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  الطلب على املوارد الطبيعية أدى إىل طفرة االستثمار األجنيب املباشر

  2007يف منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب يف عام 
 

نكتاد أن تدفقات االستثمار األجنيب املباشر إىل منطقـة أمريكـا           الصادر عن األو   )1(2008تقرير االستثمار العاملي لعام     جاء يف    - 2008سبتمرب  / أيلول 24جنيف،  
ولوحظ أعلى مـستوى للنمـو يف جنـوب    ). 1الشكل  (2007 مليار دوالر أمريكي يف عام 126 يف املائة لتصل إىل 36الالتينية والبحر الكارييب زادت بنسبة      

واخنفضت تـدفقات االسـتثمار   . اء االقتصاد الكلي نتيجة الرتفاع أسعار السلع األساسية والنفط  أمريكا اليت اجتذبت املستثمرين بسبب ارتفاع العوائد وحتسن أد        
وهذا يرجع، إىل حد كبري، إىل حدوث اخنفاض        .  مليار دوالر  52 يف املائة لتصل إىل      17األجنيب املباشر اخلارجة من منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب بنسبة           

  .ارجة من الربازيلملحوظ يف التدفقات اخل
  ."الشركات عرب الوطنية وحتديات البنية التحتية" حتت العنوان الفرعي 2008وقد صدر اليوم تقرير األونكتاد السنوي عن االستثمار العاملي لعام 

 
وكانـت  .  مليـار دوالر   35 بلغت هذه احلصة     وقد حصلت الربازيل على حصة كبرية من الزيادة يف تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الداخلة إىل املنطقة، حيث                

ومن حيث التوزيع دون اإلقليمـي لتـدفقات االسـتثمار    ). 2الشكل (، تليها املكسيك وشيلي    2007الربازيل أكرب املتلقني لالستثمارات يف هذه املنطقة يف عام          
.  مليـار دوالر 72، إذ بلغ جمموع االستثمارات الداخلة إليها ) يف املائة66أكثر من  (األجنيب املباشر الداخلة، سجلت جنوب أمريكا أعلى متوسط معدالت النمو           

                                                   
*  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: 2008ير االستثمار العاملي لعام تقر  )1(

والـسعر هـو    .ري من البلدان من مكاتب مبيعات األمم املتحدة يف العناوين املذكورة أدناه أو من وكالء مبيعات األمم املتحدة يف كث             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   . ات ألسعار الكميات الكبرية توجيه االستفسارات إىل مكاتب املبيعات        تقدير العمالء الذين يرغبون يف شراء الكتاب وحده أو القرص وحده أو احلصول على            
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 10Geneva 1211 الربيد اإللكتروين؛+ 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
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  حظر

ظر اقتباس حمتويات هذه النشرة الصحفية أو التقرير املتصل ا أو تلخيصها يف حي
 24وسائـط اإلعـالم املطبوعة أو املسموعـة أو املرئية أو اإللكترونية قبل يوم 

   بتوقيت غرينتش00/17 الساعة 2008سبتمرب /أيلول

 30/22ة  بتوقيت جنيف، والساع00/19 بتوقيت نيويورك، والساعة 00/13الساعة (
 )سبتمرب بتوقيت طوكيو/ أيلول25 – 00/02بتوقيت دهلي، والساعة 
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، يرجـع   )باستثناء املراكز املاليـة اخلارجيـة     (ويف أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكارييب       ). 2الشكل  (وسجلت زيادات كبرية يف مجيع البلدان املتلقية الرئيسية         
 يف املائة يف املكسيك اليت ظلت جتتذب معظـم تـدفقات االسـتثمار    28باشر، إىل حد كبري، إىل الزيادة املسجلة بنسبة        االرتفاع يف تدفقات االستثمار األجنيب امل     
جهـة  وقد أظهرت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر إىل هذه املنطقة الفرعية مرونة يف موا            ). 2007 يف املائة يف عام      73(األجنيب املباشر إىل هذه املنطقة الفرعية       

ويقول التقرير إن هذا يرجـع، إىل حـد كـبري، إىل اسـتمرار اهتمـام      . 2007تباطؤ النمو االقتصادي الذي بدأ يف الواليات املتحدة يف النصف الثاين من عام        
  .املستثمرين األجانب باألنشطة القائمة على املوارد الطبيعية وصناعة اخلدمات املالية

 
الستخراجية واألنشطة الصناعية القائمة على استخدام املوارد الطبيعية أقوى الزيادات القطاعية يف االستثمار األجنيب املباشـر،  وشهدت أنشطة التعدين والصناعات ا 

أخذت مؤسـسات  فقد اخنفض االستثمار األجنيب املباشر يف أغىن البلدان املنتجة للنفط من حيث املوارد النفطية، حيث      . بينما كان الرتفاع أسعار النفط أثر خمتلَط      
األعمال اململوكة للدولة حتتل مركزا مهيمناً على حنو متزايد، وارتفع يف تلك البلدان اليت تشهد اخنفاضاً يف احتياطياا وتنـزع إىل تشجيع االسـتثمار األجـنيب                         

ماراا يف وحدات اإلنتاج التابعة هلا يف أمريكا الالتينيـة  ويف صناعة السيارات، زادت شركات صناعة السيارات األجنبية استث. املباشر يف أنشطة التنقيب عن النفط    
ويف أمريكـا  . اليت تتمتع مبيزة تنافسية يف صناعة سيارات صغرية منخفضة الكلفة وتلك اليت تستخدم أنواع وقود بديلة يتزايد الطلب عليها بقوة يف شىت أحناء العامل      

وأخرياً، أخذ املستثمرون األجانب يف قطاع اخلـدمات يف   . التجميع من جراء تباطؤ منو اقتصاد الواليات املتحدة       الوسطى، تأثر االستثمار األجنيب املباشر يف أنشطة        
  .جنوب أمريكا يواجهون منافسة متزايدة من قبل الشركات احمللية يف صناعات مثل الكهرباء واالتصاالت

 
فبعضها أدى إىل تثبيط االستثمار األجنيب املباشر بينمـا  . باشر يف منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييبوقد تفاوتت تدابري السياسات املتصلة باالستثمار األجنيب امل  

وتراوحت السياسات األقل مواتاة بني احلد من احلوافز وزيادة الضرائب، وبني فرض قيـود علـى االسـتثمار                  . أفضى بعضها اآلخر إىل حتسني مناخات االستثمار      
أخرى، " استراتيجية"ويف حني أن هذه التغيريات ظلّت تتركّز يف الصناعات االستخراجية، فقد توسعت بصورة تدرجيية لتشمل صناعات                 . أو حظره األجنيب املباشر   

 ويضاف إىل ذلك أن إكـوادور     .مبا يف ذلك صناعة البنية التحتية يف بوليفيا ومجهورية فرتويال البوليفارية، ولتمتد إىل قطاع األغذية يف مجهورية فرتويال البوليفارية                  
وبوليفيا ومجهورية فرتويال البوليفارية ونيكاراغوا قد قامت بنقض اتفاقية املركز الدويل لتسوية منازعات االستثمار ومعاهدات االستثمار الثنائية القائمـة أو أـا                      

 أمريكا الالتينية والبحر الكارييب، مثل جامايكا والـسلفادور وكولومبيـا،   ومن جهة ثانية، قامت بلدان أخرى يف منطقة       . تنظر يف نقضها أو إعادة التفاوض عليها      
  . لتحسني بيئات األعمال التجارية فيها واجتذاب املزيد من االستثمار األجنيب املباشر2007باختاذ خطوات يف عام 

 
 مليـار   52 لتـصل إىل     2007 يف املائة يف عـام       17بحر الكارييب بنسبة     من منطقة أمريكا الالتينية وال     اخلارجةوقد اخنفضت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر       

رييب، بل إنه كان، بصفة خاصـة،       ومل يكن هذا االخنفاض نامجاً عن تباطؤ يف جهود تدويل العمليات املبذولة من قبل شركات أمريكا الالتينية والبحر الكا                  . دوالر
 واليت بلغـت   2006يف أعقاب التدفقات اخلارجة اليت كانت عالية على حنو غري عادي يف عام              )  مليارات دوالر  7(نتيجة الخنفاض التدفقات اخلارجة من الربازيل       

يك، تتنافس اآلن على دور الريادة العاملية يف صـناعات كـالنفط   وأصبحت شركات أمريكا الالتينية، وال سيما من الربازيل واملكس    ). 3الشكل  ( مليار دوالر    28
ويضاف إىل ذلك أنه إىل جانب هذه الصناعات التقليدية، هناك شركات عرب وطنية جديـدة أخـذت                 . والغاز والتعدين واإلمسنت والصلب واألغذية واملشروبات     

  .تكرير الوقود األحيائيتظهر، على سبيل املثال، يف صناعات الربجميات والبتروكيمياويات و
 

 وال سيما يف جنوب أمريكـا       2008 بأن التدفقات الداخلة إىل منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب ستزداد يف عام              2008تقرير االستثمار العاملي لعام     ويتنبأ  
ويحتمل أن تشهد أمريكـا الوسـطى ومنطقـة البحـر       . رب الوطنية حيث ستظل األسعار املرتفعة للسلع األساسية وقوة النمو االقتصادي تعزز أرباح الشركات ع            

الكارييب، باستثناء املراكز املالية اخلارجية، سنة تتسم بعدم التيقن فيما خيص تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الداخلة وذلك بسبب تباطؤ منو اقتـصاد الواليـات                
 .خباصة يف األنشطة الصناعية املوجهة حنو التصديراملتحدة الذي يتوقَّع أن يؤثر على االستثمارات، و

 

 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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  تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الداخلة من :  منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب-1الشكل 
  2007-1995حيث القيمة وكنسبة مئوية من إمجايل تكوين رأس املال الثابت، 

  
  

  .رب الوطنية وحتديات البنية التحتيةالشركات ع: 2008تقرير االستثمار العاملي، األونكتاد، : املصدر

  
   متلقّني لتدفقات10أكرب :  منطقة أمريكا الالتينية البحر الكارييب-2الشكل 

  2007-2006، )أ(  االستثمار األجنيب املباشر الداخلة
  )مبليارات الدوالرات(

  
  

  .يات البنية التحتيةالشركات عرب الوطنية وحتد: 2008تقرير االستثمار العاملي، األونكتاد، : املصدر
  .2007مرتبة حبسب حجم تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الداخلة يف عام   )أ(
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   مصادر لتدفقات 10أكرب :  الالتينية والبحر الكارييب منطقة أمريكا-3الشكل 
  2007- 2006 )أ(االستثمار األجنيب املباشر اخلارجة

  )مبليارات الدوالرات(

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

  .2007مرتبة حبسب تدفقات االستثمار األجنيب املباشر اخلارجة يف عام   )أ(

 

***  ** ***  


