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 ص البحثملخ

هدفت هذه الدراسة إلـ  اسـتعرات ترـوراس أسـعار الغـذاء المحلـي لـبع  السـلي الغذاسيـة األساسـية خـالل  
. كمـا هـدفت إلـ  تحدأـد أهـم العوامـب المسـببة لتضـخم أسـعار الغـذاءإ ىا  ـافة إلـ  2018إلـ   2000الفترة مـ  

د ـــــــفي ومراجعـة األدييـاس التربيةيـة فـي تحدأتقديم ىع  المقترحـاس لمعالتتاـاإ واسـتخدمت الدراسـة التحليـب الو ـ
أهــم العوامــب التــي أىــرس علــ  أســعار الغــذاء. وقــد تــم تقســيم العوامــب إلــ   ــوعي  حســ  مصــادرها  عوامــب العــرت 
وعوامــب الرلــ . ووجــدس الدراســة أا ىعــ  عوامــب العــرت مزــب ا  تاجيــة الصراحيــةإ واألرا ــي الصــالحة للصراعــةإ 

وأسعار الغـذاء العالميـةإ قـد أىـرس ىإـجب إيتـايي علـ  أسـعار الغـذاء المحليـة. ومـ  يـي  عوامـب  والعمالة الصراحيةإ
الرل  التي لاا عالقاس إيتاييـة مـي ارتفـاس أسـعار المـواد الغذاسيـة: سـعر الصـري المـوالن وعـرت النقـود والنفقـاس 

ا يمزلــن  صــي  الفــرد مــ  النــاتخ الحجوميــة وليــادة الســجاا. كمــا أتاــرس النتــاسخ أا متوســل دخــب الفــردإ الــذن كــا
. وأخيـرا  خلصـت 2011المحلي ا جمـاليإ لـيس لـن عالقـة ماس معنويـة مـي تغيـراس أسـعار الغـذاء خا ـة ىعـد عـام 

الدراسة إل  ىع  التو ياس لحب المإجلة ومناا: إ الح القراس الصراعي لرفي ا  تاج وا  تاجيةإ تحقيق االكتفـاء 
 اسية استراتيتية لمواجاة  قص ا مداداس الغذاسية وليادة األسعار.الذاتيإ وبناء احتياطياس غذ
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Abstract 

 

The study aimed to review local food price developments for some staple food commodities 

during the period 2000 to 2018. It also aimed to identify the most important factors causing 

food price inflation, as well as presenting some proposals for its treatment.                            

The study used descriptive analysis and review of applied literature in identifying the most 
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important factors that impacted food prices. The factors were divided into two categories 

according to their origin; supply factors and demand factors. The study found that some 

supply factors as agricultural productivity, agriculture arable land, agricultural labor and 

global food prices all have positively affected local food prices. Among demand factors that 

have positive relationships with the rise in food prices were; the parallel exchange rate, 

money supply, government expenditures and the increase in the population. Per capita 

income, which was represented by Per capita GDP, has no significant relationship with food 

price changes, especially after the year 2011. Finally, the study concluded with some 

recommendations to solve the problem including reforming the agricultural sector to raise 

production and productivity, achieving self-sufficiency, and building strategic food reserves 

to face food supply shortages and price increases. 

Keywords: Food price inflation, domestic food prices, demand factors, supply factors 

 . المقدمة1  

ي مىىق لبىىل السياسىىالالق وايلت ىىا ؤالق وال  سسىىات تحظىىم مشىىتلخ تضىىخم أسىىعار الغىىذاء لا ت ىىا   ولىى
وال نظ ات ال هت خ لالش ون اإلنسانيخ كالفقر والحرمان الغذائي وخاصخ لعد أزمخ الغذاء العال يخ التي 

   وذلك ل ا لها مق أثر سلبي علم مستوى معيشخ األفرا . 2008 -2007حدثت في الفترة 

متسىىارأ فىىي السىىنوات األخالىىرة  فىىل ل عىىديت التضىىخم  إن ارتفىىاأ أسىىعار الغىىذاء فىىي لالبيىىا لشىىتل    
العا  إلم األعلم نظرا للوزن ال هم الذي يسا م له الغذاء في سلخ انفاق ال ستهلك حالى  يقىدر لحىوالي 

ال ىىا رة عىىق م ىىرا لالبيىىا ال ركىى ي و ىىو رلىىم ي ايلت ىىا يخ % فىىي ال توسىىب حسىىب النشىىرات 36.6
كتلىخ األمىق تعيشها البىىال  في السىنوات األخالىرة، حالى  لىىدرت ي ثل ن ب ايستهالك في الظىىروا التي 

% مىق إم ىالي نفقىاتهم، وأن 53الغذائي لألمىم ال تحىدة أن ايسىر فىي لالبيىا تنفىل فىي ال توسىب حىوالي 
  .(,Food security cluster 2019) %65% مق األسر تنفل أكثر مق 31

عات وفوضم سياسيخ وأمنيخ وأزمات ماليخ ما تشهده  ولخ لالبيا في الولت الحالي مق حروب وصرا 
% فىىىي مىىىاؤو 33ت ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوالت ىىىا يخ م ىىىحوتخ لارتفىىىاأ معىىىديت التضىىىخم إلىىىم مسىىىتويات  ياسىىىيخ  لغ

رة أ ت إلىىم ىىىىىىىىىىىىىىىىىى  حسىب  يانىىات م ىىرا لالبيىىا ال ركى ي، سىىا  ت فالهىىا أسىىعار الغىذاء  نسىى خ كبال2017
وتد ور القوة الشرائيخ لل ستهلك، وأضافت مشتلخ حقيقيخ أخرى تهد  األمق تد ور  ي خ الدؤنار اللالبي 

الفقالىىىرة وخاصىىىخ التىىىي لىىىد ي ىىىل وزن الغىىىذاء فىىىي سىىىلخ اإلنفىىىاق لىىىدؤها إلىىىم الغىىىذائي للعدؤىىىد مىىىق األسىىىر 
 مستويات مرتفعخ مدا ت  ي إلم إنفاق معظم  خولها علم الغذاء.

ل فيىىه لعىىق ت قىىات ال لت ىىل إلىىم الحرمىىان عنىىد تىىد ور مسىىتوى ال عيشىىخ إلىىم الحىىد الىىذي لىىد ت ىى 
الغىىذائي فىىلن الدولىىخ ت ىى   مسىى ولخ عىىق تىىوفالر األمىىق الغىىذائي والحفىىاض علىىم مسىىتوى معيشىىي أفضىىل 

مىىىق األمىىىق الغىىىذائي  لألفىىىرا ، حالىىى  أن صىىىعوتخ الح ىىىول علىىىم  ىىىذه ايحتيامىىىات ال شىىىريخ األساسىىىيخ
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ر ايحتلامىىىات وايعت ىىىامات ؤىىى  ي إلىىىم انهيىىىار الثقىىىخ فىىىي الحتومىىىخ وتظهىىى ومسىىىتوى معيشىىىي أفضىىىل
وال ظا رات وايمتعىاض الشىعبي الىذي لىد يقىو  إلىم ال  يىد مىق الفوضىم تعبالىرال عىق ال طال ىخ  تحسىالق 

 األوضاأ ال عيشيخ.

ج ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىب انتامىىه وكيىىت ؤنتىىىىىىىىىىىىىىىخ مهىىم لتحدؤىىد مىىا الىىذي يلىىىىىىىىىىىىىىىىىىرغىىم أن تىىرك األسىىعار تتحىىرك لحريو 
مق سالوزأ الناتج، حال  أن نظا  األسعار يع ل لآليخ معالنخ لإلمالخ علم  ذه التساؤيت حسب وعلم 

النظريخ ايلت ا يخ، و و م ثر وحاف  لتغالالر الناتج وايستهالك وتوزيل الىدخل، إي أنىه عنىدما تحىد  
اتخىىاذ للتىىدخل فىىي تلىىك ا ليىىخ و حتومىىخ ظىىوا ر غالىىر مرغىىوب فالهىىا مثىىل التضىىخم ي ىىد مىىق ومىىو   ور لل

سياسات الت ا يخ مىق أىهنها الحىد مىق  ىذه الظىوا ر والتىي لىد تى  ي إلىم انخفىاض الن ىو ايلت ىا ي 
وارتفاأ مستوى ال طالخ وتد ور مستوى معيشخ األفرا  ولد ت ل أيضا إلىم فقىدان األمىق الغىذائي لىدى 

 ت قات كبالرة مق ال لت ل.

ر ىىىىىىىىىىىىرض لىه األسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىلسىنوات األخالىرة ومىا تتعإن ايتلاه الت اعدي الحا  في أسعار الغىذاء فىي ا    
مىق  في لالبيىا مىق انخفىاض فىي مسىتوى ال عيشىخ إلىم  رمىخ الحرمىان الغىذائي لىدى العدؤىد منهىا، يلعىل

اب ىىىىىىىىىىىىىىىىوالتراح سبل لعالج  ىذه األسبارتفاأ أسعار الغذاء عق األس اب الكامنخ وراء الضروري ال ح  
اور  دايىىىخ لال قدمىىىخ ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىلحىىىد مىىىق خطورتهىىىا، ومىىىق أمىىىل ذلىىىك تىىىم تقسىىىيم  ىىىذه الورلىىىخ إلىىىم أرتعىىىخ محأو ا

متضىى نخ ال شىىتلخ واأل ىىداا فىىي ال حىىور األول، ثىىم عىىرض مخت ىىر لتطىىورات أسىىعار الغىىذاء العال يىىخ 
لثالىى  فيشىىت ل علىىم وأسىعار الغىىذاء ال حليىىخ وانتقىال أسىىعار الغىىذاء العال يىىخ إلىم ال حليىىخ، أمىىا ال حىور ا

محىىىد ات أسىىىعار الغىىىذاء فىىىي لالبيىىىا، والختىىىا  لىىىال حور الرالىىىل الىىىذي سىىىالتناول النتىىىائج ومقترحىىىات عىىىالج 
 ال شتلخ.

 تضخم أسعار الغذاء .2
نظىىرال ألن لالبيىىا تعتبىىر  ولىىخ منفتحىىخ الت ىىا يا علىىم العىىالم، حالىى  أنهىىا تسىىتور  معظىىم احتياماتهىىا     

الغىىذاء العال يىىخ تلعىىب  ورا مه ىىا فىىي تطىىورات أسىىعار الغىىذاء ال حليىىخ الغذائيىىخ مىىق الخىىارج، فىىلن أسىىعار 
وتالتىىىالي مىىىق ال هىىىم عىىىرض تطىىىورات أسىىىعار الغىىىذاء العال يىىىخ لاإلضىىىافخ إلىىىم تطىىىورات أسىىىعار الغىىىذاء 

 ال حليخ. 
 تضخم أسعار الغذاء العالمية:  1.2

 FAOظ خ الغذاء العال يخ منناء علم األرلا  القياسيخ ألسعار الغذاء العال يخ التي تعد ا     
نالحظ أنه ال وضحخ لالشتلالق التالالالق سنخ أساس و  2004-2002لاعت ار متوسب أسعار عامي 

 ، از ا ت 2006  أخذت أسعار السلل ال راعيخ العال يخ في ايرتفاأ حتم العا  2000ومنذ العا  
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  حال  سللت فالها أرلاما 2008  والعا  2007ي العا  ارأ فىىىىىىىىىىىىىاأ لشتل متسىىىىىىىىىىىىىىىىىىلعد ا حدة ايرتف
  حال  عا ت األسعار لالرتفاأ الحا  2011اض حتم العا  ىىىىىىىىىىىىى ياسيخ، وأخذت لعد ا في اينخف

   دأت أسعار السلل ال راعيخ تتله نحو 2013 ، وفي العا  2008فالت حدته أسعار عا  
أظهر الرلم ، و  2004خفق إلم مستويات ما لبل العا    ولكنها لم تن2019اينخفاض حتم العا  

نقطخ، لعد أن كان  240.9  عند 2011القياسي ألسعار الحبوب ت اعدال  لغ أل اه في عا  
% ثم اتخذت اتلا ا تنازليا حتم العا  180.7در ا ىىىىىىىىىىىىىى ،   يا ة ل2000نقطخ في العا   85.8
لرلم القياسي ألسعار ال يوت الن اتيخ  و ا خر مق نقطخ ك ا ارتفل ا 164  حال  سلل 2019
نقطخ  نهايخ  125  ثم ترامل لعد ذلك إلم 2011ا  ىىىىىىىىىىىىنقطخ ع 254  إلم 2000نقطخ عا   67.2
  عند 2011 ، وارتفل أيضا الرلم القياسي ألسعار الستر إلم أل م مستوى له في عا  2018عا  

 ، أما أسعار اللحو  ومنتلات 2018خ العا  ىىىىىىىىىىىىىقطخ نهاؤن 179.6نقطخ ثم ترامل إلم  368.9
غ الرلم القياسي في تلك السنخ ىىىىىىىىىىىى  حال   ل2000ا  ىىىىىىىىىىىىىىىىاألل ان فسللت ارتفاعال  ي األخرى منذ الع

نقطخ  198  عند 2014نقطخ علم  التوالي، ووصل إلم أل اه في عا   95.3و  96.5مستوى 
 نقطخ لالنس خ ل نتلات األل ان. 242.7  عند 2013 خ للحو  وإلم أل اه في عا  لالنس

(  1 ذه التطورات في ايرلا  القياسيخ ي تق مالحظتها ل ورة أفضل مق خالل الشتل البياني ) 
  2000( اللذان يعبران عق تحركات أسعار السلل الغذائيخ العال يخ منذ العا  2والشتل البياني )

ن األسعار لد أهدت ارتفاعا أدؤدال في الفترة ال منيخ ال  تدة  مق  أ ، ك ا نالحظ 2019ا  وحتم الع
  نتيلخ ل ل وعخ مق العوامل ال شتركخ  الق 2011  إلم 2010  والفترة مق 2008  إلم 2006

خ عق ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل الناتلىىىىىىىىىىىىىىىالفترتالق اختلفت في التولالت والقوة، مق أ  ها صدمات العرض ل الرة األم
اريخ الح ائيخ ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاألحوال اللويخ وانخفاض ال خ ون العال ي مق الغذاء وتعق السياسات التل

التي اتخذتها لعق الدول ال  درة، لاإلضافخ إلم عوامل أخرى متوسطخ إلم تويلخ األمل منها 
 .(,.2011Trostle et al) وارتفاأ أسعار الطالخزيا ة الطلب علم الولو  الحالوي 
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  2020أناأر  4إ FAOورة عل  موقي منظمة الصراعة واألغذية العالمية * المصدر: ييا اس منإ

www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en 
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 تضخم أسعار الغذاء المحلية 2.2

ي تضخم أسعار الغذاء لاعت ار ا  ولخ صافي مستور  للغذاء، لالبيا ليست استثناء م ا حد  عال يا ف
لاإلضافخ إلم التغالرات التي حدثت في لعق السياسات ايلت ا يخ منها رفل الدعم عق لعق السلل 

  .2005الغذائيخ منذ العا  
  إلم  رمخ تدعو للقلل حول األلعا  2008-2007لقد ارتفعت أسعار السلل الغذائيخ في السنتالق 

تي ستنعتس علم األفرا  وايلت ا  لعد أن كانت مستقرة لفترة تويلخ  امت ألكثر مق ثالثالق عاما ال
لم تتهثر فالها أسعار السلل الغذائيخ كثالرال ل ومات التضخم العال يخ التي حدثت في أواسب الس عالنات 

 وتدايخ التسعالنات.
سعار الغذاء وال شروتات والت غ في لالبيا إن ال يا ة في أسعار الغذاء إذا ما  يست لالرلم القياسي أل

ر األول ىىىىىىىىىىىىىمل الشه 109.8 ،حال  كانت 2004ا  ىىىنلد ا لد  دأت متذ ذلخ منذ الرتل األول مق ع
في نهايخ الرتل األخالر مق نفس العا  وتعد ذلك أخذت  88.2ثم انخفضت تدريليا حتم وصلت إلم 

  2008-2007 ، ثم زيا ات متسارعخ خالل الفترة 2006 في ال يا ة تدريليا حتم نهايخ العا 
ت اتهت ال يا ات لعد ذلك للالالل، ولكنها ما لبثت أن عا ت لل يا ات ال تسارعخ مرة أخرى وتلغت 

  اتخذت أسعار الغذاء اتلا ا ت اعديا 2012 ، ومنذ  دايخ العا  2011أل ا ا في منت ف العا  
ار ىىىىىىىىىىىىىىد متسارعا أيضا، وسلل الرلم القياسي لألسعىىىىىىىىىىىىىىىىت اع  حالق كان ال2014حتم نهايخ العا  
  لبل أن ؤبدأ في الترامل ولكنه لم ي ل إلم مستويات 2017 نهايخ العا   450.5رل ا  ياسيا  لغ 

  .2015ما لبل 
في معظم متوناته  وارتفاأ الرلم القياسي في أسعار الغذاء ماء نتيلخ ارتفاأ الرلم القياسي لألسعار

( اللذان ؤوضحان ت اؤد معديت التضخم 4و3مق ال وا  الغذائيخ ونستطيل أن نرى ذلك مق الشتلالق )
  في كل مق البروتالنات الحالوانيخ والد ون وال يوت والحبوب والستريات، حتم 2007منذ  دايخ العا  

  .2015  مندفعال لقوة منذ العا  2018وصل إلم أل اه مل  دايخ العا  
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 2003سنة األساس  –ليبيا  –* المصدر: ييا اس م  مصلحة ا حصاء والتعداد 

 أسباب تضخم أسعار الغذاء.3
اأ ال ستوى العا  ألسعار السلل أو التضخم ي تق إسنا  ا إلم عوامل مذب العوامل ال سب خ في ارتف

الطلب والتي تنشه أساسال مق ال يا ة في الطلب مق م ا ره ال ختلفخ وعوامل ضغب التكاليت التي 
تنشه مق زيا ة تكاليت اإلنتاج، أي أن التضخم انعتاس لتفاعل الطلب والعرض مدفوعا  تلك 

عار السلل الغذائيخ يهتي مق نفس ال  ا ر مل اختالا تبيعخ اينتاج ال راعي، العوامل، وارتفاأ أس
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حال  يستغرق اينتاج ال راعي فترة أتول مق السلل األخرى ويت ال  الطلب علم السلل ال راعيخ 
لضعف ال رونخ، وتالتالي فلن التغالرات في الطلب سوا تنعتس علم التغالرات في األسعار  دي مق 

 العرض علم ال دى الق الر.    التغالرات في 
أن العوامل ال  ثرة في أسعار السلل ال راعيخ تنقسم إلم ثال   .Tadesse et al (2014) يقول

مت ثلخ في األحوال اللويخ وأسعار الطالخ وصدمات  خارميخمل وعات، ال ل وعخ األولم عوامل 
تذ ذلات أدؤدة أحيانا في  اإلنتاج وصدمات الطلب، و ي عوامل رئيسيخ مستقلخ تحد  تفرات أو

أسعار السلل ال راعيخ، وال ل وعخ الثانيخ ع ارة عق عوامل أرتيخ تع ز مق التغالرات في األسعار 
مثل البالئخ السياسيخ وأفافيخ األسواق، أما ال ل وعخ الثالثخ فهي متغالرات  اخليخ تسا م في تعظيم 

  خ ون العال ي مق الغذاء. ال دمات وتشت ل علم السياسات التلاريخ وال ضارتخ وال
دؤد في ىىىىىىىىىىىىىاأ الشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىفقد أرمل العوامل التي سا  ت في ظهور تفرات ايرتف Roache (2010) أما

األسعار العال يخ للغذاء إلم عوامل تلب مثل زيا ة الطلب علم الولو  الحالوي وعوامل عرض مثل 
 كليخ مثل عرض النقو  وأسعار ال را والن و ايلت ا ي. القالو  التلاريخ وعوامل الت ا يخ 

أن ارتفاأ أسعار الغذاء يعو  إلم عوامل تويلخ األمل اأت لت  .Trostle et al (2011) ولد ذكر
علم زيا ة عد  الستان عال يا، وزيا ة متوسب  خل الفر  ومعدل استهالك الفر  مق الغذاء وارتفاأ 

 .لولو  الحالوي وانخفاض  ي خ الدوير وت ات  اإلنتاميخ ال راعيخأسعار الطالخ وزيا ة انتاج ا
 في  ذه الدراسخ سالتم تقسيم العوامل ال حد ة ألسعار الغذاء إلم عوامل عرض وعوامل تلب.

 عوامب العرت 1.3
عوامل العرض لد تكون محليخ أو  وليخ تنتقل إلم السوق ال حلي عق تريل أسعار الوار ات، أحد 

دوليخ الذي أأارت إليه العدؤد مق الدراسات لهنه كان أحد أس اب ارتفاأ األسعار العال يخ العوامل ال
  ت ثل في نقص ال خ ون العال ي مق الحبوب، حال  2008-2007للسلل ال راعيخ في ال وسم 

% 23% لعد أن كانت تعا ل 18.8انخفضت نس خ ال خ ون إلم ايستخدا  مق الحبوب عال يا إلم 
 ، م ا زا  مق التولعات لاست رار تد ور ال خ ون العال ي مق الحبوب 2005-2004في ال وسم 

وتالتالي وضل ضغب إلم األعلم علم األسعار العال يخ للحبوب وسا م في ايرتفاأ الحا  في أسعار 
 .(FAO, 2008)  2008  والن ف األول مق العا  2007الغذاء العال يخ في العا  

دوليخ في ارتفاأ أسعار الغذاء  و  يا  لعق الدول ال  درة لاتخاذ سبب آخر مق األس اب ال 
إمراءات تلاريخ ح ائيخ مثل وضل لالو  علم الت دؤر أو منعه م ا يضاعف مق نقص ال عروض 
وي  ي إلم زيا ة أكبر في أسعار الغذاء، كذلك أ ى تحويل إنتاج الحبوب نحو صناعخ الولو  الحالوي 

 (Capehart et al, 2008) أسعار اوتالتالي ارتفاأ إلم نقص ال عروض العال ي 
 (.(Roache,2010و
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تومد عوامل عرض أخرى ت نف مق متوسطخ إلم تويلخ األمل تلعب  ورا  اما في زيا ة أسعار 
السلل ال راعيخ و ي عوامل مشتركخ  الق ال حليخ والدوليخ مثل انخفاض اإلنتاميخ وانك اش مساحخ 

وال  روعخ نتيلخ الت حر أو استغاللها لألغراض غالر ال راعيخ، لاإلضافخ األراضي القا لخ لل راعخ 
إلم إ  ال ايستث ار في ال راعخ ونقص الالد العاملخ في ال راعخ والهلرة إلم ال دن وأ  ال ياه 

 اللوفيخ. 
أن أسعار الغذاء ال حليخ تتهثر  .Loening et al (2009) في  ولخ صافي مستور  مثل أثالوتيا ومد

 .Norazaman et al(2018د )رمخ رئيسيخ لهسعار ال را وأسعار الغذاء العال يخ، أيضا وم د
أن أ م محد ات أسعار الغذاء في مالال يا  ي أسعار الغذاء العال يخ وسعر ال را الحقيقي وذلك 
مق خالل النتائج التي تح ل علالها مق استخدا  أسلوب التكامل ال شترك ون وذج ت حي  الخطه 

.(VECM) 
 :في ا تيال تعلقخ لارتفاأ أسعار الغذاء في لالبيا تحدؤد عوامل العرض م ا سبل ي تق 

 أسعار الغذاء العالمية 1.1.3
إن أحد أ م م ا ر التغالر في سعر السلعخ  و تهثر ا لالتغالر الذي يحد  في السعر خالل مراحل 

آخر و ذه الع ليخ تس م ع ليخ تسويقها، أو التغالر الذي يحد  في سعر السلعخ في سوق أو متان 
وينقسم إلم نوعالق: النوأ األول يس م انتقال رأسي للسعر، ( (price transmissionانتقال السعر

و و التغالر الذي يحد  في سعر السلعخ نتيلخ تغالر السعر في كل مرحلخ مق مراحل التسويل، 
ي سعر السلعخ نتيلخ تغالر السعر والنوأ الثاني يس م انتقال أفقي للسعر و و التغالر الذي يحد  ف

في سوق أو متان آخر و و ما ؤه نا في  ذا الل ء، ونظرال لكون لالبيا  ولخ صافي مستور  للغذاء 
 تعتبر أسعار الوار ات مق أ م م ا ر التغالرات في أسعار الغذاء ال حليخ. 
ألسواق ال حليخ ونذكر منها تومد العدؤد مق الدراسات التي تفسر ع ليخ انتقال األسعار العال يخ إلم ا

يخت ار  رمخ انتقال أسعار  Silvabalasinjam (2018) علم سبالل ال ثال الدراسخ التي لا   ها
الغذاء إلم األسواق ال حليخ في مل وعخ مق الدول في منوب آسيا مق خالل تحلالل  يانات أهريخ 

ل ال شترك ون وذج ت حي  لسلسلخ زمنيخ امتدت لث ان وعشرون عاما لاستخدا  أسلوب التكام
الخطه، واستطاأ أن يستنتج ومو  عاللخ ل الرة وتويلخ األمل  الق الرلم القياسي ألسعار الغذاء 
العال يخ والرلم القياسي ألسعار الغذاء في تلك الدول، وذلك مق خالل النتائج التي أظهرتها مرونات 

 انتقال األسعار.
ت حي  الخطه لتقاليم انتقال أسعار األرز العال يخ إلم لاستخدا  التكامل ال شترك ون وذج  أيضا

أن العاللخ  الق األسعار العال يخ   Tuyishime, N (2014) أسعار األرز ال حليخ في رواندا ومد
% 82% و68واألسعار ال حليخ لألرز كانت معنويخ مدال حال  أوضحت النتائج أن ما ؤتراوح  الق 
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ك ا أن  لعال يخ تتنقل إلم أسعار األرز ال حليخ،مق التغالرات التي تحد  في األسعار ا
(2008)Dawe   خ إلم ال حليخ تعت د علم ىىىىىىىىىىىع ليخ انتقال األسعار مق األسواق العال الؤرى

خ مق العوامل منها السياسات التلاريخ وتكاليت النقل والظروا اللغرافيخ ومستوى ايكتفاء ىىىىىىىىىىىىىىىمل وع
  را.الذاتي وأسعار ال

 خىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى% مق احتياماتها الغذائال80ور  حوالي ىىىىىىىىىىلاعت ار لالبيا  ولخ صافي مستور  للغذاء حال  تست
(World food program, 2016)  ف ق ال تولل أن تكون أسعار وار ات الغذاء العال يخ مق أ م

( نالحظ أن التغالرات في الرلم 5ل )م ا ر التغالرات في أسعار الغذاء ال حليخ، ومق خالل الشت
  كان متوافقا مل 2012  وحتم سنخ 2004القياسي ألسعار ال وا  الغذائيخ في لالبيا منذ سنخ 

التغالرات في الرلم القياسي ألسعار الغذاء العال يخ ثم أخذ الرلم القياسي ألسعار ال وا  الغذائيخ في 
ألسعار الغذاء العال يخ أخذ في اينخفاض  الق السنتالق لالبيا في ايرتفاأ   بء  الن ا الرلم القياسي 

  أهد الرلم القياسي ألسعار ال وا  الغذائيخ في لالبيا 2014 ، ولكق لعد سنخ 2013  و2012
ارتفاعال كبالرال في حالق كان الرلم القياسي ألسعار الغذاء العال يخ ؤتله نحو اينخفاض، ويرمل ذلك 

ايرتفاأ الحا  في أسعار الغذاء ال حليخ، حالن ا  دأت أسعار إلم ومو  عوامل أخرى تسببت في 
 األمنبي )أو انخفاض  ي خ الدؤنار اللالبي( الغذاء العال يخ في اينخفاض، مثل ارتفاأ سعر ال را

لسبب وتهلالر م وانخفاض اإلنتاج ال راعي نتيلخ ترك ال  ارعالق ألراضالهم زيا ة عرض النقو  و 
 الحروب.

لخ  الق الرلم القياسي ألسعار الغذاء العال يخ والرلم القياسي ألسعار ال وا  الغذائيخ وعند  ياس العال 
"و و  ياس لدرمخ ارت اط  Pearson  الرسون ل عامل ارت اط  2013وحتم  2000في لالبيا منذ سنخ 

% مق 90أي أن حوالي  0.8982موم ال ولويال ويساوي ه نلد Excelمتغالريق" مق خالل  رنامج 
 2014التي تحد  في أسعار الغذاء العال يخ تنتقل إلم أسعار الغذاء ال حليخ، أما للفترة مق  التغالرات
 وذلك لألس اب التي ذكرت سالقا. -0.4019فكان معامل ايرت اط سال ال ويساوي  2018وحتم 
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  2020أناأر  4إ FAOلعالمية المصدر: * ييا اس منإورة عل  موقي منظمة الصراعة واألغذية ا

www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en 

 ا  تاجية الصراحية: 2.1.3
تلعب اإلنتاميخ ال راعيخ  ورا مه ا في ن و ال راعخ وانتاج الغذاء، فهي تقيس ك يخ ال نتلات ال راعيخ 

تهثر ل ل وعخ مق العوامل الداخليخ التي ؤتم إنتامها لاستخدا  ك يخ معالنخ مق عناصر اإلنتاج، وت
التي ي تق لل نتج السيطرة علالها مثل حلم ال  رعخ ومهارات اإل ارة والقدرة علم ايستث ار، ك ا 
ا ل ل وعخ مق العوامل التي ي ي تق لل  ارأ السيطرة علالها وتش ل  ذه العوامل  تتهثر اإلنتاميخ أيضل

 يات الحدؤثخ في ال راعخ.الظروا اللويخ والسياسات الحتوميخ والتقن
( أن متوسب اإلنتاميخ مقاسخ لالكاللو مرا  مق الناتج لكل  تتار في لالبيا 1ؤوض  اللدول رلم )

  2017-2016  إلم الفترة 2005-2001انخفضت تدريليا خالل السنوات ال اضيخ مق الفترة 
-2016ترامعت في الفترة  لكل مق الحبوب والخضر، أما لالنس خ إلم ال قول فنالحظ أنها ارتفعت ثم

2017 . 
لالكاللو مرا  لكل  تتار تعني انخفاض في الناتج لهذه السلعخ األساسيخ  خانخفاض اإلنتاميخ مقاس

التي سيهتي ذكر ا  لطلب نتيلخ عوامل مدب الطلبال تولل لرتفاأ يوتالتالي نقص ال عروض مل ا
 ؤ  ي إلم زيا ة أسعار ا. يحقا
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 نتاميخ لكل  تتار( متوسب اإل1مدول رلم )
 متوسط اإلنتاجية كيلوجرام/هكتار الفترة

 الخضر البقول  الحبوب

2001-2005 833 1573 17851 

2006-2010 783 1625 16466 

2011-2015 755 1880 14572 

2016-2017 740 1610 14380 

 أعدا  مختلفخ. –عيخ تم احتساله مق لبل ال احثالق مق خالل  يانات ال نظ خ العرتيخ للتن يخ ال را   

 األأدن العاملة الصراحية: 3.1.3
يعتبر نقص األؤدي العاملخ أحد األس اب ال ه خ في انخفاض اإلنتاج وارتفاأ أمور ا وتالتالي       

دول ىىىىىىىىىىىخ لفعل ضغب التكاليت، فك ا نالحظ مق اللىىىىىىىىىىىال سا  خ في ارتفاأ أسعار ال نتلات ال راعال
ألف عامل خالل  98.75( إن متوسب أعدا  القوى العاملخ ال راعيخ في لالبيا لد تنالص مق 2رلم )
 ، وتالرغم مق ت اؤد القوى 2016-2013ألف عامل خالل الفترة مق  55  إلم 2004-2001الفترة 

% إلم 5.1معت مق العاملخ الكليخ إي أن نس خ القوى العاملخ ال راعيخ إلم القوى العاملخ الكليخ لد ترا
 % خالل نفس الفترات.2.28

عند عد  توفر الع الخ الكافيخ فلن الع ال يقومون لال طال خ لهمور أعلم و ذا ؤ  ي إلم تضخم 
األمور وتالتالي زيا ة تكاليت اإلنتاج الذي ؤ  ي إلم ما يس م لضغب التكاليت علم األسعار 

 وي  ي إلم ارتفاأ أسعار الغذاء.
 

 القوى العاملخ الكليخ وال راعيخ في لالبيا (2مدول رلم )
 متوسط القوى العاملة /ألف نسمة الفترة

 الزراعية/الكلية القوى الزراعية القوى الكلية

2001-2004 1935.15 98.75 5.10% 

2005-2008 1799.95 88.38 4.90% 

2009-2012 1972.98 82.38 4.20% 

2013-2016 2413.00 55.00 2.28% 

 أعدا  مختلفخ. –اله مق لبل ال احثالق مق خالل  يانات ال نظ خ العرتيخ للتن يخ ال راعيخ تم احتس
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 مساحة األرا ي الصراحية: 4.1.3
(، 6في لالبيا نالحظ أن  ناك انخفاض في نس خ األراضي ال خ  خ لل راعخ ك ا ؤوض  الشتل )

خ  خ ل راعخ الحبوب منذ وتاإلضافخ إلم ذلك  ناك أيضا انخفاض كبالر في مساحخ األراضي ال 
(، وت عه أيضا انخفاض في انتاج لالبيا مق الحبوب منذ 7حسب ما ؤوضحه الشتل )2015العا  
تق متري في حالق  304440 لغ  2014 ، حال  أن انتاج لالبيا مق الحبوب في سنخ 2015العا  

 (.8تق متري فقب ك ا  و موض  لالشتل ) 178922   لغ 2017أنه في سنخ 
األراضي ال راعيخ مل مرور ال مق إلم األغراض غالر ال راعيخ وللخ األراضي ال الحخ إن تحول 

لل راعخ ونقص م ا ر ال ياه وإ  ال ايستث ار في ال راعخ والهلرة إلم ال دن ونقص األؤدي العاملخ، 
ذاء والذي  دوره أ ى سا م في ارتفاأ أسعار الغ ي عوامل م يعها سا م في تنالص اإلنتاج ال راعي 

 .ق علم فترة تويلخ ال دىولك

8.69
8.70
8.71
8.72
8.73
8.74
8.75
8.76
8.77
8.78
8.79

         

                                                     

 
 المصدر: موقي البنك الدولي عل  شبجة اال تر ت.  

    https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&country=LBY 

 

https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&country=LBY
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  المصدر: موقي البنك الدولي عل  شبجة اال تر ت.
https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&country=LBY 

 
   در: موقي البنك الدولي عل  شبجة اال تر ت.المص

https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&country=LBY 
 عوامب الرل :   2.3

ألمل، ي تق أن تكون  وليخ تنتقل إلم عوامل الطلب مق مهخ أخرى ت نف لهنها عوامل تويلخ ا
السوق ال حلي عق تريل أسعار الوار ات، حال  أن العدؤد مق ال  ا ر تتفل لهن الدافل وراء ارتفاأ 
أسعار السلل الغذائيخ عال يا  و الطلب القوي وال ت اؤد في الدول الناميخ نتيلخ زيا ة ايستهالك فالها، 

تقبل لسبب زيا ة عد  الستان والن و ايلت ا ي السريل وال يا ة والذي مق ال تولل أن يست ر في ال س
في القوة الشرائيخ وتغالر ن ب ايستهالك نحو ال  يد مق اللحو  واألل ان ومنتلاتها والطلب علم الولو  

،  2011و) (FAO,2011) و(   (Trostle,2008و (OECD,2008) الحالوي في الدول ال تقدمخ
Capehart. et al   )(2014و ،et al Tadesse) 

أن العوامل التي سا  ت في ظهور تفرات ايرتفاأ الشدؤد في األسعار  Roache( 2010) وذكر
 العال يخ للغذاء  ي الطلب علم الولو  الحالوي والن و ايلت ا ي. 

عوامل الطلب التي سا  ت في ارتفاأ أسعار الغذاء العال يخ  .Trostle et al (2011) ولد حد 
  لهنها عوامل مشتركخ وتويلخ األمل أ  ها زيا ة 2011-2010  والفترة 2008-2002ترة خالل الف

عد  الستان ومتوسب  خل الفر  وتغالر ن ب ايستهالك نحو ال يا ة في استهالك اللحو  واألل ان 
 ومنتلاتها.   

  عدد السجاا: 1.2.3
خ حسب النظريخ ايلت ا يخ، إن العاللخ  الق عد  الستان والطلب علم الغذاء  ي عاللخ تر ي 

ف يا ة أعدا  الستان ت  ي إلم زيا ة الطلب علم الغذاء وإذا كانت ال يا ة في ال عروض مق الغذاء 
ألل مق ال يا ة في حلم الطلب فلن ذلك سال  ي إلم ارتفاأ األسعار، ولد أهد عد  الستان في لالبيا 

( حال  كان عد  الستان في سنخ 9تل )ارتفاعا ملحوظا خالل فترة الدراسخ ك ا  و واض  لالش

https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&country=LBY
https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&country=LBY
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ألف  678ملالون و 6  لحوالي 2018ألف نس خ لي ل في سنخ  357ملالون و 5  حوالي 2000
تبالق أن  لاستخدا  معامل ارت اط  الرسون  ايرت اط  الق أسعار الغذاء وعد  الستان نس خ، وعند  ياس

 في أسعار الغذاء. % مق ال يا ات التي تحد  في عد  الستان يقا لها زيا ات79.5

 
 المصدر: *موقي البنك الدولي عل  شبجة اال تر ت.  

https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&country=LBY 
 ليبيا –** ييا اس م  مصلحة ا حصاء والتعداد 

 متوسل دخب الفرد في ليبيا:  2.2.3
العوامل ال  ثرة في الطلب، والعاللخ  الق حلم الدخل والطلب علم سلعخ ما يعتبر الدخل مق أ م 

تكون عاللخ تر يخ ما عدا في حالخ السلل الر ؤئخ، وتاستخدا  متوسب ن الب الفر  مق الناتج ال حلي 
( أن متوسب ن الب الفر  10ايم الي للتعبالر عق متوسب  خل الفر ، ؤتض  لنا مق خالل الشتل )

  ليشهد انخفاضا 2010  وحتم سنخ 2000 حلي اإلم الي كان مت اعدا مق سنخ مق الناتج ال
  نظرال ينخفاض صا رات النفب في تلك السنخ، ورغم ارتفاأ متوسب ن الب 2011كبالرا في سنخ 
إي أن ايتلاه لعد تلك السنخ كان اتلا ا  الطا لسبب انخفاض أسعار النفب  2012الفر  في سنخ 

 اإلغاللات ال تكررة للنفب. عال يا وكذلك لسبب
 ىىىالق متوسىىىب ن ىىىالب الفىىىر  مىىىق النىىىاتج ال حلىىىي اإلم ىىىالي والىىىرلم القياسىىىي   الرسىىىون  إن معامىىىل ارت ىىىاط

  2011  إي أنىه وتعىد سىنخ 2010  إلىم 2000% خالل الفترة مىق 64ألسعار الغذاء في لالبيا كان 
ل ىىىىىىىىىىىىىىىذاء لشتىىىىىىىىىىىىىىألسىىعار الغ كىىان منخفضىىا مىىدا نظىىرا لظهىىور عوامىىل أخىىرى أثىىرت علىىم الىىرلم القياسىىي

 أكبر مق تهثالر متوسب  خل الفر .
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 nk.org/reports.aspx?source=2&country=LBYhttps://databank.worldbaاملصدر: *موقع البنك الدولي على شبكة االنترنت.  

 ليبيا –** بيانات من مصلحة اإلحصاء والتعداد 

 عرت النقود: 3.2.3
ار ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر فىي مسىتوى األسعىىىىىىىىىىىى ناءل علم نظريخ ك يخ النقو  فلن التغالر في عرض النقو  ؤنتج عنه تغال

خ ىىىىىىىىىىىىىىىون أن ال يىا ة السريعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  ىا معىال ولىذلك ؤىرى النقو ؤأو تغالر في عرض السلل والخدمات أو كال
في عرض النقو  ت  ي إلم زيىا ة سىريعخ فىي مسىتوى األسىعار إذا كىان معىدل الن ىو فىي عىرض النقىو  

ون ىىىىىىىىىىىىىىأكبىر مىق معىىدل الن ىو فىىي عىرض السىىلل والخىدمات، وعنىىد إسىقاط ذلىىك علىم السىىلل الغذائيىخ ستك
ل ىىىىىىىىىىىىف مرونىىخ العىىرض فىىي األمىىىىىىىىىىىىىىىىىال يىىا ة فىىي أسىىعار ا سىىريعخ عنىىد زيىىا ة عىىرض النقىىو  ، نظىىرا لضع

الق الر، وإذا صاحب ذلك حدو  ظروا مويخ غالر مناس خ ت  ي إلىم نقىص ال عىروض فىلن أسىعار 
 السلل الغذائيخ سوا تقف  ألعلم لشتل سريل.  

  2018  إلىم 2000رة مىق ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىيا خىالل الفتىىىىىىىىىىىىى( فىي لالبM1الضىالل ) عند تت ل تطور عرض النقو 
  2006ا  ىىىىىىىىىىىىذ العىىىىىىىىىىىمىىل تطىىور أسىىعار الغىىذاء نالحىىظ أن كال  ىىا لىىد أخىىذ فىىي ايتلىىاه الت ىىاعدي من

 ىا  ىو مالحىظ لشىتل   حالق از ا ت حدة ايرتفاأ لعد ذلىك فىي كىال ال تغالىريق، وك2014وحتم العا  
 النه ىا الىذي كىان موم ىا ولويىا حالى   لىغ  الرسىون (، ويدعم ذلك معامىل ارت ىاط 11واض  في الشتل )

% مىىق ال يىىا ات التىىي حىىدثت فىىي عىىرض النقىىو  لىىد رافقتهىىا زيىىا ات فىىي 92أي أن أكثىىر مىىق  0.926
 .أسعار السلل الغذاء

https://databank.worldbank.org/reports.aspx?source=2&country=LBY
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 أعداد مختلفة. –ادية ملصرف ليبيا املركزي املصدر: * النشرة االقتص

 ليبيا –** بيانات من مصلحة اإلحصاء والتعداد 

 أسعار الصري األجنبي: )دأنار لكب دوالر( 4.3.2
"انخفاض  ي خ الع لىخ أسعار ال را لد تكون أحد عوامل الطلب، ألنه عند ارتفاأ سعر ال را إن 

الطلىىب علىىم السىىلل ال حليىىخ فتىى  ي  فىىي زيىىا ة تحىىد  اليوتالتىى أعلىىم، ت ىى   أسىىعار الىىوار اتال حليىىخ" 
إلىىم التضىىخم لسىىبب مىىذب الطلىىب، أو لىىد تكىىون أحىىد عوامىىل العىىرض ألن ارتفىىاأ سىىعر ال ىىرا يعنىىي 
ارتفىىىىاأ تكلفىىىىخ ايسىىىىتالرا  التىىىىي ت ىىىىرر لل سىىىىتهلك وتالتىىىىالي نح ىىىىل علىىىىم تضىىىىخم لسىىىىبب ارتفىىىىاأ تكلفىىىىخ 

 ايستالرا .
خ الناتلىىىخ عىىىق التغالىىرات فىىىي أسىىىعار ال ىىىرا تىىىهتي عىىىق تريىىىل إن التغالىىرات فىىىي أسىىىعار السىىىلل الغذائيىىى

التغالرات في أسىعار الىوار ات، فىالوار ات تعتىس تكلفىخ السىلل ال سىتور ة لالع لىخ ال حليىخ وتالتىالي فهىي 
تتغالر  تغالر أسعار ال را، وع ليخ انتقال التغالرات في أسعار ال را إلىم األسىعار ال حليىخ إمىا أن 

تغالىىىرات فىىىي أسىىىعار السىىىلل ال سىىىتور ة لالسىىىتهالك ال  اأىىىر أو مىىىق خىىىالل تكىىىون م اأىىىرة مىىىق خىىىالل ال
التغالىىرات فىىي تكلفىىخ وار ات عناصىىر اإلنتىىاج ال سىىتخدمخ فىىي إنتىىاج السىىلل، وت ىىا أن لالبيىىا تعت ىىد علىىم 
اسىىىتالرا  معظىىىم احتياماتهىىىا مىىىق السىىىلل الغذائيىىىخ، ف ىىىق ال تولىىىل أن يتىىىون انتقىىىال التغالىىىرات فىىىي أسىىىعار 

  اأر مق خالل أسعار الوار ات. ال را سريل وتشتل م
( نالحىىظ أن سىعر ال ىىرا الرسى ي أىى ه مسىتقر ولىىم يشىهد تغالىىرات ذات أ  يىىخ 12مىق خىىالل الشىتل )

   الن ا كانت  ناك زيا ات في أسعار السلل الغذائيخ خالل الفتىرة 2014  وحتم سنخ 2002منذ سنخ 
ر الغىذاء العال يىخ ك ىا ذكرنىا   نتيلىخ ارتفىاأ أسىعا2011  حتىم 2010  والفترة 2008  حتم 2006

 % لكامل الفترة.40كان  الرسون سالقا، لاإلضافخ إلم أن معامل ارت اط 
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  عنىدما أصى   ذلىك 2014  وحتىم سىنخ 2012است رت أسعار الغذاء ال حليخ في ايرتفاأ منذ سىنخ 
ظىىىروا ايرتفىىىاأ متسىىىارعا ومت امنىىىا مىىىل ارتفىىىاأ أسىىىعار ال ىىىرا فىىىي السىىىوق ال وازيىىىخ، حالىىى  تهيىىىهت ال

لظهىىور السىىوق ال وازيىىخ وتىىدأ سىىعر ال ىىرا ال ىىوازي ؤلعىىب  ورا مه ىىا فىىي ارتفىىاأ أسىىعار الغىىذاء حالىى  
  2018%، واسىىت رار ارتفىىاأ أسىىعار الغىىذاء ال حليىىخ فىىي سىىنخ 93إلىىم   الرسىىون  وصىىل معامىىل ارت ىىاط

فىي لالرغم مق ترامل أسعار ال را وذلك ؤرمىل إلىم أن لىرار فىرض الرسىو  علىم الع لىخ ال ىع خ تىم 
  و ذا معل أسعار الغذاء تحتاج لعق الولىت لالسىتلالخ لالنخفىاض فىي 2018الرتل الرالل مق سنخ 

  .  2019سعر ال را و ذا ؤتض  مق خالل اينخفاض الذي ح ل في سنخ 
 

 
 . األسباب واآلثار وسبل املعالجة 2018-2012ترة للفم "تحليل ظاهرة التضخم في االقتصاد الليبي 2019املقصبي والفضيل، املصدر: * 

 ليبيا. –** بيانات من مصلحة اإلحصاء والتعداد 

 .أعداد مختلفة –***النشرات االقتصادية ملصرف ليبيا املركزي 
 

 اال فاق العام: 5.2.3

ك ( ؤوضى  أن  نىا13ؤ ثر اينفاق العا  لشتل كبالر علم الطلب ال حلىي علىم الغىذاء، والشىتل رلىم )
 لىغ عند  ياسه ل عامل ارت ىاط  الرسىون ارت اط  الق اإلنفاق العا  والرلم القياسي ألسعار ال وا  الغذائيخ 

% لكامىل الفتىرة وذلىك لومىو  عوامىل أخىرى أثىرت 34   الن ىا  لىغ 2010إلىم  2000% للفترة مق 77
  .2011في الرلم القياسي ألسعار ال وا  الغذائيخ منذ عا  

 ىالق النفقىات التسىالالريخ والىرلم القياسىي ألسىعار ال ىوا  الغذائيىخ   الرسىون  رت ىاطل امعامىنالحظ أيضا أن 
%، ولىىد ؤرمىىل ذلىىك إلىىم أن النفقىىات التسىىالالريخ والتىىي تشىىتل فىىي 59أكبىىر حالىى   لىىغ لكامىىل الفتىىرة كىىان 

 معظ ها مرت ات وما في حت ها ت ثر لشتل م اأر في الطلب علم الغذاء.
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 أعداد مختلفة. –املصدر: النشرات االقتصادية ملصرف ليبيا املركزي 

 : تاسخ وتو ياس الدراسة. 4
 مق كل ما تقد  ي تق تلخيص النتائج ومقترحات العالج في النقاط التاليخ: 
  تاسخ البحث 1.4 

ة ال منيخ لامت  ذه الدراسخ لاستعراض تطورات أسعار الغذاء العال يخ وال حليخ أل م السلل للفتر 
 ، ك ا لامت  تحلالل وصفي للعاللخ التي ترتب التغالرات في أسعار الغذاء ال حليخ مل 2000-2019

 لعق العوامل ال تولل أن يتون لها  ور في ارتفاأ أسعار الغذاء.

لقد أظهرت الدراسخ أن أسعار الغذاء تتهثر ل ل وعخ مق العوامل ال ترالطخ وال تداخلخ وتالتالي تم 
إلم عوامل عرض وعوامل تلب، وتم الوصول إلم النتائج التاليخ ألس اب تضخم أسعار  تقسي ها

 :ال حليخ الغذاء

إن أسعار الغذاء عرضخ للتقل ات وال دمات الفلائيخ لسبب تبيعخ اإلنتاج ال راعي الذي يلعل .1
اللويخ أو  مق ال عب التحتم في الناتج في األمل الق الر، وتالتالي عند حدو  تغالر في األحوال

حدو  كوار  تبيعيخ فلن ذلك سال ثر سل ا علم الناتج وتالتالي تحد  صدمات في العرض تنعتس 
 في صورة ارتفاأ في األسعار نظرال لضعف مرونخ الطلب علم السلل الغذائيخ في األمل الق الر.

  الستان مق أ م عوامل الطلب  و عد  الستان ومتوسب  خل الفر ، ولد أظهرت النتائج أن عد.2
له ارت اط مومب مل أسعار الغذاء، وفي السنوات األخالرة نتيلخ تدفل ال هامريق غالر الشرعالالق فلن 
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عد  الستان له تهثالر أكبر م ا ؤبدو مق نتائج الدراسخ وذلك ألن اح ائيات الستان لم تش ل 
 ال هامريق.

ناتج ال حلي اإلم الي فلم يتق أما متوسب  خل الفر  والذي تم ت ثالله ل توسب ن الب الفر  مق ال.3
  حال  نالحظ است رار ارتفاأ أسعار الغذاء مل 2011له عاللخ ذات أ  يخ وخاصخ لعد سنخ 

التي تم ذكر ا في الدراسخ وكان خرى الطلب األانخفاض متوسب  خل الفر  وذلك لسبب ومو  عوامل 
 أسعار الغذاء مق تهثالر متوسب  خل الفر . لها تهثالر أكبر علم

مق العوامل التي ي تق اعت ار ا عوامل تلب أيضا نلد أن سعر ال را الرس ي لم يتق له تهثالر .4
ذو أ  يخ في ارتفاأ أسعار الغذاء، حال  كان أ ه مستقر مل ارتفاأ أسعار الغذاء ولو لشتل لطيء، 

لويا    لعد ظهور السوق ال وازيخ كان سعر ال را في السوق ال وازيخ أثره2014ولكق منذ العا  
علم أسعار الغذاء وصلت فيه نس خ التغالرات في أسعار الغذاء ال  اح خ للتغالرات في سعر ال را 

 %.93إلم عند  ياسها ل عامل ارت اط  الرسون في السوق ال وازيخ 

عرض النقو  لال فهو  الضالل كان له أيضا عاللخ تر يخ علم أسعار الغذاء حال  توافقت .5
عند  ياسها ل عامل ارت اط ء مل ال يا ات التي ح لت في عرض النقو  ال يا ات في أسعار الغذا

ارت اط معامل %، وكذلك اينفاق العا  وخاصخ النفقات التسالالريخ حال  أن 92حوالي  الرسون إلم 
 %.59 الق النفقات التسالالريخ والرلم القياسي ألسعار ال وا  الغذائيخ  لغ  الرسون 

 :تو ياس الدراسة 2. 4
تلخ يلب أن ننظر أوي للبالئخ التي تنشه منها، فظا رة ارتفاأ أسعار الغذاء  ي ظا رة لعالج ال ش

عال يخ ولالبيا  ولخ صافي مستور  للغذاء والعالم أص   أ ه متكامل في إتار العول خ، لذلك يلب 
تعلقخ علم السياسات ال ت عخ لعالج ال شتلخ أن تراعي تطورات األسواق العال يخ والعوامل الدوليخ ال 

 لالعرض والطلب العال ي علم السلل ال راعيخ لاإلضافخ إلم ال حليخ.
ك ا يلب مراعاة سرعخ فاعليخ السياسات ال ت عخ،  ل  ي للعالج في األمل الق الر أ  األمل 

 الطويل، ويلب أي تعالل السياسات لعضها ال عق.
لم السلل الغذائيخ في األمل إن التغالرات في األسعار نتيلخ عد  التوازن  الق الطلب والعرض ع 

الق الر غال ا ما يتون ناتلا عق أس اب تتعلل لالعوامل اللويخ وتغالرات ال ناخ وعوامل تتعلل 
لالسياسات ال اليخ والنقديخ والتلاريخ، أما التغالرات في األمل الطويل فهي غال ا تنتج عق عوامل 

 ان وزيا ة الدخل وتغالر ن ب ايستهالك.تتعلل لاإلنتاميخ ال راعيخ أو عوامل تتعلل لالن و الست
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  مستقبلية  مقترحاس 3. 4
 الحلول قصيرة األجب المقترحة: 1.3.4 

التحتم في عرض النقو  نظرال لسرعخ انعتاس ال يا ة في عرض النقو  علم أسعار السلل  .1
 الغذائيخ نتيلخ لضعف مرونخ الطلب والعرض للسلل الغذائيخ في األمل الق الر.

سات نقديخ تارئخ لتعدؤل سعر ال را والحفاض علم استقراره في ال ستقبل ات اأ سيا .2
 والقضاء علم السوق ال وازيخ.

 الحلول المقترحة متوسرة وطويلة األجب: 2.3.4
وضل استراتيليات لشراء الغذاء وعقد اتفا يات مل الدول ال  درة للغذاء لض ان أسعار  .1

 معتدلخ وتفا ي التقل ات.
 حتياتي استراتيلي ل وامهخ الكوار  وصدمات اإلنتاج والتلارة الخارميخ.الع ل علم  ناء ا .2
ات اأ سياسيات تشليل ايستث ار األمنبي ال  اأر لنقل الخبرات والتقنيخ الحدؤثخ وزيا ة كفاءة  .3

 اإلنتاج.
توفالر م ا ر الت ويل للتن يخ ال راعيخ واإلنتاج وتقديم اإلعانات ال اليخ وال ا يخ لل ستث ريق  .4

 ي لطاأ الغذاء وال راعخ.ف
ايستث ار في البنيخ التحتيخ ال راعيخ مثل است الح األراضي وانشاء الطرق ووسائل التخ يق  .5

 والكهرتاء والتسويل.
 توفالر الت ويل الالز  لل  ارعالق أثناء األزمات والظروا اللويخ غالر ال ناس خ. .6
  ل علالها لعق األفرا   ون عناء.متافحخ الفسا  ال الي واإل اري والنقو  الرخي خ التي يح .7
 اي ت ا  لال حو  واإلرأا  ال راعي ونشر ال عرفخ  الق ال  ارعالق. .8
ال ح  عق أراض مدؤدة لالست الح ال راعي وح ايخ األراضي ال راعيخ الحاليخ مق عوامل  .9

 التعريخ وزحف ال حراء.
خدا  التقنيات الحدؤثخ في  ح  عق م ا ر مائيخ مدؤدة وترأالد استهالك ال توفر منها واستلا .10

 الري.
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