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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  الدورة الثالثة عشرة
  الدوحة، قطر

  ٢٠١٢أبريل / نيسان٢٦-٢١

  املؤمتر الرفيع املستوى لتشجيع االستثمار     

  حدث خاص لألونكتاد الثالث عشر    
  ٢٠١٢أبريل / نيسان٢٢يف يف مركز قطر الوطين للمؤمترات، الدوحة، ُعقد 

  موجز أعدته أمانة األونكتاد    
شهد املؤمتر الرفيع املستوى لتشجيع االستثمار، الذي عقده منتدى االستثمار العاملي             -١

، قيام كبار املسؤولني التنفيذيني ورامسي السياسات احلكوميني وخرباء تـشجيع           ٢٠١٢ لعام
. إليها ملواصلة توسع الشركات يف اخلـارج      االستثمار باستطالع االستراتيجيات اليت ُيستند      

وناقش احلضور أيضاً كيف ميكن للبلدان أن تتنـافس علـى اسـتثماراهتا، مبـا يف ذلـك                  
  . االستثمارات يف جمال الصناعات اخلضراء

وأشارت تقديرات األونكتاد إىل أن تدفقات االستثمار األجنيب املباشـر الداخلـة              -٢
مـن دوالرات    تريليـون دوالر     ١,٦ لتصل إىل حنو     ٢٠١٢ سترتفع بصورة معتدلة يف عام    

 للـشركات   ٢٠١٢ وكشفت دراسة استقصائية أجراها األونكتاد يف عام      . الواليات املتحدة 
 يف املائة من هذه الشركات تتوقع أن يزداد إنفاقها على االسـتثمار             ٦٠عرب الوطنية أن حنو     

 التنفيذيني يف املؤمتر على أن العديـد        سؤولنيواتفق كبار امل  . ام املقبلة األجنيب املباشر يف األعو   
 يف املواقع اليت    يمن الشركات على استعداد لالستثمار، وأكدوا أمهية توفري املناخ االستثمار         

وقال السيد ستيفان بود، رئـيس شـركة دراكـسلماير       . تلوح هبا فرص لألعمال التجارية    
 ، إن املستثمرين يبحثـون )Draexlmaier Automotive of America LLC (أمريكاأوف أوتوموتيف 

وأكـدت  . جمرد احلوافز الضريبية   عن املناخ الذي يبعث لديهم الشعور باألمن والترحيب، ال        
السيدة ريبيكا فاطيما سانتا ماريا، األمينة العامة لوزارة التجـارة والـصناعة يف ماليزيـا،               
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زمة جلذب االستثمار الـدويل     الشفافية والقدرة على التنبؤ واالستقرار، وهي عوامل ال        أمهية
  . وبث الشعور باالطمئنان لدى املستثمرين

 تريليون دوالر أمريكـي  ١,٥، كانت الشركات العاملية قد أنفقت  ٢٠١١ ويف عام   -٣
 يف املائة على مثيلـه يف العـام         ١٧لتوسيع نطاق عملياهتا باخلارج، ويزيد هذا املبلغ بنسبة         

ائة من هـذه التـدفقات االسـتثمارية الدوليـة إىل            يف امل  ٥٠وقد ذهب أكثر من     . السابق
وقد حفّز الـرقم األخـري جهـود        . االقتصادات النامية واالقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية      

 االستثمار يف بلدان اجلنوب، حيث ميكن لالستثمار الدويل أن يكون مصدراً قيمـاً              تشجيع
اإلسـهام يف  بإمكاهنـا  أمهية قطاعات معينة    وأكد كبار املسؤولني التنفيذيني     . لتمويل التنمية 

وأكد . االستثمارىل تشجيع   إالرامية  هود  أن تركز عليها اجل   ينبغي  والتنمية يف بلدان اجلنوب،     
سيتارامان، الرئيس التنفيذي جملموعة بنك الدوحة، أمهية البنية األساسية املادية وغري           . السيد ر 

ة فـايل، أن قطـاع      رافائيل بينكي، نائب رئيس شرك    املادية يف البلدان النامية، ورأى السيد       
والواقـع أن  . سـيما يف أفريقيـا   الو يكون منطلقاً لقطاعـات أخـرى،   التعدين ميكن أن 

ستثمار األجنيب املباشر إىل أفريقيا اخنفضت      اإلحصاءات احلديثة لألونكتاد تبني أن تدفقات اال      
تغيري بؤرة تركيزها فيما تبذله     ، مما يشري إىل حاجة احلكومات إىل        ٢٠١١ مرة أخرى يف عام   

  . من جهود لتشجيع االستثمار
وقد تزايدت الضغوط الرامية إىل جذب الشركات اليت تشّغل عدداً ضـخماً مـن                -٤

 البلدان النامية، وظهرت أيضاً هذه الضغوط يف العامل املتقدم           يف - أو اإلبقاء عليها     -العاملني  
وأصبح التوفري العاجل لفرص العمل هـو اهلـدف         . بعد عدة سنوات من األزمة االقتصادية     

األول الستراتيجية جذب االستثمار األجنيب املباشر يف العديـد مـن وكـاالت تـشجيع               
، وهي اهليئـة    SelectUSAر التنفيذي هليئة    وقال السيد أرون بريكمان، نائب املدي     . االستثمار

االحتادية لتشجيع االستثمار يف الواليات املتحدة األمريكية، إن أحد األسباب الرئيسية جلذب            
باإلضافة إىل ذلك، لوحظ منـو      و. االستثمار واإلبقاء عليه يف البلد يتعلق بتوفري فرص عمل        

سـيما يف اخلـدمات      الويات املتحـدة،    كبري يف معدالت استثمار البلدان النامية يف الوال       
  .والصناعات اليت تستهدف التصدير

تقدمي احلوافز  يف  وواستقرارها،   الشركات   دخولوُنّوه باحلكومات لدورها يف تيسري        -٥
وقال السيد عمـران محـد      .  اليت حتظى باألولوية   جلذب املستثمرين الدوليني هلذه القطاعات    

مقرهـا يف حديقـة العلـوم       يقـع   ليج األخضر، اليت    الكواري، الرئيس التنفيذ لشركة اخل    
والتكنولوجيا بقطر، إن شركته استفادت من الربنامج احلكومي الذي يدعم إسهام الشركات            
يف تطوير العلوم والتكنولوجيا يف جماالت األولوية اليت حددهتا احلكومة، مثل األمن الغـذائي              

  .ةالطبيالبحوث واملاء 
ار األجنيب املباشر املراعي للبيئة هو خيـار العديـد مـن         وقد أصبح جذب االستثم     -٦

ويشمل ذلك تدابري سياساتية من شأهنا أن تساعد على إنشاء سـوق مـستدمية     . احلكومات
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للصناعات اخلضراء، فضالً عن االستثمارات احلكومية يف إنشاء مرافـق هلـذه الـصناعات              
االستثمار املشاركون يف املؤمتر أن     ورأى خرباء تشجيع    . ها وتشجيعها وتيسري أعماهلا   وحتفيز

املناطق االقتصادية اخلاصة ميكنها أن تؤدي دوراً أكرب يف إنشاء تكتالت الصناعات اخلضراء،             
وقال السيد أليساندرو تكسريا، نائب وزير التنميـة والـصناعة          . سيما يف البلدان النامية    الو

ُينظر إليـه   كان   الصناعات اخلضراء    والتجارة اخلارجية يف الربازيل، إن تشجيع االستثمار يف       
تـوفر  ؛ ومع ذلك، يشهد الوقت احلاضر ظهور فرص كـبرية           صيحة جديدة باعتباره جمرد   

  .للمسامهة يف التنمية املستدامةحقيقية إمكانيات 
السوق، هي اليت قـادت أساسـاً حمـددات           على أن السياسات، ال    الفريقواتفق    -٧

طاع اخلفيض الكربون؛ ومع ذلك، ينبغي تغيري هذا االجتاه من     االستثمار األجنيب املباشر يف الق    
  .أجل ضمان استدامة القطاع يف املستقبل

 خبري من خرباء تشجيع االستثمار، وأدار مناقشات        ٢٠٠وقد حضر املؤمتر أكثر من        -٨
املؤمتر السيد جامي روبرتسون، من شبكة يب يب سي العاملية، والسيد تيمور نبيلي من شبكة               

  .يرة نتاجلز

        


