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غرب آسيا التي تعصف بها األزمات يتراجع للسنة  منطقةاالستثمار األجنبي المباشر القادم إلى 

 السادسة على التوالي
 

للسـنة السادسـة  ٢٠١٤ تراجعـه يف عـام )١(واصل االستثمار األجنيب املباشـر  القـادم إىل منطقـة غـرب آسـيا - ٢٠١٥حزيران/يونيه  ٢٤جنيف، 
  . )٢(الصادر عن األونكتاد ٢٠١٥مليار دوالر، وفقاً لتقرير االستثمار العاملي  ٤٣يف املائة ليصل إىل  ٤اخنفض بنسبة  على التوايل، إذ

 
سلسـلة مـن األزمـات ضـربت املنطقـة،  يرجـع إىل ٢٠٠٩ ويقول التقرير إن هـذا الرتاجـع املتواصـل يف تـدفقات االسـتثمار األجنـيب املباشـر منـذ عـام

يكـــبح  تـــدفق   بينهـــا األزمـــة االقتصـــادية العامليـــة وانـــدالع اضـــطرابات سياســـية أدت إىل صـــراعات يف بعـــض البلـــدان. ويقـــول التقريـــر إن ذلـــك مل
  ة هلا وبلدان أخرى يف املنطقة أيضاً.االستثمار األجنيب املباشر إىل البلدان املتضررة بشكل مباشر من هذا الصراع فقط، بل  إىل البلدان ااور 

 
الستثمار األجنيب املباشر  حيث حافظت تدفقات االستثمار إليها على نفس املستوى الذي بلغته يف السنة السابقة لاألكرب  املتلقيو تظل تركيا 

). لكـن النمـو  كـان متفاوتـاً مـن نشـاط ١مليـار دوالر (الشـكل  ١٢يف املائـة ليبلـغ جممـوع التـدفقات  ٢سـجلت تراجعـاً  طفيفـاً بنسـبة  تقريبـاً، إذ
يف املائة من جمموع تدفقات االستثمار األجنيب املباشـر يف  ٢٥يف املائة وشكلت  ٢٩ات احليازة العقارية زادت بنسبة اقتصادي  إىل آخر. فعملي

مليــارات دوالر بعــد تراجــع حــاد يف  ٣بلــغ  يف املائــة إذ ٣٠. وقفــز االســتثمار األجنــيب املباشــر يف قطــاع الصــناعات التحويليــة بنســبة ٢٠١٤ عــام
يف املائـة لتبلـغ مليـار دوالر ومليـاري دوالر  ٥٥و ٤٤دفقات تراجعـت يف جمـايل املرافـق العامـة واخلـدمات املاليـة بنسـبة . لكـن هـذه التـ٢٠١٣ عام
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، فــإن الوضــع األمــين املتــدهور يف العــراق أوقــف الطفــرة ٢٠١٤ علــى التــوايل. وبينمــا ظلــت تــدفقات االســتثمار  إىل األردن ولبنــان مســتقرة يف عــام
  االستثمار األجنيب املباشر يف هذا البلد. احلديثة اليت شهدها 

 
نــيب اســتمر ركــود االســتثمار األجنــيب املباشــر حــىت يف بلــدان جملــس التعــاون اخلليجــي الغنيــة بــالنفط، الــيت تشــكل املقصــد الرئيســي لالســتثمار األج

مليار  ٢٢يف املائة ليبلغ  ٤هذا االستثمار بنسبة ).  فقد تراجع ٢٠١٤-٢٠٠٩يف املائة من هذه االستثمارات يف الفرتة  ٦١املباشر يف املنطقة (
، رغــم أن هــذه الــدول بقيــت ســاملة نســبياً مــن حالــة االضــطراب السياســي، وشــهدت منــواً اقتصــادياً متينــاً خــالل الســنوات ٢٠١٤ دوالر يف عــام

ذه االسـتثمارات يف املنطقـة هلـ املتلقني ين وثالث أكرب األخرية. وسجلت التدفقات إىل اإلمارات العربية املتحدة واململكة العربية السعودية  ومها ثا
  مليار دوالر على التوايل. ٨مليار و ١٠تراجعاً طفيفاً،  فظلت تبلغ حنو   -

تصـفية  والسـبب يف ذلـك أساسـاً هـو عمليـات   ٢٠١٤ يف املائة يف عام ٦وتراجع االستثمار األجنيب املباشر اخلارج من منطقة غرب آسيا بنسبة 
ثماراً  استثمارات ( إقراض  سليب بني الشركات) من البحرين. وتراجع االسـتثمار األجنـيب املباشـر مـن الكويـت، الـيت تعـد  أكـرب بلـدان املنطقـة اسـت

 ٦,٧يف املائة لتبلغ  ٨٩يا بنسبة مليار دوالر. وقفزت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر اخلارجة من ترك ١٣إىل  يف املائة ٢١يف اخلارج ، بنسبة 
  مليارات دوالر. ٥ يف املائة لتبلغ ٦١سيما بفضل تدفقات رأس املال السهمي اليت زادت بنسبة  )، ال٢مليار دوالر (الشكل 

 
 (بمليارات الدوالرات) ٢٠١٤و٢٠١٣االستثمار األجنبي المباشر في غرب آسيا،   لتدفقات ةمتلقيالخمس االولى الدول ال - ١الشكل 

 

 
  .٢٠١٥تقرير االستثمار العاملي األونكتاد،  املصدر:  

 
  (بمليارات الدوالرات) ٢٠١٤و٢٠١٣في غرب آسيا،  ة مستثمر ال الدول الخمس االولى   - ٢الشكل 

 
 .٢٠١٥االستثمار العاملي تقرير األونكتاد،  املصدر:  
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ويقول التقرير إن تراجع تدفقات االستثمار األجنيب املباشر إىل غرب آسيا، حدث يف ظل  سياق إقليمي اتسم بضعف االستثمار اخلاص  و 
لس التعاون اخلليجي وتُرجم . وجتلى ذلك يف اقتصادات بلدان جم٢٠٠٨  تقوية االستثمار العام  بالنسبة إىل الناتج احمللي اإلمجايل اعتباراً من عام

أتاح فرصاً أمام شركات املقاوالت   إىل منو يف قطاع البناء الذي تديره الدولة والذي يركز على تطوير البىن التحتية و قطاعي النفط والغاز، مما
).٣رأس املال (الشكل  األجنبية للمشاركة يف مشاريع جديدة يف املنطقة من خالل أشكال أقل خطراً وغري قائمة على املسامهة يف  

 
 (بمليارات الدوالرات) ٢٠١٣- ٢٠٠٧مجلس التعاون الخليجي: قيمة العقود الممنوحة بحسب البلد، في الفترة  - ٣الشكل 

  

 
 

  .٢٠١٤"، آب/أغسطس ٢٠١٥اخلليجي ) "سوق مشاريع البناء يف دول جملس التعاون MEEDاألونكتاد، باالستناد إىل رؤية  استخبارات األعمال يف الشرق األوسط ( املصدر:

 
منهـا  -و من بني شركات املقاوالت األجنبية املوجودة يف سوق مشاريع البناء يف دول جملس التعاون اخلليجي، كانت شركات من مجهورية كوريا 

أطـــراف مهيمنـــة منـــذ   -لبنـــاء شـــركة دالـــيم الصـــناعية، وشـــركة سامســـونج اهلندســـية، وشـــركة هيونـــداي للهندســـة والبنـــاء، وشـــركة دايـــو للهندســـة وا
  ،  حيث استطاعت أن تزيح منافسني أقوياء عن طريق تقدمي مناقصات فازت فيها على شركات مقاوالت تقليدية من الفئة العليا.٢٠٠٩ عام
 

اون اخلليجي بسبب تأثريه أثر تأثرياً  كبرياً على سوق البناء يف دول جملس التع ٢٠١٤ وأغلب الظن أن االخنفاض احلاد يف أسعار النفط منذ عام
أثــر علــى مشــاريع يف قطاعــات أخــرى  بفعــل جلــوء احلكومــات إىل خفــض النفقــات بســبب االنكمــاش  املباشــر علــى مشــاريع الــنفط والغــاز، كمــا

ــــادة اإلنفــــاق احلكــــومي، ويــــرجح أن تُعايــــرادات احلكومــــة الشــــديد يف  ــــة الضــــخمة ســــتتيح زي طــــى األولويــــة للمشــــاريع . لكــــن االحتياطيــــات املالي
 االسرتاتيجية واملشاريع اجلارية.
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