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 الخالصة

ست اثر سٌاسات منظمة التجارة العالمٌة فً الصادرات الزراعٌة فً لقد تعددت االراء التً در 
الصادرات الى تلك البلدان النامٌة فمن هذه االراء اشارت الى ان سٌاسات المنظمة عملت على تدنٌة حصة 

البلدان وذلك عكس اثره فً  هذه صالحوبذلك اصبح معدل التبادل التجاري فً غٌر  ،ناتجها المحلً االجمالً
توزٌع دخلها القومً على المستوٌٌن الوطنً والعالمً وهو االمر الذي زاد من تخلف البلدان النامٌة  سعة

وثمة اراء اخرى اشارت الى ان لسٌاسات منظمة التجارة العالمٌة فوائد  ،واسهم فً تقدم البلدان المتقدمة
تنتاجها هذا على مبادئ النظرٌة كبٌرة للبلدان النامٌة عكست اثرها فً صادراتها الزراعٌة معتمدة فً اس

االقتصاد السٌاسً عام  هالكالسٌكٌة فً التجارة الخارجٌة التً جاء بها االقتصادي دٌفٌد رٌكاردو فً كتاب
، وفً هذا الشأن اعتمدت الدراسة على فرضٌة مفادها ان لسٌاسات منظمة التجارة العالمٌة تاثٌرات 4141

قبل اقامة بلدان النامٌة حسب طبٌعة هٌاكلها االقتصادٌة وكفاءة نظمها متباٌنة فً الصادرات الزراعٌة فً ال
سٌاسات المنظمة، ومن اجل اثبات فرضٌة البحث تم  اختٌار عٌنة من البلدان النامٌة المنظمة وبعد تعاملها مع 

تماد على شملت كل من )مصر، مورٌتانٌا، تونس، تركٌا، تاٌلند، اندونٌسٌا، المغرب واالردن( وفٌها تم االع
بٌانات السالسل الزمنٌة فً تقدٌر الظاهرة قٌد الدرس ولكل بلد على انفراد كونها تعكس التغٌٌرات الحاصلة 

   .الى اخر بلدمن خصائص وسمات تختلف من  ما لهفً صادراته الزراعٌة بحسب 
 : صادرات زراعٌة، بلدان نامٌة، منظمة التجارة العالمٌةالكلمات الدالة 
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   41/41/1044وقبوله  10/9/1044 تارٌخ تسلم البحث

 
 المقدمة

تعد الصادرات الزراعٌة فيً عيدد كبٌير مين دول العيالم المحيرك االسياس لنموهيا االقتصيادي ليذا عيد           
جههييا ميين اهييم العوامييل التييً تيي دي الييى رفييع وازاليية القٌييود التييً توا البلييدانالعمييل علييى تسييهٌل حركتهييا بييٌن 

معدالت نمو هذا النوع من الصادرات الذي ٌعكس اثره فيً زٌيادة ناتجهيا المحليً ومين هيذا الشيأن سيعت عيدد 
النشاء منظمة التجارة العالمٌة التً ترعى نظام تجاري بعٌد عين  1947العالم الى عقد م تمر هافانا  بلدانمن 

المشياركة ننيذاك حاليت دون اقامتهيا وبيدالا عنهيا تيم التوصيل اليى  البلدانقسامات بٌن تدخالت الدول اال ان االن
عليى ان  1948 كيانون ثيانً عيام 1عقد االتفاقٌة العامة للتعرٌفات والتجارة التً اصبحت سارٌة المفعيول فيً 

ليذا شيهدت مسيٌرة ،  1994 تكون هيذه االتفاقٌية م قتية لحيٌن االتفياق عليى اقامية منظمية التجيارة العالمٌية عيام

ي التييً تعييد ميين اهييم جييوالت الجييات ثمييانً جييوالت ميين المفاوضييات التجارٌيية كييان اخرهييا جوليية االورغييوا
كونها شملت معظم جوانب التجارة الدولٌية كمنتجيات السيلع الزراعٌية والمنسيوجات وتجيارة الخيدمات )الجات(

ر الجيدل حيول االثيار المحتميل وقوعهيا مين وحقوق الملكٌة الفكرٌة واالجيراءات المتعلقية باالسيتثمار، وقيد كثي
االعضاء فً وقت ركيزت فٌيه معظيم الدراسيات عليى ان معظيم الفوائيد المترتبية  البلداناقامة هذه االتفاقٌة فً 

على تحرٌر الصادرات ستكون من نصٌب البلدان المتقدمة فً حيٌن ان البليدان النامٌية سيتتحمل اعبياء اضيافٌة 
مين المكاسيب مقارنية بالمكاسيب التيً تحصيل علٌهيا  منخفضيةوتحصيل عليى نسيب بسبب تطبٌق هذه االتفاقٌة 

البلدان المتقدمية، وذليك عكيس نثياره فيً تراجيع م شيرات االمين الغيذائً للبليدان النامٌية والسيٌما البليدان التيً 
عار ـالخارجٌة وخدمتها وتقلبيات اسي تعتمد على مورد واحد والبلدان منخفضة الدخل رافق ذلك زٌادة مدٌونٌتها

جعليت اغليب البليدان النامٌية مسيتوردة  عار الفائيدة وميا قيادت الٌيه هيذه المتغٌيرات التيًـالصرف وتشوهات اس
البلدان فً حيٌن تركيزت منيه فيوائ   للغذاء والسٌما القمح الذي ٌعد اكثر انواع المحاصٌل اهمٌة بالنسبة لهذه

  واالرجنتٌن، وهذه الفوائ  مكنت رة فً كل من الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة وكندا واسترالٌاانتاجٌة كبٌ
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انفيياا ميين تكييوٌن نمييط سييوقً لصييادراتها ميين المحاصييٌل السييتراتٌجٌة اقييرب الن ٌكييون نمييط  البلييدان المييذكورة
مٌيية ميين المنتجييات فييً طبٌعيية القٌييود التييً تواجييه صييادرات البلييدان النامشييكلة البحييث تييتلخص  احتكييار القليية.

الزراعٌيية والتييً تتمثييل فييً تييدنً مقييدرتها علييى زٌييادة وتنوٌييع انتاجهييا وصييادراتها الزراعٌيية بفعييل مجموعيية 
ومنهيا خارجٌية تتعليق  ،عوامل منها داخلٌة تتمثل فً عدم كفاءة اداء سٌاساتها المحلٌة المعتميدة فيً هيذا الشيأن

ومنهييا اقامية تكيتالت حمائٌية لمنتجاتهيا الزراعٌية فضيال عيين بطبٌعية السٌاسيات التيً تعتميدها البليدان المتقدمية 
سٌاسات منظمة التجارة العالمٌة التً تمثلت فً رفع اسعار المنتجات الزراعٌة التيً تسيتوردها البليدان النامٌية 
عقب خف  الدعم الممنوح عن صادرات البلدان المتقدمة من المنتجات الزراعٌة وتحوٌل العدٌد مين الحيواجز 

معيدالت التبيادل التجياري الزراعيً ، االمير اليذي جعيل البليدان وتدهور  ،كمركٌة الى تعرٌفات كمركٌةغٌر ال
النامٌة فً موقف منافس ميع البليدان المتقدمية، وبيذلك اصيبحت غٌير قيادرة عليى تصيمٌم سٌاسياتها التصيدٌرٌة 

انفييا نثيياراا اقتصييادٌة غٌيير  وبمييا ٌتفييق مييع ظروفهييا واهييدافها الوطنٌيية لييذا احييدثت العوامييل المييذكورة اعٌييةالزر
 .اهمهيا صيادراته مين المحاصيٌل الزراعٌيةمرغوب بها فً اداء القطاع الزراعً النامً وفً مجياالت عدٌيدة 

ومن هذا الشان تتضح اهمٌة دراسة واقع الصادرات الزراعٌة فً عدد من البلدان النامٌية بظيل تيأثٌر سٌاسيات 
والثانٌية عقيب انشياء   1980-1994التيً سيبقت انشياء المنظمية منظمية التجيارة العالمٌية خيالل ميدتٌن االوليى

دراسييية الطيييائً مييين اهيييم البحيييوث والدراسيييات التيييً اجرٌيييت فيييً هيييذا الشيييأن  .1995 -2010المنظمييية
منظمية التجيارة العالمٌية سيٌ دي اليى حصيولها  فيًدخول البلدان النامٌية أن بالتً اوضحت  (2004)ومنصور

الزراعٌة التً لهيا المقيدرة التنافسيٌة والخبيرة فيً االسيواق  منتجاتهارات على بع  المكاسب منها زٌادة صاد
العالمٌيية وخلييق فييرص عمييل جدٌييدة لالسييتثمار االجنبييً فييً هييذه الييدول اال لن هييذا االنضييمام سييوف ٌلحييق 

ومنهيا باالقتصاد العربً والنامً خسائر خطٌرة بسبب االختالف الواضح بيٌن االقتصيادٌٌن )النيامً والمتقيدم( 
ادة لسعار المنتجيات الزراعٌية نتٌجية لخفي  اليدعم الممنيوح لانتياع الزراعيً وهيذا لدى اليى ارتفياع قٌمية زٌ

واردات البلدان العربٌة مما ٌ دي الى تيدهور فيً معيدالت التبيادل التجياري فيً تليك البليدان، وان ميا تضيمنته 
ٌيية سييٌ دي الييى ان البلييدان ميين توجييه عييام نحييو الغيياء حصييص الييورادات ميين البلييدان العرب (1994) الجييات

 (2007) وبٌنيت دراسية المحٌشيً، سوف تفقد قدرتها على جذب االستثمارات واالستٌرادات االجنبٌية لمتقدمةا

اليدول هيذه ستتأثر فً ظل تنفٌيذ اتفاقٌية التجيارة العالمٌية التيً تليزم فً البلدان النامٌة بأن الصادرات الزراعٌة 
واعتمادها عليى االتفاقٌيات التفضيٌلٌة ميع المصيالح التجارٌية وهيذا ا مير بتخفٌ  اعانات المنتجات الزراعٌة 

لسهم فً زٌادة قٌمة االنتاع وارتفاع لسعار المنتجات الزراعٌية المصيدرة مميا ادى اليى حيدوث اضيرار كبٌيرة 
لألفراد من اصحاب اليدخول المنخفضية فيً اليدول المسيتوردة. وبٌنيت الدراسية بيأن لسٌاسيات منظمية التجيارة 

جوليية  علييى الييرغم ميين انو ،( لثيياراا سييلبٌة فييً صييادرات المنتجييات الزراعٌيية للبلييدان النامٌييةWTOلعالمٌيية )ا

مفاوضات التجارٌة نحو تخفٌ  الحوافز امام التجارة العالمٌية وميع ذليك فً الاورغواي اسهمت اسهاماا كبٌراا 
مين عيدم  بسيبب حاليةواق البليدان المتقدمية البلدان النامٌة الٌزالون غٌر قادرٌن على اختراق اسيالعدٌد من فان 

تياثٌر جولية لي ان وصيولها اليى اسيواق البليدان المتقدمية، ضيمان الٌقٌن بالنسبة للصادرات الزراعٌة من اجل 
( "لثيير التنظييٌم الجدٌييد للتجييارة الدولٌيية علييى ا ميين 1996وبٌنييت دراسيية الصييعٌدي ) ،االورغييواي كييان بطٌئيياا 

وضح فٌها بأن ا من الغذائً العربً جزٌء رئٌٌس من ا مين القيومً العربيً ولي الغذائً فً الوطن العربً" ل
تدهور فٌه ٌعنً حدوث تدهور فً بنٌان االمن القومً. لميا عين التغٌير ا خٌير فيً تنظيٌم التجيارة الدولٌية فقيد 

تهدفت بصيفة والتيً اسي 1995 إليى منظمية التجيارة العالمٌية  1947 حولت بموجبه االتفاقٌة القدٌمة الجات فً

عامة إلغاء القٌود والمعوقات النوعٌة والكمٌة كافية التيً تعتير  التجيارة الدولٌية بيٌن اليدول ا عضياء فضيالا 
عيين خفيي  التعرٌفييات الكمركٌيية علييى الييواردات الزراعٌيية وتخفييٌ  الييدعم الييذي تمنحييه الحكومييات لانتيياع 

 1990 ملٌيار دوالر عيام 133االوربٌة بنحو الزراعً والصادرات الزراعٌة التً بلغت كلفتها فً دول السوق
مين  %2 ( بلغيت تكلفية اليدعم الزراعيً نسيبة قيدرهاOECDوفً دول منظمة التعياون االقتصيادي والتنمٌية )

ناتجها المحلً االجمالً، وفً هيذا الشيأن نصيت اتفاقٌية الزراعٌية عليى اليزام اليدول ا عضياء بتخفٌيف اليدعم 
جياالت معٌنية نصيت عليى حظير تقيدٌم لي دعيم جدٌيد للصيادرات الزراعٌية المحلً لمنتجاتها الزراعٌة وفيً م

ميين قٌميية الييدعم ا جمييالً للصييادرات. إن حصييٌلة  %36 وخفيي  إعانييات تصييدٌر السييلع الزراعٌيية وبنسييبة

العوامل المذكورة لسهمت لٌضاا بتأثٌرات غٌير اٌجابٌية فيً المنتجيات الزراعٌية العربٌية، منهيا انخفيا  معيدل 
تً من الغذاء وزٌادة االعتماد عليى اسيتٌراد الميواد الغذائٌية مين الخيارع مميا سياهم ذليك فيً تيدنً االكتفاء الذا

قٌمة االستثمارات وانخفا  الصادرات الزراعٌة، ا مر الذي عكس لثره فً رفع معدالت العجز فً المٌيزان 
 (2002) سة عبد المجٌد درا وبٌنت ، 1991 ملٌار دوالر عام 19.1 التجاري الزراعً العربً الذي بلغ نحو

عن "لثر لتفاقٌة لورغواي فً تجارة السلع الزراعٌة للبليدان النامٌية" فقيد تطرقيت إليى اتفاقٌية التجيارة الدولٌية  
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ٌ ن فٌهييا لن  ونثارهييا االقتصييادٌة بشييكل عييام، وواقييع تجييارة السييلع الزراعٌيية للبلييدان العربٌيية بشييكل خيياص. وبيي
من لجمالً قٌم صيادراتها فيً حيٌن بلغيت اليواردات الزراعٌية  %3.5 تهالصادرات الزراعٌة العربٌة تبلغ نسب

ٌ نت هيذه النسيب ضيعف هٌكيل الصيادرات  1998 من لجمالً قٌم وارداتها خالل عام %12.9 العربٌة نسبة وب

الزراعٌة مقارنة بهٌكل الواردات الزراعٌية ووصيفت هيذه اليدول بأنهيا دول عجيز فيً المٌيزان التجياري، مميا 
، فيً 1995 لى السلع الزراعٌة العربٌة عقيب ارتفياع ا سيعار العالمٌية للسيلع الزراعٌية بعيد عيامعكس لثره ع

مما لدى إلى تيدنً عوائيد صيادرات البليدان   1996-2000 حٌن لتجهت هذه ا سعار إلى التناقص خالل المدة

ة البليدان المتقدمية لتغٌيرات العربٌة وٌعود هذا االرتفاع واالنخفا  إلى زٌادة القدرة التنافسيٌة وسيرعة اسيتجاب
االحتٌياطً اليدولً مين المنتجيات الزراعٌية إليى لكثير مين النصيف فيً السوق العالمٌية. ورافيق ذليك انخفيا  

والتييً ترغييب البلييدان المتقدميية ميين تحقٌييق هييذا ا ميير للييتخلص ميين لعبائييه.  1999-2000 تقرٌبيياا خييالل المييدة

بيات لكثير قلقياا لليدول التيً تعيانً مين تفياقم حالية العجيز مين  ونتٌجة لذلك فإن مسيتقبل المنتجيات الزراعٌية قيد
المنتجييات الزراعٌيية التييً تمثلييت فييً انخفييا  االنتاجٌيية الزراعٌيية وتييدنً افداء التصييدٌري وانخفييا  الييدخل 
ٌ ن ذليك وجيود نثيار سيلبٌة لتجيارة السيلع الزراعٌية فيً اقتصيادٌات البليدان العربٌية  ، المزرعً لهذه البليدان وبي

بييأن منظميية التجييارة العالمٌيية لييم تييتمكن ميين تحرٌيير المبييادالت التجارٌيية ،  (2002) دراسيية الكييواز لوضييحتو

بصورة عادلة ولجمٌع ا طراف المتعاقدة  ن المنافع االقتصادٌة ترتبت للدول المتقدمية بعكيس اليدول العربٌية 
لمً الجدٌيد ومين هيذه التيأثٌرات فكان حصادها غاٌة فً السلبٌة وذلك بسبب اندماجها فيً النظيام التجياري العيا

السلبٌة فقدان المعاملة التجارٌة لصيادرات اليدول العربٌية فيً لسيواق اليدول المتقدمية فضيالا عين لن صيادرات 
المنتجات الزراعٌة لم تحظ بتخفٌضات كمركٌة، واالرتفاع المسيتمر فيً لسيعار السيلع الغذائٌية المسيتوردة مين 

نبٌية عليى ا سييواق العربٌية والحياق لضيرار فٌهييا. ولشيار الباحيث إلييى لن البليدان العربٌية وسيٌطرة السييلع االج
انضمام الدول العربٌة إلى هذه المنظمة رغم السلبٌة التً تعانً منها هيو لفضيل مين عدميه  ن هيذا االنضيمام 

قارنية ٌمكن الدول العربٌة من مجاراة االنفتاح العالمً لألسواق لتحقٌق نيوع مين الربحٌية وليو ٌكيون هامشيٌاا م
ٌ نت الدراسة لن انفتاح اسواق الدول العربٌية عليى العيالم الخيارجً هيو لوسيع مين انفتاحهيا  بالدول المتقدمة. وب

ٌهدف البحث اليى دراسية واقيع الصيادرات الزراعٌية بظيل تيأثٌر سٌاسيات منظمية بعضها على البع  االخر. 
 .1040 -4910التجارة العالمٌة فً بع  البلدان النامٌة خالل المدة 

 
 مواد البحث وطرائقه

 منهج البحث : 
اعتمييد البحييث فييً منهجييه علييى اسييلوب الييربط بييٌن اتجيياهٌن االول )وصييفً( ٌسييتند الييى  أسلللوا البحللث : -1

الدراسات النظرٌة التً درست الموضوع نفسه والثانً )كميً( ٌسيتند اليى طرائيق االقتصياد القٌاسيً واسيالٌبه 
 لتقٌٌم الجانب التجرٌبً من الدراسة .ومن ثم تفسٌر نتائج االسلوب الكمً 

اثبيات فرضيٌة البحيث وتطبٌيق الجانيب الكميً ولغير  مما تقيدم اختيار البلدان النامية موضوعة البحث : -2
فً الدراسة ثم اختٌار عدد مين البليدان النامٌية لتكيون عٌنية لدراسيتنا وهيً )مصير، مورٌتانٌيا، تيونس، تركٌيا، 

ومين اجيل اثبيات فرضيٌة البحيث التيً نصيت عليى ان لسٌاسيات منظمية  ردن(.تاٌلند، اندونٌسٌا، المغيرب واال
حسيب طبٌعية هٌاكلهيا االقتصيادٌة التجارة العالمٌة تاثٌرات متباٌنة فً الصادرات الزراعٌة فيً البليدان النامٌية 

لقٌاسيٌة ليذا اسيتخدمت عيدد مين النمياذع ا ،مع سٌاسيات المنظميةقبل اقامة المنظمة وبعد تعاملها وكفاءة نظمها 
لت كييد صييحة فرضييٌة البحييث وتعكييس الهٌكييل النظييري للمشييكلة االقتصييادٌة قٌييد الييدرس لي تصييوٌر العالقيية 
الرابطة بيٌن سٌاسيات منظمية التجيارة العالمٌية والصيادرات الزراعٌية لعيدد مين البليدان النامٌية والمسيتمدة مين 

ا المتعليق بتحدٌيد اثير سٌاسيات منظمية وفيً موضيوع دراسيتن. مفاهٌم النظرٌة االقتصادٌة والدراسات السيابقة 
والمنطيق التجارة العالمٌة فً الصادرات الزراعٌة فً بلدان نامٌة مختارة فان العدٌد من الدراسات االقتصادٌة 

بظيل اليى ان المتغٌيرات االتٌية هيً اكثير المتغٌيرات التيً تي ثر فيً الصيادرات الزراعٌية  االقتصادي ٌشيٌران
 -:العالمٌة تأثٌر سٌاسات منظمة التجارة

العٌنية  بليدانفيً )ملٌيون دوالر( (: لقد تيم االعتمياد عليى قيٌم الصيادرات الزراعٌية Yالمتغٌر المعتمد ) –اوال 

 كمتغٌر معتمد خالل مدة البحث.
المتغٌرات المستقلة: لقد تم االعتماد عليى المتغٌيرات االقتصيادٌة االتٌية بوصيفها المتغٌيرات التيً تي ثر  –ثانٌا 

 وهً:بظل تأثٌر سٌاسات منظمة التجارة العالمٌة الزراعٌة فً الصادرات 
 نسبة مئوٌة X1   االنفتاح االقتصادي الزراعً -ل
 ملٌون دوالر X2  العجز فً المٌزانٌة العامة للدولة     -ب
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 نسبة مئوٌة X3    نسبة االكتفاء الذاتً-جـ
 نسبة مئوٌة X4    سعر الصرف االجنبً-ء
 ملٌون دوالر X5           ً قٌم االنتاع الزراع -هـ
  ملٌون دوالر X6    معدل التضخم     -و

 لذا فان الشكل الرٌاضً للنموذع المقدر هو 
Y=F(X1,X2,X3,X4,X5, X6) 

 نموذع قٌاسً ٌاخذ الصٌغة االتٌة:ابصٌغة ننفاا وبذلك ٌمكن صٌاغة العالقة الموضحة 
Yi=B0+B1X1+B2X2+B3X3+B4X4+B5X5+B6X6+Ui 

-1994والتً قسمت على مدتٌن شملت االولى  1980-2010 دراسة سلسلة زمنٌة مداها واحد وثالثٌن عاماتضمنت ال

تحلٌيل فٌهيا اعتميد  مام اليى المنظميةضيفترة بعد االن  1995-2010والثانٌة المنظمة  االنضمام الىفترة قبل  1980
كونهيييا تعطيييً افضيييل  OLSة االنحيييدار الخطيييً المتعيييدد وباسيييتخدام طرٌقييية المربعيييات الصيييغرى االعتٌادٌييي

 التقدٌرات الخطٌة غٌر المتحٌزة والتً غالبا ما تتفق ومنطق النظرٌة االقتصادٌة.
 

  النتائج والمناقشة

توضٌح نتائج التحلٌيل الكميً  تم: قبل االنضمام الى منظمة التجارة العالمية 1980-1994 المدة االولىاوالً : 
وكميا فيً الجيدول فيً الميدة اعياله عٌنية الدراسية  بليدانلزراعٌية فيً  ثر العوامل االقتصادٌة فً الصادرات ا

فً التاثٌر االٌجابً فً الصيادرات  X1الى معنوٌة متغٌر االنفتاح االقتصادي الزراعً الذي تشٌر نتائجه ( 1)
. وحيدة  0.454الزراعٌة فً كل من تاٌلند واندونٌسيٌا واالردن وقيد بلغيت مرونية المتغٌير الميذكور فيً تاٌلنيد 

   تحسب المرونات فً الدوال الخطٌة بالطرٌقة االتٌة :







Y

X
Biep

وهذه القٌمة تعنً لن زٌادة معدل االنفتياح     

وحيدة  %0.454ت دي الى زٌادة الصادرات الزراعٌة فٌها وبنسبة  %1 االقتصادي الزراعً فً تاٌلند وبنسبة
زٌييادة الحاصييلة فييً معييدل الوحييدة وهييذه القٌميية تعنييً لن   0.447 وبلغييت مرونيية نفييس المتغٌيير فييً اندونٌسييٌا

صيييادراتها الزراعٌييية وبنسيييبة  تييي دي اليييى زٌيييادة %1االنفتييياح االقتصيييادي الزراعيييً فيييً اندونٌسيييٌا وبنسيييبة 
تحسيييب المرونيييات فيييً اليييدوال وحيييدة  1.352نفيييس المتغٌييير فيييً االردن  وحيييدة وبلغيييت مرونييية 0.447%

iepٌيية : اللوغارتمٌيية المزدوجيية بالطرٌقيية االت  معييدل االنفتيياح االقتصييادي  وهييذه القٌميية تعنييً لن زٌييادة

واالشييارة  وحييدة.%1.352تيي دي الييى زٌييادة صييادراتها الزراعٌيية وبنسييبة  %1بنسييبة الزراعييً فييً االردن 
نفتيياح التييً بٌنييت نتائجييه بييأن سٌاسييات اال 2003الموجبيية لمعلميية المتغٌيير المييذكور تتفييق مييع دراسيية اللقمييانً،

االقتصيييادي ورفيييع الحيييواجز والقٌيييود الكمركٌييية تسيييهم فيييً تورٌيييد االسيييتمارات االجنبٌييية الحدٌثييية والمعيييدات 
الرلسييمالٌة والمييدخالت ذوات التقنٌيية عالٌيية الغليية والتييً لسييهمت بتييأثٌرات اٌجابٌيية فييً الكمٌييات المصييدرة ميين 
                                                                         المحاصييييييييييييييييييييييييييٌل الزراعٌيييييييييييييييييييييييييية فييييييييييييييييييييييييييً الييييييييييييييييييييييييييدول المييييييييييييييييييييييييييذكورة انفيييييييييييييييييييييييييياا.

فيً التيأثٌر فيً  X1( المعنوٌة غٌر االٌجابٌية لمتغٌير االنفتياح االقتصيادي الزراعيً 1ولظهرت نتائج الجدول )
وهيذه وحيدة   0.364 وقد بلغت مرونته فيً االوليى ،الصادرات الزراعٌة فً كل من مصر ومورٌتانٌا وتركٌا

 الزراعٌيةٌي دي اليى خفي  صيادراتها  %1 ان زٌادة معدل االنفتاح االقتصيادي فيً مصير بنسيبة القٌمة تعنً
 االقتصيادي الزراعيً وحدة والتيً تعنيً لن زٌيادة معيدل انفتاحهيا 0.427 وحدة وفً الثانٌة %0.364 وبنسبة
وهيذه  ،وحيدة 0.416 ً الثالثيةـوحدة وف %0.427 وبنسبة ،ٌ دي الى خف  صادراتها الزراعٌة %1 وبنسبة

 %0.416 فيي  صييادراتها الزراعٌيية وبنسييبةتيي دي الييى خ %1 القٌميية تعنييً لن زٌييادة معييدل انفتاحهييا بنسييبة

واالشييارة السييالبة لمعلميية هييذا المتغٌيير تجييد تفسييٌرها فييً ان هييذه الييدول تخصييص الجييزء االكبيير ميين  وحييدة.
نميواا  لم تشهدصادراتها الزراعٌة التً انخفا  مما ٌترتب علٌه  ،غٌر زراعٌةاستثماراتها نحو تنمٌة مشارٌع 

الصيادرات الزراعٌية ليدول فيً  بتيأثٌر اٌجيابًٌسيهم ال المتغٌيرجعيل هيذا  وذلكخالل المدة المذكورة اقتصادٌاا 
نفيس  ولظهيرت نتيائج، ولم تظهر معنوٌة المتغٌر المذكور فً كل من تونس والمغرب  ،(2005 )العبد، العٌنة

كيل فيً التيأثٌر االٌجيابً فيً الصيادرات الزراعٌية وفيً  X2الجدول معنوٌة متغٌر العجز فً الموازنة العامية 
زٌيادة  وحيدة وهيذه القٌمية تعنيً لن  0.184 ا ردن وقد بلغت مرونته فً مورٌتانٌاومن مورٌتانٌا، اندونٌسٌا، 

وحيدة  %0.184 تي دي اليى زٌيادة صيادراتها الزراعٌية بنسيبة %1 مقدار العجز فيً مٌزانٌية مورٌتانٌيا بنسيبة
 مٌزانٌتها عنً لن زٌادة نسبة العجز فًوحدة والتً ت  0.135 وبلغت مرونة المتغٌر المذكور فً اندونٌسٌا
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عٌنية الدراسية  بليدان( نتائج التحلٌل الكمً الثير العواميل االقتصيادٌة فيً الصيادرات الزراعٌية فيً 1الجدول )
 (1980-1994) خالل المدة 

Table (1) : Quantative analysis results for the effect of economic factors in 

agricultural exports in sample states for the period 1980-1994 
 الدول

Countries 

Xi X1 X2 X3 X4 X5 X6 نوع الدالة 
Type of 

Function 

 Egypt مصر

0.64 =
2R 

5.26  =F 

1.235 =D-W 

i 0.364 -  0.021- 0.446 - 0.228  1.102-  0.351-  لوغارتمٌة
 مزدوجة
Double 

logramatic t
* 

2.30 -  0.29- 1.78 1.41- 2.19 -  2.33- 

 مورٌتانٌيييييييييييييييييييييييييييييييا
Mauritania  

  0.88   =
2R 
19.67 =F 

2.304 =D-W 

i   -0.427 0.184 0.340 0.201 -0.180 -0.059  لوغارتمٌة
 جةمزدو

Double 

logramatic 

t
* 

-2.12 4.52 5.31 3.09 -2.17 -2.37 

 Tunisia تونس

0.88  =
2R 

19.16  =F 

1.612 =D-W 

i -0.141 -0.085 -0.351 0.465 1.587 -0.170  لوغارتمٌة
 مزدوجة
Double 

logramatic 

t
* 

-0.64 -1.50 -2.59 2.83 4.90 -2.41 

 Turkey تركٌا

0.82  =
2R 

11.65  =F 

  2.32 =D-W 

i -0.416 -0.004 0.064 0.235 -0.234 -0.230  لوغارتمٌة
 مزدوجة
Double 

logramatic 

t
* 

2.08- -0.29 3.10 5.60 -0.91 -2.77 

 Thailand تاٌلند

0.98 =
2R 
158.49 =F 

1.737  =D-W 

i 46.282 -0.084 -129.28 0.994 1.187 0.040 خطٌة 
Linear 

t
* 

3.32 -2.02 -5.33 1.89 19.45 0.23 

 اندونٌسيييييييييييييييييييييييييييييييٌا
Indonesia 

0.97 =
2R 

114.29  =F 

2.872 =D-W 

i 117.792 0.103 2.943 0.0139 0.375 -0.643 خطٌة 
Linear 

t
* 

5.81 3.01 2.84 4.94 4.66 -2.10 

 Morocco المغرب

0.84 =
2R 
13.35 =F 

2.614 =D-W 

i -11.209 -0.169 7.093 -5.556 0.462 1.587 خطٌة 
Linear 

t
* 

-0.51 -1.74 3.38 -2.49 6.03 2.18 

 Jordan الردنا

0.46 =
2R 
3.01 =F 

1.487 =D-W 

i 1.352 0.261 1.126 0.818 -1.536 -0.066  لوغارتمٌة
 مزدوجة
Double 

logramatic 

t
* 

2.21 1.71 2.60 1.83 -2.96 -1.06 

عٌنية الدراسية  بليدانللعوامل الم ثرة فً الصادرات الزراعٌة فيً باالعتماد على نتائج التحلٌل الكمً  الباحثالمصدر: من اعداد 
  1980-1994 خالل المدة

Resource : Prepared by the researcher depending on result of quantative analysis for the effect 

factors in agricultural export in countries in the sample for the period 1980- 1994. 

  

وحيدة  %0.261 وحيدة وفيً ا ردن %0.135 ت دي الى زٌيادة صيادراتها الزراعٌية بنسيبة %1 العامة بنسبة
وحيدة  %0.261 ت دي الى زٌادة صادراتها الزراعٌة بنسبة %1 والتً تعنً لن زٌادة مقدار العجز فٌها بنسبة

غٌر تجد تفسٌرها فً لن العجز فً المٌزانٌة العامة للدول المذكورة لنفاا غالبياا واالشارة الموجبة لمعلمة هذا المت
تفضل العدٌد من البليدان إذ ما ٌتم تموٌله بالعجز التموٌل بالتضخم وذلك لعدم كفاٌة موارد التموٌل المحلٌة فٌها 

موٌية وذليك عكيس اثيره فيً التن هيااحتٌاجات اسيعافالنامٌة هذه الوسٌلة لكون جهازها الضرٌبً غٌر قادر على 
اعادة توزٌع الدخول القومٌة للدول المذكورة بالصٌغة التً ٌزداد معها حجيم انفاقهيا االسيتثماري فيً قطاعاتهيا 
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توليد عنهيا دخيول ٌالزراعٌة من خالل تموٌل مشارٌع زراعٌة جدٌدة لو استغالل موارد زراعٌة معطلة بحٌيث 
المعنوٌة غٌر االٌجابٌية لمتغٌير  ، وظهرت (2003 زراعٌة )غزال،حقٌقٌة اضافٌة تسهم فً زٌادة صادراتها ال

هيذه القٌمية تعنيً و ،وحيدة 0.065 وقد بلغت مرونته فً الدولية االوليى فً كل من تاٌلند والمغرب X2العجز  
 %0.065  دي اليى خفي  صيادراتها وبنسيبةت %1 ان ارتفاع معدل العجز فً المٌزانٌة العامة لتاٌلند وبنسبة

وهييذه القٌميية تعنيً لن ارتفيياع معييدل  ،وحيدة  0.239 حييٌن بلغيت مرونيية نفييس المتغٌير فييً المغييرب وحيدة فييً
 ،وحييدة %0.239  دي الييى خفيي  صييادراتها وبنسييبةٌيي %1 العجييز فييً المٌزانٌيية العاميية للمغييرب وبنسييبة

االنخفييا  واالشييارة السييالبة لمعلميية هييذا المتغٌيير اتفقييت مييع لدبٌييات النظرٌيية االقتصييادٌة التييً تشييٌر الييى لن 
الحاصل فً عجز الموازنة العامة للدولة ٌصاحب عادة انخفا  معدالت التضخم وذلك ٌعكس لثيره فيً تزاٌيد 

ولييم تظهيير معنوٌيية المتغٌيير المييذكور فييً كييل ميين مصيير  ،الصييادرات الزراعٌيية فييً الييدولتٌن المييذكورتٌن انفيياا 
فيً التيأثٌر االٌجيابً فيً  X3فاء اليذاتً ( معنوٌة متغٌر معدل االكت1ولظهرت نتائج الجدول )، وتونس وتركٌا

الصادرات الزراعٌية فيً كيل مين مصير ومورٌتانٌيا وتركٌيا واندونٌسيٌا والمغيرب وا ردن وقيد بلغيت مرونية 
وهذه القٌمة تعنيً لن ارتفياع نسيبة االكتفياء اليذاتً الزراعيً  ،وحدة 0.446 المتغٌر المذكور فً الدولة االولى

وبلغيت مرونتيه فيً الثانٌية  ،وحدة %0.446 ٌادة صادراتها الزراعٌة بنسبةت دي الى ز  %1 فً مصر بنسبة
 دي الييى زٌييادة تيي %1ة االكتفيياء الييذاتً فييً مورٌتانٌييا بنسييبة بوحييدة وهييذه القٌميية تعنييً لن ارتفيياع نسيي 0.34

تعنيً لن زٌيادة معيدل اكتفاءهيا وحيدة والتيً   0.064 وفيً الثالثية ،وحدة %0.34 صادراتها الزراعٌة وبنسبة
وحيدة   0.064 وحيدة وفيً الرابعية %0.064  دي اليى زٌيادة صيادراتها الزراعٌية بنسيبةت  %1 الذاتً بنسبة

 %0.064 دي اليى زٌيادة صيادراتها الزراعٌية بنسيبة تي %1 والتً تعنً ان زٌادة معدل اكتفاءها الذاتً بنسبة
 دي اليى زٌيادة تي %1 ً بنسيبةوحيدة والتيً تعنيً لن زٌيادة معيدل اكتفاءهيا اليذات  0.116 وحدة وفً الخامسة

التيً تعنيً لن زٌيادة معيدل إكتفاءهيا  ،وحيدة 1.126 وحدة وفيً السادسية %0.116 صادراتها الزراعٌة بنسبة
وحييدة واالشييارة الموجبيية لمعلميية  %1.126  دي الييى زٌييادة صييادراتها الزراعٌيية بنسييبةتيي %1 الييذاتً بنسييبة

قييد حققييت قييدراا كبٌييراا ميين اكتفاءهييا الييذاتً ميين المحاصييٌل  المتغٌيير المييذكور تعنييً لن البلييدان المييذكورة ننفيياا 
فً حٌن لوضحت النتائج المعنوٌة غٌر االٌجابٌة لمتغٌير ، هااالمر الذي جعلها مصدرة لعدد كبٌر من ،الزراعٌة

وهيذه القٌمية تعنيً  ،وحيدة 0.351 وتاٌلند وقد بلغت مرونتيه فيً تيونس ،فً كل من تونس  X3االكتفاء الذاتً 
 %0.351  دي اليى خفي  صيادراتها الزراعٌية بنسيبةتي %1 اع نسبة االكتفاء اليذاتً الزراعيً بنسيبةلن ارتف

وحيدة وهيذه القٌمية تعنيً لن ارتفياع نسيبة االكتفياء اليذاتً  0.548 وحدة. وبلغت مرونة المتغٌر نفسه فً تاٌلند
شيارة السيالبة لمعلمية واال ،وحيدة %0.548  دي الى خفي  صيادراتها الزراعٌية بنسيبةت %1 الزراعً بنسبة

هذا المتغٌر تعنً لنه كلما ارتفع معدل االكتفاء الذاتً فً البلدان المذكورة لنفاا لدى ذلك اليى خفي  صيادراتها 
 سيعتمع توقعاتنا ومفاهٌم النظرٌة االقتصادٌة إذ تقل الصادرات الزراعٌة كلما  توهذه النتٌجة اتفق ،الزراعٌة
( معنوٌية متغٌير 1ولظهيرت نتيائج الجيدول )،  (2000 ،مجهيولتً الزراعيً. )تحقٌق إكتفاءها اليذا الىالدولة 

فيً التيأثٌر االٌجيابً فيً الكمٌيات المصيدرة مين المحاصيٌل الزراعية فيً كيل مين  X4سعر الصرف االجنبيً 
وهذه القٌمية  ،وحدة 0.201 مورٌتانٌا وتونس وتركٌا وتاٌلند واندونٌسٌا وا ردن. وقد بلغت مرونته فً ا ولى

  دي الييى زٌييادة صييادراتها الزراعٌيية بنسييبةتيي %1 سييعر صييرف العمليية المورٌتانٌيية بنسييبة زٌييادةعنييً لن ت
 وحيدة وهيذه القٌمية تعنيً لن رفيع سيعر صيرف العملية التونسيٌة بنسيبة 0.465وحدة، وفيً الثانٌية   0.201%

ة والتيً تعنيً بيأن وحيد  0.235 وحدة. وفً الثالثة %0.465 ٌ دي الى زٌادة صادراتها الزراعٌة بنسبة 1%
وحيدة.  %0.235  دي اليى زٌيادة صيادراتها الزراعٌية وبنسيبةتي %1 سعر صرف اللٌرة التركٌية بنسيبة زٌادة

 دي اليى زٌيادة تي %1 سيعر صيرف العملية التاٌلندٌية بنسيبة زٌيادةوحدة والتً تعنً بأن   0.415 وفً الرابعة
سيعر صيرف  زٌيادةوحيدة والتيً تعنيً لن   0.349 وحدة. وفً الخامسة %0.415 صادراتها الزراعٌة بنسبة
 وحييدة. وفييً السادسيية %0.349  دي الييى زٌييادة صييادراتها الزراعٌيية بنسييبةتيي %1 العمليية االندونٌسييٌة بنسييبة

 صييادراته دي الييى زٌييادة تيي %1 صييرف الييدٌنار ا ردنييً بنسييبةسييعر  زٌييادةوحييدة والتييً تعنييً بييأن   0.818
صيرف  اسيعاررتفيع تعنيدما  هموجبة لمعلمة هذا المتغٌر تعنً لنيوحدة. واالشارة ال %0.818الزراعٌة بنسبة 

تصبح المنتجيات الزراعٌية المحلٌية  لذاللعملة قٌمة الخارجٌة العمالت الدول المذكورة لنفاا فذلك ٌعنً انخفا  
 رخٌصة االثمان فً االسواق الخارجٌة وبذلك تزداد الكمٌات المطلوبة منهيا فيً ا سيواق االجنبٌية وترتفيع قيٌم
الصييادرات الزراعٌيية الرخٌصيية وذلييك سييٌ دي الييى زٌييادة عوائييد البلييد ميين العمييالت االجنبٌيية التييً تيي دي الييى 

فٌميا ، (2006تحفٌز االستثمار فً القطاع الزراعً وال سٌما من المحاصٌل ذات االفياق التصيدٌرٌة )الفخيري،
 0.606وقيد بلغيت مرونتيه   ،لمغربظهر التأثٌر غٌر االٌجابً للمتغٌر المذكور فً الصادرات الزراعٌة فً ا

صييادرات  خفيي  دي الييى تيي %1 سييعر صييرف الييدرهم المغربييً بنسييبة زٌييادة.وحييدة وهييذه القٌميية تعنييً لن 
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. إذ قد ٌكون سيبب ذليك وحدة. ولم تظهر معنوٌة المتغٌر المذكور فً مصر %0.606المغرب الزراعٌة بنسبة

خيالل ميدة البحيث االمير اليذي اخفيى معنوٌية هيذا  هو ان سعر صرف العملية المصيرٌة لين ٌشيهد تغٌيراا كبٌيراا 
( معنوٌيية متغٌيير ا نتيياع 1ولظهييرت نتييائج الجييدول ) المتغٌيير فييً التييأثٌر فييً الصييادرات الزراعٌيية المصييرٌة،

فً التأثٌر االٌجابً فً الكمٌات المصدرة مين المحاصيٌل الزراعٌية فيً كيل مين تيونس،  X5الزراعً المحلً 
وحيدة والتيً تعنيً لن  1.587 . وقد بلغت مرونة المتغٌر المذكور فً الدولية االوليىتاٌلند، اندونٌسٌا، المغرب

وحيدة  %1.587 ٌ دي اليى زٌيادة صيادراتها الزراعٌية بنسيبة %1بنسبة فٌها زٌادة العر  الزراعً المحلً 
زٌييادة   دي اليىتي  %1 بنسيبةفٌهيا الزراعيً المحليً  االنتياعوحيدة التيً تعنيً لن زٌيادة   1.274 وفيً الثانٌية

الزراعييً  االنتيياعوحييدة التييً تعنييً لن زٌييادة  0.478وحييدة وفييً الثالثيية   1.274 صييادراتها الزراعٌيية بنسييبة
  0.420 وحييدة. وفييً الرابعيية %0.478  دي الييى زٌييادة صييادراتها الزراعٌيية وبنسييبةتيي %1 المحلييً وبنسييبة

 %0.420 زٌيادة صيادراتها بنسيبة دي اليى تي %1 الزراعً المحليً بنسيبة االنتاعوحدة والتً تعنً لن زٌادة 

فيً ادبٌاتهيا لن  نصتوحدة. واالشارة الموجبة لمعلمة هذا المتغٌر اتفقت مع مفاهٌم النظرٌة االقتصادٌة والتً 
البلدان المذكورة لنفاا ذوات انتاع زراعً كبٌر وال سٌما من المحاصٌل التصدٌرٌة فضالا عين االرتبياط الوثٌيق 

المحاصٌل الزراعٌة مع بقٌة القطاعات االقتصادٌة االخرى ساهم فً ذلك ارتفياع  بٌن قطاعاتها التصدٌرٌة من
فضيالا عين اليوفرة النسيبٌة لعناصير االنتياع االساسيٌة  ،مستوى التقيدم التقنيً وطرائيق االنتياع السيائدة فٌهيافً 

، (1989 ة. )قاسيم،قدرة تنافسٌة تصدٌرٌة فيً السيوق العالمٌيبمالالزمة  نتاع المحاصٌل الزراعٌة التً تتمتع 
فييً التييأثٌر فييً  X5ولوضييحت نتييائج الدراسيية المعنوٌيية غٌيير االٌجابٌيية لمتغٌيير االنتيياع الزراعييً المحلييً 

 وقييد بلغييت مرونيية المتغٌيير المييذكور فييً الدوليية االولييى ،الصييادرات الزراعٌيية فييً كييل ميين مورٌتانٌييا واالردن
 دي اليى خفي  قيٌم الصيادرات تي %1 بنسيبةفٌهيا وحدة وهذه القٌمة تعنً لن زٌادة ا نتاع الزراعً   0.180

وحيدة والتيً تعنيً بيأن  1.536 وبلغت مرونة نفس المتغٌر فً الدولة الثانٌة ،وحدة %0.180 الزراعٌة بنسبة
وحيدة. وا شيارة  %1.536  دي الى خف  صادراتها الزراعٌة وبنسيبةت %1  زٌادة انتاجها الزراعً بنسبة 

خالفييت توقعاتنييا ومفيياهٌم النظرٌيية االقتصييادٌة وتفسييٌر ذلييك ٌعييزى الييى انخفييا  السييالبة لمعلمييه هييذا المتغٌيير 
منهيا لعتمياده عليى  عواميلاالنتاع الزراعً فً الدولتٌن المذكورتٌن لنفياا وتذبذبيه مين موسيم  خير بفعيل عيدة 

زراعية المخصيص للخر فضالا عن قلة االستثمار الظروف الطبٌعٌة كاالمطار التً تتسم بالتذبذب من موسم ف
ٌساهم فً ذلك تدنً مستوٌات التقنٌة ومعدالت االنتاجٌية لمعظيم انيواع المحاصيٌل وال سيٌما المخصصية  فٌهما

منها للتصدٌر وبذلك لصبح االنتاع الزراعً غٌر كافً لسد حاجة الطلب المحليً االمير اليذي عكيس لثيره فيً 
ولييم تظهيير معنوٌيية  ،(2008 ً،ميين المحاصييٌل الزراعٌيية. )الييدلٌمللتصييدٌر انخفييا  الكمٌييات المخصصيية 

فييً التييأثٌر  X6ولوضييحت نتييائج الجييدول السييابق معنوٌيية متغٌيير معييدل التضييخم ، المتغٌيير المييذكور فييً تركٌييا

 وقييد بلغييت مرونيية المتغٌيير المييذكور ،االٌجييابً فييً الكمٌييات المصييدرة ميين المحاصييٌل الزراعٌيية فييً المغييرب
  دي اليى زٌيادة صيادراتها الزراعٌية بنسيبةتي %1 بةوحدة والتيً تعنيً لن زٌيادة معيدل التضيخم بنسي  0.420

وحدة. وا شارة الموجبة لمعلمة هذا المتغٌر خالفت مفياهٌم النظرٌية االقتصيادٌة وٌعيزى سيبب ذليك  0.420%
،  %0.5 وبنسيبة خاراتهيا المحلٌيةدمعيدل افيً اليى ارتفياع  لدى %1بنسيبة فٌهيا  الى ان ارتفاع معدل التضخم

دراسات فً هذا الشأن بأن التموٌل التضيخمً صياحب دائمياا عملٌيات النميو االقتصيادي وقد لكدت العدٌد من ال
 هيا الخمسيٌة للميدةتفضالا عن تجربية الهنيد فيً خط 1933-1935 السرٌع كما هو الحال فً الٌابان خالل المدة

رٌة تعيد ضيروالمعتدلية وفً هذا الشيأن ٌ كيد عيدد مين االقتصيادٌٌن عليى لن معيدالت التضيخم  1956-1951

لتحقٌق مسارات التنمٌة االقتصادٌة فً البلدان النامٌة والمتقدمة على حد سيواء. وٌينعكس لثير ذليك فيً ارتفياع 
معيدالت االنتاجٌية والفيائ  فيً زٌيادة للً تظهير نتٌجية تيمعدالت االدخار واالستثمار فيً القطياع الزراعيً ال

ولظهييرت نتييائج نفييس الجييدول ، (2006خصييص جييزء منييه لغيير  التصييدٌر )المرتضييى، ٌالزراعييً الييذي 
فً التياثٌر فيً الكمٌيات المصيدرة مين المحاصيٌل الزراعٌية  X6المعنوٌة غٌر االٌجابٌة لمتغٌر معدل التضخم 

 فً كل من مصر ومورٌتانٌا وتونس وتركٌا واندونٌسٌا. وقد بلغت مرونة المتغٌير الميذكور فيً الدولية االوليى
ٌي دي اليى زٌيادة الصيادرات الزراعٌية  %1 ل التضيخم بنسيبةوحدة وهذه القٌمة تعنً لن خفي  معيد  0.351

 بنسيبةفٌهيا وحدة والتً تعنيً بيأن خفي  معيدل التضيخم  0.059وحدة وفً الثانٌة  %0.351 المصرٌة بنسبة
 0.170وحدة وفً الثالثية   %0.059 ٌ دي الى زٌادة صادرات مورٌتانٌا من المحاصٌل الزراعٌة بنسبة 1%

 %0.170 ٌ دي الى زٌيادة صيادرات تيونس بنسيبة %1   معدل التضخم فٌها بنسبةوحدة والتً تعنً لن خف
ٌيي دي الييى زٌييادة  %1 وحييدة والتييً تعنييً بييأن خفيي  معييدل التضييخم فٌهييا بنسييبة  0.230 وحييدة. وفييً تركٌييا

والتييً تعنييً بييأن خفيي  معييدل  ،وحييدة  0.112 وحييدة وفييً اندونٌسييٌا %0.230 صييادراتها الزراعٌيية بنسييبة
وحدة. وا شارة السيالبة لمعلميه  %0.112 ٌ دي الى زٌادة صادراتها الزراعٌة بنسبة %1 نسبةالتضخم فٌها ب
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هذا المتغٌر اتفقيت ميع مفياهٌم النظرٌية االقتصيادٌة التيً تشيٌر فيً ادبٌاتهيا اليى لن انخفيا  معيدالت التضيخم 
ار النسييبٌة بييٌن ٌعكييس لثييره فييً تزاٌييد الصييادرات الزراعٌيية ميين خييالل خفيي  تكييالٌف االنتيياع وتغٌيير االسييع

المنتجييات المحلٌيية واالجنبٌيية والييذي ٌكييون لصييالح المنتجييات المحلٌيية  نهييا تمتلييك مٌييزه سييعرٌة بحٌييث تصييبح 
لرخص سعراا فً ا سواق العالمٌة وبذلك تزداد مقيدرة صيادرات البليدان الميذكورة فيً المنافسية فيً االسيواق 

 ذكور فً كل من تاٌلند واالردن.(. ولم تظهر معنوٌة المتغٌر الم2003 االجنبٌة. )غزال،

 
( الييى 2تشييٌر نتييائج الجييدول )بعللد االنضللمام الللى منظمللة التجللارة العالميللة: 1995-2010 ثانيللاً: المللدة الثانيللة

فً التأثٌر االٌجابً فً الصادرات الزراعٌة فً كل مين تركٌيا، تاٌلنيد،  X1معنوٌة متغٌر االنفتاح االقتصادي 
. تحسييب  وحيدة عليى التيوالً 1.668و 0.192 و 0.409و    0.395 تيهمرون غيتلاندونٌسيٌا، المغيرب. وقيد ب

المرونات فً الدوال نصف اللوغارتمٌة بالطرٌقة االتٌة 




Y

i
ep


. واالشارة الموجبة لمعلمه هذا المتغٌر تجيد 

ر قٌيام حكوماتهيا بتبنيً عيدد تفسٌرها فً التحسن النسبً فً إداء القطاع الزراعً فً الدول المشار إلٌه لنفاا لثي
ميين ا جييراءات التييً فرضييتها سٌاسييات البنييك وصييندوق النقييد الييدولٌٌن والتييً عملييت علييى تحرٌيير تجارتهييا 
الخارجٌة وقلصت دور الدولة فً النشاط الزراعً وخفضت عدد من القٌيود التيً مين شيأنها لن تعٌيق تصيدٌر 

منهيا خفي  لجيور  ،ة مين خيالل مجموعية عواميلمنتجاتها الزراعٌة وسيعت نحيو تشيجٌع صيادراتها الزراعٌي
ظهيير التييأثٌر غٌيير ، و(2006 النقييل وابييرام عييدد ميين العقييود التجارٌيية مييع دول المجموعيية االوربٌيية )الفخييري،

 االٌجييابً للمتغٌيير المييذكور فييً قييٌم الصييادرات الزراعٌيية فييً كييل ميين مصيير وتييونس وا ردن بمرونيية بلغييت
السييالبة لمعلمييه هييذا المتغٌيير تعنييً لن سٌاسييات واالشييارة  تييوالً.الوحييدة علييى  0.424و    0.136و  0.404

التيً تعطيً عوائيدها فيً ا ميد القصيٌر االمير  منظمة التجارة العالمٌة ركزت على تطوٌر عيدد مين المشيارٌع
االنفتاح وبالتالً عكس اثره غٌير االٌجيابً فيً الذي لدى الى جعل سٌاسات المنظمة لم تعمل على حفز متغٌر 

(. وليم تظهير معنوٌية المتغٌير الميذكور 2010 لنفاا. )الخطٌيب، خف  الصادرات الزراعٌة فً الدول المذكورة
فيً التيأثٌر  X2متغٌر العجيز فيً المٌزانٌية العامية للدولية  ولوضحت نتائج نفس الجدول معنوٌة، فً مورٌتانٌا

و   0.121 مغييرب، ا ردن بمرونيية بلغييتالاالٌجييابً فييً الصييادرات الزراعٌيية فييً كييل ميين مصيير، تاٌلنييد، 
وحييدة علييى التييوالً. وا شييارة الموجبيية لمعلميية هييذا المتغٌيير خالفييت توقعاتنيييا   0.08 و  0.167 و 0.071

ومفاهٌم النظرٌة االقتصادٌة والتً تعنً لن البلدان المذكورة تعمل على تموٌل العجيز فيً مٌزانٌتهيا باالصيدار 
قدٌية فيً مٌزانٌية الدولية والتيً عنً زٌادة القٌم النٌالنقدي الجدٌد الذي ٌعد لفضل وسٌلة لتموٌل المٌزانٌة والذي 

تتٌح لها امكانٌة دعم منتجٌها الزراعٌٌن، وعلى الرغم من كون هيذه الوسيٌلة تسيهم فيً رفيع معيدالت التضيخم 
اال انها تعمل على زٌادة الناتج الزراعً الذي ٌنعكس لثره فً زٌادة الصيادرات الزراعٌية وهيً العواميل التيً 

ولظهيرت نتيائج نفيس الجيدول المعنوٌية ، (2010 والبنك الدولٌٌن )الٌيونس،اكدت علٌها سٌاسات صندوق النقد 
وحيدة   0.068 غٌر االٌجابٌة للمتغٌر المذكور فً كل من مورٌتانٌا واندونٌسيٌا وقيد بلغيت مرونتيه فيً ا وليى

ة التيً وحيدة. واالشيارة السيالبة لمعلميه هيذا المتغٌير اتفقيت ميع مفياهٌم النظرٌية االقتصيادٌ 0.355 وفً الثانٌية

نصت فً ادبٌاتها على لنه كلما قلت نسبة العجز فً الموازنة العامة ازدادت امكانٌة الدولية فيً دعيم المنتجيٌن 
الزراعٌٌن وال سٌما الذٌن ٌخصصون الجزء االكبر من انتاجهم لغر  التصيدٌر. وليم تظهير معنوٌية المتغٌير 

 X3بق معنوٌية متغٌير نسيبة االكتفياء اليذاتً ولوضحت نتيائج الجيدول السيا، المذكور فً كل من تونس وتركٌا
 و 0.200 فً التأثٌر االٌجابً فً الصادرات الزراعٌة فيً كيل مين مورٌتانٌيا وتيونس وا ردن بمرونيه بلغيت

هذا المتغٌير اتفقيت ميع مفياهٌم النظرٌية االقتصيادٌة والتيً  وحدة. واالشارة الموجبة لمعلمه 1.447و   0.098

كلمييا تييزداد نسييبة االكتفيياء الييذاتً كلمييا كييان البلييد لقييدر علييى تعزٌييز لمنييه الغييذائً نصييت فييً ادبٌاتهييا علييى انييه 
وتصدٌر المحاصٌل الزراعٌة الفائضة عن حاجته وقد لكيدت فيً هيذا الشيأن سٌاسيات منظمية التجيارة العالمٌية 

ة وذليك مين خيالل وال سٌما بالنسبة للبلدان التً تكون فٌها المٌزة النسبٌة من انتاع محاصٌلها الزراعٌية مرتفعي
التوسع فيً اسيتخدام التقنٌية الزراعٌية وادخيال احيدث وسيائل االبتكيار والتطيور العلميً فيً القطياع الزراعيً. 

للمتغٌير الميذكور فيً كيل مين مصير وتركٌيا وتاٌلنيد  فٌميا ظهيرت المعنوٌية غٌير االٌجابٌية، (2002 )العليوان،
 .وحييدة علييى التييوالً 0.367 و 0.183 و  0.144و 0.818 و   0.302 واندونٌسييٌا والمغييرب بمرونيية بلغييت

وا شييارة السييالبة لمعلمييه هييذا المتغٌيير تعنييً لن سٌاسييات منظميية التجييارة العالمٌيية خفضييت ميين نسييبة االكتفيياء 
 من  عكس لثره فً انخفا  الكمٌات المصدرة الذاتً من المنتجات الزراعٌة فً الدول المذكورة وذلك
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عٌنة الدراسة  بلدان(: نتائج التحلٌل الكمً  ثر العوامل االقتصادٌة فً الصادرات الزراعٌة فً 2الجدول )
  1995-2010 المدةخالل 

Table (2): Quantative analysis results for the effect of economic factors in 

agricultural exports in sample states for the period 1995-2010 
 الدول

Countries 

Xi X1 X2 X3 X4 X5 X6 نوع الدالة 
Type of 

Function 

 Egypt مصر
2R =0.97 

F =95.2  
D-W =2.709  

i -0.404 0.121 -0.302 1.232 0.659 0.210  لوغارتمٌة
 مزدوجة

Double 

logramatic t
* 

-2.07 2.11 -1.77 6.10 6.00 3.35 

 مورٌتانٌيييييييييييييييييييييييييييييا
Mauritania 

  
2R =0.95 

F 5=6.25  
D-W =2.863  

i -0.129 -0.068 0.200 -0.521 0.487 -0.177  لوغارتمٌة
 مزدوجة

Double 

logramatic 

t
* 

-0.42 -1.71 2.09 -3.83 4.33 -1.90 

  Tunisia تونس
2R =0.86 

F= 16.50  
 D-W =2.211  

i -0.299 0.001 0.215 0.538 0.007 0.113  نصف
 لوغارتمٌة 

Semi 

logramatic 

t
* 

-1.71 0.03 1.72 2.07 7.40 2.59 

 Turkey تركٌا
2R =0.82 

F =12.55  
D-W =1.940  

i 0.821 -0.003 -0.017 -0.155 0.001 -0.003  نصف
 لوغارتمٌة 

Semi 

logramatic 

t
* 

1.71 -1.15 -3.11 -2.85 5.00 -2.24 

 Thailand تاٌلند
2R =0.91 

F =27.861  
D-W =2.492  

i 59.043 10.245 -593.310 -101.505 221.706 8.922  نصف
 لوغارتمٌة 

Semi 

logramatic 

t
* 

3.05 3.24 -12.22 -3.31 8.94 1.88 

 اندونٌسيييييييييييييييييييييييييييييٌا
Indonesia 

2R =0.97 
F =84.70  
D-W =1.659  

i 0.442 -0.008 -0.042 0.002 0.005 0.002  نصف
 لوغارتمٌة 

Semi 

logramatic 

t
* 

2.04 -2.26 -1.97 4.97 12.87 2.61 

 Morocco المغرب
2R =0.94 

F = 44.37  
D-W =2.007  

i 265.059 26.573 -58.398 31.438 216.516 -27.873  نصف
 لوغارتمٌة 

Semi 

logramatic 

t
* 

3.88 3.37 -2.40 0.28 4.91 -2.14 

 Jordan االردن
2R =0.96 

F =77.08  
D-W= 1.529  

i -1.095 0.002 5.906 32.148 0.002 0.014  نصف
 لوغارتمٌة 

Semi 

logramatic 

t
* 

-3.02 2.22 2.97 6.77 4.12 2.13 

عٌنية الزراعية  بليدانالمصدر: من اعداد الباحث باالعتماد على نتائج التحلٌل الكمً للعوامل الم ثرة فً الصادرات الزراعٌة فً 
  1995-2010 خالل المدة

Resource : Prepared by the researcher depending on result of quantative analysis for the effect 

factors in agricultural export in countries in the sample for the period 1995- 2010.  

 
 X4لجدول السابق المعنوٌية االٌجابٌية لمتغٌير سيعر الصيرف ا جنبيً ولوضحت نتائج ا، المحاصٌل الزراعٌة

 و  1.232 فً التأثٌر فً الصادرات الزراعٌية فيً كيل مين مصير وتيونس واندونٌسيٌا وا ردن بمرونية بلغيت
وحدة على التوالً فً الدول المشار الٌها سابقاا وا شيارة الموجبية لمعلمية هيذا  0.124و   0.087و    0.246
التيً لوضيح فٌهيا بيأن سٌاسيات منظمية Shin-ya Nakamura others  ( 1998 )ر تتفيق ميع دراسية المتغٌي



 نــرافدٌــة الـــــلة زراعــــمج 
 1043( 4( العدد )14المجلد ) 

ISSN: 2224-9796 (Online) 
    ISSN: 1815-316 X (Print)  

Mesopotamia J. of Agric. 

Vol. (14) No. (4) 2013     
 

14 

 

الييدول المشييار الٌهييا وذلييك جعييل لسييعار منتجاتهييا عمييالت التجييارة العالمٌيية عملييت علييى رفييع لسييعار صييرف 
وبييذلك  ،االزراعٌية رخٌصية اليثمن فيً االسييواق الخارجٌية االمير اليذي لدى اليى زٌييادة الكمٌيات المطلوبية منهي

ازدادت العوائد االجنبٌة من الصادرات الزراعٌة والذي لسهم فً زٌيادة حجيم االسيتثمار فيً القطياع الزراعيً 
 وكمييا ورد ذلييك فييً دراسيية للييدول لعيياله والييذي عكييس اثييره فييً زٌييادة االنتيياع الزراعييً وصييادراته منهييا

كيل ميين مورٌتانٌيا، تركٌيا، تاٌلنييد  ظهيرت المعنوٌية غٌيير االٌجابٌية ولينفس المتغٌيير فيً، و(2006) المرتضيى،
وا شييارة السييالبة لمعلميية هييذا المتغٌيير تجييد  .وحييدة علييى التييوالً   0.704 و 0.074و  0.521 بمرونيية بلغييت

تفسٌرها فً لن سٌاسات منظمة التجيارة العالمٌية عمليت عليى خفي  لسيعار صيرف عميالت اليدول الميذكورة 
ها الزراعٌية بالمقابيل ازدادت االسيتٌرادات الزراعٌية فيً ظيل بحٌث قللت من عوائد النقد االجنبً من صيادرات

حرٌة التجيارة التيً اصيبحت لرخيص ثمنياا مقارنية باالنتياع المحليً منهيا وبيذلك تحيول الطليب نحيو اليواردات 
ولييم تظهيير معنوٌيية المتغٌيير  ،(1999 والييذي تييرك لثييراا سييلبٌاا فييً النيياتج الزراعييً وصييادراته )الجوٌجيياتً،

فيً  X5ولوضيحت نتيائج الجيدول السيابق المعنوٌية االٌجابٌية لمتغٌير االنتياع الزراعيً ، ربالمذكور فً المغي
 0.032و    0.487 و  0.659 التيأثٌر فييً الصييادرات الزراعٌيية فييً جمٌيع دول عٌنيية الدراسيية بمرونيية بلغييت

 وا شيييارة الموجبييية لمعلمييية هيييذا .وحيييدة عليييى التيييوالً  0.082و 1.362 و  0.021 و  1.538 و 0.048و

المتغٌر تتفق مع مفاهٌم النظرٌة االقتصادٌة التً نصت فً ادبٌاتها عليى العالقية الطردٌية بيٌن االنتياع المحليً 
الزراعييً والصييادرات الزراعٌيية، وفييً هييذا الشييأن عملييت سٌاسييات منظميية التجييارة العالمٌيية علييى توجٌييه 

 المسيياحة المزروعييةقعيية االسييتثمارات نحييو القطيياع الزراعييً فييً دول العٌنيية بحٌييث لسييهمت فييً توسييٌع ر
، (1001واستخدام وسيائل انتاجٌية حدٌثية لدت اليى زٌيادة النياتج الزراعيً والكمٌيات المصيدرة منيه )اليدلٌمً، 

فً التيأثٌر فيً الصيادرات الزراعٌية  X6( المعنوٌة االٌجابٌة لمتغٌر معدل التضخم 2ولوضحت نتائج جدول )
  0.087و  0.061 و  0.051 و  0.210 ن بمرونية بلغيتفً كل مين مصير، تيونس، تاٌلنيد، اندونٌسيٌا وا رد

واالشيارة الموجبية لمعلميه هيذا المتغٌير خالفيت مفياهٌم النظرٌية االقتصيادٌة إذ  .وحدة عليى التيوالً   0.058و

ٌعود سبب ذلك فً لن سٌاسات منظمة التجارة العالمٌة عملت عليى رفيع معيدل التضيخم فيً اليدول الميذكورة، 
ٌيادة نسيبة العجيز فيً المٌزانٌية العامية لهيا وكميا هيو معيروف بيأن معظيم البليدان النامٌية بحٌث لدى ذلك الى ز

تعالج عجز مٌزانٌتها با صدار النقدي الجدٌد الذي ٌ دي الى إعادة توزٌيع اليدخول مين خيالل تموٌيل مشيارٌع 
ادة الكمٌييات زراعٌيية جدٌييدة واسييتغالل مييوارد انتاجٌيية معطليية بحٌييث ٌتولييد منهييا انتيياع زراعييً ٌسييهم فييً زٌيي

فٌميا ظهير التيأثٌر غٌير االٌجيابً للمتغٌير الميذكور فيً التيأثٌر فيً الصيادرات ، (2003 المصدرة منه )غزال،
وحييدة علييى   0.175و  0.014و 0.177 المغييرب بمرونيية بلغييتوٌييا، كالزراعٌيية فييً كييل ميين مورٌتانٌييا، تر

النظرٌية االقتصيادٌة عليى اعتبيار إن سٌاسيات وا شارة السالبة لمعلمة هذا المتغٌر اتفقت ميع مفياهٌم . التوالً 
منظمة التجارة العالمٌة لسهمت فً خف  معدل التضخم فً الدول لعاله بحٌث لدى ذلك إليى إنخفيا  لسيعار 
المدخالت الزراعٌة الى الحد الذي جعل لسعار المنتجات الزراعٌة لرخص سعراا فيً ا سيواق العالمٌية بحٌيث 

 ات المصدرة منها.عكس ذلك لثره فً زٌادة الكمٌ
قبلل  1980-1994 ثالثاً: مقارنة نتائج التحليل الكمي للعوامل المؤثرة في الصادرات الزراعية خلالل الملدتين

بعد انضلمام دول العينلة فلي منظملة التجلارة  1995-2010 انضمام دول العينة في منظمة التجارة العالمية و
العٌنة وفً الميدتٌن الميذكورتٌن لنفياا وكميا  لبلدانلتحلٌل الكمً ٌمكن توضٌح حالة المقارنة بٌن نتائج االعالمية.

  -(:3) فً الجدول
كانت اشيارته سيالبة فيً الميدة االوليى وفيً  X1االنفتاح االقتصادي الزراعً  متغٌرفٌما ٌتعلق بـ :اوالً  مصر 

.اما فيً مصير االقتصياديالمدة الثانٌة احتفظ بتاثٌره السلبً الن سٌاسات المنظمية ليم تكين فيً صيالح االنفتياح 
النظرٌية فيً مفياهٌم تفق مع افقد كانت اشارته سالبة فً المدة االولى لي  X2 العامة متغٌر العجز فً المٌزانٌة

قدرة التصدٌرٌة للبلد، وفً الفترة الثانٌية مفً تعزٌز الذلك ادعائها كلما انخف  العجز فً المٌزانٌة كلما ساهم 
زٌييادة القييدرة فييً جبيية التييً تشييٌر الييى ان زٌييادة العجييز فييً المٌزانٌيية ٌتسييبب تغٌييرت اشييارة المعلميية الييى المو

تمير الدولية بعجيز كبٌير وقد ٌعود سبب ذلك هيو عنيدما ، االقتصادٌة منطق النظرٌةٌتنافى مع التصدٌرٌة وهذا 
ً القطين واليرز في ًمنتجيات اقيل جيودة. كميا فيً حالية محصيولوتستورد منتجاتها الجٌدة  تصدر مٌزانٌتهافً 

ميع مفياهٌم وذليك اتفيق فقيد كانيت اشيارته موجبية فيً الميدة االوليى  X3اما متغٌر نسبة االكتفاء اليذاتً  مصر.

النظرٌة التً نصت فً ادبٌاتها على انه كلما تزداد نسبة االكتفاء الذاتً كلما كيان البليد اقيدر عليى تعزٌيز امنيه 
ً المدة الثانٌة تغٌرت اشارة المعلمة اليى السيالبة الغذائً وتصدٌر المحاصٌل الزراعٌة الفائضة عن حاجته، وف

اليى ان الصيادرات الزراعٌية فيً ادبٌاتهيا وهذا ليم ٌتفيق ميع توقعاتنيا ومفياهٌم النظرٌية االقتصيادٌة التيً تشيٌر 
فقيد كيان  X4اميا متغٌير سيعر الصيرف االجنبيً  تزداد كلما سعت الدولة الى تحقٌق اكتفاءها اليذاتً الزراعيً.
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 خيالل عٌنية الدراسية بليدانمقارنة نتيائج التحلٌيل الكميً للعواميل المي ثرة فيً الصيادرات الزراعٌية فيً : ( 3جدول )ال
   (1995-2010)و  (1980-1994)المدتٌن 

Table (3): Comparision of Quantative results for the effects factors in agricultural 

exports in sample states for the period (1980-1994) and (1995-2010) 
 1980-1994قبل االنضمام الى منظمة التجارة العالمٌة 

 Countries  Xi X1 X2 X3 X4 X5 X6الدول 

 Egyptمصر 
i -0.364 -0.021 0.446 -0.228 -1.102 -0.351 

t* -2.30 -0.29 1.78 -1.41 -2.19 -2.33 

 مورٌتانٌا
Mauritania 

i -0.427 0.184 0.340 0.201 -0.180 -0.059 

t* -2.12 4.52 5.31 3.09 -2.17 -2.37 

 تونس
Tunisia 

i -0.141 -0.085 -0.351 0.465 1.587 -0.170 

t* -0.64 -1.50 -2.59 2.83 4.90 -2.41 

 تركٌا
Turkey 

i -0.416 -0.004 0.064 0.235 -0.234 -0.230 

t* -2.08 -0.29 3.10 5.60 -0.91 -2.77 

 تاٌلند
Thailand 

i 46.282 -0.084 -129.28 0.994 1.187 0.040 

t* 3.32 -2.02 -5.33 1.89 19.45 0.23 

 اندونٌسٌا
Indonesia  

i 117.792 0.103 2.943 0.013 0.375 -0.643 

t* 5.81 3.01 2.84 4.94 4.66 -2.10 

 Moroccoالمغرب 
i -11.209 -0.169 7.093 -5.556 0.462 1.587 

t* -0.51 -1.74 3.38 -2.49 6.03 2.18 

 االردن
Jordan 

i 1.352 0.261 1.126 0.818 -1.536 -0.066 

t* 2.21 1.71 2.60 1.83 -2.96 -1.06 

 1995-2010بعد االنضمام الى منظمة التجارة العالمٌة 

لدول ا
Countries 

Xi X1 X2 X3 X4 X5 X6 

 Egyptمصر 
i -0.404 0.121 -0.302 1.232 0.659 0.210 

t* -2.07 2.11 -1.77 6.10 6.00 3.35 

 مورٌتانٌا
Mauritania 

i -0.129 -0.068 0.200 -0.521 0.487 -0.177 

t* -0.42 -1.71 2.09 -3.83 4.33 -1.90 

 تونس
Tunisia 

i -0.299 0.001 0.215 0.538 0.007 0.113 

t* -1.71 0.03 1.72 2.07 7.40 2.59 

 تركٌا
Turkey 

i 0.821 -0.003 -0.017 -0.155 0.001 -0.003 

t* 1.71 -1.15 -3.11 -2.85 5.00 -2.24 

 ندتاٌل
Thailand 

i 59.043 10.245 -593.310 -101.505 221.706 8.922 

t* 3.05 3.24 -12.22 -3.31 8.94 1.88 

 اندونٌسٌا
Indonesia  

i 0.442 -0.008 -0.042 0.002 0.005 0.002 

t* 2.04 -2.26 -1.97 4.97 12.87 2.61 

المغرب 
Morocco 

i 265.059 26.573 -58.398 31.438 216.516 -27.873 

t* 3.88 3.37 -2.40 0.28 4.91 -2.14 

 االردن
Jordan 

i -1.095 0.002 5.906 32.148 0.002 0.014 

t* -3.02 2.22 2.97 6.77 4.12 2.13 

 
عتماد على نتائج التحلٌل الكمً الثر العوامل االقتصادٌة فً الصادرات الزراعٌة فً دول عٌنة المصدر: من اعداد الباحث باال

  1980-2010 الدراسة للمدة
Resource : Prepared by the researcher depending on result of quantative analysis for the effect 

factors in agricultural export in countries in the sample for the period 1980- 2010. 
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مية ومقالمصيرٌة لي ان خف  سعر الصرف ٌجعل اسعار الصادرات الزراعٌة  فً المدة االولى باشارة سالبة
بيالعمالت االجنبٌيية اعلييى ميين نظٌرتهييا فييً االسييواق االجنبٌية وبييذلك تقييل الكمٌييات المطلوبيية منهييا، وفييً المييدة 

عالمٌية عمليت عليى رفيع الثانٌة تغٌرت اشارة المعلمة الى الموجبة التً تشٌر الى ان سٌاسات منظمة التجارة ال
مما جعل اسعار منتجاتها الزراعٌة رخٌصة الثمن فً االسيواق الخارجٌية االمير  صرف العملة المصرٌةسعر 

امييا  الييذي ادى الييى زٌييادة الكمٌييات المطلوبيية منهييا وبييذلك ازدادت العوائييد االجنبٌيية ميين الصييادرات الزراعٌيية.
وهيذه االشيارة  الزراعٌة فً المدة االولىفً الصادرات ابً غٌر اٌجكان تاثٌره فقد  X5متغٌر الناتج الزراعً 

قيدرة مخالفت توقعاتنا ومفاهٌم النظرٌة فً ادعائها انه كلما ازداد الناتج الزراعً كلما ادى ذلك الى انخفا  ال
لنظرٌية ارة المعلمة الى الموجبة وهذا اتفيق ميع توقعاتنيا ومفياهٌم اـالتصدٌرٌة للبلد وفً المدة الثانٌة تغٌرت اش

عدل التضيخم ـ دي اليى زٌيادة الصيادرات الزراعٌية.اما ميتالزراعً  الناتجاالقتصادٌة التً تشٌر الى ان زٌادة 
X6  ٌر ـٌتفق مع توقعاتنيا ومفياهٌم النظرٌية االقتصيادٌة التيً تشي وذلكارته سالبة فً المدة االولى ـكانت اشفقد

دة الثانٌية ـزراعٌة، وفيً الميـصادرات الـره فً تزاٌد الـكس اثـفً ادبٌاتها الى ان انخفا  معدالت التضخم ٌع
، وقد ٌكون سيبب فاهٌم النظرٌة االقتصادٌةوهذه االشارة خالفت توقعاتنا ومارة المعلمة الى الموجبة ـتغرت اش

 .  ذلك فً لن سٌاسات المنظمة قد اسهمت فً رفع معدالت التضخم فً المدة الثانٌة
فيً كان تياثٌره فيً الصيادرات سيلبٌا فقد  X1فٌما ٌتعلق بمتغٌر االنفتاح االقتصادي الزراعً  :موريتانيا  ثانياً 

تاثٌر السلبً وذلك الن سٌاسات منظمة التجيارة العالمٌية ليم تعميل عليى وفً المدة الثانٌة احتفظ بالالمدة االولى 
اميا متغٌير العجيز  حفز االنفتاح االقتصادي وبالتالً عكس اثره غٌر االٌجابً فً خف  الصادرات الزراعٌية.

ٌم اتنييا ومفيياهفقييد كانييت اشييارته موجبيية فييً المييدة االولييى لي انهييا خالفييت توقع X2فييً المٌزانٌيية العاميية للدوليية 

النظرٌيية  مفيياهٌمفييق مييع ات، وفييً المييدة الثانٌيية تغٌييرت اشييارة المعلميية الييى السييالبة لي النظرٌيية االقتصييادٌة
قيدرة متعزٌيز الادى ذلك الى كلما انخف  العجز فً المٌزانٌة كلما  انهعلى  ادبٌاتهافً التً نصت االقتصادٌة 

انت اشارة معلمته موجبة فً المدة االولى وفيً الميدة فقد ك X3اما متغٌر نسبة االكتفاء الذاتً  التصدٌرٌة للبلد.

الثانٌة احتفظ بتاثٌره االٌجابً وذلك ٌشٌر الى ان سٌاسات المنظمة كانت تهدف الى رفيع نسيبة االكتفياء اليذاتً 
فقد كانت اشارة معلمتيه موجبية فيً الميدة االوليى والتيً تشيٌر اليى  X4اما متغٌر سعر الصرف االجنبً  للبلد.

وبيذلك تصيبح المنتجيات للعملية قٌمية الخارجٌية الا ٌرتفع سعر صرف عملة البلد فذلك ٌعنيً انخفيا  انه عندم
فيً زٌيادة الصيادرات ٌسيهم ك وذلالمحلٌة رخٌصة الثمن فً االسواق الخارجٌة وتزداد الكمٌات المطلوبة منها 

لمنظمية كانيت تهيدف اليى تقلٌيل الزراعٌة، وفً المدة الثانٌة تغٌيرت اشيارة المعلمية اليى السيالبة الن سٌاسيات ا
الصادرات الزراعٌة للبلد فعملت على خف  سعر صرف عملتها بالمقابل عملت سٌاسات المنظمة على زٌيادة 

فقد كانت اشارة معلمتيه سيالبة فيً  X5اما متغٌر الناتج الزراعً  المحاصٌل الزراعٌة. منالكمٌات المستوردة 

، وفييً المييدة الثانٌيية تغٌييرت اشييارة ادٌةنييا ومفيياهٌم النظرٌيية االقتصييالمييدة االولييى وهييذه االشييارة خالفييت توقعات
النظرٌية التيً نصيت عليى العالقية الطردٌية بيٌن االنتياع  وادبٌياتالمعلمة الى الموجبة وهذا اتفيق ميع توقعاتنيا 

 فقد كانت اشارة معلمته سيالبة فيً الميدة X6اما متغٌر معدل التضخم  المحلً والصادرات الزراعٌة.الزراعً 

وذليك ٌجيد تفسيٌره فيً ان سٌاسيات المنظمية خفضيت معيدالت  السيلبًاالولى وفً المدة الثانٌية احيتفظ بتياثٌره 
التضخم الى الحد الذي اصبحت فٌه اسعار مدخالت االنتياع الزراعيً ارخيص سيعرا مين نظٌرتهيا المسيتوردة 

ٌية وذليك ٌعنيً زٌيادة الكمٌيات من البلدان االجنبٌة وبذلك اصبحت اسعار المخرجات منافسية فيً السيوق العالم
 المصدرة من المحاصٌل الزراعٌة.

فقيد كانيت اشيارته سيالبة فيً الميدة االوليى  X1متغٌر االنفتاح االقتصيادي الزراعيً بفٌما ٌتعلق  :ثالثاً  تونس 

وفيً المييدة الثانٌية احييتفظ بتياثٌره السييلبً الن سٌاسيات منظميية التجيارة العالمٌيية ركيزت علييى تطيوٌر عييدد ميين 
وفٌما ٌتعلق بمتغٌير  شارٌع التً تعطً عوائدها فً االمد القصٌر مما اسهم فً خف  الصادرات الزراعٌة.الم

فقد كانت اشارته سالبة فً الميدة االوليى وهيذا اتفيق ميع ادبٌيات النظرٌية  X2العجز فً المٌزانٌة العامة للدولة 

العامية للدولية ٌصياحب عيادة انخفيا  االقتصادٌة التً تشيٌر اليى ان االنخفيا  الحاصيل فيً عجيز الموازنية 
معدالت التضخم وذلك عكس اثره فً تزاٌد الصادرات الزراعٌة، وفً المدة الثانٌة تغٌرت اشارة المعلمية اليى 

اميا  منظمة اسيهمت فيً زٌيادة العجيز فيً الموازنية العامية للدولية.الالموجبة وذلك ٌجد تفسٌره فً ان سٌاسات 
 مفياهٌمفقد كانت اشارته سالبة فً المدة االولى وهذه االشارة خالفيت توقعاتنيا و X3متغٌر نسبة االكتفاء الذاتً 

كلميا ارتفيع  هان فًالنظرٌة االقتصادٌة، وفً المدة الثانٌة تغٌرت اشارة المعلمة الى الموجبة وذلك ٌجد تفسٌره 
اميا  النظرٌية. مفياهٌمقعاتنيا ومعدل االكتفاء الذاتً ادى ذلك الى زٌادة القدرة التصدٌرٌة للبليد وهيذا اتفيق ميع تو

احيتفظ بتياثٌره فقد كانت اشيارته موجبية فيً الميدة االوليى وفيً الميدة الثانٌية  X4متغٌر سعر الصرف االجنبً 

سٌاسات المنظمة عملت على رفع سعر صيرف عملية البليد بهيدف زٌيادة الكمٌيات االٌجابً وتعلٌل ذلك هو ان 
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فقيد كانيت اشيارته موجبية فيً الميدة االوليى  X5النياتج الزراعيً  اما متغٌر المصدرة من محاصٌلها الزراعٌة.

ٌجيد تفسيٌره فيً ان اليذي وفً المدة الثانٌة احتفظ بتاثٌره االٌجابً وهذا اتفق مع مفياهٌم النظرٌية االقتصيادٌة و
سٌاسات المنظمة ركزت استثماراتها فً القطاع الزراعيً عليى اليرغم مين ان هيذا القطياع ٌعطيً عوائيده فيً 

فقد كانيت اشيارته سيالبة فيً الميدة االوليى وهيذا اتفيق ميع توقعاتنيا  X6اما متغٌر معدل التضخم  د الطوٌل.االم

ومفاهٌم النظرٌة االقتصادٌة اما فً المدة الثانٌة فقد تغٌرت اشارة المعلمة الى الموجبة وهذا لم ٌتفق مع منطيق 
عليى رفيع معيدالت التضيخم اليى الحيد اليذي وتبرٌر ذلك هيو ان سٌاسيات المنظمية عمليت  النظرٌة االقتصادٌة

 .قللت معه الصادرات الزراعٌة
فقيد كانيت اشيارته سيالبة فيً الميدة االوليى  X1تغٌر االنفتاح االقتصيادي الزراعيً مبفٌما ٌتعلق  : رابعاً  تركيا

ة العالمٌية وفً المدة الثانٌة تغٌرت اشارة المعلمة الى الموجبة وٌعزى سبب ذلك الى ان سٌاسات منظمة التجار
فقيد كانيت  X2اما متغٌر العجز فً المٌزانٌة العامة للدولة  اكدت على توسٌع نطاق االنفتاح االقتصادي للدولة.

تفييق مييع توقعاتنييا ومفيياهٌم النظرٌيية الي بقييً بيينفس التييأثٌر الثانٌيية المييدة اشييارته سييالبة فييً المييدة االولييى وفييً 
الدولة فيً  مقدرةا قلت نسبة العجز فً الموازنة العامة ازدادت على انه كلمفً ادبٌاتها االقتصادٌة التً نصت 

اميا متغٌير  دعم المنتجٌن اليزراعٌٌن والسيٌما اليذٌن ٌخصصيون الجيزء االكبير فيً انتياجهم لغير  التصيدٌر.
فقد كانت اشارته موجبة فً الميدة االوليى ، وفيً الميدة الثانٌية تغٌيرت اشيارة المعلمية  X3نسبة االكتفاء الذاتً 

السييالبة وذلييك بسييبب ان سٌاسييات المنظميية قييد جعلييت تيياثٌر هييذا المتغٌيير غٌيير اٌجييابً فييً الصييادرات  الييى
فقد كانت اشارته موجبة فً الميدة االوليى ، وفيً الميدة الثانٌية  X4اما متغٌر سعر الصرف االجنبً  الزراعٌة.

قلٌيل الصيادرات الزراعٌية تغٌرت اشيارة المعلمية اليى السيالبة وذليك الن سٌاسيات المنظمية كانيت تهيدف اليى ت
بالمقابيل سيعت المنظمية عليى زٌيادة الكمٌيات المسيتوردة فيً  اللٌيرة التركٌيةفعملت عليى خفي  سيعر صيرف 

فقييد كانييت اشييارته سييالبة فييً المييدة االولييى وهييذه  X5امييا متغٌيير النيياتج الزراعييً  المحاصييٌل الزراعٌيية للبلييد.

ة ، وفيً الميدة الثانٌية تغٌيرت اشيارة المعلمية اليى الموجبية االشارة خالفت توقعاتنا ومفاهٌم النظرٌية االقتصيادٌ
اميا متغٌير  .اتنيا ومفياهٌم النظرٌية االقتصيادٌةاتفقيت ميع توقع النتٌجيةوهيذه  اا وكان تاثٌره فً الصادرات اٌجابٌي

ت اتفقيبقً بنفس االشيارة والتيً وفً المدة الثانٌة  ،فقد كانت اشارته سالبة فً المدة االولى  X6معدل التضخم 

مييع مفيياهٌم النظرٌيية االقتصييادٌة علييى اعتبييار ان سٌاسييات منظميية التجييارة العالمٌيية اسييهمت فييً خفيي  معييدل 
 التضخم مما عكس اثره فً زٌادة الصادرات الزراعٌة.

فقييد كانييت اشييارة معلمتييه موجبيية فييً  X1متغٌيير االنفتيياح االقتصييادي الزراعييً بفٌمييا ٌتعلييق  : خامسللاً  تايلنللد

انٌة وذلك ٌجب تفسٌره فً التحسن النسيبً فيً اداء القطياع الزراعيً مميا ادى اليى تشيجٌع االولى والث تٌنالمد
الزراعٌة من خالل مجموعة عوامل منها خف  اجور النقيل وابيرام عيدد مين العقيود التجارٌية ميع  الصادرات

سيالبة فيً الميدة فقيد كانيت اشيارته  X2اما متغٌر العجز فيً المٌزانٌية العامية للدولية  دول المجموعة االوربٌة.

االولى وهذا اتفق ميع توقعاتنيا ومفياهٌم النظرٌية االقتصيادٌة لي انيه كلميا انخفي  العجيز فيً المٌزانٌية العامية 
كلما ساهم ذلك فً زٌيادة الصيادرات الزراعٌية، اميا فيً الميدة الثانٌية فقيد تغٌيرت اشيارة المعلمية اليى الموجبية 

ة االقتصادٌة التيً تعنيً ان الدولية تعميل عليى تموٌيل العجيز فيً وهذه االشارة خالفت توقعاتنا ومفاهٌم النظرٌ
مٌزانٌتها باالصدار النقدي الجدٌد التً تتٌح لها امكانٌة دعم منتجٌها الزراعٌٌن على اليرغم مين انهيا تسيهم فيً 

 اميا الصيادرات الزراعٌية.معيه رفع معدل التضخم اال انهيا تعميل عليى زٌيادة النياتج الزراعيً وبالتيالً تيزداد 
فييً المييدتٌن االولييى والثانٌيية وكييان اثييره فييً سييالبة فقييد كانييت اشييارة معلمتييه  X3متغٌيير نسييبة االكتفيياء الييذاتً 

خفضيت مين نسيبة االكتفياء اليذاتً  العالمٌة فً المدة الثانٌةالصادرات سلبٌا وذلك الن سٌاسات منظمة التجارة 
اميا متغٌير  درة مين المحاصيٌل الزراعٌية.من المنتجات الزراعٌة وذلك عكس اثره فً انخفا  الكمٌات المص

فقد كانت اشارته موجبة فيً الميدة االوليى ، وتغٌيرت فيً الميدة الثانٌية اليى السيالبة  X4سعر الصرف االجنبً 

سٌاسات المنظمة كانيت تهيدف اليى تقلٌيل الصيادرات الزراعٌية فعمليت عليى خفي  سيعر  هو لنوذلك وسبب 
عار المنتجيات الزراعٌيية المصييدرة واليذي عكييس اثيره فييً خفيي  زاٌيد اسييتوذلييك ادى الييى صيرف عمليية البليد 

بالمقابييل فييان سٌاسييات المنظميية عملييت علييى زٌييادة الكمٌييات  الكمٌييات المطلوبيية منهييا فييً االسييواق االجنبٌيية
فقد كانت اشارة معلمته فً الميدتٌن موجبية  X5اما متغٌر الناتج الزراعً  .المستوردة من المحاصٌل الزراعٌة

اتفقت مع توقعاتنا ومفاهٌم النظرٌة االقتصادٌة الن سٌاسات منظمة التجارة العالمٌة عمليت عليى  وهذه االشارة
واسييتخدمت  المسياحة المزروعييةتوجٌيه االسييتثمارات نحيو القطيياع الزراعييً بحٌيث اسييهمت فيً توسييٌع رقعيية 

فقيد  X6معيدل التضيخم  وسائل انتاجٌة حدٌثة ادت الى زٌادة الناتج الزراعً والكمٌات المصدرة منه.اما متغٌر

االولييى والثانٌيية وهييذه االشييارة خالفييت توقعاتنييا ومفيياهٌم النظرٌيية المييدتٌن كانييت اشييارة معلمتييه موجبيية فييً 
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وسبب ذلك هو ان سٌاسات المنظمية اسيهمت فيً رفيع معيدالت التضيخم فيً البليد فيً الميدة الثانٌية  االقتصادٌة
 .بحٌث انعكس اثره فً خف  صادراته الزراعٌة

فقيد كانيت اشيارة معلمتيه موجبية فيً  X1تغٌر االنفتاح االقتصادي الزراعيً بمفٌما ٌتعلق  :اندونيسيا   سادساً 

التيً اكيدت علٌهيا سٌاسيات المدتٌن وذلك الن سٌاسات االنفتياح االقتصيادي ورفيع الحيواجز والقٌيود الكمركٌية 
ات الراسيمالٌة التيً اسيهمت بتياثٌرات فً تورٌد االستثمارات االجنبٌية والمعيد المنظمة فً المدة الثانٌة لسهمت

فقيد  X2اميا متغٌير العجيز فيً المٌزانٌية العامية للدولية  اٌجابٌة فً الكمٌات المصدرة من المحاصٌل الزراعٌية.

فيً ٌجد تفسيٌره وذلك خالفت توقعاتنا ومفاهٌم النظرٌة االقتصادٌة والتً كانت اشارته موجبة فً المدة االولى 
مميا ٌعكيس اثيره فيً اعيادة  (التموٌيل بالتضيخم)العامة للدولة غالبا ماٌتم تموٌله بالعجز ان العجز فً المٌزانٌة 

توزٌع الدخول القومٌة للبلد التً ٌزداد معهيا حجيم انفاقهيا االسيتثماري فيً القطياع الزراعيً مين خيالل تموٌيل 
اضيافٌة تسيهم فيً  مشارٌع زراعٌة جدٌدة او استغالل موارد زراعٌة معطلية بحٌيث ٌتوليد عنهيا دخيول حقٌقٌية

اما فً المدة الثانٌة فقد تغٌرت اشارة المتغٌر المذكور الى السالبة وذلك ٌجيد تفسيٌره  زٌادة صادراتها الزراعٌة
فً ان سٌاسات المنظمة اسهمت فً خف  معدل العجز فً المٌزانٌة العامة للدولة الى الحد اليذي جعلهيا اقيدر 

اما متغٌير نسيبة االكتفياء اليذاتً  .ه فً تزاٌد الصادرات الزراعٌةعلى دعم منتجٌها الزراعٌٌن وذلك عكس اثر
X3  حقق قدرا كبٌرا من اكتفياءه قد فقد كانت اشارة معلمته موجبة فً المدة االولى وهذه االشارة تعنً ان البلد

الييذاتً ميين المحاصييٌل الزراعٌيية االميير الييذي جعلييه مصييدرا لعييدد كبٌيير ميين المحاصييٌل الزراعٌيية، وفييً المييدة 
سالبة وهذه تعنً انه كلميا ارتفيع معيدل االكتفياء اليذاتً فيً الدولية ادى ذليك الالثانٌة تغٌرت اشارة المعلمة الى 

اما متغٌير سيعر  الى خف  صادراتها الزراعٌة وهذه النتٌجة لم تتفق مع توقعاتنا ومفاهٌم النظرٌة االقتصادٌة.
والتيً االشيارة بقيً بينفس وليى وفيً الميدة الثانٌية فقد كانيت اشيارته موجبية فيً الميدة اال X4الصرف االجنبً 

وبييذلك تصييبح  لعملتييهقٌميية الخارجٌية الانخفييا   ٌيي ديتعنيً انييه عنييدما ٌرتفييع سيعر صييرف عمليية البلييد فيذلك 
تيزداد الكمٌيات المطلوبية منهيا وترتفيع  ليذاالمنتجات الزراعٌة المحلٌة رخٌصة االثمان فً االسيواق الخارجٌية 

فقد كانت اشيارته موجبية فيً الميدتٌن االوليى  X5اما متغٌر الناتج الزراعً  لزراعٌة.قٌم وكمٌات الصادرات ا

هذه الدولة ذات انتياع  وتفسٌر ذلك هو لنوالثانٌة وهذه االشارة اتفقت مع توقعاتنا ومفاهٌم النظرٌة االقتصادٌة 
ت اشيارته سيالبة فيً فقيد كاني X6اميا متغٌير معيدل التضيخم  زراعً كبٌر والسٌما من المحاصيٌل التصيدٌرٌة.

المدة االولى وهذه االشارة اتفقت مع توقعاتنا ومفاهٌم النظرٌية التيً تشيٌر فيً ادبٌاتهيا اليى ان انخفيا  معيدل 
التضخم ٌعكس اثره فً تزاٌد الصيادرات الزراعٌية مين خيالل خفي  تكيالٌف االنتياع وتغٌير االسيعار النسيبٌة 

الثانٌة فقد اصبح هذا المتغٌر باشارة موجبية خيالف فٌهيا توقعاتنيا  اما فً المدة بٌن المنتجات المحلٌة واالجنبٌة.
ومفاهٌم النظرٌة االقتصادٌة اذ قد ٌكون سبب ذلك هو ان سٌاسات المنظمة اسهمت فيً رفيع معيدالت التضيخم 

 الى الحد الذي جعل الدولة المعنٌة غٌر قادرة على زٌادة صادراتها الزراعٌة.
فقد كانت اشارته سالبة فً الميدة االوليى  X1االنفتاح االقتصادي الزراعً  متغٌربفٌما ٌتعلق  : سابعا  المغرا

ن سٌاسات البنك وصيندوق النقيد اليدولٌٌن هو لذلك وسبب وفً المدة الثانٌة تغٌرت اشارة المعلمة الى الموجبة 
عيً وخفضيت وقلصيت دور الدولية فيً النشياط الزراللدولية المعنٌية الخارجٌية  تحرٌير التجيارةعملت عليى قد 

عدد من القٌود التً من شانها ان تعٌق تصدٌر منتجاتها الزراعٌة.اما متغٌر العجز فيً المٌزانٌية العامية للدولية 
X2  فقيد كانيت اشييارته سيالبة فيً المييدة االوليى وهييذا اتفيق ميع ادبٌييات النظرٌية االقتصيادٌة التييً تشيٌر الييى ان

ت التضخم وذلك ٌعكس اثره فً تزاٌد الصيادرات االنخفا  الحاصل فً العجز ٌصاحب عادة انحفا  معدال
الزراعٌيية ، وفييً المييدة الثانٌيية تغٌييرت اشييارة المعلميية الييى الموجبيية وهييذا خييالف توقعاتنييا ومفيياهٌم النظرٌيية 

العجز تزداد الصادرات وسبب ذليك ٌعيود اليى ان العجيز عيادة فٌها ٌرتفع  التً ً بع  الحاالتفاالقتصادٌة ف
مصييدري المحاصييٌل ومنتجييً للنقييدي الجدٌييد والييذي ٌهييدف الييى ميينح حييوافز نقدٌيية ٌمييول بواسييطة االصييدار ا

فقيد كانيت اشيارته  X3اميا متغٌير نسيبة االكتفياء اليذاتً  الزراعٌة وذلك ٌسهم فيً زٌيادة الصيادرات الزراعٌية.

ا عليى انيه اتفقت مع توقعاتنا ومفاهٌم النظرٌة االقتصادٌة التً نصت فيً ادبٌاتهيوالتً موجبة فً المدة االولى 
كلما تزداد نسبة االكتفاء الذاتً كلميا كيان البليد اقيدر عليى تعزٌيز امنيه الغيذائً وتصيدٌر المحاصيٌل الزراعٌية 

، وفيً الميدة الثانٌية تتمتيع بمٌيزة نسيبٌة عالٌية فيً انتاجهيا الزراعيًالفائضة عين حاجتيه والسيٌما البليدان التيً 
ٌاسييات المنظميية خفضييت ميين نسييبة االكتفيياء الييذاتً ميين تغٌييرت اشييارة المعلميية الييى السييالبة وذلييك ٌعنييً ان س

المنتجات الزراعٌة وذلك عكس اثره فً انخفا  الكمٌات المصدرة من المحاصٌل الزراعٌة .اما متغٌير سيعر 
فقد كانت اشارته سالبة فً المدة االوليى ، وفيً الميدة الثانٌية تغٌيرت اشيارة المعلمية اليى  X4الصرف االجنبً 

وذليك جعيل اسيعار منتجاتهييا اليدرهم المغربيً ت المنظمية عمليت عليى رفيع سييعر صيرف الموجبية الن سٌاسيا
الزراعٌيية رخٌصيية الييثمن فييً االسييواق الخارجٌيية االميير الييذي ادى الييى زٌييادة الكمٌييات المطلوبيية منهييا وبييذلك 
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راعيً ازدادت العوائد االجنبٌة من الصادرات الزراعٌة والذي اسهم فً زٌيادة حجيم االسيتثمار فيً القطياع الز
فقييد كانييت اشييارته  X5امييا متغٌيير النيياتج الزراعييً  الييذي عكييس اثييره فييً زٌييادة االنتيياع الزراعييً وصييادراته.

موجبية فييً الميدتٌن وهييذه االشييارة اتفقيت مييع توقعاتنييا ومنطيق النظرٌيية التيً نصييت فييً ادبٌاتهيا علييى العالقيية 
فقيد كانيت اشيارته  X6معيدل التضيخم  الطردٌة بٌن االنتاع المحلً الزراعً والصيادرات الزراعٌية.اما متغٌير

موجبة فً المدة االولى وهذه االشارة خالفت توقعاتنا ومنطق النظرٌة، وفً المدة الثانٌة تغٌرت اشارة المعلمية 
الى السالبة وهذه االشارة اتفقت مع مفاهٌم النظرٌة االقتصادٌة وذلك الن سٌاسات المنظمة اسهمت فيً خفي  

 . من المحاصٌل الزراعٌةه فً زٌادة الكمٌات المصدرة معدل التضخم بحٌث عكس اثر
فقد كانت اشارته موجبة فيً الميدة االوليى  X1االنفتاح االقتصادي الزراعً  بمتغٌرفٌما ٌتعلق  :ثامناً  االردن 

، وفيً الميدة الثانٌيية تغٌيرت اشييارة المعلمية الييى السيالبة وذليك بسييبب ان سٌاسيات المنظميية ليم تكيين فيً صييالح 
فقيد كانيت اشيارته موجبية فيً  X2االقتصادي فً الدولة.اما متغٌر العجيز فيً المٌزانٌية العامية للدولية  االنفتاح

اسيهمت فيً زٌيادة العجيز فيً فيً الميدة الثانٌية قيد ان سٌاسات المنظمية  المدتٌن االولى والثانٌة وسبب ذلك هو
اميا متغٌير  ات الصيادرات الزراعٌية.الى الحد الذي انعكس اثر ذلك فً خف  قٌم وكمٌيالموازنة العامة للدولة 
ان سٌاسييات  وسييبب ذلييك هييوالثانٌيية واالولييى  المييدتٌنفقييد كانييت اشييارته موجبيية فييً  X3نسييبة االكتفيياء الييذاتً 

اما متغٌر سعر الصيرف المعنٌة .كانت تهدف الى رفع نسبة االكتفاء الذاتً فً الدولة فً المدة الثانٌة المنظمة 
ان سٌاسيات منظمية التجيارة هيو ذليك وسيبب موجبة فً المدتٌن االوليى والثانٌية  فقد كانت اشارته X4االجنبً 

بهييدف زٌييادة الكمٌييات المصييدرة فييً فييً المييدة الثانٌيية العالمٌيية عملييت علييى رفييع سييعر صييرف عمليية الدوليية 
فييً المييدة االولييى وهييذه سييالبة فقييد كانييت اشييارة معلمتييه  X5امييا متغٌيير النيياتج الزراعييً  محاصييٌلها الزراعٌيية.

الشارة خالفت توقعاتنا ومفياهٌم النظرٌية االقتصيادٌة بسيبب حيدوث تغٌيرات سيعرٌة لمعظيم انيواع المحاصيٌل ا
والسيٌما المخصصية منهيا للتصيدٌر ، وفيً الميدة الثانٌية تغٌيرت اشيارة المعلمية اليى الموجبية وهيذه اتفقيت ميع 

عليى ماراتها فً القطاع الزراعً توقعاتنا ومفاهٌم النظرٌة االقتصادٌة بسبب ان سٌاسات المنظمة ركزت استث
معلمتيه  ةفقد كانت اشيار X6ٌعطً عوائده فً االمد الطوٌل.اما متغٌر معدل التضخم الرغم من ان هذا القطاع 

سييالبة فييً المييدة االولييى ، وفييً المييدة الثانٌيية تغٌييرت اشييارة المعلميية الييى الموجبيية وذلييك بسييبب ان سٌاسييات  
لعامية للدوليية حتييى انهيا لجييأت اليى تموٌييل عجزهييا بالتضيخم ميين خييالل المنظمية احييدثت عجيزا فييً المٌزانٌيية ا

 اضافة جرعات جدٌدة من النقد الى مٌزانٌتها العامة وذلك عكس اثره فً زٌادة االنتاع والصادرات الزراعٌية.
 مما سبق نستنتج ما ٌأتً 

ادل بٌن الدول عبر الحدود لسهمت سٌاسات منظمة التجارة العالمٌة فً تعمٌق حالة االعتماد التجاري المتب-1

القومٌة اال ان الواقع العملً القتصادات البلدان النامٌة ٌشٌر الى ان سٌاسات منظمة التجارة العالمٌة حالت 
الى دون امكانٌة نفاذ الصادرات الزراعٌة فً االسواق العالمٌة الن تحرٌر التجارة والسٌما فً الجانب 

نة كافٌة من الموارد االقتصادٌة المحلٌة النامٌة وذلك خلق حالة عدم المرتبط بتحفٌز الصادرات لم ٌلق مرو
 توازن فً المنافع بٌن االقتصادات النامٌة والمتقدمة.

ٌعد تطبٌق البلدان النامٌة لسٌاسات منظمة التجارة العالمٌة احد الوسائل التً ادت الى ارتفاع فً مستوٌات -2

ا الحبوب وذلك ادى الى ارتفاع تكالٌف استٌراد الغذاء والذي عكس اسعار المنتجات الزراعٌة الرئٌسة والسٌم
 دة العجز فً المٌزان التجاري الزراعً النامً.حاثره فً تزاٌد 

ان حصٌلة تأثٌر سٌاسات منظمة التجارة العالمٌة فً الصادرات الزراعٌة للدول النامٌة عٌنة الدراسة -3

لدول والتعد ذات نثار اٌجابٌة لنفس الدول فً االمد الطوٌل اذ التعنً انها ذات نثار غٌر اٌجابٌة ولجمٌع ا
 تمكنت العدٌد من الدول النامٌة االعضاء من تفعٌل سٌاسات المنظمة باالتجاه الذي ٌسهم فً تحقٌق النفع لها.

 وعلٌه نوصً بما ٌأتً
قطاعات االنتاع االستثمار فً القطاع الزراعً النامً والسعً لتحسٌن العمل فً  تنمٌةالعمل على -1

الزراعً من خالل تطوٌر البنى التحتٌة فً مجاالت الري واستصالح االراضً ومشارٌع انتاع المحاصٌل 
الستراتٌجٌة بهدف توفٌر قدر كاف من المنتجات الزراعٌة لسد حاجة االستهالك المحلً مع توفٌر فائ  

 معٌن ٌأخذ طرٌقه الى االسواق العالمٌة.
ر المتغٌرات التً افرزتها سٌاسات منظمة التجارة العالمٌة ذات االثر االٌجابً فً االهتمام بتفعٌل دو-2

الصادرات الزراعٌة وتدنٌه تأثٌر المتغٌرات ذات االثر غٌر االٌجابً بهدف التكٌف مع التطورات التً 
والعمل على تشهدها البٌئة االقتصادٌة العالمٌة التً افرزتها المنظمة والتحوط تجاه ماتفرزه من سلبٌات 

 مواجهة مخاطرها.
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اعادة تنظٌم بنٌة السٌاسة الزراعٌة فً البلدان النامٌة فً االتجاه الذي ٌحقق لها اكبر قدر من االنتاع -3

الزراعً المتاح للتصدٌر وفً اطار مناسب من االكتفاء الزراعً الذاتً الن سٌادة االتجاهات المتضادة 
 دي الى تفاقم حالة االمن الغذائً ٌمن تبعثر فً الموارد االقتصادٌة س للسٌاسة الزراعٌة النامٌة وماٌرافقها

 وماٌنتج عن ذلك تدنً مقدرة دول العٌنة فً التصدٌر الزراعً.
 

THE REALITY OF AGRICULTURAL EXPORTS IN SOME DEVELOPING 

COUNTRIES IN VIEW OF INTERNATIONAL TRADE ORGANIZATION 

POLICIES "A COMPRARATIVE STUDY" 1980- 2010 

         Kays Nadhim Ghazal                             Eeveen Thamir Nouri        

Agricultural Economy Dept., College of Agricultural and Forestry, 

Mosul University. Iraq 

         Kays1959@yahoo.com                   eeveenalqutachi@yahoo.com         
 

ABSTRACT  
     Concept which tackled the effect of international trade organization policies 

in agricultural exports in developing countries were various. These concepts 

remarked that organization policies had made a decrease in the share of developing 

agricultural export to its GDP. Thus, trade exchange rate has become unfavorable in 

developing countries and this had its effect in distributing the National income on 

both National and International levels. This increased the backwardness of 

developing countries and shared in the progress of advanced countries. There are 

also other ideas which say that international trade organization policies had got 

great advantages for the developing countries reflected in its agricultural exports 

depended upon this conclusion that the principles of the classic theory in foreign 

trade which mentioned by the economist David Ricardo in writing the political 

economy  of 1817. in this respect, the study depended on a hypothesis which says 

that international trade organization policies have variant effects in agricultural 

experts in developing countries according to the nature of its economic structures 

and the efficiency of its systems in dealing with the organization policies . In order 

to confirm the papers hypothesis, a sample of developing countries had been chosen 

included (Egypt, Moritania, Tunisia, Turkey, Thailand, Indonesia, Morocco, and 

Jordan). This sample depended on time series data in estimating the phenomenon of 

the study and for each country separately for it reflects the resulted changes in its 

agricultural exports in view of features and characteristics which differ from one 

state to another. 
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