ال�سلع الأولية يف فرتة الرواج
توما�س هلبلينغ
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رواج �أ�سعار ال�سلع الأولية مبثابة �سمة بارزة خالل
الطفرة االقت�صادية العاملية يف الفرتة من � 2003إىل
منت�صف ( 2008راجع الر�سم البياين  .)1ولدى وقوع
الأزمة املالية العاملية ومع بداية فرتة «الركود الكبري» هبطت الأ�سعار
وباتت نهاية رواج ال�سلع الأولية و�شيكة .غري �أن �أ�سعار ال�سلع الأولية
�شهدت ارتدادا �إيجابيا يف مراحل التعايف املبكرة ،وبنهاية عام 2010
كانت �أ�سعار العديد من ال�سلع الأولية قريبة من م�ستويات الذروة امل�سجلة
قبل الأزمة �أو جتاوزتها  .ومع تباط�ؤ الن�شاط االقت�صادي العاملي يف
 2011فقدت ال�سلع الأولية بع�ض بريقها با�ستثناء النفط ،الذي يت�أثر
�سعره بزيادة املخاطر اجلغرافية ال�سيا�سية املحيطة بالعر�ض.
ورمبا يرجع �ضعف الأ�سعار يف الآونة الأخرية بب�ساطة �إىل احلالة
املزرية التي و�صل �إليها االقت�صاد العاملي ،لكنه يثري الت�سا�ؤل �أي�ضا
عما �إذا كان الوقت قد حان لإعادة تقييم �آفاق �أ�سواق ال�سلع الأولية.
لكن التوقعات ال�سعرية لي�ست لها فائدة تذكر يف هذا ال�ش�أن .وغالبا ما
تف�شل يف ا�ستنتاج اجتاه تغريات الأ�سعار ومدى ا�ستمرارها .وتتناول هذه
املقالة تطورات �أ�سواق ال�سلع الأولية منذ وقوع الأزمة املالية العاملية يف
�ضوء البحوث التي �أجريت م�ؤخرا حول بدايات فرتات رواج �أ�سعار ال�سلع
الأولية ،والتي ت�ؤكد �أن التفاعل بني �صدمات العر�ض والطلب وانخفا�ض
املخزون هو القوة الرئي�سية وراء هذا الرواج (درا�سة Carter and Smith,
 .)2011وتكمن الأهمية هنا فيما �إذا كانت الأزمة املالية العاملية قد
ت�سببت يف تغيري هذه التفاعالت ،وكيفية حدوث ذلك �إذا �صح الأمر.
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وعلى �سبيل املثال ،جند �أن الطلب العاملي على املعادن الأ�سا�سية
يف الربع الأول من  2010قد جتاوز م�ستويات الذروة يف فرتة ما قبل
الأزمة (الر�سم البياين  .)2وباملثل ،زاد الطلب العاملي على النفط بنحو
 %3.25يف عام  ،2010بن�سبة قاربت ذروة منو الطلب يف عام .2004
وت�شري هذه التطورات �إىل �أن الأزمة املالية العاملية مل حتدث تغيريا
جذريا يف �شكل الطلب يف �أ�سواق ال�سلع الأولية .فال يزال ن�صيب الفرد
من الدخل يف االقت�صادات ال�صاعدة الرئي�سية عند امل�ستويات التي
يزداد عندها الطلب على ال�سلع الأولية لدى ازدياد الدخل .ويف هذه
البلدان جند �أن الطلب حتركه العوامل الهيكلية بالإ�ضافة �إىل الدورة
االقت�صادية على املدى الطويل ،مما يف�رس طول فرتة رواج ال�سلع الأولية
احلالية على غري العادة (درا�سة .)Radetzki, 2006

ا�ستجابة العر�ض

على جانب العر�ض ،هناك فرق كبري بني �صدمات العر�ض — �أي
اال�ضطرابات غري املتوقعة يف �إنتاج ال�سلع الأولية — وا�ستجابة العر�ض
لزيادة الطلب.
وقد ات�سمت �صدمات العر�ض بالأهمية يف بع�ض طفرات الأ�سعار
يف الآونة الأخرية ،وخا�صة بالن�سبة لأ�سعار احلبوب الرئي�سية يف عام
 2010ويف الفرتة  .2007-2006وكانت طفرة �أ�سعار الغذاء خالل
الن�صف الثاين من  ،2010على �سبيل املثال ،قد ن�ش�أت نتيجة ا�ضطرابات
العر�ض املرتبطة بالأحوال اجلوية — اجلفاف وحرائق الغابات يف
Helbling, Revised 4/19/12
رو�سيا و�أوكرانيا وكازاخ�ستان ،ومن بعدها الفي�ضانات يف �آ�سيا.
وفيما يتعلق با�ستجابة الأ�سعار العاملية ال�ضطراب العر�ض ف�إنها
ال تتوقف فقط على قدر االنخفا�ض يف الإنتاج بل وعلى حجم املخزون
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على جانب الطلب ،كانت �رسعة النمو االقت�صادي امل�ستمرة وغري
املتوقعة يف االقت�صادات ال�صاعدة والنامية من بني القوى الرئي�سية
وراء رواج �أ�سعار ال�سلع الأولية يف �أوائل الألفينات .وقد �أدى ت�سارع
النمو يف االقت�صادات الأكرث اعتمادا عموما على ال�سلع الأولية مقارنة
باالقت�صادات املتقدمة �إىل زيادة الطلب العاملي على ال�سلع الأولية مع
انخفا�ضه يف االقت�صادات املتقدمة .وقد زاد متو�سط منو الطلب العاملي
على ال�سلع الأولية بدرجة كبرية خالل العقد املا�ضي مقارنة بفرتة
الثمانينات �أو الت�سعينات.
ومل ت�ؤثر الأزمة املالية العاملية و»الركود الكبري» �إال بقدر �ضئيل
على �أداء النمو يف االقت�صادات ال�صاعدة والنامية ،التي �رسعان ما
تعافت ليعود �إجمايل الناجت املحلي احلقيقي والن�شاط ال�صناعي فيها
�إىل امل�ستويات االجتاهية ال�سائدة قبل الأزمة بينما تراجع هذا الأداء
يف االقت�صادات املتقدمة .وقد عجلت ال�سيا�سات التن�شيطية على م�ستوى
االقت�صاد الكلي من حدوث التعايف يف اقت�صادات الأ�سواق ال�صاعدة
واالقت�صادات النامية ،وخا�صة يف ال�صني ،حيث عززت ال�سيا�سات
التن�شيطية القوية من اال�ستثمارات كثيفة االعتماد على ال�سلع الأولية،
الأمر الذي حفز التعايف بدرجة كبرية يف �أ�سواق ال�سلع الأولية .وكانت
قوة التعايف يف الأ�سواق ال�صاعدة وراء �رسعة عودة الطلب على ال�سلع
الأولية يف منت�صف .2009

كان ت�أثري الأزمة االقت�صادية العاملية على
�أ�سعار ال�سلع الأولية �أقل بكثري مما كان يف
فرتات الركود ال�سابقة .لكن الآفاق طويلة
الأجل ازدادت قتامة.
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الذي ميكن ا�ستخدامه كاحتياطي وقائي .وقد ظل التفاعل بني انخفا�ض
املخزون املبدئي وا�ضطرابات العر�ض على مدار العقد املا�ضي عامال
مهما يف طفرات �أ�سعار الغذاء .وكلما انخف�ض املخزون املبدئي مقارنة
باال�ستهالك زاد تردد �أ�صحاب املخزون يف بيع ما لديهم ب�أي �سعر.
وكان خمزون الغذاء مقابل اال�ستهالك قد انخف�ض بدرجة كبرية
على مدار العقد املا�ضي ،حيث و�صل يف ذروة �أ�سعار الغذاء يف عام
� 2008إىل �أدنى م�ستوياته مقارنة بامل�ستويات ال�سائدة �أثناء رواج
�أ�سعار ال�سلع الأولية والغذاء بني عامي  1973و .1974وزاد خمزون
الغذاء �إىل حد ما بف�ضل موا�سم احل�صاد املواتية يف �أواخر  2008ويف
 2009و 2011لكن ا�ستمرار قوة الطلب و�ضع العراقيل �أمام �إعادة بناء
املخزونات وظل م�ستوى املخزون منخف�ضا ن�سبيا حتى الآن .ونظرا
لأن توافر االئتمان وتكلفته ي�ؤثران على تكلفة احلفاظ على املخزون،
فمن املعقول �أن تكون الأزمة املالية هي من �أ�سباب انخفا�ض م�ستوى
املخزون الغذائي .لكن ال توجد �أدلة كافية لت�أييد هذا الأمر .والواقع
�أن املخزون كان منخف�ضا وقت اندالع الأزمة .وعالوة على ذلك ،ال
يبدو �أن الأو�ضاع املالية �أعاقت تراكم خمزون املعادن الأ�سا�سية �أو

االقت�صاد العاملي يوا�صل التوا�ؤم مع �أ�سعار
ال�سلع الأولية املرتفعة.
النفط اخلام .وفيما يتعلق بتلك ال�سلع الدورية ،بد�أ املخزون يف االرتفاع
ارتفاعا حادا مع بداية «الركود الكبري» يف ظل تراجع الطلب بوترية
�أ�رسع من العر�ض وهبوط الأ�سعار الفورية .لكن �رسعان ما تغري هذا
الأمر مبجرد تنفيذ التدابري التن�شيطية و�إبداء الأطراف امل�شاركة يف
ال�سوق رغبتها يف امت�صا�ص العر�ض الزائد.
وهناك عامل �آخر وراء ارتفاع �أ�سعار ال�سلع الأولية ،قبل الأزمة
وبعدها ،وهو بطء ا�ستجابة املنتجني للزيادة غري املتوقعة يف الطلب
على ال�سلع الأولية .و�أ�سهم يف ذلك �أي�ضا ارتفاع تكلفة �إن�شاء املخازن
وامل�ستودعات ذات ال�صلة .وقد ا�ستمر رواج اال�ستثمار يف التعدين
واملنتجات الهيدروكربونية — متحررا �إىل حد كبري من قيود االئتمان
والتمويل التي �أثرت على العديد من املقرت�ضني املحتملني .غري �أن الطاقة
الإنتاجية اجلديدة ظلت بطيئة فلم تتمكن من الدخول يف مرحلة الإنتاج،
مما يرجع �إىل طول الفرتة الفا�صلة بني اال�ستك�شاف وتطوير طاقة �إنتاجية
جديدة يف التعدين واملنتجات الهيدروكربونية� ،إىل جانب العقبات
الهيكلية ،كال�سيا�سات التي تقيد اال�ستك�شاف واال�ستثمار يف بع�ض البلدان.
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وا�ستجابة العر�ض تكون �أكرث حدة يف قطاع النفط اخلام ،مثلما
كان عليه حالها �أثناء الرواج االقت�صادي العاملي يف �أوا�سط العقد
الأول من الألفية الثالثة .وقد تو�سعت الطاقة الإنتاجية تو�سعا بطيئا،
لأن احلقول النفطية اجلديدة وعمليات اال�ستخال�ص املعززة ال تكاد
تعو�ض انخفا�ض الإنتاج يف �أهم احلقول النفطية التي مت تطويرها
بني اخلم�سينات وال�سبعينات من القرن املا�ضي .وظلت امل�رشوعات
عالية التكلفة هي امل�صدر الرئي�سي للعر�ض الإ�ضايف .وت�أتي طفرة
�إنتاج النفط الأكرث �صعوبة يف ا�ستخراجه يف الواليات املتحدة لتكون
م�ؤ�رشا على �أن التقدم التكنولوجي ال يزال بو�سعه �إيجاد م�صادر جديدة
للعر�ض .لكن تبقى هذه امل�صادر حمدودة على وجه الإجمال وال يرجح
�أن ترتتب عليها زيادة حجم املعرو�ض النفطي العاملي يف ال�سنوات
القليلة املقبلة.
ومل تت�سبب الأزمة املالية العاملية وال «الركود الكبري» وال التعايف
امل�ضطرب الذي �أعقبهما يف تعطيل نه�ضة قطاع ال�سلع الأولية بعد فرتة
الثمانينات والت�سعينات امل�شوبة بالفتور .وهناك عامالن رئي�سيان وراء
�إحياء هذا القطاع ال يزاال قائمني  -هما زيادة النمو يف االقت�صادات
ال�صاعدة والنامية وقيود العر�ض.

قوى جديدة

لكن ذلك ال يعني �أن �أمناط نه�ضة قطاع ال�سلع الأولية �ستظل بال �أي
تغيري .فهناك قوى �أخرى ُتعمِ ل �آثارها .وم�صادر النمو يف االقت�صادات
ال�صاعدة والنامية �آخذة يف التغري .ففي ال�صني ،على �سبيل املثال ،تهدف
اخلطة اخلم�سية الأخرية التي و�ضعتها احلكومة �إىل حتويل االقت�صاد من
النمو القائم على اال�ستثمار �إىل النمو القائم على اال�ستهالك .و�سوف
يغري ذلك على الأرجح من طبيعة الطلب على ال�سلع الأولية يف ال�صني.
وعلى وجه التحديد ،مع تراجع ح�صة البناء يف الن�شاط االقت�صادي،
يرجح �أن يتباط�أ الطلب على ال�سلع الأولية امل�ستخدمة يف البناء .ويف
نف�س الوقت ،يوا�صل االقت�صاد العاملي التوا�ؤم مع �أ�سعار ال�سلع الأولية
املرتفعة .ويف نهاية املطاف� ،سوف ي�ؤدي االبتكار والتحفيز على
�إيجاد البدائل الأقل تكلفة �إىل خف�ض الطلب وزيادة العر�ض .وعلى �سبيل
املثال ،بد�أت م�ؤخرا عملية �إحياء م�رشوعات حقول النفط املجمدة ،لأن
ارتفاع الأ�سعار �سيجعل الإنتاج مربحا مرة �أخرى .و�ست�ؤدي �أ�سعار
الغاز املنخف�ضة يف الواليات املتحدة (من ثورة غاز �صخور ال�سجيل)
�إىل الت�شجيع �شبه امل�ؤكد على زيادة ا�ستخدام هذا الوقود ،حتى يف
ال�سيارات التي تعمل بالغاز .غري �أن التوا�ؤم مع الأ�سعار املرتفعة حتى
الآن ال يزال تدريجيا وال يرجح �أن يدفع �أ�سعار ال�سلع الأولية نحو
االنخفا�ض ب�رسعة.
وبينما تبدو الأ�سا�سيات �سليمة ،ال تزال �آفاق النمو العاملي غام�ضة
— وال يرجع ذلك ملجرد �ضعف التوقعات ن�سبيا وزيادة مكامن اخلطر
على غري العادة يف االقت�صادات املتقدمة .ومن امل�ؤكد �أن هذه املخاطر
قيدت �آفاق الطلب اخلارجي يف االقت�صادات ال�صاعدة .لكن النمو يف
هذه االقت�صادات يخ�ضع �أي�ضا لقيود الطاقة الإنتاجية املحلية ،ويف
بع�ض احلاالت النمو االئتماين ال�رسيع �إن مل يكن مفرطا.

■

توما�س هلبلينغ هو رئي�س ق�سم يف �إدارة البحوث يف �صندوق النقد
الدويل.
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