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حجم وكفاءة اإلقراض الزراعي في بلدان مختارةفي اثر اإلصالح االقتصادي 
ھناء سلطان داؤد

العراق/جامعة الموصل/كلیة الزراعة والغابات

الخالصة
یحتل اإلصالح االقتصادي موقع الصدارة لبرامج السیاسات االقتصادیة في الدول النامیة والعربیة حیث 

تصادیة اجتماعیة، سیاسیة، ثقافیة، شاملة تشمل جمیع القطاعات اإلنتاجیة والخدمیة، إن اإلصالح ھو عملیة اق
یتناول بحثنا ھذا المصارف الزراعیة نظرا للدور الفاعل الذي تسھم فیھ من خالل . ومنھا القطاع الزراعي

اإلصالح وعلیھ فأن ھذا البحث یھدف إلى بیان اثر.  توفیر رأس المال للعاملین في القطاع الزراعي
االقتصادي على حجم وكفاءة القروض الزراعیة التي تقدمھا المصارف الزراعیة للمزارعین وباألخص 
صغار المزارعین، ویعتمد البحث فرضیة مفادھا أن اإلصالح االقتصادي یؤثر على حجم وكفاءة القروض 

تم ). العربیة السعودیةالمملكة ومصروسوریا(التي تقدمھا المصارف الزراعیة في دول عینة البحث 
األول وصفي یستند إلى الدراسات النظریة التي تناولت .  االعتماد على الربط بین االتجاھین في التحلیل

الموضوع نفسھ، الثاني كمي یستند إلى طرائق االقتصاد القیاسي وأسالیبھ ومن ثم تفسیر نتائج األسلوب الكمي 
تمد التحلیل فترة ما بعد اإلصالح االقتصادي للنموذج الذي شمل وأع.   لتقییم الجانب النظري في الدراسة

متغیرات ذات األثر المباشر على القروض الزراعیة أما كفاءة القروض الزراعیة فقیست بمساھمة ھذه 
واستنتجت الدراسة أن ھناك . القروض في الناتج الزراعي للفترتین ما قبل وما بعد اإلصالح االقتصادي

في بعض المتغیرات بعد تبني اإلصالح االقتصادي لدول عینة البحث، وخلصت الدراسة مؤشرات ایجابیة
.یمكن االستفادة منھا في المصارف الزراعیةاعتماد برامج لإلصالح االقتصاديإلى

المقدمة
ل الدول النامیة ومنھا الدوفي المصارف الزراعیةالكثیر من الصعوبات التـي تعیق تقدم وتطور ھناك
االقراض ھیكلة ھذا إعادةأن ھناك الكثیر من المحاوالت الجادة الدخال تغییرات جذریة من أجل إال، العربیة

فمعظم . مع التغیرات االقتصادیة والسیاسیة التـي تشھدھا الساحة العالمیةیتواءملیصبح أكثر كفاءة ولكي 
ام، وتعاني من نفس المشاكل التـي عانت ھي ملك للقطاع  العھذه الدول في االقراض الزراعیة مؤسسات 

لقد اتخذت الحكومات الكثیر من االجراءات والتغییرات الھیكلیة من أجل . وتعاني منھا مؤسسات القطاع العام
، وكذلك تواصلت باتباع برامج االصالح االقتصاديمعالجة المشاكل التـي تعاني منھا مؤسسات القطاع العام، 

ضمن دائرة االقراض الزراعي المتمثلة بالمصارف الزراعیةت الدخال مؤسسات جھود الكثیر من الحكوما
تقلیل أثر وقد یكون ھناك آثار ایجابیة أو سلبیة ولكن من الممكن االصالح ذاتھا، ولكن ربما بأسالیب مختلفة

القتصادیة الكلیة التغیرات الجذریة على السیاسات اإدخالأن التوجھ الجدید نحو .السلبیات وتعظیم االیجابیات
التي تمثلھ المصارف الزراعیة من خالل تقدیمھا سیطال أیضا القطاع الزراعي وقطاع التمویل الریفي 

نتائج قد تكون ایجابیة وقد تكون سلبیة وقد تكون خلیطا إلىوسیؤدي بالتالي القروض للمزارعین والمنتجین 
ه االقتصادیة الالزمة إلحداث التحول المطلوب لھذوتتأتى أھمیة ھذه الدراسة من أھمیة اإلصالحات, منھما

ویبقى . عالج وقدرة في التعامل معھاإلىنوع جدید من المشاكل التي تحتاج المؤسسات وقد یكون ھناك
على تقلیل أثر السلبیات ة برامج االصالح االقتصادي الحكم على مدى كفاءة ھذا التوجھ الجدید مرتبطا بقدر

المصارف الزراعیة القیام بھ یتوجب على ، وھذا ماالزراعیةھدف التنمیة إلىلوصول وتعظیم االیجابیات ل
تكمن مشكلة و. من خالل زیادة حجم وكفاءة قروضھا التي ستساھم بدورھا في زیادة حجم الناتج الزراعي

أعاقتیرة االقراض الزراعي في الدول النامیة ومنھا الدول العربیة تعاني من مشاكل كبساتؤسمبأن البحث 
تقدمھا وشلت قدرتھا في تحقیق الكثیر من أھدافھا، ولیس بأدل على ذلك من استمرار تدني مستویات أداء 
الكثیر من مؤسسات االقراض الزراعي الرسمیة ولجوئھا المستمر لخزینة الدولة أو البنك المركزي، وكذلك 

المؤسسات هھذمن السھل االستمرار في دعم لذا لیس. استمرار تدھور مستویات المعیشة في المناطق الریفیة
االصالحات إدخالحلول جذریة تعمل على من ومن ھنا البد . واستمراریتھاھا لم تتمكن من ضمان حیویتإذا

وتمویلیة غیر مواتیة اقتصادیةمن أجل معالجة االختالالت االقتصادیة التي نشأت عن تبني سیاسات المطلوبة
أفضل في أداءوتحقیق 

بإدخال تغییرات جذریة على إستراتیجیتھا االقتصادیة ھذه الدولبدأ الكثیر من . االقتصادیةالقطاعات
التصحیح االقتصادي نجد أنھ أكثر القطاعات تأثرا بذلك البرنامج حیث انھ یعتبر المصدر الرئیسي لدخل نسبة 

٢٠٠٩/ ٨/ ٥وقبولھ٣٠/٣/٢٠٠٩تاریخ تسلم البحث 
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ضأن االقرا. سبة من الدعم الحكوميكبیرة من السكان ویحتوي على أكبر نسبة من الفقراء و یتلقى أكبر ن
في ضوء التطورات االقتصادیة الھامة التي یشھدھا والزراعي جزء من الخدمات التي تقدم لقطاع الزراعة، 

ھناك تأثیرات لھذه االصالحات أنجذریة على اقتصادیات بلدانھا، لوحظ إصالحاتإدخالالعالم والمتضمنة 
على فرضیة مفادھا أن برامج  منھا أعتمد البحثراض الزراعيعلى عمل وأھداف وأداء مؤسسات االق

مؤسسات االقراض الزراعي لدول العینة قید الدراسةقروض حجم وكفاءةاالصالح االقتصادي لھا أثر على
ھي عملیات , إن سیاسات اإلصالح االقتصادي وكما عرفتھا األمم المتحدة.والمتمثلة بالمصارف الزراعیة

على النحو الذي یضمن , إحداث تغیرات جوھریة في أسالیب تعبئة الموارد وإعادة توزیعھامتدرجة من أجل
تبدأ بتطبیق سیاسات , أي ھي تغییر في السیاسات االقتصادیة. متطلبات المجتمع على المدى القریب والبعید

وتنتھي بسیاسات , ا البلدالتثبیت من أجل إیجاد الحلول والمعالجات لالختالالت القصیرة األجل التي یعاني منھ
ومازال الجدل .)٢٠٠٦, دیوب( التكیف الھیكلي من أجل معالجة االختالالت العمیقة في اقتصاد ذلك البلد 

سائدا بین االقتصادیین المعنیین باالصالح االقتصادي بشان أي من الحزمتین من السیاسات االصالحیة یمكن 
یر الھیكلي أو االثنان معا في الوقت نفسھ ویعتمد ذلك على الدولة التي التثبیت االقتصادي أو التغ, تنفیذھا أوال

ترغب بإعادة فلسفتھا االقتصادیة واالجراءات التي توصي بھا للبنى المؤسسیة االقتصادیة لتلك الدولة
, تتضمن برامج اإلصالح االقتصادي تحریر سیاسات وقوانین االئتمان والقروض عامةو).٢٠٠٢,النجفي(

وھي مصارف , )مؤسسات حكومیة(التي تتولى توفیرھا المصارف الزراعیة , یھا القروض الزراعیةبما ف
بما في ذلك كل أو معظم مستلزمات , القروض النقدیة والعینیة, یفترض أنھا توفر للمزارعین بفئاتھم المختلفة

زارعین وباألخص تراعي من حیث المبدأ ظروف وحاجات المائتمانیةاإلنتاج الضروریة وذلك بشروط 
وبصرف النظر عن بعض الصعوبات . صغارھم وتأخذ باالعتبار طبیعة وخصائص اإلنتاج الزراعي نفسھ

ارتفاع التي یشكو منھا أحیانا بعض المزارعین في تعاملھم مع ھذه المصارف من تعقید باإلجراءات أو
قى المصارف الزراعیة تشكل تب, بتكالیف االقتراض أو بعدھا عن مناطق سكناھم وغیرھا من المشاكل

تحقیق إلىیھدف برنامج التصحیح االقتصادي ).١٩٩٨, وزان( ضرورة ال غنى عنھا للمزارعین
تحقیقھا، ولكن تتردد الحكومات كثیرا في األخذ بالتوصیات التي إلىمالیة ونقدیة تتطلع كل الدول إصالحات

األضرارإلىقتصادي، ألن تطبیق ھذه التوصیات یؤدي تقترحھا المنظمات الدولیة وفقا لبرنامج التصحیح اال
بمستوى معیشة مواطنیھا،  وخاصة خالل فترة انتقالیة قد تستمر لعدة سنوات لحین ظھور اآلثار االیجابیة 

تظھر النتائج االیجابیة لبرنامج التصحیح االقتصادي في المدى أنللبرنامج التصحیحي المقترح، وقد الیتوقع 
االستثمار وتشجیع التصدیر /انعكاسات التغییر المقترحة لخفض االستھالك وزیادة االدخارالقصیر، ألن 

آخر حسب البنیة االقتصادیة وعمق االختالالت التي إلىویختلف ھذا الوقت من بلد .  بعض الوقتإلىتحتاج 
وعوامل أخرى یعاني منھا االقتصاد الوطني، وأنماط االنتاج المعمول بھا، وسالمة وسرعة التطبیق، 

في حالة تطبیق االصالحات االقتصادیة في مجال عمل وأھداف وأداء مؤسسات ). ١٩٩٩,Mustafa(كثیرة
, االقراض الزراعي، قد تظھر اآلثار السلبیة على مؤسسات االقراض الزراعي في المدى القصیر والمتوسط

تقلیص إلىه المؤسسات حیث یھدف البرنامج اختفاء الموارد المالیة التقلیدیة لھذأوتقلیص ,ھذه السلبیاتمنو
االستثمارات العامة مقابل تشجیع االستثمارات الخاصة، وھذا ینطوي على تقلیص مساھمة الدولة في أموال 

ھذه المؤسسات بعض االستقالل مع توجیھھا لالعتماد على إلعطاءھذه المؤسسات المتاحة لالقراض تمھیدا 
انخفاض الدخل إلىكما سیؤدي الكثیر من االصالحات المطلوبة .بدیلةالتمویل الذاتي من مصادر أخرى

حالة فقدان المؤسسة للكثیر من األعمال التجاریة التي یقوم بھا، أنالسنوي لھا لفترة قد تمتد لعدة سنوات، كما 
مبدأ فضال عن أن العمل وفق .  فان ھذا یستوجب التخلص من العمالة التي كانت تدیر مثل ھذه األعمال

الكفاءة االقتصادیة الذي یقتضي تقلیص النفقات لمواجھة الظروف المالیة الصعبة ولتعظیم االنتاجیة سیؤدي 
). ١٩٩٦,,Nasution(اللتین البد من التخلص منھماةظھور مشكلة فائض العمالة والعمالة غیر الكفوءإلى

اإلصالح االقتصادي في المدى القصیر وربما وھناك إقرار من قبل المنظمات الدولیة باآلثار السلبیة لبرامج 
فعملیة اإلصالح التي . المتوسط على الفئات الفقیرة ومحدودي الدخل ومنھم صغار المنتجین الزراعیین

المھم أن تبدأ عملیة اإلصالح وإن اآلثار السلبیة التي ,وضحاھاتسعى لتحقیقھا الدول المعنیة لن تتم بین عشیة 
الح االقتصادي مثل التضخم وغیرھا یعد الثمن لعبور األزمة االقتصادیة، وإن عملیة قد تالزم عملیة اإلص

اإلصالح االقتصادي تحتاج إلى مقومات أھمھا تفھم ودعم من الشعب الذي تجرى عملیة اإلصالح لمصلحتھ 
الیجابیات ومن ا).٢٠٠٥,عمیر(كما یحتاج إلى إدارة اقتصادیة قویة واعیة ومدركة ومؤمنة بأھمیة اإلصالح 

العمل وفق قوى السوق وآلیة العرض والطلب في ألنالمنتظرة للبرنامج تكریس مبدأ الكفاءة االقتصادیة
اعتماد مبدأ الكفاءة االقتصادیة في عملھا،  إلىظروف منافسة صحیة، سیلزم مؤسسات االقراض الزراعي 
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اتھا وزیادة وارداتھا وما ینطوي ذلك تحسین مستوى أدائھا من حیث تخفیض نفقإلىوھذا بحد ذاتھ سیؤدي 
كما أن اختفاء سیطرة .ة والمتابعة والتنظیمارأسالیب االدأفضلوإتباععلى ضرورة استقطاب الكفاءات 

تسعیر العملة المحلیة وفق قیمتھا إعادةالدولة على التورید واالنتاج والتصدیر والتسعیر االجباري وكذلك 
یعمل على خفض التكالیف وزیادة االنتاجیة وتحسین خلق جو استثماري جید،إلىالحقیقیة،  سیؤدي ذلك كلھ 

تحسین دخل المزارع وجدارتھ إلىوخارجیا، وھذا بدوره سیؤدي القدرة التنافسیة لالنتاج الوطني محلیا 
ئد كذلك سیتم تحقیق الجدوى االستثماریة حیث ستؤدي سیاسة االقراض بفوا.االئتمانیة وقدرتھ التسدیدیة

ترشید استعمال أموال المؤسسات المقرضة بحیث یتم تمویل المشاریع المجدیة إلىموازیة للفائدة السوقیة 
على األداء االقتصادي بصورة عامة،  وعلى المؤسسات المقرضة بصورة إیجابافقط، وھذا سینعكس 

كما أن .ن دخلھاخاصة، من حیث تحسین نسب تحصیل دیونھا وخفض تكالیف المعامالت وبالتالي تحسی
اإلطاراالندماج كلیة في السوق المالي وخروجھا من إلىالعمل وفق آلیة السوق سیضطر مؤسسات التمویل 

أعاقتمشاكل إلىاختفاء سلبیات النظرة العامة للمال العام التي كثیرا ما أدت إلىالرسمي، وھذا سیؤدي 
في السوق المالي سیضطرھا للمنافسة القراض الزراعيااندماج مؤسسات إنوأخیرا .نجاح ھذه المؤسسات

وكذلك سیضطرھا للبحث . في مجال استقطاب المدخرات الوطنیة والعمل كوسیط مالي بین مدخر ومقترض
وھذا سیعمل على تحسین أداء ودخل. عن مصادر دخل أخرى بدیلة كالعمل في المجاالت المصرفیة والبنكیة

ویعتمد تطبیق ھذه البرامج على قدرة الدول التي تتجھ ھذا التوجھ بتقلیل ).١٩٩٩,Mustafa(ھذه المؤسسات
من أھم الدراسات السابقة التي ن إ. أثر السلبیات وتعظیم االیجابیات من أجل تحقیق التنمیة الزراعیة في دولھا

عي تناولت أثر االصالح االقتصادي على القطاع الزراعي بصورة عامة وعلى مؤسسات االقراض الزرا
اآلثاروالتي أشار فیھا إلى)١٩٩٣(Adamsالتي أنجزھاالدراسةة خاصة ووفقاً لحداثتھا التاریخیةربصو

الجانبیة لالصالح االقتصادي في مصر والتي تركزت حول سیاسة الفوائد وسیاسة الدعم وتعبئة المدخرات 
زائدة وحدد كیفیة اتخاذ الخطوات المصرفیة والعمالة الاألعمالأیضاوتوزیع مستلزمات االنتاج وشملت 

في ضوء الظروف االقتصادیة سةؤسالمالجانبیة وتحدید االستراتیجیة المستقبلیة لعمل اآلثارالالزمة لعالج 
اآلثار المتوقعة لبرنامج التصحیح االقتصادي على المصرف الزراعي ) ١٩٩٤(جمعةوتناول. المستجدة

فاع كلفة القروض من خالل رفع نسبة الفوائد على القروض وتعرض التعاوني في سوریة وأھم ھذه اآلثار ارت
البنوك نفسھا لمشكلة انخفاض الطلب على القروض،  وانخفاض دخل البنك ومصادره المالیة على المدى 

الرتفاعیواكب ذلك السرعة الالزمة أنالقصیر، نتیجة ارتفاع كلفة االقراض،وارتفاع تكالیف االنتاج، دون 
في حین أشار , مشكلة عدم توفر جھات بدیلة لتزویده بمستلزمات االنتاجإلىتج،كما یتعرض المنتج أسعار المن

Vyas)الدعم في المؤسسات االقراضیة الریفیة في الھند قد تعالج أنظمةأن االصالحات في إلى) ٢٠٠٥
مساھمة القروض اضوانخفبعض من المشاكل التي تواجھ المؤسسة المقرضة منھا أنظمة الدعم غیر الكفوءة 

استبدال ذلك بخیارات مختلفة للتخفیض من كلفة وإمكانیة في االنتاج الزراعي نتیجة سوء استخدام القروض 
بدراستھ اثر برامج االصالح االقتصادي والتعدیالت الھیكلیة ) ٢٠٠٥(وتناول عمیر. االقراض واالقتراض

انھ جمیع الظروف المحیطة لعدد من الدول على الزراعة العربیة ومن خالل نموذج كمي یأخذ في حسب
ھدفت دراستھ بیان استلھذه التعدیالت الخارجیة منھا والداخلیة والكلیة منھا والجزئیة، وةالعربیة المطبق

والخروج بتوصیات تتضمن معالجة نقاط الخلل في تطبیق مثل ھذه نواحي القصور في تطبیق ھذه البرامج،
مزرعة في المملكة ٤٤الذي أجرى دراسة میدانیة على) ٢٠٠٥(آخرونوHanleyأما.البرامج

َ تُوأن ھذه المزارع قد إلىالبرمجة الخطیة فقد أشار وباستخدامالمتحدة  َ جداً اقتصادیةاجھُ ظروف صعبة
َ سیاسات االصالح االقتصادي خاصة وأن إتباعنتیجة  ْ المزارعین یَعتمدون ن یة اإلعانات المالعلى العدید مِ

إلى بیان اثر برامج  االصالح االقتصادي یھدف البحث لذا . دخلِھمبسبب ضآلةالحكومةِ التي تزودھا بھم 
فضال عن كفاءة استخدام ھذه القروض من دول العینة قید الدراسةفي المصارف الزراعیة حجم قروضعلى

التي لھا عالقة ي حسبانھ المتغیراتنموذج كمي یأخذ فوباستخدام، خالل نسبة مساھمتھا في االنتاج الزراعي
في ھذه حجم وكفاءة القروض الزراعیةفي تؤثر بدورھاالتيمباشرة ببرامج االصالح االقتصادي و

.لھذه البرامجالسلبیة واالیجابیةاآلثاربیان االصالح االقتصادي مع المصارف بعد تطبیق برامج 
ھقائوطرمواد البحث

وھي التي كانت من أوائل الدول العربیة التي تبنت منھج اإلصالح االقتصادي دولالمنعینةاختیارتم 
بیان أثر ھذه البرامج على حجم وكفاءة القروض وذلك لالمملكة العربیة السعودیةومصروسوریاكل من 

) ٢٠٠٦-١٩٨٦(بعد اإلصالح االقتصادي خالل الفترة للدول المختارةالمصروفة من المصارف الزراعیة 
المستقلة على حجم القروض الزراعیة والتي لھا عالقة مباشرة  ببرامج المتغیراتباالعتماد قیاس اثر و
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, األسعار المزرعیة, سعر الصرف, التراكم الرأسمالي, سعر الفائدة(االصالح االقتصادي والمتمثلة بـ
وقد اخذ . وب تحلیل االنحدارأسلوباستخدام ) االنفتاح االقتصادي, الواردات الزراعیة, الصادرات الزراعیة

:النموذج المقترح الصیغة اآلتیة 
Y = a + b1X1 + b 2X2 + b 3X3 + b 4X4 + b 5X5 + b 6X6 + b 7X7 + U

:حیث أن
Y =حجم القروض الزراعیة ,X1 =سعر الفائدة ,= X2 ،التراكم الرأسمالي= X3،سعر الصرف= X4

= u, االنفتاح االقتصادي= X7الواردات الزراعیة، = X6راعیة، الصادرات الز= X5, األسعار المزرعیة
كما أن جمیع المتغیرات أحتسبت باألسعار الثابتة. متغیر عشوائي

أما قیاس كفاءة ھذه القروض فقد تم قیاسھا من خالل مساھمة ھذه القروض الزراعیة قبل اإلصالح 
في ) ٢٠٠٦-١٩٨٦(صالح االقتصادي خالل الفترة و بعد اإل) ١٩٨٥–١٩٦٥(االقتصادي خالل الفترة 

حجم الناتج الزراعي لكل دولة من دول عینة البحث وبھدف الوصول إلى نسبة مساھمة أنواع ھذه القروض 
:     وبموجب المعادلة التالیةFactor Share Approachفي حجم الناتج الزراعي تم استخدام 

Yt=AerT

Log Y = Log A + rT
نسبة النمو السنوي المركب= r, نوع القرض المراد قیاس نسبة نموه السنوي المركب= Y:حیث أن

T = للفترة بعد االصالح ) ٢٠٠٦-١٩٨٦(للفترة قبل االصالح االقتصادي و ) ١٩٨٥-١٩٦٥(الزمن للمدة
االقتصادي 

:ة الرئیسیةوبضرب معدل النمو السنوي المركب المتحصل علیھ بمرونة المتغیر المستقل من الدال
Yt = a + bx

حجم القروض الزراعیة = X, حجم الناتج الزراعي لكل دولة= Y: حیث أن
.  نحصل على نسبة مساھمة القروض الزراعیة في حجم الناتج الزراعي لكل دولة من دول عینة البحث

النتائج والمناقشة
بصیغتھا اللوغارتمیة المزدوجة كأفضل دالةلقد اختیرت الدالة اآلتیة:نتائج التحلیل الكمي لسوریا: أوال

,F,T(بناء على تفوقھا باالختبارات االحصائیة  R2 (على غیرھا من الدوال:
log y = 10.5 - 12.46 log x1 - 1.45 log x2  - 3.68 log X3 - 0.21 log X4

t:      2.24 -1.99 -1.98 - 4.51 2.33
+ 0.855 log X5 + 0.194 log X6 + 1.97 log X7

-3.50                1.88                   3.71
R2 = 95.5% F = 16.58 D.W = 2.918

كما أن معامل ,  )t(ن اختبار م%٥من ھذه الدالة معنویة كل المتغیرات تحت مستوى معنویة ضحیت
القروض من التغییرات التي تطرأ على حجم%٩٥مشیراً إلى أن %٩٥قد بلغت قیمتھ ) R2(التحدید 
تعزى إلى العوامل المستقلة المذكورة المصروفة في سوریا بعد تطبیق برامج االصالح االقتصادي الزراعیة

والى متغیرات لم تخضع للقیاس في ھذه الدراسة تعزى إلى عوامل أخرى%٤.٥في الدالة وتبقى نسبة 
) D.W(إلى معنویة الدالة ككل، وبلغت قیمة ) F(وأشار اختبار .أخرى تقع ضمن مفھوم المتغیر العشوائي

أما معامالت .  وھذا دلیل عدم وجود االرتباط الذاتي بین متغیرات النموذج العشوائیة٢.٩١٨المحسوبة 
فقد أظھرت موافقتھا للمنطق االقتصادي من حیث إشاراتھا، بالنسبة لمعامل االنحدار للعوامل المستقلة

حجم القروض انخفاضإلى تؤدي%١بنسبة سعر الفائدةیشیر إلى أن زیادة ) X1(سعر الفائدةاالنحدار
لمؤسسات اإلقراض الزراعیة وذلك ألنھ بعد تطبیق برامج االصالح االقتصادي %١٢.٤٦بنسبة المصروفة 

معدل سعر الفائدة مما أدى إلى ارتفاع تكالیف االقراض بالنسبة للمزارع وعرض مؤسسات االقراض زاد 
التراكم الرأسمالي، ) X2(ومعامل االنحدار. الزراعي إلى انخفاض في الطلب على القروض الزراعیة

أسمالي زاد الن التراكم الر%١.٤٥بنسبة حجم القروض المصروفة انخفاضإلى تؤدي%١فزیادتھ بنسبة 
من االستثمارات حتى و لو كانت ھذه استثمارات زراعیة ولمستلزمات االنتاج الزراعي  فأن مصدرھا لن 
یكون القروض الزراعیة بسبب انخفاض الطلب على القروض الزراعیة في ھذه المرحلة االنتقالیة لالصالح 

حجم القروض انخفاضتؤدي إلى% ١فزیادتھ بنسبة ) X3(لسعر الصرف أما معامل االنحدار.االقتصادي
فأنھ یشیر إلى أن زیادة ) X4(األسعار المزرعیة بالنسبة لمعامل انحداركذلك %٣.٦٨بنسبة المصروفة 
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حیث أن%٠.٢١بنسبة حجم القروض المصروفةانخفاضتؤدي إلى%١األسعار المزرعیة بنسبة 
ذلك بارتفاع كلفة ما اقترن وإذاكثریة المستھلكین، القدرة الشرائیة ألإضعافإلىتخفیض قیمة العملة یؤدي 

انخفاض الطلب على إلىالدعم عنھا، فان ھذا یؤدي وإزالةاالنتاج نتیجة زیادة أسعار مستلزمات االنتاج 
مستویات تقل عن مستویات الكلفة الجدیدة،  فھذا كلھ إلىھبوط أسعارھا إلىالمنتجات الزراعیة وبالتالي 

القدرة التسدیدیة للمزارعین وضیاع جزء كبیر من دخل المؤسسات المقرضة من الفوائد التي یؤثر سلبا على
تؤدي إلى %١الصادرات الزراعیة، فأن زیادتھ بنسبة) X5(وأن معامل االنحدار.المزارعینتجبیھا من 

یشیر إلى )X6(الواردات الزراعیة معامل االنحداركذلك% ٠.٨٥٥بنسبة صروفة ض المولقرحجم ازیادة 
وكذلك بالنسبة معامل %٠.١٩٤بنسبة صروفة ض المولقرحجم اتؤدي إلى زیادة %١أن زیادتھ بنسبة 

بنسبة صروفة أیضا وض المولقرحجم اإلى زیادة تؤدي%١االنفتاح االقتصادي فزیادتھ بنسبة )X7(االنحدار
یطرة الدولة على الصادرات اختفاء سإلىستؤدي ففي حالة تطبیق برامج االصالح االقتصادي %١.٩٧

یعمل على خفض التكالیف وزیادة خلق جو استثماري جید،إلىوالواردات الزراعیة وسیؤدي ذلك كلھ 
تحسین إلىأیضاوخارجیا،  وھذا بدوره سیؤدي االنتاجیة وتحسین القدرة التنافسیة لالنتاج الوطني محلیا 

ھؤالء المزارعین المستثمرین والتي إقراضزراعیة على جدارة المزارع االئتمانیة مما یشجع المصارف ال
. تساھم بزیادة حجم القروض الزراعیة

أما كفاءة ھذه القروض فقد تم من خالل قیاس مساھمة ھذه القروض الزراعیة  في حجم الناتج الزراعي
مساھمة القروض فقد تم قیاسھا من خالل ) ١٩٨٥-١٩٦٥(وللمدة قبل تبني برامج االصالح االقتصادي

اختیرت الدالة اآلتیة بصیغتھا اللوغارتمیة  المزدوجة فقدولنفس المدةالزراعیة  في حجم الناتج الزراعي
,F,T(كأفضل دالة بناء على تفوقھا باالختبارات االحصائیة  R2 (على غیرھا من الدوال                          :

logy = 1.80 + 0. 835 logx
t:    7.91     2.20

R2 = 37.4%     F= 18.031         D-W = 2.22
والتي قیست من خالل ) ١٩٨٥–١٩٦٥(ونسبة معدل النمو السنوي المركب للقروض الزراعیة خالل المدة

Yt=AerT:المعادلة

=وعلیھ فأن نسبة مساھمة القروض الزراعیة في حجم الناتج الزراعي٠.٠٥٦٤فقد بلغت 
وعند قیاس مساھمة ھذه القروض الزراعیة  في حجم الناتج ,   %٥أي حوالي ٠.٠٤٧= ٠.٨٣٥×٠.٠٥٦٤
بصیغتھا اختیرت الدالة اآلتیة فقد) ٢٠٠٦-١٩٨٦(وللمدة بعد تبني برامج االصالح االقتصاديالزراعي

,F,T(اللوغارتمیة المزدوجة كأفضل دالة بناء على تفوقھا باالختبارات االحصائیة  R2 ( على غیرھا من
: الدوال

logy = 2.18 + 0.984 logx
t :      13.34    3.05
R2 = 41.23 %   F= 9.541         D-W = 2.089

والتي تم قیاسھا ) ٢٠٠٦–١٩٨٦(لزراعیة خالل المدةونسبة معدل النمو السنوي المركب للقروض ا
وعلیھ فأن نسبة مساھمة القروض الزراعیة في حجم الناتج ٠.٠٣١٣بنفس الطریقة السابقة فقد بلغت 

%٣أي حوالي ٠.٠٣٠= ٠.٠٣١٣×٠.٩٨٤=الزراعي
لمزدوجة كأفضل دالة بناء اختیرت الدالة اآلتیة بصیغتھا اللوغارتمیة ا:نتائج التحلیل الكمي لمصر: ثانیا

,F,T(على تفوقھا باالختبارات االحصائیة  R2 (على غیرھا من الدوال:
log y = 10.2 - 5.8 log x1 + 0.961 log x2 + 0.050 log X3  - 0.138 log X4 +

t  :      6.18 - 2.84          1.98                4.02 - 2.90
0.280 log X5 + 0.51 log X6 + 1.48 log X7
1.98                   3.36                   5.66
R2 = 97.8% F = 13.58 D.W = 2.75

كما أن معامل ,  )t(من اختبار %٥من ھذه الدالة معنویة كل المتغیرات تحت مستوى معنویة ضحیت
القروض من التغییرات التي تطرأ على حجم%٩٧.٨مشیراً إلى أن %٩٧.٨قیمتھ قد بلغت ) R2(التحدید 

تعزى إلى العوامل المستقلة المذكورة في الدالة المصروفة في مصر بعد االصالح االقتصادي الزراعیة
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والى متغیرات أخرى تقع تعزى إلى عوامل أخرى لم تخضع للقیاس في ھذه الدراسة %٢.٢وتبقى نسبة 
المحسوبة ) D.W(إلى معنویة الدالة ككل، وبلغت قیمة ) F(وأشار اختبار .ھوم المتغیر العشوائيضمن مف

أما معامالت االنحدار للعوامل .  وھذا دلیل عدم وجود االرتباط الذاتي بین متغیرات النموذج العشوائیة٢.٧٥
سعر الفائدةبة لمعامل االنحدارالمستقلة فقد أظھرت موافقتھا للمنطق االقتصادي من حیث إشاراتھا، بالنس

)X1 ( انخفاضتؤدي إلى% ١عند تطبیق برامج االصالح االقتصادي بنسبة سعر الفائدةیشیر إلى أن زیادة
انخفاض الطلب على تؤدي إلىزیادة نسبة الفائدة على القروض ألن%٥.٨بنسبة حجم القروض المصروفة 

التراكم الرأسمالي، فزیادتھ ) X2(معامل االنحدارما أن ك. من قبل المزارعین وخاصة صغارھمالقروض
الن التراكم الرأسمالي في ھذه %٠.٩٦١بنسبة صروفة ض المولقرازیادة حجمتؤدي إلى% ١بنسبة 

وبالتالي أدى إلى , المرحلة من تطبیق برامج االصالح االقتصادي تحول إلى رأسمال إقراضي للمزارعین
% ١یشیر إلى أن زیادتھ بنسبة ) X3(سعر الصرف كما أن معامل االنحدار.ةزیادة حجم القروض المصروف

وذلك الن زیادة أسعار الصرف خاصة إذا كان سعر %٠.٠٥٠بنسبة أیضا ض والقرحجمزیادةتؤدي إلى
الصرف یعكس القیمة الحقیقیة للعملة المحلیة بعد تبني مصر برامج االصالح االقتصادي زادت من المقدرة 

وبالنسبة . لیة لمؤسسات االقراض الزراعي و ازدادت بذلك تلبیة االحتیاجات المتزایدة من القروض الما
تؤدي إلى% ١فیشیر إلى أن زیادة األسعار المزرعیة بنسبة ) X4(األسعار المزرعیة لمعامل انحدار

الدعم عنھا في وذلك الن معظم األسعار الزراعیة الغي%٠.١٣٨بنسبة حجم القروض المصروفة انخفاض
مرحلة ما بعد االصالح االقتصادي مما أضعف قدرة المزارعین التسدیدیة وانعكس ذلك على المؤسسة 

) X5(وأن معامل االنحدار.المقرضة بعدم توفر المال الكاف لمواجھة الطلب المتزاید على القروض
بنسبة صروفة ض المولقرجم احزیادة تؤدي إلى% ١الصادرات الزراعیة، یشیر إلى أن زیادتھ بنسبة 

الن تخفیف الدعم الذي تقدمھ الدولة للصادرات الزراعیة عمل على قیام كثیر من المنتجین %٠.٢٨٠
الزراعیین المحلیین بزیادة إنتاجھم مما یضطرھم لالقتراض من المصارف الزراعیة وبذلك ازداد حجم 

تؤدي إلى % ١یبین أن زیادتھ بنسبة ) X6(اعیة الواردات الزركما أن معامل االنحدار.القروض المصروفة
وذلك الن الدولة قامت بإزالة القیود عن استیراد المستلزمات الزراعیة %٠.٥١بنسبة ضوالقرحجمالزیادة

تشجیع المنتجین باالستیراد وفي نفس الوقت سمحت مؤسسات إلىمما أدىوخفضت الضرائب عنھا 
أما معامل .لقطاع الخاص مما أدى إلى زیادة حجم القروضاالقراض الزراعي بأقراض الشركات وا

وذلك %١.٤٨ض بنسبة والقرحجمزیادة تؤدي إلى% ١االنفتاح االقتصادي فزیادتھ بنسبة )X7(االنحدار
من خالل الصادرات والواردات الزراعیة حجم المعامالت الخارجیة للبلد واحتكاكھا بالسوق الخارجیةألن 

. حجم القروض الزراعیةالتي ساھمت بزیادة
فقد تم من ) ١٩٨٥-١٩٦٥(أما كفاءة ھذه القروض قبل تبني برامج االصالح االقتصادي وللمدة 

اختیرت الدالة اآلتیة وولنفس المدةخالل قیاس مساھمة القروض الزراعیة  في حجم الناتج الزراعي
,F,T(االحصائیة ھا باالختباراتبصیغتھا اللوغارتمیة المزدوجة كأفضل دالة بناء على تفوق R2 ( على

:غیرھا من الدوال
Logy = 0.913 + 0.073logx
t:     10.23           2.12
R-Sq = 39.21%   F: 23.04          D-W = 2.64

والتي قیست من ) ١٩٨٥–١٩٦٥(أما نسبة معدل النمو السنوي المركب للقروض الزراعیة خالل المدة
Yt=AerT:الل المعادلةخ

=وعلیھ فأن نسبة مساھمة القروض الزراعیة في حجم الناتج الزراعي٠.٤١فقد بلغت 
أما مساھمة ھذه القروض الزراعیة في حجم الناتج الزراعي%٣,أي حوالي ٠.٠٣٠= ٠.٠٧٣×٠.٤١

,F, T(مزدوجة كأفضل دالة بناء على تفوقھا باالختبارات االحصائیة  R2 (على غیرھا من الدوال :
ارتمیةاختیرت الدالة اآلتیة بصیغتھا اللوغفقد) ٢٠٠٦-١٩٨٦(وللمدة بعد تبني برامج االصالح االقتصادي

logy = 1.428 + 0.099 logx
t:    7.035        3.158
R-Sq = 37.62%     F: 10.72          D-W = 1.99

والتي تم قیاسھا ) ٢٠٠٦–١٩٨٦(أما نسبة معدل النمو السنوي المركب للقروض الزراعیة خالل المدة
=ة مساھمة القروض الزراعیة في حجم الناتج الزراعيوعلیھ فأن نسب٠.٠٣٥بنفس الطریقة السابقة بلغت 
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%٣.٥أي حوالي ٠.٠٣٤٦= ٠.٠٩٩×٠.٠٣٥
اختیرت الدالة اآلتیة بصیغتھا اللوغارتمیة المزدوجة كأفضل دالة بناء :نتائج التحلیل الكمي للسعودیة: ثالثا

,F,T(على تفوقھا باالختبارات االحصائیة  R2 ( على غیرھا من الدوال)بعاد المتغیر سعر الفائدة تم است)X1 (
)من التحلیل الن المصرف الزراعي في السعودیة یمنح قروض للمزارعین بدون فوائد

log y = -208 + 0.783 log x2 +0.359 log X3 +0.629 log X4 + 0.811log X5
t: - 7.83       4.82                3.99 2.21                3.19

+ 0.278log X6 + 0.0961log X7
2.38 4.51

R2 = 87.8% F = 21.56 D.W = 2.66
كما أن معامل , )t(من اختبار %٥من ھذه الدالة معنویة كل المتغیرات تحت مستوى معنویة ضحیت

القروض من التغییرات التي تطرأ على حجم%٨٧.٨مشیراً إلى أن %٨٧.٨قد بلغت قیمتھ ) R2(لتحدید ا
تعزى إلى العوامل المستقلة المذكورة في الدالة بعد االصالح االقتصادي السعودیةالمصروفة في الزراعیة

والى متغیرات الدراسة من التغیرات تعزى إلى عوامل أخرى لم تخضع للقیاس في ھذه%١٢.٢وتبقى نسبة 
) D.W(إلى معنویة الدالة ككل، وبلغت قیمة ) F(وأشار اختبار .أخرى تقع ضمن مفھوم المتغیر العشوائي

أما معامالت .  وھذا دلیل عدم وجود االرتباط الذاتي بین متغیرات النموذج العشوائیة٢.٦٦المحسوبة 
منطق االقتصادي من حیث إشاراتھا، فبالنسبة لمعامل االنحدار للعوامل المستقلة فقد أظھرت موافقتھا لل

بنسبة صروفة ض المولقرحجم اتؤدي إلى زیادة % ١التراكم الرأسمالي، فأن زیادتھ بنسبة ) X2(انحدار
زیادة االستثمارات في القطاع الزراعي عن طریق إیجاد سیاسة الن التراكم الرأسمالي زاد بسبب %٠.٧٨٣

وھذه , و التخصیصات للقطاع الزراعيعلى االستثمار في الزراعة تجاریة تشجعاقتصادیة كلیة وسیاسة 
وبالتالي , االستثمارات الزراعیة تحولت إلى رأسمال إقراضي أدى إلى زیادة رأسمال المصرف الزراعي

. التجاریة الزراعةحجم القروض المصروفة خاصة وان المصرف یمنح قروض للمشاریع الزراعیة ازداد
ض ولقرحجم اتؤدي إلى زیادة % ١فزیادتھ بنسبة ) X3(سعر الصرف ة لمعامل االنحداروبالنسب

وذلك أسعار الصرف في المملكة اتصفت بالثبات حتى قبل تبنیھا االصالح %٠.٣٥٩بنسبة صروفة الم
االقتصادي وھذا مما أدى إلى أن یكون المصرف الزراعي مصدر إقراضي یتمتع بالحیویة و بثبات رأسمالھ

األسعار المزرعیة أما بالنسبة لمعامل انحدار. المخصص والقابل لتلبیة االحتیاجات المتزایدة من القروض
)X4 ( بنسبة صروفة ض المولقرحجم اتؤدي إلى زیادة % ١ویشیر إلى أن زیادة األسعار المزرعیة بنسبة

بعد االصالح االقتصادي مما وذلك الن معظم األسعار الزراعیة الغي الدعم عنھا في مرحلة ما %٠.٦٢٩
أثر على دخل المزارعین وخاصة صغارھم وجعلھم یقبلون على االقراض وطلب اإلعانة من المصرف 
الزراعي خاصة وأن المصرف استمر حتى بعد تطبیقھ برامج االصالح االقتصادي بتقدیم القروض بدون 

تؤدي إلى زیادة % ١عیة، فزیادتھ بنسبة الصادرات الزرا) X5(وأن معامل االنحدار.فائدة وبشروط میسرة
فقد سعت المملكة إلى إتباع سیاسة تھدف إلى تحسین المیزان , %٠.٨١١بنسبة صروفة ض المولقرحجم ا

على تحسین إنتاجھم وتقدیم نالتجاري السلعي الزراعي بإنتاج فائض للتصدیر من خالل تشجیع المزارعی
تؤدي إلى % ١فزیادتھ بنسبة ) X6(نحدار الواردات الزراعیة كما أن معامل اال. القروض واإلعانات لھم

القیود عن استیراد المستلزمات بإزالةألن المملكة قامت%٠.٢٧٨بنسبة صروفة ض المولقرحجم ازیادة 
التقنیات الحدیثة في اإلنتاج باستخدامقیام المزارعین إلىأدى مماالزراعیة الحدیثة وخفضت الضرائب عنھا 

وأن معامل االنحدار. لھذه االغراضة المصرف الزراعي عن طریق تقدیم القروض لھموبمساعد
)X7( خاصة %٠.٠٩٦صروفة ض المولقرحجم اتؤدي إلى زیادة % ١االنفتاح االقتصادي فزیادتھ بنسبة

واستخدامھا وأن السعودیة ھي من الدول النفطیة ولدیھا إمكانیات مادیة ساھمت بتطویر القطاع الزراعي
من خالل الصادرات والواردات الزراعیة التي احتكاكھا بالسوق الخارجیةالتقنیات الحدیثة في الزراعة و

. ساھمت بزیادة حجم القروض الزراعیة
أما قیاس كفاءة ھذه القروض فقد تم من خالل قیاس مساھمة ھذه القروض الزراعیة  في حجم الناتج 

ت الدالة اآلتیة بصیغتھا اللوغارتمیة المزدوجة كأفضل دالة بناء اختیرفقد)١٩٨٥-١٩٦٥(الزراعي للمدة
:على غیرھا من الدوالعلى تفوقھا باالختبارات

logy = 3.726 + 0.149logx
t:     5.041           1.907

R2 = 40.31%   F: 8.634          D-W = 2.27
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والتي قیست من ) ١٩٨٥–١٩٦٥(لزراعیة خالل المدةأما نسبة معدل النمو السنوي المركب للقروض ا
Yt=AerT:خالل المعادلة

=وعلیھ فأن نسبة مساھمة القروض الزراعیة في حجم الناتج الزراعي٠.٤٣فقد بلغت 
أما مساھمة ھذه القروض الزراعیة في حجم الناتج الزراعي%٦٤,أي حوالي ٠.٠٦٤= ٠.١٤٩×٠.٤٣

اختیرت الدالة اآلتیة بصیغتھا اللوغارتمیة فقد) ٢٠٠٦-١٩٨٦(وللمدة بعد تبني برامج االصالح االقتصادي
,F,T(المزدوجة كأفضل دالة بناء على تفوقھا باالختبارات االحصائیة  R2 (على غیرھا من الدوال :

logy = 2.333 + 0.160 logx
t :          5.093        2.55

R2= 40.36 %     F: 8.072          D-W = 2.38
والتي تم قیاسھا بنفس ) ٢٠٠٦-١٩٨٦(أما نسبة معدل النمو السنوي المركب للقروض الزراعیة خالل المدة

:وعلیھ فأن ٠.٣٩الطریقة السابقة بلغت 
%٦أي حوالي ٠.٠٦٢= ٠.١٦٠×٠.٣٩=اھمة القروض الزراعیة في حجم الناتج الزراعينسبة مس

بین البحث أن حجم القروض الزراعیة المصروفة من المصارف الزراعیة في دول عینة البحث بعد 
في كل من سوریا ومصر ارتفاع سعر الفائدة یعمل على : تبني برامج االصالح االقتصادي كانت كاآلتي

إما سعر الصرف ففي سوریا زیادتھ أثرت سلبا على حجم القروض , فض حجم القروض الزراعیةخ
الزراعیة بعكس كل من مصر والسعودیة فزیادتھ كانت ایجابیة و بالنسبة للتراكم الرأسمالي في سوریا فأن 

وزیادة ,  ودیةفي حین كانت ایجابیة في كل من مصر والسع, زیادتھ أثرت سلبا على حجم القروض الزراعیة
األسعار المزرعیة  أثرت سلبا على حجم القروض الزراعیة في كل من سوریا ومصر وكانت ایجابیة في 

في حین إن ارتفاع كل من الصادرات الزراعیة والواردات الزراعیة واالنفتاح االقتصادي كان , السعودیة 
قروض الزراعیة والتي قیست بنسبة وكانت كفاءة ال. أثره ایجابیا في كل من سوریا ومصر والسعودیة

في سوریا انخفضت كفاءتھا بعد تبني  برامج االصالح : مساھمتھا في حجم الناتج الزراعي كاألتي
لبرامج التصحیح إنویتضح من ذلك  .   االقتصادي وكذلك في مصر أما في السعودیة فكانت تقریبا معتدلة

على المدى إالاآلثار االیجابیة روال تظھلى المزارعین االقتصادي آثار سلبیة على المصارف الزراعیة وع
فارتفاع كلفة القروض من خالل , وھذا مایتفق مع الدراسات السابقة والتي معظمھا أشارت لذلك,الطویل

رفع نسبة الفوائد على القروض وتعرض المصارف الزراعیة نفسھا لمشكلة انخفاض الطلب على القروض،  
دره المالیة على المدى القصیر على األقل،  نتیجة ارتفاع كلفة االقراض، وارتفاع وانخفاض رأسمالھ ومصا

إلىأسعار المنتج، كما یتعرض المزارع  الرتفاعیواكب ذلك السرعة الالزمة أنتكالیف االنتاج،  دون 
ف الزراعیة مشكلة عدم توفر جھات بدیلة لتزویده بمستلزمات االنتاج،  بالكفاءة الالزمة لتحل محل المصار

المصارفالتي تقدم مثل ھذه الخدمات،وكذلك مواجھة مشكلة انخفاض نسبة تحصیالت القروض لفقدان 
تطویر مصادر التمویل الداخلي لذا یجب , لسیطرتھا على توزیع مستلزمات االنتاج أو شراء وتسویق االنتاج

تعاونیة  والقطاعین العام والخاص، الزراعیة،  عن طریق زیادة رأسمالھا بمشاركة  المنظمات الللمصارف
في حالة رفع نسبة الفوائد أو ھوامش األرباح على . والبحث عن مصادر تمویل خارجیة بشروط میسرة

.یفضل أن یكون ذلك تدریجیا ویسبقھ برنامج توعیة على جمیع المستویات لشرح أبعاد ذلكوالقروض، 
مع سیاسات يیفضل أن یتم ذلك تدریجیا،  وبشكل متوازو الدعم على االنتاج ومستلزماتھ،إلغاءفي حالة و

حالة  االنسحاب من عملیات المتاجرة والتسویق،  یفضل أن أما في. األقتصادى األخرىوبرامج االصالح
مع إیجاد البدائل المناسبة من المؤسسات والجھات التي تؤمن مستلزمات االنتاج،  يیتم ذلك  تدریجیا ومتواز

فیما یتعلق ببعض المجموعات المستھدفة،  . المحددة،  في ظل ظروف منافسة حرةباألوقاتوكما ونوعا 
تدابیر خاصة لدعمھم لفترة انتقالیة اتخاذ.االقتصادياالصالحوخاصة صغار المزارعین، في مرحلة 

المناطق في الزراعیة المصارفتوسیع شبكة . المنتجین من القطاع الخاصیعاملون بعدھا كبقیة ومعینة، 
،  وخلق مجاالت جدیدة لالقراض،  وتنویع الخدمات لتشمل النواحي المصرفیة والتمویلیة واستقطاب الریفیة

تركیز المصارف الزراعیة على تمویل أنشطة .للمصارف الزراعیةالمدخرات،  وتحسین الموقف المالي 
اتحاداتسبة للمنتجین، مع تشجیع التسویق الزراعي للقطاع الخاص،  لما لھ من أھمیة متزایدة بالن

االستعانة بمراكز البحوث الزراعیة المتخصصة . المزارعین والتعاونیات على القیام بالمشاریع الكبیرة
. الطلب على القروضانخفاضالزراعي،  بھدف المساعدة في تخفیض كلفة األنتاج، ومعالجة واإلرشاد
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االقراضمن عملیة ابتداءالزراعیة أھمیة خاصة،  ارفالمصالتركیز على إعطاء موضوع تحصیل دیون 
الزراعیة المصارف وأخیرا إعطاء .تحفیز العاملین في ھذا الحقلإلىالسلیم والدقیق،  وتجمیع المعلومات،  

في معالجة أوضاعھا،  في ضوء المستجدات وضمن السیاسة العامة واإلداریةالمالیة االستقاللیةمزید من 
.للدولة

IMPACT OF ECONOMIC REFORM ON THE AMOUNT AND FFICIENCY
OF AGRICULTURAL LENDING IN SELECTED COUNTRIES

Hanaa’ S. Dawood
College of Agric. & Forestry / Mosul Univ., Iraq

ABSTRACT
The subject of economic reform has been recently placed at the top of

programmers of economic policies in developing countries. The reform process can
not be integrated reform without the other sectors, including the agriculture one.
The aim of this research demonstrates the impact of economic reform on the
amount and efficiency of agricultural loans provided by banks for farmers,
especially small farmers. The hypothesis of research refers to the affects of
economic reform on the amount and efficiency of loans provided by agricultural
banks in the sample (Syria, Egypt, and Saudi Arabia). And was relying on two-way
link in analysis, the first is based on theoretical studies which addressed the same
subject, the second, quantitative methods based, on econometric, and then interpret
the results of the quantitative method for assessing the theoretical side in the study.
The analysis depended on the post-reform economic periods. Efficiency of
agricultural Lending measuring by contributing of agricultural loans in the
agricultural production for countries in the sample. Conclusions show that there are
positive indications in some changes after adopting the economic reform on the
research sample, and confirms that the adoption of economic reform programmers
could be used in agricultural banks.
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