
 

 اسية في األجل الطويل والتنمية الزراعية المستدامةاالجتماع الوزاري عن اتجاهات أسعار السلع األس
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 مةوالتنويع وتنمية سالسل القي ،المائدة المستديرة األولى: االعتماد على السلع األساسية

 
 أسباب أهمية هذا الموضوع؟ هي ما
 

  تؤثر أميا تأثري يف اسية األسأسعار السلع تقلبات النامية، ف السلع الزراعية تقوم بدور كبري يف اقتصادات العديد من البلدان زالتال
 .وبيئيا   واقتصاديا   النمو االقتصادي والفقر واألمن الغذائي واملسار املؤدي إىل منو مستدام اجتماعيا  

  ية. عن اخنفاض األسعار العامل 2012و 2008خالل عامي األساسية السلع  أسعاراحلاد الذي شهدته أسفر االرتفاع قد و
إىل جتديد ذلك  ىويسود اآلن اعتقاد واسع النطاق بأن األسعار ستظل عند مستويات أدىن يف األجلني القصري إىل املتوسط. وأد

 الطويلة األجل.والتنمية االقتصادية األساسية االهتمام العاملي بالعالقة القائمة بني أسعار السلع 
 الخلفية

لسلع من ا اتدر اص نسبة ا،جتاري إىل البضائع املتداولة قياسا   ،السلع األساسية بأهنا تلك اليت تسجلف البلدان املعتمدة على تُعر   
، منها بلدا   97 البلدان املعتمدة على السلع األساسية يف العاملبلغ عدد ، 2014يف املائة. ويف عام  60زيد عن تأو  ساويتاألساسية 

 .صنفة على أهنا من البلدان األقل منوا  من البلدان امل 19ة. ومن بني اجملموعة األخرية، هناك يعتمد على صادرات السلع الزراعي بلدا   39
 

كون ما ت ا  باليت غال -إىل السلع األساسية املصدرة يشري فحسب وهذا التعريف التقليدي لالعتماد على السلع األساسية  
ذائية على مادة غذائية أو عدد قليل من املواد الغ شديدا   الغذائية الوطنية اعتمادا  وال يشمل البلدان اليت تعتمد نظمها  -حماصيل نقدية 

 ة. ويف كثري من البلدان اآلسيوية، على سبيل املثال، يعترب األرز أكرب حمصول ومادة غذائياألساسية اليت يتم إنتاجها واستهالكها وطنيا  
األسعار يف  قلباتفإن ت ،ال تعتمد على السلع األساسيةمل. ويف حني أن هذه البلدان يف خمتلف أرجاء العا م االجتار به أيضا  أساسية، يت

 لى الدخل والفقر واألمن الغذائي.أسواق األرز العاملية ميكن أن تؤثر بشكل ملحوظ ع
 

يشية الفقرية تستخدم املع إىل أن األسر نظرا  و وتؤثر تقلبات األسعار يف البلدان النامية املعتمدة على السلع الزراعية بطرق شىت.  
ن البلدان أسعار املنتجات الزراعية تؤثر يف معدالت األمن الغذائي والفقر. ويف كثري م معظم دخلها لتلبية احتياجاهتا الغذائية، فإن تقلبات

ن تؤثر يف أسعار السلع األساسية أ ، ميكن لتقلباتالتضخم واألجور. وأخريا  مستويات يف  النامية، ميكن ألسعار األغذية أن تؤثر أيضا  
 ، مثل ميزان املدفوعات وإيرادات احلكومات والعمالة ويف هناية املطاف النمو االقتصادي.ةالكلي يةاميع االقتصاداجمل
 

على طبيعة أيضا  تتوقفأسعار السلع األساسية يف بلد معتمد على السلع األساسية تقلبات السبل اليت تؤثر من خالهلا وإن  
 البداية إىل متغريات إىل انتقال التأثري يفيؤدي إنتاج احملاصيل لغرض التصدير من قبل املزارع التجارية الكبرية فكلها. ا نظيم املزارع وهيت

اتج لتجاري، وميزان املدفوعات، ومنو النمعدالت التبادل ااالقتصاد الكلي، مبا يف ذلك إيرادات احلكومات وإنفاقها، وأسعار الصرف، و 
لي امجلاا .. ويف البلدان املعتمدة على السلع األساسية واليت تتسم هياكل مزارعها بوجود مزارع أسرية صغرية تتمتع مبستوى كبري من احمل
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 األسعار اضافة إىل ثثار االقتصاد الكلي الواردة أعاله، ميكن لتقلباتبامجاألسعار أمهية أكرب. و تكتسي العمالة األسرية وباخنفاض امجنتاجية، 
 على الفقر واألمن الغذائي.أن تؤثر بشكل مباشر وكبري 

 
وتعاين املزارع األسرية الصغرية بصورة غري متناسبة عندما تنخفض أسعار حماصيلها، نظرا إىل حمدودية الوسائل واخليارات البديلة  

 الفقراء منهم الصافني لألغذية، وبشكل سليب يف املتاحة هلا للتعويض عن امجيرادات املفقودة. ويؤثر ارتفاع أسعار األغذية يف املشرتين
ما جيد وااضعو السياسات أنفسهم يعملون من أجل املوازنة بني االحتياجات املتنافسة املتمثلة يف توفري أغذية بأسعار  خصوصا. وغالبا  

 اتجابة هلذنتاجية قادرة على االسامجاليت تؤدي إىل ارتفاع  معقولة للمستهلكني واضمان أسعار منصفة للمنتجني. وإن السياسات العامة
 التحدي املزدوج.

 
امجنتاجية، أن تساعد  وأسواق تعمل بشكل جيد وتدابري لتعزيز التحتيةوميكن لبيئة سياسية متكينية، باالستناد إىل حتسني البنية  

ملثال، كان األسعار. فعلى سبيل ا أصحاب احليازات الصغرية على التصدي لتحدي منو امجنتاجية املستدام حىت خالل فرتات اخنفاض
يف املائة من صادرات البلد  30ل مث  قد أصحاب احليازات الصغرية، يف غانا، يف طليعة إنتاج حبوب الكاكاو لعقود عديدة، فهذا احملصول 

ومة احلكمام قيادهتا ادفة اليت أخذت بز . ومنذ مثانينات القرن املااضي، أدت السياسات اهل2012/2013من السلع األساسية يف الفرتة 
إىل نقل حصة أكرب من أسعار الكاكاو الدولية إىل أصحاب احليازات القيمة إىل ارتفاع امجنتاجية واجلودة، مما أفضى لسلة على امتداد س

 املتأتية من ارتفاع األسعار خالل االرتفاعات احلادة لألسعار يف اآلونة األخرية. املنافعالصغرية الذين استطاعوا جين 
 

ورية بالنسبة إىل مهية حمأوإن السياسات اليت تنهض يف ثن واحد بنمو امجنتاجية الزراعية واألمن الغذائي واحلد من الفقر تكتسي  
على السلع األساسية، ميكن . وبالنسبة إىل البلدان املعتمدة 2030خطة التنمية املستدامة لعام و أهداف التنمية املستدامة حتقيق 

من يت متك ن وتنمية سالسل القيمة العوامل الرئيسية ال السياسات اليت تعزز امجنتاجية ويصبح التنويع وإاضافة القيمة للحكومات تصميم
 حتقيق منو شامل.

 
 التوقعات
مع تسارع  باطؤا  تعلى املدى املتوسط،  ،من املتوقع أن يشهد النمو يف الطلب العاملي على األغذية واملنتجات الزراعية األخرى 

 .وترية النمو السكاين ومنو الدخل يف االقتصادات الرئيسية. ولذلك، يتوقع أن تظل األسعار الفعلية للمنتجات الزراعية ثابتة نسبيا  
 

وقع أن يؤدي ارتفاع من املتإذ تربز التعديالت احلاصلة يف تشكيلة الطلب.  ،لكن من املتوقع حدوث تغريات نسبية يف األسعار 
الطلب على اللحوم واألمساك ومنتجات األلبان. ومن املتوقع أن يكون  حتفيز بعض االقتصادات الناشئة اآلهلة بالسكان إىل الدخل يف

قارنة مإىل الطلب على احلبوب األساسية. كما ويتوقع ارتفاع أسعار احلبوب اخلشنة والبذور الزيتية  الطلب على هذه األغذية أقوى قياسا  
 ذائية الرئيسية.أسعار املواد الغب

 
 أسئلة توجيهية لواضعي السياسات

 
  الزراعية؟ السلعما هي املسارات املمكنة للتنويع وتنمية سالسل القيمة وإاضافة القيمة للتقليل من االعتماد على صادرات 
  لية والعاملية؟احملللمشاركة يف سالسل القيمة  (الصغرية واملتوسطة احلجم)تنمية املنشآت  بتشجعما هي السياسات الكفيلة 
  مية أو العاملية(، )الوطنية أو امجقلي احلديثةإدراج صغار املزارعني األسريني يف سالسل القيمة  بتشجيعما هي التدابري الكفيلة

 العمل الالئق؟ فرصوزيادة القيمة املضافة وخلق 
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