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 قياس الميزة النسبية إلنتاج لحم البقر في العراق                        

 عبد هللا علي مضحي                                    محمد خالد محمد فرحان  
 قسم االقتصاد الزراعي                          قسم بحوث االقتصاد الزراعي                        

 جامعة بغداد /كلية الزراعة                               ة العامة للبحوث الزراعيةأالهي                  

 
 الخالصة

يتسم االنتاج الحيواني بصورة عامة وانتاج لحم البقر بصورة خاصة في العراق بتخلف اساليب انتاجه وترديه      
نية واالقتصادية وانخفاض انتاجية الموارد ونقص الخبرات والمهارات لدى المزارعين وقلة اهتمامهم بالجوانب الف

التي ترتكز عليها االدارة المزرعية الناجحة والكفوءة واعتمادهم على الخبرات والمهارات المكتسبة ، لذا نجد ان 
هناك اعتماداً كبيراً على استيراد لحوم االبقار لسد الفجوة بين حجم الطلب المحلي وما يساهم به االنتاج المحلي لتلك 

دي التدخل الحكومي دوراً مهماً في األداء االقتصادي على مستوى المزرعة، لذا يؤ(. 2404العباسي،)اللحوم
استهدفت الدراسة حساب معامالت االربحية االجتماعية واالربحية الخاصة ومعامالت الميزة النسبية باستعمال 

ج المحلي ، فضالً عن ؛ وكذلك استنتاج مدى كفاءة اإلنتاج المحلي واربحيته بالنسبة للمنت مصفوفة تحليل السياسة
استنتاج مدى منافسة اإلنتاج المحلي على المستوى العالمي وإمكانية االستمرار باإلنتاج المحلي أو تركه واالعتماد 

 Iومن خالل تقدير عناصر مصفوفة تحليل السياسة تم استخراج تحويالت كل من العائد. على االستيراد الخارجي
-كغم لحم،/دينار 034.10-كغم لحم،/دينار6223.00إذ بلغت حوالي Kد المحلية والموار Jوالمدخالت المتاجر بها 

كغم لحم والذي / دينار 6406.40فقد بلغ حوالي  Lكغم لحم على الترتيب، أما صافي التحويالت /دينار040.42

راسة الى وكذلك توصلت الد. يمكن تفسيره بأن سياسة التدخل الحكومي جاءت لمصلحة المنتجين في األجل القصير
أن العراق ال يتمتع بميزة نسبية في إنتاج لحم البقر وكذلك ال يتمتع بالمنافسة الدولية في هذا المجال، على الرغم من 
وجود حماية ايجابية للمنتج المحلي ووجود إعانة لمستلزمات اإلنتاج المتاجر بها، فضالً عن أن المنتج المحلي 

وتوصلت الدراسة الى مجموعة من . ار في مشاريع تربية األبقاريحصل على أرباح مجزية نتيجة االستثم
التوصيات من أبرزهاأن تبنى سياسة تقوم على دعم األمن الغذائي في البلد وأن تقوم الدولة بإعانة المنتج المحلي في 

 .طويلويصبح منافساً على المستوى العالمي في المديين المتوسط وال المدى القصير على أمألن يتحسن أداؤه
 

 المقدمة
ً بالفيتامينات والحوامض ت         عد اللحوم الحمراء من المواد الغذائية الضرورية لجسم اإلنسان كونها مصدراً غنيا
داللة واضحة لما  وذومهماً  ستهالك البروتين الحيواني مؤشراً إعد مينية فضالً عن البروتينات األساسية إذ ي  األ

ننسبة ما تحتويه اللحوم من البروتين أألي مجتمع ، خاصة إذا ما علمنا  قتصاديواالوصل إليه المستوى المعاشي 
عبد )مبالبروتين الذي نحصل عليه من المنتجات النباتية التي يتناولها الفرد في كل دول العال مقارنةً  أكبر

 ما يتعلق منه   وخاصةً  د من القيام بنشاط واسع للبحث العلميولغرض تطوير اإلنتاج الحيواني الب  (. 2444،الرحمن
ج نت  ن كانت تصب في صالح الم  ،إ تجاه هذه السياساتإبالبحوث والدراسات التي تهتم بدراسة السياسات الزراعية و

مصفوفة تحليل  إستعمالستهلك ومن هذه الدراسات هي التي تعتمد لصالح الم   وأ لزيادة إنتاجه  
متخصصة وعلى األخص البحوث اإلقتصادية الميدانية للوقوف وتجرى البحوث اإلقتصادية العلمية ال.PAMالسياسة

عاني منها اإلنتاج الحيواني وخاصة إنتاج لحم البقر وتحديد مواطن القوة والضعف في على أهم المشاكل التي ي  
ورسم سياسة  ،هيكلية قطاع اإلنتاج الحيواني لكي يساعد على وضع الخطوات المثلى والبرامج األكثر أهمية

المشاريع تسبق  مما يستدعي ذلك إجراء الدراسات التحليلية لهذه   ،األبقارلحوم تتالئم مع طبيعة وواقع إنتاج  زراعية
نه لم يستطع أإال  زراعياً  الرغم من كون العراق يتمتع بكافة اإلمكانات التي تجعل منه بلداً وب .القرار بتنفيذها اتخاذ

لحل مشكلة النقص في كافة ن تحشد اإلمكانيات أهالك المحلي لذا يجب ن يفي باإلستأاإلنتاج المحلي من لحم البقر 
ومعامالت الميزة  والخاصة حساب معامالت األربحية اإلجتماعية: وكان هدف البحث. اإلنتاج المحلي من لحم البقر

تاج مدى كفاءة ستنإإلى معامالت األربحية يمكن  ، إستناداً النسبية لمدة الدراسة بإستعمال مصفوفة تحليل السياسة
مدى منافسة اإلنتاج المحلي على المستوى فضال عن اسنتاج محلي، ج النت  المحلي وأربحيته بالنسبة للم   اإلنتاج

تركه واإلعتماد على اإلستيراد الخارجي إستناداً الى قيمة معامل  والعالمي و إمكانية اإلستمرار باإلنتاج المحلي أ
أربحية إنتاج لحم البقر بمعرفة كون أنها اهتمت  منتأتي أهمية الدراسة (.النسبية معامل الميزة)كلفة المورد المحلي 

سياسات لتحدد في ضوئها رسم الوكفاءة هذه السلعة في توفير العمالت االجنبية للميزان التجاري في العراق 
 الحيوانية وبما يحقق كفاءة  الزراعية واإلقتصادية لتخطيط عمليات اإلنتاج واإلستيراد والتصدير في قطاع الثروة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 2402/  1/  64وقبوله     2402/  00/3م البحث  تاريخ تسل
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عرف بمصفوفة تحليل السياسة لمعرفة كفاءة اإلنتاج وفق أسلوب تحليلي حديث ي  ة على الموارد المتاح استعمال                        
تحليل الكمي بإستعمال أسلوب يعرف بمصفوفـــة تحليـل عتماد أسلوب الاتـم و .المحلي ومنافسته عالمياً 

ـي النسبية إلنتاج لحـم البقـر فلقياس معامالت األربحية ومعامالت الميزة  Policy Analysis Matrixالسياسـة

تحليل أثر التدخالت الحكومية مثل السياسات هووالغرض األساس من تطبيق مصفوفة تحليل السياسة  العراق
دخالت اإلنتاج والنواتج النهائية؛ لذا ت عد مصفوفة تحليل السياسة الخاصة بالض رائب على السلع والدعم لكل من م 

نتج  أداة فحص واختبار للتأثير الصافي لوسائل السياسة المت عددة على كل مراحل ن ظام السلعة وذلك بدءاً من الم 
مصفوفة تحليل السياسة و. (2444 ،اليساني)التصديروانتهاًء الى البيع المحلي على مستوى الجملة أو التجزئة أو 

 ةمقاس وتتمثل باألربحية الخاصة.ألساسيةا االى مكوناته   تجزئة ن ظام السلعة هي عبارة عن إطار حسابي يساعد في
 والفرق بين السعرين ناجم ،باألسعار اإلجتماعية أو األسعار الظليةة واألربحية اإلجتماعية مقاس، باألسعار الخاصة
ً م  م  ن مصفوفة تحليل السياسة قد ص  إلذلك ف (.Suprapto  ،2446) التدخلية عن تأثير السياسة لتحليل  ت خصيصا

ت مصفوفة تحليل السياسة على أساس معادلة م  م  وص   ،تشوهات السوق وتدخالت السياسةالسعرية في ن ظام السلعة
 (.2444 ،السعيدي) -:الربح اآلتية

Profit = Revenue – Cost 
Profit = e (Pq) Q – e (Pt) It – (Pn) In –X 

نت  = Pq.سثثثعر الصثثثرف للعملثثثة المحليثثثة =e-:حيثثثث أن  ثثثدخالت = Pt.جسثثثعرالم  سثثثعر = Pn.المتثثثاجر بهثثثاسثثثعر الم 
ثثدخالت غيثثر  ثثدخالت =  It.كميثثة اإلنتثثاج= Q(.المثثوارد المحليثثة) المتثثاجر بهثثاالم  كميثثة = In.المتثثاجر بهثثاكميثثة الم 
 ،(العواماللخارجيثة)تكثاليف تثأثير بعثض العوامثل غيثر المباشثرة = X(.المثوارد المحليثة) بها المتاجرالم دخالت غير 

المعادلثثة السثثابقة يمكثثن كتابتهثثا علثثى أسثثاس األسثثعار .حتكثثار وطرائثثق اإلنتثثاجمثثثل نقثثص المعلومثثات والمخثثاطرة واإل
وفة تحليثل السياسثة تقسثم التكثاليف ولبنثاء مصثف( . أسعار الظثل)أو على أساس األسعار اإلجتماعية ( الخاصة)ة الفعلي

ثثدخالت إنتثثاج  ثثدخالت إنتثثاج غيثثر متثثاجر بهثثاإلثثى قسثثمين همثثا م   Little)يطلثثق عليهثثا المثثوارد المحليثثة متثثاجر بهثثا وم 

ويشثثار إليهثثا فثثي المصثثفوفة )ة الفعليثثوتحسثثب األربثثاح والتكثثاليف بإسثثتعمال كثثل مثثن األسثثعار . (0120وآخثثرون، 
لفثثرق بثثين اويسثثمى  ،(0111 ،الثثدويس)( أسثثعار الظثثل)قتصثثادية أو اإلجتماعيثثة واألسثثعار اإل( الخاصثثة باألسثثعار
 إنحثثرافدى مثثوحجثثم هثثذه التحثثويالت يعكثثس  ،أو أثثثر السياسثثة ،ة واألسثثعار اإلجتماعيثثة بثثالتحويالتالفعليثثاألسثثعار 
وأربعثة  صثفوف ةويتكونهيكثل المصثفوفة مثن ثالثث.(2444،حسثن) ة المشثوهة عثن األسعاراإلقتصثاديةالفعليثاألسعار 
 (.Monk،0141)-:(0جدول )، أعمدة

 هيكل مصفوفة تحليل السياسة(: 0)الجدول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

كلفة =C،باألسعار الخاصة المتاجر بهاكلفة الم دخالت = B،سعار الخاصةمجموع اإليرادات باأل=  A-:حيث أن 
، مجموع اإليرادات باألسعار اإلجتماعية=E، األرباح الخاصةD =(A-B-C)،الموارد المحلية باألسعار الخاصة

F= دخالت H =(E-F-G )، كلفة الموارد المحلية باألسعار اإلجتماعية=G.باألسعار اإلجتماعية المتاجر بهاكلفة الم 
تحويالت الم دخالت J =(B-F )،تحويالت اإلنتاج أو أثر السياسة على اإلنتاجI =(A-E )،األرباح اإلجتماعية

دخالت اإلنتاج غير K ( =C-G )المتاجر بها،    L ( =D-H)المتاجر بها،تحويالت م 
 .التحويالت الصافية أو األثر الصافي للسياسة( I-J-K)أو 

- :لمعايير والمقاييس من مصفوفة تحليل السياسة منهاويمكن إستخالص بعض ا
المعادلة التي من خاللها يمكن قياس األرباح الخاصة (. 0)ت مثل بيانات الصف األول من جدول  -:األربحيةالخاصة

دخالت المتاجر بها والموارد المحلية بأسعار السوق المحلية األسعار )والتي تشير الى اإليرادات وتكاليف الم 
لكل وحدة )أو  Aهي عبارة عن الفرق بين المجموع الكلي لإليرادات  D، حيث أن األربحية الخاصة (اصةالخ

ويمكن  ،Cوالموارد المحلية  Bوبين تكاليف اإلنتاج التي تشمل مجموع تكاليف الم دخالت المتاجر بها ( مباعة
 (.Hartadi  ،2446) -:الحصول عليها وفق الصيغة اآلتية

 االرباح

 الكلفة
 العائد

 
 

الموارد 
 المحلية

المدخالت 
 المتاجر بها

D C B A االسعار الحقيقية 

H G F E 
االسعار 
 االجتماعية

L K J I التحويالت 
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                        D = A – (B + C) 
ثدخالت لسياسةاألسثعار اإلجتماعيثة للناتجتمثثل بيانثات الصثف الثثاني مثن مصثفوفة تحليثل ا -:األربحية اإلجتماعيةة وم 

اإلنتاج والتي تعكس قيمة الندرة أو تكاليف الفرص البديلة اإلجتماعية لكثل مثن عناصثر اإلنتثاج والنثاتج، إذاً األربحيثة 
ثثدخالت المتثثاجر بهثثا والمثثوارد المحليثثة هثثي عبثثارة عثثن الفثثرق بثثين اإليثثرا Hاإلجتماعيثثة دات ومجمثثوع تكثثاليف الم 

 – H = E .(. 0120، وآخثرون  Little)-:وفثق الصثيغة اآلتيثةعلثى ويمكن الحصثول عليهثا  باألسعار اإلجتماعية،

(F + G) 
تصثب فثي كانثت  يمثل هذا المعيثار اتجثاه التثأثير االجمثالي لسياسثة التثدخل الحكثومي إن-:Lمعيار صافي التحويالت 

 L= D – H = (I – J – K)(.Abdel-Aziz ، 0113)-:مصلحة المنتج المحلي او العكس، ويمكن حسابه كاآلتي

في قياس كفاءة اإلنتاج المحلي بالنسبة ( DRC)ستعمل معامل كلفة المورد المحلي  ي   -:لمحليامعامل كلفة المورد 
ويوضح هذا المعيار  ،النسبية في معدالت التبادل الدولي وبمعنى آخر يقيس هذا المعامل الميزة. لألسواق العالمية

أفضل من إستيرادها، وهو يقارن الكلفة اإلجتماعية إلستعمال الموارد المحلية  حقيقة ما إذا كان إنتاج السلعة محلياً 
(G ) بالقيمة المضافة لإلنتاج باألسعار اإلجتماعية(E-F)، ماعية والكفاءة أي يقيس نسبة كلفة الموارد المحلية اإلجت

 -:الشاملة للن ظام السلعي وذلك على النحو اآلتي
 
 
 

ة البديلة إلستعمال الفرصن كلفة أفهذا يعني ( DRC>1)فإذا كان معامل كلفة المورد المحلي أكبر من واحد صحيح 

، وبعبارة  ماعياً عــد هذا النشاط غير مربح إجتوي  . الموارد المحلية تتجاوز قيمتها المضافة باألسعار اإلجتماعية
في إنتاج هذه السلعة ، أي أن هذه الدولة ال تتمتع بميزة  أخرى فإنه في هذه الحالة لن تكون هذه الدولة منافسة عالمياً 

وفي هذه الحالة فإنه من المفضل تحويل الموارد من إنتاج هذه السلعة الى سلعة أو سلع . نسبية في إنتاج هذه السلعة
وإذا . ية عالية و ربحية أكبر وتتمتع بميزة نسبية إنتاجية تؤهلها للمنافسة في األسواق العالميةأخرى ذات كفاءة إنتاج

، فهذا يعني أن الكلفة اإلجتماعية إلستعمال ( DRC<1)ورد المحلي أقل من واحد صحيح مكان معامل كلفة ال

لحالة تتمتع هذه الدولة بميزة نسبية في الموارد المحلية تقل عن قيمتها المضافة باألسعار اإلجتماعية ، وفي هذه ا
من المفضل  ، ولذلك فإنه   إنتاج هذه السلعة بالمقارنة بتكاليف إستيراد نفس السلعة التي تزيد عن كلفة إنتاجها محلياً 

 أما إذا كان معامل كلفة المورد المحلي  مساوياً . وعدم إستيرادها من الخارج التوسع في إنتاج هذه السلعة محلياً 

فهذا يعني الوصول الى نقطة التعادلومن ثم إمكانية اإلستمرار في اإلنتاج حيث أن ( DRC=1)لواحد الصحيح ا

عتمدت ناتفقد امصادر البيااما بالنسبة ل(2444،حسن.)ما توزيع الموارد اإلنتاجية قد وصل الى النقطة المثلى الى حد  
لتسمين العجول وإنتاج لحم البقر  حقالً  60ئية تتكون من الدراسةعلى البيانات التي تم جمعها من خالل عينة عشوا

 .وكذلك بيانات ثانوية تم الحصول عليها من مصادر حكومية متعددة .2404عامل
 

 مواد البحث وطرائقه
بعد فرز البيانات الخاصة بالدراسة وتبويبها أمكن وضع : PAMالحساب الميداني لمصفوفة تحليل السياسة 

إلنتاج لحم البقر، أي حاجة الكيلو غرام الواحد من لحم البقر من مستلزمات  الفنيةعامالت الذي يوضح الم(2)جدول
دخالت المتاجر بها على األعالف المركزة بواقع  كغم لحم، واألدوية واللقاحات /كغم 0.23اإلنتاج، وقد ش ملت الم 

فتم  ،المرضية التي ت صاب بها األبقار ختالف الحاالتوذلك إل ،البيطرية والتي كان من الصعب تحديد كمياتها بدقة
ملت األدوية على التايلوسين بواقع  أخذ متوسط كميات األدوية واللقاحات األكثر إستعماالً بين مفردات العينة وش 

كغم لحم يستخدم للطفيليات /مللتر 4.40 كغم لحم يستخدم لألمراض التنفسية ، والسوبر آي فومك بواقع/مللتر 4.44
لتهابات الجهاز كغم لحم يستخدم إل/مللتر 4.0 لخارجية وديدان الكبد،والبنسلينسترتومايسين بواقعالداخلية وا

ستخدم خافض للحرارة، واألوكسي تتراسايكلين كغم لحم ي  / مللتر 4.03لفنيل بولتازون بواقع االهضمي والبولي، و
ستخدم لمرض أبو كغم لحم ي  /مللتر 4.44ستخدم كمضادحيوي، والبيوتالكس بواقع كغم لحم ي  /مللتر 4.0بواقع 
ملت ال.صفار كغم لحم ، ولقاح الجمرة / مللتر 4،402بواقع  FMDلقاحات الضرورية على لقاح الحمى القالعية وش 

كغم لحم، ولقاح / مللتر 4.402بواقع  H.Sكغم لحم، ولقاح الحمى النزفية / مللتر 4.444بواقع B.Lالعرضية 
أما بالنسبة للموارد المحلية فش ملت رأس المال ويضم كل من رأس .كغم لحم/ مللتر 4.440الطاعون البقري بواقع 

ستثمر ويتمثل في كغم لحم، ورأس المال الم  / دينار 0604.24المال العامل والذي يتمثل بسعر شراء العجول بواقع 
 وكذلك . كغم لحم/دينار 202.21تكاليف إنشاء الحظيرة بواقع

 واألعالف الخضراء. كغم لحم/ 2م 4.66 على األرض وق ّدرت مساحتها بحوالي ش ملت الموارد المحلية 
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 ختالف عمرالحيوانإكغم تختلف ب2حيث بلغ متوسط وزن العليقة المقدمة للحيوان حوالي. كغم لحم/كغم2.20بواقع
حتياج إر قدّ تكاليف الماء والكهرباء حيث ي   وكذلك. خضرأعلف % 62علف مركز و %34و تتكون من  ووزنه

حساب كمية الماء والكهرباء لوجود مصاريف نه لم يتم أوتجدر اإلشارة الى  .يوم/لتر 44الحيوان من الماء حوالي 
 .العنصر االنتاجي فقط كمتوسطأخرى متعلقة في هذا الجانب تم تضمينها لفقرة الماء والكهرباء فاكتفينا بذكر كلفة

 

عناصر الصف األول )6)يوضح الجدول رقم:  (األسعار الخاصة)تحليل السياسة حساب الصف األول لمصفوفة 

حيث بلغ إجمالي (. أسعار السوق)ة أي التكاليف والعائدواألرباح محسوبة باألسعار الخاصة لمصفوفة تحليل السياس
دخالت المتاجر بها  ملت  Cكغم لحم، وق ّدرت تكاليف الموارد المحلية /دينار2333.44حوالي  Bتكاليف الم  التي ش 

وبلغ . كغم لحم/دينار 0324.14رأس المال والعمل واألرض واألعالف الخضراء والماء والكهرباء بحوالي 
مثل العائد باألسعار كغم لحم والذي ي  /دينار 2004.33 متوسط سعر بيع الكيلو غرام الواحد من لحم البقر حوالي

من إجمالي العائد  Bوإجمالي تكاليف الم دخالت المتاجر بها  Cوبطرح إجمالي تكاليف الموارد المحلية و.Aالخاصة
Aة ، أمكن تحديد األربحية الخاصD  تم حساب األربحية  نه  أوتجدر اإلشارة الى ، كغم لحم/دينار2446.06بحوالي

المقارنات مع االربحية المتحققة من الكيلوغرام  على مستوى الكيلو غرام الواحد من لحم البقر للمساعدة في إجراء
ار المتساوية التي تجعل من بسبب االختالف في اوزان االبقار لالعم الواحد من لحم البقر في الدوالالخرى، وكذلك

 ...الصعب استعمالها للمقارنة
 
. 

 
 2404إلنتاج لحم البقر لعام  الفنيةالمعامالت (:2)جدولال

 للكيلوغرام لحم البقر/ الكمية  عناصر اإلنتاج الم دخالت

 الم دخالت المتاجر بها

 كغم 0.23 األعالف المركزة -:أوالً 

 :لقاحاتاألدوية وال -:ثانياً 

 مللتر 4.44 تايلوسين

 مللتر 4.40 سوبر آي فومك

 مللتر 4.0 البنسلين سترتومايسين

 مللتر 4.03 (خافض حرارة)فنيل بولتازون 

 مللتر 4.0 أوكسي تتراسايكلين

 مللتر 4.44 (أبو صفار)بيوتالكس 

 مللتر 4.402 (FMD)لقاح الحمى القالعية 
 مللتر 4.444 (B.L)لقاح الجمرة العرضية 

 مللتر 4.402 (H.S)لقاح الحمى النزفية 

 مللتر 4.440 لقـاح الطاعون البقري

 الموارد المحلية

 :رأس المال  -:أوالً 
تكاليف شراء )رأس المــــال العامل  

 (العجول

 دينار 0604.24

تكاليف إنشاء )رأس المـــال المستثمر
 (الحظيرة

 دينار 202.21

العمــــل    -أ      :العمــــــل -:ثانياً 
 الدائــم

 ساعة 4.624

 ساعة 4.401 العمــــل المؤقت -ب 

 كغم 2.20 األرض -:ثالثاً 

 2م 4.66 األعالف الخضراء-:رابعاً 

 ـــــــــــــــــــ الماء والكهرباء -:خامساً 

 .من اعداد الباحث باالعتماد على استمارة االستبيان -:المصدر
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 .باألسعار الخاصة( ميزانية الحقل)تكاليف عناصر اإلنتاج والعائد  ):6)جدول ال                        

 كغم/  كلفةالعنصراإلنتاجيدينار سعر الوحدة الواحدة عناصر اإلنتاج 

الم دخالت 
 المتاجر بها

 
Tradable 

Inputs 

 

B 

 2304 كغم/دينار   444 ةاألعالف المركز -:أوالً 

 :األدوية واللقاحات -:ثانياً 

 2.43 مللتر/دينار    00.6 تايلوسين

 2.44 مللتر/دينار    022 سوبر آي فومك

 4.60 مللتر/دينار   46.0 البنسلين سترتومايسين

 3.34 مللتر/دينار   00.6 فنيل بولتازون

 6.20 مللتر/دينار62.04 أوكسي تتراسايكلين

 04.44 مللتر/دينار 622.3 بيوتالكس

 6.44 مللتر/دينارFMD 214.16لقالعيةالقاح الحمى
 4.0 مللتر/دينار B.L 44لقاح الجمرة العرضية 

 4.3 مللتر/دينار H.S 44لقاح الحمى النزفية 

 4.4 مللتر/دينار  244 لقاح الطاعون البقري

    2333.44           وعـــــــــــمـــــمجـال

 الموارد المحلية
 

Domestic 

Resources 

 

C 

 :رأس المال -:أوالً 

 604.03 (4.44×0604.24) رأس المال العامل-1

 41.42 (4.44×202.21) رأس المال المستثمر-2

 344.42 ساعة/دينار0460.21 العمل الدائم-:العمأل -:ثانياً 

 02.64 ساعة/دينار2264.46 العمل المؤقت-ب

 01.44 2م/ دينار     34 األرض -:ثالثاً 

 440 كغم/دينار 224 األعالف الخضراء -:رابعاً 

 46.24  الماء والكهرباء -:خامساً 

 0324.14  مجموعكلفةالم دخالتالمتاجربها

 A  2004.33العائد 
 D  2446.06األربحية الخاصة 

 .واستمارة االستبيان(2)من اعداد الباحث باالعتماد على بيانات جدول  -:المصدر

تعكس األسعار اإلجتماعية سعر السلعة : (األسعار اإلجتماعية)تحليل السياسة حساب الصف الثاني لمصفوفة 
بالعملة المحلية في حالة عدم وجود تشوهات في سعر الصرف للعملة المحلية مقابل العملة األجنبية، وكذلك إذا 

. قتصاد في حالة توازن عام،فإن األسعار السائدة تمثل األسعار اإلجتماعيةكانت األسواق في حالة منافسة كاملة واإل
اإلقتصاد العراقي بسبب اإلستمرار بسياسات التدخل الحكومي في القطاع الزراعي،  ولعدم توافر هذه الشروط في

مكن تماعية ال ي  ن األسعار اإلجأوبما (.2444،السعيدي) (أسعار الظل)مثل أسعار التوازن فإن أسعار السوق ال ت  
ً تقريبية لألسعار من السوق المحلي، لذا تم اللجوء الى األسعار الحدودية والتي ت   إيجادها مباشرةً  عطي أرقاما

 .(Isabella،0114) -:المعادلة اآلتية حتساب أسعار المساواة لإلستيراد على وفقإاإلجتماعية، حيث تم 
IPP = BP(cif)*ER+ HCP +TCBM+IC–TCFM-TPC 

سثثعر الصثثرف = ER ،السثثعر الحثثدودي لإلسثثتيراد=BP (cif)، لمسثثاواتي لإلسثثتيراداالسثثعر =  IPP -:ث إن حيثث
 تكثثثاليف= IC.تكثثثاليف النقثثثل مثثن الحثثثدود الثثثى السثثثوق=TCBM .تكثثثاليف التحميثثثل والمناولثثثة= HCP،التثثوازني
الثثوزن أثنثثاء  لفقثثد فثثيا)تكثثاليف التصثثنيع = TPC .تكثثاليف النقثثل مثثن المزرعثثة الثثى السثثوق= TCFM.التثثأمين

اآلتي يوضح تعديل األسعار العالمية للحثم البقثر الثى القيمثة المسثاواتية لإلسثتيراد عنثد بثاب (0)والجدول رقم(.التجهيز
 ..2404المزرعة للعام 
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 عند باب المزرعة لالستيرادتعديل األسعار العالمية للحم البقر إلى القيمة المساواتية  (:0)جدول ال                        

 Cifلد السعر اإلستيرادي للب

× 
 طن/ دوالر     6233.42

 دوالر/ دينار           0044 دوالر/ سعر الصرف التوازني دينار 
 طن/ دينار   6440442.3 بالدينار العراقي Cifسعر اإلستيراد = 
كلفة النقل والتحميل من الميناء الى المخازن + 

 الرئيسية
 طن/ دينار           04444

زرعة الى المخازن كلفة النقل من باب الم
 الرئيسية

 طن/ دينار          64444

القيمة المساواتية لإلستيراد عند باب = 
 المزرعة

 طن/ دينار    6431442.3

 .2444.2441.2404نشرة الشهرية السعار السلع الصادرة عن البنك الدولي ال -:المصدر
 
بعثد إضثافة تكثاليف النقثل  والثذي بلثغ متوسثطه   2404ام لعث البقثريقد تم إعتماد السعر العثالمي ألفضثل أنثواع اللحثم ل

 (.2441.2404 ،2444،النشثرة الشثهرية السثعار السثلع)طن/دوالر 6241،42والتأمين وصوالً إلى الحدود حوالي 
وتم تعديل هذا السعر إلثى سثعر الصثرف التثوازني للثدينار العراقثي مقابثل الثدوالر األمريكثي المحثدد بواسثطة المثزاد 

. 2404دوالر تقريبثاً كمتوسثط لعثام /دينثار  0044البنثك المركثزي العراقثي والثذي بلثغ  اديرهي ث تثيلعمالت الالعلني ل
مثثع األخثثذ بنظثثر اإلعتبثثار كلفثثة النقثثل والتحميثثل وبعثثد طثثرح تكثثاليف النقثثل مثثن بثثاب المزرعثثة الثثى المخثثازن الرئيسثثة 

طثثثن أي مثثثا /دينثثثار6431442.3 والبالغثثثةنحصثثثل أخيثثثراً علثثثى القيمثثثة المسثثثاواتية لإلسثثثتيراد عنثثثد بثثثاب المزرعثثثة 
والتثي تثثم حسثثابها  االقتصثثادية االجتماعيثثةميزانيثة الحقثثل باألسثعار (4)ويوضثثح الجثثدول .كغثم/دينثثار6431.44يعثادل
 ..(.2444،اليساني:)النحواآلتي على
 

 .باألسعار اإلجتماعية( ميزانية الحقل)تكاليف عناصر اإلنتاج والعائد  (:4)ولالجد

 سعر الوحدة الواحدة اجعناصر اإلنت+ 
 كلفة العنصر اإلنتاجي

 كغم/ دينار

الم دخالت 
 المتاجر بها

 
Tradable 

Inputs 

 

F 

 6410 كغم/دينار    344 األعالف المركزة -:أوالً 
 ً   :األدوية واللقاحات -:ثانيا

 تايلوسين-1
 0044×مل /دوالر4.4214)

 (دوالر/دينار
 مللتر/دينار 60.40=  

0.20 

 آي فومك سوبر-2
 0044×مل /دوالر 4.42)

 (دوالر/دينار
 مللتر/دينار42.3= 

6.64 

 البنسلين سترتومايسين-3

 0044×مل /دوالر 4.4624)
 (دوالر/دينار

 مللتر/دينار 00.24= 
0.02 

 فنيل بولتازون-4

 0044×مل /دوالر 4.46)
 (دوالر/دينار

 مللتر/دينار 64.0= 
4.33 

 اوكسي تتراسايكلين-5
 0044×مل /دوالر4.4011)

 (دوالر/دينار
 مللتر/دينار26.40= 

2.60 

 بيوتالكس-6
 0044×مل /دوالر4.644)

 (دوالر/دينار
 مللتر/دينار641.1= 

02.11 

 (FMD)لقاح الحمى القالعية-7
 0044×مل /دوالر 4.0)

 (دوالر/دينار
0.00 
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 مللتر/دينار 004=                         

 (B.L)لقاح الجمرة العرضية -8
 0044×مل /دوالر4.40)

 (دوالر/دينار
 مللتر/دينار 02.2= 

4.62 

 (H.S)لقاح الحمى النزفية -9
 0044×مل /دوالر 4.40)

 (دوالر/دينار
 مللتر/دينار 02.2= 

4.43 

 لقاح الطاعون البقري -11
 0044×مل /دوالر4.000)

 (دوالر/دينار
 مللتر/دينار031.12= 

4.32 

           6062.03 مجموع كلفة المدخالت المتاجربها

الموارد 
 المحلية
 

Domestic 

Resources 

 

G 

 :رأس المال -:أوالً 
 رأس المال العامل-0

 060.42 كغم/دينار( 4.04×0604.24)

 20.24 كغم/دينار( 4.04×202.21) رأس المال المستثمر-2

العمل  -أ       :العمــل -:ثانياً 
 الدائم

 344.42 ساعة/دينار  0460.21

 02.64 ساعة/دينار  2264.46 العمل المؤقت-ب

 01.44 2م/دينار      34 األرض -:ثالثاً 

 440 كغم/دينار 224 األعالف الخضراء -:رابعاً 

 46.2 ــــــــــ الماء والكهرباء -:خامساً 

 0222          مجموع كلفة الموارد المحلية

  E              6431.44العائداإلجتماعي 
 H -141.10ة األربحية اإلجتماعي

 .واستمارة االستبيان(2)من اعداد الباحث باالعتماد على بيانات جدول  -:المصدر

ن تثم حسثاب وتقيثيم التكثاليف والعوائثد باألسثعار الخاصثة واإلجتماعيثة أبعثد :مناقشة نتائج مصفوفة تحليل السياسةة
ربحيثة فوفة وإسثتخالص مؤشثرات األيمكن على أساسها بناء مصفوفة تحليل السياسة ووضع تقديرات لعناصر المصث

والمثوارد المحليثة  Jوتكاليف الم دخالت المتثاجر بهثا  Iوتحويالت كل من العائد  Hربحية اإلجتماعية واأل Dالخاصة 
K  وكذلك التحويالت الصافيةL  شثتقاق بعثض المعثامالت التثي يمكثن إوكثذلك يمكثن  (3(كما موضح في جدول رقثم

التدخل الحكومي في ن ظثام السثلعة والتثي تشثمل معثامالت الحمايثة ومعثامالت األربحيثة  من خاللها قياس تأثير سياسة
 .(2)ومعامالت التنافسية، والموضحة في جدول رقم

 .كغم/ مصفوفة تحليل السياسة للكيلوغرام الواحد من لحم البقر بالدينار  (:3)جدول ال.

 االرباح

 الكلف

  العائد
 الموارد المحلية

اجر المدخالت المت

 بها

D 

2446.06 

C 

0324.14 

B 

2333.44 

A 

2004.33 

االسعار الحقيقية 

 (الخاصة)

H 

141.10 -

G 

0222 

F 

6062.03 

E 

6431.44 

االسعار 

 االجتماعية

L 

6406.40 

K 

040.42- 

J 

034.10 -

I 

6223.00 
 التحويالت

 .6،0،4من اعداد الباحث باالعتماد على بيانات الجدوال  -:المصدر
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والم دخالت  Iن نتائج مصفوفة تحليل السياسة ومن خالل تحويالت العائد بيّ الذي ي   (3)خالل جدوليتضح من                         
كغم لحم، /دينار6223.00جاءت بقيمة موجبة مقدارها Iن تحويالت العائد أ ، Kوالموارد المحلية  Jالمتاجر بها 

نتجين المحليين يحصلون على عوائد عالية نتيجة بأشير الى مما ي   يع منتجاتهم باألسعار الخاصة مقارنة مما لو ن الم 
فإنها جاءت بقيمة  Jأما فيما يخص تحويالت الم دخالت المتاجر بها . كانت األسعار السائدة هي األسعار اإلجتماعية

دخالت المتاجر بها باألسعار الخاصة هيألى إشير وهذا ي  ، كغم/ دينار 034.10-سالبة مقدارها حوالي   ن قيمة الم 
وكذلك الحال بالنسبة . شير إلى وجود دعم للم دخالت المتاجر بهامن نظيراتها باألسعار اإلجتماعية مما ي  أقل 

بينما أشارت نتائج . شير إلى وجود دعم للموارد المحليةفقد جاءت بقيمة سالبة مما ي   Kلتحويالت الموارد المحلية 
ارة موجبة، الى أن إنتاج لحم البقر ـحيث ظهرت بإشكغم، /دينار 2446.06التي بلغت حوالي Dاألربحية الخاصة 

ج المحلي وهذا يتضح من خالل مقارنة سعر بيع الكيلو غرام الواحد نت  حقق أرباحاً خاصة مجزية بالنسبة للم  محلياً ي  
األرباح إلى السعر اإلجتماعي في حين بلغت  المستورد باألسعار العالمية بعد تعديله   من لحم البقر المحلي مع نظيره  

نت   كغم، وجاءت بإشارة سالبة مما يدل على/دينار 141.10-حوالي Hاإلجتماعية ج المحلي ال يحقق أرباحاً أن الم 
بقيمة موجبةإذ بلغت  Lفيما جاءت التحويالت الصافية . فيما لو كانت األسعار اإلجتماعية هي أسعار البيع

نت  كغم مما يدل على أنتأثير السياسة اإلج/دينار6406.40  .ج المحلي على المدى القصيرمالية يصب في مصلحة الم 
ستخراج بعض إ وحسابها، يمكنبعد ان تم تقدير عناصر مصفوفة تحليل السياسة: قياس أثر السياسة التدخلية

المؤشرات هي  المعامالت والمؤشرات اإلقتصادية التي من خاللها يمكن قياس أثر سياسةالتدخل الحكومي وأهم هذه  
- :اآلتي(2)ضحة في جدولكما مو

شير النتائج إلى شتقاقها من عناصر مصفوفة تحليل السياسة، حيث ت  إبعض المعامالت التي تم  (2)يوضح الجدول
مما  0،40والذي ظهر بقيمة موجبة أكبر من الواحد الصحيح بلغت  NPCOأن معامل الحماية اإلسمي للمخرجات 

نتجين في هذه الحالة ج المنت  يدل على وجود حماية إيجابية للم   حلي نتيجة للسياسات المتبعة، وبذلك فان أرباح الم 
شير معامل الحماية اإلسمي ، في حين ي  (اإلجتماعية)صبح أكبر مما لو كانت األسعار هي األسعار العالمية ست  

ن أجارة حيث على وجود إعانة لمستلزمات اإلنتاج القابلة للت 4.44والبالغ  NPCIللم دخالت القابلة للتجارة 

وأشارت قيمة معامل الحماية .األسعار الخاصة للم دخالت القابلة للتجارة أقل من نظيرتها باألسعار اإلجتماعية
إلى أن األثر المشترك للتحويالت على اإليرادات وم دخالت السلع القابلة للتجارة يزيد 3.42والبالغة  EPCالفّعال

مستويات اإلقتصادية المثالية، أي أن القيمة المضافة باألسعار الخاصة هي إلى ما فوق ال( دعم)من األرباح الخاصة 
 .Scott r)تبعةأكبر من القيمةالمضافة باألسعار اإلجتماعية وهذا مؤشر على وجود دعم من لدن سياسة الدولة الم  

راق يستفيد من سياسة إلى أن ن ظام سلعة لحم البقر في الع 2.44-البالغة  PCقيمة معامل األربحية  شيروت  (2446،
 . التدخل

نت  .الحكومي لتحقيق أرباحاً خاصة أكبر على حساب األرباح اإلجتماعية  ج بينما أشارت قيمة معامل نسبة إعانة الم 
نت ج المحلي بنسبة إلى أن هناك % 11.60والبالغة  ناتج عن سياسة التدخل الحكومي مقارنة  %11.60دعم للم 

نتج عن طريق التدخل الحكوميبالحالة التي ينعدم فيها ا وجاءت قيمة نسبة التكاليف الخاصة بقيمة أقل من . لدعم للم 
 A - Bتحصل عليهان صافي القيمة المضافة باألسعار الخاصة الم  أحيث تشير إلى  4.63الواحد الصحيح مقدارها 

حقق أرباحاً ي هذه المشاريع ي  أي إن اإلستثمار ف. والمستثمرة في مشاريع إنتاج لحم البقر تفوق تكاليف اإلنتاج
 DRCوأشار معامل كلفة المورد المحلي .Dج المحلي وهذا ما أكدته نتيجة الربحية الخاصةنت  مجزية للم  

وقد بية،إلى أن العراق ال يتمتع بالمنافسة الدولية في إنتاج لحم البقر ومن ثم ال يتمتع بالميزة النس 2.60والبالغ قيمته 
الفرصة  أي أن كلفة. إنتاجية الموارد المحلية بشكل كبير مقارنة مع مثيالتها في دول العالم يعود ذلك إلى إنخفاض

على مربح غير عد هذا النشاط البديلة إلستعمال الموارد المحلية ستتجاوز قيمتها المضافة باألسعار اإلجتماعية، وي  
، وهذا ينعكس بصورة إرتفاع السعر المحلي نتيجة إلرتفاع تكاليف (Stefan ،2446)يةجتماعر اإلمستوى األسعا

نتاج إمكن من خاللها النهوضبواقع نتائج الدراسة التي ي  اذ تم التوصل الى بعض التوصيات وفق . اإلنتاج المحلية
ياسة تقوم على دعم األمن الغذائي في البلد تقترح الدراسة أن ت بنى س-:يوصي الباحث بما يأتي لحم البقر في العراق

نت ج المحلي في المدى القصير على أمل أن يتحسن أداؤه  وي صبح منافساً على  ومن الممكن أن تقوم الدولة بإعانة الم 
  ضرورة توفير مستلزماتالمستوى العالمي في المديين المتوسط والطويل، فضالً عن 

يض سعر الكيلو غرام الواحد من لحم البقر لمنافسة األسعار المنخفضة لسعر اإلنتاج بأسعار منخفضة لمحاولة تخف
وكذلك ..تربيةاالبقاروالتسليف لمشاريع  القروضالتوسع في برامج و الكيلو غرام الواحد من لحم البقر المستورد

تشجيع اإلنتاج المحلي و قنتاج لحم البقر في العراعد سلعة منافسة إللحم البقر من الخارج ألنه ي   إستيرادتنظيم يجب 
ن بيّ للمنتجين كما ت   إقتصاديةنها تحقق أرباحاً كتفاء الذاتي من هذه السلعة إلمن لحم البقر ومحاولة الوصول الى اإل

 .من معامل األربحية اإلجتماعية
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ABSTRACT 
 Livestock production generally and beef production in particular is characterized by the 

underdevelopment. Of the modes of its production and the low productivity of factors of 

production in addition to the lack. Of farmers skills which all of them affected on the 

size of beef production in Iraq. This was reflected on the need for the beef import to fill 

the gap between domestic demand and domestic production. The objective of this study 

is to calculate private and social profitability coefficients and comparative advantage 

coefficient for beef in Iraq. This was achieved by using policy analysis matrix, PAM, 

technique through which the efficiency, profitability and the competitiveness of domestic 

beef production on world level can be determined. By estimation of policy analysis 

matrix elements, revenue transfers I, tradable input transfers J, factors transfers K, were 

calculated which were 3276.11 dinars/1kg.beef, -465.91 dinars/1kg beef and -101.02 

dinars /1kg beef consecutively. Net transfers L, was about 3843.04 dinars/1kg. beef 

which could be explained that government intervention was in favor of beef producers in 
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                        short run, The results also showed that domestic producer gets economic profits by 

investing in beef projects and Iraq does not achieve a comparative advantage in beef 

production in spite of positive protection for domestic beef producer and subsidiesfor 

tradable inputs , The study concluded some recommendations most important of which is 

to adopt tradable input subsidy in short run in the hope that producer performance will 

improve and becomes competitive on the world level in the medium and on the long run. 
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