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دراسة اقتصادية لكفاءة االستثمارالزراعى فى مصر
محمد سالم مشعل، محمود عبدالتواب عرفة و جمال عبد الحكيم سعد

قسم االقتصاد الزراعى – كلية الزراعة – جامعة القاهرة – مصر

  تعتبر االستثمارات من أهم ركائز تنفيذ خطط التنمية، كما أنها أداة هامة من أدوات تحقيق االكتفاء الذاتى والحد
 من الزيادة المستمرة فى نسب البطالة، وأيضاً تحقيق أهداف خطط التنمية وتحسين مستوى المعيشة للفرد، ويمكننا
 من خالل زيادة االستثمارات الزراعية وغير الزراعية ضمان تحقيق العديد من أغراض التنمية على المستوى
 اإلقتصادى واإلجتماعى وكذلك البيئى، ويهدف البحث إلى قياس كفاءة بعض المعايير االقتصادية والتعرف على
 تطور االستثمارات القومية والزراعية فى مصر خالل الفترة )2005-2018( وقد تمثلت مشكلة البحث فى عدم
 كفاءة االستثمارات الموجهة لقطاع الزراعة وانخفاضها بالنسبة إلى االستثمارات القومية مما يعيق دور قطاع
 الزراعة فى تحقيق أهداف التنمية المرجوة ، حيث بلغ متوسط قيمة االستثمارات القومية فى مصر  خالل الفترة
 من 2005-2018 نحو136.3 مليار جنيه، وقد بلغ الحد األدنى لالستثمار 85.4 مليار جنيه وكان ذلك فى عام
 2005، فى حين كانت أقصى قيمة لالستثمار هى 172.5 مليار جنيه وكان ذلك خالل عام 2018، وتراوحت
 األهمية النسبية لالستثمارات الزراعية ما بين2.1 % – 9.4 % بمتوسط قدره 5.3%، حيث بلغت األهمية النسبية
 لالستثمارات الزراعية حدها األدنى فى عام 2005 بنسبة 2.1% من االستثمار القومى ، كما بلغت نسبة %9.4
تبين أن متوسط قيمة معامل عدم اإلستقرار لالستثمارات الزراعية الخاصة  كحد أقصى فى عام 2018، كما 
 هىاألكثر ميالً واألقرب إلى اإلستقرار، وقد عكست دراسة معيار معدل اإلستثمار نفس النتيجة وقد تبين من نتائج
 الدراسة عدم تحقق كفاءة كل من اإلستثمار الكلى وكذلك اإلستثمار الزراعى، لذا أوصت الدراسة ضرورة وضع
 خطط للنهوض باإلقتصاد القومى ودعم تمويل المشروعات للقيام بدورها فى تحقيق أهداف التنمية ومن ثم تحقيق

 أهداف التنمية المستدامة.

الكلمات اإلفتتاحية: اإلستثمار الزراعى، اإلستثمار القومى، كفاءة اإلستثمار،  معدل اإلستثمار، عائد اإلستثمار، 
مضاعف اإلستثمار، معامل التوطن
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المقدمة                                                                                   

فى  تعتبر وسيلة هامة جداً  لكفاءة اإلستثمار  اإلقتصادية  المعايير 
وبالتالى  والتقييم  المتابعة  جانب  تمثل  أنها  حيث  التنمية  تحقيق 
الحكم على مالئمة الخطط اإلقتصادية وقدرتها على إحداث تنمية 
اإلنفاق  توزيع  نجاح  مدى  اختبار  مع  ككل  المجتمع  فى  حقيقية 
اإلقتصاد من  الدولة مما يحمى  اإلستثمارى على جميع قطاعات 
حدوث خلل وبالتالى تزيد معدالت الفقر والبطالة ، فالتنمية لم تعد 
تقاس بمعدل النمو فقط ولكنها تقاس بمدى تحسين مستوى المعيشة 
يعتبر  األسعار  ارتفاع  بسبب  المعيشة  مستوى  وارتفاع  لألفراد، 
تؤثر  وبالتالى  المواطنين  على  فرضها  يتم  مباشرة  غير  ضريبة 
على مستوى تحقيق التنمية ، والشك أن التنمية لها آثار هامة قد 
وقياس  متابعة  يجب  لذلك   ، ملموسة  وغير  مقصودة  غير  تكون 
من  للتأكد  ومنتظمة  دورية  بصفة  اإلقتصادية  الكفاءة  مؤشرات 

تحقيق األهداف المرجوة وضمان تحقيق تنمية متوازنة.

مشكلة البحث :                                                                            

تتمثل مشكلة البحث فىعدم كفاءة االستثمارات الموجهة لقطاع 
مما  القومية  اإلستثمارات  إجمالى  من  نسبتها  وتضائل  الزراعة 

 ، المرجوة  التنمية  أهداف  تحقيق  فى  الزراعة  قطاع  دور  يعيق 
حيث بلغ متوسط قيمة اإلستثمارات القومية فى مصر  خالل الفترة 
من 2005-2018 ، 136.3 مليار جنيه ، وقد بلغ الحد األدنى 
لالستثمار 85.4 مليار جنيه وكان ذلك فى عام 2005 ، فى حين 
قيمة لالستثمار هى 172.5 مليار جنيه وكان ذلك  كانت أقصى 
لإلستثمارات  النسبية  األهمية  تراوحت  كما   ،  2018 عام  خالل 
القومى بين 2.1 % إلى 9.4 %  بالنسبة إلى اإلستثمار  الزراعية 
البحث فى عدم توجيه  تمثلت مشكلة  بمتوسط قدره 5.3% ، كما 
اإلستثمارات إلى القطاع الزراعى بالقدر المطلوب حيث أن تكلفة 
فرصة العمل فى القطاع الزراعى تعد منخفضة كثراً عن نظيرتها 
فى القطاعات األخرى مما قد يساهم بدور فعال فى الحد من مشكلة 
األكثر  للسلع  الذاتى  اإلكتفاء  نسبة  رفع  فى  والمساعدة  البطالة 

استهالكاً فى مصر.

هدف البحث :                                                                        

لإلستثمار  اإلقتصادية  الكفاءة  قياس  إلى  البحث  يهدف 
القومية والزراعية فى مصر  والتعرف على تطور اإلستثمارات 
معايير  دراسة  خالل  من  وذلك   )2018-2005( الفترة  خالل 
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الكفاءة اإلقتصادية ومنها معامل عدم اإلستقرار ، معدل اإلستثمار 
،  العائد على اإلستثمار ، ومعامل التوطن ، وكذلك معامل التكثيف 
للوقوف  الهامة  اإلقتصادية  المعايير  هذه  واستخدام   ، الرأسمالى 
كفاءتها  ومدى  والزراعية  القومية  اإلستثمارات  نجاح  مدى  على 

وقدرتها على تحقيق التنمية . 

الطريقة البحثية:                                                                    

التحليل  أسلوبى  على  أهدافه  تحقيق  فى  اعتمدالبحث   
والمتوسطات  النسب  تقدير  مثل  والكمى  الوصفى  اإلحصائى 
ومعادالت اإلتجاه العام عالوة على بعض المعاديير المستخدمة فى 
قياس كفاءة اإلستثمار والتى منها معامل عدم اإلستقرار ، العائد 
على اإلستثمار، مضاعف اإلستثمار، معامل التكثيف الرأسمالى، 
معامل التوطن ، وقد تم الحصول على البيانات موضوع البحث 
من خالل البيانات الثانوية من زارة التخطيط والتنمية اإلقتصادية، 
السنوية  والنشرات  واإلحصاء  العامة  للتعبئة  والجهازالمركزى 
بموضوع  صلة  لها  والتى  المنشورة  وغير  المنشورة  واألبحاث 

البحث .

النتائج البحثية                                                                          

القومية فى مصر خالل  العام لالستثمارات  الزمنى  االتجاه   : أوالً 
الفترة من 2005 – 2018

االتجاه الزمنى العام لالستثمارات القومية
مصر  فى  القومية  اإلستثمارات  لتطور  العام  االتجاه  بدراسة 
اإلنحدار  معادلة  خالل  ومن   2018  –  2005 من  الفترة  خالل 
البسيط رقم )1( الواردة بجدول )2(  تبين زيادة اإلستثمارات القومية 
بمقدار 4.65 مليار جنيه سنوياً وهذه الزيادة ذات معنوية إحصائية 
عند مستوى معنوية مقداره 0.05 ، وقد بلغت نسبة التغير السنوى 
لإلستثمارات القومية حوالى 3.41% ، كما بلغت قيمة معامل التحديد 
نحو 0.72 وهذا يعنى أن التغيرات فى الفترةالزمنية موضع الدراسة 
تفسر حوالى 72% من التغيرات فى قيمة اإلستثمارات القومية، وقد 
معنوية  مستوى  عند  اإلنحدار  لمعادلة  اإلحصائية  المعنوية  ثبتت 

0.05 ، كما ثبت مالئمة النموذج اإلحصائى المستخدم.

االتجاه الزمنى العام لالستثمارات القومية العامة 
العامة  القومية  اإلستثمارات  لتطور  العام  االتجاه  وبدراسة 
فى مصر خالل الفترة من 2005 – 2018 ومن خالل معادلة 
زيادة  تبين   )2( بجدول  الواردة   )2( رقم  البسيط  اإلنحدار 
اإلستثمارات القومية العامة بمقدار 1.88 مليار جنيه سنوياً وهذه 
الزيادة ذات معنوية إحصائية عند مستوى معنوية مقداره 0.05 ، 
بلغت نسبة التغير السنوى لإلستثمارات القومية العامة  وقد  
التحديد نحو 0.57 وهذا  قيمة معامل  بلغت  نحو 3.28% ، كما 
يعنى أن التغيرات فى الفترة الزمنية موضع الدراسة تفسر حوالى 
وقد   ، العامة  القومية  اإلستثمارات  قيمة  فى  التغيرات  من   %57
اإلنحدار عند مستوى معنوية  لمعادلة  المعنوية اإلحصائية  ثبتت 

0.05 ، كما ثبت مالئمة النموذج اإلحصائى المستخدم.

االتجاه الزمنى العام لالستثمارات القومية الخاصة 
الخاصة  القومية  اإلستثمارات  لتطور  العام  االتجاه  وبدراسة 
2018 ومن خالل معادلة  الفترة من 2005 –  فى مصر خالل 
زيادة  تبين   )2( بجدول  الواردة   )  3( رقم  البسيط  اإلنحدار 
اإلستثمارات القومية الخاصة بمقدار2.77 مليار جنيه سنوياً وهذه 
الزيادة ذات معنوية إحصائية عند مستوى معنوية مقداره 0.05 
الخاصة  القومية  لإلستثمارات  السنوى  التغير  نسبة  بلغت  وقد    ،
نحو3.51% ، كما بلغت قيمة معامل التحديد نحو 0.56 وهذا يعنى 

أن التغيرات فى الفترة الزمنية موضع الدراسة تفسر حوالى %56 
ثبتت  وقد  الخاصة،  القومية  اإلستثمارات  قيمة  فى  التغيرات  من 
المعنوية اإلحصائية لمعادلة اإلنحدار عند مستوى معنوية 0.05  

كما ثبت مالئمة النموذج اإلحصائى المستخدم.

ثانياً :  االتجاه الزمنى العام لالستثمارات الزراعية فى مصر خالل 
الفترة من 2005 – 2018

االتجاه الزمنى العام لالستثمارات الزراعية 
بدراسة االتجاه العام لتطور اإلستثمارات الزراعية فى مصر 
اإلنحدار  معادلة  خالل  ومن   2018  –  2005 من  الفترة  خالل 
اإلستثمارات  زيادة  تبين   )2( بجدول  الواردة   )4( رقم  البسيط 
الزراعية بمقدار 0.59 مليار جنيه سنوياً وهذه الزيادة ذات معنوية 
نسبةالتغير  أن  تبين  كما   ،  0.05 معنوية  مستوى  عند  إحصائية 
السنوى لإلستثمارات الزراعية قد بلغت نحو%8.13 ، كما بلغت 
قيمة معامل التحديد نحو 0.42 وهذا يعنى أن التغيرات فى الفترة 
الزمنية موضع الدراسة تفسر حوالى %42 من التغيرات فى قيمة 
لمعادلة  اإلحصائية  المعنوية  ثبتت  وقد   ، الزراعية  اإلستثمارات 
النموذج  مالئمة  ثبت  كما   ،  0.05 معنوية  مستوى  عند  اإلنحدار 

اإلحصائى المستخدم.

االتجاه الزمنى العام لالستثمارات الزراعية العامة 
وبدراسة االتجاه العام لتطور اإلستثمارات الزراعية العامة فى 
مصر خالل الفترة من 2005 – 2018 ومن خالل معادلة اإلنحدار 
اإلستثمارات  زيادة  تبين   )2( بجدول  الواردة   )5( رقم  البسيط 
الزيادة ذات  وهذه  مليار جنيه سنوياً  بمقدار0.27  العامة  الزراعية 
معنوية إحصائية عند مستوى معنوية 0.05 ، وقد بلغت نسبة التغير 
بلغت  وقد   ،  9.31% نحو  العامة  الزراعية  لإلستثمارات  السنوى 
قيمة معامل التحديد نحو 0.46  ، وهذا يعنى أن التغيرات فى الفترة 
الزمنية موضع الدراسة تفسر حوالى %46 من التغيرات فى قيمة 
اإلستثمارات الزراعية العامة ، وقد ثبتت المعنوية اإلحصائية لمعادلة 
النموذج  مالئمة  ثبت  كما   ،  0.05 معنوية  مستوى  عند  اإلنحدار 

اإلحصائى المستخدم.

االتجاه الزمنى العام لالستثمارات الزراعية الخاصة  
الزراعية  اإلستثمارات  لتطور  العام  االتجاه  وبدراسة 
2018 ومن خالل  الخاصة فى مصر خالاللفترة من 2005 – 
معادلة االنحدار البسيط رقم )6( الواردة بجدول )2( تبين زيادة 
سنوياً  جنيه  مليار  بمقدار0.33  الخاصة  الزراعية  اإلستثمارات 
وهذه الزيادة ذات معنوية إحصائية عند مستوى معنوية 0.05 ، 
وقد بلغت نسبة التغير السنوى لالستثمارات الزراعية الخاصة نحو 
7.59% ، كما بلغت قيمة معامل التحديد نحو 0.37 وهذا يعنى 
أن التغيرات فى الفترة الزمنية موضع الدراسة تفسر حوالى %37 
من التغيرات فى قيمة اإلستثمارات الزراعية الخاصة ، وقد ثبتت 
المعنوية اإلحصائية لمعادلة االنحدار عند مستوى معنوية 0.05  

كما ثبت مالئمة النموذج اإلحصائى المستخدم.

ثالثاً : االتجاه الزمنى العام لالستثمارات غير الزراعية
بدراسة االتجاه العام لتطور اإلستثمارات غير الزراعية فى مصر 
خالل الفترة من 2005 – 2018 ومن خالل معادلة االنحدار البسيط 
رقم )7( الواردة بجدول )2( تبين زيادة اإلستثمارات غير الزراعية 
الزيادة ذات معنوية إحصائية  وهذه  مليار جنيه سنوياً  بمقدار 4.1 
عند مستوى معنوية مقداره 0.05 ، وقد بلغت نسبة التغير السنوى 
لالستثمارات غير الزراعية نحو %3.17 ، كما بلغت قيمة معامل 
التحديد نحو 0.64 وهذا يعنى أن التغيرات فى الفترة الزمنية موضع 
الدراسة تفسر حوالى%64 من التغيرات فى قيمة اإلستثمارات غير 
الزراعية، وقد ثبتت المعنوية اإلحصائية لمعادلة االنحدار عند مستوى 

معنوية 0.05 ، كما ثبت مالئمة النموذج اإلحصائى المستخدم.
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االتجاه الزمنى العام لالستثمارات غير الزراعية العامة 
الزراعية  غير  اإلستثمارات  لتطور  العام  االتجاه  وبدراسة 
2018 ومن خالل   – الفترة من 2005  فى مصر خالل  العامة 
دة  زيا معادلة االنحدار البسيط رقم )8( الواردة بجدول )2( تبين  
العامة بمقدار1.6 مليار جنيه سنوياً  اإلستثمارات غير الزراعية 
مقداره  معنوية  مستوى  عند  إحصائية  معنوية  ذات  الزيادة  وهذه 
غير  لالستثمارات  السنوى  التغير  نسبة  أن  تبين  كما   ،  0.05
قيمة معامل  بلغت  ، كما  نحو %2.94  بلغت  قد  العامة  الزراعية 
الزمنية  الفترة  فى  التغيرات  أن  يعنى  مما    ، نحو0.50  التحديد 
قيمة  فى  التغيرات  من   %50 حوالى  تفسر  الدراسة  موضع 
اإلستثمارات غير الزراعية العامة. وقد ثبتت المعنوية اإلحصائية 
مالئمة  ثبت  كما   ،  0.05 معنوية  مستوى  عند  االنحدار  لمعادلة 

النموذج اإلحصائى المستخدم.

االتجاه الزمنى العام لالستثمارات غير الزراعية الخاصة
الزراعية  غير  االستثمارات  لتطور  العام  االتجاه  وبدراسة 
الخاصة فى مصر خالل الفترة من 2005 – 2018 ومن خالل 
معادلة االنحدار البسيط رقم )9( الواردة بجدول )2-2( تبين ما 

يلى :- 
مليار  بمقدار2.45  الخاصة  الزراعية  غير  االستثمارات  - زيادة 
مستوى  عند  إحصائية  معنوية  ذات  الزيادة  وهذه  سنوياً  جنيه 

معنوية مقداره 0.05 .
- بلغت قيمة التغير السنوى لالستثمارات غير الزراعية الخاصة 

نسبة %3.29
- بلغت قيمة معامل التحديد نحو 0.47 وهذا يعنى أن التغيرات فى 
التغيرات  الدراسة تفسر حوالى 47% من  الزمنية موضع  الفترة 

فى قيمة االستثمارات غير الزراعية الخاصة.
مستوى  عند  االنحدار  لمعادلة  اإلحصائية  المعنوية  ثبتت  وقد 

معنوية 0.05 ، كما ثبت مالئمة النموذج اإلحصائى المستخدم.

لالستثماراتالزراعية  االستقرار  عدم  معامل  تقدير   : رابعاً 
واالستثمارات غير الزراعية

• 	 Non-Stability Coefficient معامل عدم االستقرار

فى  السنوية  التذبذبات  درجة  االستقرار  عدم  معامل  يوضح 
موضع  المعامل  قيمة  كانت  وإذا   ، الدراسة  موضع  المتغيرات 
الظاهرة  واستقرار  ثبات  على  ذلك  دل  للصفر  مساوية  الدراسة 
زيادة  يعنى  هذا  فان  المعامل  هذا  قيمة  زادت  وكلما   ، المحسوبة 
قيمة  اقتربت  كلما  أى   ، االستقرار  عدم  أو  الثبات  عدم  درجة 
االستقرار،   إلى  يميل  أو  مستقر  شبه  يكون  الصفر  من  المعامل 
النسبة  حساب  طريق  عن  االستقرار  عدم  معامل  حساب  ويمكن 
القيم  إلى  المقدرة منسوباً  القيم  الفعلية عن  القيم  المئوية النحراف 
المقدرة والتى يتم حسابها باالعتماد على معادلة االتجاه العام ، أو 
 Y)(الفعلية الحقيقية  القيمة  فى  النسبى  االنحراف  عن  عبارة  هو 
والقيمة االتجاهية أو التقديرية )Ŷ( ويمكن صياغة مؤشر معامل 

عدم االستقرار على النحو التالى :

معامل عدم االستقرار                         

عدم  معامل  وتقدير   )3( جدول  بيانات  خالل  من  يتضح 
االستقرار لالستثمارات الزراعية يتبين لنا أنها أيضاً غير مستقرة 
حيث بلغ متوسط معامل االستقرار لالستثمارات الزراعية )5.28) 
كما بلغ معامل عدم االستقرار أعلى قيمة له فى عام 2005 حيث 
بلغ 96.43  ، فى حين بلغ أدنى قيمة له فى عام 2012 حيث بلغ 
(-57.28( ، كما تبين من تقدير معامل عدم االستقرار لالستثمارات 

معامل  متوسط  بلغ  حيث  مستقرة  غير  أنها  العامة  الزراعية 
االستقرار لالستثمارات الزراعية العامة )7.43( كما بلغ معامل 
عدم االستقرار أعلى قيمة له فى عام 2005 حيث بلغ 147.79  
، فى حين بلغ أدنى قيمة له فى عام 2013 حيث بلغ )-51.37) 
، أما بالنسبة لتقدير معامل عدم االستقرار لالستثمارات الزراعية 
الخاصة فقد تبين من بيانات نفس الجدول أنها غير مستقرة حيث بلغ 
متوسط معامل االستقرار لالستثمارات الزراعية الخاصة )3.06) 
 2006 عام  فى  له  قيمة  أعلى  االستقرار  عدم  معامل  بلغ  كما   ،
فى عام 2012  له  قيمة  أدنى  بلغ  فى حين   ،   75.78 بلغ  حيث 
غير  االستثمارات  استقرار  عدم  تبين  )-64.76(،كما  بلغ  حيث 
الزراعية  أيضاً  حيث بلغ متوسط معامل االستقرار لالستثمارات 
غير الزراعية )-0.35( كما بلغ معامل عدم االستقرار أعلى قيمة 
قيمة  أدنى  بلغ  ، فى حين  بلغ 17.84   له فى عام 2008 حيث 
تقدير  من  تبين  كما   ،  )23.32-( بلغ  حيث  عام 2005   فى  له 
أنها  العامة  الزراعية  غير  لالستثمارات  االستقرار  عدم  معامل 
غير مستقرة حيث بلغ متوسط معامل االستقرار لالستثمارات غير 
أعلى  االستقرار  عدم  معامل  بلغ  كما   )0.06( العامة  الزراعية 
أدنى  بلغ  ، فى حين  بلغ 31.64   له فى عام 2009 حيث  قيمة 
قيمة له فى عام 2006  حيث بلغ )-11.92( ، أما بالنسبة لتقدير 
فقد  الخاصة  الزراعية  غير  لالستثمارات  االستقرار  عدم  معامل 
تبين من بيانات نفس الجدول أنها غير مستقرة حيث بلغ متوسط 
معامل االستقرار لالستثمارات غير الزراعية الخاصة )-0.28) 
 2008 عام  فى  له  قيمة  أعلى  االستقرار  عدم  معامل  بلغ  كما   ،
له فى عام 2005   قيمة  أدنى  بلغ  ، فى حين  بلغ 32.68   حيث 
السابقة  والعرض  التقديرات  حيث بلغ )-36.51( ، ومن خالل 
السابق لبيانات الجدول )1( يتضح من واقع متوسط قيمة معامل 
عدم االستقرار أن االستثمارات الزراعية الخاصة هى األكثر ميالً 

واألقرب إلى االستقرار حيث أنها هى القرب إلى قيمة الصفر.

خامساً: دراسة بعض معايير الكفاءة االقتصادية
RateInvestment معدل االستثمار

معدل االستثمار الكلى
الكلية  االستثمارات  معدل  أن  إلى   )4( جدول  بيانات  تشير 
الصحيح  الواحد  من  أقل  كان   )2018-2005( من  الفترة  خالل 
الكلية  االستثمارات  كفاءة  على  يدل  مما  الدراسة  سنوات  خالل 
خالل فترة الدراسة حيث بلغ متوسطها نحو 0.05 ، وقد بلغ معدل 
االستثمارات الكلية أقصى قيمة له عام 2008 حيث بلغ 0.05 ، فى 

حين بلغ أدنى قيمة له فى عام 2005 حيث بلغ نحو 0.05.

معدل االستثمار الزراعى 
الفترة  نفس  خالل  الزراعى  االستثمار  لمعدل  وبالنسبة 
أقل  أيضاً  قيمته  أن  إلى   )4( بجدول  الواردة  النتائج  أشارت  فقد 
كفاءة  على  يدل  مما  الدراسة  سنوات  خالل  الصحيح  الواحد  من 
االستثمار الزراعى خالل فترة الدراسة حيث بلغ متوسطها نحو 
0.04 ، وقد بلغ معدل االستثمار الزراعى أقصى قيمة له عامى  
2005 و 2006  حيث بلغ 0.07 ، فى حين بلغ أدنى قيمة له فى 

عامى  2011 و 2012 حيث بلغ نحو 0.02

• 	Investment Incomeالعائد علي االستثمار
يوضح العائد على االستثمار قيمة الناتج المتولد من وحدة واحدة 
من االستثمار الزراعي حيث يعبـر عـن كفاءة االستثمار، ويشير 
كفاءة  عدم  إلي  الصحيح  الواحد  عن  المعيار  هذا  قيمة  انخفاض 
االستثمار في هذا القطاع بينما زيادة قيمة هذا المعيار عن الواحد 
معكوس  عن  عبارة  وهو  االستثمار،  كفاءة  إلي  يشير  الصحيح 

معدل االستثمار، ويتم حسابه من خالل المعادلة التالية : 

اإلستثمارعلى ) إجمالى(=  إجمالى(/)اإلستثمار  الناتج   المحلى 
العائد

NS=))Yt- Ŷt((/) Ŷt(×100
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جدول 3. معامل عدم االستقرارلالستثماراتالقومية و االستثمارات الزراعية  فى مصر خالل الفترة )2018-2005(

السنوات
االستثمار 

القومى
العام

االستثمار 
القومى
الخاص

إجمالى 
االستثمار 

القومى

االستثمار 
الزراعى

العام

االستثمار 
الزراعى
الخاص

إجمالى 
االستثمار 
الزراعى

 االستثمار
 غير 

الزراعى
العام

 االستثمار
 غير 

الزراعى
الخاص

 إجمالى
 االستثمار

 غير الزراعى

20051.95-32.52-19.50-147.7970.4096.435.77-36.51-23.32-
20069.48-10.18-9.88-71.4375.7874.6811.92-13.89-13.07-
20078.87-12.423.3913.7741.8732.169.61-10.922.10
20081.81-32.0417.713.0914.9111.111.92-32.6817.84
200929.4111.10-6.0218.55-21.13-19.58-31.6410.72-7.07
201022.577.9514.1227.42-38.14-33.44-25.1010.2816.33
20116.13-10.923.7427.27-47.74-39.13-4.92-14.095.83
20128.12-10.712.7847.02-64.76-57.28-5.87-15.025.96
201311.82-2.85-6.62-51.37-38.40-43.07-9.39-0.83-4.70-
20145.64-4.36-4.89-38.20-23.08-28.49-3.49-3.34-3.70-
20155.13-8.59-7.14-19.06-5.97-10.37-4.06-8.95-7.21-
20166.92-7.86-7.47-26.834.1014.728.99-8.87-9.24-
20176.880.583.2221.2830.8628.356.101.76-1.14
20186.721.323.5848.7144.1747.783.951.99-0.08
-0.35-7.433.065.280.060.28-0.110.07-0.02المتوسط

.Excel وبرنامج SPSS المصدر: جمعت البيانات وحسبت من بيانات الجدول )1( باستخدام البرنامج اإلحصائى

جدول 2. معادالت االتجاه الزمنى العام لتطور إجمالي اإلستثمارات القومية والزراعية العامة والخاصة  فىمصرخالل الفترة )2018-2005(

المتوسط R2FSigالمعادلةالبيانم
الحسابى

التغير السنوى
)معدل النمو(

Y1 =  101.44  +  4.65 Xiإجمالى اإلستثمارات القومية1
(5.57)     (14.26)          0.7231.020.000136.3% 3.41

Y2 =  43.3     +  1.88 Xiاإلستثمارات القومية العامة2
(3.99)      (10.80)         0.5715.930.00257.39% 3.28

Y3 =  58.14   +  2.77 Xiاالستثمارات القومية الخاصة3
(3.91)        (9.64)         0.5615.300.00278.9% 3.51

Y4 =  2.77     +  0.59 Xiإجمالى اإلستثمارات الزراعية4
(2.96)        (1.62)         0.428.790.0127.25% 8.13

Y5 =  0.86     +  0.27 Xiاإلستثمارات الزراعية العامة5
(3.22)       (1.20)       0.4610.350.0072.9% 9.31

Y6 =  1.9       +  0.33 Xiاإلستثمارات الزراعية الخاصة6
(2.68)         (1.8)   0.377.160.0204.35% 7.59

إجمالى اإلستثمارات غير 7
الزراعية

Y7 =  98.67   +  4.1 Xi
(4.57)      (3.05)     0.6420.840.001129.1% 3.17

االستثمارات غير الزراعية 8
العامة

Y8 =  42.44   +  1.6 Xi
(3.5)      (10.5)    0.5012.250.00554.49% 2.94

االستثمارات غير الزراعية 9
الخاصة

Y9 =  56.3     +  2.45 Xi
(3.28)      (8.86)   0.4710.760.00774.57% 3.29

SPSS المصدر : ُحسبت من تحليل بيانات الجدول رقم )1( باستخدام البرنامج اإلحصائى
حيث تشير المتغيرات التالية إلى :

Y1: المتغير التابع وهو االستثمارات القومية ، Y2: المتغير التابع وهو االستثمارات القومية العامة ، Y3: المتغير التابع وهو االستثمارات القومية الخاصة
Y4: المتغير التابع وهو االستثمارات الزراعية ، Y5: المتغير التابع وهو االستثمارات الزراعية العامة ، Y6: المتغير التابع وهو االستثماراتالزراعية الخاصة 

  :Xi ، المتغير التابع وهو االستثمارات غير الزراعية الخاصة :Y9 ، المتغير التابع وهو االستثمارات غير الزراعية العامة :Y8 ، المتغير التابع وهو االستثمارات غير الزراعية :Y7
السنوات )R2 ، )14 .……… ,3 ,2 ,1:  قيمة معامل التحديد ، F :  قيمة F   المحسوبة ، Sig:تمثل المعنوية اإلحصائية عند مستوى معنوية .050 ، معدل النمو عبارة عن التغير 

السنوى / المتوسط الحسابى للفترة × 100 ، القيمة بين القوسين تعبر عن قيمة )t( المحسوبة.
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العائد على االستثمار الكلى
من  لنا  فيتضح  االستثمار  على  العائد  لمعيار  بالنسبة  أما 
بيانات جدول 4 أن العائد على االستثمار الكلى خالل الفترة من 
(2005-2018( قد بلغ حده األقصى فى عام 2005  حيث بلغ 
نحو  24.26 ، كما بلغ حده األدنى فى عام 2008 حيث بلغ نحو 

17.98 وذلك بمتوسط بلغ نحو 21.11

العائد على االستثمار الزراعى
نفس  بيانات  من  لنا  يتضح  الزراعى  لالستثمار  وبالنسبة 
قد  الفترة  نفس  الزراعى خالل  االستثمار  العائد على  أن  الجدول 
بلغ حده األقصى فى عام 2012 حيث بلغ نحو  59.63 ، كما بلغ 
حده األدنى فى عام 2005 حيث بلغ نحو 14.07 وذلك بمتوسط 
على  العائد  معيار  دراسة  نتائج  خالل  ومن   ،  29.66 نحو  بلغ 
الكلى وكذلك  تبين عدم تحقق كفاءة كل من االستثمار  االستثمار 
الواحد  تجاوزت  منهما  كل  قيمة  أن  حيث  الزراعى  االستثمار 

الصحيح.
• يوضح 	  :  Investment Multiplierاالستثمار مضاعف 

مضاعف االستثمار مقدار التغير في قيمة الناتج المتولد من تغير 
االستثمار بوحدة واحدة ويشـير انخفاض قيمة هذا المعيار عن 
الواحد الصحيح إلي عدم كفاءة االستثمار بينما زيادة قيمـة هـذا 
المعيار عن الواحد الصحيح يشير إلي كفاءة االستثمار، أما إذا 
كانت قيمة هذا المعيار سالبة فهذا يعني أن الناتج المحلي في 
السنة المحسوبة كان أقل من الناتج المحلي في السنة السابقة لها 
مـع زيادة االستثمار في السنة المحسوبة عن السنة السابقة لها 
أو أن االستثمار في السنة المحسـوبة كان أقل من االستثمار في 
السنة السابقة لها مع زيادة الناتج المحلي في السـنة المحسـوبة 

عـن السنة السابقة لها، ويتم حسابه من خالل المعادلة التالية:

اإلستثمار  التغير(=  فى  التغير(/)اإلستثمار  فى  الناتج  المحلى   (
مضاعف

بيانات  من  لنا  يتضح  االستثمار  مضاعف  لمعيار  وبالنسبة 
من  الفترة  خالل  الكلى  االستثمار  مضاعف  أن   )4( الجدول 
(2005-2018( أخذ قيم متذبذبة بين الزيادة والنقصان وقد اتسم 
باالنخفاض عن الواحد الصحيح وذلك بمتوسط بلغ نحو -22.86 
، وقد بلغ مضاعف االستثمار القيمة القصوى له فى عام 2017 
حيث بلغ نحو 34.9 ، فى حين بلغ اقل قيمة له فى عام 2011 
حيث بلغت قيمته نحو  7-289.6 ، وهذا يدل على ضعف كفاءة 

االستثمارات خالل فترة الدراسة.

• 	In-  الرقم القياسي لتحيز االستثمار الحكومي )معامل التوطن( 
vestment Factor Domesticating

 يوضح معامل التوطن مدي مساهمة قطاع الزراعة في الناتج 
المحلي اإلجمالي وفقاً لالستثمارات في هذا القطاع ويشير انخفاض 
بينمـا  الواحد الصحيح إلي كفاءة االسـتثمار  المعيار عن  قيمة هذا 
إلي عدم كفاءة  الواحد الصحيح يشير  المعيار عن  قيمة هذا  زيادة 

االستثمار، ويـتم حسـابه مـن خالل المعادلة التالية:

 ) الكلى اإلستثمار من الزراعى اإلستثمار نسبة (/)اإلجماليالمحلى

الناتج من الزراعى المحلى الناتج نسبة (= التوطن معامل

بيانات  من  أيضاً  لنا  يتضح  التوطن  معامل  لمعيار  وبالنسبة 
الجدول )4( أن قيمة معامل التوطن لالستثمار الكلى خالل الفترة 
من )2005-2018( قد بلغت فى متوسطها نحو 0.85 وهى قيمة 
اكبر من الواحد الصحيح  وقد بلغت قيمة معامل التوطن أكبر قيمة 

له فى عام 2005 حيث بلغت نحو 1.72 ، فى حين بلغت أقل 
قيمة له فى عام 2012 ، حيث بلغت نحو 0.34 ، وهذا البيانات 
تقودنا إلى القول بان  كفاءة االستثمارات كانت تتسم بعدم كفاءة 

االستثمارات الكلية.

• 	Condensation Coefficientمعامل التكثيف الرأسمالي
يوضح معامل التكثيف الرأسمالي مقدار النسبة بين االستثمار 
وعدد العمال ويشير انخفاض قيمة هـذا المعيـار عن الواحد الصحيح 
إلي كثافة استخدام العمال بينما ارتفاع قيمة هذا المعيار عن الواحد 
الصحيح يشير إلي كثافة استخدام رأس المال ويتم حسابه من خالل 

المعادلة التالية:

) اإلستثمار إجمالى (/)العمال عدد (= الراسمالى التكثيف معامل

Condensation Coefficient  معامل التكثيف الرأسمالى
أما بالنسبة لمعيار معامل التكثيف الرأسمالى فقد اتضح لنا من 
بيانات الجدول )4( أن قيمة معامل التكثيف الرأسمالى لالستثمار 
نقصان  بين  تراوحت   )2018-2005( من  الفترة  خالل  الكلى 
لمعامل  قيمة  أقصى  بلغت  وقد   1.04 نحو  بلغ  بمتوسط  وزيادة 
التكثيف الرأسمالى نحو 2  ، وكان ذلك فى عام 2018  ، فى حين 
بلغت أقل قيمة له نحو 0.49 وكان ذلك فى عام 2012 ، ومن 
خالل تقييم هذا المعيار االقتصادي الذى بلغ فى متوسطه قيمة أكبر 
من الواحد الصحيح يتبين لنا أن النشاط االقتصادي يعتبر مكثف 
الستخدام رأس المال وأن اإلستثمارات تزيد بنسبة أكبر من نسبة 

زيادة عدد العمال فيه.  

دراسة أثر االستثمار الزراعى على صافى الدخل الزراعى فى 
مصر خالل الفترة من 2018-2005  

فرضيات الدراسة:
وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )0.05) 
بين االستثمار الزراعى و صافى الدخل الزراعى فى مصر خالل 

الفترة الزمنية من 2018-2005

تجهيز البيانات المستخدمة موضع الدراسة واختبارها إحصائياً 
Unit Root Test  اختبار وجود جذر الوحدة

مع  عشوائية  حركة  يمثل    Unit Root الوحدة  جذر 
Random Walk with Drift  ، وفى حالة وجود  االنجراف 
جذر الوحدة سيكون بقيم المتغيرات أنماط غير قابلة للتنبؤ ، وهذه 
تعتبر مشكلة كبيرة بالنسبة للبيانات خاصة عندما نقوم بعمل تحليل 
Multiple Re- أو تحليل متعدد Simple Regression  بسيط
المتحركة  والمتوسطات  الذاتى  االنحدار  نموذج  أو    gression
Autoregressive Integrated Moving Average وهو ما 

. ARIMA Model  ًيشار إليه اختصارا

الدخل  وصافى  الزراعية  االستثمارات  بيانات   استقرار  اختبار 
الزراعى

مدى  الختبار  فوللر   – ديكى  اختبار  وتطبيق  استخدام  تم 
استقرار السلسلة الزمنية لبيانات صافى الدخل الزراعى ، ونظراً 
ألن عينات الدراسة ليست كبيرة فقد تم تطبيق اختبار ديكى- فوللر 
بهدف  وذلك  تأكيدي  كاختبار   (Dick-Fuller GLS (ERS
التأكد من دقة النتائج حيث أنه هو األنسب إحصائياً حيث أنه يقدم 

نتائج دقيقة تتناسب مع حجم العينة موضع الدراسة.

الزراعى  الدخل  لصافى  الزمنية  السلسلة  بيانات  استقرار  اختبار 
خالل الفترة من 2018-2005



مجلة العلوم الزراعية املستدامة م47 ، ع2 )2021(

193دراسة اقتصادية لكفاءة االستثمارالزراعى فى مصر

جدول )4( تقدير المعايير االقتصادية لكفاءة االستثمارات الزراعية مصر خالل الفترة )2018-2005(

معامل التكثيف 
الرأسمالى

 معامل
 التوطن

  مضاعف
االستثمار

العائد 
علىاالستثمارالزراعى

 العائد
علىاالستثمارالكلى

 معدل االستثمار
الزراعى

 معدل االستثمار
الكلى السنوات

1.11 1.72 10.15 14.07 24.26 0.07 0.04 2005
1.19 1.49 31.59 14.84 22.18 0.07 0.05 2006
1.07 1.02 15.49- 19.39 19.87 0.05 0.05 2007
0.99 0.75 68.15- 23.99 17.98 0.04 0.06 2008
0.76 0.67 1.18- 30.01 20.11 0.03 0.05 2009
0.72 0.54 42.20- 35.88 18.94 0.03 0.05 2010
0.72 0.48 289.67- 42.78 20.47 0.02 0.05 2011
0.49 0.34 11.14- 59.63 20.41 0.02 0.05 2012
0.63 0.50 9.29 44.31 22.21 0.02 0.05 2013
0.84 0.60 12.43 36.08 21.74 0.03 0.05 2014
1.08 0.83 0.58 27.10 22.53 0.04 0.04 2015
1.38 1.01 10.37 22.66 22.89 0.04 0.04 2016
1.61 0.85 34.90 24.57 20.77 0.04 0.05 2017
2.00 1.06 1.48- 19.94 21.18 0.05 0.05 2018
1.04 0.85 22.86- 29.66 21.11 0.04 0.05 المتوسط

.ExcelMicrosoft المصدر: حسبت وجمعت من بيانات الجدول رقم )3( باستخدام برنامج

أوضحت النتائج اإلحصائية التى وردت بجدول )5( بالنسبة 
لبيانات السلسلة الزمنية لصافى الدخل الزراعى فى مصر خالل 

فترة الدراسة ما يلى:-

Augmented Dickey-Fuller Test Statistic
بعد  مستقرة  أصبحت  السلسلة  أن  النتائج  خالل  من  يتضح 
معنوية  قيمة  على  الدراسة  حصلت  حيث   ، األول  الفرق  أخذ 
لالختبار أقل  من )0.05( حيث بلغت قيمة المعنوية Prob.  قيمة 
 t- Statistic لقيمة  المطلقة  القيمة  بلغت  وكذلك   ،  )0.0292)

الجدولية   t قيمة  بلغت  المحسوبة )3.472887( فى حين    test
المطلقة عند مستوى معنوية 0.05 (3.144920( وهنا نالحظ 
أن قيمة  t المحسوبة أكبر من قيمة t الجدولية عند مستوى معنوية 
0.05 وبالتالى نستبعد ونرفض الفرض العدمى القائل بوجود جذر 
وثابتة  مستقرة  السلسلة  بأن  القائل  البديل  الفرض  ونقبل   ، وحدة 
قاطع  وجود  ومع   1st Differenceاألول الفرق  باستخدام  وذلك 

.Length Lag = 1 وباستخدام  Intercept

Elliott-Rothenberg – Stock DF-GLS Test Statistic

جدول )5( نتائج اختبارات استقرار السلسلة الزمنية لبيانات صافى الدخل الزراعى

Null Hypothesis D(Agri_Income) Has a Unit Root

Prob.Valuet-Statistic

0.0292-3.472887Augmented Dickey-Fuller 
Test Statistic

-4.1219901%  Level
Test Critical Values -3.144920Level  5%

-2.71375110% Level

Prob.Valuet-Statistic

0.0004-4.986044Elliott-Rothenberg – Stock DF-GLS 
Test Statistic

-2.7719261%  Level
Test Critical Values -1.974028Level  5%

-1.60292210% Level
1.984626Durbin-Watson

Eviews 10 المصدر: من إعداد البحث ، تجميع نتائج البرنامج اإلحصائى      
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يتضح من خالل النتائج أن السلسلة أصبحت مستقرة بعد أخذ 
الفرق األول ، حيث حصلنا على قيمة معنوية لالختبار أقل  من 
 ، قيمة )0.0004(    .Prob المعنوية  قيمة  بلغت  (0.05( حيث 
وكذلك بلغت القيمة المطلقة لقيمة t- Statistic test  المحسوبة 
عند  المطلقة  الجدولية   t قيمة  بلغت  حين  فى   )4.986044)
  t قيمة  أن  نالحظ  وهنا   )1.974028)  0.05 معنوية  مستوى 
معنوية 0.05  مستوى  عند  الجدولية   t قيمة  من  أكبر  المحسوبة 
وبالتالى نستبعد ونرفض الفرض العدمى القائل بوجود جذر وحدة 
وذلك  وثابتة  مستقرة  السلسلة  بأن  القائل  البديل  الفرض  ونقبل   ،
Inter- 1 ومع وجود قاطعst Difference لباستخدام الفرق األو

.Length Lag = 1 وباستخدام  cept

الزراعية  لالستثمارات  الزمنية  السلسلة  بيانات  استقرار  اختبار 
خالل الفترة )2018-2005)

بجدول  وردت  التى  اإلحصائية  النتائج  أوضحت 
الزراعية االستثمارات  سلسلة  لبيانات  بالنسبة   )6) 

ما يلى:-
Augmented Dickey-Fuller Test Statistic

بعد  مستقرة  أصبحت  السلسلة  أن  النتائج  خالل  من  يتضح 
حيث  معنوية  االختبار  نتيجة  أصبحت  حيث   ، الثانى  الفرق  أخذ 
من  أقل  وهى    )0.0004( قيمة    .Prob المعنوية  قيمة  بلغت 
  t- Statistic test لقيمة  المطلقة  القيمة  بلغت  وكذلك   ،)0.05)
المطلقة   الجدولية   t بلغتقيمة  حين  فى   )4.986044( المحسوبة 
(1.974028(  وذلك عند مستوى معنوية 0.05 وبذلك تبين أن  
t الجدولية عند مستوى معنوية  t  المحسوبة أكبر من قيمة  قيمة 
0.05 وبالتالى نستبعد ونرفض الفرض العدمى القائل بوجود جذر 
الزمنية مستقرة  السلسلة  القائل بأن  البديل  الفرض  وحدة ، ونقبل 
وثابتة وذلك باستخدام الفرق الثانى2nd Difference ومع وجود 

.Length Lag = 1 وباستخدام  Intercept قاطع

Elliott-Rothenberg – Stock DF-GLS Test Statistic
يتضح من خالل النتائج أن السلسلة أصبحت مستقرة بعد أخذ 
الفرق الثانى ، حيث حصلنا على قيمة معنوية لالختبار أقل  من 
 ، قيمة )0.0003(    .Prob المعنوية  قيمة  بلغت  (0.05( حيث 
المحسوبة   t- Statistic test لقيمة  المطلقة  القيمة  بلغت  وكذلك 
(5.508484( فى حين بلغتقيمة t الجدولية المطلقة عند مستوى 
معنوية 0.05 (1.977738( وهنا نالحظ أن قيمة t  المحسوبة 
وبالتالى   0.05 معنوية  مستوى  عند  الجدولية   t قيمة  من  أكبر 
نستبعد ونرفض الفرض العدمى القائل بوجود جذر وحدة ، ونقبل 
باستخدام  وثابتة وذلك  السلسلة مستقرة  بأن  القائل  البديل  الفرض 
 Intercept قاطع  وجود  ومع   2ndDifferenceالثانى الفرق 

.Length Lag = 1وباستخدام

وصافى  الزراعية  االستثمارات  لبيانات  الوصفية  اإلحصائيات 
الدخل الزراعى خالل الفترة الزمنية )2018-2005)

إجمالى  أن   )7( وجدول   )1( جدول  بيانات  من  يتضح 
االستثمارات الزراعية خالل الفترة من 2005 – 2018  قد بلغ 
نحو  101.6 مليار جنيه  وقد بلغ متوسط االستثمارات الزراعية 
فى مصر خالل تلك الفترة نحو 7.26 مليار جنيه، كما بلغت أكبر 
قيمة لالستثمارات الزراعية نحو 16.3 مليار جنيه وذلك في عام 
2018، فى حين بلغت أقل قيمة لالستثمارات الزراعية نحو 3.2 
مليار جنيه وكان ذلك فى عام 2012، وقد بلغت قيمة االنحراف 
المعيارى نحو  3.836 فى حين بلغت قيمة االلتواء نحو 1.234 
التكرارى  التوزيع  منحنى  أن  على  يدل  مما  موجبة  قيمة  وهى 
ملتوى يميناً بمعامل تفرطح بلغ 3.41 ، كما يتضح أيضاً من نفس 

الدراسة  فترة  الزراعى خالل  الدخل  متوسط صافى  أن  الجداول 
بلغ 190.74 مليار جنيه  قد    2018 الفترة من 2005 –  وهى 
مليار   329.3 هى  الزراعى  الدخل  لصافى  قيمة  أكبر  وكانت   ،
جنيه وكان ذلك فى عام 2017 ، فى حين بلغت أقل قيمة لصافى 
 ،2005 عام  فى  ذلك  وكان  جنيه  مليار   92.9 الزراعى  الدخل 
قيمة  بلغت  حين  فى   74.3 المعيارى  االنحراف  قيمة  بلغت  وقد 
االلتواء0.86وهى قيمة موجبة مما يدل على أن منحنى التوزيع 

التكرارى ملتوى يميناً بمعامل تفرطح بلغ 2.78

Jarque- Bera اختبار التوزيع الطبيعى للبيانات
الطبيعى  توزيعها  من  البيانات  اقتراب  مدى  من  للتحقق 
تطبيق  تم  معتدالً،  توزيعاً  أى    Normal Distribution
اإلحصائى  البرنامج  حزمة  خالل  من   Jarque- Bera اختبار 
بأن  العدمية  للفرضية  القرار  قاعدة  االقتصاديEviews وتكون 
البيانات تتبع التوزيع الطبيعى إذا كانت القيمة االحتماليةلالختبار 
محل  المتغيرات  أن  يبين   )8( جدول  ويبين   )0.05( من  أكبر 
االحتمالية  القيم  جاءت  حيث  الطبيعى  التوزيع  تتبع  الدراسة 
 (0.05( من  أكبر  وكالهما   )0.892006  -  0.228564)
وبالتالى نقبل الفرضية العدمية ونرفض الفرضية البديلة ، وبذلك 

يكون ليس هناك مشكلة فى التوزيع الطبيعى.

تقدير نموذج االنحدار وتقييم نتائج التقدير
 Simple( تم اعتماد طريقة معادلة االنحدار الخطى البسيط
لقياس  القياسى  النموذج  لتقدير   )linear Regression Model
أثر االستثمارات الزراعية على صافى الدخل الزراعى فى مصر 
خالل الفترة الزمنية من 2005-2018 وذلك وفقاً للمعادلة التالية:-

نموذج االنحدار:

Y=α + β)x1( + ε

Y: المتغير التابع وهى تمثل صافى الدخل الزراعى

: α تمثل ثابت الدالة 

x1:تمثل المتغير المستقل وتمثل االستثمارات الزراعية فى مصر 
خالل فترة الدراسة

β : تمثل معامل االنحدار

ε :يمثل حد الخطأ

نتائج التحليل
العالقة  بدراسة  الخاصة  التحليل  نتائج   )9( جدول  يوضح 
Depen- تابع كمتغير  الزراعية  االستثمارات  بين   اإلنحدارية 
مستقل  كمتغير  الزراعى  الدخل  صافى  و   dent Variable
Independent Variableفى مصر خالل الفترة من 2005-
Interceptبالنسبة  القاطع  الثانى مع  الفرق  بأخذ  2018 وذلك 
أظهرت  وقد   ، الزراعية  االستثمارات  وهو  المستقل  للمتغير 
مليار  بمقدار  الزراعية  االستثمارات  بزيادة  أنه  الجدول  بيانات 
جنيه  مليار   42.4 بمقدار  الزراعى  الدخل  صافى  يتغير  جنيه 
مستوى  عند  المعامل  هذا  معنوية  النتائج  تظهر  كما   ، تقريباً 
 %72 التفسيرية  القدرة  بلغت  وقد   ،  %  0.05 إحصائية  داللة 
وهذه هى النسبة المفَسَرة فى حين أن النسبة غير المفسرة والتى 
بلغت 28%  ترجع إلى عوامل أخرى لم يتم أخذها فى االعتبار. 
كما تبين من النتائج أن معامل Durbin-Watson  قد بلغت قيمته 
ذاتى  ارتباط  مشكلة  وجود  عدم  إلى  يشير ضمنياً  ما  1.76وهو 
تسلسلى بين البواقى بعضها البعض وهو معيار أساسي فى الحكم 
على جودة النموذج ، كما تبين للدراسة جودة النموذج المستخدم 
حيث بلغت قيمة F- Statistic 23.157 كما تبين معنوية النموذج 

إحصائياً عند مستوى ثقة 95%  حيث بلغت 0.000975
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جدول 6. نتائج اختبارات استقرار السلسلة الزمنية لبيانات االستثمارات الزراعية

Null Hypothesis D(Agri_Investment) Has a Unit Root

Prob.Valuet-Statistic

0.0015-5.488538
Augmented Dickey-Fuller 

Test Statistic
-4.2000561%  Level

Test Critical Values -3.175352Level  5%
-2.72898510% Level

Prob.Valuet-Statistic

0.0003-5.508484
Elliott-Rothenberg – Stock DF-GLS 

Test Statistic
-2.7921541%  Level

Test Critical Values -1.977738Level  5%
-1.66207410% Level

2.029071Durbin-Watson
Eviews 10 المصدر: من إعداد البحث ، تجميع نتائج البرنامج اإلحصائى      

جدول 7. اإلحصائيات الوصفية إلجمالى االستثمارات الزراعية وصافى الدخل الزراعى خالل الفترة )2018-2005(

Eviews Result  صافى الدخل الزراعى
 ) مليار جنيه (

 إجمالى االستثمارات الزراعية    
      )مليار جنيه( 

Average                       المتوسط 190.74 7.26

Maximum                  أكبر قيمة 329.3 16.3

Minimum                    أقل قيمة 92.9 3.2

Std. Dev.       االنحراف المعيارى 74.306 3.836

Skewness                     االلتواء 0.862 1.234

Kurtosis                       التفرطح 2.786 3.414

Jarque-Bera 1.761 3.652

Probability       التوزيع الطبيعى 0.415 0.161

Sum                             المجموع 2552.6 101.6

Observations    عدد المشاهدات 14 14

.Eviews 10 المصدر : نتائج التحليل اإلحصائى لبيانات الجداول رقم )1( باستخدام تطبيق

Histogram Normality Test جدول 8. نتيجة االختبار اإلحصائى

ResultTest

0.228564Jarque- Bera
0.892006Probability

Eviews المصدر: نتيجة البرنامج اإلحصائى
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Regression Equation 
Estimation Command:
=========================
LS AGRI_INCOM C D(AGRI_INVEST-
MENT(-2))

Estimation Equation:
=========================
AGRI_INCOM = C)1( + C)2(*D)AGRI_IN-
VESTMENT(-2))

Substituted Coefficients:
=========================
AGRI_INCOM = 185.608981271 + 
42.4045119183*D(AGRI_INVESTMENT(-2))

جدول 9. نتائج تحليل العالقة اإلنحدارية بين االستثمارات الزراعية و صافى الدخل الزراعى

.Probt.StatisticStd.ErrorCoefficientVariable

0.000015.1618912.24181185.6090 C Coefficient
0.00104.8122178.81184642.40451(Agricultural Income (-1

0.72127R- Squared

0.689030Adjusted R- Squared
1.761074Durbin-Watson Statistic23.15743 F- Statistic

0.000975(Prob (F- Statistic

Eviews 10 المصدر: نتائج تطبيق

تطبيق Durbin -Watson Statisticالختبار وجود ارتباط 
ذاتى بين األخطاء العشوائية

 Durbin -Watson اختبار  تطبيق  نتيجة  خالل  من  تبين 
وجود  عدم  العشوائية  األخطاء  بين  الذاتى  لالرتباط    Statistic
ارتباط ذاتى بين الخطاء العشوائية للمتغيرات موضع الدراسة ، 
وباستخدام الجداول اإلحصائية الخاصة باختبار ديربن – واتسون 
ومقارنتها بقيمة  Durbin -Watson Statisticالواردة بالنتائج 
عدم  تبين  وبالتالى  القبول  منطقة  في  تقع  أنها  تبين   1.76 وهى 

وجود مشكلة االرتباط الذاتى بين األخطاء العشوائية.

دراسة معامل ثيل  Theil وتفسير القدرة التنبؤية للنموذج
Theil Inequality Coef-  )من خالل دراسة معامل )ثيل
يتضح  للنموذج  التنبؤية  القدرة  يفسر  الذى  المعيار  وهو   ficient
أن معامل سيل قد بلغت قيمته 0.08 وهى أقل من 1 ، مما يؤكد 
صالحية النموذج وإمكانية االعتماد عليه فى التنبؤ بالقيم المستقبلية 
مقدرة  بأن  القول  يمكن  ثم  ومن   Theil معامل  قيمة  أن  حيث 

النموذج على التنبؤ جيدة.

  0.93   1.32   2.64  3.07

Note: value of DL and DU are obtained from Durbin-Watson table.
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تعرقل االستثمار  التي  للمعوقات  السابقة  البحوث  البحث و  رؤية 
الزراعي في مصر:

من  العديد  الماضية  السنوات  مدار  على  االستثمار  واجه 
القى  والذى  الزراعى  االستثمار  سيما  وال  والمشاكل  المعوقات 
العديد من المشكالت التى تحد بدورها من نموه أو حتى االستمرار 

على نفس المستوى ، ويمكن تلخيص تلك المعوقات فيما يلى:

معوقات تمويلية :
تتمثل هذه المعوقات فى ضعف التمويل وارتفاع نسبة الفائدة 
وطول فترة االنتظار حتى الحصول على التمويالت على الرغم 
من ضئالتها ، الشراكات األجنبية قد تمثل نوعاً من التوجيه غير 

النافع على المستوى القومى.

معوقات إدارية: 
معها  يتعامل  التى  الجهات  كثرة  فى  المعوقات  هذه  وتتمثل 
المستثمر وبالتالى كثرة االشتراطات والمطالبات التى قد تتضارب 
فى بعض الحاالت ، وكذلك عدم تفعيل الشباك الواحد والمركزية 
الموظفين  إلمام  وعدم  البيروقراطية  وكذلك   ، المستثمرين  خدمة 

بالدور الحقيقى لالستثمار فى الدولة . 

معوقات اقتصادية:
 ، والسجالت  الرخص  تكاليف  وارتفاع  الضرائب  وتشمل   
الضريبى  النظام  وأهمها   ، لالستثمار  العام  والمناخ  االستثمارية 
وسعر الصرف واستقرار السياسات االقتصادية وإمكانية تحويل 
لذلك  نتيجة  المشروع  يتحملها  والمخاطرالتى  للخارج  األرباح 
المناخ ويدحل ضمن تلك المحددات االقتصادية المحددات اإلنتاجية 

والتسويقية والمعوقات المتعلقة بسياسات التجارة الخارجية.

معوقات عامة وخاصة:

الحكومى  بالعمل  والتمسك  الحر  العمل  مفهوم  تغيير  عدم 
كل  به  موضح  الدولة  تضمنه  الكترونى  دليل  وجود  عدم  وكذلك 
 ، للمستثمرين  المقدمة  والحوافز  والخدمات  المطلوبة  اإلجراءات 
ووجود ازدواجية فى البيانات المتاحة إضافة إلى عدم وجود ، عدم 
وجود أدلة ونشرات دورية تحدد الفرص االستثمارية والتسويقية 
والتصديرية والسلع المطلوبة من دول العالم وتملك الدولة إنتاجها 

ولها ميزة نسبية وتنافسية فى ذلك .

التوصيات                                                                       

من خالل النتائج السابقة  تم التوصل إلى بعض المقترحات 
الهامة التى قد تساهم فى حل و إزالة  تلك المعوقات  أو التخفيف 

من حدتها  ومن هذه المقترحات:

القومية 	  لالستثمارات  والدقيق  الجيد  والتوزيع  التخطيط 
الزراعية وغير الزراعية وزيادة خلق فرص استثمارية.

وزارة 	  من  المعتمدة  االستثمارية  الخريطة  تحديث  دراسة 
الخريطة  وتحديث  لمتابعة  قومى  جهاز  وإنشاء  التخطيط 
للمستجدات ضماناً الستقرار  االستثمارية بصفة دورية طبقاً 
السياسة االستثمارية للدولة  وحماية لركائزالتنمية المستدامة. 

بشقيها 	  الزراعية  االستثمارات  زيادة  على  العمل 
التعقيدات  من  المعوقات  إزالة  على  العمل  خالل   من 
الروتينية وذلك بتفعيل نظام الشباك الواحد أمام المستثمرين فى 

القطاع الزراعى والقطاعات األخرى.

من 	  االستثمارية  السياسات  ووضوح  استقرار  على  العمل 
ناحية الجوانب اإلدارية والتسويقية والتمويلية بمايؤدى لزيادة 

االستثمارات وخاصة الزراعية منها.

التمويل Funding: اليوجد اى تمويل خارجى للدراسة

مشاركة المؤلفينAuthor contribution : جميع المؤلفين 
شاركوا فى اعداد و نشر البحث

تضارب المصالح Conflict of interest: ال يوجد تضار 
مصالح بين المؤلفين
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جدول 10. نتيجة اختبار نموذج اإلنحدار

ResultTest

0.082134Theil Coefficient

Eviews المصدر: بيانات جدول )1( نتيجة إجراء اختبار ثيل اإلحصائى
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Economical Study for the Efficiency of Agricultural Investment in 
Egypt

Mohamed S. Mashaal, Mahmoud A. Arafa and Gamal A.Saad
Department of Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, Cairo University

INVESTMENT is one of the main pillars in the implementation of developmental 
plans and is an important tool for achieving self-sufficiency, reducing unemployment 

and achieving the goals of developmental plans. It also help in improving the level 
of the living, by increasing investment in agriculture and non-agriculture, we are 
ensuring the achievement of many economic, social and environmental development 
objectives, the research aims to measure the efficiency of certain economic criteria 
and to examine the development of national and agricultural investments in Egypt 
during the period 2005-2018.The problem of research has been the inefficiency of 
investment in agriculture and its decline in relation to national investment, which 
hampers the role of agriculture in achieving developmental goals. The average value 
of national investment in Egypt during the period 2005-2018 was about 136.3 billion 
Egyptian pounds, the minimum investment level was 85.4 billion pounds in 2005, 
while the maximum investment value was 172.5 billion pounds in 2018, and the 
relative importance of agricultural investments ranged from 2.1% - 9.4% with an 
average of 5.3%, the relative importance of agricultural investments was lowest in 
2005 at 2.1% of national investment and at a maximum of 9.4% in 2018, the results of 
the study showed that both total and agricultural investment were not efficient, so the 
study recommended that plans should be drawn up to boost the national economy and 
support the financing of projects to play their part in achieving developmental goals 
and thereby achieving sustainable developmental goals.

Keywords: Agricultural investment, National investment, Investment, Efficiency, 
Investment rate, Investment on investment, Investment multiplier, 
Investment factor domesticating.


