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 الخالصة
 بظدل الناميدة البلددان فدي الزراعيدة الخارجيدة التجدار  اتجاهدات موضدو  درسدت التدي اآلراء تعدددتلقد       

 مددن العديددد تحمددل المتؽيددرات هدد   ان الدد  تشدير اآلراء هدد   فمددن, معاصددر  دوليددة اقتصددادية متؽيددرات تدؤيير

لهد    بالنسبة وفعال كبير دور هناك يزال ما ولكن ,النامية الدول ال  المخاطر كفة تميل ا  والمخاطر الفرص

 ومدن, اجتماعية ام اقتصادية كانت سواء المخاطر وتقليل المنافع لتعظيم كبير  وبفعالية به تقوم ان يجب الدول

 تدؤييرات احدديت المعاصدر  الدوليدة تصداديةاالق المتؽيدرات ان مفادها فرضية عل  دراستنا اعتمدت الشؤن ه ا

 اجدل ومدن, 8103-0821 المدد  خدلل الناميدة البلددان مدن عددد فديو الزراعيدة الخارجيدة التجدار  في متباينة
, المؽدرب, تدونس, تركيدا, االردن, مصدر مدن كدل شدملت البلددانهد    مدن عدد اختيار تم البحث فرضية ايبات

 كدللو الدرس قيد الظاهر  تقدير في الزمنية السلسل بيانات عل  االعتماد تم هاوفي ,اندونيسيا, ماليزيا, تايلند

 وسدمات خصدائص مدن مالهدا بحسدب الخارجيدة تجارتهدا فدي الحاصدلة التؽيدرات تعكدس كونهدا انفدراد عل  بلد

 .خرىإل  أ دولة من تختلؾ

 لية معاصر .متؽيرات اقتصادية دو, بلدان نامية, تجار  خارجية زراعية: الكلمات الدالة
 84/6/8102وقبوله  , 81/8/8102 لم البحثتاريخ تس

 المقدمة

 والتطدورات التؽيدرات مدن متعددد  موجدات الماضدي القدرن مدن اليمانيندات عقدد منتصؾ من  العالم شهد       

 والسديما الناميدة االقتصادات من العديد واقع في كبير  تؽيرات احديت التي واالجتماعية والسياسية االقتصادية

 حالدة تعزيدزبهدؾ  االجنبية البلدان من العديد مع تجارية علقات اقامة منها تطلب و لك ,التجاري نظامها في

 المتؽيدرات هد  و, المعاصدر  الدوليدة االقتصدادية المتؽيدرات اسدم عليهدا اطلدق والتديمعهدا,  التجداري التعداون

 مسدتوى علد  سدواء مواجهتها االمر يتطلب والتي يةالعالم التحديات من عدد مامأالنامية  االقتصادات وضعت

 عمليدة تظهدر الشدؤن هد ا ومدن, والقومية االقليمية مستوياتها بمختلؾ العليا واالدارات العام وأ الخاص القطا 

 اعتمدداد االعتبددار بنظددر االخدد  مددع المدد كور  الدوليدة المتؽيددرات ظددلفددي  االجنبيددة االقتصددادات مددع المواجهدة

 افرزتهدددا التدددي الحدييددة والتجاريدددة االقتصدددادية التطددورات مدددع للتعامدددل اللزمددة سياسددداتوال السدددبل مختلددؾ
طبيعدة القيدد الد ي تتلخص مشكلة البحدث فدي . العالمية الرأسمالية المنظومة بها جاءت التي الدولية المتؽيرات

رتها علد  زيداد  وتنويدع تواجهه البلدان النامية في مجال تجارتها الخارجية الزراعية ال ي يتميل في تددني مقدد

انتاجها وصادراتها الزراعية بفعل عوامل داخلية تتميل في عدم كفداء  اداء سياسداتها المحليدة المتبعدة فدي هد ا 

خارجيدددة تتعلدددق بطبيعدددة الظدددروؾ الجديددد  التدددي افرزتهدددا المتؽيدددرات االقتصدددادية الدوليدددة  وعوامدددل ,الشددؤن

تكدتلت حمائيدة لمنتجاتهدا الزراعيدة واعتمادهدا ادوات  بإقامدةمدة المعاصدر  التدي تتميدل فدي قيدام البلددان المتقد

ورفدع , السياسة الزراعية التجارية في مواجهة ومنافسة المنتجات الزراعية المصدر  اليهدا مدن البلددان الناميدة

ائية فضلً البلدان التي تشكل وارداتها نسبة كبير  من احتياجاتها الؽ ه   اسعار المواد الؽ ائية التي تستوردها 

عن عدم مقدر  البلدان النامية من تصميم سياساتها التجارية في خدمة تنميتها الزراعية وبمدا يتفدق مدع اهددافها 

باهتمام العديد حظيت التي التجار  الخارجية الزراعية من أهمية ومن ه ا الشؤن تتضح اهمية البحث  .الوطنية

فيها احتلت الصادرات الزراعية اهمية خاصة ضدمن االطدار من االقتصاديين عل  اختلؾ مدارسهم الفكرية و

النمو تحقيق في  ااسهامهو, نها تعكس طبيعة الهيكل االنتاجي للبلد المصدر  الخارجية الزراعية ألالعام للتجار

وتظهر اهمية االستيرادات الزراعية في تدوفير امددادات ؼ ائيدة افضدل وارخدص سدعراً وفدي تدوفير , الزراعي

 ائي وتزيدد مدن دفدق التكنولوجيدا واالسدتيمارات الزراعيدة و لدك يحفدز النمدو االقتصدادي بشدكل عدام االمن الؽد

  اتضدح تاريخيداً ان ارتفدا  معددل النمدو الزراعدي وزيداد  معددالت الددخل القددومي إ ,والزراعدي بشدكل خداص
مدن اهدم  .ليدة المعاصدر في نمط التجار  الخارجية الزراعية في ظل تدؤيير المتؽيدرات االقتصدادية الدو انإيري

عدن سسياسدات  8111 عدام Stuteski & Othersدراسدة  البحدوث والدراسدات التدي اجريدت فدي هد ا الشدؤن
فددي فيهدا تددؤيير المتؽيدرات االقتصدادية الدوليددة المعاصدر   وامنظمدة التجدار  العالميددة والبلددان الناميدةس اوضددح

ال ي ادى ال  حددوث تؽيدر هيكلدي فدي االسدواق  0886-0824 للمد  متعدد االطراؾالدولي النظام التجاري 
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نجددازات منهددا تخفددي  عدددد مددن اال تحقيددق فدديهدد   المتؽيددرات  دورالعالميدة للمنتجددات الزراعيددة فضددلً عددن 
 تعزيدزمركية ودعم االنتاج والصادرات الزراعية ممدا اسدهم فدي جمركية وازالة الحواجز ؼير الجالتعريفات ال

التؤيير الكلي  ونال  االسواق العالمية, واوضح الباحي هاالزراعية وزياد  فرص نفا القدر  التنافسية للمنتجات 

انها عملت عل  دمج االقتصدادات العالميدة مدع اقتصدادات البلددان إ  للمتؽيرات االقتصادية الدولية المعاصر  

العالميدة سدواق الادت الد  تحسدين وصدول المنتجدات الزراعيدة الد  أالنامية وساهمت في تحرير التجار  التدي 

, وليس هناك شك تنميتهامما ساهم في  ه   االسواقاكير قدر  عل  المنافسة في الزراعية وجعلت الصادرات 

فددي ان المتؽيددرات االقتصددادية الدوليددة المعاصددر  اسددهمت اسددهاماً كبيددراً فددي تخفددي  الحددوافز امددام التجددار  

واوضدحت  ,دمدةقدادر  علد  اختدراق اسدواق البلددان المتقتدزال ؼيدر  العالمية ومدع  لدك فدإن البلددان الناميدة ال

بدين التدي ساالتجاهدات الجديدد  للتجدار  الدوليدة فدي ظدل العولمدة االقتصدادية س و 8114عام  الحشماويدراسة 
فيها بؤن للمتؽيرات االقتصادية الدولية المعاصر  تؤييرات ايجابية وسدلبية فدي التجدار  الخارجيدة الزراعيدة فدي 

لصادرات الدول النامية من المنتجدات الزراعيدة لددخول  عديد فرص  توفرفمن ايجابياتها انها , ناميةالبلدان ال

اسدواق الدددول المتقدمددة وأسددواق اخددرى وتعمددل علدد  حمايدة المنتجددات الزراعيددة فددي هدد   الدددول مددن سياسددة 

االنتداج والجدود  وكفداء  مسدتويات إلد  المنتجات المحلية من الحبدوب  انتاج االؼراق واخيراً تعمل عل  تحفيز

كل آاما سلبياتها فهي ت, تخصيص الموارد لمواجهة المنافسة الشديد  التي يفرضها نظام تحرير التجار  الدولية

في ظل النظام السابق للنفا  الد  اسدواق الددول بميز  نسبية المزايا الخاصة التي كانت تتمتع بها الدول النامية 

اسعار المنتجات الزراعية عالميداً وهد ا يدإير  رفعوتعمل عل  , منتجات الزراعيةالإنتاج المتقدمة والسيما في 

تددؤيير  8114بينددت دراسددة الجبددوري عددام , والناميددة المسددتورد  لهدد   المنتجدداتسددلباً فددي اقتصددادات الدددول 
زراعيدة لؽداء الددعم عدن المنتجدات الإالقطا  الزراعي وهي  أداء المتؽيرات االقتصادية الدولية المعاصر  في
مركية بهدؾ تسهيل النفا  ال  االسواق الخارجية وه   العوامل جفي مجالي االنتاج والتصدير ورفع الحماية ال

تميلدت فدي التدي و, عكست آيارهدا ؼيدر االيجابيدة فدي اقتصدادات البلددان الناميدة والسديما فدي القطدا  الزراعدي

انخفددا  صددادرات المنتجددات الزراعيددة وزيدداد  التدددهور المسددتمر فددي معدددالت االكتفدداء الدد اتي مددن الؽدد اء و

وقدد اشدار الباحدث الد  , ما ادى ال  زياد  معدالت العجز في الموازين التجاريدة الزراعيدةماالستيرادات منها 

الد  تددهور معددالت التبدادل التجداري بالنسدبة  أدىالصدادرات مدن قبدل البلددان الصدناعية عن دعم الان الؽاء 

الد  انخفدا  وسدهم فدي تددهور القدو  الشدرائية لوحدد  النقدد العربيدة أو لدك , لألؼ يدة  للدول النامية المسدتورد

معددددالت االدخدددار واالسدددتيمار المحليدددين وتزايدددد االسدددتعانة بالمددددخرات االجنبيدددة ممدددا يعمدددق حالدددة التبعيدددة 

الزراعيددة  واوضدحت الدراسدة بددؤن البلددان الناميدة لديس لهدا القدددر  علد  تصددير السدلع .للقتصدادات االجنبيدة

ل ا ستكون الفائد  لصالح , بسبب تدني جودتها وعدم مقدرتها عل  منافسة السلع الممايلة لها في الدول المتقدمة

وان المتؽيددرات االقتصددادية الدوليددة المعاصددر  , البلدددان الصددناعية فددي حالددة تحريددر تجددار  السددلع الزراعيددة

الددولي الجديدد وسديكون الطدرؾ االقدوى االقتصدادي  البلددان الناميدة فدي ظدل النظدامدور ستإدي الد  تهمدي  

فدي بحيده عدن ستدؤيير سياسدات  8112اشار المحيشي عدام , ووالموجه والمتحكم هو الدول الصناعية والمتقدمة
(س الد  ان موريتانيدا ,المؽرب, عربي )تونسمنظمة التجار  العالمية في اداء القطا  الزراعي لدول المؽرب ال

التدي تدؤيرت بدالمتؽيرات االقتصدادية الدوليدة المعاصدر  االقتصدادية ا مدن اكيدر القطاعدات القطا  الزراعي فيه

فروضدة مددن جددراء سياسددات الحمايددة الزراعيددة والقيددود الم مركيددة علدد  بعد  المنتجدداتجميدل التخفيضددات ال

لهدا الصدادرات الزراعيدة لددول المؽدرب العربدي بالتوسدع الحاصدل فدي رقعدة المنافسدة التدي تتعدر   تؤيروت
السلع الزراعية العربية بسبب انفتاح اسواقها امام المنتجات الزراعية االخرى فضلً عن الؽاء الدعم الممنوح 

مبدالػ االعاندات الممنوحدة للمنتجدين الدزراعيين االمدر الد ي  للصادرات الزراعية في الدول المتقدمة وتخفي 

 بداألفرادكبيدر   عربية والنامية و لدك الحدق اضدراراً ادى ال  زياد  تكاليؾ االنتاج الزراعي في معظم الدول ال

واوضدحت  ,من  وي الددخول المنخفضدة فدي الددول المسدتورد  للسدلع الزراعيدة السديما دول المؽدرب العربدي

الدراسة ايضاً ان الدول الم كور  واجهت ازمات حقيقية في قطاعاتها الزراعية منها االعتمداد التدام علد  دول 

مدخلت القطا  الزراعي لصعوبة انتاجهدا محليداً وارتفدا  تكداليؾ انتاجهدا وتزايدد  استيراد العالم الخارجي في

مديونتها الخارجية أير تزايد مبالػ القرو  الخارجية لدول المؽرب العربي من مإسسات التمويل الدولية مما 

 Binod Karmacharyaكتدب  8101فدي عدام , وربيدة الد  الخدارجندتج عدن  لدك تزايدد التبعيدة الزراعيدة الع
ن فيدده ان  بحيدداً بعنددوان ساصددلح سياسددات التجددار  الزراعيددة فددي اطددار اتفاقيددات منظمددة التجددار  العالميددةس بددي 

المتؽيددرات االقتصددادية الدوليددة اطددار السياسددة التجاريددة الزراعيددة فددي البلدددان الناميددة يجددب ان تعمددل ضددمن 

عددم مقددرتها علد  فضدل عدن لصددمات االقتصدادية ألن صادراتها الزراعية قد شهدت عدداً مدن ا, المعاصر 

مركيددة المرتفعددة والقيددود الكميددة والحصددص التعريفيددة جالدددول المتقدمددة بسددبب التعريفددة المنافسددة صددادرات 



 جـلـــة زراعـــة الــرافـديــنمـ
 8102( 3( العدد )64المجلد )

   ISSN: 2224 - 9796 (Online) 

   ISSN: 1815 - 316 X  (Print) 

Mesopotamia J. of Agric.  

Vol. (64)    No. (3)   8102 
 

3 

مما ولد آياراً سلبية فدي األمدن الؽد ائي ومدن يدمف ارتفدا  تكداليؾ االنتداج الزراعدي , واعانات التصدير المشوهة
اق الفرد النامي علد  الؽد اء وارتفدا  اسدعار المنتجدات الزراعيدة التدي تسدتوردها البلددان مع تزايد معدالت انف

البلددان الناميدة  وات فدي اقتصدادات واوضح ايضاً ان اآليار السلبية له   المتؽيرات سدتكون مضداعفة , النامية

تسددود اسدواق صددادرات الكيافدة السدكانية العاليددة والددخول المنخفضددة ألنهدا سددتقود الد  خلدق تشددوهات واسدعة 

وفدي الوقدت نفسده كدان الؽداء , يحصلون اال عل  قدر معين من االجور المنتجات الزراعية وتجعل المنتجين ال

الدعم الممنوح عل  المدخلت الزراعية وتحرير اسعار المخرجات في البلدان المتقدمدة سدبباً فدي حددوث آيدار 

ومن اجل مواجهدة هد   , ة تميلت في زياد  عجزها الؽ ائياقتصادية ؼير مرؼوب بها في واقع الزراعة النامي

اآليار يجب عل  البلدان الناميدة العمدل ضدمن سياسدات المتؽيدرات االقتصدادية الدوليدة المعاصدر  التدي جداءت 

مركيددة الزراعيدة االساسدية التددي تدإدي الدد  جالتعريفدات ال عدن طريددق تخفدي , وفدق اتفاقيددة اوروؼدوايعلد  

الناميددة فددي اسددواق الدددول تدددعيم القدددر  التنافسددية للصددادرات الزراعيددة وتجددات المحليددة اسددتقرار اسددعار المن

في دراستها عن سواقع االداء الزراعي في بع  البلدان النامية بظل  8101أوضحت اليونس عام , والمتقدمة

يددة المعاصددر  بدؤن للمتؽيددرات االقتصدادية الدول س8112-0821لتجددار  العالميدة للمددد  تدؤيير سياسددات منظمدة ا
تؤييرات ايجابية وسلبية في تجار  المنتجات الزراعية في البلددان الناميدة فمدن ايجابياتهدا تسدتفيد البلددان الناميدة 

مركيدة وؼيدر جالمعتمد  عل  صادرات المنتجات الزراعية من فدتح األسدواق العالميدة نتيجدة لتخفدي  القيدود ال

ن ضدبط قواعدد السدلوك فيمدا بينهدا ومدن وضدع محكمدة لتسدوية مركية ومن فتح االسواق امام صادراتها ومدجال

تدإدي الزيداد  فدي و, عل  القيود العامدة فدي االتفاقيدة الدوليدة المنازعات الناشئة عن العلقات التجارية اعتماداً 

اسددعار المنتجددات الزراعيددة فددي االجددل المتوسددط الدد  زيدداد  ايددرادات بعدد  البلدددان الناميددة المصدددر  لهدد   

من خلل زياد  االنتاجية واالنتاج الكلي ومن يمف زياد  معدل االكتفاء ال اتي وانخفا  الواردات من  المنتجات
 السلع الزراعية مما يشجع عل  االسدتيمار الزراعدي وتسدتفيد البلددان الناميدة مدن بدرامج االصدلح االقتصدادي

اسدتجابة  الخدرى والخاصدة بتنميدة ورفدعوالتجاري وتتمتع بدعم منظمة التجدار  العالميدة والمإسسدات الدوليدة ا

االقتصدادي وبدرامج  االقتصاد المحلي لمواجهدة متطلبدات تحريدر التجدار  العالميدة مدن خدلل بدرامج االصدلح

الزياد  المحتملة في اسعار المنتجات الزراعية نتيجة خف  الدعم الممنوح فهي سلبياتها  أما .التكييؾ الهيكلي

السلع الؽ ائية ومدن يدمف تددهور فدي من ال  ارتفا  قيمة استيرادات البلدان النامية الزراعي ال ي يإدي  لإلنتاج

بتكلفة اقل ألنها تنتج لمنتجات المستورد  من الخارج لالدول النامية منافسة وصعوبة , معدالت تبادلها التجاري

, زيداد  معددالت البطالدة وبجود  افضل مما سيكون له ايار سلبية في المنتجات المحلية االمدر الد ي يسداهم فدي

ات االعتمداد التجداري وكل االفضليات التجارية الممنوحة لبلدانها في البلددان المتقدمدة )ميدل الددول  آواخيراً ت

لبلددان مدن نتيجة لمنافسدة هد   ا (باتفاقيات شراكة ينائية او إقليمية اعل  دول االتحاد االوروبي والمرتبطة معه

في دراسته الموسومة سواقع تجار  الحبدوب االسدتراتيجية  8103 عام ح الحيالياوض, وقبل بلدان نامية اخرى
نمو تحقيق المتؽيرات االقتصادية الدولية ستإدي ال   في بع  البلدان النامية بظل تؤيير سياسات العولمةس ان

مكاسدب التجدار  اال ان , الددخل العدالميفدي معددالت نمدو تحقيدق مع العالمية تزامناً كبير في معدالت التجار  

آيدار الدددخل ان التجدار  مباشدر  فدي حدين فدي إير سديهدي اكبدر بكييدر مدن مكاسدب الددخل ألن تحريدر التجدار  

% عل  النطداق 08قد تزداد بنسبة السلع وان تجار  , توازن بين المكاسب والخسائر بالنسبة لمختلؾ الفئاتتس
إ  تحققت زياد  في مكاسب التجار  الدولية , فيهاعاصر  العالمي و لك لتؤيير المتؽيرات االقتصادية الدولية الم

ً  261بلؽت قيمتها  % مدن حيدث 01بنسدبة فمدن المتوقدع ان تنمدو  امدا الصدادرات العالميدة .مليدار دوالر سدنويا

فدي دول االتحداد  %0103و في امريكا الشدمالية %2لصادرات من حيث القيمة بنسبة ويتوقع ان تنمو ا, القيمة

وبالنسددبة لتجددار  السددلع , فددي جميددع المندداطق االخددرى مددن العددالم بمددا فيهددا الدددول الناميددة %802و, االوربددي
ان يترتب عل  االخ  بسياسات المتؽيرات االقتصدادية الدوليدة المعاصدر   الباحث الزراعية بشكل خاص يتوقع

سديما بالنسدبة للددول فتح االسواق بصور  افضدل مدن  ي قبدل وال, تحرير التجار  في السلع الزراعيةالمتعلقة ب
تتوقع كل الدراسات في هد ا المجدال و ,بصور  عامة مما يإدي ال  انعا  اقتصاديات الدول النامية, المتقدمة

وجهدة نحدو السدوق تبؤن الدول كافة  ات الكفاء  في مجال التصدير الزراعدي ستسدتفيد مدن البيئدة المتحدرر  الم

يد الددول الناميدة االخدرى التدي تمتلدك قطاعدات زراعيدة تتمتدع وكد لك قدد تسدتف, العالمية ميل مجموعة كدايرنير

نف ت اجراءات وبرامج التصحيح الهيكلدي الضدرورية  ا ا ما ميل الصين وكينيا وجنوب افريقيا بإمكانيات قوية

وبجمدددع اآليددار الناجمددة عدددن المتؽيددرات االقتصددادية الدوليدددة  ,لتنميددة القطاعددات االنتاجيدددة الزراعيددة المحليددة

ويتوقدع ان , ر  في االمد القصير كافة تتوصل الدراسدة الد  ان االتحداد االوربدي سديكون اول الكاسدبينالمعاص

مليددار دوالر سددنوياً نتيجدة لخفدد  الدددعم يدم اليابددان بالمرتبددة اليانيدة نتيجددة خفدد   82يحصدل علدد  اكيددر مدن 
فدي حدين , قليلةمية تخسر مبالػ اما في جانب الخسائر فان الصين وبع  الدول النا, الحماية العالية للواردات
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تعداني دول ناميددة قليلددة )مسددتورد  صددافية للؽدد اء( مدن خسددائر اجماليددة وان معظددم الدددول تسددتطيع ان تكسددب 
كما ان معظمها ايضاً تصدر بعد  االؼ يدة حتد  لدو كاندت مسدتورد  صدافية , الزراعي لإلنتاجبخف  دعمها 

ا ا كانددت تتحاشدد  الخسددائر وتسددع  لتحقيددق  لإلنتدداجا وان الدددول جميعهددا بحاجددة الدد  خفدد  دعمهدد, لألؼ يدة

وتحليددل العوامددل المددإير  فددي التجددار  الخارجيددة تقدددير يهدددؾ البحددث الدد   .مكاسددب مددن التجددار  الزراعيددة

المتؽيدرات االقتصدادية عددد  مدن بظدل تدؤيير  8103 -0821الزراعية في عدد من البلدان النامية خدلل المدد  
 .الدولية المعاصر 

وفي  لدك عدد  ه   المتؽيرات نشوء اختلؾ الباحيون في تؤريخ : المتؽيرات االقتصادية الدولية المعاصر  نشؤ 

 : آراء منها

اي ترجع ال  القرن الخدامس عشدر , عمرها خمسة قرون, يرى هإالء الباحيون ان ه   الظاهر  قديمة: االول

ان علد  ال االتصدال والتجدار  ويددل علد   لدك التقددم العلمدي فدي مجد أي فتدر  زمن النهضة االوربية الحدييدة

ازدياد العلقدات المتبادلدة بدين االمدم سدواء المتميلدة فدي تبدادل  ساسية في فكر  ه   المتؽيرات هيالعناصر اال

توجدد امدور مهمدة جديدد   .او فدي انتشدار المعلومدات واالفكدار مات او فدي انتقدال رإوس االمدوالالسلع والخدد

 : يرات االقتصادية الدولية المعاصر  في السنوات اليليين االخير  منهاطرأت عل  ظاهر  المتؽ

الشدرقية بدا وومنهدا دول اورسدابقاً كانت معزولدة والتي مناطق مهمة في العالم لتيار ه   المتؽيرات  اختراق* 

 .والصين

نو  مجداالت االسدتيمار وت, * الزياد  الكبير  في تنو  السلع والخدمات التي يجري تبادلها بين األمم والشعوب

 .التي تتجه اليها رإوس االموال
 .الدوليةالتجارية العلقات  فيالمعلومات واالفكار توسع مبادلة * 

 رإوس االمدددوال* النشددداط المتزايدددد والفعدددال للشدددركات متعددددد  الجنسدددية فدددي مجدددال تبدددادل السدددلع وانتقدددال 

تبدع  لدك مدن ازالدة  ومدا, ياتهدا فدي االنتداج والتسدويقواتخا هدا العدالم كلده مسدرحاً لعمل, والمعلومدات واالفكدار

السددلع والخدددمات أسددعار مركيددة والؽدداء نظددام التخطدديط واعدداد  توزيددع الددخل والنظددر فددي دعددم جالحدواجز ال

 (.0882, الضرورية للسكان. )امين
وقدد , الؽربديفمداهي اال  امتدداد للنظدام الرأسدمالي , يرى فريدق آخدر ان هد   المتؽيدرات ظداهر  جديدد : الياني

انتهداء الحددرب , اليداني مددن القدرن العشدرين نتيجددة احدداث سياسددية واقتصدادية معيندة منهدداالنصددؾ بدرزت فدي 

يددم سدقوط االتحدداد السددوفيتي سياسددياً  0840البدارد  بددين االتحدداد السدوفيتي والواليددات المتحددد  االمريكيدة عددام 

حد  االمريكية بالتربع عل  عر  الصدار  في العالم اعقبه من انفراد الواليات المت وما 0880واقتصادياً عام 
 هافاعلددة مددن قبدددل المجموعددات الماليددة والصددناعية الحددر  عبددر شدددركاتقتصددادية قددو  اك هددابروزوالمعاصددر 

إن  (.0882, )ابدو زعدرور .قتصادية متعدد  الجنسية مدعومة بصور  قوية وملحوظة من دولهاالا هاومإسسات
دداب يجمعدون علدد  ا ن هنداك اربعددة عناصددر اساسدية يعتقدددون انهدا ادت الدد  بدروز تيددار المتؽيددرات معظدم الكت 

 : االقتصادية الدولية المعاصر  وهي

يقصد بده تكامدل االقتصدادات المتقدمدة والناميدة فدي سدوق عالميدة واحدد  مفتوحدة لكافدة : تحرير التجار  الدولية

 .التنافس الحرخاضعة لمبدأ وال سيما الدول الالقوى االقتصادية في العالم 

حددديت تطدورات مهمددة خدلل السددنوات االخيدر  تميلددت فدي ظهددور لقدد : تددفق االسددتيمارات االجنبيدة المباشددر 

الحاسدب االلدي ووسدائل االتصدال والتدي ادت إدخدال نظدم فضلً عن , ادوات ومنتجات مالية مستحدية ومتعدد 

حدد كبيدر علد  وإلد  تعتمد , دية ال  بنوك شاملةوتحولت انشطة البنوك التقلي, ال  سرعة انتشار ه   المنتجات

ايراداتهدا مدن العمدوالت المكتسددبة مدن الصدفقات االسددتيمارية مدن خدارج موازنتهدا العموميددة ويرجدع  لدك الدد  
 :  سببين رئيسين

 .تحرير اسواق النقد العالمية من القيود .أ

 الحديية.وات التكنولوجية الوسائل واالد اكتشاؾ اليور  العالمية في االتصاالت الناجمة عن .ب

وهد ا , ميدز  بدارز  للعصدر الدراهن يالتقددم العلمدي والتكنولدوجي وهدهد   اليدور  فدي تتميدل : اليور  المعرفية

ل حركة االموال والسلع والخدمات, التقدم جعل العالم اكير اندماجاً   .وال  حد ما حركة االفراد, كما سه 

ؾ هد ا العصدر بؤنده عصدر الشدركات متعددد  الجنسدية باعتبارهددا يوصد: تعداظم دور الشدركات متعددد  الجنسدية

ويرجدع تدؤيير هد   الشدركات كقدو  كبدرى مدإير  وراء , العامل االهم للمتؽيرات االقتصادية الدوليدة المعاصدر 

 (8110)اسماعيل, : التحوالت في النشاط االقتصادي العالمي ال  بع  األسباب منها
م ه   الشركات في  .أ  .واشاعتها يقافة استهلكية موحد  دولةفي اكير من ة االقتصادية واالنشطتحك 

 .بين الدول قدرتها عل  استؽلل الموارد .ب
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 مرونتها الجؽرافية. .ج
 إن ه   الصور , هيمنة دولة واحد  عل  دول العالم اجمعإل  تهدؾ المتؽيرات االقتصادية الدولية المعاصر  

ون بددايات او مقددمات مهددت لهدا بصدور  فاعلدة ومخطدط لهدا مدن الددول من المتؽيرات لم تكن لتظهر فجؤ  د

البندك الدددولي ميدل مإسسدات ماليدة دوليددة  يتبعهدا مددن ومدا, الرأسدمالية ومدن  لدك انشدداء منظمدة االمدم المتحددد 

ار ( مركية والتجدج)االتفاقية العامة عل  الرسوم ال يم اتفاقية سالجاتس, والتعمير وصندوق النقد الدولي لإلنشاء

فتح دولة صناعية في جنيؾ للنظر في تحرير التجار  و 83ا  اجتمعت  0862التي تعود في تاريخها ال  سنة 

 0883وبلػ عدد الدول الموقعة عليها عام , 0862سريان ه   االتفاقية من  عام  االبواب بين ه   الدول. وبدأ

اعلدن  إ , 0881نضوية تحت لوائه في عدام الم لألقطاروظهر اول نظام تجاري دولي ملزم  .دولة 002 بنحو

وهدد    .الجددات التفاقيدةوهددي امتددداد , بمديندة مددراك  المؽربيدة W.T.Oعدن انشدداء المنظمدة العالميددة للتجددار  
تختص بؤعمال ادار  ومراقبدة وتصدحيح اداء التي المنظمة تميل احد اركان النظام االقتصادي العالمي الجديد 

مل مساعد للبنك الددولي وصدندوق النقدد الددولي لتنفيد  واقدرار النظدام االقتصدادي عا وكانتالعلقات التجارية 

بمديندة  0882واخيراً تم دعم المتؽيرات االقتصادية الدولية المعاصر  بالتوقيع في شباط عدام , العالمي الجديد
تكنلوجيدددا بعددرؾ س, علدد  اول اتفدداق دولددي يتعلددق بتحريددر المبددادالت الخدماتيددة المتطددور , جنيددؾ بسويسددرا

ساعد علد  سدرعة انتشدار هد   المتؽيدرات انضدمام و, (0882, .)ابو زعرور المعلوماتيةس او يور  االتصاالت
وانضدمام عددد , وانفتداح دول اخدرى علد  الحلدؾ نفسده, عدد كبير من دول شرق اوروبا ال  الحلؾ االطلسدي

يددم المددإتمرات , تتفدداو  للنضددمامت ضددلوبقيددة الدددول , مددن الدددول العربيددة الدد  المنظمددة العالميددة للتجددار 

واظهددار مزاياهددا االقتصددادية , مفددر مندده االقتصددادية المتلحقددة التددي تنظددر لهدد   المتؽيددرات كددؤمر حتمددي ال

تقدددم يمكددن النظددر الدد   وعلدد  مددا, (0882, )شددحاتة .والتنمويددة ومددن اشددهرها سمنتدددى دافددوس االقتصدداديس
)نظام له سماته الفريد  منهدا التكامدل الصدارم فدي االسدواق  انها المتؽيرات االقتصادية الدولية المعاصر  عل 

فدي الشدركات والددول االنتقدال والتجدول علد   لألفدرادوفي الدول والتكنولوجيات علد  الوجده الد ي يمكدن فيده 

امتداد العالم لبلوغ مسافات ابعد واسدر  وارخدص وفكرتهدا الدافعدة هدي الرأسدمالية التدي تحكمهدا قدو  السدوق 

, القائمة عل  انفتاح اقتصاد كل دولة عل  الخارج والؽاء القدوانين المنظمدة لهدا وخصخصدته( )مدرزوك الحر 

للوحددات  وتوسديع الحجدم االقتصدادي االنتداجوعل  الرؼم مدن ان هد   المتؽيدرات تدإدي الد  زيداد  , (8112
, قددرات التنافسدية للشدركاتاالنتاج ومضاعفة االربداح وتعزيدز ال تكاليؾتخفي  هو يترتب عليه  وما المنتجة,

انها تعمل عل  تقليل فرص العمل وتفاقم حالة عدم المساوا  االجتماعية وتدني دور الحكومات في ممارسة إال 

 (.8112, )مرزوك الرقابة ضمن حدود البلد.
  :ه   المتؽيرات بعد  مظاهر ابرزهاتتميز : صادية الدولية المعاصر  وادواتهامظاهر المتؽيرات االقت

ً قدددديم قددددد تضدددداعفت ل: حجددددم التجددددار  الدوليددددة فددددي السددددلع والخدددددمات ةضدددداعفم  صددددادرات السددددلع عالميددددا

ً 4بنسددددبة  0882 -0862 للمدددد   .%2, 3وتضدددداعؾ االنتدددداج العددددالمي االجمددددالي سددددنوياً بنسددددبة , % سددددنويا

 .مدددرات فقدددط 2مددر  واالنتددداج العدددالمي االجمدددالي تضددداعؾ  02السدددلع الصدددناعية فقدددد تضددداعؾ إنتددداج امددا 

(WTO,1998.) 
تدددفقت رإوس االمددوال االجنبيددة بددين الدددول خددلل العقددد الماضددي لقددد : تزايددد التدددفقات االسددتيمارية المباشددر 

ممددا ادى الدد  ارتفددا  دخددول الدددول الصددناعية الرأسددمالية والتسددابق المحمددوم السددتقطاب , بصددور  ملحوظددة

انات ومندداا االسددتيمار وتقددديم الحددوافز عددن طريددق تحسددين الضددم, واجتدد اب االسددتيمارات االجنبيددة المباشددر 

 (.0883, )زكي .والمزايا والتسهيلت
 اآلوندةتنامت عمليات اندماج االسدواق العالميدة والخددمات ورإوس االمدوال فدي لقد : اندماج االسواق العالمية

سدواق ماج اا  تحقدق اندد, االخير  االمر ال ي يعد مدن ابدرز مظداهر المتؽيدرات االقتصدادية الدوليدة المعاصدر 

مركيدة وتطدورت عمليدة االنددماج مدن خدلل منظمددة جمركيدة والحدواجز ؼيدر الجالسدلع بانخفدا  التعريفدات ال

 .بينما اختص البنك الدولي وصندوق النقدد الددولي بانددماج االسدواق الماليدة, التجار  العالمية واتفاقيات الجات

 (.0884, )قريشي
, ؽيددرات االقتصددادية الدوليددة المعاصدر  فددي اسددواق النقددد والرسدداميلتنامددت مسدير  المتلقددد : االنددماج المددالي

وفرضدت هد   المتؽيدرات نفسدها بواسدطة انددماج اسدواق االوراق , وتزايدت المعاملت المالية العابر  للحددود

وتحريدر تجدار  الخددمات المصدرفية وانتشدار العمليدات , المالية والتدؤمين وفعاليدات المصدارؾ العدابر  للحددود

 (.8110, )طاقة .وحرية انتقال االموال, صرفية االلكترونيةالم
 : دوات المتؽيرات االقتصادية الدولية المعاصر أ
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بعددد نهايدة الحددرب العالميددة اليانيددة انشدؤت الدددول الؽربيددة صددندوق النقددد : المنظمدات االقتصددادية الدوليددة: اوال
صدبح اقتصداد هد   أبحيدث , بالدديونالناميدة دول الدولي والبنك الدولي الل ان اسهما بدور فاعدل فدي اؼدراق الد

ا  تدول  صدندوق النقدد الدددولي ادار  , يصدعب عليده ملحقددة خدمدة الدديون وفوائددها المتراكمددة الددول متخبطداً 

السياسدات  بدإدار بينما اخدتص البندك الددولي , وتسهيل استقرار اسعار صرؾ العملت, السياسة النقدية الدولية

لتميدل ابدرز ادوات هد   المتؽيدرات التدي  0881ن يم تم انشاء منظمة التجار  العالميدة عدام وم, المالية الدولية

وهدد   المنظمددات تسدديطر عليهددا الدددول الصددناعية وتوجههددا , (0888, راويظدد)الح .كدان لهددا تددداعيات كييددر 
لمنظمددات واضدعاؾ نفددو  الددول الناميدة فددي تلدك ا, وعلدد  رأسدها عولمدة االقتصدداد الددولي, لتحقيدق مصدالحها

دولددة  061عضدوية منظمددة التجدار  العالميددة اكيدر مددن  وتضددم, لتصدبح عدداجز  عدن تمييددل نفسدها تميدديلً جيدداً 

حدد كبيدر فدي الجاندب الد ي  الد ولقد قامت ه   المنظمة بددورها  % من التجار  العالمية.81يميلون اكير من 

مدر  خدلل  06 للسدلعاعفت التجار  الدوليدة فقد تض, تختص به في النظام العالمي في عولمة التجار  واالنتاج

, )العسدلي .المدد  نفسدهامدر  فقدط خدلل  5.5في حين تضاعؾ االنتاج العالمي بمقددار , 0886 -0861المد  

8114). 
 ً تعدد الشدركات متعددد  الجنسدية مدن ابدرز االدوات التدي تسدتخدمها الرأسدمالية : الشركات متعدد  الجنسية: يانيا

فددي تددويل االسدتيمار واالنتدداج التددي أسدهمت بددوراً كبيدراً و, قتصدداد العدالمي نحدو العولمدةالعالميدة فدي جدر اال

واخدد ت  .ممددا ادى الد  سددياد  انمداط عالميددة فدي اسددلوب االنتداج والتسددويق واالسدتهلك, والتجدار  والخددمات

قدد اتسدع نشداط و .هماً في صياؼة يقافات اسدتهلكية شدبه موحدد  علد  الصدعيد العدالميمدوراً تمارس وسائلها 

عل  تحويل العالم كلده الد  سدوق عالميدة عملت و, ه   الشركات وتنام  دورها لتصبح محور اقتصاد العولمة

و لك من خلل عملها عل  تكييدؾ مختلدؾ الدنظم والسياسدات االقتصدادية فدي العدالم , واحد  تخضع لسيطرتها

وفدي تقريدر لمنظمدة , س االمدوال واالسدهم العالميدةوالسيما انها تتحكم في تددفقات وتحركدات رإو, الحتياجاتها

ازدادت الد  , 0821شركة متعدد  الجنسدية عدام  2111كان هناك  0881االمم المتحد  للتجار  والتنمية عام 

نقديدة  ةوتددير سديول, مليدون شدخص 23يعمدل بهدا , الؾ فر  في العالم 811لها , 0881شركة عام  32111

 .(8111, )العفوري .0881دوالر عام ترليون  1بمقدار 
تقدوم هدد   التكدتلت بفددر  سياسدات اقتصددادية رأسدمالية علدد  : التكدتلت االقتصددادية الدوليدة واالقليميددة: ياليدا

هدي ومدن اميلدة هد   التكدتلت , وتدإدي الد  عولمدة اقتصدادات الددول الناميدة, تصب في مصلحتهاالتي الدول 

المريكيدة امريكا الشمالية )النافتا( التي تضم الواليدات المتحدد  ا ومنظمة التجار  الحر  لدول, االتحاد االوربي

ان هدد   التكدتلت تعكددس درجدة عاليدة مددن كيافدة االعتمدداد المتبدادل وتقسدديم  .سديانآوكنددا والمكسديك ومنظمددة 

  وينظر البع  ال  ه   التكتلت عل, العمل االقليمي في مجاالت االستيمار والتجار  وانوا  التبادل االخرى
او , جددار لمواجهدة نمدط العولمدة السدائدنفسده وفدي الوقدت  ,انها عولمة جزئية تقوم في اطدار العولمدة الشداملة

مددع مشددكلت التكامددل الكددوني التددي تدددفع اليدده المتؽيددرات  المواءمددةكوسدديلة تتبعهددا الدددول المختلفددة بهدددؾ 

 ألحكدامشداريع التكامدل االقليمدي وفقداً تتحدد الشدروط التدي يجدب توافرهدا فدي م. االقتصادية الدولية المعاصر 

 : المتؽيرات االقتصادية الدولية المعاصر  كاالتي

وجود خطة عمل محدد  مع تبيان اهدداؾ ومراحدل اكتمالهدا وخطواتهدا )أي وجدود جددول زمندي بحددود عشدر 

 .(سنة 08سنوات اال في حاالت استينائية تتفق عليها في حدود 
 مركية بصور  كاملدة خدلل الفتدر  الزمنيدة المسدموحة الكتمدالجمركية وؼير الجللقيود والحواجز الؽاء كافة اإ

 .المتفق عليهااالقتصادية المشاريع 

في حالة المساس بالتزامدات  اواالقتصادية ع يرامنح مزايا تعويضية للدول التي قد تتضرر من جراء قيام المش

 .سابقة تترتب عليها حقوق مكتسبة لدول اخرى

 تالافدي مجدبتنفيد  التوصديات التدي تقددمها اللجدان المختصدة  االقتصدادية عيرال االعضاء فدي المشدالتزام الدو

 .عيراالمشعن إقامة تعار  التوافق أو ال

 ً فددي تحقيددق شددروط المتؽيددرات االقتصددادية  دور مهددمبدهدد   االتفاقيددات تسددهم : اتفاقيددات التجددار  الدوليددة: رابعدا

وعليدده فلددن , العالميددة امددام المنتجددات الؽربيددة دون عوائددق او ضددوابطا  تفددتح االسددواق , الدوليددة المعاصددر 

االقتصدادية  تهاانشدطمما يعني تعير العديدد مدن , مواجهة المنتجات المستورد  ومنافستهاالنامية تستطيع الدول 
ة ستنضدب ارصدد  السديول إ , البدديل قصدير االمددوهدو االقتصدار علد  االسدتيراد أمامهدا ويكون البديل المتاح 

فدرص المتؽيدرات االقتصدادية الدوليدة المعاصدر :  .التضخم نتيجة الركدود االقتصداديوتزداد معدالت , المالية

رؼم كل التحديات والمخاطر التي تفرضها ه   المتؽيرات اال انهدا تتديح العديدد مدن الفدرص التدي يمكدن لددول 

  هي: الفرص ه  ومن اهم  اميلبشكل العالم ان تحقق فيها العديد من المكاسب في حالة استؽللها 
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زياد  القدر  عل  اقتناء التكنولوجيا والمعرفة المتقدمدة وزيداد  القددر  علد  اجتد اب رإوس االمدوال والتمويدل 
 اللزم لمشروعات التنمية االقتصادية الوطنية.

سدواق الددول زياد  قدر  الدول النامية عل  االستيراد بؤسعار ارخدص فدي ظدل تندافس الددول الصدناعية علد  ا

 النامية.

امكانية تحقيق معدالت مرتفعة من النمدو االقتصدادي اعتمداداً علد  تصددير المنتجدات والخددمات الد  االسدواق 

 العالمية عل  الرؼم من صعوبة تحقيق او استؽلل ه   الفرصة.

عتمداد علد  منح بع  الدول امكانيدات تحقيدق نجاحدات دون االعتمداد علد  مزايدا الموقدع الجؽرافدي ودون اال

 .فيها توفر الموارد الطبيعية وانما باالعتماد عل  فاعلية السياسات االقتصادية

تحددديات المتؽيددرات االقتصددادية الدوليددة المعاصددر  ومخاطرهددا: إن التحددديات والمخدداطر التددي تفرضددها هدد   

منافعهدا فدي عدالم يتجده المتؽيرات عديد  والبد من التصدي لها بعقلنية وتفاعل ميمر لتقليل اضرارها وتعظيم 

نحو ه   المتؽيرات حتماً وتزول فيه كل الحدواجز التدي مدن شدؤنها ان تقدؾ عائقداً امدام انتشدار هد   المتؽيدرات 

 (.8118: )المسافر, عالمياً, وابرز تلك التحديات والمخاطر هي
بمعدزل عدن التدؤير بهد   زياد  مخاطر انتشار االزمدات االقتصدادية بدين بلددان العدالم, ا  لدم يعدد هنداك اقتصداد 

 االزمات بشكل او بؤخر.

زيدداد  امكانيددة تعددر  االقتصددادات الوطنيددة لظددروؾ ؼيددر مإاتيددة بسددبب ارتباطهددا واندددماجها مددع االقتصدداد 

 ميزان المدفوعات.وانعكاساته في العالمي, السيما في مجال النقد االجنبي 

االقتصادية ا  لم يعد من الممكن امام الحكومات السياسات وصنا  وضع قيود عل  البدائل المتاحة للحكومات 
اتخددا  قدددرارات تقسددديم بالطدددابع المركدددزي او التخلدددي االداري فدددي االقتصددداد فدددي ظدددل زيددداد  المنافسدددة بدددين 

 االقتصادات العالمية.

حددوث نددو  مددن التندافس بددين بلدددان العددالم فدي مجددال االعفدداءات الضدريبية والمزايددا الممنوحددة للسددتيمارات 

 من اجل زياد  القدر  عل  المنافسة وج ب مزيد من رإوس االموال من الخارج. .ة واالجنبيةالمحلي

دول العددالم بسدبب تزايددد بعد  حددوث ندو  مددن عددم االسددتقرار فدي الندداتج ومعددالت التوظددؾ واالسدعار فددي 

فدي دخول سدواء التفاوت فدي الدتزايد حد  يرافق  لك عتماد عل  القطا  الخارجي في االقتصادات الوطنية, الا

 المستويات الوطنية.في المستوى العالمي او 

صدراعات تزايد احتماالت تهمي  بعد  الددول الناميدة فدي النظدام االقتصدادي العدالمي وزيداد  فدرص نشدوب 

 تجارية بين دول العالم.

  المتؽيدرات الد  ان هد عددد مدن االقتصداديين يشدير : االيار االيجابية للمتؽيرات االقتصادية الدولية المعاصر 

ممدا يدإدي , ه   المتؽيدرات يمكن ان تحفز الدول عل  اعاد  هيكلة اقتصاداتها لمواجهة التحديات التي تفرزها

ً  االقتصدادية ورفع كفاء  توظيؾ واستخدام الموارد, ال  تحسين مستوى المعيشة وزيداد  فدرص العمدل , عالميدا

ورفدع معددالت النمدو االقتصدادي اضدافًة لفدتح فدرص , دييةوتعميق االستفاد  من التطورات التقنية الح, المتاحة

واجتد اب رإوس االمددوال االجنبيددة للسدتيمار فددي مجدداالت الؽداز والمشددتقات البتروكيمياويددة , اكبدر للسددتيمار
المتؽيرات ستتنو  المنتجات من السلع والخددمات وتتحسدن جودتهدا وفي ظل ه   , والخدمات كالسياحة والنقل

وسيتم االستفاد  من المزايا النسبية التي تتمتع بهدا الددول الناميدة وستتوسدع مشداركة القطدا  , وتنخف  تكاليفها

كما سديتم تنفيد  توجهدات الخصخصدة ومسداعد  االقتصداد الدوطني فدي التؽلدب علد  ظداهر  االؼدراق , الخاص

واتخا  االجراءات الوقائية المناسبة ضد المنافسة االجنبيدة ؼيدر العادلدة والتشدجيع علد  , ر السلع المقلد وانتشا

وتحسدين , والقضداء علد  االسداليب البيروقراطيدة والدروتين, البحث والتطوير والحصول عل  التقنيات الحدييدة

ي مددن خددلل سددرعة تحددديث وتطددوير وتسددريع عصددرنة االقتصدداد الددوطن, القدددر  التنافسددية للمنتجددات الوطنيددة

 .(8112, )بلوناس .االنظمة والتشريعات السائد  حالياً 
العديدد مدن مما دفع , حصر لها إن للمتؽيرات االقتصادية الدولية المعاصر  مخاطر وسلبيات ال: االيار السلبية

 فيية له   المتؽيرات السلب تتميل ابرز االنعكاسات .(0882, )يسين, المجتمعات لتشكيل حركات مناهضة لها

 (.0888)االمم المتحد , : اآلتيبالدول النامية 
بسدبب تدؤير االقتصداد  فيها مما يعني اضعاؾ االمن االقتصادي, تزايد تبعية االقتصاد النامي للقتصاد العالمي

لعامدة فددي الميزانيدة ا فدديالتدؤيير  التفداوت فددي معددالت الددخولحدد  تزايدد  الدوطني بتقلبدات السياسدة الخارجيددة

تعدر  القطاعدات االقتصدادية  مركية عل  المنتجدات المسدتورد جالدول النامية بسبب خف  وإلؽاء التعرفة ال

السلعية الزراعية والصناعية والخدمية المحلية والخدمات المالية واالتصاالت والتوزيع والنقدل واعمدال المهدن 
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ممدا , لسلع والخدمات المستورد  من الدول المتقدمةالحر  والخدمات السمعية والبصرية لهجمات تنافسية من ا
 .يإدي ال  اختفاء الصناعات ؼير القادر  عل  المنافسة

يإدي الؽاء الدعم الزراعي وتطبيق برامج االصلح الزراعي في البلدان الصناعية الد  ارتفدا  اسدعار السدلع 

التدي تسددتورد  وال سديمات الددول الناميدة سدلباً فدي مدوازين مددفوعاايدر  لدك ويدنعكس فيهدا الزراعيدة والؽ ائيدة 

 .الؽ اء

 .(8111, )المجالي .تفشي البطالة وزياد  عدد الفقراء والتخلؾ االقتصادي
ً للبيئة ال  الدول النامية  .تصدير الصناعات االكير تلوييا

 ً  .تشجيع االستيمارات ؼير المنتجة كونها تدر ارباحا

االقتصدددادية المتعلقدددة بالسياسددات التجاريدددة والماليدددة والزراعيدددة  تقييددد السدددلطة المحليدددة فدددي اتخددا  القدددرارات

ينبؽي ان تكون ه   السياسات منسدجمة مدع اهدداؾ ومبداد  إ   .والصناعية واالنظمة واالجراءات المتعلقة بها

 .منظمة التجار  العالمية

 ي يعددد مصددراً رئيسددياً الدبعوائددد صدادرات الددنفط الخدام اضدعاؾ قدو  مددوارد اليدرو  الماليددة العربيدة المتميلدة 

التي المنتجات تم استيناإ  من و, كمنتوج حيوي يتم اضعاؾ اهميتهإ  من الدول النامية لعدد كبير واستراتيجياً 

مركيدة المفروضددة جتخضدع لحريدة التجدار  الدوليدة اسدو ً بتجدار  المعلومدات مدن تخفدي  الضدرائب والقيدود ال

 .عليها من الدول المستهلكة

 طرائقهمواد البحث و

 : منهج البحث

 اعتمدنا في اعداد ه ا البحث اسلوب الربط بين اتجاهين .اسلوب البحث

 وصفي يستند ال  الدراسات النظرية التي درست الموضو  نفسه: االول

كمي يستند ال  طرائق االقتصاد القياسي واساليبه ومدن يدم تفسدير نتدائج االسدلوب الكمدي لتقيديم الجاندب : الياني

 .من الدراسةالتطبيقي 

مما تقدم ولؽر  ايبات فرضية البحث وتطبيق الجانب الكمي فدي اختيار البلدان النامية موضوعة البحث.  -8
ات نسدب مسداهمات مختلفددة وتدم اختيدار عدددد مدن البلددان الناميدة لتكددون عيندة لدراسدتنا وهدي بلدددان  الدراسدة 

ؤيير المتؽيددرات االقتصدادية الدوليددة فدي تجارتهددا فضدلً عددن تبداين تد ,لتجارتهدا الخارجيدة فددي ناتجهدا الزراعددي

ومددن اجددل  .اندونيسدديا, ماليزيددا, تايلنددد, المؽددرب, تددونس, تركيددا, االردن, مصددر: الخارجيددة الزراعيددة وهددي

وجدود عددد مدن العوامددل االقتصدادية المدإير  فدي التجدار  الخارجيددة ايبدات فرضدية البحدث التدي نصددت علد  )

-0821النامية بظل تؤيير المتؽيرات االقتصادية الدولية المعاصدر  خدلل المدد   الزراعية في عدد من البلدان

يعكدس الد ي شدكل الاستخدمت عدد مدن النمدا ج القياسدية القدادر  علد  تؤكيدد صدحة فرضدية البحدث وب (8103
ية وفي موضدو  دراسدتنا فدؤن العديدد مدن الدراسدات االقتصداد ,الهيكل النظري للمشكلة االقتصادية قيد الدرس

تيدة هدي اكيدر المتؽيدرات التدي تدإير فدي التجدار  الخارجيدة لمتؽيدرات اآلوالمنطق االقتصادي يشيران ال  ان ا

 :معاصر  وكاالتيالدولية القتصادية االمتؽيرات الالزراعية بظل تؤيير 

يندة الدراسدة لقد تم االعتماد عل  قيم الصادرات واالستيرادات الزراعية فدي دول ع: المتؽيرات المعتمد : اوالً 

 .بوصفها المتؽيرات المعتمد  في النما ج القياسية المستخدمة في التقديرطن  0111
 ً لقدددد تددم االعتمدداد علددد  عدددد مددن العوامددل االقتصدددادية المددإير  فددي الصدددادرات : المتؽيددرات المسددتقلة: يانيددا

 :تيواالستيرادات الزراعية بظل تؤيير المتؽيرات االقتصادية الدولية المعاصر  وكاال

 ()نسبة مئوية ... X1   سعر الصرؾ االجنبي 

 )مليون دوالر( ... X2    قيمة الناتج الزراعي

 ()نسبة مئوية ... X3   االنكشاؾ االقتصادي الزراعي

 ()مليون دوالر ... X4   العجز في الميزانية العامة للدولة

 ()مليون دوالر...  X5  الدعم الحكومي في القطا  الزراعي

 y= f (X1, X2, X3, X4, X5): المقدر هو لألنمو جالشكل الرياضي  ل ا فؤن

وقد استخدمنا اسلوب االنحدار الخطي المتعددد , 8103-0821عاماً  88تضمنت الدراسة سلسلة زمنية مداها 
قيم المعلمات بطريقدة  توحسب, المستخدم في التقدير و لك لوجود اكير من متؽير مستقل في االنمو ج القياسي

افضددل التقددديرات الخطيددة ؼيددر  بإعطائهددالكددون هدد   الطريقددة تمتدداز , OLSربعددات الصددؽرى االعتياديددة الم
 .المتحيز  والتي ؼالباً ما تتفق مع مفاهيم النظرية االقتصادية
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 النتائج والمناقشة
ة بظدل تدؤيير نتائج التحليل الكمي ألير المتؽيرات المستقلة في الصادرات الزراعية في دول عينة الدراسد: أوالً 

معنويدة متؽيدر  0اظهدرت نتدائج الجددول  .8103-0821المتؽيرات االقتصادية الدولية المعاصر  خلل المد  

 فدي التدؤيير االيجدابي فدي الكميدات المصددر  مدن المحاصديل الزراعيدة فدي كدل مدن X1سعر الصرؾ االجنبدي

, 00006, 10031, 00881, 10143مصدددر, االردن, تركيددددا, تددددونس, المؽدددرب, اندونيسدددديا وبمرونددددة بلؽددددت 

واالشار  الموجبة لمعلمة هد ا المتؽيدر تعندي انده عنددما ترتفدع اسدعار صدرؾ عمدلت الددول  10423, 10211
المصددر   لك يعني انخفا  القيمة الخارجية لعملت ه   الدول وب لك تصبح المنتجدات الزراعيدة فالم كور  

زيداد  يعندي و لدك  ,تدزداد الكميدات المطلوبدة منهدالد ا يدة رخيصة االيمدان فدي االسدواق الخارج من ه   الدول

هدد   البلددان مددن العمددلت االجنبيددة التدي تددإدي الدد  تحفيددز االسدتيمار فددي القطددا  الزراعددي صددادرات عوائدد 

(, فيما ظهدر التدؤيير ؼيدر االيجدابي 8114المحاصيل الزراعية  وات اآلفاق التصديرية )الفخري, في والسيما 

واالشدار  السدالبة لمعلمدة هدد ا  30168 ر فدي الصدادرات الزراعيدة فدي ماليزيددا وبمروندة بلؽدتللمتؽيدر المد كو
المتؽيدر تعندي ان خفدد  سدعر صدرؾ عملددة هد   الدولدة يجعددل اسدعار الصدادرات الزراعيددة الماليزيدة مقومددة 

فدي االسدواق بدالعملت االجنبيدة اعلد  مدن نظيرتهدا فدي االسدواق االجنبيدة وبد لك تقدل الكميدات المطلوبدة منهدا 

 (, ولم تظهر معنوية المتؽير المد كور فدي تايلندد, واظهدرت النتدائج معنويدة متؽيدر8100االجنبية )القوطجي, 

في التؤيير االيجابي في الكميات المصدر  من المحاصديل الزراعيدة فدي كدل  X2االنتاج الزراعي المحلي  قيم

, 00113, 00882, 10140 دونيسدديا وبمرونددة بلؽددتمددن مصددر, االردن, تركيددا, المؽددرب, تايلنددد, ماليزيددا, ان

واالشدددار  الموجبدددة لمعلمدددة هددد ا المتؽيدددر اتفقدددت مدددع مفددداهيم النظريدددة  ,10110, 00118, 10110, 10421
االقتصادية والتي نصت في ادبياتها ان البلدان الم كور  آنفاً  وات انتاج زراعي كبير والسيما من المحاصديل 

باط الوييق بدين قطاعاتهدا التصدديرية مدن المحاصديل الزراعيدة مدع بقيدة القطاعدات التصديرية, فضلً عن االرت

االقتصادية االخرى ساهم في  لك ارتفا  مستوى التقدم التقني وطرائق االنتاج السائد  فيها, فضلً عن الدوفر  

تنافسدية تصدديرية فدي المحاصديل الزراعيدة التدي تتمتدع بميدز   إلنتداجالنسبية لعناصر االنتاج االساسية اللزمة 

 (, ولم تظهر معنوية المتؽير الم كور في تونس, واظهرت النتائج معنوية متؽيدر0828السوق العالمية )قاسم, 

في التؤيير االيجدابي فدي الكميدات المصددر  مدن المحاصديل الزراعيدة فدي  X3االنكشاؾ االقتصادي الزراعي 

واالشدار  الموجبدة لمعلمدة هد ا المتؽيدر تتفدق مدع , 1.602, 10612اندونيسيا بمرونة بلؽت وكل من المؽرب, 

الزراعدي ورفددع الحددواجز ( التدي بينددت نتائجهدا بددؤن سياسددات االنكشداؾ االقتصددادي 8113دراسدة )اللقمدداني, 
مركية تسهم في توريد االستيمارات االجنبية الحديية والمعدات الرأسمالية والمددخلت  وات التقنيدة جوالقيود ال

والتي اسهمت بتؤييرات ايجابية في الكميات المصدر  من المحاصيل الزراعية في الدول الم كور  عالية الؽلة 

آنفاً, واظهرت النتائج المعنوية ؼير االيجابية للمتؽير الم كور في التؤيير في الصادرات الزراعية فدي كدل مدن 

واالشار  السالبة لمعلمدة هد ا  ,10311, 00206, 00601, 10326 تركيا, تونس, تايلند, ماليزيا بمرونة بلؽت
المتؽيددر تجددد تفسدديرها فددي ان هدد   الدددول تخصددص الجددزء االكبددر مددن اسددتيماراتها نحددو تنميددة مشدداريع ؼيددر 

صدادراتها الزراعيدة و لدك جعدل  عوائدد زراعية تعطي عوائدها في االجل القصير, مما يترتدب عليده انخفدا 

ولددم تظهددر  (,8111ات الزراعيددة للدددول المدد كور  )العبددد, يسددهم بتددؤيير ايجددابي فددي الصدادر هد ا المتؽيددر ال

 X4العجز في الموازندة العامدة للدولدة  واظهرت النتائج معنوية متؽير, مصر واالردن معنوية ه ا المتؽير في
تايلندد وبمروندة بلؽدت , االردنمن المحاصيل الزراعية في كل من  في التؤيير االيجابي في الكميات المصدر 

لددول الموازنة العامدة لواالشار  الموجبة لمعلمة ه ا المتؽير تجد تفسيرها في ان العجز في  1.248, 00228
يتم تمويله بالتضخم و لك لعدم كفاية موارد التمويل المحلية فيها ا  تفضل العديد من البلدان  الم كور  ؼالباً ما

عكدس ايدر  فدي  حتياجاتهدا التنمويدة و لدكالنامية ه   الوسيلة لكون جهازها الضريبي ؼير قادر عل  اسدعاؾ ا

اعاد  توزيع الدخول القومية للدول الم كور  بالصيؽة التي يزداد معها حجم انفاقها االسدتيماري فدي قطاعاتهدا 

الزراعية من خلل تمويل مشاريع زراعية جديد  او استؽلل موارد زراعية معطلدة بحيدث يتولدد عنهدا دخدول 

(, وظهدرت المعنويدة ؼيدر االيجابيدة لهد ا 8113)ؼدزال,  د  صدادراتها الزراعيدةحقيقيدة اضدافية تسدهم فدي زيدا

واالشدار  السدالبة لمعلمدة هد ا المتؽيدر  ,10644, 10186 المتؽيدر فدي كدل مدن مصدر, اندونيسديا بمروندة بلؽدت
احب اتفقت مع ادبيات النظرية االقتصادية التي تشدير الد  ان العجدز الحاصدل فدي الموازندة العامدة للدولدة يصد

اللزمدة لتنميدة وتطدوير  االسدتيماريةالتخصيصدات  فدي تزايدد قديم نخفا  في معددالت التضدخم و لدك يسدهماال

القطا  الزراعي االمر ال ي يعكس اير  فدي تزايدد انتداج وصدادرات هد ا القطدا  مدن المنتجدات الزراعيدة فدي 

 مدن تركيدا, تدونس, المؽدرب, ماليزيددا,الددولتين المد كورتين آنفداً, ولدم تظهدر معنويدة المتؽيدر المد كور فدي كدل 
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نتدائج التحليدل الكمدي أليدر المتؽيدرات المسدتقلة فدي الصدادرات الزراعيدة فدي دول عيندة الدراسدة  (0)لجدول ا

 8103-0821بظل تؤيير المتؽيرات االقتصادية الدولية المعاصر  خلل المد  
Table (1) Quantitative analysis result for the factors affecting in agriculture export 

in study case sample states for the period 1985-2013  

 الدول X5 X4 X3 X2 X1 Xi نو  الدالة

 مزدوجة لوؼاريتمية
Double Logarithmic 

2.694 -0.024 0.041 0.561 0.563 Bi مصر 
2R=0.87 

F= 41.42 

D.W=1.671 
8.17 -1.85 0.12 3.17 11.06 t* 

 لوؼاريتمية يمـــــين نصؾ
Semi right Logarithmic  

-0.949 0.077 0.271 0.771 0.498 Bi األردن 

0.93=
2R 

F=76.32 
D.W=1.720 

-5.07 1.86 1.57 5.64 4.77 t* 

 مزدوجة لوؼاريتمية
Double Logarithmic 

-0.581 -0.009 -0.374 1.053 0.135 Bi تركيا 

0.90=
2R 

F=52.84 
D.W=1.696 

-1.80 0.68 -1.99 4.25 7.33 t* 

 مزدوجة لوؼاريتمية
Double Logarithmic 

-8.216 -0.043 -1.415 0.099 1.114 Bi تونس 

0.81=
2R 

F=25.52 

D.W=1.605 
-2.94 -0.66 -3.82 1.00 2.06 t* 

 مزدوجة يتميةلوؼار
Double Logarithmic 

0.491 -0.001 0.407 0.685 0.705 Bi المؽرب 

0.92=
2R 

F=73.21 

D.W=1.863 
2.04 -0.23 2.59 8.17 3.54 t* 

 لوؼاريتمية يســــــــار نصؾ
Semi Left Logarithmic 

-0.038 0.001 -0.726 0.001 0.001 Bi تايلند 
2R=0.93 

F= 84.12 
D.W=1.866 

-2.44 2.79 -7.80 6.57 0.81 t* 

 مزدوجة لوؼاريتمية
Double Logarithmic 

2.417 -0.160 -0.305 1.502 -3.049 Bi ماليزيا 

0.81=
2R 

F=26.26 

D.W=1.176 
3.01 -0.73 -1.94 2.08 -5.15 t* 

 خطية
Linear 

0.303 -0.158 0.102 0.485 0.884 Bi اندونيسيا 

0.73=
2R 

F=16.27 

D.W=1.459 
0.44 -1.97 2.50 2.56 4.04 t* 

المتؽيرات المستؽلة في الصادرات الزراعية في دول عينة  أليرباالعتماد عل  نتائج التحليل الكمي  انالمصدر: من إعداد الباحي
 .8103 – 0821الدراسة خلل المد  

 

فددي التددؤيير االيجددابي فددي الكميددات  X5واظهددرت النتددائج معنويددة متؽيددر الدددعم الحكددومي للقطددا  الزراعددي 

, 10680, 80486ماليزيدا وبمرونددة بلؽددت , المؽددرب, مصددرمددن المحاصدديل الزراعيدة فددي كددل مدن  المصددر 

حكومددات هدد   الدددول واالشدار  الموجبددة لمعلمددة هدد ا المتؽيددر تعنددي ان الدددعم السددعري الدد ي تمنحدده  80620
وزيداد  االنتاجيدة الزراعيدة ويسدهم فدي تحسدين مددخوالت  لإلنتداجلقطاعها الزراعي يعد من العوامدل المحفدز  

اير  في زياد  انتاج وصادرات المنتجدات الزراعيدة  االمر ال ي يعكس, رفع مستوياتهم المعاشيةيالمزارعين و

 ً وظهدرت معنويدة هد ا المتؽيدر فدي التدؤيير ؼيدر , (8116 ,)عاصدم وآخدرون التي تشهد اسعارها دعماً حكوميدا
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, 10120, 20804تايلندد بمروندة بلؽدت , االردن, تركيدا ,في كدل مدن تدونس االيجابي في الصادرات الزراعية

واالشار  السالبة لمعلمة ه ا المتؽير تعني انه عل  الرؼم من تزايد الدعم الممنوح من قبل  ,10332 ,101186
لم كور  ال  قطاعها الزراعي اال  ان صادراتها الزراعية لم تشهد تزايداً ملحوظاً خدلل مدد  لدول ااحكومات 
لدول مدن منافسدة نظيرتهدا فدي االسدواق ه   اويعزى سبب  لك في عدم مقدر  الصادرات الزراعية ل ,الدراسة

بي فدي زيداد  الصدادرات يسدهم بددور ايجدا العالمية من حيث النوعية والكلفة االمدر الد ي جعدل هد ا المتؽيدر ال

 .ولم تظهر معنوية ه ا المتؽير في اندونيسيا ,(8114 ,هاشمله   الدول )الزراعية 
يانيداً: نتدائج التحليدل الكمدي أليدر المتؽيدرات المسدتقلة فدي االسدتيرادات الزراعيدة فدي دول عيندة الدراسدة بظددل 

معنويدة  8 اظهدرت نتدائج الجددول .8103-0821تؤيير المتؽيرات االقتصادية الدوليدة المعاصدر  خدلل المدد  

من المحاصيل الزراعية في كل  في التؤيير االيجابي في الكميات المستورد  X1متؽير سعر الصرؾ االجنبي 

, 10031, 10802, 10811 اندونيسددديا بمروندددة بلؽدددت, ماليزيدددا, تايلندددد, تدددونس, تركيدددا, االردن, مصدددرمدددن 

الموجبة لمعلمة ه ا المتؽير تعني ان رفع اسعار صرؾ عملت واالشار   10686, 10611, 10102, 00006
البلددان المدد كور  يعكددس تزايددد الكميددات المسددتورد  مددن المحاصدديل الزراعيددة وهدد   النتيجددة خالفددت توقعاتنددا 

البلدان تستورد المنتجات الزراعية عل  الرؼم مدن ه   ومفاهيم النظرية االقتصادية ا  يكون سبب  لك هو ان 

, (8108, القو  الشرائية لوحد  النقد فيها لعدم كفاية انتاجهدا المحلدي مدن هد   المنتجدات )المشدهدانيانخفا  

 X2واظهرت النتائج معنويدة متؽيدر النداتج المحلدي الزراعدي , في المؽرب المتؽير الم كورولم تظهر معنوية 
, تركيددا, االردن, مددن مصددر فددي التددؤيير االيجددابي فددي الكميددات المسددتورد  مددن المحاصدديل الزراعيددة فددي كددل

, 10628, 10810, 00113, 10216, 10384اندونيسددديا بمروندددة بلؽدددت , ماليزيدددا, تايلندددد, المؽدددرب, تدددونس

يكددون سددبب  لددك هددو تعددددد ووهدد   النتيجددة خالفددت مفدداهيم النظريددة االقتصدددادية  ,10004, 10448, 10140
آنفداً لد ا تددزداد الكميدات المسدتورد  منهدا علدد   اسدتعماالت المنتجدات الزراعيدة وتنوعهدا فددي البلددان المد كور 

واظهدرت النتدائج معنويدة متؽيدر االنكشداؾ , (8108, )المشدهداني الدرؼم مدن تزايدد االنتداج المحلدي الزراعدي

في التدؤيير االيجدابي فدي الكميدات المسدتورد  مدن المحاصديل الزراعيدة فدي كدل مدن  X3االقتصادي الزراعي 

واالشدار  الموجبدة لمعلمدة هد ا المتؽيدر تعندي ان سياسدات  10188, 10224 بلؽتاندونيسيا وبمرونة , المؽرب
الددول فدي لزراعدة لقطدا  اخبراء صندوق النقد والبنك الدوليين ادت ال  زيداد  قديم التخصيصدات االسدتيمارية 

دات اسددتؽلت فددي اسددتيراد المعدد المد كور  الدد  الحددد الدد ي ازدادت فيدده الصددادرات الزراعيددة والتددي ؼالبدداً مددا

واوضددحت نتددائج , (8113, )ؼددزال فيهددا الزراعدديوالمدددخلت الرأسددمالية اللزمددة لتوسدديع نطدداق االسددتيمار 
محاصديل مدن الالمعنويدة ؼيدر االيجابيدة لمتؽيدر االنكشداؾ فدي التدؤيير فدي الكميدات المسدتورد  السابق الجدول 

واالشدار  السدالبة لمعلمدة  ,1.480 ,00601 ,10641 تايلند بمرونة بلؽت ,تونس ,في كل من مصرالزراعية 
ه ا المتؽير تعني ان سياسات المتؽيرات االقتصادية الدولية المعاصر  قد عكست ايارها ؼير االيجابية في قيم 

الد  الحدد الدد ي جعدل هد   الدددول تعتمدد علدد  الزراعيددة وتصددير المنتجدات  إلنتدداجاالسدتيمارية  التخصيصدات

هدر معنويدة هد ا المتؽيدر فدي كدل مدن ولدم تظ, (8116, هدا المحليدة )االؼدافي سد حاجتمنها االستيراد االجنبي 

فددي التددؤيير  X4العجدز فددي الموازنددة العامدة للدولددة  واظهددرت النتدائج معنويددة متؽيددر, ماليزيددا, تركيدا, االردن

, 00302 تايلندد بمروندة بلؽدت, االيجابي في الكميات المسدتورد  مدن المحاصديل الزراعيدة فدي كدل مدن تركيدا

سددبب  لددك هددو ان تزايددد العجددز فددي ووهدد   النتيجددة خالفددت توقعاتنددا ومفدداهيم النظريددة االقتصددادية  ,.1.01
 ,الموازنة العامة جعل ه ين البلدين يستوردان المحاصيل الزراعية كونها ارخص سعراً في االسدواق العالميدة

مستورد  من المحاصيل الزراعيدة فدي فيما ظهر التؤيير المعنوي ؼير االيجابي للمتؽير الم كور في الكميات ال

واالشددار  السددالبة لمعلمددة هدد ا المتؽيددر اتفقددت مددع توقعاتنددا ومفدداهيم النظريددة  ,10266 بمرونددة بلؽددت تددونس
اير  فدي  انخفا  معدالت العجز في الموازنة العامة للدولة يعكسأن االقتصادية التي نصت في ادبياتها عل  

ولدم , (8108, التدي ورد  كرهدا آنفداً )المشدهداني لألسدبابصيل الزراعيدة تزايد الكميات المستورد  من المحا
واظهدرت النتدائج معنويدة , اندونيسديا, ماليزيدا, المؽدرب, االردن, مصدرهر معنوية ه ا المتؽير في كدل مدن تظ

مددن المحاصدديل  فددي التددؤيير االيجددابي فددي الكميددات المسددتورد  X5 متؽيدر الدددعم الحكددومي للقطددا  الزراعددي

واالشددار  الموجبددة  ,00123, 10680, 10213 المؽددرب بمرونددة بلؽددت, تركيددا, مصددراعيددة فددي كددل مددن الزر
لمعلمة ه ا المتؽير خالفدت ادبيدات النظريدة االقتصدادية ويعدزى سدبب  لدك فدي ان حكومدات هد   الددول تعمدل 

د تقلبات مستمر  مدن عل  دعم انتاجها الزراعي اال انها تعتمد اسلوب االرواء الديمي في زراعتها وال ي يشه

موسم آلخر و لك يعكس اير  في حالة عدم الملءمة بين الدعم الممنوح وطبيعة الظروؾ الجوية التي يرافقها 

يضداؾ لد لك قيدام عدددد مدن هد   الددول بدددعم انتاجهدا الزراعدي بهددؾ زيدداد  , سدقوط امطدار فدي ؼيدر اوقاتهددا
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ي تركيا وتستورد منتجات مشابهة لمنتجاتهدا مدن اجدل انتاجها وتصنيعه وتصدير  بشكل مصنع كما هو الحال ف
  .سد حاجة االستهلك المحلي منها

 

نتائج التحليل الكمي ألير المتؽيدرات المسدتقلة فدي االسدتيرادات الزراعيدة فدي دول عيندة الدراسدة  (8)الجدول 

 (8103-0821) بظل تؤيير المتؽيرات االقتصادية الدولية المعاصر  خلل المد 
Table (2) Quantitative analysis result for the factors affecting in agriculture import 

in study case sample states for the period 1985-2013 

 الدول X5 X4 X3 X2 X1 Xi نو  الدالة

 مزدوجة لوؼاريتمية
Double Logarithmic 

0.703 0.015 -0.460 0.396 0.200 Bi مصر 
2R=0.87 

F= 11.98 
D.W=1.173 

2.65 1.51 -1.72 2.78 4.88 t* 

 مزدوجة لوؼاريتمية
Double Logarithmic 

-0.828 0.014 0.010 0.704 0.217 Bi األردن 
2R=0.92 

F=75.00 

D.W=2.145 
-5.57 0.43 0.08 6.47 2.62 t* 

 لوؼاريتمية يســــــــار نصؾ
Semi Left Logarithmic 

0.035 0.002 0.229 0.004 0.261 Bi تركيا 
2R=0.89 

F=50.19 
D.W=1.037 

1.94 3.52 0.38 2.32 6.70 t* 

 لوؼاريتمية يســــــــار نصؾ
Semi Left Logarithmic 

-0.010 -0.030 -0.502 0.001 0.260 Bi تونس 
2R=0.76 

F=19.54 
D.W=1.955 

-0.18 -1.81 -2.44 2.97 1.89 t* 

 مزدوجة لوؼاريتمية
Double Logarithmic 

1.573 0.010 0.886 0.489 -0.017 Bi المؽرب 
2R=0.94 

F=90.98 

D.W=2.189 
4.30 1.12 3.71 3.84 -0.06 t* 

 لوؼاريتمية يســــــــار نصؾ
Semi Left Logarithmic 

-0.102 0.004 -0.520 0.005 0.007 Bi تايلند 
2R=0.86 

F= 35.56 
D.W=1.476 

-3.39 1.90 -2.87 4.79 1.78 t* 

 مزدوجة لوؼاريتمية
Double Logarithmic 

-0.423 0.021 0.013 0.662 0.405 Bi ماليزيا 
2R=0.75 

F=18.55 
D.W=1.396 

-1.81 0.33 0.30 3.15 2.35 t* 

 خطية
Linear 

-0.336 -0.130 0.447 0.198 0.284 Bi اندونيسيا 
2R=0.93 

F=7.57 

D.W=1.334 
-0.85 -0.28 1.91 1.83 2.28 t* 

ستيرادات الزراعية في دول عينة باالعتماد عل  نتائج التحليل الكمي ألير المتؽيرات المستقلة في االان المصدر: من اعداد الباحي
 .8103-0821الدراسة خلل المد  

 
نمددو سدكاني عدال  ا  يصدل عدددد  امدا فدي مصدر فيترافددق الددعم مدع االسدتيراد الزراعددي لكونهدا تشدهد معددالت

واظهدرت النتدائج معنويدة هد ا , مليون نسمة وه ا االمر يبرر العلقة الطرديدة بدين المتؽيدرين 21سكانها بنحو 
, تايلندد, ير في التؤيير ؼير االيجابي في الكميات المستورد  من المحاصيل الزراعية في كدل مدن االردنالمتؽ

واالشار  السالبة تعني ان تزايد مبالػ الدعم الممنوح للقطدا  , 10683, 10023, 10282 ماليزيا بمرونة بلؽت
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اسدعار المحاصديل الزراعيدة و لدك  الزراعي في ه   الدول قدد اسدهم فدي تحقيدق قددر كبيدر مدن االسدتقرار فدي
عكس اير  فدي تحقيدق األمدن الؽد ائي فدي هد   الددول مدن خدلل تشدجيع االسدتيمار الزراعدي واعتمداد مختلدؾ 

السدبل اللزمددة لزيدداد  االنتاجيددة الزراعيددة ورفددع كفدداء  اداء االسددواق المحليددة وتطددوير البندد  االرتكازيددة فددي 

ت فيه استيراداتها من المنتجات الزراعية وهو االمر ال ي يبرر العلقة الزراعة ورفع كفاء  العاملين ال ي قلل

 . اندونيسيا, ولم تظهر معنوية ه ا المتؽير في تونس, (Timmer, 1994) ؼير االيجابية بين المتؽيرين
 : مما سبق نستنتج اآلتي

المتبادل بين الدول و لك ادى  دت المتؽيرات االقتصادية الدولية المعاصر  ال  تعميق حالة االعتماد التجاريأ

ال  تزايد االستيرادات الزراعية للبلدان النامية في حين لم تتمكن صادراتها الزراعية مدن النفدا  الد  االسدواق 

 .العالمية

المتؽيدرات االقتصددادية الدوليددة سياسددات يعدد االسددتيمار االجنبدي المباشددر احددد اهدم االدوات الرئيسددة فدي نشددر 

 .د من البلدان النامية من خلل الشركات متعدد  الجنسيةالمعاصر  في العدي

سدهمت المتؽيددرات االقتصدادية الدوليددة المعاصدر  فددي تطدوير انتدداج العديدد مددن المنتجدات البديلددة مدن المددواد أ

 .االولية والطبيعية التي تنتجها البلدان النامية و لك حجم مقدر  البلدان النامية من تصدير منتجاتها الزراعية

رزت المتؽيرات االقتصادية الدولية المعاصر  ال  ظهور حالة المنافسة عل  الصعيد العالمي ساهم في  لك فأ

معطيدات اليدور  التكنولوجيدة التدي ادت الد  زيداد  االنتداج دون تحقيدق زيداد  فدي الطلدب علد  االيددي العاملددة 

 .و لك ادى ال  ارتفا  معدالت البطالة في اؼلب البلدان النامية

 :  يه نوصي باآلتيوعل
االهتمام بتفعيل دور المتؽيرات االقتصادية الدولية المعاصر   ات االير االيجابي وتدنية تدؤيير المتؽيدرات  ات 

االير ؼير االيجابي في اقتصادات البلدان النامية بهدؾ التكيؾ مدع التطدورات التدي تشدهدها البنيدة االقتصدادية 

 .م كور العالمية التي افرزتها المتؽيرات ال

زياد  معدالت االستيمار في القطا  الزراعي فضلً عن توييق ارتباطه مع بقيدة القطاعدات االخدرى مدن خدلل 

تطوير البن  التحتية في مجاالت الدري واستصدلح االراضدي وتنظديم ملكيدة االراضدي الزراعيدة بهددؾ تدوفير 

 مع توفير فائ  للتصدير. القدر الكافي من المنتجات الزراعية لسد حاجة االستهلك المحلي

الد  تحقيدق الكفداء  االقتصدادية والتنافسدية فدي  والتدي تدإديتبني سياسات رشديد  علد  صدعيد االقتصداد الكلدي 

والسيما فدي مجدال انتداج السدلع الزراعيدة المخصصدة للتصددير الن هد ا الدنمط مدن السياسدات  ,البلدان النامية

 .الدول بصور  اكير فاعلية يإدي ال  تزايد االعتماد المتبادل بين ه  

تنمية وتطدوير القطاعدات الزراعيدة فدي البلددان الناميدة والتركيدز علد  انتداج المحاصديل الزراعيدة المخصصدة 

ودعم وتطوير الصدناعات الزراعيدة  ات العمالدة المكيفدة و لدك يدإدي الد  زيداد  الطاقدة التصدديرية  ,للتصدير

 .ستورد  من السلع الزراعيةوتوسيع فرص االستخدام وتقليل الكميات الم
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Abstract 

       The opinion studied the reality of the agricultural external trade in the 

developing countries are diversified in the light of the effect of contemporary 

international economical variables. Some of these opinions refer to that these 

variables bear a number of opportunities and dangers for the dangers tend to the 

developing states. However, there are still a great and effective role for the state to 
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be done with great effectiveness to increase the interests and decrease the dangers 
whether they are economical or social. Henceforth, our study depends on an 

assumption that embodies that the contemporary international economical variables 

affected variously on the agricultural external trade in a number of developing 

countries during 1985-2013. In order to confirm the research assumption, a number 

of developing countries were selected to include (Egypt, Jordon, Turley, Tunisia, 

Morocco, Thailand, Malaysia, and Indonesia). In which, the chronological series are 

adopted in evaluate the studied phenomenon and in each country individually for 

they reflect the changes occurred in the external trade according to their properties 

and traits differed from a state to another. 

Keyword: Foreign Agriculture Tread, Developing Countries, Contemporary 

NationalVariables. 
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: حالة دراسية مقارنة لدول نامية مختار , رسدالة ماجسدتير, كليدة اإلدار  واالقتصداد, جامعدة الموصدل

02-02. 

 (, بيدان بشدؤن العولمدة وايرهدا علد  التمتدع بدالحقوق االقتصدادية واالجتماعيدة واليقافيددة,0888االمدم المتحدد  )

 .02العدد  مجلة البيان,

 .84العرب والعولمة, سلسلة اقرأ, مركز دراسات الوحد  العربية, القاهر : (, 0882) لامين, جل

(, عولمددة االقتصدداد: الفددرص والتحددديات, مجلددة جامعددة دمشددق للعلددوم االقتصددادية 8112) بلوندداس, عبددد ه

 .082(: 0) 86والقانونية, 

( علد  WTOلمنظمدة التجدار  العالميدة )(, دراسدة االيدار المترتبدة 8114الجبوري, عبد الرزاق حمد حسين )

 .02(: 6) 8تجار  السلع الزراعية العربية, مجلة تكريت للعلوم االدارية واالقتصادية, 

(, االتجاهددات الجديددد  للتجددار  الدوليددة فددي ظددل العولمددة االقتصددادية, اطروحددة 8114الحشددماوي, محمددد, )

 .86: عة الجزائردكتورا , كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير, جام

(, محاضددر  بعنددوان: منظمددة التجددار  العالميددة ومسددتقبل التنميددة الصددناعية 0888الحظدراوي, محمددد الفددرج )
 بالمملكة العربية السعودية, القيت في الؽرفة التجارية الصناعية, الريا .

دان الناميدة بظدل (, واقدع تجدار  الحبدوب االسدتراتيجية فدي بعد  البلد8103الحيالي, اسعد ابراهيم مصطف  )

 .31-82: تؤيير سياسات العولمة, رسالة ماجستير, كلية الزراعة والؽابات, جامعة الموصل

(, ظداهر  التددويل فدي االقتصداد العدالمي وآيارهدا علد  البلددان الناميدة, المعهدد العربدي 0883زكي, رمزي )

 .01: للتخطيط, الكويت

, دار البشددير, طنطدداالطبعددة االولدد , ي واتفاقيددة الجددات, (, النظددام االقتصددادي العددالم0882) شددحاتة, حسددين

 .82القاهر : 

, قدديس محمدد نددوري, الطبعددة االولد , مطبعددة السددطور (, العولمددة االقتصدادية, تقددديم د.8110طاقدة, محمددد )

 .63: بؽداد

ت (, المسدتلزما8116عاصم, سعد عبد ه مصطف  ومحمد عبد الكريم منهل العقيدي وصادق جمعدة الشديخ )
الزراعيدة فدي العددراق, رإيدة مسددتقبلية للتجهيدزات الزراعيددة بدين الواقددع والطمدوح, وزار  الزراعددة, 

 .81-83بؽداد:
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(, اير سياسات منظمة التجار  العالمية في تحقيق مستويات ملئمة من 8111العبد, فدوى علي الحاج حسين )
: الزراعدة والؽابدات, جامعدة الموصدلاالمن الؽ ائي في بلدان منخفضة الدخل, رسالة ماجستير, كلية 

001. 

(, اير التحرير المالي عل  عوائد االسهم وحجدم تدداول اسدهم قطدا  البندوك فدي 8114العسلي, حمز  عدنان )
 االردن, رسالة ماجستير, كلية ادار  المال واالعمال, جامعة آل البيت, المفرق.

 .06: , مكتبة مدبولي, القاهر التحديات()الفرص و (, العولمة والجات8111فوري, عبد الواحد )عال

(, اير العولمة في االداء الزراعي في بلدان نامية مختدار , اطروحدة دكتدورا , كليدة 8113ؼزال, قيس ناظم )

 .044-012:االدار  واالقتصاد, جامعة الموصل

ماليدددة (, ايددر سياسدددات منظمدددة التجدددار  العالميددة فدددي الصدددادرات االج8114م صدددباح )االفخددري, عمدددر هشددد
والمصنعة في مجموعة مختار  من البلدان النامية, رسدالة ماجسدتير, كليدة االدار  واالقتصداد, جامعدة 

 .006: الموصل

(, تقدددير وتحليددل العوامددل المددإير  علدد  الصددادرات الزراعيددة فددي بلدددان ناميددة 0828قاسددم, حسددين محددرم )

 .086: االقتصاد, جامعة الموصل(, رسالة ماجستير, كلية االدار  و0821-0841) مختار  للفتر 

 .31(: 0)33, (, العولمة: فرص جديد  وتحديات صعبة, مجلة التمويل والتنمية0884) قريشي, ضيا

(, واقددع الصدادرات الزراعيددة فدي بعد  البلدددان الناميدة فددي ظدل تددؤيير 8100يفدين يددامر ندوري )إالقدوطجي, 

الة ماجسدتير, كليددة الزراعدة والؽابددات, , رسدد8101ـد 0821سياسدات منظمدة التجددار  العالميدة للمددد  

 .23: جامعة الموصل

(, منظمددة التجددار  العالميددة ايارهددا السددلبية وااليجابيددة علدد  اعمالنددا الحاليدددة 8113اللقمدداني, سددمير بريددك )

 .34: والمستقبلية, الطبعة األول , دائر  المكتبة الوطنية, الريا 

التجدار  علد  المنطقدة العربيدة اجتماعيدا واقتصداديا, مجلددة  (, تدؤيير العولمدة وتحريدر8111المجدالي, عصدام )

 .48-41: 083االمارات اليوم, العدد 

(, تؤيير منظمة التجار  العالمية عل  التجار  الخارجية لدول المؽدرب 8112المحيشي, اسماعيل عبد المجيد )

 .0:2 العربي, مجلة البحوث االقتصادية,

ومسددتقبل الصددرا  االقتصددادي العربددي االسددرائيلي, مطبعددة دار (, العولمددة 8112) مددرزوك, عدداطؾ الفددي

 .64-61: الشإون اليقافية العامة, الطبعة االول , بؽداد

(, العولمة االقتصادية, هيمنة الشدمال والتدداعيات علد  الجندوب, بيدت الحكمدة, 8118المسافر, محمود خالد )

 .801بؽداد: 

فدي  االسدتراتيجيةتحليل دوال استيرادات محاصيل الحبوب (, تقدير و8108المشهداني, محمد صبحي عباس )

: (, رسدالة ماجسدتير, كليدة الزراعدة والؽابدات, جامعدة الموصدل8101ـد 0821البلدان النامية للمد  )

21-24. 

 .41(, التجار  الخارجية والدخل االهلي, مكتبة النهضة المصرية للنشر, القاهر : 8114هاشم, فإاد )

, فدي مفهددوم العولمدة, مجلدة المسددتقبل العربدي, مركدز دراسددات الوحدد  العربيدة, العدددد (0882) يسدين, السديد

882 :08-03. 

(, واقدع االداء الزراعددي فدي بعدد  البلددان الناميدة بظددل تدؤيير سياسددات 8101اليدونس, دعداء قاسددم صدبري )

جامعددة  , رسددالة ماجسددتير, كليددة الزراعددة والؽابددات,8112-0821منظمددة التجددار  العالميددة للمددد  

 .81-80: الموصل
C. petter Timmer (1994), Food price and agricultural development The relevance of 

the Asian experience to Africulture vural development,1(1):14. 
Stuteski, J and Esthev S., Steven T. (2000), The liberalization of trade in the 

Caribbean, Journal of Finance and Development, 37(2):24-27. 

Karama charya, B. K. (2010), Agreement Indias agriculture Trade policy Reform, 

Konavk press, Delhi: 25. 

World trade organization, (1998), Globalization and Trade, Annual Report, Geneva.  

 

 

 



 جـلـــة زراعـــة الــرافـديــنمـ
 8102( 3( العدد )64المجلد )

   ISSN: 2224 - 9796 (Online) 

   ISSN: 1815 - 316 X  (Print) 

Mesopotamia J. of Agric.  

Vol. (64)    No. (3)   8102 
 

04 

 
 

 

 


