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 المقدمة

دعم الات تقدير هذا الجدال يعكس من جهةف . دعميعتبرأو بشكل أدق ما يجب أن   الدعممفهوم حول ًا الجدال دائرال يزال

  ولكن.للتجارة  2بها وتلك المشوهة  1 المسموح الدعمنواعأتشويش الصورة حول  يساهم هذا الجدل في من جهة أخرىو

 أمتد مفهوم الدعم ليشمل  مؤخرًا، لكن للمزارعين الحكومةهاالدعم عبارة عن دفعات نقدية تمنحيعتبر  عامبشكل 

آما أن البعض يعتبر إن التكاليف يجب أن . الل ميكانيكية السوقمن خ نقدية تيالتحوفرز ت التي  الحكوميةالسياسات

 بشكل آتجسيد للتكاليف هواعتبارن مؤخرَا أقترح تجميع المفاهيم المختلفة للدعم لك. جتماعيالدعم انوع من التصنف آ

بحاث وقروض  األدعمالدفعات المباشرة و: الدعم للقطاع الزراعي بطرق مختلفة منهاتقدم  الحكوماتآما إن  .عام

 .غيرهاوتخزين الوبرامج لبرامج ا

  من الخاسر من الدعم الزراعي األوروبي

 المزارعين األغنياء في  هم المستفيدين المباشرين من الدعم الزراعي أن األوربية الزراعية السياسةوايدرك صانع

 من آثار سياسات الدعم الزراعي في الدول األوربية لكن الماليين من المزراعين الفقراء في البلدان النامية يعانون

  . آإغراق السكر مثًالنتيجة اإلغراق الذي يسببه الدعم الزراعيالبلدان المتقدمة 

   اآلثار االقتصادية للدعم

 ففي الزراعة التأثير المباشر يشمل النمو واالستثمارآثار اقتصادية مباشرة وغير مباشرة بشكل ضمني يولد الدعم 

يؤدي إلى زيادة اإلنتاج وتخفيض السعر العالمي ستتنبأ النظرية االقتصادية أن الدعم الزراعي حيث .  والتجارةالزراعي

 الدعم الزراعي إلى تأثير من جهة أخرى يؤدي. وإحداث فوضى في األسواق العالمية وآذلك تخفيض الكفاءة االقتصادية

 )األسمدة والمبيدات (مدخالت اإلنتاجدعم  مثل  القطاع الصناعي وإلىاالتجاهين الصاعد والنازل منغير مباشر في 

تجاهين الصاعد والنازل من وإلى وبشكل مماثل يؤثر الدعم المباشر لال .  والغذائيةالصناعات الزراعيةدعم و

دعم المواصالت سوف يصب بشكل غير  أن االعتبارويجب أن نأخذ بعين  .الصناعات على اإلنتاج الزراعي والتجارة

دعم يمكن أن تخلق تأثيرات اقتصادية متباينة وذلك اعتمادًا إن األشكال المختلفة من ال .الزراعيةالتجارة مباشر في دعم 

  . على نقطة تأثيرها وديناميكيتها

  السكر

وذلك بدعم أسعار اإلنتاج  إلى مستويات ) سياسة السكر( يدعم  اإلتحاد األوروبي قطاع السكر من خالل سياسة خاصة 

حصص اإلنتاج وتنظيم االستيراد وإعادة طيف واسع من السياسات المختلفة مثل ر العالمية من خالل أعلى من األسعا

أ و ب مع فرق مهم بين النموذجيين يتمثل بقيمة :  هنالك نوعيين من الحصص في اإلتحاد األوربي.تمويل الصادرات

حصر الكمية الكلية من السكر التي : يإن الهدف األساسي من نظام الحصص يتمثل بثالثة نقاط ه. الرسم المفروض

                                                 
  ) الدعم إلنتاج محدد(  األزرقوآذلك الصندوق) األبحاث واإلرشاد حماية البيئة برامج التنمية المحلية :(  الصندوق األخضر-   1
  )دعم األسعار(  الصندوق البنفسجي -   2
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 ضمان حصة محددة – التقليل من التكاليف المحتملة من سياسات التدخل للشراء –يمكن استيرادها إلى السوق األوربية 

  . لكل دولة من الدول األعضاء في سوق السكر األوربية 

 السكر لد معاطن من مليون 17,4 حوالي 2004 عام )25(حصة اإلنتاج الكلي من السكر لدول اإلتحاد األوروبي بلغت

 (WSE)3.األبيض 

 على لكن لتجنب اآلثار السلبية وإنتاج آميات فوق الحصصفي  بالحرية بيرو األواإلتحادتتمتع الدول األعضاء في 

 بشكل آامل خارج  هذه الكميات الزائدة  يجب أن تصدر )Cالسكر( للكميات الزائدة عن الحصص  األسعار المحلية

 اندمجتحيث أن سياسة السكر األوروبية . أي دعم من الحكومة تحصل علىوالتي ال أسواق اإلتحاد األوروبي 

 الذي 1975آول السكر الذي وقع في عام  ومن خالل بروتمجموعة دول أفريقيا والكاريبي والباسفيك  مع وتداخلت

 على ايتم تطبيقهه اإلجراءات وهذ. ت غير محددةولفترا الكثير من اإلعفاءات من ضرائب االستيراد أعطى تلك الدول

الموقعة  فيك والباسوالكاريبيالمستورد من دول أفريقيا   (WSE) ـ طن من ال1,294,700 بـ تقدر آمية متفق عليها

  .رعلى بروتوآول السك

  آبيرفيض حيث رآز المقترح على إجراء تخ2004صالح قطاع السكر في تموز  إلًاوضع اإلتحاد األوروبي مقترح 

السعر  سوف يتم طرح وتقديم.  )2007لغاية تموز  % 33  و2005 لغاية تموز % 20( سعر الدعم المؤسسي  على

غير  ( مع تعويض جزئي على شكل دفعات مباشرةمنتجي الشوندرب  خاصسعرلل  جديدأدنى حدوضع  المرجعي بهدف

 ضمن تندرجسوف وهذه الدفعات . آة لإلتحاد األوربيلسياسة العامة المشتر المحدودة لميزانيةال من خالل )مرتبطة

 2 ها بـخفضم تيس  الكميات المدعومة من الصادراتآما أن. إلتحاد األوروبيا ة فييرعالمزالمفردة دفعات النظام 

 الحصص  وتدويرر قطاع السكر في اإلتحاد األوروبي من خالل تحويليطومما سيؤدي إلى إعادة هيكلة وت مليون طن

 ورقة السياسات –الفاو( من أجل تسهيل إجراء التعديالت المطلوبة مل السكرا مع فيتحويلالونظام دول األعضاء بين ال

  .)6التجارية رقم 

  األرز

  للطن الواحد)دوالر 216(  يورو177  حوالي تصل إلى على دفعات مباشرة في اإلتحاد األوربياألرزو عيحصل مزار

تقدر دفعات مزارع مفردة وهذه الدفعات تقسم إلى قسمين هما  )من اإلنتاج% 90 (طن مليون 2,4 ـ أقصاهاكمية إنتاجول

ودفعات   للطن الواحد)دوالر 92(  يورو75 تقدر بـ ومنح خاصة للمحصول   للطن)دوالر 124(  يورو102 بـ

   .البيئةب المفردة ذات عالقة المزرعة

                                                 
   من السكر الخام 1.078 طن من السكر األبيض يعادل 1 آل  3
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    األوروبي سياسة الرز في االتحادإصالحملخص عن نتائج :  1جدول 
  96/97  97/98  98/99  99/00+  

  298.35  315.90  333.45  315.00  طن/ €سعر التدخل 

/ €الدفعات المباشرة

  طن
0  17.55  35.1  52.65  

  http:// agritrade.cta.int: المصدر

 تحدد آما   2005ليتماشى مع السعر العالمي بحلول عام  % 50وسيقوم االتحاد األوروبي بتخفيض سعر التدخل بنسبة 

 طن 75,000 محددة بـ عند هذا السعر  مشتريات الحكومة سقفكوني للطن ودوالر 183أسعار التدخل لألرز بـ 

 .)12ورقة السياسات التجارية رقم -الفاو (للموسم الواحد

  القطن

سوق دعم هو عبارة عن الفرق بين سعر ال على  في ظل السياسة العامة لإلتحاد األوروبي القطنويحصل مزارع

 وتقدر  أسعار عاليةكلعلى شالدعم حصص  التي تتجاوز إضافية للمحالجتقدم دفعات . )  الدعمسعر( والسعر الموجه

 ألف 249 – ألف طن لليونان 782:  المحبوب بحيث يتم تقديم الدعم للكميات التالية أساس إنتاج القطنىهذه الدفعات عل

ويمكن مالحظة إنه حتى في يحصل مزارع القطن األوروبي على سعر أعلى مرتين من السعر العالمي  .طن ألسبانيا

باإلضافة للدعم على اإلنتاج الذي يحصل عليه .  من الحكومةفترات السعر المرتفع يأخذ منتجي القطن األوروبيين دعم

 وتمويل الري الحكومي  الزراعيةء اآلالت لشراالسلفمثل المنتجين األوروبيين فإنهم يحصلون على دعم للمدخالت 

BAFFES,2004)( .مليون يورو800 بـالدعم المقدم سنويًا إلى مزارعي القطن  نظام القطن في االتحاد األوربي يحدد  

   . .البرتغالوسبانيا إوليونان  إلى ابشكل رئيسي والذي يوجه 

 )مليون يورو(وروبي معونات المقدمة إلنتاج القطن في اإلتحاد األال :2الجدول 

1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003  

740  800  761  903  855  733  804  871  

    اإلتحاد األوروبي–المديرية العامة للزراعة - قطاع القطن -ورقة عمل

  القمح

لمزارعين امشاآل يزيد  إغراق في البلدان النامية مما البلدان المتقدمة وإلى في إلى زيادة اإلنتاج بشكل عام  الدعمؤديي

عتبر القمح المثال الكالسيكي للمشاآل التي تنتج عن الدعم حيث يعتبر القمح الغذاء الرئيسي يو. الصغار في هذه البلدان

تتحكم آل من أمريكا واإلتحاد األوروبي والصين والهند بإنتاج القمح العالمي حيث أن نصف . لكثير من بلدان العالم

اإلتحاد  أن من المتعارف عليه تاريخيًا. تأتي من أمريكا واإلتحاد األوربيها  المتاجر ب) القمحوطحين (آمية القمح

.  هذا التقليدىآما حافظ راسمو السياسة الزراعية لإلتحاد األوربي عل مزارعي القمحعالية لعوائد  يضمن األوروبي

السياسات التي تساهم في هذا من   توليفةخاللمن  مزارعي القمح في اإلتحاد األوروبي على إنتاج القمح يحفزحيث 

وتؤدي  الدفعات المباشرة، -2  دعم سعر السوق والتي تشمل شراء الحكومة للمنتج ودعم الصادرات- 1: التحفيز وهي
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حيث يحصل مزارعي القمح في اإلتحاد األوروبي على دفعات . الفائض حصولبالتاليإلى زيادة اإلنتاج وهذه التوليفة 

وقد حدد اإلتحاد األوربي سعر أدنى لشراء القمح وهذا   يورو للطن الواحد35 ـبارة عن دعم مباشر تحدد بنقدية ع

السعر بشكل عام أعلى من السعر العالمي آما أجبرت وآاالت التخزين في الدول األعضاء في اإلتحاد األوروبي على 

ب إحصاءات منظمة التنمية والتعاون االقتصادي  حس. رغم زيادة العرضعشراء إنتاج المزارع بهذا السعر المرتف

)OECD ( مليار دوالر مقارنة مع 9.5بلغت قيمة الدعم لمنتجي القمح في اإلتحاد األوربي في السنوات األخيرة حوالي 

ي  في اإلتحاد األوربي حوالالمنتجينبلغت النسبة المئوية لدعم .  دوالر للواليات المتحدة األمريكيةت مليارا5حوالي 

ويبين الجدول التالي آمية اإلنتاج والمساحة المزروعة والغلة .للواليات المتحدة األمريكية% 46مقارنة مع % 48

  .للسنوات األخيرة

   25اإلنتاج والمساحة والغلة لمحصول القمح في اإلتحاد األوروبي  : 3جدول 
   طن1000اإلنتاج   هكتار/آغ0100الغلة    هكتار1000المساحة   

  2002  2003  2004  2002  2003  2004  2002  2003  2004  

  125,235  98,234  114,956  6,51  5,37  5,93  19,236  18,279  19,400  القمح

 http://europa.eu.int: المصدر

  األلبان

وسعر الحليب المجفف بنسبة  % 25 الزبدة الحيوانية بنسة  الذي يقدمه اإلتحاد األوربي لمنتجيسعرالدعم ض يخفتم ت

 التي تم االتفاق  السياسة المشترآة لالتحاد األوروبيإصالح من خالل 2005 عام من ابتداءًا ثالث سنوات خالل % 15

  . طن متري سنويًا30,000 ة قدرت بـمحدد من قبل الحكومة لكمية  للزبدة  وسيحدد سعر الشراء2003 عام عليها

  اللحوم 

 % 100يتم دفع س حيث 2003آة لالتحاد األوروبي عام  السياسة المشترإصالحتم طرح بدائل لدعم اللحوم في خطة 

دفعات مرتبطة لألبقار الرضيعة  % 100 و 2002-2000دفعات غير مرتبطة اعتمادًا على الدفعات التاريخية للسنوات 

  .دفعات مرتبطة لذآور العجول % 75دفعات مرتبطة للذبائح والعجول وآذلك  % 40وحتى 

  النتيجة

 اإلتحاد األوروبي يدعم قطاعه الزراعي أنتبعة في البلدان المتقدمة حيث مة من سياسات الدعم التعاني البلدان النامي

 وهذا الدعم يسبب الكثير من تخزيناللبرامج وبرامج ا األبحاث وقروض دعملدفعات المباشرة وابطرق مختلفة مثل 

 وسيتحتم على اإلتحاد األوربي تخفيض .قياالمشاآل في البلدان النامية مثل مشكلة إغراق السكر التي حصلت في أفري

تم االتفاق عليه في المؤتمر الوزاري  الكثير من أشكال الدعم غير المتوافقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية بحسب ما

وبشكل عام تتوجه السياسات الزراعية في اإلتحاد األوروبي نحو دعم . 2005 في هونغ آونغ أواخر انعقدللمنظمة الذي 

  .   سياسات التنمية الريفية آبديل لسكان الريف والمزارعين الذين سوف يعانون من التخفيض في الدعم السعري لمنتجاتهم
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