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  )1(إندونيسيا
  مقدمـة  1

                                       ً                                               تعد إندونيسيا خامس أكثر البلدان ازدحاما  بالسكان في العالم، كما تعد من البلدان المنتجة 
 في المائة فقط من مجموع 7 وبالي نسبة ة وتمثل جزيرتا جاو.الرئيسية للمنتجات الزراعية

والطابع الذي يغلب .  في المائة من مجموع السكان60يمثل سكانهما  أراضي إندونيسيا بينما
على الزراعة في هاتين الجزيرتين هو الزراعة الكثيفة، حيث تقوم الدورة الزراعية على ثالثة 

وأنواع التربة في الجزر البعيدة عن جاوة أقل خصوبة، كما أن الزراعة . محاصيل في السنة
َ              ر ة، والكسافا،                                                          ُوأهم المحاصيل الغذائية، مرتبة بحسب مساحتها، هي األرز، والذ . أقل كثافة

كذلك تعد إندونيسيا من أهم بلدان العالم المنتجة والمصدرة .  وفول الصويا والفول السوداني
ونوى النخيل، وزيت ، )لب جوز الهند المجفف(للمحاصيل الشجرية مثل المطاط، والكوبرا 

  ).2001وزارة الزراعة، (النخيل، والبن، والكاكاو والتوابل 

.           ً                                                       يسيا جهودا  كبيرة من أجل إدماج اقتصاد إندونيسيا في االقتصاد العالميوقد بذلت حكومة إندون
وبدأت هذه العملية في التسعينات من القرن العشرين عندما قررت الحكومة خفض الحواجز 

وكان الدافع وراء تدابير . أمام التجارة الخارجية وفتحت االقتصاد أمام االستثمارات األجنبية
وكان الغرض . عليها إندونيسيا هو حدوث انخفاض حاد في أسعار النفطاالنفتاح التي أقدمت 

من ذلك هو إعادة هيكلة االقتصاد بتنويع القطاع التجاري واالبتعاد به عن االعتماد الشديد 
  .النفط على

                                           ً      ً                                 وقد حققت السياسات التي طبقتها الحكومة نجاحا  كبيرا  في اجتذاب االستثمارات األجنبية في 
دت هذه السياسات أت الخفيفة، وصناعات التصدير القائمة على العمالة الكثيفة، وقطاع الصناعا

وكان من بين النتائج التي ترتبت على ذلك انخفاض . إلى تحقيق نمو سريع في قطاع التصنيع
، كان نصيب الزراعة في إجمالي الناتج المحلي 1995ففي . نصيب الزراعة في االقتصاد ككل

  .المائة في 16,9 قد انخفض إلى ها، كان نصيب2000 وبحلول سنة )2(.ةالمائ في 23,2  بنسبة

ة في سالمة االقتصاد قيموعلى الرغم من انخفاض أهمية الزراعة، فإنها مازالت عظيمة ال
، على سبيل المثال، كانت الزراعة مازالت تستوعب نسبة 2000ففي سنة . اإلندونيسي

تمثل وسادة لتلقي أنها واألهم من ذلك، . ونيسيا من القوى العاملة في إندالمائة في 45,1

                                                      
، بتكليف مستشار التجارة واالتصاالت بوزارة الصناعة والتجارة بإندونيسيا، Stephen L. Magieraدراسة أعدها ) 1(

ر بالضرورة عن رأي  واآلراء الواردة بهذه الدراسة تعبر عن المؤلف وال تعب.من منظمة األغذية والزراعة
  .الحكومة اإلندونيسية

والبيانات الخاصة باالقتصاد الكلي .  يشمل إجمالي الناتج المحلي من الزراعة قطاعي الغابات والثروة السمكية)2(
  .مستمدة من تقارير البنك الدولي الخاصة بإندونيسيا



  إندونيسيا  324
 

واعتماد الزراعة على نظام . الصدمات تحمي إندونيسيا من تأثير األزمة االقتصادية اآلسيوية
                                                                           ً        التمويل غير الرسمي أقل من اعتماد القطاعات األخرى، ولذلك فإنها لم تتأثر كثيرا  باألزمة 

 وعالوة على ذلك، فإن التخفيض الشديد لقيمة .التي مر بها النظام المصرفي في إندونيسيا
الروبية اإلندونيسية أدى إلى تعديل كبير في األسعار النسبية في صالح السلع التي يشملها 

وكان من نتائج ذلك أنه على الرغم من انخفاض . التبادل التجاري، مثل المنتجات الزراعية
، شهد 2000 وسنة 1997 في الفترة ما بين المائة في 8,3إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 

  .المائة في 3,0                    ً       القطاع الزراعي توسعا  بنسبة 

وأصبحت . للتغيرات االقتصادية                                                ً ورت أهداف السياسات الزراعية في إندونيسيا استجابة  طوقد ت
وفيما يلي بعض .  سنة مضت25                                      ً              هذه األهداف في الوقت الحاضر أكثر تعقيدا  مما كانت منذ 

  : أهم األهداف التي تتوخاها إندونيسيا من سياساتهااألمثلة على

اتخذت عملية التنويع، التي كانت تمثل أحد أهداف السياسة الزراعية منذ عهد بعيد،  •
 .معنى أوسع وأصبح التنويع يشمل أنواع فرص العمالة المتاحة في المناطق الريفية

ندونيسية على أصبح من أولويات السياسة التجارية تعزيز قدرة الصناعات اإل •
. المنافسة والتقدم في عمليات التصنيع التي تزيد من القيمة المضافة للمنتجات

ويصدق ذلك بصفة خاصة على القطاعات المعتمدة على الموارد الطبيعية مثل 
 .المنتجات الزراعية التي مازالت تتركز بشدة على المنتجات األولية

علق إندونيسيا في   ً         ً      ً   ُوا  اقتصاديا  سريعا ، ت ما حدث في البلدان األخرى التي شهدت نمكو •
وعشرين سنة  فمنذ خمس. الوقت الحاضر أهمية أكبر على حماية الدخول الزراعية

مضت، كان من بين األهداف الرئيسية التي تتوخاها الحكومة أن تكون أسعار 
 إن حصول اآلنبينما يقول البعض  ،األغذية التي يدفعها المستهلكون منخفضة

 .                             ً               ن على أسعار مرتفعة يعد مساويا  لذلك في األهميةالمنتجي

                                                                       ً           وكان من نتائج األزمة االقتصادية، أن عدد الفقراء في إندونيسيا تضاعف تقريبا  إذ ارتفعت 
 1999 المائة من مجموع السكان في في 27,1 إلى 1996المائة في  في 15,7نسبة الفقراء من 

(World Bank, 2001) .ى الفقر عاد بعد ذلك إلى ما كان عليه قبل وعلى الرغم من أن مستو
يمثل الفقر "     ً               وطبقا  للبنك الدولي، .  فإن نسبة كبيرة من السكان بقيت معرضة للخطر،األزمة

  ".التحدي الذي تواجهه إندونيسيا اليوم في مجال التنمية

                                                                            ً ويمكن أن تؤدي أهداف السياسات في إندونيسيا إلى ظهور التناقضات الكامنة، وخصوصا  
. ندما تكون السياسات السعرية هي األداة الوحيدة التي تستخدم في تحقيق العديد من األهدافع

فتحقيق هدف ما من خالل السياسات السعرية يمكن أن تكون له نتائج سلبية بالنسبة ألهداف 
وهذا يضع الحكومة أمام ورطة ويزيد من صعوبة وضع استراتيجية واضحة . أخرى

  .زراعة في منظمة التجارة العالميةللمفاوضات الخاصة بال
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  تجربة تنفيذ اتفاقية الزراعة  2

  )3(النفاذ إلى األسواق  2-1

وبدأت في . كما سبقت اإلشارة في المقدمة، بدأت إندونيسيا فتح اقتصادها في أواخر الثمانينات
 إجراءات التخفيف من القيود، وكانت هذه إصالح السياسات التجارية بتنفيذ سلسلة من

جراءات تصدر مرة واحدة في السنة على األقل، وكان الهدف منها هو تحويل الحواجز اإل
إلى تعريفات، وترشيد التعريفات وتخفيضها وإلغاء القيود على االستثمار الجمركية  غير

  .األجنبي

من كان ومن بين السمات المهمة في اإلصالحات التي أقدمت عليها إندونيسيا أن معظمها 
استثناءات قليلة، تعد االلتزامات التي تعهدت بها إندونيسيا فيما يتعلق بالتجارة فب. جانب واحد

الدولية، مثل التزاماتها في منظمة التجارة العالمية، ورابطة دول جنوب شرق آسيا، ورابطة 
 د                                              ُ                                   التعاون االقتصادي بين دول آسيا والمحيط الهادي، م كملة لإلصالحات التي كانت إندونيسيا ق

وكانت االستثناءات تنحصر في االلتزامات التي تعهدت بها . يذها من جانب واحدقررت تنف
فقد تعهدت إندونيسيا، في إطار عنصر التكيف الهيكلي في . إندونيسيا لصندوق النقد الدولي

اإلصالحات ، بعدد كبير من 1998خطاب النوايا الذي بعثت به إلى صندوق النقد الدولي في 
جارية، وكان بعض هذه اإلصالحات يتجاوز ما قررت إندونيسيا تنفيذه في مجال السياسات الت

 ويصدق ذلك على الزراعة )4(.من جانب واحد، وما وافقت عليه على المستوى الدولي
  .خاصة بصفة

  على الوارداتغير الجمركية حواجز ال

ففي . دالخاصة بتصاريح االستيراالقيود إلغاء ركزت اإلصالحات التجارية في البداية على 
التسعينات كانت هذه القيود مطبقة على أكثر من ألف بند من البنود المدرجة في الئحة 

ستيرادها الحصول على شترط ال                        ُ ، كان عدد المنتجات التي ي 1996وبحلول سنة . الجمارك
وقد انخفض هذا العدد أكثر من ذلك عندما أوفت . تصاريح قد انخفض إلى مائتين فقط

مات التي تعهدت بها لمنظمة التجارة العالمية والتي تنص على إلغاء جميع إندونيسيا بااللتزا
                            ُِ                               على الواردات من السلع التي ر ب طت عليها رسوم جمركية في منظمة غير الجمركية الحواجز 

  .التجارة العالمية

وبالنسبة للزراعة، ربطت إندونيسيا الرسوم الجمركية على جميع بنود التعريفة الجمركية كما 
على غير الجمركية جميع الحواجز أن تلغي  وكان عليها ،       ً                  مطلوبا  في جولة أوروغوايكان

                                                      
  .Magiera (2000b, 2001) أجراها  تستند المناقشات الخاصة بالنفاذ إلى األسواق إلى الدراسة التي)3(
كانون الثاني /                    ِ                                                                     التزامات إندونيسيا ق بل صندوق النقد الدولي مربوطة بقروض خاصة تنتهي مدة تنفيذها في ديسمبر)4(

وفي الحاالت التي تتجاوز فيها اإلصالحات التزامات إندونيسيا الدولية، تكون إلندونيسيا حرية عدم األخذ . 2002
  .بعد االنتهاء من برنامج صندوق النقد الدوليبهذه اإلصالحات 
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ومع ذلك ففي الوقت الذي دخلت فيه اتفاقيات جولة أوروغواي حيز . الواردات الزراعية
 المنتجات الزراعية قد التنفيذ، كان الكثير من القيود الخاصة بالحصول على تصاريح استيراد

  :يود المتبقية على ما يليوتقتصر الق. ألغيت
. القواعد الخاصة بالمحتوى المحلي بالنسبة لمسحوق فول الصويا ومنتجات األلبان •

وقد وافقت إندونيسيا على إلغاء هذه القواعد خالل ثالث سنوات وعشر سنوات، على 
وقد ألغيت قواعد المحتوى المحلي في الواقع بعد بداية تنفيذ اتفاقيات جولة . التوالي
 .وغوايأور

وهذه القيود . القيود الخاصة بالحصول على تصاريح استيراد المشروبات الكحولية •
                             ُ   ّ                        ولما كانت المشروبات الكحولية م صن فة على أنها من المنتجات . قائمة حتى اآلن

الزراعية، فالبد من إلغاء القيود المفروضة على استيرادها في مرحلة الحقة، ما لم 
 )5(.ءات خاصةتحصل إندونيسيا على استثنا

 منحت إندونيسيا حقوق - تصاريح االستيراد المقصورة على المؤسسات العامة •
العامة للسلع مؤسسة للاستيراد األرز، والسكر، والقمح، ودقيق القمح والثوم 

 .      ُِ                                                   وقد م ن ح حق استيراد القرنفل للمجلس الوطني لتسويق القرنفل)6(.الغذائية

والمجلس المؤسسة العامة للسلع الغذائية ة العالمية بأن وقد أبلغت إندونيسيا منظمة التجار
المعنى الذي حدود الوطني لتسويق القرنفل يقومان بعملهما كمؤسسات تجارية حكومية في 

تقضي التزامات إندونيسيا ونتيجة لذلك، . تنطوي عليه المادة الثامنة عشرة من اتفاقية الجات
 بهاتين السلعتين بأن تضمن عدم التمييز في المشتريات  ِ                                    ق بل منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق

وأن يكون الهامش بين السعر المحلي والسعر العالمي في حدود التعريفة المربوطة على كل 
التي كان فيها الهامش ) مثل السكر(وربما كانت هناك بعض الحاالت االستثنائية . من السلعتين

  .إندونيسيا تهاربطتي  من الرسوم ال                                     ًبين السعر المحلي والسعر العالمي قريبا 

وباستثناء فول الصويا ومنتجات األلبان، لم تترتب على جولة أوروغواي أي تغيرات فيما 
واألمر الذي يفوق . يتعلق بنظام تصاريح االستيراد الذي تطبقه إندونيسيا على السلع الزراعية

. 1998صندوق النقد الدولي في ذلك في أهميته هو خطاب النوايا الذي تعهدت به إندونيسيا ل
                                         ُ                                       فبموجب هذا الخطاب، وافقت الحكومة على أن ت لغي بالتدريج جميع تصاريح االستيراد التي 

وقد شمل . تكون لها مبررات صحية أو مبررات تتعلق بالسالمة أو بالبيئة أو ألسباب أمنية ال
  ُ                   ت ربط عليها رسوم في على السلع المصنعة التي لمغير الجمركية إلغاء جميع الحواجز ذلك 

منظمة التجارة العالمية، واحتكار المجلس الوطني لتسويق القرنفل لعملية استيراد القرنفل 

                                                      
 على الرغم من أن إندونيسيا حرة في تقييد استهالك المشروبات الكحولية ألسباب دينية أو لغير ذلك من األسباب، )5(

  .                                                                                    ً         يقول البعض إن هذه القيود ينبغي تطبيقها بالتساوي على المشروبات الكحولية المنتجة محليا  واألجنبية
اية جولة أوروغواي كانت إندونيسيا قد ألغت تصاريح استيراد الثوم ونقلت حق استيراده إلى المؤسسة  في نه)6(
                                                                              ً                       ة للسلع الغذائية، على أن يكون من حقها إعادة منح هذا الحق للجهات التي كان مصرحا  لها باستيراد الثوم في عامال

  .الماضي
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وكان االستثناء الوحيد من . العامة للسلع الغذائيةمؤسسة نفرد بها التوجميع االحتكارات التي 
  .ذلك هو األرز

المؤسسة العامة للسلع الغذائية حتكار وعلى الرغم من أن إندونيسيا لم تكن مطالبة بإلغاء ا
 ىوعل.                                                                         ًالستيراد األرز، فإنها فتحت تجارة األرز في مرحلة الحقة أمام القطاع الخاص أيضا 

 االتجار في األرز وسلع أخرى، امازال بوسعهالمؤسسة العامة للسلع الغذائية الرغم من أن 
قوم بدور تسة العامة للسلع الغذائية المؤس تومازال. نفرد بحق استيراد أي سلعةتعد ت لم افإنه

  .في تثبيت األسعار المحلية وتوزيع األرز على الفقراء، كما سيأتي فيما بعد

الستيراد السكر بناء المؤسسة العامة للسلع الغذائية وعلى الرغم من أن إندونيسيا ألغت احتكار 
جعل  ي لتصاريح االستيراد                                                      ً      ًعلى طلب صندوق النقد الدولي، فإنها أدخلت فيما بعد نظاما  جديدا 

وبموجب قواعد منظمة . على الجهات المسئولة عن تصنيع السكر      ً مقصورا  حق استيراد السكر 
العامة للسلع مؤسسة التجارة العالمية الخاصة بالمؤسسات التجارية الحكومية، يجوز السماح لل

ل بها في منظمة التجارة أما بموجب القواعد المعمو. كون المستورد الوحيد للسكرت بأن الغذائية
ْ  َ َ   العالمية فيما يتعلق بالت ع ر ف ة،  يمكن تصنيف التصاريح الحديثة على أنها من قبيل الحواجز ف                        َ

  .ولذلك ينبغي إلغاؤها ،الجمركية غير

  التعريفات الجمركية

 في المائة من جميع البنود 92أثناء جولة أوروغواي، ربطت إندونيسيا تعريفات جمركية على 
وبالنسبة للزراعة، ارتفع عدد .  في المائة من جميع البنود الزراعية100 وعلى نسبة الصناعية

     ً               بندا  فقط قبل جولة 65    ً       بندا  مقابل  1 500             ُِ                             البنود التي ر ب طت عليها تعريفات جمركية إلى 
  .أوروغواي

 وبالنسبة.  في المائة40                          ُِ                                  وبالنسبة للسلع الصناعية، ر ب طت معظم التعريفات بنسبة موحدة هي 
للزراعة، تتفاوت التعريفات الجمركية المربوطة على المنتجات الزراعية، وتعد أعلى بكثير من 

ومن  )7(. في المائة70التعريفات المربوطة على المنتجات الصناعية، حيث يتجاوز متوسطها 
 في المائة قبل 24المقرر تخفيض متوسط التعريفات المربوطة على المنتجات الزراعية بنسبة 

 في المائة لكل بند من بنود التعريفة 10، على أال تتجاوز نسبة التخفيض 2005 سنة حلول
ويتعلق بعض أعلى التعريفات المربوطة بمنتجات كانت تخضع لحواجز االستيراد . الجمركية

المؤسسة العامة للسلع الغذائية أو كانت خاضعة فيما مضى إلشراف غير الجمركية 
  ).1  الجدول(

على الواردات، كان تأثير جولة أوروغواي غير الجمركية  بالنسبة للحواجز وكما كان الحال
، كان المتوسط البسيط للتعريفات 1995ففي .     ً                                    ضئيال  على التعريفات المربوطة في إندونيسيا

                                                      
تعريفات المطبقة والمربوطة على السلع في إندونيسيا، واردة والمعلومات الخاصة بال.  الحسابات أجراها المؤلف)7(

    ً                                                                                          أيضا  في جداول تحليل التعريفات الجمركية التي تقدمت بها إندونيسيا كجزء من خطة عمل رابطة التعاون 
  .االقتصادي بين دول آسيا والمحيط الهادي
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 في المائة، وبذلك كان أدنى بكثير من متوسط التعريفات 16المطبقة على المنتجات الزراعية 
                                                           ً دد من السلع التي كانت التعريفات المطبقة عليها مساوية تقريبا  وكان هناك ع. المربوطة

                        ُِ                                    وكان معظم هذه السلع قد ر ب طت عليها تعريفات في مستويات منخفضة . للتعريفات المربوطة
  .   ً                                    جدا  أثناء الجوالت السابقة لمفاوضات الجات

ً        وتعد المشروبات الكحولية استثناء  من ذلك طة عليها من إذ يجب تخفيض التعريفات المربو.                               
                                ً ولما كانت التعريفة المطبقة حاليا  . 2005المائة بحلول سنة  في 150المائة إلى  في 170

المائة، سيكون من الالزم تخفيضها فيما بعد واإلبقاء عليها في مستوى   في  170مساوية لنسبة 
  .التعريفات المربوطة أو دون هذا المستوى

  الجمركية حواجز غير التي تخضع للالسلع الزراعية  المربوطة على ةالتعريففئات  – 1الجدول 
  العامة للسلع الغذائيةمؤسسة أو على السلع التي كانت تخضع فيما مضى لل

  (%)2004التعريفات المربوطة في   (%)1994التعريفات المربوطة في  

 60 75  القرنفل
  210-40  238-50  منتجات األلبان

 40 45  مسحوق فول الصويا
  50-40 60  الثوم
 27  30  القمح

 27 30  دقيق القمح
 160 180  األرز
  95 110  السكر

 27 30  فول الصويا
  150 170  المشروبات الكحولية

  . الذي أبلغته إندونيسيا لمنظمة التجارة العالمية21جدول التعريفة الجمركية رقم : المصدر

لتخفيض التعريفات الجمركية ، أعلنت إندونيسيا مجموعة من اإلجراءات 1995أيار /وفي مايو
كانت أهميتها ، (Pakmei ’95) 1995ُ                                س ميت بمجموعة إجراءات باكمي لعام ، في المدى الطويل

وكانت هذه .                                            ِ                        بالنسبة للتعريفات الجمركية تفوق أهمية ما اتف ق عليه في جولة أوروغواي
تعريفات                    ً      ً                                      اإلجراءات تتضمن جدوال  زمنيا  إلجراء تخفيضات سنوية تقوم على مستوى ال

، حيث سيقوم هيكل 2003سنة قها يتطبتجاوز ي، بحيث ال )2 الجدول (1995أيار /مايو قبل
 في المائة 5 بدون رسوم، وبرسوم نسبتها :التعريفات الجمركية على ثالثة مستويات هي

  . في المائة10وبرسوم نسبتها 

 يتعلق بالتعريفات في والمقصود من إجراءات باكمي أن تكون بمثابة دليل لالسترشاد به فيما
 وعالوة على ذلك، فإن بعض بنود التعريفة الجمركية مستثناة من هذا الجدول )8(.المستقبل

                                                      
مجت إندونيسيا هذا الجدول الزمني في  على الرغم من أن إجراءات باكمي لم تأت نتيجة اللتزامات دولية، أد)8(

                           ُِ             ففي اجتماعي القادة اللذين ع ق دا في بوجور . خطة عمل رابطة التعاون االقتصادي بين دول آسيا والمحيط الهادي
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وينطبق ذلك بصفة خاصة على المنتجات . الزمني وتحددت لها أهداف أعلى في المدى الطويل
أو ما يقرب من      ً                             بندا  من بنود التعريفة الجمركية، 300وتشمل هذه االستثناءات نحو . الزراعية

ويتعلق الكثير من هذه البنود . الزراعيةعلى المنتجات  في المائة من جميع البنود الجمركية 20
سيكون متوسط التعريفات على المنتجات الزراعية ونتيجة لذلك، . بالفواكه والخضر

بة المائة بالنس في 7,2المائة في السنة األخيرة من الجدول الزمني، وذلك مقابل  في 13,2
  .الجمركية لجميع بنود التعريفة

  مركية في إندونيسياج الجدول الزمني لتخفيض التعريفات ال-2الجدول 

التعريفة قبل 
أيار /مايو

1995  
1995 
(%) 

1996 
(%) 

1997 
(%) 

1998 
(%) 

1999 
(%) 

2000 
(%) 

2001 
(%) 

2002 
(%) 

2003 
(%) 

  بدون         بدون بدون
 %5بحد أقصى         5 5

 %5بحد أقصى         5 10
 %5بحد أقصى       5  10 15
 %5بحد أقصى     5  10  15 20
 %10بحد أقصى      10  15 20 25
 %10بحد أقصى    10  15  20 25 30
 %10بحد أقصى  10  15  20  25 30 35
 %10بحد أقصى  10  15  20  25 30  40
  %10بحد أقصى  10  15  20  25  30  45>

فر خطاب النوايا الذي بعثت به إندونيسيا إلى صندوق النقد الدولي عن زيادة سرعة وقد أس
التخفيضات على التعريفات الجمركية بالنسبة للمنتجات الزراعية وعن تعريفات أدنى من إدخال 

وللحد من التأثير التضخمي المترتب على تخفيض . تلك المنصوص عليها في جدول باكمي
عار المواد الغذائية، وافقت الحكومة على تخفيض جميع التعريفات على قيمة الروبية على أس

كذلك تم تخفيض التعريفات على جميع . 1998شباط / في المائة في فبراير5المواد الغذائية إلى 
 في المائة في السنة، بشرط 5كل منها بنسبة على مراحل البنود الزراعية غير الغذائية، ولكن 

                         ً       ونتيجة لخطاب النوايا أيضا ، أصبح . 2003 في المائة بحلول سنة 10أن يكون الحد األقصى 
 وهي نسبة أدنى بكثير – في المائة 5                                               ً    متوسط التعريفات على المنتجات الزراعية اآلن قريبا  من 

                                                                                                                         
، وافقت البلدان األعضاء في رابطة التعاون االقتصادي بين دول آسيا والمحيط الهادي 1995 و 1994وأوساكا في 

تجارة في المدى البعيد، وعلى أن تقدم خطط عمل سنوية تحدد فيها المبادرات الخاصة بتحرير على هدف لتحرير ال
وتعد إندونيسيا من البلدان القليلة التي وضعت صيغة لتخفيض الرسوم الجمركية وتقدمت بها في اجتماع . التجارة

وقد تقيدت الحكومة إلى . ى الطويلرابطة دول آسيا والمحيط الهادي الخاص بتحديد أهداف تحرير التجارة في المد
ومع ذلك، فقد حدثت هفوات .                                       ً                                   حد بعيد بتخفيض التعريفات الجمركية طبقا  للجدول الزمني لتطبيق إجراءات باكمي

  .تفاقمت بمرور الوقت
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 وهي 2003النسبة التي كان من المقرر أن تصل إليها بموجب جدول باكمي في سنة من 
  .المائة  في 13,2

تثنيان من االلتزامات التي تعهدت بها إندونيسيا لصندوق النقد الدولي والتي واألرز والسكر مس
وكانت التعريفات على األرز والسكر . تقضي بإعفاء المنتجات الغذائية من الرسوم الجمركية

المؤسسة العامة للسلع الغذائية                                 ُِ            ِ          بنسبة الصفر في البداية، ولكنها ر ف عت عندما ألغ ي احتكار 
اوح نسبة التعريفات الجمركية على أنواع السكر المختلفة في الوقت الحاضر وتتر. للواردات

 بالتوازي ومن المقرر تخفيض هذه التعريفات على مدى ثالث سنوات.  في المائة25و 20بين 
مع خطة إلعادة هيكلة صناعة السكر تتضمن إقفال مصانع السكر التي ال تعمل بكفاءة مما 

 روبية للكيلوجرام حتى 430رز، تحددت تعريفة نوعية على أساس وفي حالة األ. تملكها الدولة
ه التعريفة ذوفي ذلك الوقت، كانت التقديرات تشير إلى أن معادل ه. 2000آب /أغسطس

وعلى الرغم من أن هذه التعريفات على السكر .  في المائة30النوعية بحسب القيمة هو 
  .       ً            ل معموال  بها حتى اآلنمازافأن تكون مؤقتة، منها واألرز كان المقصود 

  االتفاقيات التجارية اإلقليمية

لرابطة دول جنوب شرق آسيا وتشارك في منطقة التجارة إندونيسيا من األعضاء المؤسسين 
وكان من المقرر تخفيض التعريفات المطبقة على التجارة البينية داخل . الحرة لهذه الرابطة

. ، مع استثناءات قليلة2002في المائة بحلول سنة  5منطقة التجارة الحرة إلى ما بين صفر و 
البنود الجمركية اإلندونيسية مستثناة من التخفيضات  في المائة من 20نسبة  كانت ،وفي البداية

. هي المستثناة في الوقت الحاضرفقط في إطار منطقة التجارة الحرة، ولكن نسبة واحد في المائة 
وتقرر تأجيل تخفيض . البنود الخطرة والمشروبات الكحوليةوتتصل البنود المستثناة في معظمها ب

  .2002  التعريفات على سلع حساسة معينة، مثل األرز والسكر، إلى وقت الحق بعد سنة

 الجمركية في إطار منطقة التجارة الحرة تسير بنفس ةالتعريففئات وكانت التخفيضات في 
مش األفضليات ابقي هونتيجة لذلك، .                                 ْ           خطى التخفيضات في رسوم الدولة األو لى بالرعاية

                                                              ً                بالنسبة للشركاء التجاريين في نطاق رابطة دول جنوب شرق آسيا ضئيال  نسبيا عند نسبة 
                                                           ً وربما كان هذا الهامش أقل من ذلك بالنسبة للسلع الزراعية نظرا  .                 ًفي المائة تقريبا   2,5

ولما كانت . قد الدوليلالنخفاض الحاد في التعريفات بموجب خطاب النوايا إلى صندوق الن
معظم تجارة رابطة دول جنوب شرق آسيا مع بلدان ليست أعضاء في هذه الرابطة، ربما كان 
                                                                             ً تأثير منطقة التجارة الحرة على إندونيسيا والبلدان األخرى األعضاء في الرابطة ضئيال  

(Feridhanusetyawan and Pangestu, 2001).  

  )حصص التعريفة الجمركية( خاصة بشروطالتزامات النفاذ إلى األسواق 

 في حدود -وافقت إندونيسيا، أثناء جولة أوروغواي على التزامات نفاذ خاصة بالنسبة لألرز 
طن من   414  700 – وبالنسبة لمنتجات األلبان ، في المائة90طن بتعريفات ال تتجاوز   70  000

 ونيسيا تدابير خاصة إلدارةولم تضع إند.  في المائة40معادل األلبان بتعريفات ال تتجاوز 
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هي التي المؤسسة العامة للسلع الغذائية وفي حالة األرز، كانت . حصص التعريفة الجمركية
 وبالتالي كانت مسئولة عن جميع الواردات، بما في ذلك ما يندرج منها ضمن ،تحتكر االستيراد

ى المحلي الذي ينص على بق بالفعل نظام المحتوطوبالنسبة لأللبان، كانت إندونيسيا ت. صالحص
     ُ                        وقد خ صصت حصص على أساس شهادات . خلط األلبان المحلية باأللبان المستوردة بنسبة ثابتة

  .                                                  ً                               الستيعاب األلبان تستند إلى كمية األلبان المنتجة محليا  والمستخدمة في المنتجات المصنعة

ولم . ي الوقت الحاضروتعتبر أسواق إندونيسيا لألرز ومنتجات األلبان مفتوحة إلى حد كبير ف
                                                                ِ               تعد المؤسسة العامة للسلع الغذائية تسيطر على واردات األرز، كما ألغ يت خطة المحتوى 

وبالتالي، يمكن للمستوردين العموميين إدخال األرز ومنتجات األلبان . المحلي بالنسبة لأللبان
 الضروري اتخاذ ونتيجة لذلك، لم يعد من.  أقل من التعريفات المطبقة على الحصصبتعريفات

ومنذ بداية تنفيذ اتفاقية الزراعة، أصبحت واردات إندونيسيا من . ترتيبات خاصة بالحصص
  .                         ً            هذه المنتجات تتجاوز كثيرا  كميات الحصص

  يةعالجالتدابير ال الوقائية الخاصة وغيرها من دابيرتلا

   ِ   ألغ يت  على السلع التي  الوقائية الخاصة التي تنص عليها اتفاقية الزراعة إالدابيرال تطبق الت
ولما كانت . أو التي يستعاض عنها بتعريفات جمركيةغير الجمركية عنها حواجز االستيراد 

                                        ً                     التي كان على إندونيسيا إلغاؤها قليلة جدا ، ال تستطيع إندونيسيا غير الجمركية الحواجز 
ول االلتزامات الذي أبلغته      ً    وطبقا  لجد. الوقائية الخاصة إال في حاالت قليلةالتدابير االستفادة من 

الوقائية التدابير ، ال تستطيع إندونيسيا االستفادة من إندونيسيا إلى منظمة التجارة العالمية
الوقائية الخاصة التدابير ولم تستخدم إندونيسيا . الخاصة إال في حالة منتجات األلبان والقرنفل

  .منذ بداية تنفيذ اتفاقيات جولة أوروغواي

يفوض الحكومة في اتخاذ إجراءات مضادة  1995ارك الصادر في إندونيسيا في وقانون الجم
 مع قواعد منظمة                                ًبشرط أن تكون هذه اإلجراءات متفقة تعويضية لإلغراق أو فرض رسوم 

وفي السنة التالية لصدور هذا القانون، أدخلت الحكومة إجراءات لمكافحة . التجارة العالمية
تشرف عليها وزارة المالية لتدابير العالجية  وأنشأت وحدة ل،تعويضيةاإلغراق والرسوم ال

ولكن لم تتم الموافقة التدابير الوقائية وقد تمت صياغة إجراءات . ووزارة الصناعة والتجارة
        ً        التماسا  تتعلق 14وتقدمت إندونيسيا حتى اآلن بنحو . عليها بعد من جانب رئيسة الجمهورية

وعلى الرغم من .  هي دقيق القمح–ا فقط بسلعة زراعية بمكافحة اإلغراق، يتصل واحد منه
أن نتيجة التحقيقات كانت إيجابية فيما يتعلق باإلغراق والضرر في حالة الدقيق، أجلت 

  .الحكومة فرض رسوم إلى حين إجراء تحقيقات أخرى عن مصلحة إندونيسيا الوطنية

  الدعم المحلي  2-2

ُ لية الم يوجد في إندونيسيا عدد من البرامج المح                                      ً صنفة على أنها برامج للدعم المحلي طبقا        
دفع التي تساعد على برامج الوتشمل هذه البرامج، الخدمات العامة، و. ألحكام اتفاقية الزراعة

الحتفاظ بالمخزونات ونظم برامج ل، و)البحوث، واإلرشاد، وغيرها(عجلة التنمية الزراعية 
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 وباستثناء األسعار الجبرية، يبدو )9(.غذائية المحليةلألسعار الجبرية لبعض السلع، والمعونات ال
أن معظم هذه البرامج تندرج ضمن الصندوق األخضر أو ضمن المعاملة الخاصة والتفضيلية، 

 قائمة ببرامج 3ويتضمن الجدول .  تخفيضها بموجب اتفاقية الزراعةمطلوبوليس من ال
  .لتجارة العالميةالصندوق األخضر التي أبلغتها إندونيسيا إلى منظمة ا

   تدابير الصندوق األخضر في إندونيسيا– 3الجدول 

  ) روبيةمليار(القيمة النقدية للتدابير   نوع التدابير

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

 057 1 826 622 557 407 366  الخدمات العامة
 127 15 12 5 4 3  مدفوعات اإلغاثة في حاالت الطوارئ

 055 3 426 411 – – –  ة المحليةالمعونات الغذائي
االحتفاظ بمخزونات عامة ألغراض 

 33 347 265 56 38 32  األمن الغذائي
 272 4 613 1 310 1 618 450 401  المجموع بالروبية

 421 8 855 7 014 10 909 2 342 2 249 2  )دوالر أمريكي/روبية(سعر الصرف 
بماليين (مجموع الصندوق األخضر 

 507 205 131 212 192 178  )مريكيةالدوالرات األ

  .إخطار إندونيسيا إلى منظمة التجارة العالمية بشأن أشكال الدعم المحلي: المصدر

 الخاص بالدعم المحلي في اتفاقية الزراعة، وبالتالي فإن بعض بابتوجد ثغرات كثيرة في ال
ومع . دعم المحليالبلدان ليست مطالبة بإدخال تغييرات على السياسات من أجل تخفيض ال

) مقياس الدعم الكلي(ذلك، فلم تعرض إندونيسيا أي التزام بشأن مجموع قيمة الدعم للزراعة 
 الحدالدعم المسموح به بموجب قواعد وبالتالي فإنها ال تستطيع تقديم أي دعم يتجاوز مستوى 

    ً                طبقا  لالتفاقية، يكون " البلدان النامية"ولما كانت إندونيسيا من . بالنسبة ألي سلعة منفردةاألدنى 
وكما سيأتي فيما بعد، قد تكون . في المائة 10مستوى الحد األدنى المسموح به للدعم في حدود 

ولما لم . هناك حاالت قليلة تجاوزت فيها نسبة الدعم المحلي مستوى الحد األدنى المسموح به
ع بالتالي لضوابط أشد من تكن إندونيسيا قد التزمت بالقيمة اإلجمالية للدعم، فإنها قد تخض

الضوابط التي تطبق على البلدان التي أخذت على نفسها هذا االلتزام، على الرغم من أن هذه 
  .البلدان األخيرة تقدم مستويات من الدعم أعلى بكثير مما تقدمه إندونيسيا

ُ وفيما يلي بعض برامج الدعم المحلي الم    .همة المطبقة في إندونيسيا                                   

                                                      
                                    ً                                                          باإلضافة على ذلك، تقدم الحكومة قروضا  مدعمة للمزارعين، وكانت حتى وقت قريب تدعم استخدام األسمدة )9(

وقد ألغي الدعم المباشر الستخدام األسمدة والمبيدات، ولكن سماد اليوريا مازال من الممكن أن يحصل . يداتوالمب
  .على الدعم في حالة استخدام الغاز الطبيعي في إنتاجه
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  يةائغذسلع اللدعم المحلي لال

. في أعقاب األزمة االقتصادية، 1998                 ً     ً                ت الحكومة برنامجا  خاصا  لتوزيع األرز في وضع
          ً              ً  كيلوجراما  من األرز شهريا  20وينص هذا البرنامج على حصول كل أسرة على ما يصل إلى 

 مليون أسرة 7,4وكان عدد األسر المستهدفة يبلغ في البداية . بسعر أقل بكثير من سعر السوق
وهناك مقترحات في الوقت الحاضر .  مليون أسرة16,8ولكن هذا العدد ارتفع فيما بعد إلى 

بمضاعفة ميزانية البرنامج لتعويض الفقراء عن التخفيض في دعم مواد الوقود وإلدخال عدة 
تحسينات إدارية للقضاء على تسرب الدعم إلى غير المستحقين وتحسين توجيهه نحو الفئات 

  .لفقراءالمستحقة من ا

  يةلجبراألسعار ا

أي يخضع اللتزامات التخفيض  الخاص بالدعم المحلي في اتفاقية الزراعة على أن بابينص ال
وإذا تجاوز .                       ً                  وتطبق إندونيسيا أسعارا  جبرية للسكر واألرز. نظام لدعم األسعار للمزارعين

 في المائة 10بأكثر من  السعر الجبري ألي من هاتين السلعتين السعر المرجعي العالمي
الدعم المسموح ، يكون الدعم قد تجاوز مستوى )أخذ تكاليف النقل والضرائب في االعتبار بعد(

وربما يكون السعر الجبري لألرز في .  لدعم أي سلعة منفردةاألدنى الحدبه بموجب قواعد 
فتقر ومع ذلك، ت. األدنى الحدالدعم المسموح به بموجب قواعد إندونيسيا قد تجاوز مستوى 

وبمعنى آخر، لم .  بمستوى السعر الجبريالحكومة إلى الموارد الالزمة لدعم األسعار المحلية
  .                   ً                                                     يكن هذا النظام فعاال  في توفير الدعم الكافي للمزارعين عن طريق السعر الجبري

  المخزونات الحكوميةاالحتفاظ ب

 من األرز يرتبط بنظام السعر                                      ً                 المؤسسة العامة للسلع الغذائية برنامجا  لالحتفاظ بمخزوناتتدير 
وعلى الرغم من . م الحصادسالجبري ويتضمن قيام المؤسسة بشراء كميات من األرز في مو

أن اتفاقية الزراعة تجيز للحكومة االحتفاظ بمخزونات ألغراض األمن الغذائي، فإن القواعد 
غراض األمن فمن ناحية، يعد احتفاظ الحكومة بمخزونات أل. التي تنظم ذلك ليست واضحة

يندرج ومن ناحية أخرى، . "الصندوق األخضر"به كتدبير من تدابير "       ًمسموحا "    ً أمرا  الغذائي 
. إذا كان يتضمن تقديم دعم سعري للمزارعين" الصندوق األصفر"االحتفاظ بالمخزونات ضمن 

 وفي الحقيقة، فإن معظم البرامج تعمل على تكوين مخزونات عندما تكون األسعار في أدنى
      ً      وأخيرا ، فإن .                                                        ً      ً          مستوياتها في شهور ذروة الحصاد، وبالتالي فإنها تقدم دعما  سعريا  للمزارعين

لو أنه تضمن تصدير كميات " األحمر"االحتفاظ بالمخزونات يمكن أن يندرج ضمن الصندوق 
  .ئهامن المخزونات بسعر أقل من سعر شرا

  سياسات التصدير  2-3

  دعم الصادرات

ففي .            ً                                                دد قليل جدا  من البرامج التي قد تنطبق عليها صفة دعم الصادراتيوجد في إندونيسيا ع
ولكن هذا التسهيالت االئتمانية التصديرية                                        ً     ً      الثمانينات، كانت إندونيسيا تطبق برنامجا  عاما  لدعم 
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 ظروف توفي أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات، حدث. البرنامج توقف منذ ذلك الحين
المخزونات وتصدير فائض األرز بسعر  للسلع الغذائية إلى تخفيض  المؤسسة العامةتضطرا

      ً                       ذاتيا  بشكل أو آخر من األرز،                                     ًوفي ذلك الحين، كانت إندونيسيا مكتفية . أقل من السعر المحلي
  .إذ كانت تصدر في بعض السنوات وتستورد في سنوات أخرى

صريف المخزونات في وللسماح لصانعي السياسات بأكبر قدر من المرونة فيما يتعلق بت
المستقبل، قررت إندونيسيا التعهد بالتزام فيما يتعلق بدعم الصادرات، وربطت دعم الصادرات 

، على أن ينخفض هذا 1995   ً    طنا  في  299  750 مليون دوالر أمريكي و 28,3عند مستوى 
تنفيذ ومنذ بداية . 2004   ً           طنا  بحلول سنة  257  785 مليون دوالر أمريكي و 21,5المستوى إلى 

  .اتفاقية الزراعة، لم تقدم إندونيسيا أي دعم لتصدير األرز

  القيود المفروضة على الصادرات

وافقت إندونيسيا، بموجب خطاب النوايا الذي أرسلته إلى صندوق النقد الدولي، على إلغاء 
ويشمل ذلك، في حالة الزراعة، ضريبة .                                         ًجميع القيود المفروضة على الصادرات تقريبا 

وقد  .ات المفروضة على الجلود والحظر المفروض على تصدير زيت النخيلالصادر
 في المائة، ومن 40استعاضت الحكومة عن هذا الحظر بفرض ضريبة على الصادرات نسبتها 

  )10(. في المائة10المقرر أن تنخفض هذه الضريبة في مرحلة الحقة إلى 

  معايير الصحة والصحة النباتية  2-4

       ً      ً                                             قانونا  جديدا  لسالمة األغذية، يشمل وضع بطاقات البيانات على 1996ي أصدرت إندونيسيا ف
، ويحدد شروط التعبئة والتغليف، كما يحدد اإلضافات الغذائية، وبقايا المبيدات العبوات الغذائية

                      ً       ً        ، أصدرت إندونيسيا أيضا  قانونا  لحماية 1999وفي . (USDA, 2000)وغيرها من الملوثات 
وعلى الرغم من شمولهما، يعد . أحكام بشأن بيع المواد الغذائية بالتجزئةالمستهلك، ينص على 

هذان القانونان عموميين في طابعهما وينبغي وضع اللوائح التنفيذية الخاصة بهما قبل أن يصبح 
                       ُ ِ            ُ            ً                 وعلى سبيل المثال، فإن م نت ج األغذية الم عدلة وراثيا  يجب أن يتأكد من . من الممكن تطبيقهما

 فيما يتعلق باالستهالك البشري كما يجب أن يضع على العبوات الغذائية بطاقة أنها مأمونة
 التوجيهية مبادئ                   ُ                       ، ولكن الحكومة لم ت صدر حتى اآلن اللوائح وال"ُ            ًم عدلة وراثيا "تشير إلى أنها 

  .الخاصة بالهندسة الوراثية

ُ وعالوة على ذلك، يجب تسجيل معظم الواردات الغذائية الم   وربما ،ة الصحيةصنعة لدى اإلدار                                                  
يتطلب األمر أن تكون مصحوبة بشهادات تحدد درجة تعريضها لإلشعاع، وتقيدها بالشريعة 
اإلسالمية، وتحدد ما بها من إضافات غذائية، ومستوى سالمتها وما إذا كانت تحتوي على 

وباستثناء حالة أخيرة تتصل بأرجل الدواجن، ال يبدو أن هناك حاالت كثير . مواد كحولية

                                                      
، كانت ضرائب التصدير وغيرها من أشكال القيود المفروضة على الصادرات تؤثر على عدد كبير 1998 في )10(

وال يشمل التزام اندونيسيا لصندوق النقد الدولي إلغاء قيود . نود في قطاعي الغابات والمنسوجات   ً       جدا  من الب
  .الصادرات المستخدمة في دعم حصص اتفاقية األلياف المتعددة في أسواق البلدان المتقدمة
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                           ً وقد اشتكى المستوردون أحيانا  .  اإلندونيسية في التمييز ضد الوارداتعاييراستخدمت فيها الم
من التشدد في تنفيذ عملية التسجيل، كما اشتكوا من أن عملية الموافقة الروتينية على الواردات 

ِ                    األوقات التي و ج دت فيها فوائض محليةمت في وقف استيراد اللحوم في     ِ استخد   ُ             .  

 أرجل الدواجن، كانت وزارة الزراعة اإلندونيسية قد حظرت استيراد أرجل الدواجن وفي حالة
وعلى الرغم من أن هذه .                                              ً                من الواليات المتحدة على أساس أنها لم تنتج طبقا  للشريعة اإلسالمية

المسألة مازالت محل دراسة، فإن الحكومة قد تقرر إلغاء الحظر على االستيراد وحماية السوق 
  .الرسوم الجمركية على أرجل الدواجنعن طريق زيادة المحلية 

ِ حقوق الم   2-5   لكية الفكرية المتصلة بالتجارة       

ِ خالل السنتين الماضيتين، أصدرت إندونيسيا أو عدلت قوانينها الخاصة بحقوق الم  لكية الفكرية،                                                                        
سرار            ً                       ، صدرت أيضا  قوانين جديدة لحماية األ2000وفي سنة . والبراءات والعالمات التجارية

وعلى الرغم من وجود . التجارية، والتصميمات الصناعية، والدوائر المتكاملة وأصناف النباتات
ِ تساؤالت عن مدى تقيد القوانين في إندونيسيا باتفاقية حقوق الم  لكية الفكرية المتصلة بالتجارة،                                                          

ولم . والتقيد بهان هو تنفيذ هذه القوانين وأهم ما يحرص عليه شركاء إندونيسيا التجارييبدو أن 
  .تكن هناك قضايا كبيرة فيما يتعلق بحماية أصناف النباتات

  تجربة إندونيسيا في تجارة المنتجات الغذائية والزراعية  3

وخالل النصف الثاني ). 4الجدول (                         ُ     ً      ً                   كانت إندونيسيا منذ القدم م صدرا  صافيا  للمنتجات الزراعية 
 1 500ومليون دوالر أمريكي   1 200تتراوح بين من الثمانينات، كانت قيمة الفائض الزراعي 

ومع ذلك، فبحلول النصف الثاني من التسعينات، كان الفائض . مليون دوالر أمريكي في السنة
وكان هذا االنخفاض يرجع في معظمة .  مليون دوالر أمريكي في السنة900قد انخفض إلى 

ت الصادرات الصافية من المواد فقد انخفض. إلى التحول الحاد في ميزان المواد الغذائية
 مليون دوالر أمريكي في أواخر الثمانينات إلى عجز 500الغذائية وتحولت من فائض قيمته 

  . مليون دوالر أمريكي في النصف الثاني من التسعينات900قيمته 

  )المتوسطات السنوية( تجارة المنتجات الزراعية والغذائية – 4الجدول 

 في الصادراتصا  الصادرات الواردات  
 الغذائية  الزراعية  الغذائية  الزراعية الغذائية  الزراعية رةـالفت

  بماليين الدوالرات في السنة 
 654 503 1 243 1 488 2 589 985  )ألف (1984-1986
 418 208 1 329 1 962 2 911 775 1  )باء (1989-1991
 976- 869 987 1 414 5 963 2 545 4  )جيم (1994-1996
 863- 900 038 2 045 5 901 2 145 4  )دال (1988-2000

  (%)معدالت النمو السنوي  
 – – 4,8 8,1 17,5 16,5  )جيم (/) ألف( 
 –  –  0,6 1,8- 0,5- 2,3-  )دال( /) جيم( 

  .التي تحتفظ بها منظمة األغذية والزراعة) FAOSTAT(قاعدة البيانات اإلحصائية : المصدر
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المحاصيل الشجرية، بما في ذلك منتجات منتجات لف أهم صادرات إندونيسيا الزراعية من تتأ
، والبن، والشاي والتوابل ) في المائة18,6(، والمطاط ) في المائة33,8(النخيل وجوز الهند 

                        ً                                         وقد حققت إندونيسيا شيئا  من النجاح في تنويع صادراتها ذات القيمة )11(). في المائة25,9(
وكانت هذه الفئات األربع مجتمعة تمثل نسبة ).  في المائة5,8( من الفواكه والخضر المضافة

  .2000-1998 في المائة من مجموع الصادرات الزراعية في الفترة 84,0

 في المائة 8,1 و4,8 وقد ارتفعت صادرات إندونيسيا من المنتجات الغذائية والزراعية بنسبة
ومنذ ذلك الحين، كانت ). 5الجدول  (1996-1994و 1986-1984سنويا، على التوالي، فيما بين 

ولقد كان ذلك . الزيادة في الصادرات الغذائية طفيفة، بينما انخفض إجمالي الصادرات الزراعية
من أسباب القلق الشديد للحكومة التي كانت تأمل في أن يؤدي التخفيض الكبير لقيمة الروبية 

  .عاش من األزمة االقتصاديةإلى زيادة الصادرات وبالتالي االنت

   صادرات إندونيسيا الزراعية– 5الجدول 

  متوسطات الفترات 
النسبة المئوية للتغيرات 

 السنوية

 
1984-1986 
  )ألف(

1994-1996  
 )باء(

1998-2000  
  باء / جيم  ألف / باء  )جيم(

                 الزيوت النباتية /                الدهون الحيوانية

 4,8 19,0 705 1 413 1 249  )بماليين الدوالرات(القيمة 

 13,4 14,5 461 4 693 2 696  )بآالف األطنان(الكمية 

 7,6- 3,9 382 525 357  )طن/دوالر(قيمة الوحدة 

  المطاط

 13,6- 8,3 936 676 1 753  )بماليين الدوالرات(القيمة 

 3,4 3,2 490 1 306 1 951  )بآالف األطنان(الكمية 

 16,4- 4,9 628 283 1 792  )طن/دوالر(قيمة الوحدة 

                                                      
ندونيسية في الفترة                                             ُ َ                                 األرقام الموضوعة بين قوسين تشير إلى نصيب الم ن تج في مجموع الصادرات الزراعية اإل)11(

1998-2000.  
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  متوسطات الفترات 
النسبة المئوية للتغيرات 

 السنوية

 
1984-1986 
  )ألف(

1994-1996  
 )باء(

1998-2000  
  باء / جيم  ألف / باء  )جيم(

  البن، والشاي والتوابل

 0,6 2,3 305 1 274 1 017 1  )بماليين الدوالرات(القيمة 

 5,8 5,0 957 763 469  )بآالف األطنان(الكمية 

  4,9- 2,6- 364 1 670 1 170 2  )طن/دوالر(قيمة الوحدة 

  الخضر/الفواكه

 2,6- 16,6 294 327 70  )بماليين الدوالرات(القيمة 

 8,8- 6,9 728 054 1 540  )الف األطنانبآ(الكمية 

 6,8 9,1 403 310 130  )طن/دوالر(قيمة الوحدة 

  الصادرات الغذائية 
 0,6 4,8 038 2 987 1 244 1  )بماليين الدوالرات(

الصادرات الزراعية 
  1,7-  8,1  045 5  414 5  488 2  )بماليين الدوالرات(

  .التي تحتفظ بها منظمة األغذية والزراعة) FAOSTAT(قاعدة البيانات اإلحصائية : المصدر

ْ        ، أحد األسباب الرئيسية لض ع ف أداء 5يعد انخفاض أسعار السلع، كما يتضح من الجدول   َ                        
فقد انخفضت قيمة الوحدة من منتجاتها التصديرية . الصادرات اإلندونيسية في السنوات األخيرة

 1996-1994بين ما معظم السلع في       ً      ً                         ُ  ّ       انخفاضا  كبيرا ، بينما ارتفعت الكميات الم صد رة من 
ومن العوامل .                        ً                         وكان انخفاض األسعار حادا  بصفة خاصة بالنسبة للمطاط. 2000-1998و

ْ                األخرى التي ربما تكون قد أثرت على ض ع ف أداء الصادرات  َ  االنهيار الهيكلي الذي أصاب                                  
 كانت إندونيسيا فقد أدى الفشل المصرفي الشامل واشتداد المخاطر التي. نظام تمويل التجارة

تتعرض لها إلى حدوث انهيار كامل في آليات تمويل التجارة المحلية والدولية أثناء السنوات 
 كذلك فإن زيادة المخاطر التجارية ربما .(Brown and Magiera, 2000)األولى من األزمة 

ت تخفيض حجم التبادل التجاري وتقليل األسعار الدوالرية للصادراتكون قد أدت إلى 
  .اإلندونيسية
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واألعالف )  في المائة17,5(أهم واردات إندونيسيا الزراعية غير الغذائية هي األلياف النسيجية 
، )في المائة 20,2( وأهم واردات إندونيسيا الغذائية هي األرز )12().في المائة 7,5(الحيوانية 

في  10,1(والسكر ) في المائة 6,4(لزيتية ، والبذور ا)في المائة 16,6(والحبوب األخرى 
في المائة من مجموع الواردات  78,2وكانت هذه المنتجات مجتمعة تمثل نسبة ). المائة

  .2000-1998الزراعية في الفترة 

 في المائة 16,5 و17,5وقد ارتفعت واردات إندونيسيا من المنتجات الغذائية والزراعية بنسبة 
 هذه الزيادة توكان). 6الجدول  (1996-1994و 1986-1984ا بين سنويا، على التوالي، فيم

 وقد . في تجارة المنتجات الزراعيةالكبيرة في الواردات هي التي أدت إلى انخفاض الفائض
وفي نفس الوقت، .                     ً                                          انخفضت الواردات قليال  في السنتين الماضيتين، كما انخفضت الصادرات

ما يتسبب في حدوث عجز في الميزان التجاري تواصل واردات األرز والسكر ارتفاعها م
  .لألغذية

   واردات إندونيسيا من المنتجات الزراعية– 6الجدول 

  متوسط الفترات 
النسبة المئوية 
  للتغيرات السنوية

 
1984-1986 
  )ألف(

1994-1996 
  )باء(

1998-2000  
 باء / جيم ألف / باء  )جيم(

  األرز
 8,5 28,5 836 603 49  )بماليين الدوالرات(القيمة 
  10,9 28,7 999 2 976 1 159  )بآالف األطنان(الكمية 

 2,2- 0,1-  279 305 309  )طن/دوالر(قيمة الوحدة 
              الحبوب األخرى

 9,2- 13,1 688 1014 297  )بماليين الدوالرات(القيمة 
 2,9- 11,9 327 4 871 4 581 1  )بآالف األطنان(الكمية 

 6,5- 1,0 159 208 188  )طن/دوالر(قيمة الوحدة 
                 األلياف النسيجية

 4,6- 15,9 726 875 200  )بماليين الدوالرات(القيمة 
  1,1 10,6 497 475 174  )بآالف األطنان(الكمية 

 5,6- 4,8 459 1 840 1 149 1  )طن/دوالر(قيمة الوحدة 

                                                      
                                            ُ َ                                                    األرقام الموضوعة بين قوسين تشير إلى نصيب الم ن تج في مجموع الواردات الزراعية اإلندونيسية في الفترة )12(

1998-2000.  
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  متوسط الفترات 
النسبة المئوية 
  للتغيرات السنوية

 
1984-1986 
  )ألف(

1994-1996 
  )باء(

1998-2000  
 باء / جيم ألف / باء  )جيم(

              مواد التحلية /     السكر
 10,0 39,3 417 285 10  )بماليين الدوالرات(القيمة 
 25,8 39,7 735 1 694 25  )بآالف األطنان(ة الكمي

  12,5- 0,3– 240 411 422  )طن/دوالر(قيمة الوحدة 
                 األعالف الحيوانية

 6,4- 16,8 309 402 85  )بماليين الدوالرات(القيمة 
 1,0- 14,1 348 1 405 1 376  )بآالف األطنان(الكمية 

  5,4- 2,4 229 286 226  )طن/دوالر(قيمة الوحدة 
            ور الزيتية    البذ

 5,8- 11,0 265 337 118  )بماليين الدوالرات(القيمة 
  5,3 8,2 084 1 882 402  )بآالف األطنان(الكمية 

 10,5- 2,6 245 382 295  )طن/دوالر(قيمة الوحدة 
  الواردات الغذائية 

 0,5- 17,5 901 2 963 2 589  )بماليين الدوالرات(
  الواردات الزراعية 

  2,3 16,5 145 4 545 4 985 )تبماليين الدوالرا(

  .التي تحتفظ بها منظمة األغذية والزراعة) FAOSTAT(قاعدة البيانات اإلحصائية : المصدر

وضمن فئة الواردات غير الغذائية، تعكس الواردات من األلياف النسيجية ظروف صناعة 
ناعات خالل أواخر فقد تحقق الجانب األكبر من التوسع السريع في هذه الص.  والمالبسجالنسي

 زيادة الدخول وبالتالي ويعكس النمو في الواردات من األعالف. الثمانينات وأوائل التسعينات
وتتركز الواردات في األعالف البروتينية التي تفتقر إليها . ارتفاع الطلب على الدواجن

  .                 ًإندونيسيا تقليديا 

لهيكلية طويلة األجل لسكر المشاكل اوضمن فئة الواردات الغذائية، تعكس الزيادة في واردات ا
                                             ً        فقد انخفض إنتاج السكروز منذ السبعينات؛ وكثيرا  ما يجد . في صناعة السكر في إندونيسيا

المزارعون أن من األربح لهم زراعة محاصيل أخرى غير سكرية؛ كما أن توسع إندونيسيا في 
تستطيع الصناعات الغذائية وصناعة المشروبات يتطلب توافر نوعيات من السكر أعلى مما 

وقد حاولت الحكومة إعادة هيكلة صناعة السكر بنقل زراعة قصب .                       ًإندونيسيا إنتاجه محليا 
السكر إلى مناطق واسعة خارج جاوة أو عن طريق بيع أو إغالق مصانع السكر التي تملكها 
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ومع ذلك، لم تحقق هذه الجهود أي نجاح في التقليل من الواردات رغم أنها ترجع إلى . الدولة
  .رين سنة مضتعش

فخالل . ومن األمور التي تسبب أكبر قدر من القلق بالنسبة للحكومة الزيادة في واردات األرز
وكانت المرة .  ازدادت الواردات من األرز في مناسبتين بسبب العوامل المناخيةالعقد الماضي،

صول في لة المح                                               ِ  وكانت بسبب االنخفاض الشديد في مستوى المخزونات وق 1995األولى في 
        ً               طن سنويا  في المتوسط في  300  000ونتيجة لذلك، ارتفعت واردات األرز من . السنة السابقة

وحدثت المرة . 1996-1994أوائل التسعينات إلى ما يقرب من مليوني طن سنويا في الفترة 
في ارتفاع واردات األرز إلى ذلك وقد تسبب . 1998و 1997الثانية بسبب إعصار النينيو في 

  .2000-1998                       ً                      صلت ثالثة ماليين طن سنويا  في المتوسط في الفترة أن و

وعلى الرغم من أن الظروف المناخية كانت قريبة من الظروف المعتادة خالل السنوات القليلة 
، كان إنتاج األرز يرتفع 1996و 1985ففيما بين . الماضية، لم يعد اإلنتاج إلى مستوياته السابقة

وقد ساعد ذلك على استمرار الزيادة في نصيب الفرد من . السنةفي  في المائة 2,1بنسبة 
 في المائة 1,7زيادة السكان بمعدل كميات األرز المتاحة من اإلنتاج المحلي، على الرغم من 

، أصيب إنتاج األرز بالركود، سواء من حيث 2002و  1996 نيما بيفومع ذلك، ف. في السنة
ومع استمرار الزيادة السكانية، انخفض نصيب الفرد . المساحات المزروعة أو كمية المحصول

وفي . من كميات األرز المتاحة من اإلنتاج المحلي، واستمرت الواردات بمستويات مرتفعة
، بلغت واردات األرز نحو مليون طن، ثم قفزت إلى أكثر من ثالثة ماليين طن 2001 سنة
أصبحت تعاني اآلن من عجز وقد أدى ذلك إلى مخاوف من أن إندونيسيا . 2002سنة  في

  .(Tabor et al., 2002)هيكلي في األرز 

وتستخدم المنتجات المصنوعة من . من واردات إندونيسيا الرئيسية األخرى من الحبوبالقمح و
.                                              ً                                    دقيق القمح كبديل لألرز، ويقتصر استهالكها تقريبا  على األسر ذات الدخل المتوسط والمرتفع

، ولكنها انخفضت 1996-1994و 1986-1984دة سريعة فيما بين وقد سجلت واردات القمح زيا
  .أثناء األزمة االقتصادية

  تخفيض التعريفات الجمركية والتجارة  3-3

أدى قرار الحكومة اإلندونيسية بتخفيض الحواجز أمام االستيراد إلى ظهور شعور بالقلق 
سية تفتقر إلى القدرة على ويعتقد البعض أن الصناعات اإلندوني. والخوف من زيادة الواردات

ولتقييم . المنافسة وال تستطيع المنافسة في الظروف التي تكون فيها الرسوم الجمركية منخفضة
 مقارنة التغيرات التي طرأت على التعريفات الجمركية 7هذا الوضع، يتضمن الجدول 

 الجدول ويوضح. بالتغيرات التي طرأت على التجارة بالنسبة لمجموعات السلع الرئيسية
، والتغيرات في 1998و 1994متوسط التعريفات الجمركية التي كانت مطبقة في إندونيسيا في 

، مع تعريف التغير طبقا 1999و 1994التجاري اإلندونيسي فيما بين ) أو العجز(الفائض 
  :للمعادلة التالية
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) 1999               ً                  الصادرات مطروحا  منها الواردات في = (التغير في الفائض التجاري 
  )13().1994               ً                  الصادرات مطروحا  منها الواردات في (اقص ن

أما الرقم السالب فيدل . 1999و 1994ويدل الرقم الموجب على أن وضع التجارة قد تحسن فيما بين 
  .على أن وضع التجارة قد تدهور

، حدث انخفاض كبير في التعريفات الجمركية بالنسبة لجميع القطاعات 7وكما يتضح من الجدول 
فبالنسبة للقطاعات األخرى غير قطاع النفط والغاز، انخفض متوسط التعريفات بنسبة . اديةاالقتص

ومع ذلك، ال توجد دالئل على . 1998 في المائة في 9,5 إلى 1994 في 19,6 من –  في المائة50
وعلى العكس من ذلك، تحسن . أن ذلك قد أدى إلى آثار ضارة على القطاعات المنافسة للواردات

وهذا يدل . 1999و 1994 دوالر أمريكي فيما بين مليار 17,7ض التجاري اإلندونيسي بمقدار الفائ
       ً  وخصوصا  –على أن الميزان التجاري ال يتأثر بالتعريفات بقدر ما يتأثر بالعوامل االقتصادية الكلية 

ي معظمه، ويرجع التحسن في الميزان التجاري اإلندونيسي، ف. العالقة بين المدخرات واالستثمارات
إلى األزمة االقتصادية وانخفاض الواردات نتيجة لخروج المدخرات األجنبية من االقتصاد 

  .اإلندونيسي

فقد انخفض .                                                ً                                 وتعد النتائج الخاصة بالقطاع الزراعي أكثر تباينا  مما هو الحال بالنسبة لالقتصاد ككل
بما يعادل ) منتجات السمكيةبما في ذلك ال(الميزان التجاري بالنسبة للقطاع الزراعي بأكمله 

ّ                          ً    وكانت القطاعات الزراعية التي سج ل ميزانها التجاري انخفاضا  هي . مليون دوالر أمريكي 900                               
 –وفي حالة المطاط، كان االنخفاض يرجع إلى انخفاض في الصادرات . المطاط، والحبوب والسكر

 كان انخفاض الميزان وفي حالة الحبوب والسكر فقط، )14(.وليس بسبب ارتفاع في الواردات
  .التجاري من جراء زيادة الواردات

ومن الصعب تحديد ما إذا كانت الحماية قد ازدادت أو قلت بالنسبة للحبوب والسكر ألن هاتين 
والمرجح هو أن الحماية قد . لسنوات طويلةجمركية السلعتين كانت وارداتهما تخضع لحواجز غير 

المؤسسة العامة ففي حالة األرز، حاولت . ت بالنسبة للسكرازدادت بالنسبة لألرز ولكنها انخفض
واآلن، . للسلع الغذائية اإلبقاء على أسعار األرز مساوية لألسعار العالمية خالل فترة أوائل التسعينات

أما بالنسبة للسكر، .       ًتقريبا   في المائة30يعد مكافئ التعريفة النوعية على األرز، بحسب القيمة، 
 قد بلغت في فترة أوائل التسعيناتغير الجمركية تعريفة المكافئة لقيمة الحواجز فربما تكون ال

وبالتالي، . في المائة 25-20وتتراوح التعريفة على السكر اآلن، بحسب القيمة، بين . في المائة 100
 . يقترن انخفاض مستوى حمايتها بحدوث زيادة في الوارداتيبدو أن السكر هو السلعة الوحيدة التي

                                                      
الحق للتاريخ المستخدم بالنسبة للتعريفات ) 1999(الصادرات / التاريخ الذي نستخدمه هنا بالنسبة للواردات)13(

  .    ً                                                                               نظرا  لضرورة انقضاء فترة زمنية بين التغيير في التعريفات والتأثير المتوقع على التجارة) 1998(الجمركية 
الخشب  (1999 و1994                                                  ً                              في مجال التصنيع، شهد عدد قليل من القطاعات انخفاضا  في الميزان التجاري فيما بين )14(

فاض بسبب انخفاض في الصادرات، وليس وفي جميع هذه الحاالت، كان االنخ). الرقائقي، واألحذية والمجوهرات
  .(Magiera, 2000a)بسبب ارتفاع في الواردات 
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سيا
إندوني

   التعريفات المطبقة في إندونيسيا وتجارة القطاعات األخرى غير قطاع النفط والغاز– 7الجدول 

  الصادرات الواردات  متوسط التعريفات

  بيان السلعة 
  التصنيف الدولي (

 )الموحد للتجارة
1994 
(%) 

1998 
(%) 

التغيير 
 افيالص

(%) 

1994   
بماليين (

 )الدوالرات

1999   
بماليين (

 )الدوالرات

النمو 
  السنوي
(%) 

1994   
بماليين (

 )الدوالرات

1999   
بماليين (

 )الدوالرات

النمو 
  السنوي
(%) 

التغيير في 
الفائض 
التجاري، 

1994-1999 
بماليين (

  )الدوالرات

 895- 1,1  789 6  442 6 7,9  920 3  678 2 14,4- 8,4 22,8  الزراعة

 365- 7,5-  865  275 1 7,5-  93  138 0,8- 5,3  6,1  )23(المطاط 

 35- 0,3-  556 1  582 1 10,2  25  16 20,8- 5,2 26,0  )03(الروبيان /األسماك
البن، والشاي، والكاكاو 

 45- 0,2  310 1  297 1 33,2  76  18 20,0- 4,9 24,8  )07(والتوابل 

، 40(الزيوت النباتية 
42 ،43(  13,2 5,0 -8,2 101  29  -21,9 1 373  1 828  5,9 527 

 131 4,8  384  304 5,7-  147  197 21,1- 5,0 26,1  )05(الخضر /الفواكه
  التبغ/المشروبات

)11 ،12(  105,2 88,4 -16,8 142  154  1,7 138  232  10,9 82 
 76 10,5-  90  157 8,0-  274  417 4,4- 3,9  8,2  )08(األعالف الحيوانية 

الحبوب ومستحضراتها 
)04(  NTB NTB ... 922  1 899  15,5 58  61  1,0 -974 
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  الصادرات الواردات  متوسط التعريفات

  بيان السلعة 
  التصنيف الدولي (

 )الموحد للتجارة
1994 
(%) 

1998 
(%) 

التغيير 
 افيالص

(%) 

1994   
بماليين (

 )الدوالرات

1999   
بماليين (

 )الدوالرات

النمو 
  السنوي
(%) 

1994   
بماليين (

 )الدوالرات

1999   
بماليين (

 )الدوالرات

النمو 
  السنوي
(%) 

التغيير في 
الفائض 
التجاري، 

1994-1999 
بماليين (

  )الدوالرات

السكر ومستحضراته 
)06(  NTB NTB ... 63  559  54,9 73  68  -1,4 -501 

، 00(السلع األخرى 
01 ،02 ،09 ،21 ،
22 ،41 ،29(  16,2 5,2 -11,0 666  664  -0,1 186  395  16,2 211 

 189 0,7  172 6  953 5 0,6  963  934 12,9- 4,7 17,5  الغابات
  467 1 8,1  510 3  383 2 7,9-  665  005 1 2,5- 6,4 8,9  التعدين،المعادن

 922 16 7,4  286 22  582 15 10,0-  741 14  960 24 9,3- 10,3 19,6  المصنوعات األخرى
مجموع المنتجات 
 683 17 5,0  756 38  360 30 7,3-  290 20  577 29 10,1- 9,5 19,6  بخالف النفط والغاز

NTB: حواجز غير جمركية.  

  .Magiera (2000a): المصدر



 
 

344
 

سيا
إندوني

   التعريفات التصاعدية على منتجات التصدير التي تهم إندونيسيا– 8الجدول 

  النسبة المئوية للفروق بين تعريفات المخرجات والمدخالت 

  الواليات المتحدة  اليابان  االتحاد األوروبي 

التعريفة  
  األساسية

التعريفة 
  المربوطة

نسبة 
  التغيير

التعريفة 
 األساسية

التعريفة 
  المربوطة

نسبة 
  التغيير

التعريفة 
  األساسية

التعريفة 
  المربوطة

نسبة 
  التغيير

  المنتجات التي تهم إندونيسيا  

زيت /زيت النخيل
  ة تنازليةتعريف 9,5- 3,5 13,0 5,0- 9,0 14,0  جوز الهند

 0,0 1,3 1,3 4,6- 9,0 13,6 1,8- 4,6 6,4  الكاكاو/البن
  ة تنازليةتعريف 0,0 6,1 6,1 23,2- 14,1 37,3  التبغ

 2,0- 7,3 9,3 5,1- 8,9 14,0 5,2- 14,9 20,1  الفواكه

  ة تنازليةتعريف 4,1- 6,7 10,8 2,4- 7,5 9,9  الخضر

  جميع المنتجات 

 3- 9 12 8- 27 35 7- 16 23  المتوسط

وفرق . 1988-1986يفة المخرجات وتعريفة المدخالت لكل مجموعة من المجموعات السلعية في الفترة فرق التعريفة األساسية هو الفرق بين متوسط تعر :المصدر
     ِ           واستخد مت الفروق . التعريفة المربوطة هو الفرق بين متوسط التعريفة المربوطة لدى منظمة التجارة العالمية على المخرجات والتعريفة المربوطة على المدخالت

  . من المتوسطاتة التنازلية التعريفت         ُ ِ   آخر، است بع دىوبمعن. سطات كل مجموعة من المجموعات السلعية وكل بلدالموجبة فقط في حساب متو
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  التعريفات التصاعدية في األسواق الخارجية  3-4

، الحد من االعتماد على شارة اإلتكان من األهداف الرئيسية للحكومة اإلندونيسية، كما سبق
ُ االتجاه نحو تصدير المنتجات الغذائية الم صادرات المنتجات األولية و جهزة التي تحقق لها قيمة                                      

فعلى المستوى الداخلي، . ولكن تحقيق هذه الهدف أحبطته عوامل داخلية وخارجية. مضافة
ْ   ضع ف تواجه الجهات المعنية بتصنيع المنتجات وتجهيزها ارتفاع تكلفة رأس المال، و كفاءة  

الحصول على إمدادات منتظمة من المواد الخام التي تكتنف صعوبات النظام التسويق الداخلي و
 وعلى المستوى الخارجي، تواجه إندونيسيا مشكالت فيما يتعلق بتحقيق مستويات )15(.الجيدة

كما تواجه الحواجز التجارية ) أنظر القسم التالي(الجودة المطلوبة في األسواق الخارجية 
  .التقليدية مثل التعريفات التصاعدية

، تبين لمنظمة األغذية والزراعة أن جولة أوروغواي سوف 1997 دراسة أجريت في وفي
أسواق                                                                            ً    تؤدي إلى الحد من التعريفات التصاعدية بالنسبة لجميع المنتجات الزراعية تقريبا  في 

وهذا ما يوضحه . (Lindland, 1997)االتحاد األوروبي، واليابان والواليات المتحدة 
لفرق بين تعريفات المخرجات والمدخالت على المنتجات التصديرية ، الذي يبين ا8 الجدول

الكاكاو في الواليات المتحدة، تسجل /وباستثناء التبغ في اليابان والبن. التي تهم إندونيسيا
 ولكن هذا )16(.                           ً                                          التعريفات التصاعدية انخفاضا  بالنسبة لجميع المنتجات التي تهم إندونيسيا

وقد يعكس ذلك كون معظم . خفاض بالنسبة لجميع المنتجاتاالنخفاض أقل من متوسط االن
، التي تكون التعريفات األساسية عليها أقل المنتجات التي تهم إندونيسيا من المنتجات االستوائية

  .من تعريفات منتجات المناطق المعتدلة التي تنتجها البلدان المتقدمة

  ية في األسواق الخارجيةومعايير الصحة والصحة النبات العالجية ردابيالت  3-5

في التجارية الدعاوى مكافحة اإلغراق وغيرها من دعاوى                     ً      ً    واجهت إندونيسيا عددا  كبيرا  من 
                                             ً كانت من جانب البلدان المتقدمة، فقد تزايد أيضا  دعاوى وعلى الرغم من أن معظم ال. الخارج

الدعاوى دونيسيا ضد هذه وقد تطلب دفاع إن. البلدان النامية في آسياحركتها التي الدعاوى عدد 
ومن . موارد سواء من جانب الحكومة أو من جانب القطاع الخاصكثير من التخصيص 

  .الدعاوىالواضح أن بعض الحاالت كانت تحركها ضغوط سياسية في البلدان التي أثارت هذه 

      ً  نسبيا  وتعد دعاوى مكافحة اإلغراق التي تم تحريكها ضد الصادرات الزراعية اإلندونيسية قليلة
 معجون الطماطم في أستراليا، والسوربيتول في االتحاد األوروبي، والفطر المعلب في –

                                                      
                                                             ً                                 نتيجة لذلك، تخلفت إندونيسيا عن البلدان اآلسيوية األخرى، وخصوصا  تايلند، في تطوير قطاع الصناعات )15(

  .الزراعية
وبالتالي، قد توجد حاالت . ريفات يمكن أن تضيع كميات كبيرة من المعلومات أثناء عملية حساب متوسطات التع)16(

تكون فيها التعريفات التصاعدية شديدة االرتفاع داخل فئات المنتجات التي يكون متوسط التعريفة التصاعدية فيها 
  .      ًمنخفضا 
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ُ وهناك أيضا  عدد من الحاالت التي شملت منتجات م . الواليات المتحدة صنعة من الجلود           ً                                
وقد أشارت الصحافة اإلندونيسية إلى أن إندونيسيا قد تفقد عدة مليارات من . واأللياف الطبيعية

وعلى الرغم من . ةتعويضيلدوالرات من جراء دعاوى مكافحة اإلغراق والرسوم الجمركية الا
 تحت مقليل، يجد المسئولون اإلندونيسيون أنفسهأن عدد الدعاوى الخاصة بالمنتجات الزراعية 

 الخاصة بالزراعة ضغط من أجل حل هذه المشكالت وهم يتطلعون إلى ربط ذلك بالمفاوضات
  . الوقائيةتدابيرد التي تنظم مكافحة اإلغراق والوتحسين القواع

   ا  عدد أوامر التوقيف الصادرة ضد صادرات إندونيسي- 1الشكل 
ُ جات الغذائية الم تمن المن   سترالياأصنعة إلى                

 
Source: Compiled by 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  بيانات من تجميع وزارة الصناعة والتجارة في إندونيسيا: المصدر

نيسيا بالقلق إزاء العدد المتزايد من التدابير التي تتخذ للحد من صادراتها كذلك تشعر إندو
الزراعية والسمكية ألسباب تتصل بمعايير الصحة والصحة النباتية، والحواجز الفنية أمام 

إذ يواجه المصدرون اإلندونيسيون صعوبات كبيرة ). 1الشكل (التجارة، واالعتبارات البيئية 
المستويات والمعايير المختلفة المطبقة في أسواق البلدان المتقدمة، وفي متابعة فيما يتعلق بتلبية 

وفي الحاالت التي يبدو . التغيرات التي تدخل على هذه المستويات والمعايير في تلك األسواق
                               ُ                                                   فيها أن هذه اللوائح تمثل حواجز م جحفة أمام التجارة، لم تشرع إندونيسيا بعد في اتخاذ 

 وفي نفس الوقت، يدفع )17(. منظمة التجارة العالميةى لعرض النزاع علإجراءات رسمية
وبالتالي، يمكن . المسئولون الحكوميون بأن المشاورات الثنائية قليلة الجدوى في حل المنازعات

                                                      
.  لم توافق إندونيسيا على قرار هيئة التحكيم التابعة لمنظمة التجارة العالمية بشأن استبعاد صيد السالحف البحرية)17(
  .                           ً                                            ، فرضت الواليات المتحدة حظرا  على واردات الروبيان من إندونيسيا لهذا السبب2001في و
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أن تستفيد إندونيسيا من أي تغييرات تؤدي إلى تحسين الشفافية وزيادة التوفيق بين المعايير 
  )18(.اف الدولية المتفق عليها       ً         استنادا  إلى األعر

  االهتمامات الخاصة باألمن الغذائي  4

ومع ). 2الشكل (                    ً      ً                                           حققت إندونيسيا نجاحا  كبيرا  في تقليل عدد الفقراء خالل العقدين الماضيين 
 في المائة من 15,7                                                                ً    ذلك، فقد كان من نتائج األزمة االقتصادية أن ارتفع مستوى الفقر كثيرا  من 

بيد أن هذه المشكلة كانت مؤقتة، . 1999 في المائة من السكان في 27,1ى  إل1996السكان في 
وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن . إذ عاد مستوى الفقر إلى ما كان عليه قبل حدوث األزمة

، )      ً     وخصوصا  األرز( في المائة من هذا االنتعاش ترجع إلى انخفاض أسعار األغذية 41نسبة 
وعلى الرغم من أن الوضع قد . ة ترجع إلى ارتفاع مستوى الدخولوإلى أن النسبة المتبقي

 في المائة من السكان يقل مستوى دخلهم عن دوالرين في اليوم ومازالوا 50سبة نتحسن، فإن 
  ).2001البنك الدولي، (معرضين للمخاطر 

  فقرل النسبة المئوية لسكان إندونيسيا تحت خط ا– 2الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  . 1996وقد روجعت سلسلة البيانات في . مكتب اإلحصاء المركزي في إندونيسيا:  المصدر
                                                  ً                                  يتضمن الشكل البياني التقديرات الخاصة بالفقر طبقا  لسلسلة البيانات القديمة والجديدة ولذلك، 

   ألغراض المقارنة،1996في سنة 

                                                      
سبق عن التغييرات التي تدخل على المعايير وإقامة نقاط                                            ُ  على الرغم من أن االشتراطات الخاصة باإلبالغ الم )18(

فية، مازال المسئولون في إندونيسيا للرد على االستفسارات تعد من الخطوات اإليجابية في سبيل زيادة مستوى الشفا
ويوجد في الجهاز الحكومي المعني بتطبيق تدابير . يجدون صعوبة في الحصول على المعلومات في الوقت المناسب

على فقط لإلطالع على تدابير الصحة والصحة النباتية عن طريق اإلنترنت،  واحدموقع الصحة والصحة النباتية 
  .      ً موظفا 75 في هذا الجهاز أن عدد العاملينمن رغم ال
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منظمة األغذية (إندونيسيا وتقدم منظمة األغذية والزراعة صورة مواتية عن حالة األمن الغذائي في 
                                                        ً     ، كانت نسبة السكان الذين يعانون من نقص التغذية أقل كثيرا  مما 1999-1997ففي ). 2001والزراعة، 

 في المائة، 6ففي حين كانت نسبة من يعانون من نقص التغذية في إندونيسيا . في أي بلد آخر بآسياكانت 
وقد . في المائة، على التوالي 24المائة و  في 13يا كانت هذه النسبة في جنوب شرق آسيا وفي جنوب آس

اء ترتيب إندونيسيا، بين البلدان النامية التسعة والتسعين التي شملتها دراسة منظمة األغذية والزراعة، في ج
المرتبة الثالثة من حيث نجاح الجهود الخاصة بالحد من عدد من يعانون من نقص التغذية في الفترة ما بين 

 ماليين خالل هذه 5فقد انخفض عدد من يعانون من نقص التغذية بنحو . 1999-1997و 1990-1992
  .الفترة

فقبل سنة . كذلك يبدو أن إيرادات إندونيسيا من النقد األجنبي تعد كافية لتغطية احتياجاتها من الواردات الغذائية
مة سداد الديون وفوائدها من  بعد خصم قي- إلى مجموع الصادرات، كانت نسبة الواردات الغذائية 1994

وعلى الرغم من أن هذه النسبة ). 3الشكل ( في المائة فقط 6-4 تتراوح بين - الدين العام بالعمالت األجنبية
  )19(. في المائة10 نتيجة لزيادة الحاجة إلى الواردات الغذائية، فإنها مازالت أقل من 1995ارتفعت منذ سنة 

   المواد الغذائية كنسبة مئوية من مجموع الصادرات واردات إندونيسيا من– 3الشكل 
  بعد خصم مدفوعات الدين العام الخارجي

 
  . الواردات الغذائية مأخوذة من منظمة األغذية والزراعةالبيانات الخاصة ب: المصدر

  ندونيسيا، من مكتب اإلحصاء المركزي بإمأخوذة مجموع الصادرات البيانات الخاصة بو
  على الدين العام الخارجي المستحقة  الديون وأقساط الفوائد البيانات الخاصة بسدادو

  نيسياومن بنك إندمأخوذة 

                                                      
ولما كانت هذه .                                                              ً                     يحتوي الكثير من صادرات إندونيسيا الصناعية على نسبة كبيرة جدا  من المواد المستوردة)19(

 للنقد األجنبي المتاح الستيراد 3المدخالت المستوردة مطلوبة إلنتاج الصادرات، تعد التقديرات المبينة في الشكل 
وتبلغ مدفوعات .  دوالر أمريكيمليار 73ذلك، يوجد في إندونيسيا دين محلي ضخم يصل إلى ك.              ً     األغذية مبالغا  فيها

الفوائد المستحقة على هذا الدين ثالثة أمثال الدين األجنبي وبالتالي كان من الضروري أن تحصل إندونيسيا على 
  .دعم من الجهات المانحة لتمويل ميزانية الدولة
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  األمن الغذائي واألرز  4-1

زال األرز يمثل أهم سلعة بالنسبة إلندونيسيا، فهو أهم مصدر منفرد للطاقة والبروتين في ام
وخالل السنتين الماضيتين، . ص العمل بالمناطق الريفيةغذاء السكان كما أنه أهم مصدر لفر

ويبدو أن األمن الغذائي كان يمثل لب . جرت في إندونيسيا مناقشات ساخنة بشأن سياسة األرز
، حيث يعني األمن الغذائي توافر كميات كافية من األرز من اإلنتاج المحلي، هذه المناقشات

  .تحقيق االكتفاء الذاتي من األرز أو

دفع المؤيدون لتحقيق االكتفاء الذاتي من األرز بأن هذا الهدف ينبغي أن يتحقق حتى وإن وي
. (Tabor et al., 2002)اقتضى ذلك أن تكون األسعار المحلية أعلى من األسعار العالمية 

ويمكن أن تؤدي األسعار المرتفعة إلى توليد مؤثرات خارجية إيجابية عن طريق تحويل 
ويقول . التي يقيم بها معظم الفقراء، وإلى تشجيع التنمية الريفية طق الريفيةالدخول إلى المنا

                              ً         ً       ً                                      الرأي المعارض إن األرز يعد بندا  استهالكيا  رئيسيا  بالنسبة للفقراء وأن معظم مزارعي األرز 
واألسعار المرتفعة يقع عبؤها على الفقراء وقد . هم أنفسهم من المستهلكين الصافين لألرز

وعالوة على ذلك، فإن األسعار المرتفعة قد . ائدة صافية على مزارعي األرزتعود بف ال
وإذا . تؤدي إلى زيادة كبيرة في اإلنتاج ألن مزارعي األرز يطبقون آخر التقنيات الزراعية ال

حدثت زيادة في إنتاج األرز بدافع الحصول على زيادة في األسعار، فمن المرجح أن يكون 
  .غذائية أخرىذلك على حساب محاصيل 

ومن ناحية أخرى، يتناول الحوار الجاري بشأن السياسة الغذائية أنواع أدوات السياسة العامة 
وتتركز المناقشة على . التي ينبغي استخدامها لتحقيق األهداف التي تتوخاها سياسة األرز

فة ضمن صن                 ُ  عدد من اآلليات الم ىاستعمال السياسات التجارية في دعم الدخول الزراعية وعل
واآلليات التي تدور حولها المناقشات تشمل األسعار الجبرية، ومستوى . أشكال الدعم المحلي

تكليف المؤسسة التعريفة الجمركية المطبقة على األرز، وما إذا كان من المناسب العودة إلى 
عريفات وعمل العامة للسلع الغذائية بالقيام بدور المستورد الوحيد لألرز، والربط بشكل ما بين الت

. المؤسسة التجارية الحكومية، وكيفية الربط بين اآلليات المختلفة لتحقيق االستقرار في األسعار
                                                    ً                              وفي األشهر األخيرة، اشتدت المناقشة حول سياسة األرز نظرا  لعدم التناسق في تطبيق األدوات 

                         ً ناقشات يمكن أن تؤثر كثيرا   والنتيجة التي ستسفر عنها هذه الم)20(.الحالية لتنفيذ السياسات العامة
  .على موقف إندونيسيا في المفاوضات الخاصة بالزراعة في منظمة التجارة العالمية

                                                      
وربما تكون قد . يمة الروبية، رفعت الحكومة األسعار الدنيا لألرز في عدة مناسبات بعد االنخفاض الحاد في ق)20(

وقد ألغي احتكار المؤسسة العامة للسلع الغذائية للواردات . تجاوزت في المرة األخيرة المستوى الذي يمكن تحمله
وقد تبين أن هذه التعريفة . مة في المائة بحسب القي30 روبية للكيلوجرام، أو 430 تعريفة نوعية تبلغ هوحلت محل

وفي نفس الوقت، .           ُ                                                                منخفضة جدا  وال يمكنها وقف إغراق السوق باألرز المستورد بسعر أقل من سعر التدخل
احتفظت المؤسسة العامة للسلع الغذائية بدورها في تثبيت األسعار، ولكن لم تعد لديها الموارد المالية الالزمة للتدخل 

                                                                ً              س موسمي أو لمنع انخفاض األسعار واقترابها من األسعار العالمية مضافا  إليها الرسوم في السوق، سواء على أسا
وربما تكون عمليات التهريب الشائعة قد أدت إلى تفاقم المشكلة ألنها تؤدي إلى انخفاض األسعار إلى ما . الجمركية
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  ا في المفاوضات الخاصة بالزراعةيالقضايا التي تهم إندونيس  5

                    ً     ً                                    ً                       تتخذ إندونيسيا موقفا  قويا  في المفاوضات الزراعية الحالية مؤيدا  لحصول البلدان النامية 
وكما هو مألوف بالنسبة للبلدان النامية األخرى، تشير  )21(.ة خاصة وتفضيليةعلى معامل

السياسات العامة، وليس إلى تدابير محددة أو إلى أنواع أهداف مقترحات إندونيسيا إلى 
فقد اقترحت إندونيسيا قائمة من األهداف التي تندرج ضمن أحكام . معينة من السياسات

وتشمل هذه األهداف التنمية الزراعية . في اتفاقية الزراعةالمعاملة الخاصة والتفضيلية 
 ال يشمل تعريف إندونيسيا لألمن –والريفية، والتخفيف من حدة الفقر واألمن الغذائي 

الغذائي القدرة على الحصول على األغذية فقط بل كذلك القدرة على إنتاج احتياجاتها من 
هداف التي اقترحتها البلدان النامية األخرى، بما كذلك تؤيد إندونيسيا األ. المنتجات الغذائية

، والتنمية الريفية وتنويع المنتجات الدخل وقليلي المواردمحدودي المزارعين في ذلك دعم 
      ً                                                                وأخيرا ، اقترحت إندونيسيا توسيع مفهوم المعاملة الخاصة والتفضيلية ليشمل . الزراعية

  .لنمو في البلدان الناميةمعالجة المشاكل الرئيسية المرتبطة بالتنمية وا

وتقترح إندونيسيا استثناء جميع التدابير التي تستخدمها البلدان النامية في تحقيق أهداف 
وما لم يتم . المعاملة الخاصة والتفضيلية من الضوابط التي تطبقها منظمة التجارة العالمية

ية بقدر كبير من المرونة في استثناء هذه التدابير، ستطالب إندونيسيا بأن تتمتع البلدان النام
والمرونة في هذه الحالة ال تشير إلى توسيع اإلطار الزمني لعملية . تطبيق هذه القواعد

  .اإلصالح فقط بل كذلك إلى طبيعة االلتزامات ومدى عمقها

  :صر القضايا التي تهم إندونيسيا فيما يليحوفيما يتعلق بمجاالت التفاوض المحددة، تن

  إلى األسواقات الواردنفاذ   5-1

قد يكون من بين أهداف إندونيسيا الرئيسية خالل جولة المفاوضات الحالية المحافظة على 
ونيسيا دوعلى سبيل المثال، تطالب إن. أسواق التصدير وزيادة انفتاح األسواق أمام صادرتها

ية على ، والحواجز غير الجمركية والتعريفات التصاعد الجمركيةبقوة بإلغاء قمم التعريفية
ويعد إلغاء التعريفات .  بما في ذلك المنتجات االستوائية-المنتجات التي تهم البلدان النامية 

                                                                                                                         
تطيع المؤسسة العامة للسلع الغذائية الدفاع وفي النهاية، ال تس.                          ً                      دون األسعار العالمية مضافا  إليها الرسوم الجمركية

عن األسعار الدنيا، وربما تكون قد لجأت إلى شراء األرز المستورد من السوق المحلية كجزء من نشاطها الخاص 
  .بالتدخل في السوق

قة منظمة ، وثي2000تشرين الثاني / نوفمبر15 أنظر بيان إندونيسيا في الدورة الرابعة الخاصة للجنة الزراعة، )21(
                         ً                                                كذلك تؤيد إندونيسيا عموما  مقترحات البلدان النامية األخرى الخاصة بالمعاملة . G/AG/NG/W/71التجارة العالمية 

 2000تشرين الثاني /الخاصة والتفضيلية، بما في ذلك اقتراح رابطة دول جنوب شرق آسيا في نوفمبر
  ).G/AG/NG/W/102الوثيقة  (2001 الثاني كانون/ واقتراح الهند في يناير G/AG/NG/W/80) الوثيقة(
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التصاعدية ذا أهمية خاصة إلندونيسيا في الوقت الحاضر ألنها ألغت ضرائب الصادرات، التي 
  .تعد من بين أدوات مواجهة التعريفات التصاعدية في البلدان األخرى

 في مجاالت التفاوض تنازالتبالزراعة مجال  في التنازالتندونيسيا ربط كذلك قد تؤيد إ
 وقد تعرضت إندونيسيا لعدد كبير من .مثل مكافحة اإلغراق والرسوم المقابلة األخرى،

                                            ُ َ ّ         وهي ترى أنها تعد من قبيل سياسات الحماية الم ق ن عة التي ،الدعاوى الخاصة بمكافحة اإلغراق
                                       ً          وباإلضافة إلى ضياع الفرص التجارية، كثيرا  ما تشتكي . ن المتقدمةتمارسها في األساس البلدا

إندونيسيا من تكاليف األعباء القانونية الباهظة المترتبة على تنفيذ القواعد التي تنص عليها 
تدابير ال                              ً                                       منظمة التجارة العالمية، وخصوصا  ما يتصل منها بمكافحة اإلغراق وغيرها من 

تي يرى المفاوضون اإلندونيسيون أنها يمكن أن تعود بفوائد واضحة من المجاالت الو. العالجية
تحسين القواعد بما يجعل استخدام تدابير مكافحة اإلغراق، على على االقتصاد اإلندونيسي 

عدم كذلك تهتم إندونيسيا ب.                    ً                                سبيل المثال، مقصورا  على حاالت التسعير الكيدي الواضحة
                             ُ َ ّ                   تية كشكل من أشكال الحماية الم ق ن عة، ولذلك فهي تحبذ استخدام تدابير الصحة والصحة النبا

  .تحسين درجة الشفافية والتنسيق

وفيما يتعلق بالسياسات التجارية الخاصة بإندونيسيا ذاتها، فقد تم تخفيض التعريفات المطبقة 
ِ بنسبة الثلثين خالل السنوات الست الماضية، كما ألغ   ونتيجة لذلك،. يت الحواجز غير الجمركية                                              

 وحتى إذا كانت إندونيسيا .                          ً                                  أصبح القطاع الزراعي مفتوحا  بدرجة كبيرة أمام التجارة الخارجية
ترغب في المحافظة على قدر من المرونة فيما يتعلق بزيادة التعريفات في المستقبل، فإنها 
تستطيع مع ذلك أن تعرض تخفيض التعريفات المربوطة في مقابل اتخاذ تدابير ذات جدوى 

إجراء تخفيض كبير على التعريفات من والبد حينئذ .  البلدان األخرى لفتح أسواقهامن جانب
ترى إندونيسيا أن البلدان النامية ال ينبغي كذلك . المربوطة قبل االقتراب من التعريفات المطبقة

م عليها  ِ قد                                                                            ُأن تكون مطالبة بتطبيق المعاملة بالمثل فيما يتعلق بالتخفيضات الجمركية التي ت 
، "اإلنمائية، والتمويلية والتجارية"                  ً               ال يكون ذلك متوافقا  مع احتياجاتها بلدان المتقدمة، عندما ال

وعندما يكون الهدف الذي تتوخاه البلدان النامية هو حماية مزارعي الكفاف، أو عندما يكون 
  .هدفها هو تحقيق األمن الغذائي

  الدعم المحلي  5-2

السماح للبلدان النامية بقدر أكبر من المرونة فيما يتعلق تؤيد إندونيسيا المقترحات الخاصة ب
باستثناء التدابير المستخدمة في تحقيق األمن الغذائي والتنمية الريفية، وغيرهما، من التزامات 

  .هذه التدابيرمثل وتقترح إندونيسيا توسيع نطاق الصندوق األخضر ليشمل . التخفيض

. ا في الوقت الحاضر مناقشة شاملة بشأن سياسة األرزجري في إندونيسيت، شارة اإلتوكما سبق
وتشمل هذه المناقشة تدابير السياسات العامة التي يمكن تصنيفها على أنها من قبيل الدعم 

ولما كانت إندونيسيا لم تتقدم بأي . المحلي والتي يمكن إضافتها إلى مقياس الدعم الكلي
ن ذلك قد يحد من قدرتها على استخدام هذه التدابير فإالتزامات فيما يتعلق بمقياس الدعم الكلي، 
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وتشعر إندونيسيا، شأنها شأن البلدان النامية األخرى، بأن اتفاقية الزراعة متحيزة . ستقبلمفي ال
وعدم التقدم بأي التزامات فيما يتعلق بمقياس الدعم الكلي معناه أن . في هذا الخصوص

     ً                                               تشددا  من الضوابط المطبقة على البلدان التي يكون فيها ق عليها ضوابط أكثر   َّطب               ُإندونيسيا قد ت 
وتشمل السياسات التي تهم إندونيسيا تكوين مخزونات غذائية .                          ًالدعم المحلي أكثر انتشارا 

  .ألغراض األمن الغذائي، ونظم األسعار الجبرية الالزمة لتشغيل مثل هذه البرامج

  دعم الصادرات  5-3

وعلى الرغم . أشكال دعم الصادرات التي تطبقها البلدان المتقدمةاقترحت إندونيسيا إلغاء جميع 
من أن إندونيسيا تعلن أنها ال تعتزم استخدام دعم الصادرات في المستقبل، فإنها تقترح اإلبقاء 

  .على المرونة الحالية التي تتمتع بها البلدان النامية في استخدام دعم الصادرات

  ات وغيرها من القيودالضرائب المفروضة على الصادر  5-4

وفي حالة إدخال . 12تعتقد إندونيسيا أنه ليس من الضروري إدخال تعديالت على المادة 
المعاملة الخاصة تعديالت عليها، ال ينبغي أن تؤدي مثل هذه التعديالت إلى إضعاف أحكام 

 إلى فرض                                                 ًوتشير إندونيسيا في تقاريرها إلى أنها لجأت أحيانا . والتفضيلية في هذه المادة
                       ً                                                        ضرائب على الصادرات نظرا  لوجود نقص حاد في المواد الغذائية وللمحافظة على الموارد 

  .الطبيعية

   الوقائية الخاصةدابيرالت  5-5

أما بالنسبة للبلدان .  الوقائية الخاصة بالنسبة للبلدان المتقدمةدابيرتقترح إندونيسيا إلغاء الت
، بصرف النظر عما إذا كانت  الوقائية الخاصةدابيرالنامية، فإنها تقترح توسيع نطاق الت

إذ يمكن أن تستخدم التدابير . الحواجز غير الجمركية قد تم تحويلها إلى تعريفات جمركية أم ال
من حدوث زيادات حادة في الواردات أو من حدوث " اإلنتاج المحلي"الوقائية في حماية 
ويبدو أن . ن قبيل إجراءات األمن الغذائي، وبالتالي يمكن اعتبارها مانخفاض في األسعار

إندونيسيا تحبذ التدابير الوقائية الخاصة ألنها يمكن أن تطبق بشكل تلقائي دون حاجة إلى إثبات 
  .لتنفيذ التدابير الوقائية العامةوكما سبق التنويه، ال توجد في إندونيسيا حتى اآلن آلية . الضرر

  الخالصة  6

لم تضع صانعي السياسات في إندونيسيا أمام الكثير من المعوقات  يبدو أن اتفاقية الزراعة
أن نتائج كما ومع ذلك، فإن إندونيسيا تعيد النظر اآلن في سياساتها الزراعية، . العملية

                                                   ً                         المناقشات التي تجري في هذا الشأن يمكن أن تؤثر كثيرا  على موقفها في المفاوضات 
اخل إندونيسيا على األمن الغذائي وآليات السياسات وتركز المناقشات التي تجري د. الزراعية

                                                                      ً          العامة التي يمكن استخدامها في تثبيت أسعار المنتجات الزراعية وربما أيضا  في تقديم 
  .المحلي الدعم
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ويقوم االقتصاد السياسي الخاص بالزراعة على حرص البلدان المتقدمة على دعم الدخول 
لدان النامية بنفس القدر على تثبيت أسعار المنتجات الزراعية في الوقت الذي تحرص فيه الب

والجزء الخاص بالدعم المحلي في اتفاقية الزراعة يتناول أنواع السياسات التي . الزراعية
                                                  َِ   ، وهي سياسات تترتب عليها في العادة أعباء مالية ال ق ب ل عتادت البلدان المتقدمة تطبيقهاا

                                ً            ما تطبق سياسات تثبيت األسعار جنبا  إلى جنب مع               ً ومع ذلك، كثيرا  . للبلدان النامية بها
 ويبدو أن قواعد منظمة )22(.السياسات التجارية، كما أن األعباء المالية المترتبة عليها أقل
  .التجارة العالمية التي تنظم استخدام هذه السياسات غير واضحة

لخاصة بالزراعة ومن المرجح أن تكون القضايا الرئيسية خالل جولة المفاوضات الحالية ا
ماثلة في جوهرها للقضايا التي كانت مطروحة إثناء جولة أوروغواي، وتشمل النفاذ إلى م

وحيثما تريد البلدان النامية معاملة خاصة وتفضيلية . األسواق، ودعم الصادرات والدعم المحلي
ملة الخاصة فيما يتعلق بالنفاذ إلى أسواق البلدان المتقدمة، قد يكون من األفضل وضع المعا

                                 ُ                     وحيثما تريد البلدان النامية مزيدا  من المرونة في تنفيذ . والتفضيلية في صورة التزامات محددة
التزاماتها، قد يكون من األفضل تحديد هذه المرونة في صورة تدابير ومعايير في إطار 

دة  ولقد كان وضع معايير محد.السياسات العامة، وليس في صورة أهداف للسياسات العامة
وبالتالي فمن الصعب . للبرامج الزراعية المسموح بها أحد المعالم التي ميزت اتفاقية الزراعة

تصور كيف يمكن أن تحصل البلدان النامية على موافقة عامة على استبعاد هذه السياسات من 
  .الضوابط التي تقوم فقط على األهداف التي تتوخاها السياسات

سية التي تتوخي إندونيسيا تحقيقها في المفاوضات فتح األسواق وسيكون من بين األهداف الرئي
وتعد أسواق إندونيسيا الزراعية منفتحة إلى حد كبير في الوقت الحاضر . أمام سلعها التصديرية

ونتيجة .                                                                             ًإمام التجارة الخارجية، كما أن التعريفات المربوطة في إندونيسيا تعد مرتفعة جدا 
 تعرض بسهولة تخفيض تعريفاتها المربوطة في مقابل تدابير ذات لذلك، تستطيع إندونيسيا أن

كذلك فإن إندونيسيا قد تحبذ ربط . جدوى من جانب البلدان األخرى في سبيل فتح األسواق
التنازالت في مجال الزراعة بتنازالت في مجاالت التفاوض األخرى، مثل مكافحة اإلغراق 

  .ةتعويضيوالرسوم ال

                                                      
     ِ                                                                                                    إن ق لة األعباء المالية المترتبة على أي سياسة أو عدم وجود مثل هذه األعباء بالنسبة للحكومة ال يعني أن تكلفة )22(

إذ يمكن أن تحقق . هذه السياسة بالنسبة لالقتصاد أقل من تكلفة سياسة أخرى تترتب عليها أعباء مالية كبيرة
أكثر تكلفة بكثير لالقتصاد من المدفوعات الحكومية بطبيعة الحال ت التجارية إيرادات للميزانية ولكنها السياسا
  .المباشرة
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