قسم االقتصاد في QNB
economics@qnb.com
 3يوليو 2022

تحليل اقتصادي

االرتفاع المستمر في أسعار المواد الغذائية يُحتم تطبيع أسعار الفائدة
يمر العالم حاليا ً بركود تضخمي حاد ،مع بلوغ معدالت التضخم إلى
أعلى مستوياتها منذ عقود وتباطؤ النمو االقتصادي في معظم
االقتصادات المتقدمة الرئيسية .ويُعد االرتفاع الكبير في أسعار المواد
الغذائية عامالً هاما ً في ارتفاع معدالت التضخم الكلي في العديد من
البلدان ،بما في ذلك معظم االقتصادات المتقدمة الرئيسية (الرسم
البياني .)1

مرتفعة ،حسبما نتوقع ،فسوف تستمر في زيادة الضغوط التصاعدية
على أسعار المواد الغذائية.
رسم بياني  :2تضخم أسعار األسمدة والمواد الغذائية
(على أساس سنوي ،نسبة التغير)
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رسم بياني  :1تضخم أسعار الغذاء في االقتصادات المتقدمة الرئيسية
(على أساس سنوي ،نسبة التغير)
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خر البيانات

*تغير األسعار على أساس سنوي خالل اثني عشر شهراً حتى مايو 2022
**متوسط تغير األسعار على أساس سنوي منذ عام  1990أو أبعد تاريخ متاح

المصادر :البنك الدولي وتحليالت QNB

تشهد إسبانيا وألمانيا حاليا ً تضخما ً في أسعار المواد الغذائية يزيد عن
 %10مقارنة بمعدل تضخم يقل بقليل عن  %4في اليابان .ويرجع
معظم التفاوت بين البلدان إلى استهالكها ألنواع مختلفة من الطعام،
فاألرز مثالً يحتل وزنا ً كبيرا ً في سلة الغذاء اليابانية ،لكن سعره
انخفض في العام الماضي .وعلى الرغم من االختالفات بين البلدان،
من الواضح أن تضخم أسعار المواد الغذائية عبر مختلف البلدان كان
أعلى بكثير خالل العام الماضي من المتوسط التاريخي منذ عام
 .1990ولذلك ،سنركز في هذه المقالة على العوامل األربعة الرئيسية
وراء االرتفاع الحالي في أسعار المواد الغذائية عبر مختلف البلدان،
كارتفاع أسعار النفط والغاز ،وتأثيرات الطقس ،ونقص العمالة ،ونمو
األجور ،والحرب في أوكرانيا مؤخرا ً.
أوالً ،تساهم أسعار النفط والغاز في ارتفاع أسعار المواد الغذائية بعدة
طرق .فإنتاج األسمدة يستهلك الطاقة بكثافة ،ونتيجة لذلك شهدت
أسعار األسمدة ارتفاعا ً كبيرا ً (الرسم البياني  .)2وتتطلب زراعة
األغذية استعمال األسمدة لتحل محل المغذيات المستخدمة في التربة،
وبالتالي فإن أسعار األسمدة تؤثر بشكل مباشر على أسعار الغذاء .كما
تساهم أسعار الوقود والطاقة أيضا ً في تضخم أسعار الغذاء من خالل
تأثيرها على تكلفة تجهيز ونقل الغذاء .وإذا ظلت أسعار النفط والغاز
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المتوسط التاريخي

خر البيانات

*تغير األسعار على أساس سنوي خالل اثني عشر شهراً حتى مايو 2022
**متوسط تغير األسعار على أساس سنوي منذ عام  1990أو أبعد تاريخ متاح

المصادر :البنك الدولي وتحليالت QNB

ثانيا ً ،أدى سوء األحوال الجوية ،بما في ذلك الجفاف في الواليات
المتحدة والبرازيل ،إلى انخفاض كمية المحاصيل وارتفاع أسعار
القمح وفول الصويا .وبالمثل ،أثرت األمطار الغزيرة في الصين
والطقس الحار بشكل غير اعتيادي في الهند على محصول القمح
وأسعاره .ويصعب التنبؤ بالطقس ،ولكن من المسلم به على نطاق
واسع أن تغير المناخ يتسبب في سوء األحوال الجوية بشكل أكثر
تواترا ً وتطرفاً .وسيستمر هذا في زيادة الضغط التصاعدي على
متوسط أسعار المواد الغذائية.
ثالثاً ،لم تعد تدفقات العمالة المهاجرة بعد إلى مستويات ما قبل الجائحة.
ويعتمد القطاع الزراعي تحديدا ً على العمالة المهاجرة بشكل كثيف مما
يساهم في نقص العمالة في العديد من االقتصادات المتقدمة .ويؤدي
هذا األمر بدوره إلى زيادة التكاليف من خالل ارتفاع األجور
وانخفاض اإلنتاجية .ومع ذلك ،نتوقع أن تتعافى تدفقات المهاجرين مع
استمرار انحسار الجائحة ،وبالتالي نتوقع تراجع الضغط التصاعدي
الناجم عن نقص العمالة.
أخيراً ،أدت الحرب في أوكرانيا إلى تدهور التوقعات بشأن بعض
العوامل المذكورة أعاله ،ال سيما فيما يتعلق بارتفاع أسعار النفط
والغاز .عالوة على ذلك ،تمثل روسيا وأوكرانيا  %28من صادرات
القمح العالمية و %55من صادرات زيت عباد الشمس في العالم.
وتسببت الحرب في تدمير المحاصيل على نطاق واسع في أوكرانيا،
كما تؤدي أيضا ً إلى تعطيل الصادرات أو منعها تماما ً عبر موانئ
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البحر األسود .وحتى مع وقف إطالق النار الفوري ،فإن االضطراب
الحالي سيؤثر بشكل كبير على حصاد هذا العام وسيظل له تأثير سلبي
خالل العام المقبل .لذلك ،فإن الحرب تؤدي إلى ضغوط تصاعدية
كبيرة ومستمرة على أسعار المواد الغذائية.
إذا أخذنا كال العاملين في االعتبار ،فإننا نتوقع أن تؤدي الحرب في
أوكرانيا وارتفاع أسعار النفط والغاز إلى بقاء أسعار المواد الغذائية
مرتفعة ،على الرغم من تراجع الضغط الناجم عن نقص العمالة ،في
حين أن تأثير سوء األحوال الجوية ال يزال غير مؤكد.
سيواصل االرتفاع المستمر في تضخم أسعار المواد الغذائية في
التسبب في تراجع القدرة الشرائية لألسر ،مما يقلل اإلنفاق على السلع
الكمالية ،ويساهم في ركود الناتج اإلجمالي العالمي .في الوقت نفسه،

فريق  QNBاالقتصادي
جيمس ماسون*
اقتصادي أول
هاتف(+974) 4453-4643 :

سيؤدي استمرار ارتفاع تضخم أسعار الغذاء إلى تأخير وتقليل
االنخفاض في التضخم الكلي.
عادة ما "تتجاهل" البنوك المركزية التغيرات في أسعار المواد الغذائية
والطاقة ألنها تتسم بالتقلب وتميل إلى أن تكون مدفوعة بعوامل في
جانب اإلمداد ،وبالتالي ال سيطرة للبنوك المركزية عليها .ولكن لم يعد
بإمكان البنوك المركزية تجاهل هذا األمر نظرا ً لمدى ضخامة التأثير
الحالي ألسعار المواد الغذائية على التضخم .ولذلك ،تقوم البنوك
المركزية اآلن بتشديد السياسة النقدية استجابة الرتفاع التضخم
"الكلي" (بما في ذلك ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة) ،بدالً من
تركيزها المعتاد على التضخم "األساسي".

لويز بينتو
اقتصادي
هاتف(+974) 4453-4642 :

*المؤلف المراسل
إخالء مسؤولية  :تم إعداد المعلومات الواردة في هذه المطبوعة ("المعلومات") من قبل بنك قطر الوطني (ش.م.ع.ق) (" )"QNBويشمل هذا المصطلح فروعه وشركاته
التابعة .يُعتقد بأن هذه المعلومات قد تم الحصول عليها من مصادر موثوقة ،ومع ذلك فإن  QNBال يقدم أي ضمان أو إقرار أو تعهد من أي نوع ،سوا ًء كان صريحا ً أو ضمنياً،
فيما يتعلق بدقة المعلومات أو اكتمالها أو موثوقيتها كما ال يتحمل المسؤولية بأي شكل من األشكال (بما في ذلك ما يتعلق بالتقصير) عن أي أخطاء أو نقصان في المعلومات.
يُخلي  QNBبشكل صريح مسؤو ليته عن كافة الضمانات أو قابلية التسويق فيما يتعلق بالمعلومات أو مالءمتها لغرض معين .يتم توفير بعض الروابط لمواقع إلكترونية خاصة
بأطراف ثالثة فقط لراحة القارئ ،وال يؤيد  QNBمحتوى هذه المواقع ،وال يعتبر مسؤوالً عنه ،وال يقدم للقارئ أي اعتماد فيما يتعلق بدقة هذه المواقع أو ضوابط الحماية الخاصة
بها .وال يتصرف  QNBبصفته مستشاراً ماليا ً أو خبيراً استشاريا ً أو وكيالً فيما يتعلق بالمعلومات وال يقدم استشارات استثمارية أو قانونية أو ضريبية أو محاسبية .إن المعلومات
المقدمة ذات طبيعة عامة ،وهي ال تعتبر نصيحةً أو عرضا ً أو ترويجا ً أو طلبا ً أو توصيةً فيما يتعلق بأي معلومات أو منتجات مقدمة في هذه المطبوعة .يتم تقديم هذه المطبوعة
فقط على أساس أن المتلقي سيقوم بإجراء تقييم مستقل للمعلومات على مسؤوليته وحده .وال يجوز االعتماد عليها التخاذ أي قرار استثماري .يوصي  QNBالمتلقي بالحصول
على استشارات استثمارية أو قانونية أو ضريبية أو محاسبية من مستشارين محترفين مستقلين قبل اتخاذ أي قرار استثماري .اآلراء الواردة في هذه المطبوعة هي راء المؤلف
كما في تاريخ النشر .وهي ال تعكس بالضرورة راء  QNBالذي يحتفظ بحق تعديل أي معلومات في أي وقت ودون إشعار .ال يتحمل  QNBأو مديروه أو موظفوه أو ممثلوه
أو وكالئه أي مسؤولية عن أي خسارة أو إصابة أو أضرار أو نفقات قد تنجم عن أو ترتبط بأي شكل من األشكال باعتماد أي شخص على المعلومات .يتم توزيع هذه المطبوعة
مجانا ً وال يجوز توزيعها أو تعديلها أو نشرها أو إعادة نشرها أو إعادة استخدامها أو بيعها أو نقلها أو إعادة إنتاجها كليا ً أو جزئيا ً دون إذن من  .QNBوعلى حد علم ،QNB
فإنه لم تتم مراجعة المعلومات من قبل مصرف قطر المركزي أو هيئة قطر لألسواق المالية أو أي جهة حكومية أو شبه حكومية أو تنظيمية أو استشارية سوا ًء داخل قطر أو
خارجها ،كما لم يقم  QNBبطلب أو تلقي أي موافقة فيما يتعلق بالمعلومات.
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