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األمم المتحدة تفيد بتسارع اعتماد سياسات صناعية جديدة استجابة إلى التحول 
  االقتصادي

 

تثمار العالمي لألونكتاد يفيد  - ٢٠١٨حزيران/يونيه  ٦جنيف،  تثمار وال٢٠١٨تقرير االس ات : االس ياس س
فعلى مدى السنوات العشر الماضية، اعتمد  الصناعية الجديدة بأن السياسات الصناعية باتت واسعة االنتشار.

تى البلدان  ١٠١ما ال يقل عن  اد في ش المئة من الناتج المحلي  ٩٠المتقدمة والنامية (ما يمثل أكثر من اقتص
ة. وشهدت السنوات الخمس األخيرة تسارعا في صياغة اإلجمالي العالمي) استراتيجيات رسمية للتنمية الصناعي

  استراتيجيات جديدة.
 

ناعية الحديثة ما انفكت تزداد تنوعاً  ات الص ياس ائية التي أعدها األونكتاد أن الس تقص ة االس وتبين الدراس
اد  ينها، واقتص ل القيمة العالمية وتحس الس دى لتحديات جديدة مثل تكامل س المعرفة، وبناء وتعقيداً، وهي تتص
  قطاعات مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، والتموقع التنافسي حيال الثورة الصناعية الجديدة.

 
تثمار  ناعية الجديدة تؤثر بالفعل في أنماط االس ا كيتويي إن "الثورة الص وقد قال األمين العام لألونكتاد موخيس

تثمارية أن ات االس ياس ناعية  العابرة للحدود. ويجب على الس تراتيجيات التنمية الص تتكيف كجزء من اس
  الجديدة".

 
من  ية لبناء قطاعات محددة. ويركز ما  ٤٠ويتض ات رأس ياس ناعية س تراتيجيات التنمية الص في المائة من اس

ية من أجل اللحاق بحدود  ات األفقية الرامية إلى تعزيز القدرة التنافس ياس يزيد على الثلث بقليل على الس
  أما الربع فيركز على التموقع حيال الثورة الصناعية الجديدة.  اإلنتاجية.

 
في المائة من السياسات الصناعية الحديثة على أدوات مفصلة لسياسة االستثمار، ال سيما الحوافز  ٩٠وينص 

تثمار، وبقدر متزايد، آليات فرز  ير االس جيع وتيس ة، وتش ادية الخاص ومتطلبات األداء، والمناطق االقتص
  تثمارات. االس
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في المائة من تدابير  ٨٠  والسياسات الصناعية الحديثة محرك رئيسي التجاهات سياسات االستثمار. فأكثر من
جلها األونكتاد منذ عام  تثمار التي س ة االس ياس ناعة التحويلية  ٢٠١٠س ناعي (الص موجه نحو النظام الص

ناعية)، وقرابة نص ة والخدمات التكميلية والبنية التحتية الص ياس وح غرض س ف هذه التدابير يخدم بوض
  صناعية. 

 
تثمار من أجل  ات االس ياس تراتيجياً لس اً اس تعراض ناعية الجديدة تتطلب اس ير التقرير إلى أن الثورة الص ويش
التنمية الصناعية. وينصح صناع السياسات بتحديث أدوات سياسة االستثمار باستمرار من خالل إعادة توجيه 

رية، وتحديث المناطق االقتصادية الخاصة، وتجديد أدوات تشجيع وتيسير االستثمار، ووضع الحوافز االستثما
 آليات ذكية لفرز االستثمارات األجنبية. 

  
تدابير سياسة االستثمار ألغراض السياسة الصناعية، بحسب  1الشكل رقم 

 النوع،
٢٠١٧-٢٠١٠  
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  .2018تقرير االستثمار العالمي، األونكتاد،  المصدر:
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 الحوافز

االستثمار أو تحرير 
 التيسير القيود المفروضة عليه

المناطق
االقتصادية
الخاصة

فرز

 متطلبات األداء اإللزامية


