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  مؤمتر األمم املتحدة 
  للتجارة والتنمية

  جملس التجارة والتنمية
  الدورة احلادية والستون

  ٢٠١٤سبتمرب / أيلول٢٦-١٥
   من جدول األعمال املؤقت٦البند 

 حيدثمنو  حتقيق  حفز االستثمار من أجل     : التنمية االقتصادية يف أفريقيا       
   يف أفريقياالًحتّو

  حملة عامة    

   تنفيذيموجز    
وهو ضروري لبنـاء    . االستثمار حمرك رئيسي للنمو والتنمية على املدى الطويل         

. القدرات اإلنتاجية، ولتحويل هيكل االقتصادات، وتوليد فرص عمل، واحلد من الفقـر           
بيد أن  . ن األفريقية وخالل العقد املاضي، كان أداء النمو االقتصادي جيداً نسبياً يف البلدا          

املعدالت املتوسطة لالستثمار يف القارة األفريقية ال تزال متدنية باملقارنة مـع مـا يعتـرب            
وهي متدنية أيضاً باملقارنة مع املعدل املتوسط       . ضرورياً لتحقيق األهداف اإلمنائية الوطنية    

ريقيا مؤخراً قد يكـون     وتشري هذه احلقائق إىل أن النمو الذي حققته أف        . يف البلدان النامية  
التّمكن من احملافظة عليه يف األجل املتوسط إىل األجل الطويل إذا            هشاً وأن من غري احملتمل    

ولذلك يكون السؤال الرئيسي املطروح هو مدى قـدرة         . ما استمرت االجتاهات احلالية   
وجيري . احلكومات األفريقية على حفز االستثمار من أجل حتقيق منو مطَّرد ُيحدث حتوالً           

حفز االستثمار من أجل    : ٢٠١٤تقرير التنمية االقتصادية يف أفريقيا      تناول هذه املسألة يف     
 :Economic Development in Africa Report 2014 (حتقيق منو ُيحدث حتـّوالً يف أفريقيـا  

Catalysing Investment for Transformative Growth in Africa .( ويؤكد هذا التقرير على
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اجة إىل تدعيم إسهام االستثمار يف النمو من خالل زيادة معدالت االستثمار، وحتسني             احل
إنتاجية االستثمارات القائمة واجلديدة، وضمان أن يـذهب االسـتثمار إىل القطاعـات             

. االستراتيجية والقطاعات ذات األولوية اليت تعترب ذات أمهية حامسة للتحول االقتـصادي           
ية تعزيز الروابط بني مؤسسات األعمال احملليـة ومؤسـسات          وهو يشدد أيضاً على أمه    

األعمال األجنبية، ووقف هروب رؤوس األموال من أجل ختصيص املزيد مـن املـوارد              
لالستثمار، واستخدام املعونة من أجل حفز االستثمار وتعزيز التجارة الدولية بغية زيـادة             

قريـر علـى احلاجـة إىل اتـساق         ويف كل جمال من هذه اجملاالت، يؤكد الت       . االستثمار
  .السياسات على الصعيدين الوطين والدويل
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  قدمةم    
إذ كان أداء النمـو     . دخلت أفريقيا القرن احلادي والعشرين على حنو إجيايب للغاية          -١

االقتصادي يف معظم البلدان األفريقية خالل العقد املاضي جيداً باملقارنة باألداء التارخيي للنمو  
وعلى الرغم مـن أداء النمـو       . ة واملعدل املتوسط للنمو بالنسبة إىل االقتصاد العاملي       يف القار 

الذي حدث مؤخراً يف أفريقيا، مثة مؤشرات على أن بلدان القارة تشهد النوع اخلطـأ مـن                 
النمو مبعىن أن البطالة ما زالت واسعة االنتشار وأن النمو مل يؤد إىل حتقيق خفض كـبري يف                  

سباب زيادة البطالة يف أفريقيا هو أن القارة مل متر بالعملية الطبيعيـة للتحـول     وأحد أ . الفقر
اهليكلي، اليت تنطوي على التحّول من األنشطة املنخفضة اإلنتاجية إىل األنـشطة املرتفعـة              

ويف سياق العمليـة الطبيعيـة   . اإلنتاجية، داخل كل قطاع وفيما بني القطاعات على السواء        
 تبدأ االقتصادات بوجود نصيب مرتفع للزراعة يف الناتج احمللي اإلمجايل؛           للتحول االقتصادي، 

وتتواصـل  . ومع زيادة الدخول، يتراجع نصيب الزراعة ويرتفع نصيب الصناعات التحويلية         
هذه العملية حىت يبلغ االقتصاد مستوى مرتفعاً نسبياً من التنمية ينخفض يف ظلـه نـصيب                

ومل مير التغري اهليكلي امللحـوظ يف       . يرتفع نصيب اخلدمات  الزراعة والصناعات التحويلية و   
فخالل العقود الثالثة املاضية، انتقلت القارة من حالة تـستحوذ فيهـا            . أفريقيا هبذه العملية  

الزراعة على نصيب مرتفع من الناتج إىل حالة يسيطر فيها على الناتج قطـاع اخلـدمات،                
وقد جرى هذا التحول دون أي منو .  هذا القطاعخصوصاً األنشطة املنخفضة اإلنتاجية داخل

ولذلك مل يكـن    . ُيعتد به يف الصناعات التحويلية، وهو أمر ذو أمهية بالغة خللق فرص عمل            
  .من املستغرب أن شهدت أفريقيا زيادة يف البطالة خالل العقد املاضي

ثري عميـق   ومثة سبب آخر لكون النمو الذي ُسجل مؤخراً يف أفريقيا مل يكن له تأ               -٢
على مسألة احلد من الفقر أو خلق فرص عمل، وهو أن هذا النمو مل يترافـق مـع تنميـة                    

. القدرات اإلنتاجية، اليت تكتسي أمهية حامسة يف توليد فرص عمل الئقة ويف احلد من الفقـر      
حول وتثري هذه القضايا اهليكلية املرتبطة بالنمو الذي شهدته البلدان األفريقية مؤخراً تساؤالً             

الكيفية اليت ميكن هبا هلذه البلدان حتقيق النمو املرتفع واملطرد والتحّويل الضروري للحد مـن               
االستثمار على أنه أحد احملركات الرئيـسية للتحـول         ) ٢٠١٢(وقد حدد األونكتاد    . الفقر

 وعالوة على ذلك، تشري دراسات حبثية إىل أنه لكي حتقق البلدان األفريقية تقـدماً             . اهليكلي
 يف املائة فما فوق ٧ُيعتد به يف جمال احلد من الفقر فإنه سيتعني أن حتقق معدالت منو تبلغ حنو 

 يف املائة   ٢٥ يف فترة األجل املتوسط إىل األجل الطويل، وهذا يتطلب معدالت استثمار تبلغ           
العتبـة  وتقل معدالت االستثمار يف أفريقيا حالياً عن هذه         . فأعلى من الناتج احمللي اإلمجايل    

. وهي منخفضة أيضاً باملقارنة مع ما هو مشاَهد يف البلدان النامية الـسريعة النمـو              . بكثري
ولذلك، يكتسي تعزيز االستثمار أمهية استراتيجية بالنسبة إىل حتقيق األهداف اإلمنائية العامة            

 منواً مطرداً وأن    وهذا األمر ال بد منه أيضاً إذا ما كان ألفريقيا أن حتقق           . يف البلدان األفريقية  
  . تتحول إىل قطب من أقطاب النمو العاملي يف القرن احلادي والعشرين
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حفـز  : ٢٠١٤تقرير التنمية االقتـصادية يف أفريقيـا       ‘ويف ضوء هذه اخللفية، فإن      -٣
يستكشف كيفية تعزيـز واسـتخدام    ‘ يف أفريقيا ُيحدث حتّوالً االستثمار من أجل حتقيق منو    

ويـشري مـصطلح    . عم التحول االقتصادي والنمو املطرد يف أفريقيـا       االستثمار من أجل د   
على النحو املستخدم يف التقرير إىل جمموع االستثمار يف االقتصاد، وهـو مـا              " االستثمار"

ويتألف االستثمار اخلـاص مـن اسـتثمارات        . يشمل االستثمار العام واالستثمار اخلاص    
ويعكس تركيز التقرير على    . تثمار األجنيب املباشر  املستثمرين احملليني من القطاع اخلاص واالس     

جمموع االستثمارات حقيقة مفادها أن مجيع مكونات االستثمار مهمة للنمو والتنمية؛ ولذلك       
ينبغي أن تركز السياسات على كيفية استغالل أوجه التكامل فيما بني املكونات املختلفة بدالً      

وُيسلّط الفرع التايل من هـذا التقريـر        . من تعزيز أحد املكونات على حساب مكون آخر       
  .الضوء على بعض االستنتاجات والتوصيات الرئيسية الواردة يف التقرير املشار إليه

  االستنتاجات الرئيسية   -أوالً  

  معدالت االستثمار املنخفضة  -ألف  
ت معدالت االستثمار املنخفضة يف البلدان األفريقية باملقارنة مع متوسط هذه املعدال            -٤

يف البلدان النامية تبعث على القلق، بالنظر إىل أن االستثمار هو أحد احملددات الرئيسية للنمو               
يف األجل الطويل وهو أمر ال بد منه لبناء القدرات اإلنتاجية، وخللق فرص عمل، وللحد من                

ة خـالل    يف املائ  ١٨وكان معدل االستثمار يف أفريقيا يبلغ يف املتوسط حنو          . الفقر يف أفريقيا  
وباملثل، .  يف املائة للبلدان النامية ككل     ٢٤، باملقارنة مع معدل قدره      ١٩٩٩-١٩٩٠الفترة  

 يف املائـة،  ١٩، حنـو  ٢٠١١-٢٠٠٠بلغ متوسط معدالت االستثمار يف أفريقيا، يف الفترة        
  . يف املائة للبلدان النامية ككل٢٦مقابل 

فنادراً .  كبرية فيما بني البلدان    فروقاًوُتخفي معدالت االستثمار املتوسطة يف أفريقيا         -٥
.  يف املائة فمـا فـوق      ٢٥ما تسجل البلدان األفريقية معدالت منو مرتفعة تكون يف حدود           

وخالل العقدين املاضيني، حققت جمموعة صغرية فقط من هذه البلدان معـدالت اسـتثمار              
 تـومي وبرينـسييب،      يف املائة فما فوق، وهي بوتسوانا، واجلزائر، وسان        ٢٥مطردة قدرها   

  .وسيشيل، وغينيا، وغينيا االستوائية، وكابو فريدي، والكونغو، وليسوتو
فخـالل  . وتوجد لدى أغلبية البلدان األفريقيـة معـدالت اسـتثمار منخفـضة             -٦

، على سبيل املثال، كانت معدالت االستثمار املتوسـطة يف البلـدان       ٢٠١١-٢٠٠٠ الفترة
 أنغوال، وجزر القمر، ومجهورية أفريقيا الوسطى، وزمبـابوي،         : يف املائة  ١٥التالية أقل من    

وتـشري  . بيساو، وكوت ديفوار، وليربيا، وليبيا، ونيجرييا      -وسوازيلند، وسرياليون، وغينيا    
الدراسات البحثية أيضاً إىل أن معدالت االستثمار يف أفريقيا تقل عن املستويات املثلى مبعىن               
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لحد من الفقر على حنو مستدام وحتقيق األهداف اإلمنائية الدولية          أهنا أقل من املستوى الالزم ل     
وعلى سبيل املثال، فاستناداً إىل بعض الدراسات، حتتاج البلدان         . كاألهداف اإلمنائية لأللفية  

 يف املائة كي تتمكن من حتقيق معدل منـو          ٣٣ و ٢٥األفريقية إىل معدل استثمار يتراوح بني       
عدل الذي تشري التقديرات إىل أنه ضروري لبلوغ األهداف اإلمنائية           يف املائة، وهو امل    ٧قدره  

. ٢٠١٥لأللفية، وخصوصاً اهلدف املتمثل يف خفض مستوى الفقر مبقدار النصف حبلول عام           
  . ومل تتمكن معظم البلدان األفريقية من حتقيق هذا اهلدف

   مؤخراًحتققالنمو الذي املتعلقة باملشكالت اهليكلية   -باء  
 جانب الطلب، كان االستهالك هو احملرك الرئيسي للنمو الذي حتقق مؤخراً، ومل             يف  -٧

. يطرأ أي حتسن ملحوظ على معدالت االستثمار املتوسطة يف أفريقيا خالل العقدين املاضيني            
ورغم أن االستهالك هو مصدر هام من مصادر الطلب احمللي، ورغم أنه كان احملرك الرئيسي               

الل العقد املاضي، فإن استراتيجية منو قائمة على االستهالك ال ميكـن أن             للنمو يف أفريقيا خ   
تستمر يف الفترة املمتدة من األجل املتوسط إىل األجل الطويل ألهنا تؤدي، يف الكـثري مـن                 

ويشكل ذلك حتديات لبقـاء     . األحيان، إىل فرط االعتماد على واردات السلع االستهالكية       
 يف  ويتسبب ذلك أيـضاً   . اء القدرات اإلنتاجية وخللق فرص عمل     ومنو الصناعات احمللية ولبن   

حدوث تدهور يف ميزان احلساب اجلاري، سيتعني تصحيحه أو عكس اجتاهه يف املـستقبل              
وقد بّينت التجارب أن عكس اجتـاه       . بغية احلفاظ على القدرة على حتمل الديون اخلارجية       
ان، خفضاً جذرياً يف االستهالك، مما يؤثر       ميزان احلساب اجلاري يتطلب، يف الكثري من األحي       

وبينما ميكن أيضاً أن يتسبب انتعاش االسـتثمار يف حـدوث   . تأثرياً سلبياً شديداً على النمو 
تدهور يف احلساب اجلاري، تشري األدلة يف اآلونة األخرية إىل أن التغلب علـى العجـز يف                 

د من القدرة على إنتـاج الـسلع        احلساب اجلاري بفضل حاالت انتعاش االستثمار اليت تزي       
القابلة للتداول هو أمر يرتبط بتحقيق أداء يف جمال النمو يكون أفضل من حاالت التغلب على 

  ).٢٠١٣، Klemm(العجز اليت حيركها انتعاش االستهالك 
وينطوي النمو الذي سجلته أفريقيا مؤخراً على مشكالت هيكلية أيضاً من منظـور      -٨

ورغم أن . فهو، على سبيل املثال، مل يكن منواً يفضي إىل حتول. قطاعيالعرض أو من منظور  
فما زال يتعني على كـثري مـن         أفريقيا قد حققت منواً مرتفعاً ومطرداً خالل العقد املاضي،        

البلدان أن متر بالعملية املعتادة للتحول اهليكلي، املتسمة بالتحول من أنشطة منخفضة اإلنتاجية 
اإلنتاجية، وكذلك بتراجع نصيب الزراعة يف الناتج ويف العمالـة وتزايـد   إىل أنشطة مرتفعة  

وتشري البيانات املتاحة إىل أن نصيب . نصيب الصناعات التحويلية واخلدمات احلديثة يف الناتج
فقد اخنفض  . الصناعات التحويلية يف جمموع القيمة املضافة قد تراجع خالل العقدين املاضيني          

 يف املائة يف ١١ إىل متوسط قدره ١٩٩٩-١٩٩٠ املائة خالل الفترة  يف١٤من متوسط قدره 
وعالوة على ذلك، فإن قطاع اخلدمات هو القطاع األكثر هيمنـة           . ٢٠١١-٢٠٠٠الفترة  
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 ٢٠١١-٢٠٠٠إذ نصيبه يف جمموع القيمة املضافة يف الفترة . على االقتصادات األفريقية حالياً
ومـن حيـث    .  يف املائة للزراعة   ١٦يف املائة للصناعة و    ٣٧ يف املائة، باملقارنة مع      ٤٧حنو  

 يف  ٥,٢الديناميات، سجل قطاع اخلدمات خالل الفترة نفسها معدل منو بلغ يف املتوسـط              
ومبا أن قطاع اخلدمات يـشهد      .  يف املائة للصناعة   ٣,٥ يف املائة للزراعة و    ٥,١املائة، مقابل   

ملضافة، فإن إسهامه يف النمو قد ظل أعلى أعلى معدل للنمو وكذلك أعلى نصيب من القيمة ا
  . من إسهام القطاعات األخرى

وهذا النمط من التغري اهليكلي خيتلف اختالفاً كبرياً عما ميكن توقعه، ألن أفريقيـا                -٩
وكقاعدة عامة، ال يؤدي قطاع اخلدمات يف املراحـل      . زالت يف مرحلة مبكرة من التنمية      ما

وعالوة على ذلك، ينبغـي أن تكـون        .  املهيمن يف أي اقتصاد    األوىل من التنمية هذا الدور    
هيمنة قطاع اخلدمات مبعث قلق ألن األنشطة املنخفضة اإلنتاجية، كاخلدمات غري الرمسيـة             

وتبني هذه احلقائق أن النمو الـذي       . واخلدمات غري القابلة للتبادل التجاري، هي اليت حتركه       
غري احملتمل استمراره يف الفترة املمتدة من األجـل         حتقق مؤخراً يف أفريقيا هو منو هش ومن         

  .املتوسط إىل األجل الطويل إذا ظلت االجتاهات احلالية على ما هي عليه

  زيادة إنتاجية االستثمار  -جيم  
الذي يقيس درجة عدم الكفاءة      ،املعدل التزايدي للعالقة بني رأس املال والناتج      يشري    -١٠

ه قد حدثت زيادة ُيعتد هبا يف إنتاجية االستثمار اإلمجايل علـى  يف استخدام رأس املال، إىل أن   
وُتحسب هذه النسبة بطريقة ُيستنَتج معها أنه عندما تـصبح هـذه            . مدى العقدين املاضيني  

وتشري البيانـات   . القيمة أعلى يف االقتصاد فإن ذلك معناه أن إنتاجية رأس املال تكون أقل            
 يف املائـة يف     ٤,١ املذكور يف حالة أفريقيـا كـان يبلـغ           املتوافرة إىل أن املعدل التزايدي    

وميثل ذلك زيادة . ١٩٩٩-١٩٩٠ يف املائة يف الفترة ٧,٤  ، باملقارنة ب٢٠١١-٢٠٠٠ الفترة
وتشري هذه البيانات أيضاً إىل أن إنتاجية االستثمار يف         . كبرية يف إنتاجية االستثمار يف أفريقيا     

 أعلى  ٢٠١١-٢٠٠٠لدان النامية األخرى، كانت يف الفترة       أفريقيا، باملقارنة مبجموعات الب   
  .بكثري منها يف البلدان النامية يف أمريكا وأعلى بقليل منها يف البلدان النامية يف آسيا

ويشكل ذلك حتوالً كبرياً باملقارنة بالتسعينيات، عندما كانت إنتاجية االستثمار أقل             -١١
ورغم حدوث حتسن كبري يف     . البلدان النامية األخرى  يف أفريقيا مما كانت عليه يف جمموعات        

 بلداً أفريقياً مل تتغري أو ٢٢إنتاجية االستثمار على املستوى اإلمجايل، فإن إنتاجية االستثمار يف 
، مما يشري إىل ضرورة أن تبذل       ٢٠١١-٢٠٠٠ والفترة   ١٩٩٩-١٩٩٠تراجعت بني الفترة    

اإلمجايل أو لتحسني هذه     فظة على إنتاجية االستثمار   البلدان األفريقية املزيد من اجلهود للمحا     
  . اإلنتاجية بناًء على الزيادات اليت حتققت مؤخراً فيها
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  االستثمار العام مهم للنمو  -دال  
. كثرياً ما ُيدفع بأن االستثمار اخلاص وليس االستثمار العام هو االستثمار املهم للنمو    -١٢

 املستوى القُطري اليت تستخدم البيانات األفريقية تـشري         بيد أن نتائج الدراسات املُجراة على     
فعلـى  . إىل أن االستثمار العام مهم أيضاً للنمو يف أفريقيا وحيفز أو يكمل االستثمار اخلاص             

إىل أن االسـتثمار العـام يتـداخل يف         ) ٢٠٠٨) (Samake(سبيل املثال، خلص ساماكي     
وقُدمت أدلة  . ر تأثري كبري على النمو يف بنن      االستثمار اخلاص وأن لكال النوعني من االستثما      

وبّينت دراسات أخرى أن رأس املال      ). ١٩٩٧،  Ghura: غورا(مماثلة فيما يتعلق بالكامريون     
ومن األمثلة على ذلـك،     . العام منتج عموماً وحيفز اإلنتاج على الصعيد القطاعي أو الوطين         

وميكن . عن جنوب أفريقيا  ) ٢٠٠٦ (.Fedderke et al: الدراسة اليت أعدها فيديركي وآخرون    
العثور على أدلة جتريبية إضافية داعمة على دور االستثمار العام يف عملية النمو يف أفريقيا يف                

وتؤكـد هـذه االسـتنتاجات الـدور        ). ٢٠١٢ (.Fosu et al: ما كتبه فوسو وآخـرون    
  .االستراتيجي لالستثمار العام يف عملية النمو

  الستثمار العامتراجع معدالت ا  -هاء  
باملقارنة بأوائل مثانينات القرن العشرين، تراجعت معدالت االستثمار العام يف أفريقيا             -١٣

وعلى وجه اخلصوص، تراجعت معدالت االسـتثمار       . تراجعاً حاداً خالل العقدين املاضيني    
  يف املائـة يف    ٥ إىل حنـو     ١٩٨٢ يف املائـة يف عـام        ١١,٥العام من احلد األقصى البالغ      

وعلى عكس مثانينات القرن العشرين، كانت معدالت االستثمار العام يف أفريقيا . ٢٠١٢ عام
ات القرن العشرين ويف العقد األول من القرن احلادي والعـشرين،           يمستقرة نسبياً يف تسعين   

  .  يف املائة يف كل عقد من هذين العقدين٧,٥عندما كان املعدل املتوسط يبلغ حنو 
فعلـى  . م تقل عما اعتربته دراسة حديثة حداً أمثل بالنسبة إىل أفريقيـا           وهذه األرقا   -١٤

سبيل املثال، ُتبني مناذج حماكاة النمو أن معدل االستثمار العام الذي يزيد االستهالك إىل حده         
فوسو ( يف املائة، حبسب معدالت اخلصم املستخدمة        ١١ يف املائة و   ٨,٤األقصى يتراوح بني    

وعلى الصعيد القطري، تبني األدلة أن معدالت االستثمار        ). ٢٠١٢،  .Fosu et al: وآخرون
أشد التراجعات    بلداً على األقل قد تراجعت خالل العقدين املاضيني، وحدثت         ٢٣العام يف   

 ١٣ إىل   ١٨,١ يف املائة؛ وكابو فريدي، من       ١٣,٤ إىل   ١٧,٦إريتريا، من   : يف البلدان التالية  
  .  يف املائة٨,٢ إىل ١٤,٥ يف املائة؛ ومصر، من ٩,١ىل  إ١٨,٢يف املائة؛ وليسوتو، من 

   ُيحدث حتوالًمنو حتقيق إطالق اإلمكانات االستثمارية من أجل   -واو  
يشري استعراض أدبيات التنمية االقتصادية األفريقيـة إىل أن احملـددات الرئيـسية               -١٥

تمويل، واملدخرات احملليـة،    لالستثمار يف أفريقيا هي إمكانية الوصول إىل االئتمان وتكلفة ال         
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واملخاطر وعدم التيقّن، وانعدام املساواة يف توزيع الدخل، والبيئة السياساتية واالسـتثمارية            
ومن الواضح أنه بالنظر إىل     . كما تتجلّى، على سبيل املثال، يف مستوى البنية التحتية وجودهتا         

ومع ذلك  . ه العوامل من بلد إىل آخر     عدم جتانس البلدان األفريقية، ختتلف األمهية النسبية هلذ       
خيلص التقرير إىل أن العائق األشد أمام االستثمار يف معظم البلدان األفريقيـة هـو ضـعف         

  .التحتية واملخاطر وعدم التيقّن إمكانية الوصول إىل التمويل امليسور، وضعف البنية

   يف التمويل اخلارجياالخنفاض  -زاي  
ن األفريقية التمويل اخلارجي، مثل االسـتثمار األجـنيب         تارخيياً، استخدمت البلدا    -١٦

. املباشر والقروض واملساعدة اإلمنائية الرمسية، لكي تكّمل املوارد احمللية من أجل االسـتثمار            
وُيستدل على ذلك بالفجوة اإلجيابية يف القارة بني االستثمارات واملدخرات خالل العقـود             

 كانت الفجوة بني االسـتثمارات واملـدخرات خـالل          فعلى سبيل املثال،  . القليلة املاضية 
وضـاقت  .  يف املائة  ١,٢ كنسبة مئوية من الناتج احمللي اإلمجايل هي         ١٩٨٩-١٩٨٠ الفترة

، على وجـه اخلـصوص،      ٢٠١١-٢٠٠٠ففي الفترة   . هذه الفجوة كثرياً يف الفترة األخرية     
 يف املائة، مما يـبني أن       ٢,٨سجلت أفريقيا فجوة سلبية بني االستثمارات واملدخرات بلغت         

  . االستثمارات اإلضافية متوَّل من موارد حملية
وتشهد البلدان األفريقية الغنية بالنفط فائضاً كبرياً يف املدخرات باملقارنة باالستثمار، فقد              -١٧

. ٢٠١٢-٢٠٠٠ يف املائة خالل الفتـرة  ١٥٨ بالنسبة إىل االستثمار   لالدخاربلغ املعدل املتوسط    
 بالنـسبة إىل    االدخارقابل، سجلت البلدان األفريقية غري الغنية بالنفط معدالً منخفضاً من           ويف امل 

وزاد معدل االدخار بالنـسبة إىل معـدل        .  يف املائة خالل الفترة نفسها     ١٧,٢االستثمارات بلغ   
، إذ  االستثمار زيادة كبرية يف حالة البلدان الغنية بالنفط، خصوصاً منذ مثانينات القرن العـشرين             

  . ارتفعت ارتفاعاً شديداً خالل فترات الرواج النفطي
وتعتمد البلدان األفريقية أيضاً على املساعدة اإلمنائية الرمسية لتمويل االستثمار أكثر             -١٨

فنسبة املساعدة اإلمنائية الرمسية إىل االستثمار خـالل       . من نظرياهتا من البلدان النامية األخرى     
 يف  ٢٣,١  يف املائة يف حالة أفريقيا، باملقارنة بنسبة       ٦٨,٨هي   كانت   ٢٠١٢-٢٠٠٠الفترة  

: والثغرة أكرب حىت من ذلك يف حالة االستثمار العـام         . املائة يف حالة البلدان النامية األخرى     
 يف املائة يف حالة البلدان      ٨٤,٣   يف املائة يف حالة أفريقيا، باملقارنة بنسبة       ٢٣٩,٣فقد كانت   

ن يبدو أن البلدان األفريقية الغنية بالنفط تعتمد بقدر أقل على املساعدة            ولك. النامية األخرى 
، باملقارنـة مبعـدل     ٢٠١٢-٢٠٠٠ يف املائة يف الفتـرة       ٣٤,٩اإلمنائية الرمسية، مبعدل بلغ     

  .  يف املائة للبلدان غري الغنية بالنفط٧٨ قدره
 االستثمار، باملقارنة بالبلدان    وتشهد البلدان األفريقية أيضاً نِسباً أعلى من الديون إىل          -١٩

وتوجد يف أفريقيا أمناط أقل متييزاً فيما يتعلق بنسبة االستثمار األجنيب املباشر            . النامية األخرى 
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وتشهد البلدان الغنية بالنفط معدالت أعلى بقليل، األمر الذي يتسق مع االجتاه . إىل االستثمار
  . املباشر يف البلدان األفريقيةثمار األجنيبامللحوظ حنو البحث عن املوارد من خالل االست

  الرسائل والتوصيات الرئيسية  -ثانياً  
يشري حتليل النمو االقتصادي يف أفريقيا خالل العقدين املاضيني إىل أنه منـو هـش                 -٢٠

ويف ضوء هذه اخللفية، يدفع التقرير بأن . وذلك يرجع بدرجة كبرية إىل الطبيعة اهليكلية للنمو
يف حتقيق النمو من أجل خلق فرص عمل واحلد من الفقر يف أفريقيـا يف الفتـرة                 االستمرار  

املمتدة من األجل املتوسط إىل األجل الطويل يتطلب حتوالً هيكلياً وبأن االسـتثمار حمـرك               
ي إىل حتـول يف     ووفقاً هلذا التقرير، يتطلب حتقيق النمو املطرد الذي يفـض         . رئيسي للتحّول 

ويف جانب الطلب، يعين    . أفريقيا توسيع مصادر النمو من جانيب الطلب والعرض يف االقتصاد         
ومن جانب العـرض،  . ذلك املوازنة بني إسهام االستهالك وإسهام االستثمار يف عملية النمو     

ينطوي ذلك على حفز التحول من األنشطة املنخفـضة اإلنتاجيـة إىل األنـشطة املرتفعـة      
نتاجية، داخل كل قطاع من قطاعات الزراعة والصناعات التحويلية واخلدمات وفيما بني            اإل

  .هذه القطاعات
ويبعث التقرير برسالة أخرى مفادها أن تعزيز إسهام االستثمار يف النمو يف أفريقيـا                -٢١

ة، يتطلب زيادة حجم االستثمار، وحتسني إنتاجية االستثمارات القائمة واالستثمارات اجلديد         
وضمان أن تكون هذه االستثمارات موجهة حنو القطاعـات ذات األولويـة والقطاعـات              

ويدفع التقرير، على وجه اخلصوص، بأن زيادة مستوى االستثمار ومعدله دون           . االستراتيجية
تدعيم إنتاجية هذا االستثمار على مر الوقت، ودون ضمان أن تذهب هذه االستثمارات إىل              

ومن املهم أن مثة حاجة إىل املزيد مـن         . ية، سيؤدي إىل نتيجة عكسية    القطاعات االستراتيج 
االستثمارات العامة يف أفريقيا، خصوصاً يف البنية التحتية، من أجـل حفـز االسـتثمارات               

ويف هذا السياق، يكمِّل االستثمار العام واالستثمار اخلاص أحدمها اآلخر؛ ولـذلك     . اخلاصة
ية على كيفية استغالل أوجه التكامل هذه بدالً من الترويج          ينبغي أن تركز السياسات احلكوم    

  .االستثمار على حساب النوع اآلخرلنوع من 
ويشدد التقرير على ضرورة أن تعتمد احلكومات األفريقية هنجاً أكثـر اتـساقاً يف                -٢٢

لى وع. الترويج لالستثمار إذا كان هلا أن تضطلع بدور فعال يف التحول االقتصادي يف أفريقيا         
وجه اخلصوص، ال ينبغي أن تؤدي سياسات االقتصاد الكلي إىل األخذ بأسعار فائدة تعيـق               
االستثمار، كما ال ينبغي ألسعار الفائدة املقررة على األوراق املالية احلكوميـة أن تكـون               
مرتفعة لدرجة تدفع املصارف إىل االحتفاظ باالحتياطيات الفائضة وتقليص اإلقراض للقطاع           

عالوة على ذلك، يتعني على البلدان األفريقية أن تغري هنجها فيما يتعلق بـالترويج              و. اخلاص
لالستثمار األجنيب املباشر ألن هذا النهج ميّيز ضد املستثمرين احملليني وله آثار سـلبية علـى                

إذ تقدم احلكومات األفريقية حوافز سخية إىل املـستثمرين         . تنظيم املشاريع واالستثمار حملياً   
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انب مما يضع املستثمرين احملليني يف وضع غري مؤاٍت ومما يتعارض مع اجلهود الرامية إىل               األج
ويف هذا الصدد، مثة حاجة إىل حتقيق االتساق        . تعزيز عملية تنظيم املشاريع واالستثمار حملياً     

ية بني السياسات الرامية إىل تعزيز االستثمار األجنيب املباشر وتلك اليت هتدف إىل تطوير عمل             
  . تنظيم املشاريع حملياً

وباإلضافة إىل الرسائل اليت نوقشت أعاله، يقدم التقرير توصيات سياساتية حمـددة              -٢٣
وُيسلط الضوء أدناه   . بشأن كيفية حفز االستثمار من أجل حتقيق منو ُيحدث حتوالً يف أفريقيا           

  . واإلقليميعلى بعض التوصيات السياساتية اليت تتناول مسائل على الصعيدين الوطين

  زيادة مستوى ومعدل االستثمار  -ألف  
ويتطلـب  . توجد حاجة إىل أن تزيد البلدان األفريقية من مستوى ومعدل االستثمار        -٢٤

ذلك اعتماد إطار لسياسات االقتصاد الكلي يكون أكثر اتساقاً فيوازن، على سبيل املثـال،              
  . و والعمالةهدف احملافظة على استقرار األسعار وهدف النهوض بالنم

وال بد أيضاً من عكس التحيز القائم يف السياسات ضد االستثمار العام، الذي ظل                -٢٥
سائداً يف أفريقيا منذ مثانينات القرن العشرين ألن االستثمار العام، خصوصاً يف البنية التحتية،              

ومات ويف هذا الصدد، يشجع التقرير احلك     . مطلوب على حنو عاجل حلفز االستثمار اخلاص      
األفريقية على تعزيز اجلهود الرامية إىل حتسني حشد املوارد احمللية من أجل إجياد حيز مـايل                
يعطي دفعة لالستثمارات العامة يف البنية التحتية، خصوصاً يف جمايل الطاقة والنقـل اللـذين               

  .يصعب فيهما كثرياً اجتذاب استثمارات القطاع اخلاص
توسـيع  : ياساتية الرامية إىل حتسني حشد املوارد احمللية      وفيما يلي بعض التدابري الس      -٢٦

القاعدة الضريبية عن طريق استغالل إمكانات زيادة العائدات الضريبية من خالل الـضرائب             
على املمتلكات والضرائب البيئية، وحتسني إدارة الضرائب واجلمارك، وتطوير وتعزيز النظام           

  .الطبيعية بفعالية أكرباملايل، وإدارة واستخدام ثروات املوارد 
و معاجلة أوجه القصور يف أسواق االئتمان، اليت جتعل من الصعب على املـشاريع                -٢٧

إمكانية احلصول على القروض بأسعار فائدة ميسورة، هي أمر يتسم بأمهية حامسـة حلفـز               
ـ         . االستثمار يف البلدان األفريقية    ان، ففي عدة بلدان منها، تصعب إمكانية احلصول على ائتم

ومتيل املصارف التجارية إىل االحتفاظ باحتياطيات فائضة بدالً من تقدمي قروض إىل القطاع             
وعالوة على ذلك، فإن أسعار الفائدة على القروض املصرفية تبلغ من االرتفاع مـا              . اخلاص

وإحدى طرق احلد من العوامل اليت حتفز املـصارف إىل االحتفـاظ            . جيعلها تعيق االستثمار  
يات فائضة يف شكل أوراق مالية حكومية هي ضمان أالّ تكون عائدات هذه األوراق باحتياط

ومن األمور اليت ميكن أن تساعد أيضاً هنا احلد من أوجه عدم التماثل من              . املالية مرتفعة جداً  
حيث املعلومات بني الدائنني واملقترضني من خالل تعزيز دعم إنشاء مكاتب ائتمان خاصـة              
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وعالوة على ذلك، ميكن إلنشاء خمططات ضـمان جزئيـة          . املنقوالتوسجالت ضمانات   
  .للقروض أن يؤدي دوراً هاماً يف تشجيع املصارف على متويل استثمارات القطاع اخلاص

ويشدد التقرير على احلاجة إىل حتسني إمكانية احلصول على التمويل الطويل األجل              -٢٨
 ولكنه ينبه إىل أن . الصعيدين الوطين واإلقليميمن خالل إنشاء وتعزيز املصارف اإلمنائية على

جناح هذه املصارف يتوقف على متتعها بواليات مرنة وباستقاللية يف العمليات، وعلى تقيدها             
. مبمارسات احلوكمة واإلدارة السليمة، وامتالكها آللية ذات مصداقية لتقييم األداء بانتظـام           

ؤوس األموال من دور ممكـن يف حتـسني إمكانيـة    وُيسلّم التقرير أيضاً مبا لتطوير أسواق ر    
إذ ميكن لذلك، على سبيل املثال، أن ييـسر   . احلصول على التمويل الطويل األجل يف أفريقيا      

توجيه املدخرات الطويلة األجل من صناديق املعاشات التقاعدية ومن التأمني إىل االستثمارات            
 لالقتصادات األفريقية، يكون من احملتمـل       بيد أنه بالنظر إىل احلجم الصغري     . الطويلة األجل 

بدرجة أكرب أن تكون أسواق رؤوس األموال أكثر فعالية إذا ما أُقيمت وطُورت على الصعيد             
  .اإلقليمي

ويتسم تقليص املخاطر وأوجه عدم التيقّن اليت تواجه املستثمرين احملليني واألجانـب          -٢٩
فعدم االستقرار السياسي، وتقلبات االقتصاد     . قيابأمهية حامسة أيضاً يف حفز االستثمار يف أفري       

الكلي، وقلب السياسات رأساً على عقب تشكل مجيعها مصادر للمخاطر ولعدم التـيقّن يف           
فعدم االستقرار على مستوى االقتصاد الكلي،      . أفريقيا وتكون هلا آثار سلبية على االستثمار      

يف أسعار الفائدة احلقيقية وإىل جعـل       على سبيل املثال، قد يؤدي إىل حدوث تقلبات كبرية          
وتتطلب معاجلة مسألة املخاطر وأوجه عدم التيقّن احلـد         . اإلقراض واالستثمار أمرين صعبني   

من قلب السياسات رأساً على عقب، وبذل املزيد من اجلهود لضمان نشر املعلومات املتعلقة              
د من عدم االستقرار علـى      بالسياسات احلكومية على نطاق واسع بني أفراد اجلمهور، واحل        

  . مستوى االقتصاد الكلي، واحلفاظ على السالم واألمن
 من خالل مجلة أمور     -وميكن للتخفيف من حالة عدم التيقّن يف السياسات النقدية            -٣٠

بينها، على سبيل املثال، ربط التغيريات يف أسعار الفائدة حبركة املتغريات احلقيقية مثل النمو              
 أن يعزز أيضاً الشفافية يف حتديد أسعار الفائدة، وأن حيد من            -تج أو العمالة    احلقيقي يف النا  

ومن شأن  . حالة عدم التيقّّن وأن يشجع الشركات على االستثمار يف مشاريع طويلة األجل           
حتسني املعلومات املتعلقة بالقواعد واللوائح التنظيمية اليت حتكم االستثمار أن حيد من حالـة              

ورغم أن املسؤولية الرئيسية عن توفري املعلومات . ن ُيسهم يف تشجيع االستثمارعدم التيقّن وأ
  .تقع على عاتق احلكومة، ميكن لوسائط اإلعالم أن تؤدي أيضاً دوراً هاماً يف هذا اجملال

والطلب على االستثمارات يتوقف على البيئة السياساتية واالستثمارية، كما تتجلى،            -٣١
إذ يشكل توافر البنية التحتيـة      .  توافر البنية التحتية ويف حالة هذه البنية       على سبيل املثال، يف   

وتؤثر حالة البنية التحتية أيضاً على احلوافز       .  للشركات على االستثمار   ونوعيتها اجليدة حافزاً  
فمثالً يف البلدان اليت تعاين من انقطاعـات        . اليت تدفع املصارف إىل إقراض القطاع العقاري      
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التيار الكهربائي، تتردد املصارف يف متويل املشاريع يف جمال الصناعات الزراعيـة            شديدة يف   
ولذلك فإن  . والصناعات التحويلية بسبب االحتمال املرتفع لتعثر القروض يف هذه القطاعات         

وتشتمل التوصـيات   . االستثمار العام يف الصناعات التحويلية هام يف إعطاء دفعة لالستثمار         
رى املتعلقة حبفز االستثمار على تقليص عدم املساواة يف توزيـع الـدخول             السياساتية األخ 

  .وتطوير شبكات اإلنتاج اإلقليميةواألصول، وتعزيز التكامل اإلقليمي، 

االستثمار إىل القطاعات االستراتيجية والقطاعات ذات األولوية       توجيه  ضمان    -باء  
  يف االقتصاد

ية بالغة يف بناء القدرات اإلنتاجية وحتقيق منو بعض األنشطة والقطاعات هي ذات أمه  -٣٢
وهي تشمل أنشطة البنية التحتية وأنشطة إنتاجية يف قطـاعي الزراعـة           . مطرد ُيحدث حتوالً  

وحتدد اخلطط أو الرؤى أو اُألطر اإلمنائية الوطنيـة ملعظـم البلـدان             . والصناعات التحويلية 
بيـد أن   . ية أو قطاعات ذات أولويـة     األفريقية هذه القطاعات بوصفها قطاعات استراتيج     

املصارف التجارية واملؤسسات املالية يف أفريقيا تتردد عموماً يف متويل املـشاريع يف هـذه               
  . القطاعات مفضلةً إقراض القطاعات غري اإلنتاجية

وأحد التحديات اليت تواجه احلكومات األفريقية يف هذا الصدد هو كيفية التـرويج               -٣٣
قطاعات االستراتيجية أو القطاعات ذات األولوية من خالل إعـادة توجيـه            لالستثمار يف ال  

ويدفع التقرير بأن للسياسة الصناعية دوراً هاماً تؤديـه يف          . املوارد املالية حنو هذه القطاعات    
وهو يرى أن املصارف املركزية ميكنها تـشجيع اإلقـراض للقطاعـات          . حتقيق هذا اهلدف  

إلعادة التمويل تعطي األفضلية إلقراض هذه      ) خصم(د سياسة   االستراتيجية من خالل اعتما   
وتشمل هذه السياسة حتديد سعر خصم متمايز أقل فيما يتعلق بالسلف املصرفية            . القطاعات

ومثة طريقة أخـرى إلعـادة   . املخصصة لتمويل االستثمار يف قطاعات أو أنشطة استراتيجية     
خصوصاً يف حالة املشاريع الصغرية واملتوسطة      توجيه االستثمار حنو القطاعات االستراتيجية،      

احلجم، تتمثل يف تشجيع املؤسسات املالية على استخدام تدفق التحويالت املالية كـضمان             
للمشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم اليت تسعى إىل احلصول على التمويل للقيام باستثمارات            

 اجلزئية أن يزيد أيضاً من تـدفق        وميكن الستحداث خمططات للضمانات االئتمانية    . إنتاجية
. األموال حنو القطاعات واجملموعات االستراتيجية مثل املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجـم          

وهناك أيضاً تدابري غري مالية ميكن للحكومات أن تتخذها لتشجيع االستثمار يف القطاعـات              
مـات املتعلقـة بـالفرص      االستراتيجية، يتمثل أحدها يف تقدمي املعلومات الـسوقية واملعلو        

  . االستثمارية املتاحة يف تلك القطاعات
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  حتسني إنتاجية االستثمار  -جيم  
إن حتسني إسهام االستثمار يف حتقيق النمو والتحول هو أمر ال يتعلق بزيادة حجـم                 -٣٤

االستثمار فحسب بل يتعلق أيضاً بتحـسني إنتاجيـة أو جـودة االسـتثمارات القائمـة                
وبينما توجد بعض األدلة على حدوث حتّسن يف إنتاجية االستثمار يف . ديدةواالستثمارات اجل

أفريقيا خالل العقدين املاضيني فإن هذا االستثمار إما قد ظل على حاله أو تراجع يف كثري من   
ويف ضوء هذه اخللفية، يؤكد التقرير على احلاجـة إىل          . البلدان األفريقية خالل الفترة نفسها    

  . ألفريقية بتعزيز جهودها من أجل حتسني إنتاجية االستثمارقيام احلكومات ا
وفيما يتعلق بتحسني إنتاجية االستثمار اخلاص، يدفع التقرير بأن تطـوير قـدرات               -٣٥

القوى العاملة، وتوفري بنية حتتية جيدة، وحتسني إمكانية احلصول علـى االئتمـان امليـسور           
نتاج هي مجيعها طرق للتغلـب علـى هـذا          التكلفة، وخفض التكاليف املرتفعة لعوامل اإل     

ولزيادة إنتاجية االستثمار العام، خصوصاً يف جمال البنية التحتية، يوصـي التقريـر             . التحدي
 أعلى من البنية التحتية القائمة من خالل قيمةبتحسني عملية انتقاء املشاريع وإجنازها، وحتقيق 

وميكن حتقيق ذلك عن طريق . ار العامصيانة األصول ومن خالل حتديد أدق ألهداف االستثم      
إعادة تركيز االستثمار العام يف جماالت كالطاقة والنقل، متثل بعض العراقيل اليت تعيق تعزيـز             

  .االستثمار يف أفريقيا
ويف حني أن مسؤولية حفز االستثمار إلحداث حتول يف أفريقيا تقع علـى عـاتق                 -٣٦

 دويل هلا تأثري على قدرة هذه احلكومات علـى          احلكومات الوطنية، فإن مثة مسائل ذات بعد      
االستثمار األجنيب املباشـر، وهـروب رؤوس      : وتشمل هذه املسائل  . حتقيق أهدافها اإلمنائية  

وتناقَش أدناه التوصيات السياساتية الـيت يقـدمها        . األموال، واملساعدات، والتجارة الدولية   
  .التقرير يف كل جمال من هذه اجملاالت

  األجنبيةمؤسسات األعمال احمللية واألعمال  الروابط بني مؤسسات تعزيز  -دال  
شهدت البلدان األفريقية زيادة ُيعتد هبا يف التدفقات الداخلة من االستثمار األجـنيب           -٣٧

املباشر خالل العقد املاضي لكن توجد أوجه قلق من أن تأثري هذه التدفقات على التنمية قد                
ئياً إىل ضعف الروابط بني مؤسـسات األعمـال األجنبيـة           ظل حمدوداً، وهو أمر يرجع جز     

وإن عدم توافر البنية التحتية املالئمة والعمالة املاهرة، إىل جانب          . ومؤسسات األعمال احمللية  
القدرة االستيعابية املنخفضة، وعدم اتساق السياسات، واالفتقار إىل قطاع خاص حملي مفعم            

سؤولة عن ضعف الصالت بني مؤسـسات األعمـال     باحليوية، هي مجيعها بعض العوامل امل     
وينبغي للحكومات األفريقية أن تقيم هـذه       . احمللية ومؤسسات األعمال األجنبية يف أفريقيا     

الصالت وتعززها عن طريق تطوير وحتسني مهارات القوى العاملة، وكذلك عن طريق رفع             
ل التكنولوجيا علـى عمليـات    القدرة االستيعابية للشركات احمللية، مثالً بفرض متطلبات نق       
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ومثة حاجة أيضاً إىل تشجيع املشاريع املشتركة بـني مؤسـسات           . االستثمار األجنيب املباشر  
األعمال احمللية ومؤسسات األعمال األجنبية وجعل السياسات اخلاصة باالستثمار األجـنيب           

قتـرح التقريـر أال     ويف هذا الصدد، ي   . املباشر متسقة مع تشجيع عملية تنظيم املشاريع حملياً       
. تشجع احلكومات األفريقية االستثمار األجنيب املباشر بطريقة متيز ضد املستثمرين احمللـيني           

وعالوة على ذلك، فإذا كان يلزم استخدام احلوافز لتشجيع االستثمار األجنيب املباشر، فإنـه             
شطة الـيت ال    ينبغي عندئذ استخدامها بصورة رئيسية يف اجتذاب استثمارات جديدة يف األن          

فعلى سبيل املثال، ال تكون احلوافز      . يستطيع البلد اجتذاب املستثمرين إليها دون هذه احلوافز       
يف معظم احلاالت ضرورية الجتذاب االستثمار األجنيب املباشر يف الصناعات االسـتخراجية            

رد ألن هذه االستثمارات ستأيت على أي حال بالنظر إىل الطلب املرتفع علـى هـذه املـوا                
  . واهتمام املستثمرين هبذا القطاع

  حفز االستثمارمن أجل احلد من هروب رؤوس األموال   -هاء  
. ختسر أفريقيا مقادير كبرية من املوارد كل عام يف شكل هروب لرؤوس األمـوال               -٣٨

ويؤكّد التقرير على احلاجة إىل معاجلة مشكلة هروب رؤوس األموال من أجل التمكّن مـن               
ومثة حاجة إىل بذل جهود على الصُُّعد الـدويل         .  املوارد لالستثمار يف أفريقيا    رصد املزيد من  

إذ يلزم، على سبيل املثال، التعاون      . واإلقليمي والوطين من أجل كبح هروب رؤوس األموال       
  .الدويل ملنع التهرب الضرييب والنقل غري املشروع لرؤوس األموال عرب احلدود

مؤخراً على الصعيدين اإلقليمي والدويل ملعاجلـة هـذه         وقد اُتخذت بعض التدابري       -٣٩
 مبكافحة التهرب الضرييب    ٢٠١٣فعلى سبيل املثال، التزمت جمموعة الثمانية يف عام         . املسألة

والتزمت اجملموعة أيضاً بوضع قواعد لضمان عـدم قيـام          . على الصعيدين الوطين والدويل   
وعلـى  . حلدود من أجل تفادي الـضرائب     الشركات املتعددة اجلنسيات بنقل األرباح عرب ا      
الفريق الرفيع املستوى املعين بالتدفقات املالية      ‘صعيد القارة، أنشأت منظمات إقليمية أفريقية       

لتقدمي املشورة للحكومات بشأن طبيعة وحجم هـذه التـدفقات          ‘ غري املشروعة من أفريقيا   
  .ولتقدمي رؤى مستنرية بشأن كيفية مواجهة هذا التحدي

يشدد التقرير على ضرورة أن حتـّسن احلكومـات األفريقيـة إدارة الـضرائب              و  -٤٠
واجلمارك، وأن تضمن الشفافية يف إدارة واستخدام املوارد الطبيعية، وأن تعيـد النظـر يف               
سياستها املتعلقة بتشجيع االستثمار األجنيب املباشر لكي تضمن أالّ تسهم الشركات املتعددة            

  . ن احلوافز، يف التدفقات املالية غري املشروعةاجلنسيات، اليت تستفيد م
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  استخدام املساعدات حلفز االستثمار  -واو  
ميكن للمساعدات أن تؤثر تأثرياً أكثر إجيابية على التنمية يف أفريقيا إذا ما ُوجهـت                 -٤١

بقدر أكرب، على سبيل املثال، حنو حفز االستثمار عن طريق استخدامها كآلية ضمان للحـد              
فكثرياً ما تتـردد املـصارف يف إقـراض         . اطر اليت يواجهها املقرضون واملستثمرون    من املخ 

ومن شـأن اسـتخدام املـساعدة       . املستثمرين بسبب املخاطر اليت تنطوي عليها مشاريعهم      
اإلمنائية الرمسية يف تقدمي ضمانات جزئية إىل املصارف أن يشجعها على اإلقراض، مما يؤدي              

شدد التقرير على احلاجة إىل توجيه املزيد مـن املـساعدات حنـو             وي. إىل زيادة االستثمار  
وترد يف التقرير توصـية أخـرى       . القطاعات اإلنتاجية بغية بناء القدرات اإلنتاجية يف القارة       

بتشجيع الشركاء اإلمنائيني على استخدام مزيد من املساعدات يف إزالة املعوقـات املرتبطـة              
ي الطاقة والنقل، كما فعلت الواليات املتحدة األمريكيـة         بالبنية التحتية، خصوصاً يف قطاع    

  ".توفري الطاقة ألفريقيا"مؤخراً من خالل مبادرة 

   التجارة الدوليةتدعيمحفز االستثمار من خالل   -زاي  
. تستطيع البلدان األفريقية أيضاً أن حتفز االستثمار عن طريق تعزيز التجارة الدوليـة              -٤٢

رب التجارة سيتيح للبلدان األفريقية اسـتغالل وفـورات احلجـم    فالوصول إىل سوق أكرب ع  
. املرتبطة باإلنتاج من أجل سوق كبرية، مما يؤدي إىل تدعيم قدرهتا التنافسية وحفز االستثمار       

ويف هذا الصدد، يؤكّد التقرير على احلاجة إىل أن مينح اجملتمع الدويل البلدان األفريقية إمكانية 
سواق، خصوصاً يف جماالت كالزراعة اليت حتظى فيها هذه البلدان حالياً           أكرب للوصول إىل األ   

األفريقيـة إال إذا    بيد أن حتسني إمكانية الوصول إىل األسواق لن يفيد البلـدان            . مبيزة نسبية 
لدان القدرات اإلنتاجية الالزمة لالستفادة من الفرص الناشئة عـن إتاحـة            امتلكت هذه الب  

ذلك، فمن املهم بناء القدرات اإلنتاجية يف أفريقيا أيضاً للتمكن من           ول. إمكانية الوصول هذه  
حتسني تقاسم املعلومات بشأن الفرص املتاحة للوصول إىل األسواق، كي يـتمكن منظمـو              

  .املشاريع األفارقة من االستفادة بقدر أكرب من هذه الفرص
 على التجارة واالسـتثمار يف      ونظراً إىل أن تكاليف التجارة الدولية تؤثر تأثرياً سلبياً          -٤٣

أفريقيا، يكون من الضروري أن يقدم اجملتمع الدويل الدعم املايل والتقين إىل البلدان األفريقية              
لتمكينها من تنفيذ االتفاق املتعلق بتدابري تسهيل التجارة الذي أقره أعضاء منظمة التجـارة              

لتقرير أيضاً على احلاجـة إىل أن       ويؤكد ا . ٢٠١٣ديسمرب  /العاملية يف بايل يف كانون األول     
تتخذ احلكومات األفريقية هنجاً أكثر اتساقاً بشأن املفاوضات واالتفاقات التجارية املختلفـة            
اليت تشارك فيها لكي تضمن أن تؤدي النتائج املتحققة إىل دعم التحول االقتصادي والتنمية              

  . يف أفريقيا دعماً متبادالً
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