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 القطاع الزراعي في بلدان نامیة مختارة أداء فيقیاس وتفسیر اثر بعض المتغیرات االقتصادیة 

 بشار محسن محمد               آالء محمد عبد هللا           
العراق –جامعة الموصل / كلیة الزراعة والغابات / قسم االقتصاد الزراعي   

  
  الخالصة

ة احد الوسeائل التeي یeتم مeن خاللھeا قیeاس كفeاءة أداء القطاعeات المتغیرات االقتصادیة الكلی تعد  
 إلeeى،ألنھeeا تھeeتم فeeي دراسeeة الكیفیeeة التeeي یeeتم مeeن خاللھeeا الوصeeول  االقتصeeادیة ومنھeeا القطeeاع الزراعeeي

وذلeeك مeeن خeeالل معرفeeة التغیeeرات التeeي تحصeeل فیھeeا ومعeeدالت نموھeeا ،لقطeeاع لالمسeeتوى التeeوازني 
وأن جزء من مسeببات ذلeك یعeود إلeى اخeتالف كفeاءة أداء صeناع ر الزمن ،والمشكالت التي تواجھھا عب

مواجھeeة ھeeذه المeeؤثرات التeeي تسeeھم بتeeأثیرات مباشeeرة أو غیeeر ل االقتصeeاداتھeeذه السیاسeeة الزراعیeeة فeeي 
فضال عن التأثیرات المتباینة التي تسھم بھا متغیرات االقتصاد الكلeي ،مباشرة في أداء قطاعھا الزراعي 

أن التنمیeة االقتصeادیة فeي البلeدان فeي  البحث أھمیةجاءت و،من ھنا برزت المشكلة  ء الزراعيفي األدا
النامیة التي تكون للزراعة فیھا دور كبیر في االقتصاد الكلي تتعطل أذا ما أھملت الزراعة وحرمت مeن 

 اسeتھدفحین ،في  الموارد أو تعرضت لإلجحاف بسبب استخدام سیاسات تؤثر سلبا في حوافز المنتجین
تحدیeeد وقیeeاس اثeeر متغیeeرات االقتصeeاد الكلeeي علeeى أداء القطeeاع الزراعeeي وفeeي عeeدد مeeن البلeeدان البحeeث 

المتغیرات االقتصeادیة الكلیeة لھeا  أن،باالعتماد على فرضیة مفادھا ) ٢٠٠٧-١٩٨٠(النامیة خالل المدة 
eدان النامیeن البلeادیة تأثیرات متباینة في أداء القطاع الزراعي في عدد مeا االقتصeة ھیاكلھeب طبیعeة بحس

وكفاءة نظمھا في السیاسة في التعامل مع ھذه المتغیرات ،ومن اجل إثبات ھذه الفرضeیة تeم اختیeار عeدد 
وفیھeا ،من البلدان النامیة شملت كل من مصر و المغرب و تركیا و اندونیسیا و تایلند و مالیزیا و تونس 

الeeذي یقeeیس تeeأثیر كeeل مeeن المتغیeeرات  )Pooled Regression(تeeم اسeeتخدام أنمeeوذج انحeeدار الجمeeع 
االقتصادیة الكلیة على معدل نمو الناتج الزراعي لبلدان العینة كونھا تعكeس التغیeرات الحاصeلة فeي أداء 

آخeر ،ومeن خeالل التحلیeل تeم  إلeىقطاعھا الزراعي بحسب ما لھ من سمات وخصeائص تختلeف مeن بلeد 
التضeeخم و سeeعر الصeeرف و متوسeeط نصeeیب الفeeرد مeeن (والمتمثلeeة بeeـ  المتغیeeرات المسeeتقلة أناسeeتنتاج 

GDP  ي وeeادي الزراعeeاح االقتصeeاقو االنفتeeعر  األنفeeدولي و سeeد الeeندوق النقeeرامج صeeومي و بeeالحك
فeي كeل ) المتغیeر المعتمeد(في معدل نمeو النeاتج الزراعeي ) ایجابیة وسلبیة(ذات تأثیرات متباینة ) الفائدة

  .وكذلك في التحلیل التجمیعي للدول المختارة دولة من دول العینة 
 

  المقدمة
تسھم السیاسة االقتصادیة الكلیة بدوراٌ رئیساٌ في نمو الناتج الزراعي ،ویمكن مالحظة ذلك من           

السیاسات في تخصیص الموارد ،ورفع كفاءة استخدامھا ،والتأثیر في ھذه خالل الدور الذي تؤدیھ 
استخدام السیاسات الكلیة من  فيلبلدان النامیة لالحكومات سعت وعلیھ ة توزیعھ ،مستویات الدخل وإعاد

اجل التأثیر في مستویات األسعار فضال عن التأثیر في أسعار الصرف وأسعار الفائدة ومعدل األجور 
وقد برزت آثار السیاسة الكلیة من خالل تأثیرھا في حوافز اإلنتاج في القطاع ) .١٩٩٩الجویجاتي ،(

قطاعات لما یسببھ االستخدام غیر الكفوء لھذه السیاسات من خلق تشوھات في الحوافز الالزراعي وبقیة 
أن أداء القطاع الزراعي ال و. )١٩٨٦،Wilton و Tisheper(السعریة ،وفي أسعار عناصر اإلنتاج 

) ائب واإلعاناتمثل تدابیر دعم األسعار والضر(یتأثر فقط بالسیاسات الموضوعة لھ على وجھ التحدید 
میل العجز في (، بل أیضا وبدرجة اكبر بالسیاسات التي تؤثر في البیئة االقتصادیة الكلیة بوجھ عام 

ویحصل التذبذب .) ٢٠٠١الحلیم ،) (موازنات القطاع العام ، والتضخم وسعر الصرف وسعر الفائدة
تلفة المؤدیة إلى عدم استقراره في متغیرات االقتصاد الكلي نتیجة تعرض االقتصاد إلى األزمات المخ

النامیة التي تتعرض بلدان وقد اتضح بان المساعدات الممنوحة لل،،مما یؤثر في معدالت النمو المتحققة 
لھذه الصدمات تخفف من أثارھا وتساعد على استقرار االقتصاد الكلي وتعمل على زیادة معدالت النمو 

مواد غذائیة ال تؤدي آثارھا إلى تحفیز اإلنتاج ،والسیما  بصورة تكون لدیھا،إال إن تلك المساعدات قد
   وان تلك المواد قد تخفض األسعار ومن ثم

   
  بحث مستل من رسالة ماجستیر للباحث الثاني*
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  ٢٠١١ / ٤ / ١١ وقبولھ    ٢٠١١/ ١/  ١٢تاریخ تسلم البحث  
 و Tisheper(دراسة  نمو.) ٢٠٠٧سلطان ،(تعمل على تراجع معدالت النمو في القطاع الزراعي 

Wilton،السیاسات النقدیة والعالمیة على الزراعة في البلدان النامیة سعر الصرف و ألثر )١٩٨٦
تؤثر وبصورة كبیرة على منتجي السلع الزراعیة فھي  الزیادات المبالغة في سعر الصرف إن،اتضح 

لمحلیة ،وكذلك استنتج إن تخفض عائدات الصادرات الزراعیة وتجعل الواردات ارخص من البدائل ا
تطبیق سیاسات نقدیة ومالیة توسعیة یؤدي إلى ارتفاع مستوى الحمایة للصناعة المحلیة مقارنة 

 Roger(وفي بحث لـ .النسبیة للقطاع الزراعي غیر المحمي  األسعارانخفاض إلى بالزراعة ،وبالتالي 
الزراعي  اإلنتاجالزراعیة ونمو  ألسعارااثر سیاسات االقتصاد الكلي على  أن إلىتم التوصل ) ١٩٩٢،

وسیاسات الغذاء سببت تغییرا ملموسا وبشكل ایجابي في القطاع الزراعي ونتیجة تطبیق برامج 
عن بیئة ) ١٩٩٣، Valdes(دراسة  اتضح منو.الالتینیة  أمریكاالمواءمة في الثمانینات في بلدان 

ھذه  أنبلدا نامیا   ١٨ اسات السعریة لـیالس وإصالحاالقتصاد الكلي الضروریة للتجارة الزراعیة 
ومیزت الدراسة نوعین من التدخل ،البلدان كانت خاضعة لمستویات عالیة من التدخل الحكومي 

الكبیر للسیاسات الحكومیة ونسبتھ تقریبا  التأثیر،ھما التدخل المباشر وسببھ  األسعارالحكومي في 
الدراسة  وأوصتالقطاع نفسھ ، تأثیرغیر مباشر سبب  ،واآلخرالتدخل الحكومي  إجماليمن  ٠.٦٦
حیادیة بین  أكثرمالیة ونظام  إصالحات وأتباعالموارد  إدارةشفافیة وكفاءة في  أكثرسیاسات  بإتباع

الصرف التجارة وسعر  أن إلى )١٩٩٦، اخرونو Sahn( وأشار.واالستیرادات الصادرات 
ن االتجاھات الرئیسة في برنامج التضبیط الھیكلي سیاسات قطاعیة مالیة وزراعیة ھي م وإصالحات

الصرف ترتبطان بانخفاض كبیر في  وأسعارالتجارة  إصالح أن إلىنتائج البحث ،وأكدت  أفریقیافي 
الحضر  أوالنسبیة یعد لصالح الفقراء سواء في الریف  األسعارالفوائض التجاریة ،وان التخفیض في 

قاسم و النجفي( وأوضحا.م في تحسین دخل الفقراء صدیر یسھوان خفض ضرائب محاصیل الت
تتأثر بأسعار الصرف  في عینة من البلدان العربیة  إن تجارة الصادرات والواردات الزراعیة )٢٠٠٠،

زیادة إیرادات  الصادرات  قالخلل في میزان المدفوعات عن طریویكون معالجة ،وأسعار الفائدة آلیا 
ان العربیة سیاسة أسعار صرف متعددة بھدف زیادة المتحصالت من الزراعیة وقد اتبعت معظم البلد

والمبالغة في سعر الصرف آثار سلبیة خاصة بالنسبة لمنتجي السلع الزراعیة المتاجر بھا ،النقد األجنبي 
فارتفاع ھذه األسعار تعمل على تخفیض عائدات الصادرات وزیادة الواردات من السلع الزراعیة ،

الصرف إلى ارتفاع األسعار الحقیقیة للواردات والى انخفاض القدرة الشرائیة ویؤدي تخفیض سعر 
دراسة عن تنمیة  )٢٠٠١ریحان ،(ونشر. الحقیقیة للدخل وانخفاض الطلب على الواردات الزراعیة

أن العملیات الزراعة ،أكد التجارة الزراعیة العربیة البینیة في ضوء المتغیرات الدولیة المعاصرة 
تتأثر بعدد من المتغیرات االقتصادیة الكلیة منھا معدل النمو والتضخم والتجارة الدولیة العربیة 

 وفي دراسة. ١٩٩٨والمدفوعات والدین الخارجي التي أدت إلى تراجع االقتصادات العربیة خالل عام 
ل بعض المتغیرات االقتصادیة الدولیة المعاصرة على الزراعة في بعض الدو ألثر) ٢٠٠١مصطفى ،(

أوضحت فیھا بأن القطاع الزراعي من القطاعات االقتصادیة المھمة في ) ٢٠٠٠-١٩٨٥(النامیة للمدة 
وقد تأثر ھذا القطاع بعدد من المتغیرات الكلیة التي حولت ،النامیة والدولیة عن حد سواء  االقتصادات

تتبعھا الدولة عند إدخالھا مساره وكانت آثار ھذه المتغیرات ایجابیة وسلبیة وذلك بحسب السیاسات التي 
برامج اإلصالح االقتصادي في قطاعاتھا الزراعیة ومن ھذه المتغیرات ھي االنفتاح االقتصادي وسعر 

أن ) ٢٠٠٢الطائي وآخرون ،(وأوضح .من دولة إلى أخرى أثرھا مختلف  الفائدة والتضخم وكان
لیة التنمیة االقتصادیة من خالل تأثیرھا تسھم بدور متمیز في عمفي البلدان النامیة الصادرات الزراعیة 

على مجموعة من المتغیرات االقتصادیة وان طاقة البلد على استیراد ما یحتاجھ من السلع الزراعیة 
وفي دراسة .تتحدد بحجم صادراتھ والتي تتأثر وبشكل كبیر في مستوى اإلنتاج واالستھالك المحلیین 

الھادفة إلى تحریر التجارة ) العولمة(یة الدولیة المعاصرة أوضح التغیرات االقتصاد) ٢٠٠٣الطائي ،(
الخارجیة وأزالت الدعم عن الصادرات الزراعیة أدت إلى إحداث آثار اقتصادیة غیر مرغوبة بھا في 

البلدان النامیة والذي ینعكس مباشرة في أداء قطاعھا الزراعي وان تكوین أسواق مشتركة  تاقتصادیا
كل من  وأكد. دعم موقفھا التفاوضي مع العالم الخارجي في المجاالت االقتصادیةفیما بینھا تساھم في 

بحث عن اثر تقلبات سعر الصرف على بعض متغیرات االقتصاد الكلي في ) ٢٠٠٩فرحان ،ونایف (
في عدد من الدول النامیة أوضحا فیھ إن المرونة في االقتصاد تساعد على تصحیح االختالل الناجم عن 

إن نظام سعر الصرف لخارجیة التي ال یمكن مواجھتھا بنظام سعر صرف ثابت وقد أكد الصدمات ا
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الثابت یسھم وبشكل نھائي من معالجة مشكلة التضخم عن طریق تقیید السیاسة النقدیة بنظام أسعار 
 فالصرف الثابتة وان نظام سعر الصرف المرن یقدم معدالت تضخم تماثل ما یقدمھ نظام سعر الصر

أن التنمیة االقتصادیة في البلدان النامیة التي في  جاءت أھمیة البحثعلیھ . في المدى البعید الثابت
تكون للزراعة فیھا دور كبیر في االقتصاد الكلي تتعطل أذا ما أھملت الزراعة وحرمت من الموارد أو 

البحث ف استھد،في حین  المنتجینتعرضت لإلجحاف بسبب استخدام سیاسات تؤثر سلبا في حوافز 
القطاع الزراعي وفي عدد من البلدان النامیة خالل تحدید وقیاس اثر متغیرات االقتصاد الكلي على أداء 

المتغیرات االقتصادیة الكلیة لھا تأثیرات  أن،باالعتماد على فرضیة مفادھا ) ٢٠٠٧-١٩٨٠(المدة 
یعة ھیاكلھا االقتصادیة وكفاءة متباینة في أداء القطاع الزراعي في عدد من البلدان النامیة بحسب طب

نظمھا في السیاسة في التعامل مع ھذه المتغیرات ،ومن اجل إثبات ھذه الفرضیة تم اختیار عدد من 
وفیھا تم ،البلدان النامیة شملت كل من مصر و المغرب و تركیا و اندونیسیا و تایلند و مالیزیا و تونس 

الذي یقیس تأثیر كل من المتغیرات  )Pooled Regression(استخدام أنموذج انحدار الجمع 
االقتصادیة الكلیة على معدل نمو الناتج الزراعي لبلدان العینة كونھا تعكس التغیرات الحاصلة في أداء 

  . آخر إلىقطاعھا الزراعي بحسب ما لھ من سمات وخصائص تختلف من بلد 
 

  مواد البحث وطرائقھ
ي الذي یدعمھ العمل القیاسي التجریبي إلثبات فرضیة الدراسة یعتمد البحث على التحلیل النظر        

القیاسي لغرض تحلیل  األنموذج،وباالستعانة ببعض المفاھیم األساسیة والمؤشرات المھمة ،تم توصیف 
 )(Pooled Regressionانحدار الجمع  أنموذجوباستخدام اثر المتغیرات المستقلة في المتغیر المعتمد 

ویضم ھذا األنموذج ) .١٩٧٧، Maddala(ج األكثر مالئمة لھذا النوع من التحلیل باعتباره األنموذ
مع بیانات المقطع العرضي لجمیع  ٢٠٠٧-١٩٨٠مقاطع السالسل الزمنیة لكل بلد على حدة للفترة 

البلدان موضع التحلیل ،بما یعرف بعینة انحدار الجمع التي تضم مشاھدات السالسل الزمنیة والمقاطع 
وبذلك سیكون لدینا معادلتین  Pooled Sample of Time-Series Cross-Sectionalة العرضی

  : كاآلتيمنفصلتین 
Yt = α1 + α2x2t + α3x3t + ut ………………….. )١(  
Y' t = α ' 1 + α' 2x2t + α' 3x3t + u ' t …………….. )٢(   

  : اآلتي  وعند ضم البیانات السلسلتین الزمنیتین المذكورتین أنفا في معادلة نحصل
Yi t = β 1 + β2x2it + β3x3it + uit ………………… )٣(  

ناتجة عن سحب جمیع مشاھدات السالسل الزمنیة للوحدات االقتصادیة وضمھا ) ٣(المعادلة  إن
مدة زمنیة  )tth(تعود إلى ) t(وحدة اقتصادیة ، ) ith(تصف ) i( أن،حیث موحد بتكوین  معا

)Gujarati ،١٩٩٥( . مؤشرالویعبرYمعدل النمو السنوي للناتج الزراعي  عن)المتغیر المعتمد (
معدل التضخم ویشیر  =X1المؤشرات المستقلة فھي  أما.الكلي  اإلنتاجمستوى تغیر حجم  إلىویشیر ،

ویتم  األجنبيسعر الصرف =  X2 .الغذاء  ألسعارنسبة معدل النمو السنوي في الرقم القیاسي  إلى
متوسط = X3 . )الدوالر( األجنبیةلمي بالعملة سلعة على السعر العاقیاسھ بقسمة السعر المحلي لل
،ویستخرج من ویستخدم ھذا المؤشر لقیاس مستویات المعیشة  اإلجمالينصیب الفرد من الناتج المحلي 

عادل القیمة الشرائیة على عدد سكان البلد من خالل یمقاسا بتعبیر  اإلجماليحاصل قسمة الناتج المحلي 
متغیرات  تأثیر أومشاركة  إلىاالنفتاح االقتصادي الزراعي ویشیر = X4 .معینة ولبلد معین  مدة زمنیة

قیاس ( اإلجماليالناتج المحلي  إلىالحكومي  اإلنفاقنسبة = X5. اإلجماليالعالمیة في العرض  األسواق
سعر الفائدة = X7 .برامج صندوق النقد الدولي = X6 . )ومة في النشاط االقتصادي للبلدلدور الحك

 األنموذجمعامالت : Bi، الحد المطلق: B1 ویمثل .المال المستثمر  رأسعلى / ویمثل العائد
Coefficient .Ui : البنك  إحصائیاتوقد تم الحصول على البیانات من خالل .حد الخطأ العشوائي

- ٢٠٠٨، Anonymous( ألغذیة والزراعة لألمم المتحدةاومنظمة  )٢٠٠٨،Anonymous (الدولي 
خطیة و شبھ اللوغارتمیة و اللوغارتمیة (وألغراض التقدیر والتحلیل استخدمت عدة صیغ . )٢٠٠٩

االنحدار الخطي المتعدد والمعتمدة على طریقة المربعات الصغرى  أسلوبوباستخدام ،) مزدوجةال
تفق مع منطق كونھا تعطي أفضل التقدیرات الخطیة غیر المتحیزة والتي غالبا ما ت )OLS(االعتیادیة 

ت عملیة تقدیر قیم مت )١٣ SAS(تمت تھیئة البیانات وباستخدام برنامج  أنوبعد . النظریة االقتصادیة 
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) الناتج الزراعي معدل نمو( المتغیر المعتمد فيالمعلمات التي تحدد تأثیر المتغیرات المستقلة 
تصادیة والمتعلقة بقیمة وإشارة وباالعتماد على المعاییر االقتصادیة ،والتي تحددھا النظریة االق

للتأكد من معنویة التقدیرات التي  t الختبار .Statistical Cالمعلمات وتعزیزھا بالمعاییر اإلحصائیة 
للتأكد من معنویة العالقة الخطیة المفترضة بین المتغیر المعتمد  Fتم الحصول علیھا ،واختبار 

الحاصلة في المتغیر المعتمد ،أي انھ  )R-2(المعدل والمتغیرات المستقلة ،واختبار معامل التحدید 
یوضح النسبة المئویة لالنحرافات الكلیة في المتغیر المعتمد نتیجة للتغیرات الحاصلة في المتغیرات 

لكشف ظاھرة االرتباط  D-Wفتتمثل باختبار  .Econometrical Cالمستقلة ،أما المعاییر القیاسیة 
المتغیرات العشوائیة المتعاقبة ،واختبار كالین للكشف عن وجود قیم  بین Autocorrelation الذاتي

  .بین المتغیرات المستقلة من عدمھ Multicollinearityتعدد خطي 
  

  النتائج والمناقشة
من اجل تقدیر أثر بعض المتغیرات االقتصادیة الكلیة في معدل نمو الناتج الزراعي في :مصر: أوال 

أخذت  قدیر وأعطت الصیغة اللوغارتمیة المزدوجة أفضل النتائج اآلتیة مصر اختبرت عدة صیغ في الت
  :الشكل اآلتي  المعادلة

Log Y =1.716 + 0.185LogX1 -0.134Log X2  + 0.247Log X3 + 0.022Log X4  - 
  t*    =(2.60)     (1.92)             (-0.88)              (1.97)                 (0.14) 
          - 1.475Log X5 – 0.469Log X6 + 0.194Log X7          
            (-3.15)            (-2.41)              (3.78) 
 R-2  = 48.15%                   F = 4.67               D-W = 2.14 

التفسیریة  التي تعكس القدرة R-2 أن قیمة معامل التحدید المعدلتائج الموضحة آنفا ،تشیر الن
تمثلھا   القیـم التيسطة افسر بوی المتغیر المعتمد  من التغیرات الحاصلة في% ٤٨.١٥ نموذج إلى أنأل

 اسطة عوامل أخرى المن ھذه التغیرات تفسر بو% ٥١.٨٥غیرات المستقلة في األنموذج ،والمت
ند اختبار مدى قابلیة وع، Fتأكید معنویة الدالة من خالل اختبار وتم .نموذج المقدر یتضمنھا األ

وقد أوضح اختبار دربن واتسون في تفسیر التغیرات الحاصلة في المتغیر المعتمد ، ةتقلالمتغیرات المس
عدم وجود ارتباط ذاتي بین متغیرات النموذج العشوائیة ،ولم تظھر مشكلة تداخل خطي بین متغیرات 

 X1 ، X3، X5،X7 X6المحسوبة لكل من  *tتبین أن قیمة كما .النموذج المستقلة بحسب اختبار كالین 
،مما یدل على وجود عالقة دالیة مؤكدة بین ) ٠.٠٥(قد فاقت نظیرتھا الجدولیة عند مستوى معنویة 

لم تظھر و والمتغیر المعتمد وان قیمتھا تختلف عن الصفر وتساوي القیمة المقدرة  ستقلةالمتغیرات الم

تشیر آنفا من المعادلة . رتھا على اجتیاز االختبارات اإلحصائیةمعنویة بقیة متغیرات النموذج لعدم مقد
نمو الناتج الزراعي ستؤدي إلى زیادة % ١بنسبة ) X1(معدل التضخمالعالقة الدالیة إلى أن زیادة 

في أن ارتفاع معدالت یمكن تفسیر ذلك ووحدة مع ثبات المتغیرات األخرى ،% ٠.١٨٥بمقدار 
صدار النقدي الجدید الذي تعتمده مصر في تمویل میزانیتھا ودعم التضخم تعني زیادة كمیات اإل

منتجیھا الزراعیین وبذلك فأن زیادة معدالت التضخم یصاحب زیادة قیم الدعم الممنوحة للمزارعین 
 وبلغت مرونة.األمر الذي جعل ھذا المتغیر یسھم في رفع معدل نمو الناتج الزراعي في مصر 

 ٠.٢٤٧بـ   X3)( GDPمتوسط نصیب الفرد من  )Bi=ارتمیة المزدوجة المرونة في الدالة اللوغ(
یؤدي إلى زیادة معدل نمو  )% ١(وحدة وھذه القیمة تعني أن الزیادة الحاصلة في ھذا المتغیر وبنسبة 

وحدة واإلشارة الموجبة لمعلمة ھذا المتغیر تعني أن رفع نصیب  %٠.٢٤٧مقدار الناتج الزراعي وب
لمعاشي فضال عن اعكس في تحسن إمكانات الفرد المادیة نتیجة لتحسن مستواه ین GDPالفرد من 

األمر الذي یسھم في زیادة إنتاجیة الفرد ،تحسن أدائھ في القطاع الزراعي عقب إعادة توزیع الدخول 
 (X5)الحكومي  اإلنفاقوفیما یخص مؤشر . ) ١٩٨٨، الطعمة وعزیز (ومن ثم زیادة ناتجھ الزراعي 

في ھذا المؤشر ستؤدي إلى انخفاض المتغیر % ١میتھ سالبة ،ومن ثم فان زیادة مقدارھا فكانت أھ
باتجاه ذھب تالزیادة في النفقات الحكومیة  أنوھذا دلیل على وحدة ،% ١.٤٧٥ مقدارالمعتمد ب

وأوضحت نتائج التقدیر إن سیاسات وبرامج صندوق النقد الدولي .ة یغیر الزراع األخرىالقطاعات 
)X6 ( عدم مالئمة  إلىإذ یعود سبب ذلك ،أسھمت بتأثیرات غیر ایجابیة في أداء الزراعة المصریة

لنقد الدولي لواقع القطاع الزراعي في مصر األمر الذي جعل ھذا المتغیر ا وبرامج صندوقسیاسات 
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نموذج فیما أوضحت نتائج ال. )٢٠٠٧سلطان ،(نمو الناتج الزراعي  یسھم بنتائج غیر ایجابیة في معدل
وحدة ،والتي تعني إن رفع سعر  ٠.١٩٤قد بلغت ) X7سعر الفائدة (القیاسي المقدر بأن مرونة متغیر 

واإلشارة ،وحدة  %٠.١٩٤مقداریؤدي إلى زیادة معدل نمو الناتج الزراعي وب%  ١الفائدة بنسبة 
أن المنتجین الزراعیین وتفسیر ذلك ھو ،الموجبة لمعلمة ھذا المتغیر خالفت مفاھیم النظریة االقتصادیة 

یقدمون على اإلنتاج الزراعي على الرغم من ارتفاع سعر الفائدة كون العمل الزراعي ال بدیل عنھ 
الزراعي قلیل المرونة وال یتأثر بالتغیرات الحاصلة فضال كون اإلنتاج ،بالنسبة للزراعیین في مصر 

  .غیرین كال المت ة بینفي سعر الفائدة وذلك یبرر العالقة الطردی
من اجل تقدیر اثر المتغیرات المستقلة المشار إلیھا سابقا في معدل نمو الناتج الزراعي :المغرب :ثانیا 

  :في المغرب اختبرت صیغ القیاس المذكورة آنفاً تبین بأن الصیغة الخطیة أعطت أفضل النتائج اآلتیة 
Y = 301.65 – 1.220X1 – 7.641X2 + 0.292X3 - 0.132X4 – 5.574X5 – 53.195X6 - 
t*= (5.80)     (-1.09)      (-3.37)       (1.79)        (-0.49)       (-3.04)     (-4.21)       
     – 3.004X7  
        (-2.41)  
R-2  = 48.67%       F = 4.70                D-W = 2.25 

 یeد قیمتeھدوبمعامeل تح )٠.٠٥(عنeد مسeتوى  (X7  X6,  X5 , X3, X2)كل مeنمعنویة تم تأكید   
في تأثیرھا علeى المتغیeر المعتمeد  X1 ،(X4(ولم تظھر معنویة بقیة متغیرات األنموذج المقدر% ٤٨.٦٧

 ١.٨٨١كانeت سeالبة وبمرونeة  (X2)سeعر الصeرف تبین أن أھمیة  أعالهن المعادلة م. )النمو الزراعي(

:تحتسب المرونة في الدالة الخطیة كeاآلتي (وحدة 
--

´= YXBiep تعنeي أن خفeض سeعر الصeرف  ،و)/
یؤدي إلى رفeع أسeعار المنتجeات الزراعیeة فeي المغeرب والسeیما المحاصeیل ) رفع قیمة العملة(األجنبي 

اإلستراتیجیة األمر الذي یعد حافزا لزیادة الكمیات المنتجة والمصدرة منھا وذلeك یبeرر العالقeة الطردیeة 
متوسeeط نصeeیب الفeeرد مeeن (وبلغeeت مرونeeة متغیeeر . )١٩٨٩قاسeeم ،(المعتمeeد  بeeین ھeeذا المتغیeeر والمتغیeeر

GDP X3 ( بـ)ي ) ٠.٩٦١eل فeاع الحاصeي أن االرتفeر تعنeذا المتغیeة ھeوحدة واإلشارة الموجبة لمعلم
لمعاشeeي واإلنتeeاجي وذلeeك عكeeس أثeeره فeeي تزایeeد إنتاجیتeeھ فeeي انصeeیب الفeeرد قeeد أسeeھم فeeي رفeeع مسeeتواه 

فكeeeان سeeeالب فeeeي معeeeدل نمeeeو النeeeاتج الزراعeeeي ) X5(ر التeeeدخل الحكeeeومي اثeeeفیمeeeا یخeeeص و.الزراعeeeة 
 Landu(،جeeeاءت ھeeeذه النتیجeeeة متفقeeeة مeeeع نتیجeeeة دراسeeeة % ١.٤٥وحeeeدة وبمرونeeeة   %٥.٥٧بمقeeeدار

 اإلنفeاق تeأثیرالختبeار مeدى ) ١٩٨٠-١٩٦٠(بلدا نامیا ولسلسeلة زمنیeة ) ٦٥(لعینة مكونة من ) ١٩٨٦،
 أثeارلeھ  اإلنفeاقھeذا  أن إلeىالنمو االقتصادي ،وخلصت الدراسeة  في) أخرىضمن متغیرات (الحكومي 

 التخفیeف إلeىسلبیة على النمو المذكور ،وجاء ھذا االتجاه متسقا مع سیاسات التكیف الھیكلي التي ھدفت 
لتحقیeeق تغیeeرات فeeي التركیeeب النسeeبي  اإلجeeراءاتمeeن الeeدعم عeeن القطeeاع الزراعeeي وتنفیeeذ سلسeeلة مeeن 

كفeاءة لتعظeیم حجeم  أكثeرادي نسeق اقتصe إلeىالوصeول  إلىالمحلي تؤدي في مجملھا لمكونات االقتصاد 
وأوضeeeحت نتeeeائج التقeeeدیر إن بeeeرامج وسیاسeeeات ) .١٩٨٨، Mansorو Heming(النeeeاتج الزراعeeeي 

فeي وباسeتجابة ضeعیفة صندوق النقد الدولي لن تسھم بنتائج ایجابیة في رفeع معeدل نمeو النeاتج الزراعeي 
لeeك ھeeو إن سیاسeeات وبeeرامج الصeeندوق كانeeت ضeeئیلة التeeأثیر فeeي القطeeاع الزراعeeي وتفسeeیر ذ،المغeeرب 

أیضeا  تeأثیرا سeلبیا (X7)وكeان لسeعر الفائeدة  . سeلبیةالمغربي األمر الذي جعل ھذا المتغیر یسھم بنتeائج 
اإلشeارة السeالبة لمعلمeة ھeذا ،و وحeدة ٠.٨٧وحeدة وبمرونeة % ٣.٠٠٤في معدل النمو الزراعeي بنسeبة 

یر اتفقت مع أدبیeات النظریeة االقتصeادیة علeى أسeاس إن كeل انخفeاض فeي سeعر الفائeدة یeؤدي إلeى المتغ
زیادة قیم اإلقراض الزراعي من قبل المنتجین الزراعیین وذلeك یعكeس اثeر فeي توسeیع نطeاق االسeتثمار 

  . في القطاع الزراعي والذي یعني تزاید كمیات الناتج الزراعي في الدولة المذكورة أنفا
ختبار صیغ القیاس المذكورة آنفاً في تقدیر اثر بعض المتغیرات االقتصادیة الكلیeة فeي بعد :تركیا : ثالثا 

  :أداء القطاع الزراعي التركي تبین بأن الصیغة شبھ اللوغارتمیة قد أعطت أفضل النتائج اآلتیة 
     Y = 12.05 + 3.012LogX1 +1.175Log X2  - 2.476Log X3 + 0.050Log X4  - 
     t* = (1.39)      (2.41)              (2.01)               (-2.59)                 (0.01) 
           - 5.242Log X5 – 5.175Log X6 – 3.232Log X7          
              (-1.00)             (-2.21)                (-2.14) 
R-2  = ٤٦.٠%          F = 4.42               D-W = 2.43 
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 %٤٦.٠ وبمعامل تحدید قیمتھ )٠.٠٥(عند مستوى  (X7, X6, X3 , X2, X1)تم تأكید معنویة كل من
النمو (في تأثیرھا على المتغیر المعتمد  (X5, X4)ولم تظھر معنویة بقیة متغیرات األنموذج المقدر

أن زیادة ،إذ ي مع النمو الزراع X1یتضح من المعادلة أعاله العالقة الموجبة لمعدل التضخم ) الزراعي
وحدة وبمرونة  ٣.٠١٢مقدارھا وحدة واحدة في ھذا المعامل أدت إلى زیادة النمو الزراعي بمقدار 

 كاآلتيتحتسب المرونة في الدالة شبھ اللوغارتمیة (، %٠.٧٧مقدارھا 
-

= YBiep ازدیاد  نإتعني ) /
   وديمعدالت التضخم ت

ممنوح للمنتجین الزراعیین والذي یرافق ارتفاع مستویات األسعار زیادة قید الدعم الحكومي الإلى 
الزراعیة وذلك یعد احد وسائل تحفیز المنتج على زیادة إنتاجھ الزراعي األمر الذي یبرر عالقة ھذا 

وحدة واإلشارة الموجبة  ٠.٣١بـ ) X2(بلغت مرونة في حین المتغیر المعتمد ، المتغیر الطردیة مع
غیر تعني أن آلیات رفع سعر صرف العملة لتركیا ینعكس بنتائج ایجابیة في رفع معدل لمعلمة ھذا المت

تأثیرا سلبیا في معدل  X3 اإلجماليمتوسط نصیب الفرد من الناتج المحلي لوكان نمو ناتجھا الزراعي ،
  %٢.٤٧٦النمو الزراعي بنسبة 

لحاصل في  تعني إن االنخفاض واإلشارة السالبة لمعلمة ھذا المتغیر،وحدة  ٠.٦٣وحدة وبمرونة 
یجعل اغلب األفراد یتجھون نحو العمل في القطاع الزراعي لقلة مستویات  GDPنصیب الفرد من 

سیاسات (وأظھرت نتائج التقدیر العالقة غیر االیجابیة لمتغیر .المھارة المطلوبة للعمل في ھذا القطاع 
ھذه  نأوتبریر ذلك ھو ،ج الزراعي التركي في التأثیر في النات) X6وبرامج صندوق النقد الدولي 

سیاسات لم تكن قادرة على التالئم مع واقع القطاع الزراعي التركي وبذلك لم یسھم ھذا المتغیر في ال
وحدة واإلشارة السالبة  ٠.٨٢ )X7(المؤشر وبلغت مرونة . رفع معدل نمو الناتج الزراعي التركي
یة االقتصادیة على اعتبار إن كل انخفاض یحصل في سعر لمعلمة ھذا المتغیر تتفق ومفاھیم النظر

الفائدة یجعل المستثمرین الزراعیین یقدمون على سحب مزید من القروض لتوظیفھا في مشاریع 
  . )١٩٧٧صقر ، (استثماریة زراعي منتجة وبذلك یزداد معدل نمو الناتج الزراعي 

اذج السeeابقة ،وقeeد مeeتمeeدت المتغیeeرات نفسeeھا فeeي النفeeي الدالeeة المقeeدرة الندونیسeeیا اع:اندونیسھھیا : رابعھھا 
  :صیغة مثلت الدالة وكاالتي  أفضلالصیغة النصف لوغارتمیة لنموذج االنحدار المتعدد  أناتضح 

Log Y = -1.409 – 0.048X1 +0.497X2 + 0.089X3 + 0.001X4 + 0.20X5 +0.038X6 -   
       t*= (-1.53)     (-3.05)      (1.15)       (1.84)        (0.15)       (2.38)     (0.25)      
              – 0.038X7  
                (-2.59) 
R-2  =44.89%             F = 4.07               D-W = 1.97 

ولeم % ٤٤.٨٩ وبمعامل تحدید قیمتeھ )٠.٠٥(عند مستوى  (X7, X5, X3, X1) تم تأكید معنویة كل من
نمeو النeاتج الزراعeي فeي تأثیرھeا لمعeدل  (X6, X4, X2) ة بقیeة متغیeرات األنمeوذج المقeدرتظھر معنوی

لعالقeeة وا،وحeeدة ٠.١٦كeeان سeeلبي وباسeeتجابة ضeeعیفة )X1(مؤشeeر التضeeخم  أنأوضeeحت نتeeائج التقeeدیر .
اتفقت مع مفاھیم النظریة االقتصادیة على اعتبار أن خفeض معeدالت التضeخم تسeھم السلبیة لھذا المؤشر 

وحeدة واإلشeارة الموجبeة لمعلمeة ھeذا المتغیeر تعنeي إن  ٠.٣٠بeـ ) X3(في زیادة اإلنتاج ،وبلغت مرونeة 
قد أسھم في رفع مستواه المالي واالجتماعي والeذي انعكeس بآثeار  GDPتزاید متوسط نصیب الفرد من 

 الحكeeومي فeeاقاإلنكeeذلك الحeeال لمؤشeeر . )١٩٩٢الطeeائي ، (ایجابیeeة فeeي إنتاجیتeeھ فeeي القطeeاع الزراعeeي 
)X5( وي مع اتفقت وحدة واإلشارة الموجبة لمعلمة ھذا المتغیر  ٠.٦٧تھ مرونبلغت  إذeنتیجة الفكر التنم

الeدور التeدخلي المحفeز  أھمیeةعلeى  آسeیاوذلك في ضوء تجربة التنمیة في بلeدان جنeوب شeرق ،الحدیث 
فeي توجیeھ عملیeات  Strategic Guidanceاالسeتراتیجي  اإلرشeادشeكل  یأخeذللدولeة التنمویeة الeذي 

الدولeة "دور مeا یسeمى  أھمیeةالتeي توضeح  اإلحصeائیة األدلeةالتنمیة في ھذه البلeدان ،وھنeاك العدیeد مeن 
للبلeeدان  اإلقطاعیeeةتغییeeرات كبیeeرة وجوھریeeة فeeي التركیبeeة  إحeeداثفeeي  Catalyst State" المحفeeزة

وعي فeeي البنیeeة االقتصeeادیة والتركیبeeة تحقیeeق تحeeول نee إلeeى اإلسeeتراتیجیةحدیثeeة التنمیeeة ،وھeeدفت تلeeك 
نتجت عنھ معدالت استثنائیة للنمو في النeاتج الذي  األمر، آسیاالقتصادیات بلدان جنوب شرق  اإلقطاعیة

وحeeدة واإلشeeارة السeeالبة لمعلمeeة ھeeذا ٠.١٢ )X7(وبلغeeت مرونeeة ) . ٢٠٠٠الفضeeیل ،(المحلeeي اإلجمeeالي 
أسeeھمت فeي رفeع معeدل االسeتثمار فeي القطeاع الزراعeeي المتغیeر تعنeي أن سیاسeات خفeض سeعر الفائeدة 

  . االندونیسيوذلك عكس أثره في تزاید معدل نمو الناتج الزراعي 
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من اجل تقدیر اثر المتغیرات االقتصادیة الكلیة في أداء القطاع الزراعي في تایلنeد تبeین : تایلند: خامسا 
  : ج اآلتیةبأن الصیغة اللوغارتمیة المزدوجة قد أعطت أفضل النتائ

Log Y =1.425 + 0.653LogX1+1.603LogX2  - 0.905LogX3 -1.552LogX4  - 
    t*   =(2.10)        (2.79)             (2.10)           (-1.95)          (-3.03) 
            - 4.243LogX5 - 0.184LogX6 - 0.286LogX7          
               (-2.73)           (-0.49)             (-0.93) 

  
R-2  = 56.51%                F = 6.02               D-W = 2.15 

وبمعامل تحدید قیمتھ  ٠.٠٥عند مستوى  (X5  X4,  X3 , X2, X1)تم تأكید معنویة كل من  
لمعتمد في تأثیرھا على المتغیر ا X6 ،(X7(ولم تظھر معنویة بقیة متغیرات األنموذج المقدر% ٥٦.٥١

وحدة  ٠.٦٥٣كانت موجبة وبمرونة ) X1( التضخمتبین أن أھمیة ن المعادلة أعاله م) .النمو الزراعي(
حفزت والتي ینعكس في ارتفاع معدالت أسعار المنتجات الزراعیة تعني أن ارتفاع معدل التضخم ،و

سعر الصرف األجنبي (ة وبلغت مرون.القطاع الزراعي  المنتجین الزراعیین في تایلند على زیادة إنتاج
X2 (وحدة واإلشارة الموجبة لمعلمة ھذا المتغیر تعني إن رفع سعر صرف العملة التایلندیة قد  ١.٦٠٣

جعل أسعار المنتجات الزراعیة التایلندیة ارخص سعرا في كال السوقین الداخلیة والعالمیة وذلك جعلھا 
متوسط نصیب (بلغت مرونة كذلك المنتجة منھا ،أكثر مقدرة على المنافسة وزیادة صادراتھا والكمیات 

وحدة واإلشارة السالبة لمعلمة ھذا المتغیر تعني أن االنخفاض الحاصل  ٠.٩٠٥)  GDP X3الفرد من 
في نصیب الفرد قد أسھم في سحب قوة العمل التایلندیة من قطاعات االقتصاد الوطني إلى القطاع 

وفیما ایجابیة في رفع معدل نمو الناتج الزراعي في تایلند ،الزراعي وبذلك أسھم ھذا المتغیر بنتائج 
أن ھذا یعني وحدة  ١.٥٥٢كان سالب وباستجابة ف) X4االنفتاح االقتصادي الزراعي (متغیریخص 

اثر سلبیا في االنفتاح قد أسھم في تزاید استیرادات تایلند من السلع والمحاصیل الزراعي األجنبیة وبذلك 
زیادة  أن إذسلبیة ،) X5(النفقات الحكومیة معلمة  أشارةظھرت  أیضا.البلد زراعي ل نمو الناتج المعد

ھذا ووحدة ، %٤.٢٤٣انخفاض المتغیر المعتمد بمقدار  إلىوحدة سوف تؤدي % ١ھذه النفقات بمقدار 
م انخفاض قیم اإلنفاق الحكومي على القطاع الزراعي قلل من قیم ومبالغ الحوافز والدع أن إلىعود یقد 

واإلنفاق الممنوحة لمنتجي ھذا القطاع إلى الحد الذي جعل ھذا المتغیر یسھم بنتائج غیر ایجابیة في 
 .معدل نمو الناتج الزراعي 

في األنمeوذج المقeدر لمالیزیeا اعتمeدت المتغیeرات نفسeھا للنمeاذج السeابقة ،واتضeح أن : مالیزیا: سادسا 
  :لمتعدد أفضل صیغة مثلت الدالة وكاالتي الصیغة النصف لوغارتمیة ألنموذج االنحدار ا

Log Y = -3.028 - 0.073X1 +0.285X2  + 0.072X3 + 0.011X4+ 0.142X5 + 
0.080X6 + 
  t*    = (-2.51)     (-2.54)      (2.12)         (2.52)       (0.59)      (3.19)           (0.94) 
        + 0.051X7          
            (1.82) 
R-2  = 26.11%             F = 2.38               D-W = 2.30 

من التغیرات الحاصلة فeي معeدل نمeو النeاتج الزراعeي فeي %  ٢٦.١١أن  لىإتشیر قیمة معامل التحدید 
ویالحeظ .التي یتضمنھا النموذج المقeدر الحاصلة في المتغیرات المستقلة  مالیزیا یفسر بواسطة التغیرات

وحeeدة واإلشeeارة السeeالبة لمعلمeeة ھeeذا المتغیeeر اتفقeeت مeeع ٠.٠١٩بلغeeت ) X1(معeeدل التضeeخم  مرونeeة أن
مفاھیم النظریة االقتصادیة التي تشیر في أدبیاتھeا إن االنخفeاض الحاصeل فeي معeدل التضeخم یeؤدي إلeى 

زراعeي رفع قیمة العملة وذلك یسھم في زیادة الصادرات الزراعیة الذي یعكس أثره فeي تزایeد اإلنتeاج ال
وحeeدة واإلشeeارة الموجبeeة لمعلمeeة ھeeذا المتغیeeر  ٠.٠٧٧فكانeeت )X2(سeeعر الصeeرف األجنبeeيرونeeة م أمeeا،

یعنeي جعeل أسeعار منتجاتھeا الزراعیeة ) تخفیض قیمة العملة(المالیزیة صرف العملة  سعرإن رفع  تعني
تجeات مالیزیeا ارخص فeي السeوقین المحلیeة والعالمیeة وذلeك یزیeد مeن الطلeب المحلeي والعeالمي علeى من

الزراعیة الذي یعكس أثeره فeي تزایeد ناتجھeا الزراعeي ،وأوضeحت نتeائج النمeوذج المقeدر أیضeا معنویeة 
وحeدة واإلشeارة الموجبeة لمعلمeة ھeذا المتغیeر  ٠.٠٢٢بeـ ) GDP X3متوسط نصیب الفeرد مeن (متغیر 
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دولeة المeذكورة أنفeا ،كeذلك اتفقت مع إشارة نفس المتغیeر فeي اندونیسeیا ولeذات السeبب المشeار إلیeھ فeي ال
  )X5اإلنفاق الحكومي (تبین معنویة متغیر

 وحدة واإلشeارة الموجبeة لمعلمeة ھeذا المتغیeر اتفقeت مeع أدبیeات النظریeة ٠.٠٣٨بلغت مرونتھ بـ والذي 
التي تشیر إلى إن زیادة اإلنفاق الحكومي سیتضمن مبالغ دعم تخصص للمنتجeین الeزراعیین  االقتصادیة
ولeة األمeeر الeذي یعeeد ذلeك احeeد وسeائل التeeأثیر الeذي یعكeeس أثeره فeeي زیeادة معeeدل نمeو النeeاتج فeي ھeeذه الد

الeeذي بلغeeت ) X7سeeعر الفائeeدة ( الزراعeeي  ،وأظھeeرت نتeeائج النمeeوذج المقeeدر المعنویeeة االیجابیeeة لمتغیeeر
مالیزیeا وحدة واإلشارة الموجبة لمعلمeة ھeذا المتغیeر تعنeي بeأن المنتجeین الeزراعیین فeي ٠.٠١٣مرونتھ 

یقدمون على االقتراض بغض النظر عن سعر الفائدة على اعتبار إن اإلنتاج الزراعي احد أھeم األنشeطة 
الموجودة في الدولة المذكورة وبذلك ساھم ھذا المتغیر بدور ایجابي في رفع معدل نمeو النeاتج الزراعeي 

االنفتeاح االقتصeادي (كeل مeن ة ،ولeم تظھeر معنویe االقتصeادیةعلى الرغم مeن مخالفتeھ لمفeاھیم النظریeة 
لبلeد افeي معeدل نمeو النeاتج الزراعeي فeي في تأثیرھeا ) X6برامج صندوق النقد الدولي (و) X4الزراعي 

  .قید الدرس 
تم اعتماد نفس المتغیرات وحسب األنموذج السابق ،ومثلت الصیغة النصeف لوغارتمیeة : تونس: سابعا 

  :أیضا كأفضل دالة وكاالتي 
Y = 272.648 + 40.619LogX1+ 69.234LogX2 – 0.290LogX3 - 8.122LogX4 - 
t* =  (2.53)           (3.55)               (3.78)           (- 0.09)            (- 0.62) 
     - 22.477LogX5 + 26.980LogX6– 3.192LogX7 
          (- 2.74)                  (2.60)          (- 0.55) 
R-2 = 39.42%            F = 3.52          D-W = 1.85 

كانeت ایجابیeة ،وان زیeادة مقeدارھا وحeدة ) X1(معeدل التضeخم  أھمیeة أنتبین  أعالهمن المعادلة 
eر سeىؤدي تواحدة في ھذا المتغیeدار  إلeي بمقeاتج الزراعeادة النeة % ٤٠.٦١٩زیeدة وبمرونe٣.٢٨٢وح 

خم یeوحي فeي مدیاتeھ القصeیرة إلeى ارتفeاع فeي المسeتوى العeام أن ارتفeاع معeدل التضe،تفسیر ذلك  وحدة
أمeا فeي المeدیات الطویلeة ،لألسعار وذلك یعد احد وسeائل تحفیeز المنتجeین علeى زیeادة إنتeاجھم الزراعeي 

فeي  أیضeاایجابیeا فكeان  )X2( األجنبeيسعر الصeرف  وفیما یخص تأثیر.یأخذ ھذا المتغیر صور أخرى 
واإلشeeارة الموجبeة لمعلمeeة ھeeذا وحeeدة ١.٥٥٩وحeeدة وبمرونeة %٦٩.٢٣٤ار معeدل النمeeو الزراعeي بمقeeد

ادة اإلنتeاج والصeادرات الزراعیeة إلeى زیe أدتالمتغیر تعني إن آلیات رفع سعر صرف العملeة التونسeیة 
وحeدة واإلشeارة السeالبة لمعلمeة ھeذا المتغیeر تعنeي  ١.٨١٦) X5اإلنفاق الحكومي(وبلغت مرونة متغیر .

مeeن انخفeeاض معeeدل اإلنفeeاق الحكeeومي إال إن حصeeة القطeeاع الزراعeeي ال تتeeأثر بھeeذا  انeeھ علeeى الeeرغم
االنخفاض لذا یشeھد القطeاع المعنeي تزایeدا فeي معeدل نمeوه علeى الeرغم مeن انخفeاض اإلنفeاق الحكeومي 

أن تeونس قeد اسeتفادت مeن البeرامج ) X6 بeرامج صeندوق النقeد الeدولي(،وتشیر اإلشارة الموجبة لمتغیeر 
االنفتeeاح (و) GDP X3متوسeeط نصeeیب الفeeرد مeeن (سeeات المشeeار إلیھeeا أنفeeا ،ولeeم تظھeeر معنویeeة والسیا

فeي رفeع معeدل نمeو النeاتج الزراعeي فeي تeونس خeالل )  X7 سeعر الفائeدة(و)  X4 االقتصeادي الزراعeي
  ) .٢٠٠٧-١٩٨٠(المدة 

 دل نمھو النھاتج الزراعھيمعھنتائج التحلیل الكمي التجمیعي ألثر بعض المتغیرات االقتصھادیة الكلیھة فھي 
مeeن اجeeل تقeeدیر اثeeر المتغیeeرات االقتصeeادیة الكلیeeة فeeي : )٢٠٠٧-١٩٨٠(لمھھدة المدروسھھة لبلھھدان الفھھي 

معدل نمو الناتج الزراعي في دول عینة الدراسة بطریقة التحلیل الكمي التجمیعي تبین بأن الصeیغة شeبھ 
  : اللوغارتمیة قد أعطت أفضل النتائج اآلتیة

 Y = - 20.931 - 3.147LogX1 + 0.439LogX2 + 2.908LogX3 - 6.128LogX4 + 
  t* =  (- 2.05)     (- 1.75)             (0.89)                (1.57)            (- 2.28) 
         + 36.705LogX5 + 1.415LogX6 – 1.993Log X7 
             (5.71)                (0.32)            (- 1.17) 
R-2 = 20.64%           F = 7.99             D-W = 1.987 

تشیر نتائج التحلیل الكمي التجمیعي ألثر متغیرات االقتصاد الكلي في األداء الزراعي في دول        
لك وتفسیر ذ،في رفع معدل نمو الناتج الزراعي ) X1معدل التضخم (عینة الدراسة إلى معنویة متغیر 

في رفع  أسھمبصورة عامة قد ) عینة الدراسة(النامیة  بلدانالي فخفض معدل التضخم ھو إن آلیات 
في ) X4االنفتاح االقتصادي الزراعي (معدل نمو الناتج الزراعي فیھا ،واتضح أیضا معنویة متغیر 
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سة قد وتفسیره ھو أن دول عینة الدرابلدان ھذه الالتأثیر غیر االیجابي في معدل نمو الناتج الزراعي في 
صادراتھا الزراعیة في تمویل وتطویر مشاریعھا الزراعیة فضال عن إنھا استفادت من وظفت 

  الزراعیة استیراداتھ
 )X5اإلنفاق الحكومي (في رفع معدل نمو ناتجھا الزراعي ،وظھر التأثیر المعنوي الموجب لمتغیر 

رح واغنر انھ كلما ازدادت اقت إذ،) ١٩٦٢، Wagener(قانون واغنر جاءت ھذه النتیجة متفقة مع 
تعقیدا  أكثردرجة التصنیع في أي دولة فان العالقات االجتماعیة والتجاریة في ھذا المجتمع تصبح 

من اجل التحكم في ھذه  وإدارتھھذا النظام  إقامةوالحكومة بناءا على ذلك تحتل دورا مھما في 
الفارس (تحقق نموا اقتصادیا أنولة من شانھا التعقیدات ،والوظائف التشریعیة والتنظیمیة والحمائیة للد

تدعمھا الدولة ،بل تفرض لھا دعما من  لألغذیةما زالت الدول المنتجة  أوربا،وفي غربي ) ١٩٩٧،
ولم تظھر معنویة كل .وكوریا الجنوبیة  الیابان،ویؤكد ھذا بشكل قوي تجربة  األوربیةمیزانیة الجماعة 

برامج صندوق النقد (و) GDP X3سط نصیب الفرد من متو(و) X2سعر الصرف األجنبي (من 
 اإلجمالیةفان النتائج .الدراسة في دول عینة الدراسة خالل مدة ) X7سعر الفائدة (و ) X6الدولي 

لبلدان العینة المدروسة كل على لمتغیرات المؤثرة في معدل النمو الزراعي ا تأثیرالسابقة تظھر تباین 
 أعمقمتباینة وتعطي نظرة  تأثیراتعموما فان النتائج ذات لمدروسة ،لمجموعة احدة وتأثیرھا في ا

  .للعوامل المؤثرة في معدل النمو الزراعي لبلدان المدروسة 
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ABSTRACT 

Are macroeconomic variables one means by which measure the 
performance of economic sectors including the agricultural sector, because they 
are interested in studying how they are through to reach the level equilibrium of 
the sector, through the knowledge of the changes that you get the rates of 
growth and the problems faced over time, And that part of the cause of this is 
due to the difference in the performance of the agricultural policy makers in 
these economies to counter these influences that contribute to the effects of 
directly or indirectly in the performance of its agricultural sector, as well as the 
effects of different variables that contribute to the macroeconomic performance 
of the agricultural problem arose here ،Came the importance of research in the 
economic development of developing countries in which the role of agriculture 
in large macroeconomic disrupted if agriculture is neglected and deprived of 
resources or subjected to prejudice because of the use of policies that negatively 
impact on producer incentives While research aimed at identifying and 
measuring the impact of macroeconomic variables on the performance of the 
agricultural sector in a number of developing countries during the period (1980-
2007), depending on the hypothesis that macroeconomic variables have 
different impacts in the performance of the agricultural sector in a number of 
developing countries, according to the nature of the structures economic and 
efficiency of their policy in dealing with these variable ،In order to prove this 
hypothesis has been selected number of developing countries that included 
Egypt, Morocco, Turkey, Indonesia, Thailand, Malaysia and Tunisia, which has 
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been the use of model regression combination (Pooled Regression), which 
measures the effect of economic variables on growth rate of Vary from one 
country to another, and during the analysis was the conclusion that the 
independent variables, namely inflation and the exchange rate and the average 
per capita GDP and economic openness agricultural and government spending 
and programs of the International  
Monetary Fund and the interest rate) with different impacts (positive and 
negative) in the rate of the growth of agricultural output (variable-based) in 
each country of the sample as well as in meta-analysis of selected countries . 
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