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 تقدیر عرض العمالة فى القطاع الزراعى المصرى

 

 عماد عبد المسیح شحاتة. د

 باحث

  مركز البحوث الزراعیة-معهد بحوث اإلقتصاد الزراعى 

 
 :مقدمه

ًیلعب القطاع الزراعى دورا هاما وفعاال فى تشغیل العمالة البشریة، حیث یأتى فى المرتبة الثانیة فى   ً ً
لخدمات، إال أنه إتضح خالل السنوات الماضیة تراجع األهمیة النسبیة لمساهمة تشغیل قوة العمل بعد قطاع ا

العمالة الزراعیة فى سوق العمل، وقد یرجع ذلك إلى تطبیق سیاسات اإلصالح اإلقتصادى التى ترتب علیها 
ٕتحریر العالقة بین المالك والمستأجر، والغاء نظم الدورات الزراعیة اإلجباریة، مما شجع المزارع على زراعة 

 .محاصیل أكثر أربحیة قد ال تكون غیر كثیفة اإلستخدام لعنصر العمل البشرى
والشك أن التغیرات اإلقتصادیه المحلیة والعالمیة التى تعرض لها المقتصد المصرى خالل السنوات  

اعیة التى تمثل ثلث السابقه، قد أثرت بصورة مباشره على تفاعل كافة المتغیرات اإلقتصادیة ومنها العمالة الزر
العمالة القومیه فى مصر، كما أدت تلك التغیرات إلى إختالل التوازن بین المعروض من العمالة وحجم 

ًهذا ولقد إعتبرت الدولة أن زیادة اإلنتاج ضرورة حتمیة وهدفا قومیا البد منه، حتى یمكن . الطلب علیها ً
 .إستیعاب وتشغیل العمالة والطاقات البشریة العاطلة فى كافة المجاالت اإلنتاجیة

ٕومن هذا المنطلق تم التوسع فى إستصالح واستزراع األراضى الجدیدة لزیادة المساحة المنزرعة،  
ٕواقامة المشروعات الزراعیة فى مجاالت اإلنتاج الزراعى المختلفة سواء النباتیه أو الحیوانیة، بهدف توفیر 

 البطالة، والنهوض بإنتاجیة العامل وتشجیع دور القطاع فرص عمل منتجة جدیدة للسعى نحو تخفیف حدة
 .الخاص فى زیادة اإلستثمارات والعمل على تنمیة الموارد البشریة، لتغطیة إحتیاجات سوق العمل

ولقد كان للتغیرات اإلقتصادیة المختلفة والمنعكسة بصورة مباشرة فى تطبیق سیاسات اإلصالح  
ًاإلقتصادى، دورا كبیرا فى التأثیر على تغیر هیكل سوق العمل فى مصر بصفه عامه، فضال عن التغیرات  ً ً
اإلجتماعیة والمتمثلة فى زیادة عدد السكان، والتوسع فى التعلیم الجامعى الحكومى والخاص على حساب 

ذى ًولذلك كان البد من أن تلقى تلك المتغیرات بآثارا سلبیة على توازن سوق العمل، األمر ال. التعلیم الفنى
 .أدى إلى تفاقم مشكلة البطالة

 :مشكلة البحث

ًتلعب المتغیرات اإلقتصادیة ممثلة فى أوجه اإلنفاق اإلستهالكى على السلع والخدمات، دورا هاما   ً
ًوفعاال فى عرض عنصر العمل البشرى بإعتباره أحد عناصر اإلنتاج، مما یؤثر بشكل مباشر على توازن 
هیكل سوق العمل الزراعى، ولذلك تكمن مشكلة البحث فى صعوبه التقدیر الكمى لعرض العمالة الزراعیة 

 .المتاحة، وبالتالى صعوبة تحدید حجم البطالة الزراعیة فى مصر
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 :هدف البحث

ًإنطالقا من المشكلة البحثیة، فإن الهدف الرئیسى لتلك الدراسة یتمثل فى تقدیر عرض العمالة  
 المتاحة فى الریف الصرى، والتنبؤ بعرضها فى المستقبل، ومدى الزراعیة فى ظل الظروف اإلستهالكیة

تفاعلها مع باقى المتغیرات اإلقتصادیة األخرى، وبالتالى تقدیر حجم البطالة الزراعیة ومعدلها، والتنبؤ بهما 
 .فى المستقبل فى مصر

 :الطریقة البحثیة

ًتم إستخدام أسالیب التحلیل القیاسى متمثلة فى أسلوب إنحدار العالقات غیر المرتبطة ظاهریا غیر  
 لتقدیر عرض العمالة ،Non Linear Seemingly Unrelated Regression (NL-SUR) الخطیة

، كما تم استخدام نماذج (QES)، ونموذج االنفاق التربیعى (LES)الزراعیة بإستخدام نموذج اإلنفاق الخطى 
، والتى یطلق ”AutoRegressive Integrated Moving Average“ (ARIMA)التنبؤ الدینامیكیه 

 الوسط المتحرك، للتنبؤ بالعمالة الزراعیة فى مصر، ولقد تم اإلعتماد -علیها نماذج تكامل اإلنحدار الذاتى 
 .على المراجع والبحوث العلمیة وثیقة الصلة بموضوع الدراسة

 :مصادر البیانات

تم الحصول على البیانات اإلحصائیة من البیانات الثانویة المنشورة وغیر المنشورة من الجهات  
ٕوالمؤسسات الحكومیة، ومنها بیانات وزارة الزراعة واستصالح األراضى، الجهاز المركزى للتعبئة العامة 

، )٢٠٠٤-١٩٨٥(واإلحصاء، ووزارة التخطیط، وكذلك النشرة اإلقتصادیة بالبنك األهلى المصرى خالل الفترة 
میع المتغیرات القیمیة والسعریة لبیانات السالسل الزمنیة بالرقم القیاسى العام كما قامت الدراسة بتعدیل ج

، للتخلص من أثر التضخم فى األسعار، وحتى تعكس مستوى القوى الشرائیة )١٠٠=١٩٨٦(لسعر المستهلك 
 .الحقیقیة للنقود

 :اإلطار التحلیلى للبحث

یتناول اإلطار التحلیلى للبحث التعرف على طبیعة العالقة بین عرض العمالة والطلب على السلع  
 :اإلستهالكیه، كما یتناول التوصیف الریاضى لنماذج قیاس عرض العمالة الزراعیة

 :العالقة بین عرض العمل وطلب المستهلك

توضح النظریة اإلقتصادیة عند دراسة عرض عنصر العمل البشرى، وجود عالقة طردیة بین عدد  
ى أن إرتفاع أجر العامل یؤدى إلى زیادة عرض العمل وبالتالى إنخفاض الطلب العمال وأجر العامل، بمعن

كما أن هناك عالقة طردیة بین سوق السلع والخدمات اإلستهالكیة وسوق العمل، حیث . )٧(على وقت الفراغ
وعند . أن زیادة إنتاج السلع والخدمات تعكس زیادة الطلب على عنصر العمل البشرى الذى یقوم بهذا اإلنتاج

، وهذا )وقت الفراغ(السلع والزمن : تحلیل عرض عنصر العمل البشرى، یتم تقسیم السلع إلى قسمین هما
یوضح إدخال جانب عرض العمل مع الطلب على السلع اإلستهالكیة، وذلك من منطلق العالقة المتبادلة بین 

 حیث تؤدى زیادة طلب المستهلك ًسوق السلع اإلستهالكیة وعرض العمل ممثال فى الطلب على وقت الفراغ،
على سلع وخدمات معینة إلى زیادة اإلنتاج، وبالتالى زیادة الطلب على عنصر العمل البشرى الالزم إلنتاج 
تلك السلع والخدمات، وهذا یؤدى إلى إنخفاض طلب العامل على وقت الفراغ، ولذلك یكون الطلب على 

 .عنصر العمل فى األساس طلب مشتق من الطلب على السلع والخدمات
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هذا ویمكن القول بأنه یتم التعامل مع بعض عناصر اإلنتاج على أنها ثابتة العرض مثل األرض  
الزراعیة والثروات المعدنیة، فتكون مرونة عرضها مساویة للصفر، حیث ال یمكن ألى إرتفاع فى السعر أن 

 اإلنتاج یتجة من أسفل ألعلى ناحیة ًونظرا ألن منحنى عرض عنصر. یؤدى إلى زیادة الكمیة المعروضة
الیمین، فإن زیادة سعر العنصر یؤدى إلى زیادة الكمیة المعروضة منة، وهناك بعض عناصر اإلنتاج یتم 
عرضها بواسطة األفراد أنفسهم، فالعامل یعرض وقت العمل، والمزارع یعرض اإلنتاج، والمدخر یعرض أموال 
ًاإلستثمار، وعلى الجانب اآلخر فإن نفس العامل یستخدم وقتا للفراغ من أجل الراحة، وهو ذلك الجزء من 

، وكذلك المزارع یمكن أن یحتفظ لنفسة بجزء من اإلنتاج ال یقدمة للبیع )للبیع(الوقت الذى لم یعرضة للعمل 
 ًبغرض اإلستهالك الذاتى، وأیضا المستثمر یستطیع أن یدخر أموالة التى لم یقدمها لإلقراض، وتسمى تلك

 .”Demand for Leisure“الحاالت بأنها طلب ذاتى، وتسمى بالنسبة للعامل بأنها طلب على وقت الفراغ 
 :)٤(ألثرین هما) سعر وقت الفراغ(ًوطبقا لنظریة الطلب یتم تقسیم أثر إرتفاع أجر العامل  

}: ”Income Effect“أثر الدخل  -١ }( / )∆ ∆L Y W <  وهو عبارة عن تغیر عرض العمل 0

( )∆L نتیجة تغیر الدخل ( )∆Y عند ثبات األجر ( )W . الدخل مع ) نقص(وبالتالى فإن زیادة
الطلب على وقت ) نقص(عرض ساعات العمل، وبالتالى زیادة ) زیادة(ثبات األجر یؤدى إلى نقص 

ًوقد یحدث أحیانا فى حالة إرتفاع أجر العامل إلى مستوى معین . ًسالباالفراغ، ولذلك یكون أثر الدخل 
یضمن له مستوى معیشة مناسب، أنه یصبح على إستعداد لعرض ساعات عمل أقل بالرغم من إرتفاع 
ًاألجور، ونظرا ألن منحنى عرض العمل یتجه من أسفل ألعلى جهة الیمین، ففى هذه الحالة یتجه من 

 Backward“أسفل ألعلى جهة الیمین ثم یمیل جهة الیسار ویسمى منحنى عرض العمل المائل 

Bending Labor Supply Curve” . وتفسیر ذلك راجع إلى أن زیادة أجر العامل یؤدى إلى إرتفاع
الدخل وبالتالى زیادة الطلب على إستهالك السلع والخدمات، وبإعتبار أن وقت الفراغ أو الراحة لدى 

ها أو تكلفة الفرصة البدیلة لها هى التضحیة باألجر الممكن الحصول علیه، فإن العامل سلعة قیمت
ًالعامل یفضل مزیدا من وقت الفراغ، وبالتالى یقل عرض العمل بمعنى زیادة الطلب على وقت الفراغ 

 .عند إرتفاع أجر العامل لمستوى معین

}: ”Substitution Effect“أثر اإلحالل -٢ }( / )∆ ∆L W Y <  وهو عبارة عن تغیر عرض 0

)العمل  )∆L نتیجة تغیر األجر ( )∆W عند ثبات الدخل ( )Y . نقص(وبالتالى فإن زیادة (
الطلب ) زیادة(عرض ساعات العمل، وبالتالى نقص ) نقص(األجر مع ثبات الدخل یؤدى إلى زیادة 

ٕواذا كان أثر الدخل أكبر من أثر اإلحالل فهذا . ًفراغ، ولذلك یكون أثر اإلحالل موجباعلى وقت ال
یؤدى إلى إنعكاس منحنى عرض العمل، أما إذا كان أثر اإلحالل بین أجر ساعة العمل ووقت الفراغ 
أكبر من أثر الدخل، فإن منحنى عرض العمل یأخذ شكلة الطبیعى، حیث یتجه من أسفل ألعلى ناحیة 

 .الیمین بمیل موجب
والطلب على السلع اإلستهالكیة، ) الطلب على وقت الفراغ(ویوجد إختالف بین حالة الطلب الذاتى  

حیث أن هناك عالقة عكسیة ألثر الدخل فى حالة السلع اإلستهالكیة، بمعنى أن إرتفاع سعر السلعة یعمل 
تهالك تلك السلعة، وهكذا یعمل فى نفس إتجاه على خفض قوة النقود الشرائیة الحقیقیة، وبالتالى تخفیض إس

ولكن فى حالة الطلب على وقت الفراغ فإن إرتفاع أجر العامل یعمل على زیادة الدخل وهذا قد . أثر اإلحالل
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ًیدفع العامل لطلب مزیدا من الراحة والرفاهیة ومنها وقت الفراغ، ولذلك من المحتمل أن زیادة أجر العامل 
حیث من . یؤدى إلى زیادة الطلب على وقت الفراغ وهنا تكون العالقة طردیة، وهى عكس أثر اإلحالل

ًالممكن أن إرتفاع األجور یجعل العامل قانعا بدخلة الحالى وال یرغب فى طلب مزید من العمل اإلضافى 
ى لزیادة الدخل ولذلك یكون هناك زیادة فى الطلب على وقت الفراغ أو إنخفاض عرض العمل، فیكون منحن

 .عرض العمل فى هذة الحالة سالب المیل
 :Linear Expenditure System (LES)توصیف نموذج اإلنفاق الخطى 

”Stone“قام  
 :  بتطبیق نموذج اإلنفاق الخطى التالى)١٥(

i i i i i j j
j

n

P Q P Y P= + − ∑
=

λ β λ( )
1

 (1) 

 :یثح
= itQ الكمیة المطلوبة من السلعة (i)  ،( , , , ; , , , )i n t T= =1 2 1 2K K. 

= itP سعر السلعة (i). 
= itY قیمة اإلنفاق على السلعة (i) :it it itY P Q= ⋅ 

= tY إجمالى قیمة اإلنفاق على كل السلع (n) :t t t ntY Y Y Y= + + +1 2 L 
=

i
βنفاق اإلستهالكى  المیل الحدى لنسبة اإل“Marginal Budget Share” على السلعة (i) بشرط ،

): أن )0 1< <
i

β مما یوضح أن نموذج ،(LES)ال یسمح بوجود حالة السلع الردیئة . 

= iλ أقل كمیة مطلوبة من السلعة (i). 

= ∑
=

j j
j

n

P λ
1

 .(j) وهو أدنى إنفاق على السلع ”Subsistence Expenditure“إنفاق الكفاف 

= − ∑
=

Y P j j
j

n

λ
1

 . بنسب ثابتة(j) منفق على السلع ”Supernumerary Income“دخل زائد متبقى

 :Quadratic Expenditure System (QES)توصیف نموذج اإلنفاق التربیعى 

”Pollak-Wales“قاما كال من  
 :لتالى بعمل نموذج اإلنفاق التربیعى ا)١٣(

i i i i i j j
j

n

i i
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    (2) 

: وذلك فى ظل وجود تلك القیود
i

i

n

i
i

n

Cβ
= =
∑ = ∑ =

1 1

1 1, 

ًإنحدار العالقات غیر المرتبطة ظاهریا غیر  بأسلوب (LES - QES)ویتم الحصول على نموذجى  
)لتجنب الحصول على مصفوفة منفرده، و(NL-SUR)الخطیة  )X X' “Singular Matrix” نتیجة 

إستبعاد دالة إنفاق تم وجود شرط اإلضافة بأن مجموع نسب اإلنفاق على كل السلع بالنموذج یساوى الواحد، 
 (LES)نموذج  لیكون عدد معامالت اإلنحدار من معادالت النموذج، وعلى ذلك (n-1)واحدة وتقدیر عدد 
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 بالنسبة (n-1)، تنقسم إلى (3n-1)  عبارة عن(QES)نموذج  ، وعدد معامالت إنحدار(2n-1)عبارة عن 
)إلى  )

iβ وعدد ،(n) بالنسبة إلى ( )iλ. 

 .(LES) یؤول إلى نموذج (QES) فإن نموذج (Ci=0)ویالحظ إذا كانت قیمة المعامل  
 :)١٢( كالتالى(QES)،  (LES)ویتم حساب مرونات نموذجى 

ii: (Own Price Elasticity) مرونة سعریة - i i iQε β λ= − + −1 1( ) ( / ) 

ij: (Cross Price Elasticity) مرونة تقاطعیة - i j j i iP P Qε β λ= − ( / ) 

: (Expenditure Elasticity) مرونة إنفاقیة -
i i iWη β= / 

 :نتائج تقدیر نماذج عرض العمالة فى القطاع الزراعى المصرى

ة الزراعیة متمثلة فى الطلب على وقت الفراغ وطلب المستهلك على أمكن تقدیر نماذج عرض العمال 
، بأسلوب )٢٠٠٤-١٩٨٥(السلع الغذائیة، السلع غیر الغذائیة، والخدمات فى ریف مصر  خالل الفترة 

، عند تقدیر نموذج االنفاق الخطى (NL-SUR)ًإنحدار العالقات غیر المرتبطة ظاهریا غیر الخطیة 
(LES) ونموذج االنفاق التربیعى ،(QES). 
 فى الفرق (Q) بالملیون یوم عمل بضرب عدد عمال قطاع الزراعة (l)وقد تم حساب وقت الفراغ  

بین عدد ساعات الیوم وعدد ساعات العمل الیومى الفعلى فى السنة، على إعتبار أن یوم العمل المزرعى هو 
]:سبع ساعات كالتالى ]l = × − ×Q ( ) /24 7 24  الفراغ فى أجر العامل ، وتمثل أجر وقت365

 .الزراعى الحقیقى بالجنیة فى الیوم، بعد تعدیله بالرقم القیاسى العام لسعر المستهلك فى الریف
كما تم توزیع اإلنفاق اإلستهالكى الحقیقى فى الریف بالملیون جنیة على ثالث مجموعات سلعیة  

كما تم . السلع الغذائیة، السلع غیر الغذائیة، والخدمات: تمثل اإلنفاق اإلستهالكى العائلى الخاص وهى
حساب أسعار مجموعات تلك السلع على أساس تقدیر المتوسط الهندسى لألرقام القیاسیة لسعر المستهلك فى 

 .الریف بالنسبة لمجموعات السلع الثالث المذكوره
 الرقم القیاسى ًوأخیرا تم حساب كمیة اإلستهالك بقسمة اإلنفاق اإلستهالكى الحقیقى لكل سلعة على 

 .بالملحق) ١(، كما هو موضح بجدول )١١(لتلك السلعة
ًونظرا ألن هذان النموذجان یفترضان عدم وجود سلع ردیئة، ولعدم الحصول على مصفوفة منفردة  

للمتغیرات المستقلة نتیجة وجود قید اإلضافة الخاص بأن مجموع نسب اإلنفاق على كل السلع یساوى الواحد 
 .الصحیح، فقد تم إستبعاد دالة اإلنفاق على الخدمات من النموذج

، (QES)، ونموذج اإلنفاق التربیعى (LES)ولقد أسفر التقدیر القیاسى لنموذج اإلنفاق الخطى  
لتقدیر عرض العمالة الزراعیة أو الطلب على وقت الفراغ، والطلب على السلع الغذائیة، السلع غیر الغذائیة، 

 :صرى، عن التوصل إلى النتائج والمؤشرات اإلقتصادیة التالیةوالخدمات فى الریف الم
الطلب ( لعرض العمالة الزراعیة (LES)إلى نتائج تقدیر نموذج اإلنفاق الخطى ) ١(یشیر جدول  

حیث تبین معنویة معادالت . ، والطلب على السلع الغذائیة، السلع غیر الغذائیة، والخدمات)على وقت الفراغ
من % ٨٩، %٨٥، %٩٢، %٩٤ویوضح معامل تحدید كل معادلة أن نحو . ٠,٠١النموذج عند مستوى 

التغیرات الحادثة فى اإلنفاق على وقت فراغ العمالة الزراعیة، السلع الغذائیة، السلع غیر الغذائیة، والخدمات، 
 ٕترجع إلى التغیر فى األسعار واجمالى اإلنفاق على تلك السلع، فى حین ترجع باقى التغیرات
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 لعرض العمالة الزراعیة وطلب المستهلك فى ریف مصر (LES)تقدیر نموذج اإلنفاق الخطى ): ١(جدول 
 ).٢٠٠٤-١٩٨٥(خالل الفترة 

 معالم
 النموذج

 وقت الفراغ
1tY 

 سلع غذائیة
2 tY 

 سلع غیر غذائیة
3tY 

 خدمات
4 tY 

iλ  418.70 1.52 2.42 0.70 

 (8.19)
**

 (2.42)
*
 (2.15)

*
 (2.65)

**
 

iβ  0.15 0.49 0.24 0.12 

 (4.02)
**

 (3.15)
**

 (4.57)
**

 (7.56)
**

 

2
R  0.94 0.92 0.85 0.89 

F - Test (58.8)
**

 (43.1)
**

 (21.3)
**

 (30.3)
**

 

DW Test 2.48 2.56 2.28 2.43 

 
 
 
 

 لعرض العمالة الزراعیة وطلب المستهلك فى ریف مصر (QES)تقدیر نموذج اإلنفاق التربیعى ): ٢(جدول 
 ).٢٠٠٤-١٩٨٥(خالل الفترة 

 معالم
 النموذج

 وقت الفراغ
1tY 

 سلع غذائیة
2 tY 

 سلع غیر غذائیة
3tY 

 خدمات
4 tY 

iλ  375.3 1.62 2.73 0.88 

 (7.82)
**

 (4.22)
**

 (2.25)
*
 (3.25)

**
 

iβ  0.17 0.46 0.23 0.14 

 (5.52)
**

 (4.73)
**

 (6.68)
**

 (8.93)
**

 

2
R  0.96 0.94 0.88 0.93 

F - Test (64.8)
**

 (52.6)
**

 (33.7)
**

 (40.5)
**

 

DW Test 2.24 2.33 2.45 2.37 

 :حیث

- = iλ  أقل كمیة مطلوبة من السلعة(i). 

- =
i

β المیل الحدى إلستهالك السلعة (i). 

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

- = 2
Rمعامل التحدید . 

- F = قیمة  (F)المحسوبه للنموذج . 
DW = واتسون -قیمة إختبار دیربن“Durbin-Watson” الذاتى للكشف عن اإلرتباط. 

 .بالملحق) ١(جمعت وحسبت من بیانات جدول : المصدر
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ًإلى عوامل أخرى غیر مقیسة بكل دالة، ولقد تبین عدم وجود مشكلة إرتباط ذاتى فى معادالت النموذج وفقا 
 .”Durbin-Watson”واتسون-إلختبار دیربن

 لعرض العمالة الزراعیة أو (QES)إلى نتائج تقدیر نموذج اإلنفاق التربیعى ) ٢(كما یشیر جدول  
. الطلب على وقت الفراغ، وطلب المستهلك فى الریف على السلع الغذائیة، السلع غیر الغذائیة، والخدمات

ویوضح معامل تحدید كل معادلة أن نحو . ٠,٠١حیث تبین معنویة معادالت النموذج أیضا عند مستوى 
على وقت فراغ العمالة الزراعیة، السلع من التغیرات الحادثة فى اإلنفاق % ٩٣، %٨٨، %٩٤، %٩٦

ٕالغذائیة، السلع غیر الغذائیة، والخدمات، ترجع إلى التغیر فى األسعار واجمالى اإلنفاق على تلك السلع، فى 
ًحین ترجع باقى التغیرات إلى عوامل أخرى غیر مقیسة بكل دالة، كما تبین أیضا عدم وجود مشكلة إرتباط 

 .”Durbin-Watson“واتسون -ً وفقا إلختبار دیربن(QES)ذاتى فى معادالت نموذج 
 فى تفسیر النتائج، حیث تمت (QES)ولقد إعتمد البحث على تقدیر نموذج اإلنفاق التربیعى  

ً، على أساس إختیار النموذج األعلى فى معامالت التحدید، ونظرا (LES - QES)المفاضلة بین نموذجى 
 . فقد تم اإلستناد على نتائجه(QES) نموذج إلرتفاع قیم معامالت تحدید معادالت

، أن الحد األدنى الواجب إستهالكة )٢( بجدول (QES)وتوضح نتائج تقدیر نموذج اإلنفاق التربیعى  
 ملیون یوم عمل، كما بلغ الحد األدنى الواجب إستهالكة من السلع ٣٧٥,٣من وقت الفراغ للعامل بلغ نحو 

 . ملیون جنیة على الترتیب٠,٨٨، ٢,٧٣، ١,٦٢الغذائیة، السلع غیر الغذائیة، والخدمات نحو 
ولقد إتضح أن زیادة اإلنفاق الكلى بمقدار جنیة واحد یترتب علیة زیادة اإلنفاق على وقت الفراغ  
 جنیة فى الیوم، وكذلك زیادة اإلنفاق على مجموعات السلع الغذائیة، السلع غیر الغذائیة، ٠,١٧بنحو 

 . جنیة للوحدة من كل سلعة على نفس الترتیب٠,١٤، ٠,٢٣، ٠,٤٦والخدمات بنحو 
ولذلك فإنه عند زیادة الدخل فإن اإلنفاق على السلع الغذائیة یحتل المرتبة األولى فى نصیب توزیع  

، %٢٣، یلیه فى الترتیب السلع غیر الغذائیة، واالنفاق على وقت الفراغ بنسبة %٤٦جنیة المستهلك بنسبة 
ًولقد جاء اإلنفاق على الخدمات أیضا فى المرتبة األخیرة، حیث تبین أنه یمثل نحو . ، على الترتیب%١٧
 .من إجمالى اإلنفاق اإلستهالكى% ١٤

، حیث توضح مرونات (QES)المرونات السعریة، التقاطعیة، واإلنفاقیة لنموذج ) ٣(ویوضح جدول  
، وهذا یوضح أن زیادة أجر العامل ٠,٧٥-دالة الطلب على وقت الفراغ، أن المرونة السعریة بلغت نحو 

. ، وهو طلب غیر مرن%٠,٧٥یؤدى إلى إنخفاض الطلب على وقت الفراغ بنسبة % ١الزراعى بنسبة 
وعلى ذلك فإن إرتفاع أجر العامل الزراعى یؤدى إلى زیادة عرض العمالة الزراعیة نتیجة إنخفاض الطلب 
على وقت الفراغ، وهذا یتفق ویتمشى مع مفهوم المنطق اإلقتصادى ألن تكلفة الفرصة البدیلة لوقت الفراغ 
تمثل األجر الذى یحصل علیة العامل، حیث یترتب على تفضیل وقت الفراغ التضحیة باألجر الممكن 

 .الحصول علیة
ولقد بلغت المرونة التقاطعیة بین الطلب على وقت الفراغ وكل من أسعار السلع الغذائیة، السلع غیر  
 على الترتیب، وهذا یوضح وجود عالقة تكاملیة بینهم، ٠,٠١-، ٠,٠٤-، ٠,٠٢-، والخدمات نحو الغذائیة

، %٠,٠٢یؤدى إلى إنخفاض الطلب على وقت الفراغ بنسبة % ١حیث أن زیادة أسعار تلك السلع بنسبة 
 .لكل منهم على الترتیب% ٠,٠١، %٠,٠٤
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 .(QES)المرونات السعریة، التقاطعیة، واإلنفاقیة لنموذج ): ٣(جدول 
 

Eq. 

 
 
 

 المرونة

 وقت
 الفراغ

i1ε 

 سلع
 غذائیة

i2ε 

 سلع
 غیر غذائیة

i3ε 

 
 خدمات

i4ε 

 مرونة
 إنفاقیة

iη 
 1.18 0.01- 0.04- 0.02- 0.75- وقت الفراغ 1

 1.01 0.01- 0.03- 0.98- 0.04- سلع غذائیة 2

 0.92 0.01- 0.03- 0.01- 0.03- سلع غیر غذائیة 3

 0.93 0.95- 0.03- 0.01- 0.03- خدمات 4

 ).٢(جمعت وحسبت من جدول : المصدر
 

یؤدى إلى زیادة الطلب على وقت الفراغ % ١وتشیر المرونة اإلنفاقیة أن زیادة اإلنفاق الكلى بنسبة  
ًونظرا ألن المرونة اإلنفاقیة أكبر من الواحد الصحیح، فهذا یوضح إن الطلب على وقت % ١,١٨بنسبة 

 .الفراغ یعتبر سلعة كمالیه
 كما تبین ٠,٩٨-وبالنسبة لمرونات دالة الطلب على السلع الغذائیة، فقد بلغت المرونة السعریة لها  

ل من أجر العامل الزراعى، أسعار السلع غیر وجود عالقة تكاملیة بین الطلب على السلع الغذائیة وك
 على ٠,٠١-، ٠,٠٣-، ٠,٠٤-الغذائیة وأسعار الخدمات، حیث بلغت المرونات التقاطعیة لهم نحو 

ٕ، وبالتالى فهى سلع كمالیة، وان كان ذلك ١,٠١كما بلغت المرونة اإلنفاقیة على السلع الغذائیة نحو . الترتیب
 .ال یتمشى مع المنطق اإلقتصادى

وفیما یتعلق بمرونات دالة الطلب على السلع غیر الغذائیة، فقد أوضحت النتائج أن المرونة السعریة  
كما تبین وجود عالقة تكاملیة بین الطلب على السلع غیر . ، وهو طلب غیر مرن٠,٠٣-لها بلغت نحو 

، حیث بلغت المرونة الغذائیة وكل من أجر العامل الزراعى، أسعار السلع الغذائیة، وأسعار الخدمات
كما بلغت المرونة اإلنفاقیة على السلع غیر .  على الترتیب٠,٠١-، ٠,٠١-، ٠,٠٣-التقاطعیة لهم نحو 

 .، ولذلك تعتبر سلع ضروریه ذات طلب غیر مرن٠,٩٢الغذائیة نحو 
وبالنسبة لمرونات دالة الطلب على الخدمات، فقد بلغت المرونة السعریة للطلب على الخدمات نحو  

كما أوضحت النتائج وجود عالقة تكاملیة بین الطلب على الخدمات وكل من . ، وهو طلب غیر مرن٠,٩٥-
أجر العامل الزراعى، أسعار السلع الغذائیة، وأسعار السلع غیر الغذائیة، حیث بلغت المرونة التقاطعیة لهم 

، وهذا ٠,٩٣ الخدمات نحو كما بلغت المرونة اإلنفاقیة على.  على الترتیب٠,٠٣-، ٠,٠١-، ٠,٠٣-
 .یوضح أن الخدمات سلع ضروریة ذات طلب غیر مرن

، زیادة عرض العمالة الزراعیة نتیجة إنخفاض (QES)ویتضح من تقدیر نموذج اإلنفاق التربیعى  
الطلب على وقت الفراغ عند إرتفاع أجر العامل الزراعى، كما أن اإلنفاق على وقت الفراغ یعتبر من السلع 
ٕالكمالیه، وأیضا اإلنفاق على السلع الغذائیه من السلع الكمالیة، وان كان ذلك ال یتمشى مع المنطق 
اإلقتصادى، بینما یعتبر اإلنفاق على السلع غیر الغذائیة والخدمات من السلع الضروریه، وذلك وفقا لقیم 

 ).٣(المرونات االنفاقیه الوارده بجدول 
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 :لة الزراعیة فى مصرالوضع الراهن لعرض العمالة والبطا

یتناول الجزء التالى دراسة الوضع الراهن لحجم البطالة الزراعیه، حجم عرض العمالة الزراعیة  
فى ) ٢٠٠٤-١٩٨٥(ًومعدل البطالة فى القطاع الزراعى، وفقا لنموذج االنفاق التربیعى خالل فترة الدراسة 

مصر، ولقد أمكن تقدیر حجم عرض العمالة الزراعیة ومعدل البطالة فى القطاع الزراعى وفقا لنتائج نموذج 
 :كالتالى) ٤(االنفاق التربیعى، والوارده بجدول 

 :تطور حجم البطالة الزراعیه) ١(

 ملیون عاطل، لمتوسط ٠,٥٠أن متوسط البطالة الزراعیة بلغ نحو ) ٤(توضح النتائج الوارده بجدول  
، وحد ١٩٨٥ ملیون عاطل عام ٠,٣١نى بلغ نحو ، تراوحت ما بین حد أد)٢٠٠٤-١٩٨٥(فترة الدراسه 

 .٢٠٠٤ ملیون عاطل عام ٠,٧٨أعلى بلغ نحو 
ً، أن حجم البطالة الزراعیه، قد اخذ إتجاها )٥(فى جدول ) ١(وتشیر معادلة اإلتجاه الزمنى العام رقم  

ًعاما متزایدا معنویا إحصائیا بلغ نحو  ً ً من % ٤,٠ ملیون عاطل، وبنسبة زیادة سنویة تقدر بنحو ٠,٠٢ً
 ).٢٠٠٤-١٩٨٥(ملیون عاطل خالل فترة الدراسة ٠,٥٠متوسط حجم البطالة الزراعیة والبالغة نحو 

 :تطور عرض العمالة الزراعیه) ٢(

أن متوسط عرض عنصر العمل الزراعى الكلى الممكن قد بلغ حوالى ) ٤(توضح نتائج جدول  
 ملیون عامل، كما بلغ ٤,٥٩ بنحو ١٩٨٥أدناه عام  ملیون عامل، حیث بلغ عرض العمالة الزراعیة ٥,٢٥

 ٤,٧٥ ملیون عامل، فى حین بلغ متوسط الطلب على عنصر العمل نحو ٦,٢١ بنحو ٢٠٠٤أقصاه عام 
 ملیون عامل، كما بلغ ٤,٢٨ بنحو ١٩٨٥ملیون عامل، حیث بلغ الطلب على العمالة الزراعیة أدناه عام 

 . ملیون عامل٥,٤٣ بنحو ٢٠٠٤أقصاه عام 
، أن حجم عرض العمالة الزراعیه، قد )٥(فى جدول ) ٢(وتشیر معادلة اإلتجاه الزمنى العام رقم  

ًاخذ إتجاها عاما متزایدا معنویا إحصائیا بلغ نحو  ً ً ً  ملیون عامل، وبنسبة زیادة سنویة تقدر بنحو ٠,٠٨ً
 . خالل فترة الدراسة ملیون عامل٥,٢٥من متوسط حجم عرض العمالة الزراعیة والبالغة نحو % ١,٥٢

 :تطور معدل البطالة الزراعیه) ٣(

، وذلك خالل متوسط %٩,٤٤أن معدل البطالة الزراعیة بلغ نحو ) ٤(توضح النتائج الوارده بجدول  
، وحد أعلى بلغ نحو ١٩٨٥عام % ٦,٧٧، تراوح ما بین حد أدنى بلغ نحو )٢٠٠٤-١٩٨٥(لفترة الدراسه 

 .٢٠٠٤عام % ١٢,٦٢
، أن معدل البطالة الزراعیه، قد اخذ )٥(فى جدول ) ٣(وتشیر معادلة اإلتجاه الزمنى العام رقم  

ًإتجاها عاما متزایدا معنویا إحصائیا بلغ نحو  ً ً ً من متوسط % ٢,٩٧، وبنسبة زیادة سنویة تقدر بنحو %٠,٢٨ً
 ).٢٠٠٤-١٩٨٥(خالل فترة الدراسة % ٩,٤٤معدل البطالة الزراعیة والبالغة نحو 

 : بعرض العمالة والبطالة الزراعیةالتنبؤ

یتناول الجزء التالى دراسة الوضع المتوقع والتنبؤ بحجم البطالة الزراعیه، حجم عرض العمالة  
، بإستخدام ٢٠١٢الزراعیة ومعدل البطالة فى القطاع الزراعى وفقا لنموذج االنفاق التربیعى، وذلك حتى عام 

 من الدرجه األولى لإلنحدار الذاتى، مع عمل فروق من الدرجه األولى لضمان (ARIMA)نموذج أریما 
 :)١٠(كالتالى ”Stationary“سكون البیانات 
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تقدیر حجم البطالة الزراعیه، حجم عرض العمالة الزراعیة ومعدل البطالة فى القطاع الزراعى ): ٤(جدول 
 ).٢٠٠٤-١٩٨٥(فى مصر خالل الفترة 

 
 السنه

 عدد
 العمال

 الزراعیین

 وقتإجمالى 
 العمل المتاح
 فى السنة

 فائض
 العمل
 المتبقى

 حجم
 البطالة
 الزراعیه

 عرض
 العمالة
 الزراعیه

 معدل
 البطالة
 الزراعیه

 (Q) (W) (Ws) (Un) (LS) (U) 
 (%) )ملیون عامل( )ملیون عاطل( )ملیون یوم عمل( )ملیون یوم عمل( )ملیون عامل( 

1985 4.28 455.64 80.34 0.31 4.59 6.77 

1986 4.33 460.96 85.66 0.33 4.66 7.11 

1987 4.38 466.29 90.99 0.35 4.73 7.44 

1988 4.43 471.61 96.31 0.37 4.80 7.76 

1989 4.47 475.87 100.57 0.39 4.86 8.01 

1990 4.51 480.13 104.83 0.41 4.92 8.25 

1991 4.55 484.39 109.09 0.42 4.97 8.49 

1992 4.58 487.58 112.28 0.43 5.01 8.66 

1993 4.62 491.84 116.54 0.45 5.07 8.89 

1994 4.66 496.10 120.80 0.47 5.13 9.11 

1995 4.69 499.29 123.99 0.48 5.17 9.28 

1996 4.75 505.68 130.38 0.50 5.25 9.60 

1997 4.82 513.13 137.83 0.53 5.35 9.96 

1998 4.91 522.71 147.41 0.57 5.48 10.40 

1999 4.99 531.23 155.93 0.60 5.59 10.78 

2000 5.07 539.74 164.44 0.64 5.71 11.15 

2001 5.10 542.94 167.64 0.65 5.75 11.28 

2002 5.15 548.26 172.96 0.67 5.82 11.50 

2003 5.21 554.65 179.35 0.69 5.90 11.75 

2004 5.43 578.07 202.77 0.78 6.21 12.62 

 9.44 5.25 0.50 130.00 505.30 4.75 سطالمتو

 :حیث

W = إجمالى وقت العمل المتاح فى السنة :W Q= ⋅7

24
365 

Ws = فائض العمل المتبقى :Ws W= − 1λ 

Un = حجم البطالة الزراعیة :Un Ws= ÷ − ⋅





( )24 7

24
365 

LS = عرض العمالة الزراعیة :LS Q Un= + 

U = معدل البطالة الزراعیة :U
Un

Ls
= 100 

 .بالملحق) ١(وبیانات جدول ) ٢( بجدول (QES)جمعت وحسبت من نتائج نموذج : المصدر
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معادالت اإلتجاه الزمنى العام لتطور حجم البطالة، عرض العمالة، ومعدل البطالة فى القطاع ): ٥(جدول 
 ).٢٠٠٤-١٩٨٥(الزراعى، فى مصر خالل  الفترة 

 المتغیر
 التابع

 
 م

 الحد
 الثابت
B0 

 معامل
 اإلنحدار

B1 

 

R
2

 

 

F 

Test 

 
 المتوسط

معدل 
 التغیر
 %السنوى 

(583.6) 0.96 0.02 0.27 1 حجم البطالة الزراعیه
**

 0.50 4.00 

(24.2)  )ملیون عاطل(
**

 (24.16)
**

     

(581.1) 0.97 0.08 4.44 2 عرض العمالة الزراعیه
**

 5.25 1.52 

(116.8)  )ملیون عامل(
**

 (24.11)
**

     

(1577.1) 0.99 0.28 6.47 3 معدل البطالة الزراعیه
**

 9.44 2.97 

(%)  (75.8)
**

 (39.71)
**

     

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

-  = R
 . معامل التحدید2

-   F = قیمة  (F)المحسوبه للنموذج . 
 ).٤(جمعت وحسبت من بیانات جدول : المصدر

 
 

∆ ∆it it itY Y= + +−0 1 1β β ε  

ً، وفقا للبیانات )٢٠٠٤-١٩٨٥( لتلك المتغیرات خالل الفترة (ARIMA)ولقد تم تقدیر نموذج أریما  
ثبوت معنویة النتائج التى تم الحصول علیها للمتغیرات موضع ) ٦(، وتوضح نتائج جدول )٤(الوارده بجدول 

 :ًالتحلیل إحصائیا، وفیما یلى أهم النتائج والمؤشرات التى امكن التوصل لها
 :التنبؤ بحجم البطالة الزراعیة فى مصر) ١(

زراعى المصرى خالل متوسط الفترة أن عدد المتعطلین الفعلى فى القطاع ال) ٧(یشیر جدول  
 ملیون عاطل ٠,٨٥ ملیون عاطل، ومن المتوقع أن یزداد لیصل إلى نحو ٠,٦٩بلغ نحو ) ٢٠٠٤-٢٠٠٠(

 ٠,٩١، ٠,٨٠، حیث تتراوح ما بین حد أدنى وحد أعلى یقدر بنحو )٢٠٠٧-٢٠٠٥(خالل متوسط الفترة 
ًوأیضا من المتوقع أن یزداد عدد المتعطلین الزراعیین خالل متوسط الفتره . ملیون عاطل على الترتیب

 ملیون عاطل، حیث یتراوح ما بین حد أدنى وحد أعلى یقدر بنحو ٠,٩٦لیصل إلى نحو ) ٢٠١٢-٢٠٠٨(
 . ملیون عاطل على الترتیب١,٠٧، ٠,٨٥

 :التنبؤ بعرض العمالة الزراعیة فى مصر) ٢(

 لى فى مصر خالل متوسط الفترةأن حجم عرض العمالة الزراعیة الفع) ٧(كما یشیر جدول  
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 بحجم البطالة الزراعیه، عرض العمالة الزراعیه، ومعدل البطالة (ARIMA)نتائج تقدیر نموذج ): ٦(جدول 
 ).٢٠٠٤-١٩٨٥(فى القطاع الزراعى فى مصر خالل  الفترة 

 المتغیر
 التابع

 الحد الثابت م
B0 

 معامل اإلنحدار

B1 

 

R
2
 

 

F 

Test 

(12.67) 0.82 0.27 0.02 1 حجم البطالة الزراعیه
**

 

(3.56) (1.68)  )ملیون عاطل(
**

   

(17.47) 0.97 0.59 0.04 2 عرض العمالة الزراعیه
**

 

(4.18) (1.03)  )ملیون عامل(
**

   

(11.70) 0.88 0.37 0.02 3 معدل البطالة الزراعیه
**

 

(%)  (1.54) (3.42)
**

   

 :حیث
 . المحسوبة(t)معامالت اإلنحدار تشیر إلى قیم  األرقام بین قوسین وأسفل أسفل -
 . على الترتیب٠,٠١، ٠,٠٥ تشیر إلى معنویة معامالت اإلنحدار أو النموذج عند مستوى (**)، (*) -

-  = R
 . معامل التحدید2

-   F = قیمة  (F)المحسوبه للنموذج . 
 ).٤(جمعت وحسبت من بیانات جدول : المصدر

 
 

 ملیون عامل ٦,٥٩ ملیون عامل، ومن المتوقع أن یزداد لیصل إلى نحو ٥,٨٨بلغ نحو ) ٢٠٠٤-٢٠٠٠(
 ٦,٨١، ٦,٣٨، حیث یتراوح ما بین حد أدنى وحد أعلى یقدر بنحو )٢٠٠٧-٢٠٠٥(خالل متوسط الفترة 

ًومن المتوقع أیضا أن یزداد عرض العمالة الزراعیة خالل متوسط الفتره . ملیون عامل على الترتیب
 ملیون عامل، حیث یتراوح ما بین حد أدنى وحد أعلى یقدر بنحو ٧,٠٩صل إلى نحو لی) ٢٠١٢-٢٠٠٨(

 . ملیون عامل على الترتیب٧,٦٣، ٦,٥٤
 :التنبؤ بمعدل البطالة الزراعیة فى مصر) ٣(

أن معدل البطالة الزراعیة الفعلى فى مصر خالل متوسط الفترة الزمنیه ) ٧(ًوأخیرا یشیر جدول  
وذلك خالل متوسط % ١٣,٥٣، ومن المتوقع أن یزداد لیصل إلى نحو %١١,٦٦بلغ نحو ) ٢٠٠٤-٢٠٠٠(

على % ١٤,٠٦، %١٣,٠١، حیث یتراوح ما بین حد أدنى وحد أعلى یقدر بنحو )٢٠٠٧-٢٠٠٥(الفترة 
لیصل ) ٢٠١٢-٢٠٠٨(ًومن المتوقع أیضا أن یزداد معدل البطالة الزراعیة خالل متوسط الفتره . الترتیب

 .على الترتیب% ١٦,٠٠، %١٣,٧٩، یتراوح ما بین حد أدنى وحد أعلى یقدر بنحو %١٤,٨٩إلى نحو 
 :إستراتیجیة عالج مشكلة البطالة الزراعیة فى مصر

تعتبر مشكلة البطالة من القضایا الهامة التى تواجة المقتصد المصرى فى الوقت الراهن، كما أن  
مواجهة وعالج البطالة یعتبر أحد األبعاد والمحاور اإلقتصادیة واإلجتماعیة والسیاسیة لبرامج اإلصالح 

 اإلقتصادى، وتكتسب تلك المشكلة أهمیتها فى ظل حالة الركود والكساد اإلقتصادى، ومشكلة السیولة
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 بحجم البطالة الزراعیه، عرض العمالة الزراعیه، ومعدل البطالة (ARIMA)نتائج تنبؤ نموذج ): ٧(جدول 
 .٢٠١٢صر حتى عام فى القطاع الزراعى فى م

 
 السنه

 حجم البطالة لزراعیه
 )ملیون عاطل(

 عرض العمالة الزراعیه
 )ملیون عامل(

 معدل البطالة الزراعیه
(%) 

 حد 
 أدنى

 القیمه
 المتوقعه

 حد
 أعلى

 حد
 أدنى

 القیمه
 المتوقعه

 حد
 أعلى

 حد
 أدنى

 القیمه
 المتوقعه

 حد
 أعلى

2000 - 0.64 -  5.71 - - 11.15 - 

2001 - 0.65 -  5.75 - - 11.28 - 

2002 - 0.67 -  5.82 - - 11.50 - 

2003 - 0.69 -  5.90 - - 11.75 - 

2004 - 0.78 -  6.21 - - 12.62 - 

 - 11.66 - - 5.88  - 0.69 - المتوسط

2005 0.79 0.82 0.86 6.32 6.43 6.55 12.83 13.15 13.46 

2006 0.80 0.85 0.91 6.39 6.60 6.82 13.02 13.55 14.08 

2007 0.81 0.88 0.96 6.43 6.75 7.06 13.19 13.90 14.62 

 14.06 13.53 13.01 6.81 6.59 6.38 0.91 0.85 0.80 المتوسط

2008 0.82 0.91 1.00 6.47 6.87 7.27 13.37 14.24 15.11 

2009 0.83 0.93 1.04 6.50 6.98 7.47 13.57 14.57 15.57 

2010 0.84 0.96 1.07 6.54 7.09 7.64 13.78 14.90 16.01 

2011 0.86 0.98 1.11 6.58 7.20 7.81 14.00 15.22 16.45 

2012 0.88 1.01 1.14 6.62 7.30 7.98 14.22 15.55 16.87 

 16.00 14.89 13.79 7.63 7.09 6.54 1.07 0.96 0.85 المتوسط

 ).٦( بجدول (ARIMA) جمعت وحسبت من نتائج نموذج :المصدر
 .بیانات فعلیه لیس لها حدود ثقة وال تشمل حد أدنى وحد أعلى) ٢٠٠٤-٢٠٠٠(الفتره سنوات * 
 
 

ًالمحلیة وما صاحب ذلك من تضاؤل حجم اإلستهالك واإلستثمار، وتراجع الصادرات المصریة، فضال عن 
عدم مقدرة القطاع الخاص فى الوفاء بتوفیر فرص عمل جدیدة، وذلك على المستوى المحلى، باإلضافة إلى 
ذلك فإن المتغیرات اإلقتصادیة والسیاسیة الدولیة البد من أن تفرض نفسها على واقع اإلقتصاد المصرى فى 

 .ظل منظومة إتفاقیات التجارة الخارجیة المتعددة بین مصر وباقى التكتالت اإلقتصادیة األخرى
ًولذلك فإن خلق فرص عمل منتجة یعتبر هدفا رئیسیا إلستراتیجیة التنمی  ة الزراعیة فى مصر، ً

فالزراعة صناعة قومیة تقوم علیها العدید من الصناعات األخرى، وبالتالى فإن مشكلة البطالة الزراعیة من 
منظورها الضیق ال تعنى بطالة األیدى العاملة فى مجال زراعة المحاصیل، بل تعنى من منظور أشمل 
بطالة فى مجاالت التصنیع الغذائى، اإلنتاج الحیوانى، والمنسوجات، ولذلك ویتطلب الخروج من تلك األزمة 
الخانقة خاصة مع إستمرار التكدس السكانى، الخروج من حیز الوادى الضیق إلى آفاق المجتمعات والمناطق 

 .الزراعیة الجدیدة
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 :ولذلك فإن إستراتیجیة عالج مشكلة البطالة الزراعیة ترتكز على المحاور التالیه 
المحاصیل كثیفة اإلستخدام لعنصر العمل البشرى، والمشروعات الزراعیة التى التوسع فى زراعة  -١

تستوعب عماله بشریه، مثل مشاریع فرز وتعبئة وتغلیف ثمار الخضر والفاكهة بغرض التسویق 
 .المحلى والخارجى، للتغلب على مشكلة البطالة الزراعیه

 .التوسع فى زراعة محاصیل كثیفة إستخدام عنصر العمل كالقطن ومحاصیل الخضر والفاكهة -٢
ٕالتوسع فى إستصالح واستزراع األراضى الجدیدة، والمشروعات القومیة فى توشكى وشرق العوینات،  -٣

مع التركیز على توفیر وسائل الجذب السكانى بوضع تصور عمرانى مستقبلى فى صورة خدمات، 
 .تعلیم، إسكان، مواصالت، ومرافق

ت الزراعیة كثیفة إستخدام األیدى العاملة، مثل مشاریع فرز وتعبئة وتغلیف اإلستثمار فى المشروعا -٤
 .ثمار الخضر والفاكهة، ومشروعات إصالح وصیانة شبكات الرى والصرف

 .تبنى أسالیب تكنولوجیة منخفضة رأس المال وكثیفة اإلستخدام لعنصر العمل -٥
تفعیل دور الصندوق اإلجتماعى للتنمیة نحو تحقیق أهدافة لحل مشكلة البطالة وتحقیق التنمیة  -٦

 .اإلقتصادیة والبشریة بتوفیر التمویل الالزم للصناعات الصغیرة
 .تشجیع دور القطاع الخاص على عمل تجمعات للصناعات الزراعیة الریفیة -٧
اإلهتمام بمشروعات شباب الخریجین وخاصة مشروع مبارك القومى بمناطق النوباریة، ومحافظتى  -٨

قیة وكفر الشیخ وبعض محافظات الصعید، وذلك لتملیك شباب الخریجین األراضى الجدیدة، مع الشر
 .إنشاء مجتمعات زراعیة صناعیة جدیدة

تنشیط وتفعیل دور برنامج األسر المنتجة فى توفیر فرص عمل، وبرنامج التنمیة الریفیة المتكاملة  -٩
 .للنهوض بالقریة المصریة بالمشاركة الشعبیة مع الدولة) شروق(

تنشیط وتفعیل دور برنامج التشغیل والتدریب التحویلى التابع للصندوق اإلجتماعى للتنمیة بهدف  -١٠
تدریب العمال والتدریب التحویلى لرفع كفائتهم من ناحیة، ولتوافق إحتیاجات طلب سوق العمل من 

اإلنتاجیة الصغیرة، والمساهمة فى ًناحیة أخرى، وأیضا التوسع فى إقامة المشروعات الزراعیة والریفیة 
حل مشاكل فائض العمالة الناتجة عن إعادة الهیكلة بشركات قطاع األعمال العام، عن طریق إتاحة 

 .فرص عمل بقروض میسرة
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 الملخص
 

أثرت التغیرات اإلقتصادیه المحلیه والعالمیه التى تعرض لها المقتصد المصرى خالل السنوات  
السابقه، إلى إختالل التوازن بین المعروض من العمالة وحجم الطلب علیها، وتغیر هیكل سوق العمل، 
ًویعتبر هذا التوازن أحد أركان إستراتیجیة الدولة، وعنصرا هاما تركز علیه الخطط اإلقتصادیة فى كافة  ً

 .القطاعات اإلقتصادیة
ه، وبالتالى صعوبه تحدید ولقد تمثلت مشكلة البحث فى صعوبه التقدیر الكمى لعرض العمالة الزراعی 

حجم البطالة الزراعیة فى مصر، ولذلك كان الهدف من ذلك البحث تقدیر عرض العمالة الزراعیة، والتنبؤ 
بعرضها فى المستقبل، ومدى تفاعلها مع باقى المتغیرات اإلقتصادیة األخرى، وبالتالى تقدیر حجم البطالة 

 .الزراعیة ومعدلها، والتنبؤ بهما فى المستقبل فى مصر
ولقد تم إستخدام أسالیب التحلیل القیاسى فى التحلیل وتطبیق نموذجى اإلنفاق الخطى والتربیعى  

 .لقیاس عرض العمالة، كما تم استخدام نموذج أریما للتنبؤ بالعمالة الزراعیة فى مصر
نى الواجب وأوضحت نتائج تقدیر نموذج اإلنفاق التربیعى الذى تم اإلعتماد علیه، أن الحد األد 

 ملیون یوم عمل، كما إتضح أن زیادة اإلنفاق الكلى بمقدار ٣٧٥,٣إستهالكة من وقت الفراغ للعامل بلغ نحو 
 . جنیة فى الیوم٠,١٧جنیة واحد یترتب علیة زیادة اإلنفاق على وقت الفراغ بنحو 

 ملیون عاطل، كما تبین أن ٠,٥٠وأوضحت النتائج أیضا أن متوسط البطالة الزراعیة بلغ نحو  
 ملیون عامل، فى حین بلغ متوسط ٥,٢٥متوسط عرض عنصر العمل الزراعى الكلى الممكن قد بلغ حوالى 

 ملیون عامل، وعلى ذلك یتبین أن معدل البطالة الزراعیة بلغ نحو ٤,٧٥الطلب على عنصر العمل نحو 
 ).٢٠٠٤-١٩٨٥(، وذلك خالل متوسط لفترة الدراسه %٩,٤٤

-٢٠٠٠(ئج أن معدل البطالة الزراعیة الفعلى فى مصر خالل متوسط الفترة الزمنیه وقد أشارت النتا 
-٢٠٠٥(خالل متوسط الفترة % ١٣,٥٣، من المتوقع أن یزداد لیصل إلى نحو %١١,٦٦بلغ نحو ) ٢٠٠٤
خالل متوسط الفتره % ١٤,٨٩، ومن المتوقع ایضا أن یزداد معدل البطالة الزراعیة لیصل إلى نحو )٢٠٠٧

)٢٠١٢-٢٠٠٨.( 
-٢٠٠٠(كما أشارت النتائج أن حجم عرض العمالة الزراعیة الفعلى فى مصر خالل متوسط الفترة  
 ملیون عامل خالل ٦,٥٩ ملیون عامل، ومن المتوقع أن یزداد لیصل إلى نحو ٥,٨٨بلغ نحو ) ٢٠٠٤

 ٧,٠٩إلى نحو ، ومن المتوقع ایضا یزداد عرض العمالة الزراعیة لیصل )٢٠٠٧-٢٠٠٥(متوسط الفترة 
 ).٢٠١٢-٢٠٠٨(ملیون عامل خالل متوسط الفتره 

ولذلك أكدت الدراسة على ضرورة التوسع فى المشروعات وزراعة المحاصیل كثیفة اإلستخدام  
 .لعنصر العمل البشرى، وتبنى أسالیب تكنولوجیة منخفضة رأس المال وكثیفة إستخدام العمالة
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 الملحق

اإلنفاق على وقت فراغ العمالة الزراعیة، واإلنفاق اإلستهالكى العائلى على السلع الغذائیة، السلع ): ١(جدول 
 ).٢٠٠٤-١٩٨٥(غیر الغذائیة، والخدمات بالملیون جنیة، فى ریف مصر خالل الفترة 

 
 السنة

 
 وقت الفراغ

 
 سلع غذائیة

 
 سلع غیر غذائیة

 
 خدمات

 رقم قیاسى
لسعر 
 المستهلك

*أجر قیمة 
 فى الریف سعر قیمة رسع قیمة سعر قیمة 

1985 6483.2 4.4 6157.1 75.5 3418.7 75.7 1934.5 74.55 75.1 

1986 5876.1 4.9 8409.7 92.2 4229.2 90.0 2554.4 94.39 92.4 

1987 5224.9 4.9 8721.4 102.8 4445.6 104.9 2650.8 108.07 106.2 

1988 4342.9 5.1 8974.9 141.8 4591.1 139.9 2757.9 128.98 134.5 

1989 3718.8 5.2 9167.0 154.1 4765.8 168.1 2879.6 158.85 161.6 

1990 3549.0 5.5 9363.3 203.3 4914.5 179.7 2975.4 176.24 180.7 

1991 2887.6 5.6 9741.1 238.2 5034.2 235.5 3060.0 216.52 226.1 

1992 2533.8 5.6 10097.7 223.0 5440.0 283.8 3098.6 256.43 261.7 

1993 2415.3 5.9 10310.7 259.5 5611.3 315.3 3275.6 278.75 289.3 

1994 2318.4 6.0 10624.2 300.0 5836.1 333.0 3415.7 294.65 309.2 

1995 2425.1 6.5 10998.9 306.9 6088.3 344.2 3569.8 315.75 325.0 

1996 2160.8 6.6 11357.0 328.0 6328.1 424.2 3746.8 353.74 375.1 

1997 2274.0 7.0 11758.6 334.7 6591.9 429.2 3917.0 364.9 383.6 

1998 2654.1 8.2 12243.5 343.4 6914.3 431.6 4135.1 377.45 392.2 

1999 2641.3 8.3 12737.1 349.2 7271.5 435.8 4388.6 398.49 405.4 

2000 2689.3 8.5 12936.1 363.6 7497.7 441.8 4572.6 407.97 414.3 

2001 2872.5 9.2 13480.5 379.2 7882.0 447.5 4860.2 415.47 422.3 

2002 3246.8 10.5 18710.9 388.4 10396.9 455.2 6849.9 423.85 430.6 

2003 3785.3 12.3 19831.7 405.4 11100.3 462.2 7316.9 428.23 437.7 

2004 4727.9 15.0 20827.2 415.2 11618.3 467.7 7840.2 436.99 445.4 
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 .أعداد متفرقة ”نشرة األرقام القیاسیة“ الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء -
 أعداد "نشرة اإلقتصاد الزراعى"ٕ وزارة الزراعة واستصالح األراضى، اإلدارة المركزیة لإلقتصاد الزراعى -

 .متفرقة
 .أعداد متفرقة "خطة التنمیة اإلقتصادیة واإلجتماعیة" وزارة التخطیط -
 .اجر العامل بالجنیه فى الیوم* 
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Summary 
abor input is considered one of the most important inputs in the economy, 

especially in the agricultural sector, which contributes in increasing 

production and employment, so it must be push the cycle of economic 

development to achieve the most economic efficiency from available inputs and 

agricultural labor input, it can be said that human labor input has affected the 

structural changes with economic liberalization policy in Egypt, that has direct 

effects on the structure of cropping pattern. 

 The main research problem of the study, can be summarized in the difficulty 

of estimation the agricultural labor supply, and the difficulty of estimation 

unemployment in Egypt. 

 The objective of the study is to assess labor supply in the agricultural sector, 

and its forecasting in the future. 

 To achieve the above objective,  the study applied some analysis tools and 

statistical methods, i.e., simple regressions, Autoregressive Integrated Moving 

Average forecasting models (ARIMA), and linear and quadratic expenditure 

systems. The data were collected from different sources through the period (1985-

2004).  

 The study selected quadratic expenditure system (QES), which gave high 

R
2
, the results indicated that, expenditure on the leisure for agricultural labor 

comes in the third order, among food, non food, services good, and there was 

negative relation between labor wage and the demand for leisure, so increasing in 

labor wage will lead to decreasing in the demand for leisure and increasing labor 

supply. 

 Labor supply according to (QES) model reached about 5.25 million laborers, 

while the demand for labor reached about 4.75 million laborers, this mean there is 

0.50 million laborers don’t work, so the unemployment rate reached about 9.44% 

as average of the period subject to study (1985-2004). 

 The forecasting of agricultural unemployment rate through the average 

period (2005-2007), reached about 13.53%, and will be 14.89% through the 

average period (2008-2012) 

 Finally the study asserted, to rise agricultural employment, i.e., 

expanding in cultivation crops that have intensity of labor, adoption 

technology encourage labor intensity. expanding the agricultural projects, 

i.e., small rural industrial. 
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