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 فى القطاع الزراعى المصرىعنصر العمل البشرى ات فى الطلب على ستثماراإلأثر 

 

 الشاذلىعبد العزیز فوزى . د.أ

 أحمد عثمانمحمد یحیى . د سعاد سید محمود. د

 عماد عبد المسیح شحاتة. د

 

 :مقدمه

 فى مصر، ةزراعیات أحد الوسائل األساسیة الالزمه لتنفیذ برامج التنمیة الستثمارتعتبر اإل 
ات ستثمارحد كبیر على حجم وكفاءة توزیع اإلزراعیة إلى  التنمیةحیث یتوقف نجاح سیاسات ال

ات تلعب ستثماراإل أن  القومى المختلفه، وذلك من منطلققتصادالمتاحه بین مختلف قطاعات اإل
ًدورا هاما وفعاال فى إحداث التغیر البنیانى لإل ً  . القومىقتصادً

، هنمومعدالت  وزیاده ستثمارتشجیع اإل إلى  فى مصرزراعیة التنمیةة التهدف إستراتیجیو
یة فعالیة وكفاءة برامج قتصادتطلب تحقیق التنمیة اإل حیث ی.بإعتباره أحد محددات تحقیق التنمیة

لقد كان القطاع العام یلعب والتنمیة الزراعیة عن طریق محاور التوسع الزراعى الرأسى واألفقى، 
ات الالزمة لزیادة االنتاج، ونتیجة للتغیرات الهیكلیة التى صاحبت ستثمار فى جذب اإلًا محوریًدورا

ظهر دور القطاع من القرن الماضى،  فى مطلع التسعینیات اإلصالح اإلقتصادىتطبیق سیاسات 
 وزیادة اإلنتاج، من خالل توفیر جمیع المقومات واإلمكانیات اتستثماراإلجذب الخاص فى مجال 

یة واإلجتماعیة بصفة عامة، قتصادة للقیام بدوره الفعال فى إنجاز برامج ومشروعات التنمیة اإلالكفیل
ٕوهذا ال یعنى إغفال مسئولیة الدولة عن إدارة السیاسة العامة وانما یعنى إستخدام المؤشرات 

 .یة واإلجتماعیة من أجل االستفادة من موارد الدولةقتصاداإل
فـى  خدمات العامة المملوكة للدولة أو القطاعات اآلخرى التى تساهم    البینات ستثماراإلتتوزع و

زـیـادة  إلـى یـؤدى إنتاجیـة القطـاع الخـاص والبنیـة األساســیة الالزمـة لقیـام المشـروعات اإلنتاجـیـة، وهـذا
علـى تنویـع القاعـدة اإلنتاجیـة  یة عن طریق إضافة مشروعات إنتاجیة جدیدة تعمـلستثماراألنشطة اإل
 .ى القومىقتصاد اإلداخل البنیان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . الزراعىقتصادمدیر معهد بحوث اإل -  رئیس بحوث- الشاذلىعبد العزیز فوزى . د.أ -

 . الزراعىقتصادمعهد بحوث اإل - باحث أول - سعاد سید محمود. د -

 . الزراعىقتصادمعهد بحوث اإل - باحث أول - یحیى أحمد عثمان. د -

 . الزراعىقتصادمعهد بحوث اإل -  باحث أول- عماد عبد المسیح شحاتة. د -
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 :لبحثمشكلة ا 

جمود یة، من أبرزها قتصادواجهت الدولة فى السنوات األخیرة مشكالت كثیرة تعوق التنمیة اإل 
ئیسى یدور  فى تساؤل رلبحثٕارتفاع معدالت البطالة، وهنا تكمن مشكلة ااإلستثمارات الزراعیة و

 . فى تحقیق زیادة الطلب على العمالة الزراعیةاتستثماراإلحول دور 
 :لبحثهدف ا

وبصفة خاصة  یةقتصادإلمعرفة مدى تضافر وتفاعل أهم المتغیرات ا إلى البحثهدف ی 
ًوأیضا .  من خالل كشف العالقات بین تلك المتغیراتالطلب على العمالة الزراعیةفى ات ستثماراإل

 .القطاع الزراعى المصرىبات ستثمارفى تفعیل وجذب اإلاسات المالیة والنقدیة السیدور 
 : ومصادر البیاناتالطریقه البحثیه

، ”Simultaneous Equations“إستخدام أسالیب اإلنحدار البسیط والمعادالت اآلنیةتم  
 الث مراحلأسلوب المربعات الصغرى على ث ب،نموذج آنى للطلب على العمالة الزراعیةتقدیر و

Three Stages Least Squares” (3SLS). كما أمكن التغلب على المشاكل القیاسیة الخاصة 
 وذلك من خالل Heteroscedasticity وعدم التجانس Autocorrelationباإلرتباط الذاتى 

ً وفقا لطریقة Generalized Method of Moments  (GMM)أسلوب طریقة العزوم العامة
Newey-West Correction Method. 

الحصول على البیانات من الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء ووزارة التنمیة وأمكن 
تم تعدیل  و).٢٠٠٧-١٩٩٠ (خالل الفترةیة بالبنك األهلى المصرى قتصادیة والنشرة اإلقتصاداإل

، )١٠٠=٢٠٠٠(ساس سنة األلبالرقم القیاسى العام لسعر المستهلك بالبحث المتغیرات القیمیة كل 
 .للتخلص من آثار التضخم فى األسعار وحتى تعكس القوى الشرائیة الحقیقیة للنقود

 :نتائج الدراسة

 : فى مصریة المؤثرة على العمالةقتصادالوضع الراهن ألهم المتغیرات اإل

: ملوتش الزراعیةالطلب على العمالة وثیقة الصلة بیة قتصاددراسة تطور أهم المتغیرات اإلتم 
عدد الحكومى، نفاق إلا،  االستهالك، الضرائب،صافى الناتج المحلى، الناتج المحلىات، ستثماراإل

، الرأسمالى  التكثیف،)عدد المشتغلین(الطلب على العمالة ، ) العاملةةالقو(عرض العمالة ، السكان
تقدیر معادالت االتجاه  وذلك ب،معدل البطالة، والعامل نتاجیةالعمال، إجور ، أستثمارالعائد على اإل

 :تىآلتبین ا، ومنها )٢٠٠٧-١٩٩٠(خالل الفترة  العام
 : ات الزراعیة والقومیةستثمارتطور اإل -١

أن قیمة ) ١(بمعادلة ) ١(وهى إستثمارات القطاع العام والخاص، حیث توضح نتائج جدول 
ًإتجاها عامات أخذ ات الزراعیةإلستثمارا  ملیار جنیه وبمعدل ٠,١٨نحو  بلغ ًإحصائیا متزاید معنوى ً

 . الدراسة ملیار جنیه خالل فترة٦,٢٦من متوسطة البالغ نحو % ٢,٨٨ بلغزیادة سنویة 
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ـار الحقیقـیـة ات الزراعـیـة والقومـیـة ســتثمارتطــور اإلنـتـائج قـیـاس اإلتجــاه الـعـام ل): ١(جــدول  بالملـی

 ).٢٠٠٧-١٩٩٠(خالل الفترة  جنیه فى مصر

 م المتغیر
 الحد

 الثابث

 املمع

 اإلنحدار

 معامل

 التحدید

 المتوسط

 الحسابى

 تغیرالمعدل 

 %السنوى

 2.88 6.26 0.26 0.18 4.55 1 ات زراعیةإستثمار

  5.81
**

 2.50
*

    

 5.06 73.48 0.62 3.72 38.16 2 ات قومیةإستثمار

  5.09
**

 5.37
**

    

 0.45- 8.98 0.01 0.04- 9.33 3 اتإستثمارنسبة 

%  6.49
**

 -0.28    

 :حیث

 .المحسوبة) t(قیم  إلى األرقام أسفل معامالت اإلنحدار تشیر

 .٠,٠١ المعنویة عند مستوى إلى تشیر) **( -
 ٠,٠٥المعنویة عند مستوى  إلى تشیر) *( -

 ).٣، ٢، ١( جمعت وحسبت من بیانات مراجع: المصدر

 

 معـنـــوى ًا متزاـیـــدً عامــــاًإتجاهــــا تأخــــذات القومـیـــة ـقـــد ســــتثماراإل أن ،)٢(معادـلـــة  توضــــح الي حــــینـفـــ
تلـــك مـــن متوســـط % ٥,٠٦نحـــو بلـــغ  ملیـــار جنیـــه وبمعـــدل زیـــادة ســـنوي ٣,٧٢نحـــو ، بلـــغ ًإحصـــائیا

ات ســتثماراإل إـلـى ات الزراعـیـةســتثمارنســبة اإل أن تـبـینینـمـا ب.  ملـیـار جنـیـه٧٣,٤٨الـبـالغ ات سـتثماراإل
ًإتجاهــا عاـمـات أخــذالقومـیـة ـقـد  ـمـر اـلـذى یوضــح أنـهـا تـكـاد تكــون ، األًإحصــائیا غـیـر معـنـوى ًمتناقصــا ً
 %.٨,٩٨البالغ نحو الحسابى حول متوسطها وتدور  ًثابتة تقریبا،

 :  الناتج الزراعى والقومىإجمالى تطور -٢

یمثــل إجمــالى النــاتج القــومى كــل مــن اإلســتثمارات واإلنفــاق الحكــومى واإلســتهالك والفــرق بــین 
ًإتجاهــا عامــا أخــذ قــد،  النــاتج الزراعــىمــالىإجأن ) ٢(توضــح نتــائج جــدول الصــادرات والــواردات، و ً 

 مـــن% ٣,٨٢ســـنوى بـلــغ نحـــو زـیــادة  ملـیــار جنـیــه وبمعـــدل ٢,٦٨بـلــغ نحـــو  ًإحصـــائیا معـنــوى ًمتزاـیــدا
ًإتجاهــا عاـمــا ًأیضــا أخــذ النــاتج القــومى  أن إجـمــالىتبــینكمــا  .ملیــار جنیــه ٧٠,٠٨ البــالغ همتوســط ً 
مــن % ٥,٤٥ســنوى بلــغ نحــو زیــادة ر جنیــه وبمعــدل  ملیــا٢٤,٣٥ بلــغ نحــو ًإحصــائیامعنــوى ًا متزایــد

 النــاتج إجمــالىنســبة   أن بینمــا تبــین.فتــرة الدراســة ملیــار جنیــه خــالل ٤٤٧,١٨  البــالغ نحــوهمتوســط
ًإتجاهـــا عامـــات أخـــذالنـــاتج القـــومى قـــد إجمـــالى  إلـــى الزراعـــى  بلـــغ نحـــو ًإحصـــائیا معنـــوى ًمتناقصـــا ً

خــالل % ١٦,٠٤ النســبة الـبـالغ نحــو  تـلـكوســطمــن مت% ١,٣٧وبمـعـدل تـنـاقص ســنوى بـلـغ % ٠,٢٢
 .لقومى الناتج اجمالىالزراعى فى إ الناتج إجمالىتناقص مساهمة  إلى یشیرمما ، نفس الفترة
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 : تطور صافى الناتج الزراعى والقومى-٣

) ٣(توضـح نتـائج جـدول ًوهو عبارة عن إجمـالى النـاتج القـومى مطروحـا منـه الضـرائب، حیـث 
ًإتجاهـا عاـمـا أخـذقـد لزراعـى صـافى النـاتج اأن   ملیـار جنـیـه ٢,٥٥ بلـغ نحـو ًإحصـائیا معنـوى ًمتزایـدا ً

 ملـیــار جنـیــه خـــالل فـتــرة ٦٦,٦٢مـــن المتوســـط الـبــالغ نحـــو % ٣,٨٣ســـنوى بـلــغ نحـــو زـیــادة وبمـعــدل 
ًإتجاهــا عامـا ًأیضـا أخــذصــافى النـاتج الـقـومى قـد أن كـمـا تبـین  .الدراسـة  بـلـغ ًإحصــائیا معنـوى ًمتزاـیـدا ً
 ٤٢٥,٣١ـمـن المتوســط الـبـالغ نحــو  %٥,٤٥ســنوى بلـغ نحــو زـیـادة  ملـیـار جنـیـه بمـعـدل ٢٣,١٩نحـو 

ًإتجاهـا ت أخـذالقـومى قـد  النـاتجصـافى  إلـى نسـبة صـافى النـاتج الزراعـىأن ، بینمـا تبـین ملیار جنیـه
مـــن % ١,٣٧ســـنوى بلـــغ نحـــو  بمعـــدل تنـــاقص% ٠,٢٢ بلـــغ نحـــو ًإحصـــائیا معنـــوى ًمتناقصـــا ًعامـــا

النــاتج تنــاقص مســاهمة صــافى  إلــى یشــیراألمــر الــذى . %١٦,٠٤نحــو  البــالغلنســبة وتلــك امتوســط 
 .لقومىالناتج االزراعى فى صافى 

 : الناتج المحلى الزراعى والقومىإجمالى  تطور -٤

الـنــاتج إجمــالى أن ) ٤(توضــح نتــائج جــدول وهــو عبــارة عــن اإلســتثمارات واإلســتهالك، حـیــث 
 ملیــار جنیــه وبمعــدل ٢,٦٦بلــغ نحــو  ًإحصــائیا  متزایــد معـنـوىً عامــاًإتجاهــا أخــذقــد المحـلـى الزراعــى 

  فـي حـین، ملیار جنیه خالل فتـرة الدراسـة٥٣,٢٥من متوسطة البالغ نحو % ٥زیادة سنوي بلغ نحو 
ًإتجاها عاما  أخذالناتج المحلى القومى قد إجمالىأن تبین   ٢٢,٩٩ بلـغ نحـو ًإحصائیامعنوى ًا  متزایدً

.  ملیـار جنـیـه٣٤٢,٧١لبـالغ نحـو ه امـن متوسـط% ٦,٧١ دل زیـادة سـنوى بلـغ نحـوملیـار جنیـه وبمعـ
ت أخـــذـقــد الـقــومى الـنــاتج المحـلــى  إجـمــالى إـلــى الـنــاتج المحـلــى الزراعـــى إجـمــالىنســـبة أن كمــا تـبــین 

ًإتجاها عاما % ١,٣٧وبمعدل تناقص سنوى قدر بنحو  %٠,٢٢ قدر بنحو ًإحصائیا معنوى ًمتناقصا ً
 مـمـا یوضــح إنخـفـاض مســاهمة %.١٦,٠٤ســبة خــالل فـتـرة الدراســة والبالغــة نحــو النتـلـك ـمـن متوســط 

 . القومىالناتج المحلى  إجمالىفى الزراعى الناتج المحلى إجمالى 
 :  تطور الضرائب الزراعیة والقومیة-٥

ًإتجاهــا عامــا أخــذ الضــرائب الزراعیــة قــد إجمــالىأن ) ٥(توضــح نتــائج جــدول   معنــوى ًا متزایــدً
مـن متوسـطة البـالغ نحـو % ٣,٧٧بلغ نحو  ملیار جنیه وبمعدل زیادة سنوى ٠,١٣نحو بلغ  ًإحصائیا

ًإتجاهـا عامـا أخـذحجـم الضـرائب القومیـة قـد كمـا تبـین . الدراسة ملیار جنیه خالل فترة ٣,٤٥  ًا متزایـدً
مـن متوسـط حجـم % ٥,٣بلـغ نحـو  ملیار جنیـه وبمعـدل زیـادة سـنوى ١,١٦ بلغ نحو ًإحصائیامعنوى 

 وبدراسـة نســبة الضـرائب الزراعـیـة.  ملیـار جنـیـه٢١,٨٧ضـرائب علـى المســتوى القـومى والـبـالغ نحـو ال
ًإتجاهــا عامــات أخــذ أنهــا تبــینالضــرائب القومیــة إلــى  % ٠,٢٢نحــو بلــغ  ًإحصــائیا معنــوى ًمتناقصــا ً

 أن یوضــح، مـمـا %١٦,٠٤نحــو النســبة البالـغـة تلـك ـمـن متوســط % ١,٣٧وبعـدل تـنـاقص ســنوى بـلـغ 
 .نمو الضرائب الزراعیة اقل من معدل نمو الضرائب القومیةمعدل 



 

 

-٧-

بالملـیـار الحقیقـى ـنـاتج الزراعـى والـقـومى ال إجمـالىتطـور نتـائج قـیـاس اإلتجـاه الـعـام ل): ٢(جـدول 

 ).٢٠٠٧-١٩٩٠(جنیه فى مصر خالل الفترة 

 الحد م المتغیر

 الثابث

 معامل

 اإلنحدار

 معامل

 التحدید

 المتوسط

 الحسابى

 یرتغالمعدل 

 %السنوى

 3.82 70.08 0.93 2.68 44.59 1 زراعىالناتج ال إجمالى

  24.70
** 16.09

**
    

 5.45 447.18 0.94 24.35 215.82 2 قومىالناتج ال إجمالى

  14.21
**

 17.35
**

    

 1.37- 16.04 0.64 0.22- 18.15 3 النسبة

%  42.53
**

 -5.65
**

    

 :حیث

 .المحسوبة) t(قیم  إلى ار تشیراألرقام أسفل معامالت اإلنحد

 .٠,٠١ المعنویة عند مستوى إلى تشیر) **( -
 .)٣، ٢، ١( جمعت وحسبت من بیانات مراجع: المصدر

 
 

بالملـیـار الحقیـقـى تـطـور صــافى الـنـاتج الزراعــى والـقـومى نـتـائج قـیـاس اإلتـجـاه الـعـام ل): ٣(ـجـدول 

 ).٢٠٠٧-١٩٩٠(جنیه فى مصر خالل الفترة 

 الحد م المتغیر

 الثابث

 معامل

 اإلنحدار

 معامل

 التحدید

 المتوسط

 الحسابى

 تغیرالمعدل 

 %السنوى

 3.83 66.62 0.94 2.55 42.41 1 زراعىالناتج الصافى 

  26.29
**

 17.09
**

    

 5.45 425.31 0.93 23.19 204.97 2 قومىالناتج الصافى 

  13.07
**

 16.01
**

    

 1.37- 16.04 0.64 0.22- 18.15 3 النسبة

%  42.53
**

 -5.65
**

    

 :حیث

 .المحسوبة) t(قیم  إلى األرقام أسفل معامالت اإلنحدار تشیر

  .٠,٠١ المعنویة عند مستوى إلى تشیر) **( -
 ).٣، ٢، ١( جمعت وحسبت من بیانات مراجع: المصدر



 

 

-٨-

بالملـیـار الحقیقـى النـاتج المحـلـى الزراعـى والـقـومى تطـور نتـائج قـیـاس اإلتجـاه الـعـام ل): ٤(جـدول 

 ).٢٠٠٧-١٩٩٠(جنیه فى مصر خالل الفترة 

 الحد م المتغیر

 الثابث

 معامل

 اإلنحدار

 معامل

 التحدید

 المتوسط

 الحسابى

 تغیرالمعدل 

 %السنوى

 5.00 53.25 0.96 2.66 28.01 1 زراعىالمحلى الناتج ال

  19.11
**

 19.62
**

    

 6.71 342.71 0.87 22.99 124.29 2 محلىالناتج ال إجمالى

  5.54
**

 11.09
**

    

 1.37- 16.04 0.64 0.22- 18.15 3 النسبة

%  42.54
**

 -5.65
**

    

 :حیث

 .المحسوبة) t(قیم  إلى األرقام أسفل معامالت اإلنحدار تشیر

 .٠,٠١ المعنویة عند مستوى إلى تشیر) **( -
 .)٣، ٢، ١( جمعت وحسبت من بیانات مراجع: المصدر

 

 

 

 بالملیـار جنیـه الحقیقیـة تطـور الضـرائب الزراعیـة والقومیـة قیاس اإلتجاه العـام ل  نتائج): ٥(جدول 

 ).٢٠٠٧-١٩٩٠(فى مصر خالل الفترة 

 م المتغیر
 الحد

 الثابث

 معامل

 اإلنحدار

 معامل

 التحدید

 المتوسط

 الحسابى

 تغیرالمعدل 

 %السنوى

 3.77 3.45 0.52 0.13 2.18 1 ضرائب زراعیة

  6.63
** 4.43

**
    

 5.30 21.87 0.82 1.16 10.86 2 ضرائب قومیة

  7.76
**

 8.98
**

    

 1.37- 16.04 0.65 0.22- 18.17 3 النسبة

%  42.84
**

 -5.72
**

    

 :حیث

 .المحسوبة) t(األرقام أسفل معامالت اإلنحدار تشیر إلى قیم 

 .٠,٠١ تشیر إلى المعنویة عند مستوى) **( -
 ).٣، ٢، ١( مراجعجمعت وحسبت من بیانات : المصدر



 

 

-٩-

 :  تطور االستهالك الزراعى والقومى-٦

یمثل اإلستهالك قیمـة إسـتهالك القطـاع العـائلى والمؤسسـات التـى ال تعمـل مـن أجـل الـربح مـن 
ًالسلع المعمرة وغیر المعمرة والخدمات، وأیضا الـدخل العینـى مثـال الجـزء المخصـص مـن المحصـول 

 أخــذاالســتهالك الزراعــى قــد أن ) ٦(توضــح نتــائج جــدول  ولــدى المــزارع بغــرض اإلســتهالك الــذاتى،
ًإتجاهـــا عامـــا   بـلــغ نحـــو ملـیــار جنـیــه وبمعـــدل زـیــادة ســـنوي٢,٨٦ نحـــو بـلــغ ًإحصـــائیا  معـنــوىًا متزاـیــدً

 ًأیضـا أخذستهالك القومى قد إلاأن  كما تبین . ملیار جنیه٥٤,٢٨نحو  البالغ من متوسطة% ٥,٢٧
ًإتجاها عاما مـن متوسـطها % ٧,٠٢جنیـه تمثـل نحـو   ملیار٢٠,٤٣ بلغ نحو ًصائیاإح معنوى ًا متزایدً
االسـتهالك القـومى  إلـى نسـبة االسـتهالك الزراعـىأن تبـین  فـي حـین. جنیه  ملیار٢٩١,١البالغ نحو 

ًإتجاها عامات أخذقد  وبمعـدل تنـاقص سـنوى قـدر بنحـو % ٠,٣٢ بلغ نحو ًإحصائیا معنوى ًمتناقصا ً
تـنـــاقص نســــبة  إلــــى االمــــر الــــذى یشــــیر% ١٩,٣ســــبة البالغــــة نحــــو النتلــــك مــــن متوســــطة % ١,٦٦

 .االستهالك الزراعى
 : القومىو تطور االنفاق الحكومى الزراعى -٧

ًیكـــاد یكـــون ثابتـــا تقریبـــا نظـــرا لعـــدم االنفـــاق الحكـــومى الزراعـــى أن ) ٧(توضـــح نتـــائج جـــدول  ً ً
،  ملیار جنیه خالل فترة الدراسة١٣,٩٠نحو البالغ متوسطة الحسابى ًمعنویتة إحصائیا، ویدور حول 

ًإتجاها عاما أخذاالنفاق الحكومى على المستوى القومى قد  أن في حین  بلـغ ًإحصـائیا معنـوى ًا متزایدً
 الـبــالغ نحـــو مـــن متوســـطة الحســـابى% ١,٦نحـــو ســـنوى بـلــغ زـیــادة بمـعــدل و ملـیــار جنـیــه ١,٣٩نحـــو 

القـومى  إلـى سـبة االنفـاق الحكـومى الزراعـىن أن تبـینبینمـا .  ملیار جنیـه خـالل فتـرة الدراسـة٨٦,٨٧
ًإتجاها عامات أخذقد  وبنسبة تنـاقص سـنویة تقـدر بنحـو % ٠,٢٢ بلغ نحو ًإحصائیا معنوى ًمتناقصا ً

نســــبة االنفــــاق وهــــذا یوضــــح تنــــاقص  ،%١٦,٠٤مــــن متوســــط تلــــك النســــبة والبالغــــة نحــــو % ١,٣٩
 .قطاع الزراعة إلى الحكومى الموجه

 :  العمالة الزراعیة والقومیة تطور السكان وعرض-٨

ًإتجاهــا عامــا أخــذعــدد الســكان أن ) ٨(توضــح نـتـائج جــدول   نحــو  بـلـغًإحصــائیا متزایــد معـنـوى ً
  ملیـون نسـمة٦٢,٦٢مـن متوسـطة البـالغ نحـو  % ١,٨بلـغ  ملیون نسمة وبمعدل زیادة سـنویة ١,١٣

ًإتجاهـا عامـا ًضـاأی أخذعرض العمالة الزراعیة قد أن ولقد تبین . خالل فترة الدراسة   نحـو بلـغًامتزایـد ً
 ملیـون ٥,٦٣من متوسطه السنوى البـالغ نحـو % ١,٩٦بلغ  ملیون عامل وبمعدل زیادة سنویة ٠,١١
ًإتجاها عاما أخذعرض العمالة على المستوى القومى قد ً وأیضا تبین .عامل  ًإحصـائیا معنوى ًا متزایدً

مـــن متوســـطه الســـنوى البـــالغ نحـــو % ٢,٦٥بمعـــدل زیـــادة ســـنوى و ملیـــون عامـــل ٠,٤٩نحـــو بلغـــت 
العمالة القومیة قد القوى  إلى العمالة الزراعیةالقوى نسبة عرض أن  ولقد تبین . ملیون عامل١٨,٤٧

ًإتجاهــــا عامــــات أخــــذ بلــــغ وبمعــــدل تـنـــاقص ســــنوى % ٠,٢٤ نحــــو بلــــغ ًإحصــــائیا ومعـنـــوى ًمتناقصــــا ً
 .فترة الدراسةخالل % ٣٠,٥٩نحو النسبة البالغة تلك من متوسط % ٠,٧٨



 

 

-١٠-

بالملیـار جنیـه الحقیقـى اإلستهالك الزراعـي والقـومي تطور نتائج قیاس اإلتجاه العام ل): ٦(جدول 

 ).٢٠٠٧-١٩٩٠(فى مصر خالل الفترة 

 الحد م المتغیر

 الثابث

 معامل

 اإلنحدار

 معامل

 التحدید

 المتوسط

 الحسابى

 تغیرالمعدل 

 %السنوى

 5.27 54.28 0.95 2.86 27.08 1 إستهالك زراعى

  15.80
**

 18.07
**

    

 7.02 291.10 0.92 20.43 96.98 2 إستهالك قومى

  6.28
**

 14.31
**

    

 1.66- 19.30 0.81 0.32- 22.33 3 النسبة

%  56.85
**

 -8.81
**

    

 :حیث

 .المحسوبة) t(قیم  إلى األرقام أسفل معامالت اإلنحدار تشیر

 .٠,٠١ وىالمعنویة عند مست إلى تشیر) **( -
 ٠,٠٥المعنویة عند مستوى  إلى تشیر) *( -

 .)٣، ٢، ١( جمعت وحسبت من بیانات مراجع: المصدر

 

 

بالملیـار الحقیقـى اإلنفاق الحكومى الزراعي والقـومي تطور نتائج قیاس اإلتجاه العام ل): ٧(جدول 

 ).٢٠٠٧-١٩٩٠(جنیه فى مصر خالل الفترة 

 م المتغیر
 الحد

 الثابث

 معامل

 داراإلنح

 معامل

 التحدید

 المتوسط

 الحسابى

 تغیرالمعدل 

 %السنوى

 0.29 13.90 0.01 0.04 13.53 1 إنفاق حكومى زراعى

  13.83
**

 0.43    

 1.60 86.87 0.43 1.39 73.62 2 إنفاق حكومى قومى

  18.15
**

 3.72
**

    

 1.39- 16.04 0.64 0.22- 18.16 3 النسبة

%  42.57
**

 -5.66
**

    

 :حیث

 .المحسوبة) t(قیم  إلى األرقام أسفل معامالت اإلنحدار تشیر

 .٠,٠١ المعنویة عند مستوى إلى تشیر) **( -
 ٠,٠٥المعنویة عند مستوى  إلى تشیر) *( -

 .)٣، ٢، ١( جمعت وحسبت من بیانات مراجع: المصدر



 

 

-١١-

ن نسـمه فـى مصـر  بالملیو)١(عرض العمالةالسكان وتطور نتائج قیاس اإلتجاه العام ل): ٨(جدول 

 ).٢٠٠٧-١٩٩٠(خالل الفترة 

 م المتغیر
 الحد

 الثابث

 معامل

 اإلنحدار

 معامل

 التحدید

 المتوسط

 الحسابى

 تغیرالمعدل 

 %السنوى

 1.80 62.62 0.98 1.13 51.92 1 عدد السكان

  132.76
**

 31.20
**

    

 1.96 5.62 0.94 0.11 4.62 2 عرض عمالة زراعیة

  70.84
**

 17.51
**

    

 2.65 18.47 0.97 0.49 13.81 3 عرض عمالة قومیة

  64.07
**

 24.64
**

    

 0.78- 30.59 0.91 0.24- 32.88 4  عرض العمالةنسبة

170.37  %الزراعیة للقومیة 
**

 -13.54
**

    

 :حیث

 .المحسوبة) t(قیم  إلى األرقام أسفل معامالت اإلنحدار تشیر

 .٠,٠١ ىالمعنویة عند مستو إلى تشیر) **( -
 .)٣، ٢، ١( جمعت وحسبت من بیانات مراجع: المصدر

 .القوة العاملة التى تشمل عدد المشتغلین والمتعطلین إلى العمالة یشیررض ع): ١(

 

فـي % ١,٨معـدل نمـو عـدد السـكان خـالل الفتـرة المشـار إلیهـا سـابقا بلـغ أن یتضـح ما سبق وم
علـى الترتیـب % ٢,٦٥، %١,٩٦نحـو میـة بلـغ معـدل نمـو عـرض العمالـة الزراعیـة القو أن حین نجد

معـدل نمـو عـرض العمالـة القومیـة یعـادل تقریبـا ضـعف معـدل نمـو عـرض  إلـى أن االمر الـذى یشـیر
إلـى بنسبة أكبر  یتجه الزیادة في عرض العمالة الناتج عن نمو عدد السكان أن أي .العمالة الزراعیة

ـقـد یرجــع ًزراعــى أصــبح طــاردا للعماـلـة البشــریة، و، وهــذا یعـنـى أن القطــاع الالقطاعــات غـیـر الزراعـیـة
الجهـــد حجـــم نخـفــاض إجـــور بالقطاعـــات األخـــرى وقـلــة عـــدد ســـاعات العمـــل وكـــذلك ألرتـفــاع اذـلــك إل

 .العمل بالقطاعات غیر الزراعیةفى المبذول 
 : العمالة الزراعیة والقومیةحجم  تطور -٩

ًإتجاها عاما أخذالعمالة الزراعیة قد  حجمأن ) ٩(توضح نتائج جدول   ًإحصـائیا معنوى ًا متزایدً
مــن متوســط حجــم العماـلـة الزراعـیـة % ١,٠٢ ملـیـون عامــل وبمعــدل زـیـادة ســنوى بـلـغ ٠,٠٥بـلـغ نحــو 

ًإتجاها عاما أخذالعمالة القومیة قد  كما تبین أن حجم . ملیون عامل٤,٩١نحو البالغ   معنوى ًا متزایدً
مــن متوســطة البــالغ % ٢,٣٤نحــو بلــغ زیــادة ســنوى  ملیــون عامــل وبمعــدل ٠,٣٩نحــو  بلــغ ًإحصــائیا

 العمالة القومیة إلى بدراسة نسبة العمالة الزراعیة و. ملیون عامل١٦,٦٦نحو 



 

 

-١٢-

العمالـة الزراعیـة والقومیـة بـالملیون عامـل فـى حجـم تطور نتائج قیاس اإلتجاه العام ل): ٩(جدول 

 ).٢٠٠٧-١٩٩٠(مصر خالل الفترة 

 م المتغیر
 الحد

 الثابث

 املمع

 اإلنحدار

 معامل

 التحدید

 المتوسط

 الحسابى

 تغیرالمعدل 

 %السنوى

 1.02 4.91 0.96 0.05 4.40 1 عدد العمال

158.62  الزراعیین
**

 20.92
**

    

 2.34 16.66 0.98 0.39 12.93 2 عدد العمال

104.08  فى مصر
**

 34.29
**

    

 1.31- 29.69 0.95 0.39- 33.36 3 النسبة

%  152.87
**

 -19.18
**

    

 :حیث

 .المحسوبة) t(قیم  إلى األرقام أسفل معامالت اإلنحدار تشیر

 .٠,٠١ المعنویة عند مستوى إلى تشیر) **( -
 .)٣، ٢، ١( جمعت وحسبت من بیانات مراجع: المصدر

 
ًإتجاهــا عامــات أخــذاتضــح انهــا  تـنـاقص ســنوى بـلـغ  وبمعــدل% ٠,٣٩ بـلـغ ًإحصــائیا معـنـوى ًمتناقصــا ً

 إلـى األمـر الـذى یشـیر .%٢٩,٦٩ متوسـط هـذه النسـبة خـالل تلـك الفتـرة والمقـدر بنحـو من% ١,٣١
ًیؤكـــد أیضـــا أن القطـــاع إنخـفــاض نســـبة مســـاهمة التشـــغیل بالقطـــاع الزراعـــى للعماـلــة البشـــریة، وهـــذا 

ٕالزراعـــى ـقــد أصـــبح طـــاردا للعماـلــة الزراعـیــة واتجـــاه الطـلــب عـلــى العماـلــة ـفــى قطاعـــات أخـــرى غ ـیــر ً
 .زراعیة

 :  تطور التكثیف الراسمالى الزراعى والقومى-١٠

هـذا ٕارتفـاع معـین، ودد العمـال فـي قطـاع بقسمة اإلستثمارات على عـالتكثیف الرأسمالى یحسب 
بزـیــادة حجـــم یوصـــى وبالـتــالى عـــدد العـمــال، بنســـبة أكـبــر ـمــن اإلســـتثمارات دل عـلــى زـیــادة ـیــالمعامــل 

 .لمساهمة في تقلیل حجم البطالةلة عمالمزید من الات في هذا القطاع لتوظیف ستثماراإل
ًیكـاد یكـون ثابتـا تقریبـا نظـرا سـمالى بقطـاع الزراعـة أالتكثیـف الرأن ) ١٠(وتوضح نتائج جـدول  ً ً

تبـین فـى حـین   ألـف جنیـه،١,٢٧المقدر بنحـو ًلعدم معنویتة إحصائیا ویدور حول متوسطه الحسابى 
ًجاهــا عاـمـاإت أخــذالتكثـیـف الرأســمالى عـلـى المســتوى الـقـومى ـقـد أن  نحــو  بـلـغ ًإحصــائیا معـنـوى ًا متزاـیـدً

أـلـف  ٤,٣٣مــن متوســطة المـقـدر بنحــو % ٢,٤٥ســنوى ـقـدر بنحــو زـیـادة بمعــدل أـلـف جنـیـه، و ٠,١١
األخـرى ات سـتثمارقـل بكثیـر مـن اإلأقطـاع الزراعـة  إلـى ات الموجهـةسـتثماراإلأن وهذا یوضـح . جنیه

 .غیر الزراعیة



 

 

-١٣-

الحقیقــى التكثیــف الرأســمالى الزراعــي والقــومي تطــور العــام لنتــائج قیــاس اإلتجــاه ): ١٠(جــدول 

 ).٢٠٠٧-١٩٩٠(فى مصر خالل الفترة باأللف جنیه 

 م المتغیر
 الحد

 الثابث

 معامل

 اإلنحدار

 معامل

 التحدید

 المتوسط

 الحسابى

 تغیرالمعدل 

 %السنوى

 2.36 1.27 0.14 0.03 1.03 1 تكثیف رأسمالى

6.25  زراعى
**

 1.68    

 2.54 4.33 0.38 0.11 3.28 2  رأسمالىتكثیف

9.19  قومى
**

 3.34
**

    

 :حیث

 .المحسوبة) t(قیم  إلى األرقام أسفل معامالت اإلنحدار تشیر

 .٠,٠١ المعنویة عند مستوى إلى تشیر) ** (-

 .)٣، ٢، ١( جمعت وحسبت من بیانات مراجع: المصدر
 )عدد العمال÷ ات ستثماراإل= التكثیف الرأسمالى (
 

 

 الزراعـي والقـومي فـى مصـر سـتثمارالعائد علـى اإلتطور نتائج قیاس اإلتجاه العام ل): ١١(جدول 

 ).٢٠٠٧-١٩٩٠(خالل الفترة 

 م المتغیر
 الحد

 الثابث

 معامل

 اإلنحدار

 معامل

 التحدید

 المتوسط

 الحسابى

 تغیرالمعدل 

 %السنوى

 1.92 8.87 0.15 0.17 7.29 1 ستثمارعاة اإلعائد ال

7.19  عىزراال
**

 1.77
*

    

 1.95 4.62 0.50 0.09 3.76 2 ستثمارعلى اإلعائد ال

16.37  قومىال
**

 4.26
**

    

 .المحسوبة) t(قیم  إلى األرقام أسفل معامالت اإلنحدار تشیر
 .٠,٠١ المعنویة عند مستوى إلى تشیر) **( -
 ٠,٠٥المعنویة عند مستوى  إلى تشیر) *( -

 .)٣، ٢، ١( بیانات مراجعجمعت وحسبت من : المصدر
 ).اتستثماراإل ÷ جمالىالناتج المحلى اإل = ستثماراإلعلى ائد الع(



 

 

-١٤-

  الزراعى والقومى ستثمار تطور العائد على اإل-١١

ات بـــین القطاعـــات المختلفـــة فـــي فتـــرة زمنیـــة ســـتثمارهـــذا المعیـــار كفـــاءة تخصـــیص اإلیوضـــح 
 رتفـاع قیمـة هـذا المعیـارٕمعـین، وافـي قطـاع ارات ، ویحسب بقسـمة النـاتج المحلـى علـى اإلسـتثممعینة

العائــد أن ) ١١( وتوضــح نتــائج جــدول .ســتثمارحــد الصــحیح یــدل علــى وجــود كفــاءة فــي اإلاعــن الو
ًإتجاهـا عامـا أخـذ الزراعى قد ستثمارعلى اإل زیـادة بمعـدل و ٠,١٧ بلـغ نحـو ًإحصـائیا معنـوى ًا متزایـدً
 القـومى سـتثمارالعائـد علـى اإلأن كمـا تبـین . ٨,٨٧لغ البـا متوسطه الحسابى من% ١,٩٢ بلغسنوى 

% ١,٩٥نحـو بلـغ سـنوى زیـادة  وبمعـدل ٠,٠٩بلغ نحو  ًا متزایدًعاما ًإتجاها أخذخالل نفس الفترة قد 
یكـاد  بقطـاع الزراعـة سـتثمارالعائد على اإلأن وهذا یوضح . ٤,٦٢نحو من متوسطه الحسابى البالغ 
 بقطــاع الزراعــة ســتثمار القــومى ممــا یــدل علــى كفــاءة اإلســتثمارعلــى اإلیكــون ضــعف نظیــره للعائــد 

 .ات القطاع الزراعةستثمارالمزید من اإل توجیه إلى األمر الذى یدعو
 :  تطور اجور العمالة الزراعیة والقومیة-١٢

ًإتجاهــا عامـات أخـذـقـد قطــاع الزراعـة العـمـال فـى أجـور أن ) ١٢(توضـح نتـائج جــدول   ًا متزاـیـدً
مـن متوسـطه % ١,٧٢نحـو بلـغ سـنوى زیـادة بمعدل و ملیار جنیه ٠,٣٢ قدرت بنحو ًئیاإحصامعنوى 

ًإتجاها عاما ًأیضات أخذجور على المستوى القومى ألاأن كما تبین  . ملیار جنیه١٨,٦٤البالغ نحو  ً 
مـــن % ٤,٧٩ ملـیــار جنـیــه بمـعــدل تغـیــر ســـنوى ـقــدر بنحـــو ٤,٩٦ بـلــغ نحـــو ًإحصـــائیا معـنــوى ًااـیــدمتز

االجـور القومیـة نجـد  إلـى  وبدراسـة نسـبة األجـور الزراعیـة. ملیار جنیه١٠٣,٤٩نحو بالغ المتوسطة 
ًإتجاها عامات أخذأنها   وبمعـدل تنـاقص سـنوى قـدر بنحـو ٠,٦٦نحـو بلـغ  ًإحصـائیا معنـوى ًمتناقصـا ً
ـمــدى انخـفــاض اجـــور قطـــاع ، وهـــذا یوضـــح ١٨,٨٨النســـبة والمـقــدرة بنحـــو تـلــك ـمــن متوســـط % ٣,٥

معـــدل نمـــو االجـــور علـــى المســـتوى القـــومى یعـــادل ثـــالث أن ، ومقارنـــة بالمقتصـــد القـــومىالزراعـــة بال
 مما یوضح مدى تدنى االجور بقطاع الزراعـة بالمقارنـة الزراعیةمعدل نمو االجور ونصف اضعاف 

 .یة األخرىقتصادفى القطاعات اإلبتنامى االجور 
 : توى القومى تطور االجر السنوى للعامل بقطاع الزراعة وعلى المس-١٣

ًإتجاهـــا عامـــا أخـــذجـــر الســـنوى للعامـــل الزراعـــى ـقــد ألاأن ) ١٣(توضـــح نـتــائج جـــدول   ًا متزاـیــدً
المـقـدر ه ـمـن متوســط% ٠,٥٣بـلـغ ســنوى زـیـادة  أـلـف جنـیـه وبمـعـدل ٠,٠٢نحــو  بـلـغ ًإحصــائیامعـنـوى 
ًإتجاهــا عاـمـاجــر الســنوى للعاـمـل عـلـى المســتوى الـقـومى ألا كـمـا أخــذ . اـلـف جنـیـه٣,٧٩بنحــو   ًا متزاـیـدً

مــن متوســطه % ٢,٦٢ســنوى قــدر بنحــو زیــادة  الــف جنیــه بمعــدل ٠,١٦نحــو  بلــغ ًإحصــائیامعنــوى 
الزیادة في االجر السنوى للعامل على المستوى القـومى أن وهذا یوضح  . ألف جنیه٦,١١نحو البالغ 

لعامل على ار جأزیادة معدل  أن تبینكذلك ، ولعامل الزراعىاالزیادة في اجر  یعادل ثمانیة اضعاف
األســـباب مـــن هـــذا ، وجـــر العامـــل الزراعـــىأزیـــادة المســـتوى القـــومى حـــوالى خمســـة اضـــعاف معـــدل 

 .یة االخرىقتصادالقطاعات اإل إلى في هجرة العمالة الزراعیةالرئیسیة 



 

 

-١٥-

بالملیـار الحقیقیـة أجور العمالـة الزراعیـة والقومیـة تطور نتائج قیاس اإلتجاه العام ل): ١٢(جدول 

 ).٢٠٠٧-١٩٩٠(ى مصر خالل الفترة جنیه ف

 م المتغیر
 الحد

 الثابث

 معامل

 اإلنحدار

 معامل

 التحدید

 المتوسط

 الحسابى

 تغیرالمعدل 

 %السنوى

 1.72 18.64 0.93 0.32 15.60 1 العمال الزراعیینأجور 

  72.48
**

 16.07
**

    

 4.79 103.49 0.98 4.96 56.39 2  أجور العمالإجمالى

31.19  فى مصر
**

 29.68
**

    

 3.50- 18.88 0.90 0.66- 25.13 3 النسبة

%  44.00
**

 -12.46
**

    

 :حیث

 .المحسوبة) t(قیم  إلى األرقام أسفل معامالت اإلنحدار تشیر

 .٠,٠١ المعنویة عند مستوى إلى تشیر) ** (-

 .)٣، ٢، ١( جمعت وحسبت من بیانات مراجع: المصدر

 

باأللف جنیـه الحقیقى أجر العامل الزراعي والقومي تطور ه العام لنتائج قیاس اإلتجا): ١٣(جدول 

 ).٢٠٠٧-١٩٩٠(فى مصر خالل الفترة 

 م المتغیر
 الحد

 الثابث

 معامل

 اإلنحدار

 معامل

 التحدید

 المتوسط

 الحسابى

 تغیرالمعدل 

 %السنوى

 0.53 3.79 0.56 0.02 3.56 1 زراعىالعامل الأجر 

  64.53
**

 4.75
**

    

 2.62 6.11 0.89 0.16 4.60 2 جر العاملمتوسط أ

  31.56
**

 11.78
**

    

 :حیث

 .المحسوبة) t(قیم  إلى األرقام أسفل معامالت اإلنحدار تشیر

 .٠,٠١ المعنویة عند مستوى إلى تشیر) ** (-

 .)٣، ٢، ١( جمعت وحسبت من بیانات مراجع: المصدر



 

 

-١٦-

بـاأللف الحقیقـى جیـة العامـل الزراعـي والقـومي تطـور إنتانتائج قیاس اإلتجاه العـام ل): ١٤(جدول 

 ).٢٠٠٧-١٩٩٠(جنیه فى مصر خالل الفترة 

 م المتغیر
 الحد

 الثابث

 معامل

 اإلنحدار

 معامل

 التحدید

 المتوسط

 الحسابى

 تغیرالمعدل 

 %السنوى

 3.91 10.73 0.96 0.42 6.73 1 عاملالإنتاجیة 

29.69  زراعىال
**

 20.07
**

    

 4.35 20.00 0.84 0.87 11.71 2 متوسط إنتاجیة

12.19   فى مصرالعامل
**

 9.84
**

    

 :حیث

 .المحسوبة) t(قیم  إلى األرقام أسفل معامالت اإلنحدار تشیر

 .٠,٠١ المعنویة عند مستوى إلى تشیر) ** (-

 ).٣، ٢، ١( جمعت وحسبت من بیانات مراجع: المصدر
 

 : لمستوى القومى تطور انتاجیة العامل بقطاع الزراعة وعلى ا-١٤

توضـح نتـائج جـدول وعـدد العمـال، یتم حساب إنتاجیة العامل بقسمة قیمة النـاتج المحلـى علـى 
ًإتجاهــا عامــات أخــذقــد انتاجیــة العامــل الزراعــى أن ) ١٤(  ٠,٤٢نحــو  بلــغ ًإحصــائیا معنــوى ًا متزایــدً

. لـف جنیـهأ ١٠,٧٣ المقـدر بنحـو هامـن متوسـط% ٣,٩١قـدر بنحـو زیـادة سـنوى ألف جنیـه وبمعـدل 
ًإتجاها عاماإنتاجیة العامل على المستوى القومى ت أخذكما   ٠,٨٧ بلغ نحو ًإحصائیا معنوى ًا متزایدً

ممـا  . ألف جنیه٢٠,٠ المقدر بنحو امن متوسطه% ٤,٣٥سنوى قدر بنحو زیادة الف جنیه وبمعدل 
 ممــا ،بقطــاع الزراعــةانتاجیــة العامــل علــى المســتوى القــومى ضــعف انتاجیــة العامــل  أن ســبق یتضــح

 .القطاعات غیر الزراعة إلى اتستثمارثر في توجیه اإلأیكون له 
 :  تطور معدل البطالة الزراعیة والقومیة-١٥

 ومـــن حجـــم القـــوة العامـلــة، إلـــى یمـثــل هـــذا المتغـیــر عـــدد األـفــراد العـــاطلین عـــن العمـــل منســـوبا
إتخــاذ اإلجــراءات الكفیلــة بجــذب لــى  إأن تســعى الدولــةالبطالــة معــدل زیــادة فتــرض أنــه فــى حالــة الم
معـدل أن ) ١٥(توضـح نتـائج جـدول  و.ات لضمان تشـغیل تلـك األعـداد العاطلـة عـن العمـلستثماراإل

ًإتجاهـا عامـا أخـذالبطالة بقطاع الزراعة قـد  زیـادة بمعـدل % ٠,٣٣نحـو بلـغ  ًإحصـائیا معنـوى ًا متزایـدً
ًإتجاهــا عاـمـامـعـدل البطاـلـة القومیـة ذ كـمـا أخـ. %١٠,٦٨ـمـن متوســطه المقـدر بنحــو % ٣,٠٩سـنوى  ً 
مــن متوســطه % ٢,٤٠ســنوى قــدر بنحــو زیــادة وبمعــدل % ٠,٢٣نحــو بلــغ  ًإحصــائیا معنــوى ًامتزایــد

كبـر أتتزایـد بنسـبة الزراعیـة بطالـة معـدالت الزیـادة السـنویة لل إلـى أن ممـا یشـیر، %٩,٦المقدر بنحـو 
 .معدل البطالة خالل فترة الدراسةمتوسط من البطالة القومیة بالرغم من تقارب 
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معدل البطالة الزراعیة والقومیة فى مصر خالل تطور نتائج قیاس اإلتجاه العام ل): ١٥(جدول 

 ).٢٠٠٧-١٩٩٠(الفترة 

 م المتغیر
 الحد

 الثابث

 معامل

 اإلنحدار

 معامل

 التحدید

 المتوسط

 الحسابى

 تغیرالمعدل 

 %السنوى

 3.09 10.68 0.98 0.33 7.52 1 زراعیةالبطالة المعدل 

%  58.77
**

 28.21
**

    

 2.40 9.60 0.28 0.23 7.40 2 قومیةالبطالة المعدل 

%  7.90
**

 2.67
**

    

 :حیث

 .المحسوبة) t(قیم  إلى األرقام أسفل معامالت اإلنحدار تشیر

 .٠,٠١ المعنویة عند مستوى إلى تشیر) **( -
 .)٣، ٢، ١( جمعت وحسبت من بیانات مراجع: المصدر

 
یكـاد والـذى العائـد علـى اإلسـتثمار بقطـاع الزراعـة علـى الـرغم إرتفـاع نتـائج أنـه الهكذا توضح و

یكــون ضــعف نظیــره للعائــد علــى اإلســتثمار القــومى ممــا یــدل علــى كفــاءة اإلســتثمار بقطــاع الزراعــة 
نســبة ین ثبــات قــد تبــ، إال أنــه األمــر الــذى یــدعو إلــى توجیــه المزیــد مــن اإلســتثمارات القطــاع الزراعــة

إجمـالى النـاتج : ، كمـا تبـین إنخفـاض مسـاهمة كـل مـناإلستثمارات الزراعیة إلـى اإلسـتثمارات القومیـة
النـاتج المحلـى ، صافى الناتج الزراعـى فـى صـافى النـاتج القـومى، الزراعى فى إجمالى الناتج القومى

، الزراعـةلقطـاع لحكومى الموجه نفاق ا، اإلستهالك الزراعى، اإلالزراعى فى الناتج المحلى اإلجمالى
أجر العامل الزراعى السنوى، قیمة األجور الزراعیة، واإلستثمارات الزراعیة، مقارنـة بنظیـر كـل مـنهم 

ً طـاردا للعمالـة ةقطـاع الزراعـونتیجـة لتلـك اآلثـار كـان مـن المنطقـى أن یكـون  .على المستوى القومى
ٕانخـفـاض نســبة الزراعـیـة، وجــور ألـتـدنى اواألخــرى البشــریة، وـقـد یرجــع ذـلـك إلرتـفـاع أجــور القطاعــات 

لبطالـة الزراعیـة بنسـبة امعـدل ، مما ترتب علیه زیادة مساهمة تشغیل القطاع الزراعى للعمالة البشریة
 .أكبر من البطالة القومیة

 :لطلب على العمالة الزراعیةتوصیف نموذج ا

یشمل أهم  "Over Identification"عالى التمییز أمكن للدراسة توصیف نموذج آنى 
المتغیرات اإلقتصادیة التى من شأنها قیاس أثر اإلستثمارات فى الطلب العمالة الزراعیة، بهدف 
إستقراء دور السیاسات اإلقتصادیة بالدولة فى توازن سوق العمل الزراعى، ولقد أمكن إستخدام 

، الذى Three Stages Least Squares” (3SLS) أسلوب المربعات الصغرى على ثالث مراحل
 .یأخذ فى إعتبارة األثر المتبادل بین تلك المتغیرات وبعضها البعض

 :على النحو الموضح كالتالى معادالت ١٠من نموذج الدراسة یتكون و
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t t t t t tGNP Gov Inv Ms Exp p= + + + + −
10 11 12 13 14 15

β β β β β β Im  

t t t tGDP Ld Inv Tcn= + + +
20 21 22 23

β β β β  

t t t tInv GNP IR ER= + − −
30 31 32 33

β β β β  

t t t t tCon NNP WL Ms Tax= + + + −
40 41 42 43 44

β β β β β  

t t t t t tLd GNP Inv Inf Tcn W= + + + ± −
50 51 52 53 54 55

β β β β β β  

t t t t tnfLs Pop GNP W I= + + + −
60 61 62 63 64

β β β β β  

t t t tW Lpd Inf Un= + + −
70 71 72 73

β β β β  

t t t tWL GNP Inv Tcn= + + ±
80 81 82 83

β β β β  

t t tTax GNP WL= + +
90 91 92

β β β  

IRUnMsWLInf ttttt
βββββ 104103102101100

−−++=  

 :حیث

- = GNP الزراعى الناتج القومىإجمالى  Gross National Product )ملیار جنیه( 
- = NNPالزراعى صافى الناتج القومى  Net National Product )ملیار جنیه( 
- = GDP الزراعى الناتج المحلىإجمالى  Gross Domestic Product )ملیار جنیه( 
- = Invالزراعى القومىستثمار اإل  National Investment )ملیار جنیه( 
- = Conالزراعى اإلستهالك القومى  National Consumption )ملیار جنیه( 
- = Govالزراعى اإلنفاق الحكومى  Government Expenditure )ملیار جنیه( 
- = Taxالزراعیة الضرائب  Taxes )ملیار جنیه( 
- = Expالزراعیة الصادرات  Exports )ملیار جنیه( 
- = Imp الزراعیة الواردات  Imports )ملیار جنیه( 
- = Ms  عرض النقود Money Supply )ملیار جنیه( 
-  = WL الزراعیة أجور العمال  Labor Wages )ملیار جنیه( 
-  = Wالزراعى أجر العامل السنوى  Labor Wage )ألف جنیه( 
- = Lpd الزراعى إنتاجیة العامل  Labor Productivity )ألف جنیه( 
-  = Ld الزراعیة طلب العمالة  Labor Demand )ملیون عامل( 
-  = Ls الزراعیة عرض العمالة  Labor Supply )ملیون عامل( 
- = Pop عدد السكان Population )ملیون نسمة( 
-  = Un الزراعیة معدل البطالة  Unemployment Rate (%) 
-  = Inf معدل التضخم Inflation Rate (%) 
- = IR  سعر الفائدة Interest Rate (%) 
- = ER سعر الصرف Exchange Rate )دوالر/جنیه( 
- = Tcn  التكنولوجى مستوىTechnology )الزمن( 
 .على المستوى القومىمتغیرات تمثل  Ms – Pop – Inf – IR – ER: ملحوظة* 



 

 

-١٩-

 : الزراعیةلطلب على العمالةنتائج تقدیر نموذج ا

طلب معاییر جودة التوفیق لمعادالت نموذج الونتائج التقدیر القیاسى ) ١٦(یوضح جدول  
)، وهى معامل التحدید  الزراعیةعلى العمالة )2

R الذى یوضح أثر المتغیرات المستقلة على شرح 
) معامل التحدید المعدل ًأیضاویوضح نفس الجدول . تابعالتغیرات الحادثة فى المتغیر ال )2

R ،
 عند ًإحصائیا الخاص بكل معادلة، حیث تبین معنویة جمیع معادالت النموذج (F-test)ٕواختبار 
ى، وفیما یلى قتصادولقد جاءت النتائج فى محصلتها العامة متمشیة مع المنطق اإل .٠,٠١مستوى 

 :یة التى أمكن التوصل إلیهاقتصادأهم النتائج اإل
 :مى الزراعى الناتج القوإجمالى دالة -١

 أن ، وقد تبین الزراعى الناتج القومىإجمالىتقدیر دالة ) ١٦(بجدول ) ١(توضح معادلة  
، والواردات  الزراعیةعرض النقود، الصادرات ، الزراعیةاتستثماراإل ، الزراعىكومىاإلنفاق الح

ً، طبقا لمعامل  الزراعى الناتج القومىإجمالىمن التغیرات الحادثة فى % ٩٦,٥تشرح نحو الزراعیة 
 .عوامل أخرى غیر مقیسة بالدالة لالتحدید، بینما ترجع باقى التغیرات

ات، عرض النقود، والصادرات بملیار ستثماراإلنفاق الحكومى، اإلزیادة  أن وتوضح النتائج 
 ملیار ١,٩٩، ٢,٠٦، ٢,٩١، ١,٢٢بنحو  الزراعى الناتج القومى إجمالىزیادة  إلى جنیه یؤدى

 الناتج إجمالىإنخفاض  إلى زیادة الواردات بملیار جنیه یؤدى أن  الترتیب، كما تبینعلىجنیه، 
 .لیار جنیه م١,٨٨بنحو  الزراعىالقومى 
لعرض النقود  الناتج القومى إجمالىتبین إستجابة ألنه ، نقدیةوتوضح النتائج فعالیة السیاسة ال 

عرض النقود  توسعیة بزیادة نقدیةإلنفاق الحكومى، ولذلك یمكن إستخدام سیاسة بدرجة أكبر من ا
، ومن ثم ى واإلستهالك، وبالتالى زیادة الناتج القوماإلستثمارات بهدف زیادة سعر الفائدةوخفض 

 .عالج مشكلة البطالةلمواجهة زیادة الطلب الكلى لخلق فرص عمل جدیدة 
 المصـرى، تـم تطبیـق سیاسـة ىقتصـاد اإلصـالح اإلاتسیاسـبرامج إطار فى  أنه وجدیر بالذكر 

الخصخصـــة، بحـیــث ـلــم تصـــبح الدوـلــة هـــى المســـتثمر الوحـیــد وأصـــبح دورهـــا یرتكـــز عـلــى التخطـــیط 
یة واإلجتماعیـة قتصـادات العامـة الضـروریة للتنمیـة اإلسـتثمارقیام بصـورة مباشـرة بتنفیـذ اإلالتأشیرى وال

كما إستهدف قانون الضریبة على شـركات  .والتى تتركز بصفة رئیسیة فى مشروعات البنیة األساسیة
ا وفیمــ. ات بجمیــع أنواعهــا، مــن خــالل حزمــة كبیــرة مــن اإلعفــاءات الضــریبیةســتثماراألمــوال حفــز اإل

ً والئحتــه التنفیذیــة، فهــو یعكــس فكــرا جدیــدا فــى تعامــل ٢٠٠٥ لســنة ٩١یتعلــق بقــانون الضــرائب رقــم  ً
ًومنعطـفــا جدـیــدا ـفــى السیاســـة  الجـهــاز الضـــریبى ـمــع الممـــولین، حـیــث یمـثــل هـــذا الـقــانون نقـلــة نوعـیــة ً

 منـه أو أقل بحیث یسـتفید% ٥٠نحو  إلى یة المصریة، ویسهم فى تخفیض شرائح الضرائبقتصاداإل
مزایــا أبرزهــا اإلعفــاء  یــوفره مــن ًى نظــرا لمــاقتصــادالمواطنــون وكــل مــن یعمــل فــى مجــال النشــاط اإل

 .لقضاء على التعقیدات اإلداریةاوالمصالحة الضریبیة  والضریبى
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 .)٢٠٠٧-١٩٩٠(مصر خالل الفترة فى  (3SLS)بأسلوب المربعات الصغرى على ثالث مراحل الزراعیة  الطلب على العمالة نتائج تقدیر نموذج :)١٦(جدول 
2 الدالة م المتغیر التابع

R  2
R  F Test 

GNP 1 GNPt= 155.3 + 1.22 Govt + 2.91 Invt + 2.06 Mst + 1.99 Expt - 1.88 Impt 0.965 0.949 60.7
** 

   (0.15) (4.44)
**

 (3.12)
**

 (1.99)
*
 (3.33)

**
 (-2.99)

**
    

GDP 2 GDPt= 163.4 + 5.88 Lt + 2.13 Invt + 2.34 Tcnt   0.947 0.935 77.4
**

 
   (1.22) (2.15)

*
 (2.97)

**
 (2.98)

**
      

Investment 3 Invt= 210.7 + 0.42 GNPt -0.298 IRt - 0.663 ERt   0.977 0.972 184.1
**

 
   (1.05) (3.22)

**
 (-1.09) (-3.56)

**
      

Consumption 4 Cont= 72.62 + 0.81 NNPt + 0.45 WLt + 0.69 Mst - 1.34 Taxt  0.956 0.941 65.2
** 

   (1.12) (2.56)
*
 (3.15)

**
 (2.27)

*
 (-4.15)

**
     

Labor 5 Ldt= 11.33 + 0.18 GNPt + 0.34 Invt + 0.18 Inft + 0.55 Tcnt - 0.33 Wt 0.953 0.932 44.6
**

 
Demand   (1.02) (2.97)

**
 (2.27)

*
 (3.69)

**
 (3.66)

**
 (-3.06)

**
    

Labor 6 Lst= 7.44 + 0.14 Popt + 0.05 GNPt + 0.74 Wt - 0.27 Inft  0.962 0.949 75.9
**

 
Supply   (0.22) (3.15)

**
 (3.33)

**
 (2.33)

*
 (-2.47)

*
     

Labor 7 Wt= 6.68 + 0.36 Lpdt + 0.42 Inft - 0.29 Unt   0.904 0.882 40.8
**

 
Wage   (0.23) (2.88)

*
 (2.63)

*
 (-2.38)

*
      

Wages of 8 WLt=  85.41 + 0.17 GNPt + 0.22 Invt + 2.39 Tcnt   0.972 0.966 150.4
**

 
Labors   (0.05) (3.17)

**
 (4.39)

**
 (2.09)

*
      

Taxes 9 Taxt=  8.33 + 0.19 GNPt + 0.47 WLt    0.911 0.898 71.7
**

 
   (1.32 (2.66)

*
 (2.25)

*
       

Inflation 10 Inft= 43.7 + 0.11 WLt + 0.043 Mst - 0.82 Unt - 0.192 IRt  0.943 0.924 49.6
**

 
Rate   (0.88) (1.93)

*
 (2.99)

**
 (-2.17)

*
 (-4.02)

**
     

= -  . على الترتیب٠,٠١، ٠,٠٥المعنویة عند مستوى  إلى تشیر: (**)، (*) - 2
Rمعامل التحدید .  - = 2

Rمعامل التحدید المعدل . 

 ).٣(، )٢(، )١(مراجع جمعت وحسبت من بیانات : المصدر
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تقلیل عجز الموازنة العامة، بترشید وضبط اإلنفاق  إلى وقد سعت الدولة فى السنوات األخیرة
الضریبیة، مما أثر على السیاسة المالیة الحكومى، وتنمیة الموارد المالیة العامة وتحقیق العدالة 

 .البطالة  الناتج القومى وزیادة معدالتجمالىباإلنكماش على بعض المكونات األساسیة المحددة إل
یتم إتباع   أن فى حالة ركود فإنه من المفضل فى هذه الحالةقتصادإذا كان اإل أنه جدیر بالذكرو

أو الدین،  المدارة إلنفاق الحكومى عن طریق النقودسیاسة مالیة توسعیة بخفض الضرائب وزیادة ا
تفصح الحكومة عن رغبتها فى زیادة الضرائب، وكذلك تخفیض اإلنفاق  أن ًألنه من الصعب سیاسیا
یكون  أن مستوى التشغیل الكامل یقتضى إلى الوصول أن ویمكن القول. الحكومى أثناء التضخم

یمتص كل السلع والخدمات المتاحة فى السوق، فى حین ًمعدل اإلنفاق الحكومى القومى كافیا لكى 
ى قتصادیترتب على إنخفاض اإلنفاق الحكومى زیادة مشكلة البطالة الناتجة عن ضعف الرواج اإل

 .وحاالت الكساد والركود فى السوق
وعلى النقیض من ذلك فزیادة معدالت اإلنفاق الحكومى بصورة كبیرة یعنى الضغط على 

ظهور مشاكل التضخم، وهنا  إلى  زیادة اإلستهالك والطلب المحلى، مما یؤدىاألسواق من خالل
 .ىقتصادیة لضمان تحقیق اإلستقرار اإلقتصادیبرز دور الدولة فى مواجهة تلك المشاكل اإل

 : الزراعى الناتج المحلىإجمالى دالة -٢

 أن ، وقد تبین الزراعى الناتج المحلىإجمالى تقدیر دالة )١٦(بجدول ) ٢(توضح معادلة  
من التغیرات % ٩٤,٧، ومستوى التكنولوجى تشرح نحو  الزراعیةاتستثمار، اإل الزراعیةالعمالةحجم 

ً، طبقا لمعیار معامل التحدید، وترجع باقى التغیرات  الزراعى الناتج المحلىإجمالىالحادثة فى 
ات بنحو ملیار جنیه، ستثمارإلزیادة العمالة وا أن وتوضح النتائج .لعوامل أخرى غیر مقیسة بالدالة

، ٢,١٣، ٥,٨٨ الناتج المحلى بنحو إجمالىزیادة  إلى ومستوى التكنولوجى بوحدة واحدة یؤدى
 . ملیار جنیه على الترتیب٢,٣٤

 :ات الزراعیةستثمار دالة اإل-٣
  الناتجإجمالى أن ، وقد تبین الزراعیةاإلستثمارات تقدیر دالة )١٦(بجدول ) ٣(توضح معادلة  
من التغیرات الحادثة فى % ٩٧,٧، سعر الفائدة، وسعر الصرف تشرح نحو  الزراعىالمحلى

عوامل أخرى غیر إلى ً، طبقا لمعیار معامل التحدید، بینما ترجع باقى التغیرات  الزراعیةاتستثماراإل
زیادة  إلى بملیار جنیه یؤدى الزراعى الناتج القومى إجمالىزیادة  أن وتوضح النتائج .مقیسة بالدالة

خفض (للجنیه مقابل الدوالر زیادة سعر الصرف  أن  ملیار جنیه، كما تبین٠,٤٢ات بنحو ستثماراإل
ما  ك.ملیار جنیه ٠,٦٦٣ات بنحو ستثمارإنخفاض اإل إلى بوحدة واحدة یؤدى) قیمة العملة الوطنیة

ًیكاد یكون ثابتا تقریبا، وهذا سعر الفائدة  أن تبین ة المالیة وعدم فعالیة السیاسة یوضح فعالیة السیاسً
بالنسبة لسعر الفائدة، وفى الواقع إذا كانت دالة الزراعیة ات ستثماراإلعدم تأثر النقدیة نتیجة 

ً غیر مرنة تماما بالنسبة لسعر الفائدة فإن السیاسة النقدیة ال یكون لها أى فعالیة وتكون ستثماراإل
 .السیاسة المالیة فى قمة فعالیتها
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 مثل تخفیض معدالت الضرائب ستثمارتصمیم سیاسات ضریبیة مختلفة لتنشیط اإل لقد تمو
، ولذلك تم إصدار عدة قوانین وقرارات تعمل اتستثمارعلى الشركات وتقدیم إعفاءات ضریبیة لإل

، الذى أقر حق المستثمر فى تملك ١٩٩٧ لسنة ٨ الخاص، مثل القانون رقم ستثمارعلى تشجیع اإل
ٕات الالزمة لمباشرة النشاط الزراعى، واعفاء المشروعات الزراعیة من الضرائب األراضى والعقار

ات والشركات، حتى یكون هناك ستثماروصدور قانون موحد لإل. لزیادة صادراتها أو تخفیض وارداتها
 فى مصر على مستوى القطاع الخاص أو قطاع األعمال العام، ستثمارتوحید للقوانین التى تحكم اإل

 . المصرىقتصادى المالئم لإلستثمار تهیئة المناخ اإلوبالتالى
 : الزراعى دالة اإلستهالك-٤

صافى الناتج  أن ، وقد تبین الزراعى تقدیر دالة اإلستهالك)١٦(بجدول ) ٤(توضح معادلة 
% ٩٥,٦تشرح نحو الزراعیة ، عرض النقود، والضرائب  الزراعیین، أجور العمال الزراعىالقومى

 ً، طبقا لمعیار معامل التحدید، بینما ترجع باقى التغیرات الزراعىحادثة فى اإلستهالكمن التغیرات ال
 .عوامل أخرى غیر مقیسة بالدالةإلى 

زیادة صافى الناتج القومى، أجور العمال، وعرض النقود بنحو ملیار  أن وتوضح النتائج
 كما تبین. على الترتیب ه ملیار جنی٠,٦٩، ٠,٤٥، ٠,٨١زیادة اإلستهالك بنحو  إلى جنیه، یؤدى

 . ملیار جنیه١,٣٤إنخفاض اإلستهالك بنحو  إلى زیادة الضرائب بنحو ملیار جنیه، یؤدىأن 
ًونظرا ألن الطلب على العمالة هو فى الواقع طلب مشتق من الطلب على السلع والخدمات، 

ستهالك، وزیادة زیادة اإلإلرتفاع الدخل وفیمكن إستخدام سیاسة مالیة توسعیة بخفض الضرائب 
إذا كان اإلستهالك أقل من  أنه ویمكن القول. معدالت التشغیل كوسیلة لتقلیل معدالت البطالة

الدخل فإنه یمكن إستخدام سیاسة مالیة توسعیة بزیادة اإلنفاق الحكومى وخفض الضرائب كوسیلة 
 .ص العمل خالل فترات الكساد، بهدف زیادة الطلب الكلى والدخول وفرقتصادلتنشیط اإل

 : الزراعیة دالة الطلب على العمالة-٥

 أن ، وقد تبین الزراعیة تقدیر دالة الطلب على العمالة)١٦(بجدول ) ٥(توضح معادلة  
التضخم، مستوى التكنولوجى، وأجر معدل ،  الزراعیةاتستثمار، اإل الزراعى الناتج القومىإجمالى
ًحادثة فى الطلب على العمالة، طبقا لمعامل من التغیرات ال% ٩٥,٣تشرح نحو  الزراعىالعامل 

 .عوامل أخرى غیر مقیسة بالدالة لالتحدید، بینما ترجع باقى التغیرات
بملیار الزراعیة ات ستثماراإلالزراعى و الناتج القومى إجمالىزیادة كل من  أن وتوضح النتائج

لب على العمالة بنحو زیادة الط إلى جنیه، والتضخم ومستوى التكنولوجى بوحدة واحدة، یؤدى
 الزراعىزیادة أجر العامل  أن كما تبین.  ملیون عامل على الترتیب٠,٥٥، ٠,١٨، ٠,٣٤، ٠,١٨

 . ملیون عامل٠,٣٣إنخفاض الطلب على العمالة بنحو  إلى بنحو ألف جنیه، یؤدى
 :ة الزراعیة دالة عرض العمال-٦

عدد  أن ، وقد تبینالزراعیة  تقدیر دالة عرض العمالة)١٦(بجدول ) ٦(توضح معادلة  
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% ٩٦,٢التضخم تشرح نحو عدل م، و الزراعى، أجر العامل الزراعى الناتج القومىإجمالىالسكان، 
ً، طبقا لمعیار معامل التحدید، بینما ترجع باقى  الزراعیةمن التغیرات الحادثة فى عرض العمالة

زیادة كل من عدد السكان بملیون  أن جتوضح النتائ و.عوامل أخرى غیر مقیسة بالدالة إلى التغیرات
زیادة عرض العمالة  إلى  الناتج القومى بملیار جنیه، وأجر العامل بألف جنیه، یؤدىإجمالىنسمة، 
التضخم بوحدة معدل زیادة  أن كما تبین.  ملیون عامل على الترتیب٠,٧٤، ٠,٠٥، ٠,١٤بنحو 

 .امل ملیون ع٠,٢٧واحدة، یؤدى إلنخفاض عرض العمالة بنحو 
 : الزراعى دالة أجر العامل-٧

 إنتاجیة العامل أن ، وقد تبین الزراعى تقدیر دالة أجر العامل)١٦(بجدول ) ٧(توضح معادلة  
من التغیرات الحادثة فى أجر % ٩٠,٤تشرح نحو الزراعیة التضخم، ومعدل البطالة معدل ، الزراعى

 .عوامل أخرى غیر مقیسة بالدالة لى التغیراتًالعامل، طبقا لمعیار معامل التحدید، بینما ترجع باق
 إلى التضخم بوحدة واحدة، یؤدىعدل مزیادة كل من إنتاجیة العامل بألف جنیه و أن توضح النتائجو

زیادة معدل البطالة  أن كما تبین. على الترتیب  ألف جنیه٠,٤٢، ٠,٣٦زیادة أجر العامل بنحو 
 . ألف جنیه٠,٢٩و بوحدة واحدة یؤدى إلنخفاض أجر العامل بنح

تطبیق سیاسة مالیة توسعیة بإستخدام اإلنفاق الحكومى والضرائب وسیاسة  أن وجدیر بالذكر
نقدیة توسعیة بإستخدام العرض اإلسمى للنقود قد تستخدم كوسیلة فعالة لكبح جماح حدة البطالة 

وعادة ما تنشأ البطالة . لةالهیكلیة وزیادة الطلب الكلى الالزم لزیادة اإلنتاج وتحقیق العمالة الكام
یة الهیكلیة نتیجة تغیر التكنولوجیا وتركیب الطلب قتصادنتیجة الطلب غیر الكافى والتغیرات اإل

النهائى على السلع والخدمات، وبالتالى تتالشى الوظائف والمهارات القدیمة بوجود وظائف جدیدة، 
ًدرا ومؤهال على مواجهة متطلبات التعلیم فإذا كان العامل الذى حرم من عملة نتیجة تلك الظروف قا ً

والمهارة الالزمة للوظائف الجدیدة ویمكنة التوطن فى مكان جدید إذا لزم األمر، فإنه یمكن التغلب 
 .على مشكلة البطالة الهیكلیة

 : ل الزراعیین دالة أجور العما-٨
 إجمالى أن  تبین، وقد الزراعیین تقدیر دالة أجور العمال)١٦(بجدول ) ٨(توضح معادلة 

من التغیرات % ٩٧,٢، ومستوى التكنولوجى تشرح نحو  الزراعیةاتستثمار، اإل الزراعىالناتج القومى
ًالحادثة فى أجور العمال، طبقا لمعیار معامل التحدید، بینما ترجع باقى التغیرات لعوامل أخرى غیر 

ات بملیار جنیه، ستثمار القومى واإل الناتجإجمالىزیادة كل من  أن وتوضح النتائج .مقیسة بالدالة
 ملیار ٢,٣٩، ٠,٢٢، ٠,١٧زیادة أجور العمال بنحو  إلى ومستوى التكنولوجى بوحدة واحدة، یؤدى

 .جنیه على الترتیب
تدنیة معدل زیادة مرتبات العاملین فى الموازنة العامة للدولة، والحد من  أن وتجدر اإلشاره

ت التوظیف الجدیدة وتشجیع األجازات غیر مدفوعة األجر زیادة مخصصات األجور بتقلیل معدال
ى قتصادواإلحالة المبكرة للمعاش، كانت من مالمح السیاسة المالیة عقب سیاسات اإلصالح اإل
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والتى ساعدت على إنخفاض عجز الموازنة العامة بتخفیض اإلنفاق الحكومى، ولكن فى نفس الوقت 
ًیف والحضر، مما أثر سلبیا على توازن سوق العمل من خالل أدت لسوء توزیع اإلنفاق العام بین الر

 .التوظیف غیر المنظم وبالتالى زیادة معدالت الهجرة الداخلیة من الریف للحضر
 : الزراعیة دالة الضرائب-٩

 الناتج إجمالى أن ، وقد تبین الزراعیة تقدیر دالة الضرائب)١٦(بجدول ) ٩(توضح معادلة  
 من التغیرات الحادثة فى الضرائب% ٩١,١تشرح نحو الزراعیین ر العمال ، وأجو الزراعىالقومى

عوامل أخرى غیر مقیسة  إلى ً، طبقا لمعیار معامل التحدید، بینما ترجع باقى التغیراتالزراعیة
  الناتج القومى وأجور العمال بملیار جنیه، یؤدىإجمالىزیادة كل من  أن وتوضح النتائج .بالدالة
 .على الترتیب  ملیار جنیه٠,٤٧، ٠,١٩رائب بنحو زیادة الضإلى 
 :  دالة التضخم-١٠

،  الزراعیینأجور العمال أن  تقدیر دالة التضخم، وقد تبین)١٦(بجدول ) ١٠(توضح معادلة  
من التغیرات الحادثة فى % ٩٤,٣، وسعر الفائدة تشرح نحو  الزراعیةعرض النقود، معدل البطالة

 .عوامل أخرى غیر مقیسة بالدالة لمل التحدید، بینما ترجع باقى التغیراتًالتضخم، طبقا لمعیار معا
زیادة التضخم بنحو  إلى بملیار جنیه، یؤدىوعرض النقود زیادة أجور العمال  أن توضح النتائجو

 زیادة معدل البطالة وسعر الفائدة بوحدة واحدة یؤدى أن تبین على الترتیب، بینما ٠,٠٤٣، ٠,١١
 .على الترتیب ٠,١٩٢، ٠,٨٢التضخم بنحو نخفاض معدل إل

 :التوصیات

یمكن وضع بعض التوصیات المتعلقة بفعالیة السیاسات المالیة البحثیة، فى ضوء النتائج  
 :وهى دور اإلستثمارات فى الطلب على العمالة الزراعیة تنشیطمن أجل والنقدیة 

سـتثمارات كثیـفـة العـمـل البشــرى، ًوخصوصــا اإللتشــجیع اإلســتثمار  توسـعیة نقدـیـةسیاســة تطبیـق  -١
خلـق فـرص ، ومـن ثـم زیـادة النـاتج القـومى واإلسـتهالكلضـمان ، عـرض النقـودزیـادة من خـالل 

 .عالج مشكلة البطالةلمواجهة زیادة الطلب الكلى لعمل جدیدة 
 ومن اتستثماروتنشیط اإلالدخل سیاسة مالیة توسعیة تقوم على خفض الضرائب لزیادة تطبیق  -٢

 .إلستهالك وبالتالى زیادة خلق فرص عملادة اثم زی
زیادة اإلنفاق الحكومى بهدف زیادة الطلب الكلى، وبالتالى زیادة إنتاج السلع والخدمات الالزم  -٣

 .یةقتصادلدفع عجلة التنمیة اإل
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 الملخص

  فــى مصــر،زراعیــةات أحــد الوســائل األساســیة الالزمــه لتنفیــذ بــرامج التنمیــة الســتثمارتعتبــر اإل
ات ســتثمارحــد كبیــر علــى حجــم وكفــاءة توزیــع اإلزراعیــة إلــى  التنمیــةحیــث یتوقــف نجــاح سیاســات ال

ات تلعــب ســتثماراإل أن  القــومى المختلـفـه، وذـلـك مــن منطـلـققتصــادالمتاحــه ـبـین مختلــف قطاعــات اإل
ًدورا هاما وفعاال فى إحداث التغیر البنیانى لإل ً  فى زراعیة التنمیةوتهدف إستراتیجیة ال . القومىقتصادً

 . وزیاده نمو معدالته، بإعتباره من أحد محددات تحقیق التنمیةستثمارتشجیع اإل إلى مصر
 ـفـى تحقـیـق زیــادة اتســتثماراإل فــى تســاؤل رئیســى ـیـدور حــول دور بحــثمشــكلة اللـقـد تبـلـورت و

األهـداف أدوات السیاسـات المالیـة والنقدیـة المطبقـة فـى تحقیـق الطلب على العمالة الزراعیـة فـى ظـل 
مـدى تضــافر التعـرف علـى  البحـث ـلـذلك إسـتهدف و.یة المتعلقـة بـالنمو واإلسـتقرار والتشـغیلقتصـاداإل

، الطلـب علـى العمالـة الزراعیـةى فـالمؤثرة ات ستثماروبصفة خاصة اإلوتفاعل أهم المتغیرات القومیة 
 .من خالل كشف العالقات بین تلك المتغیرات

نمــوذج آنــى دار البســیط والمعــادالت اآلنیــة، مــن خــالل تقــدیر إســتخدام أســالیب اإلنحــولقــد تــم  
تــم الحصــول علــى  و.أســلوب المربعــات الصــغرى علــى ثــالث مراحــلللطلــب علــى العمالــة الزراعیــة ب

یة قتصـادیة والنشـرة اإلقتصـادالبیانات من الجهاز المركزى للتعبئـة العامـة واإلحصـاء ووزارة التنمیـة اإل
 ).٢٠٠٧-١٩٩٠( الفترة بالبنك األهلى المصرى خالل

یكــاد واـلـذى العاـئـد عـلـى اإلســتثمار بقطــاع الزراعــة وـقـد أوضــحت نـتـائج أـنـه عـلـى اـلـرغم إرتـفـاع 
یكــون ضــعف نظیــره للعائــد علــى اإلســتثمار القــومى ممــا یــدل علــى كفــاءة اإلســتثمار بقطــاع الزراعــة 

نســبة  أنــه قــد تبــین ثبــات ، إالاألمــر الــذى یــدعو إلــى توجیــه المزیــد مــن اإلســتثمارات القطــاع الزراعــة
إجمـالى النـاتج : ، كمـا تبـین إنخفـاض مسـاهمة كـل مـناإلستثمارات الزراعیة إلـى اإلسـتثمارات القومیـة

النـاتج المحلـى ، صافى الناتج الزراعـى فـى صـافى النـاتج القـومى، الزراعى فى إجمالى الناتج القومى
، الزراعـةلقطـاع نفاق الحكومى الموجه  اإل،ستهالك الزراعى، اإلالزراعى فى الناتج المحلى اإلجمالى

أجر العامل الزراعى السنوى، قیمة األجور الزراعیة، واإلستثمارات الزراعیة، مقارنـة بنظیـر كـل مـنهم 
ً طـاردا للعمالـة ةقطـاع الزراعـونتیجـة لتلـك اآلثـار كـان مـن المنطقـى أن یكـون . على المستوى القومى

ٕانخـفـاض نســبة الزراعـیـة، وجــور ألـتـدنى او القطاعــات األخــرى البشــریة، وـقـد یرجــع ذـلـك إلرتـفـاع أجــور
لبطالـة الزراعیـة بنسـبة امعـدل ، مما ترتب علیه زیادة مساهمة تشغیل القطاع الزراعى للعمالة البشریة

 .أكبر من البطالة القومیة
فعالیة   إلى الناتج القومىإجمالىدالة نموذج الطلب على العمالة فى أشارت نتائج كما 

إلنفاق لعرض النقود بدرجة أكبر من ا الناتج القومى إجمالىتبین إستجابة ألنه ، نقدیةسة الالسیا
 بهدف سعر الفائدةوخفض عرض النقود  توسعیة بزیادة نقدیةالحكومى، ولذلك یمكن إستخدام سیاسة 

 خلق فرص عمل جدیدة، ومن ثم ، وبالتالى زیادة الناتج القومى واإلستهالكاإلستثماراتزیادة 
 .عالج مشكلة البطالةلمواجهة زیادة الطلب الكلى ل
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فعالیة السیاسة المالیة وعدم فعالیة السیاسة النقدیة نتیجة ضعف  ستثمارشارت نتائج دالة اإلوأ 
 .ات بالنسبة لسعر الفائدةستثماروعدم مرونة اإل

 إلى ادة الضرائبفعالیة السیاسة المالیة، حیث أدت زی إلى  أشارت نتائج دالة اإلستهالكًأیضاو 
الحد من اإلستهالك، ولذلك یمكن إستخدام سیاسة مالیة توسعیة بخفض الضرائب لزیادة اإلستهالك 

 .وبالتالى إرتفاع الدخل، وزیادة معدالت التشغیل كوسیلة لتقلیل معدالت البطالة
وفى ضوء النتائج التى تم التوصل إلیها، أمكن وضع بعض التوصیات المتعلقة بفعالیة  

 :وهى دور اإلستثمارات فى الطلب على العمالة الزراعیة تنشیطالسیاسات المالیة والنقدیة من أجل 
تطبیق سیاسة نقدیة توسعیة لتشجیع اإلستثمار من خالل زیادة عرض النقود وخفض سعر الفائدة، 

ب لضمان زیادة الناتج القومى واإلستهالك، ومن ثم خلق فرص عمل جدیدة لمواجهة زیادة الطل
تطبیق سیاسة مالیة توسعیة تقوم على خفض الضرائب لزیادة الدخل  و.الكلى لعالج مشكلة البطالة

زیادة اإلنفاق  و.وتنشیط اإلستثمارات ومن ثم زیادة اإلستهالك وبالتالى زیادة خلق فرص عمل
لة التنمیة الحكومى بهدف زیادة الطلب الكلى، وبالتالى زیادة إنتاج السلع والخدمات الالزم لدفع عج

 .اإلقتصادیة
 

 المراجع

 .أعداد متفرقة" یةقتصادالنشرة اإل"البنك األهلى المصرى  )١(
 .أعداد متفرقة" الكتاب اإلحصائى السنوى"الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء  )٢(
 .أعداد متفرقة" یة واإلجتماعیةقتصادخطة التنمیة اإل"یة قتصادوزارة التنمیة اإل )٣(

(4) Edgmand, M. [1983] “Macro Economics: Theory and Policy” 2
nd

 

ed, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, USA. 

(5) Greene, William [2003] “Econometric Analysis” 5
th

 ed., Prentice-

Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, USA. 

(6) Keynes, John Maynard [1936] “The General Theory of 

Employment, Interest and Money” Harcourt, Brace and Company, 

New York, USA. 

(7) Marquardt, D. & Snee R. [1975] “Ridge Regression in Practice” Am. 

Stat., Vol. 29, No. 1, 3-20. 

(8) Newey, Whitney & Kenneth West [1987] “A Simple Positive Semi-

Definite, Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent 

Covariance Matrix” Econometrica, Vol. 55, 703–708. 

(9) Zellner, Arnold & Henri Theil [1962] “Three-Stage Least Squares: 

Simultaneous Estimation of Simultaneous Equations” 

Econometrica, Vol. 30, No. 1, Jan., 54-78. 



 

 

-٢٧-

Effect of Investment on the Demand of Human Labor Input 

in the Egyptian Agricultural Sector 

 

Dr. Fawzy A. El-Shazly 

Dr. Yehia Mohamed Ahmed Dr. Soad Sayed Mahmoud 

Dr. Emad Abd Elmessih Shehata 

 

Agricultural Economics Research Institute 
Agricultural Research Center 

 

Summary 

 

 Investment is considered one of the most important tools for increasing 

Gross Domestic Product in Egypt. The agricultural sector is considered one 

of the pioneer sectors for realization of economic development in Egypt. On 

the other hand encouragement of the increase in investment rates, is 

considered one of the goals of the economic development in Egypt, where 

the realization of the development is not possible without the abundance of a 

suitable rate of investment that lead to more demand on labor. Egypt has 

faced several problems that hindered the economic development such as: the 

general state budget’s deficit, the increase of deficit in the balance of 

payments, the higher rate of inflation either by demand inflation or by 

production costs inflation, the higher rates of unemployment, and in addition 

to the existence of structural defects between the fiscal and monetary 

policies. 

The problem and objective of this study are concerned with the role of 

investment in increasing the demand on human labor input in the 

agricultural sector, in the shade of fiscal and monetary policies. 

The research applied simple regression and simultaneous equations 

models by three stages least squares (3SLS) during (1990-2007). 

The results indicated to the effectiveness of expanded fiscal policy to 

increase the demand on labor, either by increase government expenditure or 

decrease taxes that lead to increase production, consumption, labor, and 

further job opportunities. Also the implementation of an expanding 

monetary policy based on the reduction of the interest rate in order to 

encourage the investment that is necessary for pushing forward the 

economic development’s wheel. 

Recommendations are related to applying expanded monetary policy to 

encourage investment, especially in the intensive labor projects, and 

expanded fiscal policy by reducing taxes and increasing government 

expenditure to increase production, consumption, and employment. 


