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  المستخلص

 ع  دد م   ن الم   شكالت، منھ  ا حال   ة ع   دم إل   ىی   ة للبل  دان النامی   ة ولتتع  رض ال   صادرات األ
االستقرار في عوائد ھذه ال صادرات وت دھور ن سب التب ادل التج اري لھ ا وتب اطؤ الطل ب الخ ارجي 

 معرف ة إل ىي، ویھ دف البح ث قت صاد النم و االف ي ھذه الم شكالت أثر وتتباین اآلراء حول ،علیھا
وھ و یفت رض ، ٢٠٠٤-١٩٨٥ في عینة مختارة من البلدان النامیة غیر النفطی ة وللم دة ثر األھذا

ًا س لبیاأث رن لحالة عدم االستقرار وتدھور نسب التب ادل التج اري وتب اطؤ الطل ب الخ ارجي أ  عل ى ً
 النظ  ري اإلط  ار ف  ي ض  وء ً قیاس یاًیااقت  صادً ي، ولتق  دیر ذل  ك ت م توص  یف أنموذج  اقت  صادالنم و اال

  . ربط بین ھذه المتغیراتی
 النظ ري ال ذي یوض ح العالق ة ب ین ھ ذه اإلطار ولیعرض األ: ویتضمن البحث ثالثة مباحث

  . يقتصادالمتغیرات الثالثة والنمو اال
ن ت م أ المقاییس التي تم استخدامھا لقیاس ھذه المشكالت بعد إلىوینصرف المبحث الثاني 

ص یلة ف ي أ إض افةن ھ ذا العم ل بح د ذات ھ ات، ونعتق د أ الصادرإجماليیة عن ولفرز الصادرات األ
  . میدان البحث العلمي

ي وق د قت صاد الم شكالت الم ذكورة عل ى النم و االأثرفي حین اختص المبحث الثالث بتقدیر 
 لحالة ع دم أن، وھي واإلحصائیةیة والقیاسیة قتصادظھرت النتائج عالیة الدقة بكل المؤشرات اال

ًی ة آث ارا ول التب ادل التج اري وتب اطؤ الطل ب الخ ارجي عل ى ال صادرات األاالستقرار وت دھور ن سب
 النظ ري ومع ززة لفرض یة اإلط اري، وھذه النتیجة جاءت منسجمة م ع قتصادسلبیة على النمو اال

   .البحث
 

                                                 
أث   ر م   شكالت ال   صادرات األولی   ة ف   ي النم   و " بح   ث م   ستل م   ن رس   الة الماج   ستیر الموس   ومة *

 اإلدارة كلی   ة ىإل   مقدم   ة " ٢٠٠٤-١٩٨٥ي لعین   ة مخت   ارة م   ن البل   دان النامی   ة للم   دة قت   صاداال
 .قتصادواال
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Abstract 

 
The primary exports in general may expose to several problems in developing 

countries. One of these problems is the instability state in exports earnings, deteriorating 
the rates of commercial exchange, and slowdown external demand. Many views verified 
the effect of these problems in the economic growth. The current paper aims to study this 
effect on a sample of non-petroleum developing countries from 1985 – 2004. The study 
also hypothesized that the instability and deterioration of commercial exchange and 
slowdown external demand have negative impact on the economic growth. A metrical 
economic model has been proposed to estimate the variables. The paper consisted of three 
aspects: the first was theoretical to show the relation among these variables and economic 
growth. The second was to refer to the measurements used to measure these problems. The 
third one estimated the effect of problems of economic growth. The conclusions recorded 
very accurate results in all economic, metrical and statistical indicators - in that- the 
instability and deteriorating the economic growth, deteriorating the rates of commercial 
exchange, and slowdown external demand have negative effects on the economic growth. 
This result comes with the theoretical aspect and promoting the hypothesis.     

 
  المقدمـة

مث   ل ع   دم ،  م   ن الم   شكالتًای   ة للبل   دان النامی   ة ع   ددولتواج   ھ ال   صادرات األ
 ولاوھ ي تح ، االستقرار وتدھور نسب التبادل التجاري وتباطؤ نمو الطلب الخارجي

  . یاتھااقتصادتھا على أوبشكل مستمر معالجة ھذه المشكالت للتخفیف من وط
 متواض عة ف ي ھ ذا المج ال ت م ف رز ض افةإن بتق دیم  من إدراك الباحثاًنطالقااو

وم ن ث م قی اس ھ ذه الم شكالت وتحویلھ ا ،  ال صادراتإجم اليیة عن ولالصادرات األ
ي ف ي عین ة مخت ارة م ن قتصاد النمو االفيھا أثریة یمكن تقدیر اقتصاد متغیرات إلى

  . ٢٠٠٤-١٩٨٥البلدان النامیة غیر النفطیة للمدة 
  

  مشكلة البحث 
تتمث ل بع دم ،  عدد من المشكالتإلىیة للبلدان النامیة ولتتعرض الصادرات األ

 وتتج  سد، االس  تقرار وت  دھور ن  سب التب  ادل التج  اري وتب  اطؤ نم  و الطل  ب الخ  ارجي
ً س لبیا عل ى النم و -ً  فع ال–  ھ ذه الم شكالت ت ؤثرھ ل: مشكلة البحث بالت ساؤل اآلت ي

  ي؟قتصاداال
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  أھمیة البحث
تزاید لدى متخذي القرار ف ي البل دان النامی ة تتأتى أھمیة البحث من االھتمام الم

 النم  و ف  يی  ة لھ  ذه البل  دان وم  دى تأثیرھ  ا ولبالم  شكالت الت  ي تواج  ھ ال  صادرات األ
  . يقتصاداال
  

  ھدف البحث
وھ ي ع دم ، ی ةول م شكالت ال صادرات األأث ر تق دیر وتحلی ل إلىیھدف البحث 

تراج  ع نم  و الطل  ب االس  تقرار ف  ي عوائ  دھا وت  دھور ن  سب التب  ادل التج  اري لھ  ا و
ي لعینة مخت ارة م ن البل دان النامی ة غی ر النفطی ة قتصادالخارجي علیھا على النمو اال

  .٢٠٠٤-١٩٨٥وللمدة 
  

  فرضیة البحث
 س   لبیة تتركھ   ا م   شكالت ًا فرض   یة مفادھ   ا أن ھن   اك آث   ارإل   ىی   ستند البح   ث 

  . قتصادیة في النمو واالولالصادرات األ
   

  وب المستخدم في البحثاألسل
ھ  و األس  لوب الكم  ي الق  ائم عل  ى توص  یف ، ن األس  لوب الم  ستخدم ف  ي البح  ثإ

معتم دین طریق  ة  نظ  ري، إط ار م  ا وفرن اه م  ن إل ىی  ستند ، ي قیاس ياقت  صادأنم وذج 
ي ف ي عین ة قت صاد على النم و االًآنفا المشكالت المذكورة أثرالسالسل الزمنیة لتقدیر 

  . ٢٠٠٤-١٩٨٥تتكون من عشرة بلدان نامیة غیر نفطیة وللمدة 
مث  ل ،  ش  ھدت تغی  رات كثی  رةھ  انأ الم  دة الزمنی  ة ھ  ي ِ ھ  ذهن م  سوغات تحدی  دإ

وظھ  ور العولم  ة ون  شوء ،  تبن  ي ب  رامج الخصخ  صةإل  ىتوج  ھ معظ  م البل  دان النامی  ة 
، ن ھذه األح داث زادت م ن خط ورة ھ ذه الم شكالتأونعتقد ، منظمة التجارة العالمیة

  . ي في ھذه البلداندقتصالت في تأثیرھا على النمو االّوفع
فھ ي ك ون ھ ذه العین ة تعتم د ب شكل كبی ر عل ى ، أما أسباب اختیار عینة البحث

وھ ي م ن ،  عالیة من دخولھا القومی ةًاوتشكل ھذه الصادرات نسب، یةولالصادرات األ
  . ًفضال عن استمرار البیانات التي یحتاجھا البحث، البلدان غیر النفطیة

، ي تمت االستفادة منھا للح صول عل ى البیان اتأما بخصوص أھم المصادر الت
والكتاب السنوي ،  التجارة والتنمیة الدولیة الصادرة عن األمم المتحدةإحصاءاتفھي 

ون  شرة األرق  ام القیاس  یة ال  سلعیة للت  صنیف التج  اري ال  دولي ، ح  صاءات التج  ارةإل
، والتنمی  ة التج  ارة الدولی  ة إح  صاءاتودلی  ل ، القیاس  ي ال  صادرة ع  ن األم  م المتح  دة

  .(UNCTAD)الصادر عن االونكتاد 
 تق  دیم ع  رض إل  ى ولیتط  رق األ، وق  د ت  ضمن البح  ث ثالث  ة مباح  ث رئی  سة

وت دھور ، ی ةولبین ك ل م ن ع دم االس تقرار ف ي ال صادرات األللعالقة وتحلیل نظري 
الخارجي على ھذه الصادرات وتراجع الطلب ، نسب التبادل التجاري لھذه الصادرات

  . يتصادقوالنمو اال
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أي  ،ویع   رض الث   اني أھ   م المق   اییس الم   ستخدمة ف   ي قی   اس ھ   ذه الم   شكالت
ونسب التبادل التجاري والطلب ، المقاییس المستخدمة في قیاس درجة عدم االستقرار

  . الخارجي
 ف يی ة ول م شكالت ال صادرات األأث رأما المبحث الثال ث فیھ تم بتق دیر وتحلی ل 

  .٢٠٠٤-١٩٨٥ي للمدة قتصادالنمو اال
ن زیادة درجة عدم االستقرار ف ي عوائ د إھي ، لیھا البحثوأھم نتیجة توصل إ

الطلب الخارجي على ھ ذه وتباطؤ ، یة وتدھور نسب التبادل التجاريولالصادرات األ
، ن انخفاض درج ة ع دم االس تقرارإو، يقتصاد تراجع النمو االإلىؤدي الصادرات ی

 زی ادة إلىیة یؤدي ولى الصادرات األوتحسن نسب التبادل التجاري وتزاید الطلب عل
  . يقتصادالنمو اال

  
   النظرياإلطار

 النظ  ري تحلی  ل العالق  ة النظری  ة ب  ین ع  دم اس  تقرار عوائ  د اإلط  ارسیت  ضمن 
وتباطؤ الطلب الخارجي على ھ ذه ، یة وتدھور نسب التبادل التجاريولالصادرات األ

  :  یأتيا وكمًي كل على انفراد تباعاقتصادالصادرات والنمو اال
  

  يقتصاد والنمو اال)∗(یةول عدم استقرار عوائد الصادرات األ-ًأوال
 ،ی ةولراء حول العالقة بین حالة ع دم اس تقرار عوائ د ال صادرات األتختلف اآل

 ول یؤك د األ،و متناقضینراء اتجاھین متعارضین أ وتأخذ ھذه اآل،يقتصادوالنمو اال
ی ة والنم و ولتقرار عوائ د ال صادرات األیجابی ة ب ین حال ة ع دم اس إعلى وجود عالقة 

 في حین یؤكد االتجاه الثاني على وجود عالق ة س لبیة ب ین ع دم اس تقرار ،يقتصاداال
  .يقتصادیة والنمو االولعوائد الصادرات األ

   ولاالتجاه األ
ن العالق ة ب ین ع دم ال ذین ی رون أ یینقت صادراء عدد م ن االآھذا االتجاه یمثل 

 وی  ستند ،یجابی  ةي ھ  ي عالق  ة إقت  صادی  ة والنم  و االولدرات األاس  تقرار عوائ  د ال  صا
ي قت  صادص  حاب ھ  ذا ال  رأي ف  ي تف  سیر ھ  ذه العالق  ة عل  ى فرض  یة ال  دخل ال  دائم لالأ

 وتتضمن ھذه الفرضیة وجود دخل) – Milton Friedmanملتون فریدمان (المعروف 
ة بالعناص ر الدائمی ة ی رتبط مباش ر ال  انتقالي ودخل یعتمد علیھ االستھالك الدائم،ئمدا

   المی           ل الح           دي لالس           تھالك ف           ي ولك           ن ی           ؤثر ،وال االنتقالی           ة
)283-304 1988, Singh, et.al.,(.  

                                                 
عیة، س واء یة عملی ات ت صنیتلك الصادرات التي لم تجر علیھا أتعرف الصادرات األولیة بأنھا   )∗(

، وھ  ذا )خام  ات ومع  ادن طبیعی  ة(ص  ل زراع  ي أم غی  ر زراع  ي كان  ت ھ  ذه ال  صادرات م  ن أ
 ولمزی د م ن ،)Primary Commodities(التعریف ینسجم م ع الت صنیف التج اري لل سلع األولی ة 

  :اإلطالع أنظر 
UNCTAD (2005) , "The Standard International Trade Classification Revision 3" , 2005. 
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ي ال  ربط ب  ین عناص  ر ھ  ذه الفرض  یة وحال  ة ع  دم أص  حاب ھ  ذا ال  رأ ولاویح  
ی ة كحال ة غی ر م ستقرة ت شبھ الالیق ین المفت رض ف ي ولعوائ د ال صادرات األ ستقرارا

 ب ل یحف ز ، عل ى االس تھالكاإلنف اق بحیث ال یشجع على زی ادة ،فرضیة الدخل الدائم
 كم ا یح دث ،یجابي لمواجھة الح االت غی ر المتوقع ة والطارئ ةإ كسلوك دخاراالعلى 

-Lim, 1980, 354) یة في البلدان النامیةولفي حالة عدم استقرار عوائد الصادرات األ
369).  

ن أ و،بة ثابت ة م ن ال دخل ال دائمن االستھالك الدائم ھو نسأوتبین ھذه الفرضیة 
 ال ذي ،الدخل الدائم ھو ذلك المستوى من الدخل المتحقق خالل مدة طویلة م ن ال زمن

 وقی  اس ال  دخل ،یت  ضمن حج  م ال  دخل والث  روة المتوق  ع الح  صول علیھ  ا ف  ي الم  ستقبل
 والج  زء المخ  صص م  ن ال  دخل ،ال  دائم یعتم  د عل  ى ك  ل م  ن ال  دخل الج  اري وال  سابق

ئم یتمی ز ع ن ال دخل  والدخل الدا،الدائمھالكي یعتمد على مستوى الدخل  االستلإلنفاق
  ).١٥٤-١٤٦، ٢٠٠٤، حسین وسعید(و الیقین أكبر من االستقرار الجاري بنسبة أ
  : عنصرین ھماعلى الدخل الفعلي )فریدمان(وقد قسم 

  :أي ان ، عنصر دائمي وعنصر انتقالي
Y = y p + y t …………..1 

  .الدخل االنتقالي )y t (،الدخل الدائم )y p(، لفعليالدخل ا) Y: (نإذ إ
ذا ك  ان العن  صر االنتق  الي لل  دخل كب  ر م  ن ال  دخل ال  دائم إأیك  ون ال  دخل الفعل  ي 

ذا كان العنصر االنتقالي لل دخل صغر من الدخل الدائم إأ ویكون الدخل الفعلي ً،موجبا
س   ر ول األویات ال   دخل الفعل  ي نتیج   ة ح   ص وق   د تح   صل تغیی  رات ف   ي م   ستً،س  البا

 ح صول ح االت طارئ ة ،و ب العكسأو جانبیة والحكومات على مصادر غیر متوقعة أ
كب ر م ن أ وفي حالة الح صول عل ى دخ ول جانبی ة یك ون ال دخل الفعل ي ،غیر متوقعة

 وفي حالة حصول حاالت طارئة وغیر متوقع ة یق ل ال دخل الفعل ي ع ن ،خل الدائمدال
نھ ا ق د تختف ي ف ي  أّالت ف ي الم دى الق صیر إن لوحظإ وھذه التغیرات و،الدخل الدائم

 واالخ تالف ب ین ال دخل الفعل ي ،(Singh & et al., 1988, 281-304) الم دى الطوی ل
و أ( بدرجة عالیة من ع دم االس تقرار  الذي یتصف،والدخل الدائم ھو الدخل االنتقالي

ھالك الفعل ي ن االس تأ أي ،سلوب نفسھیتعامل فریدمان مع االستھالك باألو ).الالیقین
            : االنتقالي ھما الدائم ویتكون من جزئین

C = Cp + Ct ………….2    
  :ن ذ إإ
)C (االستھالك الفعلي  و)Cp (االستھالك الدائم و)Ct ( االستھالك االنتقالي  

 االس  تھالك أثرال  ذي یتح  دد بال  دخل ال  دائم وال یت  ھ  و ) Cp(فاالس  تھالك ال  دائم 
م ا االس تھالك االنتق الي ال ذي ھ و ن اتج ع ن الف رق ب ین أ ،الدائم باالس تھالك االنتق الي

 ویب ین ، غی ر متوق عًنھ یف سر بوص فھ اس تھالكاھالك الفعلي واالستھالك الدائم فإاالست
  :و أي ارتباطات بینأتوجد عالقات  نھ الفریدمان بأ

  . الدخل االنتقالي والدخل الدائم-
  . االستھالك االنتقالي واالستھالك الدائم-



  ]٧٤[الدكتور حمادي وعثمان 
 

 

  .ل االنتقالي واالستھالك االنتقالي الدخ-
          :تي  معادلة االرتباطات على النحو اآلویمكن تمثیل

P (yp,yt) = P (Cp,Ct) = P (yt,Ct) = 0……….3 
  

ن ال   دخل ال   دائم وال   دخل االنتق   الي واالس   تھالك ال   دائم أ ٣وتب   ین المعادل   ة 
أو ال ی  رتبط  ال ت  رتبط واالس تھالك االنتق  الي وال  دخل االنتق  الي واالس تھالك االنتق  الي

ن االس  تھالك ال  دائم یعتم  د عل  ى ال  دخل ال  دائم إخ  ر آك  الم ب ،خ  ربع  ضھا ب  البعض اآل
  :ویتوقف على المیل الحدي لالستھالك أي 

CP+KYP……………….(4) 
  :نإ إذ

CP االستھالك الدائم   
YPالدخل الدائم   
Kتعتم  د عل  ى  المی  ل الح  دي لالس  تھالك وھ  و یُ  شكل ن  سبة ثابت  ة م  ن ال  دخل ال  دائم و

   :یأتيمجموعة من العوامل یمكن تمثیلھا بما 
  CP=K(I,W,U)YP…………(5) 

  :نإ إذ
 (CP)االستھالك الدائم ، (YP)و ، ال دخل ال دائم Kو،  المی ل الح دي لالس تھالك(I) ھ و 

 ع  دم االس  تقرار (U)و، الث  روة الكلی  ة إل  ى ن  سبة الث  روة المادی  ة (W) ،س  عر الفائ  دة
  .)الالیقین(

 تحفی ز إل ىی ؤدي ) U( ب ـو الالیقین المتمثل أ مستوى عدم االستقرار ن ارتفاعإ
ات كاحتی اطي لمواجھ ة الح االت دخ ار وتستخدم ھذه اال،اإلضافیةات دخاروزیادة اال

عل ى العام ل ) الالیق ین( وذلك من خالل ت أثیر ارتف اع ع دم االس تقرار ،غیر المتوقعة
د حال ة  ی نخفض نتیج ة طبیعی ة الزدی ان ھإذ إ ،و المیل الح دي لالس تھالكأ) K(الثابت 

ات دخ ار وھذا االنخفاض في االستھالك الح الي وزی ادة اال،)الالیقین(عدم االستقرار 
 ب ل لمواجھ ة الح االت والظ روف ،ھي لیست بالضرورة لزیادة االستھالك الم ستقبلي

ات ھ  و مؤش  ر دخ  ارو ازدی  اد االأن انخف  اض المی  ل الح  دي لالس  تھالك إذ إ ،الطارئ  ة
ن إ، ى أخربعبارة. )٤٢-٣٣، ١٩٩، حمادي(ي قتصادي جید لتحقیق النمو االتصاداق

ل الح  دي أو المی  ) K( والعام  ل الثاب  ت ،االس  تھالك ال  دائم یعتم  د عل  ى ال  دخل ال  دائم
 ال ذي ی ؤثر ف ي  والعام ل األس اس، ی ربط االس تھالك ال دائم بال دخل ال دائم،لالستھالك
 وارتف اع م ستوى ع دم ،و الالیق ینأتقرار  ھ و عن صر ع دم االس دخ ارواالاالستھالك 
ي یعن ي انخف اض المی ل الح دي لالس تھالك وارتف اع المی ل الح د) الالیقین(االستقرار 

 وت  ستطیع البل  دان ،ن مع  دالت االس  تثمار س  وف ت  زداد ف  إ،دخ  اراال وبزی  ادة ،دخ  ارلال
  .(Anderson, 2004, 1-33)ي قتصادالنامیة زیادة معدالت النمو اال

 لل دخل ًام صدروص فھا بی ة ولدم االستقرار في عوائ د ال صادرات األن حالة عإ
ن العوائد المستحصلة من إذ إ ،مشابھ لحالة الالیقین في فرضیة الدخل الدائم لفریدمان
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 ،∗سباب كثیرةأو تتصف بعدم االستقرار ألیة ھي عوائد غیر مستقرة ولالصادرات األ
م صادر الداخلی ة والخارجی ة مختلف ة  تجعل م ستویات االس تقرار ب ین الاألسبابوھذه 
ن الم صادر الداخلی ة تت صف  إذ إ،می ل الح دي لالس تھالكخر ھ و الفي متغیر آفتؤثر 

ذا إ( الم صادر الخارجی ة م اأ،  المی ل الح دي لالس تھالك أكب رویك ون، كث رأباستقرار 
 فھ ي تت صف) یة للبلدان النامیة كمصدر للعوائ دولخذنا بنظر االعتبار الصادرات األأ

دي لالس تھالك س یكون ن المی ل الح أ ل ذلك نالح ظ ،بدرجة عالی ة م ن ع دم االس تقرار
 الالیق  ین ف  ي عوائ  د أون العالق  ة ب  ین حال  ة ع  دم االس  تقرار أوال  سبب ھ  و ، م  نخفض

ن أ وھ  ذا یعن  ي ،ی  ة والمی  ل الح  دي لالس  تھالك ھ  ي عالق  ة عك  سیةولال  صادرات األ
 وزیادة المیل ،دخارلالفي المیل الحدي انخفاض المیل الحدي لالستھالك تقابلھ زیادة 

 50 -200( يقت  صاد زی  ادة مع  دالت االس  تثمار والنم  و االإل  ى ت  ؤدي دخ  ارلالالح  دي 
2005,  UNCTAD,.(  

ن فرض یة ال دخل ال دائم لفری دمان واس تخدامھا إ یمكن الق ول ،ًبناء على ما تقدم
 عوائ د ال صادرات كفرضیة سلوكیة واقتراحات النظریة المذكورة لعدم االستقرار في

ف ي عوائ د ) الالیق ین(ن تفسر العالقة االیجابیة بین حالة عدم االستقرارأیة یمكن ولاأل
طة ی وتظھر ھذه العالقة من خالل متغیرات وس،يقتصادیة والنمو االولالصادرات األ

ت ؤدي  ی ة كحال ة م ن الالیق ین الولن ال صادرات األأ ك ون ،يقتصادتؤثر في النمو اال
 لمواجھ ة ع دم دخ ارلالالمی ل زیادة  إلىبل تؤدي ،  المیل الحدي لالستھالك زیادةإلى

و ات لمواجھة ع دم االس تقرار أدخارال یعني زیادة ا،یةولاالستقرار في الصادرات األ
 إلىمما یؤدي ، اتدخاراالالحاالت غیر المتوقعة والطارئة والتي تنطوي على زیادة 

  .)٨٠٧-٨٠٥، ١٩٨٤، اكلي( يقتصادزیادة النمو اال
 ف ي تف سیر العالق ة ولص حاب االتج اه األأ إلیھ اخرى التي یستند والفرضیة األ

ھ ي فرض یة ، يقتصادیة والنمو االولاالیجابیة بین عدم استقرار عوائد الصادرات األ
 وتت ضمن ھ ذه الفرض یة ،)٨٨-٧٥، ٢٠٠١، حمادي( الوقائي أو االحترازي دخاراال

ی  ة ت  ؤثر ب  صورة مباش  رة ف  ي زی  ادة ولدرات األن حال  ة ع  دم اس  تقرار عوائ  د ال  صاأ
  .و احتیاطيأ وقائي كإجراء وذلك ،قتصاد في االدخاراالمستویات الطلب على 

                                                 
    :من العوامل التي تسبب حالة عدم االستقرار *
  .   تقلبات جانب الطلب الخارجي والعرض المحلي للصادرات األولیة-
  . معظم البلدان النامیة الخصائص الھیكلیة التي تتصف بھا صادرات-
  :نظر لمزید من اإلطالع، أ-
ث ر تقلب ات عوائ د ال صادرات ف ي م وازین الم دفوعات ف ي ع دد م ن ، أ)1996( طھ ی ونس حم ادي -

 أطروح  ة دكت  وراه غی  ر ،)1966-1992(البل  دان النامی  ة م  ع إش  ارة خاص  ة إل  ى الع  راق للفت  رة 
  .44-46 ص ص،الموصل جامعة ،قتصادقدمة إلى كلیة اإلدارة واالمنشورة م

- MacBean , A., (1964), " Causes of  Excessive Flactuations in Export Proceeds of 
Underdeveloped Countries " , pp323-341. 

- United Nations (2005) , " World Economic and Social Survey 2005 Financing for 
Development " , department of Economic and social Affairs New York , 2005  
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 اتخ اذ ع دد م ن إل ى ن البلدان النامی ة تلج أالفرضیة فإًوبناء على مضامین ھذه 
ل ة فضل استجابة لھ ذه الحاأ و،اإلجراءات الوقائیة كسیاسة مثلى في ظل حالة الالیقین

 دخ اراالت شجیع تعم ل عل ى غیر االعتیادیة ھي قیام البلدان النامیة بممارسة سیاسات 
) عدم االس تقرار( لكي تستطیع ھذه البلدان مواجھة ما قد تخلقھ حالة الالیقین ،المحلي

 الت  ي ق  د ت  ؤثر مباش  رة عل  ى مع  دالت االس  تھالك ،م  ن االنخف  اض المف  اجئ لل  دخل
  .يتصادق ومن ثم  النمو اال،دخارواال

یجابی ة ب ین  ال ذي یوض ح العالق ة االولراء االتج اه األآفكار وبعد عرض أھم أ
 ففي ،يقتصادو االیة والنمولو الالیقین في عوائد الصادرات األحالة عدم االستقرار أ

 ،يقت صادم و االراء حول العالقة السلبیة بین حالة ع دم االس تقرار والنالمقابل ھناك آ
  :وكما یأتيراء وسیتم عرض ھذه اآل

  
  راء التي تؤكد العالقة السلبیة اآل–االتجاه الثاني 

 األس اسیة ھي ف ي ولللصادرات األ ن السوق العالمیةأنصار ھذا االتجاه یبین أ
 ،س باب كثی رة الحالة من ع دم االس تقرار تع ود أل وھذه، درجة عالیةإلىغیر مستقرة 

 ومنھ ا ،ی ةولع من المنتجات األنوالطلب الخارجي على ھذه األمنھا ما یتعلق بجانب ا
نبح  ث ف  ي  نن  ا ال فإ،م  رومھم  ا یك  ن األ،  ال  صادراتیتعل  ق بجان  ب الع  رض لھ  ذه م  ا
ن صار ھ  ذا دل ة وحج ج أ وإنم  ا نبح ث ف ي أ، ع دم االس تقرارإل ىالت ي ت ؤدي س باب األ

ی ة ف ي ولي في توضیح العالقة السلبیة بین حالة عدم االستقرار في الصادرات األأالر
 الصادرات لقد عدت حالة عدم االستقرار في عوائد، يقتصادلنامیة والنمو االالبلدان ا

ذ یرون حقیقة م ا تعانی ھ إ، )االتجاه السلبي(نصار ھذا االتجاه یة مشكلة من قبل أولاأل
 أص بحت بحی ث ،یةولالبلدان النامیة من حالة عدم االستقرار في عوائد الصادرات األ

ذلك نتیجة اعتمادھا بشكل كبیر على عوائد الصادرات  و،ھذه الحالة صفة ھذه البلدان
تع د ف ي معظ م ) یةول عوائد الصادرات األ فيحالة عدم االستقرار (إنھا حتى ،یةولاأل
ي قت صاد الخطط التنمویة وتراجع مع دالت النم و االإعاقةحیان السبب الرئیس في األ

  ).٢٥، ١٩٩٦، حمادي(في البلدان النامیة 
ن العالق ة ب ین حال ة ع دم االس تقرار ف ي عوائ د االتجاه أأصحاب ھذا كما یرى 

 كون حالة ع دم االس تقرار ف ي ، المحلي ھي عالقة سلبیةدخارواالیة ولالصادرات األ
 أو تحج یم إل ى وھذا الالیق ین ی ؤدي ،یة تمثل حالة من الالیقینولعوائد الصادرات األ

 المب رر المتن اعھم ع ن م ر ال ذي یجع ل الم دخرین یفق دون األ،عدم تشجیع االس تثمار
وم ن ث م ی ؤدي ، دخ اراال تخفیض معدالت أو تقلیل إلى مما یؤدي ،االستھالك الحالي

 مع دالت النم و ف يً  وبالتالي ی ؤثر س لبیا، انخفاض معدالت االستثمار المحليإلىذلك 
  .)١٦٥-١٥٥، ١٩٩٦ ،حمادي(ي قتصاداال

 ئ  د ال  صادراتبع  د أن ت  م ع  رض اإلط  ار النظ  ري لم  شكلة ع  دم اس  تقرار عوا
ن ھدف البحث یتطل ب تق دیم اإلط ار النظ ري للم شكلة الثانی ة إیة للبلدان النامیة فولاأل

وھ ي م شكلة ت دھور ن سب ، ی ةولمن المشكالت التي تتعرض لھا صادرات الم واد األ
  :تيوھذا ما سیتم عرضھ في التحلیل اآل، التبادل التجاري لھذه الصادرات
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  ي قتصادیة والنمو االولالتجاري للصادرات األ تدھور نسب التبادل ً-ثانیا

تجلب ، للبلدان النامیة) یةولالصادرات األ(إن التغیرات التي تحصل في أسعار 
والكمی  ات الكلی  ة ، معھ  ا تغی  رات ف  ي كمی  ات ھ  ذه ال  صادرات ف  ي األس  واق الخارجی  ة

ی  ة ال تعتم  د فق  ط عل  ى الكمی  ات الت  ي تب  اع م  ن ھ  ذه وللحج  م عوائ  د ال  صادرات األ
بل على األسعار التي تدفع مقاب ل ھ ذه الكمی ات م ن ، الصادرات في األسواق العالمیة

 عل ى البل دان النامی ة بی ع  أنیعن ي، إذ إن انخفاض أسعار ھذه الصادرات، الصادرات
، لكي تحصل أو تحافظ على مقدار معین من العوائد، كبر من ھذه الصادراتكمیات أ

،  (Dunn & Ingram, 1999, 224)ة االس تیرادیة م ن الطاق نفسھ وتحافظ على المقدار 
ی ة تمی ل نح و االنخف اض ولأسعار الصادرات األبدأت وان ما یالحظ ومنذ عقود عدة 

وھ ذا یعن ي ، (Todaro, 2000, 460)من السلع الم صنعة  أسعار االستیرادات إلىنسبة 
وھ   ذه ، )ی  ةانخف  اض الطاق   ة االس  تیرادیة للبل   دان النام(زی  ادة تك  الیف االس   تیرادات 

) Perbisch( یین وم نھم راؤول ب ریبشقت صادالحقائق تم توضیحھا من قب ل بع ض اال
) Summers(وسومرس  )Kremer( وكریمر) Easterly( وایسترلي) Singer( وسنجر

ال  ذین بین  وا ال  دور ال  سلبي ال  ذي ی  ؤثر فی  ھ ت  دھور ن  سب التب  ادل التج  اري ، وغی  رھم
 المحل   ي ومع   دالت االس   تثمار والنم   و ردخ   ااالی   ة عل   ى مع   دالت ولللمنتج   ات األ

  ). Blattman & et al, 2004, 1-41( ي في البلدان النامیةقتصاداال
فمنذ الخمسینات من القرن المنصرم ظھرت دراسات تؤك د عل ى وج ود عالق ة 

إذ أك دت تل ك الدراس ات ، يقت صادسلبیة بین تدھور نسب التبادل التج اري والنم و اال
لت دھور ف ي ن سب التب ادل التج اري لھ ذه ال صادرات ت نعكس على أن اس تمرار حال ة ا

مم ا ، وترف ع تك الیف االس تیرادة جمالی بآثارھا السلبیة على انخف اض حج م العوائ د اإل
وم ن ث م تراج ع مع دالت ،  واالس تثماردخ ارواالاألرباح انخفاض معدالت  إلىیؤدي 

  ). Lipesey, 1994, 1-32(ي قتصادالنمو اال
ن ح دوث حال ة الت دھور ف ي ن سب ر وجون ستاتنر، إك اتشلقد بین كل من كار

 إل ىؤدي ی التبادل التجاري للبلدان النامیة التي تعتمد على ھ ذا الن وع م ن ال صادرات 
ھ ذه ن إوبما ، من ھذه الصادرات في األسواق الخارجیة انخفاض العوائد المستحصلة

یة المختلفة في قتصادتمویل المشاریع والقطاعات االالعوائد ھي المصدر األساس في 
 انخفاض احتیاطات البل دان إلىفي العوائد سیؤدي ن ھذا االنخفاض فإ، البلدان النامیة

ض روریة لھ ذه البل دان ل شراء ال سلع الرأس مالیة امیة من العملة األجنبی ة الت ي ھ ي الن
، رك  ارك اتی  شر وج  ون س  تاتن(ي قت  صادوالوس  یطة ذات ال  دور الفاع  ل ف  ي النم  و اال

٧٢-٧٠، ١٩٨٩(.  
 ستھ للبلدان النامیة أن تحسن نسبفي درا) Kuzenets(ویرى كوزنتس 

، يقتصادیجابیا في تحقیق معدالت النمو االإیة یؤثر ولالتبادل التجاري للصادرات األ
مثل االستھالك ، یةقتصادعلى مجموعة من المتغیرات االً یؤثر سلبا اوتدھورھ

 على تراجع معدالت النمو ثرھذا األومن ثم ینعكس ،  واالستثماردخاراالومعدالت 
  .)١٧٢-١٦٩، ١٩٨٥ ،كوزنتس(ي قتصاداال
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بحثھ الشھیر في مطلع الخمسینات حول ) Prebisch(ومنذ أن نشر بریبش 
یة على معدالت تكوین ول السلبي لتدھور نسب التبادل التجاري للصادرات األثراأل

یون قتصاد االأبد، ألخیرةي وحتى العقود اقتصادومن ثم على النمو اال، رأس المال
من و، يقتصاد النمو االفيذه المشكلة یھتمون بھذه المشكلة لمعرفة اتجاھات وتأثیر ھ

یة في ھذه ولالصعوبة بمكان في ظل تدھور نسب التبادل التجاري للصادرات األ
 ياقتصادالبلدان تفعیل عناصر وآلیات تراكم رأس المال الضروري في تحقیق نمو 

)Hyman, 1994 , 485-486.(                       
ات وحتى اآلونة األخیرة حول في الخمسین)  سنجر-بریبش( أفكار لقد كان لنشر

التبادل التجاري یة للبلدان النامیة، والتدھور المستمر لنسب ولمستقبل الصادرات األ
ى النمو  ھذه البلدان النامیة وعلإلىثار سلبیة على تدفق رأس المال لھذه الصادرات، آ

  ).Todaro, 2000, 467(ي فیھا في األجل الطویل قتصاداال
سلبیة على إمكانیات تراكم ًا ن لمشكلة تدھور نسب التبادل التجاري آثارإأي 

ي قتصاد لشراء السلع الرأسمالیة الالزمة لدعم النمو االًرأس المال الذي یعد ضروریا
)UNCTAD, 2006, 1-25. ( 

 دخاراال نسب التبادل التجاري للصادرات ومعدالت إن العالقة الموجودة بین
ن حدوث حالة التدھور في نسب التبادل إذ یالحظ أ، محلي ھي عالقة واضحةال

ومن ثم في معدالت ، یة تؤثر مباشرة في الدخل القوميولالتجاري للمنتجات األ
لبیة آثار سمن وحتى الطاقة االستیرادیة وما یترتب على ذلك ،  واالستثماردخاراال
  ).UNCTAD, 2003, 3-12(ي قتصاد النمو االفي

خاصة ( أن البلدان النامیة إلىتشیر ن البیانات الصادرة من االونكتاد إ
ًقد سجلت تدھورا كبیرا ، یة بشكل كبیرولالتي تعتمد على الصادرات األ )األفریقیة ً

لدخل وكان ھذا التدھور العامل الرئیس في انخفاض ا، في نسب تبادلھا التجاري
ومن ثم زیادة الدیون الخارجیة وأعباء تسدید  ، واالستثماردخاراالالقومي ومعدالت 

  ).UNCTAD, 2003, 1-25(ي قتصادومن ثم عرقلة النمو اال، ھذه الدیون
یة في معظم البلدان النامیة وبخاصة في العقدین قتصادإن تدھور األوضاع اال

 إلىسوف یؤدي ،  من األلفیة الثالثةولاألخیرین من القرن المنصرم وبدایة العقد األ
ً فضال، یة لھذه البلدانولالمزید من التدھور في نسب التبادل التجاري للصادرات األ

منھا قلة الموارد المالیة المحلیة والموارد ، یة كثیرةاقتصادعن معاناتھا من مشكالت 
مما ، یة الضخمة واالستثمار المتدنیین والدیون الخارجدخارواال ،البشریة الماھرة

  .(UNCTAD, 2006, 1-70)یجعلھا بلدان ضعیفة أمام الصدمات الخارجیة 
  

  يقتصادیة والنمو االول العالقة بین تباطؤ الطلب الخارجي على الصادرات األً-ثالثا
ي المتوازن یمكن أن یتوقع مصدرو قتصادفي عالم یسوده نظام النمو اال

 أن نسبة صادراتھم سوف تتوسع بالمستوى نفسھ یة في البلدان النامیةولالمنتجات األ
ویمكن ، من التوسع في الدخول القومیة للبلدان المتقدمة التي تستورد ھذه المنتجات

أن یتوقعوا زیادة أو نمو دخلھم بالنسبة نفسھا التي زادت بھا الدخول القومیة لتلك 
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مي للبلدان النامیة ویتطلب نمو الدخل القو، )Gillis, et. al., 1987, 418(البلدان 
مثل سیاسة إحالل ، بشكل أسرع) ةھیكلی(یة تغیرات بنیویة ولالمصدرة للمنتجات األ

وتغیر سیاسة ، تعویض االستیرادات التي اتخذتھا مجموعة من البلدان النامیةأو 
وتشجیع ، االعتماد على نوع واحد أو أنواع محدودة من ھذه المنتجات في صادراتھا

،  أسرعًامن خالل دعمھا لكي یحقق نمو) مثل القطاع الزراعي (القطاعات األخرى
یة حتى تستطیع قتصادوكذلك إجراء تغییرات جذریة في عدد من القطاعات اال

 إیجاد إلىمواكبة التطورات الجدیدة في البلدان المتقدمة التي تسعى وبشكل مستمر 
والتي ، ان النامیةیة من البلدولبدائل صناعیة لكل ما تستورده من المنتجات األ

 سلبیة على ًمما یترك آثارا، سیترتب علیھا تباطؤ الطلب الخارجي على ھذه المنتجات
  . يقتصادیة ومنھا النمو االقتصادالعدید من المتغیرات اال

 إلىیة للبلدان النامیة یؤدي ولإن تباطؤ الطلب الخارجي على الصادرات األ
وبخاصة في األجل ، اق الخارجیةانخفاض في أسعار ھذه الصادرات في األسو

ن العوائد فإ، )یةولالصادرات األ(ونتیجة النخفاض أسعار ھذه الصادرات ، الطویل
وكذلك انخفاض العوائد غیر المباشرة من ، التي یتم الحصول علیھا سوف تنخفض

 خلق آثار غیر إلىمما یؤدي ، الضرائب المفروضة على كمیات المنتجات المصدرة
تسبب في تراجع معدالت النمو توبالتالي  ،یات ھذه البلداناقتصادیجابیة على إ

  .)Daniel & Lever, 1998, 246-247(ي في ھذه البلدان قتصاداال
ً یة في البلدان النامیة تتصف بأحادیتھا وال تظھر تنویعاولن الصادرات األإ

 ، صادراتھا یحمي ھذه البلدان النامیة من ھذا التباطؤ في الطلب الخارجي علىًسلعیا
 ما یسمى بعدم إمكانیة تحویل ھیكل الصادرات في إلىإن ضعف ھذا التنویع یؤدي 

ي في البلدان النامیة قتصاد سلبیة على النمو االًمما یترك آثارا، األجل القصیر
یجابي بشكل إإن عملیة التنویع في الصادرات تسھم ، )٤٣-٤١، ١٩٨٢ ،النجفي(

ل أو تدھور في الطلب الخارجي على الصادرات وملحوظ في تفادي حدوث أي اختال
یین أن السبب الرئیس وراء تحسین قتصادإذ یرى عدد من اال، یة لھذه البلدانولاأل

ي لعدد من البلدان النامیة في أمریكا الالتینیة ھو اإلیرادات المرتفعة قتصاداألداء اال
ن والتي تترتب علیھا لقطاع الصادرات، الناتجة عن التنوع في الصادرات لھذه البلدا

ومن ثم ، ثاره مباشرة على عوائد ھذا القطاعآزیادة الطلب الخارجي الذي انعكست 
ي في ھذه البلدان قتصاد واالستثمار والنمو االدخاراالعلى مستویات الدخل ومعدالت 

)Gottschalk & Prates, 2006, 1-26.(  
 السبب الرئیس في ضعف یة كانولن اعتماد البلدان النامیة على الصادرات األإ

تمتلك  ي في معظم ھذه البلدان كون البلدان النامیة القتصادمعدالت النمو اال
مؤسسات إنتاجیة تتمیز بالمرونة الكافیة لمواجھة مثل ھذه الحاالت من تباطؤ الطلب 

فھي غیر قادرة على االستجابة السریعة لمثل ھذه ، یةولالخارجي على صادراتھا األ
 تدني أسعار ھذه إلىاألمر الذي یؤدي ،  مستوى الطلب الخارجيالتغیرات في

 إیراداتھا إجمالي انخفاض واضح في إلىمما یؤدي ، الصادرات في األسواق الدولیة
یة للبلدان النامیة المصدرة للمواد اقتصادوبالتالي یخلق أزمة مالیة و، التصدیریة
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تحقیق معدالت فة في ھذه البلدان لمویة المستھد على البرامج التنًتؤثر سلبا، یةولاأل
  ).Salvatore, 2004, 356-357( يقتصادعالیة من النمو اال

 ھیاك  ل متط  ورة  للمؤس  سات اإلنتاجی  ة وع   دم إل  ىإن افتق  ار البل  دان النامی  ة 
 إل ىأدى تكنولوجیة محلی ة كافی ة لتغی ر ھ ذه الھیاك ل التقلیدی ة والبدائی ة  قدرة ھاامتالك

 یقت صر عل ى ع دد قلی ل اإلنت اججعل ت ویة قتصاد المالیة واالھدر الوقت واإلمكانیات
ناھی ك ع ن ، الت ي ال تحظ ى بطل ب فع ال ف ي األس واق المحلی ة، یةولمن المنتجات األ

 نحو السلع الصناعیة ًكذلك یالحظ أن األذواق والطلب تتجھ یومیا، األسواق الخارجیة
فإنھ ا ال ت ستطیع ، ًحلی اوحتى إذ وجدت مث ل ھ ذه ال سلع م، ومنتجات حدیثة ومتطورة

ألنھا غیر قادرة على ذلك في ظ ل األس واق المفتوح ة وزی ادة ، تلبیة الرغبات المحلیة
ن اس  تمرار البل  دان النامی  ة ف  ي اعتمادھ  ا عل  ى عوائ  د أھ  ذه المناف  سة ب  ین ال  سلع، كم  ا 

، الت  ي تع  اني م  ن تب  اطؤ الطل  ب الخ  ارجي علیھ  ا، ی  ة غی  ر الم  ستقرةولال  صادرات األ
رار ف   ي اس   تخدام األس   الیب البدائی   ة غی   ر الكف   وءة ف   ي اس   تثمار الطاق   ات واالس   تم

ي مقبول ة اقت صادتجعلھ ا غی ر ق ادرة عل ى تحقی ق مع دالت نم و ، یة الوطنیةقتصاداال
)Esser, 1990, 39-61( ، أي أن انخف  اض طل  ب البل  دان ال  صناعیة عل  ى ال  صادرات

 دخ  اراال اإلی  رادات ومع  دل ف  ي انخف  اضالحاس  م ان النامی  ة ھ  و العام  ل ل  دی  ة للبولاأل
  .(Dean, 1990 , 63-70)ي قتصاد تراجع معدالت النمو االإلىمما یؤدي ، واالستثمار

ی   ة للبل   دان النامی   ة ولن حال   ة تب   اطؤ الطل   ب الخ   ارجي عل   ى ال   صادرات األإ
 إمكانیة توسیع األس واق الت ي ھ ي فيیؤثر مباشرة ، وانخفاض عوائد ھذه الصادرات

وھ  ذا ی نعكس مباش  رة عل  ى ،  وحركت  ھ اإلیجابی ةقت صادي تن  شیط االالوس یلة الفعال  ة ف 
الس  تثمار وم  ن ث  م النم  و او، دخ  اراالانخف  اض ال  دخل الق  ومي واالس  تھالك ومع  دالت 

  ).Paulo, 2004, 1-13(ي قتصاداال
 عدم توجھ االستثمارات نحو قطاع الصادرات مم ا إلىن ھذا التباطؤ قد یؤدي إ
تدھور اإلنتاج واإلنتاجیة وبالتالي ی، رد بشكل أفضل عرقلة تخصیص المواإلىیؤدي 

، ی ةولمعدالت االستثمار في قطاع الصادرات األ واألرباح وتنخفضوتزداد التكالیف 
 ع ن ذل ك ًفضال، (UNCTAD, 2006, 5-35)ي قتصاد تراجع النمو االإلىوھذا یؤدي 

دة من مزایا الحجم  انخفاض األسعار والعوائد وعدم االستفاإلىتباطؤ یؤدي ھذا ال نفإ
  ).وفورات الحجم(الكبیر 

ی  ة للبل  دان النامی  ة عالق  ة ولعل  ى ال  صادرات األالخ  ارجي إن لتب  اطؤ الطل  ب 
ن أي تغیر في الدخل إبعبارة أخرى ،  للدخلً مكونابوصفھا دخارواضحة بمعدالت اال

وم  ن ث  م عل  ى مع  دالت ، دخ  ارن  اتج م  ن تب  اطؤ الطل  ب س  ینعكس مباش  رة عل  ى اال
وتؤكد الكثی ر م ن أدبی ات ، )UNCTAD, 2005, 11-35(ي قتصادر والنمو االاالستثما

 ف ي البل دان النامی ة م نخفض دخ ارن المیل الح دي لالأیة على قتصادالنمو والتنمیة اال
وھ ذا ، )Fischer, 1981, 74-93(المی ل الح دي لالس تھالك مرتف ع ن أف ي ح ین ، ًج دا

  ).Dipendra, 1999, 3-5(ي قتصاداالستثمار والنمو االو دخاریعني انخفاض اال
وإیج اد الب دائل ال صناعیة للمنتج ات ، إن التطور الحاصل في البل دان ال صناعیة

ذه ھ   انعك  ست آث  ار، ی  ةولوانخف  اض الطل  ب الخ  ارجي عل  ى ال  صادرات األ، ی  ةولاأل
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الق  ومي للبل  دان ی  ة وال  دخل ول مباش  رة عل  ى انخف  اض عوائ  د ال  صادرات األالعوام  ل
وبخاص ة غی ر النفطی ة ن زیادة اإلنفاق االستثماري في البلدان النامی ة إفلذلك ، النامیة

وھ  ذه الزی  ادة ف  ي اإلنف  اق ، ی  ةولمرھ  ون بالعوائ  د المتحقق  ة م  ن قط  اع ال  صادرات األ
، یةقت صاد الزیادة في اإلنتاج واإلنتاجیة في جمیع القطاعات االإلىاالستثماري تؤدي 

-Gremer and et al., 1997 , 41)ي قت صادوبالتالي زیادة مستوى التوظیف والنمو اال
43) .  

یة التي تصدرھا البلدان النامیة ولإن دراسات االتجاه العام للطلب على المواد األ
 من القرن العشرین مقارنة بالمواد نفسھا ف ي الق رن ولقد انخفض منذ نھایة الربع األ

 انخفاض معدل نمو التج ارة الخارجی ة للبل دان إلىا االنخفاض التاسع عشر، وأدى ھذ
االس تثمار وخل ق بلقی ام ل في تحصیل اإلی رادات ال ضروریة  علیھاالتي تعتمد والنامیة

س الم ال لك ي ت ستطیع ال ربط ب ین أوكذلك تفعی ل عملی ة ت راكم ر، فرص عمل جدیدة
، لنم و المتزای د لل سكانكونھا تمتلك وفرة في عنصر العمل نتیج ة ا، عنصري اإلنتاج

ا حصة م ن اآلث ار ال سلبیة النخف اض أو تب اطؤ نم و من التعلیم والصحة كان لھإحتى 
  ).WTO, 2004, 1-11(یة للبلدان النامیة ولالطلب الخارجي على الصادرات األ

ی   ة وعالقتھ   ا ب   النمو ول ال   صادرات األ النظ   ري لم   شكلةاإلط   ارع   د ع   رض ب
ن نب ین المق اییس الم ستخدمة ف ي قی اس أن ال ضروري ي في الدول النامیة مقتصاداال

  . ھذه المشكالت
  
  
  
  
  

  یةولالمقاییس المستخدمة في قیاس مشكالت الصادرات األ
  یةول المقاییس المستخدمة في قیاس مشكلة عدم استقرار عوائد الصادرات األ-ًأوال

ل ة على الرغم من اختالف وتنوع المقاییس والمعاییر الم ستخدمة ف ي قی اس حا
  : ھيأسالیب ھذه المقاییس تتوزع على ثالثة أنّ إال ،یةولعدم استقرار الصادرات األ

  . القیاسيأو المعیاري األسلوب :ولاأل
  . المعتمد على مفھوم الالیقیناألسلوب :الثاني

 التوقع ات أس لوبویطل ق علی ھ ) Moran( اقترح ھ م وران أسلوب ثال ثوھناك 
  . المعدلةأوالمكیفة 

 ص  یغة م  ن ھ  ذه ال  صیغ س  یتم اس  تخدامھا لقی  اس حال  ة ع  دم أی  ةوقب  ل تحدی  د 
ّذ یع رف ع دم إ،  مفھ وم ع دم االس تقرارإل ى اإلش ارة نرى من الضروري ،االستقرار

ات ع ن قیمھ ا  انحراف القیم الفعلیة لعوائد الصادرعلى أنھاستقرار عوائد الصادرات 
  ).Love, 1985, 246(االعتیادیة  وأالمقدرة 
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 ، التي تستخدم في قیاس حالة عدم استقرار عوائد الصادراتن معظم الصیغإو
تقیس حالة عدم االستقرار بصیغة انحرافات القیم الفعلیة لعوائد الصادرات عن قیمھ ا 

ة ه الصیغ تأخذ أربعة اتجاھ ات رئی سوھذ، )Love, 1985, 246( المقدرة أواالعتیادیة 
والوس  ط المتح  رك ال  ذي رتمي واالتج  اه اللوغ  اس  ي واالتج  اه األ ھ  ي االتج  اه الخط  ي

  .)٢٦، ١٩٩٦، حمادي (ماك بیناستخدمھ 
لق د اس  تخدمت ھ ذه ال  صیغ لقی اس حال  ة ع دم االس  تقرار ف ي عوائ  د ال  صادرات 

 أی ة وعلى ، لذلكًدقیقاً نظریا ً مستخدمي ھذه الصیغ لم یعطوا تبریراأنّ إال ،ةجمالیاإل
ربع ات ال صغرى االعتیادی ة  ال صیغ ش ائعة االس تخدام تعتم د عل ى طریق ة المإنحال 

)OLS(،تعط ي طریق ة ً فم ثال، ولكل طریق ة تق دیرات خاص ة بھ ا، والوسط المتحرك 
  .سیة ولوغارتمیةأالمربعات الصغرى االعتیادیة تقدیرات خطیة و

 الوسط المتحرك الذي اس تخدمھ م اك ب ین فھ و وس ط ح سابي متح رك لم دة أما
  . خمس سنوات

سب ح  ب یمك  ن تق  دیر متغی  ر ع  دم االس  تقرار ًالم  ذكور آنف  اوف  ي ض  وء المفھ  وم 
  :تیةالصیغة اآل

t

tt

X
XXEXI *

*−
=  

  .یةولعدم استقرار عوائد الصادرات األ EXI إنحیث 
Xtیة في المدة ول  القیم الفعلیة للصادرات األt.   

X
*
tیة في المدة ول القیم المقدرة للصادرات األt.   
Xو 

*
t یتم الح صول علیھ ا م ن المعادل ة X*t =aebt  خ ذ لوغ ارتم الط رفین أبع د

  :أي
LogX*t = Log a +bt+e   

  .* مقاییس الدقةإلىخضاع نتیجة ھذه المعادلة إبعد 
  

  ولیة الصیغ المستخدمة في قیاس نسب التبادل التجاري للصادرات األً-ثانیا
 عدی  دة لقی  اس ن  سب التب  ادل التج  اري، ھ  ي ن  سب ًیون ص  یغاقت  صادلق  د ق  دم اال

ون سب التب ادل التج اري  ةجمالی ونسب التب ادل التج اري اإل، اري الصافیةالتبادل التج
ون سب التب ادل ، ون سب التب ادل التج اري ذات العام ل الواح د وذات الع املین، الدخلیة

وق  د جمع  ت ھ  ذه ، ةون  سب التب  ادل التج  اري المنفعی  ، التج  اري ذات الكلف  ة الحقیقی  ة
ى تتعلق بنسب التبادل الحقیقیة بین لوالمجموعة األ، ةالصیغ تحت ثالث مجامیع رئیس

في ، ة والدخلیةجمالیلصافیة واإلوھذه المجموعة تشمل نسب التبادل التجاري ا، السلع
                                                 

  :نظر الطالع على تفاصیل ھذه المقاییس ألغرض ا *
راسیة حالة د) WTO(داء الصادرات في ظل منظمة التجارة العالمیة ، أ)2004( عقبة محمد نوري -

 ،قت صاد واالاإلدارة كلی ة إلىدمة  رسالة ماجستیر غیر  منشورة مقمقارنة لدول نامیة مختارة،
 .55 ص،جامعة الموصل
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وت  شمل ن  سب ، ح  ین تخ  ص المجموع  ة الثانی  ة ن  سب التب  ادل ب  ین الم  وارد اإلنتاجی  ة
نسب التي والمجموعة الثالثة متعلقة بتلك ال، التبادل ذات العامل الواحد وذات العاملین

وتتكون من ، و الربح من التجارة الخارجیة وھي بصیغة تحلیل المنفعةكسب أتفسر ال
ون  سب التب  ادل ، ن  وعین م  ن الن  سب ھم  ا ن  سب التب  ادل التج  اري ذات الكلف  ة الحقیقی  ة

   .**التجاري المنفعیة
ب  ل س  تھتم بن  سب ،  ك  ل ھ  ذه األن  واعوھ  ذه الدراس  ة ال ت  رى ض  رورة لع  رض

وصیغة ھذه النسب ھ ي ال رقم القیاس ي ألس عار ال صادرات ، لصافیةالتبادل التجاري ا
  : أي، مقسوم على الرقم القیاسي ألسعار االستیرادات

  
NBTT =             ×  100 

               
  : نحیث إ

NBTT   نسب التبادل التجاري الصافیة .  
P xالرقم القیاسي ألسعار الصادرات   .  

P mاالستیرادات الرقم القیاسي ألسعار .  
ك ون ھ ذا الن وع م ن ، وھذه الصیغة ھي الصیغة التي ستعتمد ف ي ھ ذه الدراس ة

ن  سب التب  ادل التج  اري ق  د ت  م اس  تخدامھا م  ن قب  ل مدرس  ة فكری  ة كبی  رة یتزعمھ  ا 
 Raul Prebisch and Hans)ي األرجنتین ي راؤول ب ریبش و ھ انس س نجر قت صاداال

Singer)م ن جامع ة س سیكس  )University of Sussex (واس عاً عالمی اًوأث ارت ج دال  ً
عن  دما بین  ت ھ  ذه المدرس  ة ب  ان ، یةقت  صادب  ین األوس  اط العلمی  ة وص  ناع ال  سیاسة اال

وس  وف تھ  بط ، ی  ة س  وف تواج  ھ نم  وا بطیئ ا للطل  ب الخ  ارجي علیھ  اولال صادرات األ
مم ا ، مقارنة بأسعار االستیرادات م ن ال سلع ال صناعیة، أسعارھا في األسواق الدولیة

 ,Gillis & et al, 1987, 420) تدھور نسب التبادل التجاري لھذه الصادرات إلىیؤدي 
421) .   

  
  یةولالصیغ المستخدمة في قیاس تباطؤ الطلب الخارجي على الصادرات األ ً-ثالثا

كمیة ) Ball, Eton, and Steuter(یون بیل وآیتون وستیوتر قتصادلقد استخدم اال
الطلب الخ ارجي عل ى ال صادرات ال صناعیة ف ي دراس تھم الصادرات العالمیة لقیاس 

  :  والصیغة المعتمدة ھي١٩٦٦المنشورة عام 
F d = (Q x) 

                                                 
ھ  ذه ًان ن  سب التب  ادل التج  اري اتخ  ذت ص  یغا متع  ددة وھن  اك مزای  ا ومآخ  ذ عل  ى ك  ل ن  وع م  ن  **

  :نظرلمزید من االطالع أ. األنواع 
 ، أث  ر اس  تیرادات ال  سلع الوس  طیة عل  ى نم  و وتط  ور قط  اع ال  صناعة (1985) ط  ھ ی  ونس حم  ادي -

رس الة ماج ستیر غی ر من شورة مقدم ة إل ى كلی ة ، (1959 – 1980)التحویلی ة ف ي الع راق للفت رة 
  .76-80، جامعة الموصل ص صقتصاد واالاإلدارة

- Vaish, MC., (1977). "Money; Banking and International and Trade", 4th Ed., pp. 627-636. 

Px 
Pm 
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  : ن إذ إ
 F dالطلب الخارجي  .  
Q xكمیة الصادرات العالمیة   .  

ن ھ  ذه ال  صیغة تعتم  د عل  ى كمی  ة ال  صادرات العالمی  ة لمعرف  ة نم  و الطل  ب أي أ
ألنھا تعتمد على ، ً كبیراًھذه الصیغة لم تلق اھتماما أن ّإال، الخارجي على الصادرات

ن ھ  ذه ال  صیغة ل  م تأخ  ذ بنظ  ر إبعب  ارة أخ  رى ، اإلنت  اج ال  صناعي للبل  دان ال  صناعیة
  . یة للبلدان الصناعیةولاالعتبار االستیرادات من المنتجات األ

كما استخدمت صیغة الرقم القیاسي لكمیة االستیرادات من قب ل منظم ة التع اون 
وذل ك ، یة لمعرفة الطلب الخارجي على صادرات البلدان ال صناعیةقتصادلتنمیة االوا

من خالل معرفة ال رقم القیاس ي لكمی ة االس تیرادات للبل دان الت ي ت ستورد م ن البل دان 
  : وصیغتھا كما یأتي، المذكورة

F d = Q m  
  : إذ إن 

Fdالطلب الخارجي على الصادرات   .  
Qmالستیرادات الرقم القیاسي لكمیة ا .  

ً امؤش رالتغیر السنویة ف ي ال صادرات معدل ) Smyth(في حین استخدم سمایث 
  . للطلب الخارجي على صادرات البلدان الصناعیة

لوغاریتم ال رقم القیاس ي لقیم ة االس تیرادات فقد استخدم ) Renton(تون نأما ری
خ ارجي عل ى ص ادرات ة للبلدان الصناعیة من البلدان النامیة لقیاس الطلب الجمالیاإل

  :ویمكن كتابة ھذه الصیغة بالشكل اآلتي، البلدان النامیة
F d = LOG (VM) 

   : إن إذ
 VMالرقم القیاسي لقیمة االستیرادات للبلدان الصناعیة من البلدان النامیة  .  

 من الصیغ ًوقد تم اختیار الصیغة األخیرة كونھا الصیغة األكثر دقة واستخداما
  .  دراستنا ھذهإلىقرب ولكونھا أ ،التي تم عرضھا

  
  يقتصادیة في النمو االول مشكالت الصادرات األأثرتقدیر وتحلیل 

ی  ة ون  سب التب  ادل التج  اري والطل  ب ولإن ع  دم اس  تقرار عوائ  د ال  صادرات األ
 ھ و متغی ر *يقت صادالخارجي على ھذه ال صادرات ھ ي متغی رات م ستقلة والنم و اال

                                                 
ابت ة  باألس عار الثGDPي معبر عنھ بمع دل نم و الن اتج المحل ي االجم الي قتصادإن معدل النمو اال *

       :ولكل بلد من بلدان عینة الدراسة وتم احتسابھ بالصیغة اآلتیة
1

1

−

−−
=

t

tt

P
PP

r                                                                                               

r :   ،معدل النموPt ،Pt-1 : ال سنة الحالی ة وال سنة ال سابقةأو (تمث ل الفت رة الحالی ة والفت رة ال سابقة (
  .على التوالي

  : لمزید من االطالع انظر
The World Bank, (2003). "World Development Indicators", P. 367. 
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 متع ددة م ن نم اذج القی اس ًوقد اس تخدمنا ص یغا، الدراسةتابع لكل بلد من بلدان عینة 
واللوغارتمیة المزدوجة لتقدیر العالقة ب ین ، ونصف اللوغارتمیة، ي الخطیةقتصاداال

 والت  ي ألخی  رة تمث ل البیان  ات أف ضل تمثی  لن ال  صیغة اأالمتغی رات الم  ذكورة فوج دنا 
  : تيتأخذ الشكل اآل

LogY = B0 + B1 Log EXI + B2 Log TOT + B3 Log FD + U 
  : ن حیث إ

Y : يقتصادالنمو اال.   
EXI : یةولعدم استقرار عوائد الصادرات األ.  

TOT : یةولنسب التبادل التجاري للصادرات األ.  
FD : یة التي تصدرھا بلدان عینة الدراسةولالطلب الخارجي على الصادرات األ .  

U : المتغیر العشوائي.   
B3 , B2 , B1 , B0 ت األنموذج معلما .  

 والذي ١بتة في الجدول الحصول على النتائج المثنموذج تم یر ھذا األدوعند تق
ت  شرح ) ی  ةولم  شكالت ال  صادرات األ(ن المتغی  رات الم  ستقلة الم  ذكورة یت  ضح من  ھ أ

ي قت صادمن التغی رات الت ي تح صل ف ي النم و اال % 97 إلى  70نسبة تتراوح ما بین
  ال ذي تراوح ت ن سبتھ م ا R2ؤك د ذل ك معام ل التحدی د كما ی، في بلدان عینة الدراسة

بین النسبتین المذكورتین، أي أن ھذه المتغیرات تفسر نسبة عالیة من المتغیرات التي 
  . يقتصادتطرأ على المتغیر التابع وھو النمو اال

لألنموذج ككل تؤكد جودة ) S(إن النسبة العالیة لمعامل التحدید وانخفاض قیمة 
ن األنم وذج ال  عن ذلك فإًفضال، بلد من بلدان العینةكل ا األنموذج في التوصیف لھذ

 dعن د مقارن ة قیم ة ،  D.W ذل ك اختب ارإل ىكما ی شیر ، یظھر مشكلة االرتباط الذاتي
  . *المحسوبة مع قیمتیھا الجدولیتین

وتف  اوت درج  ة اس  تجابة المتغی  ر الت  ابع للتغی  رات الت  ي تح  صل ف  ي المتغی  رات 
ذ تك ون االس تجابة كبی رة عن دما تك ون المرون ة إ، **وت درجات المرون ةالمستقلة بتفا

  . یة وتقل ھذه االستجابة بانخفاضھاعال

                                                                                                                            
  
 (1.70) م  شاھدة ولثالث  ة متغی رات م  ستقلة ھم  ا (20) الج  دولیتین للم  شاھدات ع ددھا dL و dUقیم ة  *

  . على التوالي(0.79)و
  :ع انظرلمزید من االطال

- Johnstone, J., (1972). "Econometric Method", 2nd Edtion, p. 430. 
  . E= Bi                 :ریتمیة المزدوجة بالصیغة التالیةتحتسب المرونات في الدول اللوغا **

  : لمزید من االطالع انظر 
دم النظری   ة ي المتق   قت   صاد، القی   اس اال(2002)أم   وري ھ   ادي ك   اظم وباس   م ش   لیبة م   سلم . د -

   .38-42والتطبیق، بغداد، مطبعة الطیف، ص ص
یة، قت صادیة والبیئ ة ب ین ف شل ال سوق وال سیاسة االقتصادالتنمیة اال. (2003)، أیاد بشیر الجلبي -

  .152، جامعة الموصل، صقتصاد واالاإلدارة دكتوراه غیر منشورة مقدمة إلى كلیة أطروحة
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أما فیما یتعلق بالعالقة والتأثیر المعنوي للمتغیرات الم ستقلة الثالث ة عل ى النم و 
ن العالق  ة ب  ین حال  ة ع  دم أي فتب  ین النت  ائج المق  درة لبل  دان عین  ة الدراس  ة قت  صاداال
د ي كمتغی ر ت ابع ق قت صادیة كمتغیر مستقل والنم و االولتقرار عوائد الصادرات األاس

 االعتق اد ال سائد إل ىً استنادا - عالقة طردیة-یجابي إولاأل، ظھرت بشكلین متناقضین
،  عل ى وف ق ت صور االتج اه الث اني- عالق ة عك سیة-والثاني سلبي، ولعند االتجاه األ

ق  ة ال  سلبیة ف  ي ھ  ذه الدراس  ة والت  ي ت  ساند وتع  زز وق د كان  ت ھن  اك س  بع ح  االت للعال
ووجدنا ثالث حاالت للعالقة ، وھو االتجاه الذي تتبناه فرضیة الدراسة، االتجاه الثاني

أي إن النتائج المقدرة لسبعة بلدان من البل دان عین ة الدراس ة ت دعم فرض یة ، االیجابیة
ی ة ولف ي عوائ د ال صادرات األ رن العالقة بین حالة عدم االس تقراأالدراسة التي ترى 

 وھذه العالقة ظھرت في كل من بینین وبولیفی ا، ي ھي عالقة عكسیةقتصادوالنمو اال
في حین كانت العالقة موجبة في كل ، ورغوايأ والفلبین وتنزانیا ووجامایكا وھاییتي

ویمكن تفسیر ھذه العالق ة ب ین حال ة ع دم االس تقرار ف ي ، من بنكالدش وبیرو وتوكو
 ال ذي بین اه ولي من وجھة نظر االتج اه األقتصادیة والنمو االولد الصادرات األعوائ

ن العالق  ة ب  ین حال  ة ع  دم أوال  ذي ك  ان ی  رى ، ف  ي اإلط  ار النظ  ري م  ن ھ  ذه الدراس  ة
ن ذل ك إف ، أما بالنسبة لمعنویة ھ ذا المتغی ر، یجابیةإي ھي قتصاداالستقرار والنمو اال

) t(إذ بلغ  ت قیم  ة ، ح  سوبة م  ع قیمھ  ا الجدولی  ةالم) t(یظھ  ر م  ن خ  الل مقارن  ة قیم  ة 
وبالتمعن في جدول المؤشرات التحلیلیة لھذا المتغیر یمكن مالحظة ، )1.74(الجدولیة 

بلدان عینة الدراسة كل یة في ولمعنویة متغیر حالة عدم استقرار عوائد الصادرات األ
وس بب ،  درج ة)16(ودرجات حری ة ق درھا ) %5(ماعدا بولیفیا عند مستوى معنویة 

ھ ذا ن ص ادرات أي أھ ذا البل د ن درجة عدم االستقرار كان ت منخف ضة ف ي أذلك ھو 
  .  في ھذه المدة مقارنة ببقیة بلدان عینة الدراسةًكانت أكثر استقراراالبلد 

 يقت صادیة والنمو االولوكانت العالقة بین نسب التبادل التجاري للصادرات األ
م   ات األنم   وذج المق   در والمثبت   ة ف   ي ج   دول ھ   ي طردی   ة كم   ا یظھ   ر ذل   ك م   ن معل

أي إذا ح  صل تح  سن ف  ي ن  سب التب  ادل التج  اري لل  صادرات ، المؤش  رات التحلیلی  ة
وإذا حصل تدھور في نسب ، يقتصاد تحسن في معدالت النمو االإلىیة سیؤدي ولاأل

 انخف  اض مع  دالت النم  و إل  ىن ذل  ك س  یؤدي التب  ادل التج  اري لھ  ذه ال  صادرات ف  إ
وقد بینت النتائج المقدرة لھذه الدراسة أن ھذه العالقة ھي ایجابیة في كل ، يقتصاداال

وف ي الوق ت نف سھ ، یةقت صادطابقة لم ضامین النظری ة االوھي م، بلدان عینة الدراسة
ی ة ولأن ن سب التب ادل التج اري لل صادرات األ، المح سوبة) t( ختب اراأوضحت نت ائج 

 – الفلب  ین -بی  رو -ھ  اییتي (لدراس  ة بل  دان م  ن عین  ة اخم  سة كان  ت غی  ر معنوی  ة ف  ي 
وسبب ذلك ھو تمت ع ن سب التب ادل التج اري ف ي ھ ذه البل دان ، )اوروغواي –تانزانیا 

 حال  ة ت  دھور، وكان  ت إل  ى ول  م تتع  رض ًاأي ل  م تحق  ق تح  سن، بدرج  ة م  ن االس  تقرار
ذ كانت قیمة إ، ) توكو- جامایكا –  بولیفیا- بینین –بنغالدش(بلدان خمسة معنویة في 

)t ( كم ا ھ و مب ین ف ي ج دول ، كبر من قیمتھا الجدولیة في البلدان األخیرةأالمحسوبة
  ). المؤشرات التحلیلیة(
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 وج  ود عالق  ة إل  ىأم  ا فیم  ا یتعل  ق بالطل  ب الخ  ارجي فی  شیر الج  دول الم  ذكور 
ی  ة ف  ي األس  واق الخارجی  ة ولطردی  ة ب  ین نم  و الطل  ب الخ  ارجي عل  ى ال  صادرات األ

 إل  ىأن زی  ادة الطل  ب الخ  ارجي عل  ى ھ  ذه ال  صادرات ی  ؤدي أي ، يقت  صادوالنم  و اال
 تراج  ع مع  دالت النم  و إل  ىوانخف  اض ھ  ذا الطل  ب ی  ؤدي ، يقت  صادزی  ادة النم  و اال

وجاءت النتائج المقدرة مؤكدة على معنویة ھذا المتغی ر ف ي جمی ع بل دان ، يقتصاداال
 الكبی رة الت ي  التغیراتإلىویعود سبب ذلك ، عینة الدراسة ومعززة لفرضیة الدراسة

ی  ة الت  ي ت  صدرھا ولح  صلت ف  ي مع  دالت نم  و الطل  ب الخ  ارجي عل  ى ال  صادرات األ
  . البلدان النامیة

ن ت  دھور ن  سب التب  ادل التج  اري وتراج  ع نم  و إ ، عل  ى ذل  ك یمك  ن الق  ولًبن  اء
ي ف ي قت صادث ار س لبیة عل ى النم و االی ة لھ ا آولالطلب الخارجي على ال صادرات األ

 لفرض یة ًنھا بلدان عینة الدراسة وھذه النتیجة جاءت مطابق ة تمام االبلدان النامیة، وم
  . الدراسة

ي قت  صادی  ة ب  النمو االولم  ا عالق  ة متغی  ر ع  دم اس  تقرار عوائ  د ال  صادرات األأ
جاءت متفقة مع فرضیة الدراسة في سبعة بلدان من عینة الدراسة ومخالفة ف ي ثالث ة 

، ً قد ج اء ل صالح فرض یة الدراس ة أی ضاوھذا یعني أن الترجیح، بلدان من ھذه العینة
  .يقتصاد النمو االفيً یة یؤثر سلباولأي أن عدم استقرار عوائد الصادرات األ

أما المتغیران اآلخران وھما تدھور نسب التب ادل التج اري وتب اطؤ نم و الطل ب 
أي أن ت  دھور ، ی  ة فج  اءا مع  ززین لفرض  یة الدراس  ةولالخ  ارجي عل  ى ال  صادرات األ

یة یرتبطان ولدل التجاري وتراجع نمو الطلب الخارجي على الصادرات األنسب التبا
إن تح سن ن سب التب ادل تج اري ، ىخ رأ عب ارة ب،يقت صادبعالقة طردیة مع النمو اال

، يقتصاد زیادة النمو االإلىیؤدیان ، یةولوزیادة الطلب الخارجي على الصادرات األ
ی ة ولب الخارجي على ال صادرات األوتدھور نسب التبادل التجاري وتراجع نمو الطل

  .يقتصادیتسببان في تراجع معدالت النمو اال
  

  ١جدول ال
  یبین المؤشرات التحلیلیة لألنموذج المقدر لبلدان عینة الدراسة

DW R2 B3 B2 B1 B0 
  المؤشرات

  لبلدانا

1.89 97 
18.691 
(2.45) 
0.914 

0.252 
(1.80) 
0.141 

0.057 
(4.07) 
0.014 

-59.956 
(19.50) 
0.056 

  بنغالدش
Bangladech 
 

2.13 97 
4.315 
(8.24) 
0.523 

0.161 
(3.66) 
0.044 

-0.037 
(6.53) 
0.005 

-13.747 
(7.87) 
1.746 
0.017 

  بینین
Benin 
 

1.86 90 
2.726 
(9.87) 
0.276 

0.079 
(2.06) 
0.038 

-0.006 
(1.58) 
0.003 

-7.397 
(7.99) 
0.926 
0.015 

  بولیفیا
Bolivia 
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DW R2 B3 B2 B1 B0 
  المؤشرات

  لبلدانا

1.98 97 
9.647 
(7.45) 
1.294 

0.436 
(4.00) 
0.109 

-0.873 
(6.23) 
0.014 

-30.288 
(7.02) 
4.317 
0.044 

  جامایكا
Jamaica 
 

1.87 84 
6.368 
(6.86) 
0.927 

0.145 
(0.97) 
0.149 

-0.099 
(3.39) 
0.029 

-19.565 
(6.43) 
3.041 
0.053 

  ھاییتي
Haiti 
 

2.12 70 
18.333 
(5.73) 
3.202 

0.308 
(0.45) 
0.688 

0.027 
(6.63) 
0.043 

-59.69 
(5.58) 
10.59 
0.185 

  بیرو
Peru 
 

1.93 94 
3.747 
(13.53) 
0.276 

0.006 
(0.38) 
0.016 

-0.074 
(4.00) 
0.018 

-11.486 
(12.41) 
0.925 
0.016 

  الفلبین
Philippens 
 

1.99 88 
18.146 
(6.18) 
2.937 

0.063 
(0.32) 
0.198 

-0.343 
(3.29) 
0.104 

-57.507 
(5.82) 
9.873 
0.150 

  تانزالیا
Tanzania 

2.27 82 
3.785 
(8.20) 
0.461 

0.038 
(1.90) 
0.035 

0.019 
(2.97) 
0.006 

-12.060 
(7.79) 
1.547 
0.030 

 توكو
Togo 
 

1.79 95 
1.644 
(16.0) 
0.102 

0.037 
(1.33) 
0.027 

-0.006 
(4.41) 
0.001 

-3.576 
(10.4) 
0.344 
0.006 

  اورغواي
Uruguay 
 

  (B3,B2,B1,B0) یمثل معلمات األنموذج المقدر ولالصف األ -
%  5ن قیمتھ ا الجدولی ة عن د م ستوى معنوی ة أ ب ً المحت سبة علم ا(t)الثاني القیم بین األقواس تمث ل الصف  -

  ).1.74 (ھي درجة 16ودرجات حریة قدرھا 
   لمعلمات األنموذج المقدرSEالصف الثالث نسبة الخطأ المعیاري  -
  . لألنموذج ككل(S)مثل قیمة الرابع یالصف  -

  
  االستنتاجات والمقترحات

  : االستنتاجات والتوصیات اآلتیةإلىلقد توصلت الدراسة 
   االستنتاجات-ًأوال

یات البل  دان النامی  ة ھ  ي أكث  ر اس  تجابة للتقلب  ات الحاص  لة ف  ي التج  ارة اقت  صادإن  .١
 إل ى تتع رض ن ھذه ال صادراتإو، یةولكون صادراتھا من المنتجات األ، الخارجیة

  . حالة عدم االستقرار
ي قت صاد تحقیق مستویات ملحوظة من النم و االإلىنھ للوصول أاستنتجت الدراسة  .٢

  .یةولفي البلدان النامیة البد من تقلیل االعتماد على الصادرات األ
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ً  ح اداًیة للبلدان النامی ة یواج ھ تب اطؤاولإن نمو الطلب الخارجي على الصادرات األ .٣
ًوھ  ذا التب  اطؤ ف  ي الطل  ب ی  ؤثر بالتأكی  د س  لبیا عل  ى النم  و الدولی  ة ف  ي األس  واق 

 .ي كما أثبتت ذلك ھذه الدراسةقتصاداال
 حالة التدھور في نسب التبادل التج اري عن د إلىًیة تتعرض فعال ولن المنتجات األإ .٤

 . مبادلتھا مع السلع التي تصدرھا البلدان المتقدمة
یة بین عدم االستقرار وت دھور ن سب التب ادل ن ھناك عالقة سلبأاتضح من الدراسة  .٥

، يقت صادی ة والنم و االولالتجاري وتباطؤ نمو الطلب الخارجي على الصادرات األ
  . ثباتھ في نتائج التقدیر القیاسي لعینة الدراسةإوھذا ما تم 

  
   التوصیاتً-ثانیا

رات عل  ى البل  دان النامی  ة االھتم  ام الج  دي بدراس  ة الم  شكالت الت  ي تواج  ھ ال  صاد .١
 أھ  م تل  ك إل  ىی  ة ف  ي التج  ارة الخارجی  ة والس  یما أن ھ  ذه الدراس  ة ق  د أش  ارت ولاأل

وت  دھور ن  سب ، ی  ةولعوائ  د ال  صادرات األ وھ  ي م  شكلة ع  دم اس  تقرار، الم  شكالت
  .الصادراتھذه التبادل التجاري وتباطؤ نمو الطلب الخارجي على 

ت من خالل توجیھ الدعم أن تعمل البلدان النامیة على تفعیل قطاع الصادرامن البد  .٢
،  ھ ذا القط اعإل ى ع ن توجی ھ اس تثمارات جدی دة ًف ضال، المالي والتقني لھذا القطاع

لك  ي تتماش  ى م  ع متطلب  ات الخط  ط التنموی  ة لھ  ذه البل  دان وم  ع م  ستلزمات الطل  ب 
  .الخارجي

 م  ن حی  ث األس عار والطل  ب لبی  ع ًكث  ر اس تقراراأعل ى البل  دان النامی  ة إیج اد أس  واق  .٣
ریثم ا یات ھذه البل دان اقتصادیة لكي یستطیع قطاع الصادرات دعم ولا األصادراتھ

  .یتم تنویع قاعدة صادراتھا
من الضروري أن تعمل البلدان النامیة على التقلیل من اعتمادھا الكبی ر عل ى قط اع  .٤

 بعد حصول تغییرات كبیرة عل ى الم ستوى الع المي م ن السیمایة وولالصادرات األ
  .یةالناحیة التكنولوج

، ی ةولتوصي الدراسة ببحث مشكلة أخرى من المشكالت التي تواجھ ال صادرات األ .٥
والت ي ل م ی سمح الوق ت ، ی ةول للمنتج ات األالخلفی ةوھي مشكلة ضعف االرتباط ات 

 .بدراستھا مع المشكالت قید الدراسة
  

  المراجع
   المراجع باللغة العربیة-ًأوال

دي عطی ة مھ :  وال سیاسات، الج زء الث اني، ترجم ة الكلي النظریةقتصاد، اال١٩٨٤، .اكلي، ج .١
 .سلیمان، مطابع جامعة الموصل

ي المتقدم النظریة والتطبی ق، قتصاد، القیاس اال٢٠٠٢أموري، ھادي كاظم وباسم سلبیة مسلم،  .٢
  .بغداد، مطبعة الطیف

یة، ادقت صیة والبیئة ب ین ف شل ال سوق وال سیاسة االقتصاد، التنمیة اال٢٠٠٣الجلبي، أیاد بشیر،  .٣
  .، جامعة الموصلقتصاد واالاإلدارة دكتوراه غیر منشورة مقدمة إلى كلیة أطروحة
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 الكل  ي، الطبع  ة قت  صاد، مقدم  ة ف  ي اال٢٠٠٤ح  سین، مجی  د عل  ي، وعف  اف عب  د الجب  ار س  عید،  .٤
 .األردن –وائل للنشر والتوزیع، عمان األولى، دار 

ل ى نم و وتط ور قط اع ال صناعة ، أثر استیرادات السلع الوس طیة ع١٩٨٥حمادي، طھ یونس،  .٥
، رس  الة ماج  ستیر غی  ر من  شورة مقدم  ة إل  ى كلی  ة ١٩٨٠-١٩٥٩التحویلی  ة ف  ي الع  راق للفت  رة 

 .، جامعة الموصلقتصاد واالاإلدارة
، أثر تقلبات عوائد الصادرات في موازین المدفوعات ف ي ع دد م ن ١٩٩٦حمادي، طھ یونس،  .٦

 دكت  وراه غی  ر أطروح  ة، ١٩٩٢-١٩٦٦للفت  رة  خاص  ة إل  ى الع  راق إش  ارةالبل  دان النامی  ة م  ع 
  .، جامعة الموصلقتصاد واالاإلدارةمنشورة مقدمة إلى كلیة 

، أثر ظاھرة عدم اس تقرار ال صادرات عل ى المی زان الخ ارجي ف ي ٢٠٠١حمادي، طھ یونس،  .٧
 .٢٣، تنمیة الرافدین، عدد ١٩٩٥-١٩٨٠بلدان نامیة مختارة للفترة 

لجن ة م ن األس اتذة الج امعیین، : ي الح دیث، ترجم ةقت صاداال، النمو ١٩٨٥سیمون، كوزنتس،  .٨
 . بیروت–دار اآلفاق الجدیدة 

: ، التنمیة الزراعیة في العالم الثالث، الجزء الثال ث، ترجم ة١٩٨٩ ،كارل اتشر، وجون ستانتر .٩
 . العامة، الطبعة األولى، بغدادسمیر عبد الرحیم، دار الشؤون الثقافیة

 . یة الزراعیةقتصادتنمیة اال، ال١٩٨٢النجفي، سالم،  .١٠
حال ة ) WTO( ال صادرات ف ي ظ ل منظم ة التج ارة العالمی ة أداء، ٢٠٠٤نوري، عقب ة محم د،  .١١

 اإلدارةدراس  یة مقارن  ة ل  دول نامی  ة مخت  ارة، رس  الة ماج  ستیر غی  ر  من  شورة مقدم  ة إل  ى كلی  ة 
 .، جامعة الموصلقتصادواال
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