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 االستثمار األجنيب املباشر يستعيد نشاطه يف أمريكا الالتينية 
 والكارييب

 
 يف املائة يف العام 44لة إىل أمريكا الالتينية والكارييب بنسبة زادت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الداخ 

 مليار دوالر من دوالرات الواليات املتحدة بعد أربع سنوات متتابعة من اهلبوط، حبسب 68املاضي، فبلغ حجمها 
كات عرب الشر: 2005تقرير االستثمار العاملي لعام "ما جاء يف التقرير الذي أصدره األونكتاد اليوم وعنوانه 

.  اقتصاداً يف املنطقة تتوافر بيانات بشأا42 من 28وقد شهد هذا االنتعاش ". الوطنية وتدويل البحث والتطوير
 يف املائة ونصيب 27ووطدت الربازيل واملكسيك وضعهما كأكرب متلٍق هلذا االستثمار، إذ بلغ نصيب األوىل 

 . يف املائة من اموع25الثانية 
 

 .ير املذكور أعاله فرعاً خاصاً للشركات عرب الوطنية وتدويل البحث والتطويرويفرد التقر 
 

والزيادة الكربى يف االستثمار األجنيب املباشر الداخل إىل أمريكا الالتينية والكارييب حصلت يف البلدان  
ه السوق، وخباصة يف  والبلدان املرتبطة ذ ،(MERCOSUR)األعضاء يف السوق املشتركة لبلدان املخروط اجلنويب 

ويعزو التقرير معظم . )1الشكل ()  يف املائة73(، وشيلي ) يف املائة79(، والربازيل ) يف املائة125(األرجنتني 
 يف 46النمو القوي يف االستثمار الداخل إىل أمريكا الوسطى والكارييب إىل زيادة التدفقات إىل املكسيك بنسبة 

واالستثناءات . 2003ز ظل جمموع التدفقات الداخلة إليها تقريباً عند مستواه لعام ويف بلدان مجاعة األندي. املائة

                                                      

Miroux. A; press/org.unctad.www; org.unctad@unctadpress, 41 22 917 5828+, Press Office ,+1167 917 22 41 ,:جهات االتصال ∗
org.unctad@fujita.masataka, 41 22 917 6217+, Fujita.  M or org.unctad@miroux.anne 



UNCTAD/PRESS/PR/2005/037 
 2 Page   

 
.  يف املائة على التوايل37 يف املائة و53امللحوظة من ذلك هي كولومبيا وبريو، اللذان شهدا زيادة واضحة بنسبة 

 .أما إكوادور وبوليفيا فشهدا اخنفاضاً يف التدفقات الداخلة إليهما
 

انب تدفقات االستثمار األجنيب املباشر اخلارجة من بلدان املنطقة فقد كان النصيب األكرب أما يف ج 
وعلى وجه اإلمجال، ظل .  مليار دوالر11 مليارات دوالر من اموع البالغ 9.5للربازيل حيث بلغ حجمها 

الالتينية الكربى يف املنطقة والشركات عرب الوطنية ألمريكا . 2003حجم هذه التدفقات تقريباً عند مستواه لعام 
 ).2الشكل  (هي شركات من املكسيك والربازيل

 
. وتفسر هذه الزيادة يف تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الداخلة جمموعة من العوامل اإلقليمية والعاملية 

االستثمار األجنيب املباشر فريى التقرير أن النمو االقتصادي القوي يف املنطقة بعد فترة طويلة من الركود قد أنعش 
الداخل الباحث عن أسواق لـه، ويف الوقت ذاته وعلى الصعيد العاملي شجع حتسن األحوال االقتصادية االستثمار 
األجنيب املباشر الداخل الذي حتركُه الصادرات أساساً، وعزز االستثمار األجنيب املباشر الداخل الباحث عن موارد 

أما قطاع التصنيع فقد كان املتلقي األكرب لالستثمار األجنيب املباشر . طلب على السلع األساسيةزيادة قوية يف ال
.  على التوايل2000 و1996الداخل إىل الربازيل واملكسيك حيث جتاوز قطاع اخلدمات ألول مرة منذ عام 
ية بسحب استثماراا منها، وهو واألنشطة املتصلة باخلدمات يف أمريكا اجلنوبية ظلت تشهد قيام الشركات األجنب

 .ما يشكل استمراراً ألجتاه بدأ يف السنوات األوىل من هذا العقد
 

 شهد تغريات كبرية يف السياسات املتبعة إزاء االستثمار اخلاص يف قطاع 2004ويذكر التقرير أن عام  
وية يف أسعار السلع األساسية قد محلت فالزيادة الق. املوارد الطبيعية الذي تأتيه معظم التدفقات من شركات أجنبية

كّن الدول من ضمان حصة أكرب هلا من بعض احلكومات على تعديل نظُمها الضريبية وتغيري تشريعاا على حنو مي
وفيما يرتع . وقد شهدت هذا النوع من التطورات األرجنتني وبوليفيا وشيلي وبريو وفرتويال. ريع املوارد الطبيعية

هذا النوع من التدابري إىل التخفيف من األثر الذي يلحق باالستثمار األجنيب املباشر الداخل، ميكن للتغيريات 
جريت يف السياسة العامة أن جتتذب االستثمار األجنيب مثل نظم تشجيع االستثمار اجلديدة يف األخرى اليت أ

األرجنتني والربازيل اليت جتعل األنشطة الصناعية هدفاً هلا، ومثل التدابري اليت اتخذت يف بعض دول منطقة البحر 
 .الكارييب إلاء االحتكارات يف قطاع االتصاالت

 
 ية يف هذه السنةتوقّع زيادات إضاف

 
 يف تدفقات االستثمار األجنيب املباشر إالداخلة إىل أمريكا 2005يتوقع التقرير استمرار الزيادة يف عام  

ونظراً إىل .  سوف تستمر على ما يبدو2004الالتينية ومنطقة البحر الكارييب ألن القوى احملركة للزيادة يف عام 
اية عام 1999ا املنطقة من عام طول فترة الركود االقتصادي اليت شهد فسوف تنشأ حاجة إىل 2003 حىت 

حتديث وتوسيع نطاق طاقة اإلنتاج وإزالة نقاط االختناق يف اهلياكل األساسية، ال سيما يف قطاع الطاقة والطرق 
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تزايد على وباألضافة اىل ذلك فإن طلب الصني امل. واملوانئ، وذلك بغية تلبية الطلب الداخلي واخلارجي املتزايد
املوارد الطبيعية قد أدى إىل توقع نشوء زيادات كبرية يف تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الصيين إىل أمريكا 

 .الالتينية والكارييب يف السنوات القادمة
 
 

 و wir/org.unctad.www:  وقاعدة بياناته متاج على شبكة الويب على العنوانني التالينيتقرير االستثمار العاملي
fdistatistics/org.unctad.www . وتوجد جمموعة كاملة من أهم منشورات األونكتاد املتعلقة باالستثمار األجنيب املباشر والشركات عرب الوطنية

 .org.unctad.unctc://http:  على العنوان التايل-مركز األمم املتحدة لشؤون الشركات عرب الوطنية / املكتبة الرقمية لألونكتاد-
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 احلاشية
 

 :رقم املبيعات(  (WIR05) الشركات عرب الوطنية وتدويل البحث والتطوير: 2005تقرير االستثمار العاملي لعام ميكن احلصول على  )1( 
E.05.II.D.10, ISBN 92-1-112667-3 (رة أدناه، أو من وكالء مبيعات األمم املتحدة يف بلدان من مكاتب مبيعات األمم املتحدة على العناوين املذكو

. ويشمل السعر كال من سعر الكتاب والقرص املضغوط.  دوالرا30.00 املتحدة؛ وللمقيمني يف البلدان النامية  دوالرا من دوالرات الواليات75.00السعر . عديدة
يرجى إرسال .  احلصول على اقتباسات بكميات كبرية أن يتصلوا مبكاتب املبيعاتوعلى الراغبني يف شـراء الكتاب أو القـرص املضغـوط علـى حدة أو

 United Nations Publication/Sales Section, Palais des: الطلبـات أو االستفسـارات من أوروبـا وأفريقيا وغرب آسيا إىل العنوان التايل
org.un@unpubli: mail-e,  002741 22 917: +fax, Switzerland, 10Geneva 1211 -CH, Nations ومن األمريكتني وشرق ،

 United Nations Publications, Two UN Plaza, DC2-853, New York, NY 10017, USA, tel: +1:آسيا إىل العنوان التايل
org.un@publications: mail-e, 1 212 963 3489: +fax, 1 800 253 9646+or 212 963 8302  . اإلنترنتالعنوان على : 

publications/org.un.www://http 
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