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  المستخلص
 المربعات ال صغرى ذات الم رحلتین وال ثالث مراح ل ف ي      تيفي ھذا البحث تم استخدام طریق     

للفت رة  ) یرال شع ،  األرز،  ال ذرة ،  القم ح ( العالمی ة للحب وب      لألس عار  اآلنی ة تقدیر منظومة المع ادالت     
 العالمی  ة األس  عار المباش  ر عل  ى  األث  ر دراس  ة المتغی  رات ذات  لغ  رضوذل  ك  ، )٢٠٠٢-١٩٦١(

ع  دد ، االحتیاطی  ات األجنبی  ة ، التغی  ر ف  ي المخ  زون ، االس  تیرادات، ال  صادرات ، اإلنت  اج( للحب  وب
 نف اً آب الطرائق نف سھا الم ذكورة    كما تم إعادة تقدیر المنظوم ة       ،  )التقدم التكنولوجي  ،  سكان العالم 

ال  صدمات ، األزم  ات المالی  ة والنقدی  ة، الجف  اف، الح  روب(بع  د إض  افة متغی  رات األزم  ات الدولی  ة  
البرن امج   وت م اس تخدام  ،  عل ى األس عار العالمی ة للحب وب     لبیان تأثیر ھذه المتغیرات أی ضاً      )النفطیة

  . في الحصول على النتائج) SAS. 9(اإلحصائي الجاھز 
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Abstract 

In this paper, (2SLS) & (3SLS) is used to estimate the simultaneous equation of grains 
(wheat, maize, rice, barley) for the period (1961-2002).  The variables have been 
considered as direct effects on the world prices of the grains (production, export, import, 
exchange in the stock, foreigners reserves, the number of the world population, 
advancement technological).  The simultaneous equations have been estimated by the same 
methods after adding the economic crises to the system (wars, drought, financial and 
monetary crises and oil shocks) to view the effects also on the world prices of the grains.  
The (SAS. 9) package is used to obtain the results.  

  
  مةدالمق . ١

،  اجتماعيةأوسواء كانت طبيعية ،  لمعظم العلومأساسية بناء النماذج عملية إن
 إالّ درجة يتعذر معها دراستها      إلى في واقعها الفعلي معقدة      ن العالقات تكون عادةً   أل

 األول: من خالل تمثيلها بشكل مبسط باستخدام النماذج التي تكون علـى نـوعين            
فيما يعرف الثاني بنماذج المعـادالت المتعـددة        ،  نفردةيعرف بنماذج المعادالت الم   

وتشكل النظرية االقتصادية مجموعة من المعادالت التي       . )منظومة من المعادالت  (
 لتعبر عـن    هي عبارة عن منظومة من العالقات النظرية التي يتم تمثيلها رياضياً          

 كميـة علـى   ومن ثم التعرف بصورة،  المكونات األساسية لظاهرة اقتصادية معينة    
، طبيعتها وأهميتها من الناحية االقتصادية وانسجامها مع نتائج االختبار اإلحصائي         

 المناسب لقيـاس معلمـات      اإلحصائيويتمثل هذا بصورة رئيسة باختيار األسلوب       
  . األنموذج
 وعـدد   األنموذج المناسب يتوقف على طبيعة      اإلحصائي األسلوب اختيار   إن

 للتقديرات التي يمكـن    اإلحصائية عن الخصائص    فضالً،  العالقات التي يتكون منها   
 المعادلة  أنموذج في قياس    األنسب الطريقة   إن يمكن القول    وعموماً،  الحصول عليها 

 (Ordinary Least Square)هي طريقة المربعـات الـصغرى االعتياديـة    المنفردة 
)OLS (  لة كـون   أما في حا  . فر الشروط المعروفة لتطبيق هذه الطريقة     افي ظل تو

ـ ، )منظومة من المعـادالت  (الظاهرة محل البحث هي مجموعة من المعادالت       ن إف
على  يتوقفالمنظومة  ق المتعددة في تقدير     ائاختيار الطريقة المناسبة من بين الطر     

فإذا كانت هذه العالقة    ،  المكونة للمنظومة  المتغيرات التوضيحية طبيعة العالقة بين    
 ىوهو ما يـسم ، توضيحية تؤثر وتتأثر ببعضها البعض   أي أن المتغيرات ال   ،  تبادلية

 لحالـة   يتحدد وفقاً  لتقديرل ن اختيار الطريقة المناسبة   إف،  بمنظومة المعادالت اآلنية  
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 هنـاك   أن علمـاً  ،لكل معادلة من معادالت المنظومة    ) Identification(التشخيص  
والتي مـن أهمهـا     ،  اآلنية المعادالت   منظومةق لتقدير المعادلة المنفردة في      ائطر

، )Two Stage Least Square) (2SLS(طريقة المربعات الصغرى ذات المـرحلتين  
 إحـداها والتـي   ،   دفعة واحدة ولجميع المعادالت    ق تقدير المنظومة  ائ عن طر  فضالً

 (Three Stage Least Square)طريقة المربعات الصغرى ذات المراحـل الـثالث   
)3SLS( .    لية بين المتغيـرات التوضـيحية فـي منظومـة          وإذا لم تكن العالقة تباد

فإذا كـان هنـاك     ،   المختلفة في المنظومة   المعادالت فيتم اختبار البواقي للمعادالت    
 Seemingly) ارتباط بينها فيتم استخدام طريقة االنحدار غيـر المـرتبط ظاهريـاً   

Unrelated Regression) ،ق حل المعادلة المنفردةائوبخالفه يتم استخدام طر.        
  
  هدف البحث. ٢

ق تقدير منظومـة المعـادالت      ائ استخدام طر  هوإن الهدف األساسي للبحث     
ق تقدير المعادلة المنفردة فـي      ائا من أهم طر   وصفهب) 2SLS(ممثلة بطريقة   ،  اآلنية

ـ ها من طربوصف) 3SLS( عن استخدام طريقة فضالً، منظومة المعادالت اآلنية  ق ائ
 هل أن العالقة التي تحكم األسـعار العالميـة          :بيانلملة  التقدير ذات المعلومات الكا   

 ت علـى توافقـا    أي أن األسعار تتحدد بناء     ؟للحبوب تخضع لسيطرة احتكار القلة    
،  فيهـا  ة تخضع لقوى السوق والعوامل المؤثر     هاأم أن ،  المصدرين الرئيسين للحبوب  

األسـعار   عن دراسة مدى مساهمة متغيرات األزمات الدولية فـي ارتفـاع             فضالً
   . العالمية للحبوب

  
  الجانب النظري. ٣

، عواد(  للواقع العملي  تبسيطاًالرياضية   أكثر العالقات من    نماذج االنحدار  دتع
بمعنـى  ،  للسببية وحيداًن هذه النماذج تفترض وجود اتجاهاً ذلك أل ،  )٤٧٦،  ١٩٩٨

 وال تتأثر بة االستجامتغيرأو المتغيرات التوضيحية تؤثر في      أن المتغير التوضيحي    
بين المتغيـرات    التأثير   معظم العالقات على تبادل   تعتمد  نه في واقع األمر     أ إالّ. به

أي تؤثر  ،   من المتغيرات تتحدد آنياً    اًأي أن هناك على األقل عدد     ،  المكونة لألنموذج 
نموذج مكون مـن    أنه ال يمكن استخدام     إوفي هذه الحالة ف   . وتتأثر ببعضها البعض  

لوصف العالقة بين المتغير التوضيحي أو المتغيـرات التوضـيحية          معادلة واحدة   
حـد  أن  إو،  نه البد من استخدام أنموذج متعدد المعادالت      إلذلك ف ،  متغير االستجابة و

أهم هذه النماذج التي تنطوي على االعتماد المتبادل بين المتغيرات هـو منظومـة              
  . المعادالت اآلنية

  
  منظومة المعادالت اآلنية ١-٣

مجموعة من المعـادالت التـي   " ابأنه منظومة المعادالت اآلنية  كن تعريف يم
 المتغيرات أنبحيث ،  والمتغيرات التوضيحيةستجابةتمثل العالقات بين متغيرات اال   

   . )٤٧٧، ١٩٩٨، عواد" (تؤثر وتتأثر ببعضها البعض في آن واحد
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  اآلنيةق تقدير منظومة المعادالت ائ طر٢-٣

مربعات الصغرى االعتيادية في تقدير معلمات منظومـة         تطبيق طريقة ال   إن
 لمخالفة الفرض القائل    نظراً،   تقديرات متحيزة وغير متسقة    ينتج س اآلنيةالمعادالت  

المشاهدة للمتغير التوضيحي بالقيم المتتابعـة للخطـأ العـشوائي          بعدم ارتباط القيم    
ق ائخدام طر مما يتطلب است  . )٤٨٠-٤٧٨،  ١٩٩٨،  عواد(،  )٢٥٩،  ٢٠٠٥،  كاظم(

بحيـث  أخرى للتقدير وحسب حالة التشخيص لكل معادلة من معادالت المنظومـة            
 إعطاء تقديرات تتمتع بخصائص التقدير الجيد لمعلمات       قائ هذه الطر  نأيكون من ش  

  . منظومة المعادالت اآلنية
  
  )Identification(التشخيص  ٣-٣

 كان إذالمعرفة ما ة  يقصد بالتشخيص اختبار كل معادلة من معادالت المنظوم       
للمعلمـات الهيكليـة   ) Unique Estimator (وحيدة الحصول على مقدرات نباالمكا

 إذاومن خالل اختبار التشخيص يمكن معرفـة مـا   ،  وعدم التحيز باالتساقتتصف  
.  قابلة للتـشخيص   أو غير مشخصة    اآلنيةكانت كل معادلة في منظومة المعادالت       

 ال  إذ،  ا حل لتقدير معلماته   من هنالك   نال يكو دما  وتكون المعادلة غير مشخصة عن    
 وتكون المعادلة مشخصة عنـدما تقبـل        ،يمكن بلوغ قيم تقديرية للمعلمات الهيكلية     

وهنـاك حالتـان للمعـادالت      .  يمكن بلوغ قيم تقديرية للمعلمات الهيكلية      إذ،  الحل
 Just or Exact) وتعرف بالمعادالت المشخـصة تمامـاً  : الحالة األولى، المشخصة

Identified)  ،        أمـا  . وفيها يمكن الحصول على قيم تقديرية وحيدة للمعلمات الهيكلية
 Over) بالمعادالت التي تحمـل صـفة فـوق التـشخيص     ف وتعر: الحالة الثانية
Identified)  ،     أكثر من قيمة تقديرية واحـدة للمعلمـات        وفيها يمكن الحصول على

 Rank)  والرتبةالترتيب من اجتياز شرطي ولمعرفة حالة التشخيص البد. الهيكلية
and Order Conditions) ) ٣٦، ١٩٨٨، الهاشمي( .  

  
a.ترتيبرط ال ش) Order Condition(  

 لتشخيص أي معادلة في منظومة  ولكنه غير كاٍفاًيعتبر هذا الشرط ضروري
 في معادلة ما في ترتيبولتوضيح فكرة اختبار تحقق شرط ال، المعادالت اآلنية

 عدد المتغيرات الكلية في المنظومة أنوعلى افتراض ، اآلنيةظومة المعادالت من
ن عدد المعادالت أو، )T(هو )  المتخالفة زمنياًأو الخارجية أوالمتغيرات الداخلية (

ن عدد المتغيرات في المعادلة محل االختبار هو أو، )E(الكلي في المنظومة هو 
)V( ،نإف )٤٧٢، ٢٠٠٠، الجبوري(:  

  .   T-V>E-1 المعادلة فوق التشخيص إذا كان دتع .١
  . T-V=E-1 إذا كان  المعادلة مشخصة تماماًتعد .٢
   .  المعادلة تحت التشخيص فيما عدا ذلكتعد .٣
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b.  شرط الرتبة)Rank Condition(   

الهيكلية مات لمعكافة ال ترتب إذ، ترتيب الختبار شرط التأكيداً هذا الشرط ديع
 المعادلة  حذف معلماتيتم ثم، لمنظومة على شكل مصفوفةبداللة كافة متغيرات ا

 كافة المصفوفات إلىبعد ذلك يتم تجزئة المصفوفة الناتجة ، موضع االختبار
 من المصفوفات األقل كان محدد واحد على فإذا، )E-1(الجزئية ذات الدرجة 

جميع  كانت إذا أما،  المعادلة تكون مشخصة تماماًإن الصفر فيال يساوالجزئية 
 المعادلة تكون تحت إنمساوية للصفر ف) E-1(المصفوفات الجزئية ذات الدرجة 

    . )٤٧٣، ٢٠٠٠، الجبوري( التشخيص
  

  طريقة المربعات الصغرى ذات المرحلتين  ٤-٣
                                          )2SLS ()Two Stage Least Squares(  

ق المهمة في تقدير    ائلمرحلتين من الطر   طريقة المربعات الصغرى ذات ا     دتع
 صفة فوق التشخيص    معادلة هيكلية منفردة في منظومة المعادالت اآلنية التي تحمل        

 تأخذ بنظر االعتبـار تـأثير كـل    إذ، )Intriligator, 1996, 360( والمشخصة تماماً
ـ  ) Predetermined Variables( المتغيرات المحددة مسبقاً ي على المتغير المعتمـد ف

وغيـر متحيـزة     )Consistent(كما أنهـا تعطـي تقـديرات متـسقة          ،  المنظومة
)Unbiased(، ًعن أنها طريقة بسيطة في حساباتها مما جعلهـا مـن أكثـر               فضال 

  . )Gujarati, 1988, 605-606( ق أهمية في القياس االقتصاديائالطر
 هي  :ولىاأل،  وذلك ألنها تمر بمرحلتين   ،  سميت هذه الطريقة بذات المرحلتين    

ثم إيجاد الـصيغة    ،  في تحديد المتغير الداخلي في المعادلة المطلوب تقدير معلماتها        
إليجـاد  ) OLS( لهذا المتغير ومن ثم استخدام طريقـة  )Reduced Form (المختزلة

 التقديريـة  م فهي في إحالل القي   : أما المرحلة الثانية  ،  القيم التقديرية للشكل المختزل   
ومن ثـم اسـتخدام     ،   للمتغيرات الداخلية في المعادالت الهيكلية     محل القيم الحقيقية  

مرة أخرى إليجاد المعلمات التقديرية للمعادالت الهيكلية لمنظومـة         ) OLS(طريقة  
  . )Intriligator,1996, 361(المعادالت اآلنية 

 المربعات  باستخدام طريقة ) 2SLS(كذلك يمكن الوصول إلى مقدرات طريقة       
ولتوضيح هذه الطريقـة  ، )Generalized Least Squares ()GLS( الصغرى العامة

المعادلـة الهيكليـة     أنو،  من المشاهدات ) N(ه لدينا   أننفرض  ،  بالصيغة الرياضية 
)Structural Equation ()i(هي  في منظومة المعادالت اآلنية المراد تقدير معلماتها :  

)1...(iiiXiiYiy ε+β+γ=  
  : إذ إن

iy :  في  ستجابةالمتغير الداخلي والذي يمثل متغير اال     جه عمودي لمشاهدات    تمهو 
  . المعادلة األولى
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iY : ــة ــصفوفة ذات رتب ــي م ــرات  )N*mi(ه ــتجابةلمتغي  التوضــيحية االس
)Explanatory Dependent Variables()التي تظهر ستجابةوهي متغيرات اال 

  . )توضيحية في الجهة اليمنى من المعادالتمع المتغيرات ال
iX:      هي مصفوفة ذات رتبة)N*Li( المحـددة مـسبقاً     التوضـيحية  لمتغيـرات ل  

)Explanatory Predetermined Variables( .  
iγ   و iβ  لمتغيـرات المحـددة مـسبقاً    لمعلمات المتغيرات الداخلية وا    نجهات هما م 

  .  على الترتيبالتوضيحية

iε : ـل  جه عمودي   تهو م) N (      من األخطـاء العـشوائية الهيكليـة )  اإلزعاجـات
   . الهيكلية) االضطرابات(

  :  بالصيغة اآلتية١ يمكن إعادة كتابة المعادلة
 )2...(iiiZiy ε+δ=  

                                             :إن إذ
                                                      









β
γ

i
i=δ= ;]iXiY[iZ  

  
  : نحصل على) X'( بالمصفوفة ٢بالضرب المسبق للمعادلة 

  
)3...(i'XiiZ'Xiy'X ε+δ=  

  
من المعلمات  ) ni(متضمنة  ،   من المعادالت  )M( هي منظومة من     ٣المعادلة  

)iδ( .      هي متغيـرات    مسبقاً وعلى افتراض أن كل المتغيرات المحددة التوضيحية 
i'X(اإلزعاجات جه ت مصفوفة التغاير لمإنف، )Fixed Variables(ثابتة  ε (يه :  

  
)4...()X'X(ii)Xii'X(E)i'X(V σ=εε=ε  

  
 للمعادلـة   اإلزعاجـات مـن   ) N(لـ  معياري  لالنحراف ا هو ا ) iiσ(إن   إذ
  :  نحصل على)3( على المعادلة )GLS( وبتطبيق طريقة اآلن. )i(الهيكلية 
  

)5...(iiZ'X1)X'Xii(X'iZiy'X1)X'Xii(X'iZ δ−σ=−σ
 

  : )٥١٨، ٢٠٠٠، الجبوري( تيوكاآل) 2SLS(والتي منها نشتق مقدر طريقة 
  



  ]٣٣١[حيىي و عبداهللا
 

)6...(iy'X1)X'Xii(X'iZ1]iZ'X1)X'Xii(X'iZ[ˆ −σ−−σ=δ
 

  : هي) δ̂ (ـ لن مصفوفة التغايرإ

)7...(1]iZ'X1)X'X(X'iZ[ii)ˆ(V −−σ=δ  
  

،  في العينات الـصغيرة    )Biased( تكون متحيزة ) 2SLS(إن مقدرات طريقة    
كما ،  )بمعنى الالتحيز بالغاية  ( ويميل هذا التحيز إلى التالشي مع زيادة حجم العينة        

 .Consistent((Intriligator,1996,PP( قةأن مقدرات هذه الطريقة تتصف بكونها متس
363-368) .  

  
  طريقة المربعات الصغرى ذات المراحل الثالث  ٥-٣

 (Three Stage  Least Squares Method) (3SLS)       
ن المـرحلتين   ذلـك أل  ،  )2SLS( لطريقـة    اًامتداد) 3SLS( طريقة   عديمكن  

 يتم إيجـاد    :  المرحلة األولى  في. )2SLS(األوليتين من هذه الطريقة هي في تقدير        
ـ  باستخدام طريقة المربعات     مقدرات معلمات الشكل المختزل    ، ةالصغرى االعتيادي

 في المرحلة الثانية يتم إيجاد مقدرات معلمات كل معادلة مـن معـادالت              في حين 
ـ أما المرحلة الثالثة    ،  )2SLS(الشكل الهيكلي على انفراد باستخدام طريقة        م ستخدفت

 في إيجاد معلمات معادالت الشكل الهيكلي  )GLS( بعات الصغرى العامة  طريقة المر 
 اإلزعاجـات  من مصفوفة التغاير لحـدود       ة واحدة وللمنظومة كاملة باالستفاد    ةدفع

    . )Intriligator,1996, 375( للشكل الهيكلي المقدر من بواقي المرحلة الثانية
ت متــسقة بأنهـا مقـدرا  ) 3SLS( و) 2SLS(تتـصف مقـدرات طريقتـي    

)Consistent(  ،   ولكن طريقة)3SLS (     أكثر كفاءة من طريقة)2SLS( .  ولتوضـيح
 مـن المعـادالت الهيكليـة     M منظومة تحتوي على     بافتراض وجود ،  هذه الطريقة 

ــة مــن ) M (ب  ـ (Linear Stochastic Structural Equations) التــصادفية الخطي
مــن ) R(و) Jointly Dependent Variables(المتغيــرات المعتمــدة المــشتركة 

) Explanatory Predetermined Variables (  مـسبقاً ةألمحددالتوضيحية المتغيرات 
لها  (The Structural  Disturbances)للمعادالت الهيكلية اإلزعاجات  أنوبافتراض 

ـ   ،   مستقلة بعضها عن بعض ومتجانسة     وأنها،  وسط مقداره الصفر   ن أكما يفترض ب
ـ ير المتزاممحدد مصفوفة التغا  ييـساو  ال )Contemporaneous Covariance( ةن

وعليه ولغرض الحصول على مقدرات طريقة المربعـات الـصغرى ذات           . الصفر
المراحل الثالث يتم إضافة مرحلة جديدة إلى طريقـة المربعـات الـصغرى ذات              

   :اآلتي وبالشكل المرحلتين لتقدير معلمات كل المعادالت الهيكلية آنياً
  : بالصيغة اآلتية لكل المعادالت مجتمعةً ٣المعادلة ابة يمكن كت
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المـذكورة  للصيغة ) GLS( ولغرض تطبيق طريقة المربعات الصغرى العامة  
  :بالشكل اآلتي و٨ معادلة لل البواقيلمتجهنحتاج إلى إيجاد مصفوفة التغاير ، انفا
  

)9...(
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 iلشكل الهيكلـي للمعـادالت      إلزعاجات ا  ةهو التغاير المتزامن  ) iiσ' (إن إذ

  :  هوأعاله معكوس الصيغة أنكما . 'iو
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  ]٣٣٣[حيىي و عبداهللا
 

 لألخطـاء العـشوائية   ة  هو معكوس مصفوفة التغاير المتزامن    ) iiσ' (إن إذ

]ii[]'ii'[1( وهذا يعني أن ، لشكل الهيكليل −σ=σ( .  
  : عطي النتائج اآلتيةيسوف ) GLS(إن التطبيق المباشر لطريقة 

 المقـدار اسـتبدال   أي  ،  ٥جه العمودي على يـسار المعادلـة        ت الم باستبدال

)iy'X1)X'Xii(X'iZ −σ (اآلتيربالمقدا :  
  

)11...(
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.
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  أي اسـتبدال المقـدار  ، ٥على يمين المعادلـة    ) ni*ni(واستبدال المصفوفة   

)iZ'X1)X'X(X'iZ   : بالمقدار اآلتي) −
  

)12...(

Z'X)X'X(XZ...Z'X)X'X(XZ

..
.
.

Z'X)X'X('XZ...Z'X)X'X(XZ
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 غيـر   والتي هي غالباً  ) s'σ (اقد تضمنت ) ١٢(و  ) ١١(يالحظ أن الصيغتين    

 ـب  ويرمـز لهـا     ،  )2SLS(نه يستعاض عنها بمقدراتها من طريقـة        إلذا ف ،  معلومة

)'iiS( ، وعليه ستكون مقدرات طريقة)3SLS) (*δ̂ (آلتيعلى النحو ا :  
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  : هي) δ̂* (لمقدرات مصفوفة التغاير لإن إذ
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 كفاءة مـن    أكثر هاأنكما  ،   متحيزة ولكنها متسقة   بأنها) 3SLS(تتصف طريقة   

   . )٥٢٩، ٢٠٠٠، الجبوري( )2SLS(طريقة 
  

  الجانب العملي. ٤
تضمن الجانب العملي من هذا البحث توصيف وتقدير منظومـة المعـادالت            

 ، والمعادالت األربع، فضالً   )٢٠٠٢-١٩٦١(اآلنية لألسعار العالمية للحبوب للفترة      
  : )٢٠٠٥الخوالني، (عن البيانات المأخوذة من المصدر

  
Y1=a0+a1Y2+a2Y3+a3Y4+a4X1+a5X2+a6X3+a7X4+a8X17+a9X18+a10X19+a11X2

0+a12X21+a13X22+a14X23              …(15) 

 
Y2=b0+b1Y1+b2Y3+b3Y4+b4X5+b5X6+b6X7+b7X8+b8X17+b9X18+b10X19+b11
X20+b12X21+b13X22+b14X23              …(16) 
 
Y3=c0+c1Y1+c2Y2+c3Y4+c4X9+c5X10+c6X11+c7X12+c8X17+c9X18+c10X19+c11
X20+c12X21+c13X22+c14X23              …(17) 
 
Y4=d0+d1Y1+d2Y2+d3Y3+d4X13+d5X14+d6X15+d7X16+d8X17+d9X18+d10X19+
d11X20+d12X21+d13X22+d14X23      …(18) 

  



  ]٣٣٥[حيىي و عبداهللا
 

  :إذ إن

  
) Y1,Y2,Y3,Y4(يرات داخلية وجود متغ) ١٨(إلى ) ١٥(يالحظ من المعادالت   

في الجهة اليمنى من المعادالت، وهذه المتغيرات مرتبطة مـع بعـضها الـبعض              
، فهي تظهر بوصفها متغيرات داخلية تـارة وبوصـفها متغيـرات             تبادلياً ارتباطاً

 للسببية، وهـذا مخـالف لفرضـية         ثنائياً  أخرى، أي أن هناك اتجاهاً     خارجية تارةً 
  وحيـداً  طي المكون من معادلة واحدة والذي يفترض اتجاهـاً        أنموذج االنحدار الخ  

للسببية، وعليه فإن ذلك سيؤدي إلى تأثر حد الخطأ العشوائي بالمتغيرات الداخلية،            
وفي هذا مخالفة واضحة للفرض القائل باستقاللية القيم المتتابعة للخطأ العـشوائي            

  . عن القيم المشاهدة للمتغيرات التوضيحية
 الستخدام طريقة المربعات الصغرى االعتيادية      لنه ال مجا  أبق  يتضح مما س  

في تقدير المنظومة أعاله بشكل سليم، وعليه البد من استخدام طرائق حل منظومة             
  . المعادالت اآلنية وحسب حالة التشخيص لكل معادلة

لقد تم إجراء اختبار التشخيص على معادالت المنظومة من خالل المتغيرات           
 عـن إضـافة متغيـرات       لمباشر على األسعار العالمية للحبوب، فضالً     ذات األثر ا  

األزمات الدولية، وقد لوحظ أن المعادالت تحمل صفة فوق التشخيص، ولما كـان             

Y1 : السعر العالمي للقمح                  .Y2 : السعر العالمي للذرة.  
Y3 : السعر العالمي لألرز. Y4 : السعر العالمي للشعير. 
X1 : اإلنتاج العالمي من القمح. X2 : الصادرات العالمية من القمح. 
X3 : االستيرادات العالمية من القمح       .X4 :   لمخزون العالمي مـن   التغير في ا 

 .القمح
X5 : اإلنتاج العالمي من الذرة. X6  :الصادرات العالمية من الذرة. 
X7 : االستيرادات العالمية من الذرة        .X8 :       التغير في المخزون العالمي مـن

 .الذرة
X9:  اإلنتاج العالمي من األرز    . X10 : الصادرات العالمية من األرز. 

X11:  ستيرادات العالمية من األرزاال . X12 :       التغير في المخزون العالمي مـن
 . األرز

X13 : اإلنتاج العالمي من الشعير . X14 : الصادرات العالمية من الشعير. 
X15 : االستيرادات العالمية من الشعير. X16 :       التغير في المخزون العالمي مـن

 . الشعير
X17 :األجنبيةتاالحتياطيا  X18  :عدد سكان العالم. 
X19 :       متغير الزمن المعبر عن مستوى

        .                 التكنولوجيا 
X20 : متغير الحروب. 

X21 :متغير الجفاف. X22 : زمات المالية والنقديةألامتغير       .
X23  :متغير الصدمات النفطية .   



  ]٣٣٦[                                               ...  يف تقدير منظومة) 3SLS(و ) 2SLS(طريقيت  استخدام  
 

 أهمية تحقيق أفضل تعبير قياسي للعالقة االقتصادية قيد الدرس بحيث           دالبحث يؤك 
ية والقياسية مع منطـوق     تحقق المعلمات المقدرة انسجام نتائج االختبارات اإلحصائ      

بوصفها من أهم طرائق تقدير     ) 2SLS(النظرية االقتصادية، فقد تم استخدام طريقة       
المعادلة المنفردة لمنظومة المعادالت التي تحمل صفة فوق التـشخيص، كمـا تـم             

بوصفها إحدى طرائق تقدير المنظومـة ذات المعلومـات         ) 3SLS(استخدام طريقة   
  .  الكاملة

  
   النتائج مناقشة١-٤

 علـى    والخاص بتقدير المعلمات اعتماداً    ١بشكل عام ومن مالحظة الجدول      
للحبوب من خالل دراسة    في تقدير األسعار العالمية     ) 3SLS(و  ) 2SLS(الطريقتين  

  والخاص ٢ المتغيرات ذات األثر المباشر على األسعار العالمية للحبوب،  والجدول         
 يمكن مالحظة   ،وجود أالزمات االقتصادية  ظل  في  تقدير األسعار العالمية للحبوب     ب

، )2SLS(أفضل من المعلمات المقدرة بطريقة ) 3SLS(أن المعلمات المقدرة بطريقة    
ألن االنحرافات المعيارية للمعلمات المقدرة لجميع المتغيرات للمعـادالت األربـع           

، )2SLS(أقل من االنحرافات المعيارية للمعلمات المقدرة بطريقة        ) 3SLS(بطريقة  
المحتسبة إلى المعنوية العالية للمعلمات المقدرة      ) t(كما تشير نتائج قيمة االحصاءة      

، وعليه سيتم اعتماد نتائج طريقة      )%5(للمتغيرات التوضيحية عند مستوى المعنوية      
)3SLS (في التحليل  .  

التي انبثقت عن كل معادلة من معـادالت        ) 3SLS(وفيما يأتي خالصة لنتائج     
والتي تم  ) ٢٠٠٢-١٩٦١(الهيكلي لمنظومة األسعار العالمية للحبوب للفترة       الشكل  

  ). 0 .9( اإلصدار SASالحصول عليها باستخدام البرنامج اإلحصائي الجاهز 
  
a .السعر العالمي للقمح  

يتـأثر بـالمتغيرات    ) Y1( أن السعر العـالمي للقمـح        ١يالحظ من الجدول    
)Y2,Y3,X3(    المقدرة لمعادلة السعر العالمي للقمح تتفق مع        ، كما يالحظ أن المعلمات 

، أما بالنسبة للمعلمتين )341 .22-(النظرية االقتصادية، إذ بلغت قيمة معامل التقاطع 
 .052445,0 .1)المقدرتين للسعر العالمي للذرة واألرز فكانت موجبة وبلغت قيمتهما 

ين السعر العالمي للقمـح   على الترتيب، وهي تشير إلى العالقة التنافسية ب    (093441
وكل من السعر العالمي للذرة واألرز، وهذا يعني أن زيادة في السعر العالمي للذرة              

وحـدة،  ) 1.052445(بوحدة واحدة يؤدي إلى زيادة في السعر العالمي للقمح بمقدار           
وأن زيادة السعر العالمي لألرز بمقدار وحدة واحدة يؤدي إلى زيادة فـي الـسعر               

وحدة، وهنا يمكن مالحظة أن تـأثر األسـعار         ) 0.093441(قمح بمقدار   العالمي لل 
 أسعار الذرة يكون أكبر مما هو عليه بالنسبة الرتفاع أسعار           عالعالمية للقمح بارتفا  

األرز، كذلك يالحظ بأن السعر العالمي للقمح يتأثر بالزيادة في كميات االستيرادات، 
وحدة إذا ارتفعت االستيرادات     )0.231420(حيث يرتفع السعر العالمي للقمح بمقدار       

  . بمقدار وحدة واحدة



  ]٣٣٧[حيىي و عبداهللا
 

ن السعر  إ يمكن مالحظة أنه في حالة وجود األزمات الدولية، ف         ٢من الجدول   
، إذ يالحظ أن المتغيـرات      )Y4,X17,X18,X23(يتأثر بالمتغيرات   ) Y1(العالمي للقمح   

مات الدولية، وظهر هنا    المؤثرة قد اختلفت عما كانت عليه في حالة عدم وجود األز          
تأثير كل من األسعار العالمية للشعير وعدد سكان العالم ومتغير األزمات النفطيـة             
بوصفها متغيرات مساهمة في ارتفاع األسعار العالمية للقمح، وهـذه المتغيـرات             
جميعها متفقه مع النظرية االقتصادية، إذ يالحظ أن لمتغير األزمات النفطية الـدور   

، كمـا أن    )8.639572 (اعل في ارتفاع األسعار بنسبة كبيرة تصل إلـى        األول والف 
ارتفاع أسعار الشعير بمقدار وحدة واحدة يؤدي إلى ارتفاع أسعار القمـح بمقـدار              

 في ارتفاع السعر العالمي للقمح بمقـدار  ، كما أن لمتغير عدد السكان دوراً      )2.023(
 أثر في انخفاض األسعار، وهـذا       ، أما االحتياطيات األجنبية فكان لها     )0.065464(

 أنه يمكن عدها واقعية بسبب وجود متغير األزمات         مخالف للنظرية االقتصادية، إالّ   
النفطية إذ تسعى الدول المتقدمة والتي تمتلك احتياطيات كبيرة من رؤوس األموال            
إلى استثمارها في مجاالت أخرى وربما إلى استثمارها في سوق المضاربة علـى             

 مكما أن هذه الدول تعد في طليعة الدول المصدرة للحبوب فهـي ال تـستخد             النفط،  
  . الزيادات في احتياطياتها األجنبية في زيادة مشترياتها من الحبوب

  
b.السعر العالمي للذرة  

يتـأثر بـالمتغيرات    ) Y2( أن السعر العـالمي للـذرة        ١يالحظ من الجدول    
)Y3,Y4,X7(     ة منـسجمة مـع منطـوق النظريـة         ، كما يالحظ أن المعلمات المقدر

االقتصادية، فزيادة وحدة واحدة في السعر العالمي لكل من األرز والشعير تـؤدي             
على الترتيـب،   ) 355468 .194737,0 .0(إلى زيادة في السعر العالمي للذرة بمقدار 

 بكمية االستيرادات، إذ إن زيـادة  كذلك يالحظ بأن السعر العالمي للذرة يتأثر إيجاباً       
حدة واحدة من االستيرادات تؤدي إلى زيادة في السعر العـالمي للـذرة بمقـدار               و

(0.465007) .  
 يمكن مالحظة أن الـسعر  ٢أما في حالة وجود األزمات الدولية فمن الجدول       

 أن  ، ويالحـظ أيـضاً    )Y1,Y4,X17,X18(يتـأثر بـالمتغيرات     ) Y2(العالمي للذرة   
حالة عدم وجود األزمات الدولية، وظهر      المتغيرات قد اختلفت عما كانت عليه في        

 كما هو الحال في المعادلة األولى متغيري عدد الـسكان واالحتياطيـات             هنا أيضاً 
 للنظرية االقتصادية وله المبرر السابق نفسه،        مخالفاً األجنبية، وظهر األخير أيضاً   

  متغير األزمات النفطيـة، إذ ظهـر     وذلك بسبب وجود األزمات الدولية وخصوصاً     
التـي تأخـذ    ) 3SLS(و   )2SLS(تأثيره على المنظومة من خالل استخدام طريقتي        

بنظر االعتبار التداخالت بين المتغيرات ليس على مستوى المعادلة وإنمـا علـى             
 مـع   ثيرهما متفقاً أفقد ظهر ت  ) Y1,Y4( بالمتغيرين   قأما فيما يتعل  . صعيد المنظومة 

تأثيرهم على الـسعر العـالمي للـذرة        النظرية االقتصادية، كما يمكن مالحظة أن       
  . متقارب
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c.السعر العالمي لألرز   

يتـأثر بـالمتغيرات    ) Y3( أن السعر العـالمي لـألرز        ١يالحظ من الجدول    
، كما يالحظ العالقة التنافسية بين السعر العالمي للـشعير     )Y4,X10,X18(التوضيحية  

عر العالمي للشعير تـؤدي     والسعر العالمي لألرز، إذ إن زيادة وحدة واحدة في الس         
، كما يالحظ أن الزيادة في      )4.118932(إلى زيادة في السعر العالمي لألرز بمقدار        

الصادرات العالمية لألرز بمقدار وحدة واحدة تؤدي إلى انخفاض ملحوظ في السعر            
، كما أن زيادة عدد السكان بمقدار وحدة واحـدة          )16.3561-(العالمي لألرز بمقدار  

  ).  075748 .0(يادة في السعر العالمي لألرز بمقدار يؤدي إلى ز
نالحظ أنه عند إدخال متغيرات األزمات الدولية لبيـان مـدى            ٢من الجدول   

أثرها على األسعار العالمية لألرز، ظهر أن المتغيرات المؤثرة على السعر العالمي            
تغيـر   أن اإلشـارة الجبريـة لم      ، وظهر أيـضاً   )Y4,X11,X17,X18,X23(لألرز هي   

مخالفة للنظرية االقتصادية وله المبرر السابق نفـسه،        ) X17(االحتياطات األجنبية   
بينما ظهرت بقية المتغيرات متفقة مع النظرية االقتصادية، كما ظهـر أن لمتغيـر              

 في ارتفاع األسعار العالمية لألرز، إذ بلغـت          ومؤثراً  كبيراً األزمات النفطية دوراً  
، كما يالحظ أن الزيادة في االستيرادات       )71.18821(فطية  معلمة متغير األزمات الن   

في ظل األزمات الدولية بوحدة واحـدة تـؤدي إلـى ارتفـاع األسـعار بمقـدار                 
، وأن الزيادة في عدد السكان بمقدار وحدة واحدة يؤدي إلـى ارتفـاع              (9.765659)

لعـالمي  وحدة، كما أن زيادة وحدة واحدة في السعر ا         )0.119606(األسعار بمقدار   
  ).  148021 .3(للشعير يؤدي إلى ارتفاع األسعار العالمية لألرز بمقدار 

  
d.السعر العالمي للشعير   

يتـأثر بـالمتغيرات    ) Y4( أن السعر العالمي للـشعير       ١ يالحظ من الجدول  
، وكانت النتائج متفقة مع النظرية االقتصادية، فزيادة        )Y2,X17,X18,X19( التوضيحية

كل من السعر العالمي للذرة واالحتياطيات األجنبية وعدد الـسكان          وحدة واحدة في    
 ,0.037434 ,0.657225)يؤدي إلى زيادة فـي الـسعر العـالمي للـشعير بمقـدار     

 في خفـض     كبيراً  على الترتيب، كما يالحظ أن للتقدم التكنولوجي أثراً        (0.146398
لتكنولوجي تؤدي إلـى    السعر العالمي للشعير، إذ إن زيادة وحدة واحدة في التقدم ا          

  . )8957 .12-(انخفاض كبير في السعر العالمي للشعير بمقدار 
نه عند إدخال متغيرات األزمات الدولية لبيان مـدى         أ نالحظ   ٢ومن الجدول   

أثرها على األسعار العالمية للشعير، ظهر أن المتغيرات المـؤثرة علـى الـسعر              
نتائج متفقة مع النظرية االقتصادية، وكانت ال، )Y1,Y4,X17,X19(العالمي للشعير هي 

مع مالحظة انخفاض تأثر األسعار العالمية للشعير بعامل الزمن المعبر عنه بالتقدم            
، )2.22667-(التكنولوجي، إذ ظهرت المعلمة المقدرة للتقدم التكنولـوجي بمقـدار           

 وذلك بسبب إدخال متغيرات األزمات الدولية، والتي تؤدي إلى إضعاف المتغيرات          
  .  ذات األثر المباشر في األسعار العالمية للحبوب
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  ١الجدول 

من خالل دراسة في تقدير األسعار العالمية للحبوب  ) 3SLS(و ) 2SLS(استخدام طريقة 
  )٢٠٠٢-١٩٦١(المتغيرات ذات األثر المباشر على األسعار العالمية للحبوب للفترة 

Methods Dependent 
Variable 

 
Variables 

Parameter 
Estimate 

Standard 
Error t Value Pr > |t| 

 Intercept -19.666 6.092242 -3.23 0.0026 
Y2 0.093838 0.039121 2.4 0.0215 
Y3 0.0989689 0.15141 6.54 <.0001 

Y1 

X3 0.265396 0.08632 3.07 0.0039 
 Intercept -0.35701 10.1276 -0.04 0.9721 

Y3 0.157138 0.032654 4.81 <.0001 
Y4 0.332044 0.182517 1.82 0.0768 

Y2 

X7 0.531599 0.146284 3.63 0.0008 
 Intercept -128.14 93.3611 -1.37 0.1779 

Y4 3.559216 1.101307 3.23 0.0025 

X1٠ -13.4113 4.34768 -3.08 0.0038 
Y3 

X18 0.066772 0.029561 2.26 0.0297 
 Intercept -466.321 167.6739 -2.78 0.0085 

Y2 0.634888 0.069696 9.11 <.0001 
X17 0.042771 0.007863 5.44 <.0001 
X18 0.167124 0.056299 2.97 0.0052 

Tw
o-Stage Least Squares Estim

ation
 

Y4 

X19 -14.6876 4.297371 -3.42 0.0015 
 Intercept -22.341 6.033264 -3.7 0.0007 

Y2 1.052445 0.036732 2.54 0.0152 
Y3 0.093441    0.143684 7.32 <.0001 

Y1 

X3 0.23142 0.083811 2.76 0.0088 
 Intercept -7.75254 9.902218 -0.78 0.4385 

Y3 0.194737 0.029621 6.57 <.0001 
Y4 0.355468 0.174372 2.04 0.0485 

Y2 

X7 0.465007 0.139414 3.34 0.0019 
 Intercept -178.821 88.65678 -2.02 0.0508 

Y4 4.239811 1.073581 3.95 0.0003 

X1٠ -16.3561 3.963733 -4.13 0.0002 
Y3 

X18 0.075748 0.027609 2.74 0.0092 
 Intercept -408.514 144.3473 -2.83 0.0075 

Y2 0.657225 0.065843 9.98 <.0001 
X17 0.037434 0.006834 5.48 <.0001 
X18 0.146398 0.048446 3.02 0.0045 

Three-Stage Least Squares Estim
ation 

Y4 

X19 -12.8957 3.724014 -3.46 0.0014 
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  ٢الجدول 

في تقدير األسعار العالمية للحبوب  بوجود أالزمات ) 3SLS(و ) 2SLS(استخدام طريقة 
  )٢٠٠٢-١٩٦١( للفترة ديةاالقتصا

  
Methods Dependent 

Variable  Variables Parameter 
Estimate 

Standard 
Error t Value Pr > |t| 

 Intercept -250.11 24.27664 -10.3 <.0001 
Y4 1.7101 0.22308 7.67 <.0001 

 X17 -0.12114 0.011986 -10.11 <.0001 
X18 0.066952 0.006057 11.05 <.0001 

Y1 

X23 19.48987 5.043993 3.86 0.0004 
 Intercept -39.2162 31.46747 -1.25 0.2205 

Y١ 
0.52414 0.109935 4.77 <.0001 

Y4 0.324176 0.255378 1.27 0.2122 
X17 -0.028 0.01525 -1.84 0.0744 

Y2 

X18 0.013297 0.007926 1.68 0.1018 
 Intercept -454.246 93.02677 -4.88 <.0001 

Y4 2.725352 0.840928 3.24 0.0026 
X11 11.33161 5.312034 2.13 0.0398 
X17 -0.39283 0.067945 -5.78 <.0001 
X18 0.120564 0.022919 5.26 <.0001 

Y3 

X23 85.50465 19.02014 4.5 <.0001 
 Intercept 33.53921 4.15113 8.08 <.0001 

Y1 0.216198 0.127076 1.7 0.0973 
Y2 0.270879 0.185114 1.46 0.1518 
X17 0.053263 0.006862 7.76 <.0001 

Tw
o-Stage Least Squares Estim

ation 

Y4 

X18 -1.98027 0.34033 -5.82 <.0001 
 Intercept -260.093 23.74933 -10.95 <.0001 

Y4 2.023494 0.185703 10.9 <.0001 
X17 -0.12511 0.011811 -10.59 <.0001 
 X18 0.065464 0.006034 10.85 <.0001 

Y1 

X23 8.639572 3.353022 2.58 0.0141 
 Intercept -57.936 29.76101 -1.95 0.0592 

Y1 0.458098 0.103982 4.41 <.0001 
Y4 0.491884 0.237621 2.07 0.0455 
X17 -0.03689 0.01446 -2.55 0.015 

Y2 

X18 0.01754 0.007592 2.31 0.0265 
 Intercept -461.193 92.45403 -4.99 <.0001 

Y4 3.148021 0.825511 3.81 0.0005 
X11 9.765659 4.802893 2.03 0.0498 
X17 -0.38284 0.064564 -5.93 <.0001 
X18 0.119606 0.022874 5.23 <.0001 

Three-Stage Least Squares Estim
ation Y3 

X23 71.18821 18.41522 3.87 0.0004 
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Methods Dependent 
Variable  Variables Parameter 

Estimate 
Standard 

Error t Value Pr > |t| 

 Intercept 30.60842 3.684919 8.31 <.0001 
Y1 0.23568 0.07841 3.01 0.0047 
Y4 0.311841 0.109445 2.85 0.0071 
X17 0.057009 0.006585 8.66 <.0001 

Y4 

X19 -2.22667 0.325564 -6.84 <.0001 

  
  

  االستنتاجات
  :من أهم االستنتاجات التي تم التوصل إليها

الحصول على تقديرات تتفق مع النظرية االقتصادية ومـع الواقـع الفعلـي،               .١
 . معززة بالنظرية اإلحصائية

تبين أن العالقة التي تحكم األسعار العالمية للحبوب تخـضع لقـوى الـسوق               .٢
الخـوالني،  (يجة تختلف عما توصـل إليـه        ، وهذه النت  والعوامل المؤثرة فيها  

العالقة التي تحكم األسعار العالمية للحبوب تخـضع لـسيطرة          من أن   ) ٢٠٠٥
      على توافقات المـصدرين الرئيـسين       احتكار القلة، أي أن األسعار تتحدد بناء 

وتأتي هذه النتيجة بسبب أن طرائق حل المنظومة تأخذ بنظر االعتبار           . للحبوب
دلية بين المتغيرات المختلفة في المنظومة، على خـالف طريقـة           العالقات التبا 

)OLS (  تعد الطريقة األنسب في قياس أنموذج المعادلة المنفـردة ولـيس           التي
 . منظومة من المعادالت

بالنسبة لمنظومة المعادالت اآلنية المتعلقة بدراسة أثر المتغيـرات ذات األثـر             .٣
 :  تضح اآلتيالمباشر على األسعار العالمية للحبوب أ

يما يتعلق بالعالقة التبادلية التنافسية بـين األسـعار العالميـة للمحاصـيل             ف   . أ
األربعة، فقد ظهر أن السعر العالمي للقمح يتأثر باألسعار العالمية لكل مـن             
الذرة واألرز، في حين يتأثر السعر العالمي للذرة بسعري األرز والشعير، في  

بالسعر العالمي لألرز، ويؤثر السعر العالمي  حين يؤثر السعر العالمي للشعير      
 . للذرة بالسعر العالمي للشعير

من (عند دراسة المتغيرات ذات األثر المباشر على األسعار العالمية للحبوب             . ب
، ظهر أن المتغيرات التوضيحية كانت      )دون إضافة متغيرات األزمات الدولية    

غيـرات هـي االسـتيرادات     مع النظرية االقتصادية، وهـذه المت      متفقة تماماً 
عامـل   عـن    والصادرات وعدد سكان العالم واالحتياطيات األجنبية، فضالً      

، ويمكن االستنتاج من ذلك بأن األسعار       الزمن المعبر عنه بالتقدم التكنولوجي    
كما يمكـن مالحظـة     . سواء حٍدالعالمية تتأثر بجانبي العرض والطلب على       

 مـن جميـع معـادالت        العـالمي  غياب كل من متغيري المخزون واإلنتاج     
لة المخزون العالمي من الحبـوب،    آالمنظومة، ويعزى السبب في ذلك إلى ض      

، أما   العالمية للحبوب  مما يعني عدم مقدرته على إحداث تغييرات في األسعار        
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معدل اإلنتاج العالمي من الحبوب فهو في تناقص مستمر، ذلك ألن التطـور             
د وصل إلى مستويات عالية، في حين مازالت لمتقدمة ق االتكنولوجي في الدول

 عـن أنهـا     الدول النامية تعتمد على اليد العاملة الزراعية في اإلنتاج، فضالً         
عاجزة عن تطبيق أساليب اإلنتاج الحديثة بـسبب التكـاليف العاليـة لهـذه              
التكنولوجيات وتدني قدرة المزارعين في الـدول الناميـة علـى اسـتيعاب             

 .   في اإلنتاجاألساليب الحديثة 
بالنسبة لمنظومة المعادالت اآلنية المتعلقة بدراسة المتغيرات ذات األثر المباشر           .٤

 عن متغيرات األزمات الدولية على األسعار العالميـة للحبـوب اتـضح           فضالً
 : اآلتي

يما يتعلق بالعالقة التبادلية التنافسية بين األسعار العالمية للمحاصيل األربعة          ف  . أ
ت الدولية، ظهر أن السعر العالمي للقمح يتأثر بالسعر العالمي          في ظل األزما  

للشعير، في حين يتأثر السعر العالمي للذرة بسعري القمح والشعير، ويـؤثر            
السعر العالمي للشعير بالسعر العالمي لألرز، وتؤثر األسعار العالمية لكل من           

 . القمح والذرة بالسعر العالمي للشعير
بر عن األزمات النفطية هو المتغير الوحيد مـن بـين           ظهر أن المتغير المع    . ب

  كبيـراً  متغيرات األزمات الدولية الذي بقي في التحليل، إذ ظهر أن له تأثيراً           
وتعد هذه  .  منها القمح واألرز   صفي ارتفاع األسعار العالمية للحبوب، وباألخ     

فـي  النتيجة منطقية، ذلك ألن األزمات النفطية هي أزمات لها تأثير عـالمي      
ارتفاع األسعار بخالف بقية متغيرات األزمات الدولية التي يمكن أن يكون لها 
تأثير على مستوى دولة أو مجموعة من الدول ولكن ليس علـى المـستوى              

  .      العالمي
 المتغيرات التوضيحية التي كانت متفقة مع النظرية االقتصادية ومع الواقع           إن . ت

العالم، وإن المتغيرين االخيـرين قـد       الفعلي، هي االستيرادات وعدد سكان      
تكررا في كل معادالت المنظومة، وإن االحتياطيات األجنبية كانت مخالفـة           
للنظرية االقتصادية في معادالت األسعار العالميـة للقمـح والـذرة واألرز،            
ولكنها متفقة مع الواقع في ظل األزمات النفطية، إذ تلجأ الدول المتقدمة والتي 

سـوق  األكبر من االحتياطيات األجنبية إلـى اسـتثمارها فـي    تمتلك الجزء  
 احتياطياتها األجنبية فـي شـراء       مالمضاربة على النفط، كما أنها ال تستخد      

فـي حـين ظهـرت      الحبوب، ألنها من الدول الرئيسة المصدرة للحبـوب،         
متفقة مع النظرية االقتصادية بمعادلة السعر العـالمي        ) االحتياطيات األجنبية (

ير، بسبب أن محصول الشعير يستخدم مادة أولية في الصناعات الغذائية           للشع
والعلفيه، كما أنه يدخل في صناعة المشروبات الروحية، مما يجعل الطلـب            

 الرتفاع المستوى المعاشي ودخل  ة نظراً قدم والسيما في الدول المت    عليه كبيراً 
 . الفرد فيها
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