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ثرھا في الفقر الزراعي في اقتصادیات الدول النامیة أسیاسات التكییف االقتصادي والتغییر الھیكلي و
آالء محمد عبد هللا

العراق–جامعة الموصل / كلیة الزراعة والغابات / قسم االقتصاد الزراعي 

الخالصة
مسار التنمیة االقتصادیةفيثر ألسیاسات التكییف االقتصادي والتغییر الھیكلي نأالبحث ،أھمیةتكمن 

التي تناولت االنعكاساتواألبحاثتعددت الدراسات إذ،الفقر الزراعي في االقتصادیات النامیة فيو،
تلك االنعكاسات أنمن  تأتيفان المشكلة لذاالدول النامیة الزراعیة ،اقتصادیاتالمختلفة لھذه السیاسات في

یھدف البحث إلى دراسة ھذه العالقة ،وذلك والزراعي ،في مستویات الفقر ثیرالتأإلىاألمرتترجم في نھایة 
متاعب إلحاقیمكن تنفیذ برامج التكییف االقتصادي والتغییر الھیكلي دون ھل:لإلجابة على السؤال التالي 

على فرضیة اعتماداً الطویل ،األجلتحسن رفاھیة الفقراء في أنكبیرة بالفقراء ،وكیف یمكن لھذه البرامج 
لناتج الزراعي وبالشكل الذي االمتسارعة في معدل نموالتأثیراتتلك السیاسات االقتصادیة لم تولد أنمفادھا 
معنویة باتجاه تخفیف معدالت الفقر الزراعي من خالل تجاوز التباین الحاصل في توزیع تأثیراتیولد 

أكدتمن خالل الدراسة و.٢٠٠٤امیة لعام من دول نمختارة حددت الدراسة عینة و.الزراعیة األراضي
معدل النمو الزراعي المقدر ومؤشر جیني في القطاع معنویة العالقة بین واإلحصائينتائج التحلیل القیاسي 

لعدم توفر عالقة واضحة بین عادالً تتوزع توزیعاً فوائد النمو الأنالزراعي كمتغیر معتمد ،مما یدل على 
أن المستویات الدنیا للتباین یجب أن تكون لھا تأثیرات مختلفة في النمو بالمقارنة مع ،باعتبارالفقر النمو و

وبناءً على ھذا فان كل بلد قد یواجھ مستوى معینا من التباین ودرجات التباین ،المستویات المرتفعة للتباین
یعد عادالً یتم توزیعھ توزیعاً اً دیممستاً على العوامل الھیكلیة ،لذلك فان تحقیق نموالبلدان اعتماداً بینتختلف 

.في تخفیض مستویات الفقرأساسیاً عامالً 

المقدمة
النامیة ،وبخاصة الزراعیة تاالختالالت الھیكلیة التي یعانیھا القطاع الزراعي في االقتصادیاتعد

لحكومیة والفقر ،والتي تجلت مظاھرھا في التشوھات السعریة والتدخالت السوقیة ،وضعف أداء المؤسسات ا
لناتج الزراعي إلى إجمالي الناتج المحلي وارتفاع ھذه األھمیة بالنسبة الریف ،وارتفاع األھمیة النسبیة لفي 

،أدت )١٩٩٤النجفي ،(.للعمالة الزراعیة ،فضالً عن اختالل الھیكل السكاني بین الریف والحضر وغیرھا
قطاع الزراعة أذا فيتغییر الھیكلي سیكون لھا وقع ایجابي إلى االستنتاج بان برامج التكییف االقتصادي وال

ما ترتب على تطبیقھا زیادة الطلب على المنتجات الزراعیة وتحسین شروط التبادل بین السلع القابلة للتبادل 
اه التجاري مقابل السلع غیر القابلة للتبادل التجاري ،وزیادة النقد األجنبي ،وتحسین المناخ االقتصادي في اتج

تدعیم االستقرار ،في إطار توجھات اإلصالح االقتصادي الشامل والشروع في تطبیق برامج التكییف 
تشمل برامج التكییف التي تدعمھا إذ) .١٩٩٩الھباب ،(والتغییر الھیكلي الشامل في ظل ھذه التوجھات 

من ) التجاریة وإدارة المدیونیةالمالیة والنقدیة والسیاسة (موارد صندوق النقد الدولي تغییرات في السیاسات 
من البلدان إن تحقیق سالمة میزان عددوقد بینت خبرة .اجل زیادة كفاءة الزراعة وناتجھا وصادرتھا 

المدفوعات قد یتطلب إصالحات ھیكلیة رئیسیة ،تشمل تغییرات في ھیكل اإلنتاج ،وتعمیر بعض القطاعات 
ستئناف النمو على أساس اقتصاد مبني على قواعد السوق ،وزیادة صافي اإلنتاج في بعضھا األخر بھدف ا

ولما كانت برامج التغییر الھیكلي ذات أمد أطول وتتضمن ) .١٩٨٨،Omotunde(ویدعمھا البنك الدولي
وتخفیف الفقر الریفي قدرا اكبر من اإلصالح الھیكلي فإنھا تعطي أھمیة اكبر للتدابیر الموجھة إلى الزراعة 

تقوم ھذه).١٩٩٩،النجفي(ج التكییف االقتصادي سوف تزید من األھمیة النسبیة للفقر،في حین إن برام
،وتجتمع) ١٩٩٢زكي ،(على األسس الفكریة للمدرسة النیوكالسیكیةلنظري ااالبرامج من حیث مرتكزھ

ھ ھیكل معظم أفكارھم االقتصادیة الرئیسة في مسالة التغیرات الھیكلیة بان عدم التوازن الذي یتسم ب
وخصوصیتھا نتیجة فعل متغیرات داخلیة وخارجیة تعد قیدا تالنامیة مبعثھ نمط ھذه االقتصادیاتاالقتصادیا

تجاه استجابة الموارد للتغیرات التي تحصل في األسواق المحلیة والخارجیة ،أي انخفاض مرونتھا تجاه 
على الحركة ونمط االستخدام ،وبالتالي یقلل حوافز التغیر في استخدام الموارد ،األمر الذي یخفض من قدرتھا

) .١٩٨٣الطائي ،(من كفاءتھا األستخدامیة 

١٠/٩/٢٠٠٨وقبولھ ٣/٢٠٠٨/ ٣٠تاریخ تسلم البحث  
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والفقر معناه مستویات مرتفعة من الحرمان ،والتعرض للمخاطر ،وانعدام الحیلة ،وھو متعدد األبعاد 
محمود (األسر الضعیفة في براثن الفقر وتخرج منھ بمرور الوقت ومتغیر ،بحیث تسقط أعداد كبیرة من

،ویرتبط الفقر بحكم طبیعتھ بنقص الحصول والسیطرة على الموارد اإلنتاجیة بما في ذلك األراضي ) ٢٠٠٦،
وتتعدد مسببات ) .٢٠٠٧منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة ،(والمیاه ورأس المال االستثماري والبشري 

ر الریفي في البلدان النامیة ،وفي مقدمة ھذه المسببات التفاوت في المصادر المكونة للدخل في الریف الفق
،وینعكس ھذا التفاوت في التشوھات الحاصلة في التركیب الحیازي والتملكي الزراعي ،فضال عن نمط 

ویتعین التمییز ،) ٢٠٠٥اتیجیة ،تقریر االتجاھات االقتصادیة اإلستر(السیاسات االقتصادیة التي تتبعھا الدولة 
بین معدالت الفقر وكثافتھ ،فاألولى تقاس بنسبة السكان الذین یعانون الفقر في حین تقاس األخیرة بعدد الفقراء 

،ویقاس مؤشر الفقر ) ٢٠٠٧منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة ،(في الوحدة من مساحة األراضي 
العاني (درجة التباین في توزیع األراضي في القطاع الزراعي ریاضیا بمعامل جیني الذي یعبر عن 

إن الترابط بین ظاھرتي التغیرات الھیكلیة والفقر یتأتى من أن التكییف االقتصادي والتغییر ) .٢٠٠٤،
الھیكلي في الدول النامیة یقتضي إجراء انعطافات حادة في مسارات السیاسة االقتصادیة القائمة على وفق 

توجھات االقتصادیة مغایرة لتلك التي اعتمدتھا الدولة وغالبا ما یتأتى عن ھذه التغیرات أثار حزمة من ال
إذ أن ) .١٩٧٨زھران ،(اقتصادیة غیر مرغوبة تدفع بفئات عدیدة من أفراد المجتمع نحو خط الفقر أو دونھ 

،ووفقا ) الشروط الضروریة(التركیب الحیازي والتملكي والمتأتي من جراء إعادة توزیع األراضي الزراعیة 
النامیة أو إجراء برامج اإلصالحات والتعدیالت الھیكلیة تاالقتصادیالبرامج اإلصالح الزراعي في بعض 

)TonyوLionel،في مجال الزراعة كالبنى اإلنمائیة ) الشروط الكافیة(لم ترافقھا نشاطات تكمیلیة ) ١٩٨٧
وتحقیق التوازن في األسعار النسبیة للمحاصیل المختلفة وتقارب والتسویقیة التي تساعد على تحفیز اإلنتاج 

األسعار مع مثیلتھا الحدودیة ،بالتالي كان اإلصالح في ھذه االقتصادیات غیر متوازن وان النتائج كانت 
وتؤكد المفوضیة األوربیة إن الفقر یبقى المسألة الرئیسة والكبرى ) .١٩٩٤،KarenوZvi(مخیبة لآلمال 

لم یترافق مع التوزیع نمو االقتصادي ھو شرط ضروري ولكن لیس بالشرط الكافي لخفض الفقر ماوأن ال
TerryوGriffin(،كما یوضح ) ١٩٩٧،ECDGD(العادل للدخل بوصفھ شرطا كافیا لخفض الفقر 

.أن النمو االقتصادي السریع ھو أكثر فاعلیة في خفض الفقر)١٩٩٧،

مواد البحث وطرائقھ
لبحث على منطق النظریة االقتصادیة والدراسات التجریبیة السابقة الحتساب مؤشر االختالل یعتمد ا

من الفرق بین األھمیة النسبیة للناتج المحلي )١٩٧٢(Kuznetsالھیكلي الذي یمكن تقدیره حسب طریقة 
فان ذلك یشیر % ٢٠،فإذا كان الفرق اكبر مما نسبتھ الزراعي الزراعي واألھمیة النسبیة للعمل في القطاع 

،وإلثبات فرضیة البحث واستكمال العمل التجریبي الزراعياالختالالت الھیكلیة في القطاع حالة إلى وجود 
في تحدید العالقة بین معدل النمو الزراعي ومؤشر جیني في القطاع الزراعي ،من خالل اعتماد بیانات 

ماد على اإلحصائیات التي تنشرھا األمم وباالعت٢٠٠٤لعام Gross-Section Dataالمقطع العرضي 
وتقریر التنمیة ٢٠٠٧و٢٠٠٦و٢٠٠٥المتحدة ممثلة بمنظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة للسنوات 

نموذج باستخدام لتم تقدیر ا،)٢٠٠٧/٢٠٠٨(Human Development Reportو٢٠٠٦البشریة لعام 
المتغیرات الممثلة لسیاسات التكییف االقتصادي أسالیب االقتصاد القیاسي ،وباستخالص مجموعة من

والتغییر الھیكلي ذات التأثیر غیر المباشر في معدل الفقر ،والتي تولد تأثیراتھا المباشرة بمعدل النمو 
الزراعي ،إذ یمثل األخیر ثمرة ناتجة عن تلك السیاسات لیمثل بدوره مؤثراً مباشراً في الفقر الریفي متمثال 

2SLSي القطاع الزراعي ،إذن یستوجب استخدام طریقة المربعات الصغرى ذات المرحلتین بمؤشر جیني ف
دلة اآلنیة كلما كان ذلك ممكناً االستبعاد التحیز المحتمل في المع(Statistical Ver.0.6)ووفق برنامج

)Johnston،اآلتيالشكل المقدر ،وأخذ النموذج ) ١٩٨٤:
Y = B0 +B1X1 +B2X2 +B3X3 +B4X4 +B5X5 +B6X6 +B7X7 +B8X8 +B9X9 +B10X10 +Ui

G =B0 +B11


Y +B12X12 +B13X13 +Ui
المتغیر المعتمد للمعادلة األولى معدل النمو السنوي لإلنتاج الزراعي ،ویعكس التغیرات Yیمثل 

للمعادلة Gما المتغیر المعتمد أ.الھیكلیة في القطاع الزراعي ،ویشیر إلى مستوى تغیر حجم اإلنتاج الكلي 
الذي یقیس العدالة التوزیعیة للحیازات في القطاع Gini Coefficientالثانیة فیعبر عن مؤشر جیني 

:في حین كانت المتغیرات المفسرة الممثلة لسیاسات التكییف والتغییر الھیكلي كاآلتي .الزراعي 
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X1:صالحة للزراعة ھكتار لألراضي ال/كثافة استخدام األسمدة كغم.X2: نسبة األراضي المرویة من
راضي الصالحة للزراعة من المساحة األنسبة :X3.الدائمة لاألراضي الصالحة للزراعة والمحاصی

االنفتاح االقتصادي الزراعي وتشیر إلى :X5.نسبة العمالة الزراعیة من العمالة الكلیة :X4.الزراعیة 
المكننة الزراعیة تشمل الجررات :X6.ق العالمیة في العرض اإلجمالي مشاركة أو تأثیر متغیرات األسوا

القیمة الزراعیة المضافة :X7.لكل ألف ھكتار من األراضي الصالحة للزراعة )قدرة حصانیھ(والحاصدات 
نصیب العامل الزراعي من القیمة :X8.قیمة المدخالت الوسیطةمطروحا منھ وتقیس إنتاج القطاع الزراعي 

سعر :X10.ن إلى مجموع السكان ینسبة السكان الزراعی:X9.مضافة وھي مقیاس لإلنتاجیة الزراعیة ال

:فھي ) مؤشر جیني(أما المتغیرات المفسرة للمعادلة الثانیة والمؤثرة في الفقر الزراعي .الفائدة 


Y: معدل
لى نسبة معدل النمو السنوي في الرقم القیاسي ألسعار معدل التضخم ویشیر إ:X11.النمو الزراعي المقدر 

مقیاس لدور الحكومة في النشاط (نسبة النفقات الحكومیة إلى الناتج المحلي اإلجمالي :X12.الغذاء 
نموذج لمعامالت ا:Biالحد المطلق ،:Bo.االستثمار في رأس المال البشري :X13) .االقتصادي للبلد

Coefficient.Ui:وباالعتماد على المعاییر االقتصادیة .يطأ العشوائحد الخEconomic Criteria
R-2الختبار(.Statistical Cوالمعاییر اإلحصائیة ) لتحدید قیم وإشارات المعلمات( ,R ,F ,t ( والقیاسیة

Econometrical C.) الختبار كالین وD-W واختبارPark (. تضمنت العینة)ویعزى ،نامیاً بلداً )٢٠
اختیار ھذه البلدان إلى توفر البیانات الخاصة بمؤشر جیني في القطاع الزراعي الذي یعد من المتغیرات سبب 

أسیا والمحیط الھادي :تمثلت بلدان العینة باآلتي وقد النادرة والسیما إن قیاس ھذا المتغیر ال یتم بشكل سنوي 
،بلدان أمریكا الالتینیة )باكستانونیبال والشعبیة جمھوریة آلو الدیمقراطیة واندونیسیا والھند وشبنغالدی(

إیران ومصر والمغرب والجزائر (،الشرق األدنى وشمال أفریقیا ) أورغوايونیكاراغوا (والبحر الكاریبي 
كرواتیا وألبانیا (،البلدان المتحولة ) السنغالوأثیوبیا (،بلدان أفریقیا جنوب الصحراء ) تركیاوتونس وسوریا و
.)انقیرغیزستو

النتائج والمناقشة
الناتج إجماليإلىالنسبیة للناتج المحلي الزراعي األھمیةالفرق بین إنالموضح أنفا تبین من التحلیل 

العمالة وبدون حساب إجماليإلىي عالنسبیة للعمل الزراواألھمیة١٩٩٠لعام لبلدان عینة البحث المحلي 
إلیھاأشارفان القطاع الزراعي قد تجاوز الحدود التي ،األخرىعات االختالالت الھیكلیة في القطا

"Kuznets")وي غنیكاراغوا ،اورا(یتسم باالختالل الھیكلي ،باستثناءبأنھاد االقتصلتأشیر) ١٩٧٢
حین تفاوتت االختالالت الھیكلیة في القطاعات في .) ،سوریا ،تونس ،كرواتیا ،قیرغیزستانإیران،الجزائر ،

بالتناقص ،وان قیمة ھذا المؤشر لم تتجاوز الحدود وأخذت،٢٠٠٤لعام بلدان العینة ذاتھا  اعیة بین الزر
في آنفافضال عن البلدان المذكورة ) المغرب ومصر(في كل من %) ٢٠(المسموح بھا والتي تقدر بما نسبتھ 

التأثیرمن خالل للفقر وشدتھ النسبیة األھمیةوحدتھا في اتساع االختالالت ھذه وینعكس عمق .١٩٩٠عام 
ھذه االختالالت تأتتوقد .دفي معدالت النمو االقتصادي وما یترتب علیھا من تغیرات في استخدام الموار

داء اعیة ،والتي تكونت من حصیلة أالزرھاالنامیة ونمط مكونات قطاعاتتاالقتصادیامن طبیعة بنیة 
.)١٩٩٨جفي ،الن(السیاسات الزراعیة في ھذه االقتصادیات 

تحلیل نتائج التقدیر لمعادلة انحدار متغیرات سیاسات التكییف والتغییر الھیكلي في معدل النمو :أوالً 
٢٠٠٤لتفسیر العالقة بین محددات التغیرات الھیكلیة للقطاع الزراعي لعام :)األولىالمرحلة (الزراعي 

الزراعيلإلنتاجمعدل النمو السنوي (غیر المعتمد والمت(X1,X2,-----,X10)والمتمثلة بالمتغیرات المفسرة 
Y( أسلوبوباستخدام للبیانات ،توفیقاً النماذج أكثرھو الذي اللوغارتمي المزدوج نموذجإلى الالتوصل ،تم

Step wiseاآلتيالمعادلة الشكل أخذت:
Log Y = - 12.6 - 0.289LogX2 - 0.488LogX3 + 3.25logX4 + 1.09LogX5 )١(المعادلة 

t*   = (-4.68) (-1.74)            (-2.41)            (5.02) (3.23)
+ 1.26LogX6 + 0.873LogX7 + 0.849LogX8

(6.61) (1.75) (2.83)
R =81.3% R-2 = 70.4%

F = 7.45                D-W = 2.14
:إنإذ

X2= الدائمةلللزراعة والمحاصیالصالحة األراضيالمرویة من األراضينسبة
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X3= الصالحة للزراعة من المساحة الزراعیةاألراضينسبة
X4=نسبة العمالة الزراعیة من العمالة الكلیة
X5=االنفتاح االقتصادي الزراعي
X6=راعیةالمكننة الز
X7 =الزراعیةالمضافةالقیمة
X8=نصیب العامل الزراعي من القیمة المضافة

نموذج إلى لالتي تعكس القدرة التفسیریة لR-2تائج الموضحة آنفا ،قیمة معامل التحدید المعدل تشیر الن
یم التي تمثلھا المتغیرات یفسر بواسطة الق) Yعدل النمو الزراعيم(من التغیرات الحاصلة في %٧٠أن 

تم و.نموذج المقدر عوامل أخرى ال یتضمنھا الاسطةمن ھذه التغیرات تفسر بو%٣٠المفسرة في النموذج ،و
في تفسیر التغیرات ة،وعند اختبار مدى قابلیة المتغیرات المفسرFتأكید معنویة الدالة من خالل اختبار 

X2)المحسوبة لكل من *tة الحاصلة في المتغیر المعتمد ،تبین أن قیم ,X3 ,X4 ,X5 ,X6 .X7 ,X8) قد
،مما یدل على وجود عالقة دالیة مؤكدة بین المتغیرات ) ٠.٠٥(فاقت نظیرتھا الجدولیة عند مستوى معنویة 

المفسرة والمتغیر المعتمد ،وان قیمتھا تختلف عن الصفر وتساوي القیمة المقدرة ،ولم تظھر معنویة بقیة 
ة ،إذ أوضحت نتائج التقدیر أن نموذج المقدر لعدم مقدرتھا على اجتیاز االختبارات اإلحصائیمتغیرات األ

:اخذ الصیغة اآلتیة المقدر نموذج الكلي ال
Log Y = -11.7 + 0.10Log1 – 0.281LogX2 – 0.551LogX3 + 3.15LogX4 + 1.08LogX5

t* = (-3.61)    (0.35)         (-1.50) (-2.23)               (4.05) (2.82)
+ 1.30LogX6 + 1.01 LogX7+ 0.772LogX8 – 0.484LogX9 + 0.008LogX10

(5.11) (1.70) (2.18) (-0.80)            (0.04)
R =82.6% R-2 = 63.3%
F = 4.27                D-W = 2.06

نموذج اتي بین متغیرات ال،وھذا دلیل على افتقاد االرتباط الذ٢.١٤المحسوبة D-Wبلغت قیمة و
،أما ط خطي متعدد بین متغیرات النموذجظھر اختبار كالین عدم وجود مشكلة ارتباأو.العشوائیة المتعاقبة 

المقطع العرضي عادة ،فقد تم والتي تصاحب بیانات (Heteroscedasticity)مشكلة عدم ثبات التباین 
األراضيالزیادة فيأنإلىالعالقة الدالیة ،تشیر )١(من المعادلة .Parkالتأكد من عدم وجودھا من اختبار 

وحدة مع ثبات %٠.٢٨٩تناقص معدل النمو الزراعي بمقدار إلىوحدة واحدة ستؤدي نسبة ب(X2)المرویة 
الممكنات الموردیة المائیة إنإذ،) Biقیمة =اللوغارتمیة المزدوجة المرونة في الدالة (األخرىالمتغیرات 

تخفیض كفاءة استخدام المتاح إلىتؤدي في مجملھا أخرىتعد قیدا على التنمیة الزراعیة ،وھناك متغیرات 
تالف والتغیرات النوعیة في المیاه واخ) ٢٠٠٦عبد هللا ،(منھا ،وفي مقدمة ھذه المتغیرات التقلبات المناخیة 

تأثیراتھاكان للمتغیرات غیر االقتصادیة وإذالري ،وأسالیبالتراكیب الخصوبیة للتربة والقصور في وسائل 
فاعلیة في أكثرتأثیراتالفاعلة في تدني كفاءة استخدام الموارد المائیة ،فان للمتغیرات االقتصادیة 

ن قصور في تطویر وسائل الري وصیانتھا االستخدامات المذكورة ،فانخفاض الدخول المزرعیة وما یرتبط م
تتناسب ومستویات والتقلبات السعریة للمنتجات الزراعیة التي الالصغیرة منھا في المزرعة وخاصة

كالمیاه التي تعظم حجم ناتجھ اإلنتاجالتكالیف للوحدات المنتجة ال تعد حافزا في استخدام قدر من وسائل 
)٢٠٠٣،ESCWA(حجم الناتج الزراعي تدنیھفي تأثیراتھامعة الزراعي ،وتؤدي ھذه المتغیرات مجت

وحدة %٠.٤٨٨نسبةسلبیا في معدل النمو الزراعي بتأثیرا (X4)الصالحة للزراعة األراضينسبة لكان و.
النشاط يالثابتة فالرأسمالیةالموارد أھمإحدىوتعد المساحة الزراعیة ،األخرىمع ثبات المتغیرات 

توفرت لھ الموارد الزراعیة إال إذا البالغ في مسالة تنظیم حجم الناتج األثریكون لھ المؤشر ال،ھذاالزراعي 
األراضيزیادة إنإذالزراعي ،اإلنتاجالتي تحقق ھدف تعظیم دالة لتكوین التولیفھ الموردیة األخرى

األداءدة لم ترافقھا كفاءة في الحیازیة الجدیوھیاكلھااالقتصادیة لإلصالحاتالزراعیة واستخدامھا وفقاً 
األمروھو ) ٢٠٠١النجفي ،(المزروعة عن السعات المزرعیة المثلىاألراضياالقتصادي الزراعي البتعاد 

وفیما یتعلق بأھمیة العمالة .الناتج الزراعي عن مستویاتھ القصوىتدنیھالذي یولد في محصلتھ النھائیة 
دل النمو إذ أن زیادة ھذا المعدل بمقدار وحدة واحدة ستؤدي إلى زیادة مع،ایجابیاً تأثیره فكان (X5)الزراعیة 
یمكن تفسیر ذلك استنادا إلى أن المناطق الریفیة تمتاز عادة بقدرتھا على و،وحدة %٣.٢٥نسبةبالزراعي

ي إلى ؤدوتربیة الحیوانات ،فموسمیة العمل الزراعي تلتولید عمالة تتجاوز العمالة الالزمة إلنتاج المحاصی
الموسمیة للعمل والبطالة الجزئیة لرأس المال ،علیھ فان عرض العمل یعد مرتفعاً ،ومن التناوب بین البطالة 
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) ١٩٨٣،Hans(ثم تتجھ األجور نحو االنخفاض فتنخفض بذلك تكالیف اإلنتاج ویزداد الناتج الزراعي
إلىیا النسبیة اتخصیص الموارد وفقا للمزعادةإتؤدي أنالعاملة ینبغي األیديللبلدان الوفیرة في وبالنسبة.

األجلزیادة البطالة في إلىھناك سببین قد یؤدیان أنالطویل ،غیر األجلحد في أقصىإلىزیادة العمالة 
لم إذاوثانیا لموارد تتعرض حتما لفوارق زمنیة تخصیص اأعادةعملیة إن،أولھمایف یالقصیر نتیجة للتك

الطلب وكذلك التوفیرات في إجماليالحقیقیة تخفیضاً كافیاً فان انكماش األجورض یكن من الممكن تخفی
االقتصاد الكلي من خالل التغییرات في القطاع العام ستزید مستوى البطالة وبقدر ما یمكن تحقیق توازن 

LionelوTony(األجلالھیكلیة مع تقلیل االعتماد على قیود الطلب فستكون مشكلة البطالة قصیرة 
زیادة ومن ثم فان فكانت أھمیتھ موجبة ،(X6)فیما یخص مؤشر االنفتاح االقتصادي الزراعيو.)١٩٨٧،

یمكن وحدة ،) %١.٠٩(نسبةزیادة المتغیر المعتمد بإلىفي ھذا المؤشر ستؤدي وحدة واحدة مقدارھا 
یتحقق بھا أنعدیدة یمكن تآلیاناك وھ،االقتصادي النمو حفزت قد التجاریة اإلصالحاتأنھنا االستنتاج 
الحصول على تقانة محسنة ،وزیادة وإمكانیةالبشري ،أوالمال المادي رأسزیادة االستثمار في :ذلك منھا 
مؤخراً بشان أجریتالتي دراسة شیر الوت)٢٠٠٥،منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة (المنافسة 
الزراعیة األسعارفي االنتعاش الذي نجم أنرن العشرین في تسعینات القتنامیاألرز في فسوق إصالحات

إنالمال البشري ،كذلك تبین رأسومن ثم في الدخول الریفیة قد مكن فقراء الریف من االستثمار في 
ي غالت الذرة في تركیا ف%٥٠ساھمت في حدوث زیادة بنسبة ) التقانة المستوردةأھمیة(اإلصالحات

تفرض أنوان الواردات یمكن اإلنتاجیةزیادة إلىیؤدي أنالتصدیر یمكن إنعلى تدل توجد دراسات و،
الكمال ،مما یشجع إلىناعات التي تتنافس تنافساً یفتقر محلیا في الصاألسعارعلى عملیات رفع ضوابط فعالة 

اصر وعالوة على ذلك ،تتضمن اتفاقات تجاریة كثیرة عنالشركات على خفض منحنى متوسط تكلفتھا الكلیة 
رصید البلد المضیف یحفز النمو بزیادةأنالذي یمكن المباشر األجنبيتحفیز االستثمار إلىصریحة ترمي 

یكون لتحریر التجارة أنأیضا،ومن الممكن إداریةالمال فضال عما یجلبھ من تقانات جدیدة وقدرة رأسمن 
كما وأن أھمیة استخدام المكننة .)٢٠٠٥،منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة (التسویق ھوامشفي اثر 

كان ایجابیا ،ومن ثم فان زیادة مقدارھا وحدة واحدة في ھذا المعدل ستؤدي إلى زیادة المتغیر (X7)الزراعیة 
جانبا كبیرا من أندراسات عدیدة أوضحتإذ،وحدة مع ثبات المتغیرات األخرى) %1.26(نسبة بدالمعتم

المال والعمل ،ویشمل التغییر رأسإسھاماتجانب إلىالتغییر التقني إلىیعزى أنالنمو االقتصادي یمكن 
المال رأستعمیق إلىیؤدي وواالبتكارات في المنتجاتاإلداریةینات في التكنولوجیا والتقنیات سالتقني التح

H.Binswanger(دراسة وأكدت) ٢٠٠٠،OmarوNora(مما یزید الطلب على العمالة الماھرة 
التغیرات السعریة للناتج تأثیرالتغییر التكنولوجي في النمو الزراعي یعد اكبر من تأثیرأن)١٩٨٩،

یزید من حجم الفائض يالزراعاإلنتاجباستخدام نتائج التقدم العلمي في مجاالت الزراعي ،وان التسارع 
بمقدار وحدة واحدة (X1)الزراعیة العالقة الدالیة إلى أن الزیادة في نسبة القیمة المضافة وتشیر ،الزراعي 

ھنا اإلشارةیمكن واألخرىوحدة مع ثبات المتغیرات %٠.٨٧نسبةزیادة معدل النمو الزراعي بإلىستؤدي 
الذي یقوم بھ القطاع الزراعي في نمو ناتجھ المحلي في ظل اإلسھامتغیر مؤكد في مقدار إلى وجود 

یف یسیادة السیاسات التحفیزیة المرتبطة بالتكإناالقتصادي التغیرات الھیكلیة ،ویعني ذلك في مضمونھ 
ایجابیة متزایدة في نمو الناتج أثارإلحداثضروریاً ،ولكن لیس كافیا أمراً االقتصادي والتغیر الھیكلي تعد 

ي الزراعیة في ظل التكیف والتغیر الھیكلي تقتضاإلنتاجیةرفع إلىحزمة المتطلبات المؤدیة أنإذالزراعي ،
بممكنات البحث العلمي واالرتقاء عواالرتفاالري بأسالیبمجھودات في المجاالت التنمویة المرتبطة 

یمكنھا فسیاسات التكیف والتغیر الھیكلي في المدى القصیر الواإلرشادكالصحة والتعلیم األساسیةبالحاجات 
النجفي (الزراعیةباإلنتاجیةلالرتفاع االقتصادي الذي یعد من المتطلبات الرئیسةاإلصالحالقدر من إحداث

ھذه تعد (X8)) اإلنتاجیة الزراعیة(نتیجة التقدیر الموجبة لمعامل نصیب العمل الزراعي وكان ل) .١٩٩٩،
تؤكد دور ھذا المتغیر في النمو الزراعي نتیجة التغیرات في ھیكل الطلب نتیجة لزیادة إذالعالقة منطقیة 

المتعلقة باإلصالح الزراعي والضرائب واالستثمارات وحد ما إلىالحكومیة السیاساتالدخول كذلك تمكن 
اإلنتاجیة زیادةتعامل مع التقنیات الحدیثة قد أدى إلى الالدرایة والمعرفة الفنیة وتوفر الزراعیة فضال عن 
.ھات النمو إستراتیجیة زراعیة على صعید الدول النامیة تسعى إلى تحدید اتجاوجودالزراعیة ،وھذا یؤكد 

ولنفس دول ١٩٩٠وقد تمكنا من صیاغة العالقة بین محددات التغیرات الھیكلیة ومعدل النمو الزراعي لعام 
:الشكل التالي النموذج المقدر أخذوقد العینة 

Log Y = 1.11+ 0.030LogX1 + 0.101LogX2 – 0.025LogX3 + 0.373LogX4
t*  =(3.09) (1.79) (1.40)            (-0.92) (2.48)
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- 0.218LogX5 - 0.093LogX6
(-4.09) (-1.43)

R =90.1% R-2 = 85.5%
F = 19.66                D-W = 2.00

 ً ) المرحلة الثانیة(نمو الزراعي المقدر في الفقر الریفي تحلیل نتائج تقدیر معادلة انحدار معدل ال:ثانیاً◌
الزراعي المقدرلإلنتاجعدل النمو السنوي م(ن المتغیرات المفسرة والمتمثلة بـعند تفسیر العالقة بی:



Y (
المعتمد مؤشر والمتغیر (X13)المال البشريرأسواالستثمار في (X12)العامواإلنفاق(X11)ومعدل التضخم

نموذجالالنماذج المعتمدة توفیقا للبیانات ھو أكثرأنتبین ،(G)الزراعیة األراضيجیني للتفاوت في توزیع 
:یأتيلوغارتمي وكما النصف 

G = - 111 + 0.0012Log


Y - 11.1LogX11 - 8.9LogX12 + 71.1LogX13
t*=  (-1.17)     ( 1.07) (-1.16)         (-0.64) (2.25)
R =56.1% R-2 = 44.4%
F =4.79               D-W = 2.63

:األتيالمعادلة الشكل أخذت،Stepwiseأسلوبوباستخدام

G = 55.5 + 0.0028Log


Y )٢(المعادلة
t*= (14.52) (2.89)
R =31.6% R-2 = 27.8%
F = 8.33               D-W = 2.29

وان %٢٨،تبین أن قیمة معامل التحدید بلغت تقریباً ) ٢(من نتائج التقدیر الموضحة في المعادلة 
إنبین معدل النمو الزراعي المقدر ومعامل جیني ،) ٠.٠٥(عند مستوى معنویة موجبة ومؤكدة ھناك عالقة 

آللیات خفض الفقر أھمیةالشروط وأكثرالنمو االقتصادي یعد احد المتطلبات الداعمة للسیاسات االقتصادیة 
نمط إلىانھ لم یشیر إال ،خفض الفقرأھدافلتحقیق عتبر البنك الدولي النمو السریع ضروریاً أ،وبناءً علیھ 

النمو یساھم في خفض الفقر من إنوفي السیاق نفسھ دخل ،في حین اعتبر بنك التنمیة اآلسیوي توزیع ال
توسیع العاملین فضال عن أجورومستوى اإلنتاجیةخالل الزیادة في االستخدام والزیادة في مستوى 

للفقراء األخرىالعامة لتستخدم في زیادة الخدمات االجتماعیة وتحسین الخدمات الرئیسة اإلیرادات
أثیرت حول فرضیة النمو بوصفھ اآللیةاعتراضات عدیدة أنإال.) ٢٠٠٤بد المجید ،ع(وخصوصا النساء

لعدم توافر عالقة واضحة بین النمو ،تتوزع توزیعا عادال فوائد النمو الأنالمركزیة لخفض الفقر باعتبار 
للتباین یجب أن تكون لھا تأثیرات مختلفة في باعتبار أن المستویات الدنیا) ٢٠٠٨عبد هللا ،(وتوزیع الدخل 
وعلى ھذا األساس فان العالقة بین النمو والتباین قد تتغیر عند مع المستویات المرتفعة للتباین النمو بالمقارنة

ن والنمو االقتصادي تأخذ شكل عالقة التبایمستویات مختلفة من التباین لتعطي انطباعا بان طبیعة العالقة بین 
سلبي بین دخل ارتباطوثمة )١٩٥٥،Kuznets(طیة واألكثر احتماال أن تلك العالقة تكون مقعرة غیر خ

النمو إنتؤكد الدراسات إذ) ٢٠٠٧منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة ،(الفرد في البلدان النامیة والفقر 
أنغیر مل على تخفیض الفقر یعأنوالرخاء البد اإلنتاجیةزیادة إلىاالقتصادي المستمر الذي یؤدي 

وفي غیاب التدابیر النوعیة النمو االقتصادي بمفرده إنإلىالبلدان في العالم النامي تشیر نالدراسات ع
كبیرة من السكان الفقراء لفترة طویلة وخاصة في المناطق الریفیة أعدادلمكافحة الفقر قد یخلف وراءه 

فيالنمو االقتصادي تأثیرأنراسات عدیدة وأوضحت د) .٢٠٠٥،منظمة األغذیة والزراعة لألمم المتحدة(
منظمة األغذیة (عة وتوزیع النمو بقدر ما یعتمد على حجمھ وسرعتھ ییعتمد على طبإنماخفض الفقر 

ھو القوة الدافعة لالقتصاد الریفي لذا و االقتصادي في اشد البلدان فقراً مفالن) ٢٠٠٧والزراعة لألمم المتحدة ،
المتسارعة التأثیراتالسیاسات االقتصادیة لم تولد تلك إذن فلنمو الزراعي عامل حاسم في الحد من الفقر فان ا

معنویة باتجاه تخفیف معدالت الفقر الزراعي من تأثیراتلناتج الزراعي وبالشكل الذي یولد افي معدل نمو 
في متوسط یولدھاأنالتي یمكن الزراعیة والتحسیناتاألراضيخالل تجاوز التباین الحاصل في توزیع 

،وبناءً على ھذا فان كل بلد قد یواجھ مستوى معینا من التباین وان درجات التباین تختلف عبر دخل الفرد 
،لذلك فان تحقیق نمو مستدیم یتم توزیعھ توزیعا عادال یعد البلدان المختلفة اعتمادا على العوامل الھیكلیة 

في تقلیص الفقر من خالل النمو أسیات الفقر كما عكستھا تجارب شرق في تخفیض مستویاأساسیاعامال 
.)٢٠٠٦االسكوا ،(المتسارع للدخل والنمط العادل في توزیع الدخل
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یمكن بأنھالتي قامت بھا البلدان تحت الدراسة كانت تفید تالسیاسیاإلصالحاألساسیةالمقدمة المنطقیة إذن
متاعب كبیرة بالفقراء كذلك  یمكن لھذه البرامج إلحاقوالتغییر الھیكلي دون تنفیذ برامج التكییف االقتصادي 

،ولكن البد من مالحظة الغذائي األمنوالحد من الفقر وتحسین الطویل األجلتحسن رفاھیة الفقراء في أن
:النقاط اآلتیة 

والري األرضمثلاإلنتاجیةاألصولفرص الحصول على تحسین " التوزیع مع النموبإعادة"یمكن .١
.اإلنتاجومدخالت 

نحو السوق أكثرالھیكلي والخصخصة ھو توجیھ الزراعة المحلیة فالتكییلبرامج األوليالھدف إن.٢
على عدة إصالحإجراءالرئیسة للسیاسات التي تم تبنیھا لبلوغ ھذا الھدف تمثلت في واإلستراتیجیة

.خصخصة واستقرار االقتصاد الكلي والاألسعارتخفیض في معدل الحمایة وتحریر :جھات 
تؤدي اإلصالحات إلى الحد من الفقر وتحسین األمن الغذائي إن تم تصمیمھا وتنفیذھا بعنایة فائقة .٣

.ضمن إستراتیجیة واضحة لصالح الفقراء 
غیر عملھم فقد تكون زیادة فرص عمالتھم اإلنتاجیةاألصوللم یكن الفقراء یملكون كثیرا من إذا.٤

تكون مثل ھذه أنواألرجحفي سیر سوق العمل وسیلة فعالة لزیادة دخولھم تالتحسیناعن طریق 
.األجلمن مشاریع االستخدام قصیرة أفضلرامج الھیكلیة ھي بال

المال البشري للفقراء بتامین حصولھم على الخدمات الصحیة والتعلیمیة عن رأسیمكن حمایة .٥
.العام ھیكلة تخصیصات موارد القطاعإعادةطریق 

ناجح للسیاسات في معظم البلدان ،لكن إصالحتحسین البنیة التحتیة الریفیة عامل مھم من اجل یعد .٦
ماسة بشكل خاص في المناطق ذات الدخل المنخفض ،ویترافق ذلك مع دعم إلیھالحاجة 

یستجیب مثلأنفمن الصعب بدون ھذه االستثمارات المزارعینلصغار اإلنتاجیةاالستثمارات 
.األسعارھؤالء المزارعیین لحوافز 

ECONOMIC ADJUSTMENT POLICIES & STRUCTURAL CHANGE AND
ITS IMPACT IN AGRICLTURAL POVERTY IN ECONOMIES OF

DEVELOPING STATES
Alaa M. Abdullah

Agric. Economic Dept.,College of Agric. and Foresty ,Mosul Univ.,Iraq

ABSTRACT
The importance of the paper defines that economic adjustment policies and

structural change have a deep impact on economic development and agricultural
poverty in the future of development economies .Studies and papers have tackled
various reflections of these policies upon economic of agricultural developing states
.Therefore ,the problem comes to confirm that these reflections might be translated
at the end into the fact that the impact in levels of agricultural poverty .The paper
aims at studying this relation by answering the following question :Can the
programs of economic adjustment and agricultural change be fulfilled without
making great problems for the poor ?How can these programs be able to improve
the life of the poor for a long- term by depending on the hypothesis which says that
economic policies have not created these effects in the rate of agricultural product
and in the form which create significant effects in the direction of elevating rates of
agricultural poverty through eliminating the variance in distributing agricultural
lands .The study has limited a selected sample from developing states of the year
2004 .Throughout the study ,results of standard and statistical analysis were
significant and the relation between the rate of agricultural growth and Gini
indicator inside the agricultural sector as being dependent variant .This means that
the advantages of growth means that the advantages of growth are not distributed
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equally for there was no clear relation between growth and poverty ,considering that
low levels of variance should have been of different effects in growth in comparison
with high levels of variance .For this reason ,each state must face a certain level of
variance and degrees of variance differ across various states by depending upon
structural factors .Therefore ,achieving sustainable growth to be distributed equally
is considered as a basic factor in decreasing poverty levels .
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