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موجز
تقد دددم هد ددذه الوثيقد ددة استعرا د د ا مد ددو زا ألسد ددوا ق الس د ددلع الزراعيد ددة مند ددذ الد دددورة األخ د د ة للجند ددة مشد ددكالت الس د ددلع
الددا اقعقدددت يف أكتددوبر /تشدرين األول  ،2016مددع تركيددز علددى حالددة السددوق يف عددامي  2016و 2017والتوقعددات
لعام .2018
وفقدا ملشؤرددر منظمددة األغذيددة والزراعددة ألسددعار الغددذا  ،بعددد تسددجيل ااتا ددات قويددة يف عددام  ،2015اسددتمرت أسددعار
الغذا الدولية يف االاتاض يف عدام  ،2016وإن كدان بدوت ة أقدل .وبتضدل دعا الددوالر األمريكدي ،مالد األسدعار
الدولية للسلع الغذائية األساسية إىل التعايف يف عدام  ،2017مدا أدى إىل زيدادة يف القيمدة السدنوية ملشؤردر أسدعار الغدذا
للمرة األوىل منذ عام  .2011وكان تقلب األسعار على مدى السدنت املا ديت منختضدا قوعدا مدا ،وان كدان ال يدزال
أعلى إىل حدد مدا مدن املسدتويات الدا سدادت قبدل أزمدة أسدعار  ،2008–2007غد أهندا ظلد مرتتعدة بشدكل خدا
للسكر ومنتجات األلبان.
وقددد تبع د األسددعار الدوليددة للم دواد ا ددام ومنتجددات البسددتنة واملنتجددات االسددتوائية أمناط دا متباينددة علددى مدددى السددنت
املا دديت  ،إذ زادت أس ددعار الس ددلع (كد دالقطن واألبد دق وامل ددوز) وااتضد د أس ددعار س ددلع أخ ددرى (كألي دداو ددوز ا ن ددد
والس دديزال والس ددكر للتد د ة  .)2018-2017وبش ددكل ع ددام متي ددزت أسد دواق املد دواد ا ددام ومنتج ددات البس ددتنة واملنتج ددات
االستوائية بتقلبات يف األسعار مرتتعة قسبيا.
اإلجراءات المقترح اتخاذها من جانب اللجنة
إ ّن اللجنة مدعوة إىل اإلحاطة علما حبالة أسواق خمتلا السلع الغذائية والزراعية وآفاقها ،وحبث آثارها احملتملة على
األمن الغذائي العاملي للموسم الراهن واملوسم املقبل .وقد ترغب اللجنة أيضا يف:
ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة؛ وهذه 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 املنظمةwww.fao.org :
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التأكيددد علددى أمهيددة األعمددال الددا تقددوم ددا منظمددة األغذيددة والزراعددة يف مددا يتعلددق برتددد وتقيدديم أس دواق السددلع
والتوقعات بشأهنا وإعداد التقارير عن ذلك لتحس رتافية السوق ومتك اختاذ قرارات سياساتية مستن ة؛



والطلددب مددن منظمددة األغذيددة والزراعددة تعزيددز هددذه األقشددطة ودعددم األعضددا يف هددذا الصدددد يف اولددة لتحقيددق
املقصد (2ب) من هدو التنمية املستدامة  ،2الذي يددعو اككومدات إىل "اعتمداد تدداب لضدمان سدالمة أدا



وحددث اككومددات وأتددحاب املصددلحة اىخ درين علددى مواتددلة تعزيددز رتددد العددرض والطلددب والتجددارة واألسددعار
للسلع الغذائية والزراعية وإتاحة البياقات واملعلومات عن ذلك للجمهور يف الوق املناسب.

أس دواق السددلع األساسددية ومشددتقا ا وتيس د اكصددول علددى املعلومددات عددن األس دواق يف الوق د املناسددب ،ددا يف
ذلك عن احتياطيات األغذية ،وذلك للمساعدة على اكدّ من ردة تقلب أسعارها"؛

ميكن تو يه أي استتسارات عن مضمون هذه الوثيقة إىل:
السيد بوبكر بن بلحسن
أم جلنة مشكالت السلع
الربيد اإللك وينboubaker.benbelhassen@fao.org :
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أول -مقدمة
ً
كما رت العادة ،تقدم هذه الورقة حملة عامة مو زة عدن األسدواق الدوليدة للسدلع الزراعيدة الغذائيدة وغد الغذائيدة
-1
منددذ اال تمدداع األخ د للجنددة مشددكالت السددلع يف عددام  .2016وقددد أفيددد يف ذلددك اال تمدداع أن أسددعار األغذيددة الدوليددة
ااتض يف عام  ،2014وخاتدة يف عدام  ،2015بدالتزامن مدع ازديداد قدوة الددوالر األمريكدي عمومدا ومندو اقتصدادي عداملي
مطددرد وارتتدداع أسددعار الطاقددة .وتبع د أسددعار امل دواد ا ددام ومنتجددات البسددتنة واملنتجددات االسددتوائية منط دا أكثددر تنوع دا ،وإن
كاق البيئة االقتصادية اإلجيابية قد حافظ عموما على الطلب العاملي على تلك املنتجات.
اسددتمرت يف عددام  2016قزعددة االاتدداض الدا هيمند علددى أسددعار األغذيددة الدوليددة ،ولكددن بأقددل ددا يف العددام
-2
السددابق  ،مددا أدى إىل ااتدداض املتوسددا السددنوي ملشؤرددر أسددعار الغددذا قدددار  1.5يف املائددة ليصددل أدىن قيمددة لدده منددذ عددام
 .2009وقد اقتهى يف عام  2017ميل األسعار إىل الضعا عندما تعاىف مشؤرر أسعار األغذية قدار  8يف املائة ،ما مثل
أول زيادة سنوية منذ طترة عام  .2011وبلغ متوسا املشؤرر يف أول مخسة أردهر مدن عدام  2018القيمدة قتسدها الدا كدان
قد بلغها يف ف ة يناير/كاقون الثاين – مايو/أيار  .2017ومع ااتاض معدالت التضخم ،تبعد األسدعار بالقيمدة التعليدة
(خم ّتضة قدار مشؤرر قيمة وحدة املصنوعات الذي يتبناه البنك الدويل) منطا مشا ا لنما األسعار االمسية.
مؤشر منظمة األغذية والزراعة ألسعار الذذاء القيم اإلسمية والقيم الحقيقية
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مؤشر أسعار الذذاء – القيم المعدلة

مؤشر أسعار الذذاء  -القيم السمية

كاقد التغد ات اإلمسيددة يف أسددعار خمتلددا موعددات السددلع الددا يغطيهددا مشؤرددر أسددعار الغددذا (اكبددوب والزيددوت
-3
والسكر واللحوم واأللبان) ،كما هو متوقع ،أكثر و وحا من تلك الدا أبدداها املشؤردر قتسده ،إذ أن الزيدادات يف قطاعدات
عو د االاتا دات يف قطاعددات أخددرى .فتددي عددام  ،2016كددان ااتدداض القيمددة اإلمسيددة ملشؤرددر أسددعار الغددذا قا دا عددن
اات دداض األس ددعار يف قطاع ددات اكب ددوب ( 9.6-يف املائ ددة) واللح ددوم ( 15.2-يف املائ ددة) واأللب ددان ( 28.5-يف املائ ددة) ،بينم ددا
ارتتع د بقددوة أسددعار الزيددوت (  11.4يف املائددة) وخاتددة السددكر (  34.2يف املائددة) .ويف عددام  ،2017اسددتمر تعددايف مشؤرددر

5

CCP 18/2

أسعار الغذا بتضل املكاسب الا حتقق يف كافة القطاعات باستثنا السكر ،إذ حدث زيادات قوية بشكل خا
يف أسددعار اللحددوم (  8.9يف املائددة) ومنتجددات األلبددان (  31.5يف املائددة) وكددذلك اكبددوب (  3.2يف املائددة) والزيددوت
(  3.1يف املائة) .ويف االاجتداه املعداك  ،سدجل أسدعار السدكر ااتا د ا قددار  11.2يف املائدة .وقدد غطدى االسدتقرار
الظاهر يف مشؤرر أسعار الغذا يف يناير/كاقون الثاين – مدايو /أيدار  2018باملقارقدة مدع التد ة قتسدها مدن العدام السدابق
تباين دا واسددعا يف اكركددات عددرب القطاعددات :فقددد كاقد أسددعار اكبددوب أقددوى بكثد (  26يف املائددة) ،يف حد ددعت
أسعار السكر ( 24-يف املائة) ومنتجات األلبان ( 18-يف املائة) والزيدوت ( 2-يف املائدة) ،وبقيد األسدعار دون تغيد
تقريب ا يف حالة اللحوم.
مؤشرات منظمة األغذية والزراعة ألسعار الذذاء حسب مجموعات السلع األساسية
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الحبوب

يف عددامي  2016و ،2017كاقد تقلبددات مشؤرددر أسددعار الغددذا مقد ّدرة مددن قيمده الشددهرية (و تسددبة علددى أهنددا
-4
االحنراو القياسي للعائدات السدنوية) ديقة ،إذ بلدغ متوسدطها أقدل مدن  7ققدا ،،وذلدك أقدل بكثد دا يف عدام 2008
عن دددما ك ددان أكث ددر م ددن  20ققط ددة ،وإن يك ددن أعل ددى إىل ح ددد م ددا م ددن املس ددتويات ال ددا كاق د س ددائدة قب ددل أزم ددة أس ددعار
 . 2008–2007وكاق د األسددعار علددى مسددتوى السددلع الترديددة أكثددر تقلب دا عمومد ا مددن مشؤرددر أسددعار الغددذا  ،وخاتددة
ع ددروض أس ددعار الس ددكر ال ددا رفعد د تباينا د دا الواس ددعة مق ددايي تقلب ددات الس ددلع األساس ددية إىل أكث ددر م ددن  39ققط ددة يف
عددام  2016و 24ققطددة يف عددام  .2017كمددا كددان تقلددب أسددعار األلبددان مرتتع دا قسددبيا ،إذ وتددل إىل  16و 18ققطددة
يف عامي  2016و 2017على التوايل.
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قيم مؤشر منظمة األغذية والزراعة ألسعار الذذاء والتقلبات التاريخية
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50

تقلبات مشؤرر أسعار الغذا التارخيية على أساس سنوي (يناير/كاقون الثاين – ديسمرب/كاقون األول)
القيم اإلمسية ملشؤرر أسعار الغذا ()100=2004-2002

رغدم أن أسددعار كددل قطدداع مدن قطاعددات السددلع األساسددية مدفوعدة أساسدا باألساسدديات اجلوهريددة للسددوق ا اتددة
-5
بدده ،إال أن كددون األسددعار الدوليددة ددددة بالدددوالر األمريكددي جيعلهددا تتددأثر أيضدا تددأثرا كبد ا بددالتطورات يف أسدواق العمددالت.
فوفق دا ملشؤرددر الدددوالر املع د ّدل بأسددعار العمددالت الرئيسددية الددذي يصدددره االحتيدداطي التيددديرايل يف الواليددات املتحدددة ،مال د
العملة األمريكية إىل الضعا يف النصا األول من رهر أغسط /آب  ،2016قبل أن تستعيد قو ا يف الربدع األخد مدن
العام .ويف عام  ،2017ااجته قيمة الدوالر األمريكي يف معظم الوقد إىل االاتداض مقابدل موعدة كبد ة مدن العمدالت
حددس سددبتمرب/أيلول ،مددا أدى إىل رفددع عددروض األسددعار الدوليددة .وهكددذا ،ميكددن أن يعددزى ددز مددن تعددايف األسددعار الدوليددة
للسلع يف عام  2017إىل عا الدوالر األمريكي.
120

مؤشر منظمة األغذية والزراعة ألسعار الذذاء ومؤشر الدولر األمريكي
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ثانيًا -السلع الذذائية األساسية
ألف -الحبوب
هبط د أسددعار اكبددوب الدوليددة يف عددام  ،2016إذ ختض د إمدددادات التصدددير الددوف ة عددروض أسددعار اكبددوب
-6
الرئيس ددية يعه ددا تقريب دا .لكنه ددا تعاف د بع ددل الش ددي يف ع ددام  2017واس ددتمرت يف االرتت دداع يف النص ددا األول م ددن ع ددام
 ،2018مسنودة بطلب قوي على الواردات و يق إمدادات الصادرات ،وخاتة الذرة.
بعد اقكماش تغ يف عدام  ،2015اتسدع إقتداا العدان مدن اكبدوب يف عدامي  2016و ،2017ليصدل مسدتويات
-7
مرتتعددة ديدددة .وقددد عددززت سددنوات متعاقبددة مددن احملاتدديل الدوف ة املخزوقددات العامليددة مددن كافددة اكبددوب األساسددية (القمد
والذرة واألرز) ،ما ساعد على اكتاظ على استقرار األسواق يف كل من مومسي التسدويق  2017-2016و.2018-2017
وهكذا ،ظلد قسدبة املخزوقدات إىل االسدتخدامات مدن اكبدوب ،وهدي مشؤردر عداملي رئيسدي لنمدن الغدذائي ،مرتتعدة أعلدى
مددن متوسددطها لسددنوات عشددر .كمددا زادت اجتددارة اكبددوب العامليددة يف املددومس  2016-2015و ،2017-2016واسددتأثرت
الددذرة عظددم الزيددادة .وبلغد التجددارة يف القمد واألرز ذرو ددا يف موسددم  ،2017-2016لكنهددا ااتضد قلدديال يف موسددم
 .2018-2017ون تتغ التجارة الدولية للشع سوى قليال ،لكن التجارة يف الذرة الرفيعة ااتض للموسم الثالث علدى
الت دوايل .وتش د التوقعددات املبكددرة للعددرض والطلددب ألس دواق اكبددوب العامليددة يف موسددم  2019 -2018القددادم إىل اسددتمرار
حالة العرض والطلب املرحية عموما ،رغم إمكاقية يقها ،خاتة يف ما يتعلق بالذرة.
مؤشرات أسعار الحبوب
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توسع إقتاا القم العاملي يف عام  2016للعام الرابع على التوايل ،لكن الناتج ااتل يف عام  2017يف أعقاب
-8
ختتيضات كب ة يف أس اليا والواليات املتحدة األمريكية .وظل إ ايل خمزوقات القمد يرتتدع علدى مددى املدومس  ،مددعوما
بارتتاع املخزوقات يف هورية الص الشعبية إىل الضعا تقريبا ومراكمتها بقدر كب يف االحتداد الروسدي .وسداعدت وفدرة
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الص ددادرات عل ددى ثب ددات أس ددعار القم د الدولي ددة يف موا ه ددة ارتت دداع الد دواردات ،وال س دديما م ددن اق ددب ا ن ددد ،ال ددا ارتتعد د
مش د يا ا مددا زاد مددن حجددم اجتددارة القم د العامليددة يف موسددم  .2017-2016وتوقددا التوسددع الددذي اسددتمر مخ د سددنوات
بتقلص اجتارة القم العامليدة يف موسدم  ،2018-2017مدا يعكد أساسدا ااتداض واردات عددد مدن البلددان اىسديوية ،دا
فيهددا ا نددد ال ددا اقددتع اإلقت دداا فيهددا يف عددام  .2017واس ددتنادا إىل مشؤر درات مبك ددرة ،يبدددو أن الندداتج الع دداملي مددن القم د
سددينختل يف عددام  2018للعددام الثدداين علددى الت دوايل ،يف ح د تتجدده اجتددارة القم د يف موسددم التسددويق  2019-2018إىل
حتقيق مكسب متوا ع .وعلى الرغم من االاتاض املتوقع يف اإلقتاا العاملي ،يتوقع أن تبقى إمدادات التصددير وفد ة وأن
يتواتل ازدياد املخزوقات ،خاتة يف الص .
ارتتددع اإلقتدداا الكلددي للحبددوب ا شددنة ارتتاعدا حددادا خددالل املددومس السددابق إىل مسددتويات تتجدداوز االسددتهال
-9
العدداملي بكث د  ،مددا أدى إىل مزيددد مددن ت دراكم املخزوقددات العامليددة .وتوسددع يف عددام  2016إقتدداا الددذرة ،وهددي أهددم اكبددوب
ا شنة ،وذلك غالبا بسبب زيادة اإلقتاا يف الواليدات املتحددة األمريكيدة واالحتداد األوروي ،مث توسدع أكثدر يف عدام 2017
بسبب حتقيق مكاسب يف اإلقتاا يف األر نت والربازيل و نوب أفريقيا .كما ارتتع إقتاا اكبدوب ا شدنة األخدرى بشدكل
ملحوظ يف عام  ،2016لكنه ااتل إىل حد ما يف موسم  .2018-2017ويف ح ظل منو االستخدام الكلي للحبوب
ا شنة قريبا من التو ه الطويل األ ل ،تسارع منو استخدام األعالو منذ موسم التسدويق  .2017-2016وباإل دافة إىل
كدون األسدعار أيسدر ،عكد التوسددع يف اسدتخدام الدذرة لالسدتهال اكيدواين أيضدا التغيد ات السياسداتية يف الصد ا ادفددة
إىل ختددل احتياطيددات الددذرة الضددخمة يف الددبالد .وعلددى الددرغم مددن ارتتدداع االسددتهال  ،وتددل املخزوقددات العامليددة مددن
اكبددوب ا شددنة إىل مسددتوى قياسددي ديددد يف املددومس  2017-2016و .2018-2017فتضددخم خمزوقددات الددذرة علددى
و دده ا صددو يف أعقدداب وفددرة احملاتدديل يف الواليددات املتحدددة والعديددد مددن بلدددان قصددا الكددرة اجلنددوي ،الددا عو د
السددح وبات املتعاقبددة يف الص د  .واقكمش د التجددارة الدوليددة يف اكبددوب ا شددنة بشددكل طتيددا يف موسددم 2017-2016
لكنهددا ارتدددت لتحقددق أكددرب ارتتدداع ددا يف موسددم  ،2018-2017غالبدا بسددبب التوسددع اكدداد يف إقتدداا الددذرة ،الددذي تعددزز
بتددوفر كميددات كبد ة للتصدددير يف أمريكددا اجلنوبيددة وارتتدداع متطلبدات االسددت اد يف االحتدداد األوروي والعديددد مددن بلدددان آسدديا.
وبالنسبة ملوسم  2019-2018املقبل ،يتوقع أن ينختل اإلقتاا العاملي من اكبوب ا شدنة ااتا دا كبد ا ،وذلدك أساسدا
بس ددبب توق ددع اقكمارد دات يف أمريك ددا اجلنوبي ددة والوالي ددات املتح دددة .وس دديشؤدي اات دداض اإلقت دداا إىل أول س ددحب ح دداد م ددن
املخزوقددات العامليددة مددن اكبددوب ا شددنة منددذ  ،2013-2012وخاتددة مددن الددذرة ،مددا يش د إىل احتمددال حدددو دديق يف
التوازن ب العرض والطلب العاملي للحبوب ا شنة يف موسم .2019-2018
 -10رغددم بعددل اال ددطرابات اجلويددة يف قصددا الكددرة اجلنددوي ،توسددع إقتدداا األرز العدداملي يف عددام  2016ألول مددرة
يسددرت العددودة إىل أحدوال ويددة أكثددر طبيعيددة بعددد تبدددد ظدداهرة النينيددو يف
خددالل ثددال سددنوات فوتددل رقمدا قياسدديا .وقددد ّ
منتصا عام  2016زيادة اإلقتاا ،وخاتة يف آسيا ،حيث استتاد قطاع األرز أيضا من استمرار الدعم اككومي القدوي.
وعل ددى ال ددرغم م ددن أن اإلقت دداا الع دداملي م ددن األرز توس ددع م ددرة أخ ددرى يف ع ددام  ،2017إال أن وت د ة النم ددو تباط ددأت ،إذ أدت
حاالت اجلتاو والتيضاقات يف آسيا وأفريقيا إىل اقب ختوت األسعار إىل اك ّد من توسع مساحات زراعة األرز .ومع
اجتدداوز الندداتج العدداملي مددن األرز االسددتهال يف كددل مددن املددومس  2017-2016و ،2018-2017زادت املخزوقددات العامليددة
عوض االاتا ات املستمرة يف البلدان الرئيسية املصدرة لنرز،
على مدى املومس  .وتركز تراكم املخزوقات يف الص  ،ما ّ
وخاتددة يف تايلنددد الددا بددذل حكومتهددا هددودا لتصددتية املخزوقددات العامددة .وكاق د أسددعار األرز الدوليددة يف عددام 2016
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أ ددعا عموم دا ،إذ قلّل د وفددرة احملاتدديل الطلددب العدداملي علددى ال دواردات .وارتتع د األسددعار مددرة أخددرى يف عددام ،2017
مدعومددة شد يات كبد ة مددن بلدددان مثددل بددنغالدي وسددري القكددا .وأدى اقتعدداش الطلددب علددى الدواردات اىسدديوية ،مقروقدا
بزيددادة املش د يات مددن يددع املندداطق األخددرى ،إىل بل دوأل التجددارة العامليددة يف األرز يف عددام  2017أعلددى مسددتوى ددا علددى
اإلطددالق .ورغددم أن التوقعددات املبكددرة لعددام  2018ال زالد أوليددة ،إال أهنددا تشد إىل اسددتعادة منددو اإلقتدداا العدداملي مددن األرز
حتسن آفاق األسعار وحاالت الطقد األكثدر طبيعيدة املزيدد مدن الزراعدة .وإذا ثبد ذلدك ،فسدتمكن الزيدادة
الزخم إذ حيتز ّ
يف اإلقتدداا توسددعا أكددرب يف االسددتهال العدداملي لددنرز يف موسددم  ،2019-2018ور ددا يددشؤدي ذلددك إىل املوسددم الثالددث علددى
التوايل لل اكم العاملي لنرز.

باء-

البذور الزيتية والزيوت والمساحيق الزيتية

 -11تراخ د اكالددة العامليددة للعددرض والطلددب علددى البددذور الزيتيددة واملسدداحيق الزيتيددة يف موسددم  ،2017-2016بينمددا
دديقة قسددبيا للزيددوت النباتيددة .وتبعدا لددذلك ،ختتد قديم البددذور الزيتيددة واملسدداحيق الزيتيددة ،يف حد حافظد عددروض
ظلّد
أسددعار الزيوت/الدددهون علددى قو ددا .وتزامن د وفددرة اتدديل فددول الصددويا يف الربازيددل والواليددات املتحدددة مددع منددو معتدددل يف
االستهال العاملي ،ما دفع إىل بلوأل املخزوقات العاملية للبذور الزيتية مستويات عالية غ مسبوقة ،أما يف قطداع املسداحيق
الزيتيددة ،فقددد ارتتع د اإلمدددادات العاملي دة مددن مسددحوق الصددويا بقددوة ،مددا أدى ،باإل ددافة إىل كددون أسددعار اكبددوب العلتيددة
تنافسددية ،إىل ختددل األسددعار العامليددة للمس داحيق .ومددن قاحيددة أخددرى ،يف سددوق الزيددوت النباتيددة ،أدى اقتعدداش دددود يف
إقت دداا زي د د النخيد ددل ،مق ددرون بص ددادرات كب د د ة ،إىل ت ددأخ اجتديد ددد املخزوق ددات يف البل د ددان املنتجد ددة الرئيس ددية .ويف موسد ددم
 ، 2018-2017كددان مددن املتوقددع أن يطغددى ااتدداض حدداد يف إقتدداا فددول الصددويا يف األر نت د (بسددبب حدداالت الطق د
اجلاو واكار املديدة املعزوة إىل ظاهرة النينا) على توقعات البذور الزيتية واملساحيق الزيتية على الصدعيد العداملي .وقدد أدى
املورد الرئيسي ملنتجات فول الصويا يف العان ،ال سيما مسحوق فول الصويا ،إىل حدو حتوالت يف عمليات
ال ا ع يف ّ
الس ددحق والتج ددارة العاملي ددة دفع د األس ددعار العاملي ددة للب ددذور الزيتي ددة واملس دداحيق الزيتي ددة العاملي ددة إىل األعل ددى – فارتتع د ق دديم
املسداحيق الزيتيددة إىل مسددتويات ن تشددهدها منددذ ثددال سدنوات .ومنددذ مددارس/آذار  ،2018أ دداو ا ددالو بد الواليددات
املتحدة والص حول مستقبل عالقتهما التجارية إىل زيادة كب ة يف عدم اليق يف أسواق البذور الزيتية واملساحيق الزيتية.
ويف هددذه األثنددا  ،أدى توقددع ف دوائل يف إقتدداا زي د النخيددل وبل دوأل املخزوقددات حدددودا مرهقددة يف ماليزيددا وإقدوقيسدديا ،إىل
اقددب ارتتدداع معدددالت عمليددات سددحق الصددويا يف األمددريكت وغ مهددا مددن األمدداكن ،إىل ااتدداض مشؤرددر منظمددة األغذيددة
والزراعة ألسعار الزيوت النباتية يف مايو/أيار  2018إىل أدىن مستوى له طيلة عام .
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البذور الزيتية

جيم -السكر
 -12يف  ،2018-2017يتوق ددع أن يتج دداوز اإلقت دداا الع دداملي م ددن الس ددكر االس ددتهال الع دداملي ،م ددع احتم ددال أن يص ددل
التائل أعلى مستوى له حس ذلك اك  .وقتيجة لدذلك ،ااتضد أسدعار السدكر الدوليدة ،مقاسدة بأسدعار السدكر ا دام
اليومية طبقا لالتتاقية الدولية للسكر ،ااتا ا كب ا خالل الربع األول من عام  ،2018ا يشؤكد االقزالق املطرد الذي ميز
هذا السوق منذ منتصا  .2017وفاقم االاتاض يف قيم السكر التداب السياساتية الرامية إىل كب الدواردات أو تعزيدز
الصادرات ،فضال عن قوة الدوالر األمريكي ،وال سيما مقابل العملة الربازيلية .ومن قاحيدة أخدرى ،يتوقدع أن يددعم ارتتداع
أسعار النتا ا ام الدولية عروض أسعار السكر بتشجيع حتويل كميات أكرب من احملاتيل إىل إقتاا اإليثاقول .ويتوقدع أن
تعدزز اإلمدددادات احملليددة الكافيددة يف البلدددان املسددتوردة التقليديدة اقكمدداش اجتددارة السددكر العامليددة يف  .2018-2017ومددن بد
التطددورات الرئيسددية اكديثددة العهددد عددودة االحتدداد األوروي ليكددون واحدددا مددن املصدددرين الرئيسددي األربعددة ،بعددد إزالددة قظددام
حصص السدكر الدذي تبنداه االحتداد مددة طويلدة .ويتوقدع أن ينمدو االسدتهال العداملي للسدكر يف  2018-2017متارديا مدع
ااجتاهدده الطويددل املدددى ،مددا يعك د زيددادات يف العديددد مددن البلدددان الناميددة ي ددعمها ااتدداض أسددعار السددكر احملليددة وارتتدداع
املداخيل .غ أن منو االستهال يتوقا على أثر ريبة السكر على املشروبات احملالة بالسكر الا فر يف عدة بلدان
متقدمة وقامية.
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دال -اللحوم
 -13توسددع إقتدداا اللحددوم يف العددان يف عددامي  2016و 2017قدددار  1يف املائددة فقددا ،مت دأثرا تدأثرا كب د ا باقكمدداش يف
الص د خنددق النمددو العدداملي .وعلددى مدددى هددذه الت د ة ،كاق د املسددامهة األكددرب يف التوسددع الكل دي للحددوم الدددوا ن وكددوم
األبقار ،وبشدكل هامشدي ،كدوم األغندام ،أمدا إقتداا كدوم ا ندازير فقدد ااتدل يف عدام  ،2016ون يتعداو إال باعتددال يف
عام  .2017وعلى مدى العام املا ي  ،سبب أمدراض املاردية قلقدا خاتدا ،فشدجع ذبد املاردية يف البلددان املتضدررة
وقيام املستوردين بتكثيا اكوا ز غد اجلمركيدة .مدع ذلدك ،اتسدع اجتدارة اللحدوم العامليدة بقدوة يف  ،2016مدعومدة بزيدادة
ح ددادة يف الد دواردات الص ددينية ،وال س دديما م ددن ك ددوم ا نزي ددر .وك ددان من ددو التج ددارة أ ددعا يف ع ددام  ،2017إذ قللد ده اات دداض
مش يات الص واململكدة العربيدة السدعودية واالحتداد األوروي .ويتوقدع أن يدزداد إقتداا اللحدوم العامليدة يف عدام  2018بنسدبة
 1.7يف املائددة ،وذلددك أسددرع معدددل منددذ عددام  ،2014مدددعوما بددوفرة إمدددادات األعددالو وبطلددب اسددتهالكي قشددا .ومددن
املتوقددع أن تسددهم يف التوسددع كافددة فئددات اللحددوم الرئيسددية ،ويف املقددام األول كددوم ا نزيددر والدددوا ن .ويتوقددع أن تنمددو اجتددارة
اللحددوم العامليددة يف عددام  ،2018ولكددن بقددوة أقددل ددا يف السددنت السددابقت  ،إذ يتوقددع أن حيددد عدددد مددن مسددتوردي اللحددوم
الرئيسي من مش يا م .وسيتزامن فقدان الزخم التجاري مع تكثيا اكدوا ز غد التعريتيدة الدا ميكدن أن تدشؤثر سدلبا علدى
مبيعات بعل كبار مصدري اللحوم ،وخاتة الربازيل.
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هاء -منتجات األلبان
 -14بعد سنوات من النمو املتواتل ،ركد اإلقتاا العاملي من األلبدان يف عدام  ،2016لكنده اقدتع يف عدام ،2017
مدددعوما بتعدداو يف الربازيددل وباكسددتان وبتوسددع كب د يف ا نددد واالحتدداد األوروي والواليددات املتحدددة .ون تتغ د التجددارة
العاملية يف منتجات األلبان إال طتيتدا يف عدام  ،2016مقيددة بضديق اإلمددادات يف االحتداد األوروي وأوسدياقيا .ويف عدام
 ،2017اسددتعادت الصددادرات العامليددة زمخهددا ،مسددنودة بصددعود يف رددحنات االحتدداد األوروي والواليددات املتحدددة وكندددا
واملكس دديك ،بينم ددا ك ددان النم ددو املس ددتأقا يف الد دواردات العاملي ددة م دددفوعا أساسد د ا بالصد د واجلزائ ددر واملكس دديك والياب ددان.
وتوقعددات اإلقتدداا العدداملي مددن اكليددب يف عددام  2018إجيابيددة ،إذ يتوقددع أن يصددل النمددو إىل  2.0يف املائددة ،وهددو أعلددى
مستوى منذ عام  ، 2014يف ظل احتمال حتقيدق مكاسدب كبد ة يف ا ندد واالحتداد األوروي والواليدات املتحددة والصد .
ويتوقع أيضا أن تتوسع اجتارة منتجات األلبان يف عام  ،2018مسدنودة بارتتداع الدواردات إىل الصد واجلزائدر واملكسديك
وفيي د قددام ،ومددن اقددب املصدددرين مددن خددالل تعددايف ال شددحنات مددن األر نت د وأس د اليا وقيوزيلندددا ،إىل اقددب زيددادة
املبيعات من اقب االحتاد األوروي والواليات املتحدة .وعلى أسداس سدنوي ،دعت أسدعار منتجدات األلبدان يف عدام
 ،2016بسبب غا عروض األسعار األ قل ملسحوق اكليب ا ايل من الدسم ومسحوق اكليب الكامل واجلنب .غ
أن األسعار ارتتع يف عام  2017بأكثر من  30يف املائة ،ما أثر على كافة منتجات األلبان وعك النقص يف التوفر
للتجارة يف البلدان املصدرة الرئيسية.
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مشؤرر أسعار األلبان

اجلنب

مسحوق اكليب الكامل الدسم

مسحوق اكليب املنزوع الدسم

الزبدة

ثالثًا -المواد الخام ومنتجات البستنة والمنتجات الستوائية

 -15يسدداهم إقتدداا وتصدددير املدواد ا ددام ومنتجددات البسددتنة واملنتجددات االسددتوائية إسددهاما كبد ا يف اقتصددادات العديددد مددن
البلدان النارئة والنامية ،وال سديما أقدل البلددان مندوا ،باعتبداره مصددرا رئيسديا لكسدب العدي والعمالدة واإليدرادات للماليد مدن
أتحاب اكيازات الصغ ة يف الريا ،كما أهنما يسامهان يف مان األمن الغذائي بتوف مدا يلدزم مدن عائددات النقدد األ ند
الا تساعد على تغطية فوات الواردات الغذائية على املستوى الوطين لبعل الدول األفقر وتلك املستوردة الصافية لنغذية.

ألف -الشاي
 -16يف عددام  ،2016ااتددل مشؤرددر أسددعار الشدداي الددذي تع د ّده منظمددة األغذيددة والزراعددة ،وهددو يتشددكل مددن املتوسددا
املر ّ ألسعار الشاي األسدود الدذي يشدمل الشداي املعد ّد بطريقدة الطحدن والقطدع ولدا األوراق والشداي التقليددي ،بنسدبة
 4.4يف املائة ليصل إىل ما معدله  2.57دوالرا أمريكيا للكيلوغرام ،قبل أن يرتتع بنسبة  22.6يف املائة يف عدام  2017إىل
مستوى قياسي مرتتع بلغ  3.15دوالرا أمريكيا لكل كيلوغرام .وقد ارتتع حبدة أسعار كل من الشاي التقليدي والشاي
املعد ّد بطريقددة الطحدن والقطددع ولددا األوراق يف املدزادات الرئيسددية األربعدة :كالكوتددا وكورد وكولومبدو ومومباسددا .واسددتمرت
قددوة السددوق يف عددام  ،2018إذ وتددل أسددعار الشدداي إىل معدددل رددهري يبلددغ  3.11دوالر للكيلددوغرام ب د يناير/كدداقون
الث دداين وأبريل/قيس ددان ،مدعومد دة بالطل ددب الق ددوي م ددن االقتص دداديات النار ددئة والنامي ددة وبو ددود قي ددود عل ددى الع ددرض يف كيني ددا
وس ددري القك ددا .وتش د د التق ددديرات إىل أن إقت دداا الش دداي يف الع ددان (األس ددود واألخض ددر والت ددوري وغ ه ددا) ق ددد وت ددل إىل
 5.95ملي ددون ط ددن يف ع ددام  ،2017أي بزي ددادة ق دددرها  3.9يف املائ ددة ع ددن الع ددام الس ددابق .وق ددد اس ددتمر التوس ددع م ددن خ ددالل
مكاسب يف ا ند ( 8.6يف املائة) والص ( 5.0يف املائة) وبنغالدي ( 6.0يف املائة) .وعلى النقيل من ذلدك ،وا هد
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كينيا ،وهي أكرب مصدر للشاي ،ااتا ا يف اإلقتاا بنسبة  4يف املائدة ،يف أعقداب تداو طويدل األمدد أ در باحملاتديل.
وارتتع د تددادرات الشدداي العامليددة بنسددبة  1.4يف املائددة لتصددل إىل  1.76مليددون طددن يف عددام  ،2017مدعومددة ب دواردات
أكرب ،خاتة إىل الص وأقطار الشرق األدىن .وكاق الزيادة يف اكجم العاملي للصادرات عام  2017مدفوعة أساسا من
الص د وسددري القكددا وا نددد .وبالتعددل ،أدت القيددود علددى العددرض ،يف أعقدداب صددول عددام  2017الضددعيا ،إىل تقييددد
الصادرات من كينيا ،الا ااتض بنسبة  5يف املائة تقريبا ،وإن ظل البلد أهم مصدر لتجارة الشاي.
الشاي (السعر المركب حسب منظمة األغذية والزراعة)

سن أمريكي/باوقد
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البن

 -17من ددذ أن بلغ د ذرو دا الش ددهرية بواق ددع  145.6س ددن أمريك ددي للباوق ددد الواح ددد يف قوفمرب/تش درين الث دداين ،2016
تذبددذب أسددعار الددنب العامليددة حددول ااجتدداه تنددازيل لتبلددغ  112.56سددن أمريكددي للباوقددد الواحددد يف أبريل/قيسددان .2018
وعك االاتاض و ود وفرة للتصدير يف البلدان املنتجة الرئيسدية ،وخاتدة الربازيدل وفييد قدام ،تزامند مدع ركدود طلبدات
االست اد يف األسواق التقليدية ،وال سيما االحتاد األوروي واالحتاد الروسدي والواليدات املتحددة األمريكيدة .وقدد ارتتدع إقتداا
النب على مدى السنوات الثال املا ية ،وخاتة يف أمريكا الوسطى (بقيادة املكسيك) وأفريقيا ،وإىل حد أقل يف أمريكا
اجلنوبية .وعلى الرغم من أن منو استهال النب يف العان على مدى السنوات الثال املا ية اتسم باملتاقة ،إال أقه ن يكدن
كافيا لعك ااجتاه االاتاض يف عروض األسعار العاملية .وميثدل اسدتمرار ااتداض األسدعار حتدديا كبد ا لسدبل عدي تدغار
مزارعي النب ،خاتة يف سياق تغ املناخ وااتاض اإلقتا ية وارتتاع تكاليا اإلقتاا.1

1

تستند مذكرة سوق النب على املعلومات املقدمة من منظمة النب الدولية
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البن (السعر المركب حسب مجلس البن الدولي)
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جيم -الموز
 -18ااتددل اإلقتدداا العدداملي مددن املددوز يف عددام  ،2016يف أعقدداب االقكمارددات ذات الصددلة بددالطق يف عدددد مددن
أكرب البلدان املنتجدة .وقدد توسدع التجدارة بنسدبة  2.3يف املائدة و 5.4يف املائدة يف عدام  2016وعدام  2017علدى التدوايل.
وارتتعد د بق ددوة يف ع ددام  2017الص ددادرات م ددن البل دددان امل ددوردة الرئيس ددية يف أمريك ددا الالتيني ددة ،وه ددي إكد دوادور وكوس ددتاريكا
وغواتيم دداال وكولومبي ددا .وك ددان من ددو الص ددادرات أخت د يف آس دديا ،بس ددبب تض ددافر الظ ددروو اجلوي ددة الس دديئة واألم دراض النباتي ددة
واال ددطرابات األهليددة .واسددتمر الطلددب القددوي يف مندداطق االسددت اد الرئيسددية ،وهددي أوروبددا والواليددات املتحدددة ،يف دعددم منددو
التجددارة .فتددي أوروبددا الغربيددة والواليددات املتحدددة ،اسددتمر يف التوسددع الطلددب علددى املددوز املتميددز  -العضددوي ومددوز "التجددارة
العادلددة" وم ددا يس ددمى "امل دوز الطت ددل" .ويف ع ددام  ،2017أدى قق ددص اإلم دددادات الن ددا م ع ددن الطق د خ ددالل مواس ددم ذروة
الطلددب إىل اخددتالل متكددرر يف مددا ب د العددرض والطلددب ،مددا تسددبب بزيددادات ملحوظددة يف أسددعار ال دواردات ،وخاتددة يف
الواليات املتحدة .وال تزال تدمات اإلمدادات املتعلقة بالطق واألمراض سببا رئيسيا للقلق ،خاتة للمصدرين األتدغر
حجم دا .وقددد أدت سلسددلة العواتددا االسددتوائية الددا درب منطقددة البحددر الكدداري يف خريددا عددام  2017إىل ااتدداض
الشحنات من املنطقة بنسبة  67يف املائة.
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الموز :متوسط أسعار التصدير إلى الوليات المتحدة والتحاد األوروبي
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دال -الفاكهة الستوائية
 -19اسدتمر اإلقتداا العداملي مدن التاكهدة االسدتوائية يف االرتتداع يف عدامي  2016و ،2017مددعوما بطلدب لدي قددوي
يف العديد من البلدان الرئيسية املنتجة .فتي عام  ،2017منا اإلقتاا العاملي من أربعة أقواع من التاكهدة االسدتوائية الرئيسدية
(املاجنو واألقاقاس والبابايا واألفوكادو) ا يقرب من  2يف املائدة إىل مدا يقددر بنحدو  93مليدون طدن ،ردكل املداجنو حدوايل
قص ددتها ،يف ح د حق ددق إقت دداا التاكه ددة االس ددتوائية األق ددل أمهي ددة م ددا يق دددر بنح ددو  24ملي ددون ط ددن .ويف ع ددام  ،2017من د
الصددادرات العامليددة مددن التاكهددة االسددتوائية الرئيسددية ددا يقدددر بنحددو  5يف املائددة إىل  7.2مليددون طددن تقدددر قيمتهددا حب دوايل
 10مليار دوالر أمريكدي .ومدا زال الطلدب املتزايدد يف البلددان املتقدمدة ،وال سديما الواليدات املتحددة واالحتداد األوروي ،ومهدا
الكتلتان الرئيسيتان املستوردتان ،احملدر الرئيسدي للتجدارة العامليدة .غد أن مندو الددخل والنمدو السدكاين يعدززان أيضدا الطلدب
علددى التاكهددة االسددتوائية مددن االقتصددادات النارددئة ،وال سدديما ا نددد والصد  .وكاقد أسددعار التاكهددة االسددتوائية تسددتجيب
بشكل خا لتقلبات العرض والطلب املومسية وتلك املرتبطة بالطق  .وقد وتل أسعار اجلملدة لنفوكدادو يف الواليدات
املتحدة ذروة بلغ  9.20دوالر أمريكي/كلغ يف سبتمرب/أيلول  2017يف خضم تصاعد الطلب وااتاض الشحنات من
املكسدديك ،وهددي أكددرب مددورد للواليددات املتحدددة .وباملثددل ،رددهدت أسددعار األقاقدداس بعددل الزيددادات الكب د ة بسددبب ققددص
العرض املرتبا بالطق  ،فبلغ ذرو ا عند  1.97دوالر/كلغ يف سوق قيويور للتجارة باجلملة يف فرباير/ربا.2017 ،

17

CCP 18/2

الفاكهة الستوائية :أسعار الجملة في نيويورك
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هاء -القطن
 -20بعد ااتاض كب يف التد ة  ،2015-2014بددأت أسدعار القطدن الدوليدة يف االقتعداش يف التد ة .2017-2016
ويتوقددع أن يسددتمر التصدداعد يف  ،2018-2017يف ظددل آفدداق طلددب قددوي علددى القطددن ا ددام يدعمدده منددو اقتصددادي عدداملي
متد وااتدداض االسددتهال العدداملي للبوليس د  .ويتوقددع أن يتوسددع االسددتخدام العدداملي للقطددن بنسددبة  2.9يف املائددة يف الت د ة
 ،2018-2017مع ارتتاع استهال املعامل يف الص  ،وهي أكرب دولة لغزل القطن ا ام يف العان .وقد وتل خمزوقات
القطن يف الص إىل مستوى قياسي يف  ،2015-2014بعد قرار اككومة ررا ه لدعم املنتجد  .ومدذ ذا  ،توقتد هدذه
السياسددة لصددا إطددالق بطددي وم ددار للمخزوقددات .ويتوقددع أيض دا توسددع كب د يف اسددتخدام معامددل القطددن يف فيي د قددام
وبددنغالدي وتركيددا ،بينمددا يظددل اسددتخدامه مسددتقرا قسددبيا يف ا نددد وباكسددتان .ويتوقددع أن يددزداد إقتدداا القطددن العدداملي بنسددبة
 11.1يف املائددة يف  ،2018/2017مدددعوما بتوسددع املسدداحات املزروعددة وحتسددينات يف العائددد .وينتظددر حدددو مكاسددب
يف ا ن ددد ،وهد ددي أكد ددرب من ددتج للقطد ددن ،والص د د والواليد ددات املتح دددة .ومد ددن املتوقد ددع أن ترتت ددع خمزوقد ددات القطد ددن العامليد ددة يف
 ،2018/2017وأن تظل الص تتظة حبصة كب ة من هذه املخزوقات .وعلى حنو ربيه ،يتوقع أن ترتتع التجدارة العامليدة
يف القطن ،مدفوعة أساسا بطلب قشا من البلدان الا تستورد القطن ا ام لتجهيزه منسو ات ومنتجات مالب .
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مؤشر القطن
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واو -السيزال
 -21يف أعقاب مكاسب ثابتة يف عامي  2014و ،2015هبط األسعار العاملية للسيزال (وهي ألياو حيصل عليهدا
مدن قبتدة األغداو (الصدباار األمريكدي) خدالل معظدم عدام  ،2016مدا أدى إىل ااتداض املتوسدا السدنوي بنسدبة  5يف املائدة
مقارقة بعام  .2015واستمر عا األسعار يف عام  ،2017فنجم عن ذلك ااتاض بنسبة  7يف املائة أخرى يف املتوسا
السنوي .وتزامن هبو ،األسعار لعام  2016مع اقكماش التجارة العاملية يف ذلك العدام ،عنددما ااتضد تدادرات أليداو
الس دديزال بنس ددبة  7يف املائ ددة إىل  77أل ددا ط ددن ،وت ددادرات منتج ددات الس دديزال بنس ددبة  9يف املائ ددة إىل  61أل ددا ط ددن .وق ددد
ااتض د خددالل السددنوات الددثال املا ددية يف كددل مددن املندداطق املتقدمددة والناميددة ال دواردات مددن أليدداو السدديزال ا ددام ،الددا
حيركها أساسا الطلب الصناعي على إقتاا مواد البنا املركبة.
السيزال :مؤشر األسعار حسب منظمة األغذية والزراعة (على أساس التسليم على ظهر السفينة)

دوالر أمريكي/طن
2500

2000

1500

1000

500

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

19

CCP 18/2

زاي -األبق
 -22منذ منتصا عام  ،2014ارتتع األسعار الدوليدة (علدى أسداس التكلتدة رداملة التدأم والشدحن) لنبدق ،وهدي
أليدداو ذات ددودة عاليددة تسددتخرا مددن أق دواع معينددة مددن أرددجار املددوز ،مدعومددة بطلددب متزايددد علددى إقتدداا مررددحات الددنب
وأكي دداس الش دداي ،ال س دديما يف االحت دداد األوروي .واس ددتمر يف ع ددامي 2017و 2018االاجت دداه التص دداعدي ،وإن بش ددكل أق ددل
حد ّدة .ويف األرددهر األربعددة األوىل مددن عددام  ،2018بلددغ متوسددا األسددعار  2 483دوالرا أمريكيدا للطددن الواحددد ،أي بزيددادة
قدددرها  1.6يف املائددة باملقارقددة مددع الت د ة مددن يناير/كدداقون الثدداين إىل أبريل/قيسددان  .2017وباإل ددافة إىل مررددحات الددنب
وأكيدداس الشدداي ،يتوقددع أن حتتددز منددو السددوق زيددادة اسددتخدام األبدق يف الصددناعات الددا تنددتج اللددب ا شد والددورق واكبددال
واألقسجة واأللياو املستخدمة يف اكرو ،وما إىل ذلك.
األبق :مؤشر األسعار حسب منظمة األغذية والزراعة (على أساس التكلفة شاملة التأمين والشحن)
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حاء -ألياف جوز الهند
 -23يف عددام  ،2016تعر د األسددعار الدوليددة لنليدداو الطبيعيددة املسددتخر ة مددن قشددور ددوز ا نددد لتذبددذبات واسددعة
حددول ااجت دداه هبددوطي أدت إىل اات دداض متوسددا الس ددعر السددنوي بنس ددبة  4يف املائددة ليص ددل إىل  559دوالر أمريكددي للط ددن
الواحدد .وظلد األسدعار دعيتة ومتقلبدة يف عددام  .2017وبلدغ متوسدطها يف األردهر الثماقيدة األوىل مدن العددام  477دوالرا
أمريكي د دا للطد ددن ،أي أقد ددل بنسد ددبة  17يف املائد ددة باملقارقد ددة مد ددع الت د د ة مد ددن يناير/كد دداقون الثد دداين إىل أغسد ددط /آب .2016
ددعا األسددعار التددوفر الكب د املتددا للتصدددير عقددب إقتدداا قياسددي يف ا نددد وبددنغالدي  .ومن د
ويف عددام  ،2016عك د
أحجددام التصدددير بنسددبة  10يف املائددة يف عددام  ،2016إىل مددا يقددرب مددن ددعا مسددتواها يف عددام  ،2011يف ح د ظل د
تادرات مصنوعات هذه األلياو تغ ة .وقد دعم زيادة واردات أليداو دوز ا ندد إىل الددول املتقدمدة والصد توسدع
التجارة يف عام  .2016ويف ح ردهدت السدنوات القليلدة املا دية زيدادة الطلدب علدى أغطيدة األر ديات واكصدائر وقسدج
التكسية األر ية املصنوعة من ألياو وز ا ند ،يتوقع أن تكون قسج التكسدية األر دية وأتدناو اللبداب عناتدر رئيسدية
يف دعم منو استخدام ألياو وز ا ند يف السنوات القادمة.
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ألياف جوز الهند ومنتجاتها (مؤشر أسعار منظمة األغذية والزراعة على أساس التسليم
على ظهر السفينة
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كاف-الجوت
 -24وتددل أسددعار اجلددوت الدوليددة مسددتوى قياسدديا يف آذار/مددارس  ،2016إذ اسددتمر الطلددب العدداملي يتددوق العددرض.
لكنها ترا ع بعد ذلك ،إذ ثبطتها زيادة اإلقتاا العاملي من ألياو اجلوت بنسبة  25يف املائة يف  ،2017-2016لتصدل
يف سبتمرب/أيلول  2017أدىن مستوى ا يف  36رهرا .ومنذ ذلك اك  ،ارتتع األسعار مرة أخرى ،مدا يعكد الطلدب
القوي على األلياو العالية اجلودة مق قا بااتاض توفرها يف كل من ا ند وبنغالدي يف أعقاب أحوال وية غ مواتيدة.
ويف عام  ،2016ارتتع الواردات العاملية من اجلوت ا ام بنسبة  11يف املائة ،وكاق باكستان وقيبال علدى رأس البلددان
املس ددتورة .وعل ددى عك د اجل ددوت ا ددام ،ااتض د ال دواردات العاملي ددة م ددن الس ددلع اجلوتي ددة يف ع ددام  2016للم ددرة األوىل من ددذ
عام  ،2011ويعك ذلك بشكل رئيسي ااتاض التسليمات إىل ا ند بعدد قيامهدا بإدخدال رسدوم ملكافحدة اإلغدراق دد
بددنغالدي  .كمددا ااتضد الشددحنات إىل الشددرق األدىن .ومددع أن رددحنات منتجددات اجلددوت مددن بددنغالدي ال تدزال متثددل
أكثر من  80يف املائة من الصادرات العاملية للجوت ا ام والسلع اجلوتية علدى حدد سدوا إال أهندا تقلصد يف عدام 2016
بتعل قيام ا ند بترض رسوم عليها .أما ا ند ،وهي ثاين أكرب مص ّدر للسلع اجلوتية على الرغم من الطلب احمللدي الضدخم
عليهددا ،فق ددد رددهدت ت ددادرا ا م ددن أليدداو ومنتج ددات اجل ددوت ااتا ددا بنس ددبة  35يف املائ ددة و 2يف املائددة عل ددى الت دوايل يف
 .2017-2016ويتوق ددع أن تش ددهد ت ددادرات ا ن ددد مزي دددا م ددن االات دداض ،إذ أن توس دديع الت ددرض اإللزام ددي لتعلي ددب الس ددلع
الزراعية (مثل اكبوب الغذائية والنب والسكر) يف البالد باستخدام أكياس اجلوت يكب تدوفر اجلدوت املتدا للتصددير .ومدع
أن أحجام تادرات منتجات اجلوت من مصر والسلتادور تغ ة ،إال أهندا زادت يف التد ة  ،2017-2016فتأكدد بدذلك
موق ددع البل دددين كم ددوردين دوليد د منتظمد د  .ك ددذلك ارتتعد د الش ددحنات م ددن الصد د وباكس ددتان .وس دديشؤثر التنوي ددع اجل دداري
للمنتجات والدعم السياسايت يف كل من ا ند وبنغالدش بقوة على إقتاا اجلوت واجتارته وأسعاره يف عام .2018
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أسعار ألياف الجوت (نوعية  ،BTDتسليم على ظهر السفينة ،ميناء بنذالديش)
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