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أثر االصالح االقتصادي في انتاج وانتاجية محصول القمح "مصر إنموذجاً" لممدة
2001-1191

م.د غسان ابراهيم احمد الـ طعوس
الممخص :

جامعة نوروز  /كمية االدارة واالقتصاد

يعد التثبيت االقتصادي والتكيف الييكمي من أىم البرامج التي تولييا السياسات االقتصادية في

البمدان النامية والعربية عمى وجو الخصوص أىمية كبيرة حيث تتناول معالجة االختالالت الييكمية عمى

مستوى القطاعات االقتصادية  ،وفي ىذه الدراسة تم التركيز عمى معالجة االختالالت التي تنتاب

القطاعا ت الزراعية العربية  ،وتم اختيار مصر ألنيا تعد من أكثر بمدان الوطن العربي عناية بالقطاع
الزراعي  ،كما تم االعتماد عمى النموذجين المتمثمين باإلنتاج واإلنتاجية لمحصول القمح  ،كما تم

اختيار المتغيرات التي يرى فييا الباحث انيا أكثر المتغيرات تأثي اًر عمى المتغير المعتمد  ،وبحسب

األولوية التي تولييا ىذه البمدان في معالجة االختالالت االقتصادية في قطاعاتيا الزراعية برزت
تباينات ممحوظة في طبيعة التعامل مع ىذه االختالالت عمى إنيا إحدى المشاكل التي تعيق ظاىرة

النمو  ،وكان لمعالجة ىذه االختالالت ىدف لتحقيق االكتفاء الذاتي من ىذا المحصول االستراتيجي.

The impact of economic reform in the production and productivity
)of wheat crop, 'Egypt is a model' for the period(1979-2009
Abstract:
The Economic stabilization and structural adjustment is one of the most
important programs for economic policies in developing and Arab countries in
particular. The study focused on tackling the imbalances in the Arab
agricultural sectors. Egypt was chosen as one of the most important Arab
countries in the agricultural sector.
The models that have been relied on are the typical production and
productivity of the wheat crop, The variables chosen by the researcher were
chosen as the most influential variables on the dependent variable. According
to the priority given by these countries in addressing the economic imbalances
in their agricultural sectors, there have been significant differences in the
nature of dealing with these imbalances as one of the problems that hinder the
phenomenon of growth, and to address these imbalances was a goal of selfsufficiency of this strategic crop.
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المقدمة:
لمقطاع الزراعي أىمية بالغة في اقتصاديات الدول عامة  ،واقتصاديات الدول النامية خاصة ،

لذلك يعد ىذا القطاع لمعديد من البمدان النامية من قطاعات السمع القابمة لمتداول التجاري  ،ومساىم

أساسي لمعائدات من الصادرات  ،وان أي اختالل ىيكمي سيكون لو األثر البالغ في الزراعة من جانب

 ،والقطاعات األخرى من جانب آخر  ،لذلك أطمق مصطمح التكيف الييكمي عمى معظم البرامج
األساسية الخاصة بسياسة إصالح االقتصاد الكمي  ،التي انتيجتيا الدول النامية في عقد الثمانينيات

مستخدم ًة المعونات المالية الخارجية الممنوحة من المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك
الدولي  ،ويعد االقتصاد بحاجة لإلصالحات الييكمية حينما تعاني بنيتو من التشوىات االقتصادية ،
والسيما الكمية  ،مثل ميزان المدفوعات والموازنة العامة وأخرى غيرىا.

تطمققق اإلصققالحات االقتصققادية عمققى مجموعققة السياسققات االقتصققادية المعمنققة مققن المنظمققات

الدوليققة مثققل صققندوق النقققد والبنققك الققدوليين  ،وتتمثققل سياسققة الصققندوق بسياسققات االسققتقرار التثبيققت ،
وتوصقف سياسقات االسقتقرار بسياسقات إدارة الطمقب  ،وىققي سياسقات انكماشقية قصقيرة المقدى تعمقل فققي

جانب الطمب  ،وتستخدم أدوات السياسة المالية والنقدية من أجل تحقيق جممة من األىداف االقتصقادية
أىميققا خفققض التضققخم  ،وتحسققين وضققع مي قزان المققدفوعات  ،والموازنققة العامققة  ،والسققعي لموصققول إلققى
حالققة الت قوازن العققام  ،وبمققا أنققو ال يمكققن زإلققادة اإلنتققاج الز ارعققي المحمققي فققي المققدى القصققير  ،فانققو مققن
الضققروري اتبققاع ىققذه السياسققة مققن أجققل عمميققة التقوازن العققام  ،وتققؤدي ىققذه السياسققات عنققد نجاحيققا إلققى
تييئة االقتصاد لعممية التكيقف الييكمقي التقي تحفقز جانقب العقرض  ،وترمقي إلقى إحقداث تغيقرات ىيكميقة

فققي االقتصققاد عققن طرإلققق آليققة السققوق وحرإلققة التجققارة  ،واج قراء عمميققات الخصخصققة  ،وتغي قرات سققعر

الصرف واالصالحات االقتصادية األخرى التي تقؤدي فقي النيايقة إلقى زإلقادة العقرض المحمقي مقن السقمع
والخدمات المنتجة .وتقوم غالبية الدول النامية منيا مصر العربية حالياً بتطبيق بقرامج شقاممة لالصقالح

االقتصادي والتصحيح الييكمي سواء بتموإلل ذاتي أو بمسقاعدة مؤسسقات التموإلقل الدوليقة أو اإلقميميقة ،
وتتمثققل االخققتالالت الييكميققة فققي القطققاع الز ارعققي العربققي بارتفققاع األىميققة النسققبية لمعالقققة بققين النققاتج

المحمي الزراعي إلى إجمالي الناتج المحمي.

أهمية البحث:

تبققرز أىميققة البحققث مققن خققالل أثققر االصققالحات االقتصققادية فققي اإلنتققاج واإلنتاجيققة الزراعيققة ،

والسققيما فققي مصققر العربيققة التققي تظيققر فييققا الحاجققة إلققى إجققراءات تصققحيحية السققتعادة آليققة التصققرف
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الرشق ققيد فق ققي الم ق قوارد االقتصق ققادية لممق ققديات الزمنيق ققة المختمفق ققة  ،وامكانيق ققة الوصق ققول إلق ققى حالق ققة الت ق قوازن

االقتصادي الزراعي من خالل برامج الصندوق والبنك الدوليين.
مشكمة البحث:

تشققير مشققكمة البحققث إلققى أن العديققد مققن االقتصققادات فققي البمققدان الناميققة والسققيما العربيققة منيققا

تعققاني إنتاجيتيققا الزراعيققة مققن قص ققور  ،والسققيما تمققك التققي تح ققدثيا إدارة الطمققب فققي األجققل القص ققير ،

وبعب ققارة أخ ققرى أن القط ققاع الز ارع ققي التص ققديري يع ققاني م ققن إش ققكاليات ف ققي ظ ققل سياس ققات ص ققندوق النق ققد

الدولي.

هدف البحث:
ييققدف البحققث إلققى قيققاس مققدى تققأثير االصققالحات االقتصققادية التثبيققت والتكيققف فققي اإلنتققاج
واإلنتاجية الزراعية لمصر  ،والتعرف عمى العوامل التي تسيم في حدوث االختالل فقي القطقاع الز ارعقي

الذي يعد المصدر الرئيس لمصر في تكوإلن الناتج المحمي اإلجمالي.
فرضية البحث:

تعتم ققد ى ققذه الد ارس ققة عم ققى فرض ققية مفادى ققا ان اإلص ققالحات االقتص ققادية ف ققي البم ققدان النامي ققة ،

والسققيما العربيققة منيققا فققي ظققل التغي قرات االقتصققادية ذات تققأثيرات سققالبة فققي مجققال اإلنتققاج واإلنتاجيققة
الزراعية لممحاصيل الرئيسة في األجل القصير  ،ولكن من المتوقع أن تكون ذات آثقار ايجابيقة ممموسقة

في األجل الطوإلل.
منهج البحث:

يسعى البحث إلى قياس مدى تأثير اإلصالحات االقتصادية التي يقدميا صقندوق النققد والبنقك

الدوليين لمصر في القطاع الز ارعقي  ،وفقي إنتقاج وانتاجيقة القمقح بالتحديقد  ،حيقث تشقتمل الد ارسقة عمقى

جانبين  ،األول يمثل األسس والعالقات النظرإلة مقن خقالل عقرض الد ارسقات السقابقة والعقرض المرجعقي

 ،أما الجانب الثاني فيمثل الجانب التطبيقي  ،حيث اشتمل عمى استخدام الطرق واألسقاليب اإلحصقائية
والقياسية لموصول إلى النتائج األكثر واقعية والتي عمى أثرىا يمكن اتخاذ التوصيات المناسبة.

أوال  :االستعراض المرجعي

تعددت األبحاث والدراسات النظرإلة والتطبيقية التي ليقا صقمة بموضقوع اإلصقالح االقتصقادي ،

وقد صدر العديد منيا من خالل صندوق النقد القدولي والبنقك القدولي والمنظمقات الدوليقة األخقرى  ،لكقن
من الواضح ان الدراسات المتعمقة باقتصاديات البمقدان العربيقة  ،ليسقت كثيقرة  ،والسقيما التقي تبحقث فقي

موضوع اإلصالح االقتصادي وأثره في اإلنتاج الزراعي  ،إذ ان ىذه الدراسات غالباً ما تيتم بتبرإلقر أثقر
100

جامعة تكريت  -كلية اإلدارة واالقتصاد  /مجلة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية  /المجلد  / 1 -العدد – 2017 / 37

سياسققات اإلصققالح االقتصققادي فققي القطققاع المققالي أو النقققدي  ،أو قطققاع التجققارة الخارجيققة  ،أو تيققتم

بإظيار اثر ىذه السياسقات فقي تطقور ظقاىرة اقتصقادية معينقة كالتضقخم أو البطالقة أو سقعر الصقرف ،

أو المديونيققة الخارجيققة لكنيققا نققاد اًر مققا توجققد د ارسققة تبحققث فققي أثققر اإلصققالحات االقتصققادية فققي القطققاع

الزراعي لبمد عربي مثل مصر .وفيما يمي استعراض لنتائج أىم البحوث في حقل الدراسة:

 -1قـدم  ، )Norton Roger, 1992بحثقاً بعنقوان " التكامقل فقي السياسقة الزراعيقة الغذائيقة مققع
سياس ققة االقتص ققاد الكم ققي"  .تن ققاول اس ققتخدام بم ققدان أمرإلك ققا الالتيني ققة لبق قرامج التكي ققف الييكم ققي ف ققي بداي ققة

الثمانينيقات  ،ومقن ثقم تفسقير تققأثير ىقذه التغيقرات عمقى القطقاع الز ارعققي وسياسقات الغقذاء بقدأً مقن تققأثير
سياسات االقتصاد الكمي عمى األسعار الزراعية  ،ونمو اإلنتاج الزراعي وسياسات الغذاء  ،وتقأثير ذلقك

عمققى االكتفققاء الققذاتي  ،واسققتجابة السققعر ومققن ثققم طققرح مسققألة االحتكققار الخققاص والعققام  ،وحساسققية
العرض الزراعي ودور أسعار الفائدة في التنمية الزراعية  ،ودور الدولة في القطاع الزراعي كمقا اشقارت

الد ارسقة القى ان ىنقاك تغييق اًر ممموسقاً وبشقكل ايجققابي فقي القطقاع الز ارعقي نتيجقة تطبيقق بقرامج المواءمققة
في الثمانينيات في بمدان أمرإلكا الالتينية.

وأخي ار عالج البحث بالتفصيل مميزات السياسة التي تحسن تكامل الزراعة مقع سياسقات االقتصقاد الكمقي

استخدمت الدراسة طرإلقة التحميل العممي المستند إلى النظرإلة االقتصادية.

 -2وأجرى  ، )Ernest J. Wilson, III, 1993دراسة بعنوان " الدعم الفرنسقي لبرنقامج التضقبي

الييكمققي فققي أفرإلقيققا"  .فقققد أختمققف الققدعم الفرنسققي لإلصققالح االقتصققادي فققي أفرإلقيققا فققي الماضققي عققن
بق قرامج الواليق ققات المتحقققدة والبن ققك القققدولي .إن المنق ققادين بالتقققدخل الفرنس ققي والسياسقققات االجتماعيقققة فقققي

الثمانينيات كانت تعني مقاومة قصر وضع الحمول في السوق عمقى البمقدان األفرإلقيقة  ،ولكقن فقي نيايقة

الثمانينيات  ،أقترب معظم المانحين في دعميم لمضب الييكمي منيا فرنسا من البقرامج العامقة  ،إال أن
ىنققاك اختالفققات ال ت قزال مسققتمرة بخاصققة فققي التخصققيص  ،والسياسققة الزراعيققة والتوجققو باتجققاه شققرو

المساعدات.

إذ أن فرنسا توجيت نحو التضبي واإلقراض كتمك الموجودة في البنك الدولي وأمرإلكا  ،فقي حقين يركقز

ىذا البحقث عمقى التمحقور السياسقي فقان اإلصقالحات كانقت بسقبب اسقتغالل أكثقر القدول األفرإلقيقة التقي
كانققت مس ققيطرة عميي ققا فرنس ققا  ،وان مجم ققل التمح ققور االقتصققادي والسياس ققي ى ققو تح ق ةقد لم ققرواب التقميدي ققة
والفرنس ققية م ققع المس ققتعمرات الس ققابقة  ،فرغب ققة فرنس ققا باالحتف ققاا بمس ققتعمراتيا القديم ققة دفعتي ققا إل ققى تق ققديم

القروض لمدول األفرإلقية  ،في حين ىناك عوامل تضغ عمقى فرنسقا الحتضقان المقنيج القدولي  ،كقذلك
ىنققاك مققن يققدفعيا لمقاومتيمققا والمتمثققل بموقققف فرنسققا التقميققدي بتققدخل الدولققة فققي االقتصققاد مققع حكومققة
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اشققتراكية  ،وإلتوقققع أن يكققون ىنققاك سققبب يجعققل فرنسققا تقققاوم فققرض التحرإلققر االقتصققادي عمققى الققدول
المرتبطة بيا.

 -3وأجرى  )Baffes and Gautam, 1996بحثاً عن " استجابة األسعار وكفاءتيقا وأثقر الضقب

الييكم ققي ف ققي المحاص ققيل ف ققي مص ققر"  .إذ أش ققار إل ققى دور األس ققعار وت ققأثير اإلص ققالحات الييكمي ققة الت ققي
اتخققذتيا الحكومققة المصقرإلة عققام  1986عمققى منتجققي خمسققة محاصققيل رئيسققة  ،وتشققير النتققائج إلققى أن

البرامج كانت ليا أث اًر ايجابياً عمى الرفاىيقة لمنتجقي محاصقيل مفقردة مقيمقة عمقى أنيقا الكسقب فقي كفقاءة

اإلنتاج  ،كما وجد أن ربحية المحاصيل عالية االستجابة مقارنة بأسعار المدخالت والمخرجقات .وتشقير
النت ققائج إل ققى أىمي ققة األس ققعار المس ققتندة عم ققى آلي ققة الس ققوق ف ققي التط ققور الز ارع ققي  ،وترت ققب عم ققى ذل ققك ان
وضققعت سياسققات الز ارعققة المص قرإلة والض قرائب عمققى اإلنتققاج  ،وأسققيمت بالمعونققات عمققى المققدخالت ،

وكققان صققافي التققأثير لمضقرائب الكميققة عمققى القطققاع الز ارعققي سققمبياً فققي األجققل القصققير  ،وبغققض النظققر
عققن الفتقرة القصققيرة التققي مققرت منققذ بدايققة تطبيققق بقرامج التغييققر وسقرإلان مفعوليققا  ،إال ان النتققائج الكميققة

تشققير إلققى ان البرنققامج كققان لققو تققأثير مرغققوب ومؤكققد رفاىيققة المنققتج ألربعققة مققن المحاصققيل الخمسققة

المدروسة  ،وىي قصب السكر والقمح واألرز والذرة  ،في حين كقان تأثيرىقا مختمقف فقي القطقن  ،وربمقا
تعود النتيجة األخيرة إلى التحرإلر الجزئي ألسعار القطن عمى عكس التحرإلر الكمي لممحاصيل األخرى.

وان النتائج الميمة التي تظير ىي توكيد سياسة األسعار عمى أنيا آلية تطوإلر ميمة وان كانقت بنطقاق

محققدود  ،وفققي منطقققة التوسققع تظيققر النتققائج ان ىنققاك نطاق قاً لكسققب الكفققاءة مققن خققالل إ ازلققة تشققوىات
السوق  ،والسماح بالتخصيص األمثل لمموارد  ،وىناك استنتاج ميم ىو ان اإلصالحات التي ترتب مع
ىكققذا سياسققات يجققب ان تكققون متكاممققة وليسققت جزئيققة لموصققول إلققى اإلمكانيققات الواسققعة  ،وربمققا يكققون
لمتطبيق الجزئي اثر غير مرغوب بو كما ظير في حالة القطن.

 -4كما قدم  )David E. Sahn and others, 1996د ارسقة حقول " سقعر الصقرف والسياسقات

الماليققة والزراعيققة فققي أفرإلقيققا"  ،وأشققار إلققى ان التجققارة وسققعر الصققرف واصققالحات سياسققات قطاعققات
مالية وزراعية ىي من االتجاىات الرئيسة في برامج التضبي الييكمي في أفرإلقيا  ،وتشير نتقائج البحقث

إلى ان إصالح التجارة وأسعار الصرف ترتبطان بانخفاض كبير في الفوائض التجارإلة  ،وان التخفقيض

فققي األسققعار النسققبية يعققد لصققالح الفق قراء س قواء فققي الرإلققف أو الحضققر  ،وان خفققض ض قرائب محاصققيل
التصدير يسيم في تحسقين دخقل الفققراء  ،كمقا ان تحرإلقر محاصقيل الغقذاء المحميقة لقن يقؤدي إلقى زإلقادة

فققي سققعر الش قراء لمسققمع الجافققة كققالحبوب ألغمققب األسققر منخفضققة الققدخل  ،وأن لسياسققات التكيققف فققي
أفرإلقيا تأثير عمى الفقراء  ،حيث إن اغمبيا تعيد توزإلع دخميقا الحقيققي لتكقون مفيقدة حقدياً لمفققراء  ،وىقذا
102

جامعة تكريت  -كلية اإلدارة واالقتصاد  /مجلة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية  /المجلد  / 1 -العدد – 2017 / 37

ال يعني انو ليس ىنالك خاسر نتيجقة اإلصقالحات االقتصقادية  ،إذ إن بعقض فققراء المنقاطق الحضقرإلة

معرضققون لمخسققارة  ،ومققن الواضققح أن ىققذه السياسققات لققم تولققد نمقواً اقتصققادياً سقرإلعاً  ،ممققا ترتققب عميققو

عدم إسيامو في خفض الفقر  ،وكثيق اًر مقن الد ارسقات اىتمقت بمقارنقة مقا قبقل اإلصقالح ومقا بعقده  ،بقدالً
مما تناقش بمنيج مع اإلصالح أو بدونو.

 -5وأجــرى ســمطان )2009 ،أيض قاً بحث قاً بعن قوان " اثققر اإلصققالحات االقتصققادية فققي الفقققر  ،د ارسققة
مقارنة"  ،اشتممت عمى أربعة فصول تضمنت الثالثة األولى الجانب النظري  ،كما أظيرت الدراسة ان
اإلصالحات االقتصادية سوف تكون ذات اثر سمبي في الفقراء  ،وبخاصة عند تطبيق سياسات التثبيت

االقتصادي  ،نتيجة التدابير االنكماشية المتخقذة مثقل التحقويالت الحكوميقة لمفققراء  ،وتخفيضقات العممقة
التي تؤدي إلى زإلقادة أسقعار السقمع المسقتوردة  ،وزإلقادة البطالقة التقي تقؤدي إلقى انخفقاض االسقتخدام فقي

القطاع العام  ،وأكدت أن تناقص الصناعات المحمية سوف يؤدي إلى تحمل الفقراء أعباء أخرى  ،ومن
المؤمقل ان سياسقات التكيققف الييكمقي سقوف تققؤدي إلقى تخفققيض الفققر .وتوصقمت الد ارسققة إلقى ان ىنققاك

آثققا اًر سققمبية عمققى الفقققر ج قراء اإلصققالحات االقتصققادية المتبعققة فققي األجققل القصققير والمتمثمققة بانخفققاض

نصيب الفرد من الناتج المحمي اإلجمالي الذي يؤدي إلى ارتفاع معدالت الفققر  ،وانيقا كانقت ذات آثقار

ايجابيققة عمققى الفقققر فققي األجققل الطوإلققل  ،ومققن الواضققح أن اإلصققالحات االقتصققادية الكميققة أو القطاعيققة
ىي جزء من الحل لمشاكل الفقر في أفرإلقيا فحسب  ،وسياسات التكيف الييكمي كانت صعبة االستدامة

 ،وبعض البمقدان شقيدت نمقواً اقتصقادياً سقرإلعاً  ،وعمقى القرغم مقن أن بحثقو حقول السياسقات االقتصقادية
المرتبطققة بضققب اإلق قراض لققم تجققد تققأثيرات سققمبية عمققى األسققر الفقي قرة فققي أفرإلقيققا  ،إال أنيققا تقتققرح أن
اإلصالحات الكمية والسياسية ىي بحد ذاتيا غير كافية لخفض واسع لمفقر وتعجيل النمو.

ثانياً  :توصيف النموذج االقتصادي

يعرف النمقوذج بأنقو منظومقة مقن العالققات بقين المتغيقرات االقتصقادية  ،الغقرض منيقا وصقف

طبيعة تمك العالققات بصقورة خاليقة مقن التفاصقيل الوصقفية والتعقيقدات بخيقت وفقتح

19 :2002 ،

وقد اعتمد االقتصاديون في تكوإلن نظرإلاتيم عمى الفروض التي كانوا يسقتخدمون مضقامينيا مقن حققائق

المجتمع  ،ويفسرون ىذه النظرإلات باستخداميم التحميل المنطققي  ،وبمقرور القزمن توصقل االقتصقاديون

ال ققى قق قوانين مكن ققتيم م ققن تفس ققير طبيع ققة ى ققذه المتغيق قرات االقتص ققادية ف ققي ص ققورة النم ققوذج االقتص ققادي ،
وظيققرت الحاجققة بعققد ذلققك الققى اختبققار النظرإلققة االقتصققادية لمعرفققة صققحتيا باسققتخدام قققيم عدديققة تفسققر

الطرإلقققة التققي تسققمك معيققا المتغيقرات وتتنبققأ بيققا  ،وبعققد ذلققك اسققتخدمت الرمققوز الرإلاضققية كوتسققيانيس،

 . 11 :1991ثققم ظيققر االقتص قاد القياسققي  ، Econmetricsكمققا عرفققو  Samuelsonبأنققو فققرع مققن
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عمققم االقتصققاد الققذي يبحققث فققي التحميققل الكمققي لمظ قواىر االقتصققادية الحقيقيققة مسققتعيناً بتطققور الطققرق

االحصائية.

ان بنققاء أنمققوذج عبققارة عققن التعبيققر عققن النظرإلققة االقتصققادية فققي شققكل معادلققة او مجموعققة مققن

المعادالت  ،لذا تعد ىذه المرحمة ىي اولى مراحل نمقاذج االقتصقاد والسياسقة وأىميقا  ،حيقث يقتم تحديقد
متغيقرات النمققوذج التققي تقسققم عمققى متغيقرات داخميققة والتققي تتحققدد قيميققا مققن خققالل النمققوذج  ،ومتغيقرات

خارجية مستقمة تحدد قيميا خارج النموذج  ،كما يتوقف نوع الصيغة لمعادلة ما خطية او غير خطية

عمى ما تقترحو النظرإلة االقتصادية او ما يوحي بو شكل انتشار النقا او ما أثبتتقو الد ارسقات التطبيقيقة
السابقة  ،كما يتحدد في ىذه المرحمة اشارة المعممة وحجميا باالستناد الى النظرإلة االقتصقادية حقاجي،
. 23-22 :2002

اعتمقدت الد ارسققة ىققذه عمققى المقارنققة بققين فتقرتين مققا قبققل االصققالح االقتصققادي وبعققده لممتغيقرات

نفسققيا لبيققان اثققر تبنققي البقرامج فققي المتغيققر المعتمققد  ،ومقققدار التغيقرات فققي ىققذه العوامققل وتعكققس أىميققة

إنتاج وانتاجية القمح في تحقيق االكتفاء الذاتي منو في مصر موضوع البحث.
 -1تحديد البيانات المطموبة

ان البيانقات االقتصقادية تتكققون مقن صققنفين مقن البيانققات ىقي بيانققات المقطقع العرضققي

 : Cross section dataوفققي ىققذا النمققوذج مققن البيانققات يكققون لققدينا مشققاىدات بشققكل
وحدات مفردة لمدة معينة من الزمن  ،مثال ذلك بيانقات دخقول المسقتيمكين او نفققاتيم الغذائيقة.

امقا الصقنف الثقاني فيقي بيانقات السالسقل الزمنيقة  ، Time Series Dataوفقي ىقذا النقوع

مققن البيانققات يكققون لققدينا مشققاىدات خققالل مققدة زمنيققة  ،وسققوف نسققتخدم فققي ىققذا البحققث بيانققات
السالسققل الزمنيققة لمفتقرة  2009-1979وسققيتم االعتمققاد عمققى معادلققة االنحققدار المتعققدد التققي
تأخذ الشكل اآلتي

إذ تمثل  :Yاإلنتاجية بالنسبة لمقمح.

Y=B0+B1X1+B2X2+B3X3+B4X4+B5X5+Ui

ويشققير  :X1إلققى نصققيب اليكتققار مققن العمققل الز ارعققي ،ومققدى مسققاىمتو فققي انتاجيققة القمققح فققي

مصر.

أمققا  :X2االسققمدة الكيمياويققة المعبققر عنيققا بالمققادة الفعالققة فحسققب ومققدى تأثيرىققا فققي المتغيققر

المعتمد.
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لميكتار

و :X3التكنولوجيققا الميكانيكيققة المتمثققل الحاصققدات والجقرارات والمعبققر عنيققا بققالقوة الحصققانية
التي تشير الى مدى التحديث الذي دخل في القطاع الزراعي ودوره في تغيير االنتاجية.

و  :X4الس ققعر المحم ققي لمقم ققح بال ققدوالر االمرإلك ققي إذ إن ارتفاع ققو يع ققد ع ققامالً محفق ق اًز لممنتج ققين

الزراعيين

في زإلادة انتاجيتيم من القمح وتحسينيا.

و :X5نم الحماية اىمية نسبية الذي يمثل مدى حماية ىذا المحصول من الدولة.

كما ان  :Y1تمثل اإلنتاج من القمح وىي متغير مستجيب.

 :X1المساحة المزروعة باليكتار.
 :X2سعر الفائدة.

 :X3سعر الصرف.
 :X4نسبة العجز او الفائض الكمي الى الناتج المحمي االجمالي.
 :X5الرقم القياسي لتطور العمل الزراعي لميكتار.
 :X6السعر المحمي لمسنة السابقة لمقمح بالدوالر.
 :X7السعر العالمي لمقمح بالدوالر.
 :X8االنتاجية المقدرة.

اعتمدت ىذه الدراسة عمى المقارنة بين فترتين ما قبل االصقالح وبعقده وذلقك بالنسقبة لممتغيقرات

نفسيا لبيان أثر تبني برامج االصالح االقتصادي في انتاج وانتاجية القمح في مصر  ،ومقدار التغيرات
في ىذه المتغيرات التي تعكس نم التغيقر فقي نسقبة مسقاىمة إنتقاج وانتاجيقة القمقح فقي تحقيقق االكتفقاء

الذاتي.

 -2مصر التي اعتمدت عمى برامج اإلصالح االقتصادي:
تعد الز ارعقة فقي مصقر دعامقة أساسقية لمبنيقان االقتصقادي واالجتمقاعي اذ تسقيم بنحقو %19
مققن النققاتج المحمققي االجمققالي كمعققدل لممققدة  ، 1997-1978ممققا يجعققل قضققية األمققن الغققذائي فققي

مصر أساساً الستقرار معيشة المجتمع المصري  ،فضالً عن كون مصر من المناطق الجافة من حيقث
تسقاق األمطقار  ،إذ يصقبح الققري ىقو الوسقيمة الوحيقدة النتققاج المحاصقيل  ،فقان  %99مقن األ ارضققي
في مصر اراضي مروية منظمقة األغذيقة والز ارعقة ل مقم المتحقدة ، 20 :1996 ،مسقتندة إلقى الطاققة

التخزإلنيققة الكبي قرة لشققبكة الققري التققي كونققت درع قاً واقي قاً مققن الجفققاف  ،وتنققتج مصققر المحاصققيل الزراعيققة

الغذائيققة االسققتراتيجية المنظم قة العربيققة لمتنميققة الزراعيققة  352-351 :1996 ،منيققا القمققح  ،فض قالً
عن المحاصيل الزراعية التي تمثل ركناً اساسياً في اقتصادىا القومي  ،وقد حاولت مصقر النيقوض فقي
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العمميققة التنمويققة بشققكل عققام  ،لققذا فقققد اعتمققدت عمققى بقرامج التكيققف الييكمققي بالتعققاون مققع صققندوق النقققد

الدولي عام  1991كرإلم. 391 :2005 ،

 -3تحميل انتاجية القمح في مصر وتقديرها:

أ -تقدير نتائج التحميل لمنموذج الكمي إلنتاجية القمح في مصر بشكل كامل:
تققم تقققدير معممققات المتغيقرات  ،ولعققدم تجققاوز بعققض االختبققارات االحصققائية قمنققا باختبققار الدالققة

ذات التققدير لممتغيقرات االكثقر معنويققة  ،وبصقيغ رإلاضقية مختمفقة إذ اختيققرت الدالقة الخطيقة النيقا مثمققت
النموذج افضل تمثيل كما يمي:

Y = 9696-43485X2+3622X3

D.W = 1.00

إذ إن:

)(8.87

)(-3.77

F*= 39.33

=T

R2 = 76.9 %

 = Yاإلنتاجية من القمح كيموغرام/ىكتار .

 = X2صافي القيمة الفعالة لمسماد كيموغرام/ىكتار

 = X3استخدام القدرة لممكائن الزراعية بالوحدات الحصانية .
وقققد تققم اختيققار الصققيغة الخطيققة كأفضققل صققيغة مثمققت الدالققة  ،وعكسققت قيمققة  Tالمحسققوبة

معنوية كل من المتغيرات  ، X3, X2ولم تظير معنوية المتغيرات األخرى لعدم تأثيرىا في النموذج ،

كمققا قققدرت قيمققة  R2المصققححة بنحققو  %76.9وىققي نسققبة مققا فس قرتو المتغي قرات المسققتقمة فققي المتغيققر

المعتم ققد المتمث ققل بإنتاجي ققة القم ققح ف ققي ح ققين ان التغيق قرات األخ ققرى ق ققد تع ققود إل ققى ع ققدم اس ققتخدام الحزم ققة
النموذج في صورتو الكاممة:

* Y = 882 – 235X1-39927X2+2898X3+3.18X4+661X5.
)(1.00

)(0.47

)) (4.45

D.W = 0.791

إذ إن:

 = Yاإلنتاجية من القمح كيموغرام/ىكتار .
 = X1العمل الزراعي لميكتار
 = X2صافي القيمة الفعالة لمسماد كيموغرام/ىكتار .
 = X3استخدام القدرة لممكائن الزراعية بالوحدات الحصانية .
 = X4السعر المحمي لمسنة السابقة لمقمح بالدوالر

 = X5نم الحماية أىمية نسبية .
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البايموجية بشكل صحيح والمتمثمة بالتوليفة المثمى من السماد واالستخدام الصحيح لمتكنموجيا الميكانيكية

ض ققمن الس ققياقات العممي ققة الت ققي م ققن ش ققأنيا ان تزإل ققد م ققن إنتاجي ققة المحص ققول  ،كم ققا أظي ققرت قيم ققة F

المعنويقة الكميقة لمنمققوذج  ،أمقا قيمقة  D.Wفقققد كانقت فقي منطقققة عقدم التأكقد الموجبققة وىقي اققرب إلققى

القبققول منيققا إلققى ال قرفض .كمققا اجققري اختبققار كاليققن وتبققين خمققو النمققوذج مققن مشققكمة االرتبققا الخطققي
المتعدد بين المتغيرات المستقمة.

كما ينبغي التأكيقد عمقى ان إشقارة المعممقات تعقد مقن اىقم االختبقارات االقتصقادية التقي يمكقن ان

نستخمص منيا نم العالقات لممعممقات  ،ويعقد اسقتخدام التحميقل االحصقائي لمعوامقل المقؤثرة باالنتاجيقة
الزراعية من االتجاىات التي توحي بيا المفاىيم االقتصادية  ،فقد تبين ان زراعة القمح في مصر تتقأثر

بشكل فعال بمتغيرإلن فحسب ىما االسمدة الفعالقة المعبقرة عقن المتغيقرات الكيمياويقة  ،والققوى الحصقانية

المعبرة عن التكنولوجيا الميكانيكية.

إذ تعد إشارة معممة  X2األسمدة الفعالة السالبة غير المنطقية من الناحية االقتصقادية  ،التقي

تش ققير إل ققى العالق ققة العكس ققية ب ققين المتغي ققر المعتم ققد والمتغي ققر المس ققتقل  ،حي ققث بمغ ققت مرون ققة األس ققمدة
الكيمياوية  %-1.047يعني ذلك ان زإلادة االستخدام من األسمدة الكيمياوية بمقدار  % 1سوف يؤدي

ذلك إلى االنخفاض في إنتاجية القمح بمقدار  ، %1.047وعمى الرغم من عقدم منطقيقة ىقذه النتيجقة ،

لكقن ربمقا يعقود ذلقك إلقى عققدم تحميقل التربقة لمعرفقة مكوناتيقا العضققوية والقذي سقيؤثر سقمباً عمقى انتاجيققة

القمح.

كمقققا عكسق ققت إشق ققارة معممق ققة  X3التكنولوجيق ققا الميكانيكي ققة نم ق ق العالقق ققة الموجب ققة وىق ققذا يتفق ققق

والمف ققاىيم االقتص ققادية  ،حي ققث بم ققغ معام ققل المرون ققة  ، %1.50ويعن ققي ذل ققك ان زإل ققادة االس ققتخدام م ققن
التكنولوجيا الميكانيكية المتمثل بالحاصدات والج اررات بمقدار  %1سوف يؤدي إلى زإلادة إنتاجية القمقح
بالمقققدار المققذكور ،وربمققا ان ىققذه األىميققة الموجبققة قققد جققاءت نتيجققة ان الز ارعققة المص قرإلة تتسققم بكثافققة

العمل  ،ومن ثم فان استبدال العمل بالتكنولوجيا الزراعيقة يققود إلقى تحسقن مممقوس فقي متغيقر اإلنتاجيقة

لمحصققول القمققح .فض قالً عققن ان ىنققاك تغي قرات تكنولوجيققة لققيس ليققا عالقققة بالعمققل مثققل المسققتحدثات

البايموجية  ،وتحسين أصناف القمح المزروع وأخرى غيرىا التي اعتمدت عمييا الزراعة المصرإلة بصقورة
واسعة خالل العقدين الماضيين.

ب -تقدير نتائج التحميل لممنوذج الكمي إلنتاجية القمح في مصر قبل اإلصالح االقتصادي:
بإستخدام النموذج المقترح تم تقدير المتغيقرات األكثقر أىميقة وذات معنويقة مؤكقدة التقي تجقاوزت

االختبارات اإلحصائية والقياسية واالقتصادية بالصورة اآلتية:
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Y = -2245 +9217X1+862X5

)(4.79

F*=51.01

D.W=1.91

إذ إن:

)(6.74

=T

R2 = 71.7%

 = Yاإلنتاجية من القمح كيموغرام/ىكتار .
 = X1العمل الزراعي  /ىكتار.

 = X5نم الحماية أىمية نسبية .
وقد تم اختيار الصيغة الخطية ألنيا مثمت الدالة أفضل تمثيل  ،كما عكست قيمة  Tالمحسقوبة

معنوية كل من  X1, X5ولم تظير معنوية المتغيقرات األخقرى  ،وبمقغ معامقل التحديقد المصقحح نحقو
 %71.7وىقي نسققبة مققا فسقرتو المتغيقرات المسققتقمة مقن التغيقرات فققي المتغيقر المعتمققد  ،وكققذلك أظيققرت

قيمة  Fالمعنوية الكمية لمدالقة  ،أمقا قيمقة  D.Wفققد أكقدت خمقو النمقوذج مقن مشقكمة االرتبقا القذاتي.

وتظير إشارة المعممقات المعقاني االقتصقادية التقي يمكقن ان نسقتخمص منيقا العالققات الداليقة المقذكورة ،

وتعقد إشقارة معممقة  X1العمقل الز ارعققي موجبقة وتشقير القى ان الزإلقادة فققي العمقل الز ارعقي سقوف يققؤدي

الققى زإلققادة انتاجيققة القمققح  ،وقققد بمققغ معامققل المرونققة  ، %1.5التققي تعنققي ان الزإلققادة فققي العمققل الز ارعققي
بمقدار  %1سوف يؤدي الى زإلادة االنتاجية بنحقو  ، %1.5امقا اشقارة معممقة  X5والمعبقرة عقن نمق

الحماي ققة فق ققد تب ققين اني ققا موجب ققة االتج ققاه وذات اث ققر ايج ققابي ف ققي انتاجي ققة القم ققح ف ققي مص ققر قب ققل عممي ققة

االصققالح اذ قققدرت مرونتيققا بنحققو  %0.27وىققذا يعنققي ان زإلققادة الحايققة بمقققدار  %1يققؤدي الققى الزإلققادة
في المتغير المعتمد بمقدار .%0.27
* Y= 7465 – 6613X1 – 41861X2 – 830X3 + 17.6X4 + 2068X5

النموذج في صورتو الكاممة:

)(1.86

)(1.32

)(-0.21

D.W = 1.44

إذ إن:

 = Yاإلنتاجية من القمح كيموغرام/ىكتار .
 = X1العمل الزراعي لميكتار .
 = X2صافي القيمة الفعالة لمسماد كيموغرام/ىكتار .
 = X3استخدام القدرة لممكائن الزراعية بالوحدات الحصانية .
 = X4السعر المحمي لمسنة السابقة لمقمح بالدوالر .
 = X5نم الحماية أىمية نسبية .
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)(-0.86

)(-1.17

=T

R2 = 63% F = 5.43
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جـ -تقدير نتائج التحميل لمنموذج الكمي إلنتاجية القمح في مصر بعد اإلصالح االقتصادي:
لقققد اسققتجابت متغي قرات النمققوذج السققابق فققي الحقبققة التققي سققبقت بقرامج االصققالح االقتصققادي ،

وتققم اسققتخداميا فققي ىققذا النمققوذج بعققد حققذف المتغي قرات غيققر المعنويققة مققن النمققوذج بطرإلقققة اإلسقققاطات

المتتالية  ، Step wiseكما أظيرت المتغيرات المسقتقمة تقأثي اًر معنويقاً عمقى المتغيقر المتعمقد بالصقورة
اآلتية:

T = 1449+1166X1+6146X2-639X5

)(11.98) (-4.00

F*= 62.13

D.W = 2.90

إذ إن:

)(3.43

=T

R2 = 64.3%

 = Yاإلنتاجية من القمح كيموغرام/ىكتار .
 = X1العمل الزراعي لميكتار .

 = X2صافي القيمة الفعالة لمسماد كيموغرام/ىكتار .
 = X5نم الحماية أىمية نسبية .

وقد اعتمدت الصيغة الخطية لنموذج االنحدار المتعدد عمى أفضل صيغة مثمت الدالة  ،كما تم

ايجققاد المرونققات مققن الدالققة الخطيققة  ،حيققث اكققدت الدالققة معنويققة المتغي قرات  X1, X2, X5امققا

المتغيرات االخرى فمم تظير معنوإلتيا عمى الرغم من أن بعض المتغيرات أثبتت معنوإلتيا قبل االصالح

 ،اذ لم تظير معنويقة المتغيقر  X3المتمثقل بالتكنولوجيقا الميكانيكيقة وققد فسقر النمقوذج نحقو %64.3
* Y= 2330+ 530X1 + 50807X2 + 284X3 – 8.25X4 + 110X5

النموذج بصورتو الكاممة:

)(0.22

)(-1.55

)(0.36

D.W = 1.44

إذ إن:

 = Yاإلنتاجية من القمح كيموغرام/ىكتار .
 = X1العمل الزراعي

لميكتار .

 = X2صافي القيمة الفعالة لمسماد كيموغرام/ىكتار .
 = X3استخدام القدرة لممكائن الزراعية بالوحدات الحصانية .
 = X4السعر المحمي لمسنة السابقة لمقمح بالدوالر .
 = X5نم الحماية أىمية نسبية .
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)(3.23

)(0.50
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من التغيرات في المتغير المعتمد و  %35.7ىي متغيرات من خارج النموذج .كما تأكدت معنوية الدالة

ككل من خالل قيمة Fالمحسوبة  ،التي تمثل معامل التحديد لمنموذج  ،كذلك فقد ظيقرت قيمقة D.W

في منطقة عدم التأكد وىي اقرب الى القبول منيا لمرفض .كما لم تظير مشكمة تعدد العالقات الخطية.
اما اشارة المعممات فقد كانت متفقة في احيان كثيرة مع المنطق االقتصادي كما يمي:

فعالقق ققة  X1القق ققوى العاممق ققة الزراعيق ققة الموجبق ققة بق ققالمتغير المعتمق ققد تعق ققد عالقق ققة منطقيق ققة تتفق ققق

والمفققاىيم االقتصققادية  ،وقققد ظيققرت معنويققة ىققذا المتغيققر فققي مققدة مققا قبققل االصققالح بعالقققة موجبققة ،
وبمرونقة أكبقر ممقا ىققي عميقو فقي فتقرة مقا بعقد االصقالح  ،وىققذا لقو داللتقو االقتصققادية حيقث بمقغ معامققل

المرونة  %0.109وىو أقل مما كان عميو في فترة ما قبل االصالح البالغة .%1.5

أمققا إشققارة معممققة  X2االسققمدة الكيمياويققة الموجبققة فيققي تعنققي ان زإلققادة االسققمدة الكيمياويققة

يققؤدي الققى زإلققادة االنتاجيققة  ،وىققذا يشققير الققى ان الدالققة االنتاجيققة مققا ازلققت دون حققدودىا المثمققى بالنسققبة

لعنصققر السققماد  ،وقققد قققدرت المرونققة بمقققدار  %0.79أي ان زإلققادة االسققتخدام مققن االسققمدة الكيمياويققة
بمقدار  %1يؤدي الى الزإلادة في المتغير المعتمد بمقدار  ، %0.79اذ ظيرت معنوية ىذا المتغير في
مرحمة ما بعد االصالح عمى الرغم من عدم معنوإلتو في مرحمة ما قبل االصالح.

اما بالنسبة لمؤشر معممة  X5الذي يمثل نم الحماية السالبة فقد أكدت عالقتيقا السقمبية مقع

المتغيققر المعتمققد  ،واختمفققت مققع المنطققق االقتصققادي اذ قققدرت مرونققة نم ق الحمايققة بنحققو %-0.137
التقي تعنقي ان زإلقادة نمق الحمايقة بمققدار  %1يقؤدي إلققى انخفقاض إنتاجيقة القمقح بمقققدار ، %0.137
وربما ان سبب ىذه اإلشارة السالبة يعود إلى ان عرض المحصقول موضقوع البحقث  ،سقواء المتقأتي مقن

خققالل اإلنتققاج المحمققي أو المخققزون االسققتراتيجي او المعونققات الخارجيققة يترتققب عميققو ان المغققاالة فققي
الدعم والحماية يزإلد من عرضو ومن ثم يخفقض اسقعاره  ،واالخيقرة تققود القى ت ارجقع االنتقاج المحمقي مقن

ىققذا المحصققول  ،وبمعنققى آخققر يصققبح التققأثير السققمبي لمحمايققة غيققر مباشققر عمققى خفققض حجققم المتغيققر

المعتمد.

 -4تحميل انتاج القمح في مصر وتقديره:

أ -نتائج التحميل لمنموذج الكمي إلنتاج القمح في مصر بشكل كامل:
اما في النموذج الثاني الخاص بإنتاج القمح بشكمو العام فقي مصقر ونظق اًر ل ىميقة الكبيقرة التقي

يحتميا القمح في سمة الغقذاء العربقي وألىميقة الصقادرات الزراعيقة العربيقة فققد تقم تققدير النمقوذج الخقاص

بيا عمى وفق الصيغة اآلتية:
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Y1 = -4145+8.21X1+126X2+0.203X8

)(1.95

D.W = 1.50

إذ إن:

)(15.50) (3.69

F*= 266.60

=T

R2 = 67%

 = Y1االنتاج من القمح طن/ىكتار .
 = X1المساحة المزروعة باليكتار .
 = X2سعر الفائدة.

 = X8اإلنتاجية المقدرة.

وبع ققد إجق قراء االختب ققارات اإلحص ققائية ومعالجتي ققا عم ققى بيان ققات السمس ققمة الزمني ققة تأك ققدت معنوي ققة

المسقاحة المزروعققة  ،وسققعر الفائققدة عمققى رأس المققال  ،واإلنتاجيققة المقققدرة عنققد مسققتويات معنويققة مقبولققة

احصائياً  ،كما امكقن مقن خقالل المتغيقرات تفسقير  %67مقن التغيقرات الحاصقمة فقي المتغيقر المعتمقد ،
في حين أن  %33مقن التغيقرات تعقود القى عوامقل لقم يتضقمنيا األنمقوذج .وتبقين مقن  Fالمحسقوبة أنيقا
معنوية لمدالة بصورة عامة  ،أمقا فيمقا يتعمقق بقيمقة  D.Wالبالغقة  %1.50فيقي تققع فقي منطققة عقدم

التأكققد وىققي أقققرب الققى القبققول منيققا لم قرفض .ولققم تظيققر مشققكمة تعققدد العالقققات الخطيققة .واتفقققت اشققارة

المعممات في احيان كثيرة مع المنطق االقتصادي  ،وفي أحيان أخرى لم تتفق مع المنطق المذكور.
النموذج بصورتو الكاممة:

* Y = -2577+ 7.71X1 + 81.4X2 + 68X3 – 7.0X4 + 4.1X5+0.20X6 – 5.25X7 + 0.150X8

1

)(1.31

)(-0.91

)(-0.25) (0.06
D.W = 1.67

إذ إن:

 = Y1اإلنتاج من القمح طن  /ىكتار .
 = X1المساحة المزروعة باليكتار).
 = X2سعر الفائدة.
 = X3سعر الصرف.
 = X4نسبة العجز أو الفائض الكمي إلى الناتج المحمي اإلجمالي.
 = X5تطور العمل الزراعي لميكتار .
 = X6السعر المحمي لمسنة السابقة لمقمح بالدوالر .
 = X7السعر العالمي لمقمح بالدوالر .
 = X8اإلنتاجية المقدر لمقمح.
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عكست االشارة الموجبقة لمعممقة  X1المسقاحة المزروعقة  ،العالققة المنطقيقة ليقذا المتغيقر ،اذ

تشير الى انو عند زإلادة المساحة المزروعة من القمح بمقدار  %1يقؤدي إلقى زإلقادة انتقاج القمقح بمققدار
المرونة البالغة  ، %1.55اما إشارة معممة  X2التي تمثل سعر الفائدة فكانت إشارتيا موجبة وققدرت

مرونتققو  %0.175التققي تعنققي ان زإلققادة سققعر الفائققدة بمقققدار  %1يققؤدي إلققى زإلققادة اإلنتققاج مققن القمققح
بالمقققدار المققذكور  ،وعمققى الققرغم مققن ان ىققذه العالقققة ال تتقواءم ومفققاىيم النظرإلققة االقتصققادية  ،إذ تشققير
ىذه المفاىيم إلى ان انخفاض سعر الفائدة يقود الى تزايد حجم القروض الزراعية  ،إال ان مقا يبقرز ىقذه

العالقة الموجبة ان أسعار الفائدة لمقروض الزراعية في مصر ققد حقددت دون معقدالتيا الحقيقيقة  ،ومقن
ثققم فققإن زإلادتيققا عققن المعققدالت السققائدة يمكققن ليققا ان تزإلققد مققن حجققم القققروض ومققن ثققم تققؤثر فققي متغيققر

انتاج القمح.

أما إشارة معممة  X8اإلنتاجية المقدرة الموجبة فيي تشير إلى العالقات المنطقية بين المتغير

المعتمققد والمتغيققر المفسققر  ،كمققا قققدرت مرونتققو اإلنتاجيققة المقققدرة بنحققو  %0.23التققي تعنققي ان زإلققادة
اإلنتاجيققة المقققدرة بمقققدار  %1يققؤدي إلققى زإلققادة إنتققاج القمققح بمقققدار  %0.23وىققي عالقققة منطقيققة مققن
وجية النظر االقتصادية.

ب -تقدير نتائج التحميل لمنموذج الكمي إلنتاج القمح في مصر قبل اإلصالح االقتصادي:
ف ققي النم ققوذج الث ققاني الخ ققاص بإنت ققاج القم ققح لمص ققر قب ققل اإلص ققالح االقتص ققادي اعتم ققدت عم ققى
المتغيرات نفسيا في النموذج السابق كما يمي-:

Y1= - 4807 + 10.3X1 – 435X3-6.37X7+0.633X8

)(10.99) (-2.01) (-4.18) (7.35
F* = 186.43

D.W = 2.94

النموذج بصورتو الكاممة:

)(3.11

)(-1.30

إذ إن:

 = Y1اإلنتاج من القمح طن  /ىكتار .
 = X1المساحة المزروعة باليكتار .
X2

R2 = 78%

* Y= -4947+ 10.2X1 -17.7X2 -439X3 +10.40X4 + 6.9X5+0.94X6 -6.06X7 + 0.605X8
)(0.24

)(0.19
D.W = 2.58

=

=T

سعر الفائدة.

 = X3سعر الصرف.
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)(0.19

)(-1.16

)(-0.38

F = 35.12

)(5.85

=T

R2 = 96.5%
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إذ إن:

 = Y1اإلنتاج من القمح طن  /ىكتار .
 = X1المساحة المزروعة باليكتار .
 = X3سعر الصرف.

 = X7السعر العالمي لمقمح بالدوالر .
 = X8اإلنتاجية المقدر لمقمح.

وتتأكققد مققن الدالققة المققذكورة معنويققة المسققاحة المزروعققة واإلنتاجيققة المقققدرة بإشققارة موجبققة وكققذلك

الس ققعر الع ققالمي ،وس ققعر الص ققرف بإش ققارة س ققالبة .كم ققا أظي ققرت ع ققدم معنوي ققة المتغيق قرات االخ ققرى عن ققد
مستويات معنوية مقبولة إحصائياً .وبعد احتساب قيمة معامل التحديد المصحح أمكن من خالليا تفسير

 %78من التغيرات الحاصمة في المتغير المعتمد ،أما قيمة  Fالمحسوبة فقد أكدت معنوية الدالقة ككقل،

وقققدرت قيمققة  D.Wبنحققو  2.94وىققي فققي منطقققة عققدم التأكققد وىققي أقققرب لمقبققول منيققا لم قرفض .ولققم
تظير مشكمة تعدد العالقات الخطية.

أمققا إشققارات المعممققات التققي تعكققس طبيعققة العالقققة بققين المتغيققر المعتمققد والمتغيقرات المسققتقمة فققيمكن ان
تفسر كما يأتي:

إن المنط ققق االقتصق ققادي يش ققير الق ققى ان المس ققاحة المزروعقققة  X1تق قرتب بعالقق ققة موجب ققة مق ققع

المتغيققر المعتم ققد  ،وقققد ظي ققرت العالقققة موجب ققة ويمك ققن تفسققير ى ققذه العالقققة بأني ققا عنققد زإل ققادة المس ققاحة
المزروعة بمقدار  %1فإن المتغير المعتمد يزداد بمقدار المرونة البالغة .%2.49

أما إشارة معممة  X3التي تمثل سعر الصرف فقد تبقين انيقا سقالبة  ،وبمعنقى آخقر ان مرونقة

المتغير المذكور قد قدرت بنحو  %-0.165أي ان التغير في سعر صرف العممة المحمية بمقدار %1
سققيقود إلققى خفققض فققي كميققة المتغيققر المعتمققد بالمقققدار المققذكور ،ممققا يعنققي اسققتجابة األسققعار الحقيقيققة
لمتغيرات التنموية لممحصول المذكور وبخالفو يأخذ بالتباطؤ.

 = X4نسبة العجز أو الفائض الكمي إلى الناتج المحمي اإلجمالي.
 = X5تطور العمل الزراعي لميكتار .
 = X6السعر المحمي لمسنة السابقة لمقمح بالدوالر .
 = X7السعر العالمي لمقمح بالدوالر .
 = X8اإلنتاجية المقدر لمقمح.
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أمققا معممققة  X7التققي تشققير إلققى السققعر العققالمي لمقمققح فقققد كانققت إشققارتو سققالبة أيضققا وقققدرت

مرونت ققو بنح ققو  %-0.391الت ققي تعن ققي ان الزإل ققادة ف ققي الس ققعر الع ققالمي لمقم ققح بمق ققدار  %1ي ققنجم عن ققو
انخفاض في المتغير المعتمد بمقدار  ، %0.391وذلك لتحديقد األثقر االيجقابي لسقعر القمقح مقن خقالل

السياسات الزراعية المحمية.

وتعكس إشارة معممة  X8اإلنتاجية المقدرة الموجبة طبيعقة العالققة المنطقيقة ليقذا المتغيقر مقع

المتغيقر المعتمقد  ،وقققد ظيقرت معنويققة ىقذا المتغيققر فقي ىقذه الفتقرة دلقيالً عمققى أثقر اإلنتاجيققة المققدرة فققي
زإلادة فاعمية اإلنتاج  ،وقدرت مرونة ىذا المتغير بق .%1.039

جـ -تقدير نتائج التحميل لمنموذج الكمي إلنتاج القمح في مصر بعد اإلصالح االقتصادي:
فققي النمققوذج الخققاص بإنتققاج القمققح بعققد اإلصققالح االقتصققادي فققي الز ارعققة المص قرإلة فإنققو تققم

اختيار الصيغة الخطية ألنيا مثمت النموذج أفضل تمثيل كما يمي-:

Y1 = - 9600 + 13.1X1 – 89.7X4+0.351X8

)(2.74

D.W = 1.63
النموذج بصورتو الكاممة:

)(-2.56

)(11.47

F* = 44.79

)(1.82

)(-0.11

إذ إن:

 = Y1اإلنتاج من القمح طن  /ىكتار .
 = X1المساحة المزروعة باليكتار .
X2

R2 = 61%

* Y= -8958+ 12.0X1 -9.2X2 +29X3 -89X4 -17.1X5+2.60X6 -0.97X7 + 0.455X8
)(0.44

)(-0.10 ) (0.11) (-0.88) (-0.83
F = 10.28 D.W = 2.76

=

=T

سعر الفائدة.

 = X3سعر الصرف.
 = X4نسبة العجز أو الفائض الكمي إلى الناتج المحمي اإلجمالي.
 = X5تطور العمل الزراعي لميكتار .
 = X6السعر المحمي لمسنة السابقة لمقمح بالدوالر .
 = X7السعر العالمي لمقمح بالدوالر .
 = X8اإلنتاجية المقدر لمقمح.
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=T

R2 = 85.15%
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إذ إن:

 = Y1اإلنتاج من القمح طن  /ىكتار .
 = X1المساحة المزروعة باليكتار .

 = X4نسبة العجز أو الفائض الكمي إلى الناتج المحمي اإلجمالي.
 = X8اإلنتاجية المقدرة لمقمح.

وقققد تأكققدت معنويققة  X1, X4, X8عنققد مسققتويات معنويققة مقبولققة إحصققائياً  ،فققي حققين لققم
تظير معنوية المتغيرات االخرى  ،وتشير قيمة معامل التحديقد القى ان  %61مقن التغيقرات فقي المتغيقر

المعتمد تعود القى تقأثير المتغيقرات المسقتقمة  ،كمقا لقم يع ذ
قان ىقذا النمقوذج مقن مشقكمة االرتبقا القذاتي او

االرتبا الخطي .أما اشارة معالم المتغيرات فقد عكست العالقات اآلتية-:

تشققير العالقققة الموجبققة لمعممققة  X1المسققاحة المزروعققة الققى منطقيققة تققأثير ىققذا المتغيققر مققع

المتغير المعتمد  ،وقد قدرت مرونتو بمقدار  ، %2.213إذ تشير إلى انو عند زإلادة المساحة المزروعة
بمقدار  %1يؤدي إلى زإلادة المتغير المعتمقد بمققدار  ، %2.213كمقا ظيقرت معنويقة ىقذا المتغيقر فقي

مرحمة ما قبل اإلصالح االقتصادي أيضاً وبمرونة مرتفعة.

أما أشارة معممة  X4حالة الميزانية الحكومية السالبة عكست عالققة ىقذا المتغيقر مقع المتغيقر

المعتمد التي تعد عالقة منطقية  ،حيث قدرت مرونة ىذا المتغير بمقدار  %0.0592وبمعنى آخقر ان

زإلققادة العجققز فققي الموازنققة بمقققدار  %1يققؤدي الققى خفققض الحمايققة الققدعم ومققن ثققم انخفققاض االنتاجيققة
بالمقدار المذكور.

أما اإلشارة الموجبة لمعممة  X8اإلنتاجية المقدرة فقد أشارت إلى عالققة ىقذا المتغيقر الطرديقة

مع المتغير المعتمد في إشارة إلى دور اإلنتاجية المقدرة في زإلادة اإلنتاج من القمح  ،وبمغت مرونة ىذا
المتغيققر بنحققو  %0.353التققي تعنققي ان زإلققادة ى قذا المتغيققر بمقققدار  %1يققؤدي إلققى زإلققادة إنتققاج القمققح
بمقققدار  %0.353كمققا ظيققرت معنويققة ىققذا المتغيققر فققي مرحمققة مققا قبققل اإلصققالح االقتصققادي أيضققا
بمرونة اكبر مما ىي عميو في مرحمة ما بعد اإلصالح االقتصادي.

من خالل الجدول  1الذي يمثل المؤشرات الرئيسة لدولة مصر تبين من خالل أنموذج االنتاجية

معنوية  X1القوة العاممة الزراعية قبل االصالح االقتصادي وبعده حيث ظير معامل المرونة في
مرحمة ما قبل االصالح اكبر مما بعده وىذا يعني ان زراعة القمح كانت تعتمد وبدرجة كبيرة عمى اليد

العاممة قبل االصالح االقتصادي  ،اما في مرحمة ما بعد االصالح االقتصادي فقد ظير معامل

المرونة اقل مما كان عميو سابقاً  ،وىذا يعني ان مصر قد ادخمت التكنولوجيا الزراعية ،
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الجدول  )1المؤشرات الرئيسة لحالة القمح في مصر
قبل اإلصالح االقتصادي وبعده

المصدر :من إعداد الباحث باإلعتماد عمى نتائج التحميل.
الحديثة الى الزراعة  ،كما ظيقرت معنويقة  X2االسقمدة الكيمياويقة بعقد االصقالح االقتصقادي

فحسققب  ،وىققذا يؤكققد اثققر تنظققيم االصققالح االقتصققادي فققي متغيققر االسققمدة الكيمياويققة مققن خققالل تحميققل
التربة واستخدام التوليفة المثمى من السماد التي تعطي اعمى إنتاجية من القمقح  ،امقا فيمقا يخقص X3

التكنولوجيا الميكانيكيقة فققد اسقق مقن النمقوذج فقي المقرحمتين  ،وىقذا يعقود القى عقدم اسقتخدام التكنموجيقا

الميكانيكيققة بطرإلقققة صققحيحة وحسققب السققياقات العمميققة وفققي االوقققات المناسققبة إضققافة إلققى وفقرة االيققدي
العاممققة فققي مصققر وبالنسققبة لمتغيققر  X4السققعر المحمققي لمسققنة السققابقة لمقمققح فقققد اسققق مققن النمققوذج
لعدم معنوإلتو بسبب التحكم بالسعر المحمقي لمسقمع األساسقية مثقل القمقح فقي مصقر ،وكقذلك اكقد التحميقل

معنويققة  X5نم ق الحمايققة قبققل االصققالح االقتصققادي وبعققده ممققا يؤكققد ان لمحمايققة اث ق اًر واضققحاً عمققى
انتاج القمح وانتاجيتو.
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امققا فيمققا يخققص أنمققوذج االنتققاج فقققد ظيققرت معنويققة  X1المسققاحة المزروعققة قبققل االصققالح

االقتصادي وبعده وىذا يؤكد االثر الواضح لمتيغقر المسقاحة فقي زإلقادة انتقاج وانتاجيقة القمقح فقي مصقر،
كما لم تظير معنوية  X2سعر الفائدة في المرحمتين وىذا يعني عدم تأثيره عمى انتاج وانتاجيقة القمقح

 ،وظيققرت معنويققة  X3سققعر الصققرف قبققل االصققالح االقتصققادي فحسققب  ،ولققم تظيققر معنوإلتققو فققي
مرحمة مقا بعقد االصقالح االقتصقادي  ،وىقذا يعقود القى تحديقد سقعر الصقرف بقيمتقو الحقيقيقة بعقد عمميقة

االصققالح االقتصققادي ممققا ادى الققى تخفققيض الصققادرات مققن القمققح وت ازيققد الطمققب نحققو المسققتورد منققو ،
النخفاض سعره مقارنة بالمحمي  ،كما ظيرت معنوية  X4الفقائض او العجقز فقي الميزانيقة فقي مرحمقة
مققا بعققد االصققالح االقتصققادي فحسققب ممققا يعنققي بدايققة تققأثير المتغي قرات التققي اعتمققدت عمييققا الب قرامج

المذكورة  ،ولم تظير معنوية  X5تطور العمل الزراعي في المرحمتين بسقبب كثافقة العمقل فقي مصقر،
ىذا واسق

 X6السعر المحمي لمسقنة السقابقة لعقدم معنوإلتقو وبسقبب عقدم خضقوعو آلليقة السقوق  ،امقا

متغير  X7السعر العالمي لمقمح فقد ظيرت معنوإلتو في مرحمة ما قبقل االصقالح االقتصقادي فحسقب
مما يعني ان ما ينتج من القمح يستيمك محمياً  ،وظيرت معنوية  X8االنتاجية المقدرة فقي المقرحمتين
وىذا يعود الى اثر ىذا المتغير في انتاج القمح في مصر.

ثالثاً :اإلستنتاجات والمقترحات:
أ -اإلستنتاجات:

مققن خققالل االسققتنتاجات التققي ترجمتيققا نتققائج التحميققل الكمققي لممتغي قرات موضققوع الد ارسققة فمققن

الضروري ان نشير إلى النتقائج التقي توصقمت إلييقا الد ارسقة  ،حتقى نتعقرف عمقى مقدى اقتقراب أو ابتعقاد
ىذه النتقائج عمقى الفرضقية التقي تنطمقق مقن مفيقوم ان االخقتالالت الييكميقة فقي القطاعقات الزراعيقة ىقي

العقائق والقيققد أمققام زإلققادة إسققيام إنتققاج وانتاجيققة القمققح فقي مصققر مققن اجققل تحقيققق االكتفققاء الققذاتي منققو ،
ومققدى تققأثير سياسققات اإلصققالح االقتصققادي المعتمققدة مققن صققندوق النقققد والبنققك الققدوليين فققي القطققاع

الزراعي  ،ومن خالل الدراسة والتحميل والمناقشة أمكن التوصل إلى االستنتاجات والمقترحات اآلتية:

 -1تعققاني مصققر مققن سققوء اسققتخدام المقوارد وتحديققد التوليفققات المورديققة المثمققى لمسققتمزمات اإلنتققاج
التققي تققدني مققن تكققاليف اإلنتققاج  ،بحيققث تسققمح لممنتجققات المحميققة مققن منافسققة مثيالتيققا مققن
الواردات الزراعية.
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 -2فق ققد تب ققين م ققن خ ققالل التع ققديالت الييكمي ققة الت ققي اعتم ققدت عميي ققا مص ققر ،ان اس ققتخداميا لتم ققك

السياسققات كانققت ذات أثققر سققمبي فققي القطققاع الز ارعققي بشققكل عققام وعمققى إنتققاج وانتاجيققة القمققح
بشكل خاص.

 -3كم ققا أظيق ققرت سياسق ققات اإلصق ققالح االقتصق ققادي األث ققر االيجقققابي فيم ققا يتعمق ققق بمتغي ققر االسق ققمدة
الكيمياويق ققة بعق ققد االصق ققالح وبمعنويق ققة أكبق ققر ممق ققا كانق ققت عميق ققو فق ققي مرحمق ققة مق ققا قبق ققل اإلصق ققالح
اإلقتصادي وىذا يؤكد أثر تنظيم االصالح االقتصادي في متغير االسمدة الكيمياوية من خالل

تحميل التربة واستخدام التوليفة من السماد التي تعطي اعمى انتاج من القمح.
 -4وتب ققين م ققن الد ارس ققة ان س ققعر الص ققرف ق ققد اتس ققم بالثب ققات النس ققبي ف ققي م ققدة م ققا بع ققد اإلص ققالح
االقتص ققادي أي ان الزإل ققادة الت ققي طق قرأت عم ققى اإلنتاجي ققة م ققن القم ققح ل ققم تك ققن بس ققبب زإل ققادة ى ققذا

المتغي ققر س ققعر الص ققرف عم ققى ال ققرغم م ققن عالقت ققو االيجابيق قة وت ققأثيره المعن ققوي عم ققى المتغي ققر
المعتمد.
 -5أظيققر التحميققل معنويققة المسققاحة المزروعققة قبققل االصققالح االقتصققادي وبعققده وىققذا يؤكققد األثققر
اإليجابي الواضح لمتغير المساحة في زإلادة انتاج وانتاجية القمح في مصر.
 -6كما تبين من الدراسة ان االنفتاح االقتصادي يؤثر سمباً في مصقر وذلقك بسقبب ارتفقاع تكقاليف
اإلنتاج بعد رفع الدعم المقدم من الدولة.

ب -المقترحات:

من خالل استعراض االستنتاجات التي توصمت إلييا الدراسة توصي ىذه الدراسة باتخاذ االجقراءات

اآلتية:

 -1اختيققار التوليفققة المورديققة المثمققى التققي تققتالءم مققع الوفققورات االقتصققادية واالسققتفادة مققن المي قزة
النسققبية ليققذه الم قوارد مققن اجققل تدنيققة دالققة التكققاليف التققي تمكققن مصققر مققن منافسققة المنتجققات
األجنبيققة فققي السققوق العققالمي فققي ضققوء حرإلققة التجققارة  ،فعمققى سققبيل المثققال تمتققاز مصققر بققوفرة
األيدي العاممة الزراعية مع انخفاض معدالت األجور فييا  ،بحيث تؤدي زإلادة االستخدام منيقا

إلى زإلادة القدرة اإلنتاجية من القمح  ،بحيث يمكن لمبمدان العربية التي تتميز بوفرة مقورد معقين
من االستفادة منو لزإلادة الناتج الزراعي فييا.
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 -2توفير أساليب الزراعة الحديثة وتشجيع استثمار القطقاع الخقاص فقي ىقذا المجقال السقيما تقوفير
األس ققمدة واآلالت الزراعي ققة والمس ققاحة المزروع ققة ف ققي مص ققر الت ققي أظي ققرت آث ققار ايجابي ققة لي ققذا

المتغير.
 -3تققدرإلب الم قزارع المصققري وتط قوإلره بمققا يؤىمققو لمتعامققل مققع أسققاليب اإلنتققاج الحديثققة والسققيما فققي
مجال اإلرشاد الزراعي.
 -4االىتمققام بد ارسققة المتغي قرات ذات األثققر االيجققابي فققي إنتققاج وانتاجيققة محصققول القمققح  ،وتفعيققل
المتغيق قرات ذات اآلث ققار باتج ققاه زإل ققادة مكون ققات ى ققذا المحص ققول  ،ف ققي مص ققر ذات ال ققنقص ف ققي
االكتفاء الذاتي أو ان إنتاجيتيا منخفضة.
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