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 مستويات قياسية من تدفقات االستثمار األجنيب املباشـر يف عـام  شرق أوروبا ورابطة الدول املستقلـة اجتذبتـا-جنوب 
  ؛ كما سجلت التدفقات اخلارجة منهما زيادة قوية2007

 
 الصادر عـن األونكتـاد أن تـدفقات     )1(2008لعام   ار العاملي تقرير االستثم أظهر   -  2008سبتمرب  / أيلول 24جنيف،  

. 2007 مليـار دوالر يف عـام        86 شرق أوروبا ورابطة الدول املستقلة زادت لتصل إىل          - االستثمار األجنيب املباشر إىل جنوب      
ىل املنطقة قد ظلـت   ويدل على أن تدفقات االستثمار األجنيب إ     2006 يف املائة مقارنة بعام      50 بنسبة   وهذا يشكل زيادة  

  ).1الشكل (تتزايد للسنة السابعة على التوايل 
 

الشركات عرب الوطنية وحتديات البنية "وقد صدر اليوم تقرير األونكتاد السنوي عن االستثمار العاملي حتت العنوان الفرعي            
  ". التحتية

 

                                                   
*  press/org.unctad.www://http, org.unctad@unctadpress, 41 22 917 5828:+ Press Office:Contact.  
-E.08.II.D.23, ISBN: 978-92-1 رقـم املبيـع   ) (WIR08  (الشركات عرب الوطنية وحتديات البنية التحتية: 2008ستثمار العاملي لعام تقرير اال  )1(

والـسعر هـو    .البلدان من مكاتب مبيعات األمم املتحدة يف العناوين املذكورة أدناه أو من وكالء مبيعات األمم املتحدة يف كثري من              ى التقرير ؛ ميكن احلصول عل   )112755-3
وعلـى   .CD-ROM مـدجماً   ويشمل هذا السعر الكتاب وقرصاً ). يف املائة للمقيمني يف أقل البلدان منواً       75 يف املائة للمقيمني يف البلدان النامية و       50مع خصم   ( دوالراً   95

وميكن للمقيمني يف   . عار الكميات الكبرية توجيه االستفسارات إىل مكاتب املبيعات       تقديرات ألس  العمالء الذين يرغبون يف شراء الكتاب وحده أو القرص وحده أو احلصول على            
-United Nations Publication/Sales Section, Palais des Nations, CH : بلدان أوروبا وأفريقيا وغرب آسيا إرسال الطلبات أو االستفسارات إىل

 10Geneva 1211 د اإللكتروين؛ الربي+ 0027 917 22 41 :، الفاكس : org.un@unpubli  إرسـال   يف األمـريكتني وشــرق آسيــا    نيلمقيمكن ل؛ ومي
 212 1 :اهلاتف. United Nations Publications, Two UN Plaza, DC2-853, New York, N.Y 10017 USA :طلباـم أو استفسارام إىل

ــروينالرب ؛ 3489 963 212 1 :الفــاكس، 9646 253 800 1 أو 8302 963 ــد اإللكت ــع     org.un@publications : ي ــتاملوق     :علــى اإلنترن

publications/org.un.www://http .  

  حظر

باس حمتويات هذه النشرة الصحفية أو التقرير املتصل ا أو تلخيصها يف حيظر اقت
 24وسائـط اإلعـالم املطبوعة أو املسموعـة أو املرئية أو اإللكترونية قبل يوم 

   بتوقيت غرينتش00/17 الساعة 2008سبتمرب /أيلول

 30/22 بتوقيت جنيف، والساعة 00/19 بتوقيت نيويورك، والساعة 00/13الساعة (
 )سبتمرب بتوقيت طوكيو/ أيلول25 – 00/02بتوقيت دهلي، والساعة 
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ورابطة الدول املستقلة تتركز يف عدد قليل من  شرق أوروبا - وظلت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الداخلة إىل جنوب 
 االحتاد الروسي وكازاخستان وأوكرانيا، ـذا  - االقتصادات حيث شكلت التدفقات الداخلة إىل أكرب ثالثة بلدان متلقية      

طـاع  ففي االحتاد الروسي، أدت فرص االستثمار املتاحة يف ق        ). 2الشكل  ( يف املائة من اموع      85 ما نسبته    - الترتيب  
الطاقة وغري ذلك من األنشطة ذات الصلة باملوارد الطبيعية، والنمو السريع للسوق االستهالكية احمللية، وإزالـة القيـود                  
املفروضة على املشاركة األجنبية يف بعض الصناعات احمللية مثل توليد الطاقة الكهربائية، إىل زيادة تدفقات االستثمار األجنيب 

 مليارات  10وبلغت التدفقات إىل كازاخستان وأوكرانيا      .  مليار دوالر  52 يف املائة لتصل إىل      62املباشر الداخلة بنسبة    
ويف هذين البلدين، كان أكرب االستثمارات موجهاً حنو تطوير حقول النفط والغاز، وحنـو صـناعة               . دوالر يف كل منهما   

  . األعمال املصرفية اليت أصبحت أكثر انفتاحاً يف اآلونة األخرية
 

وظلت البلدان املتقدمة، وال سيما البلدان األعضاء يف االحتاد األورويب، تشكل أكرب مصادر تدفقات االستثمار األجـنيب                  
ويف الوقت نفسه، أصبحت الشركات عرب الوطنية من البلدان النامية تشارك على حنو متزايد يف عمليات . املباشر إىل املنطقة

  . االندماج والشراء عرب احلدود
 
، وخباصة يف قطاع اخلـدمات  2007لى الرغم من أن االستثمار األجنيب املباشر يف قطاع اخلدمات كان رائجاً يف عام        وع

وقد . املالية وقطاع توليد الطاقة الكهربائية، فقد ظل القطاع األويل يتلقى أكرب تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الداخلة               
وعلى النقيض من ذلك، فإن تـدفقات  . روضة على دخول املستثمرين األجانب  حدث هذا بالرغم من تشديد الشروط املف      

إال أنه كانت هناك زيادة يف عدد املشاريع        . 2007االستثمار األجنيب املباشر إىل قطاع الصناعة اخنفضت عموماً يف عام           
شأت عن حبـث الـشركات       يف صناعة السيارات، وهي زيادة ن      -  اخلدمات أو الصناعات اجلديدة يف البلد        - التأسيسية  

  . الصناعية األجنبية عن يد عاملة منخفضة الكلفة وعالية املهارة، وعن سعيها للدخول إىل أسواق حملية متنامية
 

 ليصل جمموعهـا إىل  2007وسجلت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر اخلارجة من االحتاد الروسي زيادة سريعة يف عام        
 شرق أوروبا ورابطة الدول     -  بلغ جمموع هذه االستثمارات اخلارجة من بقية بلدان جنوب           وباملقارنة،.  مليار دوالر  46

وهذه الزيادة القوية يف االستثمار اخلارج من روسيا تعين أن جمموع تدفقات االستثمار األجنيب    .  مليارات دوالر  5املستقلة  
وقد أخذت الشركات الروسية تستثمر . 2006ى عام املباشر اخلارجة من املنطقة قد زادت بأكثر من الضعف مقارنة مبستو

فعلى سـبيل  . يف اخلارج على حنو متزايد لكي حتصل على أصول استراتيجية أو لكي تسيطر على أجزاء من السوق العاملية  
 أكرب عملية شراء أجنبية تقوم ا شركة) كندا (LionOre Mining بشراء شركة Norilsk Nickelاملثال، كان قيام شركة 

كما أن هناك عدداً من الشركات الروسية اليت تواصل زيادة نشاطها يف العمليات املتممة لإلنتاج يف   . روسية على اإلطالق  
وسجلت تدفقات االستثمار . صناعة الطاقة ويف أنشطتها اإلنتاجية ذات القيمة املضافة يف صناعات املعادن يف البلدان املتقدمة

 مليار دوالر وذلك نتيجة للتوسع يف       3.2 لتصل إىل    2007ازاخستان زيادة كبرية يف عام      األجنيب املباشر اخلارجة من ك    
اخلارج ملؤسسات األعمال اململوكة للدولة يف إطار حبثها عن أسواق جديدة لصادرات النفط وعن مصايف تكرير الـنفط                  

  . وتكنولوجيات املعاجلة اجلديدة
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 يف البلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقالية كانت 2007ليت حدثت يف عام ويف حني أن معظم تغيريات السياسة الوطنية ا
يف اجتاه زيادة االنفتاح على االستثمار األجنيب املباشر، فإن بعض بلدان رابطة الدول املستقلة ظلت تطبق سياسات تقييدية               

قر االحتاد الروسي قانوناً خاصاً بالقطاعات االستراتيجية وقد أ. بدرجة أكرب فيما خيص االستثمار يف صناعاا االستخراجية      
ظل موضع مناقشة لفترة طويلة، وهو حيدد الصناعات اليت ينبغي فيها أن تظل مشاركة املستثمرين األجانب تقتصر على أقلية 

أن تغري، من جانب واحد، ويف كازاخستان، هناك قانون أُقر حديثاً فيما يتصل باملوارد الطبيعية يسمح للحكومة ب. األسهم
  .العقود القائمة إذا ما كانت االتفاقات املربمة تؤثر سلباً على املصاحل االقتصادية للبلد يف صناعات النفط واملعادن والفلزات

 
يف  أن تظل تدفقات االستثمار األجنيب املباشر رائجة 2008 لعام تقرير االستثمار العامليوعلى الرغم من هذه القيود، يتوقع 

 .املستقبل القريب بالنسبة القتصادات كبرية مثل االحتاد الروسي وأوكرانيا وكازاخستان
 

 fdistatistics/org.unctad.www://http وwir/org.unctad.www://httpع على تقرير االستثمار العاملي وقاعدة بياناته اإللكترونية يف املوقع ميكن االطال
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-1995تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الداخلة من حيث القيمة وكنسبة مئوية من إمجايل تكوين رأس املال الثابت، :  شرق أوروبا ورابطة الدول املستقلة- جنوب -1الشكل 
2007  

  
  .الشركات عرب الوطنية وحتديات البنية التحتية: 2008 االستثمار العاملي، تقريراألونكتاد، : املصدر

 
  2007-2006 )أ(أكرب البلدان املتلقية لتدفقات االستثمار األجنيب املباشر الداخلة:  شرق أوروبا ورابطة الدول املستقلة- جنوب -2الشكل 

  )مبليارات الدوالرات(

  
  

  .الشركات عرب الوطنية وحتديات البنية التحتية: 2008 العاملي، تقرير االستثماراألونكتاد، : املصدر
  .2007مرتبة حبسب حجم تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الداخلة يف عام   )أ(  

  
 
 

***  ** *** 


