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االستثمار والتجارة والناتج وأسعار السلع
موجز
تتناول هذه الوثيقة تأثريات التغريات يف األسع ع ع ع ع عععار الدولية ل غذية على تدفقات االسع ع ع ع ع ععتثمار .وتركز على فرتة
األس عععار من  1995إىل  2015وحتلل ،على وجه اخلص ععوآل ،ا ثار املرتتبة على ارتااع األس عععار من  2007إىل 2012
على االس ع ععتثمار يف األسع ع عواك انلية (تكوين رأا املال الثابيف الباد) ويف البلدا( يف اخلارر (االس ع ععتثمارات األجنبية
املباش ع ع ععرة) .وتص ع ع ععا الوثيقة أيو ع ع ع ع ا التغريات يف تكوين رأا املال الثابيف على املس ع ع ععتويات العاملية والقليمية والقطرية،
وتستخلص االستنتاجات بشأ( التطورات املستقبلية انتملة يف النتار واألسعار .وتشمل أبرز النتائج ما يلي:







ارتبط ارتااع األسعععار الدولية ل غذية واملنتجات الزراعية بارتااع كبري يف تكوين رأا املال الثابيف الباد أو
أعقبته .ويش ععمل هذا االس ععتنتار العام ككل ،ومعظن البلدا( على املس ععتوى الاردس ،وبش ععكل أس ععاس ععي بيع
التجمعات القليمية .وتش ع ع ع ع ع ععري النتائج أيوع ع ع ع ع ع ع ا إىل حدوا الاال حدي يف و تكوين رأا املال الثابيف
الباد مع تراجع األسعار الدولية.
وارتبط النمو املرتاع يف تكوين رأا امل ععال الث ععاب ععيف الب ععاد أع ععدالت و أعلى يف النت ععار الزراعي ،يق ععاا
كالناتج الباد.
واسععتجابيف البلدا( الل لدي ا موارد مالية كافية ولكن موارد طبيعية مقيدة ،بوجه عام إىل ارتااع األسعععار عن
طريق زيادة االسععتثمارات األجنبية اخلارجية .وكانيف هذه بشععكل رئيسععي ،ولكن غري حصععرس ،يف بلدا( إقلين
الشع ع ععرك األوسع ع ععط وتال أفريقيا .وتراجعيف تدفقات االسع ع ععتثمارات األجنبية املباشع ع ععرة مع الاال األسع ع عععار.
وحتوليف هذه الدول إىل التجارة كمصدر لإلمدادات.
ورأا م تستجب االستثمارات انلية واألجنبية املرتاعة إىل ارتااع األسعار فحسب ،بل رأا سامهيف أيوا يف
الاال األسعار يف الارتة التالية (.)2018-2012

ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ( ،)QRوهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة
للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.
وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة www.fao.org
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ونظرا أل( العديد من العناصع ععر الرأةالية الل ا ش ع عرافها خالل فرتة ارتااع األسع عععار قد وصع ععليف إىل اية فرتة
خدمت ا ،كا( من املمكن أ( يؤدس الاال األس ع ع ع ع ع عععار على مدى الارتة األخرية ( )2018-2013إىل نقص
تدرجيي يف عناصر رأا املال الثابيف ،مما قد يؤدس إىل فتح نطاك متجدد للزيادات يف األسعار .ومن الواضح
أ( تكوين رأا املال الثابيف هو واحد من عوامل متعددة لتحديد مسارات األسعار املتوسطة األجل.
بيع النتائج الواردة يف هذه الوثيقة هي على أس ع ع ع ع ع ععاا مقارنة ب ما قبل وما بعد  .وم يتن بذل أس ج د
لوض ععع ا ر لبناء س ععيناريو مو ععاد من ش ععأنه أ( يس ععمح أقارنة مع مقابل بدو(  .وقد يع ل أيو ع ع ا أ(
النتائج هي جمرد ترابط؛ وهي ال تسععمح بالوععرورة باسععتنباا اسععتنتاجات ثابتة حول العالقة السععببية ومسععامهة
العوامل املختلاة يف النتائج الل تميف مالحظت ا.

ميكن توجيه أس استاسارات عن مومو( هذه الوثيقة إىل:
السيد
نائب مدير شعبة التجارة واألسواك
الربيد اللكرتوينjosef.schmidhuber@fao.org :
Josef Schmidhuber
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أوالً – مقدمة
ش دت السنوات العشرو( املاضية وا قويا يف تكوين رأا املال الثابيف الزراعي .كما ش دت وا قويا يف الناتج
-1
الزراعي .وتركزت معظن الزيادات يف النص ع ععا الثاين من هذه الس ع ععنوات العش ع عرين ،أس ما ب عامي  2006و .2015وبدأ
هذا النصع ععا الثاين بارتااع حاد يف األسع عععار الزراعية العاملية ،وتراجعيف األسع عععار مرة أخرى بعد عام  .2013وقد ا طرح
العديد من العوامل لشع ع ع ععرح هذه االألاهات يف األسع ع ع عععار والتقلبات الكبرية انيطة ا .وهي تشع ع ع ععمل الاال املخزونات،
وارتااع أس ع عععار الطاقة ،والطلب القوس على األغذية واألعالل ،والتغريات يف س ع ععياس ع ععات الوقود ا يوس ،فوع ع عالا عن آثار
سععوء األحوال اةوية (حاالت اةاال) ،من ب أمور أخرى .ولكن هناي أيو ع ا اعرتال متزايد بأ( هذه األسعععار املرتاعة
رأا حازت االس ععتثمار يف الزراعة ،وأ( االس ععتثمارات األعلى قد س ععامهيف يف زيادة النتار والاال األس عععار يف الس ععنوات
الل أعقبيف ارتااع األسعار.
ال ش ع ع ع أ( الروابط ب األسع ع عععار واالسع ع ععتثمار والناتج معقدة .فعلى سع ع ععبيل املثال ،قد تؤدس األسع ع عععار املرتاعة
-2
املسععتمرة إىل حتايز االسععتثمار والنتار الزراعي ،مما يؤدس إىل بدوره إىل ضععغط هبوطي على األسعععار على املدى املتوسععط.
وبعكس ل  ،فإ( األس ع ع عععار املتقلبة للغاية تزيد من خماطر االس ع ع ععتثمار ،وساو من مس ع ع ععتويات االس ع ع ععتثمار ،وتؤدس إىل
الاال الناتج .ومن الناحية العملية ،تكو( الروابط أكثر تعقيدا ،وتنتج عن الارتات الزمنية الااص ع ع ع علة ،وتأثريات مش ع ع ععرتكة
ب السلع ،وعوامل خارجية أيو ا (على سبيل املثال ،التقلبات يف أسعار الطاقة ومستوياهتا).
واسععتجاباة هلذه التطورات وأمهيت ا انتملة بالنسععبة ألس عواك السععلع العاملية ،طلبيف الدورة ا ادية والسععبعو( للجنة
-3
مش ع ععكالت الس ع ععلع من منظمة األغذية والزراعة أ( حتلل الروابط ب االس ع ععتثمار والناتج والتجارة وأس ع عععار الس ع ععلع .وقد ا
إعداد هذه الوثيقة استجاباة هلذا الطلب.

ثانيًا – التحديات التحليلية
تنشع ع ع ععأ حتديات حتليلية يف ثالثة جماالت على األقل .ويتمثل التحدس األول يف قياا مسع ع ع ععتوى تكوين رأا املال
-4
الثابيف يف الزراعة وتكوينه .ووفق ا لطلب ةنة مشع ععكالت السع ععلع ،يركز التحليل على تدفقات االسع ععتثمار يف الزراعة باملع
الوععيق .ومع ل  ،فإ( جمموعات البيانات األكثر توالا ،1تغطي اجملموعة األوسععع ،أس تكوين رأا املال الثابيف الباد
يف الزراعة والغابات ومص ع ععايد األةاي .وأا أ( هذا التعريا الواس ع ععع رجب الروابط والتطورات اهلامة الل تعترب أس ع ععاس ع ععية
للزراعة ،فإ( التحليل قد حتول إىل التعريا األض ع ع ع ع ع ععيق ،أس تكوين رأا املال الثابيف الباد يف الزراعة .ويع ل أ(
هناي مااضلة يف قبول بيانات أكثر تاصيالا مقابل ا صول على جمموعة بيانات حمدودة أكثر.

 1ال يتن توععم األراضععي أو أس نوع آخر من املوارد الطبيعية املسععتخدمة يف الزراعة يف تكوين رأا املال الثابيف الباد يف الزراعة والغابات ومصععايد
األةاي .ويعترب ل أمر أساسي يف شرح االختالفات املوجودة ب البلدا( بشأ( متوسط ناتج رأا املال.
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ويتعلق التحدس الثاين بربط تكوين رأا املال باألسعار .ومع أ( عالقت ما ليسيف مباشرة ،من انتمل أ( تكو(
-5
ديناميكية للغاية .وتش ععمل الديناميكيات التعقيبات الجيابية والس ععلبية ،وا ثار املتأخرة ،وآثار االس ععتبدال ،وا ثار املش ععرتكة
ب السلع والبلدا( .وبشكل عام ،يؤثر االستثمار على القدرة النتاجية ،وتؤثر القدرة النتاجية على الناتج الاعلي ،ويؤثر
الناتج على األسعار .وتؤثر األسعار بدورها على قرارات االستثمار اةديدة .وبالضافة إىل ل  ،فإ( كل عنصر من هذه
العناصع ع ععر يتأثر أيو ع ع عا بالعوامل اخلارجية .وبالتاد ،ينبغي النظر إىل نتائج هذه الوثيقة ،الل تنسع ع ععتمد أسع ع ععاس ع ع عا من دراسع ع ععة
االألاهات ،على أ ا كاال عريو لعملية عميقة ومعقدة تتطلب بيانات أكثر بكثري لعزل نوع العالقة السببية ومداها.
ويتعلق التحدس الرئيس ع ع ع ع ععي الثال با اجة إىل التمييز ب تكوين رأا املال والقدرة النتاجية ،2الل تش ع ع ع ع ععكل
-6
الرابط األكثر أمهية الذس يؤثر على النتار 3والتجارة واألسعععار .فعلى سععبيل املثال ،ميكن أ( تكو( االسععتجابة الس عريعة
لإلنتار بعد ارتااع األس ع ع ع عععار يف عام  2007وعام  2011بس ع ع ع عب ب اس ع ع ع ععتثمارات جديدة أو اس ع ع ع ععتخدام القدرة النتاجية
االحتياطية املتاحة بش ع ععكل مكثا ،أو كلي ما .واملس ع ععألة هي أنه على الرغن من أ( القدرة النتاجية ورص ع ععيد رأا املال
متس ععاويا ( على املدى الطويل ،فإ( ارتباط ما يو عععا على املدى القص ععري واملتوس ععط .وقد ال يؤثر ل على التأثريات
على األسعععار الطويلة األجل ،ولكن بالتأكيد على الروابط القصععرية األجل ب االسععتثمار والناتج واألسعععار .وقد أدت
قلة البيانات املتعلقة بالقدرة النتاجية مثل صع ععايف رصع ععيد رأا املال ، 4إىل ا د من حتليل األسع عععار والروابط التجارية مع
تكوين رأا املال الثابيف الباد.

ثالثاً – االستثمار والقدرة اإلنتاجية والناتج الزراعي
ألف – تكوين رأس المال الثابت اإلجمالي في الزراعة والغابات ومصايد األسماك
حتتوس أوسع جمموعة بيانات متاحة على  204بلدا( مع بيانات عن تكوين رأا املال الثابيف الباد يف الزراعة
-7
والغابات ومصايد األةاي ،تغطي الارتة ما ب عامي  1990و .2015وتتوفر البيانات الرةية (انسوبة) عن ثل البلدا(
فقط ،ومعظم ا من بلدا( منظمة التعاو( والتنمية يف امليدا( االقتصعادس؛ وأما البيانات اخلاصعة مميع البلدا( األخرى فيه
فمحتسبة.5وبالنسبة لبعو البلدا( الكبرية ،مثل االحتاد الروسي ،تبدأ السلسلة الزمنية فقط يف عام .1995
نظرا إىل بيع هععذه القيود ،كععانععيف البيععانععات املتسع ع ع ع ع ع عقععة لتكوين رأا املععال الثععابععيف البععاد يف الزراعععة والغععابععات
-8
ومصايد األةاي متاحة لع 202بلد خالل الارتة بأكمل ا ب عامي  1995و.2015
 2تنا ن القدرة النتاجية هنا على أ ا أكرب إنتار حمتمل للزراعة األولية يف أس وقيف ويف أس منطقة ،ويتن حتديدها من خالل جمموعة من األصع ع ع ع ععول
املادية وغري املادية يف املزرعة ،بالضافة إىل البيئة التمكينية.
 3أنظر على وجه اخلصوآل ،منظمة األغذية والزراعة  . 2001االستثمار الزراعي والنتاجية يف البلدا( النامية .وثيقة اقتصادية واجتماعية ملنظمة األغذية
والزراعة رقن  .148منظمة األغذية والزراعة ،روما.
 4ال حتسععب قاعدة البيانات الحصععائية يف املنظمة صععايف رصععيد رأا املال للزراعة والغابات ومصععايد األةاي من القوائن ا الية ،بل إ ا تب التقديرات
من خالل تطبيق أسلوب سجالت السلع الدائمة لتكوين رأا املال الثابيف الباد يف الزراعة والغابات ومصايد األةاي.
 5منظمة األغذية والزراعة .2018 .قاعدة البيانات العاملية اخلاصة أنظمة األغذية والزراعة بشأ( االستثمار الزراعي ورصيد رأا املال :انتوى والوصا
املن جي .منظمة األغذية والزراعة ،روما (ستصدر قريب ا).
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الشكل  :1تطور تكوين رأس المال الثابت اإلجمالي في الزراعة والغابات ومصايد األسماك2015-1995 ،

يص ع ععور الش ع ععكل  1الارتة الزمنية الكاملة الل تتوفر في ا بيانات متس ع ععقة عن تكوين رأا املال الثابيف الباد يف
-9
الزراعة والغابات ومص ع ع ع ع ععايد األةاي ،ويظ ر زيادة عاملية سع ع ع ع ع عريعة يف تكوين رأا املال الثابيف ب عامي  1995و.2015
وحبلول عام  ،2014بلغ حجن إباد تكوين رأا املال الثابيف الباد يف الزراعة والغابات ومصايد األةاي أقصاه بقيمة
قدرها  356مليار دوالر أمريكي ،وهو ما يقارب ض عععا املس ععتوى الذس ا الوص ععول إليه يف عام  ،1995الذس يتن قياس ععه
باألسعار الثابتة لعام  .2005ويكشا فحص تم يدس للسلسلة الزمنية عن زيادة أسرع يف اةزء الثاين من تل الارتة ،أس
تقريبا ب عامي  2006و.2015

باء – نمو تكوين رأس المال الثابت اإلجمالي في الزراعة والغابات ومصايد األسماك
عبر البلدان واألقاليم
 -10تميف عملية إعادة تواز( ملحوظة على املسع ع ع ععتوى القليمي ،يف إطار التوسع ع ع ععع العاملي الشع ع ع ععامل .وعلى املسع ع ع ععتوى
األوس ع ععع ،كا( هناي حتول يف تكوين رأا املال الثابيف الباد يف الزراعة والغابات ومص ع ععايد األةاي من البلدا( املتقدمة
إىل البلدا( النامية .ويف ح أ( البلدا( املتقدمة كانيف ال تزال تمثل أكثر من  70يف املا ئة من تكوين رأا املال الثابيف
الباد يف الزراعة والغابات ومصايد األةاي يف عام  ،1995فإ( حصت ا قد الاويف بعد  20سنة إىل  51يف املائة.
 -11ويصع ع ععور الشع ع ععكل  2و تكوين رأا املال الثابيف الباد يف الزراعة والغابات ومصع ع ععايد األةاي خالل العقدين
املاضع ععي  ،ومييز فرتت أسع ععاسع ععيت  ،أس ب عامي  1995و ،2005وب عامي  2006و .2015وب هذين العقدين ،زاد
متوسع ع ع ععط معدل النمو العاملي يف تكوين رأا املال الثابيف الباد يف الزراعة والغابات ومصع ع ع ععايد األةاي أربعة أض ع ع ع ععال
تقريب ا من  1.0يف املائة س ع ععنوي ا إىل  3.7يف املائة س ع ععنوي ا ،كما زاد يف البلدا( النامية الل حققيف أعلى املعدالت يف جنوب
شرك آسيا ،حي كا( معدل النمو يف تكوين رأا املال الثابيف عشر مرات أعلى يف العقد الثاين مقارنة بالعقد األول.
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 -12وميكن القول إ( التغيري األكثر أمهية يف س ع ع ع ع ععياك التأثريات على األسع ع ع ع ع عواك العاملية حدا يف أمريكا الش ع ع ع ع ععمالية.
وم يكن معدل النمو يف تكوين رأا املال الثابيف الباد يف الزراعة والغابات ومص ع ععايد األةاي أكثر من ثالثة أض ع عععال
فحس ععب ،بلغ إ( ا جن اهلائل للزراعة يف أمريكا الش ععمالية ع أ( معدالت النمو هذه تنربيف إىل إض ععافات مطلقة كبرية
يف رأا املال الثابيف .وزاد تكوين رأا املال الثابيف الباد يف الزراعة والغابات ومص ع ع ع ععايد األةاي يف أمريكا الش ع ع ع ععمالية،
املقععاا بععاألسع ع ع ع ع ع ععععار الثععابتععة لعععام  ،2005من  29.8مليععار دوالر أمريكي يف عععام  1995إىل  60مليععار دوالر أمريكي يف
عام  . 2015وكما هو مب أدناه ،تمثل الزراعة وحدها النص ع ع ع ع ع ععيب األكرب من هذا النمو وداخل الزراعة ،واالس ع ع ع ع ع ععتثمار يف
ا الت هو أكرب عنص ععر .وميكن القول بإ( هذه االس ععتثمارات تو ععال بش ععكل خاآل إىل القدرة النتاجية للمحاص ععيل يف
القلين .وأا إ( الزراعة يف أمريكا الشمالية موج ة إىل حد كبري حنو التصدير ،فإ( رأا املال الثابيف الضافة زاد من قدرة
القلين على االستجابة الرتااع أسعار اناصيل الدولية بشكل كبري.

الش ك ك ك كككل  :2النمو الس ك ك ك ككنو في تكوين رأس المال الثابت اإلجمالي في الزراعة والغابات ومص ك ك ك ككايد األس ك ك ك ككماك
في فترات مختلفة لمجموعات مختارة من البلدان
 -13بينما يظ ر العام وبيع اجملموعات القليمية تقريب ا ارتااع يف معدالت تكوين رأا املال (الشع ع ع ع ععكل  ،)2م تكن
مع دالت ارتااع تكوين رأا املال الثابيف الباد يف الزراعة والغابات ومصع ع ع ع ععايد األةاي ظاهرة واسع ع ع ع عععة االنتشع ع ع ع ععار على
املس ع ع ع ععتوى القطرس .وش ع ع ع ع ع د حواد  60يف املائة (أس  )125من بيع البلدا( (أس  ،)202الل كانيف بيانات تكوين رأا
املال الثابيف الباد يف الزراعة والغابات ومصععايد األةاي متاحة هلا على مدار الارتة ،زيادة يف و االسععتثمار؛ وش ع دت
البلدا( ال ع ع ع ع 74املتبقية وا أقل يف هذه الارتة ،إ( م يكن أيو ا الاال يف االستثمار .ومن الواضح أ( هذه البلدا( ات
قطاعات زراعية أص ع ععغر ،معزولة عن األسع ع عواك العاملية من خالل ا واجز الطبيعية (الدول اةزرية الص ع ععغرية النامية ،وكذل
منطقة الش ع ععرك األوس ع ععط وتال أفريقيا) و أو ا عزهلا عن طريق تدابري الس ع ععياس ع ععات العامة .ويتحقق تركيز و تكوين رأا
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املعال الثعابعيف البعاد يف الزراععة والغعابعات ومصع ع ع ع ع ع ععايعد األةعاي أيو ع ع ع ع ع ع عا من خالل الزيعادة يف املبعالغ املطلقعة للزيعادات يف
االس ع ع ع ع ع ععتثمار .وتمثل  60يف املائة من البلدا( الل شع ع ع ع ع ع ع دت وا يف تكوين رأا املال الثابيف الباد يف الزراعة والغابات
ومصايد األةاي حواد 74يف املائة من تكوين رأا املال الثابيف الباد يف الزراعة والغابات ومصايد األةاي.

الجدول  :1عدد البلدان التي لديها معدالت أعلى من تكوين رأس المال

البلدا( الل شع ع ع ع ع ع ع دت زيادة يف و البلدا( الل ش دت الااض ا يف و
تكوين رأا املال الثابيف الباد تكوين رأا املال الثابيف الباد

عدد البلدا(
جمموع تكوين رأا املعال الثعابعيف البعاد
يف الزراعععة والغععابععات ومصع ع ع ع ع ع ععايععد األةععاي
(أليارات الدوالرات األمريكية بأس ع ع ع ع ع عععار
عام  ،2005ومتوسط )2015 2013

 2015-2005مقابل
2005-1995
)%60( 25

 2015-2005مقابل
2005-1995
)%40( 77

)%74( 256

)%26( 88

 -14وش ع ع دت الص ع ع ضع ععمن جمموعة البلدا( النامية ديناميكيات االسع ععتثمار األكثر إثارة لإلعجاب ،أكثر من أربعة
أض ع ع ع ع ع عععال تكوين رأا املال الثابيف يف العقد ما ب عامي  2005و .2015وتطورت عملية تعميق رأا املال يف النتار
الزراعي بالرتادل مع عملية التحول اهليكلي السريع للزراعة ال صينية .وارتاع تكوين رأا املال الثابيف الباد لكل عامل،
ما ب عامي  1995و ، 2014تس ع ع عععة أض ع ع عععال ،وأكثر من س ع ع ععبعة أض ع ع عععال عند التعبري عنه لكل هكتار من األراض ع ع ععي
الزراعية .وكا( هذا التحول من الزراعة الكثياة العمالة إىل الزراعة الكثياة رأا املال مص ع ع ع ععحوب ا ومدعوم ا بعملية التص ع ع ع ععنيع
الس ع ع ع ع عريعة ،الل اسع ع ع ع ععتوعبيف الكثري من العمالة الزائدة من الزراعة .وأقارنة نسع ع ع ع ععب رأا املال إىل العمالة ا الية يف الزراعة
الص ععينية مع تل اخلاص ععة ببلدا( منظمة التعاو( والتنمية يف امليدا( االقتص ععادس (اةدول  ،)2يبدو أ( هذه العملية م تنته
بعد .ومع توقع املزيد من الصع ع ع ععالحات اهليكلية ،6قد تسع ع ع ععتمر عملية التحول الزراعي دو( هوادة ،مما سع ع ع ععيؤدس إىل زيادة
تعميق رأا املال بالتوازس مع الاال يف القوى العاملة الزراعية.

الجدول  :2تكوين رأس المال الثابت اإلجمالي في الزراعة والغابات ومص ك ك ك ك ككايد األسك ك ك ك ككماك لكل عامل راعي
وهكتار من األراضي الزراعية
تكوين رأا املع ععال الثع ععابع ععيف البع ععاد يف
الزراعة والغابات ومص ع ع ع ع ع ععايد األةاي لكل
عامل زراعي
(بالدوالر األمريكي بأسعار )2005

السنة

الدول النامية غري الص

الص

1995
2014

181
321

2,962
20
9,285 (2013) 186

 6أن عظععر ع علععى س ع ع ع ع ع ع ع عب عي ع ع ععل امل عث ع ع ععال الععوث عي عقع ع ععة املععرك عزيع ع ععة رقععن 1
http://english.agri.gov.cn/news/dqnf/201702/t20170206_247179.htm

الدول املتقدمة

مععن وزارة الععزراعع ع ععة والشع ع ع ع ع ععؤو( ال عري عا عيع ع ععة يف ب ع ععوريع ع ععة الص ع ع ع ع ع ع الشع ع ع ع ع عع عب عيع ع ععة،
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تكوين رأا املع ععال الثع ععابع ععيف البع ععاد يف
الزراعة والغابات ومص ع ع ع ع ع ععايد األةاي لكل
هكتار من األراضي الزراعية
(بالدوالر األمريكي بأسعار )2005

1995
2015

17
38

14
105

86
140

جيم – تكوين رأس المال الثابت اإلجمالي في الزراعة
 -15مع أ( بيانات تكوين رأا املال الثابيف الباد يف الزراعة والغابات ومص ع ععايد األةاي متاحة على نطاك واس ع ععع
وأكثر قوة من الناحية الحصع ععائية (عدد أقل من املالحظات املارتضع ععة) مقارنة ببيانات االسع ععتثمار املاصع ععلة ،فإ ا تشع ععمل
مص ععايد األةاي والغابات ،وبالتاد القطاعات الل م تكن معرض ععة ،أو الل كانيف أقل عرض ععة الرتااع األس عععار والتقلبات
ب عامي  2007و .2012وبالتاد ،قد ساي بيانات تكوين رأا املال األكثر تاصععيالا بعو ديناميكيات االسععتثمار الل
نش ع ع ععأت يف الزراعة فقط والل قد تنبع من تطورات حمددة يف الزراعة فقط .ومع ل  ،فإ( تو ع ع ععييق نطاك التحليل للزراعة
(تكوين رأا املال الثابيف الباد يف الزراعة) يويق أيوا األساا الحصائي املتاح لعدد أقل من البلدا( .وبشكل عام،
هذه هي بلدا( منظمة التعاو( والتنمية يف امليدا( االقتصادس وكذل بعو االقتصادات الناشئة املتقدمة.
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الشكل  :3النمو السنو لتكوين رأس المال الثابت اإلجمالي في الزراعة في فترات مختلفة لمجموعات مختارة
من البلدان
 -16تش ع ع ع ع ع ععري النظرة األوىل إىل التطورات العاملية إىل أ( االألاهات العامة ال تزال س ع ع ع ع ع ععليمة ،عند ا د من األس ع ع ع ع ع ععاا
الحصععائي للزراعة فقط .وكما بالنسععبة إىل تكوين رأا املال الثابيف الباد يف الزراعة والغابات ومصععايد األةاي ،ش ع د
تكوين رأا املال الثابيف الباد يف الزراعة وا س ع ع عريع ا ب عامي  2005و .2015وهناي بعو االختالفات امللحوظة يف
الارتة األوىل ،مما يشري إىل أ( النمو السليب يف تكوين رأا املال الثابيف يف شرك آسيا خالل الارتة األوىل ال يزال ميثل فرتة
و لالسع ع ععتثمار بالنسع ع ععبة إىل تكوين رأا املال الثابيف الباد يف الزراعة .ولكن األهن من ل  ،هو أ( الرتكيز األضع ع ععيق
على الزراعة يوفر أساس ا أفول لتحليل الزراعة واالرتباا ا ،أا يف ل األسعار الزراعية والنتار والتجارة.

دال – الرابط بين األسعار واالستثمار
 -17يركز الشكل  4على تكوين رأا املال الثابيف الباد يف الزراعة باستخدام البيانات ب عامي  1995و،2015
ويقار( السلسلة مع تطور مؤشر أسعار الغذاء لدى منظمة األغذية والزراعة خالل الارتة ناس ا .وتشري نظرة سريعة على
الشكل  4إىل وجود عالقة إجيابية ب السلسلت  .والواقع هنا هو أ( هناي استجابة استثمارية معينة للمستثمرين املزارع
ل سعععار ،أس أ( تكوين رأا املال الثابيف الباد يف الزراعة يتحري مع األسعععار الزراعية وحىت مع تقلبات األسعععار على
املدى القصري .ويف السنوات األخرية على وجه اخلصوآل ،تطورت الروابط ب األسعار واالستثمار من خالل فرتات زمنية
ترتاوح ب عام وعام  ،و ل أمر أس ع ل من الناحية االقتصععادية مقارنة بتطورها بالتزامن ،أس رد فعل فورس ب األسعععار
واالستثمار.

10

CCP 18/INF/9

الشكل  :4تكوين رأس المال الثابت العالمي واألسعار الدولية لألغذية
 -18كما تؤكد البيانات األكثر تاصيالا (البلدا( الاردية) أ( ازدهار وكساد تكوين رأا املال الثابيف يتزامن مع ارتااع
والاال األس عععار .ويف الواليات املتحدة األمريكية ،على س ععبيل املثال ،حتري تكوين رأا املال الثابيف الباد يف الزراعة
تماشيا مع التقلبات يف األسعار الزراعية الدولية ،وبعد فرتة زمنية معينة ،تبع األسعار حىت على املدى القصري (الشكل .)5
وبصععرل النظر عن التقلبات السععنوية ،ارتبطيف فرتة ارتااع مسععتويات األسعععار من عام  2007إىل عام  2012بشععكل عام
بزيادة ملحوظة يف تكوين رأا املال الثابيف .وتشع ععري البيانات األحدا إىل أ( العكس قد يسع ععتمر لارتة الاال األسع عععار
بعد عام .2012

الشكل  :5تكوين رأس المال الثابت اإلجمالي في الزراعة في الواليات المتحدة األمريكية واألسعار الدولية لألغذية
 -19إ ا ارتبط الاال األس عععار بتوج ات منخاو ععة حنو االس ععتثمار ،فإ( املزارع قد يكونوا بالغوا يف االس ععتثمار يف
رأا املال الثابيف خالل فرتة األسعععار املرتاعة .وقد جيدوا أناسع ن ا ( حبيسععي قرار االسععتثمار الذس ا اسا ه خالل فرتة
األس ع عععار املرتاعة وقد يكونوا اس ع ععتمروا يف النتار عندما تراجعيف األس ع عععار بعد عام  .2012وميكن أ( يع تأثري ل أ(
املزارع قد اس ععتمروا يف النتار فوك مس ععتويات التواز(  ،أس أس ععتويات أس عععار غري مرحبة من منظور طويل األجل ،أس
عندما تنخاو األس عععار إىل أقل من إباد تكاليا النتار .ومن الواض ععح أ( املزارع س ععول يس ععتمرو( يف النتار على
املدى القصععري طاملا أ( األسعععار أعلى من التكاليا املتغرية ،أس أا سععيسععمح هلن بتغطية بعو التكاليا الثابتة (الغارقة).
وبالتاد ،فإ( االستثمار الاائو ناسه قد ساهن يف الوغط التنازد على األسعار الدولية بعد عام .2012
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هاء – الرابط بين االستثمار والناتج

7

 -20بالضععافة إىل الرابط ب األسعععار واالسععتثمار ،جيب أ( تكو( هناي صععلة أكثر بدي ية ب االسععتثمار والنتار.
وتش ععري البيانات املتاحة بالاعل إىل وجود مثل هذه الروابط ،أس أ( ارتااع أس عععار النتار قد حاز املنتج على سص ععيص
املزيععد من رأا املععال الثععابععيف لإلنتععار ،وزيععادة طععاقت ن النتععاجيععة ،والنتععار الاعلي يف ععايععة املطععال .ويف الواقع ،إ( هععذه
الروابط أكثر تعقيدا وأقل خطية مما هو موض ع ع ع ع ععح هنا .وهي تنطوس على تأخريات زمنية ،وتأثريات مش ع ع ع ع ععرتكة ب الس ع ع ع ع ععلع
والبلدا( ،وحلقات إبداء التعقيبات بش ع ع ع ع ععأ( االس ع ع ع ع ععت الي والنتار واألس ع ع ع ع عععار .ويتجاوز تاكي هذه الروابط نطاك هذه
الوثيقة؛ وس ع ععيتطلب ل إطارا ش ع ععامالا لوض ع ععع النما ر يتن فيه ص ع ععياغة مثل هذه التأثريات املش ع ععرتكة ب الس ع ععلع والبلدا(
وديناميكياهتا.
 -21ومع أخذ هذه القيود يف ا س ععبا( وسايو التحليل إىل جمرد وص ععا التغريات ،س ععيص ععا هذا القس ععن أوالا النمو
يف النتار الزراعي ،مقاس ع ع ع ع عا بواس ع ع ع ع ععطة الناتج الباد ،ا يقارنه بتكوين رأا املال الثابيف الباد ،وس ع ع ع ع ععينظر يف الن اية
إىل اس ع ع ع ع ع ععتجابة الناتج الباد للتغريات يف تكوين رأا املال الثابيف الباد ،أس مرونة الناتج يف ما يتعلق بتكوين رأا
املال الثابيف.

النمو يف الناتج الباد
 -22تشع ع ع ع ععري البيانات املتاحة بشع ع ع ع ععأ( الناتج الباد وتكوين رأا املال الثابيف الباد إىل أ( فرتة ارتااع األسع ع ع ع عععار
م ترتبط فقط بزيادة االس ع ع ع ع ععتثمار يف عناص ع ع ع ع ععر رأا املال الثابيف (تكوين رأا املال الثابيف الباد) ،بل ارتبطيف أيوع ع ع ع ع ع ا
أعدالت و أعلى يف النتار الزراعي ،املقاس ع ع ع عة بالناتج الباد (الشع ع ع ععكل  .)6وينطبق ل على العام ككل وبالنسع ع ع ععبة
للبلععدا( املتقععدمععة والنععاميععة جمموعععة .غري أ( بعو املنععاطق الارديععة احنرفععيف عن االألععاه العععاملي ،وبشع ع ع ع ع ع عكععل جزئي بطريقععة
ملحوظة .وهناي قو ععيتا( أس ععاس ععيتا( مها قو ععية أفريقيا جنوب الص ععحراء الكربى وقو ععية أمريكا الالتينية ،حي تباطأ و
النتار يف العقد الثاين من  4.7يف املائة إىل  3.9يف املائة ومن  2.7يف املائة إىل  2.0يف املائة ،على التواد.

 7يركز التحليل يف هذا القس ععن على تأثريات اس ععتثمار رأا املال الثابيف على الناتج .وترتي آثار املدخالت الوس ععيطة جانب ا .وتش ععري التحليالت املناصععلة
الل أجرييف إىل أ( أمهية املدخالت الوس ععيطة ارتاعيف أا يتماش ععى مع الناتج ،ولكن ليس أس ععرع منه .وتش ععكل الصع ع اس ععتثناء ملحوظا .فقد ض ععاعايف
تقريب ا املدخالت الوسيطة يف الص من أمهيت ا يف الناتج الن ائي .أس أ( الص م تستخدم املزيد من ا الت واهلياكل ومعدات الرس فقط ،بل إ ا قد
زادت من استخدام األةدة ومبيدات ا فات والطاقة وغريها من املدخالت الوسيطة.
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الشكل  :6تسارع نمو الناتج في معظم مناطق العالم في العقد ما بين عامي  2005و2015

استجابة الناتج (الناتج الباد) لالستثمار (تكوين رأا املال الثابيف الباد)
 -23وهناي احتماال( رئيس ع ع ع ع ععيا( للناتج ليكو( مدفوع ا بزيادة االس ع ع ع ع ععتثمار .األول هو أ( أحجام االس ع ع ع ع ععتثمار زادت
وحازت الناتج بطريقة تناسعبية ،أس مع اسعتجابة مسعتمرة .وميكن أ( يأل الثاين من حقيقة أ( كل دوالر من االسعتثمارات
الضافية قد حقق زيادة يف الناتج ،أس أ( استجابة الناتج الزراعي يف ما يتعلق باالستثمار قد زادت أرور الوقيف (هنا مع
ارتااع األس عععار) .وحتقيق ا هلذه الغاية ،ا تقدير اس ععتجابة الناتج مقابل االس ععتثمار ،للعام ككل وللمناطق الاردية .وتراجع
املتغريا( (يف الس ععجالت) ض ععد بعوع ع ما البعو مع كل من املتغريات يف اللوغاريتمات ،مما يس ععمح بتاس ععري املعامل الناتج
على أنه مرونة .ويتن عرل النتائج اخلاص ع ععة بالبلدا( املتقدمة والنامية يف الش ع ععكل  ،7ويتن تلخيص التااص ع ععيل القليمية يف
اةدول .3
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الشكل  :7استجابة الناتج اإلجمالي لتكوين رأس المال الثابت اإلجمالي
 -24تظ ر النتععائج عالقععة ثععابتععة الفتععة للنظر بقيمععة  0.9لكلتععا الارتت  .ولععدي ععا ا جن ناسع ع ع ع ع ع ععه ،وإ( كععا( مع بعو
االختالل ،على بيع األقالين بشع ععكل أسع ععاسع ععي (اةدول  .)3وتشع ععري هذه االسع ععتجابة الثابتة إىل أ( و النتار جاء من
ارتااع االستثمارات (تكوين رأا املال الثابيف الباد) وليس من زيادة كااءة مثل هذا االستثمار يف توليد إنتار أعلى.

الجدول  :3االستجابة بحسب اإلقليم
القلين
العام
البلدا( النامية
أف ع عري ع عق ع عي ع ع ععا ج ع عن ععوب
الصحراء الكربى
غرب آسع ع ع ع ععيا وتال
أفريقيا
شععرك آسععيا وجنوب
شرك آسيا
أمعريعك ع ع ععا الععالتعيعنعيع ع ععة
والبحر الكارييب
البلدا( املتقدمة
أمريكا الشمالية
االحتاد األورويب

العن ع ع ععاتععج الب ع ع ععاد ،معتععوسع ع ع ع ع ع ععط
اس ع ع ع ع ع ععتجابة الناتج الباد يف ما يتعلق
 ،2015 2013أ ع ع ع ع عل ع ع ع ع عيع ع ع ع ععارات ا ص ع ع ع ع ع ععة ( )٪من
بتكوين رأا امل ع ععال الث ع ععاب ع ععيف الب ع ععاد
الدوالرات األمريكية ،بأس ع ع ع ع ع عععار الن ع ع ععاتج الب ع ع ععاد
(املرونة)
عام 2005
العاملي

2005-1995

2015-2006

0.91

0.92

2869

1.00

0.99

1710

٪100
٪60

0.91

0.92

207

٪7

0.81

0.98

189

٪7

0.91

0.96

810

٪28

1.06

0.98

258

٪9

0.87

0.92

1158

0.94

0.96

344

0.84

0.90

482

٪40
٪12
٪17
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واو – ارتفاع األسعار واالستثمارات األجنبية المباشرة

8

 -25اتس ع ع ععميف فرتة ارتااع األس ع ع عععار ب عامي  2007و 2011بالقلق من أ( االعتماد القوس على التجارة كمص ع ع ععدر
لإلمدادات الغذائية قد ال يكو( دائم ا اس ع ع ع ع ع عرتاتيجية مالئمة ةميع البلدا( لو ع ع ع ع ع ععما( األمن الغذائي يف الداخل .وقد دفع
ارتااع األسعععار الدولية والاال توافر األغذية يف األس عواك الدولية املسععتثمرين إىل البح عن مصععادر إضععافية أو جديدة
لإلمدادات ،إما عن طريق االس ع ع ع ع ع ععتثمار يف الزراعة يف الداخل (تكوين رأا املال الثابيف الباد يف الزراعة) أو عن طريق
االستثمار يف الطاقة النتاجية يف اخلارر (االستثمارات األجنبية املباشرة) .ويتن حتليل هذه األخرية أدناه.
 -26ركز التحليل السععابق على الروابط ب األسعععار املرتاعة واالسععتثمار انلي .وقد أظ ر أ( الزيادة يف االسععتثمارات
انلية قد ارتاع مع األسعار الدولية وارتبط بزيادة ملحوظة يف النتار .وعادة ما يتن اتباع خيار الزيادة يف االستثمار انلي
يف البلدا( الل لدي ا موارد مالية وطبيعية كافية .وس ععريكز هذا اةزء من التحليل على دور االس ععتثمارات األجنبية املباش ععرة،
أس املدى الذس تستثمر فيه البلدا( ،الل عادة ما تكو( غنية باملوارد املالية ولكن لدي ا موارد طبيعية شحيحة ،يف البلدا(
يف اخلارر.

تدفقات االستثمارات األجنبية املباشرة يف األراضي واألصول ات الصلة
 -27عندما تكو( قاعدة املوارد الطبيعية لزيادة النتار حمدودة أو مس ع ععتنادة بالاعل ،كما هو ا ال يف عدد من بلدا(
الشععرك األوسععط وتال أفريقيا ،فإ( زيادة االسععتثمار انلي ليس عيف خيارا واضععحا لزيادة الناتج الزراعي .ولذل ةأ العديد
من هذه البلدا( إىل االستثمار يف البلدا( يف اخلارر ،أس البلدا( الل لدي ا موارد مالية أقل ولكن موارد طبيعية أكثر.
 -28وعادة ما تقوم هذه البلدا( الاقرية باملوارد بتكثيا االسععتثمارات األجنبية املباشععرة املوج ة حنو اخلارر لالسععتثمار
يف البلدا( الغنية باملوارد الطبيعية ولكن الل ليس لدي ا موارد مالية كافية .والاكرة األس ع ع ع ع ع ععاس ع ع ع ع ع ععية هي أ( زيادة النتار يف
اخلارر دل تأم المدادات من خالل الواردات يف الوطن .وكثريا ما تتخذ االس ع ع ععتثمارات األجنبية املباش ع ع ععرة يف الزراعة
شكل مشرتيات ل راضي وعقود إجيار طويلة األجل9.

 8هناي فرك هام ب تدفق االسععتثمار وتمويله .ويشععري تكوين رأا املال الثابيف الباد إىل االسععتثمار ،يف ح أ( االسععتثمارات األجنبية املباشععرة هي
جزء من مصادر التمويل .ويف الواقع ،ميكن أ( يكو( التمييز أكثر تعقيدا والتدفقات أقل وضوح ا لاصل ا .ويتألا تكوين رأا املال الثابيف الباد من
الناقات على الضععافات إىل األصععول الثابتة بالضععافة إىل التغريات الصععافية يف مسععتوى املخزونات ،بينما ترتبط االسععتثمارات األجنبية املباش عرة بالتمويل
– أس ش عراء األص ععول الزراعية يف البلدا( األجنبية أو األس ع ن يف الش ععركات األجنبية الل يكو( للمش ععرتس مص ععلحة دائمة في ا .وبالتاد ،ميكن اس ععتخدام
االستثمارات األجنبية املباشرة لتمويل تكوين رأا املال الثابيف الباد ،ولكن ميكن استخدام ا أيو ا لتغطية العجز يف شركة ما ولسداد قرل ما .ويف
الزراعة يف تعريا ا الو ع ععيق (النتار الزراعي األود) ،تكو( معظن االس ع ععتثمارات األجنبية املباشع ععرة يف األراضع ععي وا يازة ،وبالتاد يتن اسع ععتخدام ا لتمويل
تكوين رأا املال الثابيف الباد.
9أا أ( مثل هذه التدفقات االس ععتثمارية ميكن ا أ( تأل على حس ععاب البلدا( املتلقية ،فغالب ا ما تش ععري إلي ا وس ععائل العالم الش عععبية بعبارة االس ععتيالء
على األراضي .
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 -29ويصععور الشععكل  8االسععتثمارات األجنبية املباشععرة يف األراضععي (املش عرتيات وعقود الجيار طويلة األجل) ويقار ا
مع مؤشر أسعار الغذاء لدى منظمة األغذية والزراعة كمؤشر ل سعار الدولية.

الشكل  :8االستثمارات األجنبية المباشرة واألسعار الدولية لألغذية
 -30ومن املثري لالهتمام أ( الروابط ب األس ع عععار واالس ع ععتثمار يف اخلارر هي على األقل واض ع ععحة مثل االس ع ععتثمارات
واألس ع عععار انلية (تكوين رأا املال الثابيف الباد يف الزراعة) .وتش ع ععري البيانات املتوفرة 10إىل أ( ص ع ععاقات األراض ع ععي قد
تكثايف خالل فرتة ارتااع األس ع ع ع ع عععار ب عامي  2007و ،2012وبعد هذه الارتة بقليل .وال غرابة بأ( يكو( هناي فرتات
زمنية ب ارتااع األسع عععار وصع ععاقات األراضع ععي ،مما يشع ععري ببسع ععاطة إىل أ( عمليات التااول املعقدة غالبا ما تتطلب وقتا
الس ععتكماهلا .ومع تراجع األس عععار بعد عام  ،2012ارتاعيف كذل عمليات االس ععتحوا على األراض ععي والجيارات طويلة
األجل .ويعكس ل التطورات يف جانب االستثمار انلي ،حي الاو النمو يف تكوين رأا املال الثابيف الباد يف
الزراعة أيو عا مع الاال األسعععار .كما يشععري أيو عا إىل أ( االسععتثمارات يف األراضععي الزراعية كانيف مدفوعة إىل حد كبري
بالرغبة يف تأم األمن الغذائي يف الداخل .ومع تراجع األس ع ع ع عععار واس ع ع ع ععتئنال التجارة لدورها كمص ع ع ع ععدر حيوس موثوك به
لإلمدادات الغذائية ،الاويف االستثمارات األجنبية املباشرة يف الداخل بالتوازس.
 -31اس ععتجاباة لطلب من الدورة ا ادية والس ععبع للجنة مش ععكالت الس ععلع ،طالبيف منظمة األغذية والزراعة بتحليل
الروابط ب االسع ععتثمار والناتج والتجارة وأسع عععار السع ععلع ،وقد بذليف هذه الوثيقة ج دا أوليا حنو ف ن أفوع ععل لكياية تأثري
هذه الروابط على أس عواك السععلع العاملية .واعتمدت الوثيقة اجا اسععتكشععافي ا للحصععول على نظرة ثاقبة حول كياية ظ ور
التغيريات يف كل من املتغريات .ومن الواضععح أ( التااعل ب األسعععار واالسععتثمار والناتج والتجارة أمر معقد ومؤثر للغاية.
وسع ععيتع يف املسع ععتقبل تطوير إطار حتليلي رةي لتحديد ا ليات الدقيقة للسع ععببية .وقد تكو( نتائج هذا اة د ات أمهية
بالغة لا ن التطورات املستقبلية يف النتار واألسعار يف أسواك السلع الزراعية.
10أنخذت بيانات االسععتثمارات األجنبية املباشععرة من مصععاوفة األراضععي  .وا ألميع ا ،أس تطبيع ا وتوحيدها من قبل شعععبة التجارة واألس عواك .وتسععتبعد
البيانات الواردة يف الرسن البياين االستثمارات انلية يف األراضي ،الل ش دت أيو ا ارتااع ا سريع ا خالل فرتة ارتااع األسعار ،خاصة يف عام .2011
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الملحق

مسرد المصطلحات
االستثمارات األجنبية املباشرة:

االسععتثمارات األجنبية املباشععرة هي فئة االسععتثمارات الدولية الل تعكس هدل كيا(
مقين يف اقتصاد ما للحصول على مصلحة دائمة يف شركة مقيمة يف اقتصاد آخر.

تكوين رأا املال الثابيف الباد :تكوين رأا املال الثابيف الباد هو القيمة البالية لعمليات االس ع ع ع ع ععتحوا الل قام
ا املنتج ،ناقص ع عا التص ع ععرل يف األص ع ععول الثابتة خالل الارتة اناس ع ععبية بالض ع ععافة إىل
بعو الض ع ع ع ع ع ععافات إىل قيمة األص ع ع ع ع ع ععول غري املنتجة (مثل أص ع ع ع ع ع ععول باطن األرل أو
التحسينات الرئيسية يف كمية أو جودة أو إنتاجية األرل) انققة من خالل النشاا
النتاجي للوحدات املؤسع ع ع ع ع عس ع ع ع ع ععية .وهي ال حتتس ع ع ع ع ععب اس ع ع ع ع ععت الي رأا املال الثابيف
(االست الي) وال تشمل شراء األراضي.
الناتج الباد:

قيمة الناتج الزراعي املباعة أو املطروحة الستخدامات أخرى.

املدخالت الوسيطة:

تتكو( املععدخالت الوس ع ع ع ع ع ععيطععة من قيمععة الس ع ع ع ع ع ععلع واخلععدمععات الل يتن اس ع ع ع ع ع ععت الك عا
كمدخالت من خالل عمليات النتار ،باسع ععتثناء األصع ععول الثابتة الل يتن تس ع عجيل
است الك ا كاست الي لرأا املال الثابيف.

صايف رصيد رأا املال:

ص ععايف رص ععيد رأا املال هو جمموع القين املس ععقطة ةميع األص ععول الثابتة الل ال تزال
مستخدمة والل توصا بأ ا صايف رصيد رأا املال؛ وميكن وصاه أيوا بأنه الارك
ب إباد رأا املال واست الي رأا املال الثابيف.

تقيين دعن املنتج :

تقيين دعن املنتج هو مؤشع ععر على القيمة النقدية السع ععنوية للتحويالت البالية من
املسع ععت لك ودافعي الو ع عرائب لدعن املنتج الزراعي  ،املقاسع ععة على مسع ععتوى بوابة
املزرعة ،والناش ع ع ع ع ع ععئة عن تدابري الس ع ع ع ع ع ععياس ع ع ع ع ع ععات ،بغو النظر عن طبيعت ا أو أهداف ا
أو آثارها على النتار الزراعي أو الدخل.

معامل ا ماية الةية للمنتج:

معامل ا ماية الةية للمنتج هو مؤشععر للمعدل الةي ماية املنتج يقيس النسععبة
ب متوسع ع ععط السع ع عععر الذس يتلقاه املنتجو( (عند بوابة املزرعة) ،أا يف ل املدفوعات
لكل طن من املخرجات ا الية ،وسعر ا دود (يتن قياسه عند بوابة املزرعة).

القيمة املوافة:

القيمة املوع ع ع ععافة تقيس القيمة الناشع ع ع ععئة عن النتار .وهي مقياا غري مدروا للناتج
يتن فيه اس ع ع ععتبعاد قين الس ع ع ععلع واخلدمات املس ع ع ععتخدمة كمدخالت وس ع ع ععيطة من قيمة
النتار .ويف هذه الوثيقة ،يتن تعريا ا على أ ا القيمة املو ع ع ع ع ع ععافة البالية ،أس قيمة
املخرجات ناقصا قيمة االست الي الوسيط ،أو جربياGVA=(QxP)-(qxp) :

