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  المستخلص

هدف البحث إلى التعرف على تطور االستثمارات الزراعية المصرية، والوقوف على أسباب تـدنى              ي
وتبين مـن نتـائج البحـث أن قيمـة     .  في مصرالزراعيهذه االستثمارات وكذا مشاكل ومعوقات االستثمار    

سـتثمارات   مليار جنيه سنويا في حـين تـزداد قيمـة اال      ٠,٣١٥االستثمارات الزراعية الخاصة تزداد بنحو      
 االستثمارات الزراعيـة إلـى      إجمالي  مليار جنيه سنويا، وكذا انخفاض نسبة         ٠,١١٥الزراعية العامة بنحو    

 النـاتج المحلـى     إجمالي، كما تبين أنخفاض نسبة      )٢٠١٨-٢٠٠٠( االستثمارات خالل فترة الدراسة      إجمالي
ما أشارت نتائج البحث إلـى ارتفـاع كفـاءة          ك.  خالل نفس الفترة   القومي الناتج المحلى    إجماليالزراعي إلى   

 العام، أمـا مـشاكل ومعوقـات االسـتثمار          الزراعي الخاص وانخفاض كفاءة االستثمار      الزراعياالستثمار  
 في مصر فقد تلخصت في كل من المعوقات االدارية واالجرائية، المعوقات االقتصادية، المعوقـات               الزراعي

ية والترويجية، وتوجد معوقات أخرى لالستثمار المحلـى واألجنبـي مـن      السياسية وأخيرا المعوقات االعالم   
أهمها عدم توافر المناخ االستثمارى المالئم والجاذب لرجال األعمال من النواحى األمنية واالقتصادية والمالية              

     .واالجتماعية واالدارية والتشريعية والسياسية
توفير االستقرار األمني   .  الموجهه للقطاع الزراعي   وقد اوصى البحث بالعمل على زيادة االستثمارات      

يجـب تـوافر الـشفافية      ،   نظام الشباك الواحـد     وتعزيز ادخال والسياسي واالقتصادي واالداري والتشريعي،   
   .الترويج لالستثمار .والوضوح واالفصاح عن المعلومات

اتج المحلى الزراعي والناتج المحلى اإلجمالي، كفاءة       االستثمارات الزراعية، االستثمارات القومية، الن    : الكلمات المفتاحية 
  .االستثمارات الزراعية

  مقدمة
يعتبر القطاع الزراعي من أهم قطاعات االقتصاد القومي المصري، حيث تعتبر الزراعة المـصرية                 

 يمكـن  هي الدعامة االساسية للبنيان االقتصادى المصري إذ تساهم بنصيب كبير في التنمية االقتـصادية، وال     
حيث تعتبر االستثمارات   . للقطاع الزراعي أن يقوم بدوره في التنمية بدون توفر قدر مناسب من االستثمارات            

 ومن ثم ارتفاع    اإلنتاجيةمن أهم وسائل تنفيذ برامج التنمية الزراعية والتي بدورها تساعد على زيادة الطاقات              
، وقد تذبـذبت    اإلجماليالزراعي في الناتج المحلي     كل من معدالت تكوين رأس المال ونسبة مساهمة القطاع          

بين االرتفاع واالنخفاض حيث تراوحت قيمتها بين حد        ) ٢٠١٨-٢٠٠٠(االستثمارات الزراعية في الفترة من      
 االستثمارات القومية الكليـة     إجماليمن  % ٢,٢ حوالي يمثل   ٢٠١٢ مليار جنيه عام     ٥,٣٧١ حواليأدنى بلغ   

 ٢٠١٨ مليار جنيه عـام      ٢٤,٩٨٧ حوالييار جنيه فى نفس العام، وحد أقصى بلغ          مل ٢٤٦,٠٦٩البالغة نحو   
  .  مليار جنيه فى نفس العام٧٢١,١٢٨البالغة نحو .  االستثمارات القومية الكليةإجماليمن % ٣,٥يمثل نحو 

عنـى أن    وايجاد الجديد من المعـدالت الرأسـمالية، بم        القومي إلى رأس المال     اإلضافةفاالستثمار هو عملية    
االستثمار يقصد به إضافة جديدة إلى رصيد المجتمع من رأس المال وذلك من خالل إنتاج السلع الرأسـمالية                  
مثل شراء اآلالت والمعدات الجديدة واالجهزة والمصانع والمباني وغيرها، فاالستثمار الزراعي يعنى إضـافة     

نب هام من رأس المـال لالسـتثمار فـي          مشروعات إنتاجية جديدة في مجال الزراعة، كما يتم تخصيص جا         
 وفتح مجال لفرص عمل وحل مشكلة البطالـة فـضالً          اإلنتاجيةتطوير الوسائل الموجودة بهدف زيادة الطاقة       

  .                 عن زيادة اإلنتاج والتى تساهم في خفض الواردات وزيادة الصادرات
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  :بحثمشكلة ال

لزراعة وعدم تناسبها مع مساهمة قطاع الزراعة في الحياة عدم كفاية االستثمارات الموجهة لقطاع ا
 مليار جنيه بنسبة ١٨,٣االقتصادية واالجتماعية للمجتمع كله حيث بلغ متوسط االستثمارات الزراعية نحو 

مما أدي إلى انخفاض حجم الصادرات ) ٢٠١٨-٢٠١٤(من االستثمارات الكلية في الفترة % ٤,٤٥حوالي 
ض معدالت التنمية الزراعية وبالتالي انخفاض قدرة القطاع الزراعي على زيادة معدل الزراعية وكذا انخفا

  . المصريالزراعينمو الناتج 
  :بحثهدف ال
دور االستثمارات الزراعية المصرية، وكذا الوقوف على أسباب تدني هذه  التعرف على بحثهدف الي

  :االستثمارات وذلك من خالل دراسة األهداف الفرعية التالية
 . والناتج المحلي الزراعياإلجمالي تطور كل من الناتج المحلى  -١
دراسة الوضع الراهن لالستثمارات الزراعية ومدي تأثيرها على االقتصاد القومي خالل فترة الدراسة              -٢

)٢٠١٨-٢٠٠٠ .( 
 .دراسة تطور كل من االستثمارات القومية واالستثمارات الزراعية -٣
معدل االستثمار، معدل   : لزراعية في مصر وقياسها بالمقاييس التالية     التعرف على كفاءة االستثمارات ا     -٤

 .التكثيف الرأسمالي، معامل التوطن، مضاعف االستثمار، والعائد على االستثمار
  مصادر البيانات 

لالزمة بصفة أساسية على مـا هـو متـاح مـن البيانـات          على البيانات ا  بحث في الحصول     ال دميعت  
 بعض الجهات والمؤسسات الحكومية الرسمية التي لها صـلة بموضـوع الدراسـة        المنشورة التي تصدر من   

البنـك األهلـي    واإلحـصاء،    الجهاز المركزي للتعبئـة العامـة         والمتابعة، وزارة التخطيط والتي من أهمها    
وزارة التنمية االقتصادية ونشرات اإلحصاءات الزراعية التى يصدرها قطاع الشئون االقتـصادية             ،المصري

 والدراسات والمراجع والرسـائل العلميـة ذات        األبحاث إلى   اإلضافةبزارة الزراعة واستصالح األراضي     بو
  .بحثالصلة بموضوع ال

  :األسلوب البحثي
 إلى أسلوب   اإلضافةيعتمد البحث في تحقيق أهدافه على أسلوب التحليل الوصفي لتوصيف المشكلة، ب           

لفة مثل االتجاه العام من خالل االعتماد على أسـلوب االنحـدار   التحليل الكمي باستخدام بعض القياسات المخت 
  .بعض المعايير الشائعة لتقدير معايير كفاءة االستثمار في القطاع الزراعيالبسيط وكذلك استخدام 

  أهم المفاهيم االقتصادية والمعلومات المتعلقة باالستثمار
  :تعريف االستثمار

 وايجاد الجديد من المعدالت     القومي إلى رأس المال     اإلضافةة   عملي  بأنه Investment االستثماريعرف  
. Capital Accumulationالرأسمالية، وهو كلمة مرادفة لتكوين رأس المال أو تنمية أو تجميع رأس المـال 

أو ايجاد أصول رأسمالية جديدة، بمعنى أن االستثمار يقصد به إضافة جديدة إلى رصيد المجتمـع مـن رأس                
ن خالل إنتاج السلع الرأسمالية مثل شراء االألت والمعـدات الجديـدة واالجهـزة والمـصانع                المال وذلك م  

والمباني وغيرها، ومثل هذه السلع ال تستخدم في االستهالك الجاري وإنما هى سلع  تستخدم في إنتـاج سـلع     
  .أخري

  :)١(نوعان همااالستثمار  :أنواع االستثمار
وهو الذى ال يتوقف على مستوى الـدخل   Autonomous Investment االستثمار التلقائى أو المـستقل  -١

 .كتشاف مصادر طبيعيةاوانما يتأثر بعوامل أخرى مثل التطور التكنولوجي والسياسة العامة و
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ذلك االستثمار الذى تتحدد كميته وفقًا لمـستوى الـدخل    وهو Induced Investmentاالستثمار التتبعي  -٢

 ) أو غير مباشرٍامباشر(حليا أو اجنبيا القومي وقد يكون االستثمار م
ن أو الدولـة فـي مجـاالت المبـاني واآلالت     و هو االستثمار الذى يقوم به المستثمراالستثمار المحلـى    - أ

  .والمعدات والتجهيزات
  قسمانهوواالستثمار االجنبي  -  ب

في صورة عينيـة  عبارة عن التحويالت المالية التي ترد من الخارج      وهو  االستثمار االجنبي المباشر    
 مشروعات وتحقيق أرباح، وال يقتصر تدفق االستثمار االجنبي المباشـر علـى       ة كليهما بهدف اقام   نقدية أو أو

  .الخ.............. ومهارات ةتكنولوجيا ومعرفووانما يأخذ ايضا شكل آالت  Equityشكل حصص الملكية 
في سوق رأس المال والذى      ثمرين االجانب يقصد به تعامالت المست   : االستثمار االجنبي غير المباشر   

 Secondaryوسوق التـداول ) Primary Marketأى السوق االولي (يتكون من سوقين هما سوق االصدار
Market) السوق الثانوى .(  

    Capitalرأس المال 
فـي  ، حيث بدونه ال يتم االنتاج سواء كـان ذلـك   )١( أحد أهم عوامل اإلنتاجCapital يعتبر رأس المال 

الزراعة أو الصناعة أو التجارة أو الخدمات كما أنه بدونه أيضا يتعطل العمـل بعوامـل االنتـاج األخـرى                    
  ) ١(، وينقسم رأس المال إلي قسمين)األرض، العمل واالدارة(

   Fixed Capital  رأس المال الثابت  .١
  . وهو الذى يدخل في عملية اإلنتاجية أكثر من مرة وتسترد قيمته على دفعات

    Cirulating Capital  رأس المال المتداول .٢
وهو الذى يدخل في العملية اإلنتاجية مرة واحدة وتسترد قيمته مرة واحدة في نهاية العملية اإلنتاجية مثـل                  

  .التقاوى والسماد والمبيدات
 الزراعياالستثمار 

 وتنقـسم   اإلجمـالي   ومكون أساسـي للنـاتج المحلـى       القومي جزء من االقتصاد     الزراعياالستثمار    
  :االستثمارات الزراعية إلى قسمين هما

  االستثمارات الزراعية المنفذة بالقطاع العام 
 االستثمارات الزراعية المنفذة بالقطاع الخاص . 

  معايير قياس كفاءة االستثمارات
ة مـن  يتم في هذه الجزء توضيح كيفية قياس كفاءة االستثمار الزراعي في مصر وذلك من خالل مجموع   

  .المعايير التالية
 Investment rateمعدل االستثمار -١

وهو يعبر عن حجم االستثمار الالزم إلنتاج وحدة واحدة من الناتج المحلى، ويتم حـسابه مـن المعادلـة                   
  )١(التالية

  إجمالي الناتج المحلى÷ إجمالي االستثمار = معدل االستثمار 
 دل ١>ى كفاءة االستثمار أما اذا كانت قيمة معدل االسـتثمار   دل ذلك عل   ١<واذا كانت قيمة معدل االستثمار      
  .ذلك على عدم كفاءة االستثمار

  Return on Investmentالعائد على االستثمار -٢
وهو عبارة عن قيمة الناتج المتولد من وحدة واحدة من االستثمار الزراعي، حيث يعبر عـن كفـاءة                      

  )٢(االستثمار ويحسب من المعادلة التالية
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   االستثمارإجمالي÷  الناتج المحلى إجمالي= العائد على االستثمار 

  . أشار ذلك إلى عدم كفاءة االستثمار في هذا القطاع١<واذا كانت قيمة هذا العائد في احد القطاعات 
   فإن ذلك يشير إلى كفاءة االستثمار١> وأما كانت قيمته 

  Investment multiplier مضاعف االستثمار  -٣
بارة عن مقدار التغير في قيمة الناتج المتولد من تغير االستثمار بوحدة واحدة أوهـو الزيـادة                 وهو ع     

النهائية في الناتج الناشئة عن زيادة االستثمار، حيث أن كل إنفاق استثماري يولد دخل أكبر كمـا أن النـاتج                    
دي لالستهالك، وبالتالي يـؤدى إلـى    الناشئ من االستثمار يؤدى إلى زيادة االنفاق االستهالكي وفقًا للميل الح          

  )٣(زيادة الناتج، ويحسب من المعادلة التالية 
  التغير في االستثمار ÷ التغير في الناتج المحلى=  مضاعف االستثمار

  . فإن ذلك يشير إلى عدم كفاءة االستثمار١<واذا كانت قيمة هذا المضاعف 
  الستثمار فإن ذلك يشير إلى كفاءة ا١> وأما إذا كانت قيمته 

أن الناتج المحلى في السنة المحـسوبة       : فهذا يعنى أحد أمرين، األول      ) -"(أما إذا كانت قيمته سالبة          
الناتج المحلى في السنة السابقة لها مع زيـادة االسـتثمار فـي        < )أى المراد حساب مضاعف االستثمار فيها     (

م االستثمار في السنة المراد حساب المضاعف فيها        أن حج : والثاني. السنة المحسوبة عنه في السنة السابقة لها      
أقل من حجم االستثمار في السنة السابقة لها مع زيادة الناتج المحلى في السنة المحسوبة عنه في السنة السابقة                   

  .لها
  Capital intensification coefficient )معامل التوظيف(معامل التكثيف الراسمالى  -٤

  )٤(االستثمار وعدد العمال، ويحسب من المعادلة التاليةوهو عبارة عن النسبة بين 
 عدد العمال÷  االستثمار إجمالي= معامل التكثيف الراسمالى

 واذا كانت قيمته أقل من الواحد أشار ذلك إلى كثافة استخدام العمال 
  وأما إذا كانت قيمته أكبر من الواحد الصحيح فإن ذلك يشير إلى كثافة استخدام رأس المال

كلما إنخفض هذا المعامل دل ذلك على زيادة عدد العمال بنسبة أكبر من زيادة حجم االستثمارات ومعامـل                  و
 القـوة العاملـة   إجمـالي ÷  االستثمارات الزراعيـة إجمالي= الزراعي القطاع جماليالتكثيف الرأسمالى إل 

  ) عدد العمال الزراعيينإجمالي( الزراعية 
 Endemic Factor) معامل التوطن(الحكومى الرقم القياسى لتحيز االستثمار  -٥

 وفقًا لالستثمارات  في هذا القطاع، وإذا        اإلجماليوهو يوضح مدى مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلى          
 أشار ذلك إلـى عـدم       ١> فإن ذلك يشير إلى كفاءة االستثمار، أما إذا كانت قيمته            ١<كانت قيمة هذا المعيار     
   :)١(حساب هذا المعامل من المعادلة التاليةكفاءة االستثمار، ويتم 

             القومي من االستثمار الزراعي      نسبة االستثمار = معامل التوطن 
  القومي من الناتج المحلى الزراعي                   نسبة الناتج المحلى 

        الزراعيقيمة الناتج المحلى ÷   الزراعيقيمة االستثمار =          أو   
  القومي      قيمة الناتج المحلى القومي                 قيمة االستثمار 

 في مصر، فإنه يتم تقدير معـادالت االتجـاه          الزراعيهذا، وقبل تطبيق هذه المعايير لقياس كفاءة االستثمار         
  .  تغير فيهاالزمنى العام للمتغيرات الداخلة في حساب هذه المعايير للتعرف على إتجاهاتها ومقدار ال
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  الوضع الراهن لهيكل االستثمار الزراعي ومؤشرات كفاءته في مصر

 فـي مـصر     الزراعييشمل هذا الجزء نقطتين رئيسيتين األولي تتعلق بالوضع الراهن لهيكل االستثمار              
  :  في مصر وسوف ندرس كل منهما بالتفصيل كما يليالزراعيوالثانية تتناول مؤشرات كفاءة االستثمار 

  الوضع الراهن لهيكل االستثمار الزراعي في مصر: لًاأو
 :وتشمل االتي) ٢٠١٨-٢٠٠٠(تطور االستثمارات الزراعية خالل فترة الدراسة  -١

   )x1(االستثمارات الزراعية الخاصة   - أ
بالملحق أن االستثمارات الزراعية الخاصة أخذت فـي التذبـذب صـعودا            ) ١(تشير بيانات جدول رقم     

 مليار جنيه باألسعار    ٢,٧٠ حواليلفترة الزمنية موضوع الدراسة، حيث بلغ حدها األدني         وهبوطًا على مدى ا   
، ٢٠١١ االستثمارات الزراعية، وبمعدل نمـو عـامى         إجماليمن  % ٥٠,٢ تمثل حوالي    ٢٠١٢الجارية عام   

من % ٦٤,٠٣ مليار جنيه تمثل نحو      ١٦ بنحو   ٢٠١٨، بينما بلغت حدها األقصي عام       %٢٤,٢- نحو   ٢٠١٢
، ٢٠١٧ مليار جنيه في نفس العام وبمعدل نمو بين عامي           ٢٤,٩٨٧جمالي االستثمارات الزراعية البالغ نحو      إ

  % .٤١,٦ بلغ نحو ٢٠١٨
وبتقدير معادلة االتجاه الزمنى العام لالستثمارات الزراعية الخاصة خالل فترة الدراسة، بالمعادلـة رقـم       

بمقـدار  % ١ عاما متزايدا ومعنوى إحصائيا عنـد مـستوى          يتبين أنها أخذت إتجاها   ) ١(في جدول رقم    ) ١(
سنويا من متوسط قيمة االسـتثمارات  % ٥,١٤ مليار جنيه وبمعدل نمو بلغ نحو     ٠,٣١٥زيادة سنوى بلغ نحو     

  . مليار جنيه٦,١٣الزراعية الخاصة خالل فترة الدراسة البالغ نحو 
  )x2(االستثمارات الزراعية العامة  - ب

بالملحق أن االستثمارات الزراعية بالقطاع العام أخذت فـي التذبـذب           ) ١( جدول رقم    يتضح من بيانات  
 مليار جنيـه باالسـعار   ٢,٤٣حيث بلغ حد أدنى نحو ). ٢٠١٨-٢٠٠٠(صعودا وهبوطًا خالل فترة الدراسة      

بمعـدل نمـو بـين عـامي        .  االستثمارات الزراعيـة   إجماليمن  % ٣١,٢ تمثل حوالي    ٢٠٠٧الجارية عام   
 مليار جنيه تمثـل نحـو       ٨,٩٨٧ نحو   ٢٠١٨، بينما بلغ حدها األقصي عام       ١٣,١- بلغ قرابة    ٢٠٠٦،٢٠٠٧
   % .٤٨,٨ بلغ نحو ٢٠١٨، ٢٠١٧من إجمالي االستثمارات الزراعية، وبمعدل نمو بين عامى % ٣٥,٩٧

، بالمعادلـة   )٢٠١٨ -٢٠٠٠(وبتقدير معادلة االتجاه الزمنى العام لالستثمارات الزراعية العامة خالل الفترة           
بمقدار زيادة  % ١يتبين أنها أخذت إتجاها عاما متزايدا ومعنوى إحصائيا عند مستوى           ) ١(جدول رقم   ) ٢(رقم

سـنويا مـن متوسـط االسـتثمارات        % ٣,١٥ مليار جنيه وبمعدل نمو بلغ نحو        ٠,١١٥سنوى يقدر بحوالي    
  .الدراسة مليار جنيه خالل فترة ٣,٦٥الزراعية العامة البالغ نحو 

   ) X3( االستثمار الزراعي إجمالي -ج
 االستثمارات الزراعية أخذت في التذبذب صـعودا وهبوطًـا        إجماليبالملحق أن   ) ١(تشير بيانات جدول رقم     

 مليار جنيه باالسعار الجارية      ٥,٣٧ حواليحيث بلغ حدها األدنى     . على مدى الفترة الزمنية االخاصة بالدراسة     
، بينما بلغ حدها األقصى قرابـة      %٢١,٤- بلغ نحو    ٢٠١١/٢٠١٢بين عامى   سالب  نمو   وبمعدل   ٢٠١٢عام  

  %.٤٢,٤٥ بلغ نحو ٢٠١٧/٢٠١٨بين عامى موجب ، وبمعدل نمو ٢٠١٨مليار جنيه في عام ٢٤,٩٨٧
-٢٠٠٠( االستثمارات الزراعية خالل فترة الدراسة جماليوبتقدير معادلة االتجاة الزمنى العام إل

تبين أنها أخذت اتجاها عاما متزايدا ومعنوى إحصائيا عند ) ١(جدول رقم ) ٣(لة رقم ، بالمعاد)٢٠١٨
سنويا من % ٤,١٦وبمعدل نمو بلغ حوالي .  مليار جنيه٠,٤١٤بمقدار زيادة سنوية بلغ نحو % ١مستوى 

  . مليار جنيه٩,٧٨متوسط إجمالي االستثمارات الزراعية خالل فترة الدراسة البالغ نحو 
 : وتشمل االتى) ٢٠١٨-٢٠٠٠(ر االستثمارات القومية خالل فترة الدراسة تطو -٢

 االستثمارات القومية للقطاع الخاص  - أ
بالملحق أن االستثمارات القومية للقطاع الخـاص أخـذت فـي التذبـذب             ) ٢(تشير بيانات جدول رقم     

 مليار جنيه   ٣٠,٩١ حواليني  صعودا وهبوطًا على مدى الفترة الزمنية الخاصة بالدراسة، حيث بلغ حدها األد           
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٨٤٤ دراسة اقتصادية لالستثمارات الزراعية ومؤشرات كفاءتها في مصر
 االستثمارات القومية في نفس العام، بينما بلغـت     إجماليمن  % ٤٨ تمثل حوالي    ٢٠٠٠باألسعار الجارية عام    

من إجمالي االستثمارات القومية في     % ٤٣,٨٨ مليار جنيه تمثل نحو      ٣١٦,٤ نحو   ٢٠١٨حدها األقصي عام    
  % .٤٨,٢٢ بلغ نحو ٢٠١٨، ٢٠١٧نفس العام، 
دير معادلة االتجاه الزمنى العام لالستثمارات القومية الخاصة خالل فترة الدراسة، بالمعادلة رقـم              وبتق

بمقـدار  % ١يتبين أنها أخذت إتجاها عاما متزايدا ومعنوى إحصائيا عنـد مـستوى             ) ١(في جدول رقم    ) ٤(
مـن متوسـط قيمـة      سـنويا   % ١٠,٩٨ مليار جنيه وبمعدل نمو بلـغ نحـو          ١٣,٠٩زيادة سنوى بلغ نحو     

  .مليار جنيه١١٩,٢٤البالغ نحو ) ٢٠١٨-٢٠٠٠(االستثمارات القومية خالل فترة الدراسة 
 )x5(االستثمارات القومية بالقطاع العام  - ب

بالملحق أن االستثمارات القومية بالقطاع العام أخذت فـي التذبـذب           ) ٢(يستدل من بيانات جدول رقم      
 مليـار جنيـه     ٣١,٣٧ حوالي، حيث بلغ حدها األدنى      )٢٠١٨-٢٠٠٠(صعودا وهبوطًا خالل فترة الدراسة      

 االسـتثمارات القوميـة، وبمعـدل نمـو بـين عـامى       إجمـالي من % ٤٩,٣ حواليباالسعار الجارية تمثل    
 مليار جنيه تمثل نحو     ٤٠٤,٧٢٨ نحو   ٢٠١٨، بينما بلغ حدها االقصى عام       %٦,٥- بلغ نحو    ٢٠٠٠/٢٠٠١
  %.٣٤,٥٣ بلغ نحو ٢٠١٧/٢٠١٨ القومية وبمعدل نمو بين عامي  االستثماراتإجماليمن % ٥٦,١٢

، )٢٠١٨-٢٠٠٠(وبتقدير معادلة االتجاه الزمنى العام لالستثمارات القوميـة العامـة خـالل الفتـرة               
يتبين أنها أخذت إتجاها عاما متزايدا ومعنوى إحصائيا عنـد مـستوى            ) ٢(في جدول رقم    ) ٥(بالمعادلة رقم   

سنويا من متوسط قيمة    % ١١,٥٠مليار جنيه وبمعدل نمو بلغ قرابة       ١٢,٢١ة سنوى بلغ نحو     بمقدار زياد % ١
  . مليار جنيه باالسعار الجارية١٠٦,١٤االستثمارات القومية خالل فترة الدراسة البالغ نحو 

   المصرى الزراعيت االتجاه الزمنى العام  لكل من االستثمار معادالتقدير ) ١(جدول رقم 
   اإلجمالي الخاص والعام إلى الزراعيونسبة كل من االستثمار  ) اإلجماليلعام وا. الخاص(

  )٢٠١٨-٢٠٠٠(خالل الفترة 
رقم 

  معادلة االتجاه الزمنى العام   البيان  المعادلة
 المتوسط

R-2 Fالمقدرة   
 والمعنوية

معدل 
النمو 
  %السنوي

  االستثمار الزراعي الخاص  ١
  )بالمليار جنيه(

   هس ٠,٣١٥+٣,١٣٣ = ه^ص
)   ٥,١٤  )**١٠,٦٤٧(  ٠,٣٧  ٦,١٣  **)٣,٢٦ (**)٣,١٤  

  االستثمار الزراعي العام  ٢
  )بالمليار جنيه(

   هس ٠,١١٥+٢,٥٤ = ه^ص
)       ٣,١٥  )**٩,١٢٦(  ٠,٣١  ٣,٦٥  **)٣,٠٢  ( **)٦,٠٨  

  إجمالي االستثمار الزراعي   ٣
  )بالمليار جنيه(

   هس ٠,٤١٤+٥,٩٨ = ه^ص
)        ٤,١٦  )**١٠,٧٥٤(  ٠,٣٥  ٩,٧٨  **)٣,٢٨ ( **)٤,٣٥  

االستثمارات القومية للقطاع   ٤
  )بالمليار جنيه( الخاص

   هس ١٣,٠٩+٥,١٤١-  = ه^ص
)   -١٠,٩٨  )**٢٧٦,٧٢٣(  ٠,٩٩  ١١٩,٢٩  **)١٦,٦٣٥) (٠,٦٣٣  

  االستثمار القومي للقطاع العام  ٥
  )بالمليار جنيه(

   هس ١٢,٢١+٩,٨٢٥- =ه^ص
)       -١١,٥٠  )**٤٣,٥٨٦(  ٠,٨١  ١٠٦,١٤  **)٦,٦٠٢ (٠)٠,٥٣٥  

  إجمالي االستثمار القومية  ٦
  ) بالمليار جنيه(

   هس ٢٥,٢٨+١٤,٨٦- =ه^ص
)        -١١,٢٢  )**١٢٩,٧١٢(  ٠,٨٩  ٢٢٥,٣٨  **)١١,٨٢(٠ )٠,٦٨٠  

  .تشير إلى عدم المعنوية) ٠(، ٠,٠٥تشير إلى المعنوية عند (*) ، ٠,٠١تشير إلى المعنوية عند (**)  :حيث
   .١٠٠×)متوسط الظاهرة ÷ السنويمقدار التغير = السنوي       معدل النمو  

  .بالملحق) ٢(، )١(جمعت وحسبت من بيانات جدولى رقم  :المصدر
  

  االستثمارات القوميةإجمالي -  ج
االستثمارات القومية أخذت في التذبذب صعودا وهبوطًـا         إجماليأن  بالملحق  ) ٢(تشير بيانات جدول رقم     

 مليـار جنيـه   ٦٣,٥٨ حـوالي ، حيث ترواحت بين حد أدني بلـغ   )٢٠١٨-٢٠٠٠ (فترة الدراسة على مدى   



٨٤٥ دراسة اقتصادية لالستثمارات الزراعية ومؤشرات كفاءتها في مصر
، بينما بلغ حدها األقـصي      ١,٣- نحو   ٢٠٠١،  ٢٠٠٠بمعدل نمو بين عامي     ، و ٢٠٠١ باألسعار الجارية عام  

 %.٤٠,٢١نحو بلغ  ٢٠١٨، ٢٠١٧ مليار جنيه، بمعدل نمو بين عامي ٧٢١,١٣ نحو ٢٠١٨عام 
، بالمعادلة رقـم  )٢٠١٨-٢٠٠٠(لة االتجاه الزمنى العام لالستثمارات القومية خالل الفترة    وبتقدير معاد 

بمقـدار  % ١يتبين أنها أخذت إتجاها عاما متزايدا ومعنوى إحصائيا عنـد مـستوى             ) ٢(في جدول رقم    ) ٦(
 إجمـالي ط قيمـة  سنويا من متوس  % ١١,٢٢ مليار جنيه وبمعدل نمو بلغ قرابة        ٢٥,٢٨زيادة سنوى بلغ نحو     

 . مليار جنيه٢٢٥,٣٨البالغ نحو ) ٢٠١٨-٢٠٠٠(االستثمارات القومية خالل فترة الدراسة 
 ويشمل اآلتي) ٢٠١٨-٢٠٠٠( في مصر خالل الفترة الزراعيتطور الناتج المحلى  -٣

  الخاصالزراعيالناتج المحلى   - أ
 صـعودا  التذبـذب  فـي  أخذ الخاص الزراعيالمحلى   الناتج بالملحق أن ) ٣ (رقم جدول بيانات تشير

 جنيـه  مليـار  ٥٢,٦٤ حـوالي  بلغ أدني حد بين ترواح حيث ،)٢٠١٨-٢٠٠٠ (الدراسة فترة وهبوطًا خالل 
 ٥٢,٨٤٥ البالغ نحو    الزراعي الناتج المحلى    إجماليمن  % ٩٩,٦ حواليتمثل   ،٢٠٠٠ عام الجارية باألسعار

ويمثـل نحـو     جنيـه،  مليـار ٤٩٧,٧٣٤ نحو ٢٠١٨ عام األقصي حدها بلغ بينما مليار جنيه في نفس العام،    
 عـامي  مليار جنيه وبمعدل نمـو بـين      ٤٩,٠٩٨ حوالي البالغ   الزراعي الناتج المحلى    إجماليمن   %٩٩,٩٣
  %.٢٥بلغ نحو ٢٠١٨ ،٢٠١٧

 ،)٢٠١٨-٢٠٠٠ (الفتـرة  خـالل  الخاص الزراعيالمحلى   للناتج العام الزمنى االتجاه معادلة وبتقدير
 مـستوى  عنـد  إحصائيا ومعنوى متزايدا عاما إتجاها أخذت أنها يتبين) ٢ (رقم جدول في )٧ (رقم بالمعادلة

 متوسـط  مـن  سنويا% ١١,٦٠ قرابة بلغ نمو وبمعدل جنيه مليار ٢٠,٠٥ نحو بلغ سنوى زيادة بمقدار% ١
 .جنيه ارملي ١٧٢,٨٥ نحو البالغ) ٢٠١٨-٢٠٠٠ (الدراسة فترة خالل الخاص الزراعيالمحلى  الناتج قيمة

  العامالزراعيالناتج المحلى  - ب
 صـعودا  التذبـذب  في أخذ العام الزراعيالمحلى   الناتج بالملحق أن ) ٣ (رقم جدول بيانات يستدل من 

 جنيـه  مليـار  ٠,٠١٨ حـوالي  بلغ أدني حد بين ترواح حيث ،)٢٠١٨-٢٠٠٠ (الدراسة فترة خالل وهبوطًا
 ٩٩,٩٥٢ البالغ نحو    الزراعي المحلى الناتج إجمالي من% ٠,٠٢ حوالي تمثل ،٢٠٠٧ عام الجارية باألسعار

 األقـصي  حدها بلغ ، بينما %٨٧-بلغ نحو  ٢٠٠٧ ،٢٠٠٦ عامي بين وبمعدل نمو  مليار جنيه في نفس العام،    
 حـوالي  البـالغ    الزراعـي  المحلى الناتج إجمالي من% ٠,١ نمو بمعدل جنيه، مليار ٠,٤٠ نحو ٢٠١٧ عام

  %.٦٨,١نحو  بلغ٢٠١٧ ،٢٠١٦ عامي بين وبمعدل نمو نفس العام مليار جنيه في ٣٩٨,٥٣٩
 ،)٢٠١٨-٢٠٠٠ (فترة الدراسة  خالل العام الزراعيالمحلى   للناتج العام الزمنى االتجاه معادلة وبتقدير

 مـستوى  عنـد  إحصائيا ومعنوى متزايدا عاما إتجاها أنها أخذت  يتبين) ٢ (رقم جدول في) ٨ (رقم بالمعادلة
 ).٢٠١٨-٢٠٠٠ (الدراسة فترة خالل جنيه مليار ٠,٠١١ نحو بلغ سنوى زيادة اربمقد% ٥
   الزراعي الناتج المحلى إجمالي -ج

وهبوطًـا   صـعودا  التذبذب في أخذ الزراعيالمحلى   الناتج أن  بالملحق )٣ (رقم جدول بيانات تشير
 باألسـعار  جنيـه  مليار ٥٢,٦٤ حوالي بلغ أدني حد بين ترواح حيث ،)٢٠١٨-٢٠٠٠ (الدراسة فترة خالل

 عـامي  وبمعدل نمو بين  جنيه، مليار ٤٩٨,٠٩٨ نحو ٢٠١٨ عام األقصي حده بلغ بينما ،٢٠٠٠ عام الجارية
  %.٢٥بلغ نحو ٢٠١٨ ،٢٠١٧

-٢٠٠٠ (فتـرة الدراسـة    خالل الزراعيالمحلى    الناتج جماليإل العام الزمنى االتجاه معادلة وبتقدير
 عنـد  إحصائيا ومعنوى متزايدا عاما إتجاها أخذت أنها يتضح) ٢ (رقم جدول في) ٩ (رقم بالمعادلة ،)٢٠١٨
 مـن  سـنويا % ١١,٦٠ قرابة بلغ نمو وبمعدل جنيه مليار ١٧,٩٧ نحو  بلغ سنوى زيادة بمقدار% ١ مستوى
  .جنيه مليار ١٧٢,٩٨ نحو البالغ) ٢٠١٨-٢٠٠٠ (الدراسة فترة خالل الزراعيالمحلى  الناتج قيمة متوسط
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٨٤٦ دراسة اقتصادية لالستثمارات الزراعية ومؤشرات كفاءتها في مصر
 للقطاع الخاص، الناتج الزراعيمعادالت االتجاه الزمنى العام لكل من الناتج المحلى تقدير ) ٢(جدول رقم 

الخاص، العام  (اإلجمالي والناتج المحلى الزراعي الناتج إجمالي للقطاع العام، والزراعيالمحلى 
  )٢٠١٨-٢٠٠٠( في مصر خالل الفترة )اإلجماليو

رقم 
 R-2 المتوسط  ة االتجاه الزمنى العاممعادل  البيان  المعادلة

F  
المقدرة 
 والمعنوية

معدل 
النمو 
  %السنوي

الناتج المحلى الزراعي للقطاع   ٧
  )بالمليار جنيه(الخاص

  هس ٢٠,٠٥+١٧,٦٥- =ه^ص
)-١١,٦٠  )**١٤٤,٠٠(  ٠,٩٨  ١٧٢,٨٥  **)١٢,٠٤١) (١,٠٣٥  

الناتج المحلى الزراعي للقطاع   ٨
  )بالمليار جنيه(العام

  هس ٠,٠١١+٠,٠٥٣ =ه^ص
)٨,٢١  )*٤,٢٢٧(  ٠,١٢  ٠,١٣٤  *)٢,٠٥٦  (٠ )١,١٠٣  

  إجمالي الناتج الزراعي  ٩
  )بالمليار جنيه(

  هس١٧,٩٦٧+١٥,٧٦١-=ه^ص
)-١١,٦٠  )**١٤٤,٤٥٦(  ٠,٩٨  ١٧٢,٩٨  **)١٢,٠١٩(٠ )١,٠٣  

الناتج المحلى اإلجمالي للقطاع   ١٠
  )بالمليار جنيه(الخاص

  هس١٣٠,٠١+٣٠٨,٠٧-=ه^ص
)-١٤,٠٢  )**٩٧,٦٥(  ٠,٩٥  ٩٢٧,٠٦  **)١٥,٨٥٣() ٠,٥٧٥  

الناتج المحلى اإلجمالي للقطاع   ١١
  )بالمليار جنيه( العام

  هس ١٠,٢٩٩+٨,٢٨٩- =ه^ص
)-١٢,٣٣  )**٣٣٧,٢(  ٠,٩٩٩  ٤٧٣,٦١  **)٦,٠٥٩  (٠ )٠,٤٥١  

  الناتج المحلى اإلجمالي  ١٢
  )بالمليار جنيه(

  هس٢٢,١٨٩+١٢,٩٥٧-=ه^ص
)-١٣,٤٤  )**١٦٧,٤٤٥(  ٠,٩٩٦  ١٤٠٠,٦٧  **)١١,٠٧٤(٠ )٠,٥٩٧  

  .تشير إلى عدم المعنوية) ٠(٠,٠٥تشير إلى المعنوية عند  (*) ٠,٠١تشير إلى المعنوية عند (**) : حيث
  .بالملحق) ٤(، )٣(جمعت وحسبت من بيانات جدولى رقم  :المصدر

  

 ويشمل اآلتي) ٢٠١٨-٢٠٠٠(في مصر خالل الفترة ) بتكلفة عوامل االنتاج(القوميتطور الناتج المحلى  -٤
  للقطاع الخاصالقوميالناتج المحلى   - أ

 وهبوطًا خالل  صعودا التذبذب في أخذ الخاص القوميالمحلى   الناتج أن  بالملحق )٤ (رقم جدول بيانات تشير
 الجارية باألسعار جنيه مليار ٢١٨,٨٤ حوالي بلغ أدني حد بين ترواح حيث ،)٢٠١٧-٢٠٠٠ (الدراسة فترة
مليار جنيه في نفس    ٣١٥,٦٧ البالغ نحو    القومي الناتج المحلى    إجماليمن  % ٦٩,٣ حوالي تمثل ،٢٠٠٠ عام

 إجمـالي مـن   % ٦٩,٥ حـوالي تمثل   جنيه، مليار ٣٣٠٥,٥٢ نحو ٢٠١٨ عام األقصي حده بلغ بينما العام،
 ،٢٠١٧ عـامي   وبمعدل نمـو بـين      مليار جنيه في نفس العام     ٤٣٣٣,٨٩٨ البالغ نحو    القوميالناتج المحلى   

  %.٢٠,٢٧بلغ نحو ٢٠١٨
-٢٠٠٠(الدراسـة    فتـرة  خـالل  الخـاص  القوميالمحلى   للناتج العام الزمنى االتجاه معادلة وبتقدير

 عند إحصائيا ومعنوى متزايدا عاما إتجاها أخذت أنها يتبين) ٢ (رقم جدول في) ١٠ (رقم بالمعادلة ،)٢٠١٨
 مـن  سنويا% ١٠,٩٨ قرابة بلغ نمو وبمعدل جنيه رمليا ١٣٠,٠١ نحو بلغ سنوى زيادة بمقدار% ١ مستوى
 مليـار  ٩٢٧,٠٦ نحو البالغ) ٢٠١٨-٢٠٠٠ (الدراسة فترة خالل الخاص القوميالمحلى   الناتج قيمة متوسط

  .جنيه
  للقطاع العام القوميالناتج المحلى   - ب

ـ  أخـذ   للقطاع العام  القومي المحلى الناتج بالملحق أن ) ٤ (رقم جدول بيانات يتضح من   التذبـذب  يف
 مليـار  ٩٦,٨٣ حوالي بلغ أدني حد بين ترواح حيث ،)٢٠١٨-٢٠٠٠ (الدراسة فترة خالل وهبوطًا صعودا

 حـدها  بلغ ، بينما القومي المحلى الناتج إجمالي من% ٣٠,٧ حوالي تمثل ،٢٠٠٠ عام الجارية باألسعار جنيه
ـ  من %٣٠,٧جنيه، تمثل نحو     مليار١٣٢٨,٣٨ نحو ٢٠١٨ عام األقصي  القـومي  المحلـى  النـاتج  اليإجم

  %.٤٥,٩نحو ٢٠١٨ ،٢٠١٧ عامي بين وبمعدل نمو
 ،)٢٠١٨-٢٠٠٠ (فتـرة  خـالل  العـام  الزراعـي المحلى   للناتج العام الزمنى االتجاه معادلة وبتقدير

 مـستوى  عند إحصائيا ومعنوى متزايدا عاما إتجاها أخذت أنها يتبين) ٢ (رقم جدول في) ١١ (رقم بالمعادلة



٨٤٧ دراسة اقتصادية لالستثمارات الزراعية ومؤشرات كفاءتها في مصر
 متوسـط  من سنويا% ١٢,٣٣ قرابة بلغ نمو وبمعدل جنيه مليار ١٠,٢٩٩ نحو بلغ سنوى زيادة بمقدار% ١

  .جنيه مليار٤٧٣,٦١ نحو البالغ) ٢٠١٨-٢٠٠٠ (الدراسة فترة خالل العام القوميالمحلى  الناتج قيمة
   القومي الناتج المحلى إجمالي -ج

وهبوطًـا   صعودا التذبذب في أخذ القوميالمحلى    الناتج يإجمالبالملحق أن   ) ٤ (رقم جدول بيانات يستدل من 
 جنيه باألسعار  مليار ٣١٥,٦٧ حوالي بلغ أدني حد بين ترواحت حيث ،)٢٠١٨-٢٠٠٠ (الدراسة فترة خالل

 وبمعـدل نمـو بـين     جنيه، مليار٤٣٣٣,٩ بلغ نحو  ٢٠١٨ عام األقصي حدها بلغ بينما ،٢٠٠٠ عام الجارية
  %.٢٧,١١نحو ٢٠١٨ ،٢٠١٧ عامي

 رقم بالمعادلة ،)٢٠١٨-٢٠٠٠ (فترة خالل القوميالمحلى   للناتج العام الزمنى االتجاه معادلة وبتقدير
 بمقـدار % ١ مـستوى  عند إحصائيا ومعنوى متزايدا عاما إتجاها أخذت أنها يتبين) ٢ (رقم جدول في) ١٢(

 النـاتج  قيمـة  متوسـط  من سنويا% ١٣,٤٤ قرابة بلغ نمو وبمعدل جنيه مليار ٢٢,١٩ نحو بلغ سنوى زيادة
  .جنيه مليار ١٤٠٠,٦٧ نحو البالغ) ٢٠١٨-٢٠٠٠ (الدراسة فترة خالل الزراعيالمحلى 

  : في مصرالزراعيمؤشرات كفاءة أداء االستثمار : ثانيا
للوقوف على مدى كفاءة االستثمارات الزراعية في مصر خالل فترة الدراسة فإنه يتم استخدام بعض 

  :التالية لقياس هذه الكفاءةالمؤشرات 
   :الزراعيمعدل االستثمار  -١

 الخاص أقل من الواحـد الـصحيح        الزراعي معدل االستثمار     متوسط أن) ٣(وتشير بيانات الجدول رقم     
-٢٠٠٠( بالقطاع الخاص خالل فترة الدراسـة        الزراعيوهذا يبين كفاءة االستثمار      ٠,٠٤٦ حواليحيث بلغ   

، ٢٠٠٢ عـام    ٠,١٠١ حوالي وحد أقصى    ٢٠١٢ عام   ٠,٠١٤  أدنى يبلغ نحو    حد ، وهو يتراوح بين   )٢٠١٨
  . خالل فترة الدراسة٠,٠٤٦ حوالي عن المتوسط البالغ ٠,٠٢٥وبإنحراف معيارى يقدر بنحو 

فإن بيانـات  ) ٢٠١٨-٢٠٠٠(وبالنسبة لكفاءة االستثمارات الزراعية في القطاع العام خالل فترة الدراسة  
بلـغ  حيـث  معدل االستثمارات الزراعية العامة أكبر من الواحد الصحيح  متوسط  أن  توضح  ) ٣(الجدول رقم   

 عن المتوسـط وقـد تـراوح معـدل االسـتثمارات      ٤٣,٠٤٣ حوالي وبانحراف معيارى يقدر ب٥٦,٥١نحو  
 عـام  ١٣٥,٧١٤ حوالي وحد أقصى بلغ ٢٠٠١ عام ١٣,٣٧الزراعية في القطاع العام بين حد أدنى بلغ نحو  

  .شير إلى عدم كفاءتها خالل فترة الدراسة مما ي٢٠٠٨
، فإنه يتـضح مـن      )٢٠١٨-٢٠٠٠(ة خالل نفس الفترة     اإلجماليوبدراسة كفاءة االستثمارات الزراعية     

 حيثة أقل كثيراً من الواحد الصحيح       اإلجماليمعدل االستثمارات الزراعية    متوسط  أن  ) ٣(بيانات الجدول رقم    
متوسط، وتراوح معدل االستثمارات الزراعية     ال عن   ٠,٠٤٣ بلع قرابة     وبانحراف معيارى  ٠,٠٧٧ حواليبلغ  

، ممـا يـشير   ٢٠٠٢ عام ٠,١٦٤ وحد أقصى بلغ قرابة ٢٠١٢ عام   ٠,٠٢٨ة بين حد أدنى بلغ نحو       اإلجمالي
  . إلى كفاءتها خالل فترة الدراسة

 معدل العائد على االستثمار -٢
 تبين مـن بيانـات      ،)٢٠١٨-٢٠٠٠( خالل الفترة     االستثمارات الزراعية للقطاع الخاص    ءةوبدراسة كفا 

 مليار جنيـه    ٢٨,٤٨ حوالي الزراعية للقطاع الخاص بلغ      اتأن متوسط العائد على االستثمار    ) ٣(رقم  جدول  
يتراوح بين حد     عن المتوسط المذكور خالل تلك الفترة المدروسة،       ١٥,٨١٨ حواليوبإنحراف معيارى يقدر ب   

 مليار جنيه، وبالنـسبة  ٢٠١٢ عام ٦٩,٩٣  وحد أقصى بلغ نحو   ٢٠٠٢عام  ه  مليار جني  ٩,٨٩أدنى بلغ نحو    
ة ء للقطاع الخاص تبين أنه أكبر من الواحد الصحيح مما يدل على كفا            الزراعيلعائد على االستثمار    متوسط ا ل

 الزراعيـة   اتوبدراسة متوسط العائد علـى االسـتثمار      .  الخاص الزراعياالستثمارات الزراعية في القطاع     
أن متوسط العائد علـى االسـتثمارات الزراعيـة         ) ٣(تشير بيانات جدول    ،  لقطاع العام خالل فترة الدراسة    ل
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٨٤٨ دراسة اقتصادية لالستثمارات الزراعية ومؤشرات كفاءتها في مصر
 عن المتوسط المذكور خالل     ٠,٠٢٣ مليار جنيه وبإنحراف معيارى بلغ نحو        ٠,٠٣٣ حواليللقطاع العام بلغ    

يح، ويشير ذلك إلى عدم كفـاءة  فترة الدراسة، ويتضح من بيانات الجدول أن هذا المعدل أقل من الواحد الصح  
 العام، وأن العائد على االستثمارات الزراعية للقطاع العام يتذبذب من سنة إلى             الزراعياالستثمار في القطاع    

 ٠,٠٧٥ حـوالي بلـغ    وحد أقصى    ٢٠٠٨عام  مليار جنيه    ٠,٠٠٧أخري وأنه تراوح بين حد أدنى بلغ نحو         
  .٢٠٠١مليار جنيه عام 

عائد على االستثمارات الزراعية الخاصة أفضل من نظيره في القطاع العام خـالل             مما سبق يتضح أن ال    
نفس فترة الدراسة، وبخصوص تذبذب العائد على االستثمارات الزراعية للقطاع الخاص والعام من عام آلخر               

سـعار  خالل فترة الدراسة فيرجع ذلك إلى تقلبات تكاليف مستلزمات االنتاج والعمالة وإيجـار االراضـي وأ               
  .المنتج الزراعي النهائى من سنة ألخرى خالل فترة الدراسة

 الزراعي القطاع   إجماليأن متوسط العائد على االستثمارات الزراعية في        ) ٣(وقد تبين من نفس الجدول      
 عن المتوسط المذكور    ٨,٣٩٤ مليار جنيه وبإنحراف معيارى بلغ نحو        ١٦,٨٩ حواليخالل فترة الدراسة بلغ     

 الدراسة، ويتضح من بيانات الجدول أن المعدل أكبر من الواحد الصحيح مما يـدل علـى كفـاءة                   خالل فترة 
 يتذبذب من سنة إلى أخرى وأنه تـراوح  ةاإلجمالي ، وأن العائد على االستثمارات الزراعية    الزراعياالستثمار  

، وذلـك  ٢٠١٢ مليار جنيـه عـام   ٣٥,١٤٩ وحد أقصى بلغ نحو ٢٠٠٠ عام ٦,٤٩٧بين حد أدنى بلغ نحو     
  . لتذبذب أسعار المدخالت المتمثلة في التكاليف الثابتة والمتغيرة والمخرجات المتمثلة في المنتج النهائى

لالستثمار العائد على االستثمار ومعامل التوطن  ،الزراعيكل من معدل االستثمار تطور ) ٣(جدول رقم 
  )٢٠١٨-٢٠٠٠(فترة ال في مصر خالل الزراعي

  إجمالي  العام  الخاص  اإلجمالية  العام  الخاص  اإلجمالية  العام  الخاص  السنوات  معامل التوطن لالستثمارات الزراعية  العائد على االستثمارات  االستثمار الزراعيمعدل 
٠,٧٥٤  ٤,٣٨١  ٠,٥٤١  ٦,٤٩٧  ٠,٠٦٥  ١٣,٠٩  ٠,١٥٤  ١٥,٣٧  ٠,٠٧٦  ٢٠٠٠  
٠,٧٧٩  ٤٤,٢١٧  ٠,٦٨٨  ٦,٧١٨  ٠,٠٧٥  ١٠,٣٣  ٠,١٤٩  ١٣,٣٧  ٠,٠٩٧  ٢٠٠١  
٠,٨٦٣  ٢٢٩,١٥٢  ٠,٧٤٠  ٦,٠٨٤  ٠,٠١٥  ٩,٨٩  ٠,١٦٤  ٦٧,٢٢  ٠,١٠١  ٢٠٠٢  
٠,٥٧٥  ٢٦٣,١٨٤  ٠,٣٦٦  ٩,٩٦٨  ٠,٠١٦  ٢٠,٠٤  ٠,١٠٠  ٦٣,١٤  ٠,٠٥٠  ٢٠٠٣  
٠,٦٢٦  ٢٧٢,٤٩٠  ٠,٤٤٣  ٩,١٦٢  ٠,٠١٥  ١٧,٣٠  ٠,١٠٩  ٦٧,١٥  ٠,٠٥٨  ٢٠٠٤  
٠,٥١٨  ٢٧,٥٠٠  ٠,٣٨٠  ١٠,١٤٧  ٠,٠١٧  ١٧,٧٠  ٠,٠٩٩  ٥٨,٧٠  ٠,٠٥٦  ٢٠٠٥  
٠,٤٩٣  ٩٣,٤٠٥  ٠,٣٣٩  ١٠,١٨١  ٠,٠٥٠  ١٥,٥٩  ٠,٠٩٨  ٢٠,٠٠  ٠,٠٦٤  ٢٠٠٦  
٠,٣٥٦  ٦٠,٢٣٠  ٠,٢٤٠  ١٢,٨٢٩  ٠,٠٠٧  ١٨,٦٥  ٠,٠٧٨  ١٣٥,٢٢  ٠,٠٥٤  ٢٠٠٧  
٠,٣٠٦  ٦٤٤,٤٧٣  ٠,١٨٦  ١٤,٠١٠  ٠,٠٠٧  ٢١,٦٥  ٠,٠٧١  ١٣٥,٧١  ٠,٠٤٦  ٢٠٠٨  
٠,٢٥٥  ٤٠٩,٢٦٩  ٠,١٩٦  ١٩,٧٤١  ٠,٠٠٩  ٣٢,٨٨  ٠,٠٥١  ١٠٩,٧٢  ٠,٠٣٠  ٢٠٠٩  
٠,٢٠٨  ٤٠٥,٢٢٧  ٠,١٣٧  ٢٣,٨٧٢  ٠,٠١  ٤١,٦٤  ٠,٠٤٢  ٩٩,٢٤  ٠,٠٢٤  ٢٠١٠  
٠,٢٠٦  ٥٦١,٧٢١  ٠,١٠٨  ٢٧,٨٢٥  ٠,٠١٠  ٥٣,٤٤  ٠,٠٣٦  ٩٩,٢٧  ٠,٠١٩  ٢٠١١  
٠,١٩٦  ١٣٩,٤٠٣  ٠,١٠١  ٣٥,١٤٩  ٠,٠٤٧  ٦٩,٩٣  ٠,٠٢٨  ٢١,٢١  ٠,٠١٤  ٢٠١٢  
٠,٣١٦  ١٤٥,٥٣٨  ٠,٢١٧  ٢٥,٠١٨  ٠,٠٤٩  ٣٨,٥٧  ٠,٠٤٠  ٢٠,٣٥  ٠,٠٢٦  ٢٠١٣  
٠,٣٩٦  ١٧٦,٦٠  ٠,٢٧٧  ٢٠,٧٧٠  ٠,٠٤١  ٣٢,٢٦  ٠,٠٤٨  ٢٤,٣٩  ٠,٠٣١  ٢٠١٤  
٠,٣٥٩  ١٥٣,١١٣  ٠,٢٥٥  ٢٠,٤٩٨  ٠,٠٣٨  ٣٣,٥٠  ٠,٠٤٩  ٢٦,٠٧  ٠,٠٣٠  ٢٠١٥  
٠,٣٥٣  ١١٢,١١٣  ٠,٢٨٧  ١٩,٣٣٦  ٠,٠٤٥  ٢٨,٣٥  ٠,٠٥٢  ٢٢,٣٥  ٠,٠٣٥  ٢٠١٦  
٠,٢٨٨  ٤٦,٢٧٠  ٠,٣٣٢  ٢٢,٩٨٥  ٠,٠٦٥  ٣٥,٢٣  ٠,٠٤٤  ١٥,٢٩  ٠,٠٢٨  ٢٠١٧  
٠,٢٩٨  ٧٨,٤٥٧  ٠,٣٠٥  ٢٠,١٧  ٠,٠٤٢  ٣١,١١  ٠,٠٥  ٢٣,٩٠  ٠,٠٣٠  ٢٠١٨  
  ٠,٤٢٩  ٢٠٣,٥١٣  ٠,٣٢٣  ١٦,٨٩  ٠,٠٣٣  ٢٨,٤٨  ٠,٠٧٧  ٥٦,٥١  ٠,٠٤٦  المتوسط
  .بالملحق) ٤(، )٣(، )٢(، )١(حسبت من بيانات الجداول  :المصدر

     

 معامل التوطن  -٣
ل فتـرة الدراسـة   وبدراسة قيمة معامل التوطن لالستثمارات الزراعية في مصر للقطاع الخـاص خـال   

أن متوسط معامل التوطن لالستثمارات الزراعية للقطاع       ) ٣(جدول رقم   ال من بيانات     يتضح )٢٠١٨-٢٠٠٠(



٨٤٩ دراسة اقتصادية لالستثمارات الزراعية ومؤشرات كفاءتها في مصر
 عن المتوسـط خـالل فتـرة        ٠,١٨٢ حوالي مليار جنيه وبإنحراف معيارى يقدر ب      ٠,٣٢ حواليالخاص بلغ   

 مليـار جنيـه   ٠,٧٤أقصى بلغ نحو  وحد ٢٠١٢  عام   ٠,٠١٠الدراسة ، وأنه يتراوح بين حد أدنى بلغ نحو          
، وقد تبين أن هذا المعدل أقل من الواحد الصحيح مما يدل على كفاءة االستثمارات الموجـه إلـى     ٢٠٠٢عام  

  . الخاصالزراعيالقطاع 
 ، يتـضح  وبدراسة قيمة معامل التوطن لالستثمارات الزراعية في مصر للقطاع العام خالل فترة الدراسة            

 حـوالي أن متوسط معامل التوطن لالستثمارات الزراعية للقطـاع العـام بلـغ             ) ٣ ( رقم جدولالمن بيانات   
 عن المتوسط خالل فتـرة الدراسـة وأنـه          ١٩٧,٥٠٨ مليار جنيه وبإنحراف معيارى يقدر بنحو        ٢٠٣,٥١٣

 مليار جنيـه  ٦٤٤,٤٧٣ حوالي وحد أقصى بلغ ٢٠٠٠عام مليار جنيه  ٤,٣٨١يتراوح بين حد أدنى بلغ نحو     
، ويستدل من ذلك أن معامل التوطن لالستثمارات الزراعية في مصر للقطاع العام خـالل فتـرة                 ٢٠٠٨ عام

  . العامالزراعي مما يدل على عدم كفاءة االستثمار في القطاع  الصحيحالدراسة أكبر من الواحد
 بيانـات   مـن ، يتـضح الستثمارات الزراعية خالل فترة الدراسة   ا جماليوبدراسة قيمة معامل التوطن إل    

الستثمارات الزراعية في مصر خالل فترة الدراسة بلغ         ا جماليإلأن متوسط معامل التوطن     ) ٣(جدول رقم   ال
، وقد تبين أن هذا     ٢٠٠٢ مليار جنيه عام     ٠,٨٦٣ حوالي مليار جنيه وبإنحراف معيارى يقدر ب      ٠,٤٢٩ حوالي

علـى  كما يدل   ،  الزراعي القطاع   إجمالي المعدل أقل من الواحد الصحيح ويذل ذلك على كفاءة االستثمار في          
قامة مشروعات أكثر من غيره من القطاعـات وعلـى قدرتـه علـى             ا المصرى على    الزراعيقدرة القطاع   

  .توظيف استثماراته فى المشروعات
  الزراعي القطاع جماليإل) معامل التوظيف(معامل التكثيف الراسمالى  -٤

يتضح أن هـذا المعامـل      ) ٤( في الجدول رقم     زراعيالوباستعراض تطور معامل التوظيف في القطاع       
وحـد أقـصى يبلـغ  نحـو     ٢٠١٢الف عامـل فـى عـام    /مليون جينه ٠,٨٣٩يتراوح بين حد أدنى بلغ نحو     

الف عامل خـالل  /مليون جنيه  ١,٦٥٩وبمتوسط سنوى بلغ نحو   ٢٠١٨الف عامل في عام     /مليون جنيه ٣,٤٦٩
            المال أى أن قطاع الزراعة كثيف استخدام راس المالفترة الدراسة، ويشير ذلك إلى كثافة استخدم رأس

 مضاعف االستثمار  -٥
   الخاصالزراعيمضاعف االستثمار للقطاع  )  أ(

 الخاص أخذ في التذبذب صـعودا    الزراعيأن مضاعف االستثمار للقطاع     ) ٤(وتشير بيانات الجدول رقم     
    ٢٠١٧ عـام   ١٣٢٥,٠١٧حـوالي لـغ    وحـد أقـصي يب     ٢٠٠٨عام  ٩٧,٤-وهبوطًا بين حد أدنى يبلغ نحو       

 مليون جنيه خالل فترة الدراسة، أى أنه كلما تغير االستثمار في القطـاع              ٦٩,٥١٢وبمتوسط سنوى بلغ نحو     
  . مليون جنيه٦٩,٥١٢حوالي الخاص بوحدة واحدة تغيرت قيمة الناتج في هذا القطاع بالزراعي

   العامالزراعيمضاعف االستثمار للقطاع  )  ب(
 العام أخذ في التذبذب صعودا      الزراعيأن مضاعف االستثمار للقطاع     ) ٤(ات الجدول رقم    يتضح من بيان  

 وبمتوسـط  ٢٠١٦ عام ٠,٩٢١ حوالي وحد أقصي يبلغ ٢٠٠٦ عام ٠,٢٣٢-وهبوطًا بين حد أدنى يبلغ نحو   
 بوحـدة    العـام  الزراعي خالل فترة الدراسة، أى أنه كلما تغير االستثمار في القطاع            ٠,٠٥٤سنوى بلغ نحو    

  . مليون جنيه٠,٠٥٤حواليواحدة تغيرت قيمة الناتج في هذا القطاع ب
    اإلجمالي الزراعيمضاعف االستثمار ) ج(

 يأخذ فـي التذبـذب صـعودا        اإلجمالي الزراعيأن مضاعف االستثمار    ) ٤(وتشير بيانات الجدول رقم     
ـ  وحد أقصي يبلغ     ٢٠١٠عام  ٢١٤,٣٢٨-وهبوطًا بين حد أدنى يبلغ نحو        . ٢٠١١ عـام    ٣٢٠,٧٥٨ واليح

 الزراعـي  مليون جنيه خالل فترة الدراسة، أى أنه كلما تغير االسـتثمار  ١٢,٠٥٨وبمتوسط سنوى يبلغ نحو     
، ويتضح مما سـبق  مليون جنيه١٢,٠٥٨ بمقدار   اإلجمالي الزراعي بوحدة واحدة تغيرت قيمة الناتج       اإلجمالي
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٨٥٠ دراسة اقتصادية لالستثمارات الزراعية ومؤشرات كفاءتها في مصر
إتـساق  ) ٢٠١٨-٢٠٠٠( في مصر خالل الفترة      زراعيالعرضه من تطور مختلف معايير كفاءة االستثمار        

 الخاص وانخفـاض كفـاءة االسـتثمار      الزراعيتلك المعايير وأنها تشير جميعها إلى ارتفاع كفاءة االستثمار          
 الزراعـي  وقد يرجع ذلك إلى توافر الدافعية الفردية لالنجاز في حالة االستثمار فـي القطـاع      العام الزراعي

 الخـاص مـن     الزراعي العام، وكذلك عدم معاناة العمل في القطاع         الزراعيالستثمار  الخاص عنه في حالة ا    
  .  العامالزراعيمشاكل البيروقراطية مثل حالة العمل في القطاع 

 القوى العاملة الزراعية إجمالي ،الزراعيكل من معامل التكثيف الراسمالى للقطاع تطور ) ٤(جدول رقم 
  )٢٠١٨-٢٠٠٠(خالل فترة الدراسة مصر الزراعي في ومضاعف االستثمار 

  مضاعف االستثمار الزراعي 
  السنوات  )بالمليون جنيه(

معامل التكثيف 
الراسمالي إلجمالي 

  #القطاع الزراعي

إجمالي القوى 
العاملة الزراعية 

  اإلجمالي  العام  الخاص  ) عاملبالمليون(
٤,٩  ١,٦٦٠  ٢٠٠٠  -  -  -  
٣٥,٢٣٨  ٠,٠٢٢-  ١,٧١٨  ٥,٠  ١,٦٣٩  ٢٠٠١  
٢,٣٦٦  ٠,١٩٩-  ٥,٨٨٥  ٥,٠  ١,٩١٩  ٢٠٠٢  
١,٧٠٩-  ٠,٠٠٨  ٢,٠١٠-  ٥,١  ١,٢٥٥  ٢٠٠٣  
٤,٦٩٨  ٠,٠٠٦  ٦,٦٤٥  ٥,١  ١,٤٨٢  ٢٠٠٤  
٤٣,٤٤٦-  ٠,٠٠٣-  ٢٤,١٥٢  ٥,٢  ١,٤٢٧  ٢٠٠٥  
١٠,٥٧٩  ٠,٢٣٢-  ٦,٥٥٤  ٥,٢  ١,٥٤٧  ٢٠٠٦  
٧١,٣٧٩-  ٠,٣٣٣  ١٥٩,٤٨٢  ٥,٣  ١,٤٧٠  ٢٠٠٧  
٤٦,٦٣٨  ٠,٠٠٧  ٩٧,٤٠٠-  ٥,٤  ١,٤٩٥  ٢٠٠٨  
١٨,٤٦٥-  ٠,٠٣٧-  ٢٠,٢٥١-  ٥,٦  ١,٢٢٥  ٢٠٠٩  
٢١٤,٣٢٨-  ٠,٠٣٠  ١٠٠,٨٩٨-  ٦,٩  ٠,٩٧٧  ٢٠١٠  
٣٢٠,٧٥٨  ٠,٠١٠  ٩٥,٠٦٥-  ٦,٨  ١,٠٠٥  ٢٠١١  
٠,٩٣٩  ٠,١٥٤-  ١,٧٠٦  ٦,٤  ٠,٨٣٩  ٢٠١٢  
٦,٩٥٨  ٠,٠٦٨  ٧,٦٥٥  ٦,٩  ١,٢١٥  ٢٠١٣  
٩,٧٨٩  ٠,٠٢١  ١٥,٤٩٦  ٦,٨  ١,٧١٠  ٢٠١٤  
١٨,٧٢٧  ٠,٠٢٨  ٤٦,٤٣٩  ٦,٢  ٢,١٦٤  ٢٠١٥  
١٤,٢٧٣  ٠,٩٢١  ١٤,٤٤٠  ٦,٤  ٢,٥٧٧  ٢٠١٦  
٩٣,٩٤٠  ٠,٢٠٣  ١٣٢٥,٠١٧  ٧,١  ٢,٤٤٢  ٢٠١٧  
١٣,٥٣  ٠,٠٢٩  ٢١,١٧  ٧,١٢  ٣,٤٦٩  ٢٠١٨  
  ١٢,٠٥٨  ٠,٠٥٤  ٦٩,٥١٢  ٥,٩١٧  ١,٦٥٩  المتوسط

  ألف عامل/تشير إلى مليون جنيه # : حيث
  .  حقبالمل) ٤(، )٣(، )٢(،)١(جمعت وحسبت من بيانات الجدولين   -١: المصدر

 .الجهاز المركزى للتعبئة العامة واالحصاء، النشرة السنوية المجمعة لبحث القوى العاملة، أعداد مختلفة -٢
  

  الزراعية االستثمارات على المؤثرة االقتصادية العوامل أو المتغيرات ألهم االحصائي التقدير
الزراعية  االستثمارات على ؤثرةالم االقتصادية العوامل أو المتغيرات ألهم وبإجراء التقدير االحصائى   

باستخدام عدد من المحاوالت بهدف الحصول على نموذج يضم عدد من المتغيرات االقتصادية المستقلة التـى       
تتفق مع المنطق االقتصادى واالحصائى بعد استبعاد المتغيرات التى لم تثبت معنويتها عند مستويات المعنوية               

يمكن من خالل التعرف على مدى وجود االرتباط الذاتى من عدمه، حيث             الذى   D.W إلى   اإلضافةالمألوفة، ب 
  .تم إستبعاد المتغيرات التى بينها ارتباط ذاتى

وبتقدير معادالت االنحدار المتعدد المرحلى  للعوامل االقتصادية السابق ذكرها أمكـن التوصـل إلـى                
  : وهى الصورة التاليةأفضل العالقات الدالية في الصورة الخطية من الناحية االحصائية

  ٢س  ٠,٥٦١- ٧س ٠,٣٣٧+ ٥س ١,١٣٦-٦,٤٠٥ = ه^ص
)        -٣,٣٠- (    **)٤,٧٩٢ (**)٤,٧٣٦(**  

  ٠,٩٠٨=  ٢-         ر٦٠,٣٢١=                 ف



٨٥١ دراسة اقتصادية لالستثمارات الزراعية ومؤشرات كفاءتها في مصر
   تشير إلى مقدار االستثمارات الزراعية المقدرة  =ه^ص: حيث

  الفائدة على القروض سعر =  ٥س
   الزراعيإنتاجية العامل=  ٧س
  .المدخرات الزراعية= ٢س

 حيـث   ٠,٠١وتوضح نتائج التقدير االحصائى للدالة السابقة أنها معنوية إحصائيا عند مستوى معنويـة              
  .٦٠,٣٢١ حواليبلغت قيمة ف المحسوبة 

من التغيرات في العوامل السابقة حيـث يـؤدى      % ٩١ حواليكما تشير قيمة معامل التحديد المعدل أن        
كما تؤدى زيادة إنتاجية العامـل      % ١,١٣٦إلى زيادة االستثمارات الزراعية     % ١ الفائدة بنسبة    انخفاض سعر 

% ١وتؤدى زيادة المدخرات بنـسبة      % ٠,٣٣٧إلى زيادة االستثمارات الزراعية بنسبة      % ١ بنسبة   الزراعي
 %٠,٥٦١إلى انخفاض االستثمارات الزراعية بنسبة 

   االستثمارات الزراعية الخاصة في مصر علىةأهم العوامل االقتصادية المؤثر
  : أن أهم المتغيرات االقتصادية المؤثرة في االستثمارات الزراعية الخاصة في مصر هيبحثوقد افترض ال

 .إجمالي الناتج الزراعي القومي -١
 .المدخرات الزراعية الجارية -٢
 إجمالي قيمة القروض الزراعية  -٣
 .سعر صرف الدوالر بالجنية المصري -٤
 .القوى العاملة الزراعية إجمالي -٥
 .سعر الفائدة على القروض الزراعية -٦
 .سنة/إنتاجية العامل الزراعي باأللف جنيه -٧

   )٦( على تدفق االستثماراتةالعوامل المؤثر
توجد عدة عوامل تؤثر في دخول المستثمرين وتشجعهم على الدخول في المشاريع االستثمارية وتدفق                

  :ا يلياالستثمارات من عدمه تتلخص فيم
 توجد عالقة عكسية بين سعر الفائدة وتدفق االستثمارات أو إقبال رجال األعمال على              -:سعر الفائدة  -١

  .القيام بالمشاريع االستثمارية
 تؤثر التغيرات بالزيادة أو النقصان في الدخل القومي على إقبال رجال            -:التغيرات في الدخل القومي    -٢

 .ي المشروعات االستثماريةاألعمال أو عدم إقبالهم على الدخول ف
 . يبحث رجال األعمال دائما عن الطرق والوسائل التكنولوجية الحديثة والمتطورة-:التكنولوجيا  -٣
 إن فرض أو زيادة الضرائب على األرباح يؤدى إلى نقـصانها وهـذا يـؤدى برجـال                  -:الضرائب -٤

 .ىاألعمال إلى تقليل اإلنفاق االستثمار
توجد عالقة عكسية بين تكاليف مستلزمات االنتاج وتدفق االستثمارات أو           -:تكلفة مستلزمات االنتاج   -٥

 .التوسع في االنفاق االستثماري
 . تؤثر الزيادة السكانية على توقعات رجال األعمال بالنسبة لالستثمار-:الزيادة السكانية -٦
 . باألسعار الجاريةاإلجماليقاس باإلنتاج المحلى  وي-:حجم السوق المحلي -٧
 .نمو االقتصادي في الدولةمعدل ال -٨
 .متوسط دخل الفرد -٩

 .عدم التأكد -١٠
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٨٥٢ دراسة اقتصادية لالستثمارات الزراعية ومؤشرات كفاءتها في مصر
   .مشاكل ومعوقات االستثمار الزراعي في مصر

 -:وتتمثل فيما يلي :المعوقات المتعلقة بالنواحي اإلدارية واإلجرائية  -أ 
 . التراخيص المطلوبة إلقامة المشروعات االستثماريةالمسئولة عنتعدد الهيئات والجهات  )١
وتينية التي تواجه المستثمرين نتيجة عـدم إدراك مـواد ونـصوص قـوانين ولـوائح                التعقيدات الر  )٢

 .االستثمار
 .  طول فترة االفراج الجمركي وتعدد أوراقها وتعقيداتها )٣

 :وأهمها المعوقات االقتصادية التي ترتبط بالمناخ االستثماري في الدولة   -ب 
 اإلنتاجيـة المحددات  ) ٣ .رار أسعار الصرف  درجة استق ) ٢.  المحددات الخاصة بالسياسات االقتصادية    )١

المحـددات  ) ٥ .رالعوامل االقتصادية المرتبطة بحرية االسـتيراد والتـصدي       ) ٤ . والتصديرية والتسويقية
استصالح األراضي  التى تحتاج إلى تمويل بدرجة كبيرة مثل مشروعات         التمويلية خاصة في المشروعات     

 ). عقارات–أرض –رهن المشروع ( فير ضمانات كافية روض من البنوك تحتاج إلى توقحيث أن ال
 -:وأهمهاالمعوقات السياسية   -ج  

  عدم الفصل بين العالقات السياسية والعالقات االقتصادية 
  ومن أهمها -:المعوقات اإلعالمية والترويجية   -د 

 .عدم اإلعالن عن الفرص االستثمارية المتاحة ) ١(
 .تثمر ويحتاج إليها في اتخاذ قراره االستثماريعدم توفر البيانات والمعلومات التي تهم المس ) ٢(
 .عدم معرفة المستثمر بالمزايا االستثمارية التي تمنحها الدولة وعدم معرفته بالمناخ االستثماري بها ) ٣(

  معوقات االستثمار المحلي واألجنبي
ادية والماليـة   عدم توفر المناخ االستثماري المالئم والجاذب لرجال األعمال من النواحي األمنية واالقتص            -١

 .التشريعية والسياسيةاالجتماعية واإلدارية وو
  .البيروقراطية والروتين وتعدد الجهات المانحة للتراخيص -٢
 .عدم الشفافية وعدم الوضوح لكل من السياسات النقدية والمالية والتجارية -٣
 .وجود قيود على تحويل أرباح المستثمرين إلى الخارج -٤
 .لوطنية المدربة وغير المكلفةعدم توفر العمالة البشرية ا -٥
 . اجراءات التقاضيءبط -٦
 .أسباب اقتصادية مثل ارتفاع معدل التضخم، وارتفاع معدل البطالة، وزيادة الدين العام، تقلبات سعر الصرف -٧
 .تعدد جهات الرقابة وتعسفها -٨
 المفاجئـة   ارتفاع قيمة كل من الضرائب والرسوم الجمركية والتقدير الجزافي لهما واصـدار القـرارات              -٩

 .بزيادتهما مما يربك الشركات المحلية االجنبية
 .بنوك وصعوبات التمويلالالمشاكل المتعلقة بالتعامل مع  -١٠
 .ارتفاع تكاليف الشحن والتفريغ وصعوبات االفراج عن الواردات -١١
  .ارتفاع سعر الفائدة بالبنوك ال يشجع رجال األعمال على االستثمار األجنبي المباشر وغير المباشر -١٢

  

   الملخص
يهدف البحث إلى التعرف على تطور االستثمارات الزراعية المصرية، والوقوف على أسباب تـدنى              

 والوضـع الـراهن   الزراعي واإلجماليهذه االستثمارات وذلك من خالل دراسة تطور كل من الناتج المحلى           
زراعية والتعـرف علـى كفـاءة       لالستثمارات الزراعية، تطور كل من االستثمارات القومية واالستثمارات ال        

   -:االستثمارات الزراعية في مصر، وشمل البحث ثالثة اجزاء



٨٥٣ دراسة اقتصادية لالستثمارات الزراعية ومؤشرات كفاءتها في مصر
 تناول مؤشرات كفاءتـه     والجزء الثانى  الزراعي الوضع الراهن لهيكل االستثمار      الجزء األول  تناول

 تمت دراسة تطـور كـالً مـن االسـتثمارات           الزراعيفي مصر، وللتعرف على الوضع الراهن لالستثمار        
الجزء الثالث   أما   القومي أو   اإلجمالي والناتج المحلى    الزراعياالستثمارات القومية، الناتج المحلى     . لزراعيةا

فقد تناول فقد تناول كل من التقدير االحصائى ألهم المتغيرات المؤثرة على االستثمارات الزراعية وتدفقها في                
  -:بين من نتائج البحث ما يليوت.  في مصرالزراعيمصر وكذا مشاكل ومعوقات االستثمار 

 مليار جنيه سنويا في حين تزداد قيمـة         ٠,٣١٥تبين أن قيمة االستثمارات الزراعية الخاصة تزداد بنحو          -١
 . مليار جنيه سنويا٠,١١٥االستثمارات الزراعية العامة بنحو 

إنخفضت خالل فتـرة     االستثمارات القومية قد     إجمالي االستثمارات الزراعية إلى     إجماليوتبين أن نسبة     -٢
 مليـار جنيـه     ٨,١٩٧ االستثمارات الزراعية قد بلغ نحو       إجماليحيث تبين أن    ) ٢٠١٨-٢٠٠٠(الدراسة  

.  مليـار جنيـه  ٦٣,٥٨١ االستثمارات القومية البالغ نحو      إجماليمن  % ١٢,٨٩ حوالي ويمثل   ٢٠٠١عام  
% ٣,٤٦ حـوالي يار جنيه تمثل     مل ٢٤,٦٩٩ االستثمارات الزراعية نحو     إجمالي بلغ   ٢٠١٨بينما في عام    

 . مليار جنيه في نفس العام٧٢١,١٣ حوالي االستثمارات القومية البالغ إجماليمن 
 حوالي يمثل   ٢٠٠٠ مليار جنيه عام     ٥٢,٨٥ الناتج المحلى الزراعي بلغ نحو       إجماليتبين من البحث أن      -٣

نيه في نفس العام، أمل في عـام         مليار ج  ٣١٥,٦٧ البالغ نحو    القومي الناتج المحلى    إجماليمن  % ١٦,٧٤
 حـوالي  مليار جنيـه ويمثـل       ٤٩٨,٠٩٨ حوالي الناتج المحلى الزراعي يبلغ      إجمالي فقد تبين أن     ٢٠١٨
 .    مليار جنيه في نفس العام٤٣٣٣,٨٩٨ البالغ نحو القومي الناتج المحلى إجماليمن % ١١,٤٩

ة في مصر خالل فترة الدراسة فقد أوضـحت  أما عن المعايير التى تعكس كفاءة االستثمارات الزراعي       
 في القطاع العام كان أكبر من الواحد الصحيح حيـث بلـغ             الزراعينتائج البحث أن متوسط معدل االستثمار       

 مليار  ٠,٠٤٦ حوالي مليار جنيه بينما بلغ أقل من الواحد الصحيح في القطاع الخاص، حيث بلغ               ٥٦,٥١نحو  
 أقل مـن مـساهمة      اإلجمالين فكانت مساهمة القطاع العام في الناتج المحلى         جنيه، أما بالنسبة لمعامل التوط    

وتشير نتائج البحـث    . كما تزايد مضاعف االستثمار في القطاع الخاص مقارنة بالقطاع العام         . القطاع الخاص 
ير  العـام وبـأجراء التقـد      الزراعي الخاص وانخفاض كفاءة االستثمار      الزراعيإلى ارتفاع كفاءة االستثمار     

االحصائى ألهم العوامل االقتصادية المؤثرة على االستثمارات الزراعية تبين أن كالً من سعر الفائـدة علـى                 
 والمدخرات الزراعية هى أهـم العوامـل المـؤثرة علـى االسـثتمارات              الزراعيالقروض، إنتاجية العامل    

كل مـن المعوقـات االداريـة     في مصر فقد تلخصت في الزراعيالزراعية، أما مشاكل ومعوقات االستثمار   
، )والتى من أهمها تعدد الهيئات والجهات المسئولة عن تراخيص إقامة المشروعات االسـتثمارية            (واالجرائية  

 والتسويقية   اإلنتاجيةوالتى من أهمها السياسات االقتصادية، أسعار الصرف، المحددات         (المعوقات االقتصادية   
والتى من أهمها عدم الفصل بين العالقـات الـسياسية ومثيلتهـا            (ياسية  ، المعوقات الس  )والمحددات التمويلية 

  .وأخيرا المعوقات االعالمية والترويجية) االقتصادية
وتوجد معوقات أخرى لالستثمار المحلى واألجنبي من أهمها عدم تـوافر المنـاخ االسـتثمارى المالئـم                 

والماليـة واالجتماعيـة واالداريـة والتـشريعية        والجاذب لرجال األعمال من النواحى األمنية واالقتصادية        
  .   والسياسية

  توصيات البحث
  -:فإن الدراسة توصي باآلتىللتغلب على المعوقات والمشاكل التي تواجه المستثمرين 

 .الزراعيالعمل على زيادة االستثمارات الموجهه للقطاع  -١
يعي، حيـث أن المـستثمرين يفـضلون    توفير االستقرار األمني والسياسي واالقتصادي واالداري والتشر  -٢

    . دائما األمن واألمان والسالمة على الربح
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٨٥٤ دراسة اقتصادية لالستثمارات الزراعية ومؤشرات كفاءتها في مصر
 . نظام الشباك الواحد وتعزيزادخال -٣
        .يجب توافر الشفافية والوضوح واالفصاح عن المعلومات -٤
 الزراعـي  عن طريق إعداد خرائط تفصيلية للفرص االسـتثمارية المتاحـة للقطـاع         الترويج لالستثمار  -٥

   .ص في مصرالخا
  المراجع

، تحليل قياسى لالستثمار الزراعي في مـصر، مجلـة أسـيوط         )دكتور(أحمد محمود عبد العزيز محمد       .١
  .    م٢٠١٤).١١٣-١٠٤(، ص)٤(، عدد)٤٥(الزراعية، الجلد 

 المقترحـة  اإلصـالحية ، بعض الـسياسات  )دكتور(دى مصطفي عبد الراضي  ا هن ،)دكتور(جمال صيام    .٢
راعة المصرية، المؤتمر العشرون، لالقتصاديين الزراعيين، تحت عنوان مـستقبل          لمواجهة تحديات الز  

التنمية الزراعية في مصر، االهداف واإلمكانات والمحددات واآلليات، الجمعيـة المـصرية لالقتـصاد              
 .   ٢٠١٢ أكتوبر١٧-١٦الزراعي، القاهرة، 

ى التنمية الزراعية في مصر، مجلـة  ، دراسة تحليلية ألثر االستثمارات عل )دكتور(رافت حسن مصطفى     .٣
، الجـزء  ٦، العـدد ٣٨المنوفية للبحوث الزراعية، كلية الزراعة، جامعة المنوفية، شبين الكوم، المجلـد   

  . ٢٠١٣األول، ديسمبر 
وأخرون، أثر السياسات االقتصادية الزراعية على حجـم االسـتثمارات          ) دكتور(عادل محمد مصطفى     .٤

، يونيـو  )٢(، العـدد  )٢٥(لمجلة المصرية لالقتصاد الزراعـي ، المجلـد  بالقطاع الزراعي المصري، ا  
  . م٢٠١٥

، دراسة تحليلية لكفاءة االستثمار الزراعي فـي جمهوريـة مـصر            )دكتور(عزت صبرة أحمد هريدى      .٥
  .   ٢٠١٢، عام ٣العدد. ٤٣العربية ، مجلة أسيوط للعلوم الزراعية، كلية الزراعة، جامعة أسيوط، المجلد 

، )دكتـور (، الهام عبد المعطى عباس      ) دكتور(، حمدى الصوالحى    )دكتور(الح الدين الجندى    محمد ص  .٦
دراسة اقتصادية لالستثمار الزراعي في مصر، المؤتمر السادس والعشرون لالقتـصاديين الـزراعيين             

  .  ٢٠١٨ نوفمبر  ٨ -٧،
، دراسة )دكتور( اهللا جمعة، نادية فتح)دكتور(، مديحة عطية عبد السالم )دكتور(محمد مصطفى خليفة  .٧

تحليلية لكفاءة وممكنات االستثمارات الزراعية في مصر، مجلة العلوم الزراعية والبيئية، جامعة 
  .٢٠١٩، أبريل )١٨(، مجلد )١(ع، عدد .م.دمنهور، ج

، كفاءة االستثمار الزراعي في جمهورية مصر العربية، المجلـة       )دكتور(مرفت روفائيل جرجس يوسف      .٨
  ٢٠١٩لالقتصاد الزراعي، المجلد التاسع والعشرون، العدد الثانى، يونيو المصرية 

  .  لجهاز التعبئة العامة واالحصاء، الكتاب االحصائى السنوي، اعداد متفرقةااللكترونيالموقع  .٩
  .االدارى واالصالح والمتابعة التخطيط لوزارة االلكترونى الموقع .١٠
 www. gov.eg.موقع وزارة التخطيط على شبكة االنترنت .١١
  . اعداد متفرقة- خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية– التخطيط وزارة .١٢
  .وزارة المالية، البنك المركزى المصرى، بيانات غير منشورة، أعداد مختلفة .١٣



٨٥٥ دراسة اقتصادية لالستثمارات الزراعية ومؤشرات كفاءتها في مصر
  حقالمال

  

لكل من  الجارية والنسبة المئوية االسعار الزراعية ومعدل نموها باتتطور كل من االستثمار )١(جدول رقم 
) ٢٠١٨-٢٠٠٠(العام إلى إجمالي االستثمارات الزراعية خالل فترة الدراسة الخاص وتثمار الزراعي السا

  هبالمليار جني:  القيمة             في مصر 
  %نسبة االستثمارات الزراعية   %معدل نمو االستثمارات الزراعية  االستثمارات الزراعية باألسعار الجارية

 الخاص  X3 جمالياإل  X2 العام X1الخاص  السنة
G1  

 العام
G2  

 اإلجمالي
G3 

الخاص إلى 
 P1اإلجمالي

 العام إلى اإلجمالي
P2 

٣٩,٥  ٤٩,٤  -  -  -  ٨,١٣٤  ٣,٢١٣  ٤,٠٢١  ٢٠٠٠  
٣٥,٢  ٦٤,٨  ٠,٨  ١٠,١-  ٣٢,٠  ٨,١٩٧  ٢,٨٨٨  ٥,٣٠٩  ٢٠٠١  
٣٨,٥  ٦١,٥  ١٧,٠  ٢٨,٠  ١١,١  ٩,٥٩٤  ٣,٦٩٧  ٥,٨٩٨  ٢٠٠٢  
٥٠,٣  ٤٩,٧  ٣٣,٣-  ١٢,٩-  ٤٦,٠-  ٦,٤٠٣  ٣,٢٢٠  ٣,١٨٣  ٢٠٠٣  
٤٧,١  ٥٢,٩  ١٨,١  ١٠,٥  ٢٥,٧  ٧,٥٥٩  ٣,٥٥٩  ٤,٠٠٠  ٢٠٠٤  
٤٢,٧  ٥٧,٣  ١,٨-  ١٠,٩-  ٦,٣  ٧,٤٢  ٣,١٧٠  ٤,٢٥٠  ٢٠٠٥  
٣٤,٨  ٦٥,٢  ٨,٤  ١١,٧-  ٢٣,٤  ٨,٠٤٤  ٢,٨٠٠  ٥,٢٤٤  ٢٠٠٦  
٣١,٢  ٦٨,٨  ٣,١-  ١٣,١-  ٢,٢  ٧,٧٩١  ٢,٤٣٤  ٥,٣٥٨  ٢٠٠٧  
٣٥,٥  ٦٤,٧  ٣,٦  ١٧,١  ٢,٥-  ٨,٠٧٣  ٢,٨٥٠  ٥,٢٢٣  ٢٠٠٨  
٤٠,٠  ٦٠,٠  ١٥,٠-  ٣,٨-  ٢١,١-  ٦,٨٦٢  ٢,٧٤٣  ٤,١١٩  ٢٠٠٩  
٤٢,٧  ٥٧,٣  ١,٧-  ٤,٩  ٦,٢-  ٦,٧٤٣  ٢,٨٧٨  ٣,٨٦٥  ٢٠١٠  
٤٧,٩  ٥٢,١  ١,٤  ١٣,٨  ٧,٩-  ٦,٨٣٤  ٣,٢٧٦  ٣,٥٥٨  ٢٠١١  
٤٩,٧  ٥٠,٢  ٢١,٤-  ١٨,٤-  ٢٤,٢-  ٥,٣٧١  ٢,٦٧٢  ٢,٦٩٨  ٢٠١٢  
٣٥,٢  ٦٤,٨  ٥٦,١  ١٠,٤  ١٠١,٤  ٨,٣٨٤  ٢,٩٥٠  ٥,٤٣٤  ٢٠١٣  
٣٥,٧  ٦٤,٣  ٣٨,٧  ٤٠,٥  ٣٧,٧  ١١,٦٢٧  ٤,١٤٦  ٧,٤٨١  ٢٠١٤  
٣٨,٩  ٦١,١  ١٥,٤  ٢٥,٧  ٩,٦  ١٣,٤١٤  ٥,٢١٣  ٨,٢٠١  ٢٠١٥  
٣١,٤  ٦٨,٢  ٢٢,٩  ٠,٧  ٣٧,١  ١٦,٤١٩  ٥,٢٥١  ١١,٢٤٠  ٢٠١٦  
٣٤,٨  ٦٥,٢  ٥,١  ١٥,٠٠  ٠,٥  ١٧,٣٣٩  ٦,٠٣٩  ١١,٣٠٠  ٢٠١٧  
٣٥,٩٧  ٦٤,٠٣  ٤٢,٤٥  ٤٨,٨  ٤١,٦  ٢٤,٩٨٧  ٨,٩٨٧  ١٦,٠٠٠  ٢٠١٨  

  ٣٧,٣  ٦٢,٧  ٨,٠٩  ٧,٠٨  ١٤,١٦  ٩,٧٨  ٣,٦٥  ٦,١٣  سطالمتو
 -قيمة االستثمارات الزراعية في السنة السابقة في هذا القطاع = [(معدل نمو االسثمارات الزراعية في قطاع ما: حيث

   x١٠٠] قيمة االستثمارات الزراعية في السنة السابقة في ذلك القطاع÷ ) قيمتها في السنة الحالية في نفس القطاع
  .جمعت وحسبت من الموقع االلكترونى لوزارة التخطيط والمتابعة واالصالح االدارى -:المصدر
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٨٥٦ دراسة اقتصادية لالستثمارات الزراعية ومؤشرات كفاءتها في مصر
  

   القومية في اتوالنسبة المئوية لالستثمارها االستثمارات القومية ومعدل نموكل من تطور ) ٢(جدول رقم 
  في مصر) ٢٠١٨-٢٠٠٠(مصر خالل فترة الدراسة 

  ه بالمليار جني:القيمة
  االستثمارات القوميةمعدل نمو   القومية باألسعار الجاريةاتتثماراالس

  %باألسعار الجارية 
نسبة االستثمارات 

  %القومية 
  السنة

 الخاص X6 اإلجمالي  X5 العام X4الخاص
G4 العام  G5 اإلجمالي 

G6 

الخاص إلى 
اإلجمالي 

P3 

العام إلى 
 اإلجمالي

P4 
٥٢,٠  ٤٨,٠  -  -  -  ٦٤,٤٤٩  ٣٣,٥٤٠  ٣٠,٩٠٩  ٢٠٠٠  
٤٩,٣  ٥٠,٧  ١,١-  ٦,٥-  ٤,٢  ٦٣,٥٨١  ٣١,٣٧٠  ٣٢,٢١١  ٢٠٠١  
٥٢,٨  ٤٧,٢  ٦,٢  ١٣,٧  ١,١-  ٦٧,٥١١  ٣٥,٦٦٥  ٣١,٨٤٦  ٢٠٠٢  
٥٠,٦  ٤٩,٤  ٠,٩  ٣,٤-  ٥,٧  ٦٨,١٠٣  ٣٤,٤٥٧  ٣٣,٦٤٦  ٢٠٠٣  
٥٣,٤  ٤٦,٦  ١٦,٨  ٢٣,٢  ١٠,٣  ٧٩,٥٥٦  ٤٢,٤٥٦  ٣٧,١٠٠  ٢٠٠٤  
٥١,٩  ٤٨,١  ٢١,٢  ١٧,٩  ٢٥,١  ٩٦,٤٥٦  ٥٠,٠٣٩  ٤٦,٤١٧  ٢٠٠٥  
٤٢,٧  ٥٧,٣  ٢٠,٠  ١,٢-  ٤٢,٩  ١١٥,٧٤١  ٤٩,٤١٦  ٦٦,٣٢٥  ٢٠٠٦  
٣٧,٤  ٦٢,٦  ٣٤,٢  ١٧,٥  ٤٦,٧  ١٥٥,٣٤٢  ٥٨,٠٤٢  ٩٧,٣٠٠  ٢٠٠٧  
٣٥,٣  ٦٤,٧  ٢٨,٥  ٢١,٤  ٣٢,٧  ١٩٩,٥٣٥  ٧٠,٤٥٥  ١٢٩,٠٨٠  ٢٠٠٨  
٥١,٦  ٤٨,٤  ١,٢-  ٤٤,٣  ٢٦,٠-  ١٩٧,١٣٧  ١٠١,٦٦١  ٩٥,٤٧٦  ٢٠٠٩  
٤٥,٣  ٥٤,٧  ١٧,٦  ٣,٤  ٣٢,٧  ٢٣١,٨٢٧  ١٠٥,٠٨٩  ١٢٦,٧٣٨  ٢٠١٠  
٣٨,٢  ٦١,٨  ١,٢-  ١٦,٨-  ١١,٨  ٢٢٩,٠٦٦  ٨٧,٣٩٠  ١٤١,٦٧٦  ٢٠١١  
٣٧,٦  ٦٢,٤  ٧,٤  ٥,٩  ٨,٤  ٢٤٦,٠٦٩  ٩٢,٥٤٦  ١٥٣,٥٢٣  ٢٠١٢  
٣٩,٧  ٦٠,٣  ١,٨-  ٣,٦  ٥,٠-  ٢٤١,٦١٢  ٩٥,٩٠٠  ١٤٥,٧١٢  ٢٠١٣  
٤١,٧  ٥٨,٣  ٩,٧  ١٥,٢  ٦,١  ٢٦٥,٠٩٢  ١١٠,٤٧٤  ١٥٤,٦١٨  ٢٠١٤  
٤٤,٣  ٥٥,٧  ٢٥,٩  ٣٣,٨  ٢٠,٢  ٣٣٣,٧٠٩  ١٤٧,٧٩٣  ١٨٥,٩١٦  ٢٠١٥  
٤٢,٠  ٥٨,٠  ١٧,٥  ١١,٥  ٢٢,٣  ٣٩٢,٠٣٩  ١٦٤,٧٤٤  ٢٢٧,٢٩٥  ٢٠١٦  
٥٨,٥  ٤١,٥  ٣١,٢  ٨٢,٦  ٦,١-  ٥١٤,٣٠٩  ٣٠٠,٨٤٧  ٢١٣,٤٦٢  ٢٠١٧  
٥٦,١٢  ٤٣,٨٨  ٤٠,٢١  ٣٤,٥٣  ٤٨,٢٢  ٧٢١,١٢٨  ٤٠٤,٧٢٨  ٣١٦,٤٠٠  ٢٠١٨  
  ٤٧,١  ٥٢,٩  -  -  -  ٢٢٥,٣٨  ١٠٦,١٤  ١١٩,٢٩  المتوسط

 -قيمة االستثمارات الزراعية في السنة السابقة فـي هـذا القطـاع      = [(االسثمارات الزراعية في قطاع ما    معدل نمو   : حيث
   x١٠٠] قيمة االستثمارات الزراعية في السنة السابقة في ذلك القطاع÷ ) قيمتها في السنة الحالية في نفس القطاع

   .لمتابعة واالصالح االدارىمن الموقع االلكترونى لوزارة التخطيط وا: جمعت وحسبت :المصدر
  



٨٥٧ دراسة اقتصادية لالستثمارات الزراعية ومؤشرات كفاءتها في مصر
  

 في مصر الزراعي ومعدل نمو الناتج المحلى الزراعيالناتج المحلى  إجماليكل من تطور ) ٣(جدول رقم 
)                                                                             ٢٠١٨-٢٠٠٠(خالل فترة الدراسة 

  بالمليار جنيه: القيمة 
إجمالي الناتج  المحلي الزراعي 

  باألسعار الجارية
معدل نمو الناتج  المحلي 

  %الزراعي
نسبة الناتج  المحلي الزراعي 

  اتالسنو  %
 اإلجمالي  X8 العام X7الخاص

X9 
 الخاص
G7 

 العام 
G8 

 اإلجمالي
G9 

الخاص إلى 
 P5اإلجمالي 

العام إلى 
 P6 اإلجمالي

٠,٤  ٩٩,٦  -  -  -  ٥٢,٨٤٥  ٠,٢٠٩  ٥٢,٦٣٦  ٢٠٠٠  
٠,٤  ٩٩,٦  ٤,٢  ٣,٣  ٤,٢  ٥٥,٠٦٥  ٠,٢١٦  ٥٤,٨٤٩  ٢٠٠١  
٠,١  ٩٩,٩  ٦,٠  ٧٤,٥-  ٦,٣  ٥٨,٣٧٠  ٠,٠٥٥  ٥٨,٣١٥  ٢٠٠٢  
٠,١  ٩٩,٩  ٩,٣  ٧,٣-  ٩,٤  ٦٣,١٢٢  ٠,٠٥١  ٦٣,٧٧١  ٢٠٠٣  
٠,١  ٩٩,٩  ٨,٥  ٣,٩  ٨,٥  ٦٩,٢٥٣  ٠,٥٣  ٦٩,٢٠٠  ٢٠٠٤  
٠,١  ٩٩,٩  ٨,٧  ١,٩  ٨,٧  ٧٥,٢٩٢  ٠,٥٤  ٧٥,٢٣٨  ٢٠٠٥  
٠,٢  ٩٩,٨  ٨,٨  ١٥٩,٣  ٨,٧  ٨١,٨٩٣  ٠,١٤٠  ٨١,٧٥٣  ٢٠٠٦  
٠,٠٢  ٩٩,٩٨  ٢٢,١  ٨٧,١-  ٢٢,٢  ٩٩,٩٥٢  ٠,٠١٨  ٩٩,٩٣٤  ٢٠٠٧  
٠,٠٢  ٩٩,٩٨  ١٣,٢  ١٦,٧  ١٣,٢  ١١٣,١٠٤  ٠,٠٢١  ١١٣,٠٨٣  ٢٠٠٨  
٠,٠٢  ٩٩,٩٨  ١٩,٨  ١٩,٠  ١٩,٨  ١٣٥,٤٦٥  ٠,٠٢٥  ١٣٥,٤٤٠  ٢٠٠٩  
٠,٠٢  ٩٩,٩٨  ١٨,٨  ١٦,٠  ١٨,٨  ١٦٠,٩٧٠  ٠,٠٢٩  ١٦٠,٩٤١  ٢٠١٠  
٠,٠٢  ٩٩,٩٨  ١٨,١  ١٣,٨  ١٨,١  ١٩٠,١٥٩  ٠,٠٣٣  ١٩٠,١٢٦  ٢٠١١  
٠,١  ٩٩,٩  ٠,٧-  ٢٨١,٨  ٠,٨-  ١٨٨,٧٨٥  ٠,١٢٦  ١٨٨,٦٥٩  ٢٠١٢  
٠,١  ٩٩,٩  ١١,١  ١٥,١  ١١,١  ٢٠٩,٧٤٨  ٠,١٤٥  ٢٠٩,٦٠٣  ٢٠١٣  
٠,١  ٩٩,٩  ١٥,١  ١٧,٢  ١٥,١  ٢٤١,٤٩٣  ٠,١٧٠  ٢٤١,٣٢٣  ٢٠١٤  
٠,١  ٩٩,٩  ١٣,٩  ١٧,٦  ١٣,٩  ٢٧٤,٩٥٩  ٠,٢٠٠  ٢٧٤,٧٥٩  ٢٠١٥  
٠,١  ٩٩,٩  ١٦,٠  ١٧,٥  ١٦,٠  ٣١٨,٨٧٨  ٠,٢٣٥  ٣١٨,٦٤٣  ٢٠١٦  
٠,١  ٩٩,٩  ٢٥,٠  ٦٨,١  ٢٥,٠  ٣٩٨,٥٣٩  ٠,٣٩٥  ٣٩٨,١٤٤  ٢٠١٧  

٠,٠٧  ٩٩,٩٣  ٢٥,٠  ٧,٨٥-  ٢٥,٠١  ٤٩٨,٠٩٨  ٠,٣٦٤  ٤٩٧,٧٣٤  ٢٠١٧/٢٠١٨  
  ٠,٠٨  ٩٩,٩٢  -  -  -  ١٧٢,٩٨٢  ٠,١٣٤  ١٧٢,٨٥  المتوسط

 قيمته فـي الـسنة      -مة الناتج المحلى في السنة السابقة في هذا القطاع          قي= [(معدل نمو الناتج المحلى في قطاع ما      : حيث
   x١٠٠] قيمة الناتج المحلى في السنة السابقة في ذلك القطاع÷ ) الحالية في نفس القطاع

   اعداد متفرقة - خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية–وزارة التخطيط  -١ :المصدر
  eg.gov.mop.WWWالنترنت على شبكة ا موقع وزارة التخطيط -٢
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٨٥٨ دراسة اقتصادية لالستثمارات الزراعية ومؤشرات كفاءتها في مصر
  

 القومي ومعدل نموه ونسبة كل من الناتج المحلى القوميتطور كل من الناتج المحلى ) ٤(جدول رقم 
)                     ٢٠١٨-٢٠٠٠( في مصر خالل فترة الدراسة اإلجمالي القوميالخاص والعام إلى الناتج المحلى 

  بالمليار جنيه: القيمة
الناتج  المحلي القومي بتكلفة عوامل 

  االنتاج باألسعار الجارية
معدل نمو الناتج  القومي 

  %باألسعار الجارية
  السنوات

 الخاص X12 اإلجمالي X11 العام X10الخاص
G10 

  العام
G11 

 اإلجمالي
G12 

نسبة الناتج  
المحلي القومي 
الخاص إلى 

  اإلجمالي
P7  

نسبة الناتج  
المحلي 

القومي العام 
 إلى اإلجمالي

P8  
٣٠,٧  ٦٩,٠  -  -  -  ٣١٥,٦٧  ٩٦,٨٣  ٢١٨,٨٤٠  ٢٠٠٠  
٣١,٢  ٦٨,٨  ٥,٣  ٧,١  ٤,٦  ٣٣٢,٥٤  ١٠٣,٧٤  ٢٢٨,٨٠١  ٢٠٠١  
٣٤,٣  ٦٥,٧  ٦,٦  ١٧,٢  ١,٨  ٣٥٤,٥٦  ١٢١,٥٩  ٢٣٢,٩٧٩  ٢٠٠٢  
٣٦,٨  ٦٣,٢  ١٠,٢  ١٨,١  ٦,٠  ٣٩٠,٦٢  ١٤٣,٦٣  ٢٤٦,٩٨٨  ٢٠٠٣  
٣٧,٨  ٦٢,٢  ١٦,٨  ١٩,٩  ١٥,٠  ٤٥٦,٣٢  ١٧٢,٢٨  ٢٨٤,٠٤  ٢٠٠٤  
٣٨,٣  ٦١,٧  ١١,٠  ١٢,٦  ١٠,١  ٥٠٦,٥١  ١٩٣,٩٢  ٣١٢,٥٩  ٢٠٠٥  
٣٩,٧  ٦٠,٣  ١٤,٧  ١٩,٠  ١٢,١  ٥٨١,١٥  ٢٣٠,٧٨  ٣٥٠,٣٦  ٢٠٠٦  
٣٨,٧  ٦١,٣  ٢٢,٢  ١٩,١  ٢٤,٣  ٧١٠,٣٩  ٢٧٤,٨١  ٤٣٥,٥٨  ٢٠٠٧  
٣٩,١  ٦٠,٩  ٢٠,٤  ٢١,٧  ١٩,٥  ٨٥٥,٣٠  ٣٣٤,٥٧  ٥٢٠,٧٣  ٢٠٠٨  
٣٨,١  ٦١,٩  ١٦,٢  ١٣,٣  ١٨,١  ٩٩٤,٠٦  ٣٧٩,٢١  ٦١٤,٨٥  ٢٠٠٩  
٣٧,٣  ٦٢,٧  ١٥,٧  ١٣,٢  ١٧,٣  ١١٥٠,٥٩  ٤٢٩,١٠  ٧٢١,٤٩  ٢٠١٠  
٣٧,٨  ٦٢,٣  ١٣,٨  ١٥,٢  ١٣,٠  ١٣٠٩,٩١  ٤٩٤,٤٨  ٨١٥,٤٢  ٢٠١١  
٣٥,٩  ٦٤,١  ٢٩,٤  ٢٣,٠  ٣٣,٣  ١٦٩٥,١٠  ٦٠٨,٣٦  ١٠٨٦,٧٣  ٢٠١٢  
٣٥,٩  ٦٤,١  ١٢,٦  ١٢,٨  ١٢,٥  ١٩٠٨,٣٢  ٦٨٦,٠٣  ١٢٢٢,٢٩  ٢٠١٣  
٣٦,٦  ٦٣,٤  ١٤,١  ١٦,٣  ١٢,٩  ٢١٧٧,٨٢  ٧٩٧,٥٢  ١٣٨٠,٣٠  ٢٠١٤  
٣٥,٣  ٦٤,٧  ١٢,٩  ٨,٩  ١٥,٣  ٢٤٥٩,٠١  ٨٦٨,١٨  ١٥٩٠,٨٣  ٢٠١٥  
٣٠,٩  ٦٩,١  ٨,٧  ٤,٨-  ١٦,١  ٢٦٧٣,٣٠  ٨٢٦,٥٩  ١٨٤٦,٧١  ٢٠١٦  
٢٦,٧  ٧٣,٣  ٢٧,٥  ١٠,٢  ٣٥,٣  ٣٤٠٩,٥٠  ٩١٠,٥٠  ٢٤٩٩,٠٠  ٢٠١٧  
٣٠,٧٠  ٦٩,٥  ٢٧,١١  ٤٥,٩٠  ٢٠,٢٧  ٤٣٣٣,٨٩٨  ١٣٢٨,٤  ٣٣٠٥,٥٢  ٢٠١٨  
  ٣٣,٨  ٦٦,٢  -  ٢٣,٠٠  -  ١٤٠٠,٦٧  ٤٧٣,٦١  ٩٢٧,٠٥٥  المتوسط

 قيمته فـي  -قيمة الناتج المحلى في السنة السابقة في هذا القطاع = [(معدل نمو الناتج المحلى في قطاع ما     : حيث
   x١٠٠] اعقيمة الناتج المحلى في السنة السابقة في ذلك القط÷ ) السنة الحالية في نفس القطاع

   اعداد متفرقة- خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية– التخطيط  وزارة-١:وحسبت من جمعت :المصدر
  .االدارى واالصالح والمتابعة التخطيط لوزارة االلكترونى  الموقع-٢
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Pro. / Shehata A.M.Ghonuim                             Pro. /Azzam A. Ali 
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Summary 
 The research aims to identify the development of Egyptian agricultural 

investments. and to identify the reasons for the decline of these investments by 
studying the development of both the agricultural and gross domestic product and the 
current status of agricultural investments. the development of both national and 
agricultural investments. and identifying the efficiency of agricultural investments in 
Egypt. The research included three parts: 

The first part dealt with the current situation of the agricultural investment 
structure and  

The second part dealt with indicators of its efficiency in Egypt. and to get 
acquainted with the current situation of agricultural investment. the development of 
agricultural investments. national investments. agricultural GDP and the gross or 
national product was studied.  

The third part dealt with each of A statistical estimate of the most important 
variables affecting agricultural investments and their flow in Egypt. as well as the 
problems and obstacles to agricultural investment in Egypt. The results of the 
research show the following:- 
1- It was found that the value of private agricultural investments increased by about 

0.315 billion pounds annually. while the value of public agricultural investments 
increased by about 0.115 billion pounds annually. 

2- It was found that the ratio of total agricultural investments to total national 
investments decreased during the study period (2000-2018). as it was found that 
the total agricultural investments amounted to about 8.197 billion pounds in 2001. 
representing about 12.89% of the total national investments of about 63.581 billion 
EGP. while in 2018 the total agricultural investments amounted to about 24.699 
billion pounds. representing about 3.46% of the total national investments of about 
721.13 billion pounds in the same year. 

3- The research revealed that the agricultural GDP amounted to about 52.85 billion 
pounds in 2000. which represents about 16.74% of the national GDP. which 
amounted to about 315.67 billion pounds in the same year. hopefully in 2018. it 
was found that the total product The agricultural GDP amounts to about 498.098 
billion pounds. and it represents about 11.49% of the gross national product of 
about 4333.898 billion pounds in the same year. 
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       As for the criteria that reflect the efficiency of agricultural investments in 

Egypt during the study period. the results of the research indicated that the average 
rate of agricultural investment in the public sector was greater than the correct one. 
reaching about 56.51 billion pounds. while it was less than the correct one in the 
private sector. About 0.046 billion pounds. as for the settlement factor. the public 
sector’s contribution to the GDP was less than that of the private sector. The 
investment multiplier has also increased in the private sector compared to the public 
sector. The results of the research indicate the high efficiency of private agricultural 
investment and the low efficiency of public agricultural investment. By conducting a 
statistical assessment of the most important economic factors affecting agricultural 
investments. it was found that both the interest rate on loans The productivity of the 
agricultural worker and agricultural savings are the most important factors affecting 
agricultural investments. while the problems and obstacles to agricultural investment 
in Egypt have been summarized in both administrative and procedural obstacles (the 
most important of which is the multiplicity of bodies and agencies responsible for 
licensing the establishment of investment projects) and economic obstacles (the most 
important of which are policies Economic. exchange rates. production and marketing 
determinants and financing determinants). political obstacles (the most important of 
which is the lack of separation between political relations and their economic 
counterpart) and finally. media and promotional obstacles. 

There are other obstacles to local and foreign investment. the most important 
of which is the lack of an appropriate and attractive investment climate for 
businessmen in terms of security. economic. financial. social. administrative. 
legislative and political aspects. 
Research recommendations : 

To overcome the obstacles and problems facing investors. the study recommends 
the following  :-  

1- Working to increase investments directed to the agricultural sector 
2- Providing security. political. economic. administrative and legislative stability. 

as investors always prefer security. safety and security over profit. 
3- Introducing and strengthening the one-stop shop. 
4- There must be transparency. clarity and disclosure of information. 
5- Promoting investment by preparing detailed maps of available investment 

opportunities for the private agricultural sector in Egypt. 
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