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انعكاسات الحرب الروسية األوكرانية
على أسواق السلع الغذائية األساسية العالمية وأسعارها

يصــدر معهــد أبحــاث السياســات االقتصاديــة الفلســطيني (مــاس) بشــكل دوري مجموعــة مــن الدراســات
التطبيقيــة والعلميــة المفصلــة ،باإلضافــة الــى مجموعــة مــن األوراق المختصــرة ضمــن سلســلة ســنوية
لجلســات الطاولــة المســتديرة تتنــاول موضوعــات حيويــة ذات أبعــاد اقتصاديــة تهــم الجمهــور وصنــاع
القــرار .لتعميــم وتعظيــم االســتفادة مــن هــذه السلســلة ينشــر هــذا الملخــص السياســاتي ألبــرز توصيــات
هــذه األنشــطة العلميــة الحواريــة.
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الخلفية والمبررات
بــدأ ارتفــاع أســعار غالبيــة الســلع األساســية مــا قبــل الحــرب الدائــرة بيــن االتحــاد الروســي وأوكرانيــا ،وذلــك بفعــل مجموعــة مــن
العوامــل أبرزهــا ارتفــاع تكاليــف الشــحن إلــى مســتويات قياســية بســبب االضطرابــات الحاصلــة علــى سالســل اإلمــداد العالميــة.
وبعــد نشــوب الحــرب واصلــت األســعار االرتفــاع إلــى مســتويات قياســية .بينمــا لــم تتعافــى سالســل اإلمــداد للســلع األوليــة
والســلع الغذائيــة الرئيســية بعــد بســبب صدمــة جائحــة كورونــا ،لتأتــي الحــرب وتضــع العالــم أمــام تحــدي جديــد مرتبــط بتعطــل
سالســل اإلمــداد واالنعكاســات المتوقعــة علــى ارتفــاع األســعار لهــذه الســلع .تعــد سالســل اإلمــداد أســس الترابــط فــي االقتصــاد
العالمــي المعولــم ،بالتالــي ،ونتيجــة هــذا الترابــط فــإن الزيــادة المســتمرة فــي أســعار المنتجــات النهائيــة أو الســلع األوليــة،
ســتنتقل مــن البلــدان المصــدرة إلــى البلــدان المســتوردة ضمــن مــا يعــرف بالتضخــم المســتورد.
تعــد روســيا مــن أكبــر الــدول المنتجــة للطاقــة عالميـ ًا ،إذ تحتــل المرتبــة الثالثــة ضمــن قائمــة الــدول المنتجــة للنفــط ( %11مــن
اإلنتــاج العالمــي) ،والمرتبــة الثانيــة ضمــن الــدول المنتجــة للغــاز الطبيعــي (((.كمــا تعــد روســيا ثالــث أكبــر مصــدر للفحــم فــي
العالــم إذ تســيطر الصــادرات الروســية علــى نحــو  %14مــن صــادرات الفحــم فــي العالــم .إلــى جانــب ذلــك تعــد روســيا مــن أبــرز
الــدول المصــدرة للعديــد مــن الســلع األوليــة االســتراتيجية كاأللمنيــوم والنيــكل والحديــد الصلــب :تشــكل الصــادرات الروســية
مــن األلمنيــوم  %10مــن الصــادرات العالميــة ،بالمقابــل تســيطر روســيا علــى  %28مــن صــادرات العالــم مــن النيــكل الخــام.
وتســاهم كل مــن روســيا وأوكرانيــا بـــ  %7.5مــن صــادرات العالــم مــن الحديــد والصلــب .وبفعــل الحــرب ارتفعــت أســعار الطاقــة
إلــى أعلــى مســتوياتها منــذ العــام ( 2008تحديــداً الوقــود) بالتزامــن مــع ارتفــاع أســعار الســلع األوليــة .كل هــذا ســينعكس علــى
ارتفــاع تكلفــة اإلنتــاج والتصنيــع لكافــة الصناعــات بشــكل عــام ،ممــا ســيضع ضغوطــا كبيــرة علــى مختلــف األنشــطة االقتصاديــة.
علــى صعيــد الســلع الغذائيــة ،تعتبــر روســيا أكبــر مصــدّر للقمــح فــي العالــم ،فيمــا جــاءت أوكرانيــا فــي المرتبــة الخامســة،
وتوفــران معــا  %29مــن اإلمــدادات العالميــة مــن القمــح و %19مــن إمــدادات الشــعير و %4مــن الــذرة ،وهــو مــا يشــكل حوالــي
خمــس صــادرات الحبــوب العالميــة ،وهمــا أيضــا مــن كبــار مصــدّري زيــوت الطعــام .نتيجــة الحــرب أصبحــت الصــادرات الزراعيــة
(((
مــن روســيا وأوكرانيــا محــل شــك ومــن المتوقــع عــدم التزامهمــا بعــدد كبيــر مــن اتفاقاتهمــا التعاقديــة مــع الــدول المســتوردة.
خــال األيــام الماضيــة قفــزت أســعار القمــح إلــى أعلــى مســتوياتها خــال  14عامـاً ،فيمــا حــذرت منظمــة األغذيــة والزراعــة التابعــة
لألمــم المتحــدة (الفــاو) مــن أن األســعار العالميــة لألغذيــة واألعــاف قــد ترتفــع بمــا يتــراوح بيــن  8و %20نتيجــة الصــراع الدائــر
بيــن روســيا وأوكرانيــا ،ممــا ســيؤدي إلــى قفــزة فــي عــدد األشــخاص الذيــن يعانــون مــن ســوء التغذيــة فــي شــتى أنحــاء العالــم.
يتفــاوت مــدى تأثــر دول العالــم بأســعار الغــذاء مــن دولــة ألخــرى ،والمحــدد الرئيســي لدرجــة التأثــر هــو مــدى اعتمــاد الدولــة علــى
االســتيراد فــي تلبيــة احتياجــات مواطنيهــا مــن الغــذاء .بالتالــي ،فــإن وفــرة المخــزون واالحتياطــي عنــد أي دولــة سيســاعدها فــي
تخفيــف اآلثــار الســلبية للحــرب وســيحد مــن ارتفــاع أســعار الســلع علــى المــدى القصيــر فقــط .أمــا علــى المــدى الطويــل وفــي
حــال اســتمرار الحــرب فــإن نقــص الســلع األوليــة والســلع النهائيــة وارتفــاع أســعارها ،ربمــا تعتبــر نتيجــة حتميــة ال مفــر منهــا.
لذلــك بــدأت العديــد مــن الــدول فــي وضــع الخطــط والسياســات والبحــث عــن بدائــل عمليــة لحمايــة القطاعــات االقتصاديــة وذلــك
لــدرء وتخفيــف االنعكاســات الســلبية المحتملــة علــى رفاهيــة المواطنيــن واألمــن الغذائــي خاصــة للفئــات المهمشــة والفقيــرة.
وقــد فرضــت عــدة دول قيــودا علــى تصديــر المــواد الغذائيــة ،أو تنظــر فــي فــرض حظــر لحمايــة إمداداتهــا المحليــة مــع تواصــل
الحــرب ،فــي حيــن تســعى مجموعــة متزايــدة مــن كبــار البلــدان المنتجــة للمــواد الغذائيــة الرئيســية إلــى إعطــاء األولويــة إلبقــاء
اإلمــدادات الغذائيــة الحيويــة داخــل حدودهــا.
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https//:www.bbc.com/arabic/business60684620-
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https//:www.economist.com/finance-and-economics/2022/03/12/war-in-ukraine-will-cripple-global-food-markets
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لقــد شــهدت األيــام الماضيــة ارتفاعـاً كبيــراً فــي أســعار المــواد األوليــة (الحديــد ،األلمنيــوم ،األســمدة ... ،الــخ) والمــواد الغذائيــة
األساســية (الدقيــق ،الزيــت ،األرز ،الســكر ... ،الــخ) فــي األســواق العالميــة واإلقليميــة ،علــى الرغــم مــن مــرور أقــل مــن شــهر
علــى الحــرب .مــن الطبيعــي أن تثيــر مثــل هــذه التطــورات العالميــة تســاؤالت كبيــرة لــدى المواطنيــن حــول عــدم توفــر مخــزون
اســتراتيجي مــن هــذه الســلع فــي فلســطين ،وحــول قيــام التجــار والمســتوردين بتخزيــن هــذه الســلع وعــدم طرحهــا بالكميــات
المطلوبــة فــي األســواق ،وعــن الــدور الرقابــي والتنظيمــي للمؤسســات الحكوميــة فــي ضبــط األســواق ومنــع احتــكار هــذه
الســلع .نركــز فــي هــذه الورقــة علــى التحديــات الماثلــة أمــام الســوق الفلســطيني فيمــا يخــص ســلعتي الطحيــن (الدقيــق)
والقمــح ،وذلــك نظــرا ألهميتهــا لســلة المســتهلك الفلســطيني ،وســط مخــاوف كبيــرة مــن تعطــل وصولهــا إلــى الســوق المحلــي
خــال الشــهور القادمــة فــي حــال اســتمرار الحــرب وتداعياتهــا السياســية والتجاريــة.

التحديات
صحيــح أن الحــرب دائــرة فــي أوروبــا إال أن آثارهــا انتقلــت إلــى البلــدان األخــرى ،وتضــع هــذه الحــرب أي دولــة تعتمــد بشــكل كبيــر
علــى اســتيراد الســلع الغذائيــة أمــام تحدييــن بارزيــن ،همــا :توفــر المنتجات/الســلع الغذائيــة ،وأســعارها.
تعتمــد فلســطين بشــكل شــبه كامــل علــى االســتيراد مــن الخــارج فيمــا يتعلــق بتوفيــر احتياجاتهــا مــن الســلع الغذائيــة الرئيســية
كالقمــح والدقيــق واألرز والزيــوت (باســتثناء زيــت الزيتــون) .بحســب الشــكل ( ،)1لغايــة العــام  2016كان يتــم اســتيراد غالبيــة
الــواردات الفلســطينية مــن القمــح مــن وعبــر األســواق اإلســرائيلية ،ومنــذ العــام  2017بــدأت فلســطين باســتيراد القمــح مباشــرة
مــن روســيا ،وبشــكل أقــل مــن أوكرانيــا ،فبحســب بيانــات مركــز التجــارة العالمــي بلغــت واردات فلســطين مــن القمــح مــن
أوكرانيــا  2مليــون دوالر فقــط فــي العــام .2019
بخصــوص الدقيــق (الطحيــن) ،بحســب بيانــات مركــز التجــارة العالمــي للعــام  ،2020فحتــى العــام  ،2013كانــت غالبيــة الــواردات
الفلســطينية تأتــي من/خــال إســرائيل (حوالــي  %47العــام  )2013وتركيــا (حوالــي  %34العــام  ،)2013لكــن خــال األعــوام
األخيــرة ،ارتفعــت الــواردات مــن أوكرانيــا مــن حوالــي  1.8( %1.5مليــون دوالر) العــام  2012إلــى حوالــي  22.2( %32مليــون
دوالر) العــام ( 2020أنظــر الشــكل (.))2
شكل ( :)1الواردات الفلسطينية من القمح خالل األعوام ( 2020-2007ألف دوالر)

المصدر :بيانات مركز التجارة العالمي (.)2020
*البيانات على الحد الرابع من النظام المنسق لترميز السلع
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شكل ( :)2الواردات الفلسطينية من الطحين خالل األعوام ( 2020-2007ألف دوالر)

المصدر :بيانات مركز التجارة العالمي (.)2020
*البيانات على الحد الرابع من النظام المنسق لترميز السلع.

ال بــد مــن اإلشــارة إلــى أن إســرائيل تعتمــد أيض ـاً بشــكل كبيــر علــى اســتيراد القمــح مــن الخــارج (حوالــي  1.79مليــون طــن
العــام  )2021/2020والــذرة ( 1.74مليــون طــن العــام  )2021/2020مــن أجــل تلبيــة الطلــب المحلــي ،حيــث تســتورد إســرائيل
حوالــي  %50مــن احتياجاتهــا مــن القمــح مــن روســيا ،و %30مــن أوكرانيــا .هــذا يؤكــد أن الــواردات الفلســطينية مــن القمــح
والدقيــق اإلســرائيلي ال يتــم زراعتهــا أو إنتاجهــا فــي إســرائيل بشــكل كامــل (أو حتــى بالغالــب) ،بــل أن المورديــن الفلســطينيين
يســتخدمون إســرائيل كوســيط الســتيراد هــذه الســلع.
بنــاء علــى األرقــام والدالئــل أعــاه والتــي تظهــر أن ســد احتياجــات الطلــب المحلــي مــن ســلعتي القمــح والطحيــن يعتمــد بشــكل
أساســي علــى االســتيراد مــن الخــارج ،وتظهــر هــذه األرقــام أيضـاً أهميــة كل مــن روســيا وأوكرانيــا فــي تزويــد الســوق المحلــي
مــن ســلعتي القمــح (روســيا) والدقيــق (أوكرانيــا) ،فــي ظــل اشــتعال فتيــل الحــرب مــا بيــن روســيا وأوكرانيــا ،أصبحــت الصــادرات
مــن روســيا وأوكرانيــا مــن ســلعتي الطحيــن والقمــح محــل شــك ،ومــن المتوقــع عــدم التزامهــم بعــدد كبيــر مــن اتفاقاتهــم
التعاقديــة مــع الــدول المســتوردة .بالتالــي أصبــح إمــداد الســوق المحلــي لهاتيــن الســلعتين خــال الشــهور القادمــة محــل عــدم
يقيــن ،خاصــة وأن الحكومــة ال تملــك أيــة احتياطــات مــن القمــح ،فيمــا الكميــات المتوفــرة فــي األســواق المحليــة تعــود للقطــاع
الخــاص (المســتوردين ،وأصحــاب المخابــز) ،وال يكفــي هــذا المخــزون التجــاري مــن القمــح حاجــة البــاد إال لمــدة شــهرين ،بحســب
(((
بعــض التقديــرات.
يســتهلك الســوق المحلــي تقريبــ ًا  40-35ألــف طــن مــن الدقيــق شــهريًا ،أي مــا يعــادل قرابــة  430-400ألــف طــن ســنويًا،
تســتطيع المطاحــن المحليــة ســد قرابــة  %30مــن االســتهالك المحلــي ( 129-110ألــف طــن) ،مــع األخــذ بعيــن االعتبــار أن هــذه
المطاحــن تعتمــد بشــكل كبيــر فــي إنتــاج الدقيــق علــى القمــح المســتورد مــن الخــارج .يتــم ســد الحاجــة المتبقيــة للســوق
المحلــي مــن الدقيــق عبــر اســتيراده إمــا بشــكل مباشــر مــن دول أخــرى (أوكرانيــا وتركيــا) ،إذ يتــم ســنويًا اســتيراد حوالــي 140
ألــف طــن مــن الدقيــق ،أو عــن طريــق االســتيراد مــن إســرائيل (قرابــة  150ألــف طــن).

ّ
المنقبون | The Miners
((( إنفوغراف | بينها فلسطين ..كم يكفي احتياطي القمح الدول العربية؟ |
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ســينعكس انعــدام ضمانــات توفــر الســلع الغذائيــة بشــكل مباشــر علــى األســعار ،وكمــا أســلفنا ســابقاً فــإن الــدول تتفــاوت بمــدى
تأثرهــا بارتفــاع أســعار الغــذاء ،والمحــدد الرئيســي لدرجــة التأثــر هــو مــدى اعتمــاد الدولــة علــى االســتيراد مــن الخــارج لســد
حاجــة مواطنيهــا مــن الغــذاء .هــذا تحــدي تواجهــه كافــة البلــدان العربيــة بمــا فيهــا فلســطين ،ويجعــل بــدوره البلــد أكثــر عرضــة
للتضخــم المســتورد والتأثــر بتقلبــات األســعار الناجمــة عــن الحــرب .لقــد ارتفــع ســعر طــن القمــح عالمي ـ ًا مــن  220دوالرا فــي
نهايــة العــام  2021ليصــل إلــى قرابــة  320دوالرا خــال األيــام األولــى مــن الحــرب ،وقــد رافــق ذلــك ارتفــاع أســعار ســلع غذائيــة
هامــة أخــرى كالــذرة ،والشــعير ،والتــي ارتقعــت بنحــو  %30لــكل منهمــا ،كمــا ارتفــع أســعار زيــت الصويــا بنســبة  %40خــال
(((
نفــس الفتــرة.
بنــاء علــى األرقــام والدالئــل أعــاه ،مــن المتوقــع أن يكــون للحــرب الروســية األوكرانيــة انعكاســات ســلبية علــى أســعار القمــح
والدقيــق فــي األســواق المحليــة ،وهــذا فعليـًا مــا يحصــل علــى أرض الواقــع ،إذ ارتفــع ســعر كيلــو الدقيــق فــي الســوق المحلــي
مــن حوالــي  1.8شــيكل للكيلــو قبــل بدايــة الحــرب إلــى قرابــة  2.5شــكيل حاليـًا .فــي حــال توفــر ســلعة القمــح ،فــإن المســتوردين
لــن يتمكنــوا مــن االســتيراد مــن روســيا نتيجــة حظــر البنــوك الروســية مــن التعامــل بنظــام “ســويفت” الــذي يربــط  11ألــف بنــك
حــول العالــم.
ســلطت الحــرب الروســية األوكرانيــة الضــوء علــى ظاهــرة هامــة تعانــي منهــا فلســطين ،وهــي المســتويات العاليــة مــن انعــدام
األمــن الغذائــي بيــن األســر الــذي وصلــت نســبته حوالــي  %31فــي فلســطين (حوالــي  %64فــي قطــاع غــزة) عــام  ،2020خاصــة
بعــد أزمــة جائحــة كورونــا .لذلــك فــإن مــن شــأن تعطــل سالســل اإلمــداد للمــواد الغذائيــة األساســية (القمــح ،الدقيــق ،الزيــوت
النباتيــة ،األعــاف ... ،الــخ) بســبب الحــرب الروســية األوكرانيــة أن يؤثــر ســلباً وبشــكل كبيــر علــى مســتويات األمــن الغذائــي
خاصــة لألســر الفقيــرة وذوي الدخــل المحــدود فــي حــال حــدوث ارتفاعــات فــي أســعار المــواد الغذائيــة المســتوردة ،خاصــة
وأن فلســطين كانــت تعانــي خــال العقديــن الماضييــن مــن تراجــع مزمــن فــي إنتــاج األغذيــة ،ممــا أدى إلــى االعتمــاد علــى
الــواردات بشــكل كبيــر لســد حاجــة المواطنيــن مــن الغــذاء ،بالتالــي فــإن ارتفــاع نســبة الــواردات تجعــل الفلســطينيين أكثــر
عرضــة للتضخــم المســتورد والتأثــر بتقلبــات األســعار .بحســب دراســة أجراهــا مــاس فــي العــام  2017حــول األمــن الغذائــي فــي
فلســطين ،فــإن نســبة االعتمــاد علــى الــواردات بلغــت قرابــة  %65فــي العــام ( 2014مــاس.)2017 ،

التوصيات
بنــاء علــى مــا ســبق ،وتوطيــداً للخطــوات األولــى التــي أعلنــت عنهــا الحكومــة الفلســطينية للتعامــل مــع هــذه األزمــة الناشــئة ،ال
بــد مــن اتخــاذ سياســات فعالــة مــن جانــب الجهــات الحكوميــة والرقابيــة مــن أجــل إيجــاد بدائــل عمليــة وعاجلــة للقمــح والطحيــن
المســتورد مــن روســيا وأوكرانيــا خاصــة فــي ظــل المخــاوف مــن اســتمرار هــذه الحــرب لمــدة طويلــة .مــن شــأن اعتمــاد مثــل هــذه
االســتراتيجية حمايــة الفئــات الفقيــرة والمهمشــة وذوي الدخــل المحــدود ،وأيضــا مراقبــة وضبــط األســعار فــي األســواق المحليــة
ومنــع احتــكار الســلع األساســية خاصــة مــع قــدوم شــهر رمضــان والــذي يرتفــع فيــه الطلــب علــى هــذه الســلع ،وفــي ســبيل ذلــك
قامــت الحكومــة الفلســطينية مؤخــراً بعــدد مــن اإلجــراءات الهامــة:
•إعفــاء جميــع مبيعــات الطحيــن المغلفــة بأكيــاس  25كيلــو فمــا فــوق مــن ضريبــة القيمــة المضافــة البالغــة  %16حيــث
ســيتم إخضاعهــا لضريبــة قيمــة مضافــة بنســبة  %0وذلــك عــن األشــهر أذار ،نيســان ،أيــار مــن العــام .2022
•إعفاء جميع المخابز من ضريبة القيمة المضافة عن األشهر أذار ،نيسان ،أيار من العام .2022
•سيتم اإلرجاع النقدي لتجار الطحين عن هذه الفترة خالل  90يوم.
•تحديد سعر كيلو الخبز بحد أعاله  4شيكل.
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مــن شــأن هــذه اإلجــراءات أن تخفــف مــن حــدة آثــار الحــرب علــى األســعار لفتــرة آنيــة ،ولكنهــا ربمــا لــن تكــون حلــول ناجعــة فــي
حــال اســتمرار الحــرب أو آثارهــا التجاريــة واالقتصاديــة لمــدة أطــول .تأتــي أهميــة متابعــة التعامــل مــع هــذا الملــف خاصــة فــي
ظــل صعوبــة الحصــول علــى القمــح والطحيــن مــن دول أخــرى ،نتيجــة تذبــذب سالســل اإلمــدادات الناجــم عــن الحــرب الروســية
األوكرانيــة ،ورغبــة بعــض المصدريــن أيضــا باالحتفــاظ بالمخــزون الــذي لديهــم لمــدة أطــول لتحقيــق أقصــى ربــح ممكــن مــن
ارتفــاع األســعار .بالتالــي ســترتفع األســعار بوتيــرة أعلــى ،وربمــا تصــل األســعار إلــى مســتويات قياســية ســتمنع المســتوردين
المحلييــن مــن االســتيراد.
تبــرز هــذه الســيناريوهات األقــل تفــاؤ ً
ال أهميــة تشــجيع اإلنتــاج المحلــي مــن القمــح كخيــار اســتراتيجي ،وضــرورة االســتغالل
األقصــى لألراضــي الزراعيــة التــي تصلــح لزراعــة القمــح .كمــا تبــرز هــذه الســيناريوهات أهميــة وجــود خطــة وطنيــة مــن أجــل
التخزيــن االســتراتيجي للحبــوب ،مــن شــأن هــذا التخطيــط االســتراتيجي أن يعمــل علــى تجنيــب الســوق المحلــي أيــة إشــكاليات
ســواء علــى مســتوى نقــص الحبــوب أو علــى مســتوى ارتفــاع أســعارها فــي وقــت األزمــات ،وبالتالــي ســيخفف مــن مفاقمــة
مشــكلة انعــدام األمــن الغذائــي وقــت األزمــات .بحســب تقديــرات الخبــراء إن تمكنــا فــي فلســطين مــن تخزيــن قرابــة  200ألــف
طــن مــن القمــح فــي صوامــع مخصصــة ،فــإن هــذا ســيكون كافــي لتلبيــة احتياجــات الســوق المحلــي مــن القمــح لمــدة تتــراوح
(((
بيــن  6-4أشــهر.
قضيــة أخيــرة ،ربمــا أيضــا يجــب إعــادة النظــر فيهــا وهــي قيــام الحكومــة بدعــم الســلع األساســية كالخبــز كمــا هــو معمــول بــه
فــي بعــض الــدول المجــاورة (األردن ومصــر علــى ســبيل المثــال).

((( مقابلة مع بسام الولويل ،مدير عام شركة المطاحن الذهبية.
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