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Abstract 
     States depend on the economics of foreign trade terms due to 
improved economic performance of developed countries to increase their 
exports. Research aims to publicize the impact of policies on external 

                                                 
  المسيب/المعهد التقني / مساعدمدرس ∗

  3/3/2009 مقبول للنشر بتاريخ

  المستخلص
      تعتمد اقتصاديات الـدول علـى التجـارة الخارجيـة حيـث يعـزى تحـسن االداء االقتـصادي للـدول 

 البحـث الـى التعريـف بتـاثير سياسـات التجـارة الخارجيـة علـى يهـدف. المتقدمة الى زيادة صادراتها

قيم الصادرات واالسـتيرادات مـن الـسلع الزراعيـة والغذائيـة وتتركـز مـشكلة البحـث فـي كـون اعتمـاد 

العراق على تمويل استيراداته التي اغلبها مواد استهالكية وغذائية من قيم الـصادرات النفطيـة فقـط 

ــيم صــادرات المــو. ــة بالتذبــذب خــالل اعــوام الدراســة وشــكلت نــسب لقداخــذت ق اد الغذائيــة والزراعي

متفاوتة من اجمالي قيم الصادرات اال انها اتجهت الى الزيادة بعد االحداث االخيرة بسبب رفع قيـود 

التــصديروخاصة صــادرات القطــاع الخــاص، امــا قــيم اســتيرادات المــواد الغذائيــة اتجهــت الــى الزيــادة 

وبالنــسبةلقيم الميــزان التجــاري للــسلع الغذائيــة والزراعيــة فكانــت ســلبية .ات اكثــر مــن قــيم الــصادر

ــيم )2001، 99، 98(لجميــع ســنوات الدراســة عــدا االعــوام حيــث زادت فيهــا قــيم الــصادرات علــى ق

االســتيرادات وعلــى الــرغم مــن ان ذلــك يعكــس مــستوى انتــاجي عــالي للقطــاع الزراعــي خــالل تلــك 

 ايجابيا على قيم الميـزان التجـاري العـام ،واخيـرا فـان للقطـاع الخـاص السنوات االان ذلك لم ينعكس

دورا في مجال التجـارة الخارجيـة ينبغـي التركيـز عليـه كمـا يجـب التـشجيع علـى اسـتيراد مـستلزمات 

  . االنتاج لغرض نمو الصناعات الزراعية وزيادة االنتاج وتحقيق فائض لعملية التصدير
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trade values of exports and imports of agricultural goods and food 
concentrated research problem in the fact that the country's dependence 
on import financing, which mostly consumption goods and food value of 
oil exports only. The values of exports of foodstuffs and agricultural 
Oscillation during their years of study and formed different ratios Of the 
total export values but they tended to increase after the recent events 
because of the lifting of restrictions exports for the private sector, either 
the values of imports of foodstuffs have tended to increase more than 
export values. The trade balance for food and agricultural commodities 
were negative for all except the last years of schooling (98, 99 , 2001) 
increased the export values to the values of imports and despite the fact 
that this reflects the high production level of the agricultural sector during 
those years but this did not reflect positively on the values of general trade 
balance, and finally the role of the private sector in foreign trade should 
focus must also Encourage the import of production requirements for the 
growth of agro-industries and increase production and achieve a surplus 
for export process. 

  

   :المقدمة
 اھمية البحث

تـساهم التجـارة يعد موضوع التجارة الخارجية من المواضيع المهمة فـي التحليـل االقتـصادي حيـث      

الخارجية بدور مهم في ربط القطاعات االقتصادية مع بعضها وتامين االحتياجات االساسية للمواطنين 

تجـات النهائيـة لتلـك القطاعـات هـذا وباالضـافة ومستلزمات االنتاج فضال عـن دورهـا فـي تـصريف المن

 وتـوفير خـزين الى ان التجارة تشمل ايضا حركـة واسـعة لالفـراد وراس المـال والخبـرات الفنيـة واالداريـة

  ونمـو القطاعـات االقتـصادية،وبالتالي تعمل التجـارة علـى تكامـل االسـواق الدوليـةمن العمالت االجنبية

ارة المواد الزراعية والغذائية من اهم فقرات التجارة العامـة للبلـد لكونهـا  وتعد تج.تنميةوتحريك عجلة ال

  .تتعلق بسد حاجة الطلب المتزايد من تلك السلع من اجل توفير امن غذائي للمواطنين

  :ھدف البحث
ــاثير سياســات التجــارة الخارجيــة علــى قــيم الــصادرات واالســتيرادات  يهــدف البحــث الــى       معرفــة ت

  .لزراعية والغذائية لما تشكل من اهمية لالقتصاد العرقيللمنتجات ا

  :مشكلة البحث
صـادرات القطـاع النفطـي فـي تمويـل اسـتيراداته ان مشكلة البحث تاتي مـن اعتمـاد البلـد علـى قـيم     

 خاصة خالل مدة التسعينات اكبرمن استيراد مواد انتاجيةمن المنتجات الزراعية والغذائية االستهالكية 



 2009/العدد الخامس والسبعون         ...................................     مجلة اإلدارة واالقتصاد
 

 3

   .دهاوما بع

  فرضية البحث 
المتبعـة تكـون تاثيراتهـا ايجابيـة علـى قـيم والغذائيـة   للـسلع الزراعيـةان سياسة التجـارة الخارجيـة     

إضافة الى قيم الميزان التجاري الزراعي بحيث يودي ذلك الـى انتفـاع البلـد مـن ستيرادات االصادرات وال

 صـادرات القطـاع النفطـي فـي تمويـل اسـتيراداته تجارته الخارجية لتلك السلع وتقليل مـن اعتمـاده علـى

  . ومشاريعه التنموية

  :اسلوب البحث 
 يعتمد البحث على الجانب النظري في تحليله لسياسة التجارة الخارجية للسلع الزراعيـة فـي العـراق    

 من خالل معرفة قيم الصادرات واالستيرادات وحساب اهميتهـا النـسبية بالنـسبة) 2004-1990(للمدة 

وتم الحصول على البيانات من جهات رسمية مثل البنك المركـزي . للصادرات واالستيرادات الكلية للبلد 

   . االخرى والمصادر الكتبالعراقي ووزارة التخطيط اضافة الى

  :ھيكلية البحث
     يتضمن البحث محورين يشتمل االول على مواضيع تعريف بالتجارة الخارجية اهميتهـا ونظرياتهـا 

الثــاني يــشتمل علــى تحليــل لــسياسة التجــارة الخارجيــة للــسلع حورياســة التجــارة الخارجيــة، امــا الموس

الزراعية والغذائية قبل واثناء فترة الحصار وتحليـل هيكـل التجـارة الخارجيـة لتلـك الـسلع مـن خـالل قـيم 

  . الصادرات واالستيرادات وقيم الميزان التجاري ومن ثم االستنتاجات والتوصيات
 
  تعريف بالتجارة الخارجية :االولحورلما

 اهمية التجارة الخارجية: ًاوال
ترتبط اقطار العالم مع بعضها البعض ارتباطا وثيقا عن طريـق التجـارة فلـيس هنـاك قطـر يـستطيع     

ان ينــتج مــن الــسلع والخــدمات كــل مــا يحتاجــه حتــى لــو كــان هــذا البلــد متقــدم صــناعيا ، فهــذا ســبب 

رة بــين البلــدان ،لقــد زاد حجــم التجــارة الدوليــة خــالل العقــود االخيــرة مــن هــذا القــرن رئيــسي لقيــام التجــا

   .1بنسب فاقت معدل الزيادة في االنتاج والدخل العالميين

  لكونهـا تملـكوان للتجارة الخارجية اهمية كبيرة بالنسبة للبلدان النامية اكثر من البلدان المتقدمـة     

حيث تعتمد علـى الـصادرات بالدرجـة االولـى فـي تكـوين راس المـال مـن  المواد االوليةكميات وفيرة من 

                                                 
مبادئ االقتصاد المكلي ، وزارة التعليم العالي والبحث ) الجزء الثاني(عبد المنعم السيد علي ، مدخل في علم االقتصاد  ) 1

 208ص.1984ة جامعة الموصل العلمي ، مطبع
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 وخـــصوصا الـــصادرات مـــن المـــواد االوليـــة التـــي تحتاجهـــا الـــدول ،2اجـــل عمليـــة التنميـــة االقتـــصادية

  .الصناعية

 فــي حجمهــا ومكونــات المــواد والــسلع كمــا عملــت التجــارة فــي العــراق علــى تحقيــق قفــزة كبيــرة     

المــستوردة والمــصدرة خــالل الــسبعينات والثمانينــات ولعــل مــا يــشير الــى كفــاءة تنفيــذ الخطــط والبــرامج 

االستيرادية خالل العقدين المذكورين واقع النمو السنوي لتطور اجمالي قيمة الواردات الى القطر حيث 

ًحيث كانت التوجهات المعتمدة انذاك هو دعم االنتـاج الـوطني وجعـل االسـتيراد مكمـال  3%)7.5(بلغت 
  .لها

  نظريات التجارة الخارجية:  ثانيا
علـى انتـاج الـسلع جميعهـا لـذا من المعـروف انـه ليـست جميـع االقطـار متـساوية مـن حيـث قـدرتها    

وتحـصل غيرها مـن أفـضلفانها تنتفع من تخصصها في انتاج السلع التي تـتالئم مـع اوضـاعها بـشكل 

علــى احتياجاتهــا االخــرى مــن الــسلع عــن طريــق التبــادل التجــاري مــع بــاقي االقطــار وهــذا مــا يــسمى 

 أي اخـــتالف التكـــاليف 4)يكـــاردور(ها االقتـــصادي االنكليـــزي وهـــذه النظريـــة وضـــع )المزايـــا النـــسبية(بــــ

وان ما يحـدد هـذه التكـاليف هـو االنتاجيـة النـسبية للعمـل وعليـه النسبية لالنتاج في االقطار المختلفة 

وتعبـر هـذه النظريـة . البلـد المعنـييتم تحديد أي السلع يتم تصديرها واي السلع يتم استيرادها مـن قبـل

  . الخارجية تفسير التجارةن الكالسيك في يعن رائ االقتصاد

ــة  ــام التجــارة الخارجي ــة اخــرى تفــسر اســباب قي ــاك نظري ــةوهن ــة للتجــارة الخارجي ــة الحديث  وهــي النظري

هي ان التجارة تاتي من امتالك االقطار مقادير متباينة مـن مـوارد 6)هكشر(استاذهو 5)اوهلين (للعالمان

حيـث يوكـد علـى دور عوامـل االنتـاج ويعتبر ذلك اسـلوب اكثـر فائـدة مـن االسـلوب الكالسـيكي االنتاج 

ن مقـادير وبـيواسـعار عوامـل االنتـاج مـن جهـة ودراسة العالقة المتبادلة بـين اسـعار الـسلع والخـدمات 

وانتاجها من جهة اخرى فتنتفع االقطار من التجـارة فيمـا بينهـا مـن االخـتالف فيمـا يتـوفر هذه العوامل 

ــد الــذي يمتلــك مــورد االرض ويقــل لديــهمــن  ســتكون منتجاتــه التــي  عنــصر العمــل المــوارد فمــثال البل

فـة فـي العمـل مرتفعـة تستعمل االرض بكثافة رخيصة نسبيا بينما تكون منتجاته التـي تحتـوي علـى كثا

                                                 
بحث ، وزارة التعليم العالي وال) نظريات ،مبادئ ، وسياسات( يحيى غني ، وامال شالش ،التنمية االقتصادية  النجار،2)

 457 ص 1991العلمي ، مطبعة جامعة الموصل 
 
 146 ص2001) جمھورية العراق (الزراعية ، السياسات الزراعية العربية في عقد التسعينات المنظمة العربية للتنمية  ) 3

4)B.Sodersten, International Economics, (Macmillan,London,1970)Part One. 
5)B.Ohlin, Interregionl and International Trade, Harvard University Press,Campridge, 1935.  
6)E. Heckscher, (The Effect of International TradeOnThe Distribution of Income), Reprinted in 
American Economic Association, Readings in The Theory of International Jrade, The 
Blakiston Co., PhiLadelpyLadelphia 1949.pp. 272- 300 . 
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لذلك سيـصدر الـسلع التـي تكـون نـسبة االرض فيهـا مرتفعـة مثـل الـسلع الزراعيـة والغذائيـة فـي نسبيا 

تلــف هــذه النظريــة عــن وهكــذا تخ.  7كالــسلع الــصناعية حــين يــستورد ســلع تكثــر فيهــا نــسبة العمــل 

النظرية االكالسـيكية بانهـا تعطـي تفـسير اكبـر وادق للتجـارة الخارجيـة فهـي توكـد علـى عـدد اكبـر مـن 

   .عوامل االنتاج بدل من التكاليف النسبية فقط

  

  سياسة التجارة الخارجية:ثالثا
تنظــيم عالقــات تعــرف سياســة التجــارة الخارجيــة بانهــا مجموعــة اإلجــراءات التــي تعتمــدها الدولــة فــي 

وتعتبر ذات اهمية كبيرة وخاصة للدول النامية حيث ان صادرات المـواد االستيراد والتصدير مع الخارج 

االولية تمثل النسبة االكبر من عوائدها والمصدر الرئيسي للفائض االقتصادي لاليفـاء بمتطلبـات البلـد 

 الخارجيــة اهميــة خاصــة فــي مواجهــة ولــسياسة التجــارة. مــن الــسلع الراســمالية والخبــرات المــستوردة 

ومن الجـدير بالـذكر ان سياسـة .  8 وتقليل االثار السلبية الناجمة عن تقلباتها اوضاع السوق الدولية

رى مثـل الـسياسة االنتاجيـة والـسياسة التجارة الخارجية ترتبط مع عدد من الـسياسات االقتـصادية االخـ

     .التسويقية وسياسة اسعار الصرف وسياسة االستقرار الدولية

  

  
 الغذائيةو الزراعية الخارجية للسلعالتجارة سياسات :الثانيحورالم

  في العراق
لقــــد كــــان العــــراق قبــــل فــــرض الحــــصارعليه مــــن الــــدول المــــستوردة للــــسلع االنتاجيــــة والــــسلع      

 ممـا جعلـهوكانت صادرات النفط الخام هي التي تسد العجز الحاصل فـي الميـزان التجـاري ،يةاالستهالك

ــزان  ــزان التجــاري ســيكون ســالبا وكــذلك الحــال فــي المي ــنفط فــان المي ــا امــا مــن دون صــادرات ال موجب

،ويعود سبب ذلك الى تدني االنتاج المحلي بشكل عام واالنتاج الزراعي بشكل خاص  التجاري الزراعي

يـؤدي الـى وجـود عجـز  وبسبب وجود طلب محلي كبير على السلع والخدمات والمنتجـات الغذائيـة ممـا

كبيــر بــين الطلــب واالنتــاج المحلــي وعلــى هــذا االســاس تقــوم التجــارة بتغطيــة هــذا العجــز عــن طريــق 

   .االستيرادات 

 كان وما يزال يعطي األولوية   وانطالقا من ايمان العراق بوحدة االقتصاد العربي والتجارة العربية فانه 

لتوريــد حاجاتــه مــن الــسلع الغذائيــة ومــن مــستلزمات االنتــاج الزراعــي مــن الــدول العربيــة مثــل مــصر 

                                                 
 215،مصدر سبق ذكره ، ص) الجزء الثاني(عبد المنعم السيد علي ، مدخل في علم االقتصاد  ) 7
 475النجار، يحيى غني ، وامال شالش ،التنمية االقتصادية،مصدر سبق ذكره ، ص ) 8
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االتفاقيــة العامــة  واالردن وســوريا والــسعودية والــسودان والجزائــر وتــونس ولبنــان ،وشــارك العــراق فــي

ــة ارةللتجــ ــة الكمركي ــ)الكــات( والتعريف ــاف ــة االربعين ــان ي نهاي ــؤمن ب ــسبل أفــضلت حيــث ان العــراق ي  ال

للتعامل مع هذه المنظمة من خالل تشكيل تكتل اقتصادي عربي يعزز سوق عربية مـشتركة، هـذا ولـم 

  .ه انذاكيكن للعراق حرية الدخول في منظمة التجارة الدولية بسبب قيود الحصار المفروض علي
 

  التجارة الخارجية اثناء فترة الحصار:اوال
  على العراق مما ادى الى تقييـد الـصادرات الحصار االقتصاديفرض  1990 عام آبًتداء من اب      

والواردات على كافـة الـسلع ومنهـا الـسلع الزراعيـة واصـبح واقـع الحـال التـصدير هـو فـي جزئـه الكبيـر 

وقيع  بعد ت،و من الصادرات والوارداتاألعظممقيد بقرارات مجلس االمن مما نتج عن ذلك توقف الجزء 

اصـبح اسـتيراد المـواد الغذائيـة مرتبطـا بالبطاقـة التموينيـة، ممـا ادى الـى ان  1996مذكرة التفـاهم عـام

أي (تلجا الدولة الى رفع كل الرسوم المفروضة على اسـتيراد الـسلع بـشكل عـام والغذائيـة بـشكل خـاص

لع الغذائيـة لمواجهـة  مـن الـساكبرقـدر الدخـال خالل تحفيزالموردين من)تشجيع استيراد القطاع الخاص

ان ســـنوات الحـــصارحددت معـــالم واهـــداف سياســـة التجـــارة الخارجيـــة للـــسلع   .الطلـــب المحلـــي عليهـــا

  9 : ضمن التوجهات االتية والغذائيةالزراعية

اجي بمـا يحقـق االكتفـاء الـذاتي اوال والعمـل التوسع في االنتاج وزيادة التنـوع النـسبي للـنمط االنتـ -1

  .التي تحقق الموارد المالية للقطرعلى تحقيق فائض انتاجي لتنمية حركة التصدير لتنويع المصادر 

اعتماد صـيغة البـرامج الوطنيـة لتطـوير زراعـة المحاصـيل االسـتراتيجة وكـذلك المنتجـات الحيوانيـة  -2

 ،االنتـاج لقطـاع الـدواجن لزيـادة املموسـالـذي حقـق نجاحـا )ن مثل برنامج اعادة تاهيل قطـاع الـدواج(

 . االعتماد على االستيرادات ل وتقلي وتحقيق فائض للتصديربهدف تحقيق االكتفاء الذاتي

توجــه البحــوث العلميــة الزراعيــة باتجــاه ادخــال محاصــيل زراعيــة جديــدة لتغطيــة حاجــة الــصناعات  -3

نــت والتــزال مــستوردا لهــذه المــواد والعمــل علــى اســتيراد مــستلزمات العراقيــة مــن المــواد االوليــة التــي كا

االنتاج بدل من السلع االستهالكية بهدف تطوير االنتاج وتنمية القدرة على منافـسة اصـحاب الخبـرات 

 .في االسواق العالمية

ر بناء اسطول نقل حـديث بـضمنه الـشاحنات المبـردة والمجمـدة لنقـل الـسلع الـسريعة التلـف لتـوفي -4

 .السلع في كل مكان وزمان وعدم تسويقها باسعار عالية

 ، والتـي  بالتـدفق الـى الخـارج بـدات صـادرات العـراق20/5/1996 بتـاريخ بعد توقيـع مـذكرة التفـاهم   

 حاجـات ومنهـا  القطركان اغلبها الصادرات النفطية حيث ان النفط المصدر الوحيد الممول الستيرادات

                                                 
 147 ، صالمنظمة العربية للتنمية الزراعية ،مصدر سبق ذكره )9
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 تعيــق ال يخفــى ان هنــاك بعــض العراقيــل كانــتو. ومــستلزمات انــسانية اخــرىدواء الــغــذاء وكالاساســية 

ان الواردات عـن طريـق هـذه منها تنفيذ العقود المبرمة لتنفيذ هذه االتفاقية بين العراق واالمم المتحدة 

يـتم اسـتيراده اليغطـي   مـاوانالمذكرة اصبحت تشكل معظم واردات القطر منـذ تـاريخ البـدء بتطبيقهـا ، 

جزء يسير من حاجات العراق الفعلية اضـافة الـى طبيعـة مـذكرة التفـاهم المرتبطـة بفتـرة سـت اشـهر اال 

يبـين تطـور ) 1(والجـدول رقـم ،لتطبيق كل مرحلة مما اليساعد على التخطيط بعيـد او متوسـط المـدى 

لتـي تـشكل قيم الصادرات واالستيرادات والميزان التجاري حيث استبعدت منها صـادرات الـنفط والمعـادن ا

النسبة االكبر مـن الـصادرات لمعرفـة القـيم الحقيقيـة للميـزان التجـاري كمـا وان صـادرات الـنفط تتـضمن 

التعريفــة الكمركيــة فــي حــين التتــضمن الــصادرات االخــرى التعريفــة الكمركيــة نظــرا لحريــة انتقــال الــسلع 

اضافة الـى نـه يحتـوي درةباالضافة الى اتباع سياسات مثل اعتماد اسعار صرف تشجيعية للسلع المص

ي الجــدول علــى نــسب مــساهمة قــيم كــل مــن الــصادرات واالســتيرادات مــن قيمــة النــاتج المحلــي االجمــال

حيث يالحـظ مـن الجـدول ان تـاثير قـيم االسـتيرادات كبـر مـن قـيم الـصادرات فـي االقتـصاد العراقـي مـن 

وقــد بلــغ اعلــى تــاثير . ط خــالل االهميــة النــسبية حــسب الــسنوات وبعــد اســتبعاد قــيم صــادرات الــنف

 حيـــث بلغـــت نـــسب 1998للـــصادرات واالســـتيرادات علـــى قيمـــة النـــاتج المحلـــى االجمـــالي خـــالل عـــام 

  .على التوالي) %13.27(و%) 3.72(المساهمة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 )1(رقمجدول 

 ونسب مساهمتها من قيمة الناتج المحلي االجمالي باالسعار الثابتةتطورقيم صادرات واستيرادات 
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  )القيم بااللف دينار()2004-1990(والميزان التجاري للسلع بشكل عام للمدة 1988سنة ل

 السنوات
الناتج المحلي 

 GDPاالجمالى

  قيم الصادرات

 االجمالية

  االهمية

 % النسبية
  قيم االستيرادات

  االجمالية

  االهمية 

 %النسبية
 الميزان التجاري

1990 16373400 121861 0.74 1502647 9.18 1380786- 
1991 7135000 35056 0.49 186358 2.61 151302- 
1992 8964000 15049 0.17 206193 2.3 191144- 
1993 13318000 14214 0.11 415033 3.12 400819- 
1994 12703000 12664 0.1 276499 2.18 263835- 
1995 10377000 15508 0.15 282884 2.73 267376- 
1996 15528000 35013 0.23 231592 1.49 196579- 
1997 18926000 36670 0.19 184809 0.98 148139- 
1998 1864000 69383 3.72 247368 13.27 177985- 
1999 21062000 103728 0.49 432273 2.05 328545- 
2000 23181000 83057 0.36 721396 3.11 638339- 
2001 25533000 93937 0.37 1364991 5.35 1271054- 
2002 40222700 70413 0.18 1835256 4.56 1764843- 
2003 26990400 540037 2 3087815 11.44 2547778- 
2004 - 110134 - 6621697 - 6511563- 

البنـــك المركـــزي العراقـــي ،المديريةالعامـــة لالحـــصاء واالبحـــاث ،احـــصاء ميـــزان المـــدفوعات ،احـــصاءات التجـــارة : المـــصدر
  )2004-1990 (الخارجية

  الصادرات والواردات باالسعار الرسمية - 
 (CIF) قيمة االستيرادات على اساس- 
   الصادرات بدون المنتجات النفطية - 

  

 ھيكل التجارة الخارجية للسلع الزراعية والغذائية في العراق:ثانيا 
    : والغذائيةالمنتجات الزراعيةمن صادرات لا-1

اق من المنتجات الزراعية المواد الغذائية التمور بالدرجـة االساسـية واللحـوم تمثل صادرات العر        

 الـى مستحـضرات غذائيـة متنوعـة بموجـب إضـافةبانواعها ومنتجات االلبان والبيض والحبوب والـسكر 

رغــم انــه التوجــد عمليــة تــصدير خــالل فتــرة التــسعينات بــسبب و ،10التــصنيف الــدولي الموحــد للتجــارة

                                                 
ميزان المدفوعات ،احصاء التجارة المديرية العامة لالحصاء واالبحاث ، احصاء البنك المركزي العراقي،   )10

 )2003-1990(الخارجية
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الحصار اال انه يتم التصدير حسب الفائض من االنتاج عن االستهالك للقطاع الخاص، كمـا ان هنـاك 

البلد  الصادرات قيم )2( رقمالجدولويوضح . )عمليات التهريب(تصدير غير مسيطر عليه عبر الحدود 

                      . ونسب مساهمتها من الصادرات الكلية للبلد من المنتجات الغذائية

  )2(  رقمجدول

  )2004-1990( للمدة قيم صادرات واستيرادات العراق والميزان التجاري للسلع الغذائية

 )يناربااللف د (                                             

 السنوات
  صادرات المواد

 الغذائية والزراعية

  االهمية

 %النسبية

  المواد استيرادات

 والزراعيةالغذائية
 الميزان التجاري %النسبية االهمية

199023853 19.5 402058 27 378205- 

199116013 45.7 42079 23 26066- 
19924779 31.7 51939 25 47160- 

19933480 24.5 261127 63 257647- 

1994346 2.7 166722 60 166376- 
19952853 18 183364 65 180511- 

199616787 48 135424 58.5 118637- 
199717718 48.3 77000 41.7 59282- 

199836928 53 24493 10 12435 
199956173 54 40794 9.4 15379 
200034063 41 46233 6.4 12170- 
200156513 60 39263 3 17250 
200246296 65.7 55737 3 9441- 
2003156703 29 157343.5 5 641- 

200411066 10 227044 3.4 215978- 

 )1990-2004(المديرية العامة لالحصاء واالبحاث ،قسم احصاء ميزان المدفوعات ،الميزان التجاري :المصدر 
  . )لسنوات مختلفة(ءيات التجارة الخارجية حسب المواد وزارة التخطيط والتعاون االنمائي،احصا-         

     الصادرات واالستيرادات باالسعار الرسمية       
 (CIF)   االستيرادات على اساس        

 فمـن خـالل مالحظـة نـسب مـساهمتها آلخـروبشكل عام تمتاز القيم المصدرة بالتذبذب من عام        

 1994 انهـا وصـلت الـى ادنـى قيمـة خـالل عـام )2( رقـملجـدولمن اجمالي الـصادرات الموضـحة فـي ا

من اجمالي الصادرات ثم %)2.7(وبنسبة مساهمة ) الرسمية باألسعارمقيمة (الف دينار  )346(فبلغت
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لـــف دينـــار وبنـــسبة ا)156703( فبلغـــت2003اســـتمرت بالتذبـــذب لتـــصل اعلـــى قيمـــة لهـــا خـــالل عـــام

خـالل فتـرة مـا بعـد الحـرب بـسبب رفـع جميـع القيـود حيث زادت الصادرات بـشكل عـام %) 29(مساهمة

خـالل  دوالر/دينـار)1936 (باالضافة الى ارتفاع اسعار المواد والسلع وارتفاع اسعار الصرف الـى عنها

، وتشكل الفواكه والخضر النـسبة االكبـر مـن قـيم صـادرات المـواد الغذائيـة مـن بعـد التمـور 2003عام 

الجــزء االكبــر مــن بــاقي القطاعــات االخــرى وال توجــد صــادرات كمــا وتــشكل صــادرات القطــاع الخــاص .

وذلك الن ما ينتج منها يستهلك بشكل مباشر اوبعـد تـصنيعه كمـا )الحكومي(بكميات كبيرة للقطاع العام

في البرامج الحكومية مثل اعادة تاهيل قطـاع الـدواجن الـذي اسـتنفذ مـا تـم انتاجـه مـن محـصول الـذرة 

صدير قسم كبير منه، وكمـا حـصل فـي توزيـع الفـائض مـن الـرز علـى ذوي الصفراء حيث كان يتوقع ت

وبكميات كبيرة وباسعار رمزية ضمن سياسةدعم سعرالمستهلك، وانخفضت )الموظفين (الدخل المحدود 

مـن اجمـالي الـصادرات  %)10(الف دينـار وبنـسبة مـساهمة ) 11066(الى2004الصادرات خالل عام 

كــزي دوالر حيــث حــافظ البنــك المر/دينــار 1445الــى رســعر صــرف الــدوالرالكليــة ويعــود ذلــك الــى استقرا

 .11العراقي على استقرارا نسبيا لسعر الصرف عن طريق مزادات العملة المقامة فيه 
  

 :والغذائية نتجات الزراعية الم منستيراداتاال-2
وبعـد )باسـتثناء اسـتيرادات القطـاع الخـاص( لم يكن بامكان العراق خالل فترة الحصار ان يـستورد     

تطبيق مذكرة التفاهم ايضا قيدت استيرادات العراق وجعلته مقتصرا على السلع الغذائيـة والمـواد الطبيـة 

ايـضا اسـتيرادات )2(رقـم الزراعـي ويبـين لنـا الجـدولوبعض المستلزمات االنسانية ومستلزمات االنتـاج 

 وهي ايضا تمتاز بالتذبذب مـن االستيراداتالعراق من المنتجات الغذائية ونسب مساهمتها من اجمالي 

مقيمـة باالسـعار (مليـون دينـار )261(فوصـلت الـى1993سـنة الخـرى  وبلغـت اعلـى قيمـة خـالل عـام 

الـى االسـتيرادات االسـتيرادات الكليـة وتعـود اغلـب هـذه ي  اجمالمن%)63( وبنسبة مساهمة  )الرسمية

القطاع الخاص وياتي من بعده القطاع االشتراكي ثم المختلط امـا بعـد تطبيـق مـذكرة التفـاهم انخفـضت 

 المبالغ المخصصة للمواد الغذائية بسبب تحول البلد الى استيراد مواد و مـستلزمات اساسـية باالضـافة

 الــى التركيــز علــى اســتيراد مــستلزمات باإلضــافة أنواعهــال الــسيارات بمختلــف الــى المــواد الغذائيــة مثــ

االنتاج الزراعي بدل من السلع االستهالكية الغراض تنشيط الصناعات الغذائية الزراعية في البلد ممـا 

ادى الى انخفاض نسبة مساهمة استيرادات المواد الغذائية من االستيرادات العامة للبلـد كمـا سـنتطرق 

ستيراد مستلزمات االنتاج الزراعـي كمـا كانـت مـذكرة التفـاهم تخـضع الـى سلـسلة طويلـة ومعقـدة مـن ال

 المتحــدة علــى العقـود التــي تبرمهـا الدولــة مــع األمـماإلجـراءات والــى موافقـة لجــان مختــصة تابعـة الــى 

                                                 
  .2004المديرية العامة لالحصاء واالبحاث التقارير االقتصادية الشھريةلعام البنك المركزي العراقي،  ) 11
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سبب مراحـل الشركات الموردة حيث ان هذه العقود تتم خالل الربـع االول والربـع الثالـث مـن كـل عـام بـ

 اشـهر،وتتم االسـتيرادات لتغطيـة مفـردات البطاقـة ةتطبيق مذكرة التفاهم حيث ان كل مرحلة تغطـي سـت

اسـتيرادات المـواد قـيم التموينية مثل الحنطة والرز والـسكر والـشاي وحليـب االطفـال والبقوليـات وبلغـت 

هـــذا وتـــشكل اســـتيرادات )مقيمـــة باالســـعار الرســـمية(مليـــون دينـــار)157.3 (2003 الغذائيـــةخالل عـــام

الحبوب  النسبة االكبـر مـن اسـتيرادات المـواد الغذائيـة خـالل فتـرة الحـصاراما بعـد الحـرب االخيـرة قلـت 

نــسبة اســتيراد المــواد الغذائيــة اضــافة الــى انخفــاض اســعارها واالتجــاه نحــو اســتيراد ســلع اخــرى مثــل 

  .السيارات الحديثة وكذلك االجهزة الكهربائية

عــن عــام %)44.3(مليــون ديناروبنــسبة ارتفــاع )227(الــى2004الســتيرادات خــالل عــام عــت اتفراو   

اما الدول التي يتم االستيراد منها فهـي كثيـرة %).3.4 (كانت االان مساهمة المواد الغذائية منها2003

خــصوصا بعــد مــذكرة التفــاهم مثــل فرنــسا واســتراليا وتايلنــد والبرازيــل والهنــد والــصين وكوريــا وسويــسرا 

 .اضافة الى الدول العربية مثل مصر واالردن واالمارات 
 
 : يالواردات من مستلزمات االنتاج الزراع-3

 التــي لهــا اثــار اقتــصادية فــي لقــد زادت المبــالغ المخصــصة الســتيراد مــستلزمات االنتــاج الزراعــي    

 مـــستلزمات  فــي حـــين ان قــيم  صــادرات،تــشجيع وتطويراالنتــاج الزراعــي ونمـــو الــصناعات الزراعيــة

االنتاج الزراعي تكاد تكـون معدومـة لكـون العـراق يـستورد تلـك المـستلزمات وبكميـات كبيـرة ، ونالحـظ 

يبـين )3(رقم ايضا تاثير المبالغ المخصصة للقطاع الزراعي ضمن تخصيصات مذكرة التفاهم والجدول 

االسمدة واالعالف ( مفرداتهاوالتي تشمل)مقيمة باالسعار الرسمية(لنا قيم استيرادات مستلزمات االنتاج

والبذور ومواد خام حيوانية ونباتية والمكائن الزراعية مع ادواتها االحتياطية وبـيض التفقـيس ومركـزات 

،ونالحظ اتجاه هذه القيم الى التزايد بعد تطبيق مذكرة التفاهم الستيراد تلك المستلزمات لغـرض )اعالف

 المنتجـات الزراعيـة كمـا فـي برنـامج اعـادة تاهيـل الـدواجن استخدامها الغراض البرامج الوطنية لتاهيل

  . 1997خالل عام 

ــد علــى اســس تنافــسية ضــمن حــدود  ــاج الزراعــي بالتعاق ــات اســتيراد مــستلزمات االنت ــتم اتفاقي هــذا وت

الحصار االقتصادي واالتفاقيات الدولية حيث هناك عدد كبير نسبيا من مستلزمات االنتاج يستورد من 

االردنيـة وكثيـر مـن هـذه المـستلزمات ذات منـشا غيـر اردنـي وانمـا  -الل االتفاقية العراقيةاالردن من خ

 .فقط تجمع هناك ويتم تصديرها الى العراق 

كمــا قامــت الجزائــر بتجهيــز العــراق بالحاصــدات والــساحبات باالضــافة الــى دول عربيــة اخــرى مثــل     

تجهيــز المــضخات والمبيــدات والبــذور فكانــت مــصر وتــونس ولبنــان ومــن الــدول االجنبيــة التــي قامــت ب
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ويتوقف االسـتيراد مـن الـدول حـسب شـروط التعاقـد والتـسهيالت واالسـعار التـي ، الصين وفيتنام والهند

  .تقدمها الشركات العالمية

  )3( رقمجدول

 )2004-1990(قيم االستيرادات من مستلزمات االنتاج الزراعي للمدة 

  لمستلزماتاجمالي استيرادات ا السنوات   

 )بااللف دينار (  الزراعية
1990 18201 
1991 791 
1992 2475 
1993 27623 
1994 7771 
1995 9554 
1996 13957 
1997 18372 
1998 54151 
1999 9101 
2000 12291 
2001 8952 
2002 1036 
2003 4385 
2004 2892 

تقريــر قطــر العــراق (مــة منطقــة التجــارة الحــرة العربيــة الكبــرى امكانيــة التكامــل الزراعــي العربــي فــي ضــوء اقـا: المــصدر
 76،ص1999بغداد ،حزيران )
 )لسنوات مختلفة(يات التجارة الخارجية حسب الموادئاحصا التجارة، إحصاءدائرة وزارة التخطيط والتعاون االنمائي،-
 تمثل استيرادات القطاع الخاص فقط)2004-2002( المدة-
  االسعار الرسميةاالستيرادات مقيمة ب-

  

 :  الزراعيالميزان التجاري-4
 خـالل مـدة الدراسـة مـن سـنة الخـرى لقـيم االسـتيرادات والـصادرات نا فيما سبق وجود تذبذبظالح     

ويعود ذلك الى طبيعة الطلب المحلي على تلك الـسلع هـذا وال تتـضمن الـصادرات قـيم صـادرات القطـاع 

 ســلبيا بــسبب تفــوق قــيم االســتيرادات  كــانري للــسلع بــشكل عــامالميــزان التجــاان النفطــي لــذلك نالحــظ 

وهــذا يعكــس اعتمــاد ) 1(كمــا مبينــة فــي الجــدول رقــم)مقيمــة باالســعار الرســمية (علــى قــيم الــصادرات 

 واســتخدامها فــي تمويــل العمليــات  بالدرجــة االولــىاقتــصاد العــراق علــى قــيم صــادرات القطــاع النفطــي



 2009/العدد الخامس والسبعون         ...................................     مجلة اإلدارة واالقتصاد
 

 13

 .جميع القطاعات االقتصادية االخرىنفاق الحكومي في االقتصادية مثل االستيراد واال

ميزان التجاري سـلبي ايـضا فـي جميـع سـنوات الدراسـة عـدا الاما بالنسبة للجانب الزراعي فكان        

فكانت بها قيم الميزان ايجابيـة حيـث فاقـت قـيم الـصادرات قـيم االسـتيرادات  )2001، 99، 98( االعوام

 والجــدول  صــادرات المــستلزمات االنتاجيــة معدومــة قياســا باالســتيراداتكانــتوبالنــسبة للمــواد الغذائيــة 

 .يبين قيم الميزان التجاري للسلع الزراعية الغذائية ) 2(رقم

والتـي يمكننـا  )عدا االعـوام المـذكورة سـابقا ( وهذا بدوره يعكس المستوى المتدني لالنتاج الزراعي    

 وهـذا ر فائـضا اقتـصاديا مـن اسـتيراد وتـصدير المـواد الغذائيـةخالل تلـك الـسنوات قـد وفـالقول ان البلد

ــادة االنتــاج وتطــور الــصناعات المحليــة الزراعيــة امــا بــاقي  يعــود الــى توســع المــشاريع الزراعيــة وزي

   .سنوات الدراسة فقد شهدت تدني لمستوى القطاع الزراعي وعدم مقدرته على سد الطلب المحلي

  

  :االستنتاجات والتوصيات
  :تنتاجاتاالس
تحليــل اقتـصادي للتجــارة الخارجيــة للـسلع الغذائيةوالزراعيــة فــي (مـن خــالل الدراسـة الموســومة        

  :يمكن التوصل الى االستنتاجات التالية)) 2004-1990(العراق للمدة 

فـي تمويـل اسـتيراداته والتـي اعتماد البلد على صادراته بالدرجة االولى علـى القطـاع النفطـي  .1

اضافة الى تمويل بعض المشاريع التنمويـة البـسيطة وهنـاك صـادرات  سلع استهالكية اغلبها

 وهــذا يعــاكس ماجــاء فــي فرضــية مــن المنتجــات الزراعيــة مثــل التمــور بالدرجــة االساســية

  .البحث

 االكبر مـن بـاقي القطاعـات امـا القطـاع صادرات واستيرادات القطاع الخاص الجزء تشكل قيم .2

ادراته معدومة الن ما ينتجه يستهلك مباشرة او بعد استخدامه في بعـض الحكومي فتكون ص

 .المشاريع الصغيرة مثل مشاريع اعادة التاهيل

ان زيادة واردات البلد من مستلزمات االنتـاج الزراعـي سـيودي الـى نمـو الـصناعات الزراعيـة  .3

 .وزيادة االنتاج

حيـث فاقـت قـيم ) 2001 ،99 ،98(السنوات خالل  ايجابية الزراعيكانت قيم الميزان التجاري .4

 ويثبت ذلـك خالل تلك السنواتدل على توفر فائض انتاجى هذا يالصادرات على االستيرادات 

 اال ان ذلك لم ينعكس ايجابيا على قيم الميزان التجاري العام بعد استبعاد قـيم صحة الفرضية

 .صادرات القطاع النفطي
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  :التوصيات
  :ان نوصي بما ياتينتاجات السابقة فانه يمكن االستبناءا على      

مثــل مــشاريع تاهيــل  (تبنــي سياســات تطــوير االنتــاج الزراعــي ودعــم مــشاريعه االنتاجيــة .1

 .لغرض تحقيق فائض لعملية التصدير) الدواجن

 .الصناعات الزراعية وزيادة االنتاجنمواستيراد المستلزمات االنتاجية لتطوير .2

ع الخاص وذلـك لـدوره البـارز فـي عمليـات االسـتيراد والتـصدير علـى حـد تفعيل دور االقطا .3

 .سواء

تطــوير قطــاع النقــل مــن خــالل تــوفير الــشاحنات الحديثــة والمبــردة لكــون الــسلع الغذائيــة  .4

والزراعية سريعة التلف،اضافة الى وضع نظام تصدير حـديث تـتم فيـه ازالـة القيـود وتقليـل 

   . التجارة الخارجيةخطوات الروتين في مختلف حلقات

  

  :المصادر
جمهوريــة (المنظمــة العربيــة للتنميــة الزراعيــة ، الــسياسات الزراعيــة العربيــة فــي عقــد التــسعينات ) 1

  . 2001) العراق 

تقريـر قطـر (امكانية التكامل الزراعي العربي فـي ضـوء اقامـة منطقـة التجـارة الحـرة العربيـة الكبـرى  )2

  .1999بغداد ،حزيران )العراق 

البنك المركزي العراقي ،المديريةالعامـة لالحـصاء واالبحـاث ،احـصاء ميـزان المـدفوعات ،احـصاءات ) 3

  ).2004-1990(التجارة الخارجية 

المديريــة العامــة لالحــصاء واالبحــاث التقــارير االقتــصادية الــشهرية لعــام البنــك المركــزي العراقــي، ) 4

2004.  

مبـادئ االقتـصاد الكلـي ، وزارة ) الجـزء الثـاني( االقتـصاد عبد المنعم الـسيد علـي ، مـدخل فـي علـم) 5

         .1984التعليم العالي والبحث العلمي ، مطبعة جامعة الموصل 

، وزارة ) نظريــات ،مبــادئ ، وسياســات( النجــار، يحيــى غنــي ، وامــال شــالش ،التنميــة االقتــصادية )6

   1991التعليم العالي والبحث العلمي ، مطبعة جامعة الموصل 

 التجــارة الخارجيــة حــسب إحــصائيات دائــرة احــصاء التجــاري ، وزارة التخطــيط والتعــاون االنمــائي،)7

  .المواد
8)B.Sodersten, International Economics, (Macmillan,London,1970). 
 



 2009/العدد الخامس والسبعون         ...................................     مجلة اإلدارة واالقتصاد
 

 15

9)B.Ohlin, Interregionl and International Trade, Harvard University 
Press,Campridge, 1935. 
 
10)E.Heckscher, (The Effect of International TradeOnThe Distribution of 
Income), Reprinted in American Economic Association, Readings in The 
Theory of International Jrade, The Blakiston Co., PhiLadelpyLadelphia 
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