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  الدورة السادسة والستون
  *من جدول األعمال املؤقت) د (١٧البند 

  :املسائل املتعلقة بسياسات االقتصاد الكلي
          السلع األساسية

  االجتاهات والتوقعات العاملية املتعلقة بالسلع األساسية    
    

  مذكرة من األمني العام    
عيـة العامـة، بنـاء علـى طلبـها يف دورهتـا الرابعـة               يتشرف األمني العام بأن حييل إىل اجلم        

، هـذا التقريـر   ٢٠١٠ديـسمرب  / كانون األول٢١ املؤرخ   ٦٤/١٩٢والستني، الوارد يف قرارها     
املتعلق باالجتاهات والتوقعات العاملية املتعلقة بالـسلع األساسـية، مبـا يف ذلـك األسـباب الكامنـة           

ساسية، وذلك بصيغته اليت أعدهتا أمانة مؤمتر األمـم         وراء التقلبات الشديدة يف أسعار السلع األ      
  ).األونكتاد(املتحدة للتجارة والتنمية 
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تقرير أعدته أمانة مؤمتر األمـم املتحـدة للتجـارة والتنميـة عـن االجتاهـات                    
  والتوقعات العاملية املتعلقة بالسلع األساسية

  

  موجز  
ثين عشر املاضية من حـاالت اهلبـوط        تعافت أسواق السلع األساسية على مدى األشهر اال         

، فبلغــت ٢٠٠٩-٢٠٠٨الــيت شــهدهتا أثنــاء األزمــتني العــامليتني االقتــصادية واملاليــة خــالل الفتــرة   
إذ ارتفعـت أسـعار الـنفط     .  وسط أسواق متقلبة إىل حد غري اعتيـادي        ٢٠١١أرقاما قياسية يف عام     

. ٢٠٠٨تويات الـيت بلغتـها يف هنايـة عـام           اخلام واملعادن والفلزات الثمينة إىل أكثر مـن ضـعف املـس           
كما جتاوزت أسعار السلع األساسية الزراعية الرئيسية مبا فيها أسعار النب والذرة الـصفراء والقطـن                

املستويات اليت بلغتها منذ التقرير األخري عـن  ) مل ترتفع أسعار األرز رغم ذلك  (والشوفان والسكر   
  .٢٠٠٩ة بالسلع األساسية، الصادر يف عام االجتاهات والتوقعات العاملية املتعلق

يف االنتفاضــات الــشعبية وأحــداث الــشغب وســامهت الطفــرة يف أســعار الــسلع األساســية   
بشأن الغذاء اليت وقعت مؤخرا يف بعض البلدان حيث بلغت أشـدها نتيجـة لتـضخم أسـعار الغـذاء        

ــة األساســية  ( ــواد الغذائي ــةوارتفــاع تكــاليف ال ) وال ســيما أســعار امل ــسنوات األخــرية،  . طاق ويف ال
اجتذب ارتفـاع األسـعار يف جمموعـة واسـعة مـن الـسلع األساسـية واحتمـال تنـوع فوائـد جمموعـة                        
واسعة من الفرص االستثمارية، املستثمرين املضاربني إىل أسواق السلع األساسية، ومن ذلـك علـى           

وعـالوة علـى   . ات املتداولـة سبيل املثال صناديق التحوط ومؤشر السلع األساسية وصـناديق املؤشـر        
ذلك، فإن تزايد الطلب يف االقتـصادات الناشـئة ومـشاكل الـديون الـسيادية، وضـعف قيمـة دوالر                    

  .الواليات املتحدة والشواغل إزاء التضخم جعلت تلك األسواق مغرية للمستثمرين املضاربني
والتغريات الكـبرية غـري      يف األسعار    بية املترتبة على تزايد التقلبات    وقد دفعت اآلثار السل     

ــتجني       ــصادي للمن ــاه االقت ــاملي والرف ــذائي الع ــسلع األساســية، يف األمــن الغ ــة يف أســعار ال املتوقع
والصناعة والبلدان النامية املعتمدة على السلع األساسية دفعت إىل اختاذ إجراءات عامليـة تعاونيـة               

تقلبـات أسـعار املـواد الغذائيـة،     انظر على سـبيل املثـال، خطـة عمـل جمموعـة العـشرين املتعلقـة ب        (
ومن األمهية مبكان التوفيق على حنو فّعال بني املبـادرات العامليـة والـسياسات الوطنيـة                ). والزراعة

وتوفري املوارد الالزمة هلا وتنفيذها بغية معاجلة املسائل اهلامة اليت تؤثر يف التجارة الدولية بالسلع               
وينبغــي للتــدابري املتخــذة يف جمــال الــسياسة العامــة أن . اناألساســية وآفــاق التنميــة يف تلــك البلــد

  . هتدف إىل حتسني أداء األسواق لدورها وزيادة قدرة البلدان على التكيف مع الصدمات
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  احملتويات
الصفحة  

٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة    -أوال   
 فكساد مث ازدهـار ازدهار - الثروات املتقلبة : أحدث التطورات احلاصلة يف أسواق السلع األساسية        -ثانيا   

٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تارة أخرى      
٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التطورات احلاصلة يف جمموعات السلع األساسية الرئيسية                             -ثالثا   

٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . احملاصيل الزراعية والغذائية            -ألف     
١٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . احلراجة     -اء ـب    
١٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . النفط والغاز     : الطاقة    - جيم    
١٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . النفط اخلام      -دال     
١٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . طبيعي  ال غاز  ال  -هاء     
١٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حم   الف  -واو     
٢٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املعادن واخلامات والفلزات                -زاي     

٢٣ والدويللي االستجابات احملتملة للسياسات العامة على الصعيدين احمل: تقلب أسعار السلع األساسية  -رابعا   
٢٣. . . . . . . . . . . . . استجابات السياسات العامة إزاء تقلب أسعار السلع األساسية                                 -ألف     
٢٥. . . . . . . . . . . . . . . . . ات الدولية للسلع األساسية             التفاق   ا:  خطط إدارة العرض          -اء ـب    
٢٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . برامج دعم الدخل          -جيم     
٢٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . آليات إدارة املخاطر القائمة على أساس السوق                         - دال    
٢٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إدارة العائدات       -هاء     
٢٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . صناديق التثبيت          - واو    
٣٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التنويع وإضافة القيمة          -ي از    

٣١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املالحظات اخلتامية            -خامسا   
  املرفق

٣٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ة جتارة السلع األساسية            لََور أسعار السلع األساسية وأمْ             تطوّ     
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  مقدمة  -أوال   
يقدم هـذا التقريـر عـن االجتاهـات والتوقعـات العامليـة املتعلقـة بالـسلع األساسـية الـذي                 - ١

، ٦٤/١٩٢أعدته أمانة مؤمتر األمم املتحدة ملؤمتر التجارة والتنمية عمـال بقـرار اجلمعيـة العامـة        
  . لألسباب الكامنة وراء التقلبات الشديدة يف أسعار السلع األساسيةيقدم حتليال

 ما برحـت اجتاهـات      (A/64/184) عندما أُعّد التقرير األخري      ٢٠٠٩ومنذ منتصف عام      - ٢
أسعار السلع األساسية متضي بدافع الطلـب القـوي يف االقتـصادات اآلسـيوية الناشـئة، وجتديـد                  

ــة   ــة التنمي ــدان منظم ــشواغل إزاء    املخــزون يف بل ــاء ال ــصادي، وانكف ــدان االقت ــاون يف املي  والتع
أمــا الــسلع األساســية الــيت  . احتمــال امتــداد االضــطرابات املاليــة يف أوروبــا إىل أمــاكن أخــرى  

وعلــى . شــهدت أكــرب زيــادات يف األســعار فكانــت املــواد الزراعيــة اخلــام، والفلــزات واملعــادن
سية الزراعية مبعدالت متوسطة فيمـا عـدا أسـعار    النقيض من ذلك، ازدادت أسعار السلع األسا  

  ).مثل النب(بعض املشروبات املدارية 
ــة        - ٣ ــسلع األساســية غــري الزراعي وميكــن أن يعــزى شــطر كــبري مــن الطفــرة يف أســعار ال

والتقلبــات الــشديدة يف أســواق املــواد الغذائيــة خــالل األشــهر الــستة املاضــية إىل التــوترات          
 مثـل اجلزائـر واجلماهرييـة العربيـة         - العديد من البلـدان املنتجـة للـنفط           السياسية يف  -اجلغرافية  

كمـا سـاعد تنـامي      . )١(أمـاكن أخـرى   والنيجـر، ويف    )  البوليفاريـة  -مجهوريـة   (الليبية وفرتويال   
الطلب على املواد اخلام الالزمـة لالسـتخدام الـصناعي وتطـوير الـبىن األساسـية يف االقتـصادات           

وعــالوة علــى ذلــك، فقــد اجتــذبت  . فــاع أســعار تلــك الــسلع األساســية الناشــئة، يف دفــع ارت
ــضخم        ــشواغل إزاء الت ــات املتحــدة وال ــة دوالر الوالي ــسيادية وضــعف قيم ــديون ال ــشاكل ال م
استثمارات املـضاربة بالـسلع األساسـية وال سـيما الـنفط ومـشتقات صـكوك الفلـزات الثمينـة،                  

  .ساهم يف تقلبات األسواق مما
 إجـراءات عامليـة   يـد تقلـب األسـعار يف أسـواق الـسلع األساسـية إىل اختـاذ              وقد دفع تزا    - ٤

ومــا الغــرض مــن خطــة العمــل املتعلقــة  . سعي للوصــول إىل حلــول ممكنــةلــاتعاونيــة تــستهدف 
بتقلــب أســعار املــواد الغذائيــة والزراعــة الــيت نــشرهتا جمموعــة العــشرين الــيت تــضم االقتــصادات  

يس الفرنسي، سوى التخفيف من تقلب األسـعار علـى األمـن            السوقية الرائدة، حتت رعاية الرئ    
 - الـوطين واإلقليمـي والـدويل        -وهذه املبادرة وأمثاهلا اليت تتخذ على خمتلف الّصعد         . الغذائي

جيــب أن تنفــذ بفعاليــة وأن ختــضع ملزيــد مــن التطــوير إذا مــا أريــد هلــا أن تتــصدى بفعاليــة           
__________ 

 مليـون برميـل مـن الـنفط اخلفيـف      ٣٩ية العربية الليبية، اليت أّدت إىل اقتطاع  االضطرابات املدنية يف اجلماهري     )١(  
احللو عايل اجلودة من األسواق مسؤولة جزئيا عن االرتفاع احلـاد يف أسـعار الـنفط اخلـام الـيت بلغـت ذروهتـا               

  . دوالرا١٢٧عندما وصل سعر الربميل الواحد إىل 
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ــؤثر يف التجــارة با   ــصعبة الــيت ت ــدان    للتحــديات ال ــع البل ــة يف مجي ــاق التنمي ــسلع األساســية وآف ل
  .)٢(املعتمدة على السلع األساسية

والغرض من هذا التقرير هو اطالع الدول األعـضاء مـن خـالل اجلمعيـة العامـة، علـى                     - ٥
التحديات والفرص املقترنة بأسـعار األغذيـة والطاقـة احلاليـة املرتفعـة واملتقلبـة بالنـسبة للتجـارة                   

تعني إدارة الكــسب الكــبري املفــاجئ الــذي شــهدته العائــدات النــاجم عــن ارتفــاع  ويــ. والتنميــة
) مثــل الــنفط والغــاز واملعــادن والفلــزات الــصناعية والثمينــة(أســعار املــوارد الزراعيــة والطبيعيــة 

ويتعني باملثل التخفيـف مـن حـدة        . إدارة حكيمة إذا ما أريد هلا أن تترك أثرا دائما على التنمية           
. االســتقرار الــسياسي وانعــدام األمــن الغـذائي النامجــة عــن ارتفــاع أســعار األغذيــة خمـاطر عــدم  

ويوفر الفرع الثـاين حملـة مـوجزة عـن أحـدث التطـورات احلاصـلة يف أسـواق الـسلع األساسـية؛                       
ــسلع         ــسية لل ــار جمموعــات رئي ــث استعراضــا لألســعار واألســواق يف إط ــرع الثال ــضمن الف ويت

 الفـرع   جز، واملعـادن والفلـزات؛ ويـو      )الطاقة(ة، والنفط والغاز    الزراعة واألغذي : األساسية هي 
ــة يف جمــال الــسياسة العامــة لتقلــب أســعار الــسلع األساســية، علــى      الرابــع االســتجابات املمكن

ويتـضمن مرفـق هـذا      . وتـرد يف الفـرع اخلـامس املالحظـات اخلتاميـة          . الصعيدين احمللي والدويل  
  .ع األساسية وأمولة جتارة السلع األساسيةالتقرير مناقشة بشأن تطور أسعار السل

  
ــية    -ثانيا    ــواق الـــسلع األساسـ ــلة يف أسـ ــورات احلاصـ ــروات : أحـــدث التطـ الثـ

   ازدهار فكساد مث ازدهار تارة أخرى- املتقلبة
من املسلّم به عموما أن الفترة اليت انقضت منذ أواخر اخلمسينيات من القـرن املاضـي                  - ٦

 يف أسعار السلع األساسية، حدثت األوىل منـهما يف الفتـرة بـني              شهدت حاليت ازدهار كبريتني   
وقـد بـدا االرتفـاع يف أسـعار     . ٢٠٠٢ وحدثت الثانية بـدءا مـن عـام     ١٩٨٠ و   ١٩٧٣عامني  

، ٢٠٠٨ و ٢٠٠٦، وخباصـة يف الفتــرة بــني  ٢٠٠٨ و ٢٠٠٢الـسلع األساســية يف الفتـرة بــني   
 املاليـة العامليـة الـيت       األزمـة وأدت  . غذيـة بدا بشكل خاص يف أسعار الفلزات والنفط اخلـام واأل         

 مشـل طائفـة     ٢٠٠٨ إىل هبوط يف األسعار منذ منتصف عام         ٢٠٠٩-٢٠٠٨حدثت يف الفترة    
ــب           ــاملي وضــعف طل ــصعيد الع ــى ال ــو عل ــاطؤ النم ــية، يف ضــوء تب ــسلع األساس ــن ال واســعة م

  .املستهلكني يف معظم االقتصادات العاملية
رعيـة مـن الـسلع األساسـية هنـضت بقـوة مـن تعثرهـا منـذ                  غري أن مجيـع اجملموعـات الف        - ٧

ــرة     ــيت وقعــت يف الفت ــة ال ــواد اخلــام     ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨األزم ــعار الفلــزات وامل ، لدرجــة أن أس
__________ 

ألساسية بأهنا البلدان اليت متثل صادراهتا من السلع األساسية ما يزيـد عـن              ُتعّرف البلدان املعتمدة على السلع ا       )٢(  
  . يف املائة من إمجايل صادراهتا من البضائع٦٠
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ــها أســعارها يف عــام     ــذروة الــيت بلغت ــة واملــشروبات جتــاوزت ال انظــر الــشكل  (٢٠٠٨الزراعي
 أكثـر مـن الـضعف ولـئن ظلـت           إىل) وال سـيما الـنفط اخلـام      (وارتفعت أسـعار الطاقـة      ). األول

 يف  ١٢٠وارتفعت أسعار املعادن والفلزات الصناعية والثمينـة بنـسبة          . أدىن من ذرواهتا السابقة   
وجتـاوزت أسـعار املنتجـات      . ٢٠٠٩-٢٠٠٨املائة عن أخفض نقطة بلغتها يف منتصف الفترة         

ــسية   ــة الرئي ــة والغذائي ــة (الزراعي ــة الزراعي ــواد ا ) األغذي ــام  واملــشروبات وامل ــة األرق خلــام الزراعي
وحبلـول منتـصف    ). انظـر الـشكل الثـاين      (٢٠٠٨القياسية السابقة اليت بلغتها يف منتـصف عـام          

، متتعـت الـسلع األساسـية بفتـرة ازدهـار دامـت مخـس سـنوات، وهـي أطـول فتـرة             ٢٠٠٨عام  
ة، بعـد   وأوسعها نطاقا يف أعقاب احلرب العامليـة الثانيـ        ) بعد طول اخنفاض  (ارتفاع يف أسعارها    

  .حوايل ثالثني سنة تقريبا من تقلب أسعارها ما بني منخفضة ومتوسطة عموما
  

  الشكل األول
  مؤشر األونكتاد ألسعار السلع األساسية غري النفطية    

  ١٠٠ = ٢٠٠٠، ٢٠١١مايو / إىل أيار١٩٦٠يناير /كانون الثاين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  . األونكتاد إحصاءات:املصدر

اجتاهات األسعار صـعودا
ــرة ــا يف الفتــــــ وهبوطــــــ

٢٠٠٧-٢٠٠٦

اجتاهات األسعار صـعودا
ــسعينيات ــا يف التـ وهبوطـ

من القرن املاضي

اجتاهات األسعار صـعودا
ــسبعينيات ــا يف الـ وهبوطـ

  من القرن املاضي

 )بالقيمة احلالية للدوالر(مؤشرات األسعار جلميع اجملموعات 

٣٥٠      
٣٠٠        
٢٥٠      
٢٠٠        
١٥٠      
١٠٠        
٥٠      
-  

  ١٩٦٠  ١٩٦٥  ١٩٧٠  ١٩٧٥  ١٩٨٠  ١٩٨٥  ١٩٩٠  ١٩٩٥  ٢٠٠٠  ٢٠٠٥  ٢٠١٠ 

)حمسوبة حبقوق السحب اخلاصة(مؤشر األسعار جلميع اجملموعات 
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  احلاصلة يف جمموعات السلع األساسية الرئيسيةالتطورات   - ثالثا  
يقدم هذا الفرع حملة عامة عن حالـة األسـواق واألسـعار املتعلقـة باجملموعـات الرئيـسية             - ٨

. الزراعة واألغذية، والطاقة، واملواد اخلام الزراعيـة، واملعـادن والفلـزات    : للسلع األساسية وهي  
ــة العظمــى لالرتفاعــا   ــة   وميكــن أن ُتعــزى الغالبي ــة األخــرية يف أســعار األغذي ت احلــادة يف اآلون

ارتفـاع الطلـب    : الزراعية والسلع األساسية غري األغذية الزراعية إىل أساسـيات الـسوق، وهـي            
ــد (علــى الــسلع األساســية يف االقتــصادات الناشــئة    ، وأمنــاط األحــوال )وال ســيما الــصني واهلن

ــة    ــتغريات املناخي ــادة ال ــادة حــدوث الفيــضانات واجلفــاف  (اجلويــة الــسيئة النامجــة عــن زي ؛ )زي
ــات        ــة املخزون ــاطق؛ وقل ــة يف بعــض املن ــو اإلنتاجي ــدالت من ــوط مع  وأواخنفــاض احملاصــيل وهب

وعـالوة  . خنفاض يف مستويات املخزون؛ وزيادة ندرة األراضي الصاحلة للزراعة وشّح امليـاه           اال
اجلديـدة خـالل فتـرة      على ذلك، أدى ضعف االستثمار يف استكشاف املعادن والتكنولوجيات          

وإضـافة إىل ذلـك، أثّـر    . التسعينيات مـن القـرن املاضـي، إىل نقـص يف العـرض يف هـذا القطـاع              
املعونــات، والقيــود علــى التــصدير، والــشروط  (ختفــيض قيمــة الــدوالر والــسياسات احلكوميــة  

واع الوقـود   فالـشروط املتعلقـة بـأن     . يف أسعار الـسلع األساسـية     ) املتعلقة بأنواع الوقود األحيائية   
) مثل الذرة وزيـت النخيـل وقـصب الـسكر         (األحيائية رمبا أدت إىل حتويل سلع غذائية رئيسية         

  . زراعية إىل غرض آخر غري إنتاج األغذية وصوب إنتاج الوقوديوأراض
 السياسية األخرية يف البلدان املنتجة للنفط يف الـشرق          -وقد زادت التوترات اجلغرافية       - ٩

) والـبرتين (ريقيـا مـن تفـاقم املـسار التـصاعدي احلـاد يف أسـعار الـنفط اخلـام                    األوسط ومشـال أف   
وأخــريا، أدت زيــادة اســتثمارات املــضاربة يف الفلــزات  . ٢٠١١خــالل الربــع األول مــن عــام  

حيــث ينظــر إليهمــا مبثابــة بوليــصة تــأمني ضــد اخنفــاض معــدالت النمــو          (الثمينــة واملعــادن  
أدت أيـضا إىل زيـادة يف       )  والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي       االقتصادي يف بلدان منظمـة التعـاون      

  .٢٠١٠يونيه /أسعار هذه السلع األساسية منذ حزيران
  

  احملاصيل الزراعية والغذائية  -ألف   
. ٢٠١١فربايـر   /بلغ مؤشر األونكتاد ألسعار السلع األساسية الزراعية ذروته يف شباط           - ١٠

وشـهد  . ألساسـية الزراعيـة قـد ارتفعـت يف هنايـة األمـر      ويبني الشكل الثاين بـأن أسـعار الـسلع ا       
مؤشرا أسـعار املـواد اخلـام الزراعيـة زيـادة حـادة بـسبب أوجـه الـنقص يف العـرض النامجـة عـن                          

واخنفــض مؤشــر . األحــوال اجلويــة الرديئــة والطلــب القــوي يف االقتــصادات اآلســيوية الناشــئة   
 قبـل أن يرتفـع بـشدة ليـصل إىل           ٢٠١٠أونكتاد ألسعار األغذية خالل النصف األول من عام         



A/66/207
 

8 11-43640 
 

ــر /ذروة يف شــباط ــشكل الثالــث  (٢٠١١فرباي ــغ متوســطه  )ال ــرة مــن  ٢٦٩، وبل  نقطــة يف الفت
 يف املائـة عــن نفـس الفتــرة مــن   ٢١، بارتفــاع نــسبته ٢٠١١مـايو  /ينـاير إىل أيــار /كـانون الثــاين 

ــةمبــا يف ذلــك بالنــسبة للطاقــة  (وارتفــع معــّدل التــضخم األساســية  . ٢٠١٠ عــام يف ) واألغذي
، ٢٠١١أبريـل   / يف املائة يف نيـسان     ٦,٩ إىل نسبة    ٢٠١٠ يف املائة يف عام      ٦البلدان النامية من    

 يف املائــة يف ٩يف حــني جتــاوز التــضخم العــاملي يف أســعار األغذيــة يف البلــدان الناميــة نــسبة         
لـى كاهـل   وميكن القول أن عبء غالء أسعار األغذية وتقلبـها يقـع ع   . )٣(٢٠١١فرباير  /شباط

  .البلدان املنخفضة الدخل إىل حد أكرب من غريها نسبيا
  

  الشكل الثاين
  مؤشرات أسعار جمموعات السلع األساسية الزراعية    

  ١٠٠ = ٢٠٠٠، ٢٠١١مايو / إىل أيار٢٠٠٧يناير /كانون الثاين

  .األونكتاد إحصاءات: املصدر

__________ 
مؤشـــرات ”، )العاصـــمة(، واشـــنطن ٢٠١١يونيـــه /حزيـــران: البنـــك الـــدويل، اآلفـــاق االقتـــصادية العامليـــة   )٣(  

  ).من النص اإلنكليزي (٦٧، الصفحة “التضخم

٤٠٠ 
  
  

٣٥٠ 
  
  

٣٠٠ 
  
  

٢٥٠ 
  
  

٢٠٠ 
  
  

١٥٠ 
  
  

١٠٠

٢٠
٠٧

-
٠١

٢٠
٠٧

-
٠٤

٢٠
٠٧

-
٠٧

  

٢٠
٠٧

-
١٠

٢٠
٠٨

-
٠١

٢٠
٠٨

-
٠٤

٢٠
٠٨

-
٠٧

٢٠
٠٨

-
١٠

٢٠
٠٩

-
٠١

٢٠
٠٩

-
٠٤

٢٠
٠٩

-
٠٧

٢٠
٠٩

-
١٠

٢٠
١٠

-
٠١

٢٠
١٠

-
٠٤

٢٠
١٠

-
٠٧

٢٠
١٠

-
١٠

٢٠
١١

-
٠١

٢٠
١١

-
٠٤

األغذية
، والزيوتالزيوت النباتية

املشروبات املدارية
املواد اخلام الزراعية
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وب الغذائيـة والزيـوت النباتيـة       ارتفع مؤشر أسعار األغذية مدفوعا بأسعار أعلـى للحبـ           - ١١
وال ُيعـّد هـذا أمـرا هامـا بالنـسبة ألفريقيـا             ). انظـر الـشكل الثالـث     (واللحوم ومنتجـات األلبـان      

بسبب احملاصيل اجليدة من الـذرة البيـضاء والـذرة الـصفراء، فيمـا خـال منطقـة القـرن األفريقـي                      
ا، تتـسم أسـعار زيـت الطعـام     ويف آسـي . اليت تفاقم فيهـا انعـدام األمـن الغـذائي بـسبب اجلفـاف             

  .باالرتفاع بوجه خاص) مثل القمح(وبعض احلبوب الغذائية 
    

  الشكل الثالث
  ٢٠١١- ٢٠٠٨مؤشر األونكتاد ألسعار األغذية،     

١٠٠ = ٢٠٠٠  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
    

  .األونكتاد: املصدر
  

٣١٠  
  

٢٩٠  
  

٢٧٠  
  

٢٥٠  
    

٢٣٠  
    

٢١٠  
    

١٩٠  
    

١٧٠  
    

١٥٠ 
  ٠١-٢٠٠٨  ٠٧-٢٠٠٨  ٠١-٢٠٠٩ ٠٧-٢٠٠٩ ٠١-٢٠١٠ ٠٧-٢٠١٠ ٠١-٢٠١١ 
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Vegetable oils

Sugar
Wheat

Maize

Beef

  الشكل الرابع
  ٢٠١١-٢٠١٠، مؤشرات األسعار لسلع غذائية خمتارة

)١٠٠=٢٠٠٠( 
  
 

 

 

 

 

 

 

  
  
 
    
 ).األونكتاد(إحصاءات مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية   :املصدر  
    

 دوالراً  ٣٦٠، عنـد    ٢٠١١مـايو   /وبلغ السعر املرجعي للقمح أعلـى مـستوياته يف أيـار            - ١٢
 دوالراً  ٣٦٤، عنـد    ٢٠١١فربايـر   / بقليل من الـسعر املـسجَّل يف شـباط         أدىنللطن الواحد، أي    

 غـري واضـحة     ٢٠١٢-٢٠١١ما زالت التوقعات بشأن حماصيل القمح للفتـرة         و. للطن الواحد 
  . واالحتاد األورويب األمريكيةبسبب األحوال اجلوية غري املواتية يف الواليات املتحدة

 والـــذرة والـــسكر ، واصـــلت أســـعار األرز٢٠١٠مـــن عـــام وخـــالل النـــصف األول   - ١٣
وحتـسنت  ). الـشكل الرابـع    (٢٠١١فربايـر   /تراجعها بوجه عام، مث ارتفعت باطراد حىت شـباط        

 بــسبب ســوء األحــوال اجلويــة يف البلــدان  ٢٠١٠أســعار األرز خــالل الربــع الثالــث مــن عــام   
 نظـراً  ٢٠١١املنِتجة اآلسيوية الكربى، لكنه من غـري املـرجَّح أن تواصـل ارتفاعهـا خـالل عـام        

الـذرة الـصفراء يف الفتـرة       وجـرى تـداول     ). الشكل اخلامس (للكميات الكبرية املتاحة للتصدير     
، وكانـت قـد بلغـت ذروهتـا آنـذاك          ٢٠٠٨ بأسعار أعلى مـن مـستويات عـام          ٢٠١٢-٢٠١١

 دوالراً ١٦٠ يف املائــة، مــن ٩٨إذ ارتفعــت أســعار الــذرة الــصفراء بنــسبة ). الــشكل اخلــامس(

الزيوت النباتية
 الذرة الصفراء

القمح

السكر

حلم البقر
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أبريـــل / دوالراً للطـــن الواحـــد يف نيـــسان٣١٨ إىل ٢٠١٠يونيـــه /للطـــن الواحـــد يف حزيـــران
وعـالوة علـى    . ٢٠١١مايو  / دوالرات للطن الواحد يف أيار     ٣٠٩ قبل أن تتراجع إىل      ،٢٠١١

، يف حفـز الطلـب      )٤(ذلك، ساعدت زيـادة اسـتهالك املنتجـات احليوانيـة، وال سـيما يف الـصني               
ــاير /ويف كــانون الثــاين. ٢٠١١-٢٠١٠علــى الــذرة إلطعــام احليوانــات يف الفتــرة    ، ٢٠١١ين

 مـن سـنتات الواليـات       ٢٩,٦ يف املائة لتصل إىل ذروهتا عنـد         ٩٥ارتفعت أسعار السكر بنسبة     
 الواحـد يف     اإلنكليزي  سنتاً للرطل  ١٥,٢ الواحد، بعدما كانت عند       اإلنكليزي املتحدة للرطل 

الصني واهلند، والتحـول املتزايـد      ووهذا عائد إىل تزايد الطلب يف إندونيسيا        . ٢٠١٠مايو  /أيار
ــسكر  يف اســتخدام  ــاج قــصب ال ــانولاإلإلنت ــسكر إىل  . يث  ســنتاً ٢١,٩٥واخنفــضت أســعار ال

ــزيللرطــل ــار  اإلنكلي ــائض يف    ٢٠١١مــايو / الواحــد يف أي ــادت عــن ف  علــى أســاس تقــارير أف
 ماليني طن متري مـن القيمـة اخلـام، يف وقـت كـان املنِتجـون                 ١٠,٣ حوايل   -حمصول السكر   

متزايــد الزيــادة يف ، تأكــدت علــى حنــو  ٢٠١٠ومنــذ عــام . يــستجيبون فيــه الرتفــاع األســعار 
أسعار السكر من جراء ارتفاع الطلب العاملي املتوقـع علـى الـسكر املكـرَّر، يف ظـل مـستويات                    

  .العجز املنتظرة يف األسواق
، ٢٠١١فربايـر   / يف شـباط   ٣٧٤وبلغت مؤشـرات أسـعار زيـوت الطعـام ذروهتـا عنـد                - ١٤

ويعتمـد تقلـب األسـعار     . ٢٠١١ مـايو / يف أيار  ٣٤٧إىل  )  يف املائة  ٧,٢بنسبة  (قبل أن تتراجع    
يف أســواق زيــوت الطعــام، بدرجــة كــبرية، علــى آفــاق العــرض والطلــب يف البلــدان الرئيــسية     

وبالنظر إىل أن الصني هي أكـرب مـستهلك للزيـوت النباتيـة يف              . املنِتجة واملصدِّرة للبذور الزيتية   
وبوجــه خــاص فــول  (يــة  علــى إمــدادات البــذور الزيتيــة العامل “تــأثري الــصني”العــامل، يكتــسي 

وتتعلق اثنتـان مـن أكثـر املـسائل إثـارة           . وأسواقها، أمهية أساسية بالنسبة آلفاق السوق     ) الصويا
للجدل بـشأن أسـواق الزيـوت والبـذور الزيتيـة بإنتـاج أنـواع الوقـود األحيـائي وزيـت النخيـل                 

 والنمـو   ،الدوليـة   بالنـسبة للتجـارة    كـبرية إذ تنطوي هاتان املسألتان علـى آثـار         . بشكل مستدام 
 ويعكــس االرتفــاع الكــبري   .ي البيئــشــراف  واإل، واألمــن الغــذائي ، واالســتثمار،االقتــصادي

ــدرجيياً يف         ــصاً ت ــسي، تقل ــشكل رئي ــة األخــرية، ب ــة يف اآلون ــذور الزيتي ــعار الب ــاجئ يف أس واملف
ــسية       ــستوردة الرئيـ ــدان املـ ــب يف البلـ ــرد للطلـ ــو مطـ ــاً بنمـ ــة، مقرونـ ــدادات العامليـ ــر(اإلمـ  انظـ

  ). الثاين الشكل

__________ 
التقديرات بأن الصني، اليت ُتعد ثاين أكرب مستهلك للذرة يف العامل بعد الواليات املتحدة، قـد ضـاعفت                  تفيد    )٤(  

  . أعوام١٠ مرة من استخدامها للذرة قياساً مبا كانت تستخدمه قبل ٤٧



A/66/207
 

12 11-43640 
 

بـاطراد،  املـشروبات املداريـة     ، ارتفع مؤشر أسعار     ٢٠٠١ديسمرب  /ومنذ كانون األول    - ١٥
وُسـجل هبـوط بنـسبة      ). الـشكل الثـاين    (٢٠١١مـايو   / يف أيـار   ٢٨٥، إىل ذروة بلغت     ٧٥من  
ــسعر القياســي املركــب   ٥،٤ ــة يف ال ــة،ملنظمــة الــنب  يف املائ ــدره     الدولي مــن متوســط شــهري ق
مـايو إىل متوسـط شـهري       /يف شـهر أيـار    اإلنكليـزي    سنتات الواليات املتحدة للرطل      من ٢٢٨
  . يونيه/ يف شهر حزيران اإلنكليزي من سنتات الواليات املتحدة للرطل٢١٥,٦قدره 

    
  الشكل اخلامس

  ٢٠١١-٢٠٠٠االجتاهات يف مؤشرات أسعار احلبوب على الصعيد العاملي، 
)١٠٠=٢٠٠٠(  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .إحصاءات األونكتاد  :ملصدرا  
    

الواحد يف كـانون    اإلنكليزي   دوالر للرطل    ١,٦٠وبلغت أسعار الكاكاو ذروهتا عند        - ١٦
بيـد أن األسـعار هبطـت       . )٥( ذلك أساساً إىل العجز يف اإلمـدادات       ويعزى،  ٢٠١٠يناير  /الثاين

واحــــد يف الاإلنكليــــزي  دوالر للرطــــل ١،٣٩إىل أدىن مــــستوى هلــــا يف ثالثــــة أشــــهر عنــــد 
 الواحـد   اإلنكليـزي   دوالر للرطـل   ١،٥٨، قبل أن تتحسن تدرجيياً لتبلـغ        ٢٠١٠أغسطس  /آب

وشــهد أغلــب املنــتجني األفارقــة . ، لتــسقط ثانيــةً يف وقــت الحــق٢٠١١فربايــر /حبلــول شــباط
__________ 

  )٥(  International Cocoa Organization, “Cocoa market review: May 2010” (London, 2010). Available from: 

http://www.icco.org  
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 ٢٠١١يونيـه  /ففي حزيـران . حصاداً جيداً يف سنة احملصول احلالية نظراً لألحوال اجلوية املواتية    
 مليـون طـن، وهـو       ١,٢٨٦سبيل املثـال، بلـغ حجـم حماصـيل الكاكـاو يف كـوت ديفـوار                 على  

  ). ٦ ()٦( يف املائة مما كان مسجالً للفترة نفسها من املوسم السابق٢٢رقم أعلى بنسبة 
 يف ١٣٩وارتفــع مؤشــر أســعار املــواد اخلــام الزراعيــة بــصورة مطــردة بعــد هبوطــه إىل    - ١٧
وظلت أسـعار املطـاط الطبيعـي    . ٢٠١١فرباير / يف شباط٣٠٣، حيث بلغ ٢٠٠٩مارس  /آذار

 نظــراً إىل الطلــب القــوي علــى اإلطــارات يف اقتــصادات      ٢٠١١-٢٠١٠مرتفعــة يف الفتــرة  
ممــا يــؤثر علــى أســعار املطــاط     ) (الــنفط اخلــام (األســواق الناشــئة وارتفــاع تكــاليف الطاقــة     

ة يف البلـدان املنِتجـة الرئيـسية،        ، وانقطاع اإلمـدادات مـن جـراء سـوء األحـوال اجلويـ             )التركييب
وتعـزَّز هـذا االجتـاه      . كتايلند اليت ُتعد أكرب املنتجني يف العامل، والصني، وفييت نـام، وكمبوديـا            

 ٢,٣ عنـد    ٢٠١١مـارس   /أيضاً من خالل نشاط القطن الذي بلغ سـعره ذروة تارخييـة يف آذار             
املائـــة قياســـاً مبتوســـط عـــام   يف ٢٧٠زيـــادة نـــسبتها بالواحـــد، أي اإلنكليـــزي دوالر للرطـــل 

 يف سـياق زيـادة الطلـب        ٢٠١٠-٢٠٠٩وتراجع اإلنتاج العاملي من القطن يف الفترة        . ٢٠٠٩
  .املتوقعة على األلياف من جانب اهلند والصني

  
  احلراجة  -باء   

ــصنوبرية مبعــدل      - ١٨ ــرة مــن   ٢,١ارتفعــت أســعار األخــشاب غــري ال ــة خــالل الفت  يف املائ
 دوالراً، لكنـــها ١٤٢,١، وبلغـــت ذروهتـــا عنـــد ٢٠١٠يوليـــه /إىل متـــوزينـــاير /كـــانون الثـــاين

). الـشكل الـسادس    (٢٠١١مـايو   / دوالراً حبلـول أيـار     ١٣٣,٩تراجعت على حنـو مـستمر إىل        
 يف املائـــة ١٠بنـــسبة ) okoume  وsapele(ويف املقابـــل، ارتفعـــت أســـعار األخـــشاب املداريـــة 

)sapele (يف املائـــة ٢٣ و )okoume (والفتـــرة ٢٠١٠هر اخلمـــسة األوىل مـــن عـــام بـــني األشـــ 
، وهو اجتاه قد يفسَّر بزيادة الطلـب علـى بنـاء املنـازل املؤقتـة يف اليابـان           ٢٠١١نفسها من عام    

ولعل زيادة الطلب املسجَّلة نتيجـةً للتحـسن الطفيـف          . مارس/عقب الزلزال الذي وقع يف آذار     
لــدان الناميــة اآلســيوية، وبدرجــة أقــل، يف  يف االقتــصاد العــاملي وأثــره علــى قطــاع البنــاء يف الب  
  .البلدان املتقدمة، قد أسهمت أيضاً يف ارتفاع األسعار

__________ 
  )٦(  ICCO (2010). Cocoa Market Review May 2010. (http://www.icco.org).  
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  الشكل السادس
   ٢٠١١-١٩٨٠أسعار األخشاب املدارية، 

  )بدوالرات الواليات املتحدة للمتر املكعب(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  .إحصاءات األونكتاد  :املصدر  
    

  النفط والغاز: الطاقة  - جيم  
ــد  - ١٩ ــة     يعتم ــة األولي ــن الطاق ــاملي م ــتهالك الع ــى  االس ــا عل ــي   أساس ــاز الطبيع ــنفط والغ  ال

ويستهلك الشرق األوسط الـنفط والغـاز الطبيعـي بكميـات كـربى، يف حـني يـشكل                  . والفحم
وتـسجِّل آسـيا أعلـى    . الفحم والنفط مصدري الطاقة الرئيسيني يف منطقة آسيا واحملـيط اهلـادئ      

ك الطاقة، ويدفعها يف ذلـك الـتغريات الدميغرافيـة وارتفـاع مـستويات              معدالت النمو يف استهال   
ــتهالك     . الـــدخل ــاس إىل اسـ ــسبياً بالقيـ ــنخفض نـ ــرد مـ ــة للفـ ــة األوليـ ــتهالكها للطاقـ ــن اسـ لكـ

ويوجز الشكل السابع اجتاهات األسواق الرئيسية للنفط والغـاز الطبيعـي           . االقتصادات املتقدمة 
  .والفحم
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  الشكل السابع
يناير /عار الشهرية للنفط اخلام والغاز الطبيعي والفحم للفترة من كانون الثاينمتوسط األس

  ٢٠١١مايو / إىل أيار٢٠٠٧
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
، وصـندوق النقـد الـدويل، اإلحـصاءات املاليـة الدوليـة             )ألسـعار الـنفط اخلـام     (إحصاءات األونكتـاد      :املصدر  

  ).ألسعار الغاز الطبيعي والفحم(
    

  النفط اخلام  -دال   
أبريـل  /ويف نيـسان  . ٢٠١٠ دوالراً للربميـل خـالل عـام         ٧٩بلغ متوسط أسعار الـنفط        - ٢٠

 دوالراً مـن    ١١٦,٣٠، ارتفع متوسط السعر الشهري للنفط اخلام بـشكل مفـاجئ إىل             ٢٠١١
، وهـو مـا يقـرب مـن ثالثـة أضـعاف مـستواه يف كـانون                  )٧(دوالرات الواليات املتحدة للربميل   

__________ 
ــاد  )٧(   ــة خلــام الربنــت يف اململكــة املتحــدة، وخــام ديب و    : إحــصاءات األونكت وســت ” متوســط األســعار اليومي

  .، بعد وزهنا بالتساوي“تكساس إنترميدييت
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)بدوالرات الواليات املتحدة للربميل(النفط اخلام



A/66/207
 

16 11-43640 
 

ــابق، أي    ٢٠٠٨رب ديـــــسم/األول ــا دون أعلـــــى معـــــدل دوري ســـ ــه يبقـــــى مـــ ــاً أنـــ ، علمـــ
ــل يف متــوز   ١٣٢,٥٠ ــات املتحــدة للربمي ــه /دوالراً مــن دوالرات الوالي ويف ظــل . ٢٠٠٨يولي

استمرار ضعف دوالر الواليات املتحدة، وزيـادة الطلـب، وعـدم االسـتقرار يف منطقـة الـشرق                  
منظمـة البلـدان    لـسوق وحـصص إنتـاج       ا ياتأساسـ األوسط ومشال أفريقيا، والفصل التـام بـني         

، وتراجــع االحتياطيــات، يواجــه ســوق الــنفط أســئلة تنطــوي علــى   )وبــكاأل (رة للــنفطاملــصدِّ
  .حتديات بشأن القدرة على التنبؤ بتطور أسعار النفط على األمدين القصري واملتوسط

، شــهد متوســط ٢٠١٠نــوفمرب /ينــاير إىل تــشرين الثــاين/ويف الفتــرة مــن كــانون الثــاين  - ٢١
ــني    ــات ب ــشهرية تقلب ــات املتحــدة   ٨٥  و٧٤األســعار ال ــشكل ( دوالراً مــن دوالرات الوالي ال

 أساســياتوعــززت .  دوالراً للربميــل٦١,٧٩، أي ٢٠٠٩، ممــا يفــوق متوســط عــام  )الــسابع
 قويـة   طفـرة كمـا أدَّى انتعـاش الـصناعة والتجـارة إىل           . ٢٠١٠لسوق ارتفاع األسعار يف عـام       ا

، بلـغ متوسـط الزيـادة يف الطلـب العـاملي علـى الـنفط                ٢٠١٠ويف عـام    . لى الـنفط  يف الطلب ع  
لكـن  . ، مما ميثل أكثر من ضعفي متوسط منوه خـالل العقـد املاضـي             )٨( برميل يومياً   مليون ٢,٨

ومل تتمكن البلـدان املنِتجـة للـنفط مـن غـري األعـضاء يف               . العرض مل يسجِّل منواً بالوترية نفسها     
، فيمـا اقتـصر منـو       ٢٠١٠ مليون برميل يوميـاً يف عـام         ١,١ العرض إال بواقع     األوبك من زيادة  

  ).الطبيعي مبا يف ذلك سوائل الغاز( مليون برميل يومياً ٠,٧ناتج األوبك على 
 ٢٠١١يونيـــه / وحزيـــران٢٠١٠ديـــسمرب /وشـــهدت الفتـــرة مـــا بـــني كـــانون األول   - ٢٢

، فقـَد متوسـط     ٢٠١٠ديـسمرب   /ن األول ففي كانو . مستوى عالياً من التقلبات يف سوق النفط      
 دوالراً مـن دوالرات الواليـات املتحـدة         ٩٠سعر النفط اخلـام اسـتقراره النـسيب متامـاً، وجتـاوز             

 دوالراً  ١١٦,٣٠وواصلت أسـعار الـنفط مـسارها التـصاعدي، وبلغـت ذروهتـا عنـد                . للربميل
ر هـذه الزيـادة املفاجئـة       وتفـسَّ . ٢٠١١أبريل  /من دوالرات الواليات املتحدة للربميل يف نيسان      

وأدَّت االضـطرابات الـسياسية     . يف األسعار أساساً بتقلص العـرض واسـتمرار النمـو يف الطلـب            
يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا إىل خسارة اإلمدادات الواردة مـن اجلماهرييـة العربيـة                

، وأثـارت خمـاوف بـشأن        مليـون برميـل يوميـاً      ١,٣اخلام احللو اخلفيـف بواقـع       النفط  الليبية من   
ورغم ارتفـاع األسـعار، يتـسم منـو الطلـب مـن             . حدوث انقطاعات أخرى يف إمدادات الطاقة     

وقـد أسـهمت عوامـل    . جانب البلدان النامية باملرونة، وال سيما من جانب بلدان آسيا الناشـئة       
ملـستثمرين  أخرى أيضاً يف ارتفاع أسعار النفط، منها ضعف دوالر الواليات املتحدة وأنـشطة ا    
  .املاليني يف أسواق العقود اآلجلة للسلع األساسية والتوقعات املتعلقة بالنمو االقتصادي

__________ 
  )٨(  International Energy Agency, “Oil market report” (Paris, 16 June 2011).  
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زيــادة بــشأن ىل اتفــاق إ يف التوصــل  األوبــك فــشلعقــب، ٢٠١١ هونيــي/حزيــرانيف و  - ٢٣
 مليـوين برميــل  إخـراج  وافقـت الــدول األعـضاء يف الوكالـة الدوليـة للطاقــة علـى      نتـاج الـنفط،  إ

 يومـاً، وذلـك   ٣٠لفترة أوليـة مـدهتا    ، حلاالت الطوارئا املخصصةخمزوناهت من النفط من يومياً
التعويض عن االنقطاع يف اإلمدادات الواردة من اجلماهريية العربية الليبيـة           ) أ: (لتحقيق ما يلي  

واالستجابة للزيـادة املومسيـة يف الطلـب إىل حـني وصـول كميـات الـنفط اإلضـافية املقـررة مـن                  
وقـد اسـتجابت    . دعم االنتعـاش االقتـصادي    ) ب(دان املنِتجة الرئيسية إىل األسواق العاملية؛       البل

األســواق علــى الفــور هلــذه اخلطــوة، إذ هبطــت أســعار العقــود اآلجلــة خلــام الربنــت ونــاميكس  
  . يف املائة على التوايل٤,٦ يف املائة و٦,١إىل ) “وست تكساس إنترميدييت”(

فرطة يف سوق النفط أن تكبح الطلب وأن حتدَّ من وتـرية االنتعـاش              وميكن للتقلبات امل    - ٢٤
كما ميكـن الرتفـاع أسـعار الـنفط أن يـؤدي إىل حتـوالت كـبرية يف توزيـع            . االقتصادي العاملي 
وبالنـسبة للبلـدان املـصدِّرة الـصافية للـنفط، مـن شـأن ارتفـاع األسـعار أن                   . الثروة بـني البلـدان    

ات اجلاريــة، ممــا يولِّــد اإليــرادات احلكوميــة ويعــزز اإلنفــاق   يــؤدي إىل حتــسني حــساب العمليــ 
أمـا بالنـسبة للبلـدان الناميـة املـستوردة الـصافية للـنفط، فلقـد أدَّى ارتفـاع أسـعار الـنفط                       . العام

  .والغذاء إىل زيادة معدالت التضخم والعبء املايل
  

  طبيعيالغاز ال  -هاء   
ــاز الطب     - ٢٥ ــاملي مــن الغ ــسبة  تقلــص االســتهالك الع ــام  ١,١يعــي بن ــة يف ع  ٢٠٠٩ يف املائ

، حتسن الطلب على الغاز بـشكل ملحـوظ نتيجـةً لالنتعـاش             ٢٠١٠ويف عام   . )٩(بسبب األزمة 
ويف الواليـات املتحـدة     . االقتصادي والطقس البارد بصورة استثنائية يف نـصف الكـرة الـشمايل           

 دوالراً مـن    ٤٥٦,٥٧ ذروتـه عنـد      اليت ُتعد أكرب ُمنتج للغاز يف العامل، بلغ سعر الغـاز الطبيعـي            
). الـشكل الـسابع   (٢٠٠٨يونيه /دوالرات الواليات املتحدة لكل ألف متر مكعب يف حزيران     

 دوالراً مـــن دوالرات الواليـــات ١٥٨، بلـــغ متوســـط ســـعر الغـــاز الطبيعـــي ٢٠١٠ويف عـــام 
ــامي         ــسجَّلة يف عــ ــستويات املــ ــن املــ ــثري مــ ــعر أدىن بكــ ــو ســ ــه، وهــ ــم انتعاشــ ــدة رغــ املتحــ

ســعر الغــاز  يف  تقلبــات٢٠١١وشــهدت األشــهر اخلمــسة األوىل مــن عــام . ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧
  .  دوالراً من دوالرات الواليات املتحدة١٦٢  و١٤٣ضمن نطاق 

لـسوق دور الغـاز الطبيعـي يف أي خطـة تنويـع ملـصادر الطاقـة يف            ا أساسياتوستحدِّد    - ٢٦
منــذ  “غــري التقليديــة”لطبيعــي فعلــى جانــب العــرض، يــشهد تطــوير مــصادر الغــاز ا. املــستقبل

__________ 
  )٩(  U.S. Energy Information Administration, “International Energy Outlook 2010” (Washington D.C., U.S. 

Department of Energy, July 2010)..  
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، علـى    الطبقـة الفحميـة     املستخلص من  يثانإلنتاج الغاز الطَفَلي والغاز احلبيس وامل      ٢٠٠٠ عام
وأدَّى ما يسمَّى بثورة الغاز الطَفَلي إىل زيادة هائلـة يف إمـدادات   . ازدهاراً حقيقياً سبيل املثال،

 كمـا أن  ،أسـعار الغـاز عنـد مـستوى متـدن     الغاز الطبيعي يف سوق الواليات املتحدة مـع إبقـاء          
ووفقـاً للوكالـة الدوليـة للطاقـة،     . هذه الثورة تقف وراء تغيري أمناط جتارة الغاز الطبيعي املـسيَّل          

 يف املائة من اإلنتاج الـذي جيـري تـسويقه يف الواليـات        ٦٠أصبح الغاز غري التقليدي ميثل اآلن       
ي غري التقليدي يف الواليات املتحدة وبلدان أخـرى         وسينشأ عن منو إنتاج الغاز الطبيع     . املتحدة

أثر بعيـد املـدى علـى منـاطق        )  الطبقة الفحمية   املستخلص من  يثانمع إنتاجها من امل   (كأستراليا  
أخرى مـن العـامل، وبوجـه خـاص، علـى االقتـصادات الناشـئة الـيت تـسعى إىل تنويـع مـصادرها             

  .ى النمو االقتصاديللطاقة هبدف تلبية طلبها على الطاقة واحلفاظ عل
وسيخضع الطلب أساسـاً للنمـو االقتـصادي العـاملي والقـدرة التنافـسية للغـاز الطبيعـي                    - ٢٧

. قياســاً مبــصادر الطاقــة األخــرى علــى صــعيد الــسعر واألثــر النــاجم علــى البيئــة والــسالمة           
ستؤثر على الطلب عوامل أخرى، كالقُرب من مصدر اإلمـداد والتطـورات التكنولوجيـة               كما

  . والسياسات احلكومية
ويــشكل الغــاز الطبيعــي واحــداً مــن أكثــر أنــواع الوقــود األحفــوري نظافــة، مــع أنــه       - ٢٨
  لكـن  . بالقياس إىل الطاقة املتجددة والطاقـة النوويـة        انبعاثات الكربون يزال يسجل تلكؤاً يف      ال

لـى سـبيل املثـال،      وع. يف جمال تنويع مصادر الطاقة على الـصعيد العـاملي آخـذة يف النمـو              أمهيته  
إىل زيادة حصة الغاز الطبيعـي يف       ) ٢٠١٥-٢٠١١(هتدف خطة الصني اخلمسية الثانية عشرة       
. )١٠( يف املائـة   ٨,٣ إىل   ٢٠٠٨ يف املائـة يف عـام        ٣,٨خطة تنويع مصادرها للطاقة األوليـة مـن         

ن إىل  يف حمطة فوكوشيما النووية يف اليابـان بـبعض البلـدا          ٢٠١١ودفع احلادث الذي وقع عام      
إعادة النظر يف سياسـاهتا للطاقـة النوويـة، والتحـول إىل الطاقـة املتجـددة والغـاز الطبيعـي لتلبيـة                      

 حمطة نووية واالستعاضة عنـها،      ١٧وقررت أملانيا مثالً إغالق     . الطلب على الطاقة يف املستقبل    
. )١١(ل بالغـاز  ، بالطاقة املتجددة ومبحطات توليد الطاقة الكهربائية اليت تعمـ         ٢٠٢٢حبلول عام   

  .وستترك هذه السياسات آثاراً كبرية على الطلب العاملي على الغاز الطبيعي يف املستقبل
  

__________ 
  )١٠(  International Energy Agency, World Energy Outlook 2011 (Paris, 2011).  
  )١١(  “Germany energy plan seen as viable”, Financial Times, 21 June 2011.  
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  الفحم    -واو   
، بلغــــت نــــسبة الفحــــم مــــن اإلمــــدادات العامليــــة للطاقــــة األوليــــة   ٢٠٠٨يف عــــام   - ٢٩
ة، مـع أنـه يواجـه    ل الوقود الرئيسي لتوليد الطاقة الكهربائي، وهو ال يزال يشكِّ    )١٢(املائة يف ٢٧

ففـي االحتـاد األورويب   . املزيد من املنافسة من جانـب الغـاز الطبيعـي ومـصادر الطاقـة املتجـددة            
  . ١٩٩٠على سبيل املثال، ما برح استخدام الفحم يتراجع منذ عام 

ولقد أصـبحت منطقـة آسـيا واحملـيط اهلـادئ مركـزاً عامليـاً إلنتـاج الفحـم واسـتهالكه                       - ٣٠
، زاد إنتــاج الفحــم واســتهالكه ٢٠١٠ إىل عــام ٢٠٠٩لفتــرة املمتــدة مــن عــام ويف ا. وجتارتــه

وتعترب الصني واهلنـد     .)١٣( يف املائة على التوايل    ٧,٦ يف املائة و     ٦,٣على الصعيد العاملي بنسبة     
ر وأسـتراليا هـي أول بلـد مـصدِّ     .)١٤(من أول ثالثـة بلـدان منتجـة ومـستهلكة للفحـم يف العـامل             

  .زال اليابان أكرب بلد مستورد له يف العاملتوال للفحم يف العامل، 
، بلغـــت ٢٠٠٨-٢٠٠٢الـــسلع األساســـية يف الفتـــرة لطفـــرة الـــيت شـــهدهتا وخـــالل ا  - ٣١

 دوالراً مـن  ١٩٣ (٢٠٠٨يوليـه  /األسعار الـشهرية للفحـم احلـراري األسـترايل ذروهتـا يف متـوز       
 دوالراً مــن دوالرات ٦٥قبــل أن تــنخفض إىل ) دوالرات الواليــات املتحــدة لكــل طــن متــري

ــات املتحــدة  ــارس /يف آذار) الوالي ــاملي    ٢٠٠٩م ــصادي الع ــراً إىل الكــساد االقت ــشكل (، نظ ال
أبريــل /وزاد ســعر الفحــم، مــدعوماً بالطلــب القــوي مــن الــصني، اعتبــاراً مــن نيــسان ). الــسابع
 وعلى الرغم مما شهده سعر الفحـم مـن تقلـب يف املـدى القـصري، فقـد واصـل اجتاهـه              . ٢٠٠٩

بلـغ متوسـط    ،  ٢٠١٠ويف عـام    . ٢٠١١ينـاير   /التصاعدي وبلـغ ذروة دوريـة يف كـانون الثـاين          
بلـغ يف أثنـاء الربـع األول مـن           دوالرات مـن دوالرات الواليـات املتحـدة و         ١٠٦أسعار الفحم   

  .  دوالراً من دوالرات الواليات املتحدة١٣٥ ،٢٠١١عام 
افحــة تغــري املنــاخ، مــن املــرجح أن تعتمــد ومــع تكثيــف اجلهــود العامليــة الراميــة إىل مك  - ٣٢

الفحــم يف الــسوق العــاملي، يف املــدى املتوســط، علــى اتفاقــات وسياســات احلــد مــن    توقعــات 
  . انبعاثات الكربون، وتطوير تكنولوجيا جتميع ثاين أكسيد الكربون وختزينه

  

__________ 
  )١٢(  International Energy Agency, “Key world energy statistics 2010” (Paris, 2010).  
  )١٣(  BP statistical review of world energy: June 2011” (London, 2011)“ .   ات إىل البيانـات  تـستند هـذه التقـدير

  .املتعلقة باملكافئ ملليون طن من النفط
 .املرجع نفسه  )١٤(  
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  املعادن واخلامات والفلزات    -زاي   
ــّج  - ٣٣ ــادن واخل سـ ــعار املعـ ــرة  لت مؤشـــرات أسـ ــاداً يف الفتـ ــاً حـ امـــات والفلـــزات ارتفاعـ

، ودفــع النحــاس والرصــاص والزنــك هبــذا االرتفــاع يف األســعار الــذي جــاء     ٢٠١١-٢٠١٠
 بـصفة خاصـة،     ٢٠٠٩ويف عـام    . استجابة لالنتعاش األقوى من املتوقع يف االقتصادات الناشئة       

تراجــع االســتهالك  يف املائــة، يف حــني ٢٤زاد الطلــب الــصيين علــى الفلــزات اخلسيــسة بنحــو  
ــة يف ســائر أحنــاء العــامل ١٣,٥بنــسبة  وواصــلت أســعار الفلــزات اجتاههــا التــصاعدي   .  يف املائ

العـرض وقـوة الطلـب      قلـة   نظـراً إىل مـزيج مـن        ) الشكل الثـامن   (٢٠١١-٢٠١٠خالل الفترة   
ص وخـالل الـسنوات القليلـة املقبلـة، مـن املتوقـع أن يـؤدي نقـ                . من البلدان اآلسيوية والربازيـل    

يف مـا يتعلـق     لتوهـا   االستثمار يف منـاجم جديـدة، إىل جانـب مـا يكتنـف احلالـة مـن صـعوبات                    
ــن االنكمــاش يف العــرض      ــد م ــدين، إىل املزي ــدرات التع ــع مــستوى ق ــذا النحــو،   . برف ــى ه وعل

اســتمر الطلــب يف االرتفــاع باملعــدالت الــيت لوحظــت يف الــسنوات األخــرية، فقــد تواصــل    إذا
  . ا يف املدى املتوسطأسعار الفلزات ارتفاعه

  
  الشكل الثامن

  ٢٠١١مايو /أيار-٢٠٠٧يناير /مؤشرات أسعار الفلزات غري احلديدية، كانون الثاين
)١٠٠ = ٢٠٠٠(  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .)األونكتاد(إحصاءات مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية : املصدر
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عت أسعار املعـادن واخلامـات   ، ارتف٢٠٠٨ إىل عام ٢٠٠٣املمتدة من عام  ويف الفترة     - ٣٤
والفلزات إىل مستويات قياسية بسبب طلب آسيا عليها؛ غـري أن بدايـة األزمـة املاليـة عكـست                   
اجتـــاه الطلـــب علـــى معظـــم هـــذه الـــسلع األساســـية ممـــا أدى الحقـــاً إىل اخنفاضـــات شـــديدة   

وأسـهم  وأدى اخنفاض حجم الطلـب أيـضاً إىل زيـادة مـستويات املخـزون العـاملي                . األسعار يف
  .يف خفض األسعار

، ارتفعـت   ٢٠٠٩ففـي عـام     . ٢٠٠٩وتشهد أسعار النحاس مساراً تصاعدياً منذ عام           - ٣٥
وواصــلت األســعار . األســعار إىل أكثــر مــن الــضعف نظــراً إىل أن الــصني اســتمرت يف الطلــب 

ــشديد عــام   ــا ال ــاج     ٢٠١٠ارتفاعه ــة االســتثمارات يف إنت  نتيجــة العــرض احملــدود نظــراً إىل قل
ووفقاً للفريق الدراسـي الـدويل املعـين بالنحـاس، مـن املتوقـع أن يزيـد العجـز الـسنوي                     . ملناجما

 ٣٧٧ ٠٠٠إىل ) ٢٠١٠ طـن عـام    ٢٥٠ ٠٠٠ املقـدر بنحـو    (لنقياملرتقب يف إنتاج النحاس ا    
ويف ما يتعلق باجتاه منو الطلب، مـن املتوقـع أن ترتفـع مـستويات االسـتهالك                 . ٢٠١١طن عام   

 حيــدث تــأثرياً كــبرياً علــى األســعار إذا كانــت قــدرة العــرض املتاحــة لتلبيــة هــذا   ســريعاً ممــا قــد
وميكن لعدم اليقني الـذي يـسود الـسوق بـسبب عوامـل منـها االضـطرابات                 . الطلب غري كافية  

الـــسياسية يف منطقـــة الـــشرق األوســـط ومشـــال أفريقيـــا، والـــتغريات يف الـــسياسات التجاريـــة   
ــو   ــزال توهوكـ ــاب زلـ ــة، وأعقـ ــؤثر    والنقديـ ــاج ويـ ــز اإلنتـ ــلباً يف عجـ ــؤثر سـ ــان، أن يـ  يف اليابـ

  . األسعار على
 يف أعقـاب    ٢٠٠٨لت أسعار الرصاص والزنك والنيكل والقصدير اخنفاضاً عام         وسّج  - ٣٦

 واتبعـت اجتاهـاً     ٢٠٠٩تراجع الطلب الناجم عن الكساد العاملي ولكنها عادت فارتفعت عـام            
وعكـست الزيـادة    . ة منـو النـواتج املكـررة للـصني         نظـراً إىل تـسارع وتـري       ٢٠١٠تصاعدياً عـام    

استهالك الرصـاص مرحلـة إعـادة ختـزين وارتفاعـاً يف اسـتخدامه مـن جانـب قطـاع صـناعة                       يف
 ولكنـه   ٢٠١٠ يف املائـة عـام       ١٦,٣وزاد اسـتهالك الزنـك بنـسبة        . السيارات علـى حـد سـواء      

 خلفيـة الطلـب القـوي       وارتفعـت أسـعار القـصدير علـى       . ٢٠١١شهد زيادة بطيئـة نـسبياً عـام         
ــان حنــو       يف ــا، والــصني، والياب ــة كوري ــايوان الــصينية، ومجهوري آســيا وبلغــت حــصة مقاطعــة ت
  . يف املائة من االستهالك يف املنطقة ٨٥
وقــد ارتفــع . ويعتــرب الــذهب مــالذاً آمنــاً تقليــدياً يف األوقــات الــيت ينعــدم فيهــا الــيقني    - ٣٧

 أعقــاب األزمــة املاليــة نظــراً إىل أن أســواق األســهم الطلــب علــى الــذهب ارتفاعــاً متواضــعاً يف
 يف املائة بـسبب الكـساد       ٣٢ بنسبة   ٢٠٠٩ أن أسعار الذهب ارتفعت عام       إالّ. شهدت هبوطاً 

يف أوروبا والواليات املتحـدة، والطلـب القـوي مـن جانـب آسـيا، ال سـيما يف الـصني واهلنـد؛                       
ــة عــا٢٤وارتفعــت األســعار مــرة أخــرى بنــسبة    ــة ذلــك العــام  ٢٠١٠م  يف املائ  فــشهدت هناي
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وأســهمت جمموعــة متنوعــة مــن  ). الــشكل التاســع( دوالراً ١ ٣٩٠مــستويات قياســية بلغــت  
العوامل يف زيادة أسعار األونـصة مبـا فيهـا تراجـع سـعر الـدوالر، واخنفـاض معـدالت الفائـدة،                      

جديـداً بلـغ   لت أسعار الذهب رقماً قياسياً    ، سجّ ٢٠١١يونيه  /ويف حزيران . وتصاعد التضخم 
 دوالراً لألونــصة نظــراً إىل أن املــستثمرين جلــأوا إىل الــذهب عقــب االنتعــاش املؤقــت   ١ ٥٢٨
كل مـن الواليـات املتحـدة وأوروبـا، وال سـيما بـسبب اسـتمرار مـشاكل الـديون الـسيادية                       يف
ــورو  يف ــة الي ــضاً صــناديق   . حمــيط منطق ــستثمرون أي ــشتري امل ــة  وي يف ســوق املؤشــرات املتداول

وكـان  . اق املالية مما يتيح التعرض لسوق الذهب دون فرض ضـرورة شـراء املنـتج املـادي                األور
لعدم اليقني يف التعاطي مع أزمة الديون احلكومية يف أوروبا دور أيضاً يف ارتفاع سعر الـذهب                

  . إىل مستوى قياسي جديد
    

  الشكل التاسع 
  ٢٠١١مايو / أيار- ٢٠٠٧يناير / أسعار الذهب، كانون الثاين

  
  )بالدوالر لألونصة الواحدة(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ).ألونكتادا(احصاءات مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية : املصدر
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االسـتجابات احملتملـة للـسياسات العامـة        : تقلب أسـعار الـسلع األساسـية        - رابعا  
  والدويللي على الصعيدين احمل

  
  عار السلع األساسيةاستجابات السياسات العامة إزاء تقلب أس   -ألف   

ز هذا الفرع على التقلبات الكبرية اليت شهدهتا أسواق الـسلع األساسـية يف اآلونـة               يركِّ  - ٣٨
األخرية، وتأثري تقلب األسـعار علـى البلـدان الناميـة، واالسـتجابات احملتملـة للـسياسات العامـة            

  . والدويللي على الصعيدين احمل
وكانـت الطفـرة   . ة تقلبـاً كـبرياً يف العقـد املنـصرم     ولقد شهدت أسعار الـسلع األساسـي        - ٣٩

 األكثـر وضـوحاً منـذ عقـود عديـدة مـن             ٢٠٠٨ وعـام    ٢٠٠٢اليت شـهدهتا األسـعار بـني عـام          
وعالوة على ذلك، يربز اخنفاض األسعار الذي أعقب بدايـة          . حيث القوة واملدة وسعة النطاق    

وعــدد الــسلع األساســية الــيت   بــسبب حدتــه ٢٠٠٨األزمــة العامليــة األخــرية يف منتــصف عــام   
، ٢٠١٠، ال ســـيما منــذ صـــيف  ٢٠٠٩ومنــذ منتـــصف عــام   . تــأثرت بــه علـــى حــد ســـواء   

باسـتثناء بعـض    (برحت األسعار العاملية للسلع األساسية تـسجل ارتفاعـاً حثيثـاً مـرة أخـرى                 ما
  ). ٢٠١١النكسات املؤقتة يف الربع الثاين من عام 

ي شـهدته أسـواق الـسلع األساسـية، مبـا يف ذلـك             وهناك تفسريات عديدة للتقلـب الـذ        - ٤٠
وقـد اجتـذب ارتفـاع األسـعار     . مـن األصـول  يسمى بأْمَولة السلع األساسية باعتبارها صنفاً      ما
جمموعــة واســعة مــن الــسلع األساســية واحتمــال تنــوع فوائــد جمموعــة واســعة مــن الفــرص     يف

سلع األساســـية وصـــناديق صـــناديق التحـــوط ومؤشـــر الـــ(االســـتثمارية املـــستثمرين املـــضاربني 
ويف الفتــرة املمتــدة مــن  . إىل أســواق الــسلع األساســية ) علــى ســبيل املثــال املؤشــرات املتداولــة 

ــام ٢٠٠٣ عــام ــضاربة يف مؤشــرات    ٢٠٠٨ إىل ع ــديرات إىل أن اســتثمارت امل ، أشــارت التق
ل وسـتناقش املــسائ .  بليـون دوالر ٢٠٠ بليــون دوالر إىل حنـو  ١٥الـسلع األساسـية زادت مـن    

ــد مــن التفــصيل         ــسلع األساســية مبزي ــة جتــارة ال ــسلع األساســية وأْمَول ــة بتطــور أســعار ال املتعلق
  . املرفق يف
وتــبني املقارنــات علــى املــدى الطويــل أن التقلــب الــذي شــهدته األســعار مــؤخراً لــيس      - ٤١
ــة   غــري ــسلع الفردي ــسبة إىل ال ــسبوق بالن ــنفط،      .)١٥(م ــال، ظــل تقلــب أســعار ال ــى ســبيل املث فعل
، رغـــم كونـــه ملحوظـــاً، أدىن بكـــثري مـــن ذروة ارتفـــاع هـــذه األســـعار يف بدايـــة   ٢٠٠٨ معـــا

__________ 
  )١٥(  O. Calvo-Gonzales, R.. Shankar and R Trezzi, “Are commodity prices more volatile now? A Long-Run 

Perspective”. World Bank Policy Research Working Paper No. 5460, (Washington, D.C., World Bank, 

 )October 2010.  
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 يف اآلونة األخـرية بالنـسبة   اتساعها أن سرعة تقلبات األسعار وإالّ.  من القرن املاضي  السبعينيات
وعلـى حنـو أكثـر حتديـداً،         .)١٦(يزاهنا بوضوح عن سـابقاهتا    ميإىل جمموعة واسعة من أسعار السلع       

كان حجم  م آخر طفرة يف أسعار األغذية والفلزات كان يفوق املتوسط التارخيي، فيما فإن حج 
  . أكرب  أسعار النفط مشاهباً للمتوسطات التارخيية، مع أنه حدث بسرعةهنوض
أمــا التفاوتــات يف األســعار الــيت ميكــن التنبــوء هبــا، أي تلــك الــيت تتبــع اجتاهــاً راســخاً      - ٤٢
وتصبح التفاوتـات يف األسـعار إشـكالية        . معروفة، فقلما تكون إشكالية   تظهر أمناطاً مومسية     أو

تسبب بعدم اليقني، إما ألنه ال ميكن توقعهـا أو ألهنـا ال تعكـس التغـيريات يف أساسـيات                   تحني  
ويثري تقلب األسعار القلـق حـني يفـضي إىل سـلوك يتجنـب اجملازفـة حيمـل علـى اختـاذ                    . السوق

ــة   ــرارات اســتثمارية غــري فعال ، أي حــني يتــسبب  “مفرطــاً”وحــني يــصبح تقلــب األســعار   . ق
، ينبغـي أن يعـاجل مـن خـالل           على إدارته  ملنتجني واملستهلكني ابأشكال من اخللل تتجاوز قدرة      

  .السياسات، مبا يف ذلك آليات الدعم، على الصعيدين الوطين والدويل
دارتـه بـشكل صـحيح،      وميكن للتقلب الشديد يف أسعار السلع األساسـية، إذا مل تـتم إ               - ٤٣

 تعقـد  وميكـن لتـدفقات اإليـرادات املتقلبـة وغـري املؤكـدة أالّ      . أن خيلف آثاراً سلبية على التنمية  
وميكـن لتقلـب    . اإلدارة املالية فحـسب بـل كـذلك ختطـيط امليزانيـة والتخطـيط الطويـل األجـل                 
ة العجـز التجـاري     األسعار أيضاً أن يقوض اجلهود اإلمنائية عن طريـق تثبـيط االسـتثمار، وزيـاد              

ل عمومــاً  األساســية تــشكِّلــسلعواملزيــد مــن اإلفقــار لألســر املعيــشية، ال ســيما وأن قطاعــات ا 
األقـل  البلـدان   مصدر الرزق الرئيسي لشرائح واسعة من السكان يف البلدان املنخفضة الدخل و           

لـسلع األساسـية    وميكن للتقلبات يف ميزان التبادل التجاري اليت أدى إليهـا تقلـب أسـعار ا              . منواً
أن ختلف أيضاً آثاراً سلبية عميقة على التنمية من خـالل التـأثري علـى أسـعار الـصرف الفعليـة،                      

  .وبالتايل زيادة تكلفة االقتراض من اخلارج واحلد من القدرة على خدمة الديون اخلارجية
وقد جرت حماوالت عديـدة علـى الـصعيدين الـدويل واحمللـي للحـد مـن تقلـب أسـعار                       - ٤٤

.  للمنــتجني“جمزيــة”الــسلع األساســية وختفيــف آثارهــا، وذلــك هبــدف ضــمان عائــدات تعتــرب 
 مـن أجـل    لـدخل برامج لدعم ا  ) ب(خطط إلدارة العرض؛    ) أ(ومشلت االستراتيجيات السابقة    

آليـات  ) ج( على السلع األساسية من اخنفاض عائـدات التـصدير؛           عتمدةمحاية البلدان النامية امل   
ــسوق؛   إدارة املخــاطر ال ــى ال ــة عل ــرادات ) د(قائم ـــ( ؛)١٧(خطــط إدارة اإلي ــع  ) ه ــرامج التنوي ب
  .والقيمة املضافة

__________ 
  )١٦(  J. Baffes and Haniotis, “Placing the 2006/08 commodity price boom into perspective” 

World Bank Policy Research Working Paper No. 5371, (Washington, D.C., World Bank,  

 )July 2010.  
  )١٧(  IMF (2007). “The role of fiscal institutions in managing oil revenue boom” (SM/07/88) 

(Washington D.C., March 2007).  
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  التفاقات الدولية للسلع األساسيةا: خطط إدارة العرض  -باء   
 مبحـاوالت سـابقة لوضـع سياسـة دوليـة           ، يف إطار األونكتاد   قام اجملتمع اإلمنائي الدويل      - ٤٥

 . شأهنا التصدي لتقلب األسعار وتثبيـت إيـرادات املنـتجني   للسلع األساسية قابلة لالستمرار من 
 وجـرت املوافقـة عليـه يف        ١٩٧٤أغـسطس   / رح برنامج متكامـل للـسلع األساسـية يف آب         واقُت

وقـت   ويف. ١٩٧٦يف عـام    ) األونكتـاد (الدورة الرابعة ملـؤمتر األمـم املتحـدة للتجـارة والتنميـة             
سـلة مـن    وليـة للـسلع األساسـية خبـصوص         اتفاقات د الحق، أطلقت مفاوضات من أجل وضع       

ل املخزونات االحتياطية حبيـث حتـد مـن         سوف متوّ التفاقات  وارتئي أن تلك ا   . السلع األساسية 
وأنـشىء الـصندوق املـشترك للـسلع     . تقلبات األسـعار وتثبتـها عنـد مـستويات جمزيـة للمنـتجني       

الوحيــد الــذي واجلديــد  اتفــاق الــسلع األساســية أن إالّ .)١٨(األساســية بوصــفه مرفــق التمويــل 
ــشمل  ــسلع األساســية       شــروطاًي ــل لل ــامج املتكام ــه يف ســياق الربن ــاوض علي ــصادية ومت التف  اقت

التفاقـات  األخـرى كا  التفاقـات   الدويل بـشأن املطـاط، يف حـني ألغيـت ا          االتفاق  لألونكتاد هو   
  . بشأن القصدير والسكر على سبيل املثال

. إدارة العــرض يف العديــد مــن البلــدان الناميــة ذت جمــالس التــسويق أيــضاً خطــط  ونفّــ  - ٤٦
ــق       ــة ومرافـ ــات الوطنيـ ــق املخزونـ ــن طريـ ــعار عـ ــات دوراً يف تثبيـــث األسـ وأدت تلـــك املنظمـ

مـن القـرن    املخزونات االحتياطية، إمنا مت تفكيكهـا إىل حـد كـبري يف الثمانينيـات والتـسعينيات                 
  .يف إطار برامج التكيف اهليكلياملاضي 

ــول    - ٤٧ ــاً يف العــامل هــي منظمــة البلــدان       وميكــن الق إن أكثــر خطــط إدارة العــرض جناح
استقرار األسعار يف أسواق النفط الدولية مـع إيـالء          ”فهدفها كفالة   ). األوبك(املصدرة للنفط   

 .)١٩(“املراعاة الواجبة ملصاحل البلـدان املنتجـة ولـضرورة ضـمان إيـرادات ثابتـة للبلـدان املنتجـة                  
وعلـى الـرغم مــن   . تعـديل احلـصص دوريــاً مـع ظـروف الـسوق     ولتحقيـق هـذا اهلـدف، جيـري     

منظمــة الــيت تقــوم هبــا عــرض البعــض املــشاكل املتعلقــة بتطبيــق نظــام احلــصص، ســاعدت إدارة 
األوبك عموماً علـى تثبيـت أسـعار الـنفط العـاملي، ممـا زاد بالتـايل مـن إمكانيـة التنبـؤ بعائـدات                       

دين واملـستهلكني أيـضاً للـتحكم باإلمـدادات         واستخدم التحـاور بـني املـور      . التصدير للمنتجني 
  .إىل األسواق، مما أضفى املزيد من االستقرار على االقتصاد العاملي املعتمد على النفط

  
__________ 

، حيز النفاذ سوى    ١٩٨١مل يدخل االتفاق املنشئ للصندوق املشترك للسلع األساسية، الذي اعتمد يف عام               )١٨(  
 .، مع تعليق العمل بنافذته األوىل لتمويل املخزونات االحتياطية١٩٨٩يف عام 

-http://www.nccr-trade.org/publication/oil-supply-managment-practices-the-organization-ofانظـــــــــــــــــــر   )١٩(  

petrloleum-exporting-countries-opec-under-the-w.  
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  برامج دعم الدخل  -جيم   
ــنقص يف        - ٤٨ ــيت هتــدف إىل التعــويض عــن ال ــضي ال ــل التعوي ــق التموي مل يكــن مــصري مراف

لـسلع  الدوليـة ل  تفاقـات   االصري أحـسن حـاالً مـن        الدخل وعن صدمات األسـعار يف األجـل القـ         
، مـن   ٢٠٠٢ العديد من السلع األساسية، حىت أوائل عام      ملعاناة  ذلك جزئياً   يعزى  األساسية، و 

مرفـق   )أ: (شـهرة عـن مرافـق التمويـل التعويـضي هـي            وأكثر األمثلـة  . يف األسعار عاملي  هبوط  
ــدو      ــد ال ــصندوق النق ــابع ل ــارئ الت ــضي والط ــل التعوي ــق   )١٩٨٨(يل التموي ــذي ســبقه مرف ، ال

نظام تثبيت حـصائل التـصدير التـابع         )ب  (؛  ١٩٦٣بدأ عمله يف عام      الذي التمويل التعويضي 
القـصري األجـل املعنيـة مبواجهـة الـضعف           االحتـاد األورويب للتمويـل     وأداة ،)٢٠(لالحتاد األورويب 

جمموعـة   وةفريقيـ األدول ال، واليت تساعد أكثر األعضاء ضعفا يف جمموعة )V - FLEX( املسماة
ــدان  ــادئ   بل ــة احملــيط اهل ــة البحــر الكــارييب ومنطق ــة    ،منطق ــة املالي ــأثري األزم ــى ت  يف التغلــب عل

  .واالقتصادية العاملية والتخفيف من آثارها االجتماعية
ــوط املؤقــت          - ٤٩ ــار اهلب ــيني آث ــضي والطــارئ تل ــل التعوي ــق التموي وكــان اهلــدف مــن مرف

وهـو   . تصدير البضائع دون االجتاه املتوسـط األجـل يف بلـد معـني       ألسباب خارجية يف إيرادات   
يسعى إىل تزويـد البلـدان الـيت تفتقـر إمـا لالحتياطيـات الكافيـة أو للقـدرة علـى االقتـراض مـن                         
اخلـــارج، بإمكانيـــة متهيـــد ســـبيل االســـتهالك الـــوطين يف مواجهـــة صـــدمة مؤقتـــة يف حـــصائل 

عنـصر التمويـل التعويـضي يف مرفـق التمويـل           وتشمل شروط األهلية للحـصول علـى        . التصدير
أو الفـائض يف اسـترياد احلبـوب        /التـصدير و   النقص املؤقـت يف    )أ: (التعويضي والطارئ ما يلي   

مـشكلة يف ميـزان    )ب(نتيجة لعوامل تتجاوز إىل حد كـبري نطـاق سـيطرة الـسلطات؛        الغذائية  
  . يف معاجلة املشكلةاالستعداد للتعاون مع صندوق النقد الدويل  )ج( املدفوعات؛

وبرامج دعم الدخل إذ تنشد أهدافاً مماثلة ألهداف اآلليات التعويضية تـوفر محايـة مـن        - ٥٠
حاالت اهلبوط احلاد يف حـصائل الـصادرات، وتراعـي، يف هـذا الـصدد، جانـب أسـعار الـسلع                     

ارة والواليــات املتحــدة، مــثالً، أنــشأت وكالــة إد    . األساســية وكــذلك اهلبــوط يف العائــدات   
تأمني احملاصيل وغـري ذلـك مـن خطـط          لشركة االحتادية   ال إلدارة برامج    ١٩٩٦املخاطر يف عام    

وتــستند  .)٢١(إدارة املخــاطر الــيت ال صــلة هلــا بالتــأمني والــيت تــساعد علــى دعــم الزراعــة احملليــة 
، الربامج عموماً إىل بيع تأمني احملاصيل من خالل مساسرة تعاقديني جمازين مـن القطـاع اخلـاص             

تأمني احملاصيل تؤمن التغطية عن طريق توفري تسهيالت إعـادة التـأمني            لشركة االحتادية   الولكن  
  ). التأمني املدعم أي(

__________ 
مثة خمططان آخـران للتمويـل التعويـضي مهـا نظـام االحتـاد األورويب حلمايـة وتطـوير إنتـاج املعـادن، وبرنـامج                           )٢٠(  

 .مويل التعويضيسويسرا للت

  )٢١(  http://www.rma.usda.gov/.  



A/66/207  
 

11-43640 27 
 

ال يراعي تأمني احملاصيل األكثر تقليديـة إال اخلطـر الـذي لـه صـلة بالعائـدات                   وعادةً  - ٥١
، ولكن ميكـن اجلمـع      )صولاليت قد حتصل أثناء سنة جين احمل      ‘‘ املادية’’احلماية من اخلسارة    (

. بينــه وبــني آليــات التخفيــف مــن املخــاطر يف جمــال األســعار حبيــث يــؤمن محايــة شــاملة           
يـــستخدم حاليـــاً إال عـــدد قليـــل مـــن البلـــدان، مثـــل جنـــوب أفريقيـــا وإثيوبيـــا وكينيـــا      وال

 خمططات لتأمني احملاصيل، إال أن تغري املناخ يزيد مـن تفـاقم هـذا النـوع مـن                   -  )٢٢(ومالوي
ملخاطر، ومـن احملتمـل أن تـصبح وجاهـة هـذه املخططـات هامـة بـشكل متزايـد وأن ختـضع                       ا

وجيري النظر يف مبـادرة لوضـع خمطـط مـن هـذا القبيـل                .)٢٣(لنقاش حاد يف املستقبل القريب    
يف جامايكــا، علــى ســبيل (املخــاطر يف بلــدان منطقــة البحــر الكــارييب  التــأمني ضــد لتجميــع 

خمـاطر الكـوارث يف منطقـة البحـر     ضـد  تـأمني  ال، وقد يدعمه مرفق )املثال، يف ما يتعلق بالنب 
  .الكارييب، الذي ال يغطي حالياً الزراعة

  
  آليات إدارة املخاطر القائمة على أساس السوق   - دال  

 وعلـى خلفيـة مـن التقـدم احملـدود الـذي أحرزتـه               -منذ التسعينات مـن القـرن املاضـي           - ٥٢
  األساسـية  ملـشاكل الـسلع    الدولية على حـد سـواء يف تـصديها        خمططات تثبيت األسعار احمللية و    

 تركز االنتباه على استخدام اآلليات القائمة على أسـاس الـسوق مـن أجـل                -يف البلدان النامية    
املتعلقـة  وهي أدوات ترمي إىل مواجهة التعرض للمخـاطر         . إدارة خماطر أسعار السلع األساسية    

وعــادة مــا يــتم االجتــار بعقــود  . ريهــا مــن املؤســسات مــن خــالل األســواق املاليــة وغ باألســعار
مثـل لنـدن    (املشتقات ذات الصلة يف بورصات السلع األساسـية الدوليـة يف أهـم املراكـز املاليـة                  

وهذه اآلليات تسمح، من الوجهة التقنية، للمنتجني أو حكومات البلـدان املنتجـة             ). ونيويورك
.  غري املتوقعة من خالل متريرهـا إىل املـستثمرين     باحلد من املخاطر النامجة عن حتركات األسعار      

وتتراح أدوات التحوُّط املايل املستخدمة من األنواع األساسية مثل العقـود ألجـل، واملعـامالت        
مثــل أدوات اخليــارات املركبــة، (يــارات، وصــوالً إىل اســتخدم جمموعــات معقّــدة اخلاآلجلــة، و

ــ) والتعامــل خــارج البورصــة، مــن بــني أمــور أخــرى    ــاً باســتراتيجية  م ع األداة املــستخدمة رهن
  .املستخدم النهائي إلبعاد اخلطر

__________ 
لتـأمني احملاصـيل، وهـي كيـان تنظيمـي يهـدف       “ TARSIM”، أنشأ االحتاد األورويب مؤسسة      ١٩٩٥يف عام     )٢٢(  

تدعمـه مـسامهات حكوميـة يف       (توفري مرفق لتـأمني احملاصـيل، بـشراكة مـع جممـع مـن شـركات التـأمني،                   إىل  
  ).ساط التأمنيشكل إعانات لتغطية جزء من أق

  )٢٣(  K.Derviş  ،”         ؟ارا فكـم عـسانا نـستثمر يف ذلـك ومـىت      مملا كان التخفيف من آثار تغري املناخ يتطلب اسـتث“ ،
االقتـــصاد اإلمنـــائي التـــابع جلامعـــة األمـــم املتحـــدة، احملاضـــرة حتـــدي تغـــري املنـــاخ، املعهـــد العـــاملي لبحـــوث 

  .١١ السنوية
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بيــد أن اســتخدام هــذه األدوات القائمــة علــى أســاس الــسوق لــيس شــائعاً يف البلــدان     - ٥٣
وتبعــاً .  املتكبــدة يف اســتخدامهاةالناميــة املنخفــضة الــدخل بــسبب تعقــدها وحجمهــا والتكلفــ 

إنـشاء بورصـة للـسلع األساسـية يف البلـدان الناميـة ميكـن أن          لذلك، يتركز االهتمـام اآلن علـى        
تتــيح فرصــاً التقــاء األضــرار وتكــون هــذه الفــرص متكيفــة مــع احتياجــات املنــتجني والتجــار     

 وخاصة منها البلدان املنخفضة الـدخل املعتمـدة         -إال أن البلدان النامية ليست مجيعها        .احملليني
املـصدرين املهنـيني وكبـار      /احلديـة الـضرورية مـن التجـار        مالكة للكتلة    - على السلع األساسية  

منتجي السلع األساسية الالزمني لتشغيل بورصـة تتـوفر فيهـا إمكانيـات التحـوط املـايل الفعالـة                   
وعلى أية حـال فـإن أسـواق املعـامالت اآلجلـة قـد تـساعد علـى التـصدي                    . والقابلة لالستمرار 

 ميكنها أن تعـاجل قـضية االخنفاضـات يف األجـل          للمشاكل ذات الصلة بتقلب األسعار مع أنه ال       
ــسبة       ــادل التجــاري بالن ــسلبية يف شــروط التب ــسلع األساســية واالجتاهــات ال ــل ألســعار ال الطوي

  . للبلدان املعتمدة على السلع األساسية
وعلى مدى العقد املاضي، كان هناك اهتمام سياسـي، أعربـت عنـه البلـدان الناميـة يف           - ٥٤

، يف  ٢٠٠٥ سـبيل املثـال مـؤمتر االحتـاد األفريقـي لـوزراء التجـارة يف عـام                   مناسبات منـها علـى    
ويتمتع عدد حمـدود مـن البلـدان        . استخدام بعض هذه اآلليات، مثل بورصات السلع األساسية       

النامية بتطور مؤسـساته وبـامليزات الـسوقية واملهنيـة الالزمـة لتـشغيل بورصـة للـسلع األساسـية                    
ــا والربازيــل يف إنــشاء بورصــتني للــسلع    وقــد. قــادرة علــى االســتمرار   جنحــت كــل مــن ماليزي

األساســية مــن خــالل مبــادرات اضــطلع هبــا القطــاع اخلــاص مــع بعــض املراقبــة التنظيميــة الــيت    
متارسها احلكومة، مستفيدتني من حجم أسواقهما احمللية أو من حصتهما يف أسواق سـلعة مـن                

  .السلع األساسية يضطلعون بدور الريادة فيها
وقام أيضا عدد قليل من البلدان األفريقية ذات الـدخل املـنخفض الـيت تعتمـد علـى                    - ٥٥

فعلــى ســبيل . بورصــات للــسلع األساســية) أو بــالتفكري يف إنــشاء(الــسلع األساســية بإنــشاء 
ــّنب يف      ــال الـ ــة يف جمـ ــا التجاريـ ــا عملياهتـ ــية يف إثيوبيـ ــة الـــسلع األساسـ ــال بـــدأت بورصـ املثـ

 بادرت منذئٍذ بعمليات جتارية بإبرام عقود ختـص سـلعاً أساسـية             وقد. ٢٠٠٨  أبريل/نيسان
  . أخرى كالذرة الصفراء والقمح وحبوب الفاصولياء اجملهزة وغري اجملهزة والسمسم

  
  إدارة العائدات  -هاء   

يدل عدد من املبـادرات اإلقليميـة يف العـامل النـامي علـى وجـود التـزام سياسـي بتعزيـز                        - ٥٦
ويف أفريقيا، تشتمل املبادرات الرئيسية علـى       . رشيد يف جمال إدارة العائدات    الشفافية واحلكم ال  

 .)٢٤(اآللية األفريقية السـتعراض األقـران املنبثقـة عـن الـشراكة اجلديـدة مـن أجـل تنميـة أفريقيـا           

__________ 
  )٢٤(  A/57/304املرفق ،.  
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ويف منطقــة آســيا واحملــيط اهلــادئ، هنــاك مبــادرات هامــة يف جمــال الــشفافية ومكافحــة الفــساد   
مثــل املبــادرة املــشتركة بــني منظمــة التعــاون والتنميــة يف   (نميــة اآلســيوي رّوج هلــا مــصرف الت

ورابطـة  ) امليدان االقتصادي ومصرف التنمية اآلسيوي ملكافحة الفساد يف آسيا واحمليط اهلـادئ           
فريــق اخلــرباء املعــين باملــشتريات احلكوميــة وفرقــة  (التعــاون االقتــصادي آلســيا واحملــيط اهلــادئ  

ويف أمريكـا الالتينيـة، متثـل االتفاقيـة املـشتركة بـني             ). فحـة الفـساد والـشفافية     العمل املعنية مبكا  
الـيت جـرى التفـاوض بـشأهنا حتـت مظلـة منظمـة الـدول                 )٢٥(البلدان األمريكية ملكافحة الفـساد    

ــامي     ــامل الن ــداً للعمــل اإلقليمــي يف الع ــاالً رائ ــة مث ــة   . األمريكي ــدول األمريكي وتبنــت منظمــة ال
قتـصادي آلسـيا واحملـيط اهلـادئ االلتزامـات الـسياسية القاضـية بعـدم تـوفري                  ومنتدى التعـاون اال   

  . مالذ آمن للموظفني الفاسدين وللجهات اليت تقوم بإفسادهم
وعلى الصعيد الوطين، توضع وتنفذ أيـضا شـىت املخططـات الوطنيـة إلدارة العائـدات،              - ٥٧

لعائـدات املرتبطـة بتقلـب أسـعار     للتخفيـف مـن وطـأة التقلبـات يف ا     من قبيل صـناديق التثبيـت،   
السلع األساسية على مدى فترة زمنية، وللحد، بالتايل، مـن االضـطرابات الـشديدة الـيت ميكـن                  

  .أن حتدثها هذه التقلبات يف ختطيط االقتصاد الكلي، مبا يف ذلك اإلنفاق احلدي
  

  صناديق التثبيت  - واو  
دة علـى الـسلع األساسـية بإنـشاء وتـشغيل           قامت بلدان عديدة من البلـدان الناميـة املعتمـ           - ٥٨

وجتمـع الـصناديق    . صناديق لتثبيت األسعار للمساعدة على احلد من التقلبات يف عائدات امليزانية          
اإليـرادات فـوق قيمـة مرجعيــة أثنـاء فتـرات االزدهـار وتتــيح إجـراء حتـويالت إىل امليزانيــة أو إىل         

 ذلك يف حتقيق سالسة اإلنفاق على مـدى دورة      ويتمثل اهلدف من   .االقتصاد أثناء فترات األزمة   
 وتفادي التغريات املفاجئة يف اإلنفاق، يف ما يتعلق، مثال، باإلنفـاق الرأمسـايل،              الكساداالزدهار و 

ومتويل اخلدمات العامة مثل الصحة والتعليم والبنيـة التحتيـة األساسـية، الـيت ميكـن أن تكـون هلـا                     
تقـدر أصـول صـندوق الثـروة الـسيادية القائمـة علـى الـسلع              و. آثار خطرية على ضـوابط امليزانيـة      

  .)٢٦( تريليون دوالر١,٩ األساسية، اليت متلكها البلدان النامية واالقتصادات الناشئة بـ
ويستخدم عدد من البلدان املصدرة للسلع األساسية صناديق التثبيت املـايل منـذ بعـض                 - ٥٩

ن البلـدان الناميـة يف هـذا اجملـال الـذي يتـسم              الوقت، وهذه الصناديق موضوع اهتمام الكثري مـ       
  .  وعدم اليقني يف ما يتعلق بالعائداتالتقلببتزايد 

__________ 
  .E/1996/99ثيقة انظر الو  )٢٥(  
 )./http://www.swfinstitute.org/fund-rankingsانظر (معهد صندوق الثروة السياسية   )٢٦(  
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وأظهرت جتربة البلدان النامية يف جمال صناديق التثبيت أن وجود إطار مؤسـسي قـوي                 - ٦٠
ج وقد ساعد اعتمـاد هنـ  . أساسيان جلعل هذه الصناديق تعمل بفعالية    وحتقيق الشفافية واملساءلة  

شــــامل ألصــــحاب مــــصلحة متعــــددين مــــن قبيــــل مبــــادرة الــــشفافية يف جمــــال الــــصناعات  
 مشل القطاع اخلاص ومنظمات اجملتمع املدين على تشجيع الشفافية واملـساءلة            )٢٧(االستخراجية

وتعمل هذه املبادرات أيـضا علـى    .وحسن اإلدارة يف استخدام تلك الصناديق يف بعض البلدان    
إال أن . اليــة الــيت ميكــن أن تــسهم يف توقــف نــشاط هــذه الــصناديقالكــشف عــن املخالفــات امل

املتعـددين هـذه يكمـن       جانب القوة الذي تكتسبه يف هناية املطاف مبادرات أصحاب املـصلحة          
يف موثوقية العملية وفعاليتـها، وتعتمـد هـذه العمليـة بـدورها علـى معـايري صـارمة يف مـا يتعلـق                        

ــى ع   ــسابات، وعلـ ــة احلـ ــاإلبالغ ومراجعـ ــارجي بـ ــق خـ ــة حتقـ ــداول   مليـ ــاذج وجـ ــضمن منـ تتـ
  .مفصلة زمنية
وهــذه اجلوانــب جتعــل التنفيــذ عمليــة مكلفــة ومعقــدة مــن الناحيــة التقنيــة، وتزيــد مــن    - ٦١

وعــالوة علــى ذلــك، تنــشئ مبــادرات . حجــم القيــود املفروضــة علــى القــدرات يف عــدة بلــدان
 معقـدة تعمـل علـى تعزيـز     أصحاب املصلحة املتعـددين آليـات مـساءلة ضـمن شـبكات تعاونيـة          

 احملليـة الراميـة إىل تعزيـز املؤسـسات          زالنهج القائم علـى املـشاركة، ولكنـها قـد تـضعف احلـواف             
وهنــاك قــضية جوهريــة تتعلــق بكيفيــة إقامــة دائــرة فعالــة يغــذي فيهــا   .)٢٨()الربملانيــة(الداخليــة 

  .لية ويقويهااحلوار الدائر بني أصحاب املصلحة املتعددين العمليات السياسية احمل
  

  التنويع وإضافة القيمة   -ي از  
إن اآلثار الطويلة األجل لعـدم اسـتقرار أسـعار الـسلع األساسـية أكـرب بالنـسبة للبلـدان                      - ٦٢

وبالتايل فإن احلد من االعتماد على الـسلع األساسـية يف األجـل             . املعتمدة على السلع األساسية   
وتوجــد عــدة تــدابري  .اجلــة تقلــب األســعارالطويــل ميكــن أن يــساهم بــشكل غــري مباشــر يف مع

للتنويع منها، على سـبيل املثـال، التكامـل العمـودي يف املنتجـات والعمليـات الـيت جتلـب نـسبة                      
  .أعلى من سلسلة األنشطة املضيفة للقيمة، والتنويع يف القطاعات األخرى

 اهليكليــة يف احلــواجز )أ: (غــري أن عوامــل كــثرية ميكــن أن تعيــق التنويــع، مبــا يف ذلــك   - ٦٣
ــة   ــايري (التجــارة الدولي ــصاعد التعريفــات واملع ــوارد  )ب(؛ )ت املخصــصة لالســتثمار يف   شــح امل

ضـعف البنيـة    )ج(القطاع، األمر الذي ميكن أن يتأثر بـدوره بتقلـب أسـعار الـسلع األساسـية؛           

__________ 
 .http://siteresources.worldbank.org/INTSDNET/Resources/5944695-1254248728084/IDA_EITI_2010.pdfانظر   )٢٧(  

 .Sam Jones , Sub-Saharan Africa and the “resource curse”: limitations of the conventional wisdomانظـر    )٢٨(  

working paper No. 2008:14.(Copenhagen,  Danish Institute for International Studies, 14 May 2008), p. 34.  
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ــ )د(ســيما يف مــا يتعلــق بكــل مــن التكلفــة وتــوافر مرافــق النقــل والتخــزين؛     التحتيــة، وال ة قل
. حمدوديـة إمكانيـة احلـصول علـى التمويـل          )هـ(املهارات يف إنتاج املنتجات البديلة وتسويقها؛       

وتــشمل القيــود األخــرى الــيت حتــد مــن مــدى التنويــع يف البلــدان الناميــة املعتِمــدة علــى الــسلع   
األساسية عوامل اجتماعية وسياسية وعوامل االقتصاد الكلي مثل عـبء الـدين وختفـيض قيمـة                

ة، اللذين يشجعان زيادة إنتاج وتصدير املنتجات التقليدية ألنه من األسـهل القيـام بـذلك             العمل
  . يف األجل القصري إىل املتوسط

مـن قبيـل شـيلي    (وتبني التجربة يف بعض البلدان النامية املعتِمدة على الـسلع األساسـية         - ٦٤
ل إقامـة شـراكات شـاملة       أنه ميكن إحراز النجـاح يف التنويـع مـن خـال           ) وماليزيا وموريشيوس   

وميكـن  . مع خمتلف أصحاب املصلحة املعنيني بالسلع األساسية، مبا يف ذلك الـشركات الدوليـة   
ــا مــن خــالل احلــوافز واملــشاريع املــشتركة بــني       تــشجيع عمليــات نقــل املهــارات والتكنولوجي

علــى نقــل املؤســسات احملليــة والدوليــة يف هــذه الــصناعة، باإلضــافة إىل الــسياسات الــيت تــنص   
سيما اذا كانـت تقـّيم منـهجيا ويف احلـاالت الـيت تكافـأ                التكنولوجيا يف اتفاقات الترخيص وال    

  . فيها املنظمات على إقامتها الدليل على بناء القدرات احمللية
ــة        - ٦٥ ــصاح عــن األهــداف املتوســطة والطويل ــدور حاســم يف اإلف ــضطلع احلكومــات ب وت

ع أولوياهتــا اإلمنائيــة العامــة، وكــذلك يف هتيئــة بيئــة مؤاتيــة األجــل الســتراتيجية تنويــع تتوافــق مــ
إلضــافة القيمــة، مبــا يف ذلــك قــدر أكــرب مــن مــشاركة الــشركات واملنــتجني احمللــيني، يف أعلــى  

  .مستويات سلسلة األنشطة املضيفة للقيمة
  

  املالحظات اخلتامية  -خامسا  
ألساسـية، وهـو مـا يتبـّين مـن دورة      يعّد التقلّب من السمات املالزمة ألسـواق الـسلع ا          - ٦٦

. ٢٠١٠-٢٠٠٧ جمّددا اليت شهدهتا هذه األسـواق خـالل الفتـرة      كساد فاالزدهار  فال االزدهار
منـذ  حـدثت   ويف واقع األمر، كان السبب الكـامن وراء طفـرات أسـعار الـسلع األساسـية الـيت                   

 العقــدين  الــيت حــّدت مــن العــرض، وأمههــا نقــص االســتثمار خــالل عوامــل هــو ال٢٠٠٢عــام 
ــصناعات ا   ــة   الاملاضــيني يف جمــايل ال ــسلع األساســية الزراعي ــاج ال ــربز  . ســتخراجية وإنت ــذا ُي وه

ضرورة زيادة واستدامة االستثمار يف السلع األساسية كوسيلة للتصّدي لتقلّب األسـعار النـاتج              
ويطـرح تقلّـب أسـواق الـسلع األساسـية حتـّديات كـثرية أمـام                . عن اختالالت العرض والطلب   

 وتلـك الـيت تعتمـد بـشّدة علـى        ستوردة الـصافية لألغذيـة    لبلدان الناميـة، وبـاألخص البلـدان املـ        ا
وقـد متّ   . تصدير جمموعة حمدودة من السلع األساسية، ومنها العديد مـن أقـل البلـدان منـوا               جمرد  

. يف ما سبق تصميم وتطبيق تدابري دعم دولية وإقليمية ووطنية شّتى، وجاءت نتائجها متفاوتـة              
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عــالوة علــى ذلــك، فــإن التطــّورات الــيت اســتجّدت مــؤّخرا يف أســواق الــسلع األساســية قــد    و
ــسلع األساســية       ــب أســعار ال ــاهرة تقلّ ــدة إىل ظ ــدة ومعقّ ــادا جدي ــاد  . أضــافت أبع ــزم اعتم ويل

يـشكّل تقلّـب     سياسات مبتكرة ومّتـسقة علـى الـصعد الـوطين واإلقليمـي والـدويل لـضمان أال                
  .و والتنمية وجهود القضاء على الفقراألسعار عائقا أمام النم

 إدارة خطـط ويف هذا الصدد، رّبما يكون من املفيد لـو أعـاد اجملتمـع الـدويل النظـر يف              - ٦٧
العــرض علــى ضــوء الواقــع اجلديــد ألســواق الــسلع األساســية، مــع القيــام يف الوقــت ذاتــه            

جني واملــستهلكني  مــن إمكانــات لتعزيــز التعــاون بــني املنــتطــطباستكــشاف مــا تتيحــه هــذه اخل
وقد تلعب برامج دعم الدخل مبختلف أنواعها دورا هـي األخـرى   . ولتحقيق استقرار األسواق  

غـري أنـه    . وما يقترن هبا من تقلبات حاّدة للـدخل       يف األسعار   يف معاجلة اهلّزات القصرية األجل      
لحـة للبلـدان   يلزم تبسيط وتسريع إجـراءات االسـتفادة مـن هـذه الـربامج لتلبيـة االحتياجـات امل              

  . املعاكسة للدورة االقتصاديةاإلجراءات املستحقّة، مبا يف ذلك 
كـالعقود اآلجلـة    القائمـة علـى أسـاس الـسوق         وميكن االستعانة بأدوات إدارة املخاطر        - ٦٨

واخليارات وبوالص التأمني ضد مؤشـرات الطقـس للحـّد مـن تقلّبـات أسـعار الـسلع األساسـية             
غـري أنـه يلـزم بـذل جهـود هائلـة لبنـاء اآلليـات          .  الشروط املـسبقة   توافرعند  ومن خماطر أخرى    

املؤسسية، مبا يف ذلك اإلطار القانوين والتنظيمي وتدريب مـشتري األدوات احملـتملني ليكونـوا               
وعـالوة علـى ذلـك، مـن املهـم تـشديد الـضوابط التنظيميـة                . قادرين على فهمهـا واسـتخدامها     

املفرطة يف األسعار يف أسواق السلع األساسـية الـيت اعترهتـا            وزيادة الشفافية للحد من التقلبات      
وجتّنبا للمساس بالدور اإلجيايب الذي تلعبه أسواق العقـود اآلجلـة يف تـوفري              . “ةلََوْماَأل ”ظاهرة

السيولة ويف عمليـة اكتـشاف األسـعار، ينبغـي أن تـستهدف هـذه األدوات أنـشطة املـشاركني                    
  .  ال صلة هلم بأساسيات السوق يف السوق الذين“التجاريني غري”
وملا كانت البلدان النامية الغنية باملوارد املعدنية شديدة التعّرض خلطر املرض اهلولنـدي               - ٦٩

وللعنة املوارد، فإن األمر يستلزم توّخي احلصافة يف الـسياسات املاليـة ويف إدارة سـعر الـصرف                  
وسيــشكّل إنــشاء آليــات . ارجيــةاحلقيقــي، وذلــك هبــدف احلــّد مــن االعتمــاد علــى الــديون اخل 

تنطـوي   إسـهاما يف حتـسني إدارة االقتـصاد الكلـي وإزالـة مـا      التثبُّـت  مؤسسية من قبيل صناديق    
وسيؤّدي التنويع إىل تقليل االعتمـاد علـى عـدد حمـدود مـن الـسلع            . عليه لعنة املوارد من خماطر    

رة البلــدان الناميــة علــى  األساســية لتوليــد اإليــرادات، وسيحــّسن، يف األجــل الطويــل، مــن قــد  
ــية    ــسلع األساس ــّزات أســعار ال ــد     . اســتيعاب ه ــا يف حتدي ــة دورا حيوي ــإن للدول ــك، ف ــع ذل وم

أولويــات التنويــع يف إطــار اســتراتيجيات التنميــة املتوســطة األجــل والطويلــة األجــل، ويف تعبئــة 
  . املوارد هلذه األولويات ورصد تنفيذها
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ات تقلــب شــديد يف أســواق الــسلع األساســية   وقــد كــان مــا شــهده العــامل مــن حلقــ     - ٧٠
. الختـاذ إجـراءات تعاونيـة علـى مـستوى العـامل           بالفعـل   وتأرجحات غري متوقّعة لألسعار دافعـا       

القتصادات الكربى املنتميـة إىل جمموعـة العـشرين، برئاسـة فرنـسا،             لزراعة  الوقد اجتمع وزراء    
انــا وزاريــا أعلنــوا فيــه وضــع ، وأصــدروا بي٢٠١١يونيــه / حزيــران٢٣ و ٢٢يف بــاريس يــومي 

وكـان العنـصر احملـوري خلطـة العمـل ذات           . خطة عمل بشأن تقلّـب أسـعار األغذيـة والزراعـة          
والغـرض الرئيـسي مـن هـذا النظـام هـو            . النقاط اخلمس هو نظام معلومـات األسـواق الزراعيـة         

ــضوابط املنظّ     ــن خـــالل تـــشديد الـ ــها مـ ــة وتقلبـ ــواد الغذائيـ ــعار املـ ــاع أسـ ــة التـــصدي الرتفـ مـ
الوقـود  املتعلقـة بـأنواع      احلكوميـة    شروطيف أسواق الـسلع األساسـية وللـ       الستثمارات املضاربة   

يف أســواق الفعليــة وباختــاذ إجــراءات علــى الــصعيد الــدويل هبــدف زيــادة الــشفافية   . ةاألحيائيــ
ــز أدوات        ــذاء وإدارهتــا، وتعزي ــع أزمــات الغ ــى صــعيد من ــسلع األساســية، وحتــسني األداء عل ال

لتوفري محاية أفضل ألفقر الشرائح السكانية، ميكن احلّد من شـّدة تـأثر هـؤالء بتقلبـات     التحّوط  
  .األسعار املفرطة
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  املرفق
  ة جتارة السلع األساسيةلََوتطّور أسعار السلع األساسية وأْم    

      
  مقّدمة  -أوال   

، الـسمةَ   يقن يف صـنع القـرارات     التـ لطاملا مثّل تقلّب األسعار، وما يقتـرن بـه مـن عـدم                - ١
أن ظروف عرض وطلب السلع األساسـية       ) أ(ويعود هذا إىل    . املميزة ألسواق السلع األساسية   

يف األجلني املتوسط والطويل مرهونة بعوامل غـري معروفـة، كاملعـّدالت غـري املعروفـة لنـضوب                  
ــوارد غــري املتجــّددة، و  ــار امل ــة  اآلث ــر  غــري املعروف ــى تغيُّ ــة عل ــاخ املترتب ــاج ايف املن لزراعــي؛ اإلنت

وأن بيانــات املخــزون الــيت تعطــي مؤشــرات قّيمــة حلــساب توقّعــات األســعار يف األجــل     )ب(
وأن البيانات املتعلقة بـالظروف العامليـة احلاليـة علـى     ) ج (؛) أ(القصري تشوهبا أخطاء قياس كبرية  

 عرض وطلب السلع األساسية ُتنشر بعد فترات تـأخري طويلـة وجيـري تـصحيحها مـن               يصعيد
جيـد  بـشكل   منـهم   املطَّلعـني   وبناء على ذلك، ال يكون بوسع املتاجرين، حـىت          .  آخر وقت إىل 

  .ر على أساس بيانات جزئية وغري يقينيةاسععلى املعلومات، سوى حساب توقعات األ
أسـواق الـسلع األساسـية قـد        التـيقُّن يف    عـدم   حالـة   ومما يزيد من صـعوبة األوضـاع أن           - ٢

ففــي الــسنوات األخــرية، أدت التحــّوالت  . أبعــد مــن هــذااشــتّدت علــى األرجــح إىل مــا هــو  
الــسريعة الــيت حــدثت يف االقتــصادات الناشــئة علــى صــعد التــصنيع والتحــّضر وتغّيــر العــادات    

ومـن اجلهـة األخـرى،      . الغذائية، وباألخص يف آسيا، إىل تنـامي الطلـب علـى الـسلع األساسـية              
ارات مـن أثـر علـى تطـّور عالقـات           كان من الصعب الوقـوف بدقّـة علـى مـا حتدثـه هـذه اإلشـ                

حيــال التــيقُّن ولــيس الــسبب وراء هــذا حمــصورا يف عــدم . العــرض والطلــب يف األجــل القــصري
ثبــات معــّدالت النمــو االقتــصادي الــسريعة الــيت شــهدهتا االقتــصادات الناشــئة، فهنــاك أيــضا،    

تــوافر وعلــى وجــه اخلــصوص، الفجــوات الــيت تكــون شاســعة يف أحيــان كــثرية يف مــا يتــصل ب  
  .البيانات عن طلب وعرض وأوضاع خمزونات السلع األساسية يف هذه االقتصادات

وقد اقترنت هذه اإلشارات على جانب الطلـب بتنـامي الـشكوك إزاء إمكانيـة حتقيـق                    - ٣
تكنولوجية يف أي وقت قريب وإزاء القدرة على التغلّب علـى العقبـات التكنولوجيـة               فتوحات  

قيـق زيـادة متناسـبة يف عـرض الـسلع األساسـية كمـا كـان احلـال يف                    الناشئة الـيت حتـول دون حت      
فبالنسبة إىل الـنفط، علـى سـبيل املثـال، مثـة جـدل حـول مـا إذا كـان                 . أوقات كثرية يف املاضي   

أّمـا بالنـسبة إىل الـسلع الزراعيـة، فقـد           .  يف املـستقبل القريـب     “ذروة إنتاج الـنفط   ”سيتّم بلوغ   
__________ 

 G. Gorton, F. Hayashi and K.G. Rouwenhorst, “The fundamentals of commodity futures returns”, NBER  ) أ(  

Working Paper No. 13249 (Cambridge, Massachusetts National Bureau of Economic Research, July 2007).  
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ــاء الــيت أذيعــت عــن ت  ــة إىل نــشوء خمــاوف أخــرى فــوق    أّدت األنب ــة الزراعي ــاطؤ منــو اإلنتاجي ب
املخاوف املتنامية يف مـا يتـصل باسـتغالل األراضـي ونقـص امليـاه، إىل جانـب املخـاوف األعـّم                      

وعالوة علـى ذلـك، يبـدو أن اجليـل األول           . املتعلقة باالرتباط بني اإلنتاج الزراعي وتغّير املناخ      
نتاجه على املواد الغذائية، قد زاد كثريا مـن أمهيـة املعلومـات             من الوقود األحيائي، الذي يقوم إ     

. املتعلقة بالطاقة بالنسبة إىل جتارة السلع األساسية الزراعية، وكذا أمهية هـذه بالنـسبة إىل تلـك                 
وتبّين أن من األسباب الرئيسية هلذه العوامل اليت حتّد مـن العـرض اخنفـاض مـستوى االسـتثمار           

تحتية والبحوث اهلادفة إىل التعّرف علـى سـبل حتـسني معـّدالت منـو عـرض                 يف اإلنتاج والبىن ال   
  .السلع األساسية خالل العقود القليلة املاضية، حني كانت أسعار السلع األساسية منخفضة

حيـال األسـعار، تكتـسب األدوار التقليديـة         التـيقُّن   ويف هذا الوضع حيـث يـزداد عـدم            - ٤
ــسلع    ــشتقّات ال ــها أســواق م ــيت تلعب ــةً    ال ــشاف األســعار وإدارة املخــاطر أمهي  األساســية يف اكت

ولكي تؤدي بورصات السلع األساسية دورهـا علـى حنـو سـليم علـى صـعيدي                 . )ب() ب(متزايدة
ــب اســتخدامهم        ــسوق، إىل جان ــد للمــشاركني يف ال ــل املخــاطر، ال ب ــشاف األســعار ونق اكت

علـى معلومـات مـستقلة وفرديـة      ) أ(املعلومات املتاحة للعموم، أن يبنوا قـرارات البيـع والـشراء            
وعلـى اخلطـط   ) ب (،نابعة من معرفـة وثيقـة بأحـداث حمـّددة تتـصل بأسـواق الـسلع األساسـية          
  .اخلاصة هبم يف ما يتصل باملشاركة يف عرض أو طلب السلع األساسية

  

__________ 
تشمل مـشتقات الـسلع األساسـية مـا ُيتـداول يف البورصـات املنظمـة مـن عقـود آجلـة وعقـود خيـارات، إىل                           ) ب(  

والورقـة املاليـة املـشتقة هـي     . مبـادالت جانب املتداول خارج البورصات من عقود ألجل وعقـود خيـارات و          
أصل مايل، يكون بوجه عام يف صورة عقد بـني طـرفني أو أكثـر، تتوقـف قيمتـه علـى، أو ُتـشتّق مـن، أصـل                            

. أصول متخذة كأساس لالشتقاق، كعقـد آجـل علـى سـلعة أساسـية أو أحـد مؤشـرات الـسلع األساسـية                 أو
وأّما اخليـار فهـو   . ع كمية من سلعة أساسية بسعر حمّدد سلفا   العقود اآلجلة فهي اتفاقات على شراء أو بي        أّما

عقد ُيعطي صاحبه احلـق يف شـراء أو بيـع عقـد آجـل يف تـاريخ الحـق أو قبلـه بـسعر حمـدد، ولكـن ال يلزمـه                       
وهو يوفر احلماية من تقلّبات األسعار غـري املواتيـة مـع اإلبقـاء يف الوقـت نفـسه علـى إمكانيـة جـين                         . بالتنفيذ

وباإلضافة إىل ذلك، جيـري خـارج البورصـات تـداول           . سعار األعلى، على عكس العقود اآلجلة     ربح من األ  
وُتـستخدم املبـادالت يف تثبيـت سـعر سـلعة      . منتجات مصّممة لتلبيـة احتياجـات بعينـها، مـن قبيـل املبـادالت       

ــل    ــا يف األجــل املتوســط إىل الطوي ــّصل ألدوات إدارة خمــاطر    . أساســية م ــى عــرض مف ــسلع ولالطــالع عل ال
الوثيقـة   (”A survey of commodity risk management instruments“األساسية، انظر وثيقـة األونكتـاد املعنونـة    

UNCTAD/COM/15/Rev.2 ١٩٩٨أبريل / نيسان٦ املؤرخة.(  
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  ة اليت تشهدها جتارة السلع األساسيةلََوظاهرة األْم  -ثانيا   
ر اليت تلعبها الدوافع املالية واألسواق املاليـة واألطـراف الفاعلـة    لقد شكّل تنامي األدوا    - ٥

ة جتـارة الـسلع   لَـ َوأْم”ـ  وهو مـا ُيـشار إليـه عـادةً بــ     -املالية يف عمليات أسواق السلع األساسية       
ــة وظــيفيت     - “األساســية ــا لقــدرة أســواق مــشتقّات الــسلع األساســية علــى تأدي ــدا متنامي  هتدي

وبينمـا كـان املـستثمرون املـاليون دومـاً      . خـاطر علـى النحـو الـسليم       اكتشاف األسعار ونقـل امل    
يشاركون بنـشاط يف أسـواق الـسلع األساسـية، فقـد زاد االهتمـام باالسـتثمار املـايل يف الـسلع                      

ــام        ــة أســواق األســهم ع ــدر كــبري يف أعقــاب انفجــار فقاع ــشكل ٢٠٠٠األساســية بق  وزاد ب
 مــشتقات الــسلع األساســية وتنــّوع األدوات الــيت ملحــوظ تنــّوع املــشاركني املــاليني يف أســواق

  .٢٠٠٠يستخدموهنا ابتداًء من النصف األول من عام 
 األكــرب ورّبمــا كــان االســتثمار يف مؤشــرات الــسلع األساســية هــو مــا حظــي بالقــدر     - ٦

ــام  مـــن ــية االهتمـ ــة املاضـ ــسنوات القليلـ ــر . خـــالل الـ ــتثمار يف املؤشـ ــوم االسـ ــع علـــى ويقـ  تتّبـ
ــدات ـــ  عائـ ــالل تت ــر    سـ ــل مؤشـ ــة مثـ ــة معّينـ ــأوزان ترجيحيـ ــة بـ ــية خمتلفـ ــلع أساسـ ــن سـ    ألّف مـ

)Standard and Poor’s Goldman Sachs Commodity Index (S&P GSCI( ومؤشـــــــــــــــــــــر  
)Dow Jones-Union bank of Switzerland Commodity Index (DJ-UBSCI .( وهذا النوع من

آجلـة علـى طائفـة عريـضة مـن الـسلع املتداولـة يف بورصـات                 املؤّشرات هو قيمة جمّمعـة لعقـود        
ووفقـا للبيانـات املـستمّدة مـن جلنـة الواليـات املتحـدة املعنيـة بتـداول العقـود                    . السلع األساسية 

ــازات     ــايف احليـ ــغ صـ ــرات، بلـ ــتثمار يف املؤشـ ــية خبـــصوص االسـ ــسلع األساسـ ــة علـــى الـ  اآلجلـ
 بليـــون دوالر مـــن ٢٤٦اليـــات املتحـــدة االســـتثمارية لـــدى املـــستثمرين يف املؤشـــرات يف الو

 بليـون   ٢٥٦، يف هبوط عن ذروته اليت بلغـت         ٢٠١١مايو  /دوالرات الواليات املتحدة يف أيار    
وقــد حــدثت زيــادة ســريعة يف االســتعانة بــصناديق املؤشــرات . ٢٠١١أبريــل /دوالر يف نيـسان 

ــة وســندات املؤشــرات املتداولــة ابتــداء مــن عــام        ووفقــا للبيانــات  . ) ج( تقريبــا٢٠٠٩املتداول
، بلغ حجم األصول املدارة يف صورة منتجات متداولـة          ) د(املستمّدة من شركة باركليز كابيتال    

يونيـــه / بليـــون دوالر مـــن دوالرات الواليـــات املتحـــدة يف حزيـــران١٨١حماكيـــة للمؤشـــرات 
ــة    ٢٠١١ ــادن مثين ــاع هــذه األصــول مرتبطــا مبع ــة أرب ــه قيمــة   . ، وكــان ثالث ــا متثل ــضاعف م وت

صول املدارة املرتبطة بالـسلع األساسـية كحـّصة يف اجملمـوع العـاملي للنـواتج احملليـة اإلمجاليـة                  األ
__________ 

ــة هــي يف جوهرهــا أســهم صــناديق اســتثمار مــشتركة جيــري تــداوهلا يف أســواق       ) ج(   صــناديق املؤشــرات املتداول
أّمــا ســندات املؤشــرات املتداولــة فهــي صــكوك اســتدانة يتحــّدد . وتتتّبــع مؤّشــَر ســلع أساســية معــّيناألســهم 

  .يدفعه ُمصدرها إىل مشتريها على أساس قيمة مؤشر السلع األساسية املّتخذ أساسا للسند ما
 ,Barclays Capital, “The Commodity Investor”, Commodities Research, (London, Barclays Bank PLC  ) د(  

19 July 2011).  
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وتـشري بيانـات االسـتثمار    . ٢٠١٠ و ٢٠٠٨أكثر من أربع مّرات خالل الفترة مـا بـني عـامي     
ــرغم مــن حــدوث شــيء مــن        ــه علــى ال ــها، إىل أن ــسلع األساســية، يف جممل املــايل يف أســواق ال

، ازدادت أمولـة أسـواق الـسلع األساسـية بـاطّراد            ٢٠٠٨لنصف الثـاين مـن عـام        االخنفاض يف ا  
  . )هـ()ورّبما يكون اخنفاضا مؤقتا( تقريبا ٢٠١١مايو /حىت حدث شيء من االخنفاض يف أيار

فــــإىل جانــــب زيــــادة تنــــّوع األدوات املــــستخدمة، بــــات املــــستثمرون أنفــــسهم          - ٧
 األمر األهـم هـو أن قـسما كـبريا مـن االسـتثمار يف       ولعلّ. واستراتيجيات متاجرهتم أكثر تنوعا  

 يف العقـود اآلجلـة   )و() و(املؤشرات قد انصرف يف ما يبـدو عـن اّتخـاذ املراكـز احليازيـة الـشرائية             
) DJ-UBDCI و S&P GSCIمثـل  (علـى الـسلع األساسـية املندرجـة ضـمن املؤشـرات الرئيـسية        

إىل )  أشـهر  ٣مـن شـهر إىل      (رة قصرية نـسبيا     وعن التركيز على العقود اآلجلة املستحقة بعد فت       
)  شـهرا  ١٢ أشـهر إىل     ٦مـن   (اّتخاذ مراكز حيازية تـشمل عقـودا تـستحق بعـد فتـرات أطـول                

أو حـىت علـى فـرادى الـسلع         ) كالطاقـة مـثال   (والتركيز على فئات بعينـها مـن الـسلع األساسـية            
اختاذ مراكـز حيازيـة شـرائية    وال تكتفي املؤسسة املصدرة لصندوق املؤشر املتداول ب   . األساسية

ومـن التطـّورات    . يف العقود اآلجلة للسلع األساسـية، بـل تطبـق أيـضا تقنيـات لتتبـع املؤّشـرات                 
األخــرية املهّمــة أن بعــض صــناديق املؤشــرات املتداولــة، كتلــك الــيت تتتّبــع مؤشــرات النحــاس     

 -خـذ مـديرو األمـوال       وعادة ما يت  . جلةعقود آ ، ال ب  مدعومة بسلع أساسية مادية   واأللومنيوم،  
مــن قبيــل مــديري الــصناديق التحّوطيــة واملــستثمرين املؤســسيني الــذين يعتمــدون اســتراتيجيات 

القتــصاد الكلــي، والبحــوث املستفيــضة عــن  ل ةاألساســيالعوامــل خمتلفــة يف املتــاجرة بنــاء علــى 
جتاهـــات،  أو تتبُّــع اال منــاذج رياضـــية متقدمــة  الــسلع األساســية، وأمنــاط املتـــاجرة بنــاء علــى      

مراكـز حيازيـة شـرائية     تتخـذ عـادة شـكل    -املالية عمومـا   حافظات األوراق   واعتبارات تنويع   
ومراكز بيـع علـى املكـشوف يف آن، وتكـون مراكـزهم هـذه أميـل إىل قـصر األجـل وإىل منـط                    

ويف اآلونة األخرية، بات بعـض املـستثمرين املـاليني يتجهـون بـشكل              . اإلدارة األنشط لألصول  
  . النماذج الرياضية املتقدمةىل املتاجرة بوترية عالية بناء علىمتزايد إ

فنظـرا لالرتبـاط اإلجيـايب    . ومثّة مّربرات شّتى لالجتاه إىل االستثمار يف السلع األساسية          - ٨
ــسهل        ــيت ي ــسلع األساســية ال ــستثمرون إىل ال ــضّخم، ينظــر امل ــسلع والت ــدات ال ــا بــني عائ تارخيي

ورمبا تكـون منـافع هـذا النـوع     . ة، كأداة فّعالة للتحّوط من التضخم    ختزينها، مثل املعادن الثمين   
__________ 

 Trade and Development Report 2011 ( United Nations: لالطّـالع علـى مناقـشة أكثـر استفاضـة، انظـر        )ـه(  

publications, Sales No. E.11.II.D.3 .(  الفــصل اخلــامس املعنــون“Financialized conmmodity markets: 

“recent developments and policy issues.  
، )أي شراء الـسلعة (لزم مّتخذه بتسلّم السلعة األساسية حملّ العقد ُياملركز احليازي الشرائي هو مركز سوقي     ) و(  

  ).أي ببيع السلعة(على عكس مركز البيع على املكشوف الذي يلزم مّتخذه بتسليم السلعة 
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مــن االســتثمار علــى صــعيد التنويــع هــي الــيت جــذبت املــستثمرين املؤســسيني الــذين يقومــون     
ــة   ــة األجــل ويرغبــون يف إعــادة موازن ــةباســتثمارات طويل وبعــد الرجــوع إىل .  حافظــاهتم املالي

عــالوة املخــاطرة يف عائــدات العقــود ”ىل أن ، ذهــب الــبعض إ٢٠٠٤-١٩٥٩بيانــات الفتــرة 
اآلجلـــة علـــى الـــسلع األساســـية تكـــافئ يف األســـاس عـــالوة املخـــاطرة يف عائـــدات األســـهم، 

مثّــة ارتباطــا عكــسيا بــني عائــدات العقــود اآلجلــة علــى الــسلع األساســية وبــني     ] حــني أن يف[
ــسندات   ــدات األســهم وال ــود اآلجلــ    ”، وأن “عائ ــني العق ــاط العكــسي ب ــسلع  االرتب ــى ال ة عل

األساسية وبـني سـائر فئـات األصـول يرجـع بدرجـة كـبرية إىل أن هـذه العقـود اآلجلـة تـسلك                
وباإلضافة إىل ذلك، كانـت حمدوديـة   . ) ز(“سلوكا خمتلفا عرب خمتلف مراحل الدورة االقتصادية   

ام بعـض  أنواع األصول اليت ميكن اختاذها وعاًء استثماريا يف االقتصادات الناشئة دافعـا وراء قيـ        
املــستثمرين باختــاذ االســتثماَر يف الــسلع األساســية وســيلةً للمراهنــة علــى اقتــصادات األســواق    

وعـالوة علـى ذلـك، قـد يكـون االسـتثمار يف العقـود اآلجلـة          . الناشئة مبعّدالت منّوهـا الـسريعة     
وجيـري تـداول معظـم      . على السلع األساسية وسيلة للتحّوط من تغّيرات سعر صـرف الـدوالر           

لع األساسية بالدوالر، وتنــزع أسـعار الـسلع األساسـية املقّومـة بالـدوالر إىل االرتفـاع مـع                    الس
وأخريا، كان مناخ أسعار الفائدة املتدنية الـذي سـاد يف اآلونـة األخـرية               . اخنفاض قيمة الدوالر  

دافعــا لقيــام املــستثمرين مــن أفــراد ومؤســسات بالبحــث عــن عائــدات أعلــى وبالتــايل اختيــار     
 املنطوية على خماطرة أكرب، ومنها السلع األساسية، عندما تقلّ عائـدات األصـول ذات    األصول

  .املخاطرة األقل، كالسندات احلكومية
  

  أسواق السلع األساسية األسعار يف  االستثمارات املالية علىأثر  -ثالثا   
يـة أمـراً    األوليف أسـواق الـسلع األساسـية   املتزايـدة   املـستثمرين   باتـت مـشاركة     يف حني     - ٩

ت هــذه ، فقــد شــهدت الــسنوات األخــرية جــداالً كــبرياً بــشأن مــا إذا كانــ  مــسلّماً بــه عمومــاً
 أن الـتغريات    بـاحثني ويعتـرب بعـض ال    .  أسعار السلع األساسية ودرجة تقلّبها     تزاداملشاركة قد   

 التطـورات الواسعة النطاق يف العالقات األساسية بني العرض والطلب هي الدافع الوحيد وراء             
األخرية اليت شهدهتا أسعار السلع األساسية، ويؤكـدون أن زيـادة مـشاركة املـستثمرين املـاليني        

 .) ح(يف أســواق الــسلع األساســية قــد أدت يف الواقــع إىل التخفيــف مــن حــدة تقلبــات األســعار  
__________ 

 G. Gorton and K.G. Rouwenhorst, “Facts and fantasies about commodity futures”, NBER Working Paper  ) ز(  

No. 10595 (Cambridge, Massachusetts, National Bureau of Economic Research, March 2006), p. 1.  
 D.R. Sanders and D.R. Irwin, “the impact of index and swap funds on commodityانظر على سـبيل املثـال     ) ح(  

futures markets: Preliminary results”, OECD Food, Agriculture and Fisheries, working paper No. 27 

(Paris, 2010). 
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 أسـعار الـسلع األساسـية عـن         بعـاد وحيتج آخرون بأن أمولة أسواق السلع األساسـية تتجـه إىل إ           
ت الـــيت تربرهـــا أساســـيات الـــسوق، ممـــا خيلّـــف آثـــاراً ســـلبية ســـواء علـــى املنـــتجني  املـــستويا

  .) ط(املستهلكني أو
أوال، كيــــف ميكــــن . ي صــــلةَوويتركــــز هــــذا النقــــاش املــــستمر حــــول ســــؤالني ذَ   - ١٠

لالستثمارات املالية أن تؤثر على أسـعار الـسوق الفعليـة إذا كانـت مرتبطـة يف الغالـب بنـشاط                     
االسـتثمارات املاليـة   ؤدي   عالقة هلا مبعامالت السوق الفورية؟ وثانيا، هـل تـ          السوق اآلجلة وال  

 األسـعار   بعـد  حنـو ي    الـسلع األساسـية علـى       اآلجلـة علـى    العقـود الطلب والعـرض علـى      إىل تغّير   
  أو يزيد من تقلبات هذه األسعار؟/لسوق والعوامل األساسية لتربره  عما
ديد من األسواق غالباً ما يكون اكتـشاف األسـعار          يف ما يتعلق بالسؤال األول، يف الع        - ١١

  يـتم   تنفيـذ اجلـزء األكـرب مـن املعـامالت          أن آخـر آليـة يـتم اللجـوء إليهـا، يف حـني               التسليمعند  
أي العقـود    ( األجـل   اآلجلة املستمدة من سـعر العقـود اآلجلـة القريبـة            العقود استناداً إىل أسعار  

تعلـق بـالنفط اخلـام، تـصف الوكالـة الدوليـة للطاقـة              ويف مـا ي    .) ي()اليت اقترب أجل اسـتحقاقها    
اآلجلـة هـي الـيت حتـدد الـسعر املـدفوع وقـت التـسليم الفعلـي لألصـول                    العقود  كيف أن سوق    

ــشائعة   ــداول ال ــاليني     .) ك(نتيجــة ممارســات الت ــستثمرين امل ــك، يف حــني أن امل ــى ذل ــالوة عل  وع
اهتم ترفع أسعار العقود اآلجلـة، األمـر         قد ال حيتفظون باملخزونات املادية، فإن استثمار       أنفسهم

  .الذي يوفر بدوره حافزا لآلخرين لالحتفاظ باملخزونات
وتتــصل املالحظــة القائلــة بأنــه مل حيــصل تــراكم مــن هــذا القبيــل يف املخزونــات أثنــاء      - ١٢

 حبجـــة ثانيـــة، ســـاقها بـــول ٢٠٠٨-٢٠٠٦ارتفـــاع أســـعار الـــسلع األساســـية خـــالل الفتـــرة 
ووفقـا لكروغمـان، فـإن نـشاط املـضاربة الـذي يرفـع               .) ل(علق بأسعار النفط  كروغمان يف ما يت   

األسـعار فـوق مـستويات التــوازن األساسـية يـسبب اخــتالالت يف الـسوق وزيـادة يف العــرض،        
ومن شأن هذا املنطق أن يوحي بأنه نظـراً لعـدم           . يؤدي يف هناية املطاف إىل تراكم املخزون       مما

عنـها، ال ميكـن أن تكـون املـضاربة قـد تـسببت يف ارتفـاع أسـعار                   زيادة خمزونات النفط املبلـغ      
 البيانـات املتـوافرة عـن       ه مـن املعـروف عـن      غـري أن آخـرين حيتجـون بأنـ        . ٢٠٠٨النفط يف عام    

__________ 
 ,”C.L. Gilbert, “Speculative influences on commodity futures prices 2006–2008انظـر علـى سـبيل املثـال       ) ط(  

UNCTAD Discussion Paper No. 197, (Geneva, March 2010).. 

 C.L. Gilbert, “How to understand high food prices”, Journal of Agricultural Economics, Vol.61, No.2  ) ي(  

(2010), p.409.  
 .International Energy Agency, Medium-Term Oil Market Report, (Paris, OECD/IEA, 2009), p.107  ) ك(  

 .Paul Krugman, “The oil nonbubble”, New York Times, 12 May 2008  ) ل(  
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 خمزونات النفط مـن قبـل معظـم البلـدان       بيانات وال يتم اإلبالغ عن    .) م(خمزونات النفط رداءهتا  
مية يف امليدان االقتصادي، اليت متثـل مـا يقـرب مـن نـصف               غري األعضاء يف منظمة التعاون والتن     

ال يــتم كمــا الطلــب العــاملي علــى الــنفط اخلــام وتــشمل كبــار الــدول املــستهلكة مثــل الــصني،  
ورود بيانـات غـري دقيقـة        املخزن يف الصهاريج، مما يؤدي بالتـايل إىل          طنات النف ااإلبالغ عن بي  

وبالتـايل، ال ميكـن اسـتخالص أي اسـتنتاجات        . ةلبلـدان األعـضاء يف املنظمـ      عن املخـزون مـن ا     
ثبــت واألهــم مــن ذلــك، أن حجــة كروغمــان قــد تــستغرق وقتــاً لت . حامســة مــن هــذه البيانــات

ىل زيـادة أسـعار العقـود اآلجلـة املـستحقة           إفارتفاع الطلب علـى العقـود اآلجلـة مييـل           . صحتها
ونـات؛ غـري أنـه بـالنظر إىل         بعد وقت طويـل، األمـر الـذي سـيوفر بـدوره حـافزا ملراكمـة املخز                

 الـسلع األساسـية، فـإن شـكل الرسـم البيـاين       مـن ض وعـر ملألسعار اشدة اخنفاض املرونة العابرة  
ــاًويف املــدى القــصري يكــاد يكــ مخــزون املعــروض لل ــة  . ن عمودي ونتيجــة لــذلك، ال ميكــن تلبي

ســيتأثر قــت، ومبــرور الو. الزيــادة يف الطلــب إال مــن خــالل زيــادة يف أســعار التــسليم الفــوري  
غـري أنـه    . تراكم املخزونات تدرجيياً وتتراجـع األسـعار      فتارتفاع األسعار،   بإلنتاج واالستهالك   ا

  .) ن(إىل أن حيدث ذلك، من احملتمل جداً أن حتصل فقاعة يف أسعار السلع األساسية
اآلجلـة عـن طريـق املراجحـة؛        العقـود   وأسـواق   العقـود احلاضـرة     وثالثاً، ترتبط أسـواق       - ١٣
 الوجود املتنامي ملؤسـسات الوسـاطة املاليـة        هذا االرتباط قد تعزز نتيجة     أن يكون املرجح  ن  وم

املعـامالت  املّتجـرين باملخزونـات املاديـة يف      ، وكذلك بعـض     املخزونات املادية يف بعض أسواق    
ــة ــارير وســائط    . املالي ــا لتق ــال، وفق ــى ســبيل املث ــة مهمــة   اإلعــالمفعل ، اجتهــت مؤســسات مالي

 يف مرافـق التخـزين، يف حـني يبــدو أن الـشركات التجاريـة الكـربى جتـري رهانــات        لالسـتثمار 
  .) س(مضاربة على أسعار السلع األساسية

 ال غـىن عنـه يف   اً عنصرُتعدويف ما يتعلق بالسؤال الثاين، جتدر اإلشارة إىل أن املضاربة    - ١٤
نتجـون واملـستهلكون    يهـا امل  األطراف النظرية الـيت حيتـاج إل      أسواق املشتقات ألن املضاربني هم      

وهبذا املعىن، ميكن لزيادة مـشاركة املـستثمرين املـاليني يف أسـواق             . الختاذ مراكز حيازية مقابلة   
السلع األساسية اآلجلة أن حتقق فوائد اقتصادية مهمة من خـالل جعـل األسـواق أكثـر عمقـا،                   

تحــّوط وخفــض تكــاليف واملــساعدة علــى تلبيــة احتياجــات املــستخدمني التجــاريني يف جمــال ال

__________ 
 ).أ انظر احلاشية (،M.S. Khan, The 2008 oil price bubble, p.5  ) م(  

 .C.L. Gilbert, “How to understand high food prices”, p.408  ) ن(  

   ،V. Blas and J. Farchy, Glencore reveals bet on grain price rise. Financial Times، 24 April 2011  ) س(  
-a١٣b-١١e٠-٦ea٥-aea٧٦c٥٦/٠/http//:www.ft.com/cms/s: متاحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى    

٠٠١٤٤feabdc٠.html#axzz١KtsjV٧En. 
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ــة علـــى    . التحـــوط ــواق العقـــود اآلجلـ ــيولة أسـ ــز سـ ــاليني أيـــضا تعزيـ وميكـــن للمـــستثمرين املـ
الطويل، مما يسّهل على منتجي السلع األساسـية ومـستهلكيها إدارة املخـاطر والتخطـيط                املدى

  .الطويل األجل
رين املـاليني يف    ومن ناحية أخرى، فإن الدرجة اليت يـسهم هبـا تنـامي مـشاركة املـستثم                 - ١٥

كانــت املراكــز احليازيــة الــيت يف الواقــع علــى مــا إذا اعتمــاداً كــبرياً حتقيــق هــذه الفوائــد تعتمــد 
أساسـيات سـوق الـسلع األساسـية        احلاصـلة يف     التطـورات    فعالً تتبعهؤالء املستثمرون   يتخذها  

ولـذلك فمـن    . قوما إذا كـانوا يـسهمون يف تنـوع اآلراء، وبالتـايل يف زيـادة الـسيولة يف الـسو                   
املهم أن نالحظ أن زيادة مشاركة املستثمرين املاليني رمبا تكـون قـد أدت يف الواقـع إىل جعـل                    

األســواق أســواق الــسلع األساســية تتبــع بدرجــة أكــرب منطــق األســواق املاليــة أكثــر مــن منطــق  
إىل ، يــستند اكتــشاف الــسعر  التقليديــةســواق  األففــي .) ع(التقليديــة لتجــارة الــسلع األساســية 

املعلومات املستمدة مـن عـدد كـبري مـن الـوكالء املـستقلني الـذين يتـصرفون وفقـا الختيـاراهتم                      
أعمـال رائـدة    ، تنـشأ مـن      تقليديـة الالبـضائع   كمـا أن فـرص الـربح، يف أسـواق           . الفردية اخلاصة 
  .ستنادا إىل معلومات خاصة وظرفية من املشاركني يف السوقفردية جتري ا

ملاليــة، وال ســيما أســواق األصــول الــيت تنــدرج ضــمن فئــة املخــاطر   أمــا يف األســواق ا  - ١٦
، )مثـل األسـهم وعمـالت األسـواق الناشـئة ومـؤخرا الـسلع األساسـية               (الواسعة النطاق نفسها    

ــسهولة،         ــها ب ــة ميكــن مالحظت ــق بأحــداث قليل ــات تتعل ــشاف األســعار إىل معلوم ــستند اكت في
 ولــيس املعلومــات -علومــات املاضــي ستخدم بــشكل أساســي محــىت إىل منــاذج رياضــية تـَـ  أو

ويف هـذه األسـواق، غالبـاً مـا يـستتبع الـسلوك الـذي يـؤدي إىل                  .  لتوقع األسعار  -احلالية فقط   
حتقيق أكرب قدر من األرباح اتباع االجتاه السائد لبعض الوقت مث سحب االستثمارات قبـل أن                

ــة مــن   ــوم البقي ــةتق ــإ   أغلبي ــة أخــرى، ف ــذلك؛ ومــن ناحي ــستثمرين ب ــاكس    امل ــاع اجتــاه مع ن اتب
راً مبعلومــات دقيقــة عــن أساســيات الــسوق، قــد يــؤدي إىل األغلبيــة، حــىت لــو كــان مــّرب الجتــاه

  .خسائر كبرية
ــع أن يتخــذ أشــكاال خمتلفــة     - ١٧ فقــد يكــون متجــذراً يف اجتاهــات   . وميكــن ملــسلك القطي
قـرارات خبـصوص      الختاذ “إشارات زائفة ”عقالنية وقائماً على أساس ما ميكن أن ُيسمى          غري

يف أسواق السلع األساسية، مثل املعلومات املتصلة بأسـواق األصـول األخـرى،    املراكز احليازية   
ــتثمار        ــك االس ــا يف ذل ــداول، مب ــة للت ــري مرن ــتراتيجيات غ ــتخدام اس ــى  واس ــراِهن عل ــزخم امل ال

__________ 
 على الطالعول .الرئيسي العامل هو “املال ثقل” فيها يكون حالة أيضا   املاليون املستثمرون حدثُي قد  ) ع(  

 الفـصل  ،٢٠٠٩ للتجـارة والتنميـة لعـام         مـؤمتر األمـم املتحـدة      تقريـر  انظر الشأن، هبذا املناقشة من مزيد
 ).E.09.II.D.16 املبيع رقم املتحدة، األمم منشورات( “األساسية السلع سوق أمولة” املعنون الثاين
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ار يف وتفترض هـذه االسـتراتيجيات أن تطـورات األسـع    . استراتيجيات ردود الفعل اإلجيابية    أو
املاضي تكشف معلومات عن حتركات األسعار يف املـستقبل، ممـا يـؤدي علـى سـبيل املثـال إىل                    

ويـؤدي هـذا إىل الـشراء بعـد ارتفـاع األسـعار والبيـع بعـد اخنفـاض             . اتباع االجتاهـات الـسائدة    
  .األسعار، بغض النظر عن أي تغيري يف أساسيات السوق

فاتبـاع سـلوك القطيـع اسـتناداً إىل         . قالنيـاً متامـا   وميكن أيضاً أن يكون سلوك القطيع ع        - ١٨
معلومات، على سبيل املثال، يكون يف تقليد اآلخرين يف احلاالت اليت يعتقـد فيهـا التجـار أهنـم      

أي بعبــارة . قــادرون علــى اســتخالص املعلومــات مــن خــالل مراقبــة ســلوك العمــالء اآلخــرين  
  املـستمدة مـن    شـارات اإلهنـم يتجـاهلون     أليتـصرفون بالطريقـة نفـسها       أخرى، فإن املـستثمرين     

بـــشأن املراكـــز احليازيـــة اســـتناداً فقـــط إىل  القـــراراتاختـــاذ مـــن شـــأن و. معلومـــاهتم اخلاصـــة
يــؤدي إىل تغــريات يف األســعار دون تقــدمي أي  أن  اآلخــرون قــام هبــاالــسابقة الــيت لتــصرفات ا

ؤدي يف يــتعاظمــاً ت أثــراً ملتــصرفاوختّلــف سلــسلة مــن هــذه ا . معلومــات جديــدة إىل الــسوق
مــن املــرّجح أن ُيّتبــع  و. يف أســعار األصــولتغــذي نفــسها بنفــسها   نــشوء فقاعــات إىلالنهايــة 

  .نسبيا، مثل جتارة السلع األساسيةقليلة الشفافية سلوك القطيع إزاء املعلومات يف األسواق 
هاج سـلوك  واستمرار احنراف األسعار عن القيم اليت متليها أساسيات السوق نتيجة انتـ      - ١٩

فر إمكانيـة كـسب     يـو لمراجحـة   لفرص  وجود  ف. على سرعة املراجحة وكفاءهتا   يتوقف  القطيع  
وسوف تنـشأ مثـل هـذه اإلمكانيـة إذا كانـت األسـعار ختتلـف عـن                  . عوائد إجيابية بدون خماطر   

القيم اليت تربرها أساسيات السوق أو ختتلف يف ما بني األسواق اليت جيري فيها تـداول أصـول          
فعلـى سـبيل املثـال، قـد         .) ف( عيوهبـا   واسع النطـاق بـأن للمراجحـة       اً اتفاق هناكبيد أن   . قةمتطاب
يكــون املراجِحــون العقالنيــون قــادرين علــى تــصحيح ســوء التــسعري، إمــا تفاديــاً للمخــاطر     ال
  .) ص(بسبب قيود رأس املال أو
النــيني اختــاذ ني العقجحواألكثــر مــن ذلــك هــو أنــه قــد ال يكــون مثاليــاً بالنــسبة للمــرا   - ٢٠

ــذي املــستثمرينموقــف معــاكس ملوقــف   ــيني ال ــة اســتنادا    غــري العقالن ن يتخــذون مراكــز حيازي
الـشراء ورفـع    يف  فهم قد يرغبـون بـدالً مـن القيـام بـذلك             . ستراتيجيات ردود الفعل اإلجيابية   ال

 علــى الــسعر علــى إثــر ورود بعــض األنبــاء اجليــدة األوليــة، ممــا يــوفر بالتــايل حــافزاً للمتــداولني 
ردة الفعـل هـذه مـن جانـب املتـداولني           . أساس ردود الفعل لإلقـدام بعـزم علـى شـراء األصـول            

__________ 
 ,D. Gromb and D. Vayamos, ”Limits of arbitrage”, Annual Review of Financial Economics, vol.2 No.1  ) ف(  

pp.251-275. 

 ,A. Shleifer and R.W. Vishny, ”The limits of arbitrage”, Journal of Finance, vol.52, No.2 (1997)  ) ص(  

pp.737-783. 
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. مـا يف حـوزهتم  للمـراجحني العقالنـيني حتقيـق الـربح مـن بيـع        سـتتيح  على أساس ردود الفعـل    
عمـا تـربره     ومع ذلك، ففي هذه احلـاالت، تـسهم املراجحـة املرحبـة أيـضا يف احنـراف األسـعار                  

  .) ق(وق وتغذي فقاعات األسعار القصرية األجلأساسيات الس
ا االسـتثمارات املاليـة علـى مـستوى أسـعار الـسلع             هبـ وُيعد حتديـد الدرجـة الـيت أثّـرت            - ٢١

وعلـى  . األساسية وتقلبـها حتـديا نظـرا حملدوديـة شـفافية تـصنيف البيانـات املوجـودة ومـستواها                  
دعم الـرأي القائـل     تـ ع ذلك، هناك أدلـة      وم.  يكن لالستثمارات املالية تأثري مستمر     ، مل األرجح

ويـستند أحـد   .  زمنيـة قـصرية  فتـرات روا علـى حركـة األسـعار خـالل          بأن املستثمرين املاليني أثّـ    
املاليـة يف سـوق الـنفط بـني شـهري           املراكـز احليازيـة      يف   لكـربى هذه األدلة إىل دور التغـيريات ا      

يثـة إىل أمـر علـى القـدر نفـسه مـن             كمـا تـشري األدلـة احلد       .) ر(٢٠١١مـايو   /فرباير وأيـار  /شباط
حافظـاهتم  إىل   على الـسلع األساسـية        اآلجلة العقودوهو أن قيام املستثمرين بإضافة      أال   ،األمهية
فقــد أدت عمليــة تقلــيص . مل يعــد يــساعدهم علــى التحــّوط مــن خمــاطر ســوق األســهم  املاليــة 

رت علـى مجيـع أسـواق        وأثّ ٢٠٠٨املديونية اليت بدأت مع بداية األزمة احلالية يف منتصف عام           
وعوائـد  علـى الـسلع األساسـية    عقود اآلجلـة    الجيايب قوي بني عوائد     إاألصول إىل نشوء ارتباط     

  ).انظر الشكل ( السهمياستثمار رأس املال

__________ 
 V.B. De Long and others, ”Positive feedback investment strategies and destabilizing rational  ) ق(  

speculation”, Journal of Finance, vol.65, No.2 (1990), pp.379-395.  
 ).انظر احلاشية هـ (٢٠١١تقرير التجارة والتنمية لعام ، انظر لالطالع على مناقشة مفصلة هبذا الشأن  ) ر(  
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االرتباط بني مؤشرات السلع األساسـية ومؤشـرات رأس املـال الـسهمي،                  
٢٠١١-١٩٨٦  

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  

 S&P ومؤشـر  S&P GSCIمؤشـر العوائـد الفائـضة املعتمـد مـن قبـل          ــــــــــــــــــــــ  

500.  
مؤشــر العوائــد الفائــضة للــسلع األساســية مــن قطاعــات غــري قطــاع        - - - - -  

 .S&P 500 ومؤشر DJ UBSCIالطاقة، املعتمد من قبل 

  
  

  .يانات بلومربغ حسابات أمانة مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، استنادا إىل ب:املصدر
 تعكـس البيانـات ارتباطـاً مـستمرا ملـدة سـنة واحـدة بـني عائـدات املؤشـرات املعنيـة،                       :مالحظة

  .استناداً إىل بيانات يومية
  



A/66/207  
 

11-43640 45 
 

  
ــة املتــصلة باالســتثمار الواســع النطــاق يف الــسلع األساســية، املمثــل    اســتناداً إىلو  - ٢٢  األدل

د يبدو أن هذه العالقـة اإلجيابيـة ظهـرت فقـط            ، ق  البياين أعاله   يف الشكل  الداكن املتصل باخلط  
غـري أنـه مـن املعـروف        . ايف الفترة اليت سبقت األزمة املالية احلالية، وأهنا مل تتعـزز إال يف أعقاهبـ              

نـاجم عـن    علـى الـسلع األساسـية       اآلجلـة   العقـود   جيداً أن أكرب املنافع املتأتية من االسـتثمار يف          
ئـات الـسلع األساســية بـل أيـضاً علــى صـعيد فــرادى      التنويـع، لـيس فقــط علـى صـعيد خمتلــف ف    

مـن الـسلع يف قطـاع     يتضمن نسبة كـبرية  S&P GSCIونظراً لكون مؤشر  .) ش(السلع األساسية
ــت         ــيت تلـ ــسنوات األوىل الـ ــالل الـ ــة خـ ــذه العالقـ ــور هـ ــون تطـ ــن أن يكـ ــن املمكـ ــة، مـ الطاقـ

إىل حـــد كـــبري ، قـــد تـــأثر ٢٠٠٣، وال ســـيما أرقامـــه الـــسالبة بـــشدة يف عـــام  ٢٠٠٠ العـــام
وبالتــايل، . ٢٠٠٣باألحـداث الــيت شــهدهتا أسـواق الطاقــة، وخــصوصا حـرب العــراق يف عــام    

غـري النفطيـة وعوائـد      على الـسلع األساسـية      اآلجلة  العقود  فمن املفيد فحص العالقة بني عوائد       
 ق بالفعـل يف األعـوام األوىل    وكان هـذا االرتبـاط قـد بـدأ يتوثّـ          .  السهمي استثمارات رأس املال  

 ، قبــل وقــت كــبري مــن بدايــة األزمــة احلاليــة، كمــا يظهــر يف الــشكل   ٢٠٠٠الــيت تلــت العــام  
وتؤيــد هــذه األدلــة نتــائج ســابقة مفادهــا أن اســتحداث تــداول املؤشــرات أدى إىل  .) ت(البيــاين

ــسلع   ــرادى ال ــاط بــني ف ــادة االرتب ــل املكاســب    األساســيةزي ــايل تقلي  املدرجــة يف املؤشــر، وبالت
  .) ث(هذه املكاسبإلغاء لتنويع يف إطار صناديق املؤشرات الفردية أو حىت حققة من اتامل

علـى الـسلع   اآلجلـة  العقـود  وقد بلغ هذا االرتباط اإلجيايب بني عوائد االسـتثمارات يف        - ٢٣
ــية  ــه يف   األساس ــهم ذروت ــتثمارات يف األس ــواالس ــام رأواخ ــام   أ- ٢٠١٠ ع ــل ع . ٢٠١١وائ

 إىل اجلولـة الثانيـة مـن ختفيـف القيـود النقديـة              بـشكل كـبري   يب  وُيعزى سبب هذا االرتباط اإلجيا    
، ٢٠١٠اليت بدأها جملس االحتياطي االحتادي يف الواليـات املتحـدة يف الربـع الثالـث مـن عـام                    

األمر الذي من املفترض أن يكون قد جعل املستثمرين يفـضلون األصـول األكثـر انطـواء علـى                    
.  على األصول األكثر أمنـاً، مثـل الـسندات احلكوميـة           املخاطر، مثل السلع األساسية واألسهم،    

 تــشديد املوقــف النقــدي للواليــات  أنوعلــى أســاس هــذا التــصور، ُيعتقــد علــى نطــاق واســع   
__________ 

 P. Basu and W.T. Gavin, ”What explains the growth in commodity derivatives?”, Federal Reserve Bank  ) ش(  

of St. Louis Review, vol.93,No.1 (2011), pp. 37–48. 

 ٢٠٠٠انفجار فقاعة سـوق األسـهم يف عـام    عقب تبني االختبارات اإلحصائية أن التحّول يف سبل االرتباط     ) ت(  
والـدليل مماثـل مـن الناحيـة النوعيـة، رغـم            .  يف احلسبان  فترة ما بعد األزمة   تؤخذ  ذا داللة كربى حىت لو      ُيعد  

للـسلع األساسـية مـن قطاعـات غـري قطـاع        S&P GSCI  من الناحية الرقمية إذا اسـتخدم مؤشـر  إقناعاًأنه أقل 
 .الطاقة للسلع األساسية من قطاعات غري قطاع DJ-UBSCIالطاقة بدالً من مؤشر 

 .Basu and Gavin, ”What explains the growth in derivatives”, p.46  ) ث(  
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املتحــدة ميكــن أن يــسهم بــشكل كــبري يف زيــادة تكلفــة التمويــل الكامنــة خلــف االســتثمارات   
ومـع ذلـك، فـإن وجـود        . واق املاليـة  املالية، وُيعترب هذا سبباً يف تضخم أسعار األصول يف األسـ          

ل، وليس فترة واحـدة فقـط، يف االرتبـاط بـني عوائـد االسـتثمار يف الـسلع األساسـية                     فتريت حتوّ 
، يدل على أن ختفيف القيـود النقديـة مل يـؤد إال إىل زيـادة                 السهمي وعوائد استثمار رأس املال   
 النقديــة لــن يــؤدي ظــروفديد الواســتناداً إىل املنطــق نفــسه، فــإن تــش. االرتبــاط بــني األســواق

إىل القضاء على مصدر التحول الثاين يف االرتباط بني األسواق، ولكنه من غـري املـرجح أن                  إال
 أمولة أسواق الـسلع األساسـية ويعيـد درجـة االرتبـاط بـني األسـواق                  كامل ظاهرة  يقضي على 

  . من القرن املاضيإىل ما كانت عليه يف هناية التسعينيات
 مقارنة بني التطـورات يف أسـواق الـسلع األساسـية وأسـعار األسـهم علـى مـدى                  وتبني  - ٢٤

الــدورات االقتــصادية املختلفــة أن هــذه األســعار كانــت تتحــرك يف اجتــاهني متعاكــسني خــالل 
ويف املقابل، كـان هنـاك تـزامن ملحـوظ بـني            . األسعار يف الدورات السابقة   األوىل يف   قفزات  ال

وُيعد هذا التزامن مفاجئـاً     . السلع األساسية يف الدورة األخرية    حركات أسعار األسهم وأسعار     
ــدين مــستوى اســتغالل القــدرات يف أعقــاب       يف عــامي “الكــساد العظــيم ”نظــراً الســتمرار ت

النامجـة  األسـعار   واألهم من ذلك، فإن السياسة النقدية تستجيب لـضغوط          . ٢٠٠٩ و   ٢٠٠٨
 يف اإلنتـاج الـصناعي، ممـا يـشري إىل جانـب             عن ارتفاع أسعار السلع األساسية، ولـيس للتعـّسر        

وال سـيما  مل يتم إيالؤه حىت اآلن ما يـستحقه مـن اهتمـام،    لة الذي َوْممثري للقلق يتصل بأثر األَ    
ــه علــى    ــة إلدارة    اضــراإلمــن حيــث قدرت ــصاد احلقيقــي نتيجــة إرســال إشــارات خاطئ ر باالقت
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	1 - يقدم هذا التقرير عن الاتجاهات والتوقعات العالمية المتعلقة بالسلع الأساسية الذي أعدته أمانة مؤتمر الأمم المتحدة لمؤتمر التجارة والتنمية عملا بقرار الجمعية العامة 64/192، يقدم تحليلا للأسباب الكامنة وراء التقلبات الشديدة في أسعار السلع الأساسية.
	2 - ومنذ منتصف عام 2009 عندما أُعدّ التقرير الأخير (A/64/184) ما برحت اتجاهات أسعار السلع الأساسية تمضي بدافع الطلب القوي في الاقتصادات الآسيوية الناشئة، وتجديد المخزون في بلدان منظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي، وانكفاء الشواغل إزاء احتمال امتداد الاضطرابات المالية في أوروبا إلى أماكن أخرى. أما السلع الأساسية التي شهدت أكبر زيادات في الأسعار فكانت المواد الزراعية الخام، والفلزات والمعادن. وعلى النقيض من ذلك، ازدادت أسعار السلع الأساسية الزراعية بمعدلات متوسطة فيما عدا أسعار بعض المشروبات المدارية (مثل البن).
	3 - ويمكن أن يعزى شطر كبير من الطفرة في أسعار السلع الأساسية غير الزراعية والتقلبات الشديدة في أسواق المواد الغذائية خلال الأشهر الستة الماضية إلى التوترات الجغرافية - السياسية في العديد من البلدان المنتجة للنفط - مثل الجزائر والجماهيرية العربية الليبية وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية) والنيجر، وفي أماكن أخرى(). كما ساعد تنامي الطلب على المواد الخام اللازمة للاستخدام الصناعي وتطوير البنى الأساسية في الاقتصادات الناشئة، في دفع ارتفاع أسعار تلك السلع الأساسية. وعلاوة على ذلك، فقد اجتذبت مشاكل الديون السيادية وضعف قيمة دولار الولايات المتحدة والشواغل إزاء التضخم استثمارات المضاربة بالسلع الأساسية ولا سيما النفط ومشتقات صكوك الفلزات الثمينة، مما ساهم في تقلبات الأسواق.
	4 - وقد دفع تزايد تقلب الأسعار في أسواق السلع الأساسية إلى اتخاذ إجراءات عالمية تعاونية تستهدف السعي للوصول إلى حلول ممكنة. وما الغرض من خطة العمل المتعلقة بتقلب أسعار المواد الغذائية والزراعة التي نشرتها مجموعة العشرين التي تضم الاقتصادات السوقية الرائدة، تحت رعاية الرئيس الفرنسي، سوى التخفيف من تقلب الأسعار على الأمن الغذائي. وهذه المبادرة وأمثالها التي تتخذ على مختلف الصّعد - الوطني والإقليمي والدولي - يجب أن تنفذ بفعالية وأن تخضع لمزيد من التطوير إذا ما أريد لها أن تتصدى بفعالية للتحديات الصعبة التي تؤثر في التجارة بالسلع الأساسية وآفاق التنمية في جميع البلدان المعتمدة على السلع الأساسية().
	5 - والغرض من هذا التقرير هو اطلاع الدول الأعضاء من خلال الجمعية العامة، على التحديات والفرص المقترنة بأسعار الأغذية والطاقة الحالية المرتفعة والمتقلبة بالنسبة للتجارة والتنمية. ويتعين إدارة الكسب الكبير المفاجئ الذي شهدته العائدات الناجم عن ارتفاع أسعار الموارد الزراعية والطبيعية (مثل النفط والغاز والمعادن والفلزات الصناعية والثمينة) إدارة حكيمة إذا ما أريد لها أن تترك أثرا دائما على التنمية. ويتعين بالمثل التخفيف من حدة مخاطر عدم الاستقرار السياسي وانعدام الأمن الغذائي الناجمة عن ارتفاع أسعار الأغذية. ويوفر الفرع الثاني لمحة موجزة عن أحدث التطورات الحاصلة في أسواق السلع الأساسية؛ ويتضمن الفرع الثالث استعراضا للأسعار والأسواق في إطار مجموعات رئيسية للسلع الأساسية هي: الزراعة والأغذية، والنفط والغاز (الطاقة)، والمعادن والفلزات؛ ويوجز الفرع الرابع الاستجابات الممكنة في مجال السياسة العامة لتقلب أسعار السلع الأساسية، على الصعيدين المحلي والدولي. وترد في الفرع الخامس الملاحظات الختامية. ويتضمن مرفق هذا التقرير مناقشة بشأن تطور أسعار السلع الأساسية وأمولة تجارة السلع الأساسية.
	ثانيا - أحدث التطورات الحاصلة في أسواق السلع الأساسية: الثروات المتقلبة - ازدهار فكساد ثم ازدهار تارة أخرى
	6 - من المسلّم به عموما أن الفترة التي انقضت منذ أواخر الخمسينيات من القرن الماضي شهدت حالتي ازدهار كبيرتين في أسعار السلع الأساسية، حدثت الأولى منهما في الفترة بين عامين 1973 و 1980 وحدثت الثانية بدءا من عام 2002. وقد بدا الارتفاع في أسعار السلع الأساسية في الفترة بين 2002 و 2008، وبخاصة في الفترة بين 2006 و 2008، بدا بشكل خاص في أسعار الفلزات والنفط الخام والأغذية. وأدت الأزمة المالية العالمية التي حدثت في الفترة 2008-2009 إلى هبوط في الأسعار منذ منتصف عام 2008 شمل طائفة واسعة من السلع الأساسية، في ضوء تباطؤ النمو على الصعيد العالمي وضعف طلب المستهلكين في معظم الاقتصادات العالمية.
	7 - غير أن جميع المجموعات الفرعية من السلع الأساسية نهضت بقوة من تعثرها منذ الأزمة التي وقعت في الفترة 2008 و 2009، لدرجة أن أسعار الفلزات والمواد الخام الزراعية والمشروبات تجاوزت الذروة التي بلغتها أسعارها في عام 2008 (انظر الشكل الأول). وارتفعت أسعار الطاقة (ولا سيما النفط الخام) إلى أكثر من الضعف ولئن ظلت أدنى من ذرواتها السابقة. وارتفعت أسعار المعادن والفلزات الصناعية والثمينة بنسبة 120 في المائة عن أخفض نقطة بلغتها في منتصف الفترة 2008-2009. وتجاوزت أسعار المنتجات الزراعية والغذائية الرئيسية (الأغذية الزراعية) والمشروبات والمواد الخام الزراعية الأرقام القياسية السابقة التي بلغتها في منتصف عام 2008 (انظر الشكل الثاني). وبحلول منتصف عام 2008، تمتعت السلع الأساسية بفترة ازدهار دامت خمس سنوات، وهي أطول فترة ارتفاع في أسعارها (بعد طول انخفاض) وأوسعها نطاقا في أعقاب الحرب العالمية الثانية، بعد حوالي ثلاثين سنة تقريبا من تقلب أسعارها ما بين منخفضة ومتوسطة عموما.
	الشكل الأول
	مؤشر الأونكتاد لأسعار السلع الأساسية غير النفطية

	كانون الثاني/يناير 1960 إلى أيار/مايو 2011، 2000 = 100
	المصدر: إحصاءات الأونكتاد.
	ثالثا - التطورات الحاصلة في مجموعات السلع الأساسية الرئيسية
	8 - يقدم هذا الفرع لمحة عامة عن حالة الأسواق والأسعار المتعلقة بالمجموعات الرئيسية للسلع الأساسية وهي: الزراعة والأغذية، والطاقة، والمواد الخام الزراعية، والمعادن والفلزات. ويمكن أن تُعزى الغالبية العظمى للارتفاعات الحادة في الآونة الأخيرة في أسعار الأغذية الزراعية والسلع الأساسية غير الأغذية الزراعية إلى أساسيات السوق، وهي: ارتفاع الطلب على السلع الأساسية في الاقتصادات الناشئة (ولا سيما الصين والهند)، وأنماط الأحوال الجوية السيئة الناجمة عن زيادة التغيرات المناخية (زيادة حدوث الفيضانات والجفاف)؛ وانخفاض المحاصيل وهبوط معدلات نمو الإنتاجية في بعض المناطق؛ وقلة المخزونات أو الانخفاض في مستويات المخزون؛ وزيادة ندرة الأراضي الصالحة للزراعة وشحّ المياه. وعلاوة على ذلك، أدى ضعف الاستثمار في استكشاف المعادن والتكنولوجيات الجديدة خلال فترة التسعينيات من القرن الماضي، إلى نقص في العرض في هذا القطاع. وإضافة إلى ذلك، أثّر تخفيض قيمة الدولار والسياسات الحكومية (المعونات، والقيود على التصدير، والشروط المتعلقة بأنواع الوقود الأحيائية) في أسعار السلع الأساسية. فالشروط المتعلقة بأنواع الوقود الأحيائية ربما أدت إلى تحويل سلع غذائية رئيسية (مثل الذرة وزيت النخيل وقصب السكر) وأراضي زراعية إلى غرض آخر غير إنتاج الأغذية وصوب إنتاج الوقود.
	9 - وقد زادت التوترات الجغرافية - السياسية الأخيرة في البلدان المنتجة للنفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من تفاقم المسار التصاعدي الحاد في أسعار النفط الخام (والبنزين) خلال الربع الأول من عام 2011. وأخيرا، أدت زيادة استثمارات المضاربة في الفلزات الثمينة والمعادن (حيث ينظر إليهما بمثابة بوليصة تأمين ضد انخفاض معدلات النمو الاقتصادي في بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي) أدت أيضا إلى زيادة في أسعار هذه السلع الأساسية منذ حزيران/يونيه 2010.
	ألف - المحاصيل الزراعية والغذائية
	10 - بلغ مؤشر الأونكتاد لأسعار السلع الأساسية الزراعية ذروته في شباط/فبراير 2011. ويبين الشكل الثاني بأن أسعار السلع الأساسية الزراعية قد ارتفعت في نهاية الأمر. وشهد مؤشرا أسعار المواد الخام الزراعية زيادة حادة بسبب أوجه النقص في العرض الناجمة عن الأحوال الجوية الرديئة والطلب القوي في الاقتصادات الآسيوية الناشئة. وانخفض مؤشر أونكتاد لأسعار الأغذية خلال النصف الأول من عام 2010 قبل أن يرتفع بشدة ليصل إلى ذروة في شباط/فبراير 2011 (الشكل الثالث)، وبلغ متوسطه 269 نقطة في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى أيار/مايو 2011، بارتفاع نسبته 21 في المائة عن نفس الفترة من عام 2010. وارتفع معدّل التضخم الأساسية (بما في ذلك بالنسبة للطاقة والأغذية) في البلدان النامية من 6 في المائة في عام 2010 إلى نسبة 6.9 في المائة في نيسان/أبريل 2011، في حين تجاوز التضخم العالمي في أسعار الأغذية في البلدان النامية نسبة 9 في المائة في شباط/فبراير 2011(). ويمكن القول أن عبء غلاء أسعار الأغذية وتقلبها يقع على كاهل البلدان المنخفضة الدخل إلى حد أكبر من غيرها نسبيا.
	الشكل الثاني
	مؤشرات أسعار مجموعات السلع الأساسية الزراعية

	كانون الثاني/يناير 2007 إلى أيار/مايو 2011، 2000 = 100
	المصدر: إحصاءات الأونكتاد.
	11 - ارتفع مؤشر أسعار الأغذية مدفوعا بأسعار أعلى للحبوب الغذائية والزيوت النباتية واللحوم ومنتجات الألبان (انظر الشكل الثالث). ولا يُعدّ هذا أمرا هاما بالنسبة لأفريقيا بسبب المحاصيل الجيدة من الذرة البيضاء والذرة الصفراء، فيما خلا منطقة القرن الأفريقي التي تفاقم فيها انعدام الأمن الغذائي بسبب الجفاف. وفي آسيا، تتسم أسعار زيت الطعام وبعض الحبوب الغذائية (مثل القمح) بالارتفاع بوجه خاص.
	الشكل الثالث
	مؤشر الأونكتاد لأسعار الأغذية، 2008-2011

	2000 = 100
	المصدر: الأونكتاد.
	الشكل الرابع
	مؤشرات الأسعار لسلع غذائية مختارة، 2010-2011
	(2000=100)
	المصدر: إحصاءات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).
	12 - وبلغ السعر المرجعي للقمح أعلى مستوياته في أيار/مايو 2011، عند 360 دولاراً للطن الواحد، أي أدنى بقليل من السعر المسجَّل في شباط/فبراير 2011، عند 364 دولاراً للطن الواحد. وما زالت التوقعات بشأن محاصيل القمح للفترة 2011-2012 غير واضحة بسبب الأحوال الجوية غير المواتية في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.
	13 - وخلال النصف الأول من عام 2010، واصلت أسعار الأرز والذرة والسكر تراجعها بوجه عام، ثم ارتفعت باطراد حتى شباط/فبراير 2011 (الشكل الرابع). وتحسنت أسعار الأرز خلال الربع الثالث من عام 2010 بسبب سوء الأحوال الجوية في البلدان المنتِجة الآسيوية الكبرى، لكنه من غير المرجَّح أن تواصل ارتفاعها خلال عام 2011 نظراً للكميات الكبيرة المتاحة للتصدير (الشكل الخامس). وجرى تداول الذرة الصفراء في الفترة 2011-2012 بأسعار أعلى من مستويات عام 2008، وكانت قد بلغت ذروتها آنذاك (الشكل الخامس). إذ ارتفعت أسعار الذرة الصفراء بنسبة 98 في المائة، من 160 دولاراً للطن الواحد في حزيران/يونيه 2010 إلى 318 دولاراً للطن الواحد في نيسان/أبريل 2011، قبل أن تتراجع إلى 309 دولارات للطن الواحد في أيار/مايو 2011. وعلاوة على ذلك، ساعدت زيادة استهلاك المنتجات الحيوانية، ولا سيما في الصين()، في حفز الطلب على الذرة لإطعام الحيوانات في الفترة 2010-2011. وفي كانون الثاني/يناير 2011، ارتفعت أسعار السكر بنسبة 95 في المائة لتصل إلى ذروتها عند 29.6 من سنتات الولايات المتحدة للرطل الإنكليزي الواحد، بعدما كانت عند 15.2 سنتاً للرطل الإنكليزي الواحد في أيار/مايو 2010. وهذا عائد إلى تزايد الطلب في إندونيسيا والصين والهند، والتحول المتزايد في استخدام قصب السكر لإنتاج الإيثانول. وانخفضت أسعار السكر إلى 21.95 سنتاً للرطل الإنكليزي الواحد في أيار/مايو 2011 على أساس تقارير أفادت عن فائض في محصول السكر - حوالي 10.3 ملايين طن متري من القيمة الخام، في وقت كان المنتِجون يستجيبون فيه لارتفاع الأسعار. ومنذ عام 2010، تأكدت على نحو متزايد الزيادة في أسعار السكر من جراء ارتفاع الطلب العالمي المتوقع على السكر المكرَّر، في ظل مستويات العجز المنتظرة في الأسواق.
	14 - وبلغت مؤشرات أسعار زيوت الطعام ذروتها عند 374 في شباط/فبراير 2011، قبل أن تتراجع (بنسبة 7.2 في المائة) إلى 347 في أيار/مايو 2011. ويعتمد تقلب الأسعار في أسواق زيوت الطعام، بدرجة كبيرة، على آفاق العرض والطلب في البلدان الرئيسية المنتِجة والمصدِّرة للبذور الزيتية. وبالنظر إلى أن الصين هي أكبر مستهلك للزيوت النباتية في العالم، يكتسي ”تأثير الصين“ على إمدادات البذور الزيتية العالمية (وبوجه خاص فول الصويا) وأسواقها، أهمية أساسية بالنسبة لآفاق السوق. وتتعلق اثنتان من أكثر المسائل إثارة للجدل بشأن أسواق الزيوت والبذور الزيتية بإنتاج أنواع الوقود الأحيائي وزيت النخيل بشكل مستدام. إذ تنطوي هاتان المسألتان على آثار كبيرة بالنسبة للتجارة الدولية، والنمو الاقتصادي، والاستثمار، والأمن الغذائي، والإشراف البيئي. ويعكس الارتفاع الكبير والمفاجئ في أسعار البذور الزيتية في الآونة الأخيرة، بشكل رئيسي، تقلصاً تدريجياً في الإمدادات العالمية، مقروناً بنمو مطرد للطلب في البلدان المستوردة الرئيسية (انظر الشكل الثاني). 
	15 - ومنذ كانون الأول/ديسمبر 2001، ارتفع مؤشر أسعار المشروبات المدارية باطراد، من 75، إلى ذروة بلغت 285 في أيار/مايو 2011 (الشكل الثاني). وسُجل هبوط بنسبة 5،4 في المائة في السعر القياسي المركب لمنظمة البن الدولية، من متوسط شهري قدره 228 من سنتات الولايات المتحدة للرطل الإنكليزي في شهر أيار/مايو إلى متوسط شهري قدره 215.6 من سنتات الولايات المتحدة للرطل الإنكليزي في شهر حزيران/يونيه. 
	الشكل الخامس
	الاتجاهات في مؤشرات أسعار الحبوب على الصعيد العالمي، 2000-2011
	(2000=100)
	المصدر: إحصاءات الأونكتاد.
	16 - وبلغت أسعار الكاكاو ذروتها عند 1.60 دولار للرطل الإنكليزي الواحد في كانون الثاني/يناير 2010، ويعزى ذلك أساساً إلى العجز في الإمدادات(). بيد أن الأسعار هبطت إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر عند 1،39 دولار للرطل الإنكليزي الواحد في آب/أغسطس 2010، قبل أن تتحسن تدريجياً لتبلغ 1،58 دولار للرطل الإنكليزي الواحد بحلول شباط/فبراير 2011، لتسقط ثانيةً في وقت لاحق. وشهد أغلب المنتجين الأفارقة حصاداً جيداً في سنة المحصول الحالية نظراً للأحوال الجوية المواتية. ففي حزيران/يونيه 2011 على سبيل المثال، بلغ حجم محاصيل الكاكاو في كوت ديفوار 1.286 مليون طن، وهو رقم أعلى بنسبة 22 في المائة مما كان مسجلاً للفترة نفسها من الموسم السابق() (6). 
	17 - وارتفع مؤشر أسعار المواد الخام الزراعية بصورة مطردة بعد هبوطه إلى 139 في آذار/مارس 2009، حيث بلغ 303 في شباط/فبراير 2011. وظلت أسعار المطاط الطبيعي مرتفعة في الفترة 2010-2011 نظراً إلى الطلب القوي على الإطارات في اقتصادات الأسواق الناشئة وارتفاع تكاليف الطاقة (النفط الخام) (مما يؤثر على أسعار المطاط التركيبي)، وانقطاع الإمدادات من جراء سوء الأحوال الجوية في البلدان المنتِجة الرئيسية، كتايلند التي تُعد أكبر المنتجين في العالم، والصين، وفييت نام، وكمبوديا. وتعزَّز هذا الاتجاه أيضاً من خلال نشاط القطن الذي بلغ سعره ذروة تاريخية في آذار/مارس 2011 عند 2.3 دولار للرطل الإنكليزي الواحد، أي بزيادة نسبتها 270 في المائة قياساً بمتوسط عام 2009. وتراجع الإنتاج العالمي من القطن في الفترة 2009-2010 في سياق زيادة الطلب المتوقعة على الألياف من جانب الهند والصين.
	باء - الحراجة
	18 - ارتفعت أسعار الأخشاب غير الصنوبرية بمعدل 2.1 في المائة خلال الفترة من كانون الثاني/يناير إلى تموز/يوليه 2010، وبلغت ذروتها عند 142.1 دولاراً، لكنها تراجعت على نحو مستمر إلى 133.9 دولاراً بحلول أيار/مايو 2011 (الشكل السادس). وفي المقابل، ارتفعت أسعار الأخشاب المدارية (sapele و okoume) بنسبة 10 في المائة (sapele) و 23 في المائة (okoume) بين الأشهر الخمسة الأولى من عام 2010 والفترة نفسها من عام 2011، وهو اتجاه قد يفسَّر بزيادة الطلب على بناء المنازل المؤقتة في اليابان عقب الزلزال الذي وقع في آذار/مارس. ولعل زيادة الطلب المسجَّلة نتيجةً للتحسن الطفيف في الاقتصاد العالمي وأثره على قطاع البناء في البلدان النامية الآسيوية، وبدرجة أقل، في البلدان المتقدمة، قد أسهمت أيضاً في ارتفاع الأسعار.
	الشكل السادس
	أسعار الأخشاب المدارية، 1980-2011 
	(بدولارات الولايات المتحدة للمتر المكعب)
	المصدر: إحصاءات الأونكتاد.
	جيم - الطاقة: النفط والغاز
	19 - يعتمد الاستهلاك العالمي من الطاقة الأولية أساسا على النفط والغاز الطبيعي والفحم. ويستهلك الشرق الأوسط النفط والغاز الطبيعي بكميات كبرى، في حين يشكل الفحم والنفط مصدري الطاقة الرئيسيين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وتسجِّل آسيا أعلى معدلات النمو في استهلاك الطاقة، ويدفعها في ذلك التغيرات الديمغرافية وارتفاع مستويات الدخل. لكن استهلاكها للطاقة الأولية للفرد منخفض نسبياً بالقياس إلى استهلاك الاقتصادات المتقدمة. ويوجز الشكل السابع اتجاهات الأسواق الرئيسية للنفط والغاز الطبيعي والفحم.
	الشكل السابع
	متوسط الأسعار الشهرية للنفط الخام والغاز الطبيعي والفحم للفترة من كانون الثاني/يناير 2007 إلى أيار/مايو 2011
	المصدر: إحصاءات الأونكتاد (لأسعار النفط الخام)، وصندوق النقد الدولي، الإحصاءات المالية الدولية (لأسعار الغاز الطبيعي والفحم).
	دال - النفط الخام
	20 - بلغ متوسط أسعار النفط 79 دولاراً للبرميل خلال عام 2010. وفي نيسان/أبريل 2011، ارتفع متوسط السعر الشهري للنفط الخام بشكل مفاجئ إلى 116.30 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة للبرميل()، وهو ما يقرب من ثلاثة أضعاف مستواه في كانون الأول/ديسمبر 2008، علماً أنه يبقى ما دون أعلى معدل دوري سابق، أي 132.50 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة للبرميل في تموز/يوليه 2008. وفي ظل استمرار ضعف دولار الولايات المتحدة، وزيادة الطلب، وعدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والفصل التام بين أساسيات السوق وحصص إنتاج منظمة البلدان المصدِّرة للنفط (الأوبك)، وتراجع الاحتياطيات، يواجه سوق النفط أسئلة تنطوي على تحديات بشأن القدرة على التنبؤ بتطور أسعار النفط على الأمدين القصير والمتوسط.
	21 - وفي الفترة من كانون الثاني/يناير إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2010، شهد متوسط الأسعار الشهرية تقلبات بين 74 و 85 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة (الشكل السابع)، مما يفوق متوسط عام 2009، أي 61.79 دولاراً للبرميل. وعززت أساسيات السوق ارتفاع الأسعار في عام 2010. كما أدَّى انتعاش الصناعة والتجارة إلى طفرة قوية في الطلب على النفط. وفي عام 2010، بلغ متوسط الزيادة في الطلب العالمي على النفط 2.8 مليون برميل يومياً()، مما يمثل أكثر من ضعفي متوسط نموه خلال العقد الماضي. لكن العرض لم يسجِّل نمواً بالوتيرة نفسها. ولم تتمكن البلدان المنتِجة للنفط من غير الأعضاء في الأوبك من زيادة العرض إلا بواقع 1.1 مليون برميل يومياً في عام 2010، فيما اقتصر نمو ناتج الأوبك على 0.7 مليون برميل يومياً (بما في ذلك سوائل الغاز الطبيعي).
	22 - وشهدت الفترة ما بين كانون الأول/ديسمبر 2010 وحزيران/يونيه 2011 مستوى عالياً من التقلبات في سوق النفط. ففي كانون الأول/ديسمبر 2010، فقدَ متوسط سعر النفط الخام استقراره النسبي تماماً، وتجاوز 90 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة للبرميل. وواصلت أسعار النفط مسارها التصاعدي، وبلغت ذروتها عند 116.30 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة للبرميل في نيسان/أبريل 2011. وتفسَّر هذه الزيادة المفاجئة في الأسعار أساساً بتقلص العرض واستمرار النمو في الطلب. وأدَّت الاضطرابات السياسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى خسارة الإمدادات الواردة من الجماهيرية العربية الليبية من النفط الخام الحلو الخفيف بواقع 1.3 مليون برميل يومياً، وأثارت مخاوف بشأن حدوث انقطاعات أخرى في إمدادات الطاقة. ورغم ارتفاع الأسعار، يتسم نمو الطلب من جانب البلدان النامية بالمرونة، ولا سيما من جانب بلدان آسيا الناشئة. وقد أسهمت عوامل أخرى أيضاً في ارتفاع أسعار النفط، منها ضعف دولار الولايات المتحدة وأنشطة المستثمرين الماليين في أسواق العقود الآجلة للسلع الأساسية والتوقعات المتعلقة بالنمو الاقتصادي.
	23 - وفي حزيران/يونيه 2011، عقب فشل الأوبك في التوصل إلى اتفاق بشأن زيادة إنتاج النفط، وافقت الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة على إخراج مليوني برميل يومياً من النفط من مخزوناتها المخصصة لحالات الطوارئ، لفترة أولية مدتها 30 يوماً، وذلك لتحقيق ما يلي: (أ) التعويض عن الانقطاع في الإمدادات الواردة من الجماهيرية العربية الليبية والاستجابة للزيادة الموسمية في الطلب إلى حين وصول كميات النفط الإضافية المقررة من البلدان المنتِجة الرئيسية إلى الأسواق العالمية؛ (ب) دعم الانتعاش الاقتصادي. وقد استجابت الأسواق على الفور لهذه الخطوة، إذ هبطت أسعار العقود الآجلة لخام البرنت ونايمكس (”وست تكساس إنترميدييت“) إلى 6.1 في المائة و4.6 في المائة على التوالي.
	24 - ويمكن للتقلبات المفرطة في سوق النفط أن تكبح الطلب وأن تحدَّ من وتيرة الانتعاش الاقتصادي العالمي. كما يمكن لارتفاع أسعار النفط أن يؤدي إلى تحولات كبيرة في توزيع الثروة بين البلدان. وبالنسبة للبلدان المصدِّرة الصافية للنفط، من شأن ارتفاع الأسعار أن يؤدي إلى تحسين حساب العمليات الجارية، مما يولِّد الإيرادات الحكومية ويعزز الإنفاق العام. أما بالنسبة للبلدان النامية المستوردة الصافية للنفط، فلقد أدَّى ارتفاع أسعار النفط والغذاء إلى زيادة معدلات التضخم والعبء المالي.
	هاء - الغاز الطبيعي
	25 - تقلص الاستهلاك العالمي من الغاز الطبيعي بنسبة 1.1 في المائة في عام 2009 بسبب الأزمة(). وفي عام 2010، تحسن الطلب على الغاز بشكل ملحوظ نتيجةً للانتعاش الاقتصادي والطقس البارد بصورة استثنائية في نصف الكرة الشمالي. وفي الولايات المتحدة التي تُعد أكبر مُنتج للغاز في العالم، بلغ سعر الغاز الطبيعي ذروته عند 456.57 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة لكل ألف متر مكعب في حزيران/يونيه 2008 (الشكل السابع). وفي عام 2010، بلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي 158 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة رغم انتعاشه، وهو سعر أدنى بكثير من المستويات المسجَّلة في عامي 2007 و 2008. وشهدت الأشهر الخمسة الأولى من عام 2011 تقلبات في سعر الغاز ضمن نطاق 143 و 162 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة. 
	26 - وستحدِّد أساسيات السوق دور الغاز الطبيعي في أي خطة تنويع لمصادر الطاقة في المستقبل. فعلى جانب العرض، يشهد تطوير مصادر الغاز الطبيعي ”غير التقليدية“ منذ عام 2000 لإنتاج الغاز الطَفَلي والغاز الحبيس والميثان المستخلص من الطبقة الفحمية، على سبيل المثال، ازدهاراً حقيقياً. وأدَّى ما يسمَّى بثورة الغاز الطَفَلي إلى زيادة هائلة في إمدادات الغاز الطبيعي في سوق الولايات المتحدة مع إبقاء أسعار الغاز عند مستوى متدن، كما أن هذه الثورة تقف وراء تغيير أنماط تجارة الغاز الطبيعي المسيَّل. ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة، أصبح الغاز غير التقليدي يمثل الآن 60 في المائة من الإنتاج الذي يجري تسويقه في الولايات المتحدة. وسينشأ عن نمو إنتاج الغاز الطبيعي غير التقليدي في الولايات المتحدة وبلدان أخرى كأستراليا (مع إنتاجها من الميثان المستخلص من الطبقة الفحمية) أثر بعيد المدى على مناطق أخرى من العالم، وبوجه خاص، على الاقتصادات الناشئة التي تسعى إلى تنويع مصادرها للطاقة بهدف تلبية طلبها على الطاقة والحفاظ على النمو الاقتصادي.
	27 - وسيخضع الطلب أساساً للنمو الاقتصادي العالمي والقدرة التنافسية للغاز الطبيعي قياساً بمصادر الطاقة الأخرى على صعيد السعر والأثر الناجم على البيئة والسلامة. كما ستؤثر على الطلب عوامل أخرى، كالقُرب من مصدر الإمداد والتطورات التكنولوجية والسياسات الحكومية. 
	28 - ويشكل الغاز الطبيعي واحداً من أكثر أنواع الوقود الأحفوري نظافة، مع أنه لا يزال يسجل تلكؤاً في انبعاثات الكربون بالقياس إلى الطاقة المتجددة والطاقة النووية. لكن أهميته في مجال تنويع مصادر الطاقة على الصعيد العالمي آخذة في النمو. وعلى سبيل المثال، تهدف خطة الصين الخمسية الثانية عشرة (2011-2015) إلى زيادة حصة الغاز الطبيعي في خطة تنويع مصادرها للطاقة الأولية من 3.8 في المائة في عام 2008 إلى 8.3 في المائة(). ودفع الحادث الذي وقع عام 2011 في محطة فوكوشيما النووية في اليابان ببعض البلدان إلى إعادة النظر في سياساتها للطاقة النووية، والتحول إلى الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي لتلبية الطلب على الطاقة في المستقبل. وقررت ألمانيا مثلاً إغلاق 17 محطة نووية والاستعاضة عنها، بحلول عام 2022، بالطاقة المتجددة وبمحطات توليد الطاقة الكهربائية التي تعمل بالغاز(). وستترك هذه السياسات آثاراً كبيرة على الطلب العالمي على الغاز الطبيعي في المستقبل.
	واو -  الفحم 
	29 - في عام 2008، بلغت نسبة الفحم من الإمدادات العالمية للطاقة الأولية 27 في المائة()، وهو لا يزال يشكِّل الوقود الرئيسي لتوليد الطاقة الكهربائية، مع أنه يواجه المزيد من المنافسة من جانب الغاز الطبيعي ومصادر الطاقة المتجددة. ففي الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال، ما برح استخدام الفحم يتراجع منذ عام 1990. 
	30 - ولقد أصبحت منطقة آسيا والمحيط الهادئ مركزاً عالمياً لإنتاج الفحم واستهلاكه وتجارته. وفي الفترة الممتدة من عام 2009 إلى عام 2010، زاد إنتاج الفحم واستهلاكه على الصعيد العالمي بنسبة 6.3 في المائة و 7.6 في المائة على التوالي(). وتعتبر الصين والهند من أول ثلاثة بلدان منتجة ومستهلكة للفحم في العالم(). وأستراليا هي أول بلد مصدِّر للفحم في العالم، ولا تزال اليابان أكبر بلد مستورد له في العالم.
	31 - وخلال الطفرة التي شهدتها السلع الأساسية في الفترة 2002-2008، بلغت الأسعار الشهرية للفحم الحراري الأسترالي ذروتها في تموز/يوليه 2008 (193 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة لكل طن متري) قبل أن تنخفض إلى 65 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة) في آذار/مارس 2009، نظراً إلى الكساد الاقتصادي العالمي (الشكل السابع). وزاد سعر الفحم، مدعوماً بالطلب القوي من الصين، اعتباراً من نيسان/أبريل 2009. وعلى الرغم مما شهده سعر الفحم من تقلب في المدى القصير، فقد واصل اتجاهه التصاعدي وبلغ ذروة دورية في كانون الثاني/يناير 2011. وفي عام 2010، بلغ متوسط أسعار الفحم 106 دولارات من دولارات الولايات المتحدة وبلغ في أثناء الربع الأول من عام 2011، 135 دولاراً من دولارات الولايات المتحدة. 
	32 - ومع تكثيف الجهود العالمية الرامية إلى مكافحة تغير المناخ، من المرجح أن تعتمد توقعات الفحم في السوق العالمي، في المدى المتوسط، على اتفاقات وسياسات الحد من انبعاثات الكربون، وتطوير تكنولوجيا تجميع ثاني أكسيد الكربون وتخزينه. 
	زاي -  المعادن والخامات والفلزات 
	33 - سجّلت مؤشرات أسعار المعادن والخامات والفلزات ارتفاعاً حاداً في الفترة 2010-2011، ودفع النحاس والرصاص والزنك بهذا الارتفاع في الأسعار الذي جاء استجابة للانتعاش الأقوى من المتوقع في الاقتصادات الناشئة. وفي عام 2009 بصفة خاصة، زاد الطلب الصيني على الفلزات الخسيسة بنحو 24 في المائة، في حين تراجع الاستهلاك بنسبة 13.5 في المائة في سائر أنحاء العالم. وواصلت أسعار الفلزات اتجاهها التصاعدي خلال الفترة 2010-2011 (الشكل الثامن) نظراً إلى مزيج من قلة العرض وقوة الطلب من البلدان الآسيوية والبرازيل. وخلال السنوات القليلة المقبلة، من المتوقع أن يؤدي نقص الاستثمار في مناجم جديدة، إلى جانب ما يكتنف الحالة من صعوبات لتوها في ما يتعلق برفع مستوى قدرات التعدين، إلى المزيد من الانكماش في العرض. وعلى هذا النحو، إذا استمر الطلب في الارتفاع بالمعدلات التي لوحظت في السنوات الأخيرة، فقد تواصل أسعار الفلزات ارتفاعها في المدى المتوسط. 
	الشكل الثامن
	مؤشرات أسعار الفلزات غير الحديدية، كانون الثاني/يناير 2007-أيار/مايو 2011
	(2000 = 100)
	المصدر: إحصاءات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).
	34 - وفي الفترة الممتدة من عام 2003 إلى عام 2008، ارتفعت أسعار المعادن والخامات والفلزات إلى مستويات قياسية بسبب طلب آسيا عليها؛ غير أن بداية الأزمة المالية عكست اتجاه الطلب على معظم هذه السلع الأساسية مما أدى لاحقاً إلى انخفاضات شديدة في الأسعار. وأدى انخفاض حجم الطلب أيضاً إلى زيادة مستويات المخزون العالمي وأسهم في خفض الأسعار.
	35 -  وتشهد أسعار النحاس مساراً تصاعدياً منذ عام 2009. ففي عام 2009، ارتفعت الأسعار إلى أكثر من الضعف نظراً إلى أن الصين استمرت في الطلب. وواصلت الأسعار ارتفاعها الشديد عام 2010 نتيجة العرض المحدود نظراً إلى قلة الاستثمارات في إنتاج المناجم. ووفقاً للفريق الدراسي الدولي المعني بالنحاس، من المتوقع أن يزيد العجز السنوي المرتقب في إنتاج النحاس النقي (المقدر بنحو 000 250 طن عام 2010) إلى 000 377 طن عام 2011. وفي ما يتعلق باتجاه نمو الطلب، من المتوقع أن ترتفع مستويات الاستهلاك سريعاً مما قد يحدث تأثيراً كبيراً على الأسعار إذا كانت قدرة العرض المتاحة لتلبية هذا الطلب غير كافية. ويمكن لعدم اليقين الذي يسود السوق بسبب عوامل منها الاضطرابات السياسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتغيرات في السياسات التجارية والنقدية، وأعقاب زلزال توهوكو في اليابان، أن يؤثر سلباً في عجز الإنتاج ويؤثر على الأسعار. 
	36 - وسجّلت أسعار الرصاص والزنك والنيكل والقصدير انخفاضاً عام 2008 في أعقاب تراجع الطلب الناجم عن الكساد العالمي ولكنها عادت فارتفعت عام 2009 واتبعت اتجاهاً تصاعدياً عام 2010 نظراً إلى تسارع وتيرة نمو النواتج المكررة للصين. وعكست الزيادة في استهلاك الرصاص مرحلة إعادة تخزين وارتفاعاً في استخدامه من جانب قطاع صناعة السيارات على حد سواء. وزاد استهلاك الزنك بنسبة 16.3 في المائة عام 2010 ولكنه شهد زيادة بطيئة نسبياً عام 2011. وارتفعت أسعار القصدير على خلفية الطلب القوي في آسيا وبلغت حصة مقاطعة تايوان الصينية، وجمهورية كوريا، والصين، واليابان نحو 85 في المائة من الاستهلاك في المنطقة. 
	37 - ويعتبر الذهب ملاذاً آمناً تقليدياً في الأوقات التي ينعدم فيها اليقين. وقد ارتفع الطلب على الذهب ارتفاعاً متواضعاً في أعقاب الأزمة المالية نظراً إلى أن أسواق الأسهم شهدت هبوطاً. إلاّ أن أسعار الذهب ارتفعت عام 2009 بنسبة 32 في المائة بسبب الكساد في أوروبا والولايات المتحدة، والطلب القوي من جانب آسيا، لا سيما في الصين والهند؛ وارتفعت الأسعار مرة أخرى بنسبة 24 في المائة عام 2010 فشهدت نهاية ذلك العام مستويات قياسية بلغت 390 1 دولاراً (الشكل التاسع). وأسهمت مجموعة متنوعة من العوامل في زيادة أسعار الأونصة بما فيها تراجع سعر الدولار، وانخفاض معدلات الفائدة، وتصاعد التضخم. وفي حزيران/يونيه 2011، سجّلت أسعار الذهب رقماً قياسياً جديداً بلغ 528 1 دولاراً للأونصة نظراً إلى أن المستثمرين لجأوا إلى الذهب عقب الانتعاش المؤقت في كل من الولايات المتحدة وأوروبا، ولا سيما بسبب استمرار مشاكل الديون السيادية في محيط منطقة اليورو. ويشتري المستثمرون أيضاً صناديق المؤشرات المتداولة في سوق الأوراق المالية مما يتيح التعرض لسوق الذهب دون فرض ضرورة شراء المنتج المادي. وكان لعدم اليقين في التعاطي مع أزمة الديون الحكومية في أوروبا دور أيضاً في ارتفاع سعر الذهب إلى مستوى قياسي جديد. 
	الشكل التاسع 
	أسعار الذهب، كانون الثاني/ يناير 2007 - أيار/مايو 2011
	(بالدولار للأونصة الواحدة)
	المصدر: احصاءات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد). 
	رابعا - تقلب أسعار السلع الأساسية: الاستجابات المحتملة للسياسات العامة على الصعيدين المحلي والدولي
	ألف -  استجابات السياسات العامة إزاء تقلب أسعار السلع الأساسية
	38 - يركِّز هذا الفرع على التقلبات الكبيرة التي شهدتها أسواق السلع الأساسية في الآونة الأخيرة، وتأثير تقلب الأسعار على البلدان النامية، والاستجابات المحتملة للسياسات العامة على الصعيدين المحلي والدولي. 
	39 - ولقد شهدت أسعار السلع الأساسية تقلباً كبيراً في العقد المنصرم. وكانت الطفرة التي شهدتها الأسعار بين عام 2002 وعام 2008 الأكثر وضوحاً منذ عقود عديدة من حيث القوة والمدة وسعة النطاق. وعلاوة على ذلك، يبرز انخفاض الأسعار الذي أعقب بداية الأزمة العالمية الأخيرة في منتصف عام 2008 بسبب حدته وعدد السلع الأساسية التي تأثرت به على حد سواء. ومنذ منتصف عام 2009، لا سيما منذ صيف 2010، ما برحت الأسعار العالمية للسلع الأساسية تسجل ارتفاعاً حثيثاً مرة أخرى (باستثناء بعض النكسات المؤقتة في الربع الثاني من عام 2011). 
	40 - وهناك تفسيرات عديدة للتقلب الذي شهدته أسواق السلع الأساسية، بما في ذلك ما يسمى بأمْوَلة السلع الأساسية باعتبارها صنفاً من الأصول. وقد اجتذب ارتفاع الأسعار في مجموعة واسعة من السلع الأساسية واحتمال تنوع فوائد مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية المستثمرين المضاربين (صناديق التحوط ومؤشر السلع الأساسية وصناديق المؤشرات المتداولة على سبيل المثال) إلى أسواق السلع الأساسية. وفي الفترة الممتدة من عام 2003 إلى عام 2008، أشارت التقديرات إلى أن استثمارت المضاربة في مؤشرات السلع الأساسية زادت من 15 بليون دولار إلى نحو 200 بليون دولار. وستناقش المسائل المتعلقة بتطور أسعار السلع الأساسية وأمْوَلة تجارة السلع الأساسية بمزيد من التفصيل في المرفق. 
	41 - وتبين المقارنات على المدى الطويل أن التقلب الذي شهدته الأسعار مؤخراً ليس غير مسبوق بالنسبة إلى السلع الفردية(). فعلى سبيل المثال، ظل تقلب أسعار النفط، عام 2008، رغم كونه ملحوظاً، أدنى بكثير من ذروة ارتفاع هذه الأسعار في بداية السبعينيات من القرن الماضي. إلاّ أن سرعة تقلبات الأسعار واتساعها في الآونة الأخيرة بالنسبة إلى مجموعة واسعة من أسعار السلع يميزانها بوضوح عن سابقاتها(). وعلى نحو أكثر تحديداً، فإن حجم آخر طفرة في أسعار الأغذية والفلزات كان يفوق المتوسط التاريخي، فيما كان حجم نهوض أسعار النفط مشابهاً للمتوسطات التاريخية، مع أنه حدث بسرعة أكبر. 
	42 -  أما التفاوتات في الأسعار التي يمكن التنبوء بها، أي تلك التي تتبع اتجاهاً راسخاً أو تظهر أنماطاً موسمية معروفة، فقلما تكون إشكالية. وتصبح التفاوتات في الأسعار إشكالية حين تتسبب بعدم اليقين، إما لأنه لا يمكن توقعها أو لأنها لا تعكس التغييرات في أساسيات السوق. ويثير تقلب الأسعار القلق حين يفضي إلى سلوك يتجنب المجازفة يحمل على اتخاذ قرارات استثمارية غير فعالة. وحين يصبح تقلب الأسعار ”مفرطاً“، أي حين يتسبب بأشكال من الخلل تتجاوز قدرة المنتجين والمستهلكين على إدارته، ينبغي أن يعالج من خلال السياسات، بما في ذلك آليات الدعم، على الصعيدين الوطني والدولي.
	43 -  ويمكن للتقلب الشديد في أسعار السلع الأساسية، إذا لم تتم إدارته بشكل صحيح، أن يخلف آثاراً سلبية على التنمية. ويمكن لتدفقات الإيرادات المتقلبة وغير المؤكدة ألاّ تعقد الإدارة المالية فحسب بل كذلك تخطيط الميزانية والتخطيط الطويل الأجل. ويمكن لتقلب الأسعار أيضاً أن يقوض الجهود الإنمائية عن طريق تثبيط الاستثمار، وزيادة العجز التجاري والمزيد من الإفقار للأسر المعيشية، لا سيما وأن قطاعات السلع الأساسية تشكِّل عموماً مصدر الرزق الرئيسي لشرائح واسعة من السكان في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان الأقل نمواً. ويمكن للتقلبات في ميزان التبادل التجاري التي أدى إليها تقلب أسعار السلع الأساسية أن تخلف أيضاً آثاراً سلبية عميقة على التنمية من خلال التأثير على أسعار الصرف الفعلية، وبالتالي زيادة تكلفة الاقتراض من الخارج والحد من القدرة على خدمة الديون الخارجية.
	44 - وقد جرت محاولات عديدة على الصعيدين الدولي والمحلي للحد من تقلب أسعار السلع الأساسية وتخفيف آثارها، وذلك بهدف ضمان عائدات تعتبر ”مجزية“ للمنتجين. وشملت الاستراتيجيات السابقة (أ) خطط لإدارة العرض؛ (ب) برامج لدعم الدخل من أجل حماية البلدان النامية المعتمدة على السلع الأساسية من انخفاض عائدات التصدير؛ (ج) آليات إدارة المخاطر القائمة على السوق؛ (د) خطط إدارة الإيرادات()؛ (هـ) برامج التنويع والقيمة المضافة.
	باء - خطط إدارة العرض: الاتفاقات الدولية للسلع الأساسية
	45 -  قام المجتمع الإنمائي الدولي، في إطار الأونكتاد بمحاولات سابقة لوضع سياسة دولية للسلع الأساسية قابلة للاستمرار من شأنها التصدي لتقلب الأسعار وتثبيت إيرادات المنتجين. واقتُرح برنامج متكامل للسلع الأساسية في آب/ أغسطس 1974 وجرت الموافقة عليه في الدورة الرابعة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في عام 1976. وفي وقت لاحق، أطلقت مفاوضات من أجل وضع اتفاقات دولية للسلع الأساسية بخصوص سلة من السلع الأساسية. وارتئي أن تلك الاتفاقات سوف تموّل المخزونات الاحتياطية بحيث تحد من تقلبات الأسعار وتثبتها عند مستويات مجزية للمنتجين. وأنشىء الصندوق المشترك للسلع الأساسية بوصفه مرفق التمويل(). إلاّ أن اتفاق السلع الأساسية الجديد والوحيد الذي يشمل شروطاً اقتصادية وتم التفاوض عليه في سياق البرنامج المتكامل للسلع الأساسية للأونكتاد هو الاتفاق الدولي بشأن المطاط، في حين ألغيت الاتفاقات الأخرى كالاتفاقات بشأن القصدير والسكر على سبيل المثال. 
	46 - ونفّذت مجالس التسويق أيضاً خطط إدارة العرض في العديد من البلدان النامية. وأدت تلك المنظمات دوراً في تثبيث الأسعار عن طريق المخزونات الوطنية ومرافق المخزونات الاحتياطية، إنما تم تفكيكها إلى حد كبير في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي في إطار برامج التكيف الهيكلي.
	47 - ويمكن القول إن أكثر خطط إدارة العرض نجاحاً في العالم هي منظمة البلدان المصدرة للنفط (الأوبك). فهدفها كفالة ”استقرار الأسعار في أسواق النفط الدولية مع إيلاء المراعاة الواجبة لمصالح البلدان المنتجة ولضرورة ضمان إيرادات ثابتة للبلدان المنتجة“(). ولتحقيق هذا الهدف، يجري تعديل الحصص دورياً مع ظروف السوق. وعلى الرغم من بعض المشاكل المتعلقة بتطبيق نظام الحصص، ساعدت إدارة العرض التي تقوم بها منظمة الأوبك عموماً على تثبيت أسعار النفط العالمي، مما زاد بالتالي من إمكانية التنبؤ بعائدات التصدير للمنتجين. واستخدم التحاور بين الموردين والمستهلكين أيضاً للتحكم بالإمدادات إلى الأسواق، مما أضفى المزيد من الاستقرار على الاقتصاد العالمي المعتمد على النفط.
	جيم - برامج دعم الدخل
	48 - لم يكن مصير مرافق التمويل التعويضي التي تهدف إلى التعويض عن النقص في الدخل وعن صدمات الأسعار في الأجل القصير أحسن حالاً من الاتفاقات الدولية للسلع الأساسية، ويعزى ذلك جزئياً لمعاناة العديد من السلع الأساسية، حتى أوائل عام 2002، من هبوط عالمي في الأسعار. وأكثر الأمثلة شهرة عن مرافق التمويل التعويضي هي: (أ) مرفق التمويل التعويضي والطارئ التابع لصندوق النقد الدولي (1988)، الذي سبقه مرفق التمويل التعويضي الذي بدأ عمله في عام 1963؛ (ب ) نظام تثبيت حصائل التصدير التابع للاتحاد الأوروبي()، وأداة الاتحاد الأوروبي للتمويل القصير الأجل المعنية بمواجهة الضعف المسماة (V - FLEX)، والتي تساعد أكثر الأعضاء ضعفا في مجموعة الدول الأفريقية ومجموعة بلدان منطقة البحر الكاريبي ومنطقة المحيط الهادئ، في التغلب على تأثير الأزمة المالية والاقتصادية العالمية والتخفيف من آثارها الاجتماعية.
	49 - وكان الهدف من مرفق التمويل التعويضي والطارئ تليين آثار الهبوط المؤقت لأسباب خارجية في إيرادات تصدير البضائع دون الاتجاه المتوسط الأجل في بلد معين. وهو يسعى إلى تزويد البلدان التي تفتقر إما للاحتياطيات الكافية أو للقدرة على الاقتراض من الخارج، بإمكانية تمهيد سبيل الاستهلاك الوطني في مواجهة صدمة مؤقتة في حصائل التصدير. وتشمل شروط الأهلية للحصول على عنصر التمويل التعويضي في مرفق التمويل التعويضي والطارئ ما يلي: (أ) النقص المؤقت في التصدير و/أو الفائض في استيراد الحبوب الغذائية نتيجة لعوامل تتجاوز إلى حد كبير نطاق سيطرة السلطات؛ (ب) مشكلة في ميزان المدفوعات؛ (ج) الاستعداد للتعاون مع صندوق النقد الدولي في معالجة المشكلة. 
	50 - وبرامج دعم الدخل إذ تنشد أهدافاً مماثلة لأهداف الآليات التعويضية توفر حماية من حالات الهبوط الحاد في حصائل الصادرات، وتراعي، في هذا الصدد، جانب أسعار السلع الأساسية وكذلك الهبوط في العائدات. والولايات المتحدة، مثلاً، أنشأت وكالة إدارة المخاطر في عام 1996 لإدارة برامج الشركة الاتحادية لتأمين المحاصيل وغير ذلك من خطط إدارة المخاطر التي لا صلة لها بالتأمين والتي تساعد على دعم الزراعة المحلية(). وتستند البرامج عموماً إلى بيع تأمين المحاصيل من خلال سماسرة تعاقديين مجازين من القطاع الخاص، ولكن الشركة الاتحادية لتأمين المحاصيل تؤمن التغطية عن طريق توفير تسهيلات إعادة التأمين (أي التأمين المدعم). 
	51 - وعادةً لا يراعي تأمين المحاصيل الأكثر تقليدية إلا الخطر الذي له صلة بالعائدات (الحماية من الخسارة ’’المادية‘‘ التي قد تحصل أثناء سنة جني المحصول)، ولكن يمكن الجمع بينه وبين آليات التخفيف من المخاطر في مجال الأسعار بحيث يؤمن حماية شاملة. ولا يستخدم حالياً إلا عدد قليل من البلدان، مثل جنوب أفريقيا وإثيوبيا وكينيا وملاوي() - مخططات لتأمين المحاصيل، إلا أن تغير المناخ يزيد من تفاقم هذا النوع من المخاطر، ومن المحتمل أن تصبح وجاهة هذه المخططات هامة بشكل متزايد وأن تخضع لنقاش حاد في المستقبل القريب(). ويجري النظر في مبادرة لوضع مخطط من هذا القبيل لتجميع التأمين ضد المخاطر في بلدان منطقة البحر الكاريبي (في جامايكا، على سبيل المثال، في ما يتعلق بالبن)، وقد يدعمه مرفق التأمين ضد مخاطر الكوارث في منطقة البحر الكاريبي، الذي لا يغطي حالياً الزراعة.
	دال - آليات إدارة المخاطر القائمة على أساس السوق 
	52 - منذ التسعينات من القرن الماضي - وعلى خلفية من التقدم المحدود الذي أحرزته مخططات تثبيت الأسعار المحلية والدولية على حد سواء في تصديها لمشاكل السلع الأساسية في البلدان النامية - تركز الانتباه على استخدام الآليات القائمة على أساس السوق من أجل إدارة مخاطر أسعار السلع الأساسية. وهي أدوات ترمي إلى مواجهة التعرض للمخاطر المتعلقة بالأسعار من خلال الأسواق المالية وغيرها من المؤسسات. وعادة ما يتم الاتجار بعقود المشتقات ذات الصلة في بورصات السلع الأساسية الدولية في أهم المراكز المالية (مثل لندن ونيويورك). وهذه الآليات تسمح، من الوجهة التقنية، للمنتجين أو حكومات البلدان المنتجة بالحد من المخاطر الناجمة عن تحركات الأسعار غير المتوقعة من خلال تمريرها إلى المستثمرين. وتتراح أدوات التحوُّط المالي المستخدمة من الأنواع الأساسية مثل العقود لأجل، والمعاملات الآجلة، والخيارات، وصولاً إلى استخدم مجموعات معقّدة (مثل أدوات الخيارات المركبة، والتعامل خارج البورصة، من بين أمور أخرى) مع الأداة المستخدمة رهناً باستراتيجية المستخدم النهائي لإبعاد الخطر.
	53 - بيد أن استخدام هذه الأدوات القائمة على أساس السوق ليس شائعاً في البلدان النامية المنخفضة الدخل بسبب تعقدها وحجمها والتكلفة المتكبدة في استخدامها. وتبعاً لذلك، يتركز الاهتمام الآن على إنشاء بورصة للسلع الأساسية في البلدان النامية يمكن أن تتيح فرصاً لاتقاء الأضرار وتكون هذه الفرص متكيفة مع احتياجات المنتجين والتجار المحليين. إلا أن البلدان النامية ليست جميعها - وخاصة منها البلدان المنخفضة الدخل المعتمدة على السلع الأساسية - مالكة للكتلة الحدية الضرورية من التجار/المصدرين المهنيين وكبار منتجي السلع الأساسية اللازمين لتشغيل بورصة تتوفر فيها إمكانيات التحوط المالي الفعالة والقابلة للاستمرار. وعلى أية حال فإن أسواق المعاملات الآجلة قد تساعد على التصدي للمشاكل ذات الصلة بتقلب الأسعار مع أنه لا يمكنها أن تعالج قضية الانخفاضات في الأجل الطويل لأسعار السلع الأساسية والاتجاهات السلبية في شروط التبادل التجاري بالنسبة للبلدان المعتمدة على السلع الأساسية. 
	54 - وعلى مدى العقد الماضي، كان هناك اهتمام سياسي، أعربت عنه البلدان النامية في مناسبات منها على سبيل المثال مؤتمر الاتحاد الأفريقي لوزراء التجارة في عام 2005، في استخدام بعض هذه الآليات، مثل بورصات السلع الأساسية. ويتمتع عدد محدود من البلدان النامية بتطور مؤسساته وبالميزات السوقية والمهنية اللازمة لتشغيل بورصة للسلع الأساسية قادرة على الاستمرار. وقد نجحت كل من ماليزيا والبرازيل في إنشاء بورصتين للسلع الأساسية من خلال مبادرات اضطلع بها القطاع الخاص مع بعض المراقبة التنظيمية التي تمارسها الحكومة، مستفيدتين من حجم أسواقهما المحلية أو من حصتهما في أسواق سلعة من السلع الأساسية يضطلعون بدور الريادة فيها.
	55 - وقام أيضا عدد قليل من البلدان الأفريقية ذات الدخل المنخفض التي تعتمد على السلع الأساسية بإنشاء (أو بالتفكير في إنشاء) بورصات للسلع الأساسية. فعلى سبيل المثال بدأت بورصة السلع الأساسية في إثيوبيا عملياتها التجارية في مجال البنّ في نيسان/أبريل 2008. وقد بادرت منذئذٍ بعمليات تجارية بإبرام عقود تخص سلعاً أساسية أخرى كالذرة الصفراء والقمح وحبوب الفاصولياء المجهزة وغير المجهزة والسمسم. 
	هاء - إدارة العائدات
	56 - يدل عدد من المبادرات الإقليمية في العالم النامي على وجود التزام سياسي بتعزيز الشفافية والحكم الرشيد في مجال إدارة العائدات. وفي أفريقيا، تشتمل المبادرات الرئيسية على الآلية الأفريقية لاستعراض الأقران المنبثقة عن الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا(). وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، هناك مبادرات هامة في مجال الشفافية ومكافحة الفساد روّج لها مصرف التنمية الآسيوي (مثل المبادرة المشتركة بين منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومصرف التنمية الآسيوي لمكافحة الفساد في آسيا والمحيط الهادئ) ورابطة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (فريق الخبراء المعني بالمشتريات الحكومية وفرقة العمل المعنية بمكافحة الفساد والشفافية). وفي أمريكا اللاتينية، تمثل الاتفاقية المشتركة بين البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد() التي جرى التفاوض بشأنها تحت مظلة منظمة الدول الأمريكية مثالاً رائداً للعمل الإقليمي في العالم النامي. وتبنت منظمة الدول الأمريكية ومنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ الالتزامات السياسية القاضية بعدم توفير ملاذ آمن للموظفين الفاسدين وللجهات التي تقوم بإفسادهم. 
	57 - وعلى الصعيد الوطني، توضع وتنفذ أيضا شتى المخططات الوطنية لإدارة العائدات، من قبيل صناديق التثبيت، للتخفيف من وطأة التقلبات في العائدات المرتبطة بتقلب أسعار السلع الأساسية على مدى فترة زمنية، وللحد، بالتالي، من الاضطرابات الشديدة التي يمكن أن تحدثها هذه التقلبات في تخطيط الاقتصاد الكلي، بما في ذلك الإنفاق الحدي.
	واو - صناديق التثبيت
	58 - قامت بلدان عديدة من البلدان النامية المعتمدة على السلع الأساسية بإنشاء وتشغيل صناديق لتثبيت الأسعار للمساعدة على الحد من التقلبات في عائدات الميزانية. وتجمع الصناديق الإيرادات فوق قيمة مرجعية أثناء فترات الازدهار وتتيح إجراء تحويلات إلى الميزانية أو إلى الاقتصاد أثناء فترات الأزمة. ويتمثل الهدف من ذلك في تحقيق سلاسة الإنفاق على مدى دورة الازدهار والكساد وتفادي التغيرات المفاجئة في الإنفاق، في ما يتعلق، مثلا، بالإنفاق الرأسمالي، وتمويل الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية الأساسية، التي يمكن أن تكون لها آثار خطيرة على ضوابط الميزانية. وتقدر أصول صندوق الثروة السيادية القائمة على السلع الأساسية، التي تملكها البلدان النامية والاقتصادات الناشئة بـ 1.9 تريليون دولار().
	59 - ويستخدم عدد من البلدان المصدرة للسلع الأساسية صناديق التثبيت المالي منذ بعض الوقت، وهذه الصناديق موضوع اهتمام الكثير من البلدان النامية في هذا المجال الذي يتسم بتزايد التقلب وعدم اليقين في ما يتعلق بالعائدات. 
	60 - وأظهرت تجربة البلدان النامية في مجال صناديق التثبيت أن وجود إطار مؤسسي قوي وتحقيق الشفافية والمساءلة أساسيان لجعل هذه الصناديق تعمل بفعالية. وقد ساعد اعتماد نهج شامل لأصحاب مصلحة متعددين من قبيل مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية() شمل القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني على تشجيع الشفافية والمساءلة وحسن الإدارة في استخدام تلك الصناديق في بعض البلدان. وتعمل هذه المبادرات أيضا على الكشف عن المخالفات المالية التي يمكن أن تسهم في توقف نشاط هذه الصناديق. إلا أن جانب القوة الذي تكتسبه في نهاية المطاف مبادرات أصحاب المصلحة المتعددين هذه يكمن في موثوقية العملية وفعاليتها، وتعتمد هذه العملية بدورها على معايير صارمة في ما يتعلق بالإبلاغ ومراجعة الحسابات، وعلى عملية تحقق خارجي تتضمن نماذج وجداول زمنية مفصلة.
	61 - وهذه الجوانب تجعل التنفيذ عملية مكلفة ومعقدة من الناحية التقنية، وتزيد من حجم القيود المفروضة على القدرات في عدة بلدان. وعلاوة على ذلك، تنشئ مبادرات أصحاب المصلحة المتعددين آليات مساءلة ضمن شبكات تعاونية معقدة تعمل على تعزيز النهج القائم على المشاركة، ولكنها قد تضعف الحوافز المحلية الرامية إلى تعزيز المؤسسات الداخلية (البرلمانية)(). وهناك قضية جوهرية تتعلق بكيفية إقامة دائرة فعالة يغذي فيها الحوار الدائر بين أصحاب المصلحة المتعددين العمليات السياسية المحلية ويقويها.
	زاي - التنويع وإضافة القيمة 
	62 - إن الآثار الطويلة الأجل لعدم استقرار أسعار السلع الأساسية أكبر بالنسبة للبلدان المعتمدة على السلع الأساسية. وبالتالي فإن الحد من الاعتماد على السلع الأساسية في الأجل الطويل يمكن أن يساهم بشكل غير مباشر في معالجة تقلب الأسعار. وتوجد عدة تدابير للتنويع منها، على سبيل المثال، التكامل العمودي في المنتجات والعمليات التي تجلب نسبة أعلى من سلسلة الأنشطة المضيفة للقيمة، والتنويع في القطاعات الأخرى.
	63 - غير أن عوامل كثيرة يمكن أن تعيق التنويع، بما في ذلك: (أ) الحواجز الهيكلية في التجارة الدولية (تصاعد التعريفات والمعايير)؛ (ب) شح الموارد المخصصة للاستثمار في القطاع، الأمر الذي يمكن أن يتأثر بدوره بتقلب أسعار السلع الأساسية؛ (ج) ضعف البنية التحتية، ولا سيما في ما يتعلق بكل من التكلفة وتوافر مرافق النقل والتخزين؛ (د) قلة المهارات في إنتاج المنتجات البديلة وتسويقها؛ (هـ) محدودية إمكانية الحصول على التمويل. وتشمل القيود الأخرى التي تحد من مدى التنويع في البلدان النامية المعتمِدة على السلع الأساسية عوامل اجتماعية وسياسية وعوامل الاقتصاد الكلي مثل عبء الدين وتخفيض قيمة العملة، اللذين يشجعان زيادة إنتاج وتصدير المنتجات التقليدية لأنه من الأسهل القيام بذلك في الأجل القصير إلى المتوسط. 
	64 - وتبين التجربة في بعض البلدان النامية المعتمِدة على السلع الأساسية (من قبيل شيلي وماليزيا وموريشيوس ) أنه يمكن إحراز النجاح في التنويع من خلال إقامة شراكات شاملة مع مختلف أصحاب المصلحة المعنيين بالسلع الأساسية، بما في ذلك الشركات الدولية. ويمكن تشجيع عمليات نقل المهارات والتكنولوجيا من خلال الحوافز والمشاريع المشتركة بين المؤسسات المحلية والدولية في هذه الصناعة، بالإضافة إلى السياسات التي تنص على نقل التكنولوجيا في اتفاقات الترخيص ولا سيما اذا كانت تقيّم منهجيا وفي الحالات التي تكافأ فيها المنظمات على إقامتها الدليل على بناء القدرات المحلية. 
	65 - وتضطلع الحكومات بدور حاسم في الإفصاح عن الأهداف المتوسطة والطويلة الأجل لاستراتيجية تنويع تتوافق مع أولوياتها الإنمائية العامة، وكذلك في تهيئة بيئة مؤاتية لإضافة القيمة، بما في ذلك قدر أكبر من مشاركة الشركات والمنتجين المحليين، في أعلى مستويات سلسلة الأنشطة المضيفة للقيمة.
	خامسا - الملاحظات الختامية
	66 - يعدّ التقلّب من السمات الملازمة لأسواق السلع الأساسية، وهو ما يتبيّن من دورة الازدهار فالكساد فالازدهار مجدّدا التي شهدتها هذه الأسواق خلال الفترة 2007-2010. وفي واقع الأمر، كان السبب الكامن وراء طفرات أسعار السلع الأساسية التي حدثت منذ عام 2002 هو العوامل التي حدّت من العرض، وأهمها نقص الاستثمار خلال العقدين الماضيين في مجالي الصناعات الاستخراجية وإنتاج السلع الأساسية الزراعية. وهذا يُبرز ضرورة زيادة واستدامة الاستثمار في السلع الأساسية كوسيلة للتصدّي لتقلّب الأسعار الناتج عن اختلالات العرض والطلب. ويطرح تقلّب أسواق السلع الأساسية تحدّيات كثيرة أمام البلدان النامية، وبالأخص البلدان المستوردة الصافية للأغذية وتلك التي تعتمد بشدّة على مجرد تصدير مجموعة محدودة من السلع الأساسية، ومنها العديد من أقل البلدان نموا. وقد تمّ في ما سبق تصميم وتطبيق تدابير دعم دولية وإقليمية ووطنية شتّى، وجاءت نتائجها متفاوتة. وعلاوة على ذلك، فإن التطوّرات التي استجدّت مؤخّرا في أسواق السلع الأساسية قد أضافت أبعادا جديدة ومعقّدة إلى ظاهرة تقلّب أسعار السلع الأساسية. ويلزم اعتماد سياسات مبتكرة ومتّسقة على الصعد الوطني والإقليمي والدولي لضمان ألا يشكّل تقلّب الأسعار عائقا أمام النمو والتنمية وجهود القضاء على الفقر.
	67 - وفي هذا الصدد، ربّما يكون من المفيد لو أعاد المجتمع الدولي النظر في خطط إدارة العرض على ضوء الواقع الجديد لأسواق السلع الأساسية، مع القيام في الوقت ذاته باستكشاف ما تتيحه هذه الخطط من إمكانات لتعزيز التعاون بين المنتجين والمستهلكين ولتحقيق استقرار الأسواق. وقد تلعب برامج دعم الدخل بمختلف أنواعها دورا هي الأخرى في معالجة الهزّات القصيرة الأجل في الأسعار وما يقترن بها من تقلبات حادّة للدخل. غير أنه يلزم تبسيط وتسريع إجراءات الاستفادة من هذه البرامج لتلبية الاحتياجات الملحة للبلدان المستحقّة، بما في ذلك الإجراءات المعاكسة للدورة الاقتصادية. 
	68 - ويمكن الاستعانة بأدوات إدارة المخاطر القائمة على أساس السوق كالعقود الآجلة والخيارات وبوالص التأمين ضد مؤشرات الطقس للحدّ من تقلّبات أسعار السلع الأساسية ومن مخاطر أخرى عند توافر الشروط المسبقة. غير أنه يلزم بذل جهود هائلة لبناء الآليات المؤسسية، بما في ذلك الإطار القانوني والتنظيمي وتدريب مشتري الأدوات المحتملين ليكونوا قادرين على فهمها واستخدامها. وعلاوة على ذلك، من المهم تشديد الضوابط التنظيمية وزيادة الشفافية للحد من التقلبات المفرطة في الأسعار في أسواق السلع الأساسية التي اعترتها ظاهرة ”الأَمْوَلَة“. وتجنّبا للمساس بالدور الإيجابي الذي تلعبه أسواق العقود الآجلة في توفير السيولة وفي عملية اكتشاف الأسعار، ينبغي أن تستهدف هذه الأدوات أنشطة المشاركين ”غير التجاريين“ في السوق الذين لا صلة لهم بأساسيات السوق. 
	69 - ولما كانت البلدان النامية الغنية بالموارد المعدنية شديدة التعرّض لخطر المرض الهولندي وللعنة الموارد، فإن الأمر يستلزم توخّي الحصافة في السياسات المالية وفي إدارة سعر الصرف الحقيقي، وذلك بهدف الحدّ من الاعتماد على الديون الخارجية. وسيشكّل إنشاء آليات مؤسسية من قبيل صناديق التثبُّت إسهاما في تحسين إدارة الاقتصاد الكلي وإزالة ما تنطوي عليه لعنة الموارد من مخاطر. وسيؤدّي التنويع إلى تقليل الاعتماد على عدد محدود من السلع الأساسية لتوليد الإيرادات، وسيحسّن، في الأجل الطويل، من قدرة البلدان النامية على استيعاب هزّات أسعار السلع الأساسية. ومع ذلك، فإن للدولة دورا حيويا في تحديد أولويات التنويع في إطار استراتيجيات التنمية المتوسطة الأجل والطويلة الأجل، وفي تعبئة الموارد لهذه الأولويات ورصد تنفيذها. 
	70 - وقد كان ما شهده العالم من حلقات تقلب شديد في أسواق السلع الأساسية وتأرجحات غير متوقّعة للأسعار دافعا بالفعل لاتخاذ إجراءات تعاونية على مستوى العالم. وقد اجتمع وزراء الزراعة للاقتصادات الكبرى المنتمية إلى مجموعة العشرين، برئاسة فرنسا، في باريس يومي 22 و 23 حزيران/يونيه 2011، وأصدروا بيانا وزاريا أعلنوا فيه وضع خطة عمل بشأن تقلّب أسعار الأغذية والزراعة. وكان العنصر المحوري لخطة العمل ذات النقاط الخمس هو نظام معلومات الأسواق الزراعية. والغرض الرئيسي من هذا النظام هو التصدي لارتفاع أسعار المواد الغذائية وتقلبها من خلال تشديد الضوابط المنظّمة لاستثمارات المضاربة في أسواق السلع الأساسية وللشروط الحكومية المتعلقة بأنواع الوقود الأحيائية. وباتخاذ إجراءات على الصعيد الدولي بهدف زيادة الشفافية الفعلية في أسواق السلع الأساسية، وتحسين الأداء على صعيد منع أزمات الغذاء وإدارتها، وتعزيز أدوات التحوّط لتوفير حماية أفضل لأفقر الشرائح السكانية، يمكن الحدّ من شدّة تأثر هؤلاء بتقلبات الأسعار المفرطة.
	المرفق
	تطوّر أسعار السلع الأساسية وأمْوَلَة تجارة السلع الأساسية
	أولا - مقدّمة
	1 - لطالما مثّل تقلّب الأسعار، وما يقترن به من عدم التيقن في صنع القرارات، السمةَ المميزة لأسواق السلع الأساسية. ويعود هذا إلى (أ) أن ظروف عرض وطلب السلع الأساسية في الأجلين المتوسط والطويل مرهونة بعوامل غير معروفة، كالمعدّلات غير المعروفة لنضوب الموارد غير المتجدّدة، والآثار غير المعروفة المترتبة على تغيُّر المناخ في الإنتاج الزراعي؛ (ب) وأن بيانات المخزون التي تعطي مؤشرات قيّمة لحساب توقّعات الأسعار في الأجل القصير تشوبها أخطاء قياس كبيرة()؛ (ج) وأن البيانات المتعلقة بالظروف العالمية الحالية على صعيدي عرض وطلب السلع الأساسية تُنشر بعد فترات تأخير طويلة ويجري تصحيحها من وقت إلى آخر. وبناء على ذلك، لا يكون بوسع المتاجرين، حتى المطَّلعين منهم بشكل جيد على المعلومات، سوى حساب توقعات الأسعار على أساس بيانات جزئية وغير يقينية.
	2 - ومما يزيد من صعوبة الأوضاع أن حالة عدم التيقُّن في أسواق السلع الأساسية قد اشتدّت على الأرجح إلى ما هو أبعد من هذا. ففي السنوات الأخيرة، أدت التحوّلات السريعة التي حدثت في الاقتصادات الناشئة على صعد التصنيع والتحضّر وتغيّر العادات الغذائية، وبالأخص في آسيا، إلى تنامي الطلب على السلع الأساسية. ومن الجهة الأخرى، كان من الصعب الوقوف بدقّة على ما تحدثه هذه الإشارات من أثر على تطوّر علاقات العرض والطلب في الأجل القصير. وليس السبب وراء هذا محصورا في عدم التيقُّن حيال ثبات معدّلات النمو الاقتصادي السريعة التي شهدتها الاقتصادات الناشئة، فهناك أيضا، وعلى وجه الخصوص، الفجوات التي تكون شاسعة في أحيان كثيرة في ما يتصل بتوافر البيانات عن طلب وعرض وأوضاع مخزونات السلع الأساسية في هذه الاقتصادات.
	3 - وقد اقترنت هذه الإشارات على جانب الطلب بتنامي الشكوك إزاء إمكانية تحقيق فتوحات تكنولوجية في أي وقت قريب وإزاء القدرة على التغلّب على العقبات التكنولوجية الناشئة التي تحول دون تحقيق زيادة متناسبة في عرض السلع الأساسية كما كان الحال في أوقات كثيرة في الماضي. فبالنسبة إلى النفط، على سبيل المثال، ثمة جدل حول ما إذا كان سيتمّ بلوغ ”ذروة إنتاج النفط“ في المستقبل القريب. أمّا بالنسبة إلى السلع الزراعية، فقد أدّت الأنباء التي أذيعت عن تباطؤ نمو الإنتاجية الزراعية إلى نشوء مخاوف أخرى فوق المخاوف المتنامية في ما يتصل باستغلال الأراضي ونقص المياه، إلى جانب المخاوف الأعمّ المتعلقة بالارتباط بين الإنتاج الزراعي وتغيّر المناخ. وعلاوة على ذلك، يبدو أن الجيل الأول من الوقود الأحيائي، الذي يقوم إنتاجه على المواد الغذائية، قد زاد كثيرا من أهمية المعلومات المتعلقة بالطاقة بالنسبة إلى تجارة السلع الأساسية الزراعية، وكذا أهمية هذه بالنسبة إلى تلك. وتبيّن أن من الأسباب الرئيسية لهذه العوامل التي تحدّ من العرض انخفاض مستوى الاستثمار في الإنتاج والبنى التحتية والبحوث الهادفة إلى التعرّف على سبل تحسين معدّلات نمو عرض السلع الأساسية خلال العقود القليلة الماضية، حين كانت أسعار السلع الأساسية منخفضة.
	4 - وفي هذا الوضع حيث يزداد عدم التيقُّن حيال الأسعار، تكتسب الأدوار التقليدية التي تلعبها أسواق مشتقّات السلع الأساسية في اكتشاف الأسعار وإدارة المخاطر أهميةً متزايدة()(ب). ولكي تؤدي بورصات السلع الأساسية دورها على نحو سليم على صعيدي اكتشاف الأسعار ونقل المخاطر، لا بد للمشاركين في السوق، إلى جانب استخدامهم المعلومات المتاحة للعموم، أن يبنوا قرارات البيع والشراء (أ) على معلومات مستقلة وفردية نابعة من معرفة وثيقة بأحداث محدّدة تتصل بأسواق السلع الأساسية، (ب) وعلى الخطط الخاصة بهم في ما يتصل بالمشاركة في عرض أو طلب السلع الأساسية.
	ثانيا - ظاهرة الأمْوَلَة التي تشهدها تجارة السلع الأساسية
	5 - لقد شكّل تنامي الأدوار التي تلعبها الدوافع المالية والأسواق المالية والأطراف الفاعلة المالية في عمليات أسواق السلع الأساسية - وهو ما يُشار إليه عادةً بــ ”أمْوَلَة تجارة السلع الأساسية“ - تهديدا متناميا لقدرة أسواق مشتقّات السلع الأساسية على تأدية وظيفتي اكتشاف الأسعار ونقل المخاطر على النحو السليم. وبينما كان المستثمرون الماليون دوماً يشاركون بنشاط في أسواق السلع الأساسية، فقد زاد الاهتمام بالاستثمار المالي في السلع الأساسية بقدر كبير في أعقاب انفجار فقاعة أسواق الأسهم عام 2000 وزاد بشكل ملحوظ تنوّع المشاركين الماليين في أسواق مشتقات السلع الأساسية وتنوّع الأدوات التي يستخدمونها ابتداءً من النصف الأول من عام 2000.
	6 - وربّما كان الاستثمار في مؤشرات السلع الأساسية هو ما حظي بالقدر الأكبر من الاهتمام خلال السنوات القليلة الماضية. ويقوم الاستثمار في المؤشر على تتبّع عائدات سلال تتألّف من سلع أساسية مختلفة بأوزان ترجيحية معيّنة مثل مؤشر (Standard and Poor’s Goldman Sachs Commodity Index (S&P GSCI) ومؤشــــــــــــــــــــر (Dow Jones-Union bank of Switzerland Commodity Index (DJ-UBSCI). وهذا النوع من المؤشّرات هو قيمة مجمّعة لعقود آجلة على طائفة عريضة من السلع المتداولة في بورصات السلع الأساسية. ووفقا للبيانات المستمدّة من لجنة الولايات المتحدة المعنية بتداول العقود الآجلة على السلع الأساسية بخصوص الاستثمار في المؤشرات، بلغ صافي الحيازات الاستثمارية لدى المستثمرين في المؤشرات في الولايات المتحدة 246 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة في أيار/مايو 2011، في هبوط عن ذروته التي بلغت 256 بليون دولار في نيسان/أبريل 2011. وقد حدثت زيادة سريعة في الاستعانة بصناديق المؤشرات المتداولة وسندات المؤشرات المتداولة ابتداء من عام 2009 تقريبا(). ووفقا للبيانات المستمدّة من شركة باركليز كابيتال()، بلغ حجم الأصول المدارة في صورة منتجات متداولة محاكية للمؤشرات 181 بليون دولار من دولارات الولايات المتحدة في حزيران/يونيه 2011، وكان ثلاثة أرباع هذه الأصول مرتبطا بمعادن ثمينة. وتضاعف ما تمثله قيمة الأصول المدارة المرتبطة بالسلع الأساسية كحصّة في المجموع العالمي للنواتج المحلية الإجمالية أكثر من أربع مرّات خلال الفترة ما بين عامي 2008 و 2010. وتشير بيانات الاستثمار المالي في أسواق السلع الأساسية، في مجملها، إلى أنه على الرغم من حدوث شيء من الانخفاض في النصف الثاني من عام 2008، ازدادت أمولة أسواق السلع الأساسية باطّراد حتى حدث شيء من الانخفاض في أيار/مايو 2011 تقريبا (وربّما يكون انخفاضا مؤقتا)(هـ). 
	7 - فإلى جانب زيادة تنوّع الأدوات المستخدمة، بات المستثمرون أنفسهم واستراتيجيات متاجرتهم أكثر تنوعا. ولعلّ الأمر الأهم هو أن قسما كبيرا من الاستثمار في المؤشرات قد انصرف في ما يبدو عن اتّخاذ المراكز الحيازية الشرائية()(و) في العقود الآجلة على السلع الأساسية المندرجة ضمن المؤشرات الرئيسية (مثل S&P GSCI و DJ-UBDCI) وعن التركيز على العقود الآجلة المستحقة بعد فترة قصيرة نسبيا (من شهر إلى 3 أشهر) إلى اتّخاذ مراكز حيازية تشمل عقودا تستحق بعد فترات أطول (من 6 أشهر إلى 12 شهرا) والتركيز على فئات بعينها من السلع الأساسية (كالطاقة مثلا) أو حتى على فرادى السلع الأساسية. ولا تكتفي المؤسسة المصدرة لصندوق المؤشر المتداول باتخاذ مراكز حيازية شرائية في العقود الآجلة للسلع الأساسية، بل تطبق أيضا تقنيات لتتبع المؤشّرات. ومن التطوّرات الأخيرة المهمّة أن بعض صناديق المؤشرات المتداولة، كتلك التي تتتبّع مؤشرات النحاس والألومنيوم، مدعومة بسلع أساسية مادية، لا بعقود آجلة. وعادة ما يتخذ مديرو الأموال - من قبيل مديري الصناديق التحوّطية والمستثمرين المؤسسيين الذين يعتمدون استراتيجيات مختلفة في المتاجرة بناء على العوامل الأساسية للاقتصاد الكلي، والبحوث المستفيضة عن السلع الأساسية، وأنماط المتاجرة بناء على نماذج رياضية متقدمة أو تتبُّع الاتجاهات، واعتبارات تنويع حافظات الأوراق المالية عموما - تتخذ عادة شكل مراكز حيازية شرائية ومراكز بيع على المكشوف في آن، وتكون مراكزهم هذه أميل إلى قصر الأجل وإلى نمط الإدارة الأنشط للأصول. وفي الآونة الأخيرة، بات بعض المستثمرين الماليين يتجهون بشكل متزايد إلى المتاجرة بوتيرة عالية بناء على النماذج الرياضية المتقدمة.
	8 - وثمّة مبرّرات شتّى للاتجاه إلى الاستثمار في السلع الأساسية. فنظرا للارتباط الإيجابي تاريخيا بين عائدات السلع والتضخّم، ينظر المستثمرون إلى السلع الأساسية التي يسهل تخزينها، مثل المعادن الثمينة، كأداة فعّالة للتحوّط من التضخم. وربما تكون منافع هذا النوع من الاستثمار على صعيد التنويع هي التي جذبت المستثمرين المؤسسيين الذين يقومون باستثمارات طويلة الأجل ويرغبون في إعادة موازنة حافظاتهم المالية. وبعد الرجوع إلى بيانات الفترة 1959-2004، ذهب البعض إلى أن ”علاوة المخاطرة في عائدات العقود الآجلة على السلع الأساسية تكافئ في الأساس علاوة المخاطرة في عائدات الأسهم، [في حين أن] ثمّة ارتباطا عكسيا بين عائدات العقود الآجلة على السلع الأساسية وبين عائدات الأسهم والسندات“، وأن ”الارتباط العكسي بين العقود الآجلة على السلع الأساسية وبين سائر فئات الأصول يرجع بدرجة كبيرة إلى أن هذه العقود الآجلة تسلك سلوكا مختلفا عبر مختلف مراحل الدورة الاقتصادية“(). وبالإضافة إلى ذلك، كانت محدودية أنواع الأصول التي يمكن اتخاذها وعاءً استثماريا في الاقتصادات الناشئة دافعا وراء قيام بعض المستثمرين باتخاذ الاستثمارَ في السلع الأساسية وسيلةً للمراهنة على اقتصادات الأسواق الناشئة بمعدّلات نموّها السريعة. وعلاوة على ذلك، قد يكون الاستثمار في العقود الآجلة على السلع الأساسية وسيلة للتحوّط من تغيّرات سعر صرف الدولار. ويجري تداول معظم السلع الأساسية بالدولار، وتنـزع أسعار السلع الأساسية المقوّمة بالدولار إلى الارتفاع مع انخفاض قيمة الدولار. وأخيرا، كان مناخ أسعار الفائدة المتدنية الذي ساد في الآونة الأخيرة دافعا لقيام المستثمرين من أفراد ومؤسسات بالبحث عن عائدات أعلى وبالتالي اختيار الأصول المنطوية على مخاطرة أكبر، ومنها السلع الأساسية، عندما تقلّ عائدات الأصول ذات المخاطرة الأقل، كالسندات الحكومية.
	ثالثا - أثر الاستثمارات المالية على الأسعار في أسواق السلع الأساسية
	9 - في حين باتت مشاركة المستثمرين المتزايدة في أسواق السلع الأساسية الأولية أمراً مسلّماً به عموماً، فقد شهدت السنوات الأخيرة جدالاً كبيراً بشأن ما إذا كانت هذه المشاركة قد زادت أسعار السلع الأساسية ودرجة تقلّبها. ويعتبر بعض الباحثين أن التغيرات الواسعة النطاق في العلاقات الأساسية بين العرض والطلب هي الدافع الوحيد وراء التطورات الأخيرة التي شهدتها أسعار السلع الأساسية، ويؤكدون أن زيادة مشاركة المستثمرين الماليين في أسواق السلع الأساسية قد أدت في الواقع إلى التخفيف من حدة تقلبات الأسعار(). ويحتج آخرون بأن أمولة أسواق السلع الأساسية تتجه إلى إبعاد أسعار السلع الأساسية عن المستويات التي تبررها أساسيات السوق، مما يخلّف آثاراً سلبية سواء على المنتجين أو المستهلكين().
	10 - ويتركز هذا النقاش المستمر حول سؤالين ذَوَي صلة. أولا، كيف يمكن للاستثمارات المالية أن تؤثر على أسعار السوق الفعلية إذا كانت مرتبطة في الغالب بنشاط السوق الآجلة ولا علاقة لها بمعاملات السوق الفورية؟ وثانيا، هل تؤدي الاستثمارات المالية إلى تغيّر الطلب والعرض على العقود الآجلة على السلع الأساسية على نحو يبعد الأسعار عما تبرره العوامل الأساسية للسوق و/أو يزيد من تقلبات هذه الأسعار؟
	11 - في ما يتعلق بالسؤال الأول، في العديد من الأسواق غالباً ما يكون اكتشاف الأسعار عند التسليم آخر آلية يتم اللجوء إليها، في حين أن تنفيذ الجزء الأكبر من المعاملات يتم استناداً إلى أسعار العقود الآجلة المستمدة من سعر العقود الآجلة القريبة الأجل (أي العقود التي اقترب أجل استحقاقها)(). وفي ما يتعلق بالنفط الخام، تصف الوكالة الدولية للطاقة كيف أن سوق العقود الآجلة هي التي تحدد السعر المدفوع وقت التسليم الفعلي للأصول نتيجة ممارسات التداول الشائعة(). وعلاوة على ذلك، في حين أن المستثمرين الماليين أنفسهم قد لا يحتفظون بالمخزونات المادية، فإن استثماراتهم ترفع أسعار العقود الآجلة، الأمر الذي يوفر بدوره حافزا للآخرين للاحتفاظ بالمخزونات.
	12 - وتتصل الملاحظة القائلة بأنه لم يحصل تراكم من هذا القبيل في المخزونات أثناء ارتفاع أسعار السلع الأساسية خلال الفترة 2006-2008 بحجة ثانية، ساقها بول كروغمان في ما يتعلق بأسعار النفط(). ووفقا لكروغمان، فإن نشاط المضاربة الذي يرفع الأسعار فوق مستويات التوازن الأساسية يسبب اختلالات في السوق وزيادة في العرض، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تراكم المخزون. ومن شأن هذا المنطق أن يوحي بأنه نظراً لعدم زيادة مخزونات النفط المبلغ عنها، لا يمكن أن تكون المضاربة قد تسببت في ارتفاع أسعار النفط في عام 2008. غير أن آخرين يحتجون بأنه من المعروف عن البيانات المتوافرة عن مخزونات النفط رداءتها(). ولا يتم الإبلاغ عن بيانات مخزونات النفط من قبل معظم البلدان غير الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، التي تمثل ما يقرب من نصف الطلب العالمي على النفط الخام وتشمل كبار الدول المستهلكة مثل الصين، كما لا يتم الإبلاغ عن بيانات النفط المخزن في الصهاريج، مما يؤدي بالتالي إلى ورود بيانات غير دقيقة عن المخزون من البلدان الأعضاء في المنظمة. وبالتالي، لا يمكن استخلاص أي استنتاجات حاسمة من هذه البيانات. والأهم من ذلك، أن حجة كروغمان قد تستغرق وقتاً لتثبت صحتها. فارتفاع الطلب على العقود الآجلة يميل إلى زيادة أسعار العقود الآجلة المستحقة بعد وقت طويل، الأمر الذي سيوفر بدوره حافزا لمراكمة المخزونات؛ غير أنه بالنظر إلى شدة انخفاض المرونة العابرة لأسعار المعروض من السلع الأساسية، فإن شكل الرسم البياني للمخزون المعروض في المدى القصير يكاد يكون عمودياً. ونتيجة لذلك، لا يمكن تلبية الزيادة في الطلب إلا من خلال زيادة في أسعار التسليم الفوري. وبمرور الوقت، سيتأثر الإنتاج والاستهلاك بارتفاع الأسعار، فتتراكم المخزونات تدريجياً وتتراجع الأسعار. غير أنه إلى أن يحدث ذلك، من المحتمل جداً أن تحصل فقاعة في أسعار السلع الأساسية().
	13 - وثالثاً، ترتبط أسواق العقود الحاضرة وأسواق العقود الآجلة عن طريق المراجحة؛ ومن المرجح أن يكون هذا الارتباط قد تعزز نتيجة الوجود المتنامي لمؤسسات الوساطة المالية في بعض أسواق المخزونات المادية، وكذلك بعض المتّجرين بالمخزونات المادية في المعاملات المالية. فعلى سبيل المثال، وفقا لتقارير وسائط الإعلام، اتجهت مؤسسات مالية مهمة للاستثمار في مرافق التخزين، في حين يبدو أن الشركات التجارية الكبرى تجري رهانات مضاربة على أسعار السلع الأساسية().
	14 - وفي ما يتعلق بالسؤال الثاني، تجدر الإشارة إلى أن المضاربة تُعد عنصراً لا غنى عنه في أسواق المشتقات لأن المضاربين هم الأطراف النظيرة التي يحتاج إليها المنتجون والمستهلكون لاتخاذ مراكز حيازية مقابلة. وبهذا المعنى، يمكن لزيادة مشاركة المستثمرين الماليين في أسواق السلع الأساسية الآجلة أن تحقق فوائد اقتصادية مهمة من خلال جعل الأسواق أكثر عمقا، والمساعدة على تلبية احتياجات المستخدمين التجاريين في مجال التحوّط وخفض تكاليف التحوط. ويمكن للمستثمرين الماليين أيضا تعزيز سيولة أسواق العقود الآجلة على المدى الطويل، مما يسهّل على منتجي السلع الأساسية ومستهلكيها إدارة المخاطر والتخطيط الطويل الأجل.
	15 - ومن ناحية أخرى، فإن الدرجة التي يسهم بها تنامي مشاركة المستثمرين الماليين في تحقيق هذه الفوائد تعتمد اعتماداً كبيراً في الواقع على ما إذا كانت المراكز الحيازية التي يتخذها هؤلاء المستثمرون تتبع فعلاً التطورات الحاصلة في أساسيات سوق السلع الأساسية وما إذا كانوا يسهمون في تنوع الآراء، وبالتالي في زيادة السيولة في السوق. ولذلك فمن المهم أن نلاحظ أن زيادة مشاركة المستثمرين الماليين ربما تكون قد أدت في الواقع إلى جعل أسواق السلع الأساسية تتبع بدرجة أكبر منطق الأسواق المالية أكثر من منطق الأسواق التقليدية لتجارة السلع الأساسية(). ففي الأسواق التقليدية، يستند اكتشاف السعر إلى المعلومات المستمدة من عدد كبير من الوكلاء المستقلين الذين يتصرفون وفقا لاختياراتهم الفردية الخاصة. كما أن فرص الربح، في أسواق البضائع التقليدية، تنشأ من أعمال رائدة فردية تجري استنادا إلى معلومات خاصة وظرفية من المشاركين في السوق.
	16 - أما في الأسواق المالية، ولا سيما أسواق الأصول التي تندرج ضمن فئة المخاطر الواسعة النطاق نفسها (مثل الأسهم وعملات الأسواق الناشئة ومؤخرا السلع الأساسية)، فيستند اكتشاف الأسعار إلى معلومات تتعلق بأحداث قليلة يمكن ملاحظتها بسهولة، أو حتى إلى نماذج رياضية تَستخدم بشكل أساسي معلومات الماضي - وليس المعلومات الحالية فقط - لتوقع الأسعار. وفي هذه الأسواق، غالباً ما يستتبع السلوك الذي يؤدي إلى تحقيق أكبر قدر من الأرباح اتباع الاتجاه السائد لبعض الوقت ثم سحب الاستثمارات قبل أن تقوم البقية من أغلبية المستثمرين بذلك؛ ومن ناحية أخرى، فإن اتباع اتجاه معاكس لاتجاه الأغلبية، حتى لو كان مبرّراً بمعلومات دقيقة عن أساسيات السوق، قد يؤدي إلى خسائر كبيرة.
	17 - ويمكن لمسلك القطيع أن يتخذ أشكالا مختلفة. فقد يكون متجذراً في اتجاهات غير عقلانية وقائماً على أساس ما يمكن أن يُسمى ”إشارات زائفة“ لاتخاذ قرارات بخصوص المراكز الحيازية في أسواق السلع الأساسية، مثل المعلومات المتصلة بأسواق الأصول الأخرى، واستخدام استراتيجيات غير مرنة للتداول، بما في ذلك الاستثمار المراهِن على الزخم أو استراتيجيات ردود الفعل الإيجابية. وتفترض هذه الاستراتيجيات أن تطورات الأسعار في الماضي تكشف معلومات عن تحركات الأسعار في المستقبل، مما يؤدي على سبيل المثال إلى اتباع الاتجاهات السائدة. ويؤدي هذا إلى الشراء بعد ارتفاع الأسعار والبيع بعد انخفاض الأسعار، بغض النظر عن أي تغيير في أساسيات السوق.
	18 - ويمكن أيضاً أن يكون سلوك القطيع عقلانياً تماما. فاتباع سلوك القطيع استناداً إلى معلومات، على سبيل المثال، يكون في تقليد الآخرين في الحالات التي يعتقد فيها التجار أنهم قادرون على استخلاص المعلومات من خلال مراقبة سلوك العملاء الآخرين. أي بعبارة أخرى، فإن المستثمرين يتصرفون بالطريقة نفسها لأنهم يتجاهلون الإشارات المستمدة من معلوماتهم الخاصة. ومن شأن اتخاذ القرارات بشأن المراكز الحيازية استناداً فقط إلى التصرفات السابقة التي قام بها الآخرون أن يؤدي إلى تغيرات في الأسعار دون تقديم أي معلومات جديدة إلى السوق. وتخّلف سلسلة من هذه التصرفات أثراً متعاظماً يؤدي في النهاية إلى نشوء فقاعات تغذي نفسها بنفسها في أسعار الأصول. ومن المرجّح أن يُتّبع سلوك القطيع إزاء المعلومات في الأسواق قليلة الشفافية نسبيا، مثل تجارة السلع الأساسية.
	19 - واستمرار انحراف الأسعار عن القيم التي تمليها أساسيات السوق نتيجة انتهاج سلوك القطيع يتوقف على سرعة المراجحة وكفاءتها. فوجود فرص للمراجحة يوفر إمكانية كسب عوائد إيجابية بدون مخاطر. وسوف تنشأ مثل هذه الإمكانية إذا كانت الأسعار تختلف عن القيم التي تبررها أساسيات السوق أو تختلف في ما بين الأسواق التي يجري فيها تداول أصول متطابقة. بيد أن هناك اتفاقاً واسع النطاق بأن للمراجحة عيوبها(). فعلى سبيل المثال، قد لا يكون المراجِحون العقلانيون قادرين على تصحيح سوء التسعير، إما تفادياً للمخاطر أو بسبب قيود رأس المال().
	20 - والأكثر من ذلك هو أنه قد لا يكون مثالياً بالنسبة للمراجحين العقلانيين اتخاذ موقف معاكس لموقف المستثمرين غير العقلانيين الذين يتخذون مراكز حيازية استنادا لاستراتيجيات ردود الفعل الإيجابية. فهم قد يرغبون بدلاً من القيام بذلك في الشراء ورفع السعر على إثر ورود بعض الأنباء الجيدة الأولية، مما يوفر بالتالي حافزاً للمتداولين على أساس ردود الفعل للإقدام بعزم على شراء الأصول. ردة الفعل هذه من جانب المتداولين على أساس ردود الفعل ستتيح للمراجحين العقلانيين تحقيق الربح من بيع ما في حوزتهم. ومع ذلك، ففي هذه الحالات، تسهم المراجحة المربحة أيضا في انحراف الأسعار عما تبرره أساسيات السوق وتغذي فقاعات الأسعار القصيرة الأجل().
	21 - ويُعد تحديد الدرجة التي أثّرت بها الاستثمارات المالية على مستوى أسعار السلع الأساسية وتقلبها تحديا نظرا لمحدودية شفافية تصنيف البيانات الموجودة ومستواها. وعلى الأرجح، لم يكن للاستثمارات المالية تأثير مستمر. ومع ذلك، هناك أدلة تدعم الرأي القائل بأن المستثمرين الماليين أثّروا على حركة الأسعار خلال فترات زمنية قصيرة. ويستند أحد هذه الأدلة إلى دور التغييرات الكبرى في المراكز الحيازية المالية في سوق النفط بين شهري شباط/فبراير وأيار/مايو 2011(). كما تشير الأدلة الحديثة إلى أمر على القدر نفسه من الأهمية، ألا وهو أن قيام المستثمرين بإضافة العقود الآجلة على السلع الأساسية إلى حافظاتهم المالية لم يعد يساعدهم على التحوّط من مخاطر سوق الأسهم. فقد أدت عملية تقليص المديونية التي بدأت مع بداية الأزمة الحالية في منتصف عام 2008 وأثّرت على جميع أسواق الأصول إلى نشوء ارتباط إيجابي قوي بين عوائد العقود الآجلة على السلع الأساسية وعوائد استثمار رأس المال السهمي (انظر الشكل).
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	المصدر: حسابات أمانة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، استنادا إلى بيانات بلومبرغ.
	ملاحظة: تعكس البيانات ارتباطاً مستمرا لمدة سنة واحدة بين عائدات المؤشرات المعنية، استناداً إلى بيانات يومية.
	22 - واستناداً إلى الأدلة المتصلة بالاستثمار الواسع النطاق في السلع الأساسية، الممثل بالخط الداكن المتصل في الشكل البياني أعلاه، قد يبدو أن هذه العلاقة الإيجابية ظهرت فقط في الفترة التي سبقت الأزمة المالية الحالية، وأنها لم تتعزز إلا في أعقابها. غير أنه من المعروف جيداً أن أكبر المنافع المتأتية من الاستثمار في العقود الآجلة على السلع الأساسية ناجم عن التنويع، ليس فقط على صعيد مختلف فئات السلع الأساسية بل أيضاً على صعيد فرادى السلع الأساسية(). ونظراً لكون مؤشر S&P GSCI يتضمن نسبة كبيرة من السلع في قطاع الطاقة، من الممكن أن يكون تطور هذه العلاقة خلال السنوات الأولى التي تلت العام 2000، ولا سيما أرقامه السالبة بشدة في عام 2003، قد تأثر إلى حد كبير بالأحداث التي شهدتها أسواق الطاقة، وخصوصا حرب العراق في عام 2003. وبالتالي، فمن المفيد فحص العلاقة بين عوائد العقود الآجلة على السلع الأساسية غير النفطية وعوائد استثمارات رأس المال السهمي. وكان هذا الارتباط قد بدأ يتوثّق بالفعل في الأعوام الأولى التي تلت العام 2000، قبل وقت كبير من بداية الأزمة الحالية، كما يظهر في الشكل البياني(). وتؤيد هذه الأدلة نتائج سابقة مفادها أن استحداث تداول المؤشرات أدى إلى زيادة الارتباط بين فرادى السلع الأساسية المدرجة في المؤشر، وبالتالي تقليل المكاسب المتحققة من التنويع في إطار صناديق المؤشرات الفردية أو حتى إلغاء هذه المكاسب().
	23 - وقد بلغ هذا الارتباط الإيجابي بين عوائد الاستثمارات في العقود الآجلة على السلع الأساسية والاستثمارات في الأسهم ذروته في أواخر عام 2010 - أوائل عام 2011. ويُعزى سبب هذا الارتباط الإيجابي بشكل كبير إلى الجولة الثانية من تخفيف القيود النقدية التي بدأها مجلس الاحتياطي الاتحادي في الولايات المتحدة في الربع الثالث من عام 2010، الأمر الذي من المفترض أن يكون قد جعل المستثمرين يفضلون الأصول الأكثر انطواء على المخاطر، مثل السلع الأساسية والأسهم، على الأصول الأكثر أمناً، مثل السندات الحكومية. وعلى أساس هذا التصور، يُعتقد على نطاق واسع أن تشديد الموقف النقدي للولايات المتحدة يمكن أن يسهم بشكل كبير في زيادة تكلفة التمويل الكامنة خلف الاستثمارات المالية، ويُعتبر هذا سبباً في تضخم أسعار الأصول في الأسواق المالية. ومع ذلك، فإن وجود فترتي تحوّل، وليس فترة واحدة فقط، في الارتباط بين عوائد الاستثمار في السلع الأساسية وعوائد استثمار رأس المال السهمي، يدل على أن تخفيف القيود النقدية لم يؤد إلا إلى زيادة الارتباط بين الأسواق. واستناداً إلى المنطق نفسه، فإن تشديد الظروف النقدية لن يؤدي إلا إلى القضاء على مصدر التحول الثاني في الارتباط بين الأسواق، ولكنه من غير المرجح أن يقضي على كامل ظاهرة أمولة أسواق السلع الأساسية ويعيد درجة الارتباط بين الأسواق إلى ما كانت عليه في نهاية التسعينيات من القرن الماضي.
	24 - وتبين مقارنة بين التطورات في أسواق السلع الأساسية وأسعار الأسهم على مدى الدورات الاقتصادية المختلفة أن هذه الأسعار كانت تتحرك في اتجاهين متعاكسين خلال القفزات الأولى في الأسعار في الدورات السابقة. وفي المقابل، كان هناك تزامن ملحوظ بين حركات أسعار الأسهم وأسعار السلع الأساسية في الدورة الأخيرة. ويُعد هذا التزامن مفاجئاً نظراً لاستمرار تدني مستوى استغلال القدرات في أعقاب ”الكساد العظيم“ في عامي 2008 و 2009. والأهم من ذلك، فإن السياسة النقدية تستجيب لضغوط الأسعار الناجمة عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وليس للتعسّر في الإنتاج الصناعي، مما يشير إلى جانب مثير للقلق يتصل بأثر الأَمْوَلة الذي لم يتم إيلاؤه حتى الآن ما يستحقه من اهتمام، ولا سيما من حيث قدرته على الإضرار بالاقتصاد الحقيقي نتيجة إرسال إشارات خاطئة لإدارة الاقتصاد الكلي.

