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 الزراعً فً بعض البلدان النامٌة األداءتأثٌر سٌاسات منظمة التجارة العالمٌة على واقع 
 7002 – 5891للمدة 

 دعاء قاسم صبري                عدنان احمد ثالج
 وزارة العلوم والتكنولوجيا                            قسم االقتصاد الزراعي 

 صلكلية الزراعة والغابات / جامعة المو
 

 الخالصة
التغيرات الحاصلة في المتغيرات االقتصاادية الدولياة المتمثلاة فاي سياساات منلماة التجاارة  أسهمتلقد 

ساتيراتيجية تراامن سايارة الادول المتقدماة علاا  إتحريار الساالل الزراعياة رامن ر ياة  إلا العالمياة والهادفاة 
 وأرباا السابل التاي تمكنهاا مان تحقيا  مكاسا   االقتصادية للبلدان النامية بحيث تجعلهاا تعمال وفا  اإلمكانات

امياة تمثلات فاي االنض اا  نالقااع الزراعي للبلدان ال أداءالقتصاداتها وذلك احدث أثار غير مرغو  بها في 
ماان البلاادان  األوليااةالمسااتمر لناتجهااا الزراعااي والمنافسااة المسااتمرة ماان أجاال حصااولها علاا  مصااادر المااواد 

عتمدت الدراسة علا  فرراية م ادهاا ان السياساات منلماة التجاارة العالمياة تاأثيرات . ومن هذا الشأن االنامية
وفااي عاادد ماان  7002-5894 القااااع الزراعااي وفااي عاادد ماان البلاادان الناميااة ضااالل الماادة أداءمتباينااة فااي 

الم شاارات تمثلاات فااي معاادل نمااو الناااتس الزراعااي ومساااهمة الناااتس الزراعااي فااي الناااتس المحلااي االجمااالي 
فررية البحث تم اضتيار عادد مان البلادان النامياة تمثلات فاي  إثباتاالنكشاف االقتصادي الزراعي ومن اجل و

اندونيسايا وفيهاا تام االعتمااد علا  بياناات السالسال  ،تايلناد ،موريتانيا ،تركيا ،تونس ،المغر  ،االردن ،مصر
س التغيارات الحاصالة فاي اداء قااعتهاا تعككل بلد عل  ان راد كونها لالزمنية في ت سير اللاهرة قيد الدرس و

 الزراعية بحس  ابيعة هياكلها االقتصادية ومنها تم التوصل ال  النتائس االتية:
فاي دول عيناة الدراساة اذ يعاود ساب  ذلاك الا  فشال  الت الهيكلية في القاااع الزراعايسعة حجم االضتال -5

مثل لمواردها الابيعية والبشرية والمالياة وعادم سياساتها الزراعية وعدم مقدرتها من تحقي  االستقالل اال
 مقدرتها من توفير المناخ المالئم لالستثمار االجنبي المباشر في قااعاتها الزراعية 

منلمة التجارة العالمية في تدني معدالت نمو الناتس الزراعي ورفعات معادل انكشاافل الا  الضاارج  سهمتأ -2

وعل  روء ذلاك توصاي الدراساة  االجمالي في دول عينة الدراسة. وض رت نسبة مساهمتل في الناتس المحلي
باالهتمام المتواصل في ضل  مناخ استثماري مالئم الستقاا  االموال االجنبية وتولي ها في القااع الزراعاي 
في البلدان النامية والعمال علا  تنمياة القاااع الزراعاي مان ضاالل تنويال انتاجال وزياادة كميتال بماا يا دي الا  

ادة الكميات المنافسة لالستهالك الداضلي والتصدير بقصد مواجهاة حااالت المنافساة الزراعياة التاي ت رراها زي
 .سياسات منلمة التجارة العالمية عل  السلل الزراعية المنتجة في البلدان النامية

 .االداء الزراعي ،البلدان النامية ،سياسات ،كلمات دالة : منلمة التجارة العالمية

  
 59/6/2012 :وقبولل  5/3/2012 :ريخ تسلم البحثتا

 
 المقدمة

ت منلمة التجارة العالمية منذ تأسيسها ال  بسا ن وذها عل  كال مجرياات التجاارة الدولياة عبار علقد س
ال  لهور تحديات عديدة واجهت المنلمات العاملة في مضتلف القااعاات الصاناعية والضدمياة العالم مما أدى 

مة ورعت بع  العقبات امام االداء الزراعي في عادد مان البلادان النامياة الن هاذه البلادان ولهور هذه المنل
تعتمااد علاا  انتاااج منتااوج واحااد او منتااوجين وتشااكل هااذه المنتجااات نساابة عاليااة ماان اجمااالي ناتجهااا الزراعااي 

ر  بصااورة ودضلهااا القااومي وان المسااتهلك الرئيسااي لهااذه المنتجااات فااي الاادول الصااناعية وهااذه الاادول تتعاا
دورية ال  ازمات اقتصادية ودورات تجارية ويضرل انتاج معلم المواد المذكورة فيها لسيارة عدد قليال مان 
الشااركات العالميااة متعااددة الجنسااية وذلااك ادى الاا  االنض ااا  المسااتمر فااي االنتاااج الزراعااي فااي هااذه الاادول 

واد االولياة والقاوى العاملاة مان قبال شاركات بسب  المنافسة الشديدة لها فرالً عان المنافساة علا  مصاادر الما
ومن اجل تحقي  الك اءة التنافسية في االنتااج الزراعاي للبلادان النامياة اقترا  االمار اجاراء تعاديالت  ،عالمية

م سسية في الممكنات والعالقات بين القااعات االقتصادية التي ت دي في محصلتها النهائية الا  تح ياز قاااع 
 نلراً لما يتسم بل القااع الزراعي في البلدان النامية بعدم مقدرتل عل  انتاج الغذاء بالقدر و .االداء الزراعي

 واإلنتاجية اإلنتاجالكافي لسد حاجة االستهالك المحلي من المنتجات الزراعية السبا  عديدة منها تضلف نلم 
 

 بحث مستل من رسالة الماجستير للباحث الثاني
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ان المتقدمة وذلك جعل انتاجها الزراعي اليواك  معدالت النمو السكاني فيها التي بلغت الزراعية مقارنة بالبلد
والاذي يمثال جاوهر مشاكلة البحاث ومان هناا  ،سنوياً وهي نسبة مرت عة مقارناة بالبلادان المتقدماة %3.4بنحو 

ي اداء القااااع ينالاا  البحااث ماان فررااية م ادهااا ان السياسااات منلمااة التجااارة العالميااة تااأثيرات متباينااة فاا
دراسااة واقاال االداء  إلاا ويهاادف البحااث  .( (2007-1985ةالزراعااي ولعاادد ماان البلاادان الناميااة ضااالل المااد

( 2007-1985الزراعااي لعاادد ماان البلاادان الناميااة بلاال تااأثير سياسااات منلمااة التجااارة العالميااة ضااالل الماادة  

وتبنا  سياساة  .ول العالم ال  اقتصاد الساو التاورات الضاصة بتحول معلم دالبحث في متابعة  أهميةوتكمن 
االن تا  التجاري عل  االسوا  الضارجية وفاي لال التغيار الاذي اارأ علا  تنلايم التجاارة الضارجياة والساعي 
نحو تاوير مصادر نمو القااع الزراعي من ضالل دراسة واقل االداء الزراعي في بع  البلدان النامية بلل 

ولتساليا  .ة العالمية فرالً عن التعرف عل  العوامل الما ثرة فاي االداء الزراعايتأثير سياسات منلمة التجار
الروء عل  اهم الدراسات والبحوث التي تناولت دراسة واقل االداء الزراعاي فاي بعا  البلادان النامياة بلال 

تي لها اهمياة كبيارة تأثير سياسات منلمة التجارة العالمية والتي تم انجازها سابقاً من قبل عدد من الباحثين وال
لمااا تااوفره هااذه الدراسااات ماان معااارف ومعلومااات وم شاارات تساااهم فااي التعاارف علاا  الحقااائ  واالسااالي  

 والمعايير المستضدمة والنتائس التي امكن التوصل اليها ويمكن ايجاز هذه الدراسات بما يأتي:
واالمن  ةزراعالتجارة العالمية في الياسري بعنوان انعكاسات قوانين منلمة الصدرت دراسة  2005ف ي عام 

الغااذائي العربااي اورااحا فيهااا ان االقاااار العربيااة مسااتوردة كبياارة للساالل الغذائيااة الساايما القماا  وان مجماال 
الصادرات الزراعية التغاي االستيرادات منها وقد تارقت الدراساة الا  االثاار التاي ضل تهاا سياساات منلماة 

ة النامية التي تمثلت فاي تزاياد اساتيرادات القما  باوتيرة عالياة مناذ مالال عقاد التجارة العالمية في اداء الزراع
ماان حيااث الكميااة وفااي عااام  %1بنحااو  1996-1990التسااعينات اذ بلغاات نساابة الزيااادة الساانوية ضااالل الماادة 

 ت المستوردة من الحباو وبلغت نسبة الزيادة في الكميا %3.6ارت عت قيمة الحبو  المستوردة بنسبة  1996
بمعادل اكبار مان  1998وتراجعت قيمة الصادرات الزراعية عاام  1997مقارنة بعام  %7.8نحو  1998عام 

للاواردات مان الواردات الزراعية مما ادى ال  تراجل نسابة تغاياة الصاادرات الزراعياة معدل النمو في قيمة 
 1997ملياار دوالر عاام  20.4دى ال  ارت اع قيمة العجز فاي الميازان التجااري مان فأ %23.6 إل  26.8%
الغاذائي العرباي ويشاير الا  االعتمااد علا  الضاارج  األمنيهدد  األمروهذا  1998مليار دوالر عام  21.6 إل 

( في بحثل عن تأثير سياسات منلماة التجاارة العالمياة فاي 2007واشار المحيشي  وانكشاف االقتصاد العربي 

موريتانياا( الا  ان القاااع الزراعاي فيهاا مان  ،المغار  ،ساداء القااع الزراعي لدول المغار  العرباي  تاوب
اكثر القااعات التي تأثرت بسياسات منلمة التجارة العالمية مثل التض يرات الكمركياة علا  بعا  المنتجاات 
الزراعية والقيود الم رورة مان جاراء سياساات الحماياة وتاأثير الصاادرات الزراعياة لادول المغار  العرباي 

فااي رقعااة المنافسااة التااي تتعاار  لهااا الساالل الزراعيااة العربيااة بسااب  ان تااا  اسااواقها امااام بالتوساال الحاصاال 
المنتجات الزراعية للدول االضارى فراالً عان الغااء الادعم الممناو  للصاادرات الزراعياة فاي الادول المتقدماة 

االنتااج الزراعاي فاي وض   مبالغ االعانات الممنوحة للمنتجين الزراعيين االمر الذي ادى ال  زيادة تكاليف 
معلم الدول العربية والنامية مما الح  اررار كبيرة باالفراد من ذوي الدضول المنض رة في الدول المساتورة 
للسلل الزراعية السيما دول المغر  العربي واورحت الدراسة ايراً ان الدول المذكورة ان ااً واجهات ازماات 

التااام علاا  دول العااالم الضااارجي فااي تااوفير ماادضالت القااااع  حقيقيااة فااي قااعاتهااا الزراعيااة منهااا االعتماااد
الزراعي المغربي لصعوبة انتاجها محلياً وارت اع تكاليف انتاجها وتزاياد ماديونيتها الضارجياة اثار تزاياد مباالغ 
القرو  الضارجية لدول المغر  العربي من م سساات التمويال الدولياة  صاندو  النقاد والبناك الادوليين( مماا 

مان ضاالل اساتقراء الدراساات المشاار اليهاا ساابقاً  .ن ذلاك تزاياد التبعياة الزراعياة العربياة الا  الضاارجناتس عا
يتراا  ان اغلبهااا ركاازت علاا  مورااوع اثااار منلمااة التجااارة العالميااة علاا  تجااارة الساالل الزراعيااة العربيااة 

هاا علا  االداء الزراعاي فاي بصيغتها الوص ية فرالً عن انهاا تناولات سياساات منلماة التجاارة العالمياة واثر
ومما تتميز بل دراستنا هذه انها تناولت الموراوع بصايغتل الوصا ية  ،اااء م اهيم النلرية االقتصادية الحديثة

اي وفقاً لما اشارت اليل الدراسات السابقة فرالً عن انها تناولتل باسلو  كمي الذي يتم فيل قياس اثار سياساات 
ً منلمة التجارة العالمية عل   وجااء  ،االداء الزراعي وهاو اسالو  نادر اساتضدامل فاي الدراساات الماذكورة ان اا

هذا االسلو  بقصد ارافة ما هو جديد عل  الموروع فراالً عان مقارناة نتاائس دراساتنا مال نتاائس الدراساات 
 .السابقة في هذا االمر

 
  هقائوطرالبحث مواد 

منلمة التجارة العالمية تأثيرات متباينة فاي  من اجل اثبات فررية البحث التي نصت عل  ان لسياسات
فقاد تاام اسااتضدام عادد ماان النماااذج  2009-1985اداء القاااع الزراعااي ولعادد ماان البلاادان النامياة ضااالل الماادة 
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التي هي عبارة عن مجموعة منلومات مان العالقاات الرياراية باين عادد مان المتغيارات االقتصاادية القياسية 
هيل وصاف العالقاات باين المتغيارات التاي تترامنها هاذه النمااذج وبالصاورة التاي التي يكون الغر  منها تس

قيد الدرس اي تصاوير العالقاة الرابااة باين وتعكس الهيكل النلري للمشكلة االقتصادية  ،ت كد فررية البحث
باة مان ابيعة سياسات منلمة لتجارة العالمية واورااع االداء الزراعاي فاي عادد مان البلادان النامياة والمساتن

منااا  النلريااة االقتصااادية والدراسااات السااابقة التااي بحثاات فااي هااذا المورااوع  وماان اجاال معالجااة النمااوذج 
اً جاارى تحديااد المتغياارات الكليااة الداضلااة فااي النمااوذج بوصاا ها ضاااوة اولاا  ماان ضاااوات ياالقتصااادي قياساا

ت النمااذج القياساية المشاار اليهاا توصيف النماذج القياسية وصياغتها ثم تور  العالقة التي تربا باين متغيارا
ان اً بوص ها ضاوة ثانية من ضاوات التوصيف مما يترت  عل  ذلاك امكانياة دراساة النمااذج المقدماة بصاورة 
تابيقية فرالً عن اضتيار الشكل الرياراي المالئام لابيعاة العالقاة االقتصاادية الرابااة باين متغيارات النمااذج 

اذ ان حاذف عادد مان متغيارات النماوذج او صاياغة دوال بصايغ رياراية غيار  القياسية المستضدمة في التقدير
صحيحة تجعل اغل  ارائ  االقتصاد القياسي غيار واراحة واليمكان االعتمااد عليهاا فاي الت ساير وابتادأ مان 

لاو  حلهاا فراالً عان اعتمااد مناا  اوصف النموذج الذي يمثل بدائة العمل القياساي الاذي يحادد المشاكلة الم
ية االقتصادية والدراسات التجريبية السابقة في تحدياد العالقاة باين المتغيارات الداضلياة فاي بنااء النماوذج النلر

القياسي والتوقعات المسبقة حول اشارة وحجوم المعلماات المقادرة التاي تعاد بمثاباة اضتباار نلاري يعتماد علا  
ساالوك المتغياار االقتصااادي الااذي يباارز  تقياايم نتااائس التقاادير اال فااي حالااة وجااود اساابا  ضاصااة تتعلاا  بمناقيااة

مناا  النلرياة االقتصاادية وغالبااً مااتكون ابيعاة الهياكال االقتصاادية للادول النامياة سابباً فاي االضتالف عان 
( وفاي موراوع دراساتنا المتعلا  بتحدياد واقال االداء 7004 ،تشويل عدد من المتغيارات االقتصاادية  ال ضاري

ة التجاارة العالمياة فاي عينال مان البلادان النامياة فاان العدياد مان الدراساات الزراعي بلل تأثير سياساات منلما
االقتصادية السابقة تشير ال  ان المتغيرات االتية هي االكثر تأثيراً في االداء الزراعي في البلدان النامياة عيناة 

 .الدراسة
 

فاي البلادان النامياة قياد البحاث  الدراساة علا  م شارات االداء الزراعاي اعتمادت المتغٌرات المعتمددة: -اوالً :
 وبالصورة االتية : القياسية المقدرة  ها متغيرات معتمدة في النماذجصبو

 معدل نمو الناتس الزراعي  -1

 الزراعي في الناتس المحلي االجمالي  اجاإلنتمساهمة 2- 

 االنكشاف االقتصادي الزراعي 3- 

لم شاارات االقتصاادية التاي تمثاال سياساات منلماة التجااارة كمااا اعتمادت علا  ا :المتغٌدرات المسدتقلة -ثانٌداً :
 العالمية وكأالتي :

 المباشر األجنبيالستثمار ا -1

 العجز في الموازنة العامة للدولة  -2

 القرو  الضارجية  -3

 الصادرات الزراعية  -4

 االستيرادات الزراعية  -5

اماا عان دوافال اضتياار هاذه  .(2009-1985ترمنت الدراسة سلسلة زمنية ماداها ثالثاة وعشارون عاماا  

 المدة فذلك يعود لالتي :
شهدت البلدان النامية  عينة الدراسة( في المدة المذكورة ان اً تغيرات سياساية واقتصاادية كبيارة تمثلات  -1

 .في لاهرة العولمة وسياسات االن تا  االقتصادي التي اضذت تتوسل بشكل كبير
بيقياة التاي بحثات الموراوع ن سال ضاالل المادة الماذكورة ان ااً وذلاك يعاد ندرة الدراسات النلرية والتا -2

بمثابة حافزاً لالضذ بهذه المدة الرافة ماهو جديد ال  الموروع من جهة ومقارنة النتائس التي تم التوصال 
 .مل نتائس الدراسات السابقة من جهة اضرى

ة بعاد تحويلهاا مان اورااعها الجارياة الا  ومن اجل اثباات فرراية البحاث اساتضدمت بياناات السالسال الزمنيا
الستبعاد االثار الترضمية التي يمكن الن تنعكس عل  القايم الجارياة فاي كال بلاد علا  ان اراد  ،اوراعها الثابتة

فرالً عن كونها تعكس التغيرات التي تحصل في ادائل الزراعاي بحسا  مالال مان سامات وضصاائف تضتلاف 
التنموي التي وصل البهاا البلاد ومساتوى تاأثير سياساات منلماة التجاارة  من بلد الضر من حيث مرحلة التاور

والغاارا  التقاادير والتحلياال تاام اسااتضدام عاادة نماااذج قياسااية ولمضتلااف حاااالت  .العالميااة فااي ادائاال الزراعااي
( كونهاا تعااي افرال OLSاالنحدار الضاي المتعدد والمعتمدة علا  اريقاة المربعاات الراغرى االعتيادياة  

 وذج ايـي للنمـموذج القياسي اعداد الشكل الريارـف النـلة وصـلي مرحـية غير المتحيزة تـرات الضاالتقدي
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 التعبير عن المتغيرات المذكورة ان اً بصيغة ريارية وبالشكل االتي:
y = F (X1, X2, X3, X4, X5) 

 :وبذلك يمكن صياغة العالقة المورحة ان اً بصيغة نموذج قياسي يأضذ الشكل االتي
Yi = B0 + B1X1 + B2X2 + B3X3 + B5X5 + Ui 

 اذ ان 
Yi  المتغير المعتمد = 
B0 معلمة التقاال التي تمثل المعامل الذي يأضذ قيمة ما عندما تأضذ المتغيرات المستقلة قيما ص رية =. 

B1 …. Bn نادما تتغيار = معلمات االنحدار التاي تشاير قيمتهاا الا  مقادار االثار النااتس فاي المتغيار المعتماد ع

 قيمة المتغير المستقل بمقدار وحدة واحدة 
X1 …. Xn المتغيرات المستقلة = 

Ui المتغير العشوائي   

 
 والمناقشة جالنتائ

تقاادير وت سااير النماااذج القياسااية لواقاال االداء الزراعااي فااي البلاادان الناميااة بلاال تااأثير سياسااات منلمااة 
ن اجال تقادير اثار سياساات منلماة التجاارة العالمياة فاي االداء م .(2007-1958التجارة العالمية ضالل المدة  

 ،االردن ،الزراعي في دول عينة الدراسة تم اضتيار عدد من البلدان النامية لتكون عينة لدراساتنا وهاي  مصار
اندونيسيا( وبهادف تحدياد اثار سياساات منلماة التجاارة العالمياة فاي  ،تايلند ،تركيا ،موريتانيا ،تونس ،المغر 

الداء الزراعي للدول اعاله تم االعتمااد علا  عادد مان العوامال التاي مثلات سياساات منلماة التجاارة العالمياة ا
البناك ووالتي حددت عل  وف  الدراسات االقتصادية التي جااءت بهاا ال سساات الدولياة ومنهاا  صاندو  النقاد 

موازنااة العامااة للدولااة والقاارو  ( وهااذه العواماال هااي االسااتثمار االجنبااي المباشاار والعجااز فااي الينالاادولي
الضارجية وقيم الصادرات الزراعية وقايم االساتيرادات الزراعياة بوصا ها متغيارات مساتقلة فيماا اعتمادت كال 

الناااتس فااي الناااتس المحلااي االجمااالي واالنكشاااف االقتصااادي ذلااك ماان معاادل نمااو الناااتس الزراعااي ومساااهمة 
كافة المتغيرات المذكورة ان ا من االرقام الجارياة الا  نلريتهاا الزراعي بوص ها متغيرات معتمدة بعد تحويل 

( وقد تام اضتياار المادة اعااله 2007-1985ترمنت الدراسة سلسلة زمنية مداها ثالثة وعشرون عاما   .الثابتة

وذلك بسب  ورو  سياسات منلمة التجارة العالمية التي بدأت منذ التاريخ اعاله وذلك يعاينا تقاديرات كمياة 
وقاد تاام اساتضدام اسالو  االنحاادار الضااي المتعادد لوجااود  ،حاثاراحة للم شارات االقتصاادية مورااوعة البو

( لكااون هااذه OLsاكثاار ماان متغياار مسااتقل وحساابت قاايم المعلومااات باريقااة المربعااات الصااغرى االعتياديااة  

لتغيارات التاي تاارأ الاريقة تمتاز بإعاائها افرل التقديرات الضاية غير المتحيزة ومان اجال حساا  مقادار ا
عل  المتغيرات المعتمدة لكل دولة بداللة المتغيرات المساتقلة تام قيااس اثار المتغيارات االضيارة فاي كال متغيار 

وماان اجاال الوصاول الاا  افراال النتااائس تام تابياا  نمااوذج قياساي بااأربل صاايغ هااي  ،معاتم وضااالل ماادة البحاث
صاااايغ المعكوسااااة( وتاااام اضتبااااار افراااال الصاااايغ ال ،شاااابل اللوغارتميااااة ،ارتمية المزدوجااااةـ الضايااااة اللوغاااا

 Goodness of fit)   التاي اجتاازت االضتباارات االحصاائيةR2 – T – F  والقياساية )D – W, Klein )
وقد اعتمدنا في منهجية هذا المبحث عل  حالة الربا بين االسالو  النلاري والمانهس  ،%(5بمستوى معنوية  

العالمية في االداء الزراعي فاي دول عيناة الدراساة وكماا ة التجارة الكمي في قياس وت سير اثر سياسات منلم
 يأتي: 

 بلدداناوال: نتائج التحلٌل الكمدً الثدر سٌاسدات منظمدة التجدارة العالمٌدة فدً معددل نمدو النداتج الزراعدً فدً 
عالمياة نتائس التحليل الكمي الثار سياساات منلماة التجاارة ال كانت: (2007-1985عٌنة الدراسة خالل المدة )

( الاا  معنويااة متغياار 1تشااير نتااائس الجاادول   االتااي: (5  فااي معاادل نمااو الناااتس الزراعااي وكمااا فااي الجاادول
( فاي التاأثير االيجاابي فاي معادل نماو النااتس الزراعاي فاي كال مان المغار  X1 االستثمار االجنبي المباشر  

القيمااة تعنااي ان زيااادة قاايم االسااتثمار ( وحاادة وهااذه 1.112االولاا  بااـ   ةوقااد بلغاات مرونتاال فااي الدولاا .وتركيااا
( %1.112( تا دي الا  رفال نماو النااتس الزراعاي فيهاا وبنسابة  %1االجنبي المباشار فاي المغار  وبنسابة  

( وحادة وهاذه القيماة تعناي ان زياادة قيماة المتغيار 2.262وحدة فيما بلغت مرونة المتغيار ن سال فاي تركياا باـ  
( وحادة االشاارة الموجباة %2.262نمو الناتس الزراعي فيهاا وبنسابة   ( وت دي ال  رفل%1المذكور وبسبة  

لمعلمة هذا المتغير ات قت مل نتائس دراسات رواد المدرسة الكالسيكية الحديثة الذين ركزوا في دراسااتهم علا  
ان هاذه  الدور االيجابي لالستثمارات االجنبية في رفل معدل النمو االقتصاادي فاي البلادان النامياة علا  اعتباار

االموال تسهم في ازالة المحددات التي تعيا  تنميتهاا االقتصاادية مان ضاالل تزوياد البلادان الماذكورة باالعمالت 
االجنبية والضبرات ال نية والمزايا التكنولوجية التي تتسم في توسيل ناا  االستثمار في القاااع الزراعاي  اباو 
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ير ن سل في رفل معدل نمو الناتس الزراعي في اندونيسايا االيجابية للمتغ ( ولهرت المعنوية غير5898 ،قحف
( وحدة وهذه القيمة تعني ان زيادة قيم االستثمارات االجنبية المتجهة الا  القاااع 1.058وقد بلغت مرونتل بـ  

%( وحاادة واالشااارة السااالبة لمعلمااة هااذا 1.058الزراعااي االندونيسااي تاا دي الاا  ض اا  معاادل نمااوه بنساابة  

ت سايرها فاي ان االساتثمارات االجنبياة المباشارة لام تتجال نحاو انشااة القاااع الزراعاي بقادر ماا المتغير نجاد 
اتجهاات نحااو تنميااة مشاااريل اضاارى ذوات ماادد دورات قصاايرة لاار وس امااوال هااذه الشااركات مقارنااة بابيعااة 

فاي هاذا الناوع القااع الزراعي الذي يتسم بموسمية االنتاج فيل فراال عان ارتقااع معادل المضااارة والاليقاين 
ولم تلهر معنوية المتغير المذكور في بقية دول عيناة الدراساة كاذلك  ،من االنشاة وال سيما في البلدان النامية

( في رفل معادل نماو X2بينت نتائس الجدول ن سل المعنوية االيجابية لمتغير  العجز في الموازنة العامة للدولة 
( وحاده وفاي الدولال الثانيال باـ 2.888بلغات مرونتال فاي االولا  باـ  الناتس الزراعي في موريتانيا وتركياا وقاد 

( وحدة واالشارة الموجبة لمعلمة هذا المتغير ضال ت توقعاتنا وم اهيم النلرية االقتصادية وذلك ساتجد 0.647 

النقادي  ت سيره في ان العجز في الموازنة العامة وفي كال الدولتين غالبا ما يتم تمويلل بواساة ادوات االصادار
الجديد الذي يوحي في مدياتل القصيره ال  تنشيا االستثمار الزراعي ورفل معادالت نماوه  وزياادة فاعلتال فاي 
النشاا االقتصادي من ضالل رفل اسعار المحاصيل الزراعية التاي يانعكس اثرهاا فاي رفال معادل نماو االنتااج 

غير االيجابية وللمتغير ن سل في التأثير في معادل فيما لهرت المعنوية  .الزراعي في الدولتين المذكورتين ان ا
( وحاادة وفااي 1.203نمااو الناااتس الزراعااي فااي كاال ماان تااونس واندونيساايا وقااد بلغاات مرونتاال فااي تااونس بااـ  

( وحدة واالشارة السالبة لمعلمة هاذا المتغيار ات قات مال ادبياات النلرياة االقتصاادية علا  1.623اندونيسيا بـ  

لعجز في الموازنة العامة للدولة يسهم في زيادة قيم الدعم الممنو  للمنتجين الازراعيين اعتبار ان ض   نسبة ا
 .ولم تلهر معنوية المتغير المذكور في بقية دول عينة الدراسة .مما ي دي ال  رفل معدل نمو الناتس الزراعي

ر االيجابي في رفال معادل ( في التأثيX3وبينت نتائس الجدول المور  ان ا معنوية متغير  القرو  الضارجية 
( وحادة واالشاارة الموجباة لمعلماة هاذا المتغيار 1.628نمو الناتس الزراعاي فاي تاونس وقاد بلغات مرونتال باـ  

فيماا لهارت المعنوياة غيار  .ات قت وم اهيم النلرية االقتصادية التي اكدت العالقة الاردية بين كال المتغيارين
في الناتس الزراعي في كل من مصر وتايلند وقد بلغت مرونتل في الدولاة االيجابية للمتغير المذكور في التأثير 

( وحدة واالشارة السالبة لمعلماة هاذا المتغيار تجاد ت سايرها فاي 0.604( وحدة وفي الثانية يـ  2.33االول  بـ  

 ،ياةتجار ،ان القرو  الضارجية المستلمة من قبل كال الادولتين ول ات فاي مشااريل غيار زراعياة  اساتهالكية
قااع االنتاج االولي( فرالً عن عدم مقدرتها عل  استيعا  وتوليف هذه االموال في انشااتها الزراعياة مماا 

( ولام 5883 ،آل علايوجعل هذا المتغير يسهم بنتائس غير ايجابية في رفال معادل النااتس الزراعاي  الجاومرد  

لهار المعنوياة االيجابياة لمتغيار  الصاادرات ولام ت .تلهر معنوية المتغير المذكور في بقية دول عينة الدراساة
( فااي التااأثير فااي الناااتس الزراعااي فااي دول عينااة الدراسااة فيمااا لهاارت المعنويااة غياار االيجابيااة X4الزراعيااة 

تايلند( وقد بلغت مرونتل باـ  ،تركيا ،تونس ،للمتغير المذكور في التأثير في الناتس الزراعي في كل من  االردن
( معنوية متغيار 1( وحدة عل  التوالي والهرت نتائس الجدول  1.982( و  1.489و  ( 1.878( و  1.219 

( في التأثير االيجابي في رفال معادل نماو النااتس الزراعاي فاي االردن وقاد بلغات X 5 االستيرادات الزراعية 
يااة احاادى المتغياار تعنااي ان االسااتيرادات الزراع ( وحاادة واالشااارة الموجبااة لمعلمااة هااذا1.078مرونتاال بااـ  

الوسائل التي يتم من ضاللها توفير المدضالت الالزمة فاي عملياة االنتااج الزراعاي والسايما السالل االساتثمارية 
التي لم تتمكن البلدان النامية من انتاجها بسب  تضلف هياكلها االنتاجية وري  حجام اساواقها المحلياة فاي حاين 

  ان رفال معادل نماو النااتس الزراعاي يتوقاف علا  مقادرة السياسة التجارية الا .اشارت اراء العديد من صناع
الزراعاي  البلد عل  توفير السلل الرأسمالية وبذلك اسهم هذا المتغيار بتاأثير ايجاابي فاي رفال معادل نماو النااتس

ولهرت المعنوياة غيار االيجابياة للمتغيار الماذكور فاي كال مان المغار  وموريتانياا  .(5898االردني  قاسم، 
( وحادة واالشاارة الساالبة لمعلماة هاذا 1.517( وحادة وفاي الثانياة ياـ  2.708نتل في االول  بـ  وقد بلغت مرو

المتغير تعني ان جزء من الال  الكلي سوف يتسر  ضارج النلام االقتصادي بشكل الا  علا  االساتيرادات 
يباارر العالقااة غياار ( فااي كااال الاادولتين االماار الااذي 5822 ،ممااا يعياا  عمليااة النمااو والتنميااة الزراعيااة  صااقر

 .عينة الدراسة بلدانولم تلهر معنوية المتغير المذكور في بقية  .االيجابية بينل وبين المتغير المعتمد
ثانٌاً: نتدائج التحلٌدل الكمدً الثدر سٌاسدات منظمدة التجدارة العالمٌدة فدً مسدا مة النداتج الزراعدً فدً النداتج 

يمكن توري  نتائس التحليل الكمي الثار منلماة : (2007-1985االجمالً فً دول عٌنة الدراسة خالل المدة )
 االتاي: (2  سياسات منلمة التجارة العالمية في مساهمة الناتس الزراعي في الناتس االجمالي وكما فاي الجادول

( فااي التااأثير االيجااابي فااي X1( الاا  معنويااة متغياار  قاايم االسااتثمار االجنبااي المباشاار 2تشااير نتااائس الجاادول  

 غر  وتركيا واندونيسيا وقد بلغت مرونتل فيـن المـالي في كال مـحلي االجمـاتس المـة في النـلزراعمساهمة ا
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يور  نتائس التحليل الكمي الثر سياسات منلمة التجارة العالمية في معدل نماو النااتس الزراعاي  :(5جدول  ال
 .(7002 – 5894في دول عينة الدراسة ضال المدة  

Table (1): Shows the results of quantitative analysis to the impact of wto policies in 

the rate of growth of agricultural output in the countries of the study 

sample during the period (1985 – 2007). 
Kind of  
Function 
 نوع الدالة

X5 X4 X3 X2 X1 Xi Egypt 
 مصر
R

2
 = 0.20 

F = 0.88 
D – W = 2.076 

Linearity 
    ضاية

-0.275 0.022 -0.327 0.015 0.011 Bi 

-0.71 0.21 -1.87 1.38 0.46 t* 

Semi-log 
 شبل لوغارتميل

127.035 -53.643 -29.961 1.769 2.441 Bi Jorden 
 االردن
R

2
 = 0.26 

F = 1.23 
D – W = 1.819 

2.30 -1.74 -0.56 0.19 0.63 t* 

Linearity  
   ضاية

-0.479 0.299 -0.030 -0.001 0.070 Bi Morocco 
 المغر 
R

2
 = 0.36 

F = 1.94 
D – W = 1.926 -1.71 0.90 -0.07 -0.08 2.26 t* 

Semi-log 
 شبل لوغارتميل

-15.278 -61.316 113.444 -8.502 -5.084 Bi Tunisia 
 تونس
R

2
 = 0.23 

F = 1.06 
D – W = 2.125 -0.98 -1.80 1.91 -1.76 -0.89 t* 

Semi-log 
 شبل لوغارتميل

-63.170 5.245 -52.674 46.333 -2.808 Bi 
 موريتانيا           

Mauritania 
R

2
 = 0.30 

F = 1.31 
D – W = 1.110 -1.76 0.27 -0.75 2.33 -0.33 t* 

Semi-log 
 شبل لوغارتميل

22.285 -145.905 -8.297 6.348 22.167 Bi 
Turkey 
 تركيا
R

2
 = 0.41 

F = 2.44 
D – W = 2.744 0.80 -2.44 -1.03 1.85 2.14 t* 

Semi-log 
 شبل لوغارتميل

14.535 -35.807 -36.429 -0.796 6.261 Bi 
Thailand 
 تايلند
R

2
 = 0.57 

F = 7.07 
D – W = 2.164 1.21 -1.75 -4.02 -0.23 0.82 t* 

Semi-log 
 شبل لوغارتميل

7.853 13.426 -3.691 -12.226 -7.748 Bi 
Indonesia 

 اندونيسيا       
R

2
 = 0.26 

F = 1.23 
D – W = 2.267 0.64 0.83 -0.40 -1.80 -2.01 t* 

 المتعدد  باستضدام أسلو  االنحدار الضاي المصدر:من أعداد الباحثين باالعتماد عل  نتائس التحليل الكمي المستضرجة من الحاسو
Source: - prepared by the researchers based on the results of quantitative analysis derived from a computer 

using the method of multiple linear regression               

Xi= Rate of growth of agricultural output , X1= Foreign direct investment ,X2= Deficit in the state budget, 

 X3= Foreign loans ,X4= Agricultural exports , X5= Imports of agricultural 
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( وحادة واالشاارة الموجبااة 0.0368( وحاادة فاي الثانياة باـ  0.023( وحادة وفاي الثانياة باـ  0.036االولا  باـ  

ستثمار االجنبي المباشر يعمل عل  تشغيل الموارد المادية والبشارية لمعلمة هذا المتغير تجد ت سيرها في ان اال
في البلدان النامية وينقل لها التكنولوجيا الحديثة ويساهم فاي تاوفير التادابير التاي يحتاجهاا القاااع الزراعاي فاي 

ن وتاونس ( ولهرت المعنوية غير االيجابية للمتغير ن سل في كل مان االرد564 ،7000 ،هذه البلدان  الجميل
( وحاادة وفااي الثالثااة بااـ 0.121( وحاادة وفااي الثانيااة بااـ  0.773وموريتانيااا وقااد بلغاات مرونتاال فااي االولاا  بااـ  

( وحدة واالشارة السالبة لمعلمة هذا المتغير ت سر في كون االستثمار المباشر المنقاول عبار الشاركات 0.517 

ركات تعتبار البلادان النامياة مصادرا رئيسايا للماواد االجنبية يتجل نحو ضدمة المستثمريت االجان  الن هذه الشا
الضام والماواد االولياة ويكاون هادفها هاو الحصاول علا  هاذه الماوارد العاادة بيعهاا فاي اساوا  البلادان النامياة 

وذلاااك يااا دي الااا  اساااتزاف ماااوارد وااقاااات البلااادان الماااذكورة  قاااااع االنتااااج االولاااي  .(5825 ، الماااالكي

ذه االمااوال نحااو االسااتثمار فااي القااااع الزراعااي لموساامية االنتاااج وارت اااع معاادل واالسااتضراجي( والتتجاال هاا
المضاارة والاليقين والسيما في البلدان النامية وذلك يبرر العالقة غير االيجابية لهاذا المتغيار مال المعتماد ولام 

ة االيجابياة لمتغيار نتاائس الجادول ن سال المعنويا وأورحتتلهر معنوية هذا المتغير في كل من مصر وتايلند  
( و 0.018( في كل من مصر وتركيا واندونيسيا وقد بلغت مرونتال باـ  X2 العجز في الموازنة العامة للدولة 

( وحاادة علاا  التااوالي واالشااارة الموجبااة لمعلمااة هااذا المتغياار ضال اات م اااهيم النلريااة 0.055( و  0.789 

النقادي الجدياد  لا  تمويال العجاز فاي ميزانيتهاا باالصاداراالقتصادية والتي تعني ان البلادان الماذكورة تعمال ع
الذي يعد افرل وسيلة للتمويل في هذه الدول مما يعناي زياادة القايم النقدياة فاي ميزانياة الادول والتاي تتاي  لهاا 

اال انهاا تعمال  امكانية دعم منتجيها الزراعيين وبالرغم من كون هذه الوسايلة تساهم فاي رفال معادالت التراضم
ولهارت المعنوياة  ،ادة الناتس الزراعي الاذي يانعكس فاي زياادة مسااهمتل فاي النااتس المحلاي االجمااليعل  زي

( وحادة واالشاارة الساالبة لمعلماة هاذا 0.153غير االيجابياة وللمتغيار ن سال فاي تاونس وقاد بلغات مرونتال باـ  

ا  نسابة العجاز تتاي  االمكانياة المتغير ات قت مل م اهيم النلرية االقتصادية والتي تجد ت سايرها فاي ان انض ا
المادية للدولة في دعم منتجيها الزراعيين مما يعكس اثره في زيادة كميات النااتس الزراعاي وارت ااع مسااهمتل 

والهارت نتاائس  .ولم تلهر معنوية المتغيار الماذكور فاي بقياة دول عيناة الدراساة .في الناتس المحلي االجمالي
( في رفل مساهمة الزراعاة فاي النااتس المحلاي X3لمتغير  القرو  الضارجية  ( المعنوية االيجابية2الجدول  

( وحادة 0.134( و  0.587( و  0.773االجمالي في كل من االردن وموريتانيا وتايلند وقد بلغت مرونتال باـ  

علااا  التاااوالي واالشاااارة الموجباااة لمعلماااة هاااذا المتغيااار تعناااي ان القااارو  الضارجياااة السااايما ذوات ال وائاااد 
المنض رة تعمل عل  تشجيل اقامة المشاريل الزراعية وتاوير منااقها الري ية وتحساين البنا  االرتكازياة فاي 

( ولهاار 5883 ،آل علاايو الجااومرد   .لااي االجمااليالزراعاة وبااذلك تاازداد مساااهمة الزراعاة فااي الناااتس المح
( وحدة واالشارة الساالبة لمعلماة هاذا 0.278التأثير غير االيجابي لهذا المتغير في مصر وقد بلغت مرونتل بـ  

المتغير تعني بان القرو  الضارجياة التاي تحصال عليهاا البلادان النامياة غاليااً مااتكون مرتبااة بمصاال  البلاد 
المان  للقر  بقااعات او مشاريل غير انتاجية او قد تكون بشكل منتجات غذائياة التساهم فاي تااوير القااال 

( ولم تلهر معنوية المتغير المذكور فاي بقياة 7003 ،التس المحلي االجمالي  غزالزراعي او مساهمتل في النا
( فاي رفال مسااهمة النااتس X4ولهارت المعنوياة االيجابياة لمتغيار  الصاادرات الزراعياة  .دول عينة الدراسة

( و 0.184الزراعي في الناتس المحلي االجمالي في كل من المغر  وتايلند واندونيسايا وقاد بلغات مرونتال باـ  
( وحاادة علاا  التااوالي واالشااارة الموجبااة لمعلمااة هااذا المتغياار ات قاات ماال م اااهيم النلريااة 0.216( و  0.404 

 .(7004 ،وذلك يبرز العالقة الاردية بين المتغيار الماذكور ومسااهمتل فاي النااتس المحلاي  يحيا  ،االقتصادية

ماان مصاار واالردن وقااد بلغاات مرونتاال بااـ فيمااا لهاارت المعنويااة غياار االيجابيااة للمتغياار المااذكور فااي كاال 
( وحدة واالشارة الساالبة لمعلماة هاذا المتغيار تعناي ان عوائاد صاادرات كاال الادولتين لام 0.940( و  0.297 

تولف في تنمية المشاريل الزراعية بقدر ما اتجهت نحو مشاريل غير انتائجية  استهالكية( فرالً عن راعف 
ولم تلهر معنوية المتغير الماذكور فاي  .ي وبقية قااعات االقتصاد القوميالروابا بين قااع التصدير الزراع

( المعنوياة االيجابياة لمتغيار  االساتيرادات الزراعياة 2كاذلك الهارت نتاائس الجادول   .بقي دول عينة الدراسة
X5  ماا  واالشاارة الموجباة لمعلماة هاذا المتغيار ات قات مال .( وحادة0.735( في االردن وقد بلغت مرونتال باـ

مبياادات(  ،اساامدة ،فااي ان االسااتيرادات الزراعيااة الاا  البلاادان الناميااة  ساالل انتاجيااة (5884 ،الكااواز اورااحل 

تعماال علاا  توساايل ناااا  االسااتثمار فااي القااااع الزراعااي ويزيااد ماان مساااهمتل فااي الناااتس المحلااي االجمااالي 
مغاار  وتااونس وموريتانيااا وتركيااا ولهاارت المعنويااة غياار االيجابيااة و للمتغياار ن ساال فااي ال (5884 ، الكااواز

( و 0.361( و   0.131( و  0.316( و  0.136( و  0.299وتايلنااااد واندونيساااايا وقااااد بلغاااات مرونتاااال بااااـ  
( وحاادة علاا  التااوالي واالشااارة السااالبة لهااذا المتغياار تعنااي ان االسااتيرادات الزراعيااة احاادى الوسااائل 0.376 

 وذلك يعي  امكانية تحقي  نموها ية ال  الضارجـدان النامـمن البلعبة ـالت الصـاللها العمـن ضـم ر ـالتي تتس
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يور  نتائس التحليل الكمي الثر سياسات منلمة التجارة العالمية في مساهمة الناتس الزراعي  :(7جدول  ال
 .(7002 – 5894في الناتس المحلي االجمالي في دول عينة الدراسة ضالل المدة  

Table (2): Shows the results of quantitative analysis to the impact of WTO policies 

in the contribution of agricultural output in GDP in the countries of the 

study sample through the period (1975 to 2007). 
Kind of 
function 
 نوع الدالة

X5 X4 X3 X2 X1 Xi مصر 
Egypt 
R

2
 = 0.63 

F = 5..92 
D – W = 1.268 

 لوغارتمية مزدوجة
Double-Log 

-0.236 -0.297 -0.278 0.018 0.014 Bi 

-1.08 3.20- -2.37 1.73 0.62 t* 

Linearity    
 ضاية    

0.025 -0.024 0.028 -0.700 -0.285 Bi 
Jorden 
 االردن
R

2
 = 0.78 

F = 12.45 
D – W = 1.619 1.71 -3.46 1.80 -0.32 -2.10 t* 

Double-Log 
 لوغارتمية مزدوجة

-0.299 0.184 -0.003 0.003 0.036 Bi  المغر 
Morocco 
R

2
 = 0.54 

F = 4.08 
D – W = 2.579 -3.74 1.93 -0.03 0.63 2.66 t* 

Linearity     
 ضاية     

-0.017 0.906 0.028 -0.022 -0.012 Bi Tunisia 
 تونس
R

2
 = 0.58 

F = 4.85 
D – W = 2.555 -2.83 0.14 1.54 -3.06 -2.83 t* 

Linearity    

 ضاية

-0.061 -0.539 0.155 0.011 -0.701 Bi 
 موريتانيا    

Mauritania     
R

2
 = 0.65          

F = 6.38 
D – W = 1.864 -2.43 -0.04 1.80 0.77 -3.27 t* 

Linearity    

 ضاية

-0.027 0.011 0.506 0.098 0.001 Bi Turkey            
 تركيا          

R
2
 = 0.60 

F = 5.18 
D – W = 1.412 -2.20 0.72 0.41 1.88 4.28 t* 

Linearity    

 ضاية

-0.054 0.055 0.029 0.012 -0.003 Bi Thailand            
 تايلند            

R
2
 = 0.61 

F = 5.46 
D – W = 1.17 -2.38 2.19 2.13 0.99 -0.76 t* 

 ضاية
Linearity    

-0.115 0.044 0.002 0.016 0.019 Bi 
Indonesia          

 اندونيسيا          
R

2
 = 0.79 

F = 13.34 
D – W = 1.892 -6.80 5.55 0.67 2.26 1.84 t* 

 الباااحثين باالعتمااد علا  نتااائس التحليال الكماي المسااتضرجة مان الحاساو  باسااتضدام أسالو  االنحادار الضااايأعاداد المصادر:من 
 المتعدد

Source: - prepared by the researchers based on the results of quantitative analysis derived from a computer 

using the method of multiple linear regression  

Xi= The contribution of agricultural production in GDP,, X1= Foreign direct investment, 

X2= Deficit in the state budget, X3= Foreign loans ,X4= Agricultural exports, X5 =Imports of agriculture 
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 .عينة الدراسة بلدان( ولم تلهر معنوية المتغير المذكور في بقية 7006 ،وتنميتها الزراعية  الزيباري
مٌة فً معدل االنكشاف االقتصادي الزراعً فدً ثالثاً: نتائج التحلٌل الكمً الثر سٌاسات منظمة التجارة العال

يمكاان تورااي  نتااائس التحلياال الكمااي الثاار سياسااات منلمااة  :(2007-1985دول عٌنددة الدراسددة خددالل المدددة )
 :االتي (3  التجارة العالمية في معدل االنكشاف االقتصادي الزراعي في دول عينة الدراسة من ضالل الجدول

( فاي التاأثير االيجاابي فاي رفال X1معنويات متغير  االساتثمار االجنباي المباشار ( ال  3تشير نتائس الجدول  
( وحادة وفاي موريتانياا 0.052وقد بلغت مرونتل في تونس باـ   .معدل االنكشاف في كل من تونس وموريتانيا

ير فااي ( وحاادة واالشااارة الموجبااة لمعلمااة هااذا المتغياار تت اا  ماال م اااهيم النلريااة االقتصااادية التااي تشاا0.012 

ادبياتهااا الاا  ان االسااتثمار االجنبااي المباشاار يعماال علاا  رفاال ك اااءة اداء القااعااات االقتصااادية فااي البلاادان 
المري ة ويزيد من ان تاحها عل  االسوا  العالمية وذلك يعكس اثاره فاي تحساين حالاة ماوازين مادفوعاتها فاي 

كاذلك  .المتغيار فاي بقياة دول عيناة الدراساةولام تلهار معنوياة هاذا  .(7003االمدين القصير والبعيد  غازال، 
( في رفل معدل االنكشاف الزراعي فاي كال X2لهرت المعنوية االيجابية لمتغير  العجز في الميزانية العامة 

واالشاارة  ( وحدة0.044( وحدة وفي اندونيسيا بـ  0.04من تونس واندونيسيا وقد بلغت مرونتل في تونس بـ  

غير ضال ت م اهيم النلرية االقتصادية ويعزى سب  ذلاك الا  ذات الساب  المشاار اليال الموجبة لمعلمة هذا المت
فيماا لهارت المعنوياة  .وللمتغير ن سل في تأثيره في رفل نسبة مساهمة الزراعاة فاي النااتس النمحلاي االجماالي

( وفاي 1.256  باـ غير االيجابية وللمتغير المذكور في كال مان االردن وتركياا وقاد بلغات مرونتال فاي االردن
( وحدة واالشارة السالبة لمعلمة هذا المتغير ات قت مل م اهيم النلرية االقتصادية التي نصات 0.030تركيا بـ  

في ادبياتها عل  انل كلما قلت نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة ازدادت امكانياة الدولاة فاي دعام المنتجاين 
الكبر من انتاجهم لغر  التصدير ولم تلهر معنوياة هاذا المتغيار الزراعيين السيما الذين يضصصون الجزء ا

( فاي X3( معنوياة متغيار  القارو  الضارجياة 3كاذلك اوراحت نتاائس الجادول   .في بقية دول عينة الدراسة

التااأثير االيجااابي فااي موريتانيااا فااي رفاال معاادل االنكشاااف الزراعااي فااي كاال ماان مصاار والمغاار  وموريتانيااا 
( وحاادة علاا  0.37( و  0.066( و  0.877( و  0.02( و  0.261وقااد بلغاات مرونتاال بااـ  وتركيااا وتايالنااد 

التوالي واالشارة الموجبة لمعلمة هذا المتغير تجد ت سايرها فاي ان القارو  الضارجياة ذوات اثاار ايجابياة فاي 
فال معادل النماو رفل نسبة االنكشاف الزراعي وهي ذات النتيجة التي ات قت مل تأثيرها في ن س المتغيار فاي ر

الزراعااي ومساااهمتل فااي الناااتس المحلااي االجمااالي ولاام تلهاار معنويااة المتغياار المااذكور فااي بقيااة دول عينااة 
( في التأثير االيجابي في رفال معادل االنكشااف X4فيما لهرت معنوية متغير  الصادرات الزراعية  .الدراسة

 ( وحادة0.254( و  0.339( و  0.115ل بـ  الزراعي في كل من مصر واالردن واندونيسيا وقد بلغت مرونت

عل  التوالي واالشارة الموجبة لمعلمة هذا المتغير تت   وم اهيم النلرية االقتصادية التاي نصات علا  العالقاة 
 معدل ان تا  الاردية بين هذا المتغير ومعدل االنكشاف الزراعي عل  اعتبار ان الصادرات احد وسائل زيادة

فيماا لهارت المعنوياة غيار االيجابياة وللمتغيار الماذكور فاي كال مان تركياا وتايلناد وقاد  .عل  العالم الضارجي
( وحجة واالشارة السالبة لمعلمة هذا المتغير تعني راعف ارتبااا قاااع 0.821( و  0.479بلغت مرونتل بـ  

الزراعياة التصدير الزراعي ببقية القااعات االضرى فرال عن توليف عوائد الصادرات في القااعاات غيار 
ولم تلهار معنوياة المتغيار الماذكور فاي  .االمر الذي عكس اثر هذا المتغير في رفل معدل االنكشاف الزراعي

واورحت نتائس الجدول المذكور المعنوية االيجابية لمتغيار  االساتيرادات  .كل من المغر  وتونس وموريتانيا
مغار  وتاونس وتركياا وقاد بلغات مرونتال باـ ( في رفل معدل االنشكاف الزراعي في كال مان الX5الزراعية 

واالشاااارة الموجباااة لمعلماااة هاااذا المتغيااار تعناااي ان  .( وحااادة علااا  التاااوالي0.301( و  0.163( و  0.02 

االسااتيرادات الزراعيااة احااد القنااوات التااي ماان ضاللهااا ياانم توريااد الساالل الرأساامالية والوسااياة الالزمااة الدامااة 
ورها في توفير االسوا  الضارجياة لتصاريف السالل الزراعياة التاي تنتجهاا نشاا االنتاج الزراعي فرالً عن د

( فيماا الهارت نتاائس الجادول ن سال المعنوياة غيار 5885 ،البلدان النامياة والسايما اساوا  دول الجاوار  ناايف

يا االيجابية للمتغير المذكور في التأثير في معدل االنكشاف وفاي كال مان مصار واالردن وموريتانياا واندونيسا
واالشااارة السااالبة  .( وحاادة علاا  التااوالي0.296( و  0.438( و  0.376( و  0.340وقااد بلغاات مرونتاال بااـ  

لمعلمة هذا المتغير ات قات مال نتاائس المتغيار ن سال فاي تاأثيره فاي مسااهمة النااتس الزراعاي فاي النااتس المحلاي 
توصال البحاث إلا  مجموعاة مان  .راساةولم تلهر معنوياة المتغيار الماذكور فاي بقياة دول عيناة الد .االجمالي

 االستنتاجات والمقترحات وهي كاألتي :
 الدراساة اذ يعاود ساب  ذلاك الا  فشالسعة حجم االضتالالت الهيكلية في القااع الزراعي فاي دول عيناة  -5

سياساتها الزراعية وعدم مقدرتها من تحقي  االستغالل االمثل لمواردها الابيعية والبشرية والمالية وعادم 
 .قدرتها من توفير المناخ المالئم لالستثمار االجنبي المباشر في قااعها الزراعيم
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يورااا  نتاااائس التحليااال الكماااي الثااار سياساااات منلماااة التجاااارة العالمياااة فاااي معااادل االنكشااااف  :(3الجااادول  
 .(7002 – 5894االقتصادي الزراعي في دول عينة الدراسة ضالل المدة  

Table (3): Shows the results of quantitative analysis to the impact of WTO policies 

in the rate exposure in the countries of agricultural economic sample 

through the period (1985 – 2007).   
Kind of  
Function 
 نوع الدالة

X5 X4 X3 X2 X1 Xi مصر 
Egypt 
R

2
 = 0.57 

F = 4.52 
D – W = 2.49 

Double-Log 
لوغارتمية 
 مزدوجة

0.340 0.115 0.261 0.007 -0.025 Bi 

-2.24 1.80 2.94 1.06 -1.62 t* 

Linearity  
   ضاية

-0.001 0.677 -0.001 -0.002 3.125 Bi األردن 
Jorden 
R

2
 = 0.29 

F = 1.42 
D – W = 2.145 

-2.04 1.79 -0.17 -1.77 0.04 t* 

Semi-log 
 شبل لوغارتمية

0.001 0.179 0.001 -4.646 0.023 Bi  المغر 
Morocco 
R

2
 = 0.88 

F = 26.22 
D – W = 1.887 4.71 0.39 1.84 -0.21 0.54 t* 

Double-Log 
 

لوغارتمية 
 مزدوجة

0.163 -0.031 -0.141 0.040 0.052 Bi تونس 
Tunisia 
R

2
 = 0.50 

F = 3.52 
D – W = 1.651 2.79 -0.25 -0.63 2.21 2.43 t* 

Double-Log 
    لوغارتمية     
 مزدوجة   

 

-0.294 0.027 0.588 0.002 0.108 Bi موريتانيا 
Mauritania 
R

2
 = 0.48 

F = 2.84 
D – W = 2.891 -2.01 0.34 2.05 0.03 3.11 t* 

Double-Log 
 

لوغارتمية 
 مزدوجة

0.301 -0.479 0.066 -0.030 -0.049 Bi 
 تركيا

Turkey            
  

R
2
 = 0.43 

F = 2.63 
D – W = 2.36 

2.71 -2.01 2.07 -2.23 -1.21 t* 

Double-Log 
   لوغارتمية      
 مزدوجة   

 

-0.104 -0.821 0.370 0.014 0.041 Bi 
 تايلند
Thailand 
R

2
 = 0.64 

F = 6.06 
D – W = 1.358 -0.59 -2.72 2.77 0.29 0.37 t* 

Double-Lo g 
لوغارتمية 
 مزدوجة

-0.296 0.254 0.018 0.044 0.012 Bi 
 اندونيسيا

Indonesia        
  

R
2
 = 0.79 

F = 13.22 
D – W = 1.050 

-7.09 4.63 0.58 1.91 0.93 t* 

 المصدر:من أعداد الباحثين باالعتماد عل  نتائس التحليل الكمي المستضرجة من الحاسو  باستضدام أسلو  االنحدار الضاي المتعدد
Source: - prepared by the researchers based on the results of quantitative analysis derived from a computer 

using the method of multiple linear regression Xi= Economic vulnerability of agricultural, X1= Foreign 

direct investment ,X2= Deficit in the state budget,  X3= Foreign loans ,X4= Agricultural exports , X5= 

Imports of agricultural 
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اسهمت سياسات منلمة التجارة العالمية في تدني معدالت نمو القااع الزراعي ورفعت معدل انكشافل ال   2-

  الضارج وض رت نسبة مساهمتل في المناخ المحلي االجمالي في دول عينة الدراسة لكونهاا منحاازة لصاال
 .الدول المتقدمة وشركاتها الكبرى ورأس المال العالمي ولم تولي االهتمام ن سل لمصلحة البلدان النامية

( فاي التاأثير االيجاابي فاي رفال معادل نماو النااتس الزراعاي X1معنوية متغير  االستثمار االجنبي المباشر  -3

همة الزراعااة فااي الناااتس المحلااي فااي كاال ماان المغاار  وتركيااا ومعنويااة المتغياار ن ساال فااي رفاال نساابة مسااا
االجمااالي فااي كاال ماان المغاار  وتركيااا واندونيساايا ومعنويااة المتغياار المااذكور فااي رفاال معاادل االنكشاااف 
الزراعي فاي مان تاونس وموريتانياا فيماا لهارت المعنوياة غيار االيجابياة و للمتغيار ن سال فاي معادل نماو 

راعاي فاي النااتس المحلاي االجماالي لهارت معنويتال الناتس الزراعي في اندونيسيا وفاي مسااهمة النااتس الز
غياار االيجابيااة فااي االردن وتااونس وموريتانيااا ولاام تلهاار معنويتاال غياار االيجابيااة فااي معاادل االنكشاااف 

 .الزراعي

( في التأثير االيجاابي فاي معادل النماو النااتس الزراعاي فاي X2معنوية متغير  العجز في الموازنة العامة   4-

وتركيا ولهرت معنويتل في رفال نسابة المسااهمة فاي كال مان مصار وتركياا واندونيسايا  كل من موريتانيا
وفااي معاادل االنكشاااف لهاارت معنويتاال االيجابيااة فااي كاال ماان تااونس واندونيساايا ولهاارت المعنويااة غياار 
االيجابية للمتغير المذكور في معدل النمو في كل من تاونس واندونيسايا وفاي مسااهمة النااتس الزراعاي فاي 

 .اتس المحلي االجمالي في تونس ومعدل االنكشاف في االردن وتركياالن

( في التأثير االيجابي في رفل معدل نمو الناتس الزراعي فاي تاونس X3معنوية متغير  القرو  الضارجية  5-

وفي مساهمة الزراعة في الناتس المحلي االجمالي لهرت المعنوية المذكورة في االردن وموريتانيا وتايلناد 
ي معدل االنكشاف لهارت فاي مصار والمغار  وموريتانياا وتركياا وتايلناد فيماا لهارت المعنوياة غيار وف

في كل من مصر وتايلناد وفاي مسااهمة االيجابية للمتغير المذكور في التأثير في معدل نمو الناتس الزراعي 
 .ولم تلهر في معدل االنكشاف الزراعي في دول عينة الدراسة .الزراعة لهرت في مصر

( في رفل معدل نمو الناتس الزراعي فاي دول X4لم تلهر المعنوية االيجابية لمتغير  الصادرات الزراعية  -6

فيما لهرت المعنوية المذكورة في رفل نسبة مساهمة الزراعة فاي كال مان المغار  وتايلناد  .عينة الدراسة
المعنويااة غياار االيجابيااة واندونيساايا وفااي معاادل االنكشاااف لهاارت فااي مصاار واالردن واندونيساايا امااا 

وللمتغير المذكور في التأثير في نمو الناتس الزراعي فقد لهرت في كل من االردن وتونس وتركياا وتايلناد 
وفي مساهمة الماتس الزراعي في الناتس المحلي االجمالي لهارت فاي كال مان مصار واالردن وفاي معادل 

 .االنكشاف لهرت في تركيا وتايلند
( فاي التاأثير االيجاابي فاي رفال معادل نماو النااتس الزراعاي فاي X5الستيرادات الزراعية معنوية متغير  ا -7

االردن وفي رفل نسبة المسااهمة لهار التاأثير المعناوي االيجاابي ايرااً فاي االردن وفاي معادل االنكشااف 
 لهاارت المعنويااة المااذكورة فااي المغاار  وتااونس وتركيااا فيمااا لهاارت المعنويااة غياار االيجابيااة للمتغياار
المذكور في التأثير في معدل نمو الناتس الزراعي في كال مان المغار  وموريتانياا اماا فاي نسابة المسااهمة 

اماا فاي معادل  ،فقد زهرت المعنوياة الماذكورة فاي المغار  وتاونس وموريتانياا وتركياا وتايلناد واندونيسايا
 لذا نقترح : .االنكشاف فقد لهرت في مصر واالردن وموريتانيا واندونيسيا

االهتمام المتواصل في ضل  المناخ االستثماري المالئام الساتقاا  االماوال االجنبياة وتولي هاا فاي القاااع  -1

 .الزراعي في البلدان النامية بهدف احداث اتغيرات هيكلية فيها

العمل عل  تنمية القاااع الزراعاي مان ضاالل تنويال انتاجيتال وزياادة كميتال بماا يا دي الا  زياادة الكمياات 2- 

لمتاحة منها لالستهالك الداضلي والتصادير بقصاد مواجهاة حااالت المنافساة الزراعياة التاي ت رراها سياساات ا
 .منلمة التجارة العالمية عل  السلل الزراعية المنتجة في البلدان النامية

اتها عل  البلدان النامية استغالل ال رف التاي تتيحهاا لاروف الساو  العالمياة للتوسال فاي انتاجهاا وصاادر 3-

 .الزراعية وبما ي من لها قدرا من المنافسة في االسوا  االجنبية
 .الباحثين من بعدي بدراسة تأثير سياسات منلمة التجارة العالمية عل  االداء الزراعي في العرا  أوصي-4

ان المهتمين بهاذا الموراوع ان يتعرفاوا علا  سالبيات وايجابياات منلماة التجاارة العالمياة فاي البلاد أوصي5- 

 .النامية
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ABSTRACT 

The changes occurred in the International economic variables represented by 

the policies of the international trade organization aiming at freeing the trade of 

agricultural commodities and providing a convenient atmosphere to expand its 

agricultural activities within a strategic view insuring the control of the developed 

countries over the economic potentials of the developing countries such that seeking 

for ways that enabling them to gain profits for their communities. This has resulted 

in undesirable consequences in the performance of the agricultural sector of the 

developing countries represented by constant drop of its agricultural yield and 

constant competition in order to gain sources of raw materials of the developing 

countries. In this concern, the study was based on a hypothesis that the policies of 

the international trade organization have different effects on the performance of the 

agricultural sector in some of the developing countries during the period from 1985-

2007 concerning certain indices such as the development average of the agricultural 

production and the contribution of the agricultural production in the total local 

production. In order to prove the hypothesis of the research, a number of developing 

countries were chosen including Egypt, Jordan, Morocco, Tunisia, Mauritania, 

Turkey, Thailand and Indonesia where the data of a temporal series were depended 

upon in explaining the phenomenon under discussion each country separately as 

being reflecting the changes in the performance of their agricultural sectors pursuant 

to their features and characteristics varying from one country to another according 

to the nature of their economic structures through which the following findings have 

been attained: 

1- The big structural differences of the agricultural sector in the countries under 

discussion that are attributed to the failure of their agricultural - policies and their 

inability to achieve optimum independence of their natural, financial and Human 

resources as well as their inability to provide a proper climate for direct foreign 

investment in their agricultural sectors. 

2- The policies of the international trade organization have contributed in the low 

averages of the agricultural product, raised its openness average abroad and 

reduced its contribution in the total local product in the countries under 

discussion as being biased to the developed countries and their major companies 

and the international capital paying no attention as that for the sake of the 

developing countries. In the light of the aforementioned; the researcher 

recommends the following: 

1- Constant care should be taken to create a proper investment climate to attract 

foreign capitals and employing them the agricultural sector of the developing 

countries in order to generate structural changes. 
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2- Seeking for developing the agricultural sector via product variation and increase 

that increasing the available quantities for local consumption and export with 

the aim of confronting agricultural competition imposed by the policies of 

international trade organization on agricultural goods produced in the 

developing countries. 

Key words: WTO, Policies, Development countries, performance of agriculture. 
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اثار القارو  الضارجياة علا  معادالت  ،(5883اثيل عبد الجبار وررا صاح  ابو حماد آل علاي   ،الجومرد

الرافادين  تنمية مجلة  5899 – 5868النمو االقتصادي في الدول النامية دراسة تحليلية قياسية لل ترة 
 50). 
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 .جامعة الموصل ،االدارة واالقتصاد
مضتاارة  ( تقدير وتحليل العوامل الم ثرة عل  الصادرات الزراعية في بلدان نامية 5898 حسين محرم  ،قاسم

 .جامعة الموصل ،كلية االدارة واالقتصاد ،( رسالة ماجستير5894 – 5864لل ترة  
العارا     نمو وتااور القااعاات السالعية فاي( هيكل االستيرادات واثره عل5884سعد محمود ضليل   ،الكواز

 .جامعة الموصل ،كلية االدارة واالقتصاد ،ااروحة دكتوراه 5880 – 5894لل ترة 
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تاأثير منلماة التجاارة العالمياة علا  التجاارة الضارجياة لادول المغار  ( 7002اسماعيل عبد المجيد   ،المحيش

 .(5  9مجلة البحوث االقتصادية  – العربي
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، جامعاة ياة االدراة واالقتصاادكل ،كتاوراه( ااروحاة د5880 – 5820في اقاار نامية مضتاارة لل تارة  

 .الموصل
 ،( في الزراعاة واالمان الغاذائيWTO( انعكاسات قوانين  7004من  يونس حسين   ،حسن نوري ،الياسري

  .(5  38 ،مجلة العلوم االقتصادية واالدارية


