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   :مقدمة
 والبحث عن الوسائل والعوامل     تحقيقه هدفا أساسيا تسعى الدول إلى       قتصادي النمو اال  يمثل

 والخدمات  لسلع ا إنتاج يعبر عن مدى الزيادة المحققة في        ونه رفع معدالته نظرا لك    هاأن ش منالتي  
 قتـصادي  أداء النشاط اال   تعكس المؤشرات الكلية التي     كما أنه يعتبر من    ،رالمختلفة من عام آلخ   

  تكون تلك الزيادة لفترة طويلة من الزمن وذلك للتمييـز بـين            أن حيث تسعى الدول إلى      /دولةلل
 اسـتدامة  المستدام القائم على     قتصاديالنمو اال و/  لفترة قصيرة نسبيا   يتم الذي   قتصاديالتوسع اال 

  .  القادمةجيال المحافظة على حقوق األمع المجتمع  الموارد المتاحة فياستخدامتنظيم 
 زيادة  تتضمن زراعي ال القطاع تنمية في    تحقيق التنموية إلى    ها مصر ضمن خطط   تسعىو

 بميزة نسبيه لديها وذلك     تتمتع وتحقيق فائض من السلع التي       ذاتي ال كتفاءاإلنتاج ورفع معدالت اال   
وتمثلـت  ، ماضي منذ مطلع ثمانينات القرن ال     بدأت التنمية الزراعية التي     إستراتيجياتمن خالل   

) ٢٠٣٠-٢٠٠٩( التنمية الزراعية    إستراتيجية التسعينات و  إستراتيجية الثمانينات و  يةفي إستراتيج 
  .٢٠١٧-٢٠٠٤ إستراتيجيةالستكمال 

ة   ات الدال ى    :الكلم تثمار الزراع اءة  اإلس رات كف ة   ، مؤش ة الزراعی ارة الخارجی اءة التج رات كف  ،مؤش
  .النمو اإلقتصادى ،شرات كفاءة العمالة الزراعیةمؤ

 :البحث مشكلة
الشك أن القطاع الزراعي يقوم بدور هام فـي إحـداث التنميـة االقتـصادية، باعتبـاره           
الركيـزة األساسية لتوفير أكبر قدر من االحتياجات الغذائية للسكان، باإلضافة إلى توفير المـواد    

 فضالً عن دوره في الصادرات الـسلعية        /ن الصناعات التحويلية  الخام الزراعية الالزمة للعديد م    
 إال ان الدور الرائد للزراعة في التنمية االقتصادية قـد           /والمساهمة في خلق فرص عمل جديدة       

% ٢٢,٥٢ حيث انخفضت نسبة مساهمة الناتج الزراعي في الناتج القومى من حـوالي              /تراجع  
مما يشير   )١(٢٠١٧عام  % ١١,٤٩م إلى حوالي     ث ٢٠٠٠عام  % ١٦,٥٥إلى حوالي   ١٩٩٨عـام

إلى تراجـع دورالقطاع الزراعي وان حزمة السياسات اإلصالحية في القطاع الزراعي لم تحقق             
 .النتائج المرجوة منهـا

  :البحث هدف
-١٩٩٨( خالل الفتـرة داء التنموى لقطاع الزراعة يستهدف البحث التعرف على كفاءة األ     

 :هداف الفرعية التالية وذلك من خالل األ، )٢٠١٧
   .في مصر الزراعي المحلى للناتج الحقيقى النمو معدل دراسة تطور -١
   .مارات الزراعيةستث تقدير مؤشرات كفاءة اال-٢
  . تقدير مؤشرات كفاءة التجارة الخارجية الزراعية-٣
   .ملة الزراعيةاالعالقوة  تقدير مؤشرات كفاءة -٤

  :مصادر البيانات
ـ حصائي اإلكالكتاب علي المصادر الثانوية للبيانات    البحث عتمدي  يـصدره  الـذي  سنوي ال

شـبكة  فـضالًعن موقـع وزارة التخطـيط علـى          ، حصاء واإل عامةالجهاز المركزي للتعبئة ال   
  ).اإلنترنت( المعلومات الدولية
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  : البحثى األسلوب
ذلـك مـن    هدافه على كل من األسلوب التحليلى الوصفى والكمى و        أاعتمد البحث لتحقيق    

 في الصورة النصف لوغاريتميه لتقـدير نمـاذج االتجـاه           خالل استخدام نماذج االنحدار البسيط    
مار الزراعي والتجارة الخارجية    ستثة إلى بعض مؤشرات كفاءة كل من اال       إلضاف با ،الزمني العام 

   : كما يلى القوة العاملة الزراعيةو الزراعية
  :مار الزراعيستث االكفاءةمؤشرات 

 فـي   الدولـة  كفـاءة  وزيادة المال رأس ندرة مشكلة حدة إلى   االستثمار كفاءة أهمية ترجع
  / وهى المعايير هذه من بعض استخدام الدراسة هذه في تم ولقد ،االقتصادي النشاط توجيه

  :معامل التوظف -١
   في سنة ماالثابتة إجمالى قيمة رأس المال المستثمر باألسعار      
  ــــــــــــــــــــــــــــــ  =    
        إجمالى عدد العمال في نفس السنة        
  :معدل االستثمار باألسعار الثابتة   - ٢
  إجمالى قيمة رأس المال المستثمر باألسعار الثابتة في سنة ما      
  ــــــــــــــــــــــــــــــ    =    
   في نفس السنةباألسعار الثابتة   إجمالى القيمة المضافة       

  
  :ت كفاءة التجارة الخارجية الزراعيةمؤشرا

 تـساهم  حيـث  المصري، القومي االقتصاد في وهام رئيسي بدور الخارجية التجارة تقوم
 الـدخل  زيـادة  وبالتـالي  واالجتماعيـة،  االقتصادية التنمية خطط تمويل في الصادرات حصيلة
 زيـادة  تستهدف حاولةم أى فإن لذلك ،المجتمع أفراد معيشة مستوى رفع إلى يؤدى الذي القومى
  .المنشود االقتصادي النمو تحقيق في ستساهم االستيراد من والحد المصرية الصادرات حصيلة

  :  مؤشر قوة التصدير-١
  .زراعي الناتج المحلى القيمة إلى زراعيةهو عبارة عن تقدير نسبة قيمة الصادرات ال

 : زراعي التجارى النفتاح االدرجة -٢
 النـاتج المحلـى     قيمـة  إلـى    زراعيةسبة قيمة التجارة الخارجية ال    هو عبارة عن تقدير ن    

  .زراعيال
    :  التغطيةمعدل - ٣

و كفاءة التجارة الخارجية للدولة ومقـدرتها       أ التجارى للدولة    المركز المعيار إلى    هذا يشير
 وجـود إلـى  % ١٠٠على تغطية نفقات وارداتها الكلية من حصيلة صادراتها وتشير زيادته عن    

 النقـد   دولة قيمة الصادرات لسد نفقات اإلستيراد وتوفر لل       تكفى التجارى حيث    الميزان في   فائض
  .  األجنبى الالزم

 مؤشرات كفاءة القوة العاملة الزراعية  : 
عتبر العمل أحد عناصر اإلنتاج الهامة شأنه في ذلك شأن عنصرى األرض ورأس المـال   ي
 /ة والركيزة األساسـية للنهـوض بالنـاتج القـومى   يعتبر العمل البشرى أحد الموارد الهامحيث  

 .ستخدامه مـع عناصر اإلنتاج األخرى إ ويتوقف ذلك على كفاءة /وتحقيق تنمية اقتصادية
  :  إنتاجية العامل الزراعي-١

وهو عبارة  ، عن مدى كفاءة وفاعلية العامل الزرارعى في عمليه اإلنتاج         يعبر هذا المؤشر  
  .حلى الزراعي إلى أعداد العمالة الزراعيةعن نسبة قيمة الناتج الم

  :كثافة العمل للقطاع الزراعي - ٢
  .وهو عبارة عن نسبة أعداد العمالة الزراعية إلى قيمة الناتج المحلى الزراعي
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 القياسـى  الـرقم  باسـتخدام  مثبتة قيم إلى   الدراسة موضع للمتغيرات الجارية القيم تحويل تموقد  
  .١٠٠)= ٢٠٠٤/٢٠٠٥ (اساألس سنة المنتجين ألسعار
 : البحثنتائج
  ): ٢٠١٧-١٩٩٨(  خالل الفترةتطور معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى الزراعي :أوالً

 على أساس أنه معدل التغير في القيمه السوقية لمـا ينتجـه          قتصادي حساب النمو اال   يمكن
ونظـراً  ، جمـالى محلى اإل الالناتج العام أى أنه معدل التغير في لالمجتمع من سلع وخدمات خال 

 من الـسلع  ة الناتج المحلي قد تحدث أما بسبب تغير الكمية المنتججماليألن تغير القيمة النقدية إل 
 القيمة النقدية أواالسمية للنـاتج      استخدامومن هنا يتضح لنا أن      . والخدمات أو بسبب تغيراألسعار   

 سـتخدام الناتج المحلي ولذلك نحتاج ال    المحلي ال توفر مقياس حقيقي أو فعلي للداللة على تطور           
مقياس اخر يستبعد التأثيرات الناجمة عن تغيرات األسعار وهذا مـا يـسمى بالنـاتج المحلـي                 

 النـاتج  على أساس أنه معدل التغير فـي         قتصاديوعلى هذا يتم حساب معدل النمو اال      ، الحقيقي
 عـن التوسـعات فـي       جمـالى  اإل  معدالت النمو األيجابى للناتج المحلى     وتعبر، المحلى الحقيقى 

وعلى ذلـك   . قتصادي بينما تعبر معدالت النمو السلبى عن فترات الركود اال         قتصادية اال االنشطه
معدل الزيادة السنوية في النـاتج    بأنه)١(ف معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى الزراعيييمكن تعر 

   :ادلة اآلتية المحلى الزراعي مقوماً باألسعار الثابتة ويعبر عنه بالمع
    

   قيمة الناتج المحلى الزراعي للسنة السابقة–قيمة الناتج المحلى الزراعي للسنة الحالية 
  ١٠٠× ـــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  قيمة الناتج المحلى الزراعي للسنة السابقة           
  

ت نمـو النـاتج     والتى تستعرض معدال  ) ١( جدول رقم الوبإستعراض البيانات الواردة في     
المحلى  الزراعي الحقيقى، حيث يتضح ان قطاع الزراعة قد مر بفترات ركود اقتصادي خـالل             

بينما مر بفترات توسع اقتصادي     ) ٢٠١٧،  ٢٠١١ ،   ٢٠٠٨ ،   ٢٠٠٤ ،   ٢٠٠٣ ،   ٢٠٠٠(أعوام  
 .خالل باقى أعوام الدراسة

                                                             
على شبكة اإلنترنت،                                                                                          ، من موقعها ٢٠٠٥مجلس الوزراء ، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، دليل عناصر البيانات القومية ،  )١(

www.Idsc.gov.eg.  
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  ).٢٠١٧-١٩٩٨( لفترةا خالل* الحقيقى زراعي الناتج المحلى النمو معدل تطور .١ جدول
 (%)  السنوات
٣٨,٢١ ١٩٩٨ 
٧,٢٨٤   ١٩٩٩  
٢١,٤٧٤- ٢٠٠٠ 
٤,٩٥٩ ٢٠٠١ 
٢,٧٥٧ ٢٠٠٢ 
٥,١٣٦- ٢٠٠٣ 
٧,١١٣- ٢٠٠٤ 
٣,٢٧١ ٢٠٠٥ 
١٤,١٩٤ ٢٠٠٦ 
٣,٨٥٨ ٢٠٠٧ 
١,٠٨٦- ٢٠٠٨ 
٢٥,٩١٨ ٢٠٠٩ 
٤,٨٣٤ ٢٠١٠ 
١٣,٤٣٦ - ٢٠١١ 
٨,٤٢٧ ٢٠١٢ 
١١,٣٧٢ ٢٠١٣ 
١٠,٥٣٩ ٢٠١٤ 
١٨,٢٢٢ ٢٠١٥ 
١٥,٥٢٠ ٢٠١٦ 
٨,٣٣٩- ٢٠١٧ 
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 - ١٩٩٨(تطور مؤشرات كفاءة االستثمار الزراعي باألسـعار الثابتـة خـالل الفتـرة              : ثانيا
٢٠١٧:( 

 : التوظفملمعا -١
رقـم  وتوضح بيانات الجـدول     ،  الالزمة لتوظيف عامل واحد    ستثماراتهو عبارة عن اال   

 ٠,٠٤١، كما بلغ أدنـاه حـوالي      ١٩٩٩ عام   ه جني ٠,٢٣٨أن هذا المعيار بلغ أقصاه حوالي       ) ٢(
ا إلى أنه لم يتأكد إحـصائي     ) ٣(وتشير بيانات الجدول رقم     .  خالل فترة الدراسة   ٢٠١١جنية عام   

  .وية النموذج المقدرمعن
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  .)٢٠١٧-١٩٩٨( الفترة خالل الثابتة الزراعة باألسعار قطاع في ستثمار مؤشرات كفاءة اال.٢ جدول
 )جنيه( معدل االستثمار )عامل/جنيه(معامل التوظف  السنوات
٠,١٢٨ ٠,٢٣٦ ١٩٩٨ 
٠,١٢٢ ٠,٢٣٨ ١٩٩٩ 
٠,١٤٨ ٠,٢٢٤ ٢٠٠٠ 
٠,١٦٤ ٠,٢٦٥ ٢٠٠١ 
٠,١٠٠ ٠,١٦٩ ٢٠٠٢  
٠,١٠٩ ٠,١٦٠ ٢٠٠٣ 
٠,٠٩٨ ٠,١٢١ ٢٠٠٤ 
٠,٠٩٨ ٠,١٢٥ ٢٠٠٥ 
٠,٠٧٧ ٠,١٥٩ ٢٠٠٦ 
٠,٠٧١ ٠,٠٩٢ ٢٠٠٧ 
٠,٠٥٠ ٠,٠٦٣ ٢٠٠٨ 
٠,٠٤١ ٠,٠٦٦ ٢٠٠٩ 
٠,٠٣٥ ٠,٠٦١ ٢٠١٠ 
٠,٢٨٤ ٠,٠٤١ ٢٠١١ 
٠,٠٣٩ ٠,٠٦٧ ٢٠١٢ 
٠,٠٤٨ ٠,٠٨٥ ٢٠١٣ 
٠,٠٤٨ ٠,٠٩٥ ٢٠١٤ 
٠,٠٥١ ٠,١٢٦ ٢٠١٥ 
٠,٠٥٤ ٠,١٥٢ ٢٠١٦ 
٠,٠٤٩٥ ٠,١٤٥ ٢٠١٧ 
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  : معدل االستثمار - ٢
 ويتـضح   /هو عبارة عن االستثمار اإلضافي الالزم إلنتاج وحدة إضافية جديدة من الدخل           

، وبلغ أدناه   ٢٠٠١ عام   جنيه٠,١٦ا المعيار بلغ أقصاه حوالي      أن هذ ) ٢(من بيانات الجدول رقم     
 .  خالل فترة الدراسة ٢٠١١ عام  جنيه٠,٠٢٨حوالي 

، إلـى  )٣(ويشير نموذج االتجاه الزمني العام المقدر، كما هو موضح في الجـدول رقـم            
يـة  وقد تأكد إحصائيا معنو   % ٧,٣-  سنويا بمعدل نقص سنوي بلغ حوالي      نقص معدل االستثمار  

مـن  % ٦٩ن العوامل التي يعكسها عنصر الزمن مـسئولة عـن حـوالي           أ كما   /النموذج المقدر 
  .التغيرات الحادثة في قيمة معدل االستثمار الزراعي باألسعار الثابتة خالل فترة الدراسة

 

 خـالل  الثابتـة  باألسـعار  زراعي الستثمار كفاءة االلمؤشرات العام لزمني اتجاه معادالت اال  .٣ جدول
  ) .٢٠١٧-١٩٩٨(لفترة ا

  التحديدمعامل ف  العامزمني التجاه االمعادلة البيان
 )٢ر(

  سنوي التغير المعدل
% 

  هـ س ٠,٠٥٠ -١,٦١٨-= ص  لو  التوظفمعامل
)             -٢,٩٥( 

٠,٣٢ ٨,٧ - 

  هـ س ٠,٠٧٣- ١,٩٠= ص لو ستثمار االمعدل

*          *)-٧,٣- ٠,٦٩ **٤١,٦ )٦,٤٥ 
  .   التقديرية للظاهرة موضع الدراسةالقيم ص تشير إلى لو حيث      
  .١٧،...،١،٢،٣ = هـ الزمن ، حيث عنصر ترتيب تشير إلى هـ س      
 .    المحسوبة) ت (قيم تشير إلى نحداراألرقام الموجودة بين األقواس أسفل معامالت اال)        (
     ٠,٠١ند مستوى معنوية  عمعنوي**   ، ٠,٠٥ عند مستوى معنوية معنوي      *
  )    ٢(حسبت من بيانات الجدول رقم : المصدر       
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  .)٢٠١٧ / ١٩٩٨ (الفترة خالل الزراعية الخارجية التجارة كفاءة مؤشرات تطور: اثالثً

  :ي الزراع قوة التصديرمؤشر -١
 معا جنيةً ١٧,٥٨ حوالي أقصاه، وبلغ   ٢٠٠٠عام   جنيةً ٢,٩ حوالي هذا المؤشر أدناه     بلغ

  ). ٤( رقم الجدول هو موضح في كما خالل فترة الدراسة لك وذ٢٠١٧
، إلـى  )٥( رقـم  الجـدول  العام المقدر، كما هو موضح في       زمني ال تجاه نموذج اال  ويشير

وقـد تأكـد   % ٩,٧ حـوالي  بلـغ  سنوي زيادة بمعدل   سنويا زراعي قوة التصدير ال   مؤشر زيادة
 عـن  مـسئولة  عنـصر الـزمن      يعكسهاعوامل التي   ن ال أ، كما   ية النموذج المقدر   معنو ئياإحصا
 الثابتة خـالل    ار باألسع الزراعي قوة التصدير    مؤشر قيمةمن التغيرات الحادثة في     % ٨١حوالي

  .فترة الدراسة
  

 )٢٠١٧-١٩٩٨( الفترة خالل الثابتة الزراعية باألسعار ارجية الخرةالتجا مؤشرات كفاءة .٤ جدول
   عيالزرا  قوة التصديرمؤشر السنوات

  )جنيةً(
  زراعي التجارى النفتاح االدرجة

 )جنيةً(
 الزراعية التغطية معدل

(%) 
٢٠,٠٤١ ١٠٥,٣٧٤ ٣,٧٩١ ١٩٩٨ 
١٩,٦٦٨ ٩٦,٦٢٤٥ ٣,٥٣٢ ١٩٩٩ 
١٤,٧٧٩ ١١٨,٩٢٨ ٢,٩٠٥ ٢٠٠٠ 
١٣,٤٨٣ ١١٥,٠٦١ ٣,٠٨٤ ٢٠٠١ 
١٢,٥٩٩ ١٢١,٦٣٤ ٣,١٣٣ ٢٠٠٢ 
٢٠,٠٦٩ ١٤٧,١٤٠ ٤,٧٦٥ ٢٠٠٣ 
٢٦,٨٦٨ ١٦٩,٢٠٤ ٦,٥٠٨ ٢٠٠٤ 
٢٤,٤٤٩ ٢١٥,٦٤٧ ٦,٩٧١ ٢٠٠٥ 
٢٤,٥٩٩ ١٩٧,٣٣٨ ٥,٦٠٢ ٢٠٠٦ 
٢٤,١٨٣ ٢٠٢,٤٩٤ ٦,٧١٩ ٢٠٠٧ 
٣٣,٧٠٢ ٣١٨,٠٤٨ ١٢,٢٥٤ ٢٠٠٨ 
٥٥,٧٤٤ ٢٥١,٢٧٠ ١٥,١٥٩ ٢٠٠٩ 
٤٨,٤٣٩ ٢٣٩,٣٩٥ ١٤,٨١٤ ٢٠١٠ 
٣٣,٠٨٦ ٢٩٣,٨٣٢ ١٥,٦٠٠ ٢٠١١ 
٢٧,٠٨٣ ٢٩٦,٦٥٧ ١٢,٨٧٣ ٢٠١٢ 
٣٤,٢٨٩ ٢٧١,٢٠٣ ١٤,٠٣٤ ٢٠١٣ 
٣١,٨٣٠ ٢٥٨,٠٨٤ ١٣,٠٩٢ ٢٠١٤ 
٣٣,٤٨١ ٢٣١,١٣٤ ١١,٧٥٩ ٢٠١٥ 
٣٤,٢٣٢ ٢٣٥,٥١٧ ١٢,٥٣٩ ٢٠١٦ 
٤٤,٢٥٦ ٣٣٢,٦٥٨ ١٧,٥٨٣ ٢٠١٧ 

  . متفرقهأعداد ،سنوي الحصائيالكتاب اإل، حصاء المركزى للتعبئة العامة واإلالجهاز من حسبت :المصدر   
  

  : الزراعي التجارى نفتاح االدرجة -٢
جنيـة   ٩٦,٦٢ حوالي وبلغ أدناه    ،٢٠١٧عام  جنية   ٣٣٢,٦ حوالي أقصاه هذا المؤشر    بلغ

  ).٤( رقم جدولال هو موضح في كما خالل فترة الدراسة ذلك و١٩٩٩عام 
، إلـى  )٥( رقـم  الجـدول  العام المقدر، كما هو موضح في       زمني ال تجاهويشير نموذج اال  

وقـد تأكـد    % ٥,٩ حوالي بلغ   سنوي زيادة بمعدل   سنويا زراعيال التجارى نفتاح اال درجة زيادة
 عـن  مـسئولة  عنـصر الـزمن   يعكسهان العوامل التي أ كما / معنوية  النموذج المقدر  ئياإحصا

 باألسـعار الثابتـة      الزراعي التجارى نفتاح اال درجة قيمةمن التغيرات الحادثة في     %  ٧٧ليحوا
  .خالل فترة الدراسة

 : زراعية ال التغطيةمعدل -٣
 ٢٠٠٢ عام %١٢,٥ حوالي، وبلغ أدناه ٢٠٠٩ عام %٥٥,٧ حوالي أقصاه هذا المؤشر بلغ    

  ).٤( رقم الجدول هو موضح في كماوذالك خالل فترة الدراسة 
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 الثابتـة  كفاءة التجارة الخارجية الزراعية باألسعار     لمؤشرات العام   زمني ال تجاه اال معادالت  .٥ جدول
  ) .٢٠١٧-١٩٩٨ (الفترة خالل

 البیان  العامزمني التجاه االمعادلة ف )٢ر( التحدیدمعامل (%)سنوي التغیرالمعدل

   هـس ٠.٠٩٧+  ١.٠٤٠=  صلو **٨٠.٩٢ ٠.٨١ ٩.٧
*         )*٨.٩٩( 

  قوة التصدیرمؤشر
 يالزراع

   هـس ٠.٠٥٩ +٤.٦٦٦= صلو **٦٢.٨ ٠.٧٧ ٥.٩
)**           ٧.٩٢( 

 نفتاح االدرجة
   زراعيال

   هـس ٠.٠٥٢ +٢.٧٣٩= صلو **٢٤ ٠.٥٧ ٥.٢
)**           ٤.٩٦( 

 التغطیة معدل
  الزراعیة

  .  راسة التقدیریة للظاهرة موضع الدالقیم إلى تشیر ص لو حیث       
  .١٧،...،١،٢،٣=  الزمن ، حيث ه عنصر ترتيب تشير إلى ـ هس            
 .    المحسوبة) ت (قيم تشير إلى نحداراألرقام الموجودة بين األقواس أسفل معامالت اال)  (           
     ٠,٠١ عند مستوى معنوية معنوي**   ، ٠,٠٥ عند مستوى معنوية معنوي *            
  )٤(حسبت من بيانات الجدول رقم : المصدر          

، إلـى  )٥( رقـم  الجـدول  موضح في   و العام المقدر، كما ه    زمني ال تجاهويشير نموذج اال  
وقـد تأكـد    % ٥,٢ حـوالي  بلـغ    سنوي زيادة بمعدل   سنويا الزراعي التغطية   معدل قيمة   زيادة
 عـن  مـسئولة عنـصر الـزمن      يعكسهان العوامل التي    أ كما   / معنوية النموذج المقدر   ئياإحصا
 باألسعار الثابتة خالل فتـرة      الزراعي التغطية   معدل قيمةمن التغيرات الحادثة في     % ٥٧حوالي

  .الدراسة
                            . ) ٢٠١٧ - ١٩٩٨( تطور مؤشرات كفاءة العماله الزراعية خالل الفترة : رابعا

   . زراعي العامل النتاجية إ- ١
 إنتاجيـة   بلغـت و /اإلنتاج في   الزراعي لامععبر عن مدى كفاءة وفاعلية ال      المؤشر ي  وهذا

 حـوالي ، وبلغت حدها األدنـى  ٢٠١٧ عامفي  جنيةً ٢,٩ حوالي حدها األقصى   زراعيالعامل ال 
  ).٦( هو موضح بالجدول رقم كما خالل فترة الدراسة ٢٠٠٥عام  جنيةً ١,٢

، إلـى  )٧( رقـم  الجـدول  هو موضح في     العام المقدر، كما   زمني ال تجاهويشير نموذج اال  
وقـد تأكـد    % ٢,٢ حـوالي  بلـغ    سنوي زيادة بمعدل   سنويا الزراعي العامل   إنتاجية قيمة   زيادة
 عـن  مـسئولة  عنـصر الـزمن      يعكسهان العوامل التي    أ معنوية النموذج المقدر، كما      ئياإحصا
سعار الثابتة خالل فتـرة      باأل الزراعي العامل   إنتاجية قيمة التغيرات الحادثة في     من% ٢٧حوالي

  .الدراسة
     زراعيكثافة العمل للقطاع ال -٢

  ، وبلغت حدها   ٢٠٠٤ عامعامل   ٠,٨١ حوالي حدها األقصى    لزراعي كثافة العمل ا   بلغت
  ).     ٦( هو موضح بالجدول رقم كما /لدراسة خالل فترة ا٢٠١٧عام عامل  ٠,٣٤ حوالياألدنى 
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  )٢٠١٧- ١٩٩٨ (ترةلة الزراعية خالل الف كفاءة العمامؤشرات .٦ جدول
 )عامل( كثافة العمل لقطاع الزراعة  )جنية( إنتاجية العامل الزراعي السنوات
٠,٥٤٠ ١,٨٤٩ ١٩٩٨ 
٠,٥١١ ١,٩٥٤ ١٩٩٩ 
٠,٦٦٣ ١,٥٠٦ ٢٠٠٠ 
٠,٦١٩ ١,٦١٢ ٢٠٠١ 
٠,٥٩٠ ١,٦٩٢ ٢٠٠٢ 
٠,٦٨١ ١,٤٦٧ ٢٠٠٣ 
٠,٨١٣ ١,٢٢٩ ٢٠٠٤ 
٠,٧٨٦ ١,٢٧١ ٢٠٠٥ 
٠,٧٣٥ ١,٣٥٩ ٢٠٠٦ 
٠,٧٦٨ ١,٣٠٠ ٢٠٠٧ 
٠,٨٠٣ ١,٢٤٥ ٢٠٠٨ 
٠,٦٢٩ ١,٥٨٨ ٢٠٠٩ 
٠,٥٨٧ ١,٧٠١ ٢٠١٠ 
٠,٦٨٧ ١,٤٥٥ ٢٠١١ 
٠,٥٩٤ ١,٦٨٢ ٢٠١٢ 
٠,٥٦٠ ١,٧٨٥ ٢٠١٣ 
٠,٥٠٦ ١,٩٧٦ ٢٠١٤ 
٠,٤٠٩ ٢,٤٤٢ ٢٠١٥ 
٠,٣٥٨ ٢,٧٨٨ ٢٠١٦ 
٠,٣٣٩ ٢,٩٤١ ٢٠١٧ 

  . متفرقهأعداد ،سنوي الحصائيالكتاب اإل، حصاءة واإل المركزى للتعبئة العامالجهازحسبت من  :لمصدرا

، إلـى  )٧( رقـم  الجـدول  العام المقدر، كما هو موضح في       زمني ال تجاه نموذج اال  ويشير
 ئيا تأكـد إحـصا  وقد %٢,٢ - حوالي بلغ  سنوي بمعدل نقص    سنويا زراعي العمل ال  كثافة نقص

 %٢٧حـوالي    عن مسئولة الزمن   نصرع يعكسهان العوامل التي    أ كما   /معنوية النموذج المقدر  
  . فترة الدراسةخالل زراعي العمل الكثافة التغيرات الحادثة في من

  
  ) .٢٠١٧-١٩٩٨( الفترة خالل زراعي كثافة العمل اللتطور العام زمني التجاه معادالت اال.٧ جدول

معدل التغير 
 (%) السنوي

 معامل التحديد
 )٢ر(

 بيانال معادلة االتجاه الزمني العام ف

٢,٢%    س هـ٠,٠٢٢ +٠,٢٨٩=لو ص  *٦,٨ ٠,٢٧ 
)*         ٢,٦( 

 إنتاجية العامل
 الزراعي

   س هـ٠,٠٢٢- ٠,٢٩٠-=لو ص  *٦,٧ ٠,٢٧ %٢,٢
)*           ٢,٦-( 

 كثافة العمل
 الزراعي

  .   التقديرية للظاهرة موضع الدراسةالقيم ص تشير إلى لو حيث     
  .١٧،...،١،٢،٣=  الزمن ، حيث ه عنصر ترتيب تشير إلى ه س     

 .    المحسوبة) ت (قيم تشير إلى نحدار االمعامالتاألرقام الموجودة بين األقواس أسفل      () 
   ٠,٠١ عند مستوى معنوية معنوي**   ، ٠,٠٥ عند مستوى معنوية معنوي     *
  ).٦( من بيانات الجدول رقم وحسبتجمعت : المصدر      

  
  
  :الملخص

 تتضمن زيـادة    زراعي ال القطاع تنمية في    تحقيقمصر ضمن خططها التنموية إلى       تسعى
 بميزة نسبيه لديها وذلك     تتمتع تي وتحقيق فائض من السلع ال     ذاتي ال كتفاءاإلنتاج ورفع معدالت اال   

وتمثلـت  ، ماضي ثمانينات القرن ال   ع منذ مطل  بدأت التنمية الزراعية التي     إستراتيجياتمن خالل   
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) ٢٠٣٠-٢٠٠٩( التنمية الزراعية    إستراتيجية التسعينات و  إستراتيجية الثمانينات و  يةجفي إستراتي 
ن الدور الرائد للزراعة في التنمية االقتـصادية قـد          أ إال   ،٢٠١٧-٢٠٠٤ إستراتيجيةالستكمال  

 حيث انخفضت نسبة مساهمة النـاتج الزراعـي فـي النـاتج       /تراجع في ربـع القـرن األخير    
 ثم إلـى حـوالي      ٢٠٠٠عام  % ١٦,٥٥إلى حوالي   ١٩٩٨عـام % ٢٢,٥٢القومى من حوالي    

ن حزمـة الـسياسات     أ مما يشير إلى تراجـع دورالقطـاع الزراعـي و         ٢٠١٧عام  % ١١,٤٩
وعلى ذلك فقد أستهدف البحث     ،  اإلصالحية في القطاع الزراعي لم تحقق النتائج المرجوة منهـا        

وذلـك مـن    ، )٢٠١٧-١٩٩٨(خالل الفترة ة    داء التنموى لقطاع الزراع   التعرف على كفاءة  األ    
 تقدير مؤشرات كفاءة كـل  ، لقطاع الزراعة في مصر االقتصادي خالل دراسة تطور معدل النمو    

  .ملة الزراعيةاالعالقوة  ، التجارة الخارجية الزراعية،مارات الزراعيةستثمن اال
سـتخدام نمـاذج   وذلك مـن خـالل ا  ،  التحليل الوصفي والكميأساليب على  البحث عتمدا حيث

ة إلضـاف  با، في الصورة النصف لوغاريتميه لتقدير نماذج االتجاه الزمني العـام         االنحدار البسيط 
القـوة  و مار الزراعي والتجارة الخارجيـة الزراعيـة      ستثإلى بعض  مؤشرات كفاءة كل من اال       

  .العاملة الزراعية
  : للنتائج التالية البحث توصل قدو

 ،  ٢٠٠٤ ،   ٢٠٠٣ ،   ٢٠٠٠(ت ركود اقتصادي خالل أعوام       مر قطاع الزراعة بفترا    - ١
  .بينما مر بفترات توسع اقتصادي خالل باقى أعوام الدراسة) ٢٠١٧، ٢٠١١ ، ٢٠٠٨

 فيما يتعلق بمؤشرات كفاءة االستثمار الزراعي باألسعار الثابتة خالل فترة الدراسـة            - ٢
ـ    ٠,٢٣٨بلغ أقصاه حوالي     التوظف   معاملأن   تبين فقد ، كمـا بلـغ أدنـاه       ١٩٩٩ام   جنيـة ع

 ، ولم يتأكد إحصائيا معنوية النموذج المقدر      ، خالل فترة الدراسة   ٢٠١١ جنية عام    ٠,٠٤١حوالي
وقد تأكد إحـصائيا   % ٧,٣يتناقص سنويا بمعدل نقص سنوي بلغ حوالي          معدل االستثمار   أن كما

  .معنوية النموذج المقدر
ية الزراعية خالل فترة الدراسة فقد تبـين        فيما يتعلق بمؤشرات كفاءة التجارة الخارج      - ٣

 سـنويا  زراعي ومعدل التغطية ال   زراعي ال نفتاح و درجة اال   زراعي قوة التصدير ال   مؤشر زيادة
وقـد تأكـد    ،  منهم على الترتيـب    لكل% ٥,٢و% ٥,٩و %٩,٧ حوالي بلغ   سنوي زيادةبمعدل  
  . معنوية النموذج المقدر لهمئياإحصا

 قيمة  زيادة خالل فترة الدراسة فقد تبين        العماله الزراعية  فاءةك فيما يتعلق بمؤشرات   - ٤
 معنويـة    ئياوقد تأكد إحصا  % ٢,٢ حوالي بلغ   سنوي زيادة بمعدل   سنويا لزراعي العامل ا  إنتاجية

- حـوالي  بلغ   سنوي بمعدل نقص    سنويا زراعي العمل ال  كثافة نقص   تبين بينما   ،النموذج المقدر 
 .ة النموذج المقدر معنويئياوقد تأكد إحصا% ٢,٢

 حجـم   ة بقطاع الزراعـة مـن خـالل زيـاد         هتمام اال ة بضرور  ذلك يوصى البحث   وعلى
  .تنمية الصادرات الزراعية ورفع كفاءة العمالة الزراعية،  القطاعلهذا موجهة الستثماراتاال

  : ومصادر البياناتالمراجع
  :المراجع :أوالً

 دار / دراسـة فـي مفهـوم التنميـة ومؤشـراتها            –غير  ، التنمية في عالم مت    )دكتور( العيسوى   إبراهيم
  .٢٠٠٠ /الشروق

، )دكتـورة (، كريمة زكريـا سـيد أحمـد    )دكتور(، أشرف عبد اهللا الفتياني )دكتور(أحمد بدير السعدي   
 ،قتـصاد الزراعـى   الجمعية المصرية لإل   دراسة كفاءة ومحددات االستثمار الزراعي في مصر،      

  .٢٠٠٩ أكتوبر ١٥-١٤ين الزراعيين، المؤتمر السابع عشر لالقتصادي
  .٢٠٠٢ الدار الجامعية، /وآخرون ، النظرية االقتصادية الكلية ) دكتور(أحمد رمضان نعمه اهللا 

أحمد محمود عبد العزيز، إنجازات ومعوقات التنمية االقتصادية الزراعية في مصر، رسالة ماجـستير،              
  .١٩٩٨يوط، قسم االقتصاد الزراعي، كلية الزراعة، جامعة أس
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داليا حامد جودة الشويخ، اآلثار االقتصادية لالستثمارات الزراعية علـي التنميـة االقتـصادية لقطـاع                
 جامعـة أسـيوط،   / كلية الزراعـة  ، قسم االقتصاد الزراعي   /الزراعة في مصر، رسالة دكتوراه      

٢٠٠٦.  
النمو االقتـصادي فـي مـصر،    ، أثر االستثمار األجنبي المباشر علي )دكتور(زينب توفيق السيد عليوة    

  .٢٠١١، ديسمبر )٢(، العدد ١٩المجلة المصرية للتنمية والتخطيط ، مجلد 
 ،سـكندرية اإل ،الـدار الجامعيـة   ،اتجاهات حديثه في التنمية ،)دكتور(عبد القادر محمد عبد القادر عطية    

٢٠٠٣.  
، )دكتـور (علي صـالح    ، صالح   )دكتور(، طلعت حافظ إسماعيل     )دكتور(محمد عبدالوهاب أبو نحول     

 /كليـة الزراعـة     والء محمد محمد ، دور التجارة الخارجية في التنمية االقتصادية المـصرية،             
  .٢٠١٢، )١(، العدد )٤٣(وم الزراعية، مجلد لمجلة أسيوط للعجامعة أسيوط، 

  :البيانات مصادر: ثانياً
 . أعداد متفرقة /ي الكتاب اإلحصائي السنو/الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء

   .    www.mop.gov.eg، نترنت اإلدارى على شبكة اإلصالح وزارة التخطيط والمتابعة واإلموقع
، مـن   ٢٠٠٥ / دليل عناصر البيانـات القوميـة        /مجلس الوزراء، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار      

 .www.Idsc.gov.egموقعها على شبكة اإلنترنت، 
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Efficiency Endicators are the Most Important Determinants of Eco-
nomic Growth in the Agricultural Sector 

 Salah Fadlalha; Yaser Abdel-Hamed Diab; Dalia Hamed El Showeikh and 
Mohamed Fathy Hussin 

Department of Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, Assiut University, 
Egypt. 

Summary 
Egypt seeks to achieve development in the agricultural sector within its de-

velopment plans that includes increasing production, raising the levels of self-
sufficiency and achieving a surplus of goods that have a comparative advantage, 
through agricultural development strategies that started since the early eighties, 
the strategy of the nineties and the strategy of agricultural development (2009-
2030) To complete the strategy of 2004-2017, however, the leading role of agri-
culture in economic development has declined in the last quarter of a century, as 
the contribution of agricultural output to the national product decreased from 
about 22.52% in 1998 to about 16.55% in 2000 then To about 11.49% in 2017, 
which indicates the decline in the role of the agricultural sector and that the re-
form policy package in the agricultural sector did not achieve the desired results 
from it. Therefore, the research aimed to identify the efficiency of the develop-
ment performance of the agricultural sector during the period (1998-2017), 
through studying the development The economic growth rate of the agricultural 
sector in Egypt, estimation of indicators of the efficiency of both agricultural in-
vestments, agricultural foreign trade, agricultural labor force.  

Where the research relied on descriptive and quantitative analysis methods, 
through the use of simple regression models in the logarithmic half image to es-
timate general time trend models, in addition to some indicators of the efficiency 
of both agricultural investment, agricultural foreign trade and the agricultural 
workforce), the research has reached the following results: 

1- The agricultural sector has gone through periods of economic stagnation 
during the years (2000, 2003, 2004, 2008, 2011, 2017), while it has experienced 
periods of economic expansion during the rest of the study years.  

2- With regard to indicators of agricultural investment efficiency at fixed 
prices during the study period, it was found that the employment factor reached a 
maximum of about 0.238 pounds in 1999, and also reached below 0.041 pounds 
in 2011 during the study period. The significance of the estimated model was not 
statistically confirmed, and the annual investment rate decreased, with an annual 
rate of decrease of about 7.3%. Statistical confirmation of the estimated model 
was significant.  

3- With regard to indicators of agricultural foreign trade efficiency during 
the study period, it has been shown that the agricultural export strength index and 
the degree of agricultural openness and the annual agricultural coverage rate have 
increased at an annual increase rate of about 9.7%, 5.9% and 5.2% for each of 
them, respectively. Statistically, the morale of the model estimated for them. 
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4- With regard to indicators of agricultural labor efficiency during the study 
period, it has been shown to increase the value of the productivity of the agricul-
tural worker annually with an annual increase rate of about 2.2%. Estimated 
model significance.  

Accordingly, the research recommends the necessity of paying attention to 
the agricultural sector through increasing the volume of investments directed to 
this sector, developing agricultural exports and raising the efficiency of agricul-
tural labor.  

  


