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اتجاهات أسعار االستهالك :األخيرة ةربعاألالتضخم في موريتانيا خالل السنوات   
 

 1112-1111 خالل الفترةاالستهالك  ألسعارمؤشر الموحد التطور  .1

 

 ،(انواكشوط) في موريتانيا لتضخمل األساسي المقياسالذي يعتبر   ،االستهالك ألسعارسجل المؤشر الموحد  

 %21,3 نسبتهتضخما تراكميا  أي، %3,5زيادة سنوية بمعدل  (1122-1122) األخيرة األربعخالل السنوات 

شروبات غير المو  الغذائيةالمنتجات  » أسعارالضغط على سببه  الرتفاعاإلى هذا الميل  .الفترةكل على مدى 

 « النقل » ،%( 23,1)+ « أخرىالسكن،الماء،الغاز،الكهرباء و محروقات  » ،%( 11,2+)  «الكحولية

 دواتاأل، األثاث » ،%( 13,1)+

   «و  الصيانة الجارية  للمنازل ةالمنزلي

المالبس و  »و %(   21,7)+

وزنها لنظرا  ،(% 11,6)+ «األحذية

 ألسعارساب المؤشر الموحد في ح

 .االستهالك

 وصل التضخمنفس الفترة خالل و

للمنتجات الغذائية  » التراكمي

 20,1+ « والمشروبات غير الكحولية

على  األسعار تفاعرألنظرا  ،%

 :األساسية مستوى المجموعات الفرعية

 « الفواكه »، %( 21,1)+ « اللحم »

  غاللو  األسماك »،%( 33,1)+

الخبز  و  »، ( 12,1+) « البحر

 ،السكر » ،(% 23,2+) « الحبوب

« والحلوى  شكوالتال، العسل، ىمربلا

 أسعارشهدت وعلى العكس  %(. 7,9)+ « الخضروات »و   (% 21,3)+ « الزيوت و الدهون »، (% 22,1)

 سعاراأل هذه تراجع إن %. 2,1انخفاضا بنسبة  على المستوى الدولي خالل نفس الفترةالغذائية  تالمونتاجا

 (.% 3,2-)و الزيوت و الدهون %( 1,7-)الحبوب  أسعارانخفاض ب اأساسيرتبط  1121سنة  أواخر

تقلص  أساسبشكل سببه الفترة خالل نفس الحبوب على مستوى السوق المحلية  ألسعاراالتجاه المالحظ و

كان ( الدخن  و لحنطة، اصفراءة ال، الذراألرز)الحبوب  إنتاجلذا فان  .1122و  1123الداخلي سنة العرض 

 % 1,7رتفاعات عادية خالل الفترة مع انخفاض بنسبة و اشديدة انخفاضات   ،طربا خالل الفترة بشكل متتابعم

السنتين  خالل%  21,3للحبوب تراجعا سنويا بمعدل اإلجمالي  داراالستيعرف وخالل نفس الفترة . 1122سنة 

 إلىفي األساس  التراجع يعودوهذا ، رض على مستوى السوق المحليةبذلك في تخفيض الع امساهم األخيرتين

  .المستورد ألرزا
 

  2421,8 إلى 2012سنة فان النتاج العالمي من الحبوب وصل  األمم المتحدة لألغذية و الزراعة حسب منظمةو

ستوى السوق وبصورة عامة فان مؤشر سعر الحبوب على م .مليون طن 2122,6 مليون طن  و المتاح في حدود

ساهمت في هذا  التي أما الحبوب .  2012 - 2011مابين الفترة  % 8,7الدولية سجل تناقصا سنويا بمعدل 

 24,6-)الصفراء  و الذرة %( 12,8-) ، الدخن%( 11,2-) ، القمح%( 10,2-)فهي األرز 2012سنة  االنخفاض

بالحصاد يفسر على مستوى السوق الدولية  األشهرالغذائية خالل العديد من  تالمنتجا سعارهذا التراجع أل  .%(

 .والمخزون الدولي من الحبوب الزراعي الجيد

 
 
 
 

تطور المؤشر الموحد ألسعار االستهالك اإلجمالي :  1 الرسم البياني

أسعار المنتجات الغذائية خالل األربع سنوات األخيرةب  امقارن  
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قدر في  األخيرة ةاألربعية خالل الحمالت الزراع فان النتاج الصافي من األرز على المستوى الوطني أما

 استهالكطنا لمعدل  42042 المتوسط بـ

وعلى طنا،  124000 يزيد علىسنوي 

جدا  امستواه يعتبر منخفضالرغم من أن 

  اإلنتاجمقارنة بالطلب الداخلي، فان هذا 

طنا خالل الحملة  82700 يبحوال المقدر

بزيادة طفيفة   أي 2012-2011الزراعية 

لكن  ،ة بالحملة السابقةمقارن  % 4ها قدر

جة األساسية االحمن تغطية يتمكن  أن دون

 اإلنتاجوقد بلغ .األرزاستهالك  منالمحلية 

الذرة الصفراء، ) األخرى التقليةمن الحبوب 

 84200المتوسط في ( القمح، الشعير، الدخن

 ةربعاألوخالل الحمالت الزراعية  ،طنا

في  اقصا حادانتاإلنتاج سجل  األخيرة

ه هذ  ،% 70تجاوز 2012- 2011نوات الس

السوق التأثير على من  تزاد  الوضعية

المرتبط بقلة  اإلنتاجضعف  إلى( ، الدخن ، الخضرواتاألرز)من المحلي العرض نقص يعود  إجماال .المحلية

 . على السوق المحلية لبقية السنة ضغطاالمالحظ هذه السنة  مسببا  اإلمطار
 

 المحلي العرض لضعف يجة الحبوب نت أسعارارتفاع  .1
 

لذا   ،على مستوى السوق المحلية األرز راأسعالحبوب بشكل كبير بتقلبات   أسعارزيادة  تأثرتخالل هذه الفترة  

سجل ارتفاعا بمعدل سنوي  ، نظرا للوضعية الدولية، (المستورد)رزاأل استهالك سعارألفان المؤشر الموحد 

 - 2012، واصل  زيادة  طفيفة خالل 2012لمحلي، بعد ارتفاع شديد سنة ا األرزومع ذلك فان سعر  % 22قدره 

 .الحبوب راألسع اإلجماليرتفاع في امتصاص اال تساهم  2012
 

  2012 سنة  في االنخفاض واستمرت حتى نهاية األرز أسعار بدأت، 2012سنة بعد  الدولية،على مستوى السوق 

مليون  674,9بـ و المقدر  يهو متاح  على المستوى الدول نظرا لما  ،2014تتواصل  سنة  أنويمكن لهذه الوتيرة 

المنتجين الكبار مثل  تزوناخمنقص العرض الناجم عن  تدعمها زيادةهذه الوتيرة التناقصية  األرز،طن من 

 .دتايالن
 

 دول هي أربعمن  أساسااسترادها تم طنا وهذه الكمية  164220األرزمن  2012سنة  ةالموريتانيالواردات بلغت 

 .األرزمن   ماليةجاإلمن  الواردات   % 90يعادل  ما أي، (،البرازيل، الهند، الباكستان دتايالن)

من الحبوب  في اإلنتاجتنئ بعودة زيادة  2014 – 2012حول الحبوب المنتجة في الحملة  يةاألول لمؤشرات ا

 727,2 إلىليصل %  1,4زاد بنسبة  2012 النوعية فان النتاج العالمي من القمح سنة حسب و. % 9,2تقدر 

وقد . في نصف الكرة الجنوبي الدول المنتجة أهمالمسجل على مستوى  وديةدالمرلتحسن نتيجة مليون  طن  

معتبرا خالل  تحسنااألخير هذا  لم يشهد و، (األرز المعالج)طنا  296حوالي  األرزالعالمي من  اإلنتاجوصل 

 .آسياالمنتجين الكبار في  على مستوىجيدا  اإلنتاجكان  ،عام للكن بشك. 2012و  2012السنة 

 اإلنتاجبفضل  طنا، 1219(  الحنطةالدخن،  الصفراء، الذرة )الثانوية  وبمن الحب نتاجاإلوصل  2012وفي سنة 

بالسنة مقارنة   % 0,7 ةنسببحيث سجل زيادة  ، اابطة الدول المستقلة ونيجيرير وللهند  من الذرة الصفراءد يالج

 .السابقة

  الزراعية خالل الحملة % 2,6تجاوزت الطلب العالمي مقدرا باالستخدامات العالمية للحبوب زيادة عرف 

منذ الطلب العالمي ارتفاع ظل  .مليون طن 2274مقارنة بمستواه في السنة السابقة حيث وصل  2014 -2012

من الحبوب الثانوية  اإلجماليةاالستخدامات فان ية األساسبخصوص الحبوب . منتظمةيتزايد بوتيرة  2006السنة 

الموحد ألسعار الحبوب الغير  رور المؤشطت:  1الرسم البياني 

.1112و دجمبر 1111يناير ما بين محولة   
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 702,8وقد وصل الطلب العالمي من القمح .  % 2,9من  أكثرمتجاوزة   ألخرىمن سنة ات حادة سجلت ارتفاع

العالمي االستخدام عرف ،كما مليون طن  511بـ  المقدر 1123حجمه سنة بمقارنة %  2,7 بزيادةمليون طن ، 

خالل  ،انسبي ،منتظماظل  رزاألعلى نسق تطور الطلب العالمي  إن .1122سنة %  2,7ر ب تقد زيادة األرزمن 

 .األخيرة رالعشسنوات ال

    

 ظرفية دولية مالئمة لالنخفاض من على الرغمعلى مستوى مرتفع المحلية للسكر  األسعاراستقرار  .3
 

 1122سنة  تفاعار اقل منفاع تار وه و 1121سنة  % 0,7ارتفاعا بنسبة سجل مؤشر سعر السكر محليا 

 1122و   1123 سنةعلى الترتيب %  2,1و %  2,5 ةبنسبفي حين عرف هذا المؤشر ارتفاعا  (. % 23,2)+

  .السوق الدولية خالل نفس الفترةفي تمت مالحظته  ما الخفيف لالرتفاع يبرهن علىهذا االتجاه 

في  ( % 1,2) األخيرة بنسبة ةاألربعالسنوات  لخالالسوق الدولية بشكل كبير في لقد انخفضت أسعار السكر 

وتقديم الدعم لصادرتها  أخيرا ةلالمسج األمطارالمعدل هذا التطور يترجمه النهج الداعم لإلنتاج في البرازيل بعد 

 .لتقوية بيع السكر في الخارج

 

  جين الكبارد  لدى المنتيالج األمطارلمستوى  نتيجة من السكر العالمي  فائض العرض ضعية  و .2
 

 أي،  1123/1122مليون طن خال الحملة  211,1بـ  العالمي من السكر اإلنتاج العالمية للسكرقدرت المنظمة 

 2,5بـ  السوق الدولية للسكر فائض يقدرسجلت  .1121/1123 بالمقارنة مع الحملة%  2,26بزيادة نسبتها 

الغزيرة التي عرفتها مناطق  األمطارللبرازيل نتيجة د الجي اإلنتاجيبررها  اإلنتاجهذه الزيادة في . مليون طن

المخزون العالمي من السكر في  اراستمرباإلضافة إلى . وفيرا من السكر إنتاجا الهند عرفتكما . في البلد اإلنتاج

 استهالكحاجة من %  21,1يغطي  ، أي ما مليون طن  72,2 إلى 1122-1123 صل سنةحيث و، االرتفاع

   .السكرمن  سنة

 

ام البترول في خانخفاضا شديدا في سعر يشهد البترول على المستوى المحلي في ظرف  أسعارتطور  .5

 السوق الدولية

بنسبة ارتفاعا  (مسهالت االحتكاك المحروقات و )االستهالك للمجموعة الفرعية  سعرألموحد مؤشر الالسجل  .

، ( 1121-1122) خالل الفترة % 7,7

عة ولذا كان التضخم التراكمي للمجم

وقد .خالل نفس الفترة % 13,1الفرعية 

 لالغازواالبنزين و  أسعارتمت مراجعة  

 1123 سنةبهدف زيادتها مع بداية 

و %  1,7الترتيب على  الزيادة وكانت

ذين مع ذلك شهد سعر ه. % 1,7

 زيادة شبه شهرية خالل الفترة ينجتونالم

(1122-1121.)      

مستوى السوق  الفترة وعلىو خالل هذه 

 إلىالبترول  أسعار ي تهاولوحظ الدولية 

 ادوالر 60وصلت لمستوى اقل من  أن

تباطؤ  نإ .2012خالل سنة  يلللبرم

ضعف الصناعي الصيني،  اإلنتاج

 على السوق األمريكيالبترول الصخري  وتأثيرضعف زيادة الطلب الدولي فرة العرض ،و، و أوربااقتصاديات 

    . 2010له  منذ  مستوى ىأدن ىإلوصول خام البترول  إلى أدتوامل ع ها، كل الدولية

تطور المؤشر الموحد لسعر المحروقات و الزيوت مقارنة  : 3الرسم البياني 

.ربع األخيرةبسعر البترول الخام في السوق الدولية خالل السنوات األ  

 


