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 المصري في القطاع الزراعياالقتصادي محددات النمو 
 

 2دسحر سعيد يعقوب محمو  1عمى عبد العاطي محمد محمود

 
 قسم االقتصاد واإلرشاد الزراعي ، كمية الزراعة والموارد الطبيعية ، جامعة أسوان. 1
 االقتصاد واإلرشاد الزراعي والتنمية الريفية ، كمية الزراعة  ، جامعة دمنيور.قسم 2
 

 العربي الممخص
 

استيدف البحث التعرف عمى محددات النمو في القطاع الزراعي وذلك من خالل معرفة معدالت نمو أىم المتغيرات االقتصادية المؤثرة 
ى عمى الناتج المحمى الزراعي وتقدير معدالت النمو لمختمف مكونات الدخل الزراعي والتقدير القياسي لتأثير مختمف الموارد االقتصادية عم

 اعي والتعرف عمى أىم السياسات والبرامج التي تمكن من رفع معدالت النمو في القطاع الزراعي.  الناتج الزر 
مميار جنيو في حين بمغ  167265( بمغ حوالي 2219-2222أشارت نتائج البحث أن متوسط الناتج المحمي اإلجمالي خالل الفترة )

دراسة كما اخذ كل من الناتج المحمي اإلجمالي والناتج المحمي الزراعي اتجاىا مميار جنيو خالل فترة ال 194نظيره لمناتج الزراعي حوالي 
 % لكل منيما عمى الترتيب خالل فترة الدراسة. 1268%  ،  1464تزايديا معنوي إحصائيا بمعدل نمو سنوي 

% من 465الدراسة تمثل نحو  مميار جنيو خالل فترة 1169كما تبين أن متوسط االستثمارات الموجية لقطاع الزراعة بمغت حوالي 
 إجمالي االستثمارات وىو ما يشير إلى تدني نصيب قطاع الزراعة من إجمالي االستثمارات.

جنيو في حين  2232وأيضا أشارت النتائج أن المتوسط السنوي لنصيب الفرد من الناتج المحمي الزراعي باألسعار الجارية بمغ حوالى 
%  ، 1625جنيو خالل فترة الدراسة ، كما أخذ كل منيم اتجاىا تزايديا معنوي إحصائيا بمعدل نمو سنوي  1868بمغ باألسعار الحقيقية حوالي 

 % خالل فترة الدراسة. 2628
كمتوسط خالل  2627وبدراسة المؤشرات االقتصادية لمقطاع الزراعي المصري أشارت النتائج أن معدل االستثمار الزراعي بمغ حوالي 

خالل فترة الدراسة  ، كما بمغ متوسط معامل التكثيف  14679ي حين بمغ متوسط معدل العائد عمى االستثمار الزراعي حوالي فترة الدراسة ، ف
خالل  2642خالل فترة الدراسة  ، وأيضا بمغ متوسط قيمة معامل التوطن الزراعي حوالي  2614الرأسمالي بالقطاع الزراعي المصري حوالي 

 ألف جنيو خالل فترة الدراسة. 34617وسط إنتاجية العامل بالقطاع الزراعي حوالي فترة الدراسة ، وبمغ مت
وأشارت نتائج التقدير القياسي لمحددات الناتج الزراعي باألسعار الجارية واألسعار الحقيقية معنوية الدالة المقدرة لكل منيما عند 

( عمي الناتج المحمي الزراعي Lجابي غير معنوي إحصائيا لتأثير مورد العمل )، وتبين وجود تأثير إي Fاستنادا الي قيمة  2621مستوي معنوية 
 وذلك باألسعار الجارية واألسعار الحقيقية ويرجع ذلك إلي ضعف إنتاجية مورد العمل البشري في القطاع الزراعي ، بينما تبين وجود تأثير

( عمي مقدار الناتج الزراعي حيث يتضح من Tي الذي يعكسو متغير الزمن )( والمستوي التكنولوجKإيجابي معنوي إحصائيا لمورد راس المال )
% في مقدار 12بكل من األسعار الجارية واألسعار الحقيقية أن تغيرا نسبتو  2622،  2655معامل مرونة متغير رأس المال والمقدر بنحو 

%  وباألسعار الحقيقية بنسبة 565الزراعي باألسعار الجارية بنسبة راس المال المستخدم في القطاع الزراعي يترتب عمية زيادة الناتج المحمي 
% في 12بكل من األسعار الجارية واألسعار الحقيقية  أن تغيرا نسبتو  2624،  2657% ،وبمغ معامل مرونة متغير الزمن والمقدر بنحو 262

% و باألسعار الحقيقة بنسبة 567مي الزراعي باألسعار الجارية المستوي التكنولوجي السائد في قطاع الزراعة يترتب عمية زيادة الناتج المح
264.% 

كما تبين انخفاض تأثير كال من رأس المال والمستوى التكنولوجي عمى قيمة الناتج الزراعي في حالة التقدير باألسعار الحقيقية. كما 
وىي تشير إلى تزايد العائد لمسعة في اإلنتاج الزراعي  1699ي بمغت قيمة معامل المرونة اإلجمالية لمدالة المقدرة باألسعار الجارية حوال

 وىي تشير إلى تناقص العائد لمسعة في اإلنتاج الزراعي المصري. 26525المصري في حين بمغ باألسعار الحقيقية حوالي 
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( بمغت 2219-2221سط الفترة )وأشارت نتائج الدراسة أن قيمة معدل نمو الدخل الحقيقي الناشئ عن االستثمارات الحقيقية خالل متو 
% فإنو البد من زيادة معدل االستثمار المحمي لقطاع الزراعة بنسبة 1% وبالتالي لزيادة معدل النمو في القطاع الزراعي بنسبة 263نحو 
263 .% 

كما بينت ارتفاع معدل كما بينت نتائج البحث ارتفاع معدل نمو الدخل من اإلنتاجي السمكي مقارنة بباقي مكونات الدخل الزراعي ، 
معدل  نمو تكمفة مستمزمات اإلنتاج الزراعي مقارنة بمعدل نمو الدخل الزراعي وذلك بسبب ارتفاع تكمفة مستمزمات اإلنتاج الحيواني والتي فاقت

 نمو الدخل منو. 
الزراعي فقد أوضحت الدراسة أن من أىميا : وفيما يتعمق بالسياسات والبرامج التي يمكن من خالليا زيادة معدل النمو االقتصادي في القطاع 

( التوسع في 2( زيادة نسبة االستثمارات الموجية لتنمية القطاع الزراعي من االستثمارات الحكومية واستثمار قطاع األعمال الخاص ،)1)
راعي والمتمثمة في كل من التكنولوجيا ( التوسع في تطبيق المستحدثات التكنولوجية في القطاع الز 3)،  استصالح واستزراع األراضي الجديدة 

( تقميل 4ي ، )البيولوجية والميكانيكية والكيماوية وتكنولوجيا اإلدارة والنظم المزرعية باإلضافة إلى تكنولوجيا البنية األساسية في القطاع الزراع
عد عمى تكاممية االستثمار الزراعي بين مراحل سمسمة ( التوسع في تصنيع المنتجات الزراعية بالقدر الذي يسا5الفاقد من اإلنتاج الزراعي ، )

 القيمة المضافة.

  مقدمة .1

يعتبر النمو االقتصادي في القطاع الزراعي المصري من 
نظرا ألىمية ىذا القطاع أىم مؤشرات رفاىية المجتمع وازدىاره 

دولة حيث يكتسب القطاع الزراعي ي السياسة العامة لمومكانتو ف
ميتو في االقتصاد المصري ليس فقط من مساىمتو في النمو أى

االقتصادي والصادرات ودوره في تنمية قطاعات أخرى ترتبط معو 
بروابط أمامية وخمفية وتتفاعل معو كالصناعة والتجارة والخدمات 

نما من مساىمتو كذلك في  االجتماعية وفي مقدمتيا األمن  األىدافوا 
إلى أن قطاع الزراعة  باإلضافةممة الغذائي وتشغيل القوى العا

مرجع رقم .% من السكان المصريين42عيشة نحو المصدر الرئيسي لم

(5) 
زيادة  2232وتستيدف استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 

المشاركة الفعمية لمقطاع الزراعي في المقتصد القومي المصري 
لم مؤخرا إلى من المشكالت حيث اتجيت أنظار العالمواجية الكثير 

الفقر وانعدام األمن الغذائي الزراعة كمدخل رئيسي لمواجية مشكمتي 
فاقمتين حيث تركز المنظمات الدولية التي من أىميا البنك الدولي المت

ومنظمة األغذية والزراعة إلى زيادة االستثمارات الزراعية في الدول 
خفيف الفقر النامية باعتبار ذلك من أكثر االستراتيجيات فعالية لت

 (13مرجع رقم ) .ائي والنمو االقتصادي في أن واحدوتحقيق األمن الغذ
تحقيق زيادة في الدخل أو بأنو يعرف النمو االقتصادي و 

الناتج القومي الحقيقي عبر الزمن ، ويقاس معدل النمو االقتصادي 
الدخل القومي الحقيقي أو معدل النمو في  أوبمعدل النمو في الناتج 

الفردي الحقيقي ومن العوامل المحددة لمنمو االقتصادي ىي الدخل 
 رأس المال والسكان والتقدم التقني والموارد الطبيعية.

ويصنف النمو االقتصادي إلى نمو اقتصادي موسع وفيو 
نسبة معدل نمو السكان وىو ما بنفس تكون زيادة الدخل المحمي 

يادة السكانية ، يعني المحافظة عمى ثبات الدخل الفردي في ظل الز 

المحمي أعمى من  ونمو اقتصادي مكثف وفيو يكون معدل نمو الدخل
  (4. مرجع رقم )وبالتالي فإن الدخل الفردي مرتفعمعدل نمو السكان 

فرق بين التنمية االقتصادية والنمو وتجدر اإلشارة إلى أن أىم ما ي
االقتصادي يعني النمو الكمي لكل من االقتصادي ىو أن النمو 

الناتج المحمي والدخل القومي أما مفيوم التنمية االقتصادية فيو 
باإلضافة إلى النمو الكمي فيي تتضمن إجراء أو إحداث مجموعة 
من التغيرات الييكمية في البنيان االقتصادي واالجتماعي لممجتمع من 

 خالل خطط ليا صفة االستمرارية.

 المشكمة البحثية  .2

تتمثل المشكمة البحثية في التحديات العديدة التي تواجو قطاع 
الزراعة في مصر والتي من أىميا معدل تزايد السكان ومحدودية 
الموارد المائية والتعديات عمى األرض الزراعية . ومن جانب أخر 

دية المتاحة بين القطاعات االقتصاعدم عدالة توزيع االستثمارات 
القطاع الزراعي وتدني مخصصاتو  و تيميشالمختمفة مما ترتب عمي

االستثمارية حيث تراجعت نسبة االستثمارات الزراعية إلى إجمالي 
-2222% في متوسط الفترة )11625االستمارات القومية من نحو 

( ثم 2211-2226الفترة )% في متوسط 4633( إلى نحو 2225
ا ( ، ىذ2217-2212% في متوسط الفترة )3661عت إلى نحو تراج

 ي مختمف مجاالتإلى أنو عمى الرغم من التقدم التقني ف باإلضافة
 اإلنتاجيةالزراعة وما ترتب عميو من تحقيق معدالت ممموسة في 

 إال أنو قدالزراعي .  اإلنتاجالزراعية بالمقارنة بمعدالت نمو قيمة 
ترتب عمى المتغيرات سالفة الذكر التراجع المستمر لموزن النسبي 

  (11رقم ) مرجع اإلجمالي.اعي في الناتج المحمي لمقطاع الزر 
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 أىداف البحث  .3

بصفة أساسية تقدير معدالت نمو الدخل الزراعي استيدف البحث 
( والتعرف عمى أىم العوامل ذات التأثير 2219-2222خالل الفترة )

  -:ما يمي عميو وذلك من خالل عدة أىداف فرعية تمثمت في
النسبية لمساىمة معدالت النمو لمختمف مكونات ( تقدير األىمية 1) 

  .الدخل الزراعي
( التقدير القياسي لتأثير مختمف الموارد االقتصادية عمى الناتج 2)

  .الزراعي
( تقدير معدالت النمو في القطاع الزراعي ومقارنتيا بنظيرتيا عمى  3)

    المستوى االقتصادي القومي 
الحكم عمى مستوى أداء  مكانيةإل( 2219-2222خالل الفترة )    

 .القطاع الزراعي المصري
التي يمكن من خالليا العمل  السياسات والبرامج( التعرف عمى 4)

  عمى رفع معدالت النمو في القطاع 
   .الزراعي     

 البحثي ومصادر البيانات  األسموب .4

بجانب استخدام أسموب التحميل االقتصادي استندت الدراسة 
االنحدار البسيط لمتعرف عمى معدالت النمو  أسموبلى إالوصفي 

لمختمف المتغيرات االقتصادية ذات التأثير عمى معدل النمو في 
إلى أسموب االنحدار المتعدد  باإلضافةالقطاع الزراعي المصري 

لمتقدير القياسي لتأثير مختمف الموارد االقتصادية عمى الناتج الزراعي 
سولو ، كما  إنتاجفيو إلى دالة  المحمي والذي استندت الدراسة

قياس استندت الدراسة إلى نموذج ىارد ودومار الذي أمكن من خاللو 
 .أثر االستثمارات الحقيقية عمى معدالت نمو الدخل الزراعي الحقيقي

وقد استندت الدراسة إلى البيانات الثانوية التي أمكن 
ة الزراعة بوزار االقتصادية الحصول عمييا من نشرات قطاع الشئون 

ومن نشرات الجياز المركزي لمتعبئة العامة  األراضيواستصالح 
 إلى باإلضافةلوزارة التخطيط ىذا  اإللكترونيومن الموقع  واإلحصاء

البيانات التي امكن الحصول عمييا من مختمف الدراسات االقتصادية 
 ومختمف المواقع االلكترونية. ذات الصمة بمجال الدراسة

 يةالنتائج البحث .5

التطور الزمني لممتغيرات ذات التأثير عمى الناتج الزراعي . 1.5
 ونصيب الفرد منو 

خالل  اإلجماليالمحمي  ( أن الناتج1يتضح من جدول )
( قد تراوح بين حد أدنى بمغ حوالي 2219-2222الفترة )

 5526695وحد أقصى بمغ حوالي  2222مميار جنيو عام 33866
مميار جنيو  167265 يوبمتوسط حوال 2219عام  مميار جنيو 

خالل فترة الدراسة في حين تراوح نظيره لمناتج الزراعي بين حد أدنى 
وحد أقصى بمغ حوالي  2222مميار جنيو عام  5268بمغ حوالي 

مميار جنيو  194 يوبمتوسط حوال 2219عام مميار جنيو  588
الناتج  خالل فترة الدراسة ويستدل من ذلك عمى تراجع نسبة مساىمة

 2222% عام 1566الزراعي في إجمالي الناتج المحمي من نحو 
  .2219% عام 1266إلى نحو 

قد  اإلجمالي( أن الناتج المحمي 2كما يتضح من جدول )
% من 1464أخذ اتجاىا تزايديا معنوي إحصائيا بمعدل نمو سنوي 

الحسابي خالل فترة الدراسة في حين أخذ نظيره لمناتج  متوسطو
ي الزراعي اتجاىا تزايديا معنوي إحصائيا بمعدل نمو سنوي المحم
1268%.  

( أن إجمالي االستثمارات الموجية 1من جدول ) كما يتبين
بين حد  ت( قد تراوح2219-2222لمختمف القطاعات خالل الفترة )

وحد أقصى بمغ حوالي  2221مميار جنيو عام 6366أدنى بمغ حوالي 
مميار جنيو  262وبمتوسط حوالى  2219عام مميار جنيو  95768

خالل فترة الدراسة في حين تراوحت نظيرتيا لالستثمارات الزراعية 
وحد أقصى بمغ  2212مميار جنيو عام  564بين حد أدنى بمغ حوالي 

مميار  1169وبمتوسط حوالي  2219عام مميار جنيو  4869حوالي 
نسبة من كاالستثمارات الزراعية  وتمثلجنيو خالل فترة الدراسة 
 إجمالي% من 2619حدىا األدنى نحو  إجمالي االستثمارات في

ارات االستثم إجمالي% من 561 نحواالستثمارات وفى حدىا األعمى 
% وىو ما يشير إلى تدني 465ط فترة الدراسة تمثل نحو وفي متوس
 .ع الزراعة من إجمالي االستثماراتنصيب قطا

ثمارات خالل ( أن إجمالي االست2كما يتضح من جدول )
( قد أخذ اتجاىا تزايديا معنوي إحصائيا بمعدل 2219-2222الفترة )

% في حين أخذ نظيره لالستثمارات الزراعية اتجاىا 1364نمو سنوي 
% من متوسطيا 662تزايديا معنوي إحصائيا بمعدل نمو سنوي 

 الحسابي خالل فترة الدراسة. 
تراوحت بين ( أن العمالة الكمية قد 1كما يتضح من جدول )

وحد أقصى بمغ  2222مميون عامل عام  1763حد أدنى بمغ حوالي 
في حين تراوحت العمالة   2219مميون عامل عام  26612حوالي 

وحد  2213مميون عامل عام  468الزراعية بين حد أدنى بمغ حوالي 
 .2217مميون عامل عام  6651أقصى بمغ حوالي 

% من العمالة 2767وتمثل العمالة الزراعية في حدىا األدنى نحو 
 % من العمالة الكمية. 2469الكمية وتمثل في حدىا األعمى نحو 
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ية والرقعة المحصولية في جميورية تطور الناتج المحمي اإلجمالي والزراعي واالستثمارات الكمية والزراعية والعمالة الكمية والزراع .1 جدول
  ( 2219 – 2222مصر العربية خالل الفترة )

 البيان      
 

 السنة

الناتج المحمي 
 اإلجمالي

 )مميار جنيو(

الناتج المحمي 
 الزراعي

 )مميار جنيو(

االستثمارات 
 الكمية

 )مميار جنيو(

االستثمارات 
 الزراعية

 )مميار جنيو(

 العمالة الكمية
 عامل()مميون 

 العمالة الزراعية
 )مميون عامل(

الرقعة 
 المحصولية

 )مميون فدان(
2222 338.62 52.8 64.42 8.12 17.32 4.92 13.92 
2221 363.14 56.86 63.62 8.22 17.42 4.97 14.23 
2222 392.62 58.37 67.52 9.62 17.72 52.22 14.35 
2223 456.34 63.82 68.12 6.42 17.72 5.28 14.47 
2224 524.61 69.25 79.62 7.62 18.12 5.16 14.55 
2225 581.14 75.26 96.52 7.42 18.52 5.24 14.91 
2226 712.39 81.77 115.72 8.24 19.22 5.33 14.92 
2227 855.32 99.95 155.32 7.82 19.52 5.43 15.18 
2228 994.26 113.12 199.52 8.12 22.12 5.42 15.24 
2229 1152.62 135.47 197.12 6.92 22.82 5.52 15.52 
2212 1313.99 162.97 231.82 6.72 22.92 5.72 15.33 
2211 1528.52 192.22 229.12 6.82 21.42 5.78 15.35 
2212 1695.12 188.79 246.12 5.42 21.72 5.84 15.56 
2213 1924.81 229.75 241.62 8.42 22.22 4.82 15.69 
2214 2225.59 241.49 265.12 11.62 23.22 5.82 15.69 
2215 2473.12 278.46 333.72 13.42 24.22 6.22 15.64 
2216 2674.41 318.88 392.24 16.32 25.72 6.42 15.81 
2217 3429.52 398.54 514.32 17.32 26.21 6.51 16.25 
2218 4333.92 498.12 721.12 24.72 26.22 5.63 16.12 
2219 5526.95 588.24 957.82 47.92 26.12 5.51 16.22 
 15.2 5.5 21.2 11.9 262 194 1672.5 المتوسط

 الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء ، الكتاب اإلحصائي السنوي، أعداد متفرقة    -المصدر : 
 وزارة التخطيط والتعاون الدولي ، تقرير متابعة األداء االقتصادي ، أعداد مختمفة -          

 ( 2219 –2222معادالت النمو لممتغيرات االقتصادية ذات التأثير عمى الناتج الزراعي ومتوسط  نصيب الفرد من خالل الفترة ) .2جدول 
 معدل النمو % R2 F المعادلة البيان

 Y= e 5.569+0.144 X 2.99 2973**  14.4 الناتج المحمي اإلجمالي
 Y= e 3.650+0.128 X 2.98 1299** 12.8 الناتج المحمي الزراعي

 Y= e 3.839+0.134 X 2.96 423.7** 13.4 االستثمارات الكمية
 Y= e 1.648+0.062 X 2.46 15.67** 6.2 االستثمارات الزراعية

 Y= e 2.788+0.024 X 2.97 755** 2.4 العمالة الكمية
 Y= e 1.593+0.011 X 2.52 19.8** 1.1 العمالة الزراعية

 Y= e 2.645+0.007 X 2.94 285.8** 2.7 الرقعة المحصولية
 Y= e 8.430+0.121 X 2.99 2117** 12.1 نصيب الفرد من الناتج اإلجمالي باألسعار الجارية 
 Y= e 4.770+0.024 X 2.79 72.19** 2.4 نصيب الفرد من الناتج اإلجمالي باألسعار الحقيقية 
 Y= e 6.422+0.105 X 2.97 774.9** 12.5 نصيب الفرد من الناتج الزراعي باألسعار الجارية 
 Y= e 2.853+0.008 X 2.27 6.55** 2.8 نصيب الفرد من الناتج الزراعي باألسعار الحقيقية 

 2625)*( معنوية عند                2621)**( معنوية عند 
 ( 3( ، )1) بجدوليالمصدر : جمعت وحسبت من التحميل اإلحصائي لمبيانات الواردة 
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العمالة الكمية خالل الفترة ( أن 2كما يتضح من جدول )
اتجاىا تزايديا معنوي إحصائيا بمعدل  تقد أخذ (2222-2219)

اتجاىا  ةالزراعيا لمعمالة يتنظير  ت% في حين أخذ264نمو سنوي 
 %.161تزايديا معنوي إحصائيا بمعدل نمو سنوي 

( أن الرقعة المحصولية خالل الفترة 1جدول )ويتضح من 
مميون  13692( قد تراوحت بين حد أدنى بمغ حوالي 2222-2219)

مميون فدان عام  1662وحد أقصى بمغ حوالي  2222فدان عام 
 .مميون فدان خالل فترة الدراسة 1562وبمتوسط حوالي  2219

( أن الرقعة المحصولية قد أخذت 2كما يتضح من جدول )
وسطيا % من مت7اىا تزايديا معنوي إحصائيا بمعدل نمو سنوي اتج

 .الحسابي خالل فترة الدراسة

( أن المتوسط السنوي لنصيب الفرد 3ويتضح من جدول )
الجارية قد تراوح بين حد أدنى  باألسعار اإلجماليمن الناتج المحمي 

 55882وحد أعمى بمغ حوالي  2222جنيو عام  5242بمغ حوالي 
جنيو خالل الفترة  19282وبمتوسط سنوي حوالى  2219 جنيو عام

( في حين تراوح نظيره  باألسعار الحقيقية بين حد 2222-2219)
وحد أعمى بمغ حوالي  2222جنيو عام  11666أدنى بمغ حوالي 

جنيو خالل  15461وبمتوسط سنوي حوالي  2219جنيو عام  223
 فترة الدراسة.

 
نصيب الفرد من الناتج المحمي اإلجمالي والناتج المحمي الزراعي  باألسعار الجارية واألسعار الحقيقية في جميورية مصر  .3جدول 

  ( 2219 – 2222العربية خالل  الفترة )
 البيان   
 
 

 السنة

الناتج المحمي 
 اإلجمالي

 )مميار جنيو(

الناتج المحمي 
 الزراعي

 )مميار جنيو(

عدد 
 السكان

) مميون 
 نسمة (

نصيب الفرد السنوي من الناتج المحمي 
 اإلجمالي

 )جنيو / فرد (

نصيب الفرد السنوي من الناتج المحمي 
 الزراعي

 )جنيو / فرد (
 باألسعار الحقيقية باألسعار الجارية باألسعار الحقيقية باألسعار الجارية

2222 338.62 52.8 64.65 5242 116.6 822 18.2 
2221 363.14 56.86 65.99 5522 122.2 862 18.8 
2222 392.62 58.37 67.31 5822 123.4 872 18.5 
2223 456.34 63.82 68.65 6652 134.1 932 18.8 
2224 524.61 69.25 72 7212 125.2 992 17.2 
2225 581.14 75.26 71.35 8142 135.6 1252 17.5 
2226 712.39 81.77 72.94 9742 152.8 1122 17.3 
2227 855.32 99.95 74.83 11432 162.4 1342 18.8 
2228 994.26 113.12 76.65 12972 152.5 1482 17.4 
2229 1152.62 135.47 78.52 14652 154.5 1732 18.2 
2212 1313.99 162.97 81.44 16342 163.4 2222 22.2 
2211 1528.52 192.22 82.41 18322 157.1 2312 19.8 
2212 1695.12 188.79 84.42 22282 162.6 2242 17.9 
2213 1924.81 229.75 86.46 22262 161.2 2432 17.6 
2214 2225.59 241.49 88.53 24912 163.8 2732 18.2 
2215 2473.12 278.46 92.62 27292 162.2 3272 18.2 
2216 2674.41 318.88 92.74 28842 149.6 3442 17.8 
2217 3429.52 398.54 95.5 35812 172.5 4192 22.2 
2218 4333.92 498.12 97.15 44612 197.2 5132 22.7 
2219 5526.95 588.24 98.9 55882 223.2 5952 23.7 
 18.8 2232 154.1 19282 82.39 194 1672.5 المتوسط
 الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء ، الكتاب اإلحصائي السنوي، أعداد متفرقة    -المصدر : 

 وزارة التخطيط والتعاون الدولي ، تقرير متابعة األداء االقتصادي ، أعداد مختمفة -             
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 الناتج من الفرد لنصيب السنوي المتوسط أن يتضح كما
 حوالي بمغ أدنى حد بين تراوح قد الجارية باألسعار الزراعي المحمي
 عام جنيو 5952 حوالي بمغ أعمى وحد 2222 عام جنيو 822
-2222) الفترة خالل جنيو 2232 حوالى سنوي وبمتوسط 2219
 بمغ أدنى حد بين الحقيقية باألسعار  نظيره تراوح حين في( 2219
 جنيو 2367 حوالي بمغ أعمى وحد 2224 عام جنيو 1762 حوالي
 .الدراسة فترة خالل جنيو 1868 حوالي سنوي وبمتوسط 2219 عام

 نصيب لمتوسط الزمني االتجاه أن( 2) جدول من يتضح كما
 الفترة خالل الجارية باألسعار اإلجمالي المحمي الناتج من الفرد

 نمو بمعدل إحصائيا معنوي تزايديا اتجاىا أخذ قد( 2222-2219)
 اتجاىا الحقيقية باألسعار ليا نظيره أخذ حين في% 1261 سنوي
 متوسطيا من% 264 سنوي نمو بمعدل إحصائيا معنوي تزايديا

 . الدراسة فترة خالل الحسابي
 الناتج من الفرد نصيب لمتوسط الزمني االتجاه أن يتبين كما

 إحصائيا معنوي تزايديا اتجاىا أخذ الجارية باألسعار الزراعي المحمي
 الحقيقية باألسعار ليا نظيره أخذ حين في% 1265 سنوي نمو بمعدل
 %.268 سنوي نمو بمعدل إحصائيا معنوي تزايديا اتجاىا

ويستدل مما سبق عمى االنخفاض الشديد لمتوسط نصيب 
الفرد من الناتج المحمى بقيمتو الحقيقية مقارنة بقيمتو باألسعار 
الجارية عمى مستوى االقتصاد القومي والقطاع الزراعي ، كما يستدل 
عمى انخفاض معدل النمو السنوي لمتوسط نصيب الفرد من الناتج 

وىو ما يشير إلى ضعف معدل  مالياإلجالزراعي عن نظيره لمناتج 
 النمو في القطاع الزراعي المصري.

 المؤشرات االقتصادية لمقطاع الزراعي المصري . 2.5

استندت الدراسة إلى مجموعة من المعايير االقتصادية التي 
لمقطاع الزراعي المصري خالل الفترة  اإلنتاجيتعكس كفاءة األداء 

 ما يمي :( والتي تمثمت في كل م2222-2219)
 معدل االستثمار الزراعي

وحدة  إلنتاجيوضح ىذا المعيار حجم االستثمارات الالزمة 
سب بقسمة قيمة االستثمارات الزراعية من الناتج الزراعي ويح واحدة

( أن معدل 4ويتضح من جدول )الزراعي.  الناتجعمى قيمة 
( تراوح 2219-2222االستثمار الزراعي في مصر خالل الفترة )

وحد أعمى بمغ حوالي  2212عام  2623حد أدنى بمغ حوالي  بين
خالل فترة الدراسة في حين  2627بمتوسط حوالي  2222عام  2616

عام  2612تراوح نظيره عمى المستوى الكمي بين حد أدنى بمغ حوالي 
ط حوالي بمتوس 2228عام  2622وحد أعمى بمغ حوالي  2214
أنو كمما انخفضت قيمة  ومن المعروفخالل فترة الدراسة.  2616

ىذا المعيار عن الواحد الصحيح كان دليال عمى كفاءة االستثمار 

الموجو لقطاع الزراعة والعكس صحيح في حالة ارتفاع قيمتو عن 
الواحد الصحيح. ويستدل من ذلك عمى ارتفاع كفاءة االستثمار في 

عن نظيره عمى القطاع الزراعي كما أن انخفاض قيمة ىذا المعامل 
المستوى الكمي يشير إلى تفوق كفاءة االستثمار في القطاع الزراعي 

 .األخرىعن القطاعات 
 معدل العائد عمى االستثمار الزراعي 
الجنيو المستثمر بالقطاع  إنتاجيةويطمق عمى ىذا المعدل 
االستثماري الزراعي وىو  اإلنفاقالزراعي المتولد من وحدة واحدة من 

يحسب بقسمة جممة الناتج المحمي الزراعي مقموب معدل االستثمار و 
عمى جممة االستثمارات الزراعية وارتفاع قيمة ىذا المعيار عن الواحد 
الصحيح تشير إلى كفاءة االستثمار الموجو لمقطاع الزراعي ويتضح 

( أن قيمة ىذا المعامل في القطاع الزراعي خالل الفترة 4من جدول )
عام  6628بمغ حوالي ( تراوحت بين حد أدنى 2222-2219)

بمتوسط حوالي  2211عام  27697وحد أعمى بمغ حوالي  2222
خالل فترة الدراسة في حين تراوحت في نظيره عمى المستوى  14679

وحد أعمى بمغ  2228عام  4698الكمي بين حد أدنى بمغ حوالي 
خالل فترة الدراسة  6626بمتوسط حوالي  2214عام  8632حوالي 

راعي ويستدل من ذلك عمى ارتفاع كفاءة االستثمار في القطاع الز 
 عن نظيره في باقي القطاعات.

 معامل التكثيف الرأسمالي 
ويحسب بقسمة قيمة االستثمارات الزراعية عمى إجمالي عدد 

مل النسبة بين قيمة العمال بالقطاع الزراعي ويوضح ىذا المعا
ويتضح  اع الزراعي إلى عدد العاممين فيو.جية لمقطمو لااالستثمارات 
( أن معامل التكثيف الرأسمالي بالقطاع الزراعي 4من جدول )
( تراوح بين حد أدنى بمغ 2219-2222خالل الفترة ) المصري 
 2219عام  8688وحد أعمى بمغ حوالي  2211عام  2692حوالي 

ح نظيره عمى خالل فترة الدراسة في حين تراو  2614بمتوسط حوالي 
وحد  2221عام  3666المستوى الكمي بين حد أدنى بمغ حوالي 

خالل  11635بمتوسط حوالي  2219عام  36667أعمى بمغ حوالي 
  .فترة الدراسة

ويستدل من كبر قيمة ىذا المعامل عن الواحد الصحيح في 
القطاع الزراعي أن ىذا القطاع يعتبر مكثفا الستخدام رأس المال 
بمعنى أن نسبة زيادة االستثمارات الزراعية تفوق نسبة زيادة العمال 
الزراعيين ، كما يستدل من انخفاض قيمة ىذا المعامل في القطاع 

لمستوى الكمي إلى تفوق القطاع الزراعي الزراعي عن نظيره عمي ا
ارات بالنسبة لزيادة عدد سبة زيادة االستثماألخرى في نعن القطاعات 

 العمال.
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  ( 2219 – 2222أىم المؤشرات االقتصادية لمقطاع الزراعي المصري خالل  الفترة ) .4جدول 
 البيان   
 
 

 السنة

معدل 
االستثمار 

 الكمي

معدل 
االستثمار 
 الزراعي

معامل 
التكثيف 
 الرأسمالي

معامل التكثيف 
الرأسمالي 

 لمقطاع الزراعي

العائد  معدل
 عمى

االستثمار 
 الكمي

 معدل العائد
عمى 

االستثمار 
 الزراعي

إنتاجية 
 العامل

باأللف 
 جنيو

إنتاجية 
العامل 
 الزراعي

 باأللف جنيو

معامل 
 التوطن

2222 2.19 2.15 3.72 1.65 5.26 6.52 19.57 12.73 2.81 
2221 2.18 2.14 3.66 1.65 5.71 6.93 22.87 11.44 2.82 
2222 2.17 2.16 3.81 1.91 5.79 6.28 22.27 11.63 2.95 
2223 2.15 2.12 3.85 1.26 6.72 9.97 25.78 12.56 2.67 
2224 2.16 2.11 4.42 1.47 6.34 9.11 27.88 13.42 2.69 
2225 2.17 2.12 5.22 1.41 6.22 12.17 31.41 14.36 2.59 
2226 2.16 2.12 6.29 1.51 6.14 12.17 37.39 15.34 2.62 
2227 2.18 2.28 7.96 1.44 5.51 12.81 43.86 18.41 2.43 
2228 2.22 2.27 9.93 1.52 4.98 13.96 49.46 22.95 2.36 
2229 2.17 2.25 9.48 1.25 5.84 19.63 55.32 24.63 2.32 
2212 2.18 2.24 11.29 1.18 5.67 24.23 62.87 28.24 2.24 
2211 2.15 2.24 12.71 1.18 5.58 27.97 72.49 32.91 2.24 
2212 2.15 2.23 11.34 2.92 6.89 34.96 78.12 32.33 2.22 
2213 2.13 2.24 12.98 1.75 7.97 24.97 87.49 43.72 2.32 
2214 2.12 2.25 11.53 2.22 8.32 22.82 95.92 41.64 2.42 
2215 2.13 2.25 13.79 2.16 7.41 22.78 122.19 44.91 2.35 
2216 2.15 2.25 15.52 2.55 6.82 19.56 124.26 49.83 2.35 
2217 2.15 2.24 19.78 2.66 6.63 23.24 131.12 61.22 2.29 
2218 2.17 2.25 27.71 4.39 6.21 22.17 166.55 88.49 2.32 
2219 2.17 2.28 36.67 8.88 5.77 13.23 211.57 126.74 2.48 
 *2.42 34.17 72.22 *14.79 *6.26 2.14 11.35 *2.27 *2.16 المتوسط

  الزراعيالناتج  قيمة/ الزراعيةاالستثمارات قيمة =  الزراعي معدل االستثمار
 المحمي الزراعي / إجمالي االستثمارات الزراعيةمعدل العائد عمى االستثمار الزراعي = إجمالي الناتج 

 بالقطاع الزراعي / إجمالي عدد العمال الزراعية = قيمة االستثماراتالزراعي معامل التكثيف الرأسمالي 
 اإلجمالي الناتج المحميالزراعي من  الناتج المحمينسبة /  نسبة االستثمار الزراعي من االستثمار الكميالزراعي =  التوطنمعامل 

 إنتاجية العامل الزراعي = الناتج المحمي الزراعي / عدد العاممين بالقطاع الزراعي 
 *تم حساب المتوسط كمتوسط ليندسي

  .الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء ، الكتاب اإلحصائي السنوي، أعداد متفرقة  -المصدر : 
 متفرقة.وزارة التخطيط والتعاون الدولي ، تقرير متابعة األداء االقتصادي ، أعداد  -             

 
 معامل التوطن الزراعي 

ويحسب ىذا المعيار من خالل قسمة نسبة االستثمار الزراعي من 
من الناتج المحمي االستثمار الكمي عمى نسبة الناتج المحمي الزراعي 

( أن معامل التوطن بقطاع الزراعة 4اإلجمالي. ويتضح من جدول )
( تراوح بين حد أدنى بمغ 2219-2222المصري خالل الفترة )

 2222عام  2695وحد أعمى بمغ حوالي  2212عام  2622حوالي 
خالل فترة الدراسة. ويشير ىذا المعيار إلى  2642بمتوسط حوالي 

ع الزراعي في توليد الناتج المحمي اإلجمالي مدى مساىمة القطا
ويشير انخفاض القيمة المقدرة ليذا المعامل عن الواحد الصحيح إلى 
أن قطاع الزراعة قد حصل عمى استثمارات تجاوزت قيمة الناتج 

 الزراعي المتولد فيو.
 إنتاجية العامل بالقطاع الزراعي 

خالل ( أن إنتاجية العامل الزراعي 4يتضح من جدول )
 12673( تراوحت بين حد أدنى بمغ حوالي 2219-2222الفترة )
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ألف جنيو  126674وحد أقصى بمغ حوالي  2222ألف جنيو عام 
ألف جنيو خالل فترة الدراسة  ،  34617بمتوسط حوالي  2219عام 

في حين تراوحت قيمة نظيره عمى المستوى الكمي بين حد أدنى بمغ 
وحد أقصى بمغ حوالي  2222ألف جنيو عام  19657حوالي 
ألف جنيو  7262بمتوسط حوالي  2219ألف جنيو عام  211657

 ة.خالل فترة الدراس

 التقدير القياسي لمحددات الناتج الزراعي المصري . 3.5

استندت الدراسة في تقديرىا لتأثير الموارد عمى الناتج المحمي 
 الزراعي إلى دالة انتاج سولو والتي تأخذ الصورة التالية 

Ln y = B0 + B1LnL + B2LnK + B3LnAcr + B4LnT  
 حيث أن : 

Ln L العمل =                           Ln K رأس المال = 
Ln Acr الرقعة المحصولية =  T  ) التكنولوجي )متغير الزمن = 
 

الدالة من بيانات وقد أجريت المحاولة األولى لتقدير تمك 
( وتبين وجود ظاىرة االمتداد الخطي استنادا 2219-2222الفترة )

إلى معامالت مصفوفة االرتباط الجزئي نظرا لكبر معامل االرتباط 
بين المساحة المحصولية ومتغير الزمن ) الذي يعكس التطور 
التكنولوجي ( وقد أجريت في المحاولة الثانية استبعاد الرقعة 

 ة وأخذت الدالة المقدرة باألسعار الجارية الصورة التالية المحصولي
Ln y = 1.111 +0.863 LnL + 0.553 LnK +0.574 LnT  
         (0.920)    (1.114)-      (5.554)**    (6.645)** 

                    F = 76.107**             R-2 = 0.922 
 معنويةغير  -       2621** معنوية عند مستوى 

ويتضح من نتائج التقدير معنوية الدالة المقدرة عند مستوي 
، كما يتضح من قيمة المقدرة  F)استنادا إلى قيمة ) 2621معنوية 

% من 92أن حوالي  2692معامل التحديد المعدل والمقدرة بنحو 
التغيرات في قيمة الناتج الزراعي المحمي باألسعار الجارية تعكسيا 

% منيا الي عوامل 8تتضمنيا الدالة في حين يعزي المتغيرات التي 
أخري ، كما يتبين وجود تأثير إيجابي غير معنوي إحصائيا لتأثير 

( عمي الناتج المحمي الزراعي ويعزي ذلك الي Lمورد العمل )
انخفاض إنتاجية مورد العمل البشري في الزراعة المصرية والذي 

بمختمف أنواعو ، كما تبين يمثل الشطر األكبر من تكاليف العمل 
( عمي Kوجود تأثير إيجابي معنوي إحصائيا لمورد راس المال )

مقدار الناتج الزراعي ويتضح من معامل مرونة ىذا المتغير والمقدر 
% في مقدار راس المال المستخدم 12أن تغيرا نسبتو  2655بنحو 

 في القطاع الزراعي يترتب عمية زيادة الناتج المحمي الزراعي
% ، كما يتضح وجود تأثير إيجابي 565باألسعار الجارية بنسبة 

( Tمعنوي إحصائيا لممستوي التكنولوجي الذي يعكسو متغير الزمن )

عمي مقدار الناتج المحمي الزراعي ويتضح من معامل مرونة ىذا 
% في المستوي 12أن تغيرا نسبتو  2657المتغير والمقدرة بنحو 
ع الزراعة يترتب عمية زيادة الناتج المحمي التكنولوجي السائد في قطا
 %.567 بنحو الزراعي باألسعار الجارية

ة أنيا أخذت يكما يتضح من تقدير الدالة باألسعار الحقيق
 الصورة التالية

Ln y = 5.759 +0.067 LnL + 0.217 LnK +0.241 LnT  
           (7.402)**  (0.165)-   (3.006)**    (5.053)** 

                     F = 13.818**             R-2 = 0.669 
 غير معنوية -       2621** معنوية عند مستوى 

عند مستوي التقدير معنوية الدالة المقدرة  ويتضح من نتائج
، كما يتضح من قيمة ( المقدرة (Fاستنادا الي قيمة  2621معنوية 

العوامل التي أن   2667معامل التحديد المعدل والمقدرة بنحو 
% من التغيرات في الناتج المحمي 67تتضمنيا الدالة  تفسر نحو 

باألسعار الحقيقية  ، كما يتضح وجود تأثير إيجابي غير  الزراعي
معنوي إحصائيا لتأثير مورد العمل  عمي قيمة الناتج المحمي الزراعي 

الحقيقية ويعزي ذلك الي ما سبق اإلشارة إليو من ضعف  باألسعار
وجود  يتضحتاجية مورد العمل البشري في القطاع الزراعي ، كما إن
الناتج  قيمةس المال  عمي ير إيجابي معنوي إحصائيا لمورد رأتأث

ويتضح من مرونة ىذا المتغير  الحقيقة باألسعار الزراعيالمحمي 
س المال رأ قيمة% في 12أن تغيرا نسبتو  2622بنحو  ةوالمقدر 
الناتج المحمي قيمة زيادة  اعي يترتب عميياخدم في القطاع الزر المست

% ، كما يتضح وجود تأثير 262بنسبة  الحقيقيةالزراعي باألسعار 
السائد في القطاع  إيجابي معنوي إحصائيا لمستوي التكنولوجي

الذي يعكسو متغير الزمن  عمي الناتج المحمي الزراعي  الزراعي
المتغير والمقدرة  ويتضح من معامل مرونة ىذاالحقيقية  باألسعار
% في المستوي التكنولوجي السائد في 12أن تغيرا نسبتو  2624بنحو 

الناتج المحمي الزراعي قيمة زيادة  يترتب عمييا الزراعيالقطاع 
 %.264 الحقيقة بنسبةباألسعار 

ويستدل من مقارنة تأثير كال من رأس المال والمستوى 
تمك الموارد عمى قيمة  في كال الدالتين انخفاض تأثيرالتكنولوجي 

الناتج الزراعي في حالة التقدير باألسعار الحقيقية. كما يتضح من 
لمدالة المقدرة باألسعار الجارية والبالغ  اإلجماليةتقدير معامل المرونة 

الزراعي  اإلنتاجأنيا تشير إلى تزايد العائد لمسعة في  1699قيمتو 
الدالة المقدرة باألسعار المصري في حين بمغ معامل تمك المرونة في 

وىي تشير إلى تناقص العائد لمسعة في  26525الحقيقية حوالي 
 الزراعي المصري إذا ما أخذ معدل التضخم في األعتبار. اإلنتاج
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أثر االستثمارات الحقيقية عمى معدالت نمو الدخل الزراعي الحقيقي 
 من خالل نموذج ىارود ودومار 

لقياس معدل نمو الدخل  استندت الدراسة في تقديرىا 
ة خالل يعن االستثمارات الزراعية الحقيق الناشئالزراعي الحقيقي 

 النموذج( إلى نموذج ىارود ودومار ووفقا ليذا 2219-2222الفترة )
معدالت النمو في المجتمع وفقا لمعدالت االدخار السائدة  تتحدد

ومعدل رأس المال لمناتج حيث أنو في ظل غياب التدخل الحكومي 
فإن معدل النمو يكون موجب العالقة مع معدل االدخار وسمبي 

 اإلنتاجيةالعالقة مع نسبة رأس المال لمناتج والتي تمثل معكوس 
حجم االستثمار مضروبا في بمعنى أن معدل النمو يتساوى مع 

 . اإلنتاجية

نموذج ىارود ودومار في النمو  ويوضح الشكل التالي آلية
االقتصادي حيث يركز النموذج عمى االستثمار كضرورة حيوية ألي 
اقتصاد ويبين أىمية االدخار في زيادة االستثمار كمتطمبات لرأس 

ا بالنمو ، ويفترض النموذج وجود عالقة تربط الحجم المال وعالقتي
الكمي لرصيد رأس المال بإجمالي الناتج القومي وىي ما تسمى 
بمعامل رأس المال ، كما يبين الشكل الموضح أن تحقيق عممية 

السريع لزيادة سرعة  التنمية يتطمب زيادة االدخار وبالتالي االستثمار
مال الذي يخمق عن طريق النمو ىو أن رأس ال اسالنمو وأس

االستثمار في األصول اإلنتاجية ىو المحدد الرئيسي لمنمو ويعتمد 
عمى المدخرات أما عن نسبة رأس المال إلى الناتج أي معامل رأس 

مرجع رقم  .المال فإنو ببساطة مقياس إلنتاجية االستثمار أو رأس المال

(15)

 نموذج ىارود ودومار آلية

 
 

 النمو ومتطمبات رأس المال نموذج ىارود ودومار الصورة الجبرية التالية لتوضيح العالقة بين  ويأخذ
I       

Y = -------- 

K        

 حيث : 
Y  معدل النمو =            I معدل االستثمار =                  K معامل راس المال لمناتج = 
 
 
 
 

زيادة 
 الدخل

زيادة 
 االدخار

زيادة 
 االستثمار

زيادة 
مخزون 
 رأس المال

نمو 
 االنتاج

 نمو اإلنتاج
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خالل الفترة   معدالت النمو في الدخل الزراعي باألسعار الجارية ومعدالت نموه الحقيقية الناسئة عن االستثمارات الحقيقية .5جدول 
(2222-2219) 

 البيان                   
 السنة

معدل نمو الدخل الزراعي 
 باألسعار الجارية

معدل االستثمار 
 الزراعي

المعامل الحدي لرأس 
 المال

الدخل الزراعي الحقيقي معدل نمو 
 *الناشئ عن االستثمارات الحقيقية

2222 - 15.34 - - 
2221 5.7 15.53 5.88 2.64 
2222 12.9 16.88 43.64 2.39 
2223 13.2 12.96 227.99 2.25 
2224 22.4 11.91 (3.79) (3.14) 
2225 12.6 12.69 (18.22) (2.56) 
2226 12.23 12.68 12.44 1.22 
2227 13.6 9.54 86.28 2.11 
2228 17.6 8.12 (51.52) (2.16) 
2229 2.95 6.12 (132.58) (2.25) 
2212 9.12 4.95 (3.54) (1.42) 
2211 19.2 4.22 (31.11) (2.14) 
2212 6.18 2.84 (12.97) (2.26) 
2213 6.81 4.45 (11.51) (2.39) 
2214 9.76 5.53 129.92 2.24 
2215 2.54 5.55 6.21 2.92 
2216 14.23 5.85 52.56 2.11 
2217 28.18 5.43 (2.96) (1.83) 
2218 (1.27) 6.22 11.22 2.56 
2219 6.67 9.82 37.99 2.26 

* المتوسط  8.56   2.28 
 122× معدل االستثمار = ) االستثمار الزراعي باألسعار المعدلة / الدخل الزراعي باألسعار المعدلة ( 

 122× لرأس المال =)مقدار التغير في االستثمار الزراعي باألسعار المعدلة / مقدار التغير في الدخل الزراعي باألسعار المعدلة( المعامل الحدي 
 122× معدل النمو في الدخل الزراعي الناشئ عن االستثمار الزراعي = ) معدل االستثمار / المعامل الحدي لرأس المال ( 

 دسيىنتم حساب المتوسط كمتوسط *
  122=  2212حيث سنة المستيمكين في الريف  ألسعاراستخدام الرقم القياسي **

 األرقام بين األقواس قيم سالبة
 ( 6( ، )1) بجدوليالمصدر : جمعت وحسبت من التحميل اإلحصائي لمبيانات الواردة 

 
في الدخل ( أن معدل النمو السنوي 5ويتضح من جدول )

الزراعي باألسعار الجارية خالل الفترة والمقدرة بطريقة الفروق السنوية 
( قد تراوح بين حد أدني بمغ نحو 2219-2222خالل الفترة )

 2217% عام 28618وحد أعمى بمغ نحو  2215% عام 2654
عن العام السابق لو ثم  2218% عام 1627وتراجع بمعدل انخفاض 

وبمغ المتوسط السنوي العام  2219عام  %6667تزايد بمعدل نمو 
 %.8656ة خالل فترة الدراسة نحو لمعدالت نموه السنوي

وفيما يتعمق بمعدالت النمو الحقيقية في الدخل الزراعي 
الناشئة عن االستثمار الحقيقي وفقا لنموذج ىارود ودومار فإنو 

يتضح من ذات الجدول أنيا أخذت قيم موجبة في بعض السنوات 
سالبة في البعض اآلخر ، وتشير القيمة الموجبة لمعدل نمو وقيم 

 الدخل الحقيقي الناشئ عن االستثمارات الحقيقية خالل متوسط 
% إلى أنو لزيادة 263والمقدرة بنحو  (2219-2221الفترة )

% فإنو البد من زيادة معدل 1معدل النمو في القطاع الزراعي بنسبة 
% وىو ما يشير إلى 263بنسبة  االستثمار المحمي لقطاع الزراعة

 .دور االستثمارات في إحداث النمو بالقطاع الزراعي
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خل الزراعي داألىمية النسبية لمساىمة وتطور مكونات ال. 4.5
 تكمفة مستمزمات إنتاجو:و 

( تزايد قيمة الدحل الزراعي المصري 6يتضح من جدول )
 5267( من حوالي 2219-2222باألسعار الجارية خالل الفترة )

 2219مميار جنية عام  346الي حوالي  2222مميار جنية عام 
 3661تزايد من حوالي النباتي  وكما يتضح أن الدخل من اإلنتاج

 2219مميار جنية عام  242الي حوالي  2222مميار جنية عام 
خل الزراعي دوتراجعت نسبة مساىمة الدخل من اإلنتاج النباتي في ال

( الي نحو 2222-2222لفترة )% في متوسط ا7265من نحو 
( وتزايدت قيمة الدخل 2219-2217% في متوسط الفترة )6863

مميار جنية عام  964من اإلنتاج الحيواني والحشري من حوالي 
ر مميا 5769ت الي ثم تزايد 2217عام  6869الي حوالي  2222

 2219مميار جنيو عام  4865وانخفضت الي  2218جنية عام 

مساىمة  الدخل من اإلنتاج الحيواني  والحشري في وتراجعت  نسبة 
-2222% في متوسط الفترة من )1965خل الزراعي من نحو دال

( 2219 – 2217% في متوسط الفترة )1765( الي نحو 2222
مميار جنيو  563خل من اإلنتاج السمكي من حوالي دوتزايدت نسبة ال

تزايدت . و  2219مميار جنية عام  5663الي حوالي  2222عام 
خل الزراعي من نحو دنسبة مساىمة الدخل من اإلنتاج السمكي في ال

% في 1461( الي نحو 2222 – 222% في متوسط الفترة )12
 .(2219 – 2217متوسط الفترة )

اإلنتاج ستدل مما سبق عمي تزايد نسبة مساىمة الدخل من يو 
 .السمكي في الدخل الزراعي

 

 
  ( 2219 – 2222األىمية النسبية لمساىمة مكونات الدخل الزراعي في قيمتو باألسعار الجارية خالل الفترة   ) .6جدول 
 البيان      

 
 السنة

الدخل من اإلنتاج 
 النباتي

 )مميار جنيو(

% من 
الدخل 
 الزراعي

الدخل من اإلنتاج الحيواني 
 والحشري

 )مميار جنيو(

% من 
الدخل 
 الزراعي

الدخل من اإلنتاج 
 السمكي

 )مميار جنيو(

% من الدخل 
 الزراعي

 
الدخل 
 الزراعي

2222 36.1 71.18 9.4 18.46 5.3 12.36 52.7 
2221 38.4 71.55 9.8 18.22 5.5 12.23 53.6 
2222 41.6 68.71 13.3 21.98 5.6 9.31 62.5 
2223 46.8 68.33 15.6 22.78 6.1 8.89 68.5 
2224 55.5 67.29 22.3 24.54 6.7 8.17 82.5 
2225 59.9 64.44 25.9 27.92 7.1 7.64 92.9 
2226 66.1 64.61 27.7 27.28 8.5 8.31 122.4 
2227 76.2 65.5 32.2 25.98 9.9 8.52 116.3 
2228 92.7 67.81 34.2 24.99 9.8 7.2 136.8 
2229 91.9 66.58 35.5 25.73 12.6 7.69 138.1 
2212 99.3 65.9 38.2 25.34 13.2 8.76 152.7 
2211 128.7 71.6 35.7 19.87 15.3 8.53 179.7 
2212 138.3 72.47 36.4 19.1 16.1 8.43 192.8 
2213 141.9 69.63 44 21.6 17.9 8.77 223.8 
2214 146.3 65.4 57.1 25.53 22.3 9.27 223.7 
2215 152.3 67.73 51.4 22.58 21.2 9.42 224.9 
2216 167.8 65.3 59.4 23.11 29.8 11.59 256.9 
2217 219.5 66.64 68.9 22.91 41 12.44 329.3 
2218 222.7 68.51 57.9 17.81 44.5 13.68 325.1 
2219 242 69.8 48.5 13.98 56.3 16.22 346.8 
 166.7  17.54  35.97  113.2 المتوسط
 الزراعي، أعداد متفرقة    الدخل نشراتالجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء ،  -المصدر : 
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( أن قيمة الدخل الزراعي المصري  7ويتضح من جدول )
 ( قد أخذت اتجاىا تزايديا معنوي2219 – 2222خالل الفترة من )

% في حين أخذت تكمفة مستمزمات 1263إحصائيا بمعدل سنوي 
إنتاجو اتجاىا تزايديا معنوي إحصائيا  بمعدل سنوي بمغ نحو 

% وأخذت قيمة الدخل من اإلنتاج النباتي اتجاىا تزايديا معنوي 1165
% وأخذت تكمفة مستمزمات إنتاجو 1262إحصائيا بمعدل نحو سنوي 
% . وأخذت 968ا بمعدل نمو سنوي اتجاىا تزايديا معنوي إحصائي

قيمة الدخل من اإلنتاج الحيواني والحشري اتجاىا تزايديا معنوي 
% وأخذت تكمفة مستمزمات 964إحصائيا بمعدل نمو سنوي نحو 

إنتاجو اتجاىا تزايديا معنوي إحصائيا بمعدل نمو سنوي نحو 
%. وأخذت قيمة الدخل من اإلنتاج السمكي اتجاىا تزايديا 1262

%  وأخذت تكمفة 1262عنوي إحصائيا بمعدل نمو سنوي نحو م
 %.1262مستمزمات إنتاجو اتجاىا تزايديا معنوي إحصائيا بمعدل 

ويستدل مما سبق عمي ارتفاع معدل نمو الدخل من اإلنتاجي السمكي 
مقارنة بباقي مكونات الدخل الزراعي ومن جانب اخر ارتفاع معدل 

الزراعي مقارنة بمعدل نمو الدخل نمو تكمفة مستمزمات اإلنتاج 
الزراعي وذلك بسبب ارتفاع تكمفة مستمزمات اإلنتاج الحيواني والتي 

 فاقت معدل نمو الدخل منو.
 

  ( 2219 – 2222معدالت نمو الدخل الزراعي ومكوناتو وتكمفة مستمزمات إنتاجو خالل الفترة ) .7جدول 
 معدل النمو % R2 F المعادلة نالبيا

 Y= e 3.869+0.103 X 2.89 1544** 12.3 الدخل الزراعي
 Y= e 3.488+0.102 X 2.98 1431** 12.2 الدخل من اإلنتاج النباتي

 Y= e 2.452+0.094 X 2.88 133.26** 9.4 الدخل من اإلنتاج الحيواني والحشري
 Y= e 1.310+0.122 X 2.96 467.25** 12.2 الدخل من اإلنتاج السمكي
 Y= e 2.824+0.115 X 2.98 1311** 11.5 مستمزمات اإلنتاج الزراعي
 Y= e 1.802+0.098 X 2.97 727.49** 9.8 مستمزمات اإلنتاج النباتي

 Y= e 2.353+0.122 X 2.98 1221** 12.2 مستمزمات اإلنتاج الحيواني والحشري
 Y= e -0.615+0.102 X 2.44 14.37** 12.2 مستمزمات اإلنتاج السمكي

 2625)*( معنوية عند                2621)**( معنوية عند 
  .(6) واردة بجدولالمصدر : جمعت وحسبت من التحميل اإلحصائي لمبيانات ال

 
في االقتصادي رفع معدالت النمو ل السياسات والبرامج الالزمة. 5.5

 القطاع الزراعي 

( رفع نسبة االستثمارات الحكومية الموجية لتنمية القطاع الزراعي 1)
تشجيع قطاع األعمال الخاص عمى رفع نسبة  باإلضافة إلى

الجديدة  األراضياستثماراتو في القطاع الزراعي وبصفة خاصة في 
،  أكثر يسرا لالستثمار في تمك المناطق ائتمانيةمع استحداث خطوط 

إلى أىمية تطبيق التعديالت التي نص عمييا قانون  باإلضافةذا ى
فيما يتعمق بالتيسيرات التي نص  2217لسنة  72ثمار رقم االست

عمييا لجذب االستثمار المحمي واألجنبي وتشجيع إقامة المشروعات 
االستثمارية حيث نص القانون عمى التيسير عمى المستثمرين من 

لواحد في حصوليم عمى الموافقات خالل تطبيق نظام الشباك ا
والتراخيص الالزمة لتنفيذ مشروعاتيم االستثمارية وىو ما يتطمب 
إعادة ىيكمة مكاتب خدمة المستثمرين بالمحافظات لتحقيق ىذا 

 اإلجراء.
واستزراع ( ضرورة إحراز تقدم ممموس في مجال استصالح 2)

فقي بما يتمشى مع تحقيق األراضي لتحقيق التوسع الزراعي األ

معدالت نمو السكان وىو ما يتطمب التركيز عمى برامج مع التوازن 
ترشيد استخدام مياه الري من خالل تطوير نظم الري وتقميل الفواقد 

سيما وان كفاءة نقل المياه في الوقت ه الفي نقل واستخدام الميا
نتيجة  %52% وكفاءة الري الحقمي حوالي 72الحالي تقدر بحوالي 

في استخدام مياه الري وال شك أن تحقيق ترشيد استخدام  اإلسراف
إتاحة مياه الري الالزمة لبرامج التوسع تمك المياه سوف يترتب عميو 

الفدانية لممحاصيل  اإلنتاجيةالزراعي األفقي ومن جانب أخر رفع 
إلى أىمية التوسع في  باإلضافةالزراعية نتيجة تطوير نظم الري ىذا 

مرجع رقم  .صحيوعات معالجة واستخدام مياه الصرف الزراعي والمشر 

(9) 
( التوسع في تطبيق المستحدثات التكنولوجية في القطاع الزراعي 3)

والمتمثمة في كل من التكنولوجيا البيولوجية والميكانيكية والكيماوية 
إلى تكنولوجيا البنية  باإلضافةوالنظم المزرعية  اإلدارةوتكنولوجيا 

في القطاع الزراعي والتي تتضمن االتجاىات الحديثة  ساسيةاأل
المتمثمة في الصرف المغطى وأساليب المحافظة عمى خصوبة التربة 

بقطاع تخزين السمع والمحاصيل الزراعية  األساسية، وأيضا البنية 
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الزراعي ويرتبط التوسع في  اإلنتاجالتي يترتب عمييا تقميل الفاقد من 
دثات بضرورة دعم الجيات البحثية المختصة تطبيق تمك المستح

االعتمادات المالية المخصصة ليا باإلنتاج الزراعي من خالل زيادة 
 الزراعية. اإلرشاديةورفع كفاءة أداء البرامج 

الحيواني في الدخل الزراعي  اإلنتاج( العمل عمى رفع مساىمة 4)
من خالل العمل عمى اتخاذ التسييالت الالزمة لتشجيع إقامة 

غير التقميدية  األعالف إلنتاجمشروعات تدوير المخمفات الزراعية 
لمماشية المصرية واستيراد  اإلنتاجيةإلى تحسين المواصفات  باإلضافة

 .واأللبانمن المحوم اإلنتاجية مرتفعة سالالت ال
فإنو يمكن العمل عمى زيادة  الداجني اإلنتاجوفي مجال  

مساىمة ىذا القطاع في الدخل الزراعي من خالل التحول من نظم 
المفتوحة في إنتاج دجاج المحم إلى نظم اإليواء المغمقة لما ليا  اإليواء

وتقميل  اإلنتاجلوحدة  اإلنتاجيةمن مزايا كثيرة من شأنيا زيادة الطاقة 
دجاج المحم وىو ما يتطمب إتاحة  إنتاجفي  نتاجيةاإلالمخاطر 

مرجع رقم  .ميسرة إلجراء ىذا التحولالقروض الالزمة لمزراع وبشروط 

(12) 
وفي مجال اإلنتاج السمكي فإنو استنادا إلى ما تشير إليو 
إحصاءات الثروة السمكية في مصر من انخفاض مساىمة األسماك 

% 4686األسماك حيث ال تمثل سوى البحرية في اإلنتاج السنوي من 
وبالتالي فإنو يجب  (14مرجع رقم ) .2219منو استنادا لبيانات عام 

التوسع في االستزراع السمكي في المياه البحرية حيث يعد ىذا النوع 
من االستزراع النشاط الذي يمكن من خاللو االتجاه إلى أسواق 

التي  األسماكالتصدير بالخارج نظرا الن األصناف الفاخرة من 
يتطمبيا السوق الخارجي ىي التي تنتج في المياه البحرية ، ىذا 

االعتماد عمييا في مواجية الطمب المحمي  إمكانية إلى باإلضافة
ويعد تنمية قطاع االستزراع السمكي البحري األسماك ، المتزايد من 

البحرية والتوسع في إنشاء مراكز  ةالمفرخات السمكي بإنشاءمرىونا 
جميع زريعة األسماك البحرية دون استنزاف مخزونيا وحمايتيا في ت

بيئتيا الطبيعية ،ىذا باإلضافة إلى أىمية التحول من االستزراع 
السمكي في األحواض الترابية الراىنة الي االستزراع السمكي المكثف 

 .األسماكوالذي يمكن من خاللو رفع إنتاجية وحدة المساحة من 
والنظم التسويقية التي من شأنيا العمل عمى  ( توفير الخدمات5)

تقميل الفاقد من المنتجات الزراعية السيما وأن استراتيجية التنمية 
قد أشارت إلى أن إجمالي الفاقد التسويقي  2232الزراعية المستدامة 

من المحاصيل الزراعية مضافا إليو الفاقد التسويقي التالف الذي يمثل 
مستوى جودة المحاصيل الزراعية خالل  النوعي الناتج من تدىور

  %22مراحل تسويقيا بسبب تخمف أداء الوظائف التسويقية يمثل 
   (13مرجع رقم ) .الدخل الزراعي سنويامن 

( ضرورة التوسع في تصنيع المنتجات الزراعية وبصفة خاصة 6)
محاصيل الخضر والفاكية بالقدر الذي يساعد عمى تكاممية االستثمار 
الزراعي بين مراحل سمسمة القيمة المضافة أو ما يمكن تسميتو 

الزراعي من خالل وضع  اإلنتاجبالتكامل الرأسي بين حمقات 
يمكن التطبيق العممي تصنيع حتى وال اإلنتاجسياسات الربط بين 

لفكرة المجتمعات الزراعية الصناعية المتكاممة في المشروعات 
الزراعية الجديدة وبصفة خاصة في األراضي الجديدة ، السيما وأن 
ما يتم تصنيعو من محاصيل الخضر والفاكية في مصر تبمغ نسبتو 

 (9مرجع رقم ) % فقط من إجمالي إنتاجيا.166
وبصفة لتركيز عمى األبعاد البيئية في اإلنتاج الزراعي ( أىمية ا7)

 إنتاجخاصة المحاصيل التصديرية من الخضر والفاكية بما يضمن 
منتجات نظيفة وذات جودة عالية من حيث المتبقيات فييا من 

الكيماوية حيث يعد ذلك أحد وسائل زيادة القدرة  واألسمدةالمبيدات 
زيادة  إلىالخارجية التي تؤدي  باألسواقالتنافسية لتمك المحاصيل 

كمية وقيمة الصادرات الزراعية ومن المعروف أن التجارة الخارجية 
في تحقيق معدل نمو مرتفع لمقطاع  لمسمع الزراعية تمعب دورا ىاما

الزراعي حيث يؤدي نمو الصادرات الزراعية إلى نمو الناتج الزراعي 
مالت األجنبية وتجدر اإلشارة إلى أحد المصادر الرئيسية لمعباعتبارىا 

ما توصمت إليو العديد من الدراسات االقتصادية إلى أن النمو السريع 
في حجم الصادرات بشكل خاص وشكل التجارة الخارجية بشكل عام 
يعجل بالنمو االقتصادي وأن سياسة تشجيع الصادرات كإحدى 

عمى نحو  استراتيجيات التنمية االقتصادية تحفز النمو االقتصادي
اسرع مما يتحقق في ظل سياسة إحالل الواردات أو أية سياسات 
أخرى وبالتالي فإن مختمف السياسات التي من شأنيا زيادة نمو كمية 
 وقيمة الصادرات الزراعية تعتبر من أىم وسائل تحقيق معدالت نمو

 اقتصادي مرتفع بالقطاع الزراعي.

 المراجع. 6

استعراض نقدي لدراسات النمو  (.2217)أيمن محمد محمد أبو زيد 
والتغير التكنولوجي في الزراعة المصرية ، بحث مرجعي 
مقدم لمجنة العممية الدائمة لمعموم االقتصادية واالجتماعية 

 .2217الزراعية لترقية األساتذة واألساتذة المساعدين ، مايو 
تقييم أداء السياسات الزراعية الراىنة  (.2216)جمال صيام 
ات مقترحة لمتنمية الزراعية المستدامة ، المؤتمر الرابع وسياس

نوفمبر  11 – 9والعشرون لالقتصاديين الزراعيين ، 
2216. 

، الكتاب اإلحصائي  الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء
 السنوي، أعداد متفرقة.   

، نشرات الدخل الزراعي،  الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء
 أعداد متفرقة.  
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 (.2215)الشيماء حامد محمود حجاج ، خديجة محمد األعصر 
نمو القطاع الزراعي وانعكاسيا عمى معدالت النمو 

، المجمة  2212:  1995االقتصادي المصري خالل الفترة 
المصرية لالقتصاد الزراعي ، المجمد الخامس والعشرون ، 

 .2215يسمبر العدد الرابع ، د
دراسة اقتصادية لموضع  (.2216) نطمعت حافظ إسماعيل وأخرو

الراىن والمستقبمي لالستثمار الزراعي في مصر ،  مجمة 
 .2216( 5( العدد )47أسيوط لمعموم الزراعية ، مجمد )
النماذج القياسية  (.2222) محمد أحمد عبد الدايم أحمد صالح

ية المصرية عمى النمو في لقياس أثر التجارة الخارجية الزراع
اإلنتاج الزراعي ، بحث مرجعي مقدم لمجنة العممية الدائمة 
لمعموم االقتصادية واالجتماعية الزراعية لترقية األساتذة 

 .2222( 13واألساتذة المساعدين ، الدورة )
دراسة اقتصادية  (.2218)محمد صالح الدين الجندي وأخرون 

ؤتمر السادس والعشرون لالستثمار الزراعي في مصر، الم
 .2218نوفمبر  8 – 7لالقتصاديين الزراعيين ، 

دور األراضي الجديدة  (.2219)مصطفي محمد السعدني وأخرون 
في تحقيق التنمية الزراعية في مصر واىم معوقاتيا ، مجمة 

العموم الزراعية والبيئية ، جامعة دمنيور ، ج.م.ع ، العدد 
 .2219( 18( مجمد )1)

األثار االقتصادي  (.2222)مد السعدني وأخرون مصطفي مح
لبعض المستحدثات التكنولوجية في إنتاج دجاج المحم 
ومعوقات تطبيقيا بمحافظة البحيرة ، مجمة البحر المتوسط 
لألعمال الزراعية واالقتصاد ، المجمد األول ، العدد الثاني ، 

2222. 
، تقرير متابعة األداء االقتصادي ،  وزارة التخطيط والتعاون الدولي

 أعداد مختمفة.
، الييئة العامة لمثروة السمكية ،  وزارة الزراعة واستصالح األراضي

 .2222نشرة إحصاءات الثروة السمكية ، 
، قطاع الشئون االقتصادية ، نشرة  وزارة الزراعة واستصالح األراضي

 اإلحصاءات الزراعية ، أعداد مختمفة.
، مركز البحوث الزراعية ،  راعة واستصالح األراضيوزارة الز 

 .2232استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة حتي عام 
.https://www.alukah.net<  Culture 

.https://m.youtube.comWatch < 
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ABSTRACT 
 
The research mainly aimed to estimate the growth rates of agricultural income during the period (2000-2019) and to 

identify the most important factors affecting it  
     The results of the research indicated the economic indicators of the Egyptian agricultural sector, the results indicated 
that the rate of agricultural investment was about 0.07 as an average during the study period, while the average rate of 

return on agricultural investment was about 14.79 during the study period, and the average coefficient of capital 
intensification in the Egyptian agricultural sector was about 2.14 During the study period. 
     It was also shown that the effect of both the capital and the technological level on the value of agricultural output 

decreased in the case of appreciation at real prices. The value of the total elasticity coefficient of the function estimated 
at current prices was about 1.99, which indicates an increase in the yield to capacity in Egyptian agricultural production, 
while it reached at real prices about 0.525, which indicates a decrease in the yield to capacity in Egyptian agricultural 

production. 
      The results of the study indicated that the value of the growth rate of real income arising from real investments 

during the average period (2001-2019) amounted to about 0.3%. Therefore, to increase the growth rate in the 
agricultural sector by 1%, it is necessary to increase the rate of domestic investment in the agricultural sector by 0.3%. 
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