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  تزايد املشاركة األجنبية يف الزراعة، وال سيما االستثمار
  باألجنيب املباشر فيما بني بلدان اجلنو

 
 تبني الدراسة االستقصائية السنوية لألونكتاد املتعلقة باجتاهات االستثمار أن املشاركة األجنبية يف الزراعـة               – 2009سبتمرب  / أيلول 17جنيف،  

م لرفـع مـستوى   آخذة يف التزايد وميكن أن تؤدي دوراً هاماً يف اإلنتاج الزراعي للبلدان النامية اليت هي حباجة ماسة إىل االستثمار اخلاص والعا                  
  .اإلنتاجية ودعم قطاعاا الزراعية

 
  .)1(الشركـات عـرب الوطنيـة واإلنتاج الزراعي والتنمية: 2009 تقرير االستثـمار العاملي لعام وقـد صـدر اليـوم

 
وتتمثل احملفـزات   .  والزراعة التعاقدية  ويبني التقرير أن املشاركة األجنبية يف الزراعة ميكن أن تأخذ عدة أشكال أمهها االستثمار األجنيب املباشر،               

. الرئيسية لالستثمار الزراعي يف توافر األراضي واملياه يف املواقع املستهدفة وتسارع منو الطلب يف البلدان اليت هي مصدر االستثمار األجنيب املباشر           
  .وقد يشهد عدد من هذه البلدان ارتفاعاً يف واردات احملاصيل الغذائية

 
األجنيب املباشر يف جمال الزراعة آخذ يف التزايد، فقد زادت التدفقات السنوية لالستثمار األجنيب املباشر يف الزراعة بثالثة أضعاف لتصل واالستثمار 

بيد أن نصيب االستثمار األجنيب املباشر يف الزراعة مـن          . 2007- 2005 و 1991- 1989ر أمريكي سنوياً يف الفترتني      ال مليارات دو  3إىل  
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 مليـار  32دفقات االستثمار األجنيب املباشر يظل حمدوداً حيث بلغ رصيد التدفقات الوافدة لالستثمار األجنيب املباشر يف جمال الزراعـة          جمموع ت 
قل ومع ذلك، كان نصيب االستثمار األجنيب املباشر يف الزراعة من جمموع االستثمار األجنيب املباشر كبرياً نسبياً يف بعض أ. 2007دوالر يف عام  

البلدان منواً، ومنها مجهورية ترتانيا املتحدة، ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية وكمبوديا ومالوي وموزامبيق فضالً عن بلدان نامية أخرى مثـل                    
 واملتاجر الكربى الشركات عرب الوطنية املختصة بتجهيز األغذيةكما أن . إكوادور وإندونيسيا وبابوا غينيا اجلديدة وفييت نام وماليزيا وهندوراس        

 السهمية، حيث يقوم متجر كبري أجـنيب أو         غري شكل من أشكال املشاركة      يوه(أيضاً يف الزراعة والزراعة التعاقدية      تستثمر  ) السوبر ماركت (
اعفة احلجم الفعلي مما يؤدي إىل مض) مجهز أجنيب لألغذية، مثالً، بشراء احملاصيل مبوجب ترتيب حيدد السعر والكمية والنوعية ومواصفات أخرى  

فعلى سبيل املثال جتاوزت تدفقات االستثمار األجنيب املباشر، يف صناعة األغذيـة واملـشروبات   . ملشاركة الشركات عرب الوطنية يف هذه الصناعة    
  .  بعد تسارع معدل النمو يف مطلع األلفية اجلديدة2007- 2005 مليار دوالر يف الفترة 40لوحدها 

 
اقدية عنصراً هاماً من عناصر مشاركة الشركات عرب الوطنية يف الزراعة عند النظر إليها من زاوية التوزيع اجلغرايف، وكثافـة النـشاط                 وتشكل الزراعة التع  

وتشارك الشركات عرب الوطنيـة يف أنـشطة الزراعـة          . على املستوى القطري، والشمولية حبسب السلع األساسية، وأنواع الشركات عرب الوطنية املعنية           
وتكون الزراعة التعاقدية مكثفـة     .  بلدان يف أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية      110تعاقدية وغريها من أشكال املشاركة الزراعية غري السهمية يف أكثر من            ال

ترتيبات الزراعة التعاقدية طائفـة  وإضافة إىل ذلك، تغطي    . أيضاً يف سلع أساسية معينة يف كثري من البلدان الناشئة والفقرية، مثل الربازيل وكينيا وفييت نام               
فعلى سبيل املثال تتعامل الشركة عرب الوطنيـة        . واسعة من السلع األساسية بدءاً من تربية املاشية ومروراً بإنتاج األغذية األساسية وانتهاًء باحملاصيل النقدية              

اعية، مبا فيها جوز الكاجو والقطن والتوابـل والـنب والكاكـاو             سلعة أساسية زر   17مع موردين على نطاق العامل كمصادر لتوريد        ) سنغافورة(أوالم  
  .والسكر

 
وهناك أيضاً اهتمام متزايد باحملاصيل من أجل إنتاج الوقود    . وتستهدف معظم استثمارات الشركات عرب الوطنية يف املناطق النامية احملاصيل النقدية          

ومن بني أنـواع املنتجـات الـيت        . زيتية يف أفريقيا، وقصب السكر يف أمريكا اجلنوبية       املشاريع املتعلقة مبحاصيل البذور ال    بطرق تشمل، مثالً،    ا
فعلى سبيل املثال اجتـذبت  . يستهدفها املستثمرون األجانب يف االقتصادات النامية وتلك اليت متر مبرحلة انتقالية، يظهر بعض التخصص اإلقليمي             

نية يف جماالت إنتاج القمح واألرز وقصب السكر والفواكه واألزهار وفول الصويا واللحوم             بلدان أمريكا اجلنوبية استثمارات الشركات عرب الوط      
ويف أفريقيا، أظهـر    . والدواجن، أما يف بلدان أمريكا الوسطى، فقد ركزت استثمارات تلك الشركات يف معظمها على الفواكه وقصب السكر                

القمح والبذور الزيتية، لكن الشركات عرب الوطنية تشارك أيضاً يف أنشطة إنتاج قصب             املستثمرون األجانب اهتماماً خاصاً مبحاصيل مثل األرز و       
ويف جنوب آسيا، كانت مشاركة املستثمرين األجانب موجهة حنو إنتاج . السكر والقطن يف اجلنوب األفريقي، ويف زراعة األزهار يف شرق أفريقيا

اطق أخرى من آسيا تركيزاً أكرب على عدد من احملاصيل النقديـة إضـافة إىل اللحـوم       األرز والقمح بكميات كبرية فيما ركزت أنشطتهم يف من        
وأخرياً، تشارك الشركات عرب الوطنية القائمة يف االقتصادات اليت متر مبرحلة انتقالية مشاركة كبرية يف إنتاج منتجات األلبـان علـى       . والدواجن

  .إىل االستثمار يف القمح واحلبوبالرغم من أا بدأت تسعى أيضاً يف اآلونة األخرية 
 

. وهناك دالالت على أن االستثمار يف جمال الزراعة فيما بني بلدان اجلنوب آخذ يف التزايد وأن من املتوقع أن يستمر هذا االجتاه على املدى الطويل     
ريام فقد بلغ صايف مـشت : ، أصبح املستثمرون من البلدان النامية يشكلون مصادر رئيسية لعمليات متلّك الشركات عرب احلدود        2008ففي عام   

 يف املائة من القيمة اإلمجالية لعمليات اندماج 40 مليار دوالر وهو ما يعادل أكثر من      1.577من عمليات اندماج وشراء الشركات عرب احلدود        
ما بـني  ومن األمثلة على املشاريع االستثمارية في).  مليار دوالر أمريكي3.563 (2008وشراء الشركات عرب احلدود على نطاق العامل يف عام      

 مليون دوالر 800 يف املزارع يف ليبرييا مببلغ قدره    2009يف عام   ) ماليزيا(بلدان اجلنوب، ما يشمل االستثمار الذي قام به مشروع سيم داربيز            
يكونغ، وال سيما، إنتاج سلع أساسية مثل الذرة الصفراء والسكر واملطاط يف منطقة ميف أمريكي، واالستثمارات وأنشطة الزراعة التعاقدية الصينية 

يف غانا ونيجرييا وتوسـع شـركة غروبـو بيمبـو           ) زامبيا(يف كمبوديا ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية، والتوسع اإلقليمي لشركة لزامبيف           
  .يف منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب) املكسيك(
 

الشركات عرب الوطنية يف البلدان املتقدمة والبلدان النامية، أصبح األمن الغذائي           وإضافة إىل االستثمار التجاري يف الزراعة، وهو مسة مشتركة بني           
وليس من اليسري حتديد حجم االستثمار األجنيب املباشر فيما بني بلدان اجلنوب الذي . أيضاً حمركاً هاماً لالستثمار اجلديد يف أعقاب األزمة الغذائية  
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ثري من الصفقات اهلامة مل توقع إال يف اآلونة األخرية، بينما ال تزال هناك صفقات أخرى قيد النظر أو حتركه شواغل األمن الغذائي، وذلك ألن الك    
أي امللكية التامـة وعقـود اإلجيـار    (ومن بني االستثمارات املؤكدة األوسع نطاقاً اليت تنطوي على عمليات شراء األراضي    . يف مرحلة التفاوض  

، كان من أهم البلدان املستثمرة من اجلنوب البحرين واإلمارات العربية املتحدة واجلماهريية العربيـة الليبيـة                 اليت متت حىت اآلن   ) الطويلة األجل 
وتوجد أهم البلدان املستضيفة النامية يف أفريقيا، وحتتل إثيوبيا ومجهوريـة           . ومجهورية كوريا والصني وقطر والكويت واململكة العربية السعودية       

 ).1الشكل (ودان مركز الصدارة بني البلدان املتلقية لالستثمار األجنيب املباشر ترتانيا املتحدة والس
  

Ỹ          ỷ ңỸ ǙǕ        ҳ   یمك        ن االط        الع عل        ى   ỷ Ү         Ү ǔ  وعل        ى قاع        دة بیانات        ھ ف        ي الم        وقعین wir/org.unctad/www://http 
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***  **  ***  

 2009مايو / أيار– 2006يف األراضي يف اخلارج من أجل اإلنتاج الزراعي باالستثمار  والبلدان املستهدفة املستثمرة املناطق  - 1الشكل 
 

  
 
 

  .14- اجلدول ثالثاً الشركات عرب الوطنية واإلنتاج الزراعي والتنمية، : 2009تقرير االستثمار العاملي لعام األونكتاد،   :املصدر
إال أن الصفقات املوقعة مل تنفَّذ مجيعها يف النهاية وقد استبعدت مجيع الصفقات املوقعة اليت ألغاها . يتضمن هذا الشكل سوى الصفقات املؤكدة اليت وقّعت ونفذ عدد منها ال  :مالحظة

والصني واالحتاد الروسي مها مستثمران .  أشارت إليها الصحف ومل تتطور إىل مرحلة إبرام اتفاقات بشأاواستبعدت الصفقات املرتقبة اليت. 2009مايو /أحد الطرفني أو كالمها قبل اية أيار
 48 ويبلغ العدد الكلي للصفقات. ، فالصني هي أساساً مستثمر يف هذه الصفقات واالحتاد الروسي هو يف األساس مستهدف ا"لصفقات األراضي"ووجهتان لالستثمار هدفان على السواء 

  .صفقة تظهر حبسب بلدان املصدر واملقصد على السواء

 - 


