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 مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية

اإلقليمي في مجال تدفقات االستثمار األجنبي المباشر في الهند تحتل مركز الصدارة على الصعيد 

  ٢٠١٤ في المائة عام ١٦الوقت الذي سجلت فيه التدفقات الوافدة إلى جنوب آسيا زيادة بنسبة 
 

أن تــدفقات االســتثمار األجنــيب  الصــادر عــن األونكتــاد )١(٢٠١٥تقريــر االســتثمار العــالمي لعــام يفيــد  - ٢٠١٥حزيران/يونيــه  ٢٤جنيــف، 
، وتُعزى هـذه الزيـادة أساسـاً إىل األداء اجليـد للهنـد (الشـكل ٢٠١٤ مليار دوالر يف عام ٤١ إىل لتصل  ارتفعتاملباشر الوافدة إىل جنوب آسيا 

  مليار دوالر.  ٣٤املائة لتصل إىل حنو  يف ٢٢). فقد ارتفعت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر الوافدة إىل البلد بنسبة ١

 
مــع توطّــد  ٢٠١٥ ويضــيف التقريــر أن مــن املــرجح أن حتــافظ تــدفقات االســتثمار األجنــيب املباشــر الوافــدة إىل اهلنــد علــى اجتــاه تصــاعدي يف عــام

رجح أن تـزداد الصـناعات التحويليـة قـوًة دعائم االنتعاش االقتصادي. وفيما يتعلق بتوزع تدفقات االستثمار األجنيب الوافدة حسب القطاعات، يُـ
قـت يف يف ظل تواصل اجلهود املبذولة يف جمال السياسة العامة مـن أجـل تنشـيط القطـاع الصـناعي، ومـن بـني هـذه اجلهـود، مـثًال، املبـادرة الـيت أُطل

  حتت شعار "اصنع يف اهلند".  ٢٠١٤ منتصف عام
 

مليــار دوالر نتيجــة ارتفــاع  ١,٧يف املائــة لتصــل إىل  ٣١ ويفيــد التقريــر أن تــدفقات االســتثمار األجنــيب املباشــر الوافــدة إىل باكســتان زادت بنســبة
 -التـــدفقات الصـــينية مـــن االســـتثمار األجنـــيب املباشـــر يف اخلـــدمات. زد علـــى ذلـــك أن البلـــد سيســـتفيد فائـــدة كبـــرية مـــن املمـــر الصـــناعي الصـــيين 

، طريـق الباكستاين وما يتصل بذلك من استثمارات صينية يف البىن التحتية والصناعات التحويلية يف السياق العام لتنفيـذ اسـرتاتيجية "حـزام واحـد
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ان مليـار دوالر يف باكسـت ٤٥,٦، ستسـتثمر الشـركات الصـينية حنـو ٢٠١٥واحد". ووفقاً لالتفاقات اليت أُبرمت بـني احلكـومتني يف نيسـان/أبريل 
  مليار دوالر يف البىن التحتية للنقل.  ١١,٨مليار دوالر يف قطاع الكهرباء و ٣٣,٨ -خالل السنوات القليلة القادمة 

 
ر وارتفعت أيضاً التدفقات الصينية مـن االسـتثمار األجنـيب املباشـر الوافـدة إىل سـري النكـا (فقـد أصـبحت الصـني خـالل السـنوات األخـرية املصـد

صـينية هـي  وشـركة املباشر الوافدة إىل البلد). وعلى سبيل املثال، اسـتثمر مشـروع مشـرتك بـني شـركتني حمليتـني ستثمار األجنيباألكرب لتدفقات اال
Merchants Holdings (International) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون دوالر يف شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركة  ٥٠٠ ملي

Colombo International Container Terminals كولومبو)، وهو أكـرب اسـتثمار   (الشركة الدولية حملطات احلاويات يف ميناء
. ومــن املقــرر ٢٠١٤أجنــيب يف ســري النكــا. وبعــد االنتهــاء مــن أشــغال التشــييد الــيت دامــت ســنتني، بــدأ مشــروع املينــاء أعمالــه يف آب/أغســطس 

يــذ مشــروع بنــاء احلــزام . وباإلضــافة إىل ذلــك، فــإذا ُأحــرز تقــدم يف تنف٢٠١٥توقيــع اتفــاق جتــارة حــرة بــني الصــني وســري النكــا يف حزيران/يونيــه 
االقتصــادي لطريــق احلريــر البحــري للقــرن احلــادي والعشــرين، الــذي تقــوده الصــني، ســيزداد حجــم االســتثمارات الصــينية الوافــدة إىل ســري النكــا، 

  وخباصة يف مشاريع البىن التحتية الكربى. 
 

حة لالستثمار األجنـيب املباشـر مشلـت املسـتويات القطـري والقطـاعي وفيما يتعلق بقطاع التصنيع يف جنوب آسيا، يقول التقرير إن التجارب الناج
خفضـة واحمللي، وإن صـناعة السـيارات يف اهلنـد تُبـني كيـف ميكـن للتـدفقات الوافـدة الواسـعة النطـاق أن تغـري مسـار التقـدم الصـناعي يف البلـدان من

  الدخل. 
 

ة مـن الصـناعات الرئيسـية الـيت ميكـن للهنـد أن حتتـل فيهـا مركـز الريـادة علـى وصناعة السيارات جزء رئيسي من االقتصـاد اهلنـدي وُتعتـرب واحـد
صـــعيد العـــامل. وحســـب بيانـــات احلكومـــة اهلنديـــة، بلغـــت تـــدفقات االســـتثمار األجنـــيب املباشـــر الوافـــدة إىل صـــناعة الســـيارات يف الفـــرتة مـــن 

ستثمار ا امشاريع االعالنات عن دوالر. واستأثر البلد بأغلبية مليار  ١١,٤ما جمموعه  ٢٠١٤إىل تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٠٠٠نيسان/أبريل 
جزاء السيارات من الصف أ ألصنع  الشركات العاملية لصنع السيارات و من قبل ٢٠١٤- ٢٠١٣جنوب آسيا خالل فرتة السنتني   يفجديدة 
  مليون دوالر للمشروع الواحد.  ١٠٠  مشروعاً بقيمة تتجاوز ١٢، مبا يف ذلك األول 

 
إىل ظهور عدد مـن اموعـات الصـناعية يف اهلنـد، مبـا يف ذلـك اموعـات الـيت تشـكلت يف منطقـة وقد أدت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر 

آبــاد) يف الغــرب، ويف واليــة  أورانــج -نازيــك  -فريــد آبــاد) يف الشــمال، ويف واليــة ماهاراشــرتا (مومبــاي  -غــور غــاون  -ي العاصــمة الوطنيــة (دهلــ
). ورغم االختالفات الكبرية يف أمناط تكوين هـذه اموعـات، ميكـن أن يـؤدي ٢ أوسور) يف اجلنوب (الشكل -بانغالور  -تاميل نادو (شيناي 
باشر دوراً حفازا هاماً. فعلى سبيل املثال، ساهم الدخول املبكر لشركة سوزوكي (اليابان) يف نشأة جمموعة صناعية يف منطقة االستثمار األجنيب امل

  العاصمة الوطنية.
 

يف منشـآت إنتاجيـة جديـدة يف   سـتثماراتاالعالن عـن بـا ٢٠١٤- ٢٠١٣يقـل أمهيـة، قامـت شـركات أجنبيـة خـالل الفـرتة   وعلى نطاق أضيق، لكن ال
 Mahindra & Mahindraشــركة  اعلنــت علــى ســبيل املثــال،  ٢٠١٣ كــل مــن باكســتان وبــنغالديش وســري النكــا ونيبــال. ففــي عــام

دو أن مليــون دوالر يف مصــنع إلنتــاج الشــاحنات اخلفيفــة ومركبــات اخلــدمات يف بــنغالديش. ويبــ ٢٠٠اســتثمار عــن نيتهــا  (اهلنــد) مــا يربــو علــى
  االستثمار يف صناعة السيارات النامية يف اهلند مؤهل ليرتك أثراً إجيابياً غري مباشر يف بناء القدرات اإلنتاجية يف جنوب آسيا ككل.
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  (مليارات الدوالرات) ٢٠١٤و ٢٠١٣البلدان المتلقية الخمسة األولى في جنوب آسيا،  -١الشكل 

 
  .٢٠١٥العاملي لعام األونكتاد، تقرير االستثمار  املصدر:

 
   



UNCTAD/PRESS/PR/2015/15 
Page 4 
 

  الهند: المجموعات الصناعية الرئيسية في صناعة السيارات -٢الشكل 

 
  األونكتاد، استناداً إىل بيانات رابطة صانعي مكونات السيارات يف اهلند.  املصدر:

 الشركات اليت ترد أمساؤها يف اخلانات هي الشركات الرئيسية يف كل جمموعة؛ والشركات املؤشر عليها بعالمة جنمية هي  مالحظة:
  شركات حملية هندية؛ أما الشركات املؤشر عليها بعالمتني جنميتني، فهي مشاريع مشرتكة بني شركات هندية وشركات أجنبية. 

 
  تُعرب عن موافقة رمسية أو قبول رمسي من األمم املتحدة.  ة والتسميات املستخدمة فيها الاحلدود واألمساء املبينة على اخلريط
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