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  :المستخلص
تعانى في الوقت الحالي .  حول طرق تدخل الحكومة في القطاعات االقتصاديةجدل دائمناك ه

مما يضطر الدولة إلى االقتراض   المختلفةاألنفاقالموازنة العامة المصرية من عجز مستمر فى تمويل بنود 
 األنفاق فعالية لذلك فاألمر يتطلب معرفة. لتغطية ذلك العجز األمر الذى يزيد من تفاقم الدين وخدمته

 بالقطاع الزراعي حتى يتسنى االقتصادي على النمو األنفاقالحكومي على القطاع الزراعي وتأثير هذا 
 تم االعتماد علىفى المنهجية البحثية .  العام وبالتالى خفض عجز الموازنةاألنفاقللحكومة تحقيق الكفاءة فى 

 تطبيق تقنيات االنحدار الذاتى ألرض والعمل عن طريق رأس المال وااإلنتاجالنظرية الكالسيكية لعناصر 
يعتقد أن هذه التقنيات تتغلب على مشكلة االنحدار الزائف وتعطي تقديرات متسقة ومتميزة ). VAR(الموجه 

 األنفاقاستنتجت الدراسة أن . للمدى الطويل والقصير والتي تفي بخصائص إجراء االنحدار الكالسيكي
وأكدت تلك النتيجة .  ذو عالقة إيجابية بالنمو في إجمالي القيمة المضافة الزراعيةالحكومي على الزراعة 

توصى الدراسة . على الدور المهم لإلنفاق العام في زيادة نمو القطاع الزراعي في حالة االقتصاد المصري
م، واالرتقاء  العااألنفاقمن إجمالي % ١٠ الحكومي العام على قطاع الزراعة بما يقارب األنفاقبزيادة 

بمستويات الحوكمة بالقطاع الزراعي لضمان تطابق نتائج السياسات الزراعية مع المخطط له عند وضع 
 .السياسة

  .السالسل الزمنية – نمو القطاع الزراعي – الحكومي األنفاق: الكلمات المفتاحية
  

  :مقدمة
يمكن . و بالقطاع الزراعيإن تعزيز التحول االقتصادي في مصر يتطلب إلى حد كبير تحفيز النم

حيث أشار . إرجاع فكرة أن القطاع الزراعي هو محرك النمو االقتصادي إلى الخمسينيات من القرن الماضي
Mellor, 1976) ( ية الزراعية كنقطة انطالقاإلنتاجإلى إستراتيجية إنمائية للبلدان النامية تعتمد على زيادة .

 أصبحت ٢٠٠٠ولوية للزراعة إال فى التسعينيات، وبحلول عام ومع ذلك، لم يعطي صانعو السياسات األ
  .مجالًا رئيسيا عند مناقشة التنمية والنمو

للمساعدة .  بداية األهداف اإلنمائية لأللفية من قبل الدول األعضاء في األمم المتحدة٢٠٠٠وشهد عام 
امل للتنمية الزراعية األفريقية في تحقيق هذه األهداف أنشأ رؤساء دول االتحاد األفريقي البرنامج الش

)CAADP ( والهدف العام للبرنامج هو تحسين األمن الغذائي والحد من الفقر من خالل . ٢٠٠٣في عام
ولتحقيق هذا الهدف العام استهدفت الحكومات معدل نمو زراعي . إستراتيجية التنمية التي تقودها الزراعة

 العام على األنفاقي االتحاد األفريقي بزيادة حصتها من ٪، كما تعهدت الدول األعضاء ف٦سنوي بنسبة 
  . ٪١٠الزراعة بنسبة تصل إلى 

 الزراعي هو أحد األدوات المباشرة والفعالة لتمكين النمو االقتصادي المستدام في البلدان األنفاقإن 
لبرنامج منذ إنشائه لقد شهدت البلدان التي اعتمدت ا. (Ngene et al., 2012; Bahta et al., 2014)النامية 

٪ من ميزانياتها الوطنية في القطاع الزراعي زيادة سنوية في ١٠، من خالل استثمار ٢٠٠٣في عام 
على العكس من ذلك، فإن تلك البلدان التي لم تنفذ أهداف . ٪٦,٧٪ إلى ٥,٩إنتاجيتها الزراعية بحوالي 

لذلك، . (Badiane, Benin, and Makombe, 2016)٪ ٣البرنامج كان نمو إنتاجيتها الزراعية أقل من 
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٢١٠  األنفاق الحكومي على النمو في القطاع الزراعيأثر
ومع ذلك، فإن تدخل الحكومة في األسواق الزراعية .  الزراعي دورا هاماً في تغيير المجتمعاتاألنفاقيلعب 

تشمل مجاالت االستثمار الرئيسية في .  يعتمد على ثراء الدولة باإلضافة إلى أهداف الحكومةاألنفاقمن خالل 
ت، وبرامج دعم األسعار، والبحوث واإلرشاد الزراعي، وكذلك برامج تطوير القطاع برامج دعم المدخال

في البلدان منخفضة الدخل، تتدخل الحكومات بشكل أساسي من خالل دعم المدخالت وبرامج . البنية التحتية
  . دعم األسعار لتعزيز الرفاهية االجتماعية والنمو

 للنمو االقتصادي، فقد تساءل ضروريأمر  الحكومي على الزراعة األنفاقوعلى الرغم من أن 
  . الكثيرون عن فعالية وعواقب مثل هذه البرامج

  :مشكلة البحث
 العام الكثير األنفاقحيث شهد .  حول طرق تدخل الحكومة في القطاعات االقتصاديةجدل دائمهناك   

 فعلى سبيل المثال أكد. فضمن النقاش في أفكار التنمية االقتصادية في العقود الماضية بين الموافقة والر
من ناحية أخرى أشار البعض .  العام يعزز الطلب الكلياألنفاق على أن إجمالي العديد من العلماء والباحثين

تعانى  الحاليفي الوقت .  العام وتكوينه الوظيفي لهما تأثير سلبي على نمو الناتج القومياألنفاقإلى أن 
 المختلفة، مما يضطر الدولة إلى االقتراض األنفاقمر فى تمويل بنود الموازنة العامة المصرية من عجز مست

 األنفاقلذلك فاألمر يتطلب معرفة فعالية . لتغطية ذلك العجز، األمر الذى يزيد من تفاقم الدين وخدمته
 بالقطاع الزراعي، حتى يتسنى االقتصادي على النمو األنفاقالحكومي على القطاع الزراعي وتأثير هذا 

تم إجراء عدد كبير من الدراسات  .  العام وبالتالى خفض عجز الموازنةاألنفاقكومة تحقيق الكفاءة فى للح
ولكن تم إجراء عدد قليل من الدراسات التي .  العام على النمو االقتصادياألنفاقالتي ناقشت تأثير إجمالي 

 العام على األنفاقفهم وتحليل تأثير  لذلك من المهم . العام على القطاع الزراعياألنفاقركزت على تأثير 
  . النمو الزراعي لمساعدة صانعي السياسات ومتخذي القرار في رسم سياسة زراعية دقيقة

  :هدف البحث
نظراً ألن القطاع الزراعي هو المحرك الرئيسي لالقتصاد ويحتاج إلى عناية كبيرة من الحكومات 

  هدفت الدراسة إلى .تقار إلى االستثمارات المحلية واألجنبيةلتعزيز هذا القطاع المهم، والذي يعاني من االف
ودراسة .  الزراعي في مصراإلنتاج العام الزراعي كاستثمارات عامة وخاصة على األنفاقتقييم تأثير 

 الحكومي خالل السنوات الماضية، باإلضافة إلى تحليل عدم التطابق بين األنفاقاتجاهات النمو الزراعي و
 وذلك حتى تتضح .علية والنفقات المخطط لها فى الموازنة العامة للدولة بالنسبة للقطاع الزراعيالنفقات الف

 العام أو تقليصة بما يتالئم مع احتياجات القطاع الزراعي األنفاقالصورة أمام متخذ القرار حول جدوى زيادة 
 .اجاإلنتوالوضع المالى للدولة بهدف زيادة كفاءة استخدام الموارد وزيادة 

  :الطريقة البحثية ومصادر البيانات
حيث أشارت .  رأس المال واألرض والعملاإلنتاجالنظرية الكالسيكية لعناصر  تم االعتماد على  

)Tsakok ،1990 ( إلى أن القيمة المضافة بالقطاع الزراعي هي مجموع عائدات األرض والعمالة ورأس
، القيمة المضافة الزراعية كدالة )١(توضح المعادلة . يتاجاإلنالمال المستثمر المشارك مباشرة في النشاط 

 الزراعي الحكومي واالستثمار الخاص في قطاع الزراعة والمساحة األنفاقلرأس المال المقسم إلى 
  .المحصولية والعمل الزراعي

AVA = F (GE, PI, CA, L)                                                       (1) 
  :حيث

AVA ،هي القيمة المضافة الزراعية GE حكومي، األنفاق هو PI هو االستثمار الخاص في القطاع 
  . هي العمالةL هي المساحة المحصولية، و CAالزراعي، 
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ويستخدم اللوغاريتم الطبيعي لجعل العالقة بين المتغيرات المستقلة والتابعة تأخذ الشكل الخطي 

)Gujarati. 2004 .(ا بنسبة مئوية ثابتة للمتغير المستقل على المتغير يفرض اللوغاريتم الطبيعي تأثير
التابع، وقد استخدمت العديد من الدراسات اللوغاريتم الطبيعي لتقليل أو إزالة التحيز الذي قد ينشأ عن 

) ٢(توضح المعادلة ). Jambo. 2017(استخدام وحدات مختلفة في كل من المتغيرات التابعة والمستقلة 
 الحكومي واالستثمار الخاص والمساحة المحصولية والعمالة على نمو القيمة األنفاقحدار المتعدد لتأثيرات االن

  .المضافة الزراعية
ln(AVAt) = β0 + β1lnGEt + β2lnPIt + β3lnCAt + β4lnLt + β7ln(AVA(t-1)) + εt         (2) 

  :حيث
 هـو معامـل   t  ،βفي الفتـرة الحاليـة   ) GE  ،PI  ،CA  ،L( إلى لوغاريتم المتغيرات Lnيشير 

  . هو حد الخطأ العشوائى εt ، لوغاريتم القيمة الزراعية المضافة في الفترة السابقة و)(lnAVA (t-1)االنحدار،
 العام والنمو تحديات، بما في ذلك إمكانية وجود األنفاقواجهت معظم الدراسات التي حاولت ربط 

، (endogeneity)باإلضافة إلى التجانس الداخلى للمتغيرات )  (reverse causalityالسببية العكسية
والمشكلة األساسية لكل من السببية العكسية والتجانس الداخلي هي أن كالهما يؤدي إلى االرتباط بين 

وهذا يعني أن التقديرات لن تعكس معلمات مجتمع الدراسة . المتغيرات التفسيرية وحد الخطأ في المعادلة
  ).Florens and Heckman. 2003( وستؤدي إلى تقديرات متحيزة وارتباط زائف الحقيقية

يفترض تحليل االنحدار المستند إلى بيانات السالسل الزمنية ضمنيا أن السالسل الزمنية األساسية 
لكن في الممارسة العملية معظم .  وما إلى ذلك تستند إلى هذا االفتراضt( ،)(F(ساكنة، وأن اختبارات 

سالسل الزمنية االقتصادية غير ساكنة، وعموماً يمكن القول أن السلسة ساكنة إذا كان المتوسط، والتباين ال
عادة ما يتم استخدام الفروق عندما تكون السالسل الزمنية غير ). Gujarati. 2004(ثابتان عبر زمن السلسة 

ذا لم يكن لها جذر وحدة قبل تطبيق عملية  إ I)0(يتم اإلشارة إلى السلسلة بـ . ساكنة، أي أن لها جذر وحدة
 بمعنى I(1)عند تحول السلسة إلى وضع السكون بعد أخذ الفرق األول، يتم اإلشارة إليها بواسطة . الفروق

 Augmented Dickey-Fullerيستخدم اختبار ). Wooldridge. 2012 (١أنها متكاملة من الدرجة 
ADF) (تم . ا إذا كانت السالسل الزمنية تحتوي على جذر وحدة أم الللتحقق من السكون من خالل معرفة م

  .EViewتطبيق طريقة الفروق لتحويل السلسلة غير الساكنة إلى ساكنة باستخدام أوامر 
يعتقد أن . في هذه الدراسة) VECM (تم تطبيق تقنيات التكامل المشترك وتصحيح األخطاء الموجهة

ار الزائف وتعطي تقديرات متسقة ومتميزة للمدى الطويل والقصير، هذه التقنيات تتغلب على مشكلة االنحد
يمكن إجراء تحليل التكامل المشترك باستخدام اختبار . والتي تفي بخصائص إجراء االنحدار الكالسيكي

Johansen أو Engle-Granger . فضل نهجومع ذلك، عندما يكون هناك أكثر من معادلة تكامل مشترك، ي
Johansenل التكامل المشترك على نهج  لتحلي Engle-Granger (Kremers et al. 1992) . ا لوجودنظر

  ).VECM(أكثر من تكامل مشترك تم استخدام نهج جوهانسن و 
 Vector Error) فى صورة نموذج معامل تصحيح الخطأ (VAR)يمكن استخدام االنحدار الذاتى الموجه 

Correction Model. VECM)كما يلى ،:  
∆yt = α 0 + α1 ∆yt-1 + y1xt +  δ (yt−1 − β1xt−1) + εt                     (3) 

  :حيث
 yt  هو المتغير التابع.  
  xt تمثل المتغير المفسر  
  δ0هو الحد الثابت.  
 δ يصف العالقة بين التغييرات في  y الحالية والتغييرات في y السابقة.  
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  γ1 يوضح عالقة المدى القصير بين التغييرات في x  والتغييرات في y  
 (yt – 1 – β1 xt – 1) هو حد تصحيح الخطأ، يوضح سرعة التعديل للعودة إلى حالة التوازن .  
  β1 هو معامل التكامل المشترك.  
  t هو مصطلح الخطأ العشوائي.  

  

  :التالية) ٤( السابق تنتج المعادلة VECMبوضع المتغيرات بصورتها اللوغاريتمية فى نموذج 
∆ln (AGDPt) = α0 + y1∆lnARt + y2∆lnSPt + y3∆lnGIt + y4∆lnGOt + y5∆lnIt + y6∆lnNTt 
+ α1 ∆ln AGDPt-1 +  α (μt-1) + εt                              (4) 

  . هو حد تصحيح الخطأ المناسبδ(μt-1)  هو معامل الفرق األول، و Δ :حيث
مولة في النموذج من مصر خالل الفترة اعتمد البحث على بيانات ثانوية لجميع المتغيرات المش

من مؤشرات التنمية الدولية ) AVA(تم الحصول على بيانات القيمة المضافة الزراعية ). ٢٠١٩-١٩٩٠(
 الحيواني والحراجة والصيد وصيد اإلنتاجالتابعة للبنك الدولي، وتشمل الزراعة زراعة المحاصيل و

لصافي للقطاع بعد جمع جميع المخرجات وطرح المدخالت تعتبر القيمة المضافة هي الناتج ا. األسماك
البنك (الوسيطة، ويتم احتسابها دون خصم الستهالك األصول المصنعة أو استنفاد الموارد الطبيعية وتدهورها 

والبيانات حول مكونات الميزانية ) GE( الحكومي في الزراعة األنفاقفيما يخص إجمالي ). ٢٠٢١الدولي، 
ونشرات الجهاز ) ٢٠٢١وزارة المالية، (ي تم الحصول عليها من تقارير وزارة المالية  الفعلاألنفاقو

، حيث يقدم هذان )٢٠٢١الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، (المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء 
امة، باإلضافة المصدران تقارير ونشرات سنوية حول الموازنة العامة للدولة والحساب الختامي للموازنة الع

صندوق النقد الدولى، ( حسب الوظائف بالحكومة األنفاقإلى بيانات صندوق النقد الدولي، والتي توضح 
من وزارة التخطيط والمتابعة واإلصالح ) PI(تم الحصول على بيانات عن االستثمارات الخاصة ). ٢٠٢١

حاول البحث استخدام تكوين رأس . لقطاعاإلداري والتي توفر بيانات حول الحسابات القومية واستثمارات ا
المال الثابت اإلجمالي كبديل لالستثمار الخاص، ألن تكوين رأس المال الثابت اإلجمالي يمثل إلى حد كبير 

المستخدمة للتعبير عن ) CA(بيانات المساحة المحصولية . جميع مدخالت رأس المال الخاص في الزراعة
القيمة المضافة لكل عامل هي مقياس . الزراعة واستصالح األراضياألرض تم الحصول عليها من وزارة 

البنك الدولي، ( القيمة المضافة لكل وحدة من المدخالت، وتستخدم كبديل للعمل في الزراعة -إلنتاجية العمل 
٢٠٢١.(  

  :النتائج والمناقشة
  : الزراعي في مصراألنفاقأهم بنود 

في مصر ونسبة حصصها المخصصة من إجمالي  الزراعي األنفاقأهم بنود ) ١(يوضح شكل 
 الزراعي الحكومي على األنفاقاحتوى . حسب توافر البيانات) ٢٠١٩-٢٠٠٠( الزراعي خالل الفترة األنفاق

 على البحث الزراعي األنفاق، و)GI(االستثمارات الحكومية في البنية التحتية : ثالثة عناصر رئيسية هى
)AR( وبرامج الدعم الزراعي ،)SP .( الفعلي في األنفاق٪ من ٦٩,٤تمثل هذه العناصر الثالثة حوالي 

 على أولوية كبيرة في GI الحكومي على البنية التحتية األنفاقحصل ). كمتوسط(الميزانية على الزراعة 
 األنفاق عليه من إجمالي األنفاقالحصول على حصة أكبر من جميع البنود األخرى، حيث بلغت نسبة 

 AR على البحث العلمى الزراعي األنفاقيأتي ). ٢٠١٩-٢٠٠٠(للفترة ٪ كمتوسط ٤٦,٣ الزراعي حوالي
 فى المرتبة األخيرة SP على برامج الدعم الزراعي األنفاقأخيرا ، يأتى . ٪١٥,٥في المرتبة الثانية بنسبة 

  . الزراعياألنفاقمن إجمالي ٪ كمتوسط ٧,٦بنسبة بلغت نحو 
  



٢١٣  األنفاق الحكومي على النمو في القطاع الزراعيأثر
 لحصص االستثمار الحكومي وبرامج الدعم الزراعي والبحث الزراعي من النسبة المئوية) ١(شكل 

  )٢٠١٩ – ٢٠٠٠( الزراعي فى مصر خالل الفترة األنفاقإجمالي 
  

  
حسبت باستخدام بيانات من نشرات الموازنة لوزارة المالية ونشرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحـصاء               : المصدر

  ).٢٠١٩-٢٠٠٠(اإلصالح اإلداري ووزارة التخطيط والمتابعة و
  

  : الفعلىاألنفاقمدى تطابق المخطط لإلنفاق العام على القطاع الزراعي في الموازنة العامة للدولة و
حيث .  الزراعي المخطط بالموازنة العامة للدولة والفعلياألنفاقعدم التطابق بين ) ٢(يوضح الشكل 

ميزانية والمبالغ المصروفة فعلياً إلى صعوبة التخطيط والتنبؤ يؤدي عدم التوافق بين المبالغ المخططة في ال
لذلك تعد القدرة على التنبؤ بالميزانية أمرا بالغ األهمية ). Gambo. 2017(بالسياسات المستقبلية للدولة 

ر كما تشي). ٢٠١١البنك الدولي، ( أو كفاءة تنفيذ برامج ونظم الموازنة األنفاقلتقييم الكفاءة الفنية في 
االنحرافات المرتفعة في الميزانية بين المخطط والفعلى إلى عدم االنضباط المالي، وهو أمر يضر باستقرار 

فقد بلغ معدل االنحراف ) ٢(كما هو موضح بشكل . (Olomola, A. et al, 2014)النمو، ويجسد اإلهدار 
بلغ هذا ). ٢٠٠٨-٢٠٠٠(ة ٪ كمتوسط خالل الفتر١٨,٧٥ الزراعي المخصص والفعلي حوالي األنفاقبين 

 Public) العام والمساءلة المالية األنفاقوفقًا لشراكة ). ٢٠١٩-٢٠١٠(٪ في ١١,٨٥المعدل حوالي 
Expenditure and Financial Accountability partnership) يجب أال تنحرف النفقات الفعلية ، 

كما ذكر ). ٢٠١١البنك الدولي، (زانية بكفاءة  في المائة عن الميزانية لتكون مؤهلة لتنفيذ المي١٠بأكثر من 
)Lim. 1983  ( الحكومي الزراعي على تنمية القطاع الزراعياألنفاقيؤثر عدم استقرار .  

  

  
حسبت باستخدام بيانات من نشرات الموازنة لوزارة المالية ونشرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحـصاء               : المصدر

)٢٠١٩-٢٠٠٠.(  
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٢١٤  األنفاق الحكومي على النمو في القطاع الزراعيأثر
  : العام للدولةاألنفاق الزراعي من فاقاألننصيب 

٪ في عام ٥,٢٣ الوطني من األنفاق الزراعي كنسبة مئوية من األنفاقانخفاض ) ٣(يوضح شكل 
وهذا يعني أنه تم تفضيل القطاعات األخرى . ٢٠١٩٪ في عام ١,٤٨ إلى ٢٠١٠٪ في عام ٢,٠٣ إلى ١٩٩٠

 الزراعي كنسبة مئوية من األنفاقمر االنخفاض في كما است. للحصول على تمويل أكبر من القطاع الزراعي
 بلغت ٢٠١٩ وفى عام ٢٠١٠٪ في عام ٥,٠٦ إلى ٢٠٠٠٪ في عام ١٠,٧٧القيمة المضافة الزراعية من 

، قامت مصر بتطبيق برنامج لإلصالح االقتصادي، والذى اعتمد ١٩٨٧ومنذ عام %. ٤,٤٥تلك النسبة 
حيث كان القطاع .  العاماألنفاق وخفض اإلنتاج في عملية بشكل أساسي على القضاء على تدخل الدولة

البنك (الزراعي في طليعة قطاعات االقتصاد الوطني في الشروع في إصالحات التحرير والخصخصة 
 الزراعي العام بأشكاله المختلفة حيث تم تخفيض األنفاقانعكست هذه السياسة في تقليص ). ٢٠٠٩الدولي، 

  .المقدم للبحث الزراعي من الميزانية الفعلية المنصرفةالمخصص لدعم المزارعين و

  
البنك الدولى،  ونشرات الموازنة لوزارة المالية، ونشرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة : حسبت باستخدام بيانات: المصدر

  ).٢٠١٩-٢٠٠٠(واإلحصاء 
  

  :نتائج النموذج القياسى
  :نتائج اختبار السكون

نتائج اختبار السكون لمتغيرات الدراسة أن جميع المتغيرات غير ساكنة الخاص ب) ١(أوضح جدول 
 Augmented Dickey-Fullerعند المستوى، بعد أخذ الفرق األول، أشار اختبار ) ذات جذور الوحدة(

(ADF) إلى تحولها للسكون، وأكدت قيم p ١ أن الفرضية الصفرية تم رفضها عند مستوى معنوية٪.  
  :امل المشتركنتائج اختبار التك

، وذلك لفحص EViews 10استخدمت الدراسة اختبار جوهانسن للتكامل المشترك باستخدام برنامج 
يتم استنتاج أن هناك . العالقة فى المدى الطويل بين القيمة المضافة الزراعية والمتغيرات التفسيرية بالدراسة

ات الدراسة فى الصورة الخطية، ويشترط تكامل مشترك إذا اجتمعتا سلسلتان زمنيتان أو أكثر من متغير
إلجراء اختبار جوهانسن للتكامل أن تكون جميع المتغيرات بالدراسة غير ساكنة عند المستوى، ولكنها تصبح 

  . ساكنة بعد أخذ الفرق األول لتلك المتغيرات
يحدد . trace statistic و eigenvalue  و maximum rank :يتكون اختبار جوهانسن من

maximum rank   عدد المعامالت أو المعادالت المتكاملة معاً عند تقدير انحداراً يحتوى على اثنان أو أكثر
 trace statisticأما .   للصفر ال يكون هناك أى تكاملmaximum rankمن المتغيرات التفسيرية، عند 

توجد معادلة .   maximum rankفتحدد المعادالت المتكاملة الموجودة عند كل مستوى من مستويات 
  .(Jambo, 2017)% ٥ أقل من trace statisticالتكامل عند النقطة التى يكون عندها القيمة الحرجة لـ 



٢١٥  األنفاق الحكومي على النمو في القطاع الزراعيأثر
  نتائج اختبار السكون) ١(جدول 

 ADF test P-VALUE المتغير
 Ln AVA)القيمة المضافة الزراعية ( at I(0) -3.173 0.109 
Ln AVA) القيمة المضافة الزراعية ( at I(1) -5.821 0.000* 

Ln GE ) الحكومياألنفاق  ( at I(0) -3.038 0.139 
Ln GE ) الحكومياألنفاق  ( at I(1) -6.433 0.000*  
 Ln PI )االستثمار الخاص ( at I(0) -2.119 0.514 
Ln PI ) االستثمار الخاص ( at I(1) -4.623 0.004* 
 Ln CA)المساحة المحصولية ( at I(0) -2.178 0.483 
Ln CA) المساحة المحصولية ( at I(1)  -6.283 0.000* 

Ln L ) العمالة ( at I(0) -3.197 0.104 
Ln L ) العمالة (  at I(1) -6.136 0.000* 

  .٪١تشير إلى المعنوية عند مستوى *   
  .EViewsحسبت من بيانات الدراسة باستخدام : المصدر 
  

تُظهر عالمة . الت للتكامل المشترك في نتائج اختبار جوهانسنوجود ثالث معاد) ٢(تبين من جدول 
-Maxيشير اختبار .  وهي اثنينmaximum rank أقل من القيمة الحرجة عند  trace statisticالنجمة أن 

eigenvalue نتيجة لذلك، يتم دمج المتغيرات بشكل مشترك . ٠,٠٥ إلى ثالث معادالت متكاملة عند مستوى
لتقدير (VECM) وبناء عليه، تم اختيار نموذج تصحيح األخطاء الموجهه . ة طويلة المدىويصبح لها عالق

  .العالقة بين متغيرات الدراسة
  :(VECM)نتائج نموذج تصحيح الخطأ الموجه 

فى كل من المدى القصير  نتائج للعالقة بين المتغيرات VECMكما هو معروف، يعطي نموذج 
 أن جميع المتغيرات غير معنوية فى المدى القصير، ربما حدث ذلك بسبب استنتج النموذج. والمدى الطويل

، فهي تحتاج AVA لم يكن لها تأثير قصير المدى على القيمة المضافة الزراعية األنفاقأن متغيرات فئات 
  . إلى وقت أطول لتظهر تأثيرها

  نتائج اختبار جوهانسن للتكامل المشترك) ٢(جدول 
Rank Eigenvalue Trace 

Statistic 
5%  

Critical 
Value 

P-
VALUE 

Max-Eigen 
Statistic  

5% 
 Critical 
 Value  

P-
VALUE 

None* 0.723192 101.0617 69.81889 0.0000 35.96404 33.87687 0.0278 
At most 1* 0.686260 65.09762 47.85613 0.0006 32.45734 27.58434 0.0109 
At most 2* 0.548003 32.64029 29.79707 0.0229 22.23422 21.13162 0.0349 
At most 3 0.224055 10.40606 15.49471 0.2508 7.102879 14.26460 0.4771 
At most 4 0.111278 3.303186 3.841466 0.0691 3.303186 3.841466 0.0691 

  .  تشير إلى النقطة التى يوجد عندها التكامل المشترك-*
  .بالملحق) ١(حسبت من بيانات الدراسة جدول : المصدر

  

نتائج دراسة العالقة السببية بين متغيرات الدراسة باستخدام سببية جرانجر،  والتى ) ٣(أوضح جدول 
 (Wald statistics)يمكن اجرائها باستخدام إحصائيات والد 

  : الفروض
  . القيم المبطأة للمعامالت في المعادلة هي صفر:Null Hoالفرض الصفرى 

  .  القيم المبطأة للمعامالت في المعادلة ليست صفرا:Alt H1: الفرض البديل
يتم إجراء سببية جرانجر الستيضاح عمل السببية فى المدى القصير بين متغير مستقل إلى متغير 

. F بدالً من توزيع Chi-squareجر يجب أن تتبع توزيع مربع كاي وجد أن إحصائيات اختبار جران. تابع

 ٢٠٢١مارس  – األولالعدد  –الثالثون الواحد  دالمجل – المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي



٢١٦  األنفاق الحكومي على النمو في القطاع الزراعيأثر
أنه ال توجد عالقة سببية على المدى القصير تمتد ) ٣(أظهرت نتائج جدول . Chi-squareلذلك نتبع نتيجة 

 pحيث أن قيم (نظرا ألن جميع القيم ليست معنوية . من المتغيرات المستقلة المبطأة إلى المتغيرات التابعة
في الجدول ، فال يمكننا رفض الفرض الصفرى بمعنى أنه توجد سببية قصيرة تمتد من ) ٠,٠٥يد عن تز

  .المتغيرات المستقلة إلى المتغيرات التابعة
  Wald statisticsالقيم االحتمالية لمربع كاى باحصائيات والد ) ٣(جدول 

 المتغيرات المستقلة
 DLn(AVA) المتغيرات التابعة

p-value 
DLn(GE) 
p-value 

DLn(PI) 
p-value 

DLn(CA) 
p-value 

DLn(L) 
p-value 

DLn(AVA) 0.1419 0.2754 0.0619 1.0000 0.0523 
DLn(GE) 0.1053 0.5070 0.1299 0.5119 0.1947 
DLn(PI) 0.0610 0.3828 0.4005 0.1530 0.0913 
DLn(CA) 0.0602 0.3761 0.9620 0.5017 0.0423 
DLn(L) 0.4698 0.5766 0.8901 0.2665 0.1829 

  .حسبت بمعرفة الباحث باستخدام بيانات الدراسة: المصدر
    

النموذج فى المدى الطويل،  ) ٧(توضح المعادلة .  VECM نتائج نموذج ٧ و ٦توضح المعادلتان 
، والتي تشير إلى عدم وجود )٤( جدول Breusch-Godfrey Serial Correlation LMيليه نتائج اختبار 

  .دراسة، مما يدل على جودة النموذج المقدرارتباط تسلسلي فى متغيرات ال
ذو عالقة إيجابية مع ) GE( الحكومي على الزراعة األنفاقوجد : كانت أهم نتائج النموذج ما يلى

، مما يعني أن زيادة ٠,٤١٣)  Ln GEt-1( معامل بلغ، حيث )AVA(النمو في القيمة المضافة الزراعية 
٪، مع ١,٣ بنسبة AVAزادت من نمو القيمة المضافة الزراعية  GE العام الزراعي األنفاق٪ في ١بنسبة 

االستثمار الحكومي : وهى) GE( العام الزراعي األنفاق أهم مكونات أنحيث . افتراض ثبات باقى المتغيرات
إلنفاق العام في وأكدت تلك النتيجة على الدور المهم ل. في البنية التحتية، برامج الدعم والبحوث الزراعية

 األنفاقعلى الرغم من اتجاه الحكومة نحو تقليص . زيادة نمو القطاع الزراعي في حالة االقتصاد المصري
، والذى أكد على امكانية تحقيق نمو بالقطاع (Selvaraj, 1993)الحكومي ، فإن هذه النتيجة متوافقة مع 

  .لية العامةالزراعي بشكل أكبر من خالل االستثمار الكافي من الما
 فى القطاع الزراعي، PIإلى الدور الهام الذى يلعبه االستثمار الخاص ) ٧(كما أشارت نتائج المعادلة 

٪ إلى زيادة نمو إجمالي القيمة المضافة بقطاع الزراعة ١حيث تؤدى الزيادة في االستثمار الخاص بنسبة 
AVA ذه النتيجة متسقة مع ما هو معروف ٪، مع افتراض ثبات العوامل األخرى، وجاءت ه٠,١٣٨ بنحو

لكن يالحظ أن نسبة التغيير فى معدل نمو . عن أهمية االستثمارات الخاصة في تعزيز نمو القطاع الزراعي
إجمالي القيمة المضافة للقطاع الزراعي ضعيفة، وقد يكون السبب فى ذلك هو إجراءات اإلصالح االقتصادي 

القطاع الخاص على االستثمار في الزراعة من خالل امتالك والخصخصة، حيث شجعت الحكومة في مصر 
مساحات شاسعة بهدف زيادة المساحات المزروعة، وبالرغم من ذلك قام البعض من المستثمرين بشراء هذه 
األراضي بأسعار رخيصة وتوظيفها في أغراض أخرى غير الزراعة يعتبرونها مربحة بالنسبة لهم مثل 

رسمياً، ذهبت هذه االستثمارات إلى الزراعة وظهرت في . ة والمساكن فاخرةانشاء المنتجعات السياحي
هنا يجب التأكيد على قيمة . اإلحصائيات، لكن في الحقيقة الذى استفاد من هذه االستثمارات قطاعات أخرى

مل لذلك يجب أن تع. واإلحصاءات الدقيقة لتحقيق هدف السياسة والتخطيط السليم) الحوكمة(الحكم الرشيد 
  . للوصول إلى مرحلة الحوكمة الجيدة) - Governenceالحوكمة (الحكومة جاهدة من أجل تحسين حالة 



٢١٧  األنفاق الحكومي على النمو في القطاع الزراعيأثر
  :(VECM)تصحيح الخطأ الموجه معادالت نموذج 

∆Ln AVAt = - 2.19 ectt-1 + 0.556 ∆ Ln AVAt-1 + 0.208 ∆ Ln AVAt-2 + 0.331 ∆      
Ln GEt-1 + 0.276 ∆ Ln GEt-2 – 0.182 ∆ Ln PIt-1 – 0.248 ∆ Ln PIt-2 + 3.487 ∆ Ln 
CAt-1 – 0.428 ∆ Ln CAt-2 – 0.183 ∆ Ln Lt-1 + 0.529 ∆ Ln Lt-2 – 0.013                   (6) 

  
  :معادلة التكامل المشترك في المدى الطويل

ectt-1 = 1.000 Ln AVAt-1+ 0.413 Ln GEt-1 + 0.138 Ln PIt-1 + 1.419 Ln CAt-1 + 0.016 
Ln Lt-1 – 20.438                                                                                       (7) 

  :حيث
U(-1) = - 0.219***                             Adjusted R-squared = 0.6159 
F-statistic = 4.7907***                Durbin-Watson stat = 1.8786 

  %.١شير إلى المعنوية عند مستوى ت***  
  Breusch-Godfrey Serial Correlation LMنتائج اختبار ) ٤(جدول 

F-statistic 0.467894 Prob. F(2,13) 0.6365 
R-squared 1.813051 Prob. Chi-Square(2) 0.4039 

  .حسبت بمعرفة الباحث باستخدام بيانات الدراسة: المصدر
  

ذات عالقة موجبة مع نمو إجمالي القيمة ) LnCAt-1( المساحة المحصولية كما استنتجت الدراسة أن
٪ في المساحة ١ ، مما يعنى أن زيادة قدرها ١,٤١٩، حيث بلغت قيمة المعامل AVAالمضافة الزراعية 

، مع ثبات AVA٪ في نمو إجمالي القيمة المضافة الزراعية ١,٤١٩المحصولية تؤدى إلى ارتفاع بنسبة 
  .مل األخرىجميع العوا

، مما ٠,٠١٦، حيث بلغت قيمة المعامل AVAأيضا في عالقة إيجابية مع نمو ) LnLt-1(وجد العمل 
٪ في نمو إجمالي القيمة المضافة ٠,٠١٦٪ في عنصر العمل تؤدى إلى ارتفاع بنسبة ١يعنى أن زيادة قدرها 

ة أيضا إلى مدى ضآلة إنتاجية كما أشارت هذه النتيج. ، مع ثبات جميع العوامل األخرىAVAالزراعية 
 الزراعي والتى تتالئم مع اإلنتاجالعمالة، وقد يرجع ذلك إلى أن المزارعين يفتقدون للتكنولوجيا الحديثة في 

  .مساحاتهم الصغيرة وإمكانياتهم المادية الضعيفة،  وتؤكد على حاجة القطاع الزراعي للتحديث
 Durbin-Watson 1.8786إلى أن؛ القيمة اإلحصائية ) ٧ ، ٦(أشارت المالحظات تحت المعادلتين 

 إلى ٠ نطاقًا من Durbin-Watsonتأخذ إحصائية . مما يؤكد على عدم وجود ارتباط ذاتي في القيم المتبقية
تشير القيم باتجاه الصفر إلى وجود ارتباط ذاتى سالب بينما تشير القيم التي تقترب من أربعة إلى وجود . ٤

كما أشارت المالحظات أيضا إلى أن قيمة معدل ). Durbin and Watson ،1950(ب ارتباط ذاتى موج
، مما يشير إلى أن سرعة التعديل نحو حالة التوازن على المدى ٠,٢١٩-تصحيح الخطأ قد بلغت نحو 

  .٪٢١,٩الطويل هي 
  

  :الملخص
 ولقد تم استبدال .ال شك في أن الحكومات يجب أن يكون لها دور في تعزيز القطاعات االقتصادية

يعد . مفهوم الدولة الحاكمة بدولة الرفاهية حيث يتعين على الحكومة أو الدولة حماية وتعزيز رفاهية الشعب
 على الزراعة في البلدان النامية أحد أهم األدوات الحاكمة لتعزيز النمو االقتصادي وتخفيف حدة الفقر األنفاق

 العام واالستثمار الخاص على النمو الزراعي األنفاق وتحليل تأثير لذلك من المهم فهم. في المناطق الريفية
  .لمساعدة صانعي السياسات ومتخذي القرار في رسم سياسة زراعية دقيقة
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بعد أخذ الفرق . عند المستوى) ذات جذور وحدة(استنتجت الدراسة أن جميع المتغيرات غير ساكنة 

كان هناك ثالث معادالت تكامل . إلى سكون المتغيرات Dickey-Fuller Augmentedاألول أشار اختبار 
وفي .  نتائج لكل من فترة المدى القصير وفترة المدى الطويلVECMيعطي . مشترك في اختبار جوهانسن

 األنفاقعلى المدى الطويل، وجد . الوقت نفسه، كانت جميع المتغيرات غير معنوية فى المدى القصير
وأكدت تلك . عالقة إيجابية بالنمو في إجمالي القيمة المضافة الزراعيةذو ) GE(الحكومي على الزراعة 

على . النتيجة على الدور المهم لإلنفاق العام في زيادة نمو القطاع الزراعي في حالة االقتصاد المصري
لقطاع  الحكومي، فإن هذه النتيجة تشير إلى امكانية تحقيق نمو بااألنفاقالرغم من اتجاه الحكومة نحو تقليص 

كما أشارت النتائج إلى الدور الهام الذى . الزراعي بشكل أكبر من خالل االستثمار الكافي من المالية العامة
٪ إلى ١ فى القطاع الزراعي، حيث تؤدى الزيادة في االستثمار الخاص بنسبة PIيلعبه االستثمار الخاص 

٪، مع افتراض ثبات العوامل ٠,١٣٨ بنحو AVAزيادة نمو إجمالي القيمة المضافة بقطاع الزراعة 
األخرى، وجاءت هذه النتيجة متسقة مع ما هو معروف عن أهمية االستثمارات الخاصة في تعزيز نمو 

لكن يالحظ أن نسبة التغيير فى معدل نمو إجمالي القيمة المضافة للقطاع الزراعي نتيجة . القطاع الزراعي
ذلك هو إجراءات اإلصالح االقتصادي والخصخصة، حيث االستثمار الخاص ضعيفة، وقد يكون السبب فى 

شجعت الحكومة في مصر القطاع الخاص على االستثمار في الزراعة من خالل امتالك مساحات شاسعة 
بهدف زيادة المساحات المزروعة، وبالرغم من ذلك قام البعض من المستثمرين بشراء هذه األراضي بأسعار 

غير الزراعة يعتبرونها مربحة بالنسبة لهم مثل انشاء المنتجعات رخيصة وتوظيفها في أغراض أخرى 
رسمياً، ذهبت هذه االستثمارات إلى الزراعة وظهرت في اإلحصائيات، لكن في . السياحية والمساكن فاخرة

) الحوكمة(هنا يجب التأكيد على قيمة الحكم الرشيد . الحقيقة الذى استفاد من هذه االستثمارات قطاعات أخرى
لذلك يجب أن تعمل الحكومة جاهدة من أجل . إلحصاءات الدقيقة لتحقيق هدف السياسة والتخطيط السليموا

 أشارت النتائج إلى ضآلة. للوصول إلى مرحلة الحوكمة الجيدة) - Governenceالحوكمة (تحسين حالة 
فتقدون للتكنولوجيا الحديثة إنتاجية العمل، وقد يكون ذلك بسبب تفتت الحيازات، كما يشير إلى أن المزارعين ي

 الزراعي والتى تتالئم مع مساحاتهم الصغيرة وامكانياتهم المادية الضعيفة،  وتؤكد النتائج على اإلنتاجفي 
  .حاجة القطاع الزراعي للتحديث

  :التوصيات
  : في ضوء النتائج المتوصل اليها يوصى البحث بما يلى

 . العاماألنفاقمن إجمالي % ١٠راعة بما يقارب  الحكومي العام على قطاع الزاألنفاقزيادة  -
 . الفعلىاألنفاق طبقاً للموازنة العامة المبدئية قدر اإلمكان حتى يحدث تطابق مع األنفاقااللتزام ب -
العمل على تبنى تكنولوجيا زراعية حديثة تتالئم مع الحيازات الزراعية الصغيرة واإلمكانيات المادية  -

 . انتاجية العمل الزراعيالضعيفة للمزارعين، لرفع
اإلرتقاء بمستويات الحوكمة بالقطاع الزراعي لضمان تطابق نتائج السياسات الزراعية مع المخطط  -

 .له عند وضع السياسة
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  الملحق

 الحكومي العام والزراعي والمساحة المحصولية وعدد األنفاقالقيمة المضافة  وإجمالي ) ١(جدول 
  ).٢٠١٩-٢٠٠٠(العاملين بالزراعة واالستثمار الخاص الزراعي، خالل الفترة 

  السنة
القيمة المضافة 

الزراعية 
مليون جنيه (

  )جارى

 األنفاقإجمالي 
الحكومي 

بالمليون دوالر (
  )أمريكى جارى

 الحكومي األنفاق
على الزراعة 

مليون جنية (
  )جارى

المساحة 
المحصولية 

مليون (
  )هكتار

عدد 
العاملين 
بالزراعة 

  )ألف عامل(

االستثمار الخاص 
في القطاع الزراعي 

مليون جنيه (
  )جارى

1990 17,735 2208.558 1264 4.695 5599 959 
1991 19,110 1688.279 1488 4.769 4332 1399 
1992 21,680 3005.356 2054 4.850 5535 725 
1993 24,427 3250.642 2373 5.126 5188 853 
1994 27,500 4018.283 2825 5.220 5361 1518 
1995 32,050 4626.703 3018 5.248 5216 2412 
1996 36,968 5491.752 3357 5.370 5030 2723 
1997 41,882 6380.449 4139 5.463 4951 3806 
1998 45,652 6813.827 4442 5.805 4823 4524 
1999 48,935 7489.364 4954 5.761 4807 4921 
2000 52,845 8445.694 5922 5.811 5097 5309 
2001 55,065 8340.817 6486 5.823 5011 5898 
2002 58,369 7622.369 5428 5.857 4914 3183 
2003 63,822 6866.873 5375 5.802 5411 4000 
2004 69,252 8296.079 5274 5.894 5958 4250 
2005 75,292 10504.12 3736 6.029 5974 5244 
2006 81,766 15506.42 3850 6.113 6371 5358 
2007 99,953 19393.73 5773 6.261 6889 5223 
2008 113,104 31814.97 6513 6.269 7116 4119 
2009 135,465 43155.84 8378 6.378 6876 3865 
2010 160,970 48795.89 8141 6.403 6728 3558 
2011 190,159 56685.11 9575 6.508 6810 2698 
2012 188,785 77772.04 10296 6.479 6379 5434 
2013 209,748 92992.57 12621 6.450 6703 7481 
2014 241,493 117216.9 14454 6.542 6694 8201 
2015 278,460 123641.1 14165 6.508 6397 11240 
2016 318,878 145396.9 13113 6.588 6478 11300 
2017 398,539 107603.7 13842 6.567 6510 16000 
2018 258,286 100698.5 1101 6.703 6718 9624 
2019 268,091 105241.7 1153 6.737 6772 9953 
  : وحسبت منجمعت: المصدر
  . ، نشرات الحساب الختامي للميزانية العامة، أعداد مختلفة)٢٠٢١(الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء،  -
  .، تقارير الموازنة العامة للدولة، أعداد مختلفة)٢٠٢١(وزارة المالية،  -
 .، مؤشرات التنمية الدولية)٢٠٢١(البنك الدولي،  -
 .، قطاع الشئون االقتصادية، نشرات اإلحصاء الزراعي، أعداد مختلفةياألراضوزارة الزراعة واستصالح  -
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Summary: 
There is no doubt that governments must have a role in strengthening 

economic sectors. The concept of the ruling state has been replaced by the welfare 
state where the government or state must protect and promote the well-being of the 
people. Spending on agriculture in developing countries is one of the most important 
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ruling tools to promote economic growth and mitigate poverty in rural areas. It is 
therefore important to understand and analyze the impact of public expenditure and 
private investment on agricultural growth to assist policy makers and decision makers 
in a precise agricultural policy. 

The study concluded that all variables were nonstationary (with unit roots) at 
the level. After taking the first difference, Augmented Dickey-Fuller Test pointed to 
stationary variables. There were three shared integration equations in Johansen's test. 
VECM gives results for both short term and long term. At the same time, all 
insignificant variables were in the short term. In the long term, government spending 
on Agriculture (GE) has found a positive relationship with growth in agricultural 
value added. This result was emphasized on the important role of public spending in 
increasing the growth of the agricultural sector in the case of the Egyptian economy. 
Despite the direction of the government towards reducing government expenditure, 
this result is the possibility of achieving growth in agricultural sector more through 
enough public investment. The results referred to the important role played by PI 
investment in the agricultural sector. The increase in private investment increased by 
1% to increase the growth of AVA agriculture at 0.138%, and this result came 
Consistent with what is known about the importance of private investments in 
promoting agricultural growth. However, it is noted that the rate of change in the 
growth rate of value added to the agricultural sector is weak. This may be the 
economic reform and privatization procedures, where the Government in Egypt 
encouraged the private sector to invest in agriculture by possessing vast areas with a 
view to increasing cultivated areas, and though Some investors have purchased these 
land at cheap prices and employment in other non-agriculture purposes they consider 
to be profitable for them such as the establishment of spa and luxury resorts. 
Officially, these investments went to agriculture and appeared in statistics, but in fact 
they benefited other sectors. Here it must emphasize the value of good governance  
and precise statistics to achieve the goal of proper policy and planning. Therefore, the 
government must work hard to improve the status of Governance to reach a good 
governance. 

The results indicated weak Labor productivity. This may be because of 
fragment tenure, and indicates that farmers are lacking modern technology in 
agricultural production, which is suitable for their small tenures and their vulnerable 
physical potential. The results emphasize the need for the agricultural sector. 
Recommendations: 
In the light of the results reached, the search recommended the following: 
- Increased public government spending on agriculture sector by approximately 10% 

of total public spending. 
- Commitment to spending in accordance with the principal budget as much as 

possible until it occurs matching with actual expenditure. 
- Work on modern agricultural technology suitable for small tenures and vulnerable 

physical potential for farmers, to raise agricultural production. 
- Up gradation of governance levels in the agricultural sector to ensure that the results 

of agricultural policies are matched with the plan when policy is developed. 
Key Words: Government Spending – Agricultural Sector Growth – Time Series Stationary 

– Breusch Godfrey Serial Correlation LM. 


