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 الخالصت

تعدد العولمدة اىدددم المراىدل التاريليدة التددي يمدر ب دا النظددام الراسدمالي وثدتت المراىددل ا بتدت بدؤن ال  ددا  
مرتفعدة فدي نموثدا الزراعي في الددول المت دمدة قدد اسد م فدي تدؤمين االسدس والم ومدات القزمدة لتى يدق معددالت 

االقتصادي, وان اغلب ثتت الدول قدد تبندت سدتراتيجيات ملتلفدة لتى يدق تنميت دا الزراعيدة والتدي ادت الد  ظ دور 
ق ددا  زراعددي غيددر ت ليدددي في ددا والددتي اتسددم بسددمات االنتاجيددة العاليددة, وتركددزت في ددا فددوا   مددن المنتجددات 

ا ترتددب علدد  تلدد  ظ ددور ا ددار اقتصددادية مرغددوب  ب ددا الزراعيددة السددتراتيجية وال سدديما مددن مىصددول ال مدد , ممدد
لمصدري ثتا المىصول في الدول المت دمة وغير مرغوب ب ا لمستوردي ثتا المىصول في الدول النامية, ومدن 
ثتا الشؤن اعتمدت الدراسة عل  فرضية مفادثا وجود عدد من العوامدل االقتصدادية التدي تتبداين فدي تؤ يرات دا فدي 

دة من مىصول ال م  في بع  الدول النامية في ظل تؤ ير سياسدات العولمدة االقتصدادية بىسدب الكميات المستور
 بيعة ثياكل ا االقتصادية وكفاءة نظم ا في التعامل مع سياسات العولمة, وقد تم التيار ستة بلددان ناميدة زراعيدة 

بياندات السقسدل الزمنيدة فدي ت ددير  ثي: مصر, االردن, المغرب, تايقند, تونس و تركيا. وفي ا تم االعتماد عل 
الظاثرة موضوعة البىث ولكل بلد عل  انفراد كون ا تعكس التغيدرات الىاصدلة فدي الكميدات المسدتوردة مدن ثدتا 
المىصول, وللتوصل ال  افضل النتا ج تم ت بيق أنموتج قياسي بؤربع صدي  ثدي: الصديغة الل يدة واللوغارتميدة 

معكوسة, وقد تم التوصدل الد   عددد مدن االسدتنتاجات كدان اثم دا اسد ام سياسدات المزدوجة وشبه اللوغارتمية وال
العولمة في توجيه الجزء االكبر من االست مارات المىليدة واالجنبيدة نىدو ق اعدات غيدر زراعيدة ممدا ترتدب علد  

 تل  انىفا  الكميات المنتجة من مىصول ال م  والتي عكس ا رت في تزايد الكميات المستوردة منه.

 الكلمات الدالة: استيراد, قم , بلدان نامية, عولمة.

 .75/2/7103: وقبوله،  72/3/7103 :تاريخ تسلم البىث

 المقذمت

ش د العالم منت النصف ال اني من ع د ال مانينات من ال رن الماضي تغيرات ملموسة وسدريعة نىدو عولمدة 
الىياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية, وثتت المدة م لت ىالة جديدة وبداية لمرىلة تاريليدة جداءت بعدد ان يدار 

مدة وظ دور مفداثيم جديددة أثم دا, التوجده نىدو نظدام منظومة العمل االشتراكية التي اسدت دفت ان داء المفداثيم ال دي
السوق كآليدة لتوىيدد العدالم نىدو نظدام دولدي جديدد اسدتلدم لوصدف ايوضدا  التدي سدادت فدي االقتصداد العدالمي, 
والمتم لددة بددالنمو السددريع فددي التجددارة الدوليددة وتدددف ات رإوس ايمددوال واالسددت مارات االجنبيددة وتكامددل عمليددات 

عيد العددالمي والتنظدديم المإسسددي بددين الدددول المت دمددة فيمددا يتعلددق بسياسددات التجددارة والضددرا ب االنتدداج علدد  الصدد
واالست مار وسا ر اينظمة التي م دت لتىجيم دور الدولة في الىياة االقتصادية وإزالدة الىدواجز المفروضدة علد  

بددادارة صددندوق الن ددد الدددولي, التجددارة واالسددت مار ب دددف بندداء نظددام اقتصددادي عددالمي جديددد أركاندده نظددام ن دددي 
مددا بعددد عددام  WTOواسددت ماري بددادارة البندد  الدددولي وتجدداري بددادارة الجددات ومددن  ددم منظمددة التجددارة العالميددة 

. ان ىصيلة العوامل المتكورة آنفاً مكنت الدول المت دمدة مدن تكدوين نمد  سدوقي لصدادرات ا مدن مىاصديل 0992
كددار ال لددة وتلدد  ترتددب عليدده ظ ددور ا ددار اقتصددادية مرغددوب ب ددا الىبددوب السددتراتيجية الددتي اتسددم بسددمات اىت

للمصدرين فدي الددول المت دمدة وغيدر مرغدوب ب دا للمسدتوردين فدي الددول الناميدة والتدي عكسدت ا ارثدا فدي أداء 
ال  ا  الزراعي وفي عمليات التنمية االقتصادية في ثتت الدول, فضدقً عدن انلفدا  الىاجدات ايساسدية لشدعوب 

نامية وفي م دمت ا الغدتاء. تدتللم مشدكلة البىدث فدي أن العديدد مدن الددول الناميدة كاندت منتجدة ومصددرة ايمم ال
لمىاصيل الىبدوب السدتراتيجية ولفتدرات زمنيدة  ويلدة وتلد  أدم إلد  ظ دور مشدكلتين أساسديتين تعرضدت ل مدا 

 الدول المت دمة ثما:

 باالنلفا  التدريجي.ايول : ظ ور فا   في انتاج الىبوب التي ألتت أسعارت 

ال انيددة: بدددأ المنتجددين الر يسدديين للىبددوب فددي الدددول المت دمددة يواج ددون ضددغو اً ماليددة بسددبب ارتفددا  ىجددم الدددعم 
الىكومي الممنوح للمزارعين لكي يستمروا بانتداج الىبدوب ىتد  تب د  الددول المت دمدة والسديما الواليدات المتىددة 

من الىبوب لتا ف د عملت الدول المت دمة عل  إزالدة ال يدود المفروضدة علد  ايمريكية منتجة ومىتكرة ل تا النو  
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تصددير مىاصديل الىبدوب السدتراتيجية مددن أجدل اغدراق اسدواق الددول الناميددة بالفدا   مدن انتاج دا مدن الىبددوب 
د مدن تىت ترا ع عديددة من دا المسداعدات الغتا يدة, وبدرامج الغدتاء م ابدل العمدل, مدن جاندب آلدر ف دد تبندت العديد

الدول النامية سياسدات صدندوق الن دد والبند  الددوليين فدي رفدع الددعم الممندوح لمزارعي دا, وتلد  عكدس ا درت فدي 
جعل العديد من الدول النامية تعداني مدن مجاعدة ون دم فدي الغدتاء ومن دا الصدومال, أمدا البانيدا ف دد انلفد  في دا 

 0911ف  ن )الكافية لتغتية جميع سكان البانيا( عام ال 241انتاج ال م  ع ب رفع الدعم الممنوح لمزارعي ا من 
, فضقً عن المنافسة غير العادلدة التدي تواجده االنتداج الزراعدي الندامي بسدبب إزالدة 0992الف  ن عام 314إل  

الىددواجز وال يددود الكمركيدددة أ ددر ت بيدددق اتفاقيددة منظمدددة التجددارة العالميددة وثدددتا ايمددر أدم إلددد  ارتفددا  أسدددعار 
لزراعية المستوردة ومن  م زيادة قيم المبال  الملصصة الستيرادثا, وما لتل  من تؤ يرات سدلبية فدي المىاصيل ا

موازين مدفوعات الدول النامية ين ثتت المبال  وصلت إل  قيم رقمية عالية جداً, فضدقً عدن ف ددان الددول الناميدة 
أثميدة دراسدة واقدع اسدتيراد ال مد  والعوامدل لميزت ا النسبية في انتاج مىاصيل الىبدوب, ومدن ثدتا الشدؤن تتضد  

المإ رة فيه في عدد من الدول النامية بظل تدؤ ير سياسدات العولمدة االقتصدادية ين ريداح العولمدة عرضدت الددول 
النامية إل  لسا ر تراكمية في شرو  تبادل ا التجاري والسيما في أسعار ال م  فضقً عن ىاالت عددم االسدت رار 

, وفي ثتا الشدؤن كدان 0992بدأ واضىاً بعد ايزمة المالية االقتصادية في جنوب شرق أسيا عام  االقتصادي التي
رأي صددنا  السياسددة الزراعيددة فددي الصددين ان الزراعددة الناميددة سددتن ار عنددد ادراج ددا فددي ف ددرات منظمددة التجددارة 

ول المت دمدة ين دا سدتف د ميزت دا العالمية, وستتىول ثتت الدول إل  مست لكة ومستوردة للمنتجات الزراعية من الد
النسبية فدي الزراعدة. مدن أثدم البىدوث والدراسدات التدي أجريدت فدي ثدتا الشدؤن ثدي دراسدة مىمدد اي در  عدام 

, التي أوض  في ا بؤن ىرية التجارة وانت ال رإوس ايموال بين الدول المت دمة اقتصدادياً والمتم لدة )بددول 7111
نامية ما ثي االسدتراتيجية تنمويدة غيدر مؤموندة العواقدب علد  المددم المتوسد  ين دا االتىاد ايوربي( واالق ار ال

ستى ن االقتصادات النامية ب در من ال شاشة وتجعل ا أك ر عرضدة لقبتدزاز مدن قبدل الددول أو الكتدل االقتصدادية 
عل  المسدتوم ال دومي أو الكبرم ين ال وة ثي أثم عامل في العققات االقتصادية الدولية وان السوق سواء كانت 

عل  المستوم العالمي ف ي تم دل عققدات قدوة اقتصدادية وتلد  سديإدي إلد  تكدريس ىالدة التللدف النسدبي للبلددان 
الناميددة والدد  تفاقمدده, أي أن ريدداح العولمددة, واالنفتدداح االقتصددادي علدد  االسددتيرادات الزراعيددة مددن دول االتىدداد 

الزراعددي واسددتفىال مشددكلة الب الددة فيدده والدد  مىاولددة العديددد مددن ايوروبددي سددتإدي إلدد  ت مددي  دور ال  ددا  
نشر بقسم جميل للف الدليمي بى داً عدن مسدت بل الزراعدة  7117الموا نين ال جرة إل  الدول الغربية, وفي عام 

ب العربية بظل تىديات العولمة, أوض  فيه بؤن االنتاج الزراعي العربي يتصف باالنلفا  في االنتاجيدة والتتبدت
في االنتاج من سدنة يلدرم يسدباب باتدت معروفدة فدي ثدتا الشدؤن, وكنتيجدة للعوامدل المدتكورة آنفداً ف دد انلفد  
االنتاج الزراعي العربي إل  نسب متدنية جدداً م ارندة بنظيدرت العدالمي, ايمدر الدتي جعدل الزراعدة العربيدة تعمدل 

عولمددة االقتصددادية, فضددقً عددن  بيعددة السياسددات بظددل تبعيددة تكنولوجيددة وماليددة أجنبيددة التددي م لددت اىددد صددور ال
السعرية المعتمدة فدي أق دار الدو ن العربدي التدي أضدرت بدالمنتج المىلدي إلد  الىدد الدتي جعلتده يتدر  الزراعدة, 
وبتل  تىولت الدول العربية إل  من  ة عجز غتا ي وتل  جعل ا مستورد كبيرة للمىاصيل الزراعية التي شد دت 

% والتددي شددملت كددل مددن الىبددوب, والبددتور الزيتيددة, واللىددوم 72-%74راوىددت نسددبته بددين أسددعارثا ارتفاعدداً ت
% مدن قيمدة 41وباعتبار أن الىبوب تشكل الجزء ايكبدر مدن االسدتيرادات الزراعيدة العربيدة إت أن دا تشدكل نىدو 

مليدار  1,23واللىدوم  5,71والزيوت النباتية  70,21ولل م   42,21الفجوة الغتا ية التي بلغت بالنسبة للىبوب بـ 
, وتل  يعني أن الدول العربية بىاجة إل  قددر كبيدر مدن ايمدوال القزمدة لدردم الفجدوة الغتا يدة 7117دوالر عام 

والتي ستؤلت بالتزايد عبر الزمن وستكون انعكاسات ا في ثدتت الددول أك در ل دورة ين مدوازين مددفوعات ا تعداني 
نشدر أىمدد  7113بعيدة الماليدة العربيدة لققتصدادات العالميدة, وفدي عدام من عجز مستمر وتل  سيزيد من ىدة الت

عمر الراوي بى اً عن تىرير التجارة الدولية وتؤ يرات ا في التجارة العربية اللارجية أوض  فيده بدؤن قيدام منظمدة 
لعققددات التجددارة العالميددة ثددو أىددد العوامددل ايساسددية التددي غيددرت مقمدد  االقتصدداد العددالمي مددن لددقل ربدد  ا

دولة عضو في المنظمة المتكورة في ا ار نظام اقتصادي عدالمي جديدد يتسدم  057والمصال  التجارية يك ر من 
ب يمنة النظام الرأسمالي بمباد ه وآلياته علد  ىركدة النشدا  االقتصدادي العدالمي رغدم ىددة العققدة غيدر المتكاف دة 

مريكا الشمالية وأوربا واليابان( وبين الدول النامية التي تعاني مدن بين الدول المت دمة التي تساثم ا رافه ال ق ة )ا
مشاكل مزمنة كالف ر والب الة والمديونية وعددم االسدت رار السياسدي ايمدر الدتي وضدع الددول الناميدة أمدام تىددي 

الو ن العربدي كبير تم ل في إجراءات وآليات تىرير التجارة العالمية والسيما النشا  االستيرادي اللارجي, ين 
يم ل من  ة عجز غتا ي, وتل  سيىمل الدول العربية أعباء اضافية ع ب ارتفا  أسدعار الغدتاء المسدتورد, نتيجدة 
لرفدع الددعم الممندوح انتدداج السدلع الزراعيدة فدي الدددول المت دمدة, وتلد  أ در سددلباً فدي الم ددرة االسدتيرادية للغددتاء 

فدي المسدتوم التغدتوي للفدرد فدي الدو ن العربدي, فضدقً عدن العجدز ولعدد مدن الددول العربيدة والدتي عكدس أ درت 
نشددر أىمددد فتىددي عبددد المجيددد بى دداً عددن اتفاقيددة ىريددة  7113المددزمن فددي المددوازين التجاريددة العربيددة, وفددي عددام 
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 التجارة الدولية, أوض  فيه بؤن الدول المنتجة والمصدرة للمىاصيل االستراتيجية )الىبدوب( فدي السدوق العالميدة,
التدي تسدع  فيده إلد  تعظدديم ايربداح عدن  ريدق تى يدق ىالددة  Oligopolyتعمدل ضدمن نمد  سدوق اىتكدار ال لددة 

, فضددقً عددن سددعي االقتصددادات الرأسددمالية المنتجددة MC, والتكدداليف الىديددة MRالتعددادل بددين االيددراد الىدددي 
الددتي ال تسددتوعبه السددوقين العالميددة للىبدوب إلدد  تزايددد معدددل التددراكم الرأسددمالي وانتاج ددا مددن الىبددوب إلدد  الىددد 

والمىليدة وتلدد  انعكددس بشددكل تشددوثات سددعرية إلدد  الىددد الدتي جعددل الكلفددة الىديددة أكبددر مددن االيددراد الىدددي مددن 
الىبوب المنتجة والمصدرة من الدول ايعضداء فدي السدوق العالميدة وتلد  عكدس أ درت فدي تزايدد أعبداء ميزانيدات 

ؤت فيه إلد  ت بيدق اتفاقيدة ىريدة التجدارة العالميدة مىاولدة من دا لتى يدق التدوازن الدول المتكورة إل  الىد التي لج
االقتصددادي والوصددول إلدد  منددا ق جديدددة لل لددب, وتلدد  ثددي مىاولددة الددنظم الرأسددمالية نىددو عولمددة اقتصددادات ا, 

أجدل تلفيدف  وت بيق إجراءات التكيف االقتصادي لزيادة ال لب ايجنبي علد  الىبدوب المنتجدة فدي بلددان ا, ومدن
ىدددة ايعبدداء الواقعددة علدد  مددوازين مدددفوعات ا سددعت الدددول المددتكورة, ومددن لددقل مإسسددات بريتددون وودز إلدد  
تلفيف ثتت ايعباء عن  ريق زيادة ال لب اللارجي عل  مىاصديل ا ورفدع أسدعارثا إلد  الىدد الدتي يتى دق فيده 

ن أوض  صنا  السياسدة الزراعيدة فدي عددد مدن الددول التعادل بين االيراد الىدي والتكاليف الىدية, وفي ثتا الشؤ
النامية بؤن الدول ستتضرر من تىرير التجارة الدولية كون ا مستوردة صدافية للمنتجدات الغتا يدة, ين رفدع الددعم 
عن المنتجات المتكورة من قبل الدول الصناعية سيإدي إل  رفدع أسدعارثا, ويسد م فدي تى يدق الدتقالت اضدافية 

التجاريددة الزراعيددة الناميددة والتددي تتوافددق مددع العجددوزات فددي مددوازين مدددفوعات ا, إت سددتكون أكبددر  فددي المددوازين
الزيادات في أسعار ال م  وايلبان والسدكر واللىدوم وثدي السدلع التدي تتصددر فداتورة االسدتيرادات الغتا يدة للددول 

مإ رة فيه في بع  الددول الناميدة بظدل النامية. ي دف البىث إل  دراسة واقع استيراد مىصول ال م  والعوامل ال
. أمددا بالنسددبة لتىليددل اداء االسددتيرادات الزراعيددة 7101-0914تددؤ ير سياسددات العولمددة االقتصددادية لددقل المدددة 

والغتا ية في الدول النامية فتشير ايدبيات االقتصادية إل  أن التوسع في مكونات التجارة اللارجيدة الزراعيدة يعدد 
ت ال يكلية في ثتت االقتصادات, وان تعاظم الم درة التصدديرية للمنتجدات الزراعيدة ي تدرن بشدكل من أثم المتغيرا

(, إت أظ رت قيم االستيرادات الزراعيدة 0991مباشر في تعاظم الم درة االستيرادية للمنتجات الزراعية )النجفي, 
السدتيرادات الزراعيدة إلد  االسدتيرادات , وفي ا تراوىت نسدبة ا7112-0990النامية ارتفاعاً ملىوظاً لقل المدة 

الدد   0990مليددار دوالر عددام  02,020% وارتفعددت قيمددة االسددتيرادات الزراعيددة مددن 01,7-%9,90الكليددة بددين 
 4,715, اي بزيدادة م ددارثا 7111مليدار دوالر عدام  71,307,  م وصلت الد  0992مليار دوالر عام  73,01

مليدار  47,434%, واسدتمرت باالرتفدا  ىتد  وصدلت إلد  70,4نسدبة والتي تم دل  0992مليار دوالر عن عام 
, وقددد ارتفعددت نسددبة مسدداثمة االسددتيرادات الزراعيددة إلدد  االسددتيرادات الكليددة, وبلغددت نىددو 7112دوالر عددام 

% م ارنددة بعددام 1,53أي بنسددبة زيددادة م دددارثا  0992% عددام 01,71, وارتفعددت إلدد  0990% عددام 02,22
%, أمدا بالنسدبة 02,54% 05,03, وتراوىدت بدين 7115-0999مت اربة لقل المددة  ,  م ازدادت بنسب0990

لقسدتيرادات الغتا يددة ف دد ألددتت زيادت ددا نفدس نسددق الزيددادة فدي االسددتيرادات الزراعيددة, إت بلغدت قيمددة الددواردات 
م إلددد  ,  ددد0991مليدددار دوالر عدددام  77,532, وارتفعدددت إلددد  0990مليدددار دوالر عدددام  02,322الغتا يددة بنىدددو 

, وقددد أدت ثددتت ايوضددا  إلدد  ارتفددا  العجددز فددي الميددزان التجدداري الزراعددي 7112مليددار دوالر عددام  57,901
, وتل  ناتج بفعل كون االستيرادات الغتا ية تشدكل جدزءاً مدن ال لدب فدي صدورة انفداق 7112-0990لقل المدة 

وزيددادة معدددالت التضددلم ان لددم تسددتجيب  اسددت قكي, وأن ن ددم االمدددادات الغتا يددة يددإدي إلدد  ارتفددا  ايسددعار,
الموارد لزيادة االنتاج الغتا ي من جراء ارتفا  اسعارثا, وعليه يت لدب ايمدر توجيده الن دد ايجنبدي باتجدات تدوفير 
االستيرادات الغتا ية لضمان تى يق اسدتمرارية سدليمة لتددفق السدلع تات ايفدق المسدت بلي لل لدب علي دا )مج دول, 

ا سبق وجود اعتماد مدن قبدل الددول الناميدة علد  االسدتيرادات الزراعيدة والغتا يدة, وتلد  يددل (. يتض  مم7101
علدد  أن ثددتت الدددول تعددر  أمن ددا الغددتا ي لملددا ر كبيددرة السدديما وان ىالددة ك ددتت ال تتفددق مددع ال اعدددة المورديددة 

تت المشددكلة أبعادثددا االقتصددادية المتاىددة فددي الدددول الناميددة, سددواء من ددا البشددرية أو ال بيعيددة أو الرأسددمالية, ول دد
والسياسددية السدديما وأن النظددام العددالمي الجديددد يغلددب عليدده صددفة التكددتقت ااقليميددة والمنافسددة فددي ضددوء تىريددر 
التجارة والغاء ال يود عل  التجارة اللارجية, وأن اي در الن دا ي لتىريدر التجدارة الزراعيدة الدوليدة علد  الزراعدة 

في المدم ال صدير, ثدو أن تمند  الددول الناميدة بلسدا ر جدراء اعتمادثدا علد  االسدتيرادات  واالمن الغتا ي النامي
الغتا ية في ىين أن الصادرات الزراعية النامية سدتىتاج إلد  الوقدت الكدافي لكدي يدتم اعدادة توظيدف المدوارد في دا 

نامية من تىرير تجدارة السدلع بصورة تواكب تغيرات ايسعار, أما في المدم ال ويل, ف د تتمكن عدد من الدول ال
الزراعية من لقل اعادة توظيف مواردثا بالشكل التي يى ق المزايا النسبية التي تتوفر في عددد كبيدر مدن السدلع 

 الزراعية.
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 وطرائقه البحث مواد

العلدوم : يعد بناء االنموتج ال ياسي جدزء مدن مكوندات توصيف وبناء االنموذج القياسي المستخدم في التقدير -1
االقتصادية, ين العققات التي تىكدم الظدواثر االقتصدادية تكدون فدي غايدة التع يدد إتا ألدتت كمدا ثدي فدي واقع دا 
الفعلي, لتا فإن االنموتج ال ياسي ما ثو إال أداة لتم يل ظاثرة معينة بالشدكل الدتي يمكدن معده ف م دا وتىليل دا فدي 

نتا ج يمكن تفسيرثا وتعميم ا عل  الواقع, وثتا يعندي أن االنمدوتج عققات ا الواقعية الفعلية ب دف الىصول عل  
 (.Golladay ,1978ما ثو إال ىالة مصغرة ومبس ة عن الىالة الى ي ية )

من أجل ا بات فرضية البىث وت بيدق الجاندب الكمدي فدي الدراسدة تدم  الدول النامية موضوعة البحث: اختيار -2
ن عينة لدراستنا وثي )مصر, ايردن, المغرب, تايلند, تونس, تركيا(, أما عن التيار عدد من الدول النامية لتكو

سبب التيار ثتت الدول فتل  يعود لكون ا دوالً زراعية, فضقً عن تؤ ر استيرادات ا من مىصدول ال مد  بسياسدات 
ن العوامدل العولمة االقتصادية لقل مدة البىث, ومن أجل ا بدات فرضدية البىدث التدي نصدت علد  وجدود عددد مد

االقتصددادية التددي تتبدداين فددي تؤ يرات ددا فددي الكميددات المسددتوردة مددن مىصددول ال مدد  بظددل تددؤ ير سياسددات العولمددة 
, بىسب  بيعة ثياكل ا االقتصادية وكفداءة نظم دا فدي التعامدل مدع سياسدات 7101-0914االقتصادية لقل المدة 

ادرة عل  تؤكيد صىة ثدتت الفرضدية وبشدكل يعكدس ال يكدل العولمة, لتا ف د استلدمت عدد من النماتج ال ياسية ال 
النظددري للمشددكلة االقتصددادية موضددوعة البىددث, أي تصددوير العققددة الراب ددة بددين سياسددات العولمددة االقتصددادية 
والكميددات المسددتوردة مددن مىصددول ال مدد  فددي دول عينددة البىددث, والمسددتمدة مددن مفدداثيم النظريددة االقتصددادية 

 ثتا الشؤن. والدراسات الساب ة في

: تدم اسدتلدام بياندات السقسدل الزمنيدة ولعددد مدن المتغيرات المستخدمة والشكلل الكدالي لاهكا ري  يكد الكدر  -3
, وثي المدة التي ظ رت في ا سياسات العولمة االقتصادية, وفدي 7101-0914المتغيرات االقتصادية لقل المدة 

دي يشيران بؤن المتغيرات اآلتية ثي أك ر المتغيرات تدؤ يراً فدي ثتا الشؤن فإن الدراسات الساب ة والمن ق االقتصا
 الكميات المستوردة من مىصول ال م  في ظل تؤ ير سياسات العولمة وكما يؤتي:

 دن فدي دول  0111ل د تم االعتماد عل  الكميات المستوردة من مىصول ال مد   (:Yأوالً: المتغيرات المعتمدي )
 دة.عينة الدراسة كمتغيرات معتم

ل ددد تددم االعتمدداد علدد  المتغيددرات االقتصددادية اآلتيددة بوصددف ا العوامددل المددإ رة فددي  ثانيككاً: المتغيككرات المسككتقاة:
 الكميات المستوردة من مىصول ال م  بظل تؤ ير سياسات العولمة االقتصادية وثي:

X1                 دوالر/  ن أسعار ال م  العالمية 

X2               نسبة م وية سعر الصرف ايجنبي 

X3         نسبة م وية االنفتاح االقتصادي الزراعي 

X4        كغم/ فرد متوس  نصيب الفرد من ال م 

X5     مليون دوالر العجز في الميزانية العامة للدولة 

تل  يمكدن صدياغة العققدة وبد y=f(X1, X2, X3, X4, X5)لتا فإن الشكل الرياضي لألنموتج الم ددر ثدو 
 الموضىة آنفاً بصيغة أنموتج قياسي يؤلت الصيغة اآلتية:

Yi= B0+ B1X1+ B2X2+ B3X3+ B4X4+ B5X5+ui 

, وفي ا تم االعتمداد علد  اسدلوب 7101-0914تضمنت الدراسة سلسلة زمنية مداثا ستة وعشرون عاماً 
, كون ددا تع ددي أفضددل OLSت الصددغرم االعتياديددة تىليددل االنىدددار الل ددي المتعدددد وباسددتلدام  ري ددة المربعددا

 الت ديرات الل ية غير المتىيزة, والتي غالباً ما تتفق مع من ق النظرية االقتصادية.
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 7101-0914(: نتا ج التىليل الكمي للعوامل المإ رة في استيراد ال م  في دول عينة الدراسة للمدة 0الجدول )

Table (1): Qantative analysis results for the factors affecting in wheat  imports in study 

case sample states for the period 1985-2010. 

 الدول
Countries 

Xi X1 X2 X3 X4 X5 
 نو  الدالة 

Type of function 

 Egypt  مصر
R

-2
=0.62 

F=6.68 

D-W=1.291 

Bi 0.371 -0.294 0.252 0.460 -0.044 
 لوغارتمية مزدوجة

Duble Logramatic t* 2.94 -2.31 1.81 2.81 -1.58 

 Jordanايردن 

R
-2

=0.71 

F=10.02 

D-W=1.131 

Bi 0.792 0.587 
-

0.420 
-

0.211 
-0.008 

 لوغارتمية مزدوجة
Duble Logramatic 

t* 2.19 1.93 -0.97 -2.71 -0.10 

 Moroccoالمغرب
R

-2
=0.65 

F=7.49 

D-W=1.993 

Bi 0.403 1.837 0.794 
-

0.289 
0.138 

 لوغارتمية مزدوجة
Duble Logramatic 

t* 1.20 2.68 1.93 -2.78 2.65 

 Thailandتايلند
R

-2
=0.92 

F=6.3 

D-W=1.686 

Bi 0.806 0.926 
-

3.682 
0.639 -0.276 

 ل ية
 Leiner 

t* 0.93 2.90 -2.06 10.11 -2.69 

 Tunisiaتونس 
R

-2
=0.73 

F=11.06 

D-W=1.323 

Bi 1.307 3.095 0.733 
-

3.804 
 شبه لوغارتمية يسار 1.873-

Semi- Logramatic 

left t* 2.36 5.87 1.75 -1.51 -0.98 

 Turkeyتركيا 
R

-2
=0.58 

F=6.44 
D-W=1.255 

Bi 
-

0.231 
-0.138 

-

2.605 
-

0.074 
 شبه لوغارتمية يسار 2.833

Semi- Logramatic 

left t* -1.56 -1.73 -2.24 -4.62 0.83 

المصدر: من اعداد الباىث باالعتماد عل  نتا ج التىليل الكمي ال در العوامدل االقتصدادية فدي الكميدات المسدتوردة مدن مىصدول ال مد  
 .7101-0914في دول عينة الدراسة لقل المدة 

Resource: prepared by the researcher depending on quantitative analysis results for the effect of 

economic factors in imported quantities of wheat product in study case sample states for the period 

1985-2010. 

 والمناقشت النتائج

تم توضي  نتا ج التىليل الكمدي للعوامدل المدإ رة فدي اسدتيرادات ال مد  فدي دول عيندة الدراسدة بظدل تدؤ ير 
( فدي التدا ير X1( الد  معنويدة متغيدر السدعر العدالمي لل مد )0) (. تشدير نتدا ج الجددول0العولمة الجدول)سياسات 

و  17297و  17320االيجابي في الكميات المستوردة من ال م  في كل من مصر واالردن وتونس, بمرونة بلغدت 
مدن سدبب تلد  فدي ان سياسدات العولمدة , وثتت النتيجة لالفت توقعاتنا ومفداثيم النظريدة االقتصدادية, ات يك07003

االقتصادية قد عملت عل  توجيده الجدزء االكبدر مدن االسدت مارات المىليدة فدي ثدتت الددول واالسدت مارات االجنبيدة 
الوافدة الي ا نىو ق اعدات غيدر زراعيدة لضدمان تى يدق مدردود اقتصدادي سدريع, لكدون ال  دا  الزراعدي تسدودت 

ق تلدد  ان االمددوال االجنبيددة المسددت مرة فددي الدددول الناميددة تتسددم ب صددر دوران ىدداالت الملددا رة والقي ددين, يرافدد
رأسمال ا يصعب علي ا االست مار في ق اعات انتاجية تى ق عوا د في االجدل ال ويدل, وتلد  ابعدد عددد كبيدر مدن 

عددالت المست مرين المىليين واالجاندب مدن االسدت مار فدي ال  دا  المدتكور, ممدا ترتدب علد  تلد  انلفدا  فدي م
انتاج مىاصيل الىبوب االستراتيجية والسيما ال م  لدتا اضد رت الددول المدتكورة انفداً الد  اسدتيرادت علد  الدرغم 

(, وأوضىت نتا ج نفس الجدول معنوية متغيدر سدعر الصدرف 7119من ارتفا  اسعارت العالمية)غزال وآلرون, 
مىصول ال م  في كل من ايردن والمغدرب وتايلندد ( في التؤ ير االيجابي في الكميات المستوردة من X2ايجنبي)

, واالشدارة الموجبددة لمعلمدة ثدتا المتغيددر تعندي أن رفددع 1,19و 1,152و 0,132و 1,412وتدونس بمروندة بلغددت 
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أسعار صرف عمقت الدول المتكورة آنفاً يإدي إل  زيادة الكميات المستوردة من مىصول ال مد , وثدتت النتيجدة 
االقتصادية عل  اعتبار أن رفع أسعار الصرف يإدي إل  رفع أسعار المنتجات المسدتوردة  لالفت مفاثيم النظرية

(, إت يكمدن سدبب تلد  فدي أن سياسدات العولمدة االقتصدادية عكسدت ا ارثدا غيدر 7117بالعملة المىلية )المسدافر, 
بيددة, وتلدد  قلددم مددن االيجابيددة فددي لفدد  قيمددة العمددقت المىليددة للبلدددان المددتكورة آنفدداً تجددات العمددقت ايجن

تلصيصدات االسدت مار فدي ال  دا  الزراعددي في دا سداثم فدي تلد  تزايددد معددالت مدديونيت ا اللارجيدة لدتا تراف ددت 
العوامل المتكورة آنفاً في اىداث نتدا ج غيدر مرغدوب ب دا فدي اداء ق دا  انتداج الىبدوب والسديما مىصدول ال مد  

سدددتيرادت علددد  الدددرغم مدددن ارتفدددا  اسدددعار صدددرف (, لدددتا اضددد رت الددددول المدددتكورة الددد  ا0991)مج دددول, 
عمقت ا)انلفددا  قيمددة عمقت ددا( المىليددة تجددات العمددقت االجنبيددة, وظ ددرت المعنويددة غيددر االيجابيددة للمتغيددر 

, 1,313و 1,795المتكور في التؤ ير في الكميات المستوردة من ال م  فدي كدل مدن مصدر وتركيدا بمروندة بلغدت 
ا المتغير تعني أن لف  أسعار صرف عمقت الددول المدتكورة )رفدع قيمدة عمقت دا( واالشارة السالبة لمعلمة ثت

أدم إل  لف  أسعار االستيرادات بالعملة المىلية وبتل  ازدادت الكميدات المسدتوردة مدن ثدتا المىصدول, وتلد  
وليين والتدي أظ درت يعني ان كق الدولتين قد تبنت السياسات االقتصادية التي دعدا الي دا صدندوق الن دد والبند  الدد

فاعليددة عاليددة فددي تددؤ ير المتغيددر المددتكور فددي اسددتيراد مىصددول ال مدد , وأوضددىت نتددا ج الت دددير معنويددة متغيددر 
( فدي التدؤ ير االيجدابي فدي الكميدات المسدتوردة مدن مىصدول ال مد  فدي كدل مدن X3االنفتاح االقتصادي الزراعي)

, واالشدارة الموجبدة لمعلمدة ثدتا المتغيدر تجدد ,1426و  1,595و 1,747مصر والمغرب وتونس بمروندة بلغدت 
تفسيرثا في ىالة التىسن النسبي في أداء ال  ا  الزراعي, في الدول المتكورة أ ر قيام ىكومات ا بتبندي عددد مدن 
ااجراءات التي فرضت ا سياسات العولمة والتدي عملدت علد  تىريدر تجارت دا اللارجيدة وقلصدت دور الدولدة فدي 

عي, ولفضت عدد من ال يود التي من شؤن ا أن تعيق استيراد المنتجدات الزراعيدة فضدقً عدن سدعي ا النشا  الزرا
نىدو تشددجيع اسددتيرادات ا الزراعيددة مددن لدقل مجموعددة عوامددل من ددا لفدد  أجدور الن ددل وابددرام عدددد مددن الع ددود 

جابيددة لمتغيددر االنفتدداح (, وظ ددرت المعنويددة غيددر االي7113)الل مدداني,  التجاريددة مددع دول المجموعددة ايوروبيددة
, 7,127و 7,917االقتصددادي الزراعددي فددي التددؤ ير فددي اسددتيراد ال مدد  فددي كددل مددن تايلنددد وتركيددا بمرونددة بلغددت 

واالشددارة السددالبة لمعلمددة المتغيددر المددتكور تجددد تفسدديرثا فددي قيددام الدددولتين المددتكورتين بت ليددل اسددتيرادات ما مددن 
تشوثات التجارية التدي ىصدلت فدي  بيعدة العققدات التجاريدة بدين كدق مىصول ال م  لقل مدة العولمة بسبب ال

الدولتين من ج ة والدول التي تستورد من م مىصول ال م  من ج ة ألرم, أ ر الت لبات التي ىصدلت فدي أسدعار 
صرف عمقت ا ون م اىتياجات ا من العمقت ايجنبية, ولف   اقة المواني والملدازن في دا ايمدر الدتي جعدل 

(, ولدم تظ در معنويدة ثدتا المتغيدر فدي 0992ا المتغير يرتب  بعققة غير ايجابية مع المتغير المعتمدد)مج ول, ثت
( فدي التدؤ ير االيجدابي فدي 5Xب ية دول العينة, وأوضىت نتدا ج الت ددير معنويدة متوسد  نصديب الفدرد مدن ال مد )

, واالشدارة 0,051و 1,521روندة بلغدت الكميات المستوردة مدن المىصدول المعندي فدي كدل مدن مصدر وتايلندد بم
الموجبددة لمعلمددة ثددتا المتغيددر تجددد تفسدديرثا فددي أن كددق الدددولتين ولددقل مدددة العولمددة عملددت علدد  تنميددة ق اع ددا 
الزراعي من لقل ت ديم الدعم المالي للمنتجين الدزراعيين وسدعت لتدوفير العديدد مدن اللددمات الزراعيدة, ونفدتت 

مارية في مجال الري واستصقح ايراضي والغت العديدد مدن أشدكال التددلل الىكدومي العديد من المشاريع االست 
التددي مددن شددؤن ا أن تعيددق النمددو الزراعددي وشددجعت االسددت مارات الزراعيددة اللاصددة وأعمددال البىددث والت ددوير 

عملدت سياسدات منظمددة التجدارة العالميدة فدي مصدر وتايقندد علدد   0992(, ومندت عدام 0992الزراعي)مج دول, 
لصلصدددة المددددلقت الزراعيدددة والصدددناعية فدددي ق اع دددا الزراعدددي, والغدددت ال يدددود المفروضدددة علددد  اسدددتيراد 

(, وتل  ادم ال  تزايد الكميات المستوردة من ثدتا 7110المىاصيل الزراعية وال سيما مىصول ال م )مج ول, 
ل في سعرت بىيث تراف دت المىصول رافق تل  تدلل الدولة في دعم اسعار مىصول ال م  ع ب االرتفا  الىاص

العوامل المتكورة انفا في زيادة متوس  نصديب الفدرد مدن ال مد  لدقل مددة البىدث, وظ در التدؤ ير المعندوي غيدر 
  17700االيجددابي للمتغيددر المددتكور فدددي اسددتيرادا ال مدد  فدددي كددل  مددن االردن والمغدددرب وتركيددا بمرونددة بلغدددت 

ا المتغيدر تجدد تفسديرثا فدي ان سياسدات العولمدة االقتصدادية ادت واالشارة السالبة لمعلمة ثت 17145و  17719و 
الدد  تىريددر التجددارة اللارجيددة فددي ثددتت الدددول, وقلصددت دور الدولددة فددي النشددا  الزراعددي وتددم تىويددل عدددد مددن 
الشركات المملوكة للدولة ال  ال  ا  اللام وقد اتلتت في ثتا الشؤن عددد مدن التددابير الراميدة الد  تى يدق ثدتت 

, 0919ثداف في ا ار برامج جديدة للمإا مة ال يكلية مع سياسات العولمدة ات بددء تنفيدت ثدتت البدرامج مندت عدام اال
فضق عن قيام ثتت الدول في تلفيف العبء الضدريبي المفدرو  علد  ق اعات دا الزراعيدة ب ددف اع داء السدوق 

مو ناتج ا من ال م  بنسبة بلغت نىدو دور اكبر في توجيه الموارد وتلصيص ا, وتل  عكس ا رت في رفع معدل ن
%, وتدم استصدقح مسداىات واسدعة مدن االراضدي الزراعيدة 05% وازداد االنفاق االست ماري في ا بنسدبة 2745

ثكتار فضق عن ت وير مشاريع االكتفداء الدتاتي, وتوسديع الزراعدة باالعتمداد علد  اسداليب  21111قدرت بنىو 
ب الري الىدي ة وانجاز عددد مدن السددود فضدق عدن التوسدع فدي اسدت مارات ىدي ة ت وم عل  اساس استلدام اسالي
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(, االمر التي عكس ا رت في تزايد انتاج مىصول ال مد  0990% )مج ول, 311ال  ا  اللام التي بل  بنسبة 
وتلدد  اسدد م فددي زيددادة نصدديب الفددرد مددن المىصددول المددتكور, وقلددل الكميددات المسددتوردة مندده, واوضددىت نتددا ج 

( فدي التدا ير االيجدابي فدي اسدتيرادات ال مد  X5المتكور معنوية متغير العجز في الميزانية العامة للدولة ) الجدول
واالشدارة الموجبدة لمعلمدة ثدتا المتغيدر تجدد تفسديرثا فدي ان سياسدات العولمدة  17031في المغرب بمروندة بلغدت 

  ىدد كبيدر علد  مفداثيم النظريدة االقتصدادية المتم لة بضغو  منظمة التجارة العالميدة وشدرو  ا التدي تعتمدد والد
النيوكقسيكية, قد عكست آ ارثا غير االيجابية فدي االقتصداد المغربدي وفدي ارتفدا  معددالت العجدز فدي موازنت دا 
العامة, رافق تل  ىاالت عدم االسدت رار السياسدي الدتي تعرضدت لده المغدرب ودور الظدروف الدوليدة فدي ثبدو  

ة التددي تعددد ال ندداة الر يسددة لمواردثددا مددن الن ددد االجنبددي الدد  الىددد الددتي اصددب  ق اع ددا عوا ددد صددادرات ا الزراعيدد
, رافدق تلد  0991الزراعي غير قادر علد  تلفيدف ىددة الضدغو  المفروضدة علد  االقتصداد المغربدي مندت عدام 

  (, وبدتل0995)مج دول,  0993وتعر  البقد ال  موجدة جفداف شدديد عدام  0997سوء الظروف الجوية عام 
 % 737725-تضددددددافرت العوامددددددل المددددددتكورة انفددددددا الدددددد  ثبددددددو  معدددددددل نمددددددو ناتج ددددددا الزراعددددددي الدددددد  

(1985-1997, Anonymous لددتا اضدد رت المغددرب الدد  اسددتيراد ال مدد  علدد  الددرغم مددن ارتفددا  معدددالت ,)
العجز في موازنت ا العامة, وتبين من نتا ج الجدول السابق المعنويدة غيدر االيجابيدة لمتغيدر العجدز فدي التدؤ ير فدي 

يرثا فدي ان ظدروف واالشارة السالبة لمعلمة ثتا المتغيدر تجدد تفسد 17022استيراد ال م  في تايقند بمرونة بلغت 
العولمة االقتصادي قد وج ت السياسات االست مارية في تايقند نىو االتجاثات التي  رىت دا المفداثيم االقتصدادية 
النيوكقسيكية التي جاء ب ا صنا  السياسة االقتصادية في صندوق الن د والبن  الددوليين نىدو االنشد ة التدي تسد م 

العامدة في دا, وتلد  ادم الد  رفدع كفداءة اداء ق اع دا الزراعدي الد  الىدد في لف  معددالت العجدز فدي الموازندة 
 التي جعل ا ت لل من استيراد مىصول ال م . 

 مما سبق نستنتج االتي:

اس مت سياسات العولمة في توجيه الجزء االكبر مدن االسدت مارات المىليدة واالجنبيدة نىدو ق اعدات انتاجيدة  .0
تلد  انلفدا  فدي كميدات االنتداج المىلدي مدن مىصدول ال مد  فدي  او لدمية غير زراعية, ممدا ترتدب علد 

 الدول النامية عينة الدراسة, وتل  ادم ال  تزايد الكميات المستوردة من ثتا المىصول لقل مدة البىث.

اتسددا  ن دداق االنكشدداف االقتصددادي الزراعددي والمبددادالت التجاريددة عبددر الىدددود ال وميددة فددي ا ددار تىريددر  .7
اء ال يود التجارية التي سعت ال  تى ي  ا سياسات العولمة وتل  للدق ىالدة عددم تدوازن فدي التجارة ع ب الغ

المنددافع والتكدداليف بددين الدددول الناميددة والمت دمددة, والسدديما فددي الجانددب المتعلددق باسددتيراد مىاصدديل الىبددوب 
 االستراتيجية وفي م دمت ا ال م .

اءت ب دا منظمدة التجدارة العالميدة وصدندوق الن دد والبند  يعد ت بيق الددول الناميدة لسياسدات العولمدة التدي جد .3
الدددوليين, اىددد الوسددا ل التددي ادت الدد  ارتفددا  اسددعار ال مدد  وتلدد  ادم الدد  ارتفددا  تكدداليف اسددتيرادت والددتي 

 عكس ا رت في تزايد ىدة العجز في الميزان التجاري في بلدان عينة البىث.

ال م  ال يعني ان ا تات ا ار غير ايجابية لدول العيندة, وال تعدد ان ىصيلة تؤ ير سياسات العولمة في استيراد  .5
تات ا ار ايجابية لنفس الدول فدي االمدد ال ويدل ات تشدير اراء العديدد مدن االقتصداديين بدان سياسدات العولمدة 
ادت ال  لف  معدل التعريفات الكمركية وغير الكمركية, وتل  جعدل العديدد مدن الددول الناميدة تبىدث عدن 

تكتقت اقتصادية توسدع مع دا عققات دا التجاريدة فضدق عدن تمكدن دول الدرم مدن تفعيدل سياسدات ا فرم و
الزراعية في االتجات التي يتماشد  مدع سياسدات العولمدة والدتي يسد م فدي تى يدق اكبدر قددر ممكدن مدن النفدع 

 من ا. 

 وعايه نوصي باالتي:

االسدت مارات االجنبيدة نىدو العمدل فدي ال  دا  ت وير سياسيات االست مار الزراعدي المىلدي والسدعي لتوجيده  .0
الزراعي في الدول النامية في مجاالت البن  التىتية والري واستصقح االراضدي, وإقامدة وت دوير مشداريع 
انتاج المىاصيل االستراتيجية وال سديما مىصدول ال مد  ب ددف تدوفير قددر كدافي منده لسدد ىاجدة االسدت ق  

 ارج. المىلي وتفادي استيرادت من الل

تعزيز سياسدات االكتفداء الدتاتي فدي انتداج مىصدول ال مد  مدن لدقل االثتمدام بالبنيدة االساسدية لل  دا   – 7 .7
الزراعددي وتىويددل الزراعددة الديميددة الدد  إروا يددة ب دددف الىددد مددن تددؤ ير الت لبددات المناليددة, وتقفددي ىدداالت 

مام بالبرامج والت نيات التدي تسد م فدي الملا رة والقي ين التي تكتنف زراعة ثتا المىصول فضق عن االثت
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ت ددوير انتاجدده, لمددا لددتل  مددن دور كبيددر فددي زيددادة االنتدداج المىلددي مددن مىصددول ال مدد  وت ليددل االنكشدداف 
 الزراعي ال  اللارج. 

توجيه السياسات السعرية في الدول الناميدة فدي االتجدات الدتي يدتم فيده تى يدق االسدتفادة ال صدوم مدن الفتدرات  .3
ي تدنلف  في ددا اسدعار ال مد  فدي السددوق العالميدة ب ددف تدوفير لددزين كدافي مدن ثدتا المىصددول الزمنيدة التد

 يغ ي ىاجة ال لب المىلي, وي لل من ىدة العجز في الميزان التجاري الزراعي.

العمل عل  تفعيل دور المتغيرات التي افرزت ا سياسات العولمة تات اال ر االيجابي وتدنيدة تدؤ ير المتغيدرات  .5
 ر غير االيجابي, ب دف التكيف مع الت ورات التي تشد دثا البي دة االقتصدادية العالميدة التدي افرزت دا تات اال

 سياسات العولمة تجات ما تفرزت من سلبيات والعمل عل  مواج ة ملا رثا.
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ABSTRACT 

Globalization is considered one of the historical stages in which the Capital 

system is passing through and confirmed that the agricultures sector in advanced states 

had shared alot in securing the bases and necessary components to achieve high rates 

in economic growth. Most of these countries had adopted various strategies which led 

to the emergence of untraditional agricultural sector in these countries with high 

productive characteristics and conant rated huge surpluses of agricultural and strategic 

products especially the product of wheat, this created economic effects favorable to the 

exporters in advanced countries and unfavorable to the importers of this product in 

developing countries. This study depended upon hypothesis which says that the 

existence of anumber of economic factors are variant in their effects in imported 

quantities of that product in some developing countries in the light of the effect of 

economic globalization policies with its economic structure nature and the efficiency 

of systems in dealing with globalization policies. We had chosen six developing 

countries: Egypt, Jordan, Morocco, Thailan, Tunisia and Turkey. In this sample, we 

depended upon time series data in estimating the phenomenon of topic research for 

each country separately for it reflects the changes in imported quantities. In order to 

reach the best results, standard example had been applied with four forms: namely: the 

linear form, the double logarithmic, Semi-Logarithmic and the opposite we had 

reached a number of  conclusion and the most important was the sharing in 

globalization policies in directing the largest part of local and foreign investments 

towards non agricultural sectors and this led to the decrease of product quantities of 

wheat product with reflected its effect in increasing the imported quantities of that 

product. 
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