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الخالصت
تحليل العرض والطلب من المواضيع المهمة في الدراسات االقتصادية وبخاصةة عةرض وطلةب محاصةيل
الحبةةوب اتسةةتراتيجية فةةي ااسةةواق العالميةةة لمةةا لهةةا مةةن صةةلة وثيقةةة بموضةةوعي اامةةن الغةةمازي والمخةةزون
االستراتيجي للحبوب ,وما لألسعار من دور مهم في التأثير فةي حجةم اتنتةاا واالسةتهال والتوزيةع فةي البنيةان
االقتصادي للمجتمعات ,اعتمةد البحةع علةس وسةلوب التحليةل الكمةي واالقتصةادي للتوصةل فلةس وبدافةن ,وتبةين مةن
التحليةل بةةان االتجةةاه الزمنةي العةةام لكةةل مةن معةةدل نمةةو اتنتةاا واالسةةتهال اتخةةما اتجابةا متزايةةدا بمعةةدل ()3453
و( )7457مليةةون طةةن علةةس التةةوالي ,وتبةةين مةةن نتةةازي التحليةةل معنويةةة متغيةةرات المسةةاحات المزروع ةة والتطةةور
التكنولوجي في التأثير بدالة العرض العالمي للحبوب وبنسبة ( )%3.53من فجمةالي التغيةرات ,كمةا تبةين معنويةة
متغير حجم السكان في دالة الطلب العالمي وبنسبة( )%345.من فجمالي التغيرات ,فما بالنسبة لمتغيةري العةرض
العالمي والطلب العالمي للحبوب فقط ظهرا معنويين في تأثيربما علس دالة االسةعارالعالمية ,ومةن خةال الدراسةة
تم التوصل فلس عدد من النتازي والتوصيات.
الكلمات الدالة :العرض والطلب العالميين ,السياسات السعرية.cereal market ,
تاريخ تسلم البحع ، 7103/4/03 :وقبولن.7103/07/7 5

المقذمت
تعةةد قضةةية اامةةن الغةةمازي مةةن وبةةم القضةةايا المثةةارا فةةي عةةالم اليةةوم ام تحتةةل وبميةةة قصةةو فةةي ظةةل تزايةةد
السكان المطرد ونقص الموارد .كما تأخم وبمية قصو خاصة في ظل اازمة الغمازيةة التةي تمةر بهةا معظةم دول
العالم ,والتي تمثلت في تناقص فنتاا وبةم السةلع الغمازيةة وتزايةد الطلةب عليهةا واالرتااعةات القياسةية فةي ااسةعار
بشكل ياةوق القةدرا الشةرازية لةد اتفةراد ممةا ود فلةس حةدوع كثيةر مةن االضةطرابات السياسةية فةي بعةض دول
العالم .وقد تزامنت مشكلة الغماء مع ظهور وزمات وخر  ,منها ارتااع وسعار الناط واازمة المالية العالميةة ,فلةس
جانةةب تةةدبور قيمةةة الةةدوالر اامريكةةي ,ومةةا نةةتي عنةةن مةةن ارتاةةاع فةةي معةةدالت التضةةخم فةةي العةةالم ممةةا يعنةةي
استمرارية معاناا العالم لسنوات طويلة من ارتااع وسعار الحبوب وتناقص المعروض العالمي منن .وتعةد الحبةوب
فةةي مقدمةةة المحاصةةيل اتسةةتراتيجية وملةةل ابميتهةةا ودوربةةا ااسةةاس فةةي تغميةةة سةةكان العةةالم وبوصةةاها مةةن
المحاصيل النقدية القابلة للتعامل والتداول الخارجي ,ولملل تزايةد االبتمةام بهةمه المحاصةيل وزراعتهةا فضةا عةن
مكانتهةةا فةةي سةةلة ةةماء المسةةتهلكين ,وبةةااخص لةةموي الةةدخول المحةةدودا وعليةةن فةةان العديةةد مةةن الةةدول الزراعيةةة
ابتمت بهمه المحاصيل وزراعتها ,بالنظر لكااءتها فقد حققت قةدرا مةن الاةازض االقتصةادي مي الكاةاءا التنافسةية,
والسيما وان معظم بمه البلدان تعمل في فطةار مزايةا اقتصةاد السةوق والةمي يقةود فلةس اقتصةاد الحجةم اامةر الةمي
خاض من متوسط تكالياها ,وتمت معالجة الوصول فلس الربحية االقتصادية للمزارعين مةن خةال سةمات احتكةار
القلة في ااسواق التي تتعامل بتلل الاوازض ,وفي الوقت ناسةن تعةاني العديةد مةن الةدول الناميةة مةن عةدم االكتاةاء
الما تي واتنتاا لديها اليسد الطلب المحلي لةما تقةوم باسةتيراد بةمه المحاصةيل ,وعليةن ناحةظ فن العديةد مةن الةدول
المتقدمة والنامية بي من المصدرين ااساسيين فضةا عةن فن بنةال دول مصةدرا ثانويةة لهةمه اانةواع مةن السةلع
الغمازية.
وفي ضوء ماتقدم تتضح وبمية البحع من فن السياسةات السةعرية ومتضةمانتها لهةا اثةار كبيةرا فةي التجةارا
الخارجية الزراعية والسيما علس الطلب والعرض العالميين من الحبوب سواء كانت بمه اآلثار ايجابيةة وو سةلبية,
ومن ثم فان تشخيص وقيةاس بةمه العوامةل للةتحكم فةي قيمتهةا واتجاباتهةا تعةد مات وبميةة عاليةة فةي مجةال وضةع
فستراتجية اامن الغمازي للدول الناميةة ,وتظهةر بةمه المشةكلة بشةكل واضةح فةي ا لةب بلةدان العةالم ومنهةا البلةدان
النامية ام تواجن ا لةب بةمه البلةدان عجةزا ةمازيا فةي فنتةاا محاصةيل الحبةوب الرزيسةية (الحنطةة والشةعير والةرز
والمرا) في مواجهة االستهال المتزايد ,اامر المي يترتب علين زيادا االستيرادات مما يؤثر في الميزانيةة العامةة
للدولة ويؤدي فلس تخايض بعض الاقرات ااخر من اتنااق ومةن االسةتثمار ,فضةا عةن فن العجةز الغةمازي قةد
يسةتخدم كورقةةة ضةغط ضةةد الشةعوب الناميةةة للتةأثير فةةي قراربةا السياسةةي .يهةدر البحةةع فلةس تقةةدير دوال الطلةةب
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والعرض لمحاصيل الحبوب الرزيسية في العالم فضا عن تقييم وداء السياسة السعرية لمحاصيل الحبةوب ,ووخيةرا
رسم صورا متكاملة لسوق الحبوب في العالم ,والارضية التي تسعس الدراسة فلةس اختباربةا فن الكميةات المطلوبةة
من الحبوب تتأثر بعدد من العوامل السعرية فضا عن متوسةط الةدخل الاةردي ,فةي حةين فن الكميةات المعروضةة
تتأثر بالعوامل السعرية المتمثلةة بااسةعار فضةا عةن المسةاحات المزروعةة ,كمةا تاتةرض الدراسةة فن السياسةات
الحكومية لم تؤدي دوربا كما ينبغي اامر المي انعكس بدوره علس وداء نظام سوق الحبوب في العالم.
ومن الدراسات التي وجريت في بما المجال ما ونجزه النجاي (.)0433لقياس اثر المتغيرات المةؤثرا علةس
استهال محاصيل الحبوب (الحنطة ,والشةعير ,والةرز) حةدد الباحةع تلةل المتغيةرات بمتوسةط دخةل الاةرد وسةعر
السلعة ووسعار السلع البديلة كمتغيةرات تاسةيرية وعةد متوسةط اسةتهال تلةل المحاصةيل متغيةر معتمةدا ,واسةتخدم
طريقتين في التنبؤ بما طريقة االتجاه العام مع الزمن وااخر التوقع باستخدام المرونةات لتقةدير توقعةات الطلةب
علةةس الحبةةوب .كمةةا قةةام كةةل مةةن ) 0443( Preszier.T,Wilson.Wبدراسةةة المنافسةةة السةةعرية ونوعيةةة القمةةح
العالمي في التجارا الدولية ,وبي دراسة عن حالة ااسواق المسةتوردا للقمةح فةي المملكةة المتحةدا .وقةد وجةد بةان
العامل المحدد والمهم للمنافسة في وسواق القمح العالمية يتعلةق بااسةعار واالختافةات النوعيةة بةين مختلةر ونةواع
القمح في البلدان المصدرا المختلاة .حيع طورت بمه الدراسة نموما الصاات المدخلةة( )ICMوالمتعلقةة بسةلول
المشتري لتحليل التأثيرات النوعية والسعر في المنافسة العالمية في تجارا القمةح العةالمي ,وقةد طبةق بةما النمةوما
علةةس المنتجةةين الرزيسةةين مةةن حيةةع القمةةح المنةةتي محليةةا والقمةةح القاسةةي المسةةتورد وبةةملل فقةةد تةةم تحديةةد المعةةايير
النوعية وتأثير ااسعار المرتبطة علس الطلب في تجةارا القمةح العةالمي .ووشةار .) 7111( Sarrisبدراسةتن حةول
الزيادات المستمرا في ااسعار علس عدم استقرار وسواق الحبوب العالمية ,ووجد من خالهةا بةان وسةعار الحبةوب
العالمية تعطي مؤشرات عن حالةة ااسةواق العالميةة للحبةوب,واختبر فيمةا فما كانةت وسةعار القمةح الدوليةة مؤشةرا
جيدا تعبر عن حالة ااسواق ,ووجد بان وسعار المرا والرز تكون محددا واليمكةن معرفةة حالةة ااسةواق العالميةة
تبعا لها ,واستنتي بان زيادا التباين في ااسعار يؤدي فلس عدم استقرار وسعار الحبةوب عالميةا ,وان التقلبةات التةي
تحدع خال السنة الواحدا لها تأثير ويضةا علةس وسةعار الحبةوب العالميةة .وفةي دراسةة ( فرحةان) .7114المتعلقةة
بالطلب الاردي علس الرز في العراق مستعما نموما االنحدار المتعدد وبطريقة( )OLSوتبةين فن الةدخل الاةردي
وسعر السلعة بي وكثةر العوامةل تةأثيرا علةس الطلةب الاةردي وان الةرز سةلعة ضةرورية وان اسةتجابتن يةر مرنةة
للتغير في الدخل كونها اقل من الواحد الصحيح.
مواد البحث وطرائقه
تعتمد بمه الدراسة علس المنهي الوصاي والكمةي التحليلةي لدراسةة المتغيةرات المرتبطةة بالطلةب والعةرض
الحبوب في ااسواق العالمية والعاقات فيمةا بينهةا وملةل لبيةان االتجابةات العامةة للمتغيةرات الرزيسةية ومعةادالت
االنحدار المتعددا الستخاص وبم المؤشرات االقتصادية للعوامل المؤثرا علةس طلةب وعةرض ووسةعار محاصةيل
الحبةةوب فةةي العةةالم للمةةدا( .)7101-0441وقةةد اختيةةرت انسةةب المعةةادالت الرياضةةية والتةةي تتماشةةس مةةع المنطةةق
اتحصازي واالقتصادي ,وبما واعتمد علس المقاييس اتحصازية التالية-:
 .0معادلة العرض العالمي.
 .7معادلة الطلب العالمي.
 .3معادلة ااسعار العالمية.
واعتمةةةد البحةةةع علةةةس البيانةةةات المنشةةةورا فةةةي وزارتةةةي التخطةةةيط والزراعةةةة( ,فحصةةةاءات التجةةةارا
الخارجيةةة) ,وكةةملل النشةةرات اتحصةةازية التةةي يصةةدربا صةةندوق النقةةد الةةدولي ,والبنةةل الةةدولي ,ومنظمةةة الغةةماء
والزراعةةةة الدوليةةةة وبعةةةض البحةةةوع والرسةةةازل واالطةةةاريح مات العاقةةةة وويضةةةا الشةةةبكة الدوليةةةة للمعلومةةةات
(االنترنت).
النتائج والمناقشت
الوضع الراهن إلنتاج واستهالك الحبوب في العالم:
أوال :حجم الفجوة بين إنتاج واستهالك الحبوب في العالم :الاجوا الغمازية بي مقةدار الاةرق بةين ماتنتجةن الدولةة
ماتيا وما تحتاجن فلس االستهال من الغماء ,ويعبر عنها بالعجز في اتنتاا المحلي عن تغطية حاجات االستهال
من السلع الغمازية والمي يتم تأمينن من الخارا والاجوا الغمازية بهما التعرير تشةمل الوضةع الغةمازي الةرابن وفةق
عادات االستهال في الدولة وبالمعدالت التي يتناولها الارد من مختلر اا ميةة وبةي بةملل ال تتطةرق فلةس تحديةد
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الكميات الواجب تناولها من الغماء وال فلس تحسين نوعية الغماء المستخدم سواء مةن حيةع السةعرات التةي يحصةل
عليها الارد وو مكوناتن من البروتين النباتي والحيواني (كمةا بةو الحةال عنةد دراسةة الاجةوا التغمويةة) وفنمةا يؤخةم
بنظر االعتبار تطور الطلب الطبيعي علةس الغةماء نتيجةة للعوامةل الداخليةة للدولةة والتغييةر الةمي يمكةن فن يحصةل
فةةةةي عةةةةادات االسةةةةتهال للاةةةةرد والمجتمةةةةع نتيجةةةةة للظةةةةرور االقتصةةةةادية واالجتماعيةةةةة التةةةةي تسةةةةود الدولةةةةة
(الراوي.)7114 ,
الجدول ( :)0اتنتاا واالستهال العالمي للحبوب خال المدا(.)7101-0441
Table(1): Global production and consumption of grain during the period 1990-2010.
االستهال العالمي
اتنتاا العالمي
المخزون العالمي
الاجوا الحبوبية
(مليون طن)
(مليون طن)
(مليون طن)
(مليون طن)
السنوات
Global
Global
Global stocks
Grain gap
Years
consumption
production
)(million tones
)(million tones
)(million tones
)(million tones
344
0.33
0.10
0441
32335
71
0432
0442
0440
334
0.25
0.02
0447
42731
404.4
04.5
0443
303
0.70
0.0.
0445
4average
337
0.1253
0440
0.530445-0441
533
24
0541
04.4
0444
553
530240
0213
044.
434
43
0370
0324
0442
423
50
0334
032.
0443
434
02
0344
0327
0444
average
4745.
31
0241
0231
0444-0444
4.5
0342
0353
7111
04435
0417
0324
7110
73550
0414
0377
7117
3334.
0435
03.7
7113
27514
43
0441
7153
7115
average
5.1
041040355
0334
7115-7111
341
7104
7102
7114
7711.

0447

7135

40-

334

7112
7113
7114
7101
average
7101-7111

7124
7732
7740
77.4

7143
7144
7102
7004

73737
735
045

302
503
542
474

705354

714.53

415.

50354

Source: compiled by Earth policy Institute from USA Department of Agriculture, production, supply
and Distribution, Electronic Data Base, http://www.usda.updated.
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ياحةةظ مةةن الجةةدول ( )0فن اتنتةةاا العةةالمي للحبةةوب بل ة نحةةو  0440مليةةون طةةن كمتوسةةط خةةال المةةدا
( ,)0445-0441ام ارتاةةع فلةةس نحةةو  0231مليةةون طةةن كمتوسةةط للاتةةرا( )0444-0444بمعةةدل تغيةةر  0054ثةةم
اسةةتمر فةةي الزيةةادا وبل ة  0334مليةةون طةةن خةةال متوسةةط الاتةةرا ( )7115-7111ثةةم ارتاةةع حتةةس بل ة 705354
مليون طن خال متوسط الاترا( )7101-7114بسبب ازدياد عدد سكان والتطور التكنولوجي ,ومن المؤشر العةام
لمراحل اتنتاا العالمي للحبوب خال مدا الدراسة كانت في اتجاه متصاعد .فمةا بالنسةبة لمتوسةط اسةتهال العةالم
من الحبوب فقةد بلة  0.1253خةال المةدا ( )0445-0441ثةم ارتاةع فلةس نحةو  0241مليةون طةن خةال متوسةط
المدا ( ,)0444-0444واستمر باالرتااع فلس فن وصةل  714.53مليةون طةن للمةدا ( .)7101-7114فمةا بالنسةبة
للمخزون االستراتيجي المي لن وبمية كبيرا في تحقيق اامن الغمازي والمحافظة علين ,فضا عن دوره فةي تةوفير
السلع الغمازية والمحافظة علس وسةعار با فةي ظةل التغيةرات العالميةة المااجزةة اسةعار السةلع والمنتجةات الزراعيةة
المسةةتوردا .لةةما ينبغةةي العمةةل علةةس بنةةاء مخةةزون اسةةتراتيجي علةةس المسةةتو الةةوطني ابةةم السةةلع اتسةةتراتيجية
والسيما منتجات الحبوب ,وملل بهدر تةامين وسةدبا حاجةة المةواطن مةن الحصةول علةس الغةماء بشةكل دازةم وفةي
مختلر الظرور وااحوال وان يكةون بةما المخةزون االسةتراتيجي كةار تشةباع حاجةة الطلةب المحلةي لمةدا سةنة
كحد ادنس ,والسةيما بعةد فن وصةبحت بةمه المنتجةات اتسةتراتيجية محتكةرا مةن قبةل عةدد محةدود مةن الةدول وفةي
مقدمتها الواليات المتحدا اامريكية التي تستخدم وسعار بمه المنتجات كوسيلة ضغط للتأثير في ااسةعار العالميةة,
وقةةد حةةددت منظمةةة اا ميةةة والزراعةةة امةةم المتحةةدا حجةةم بةةما المخةةزون بمةةا يعةةادل  %02مةةن حجةةم االسةةتهال
السنوي للبلد( منظمة اا مية والزراعة )0444574 ,ومن المتوقع الزيةادا فةي المسةتقبل لةملل سةيتم حسةاب معةدل
اتنتاا واالستهال العالمي السنوي لمعرفة احتياجات العالم في المستقبل.
الجدول ( :)7تقدير معدل اتنتاا واالستهال السنوي للعالم من الحبوب للمدا (.)7101-0441
Table (2): Estimate the rate of production and the world's annual consumption of grain
for the period 1990-2010.
D.W

F

R2

T

المعادلة
The equation

1.18

163.36

89.6

12.78

Y1= 1472 + 35.8x

1.71

142.74

88.3

11.95

Y2= 1523 +29.2x

نوع الصيغة
Type of formula
الدالة الخطية
Linear function
الدالة الخطية
Linear function

المصدر :من فعداد الباحثان باالعتماد علس البيانات التالية:
Anonymous. (1995), Food Outlook, Food And Agriculture Organization of the UN, October, Rome.

وفي محاولة لتقدير االتجاه الزمني العام لكل من معادالت نمةو اتنتةاا واالسةتهال العةالمي للحبةوب للمةدا
موضوع الدراسة تبين فن النموما الخطي بو وكثر الصي تعبيرا عن بما االتجاه حيع فن:
 =Y1معدل نمو فنتاا الحبوب.
 =Y2معدل نمو استهال الحبوب.
 = Tالزمن.
يتضةح مةن الجةدول ( )7فن االتجةاه الزمنةي العةام لمعةدل نمةو اتنتةاا اتخةم اتجابةا متزايةد بمعةدل قةةدره
 3453مليون طن ,في حين اتخم معدل نمو االستهال الحبوب اتجابا متزايدا ويضا بمعدل قدره  7457مليون طةن
خال المدا الممكورا.
ثانيا :المتغيرات المعتمدة في دالة العرض العالمي على الحبوب للمدة  :0101-0991اجةل تقةدير دالةة العةرض
العةةالمي للحبةةوب خةةال مةةدا الدراسةةة تةةم اعتمةةاد العةةرض العةةالمي كتغيةةر تةةابع وكةةل مةةن وسةةعار الحبةةوب ووسةةعار
الحبوب لسنة سابقة والمساحة المزروعةة بةالحبوب ,والمخةزون العةالمي والتطةور التكنولةوجي كمتغيةرات مسةتقلة
واسةةتطاع النمةةوما اللو ةةارتيمي المةةزدوا فن يتا ةوق علةةس النمةةاما ااخةةر فةةي درجةةة تعبيةةره عةةن العاقةةة بةةين
المتغير التابع والمتغيرات المستقلة وكما يأتي:
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Logy = 12.5 + 0.170Logx1 + 0.226Logx2 – 3.37Logx3 + 0.0723Logx4 – 0.285Logx5
)T = ( 5.41
)(1.55
) ( 1.17
) ( 3.77
)(1.18
) (-3.08
2
-2
R = 86.3 %
R = 81.7 % F =18.83
D.W = 2.16

حيع فن:
 =Yالعرض العالمي للحبوب (مليون طن )
 =X2وسعار الحبوب لسنة سابقة ( دوالر/طن )
 =X4المخزون العالمي ( مليون طن )

 =X1وسعار العالمية للحبوب ( دوالر/طن )
 =X3المساحة المزروعة ( الر بكتار )
 =X5التطور التكنولوجي (عدد اآلالت)

توضةةةح مةةةن النتةةةازي وعةةةاه فن النمةةةوما معنةةةوي تحةةةت مسةةةتو  %4حسةةةب اختبةةةار Fوالبالغةةةة قيمتهةةةا
03533وبلغةةت قيمةةة معامةةل التحديةةد  ,3.53 R2اامةةر الةةمي يؤكةةد فن التغيةةرات المسةةتقلة اسةةتطاعت فن تاسةةر مةةا
مجموعة 153.من التغيةرات فةي التغيةر التةابع واخةتص المتغيةر العشةوازي بةأثر بقيةة المتغيةرات ااخةر  ,وتشةير
معلمة السعر العالمي( )X1بأنها موجبة وبو مايتاق مع النظرية االقتصادية ,حيع فن زيادا السةعر بمقةدار دوالر
واحةةد يةةؤدي فلةةس زيةةادا العةةرض العةةالمي بمقةةدار  1.021يةةر فن معلمةةة السةةعر العةةالمي لةةم تثبةةت معنويتهةةا عنةةد
المستويات المقبولة مما يعني فن سةوق الحبةوب العالميةة بةو سةوق بعيةد عةن ونمةاط المنافسةة وقريةب مةن اانمةاط
الاتنافسةةية ,فمةةا فيمةةا يتعلةةق بةةالمتغير الثةةاني وبةةو وسةةعار الحبةةوب لسةةنة سةةابقة( )X2فقةةد جةةاءت فشةةارتن موجبةةة
ومعلمتن البالغةة  1577.فهةما يؤكةد فن السياسةة السةعرية التةي دوبةت الةدول علةس اتخامبةا كانةت مشةجعة للمنتجةين
بالقدر المي يةدفع بةالمنتي الةس زيةادا فنتاجةن ومةن المعةرور ويضةا فن الزيةادا فةي ااسةعار تةؤدي دازمةا فلةس زيةادا
المعروض من الحبوب فةي ااسةواق الدوليةة مةن قبةل الةدول المصةدرا .فمةا بالنسةبة لمعلمةة المسةاحات المزروعةة
لمحاصةةيل الحبةةوب( )X3فجةةاءت سةةالبة اتشةةارا وبةةو مةةااليتاق مةةع منطةةق النظريةةة االقتصةةادية حيةةع ان زيةةادا
المسةةاحات المزروعةةة بمقةةدار بكتةةار واحةةد سةةيؤدي الةةس تقليةةل اتنتةةاا بمقةةدار  3532طةةن ,ويعةةز سةةبب ضةةعر
العاقة بين المساحات المزروعة وكمية اتنت اا الةس عوامةل طبيعيةة او يةر طبيعيةة باتضةافة الةس عةدم اسةتخدام
المبيةةدات بشةةكل صةةحيح وو اسةةتخدام البةةمور لسةةنوات متتاليةةة ممةةا يةةؤدي الةةس ضةةعر صةةااتها اتنتاجيةةة وبالتةةالي
انخااض اتنتاا .وفيما يخص متغير المخزون العةالمي للحبةوب( )X4فةناحظ فن فشةارتن موجبةة و يةر معنةوي,
حيةع فن زيةةادا المخةةزون االسةتراتيجي بمقةةدار طةةن يةةؤدي الةس زيةةادا العةةرض العةالمي بمقةةدار  15127طةةن ومةةن
اتشارا الموجبة لمعلمة بما المتغير تعني انن بارتااع الحصةص المقةررا للتخةزين سةيؤدي الةس انخاةاض الكميةات
المخصصة للتصدير الس ااسواق العالمية .ويمكن تكوين بما المخزون عن طريق اتنتاا المحلةي وو عةن طريةق
الواردات او كابما معا ومواجهة الظرور الطارزة وخاصةة وان منطقةة الشةرق ااوسةط وصةبحت يةر مسةتقرا
عسةكريا وسياسةةيا واقتصةةاديا .ويتبةةين مةةن نتةةازي النمةةوما معنويةةة المتغيةةر( )X5والةةمي يمثةةل التطةةور التكنولةةوجي
ويتبين بأنن بزيادا التطور التكنولوجي بنسبة %0فقد اد الس زيةادا فنتةاا الحبةوب بمقةدار  %15734وان االتجةاه
السالب لهما متغير يعطي اكثةر مةن داللةة واحةدا فةي مجةال تاسةيره فةي فطةار بةما النةوع مةن دول العةالم ,فامةا فن
يكون قد تجاوز المرحلة االقتصادية الرشيدا مةن دالةة فنتةاا الحبةوب الةس مرحلةة يةر اقتصةادية ومةن ثةم يخاةض
اتنتاا بطريقة ير مباشرا وو فن تزايد استخدام بما العنصر قد يحمل وعباء اقتصةادية علةس جةدول التكةالير ممةا
يخاض ربحية المحصول علس مستو المزرعة ومن ثم يؤدي الس انخااض اتنتاا.
ثالثا :المتغيرات المعتمدة في دالة الطلب العالمي من الحبوب للمدة  :0101-0991لغرض توصةير المتغيةرات
الداخلة في النمةوما المعتمةد فةي الدراسةة تةم اعتمةاد متغيةرات دالةة الطلةب العةالمي كمتغيةر تةابع وكةل مةن وسةعار
الحبوب وحجم سكان والدخل والمديونية العالمية كمتغيرات مستقلة وقد تم استخدام نمةوما قياسةي بعةدا صةي بةي
الخطية وشبن اللو ارتمية واللو ارتمية المزدوجة وباستخدام طريقةة المربعةات الصةغر االعتياديةة( )OLSوقةد
تبين بان النتازي المقدرا كانت وفق الصيغة اللو ارتمية المزدوجة اآلتية:
Logy = 4.87 + 0.045Logx1 – 0.51Logx2 + 0.571Logx3 – 0.107Logx4
T
)= (0.75
) (0.56
) (-0.27
) (1.76
) (-0.53
2
-2
R
= 89.6% R = 86.9%
F = 34.30
D.W = 1.97
حيع فن:
 =X1اسعار العالمية للحبوب ( دوالر/طن )
 =X3الدخل ( مليار دوالر )

 = Yالطلب العالمي للحبوب (مليون طن )
 =X2حجم السكان ( مليون نسمة )
 =X4المديونية العالمية ( مليار دوالر )
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تشةةير القةةوا التاسةةيرية للنمةةوما المقةةدر بةةان  %34مةةن التغيةةرات الحاصةةلة فةةي قةةيم الطلةةب العةةالمي تاسةةر
بواسطة التغيرات الحاصلة في المتغيرات المستقلة التي يتضمنها النموما المقدر وقد ووضةحت قيمةة  Fالمحسةوبة
البالغة  35531بأنها اكبر من قيمة  Fالجدولية بمستو معنوية  %4ملل يعني معنوية النموما المقدر مةن الناحيةة
اتحصازية ,وتشير معلمة السعر العالمي للحبوب( )X1بأنهةا موجبةة وبةما مخةالر للمنطةق االقتصةادي ,حيةع فن
زيادا السعر بمقدار دوالر واحد يؤدي فلس زيادا الطلب العالمي بمقدار 15154يةر فن معلمةة السةعر العةالمي لةم
تثبةةت معنويتهةةا عنةةد المسةةتويات المقبولةةة ممةةا يعنةةي فن ارتاةةاع وسةةعار الحبةةوب قةةد اد الةةس انخاةةاض واضةةح فةةي
اسةةتهال ااسةةر وخاصةةة محةةدودي الةةدخل مةةن السةةلع الرزيسةةية التةةي تمةةد المةةواطن بالبروتينةةات الازمةةة لصةةحة
المواطنين ,وقد تسبب اعتماد المواطنين محةدودي الةدخل علةس الكاربوبيةدرات لتةامين ةمازهم فةي ظهةور وزمةات
في توفير الخبز في بعض الدول وكملل في تخايض نصيب الارد من الغماء لعةدم القةدرا علةس شةراء حاجتةن منةن,
وتةةزداد بةةمه اآلثةةار بشةةكل خةةاص فةةي الةةدول العربيةةة ااقةةل نمةةوا والتةةي تعتمةةد فةةي ةةمازها علةةس االسةةتيراد مةةن
الخارا.وووضحت نتازي النموما ويضا عدم معنوية متغير حجةم السةكان( )X2فةي تةأثيره علةس الكميةات المطلوبةة
من الحبوب ام بلغت مرونة المتغير الممكور بالنسبة لمحاصيل الحبوب فةي العةالم  1540وحةدا وبةمه القيمةة تعنةي
فن زيادا عدد سكان بمقدار وحدا واحدا فملل يؤدي الةس خاةض الكميةات المطلوبةة مةن الحبةوب بمقةدار ,%1540
ومةن البةةديهي فن يكةةون عةةدد سةةكان عةاما مةةؤثرا وساسةةيا فةةي تحديةةد الطلةب العةةالمي علةةس الحبةةوب كةةون فن حجةةم
الطلب العالمي يساوي متوسط استهال الارد من الحبوب سنويا مضروبا بعدد سكان العالم ,وي انن كلما زاد عةدد
سكان العالم زاد الطلةب العةالمي للحبةوب واتشةارا السةالبة لمعلمةة بةما المتغيةر خالاةت توقعاتنةا وماةابيم النظريةة
االقتصادية ,وووضحت نتازي النموما المعنوية االيجابيةة لمتغيةر( )X3والةمي يمثةل حجةم الةدخل ام بلغةت مرونةة
المتغيةر المةمكور بمقةدار  1542وحةةدا وبةمه القيمةة تعنةي فن زيةةادا الةدخل بمقةدار وحةدا واحةةدا فسةور يةؤدي الةةس
زيادا الكميات المطلوبة من الحبوب بمقةدار  %1542وبةما يعنةي فن زيةادا دخةل الاةرد يحةدع تغيةرا فةي التركيةب
الغمازي سواء علس مستو ااسةرا والدولةة ,فالةدول الاقيةرا التةي تعةاني مةن عجةز فةي الغةماء فعنةدما يرتاةع دخةل
الاةةرد فيهةةا يةةزداد اسةةتهاكها مةةن الحبةةوب بنسةةبة اكبةةر مةةن زيةةادا اسةةتهال الةةدول الغنيةةة ,فزيةةادا دخةةل الاةةرد فةةي
المجموعة الثانية تدفع ااسر الس تاضيل التنوع الغمازي واتشارا الموجبة لمعلمة المتغير الممكورتتاق مةع ماةابيم
النظرية االقتصادية التي نصت فةي ودبياتهةا علةس العاقةة الطرديةة بةين المتغيةرين ,وفيمةا يخةص متغيةر المديونيةة
العالمية( )x4فناحظ فن فشارتن سةالبة و يةر معنةوي ,ام بلغةت مرونةة بةما المتغيةر بمقةدار 15012وحةدا ,ويعةود
سةةبب ملةةل لكةةون الحبةةوب بةةي المصةةدر الرزيسةةي المباشةةر للغةةماء فةةي الةةدول الناميةةة ,خصوصةةا الةةدول المنخاضةةة
الدخل وتلل المتسمة بنقص الغماء والتي البا ماتستورد احتياجاتها الغمازية كالحبوب من ااسةواق العالميةة ,فهنهةا
تكون بأمس الحاجة فلس السةيولة الدوليةة التةي ال تتةوفر لةديها ماتيةا بمةا يكاةي لسةداد التزاماتهةا الخارجيةة ,وبالتةالي
فهنهةةا تلجةةا فلةةس اتقةةراض الخةةارجي فةةي سةةبيل الوفةةاء بالتزاماتهةةا االزتمانيةةة الخارجيةةة ومنهةةا سةةداد فةةاتورا الغةةماء
المستورد لهما ظهرت النتازي متاقة مع النظرية االقتصادية.
رابعااا :المتغياارات المعتماادة فااي دالااة اعسااعار العالميااة للحبااوب للماادة  :0101-0991اجةةل تقةةدير دالةةة ااسةةعار
العالمية للحبوب خال مدا الدراسة تةم اعتمةاد ااسةعار العالميةة كمتغيةر تةابع وكةل مةن العةرض العةالمي والطلةب
ا لعالمي كمتغيرات مستقلة واجةل بيةان المعنويةة واابميةة االقتصةادية لمتغيرين(العةرض والطلةب العةالميين) فةي
فثربما علس ااسعار العالمية ,تم اسةتخدام وسةلوب االنحةدار المتعةدد واسةتطاع النمةوما اللو ةارتيمي المةزدوا فن
يتاوق علس النماما ااخر بالصيغة التالية:
Logy = 0.98 + 3.92Logx1 – 3.33Logx2
)(-3.21
F = 13.32

D.W = 1.17

)(4.39

)= (0.83

T

R-2 = 55.2%

= 59.7%

R2

حيع فن:
 = Yاالسعار العالمية للحبوب ( دوالر/طن )
= X1العرض العالمي للحبوب (مليون طن )
 = X2الطلب العالمي للحبوب (مليون طن )
يتضح من النموما فن معلمة العرض جةاءت موجبةة اتشةارا ,حيةع فن زيةادا العةرض بمقةدار %0سةور
يؤدي فلس زيادا ااسعار بمقةدار ,% 3547يةر فن معلمةة العةرض ثبتةت معنويتهةا عنةد المسةتويات المقبولةة وبةما
يعني فن الزيادا في ااسعار تؤدي دازما فلس زيادا العرض من السلع الزراعية فةي السةوق الدوليةة مةن قبةل الةدول
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المصدرا والمنتجة ,وبمعنس وخر عندما تزداد المساحات المزروعة من الحبوب وو قد تكون الظةرور البيزةة جيةدا
سور تؤدي فلس ارتاةاع اتنتةاا وبةما بةدوره يةؤدي فلةس ارتاةاع االسةعار العالميةة وبةما يتاةق مةع منطةق النظريةة
االقتصادية ,فما معلمة الطلب فجاءت سالبة اتشارا وتشير بمه القيمة فلس زيادا الطلب بمقةدار  %0سةور يسةبب
انخااض في قيمة االسعار العالمية بمقدار 3533وحدا مما يدل علس العاقةة العكسةية وي بمعنةس وخةر كلمةا ارتاعةت
االسعار العالمية للحبوب ود ملل فلس انخااض الطلب العالمي علس بمه السةلع ووجةد مةن خةال المعادلةة معنويةة
كا المتغيرين عند مستو  %4وبان معامل التحديد فسر %.1من التغيةرات الحاصةلة فةي المتغيةر المعتمةد التةي
سببتها المتغيرات المستقلة و %51تعود فلةس متغيةرات خةارا النمةوما ,وبلغةت قيمةة  03537 Fوالتةي دلةت علةس
صحة معنوية النموما والمتغيرات الداخلة فين.
تبنةةت الدراسةةة بعةةض المقترحةةات منهةةا ضةةرورا االبتمةةام بوضةةع سياسةةة سةةعرية متوازنةةة للمحاصةةيل وان
تكون مشجعة للتوسع فةي زراعتهةا لسةد العجةز فةي اتنتةاا ,وكةملل التوسةع فةي المسةاحات المزروعةة لمحاصةيل
الحبوب لما لن مةن وبميةة كبيةرا فةي العةالم ,ونظةرا لتنةاقص فجمةالي النةاتي فيهةا ووبميتةن علةس المسةتو القطةري
والعربةةي والعةةالمي وخاصةةة فما وخةةمنا بنظةةر االعتبةةار وزمةةة الغةةماء والتةةأثيرات الناتجةةة عنهةةا .كمةةا نوصةةي بتنظةةيم
معدالت النمو السكاني وتعديل ونمةاط االسةتهال الغةمازي يةر الرشةيدا والحةد مةن اتسةرار وباتضةافة فلةس ملةل
استخدام التقانات الزراعية المازمة التي تتناسب مع البيزة المحلية لتطوير زراعةة المحاصةيل الرزيسةية مةن خةال
زيةةادا الكاةةةاءا اتنتاجيةةةة وخاةةةض تكةةالير اتنتةةةاا واالرتقةةةاء بجةةةودا المنةةتي الزراعةةةي ,وتقتةةةر الدراسةةةة ويضةةةا
االسةةتمرار بةةهجراء اابحةةاع الخاصةةة بهةةمه المحاصةةيل علةةس فن يشةةترل فيهةةا بةةاحثون مةةن مختلةةر االختصاصةةات
العلمية ومن مناطق مختلاة من العالم لتنايم برنةامي بحثةي متكامةل والوصةول فلةس نتةازي وكثةر دقةة واوسةع شةموال
ابتغاء توافق الكاازتين الانية واالقتصادية.
DETERMINANTS OF SUPPLY AND DEMAND AND PRICES FOR SOME
)MAJOR CROPS IN GLOBAL MARKETS FOR THE PERIOD (1990-2010
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ABSTRACT
Supply and demand analysis is of a great importance in economic studies,
especially the supply and demand of grain crops strategy in the global market because
of its close link themes of food security and strategic stocks, and prices play an
important role in influencing the volume of production, consumption and distribution
in the structure of economic communities. This research adopted on analysis
quantitative and economic method to achieve the objectives. The analysis has found
that the trend overall time for each of the rate of growth of production and
consumption has taken a growing trend rate (35.8) and (29.2) million tons,
respectively. The results showed significant variables acreage and technological
development in the influence function display World cereal and by (86.3%) of the total
changes, as shown by significant variable size of the population only in function of
global demand and by (89.6%) of the total changes, either for variables of global
supply and global demand for grain only noon legal entities in their impact on the
function world prices. The study reached at a set of findings and recommendations.
Keywords: global supply and demand, price policy, cereal market.
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