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تباين تحركات األسعار في 
التوقعات بداية 

بناء على أساسيات السوق، 
ستستأنف األسعار 
الحقيقية انخفاضها العام 
على المدى الطويل

الطلب على البروتين الحيواني 
يرفع أسواق الغذاء العالمية 
وقطاعات المحاصيل ذات الصلة

ملخص تنفيذي
أظهرت أسعار المحاصيل والمنتجات الحيوانية اتجاهات مختلفة في عام 2014. وفيما يتعّلق بالمحاصيل، 

وضع عامان من الحصاد القوي مزيداً من الضغوط على أسعار الحبوب والبذور الزيتية. وأدى نقص اإلمدادات 
بسبب عوامل من بينها إعادة بناء القطيع وتفشي األمراض إلى ارتفاع أسعار اللحوم ارتفاًعا قياسًيا، في 
حين انخفضت أسعار منتجات األلبان بشكل حاد قياًسا بمستويات تاريخية مرتفعة. ومن المتوقع حدوث 

تعديالت أخرى لعوامل قصيرة األجل في عام 2015، قبل أن تسيطر العوامل المتوسطة األجل المحّركة 
للعرض والطلب. 

وبشكل واقعي، من المتوقع أن تنخفض أسعار كافة المنتجات الزراعية خالل السنوات العشر المقبلة، 
حيث أن نمو اإلنتاجية الحالي، مدعوماً بانخفاض أسعار المدخالت، يفوق زيادة الطلب المتباطئة. وفي حين 

أن هذا يتفق مع الميل لالنخفاض العام على المدى الطويل، من المتوقع أن تظل األسعار على مستوى 
أعلى مما كانت عليه في السنوات التي سبقت ارتفاع األسعار في الفترة 2007-08. وسيتقّلص الطلب من 

خالل استهالك الفرد من السلع الغذائية األساسية الذي يقترب من اإلشباع في العديد من االقتصادات 
الناشئة واالنتعاش البطيء عموًما في االقتصاد العالمي.

التغييرات الرئيسية في الطلب هي في البلدان النامية، حيث أن تواصل النمو السكاني رغم تباطئه، وارتفاع 
دخل الفرد والتمدن كلها عوامل تزيد الطلب على الغذاء )الشكل 1 و الشكل 2(. فارتفاع الدخل يؤدي إلى 

تنويع المستهلكين لوجباتهم الغذائية عن طريق زيادة استهالكهم للبروتين الحيواني نسبة إلى النشويات. 
ولهذا السبب، من المتوقع أن تكون أسعار اللحوم ومنتجات األلبان مرتفعة بالنسبة ألسعار المحاصيل؛ 

في حين من بين المحاصيل، سترتفع أسعار الحبوب الخشنة والبذور الزيتية المستخدمة للعلف بالنسبة 
ألسعار المواد الغذائية )الشكل 4(. وتقابل هذه االتجاهات الهيكلية في بعض الحاالت عوامل محددة، مثل 

الطلب الراكد على اإليثانول المستخرج من الذرة.

شكل 1. االستهالك الفردي للسعرات الحرارية في البلدان 
األقل نمًوا، وبلدان نامية أخرى وبلدان متقدمة

شكل 2. االستهالك الفردي للبروتين في البلدان 
األقل نمًوا، وبلدان نامية أخرى وبلدان متقدمة

مالحظة: تتضمن األرقام فقط السلع املشمولة في التوقعات



إنتاج الوقود الحيوي الراكد 
في الواليات المتحدة 

واالتحاد األوروبي، ونمو في 
وإندونيسيا البرازيل 

التحسينات في اإلنتاج 
تدفع عملية النمو في 

إنتاج المحاصيل

ل انخفاض أسعار النفط مصدراً للضغط الهبوطي على األسعار، وبصورة رئيسية من خالل  يُشكِّ
تأثيرها على تكاليف الطاقة واألسمدة. وعالوة على ذلك، في ظل انخفاض أسعار النفط المتوقعة، 
فإن إنتاج الوقود الحيوي من الجيل األول عموًما ليس مربًحا دون قوانين ُملزمة أو غيرها من الحوافز. 

وليس من المتوقع أن تؤدي السياسات إلى ارتفاع ملحوظ في إنتاج الوقود الحيوي سواء في الواليات 
المتحدة أو االتحاد األوروبي. ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن ترتفع زيادة إنتاج اإليثانول المستخرج 
من السكر في البرازيل من زيادة نسبة المزج اإللزامية في بنزين الطائرات وبنود الحوافز الضريبية، 

في حين يجري الترويج إلنتاج الوقود الحيوي بنشاط في إندونيسيا.

الحصر  وجه  على  اإلضافي مدفوعاً  الزراعي  اإلنتاج  الشمالية، سيكون  وأمريكا  وأوروبا  آسيا  في 
أن  المتوقع  من  الجنوبية،  أمريكا  في  أنه  حين  في  المحاصيل،  في  التحسينات  من  تقريًبا 

نمو  حصول  المتوقع  ومن  إضافية.  زراعية  بمنطقة  المحاصيل  في  التحسينات  تُستكمل 
المحاصيل  يرفع  قد  االستثمارات  المزيد من  أن  الرغم من  أفريقيا، على  لإلنتاج في  متواضع 

.)3 )الشكل  إلى حد كبير  واإلنتاج 

من المتوقع أن تصبح صادرات السلع الزراعية مركزة في عدد أقل من البلدان، في حين تصبح 
الواردات أكثر انتشاراً في عدد كبير من البلدان. وتزيد أهمية قيام عدد قليل نسبًيا من الدول في 
تزويد األسواق العالمية بالنسبة لبعض السلع األساسية من مخاطر السوق، بما في ذلك تلك 

المرتبطة بالكوارث الطبيعية أو اعتماد التدابير التجارية التخريبية. وبشكل عام، من المتوقع أن 
تزداد التجارة بصورة أبطأ مما كانت عليه في العقد الماضي، ولكن مع الحفاظ على حصة مستقرة 

بالنسبة لإلنتاج واالستهالك العالمي.

يعكس خط األساس الحالي األحوال األساسية للعرض والطلب في األسواق الزراعية العالمية. 
بيد أن التوقعات تخضع لمجموعة متنوعة من الشكوك، بعضها يقوم التحليل العشوائي 

باستكشافه. وإذا ما تّم توقع اختالفات كبيرة في المحاصيل وأسعار النفط والنمو االقتصادي في 
المستقبل، سيكون هنالك احتمال كبير لصدمة شديدة واحدة على األقل في األسواق الدولية 

خالل السنوات العشر القادمة.

شكل 3. ازدياد في إنتاج المحاصيل والماشية حسب العقد )بالقيمة والنسبة المئوية(

مالحظة: القيمة الصافية املضافة هي إنتاج السلع العاملي املقيّم حسب األسعار املرجعية بتاريخ 06/2004، التي يتّم تخفيضها من املدخالت الزراعية مثل البذور والعلف

تركيز الصادرات يزيد من 
مخاطر السوق بالنسبة  

للسلع الغذائية الهامة

خالل العقد المقبل، 
احتمال حصول صدمة 

شديدة واحدة على األقل في 
األسواق العالمية



W أبزر مالمح السلع
الحبوب: تدفع المخزونات العالية وانخفاض تكاليف اإلنتاج إلى مزيد من انخفاض أسعار الحبوب االسمية على المدى القصير، في حين  –

أن الطلب المستمر وارتفاع تكاليف اإلنتاج ينبغي أن يزيد األسعار االسمية مرة أخرى على المدى المتوسط.

البذور الزيتية: سيؤدي الطلب القوي على الوجبات البروتينية إلى مزيد من التوسع في إنتاج البذور الزيتية. وسيؤدي ذلك إلى مساهمة  –
عالية لعنصر الوجبة في العودة الشاملة للبذور الزيتية ومزيد من التوسع لصالح إنتاج فول الصويا خاصة في البرازيل.

السكر: ينبغي أن يساعد الطلب األعلى على السكر في البلدان النامية األسعار على التعافي من مستويات منخفضة، مما يؤدي إلى  –
مزيد من االستثمارات في هذا القطاع. وسيعتمد السوق على ربحية السكر مقابل اإليثانول في البرازيل، أكبر منتج، وسيبقى متقلًبا نتيجة 

لدورة إنتاج السكر في بعض البلدان اآلسيوية الرئيسية المنتجة للسكر.

اللحوم: من المتوقع أن يستجيب الناتج لتحسن في الهوامش، مع انخفاض أسعار الحبوب العلفية التي ستعيد الربحية لقطاع يعمل  –
في بيئة من تكاليف األعالف كانت مرتفعة بشكل خاص ومتقلبة طيلة معظم العقد الماضي.

األسماك: من المتوقع أن يزداد إنتاج مصايد األسماك العالمية بنسبة 20% تقريًبا بحلول عام 2024. ويتوقع أن تتفّوق المزارع السمكية  –
على مجموع المصايد الطبيعية في عام 2023.

منتجات األلبان: من المتوقع أن ترّكز صادرات منتجات األلبان أكثر على المصادر األربعة الرئيسية: نيوزيلندا واالتحاد األوروبي والواليات  –
المتحدة وأستراليا، حيث تكون فرص نمو الطلب المحلي محدودة.

القطن: سيتّم قمع األسعار على المدى القصير من خالل تراجع المخزونات الكبيرة في الصين، ولكن ستتعافى وستظل مستقرة نسبًيا  –
خالل الفترة المتبقية من فترة التوقعات. وبحلول عام 2024، من المتوقع أن تظل األسعار الحقيقية واالسمية أقل من المستويات التي 

بلغتها في 14/2012.

الوقود الحيوي: من المتوقع أن ينمو استخدام اإليثانول والوقود الحيوي بوتيرة أبطأ خالل العقد المقبل. ومن المتوقع أن يعتمد مستوى  –
اإلنتاج على السياسات في البلدان الرئيسية المنتجة. وبأسعار نفط أخفض، سوف تبقى تجارة الوقود الحيوي صغيرة عندما تُعتبر كحصة 

من اإلنتاج العالمي.

شكل 4. تطور أسعار السلع بالقيم االسمية
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البرازيل تحت المجهر
تضع نشرة توقعات هذا العام البرازيل تحت المجهر. ويُعتبر هذا البلد في مصاف أكبر عشرة اقتصادات في 

العالم وثاني أكبر مورد عالمي لألغذية والمنتجات الزراعية )الشكل 5(. وتستعد البرازيل لتصبح المورِّد 
األولي في تلبية الطلب العالمي اإلضافي، والذي يأتي معظمه من آسيا. ومن المتوقع أن يكون نمو العرض 

مدفوعاً من جراء استمرار التحسن في اإلنتاجية، مع ارتفاع حجم المحاصيل، وتحويل بعض المراعي إلى 
أراٍض زراعية وإنتاج حيواني أكثر كثافة. ويمكن لإلصالحات الهيكلية وإعادة توجيه الدعم نحو االستثمارات 

التي تعّزز اإلنتاجية، على سبيل المثال في البنية التحتية، أن تعزز هذه الفرص، كما يمكن أن تفعل اتفاقات 
التجارة التي تعمل على تحسين الوصول إلى األسواق الخارجية.

حققت البرازيل تقدًما بارزاً في القضاء على الجوع والحد من الفقر. وتوقعات القيام بمزيد من التخفيضات 
في الفقر من خالل التنمية الزراعية آخذة في االتساع، في بعض المحاصيل الغذائية، وكذلك في منتجات 

ذات قيمة أعلى مثل القهوة والبستنة والفواكه االستوائية. ويدعو تحقيق هذه الفرص إلى مزيد من 
االستهداف لسياسات التنمية الريفية.

يمكن أن يتحّقق النمو الزراعي في البرازيل على نحو مستدام. ففي حين ستأتي اإلمدادات اإلضافية 
بشكل أكبر من المكاسب المحققة في اإلنتاجية بدالً من زيادة المساحات المزروعة، من المتوقع أن 

يتّم تخفيف الضغط على الموارد الطبيعية عن طريق المبادرات البيئية ومبادرات الحفظ، بما في ذلك 
إلى مراعي وتكامل  الزراعية الطبيعية والمتدهورة  الزراعية المستدامة، وتحويل األراضي  الممارسات  دعم 

والمواشي. المحاصيل  نظم 

شكل 5. تخصيص مزيد من السلع لألسواق المحلية والعالمية


