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 السلع مشكالت لجنة
 الدورة الثانية والسبعون

 2018سبتمبر/أيلول  28-26روما، 

 وأسعار السلع والناتجاالستثمار والتجارة 
  

 موجز
 

تركز على فرتة و  على تدفقات االسعععععععععععععتثمار. تأثريات التغريات يف األسععععععععععععععار الدولية ل غذيةتتناول هذه الوثيقة  
 2012إىل  2007وحتلل، على وجه اخلصععععوآل، ا ثار املرتتبة على ارتااع األسعععععار من  2015إىل  1995األسعععععار من 

على االسعععععتثمار يف األسعععععواك انلية )تكوين رأا املال الثابيف الباد( ويف البلدا) يف اخلارر )االسعععععتثمارات األجنبية 
ليمية والقطرية، املسععععععععتويات العاملية والقاملباشععععععععرة(. وتصععععععععا الوثيقة أيوععععععععاا التغريات يف تكوين رأا املال الثابيف على 

 نتائج ما يلي:وتشمل أبرز ال وتستخلص االستنتاجات بشأ) التطورات املستقبلية انتملة يف النتار واألسعار.
 

  لثابيف الباد أو يف تكوين رأا املال ابارتااع كبري ارتبط ارتااع األسعععار الدولية ل غذية واملنتجات الزراعية
أعقبته. ويشععععمل هذا االسععععتنتار العام ككل، ومعظن البلدا) على املسععععتوى الاردس، وبشععععكل أسععععاسععععي بيع 
التجمعات القليمية. وتشععععععععععععععري النتائج أيوععععععععععععععاا إىل حدوا الاال حدي  يف  و تكوين رأا املال الثابيف 

 الباد مع تراجع األسعار الدولية.
  الثعععابعععيف البعععاد أععععدالت  و أعلى يف النتعععار الزراعي، يقعععاا ارتبط النمو املرتاع يف تكوين رأا املعععالو  

 كالناتج الباد.
  تااع األسعععار عن ار  إىلولكن موارد طبيعية مقيدة، بوجه عام اسععتجابيف البلدا) الل لدي ا موارد مالية كافية و

 إقلينبلدا)  يف، اخلارجية. وكانيف هذه بشععكل رئيسععي، ولكن غري حصععرسطريق زيادة االسععتثمارات األجنبية 
الشعععععععرك األوسعععععععط وتال أفريقيا. وتراجعيف تدفقات االسعععععععتثمارات األجنبية املباشعععععععرة مع الاال األسععععععععار. 

 وحتوليف هذه الدول إىل التجارة كمصدر لإلمدادات.
 ورأا م تستجب االستثمارات انلية واألجنبية املرتاعة إىل ارتااع األسعار فحسب، بل رأا سامهيف أيواا يف 

 (.2018-2012الاال األسعار يف الارتة التالية )
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  ونظراا أل) العديد من العناصععععر الرأةالية الل ا شععععرافها خالل فرتة ارتااع األسعععععار قد وصععععليف إىل  اية فرتة
( إىل نقص 2018-2013خدمت ا، كا) من املمكن أ) يؤدس الاال األسععععععععععععععار على مدى الارتة األخرية )

مما قد يؤدس إىل فتح نطاك متجدد للزيادات يف األسعار. ومن الواضح تدرجيي يف عناصر رأا املال الثابيف، 
 أ) تكوين رأا املال الثابيف هو واحد من عوامل متعددة لتحديد مسارات األسعار املتوسطة األجل.

 د ا قبل وما بعد . وم يتن بذل أس جبيع النتائج الواردة يف هذه الوثيقة هي على أسععععععععععععععاا  مقارنة ب  م 
لبناء سععععيناريو موععععاد من شععععأنه أ) يسععععمح أقارنة  مع مقابل بدو) . وقد يع   ل  أيوععععاا أ)  لوضععععع  ا ر

النتائج هي جمرد ترابط؛ وهي ال تسعععمح بالوعععرورة باسعععتنباا اسعععتنتاجات ثابتة حول العالقة السعععببية ومسعععامهة 
  تميف مالحظت ا.العوامل املختلاة يف النتائج الل

 ميكن توجيه أس استاسارات عن مومو) هذه الوثيقة إىل:
 

  Josef Schmidhuberالسيد 
 نائب مدير شعبة التجارة واألسواك 

 josef.schmidhuber@fao.org الربيد اللكرتوين: 
 

 

  

mailto:josef.schmidhuber@fao.org


3 CCP 18/INF/9 

 

 مقدمة –أوالً 
 

ناتج  يف الالزراعي. كما ش دت  واا قوياا ش دت السنوات العشرو) املاضية  واا قوياا يف تكوين رأا املال الثابيف  -1
. وبدأ 2015و 2006الزراعي. وتركزت معظن الزيادات يف النصعععععا الثاين من هذه السعععععنوات العشعععععرين، أس ما ب  عامي 

. وقد ا طرح 2013ة العاملية، وتراجعيف األسععععععار مرة أخرى بعد عام هذا النصعععععا الثاين بارتااع حاد يف األسععععععار الزراعي
العديد من العوامل لشعععععععععرح هذه االألاهات يف األسععععععععععار والتقلبات الكبرية انيطة  ا. وهي تشعععععععععمل الاال املخزونات، 

الا عن آثار وس، فوعععععسعععععياسعععععات الوقود ا يوارتااع أسععععععار الطاقة، والطلب القوس على األغذية واألعالل، والتغريات يف 
سعععوء األحوال اةوية )حاالت اةاال(، من ب  أمور أخرى. ولكن هناي أيوعععاا اعرتال متزايد بأ) هذه األسععععار املرتاعة 
رأا حازت االسععععتثمار يف الزراعة، وأ) االسععععتثمارات األعلى قد سععععامهيف يف زيادة النتار والاال األسعععععار يف السععععنوات 

 عار.الل أعقبيف ارتااع األس
 
ال شععععععع  أ) الروابط ب  األسععععععععار واالسعععععععتثمار والناتج معقدة. فعلى سعععععععبيل املثال، قد تؤدس األسععععععععار املرتاعة  -2

املسععتمرة إىل حتايز االسععتثمار والنتار الزراعي، مما يؤدس إىل بدوره إىل ضععغط هبوطي على األسعععار على املدى املتوسععط. 
خماطر االسععععععععتثمار، وساو من مسععععععععتويات االسععععععععتثمار، وتؤدس إىل وبعكس  ل ، فإ) األسعععععععععار املتقلبة للغاية تزيد من 

مشععععععععرتكة  وتأثريات ،لةالااصععععععععالاال الناتج. ومن الناحية العملية، تكو) الروابط أكثر تعقيداا، وتنتج عن الارتات الزمنية 
 واا )على سبيل املثال، التقلبات يف أسعار الطاقة ومستوياهتا(.وعوامل خارجية أي ب  السلع،

 
ة هلذه التطورات وأمهيت ا انتملة بالنسععبة ألسععواك السععلع العاملية، طلبيف الدورة ا ادية والسععبعو) للجنة واسععتجابا  -3

مشعععععكالت السعععععلع من منظمة األغذية والزراعة أ) حتلل الروابط ب  االسعععععتثمار والناتج والتجارة وأسععععععار السعععععلع. وقد ا 
 ة هلذا الطلب.إعداد هذه الوثيقة استجابا 

 
 التحديات التحليلية – اثانيً 

 
تنشععععععععأ حتديات حتليلية يف ثالثة جماالت على األقل. ويتمثل التحدس األول يف قياا مسععععععععتوى تكوين رأا املال  -4

الثابيف يف الزراعة وتكوينه. ووفقاا لطلب ةنة مشععععكالت السععععلع، يركز التحليل على تدفقات االسععععتثمار يف الزراعة باملع  
، تغطي اجملموعة األوسععع، أس تكوين رأا املال الثابيف الباد 1 ل ، فإ) جمموعات البيانات األكثر توالا الوععيق. ومع 

وأا أ) هذا التعريا الواسععععععع رجب الروابط والتطورات اهلامة الل تعترب أسععععععاسععععععية يف الزراعة والغابات ومصععععععايد األةاي. 
أ)  ق، أس تكوين رأا املال الثابيف الباد يف الزراعة. ويع   ل للزراعة، فإ) التحليل قد حتول إىل التعريا األضععععععععععععععي

 يف قبول بيانات أكثر تاصيالا مقابل ا صول على جمموعة بيانات حمدودة أكثر. مااضلةهناي 
 

                                                      
ابات ومصعععايد غال يتن توعععم  األراضعععي أو أس نوع آخر من املوارد الطبيعية املسعععتخدمة يف الزراعة يف تكوين رأا املال الثابيف الباد يف الزراعة وال  1

 شرح االختالفات املوجودة ب  البلدا) بشأ) متوسط ناتج رأا املال.األةاي. ويعترب  ل  أمر أساسي يف 
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تمل أ) تكو) من ان ويتعلق التحدس الثاين بربط تكوين رأا املال باألسعار. ومع أ) عالقت ما ليسيف مباشرة، -5
دال، وا ثار املشعععرتكة تأخرة، وآثار االسعععتبديناميكية للغاية. وتشعععمل الديناميكيات التعقيبات الجيابية والسعععلبية، وا ثار امل

لناتج الاعلي، ويؤثر االقدرة النتاجية على تؤثر النتاجية، و  القدرةب  السلع والبلدا). وبشكل عام، يؤثر االستثمار على 
لناتج على األسعار. وتؤثر األسعار بدورها على قرارات االستثمار اةديدة. وبالضافة إىل  ل ، فإ) كل عنصر من هذه ا

العناصعععععععر يتأثر أيوعععععععاا بالعوامل اخلارجية. وبالتاد، ينبغي النظر إىل نتائج هذه الوثيقة، الل تنسعععععععتمد أسعععععععاسعععععععاا من دراسعععععععة 
 ا.عميقة ومعقدة تتطلب بيانات أكثر بكثري لعزل نوع العالقة السببية ومداه االألاهات، على أ ا كاال عريو لعملية

 
، الل تشعععععععععععكل 2جيةاويتعلق التحدس الرئيسعععععععععععي الثال  با اجة إىل التمييز ب  تكوين رأا املال والقدرة النت -6

والتجارة واألسعععار. فعلى سععبيل املثال، ميكن أ) تكو) االسععتجابة السععريعة  3الرابط األكثر أمهية الذس يؤثر على النتار
ب اسعععععععععتثمارات جديدة أو اسعععععععععتخدام القدرة النتاجية ببسععععععععع 2011وعام  2007لإلنتار بعد ارتااع األسععععععععععار يف عام 

أا املال ورصعععععيد ر  االحتياطية املتاحة بشعععععكل مكثا، أو كلي ما. واملسعععععألة هي أنه على الرغن من أ) القدرة النتاجية
) على املدى الطويل، فإ) ارتباط ما يوعععععا على املدى القصععععري واملتوسععععط. وقد ال يؤثر  ل  على التأثريات امتسععععاوي

على األسعععار الطويلة األجل، ولكن بالتأكيد على الروابط القصععرية األجل ب  االسععتثمار والناتج واألسعععار. وقد أدت 
، إىل ا د من حتليل األسعععععار والروابط التجارية مع 4النتاجية مثل صععععايف رصععععيد رأا املال قلة البيانات املتعلقة بالقدرة

 تكوين رأا املال الثابيف الباد.
 

 االستثمار والقدرة اإلنتاجية والناتج الزراعي –ثالثاً 
 

 تكوين رأس المال الثابت اإلجمالي في الزراعة والغابات ومصايد األسماك –ألف 
 

بلدا) مع بيانات عن تكوين رأا املال الثابيف الباد يف الزراعة  204حتتوس أوسع جمموعة بيانات متاحة على  -7
. وتتوفر البيانات الرةية )انسوبة( عن ثل  البلدا) 2015و 1990والغابات ومصايد األةاي، تغطي الارتة ما ب  عامي 

خرى فيه ؛ وأما البيانات اخلاصعة مميع البلدا) األيف امليدا) االقتصعادس والتنميةمنظمة التعاو)  بلدا)فقط، ومعظم ا من 
 .1995وبالنسبة لبعو البلدا) الكبرية، مثل االحتاد الروسي، تبدأ السلسلة الزمنية فقط يف عام .5فمحتسبة

 
راعععة والغععابععات الز نظراا إىل بيع هععذه القيود، كععانععيف البيععانععات املتسععععععععععععععقععة لتكوين رأا املععال الثععابععيف البععاد يف  -8

 .2015و 1995بلد خالل الارتة بأكمل ا ب  عامي  202ومصايد األةاي متاحة لع
 

                                                      
صعععععععععععععععول ألتنا ن القدرة النتاجية هنا على أ ا أكرب إنتار حمتمل للزراعة األولية يف أس وقيف ويف أس منطقة، ويتن حتديدها من خالل جمموعة من ا  2

 نية. املادية وغري املادية يف املزرعة، بالضافة إىل البيئة التمكي
. االستثمار الزراعي والنتاجية يف البلدا) النامية. وثيقة اقتصادية واجتماعية ملنظمة األغذية 2001أنظر على وجه اخلصوآل، منظمة األغذية والزراعة   3

 . منظمة األغذية والزراعة، روما.148والزراعة رقن 
قديرات املال للزراعة والغابات ومصععايد األةاي من القوائن ا الية، بل إ ا تب  الت ال حتسععب قاعدة البيانات الحصععائية يف املنظمة صععايف رصععيد رأا  4

 من خالل تطبيق أسلوب سجالت السلع الدائمة لتكوين رأا املال الثابيف الباد يف الزراعة والغابات ومصايد األةاي.
نظمة األغذية والزراعة بشأ) االستثمار الزراعي ورصيد رأا املال: انتوى والوصا . قاعدة البيانات العاملية اخلاصة أ2018منظمة األغذية والزراعة.   5

 املن جي. منظمة األغذية والزراعة، روما )ستصدر قريباا(.
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 2015-1995: تطور تكوين رأس المال الثابت اإلجمالي في الزراعة والغابات ومصايد األسماك، 1الشكل 

 
الارتة الزمنية الكاملة الل تتوفر في ا بيانات متسعععععقة عن تكوين رأا املال الثابيف الباد يف  1يصعععععور الشعععععكل  -9

. 2015و 1995ب  عامي الزراعة والغابات ومصععععععععععععايد األةاي، ويظ ر زيادة عاملية سععععععععععععريعة يف تكوين رأا املال الثابيف 
مة اد يف الزراعة والغابات ومصايد األةاي أقصاه بقي، بلغ حجن إباد تكوين رأا املال الثابيف الب2014وحبلول عام 

، الذس يتن قياسعععه 1995مليار دوالر أمريكي، وهو ما يقارب ضععععا املسعععتوى الذس ا الوصعععول إليه يف عام  356 قدرها
ة، أس . ويكشا فحص تم يدس للسلسلة الزمنية عن زيادة أسرع يف اةزء الثاين من تل  الارت 2005باألسعار الثابتة لعام 

 .2015و 2006تقريباا ب  عامي 
 

 نمو تكوين رأس المال الثابت اإلجمالي في الزراعة والغابات ومصايد األسماك –باء 
 عبر البلدان واألقاليم

 
يف إطار التوسععععععععع العاملي الشععععععععامل. وعلى املسععععععععتوى عادة تواز) ملحوظة على املسععععععععتوى القليمي، تميف عملية إ -10

األوسععععععع، كا) هناي حتول يف تكوين رأا املال الثابيف الباد يف الزراعة والغابات ومصععععععايد األةاي من البلدا) املتقدمة 
املال الثابيف  ئة من تكوين رأاايف امل 70إىل البلدا) النامية. ويف ح  أ) البلدا) املتقدمة كانيف ال تزال تمثل أكثر من 

 .ئةاامليف  51سنة إىل  20، فإ) حصت ا قد الاويف بعد 1995الباد يف الزراعة والغابات ومصايد األةاي يف عام 
 
 و تكوين رأا املال الثابيف الباد يف الزراعة والغابات ومصعععععععايد األةاي خالل العقدين  2ويصعععععععور الشعععععععكل  -11

. وب  هذين العقدين، زاد 2015و 2006، وب  عامي 2005و 1995املاضعععععي ، ومييز فرتت  أسعععععاسعععععيت ، أس ب  عامي 
عال ة والغابات ومصععععععععايد األةاي أربعة أضععععععععمتوسععععععععط معدل النمو العاملي يف تكوين رأا املال الثابيف الباد يف الزراع

سععععععنوياا، كما زاد يف البلدا) النامية الل حققيف أعلى املعدالت يف جنوب ئة اامليف  3.7سععععععنوياا إىل ئة اامليف  1.0تقريباا من 
 ألول.اشرك آسيا، حي  كا) معدل النمو يف تكوين رأا املال الثابيف عشر مرات أعلى يف العقد الثاين مقارنة بالعقد 
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أثريات على األسععععععععععععواك العاملية حدا يف أمريكا الشععععععععععععمالية. التغيري األكثر أمهية يف سععععععععععععياك الت إ)وميكن القول  -12
يكن معدل النمو يف تكوين رأا املال الثابيف الباد يف الزراعة والغابات ومصععععععايد األةاي أكثر من ثالثة أضعععععععال  وم

فحسععععب، بلغ إ) ا جن اهلائل للزراعة يف أمريكا الشععععمالية ع  أ) معدالت النمو هذه تنربيف إىل إضععععافات مطلقة كبرية 
ثابيف الباد يف الزراعة والغابات ومصعععععععععايد األةاي يف أمريكا الشعععععععععمالية، يف رأا املال الثابيف. وزاد تكوين رأا املال ال

مليععار دوالر أمريكي يف  60إىل  1995مليععار دوالر أمريكي يف عععام  29.8، من 2005املقععاا بععاألسعععععععععععععععععار الثععابتععة لعععام 
الزراعة، واالسععععععععععععععتثمار يف . وكما هو مب  أدناه، تمثل الزراعة وحدها النصععععععععععععععيب األكرب من هذا النمو وداخل 2015 عام

) هذه االسعععتثمارات توعععال بشعععكل خاآل إىل القدرة النتاجية للمحاصعععيل يف إا الت هو أكرب عنصعععر. وميكن القول ب
) الزراعة يف أمريكا الشمالية موج ة إىل حد كبري حنو التصدير، فإ) رأا املال الثابيف الضافة زاد من قدرة إ. وأا القلين
 جابة الرتااع أسعار اناصيل الدولية بشكل كبري. على االست القلين

 

 
: النمو السككككككككككنو  في تكوين رأس المال الثابت اإلجمالي في الزراعة والغابات ومصككككككككككايد األسككككككككككماك 2الشكككككككككككل 

 من البلدان مختارةفترات مختلفة لمجموعات  في
 
(، م تكن 2بينما يظ ر العام وبيع اجملموعات القليمية تقريباا ارتااع يف معدالت تكوين رأا املال )الشعععععععععععكل  -13
دالت ارتااع تكوين رأا املال الثابيف الباد يف الزراعة والغابات ومصعععععععععععايد األةاي ظاهرة واسععععععععععععة االنتشعععععععععععار على مع

(، الل كانيف بيانات تكوين رأا 202( من بيع البلدا) )أس 125)أس  املائةيف  60املسععععععععععتوى القطرس. وشعععععععععع د حواد 
املال الثابيف الباد يف الزراعة والغابات ومصعععايد األةاي متاحة هلا على مدار الارتة، زيادة يف  و االسعععتثمار؛ وشععع دت 

البلدا)  ات  من الواضح أ) هذهاملتبقية  واا أقل يف هذه الارتة، إ) م يكن أيواا الاال يف االستثمار. و   77الععععععععع البلدا)
قطاعات زراعية أصعععععغر، معزولة عن األسعععععواك العاملية من خالل ا واجز الطبيعية )الدول اةزرية الصعععععغرية النامية، وكذل  
منطقة الشعععععرك األوسعععععط وتال أفريقيا( و أو ا عزهلا عن طريق تدابري السعععععياسعععععات العامة. ويتحقق تركيز  و تكوين رأا 
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بعيف البعاد يف الزراععة والغعابعات ومصعععععععععععععععايعد األةعاي أيوعععععععععععععععاا من خالل الزيعادة يف املبعالغ املطلقعة للزيعادات يف املعال الثعا
يف تكوين رأا املال الثابيف الباد يف الزراعة والغابات  ائة من البلدا) الل شعععععععععععععع دت  و ايف امل 60االسععععععععععععععتثمار. وتمثل 

 ا املال الثابيف الباد يف الزراعة والغابات ومصايد األةاي.ئة من تكوين رأايف امل 77حواد  ومصايد األةاي
 

 التي لديها معدالت أعلى من تكوين رأس المال البلدان: عدد 1الجدول 
البلدا) الل ش دت الااضاا يف  و 
 تكوين رأا املال الثابيف الباد

 
 مقابل 2015-2005

1995-2005 

البلدا) الل شعععععععععععععع دت زيادة يف  و 
 رأا املال الثابيف البادتكوين 

 
 مقابل 2015-2005

1995-2005 

 

 عدد البلدا) (60%) 25 (40%) 77

88 (26%) 256 (74%) 
جمموع تكوين رأا املعال الثعابعيف البعاد 
يف الزراعععة والغععابععات ومصعععععععععععععععايععد األةععاي 

ار بأسععععععععععععععع ةاألمريكي ات)أليارات الدوالر 
 (2015 2013، ومتوسط 2005عام 

 
االسععععتثمار األكثر إثارة لإلعجاب، أكثر من أربعة  ديناميكياتوشعععع دت الصعععع  ضععععمن جمموعة البلدا) النامية  -14

. وتطورت عملية تعميق رأا املال يف النتار 2015و 2005أضعععععععععععععععال تكوين رأا املال الثابيف يف العقد ما ب  عامي 
لكل عامل،  صينية. وارتاع تكوين رأا املال الثابيف البادالزراعي بالرتادل مع عملية التحول اهليكلي السريع للزراعة ال

، تسعععععععععة أضعععععععععال، وأكثر من سععععععععبعة أضعععععععععال عند التعبري عنه لكل هكتار من األراضععععععععي 2014و 1995ما ب  عامي 
لتصععععععععععنيع االزراعية. وكا) هذا التحول من الزراعة الكثياة العمالة إىل الزراعة الكثياة رأا املال مصععععععععععحوباا ومدعوماا بعملية 

من الزراعة. وأقارنة نسععععععععععب رأا املال إىل العمالة ا الية يف الزراعة السععععععععععريعة، الل اسععععععععععتوعبيف الكثري من العمالة الزائدة 
(، يبدو أ) هذه العملية م تنته 2الصعععينية مع تل  اخلاصعععة ببلدا) منظمة التعاو) والتنمية يف امليدا) االقتصعععادس )اةدول 

، قد تسعععععععععتمر عملية التحول الزراعي دو) هوادة، مما سعععععععععيؤدس إىل زيادة 6من الصعععععععععالحات اهليكليةبعد. ومع توقع املزيد 
 تعميق رأا املال بالتوازس مع الاال يف القوى العاملة الزراعية.

 
 تكوين رأس المال الثابت اإلجمالي في الزراعة والغابات ومصكككككككككككايد األسكككككككككككماك لكل عامل  راعي: 2الجدول 
 األراضي الزراعيةمن  وهكتار

  سنةال الدول النامية غري الص  الص  الدول املتقدمة

2,962 
9,285 

20 
186 (2013) 

181 
321 

1995 
2014 

تكوين رأا املعععععال الثعععععابعععععيف البعععععاد يف 
الزراعة والغابات ومصعععععععععععععايد األةاي لكل 

 عامل زراعي
 (2005بالدوالر األمريكي بأسعار )

                                                      
  مععن وزارة الععزراعععععععععة والشعععععععععععععععععؤو) الععريععاععيععععععععة يف بعع ععوريععععععععة الصععععععععععععععععع  الشععععععععععععععععععععبععيععععععععة، 1أنععظععر عععلععى سعععععععععععععععععبععيععععععععل املععثععععععععال  الععوثععيععقععععععععة املععركععزيععععععععة رقععن    6

http://english.agri.gov.cn/news/dqnf/201702/t20170206_247179.htm  

http://english.agri.gov.cn/news/dqnf/201702/t20170206_247179.htm
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86 
140 

14 
105 

17 
38 

1995 
2015 

تكوين رأا املعععععال الثعععععابعععععيف البعععععاد يف 
الزراعة والغابات ومصعععععععععععععايد األةاي لكل 

 هكتار من األراضي الزراعية
 (2005بالدوالر األمريكي بأسعار )
 

 تكوين رأس المال الثابت اإلجمالي في الزراعة –جيم 
 
اك واسعععععع متاحة على نطمع أ) بيانات تكوين رأا املال الثابيف الباد يف الزراعة والغابات ومصعععععايد األةاي  -15

وأكثر قوة من الناحية الحصعععععائية )عدد أقل من املالحظات املارتضعععععة( مقارنة ببيانات االسعععععتثمار املاصعععععلة، فإ ا تشعععععمل 
ت  تكن معرضعععة، أو الل كانيف أقل عرضعععة الرتااع األسععععار والتقلبامصعععايد األةاي والغابات، وبالتاد القطاعات الل م

. وبالتاد، قد ساي بيانات تكوين رأا املال األكثر تاصعععيالا بعو ديناميكيات االسعععتثمار الل 2012و 2007ب  عامي 
التحليل للزراعة  كنشععععععععأت يف الزراعة فقط والل قد تنبع من تطورات حمددة يف الزراعة فقط. ومع  ل ، فإ) توععععععععييق نطا

)تكوين رأا املال الثابيف الباد يف الزراعة( يويق أيواا األساا الحصائي املتاح لعدد أقل من البلدا). وبشكل عام، 
 منظمة التعاو) والتنمية يف امليدا) االقتصادس وكذل  بعو االقتصادات الناشئة املتقدمة. بلدا)هذه هي 
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 مختارة لمجموعاتفي الزراعة في فترات مختلفة  ليلتكوين رأس المال الثابت اإلجما: النمو السنو  3الشكل 
 من البلدان

 
تشععععععععععععععري النظرة األوىل إىل التطورات العاملية إىل أ) االألاهات العامة ال تزال سععععععععععععععليمة، عند ا د من األسععععععععععععععاا  -16

ي، شعع د باد يف الزراعة والغابات ومصععايد األةاتكوين رأا املال الثابيف الإىل الحصععائي للزراعة فقط. وكما بالنسععبة 
. وهناي بعو االختالفات امللحوظة يف 2015و 2005تكوين رأا املال الثابيف الباد يف الزراعة  واا سععععععريعاا ب  عامي 

ة يشري إىل أ) النمو السليب يف تكوين رأا املال الثابيف يف شرك آسيا خالل الارتة األوىل ال يزال ميثل فرت الارتة األوىل، مما 
تكوين رأا املال الثابيف الباد يف الزراعة. ولكن األهن من  ل ، هو أ) الرتكيز األضعععععععيق إىل  و لالسعععععععتثمار بالنسعععععععبة 

 الرتباا  ا، أا يف  ل  األسعار الزراعية والنتار والتجارة.على الزراعة يوفر أساساا أفول لتحليل الزراعة وا
 

 الرابط بين األسعار واالستثمار –دال 
 
، 2015و 1995 على تكوين رأا املال الثابيف الباد يف الزراعة باستخدام البيانات ب  عامي 4يركز الشكل  -17

لدى منظمة األغذية والزراعة خالل الارتة ناس ا. وتشري نظرة سريعة على  الغذاءويقار) السلسلة مع تطور مؤشر أسعار 
إىل وجود عالقة إجيابية ب  السلسلت . والواقع هنا هو أ) هناي استجابة استثمارية معينة للمستثمرين املزارع   4الشكل 

سعععار على الزراعية وحىت مع تقلبات األ ل سعععار، أس أ) تكوين رأا املال الثابيف الباد يف الزراعة يتحري مع األسعععار
املدى القصري. ويف السنوات األخرية على وجه اخلصوآل، تطورت الروابط ب  األسعار واالستثمار من خالل فرتات زمنية 
ترتاوح ب  عام وعام ، و ل  أمر أسعع ل من الناحية االقتصععادية مقارنة بتطورها بالتزامن، أس رد فعل فورس ب  األسعععار 

 االستثمار.و 
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 : تكوين رأس المال الثابت العالمي واألسعار الدولية لألغذية4الشكل 
 
كما تؤكد البيانات األكثر تاصيالا )البلدا) الاردية( أ) ازدهار وكساد تكوين رأا املال الثابيف يتزامن مع ارتااع  -18

 الزراعة املثال، حتري تكوين رأا املال الثابيف الباد يف سععععبيلوالاال األسعععععار. ويف الواليات املتحدة األمريكية، على 
(. 5تماشياا مع التقلبات يف األسعار الزراعية الدولية، وبعد فرتة زمنية معينة، تبع األسعار حىت على املدى القصري )الشكل 

بشععكل عام  2012إىل عام  2007وبصععرل النظر عن التقلبات السععنوية، ارتبطيف فرتة ارتااع مسععتويات األسعععار من عام 
بزيادة ملحوظة يف تكوين رأا املال الثابيف. وتشعععععري البيانات األحدا إىل أ) العكس قد يسعععععتمر لارتة الاال األسععععععار 

 .2012بعد عام 
 

 
 : تكوين رأس المال الثابت اإلجمالي في الزراعة في الواليات المتحدة األمريكية واألسعار الدولية لألغذية5الشكل 

 
بط الاال األسععععار بتوج ات منخاوعععة حنو االسعععتثمار، فإ) املزارع  قد يكونوا بالغوا يف االسعععتثمار يف إ ا ارت -19

رأا املال الثابيف خالل فرتة األسعععار املرتاعة. وقد جيدوا أناسعع ن ا ) حبيسععي قرار االسععتثمار الذس ا اسا ه خالل فرتة 
. وميكن أ) يع  تأثري  ل  أ) 2012ندما تراجعيف األسععععععار بعد عام األسععععععار املرتاعة وقد يكونوا اسعععععتمروا يف النتار ع

املزارع  قد اسععععتمروا يف النتار فوك  مسععععتويات التواز) ، أس أسععععتويات أسعععععار غري مرحبة من منظور طويل األجل، أس 
لنتار على ) يف اعندما تنخاو األسععععار إىل أقل من إباد تكاليا النتار. ومن الواضعععح أ) املزارع  سعععول يسعععتمرو 

املدى القصععري طاملا أ) األسعععار أعلى من التكاليا املتغرية، أس أا سععيسععمح هلن بتغطية بعو التكاليا الثابتة )الغارقة(. 
 .2012وبالتاد، فإ) االستثمار  الاائو  ناسه قد ساهن يف الوغط التنازد على األسعار الدولية بعد عام 
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 7والناتج الرابط بين االستثمار –هاء 
 
بالضعععافة إىل الرابط ب  األسععععار واالسعععتثمار، جيب أ) تكو) هناي صعععلة أكثر بدي ية ب  االسعععتثمار والنتار.  -20

وتشععععري البيانات املتاحة بالاعل إىل وجود مثل هذه الروابط، أس أ) ارتااع أسعععععار النتار قد حاز املنتج  على سصععععيص 
الواقع، إ) هععذه  ويفت ن النتععاجيععة، والنتععار الاعلي يف  ععايععة املطععال. املزيععد من رأا املععال الثععابععيف لإلنتععار، وزيععادة طععاق

الروابط أكثر تعقيداا وأقل خطية مما هو موضعععععععععععح هنا. وهي تنطوس على تأخريات زمنية، وتأثريات مشعععععععععععرتكة ب  السعععععععععععلع 
طاك هذه لروابط نيتجاوز تاكي  هذه ابشععععععععععععأ) االسععععععععععععت الي والنتار واألسعععععععععععععار. و  إبداء التعقيباتوحلقات والبلدا)، 

الوثيقة؛ وسعععععيتطلب  ل  إطاراا شعععععامالا لوضعععععع النما ر يتن فيه صعععععياغة مثل هذه التأثريات املشعععععرتكة ب  السعععععلع والبلدا) 
 .وديناميكياهتا

 
خذ هذه القيود يف ا سععععبا) وسايو التحليل إىل جمرد وصععععا التغريات، سععععيصععععا هذا القسععععن أوالا النمو ومع أ -21
الزراعي، مقاسعععععععععععاا بواسعععععععععععطة الناتج الباد، ا يقارنه بتكوين رأا املال الثابيف الباد، وسعععععععععععينظر يف الن اية النتار  يف
اسععععععععععععععتجابة الناتج الباد للتغريات يف تكوين رأا املال الثابيف الباد، أس مرونة الناتج يف ما يتعلق بتكوين رأا  إىل

 املال الثابيف.
 

 النمو يف الناتج الباد

 
تشعععععععععععري البيانات املتاحة بشعععععععععععأ) الناتج الباد وتكوين رأا املال الثابيف الباد إىل أ) فرتة ارتااع األسععععععععععععار  -22
ترتبط فقط بزيادة االسعععععععععععتثمار يف عناصعععععععععععر رأا املال الثابيف )تكوين رأا املال الثابيف الباد(، بل ارتبطيف أيوعععععععععععاا  م

(. وينطبق  ل  على العام ككل وبالنسععععععععبة 6ة بالناتج الباد )الشععععععععكل ر الزراعي، املقاسععععععععأعدالت  و أعلى يف النتا 
يقععة رفععيف عن االألععاه العععاملي، وبشععععععععععععععكععل جزئي بطر للبلععدا) املتقععدمععة والنععاميععة جمموعععة. غري أ) بعو املنععاطق الارديععة احن

حي  تباطأ  و  ينية،ملحوظة. وهناي قوععععيتا) أسععععاسععععيتا) مها قوععععية أفريقيا جنوب الصععععحراء الكربى وقوععععية أمريكا الالت
 ئة، على التواد.ايف امل 2.0ئة إىل ايف امل 2.7ئة ومن ايف امل 3.9ئة إىل ايف امل 4.7النتار يف العقد الثاين من 

                                                      
لتحليالت املناصعععلة ايركز التحليل يف هذا القسعععن على تأثريات اسعععتثمار رأا املال الثابيف على الناتج. وترتي آثار املدخالت الوسعععيطة جانباا. وتشعععري   7

ايف ليس أسععععرع منه. وتشععععكل الصعععع  اسععععتثناء ملحوظا. فقد ضععععاع نالل أجرييف إىل أ) أمهية املدخالت الوسععععيطة ارتاعيف أا يتماشععععى مع الناتج، ولك
ت الرس فقط، بل إ ا قد ل ومعداالن ائي. أس أ) الص  م تستخدم املزيد من ا الت واهلياك الناتجتقريباا املدخالت الوسيطة يف الص  من أمهيت ا يف 

 زادت من استخدام األةدة ومبيدات ا فات والطاقة وغريها من املدخالت الوسيطة.
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 2015و 2005: تسارع نمو الناتج في معظم مناطق العالم في العقد ما بين عامي 6الشكل 

 
 )تكوين رأا املال الثابيف الباد(استجابة الناتج )الناتج الباد( لالستثمار 

 
وهناي احتماال) رئيسععععععععععععيا) للناتج ليكو) مدفوعاا بزيادة االسععععععععععععتثمار. األول هو أ) أحجام االسععععععععععععتثمار زادت  -23

وحازت الناتج بطريقة تناسعبية، أس مع اسعتجابة مسعتمرة. وميكن أ) يأل الثاين من حقيقة أ) كل دوالر من االسعتثمارات 
ق زيادة يف الناتج، أس أ) استجابة الناتج الزراعي يف ما يتعلق باالستثمار قد زادت أرور الوقيف )هنا مع الضافية قد حق

ارتااع األسعععععار(. وحتقيقاا هلذه الغاية، ا تقدير اسععععتجابة الناتج مقابل االسععععتثمار، للعام ككل وللمناطق الاردية. وتراجع 
اتج كل من املتغريات يف اللوغاريتمات، مما يسععععمح بتاسععععري املعامل الن  املتغريا) )يف السععععجالت( ضععععد بعوعععع ما البعو مع

، ويتن تلخيص التااصعععععيل القليمية يف 7على أنه مرونة. ويتن عرل النتائج اخلاصعععععة بالبلدا) املتقدمة والنامية يف الشعععععكل 
 . 3اةدول 
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 : استجابة الناتج اإلجمالي لتكوين رأس المال الثابت اإلجمالي7الشكل 

 
لكلتععا الارتت . ولععدي ععا ا جن ناسعععععععععععععععه، وإ) كععا) مع بعو  0.9تظ ر النتععائج عالقععة ثععابتععة الفتععة للنظر بقيمععة  -24

(. وتشععععري هذه االسععععتجابة الثابتة إىل أ)  و النتار جاء من 3بشععععكل أسععععاسععععي )اةدول  األقاليناالختالل، على بيع 
 .الباد( وليس من زيادة كااءة مثل هذا االستثمار يف توليد إنتار أعلىارتااع االستثمارات )تكوين رأا املال الثابيف 

 
 اإلقليم: االستجابة بحسب 3الجدول 

)٪( من  ا صعععععععععععععة
النعععععععاتج البعععععععاد 

 العاملي

الععنعععععععاتععج البعععععععاد، مععتععوسعععععععععععععععط 
، أعععععععععععلعععععععععععيعععععععععععارات 2015 2013
، بأسعععععععععععععععار ةاألمريكي اتالدوالر 
 2005عام 

اسععععععععععععععتجابة الناتج الباد يف ما يتعلق 
بتكوين رأا املععععععال الثععععععابععععععيف البععععععاد 

 القلين )املرونة(

 2006-2015 1995-2005 
 العام 0.91 0.92 2869 100٪

 النامية البلدا) 1.00 0.99 1710 60٪
أفععععريععععقععععيعععععععا جععععنععععوب  0.91 0.92 207 7٪

 الصحراء الكربى
غرب آسعععععععععععيا وتال  0.81 0.98 189 7٪

 أفريقيا
وجنوب شععرك آسععيا  0.91 0.96 810 28٪

 شرك آسيا
أمععريععكعععععععا الععالتععيععنعيعععععععة  1.06 0.98 258 9٪

 والبحر الكارييب
 املتقدمة البلدا) 0.87 0.92 1158 40٪
 أمريكا الشمالية 0.94 0.96 344 12٪
 االحتاد األورويب 0.84 0.90 482 17٪
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 8ارتفاع األسعار واالستثمارات األجنبية المباشرة –واو 
 
بالقلق من أ) االعتماد القوس على التجارة كمصعععععععدر  2011و 2007اتسعععععععميف فرتة ارتااع األسععععععععار ب  عامي  -25

لإلمدادات الغذائية قد ال يكو) دائماا اسعععععععععععععرتاتيجية مالئمة ةميع البلدا) لوعععععععععععععما) األمن الغذائي يف الداخل. وقد دفع 
ديدة الدولية املسعععتثمرين إىل البح  عن مصعععادر إضعععافية أو جارتااع األسععععار الدولية والاال توافر األغذية يف األسعععواك 

لإلمدادات، إما عن طريق االسععععععععععععععتثمار يف الزراعة يف الداخل )تكوين رأا املال الثابيف الباد يف الزراعة( أو عن طريق 
 ة أدناه. ري االستثمار يف الطاقة النتاجية يف اخلارر )االستثمارات األجنبية املباشرة(. ويتن حتليل هذه األخ

 
االسعععتثمارات  دة يفالزياركز التحليل السعععابق على الروابط ب  األسععععار املرتاعة واالسعععتثمار انلي. وقد أظ ر أ)  -26

انلية قد ارتاع مع األسعار الدولية وارتبط بزيادة ملحوظة يف النتار. وعادة ما يتن اتباع خيار الزيادة يف االستثمار انلي 
الل لدي ا موارد مالية وطبيعية كافية. وسععععريكز هذا اةزء من التحليل على دور االسععععتثمارات األجنبية املباشععععرة، يف البلدا) 

أس املدى الذس تستثمر فيه البلدا)، الل عادة ما تكو) غنية باملوارد املالية ولكن لدي ا موارد طبيعية شحيحة، يف البلدا) 
 يف اخلارر.

 
 األراضي واألصول  ات الصلة يفنبية املباشرة تدفقات االستثمارات األج

 
عندما تكو) قاعدة املوارد الطبيعية لزيادة النتار حمدودة أو مسععععععتنادة بالاعل، كما هو ا ال يف عدد من بلدا)  -27

أ العديد خياراا واضعععحاا لزيادة الناتج الزراعي. ولذل  ة يفالشعععرك األوسعععط وتال أفريقيا، فإ) زيادة االسعععتثمار انلي ليسععع
 من هذه البلدا) إىل االستثمار يف البلدا) يف اخلارر، أس البلدا) الل لدي ا موارد مالية أقل ولكن موارد طبيعية أكثر. 

 
وعادة ما تقوم هذه البلدا) الاقرية باملوارد بتكثيا االسععتثمارات األجنبية املباشععرة املوج ة حنو اخلارر لالسععتثمار  -28

باملوارد الطبيعية ولكن الل ليس لدي ا موارد مالية كافية. والاكرة األسععععععععععععععاسععععععععععععععية هي أ) زيادة النتار يف يف البلدا) الغنية 
اخلارر  دل تأم  المدادات من خالل الواردات يف الوطن. وكثرياا ما تتخذ االسععععععععتثمارات األجنبية املباشععععععععرة يف الزراعة 

  9شكل مشرتيات ل راضي وعقود إجيار طويلة األجل.
 

                                                      
ملباشعععرة هي اهناي فرك هام ب  تدفق االسعععتثمار وتمويله. ويشعععري تكوين رأا املال الثابيف الباد إىل االسعععتثمار، يف ح  أ) االسعععتثمارات األجنبية  8 

ن مر التمويل. ويف الواقع، ميكن أ) يكو) التمييز أكثر تعقيداا والتدفقات أقل وضوحاا لاصل ا. ويتألا تكوين رأا املال الثابيف الباد جزء من مصاد
رة بالتمويل شععالضععافات إىل األصععول الثابتة بالضععافة إىل التغريات الصععافية يف مسععتوى املخزونات، بينما ترتبط االسععتثمارات األجنبية املباالناقات على 

سعععتخدام اأس شعععراء األصعععول الزراعية يف البلدا) األجنبية أو األسععع ن يف الشعععركات األجنبية الل يكو) للمشعععرتس مصعععلحة دائمة في ا. وبالتاد، ميكن  –
ا ولسداد قرل ما. ويف يف شركة م االستثمارات األجنبية املباشرة لتمويل تكوين رأا املال الثابيف الباد، ولكن ميكن استخدام ا أيواا لتغطية العجز

سعععععتخدام ا لتمويل االزراعة يف تعريا ا الوعععععيق )النتار الزراعي األود(، تكو) معظن االسعععععتثمارات األجنبية املباشعععععرة يف األراضعععععي وا يازة، وبالتاد يتن 
 تكوين رأا املال الثابيف الباد. 

يالء تأل على حسععععاب البلدا) املتلقية، فغالباا ما تشععععري إلي ا وسععععائل العالم الشعععععبية بعبارة  االسععععتأا أ) مثل هذه التدفقات االسععععتثمارية ميكن ا أ) 9  
 على األراضي .
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األجنبية املباشععرة يف األراضععي )املشععرتيات وعقود الجيار طويلة األجل( ويقار ا  االسععتثمارات 8ويصععور الشععكل  -29
 منظمة األغذية والزراعة كمؤشر ل سعار الدولية. لدى الغذاءمع مؤشر أسعار 

 

 
 

 : االستثمارات األجنبية المباشرة واألسعار الدولية لألغذية8الشكل 
 

املثري لالهتمام أ) الروابط ب  األسعععععععار واالسععععععتثمار يف اخلارر هي على األقل واضععععععحة مثل االسععععععتثمارات ومن  -30
إىل أ) صععععععاقات األراضععععععي قد  10واألسعععععععار انلية )تكوين رأا املال الثابيف الباد يف الزراعة(. وتشععععععري البيانات املتوفرة

، وبعد هذه الارتة بقليل. وال غرابة بأ) يكو) هناي فرتات 2012و 2007تكثايف خالل فرتة ارتااع األسععععععععععععار ب  عامي 
زمنية ب  ارتااع األسععععععار وصعععععاقات األراضعععععي، مما يشعععععري ببسعععععاطة إىل أ) عمليات التااول املعقدة غالباا ما تتطلب وقتاا 

جيارات طويلة ، ارتاعيف كذل  عمليات االسععععتحوا  على األراضععععي وال2012السععععتكماهلا. ومع تراجع األسعععععار بعد عام 
األجل. ويعكس  ل  التطورات يف جانب االستثمار انلي، حي  الاو النمو يف تكوين رأا املال الثابيف الباد يف 
الزراعة أيوععاا مع الاال األسعععار. كما يشععري أيوععاا إىل أ) االسععتثمارات يف األراضععي الزراعية كانيف مدفوعة إىل حد كبري 

األسععععععععععار واسعععععععععتئنال التجارة لدورها كمصعععععععععدر حيوس موثوك به  تراجعغذائي يف الداخل. ومع بالرغبة يف تأم  األمن ال
 لإلمدادات الغذائية، الاويف االستثمارات األجنبية املباشرة يف الداخل بالتوازس.

 
 لة لطلب من الدورة ا ادية والسععععبع  للجنة مشععععكالت السععععلع، طالبيف منظمة األغذية والزراعة بتحلياسععععتجابا  -31

أثري وأسععععععار السعععععلع، وقد بذليف هذه الوثيقة ج داا أولياا حنو ف ن أفوعععععل لكياية توالتجارة الروابط ب  االسعععععتثمار والناتج 
ية ظ ور اسعععتكشعععافياا للحصعععول على نظرة ثاقبة حول كيا  جااهذه الروابط على أسعععواك السعععلع العاملية. واعتمدت الوثيقة 

د ومؤثر للغاية. قالواضععح أ) التااعل ب  األسعععار واالسععتثمار والناتج والتجارة أمر مع التغيريات يف كل من املتغريات. ومن
اة د  ات أمهية  اوسععععيتع  يف املسععععتقبل تطوير إطار حتليلي رةي لتحديد ا ليات الدقيقة للسععععببية. وقد تكو) نتائج هذ

  بالغة لا ن التطورات املستقبلية يف النتار واألسعار يف أسواك السلع الزراعية.
                                                      

وتسععتبعد  .أنخذت بيانات االسععتثمارات األجنبية املباشععرة من  مصععاوفة األراضععي . وا ألميع ا، أس تطبيع ا وتوحيدها من قبل شعععبة التجارة واألسععواك10  
 .2011 لواردة يف الرسن البياين االستثمارات انلية يف األراضي، الل ش دت أيواا ارتااعاا سريعاا خالل فرتة ارتااع األسعار، خاصة يف عامالبيانات ا
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 الملحق
 مسرد المصطلحات

 
يا) ك  االسععتثمارات األجنبية املباشععرة هي فئة االسععتثمارات الدولية الل تعكس هدل االستثمارات األجنبية املباشرة:

 مصلحة دائمة يف شركة مقيمة يف اقتصاد آخر.مقين يف اقتصاد ما للحصول على 
 

تكوين رأا املال الثابيف الباد هو القيمة البالية لعمليات االسعععععععععععتحوا  الل قام  تكوين رأا املال الثابيف الباد:
 التصعععععرل يف األصعععععول الثابتة خالل الارتة اناسعععععبية بالضعععععافة إىل ا ا املنتج، ناقصععععع

باطن األرل أو بعو الضعععععععععععععافات إىل قيمة األصعععععععععععععول غري املنتجة )مثل أصعععععععععععععول 
التحسينات الرئيسية يف كمية أو جودة أو إنتاجية األرل( انققة من خالل النشاا 

ال الثابيف حتتسععععععععععععب اسععععععععععععت الي رأا امل النتاجي للوحدات املؤسععععععععععععسععععععععععععية. وهي ال
 األراضي. تشمل شراء )االست الي( وال

 
 قيمة الناتج الزراعي املباعة أو املطروحة الستخدامات أخرى. الناتج الباد:

 
تتكو) املععدخالت الوسععععععععععععععيطععة من قيمععة السععععععععععععععلع واخلععدمععات الل يتن اسععععععععععععععت الك عا   املدخالت الوسيطة:

جيل الثابتة الل يتن تسععععكمدخالت من خالل عمليات النتار، باسععععتثناء األصععععول 
 است الك ا كاست الي لرأا املال الثابيف.

 
صعععايف رصعععيد رأا املال هو جمموع القين املسعععقطة ةميع األصعععول الثابتة الل ال تزال  صايف رصيد رأا املال:

مستخدمة والل توصا بأ ا صايف رصيد رأا املال؛ وميكن وصاه أيواا بأنه الارك 
 واست الي رأا املال الثابيف.ب  إباد رأا املال 

 
تقيين دعن املنتج  هو مؤشععععر على القيمة النقدية السععععنوية للتحويالت البالية من  تقيين دعن املنتج :

املسععععت لك  ودافعي الوععععرائب لدعن املنتج  الزراعي ، املقاسععععة على مسععععتوى بوابة 
 ا طبيعت ا أو أهدافاملزرعة، والناشعععععععععععععئة عن تدابري السعععععععععععععياسعععععععععععععات، بغو النظر عن 

 آثارها على النتار الزراعي أو الدخل. أو
 

معامل ا ماية الةية للمنتج هو مؤشعععر للمعدل الةي  ماية املنتج  يقيس النسعععبة  معامل ا ماية الةية للمنتج:
ب  متوسععععععط السعععععععر الذس يتلقاه املنتجو) )عند بوابة املزرعة(، أا يف  ل  املدفوعات 

 من املخرجات ا الية، وسعر ا دود )يتن قياسه عند بوابة املزرعة(.لكل طن 
 

ناتج مقياا غري مدروا للالقيمة املوعععععععععافة تقيس القيمة الناشعععععععععئة عن النتار. وهي  القيمة املوافة:
يتن فيه اسععععععععتبعاد قين السععععععععلع واخلدمات املسععععععععتخدمة كمدخالت وسععععععععيطة من قيمة 

يمة تعريا ا على أ ا القيمة املوععععععععععععععافة البالية، أس قالنتار. ويف هذه الوثيقة، يتن 
  GVA=(QxP)-(qxp) قيمة االست الي الوسيط، أو جربياا: ااملخرجات ناقص

 


