
Corresponding author: E-mail: ayazafan2018@gmail.com  
DOI :10.21608/jsas.2018.4157.1077
©2018  National Information and Documentation Center (NIDOC)

مجلة العلوم الزراعية املستدامة م44 ، ع3، ص ص 67 – 76 (2018)7

دراسة إقتصادية لمحددات التنمية الزراعية في مصر
محمود محمد فواز1 ، كريمة زكريا سيد أحمد2 و أية محمد عبد المجيد زعفان1

1 قسم االقتصاد الزراعي –  كلية الزراعة – جامعة كفرالشيخ2 ومعهد بحوث االقتصاد الزراعى – مركز البحوث 

الزراعية 

اإلنتاجية  زيادة  و  األفقي  التوسع  هي:  رئيسية  محاور  أربعة  من خالل  الزراعي  القطاع  تنمية  إلى  جاهدة  الحكومة  تسعى 
الرأسية لوحدة المساحة و التكثيف المحصولي و إنتاج محاصيل إقتصادية للتصدير, وتتمثل مشكلة البحث في تواضع معدالت 
االستثمار الزراعي والتي ال تتناسب مع معدالت النمو السكاني, وربما يرجع ذلك الي سوء استخدام الموارد المتاحة وانخفاض 
المستوى التقني المستخدم في قطاع الزراعة، وإعتمد البحث  في تحقيق  أهدافه الرئيسية على التحليل الوصفي والكمي، في 
معالجة البيانات الثانوية المنشورة وغير المنشورة التي تجميعها من الجهات الرسمية منها الجهاز المركزي للتعبئة العامة 
واإلحصاء، ووزارة التخطيط واإلصالح االداري،  وتوصل البحث لعدد من النتائج الهامة من بينها وفيما يتعلق بأهم مؤشرات 
التنمية الزراعية فقد بلغ  المتوسط الهندسي لمعدل االستثمار الزراعي نحو 0,07 مليار جنيه ومعدل التكثيف الزراعي نحو 
1,77 مليون فدان خالل فترة الدراسة من 2015/2000، في حين بلغ نصيب العامل الزراعي من المساحة المزروعة  نحو 
1,54كمتوسط هندسي لنفس الفترة  ، في الوقت الذي بلغ فيه نصيب العامل الزراعي من المساحة المحصولية نحو 2,63مليون 
فدان كمتوسط هندسي لنفس الفترة أيضاً ، وقدر  المتوسط الهندسي للعائد على اإلستثمار الزراعي، بنحو9,11 مليار جنيه 
خالل فترة الدراسة أيضاً. كما تبين من نتائجالتقدير القياسى لمحددات التنمية الزراعية فيمصر بإستخدام نموذج نيرلوف،أن 
معامل التكيف الجزئي)λ( قد بلغ نحو 0,951 وهو ما يشير إلى أن جزءا كبيراً من الفجوة بين الوضع الفعلي و والوضع 
المرغوب فيه يتم إغالقه خالل فترة زمنية واحدة  ، وأشارت نتائج الدراسة وفيما يتعلق بالعواماللمحددة للتنمية الزراعية 
فكانت كل من :اإلئتمان الزراعي  والذي أظهرت المعادلة أنه كلما زاد اإلئتمان الزراعي بنسبة مئوية تقدر بنحو10%  كلما 
زاد متوسط نصيب الفرد من الدخل الزراعي )y( بنسبة مئوية تقدر بنحو 8,7%، ثم الصادرات الزراعية  وبزيادتها بنسبة 
10% يزيد متوسط نصيب الفرد من الدخل الزراعي  بنسبة مئوية تقدر بنحو3,3% وقد أتفقت إشارات التقديرات السابقة مع 
المنطق اإلقتصادي ، ثم اإلدخار الزراعي وبزيادته بنسبة 10% يرتفع متوسط نصيب الفرد من الدخل الزراعي   بنسبة مئوية 
تقدر بنحو11,8% وقد إتفقت إشارة هذا المعامل أيضاً مع المنطق االقتصادي، ثم الضرائبوالتي بزيادتها بنسبة 10% ينخفض 

متوسط نصيب الفرد من الدخل الزراعي بنسبة مئوية تقدر بنحو %3,6.

المقدمة:                                                                               

القومي  فهي تساعد في  في االقتصاد  هاماً  الزراعة دوراً  تؤدي 
إنجاح عملية التنمية االقتصادية، وتحسين قدرة االقتصاد الزراعي  
من خالل ما تمتلكه من موارد إنتاجية زراعية تسهم بشكل فاعل 
إلى  جاهدة  الدولة  وتسعى  االقتصادية  التنمية  جهود  إنجاح  في 
التوسع  هي:  رئيسية  محاور  أربعة  خالل  من  القطاع  هذا  تنمية 
كوادر  وتدريب  األراضي  استصالح  خالل  من  وذلك  األفقي 
بشرية قادرة على التنمية الزراعية في ظل التحديات اإلقتصادية 
إنتاج  زيادة  الرأسية من خالل  اإلنتاجية  الحالية، وزيادة  العالمية 
يتواكب  بما  التكنولوجية  التقنيات  بتطوير  وذلك  المساحة  وحدة 
التكثيف  طريق  عن  وأيضاً  العالمي)كاظم،2004(،  التطور  مع 
الموارد  من  االستفادة  تعظيم  خالله  من  يتم  والذي  المحصولي, 
إنتاج  خالله  من  فيتم  الرابع   المحور  أما  المتاحة,   الزراعية 
العالمية)سليمان،  لألسواق  تصديرها  يمكن  اقتصادية  محاصيل 
2009( .وتعد زيادة معدالت نمو االستثمار من أولويات أهداف 
القومي  الدخل  في  الزيادة  تعزز  ألنها  نظراً  االقتصادية،  التنمية 
ارتفاع  يترتب عليه  ما  المجتمع وهو  في  االدخار  وبالتالي زيادة 
هذا  يحقق  ولكي  االقتصادي)عبدالرحمن،2010(،  األداء  معدل 
من  اإلقتصادية  للتنمية  مالئمة  استراتيجية  هناك  تكون  أن  البد 

خالل التوظيف األمثل لكافة عناصر اإلنتاج)ابوالنور،2014).

مشكلة البحث:                                                                    

تتمثل المشكلة البحثية في انخفاض معدالت التنمية الزراعية 
القطاعات  كافة  المتحققة على  اإلقتصادي  النمو  بمعدالت  مقارنة 
االقتصادية واالجتماعية األخرى، وربما يعزى  ذلك لعدة أسباب 
منها سوء استخدام الموارد المتاحة ،  وانخفاض المستوى التقني 
الدخول  لضعف  الشخصي  التمويل  موارد  نقص  و   ، المستخدم 
القدرة االدخارية،  الزراع وبالتالي ضعف  الفردية لدى كثير من 
وعلى الرغم من جهود الدولة في زيادة المخصصات االستثمارية 
الي  مشروعات  توجه  أنها  إال  الزراعية،  التنمية  العامة وبرامج 
البنية األساسية والمرافق والخدمات المساعدة، إضافة إلى التفتت 
وقد   ، الزراعي  النشاط  في  المخاطرة  عنصر  وارتفاع  الحيازي 
مع  المدربة،  الزراعية  العمالة  في  النقص  أيضاً  ذلك  في  يسهم 

وارتفاع تكاليف مستلزمات إنتاج االستثمار الزراعي .

أهداف البحث:                                                                           

في  الزراعية  التنمية  وتقديرمؤشرات  دراسة  البحث  يستهدف 
مصر والوقوف على العوامل المحددة لها ويتفرع من هذا الهدف 

الرئيسي عدد من األهداف الفرعية أهمها :
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دراسة تطور كل من اإلستثمارات الزراعية والناتج الزراعى - 1
الزراعية  والعمالة  الزراعى  واإلئنمان  الزراعى  واإلدخار 
خالل الفترة )2000- 2015(, وعالقة ذلك بالتنمية الزراعية 

في مصر.
من - 2 الزراعية  لإلستثمارات  النسبية  األهمية  دراسة 

اإلستثمارات القومية خالل فترة الدراسة.
تقدير كفاءة اإلستثمار الزراعي ومؤشرات السياسة اإلستثمارية - 3

الزراعية في مصر .
تقدير التفاوت النسبي بين المستوي الفعلي ونظيره المستهدف - 4

لمحددات اإلستثمار الزراعى وأثرة علي التنمية الزراعية في 
مصر.

دراسة أهم العوامل المؤثرة على متوسط نصيب الفرد)الريفي( - 5
من الدخل الزراعي كمؤشر من مؤشرات التنمية الزراعية.

األسلوب البحثي :                                                                              

إعتمد البحث في تحقيق أهدافه على استخدام أساليب التحليل 
البسيط في  التركيز على معادالت االنحدار  الوصفي والكمي مع 
أيضاً  البحث  إعتمد  كما  النمو،  معدالت  لتقدير  األسية  الصورة 
Partial Adjustment ModeL الجزئي  التعديل  على نموذج 
لمارك نيرلوفM- Nerlove وهو أحد النماذج الديناميكية طويلة 
بطريقة  المتعدد  اإلنحدار  بطريقة   البحث  إستعان  كما  األجل، 
Stepwise backward, لتقدير معادلة الهم العوامل المؤثرة في 

متوسط نصيب الفرد كمؤشر للتنمية الزراعية في مصر.

مصادر البيانات:                                                                   

تم االعتماد على البيانات الثانوية المنشورة وغير المنشورة من 
الجهات والهيئات الرسمية منها من بينها الجهاز المركزي للتعبئة 
المنشورة  والتقارير  والدراسات  والنشرات  واإلحصاء،  العامة 
)قسم  التخطيط  وزارة  الزراعة،  وزارة  من  كل  تصدرها  والتي 

اإلحصاءات االقتصادية( وذلك خالل الفترة من 2015-2000.

النتائج البحثية ومناقشتها:                                                            

أوال: تطور اإلستثمار الزراعى في مصر:
يمثل اإلستثمار مكانه بارزة في النظرية اإلقتصادية ليس فقط 
ألنه أحد مكونات الطلب اإلجمالي ولكن أيضاً ألنه من أهم محددات 
من  ويتضح  االقتصاد)السعدي،2006).  في  الرأسمالي  المخزون 
بيانات جدول 1 أن قيمة اإلستثمار الزراعي بلغت كمتوسط خالل فترة 
الدراسة نحو8,24 مليار جنيه, بحد أقصى بلغ نحو13,3مليار جنيه 
في عام 2015، يمثل نحو161,40% من المتوسط، وحد أدني بلغ 
نحو6,3 مليار جنيه عام 2011، يمثل نحو 76,45% من المتوسط.  
وبتقدير معادلة االتجاه الزمني لتطور قيمة االستثمار الزراعي ، تبين 
من بيانات جدول 2 معادلة رقم )1(، أنها تتخذ اتجاهاً غير مستقر 
بلغ نحو1,3%، حيث  نمو سنوي  وبمعدل  و غير معنوي إحصائياً 
بلغت قيمة )F( المحسوبة نحو1,54وهي أقل من الجدولية، كما بلغت 
قيمة معامل التحديد)R2( نحو0,099 مما يعني أن نحو 9,9% فقط 
من التغيرات في االستثمار يعكسها الزمن. وذلك لتراجع اإلستثمار 
الزراعي خالل فترة الدراسة  التي شهدت ازمة اقتصادية عالمية وتلتها 
احداث يناير 2011 في مصر و هروب كثير من األموال للخارج 
واحجام المستثمرين عن االستثمار في مصر فكانت بيئة االستثمار 
وخاصة الزراعي غير مواتية لزيادة حجمة ومعدالتة بالدرجة الكافية 

للنهوض بالقطاع الزراعي.

باإلستثمار  المتعلقة  اإلقتصادية  المتغيرات  أهم  تطور  ثانيا: 
الزراعى فى مصر:

النمو  عملية  في  وإيجابياً  مهماً  دوراً  االستثمار  يؤدي 
من  بعض  حل  في  الدول  من  الكثير  عليه  وتعول  االقتصادي، 
وغيرها)الخطيب،2006) والبطاله  كالفقر  االقتصادية  مشكالتها 
باإلستثمار  المرتبطة  االقتصادية  المتغيرات  تطور  بدراسة  و 
الزراعى في مصر, و أهمها الناتج المحلى الزراعى ، واإلدخار 
الزراعية , وذلك خالل  الزراعى، والعمالة  الزراعى، واإلئتمان 
فترة الدراسة )2000-2015(. وبتقدير معادالت اإلتجاه الزمنى 

في الصورة األسية  يتبيناآلتي :

1- تطور الناتج المحلى الزراعى:- يتضح من بيانات جدول 1 أن 
متوسط قيمة الناتج المحلي الزراعي بلغ نحو129,51مليار 
جنيه خالل فترة  الدراسة, بحد أقصى بلغ نحو275مليار جنيه 
عام 2015م، يمثل نحو212,33% من المتوسط، وحد أدني 
بلغ نحو52,85 مليار جنيه عام 2000، يمثل نحو %40,80 

من المتوسط.

وبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام لتطور قيمة الناتج المحلي 
الزراعي، تبين من بيانات جدول 2 معادلة )2(، أنها تتخذ اتجاهاً 
نحو%11,8،  بلغ  سنوي  نمو  وبمعدل  إحصائياً  ومعنوي  متزايداً 
من  أكبر  نحو807,45وهي  المحسوبة   )F( قيمة  بلغت  حيث 
الجدولية، كما بلغت قيمة معامل التحديد)R2( نحو,983مما يعني 

أن نحو 98% من التغيرات يعكسها عنصر الزمن.

 1 جدول  بيانات  من  يتبين  الزراعية:-  الصادرات  تطور   -2
نحو10,42  بلغت  الزراعية  الصادرات  قيمة  متوسط  أن 
مليارجنيه بحد أقصى بلغ نحو25,88مليار جنيه عام 2015م 
بلغت  أدني  وحد  المتوسط،  248,36%من  نحو  يمثل   ،
نحو1,77مليار جنيه عام 2000، يمثل نحو 16,98 % من 
المتوسط, خالل فترة الدراسة. وبتقدير معادلة االتجاه الزمني 
لتطور قيمة الصادرات الزراعية، تبين من بيانات جدول 2 
معادلة رقم )3(، أنها تتخذ اتجاهاً متزايداً ومعنوي إحصائياً 
 (F( وبمعدل نموسنوي متزايد بلغ نحو18%، حيث بلغت قيمة
بلغت  كما  الجدولية،  من  أكبر  هي  نحو94,33و  المحسوبة 
نحو  أن  يعني  مما   0,871 نحو   )R2( التحديد  معامل  قيمة 
لتحقيق زيادة  الزمن، و  يعكسها عنصر  التغيرات  87% من 
خالل  من  يأتي  الزراعية  للموارد  واألفقية  الرأسية  التنمية 

تشجيع التجارة الخارجية الزراعية )الزعبالوي،2007).

3- تطور اإلدخار الزراعى: يتبين من بيانات جدول 3 أن متوسط 
تلك  خالل   جنيه  15مليار  نحو  بلغ  الزراعي  االدخار  قيمة 
الفترة بحد أقصى بلغ نحو20مليار جنيه عام 2015م ، يمثل 
نحو 133,33 %من المتوسط، وحد أدني بلغ نحو10,2 مليار 
جنيه عام 2000، يمثل نحو68% من المتوسط السنوي وبتقدير 
تبين  الزراعي،  االدخار  قيمة  لتطور  الزمني  االتجاه  معادلة 
من بيانات جدول 2 معادلة رقم )4( ، أنها تتخذ اتجاهاً متزايداً 
ومعنوي إحصائياً وبمعدل نمو سنوي متزايد بلغ نحو%5,2، 
حيث بلغت قيمة )F( المحسوبة نحو166,07وهي أكبر من 
بلغت  المألوفة، كما  المعنوية  الجدولية عند مستويات  مثيلتها 
قيمة معامل التحديد)R2( نحو0,922 مما يعني أن نحو %92 

من التغيرات يعكسها عنصر الزمن.

أن  جدول3  بيانات  من  يتضح    -: الزراعى  اإلئتمان  تطور   -4
جنيه  مليار  نحو21,43  بلغ  الزراعي  اإلئتمان  قيمة  متوسط 
خالل فترة الدراسة بحد أقصى بلغ نحو27,29مليار جنيه عام 
2015م ، يمثل نحو127,88 %من المتوسط، وحد أدني بلغ 
نحو16,9 مليار جنيه عام 2001، يمثل نحو 78,86% من 
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المتوسط. وبتقدير معادلة االتجاه الزمني لتطور قيمة اإلئتمان 
الزراعي، تبين من بيانات جدول 2 معادلة رقم )5( ، أنها تتخذ 
اتجاهاً متزايداً ومعنوي إحصائياً وبمعدل نمو سنوي متزايد 
بلغ نحو2,9%، حيث بلغت قيمة )F( المحسوبة نحو33,46 
 (R2(وهي أكبر من الجدولية، كما بلغت قيمة معامل التحديد
يعكسها  التغيرات  من   %70 نحو  أن  يعني  مما  نحو0,705 

عنصر الزمن.

أن  جدول3  بيانات  من  يظهر   : الزراعية  الضرائب  تطور   -5
متوسط قيمة الضرائب الزراعية بلغت نحو   534,65 مليون 
جنيه خالل فترة الدراسة بحد أقصى بلغ نحو1067,41مليون 
المتوسط، وحد  يمثل نحو199,64 %من  جنيه عام 2015، 
نحو  يمثل  مليون جنيه عام 2004،  نحو169,95  بلغ  أدني 

31,78% من المتوسط.

الضرائب  قيمة  لتطور  العام  الزمني  االتجاه  معادلة  وبتقدير 
الزراعية، يتضح من بيانات جدول2 معادلة رقم )6(، أنها تتخذ 

جدول 1. تطور اإلستثمار القومي ، اإلستثمار الزراعي ،  ونسبة االستثمار الزراعي من االستثمار القومي في مصر خالل الفترة 2000-2015 )باألسعار 
الجارية وبالمليار جنية(

االستثمار الزراعي /اإلستثمار القومي  )%(االستثمار الزراعي االستثمار القومىالسنوات

200064,48,1312,62

200163,68,212,89

200267,59,614,22

200368,16,49,40

200479,57,69,56

200596,47,47,68

2006115,78,17

2007155,37,85,02

2008199,58,14,06

2009197,16,93,50

2010231,86,72,89

2011229,17,33,19

2012246,16,32,56

2013254,58,43,30

2014265,0911,64,38

2015333,7113,33,99

*166,158,245,65المتوسط  الهندسي

63,251,87اإلنحراف المعيارى

52,9622,87معامل اإلختالف
المصدر:جمعت وحسبت من الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء، الكتاب اإلحصائي السنوي، أعداد متفرقة. *المتوسط الهندسى.

بلغ  متزايد  نمو سنوي  وبمعدل  ومعنوي إحصائياً  متزايداً  اتجاهاً 
نحو15,1%، حيث بلغت قيمة )F( المحسوبة نحو105,39وهي 
أكبر من الجدولية، كما بلغت قيمة معامل التحديد)R2( نحو0,883 

مما يعني أن نحو 88% من التغيرات يعكسها عنصر الزمن.

عناصر  أحد  البشري  يعتبرالعمل   : الزراعية  العمالة  تطور   -6
بالتنمية  للنهوض  األساسية  الركيزة  و  الرئيسية  اإلنتاج 
الزراعية، حيث يتوقف ذلك على حجم تلك العمالة ونوعيتها 
وكفاءة  لها  الفني  والمستوى  التدريب  حيث  من  ومهارتها 
األخرى)منير،2001). اإلنتاجية  بالعناصر  وعالقتها  أدائها 
بلغ  الزراعية  العمالة  متوسط  أن  يتضح  بيانات جدول3  من 
نحو5,76 مليون عامل خالل  تلك الفترة بحد أقصى بلغ نحو 
من  نحو%120,83  يمثل   ،2015 عام  عامل  6,96مليون 
المتوسط، وحد أدني بلغ نحو 4,89مليار عامل عام 2000، 

يمثل نحو 84,89% من المتوسط السنوي .
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جدول 2. معادالت االتجاه الزمني لقيمة الناتج الزراعي واإلدخار الزراعى واإلئتمان الزراعى والعمالة الزراعية خالل الفترة 2015-2000

المتوسطالمعادلةالمتغيراترقم المعادلة
السنوي

 معدل النمو 
السنوى 

المئوى%   
R2F

اإلستثمار1
Ŷt =  e7.208+0. 013Xt(1.24)8.241.30.0991.54الزراعي

*Ŷt =  e40.97+0 . 118Xt(28.42)*129.5111.80.983807.45الناتج الزراعى2

الصادرات 3
*Ŷt =  e17.60+0 . 180Xt      (9.71)*10.42180.87194.33الزراعية

اإلدخار 4
*Ŷt =  e9.353+0. 052Xt(12.89)*155.20.922166.07الزراعى

اإلئتمان 5
*Ŷt =  e16.56+0 . 029Xt(5.79)*21.432.90.70533.46الزراعى

الضرائب 6
*Ŷt =  e114.96+0 . 151Xt(10.27)*534.6515.10.883105.39الزراعية

العمالة 7
*Ŷt =  e4.55+0 . 027Xt(8.77)*5.762.70.8460الزراعية

Ŷt: القيمة التقديرية للمتغير موضع الدراسة        T : متغير الزمن 
 القيم ما بين األقواس = ) t المحسوبة (.       ** معنوي عند مستوى 0.01      * معنوى عندمستوى0.05

المصدر: جمعت وحسبت:  من نتائج تحليل بيانات جدول رقم )1، 3) .

جدول 3. تطوركل من المتغيرات االقتصادية المؤثرة علي التنمية الزراعية في مصر خالل الفترة 2000- 2015

الناتج المحلي السنوات
العمالة الزراعيةالضرائب الزراعيةاإلئتمان الزراعياإلدخار الزراعيالصادرات الزراعيةالزراعي

200052,851,7710,2  17,84187,234,89

200155,72,1110,316,9180,694,97

200258,372,7510,418,77194,825,02

200363,822,9910,417,51200,565,02

200469,253,7611,618,31169,955,08

200575,294,2511,920,52188,165,16

200681,774,1313,621,02186,445,24

200799,965,9215,924,17513,155,33

2008113,110,3316,722,53547,695,55

2009135,71617,418,73624,145,44

201016116,2417,218,45552,426,88

2011190,216,3618,924,01819,186,73

2012188,815,341824,44931,136,81

2013209,819,418,5271049,256,39

2014241,519,511925,361142,126,7

201527525,882027,291067,416,96

129,5110,421521,43534,655,76المتوسط الهندسي

72,6110,963,673,54366,260,81اإلنحراف المعيارى

56,0612,6324,4916,5268,5014,12معامل اإلختالف
المصدر:جمعت وحسبت من الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء، الكتاب اإلحصائي السنوي، أعداد متفرقة.
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وبتقدير معادلة االتجاه الزمني لتطور قيمة العمالة الزراعية، 
تبين من بيانات جدول2 معادلة رقم )7( ، أنها تتخذ اتجاهاً عاماً 
متزايداً ومعنوي إحصائياً وبمعدل نمو سنوي بلغ نحو2,7%، حيث 
بلغت قيمة )F( المحسوبة نحو76,95 وهي أكبر من الجدولية ، 
كما بلغت قيمة معامل التحديد)R2( نحو0,846 مما يعني أن نحو 

84% من التغيرات يعكسها عنصر الزمن.

ثالثاً: مؤشرات التنمية الزراعية في مصر:
وهذه المؤشرات يمكن تناولها على النحو التالي :

االستثمار  حجم  إلى  يشير  الزراعي:وهو  االستثمار  معدل  )أ( 
الالزم إلنتاج وحدة واحدة من الناتج المحلي الزراعي، ويتم 
الزراعي/الناتج  االستثمار  قسمة  خارج  طريق  عن  تقديره 
جدول  بيانات  من  ويتضح  الزراعي)صيام،2011(  المحلي 
4، أن معدل االستثمار الزراعي يبلغ نحو 0,03 مليار جنيه 
عام  جنيه  مليار   0,16 ونحو  أدنى،  كحد   2012 عام  في 
2002 كحد أقصى، وبمتوسط هندسي بلغ نحو 0,07 مليار 
السابقة يتضح  النتائج  الدراسة، ومن خالل  جنيه خالل فترة 
أن معدل اإلستثمار الزراعي أقل من الواحد الصحيح مما يدل 
على كفاءة االستثمار الزراعي في مصر وبالتالي يؤدي إلى 
رفع معدالت التنمية الزراعية في مصر وهذا يعني وجود نمو 

احتوائي مستدام ومتوازن)فواز،2017).

المساحة  بقسمة  تقديره  الزراعي:-ويتم  التكثيف  معدل  )ب( 
المحصولية على المساحة المزروعة )محمد،2012( اتضح 
نحو  يبلغ  الزراعي  التكثيف  معدل  أن   ،4 بيانات جدول  من 
 1,91 ونحو  أدنى،  كحد   2001 عام  في  فدان  1,71مليون 
بلغ  فدان عام 2007 كحد أقصى، وبمتوسط هندسي  مليون 

نحو 1,77 مليون فدان خالل فترة الدراسة.

)ج( نصيب العامل الزراعي من المساحة المزروعة :ويتم تقديره 
بقسمة المساحة المزروعة على عدد العمال الزراعيين اتضح 
من بيانات جدول 4، أن نصيب العامل الزراعي من المساحة 
2010كحد  عام  في  فدان  1,25مليون  نحو  تبلغ  المزروعة 
كحد   2003،2004 عامي  فدان  مليون   1,65 ونحو  أدنى، 
فدان خالل  نحو 1,54مليون  بلغ  هندسي  وبمتوسط  أقصى، 

فترة الدراسة )غيالن،2006).

)د( نصيب العامل الزراعي من المساحة المحصولية:ويتم حسابه 
الزراعيين،  العمال  عدد  على  المحصولية  المساحة  بقسمة 
الزراعي من  العامل  أن نصيب  بيانات جدول4،  من  اتضح 
المساحة المحصولية  تبلغ نحو 2,23فدان في عام 2010كحد 
أدنى، ونحو 2,87 فدان عامي 2003،2005 كحد أقصى، 
فترة  خالل  فدان  نحو2,63مليون  بلغ  هندسي  وبمتوسط 

الدراسة.

 )هـ( العائد على اإلستثمار الزراعي: هو معامل إنتاجية اإلستثمار 
من  واحدة  وحدة  من  المتولد  الناتج  قيمة  ويوضح  الزراعي 
اإلستثمار  معدل  معكوس  ويمثل  الزراعي،  اإلستثمار 
الزراعي أي الناتج المحلي الزراعي / اإلستثمار الزراعي، 
وإرتفاع قيمة هذا المعيار عن الواحد الصحيح يوضح وجود 
كفاءة في اإلستثمار الزراعي، اتضح من بيانات جدول 4، أن 
مليار جنيه  نحو 6,08  يبلغ  الزراعي  اإلستثمار  العائد على 
ونحو  10,17مليار  أدنى،  كحد  في عامي2002،  2008 
بلغ  هندسي  وبمتوسط  أقصى،  كحد   2011 عام   جنيه 
نحو9,11 مليار جنيه خالل فترة الدراسة، ومن خالل النتائج 
الواحد  من  أكبر  اإلستثمار  على  العائد  أن  يتضح  السابقة 

الزراعي  يدل على وجود كفاءة في اإلستثمار  الصحيح مما 
وإنخفاض في معوقات التنمية الزراعية وبالتالي زيادة التنمية 

الزراعية)الرسول،2016).

مصر  فى  الزراعية  التنمية  لمحددات  القياسى  رابعا:التقدير 
بإستخدام نموذج نيرلوف:

1- التقدير القياسى للتفاوت النسبى بين المستوى الفعلى والمرغوب 
في  الزراعية  التنمية  علي  ذلك  وأثر  الزراعى  لإلستثمار 

مصر: 
محددات  أهم  على  التعرف  البحث  من  الجزء  هذا  يستهدف 
نموذج  باستخدام  الدراسة  فترة  مصرخالل  فى  الزراعية  التنمية 
الزراعى  بين اإلستثمار  العالقة  بتقدير  لنيرلوف  الجزئي  التعديل 
فى  باإلستثمار  المرتبطة  الزراعية  اإلقتصادية  المتغيرات  وأهم 
القطاع الزراعى)فاتن محمود،2014 ( . يتحدد اإلستثمار الزراعى 
من  لعل  العوامل  من  بمجموعة  جنيه(  بالمليار   ( فيه  المرغوب 
 ،)EXt-1(أهمها اإلستثمار الزراعى في السنة السابقة بالمليار جنيه
الناتج الزراعى بالمليار جنيه )Yt(، واإلدخار الزراعى بالمليون 
وبإجراء   )  Et( جنيه  بالمليار  الزراعى  واإلئتمان   ،)Pt( جنيه 
لإلستثمار  المحددة  التفسيرية  للمتغيرات  المتعدد  االنحدار  تحليل 
الزراعى السابق ذكرها خالل الفترة من 2000-2015، في كل 
من الصورة الخطيةواللوغاريتمية المزدوجة لبيان أفضلية النماذج 
االقتصادية القياسية قصيرة األجل التي تم تحويلها باستخدام معامل 
التكيف، أوالتعديل الجزئي إلي النماذج االقتصادية طويلة األجل، 
أو نماذج التعديل الجزئي يتضح أن أفضلها هو الذي يأخذ الصورة 

اآلتية : 

EXpt=8.24+0.049EXpt-1+0.572Yt+0.004Pt+0.298 Et

(17.65)*  (2.33)       (2.03)     (0.931)**   (1.45)          

R=0.744          R-2=0.392           F=3.42**

حيث أن:
(EXt(: اإلستثمارالزراعى الفعلى في المدى الطويل

) بالمليارجنيه(
(EXt-1(: اإلستثمار الزراعى في السنة السابقة ) بالمليارجنيه(

(Yt(   :الناتج الزراعى بالمليار جنيه.
)Pt(    :اإلدخار الزراعى بالمليار جنيه.
(Et)    :اإلئتمان الزراعى بالمليارجنيه.

ويتضح من المعادلة المقدرة أنها معنوية إحصائياً عند مستوى 
المعنوية 5% ، حيث بلغت )F( المحسوبة نحو 3,42 وهي أكبر 
من الجدولية، كما بلغت قيمة معامل التحديد المعدل نحو 0,392 
اإلستثمارات  حجم  في  التغير  من  نحو%39,2  أن  على  يدل  مما 
اإلستثمارات  في  التغير  إلى  ترجع  الزراعية  للتنمية  المستهدفة 
واإلدخار  الحالى،  الزراعى  والناتج  السابق،  للعام  الزراعية  
الزراعى الحالي، واإلئتمان الزراعى، من المتغيرات اإلقتصادية 
معامل  وبتقدير  الزراعى.  القطاع  في  التنمية  إلحداث  المؤثرة 
إلى  يشير  مما  نحو0,951  بلغ  أنه  اتضح   ،  )λ(الجزئي التكيف 
أن جزءا كبيرا من الفجوة بين الوضع الفعلي والمرغوب فيه يتم 
إغالقها خالل فترة زمنية واحدة ، وعلية يقدر متوسط فترة اإلبطاء 
في التكيف أو التعديل الجزئي بنحو 19,41 سنة، بما يعادل نحو 
7084,65 يوم، وعليه يمكن صياغة النموذج طويل األجل على 

النحو التالي:

EXpt= 8.66 + 0.601 Yt+0,00042Pt +0.313Et
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جدول 4. المساحة الزراعية بالمليون فدان والمساحة المحصولية بالمليون فدان ومعدل االستثمار الزراعي بالمليار جنيه، معدل التكثيف الزراعي بالمليون 
فدان ، ونصيب العامل الزراعي من المساحة الزراعية بالمليون فدان ونصيب العامل الزراعي من المساحة المحصولية بالمليون فدان والعائد على 

االستثمار الزراعي بالمليار جنيه، باألسعار الجارية خالل الفترة من 2015/2000

السنوات
المساحة 
الزراعية

(1)

المساحة 
المحصولية

(2)

العمالة 
الزراعية

(3)

االستثمار 
الزراعي

(4)

الناتج 
المحلي 
الزراعي

(5)

معدل 
التكثيف 
الزراعي
(1÷2)

نصيب 
العامل 

الزراعي 
من المساحة 

الزراعية
(3÷1)

نصيب 
العامل 

الزراعي 
من المساحة 
المحصولية

(3÷2)

معدل 
االستثمار 
الزراعي
(5÷4)

العائد 
على 

االستثمار
الزراعي
(4÷5)

20007,9413,84,898,1352,851,741,622,820,156,50
20018,1513,94,978,255,71,711,642,810,156,79
20028,1114,25,029,658,371,761,622,840,166,08
20038,2814,45,026,463,821,741,652,870,109,97
20048,3814,55,087,669,251,731,652,850,119,11
20058,4114,85,167,475,291,761,632,870,1010,17
20068,4214,95,248,181,771,811,612,850,106,50
20078,4316,15,337,899,961,911,583,020,086,79
20088,7815,95,558,1113,11,811,812,860,076,08
20098,7415,55,446,9135,71,771,612,850,59,97
20108,6215,36,886,71611,781,252,230,049,11
20118,815,46,737,3190,21,741,312,280,0410,17
20128,9515,56,816,3188,81,741,312,290,036,50
20138,915,46,398,4209,81,741,392,420,046,79

20148,4415,76,711,6241,51,861,262,340,056,08

20159,0915,66,9613,32751,721,312,240,059,97
8,5615,15,768,24129,511,771,542,630,079,11        المتوسط

المصدر: جمعت وحسبت من بيانات جدول رقم 1،3.

 الفعلي من المستهدف) %( اإلستثمار الزراعى المستهدفاإلستثمار الزراعى الفعلىالسنوات
20008,113,0662,25
20018,213,6560,07
20029,614,3766,81
20036,414,5843,90
20047,615,6248,66
20057,416,9543,66
20068,116,8148,19
20077,815,3050,98
20088,116,8148,19
20096,916,7641,17
20106,717,0939,20
20117,317,1142,67
20126,317,7435,51
20138,417,3248,50
201411,618,1164,05
201513,318,3472,52
8,2416,2350,78المتوسط

جدول 5. التفاوت النسبي بين المستوى الفعلي والمستهدف لإلستثمار الزراعى خالل الفترة 2015-2000

 المصدر: جمعت وحسبت من نتائج التحليل اإلحصائي على الحاسب األلى.
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ويتضح من النموذج القياسي الطويل األجل أن تغيراً مقداره 
اإلستثمارات  في  تغير  إلي  تؤدي  الزراعى  الناتج  في   %10
الزراعية )مليارجنيه( في نفس االتجاه بنحو6,01%، كما أن تغيراً 
تغير  إلي  تؤدي  )مليارجنيه(  الزراعى  اإلدخار  في  مقداره %10 
في اإلستثمارات الزراعية في نفس االتجاه بنحو 0,004%، كما 
أن تغيرا مقداره 10% في اإلئتمان الزراعى)مليارجنيه( في نفس 
اإلتجاه بنحو 3,13% . ويتضح من النموذج المقدر طويل األجل، 
المرغوب  للمستوى  السنوي  المتوسط  أن   ،  5 جدول  وبيانات 
نحو  بلغ  الدراسة  فترة  خالل  المستهدفة  الزراعية  لإلستثمارات 
16,23 مليار جنيه ، مقارنة بنحو 8,24 مليار جنيه لنظيرة الفعلي 
خالل نفس الفترة، أي أن حجم اإلستثمارات الزراعية المرغوب 
فيها تحقق نحو 50,78% من نظيرتها الفعلية خالل فترة الدراسة .

2- التقدير القياسى للتفاوت النسبى بين المستوى الفعلى والمرغوب 
للناتج الزراعى وعالقتة بالتنمية الزراعية في مصر:

يهدف هذا الجزء التعرف على أهم محددات التنمية الزراعية 
الجزئي  التعديل  نموذج  باستخدام  الدراسة  فترة  مصرخالل  فى 
المتغيرات  وأهم  الزراعى  اإلستثمار  بين  العالقة  بتقدير  لنيرلوف 
الزراعى  القطاع  فى  باإلستثمار  المرتبطة  الزراعية  اإلقتصادية 
بالمليار  فيه  المرغوب  الزراعى  اإلستثمار  يتحدد   Alan,2005)
في  الزراعى  الناتج  أهمها  من  لعل  العوامل  من  بمجموعة  جنيه 
بالمليار  الزراعى  اإلدخار   ،)EXt-1(جنيه بالمليار  السابقة  السنة 
جنيه )Yt( ، والصادرات الزراعية بالمليون جنيه )Pt(، وبإجراء 
تحليل االنحدار المتعدد للمتغيرات التفسيرية المحددة للناتج الزراعى 
السابق ذكرها خالل الفترة من 2000-2015، في كل من الصورة 
النماذج االقتصادية  أفضلية  لبيان  المزدوجة  الخطيةواللوغاريتمية 

التكيف،  معامل  باستخدام  تحويلها  تم  التي  األجل  القياسية قصيرة 
أوالتعديل الجزئي إلي النماذج االقتصادية طويلة األجل، أو نماذج 

التعديل الجزئي. 
حيث اتضح أن أفضلها يتخذ الصورة التالية:

EXpt=-41.93+0. 522EXpt-1+3.840Yt+ 6.788 Et
(-0.866)*    (1.936)**    (1.070)       (3.788)*          
R=0.979            R-2=0.948               F=85.95*

حيث أن:
(EXt(: الناتج الزراعى الفعلى في المدى الطويل ) بالمليارجنيه(

(EXt-1(: الناتج الزراعى في السنة السابقة )بالمليارجنيه(
(Yt(  :اإلدخار الزراعى ) بالمليار جنيه(

 (Et)    :الصادرات الزراعية  )بالمليارجنيه(

مستوى  عند  إحصائيا  معنوية  أنها  المقدرة  المعادلة  من  ويتضح 
، وهي  نحو 85,95  المحسوبة   )F( بلغت  ، حيث  المعنوية %5 
نحو  المعدل  التحديد  معامل  قيمة  بلغت  و  الجدولية،  من  أكبر 
0,948 مما يدل على أن نحو94,8% من التغير في حجم الناتج 
الزراعى المستهدف للتنمية الزراعية ترجع إلى التغير في الناتج 
الزراعى للعام السابق ، واإلدخارالزراعى الحالي ، والصادرات 
الزراعية  من المتغيرات االقتصادية المؤثرة إلحداث التنمية في 
القطاع الزراعى.وبتقدير معامل التكيف الجزئي)λ( ، اتضح أنه 
بلغ نحو 0,478 ، مما يشير إلى أن جزءا كبيرا من الفجوة بين 
الوضع الفعلي والمرغوب فيه يتم إغالقها خالل فترة زمنية واحدة 
، وعلية يقدر متوسط فترة اإلبطاء في التكيف أو التعديل الجزئي 
يمكن  وعليه   ، نحو 334,34يوم  يعادل  بما   ، بنحو 0,916سنة 

صياغة النموذج طويل األجل على النحو التالي:

الفعلي من المستهدف )%(الناتج الزراعى المستهدفالناتج الزراعى الفعلىالسنوات

200052,8591,0358,06

200155,794,10559,19

200258,37123,5947,23

200363,82126,0150,65

200469,25134,6551,43

200575,29189,6039,71

200681,77187,6343,58

200799,96313,8831,85

2008113,1380,6529,71

2009135,7386,2735,13

2010161480,2333,53

2011190,2738,1225,77

2012188,8819,6423,03

2013209,8795,5426,37

2014241,5800,4130,17

2015275686,0440,09

129,51396,7132,65المتوسط

 المصدر: جمعت وحسبت من نتائج التحليل اإلحصائي على الحاسب األلى.

جدول 6. لتفاوت النسبي بين المستوى الفعلي والمستهدف للناتج الزراعى خالل الفترة 2015-2000
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 EXpt=-87.72+ 8.03Yt + 14.20P

ويتضح من النموذج القياسي الطويل األجل أن تغيراً مقداره 
10% في اإلدخارات الزراعية  يؤدي إلي تغير في الناتج الزراعى 
)مليار جنيه( في نفس االتجاه بنحو80,3%، كما أن تغيراً مقداره 
10% في الصادرات الزراعية  )مليارجنيه( يؤدي إلي تغير في 

الناتج الزراعى في نفس االتجاه بنحو %142. 

ويتضح من النموذج المقدر طويل األجل، وبيانات جدول 6، 
الزراعية  المرغوب لإلستثمارات  للمستوى  السنوي  المتوسط  أن 
 ، جنيه  مليار   396,71 نحو  بلغ  الدراسة  فترة  خالل  المستهدفة 
نفس  خالل  الفعلي  لنظيرة  جنيه   129,51مليار  بنحو  مقارنة 
الفترة، أي أن حجم اإلستثمارات الزراعية المرغوب فيها تحقق 

نحو 32,65% من نظيرتها الفعلية خالل فترة الدراسة.
خامساً:- أهم العوامل المؤثرة في متوسط نصيب الفرد من الدخل 

كمؤشر للتنمية الزراعية في مصر.

المتغيرات  أهم  بين  اإلحصائية  القياسية  العالقة  بدراسة     
السالسل  بيانات  إستخدام  تم  الزراعية  والتنمية  اإلقتصادية 
الزمنية وأخذ اللوغاريتم الطبيعي (LN) لجميع البيانات الخاصة 
وأشكال  النماذج  لمختلف  النتائج  ومقارنة  الزراعية،  بالمتغيرات 
البسيطة  اإلرتباط  مصفوفة  على  اإلطالع  بعد  وذلك  الدوال، 
وإستخدام  اإلحصائي،  التحليل  لعمل   spss برنامج  إستخدام  وتم 
اإلنحدار المتعدد بطريقة Stepwise backward, و المتغيرات 
الزراعية  )CO(،الصادرات  الزراعي  التكثيف  هي:-معدل 
 ،)AIV( االستثمار الزراعي بالمليار جنيه ،)EXP( بالمليار جنيه
AB(، االدخار الزراعي بالمليار  اإلئتمان الزراعي بالمليار جنيه )ِ
الزراعية  )UNP(،الضرائب  الزراعية  جنيه)AIS(،البطالة 
 (UNP(الزراعية البطالة  متغيرات  إستبعاد  تم  وقد   ،)TAX)
 (CO(الزراعي التكثيف  ومعدل   )AIV(الزراعي واالستثمار 
من النموذج عند التحليل بهذه الطريقة وذلك لعدم معنويه التأثير 
الواضح لهم في متوسط نصيب الفرد من الدخل الزراعي كمؤشر 

للتنمية الزراعية في مصر خالل فترة الدراسة.

اللوغاريتمية  الدالة  هي  الدوال  وأشكال  النتائج  أفضل  وكانت 
المزدوجة كما يلي :

LNY =-3.263+0.879LNAB+0.33LNEXP+1.181
LNAIS-0.36 LNTAX 
 (-4.06)***    (3.13) **      (2.66)**      (2.59)**     (-3.39)**

F=88.99***               R2=0.962

ويتضح من نتيجة المعادلة المقدرة مايلي :
المستوى  عند  إحصائياً  معنوية  المقدرة  المعادلة  أن 
االحتمالي5% حيث بلغت قيمة )F( المحسوبة نحو 88,99 وهي 
أن   )R2( التحديد  معدل  قيمة  من  يستدل  كما  الجدولية،  من  أكبر 
الفرد  نصيب  متوسط  على  المؤثرة  المتغيرات  من   %96 حوالي 
العوامل  إلى  ترجع  الدراسة  فترة  خالل  الزراعي  الدخل  من 
المستقلة مجتمعة والداخلة في النموذج المقدر السابق، كما يتضح 
المنطق  مع  تتفق  المعادلة  بهذه  المتغيرات  معامالت  إشارات  أن 
االقتصادي حيث أن:- هناك عالقة طردية ومعنوية عند المستوى 
االحتمالي5% بين اإلئتمان الزراعي)AB( ومتوسط نصيب الفرد 
من الدخل الزراعي حيث انة بزيادة اإلئتمان الزراعي بنسبة مئوية 
الزراعي  الدخل  الفرد من  إرتفع متوسط نصيب  بنحو%10  تقدر 
(y( بنسبة مئوية تقدر بنحو 8,7%. هناك عالقة طردية ومعنوية 
 (  EXP( الزراعية  الصادرات  بين  االحتمالي%5  المستوى  عند 
الزيادة في  الدخل الزراعي, حيث أن  الفرد من  ومتوسط نصيب 

متوسط  تزيد  بنحو%10  تقدر  مئوية  بنسبة  الزراعية  الصادرات 
نصيب الفرد من الدخل الزراعي)y( بنسبة مئوية تقدر بنحو%3,3. 
بين  االحتمالي%5  المستوى  عند  ومعنوية  طردية   عالقة  وجود 
الدخل  من  الفرد  نصيب  ومتوسط   )AIS( الزراعي  اإلدخار 
الزراعي فكلما زاد اإلدخار الزراعي بنسبة مئوية تقدر بنحو%10 
مئوية  بنسبة   )y( الزراعي  الدخل  من  الفرد  نصيب  متوسط  زاد 
بين الضرائب  تقدر بنحو11,8%. هناك عالقة عكسية و معنويه 
 ،)y(ومتوسط نصيب الفرد من الدخل الزراعي )Tax( الزراعية
حيث أنه بزيادة الضرائب الزراعية بنسبة مئوية تقدر بنحو%10 
مئوية  بنسبة  الزراعي  الدخل  من  الفرد  نصيب  متوسط  ينخفض 

تقدر بنحو %3,6.

التوصيات                                                                               

في ضوء ما تم استعراضه من نتائج رئيسية يمكن صياغة عدد من 
التوصيات الهامة من بينها :

1- بدراسة العائد على االستثمار ومعدل التكثيف الزراعي توصي 
المشاريع  بزيادة  الدولة  من  اهتمام  هناك  يكون  بأن  الدراسة 
في  زيادة  يحقق  بما  الزراعي  للقطاع  الموجهة  االستثمارية 
الناتج الزراعي والذي بدوره يعمل على زيادة معدل التنمية 

الزراعية.
الدراسة  توصي  الزراعي  االستثمار  معدل  دراسة  ومن   -2
أهم  من  أنها  حيث  البشرية  الموارد  في  بالتنمية  باالهتمام 
أبعاد التنمية االقتصادية وذلك من خالل وضع برامج لتنمية 
القطاع  أوضاع  تحسين  خالل  من  الريفية  البشرية  القدرات 
برامج  تفعيل  الزراعي،   اإلرشاد  جهاز  تطوير  الصحي، 

التنمية الريفية.
الزراعية من خالل  التنمية  في  المؤثرة  العوامل  أهم  بدراسة   -3
تفعيل  بضرورة  الدراسة  توصي  الدخل  من  الفرد  نصيب 
سياسات وبرامج لتحسين التمويل الزراعي و زيادة ضمانات 

اإلستثمار الزراعي .

الفعلي والمرغوب في االستثمار  من خالل دراسة المستوي 
التي  األليات  بوضع  القرار  متخذى  الدراسة  توصي  ومحدداتة 
تحسن من بيئة االستثمار المصرية وتوسيع قاعدة ريادة األعمال, 
واالطالع علي اهم االبتكارات المحلية والعالمية في هذا المجال. 
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T  he State strives to develop the agricultural sector through four axes: horizontal expansion, 
increasing the vertical productivity of the unit of area and intensification of crop and 

production of economic crops for export. The problem of research is that the modest rates of 
agricultural investment. The research relied on descriptive and quantitative analysis, The most 
important research results were the estimation of the most important indicators of agricultural 
development in Egypt, such as: Agricultural Investment Rate: The engineering average reached 
about 0.07 billion pounds during the period of study, - The rate of agricultural intensification, 
where the engineering average was about 1.77 million feddans during the study period, - 
The share of agricultural worker of the cultivated area was the engineering average About 
1.54million feddans during the study period, - the agricultural worker’s share of the cropping 
area, the engineering average reached about 2.63 million the agricultural average reached about 
1398.8 million workers during the study period. The productivity of the agricultural worker 
reached about 10807.7, with an engineering average of about 20334.65 million workers during 
the study period. On agricultural investment, where the engineering medium reached about 9.11 
billion The measurement of the determinants of agricultural development in Egypt using the 
Nerloff model and the estimate of the partial adjustment coefficient )λ( was found to be about 
0.951 indicating that a large part of the gap between the actual and desired situation is closed 
within one time period. The most important factors affecting agricultural development through 
the index of average per capita agricultural income )y( was agricultural credit, Agricultural 
exports, Agricultural taxes.
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