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  :مقدمة
تعتبر االستثمارات أحد األدوات الرئيسية لخطة التنمية االقتصادية واالجتماعية مـن أجـل تحقيـق               

د القومي على مواجهة التحديات العالمية وكـذا        أهدافها، وذلك عن طريق زيادة اإلنتاج، وزيادة قدرة االقتصا        
 رفع مستوى المعيـشة، ويتوقـف نجـاح سياسـات التنميـة االقتـصادية               فيخلق فرص عمل جديدة تسهم      

 المجاالت المختلفة، ويـستدعى  فيواالجتماعية على عدة عوامل، من بينها حجم االستثمارات وكفاءة توزيعها       
  . الموضوعة مع قدرة الدولة على االستخدام الفعال لتلك االستثماراتذلك أن تتمشى خطط وبرامج االستثمار

كما تعد زيادة معدالت نمو االستثمار من أولويات أهداف التنمية االقتصادية، حيث ال يمكـن تحقيـق          
التنمية بدون توافر قدر مناسب من االستثمارات في الخدمات العامة المملوكة للدولة، أو القطاعات األخـرى                

 تساهم بطريق مباشر أو غير مباشر في إنتاجية القطاع الخاص والبنية األساسية الالزمـة لتهيئـة قيـام                   التي
المشروعات اإلنتاجية المختلفة، وهذا يؤدي إلى زيادة األنشطة االستثمارية أي إضـافة مـشروعات إنتاجيـة         

 الـذي يـنعكس علـى زيـادة         جديدة أخرى، كذلك ال يمكن إغفال دور االستثمارات في زيادة الدخل القومي           
االدخار، مما يؤدي إلى استثمارات جديدة وهذا يعني زيادة معدل األداء االقتصادي، ولكي تحقق االستثمارات               
الزيادة المطلوبة في الدخل القومي البد أن تكون مبنية على إستراتيجية مالئمة للتنمية االقتصادية من خـالل                 

  .التشغيل األمثل لكافة عناصر اإلنتاج
ويواجه المجتمع المصري في الفترة الراهنة العديد من المشاكل االقتصادية واالجتماعية التي تتطلـب         
نجاح العديد من السياسات لمواجهة تلك المشاكل، وكذا وضع الحلول المناسبة لها، وفى مقدمة هذه الـسياسات     

بصورة تتالءم وطبيعة تلك المـشكالت،      سياسة استثماريه مناسبة والعمل على تشجيعها وزيادة معدالتها          إتباع
 زيادة اإلنتاج، ومن ثم زيادة الصادرات والحد من         فيفزيادة االستثمار يعني إضافة مشروعات إنتاجية تساهم        

الواردات السلعية، مما يعني تحسين الميزان التجاري، كما أن زيادة اإلنتاج تؤدى إلى زيادة المعروض مـن                 
ال إلى الحد من التضخم، كما أن زيادة االستثمار تؤدي إلى زيادة الدخل القـومي      السلع، مما يؤدى بطبيعة الح    

. ومن ثم زيادة الدخل الفردي والذي يؤدى إلى زيادة المدخرات، والتي تؤدى بدورها إلى استثمارات جديـدة                 
 عـن    أيجاد الحلول لمشاكل االقتـصاد المـصري، فـضال         فيوعليه يعتبر االستثمار متغير له دوره الفعال        

  .استيعاب قدراً من القوى البشرية غير العاملة والحد من مشكلة البطالة
  :مشكلة البحث

يعتبر القطاع الزراعي في مصر من أهم القطاعات التي تلعـب دوراً هامـاً فـي تحقيـق التنميـة                    
 وبالرغم من ذلك فقد أشارت العديد من اإلحصاءات والدراسـات إلـى انخفـاض واضـح فـي        ،االقتصادية

 في مصر في اآلونة األخيرة، وعدم كفاية تلك االسـتثمارات للوفـاء             يقطاع الزراع لستثمارات الموجهة ل  اال
 وقد انعكس هذا على القطاع الزراعي، فقد لوحظ أن القطاع الزراعـي المـصري       بمتطلبات خطط التنمية الزراعية،   

ـات          لم يعد يحظى بأهمية تتناسب مع الدور المنوط به، مما يترتب عليه عدم             ـاء باالحتياج  مقدرة هذا القطاع علـى الوف
ـاد علـى      فيالالزمة للسكان، حيث أصبح هناك عدم اكتفاء ذاتي           كثير من السلع الزراعية األساسية، وقد تزايـد االعتم

ـاض حجـم                  ـية إلـى انخف ـات األساس الخارج لسد تلك االحتياجات، ويرجع عجز القطاع الزراعي عن تلبية االحتياج
من االستثمارات القوميـة،    % ١٠زراعية، حيث أن نسبة ما يخصص للقطاع الزراعي المصري أقل من            االستثمارات ال 

ـاع   في باإلضافة على عزوف المستثمرين عن االستثمار        ،وهذا يؤدي بدوره إلى انخفاض كفاءة االستثمار الزراعي         قط
   . وما زالت هذه النسبة عند مستوى منخفض في الفترة األخيرة.الزراعة

  ٢٠١٦ )ب(ديسمبر – الرابع العدد – والعشرون السادس د المجل–المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي 
 



٢٤٩٨  دراسة اقتصادية لكفاءة ومحددات االستثمار الزراعي في مصر
ظل التحديات والتغيرات المتالحقة التي تعصف باالقتصاد المصري، فانه يتوجب على الحكومة            وفي  

وكافة األجهزة المختصة وراسمي السياسات الزراعية المصرية تهيئة المناخ المناسـب لالسـتثمار بالقطـاع               
صـة والتنميـة    الزراعي، وتشجيع معدالت نمو االستثمار الزراعي لدفع عجلة التنمية الزراعيـة بـصفة خا             

االقتصادية بصفة عامة، وهذا يتطلب ضرورة تضافر عناصر اإلنتاج التي تعمل علـى النهـوض بمـستوى                 
  .األداء بهدف زيادة الدخل القومي

  :الهدف من البحث
يستهدف البحث التعرف على مدى قدرة وكفاءة االستثمار الزراعي في النهوض بالقطـاع الزراعـي           

ات والتغيرات المتالحقة التي تعصف باالقتـصاد المـصري فـي المرحلـة             في مصر، وذلك في ظل التحدي     
  :ويتحقق ذلك الهدف العام من خالل مجموعة من األهداف الفرعية، وهي. الراهنة
دراسة تطور كل من الناتج المحلي اإلجمالي والناتج المحلي الزراعي، والتعرف علـى أوضـاعها                -١

ولة للتعرف على أداء القطاع الزراعي ومدى مساهمته في         ، وذلك في محا   الراهنة واتجاهاتها الزمنية  
  .الناتج القومي اإلجمالي خالل فترة الدراسة

دراسة تطور كل من االستثمارات القومية واالستثمارات الزراعية، وذلك بهـدف التعـرف علـى                -٢
  .ميةاتجاهاتها الزمنية وعلى نسبة مساهمة االستثمارات الزراعية في إجمالي االستثمارات القو

معـدل  (التعرف على كفاءة االستثمارات الزراعية، وذلك من خالل تقدير معايير كفاءة االسـتثمار               -٣
 ).االستثمار، العائد على االستثمار، مضاعف االستثمار، معامل التوطن

دراسة محددات االستثمار الزراعي في مصر، بهدف التعرف على أهم تلـك المحـددات، واقتـرح        -٤
 .ن أن تسهم في تنمية االستثمارات الزراعية في السنوات المقبلةأفضل السبل التي يمك

  :الطريقة البحثية ومصادر البيانات
 على أسلوب التحليل الوصفي لتوصيف المشكلة، باإلضافة إلى أسلوب          أهدافهاعتمد البحث في تحقيق     

تماد على أسـلوب االنحـدار   التحليل الكمي باستخدام بعض القياسات المختلفة مثل االتجاه العام من خالل االع 
  .البسيط، وكذلك استخدام بعض المعايير الشائعة لتقدير معايير كفاءة االستثمار في القطاع الزراعي

اعتمد البحث بصفة أساسية على المتاح من البيانات المنشورة التي تصدر عن بعـض الجهـات                كما  
الل بعض المنـشورات الـسنوية لخطـط        والمؤسسات الحكومية الرسمية، والتي أمكن الحصول عليها من خ        

التنمية االقتصادية واالجتماعية بوزارة التنمية االقتصادية، وكذلك موقع وزارة التنمية االقتصادية على شـبكة         
  . البنك األهلي المصريبعض البيانات التي تصدر عن  ، هذا باإلضافة إلىالمعلومات الدولية

  :رالوضع الراهن للناتج المحلي في مص: أوال
يعبر الناتج المحلي عن مجموع قيم السلع النهائية والخدمات التي ينتجها االقتصاد خالل فترة زمنيـة                

وتعتبر دراسة الناتج المحلي سواء على المستوى القومي أو علـى المـستوى             . معينة، تكون عادة سنة واحدة    
قتصاد الكلي، إذ أنها تعطـي الباحـث      القطاعي من األهمية بمكان عند القيام بالدراسات والبحوث المتعلقة باال         

فكرة جيدة عن الواقع العام الذي يسود داخل االقتصاد ككل أو داخل القطاع المستهدف بالدراسة، وعن حركة                 
الجـزء مـن   هـذا  لذا يتناول . التدفقات النقدية والمدخالت والمخرجات وغيرها من مؤشرات االقتصاد الكلي      

 األهميـة لمحلي اإلجمالي والناتج المحلي الزراعي في مـصر، وكـذلك           البحث دراسة تطور كل من الناتج ا      
، وذلك بهدف التعرف على الوضع الراهن لكل من         اإلجماليالنسبية للناتج المحلي الزراعي من الناتج المحلي        

  .تلك المتغيرات االقتصادية الهامة، وبما يسهم في استنباط بعض النتائج الهامة التي تخدم أغراض البحث
  : تطور الناتج المحلي اإلجمالي-١

تطور الناتج المحلي اإلجمالي والناتج المحلي الزراعي في مصر إلى ) ١(الجدول رقم ب تشير البيانات
-١٩٩٧(وكذلك األهمية النسبية للناتج المحلي الزراعي من الناتج المحلي اإلجمالي المصري خالل الفترة 
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 قيمة ذلك الناتج خالل تلك الفترة تتجه أنالي يتضح من الجدول  اإلجممحلي، وفيما يتعلق بالناتج ال)٢٠١٤

 نحو التزايد التدريجي بوجه عام، حيث بلغ متوسط قيمة الناتج المحلي اإلجمالي خالل تلك الفترة إلى
كما يتضح من الجدول أيضا أن الناتج المحلي اإلجمالي خالل الفترة المشار إليها بلغ .  مليار جنيه٨٣٩,٦٦
 مليار جنيه، في حين بلغ حده األعلى في نهاية فترة الدراسة عام ٢٦٦,٧٦ بنحو ١٩٩٧دنى عام حده األ
  . مليار جنيه١٩٠٩,٤٥ بنحو ٢٠١٤

تطور الناتج المحلي اإلجمالي والناتج المحلي الزراعي بالمليار جنيه واألهمية النسبية ): ١(جدول رقم 
  )٢٠١٤-١٩٩٧(للناتج المحلي الزراعي  في مصر خالل الفترة 

  الناتج المحلي   السنة
  اإلجمالي 

  الناتج المحلي 
  الزراعي 

األهمية النسبية للناتج 
   (%)المحلي الزراعي

١٧,١١  ٤٥,٦٥  ٢٦٦,٧٦  ١٩٩٧ 
١٧,٣٢  ٤٨,٩٤  ٢٨٢,٥٨  ١٩٩٨ 
١٦,٧٤  ٥٢,٨٥  ٣١٥,٦٧  ١٩٩٩ 
١٦,٦٥  ٥٥,٠٧  ٣٣٢,٥٤  ٢٠٠٠ 
١٦,٤٦  ٥٨,٣٧  ٣٥٤,٥٦  ٢٠٠١ 
١٦,٣٤  ٦٣,٨٢  ٣٩٠,٦٢  ٢٠٠٢ 
١٥,١٨  ٦٩,٢٥  ٤٥٦,٣٢  ٢٠٠٣ 
١٤,٨٦  ٧٥,٢٩  ٥٠٦,٥١  ٢٠٠٤ 
١٤,٠٧  ٨١,٧٧  ٥٨١,١٤  ٢٠٠٥ 
١٤,٠٧  ٩٩,٩٥  ٧١٠,٣٩  ٢٠٠٦ 
١٣,٢٢  ١١٣,١  ٨٥٥,٣٠  ٢٠٠٧ 
١٣,٦٣  ١٣٥,٥  ٩٩٤,٠٥  ٢٠٠٨ 
١٣,٩٩  ١٦٠,٩٧  ١١٥٠,٥٩  ٢٠٠٩ 
١٤,٥٢  ١٩٠,١٦  ١٣٠٩,٩١  ٢٠١٠ 
١٤,٧٩  ٢١٨,٢٢  ١٤٧٥,٣٣  ٢٠١١ 
١٤,٤٧  ٢٢٣,٦٩  ١٥٤٦,٢٥  ٢٠١٢ 
١٤,٥١  ٢٤٣,١٦  ١٦٧٥,٩٥  ٢٠١٣ 
١٤,٤٨  ٢٧٦,٥٢  ١٩٠٩,٤٥  ٢٠١٤ 
 ١٥,١٣ ١٢٢,٩٠  ٨٣٩,٦٦  المتوسط

  .وزارة التنمية االقتصادية، خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية، أعداد متفرقة :المصدر
  

، )٢٠١٤-١٩٩٧(وبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام للناتج المحلي اإلجمالي خالل الفترة 
المحلي اإلجمالي قد أخذ اتجاها عاما متزايدا تبين أن الناتج ) ١(بالمعادلة رقم ) ٢(والموضحة بالجدول رقم 

من متوسط الناتج المحلي % ١١,٧ مليار جنيه، يمثل حوالي ٩٨,٢سنويا ومعنويا إحصائيا بلغ حوالي 
من التغيرات الحادثة % ٩٣ أن  إلى)R2( معامل التحديد تشير قيمةاإلجمالي المشار إليه خالل تلك الفترة، و

الفترة تعزى إلى التغيرات االقتصادية والفنية السائدة خالل فترة تلك  خالل في الناتج المحلي اإلجمالي
 خالل تلك الفترة اإلجماليالدراسة والتي يعكسها متغير الزمن، بينما ترجع باقي االختالفات في الناتج المحلي 

 نموذج المةءمالمدى ) F(توضح قيمة معامل كما إلى عوامل أخرى غير التي يعكسها متغير الزمن، 
  .  لطبيعة البيانات اإلحصائية للمتغير موضع الدراسةالرياضي المستخدم

  : تطور الناتج المحلي الزراعي-٢
       تطور الناتج المحلي الزراعي في مصر خالل الفترة بوالمتعلقة) ١(الجدول رقم ب تشير البيانات

 مليار ١٢٢,٩٠ نحو الفترة قد بلغ  أن متوسط قيمة الناتج المحلي الزراعي خالل تلكإلى) ٢٠١٤-١٩٩٧(
كما يتضح من الجدول أيضا أن الناتج المحلي الزراعي خالل الفترة المشار إليها بلغ حده األدنى في . جنيه

 مليار جنيه، في حين بلغ حده األعلى في نهاية فترة الدراسة عام ٤٥,٦٥ بنحو ١٩٩٧بداية فترة الدراسة عام 
  .  مليار جنيه٢٧٦,٥٢ بنحو ٢٠١٤

  ٢٠١٦ )ب(ديسمبر – الرابع العدد – والعشرون السادس د المجل–المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي 
 



٢٥٠٠  دراسة اقتصادية لكفاءة ومحددات االستثمار الزراعي في مصر
، )٢٠١٤-١٩٩٧(وبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام للناتج المحلي الزراعي خالل الفترة 

تبين أن الناتج المحلي الزراعي خالل تلك الفترة قد أخذ ) ٢(بالمعادلة رقم ) ٢(والموضحة بالجدول رقم 
من متوسط % ١١,١حوالي  مليار جنيه، يمثل ١٣,٦اتجاها عاما متزايدا سنويا ومعنويا إحصائيا بلغ حوالي 

من % ٩٠ أن  إلى)R2( معامل التحديد تشير قيمةالناتج المحلي الزراعي المشار إليه خالل تلك الفترة، و
 تعزى إلى التغيرات االقتصادية والفنية  المشار إليهاالتغيرات الحادثة في الناتج المحلي الزراعي خالل الفترة

ها متغير الزمن، بينما ترجع باقي االختالفات في الناتج المحلي السائدة خالل فترة الدراسة والتي يعكس
) F(توضح قيمة معامل كما الزراعي خالل تلك الفترة إلى عوامل أخرى غير التي يعكسها متغير الزمن، 

  .  لطبيعة البيانات اإلحصائية للمتغير موضع الدراسة الرياضي المستخدم النموذجمةءمالمدى 
ت االتجاه الزمني العام للناتج المحلي اإلجمالي وللناتج المحلي الزراعي ولألهمية معادال): ٢(جدول رقم 

  )٢٠١٤-١٩٩٧( مصر خالل الفترة الزراعي فيالنسبية للناتج المحلي 
رقم 

  المعادلة
  المتغير
  المعنوية T  F R2  المعادلة  التابع

الناتج المحلي  (1)
  معنوي Ŷi =  93.4  +  98.2 Xi 14.3 205.7 0.93  اإلجمالي

الناتج المحلي  (2)
  معنوي Ŷi = 6.3  +  13.6 Xi 12.1 146 0.90  الزراعي

(3) 
األهمية النسبية 
للناتج المحلي 

  الزراعي
Ŷi = 16.9  -  0.19 Xi -5.07 25.7 0.62 معنوي  

  :حيث أن
 :Yiفي السنة  لمتغير التابع بالمليار جنيهالقيمة التقديرية لi.  

Xi: لسنةمتغير الزمن في ا i. ،.18,……, 3,2,1 = i  

  .)١(حسبت من بيانات الجدول رقم  :المصدر
  

  : تطور األهمية النسبية للناتج المحلي الزراعي-٣
تطور األهمية النسبية للناتج المحلي الزراعي من الناتج  بوالمتعلقة) ١(الجدول رقم ب تشير البيانات

 نحو خالل تلك الفترة قد بلغ األهمية أن متوسط تلك إلىالمحلي اإلجمالي في مصر خالل الفترة المشار إليها 
 أن األهمية النسبية للناتج المحلي الزراعي من الناتج المحلي أيضاكما يتضح من الجدول %. ١٥,١٣

، في حين بلغت تلك %١٧,٣٢ بنحو ١٩٩٨ في عام علىاإلجمالي خالل الفترة المشار إليها قد بلغت حدها األ
  %.١٣,٢٢ وذلك بنحو ٢٠٠٧ في عام دنى حدها األاألهمية

وبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام لألهمية النسبية للناتج المحلي الزراعي من الناتج المحلي 
تبين أن تلك ) ٣(بالمعادلة رقم ) ٢(، والموضحة بالجدول رقم )٢٠١٤-١٩٩٧(اإلجمالي خالل الفترة 

، يمثل %٠,١٩تناقصا سنويا ومعنويا إحصائيا بلغ حوالي  خالل تلك الفترة قد أخذت اتجاها عاما ماألهمية
 تشير قيمةمن متوسط األهمية النسبية للناتج المحلي الزراعي المشار إليه خالل تلك الفترة، و% ١,٢٥حوالي 

من التغيرات الحادثة في األهمية النسبية للناتج المحلي الزراعي خالل % ٦٢ أن  إلى)R2(معامل التحديد 
تعزى إلى التغيرات االقتصادية والفنية السائدة والتي يعكسها متغير الزمن، بينما ) ٢٠١٤-١٩٩٧(الفترة 

ترجع باقي االختالفات في األهمية النسبية للناتج المحلي الزراعي خالل تلك الفترة إلى عوامل أخرى غير 
 لطبيعة ضي المستخدم الريا النموذجمةءمالمدى ) F(توضح قيمة معامل كما التي يعكسها متغير الزمن، 

  .البيانات اإلحصائية للمتغير موضع الدراسة



٢٥٠١  دراسة اقتصادية لكفاءة ومحددات االستثمار الزراعي في مصر
 انه بالرغم من ميل كل من الناتج إلى، والتي تشير إليهاوفي ضوء تلك النتائج التي تم التوصل 

 النسبية للناتج األهمية أن إال والناتج المحلي الزراعي للتزايد التدريجي بشكل ملحوظ، اإلجماليالمحلي 
 مساهمة أن التناقص التدريجي، أي إلىراعي من الناتج المحلي اإلجمالي خالل تلك الفترة تميل المحلي الز

 أداء متدني ومتراجع إلى الذي يشير األمرالقطاع الزراعي في الناتج القومي تتجه للتناقص التدريجي، 
 السياسات االقتصادية تطور في غير االتجاه الصحيح الذي تستهدفهكما يشير إلى للقطاع الزراعي المصري، 

الزراعية في مصر، السيما في إطار الدور الكبير الذي كان يلعبه القطاع الزراعي في االقتصاد القومي 
مما يستدعي أن تقوم الحكومة وكافة الجهات المختصة بالبحث والنظر في . المصري خالل العقود الماضية

  .ب وإيجاد الحلول المناسبة لهاأسباب ذلك االنخفاض، والعمل على معالجة تلك األسبا
  :الوضع الراهن لالستثمار في مصر: ثانيا

يعرف االستثمار بأنه إضافة طاقات إنتاجية جديدة إلى األصول اإلنتاجية الموجودة في المجتمع وذلك                 
القائمة، أو إحالل أو تجديد مشروعات انتهـي    المشروعات  بإنشاء مشروعات جديدة، أو من خالل التوسع في         

عمرها االفتراضي، وكذلك شراء األوراق المالية المصدرة إلنشاء مشروعات جديدة، األمر الذي يؤدي إلـى               
أو هو ذلك الجزء من الناتج القـومي الـذي لـم            . زيادة الناتج القومي من السلع والخدمات في فترات الحقة        

إلى رصيد المجتمع مـن األصـول    في اإلضافة همااستخدتم يستخدم في االستهالك الجاري لسنة معينة وإنما    
  .الرأسمالية لزيادة قدرة الدولة على إنتاج سلع وخدمات

 قيمة ما يضاف للثروة القومية نتيجة استخدام جـزء مـن النـاتج              أيضاكما يقصد باالستثمار القومي     
ى أصـول   القومي في تكوين رأس المال الثابت، أي أن االستثمارات تعنى تحويل االدخار العائلي والقومي إل              

رأسمالية تساهم في زيادة الطاقة اإلنتاجية المتاحة، بمعنى أن االستثمار هو إضـافة إلـى اإلنتـاج والعمـال             
والدخل، ولذلك يعتبر حجم اإلنفاق على االستثمار من المحددات الرئيـسية للتنميـة االقتـصادية، حيـث أن                  

ي، كما أن اإلنفاق االستثماري يحتل أهميـة    االستثمار هو إضافة أصول رأسمالية جديدة من عدد وآالت ومبان         
كبيرة في النشاط االقتصادي باعتباره من أهم العوامل المحددة للطاقة اإلنتاجية، وهذا ما أثبتتـه الكثيـر مـن       

  .الدراسات االقتصادية، لذا يعتبر واحد من العوامل األساسية في عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية
 األهميـة دراسة تطور كل من االستثمارات القومية والزراعية في مصر، وكذلك           الجزء  هذا  ويتناول  

  ).٢٠١٤-١٩٩٧(النسبية لالستثمارات الزراعية من االستثمارات القومية خالل الفترة 
  : تطور االستثمارات القومية-١

ارات تطور إجمالي االستثمارات القومية وإجمالي االستثمإلى ) ٣(الجدول رقم ب تشير البيانات
الزراعية وكذلك األهمية النسبية لالستثمارات الزراعية من إجمالي االستثمارات القومية في مصر خالل 

متوسط إجمالي أن وفيما يتعلق بإجمالي االستثمارات القومية يتضح من الجدول ). ٢٠١٤-١٩٩٧(الفترة 
 يتضح من الجدول أيضا أن إجمالي  مليار جنيه، كما١٥٣,٥٧ نحواالستثمارات القومية خالل تلك الفترة بلغ 

 مليار جنيه، ٦١,٣٥ بنحو ١٩٩٧االستثمارات القومية خالل الفترة المشار إليها قد بلغت حدها األدنى عام 
  .  مليار جنيه٣٠١,١٠ بنحو ٢٠١٤في حين بلغت حدها األعلى في نهاية فترة الدراسة عام 

، )٢٠١٤-١٩٩٧(تثمارات القومية خالل الفترة وبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام إلجمالي االس
تبين أن االستثمارات القومية خالل تلك الفترة قد أخذت ) ١(بالمعادلة رقم ) ٤(والموضحة بالجدول رقم 

من متوسط % ١٠,٢ مليار جنيه، يمثل حوالي ١٥,٦اتجاها عاما متزايدا سنويا ومعنويا إحصائيا بلغ حوالي 
من % ٩٣ أن  إلى)R2( معامل التحديد تشير قيمةر إليه خالل تلك الفترة، واالستثمارات القومية المشا

تعزى إلى التغيرات االقتصادية ) ٢٠١٤-١٩٩٧(التغيرات الحادثة في االستثمارات القومية خالل الفترة 
ثمارات والفنية السائدة خالل فترة الدراسة والتي يعكسها متغير الزمن، بينما ترجع باقي االختالفات في االست

مدى ) F(توضح قيمة معامل كما القومية خالل تلك الفترة إلى عوامل أخرى غير التي يعكسها متغير الزمن، 
  .  لطبيعة البيانات اإلحصائية للمتغير موضع الدراسة الرياضي المستخدم النموذجمةءمال

  ٢٠١٦ )ب(ديسمبر – الرابع العدد – والعشرون السادس د المجل–المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي 
 



٢٥٠٢  دراسة اقتصادية لكفاءة ومحددات االستثمار الزراعي في مصر
ية بالمليار جنيه واألهمية تطور إجمالي االستثمارات القومية وإجمالي االستثمارات الزراع): ٣(جدول رقم 

  )٢٠١٤-١٩٩٧(النسبية لالستثمارات الزراعية في مصر خالل الفترة 
االستثمارات  إجمالي  االستثمارات القومية إجمالي  السنة

  الزراعية
األهمية النسبية لالستثمارات 

  (%)الزراعية 
١٣,٣٠  ٨,١٦  ٦١,٣٥  ١٩٩٧ 
١٣,١٥  ٨,٤٢  ٦٤,٠٢  ١٩٩٨ 
١٢,٦١  ٨,١٣  ٦٤,٤٥  ١٩٩٩ 
١٢,٩٠  ٨,٢٠  ٦٣,٥٨  ٢٠٠٠ 
١٤,٢١  ٩,٥٩  ٦٧,٥١  ٢٠٠١ 
١١,١٠  ٧,٥٦  ٦٨,١  ٢٠٠٢ 
٩,٤٣  ٧,٥٠  ٧٩,٥٦  ٢٠٠٣ 
٧,٦٩  ٧,٤٢  ٩٦,٤٦  ٢٠٠٤ 
٦,٩٥  ٨,٠٤  ١١٥,٧٤  ٢٠٠٥ 
٥,٠١  ٧,٧٩  ١٥٥,٣٤  ٢٠٠٦ 
٤,٠٤  ٨,٠٧  ١٩٩,٥٣  ٢٠٠٧ 
٣,٤٨  ٦,٨٦  ١٩٧,١٢  ٢٠٠٨ 
٢,٩١  ٦,٧٤  ٢٣١,٨٣  ٢٠٠٩ 
٢,٩٨  ٦,٨٣  ٢٢٩,٠٧  ٢٠١٠ 
٢,١٨  ٥,٣٧  ٢٤٦,٠٧  ٢٠١١ 
٢,٣٨  ٦,١٢  ٢٥٧,١٣  ٢٠١٢ 
٢,٣٠  ٦,١١  ٢٦٦,٢٢  ٢٠١٣ 
١,٩٢  ٥,٧٧  ٣٠١,١٠  ٢٠١٤ 
 ٧,١٤ ٧,٣٧ ١٥٣,٥٧  المتوسط

  .وزارة التنمية االقتصادية، خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية، أعداد متفرقة :المصدر
  

  : تطور االستثمارات الزراعية-٢
االستثمارات الزراعية في مصر خالل الفترة والمتعلقة بتطور ) ٣(الجدول رقم ب تشير البيانات

كما يتضح .  مليار جنيه٧,٣٧ نحواالستثمارات خالل تلك الفترة قد بلغ  متوسط تلك أن إلى) ٢٠١٤-١٩٩٧(
 ٢٠١١من الجدول نفسه أيضا أن االستثمارات الزراعية خالل الفترة المشار إليها قد بلغت حدها األدنى عام 

  . مليار جنيه٨,٤٢ بنحو ١٩٩٨ مليار جنيه، في حين بلغت تلك االستثمارات حدها األعلى عام ٥,٣٧بنحو 
، )٢٠١٤-١٩٩٧(وبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام لالستثمارات الزراعية خالل الفترة 

تبين أن االستثمارات الزراعية خالل تلك الفترة قد أخذت ) ٢(بالمعادلة رقم ) ٤(والموضحة بالجدول رقم 
من متوسط % ٢,٣ي  مليار جنيه، يمثل حوال٠,١٧اتجاها عاما متناقصا سنويا ومعنويا إحصائيا بلغ حوالي 
من % ٧١ أن  إلى)R2( معامل التحديد تشير قيمةاالستثمارات الزراعية المشار إليه خالل تلك الفترة، و

الفترة تعزى إلى التغيرات االقتصادية والفنية السائدة هذه التغيرات الحادثة في االستثمارات الزراعية خالل 
بينما ترجع باقي االختالفات في االستثمارات الزراعية خالل خالل فترة الدراسة والتي يعكسها متغير الزمن، 

 مةءمالمدى ) F(توضح قيمة معامل كما تلك الفترة إلى عوامل أخرى غير التي يعكسها متغير الزمن، 
  .  لطبيعة البيانات اإلحصائية للمتغير موضع الدراسة الرياضي المستخدمالنموذج

  :الزراعية تطور األهمية النسبية لالستثمارات -٣
 إجماليلالستثمارات الزراعية من والمتعلقة بتطور األهمية النسبية ) ٣(الجدول رقم ب تشير البيانات

لالستثمارات األهمية النسبية  متوسط أن إلى) ٢٠١٤-١٩٩٧(االستثمارات القومية في مصر خالل الفترة 
لالستثمارات الزراعية همية النسبية األكما يتضح من الجدول نفسه أيضا أن %. ٧,١٧ نحوالزراعية قد بلغ 

، في حين ١,٩٢ بنحو ٢٠١٤خالل الفترة المشار إليها قد بلغت حدها األدنى في نهاية فترة الدراسة عام 
  %. ١٤,٢١ وذلك بنحو ٢٠٠١ حدها األعلى في عام األهميةبلغت تلك 

-١٩٩٧(راعية خالل الفترة لالستثمارات الزلألهمية النسبية وبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام 
الستثمارات الزراعية األهمية النسبية لتبين أن ) ٣(بالمعادلة رقم ) ٤(، والموضحة بالجدول رقم )٢٠١٤



٢٥٠٣  دراسة اقتصادية لكفاءة ومحددات االستثمار الزراعي في مصر
، يمثل حوالي %٠,٨٣خالل تلك الفترة قد أخذت اتجاها عاما متناقصا سنويا ومعنويا إحصائيا بلغ حوالي 

 معامل تشير قيمةالزراعية المشار إليه خالل تلك الفترة، ولالستثمارات األهمية النسبية من متوسط % ١١,٦
لالستثمارات الزراعية خالل الفترة األهمية النسبية من التغيرات الحادثة في % ٩١ أن  إلى)R2(التحديد 

تعزى إلى التغيرات االقتصادية والفنية السائدة خالل فترة الدراسة والتي يعكسها متغير ) ٢٠١٤-١٩٩٧(
لالستثمارات الزراعية خالل تلك الفترة إلى عوامل  األهمية النسبية ا ترجع باقي االختالفات فيالزمن، بينم

  الرياضي المستخدم النموذجمةءمالمدى ) F(توضح قيمة معامل كما أخرى غير التي يعكسها متغير الزمن، 
  . لطبيعة البيانات اإلحصائية للمتغير موضع الدراسة

تجاه الزمني العام لالستثمارات القومية ولالستثمارات الزراعية ولألهمية معادالت اال): ٤(جدول رقم 
  )٢٠١٤-١٩٩٧(النسبية لالستثمارات الزراعية في مصر خالل الفترة 

رقم 
  المعادلة

  المتغير
  المعنوية T  F R2  المعادلة  التابع

  معنوي Ŷi =  4.96  +  15.6 Xi 15  225  0.93  االستثمارات القومية  (1)
  معنوي Ŷi = 8.98 -  0.17 Xi -6.23 38.8 0.71  ستثمارات الزراعيةاال (2)
األهمية النسبية  (3)

  معنوي  Ŷi = 15.1  -  0.83 Xi -12.96  337  0.91  لالستثمارات الزراعية
:Yiفي السنة  لمتغير التابع بالمليار جنيهالقيمة التقديرية لi.  
Xi: متغير الزمن في السنة i. ،.18,……, 3,2,1 = i  

  .)٣(حسبت من بيانات الجدول رقم  :المصدر
  

  في تناقص االستثمارات الزراعية وكذلك تـدني وتنـاقص  ىتجلالتي تخطيرة السلبية النتائج إن تلك ال  
نسبة االستثمارات الزراعية من االستثمارات القومية في مصر خالل فترة الدراسة، فان ذلك يستوجب علـى                

جة تلك المشكلة وما قد يترتب عليها من آثار سلبية في المستقبل إذا مـا               المسئولين في مصر العمل على معال     
استمرت وتفاقمت في السنوات المقبلة، وذلك من خالل العمل على تشجيع وجلب االستثمارات الزراعية سواء               

لفائـدة  أكانت استثمارات أجنبية أو محلية، وإعادة النظر بالسياسات االقتصادية والزراعية المتعلقة بأسـعار ا             
واالعتماد على خطط استثمارية من شأنها زيادة نسبة تلك االستثمارات في السنوات المقبلة، بما يؤدي بالنهاية                

  . إلى زيادة اإلنتاج وزيادة الدخل القومي المصري
  :كفاءة االستثمار في القطاع الزراعي في مصر: ثالثا

ير على حجم االستثمارات المتاحة وكفـاءة اسـتخدام         يتوقف نجاح سياسة التنمية الزراعية إلى حد كب               
تلك االستثمارات، ويعتبر االستثمار من أهم العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى إحداث التغير البنياني لالقتـصاد      

  .القومي، كما تساهم االستثمارات في زيادة تشغيل العمالة وزيادة فرص العمل الجديدة
-١٩٩٧(دير معاير كفاءة االستثمارات الزراعية فـي مـصر خـالل الفتـرة              ويتناول الجزء التالي تق         
. معدل االستثمار، العائد على االستثمار، مضاعف االستثمار، ومعامـل التـوطن          : تلك المعايير هي  ). ٢٠١٤

  :إليهاوفيما يلي أهم النتائج التي تم توصل 
  : معدل االستثمار-١

ييس االقتصادية التي تعكس كفاءة االستثمار والتـي يـسترشد   يعد معيار معدل االستثمار من أهم المقا      
بها الكثير من الباحثين للوقوف على كفاءة استخدام االستثمارات في القطاعات المختلفة، ويوضح هذا المعيار                
حجم االستثمار الالزم في قطاع معين إلنتاج وحدة واحدة من الناتج المحلي، ويحـسب مـن خـالل قـسمة                    

 الناتج المحلي اإلجمالي، وانخفاض قيمة ذلك المعيار عن الواحد الصحيح يشير إلـى وجـود                االستثمار على 
  .كفاءة في االستثمار الموجه لهذا القطاع، والعكس صحيح

  

  ٢٠١٦ )ب(ديسمبر – الرابع العدد – والعشرون السادس د المجل–المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي 
 



٢٥٠٤  دراسة اقتصادية لكفاءة ومحددات االستثمار الزراعي في مصر
  الناتج    =معدل االستثمار   االستثمار 

  

 إليها المشار   بعاألر نتائج تقدير معايير كفاءة االستثمار الزراعي        إلى )٥( الجدول رقم    وتوضح بيانات     
 أن قيمـة ذلـك   إلـى ، حيث تشير النتائج المتعلقة بمعيار معدل االستثمار        )٢٠١٤-١٩٩٧( خالل الفترة    آنفا،

المعدل قد انخفضت عن الواحد الصحيح في جميع سنوات الدراسة، مما يعكس وجود كفاءة في االستثمار في                 
 مليار جنيه فـي  ٠,٠٢مة ذلك المعدل أدناها بنحو  القطاع الزراعي خالل تلك الفترة بشكل عام، حيث بلغت قي         

 وبمتوسط قـدر بنحـو   ١٩٩٧ مليار جنيه عام ٠,١٨، في حين بلغت أقصاها بنحو      )٢٠١٤ و   ٢٠١١(عامي  
  . مليار جنيه خالل تلك الفترة٠,٠٩

  : العائد على االستثمار-٢
ر في قطاع معين، وبمعنى آخر      يعبر هذا المعيار عن قيمة الناتج المتولد من وحدة واحدة من االستثما               

فهو يمثل إنتاجية االستثمار، وهو معكوس معيار معدل االستثمار، ويحسب من خالل قسمة الناتج المحلي في                 
 وارتفاع  قيمة ذلك المعيار عن الواحد الصحيح تشير إلى وجود كفاءة             سنة ما على االستثمار في نفس السنة،      
   .لعكس صحيحفي االستثمار الموجه لهذا القطاع، وا

  

  االستثمار    )=إنتاجية االستثمار(العائد علي االستثمار   الناتج 
  

 االستثمار في القطاع الزراعـي   والمتعلقة بنتائج تقدير العائد على   )٥( بالجدول رقم    وتشير البيانات            
 الـصحيح فـي جميـع       إلى أن قيمة العائد على االستثمار قد تجاوزت الواحد        ) ٢٠١٤-١٩٩٧(خالل الفترة   

 مما يؤكد ما تم التوصل إليه عند دراسة معيار معدل االسـتثمار مـن وجـود كفـاءة فـي             ،سنوات الدراسة 
 العائد علـى االسـتثمار بالقطـاع    أن أيضاكما يتضح من الجدول . القطاع الزراعي بشكل عام  في  االستثمار  

ين بلغ أقصاه في نهاية فترة الدراسـة عـام          ، في ح  ١٩٩٧ مليار جنيه عام     ٥,٥٩الزراعي قد بلغ أدناه بنحو      
  .إليها مليار جنيه خالل الفترة المشار ١٨,٤٤ مليار جنيه، وبمتوسط قدر بنحو ٤٧,٩٢ بنحو ٢٠١٤

  : مضاعف االستثمار-٣
يوضح مضاعف االستثمار مقدار التغير في قيمة الناتج المتولد من تغير االستثمار بوحدة واحـدة، أو                    

وتستند هذه الفكرة على فكرة أن كـل  .  الزيادة النهائية في الناتج الناتجة عن زيادة مبدئية في االستثمار       يوضح
إنفاق استثماري البد وأن يتولد عنه دخال أكبر من خالل دورات اإلنفاق في االقتصاد، كما أن الناتج اإلضافي                  

ستهالك وفقا للميل الحدي لالستهالك، وبالتـالي       الناشئ من االستثمار األولي يؤدي إلى زيادة اإلنفاق على اال         
  .يؤدي إلى مزيد من الناتج

 وارتفـاع   من خالل قسمة التغير في الناتج المحلي على التغير فـي االسـتثمار،     االستثمار  ويحسب مضاعف   
ـ        ان قيمة ذلك المعيار عن الواحد الصحيح تشير إلى وجود كفاءة في االستثمار بهذا القطاع، والعكس صحيح ف

 قيمته عن الواحد تشير إلى عدم وجود كفاءة في االستثمار، أما في حال أخذ قيمة سالبة فهذا يعنـي                    انخفاض
أن االستثمارات في السنة الحالية أقل منها في السنة السابقة أو أن الناتج المحلي في السنة الحالية أقـل مـن                     

  .الناتج المحلي في السنة السابقة
  

  االستثمار التغير في    = االستثمار مضاعف  الناتج تغير في ال
  



٢٥٠٥  دراسة اقتصادية لكفاءة ومحددات االستثمار الزراعي في مصر
نتائج تقدير مضاعف االستثمار بالقطاع الزراعي خالل بالمتعلقة  و)٥( بالجدول رقم وتشير البيانات

إلى أن قيمة مضاعف االستثمار قد تجاوزت الواحد الصحيح في جميع سنوات الدراسة، ليس المذكورة الفترة 
ديد من تلك السنوات، مما يعكس ويؤكد وجود كفاءة في االستثمار بالقطاع هذا فحسب بل كانت سالبة في الع

، في ٢٠٠١ عام ٢,٣٧وقد بلغت قيمة ذلك المضاعف خالل تلك الفترة أدناها بنحو . الزراعي بصفة عامة
  . خالل تلك الفترة٢٠,٢٣، وبمتوسط قدر بنحو ٢٠١٠ وذلك عام ٣٢٤,٣٣حين بلغت أقصاها بنحو 

  )٢٠١٤-١٩٩٧(معايير كفاءة االستثمار في القطاع الزراعي في مصر خالل الفترة تائج تقدير ن): ٥(جدول رقم 
  معامل التوطن  مضاعف االستثمار  االستثمار العائد على  معدل االستثمار  السنة
٠,٧٨  - ٥,٥٩ ٠,١٨  ١٩٩٧ 
٠,٧٦ ١٢,٦٥ ٥,٨١ ٠,١٧  ١٩٩٨ 
٠,٧٥ ١٣,٤٨- ٦,٥٠ ٠,١٥  ١٩٩٩ 
٠,٧٨ ٣١,٧١ ٦,٧٢ ٠,١٥  ٢٠٠٠ 
٠,٨٦ ٢,٣٧ ٦,٠٩ ٠,١٦  ٢٠٠١ 
٠,٦٨ ٢,٦٨- ٨,٤٤ ٠,١٢  ٢٠٠٢ 
٠,٦٢ ٩٠,٥٠- ٩,٢٣ ٠,١١  ٢٠٠٣ 
٠,٥٢ ٧٥,٥٠- ١٠,١٥ ٠,١٠  ٢٠٠٤ 
٠,٤٩ ١٠,٤٥ ١٠,١٧ ٠,١٠  ٢٠٠٥ 
٠,٣٦ ٧٢,٧٢- ١٢,٨٣ ٠,٠٨  ٢٠٠٦ 
٠,٣١ ٤٦,٩٦ ١٤,٠١ ٠,٠٧  ٢٠٠٧ 
٠,٢٦ ١٨,٥١- ١٩,٧٥ ٠,٠٥  ٢٠٠٨ 
٠,٢١ ٢١٢,٢٥- ٢٣,٨٨ ٠,٠٤  ٢٠٠٩ 
٠,٢١ ٣٢٤,٣٣ ٢٧,٨٤ ٠,٠٤  ٢٠١٠ 
٠,١٥ ١٩,٢٢- ٤٠,٦٤ ٠,٠٢  ٢٠١١ 
٠,١٦ ٧,٢٩ ٣٦,٥٥ ٠,٠٣  ٢٠١٢ 
٠,١٦ ١٩٧,٠٠- ٣٩,٨٠ ٠,٠٣  ٢٠١٣ 
٠,١٣ ٩٧,١٢- ٤٧,٩٢ ٠,٠٢  ٢٠١٤ 
 ٠,٤٦ ٢٠,٢٣- ١٨,٤٤ ٠,٠٩  المتوسط

  .)٣(و )١ ( رقمينبيانات الجدولجمعت وحسبت من  :المصدر
  

  :معامل التوطن -٤
عامل التوطن مدى مساهمة قطاع الزراعة في توليد الناتج المحلي اإلجمالي وفقا الستثمارات             يوضح م     

هذا القطاع، ويحسب من خالل قسمة نسبة استثمارات قطاع الزراعة من االستثمارات القوميـة علـى نـسبة        
 المعيار عن الواحـد  الناتج المحلي المتولد من قطاع الزراعة من الناتج المحلي اإلجمالي، وانخفاض قيمة ذلك     

الصحيح يشير إلى وجود كفاءة في االستثمارات الموجه لهذا القطاع، أما في حال كانت قيمته أكبر من الواحد                  
الصحيح فيشير ذلك إلى  أن قطاع الزراعة قد حصل على استثمارات جاوزت قيمة الناتج المحلـي المتولـد                   

  .لموجه لهذا القطاعمنه، وهذا يعكس عدم وجود كفاءة في االستثمارات ا
- ١٩٩٧( خالل الفترة  الخاصة بتقدير قيمة معامل التوطن)٥( الواردة بالجدول رقم وتوضح البيانات

أن قيمة معامل التوطن لالستثمار في القطاع الزراعي قد انخفضت عن الواحد الصحيح في جميع ) ٢٠١٤
ع بشكل عام، حيث بلغت قيمة ذلك المعامل سنوات الدراسة، مما يعكس وجود كفاءة في االستثمار بهذا القطا

 ٠,٤٦، وبمتوسط قدر بنحو ٢٠٠١ عام ٠,٨٦، في حين بلغت أقصاها بنحو ٢٠١٤ عام ٠,١٣أدناها بنحو 
  .خالل الفترة نفسها

  

  :محددات االستثمار الزراعي في مصر: رابعا
في أهميتهـا بـاختالف     توجد العديد من العوامل المحددة لالستثمار بوجه عام، وتختلف هذه العوامل            

ويتضمن هذا الجزء دراسة أهم العوامل المؤثرة على حجـم          . طبيعة المشروع االستثماري وجنسية المستثمر    
، حيث تشير فـروض النظريـة االقتـصادية         )٢٠١٤-١٩٩٧(االستثمارات الزراعية في مصر خالل الفترة       

  ٢٠١٦ )ب(ديسمبر – الرابع العدد – والعشرون السادس د المجل–المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي 
 



٢٥٠٦  دراسة اقتصادية لكفاءة ومحددات االستثمار الزراعي في مصر
ن خالل العديد من العوامـل والمؤشـرات        إلى أن حجم االستثمارات الزراعية يتحدد م      ) المنطق االقتصادي (

وبناء على ذلـك فقـد تـم حـصر أهـم            . االقتصادية والتي قد تسفر عن زيادة أو تناقص تلك االستثمارات         
تطـور كـل   ) ٦(المتغيرات التي يعتقد بأنها تؤثر في حجم االستثمارات الزراعية، والتي يوضح الجدول رقم            

  :عوامل هيمنها خالل الفترة المشار إليها، هذه ال
 ).X1(إجمالي الدخل القومي الزراعي بالمليار جنيه  -١
 ).X2(قيمة القروض الزراعية بالمليار جنيه  -٢
 ).X3(سعر الفائدة على القروض الزراعية بالمليار جنيه  -٣
 ).X4(%) (نسبة القروض الزراعية إلى الدخل الزراعي  -٤
 ).X5(إجمالي االدخار الزراعي بالمليار جنيه  -٥
 ).X6(معدل التضخم  -٦
 ).X7(سعر الفائدة بالجهاز المصرفي المصري  -٧
 ).X8) (عنصر الزمن(المستوى التكنولوجي  -٨

  

ووفقا لفروض النظرية االقتصادية فان التوقعات القبلية لشكل العالقة بين حجم االستثمارات الزراعية             
ار يؤثر على الدخل    ، فاالستثم )موجبة(وإجمالي الدخل القومي الزراعي من المفترض أن تكون عالقة طردية           

وفقا لما يسمى بمضاعف االستثمار والدخل يؤثر على االستثمار فيما يسمى بمبدأ المعجل، حيث يكـون ذلـك      
األثر تبادليا وايجابيا، وكذلك األمر بالنسبة للعالقة بين حجم االستثمارات الزراعية وكل من إجمالي االدخـار                

ض الزراعية إلى الدخل الزراعي فمن المفتـرض أن تكـون           الزراعي وقيمة القروض الزراعية ونسبة القرو     
  .أيضا عالقة طردية باعتبار أن تلك العوامل تعتبر من أهم مصادر تمويل االستثمارات الزراعية

أما بالنسبة للتوقعات القبلية لشكل العالقة بين حجم االستثمارات الزراعية وسعر الفائدة على القروض              
، حيث يعتبـر    )سالبة(ية االقتصادية فمن المفترض أن تكون تلك العالقة عكسية          الزراعية وفقا لفروض النظر   

سعر الفائدة على القروض الزراعية من أهم المتغيرات االقتصادية المستقلة التي يمكن من خاللها تقدير دالـة               
ر علـى   االستثمار الزراعي، حيث أن انخفاض سعر الفائدة على القروض الزراعية يؤدي إلى زيـادة الحـاف               

فـروض دالـة   (االستثمار نتيجة زيادة الطلب على رؤؤس األموال لتنفيذ وتمويـل المـشاريع االسـتثمارية             
وكذلك األمر بالنسبة للعالقة بين حجم االستثمارات الزراعية وكل من معـدل التـضخم وسـعر                ). االستثمار

ية، حيـث أنـه بزيـادة معـدل     الفائدة بالجهاز المصرفي المصري فمن المفترض أن تكون تلك العالقة عكس         
التضخم فإن رؤوس األموال توجه إلى ناحية االستثمار في المجاالت األكثر ربحية والتـي قـد تكـون فـي                   
القطاعات األخرى غير القطاع الزراعي، كما أن انخفاض معدل التضخم يزيد الحافر على االسـتثمار لـدى                 

تفاع معدل التضخم يؤدي إلى انخفاض قيمة العملـة         المستثمرين وخاصة المستثمرين األجانب، في حين أن ار       
كمـا أن ارتفـاع سـعر الفائـدة بالجهـاز           . المحلية وقوتها الشرائية وبالتالي يقلل من الحافر على االستثمار        

المصرفي المصري يؤدي إلى تشجيع المستثمرين إلى إيداع رؤوس أموالهم في البنوك بغية الحـصول علـى       
  . المخاطرة باستثمار تلك األموال في القطاعات والمجاالت األخرى، والعكس صحيحالفائدة المرتفعة بدال من

ومن المعروف بأنه بمرور الزمن فان المستوى التكنولوجي في العديد من البلدان الناميـة والمتقدمـة        
راعيـة  على حد سواء يزداد، لذلك فانه ليس من المنطق اقتصاديا أن تكون العالقة بين حجم االستثمارات الز                

والمستوى التكنولوجي عالقة عكسية، حيث أن ارتفاع مستوى التقدم التكنولوجي يؤدي إلى تحفيز االسـتثمار               
بدافع التقليل من أعباء العمالة وتكاليفها وبدوافع الحصول على إنتاج وعائد أكبر من خالل التخـصص فـي                  

ومن هذا المنطلـق يقـوم العديـد مـن          ). ةاقتصاديات العائد على السع   (العمل واالستفادة من عائدات السعة      
الباحثين عادة بإدخال عنصر الزمن في شتى التحليالت االقتصادية، وذلك بهدف الوقوف على أثر المـستوى                

  .التكنولوجي والذي يصعب في كثير من األحيان التعبير عنه وقياسه كميا أو من خالل المتغيرات الكمية



٢٥٠٧  دراسة اقتصادية لكفاءة ومحددات االستثمار الزراعي في مصر
   في مصر  التي يعتقد تأثيرها في االستثمار الزراعيرات االقتصاديةتطور قيم بعض المتغي): ٦(جدول رقم 

 )٢٠١٤-١٩٩٧(خالل الفترة 

الدخل   السنة
  الزراعي

القروض 
  الزراعية

سعر الفائدة 
على 

القروض 
  (%)الزراعية

نسبة 
القروض 

الزراعية إلى 
الدخل 
  (%)الزراعي

إجمالي 
االدخار 
  الزراعي

معدل 
التضخم 

(%)  

سعر الفائدة 
از بالجه

المصرفي 
  (%)المصري

المستوى 
التكنولوجي 

  )الزمن(
١ ١٤  ٤ ٧,٨٧ ١٤,٥٠  ١٦ ٩,١٠ ٦٢,٨٠  ١٩٩٧ 
٢ ١٣ ٣ ٨,٩٥ ١٤,٨٠ ١٤ ١٠,٠٣ ٦٧,٧٠  ١٩٩٨ 
٣ ١٣ ٢ ١٠,١٣ ١٥,١٠ ١٣ ١٠,٦٠ ٧٠,٤٠  ١٩٩٩ 
٤ ١١ ٢ ١٠,٣٣ ١٣,٤٠ ١٣ ٩,٩٨ ٧٤,٣٠  ٢٠٠٠ 
٥ ١٠ ٣ ١٠,٤٢ ١٤,٧٠ ١٤ ١١,١٠ ٧٥,٦٠  ٢٠٠١ 
٦ ١٠ ٤ ١٠,٤٤ ١٢,٦٠ ١٣ ١٠,٥٢ ٨٣,٤٠  ٢٠٠٢ 
٧ ٩ ١١ ١١,١٦ ١١,١٠ ١٣ ١٠,٧٠ ٩٦,٩٠  ٢٠٠٣ 
٨ ١٠ ١٢ ١١,٨٩ ١٠,٦٠ ١٣ ١٢,١٠ ١١٣,٩٠  ٢٠٠٤ 
٩ ٩ ٤ ١٣,٥٦ ١٠,٣٠ ١٢ ١٣,٣٠ ١٢٩,٦٠  ٢٠٠٥ 
١٠ ١٠ ١١ ١٥,٩١ ٩,٧٠ ١٣ ١٥,٤٠ ١٥٩,١٠  ٢٠٠٦ 
١١ ٩,٦ ١١ ١٦,٦٦ ٩,٦٠ ١١ ١٥,٨٠ ١٦٤,٩٠  ٢٠٠٧ 
١٢ ٩ ١٢ ١٧,٤١ ٩,٥٠ ١١ ١٦,٤٠ ١٧٣,١٠  ٢٠٠٨ 
١٣ ٩,٢٥ ١٣,٣ ١٨,١٦ ٩,٤٠ ١١ ١٧,٠٠ ١٨١,٣٠  ٢٠٠٩ 
١٤ ٨,٢٥ ١٣,٩ ١٨,٩٢ ٩,٣٠ ١١ ١٧,٦٠ ١٨٩,٥٠  ٢٠١٠ 
١٥ ٩,١١ ١٢,٦ ١٨,٨٥ ٨,٧٠  ١٢ ١٧,١١ ١٩٦,٨٠  ٢٠١١ 
١٦  ٨,٢٥  ١٠,٣  ١٧,١١ ٧,٤٦  ١٣,٥  ١٥,٧٥  ٢٦٧,٤٢  ٢٠١٢  
١٧  ٩,١٣  ١٢,٢  ١٧,٥٢ ٦,٦٨  ١٥  ١٤,٥٠  ٢٨٢,٤٣  ٢٠١٣  
١٨  ١١,٧١  ١٣,٥  ١٦,٣٣ ٥,٦٥  ١٤,٥  ١٢,٥٥  ٢٩١,٥٥  ٢٠١٤  
  -  ١٠,١٨ ٨,٦٠ ١٣,٩٨ ١٠,٧٣ ١٢,٩٤ ١٣,٣١ ١٤٨,٩٣  المتوسط
  :المصدر

 أعـداد  - نشرة اإلحصائيات الزراعية   - اإلدارة المركزية لالقتصاد واإلحصاء    -وزارة الزراعة واستصالح األراضي    )١
  .مختلفة

 .قتصادية واالجتماعية، أعداد متفرقةوزارة التنمية االقتصادية، خطة التنمية اال )٢
 . النشرة االقتصادية أعداد مختلفة-البنك األهلي المصري )٣

  

 والمتغيـرات    كمتغير تـابع   إجمالي قيمة االستثمارات الزراعية   وللتعرف على شكل وقوة العالقة بين       
وذلك لتحديد المتغيـرات     ، تقدير مصفوفة االرتباط البسيط بين تلك المتغيرات مجتمعة        المستقلة سالفة الذكر تم   

وبما يمكن من استبعاد بعض المتغيرات تجنبا للوقـوع فـي            التفسيرية التي ترتبط يبعضها ذاتيا بدرجة قوية،      
نتائج تقدير تلـك    ) ٧(ويوضح الجدول رقم    . خطأ التقدير الناشئ عن مشكلة االرتباط بين المتغيرات المستقلة        

االسـتثمارات  (لمعنوية االقتصادية للعالقة بين المتغير التـابع        ا) ٨(المصفوفة، في حين يوضح الجدول رقم       
  :والمتغيرات المستقلة المؤثرة به خالل تلك الفترة) الزراعية
عدم وجود معنويـة اقتـصادية للعالقـة بـين المتغيـر التـابع              ) ٨(يتضح من النتائج بالجدول رقم        

لي الدخل القـومي الزراعـي، قيمـة القـروض          إجما(وكل من المتغيرات المستقلة     ) االستثمارات الزراعية (
الزراعية، سعر الفائدة على القروض الزراعية، إجمالي االدخار الزراعي، سعر الفائدة بالجهـاز المـصرفي               

، في حين يتضح وجود معنوية اقتصادية فقط للعالقة بـين المتغيـر التـابع               )المستوى التكنولوجي ،  المصري
معدل التضخم، نسبة القروض الزراعية إلـى الـدخل        (لمتغيرين المستقلين   وكل من ا  ) االستثمارات الزراعية (

، وربما يرجع السبب في ذلك إلى طبيعة فترة الدراسة وما شهدته في اآلونة األخيرة مـن تغيـرات      )الزراعي
اقتصادية وسياسية متالحقة أدت إلى اإلحجام عن االستثمار بالقطاع الزراعي بوجه عام والـذي تجلـى فـي       

ص حجم تلك االستثمارات هذا من جهة، ومن جهة أخرى انعكاسات تلك التغيرات المتالحقة على ارتفـاع        تناق
  .معدل التضخم والمتمثل بالمستوى العام لألسعار

  ٢٠١٦ )ب(ديسمبر – الرابع العدد – والعشرون السادس د المجل–المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي 
 



٢٥٠٨  دراسة اقتصادية لكفاءة ومحددات االستثمار الزراعي في مصر
معدل التـضخم، نـسبة القـروض       (ولتالفي مشكلة االرتباط الخطي بين كل من المتغيرين المستقلين                 

 كمـا  ٠,٨٥التي تجلت بارتفاع معامل االرتباط البسيط بينهما والذي بلغ نحو        و) الزراعية إلى الدخل الزراعي   
، فقد عمدت الدراسة إلى تقدير أثر كل من هذين المتغيرين المستقلين على حجـم               )٧(يتضح من الجدول رقم     

ـ                  ك االستثمارات الزراعية كل على حدا بافتراض ثبات العامل اآلخر عند مستوى معين، وفيما يلي نتـائج تل
  . التقديرات

مصفوفة معامالت االرتباط البسيط بين إجمالي االستثمارات الزراعية والمتغيرات ): ٧(جدول رقم 
  )٢٠١٤-١٩٩٧(المستقلة المؤثرة به خالل الفترة 

  y  X1 X2  X3 X4 X5 X6 X7 X8 
Y 1         
X1  -0.83 1.00        
X2 -0.60 0.69 1.00       
X3 0.13 -0.07 -0.66 1.00      
X4 0.83 -0.95 -0.71 0.21 1.00     
X5 -0.74 0.84 0.96 -0.53 -0.86 1.00    
X6 -0.75 0.76 0.77 -0.36 -0.85 0.83 1.00   
X7 0.41 -0.49 -0.72 0.60 0.61 -0.70 -0.59 1.00  
X8 -0.84 0.97 0.79 -0.27 -0.97 0.92 0.83 -0.65 1.00 

  ). ٦(جدول رقم حسبت من بيانات ال: المصدر
  

والمتغيرات )  االستثمارات الزراعية(المعنوية االقتصادية للعالقة بين المتغير التابع ): ٨(جدول رقم 
  )٢٠١٤-١٩٩٧(المستقلة المؤثرة به خالل الفترة 

  X1  X2  X3 X4 X5 X6 X7 X8 
Y -0.83 -0.60 0.13 0.83 -0.74 -0.75 0.41 -0.84 

 غير معنوي غير معنوي معنوي غير معنوي معنوي غير معنوي غير معنوي  ويغير معن  القتصادية المعنوية
  ). المنطق االقتصادي(وفروض النظرية االقتصادية ) ٦(الجدول رقم  :المصدر

  

  :  أثر معدل التضخم على االستثمار الزراعي-١
 التضخم كمتغير تفـسيري      كمتغير تابع ومعدل   إجمالي قيمة االستثمارات الزراعية   بتقدير العالقة بين            

، توصلت الدراسة إلـى أن      ةاللوغاريتمي المزدوجة ونصف    اللوغاريتميةوحيد باستخدام كل من الدالة الخطية       
  : هي أنسب الصيغ الرياضية المعبرة عن تلك العالقة والتي يمكن كتابتها في النموذج التالي الصيغة الخطية

Ŷi =  8.88 – 0.18 Xi                   
                  (-4.55)   
  R2 = 0.56             F = 20.66   

  :حيث أن
 :Yiاالستثمارات الزراعية المصرية بالمليار جنيه في السنةالقيمة التقديرية إلجمالي  i.  

Xi:  معدل التضخم في مصر في السنةi.  
  

) ٢٠١٤-١٩٩٧(وتشير نتائج الدالة إلى أن حجم االستثمارات الزراعية في مـصر خـالل الفتـرة                         
 للنموذج المقدر حوالي     قيمة معامل التحديد   ت حيث بلغ  ،يتوقف على معدل التضخم في مصر خالل تلك الفترة        

من التغيرات التي تحدث في حجم االستثمارات الزراعية في مصر خـالل   %٥٦ مما يعني أن حوالي     ،٠,٥٦
كما تشير نتائج الدالة أيضا إلى وجود عالقـة عكـسية           . معدل التضخم إلى التغير في    الفترة المذكورة ترجع    

 بزيادة معدل التـضخم   نه  صر ومعدل التضخم، حيث أ    معنوية إحصائيا بين حجم االستثمارات الزراعية في م       
  .مليار جنيه ٠,١٨ نحوإلى انخفاض حجم االستثمارات الزراعية ب يؤديفان ذلك ، %)١(بمقدار الوحدة 

ومن خالل ما سبق نستنتج بأن ارتفاع معدل التضخم والذي تجلى بارتفاع المستوى العـام لألسـعار                  
ار السلع الزراعية بوجه خاص يعتبر أحد األسباب الحقيقيـة التـي تقـف وراء               بوجه عام واالرتفاع في أسع    



٢٥٠٩  دراسة اقتصادية لكفاءة ومحددات االستثمار الزراعي في مصر
تناقص االستثمارات الزراعية وخاصة في السنوات األخيرة من الدراسة نتيجـة إحجـام المـستثمرين عـن                 
االستثمار بالقطاع الزراعي، وهذا ما يفسر في الوقت نفسه تزايد حجم االستثمارات القومية المـصرية كمـا                 

فنا والتوجه إلى االستثمار بالقطاعات األخرى األكثر ربحية، ومن هنا فان األمر يستوجب على الحكومـة                أسل
أخذ تلك األسباب بعين االعتبار عند رسم السياسات الزراعية واالقتصادية المتعلقة باالستثمار فـي الـسنوات           

خم، وبما يؤدي إلى تحفيز االسـتثمار       المقبلة والعمل بشكل أساسي على الحد من ارتفاع األسعار ومعدل التض          
في القطاعات المختلفة للدولة على حد سواء وتحفيزها نحو القطاع الزراعي بشكل خاص وأكبر نظرا ألهمية                

  .  هذا القطاع عن غيره من القطاعات األخرى في االقتصاد المصري
  : على االستثمار الزراعي  أثر نسبة القروض الزراعية إلى الدخل الزراعي-٢

 كمتغير تابع ونسبة القروض الزراعيـة إلـى         إجمالي قيمة االستثمارات الزراعية   بتقدير العالقة بين             
 المزدوجـة ونـصف     اللوغاريتميـة الدخل الزراعي كمتغير تفسيري وحيد باستخدام كل من الدالة الخطيـة            

يغ الرياضية المعبرة عـن تلـك       هي أنسب الص   أيضا   ، توصلت الدراسة إلى أن الصيغة الخطية      ةاللوغاريتمي
  : العالقة والتي أخذت الشكل التالي

Ŷi =  4.02 + 0.31 Xi                                                 
                   (6.07) 
  R2 = 0.70             F = 36.81   

  :حيث أن
 :Yiالقيمة التقديرية إلجمالي االستثمارات الزراعية المصرية بالمليار جنيه في السنة i.  

Xi:  في السنة (%) نسبة القروض الزراعية إلى الدخل الزراعيi.  
  

-١٩٩٧( حجم االستثمارات الزراعية في مـصر خـالل الفتـرة            وتشير نتائج الدالة السابقة إلى أن              
ـ ،يتوقف أيضا على نسبة القروض الزراعية إلى الدخل الزراعي خالل تلك الفترة     ) ٢٠١٤  قيمـة  ت حيث بلغ

من التغيرات التي تحدث في حجـم        %٧٠ مما يعني أن حوالي      ،٠,٧٠معامل التحديد للنموذج المقدر حوالي      
نسبة القـروض الزراعيـة إلـى    إلى التغير في ي مصر خالل الفترة المذكورة ترجع االستثمارات الزراعية ف 

كما تشير نتائج الدالة أيضا إلى وجود عالقـة طرديـة ومعنويـة إحـصائيا بـين حجـم                   . الدخل الزراعي 
 بزيادة تلك النـسبة   نه  االستثمارات الزراعية في مصر ونسبة القروض الزراعية إلى الدخل الزراعي، حيث أ           

  .مليار جنيه ٠,٣١ نحوإلى انخفاض حجم االستثمارات الزراعية ب يؤديفان ذلك ، دار الوحدةبمق
  

 :الملخص
تعد زيادة معدالت نمو االستثمار من أولويات أهداف التنمية االقتصادية، حيـث ال يمكـن تحقيـق                 

ة، أو القطاعات األخـرى     التنمية بدون توافر قدر مناسب من االستثمارات في الخدمات العامة المملوكة للدول           
التي تساهم بطريق مباشر أو غير مباشر في إنتاجية القطاع الخاص والبنية األساسية الالزمـة لتهيئـة قيـام                   
المشروعات اإلنتاجية المختلفة، وهذا يؤدي إلى زيادة األنشطة االستثمارية أي إضـافة مـشروعات إنتاجيـة         

ارات في زيادة الدخل القومي الـذي يـنعكس علـى زيـادة             جديدة أخرى، كذلك ال يمكن إغفال دور االستثم       
االدخار، مما يؤدي إلى استثمارات جديدة وهذا يعني زيادة معدل األداء االقتصادي، ولكي تحقق االستثمارات               
الزيادة المطلوبة في الدخل القومي البد أن تكون مبنية على إستراتيجية مالئمة للتنمية االقتصادية من خـالل                 

  . األمثل لكافة عناصر اإلنتاجالتشغيل 
وتتلخص مشكلة البحث في انخفاض حجم االستثمارات الموجهة لقطاع الزراعة في مصر في اآلونـة   
األخيرة، وعدم كفاية تلك االستثمارات للوفاء بمتطلبات خطط التنمية الزراعية، وذلك بالتزامن مع التغيـرات               

  ٢٠١٦ )ب(ديسمبر – الرابع العدد – والعشرون السادس د المجل–المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي 
 



٢٥١٠  دراسة اقتصادية لكفاءة ومحددات االستثمار الزراعي في مصر
 على قطاع الزراعة، وسيادة المنافسة العادلة داخل قطـاع  االقتصادية المتالحقة من تطبيق سياسة الخصخصة  

األعمال الزراعي بشقيه العام والخاص، والتي تتطلب دفع عجلة االستثمارات الزراعية مـن أجـل االرتقـاء      
  .بدور القطاع الزراعي وتحسين أدائه

 تـه مدى قدر وي مصر   من هنا ينبع هدف البحث بالتعرف على الوضع الراهن لالستثمار الزراعي ف                    
عـن  قياس كفاءة االستثمار في القطـاع الزراعـي         من خالل    ، وذلك في النهوض بالقطاع الزراعي   ته  وكفاء
العائد على االسـتثمار، مـضاعف االسـتثمار،       معدل  معدل االستثمار،   ( تقدير معايير كفاءة االستثمار      طريق

. ستثمار الزراعي في مصر خالل فترة الدراسة      ، وكذلك التعرف على أهم العوامل المحددة لال       )معامل التوطن 
وقد اعتمد البحث بصفة أساسية على المتاح من البيانات المنشورة التي تصدر عن بعض الجهات والمؤسسات                
الحكومية الرسمية، والتي أمكن الحصول عليها من المنشورات السنوية لخطط التنمية االقتصادية واالجتماعية             

، هـذا  ادية، وكذلك موقع وزارة التنمية االقتصادية علـى شـبكة المعلومـات الدوليـة    بوزارة التنمية االقتص  
  .البنك األهلي المصريبعض البيانات التي تصدر عن  باإلضافة إلى

أما بالنسبة ألهم النتائج التي تم التوصل إليها بالبحث، فقد أظهرت نتائج تقدير معادلة االتجاه الزمنـي             
 المؤشرات  وإجمالي االستثمارات القومية   المحلي اإلجمالي والناتج المحلي الزراعي        الناتج  كل من  العام لتطور 

لناتج المحلي الزراعـي  األهمية النسبية لتميل إلى التزايد بوجه عام خالل فترة الدراسة، في حين تبين أن      أنها  
السـتثمارات الزراعيـة    ل ةاألهمية النسبي  و ،االستثمارات الزراعية من الناتج المحلي اإلجمالي وكذلك إجمالي       

 وهو ما يـشكل خطـرا كبيـرا علـى          خالل فترة الدراسة،   من االستثمارات القومية كانت تميل إلى التناقص      
 فـي  اسباب وتالفيهتلك األمعالجة الدراسة والبحث في األسباب التي تقف وراءها و االقتصاد المصري يتطلب    

  .المستقبل
) ٢٠١٤-١٩٩٧(في القطاع الزراعي خالل الفتـرة       الستثمار  وقد أسفرت نتائج تقدير معايير كفاءة ا      

في مصر خالل تلك الفترة، األمر الذي يـدعو إلـى ضـخ     قطاع الزراعة   إلى وجود كفاءة في االستثمار في       
مزيد من االستثمارات في ذلك القطاع في السنوات المقبلة، وتهيئة المنـاخ المالئـم لالسـتثمارات األجنبيـة               

  .واء والمحلية على حد س
 إلـى أن حجـم       الدراسة وقد أشارت نتائج دراسة محددات االستثمار الزراعي في مصر خالل فترة          

 رئيسيين هما معدل التضخم ونسبة القـروض  عامليناالستثمارات الزراعية خالل تلك الفترة يتوقف فقط على    
  . الزراعية إلى الدخل الزراعي

  :المراجع
ة االستثمار بالقطاع الزراعـي المـصري، المجلـة المـصرية           دراسة كفاء ): دكتور(أماني علي محمد      - أ

  .٢٠٠٨لالقتصاد الزراعي، المجلد الثامن، العدد الثالث، 
 واقع ومستقبل االستثمار في مصر، المؤتمر السنوي الثاني عشر، معهـد التخطـيط   ،)دكتور (لطفيعلى    -  ب

  .٢٠٠٧ ،القومي، ديسمبر
، محددات االستثمار الزراعي الخاص في      )دكتورة(كمال  فاتن محمد   ) دكتورة(شادية صالح الدين محمد       -  ت

 .٢٠٠٦المقتصد المصري، المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي، المجلد السادس عشر، العدد األول، 
وزارة الزراعة واستصالح األراضي، أثر سياسات التحرر االقتصادي علي التركيب المحـصولي فـي                -  ث

تنمية واالئتمان الزراعي، بتمويل من مشروع التحديث الزراعي،        األراضي القديمة، دراسة مقدمة لبنك ال     
١٩٩٩. 
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 .وزارة التنمية االقتصادية، خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية، أعداد متفرقة  - ج
 نـشرة اإلحـصائيات     - اإلدارة المركزية لالقتصاد واإلحـصاء     -وزارة الزراعة واستصالح األراضي       - ح

 . أعداد مختلفة،الزراعية
  . النشرة االقتصادية أعداد مختلفة-ألهلي المصريالبنك ا  - خ

  
Summary 
 
     the Increasing of investment growth is considered one of the priorities of the 
economic development objectives, where we can not achieve development without 
the availability of adequate amounts of investments in state-owned public services 
and in other sectors that contribute directly or indirectly in the private sector 
productivity, and this leads to increase the investment activities. as well as we can not 
overlook the role of the investment in increasing the national income, which is 
reflected in the increasing of savings that also leads to more investments, and 
eventually this means increasing the economic performance rates. in order to achieve 
the increasing in national income the investments amount must be based on an 
effective strategy for economic development through the optimal operation of all 
production resources. 
 

      The problem of the research is summarized in low investments in agricultural 
sector in Egypt during the few last years, and this means the deficiency of those low 
investments to meet the requirements of agricultural development plans, and also the 
deficiency of agricultural sector to match the local demands of most necessary 
products. 
 

     therefore the goal of the research is to identify the status quo of agricultural 
investment in Egypt, and his role in enhancing the agricultural sector, through 
measuring the efficiency of investment in the agricultural sector by estimating the 
investment efficiency indicators (the investment rate, the return rate of investment, 
multiple of the investment, settlement coefficient). The research also aims to identify 
the most important determinants of agricultural investment in Egypt during the study 
period. 
 

     The research depend mainly on the available secondary published data issued by 
some Egyptian official institutions such as the Ministry of Economic Development, 
in addition to some data issued by the National Bank of Egypt. 
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       in relating of the research results, the research results showed through the 
estimating of time trend equations that GDP and the agricultural domestic production 
and the total investments tend to increase during the study period, while the results 
showed that the relative importance of agricultural domestic production, the 
agricultural investments, and the relative importance of agricultural investments from 
total investments tended to decrease during the study period. 
Through the estimating of the efficiency of investment in the agricultural sector 
during the period (1997-2014) results showed the existence of the efficiency of 
investment in the agricultural sector in Egypt during that period, which requires to 
increase the investments in this sector in the coming years, and also encourage the 
foreign and national investments in Egyptian agricultural sector. 
 

       The results showed that the agricultural investment in Egypt during the study 
period depend on only two determinants, this tow determinants  are the inflation rate 
and the proportion of agricultural loans from the agricultural income. 

  
    

  
 


