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 ٣

 ًتقدیر الطلب على عنصر العمل البشرى فى الزراعة المصریة طبقا للمنهج الثنائى
 

 عماد عبد المسیح شحاتة. د سهرة خلیل عطا. د
  قسم اإلقتصاد الزراعى-أستاذ مساعد 

  جامعة القاهرة-كلیة الزراعة 
  معهد بحوث اإلقتصاد الزراعى-باحث أول 

 مركز البحوث الزراعیة

 

 :مقدمه
 عنصر العمل البشرى أحد الموارد اإلنتاجیة الرئیسیة فى اإلقتصاد القومى والركیزة األساسیة یعتبر 

ًللنهوض باإلنتاج الزراعى، ولقد تناولت النظریة اإلقتصادیة دراسة عنصر العمل بدایة من نظریة القیمة 
 بدراسة نظریة توزیع عناصر ًبإعتبار أن أساس القیمة یعود إلى حجم العمل المبذول فى إنتاج السلع، ومرورا

اإلنتاج الخاصة بالعمل ورأس المال، وتحدید أسعارها، وبالتالى معرفة مدى مساهمة تلك العناصر فى قیمة 
 .اإلنتاج، ومن ثم تقدیر أو إشتقاق دوال الطلب على عنصر العمل البشرى

بیرة من قوة العمل، ًونظرا لمساهمة القطاع الزراعى فى زیادة اإلنتاج القومى وتشغیل نسبة ك 
بإعتباره أحد القطاعات الرائدة للتنمیة اإلقتصادیة، فإن األمر یتطلب ضرورة دفع عجلة التنمیة الزراعیة حتى 

ولذلك . یتم تحقیق أقصى كفاءة من إستخدام الموارد الزراعیة المتاحة وبصفة خاصة عنصر العمل البشرى
ة اإلستثمارات والعمل على تنمیة الموارد البشریة، من العوامل یعتبر النهوض بإنتاجیة العامل الزراعى وزیاد

ًالرئیسیة الالزمة لدفع عجلة التنمیة اإلقتصادیه، كما تعتبر زیادة اإلنتاج ضرورة حتمیة وهدفا البد منه 
 .إلستیعاب وتشغیل الطاقات البشریة العاطلة فى المجاالت اإلنتاجیة المختلفه

 

 :مشكلة البحث
ًن أن القطاع الزراعى یلعب دورا كبیرا فى إستیعاب وتشغیل نسبة كبیرة من القوة على الرغم م  ً

ًالعاملة المصریة، وخاصة العمالة غیر المدربة أو المؤهلة فنیا فى إتقان مهن معینة، وبالتالى تدخل بدورها 
میة تأخذ فى التناقص فى نطاق العمل الزراعى، إال أن نسبة مساهمة العمالة الزراعیة إلجمالى العمالة القو

ً، ونظرا ٢٠٠٦عام % ٢٧,٦، حتى وصلت إلى نحو ١٩٩٠عام % ٣٣,٧التدریجى، حیث بلغت نحو 
للعالقات اإلقتصادیة المتشابكة بین عناصر اإلنتاج الزراعى وبصفه خاصة عنصرى العمل البشرى ورأس 

 وما هى العالقات السائدة بین المال، فإن مشكلة البحث تتمثل فى طبیعة الطلب على عنصر العمل البشرى،
عنصر العمل وباقى عناصر اإلنتاج الزراعى؟، وهل توجد بطالة زراعیة مقنعه متعلقة بجانب الطلب على 

 .عنصر العمل فى ظل تفاعل عناصر اإلنتاج الزراعى؟
 

 :هدف البحث
 على عنصر ًإنطالقا من المشكلة البحثیة، فإن الهدف الرئیسى للدراسة یتمثل فى تقدیر الطلب 

العمل البشرى فى القطاع الزراعى المصرى، والتعرف على طبیعة العالقة بین عناصر اإلنتاج، ومن ثم 
 .الوقوف على كفاءة إستخدام عنصر العمل البشرى فى الزراعة المصریة



 ٤

 :الطریقة البحثیة
ًتحقیقا ألهداف الدراسة، تم تقدیر الطلب على عنصر العمل البشرى طبقا ألسلوب   المنهج الثنائى، ً

دوجالس والنموذج اللوغارتمى -الذى یعتمد على إستخدام نماذج الربح والتكالیف، حیث تم تقدیر نموذج كوب
ً إلنحدار العالقات غیر المرتبطة ظاهریا ذات القیود [Zellner, 1962]المتسامى، بأسلوب زیلنر 

“Restricted Seemingly Unrelated Regressions” (RSUR)ه عدة سمات هى، ول: 
 .إستیفاء مختلف القیود الواردة بین معادالت نموذج الربح أو التكالیف )١(
عالج اإلرتباط الموجود بین حدى الخطأ العشوائى ألى معادلتین عند فترتین زمنیتین مختلفتین داخل  )٢(

 .”Intertemporal Correlation“النموذج، ویطلق علیة 
ین حدى الخطأ العشوائى ألى معادلتین عند نفس الفترة الزمنیة داخل عالج اإلرتباط الموجود ب )٣(

 .”Contemporaneous Correlation“النموذج، ویطلق علیة 
 .، بین المتغیرات المستقلة عند وجود قیود”Multicollinearity“عالج مشكلة اإلزدواج الخطى  )٤(

ة لحد الخطأ العشوائى، بإستخدام ولقد قامت الدراسة بالكشف عن المشاكل القیاسیة المختلف 
 : التى تتبع توزیع مربع كاى كالتالى”Lagrange Multiplier Tests“إختبارات مضاعف الجرانج 

 :Autocorrelation” [Box & Pierce, 1970]“مشكلة اإلرتباط الذاتى  )١(

): ”Box-Pierce-Ljung test“بإستخدام إختبار   )
.ALM ≈ ≈1 3 84

2χ. 

 :Heteroscedasticity” [Engle, 1982]“لة عدم التجانس مشك )٢(

): ”Engel test“بإستخدام إختبار   )
.HLM ≈ ≈1 3 84

2χ. 

 :Non-Normality” [Jarque & Bera, 1987]“مشكلة عدم التوزیع الطبیعى  )٣(

): ”Jarque-Bera test“بإستخدام إختبار   )
.NLM ≈ ≈2 5 99

2χ. 

 :مصادر البیانات
ٕم الحصول على البیانات من وزارة الزراعة واستصالح األراضى والجهاز المركزى للتعبئة العامة ت 

، )Y= قیمة اإلنتاج الزراعى: (ولقد إعتبرت الدراسة أن). ٢٠٠٦-١٩٩٠(واإلحصاء، وذلك خالل الفترة 
 ).Acr= ولیةالمساحة المحص(، )L= عدد العمال(، )W=أجر العامل) (Input= قیمة مستلزمات اإلنتاج(

، أن قیمة رأس [Khan, 1979, p. 64]، [Lianos, 1971, p. 416]: ولقد أوضح كل من 
 .التقاوى، األسمدة، المبیدات، الوقود، األعالف، الصیانة، واإلهالك: المال فى القطاع الزراعى تتكون من قیم

نتاج الزراعى وأجور ولقد أمكن الحصول على تكالیف اإلنتاج الزراعى بجمع قیمة مستلزمات اإل 
كما أمكن الحصول على قیمة الربح الزراعى بطرح تكالیف اإلنتاج . {C = Input + WL}: العمال

 .{π= Y - C}: الزراعى من قیمة اإلنتاج الزراعى
، أنه سعر [Lovell, 1973, p. 709]، [Srivastava & Heady, 1973, p. 511]وأشار  

 ومستلزمات اإلنتاج (WL)، یحسب بطرح أجور العمالPrice of Capital” (R)“لمال وحدة رأس ا
(Input) من قیمة اإلنتاج (Y)ثم قسمة الناتج على مستلزمات اإلنتاج  :{R = (Y - Input - WL) / 

Input}. 



 ٥

 على (Input) بقسمة قیمة مستلزمات اإلنتاج الزراعى (K)وبذلك أمكن الحصول على رأس المال  
 .{K = Input / R}:  كالتالى(R)عر الوحدة من رأس المال س

ولقد تم تعدیل جمیع المتغیرات السعریة والقیمیة الواردة بالدراسة، بالرقم القیاسى العام لسعر الجملة  
 .، للتخلص من أثر التضخم فى األسعار، ولتعكس مستوى القوى الشرائیة الحقیقیة للنقود)١٠٠=٢٠٠٠(

 : للبحثاإلطار التحلیلى
یتناول الجزء التالى من البحث التوصیف النظرى والریاضى لنماذج المنهج الثنائى المتعلقة بنماذج  

 .الربح والتكالیف لتقدیر الطلب على عنصر العمل، بهدف توضیح األساس العلمى الذى تم اإلستناد علیه

 :توصیف نماذج الربح لتقدیر الطلب على عنصر العمل البشرى
نتج  هنا لتعظیم الربح المزرعى، وتتكون دالة الربح من أسعار عناصر اإلنتاج المتغیرة یسعى الم 

)”Prices of Variable Inputs“فقط  )nPوعناصر اإلنتاج الثابتة ،( )mZ “Fixed Inputs”. 
ذلك بتفاضل دالة الربح بالنسبة لسعر ویتم إشتقاق دالة الطلب على عناصر اإلنتاج المتغیرة فقط، و 

)الوحدة من كل مورد متغیر  / )i iQ P= ∂π ∂ ،[Yotopoulos, 1976]. 

 :دوجالس والدالة اللوغارتمیة المتسامیة كالتالى-ًولقد تم توصیف نموذج الربح وفقا لدالة كوب 

 :Cobb-Douglas Profit Modelدوجالس -نموذج ربح كوب
 :[Chand, 1986] والطلب على المورد الشكل العام التالى Cobb-Douglasتأخذ دوال ربح  
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 :حیث
- = πقیمة الربح الزراعى . 
- = iQكمیة عنصر اإلنتاج المتغیر فقط . 

-= iP ،سعر الوحدة من عنصر اإلنتاج المتغیر فقط ( , , , )i n= 1 2 K. 
- = mZ أرض-رأس مال ( عناصر اإلنتاج الثابتة ( ،( , , , )i m= 1 2 K. 
- (~ / )i i iS P Q= π :ًنسبة قیمة عنصر اإلنتاج المتغیر مقسوما على الربح. 

}: حظ أنویال  }ii
m β=∑ ً تمثل مجموع مرونات عناصر اإلنتاج الثابتة فى دالة الربح، ونظرا 1

دوجالس المقدر یفترض -لوجود قید أن مجموع تلك المرونات یساوى الواحد الصحیح، فإن نموذج ربح كوب
 .”Constant Return to Scale“وجود حالة ثبات العائد على السعة 

 : كالتالى(W)دالة الطلب على عنصر العمل بتفاضل دالة الربح بالنسبة ألجر العامل ویتم تقدیر  
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 ٦

 :دوجالس كالتالى-ویمكن حساب مرونات الطلب على عنصر العمل من نموذج ربح كوب 
} :(W) بالنسبة ألجر العامل (L) مرونة طلب على العمل - }LWε α= −1 1. 

} :(K) ورأس المال (L)ة طلب تقاطعیة بین العمل  مرون- }LKε β=
1

. 

} :(Acr) والمساحة (L) مرونة طلب تقاطعیة بین العمل - }LAε β=
2

. 

}:  بالنسبة لمساهمة األجور فى الربح الزراعى(W) مرونة أجر العامل - }WS LSε α= − 1 / ~. 

دوجالس، كتقریب للمرونات -على مرونات اإلنتاج من نموذج ربح كوبًكما یمكن الحصول أیضا  
 :[Khan, 1979, p. 65]دوجالس كالتالى -اإلنتاجیة التى یتم الحصول علیها من دالة إنتاج كوب

Lε : مرونة العمل- α α= −1 1 1/ ( ) 
kε : مرونة رأس المال- β α= −1 11/ ( ) 

Aε : مرونة المساحة- β α= −2 11/ ( ) 

 :Transcendental Logarithmic Profit Modelنموذج ربح لوغارتمى متسامى 

 :[Sidhu, 1981] والطلب على المورد الشكل العام التالى (TransLog)تأخذ دوال ربح  
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 :وذلك فى وجود تلك القیود
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 : كالتالى(W)ویتم تقدیر دالة الطلب على عنصر العمل بتفاضل دالة الربح بالنسبة ألجر العامل  
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 : كالتالى(TransLog)ویمكن حساب مرونات الطلب على عنصر العمل من نموذج ربح  
 :(W) بالنسبة ألجر العامل (L) مرونة طلب على العمل -

LL L LS Sε α= − − −1 11
~ ( / ~ )  

 :(K) ورأس المال (L) مرونة طلب تقاطعیة بین العمل -



 ٧

Lk LW Sε γ γ β γ= + + −( ) ( / ~ )
11 12 1 11

ln  

 :(Acr) والمساحة (L) مرونة طلب تقاطعیة بین العمل -

LA LW Sε γ γ β γ= + + −( ) ( / ~ )
11 12 2 12

ln  

ws:  بالنسبة لمساهمة قیمة األجور فى الربح الزراعى(W) مرونة أجر العامل - LSε α= − 11 / ~ 

 :حساب المرونات عند المتوسطات الحسابیة للفترة موضع الدراسة والتى بلغت نحوولقد أمكن  
): المتوسط اللوغارتمى ألجر العامل الزراعى فى السنة- . )lnW = 8 28. 
~):  متوسط نسبة قیمة أجور العمال للربح الزراعى- . )

LS = 0578. 

):  متوسط قیمة اإلنتاج الزراعى- )Y = 74376. 
):  متوسط عدد عمال القطاع الزراعى- . )L = 4 935. 

 :توصیف نماذج التكالیف لتقدیر الطلب على عنصر العمل البشرى
یسعى المنتج  هنا إلى تدنیة تكالیف اإلنتاج، وتتكون دالة التكالیف من أسعار عناصر إنتاج  

ویتم إشتقاق دالة الطلب . (Y)، وقیمة اإلنتاج ”Prices of Variable and Fixed Inputs“متغیرة وثابتة
): على المورد المتغیر والثابت بتفاضل دالة التكالیف بالنسبة لسعر الوحدة من المورد / )i iQ C P= ∂ ∂ . 

 :دوجالس والدالة اللوغارتمیة المتسامیة كالتالى-ًولقد تم توصیف نموذج التكالیف وفقا لدالة كوب 

 :Cobb-Douglas Cost Modelدوجالس -ذج تكالیف كوبنمو

 :[Berndt, 1975]دوجالس والطلب على المورد الشكل العام التالى -تأخذ دوال تكالیف كوب 
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 :حیث
- = Cتكالیف اإلنتاج الزراعى . 
- = Y الزراعى قیمة اإلنتاج. 
- = iQكمیة عنصر اإلنتاج المتغیر أو الثابت . 

- = iPسعر الوحدة من عنصر اإلنتاج المتغیر أو الثابت . 
- ( / )i i iS P Q C= = ًنصیب قیمة عنصر اإلنتاج المتغیر أو الثابت مقسوما على التكالیف. 

دوجالس -لب على عنصر العمل ورأس المال بتفاضل دالة تكالیف كوبویتم تقدیر دالتى الط 
 : لكل منهما كالتالى(R)، وسعر الوحدة من عنصر رأس المال (W)بالنسبة ألجر العامل 
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 :دوجالس كالتالى-ویتم حساب مرونات نموذج تكالیف كوب 

}: (Pi)لمورد  بالنسبة لسعر ا(Qi) مرونة الطلب على المورد - }i iε α β= − /. 

}): العائد على السعة( مرونة إنتاج إجمالیة - }gε ν β= = 1/. 

 :Transcendental Logarithmic Cost Modelنموذج تكالیف لوغارتمى متسامى 

 :(Ngheiep, 1979) والطلب على المورد الصورة العامة التالیة TransLogتأخذ دوال تكالیف  

ln ln ln ln ln ln ln

ln ln

C P P P P Y Y

S
P Q

C
P Y

i i
i

n

ij
j

n

i

n

i j iy i
i

n

i

i i
i ij

j

n

j iy

= + ∑ + ∑∑ + ∑ +

= = + ∑ +

= == =

=

0
1 11 1

1

0 5α α α β β

α α β

.

 

 :وذلك فى ظل وجود تلك القیود

( ) ; ( ) ; ( )i ii iiii
i

n

ij ji ij
i

n

ji
j

n

iy
i

n

α α α α α β
= = = =
∑ = = ∑ = ∑ = ∑ =

1 1 1 1

1 0  

ویتم تقدیر دالتى الطلب على عنصر العمل البشرى ورأس المال بتفاضل دالة التكالیف اللوغارتمیة  
 : لكل منهما كالتالى(R)، وسعر الوحدة من عنصر رأس المال (W)المتسامیة بالنسبة ألجر العامل 
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 :ویتم حساب مرونات الطلب السعریة الذاتیة والتقاطعیة بین عناصر اإلنتاج كالتالى 
 :(Qi) للمورد ”Own Price Elasticity“ مرونة طلب سعریة ذاتیة -

ii
ii i i

i

ii

i

i
S S

S S
Sε α α= + − = + −

2

1  

 :(Qj)لمورد  بالنسبة ل(Qi) للمورد ”Cross Price Elasticity“ مرونة طلب سعریة تقاطعیة -
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α α=
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= + ≠;  

gε): العائد على السعة( مرونة اإلنتاج اإلجمالیة - ν β= = 1/ 

 :Partial Elasicity of Substitution المرونة اإلحاللیة الجزئیة بین عناصر اإلنتاج -
 :[Antle & Ali, 1983]ًیمكن حساب المرونة اإلحاللیة بین عناصر اإلنتاج وفقا لصیغتین هما  

1- Allen-Uzawa Partial Elasicity of Substitution (AES) 
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2- Morishima Partial Elasicity of Substitution (MES): 
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 :ولقد تم حساب المرونات عند المتوسطات الحسابیة للفترة موضع الدراسة والتى بلغت نحو 
): متوسط أجر العامل الزراعى اللوغارتمى فى السنة- . )lnW = 8 28. 
):  متوسط نسبة قیمة أجور العمال على التكالیف الزراعیة- . )LS = 0 527. 
):  متوسط نسبة قیمة رأس المال على التكالیف الزراعیة- . )KS = 0 473. 

 :التعلیق على النتائج
، )٢٠٠٦-١٩٩٠(ر الطلب على عنصر العمل البشرى فى القطاع الزراعى خالل الفترة تم تقدی 

ًطبقا للمنهج الثنائى الذى تم اإلعتماد علیه، بإستخدام نماذج الربح والتكالیف، وذلك من خالل تقدیر نموذج 
 ، حیث”TransLog“، والنموذج اللوغارتمى المتسامى ”Cobb-Douglas“دوجالس اللوغارتمى -كوب

لجأت الدراسة إلى تقدیر أكثر من نموذج لتوسیع فرص إختیار النتائج التى تتمشى مع المنطق اإلقتصادى 
 .ًمن ناحیة، وأیضا للتأكید على النتائج التى یمكن الحصول علیها من ناحیة أخرى

 :نتائج تقدیر الطلب على عنصر العمل البشرى بأسلوب نماذج الربح
دوجالس والنموذج -نصر العمل البشرى بأسلوب نموذج ربح كوبتم تقدیر دوال الطلب على ع 

اللوغارتمى المتسامى، وتبین عدم وجود مشكلة اإلرتباط الذاتى أو عدم التجانس أوعدم التوزیع الطبیعى، حیث 
فى نموذج ربح ) ٠,٠٣٥، ٠,٠٥٨، ١,١٦٠( نحو LMa ،LMh ،LMn: بلغت القیم المحسوبة إلختبارات

فى نموذج الربح اللوغارتمى المتسامى لكل منهم على ) ٠,٤٦٩، ٠,٥٨٣، ٠,٨٣٦(كوب دوجالس، ونحو 
الترتیب، وهى أقل من نظیرتها الجدولیة فى جدول مربع كاى وبالتالى یتم قبول فرض العدم بأن النموذج ال 

 .یعانى من وجود مشاكل اإلرتباط الذاتى، عدم التجانس، وعدم التوزیع الطبیعى
 :ماذج الربح عن التوصل إلى النتائج والمؤشرات اإلقتصادیة التالیةولقد أسفر تقدیر ن 

 :دوجالس- نموذج ربح كوب-١
دوجالس والطلب على عنصر العمل -إلى تقدیر نموذج ربح كوب) ١(بجدول ) ١(یشیر نموذج  

~)البشرى  )LS امل التحدید أن نحو ، ویوضح مع٠,٠١ً، حیث ثبتت معنویة النموذج إحصائیا عند مستوى

أجر العامل الزراعى، رأس : من التغیرات الحادثة فى الربح الزراعى، ترجع إلى التغیر فى كل من% ٩٧,٤
 .المال، والمساحة المحصولیة، بینما ترجع باقى التغیرات إلى عوامل أخرى غیر مقیسة بالنموذج

جر العامل الزراعى، قد بلغت وقد تبین أن مرونة الطلب على عنصر العمل البشرى بالنسبة أل 
یؤدى إلى إنخفاض الطلب على عنصر العمل % ١، مما یوضح أن زیادة أجر العامل بنسبة ١,٥٧-نحو 

 .، وذلك مع ثبات باقى العوامل األخرى عند مستوى معین%١,٥٧البشرى بنسبة 
 أن زیادة ، مما یوضح٠,٣٨كما بلغت المرونة التقاطعیة بین عنصرى العمل ورأس المال نحو  

، مع ثبات باقى العوامل %٠,٣٨یؤدى إلى زیادة الطلب على عنصر العمل بنسبة % ١رأس المال بنسبة 
األخرى عند مستوى معین، وهذا یوضح وجود عالقة إحاللیة بین عنصرى رأس المال والعمل لصالح العمل 

 .ادة الربحًعلى حساب رأس المال، ومؤشرا لكفاءة إستخدام عنصر العمل البشرى فى زی
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 .نتائج تقدیر نماذج الربح للطلب على عنصر العمل فى القطاع الزراعى المصرى): ١(جدول 

 

Profit Functions 

2
R  

2
R  

F 

Test 

(1) Cobb-Douglas Profit Function 

 ln t
$Π = 10.1 - 0.568 ln tW + 0.381 ln tK + 0.619 ln tAcr  

            (13.9)**   (-11.63)**    (4.01)**      (6.52)** 

 

0.974 

{0.97} 
(162.3)** 

 
LtS

~$ = -0.568 

           (-11.63)** 

0.97 

{0.97} 
(551)** 

(2) TransLog Profit Function 

 ln t
$Π = -8.95  + 5.823 ln tW  - 1.741 ln tK  + 2.741 ln tAcr  

              (-2.57)*     (11.34)**       (-3.73)**            (5.87)** 

 -0.958 ln tW
2 +0.06 ln tK

2 -0.06 ln tAcr
2 -0.097 ln lnt tK Acr  

      (-16.35)**       (1.01)             (-1.01)              (-2.94)** 

 + 0.237 ln lnt tW K   - 0.237 ln lnt tW Acr    

             (5.02)**                      (-5.02)** 

 

0.983 

{0.96} 
(45.0)** 

 
LtS

~$ =  5.823  -  0.958 ln tW  + 0.237 ln tK  - 0.237 ln tAcr  

           (11.34)**   (-16.35)**      (5.02)**         (-5.02)** 

0.88 

{0.85} 
(32.8)** 

 :حیث
- = t

$Π ملیون جنیه( الربح الزراعى.( 

- = tW السنة/ جنیه ( أجر العامل الزراعى.( 
- = tK ملیون جنیه( رأس المال.( 
- = tAcr ملیون فدان( المساحة المحصولیة.( 
- =

LtS
 .بة قیمة أجور العمال للربح الزراعى نس$~

 . المحسوبة(t) األرقام بین قوسین وأسفل معامالت اإلنحدار تشیر إلى قیم -
 . على الترتیب٠,٠١، ٠,٠٥ تشیر إلى المعنویة عند مستوى (**)، (*) -

- = 2
Rمعامل التحدید . 

- = { }2
Rمعامل التحدید المعدل  . 

- F   = قیمة  (F)المحسوبه للنموذج . 
 ).٣(، )٢(، )١(جمعت وحسبت من بیانات مراجع : المصدر
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، ولذلك فإن ٠,٦٢ًوأیضا بلغت المرونة التقاطعیة بین عنصرى العمل والمساحة المحصولیة نحو  
، %٠,٦٢ة یؤدى إلى زیادة الطلب على عنصر العمل البشرى بنسب% ١زیادة المساحة المحصولیة بنسبة 

 .وذلك مع ثبات باقى العوامل األخرى عند مستوى معین
~)وتشیر دالة الطلب على عنصر العمل البشرى   )LSدوجالس، أن - الواردة بنموذج ربح كوب

 بالنسبة إلى مساهمة قیمة أجور العمال فى الربح الزراعى، فقد بلغت نحو (W)مرونة أجر العامل الزراعى 
، یؤدى إلى زیادة مساهمة قیمة أجور العمال %١، مما یوضح أن زیادة أجر العامل الزراعى بنسبة ٠,٩٨

ً، وهذا یعطى مؤشرا على كفاءة إستخدام عنصر العمل البشرى فى زیادة %٠,٩٨فى الربح الزراعى بنسبة 
أقل من نسبة زیادة أجر ، كانت %)٠,٩٨(الربح الزراعى، ألن نسبة الزیادة فى قیمة األجور للربح والبالغة 

 %).١(العامل الزراعى 
دوجالس، وذلك كتقریب -وتجدر اإلشارة، أنه أمكن حساب مرونات اإلنتاج من نموذج ربح كوب 

، كما ٠,٣٦٢دوجالس اللوغارتمیة المزدوجة، حیث بلغت مرونة العمل نحو -لدالة اإلنتاج من نوع كوب
، مما یعنى أن زیادة كل من ٠,٣٩٥نة المساحة نحو ، وبلغت مرو٠,٢٤٣بلغت مرونة رأس المال نحو 

یؤدى إلى زیادة قیمة اإلنتاج الزراعى بنسبة % ١عنصر العمل ورأس المال والمساحة المحصولیة بنسبة 
لكل منهم على الترتیب، وهذا یوضح عدم وجود بطالة زراعیة مقنعة % ٠,٣٩٥، %٠,٢٤٣، %٠,٣٦٢

د إسراف فى إستخدام موارد العمل ورأس المال واألرض، ویستدل ًداخل القطاع الزراعى، وأیضا عدم وجو
 .على ذلك من واقع اإلشارة الموجبة للمرونات اإلنتاجیة للعناصر الثالثة

 : یتطلب أن”Sufficient Condition“ومن المعروف أن تحقیق الشرط الكافى للكفاءة اإلقتصادیة       
 .أجر العامل= قیمة الناتج الحدى لعنصر العمل 

Value of Marginal Product of Labor = Labor Wage: (VMpL=W). 
، وبالتالى فإن قیمة الناتج الحدى ٠,٣٦٢ًونظرا ألن المرونة اإلنتاجیة لعنصر العمل قد بلغت نحو  

)لعنصر العمل  / )L LVMP Y L= ⋅ε ألف جنیه، وهى أكبر من متوسط ٥,٤٦، قد بلغت نحو 
ً ألف جنیه، مما یوضح أیضا ٣,٩٥عامل الزراعى والذى بلغ خالل فترة الدراسة نحو األجر السنوى الحقیقى لل

 وجود كفاءة فى إستخدام عنصر العمل البشرى فى القطاع الزراعى المصرى
ًونظرا لوجود قید خاص بأن مجموع معامالت رأس المال والمساحة المحصولیة  

( )
ii

n β=∑ =1 د حالة ثبات فى العائد على السعة، وهذا یتضح من مجموع ، فإن هذا القید یعنى وجو1

على الترتیب، والتى تساوى الواحد ) ٠,٦١٩، ٠,٣٨١(مرونات رأس المال والمساحة المحصولیة والبالغة نحو 
 .الصحیح

 : نموذج الربح اللوغارتمى المتسامى-٢
امى والطلب على عنصر إلى تقدیر نموذج الربح اللوغارتمى المتس) ١(بجدول ) ٢(یشیر نموذج  

)العمل البشرى  )LS ویوضح معامل التحدید أن ٠,٠١ً، حیث ثبتت معنویة النموذج إحصائیا عند مستوى ،
أجر العامل الزراعى، رأس : من التغیرات الحادثة فى الربح الزراعى، ترجع إلى تغیر كل من% ٩٨,٣نحو 

 .ترجع باقى التغیرات إلى عوامل أخرى غیر مقیسة بالنموذجالمال، والمساحة المحصولیة، بینما 
وقد تبین أن مرونة الطلب على عنصر العمل البشرى بالنسبة ألجر العامل الزراعى قد بلغت نحو  
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یؤدى إلى إنخفاض الطلب على عنصر العمل البشرى % ١، مما یوضح أن زیادة أجر العامل بنسبة ٢,٠٨-
 .باقى العوامل األخرى عند مستوى معین، وذلك مع ثبات %٢,٠٨بنسبة 

، وهذا یوضح أن ١,٣٣-كما بلغت مرونة الطلب التقاطعیة بین عنصرى العمل ورأس المال نحو  
، وذلك %١,٣٣یؤدى إلى إنخفاض الطلب على عنصر العمل البشرى بنسبة % ١زیادة رأس المال بنسبة 

 .مع ثبات باقى العوامل األخرى عند مستوى معین
، ولذلك ٢,٣٣ بلغت مرونة الطلب التقاطعیة بین عنصرى العمل والمساحة المحصولیة نحو ًوأیضا 

یؤدى إلى زیادة الطلب على عنصر العمل البشرى بنسبة % ١فإن زیادة المساحة المحصولیة بنسبة 
 .، وذلك مع ثبات باقى العوامل األخرى عند مستوى معین%٢,٣٣

 المتسامى یفترض وجود ثبات فى العائد على السعة، وأن ًونظرا ألن نموذج الربح اللوغارتمى 

)مجموع المعامالت  )
kk

m β=∑ =1 ، فقد تبین أن مجموع المرونات لرأس المال والمساحة المحصولیة  1

على الترتیب، تساوى الواحد الصحیح، مما یوضح أن الزیادة الحادثة فى ) ٢,٣٣، ١,٣٣-(والبالغة نحو 
 .الة ترجع إلى زیادة المساحة المحصولیةالطلب على العم

~)وتشیر دالة الطلب على عنصر العمل البشرى   )LS ،الواردة بنموذج الربح اللوغارتمى المتسامى 

~) بالنسبة إلى مساهمة قیمة أجور العمال فى الربح الزراعى (W)أن مرونة أجر العامل الزراعى  )LS قد ،

، یؤدى إلى زیادة مساهمة قیمة %١ ، مما یوضح أن زیادة أجر العامل الزراعى بنسبة ١,٦٦بلغت نحو 
ً، مما یعطى مؤشرا بعدم وجود كفاءة فى إستخدام عنصر %١,٦٦أجور العمال فى الربح الزراعى بنسبة 

ور الزراعیة للربح والتى بلغت العمل البشرى فى زیادة الربح الزراعى، وذلك ألن نسبة الزیادة فى قیمة األج
 %).١(، كانت أكبر من نسبة الزیادة فى أجر العامل الزراعى %)١,٦٦(نحو 

ویمكن القول بصفة عامة أن مرونة الطلب على عنصر العمل البشرى فى القطاع الزراعى  
تمى ، كانت أقل من نظیرتها فى نموذج الربح اللوغار)١,٥٧-(دوجالس -المصرى فى نموذج ربح كوب

دوجالس من وجهة النظر اإلقتصادیة، حیث یعكس -، مما یوضح أفضلیة نموذج كوب)٢,٠٨-(المتسامى 
ًإستجابة أقل فى إنخفاض الطلب على العمالة الزراعیة عند إرتفاع األجور، كما تبین أیضا أفضلیة نموذج 

ادة الربح الزراعى، حیث ًدوجالس، ألنه أعطى مؤشرا على كفاءة إستخدام عنصر العمل البشرى فى زی-كوب
 .كانت نسبة الزیادة فى قیمة األجور للربح أقل من نسبة الزیادة فى أجر العامل الزراعى

دوجالس من وجهة النظر اإلحصائیة، ألنه -ًكما یمكن أیضا تفضیل إختیار نموذج ربح كوب 
 .٠,٩٧٤عدل والذى بلغ نحو ًأفضل من نموذج الربح اللوغارتمى المتسامى، وفقا لمعیار معامل التحدید الم

 :نتائج تقدیر الطلب على عنصر العمل البشرى بأسلوب نماذج التكالیف
دوجالس والنموذج -تم تقدیر دوال الطلب على عنصر العمل البشرى بأسلوب نموذج تكالیف كوب 

یع الطبیعى، حیث اللوغارتمى المتسامى، وتبین عدم وجود مشكلة اإلرتباط الذاتى أو عدم التجانس أوعدم التوز
، ٠,٦١٢( فى نموذج تكالیف كوب دوجالس نحو LMa ،LMh ،LMn: بلغت القیم المحسوبة إلختبارات

لكل منهم على ) ٠,٩٥١، ٠,٤٠٨، ١,٩٩٥(، وفى النموذج اللوغارتمى المتسامى نحو )٠,٣٦٣، ٠,١٦٥
ل فرض العدم بأنه ال توجد الترتیب، وهى أقل من نظیرتها الجدولیة فى جدول مربع كاى وبالتالى یتم قبو

 .مشاكل اإلرتباط الذاتى، عدم التجانس، وعدم التوزیع الطبیعى
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 :ولقد أسفر تقدیر نماذج التكالیف عن التوصل إلى النتائج والمؤشرات اإلقتصادیة التالیة 
 :دوجالس- نموذج تكالیف كوب-١

)رى دوجالس والطلب على عنصر العمل البش-تم تقدیر نموذج تكالیف كوب  )LS ورأس المال 
( )KS حیث ثبتت معنویة النموذج إحصائیا، كما ثبتت معنویة )٢(بجدول ) ١(، كما هو وارد بنموذج ،ً

 .٠,٠١دالتى مساهمة أجور العمل البشرى ورأس المال فى التكالیف الزراعیة عند مستوى 
من التغیرات الحادثة فى التكالیف الزراعیة، ترجع إلى % ٩٩,٢ویوضح معامل التحدید أن نحو  

أجر العامل الزراعى، سعر رأس المال، وقیمة اإلنتاج الزراعى، بینما ترجع باقى التغیرات : التغیر فى كل من
 .إلى عوامل أخرى غیر مقیسة بالنموذج

، كما تبین %٠,٥٣٤سبة یؤدى إلى زیادة التكالیف بن% ١ولقد تبین أن زیادة أجر العامل بنسبة  
، ولذلك فإن أجور العمال %٠,٤٦٦یؤدى إلى زیادة التكالیف بنسبة % ١أن زیادة سعر رأس المال بنسبة 

 .تمثل النسبة الكبرى المسئولة عن إرتفاع تكالیف اإلنتاج الزراعى
، وهذا یوضح أن ٠,٥٥-، ٠,٦٤-كما بلغت مرونة الطلب على عنصرى العمل ورأس المال نحو  

 .على الترتیب% ٠,٥٥، %٠,٦٤یؤدى إلى إنخفاض الطلب علیهما بنسبة % ١یادة سعر كل منهما بنسبة ز
، األمر الذى یوضح أن إستخدام عنصرى العمل ١,١٩ولقد بلغ معامل العائد على السعة نحو  

زیادة فى ، مما یعكس أن هناك %١,١٩یؤدى إلى زیادة قیمة اإلنتاج الزراعى بنسبة % ١ورأس المال بنسبة 
 .العائد على السعة فى اإلنتاج الزراعى المصرى

 : نموذج التكالیف اللوغارتمى المتسامى-٢
)تم تقدیر نموذج التكالیف اللوغارتمى المتسامى والطلب على عنصر العمل البشرى   )LS ورأس 

)المال  )KS حیث ثبتت معنویة النموذج إحصائیا، كما ثبتت )٢(بجدول ) ٢(، كما هو وارد بنموذج ،ً
 .٠,٠١معنویة دالتى مساهمة أجور العمل البشرى ورأس المال فى التكالیف الزراعیة عند مستوى 

من التغیرات الحادثة فى التكالیف الزراعیة، ترجع إلى % ٩٩,٧ویوضح معامل التحدید أن نحو  
عر رأس المال، وقیمة اإلنتاج الزراعى، بینما ترجع باقى التغیرات أجر العامل الزراعى، س: التغیر فى كل من

 .إلى عوامل أخرى غیر مقیسة بالنموذج
$)وبإشتقاق الطلب على عنصر العمل من دالة مساهمة أجور العمال فى التكالیف   )LS : تبین أن

، مما یوضح أن زیادة أجر العامل ٠,٥٠٤-مرونة الطلب السعریة الذاتیة على عنصر العمل قد بلغت نحو 
، كما بلغت مرونة الطلب %٠,٥٠٤یؤدى إلى إنخفاض الطلب على العمالة الزراعیة بنسبة % ١بنسبة 

، أى أن زیادة سعر رأس المال ٠,٥٠١التقاطعیة بین رأس المال والعمل فى دالة الطلب على العمل نحو 
 .مما یوضح وجود عالقة إحاللیة بینهما% ٠,٥٠١سبة یؤدى لزیادة الطلب على العمالة بن% ١بنسبة 

)وبإشتقاق الطلب على عنصر رأس المال من دالة مساهمة رأس المال فى التكالیف  $ )KS : تبین

، مما یوضح أن زیادة سعر رأس المال ٠,٥٢٤-أن مرونة الطلب السعریة الذاتیة على رأس المال بلغت نحو 
، كما بلغت مرونة الطلب التقاطعیة %٠,٥٢٤إلى إنخفاض الطلب على رأس المال بنسبة یؤدى % ١بنسبة 

، أى أن زیادة أجر العامل بنسبة ٠,٥٥٨بین العمل ورأس المال فى دالة الطلب على عنصر رأس المال نحو 
 .مما یوضح وجود عالقة إحاللیة% ٠,٥٥٨یؤدى إلى زیادة الطلب على رأس المال بنسبة % ١
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 .نتائج تقدیر نماذج التكالیف للطلب على عنصر العمل فى القطاع الزراعى المصرى): ٢(جدول 

 

Cost Function 

2
R  

2
R  

F 

Test 

(1) Cobb-Douglas Cost Function 

 ln tC$ = -3.611 + 0.534 ln tW  + 0.466 ln tR  + 0.841 ln tY  

             (-3.01)**    (27.15)**        (23.71)**          (7.77)** 

0.992 

{0.98} 

 

(537.3)** 

  LtS$ = 0.534 

         (27.15)** 

0.98 

{0.98} 

 

(772.3)** 

  KtS$ = 0.466 

          (23.71)** 

0.91 

{0.91} 
(170.8)** 

(2) TransLog Cost Function 

 ln tC$ =  - 16.04 + 2.446 ln tW - 1.446 ln tR  

            (-13.46)**    (16.18)**        (-9.57)** 

         - 0.016 ln tW
2  + 0.001 ln tR

2  + 0.015 ln lnt tW R  

              (-48.12)**            (16.20)**          (37.89)** 

         - 0.161 ln lnt tW Y  + 0.161 ln lnt tR Y  + 1.916 ln tY  

               (-11.87)**                     (11.87)**              (18.01)** 

0.997 

{0.99} 

 

 

 

 

 

 

(332.3)** 

   LtS$ = 2.446 - 0.016 ln tW  + 0.015 ln tR - 0.161 ln tY  

           (16.18)**   (-48.12)**        (37.89)**       (-11.87)** 

0.995 

{0.99} 

 

(1440)** 

   KtS$ = -1.446  + 0.015 ln tW  + 0.001 ln tR + 0.161 ln tY  

             (-9.57)**    (37.89)**         (16.20)**       (11.87)** 

0.993 

{0.99} 
(862.3)** 

 :حیث
- = tC$ ملیون جنیه( التكالیف الزراعیة.( 

- = tY ملیون جنیه( قیمة اإلنتاج الزراعى.( 
- = tW السنة/ جنیه ( أجر العامل الزراعى.( 
- = tR جنیه( سعر عنصر رأس المال(. 

- = LtS$نسبة قیمة أجور العمال للتكالیف الزراعیة . 

-= KtS$نسبة قیمة رأس المال للتكالیف الزراعیة . 

 . المحسوبة(t) األرقام بین قوسین وأسفل معامالت اإلنحدار تشیر إلى قیم -
 .٠,٠١ تشیر إلى المعنویة عند مستوى (**) -

- = 2
R ،معامل التحدید - = { }2

Rمعامل التحدید المعدل  . 
- F   = قیمة  (F)المحسوبه للنموذج . 

 ).٣(، )٢(، )١(جمعت وحسبت من بیانات مراجع : المصدر
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وبالنسبة للمرونات اإلحاللیة الجزئیة بین عنصرى العمل ورأس المال، فهى توضح أن زیادة  
 بنسبة معینة، وهى عبارة عن (K-)تؤدى إلى نقص عنصر رأس المال % ١ بنسبة (L+)مل عنصر الع

 %.١التغیر النسبى بین رأس المال والعمل نتیجة التغیر النسبى بین سعر رأس المال وأجر العامل بنحو 
 اإلحاللیة الجزئیة بین عنصرى رأس المال والعمل نحو ”Allen-Uzawa“هذا وقد بلغت مرونة  

، یؤدى إلى نقص نسبة %١، مما یوضح أن زیادة نسبة سعر رأس المال إلى أجر العامل بنحو ١,٠٦
، وهذا یوضح زیادة الطلب على عنصر العمل %١,٠٦عنصر رأس المال إلى عنصر العمل البشرى بنحو 

 .البشرى الزراعى، نتیجة وجود عالقة إحاللیة بینهما لصالح عنصر العمل
، مما ١,٠٨ اإلحاللیة الجزئیة بین رأس المال والعمل نحو ”Morishima“كما بلغت مرونة  

، یؤدى إلى نقص نسبة عنصر رأس المال %١یوضح أن زیادة نسبة سعر رأس المال إلى أجر العامل بنحو 
ً، وهذا یؤكد أیضا وجود عالقة إحاللیة لصالح عنصر العمل على %١,٠٨إلى عنصر العمل البشرى بنحو 

قد یرجع ذلك إلرتفاع تكلفة التكنولوجى فى الزراعة المصریة التى تتسم بالتفتت الحیازى حساب رأس المال، و
 .لدى المزارعین، ولذلك یفضل المنتج إستخدام األیدى العاملة منخفضة األجور

، األمر الذى یوضح أن إستخدام ٠,٥٢ولقد بلغ معامل العائد على السعة فى القطاع الزراعى نحو  
، مما یعكس أن %٠,٥٢یؤدى إلى زیادة قیمة اإلنتاج الزراعى بنسبة % ١س المال بنسبة عنصرى العمل ورأ

 .هناك تناقص فى العائد على السعة فى اإلنتاج الزراعى
وبصفة عامة تبین أن كال من النموذجین یعكسان وجود كفاءة فى الطلب على عنصر العمل  

، كانت أكبر من نظیرتها فى )٠,٦٤-(دوجالس -البشرى، إال أن مرونة الطلب السعریة فى نموذج كوب
، مما یوضح أفضلیة النموذج اللوغارتمى المتسامى، حیث )٠,٥٠٤-(نموذج التكالیف اللوغارتمى المتسامى 

یعكس إستجابة أقل فى إنخفاض الطلب على العمالة الزراعیة عند إرتفاع األجور، كما یمكن تفضیل ذلك 
ًالنموذج أیضا إحصائیا، حیث أن ً هذا النموذج یعتبر أفضل من نموذج تكالیف كوب دوجالس، وذلك وفقا ً

 .٠,٩٩٧لمعیار معامل التحدید المعدل والذى بلغ نحو 
وفى ضوء تقدیر نماذج المنهج الثنائى المتعلقة بالطلب على عنصر العمل البشرى فى القطاع  

 : على النحو التالىالزراعى المصرى یمكن إستخالص أهم النتائج التى تم التوصل إلیها
 .وجود كفاءة فى إستخدام عنصر العمل البشرى -١
 .زیادة المساحة المحصولیة تؤدى إلى زیادة الطلب على عنصر العمل البشرى -٢
 .زیادة الطلب على عنصر العمل لوجود إحالل لصالح عنصر العمل على حساب رأس المال -٣
 .عدم وجود بطالة مقنعة داخل القطاع الزراعى -٤
 .قیمة الناتج الحدى لعنصر العمل أكبر من األجر الذى یحصل علیة العامل -٥
 .تناقص العائد على السعة فى اإلنتاج الزراعى -٦

وهذا یوضح دور عنصر العمل البشرى كأحد عناصر اإلنتاج فى التنمیة الزراعیة الرأسیة التى  
ٕیة للنهوض باإلنتاج الزراعى، ولعل توفیر وایجاد فرص ًترتكز أساسا على زیادة اإلنتاجیة وتنمیة الموارد البشر

ًعمل زراعیة منتجة، یتطلب ضرورة توسیع القاعدة اإلنتاجیة أفقیا، من خالل زیادة التوسع فى مشاریع اإلنتاج 
 .ٕالزراعى، واإلستمرار فى إستصالح واستزراع األراضى الجدیدة
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 الملخص
نتاجیة الرئیسیة فى اإلقتصاد القومى والركیزة األساسیة یعتبر عنصر العمل البشرى أحد الموارد اإل 

للنهوض باإلنتاج الزراعى، ویعتبر القطاع الزراعى أحد القطاعات الرائدة فى زیادة اإلنتاج القومى وتشغیل 
نسبة كبیرة من قوة العمل، ولذلك یجب دفع عجلة التنمیة الزراعیة حتى یتم تحقیق أقصى كفاءة من إستخدام 

 . الزراعیة المتاحة وبصفة خاصة عنصر العمل البشرىالموارد
ولقد تمثلت مشكلة البحث فى طبیعة الطلب على عنصر العمل البشرى، وما هى العالقات السائدة  

بین عنصر العمل وباقى عناصر اإلنتاج الزراعى؟، وهل توجد بطالة زراعیة مقنعه متعلقة بجانب الطلب 
ولذلك كان الهدف من البحث هو تقدیر الطلب . صر اإلنتاج الزراعى؟على عنصر العمل فى ظل تفاعل عنا

على عنصر العمل البشرى فى القطاع الزراعى المصرى، والتعرف على طبیعة العالقة بین عناصر اإلنتاج، 
  .ومن ثم الوقوف على كفاءة إستخدام عنصر العمل البشرى فى الزراعة المصریة

دام أسلوب المنهج الثنائى فى تقدیر الطلب على عنصر العمل ًوتحقیقا ألهداف البحث، تم إستخ 
دوجالس واللوغارتمیة المتسامیة، وذلك بهدف -البشرى وذلك بتقدیر نماذج الربح والتكالیف من نوع كوب

 .ٕتوسیع فرص اإلختیار للدراسة للمفاضلة، واختیار تلك النتائج التى تتفق مع المنطق اإلقتصادى
ً أسلوب تحلیل إنحدار العالقات غیر المرتبطة ظاهریا ذات القیود، واألخذ وقد تم اإلعتماد على 

، )٢٠٠٦-١٩٩٠(بعین اإلعتبار مشاكل التحلیل القیاسى، ولقد تم الحصول على البیانات خالل الفترة 
 .، بهدف إزالة آثار التضخم من البیانات القیمیة)١٠٠=٢٠٠٠(ٕواستخدام الرقم القیاسى العام لسعر الجملة 

وفى ضوء نتائج تقدیر نماذج الربح والتكالیف التى تم الحصول علیها، والتى تمشت مع طبیعة  
المنطق اإلقتصادى عند تقدیر الطلب على عنصر العمل، تبین وجود عالقة عكسیة بین أجر العامل 

 .ملالزراعى وعدد العمال، كما تبین وجود عالقة إحاللیة بین عنصرى رأس المال والعمل لصالح الع
ًولقد أوضحت مرونات اإلنتاج التى تم حسابها طبقا للمنهج الثنائى بداللة نموذج الربح عن عدم  

ًوجود بطالة زراعیة مقنعة داخل القطاع الزراعى، وأیضا عدم وجود إسراف فى إستخدام موارد العمل ورأس 
كما .  اإلنتاجیة للعناصر الثالثةالمال واألرض، وتم اإلستدالل على ذلك من واقع اإلشارة الموجبة للمرونات

ًأوضحت النتائج أیضا، أن قیمة الناتج الحدى لعنصر العمل أكبر من األجر الذى یحصل علیة العامل، هذا 
بجانب أن نسبة زیادة قیمة األجور للربح كانت أقل من نسبة زیادة أجر العامل الزراعى، مما یوضح وجود 

 . فى القطاع الزراعى المصرىكفاءة فى إستخدام عنصر العمل البشرى
وهذا یوضح دور عنصر العمل البشرى كأحد عناصر اإلنتاج فى التنمیة الزراعیة الرأسیة التى  

ٕترتكز أساسا على زیادة اإلنتاجیة وتنمیة الموارد البشریة للنهوض باإلنتاج الزراعى، ولعل توفیر وایجاد فرص  ً
ًدة اإلنتاجیة أفقیا، من خالل زیادة التوسع فى مشاریع اإلنتاج عمل زراعیة منتجة، یتطلب ضرورة توسیع القاع

 .ٕالزراعى، واإلستمرار فى إستصالح واستزراع األراضى الجدیدة
ولذلك توصى الدراسه بالعمل على تطبیق أسالیب تكنولوجیة واإلستثمار فى مشروعات زراعیة  

شرى، بهدف تشجیع الطلب على األیدى غیر كثیفة اإلستخدام فى رأس المال على حساب عنصر العمل الب
 .العامله، مع صرف أجور زراعیة تعكس اإلنتاجیة الحقیقیة للعامل الزراعى
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Summary 
 

uman labor input is considered as one of the most important inputs in the 

economy, especially in the agricultural sector, that contributes in increasing 

production and employment, so the cycle of economic development must be 

pushed to achieve the most economic efficiency from the agricultural labor input. 

 The main research problem and the objective of the study, can be 

summarized in the nature of demand on the labor input, and the relations among 

labor input with the other inputs. 

 To achieve and exploring the objectives,  the study used the dual approach  

of profit and cost functions, and estimated two types of models to each one, the 

first is: Cobb-Douglas and Transcendental Logarithmic profit functions, that take 

into account including the prices of variable inputs only, i.e., labor wage, and the 

quantities of fixed inputs, i.e., capital and land. The second is: Cobb-Douglas and 

Transcendental Logarithmic cost functions, that take into account including the 

prices of variable and fixed inputs, i.e., labor wage and price of capital, in addition 

inclusion the value of production. To derive the demand on labor input, the study 

used Zellner’s method of restricted seemingly unrelated regressions (RSUR), to 

capture the restrictions available among different equations in the model. 

 Data were collected from different sources, through the period subject 

to analysis (1990-2006). The general wholesale price index (2000=100), was 

used to deflate the price variables. 

 The results of the study, showed that, there was a negative relation between 

the wage and labor, according to the own price elasticities of demand, also there 

was substitution between labor and capital, according to the cross price elasticities 

of demand, tended to the labor input, as a result of labor intensity, and may be due 

to increasing the cost of technology, especially in the Egyptian small farms. 

 The hidden unemployment in the Egyptian agricultural sector didn’t exist. 

 The results indicated that, the value of marginal product of labor, was 

greater than the labor farm wage, so this reflects the fact of efficiency of using 

human labor input in the Egyptian agriculture. 

 Finally, the study recommended to apply technological tools with non 

intensive capital, to encourage the demand on human labor, investing in the 

agricultural projects that capture human labor, and increasing the wages that reflect 

the real value of marginal product of labor and his productivity to achieve the 

efficiency of human labor input in the Egyptian agricultural sector. 
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