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انخفاض تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى "االقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية" إلى أقل 

  ، حسبما جاء في تقرير لألمم المتحدة٢٠١٤ من النصف في عام

 
تدفقات االستثمار األجنيب املباشر إىل جنوب شرق أوروبا، ورابطة الدول املستقلة وجورجيا (املعروفة باسـم  - ٢٠١٥حزيران/يونيه  ٢٤ف، جني

تقريــر ورد يف  ، وفقــاً ملــا٢٠١٤بليــون دوالر يف عــام  ٤٨"االقتصــادات الــيت متــر مبرحلــة انتقاليــة")، اخنفضــت إىل أقــل مــن النصــف حيــث بلغــت 

  الصادر عن األونكتاد. )١(٢٠١٥ االستثمار العالمي لعام

 
رحلــة لقــد كــان للمخــاطر اجلغرافيــة السياســية والصــراع اإلقليمــي تــأثري شــديد علــى تــدفقات االســتثمار األجنــيب املباشــر إىل االقتصــادات الــيت متــر مب

 -وهــو البلــد الــذي حصــل علــى معظــم االســتثمار األجنــيب املباشــر يف اإلقلــيم  -ة يف بلــدان رابطــة الــدول املســتقلة. وشــهد االحتــاد الروســي انتقاليــ
ضــرورة التكيــف بعــد املســتوى لبليــون دوالر بســبب توقعــات النمــو الســليب للبلــد، فضــًال  ٢١يف املائــة لتصــل إىل  ٧٠اخنفــاض التــدفقات بنســبة 

، يف حـــني بلغـــت ٢٠١٤ يف املائـــة يف عـــام ٦. واخنفضـــت تـــدفقات االســـتثمار األجنـــيب املباشـــر إىل كازاخســـتان بنســـبة ٢٠١٣ لعـــاماالســـتثنائي 
  ).١باليني دوالر (الشكل  ٤,٤الضعف تقريباً بالنسبة ألذربيجان حيث بلغت 

 
يسـتهدف املسـتثمرون األجانـب قطـاع  دوالر. وغالبـاً مـا بليـون ٤,٧ويف جنوب شرق أوروبا بقيت تدفقات االستثمار األجنيب املباشـر ثابتـة عنـد 

مام إىل الصناعة التحويليـة، الـيت تـدعمها تنافسـية تكـاليف اإلنتـاج وإمكانيـة الوصـول إىل أسـواق االحتـاد األورويب. وبقـي البلـدان املرشـحان لالنضـ
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ثمار األجنـيب املباشـر يف املنطقـة دون اإلقليميـة حيـث بلغـت بليـوين دوالر االحتاد األورويب ومها صربيا وألبانيا، أكرب البلدان املتلقية لتدفقات االسـت
  وبليون دوالر على التوايل.

 
يف املعلنني عن استثمارات  ، أصبحت املؤسسات املتعددة اجلنسيات من البلدان النامية واالقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية أكرب٢٠١٤  ويف عام

املعلنـني عـن باليـني دوالر، أكـرب  ٨املعلنة. وتعد الصني، الـيت لـديها مشـاريع تفـوق قيمتهـا يف املنطقة من حيث قيمة االستثمار  ااالت اجلديدة
). ١دة (اجلـدول يف ااالت اجلديدة يف املنطقة. ويسـتحوذ مسـتثمرون صـينيون علـى سـبعة مـن أكـرب عشـرة مشـاريع يف جمـاالت جديـاستثمارات 

مرتبـــة منـــذ  ١٣، أصـــبحت الصـــني خـــامس أكــرب مســـتثمر يف روســـيا مـــن حيــث تـــدفقات االســـتثمار األجنـــيب املباشــر، فتقـــدمت ٢٠١٤ عــام ويف
  . ٢٠٠٧ عام
 

أجانـب.   أو، وذلـك ببيـع أصـوهلا ملسـتثمرين حمليـني٢٠١٤ وواصلت الشركات املتعـددة اجلنسـيات يف البلـدان املتقدمـة تصـفية اسـتثماراا يف عـام
ـــــى ســـــبيل املثـــــال، باعـــــت شـــــركة  ـــــة مـــــن نصـــــيبها يف شـــــركة  ٦٠(إيطاليـــــا)  ENI Spaفعل وهـــــي شـــــركة  - Arctic Russia BVيف املائ

  باليني دوالر. ٣مقابل  OOO Yamal Razvitiyeإىل شركة  -الستكشاف وإنتاج النفط والغاز 
 

بليـــون دوالر.  ٦٣يف املائـــة إىل  ٣١تصـــادات الـــيت متـــر مبرحلـــة انتقاليـــة بنســـبة مـــن االقالصـــادرة واخنفضـــت تـــدفقات االســـتثمار األجنـــيب املباشـــر 
سـواق الشركات املتعددة اجلنسيات العاملة يف جمال املوارد الطبيعية، وهي من روسيا يف األساس، فقللت استثماراا يف اخلارج بسـبب قيـود األ أما

  فاض الشديد يف قيمة العملة الروسية، الروبل.املالية الدولية واخنفاض أسعار السلع األساسية واالخن
 

وســيا، إىل جانــب ضــعف االقتصــاد وعوامــل أخــرى، تــؤثر يف االســتثمار األجنــيب املباشــر الصــادر والــوارد علــى وبــدأت العقوبــات املفروضــة علــى ر 
. وتـأثرت تـدفقات االسـتثمار األجنـيب املباشـر بشـكل خـاص يف املشـاريع ذات الصـلة بـاملوارد الطبيعيـة، ٢٠١٤ السواء يف النصـف الثـاين مـن عـام

(الروسـية) علـى إلغـاء  Gazprom(أملانيـا) وشـركة  BASFعلى سبيل املثال، اتفقـت شـركة  - حيث مت إلغاء بعض صفقات مبادلة األصول
بليــون دوالر. وباإلضــافة إىل ذلــك، تــأثرت الصــناعة بــاحلظر املفــروض علــى تصــدير جمموعــة واســعة مــن الســلع  ١٤,٧صــفقة تبــادل أصــول بقيمــة 

  املياه العميقة ومناطق الصخور الزيتية. لك تلك الواقعة يف املنطقة القطبية ويفيف ذ واخلدمات والتكنولوجيا إىل مشاريع النفط الروسية، مبا
 

يعملـون تـدرجيياً علـى ختفـيض اإلنتـاج يف  -يف قطاعات السيارات واالستهالك على سـبيل املثـال  -واملستثمرون األجانب الباحثون عن األسواق 
أن القيــود املفروضــة  قعــات حــدوث منــو يف املسـتقبل بالنســبة للمســتهلكني احملليـني. كمــاالبلـد، نتيجــة لالخنفــاض الشـديد يف قيمــة الروبــل وتـدين تو 

يؤثر يف تدفقات االستثمار  على وصول بعض املصارف والشركات الروسية إىل األسواق املالية الدولية جتعل االقرتاض اخلارجي باهظ التكلفة، مما
  من البلد. الصادراألجنيب 
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  ٢٠١٤و  ٢٠١٣ين في االقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية، متلق ٥أكبر   ١  الشكل

  (بباليني الدوالرات)

 
   .٢٠١٥  لعام األونكتاد، تقرير االستثمار العاملي املصدر:
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 ٢٠١٤قتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية، اال في  اجنبية من قبل شركات في المجاالت الجديدةالمعلن عنها مشاريع  ١٠أكبر  - ١الجدول 
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