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٥ الشكل 

األسعار المحلية لألرز والقمح والذرة ازدادت زيادة كبيرة خالل األزمة

مختلف  يف  التضخم  ملراعاة  تعديلها  بعد  والذرة  والقمح  لألرز  املحلية  األسعار  اتجاهات  متوسط  البيا�  الرسم  يب�ِّ  ملاحظة: 
١٠٠ يف  املحيل  السعر  ٢٠١٠. ويساوي  األول  ٢٠٠٧ حتى ديسمرب/كانون  الثا�  يناير/كانون  الفرتة من  البلدان خالل 

البلدان.  املؤرش يف كل  قيمة  متوسط  التالية  األشهر  املؤرش خالل  قيمة  البلدان وتساوي  ٢٠٠٧ يف كل  الثا�  يناير/كانون 
أتيحت  التي  البلدان  التوايل، وتغطي كل  عىل  بلداً  ٤٢، و٢٧، و٣٤  والذرة  والقمح  لألرز  املحلية  األسعار  وتشمل مؤرشات 

التقرير. كتابة  أثناء  يف  عنها  بيانات 
والزراعة. األغذية  ملنظمة  التابع  املبكر  واإلنذار  لإلعالم  العاملي  النظام  لية:  الأوّ البيانات  مصدر 

(١٠٠  = ٢٠٠٧ الثا�  املؤرش (يناير/كانون 

لقمحاألرز الذرةا

الغذاء  أسواق  في  )وأسبابه(  حدث  ما  حول  النقاش  من  الكثير  دار 
وعام   2010 عام  في  )ومؤخراً  و2008   2006 عامي  بين  فيما  العالمية 

والتنمية  التعاون  لمنظمة  الزراعية  التوقعات  وتستعرض   .)2011
األحداث.40  تلك  والزراعة  األغذية  ومنظمة  االقتصادي  الميدان  في 
المحلية  األسعار  إلى  العالمية  األسعار  تحركات  انتقال  مدى  ولكن 

أو  المزارعين  بين  المباشر  التفاعل  عدم  بسبب  حاسمة  مسألة  يظل 
األسعار  آثار  فإن  أخرى،  وبعبارة  العالمية.  واألسواق  المستهلكين 

الغذائي  واألمن  الفقر  على  وتقلباتها(  مستوياتها  حيث  )من  العالمية 
ما  على  التقرير  من  القسم  هذا  ويركز  األسعار.  نقل  آلية  عبر  تمر 

في  العالمية  الغذاء  أزمة  خالل  المحلية  األسواق  في  لألسعار  حدث 
.2008-2006 الفترة 

كيف تغيَّرت األسعار المحلية لألغذية األساسية منذ عام 2006؟ �

الرئيسية الرسالة 

ازدادت أسعار األغذية المحلية زيادة كبيرة في معظم البلدان خالل أزمة 

نت من  الغذاء العالمية؛ ويستثنى من ذلك بعض البلدان الكبيرة التي تمكَّ

عزل نفسها عن األسواق العالمية. غير أن عزل التجارة أدى إلى زيادة 

األسعار وتقلبها في األسواق الدولية، مما زاد األسعار المحلية في البلدان 

الصغيرة المعتمدة على الواردات أكثر مما كان يمكن أن تكون عليه.

األسواق  في  والذرة  والقمح  األرز  أسعار  في  كبيرة  زيادات  العالم  شهد 
ارتفاع  وأفضى   .2008-2006 الفترة  في  الغذاء  أزمة  خالل  الدولية 

هائلة  زيادات  إلى  الحاالت  معظم  في  الدولية  األسواق  في  األسعار 
البلدان  بعض  في  زيادتها  عدم  من  الرغم  على  المحلية  األسعار  في 

الصفحات  األسعار؟"  نقل  على  التجارة  سياسات  أثر  هو  "ما  )انظر 
المحلية  األسعار  متوسط  ارتفع   2008 يوليو/تموز  وبحلول   .)24-22

البلدان  كل  في  منها  لكل  المائة  في   40 بنسبة  والذرة  والقمح  لألرز 
يناير/كانون  في  بمستوياتها  مقارنة  التضخم(  لمراعاة  تعديلها  )بعد 

حدث  قد  أنه  إلى  أخرى  دراسات  وخلصت   .)5 )الشكل   2007 الثاني 
المحلية  األسواق  إلى  العالمية  األسواق  من  األسعار  آلثار  كبير  انتقال 

في  ضعيفاً  يكون  ما  غالباً  األسعار  انتقال  أن  حين  وفي  األزمة.41  خالل 
العالمية.42  الغذاء  أزمة  خالل  قوة  ازداد  فقد  العادية  األحوال 

لمراعاة  تعديلها  )بعد   2008 عام  في  المحلية  األسعار  وازدادت 
استناداً   5 الشكل  في  المستخدمة  العيِّنة  بلدان  نفس  في  التضخم( 

في  و26  المائة،  في   26 المائة،  في   28 السنوية  المتوسطات  إلى 
عام  في  بمستوياتها  مقارنة  التوالي  على  والذرة  والقمح  لألرز  المائة 

تغيُّرات  من  بكثير  أقل  كانت  الزيادات  أن  من  الرغم  وعلى   .2007
الشرائية  القوة  على  كثيراً  أثرت  فقد  الدولية  األسواق  في  األسعار 

الفقراء  ينفق  نام،  وفييت  ومالوي  بنغالديش  مثل  بلدان  وفي  للفقراء. 
األغذية  على  دخلهم  من  أكثر  أو  المائة  في   35 األحيان  من  كثير  في 
تقريباً  المائة  في   70 يبلغ  الغذاء  مجموع  أن  إلى  وبالنظر  األساسية؛ 

 ،4 الشكل  )انظر  السكان  من  خمس  أدنى  ينفقه  ما  مجموع  من 
من  يقرب  ما  على  بذلك  تستحوذ  األساسية  األغذية  فإن   )14 الصفحة 
من  المائة  في   20 أفقر  ينفقها  التي  الغذائية  النفقات  مجموع  نصف 
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الدروس المستفادة من أزمة الغذاء العالمية في الفترة 2008-2006
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٦ الشكل 

تقلبات األسعار المحلية لألرز والقمح والذرة بلغت ذروتها في عام ٢٠٠٨

ذلك  ويشمل  الشهرية.  البيانات  باستخدام   ،(Pt/Pt-1) للوغاريتم  معياري  كانحراف  املحلية  األسعار  تقلب  يُحَسب  ملاحظة: 
.٨ الشكل  الواردة يف  البلدان  نفس 

والزراعة. األغذية  ملنظمة  التابع  املبكر  واإلنذار  لإلعالم  العاملي  النظام  لية:  الأوّ البيانات  مصدر 

املئوية) (بالنسبة  املحلية  األسعار  تقلب  متوسط 

لقمحاألرز الذرةا

أغذية  ينتجون  ال  الذين  الفقراء  المستهلكون  واجه  ولذلك  السكان. 
من  اقتربت  بنسبة   2008 عام  في  الحقيقي  الدخل  في  هبوطاً  أساسية 

في  مضروباً  الميزانية  من  المائة  في   35 يعادل  ما  )أي  المائة  في   9
تقلب  متوسط  أن  في  غرابة  وال  المائة(.  في   26 بنحو  سعرية  زيادة 
كل  في  ذروته  إلى  ووصل  األزمة  خالل  أيضاً  ازداد  المحلية  األسعار 

 .)6 )الشكل   2008 عام  في  الثالث  الحبوب 
الثاني  النصف  في  الدولية  الحبوب  أسعار  انهيار  أعقاب  وفي 

في  المطاف  نهاية  في  المحلية  األسعار  انخفاض  بدأ   2008 عام  من 
معظم  ارتدت   2010 عام  من  الثاني  الربع  وبحلول  البلدان.  معظم 

إلى  التضخم(  لمراعاة  تعديلها  )بعد  والذرة  للقمح  المحلية  األسعار 
المحلية  األرز  أسعار  أن  على   .2007 الثاني  يناير/كانون  مستويات 

المائة  في   20 بنسبة  المتوسط  في  ازدادت  حيث  نسبياً  مرتفعة  ظلت 
التغيُّرات  نمط  وكان   .2007 الثاني  يناير/كانون  في  متوسطها  عن 

األسواق  شهدتها  التي  للتغيُّرات  مماثاًل  للحبوب  المحلية  األسعار  في 
مستوياتها  أعلى  إلى  العالمية  األرز  أسعار  ارتفعت  حيث  العالمية 

.2010 عام  من  الثاني  والربع   2007 الثاني  يناير/كانون  بين  فيما 
النصف  في  واألرز  للقمح  العالمية  األسعار  تضاعفت  ذلك  ومع 

تلف  بسبب   2011 عام  من  األول  والنصف   2010 عام  من  الثاني 
ذلك  بعد  ُفرض  الذي  والحظر  الروسي  االتحاد  في  القمح  محصول 

في  الذرة  محصول  زراعة  ظروف  سوء  عن  فضاًل  التصدير،  على 
أن  إلى  اإلشارة  وتجدر  الدوالر.  قيمة  وضعف  المتحدة  الواليات 
الفترة.  تلك  خالل  بكثير  أكبر  كان  العالمية  األرز  أسعار  استقرار 

آلخر،  بلد  من  المحلية  األسواق  إلى  الصدمات  تلك  انتقال  وتفاوت 
القسم  ويتناول  عامة.  نتائج  استخالص  ألوانه  السابق  من  كان  وإن 

إلى  العالمية  األسعار  صدمات  انتقال  ظروف  التقرير  من  التالي 
من  تخفف  أن  للتجارة  بها  يمكن  التي  والطريقة  المحلية  االقتصادات 

األسعار. تقلب  على  المحلي  العرض  صدمات  أثر  حدة 

األسعار؟ � نقل  على  التجارة  سياسات  أثر  هو  ما 

الرئيسية الرسالة 

يمكن لسياسات التجارة التقييدية أن تحمي األسعار المحلية من تقلبات 

التقلبات نتيجة  العالمية ولكنها يمكن أن تسفر أيضاً عن زيادة  األسواق 

لصدمات اإلمدادات المحلية. وفي العديد من الحاالت، تكون السياسات 

أكثر أهمية لتقلب األسعار  التنبؤ بها سبباً  الحكومية التي ال يمكن 

المحلية من تقلبات أسعار السوق العالمية. 

يتأثر انتقال األسعار من األسواق العالمية إلى األسواق المحلية بعدة 
عوامل، منها تكاليف النقل، ومستوى االكتفاء الذاتي في البلدان، وأسعار 

الصرف، والصدمات المحلية. ولعل سياسة التجارة هي أهم عامل 
يحدد مدى تمرير صدمات األسعار العالمية إلى األسواق المحلية. وقد 
شاعت تدخالت سياسات التجارة نسبياً في البلدان النامية خالل أزمة 

الغذاء العالمية واستخدم ما ال يقل عن 55 بلداً وسائل سياسات التجارة 
 43

للتخفيف من حدة آثار أزمة الغذاء العالمية في الفترة 2008-2006. 
انتقال األسعار هو  الذي يؤثر بشكل خاص على  الرئيسي  والعامل 
أم  الصادرات  التجارة )سواء  الحكومات حجم  بها  التي تحدد  الدرجة 

القرار. وقد ُتطبَّق  الواردات( مقابل السماح للقطاع الخاص باتخاذ 
ثابتة، أو بصورة غير رسمية  الحكومية رسمياً من خالل حصة  الرقابة 

من خالل تحديد حصص متفاوتة استجابة لألحداث الخارجية تبعاً 
ارتفاع  التصدير أن تقلل تمرير  لكل حالة على حدة. ويمكن لحصص 

األسعار العالمية إلى االقتصاد المحلي بينما يمكن لحصص االستيراد أن 
تمنع تمرير االنخفاض الشديد في األسعار العالمية.

الغذاء  أزمة  المحلية لألرز والقمح خالل  أن األسعار  مثال ذلك 
الفترة 2006-2008 كانت مستقرة بدرجة كبيرة في  العالمية في 

الصين والهند وإندونيسيا بسبب الضوابط التي فرضتها الحكومات على 
الشكل 7(.44 وتفرض هذه  الصين في  )انظر  المحاصيل  صادرات تلك 
استجابة لألزمة.  العادية ولم تنفذ تحديداً  الضوابط حتى في األحوال 

الصين  التجارة في  بالرغم من أن ضوابط  أنه  المهم مالحظة  ومن 
العالمية فقد حافظت الصين  انتقال األسعار من األسواق  لم تمنع 

على سياسة تجارية منفتحة عموماً، بمعنى أن أسعار األرز المحلية ال 
العالمية، حيث ال  تختلف في معظم األحوال عن األسعار في األسواق 

تمارس الحكومة أي ضغوط منهجية إلبقاء أسعار األرز المحلية أعلى أو 
أقل من األسعار العالمية. ومن الناحية األخرى ارتفعت األسعار المحلية 

الحكومة ال  العامين 2007 و2008 ألن  الصين في  الصويا في  لفول 
إلى ذلك  )الشكل 8(. وباإلضافة  السلعة  تفرض ضوابط على تجارة تلك 
تستورد الصين حصة كبيرة من فول الصويا الذي تستهلكه وبالتالي لن 

التصدير.  المهم فرض قيود على  يكون من 
التي تفرضها الحكومات ال  التجارة  وبطبيعة الحال فإن ضوابط 

التنبؤ بها )اإلطار 6(.  إلى زيادة استقرار األسعار وإمكانية  تفضي كلها 
الذرة في 2008/2007  لتصدير  ترتيبات  أن مالوي وضعت  مثال ذلك 

الصادرات  المحلية لم تكن كافية لدعم  و2009/2008 ولكن اإلمدادات 
تتوقع زامبيا إمدادات  المحلية. وفي عام 2005 لم  وارتفعت األسعار 
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الدروس املستفادة من أزمة الغذاء العاملية في الفترة 2008-2006

٠

٠٠٠ ١

٠٠٠ ٢

٠٠٠ ٣

٠٠٠ ٤

٠٠٠ ٥

٠٠٠ ٦

٠٠٠ ٧

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٦٢٠٠٧

٧ الشكل 

سيطرة الحكومة على تجارة األرز حالت دون تأثير ارتفاع األسعار 
في األسواق العالمية على األسعار المحلية في الصين خالل أزمة 

الغذاء في الفترة ٢٠٠٦-٢٠٠٨

 C. Fang. 2010. How China stabilized grain prices during the global price crisis. In D. Dawe, ed. :المصدر
 The rice crisis: markets, policies and food security. London, Earthscan and Rome, FAO.

٢٠٠٦/طن) عام  بسعره يف  (يوان  التضخم  ملراعاة  تعديله  بعد  السعر 

املحلية العامليةاألسعار  األسعار 

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٦٢٠٠٧
٠

٥٠٠

٠٠٠ ١

٥٠٠ ١

٠٠٠ ٢

٥٠٠ ٢

٠٠٠ ٣

٥٠٠ ٣

٠٠٠ ٤

٥٠٠ ٤

٠٠٠ ٥

٨ الشكل 

الحكومة الصينية ال تراقب تجارة فول الصويا واألسعار المحلية 
تتماشى مع أسعار السوق العالمية

 C. Fang. 2010. How China stabilized grain prices during the global price crisis. In D. Dawe, ed. :المصدر
 The rice crisis: markets, policies and food security. London, Earthscan and Rome, FAO.

املحلية العامليةاألسعار  األسعار 

٢٠٠٦/طن) عام  بسعره يف  (يوان  التضخم  ملراعاة  تعديله  بعد  السعر 

٠

٢٠٠

٤٠٠

٦٠٠

٨٠٠

٠٠٠ ١

٢٠٠ ١

٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦

٩ الشكل 

أجواء عدم التيقـُّن التي خّيمت على األسواق بسبب تدخالت الحكومة 
في سوق الذرة المحلية تسببت في ارتفاع أسعار الذرة في زامبيا خالل 

الفترة ٢٠٠٥-٢٠٠٦ رغم استقرار األسعار في األسواق الدولية

مصدراً  ليست  أفريقيا  جنوب  ألن  العاملي  للسعر  مبارش  غ   كمؤرش  أفريقيا  جنوب  يف  البيضاء  الذرة  أسعار  تُستخَدم  ملاحظة: 
اإلقليم. يف  البيضاء  للذرة  رئيسياً 

الدويل. النقد  وصندوق  والزراعة  األغذية  ملنظمة  التابع  املبكر  واإلنذار  لإلعالم  العاملي  النظام  لية:  الأوّ البيانات  مصدر 

٢٠٠٥/كيلوغرام) عام  يف  بسعره  زامبي  (كواشا  التضّخم  ملراعاة  تعديله  بعد  السعر 

زامبيا أفريقيا جنوب 

الذرة المحلية بشكل صحيح وتأخرت في إصدار تراخيص االستيراد. 
االلتباس حول مستوى رسوم  التراخيص سادت حالة من  وبمجرد إصدار 

المفروضة ودب الخالف بين فروع الحكومة. وبعد توضيح  االستيراد 
النباتية، مما  مسألة الرسوم ُفرضت قواعد جديدة ناظمة للصحة والصحة 

القطاع الخاص. وأسفر ذلك  التيقن أمام تجار  أفضى إلى زيادة أجواء عدم 
النقل بتكلفة معقولة  عن حاالت تأخير تسببت في تعذر حجز وسائل 

ألن معظم الشاحنات المتاحة في المنطقة كانت قد ُحجزت بالفعل 
الواردات لعدة أشهر بعد  ألغراض أخرى. وأخيراً، لم تستكمل مناقصة 

إيجاد حالة من  إلى  الذرة. وأدى ذلك  الحكومة حجم واردات  أعلنت  أن 
إلى األسواق.45 وأفضت  الحكومة  التيقن من موعد وصول واردات  عدم 

التيقن  بيئة خيَّمت عليها أجواء من عدم  إيجاد  إلى  العوامل  كل تلك 
الشديد بين المستوردين في القطاع الخاص وعمد هؤالء المستوردون 

نتيجة لذلك إلى استيراد كميات أقل كثيراً مما كان يمكنهم استيراده 
النهائية ارتفاعاً شديداً في األسعار  في الحاالت األخرى. وكانت المحصلة 

)زيادة  أواخر عام 2005 ومطلع عام 2006  المحلية في  األسواق  في 
الدولية  أن األسعار  الرغم من  المائة في تسعة أشهر( على  بنسبة 68 في 

لو  األمور  تفاقم  يزداد  أن  الممكن  )الشكل 9(. وكان من  كانت مستقرة 
الكثير من  آنذاك. وهناك  كبيراً  الزامبي ارتفاعاً  الكواشا  لم ترتفع قيمة 

األمثلة األخرى المماثلة.46 
التي تساعد فيها الضوابط المفروضة على حجم  وحتى في الحاالت 

التجارة في تثبيت األسعار المحلية فإن تلك السياسات تنطوي على 
تكاليف. ومن حيث الخسائر التي يتكبدها االقتصاد المحلي هناك خسائر 

في الكفاءة االقتصادية على األجل القصير نتيجة لمنع األسعار المحلية 
من مواكبة تحركات األسعار العالمية. وتتعرقل في األجل القصير استجابة 

أنه في حالة حماية  التصدير لخسائر )على  إيرادات  العرض وتتعرض 
التجارة  المزارعين أيضاً من هبوط األسعار فإن الضوابط المفروضة على 
إلى  العرض في أحيان أخرى(. وباإلضافة  قد تعزز االستجابة من جانب 
الخسائر التي تفرض على االقتصاد المحلي تسفر القيود المفروضة على 

العالمية وازدياد تقلبها أكثر مما في  التصدير أيضاً عن ارتفاع األسعار 
البلدان األخرى. بالتالي تكاليف على  الحاالت األخرى، وتفرض 

التجارة، وهي فرض رسوم جمركية  الرئيسية األخرى لسياسة  واألداة 
الكثير  الصادرات، ال تعرقل في  أو فرض ضرائب على  الواردات  على 

المحلية ما لم  إلى األسواق  العالمية  انتقال صدمات األسعار  الحاالت  من 
تتباين الرسوم/الضرائب استجابة للتغيُّرات في األسعار العالمية. ويؤدي 

للغذاء  المحلية  إلى زيادة األسعار  الواردات  ثابتة على  فرض رسوم 
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تثبتها؟ أم  المحلية  األسعار  تقلل  الصادرات  على  القيود  هل 

الصادرات  على  وقيود  ضرائب  فرض  أن  الحاالت  من  كثير  في  يبدو 

على  خاص  بشكل  ذلك  وينطبق  المحلية.  األسعار  تثبيت  إلى  يؤدي 

وضع  يمكن  حتى  طويلة  زمنية  لمدة  القيود  فيها  تفرض  التي  الحاالت 

الضرائب  استخدمت  األرجنتين  أن  ذلك  مثال  القيود.  تلك  إلنفاذ  آليات 

األسعار  في  االرتفاع  نفس  تشهد  ولم  سنوات  لعدة  القمح  صادرات  على 

و2010   2007 العامين  في  العالمية  األسواق  في  لوحظ  الذي  المحلية 

األسعار  يثبت  ال  الصادرات  على  ضرائب  فرض  أن  على  الشكل(.  )انظر 

العالمية  األسعار  في  الزيادة  مع  بالتزامن  الضرائب  تلك  ازدادت  إذا  إال 

ولذلك،  الصادرات.  كل  إلغاء  إلى  يؤدي  الذي  بالقدر  كبيرة  كانت  إذا  أو 

ضوابط  الصادرات،  على  ضرائب  فرض  إلى  باإلضافة  األرجنتين،  استخدمت 

حجم  تقليص  إلى  أدى  ما  وهو   1 2007 عام  في  القمح  تجارة  على  كمية 

المحلية.  األسواق  في  األسعار  زيادات 

ازدياد االستقرار تحقق على  الشكل فإن  أنه كما يتضح من  على 

إلى  المزارعون، وهو ما أدى  التي يحصل عليها  انخفاض األسعار  حساب 

تقليص حوافز اإلنتاج. وعالوة على ذلك، بينما استقرت األسعار بالنسبة 

للمزارعين، لم تكن الضوابط فعالة بنفس القدر في تثبيت األسعار بالنسبة 

المائة من تكلفة الخبز، ويعني  للمستهلكين. وال يمثل القمح سوى 10 في 

المطاحن والمخابز فلن  على  القمح مجاناً  أنه حتى في حالة توزيع  ذلك 

المائة.2  بنسبة 10 في  الخبر إالّ  إنتاج  يخفض ذلك تكلفة 

كلها  ليست  الصادرات  على  ضوابط  تفرض  التي  البلدان  أن  غير 

نام  فييت  قيَّدت  فقد  المحلية.  األسعار  تثبيت  في  النجاح  على  قادرة 

أن  من  وبالرغم   .2008 عام  من  األولى  األشهر  في  األرز  صادرات  مثاًل 

ارتفعت  فقد  السكان  إلطعام  كافية  من  أكثر  كانت  المحلية  اإلمدادات 

فقط  أسابيع  خمسة  في  المائة  في   50 بنسبة  المحلية  التجزئة  أسعار 

أيضاً  وتغيَّرت   .2008 مايو/أيار  حتى  أبريل/نيسان  من  الفترة  خالل 

لتزيد  الصادرات،  على  ضرائب  فرض  مثل  الحكومة،  سياسات  مراراً 

العام  أواخر  في  التجار  أمام  والمخاطر  التيقن  عدم  أجواء  من  بذلك 

المحلية  األسعار  أن  والواقع  العالمية.  األسواق  في  األسعار  هبوط  بعد 

الثاني  النصف  في  فقط  أسبوعين  خالل  المائة  في   20 بنسبة  ازدادت 

األسواق  في  الطفيف  التحسن  من  بالرغم   ،2008 أغسطس/آب  من 

آنذاك.3  العالمية 
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ضوابط التصدير ساعدت على حماية األسعار المحلية للقمح 
في األرجنتين من االرتفاع الذي شهدته السوق العالمية في 

العامين ٢٠٠٧ و٢٠١٠

عىل  تسليمه  يتم  الذي  العادي  الربوت�  وهو  األحمر،  األمري�  الشتوي  بالقمح  تتعلق  العاملية  األسعار  ملاحظات: 
كوردوبا.  بالجملة،  املباع  الصلب  بالقمح  املحلية  األسعار  وتتعلق  املتحدة.  الواليات  خليج  يف  السفن  ظهر 

الحبوب  ومجلس  والزراعة،  األغذية  ملنظمة  التابع  املبكر  واإلنذار  لإلعالم  العاملي  النظام  لية:  الأوّ البيانات  مصدر 
الدويل. النقد  الدويل، وصندوق 

٢٠٠٥/طن) عام  يف  بسعره  أرجنتيني  (بيزو  التضّخم  ملراعاة  تعديله  بعد  السعر 

األرجنت�العا�

إذا ُسمح  إلى تخفيضها(، ولكن  الصادرات  )ويؤدي فرض ضرائب على 
للقطاع الخاص باختيار الكمية التي يستوردها برسوم معيَّنة ستنقل 

بالكامل في كثير من األحيان إلى األسعار  العالمية  التغيُّرات في األسعار 
المحلية لحين ارتفاع األسعار العالمية أو الرسوم المفروضة بالقدر الذي 

الواردات. إلغاء  إلى  يؤدي 
من  األسعار  انتقال  تعرقل  قد  التجارة  ضوابط  أن  حين  وفي 
على  أيضاً  تنطوي  السياسات  تلك  فإن  المتقلبة  الدولية  األسواق 

تقلب  زيادة  إلى  تؤدي  أن  يمكن  الضوابط  أن  ذلك  مثال  مساوئ. 
االكتفاء  أثر  هو  "ما  )انظر  المحلية  اإلمدادات  صدمات  بسبب  األسعار 

في  المحلية  األسعار  ارتفاع  ويؤدي  األسعار؟"(.  تقلب  على  الذاتي 
وفوائد  "تكاليف  )انظر  الفقر  مستوى  زيادة  إلى  الحاالت  من  كثير 

.)18-13 الصفحات  األغذية"،  أسعار  وانخفاض  ارتفاع 

ما هو أثر أسعار الصرف على األسعار العالمية وانتقال األسعار؟ �

تتسبب تحركات أسعار الصرف في إحداث أثرين مختلفين مهمين. األثر 
األول، هو أن تغير أسعار الصرف يتسبب في تغير األسعار العالمية 

المعيَّنة بالدوالر األمريكي. مثال ذلك، أن تدهور قيمة الدوالر األمريكي 
مقابل العمالت األخرى يعني أن السعر العالمي لسلعة ما بالدوالر 

األمريكي ينخفض بتلك العمالت األخرى. ويؤدي انخفاض األسعار بالعمالت 
األخرى غير الدوالر األمريكي إلى زيادة الطلب وتقليص المعروض من تلك 

البلدان، ويسهم كل منهما في زيادة األسعار المعلنة بالدوالر األمريكي.
وثانياً، يمكن لتغيُّر أسعار الصرف أن يعوض تغيُّرات األسعار المعلنة 

الحد من  العالمية، ويساعد ذلك على  بالدوالر األمريكي في األسواق 
انتقال  المحلية. ولم يمنع ذلك  انتقال تغيُّرات األسعار إلى األسواق 
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١٠ الشكل 

ارتفاع قيمة فرنك الجماعة المالية األفريقية مقابل الدوالر األمريكي في 
الفترة من عام ٢٠٠٣ حتى عام ٢٠١٠ يعني أن االرتفاع في أسعار األرز 

العالمية بفرنك الجماعة المالية األفريقية كان أقل منه بالدوالر األمريكي

مؤرش السعر االسمي (٢٠٠٣ = ١٠٠)

أمريكية األفريقيةدوالرات  املالية  الج�عة  فرنكات 

عن  الناتج  االنك�ش  أثر  عن  الرصف  تحركات سعر  أثر  لعزل  الحقيقية  األسعار  من  بدالً  االسمية  األسعار  تُستخَدم  ملاحظة: 
لألسعار. مختلف�  مؤرشين  استخدام 

الدويل. النقد  وصندوق  والزراعة  األغذية  منظمة  لية:  الأوّ البيانات  مصدر 

الغذاء في  المحلية خالل أزمة  العالمية إلى األسعار  صدمات األسعار 
العالمية كانت كبيرة.  الفترة 2006-2008 لمجرد أن صدمات األسعار 

أن  مثال ذلك  الصرف.  أسعار  تغيُّرات  أثر  بد من عدم تجاهل  أنه ال  على 
وديسمبر/  2003 الثاني  يناير/كانون  بين  فيما  ازداد  لألرز  العالمي  السعر 
كانون األول 2010 بنسبة بلغت 169 في المائة بالقيمة االسمية للدوالر 

األمريكي وبنسبة لم تتجاوز 116 في المائة بالقيمة االسمية لفرنك الجماعة 
المالية األفريقية. وكان الفرق راجعاً إلى ازدياد قيمة اليورو الذي يرتبط 

به فرنك الجماعة المالية األفريقية مقابل الدوالر األمريكي.47 ولذلك، حتى 
في غياب أي سياسات للسلع المحلية، كانت زيادات األسعار العالمية التي 

انتقلت إلى غرب أفريقيا أقل كثيراً مما يمكن توقعه في ظل اتجاهات 
األسعار العالمية للدوالر األمريكي )الشكل 10(. ويمكن ألسعار الصرف أن 
تنطوي على تأثير حاسم األهمية في بعض الظروف. ففي الفترة من يناير/

كانون الثاني 2006 حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2007، أي ما يقرب من 
سنتين، ازدادت أسعار األرز العالمية بنسبة 25 في المائة بالقيمة االسمية 

للدوالر األمريكي، ولكن الزيادة لم تتجاوز 3 في المائة بالقيمة االسمية 
لفرنك الجماعة المالية األفريقية.

األسعار؟ � تقلب  على  الذاتي  االكتفاء  أثر  هو  ما 

الرئيسية الرسالة 

استراتيجية األمن الغذائي التي تعتمد على زيادة اإلنتاجية واالنفتاح 

عموماً على التجارة ستكون فعالة أكثر من االستراتيجية التي تعتمد 

الحدود. بالدرجة األولى على إغالق 

التي تعتمد بشدة على  البلدان  للوهلة األولى أن  قد يبدو واضحاً 
المحلية مقابل  الواردات تعاني على األرجح زيادات كبيرة في األسعار 

التي  رة أو  الُمصدِّ العالمية مقارنة بالبلدان  الزيادات الكبيرة في األسعار 

الحكومي  التدخل  أو  النقل  أنه في غياب تكاليف  اكتفاء ذاتي. على  لديها 
العالمية خالل األسعار المحلية مباشرة لتصل إلى  تمر زيادات األسعار 
رين والبلدان المكتفية ذاتياً على السواء. ويرجع  المستوردين والُمصدِّ
األسواق  اإلمدادات من  نقل  الخاص في  القطاع  تجار  ُحرية  إلى  ذلك 

المحلية إلى األسواق العالمية والعكس بالعكس لحين تساوي األسعار 
لزيادات  تتعرض هي األخرى  رة  الُمصدِّ البلدان  أن  في األسواق. والواقع 

العالمية. مثال ذلك أن األسعار  المحلية عندما تزداد األسعار  في األسعار 
تايلند ال  زيادة حادة في عام 2008 ألن  ازدادت  تايلند  لألرز في  المحلية 

الخاص.48  القطاع  التي يصدرها  على كمية األرز  تفرض قيوداً 
التعرض  الذاتي يمكن أن يحد من  االقتراب من االكتفاء  وبالتالي، فإن 

العالمية لمجرد أن ذلك يتيح للبلدان خيار فرض  لصدمات األسعار 
التعرض لزيادات كبيرة في األسعار  الدولية بدون  التجارة  ضوابط على 
الذاتي، كلما كان تأثير أسعار  البلد من االكتفاء  المحلية. وكلما اقترب 
أقل ألن أي زيادة في األسعار  المحلية  العالمية على األسعار  األسواق 

الخاصة غير  الواردات  الظروف تجعل على األرجح  العالمية في ظل تلك 
أنها ستكون غير  أو  بها  الصادرات غير مسموح  أن  مجزية. ويفترض ذلك 
بالتصدير أو  الجودة(؛ وإذا لم ُيسمح  بسبب مشاكل  مجزية )وذلك مثالً 
العالمية إلى  آثار األسعار  تنتقل  الصادرات غير مجزية فسوف  إذا كانت 

األسعار المحلية. على أن ثمة احتماالت أكبر لزيادة األسعار المحلية 
الكبير على  الواردات ألن االعتماد  التي تعتمد بشدة على  البلدان  في 

االستيراد يوحي على األرجح بارتفاع تكلفة اإلنتاج المحلي.
ومن الناحية األخرى، من المهم إدراك أن تقلب األسعار يمكن أن ينشأ 

عن الصدمات الدولية أو المحلية.49 وعندما يكون البلد مكتفياً ذاتياً )ألن 
الواردات غير مجزية بسبب حواجز التجارة أو الرسوم أو ارتفاع تكاليف 

النقل( فإن التجارة ال تكون متاحة لتخفيف اضطرابات المعروض المحلي. 
وقد يؤدي ذلك إلى مفاقمة تقلب األسعار نتيجة لتقلبات المنتجات الزراعية 

بسبب تغيُّرات األحوال الجوية. وفي تلك الحاالت، يمكن للمخزون االحتياطي 
المحلي أن يشكل بديالً عن التجارة الدولية. ويمكن اإلفراج عن المخزونات 
عندما ينخفض اإلنتاج المحلي، ويمكن مراكمتها عندما ترتفع غلة المحصول.
واستخدمت المخزونات االحتياطية بفعالية في بعض البلدان لتثبيت 

األسعار المحلية، ولكنها لم تستخدم في الكثير من البلدان. وباإلضافة 
إلى ذلك يمكن أن يتطلب االحتفاظ بتلك المخزونات تكلفة باهظة. مثال 

ذلك أن استخدام الواردات للحد من تقلب األسعار في حالة بنغالديش 
يتطلب في معظم الحاالت تكلفة أقل من تخزين األرز.50 وتنطوي األموال 

المستثمرة في االحتفاظ بالمخزونات على تكلفة فرصة بديلة من حيث 
االستثمارات الرئيسية في البحوث الزراعية والطرق الريفية والسلع العامة 

األخرى األساسية لقطاع زراعي سليم ونمو اقتصادي طويل األجل )انظر 
القسم المعنون "تكاليف وفوائد تقلب األسعار وعدم إمكانية التنبؤ بها" 

الصفحات 13-18(. والواقع أن الكثير من الحكومات يدرك ما ينطوي عليه 
ذلك من تكاليف وتتجه تلك الحكومات إلى تقليص مستويات المخزونات 
إذا استقرت األسعار نسبياً لعدة سنوات. وبالتالي ال بد أن تشكل التجارة 

جزءاً ال يتجزأ من أي إستراتيجية معقولة لألمن الغذائي.
ومن المهم التمييز بين االكتفاء الذاتي الذي يتحقق من خالل قيود 
التجارة واالكتفاء الذاتي الذي يتحقق من خالل قطاع زراعي قادر على 

المنافسة. ويمكن لتقييد االستيراد أن يسمح للبلد بتحقيق االكتفاء الذاتي، 
وإن كان من األصعب المضي نحو تحقيق االكتفاء الذاتي من خالل 

االستثمار اإلنتاجي الذي يجعل القطاع الزراعي قادراً على المنافسة في 



حالة إنعدام األمن الغذائي في العالم 2011 26

الدروس المستفادة من أزمة الغذاء العالمية في الفترة 2008-2006

٠٫٦٠
٠٫٧٠
٠٫٨٠
٠٫٩٠
١٫٠٠
١٫١٠
١٫٢٠
١٫٣٠
١٫٤٠

٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠

١١ الشكل 

التدابير التي اتخذتها حكومة الجمهورية الدومينيكية قلّصت 
أثر ارتفاع أسعار األرز في عام ٢٠٠٨ ولكن على حساب ارتفاع 

األسعار قبيل األزمة وبعدها

والزراعة. األغذية  ملنظمة  التابع  املبكر  واإلنذار  لإلعالم  العاملي  النظام  لية:  الأوّ البيانات  مصدر 

أمري�/كيلوغرام) (دوالر  لألرز  املحيل  السعر 

نيكاراغوا

هندوراس

كوستاريكا

غواتي�ال

السلفادور

الدومينيكية الجمهورية 

بن�

األسواق العالمية. وهذا النوع من االكتفاء الذاتي هو ما ينبغي أن يشكل 
الهدف الحقيقي ألنه السبيل الوحيد لتحقيق فوائد طويلة األجل للمزارعين 

والمستهلكين على السواء. 
وبنغالديش مثال على بلد حقق مستوى طيباً من التقدم نحو تقليص 

نقص التغذية والحفاظ في الوقت نفسه على انفتاحه عموماً على التجارة 
وزيادة اإلنتاجية. وتسمح الحكومة لتجار القطاع الخاص باستيراد األرز 

مقابل رسوم منخفضة عموماً، وظلت أسعار األرز المحلية مماثلة تقريباً 
ألسعار األرز في البلدان المجاورة خالل السنوات العشرين الماضية، بما في 
رة الرئيسية مثل الهند وتايلند. وازدادت في الوقت ذاته  ذلك البلدان الُمصدِّ

غالل األرز بوتيرة سريعة على امتداد السنوات العشرين الفائتة من خالل 
االستثمار في تحسين البذور والري. وازدادت األسعار المحلية لألرز خالل 

العامين 2007 و2008، ولكن األسعار هبطت سريعاً منذ منتصف عام 2008 
بسبب الزيادة السريعة في اإلنتاج المحلي.

م تجربة الجمهورية الدومينيكية مثاالً مختلفاً. فالحكومة تستخدم  وتقدِّ
الحصص وأسعار الدعم الدنيا وغير ذلك من التدابير للتأثير على األسعار 

المحلية لألرز وزيادة االكتفاء الذاتي. وازدادت األسعار المحلية بنسبة
11 في المائة فقط من عام 2007 حتى عام 2008 )بالقيمة االسمية للدوالر 

األمريكي( بينما ازدادت األسعار في البلدان المجاورة بنسبة تراوحت بين 
26 في المائة )كوستاريكا( و59 في المائة )السلفادور(. ولكن الزيادة في 

األسعار بنسبة أقل تحققت على حساب زيادة األسعار في األحوال العادية 
قبل األزمة وبعدها؛ وتؤدي الحصص إلى تقييد الواردات ورفع األسعار 
المحلية. وظلت أسعار األرز في الجمهورية الدومينيكية على مستويات 

مماثلة ألسعاره في البلدان المجاورة حتى في أثناء األزمة )الشكل 11(. 
وبالتالي فإن سياسة تقييد الواردات حققت قدراً أكبر من االستقرار ولكن 
على حساب زيادة األسعار في كل األوقات تقريباً. وكما يتضح في القسم 

المعنون "تكاليف وفوائد ارتفاع وانخفاض أسعار األغذية" فإن ارتفاع أسعار 
األغذية األساسية يؤدي إلى مفاقمة الفقر في معظم البلدان.

وعالوة على ذلك إذا كانت أسعار األغذية األساسية في بلد ما أعلى 
من أسعارها في البلدان المجاورة فإن هذا البلد قد يفقد القدرة على 

المنافسة في الصناعات التي تتطلب عمالة كثيفة حيث سيضطر إلى رفع 
األجور لتعويض ارتفاع أسعار األغذية. وقد يقلص ذلك فرص العمل ويسد 
بذلك أحد سبل الخروج من الفقر من خالل القطاع غير الزراعي. وبذلك 

ينطوي االكتفاء الذاتي الذي يتحقق عن طريق فرض قيود على التجارة 
بدالً من زيادة اإلنتاجية على الكثير من اآلثار الجانبية السلبية. والخالصة 

أن استراتيجية األمن الغذائي التي تعتمد على زيادة اإلنتاجية واالنفتاح 
عموماً على التجارة ستكون فعالة في تعزيز األمن الغذائي والحد من الفقر 

أكثر من االستراتيجية التي تعتمد بالدرجة األولى على إغالق الحدود.

معزولة  � لتقليدية  ا األساسية  ئية  لغذا ا لمحاصيل  ا هل 
لمية؟ لعا ا ر  األسعا تقلبات  عن 

الرئيسية الرسالة 

على الرغم من صدمات األسعار في األسواق العالمية، فإن تقلب األسعار 

المحلية للمحاصيل األساسية التقليدية مثل الذرة الرفيعة والُدخن 

والكسافا أكبر من تقلبات أسعار حبوب التجارة )األرز والقمح والذرة(. 

الحظ بعض المراقبين أن المستهلكين الذين يتناولون أغذية أساسية أكثر 
بارتفاع األسعار في  تأثراً  أقل  بلدان مثل غانا وأوغندا يكونون  في  تنوعاً 

األسواق الدولية مقارنة بمن يعتمدون على الحبوب الرئيسية. ولذلك 
للفقراء والمحرومين من األمن  أنه ال بد  إلى  المراقبين  أشار بعض 

الغذائي االعتماد أكثر على المحاصيل الرئيسية النشوية التقليدية )مثل 
التي توجد لها أسواق دولية أصغر كثيراً  الرفيعة(  الكسافا والُدخن والذرة 

أقل  االعتماد بشكل  من  أيضاً  بد  المحلية، وال  مع األسواق  اندماجاً  وأقل 
على الحبوب الرئيسية. فما الذي نستخلصه بخصوص تلك القضايا من 

تقلبات األسعار المحلية خالل أزمة الغذاء العالمية؟ 
التقليدية خالل أزمة  الرئيسية  أسعار المحاصيل  أوالً، ازدادت عموماً 
بالضبط  العالمية، ولم تكن معزولة عن تلك األحداث. وهذا هو  الغذاء 

ما يمكن توقعه في حالة ازدياد الطلب من المستهلكين على المحاصيل 
الرئيسية التقليدية استجابة الرتفاع أسعار الحبوب الرئيسية، وفي حالة 

قيام المنتجين بزيادة المعروض من الحبوب الرئيسية على حساب 
التقليدية. بل وحتى عندما ازدادت أسعار األغذية  األغذية األساسية 

التقليدية فإن زيادات األسعار كانت في جميع األحوال تقريباً  األساسية 
الرئيسية، وهو ما يتفق تماما  الحبوب  الزيادات في أسعار  أقل من 

مع توقعات النظرية االقتصادية. وازدادت أسعار الحبوب الرئيسية بما 
بالزيادة في أسعار األغذية األساسية  المائة مقارنة  متوسطه 21 في 
الحبوب  السلع )نوع واحد من  من  التقليدية في عينة من 32 زوجاً 
البلد  التقليدية في نفس  الرئيسية ونوع واحد من األغذية األساسية 

بين عامي 2006 و2008. وعالوة على ذلك، استخدم نفس  األفريقي( فيما 
الدراسة كل  البلدان األحد عشر موضوع  بلد من  في كل  أيضاً  النمط 

الرئيسية عن أسعار  الحبوب  ازدياد أسعار  على حدة. وبالتالي، كان نمط 
األغذية األساسية التقليدية قوياً بدرجة كبيرة في أفريقيا.
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الدروس املستفادة من أزمة الغذاء العاملية في الفترة 2008-2006

٠

٢

٤

٦

٨

١٠

١٢

١٤

١٦

١٨

٢٠

١٢ الشكل 

األسعار المحلية لألرز والقمح والذرة كانت أقل تقلباً من أسعار السلع الغذائية التقليدية في أفريقيا في الفترة من عام ٢٠٠٥ حتى عام ٢٠١٠

التضّخم. ملراعاة  تعديلها  بعد  األسعار  يف  الشهرية  للتغ�ات  معياري  كانحراف  التقلبات  ُحسبت  ملاحظة: 
والزراعة. األغذية  ملنظمة  التابع  املبكر  واإلنذار  لإلعالم  العاملي  النظام  لية:  الأوّ البيانات  مصدر 

املئوية) (النسبة  املحلية  األسعار  تقلبات 
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على أن تقليل االعتماد على األسواق الدولية، كما لوحظ من قبل، ال 

يؤدي بالضرورة إلى زيادة تثبيت األسعار. والواقع أن مقارنة تقلب أسعار 
السلع المحلية في 20 بلداً أفريقيا51ً كشفت عن نتيجة ملفتة للنظر، وهي 

أن تقلب األسعار كان أقل في األرز أو القمح في كل بلد من البلدان 
العشرين فيما بين عامي 2005 و2010 بالرغم من أن تلك الفترة تميَّزت 

بحالة شديدة من عدم االستقرار في أسواق األرز والقمح العالمية )الشكل 
12(. ويبدو واضحاً أن األسعار المحلية لألغذية األساسية التقليدية تعرضت 

للعديد من حاالت االرتفاع والهبوط خالل تلك الفترة، بينما تعرضت أسعار 
األرز والقمح لحالة واحدة من االرتفاع الكبير وتلته بعد ذلك حالة من 

الهبوط. ويفترض أن سبب ذلك راجع إلى أن الصدمات في جانب العرض 
المحلي تشكل مصدراً مهماً لتفاوت األسعار، وبخاصة في أفريقيا حيث 
يعتمد جزء كبير من اإلنتاج على مياه األمطار وليس الري. والواقع أن
62 في المائة، و31 في المائة، و20 في المائة من مناطق زراعة األرز 

والقمح والذرة في العالم يعتمد على مياه الري مقارنة بنسبة تبلغ فقط 9 
في المائة، و5 في المائة، و0.1 في المائة من مناطق زراعة الذرة الرفيعة 

والُدخن والكسافا.52 وعالوة على ذلك، فإن جانباً كبيراً من إنتاج األغذية 
األساسية التقليدية يخصص لالستهالك المنزلي، ويعني ذلك أن أسواق تلك 
السلع صغيرة وتستخدم لتصريف الفوائض وعرضة بذلك لتقلبات أكبر في 

األسعار. وأخيراً، قد يعني االفتقار إلى بيانات عن األسواق )مقارنة بالبيانات 
المتاحة لحبوب التجارة( أن إنتاج تلك األغذية التقليدية عرضة أكثر ألنماط 
دورية حيث يشجع ارتفاع األسعار على اإلنتاج المفرط الذي يفضي بالتالي 

إلى انخفاض األسعار ونقص اإلنتاج وهكذا دواليك.
الذرة في كثير من األحيان أقل من تقلبات  وكانت تقلبات أسعار 

الرغم من أن األمر لم يكن دائماً  التقليدية على  أسعار األغذية األساسية 

للذرة ال  المحلية  األسعار  أن  إلى  النحو. ولعل ذلك راجع  على هذا 
اللذين يشيع  تربطها صلة قوية باألسواق الدولية مقارنة باألرز والقمح 
المستهلكة  الذرة  استيرادهما. وعدم االرتباط هذا راجع إلى أن معظم 
المتداولة في األسواق  الذرة  أفريقيا ذرة بيضاء، وهي تختلف عن  في 
العالمية. ويزيد ذلك من تعرض األسعار المحلية للصدمات في جانب 

العرض المحلي مثلما في حالة الذرة الرفيعة والُدخن والكسافا.
من  يكون  الدولية  الحبوب  أسعار  ارتفاع  حالة  في  أنه  والخالصة 

من  للحد  التقليدية  األساسية  األغذية  إلى  التحول  للمستهلكين  المفيد 
الرئيسية  الحبوب  أسعار  عودة  لحين  األسرة  ميزانية  على  االرتفاع  أثر 

من  متنوعة  مجموعة  الستهالك  يمكن  وبالتالي  المعتادة.  مستوياتها  إلى 
يبدو  ولكن  العالمية.  األسعار  صدمات  من  يقي  أن  األساسية  األغذية 

الحبوب  أسعار  من  تقلبا  أكثر  هي  التقليدية  الغذائية  المواد  أسعار  أن 
أقل. وليس  الرئيسية 

وبطبيعة الحال فإن الجدل الدائر حول المزايا والمساوئ النسبية 
الستيراد الحبوب واألغذية األساسية التقليدية ال يقتصر على مجرد تقلبات 

األسعار. مثال ذلك أن مختلف المحاصيل تدر مستويات مختلفة من 
األرباح. وباإلضافة إلى ذلك إذا اختارت األسرة الزراعية تغيير المحاصيل 
التي تزرعها فإن ذلك قد يغيِّر توزيع العمل وكذلك الدخل داخل األسرة 
التي ترى أن بعض المحاصيل تخص الرجل وبعضها اآلخر يخص المرأة. 
ويمكن أيضاً للقرارات المتعلقة باالستهالك أن تؤثر على توزيع الوقت. 

وتؤدي زيادة االعتماد على األغذية التي تتطلب وقتاً أطول لتجهيزها 
وطهيها إلى زيادة الطاقة التي تنفقها المرأة وتقليل الوقت المتاح 

لألنشطة اإلنتاجية األخرى ورعاية األطفال والراحة المطلوبة.53 ويتسم أيضاً 
المحتوى التغذوي لمختلف األغذية بأهميته الرئيسية.
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الدروس المستفادة من أزمة الغذاء العالمية في الفترة 2008-2006
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١١٠
١٣٠
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١٣ الشكل 

أسعار الذرة البيضاء تسليم باب المزرعة اقتربت كثيراً من أسعار 
التجزئة في بوركينا فاسو في الفترة من ٢٠٠٣ حتى ٢٠١٠

فاسو. بوركينا  حكومة  الدويل،  النقد  صندوق  لية:  الأوّ البيانات  مصدر 

التضّخم  ملراعاة  املعّدل  السعر 
٢٠٠٨/كيلوغرام) عام  بسعر  األفريقية  املالية  الج�عة  (فرنكات 

ملُنِتج ملستهلِكا ا

٠

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

٧٠

٨٠

١٤ الشكل 

أسعار تسليم باب المزرعة ازدادت عموماً مع الزيادة في أسعار التجزئة فيما بين عامي ٢٠٠٣ و٢٠٠٨

.٢٠٠٨ ٢٠٠٧ حتى  تنزانيا من  والذرة يف   ٢٠٠٦ ٢٠٠٣ حتى  بالفرتة من  بنغالديش  أسعار قمح  التغ�ات يف  وتتعلق  التضّخم.  املعّدلة ملراعاة  األسعار  إىل  استناداً  ملاحظة: 
الوطنية. اإلحصائية  الهيئات  لية:  الأوّ البيانات  مصادر 

للزيادة املئوية  النسبة 

املزرعة التجزئةسعر  سعر 

األرز يف 
بنغالديش

يف  القمح 
بنغالديش

الذرة يف 
فاسو بوركينا 

األرز يف 
كمبوديا

األرز يف 
إندونيسيا

األرز يف
 ب�و

الذرة 
تنزانيا يف 

باب  � مستوى  على  األسعار  استجابة  كانت  كيف 
العالمية؟ الغذاء  أزمة  المزرعة خالل 

الرئيسية الرسالة 

البلدان  في  أيضاً  ازدادت  المزرعة  باب  أسعار  أن  إلى  األدلة  تشير 

العالمية.  الغذاء  أزمة  خالل  التجزئة  أسعار  فيها  ازدادت  التي 

أمام  المخاطر  زيادة  إلى  أدى  األزمة  خالل  األسعار  تقلب  ولكن 

االستثمار  على  الصغيرة  الحيازات  أصحاب  يشجع  ولن  المزارعين 

األطول.  األجل  على 

سوف يتحدد حجم االستجابات من جانب العرض في البلدان النامية 
بانتقال األسعار العالمية ليس فقط على مستوى التجزئة، بل وكذلك على 
مستوى المزرعة. وإذا لم تطرأ زيادة على أسعار باب المزرعة فلن تكون 

هناك أي استجابة من جانب العرض.
وبينما كثرت الروايات عن ارتفاع أسعار التجزئة في الوقت الذي 
لم ترتفع فيه األسعار على مستوى باب المزرعة فإن البيانات الكمية 

الملموسة عن أسعار باب المزرعة أساسية لمعالجة هذه المسألة بطريقة 
مقنعة. وفي حين أن الحصول على تلك البيانات ليس بالسهولة التي 

يمكن بها الحصول على بيانات عن األسعار االستهالكية فإن ثمة بعض 
األدلة التي يمكن االستناد إليها. ولم تختلف النسب المئوية للزيادات في 

أسعار األرز والقمح والذرة على مستوى باب المزرعة اختالفاً كبيراً عن 
األسعار االستهالكية في العديد من البلدان اآلسيوية )بنغالديش والصين 

54 ولم تختلف 
وإندونيسيا والفلبين وتايلند( فيما بين عامي 2003 و2008. 

أسعار األرز على مستوى باب المزرعة كثيراً عن نمط األسعار االستهالكية 
55 كما تكشف البيانات 

في تنزانيا في عام 2007 عنها في عام 2008، 
المتعلقة بالذرة البيضاء والصفراء على األجل األطول في بوركينا فاسو 
عن تحركات مماثلة على مستوى المنتجين والمستهلكين )الشكل 13(. 
وازدادت أيضاً أسعار الذرة على مستوى باب المزرعة في كينيا زيادة 

كبيرة خالل أزمة الغذاء العالمية.56 واستناداً إلى هذه األدلة )التي يلخصها 
الشكل 14( يبدو أن األسعار على مستوى باب المزرعة تزداد في العادة 

عندما تزداد األسعار االستهالكية. 
وفي حين أن التحركات العامة في األسعار على مستوى باب المزرعة 

وعلى مستوى المستهلكين متشابهة بمرور الوقت في كثير من األحيان 
فإن هوامش التسويق اإلجمالية )الفرق بين أسعار التجزئة وأسعار باب 

المزرعة( ليست ثابتة في كل األحوال. وتسير هذه الهوامش وفقاً لنمط 
موسمي يتسع في ذروة موسم الحصاد ألن الحبوب التي تحصد في ذلك 
الوقت ال بد من تخزينها لمدة زمنية أطول من الحبوب التي تحصد في 
غير موسمها قبل بيعها. وباإلضافة إلى ذلك تزداد الهوامش على األرجح 

في األوقات التي تزداد فيها صعوبة التنبؤ باألسعار ألن زيادة صعوبة 
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٠

١٠٠

٢٠٠

٣٠٠

٤٠٠

٥٠٠

٦٠٠

٢٠٠١٢٠٠٢٢٠٠٣٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠

١٥ الشكل 

ازدادت األسعار العالمية ألسمدة اآلزوت والفوسفور والبوتاسيوم بمعدالت تجاوزت األسعار العالمية لألرز والقمح والذرة فيما بين عامي ٢٠٠١ و٢٠٠٨

التضّخم. ملراعاة  املعّدلة  األسعار  إىل  املؤرش  يستند  ملاحظة: 
الدويل. النقد  صندوق  لية:  الأوّ البيانات  مصدر 

املؤرش (٢٠٠١ = ١٠٠)

ثنا� يوريا فوسفات 
األمونيوم

ذرةقمحأرزبوتاس

التنبؤ باألسعار تعني ازدياد المخاطر التي يواجهها التجار. وقد حدث ذلك 
لهوامش تسويق األرز في كل من تايلند والفلبين في عام 2008 حيث 

ازدادت األسعار على مستوى باب المزرعة زيادة كبيرة، ولكنها لم تكن 
بنفس القدر الذي ازدادت به أسعار الجملة والتجزئة. 

والواقع أن الكثير من التجار تعرضوا لخسائر مالية خالل أزمة الغذاء 
العالمية.57 وارتفعت أسعار باب المزرعة بسرعة فائقة لم يتمكن التجار 
بسببها في كثير من األحيان من الحصول على اإلمدادات إالّ بسعر أعلى 

من سعر البيع الذي اتفقوا عليه مع عمالئهم، وتكبدوا لذلك خسائر كبيرة 
في كثير من األحيان. ومن الممكن أيضاً أن يكون التجار قد استغلوا ما 

تمتعوا به من قوة احتكارية لزيادة الهوامش، وإن كان من الصعب تحديد 
حجم الزيادة في الهوامش نتيجة للسلوك االحتكاري وتحديد مقدار 

التعويض عن ارتفاع مستوى المخاطرة. وأخيراً، ارتفعت أيضاً تكاليف 
التجارة في أثناء أزمة الغذاء العالمية بسبب ارتفاع تكاليف الوقود.

الزيادات  � ابتلعت  األسمدة  أسعار  في  الزيادات  هل 
المزرعة؟ مستوى  على  األسعار  في 

الرئيسية الرسالة 
أسعار  ارتفاع  ولكن  بالمنتجين،  األسمدة  أسعار  في  الزيادات  أضرت 

التكاليف  لتعويض  الحاالت  من  كثير  في  كافياً  كان  المحاصيل 

جانب  من  كبيرة  استجابة  إلى  ذلك  وأفضى  المتكبدة.  اإلضافية 

.2008 عام  في  البلدان  من  الكثير  في  الحبوب  من  المعروض 

أكثر  والبوتاسيوم  والفوسفور  اآلزوت  ألسمدة  العالمية  األسعار  ازدادت 
و2008   2001 عامي  بين  فيما  العالمية  الحبوب  أسعار  في  الزيادات  من 

وأحد  لآلزوت  رئيسي  مصدر  وهي  اليوريا،  سعر  وازداد   .)15 )الشكل 
بالقيمة  أضعاف  أربعة  من  بأكثر  شيوعاً،  المستخدمة  األسمدة  أكثر 
لمدى  تبعاً  ذلك،  وأدى   .2008 عام  حتى   2001 عام  منذ  الحقيقية 
ربحية  تقليص  إلى  المزارعين،  إلى  العالمية  األسعار  ارتفاع  انتقال 

تأثير  أن  على  العرض.  جانب  من  المحتملة  االستجابة  وبالتالي  المزارع 
المزرعة  باب  مستوى  على  األسعار  في  الزيادات  على  األسمدة  أسعار 

عموماً. ُيعتقد  عما  يقل  ربما 
اإلنتاج  ُنظم  في  الربحية  على  األسمدة  أسعار  تأثير  وينخفض 

في  ينطبق  ما  وهو  السماد،  من  الكثير  تستخدم  ال  التي  التقليدية 
على  الصغيرة.  الحيازات  أصحاب  من  المزارعين  على  األحيان  من  كثير 

من  كبيرة  كميات  تستخدم  التي  الكثيفة  اإلنتاج  ُنظم  في  حتى  أنه 
اإلجمالية  القيمة  عن  كثيراً  المستخدمة  األسمدة  تكلفة  تقل  األسمدة 

الذي  هو  الكميتين  لهاتين  النسبي  الحجم  وهذا  المنتج،  للمحصول 
قيمة  أن  ذلك  مثال  الربحية.  على  السماد  لسعر  الصافي  األثر  يحدد 
المروي  اآلسيوي  األرز  ُنظم  من  مجموعة  في  المستخدمة  األسمدة 

من  تقريباً  المائة  في   8 العادة  في  بلغت  بلدان  ستة  في  الغلة  العالي 
تضاعف  أن  ذلك  ويعني   58

 .1999 عام  في  لإلنتاج  اإلجمالية  القيمة 
قيمة  من  المائة  في   8 بنسبة  اإلنتاج  تكاليف  يرفع  األسمدة  أسعار 

األسمدة(،  استخدام  في  تغيُّر  أي  حدوث  عدم  )بافتراض  اإلنتاج  هذا 
في   8 على  تزيد  ال  بنسبة  المنتجات  أسعار  زيادة  أن  ذلك  ويعني 

استمرار  حالة  في  وحتى  الربحية.  مستوى  ثبات  على  يحافظ  المائة 
مثلما  أضعاف،  أربعة  بمقدار  إجمالية  زيادة  )أي  األسعار  تضاعف 



حالة إنعدام األمن الغذائي في العالم 2011 30
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٠

٥

١٠

١٥

٢٠

٢٥

١٦ الشكل 

تضاعف أسعار السماد والوقود يمكن تعويضه بزيادات صغيرة نسبية في أسعار المحاصيل

يف  تزداد  البذور  أسعار  املحاصيل ألن  أسعار  يف  الزيادة  نسبة  بنفس  البذور  تكاليف  ازدياد  الحسابات  وتفرتض  والوقود.  الس�د  أسعار  تضاعف  حالة  املتحققة يف  األرباح  للحفاظ عىل  املطلوبة  املحاصيل  أسعار  يف  للزيادة  املئوية  النسبة  الشكل  يب�ِّ  ملاحظة: 
املزارع�. عىل  إضافياً  عبئاً  وتشّكل  املنتجات  أسعار  االرتفاع يف  مع  إىل جنب  العادة جنباً 

M. Ali and G. Vocke. 2002. How wheat production costs vary. In: Wheat Yearbook 2002. Washington, DC, United States Department of Agriculture; A.O. Segun-Olasanmi and A.S. Bamire. 2010. :لية  مصادر البيانات الأوّ
Analysis of costs and returns to maize–cowpea intercrop production in Oyo state, Nigeria.

٢٠١٠؛ سبتمرب/أيلول   ٢٣ إىل   ١٩ من  الفرتة  يف  املنعقد  أفريقيا،  تاون، جنوب  كيب  أفريقيا،  لجنوب  الزراعي�  االقتصادي�  لرابطة  واألربع�  الثامن  واملؤ´ر  الزراعي�  لالقتصادي�  األفريقية  للرابطة  املشرتك  الثالث  االجت�ع  إىل  مة  مقدَّ   ورقة 
R. Cavatassi, M. González-Flores, P.Winters, J. Andrade-Piedra, P. Espinosa and G. Thiele. 2011. 

Linking smallholders to the new agricultural economy: the case of the Plataformas de Concertación in Ecuador. Journal of Development Studies (ًسيصدر قريبا)؛ M.A. Rashid, M.K. Hassan and A.K.M. Harun-ur-Rashid. 2009. 

Domestic and international competitiveness of production of selected crops in Bangladesh. Final Report CF No. 1/08. Dhaka, National Food Policy Capacity Strengthening Programme; B. Vinayakumar, N. 

Kollurmath, N. Karnool, L.B. Kunnal, H. Basavaraj and V. Kulkarni. 2008. Cost of production of rice and maize in World Trade Organization era of Karnataka. Karnataka Journal of Agricultural Science, 21(2): 241–245.

املئوية) (النسبة  املحاصيل  أسعار  يف  الزيادة 

الذرة  عىل  اللوبياء  تحميل 
نيج�يا يف 

٢٠٠٨

لبطاطس  ا
يف إكوادور

٢٠٠٧

لقمح  ا
املتحدة الواليات  يف 

١٩٩٨

األرز 
الهند يف 

١٩٩٥-٢٠٠١

العدس 
بنغالديش يف 

٢٠٠٩

 الجدول 2

 ربحية أرز الشتاء–الربيع في منطقة آن جيانغ، فييت نام، ازدادت في 2008/2007
بالرغم من الزيادات الكبيرة في أسعار األسمدة والبذور

النسبة المئوية للتغيير20072008البند

48493693البذور

32696691105األسمدة

3116476553العمالة

292829410تكاليف أخرى

-610057925الغلة )بالكيلوغرام(

2350370057سعر األرز )دونغ فييتنامي/ كيلو غرام(

4538609734األرباح

 Dawe, D., ed. The rice crisis: markets, policies صناعة الأرز في فييت نام خلال أزمة الغذاء العالمية(. في( Hoang Ngan, P. 2010. The Vietnamese rice industry during the global food crisis المصدر: بتصرف من
and food security  )أزمة األرز: األسواق والسياسات واألمن الغذائي(. لندن، وإرثسكان، وروما، منظمة األغذية والزراعة. 

مالحظة: األسعار والتكاليف واألرباح بآالف الدونغات الفييتنامية للهكتار. 

في   32 بنسبة  زيادة  يتطلب  العالمية(  اليوريا  أسواق  في  حدث 
التكلفة.  زيادة  عن  تماماً  للتعويض  المنتجات  أسعار  في  فقط  المائة 
األجل  على  كبيرة  زيادة  األسمدة  أسعار  ازدادت  إذا  الحال  وبطبيعة 

فإن  لإلنتاج  اإلجمالية  القيمة  من  األسمدة  تكلفة  واقتربت  األطول 
المنتجات. أسعار  في  أكبر  زيادات  سيتطلب  التكلفة  تعويض 

يبين تطور تكاليف  الذي  الجدول 2  العام في  النمط  ويتضح هذا 
الواقعة في دلتا  الشتاء–الربيع في منطقة آن جيانغ  أرز  إنتاج  وعائدات 

بأكثر من الضعف  نام. وازدادت تكاليف األسمدة  نهر ميكونغ في فييت 
البذور تقريباً، وازدادت  فيما بين عامي 2007 و2008 وتضاعفت تكاليف 

تكاليف العمالة زيادة كبيرة، وهبطت الغالت، ولكن زيادة بنسبة 

األرباح  زيادة في  لتحقيق  األرز كانت كافية  المائة في أسعار  57 في 
بنغالديش  األرز في  إنتاج  األرباح من  المائة. وازدادت  بنسبة 34 في 

السابقة.59 وال غرابة  بالسنة  بأكثر من الضعف مقارنة  في 2008/2007 
التاليتين  السنتين  في أن األسعار انخفضت بعد ذلك في كل سنة من 

أنه حتى في 2010/2009 كانت األسعار مماثلة ألسعار  الرغم من  على 
الزيادة في أسعار األسمدة في كينيا بنسبة بلغت  2006/2005. وأفضت 

الذرة بنسبة 77 في  بزيادة في أسعار  واقتران ذلك  المائة تقريباً  160 في 
بأكثر من  األرباح  زيادة في  إلى  المائة من عام 2007 حتى عام 2008 

الحفاظ على مستوى  األرباح تتوقف على  الزيادة في  الضعف.60 على أن 
السماد بسبب عدم قدرة  انخفض استخدام  إذا  أنه  استخدام األسمدة، أي 
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المزارعين على تحمل تكلفته فإن الغالت تتدنى وقد تنخفض األرباح 
االئتمان جيداً  أداء أسواق  إذا كان  السيناريو  كثيراً. ويستبعد حدوث هذا 

الحاالت. الواقع ليس كذلك في كثير من  ولكن 
ويبين الشكل 16 النسبة المئوية للزيادة المطلوبة في أسعار 

المحاصيل للتعويض تماماً عن تضاعف أسعار األسمدة والوقود في 
العادة تكاليف  العالم. )ترتفع في  مجموعة من ُنظم اإلنتاج حول 

رئيسياً  الطبيعي يمثل عامالً  الغاز  إلى جنب ألن  الوقود واألسمدة جنباً 
كبيراً على  التي تعتمد اعتماداً  اليوريا(. والُنظم  إنتاج سماد  من عوامل 
المياه الجوفية تتأثر أكثر بسبب  التي تقوم على ضخ  الُنظم  الميكنة أو 
التي  الزراعة بدون حرث  ُنظم  اآلثار في  الوقود. وتقل  أهمية تكاليف 

الري السطحي أو مياه األمطار. وبالتالي يختلف أثر  تستخدم فيها مياه 
اإلنتاج وإن كان  ُنظم  أنواع  باختالف  تغيُّرات أسعار األسمدة والوقود 
الزيادة في أسعار األسمدة، حتى  يمكن في كثير من األحيان تعويض 
المنتجات. وبعبارة أخرى  ولو كانت كبيرة، بزيادة صغيرة في أسعار 

المنتجات ال تعني  النسبة بين أسعار األسمدة وأسعار  الزيادة في  فإن 
العالمية  الغذاء  الربحية. والواقع أنه يبدو خالل أزمة  بالضرورة انخفاض 

بعيد في عدد  إلى حد  العرض كانت كبيرة  أن االستجابة من جانب 
من البلدان النامية.61 ويستجيب المزارعون في البلدان النامية الرتفاع 
الغالت،62  أو  المزروعة  المساحة  الزيادات سواء في  األسعار من حيث 

على الرغم من انخفاض االستجابة عندما تكون األسعار غير مستقرة.63   
المزارعون  قام  فقد  مهماً.  يكون  أن  األسعار  تغيُّرات  لتوقيت  ويمكن 

الصيف–الخريف  أرز  محصول  بزراعة   2008 عام  في  نام  فييت  في 
ارتفاع  وساهم  نسبياً.  مرتفعة  واألسمدة  األرز  أسعار  كانت  عندما 

واألسمدة  األرز  أسعار  ولكن  المزروعة  المساحة  زيادة  في  األرز  أسعار 
بحلول  العالمية(  األسعار  مع  جنب  إلى  )جنباً  حاداً  انخفاضاً  انخفضت 

بسعر  منتجاتهم  باعوا  المزارعين  أن  له  يؤسف  ومما  الحصاد.  موعد 
)على  األسمدة  أسعار  انخفاض  من  يستفيدوا  لم  ولكنهم  أقل،  جديد 

هبوط  قبل  واستخدامها  األسمدة  شراء  بسبب  المحصول(  ذلك  في  األقل 
ُحصد  الذي  الشتاء–الربيع  محصول  استفاد  األخرى  الناحية  ومن  األسعار. 

أسعار  في  المتوقعة  غير  الكبيرة  الزيادة  من   2008 عام  في  مبكراً 
وبالتالي   .)2 )الجدول  األرباح  في  حادة  زيادة  إلى  أفضى  ما  وهو  األرز، 

حدين. ذا  سيفاً  التوقيت  مسائل  تكون  أن  يمكن 
ازدادت  واألرباح  المزرعة  باب  مستوى  على  األسعار  أن  والخالصة 
ولكن  العالمية،  الغذاء  أزمة  خالل  الحاالت  من  الكثير  في  يبدو  فيما 

الشكل  )انظر  التقلب  زيادة  وتعني  مؤقتة.  زيادة  مجرد  كانت  الزيادة 
بالقيمة  المحلية  األسعار  معظم  عودة  جانب  إلى   )22 الصفحة   ،6

 2010 عام  من  الثاني  الربع  في  األزمة  قبل  ما  مستويات  إلى  الحقيقة 
من  المزارعين  تشجع  التي  الحوافز  أن   )21 الصفحة   ،5 )الشكل 

على  األجل  الطويل  االستثمار  زيادة  على  الصغيرة  الحيازات  أصحاب 
العرض(  جانب  من  األجل  القصيرة  االستجابة  )مقابل  المزرعة  مستوى 

ضعيفة. كانت 




