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الخالصت
ٌهدف البحث دراسة وقٌاس اثر سٌاسات التبادل التجاري عل نمو الناات الزراعاً فاً بعاد الادول العربٌاة و اً
(العراق والسعودٌة) ,واعتمد البحث عل فرضٌة مفاد اا نن للسٌاساات التباادل التجااري اثاار متباٌناة فاً معادل نماو الناات
الزراعً فً دول عٌنة البحث ,كما اعتمد البحث على المنه الوصفً مع التحلٌل الكمً باستخدام تحلٌل االنحدار المتعدد.
وتضاامن البحااث سلساالة زمنٌااة ماادا ا احااد وعشاارون ساانة  ,8111-1991حٌااث تاام اسااتخدام لرٌااة المربعااات الصااغر
االعتٌادٌة ل معرفة تأثٌر بعد المؤشرات االقتصادٌة والزراعٌة المستقلة على المتغٌر المعتماد نماو الناات الزراعاً ,ومان
أ م االستنتاجات التً توصل نلٌها البحث ً نن حجم الواردات الزراعٌة ٌفوق حجم الصادرات الزراعٌاة أي نن المٌازان
التجاري الزراعً سالبا خالل مدة البحث و ذا ٌعكس المستو المتدنً لقدرات القلاا الزراعاً لكاال البلادٌن .وتباٌن مان
نتائ التحلٌل أٌضا معنوٌة المساحة المزروعة x1لكل من العراق والسعودٌة ,نما بالنسبة لمتغٌر الصاادرات الزراعٌاة x2
فقد ظهر غٌر معنوي فً تأثٌره بمعادل نماو الناات الزراعاً فاً كال مان العاراق والساعودٌة ,نماا متغٌار معادل االنكشااف
االقتصادي الزراعً x3فقد ظهر معنوي فً التأثٌر على نمو النات الزراعاً فاً كاال البلادٌن ,نماا متغٌار اا مٌاة النسابٌة
للعجز او الفائد لمٌزان المدفوعات نلى النات المحلً اإلجمالً x4فقد ظهر معنوي فً التأثٌر على نماو الناات الزراعاً
فً العراق فقل وعدم معنوٌتا فاً الساعودٌة وقاد وجاد مان خاالل التحلٌال أٌضاا عادم معنوٌاة المتغٌار متوسال دخال الفارد
الحقٌقً  x5فً كل من العراق والسعودٌة ,كما تم التوصل نلى مجموعة من النتائ والتوصٌات.
الكلمات الدالة :السٌاسات التجارٌة ,الصادرات الزراعٌة ,النات الزراعً.
تارٌخ تسلم البحث ، 8112/9/11 :وقبول .8112/18/21 :

المقذمت
ان التجااارة الخارجٌااة الزراعٌااة العربٌااة احااد القضاااٌا الرئٌسااٌة والمهمااة فااً نلااار اال تمااام االقتصااادي والسٌاسااً
العربً ,نذ تعد الصاادرات الزراعٌاة احاد المفاردات المهماة فاً مكوناات الادخل القاومً العرباً انهاا مصادرا رئٌساا مان
مصادر حصٌلتها من العمالت ااجنبٌة وتموٌل متللبات تنمٌتها االقتصادٌة فً حاٌن تعاد الاواردات الزراعٌاة مصادرا مان
مصادر توفٌر جزء كبٌر مان احتٌاجاتهاا الغذائٌاة والضارورٌة والمادخالت الزراعٌاة ومان كال مااورد انفاا تساعى ااقلاار
العربٌااة نلااى تنمٌااة صااادراتها الزراعٌااة وتحااد ماان اسااتٌراداتها وذلااس ااو محااورا أساسااٌا ماان محاااور سٌاسااتها االقتصااادٌة
الزراعٌة ,والجدٌر بالذكر نن واقع القلا الزراعاً فاً البلادان العربٌاة ومنهاا (العاراق والساعودٌة) ٌتمٌاز بضاعف كفااءة
ااداء وانخفاد اإلنتاجٌة نتٌجة لمجموعة من العوامل اللبٌعٌة والتكنولوجٌة ,مما ٌتللب تأ ٌل ذا القلاا لزٌاادة القادرة
التنافسٌة فً السوق الدولٌة .تتلخص مشكلة البحث فً القٌد الذي تواج ذه البلادان والمتمثال فاً نن القلاا الزراعاً فاً
الدول العربٌة ومنها ( العراق والساعودٌة) ٌعاانً مان اخاتالالت ٌكلٌاة كانات ساببا فاً تخلاف القلاا الزراعاً وانخفااد
مساا مت فاً الناات المحلاً اإلجماالً ,فضاال عان ذلاس عادم وجاود توجٌا حقٌقاً للماوارد االقتصاادٌة مماا ٌاؤدي حادوث
مشاكل فً المٌزان التجاري ومن نا جاءت أ مٌة البحث نذ تعد التجارة الخارجٌة فً البلدان العربٌة مان ابارز القلاعاات
االقتصادٌة التً تؤثر فً عملٌة ا لتنمٌة ,ونلماس أ مٌاة التجاارة الخارجٌاة عناد قصاور اإلنتااي المحلاً عان تلبٌاة متللباات
واحتٌاجات السكان من السلع االستهالكٌة واالستثمارٌة ,باإلضافة نلى تصرٌف الفاائد مان السالع المنتجاة محلٌاا ,وتاامٌن
مستلزمات التنمٌة االقتصادٌة ومستلزمات اإلنتاي ,وبالتالً نحداث تغٌٌر جذري فً التنمٌة االقتصاادٌة عان لرٌاق تحوٌال
جزء من االدخارات الولنٌة نلى استثمارات ننمائٌة .على ذا فقد احتلت التجارة الخارجٌاة مكاان الصادارة فاً ا تماماات
الدول النامٌة ومنها العراق والسعودٌة فهً بمنزل الحصٌلة النهائٌة لمدخالت ومخرجات اانشالة االقتصاادٌة فاً اقتصااد
أي دولة ,ومن خاللها ٌتحدد مد انكشاف االقتصاد على الخاري .وٌهدف البحاث نلاى قٌااس وتحلٌال اثار سٌاساات التباادل
التجاري على نمو النات الزراعاً فاً دول عربٌاة مختاارة (العاراق  -ساعودٌة) للمادة  ,8111-1991حٌاث ٌعتماد البحاث
على فرضٌة مفاد ا نن السٌاسات التبادل التجاري تأثٌرات متباٌنة فاً معادل نماو الناات الزراعاً فاً دول عربٌاة بحساب
لبٌعة ٌاكلها االقتصادٌة وكفاءة نظمها وسٌاساتها االقتصادٌة فً التعامل ماع سٌاساات االنفتاال التجااري الزراعاً خاالل
المدة .8111-1991
ومن الدراسات التً أجرٌت فً ذا المجال السٌفو و اشم (.)1926دراسة عان معادالت الللاب علاى االساتٌرادات
الزراعٌة فاً العاراق لوعاوام( ) 1921-1941اوضا فٌهاا باان الادخل القاومً احاد أ ام المتغٌارات السالوكٌة الماؤثرة فاً
الكمٌات المستوردة من المنتجات الغذائٌة وأوضحا أٌضا بان القلا الزراعً العراقً دون مستو اللمول وننتاجا ٌتسام
بالتذبذب من سنة اخر وذلس عكس أثره فً زٌادة الكمٌات المساتوردة مان المنتجاات الزراعٌاة واقتارل الباحثاان وساائل
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لتنمٌة وتلوٌر القلا الزراعً وزٌادة فاعلٌت تمثلت فً نعادة النظر فً المعوقات والمشكالت التً تواج القلا المعنً
ثم و ضع سٌاسات اساتثمارٌة وننتاجٌاة تهادف نلاى زٌاادة ننتااي المحاصاٌل الرئٌساٌة فٌا وتحاد مان اساتٌراد ا مان ااساواق
ااجنبٌة .واشار غولدٌن ( )1998نلى نن السٌاسات الزراعٌة التً اتبعتهاا البلادان الصاناعٌة لهاا ااثار السالبً علاى معظام
اقتصادٌات البلدان العربٌة ,نذ توصل نلى نن ارتفا ااسعار العالمٌة ٌؤثر فً أوضا اامن الغذائً فً اذه البلادان ,كماا
اشارة الدراسة نال ان اإلضرار التً تسببها التكتالت اإلقلٌمٌة التجارٌة فً التجارة العالمٌة والتباال فاً االقتصااد الادولً
والمٌل بتجاه النزعات الحمائٌة احد العوامل التاً ساا مة فاً تراجاع أوضاا اامان الغاذائً فاً البلادان العربٌاة .وتناولات
دراسة ابرا ٌم واخرون ( .) 8114اثر السٌاسة الزراعٌة على ننتاي القم فً المملكة العربٌة السعودٌة مستخدما فاً ذلاس
أسلوب تحلٌل السٌاساة كأحاد اادوات الحدٌثاة فاً قٌااس اثار السٌاساات الزراعٌاة المتمثلاة بالادعم الحكاومً إلنتااي القما ,
وتبٌن ان التركٌز على زراعة القم فاً المازار ذات الساعات الكبٌارة ٌحقاق كفااءة ننتاجٌاة عالٌاة ,وقاد أوصات الدراساة
بضرورة دعم اابحاث الخاصة بزٌادة اإلنتاجٌة وتخفٌد تكالٌف اإلنتااي والتركٌاز علاى زراعاة القما فاً المازار ذات
السعات الكبٌرة لقدرتها على تحقٌق كفاءة ننتاجٌة عالٌة .وفً دراسة الحرازي ( .)8112عان التجاارة الخارجٌاة فاً الاٌمن
اوض فٌها بان التجارة الخارجٌة الزراعٌة احد المؤشرات المهمة التً تعبر عن مقدرة المجتمع على ننتاي السلع الغذائٌة
والستراتٌجٌة مثال القما والساكر والارز ,وتعبار الصاادرات الزراعٌاة فاً أي مجتماع عان مقدرتا علاى ننتااي المحاصاٌل
الزراعٌة المختلفة ونمكانٌة تصدٌر ا بعد ساد حاجاة الللاب المحلاً منهاا ,وان توساعها ٌاؤدي نلاى تزاٌاد العوائاد المباشارة
التً تعزز النمو الزراعً والمقدرة على استٌراد السلع الرأسمالٌة والمدخالت التً تعد ذات أ مٌة خاصة فً تحقٌاق النماو
الزراعً ,نما الواردات الزراعٌة فهً تعنً تواضع اإلمكانات اإلنتاجٌة المحلٌاة أو عادم تاوافر الماوارد اإلنتاجٌاة الالزماة
إلنتاي السلع الزراعٌة المستوردة بالقدر الكافً الاذي ٌتوافاق ماع احتٌاجاات الساكان منهاا ,وان الزٌاادة المساتمرة فاً كمٌاة
الااواردات الزراعٌااة تعنااً اسااتمرار اعتماااد المجتمااع علااى العااالم الخااارجً وذلااس ٌجعاال االقتصاااد المعنااً أكثاار عرضااة
لالزمات والتقلبات التً تواج االقتصادٌات العالمٌة .وفً دراسة غزال (.)8118عن اثر التجارة الخارجٌاة الزراعٌاة فاً
نمو النات الزراعً فً بلدان نامٌة مختاارة اوضا فٌهاا باان التجاارة الخارجٌاة الزراعٌاة فاً البلادان النامٌاة احاد الركاائز
ااساسٌة فً نمو ا الزراعً ورافدا حٌوٌا فً تورٌد النقد ااجنبً الالزم ولها دور كبٌر فً تحقٌق حالة التناسب والتوازن
بٌن النشال اإلنتاجً واالستٌرادي ,وقد أوضحت نتائ الجاناب العملاً معنوٌاة متغٌار قاٌم (الصاادرات الزراعٌاة) وبعالقاة
اٌجابٌة مع معدل نمو النات الزراعً فً كال مان تركٌاا ,ااردن ,وتاٌلناد والاٌمن ومعنوٌاة المتغٌار الماذكور وبعالقاة غٌار
اٌجابٌة مع معدل نمو النات الزراعً فً كل من مصر ,سورٌا ,تاونس ولام تظهار معنوٌتا فاً بقٌاة دول العٌناة ,ومعنوٌاة
متغٌاار قااٌم( االسااتٌرادات الزراعٌااة) وبعالقااة اٌجابٌااة مااع معاادل نمااو النااات الزراعااً فااً كاال ماان تركٌااا ,مصاار ,تاٌلنااد,
المغرب ,باكستان والٌمن ومعنوٌة المتغٌر الماذكور وبعالقاة غٌار اٌجابٌاة ماع معادل نماو الناات الزراعاً فاً االردن ولام
تظهر معنوٌت فً بقٌة دول العٌنة.

مواد البحث وطرائقه
ٌتمثل دور التحلٌل الوصفً بتفسٌر وتحدٌد العالقة الوصافٌة باٌن المؤشارات والمتغٌارات االقتصاادٌة ,فاً حاٌن نن
القٌاس االقتصادي ٌحدد المقدار الكمً لتلس العالقة وبذلس فاان فهام العالقاة الساببٌة باٌن المتغٌارات االقتصاادٌة ٌعاد عاامال
اماا عناد ا ساتخدام اادوات اإلحصاائٌة لمعالجاة الظاوا ر االقتصااادٌة وبٌاان أثار اا المحتملاة وتشخٌصاها وذلاس باسااتخدام
االنحدار الخلً المتعدد لقٌاس اثر سٌاسات التبادل التجاري على نمو الناات الزراعاً فاً دول عربٌاة مختاارة كمتغٌارات
مستقلة على نمو النات الزراعً كمتغٌر معتمد وكانت صٌغة العالقة الدالٌة وفقا للصٌغ الرٌاضٌة التالٌة-:
Y = B0 + B1X1 + B2X2 +B3X3 +B4X4 + B5X5 +…….+ BnXn + Ui
نذ ان:
 = Yمعدل نمو النات الزراعً.
 = X1المساحة المزروعة (الف كتار).
 = X2الصادرات الزراعٌة (ملٌون دوالر).
 = X3معدل االنكشاف االقتصادي الزراعً (سٌاسة التجارة الخارجٌة).
 = X4اا مٌة النسبٌة للعجز او الفائد لمٌزان المدفوعات الى النات المحلً اإلجمالً.
 = X5متوسل دخل الفرد الحقٌقً (ملٌون دوالر).
تضمنت الدراسة سلسلة زمنٌة مدا ا احد وعشرون عاما  8111-1991وقد حسبت المتغٌرات المذكورة أنفاا ولمادة
البحاااث بالااادوالراالمرٌكً وبااساااعار الجارٌاااة .وإلغاااراد التقااادٌر والتحلٌااال ثااام تلبٌاااق انماااوذي قٌاساااً باااثالث صاااٌغ
ً(الخلٌااة واللوغارتٌمٌااة المزدوجااة وشااب اللوغارتٌمٌااة) وقااد اسااتخدم أساالوب االنحاادار الخلااً المتعاادد وحساابت قااٌم
المعلمات بلرٌقة المربعات الصغر االعتٌادٌة (  )OLSكونها تعلً أفضل التقادٌرات الخلٌاة غٌار المتحٌازة واختٌارت
أفضل الصٌغ التً اجتازت االختبارات اإلحصائٌة (  )R2-T-Fوالقٌاسٌة ( )D.Wوبمستو معنوٌة  .%1واعتماد البحاث
فااً بٌانات ا علااى مصااادر ا االولٌااة وبخاصااة نشاارات وزارة التخلااٌل والزراعااة والجهاااز المركاازي ل حصاااء ,كاام تاام
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االساتعانة با لبٌاناات الثانوٌاة والتاً تصادر ا منظماة الغاذاء والزراعاة الدولٌاة والمنظماة العربٌاة للتنمٌاة الزراعٌاة وبعااد
البحوث والرسائل وااللارٌ ذات العالقة واٌضا الشبكة الدولٌة للمعلومات (االنترنت).

النتائج والمناقشت
المبحث األول:
اوال :مفهوم التجارة الخارجية والتبادل التجاري بشكل عام :تقتضً ضرورٌات الحٌاة فً شتى الدول ان تقاوم بتباادل ماع
بعضها البعد بسبب المٌزة النسبٌة التً تمتاز بها دولة علاى اخار فاً منتجاتهاا وخادماتها وان لهاذه المبادلاة فوائاد فهاً
تعلً لكل دولة الفرصة فً الحصول على بعد المنتجات التً ال تتوفر لدٌها حٌث ان التجارة الخارجٌة عامل فعاال فاً
النهود االقتصادي للدول المتخلفة لذلس ٌربل اقتصاادٌو التنمٌاة باٌن التجاارة الخارجٌاة وعملٌاة التنمٌاة االقتصاادٌة ,وفاً
عام  1996حدثت تلورات اماة كاان لهاا اثار ملحاوظ علاى التجاارة الخارجٌاة للادول ومان أ ام التلاورات علاى الصاعٌد
المحلً تلس المتعلقة بجهود الدول لتحرٌر تجارتها الخارجٌة نما على الصعٌد الدولً فان مان أ ام التلاورات التوقٌاع علاى
اتفاقٌة منظمة التجارة العالمٌة وتعزٌز الجهود المبذولة فً نلاار التكاتالت التجارٌاة لتساٌر انساٌاب التجاارة باٌن أعضااء ا
(حاتم.) 1992,وتركز التجارة الخارجٌاة للتعبٌار عان حركاة السالع والخادمات عبار الحادود السٌاساٌة للادول المتخلفاة و او
ماٌللق علٌها الصادرات او الواردات .فالصادرات ً سلع وخادمات وأصاول رأسامالٌة تباا الاى دول خارجٌاة متحركاة
من الدول المنتجة لها تمثال الصاادرات حقناا داخال التادفق الادائري للادخل القاومً وتزٌاد مان الادخل الفعلاً واإلنتااي ,نماا
الواردات فهً سلع وخدمات وأصول رأسمالٌة التً ٌتم شراؤ ا من الخاري حٌث تمثل الواردات ساحبا( تساربا) مان تادفق
الدخل القومً الدائري وتؤدي الى تخفٌد الدخل والنات الحقٌقٌٌن.
وتعرف التجارة الخارجٌة بأنها ( أ م صور العالقات االقتصادٌة التً ٌجر بمقتضا ا تبادل السلع والخادمات باٌن
الدول فً شكل صادرات وواردات .وكاذلس تعارف بأنها(عملٌاة تباادل تجااري فاً السالع والخادمات وغٌر اا مان عناصار
اإلنتاااي المختلفااة بااٌن عاادة دول بهاادف تحقٌااق المنااافع المتبادلااة إللااراف التجااارة) وفااً تعرٌااف أخاار ااً حركااات الساالع
والخدمات بٌن الدول المختلفة بحٌث تشمل الحركات الدولٌة لرؤوس ااموال(داود.)8118,
نمااا السٌاسااات التجارٌااة فتعاارف بأنها(مجموعااة اادوات التااً تسااتخدمها السااللات االقتصااادٌة للتااأثٌر علااى مسااار
التجارة الخارجٌة كما ونوعا ولتحقٌق أ داف معٌنة),كما تعرف كاذلس بأنهاا حزماة مان القاوانٌن واإلجاراءات والتشارٌعات
التً تتخذ ا الدولة من اجل تنظٌم العالقة بٌنها وبٌن دول العالم ااخر  .ومن المالحظ ان بعد السٌاسات التجارٌة تؤدي
الى التوسع فً التجارة الخارجٌة (مثل دعم الصادرات او نلغاء نظام الحصص) وبعضها ااخر ٌؤدي الى انكماش التجارة
الخارجٌة (مثل رفع سعر التعرٌفة الكمركٌة او سٌاسة المنع).
أنواع السياسات التجارية :تقسم السٌاسات التجارٌة الى نوعٌن رئٌسٌن ما:
أ :سياسة الحرية التجارية(التجارة الحرة) :أي حرٌة حركة السلع والخدمات بٌن دول العالم دون قٌاود ,وقاد اساتندت الاى
مباادأ النفقااات النساابٌة لرٌكاااردو وألروحااات الفزٌااوقرال (اللبٌعااٌن) التااً تاار ان المصاالحة الخاصااة ال تتعااارد مااع
المصلحة العامة ,وتعمل الحرٌة التجارٌة على زٌادة اإلنتاي بفعل التخصص وتقسٌم العمل الدولً و ذا ٌعمل على:
 .1زٌادة الدخل القومً العالمً.
 .8انخفاد أسعار السلع والخدمات فً ااسواق الدولٌة.
 .2اإلنتاي الواسع وتحقٌق وفاورات الحجام وانخفااد التكاالٌف مان خاالل قٌاام المشاروعات باإلنتااي لساد حاجاة الللاب
المحلً وكذلس الللب العالمً الذي ٌتم تصدٌره عن لرٌق التجارة الحرة.
ب :سياسة الحماية التجارية :وٌقصد بها حماٌة منتجً السلع والخادمات المحلٌاٌن مان منافساة المنتجاٌن ااجاناب ,فضاال
عن حماٌة المنافع العامة وتعمل الحماٌة التجارٌة:
 .1تقلٌل البلالاة :تعمال أدوات الحماٌاة (التعرٌفاة او الحصاص) علاى رفاع أساعار السالع المساتوردة واقباال النااس علاى
شراء المنتجات المحلٌة ومن ثم زٌادة اإلنتاي وزٌادة مستو التشغٌل.
 .8تنو اإلنتاي :تعمل أدوات الحماٌة على تلبٌاة الللاب المحلاً مان اإلنتااي المحلاً وبالتاالً فاان المشاروعات ساٌكون
بإمكانها تنو منتجاتها وعدم االقتصار على عدد من السلع.
 .2حماٌااة الدو لااة ماان الااداخل :مثاال الحصااار او الحااروب االقتصااادٌة او الساالع الضااارة بالصااحة العامااةاو ااخااالق
االجتماعٌة او السلع غٌر الكفؤة او التعرد ل غراق.
 .6الحصول على اإلٌرادات :وذلس من فرد الرسوم والتعرٌفات الجمركٌة.
 .1حماٌة الصناعات الناشئة :أي الصناعات الحدٌثة التً قد تنافسها السلع المستوردة فتقاوم أدوات الحماٌاة مان التصادي
للسااالع ااجنبٌاااة ,وأول مااان نااااد بحماٌاااة الصاااناعات الناشااائة اامٌركٌاااة مااان السااالع االنكلٌزٌاااة اااو اامٌركاااً
(الكسندر املتون )1291 /ثم تبع االمانً مزٌدرٌس لٌست1261/عندما ناد بحماٌة الصناعات االلمانٌة على االقال
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فً مراحله ا ااولى ,علما ان ذه السٌاسة تستمر لفترة محددة بعد ا ترفع لٌتمكن اإلنتااي المحلاً مان منافساة اإلنتااي
العالمً وان استمرت لوٌال فٌبقى اإلنتاي المحلً دون مستو اللمول والمنافسة الدولٌة( المزروس.)1999 ,
ثانيا :هيكل التجارة الخارجية للسلع الزراعية في دول العينة:
 .0هيكل التجارة الخارجية للسلع الزراعية فيي العيرا  :لقاد كاان العاراق قبال فارد الحصاارعلٌ مان الادول المساتوردة
للسلع اإلنتاجٌة والسلع االستهالكٌة ,وكانت صادرات النفل الخام ً التً تسد العجاز الحاصال فاً المٌازان التجااري مماا
جعل موجبا نما من دون صادرات النفل فان المٌزان التجاري سٌكون سالبا وكذلس الحال فً المٌازان التجااري الزراعاً,
وٌعود سبب ذلس الى تدنً اإلنتاي المحلً بشكل عام واإلنتاي الزراعً بشكل خاص وبسبب وجود للب محلاً كبٌار علاى
السلع والخدمات والمنتجات الغذائٌة مما ٌؤدي الى وجود عجز كبٌر بٌن الللب واإلنتاي المحلاً وعلاى اذا ااسااس تقاوم
التجارة بتغلٌة ذا العجز عن لرٌق االستٌرادات ,وعلى الرغم من ان التوجد عملٌة تصدٌر خالل فترة التسعٌنات بسبب
الحصار وكذلس ان االستٌراد كان مقنن او محدد وتقرره اامم المتحادة بسابب الحصاار الجاائر المفارود علاى العاراق اال
ان ٌتم التصدٌر حسب الفائد فً اإلنتاي عن االستهالس للقلا الخاص وٌوض الجادول( )1المٌازان التجااري الزراعاً
فً العراق للمدة (.)8111-1991
الجدول ( :)1المٌزان التجاري الزراعً فً العراق للمدة( )8111-1991القٌمة ملٌون دوالر.
Table (1): Agricultural trade balance in Iraq for the period(1990-2010)million dollars summit.
السنوات
Years

الصادرات الزراعٌة
Agricultural exports

1991
1991
1998
1992
1996
1991
1994
1992
1992
1999
8111
8111
8118
8112
8116
8111
8114
8112
8112
8119
8111

196421
92441
21421
29491
24411
49491
91411
148421
812414
111481
48461
22428
289421
612422
111491
211411
122422
149414
218428
129424
614419

الواردات الزراعٌة
Agricultural
imports
1211419
282421
1128482
991482
242422
1142481
912422
1211411
1224421
1241418
1281
1281
1461
1122
1281
1228429
1212
1992411
1224421
229422
1216421

نسبة الصادرات للواردات %
the ratio of exports to
imports
28418
11421
2484
6412
9494
4412
11462
18411
11426
11461
2442
6426
81422
81466
12421
14411
9426
2462
22461
22411
21418

العجز فً المٌزان
التجاري
Trade balance
18144222844111194462911422422442992481212488112242111241118114981412411142444212114811122482211411121426148941212824961122412199448962428-

المصدر :احتسب الجدول من قبل الباحثة باالعتماد على بٌانات التالٌة:
مجهااول ( ,)8111قلااا الزراعااة والثااروة الحٌوانٌااة والساامكٌة فااً الااولن العربااً للساانوات مختلفااة( ,)8111-8112المنظمااة العربٌااة للتنمٌااة
الزراعٌة ,السودان.812 :
Anonymous (1980-2008). Year book of national accounts statistics, individual country data, New York.

نالحااظ ماان الجاادول السااابق بااان ناااس تذبااذب بقااٌم الااواردات والصااادرات الزراعٌااة ماان ساانة اخاار خااالل ماادة
الدراسة وٌعود ذلس الى لبٌعة الللب المحلً على تلس السلع ذا والتتضمن الصادرات قٌم صادرات القلا النفلً لاذلس
نالحظ ان المٌزان للسلع الزراعٌة سلبٌا فاً جمٌاع سانوات الدراساة حٌاث تفاقمات قاٌم الاواردات الزراعٌاة قاٌم الصاادرات
الزراعٌة والذي ٌمكننا القول بان العراق خالل تلس السنوات قد شهدت تدنً لمستو القلا الزراعً وعادم مقدرتا علاى
سد الللب المحلً.

36

مـجـلـــة زراعـــة الــرافـدٌــن
المجلد ( )64العدد (8112 )1

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

Mesopotamia J. of Agric.
Vol. (64) No. (1) 8112

 -0هيكل التجارة الخارجية للسلع الزراعية في السعودية :تواج التجارة الخارجٌة فً السعودٌة بمختلف اتجا اتها الكثٌار
من المشاكل والمعوقات الناجمة أساسا من نقص فً حجم اإلنتاي وعدم تحقٌاق االكتفااء الاذاتً للمنتجاات الزراعٌاة نضاافة
الى انعدام التنسٌق فً السٌاساات الزراعٌاة ماابٌن الادول والباد مان العمال الجااد علاى تلبٌاة احتٌاجاات الساوق المحلٌاة مان
بعد المنتجات الزراعٌة ,ولقد تباٌن مان خاالل البحاث ان حجام الاواردات ٌفاوق بكثٌار حجام الصاادرات الزراعٌاة اي ان
المٌزان التجاري الزراعً سالبا خالل مدة البحث وٌمكن توضٌ ذلس من خالل الجدول (.)8
الجدول ( :)8المٌزان التجاري الزراعً فً السعودٌة للمدة ( )8111-1991القٌمة ملٌون دوالر.
Table (2): Agricultural trade balance in Saudi for the period (1990-2010) million dollars
summit.
السنوات
Years

الصادرات الزراعٌة
Agricultural exports

1991
1991
1998
1992
1996
1991
1994
1992
1992
1999
8111
8111
8118
8112
8116
8111
8114
8112
8112
8119
8111

248412
612421
619411
628421
611412
612488
292428
621491
646494
812489
624411
661421
111422
962461
1114429
1818424
1112491
8122461
1212418
1491421
8998482

الواردات الزراعٌة
Agricultural
imports
2161491
2966412
2448419
2612422
2182461
6628418
6221429
6296416
6122464
6214418
1911
6212462
1216411
4118
2292429
9622
9629
11911
12622488
16691429
12162421

نسبة الصادرات للواردات %
the ratio of exports to
imports
11488
11411
18412
12421
12412
11481
2421
9446
11416
1464
2414
9422
11424
16414
16416
12481
14411
12429
12421
11442
12461

العجز فً المٌزان
التجاري
Trade balance
212942626914222812469896441482114226186496228412668844661124166624221682499684444262424121142444222462886486294141921141111486421821141216111412-

المصدر :احتسب الجدول من قبل الباحثة باالعتماد على بٌانات التالٌة:
مجهول ( ,)8116الكتاب السنوي ل حصاءات الزراعٌة لسنوات مختلفة ( ,)8111-8111-1992المنظمة العربٌة للتنمٌة الزراعٌة ,السودان.
مجهول ( ,)8112ندارة الدراسات والتخلٌل واإلحصاء ,الكتاب اإلحصائً الزراعً السنوي ,وزارة الزراعة ,العدد الحادي والعشرون.

ونالحااظ ماان الجاادول ( ) 8بااان المٌاازان التجاااري الزراعااً ٌتساام بالساالبٌة حٌااث بلااغ العجااز فااً المٌاازان التجاااري
الزراعااً عااام  1991نحااو( )2129ملٌااون دوالر ,ثاام ارتفااع حتااى بلااغ ( )16111ملٌااون دوالر فااً عااام  ,8111وٌعااز
السبب فً ذلس نلى أن ناس اختالفا فً جانبً اإلنتااي الكلاً للسالع الزراعٌاة وحجام االساتهالس العاام للمنتجاات الزراعٌاة
ولهذا ٌتللب نعلاء أ مٌة اكبر للقلا الزراعً وتنمٌة واقاع اإلنتااي وتنمٌاة التجاارة الزراعٌاة لمنافساة اقتصاادات الادول
ااخر .
المبحييث الثيياني :نتييا ت تحليييل الكمييي فييي ييياا اثيير سياسييات التبييادل التجيياري عل ي نمييو النيياتت الزراعييي فييي العييرا
والسعودية للمدة  :0101-0991وتحقٌقا ا داف البحث فً قٌاس اثر سٌاسات التبادل التجاري على نماو الناات الزراعاً
فً دول عربٌة مختارة,تم االعتماد معادلة االنحدار الخلً المتعدد ومان خاالل الجادول( )2أعلٌات أفضال النتاائ لتحلٌال
البٌانات العراق والسعودٌة.
وٌتض مان الجادول ( )2الاى معنوٌاة متغٌار المسااحات المزروعاة  x1فاً التاأثٌر االٌجاابً فاً معادل نماو الناات
الزراعً فً العراق وقد بلغت مرونة المتغٌر بنحو 4422وحدة ,وتحسب المرونات فً الدالة نصف لوغارتمٌة االتٌةBi :
 ep = /∑ yi / nو ذه القٌمة تعنً ان زٌادة الحاصلة فً المساحات المزروعة فً العراق وبنسبة  %1تؤدي الى زٌاادة
معدل النمو النات الزراعً وبنسبة %8421وحادة حٌاث ان زٌاادة المسااحات المزروعاة واساتغاللها بالشاكل اامثال ٌاؤدي
الى زٌادة الغلة وبالتالً زٌادة فً كمٌة النات الزراعً ,وبلغت مرونة نفس المتغٌر فاً الساعودٌة وبنسابة  %1تاؤدي الاى
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خفد بمعدل نمو النات الزراعً وبنسبة  ,%8421فاإلشارة الموجباة لمعلماة المتغٌار الماذكور تتفاق ماع منلاوق النظرٌاة
االقتصادٌة ,واإلشارة السالبة لمعلمة ذا المتغٌر تجد تفسٌر ا الى وجود مساحات زراعٌة واسعة غٌر مزروعة وباذلس لام
ٌظهاار تااأثٌر المساااحات المزروعااة فااً زٌااادة النااات الزراعااً .وأوضااحت نتااائ الجاادول الااى عاادم معنوٌااة متغٌاار قااٌم
الصادرات الزراعٌة  x2وبعالقة لردٌة مع معدل نماو الناات الزراعاً فاً كال مان العاراق وساعودٌة ,وقاد بلغات مروناة
المتغٌر المذكور فً العراق 14111وحدة و ذه القٌمة تعنً ان زٌادة الصادرات الزراعٌة فً العراق بنسبة  %1تؤدي الى
رفع معدل نمو ا الزراعً بنسبة  %14111وفً الساعودٌة 14662وحادة ,واإلشاارة الموجباة لمعلماة المتغٌار الماذكور فاً
الدول المذكورة أنفا توض العالقة اللردٌة بٌن قٌم الصادرات الزراعٌة ومعادل نمو اا الزراعاً ,وذلاس ٌتفاق ماع مفاا ٌم
النظرٌة االقتصادٌة علاى اعتباار ان عوائاد الصاادرات الزراعٌاة تساتغل فاً اساتٌراد المعادات الزراعٌاة اإلنتاجٌاة اازماة
لتوسع نلاق االستثمار الزراعً وما ٌترتب على ذلس ارتفا معدل نمو ناتجها الزراعً.
الجدول ( :) 2نتائ التحلٌل الكمً فً قٌاس اثر سٌاسات التبادل التجاري على نمو الناات الزراعاً فاً العاراق والساعودٌة
للمدة .8111-1991
Table (3): The results of quantitative analysis to measure the impact of trade policies on
agricultural output growth in Iraq and Saudi Arabia for the period 1990-2010.
نو الدالة
Type of
function
شب لوغارتمٌة
Semilogarithmic
لوغارتمٌة
مزدوجة
Logramatic
double

X5

X4

X3

X2

0.000496 0.00805 0.00137 0.0224
1.22

1.68

1.82

-2.06

0.0185

-1.92

-1.02

0.27

-2.37

0.64
0.447
0.85

X1

Xi

-0.000756

Bi

3.04

*T

-2.85

Bi

-2.46

*T

نتائ
االختبارات
Results of
the test

الدول
Countries

ت

R2= 0.66
F = 5.83
D.W = 2.72

العراق
Iraq

1

R2= 0.78
F = 10.48
D.W = 1.97

سعودٌة
Saudi

8

المصدر :من عمل الباحثة باالعتماد على نتائ التحلٌل الكمً لدول العٌنة.

تشٌر نتائ الجدول ( )2معنوٌة المتغٌر x3والذي ٌمثل االنكشاف االقتصاادي الزراعاً وبعالقاة لردٌاة ماع معادل
نمو النات الزراعً فً العراق وقد بلغت مرونة المتغٌر 1411وحدة و ذه القٌماة تعناً ان الزٌاادة الحاصالة فاً االنكشااف
االقتصادي الزراعً وبنسبة %1تؤدي الى زٌادة معدل نمو النات الزراعً وبنسبة ,%1411وبلغات مروناة نفاس المتغٌار
فً السعودٌة  1498وحدة و ذه القٌمة تعنً ان الزٌادة الحاصلة فً االنكشاف االقتصادي الزراعً وبنسبة  %1تؤدي الاى
خفااد بمعاادل ناتجهااا الزراعااً وبنساابة  ,%1498فاإلشااارة الموجبااة تتفااق مااع اجثااار االٌجابٌااة للتجااارة الخارجٌااة وحرٌااة
التجارة الخارجٌة وأثر ا على النات الزراعً نذ ان سٌاسات االنفتال االقتصاادي ورفاع الحاواجز والقٌاود الكمركٌاة تساهم
فً تورٌد االستثمارات الحدٌثة والمعدات الرأسمالٌة والمدخالت ذوات التقنٌة عالٌاة الغلاة والتاً أساهمت بتاأثٌرات اٌجابٌاة
فاً زٌاادة النااات الزراعاً .واإلشاارة السااالبة لمعلماة اذا المتغٌاار تعناً ان سٌاساات االنفتااال االقتصاادي ادت الاى دخااول
المنتجااات الزراعٌااة المنافسااة لنظٌرتهااا المحلٌااة ممااا عكااس أثااره فااً انخفاااد معاادل نمااو النااات الزراعااً.ومن نتااائ
الجدول(ٌ )2تبٌن معنوٌة المتغٌر x4والذي ٌمثل اا مٌة النسابٌة للعجاز او الفاائد لمٌازان المادفوعات الاى الناات المحلاً
اإلجمالً وبعالقة لردٌة مع معدل نمو النات الزراعً فً العراق ,وقد بلغت مرونة المتغٌر فً العراق 1418وحادة و اذه
القٌمة تعنً ان زٌادة اا مٌة النسبٌة للعجز او الفائد لمٌزان المدفوعات الى النات المحلً الزراعً بنسبة %1تؤدي الى
رفع معدل نمو النات الزراعً بنسبة  %1418وعدم معنوٌة المتغٌر x4فً السعودٌة ,واإلشارة السالبة لمعلمة ذا المتغٌر
تتفق مع المفا ٌم النظرٌة االقتصادٌة باعتبار ان المٌزان التجاري و جازء مان مٌازان المادفوعات والصاادرات الزراعٌاة
تدخل ضامن المٌازان التجااري الزراعاً الاذي ٌعكاس أثاره فاً مٌازان المادفوعات ,وتشاٌر نتاائ الجادول أٌضاا الاى عادم
معنوٌة متغٌر قٌم متوسل دخل الفرد الحقٌقً  x5وبعالقاة لردٌاة ماع معادل نماو الناات الزراعاً فاً العاراق حٌاث بلغات
مرونت  1411وحدة و ذه القٌمة تعنً ان زٌادة متوسال دخال الفارد الحقٌقاً بنسابة %1تاؤدي الاى رفاع معادل نماو ناتجهاا
الزراعً بنسبة  ,% 1411واإلشارة الموجبة لمعلمة المتغٌر المذكور تتفق ماع مفاا ٌم النظرٌاة االقتصاادٌة علاى اعتباار ان
زٌادة متوسل نصٌب الفرد من الدخل ٌعمل على خفد حدة التفاوت فً توزٌع الدخول بٌن الرٌف والمدٌنة وٌقلل من حادة
التباٌن بٌن القلاعات الزراعٌة والالزراعٌة وٌزٌد من اندفا بعد اإلفراد نحو العمل فً القلا الزراعاً وباذلس ٌاتمكن
المنتجون بدخلهم المرتفع من التوسع فً استخدام وسائل ننتاجٌة حدٌثة فً الزراعة تسهم فً زٌادة ونماو الناات الزراعاً,
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نما اإلشارة السالبة لمعلمة ذا المتغٌر فٌدل على ان الزٌادة فً متوسل دخل الفرد السعودي الٌوظف باتجااه زٌاادة اإلنفااق
.على السلع الزراعٌة
وتوصاالت الدراسااة الااى بعااد المقترحااات منهااا تلبٌااق سٌاسااات ونجااراءات الحماٌااة الكمركٌااة علااى المحاصااٌل
الزراعٌة المنتجة فً البلدان النامٌة الن ذلس ٌمكنها مان تلاوٌر ننتاجهاا المحلاً وٌتاٌ لهاا نمكاناات المنافساة فاً ااساواق
 وكاذلس الحااد مان االساتٌرادات الزراعٌاة وتشااجٌع زٌاادة السالع المعوضاة عاان السالع المساتوردة وزٌااادة,ااجنبٌاة مساتقبال
الصادرات واال تمام بها وتحقٌق المنافسة فً ااسواق الخارجٌة وتلوٌر ا كما ونوعا مما ٌرفع فً معدل التبادل التجاري
 وكااذلس ٌجااب علااى الاادول العربٌااة ان تهااتم بمؤشاار االنفتااال االقتصااادي الن ااذا المؤشاار فااً المسااتقبل.للساالع المصاادرة
سٌصب مؤشرا مهما لزٌادة الصادرات والمنافسة فً ااسواق الخارجٌة جراء نزالة القٌود الكمركٌة التاً كانات مفروضاة
 وتوصااً الدراسااة أٌضااا باال تمااام بكاال مفااردات السٌاسااة الزراعٌااة بوصاافها السٌاسااة اإلنتاجٌااة التااً ترساام,فااً السااابق
.الخارلة الزراعٌة
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ABSTRACT
The research aims to study and measure the impact of trade policies on the growth of
agricultural output in some Arab countries, namely, (Iraq. Saudi Arabia) and adopted on the
search a premise that the policies of trade hav different effects of varying the rate of financing
agricultural output in the countries of the search sample, also adopted a search on the
descriptive approach with the analysis quantification using multiple regression analysis. The
search included a range of time series Twenty-one years (1990-2010). Were used method of
least squares normal to see the impact of some economic indicators and agricultural
independent variable approved financing agricultural output, and most important conclusions
reached by the research is that the volume of agricultural imports exceeds the volume of
agricultural exports, that features agricultural trade is negative during the period of the
research. This reflects the level low capacity of the agricultural sector For both countries.
And show the results of the analysis also moral cultivation "(X1) for each of Iraq and Saudi
Arabia, but for a variable agricultural exports (X2) has emerged not significant in its impact
growth rate of agricultural output in both Iraq and Saudi Arabia, while the variable rate
exposure economic agricultural (X3) has appeared in the moral influence on the growth of
agricultural output in both countries, As for changing the relative importance of the surplus or
deficit of the balance of payments to Total local output (X4) it has appeared in the moral
influence on the growth of agricultural output in Iraq only and non Manuetha in Saudi Arabia
It has been found through analysis the lack of moral variable average real per capita income
(X5) in both Iraq and Saudi Arabia, has also been reached to a set of findings and
recommendations.
Keywords: trade policies, Agricultural exports, agricultural output.
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