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  *سیاسات اإلصالح االقتصادي وأثرھا في االئتمان والناتج الزراعي في دول عربیة مختارة
  أحمد ھاشم علي                                                   ھناء سلطان داؤد

  كلیة الزراعة/قسم االقتصاد الزراعي
  جامعة الموصل/والغابات

  
  الخالصة

أث椀ر سیاس椀ات اإلص椀الح االقتص椀ادي عل椀ى االئتم椀ان والن椀اتج الزراع椀ي  یھدف البحث دراسة وقی椀اس        
یعتم椀د البح椀ث . مصر والسودان، في دول عربیة مختارة التي تبنت تلك السیاسات وھي كل من السعودیة

على فرضیة مفادھا أن لسیاسات اإلصالح االقتص椀ادي أث椀ار اقتص椀ادیة عل椀ى االئتم椀ان الزراع椀ي وی椀نعكس 
كم椀ا اعتم椀د البح椀ث عل椀ى الم椀نھج الوص椀في م椀ع التحلی椀ل ، ع椀ي ف椀ي دول عین椀ة البح椀ثذلك عل椀ى الن椀اتج الزرا

تض椀椀من البح椀椀ث سلس椀椀لة زمنی椀椀ة م椀椀داھا ث椀椀الث وثالث椀椀ون س椀椀نة . الكم椀椀ي باس椀椀تخدام تحلی椀椀ل االنح椀椀دار المتع椀椀دد 
، للمقارن椀ة ب椀ین فت椀رتین زمنیت椀ین لتق椀یم تل椀ك السیاس椀ات) قبل ـ بع椀د(إذ تم استخدام منھجیة ) ٢٠٠٧-١٩٧٥(

خدام طریق椀椀ة المربع椀椀ات الص椀椀غرى االعتیادی椀ة لمعرف椀椀ة ت椀椀أثیر المتغی椀椀رات االقتص椀椀ادیة المس椀椀تقلة حی椀ث ت椀椀م اس椀椀ت
وم椀ن ث椀م ) حج椀م االئتم椀ان الزراع椀ي(التي أدخلت علیھا برامج اإلصالح االقتصادي على المتغی椀ر المعتم椀د 

مربع椀ات قیاس حجم االئتمان الزراعي المقدر م椀ن النم椀وذج ف椀ي قیم椀ة الن椀اتج الزراع椀ي باس椀تخدام طریق椀ة ال
تب椀椀ین أن ، وم椀椀ن أھ椀椀م االس椀椀تنتاجات، م椀椀ن أج椀椀ل الوص椀椀ول إل椀椀ى نت椀椀ائج أكث椀椀ر دق椀椀ة ، الص椀椀غرى ذات الم椀椀رحلتین 

وال ، لسیاسات اإلص椀الح آث椀ار س椀لبیة عل椀ى الم椀زارعین والمؤسس椀ات المالی椀ة الزراعی椀ة ف椀ي الم椀دى القص椀یر
راعی椀ة وارتف椀اع قیم椀ة تظھر النتائج االیجابیة إال على المدى الطویل من خ椀الل تحس椀ن أداء المص椀ارف الز

  . الناتج الزراعي 
  

  المقدمة
غالب椀椀ا م椀椀ا یتب椀椀ادر إل椀椀ى ال椀椀ذھن أن اإلص椀椀الح االقتص椀椀ادي ینحص椀椀ر ف椀椀ي ع椀椀دد م椀椀ن اإلج椀椀راءات االقتص椀椀ادیة   

والمالی椀ة والنقدی椀椀ة وھ椀و بالفع椀椀ل یرتك椀ز بص椀椀ورة رئیس椀ة عل椀椀ى مث椀ل ھ椀椀ذه اإلج椀راءات ، إال ان椀椀ھ یتطل椀ب أیض椀椀ا 
لقانونی椀ة والسیاس椀یة أذا أری椀د لھ椀ذا اإلص椀الح االقتص椀ادي آن ی椀ؤدي تغیرات أساسیة في األطر المؤسسیة وا

وبم椀椀ا أن القط椀椀اع  .ة وأكث椀椀ر فعالی椀椀ة ب椀椀ل أكث椀椀ر اس椀椀تقرارا وع椀椀دالءإل椀椀ى نظ椀椀ام اقتص椀椀ادي ل椀椀یس فق椀椀ط أكث椀椀ر كف椀椀ا
الزراعي یعد احد الركائز الرئیس椀ة ف椀ي تحقی椀ق التنمی椀ة االقتص椀ادیة واالجتماعی椀ة ف椀ي معظ椀م ال椀دول النامی椀ة 

ذلك للدور الرئیس ال椀ذي یق椀وم ب椀ھ ف椀ي ت椀وفیر الس椀لع والمنتج椀ات الغذائی椀ة والكس椀ائیة إلف椀راد والعربیة منھا و
المجتمع إلشباع احتیاجاتھم المتزایدة وإم椀داد القطاع椀ات األخ椀رى الس椀یما القط椀اع الص椀ناعي ب椀المواد الخ椀ام 

ھ القابل椀椀ة فض椀椀الً ع椀椀ن ت椀椀وفیر النق椀椀د األجنب椀椀ي م椀椀ن خ椀椀الل ص椀椀ادرات، الزراعی椀椀ة الالزم椀椀ة والض椀椀روریة لتنمیت椀椀ھ 
للتوسع وبما یتیحھ م椀ن ف椀رص للعم椀ل لكثی椀ر م椀ن أف椀راده ع椀ن  طری椀ق اس椀تیعاب الحج椀م األكب椀ر م椀ن األی椀دي 

وبالرغم من ذلك نج椀د . العاملة التي تشكل عصب مشكلة البطالة في االقتصاد القومي لمعظم تلك البلدان 
، التالي ضعف القدرة االدخاری椀ة وب، لرؤوس األموال  امتالكھم قلةأن العاملین في ھذا القطاع یتصفون ب

إال إذا ت椀وفرت ل椀دیھم األم椀وال ، مما یعني عدم قدرة المنتج椀ین ال椀زراعیین عل椀ى القی椀ام باألنش椀طة اإلنتاجی椀ة 
، بغی椀ة تحقی椀ق األھ椀داف المرج椀وة المتعلق椀ة بإنت椀اج الس椀لع وزی椀ادة اإلنتاجی椀ة ، واإلمكانات اإلنتاجیة المختلفة

ومن اجل الوصول إلى ذلك یعد االئتم椀ان . وف المعیشیة للمزارعین وبما یمكن من تحسین الدخل والظر
ب椀دأت العدی椀د  .الزراعي بمختلف مصادره اح椀د الوس椀ائل الض椀روریة الالزم椀ة للنھ椀وض بالقط椀اع الزراع椀ي

من الدول العربیة باألخ椀ذ ببرن椀امج اإلص椀الح االقتص椀ادي والم椀الي وفق椀ا لتوص椀یات ك椀ل م椀ن ص椀ندوق النق椀د 
ل椀椀ك نتیج椀椀ة للتقلب椀椀ات والعقب椀椀ات الت椀椀ي اعت椀椀رت اقتص椀椀اداتھا القومی椀椀ة ف椀椀ي مح椀椀اوالت ج椀椀ادة وذ، والبن椀椀ك ال椀椀دولیین 

إن أھمیة البحث جاءت في انھ یتناول قضیة مھم椀ة تعیش椀ھا معظ椀م ال椀دول . لتقلیل اآلثار المترتبة على ذلك
 النامیة ومن ضمنھا الدول العربیة منذ ع椀دة س椀نوات أال وھ椀ي مس椀ألة اإلص椀الح االقتص椀ادي ومعرف椀ة أث椀ار

و م椀دى تحقی椀ق تل椀ك الب椀رامج ألھ椀دافھا ، سیاسات وإجراءات اإلصالح االقتصادي على االئتمان الزراع椀ي
المتمثل椀椀ة ف椀椀ي تنمی椀椀ة القط椀椀اع الزراع椀椀ي وتحس椀椀ین دور مؤسس椀椀ات اإلق椀椀راض الزراع椀椀ي المتمثل椀椀ة بالمص椀椀ارف 

لعدی椀د م椀ن ف椀ي معظ椀م ال椀دول العربی椀ة م椀ن ا وتنحصر مشكلة البحـث في معاناة القطاع الزراعي .الزراعیة

                                                 
  بحث مستل من رسالة ماجستیر للباحث األخیر *

  ٢٠١١/ ٤/ ١١وقبولھ   ٢٠١١/    ٣ / ٢تاریخ تسلم البحث   
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المش椀椀كالت أھمھ椀椀ا مش椀椀كلة ض椀椀آلة ال椀椀دخول المزرعی椀椀ة عن椀椀د الم椀椀زارعین وبالت椀椀الي ض椀椀عف الق椀椀درة االدخاری椀椀ة 
وقصور التمویل الذاتي لدى الغالبیة منھم الس椀یما ذوي الحی椀ازات الص椀غیرة مم椀ا یجع椀ل مس椀ألة االقت椀راض 

طوال العام لغرض رفع ة ھي السبیل األھم الذي یتمكن المزارعون من خاللھ تأمین احتیاجاتھم المزرعی
راض الزراع椀椀ي مؤسس椀椀ات اإلق椀椀 وتعتب椀椀ر، مس椀椀توى اإلنت椀椀اج المزرع椀椀ي وبالت椀椀الي تحس椀椀ین مس椀椀توى دخ椀椀ولھم

المصدر الرئیس المتخصص في تقدیم كافة أنواع الق椀روض والتس椀ھیالت االئتمانی椀ة الالزم椀ة والض椀روریة 
والت椀ي ب椀دون ش椀ك أض椀افت أعب椀اء  ومع بدایة األخذ ببرنامج اإلصالح االقتصادي. لتنمیة القطاع الزراعي

نتیجة الرتفاع أسعار مستلزمات اإلنت椀اج المختلف椀ة وف椀تح الس椀وق أم椀ام المنتج椀ات ، جدیدة على تكلفة اإلنتاج
وسیاس椀ة اإلص椀الح ، الخارجیة وبأسعار اق椀ل م椀ن س椀عر تكلف椀ة اإلنت椀اج لمعظ椀م المنتج椀ات الزراعی椀ة المحلی椀ة

حی椀ث ت椀م ، ثرت وبشكل مباشر على اإلنت椀اج الزراع椀ياالقتصادي وما نجم عنھا من سیاسات وإجراءات أ
تقلیص الدعم الحكومي للمدخالت وزیادة أسعار الخ椀دمات الزراعی椀ة فض椀ال ع椀ن ارتف椀اع س椀عر الفائ椀دة ف椀ي 

األمر الذي تطل椀ب م椀ن المؤسس椀ات االقراض椀یة أن تض椀اعف ، مؤسسات اإلقراض الزراعي التي تعمل بھا
ش椀椀اطھ وتحقی椀椀ق أھ椀椀دافھا وبرامجھ椀椀ا لرف椀椀ع مس椀椀توى التنمی椀椀ة جھودھ椀椀ا وتق椀椀وم ب椀椀دور فع椀椀ال بم椀椀ا یح椀椀افظ عل椀椀ى ن

م椀ن ھن椀ا ، االقتصادیة الزراعی椀ة م椀ن خ椀الل توفیرھ椀ا لجان椀ب كبی椀ر م椀ن األم椀وال الت椀ي یحتاجھ椀ا المزارع椀ون
أن سیاسات اإلصالح االقتصادي لھا أثار اقتصادیة على االئتمان الزراعي عل椀ى  ،جاءت فرضیة البحـث

إن  .ویسعى البحث إلثب椀ات ص椀حة ھ椀ذه الفرض椀یة م椀ن ع椀دمھا ، السیاساتدول عینة البحث التي تبنت ھذه 
الھیكل椀ي ترك椀ز ف椀ي األج椀ل القص椀یر عل椀ى إح椀داث ق椀در كبی椀ر " التكیف"برنامج سیاسات التثبیت والتصحیح 

وف椀ي األج椀ل الطوی椀ل ترك椀ز عل椀ى ق椀در ، من اإلصالحات النقدیة والمالیة والقلیل م椀ن اإلص椀الحات الھیكلی椀ة
كم椀椀ا إن ، )١٩٩٧، عب椀椀د الحمی椀椀د(قدی椀椀ة والمالی椀ة الھیكلی椀椀ة وقلی椀ل م椀椀ن اإلص椀椀الحات النكبی椀ر م椀椀ن اإلص椀椀الحات 

اآلث椀椀椀ار االقتص椀椀椀ادیة واالجتماعی椀椀椀ة لإلص椀椀椀الح االقتص椀椀椀ادي ت椀椀椀رتبط ارتباط椀椀椀ا عض椀椀椀ویا بحزم椀椀椀ة السیاس椀椀椀ات 
وحی椀椀ث أن اآلث椀椀ار االیجابی椀椀ة تت椀椀داخل م椀椀ع اآلث椀椀ار الس椀椀لبیة لك椀椀ل ، االقتص椀椀ادیة المطبق椀椀ة لتحقی椀椀ق ھ椀椀ذا اإلص椀椀الح

椀椀ة عل椀椀ات سیاس椀椀ة السیاس椀椀ة لحزم椀椀لة اإلجمالی椀椀ون المحص椀椀م أن تك椀椀ن المھ椀椀ة فم椀椀ات مجتمع椀椀ل السیاس椀椀ده ولك椀椀ى ح
تخفی椀ف اآلث椀ار ایجابیة في تحقیق ھدف اإلصالح االقتصادي واالجتماعي مع اتخ椀اذ اإلج椀راءات الممكن椀ة ل

ة عل椀ى وتمحورت السیاسات النقدیة واالئتمانیة التي طبقتھا معظم الدول العربی椀). ١٩٩٤، خضر(السلبیة 
تحقیق االستقرار النقدي وتوفیر التمویل الالزم للنشاط االقتص椀ادي وق椀د اس椀تھدفت ھ椀ذه السیاس椀ات تحری椀ر 

وخاص椀椀ة ف椀椀ي تنظ椀椀یم ، أس椀椀عار الفائ椀椀دة واعتمادھ椀椀ا ك椀椀أداة ف椀椀ي تحری椀椀ك االس椀椀تثمارات لالس椀椀تعماالت المختلف椀椀ة
الح椀د األدن椀ى لس椀عر الفائ椀دة  االئتمان وزیادة اس椀تخدام الم椀دخرات ف椀ي تموی椀ل المش椀اریع االس椀تثماریة وإلغ椀اء
وتعتم椀د ) ٢٠٠٠، مجھ椀ول(والسقوف االئتمانی椀ة المفروض椀ة عل椀ى القط椀اع الخ椀اص وقط椀اع األعم椀ال الع椀ام 

وذل椀椀ك ، عل椀椀ى ال椀椀تحكم غی椀椀ر المباش椀椀ر ف椀椀ي االئتم椀椀ان المت椀椀اح وف椀椀ي تكلفت椀椀ھ " النقدی椀椀ة واالئتمانی椀椀ة "ھ椀椀ذه السیاس椀椀ة 
ا إل椀ى تقلی椀ل االعتم椀اد عل椀ى الس椀قوف االئتمانی椀ة كم椀ا باالعتماد أساسا على س椀عر الفائ椀دة م椀ع االتج椀اه ت椀دریجی

م椀ع إش椀راف فع椀ال م椀ن البن椀ك ، وسیؤدي ترك سوق النقد واالئتمان لحری椀ة الع椀رض والطل椀ب، أشرنا مسبقا
حیث كان椀ت ال椀دیون المتعث椀رة ، إلى كسر الحلقة المفرغة التي كان یدور فیھا الجھاز المصرفي، المركزي

الس椀ھل ل椀إلدارة الحكومی椀ة یقل椀الن م椀ن مع椀دل العائ椀د عل椀ى عملی椀ة االئتم椀ان لشركات القطاع العام واالئتم椀ان 
المصرفي مما یجعل البنوك غیر قادرة على تعویض المدخرین بعائد مناس椀ب یت椀وازن م椀ع تكلف椀ة الف椀رص 

إذن فإص椀椀الح القط椀椀اع النق椀椀دي م椀椀ن خ椀椀الل ب椀椀رامج اإلص椀椀الح ، )١٩٩٥، خض椀椀ر(یل椀椀ة الس椀椀تثمار أم椀椀والھم البد
وتحریر سعر الفائدة في ھذه الحال椀ة وان ك椀ان یتحق椀ق م椀ن خ椀الل ، ل تحریر الفائدةاالقتصادي یبدأ من خال

السوق إال انھ یمكن أن یدار بواسطة أدوات سیاسة نقدیة مناسبة للوص椀ول إل椀ى الس椀عر المرغ椀وب لتحقی椀ق 
وبحیث یص椀بح ، وحث النشاط االقتصادي لتحقیق النمو االقتصادي المطلوب، أھداف التوازن االقتصادي

ك椀ذلك یتطل椀ب األم椀ر إزال椀ة القی椀ود عل椀ى تحدی椀د االئتم椀ان ي ف椀ي الس椀وق الفائدة معبر عن السعر الحقیق椀 سعر
ومحاول椀ة إزال椀椀ة القواع椀椀د التحكمی椀椀ة والمس椀椀تخدمة ف椀椀ي تخف椀椀یض االئتم椀椀ان وإزال椀椀ة ال椀椀دعم ع椀椀ن وح椀椀دات اإلنت椀椀اج 

م椀د عل椀ى الق椀درة عل椀ى فالسیاسة النقدیة واألدوات الت椀ي تس椀تخدمھا تتج椀ھ للتثبی椀ت ال椀ذي یعت. العامة والخاصة
، تكییف عرض النقود والطلب علی椀ھ وذل椀ك لمن椀ع االض椀طرابات النقدی椀ة ع椀ن الت椀أثیر عل椀ى اإلنت椀اج الحقیق椀ي

، اس椀تخدام الس椀قوف االئتمانی椀ة، وبالتالي تتركز األدوات على وضع ح椀دود للتوس椀ع النق椀دي ف椀ي البدای椀ة مث椀ل
واس椀椀تخدام سیاس椀椀ة ، مع椀椀دل التض椀椀خموالقض椀椀اء عل椀椀ى الض椀椀غوط التض椀椀خمیة بخف椀椀ض ، وتغیی椀椀ر ھیك椀椀ل االئتم椀椀ان

وف椀ي ك椀ل ، وضبط سقوف معدالت الفائ椀دة وتكیی椀ف مس椀تویات وأس椀عار الودائ椀ع ألج椀ل، تحریر سعر الفائدة
). ١٩٩٧، عب椀د الحمی椀د(األج椀ل القص椀یر  األحوال األدوات المستخدمة ھي أدوات انكماشیة على األقل ف椀ي

إزال椀ة ال椀دعم المق椀دم ، ة ھیكلة القط椀اع الزراع椀يومن المالمح الرئیسة لبرنامج التصحیح االقتصادي وإعاد
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للقروض الزراعیة ویشمل ھذا إزالة الدعم المقدم للقروض بصورة فوائد تقل ع椀ن القیم椀ة الحقیقی椀ة للفائ椀دة 
كم椀ا یش椀مل ، التي تحدد في ضوء قوى العرض والطلب التي یتأثر بھا النقد أو م椀ا یس椀مى بالفائ椀دة الس椀وقیة

إعف椀椀اء الم椀椀زارعین م椀椀ن تس椀椀دید قروض椀椀ھم أو فوائ椀椀دھا ف椀椀ي بع椀椀ض األحی椀椀ان أو توق椀ف الدول椀椀ة ع椀椀ن ت椀椀دخلھا ف椀椀ي 
إن أكث椀ر الت椀أثیرات المباش椀رة للسیاس椀ات النقدی椀ة ھ椀و ). ١٩٩٤، نیناراك椀ا(ا ف椀ي أحی椀ان أخ椀رى إعادة جدولتھ

خف椀ض الطل椀ب ، زیادة أسعار الفائدة الحقیقیة وكما الحظنا ویتوقع أن یخدم ھذا العدید من االتجاھات منھ椀ا
ك椀ذلك ع椀دم تش椀جیع . ئتمان المحلي سوف یحد من توسع االئتمان المحلي والنم椀و ف椀ي ع椀رض النق椀دعلى اال

ل椀椀ذا یج椀椀ب تخص椀椀یص ، بخاص椀椀ة ف椀椀ي االس椀椀تثمار الزراع椀椀ي ذي اإلنت椀椀اج الم椀椀نخفض، الطل椀椀ب عل椀椀ى االئتم椀椀ان
دخ椀ار كما ویؤدي رفع سعر الفائدة إلى تشجیع اال. الموارد المالیة باتجاه استثمارات زراعیة أكثر إنتاجیة

. الذي سیساعد على تكوین رأس م椀ال محل椀ي ویقل椀ل م椀ن ف椀ائض الطل椀ب عل椀ى الس椀لع االس椀تھالكیة، الخاص
واجتذاب اس椀تیراد رأس الم椀ال ال椀ذي یوس椀ع م椀ن أي ع椀رض ، فضال عن عدم تشجیع صادرات رأس المال

د ولق椀، )٢٠٠٩، الجب椀وري(وتحس椀ین وض椀ع می椀زان الم椀دفوعات ، لرأس المال وبدون التوسع ف椀ي االئتم椀ان
اح椀椀د أھ椀椀م رك椀椀ائز برن椀椀امج التص椀椀حیح االقتص椀椀ادي إل椀椀ى ، أدى التش椀椀دد ف椀椀ي تطبی椀椀ق السیاس椀椀تین المالی椀椀ة والنقدی椀椀ة

حیث أدى الرفع المستمر لسعر الفائدة إل椀ى مس椀تویات عالی椀ة إل椀ى تراج椀ع حج椀م ، تعمیق الركود االقتصادي
الزی椀ادة ف椀ي س椀عر الفائ椀دة إلى جانب انعكاس تلك ، الطلب على االئتمان وبالتالي تراجع معدالت االستثمار

، عق椀椀ل(ف椀椀ي ص椀椀ورة زی椀椀ادة ف椀椀ي الكل椀椀ف اإلنتاجی椀椀ة وال椀椀ذي أنعك椀椀س ب椀椀دوره بص椀椀ورة زی椀椀ادة س椀椀عریھ وتض椀椀خم 
" الزراعی椀ة وغی椀ر الزراعی椀ة"وتحریر أس椀عار فائ椀دة الق椀روض ، إن خصخصة االئتمان الزراعي). ١٩٩٩

لص椀椀غار م椀椀نھم بص椀椀ورة بن椀椀اءا عل椀椀ى متطلب椀椀ات برن椀椀امج التكی椀椀ف والتص椀椀حیح ستض椀椀ع المنتج椀椀ین ال椀椀زراعیین وا
تح椀椀ت رحم椀椀ة الم椀椀رابین والمم椀椀ولین األف椀椀راد والمؤسس椀椀ات التمویلی椀椀ة ، ویش椀椀كلون أكثری椀椀ة س椀椀احقة" خاص椀椀ة 
وارتف椀اع ح椀اد ف椀ي مع椀دالت ، بكل ما قد یعني ذلك من عودة إلى المضاربات المصرفیة والمالی椀ة، الخاصة
وع椀زوف ع椀ن التموی椀ل ف椀ي ، اصوللفقراء م椀نھم بش椀كل خ椀، واستغالل وابتزاز للمزارعین عموما ، الفوائد

إن االرتف椀اع ف椀ي ). ١٩٩٨، ال椀وزان(ة إل椀ى الق椀روض حی椀ث تتض椀اعف الحاج椀، السنوات الزراعیة الص椀عبة
الذي لم یقابلھ ارتفاع نسبي مناظر ف椀ي أس椀عار المنتج椀ات وذل椀ك نظ椀را للتحری椀ر المتس椀ارع ، تكالیف اإلنتاج

وأس椀椀عار الفائ椀椀دة عل椀椀ى الق椀椀روض ، المبی椀椀داتو، "كاألس椀椀مدة الكیماوی椀椀ة"والمت椀椀زامن ألھ椀椀م م椀椀دخالت اإلنت椀椀اج 
وكان صغار الم椀زارعین وفق椀رائھم أكث椀ر ت椀أثیرا مم椀ن س椀واھم نظ椀را لض椀عف إمكان椀اتھم المالی椀ة .. الزراعیة

، وضعف قدرتھم على االستجابة بالكفاءة المناسبة للمتغیرات والمستجدات الطارئ椀ة، ومقوماتھم الموردیة
椀فة عام椀ة بص椀ھ الزراع椀ز ب椀رات فضال عن ما تتمی椀ة متغی椀رض ألی椀ب الع椀ن جان椀تجابة م椀عف االس椀ن ض椀ة م

إن نظ椀椀رة سیاس椀椀ة اإلص椀椀الح االقتص椀椀ادي ل椀椀دعم الق椀椀روض الزراعی椀椀ة ال تختل椀椀ف ع椀椀ن ). ٢٠٠٠، مجھ椀椀ول(
ویشدد برنامج التص椀حیح االقتص椀ادي ، النظرة للدعم المقدم لمدخالت ومخرجات اإلنتاج من حیث سلبیاتھ

ذلك من نتائج ایجابی椀ة عل椀ى أداء مؤسس椀ات اإلق椀راض نفس椀ھا على أھمیة تقدیم القروض بسعر السوق لما ل
م椀椀دى الطوی椀椀ل وعل椀椀ى الكف椀椀اءة االقتص椀椀ادیة واإلنتاجی椀椀ة للقط椀椀اع الزراع椀椀ي والت椀椀ي ق椀椀د ال تظھ椀椀ر إال عل椀椀ى ال

 دراس椀椀椀ة كان椀椀椀تن م椀椀椀ن أھ椀椀椀م الدراس椀椀椀ات الس椀椀椀ابقة الت椀椀椀ي تناول椀椀椀ت موض椀椀椀وع البح椀椀椀ث أ) . ١٩٩٤، نیناراك椀椀椀ا(
Swinnen  ا حول اإلصالحات ) ١٩٩٩(وآخرون椀ض دول أورب椀ي بع椀ي ف椀ل الزراع椀المؤسساتیة والتموی

الش椀椀椀رقیة الت椀椀椀ي تبن椀椀椀ت سیاس椀椀椀ات اإلص椀椀椀الح االقتص椀椀椀ادي وكی椀椀椀ف أث椀椀椀ر ذل椀椀椀ك عل椀椀椀ى إعاق椀椀椀ة وص椀椀椀ول المنتج椀椀椀ین 
فت椀رة تبن椀ي سیاس椀ات اإلص椀الح (وخاص椀ة أثن椀اء فت椀رة االنتق椀ال ، الزراعیین إل椀ى مص椀ادر التموی椀ل الزراع椀ي

وح椀ول ، الھیكلیة الزراعیة وعلى حجم االستثمار الزراعيوأثر ذلك وانعكاساتھا على إعادة ) االقتصادي
 تطرق椀تو، )٢٠٠٠، مجھ椀ول(السیاسات الزراعیة في المملكة العربیة السعودیة في عق椀د التس椀عینات ف椀ان 

، الدراسة إلى سیاسات وبرامج اإلصالح االقتصادي والتكیف الھیكلي ف椀ي القط椀اع الزراع椀ي للمملك椀ة ھذه
الت椀椀وازن االقتص椀椀ادي الكل椀椀ي م椀椀ن خ椀椀الل ترش椀椀ید اإلنف椀椀اق الع椀椀ام للدول椀椀ة وتنمی椀椀ة والت椀椀ي ارتك椀椀زت عل椀椀ى اس椀椀تعادة 

وت椀وفیر رأس الم椀ال العام椀ل م椀ن خ椀الل تق椀دیم الق椀روض ، اإلیرادات وتوجی椀ھ االئتم椀ان للقطاع椀ات اإلنتاجی椀ة
دراس椀椀ة وص椀椀فیة ح椀椀ول التوجھ椀椀ات االقتص椀椀ادیة ) ٢٠٠٣(وأج椀椀رى قنی椀椀ف  .المیس椀椀رة لخدم椀椀ة الخط椀椀ط التنموی椀椀ة

اعي في السودان أوضح فیھ التط椀ورات االقتص椀ادیة الت椀ي یش椀ھدھا الس椀ودان وخاص椀ة م椀ن واالستثمار الزر
تس椀عیر ، حیث تم تطبیق حزمة من السیاسات االقتصادیة منھا ١٩٩٢فبرایر  ٢٢وحتى  ١٩٨٩یونیو ٣٠

م椀椀椀ن س椀椀椀قوف التموی椀椀椀ل للقط椀椀椀اع % ٥٠واردات القط椀椀椀اع الزراع椀椀椀ي وإل椀椀椀زام المص椀椀椀ارف التجاری椀椀椀ة لتوجی椀椀椀ھ 
كم椀椀ا أش椀椀ار ف椀椀ي دراس椀椀تھ إل椀椀ى برن椀椀امج التحری椀椀ر ، ال椀椀خ.. رأس椀椀مال البن椀椀ك الزراع椀椀يومض椀椀اعفة ، الزراع椀椀ي

الرامي إلى إعادة ھیكلة االقتص椀اد الس椀وداني ب椀التحول م椀ن اقتص椀اد  ١٩٩٢االقتصادي الذي أعلن في عام 
وال椀ذي ك椀ان م椀ن نتائج椀ھ ارتف椀اع لمع椀دالت التض椀خم وال椀ذي وص椀ل ع椀ام ، تحكمي إل椀ى اقتص椀اد الس椀وق الح椀ر
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غیر انھ من خالل برنامج إصالح اقتصادي متكامل تم تخفیض معدل التضخم إل椀ى  ،%١٦٦إلى  ١٩٩٤
) ٢٠٠٥( Boucher واستكش椀فت دراس椀椀ة. وتحقی椀ق اس椀تقرار ف椀ي س椀عر الص椀رف ٢٠٠٠رق椀م أح椀ادي ع椀ام 

وسیاس椀椀ات تحری椀椀ر الھیكلی椀椀ة الزراعی椀椀ة عل椀椀ى االئتم椀椀ان " تحری椀椀ر األس椀椀واق"أث椀椀ر اإلص椀椀الحات االقتص椀椀ادیة 
وھ椀椀ي ، ف椀椀ي ك椀椀ل م椀椀ن ھن椀椀دوراس و نیك椀椀اراكوا ف椀椀ي تس椀椀عینات الق椀椀رن الماض椀椀يالزراع椀椀ي وأس椀椀وق األراض椀椀ي 

حی椀椀ث وج椀椀د أن ھ椀椀ذه اإلص椀椀الحات ص椀椀ممت ، كالسیاس椀椀ات الت椀椀ي أتبع椀椀ت ف椀椀ي العدی椀椀د م椀椀ن دول أمریك椀椀ا الالتینی椀椀ة
وتحس椀ین وص椀ول فق椀راء ، وتحس椀ین كفاءتھ椀ا الزراعی椀ة، بشكل مناسب لتنش椀یط أس椀واق األرض椀ي الزراعی椀ة

المنظم椀ة العربی椀ة أم椀ا ف椀ي دراس椀ة  ،ى كلت椀ا أس椀واق األراض椀ي واالئتم椀انإل椀) ذوي الدخل الم椀نخفض(الریف 
حول أھم مالمح البرامج والسیاسات الخاصة باإلصالح االقتص椀ادي والتكی椀ف  )٢٠٠٦(للتنمیة الزراعیة 

الھیكلي لقطاع الزراعة في عدد من ال椀دول العربی椀ة كنم椀اذج لم椀ا ج椀رى ف椀ي المنطق椀ة العربی椀ة م椀ن إص椀الح 
ومن جملة النتائج التي توصلت إلیھا الدراسة ھو م椀ا ك椀ان ح椀ول ، زراعة بصورة عامةاقتصادي لقطاع ال

فف椀椀ي جمھوری椀椀ة الس椀椀ودان وف椀椀ي مج椀椀ال التموی椀椀ل ت椀椀م  ، ب椀椀رامج اإلص椀椀الح االقتص椀椀ادي عل椀椀ى االئتم椀椀ان الزراع椀椀ي
كم椀椀ا أنش椀椀ئت البن椀椀وك المتخصص椀椀ة ف椀椀ي التموی椀椀ل ، إدخ椀椀ال نظ椀椀ام الس椀椀قوف االئتمانی椀椀ة ف椀椀ي القط椀椀اع المص椀椀رفي

وس椀عت  .وتم رفع رأس椀مال البن椀ك الزراع椀ي الس椀وداني، ل بنك المزارع وبنك الثروة الحیوانیةالزراعي مث
إلى كیفی椀ة وص椀ول أص椀حاب الحی椀ازات الص椀غیرة إل椀ى االئتم椀ان  )٢٠٠٩(  Satish & Mehrotraدراسة

 الزراعي في سیاق إصالحات القطاع المالي في الھند والتغل椀ب عل椀ى الص椀عوبات الت椀ي یواجھھ椀ا أص椀حاب
وبالتالي تط椀ویر تل椀ك ، حیازات في الحصول على االئتمان الزراعي من خالل استخدام برامج فعالةال ھذه

ل椀ذا یھ椀ـدف  .البرامج وتعمیمھا من أجل إح椀داث حیوی椀ة ف椀ي س椀وق االئتم椀ان ف椀ي المن椀اطق الریفی椀ة ف椀ي الھن椀د
ح椀ور مش椀كلة التعرف على اثر سیاسة اإلصالح االقتصادي على االئتمان الزراعي والذي یمث椀ل مالبحـث 
فان البح椀ث اس椀تھدف بص椀ورة عام椀ة دراس椀ة دور الجھ椀از المص椀رفي ف椀ي ت椀وفیر االئتم椀ان ال椀الزم ، الدراسة

بھدف التعرف على اث椀ر ، للقطاع الزراعي وباألخص المصارف الزراعیة والتي تم تقسیمھا على فترتین
ب椀ل األخ椀ذ بسیاس椀ات حی椀ث تض椀منت الفت椀رة األول椀ى م椀ا ق، سیاسات اإلصالح االقتصادي لدول عینة البح椀ث

أم椀ا ، في حین تضمنت الفترة الثانیة م椀ا بع椀د األخ椀ذ بسیاس椀ات اإلص椀الح االقتص椀ادي، اإلصالح االقتصادي
دراسة اثر سیاسة اإلصالح االقتص椀ادي عل椀ى االئتم椀ان الزراع椀ي الممن椀وح  :األھداف الفرعیة فتمثل األتي

الزراعی椀ة ف椀ي دول عین椀ة البح椀ث قی椀اس اث椀ر الق椀روض الممنوح椀ة م椀ن المص椀ارف و، من الجھاز المص椀رفي
  .على قیمة الناتج الزراعي 

  
  مواد البحث وطرائقھ

اعتمد البحث على المنھج الوصفي لمعرف椀ة أث椀ر سیاس椀ات اإلص椀الح االقتص椀ادي عل椀ى حج椀م االئتم椀ان       
كم椀ا اعتم椀د التحلی椀ل الكم椀ي باس椀تخدام تحلی椀ل االنح椀دار المتع椀دد ، الزراعي الممن椀وح م椀ن الجھ椀از المص椀رفي

اس تأثیر ھذه السیاسات على حجم االئتمان الزراعي فضال عن قیاس ت椀أثیر حج椀م االئتم椀ان عل椀ى قیم椀ة لقی
ولقد تم اختیار دول عینة البحث العربیة من خ椀الل تقس椀یمھا عل椀ى ث椀الث مجموع椀ات م椀ن ، الناتج الزراعي

نفت椀椀اح ھ椀椀ي ال椀椀دول العربی椀椀ة ذات درج椀椀ة اال: المجموع椀椀ة األول椀椀ى:حی椀椀ث درج椀椀ة االنفت椀椀اح االقتص椀椀ادي وھ椀椀ي 
ھ椀椀ي ال椀椀دول العربی椀椀ة ذات درج椀椀ة االنفت椀椀اح : المجموع椀椀ة الثانی椀椀ة).الس椀椀عودیة أنموذج椀椀ا(االقتص椀椀ادي المرتف椀椀ع 

ھ椀椀椀ي ال椀椀椀دول العربی椀椀椀ة ذات درج椀椀椀ة االنفت椀椀椀اح : المجموع椀椀椀ة الثالث椀椀椀ة).مص椀椀椀ر أنموذج椀椀椀ا(االقتص椀椀椀ادي المتوس椀椀椀ط 
ثالثة وثالث椀ون س椀نة سلسلة زمنیة مداھا كما تضمنت الدراسة   ).السودان أنموذجا(االقتصادي المنخفض 

للمقارنة بین حقبتي اإلصالح االقتصادي وم椀ا قب椀ل ) بعد-قبل(من أجل استخدام منھجیة ) ٢٠٠٧-١٩٧٥(
للوق椀椀وف أم椀椀ام تقی椀椀یم واض椀椀ح لم椀椀دى اقت椀椀راب أو ابتع椀椀اد ب椀椀رامج وسیاس椀椀ات اإلص椀椀الح ، اإلص椀椀الح االقتص椀椀ادي

مراح椀椀ل البح椀椀ث ف椀椀ي  ص椀椀عبوأ أھ椀椀مم椀椀ن  األنم椀椀وذجتع椀椀د مرحل椀椀ة  .االقتص椀椀ادي م椀椀ن األھ椀椀داف المرس椀椀ومة لھ椀椀ا
ص椀یاغة  األنم椀وذجنق椀اط تطبیق椀ات االقتص椀اد القیاس椀ي ص椀یاغة  أص椀عباالقتصاد القیاس椀ي وغالب椀ا م椀ا یك椀ون 

ومما تقدم ومن أجل إثبات فرضیة البحث التي نصت عل椀ى أن لسیاس椀ات اإلص椀الح االقتص椀ادي  .صحیحة
دیة لألنم椀وذج ت椀م اس椀تقائھا م椀ن حی椀ث أن المتغی椀رات االقتص椀ا، تأثیر اقتصادي على حجم االئتمان الزراعي

  :حیث أن أنموذج بحثنا الرئیس أخذ الصیغة اآلتیة ، السیاسات الكلیة لإلصالح االقتصادي
Y=F(X1,X2,X3,X4,X5,X6,X7,X8) 
Y=BO+B1X1+B2X2+B3X3+B4X4+B5X5+B6X6+B7X7+B8X8+UI....(1) 

دة إلجم椀الي االئتم椀ان الزراع椀ي سعر الفائX1= 椀 ،)ملیون دوالر( حجم االئتمان الزراعي =  Y: أنحیث 
= X4،درج椀ة االنفت椀اح االقتص椀ادي= X3،)ملی椀ون دوالر(حجم االس椀تثمار الزراع椀ي = X2،)نسبة مئویة(
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ال椀椀دعم الحك椀椀ومي للقط椀椀اع = X6،ال椀椀رقم القیاس椀椀ي ألس椀椀عار الن椀椀اتج الزراع椀椀ي= X5،س椀椀عر الص椀椀رف المحل椀椀ي
ملی椀椀ون (ط椀椀اع الزراع椀椀ي حج椀椀م الض椀椀رائب عل椀椀ى الق= X8،مع椀椀دل التض椀椀خم= X7،)ملی椀椀ون دوالر(الزراع椀椀ي 

  المتغیر العشوائي =UI،معامالت المتغیرات )=B1,B8(،الحد المطلق =B0،)دوالر
وقد اعتمد األنموذج لدول العینة بجمیع متغیراتھ م椀ا ع椀دا الس椀عودیة حی椀ث ل椀م ی椀تم إدخ椀ال متغی椀ر س椀عر      

لمتخصص椀ة فیھ椀ا تق椀دم وذل椀ك الن الس椀عودیة ال تتعام椀ل بأس椀عار الفائ椀دة حی椀ث أن المص椀ارف ا) X1(الفائدة 
  . القروض الزراعیة بدون أسعار فائدة وبالتالي تم إلغاءه من النموذج القیاسي للسعودیة

  :أما المرحلة الثانیة من التقدیر فصیاغتھا كاألتي -
  Yp=F(Y^) 

 Yp=B0+B9Y^…....(2) 
مقدر م椀ن معادل椀ة ال  حجم االئتمان الزراعي= ^Y،)ملیون دوالر(الزراعي قیمة الناتج = Yp :حیث أن 
  معامل المتغیر = B9 ،الحد المطلق= B0 ،)األولىمرحلة المن (١

تق椀دیر بطریق椀ة الالتحلی椀ل س椀یتم عل椀ى م椀رحلتین م椀ن مراح椀ل  أنعن椀ي یوھذا النموذج المكون م椀ن المع椀ادلتین 
، وس椀یتم اس椀椀تخدام ھ椀ذین النم椀وذجین ف椀椀ي فت椀رتین قب椀椀ل وبع椀د اإلص椀椀الح المربع椀ات الص椀غرى ذات الم椀椀رحلتین

صادي لمعرفة وقیاس التغیرات الت椀ي حص椀لت عل椀ى حج椀م االئتم椀ان الزراع椀ي وت椀أثیر ذل椀ك عل椀ى قیم椀ة االقت
وبع椀د أن ت椀م جم椀ع البیان椀ات . الناتج الزراعي بع椀د تبن椀ي دول عین椀ة البح椀ث لسیاس椀ات اإلص椀الح االقتص椀ادي

البرن椀椀امج الخاص椀椀ة ب椀椀المتغیرات ل椀椀دول عین椀椀ة البح椀椀ث و تحویلھ椀椀ا م椀椀ن حالتھ椀椀ا الجاری椀椀ة إل椀椀ى الثابت椀椀ة وباس椀椀تخدام 
)SAS (دد ، الجاھز على الحاسوب اآللي وبأسلوب االنحدار المتعدد椀ي تح椀تمت عملیة تقدیر المعلمات الت

، باالعتماد على المعاییر االقتص椀ادیة أوال) YI(على المتغیرات المعتمدة ) XI(تأثیر المتغیرات المستقلة 
معلم椀椀椀ات المق椀椀درة وتعزیزھ椀椀ا بالمع椀椀椀اییر والت椀椀ي تح椀椀ددھا النظری椀椀ة االقتص椀椀椀ادیة والمتعلق椀椀ة بقیم椀椀ة وإش椀椀ارة ال

  .اإلحصائیة والقیاسیة ثانیا أي انھ سنجري اختبارات عدیدة لبیان أفضل توفیق للمعادلة 
  )السعودیة أنموذجا(نتائج التحلیل لدول االنفتاح االقتصادي المرتفع 

تم  :)١٩٨٩-١٩٧٥(نتائج التحلیل الكمي للسعودیة قبل تبنیھا لسیاسات اإلصالح االقتصادي: أوال
اختیار الدالة اللوغارتمیة المزدوجة ألنھا مثلت النموذج األفضل من خالل تجاوزھا االختبارات 

  :القیاسیة واالقتصادیة وعلى وفق المعادلة اآلتیةو اإلحصائیة
Log Y = 5.87 + 1.55 log X2 - 3.81 log X3 + 18.46 log X4 + 4.66 log X5         
       T = (0.62)      (1.82)            (-1.84)             (2.12)                (3.23) 
               - 3.72 log X6 – 3.02 log X7 + 0.202 log X8 
                    (-0.98)             (-0.77)            (0.56) 
R² = 88.7 %           R-² = 77.5 %             F = 7.9               D.W = 2.37 

بع椀椀د )   X2 ،X3  ،X4  ،X5( وتب椀椀ین م椀椀ن خ椀椀الل المعادل椀椀ة أع椀椀اله معنوی椀椀ة أربع椀椀ة متغی椀椀رات وھ椀椀ي      
م椀ن التغی椀رات الت椀ي أح椀دثتھا ) %٨٨.٧(وأمك椀ن تفس椀یر ، ) ٠.٠٥(تحت مستوى معنوی椀ة  Tإجراء اختبار 

فكان椀ت  %١١.٣وتبق椀ى نس椀بة ، R²المتغیرات المستقلة في المتغیر المعتمد من خالل قیمة معامل التحدی椀د 
إل椀椀ى  Fوأش椀椀ار اختب椀椀ار ، م椀ن خ椀椀ارج متغی椀椀رات النم椀椀وذج وھ椀椀ي تنط椀椀وي تح椀椀ت م椀椀ا یس椀椀مى ب椀椀المتغیر العش椀椀وائي

على عدم وجود مش椀كلة ارتب椀اط  ٢.٣٧فقد أثبتت قیمتھ  D.Wأما فیما یخص اختبار ، معنویة الدالة ككل 
علم椀ات الت椀ي تعك椀س أم椀ا إش椀ارة الم.عدم وجود مشكلة ارتب椀اط خط椀ي متع椀ددكما اثبت اختبار كالین ، ذاتي 

حج椀م ) X2(حی椀ث أن :طبیعة العالقة بین المتغیر المعتمد والمتغیرات المستقلة ف椀یمكن أن تفس椀ر كم椀ا ی椀أتي
إذ عكس椀椀ت ، فق椀椀د كان椀椀ت إش椀椀ارة معلمت椀椀ھ الموجب椀椀ة متفق椀椀ة ومنط椀椀ق النظری椀椀ة االقتص椀椀ادیة، االس椀椀تثمار الزراع椀椀ي

، حج椀椀م االئتم椀椀ان الزراع椀椀ي) Y(عتم椀椀د العالق椀椀ة الطردی椀椀ة ب椀椀ین حج椀椀م االس椀椀تثمار الزراع椀椀ي وب椀椀ین المتغی椀椀ر الم
ازداد تبع椀ا ل椀ذلك حج椀م االئتم椀ان % ١وتشیر مرونة المعلمة أنھ إذا ازداد حجم االستثمار الزراعي بمقدار 

إذ بزی椀椀ادة ف椀椀رص االس椀椀تثمار وزی椀椀ادة إقب椀椀ال وع椀椀دد المس椀椀تثمرین ف椀椀ي القط椀椀اع ، %١.٥٥الزراع椀椀ي بمق椀椀دار 
مم椀椀ا ی椀椀دفعھم إل椀椀ى تزای椀椀د اإلقب椀椀ال عل椀椀ى الق椀椀روض الزراع椀椀ي س椀椀یؤدي إل椀椀ى زی椀椀ادة ح椀椀اجتھم ل椀椀رؤوس األم椀椀وال 

مؤسس椀椀ات  ىوبالت椀椀الي ی椀زداد حج椀م االئتم椀椀ان الزراع椀ي ل椀د، الزراعی椀ة الت椀ي تم椀نح م椀椀ن المص椀ارف الزراعی椀ة
كما أن تحسن االستثمار في القطاع الزراعي سیعطي حافز للدول椀ة والمختص椀ین ف椀ي ، اإلقراض الزراعي

لمص椀椀رفي م椀椀ن أج椀椀ل زی椀椀ادة قابلیت椀椀ھ عل椀椀ى ت椀椀وفیر الق椀椀روض رس椀椀م سیاس椀椀ات الدول椀椀ة إل椀椀ى تحس椀椀ین أداء القط椀椀اع ا
المطلوب椀椀ة م椀椀ن قب椀椀ل المس椀椀تثمرین خاص椀椀ة وأن البن椀椀ك الزراع椀椀ي العرب椀椀ي الس椀椀عودي ھدف椀椀ھ ال椀椀رئیس ھ椀椀و ت椀椀وفیر 
. رؤوس األموال للمستثمرین في القط椀اع الزراع椀ي لتحس椀ین أداء ھ椀ذا القط椀اع والنھ椀وض بواقع椀ھ وتنمیت椀ھ 
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د أظھرت إشارة معلمتھ الس椀البة العالق椀ة العكس椀یة بین椀ھ وب椀ین حج椀م درجة االنفتاح االقتصادي فق) X3(أما 
ی椀نخفض % ١حیث تشیر مرونة المعلمة أنھ بزیادة درجة االنفتاح االقتصادي بمقدار ، االئتمان الزراعي

وھذا بسبب أن معظ椀م الص椀ادرات ف椀ي الس椀عودیة ف椀ي ھ椀ذه الفت椀رة % ٣.٨١حجم االئتمان الزراعي بمقدار 
وبالمقاب椀椀ل نج椀椀د أن ھن椀椀اك ارتف椀椀اع ف椀椀ي ، م椀椀ا ص椀椀ادراتھا الزراعی椀椀ة فھ椀椀ي ش椀椀حیحةأ، ھ椀椀ي ص椀椀ادرات نفطی椀椀ة

وبالت椀الي ف椀ان المنتج椀ات ، االستیرادات من المنتجات الزراعیة لسد النقص الحاصل من المنتج椀ات المحلی椀ة
وھ椀椀ذا س椀椀یؤدي إل椀椀ى انخف椀椀اض الطل椀椀ب عل椀椀ى المنتج椀椀ات ، المس椀椀توردة س椀椀تنافس المنتج椀椀ات الزراعی椀椀ة المحلی椀椀ة

المستھلكین والتوجھ إلى المنتجات المستوردة وبالتالي فان ھذا األمر یخفض الحافز ل椀دى  المحلیة من قبل
، وخاصة صغار المزارعین لعدم مقدرة منتجاتھم إن تن椀افس الس椀لع المس椀توردة، المزارع في زیادة إنتاجھ

م椀ان وھذا ی椀ؤدي بالحص椀یلة النھائی椀ة إل椀ى انخف椀اض الطل椀ب عل椀ى الق椀روض الزراعی椀ة وانخف椀اض حج椀م االئت
س椀椀عر الص椀椀رف المحل椀椀ي فق椀椀د أظھ椀椀رت إش椀椀ارة معلمت椀椀ھ الموجب椀椀ة العالق椀椀ة ) X4(أم椀椀ا م椀椀ا یخ椀椀ص . الزراع椀椀ي

حی椀ث تش椀یر مرون椀ة ، الطردیة بینھ وبین حجم االئتمان الزراعي وھذا مخالف لمنطق النظریة االقتص椀ادیة
وق椀د كان椀ت ، %١٨.٥یزداد حجم االئتمان الزراعي بمقدار % ١المعلمة أنھ بزیادة سعر الصرف بمقدار 

االستجابة لھذا المتغیر كبی椀رة نتیج椀ة ال椀بطء ف椀ي حرك椀ة تغی椀ر أس椀عار الص椀رف ف椀ي الس椀عودیة م椀ع اس椀تمرار 
إذ إن التغیرات الطفیفة في سعر الص椀رف المحل椀ي ولفت椀رات متباع椀دة ، التغیر في حجم القروض الزراعیة

ال تعك椀س بالض椀رورة أث椀ر وھ椀ذه العالق椀ة ، مع استمرار الزی椀ادات والتغی椀رات ف椀ي حج椀م االئتم椀ان الزراع椀ي
ال椀رقم القیاس椀ي ألس椀عار الن椀اتج ) X5(أما . سعر الصرف بقدر ما تعكس بطء التغیرات فیھ في ھذه الفترة 

الزراعي ف椀ان إش椀ارة معلمت椀ھ الموجب椀ة أظھ椀رت العالق椀ة الطردی椀ة ب椀ین ال椀رقم القیاس椀ي وب椀ین حج椀م االئتم椀ان 
أدى إل椀ى % ١سي ألسعار الن椀اتج الزراع椀ي بمق椀دار حیث تشیر المرونة أنھ إذا ازداد الرقم القیا، الزراعي

حیث نج椀د أن ھن椀اك ت椀دخل واض椀ح م椀ن الدول椀ة ف椀ي تحدی椀د ، %٤.٦٦زیادة حجم االئتمان الزراعي بمقدار 
األس椀椀عار لمنتج椀椀ات الزراعی椀椀ة وخاص椀椀ة المحاص椀椀یل الرئیس椀椀ة مث椀椀ل القم椀椀ح والش椀椀عیر للتوس椀椀ع ف椀椀ي إنت椀椀اج ھ椀椀ذه 

رف椀ع أس椀عار تل椀ك المنتج椀ات م椀ن خ椀الل ال椀دعم ألس椀عري المحاصیل حیث تعمل في كثیر م椀ن األحی椀ان عل椀ى 
وبالتالي فان ھذا یشجع المنتج椀ین وخاص椀ة كب椀ار الم椀زارعین والمتنف椀ذین عل椀ى زی椀ادة إنت椀اجھم ، للمخرجات

كما أن ھ椀ذا األم椀ر ق椀د یعط椀ي ح椀افز لمنتج椀ین ومس椀تثمرین ج椀دد ، للحصول على مردود أعلى وإرباح أكثر
وھ椀椀ذا ی椀椀ؤدي إل椀椀ى زی椀椀ادة الحاج椀椀ة ل椀椀دیھم ل椀椀رؤوس ، ج椀椀ات المدعوم椀椀ةلالتج椀椀اه لزراع椀椀ة تل椀椀ك المحاص椀椀یل والمنت

خاص椀椀ة وأن ، وی椀椀نعكس ذل椀椀ك عل椀椀ى االئتم椀椀ان الزراع椀椀ي م椀椀ن خ椀椀الل زی椀椀ادة الطل椀椀ب عل椀椀ى الق椀椀روض، األم椀椀وال
مم椀椀ا یزی椀椀د اإلقب椀椀ال عل椀椀ى ، الس椀椀عودیة وم椀椀ن خ椀椀الل البن椀椀ك العرب椀椀ي الس椀椀عودي تعط椀椀ي الق椀椀روض ب椀椀دون فائ椀椀دة

  .ئتمان الزراعيوبالتالي یزداد حجم اال، المصرف الزراعي
تم إجراء االختبارات اإلحصائیة والقیاس椀یة تقدیر نتائج التحلیل لقیمة الناتج الزراعي في السعودیة  ولدى 

  :وظھر من خاللھا أن الدالة اللوغارتمیة المزدوجة مثلت أفضل توفیق على وفق المعادلة اآلتیة 
Log Yp = 1.97 + 2.33 log Y^  
  T         = (15.7)      (4.39) 

  R² = 59.7 %           R-² = 56.6 %            F = 19.3            D.W = 1.36 
م椀ن خ椀الل ) حج椀م االئتم椀ان الزراع椀ي المق椀در(و تأكد م椀ن خ椀الل المعادل椀ة أع椀اله معنوی椀ة المتغی椀ر المس椀تقل 

المتغی椀ر  م椀ن التغی椀رات الت椀ي أح椀دثھا% ٥٩.٧كما أمك椀ن تفس椀یر ، )٠.٠٥(تحت مستوى معنویة  Tاختبار 
فكان椀椀ت م椀椀ن خ椀椀ارج % ٤٠.٣وتبق椀椀ى نس椀椀بة ، R²المس椀تقل عل椀椀ى المتغی椀椀ر المعتم椀椀د م椀椀ن خ椀椀الل معام椀椀ل التحدی椀椀د 

إل椀ى  Fوق椀د أش椀ار اختب椀ار ، النموذج والتي لم تخضع للقیاس وھي تق椀ع تح椀ت م椀ا یس椀مى المتغی椀ر العش椀وائي
  .مشكلة ارتب椀اط ذات椀يفقد أثبتت قیمتھ عدم وجود  ١.٣٦ D.Wأما فیما یخص اختبار ، معنویة الدالة ككل

حجم االئتمان الزراعي المقدر الموجبة فق椀د أثبت椀ت العالق椀ة الطردی椀ة بین椀ھ وب椀ین ) ^Y(أما إشارة المعلمة لـ
أم椀椀ا مرون椀椀ة المعلم椀椀ة فق椀椀د أش椀椀ارت إل椀椀ى ان椀椀ھ بزی椀椀ادة حج椀椀م االئتم椀椀ان الزراع椀椀ي المق椀椀در ، قیم椀椀ة الن椀椀اتج الزراع椀椀ي

وھ椀ذا یعن椀ي أن椀ھ بزی椀ادة حج椀م الطل椀ب ، %٢.٣٣مق椀دار ازداد تبعا لذلك قیمة الناتج الزراع椀ي ب% ١بمقدار 
س椀椀یزداد حج椀椀م االئتم椀椀ان الزراع椀椀ي ) أ(عل椀椀ى الق椀椀روض الزراعی椀椀ة بت椀椀أثیر المتغی椀椀رات المس椀椀تقلة م椀椀ن النم椀椀وذج 

خاصة عندما یزداد حجم االستثمار في القطاع الزراعي وارتفاع أسعار المنتجات الزراعی椀ة الت椀ي تعط椀ي 
اعیین في مواص椀لة اإلنت椀اج وزیادت椀ھ ال椀ذي س椀یتطلب مزی椀د م椀ن رؤوس الحافز للمستثمرین والمنتجین الزر

األموال التي سیحصل علیھا المزارع من المؤسسات المالی椀ة الزراعی椀ة م椀ن اج椀ل تغذی椀ة العملی椀ة اإلنتاجی椀ة 
وبالتالي فان ھذه الزیادة في حجم القروض الزراعیة الممنوح椀ة م椀ن الجھ椀از ، برأس المال النقدي والعیني
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ب في تحسین أداء القطاع الزراعي وزیادة حج椀م اإلنت椀اج الزراع椀ي كم椀ا وتحس椀ینھ نوع椀ا المصرفي ستنص
  . مما سینعكس بشكل مباشر في رفع قیمة الناتج الزراعي

بع椀د أن  :)٢٠٠٧-١٩٩٠نتائج التحلیل الكمي للسعودیة بعد تبنیھا لسیاسات اإلصالح االقتصادي: ثانیا
 التي ظھر من خاللھ椀ا أن الدال椀ة اللوغارتمی椀ة المزدوج椀ة مثل椀ت تم إجراء االختبارات اإلحصائیة والقیاسیة

  :أفضل توفیق على وفق المعادلة اآلتیة 
Log Y = 216.28 + 1.79 log X2 + 1.74 log X3 + 347.13 log X4 - 9.71 log X5     
       T = (2.65)          (2.43)            (1.83)               (2.49)                (-3.23) 
              + 0.945 log X6 + 0.795 log X7 - 1.37 log X8 
                     (1.34)                (0.52)              (-3.12) 
R² = 91.2 %           R-² = 85.04 %             F = 14.8               D.W = 2.64 

)   X2 ،X3  ،X4  ،X5 ،X8( معنوی椀ة خمس椀ة متغی椀رات وھ椀ي  وتأكد من خالل المعادلة أعاله        
م椀ن التغی椀رات الت椀ي  %٩١.٢وأمك椀ن تفس椀یر ، ) ٠.٠٥(تحت مس椀توى معنوی椀ة  Tمن خالل إجراء اختبار 

 %٨.٨وتبق椀ى نس椀بة ، R²أحدثتھا المتغیرات المستقلة في المتغیر المعتمد من خالل قیمة معامل التحدی椀د 
ج والت椀椀ي ل椀椀م تخض椀椀ع للقی椀椀اس وھ椀椀ي تنط椀椀وي تح椀椀ت م椀椀ا یس椀椀مى ب椀椀المتغیر فكان椀椀ت م椀椀ن خ椀椀ارج متغی椀椀رات النم椀椀وذ

فق椀椀د أثبت椀椀ت قیمت椀椀ھ  D.Wأم椀椀ا فیم椀椀ا یخ椀椀ص اختب椀椀ار ، إل椀椀ى معنوی椀椀ة الدال椀椀ة كك椀椀ل  Fوأش椀椀ار اختب椀椀ار ، العش椀椀وائي
ع椀دم وج椀ود مش椀كلة ارتب椀اط خط椀ي كم椀ا اثب椀ت اختب椀ار كالی椀ن ، على عدم وجود مشكلة ارتباط ذاتي  ٢.٦٤
لتي تعكس طبیعة العالق椀ة ب椀ین المتغی椀ر المعتم椀د والمتغی椀رات المس椀تقلة ف椀یمكن أما إشارة المعلمات ا .متعدد

حج椀م االس椀تثمار الزراع椀ي كان椀ت إش椀ارة معلمت椀ھ الموجب椀ة متفق椀ة م椀ع  )X2(حی椀ث أن : أن تفسر كم椀ا ی椀أتي 
المنطق االقتصادي والتي تعني ومن خالل مرونة المعلمة أن زیادة في حجم االستثمار الزراع椀ي بمق椀دار 

إذ أن椀椀ھ بزی椀椀ادة االس椀椀تثمار س椀椀تزداد ، %١.٧٩إل椀椀ى زی椀椀ادة ف椀椀ي حج椀椀م االئتم椀椀ان الزراع椀椀ي بمق椀椀دار  ی椀椀ؤدي% ١
خاصة وان سیاسات اإلص椀الح ، الحاجة لرؤوس األموال التي یتم توفیرھا من خالل االقتراض الزراعي

أھمی椀ة االقتصادي التي تبنتھا السعودیة كانت تحفز على زیادة حجم االستثمار في القطاع الزراعي لرف椀ع 
خاص椀ة م椀ا یخ椀ص بع椀ض ، ومساھمة ھذا القطاع في الناتج المحلي اإلجم椀الي مقارن椀ة بالقطاع椀ات األخ椀رى

المنتج椀ات الزراعی椀ة ك椀بعض المحاص椀یل الت椀ي ال تحت椀اج إل椀ى كمی椀ات كبی椀رة م椀ن الم椀اء وبع椀ض الص椀ناعات 
خ椀الل إقب椀ال وبالت椀الي أدى ھ椀ذا إل椀ى زی椀ادة حج椀م الطل椀ب عل椀ى الق椀روض الزراعی椀ة م椀ن ، الغذائیة والدواجن

أم椀ا . وبالتالي زی椀ادة حج椀م االئتم椀ان الزراع椀ي، المزارعین والمستثمرین على المؤسسات المالیة الزراعیة
درجة االنفتاح االقتص椀ادي فق椀د أظھ椀رت إش椀ارة معلمتھ椀ا الموجب椀ة العالق椀ة الطردی椀ة بینھ椀ا ) X3(ما یخص 

وھ椀ذه ، ھ قبل اإلصالح االقتصاديوھذه عالقة منطقیة بعكس ما كانت علی، وبین حجم االئتمان الزراعي
إذ تشیر مرونة المعلمة أنھ بزیادة درجة االنفتاح بمق椀دار ، من النتائج االیجابیة في ظل سیاسات اإلصالح

حی椀椀ث نج椀椀د ف椀椀ي ھ椀椀ذه الفت椀椀رة تحس椀椀ن ، %١.٧٤س椀椀یزداد تبع椀椀ا ل椀椀ذلك حج椀椀م االئتم椀椀ان الزراع椀椀ي بمق椀椀دار % ١
، جات ذات المیزة التنافسیة ف椀ي األس椀واق الخارجی椀ةوارتفاع في حجم الصادرات الزراعیة لكثیر من المنت

وھ椀ذا م椀ن ش椀أنھ أن یش椀جع الم椀زارعین ، كما أن نس椀بة الص椀ادرات الزراعی椀ة للص椀ادرات الكلی椀ة ق椀د ازدادت
وبالت椀椀الي ، والمنتج椀椀ین عل椀椀ى زی椀椀ادة اإلنت椀椀اج كم椀椀ا وتحس椀椀ینھ نوع椀椀ا لمنافس椀椀ة المنتج椀椀ات ف椀椀ي األس椀椀واق الخارجی椀椀ة

مم椀ا ی椀ؤدي إل椀ى زی椀ادة حج椀م ، مطلوبة لمساندة الزی椀ادة ف椀ي حج椀م اإلنت椀اجستزداد الحاجة لرؤوس األموال ال
س椀عر الص椀رف المحل椀ي فنج椀د أن椀ھ ك椀ان مس椀تقر خ椀الل ھ椀ذه الفت椀رة ) X4(وفیما یخ椀ص .  االئتمان الزراعي

أي أن التغی椀ر ف椀ي حج椀م االئتم椀ان ، وبالتالي فان قیم椀ت مرونت椀ھ الكبی椀رة ال تعك椀س الص椀ورة الحقیق椀ة لت椀أثیره
وال یعك椀س ، ذه الفترة لم یكن بسبب زیادة أو انخفاض في سعر الصرف ألنھ كان ثاب椀تالزراعي خالل ھ

أي أن الزی椀椀ادة أو االنخف椀椀اض ف椀椀ي حج椀椀م ، بالض椀椀رورة أي دور فاع椀椀ل ف椀椀ي الت椀椀أثیر عل椀椀ى المتغی椀椀ر المعتم椀椀د
بق椀椀در م椀椀ا ، االئتم椀ان ل椀椀م تع椀椀زى إل椀椀ى ح椀椀دوث تط椀椀ورات ف椀椀ي تحری椀椀ر س椀椀عر الص椀椀رف المحل椀椀ي خ椀椀الل ھ椀椀ذه الم椀椀دة

ال椀رقم ) X5(أم椀ا  .یاسات اإلص椀الح االقتص椀ادي ف椀ي الس椀عودیة نح椀و تثبی椀ت س椀عر الص椀رفعكست اتجاه س
القیاسي ألسعار الناتج الزراعي والذي تشیر معلمتھ السالبة إل椀ى العالق椀ة العكس椀یة ب椀ین ھ椀ذا المتغی椀ر وب椀ین 

حی椀ث تش椀یر مرون椀ة ، وھي عك椀س العالق椀ة الت椀ي ظھ椀رت ف椀ي فت椀رة قب椀ل اإلص椀الح، حجم االئتمان الزراعي
ی椀ؤدي إل椀ى انخف椀اض ف椀ي حج椀م االئتم椀ان % ١علمة أنھ بزیادة الرقم القیاسي لألس椀عار الزراعی椀ة بمق椀دار الم

وتفس椀ر ھ椀ذه العالق椀ة م椀ن خ椀الل معرف椀ة أن ب椀رامج اإلص椀الح االقتص椀ادي دع椀ت ، %٩.٧الزراعي بمق椀دار 
ف椀ي  وإبع椀اد ت椀دخل الدول椀ة، وأكدت عل椀ى تحری椀ر األس椀عار الزراعی椀ة وجعلھ椀ا تتح椀دد وفق椀ا للع椀رض والطل椀ب

إذ إن ت椀رك ، تحدید األسعار والتدخل في السوق وتخفیض الدعم عن بعض السلع والمحاص椀یل الزراعی椀ة 
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األس椀عار لق椀وى الس椀وق وجعلھ椀椀ا تعم椀ل بحری椀ة كامل椀椀ة دون ت椀دخل الدول椀ة ف椀椀ان الم椀زارعین سیحص椀لون عل椀椀ى 
كم椀ا أن椀ھ ف椀ي ، التي تعوض علیھ كثیرا م椀ن انخف椀اض اإلنتاجی椀ة، أسعار مرتفعة في سني اإلنتاج المنخفض

الس椀椀عودیة بق椀椀ي ال椀椀دعم ألس椀椀عري مس椀椀تمر ولكثی椀椀ر م椀椀ن المنتج椀椀ات ذات المی椀椀زة النس椀椀بیة م椀椀ن خ椀椀الل ش椀椀راء تل椀椀ك 
المنتجات بأسعار أعلى من سعرھا الع椀المي لتش椀جیع زی椀ادة إنت椀اج تل椀ك المنتج椀ات  كم椀ا إن تح椀رر األس椀عار 

وبالت椀椀الي ف椀椀ان ، المس椀椀تھلك ل椀椀بعض الس椀椀لع ق椀椀د أدى إل椀椀ى ارتف椀椀اع أس椀椀عارھا الت椀椀ي كان椀椀ت تح椀椀ددھا الدول椀椀ة لحمای椀椀ة
ارتفاع األس椀عار ت椀ؤدي إل椀ى زی椀ادة واردات الم椀زارعین وأرب椀احھم مم椀ا یق椀ل الحاج椀ة ل椀دیھم للحص椀ول عل椀ى 

وال椀ذي ظھ椀رت معنویتھ椀ا ) X8(وفیما یخص حجم الض椀رائب عل椀ى القط椀اع الزراع椀ي .القروض الزراعیة
البة العالقة العكس椀یة ب椀ین ھ椀ذا المتغی椀ر فقد عكست اإلشارة الس، في ھذه الفترة ولم تظھر في الفترة السابقة

س椀ینخفض حج椀م % ١إذ تشیر مرونة المعلمة أنھ بزیادة الض椀رائب بمق椀دار ، وبین حجم االئتمان الزراعي
إذ أن椀椀ھ م椀椀ن خ椀椀الل ارتف椀椀اع الض椀椀رائب الت椀椀ي تف椀椀رض عل椀椀ى المنتج椀椀ین ، %١.٣٧االئتم椀椀ان الزراع椀椀ي بمق椀椀دار 

椀لبیة الزراعیین سیؤدي إلى إضافة عبء كبیر علیھم وارتف椀ا الس椀نعكس أثارھ椀ي ت椀ة الت椀الیفھم اإلنتاجی椀اع تك
أما على المنتج وح椀ده أو ان椀ھ س椀یتحمل ج椀زء م椀ن الض椀ریبة والج椀زء األخ椀ر س椀یتحملھ المس椀تھلك م椀ن خ椀الل 

ح椀دة أو ض椀ریبة و(وھ椀ذا یعتم椀د عل椀ى ن椀وع الض椀ریبة ، ارتفاع األسعار الس椀ترداد ج椀زء م椀ن ھ椀ذه الض椀رائب
وبمثابة عائق لم椀ن یری椀د ، بر بمثابة مثبط للمنتج الزراعي والمستثمروفي كال الحالتین فھذا سیعت) أجمالیة

، وبالتالي فان ھذا یؤدي إلى انخفاض حجم الطل椀ب عل椀ى الق椀رض الزراع椀ي، الدخول في العملیة اإلنتاجیة
  .وانخفاض حجم االئتمان الزراعي

ت椀椀م إج椀椀راء االختب椀椀ارات  ول椀椀دى تق椀椀دیر نت椀椀ائج التحلی椀椀ل للنم椀椀وذج الكم椀椀ي لقیم椀椀ة الن椀椀اتج الزراع椀椀ي ف椀椀ي الس椀椀عودیة
اإلحصائیة والقیاس椀یة الت椀ي ظھ椀ر م椀ن خاللھ椀ا أن الدال椀ة اللوغارتمی椀ة المزدوج椀ة مثل椀ت أفض椀ل توفی椀ق عل椀ى 

  :وفق المعادلة اآلتیة 
Log Yp = 2.74  +  2.51 log Y^  
    T       = (18.88)      (3.85) 

  R² = 48.1 %           R-² = 44.9 %            F = 14.84            D.W = 2.25 
تح椀ت  Tم椀ن خ椀الل اختب椀ار ) حج椀م االئتم椀ان الزراع椀ي المق椀در(وتبین من خاللھا معنویة المتغی椀ر المس椀تقل 

م椀椀ن التغی椀رات الت椀ي أح椀دثھا المتغی椀ر المس椀تقل عل椀椀ى % ٤٨.١كم椀ا أمك椀ن تفس椀یر ، )٠.٠٥(مس椀توى معنوی椀ة 
تعزى لمتغی椀رات أخ椀رى م椀ن خ椀ارج ف% ٥١.٩وتبقى نسبة ، R²المتغیر المعتمد من خالل معامل التحدید 

إل椀ى  Fوق椀د أش椀ار اختب椀ار ، النموذج والتي لم تخضع للقیاس وھي تقع تحت م椀ا یس椀مى ب椀المتغیر العش椀وائي
ع椀椀دم وج椀椀ود مش椀椀كلة ارتب椀椀اط  ٢.٢٥فق椀椀د أثبت椀椀ت قیمت椀椀ھ   D.Wأم椀椀ا فیم椀椀ا یخ椀椀ص اختب椀椀ار ، معنوی椀椀ة الدال椀椀ة كك椀椀ل

عي المقدر الموجبة ق椀د أثبت椀ت العالق椀ة الطردی椀ة حجم االئتمان الزرا) ^Y(حیث إن إشارة المعلمة لـ. ذاتي
حیث تش椀یر مرون椀ة المعلم椀ة أن椀ھ بزی椀ادة حج椀م االئتم椀ان الزراع椀ي بمق椀دار ، بینھا وبین قیمة الناتج الزراعي

إذ تش椀یر مرون椀ة المعلم椀ة أن ھن椀اك زی椀ادة ، % ٢.٥١تؤدي إلى زی椀ادة قیم椀ة الن椀اتج الزراع椀ي بمق椀دار % ١
وھ椀椀ذا الزی椀椀ادة ف椀椀ي الت椀椀أثیر لحج椀椀م االئتم椀椀ان ، قب椀椀ل اإلص椀椀الح االقتص椀椀اديطفیف椀椀ة ف椀椀ي الت椀椀أثیر مقارن椀椀ة بفت椀椀رة 

الزراع椀椀ي الممن椀椀وح م椀椀ن الجھ椀椀از المص椀椀رفي ف椀椀ي قیم椀椀ة الن椀椀اتج الزراع椀椀ي نتیج椀椀ة تش椀椀جیع المؤسس椀椀ات المالی椀椀ة 
الزراعیة في السعودیة للم椀زارعین عل椀ى االقت椀راض م椀ن خ椀الل م椀نحھم الق椀روض بش椀روط میس椀رة وب椀دون 

椀椀ا لسیاس椀椀د تبنیھ椀椀ى بع椀椀دة حت椀椀اديفائ椀椀الح االقتص椀椀ة ، ات اإلص椀椀ي ولدرج椀椀تثمار الزراع椀椀أثیر االس椀椀ان لت椀椀ا ك椀椀كم
االنفتاح االقتصادي وتحسن أوضاع التجارة الخارجیة لكثیر من المنتج椀ات الزراعی椀ة ذات المی椀زة النس椀بیة 
األث椀ر الكبی椀椀ر ف椀ي زی椀椀ادة حج椀م االئتم椀椀ان الزراع椀椀ي وال椀ذي انعك椀椀س بش椀كل ایج椀椀ابي ف椀ي تط椀椀ویر وتحس椀椀ین أداء 

  .   من خالل ارتفاع قیمة الناتج الزراعي ، وزیادة أھمیتھا االقتصادیة للبلد ، عيالقطاع الزرا
  )مصر أنموذجا(نتائج التحلیل لدول االنفتاح االقتصادي المتوسط 

ت椀م اختی椀ار  :)١٩٩٠-١٩٧٥نتائج التحلیل الكمي لمصر قبل تبنیھا لسیاسات اإلصظالح االقتصظادي: أوال
مثل椀椀ت النم椀椀وذج األفض椀椀ل م椀椀ن خ椀椀الل تجاوزھ椀椀ا االختب椀椀ارات اإلحص椀椀ائیة الدال椀椀ة نص椀椀ف اللوغارتمی椀椀ة ألنھ椀椀ا 

  والقیاسیة واالقتصادیة وعلى وفق المعادلة اآلتیة
Y = -11495 - 493.73 logX1 + 406.74 log X2 + 344.26 log X3 - 362.08 logX4  
T = (-3.93)        (-3.57)               (1.89)                   (2.01)                (-1.79) 
       + 405.07 log X5 + 29.45 log X6 - 508.42 log X7 - 53.87 log X8 
              (3.48)                 (0.19)                 (-2.6)                  (-0.61)  

   R² = 96.9 %           R-² = 93.3 %             F = 27.2               D.W = 2.055 
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)   X1 ،X2 ،X3  ،X4  ،X5 ،X7(وتبین م椀ن خ椀الل المعادل椀ة أع椀اله معنوی椀ة س椀تة متغی椀رات وھ椀ي    
و م椀ن خ椀الل ،  ول椀م تظھ椀ر معنوی椀ة بقی椀ت المتغی椀رات، ) ٠.٠٥(تحت مستوى معنویة  Tمن خالل اختبار 

متغی椀ر من التغیرات التي أحدثتھا المتغیرات المستقلة ف椀ي ال %٩٦.٩أمكن تفسیر  R²قیمة معامل التحدید 
فھ椀ي م椀ن خ椀ارج متغی椀رات النم椀وذج والت椀ي ل椀م تخض椀ع للقی椀اس والت椀ي تتمث椀ل  %٣.١المعتم椀د وتبق椀ى نس椀بة 

ف椀ان  D.Wأم椀ا م椀ا یخ椀ص اختب椀ار ، فق椀د أش椀ار إل椀ى معنوی椀ة الدال椀ة كك椀ل  Fأم椀ا اختب椀ار ، بالمتغیر العشوائي
شكلة ارتب椀اط ذات椀ي وقعت في منطقة عدم التأكد وھي قریبة من منطقة القبول بعدم وجود م ٢.٠٥٥قیمتھ 

أما إش椀ارة المعلم椀ات الت椀ي تعك椀س طبیع椀ة .عدم وجود مشكلة ارتباط خطي متعددكما اثبت اختبار كالین ، 
س椀عر الفائ椀دة ) X1(فنج椀د أن : العالقة بین المتغیر المعتمد والمتغیرات المستقلة فیمكن أن تفسر كما یأتي 

وھي عالقة منطقی椀ة تتف椀ق ، ن حجم االئتمان الزراعيتظھر إشارة معلمتھ السالبة العالقة العكسیة بینھ وبی
س椀ینخفض حج椀م % ١حیث تشیر مرونة المعلمة أنھ بزی椀ادة س椀عر الفائ椀دة بمق椀دار ، مع النظریة االقتصادیة

حیث انھ كلم椀ا ی椀زداد س椀عر الفائ椀دة س椀یؤدي إل椀ى انخف椀اض حج椀م الطل椀ب ، %٢.٤االئتمان الزراعي بمقدار 
ویق椀椀ل إقب椀椀الھم عل椀椀ى ، رعین والمس椀椀تثمرین ف椀椀ي القط椀椀اع الزراع椀椀يعل椀椀ى الق椀椀روض الزراعی椀椀ة م椀椀ن قب椀椀ل الم椀椀زا

إذ یعتب椀ر س椀عر الفائ椀دة وارتفاع椀ھ ع椀بء ، بسبب ارتفاع تكلفة الحصول على القرض، المصارف الزراعیة
وبالت椀الي س椀یؤدي إل椀ى ، وزیادة في التكالیف اإلنتاجیة التي تقع على كاھ椀ل الم椀زارعین وخاص椀ة ص椀غارھم

. مما ی椀ؤدي إل椀ى انخف椀اض حج椀م االئتم椀ان الزراع椀ي، ع المصارف الزراعیةإحجامھم وانخفاض تعاملھم م
حجم االستثمار الزراعي فق椀د أظھ椀رت إش椀ارة معلمت椀ھ الموجب椀ة العالق椀ة الطردی椀ة ب椀ین ) X2(أما ما یخص 

حی椀ث تعن椀ي مرون椀ة ، وھ椀ذا م椀ا یتف椀ق م椀ع المنط椀ق االقتص椀ادي، ھذا المتغیر وب椀ین حج椀م االئتم椀ان الزراع椀ي
% ١.٩٦م االئتم椀ان الزراع椀ي بمق椀دار ی椀زداد تبع椀ا ل椀ذلك حج椀% ١أن椀ھ بزیادت椀ھ بمق椀دار  معلم椀ة ھ椀ذا المتغی椀ر

درج椀椀ة االنفت椀椀اح االقتص椀椀ادي فق椀椀د أوض椀椀حت إش椀椀ارة معلمت椀椀ھ ) X3(وفیم椀椀ا یخ椀椀ص .  ل椀椀نفس التفس椀椀یر الس椀椀ابق
فبزی椀ادة درج椀ة االنفت椀اح االقتص椀ادي ،  الموجبة العالقة الطردیة بین االنفتاح وبین حجم االئتمان الزراعي

إذ أنھ بزیادة درجة االنفتاح فھذا یعني أن椀ھ ، %١.٦٦سیزداد حجم االئتمان الزراعي بمقدار % ١قدار بم
ھناك زیادة في حجم الص椀ادرات وھ椀ذا یعن椀ي زی椀ادة التعام椀ل م椀ع الع椀الم الخ椀ارجي خاص椀ة وأن الص椀ادرات 

椀بیة تمث椀زة النس椀ات ذات المی椀ر الزراعیة في مصر وباألخص بعض المحاصیل النقدیة والمنتج椀زء كبی椀ل ج
وبالتالي فانھ بارتفاع حج椀م الص椀ادرات س椀یزداد ت椀دفق العم椀الت الص椀عبة عل椀ى ، من حجم الصادرات الكلیة

البل椀椀د وال椀椀ذي س椀椀یؤدي إل椀椀ى تش椀椀جیع المنتج椀椀ین ال椀椀زراعیین عل椀椀ى زی椀椀ادة إنت椀椀اجھم م椀椀ن خ椀椀الل دع椀椀م الدول椀椀ة لھ椀椀م 
الحاج椀椀ة م椀椀ن قب椀椀ل الم椀椀زارعین  وبھ椀椀ذا س椀椀تزداد، لتش椀椀جیعھم عل椀椀ى زی椀椀ادة اإلنت椀椀اج لتقوی椀椀ة وت椀椀دعیم اقتص椀椀اد البل椀椀د

مما یزید حج椀م االئتم椀ان ، وخاصة الكبار منھم للحصول على رؤوس األموال لمواكبة التوسع في إنتاجھم
سعر الص椀رف المحل椀ي ف椀ان إش椀ارة معلمت椀ھ الس椀البة تؤك椀د العالق椀ة العكس椀یة ب椀ین ھ椀ذا ) X4(أما .  الزراعي

% ١المعلمة أن椀ھ بزی椀ادة س椀عر الص椀رف بمق椀دار حیث تشیر مرونة ، المتغیر وبین حجم االئتمان الزراعي
وھذه عالقة منطقیة إذ أن زیادة سعر الص椀رف للعمل椀ة ، %١.٧٤ینخفض حجم االئتمان الزراعي بمقدار 

، المحلیة سیؤدي إلى انخفاض حجم الصادرات خاصة من الس椀لع عالی椀ة الكلف椀ة وزی椀ادة حج椀م االس椀تیرادات
ة في األسواق العالمیة لكلفة اإلنتاج العالیة المحس椀وبة بوح椀دات ویحد من القدرة التنافسیة للمنتجات الوطنی

وبالت椀الي انخف椀اض الطل椀ب الخ椀ارجي عل椀ى تل椀ك المنتج椀ات والس椀لع الرتف椀اع ، النقد المحلی椀ة المرتفع椀ة القیم椀ة
وھ椀ذا األم椀ر یث椀بط ، الن المستورد من البلد سیحصل على كمیات أقل وبأسعار أعلى، قیمة العملة الوطنیة

، محلي ویحد من استثمار المستثمرین الزراعیین في كثیر من القطاعات الزراعی椀ة عالی椀ة الكلف椀ةاإلنتاج ال
وبالتالي انخف椀اض حج椀م االئتم椀ان ، وبالتالي ستنخفض الحاجة لدیھم في الحصول على القروض الزراعیة

س椀椀عار الن椀椀اتج الزراع椀椀ي فق椀椀د اتض椀椀ح م椀椀ن إش椀椀ارة معلمت椀椀ھ ال椀椀رقم القیاس椀椀ي أل) X5(وفیم椀椀ا یخ椀椀ص . الزراع椀椀ي
حی椀ث تش椀یر مرون椀ة المعلم椀ة أن椀ھ ، الموجبة العالقة الطردیة بین ھذا المتغیر وبین حجم االئتم椀ان الزراع椀ي

إذ أن椀椀ھ بزی椀椀ادة أس椀椀عار المنتج椀椀ات ، %١.٩٥ی椀椀زداد حج椀椀م االئتم椀椀ان الزراع椀椀ي بمق椀椀دار % ١بزیادت椀椀ھ بمق椀椀دار 
وھ椀椀ذا االرتف椀椀اع ف椀椀ي ، واردات المن椀椀تج الزراع椀椀ي وزی椀椀ادة نس椀椀بة أرباح椀椀ھ الزراعی椀椀ة س椀椀یؤدي ذل椀椀ك إل椀椀ى زی椀椀ادة

األسعار سیعطیھ حافز معنوي ومادي على توسیع إنتاجھ وھذا التوسع في اإلنتاج سیزید حاجتھ ل椀رؤوس 
مم椀ا ، األموال وباألخص إذا كانت العوائد التي یحصل علیھا ال تغطي التوس椀ع الحاص椀ل ف椀ي حج椀م إنتاج椀ھ

كما انھ قد تكون األرباح التي یحصل علیھا أعل椀ى م椀ن ، ول على القروض الزراعیةسیكون بحاجة للحص
سعر الفائدة على القرض مما سیجعل المزارع مطم椀أن م椀ن إع椀ادة الق椀رض ف椀ي وقت椀ھ م椀ع الفائ椀دة المترتب椀ة 

فض椀椀ال ع椀椀ن إن ارتف椀椀اع األس椀椀عار ل椀椀بعض المنتج椀椀ات ق椀椀د ت椀椀دفع الكثی椀椀ر م椀椀ن المس椀椀تثمرین لل椀椀دخول ف椀椀ي ، علی椀椀ھ
وھ椀椀ذه األم椀椀ور كلھ椀椀ا س椀椀تزید م椀椀ن إقب椀椀ال ، الزراع椀椀ي لعلمھ椀椀م باألرب椀椀اح الت椀椀ي سیحص椀椀لون علیھ椀椀ااالس椀椀تثمار 
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أما إش椀ارة . وبالتالي زیادة حجم االئتمان الزراعي، المزارعین على المصارف الزراعیة لطلب القروض
 مع椀دل التض椀خم الس椀البة فق椀د عكس椀ت العالق椀ة العكس椀یة ب椀ین ھ椀ذا المتغی椀ر وب椀ین حج椀م االئتم椀ان) X7(معلمة 

حی椀ث تش椀یر مرون椀ة ، وھذه العالق椀ة متفق椀ة م椀ع أكث椀ر الدراس椀ات التجریبی椀ة والمنط椀ق االقتص椀ادي، الزراعي
الن ارتف椀اع ، %٢.٤٥سینخفض حجم االئتم椀ان الزراع椀ي بمق椀دار % ١معلمة التضخم أنھ بزیادتھ بمقدار 

كم椀ا ، ارمعدالت التضخم تؤدي إلى ظھور تشوھات في اقتصاد البل椀د وخل椀ق ظ椀روف س椀لبیة عل椀ى االس椀تثم
أن ارتفاع معدالت التضخم ستؤدي إلى انخف椀اض كف椀اءة المؤسس椀ات المالی椀ة الزراعی椀ة بس椀بب تأك椀ل القیم椀ة 
الحقیقة لرأسمالھا من خالل القروض التي تقدمھا خاص椀ة المتوس椀طة والطویل椀ة األج椀ل بس椀بب فق椀دان ج椀زء 

تلبی椀ة الطل椀ب المتزای椀د عل椀ى  وبالت椀الي ع椀دم مق椀درتھا عل椀ى، كبیر من أموالھا نتیجة انخفاض قوتھا الشرائیة
  . مما یؤدي إلى انخفاض حجم االئتمان الزراعي الممنوح من تلك المؤسسات، النقد من قبل المقترضین

االختب椀ارات اإلحص椀椀ائیة  ت椀椀م ول椀دى تق椀دیر نت椀椀ائج التحلی椀ل للنم椀椀وذج الكم椀ي لقیم椀椀ة الن椀اتج الزراع椀ي ف椀椀ي مص椀ر
  :على وفق المعادلة اآلتیة والقیاسیة تبین أن الدالة الخطیة مثلت أفضل توفیق 

Yp = 10.46  +  3.312 Y^  
T   = (0.06)       (5.92) 

  R² = 71.4 %           R-² = 69.4 %            F = 35.02            D.W = 1.32 
م椀ن خ椀الل ) حج椀م االئتم椀ان الزراع椀ي المق椀در(وتبین من خالل المعادلة أعاله معنوی椀ة المتغی椀ر المس椀تقل    

م椀ن التغی椀رات الت椀ي أح椀دثھا المتغی椀ر % ٧١.٤كما أمك椀ن تفس椀یر ، )٠.٠٥(تحت مستوى معنویة  Tاختبار 
فكان椀椀ت م椀椀ن خ椀椀ارج % ٢٨.٦وتبق椀椀ى نس椀椀بة ، R²المس椀تقل عل椀椀ى المتغی椀椀ر المعتم椀椀د م椀椀ن خ椀椀الل معام椀椀ل التحدی椀椀د 

 أم椀ا فیم椀ا یخ椀ص اختب椀ار، إل椀ى معنوی椀ة الدال椀ة كك椀ل Fوق椀د أش椀ار اختب椀ار ، النموذج بسبب المتغیر العشوائي
D.W كلة  ١.٣٢椀ود مش椀دم وج椀ول بع椀ة القب椀ن منطق椀ة م椀ي قریب椀د وھ椀دم التأك椀ة ع椀فقد وقعت قیمتھ في منطق

الموجب椀ة ) أ(حجم االئتم椀ان الزراع椀ي المق椀در م椀ن النم椀وذج ) ^Y(إذ یتضح من إشارة معلمة .ارتباط ذاتي
المعلم椀ة أن椀ھ إذا  حی椀ث تظھ椀ر مرون椀ة، وجود العالقة الطردیة  بین ھذا المتغیر وبین قیمة الن椀اتج الزراع椀ي

إذ أن椀ھ ، %٠.٩٨یزداد تبعا لذلك قیمة الناتج الزراع椀ي بمق椀دار % ١ازداد حجم االئتمان الزراعي بمقدار 
بزیادة حجم االئتمان الزراعي فھذا یعن椀ي تزای椀د إقب椀ال الم椀زارعین والمس椀تثمرین عل椀ى المؤسس椀ات المالی椀ة 

فم椀椀椀ن خ椀椀椀الل زی椀椀椀ادة حج椀椀椀م ، زراعی椀椀椀ةالزراعی椀椀椀ة ال椀椀椀ذي ی椀椀椀ؤدي إل椀椀椀ى زی椀椀椀ادة حج椀椀椀م الطل椀椀椀ب عل椀椀椀ى الق椀椀椀روض ال
االستثمارات الزراعیة ودرجة االنفتاح االقتصادي من خالل زیادة التعامل مع الع椀الم الخ椀ارجي وارتف椀اع 
حجم الصادرات وكذلك بسبب ارتفاع األسعار الزراعیة كان لھم األث椀ر ف椀ي تش椀جیع المنتج椀ین عل椀ى زی椀ادة 

والت椀ي ، ؤوس األموال في العملیات اإلنتاجی椀ة المختلف椀ةإقبالھم على المصارف الزراعیة لتزاید حاجتھم لر
 .ستنعكس وبشكل مباشر في زیادة حجم اإلنتاج الزراعي وبالتالي ارتفاع في قیمة الناتج الزراعي

تم اختی椀ار  :)٢٠٠٧-١٩٩١(نتائج التحلیل الكمي لمصر بعد تبنیھا لسیاسات اإلصالح االقتصادي: ثانیا
ألنھ椀ا مثل椀ت النم椀وذج األفض椀ل م椀ن خ椀الل تجاوزھ椀ا االختب椀ارات اإلحص椀ائیة  الدالة اللوغارتمی椀ة المزدوج椀ة

  :والقیاسیة وعلى وفق المعادلة اآلتیة
Log Y = - 6.59  - 6.81 log X1 - 1.22 log X2 - 0.33 log X3 + 3.72 log X4   
      T   = (-1.30)     (-2.24)             (-1.05)            (-0.50)           (2.27) 
              + 7.54 log X5 - 0.53 log X6 - 3.97 log X7 - 2.06 log X8 
                     (1.80)             (-2.18)           (-2.58)            (-2.60)  

   R² = 91.6 %           R-² = 83.1 %             F = 10.87               D.W = 2.1 
م椀ن )   X1 ،X4 ،X5  ،X6  ،X7 ،X8(الل ھذه المعادلة معنویة س椀تة متغی椀رات وھ椀ي إذ تبین من خ 

وأمك椀椀ن تفس椀椀یر ،  ول椀椀م تظھ椀椀ر معنوی椀椀ة بقی椀椀ة المتغی椀椀رات، ) ٠.٠٥(تح椀椀ت مس椀椀توى معنوی椀椀ة  Tخ椀椀الل اختب椀椀ار 
م椀椀ن التغی椀椀رات الت椀椀ي أح椀椀دثتھا المتغی椀椀رات المس椀椀تقلة ف椀椀ي المتغی椀椀ر المعتم椀椀د م椀椀ن خ椀椀الل قیم椀椀ة معام椀椀ل  %٩١.٦

فھي من خارج متغیرات النموذج والت椀ي ل椀م تخض椀ع للقی椀اس والت椀ي تتمث椀ل  %٨.٤وتبقى نسبة  R²التحدید 
فق椀د أثبت椀ت قیمت椀ھ  D.Wأم椀ا اختب椀ار ، فقد أشار إل椀ى معنوی椀ة الدال椀ة كك椀ل  Fأما اختبار ، بالمتغیر العشوائي

 ع椀椀دم وج椀椀ود مش椀椀كلة ارتب椀椀اط خط椀椀يكم椀椀ا اثب椀椀ت اختب椀椀ار كالی椀椀ن ، عل椀ى ع椀椀دم وج椀椀ود مش椀椀كلة ارتب椀椀اط ذات椀椀ي ٢.١
أم椀椀ا فیم椀椀ا یخ椀椀ص إش椀椀ارة المعلم椀椀ات الت椀椀ي تعك椀椀س طبیع椀椀ة العالق椀椀ة ب椀椀ین المتغی椀椀ر المعتم椀椀د والمتغی椀椀رات .متع椀椀دد

س椀椀عر الفائ椀椀دة الس椀椀البة تعك椀椀س العالق椀椀ة ) X1(فنج椀椀د أن إش椀椀ارة معلم椀椀ة :كم椀椀ا ی椀椀أتي  المس椀椀تقلة ف椀椀یمكن أن تفس椀椀ر
حی椀ث أن椀ھ ، القتصادیةوھذا األمر متفق مع منطوق النظریة ا، العكسیة بینھا وبین حجم االئتمان الزراعي

فمن خالل مرونة المعلمة نج椀د أن椀ھ ، كلما یزداد سعر الفائدة ینخفض حجم الطلب على القروض الزراعیة
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 ١٩

وفي ھذه الفت椀رة نج椀د أن ، %٦.٨ینخفض حجم االئتمان الزراعي بمقدار % ١بزیادة سعر الفائدة بمقدار 
وھ椀ذه أح椀د ، لمعلم椀ة مقارن椀ة ب椀الفترة الس椀ابقةتأثیر سعر الفائدة عل椀ى االئتم椀ان ق椀د ارتف椀ع م椀ن خ椀الل مرون椀ة ا

خاص椀ة عل椀ى الم椀دى ، االنعكاسات السلبیة لسیاسات اإلص椀الح الت椀ي تبنتھ椀ا مص椀ر عل椀ى االئتم椀ان الزراع椀ي
إذ أن من أولویات برامج اإلصالح ھو تحریر أس椀عار الفائ椀دة االس椀میة ، القصیر والمتوسط لتلك السیاسات

وإزالة الدعم عن سعر الفائدة من قبل الدول椀ة ل椀یعكس القیم椀ة ، انلتتحدد وفق العرض والطلب لحجم االئتم
وبالت椀椀الي نج椀椀د أن椀椀ھ م椀椀ع بدای椀椀ة تبن椀椀ي تل椀椀ك ، ولتص椀椀ل أس椀椀عار الفائ椀椀دة الحقیق椀椀ة إل椀椀ى مس椀椀تویات موجب椀椀ة، الحقیق椀椀ة

مم椀ا ی椀ؤدي إل椀ى ع椀زوف ، السیاسات من قبل مصر بدأت ترتفع أسعار الفائدة لتص椀ل إل椀ى مس椀تویات عالی椀ة
وھذا یؤدي إلى ، خاصة الصغار منھم عن التعامل مع المؤسسات المالیة الزراعیةكثیر من المزارعین و

حج椀م االس椀تثمار ) X2(أم椀ا .  وانخف椀اض حج椀م االئتم椀ان الزراع椀ي ، انخفاض حجم الطلب عل椀ى الق椀روض
، الزراعي فلم تظھر معنویتھ في ھذه الفترة بعكس الفترة السابقة أي لیس لھ تأثیر عل椀ى المتغی椀ر المعتم椀د 

یكون سبب عدم تأثیره وجود االستثمار األجنبي المباش椀ر ال椀ذي ال ی椀ؤثر ف椀ي حج椀م االئتم椀ان الزراع椀ي  وقد
درج椀椀ة االنفت椀椀اح ) X3(كم椀椀ا ل椀椀م تظھ椀椀ر معنوی椀椀ة  .ب椀椀ل ق椀椀د یك椀椀ون ذو ت椀椀أثیر س椀椀لبي وف椀椀ي كثی椀椀ر م椀椀ن األحی椀椀ان

 إذ إن معظ椀椀م الص椀椀ادرات واالس椀椀تیرادات كان椀椀ت م椀椀ن قطاع椀椀ات أخ椀椀رى، االقتص椀椀ادي بعك椀椀س الفت椀椀رة الس椀椀ابقة
أم椀ا إش椀ارة معلم椀ة .كقطاع الصناعة وبالتالي لم یكن لھ تأثیر في حج椀م االئتم椀ان الزراع椀ي ف椀ي ھ椀ذه الفت椀رة 

)X4 ( ان椀م االئتم椀ین حج椀ر وب椀ذا المتغی椀سعر الصرف المحلي الموجبة فقد أظھرت العالقة الطردیة بین ھ
سیزداد حج椀م االئتم椀ان % ١فبزیادة سعر الصرف للعملة المحلیة بمقدار ، بعكس الفترة السابقة، الزراعي

حی椀椀椀ث أن س椀椀椀عر الص椀椀椀رف المحل椀椀椀ي ف椀椀椀ي بدای椀椀椀ة األخ椀椀椀ذ بسیاس椀椀椀ات اإلص椀椀椀الح ، % ٣.٧٢الزراع椀椀椀ي بمق椀椀椀دار 
االقتصادي كان تقریبا ثابتا والتغیرات التي حدثت علیھ كانت طفیفة الن تلك السیاسات ت椀دعو إل椀ى تثبی椀ت 

فالمغ椀االة ف椀ي قیم椀椀ة ، لتل椀ك العمل椀ة أس椀عار الص椀رف لعمل椀ة الوطنی椀ة عن椀د قیم椀ة معین椀ة تعك椀椀س القیم椀ة الحقیقی椀ة
العملة المحلیة س椀تحد م椀ن ق椀درة المنتج椀ات المص椀درة عل椀ى المنافس椀ة ف椀ي األس椀واق الخارجی椀ة الرتف椀اع كلف椀ة 

وق椀椀د تض椀椀طر الدول椀椀ة للح椀椀د م椀椀ن االس椀椀تیراد لمن椀椀ع ، اإلنت椀椀اج العالی椀椀ة المحس椀椀وبة بوح椀椀دات النق椀椀د المحل椀椀ي المرتف椀椀ع
وھذه الزی椀ادة ف椀ي ، مما یؤدي إلى زیادة اإلنتاج المحلي، دةإغراق السوق من المنتجات الزراعیة المستور

اإلنتاج تؤدي إلى زیادة إقبال المزارعین على الطلب على القروض الزراعی椀ة م椀ن المص椀ارف الزراعی椀ة 
ك椀ذلك نالح椀ظ ظھ椀ور العالق椀ة .  مما یؤدي إلى زیادة حج椀م االئتم椀ان الزراع椀ي ، لحاجتھم لرؤوس األموال

م椀椀ن خ椀椀الل ، القیاس椀椀ي ألس椀椀عار الن椀椀اتج الزراع椀椀ي وب椀椀ین حج椀椀م االئتم椀椀ان الزراع椀椀ي ال椀椀رقم) X5(الطردی椀椀ة ب椀椀ین 
ی椀زداد تبع椀ا % ١فمرونة المعلمة تظھر أنھ إذا ازداد الرقم القیاسي بمق椀دار ، إشارة معلمة المتغیر الموجبة

وھ椀ذه المرون椀ة المرتفع椀ة ف椀ي ھ椀ذه الفت椀رة ت椀دل عل椀ى الت椀أثیر ، %٧.٥لذلك حجم االئتم椀ان الزراع椀ي بمق椀دار 
ففي ھذه الفترة یحدث ارتف椀اع ، لكبیر لألسعار في حجم االئتمان الزراعي الممنوح من القطاع المصرفيا

بس椀بب سیاس椀ات اإلص椀الح الت椀ي دع椀ت ) خاص椀ة ف椀ي س椀ني اإلنت椀اج المت椀دني(في أسعار المنتجات الزراعیة 
ألس椀椀عار وبالت椀椀الي ف椀椀ان زی椀椀ادة ا، إل椀椀ى تحری椀椀ر ورف椀椀ع األس椀椀عار وتركھ椀椀ا تتح椀椀دد عل椀椀ى وف椀椀ق الع椀椀رض والطل椀椀ب

، للمنتجات الزراعیة الغذائیة وغیر الغذائیة سیؤدي إلى تشجیع المنتج الزراع椀ي عل椀ى التوس椀ع ف椀ي إنتاج椀ھ
وبذلك ی椀زداد إقب椀ال الم椀زارع عل椀ى المص椀ارف الزراعی椀ة للحص椀ول ، وھذا سیتطلب رؤوس أموال إضافیة

م الحك椀ومي للقط椀اع ال椀دع) X6(أم椀ا م椀ا یخ椀ص .وبالتالي سیزداد حج椀م االئتم椀ان الزراع椀ي ، على القروض
حی椀ث ، الزراعي الذي ظھرت معنویتھ في ھذه الفترة والتي لم تظھر في فت椀رة قب椀ل اإلص椀الح االقتص椀ادي
كم椀ا إن ، أظھرت إشارة معلمتھ الس椀البة العالق椀ة العكس椀یة ب椀ین ھ椀ذا المتغی椀ر وب椀ین حج椀م االئتم椀ان الزراع椀ي

حج椀椀م االئتم椀椀ان الزراع椀椀ي بمق椀椀دار س椀椀ینخفض % ١مرون椀椀ة المعلم椀椀ة تش椀椀یر أن椀椀ھ ل椀椀و زاد حج椀椀م ال椀椀دعم بمق椀椀دار 
وھذا یعن椀ي أن椀ھ ل椀و ازداد ال椀دعم الحك椀ومي للم椀زارع س椀ینخفض طلب椀ھ عل椀ى الق椀روض الزراعی椀ة ، %٠.٥٣

لوجود الدعم الذي یوفر لھ ما یحتاج إلیھ من مستلزمات اإلنتاج وبأسعار منخفضة أق椀ل م椀ن س椀عر التكلف椀ة 
ن椀ي ش椀راء المنتج椀ات الزراعی椀ة بأس椀عار مرتفع椀ة أما دعم المخرجات فان وجوده یع، ھذا بالنسبة للمدخالت

تفوق األسعار العالمیة من قبل الدولة لتشجیع المنتجین على زیادة إنتاجھم وحمایتھم من انخف椀اض أس椀عار 
وبالت椀椀الي تق椀椀ل الحاج椀椀ة ل椀椀دیھم للق椀椀روض الزراعی椀椀ة مم椀椀ا ی椀椀ؤدي إل椀椀ى ، منتج椀椀اتھم ف椀椀ي س椀椀ني اإلنت椀椀اج المرتف椀椀ع
مع椀椀دل التض椀椀خم عكس椀椀ت إش椀椀ارة معلمت椀椀ھ العالق椀椀ة ) X7(ك ف椀椀ان ك椀椀ذل. انخف椀椀اض حج椀椀م االئتم椀椀ان الزراع椀椀ي 

حی椀ث أن مرون椀ة المعلم椀ة تعن椀ي أن椀ھ إذا ازداد مع椀دل التض椀خم ، العكسیة بینھ وبین حجم االئتم椀ان الزراع椀ي
كم椀ا نج椀د أن إش椀ارة . لنفس السبب السابق% ٣.٩٧م االئتمان الزراعي بمقدار سینخفض حج% ١بمقدار 

)X8 ( رة حجم الضرائب على القطاع椀س الفت椀الزراعي السالبة والتي ظھرت معنویتھا في ھذه الفترة بعك
فم椀椀ن خ椀椀الل مرون椀椀ة ، عكس椀椀ت العالق椀椀ة العكس椀椀یة ب椀椀ین ھ椀椀ذا المتغی椀椀ر وب椀椀ین حج椀椀م االئتم椀椀ان الزراع椀椀ي، الس椀椀ابقة
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إذ إن ، %٢.٠٦س椀椀ینخفض حج椀椀م االئتم椀椀ان الزراع椀椀ي بمق椀椀دار % ١المعلم椀椀ة للض椀椀رائب إذا ازدادت بمق椀椀دار 
وذل椀ك م椀ن اج椀ل زی椀ادة ، ازدادت ن椀ي مص椀ر لسیاس椀ات اإلص椀الحلیھا م椀ا بع椀د تبحجم الضرائب المتحصل ع

وھذا ما ألقى بالع椀بء الكبی椀ر عل椀ى كاھ椀ل ،  اإلیرادات العامة للدولة ومعالجة الخلل في میزان المدفوعات
ب م椀ن ھ椀ذا الع椀بء م椀ن خ椀الل ارتف椀اع كما ك椀ان للمس椀تھلك نص椀ی، المزارعین والمنتجین وخاصة صغارھم

وھ椀ذا م椀ا أدى إل椀ى انخف椀اض إی椀رادات المش椀روعات الزراعی椀ة وتن椀اقص حج椀م ، الزراعی椀ة المنتج椀اتأسعار 
كم椀ا ، مما قد یؤدي إلى انسحاب الكثیر من المشروعات الزراعیة من العملیة اإلنتاجیة والس椀وق، األرباح

س椀椀یتناقص ع椀椀دد المس椀椀تثمرین الج椀椀دد ف椀椀ي القط椀椀اع الزراع椀椀ي بس椀椀بب ارتف椀椀اع الض椀椀رائب الت椀椀ي تعتب椀椀ر تك椀椀الیف 
 ور المتتابع椀ة ت椀ؤدي إل椀ى انخف椀اضوان ھ椀ذه األم椀، ة على التكالیف المختلف椀ة الت椀ي یتحملھ椀ا المش椀روعإضافی

  .عيوانخفاض حجم االئتمان الزرا، الطلب على القروض الزراعیة
ت椀椀م إج椀椀راء االختب椀椀ارات  ول椀椀دى تق椀椀دیر نت椀椀ائج التحلی椀椀ل للنم椀椀وذج الكم椀椀ي لقیم椀椀ة الن椀椀اتج الزراع椀椀ي ف椀椀ي مص椀椀ر

وف椀椀ق  ل توفی椀قظھ椀ر م椀ن خاللھ椀ا أن الدال椀ة اللوغارتمی椀ة المزدوج椀ة مثل椀ت أفض椀اإلحص椀ائیة والقیاس椀یة الت椀ي 
  المعادلة اآلتیة

Log Yp = 1.56  +  4.28 log Y^  
      T     = (6.40)      (6.99) 

  R² = 76.5 %           R-² = 74.9 %            F = 48.8             D.W = 2.48 
تح椀ت  Tم椀ن خ椀الل اختب椀ار ) حج椀م االئتم椀ان الزراع椀ي المق椀در(المستقل وتأكد من خاللھا معنویة المتغیر  

م椀椀ن التغی椀椀رات الت椀椀ي أح椀椀دثھا المتغی椀椀ر المس椀椀تقل عل椀椀ى % ٧٦.٥وأمك椀椀ن تفس椀椀یر ، )٠.٠٥(مس椀椀توى معنوی椀椀ة 
فكانت من خ椀ارج متغی椀رات النم椀وذج % ٢٣.٥وتبقى نسبة ، R²المتغیر المعتمد من خالل معامل التحدید 

إل椀ى معنوی椀ة  Fوق椀د أش椀ار اختب椀ار ، تق椀ع تح椀ت م椀ا یس椀مى ب椀المتغیر العش椀وائيوالتي لم تخضع للقیاس وھي 
أم椀ا  .ع椀دم وج椀ود مش椀كلة ارتب椀اط ذات椀ي ٢.٤٨فق椀د أثبت椀ت قیمت椀ھ   D.Wأما فیما یخص اختب椀ار ، الدالة ككل

حج椀椀م االئتم椀椀ان الزراع椀椀ي المق椀椀در الموجب椀椀ة فق椀椀د أثبت椀椀ت العالق椀椀ة الطردی椀椀ة ب椀椀ین ھ椀椀ذا ) ^Y(إش椀椀ارة المعلم椀椀ة ل椀椀ـ
إذ إن مرونة المعلمة تشیر أنھ بزیادة حجم االئتمان الزراع椀ي بمق椀دار ، ن قیمة الناتج الزراعيالمتغیر وبی

ففي ھ椀ذه الفت椀رة ھن椀اك ارتف椀اع ملح椀وظ ف椀ي ، %٤.٢٨سیزداد تبعا لذلك قیمة الناتج الزراعي بمقدار % ١
، قب椀ل اإلص椀الح تأثیر حجم االئتمان الزراعي على قیمة الناتج الزراعي من خالل المرون椀ة مقارن椀ة بفت椀رة

فعلى الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة وبعض سیاسات اإلصالح االقتصادي ذات التأثیر الس椀لبي ف椀ي بدای椀ة 
تبني تل椀ك السیاس椀ات إال أن اآلث椀ار االیجابی椀ة ظھ椀رت ف椀ي الم椀دى الطوی椀ل م椀ن خ椀الل تزای椀د حج椀م الق椀روض 

椀椀كل مباش椀椀ت وبش椀椀ي انعكس椀椀ة والت椀椀ارف الزراعی椀椀ن المص椀椀ة م椀椀ة الممنوح椀椀اج الزراعی椀椀م اإلنت椀椀د حج椀椀ي تزای椀椀ر ف
كما إن لتحسن أداء تلك المؤسس椀ات وانتش椀ارھا بش椀كل كبی椀ر ف椀ي الری椀ف المص椀ري ع椀ن طری椀ق ، الزراعي

األفرع والوحدات األصغر كان لھا تأثیر أفضل في س椀ھولة وص椀ول الم椀زارعین وخاص椀ة ص椀غارھم لتل椀ك 
م椀ور أدت إل椀ى زی椀ادة ت椀أثیر المؤسسات وانخفاض تكالیف النق椀ل وتبس椀یط اإلج椀راءات اإلداری椀ة ك椀ل ھ椀ذه األ

  .القروض الزراعیة في تنمیة وتحسین أداء القطاع الزراعي
  )السودان أنموذجا(نتائج التحلیل لدول االنفتاح االقتصادي المنخفض  

-١٩٧٥(نتظائج التحلیظل الكمظي للسظودان قبظل تبنیھظا لسیاسظات اإلصظالح االقتصظادي فظي السظودان: أوال
١٩٩١(: 椀椀椀ة نص椀椀椀ار الدال椀椀椀م اختی椀椀椀ا ت椀椀椀الل تجاوزھ椀椀椀ن خ椀椀椀ل م椀椀椀وذج األفض椀椀椀ت النم椀椀椀ا مثل椀椀椀ة ألنھ椀椀椀ف اللوغارتمی

  : االختبارات اإلحصائیة والقیاسیة واالقتصادیة وعلى وفق المعادلة اآلتیة
Y = 40.18 + 4.136 log X1 + 2.13 log X2 + 5.22 log X3 – 4.37 log X4                
            T =  (4.49)       (0.35)              (3.03)               (4.35)             (-5.07)   
      - 11.8 log X5 – 3.94 log X6 – 4.88 log X7 + 1.02 log X8 
            (-3.43)            (-2.49)            (-1.91)            (0.45)                                 
R² = 91.3 %             R-² = 82.6 %             F = 10.48               D.W = 2.13 

 X2 ،X3  ،X4  ،X5( وتبین من خالل الدالة نصف اللوغارتمیة أعاله معنویة س椀تة متغی椀رات وھ椀ي   
 ،X6  ،X7  ( ار椀椀الل اختب椀椀ن خ椀椀مT  ة椀椀توى معنوی椀椀ت مس椀椀تح)ل ، ) ٠.٠٥椀椀ة معام椀椀الل قیم椀椀ن خ椀椀ن م椀椀وأمك

وتبق椀ى ، أحدثتھا المتغیرات المس椀تقلة ف椀ي المتغی椀ر المعتم椀د  من التغیرات التي %٩١.٣تفسیر  R²التحدید 
أم椀ا فیم椀ا ، إل椀ى معنوی椀ة الدال椀ة كك椀ل  Fوأشار اختب椀ار ، فكانت من خارج متغیرات النموذج   %٨.٧نسبة 

كم椀ا اثب椀ت اختب椀ار ، عل椀ى ع椀دم وج椀ود مش椀كلة ارتب椀اط ذات椀ي  ٢.١٣فقد أثبت椀ت قیمت椀ھ   D.Wیخص اختبار 
أما فیما یخص إشارة المعلمات التي تعكس طبیع椀ة العالق椀ة .باط خطي متعدد عدم وجود مشكلة ارتكالین 
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حج椀م )  X2( حی椀ث أش椀ارت معلم椀ة :بین المتغیر المعتمد والمتغیرات المس椀تقلة ف椀یمكن أن تفس椀ر كم椀ا ی椀أتي
وھ椀ذا ، االستثمار الزراعي الموجبة إلى العالقة الطردیة ب椀ین ھ椀ذا المتغی椀ر وب椀ین حج椀م االئتم椀ان الزراع椀ي

س椀یزداد تبع椀ا ل椀ذلك % ١إذا ازداد حجم االستثمار الزراع椀ي بمق椀دار ف، مع منطق النظریة االقتصادیةیتفق 
إذ أن椀ھ بزیادت椀ھ نتیج椀ة دخ椀ول المس椀تثمرین ج椀دد لالس椀تثمار ف椀ي ، % ١.٤٢حجم االئتمان الزراعي بمق椀دار 

ار فیھ椀ا خاصة وأن السودان تحت椀وي مس椀احات شاس椀عة ص椀الحة للزراع椀ة یمك椀ن االس椀تثم، القطاع الزراعي
وبالت椀الي س椀تزداد الحاج椀ة ل椀رؤوس ، من قبل المستثمرین ممن ھ椀م داخ椀ل القط椀اع الزراع椀ي أو م椀ن خارج椀ھ

مما یؤدي إلى زیادة الطل椀ب م椀ن قب椀ل المس椀تثمرین عل椀ى الق椀روض ، األموال لتغطیة االستثمارات المتزایدة
 ( كذلك ما یخص . وبھذا سیزداد حجم القروض الممنوحة من تلك المؤسسات، من المصارف الزراعیة

X3 (椀椀ارة معلمت椀椀ت إش椀椀د عكس椀椀ادي فق椀椀اح االقتص椀椀ة االنفت椀椀ھدرج椀椀ة بین椀椀ة االیجابی椀椀ة العالق椀椀م  ھ الموجب椀椀ین حج椀椀وب
، % ٣.٤١س椀یزداد تبع椀ا ل椀ذلك حج椀م االئتم椀ان الزراع椀ي بمق椀دار % ١بمق椀دار ت椀ھ فبزیاد، االئتمان الزراعي

جي م椀椀ن خ椀椀الل زی椀椀ادة كمی椀椀ة الص椀椀ادرات الن بزی椀椀ادة درج椀椀ة االنفت椀椀اح تعن椀椀ي زی椀椀ادة التعام椀椀ل م椀椀ع الع椀椀الم الخ椀椀ار
حت椀椀ى وان كان椀椀ت الس椀椀ودان م椀椀ن ال椀椀دول منخفض椀椀ة االنفت椀椀اح ، وال椀椀واردات مقارن椀椀ة بالن椀椀اتج المحل椀椀ي اإلجم椀椀الي

االقتصادي وذلك لكون معظم ص椀ادراتھا ف椀ي ھ椀ذه الفت椀رة ھ椀ي ص椀ادرات زراعی椀ة وخاص椀ة م椀ن المنتج椀ات 
الحیوانیة والصمغ العربي والسمسم والقط椀ن  ذات المیزة التنافسیة والنسبیة وباألخص من منتجات الثروة

ولھذا ازدادت ص椀ادرات ھ椀ذه المنتج椀ات نتیج椀ة  زی椀ادة إنتاجھ椀ا م椀ن قب椀ل الم椀زارعین وزی椀ادة دع椀م واھتم椀ام 
وھ椀ذا أدى إل椀ى تزای椀د الحاج椀ة ، الدولة بھا من أجل الحصول عل椀ى العم椀الت الص椀عبة م椀ن خ椀الل تص椀دیرھا

أم椀ا . مما یؤدي إلى زیادة حجم االئتمان الزراعي، ع أنوعھاللقروض الزراعیة بجمی نللمنتجین الزراعیی
وب椀ین  ھسعر الصرف المحلي فق椀د أظھ椀رت إش椀ارة معلمت椀ھ وج椀ود العالق椀ة العكس椀یة بینX4 (椀( فیما یخص 

س椀ینخفض % ١إذ أن مرون椀ة المعلم椀ة تش椀یر أن椀ھ بزی椀ادة س椀عر الص椀رف بمق椀دار ، حجم االئتمان الزراع椀ي 
حیث أنھ بزیادة سعر الصرف للعمل椀ة المحلی椀ة وارتف椀اع قیمتھ椀ا %.  ٢.٨٥حجم االئتمان الزراعي بمقدار 

مقارن椀椀ة ب椀椀العمالت األجنبی椀椀ة خاص椀椀ة ف椀椀ي ھ椀椀ذه الفت椀椀رة حی椀椀ث أن س椀椀عر الص椀椀رف للجنی椀椀ھ الس椀椀وداني مغ椀椀الى ب椀椀ھ 
ومرتفع وھذا قد یؤدي إلى التأثیر على حجم بعض الصادرات الزراعیة العالیة الكلفة كص椀ناعة ال椀دواجن 

وانخفاض椀椀ھا وانخف椀椀اض المی椀椀زة التنافس椀椀یة لھ椀椀ا ف椀椀ي الس椀椀وق الخارجی椀椀ة حی椀椀ث أن椀椀ھ ، وغیرھ椀椀ا واأللب椀椀ان واللح椀椀وم
منطقی椀椀ا ی椀椀ؤدي تقی椀椀یم س椀椀عر الص椀椀رف للعمل椀椀ة الوطنی椀椀ة ب椀椀أكثر م椀椀ن قیمتھ椀椀ا الحقیقی椀椀ة إل椀椀ى خل椀椀ل ف椀椀ي می椀椀زان 

ویح椀椀د م椀椀ن ، واس椀椀تنزاف االحتی椀椀اطي م椀椀ن العم椀椀الت األجنبی椀椀ة، الم椀椀دفوعات إذ یعم椀椀ل عل椀椀ى تش椀椀جیع االس椀椀تیراد
بس椀بب كلف椀ة اإلنت椀اج العالی椀ة محس椀وبة بوح椀دات ، نافسیة للمنتجات الوطنیة في األس椀واق الخارجی椀ةالقدرة الت

كل ھذه األمور تحد من اس椀تثمارھا وھ椀ذا ی椀ؤدي إل椀ى انخف椀اض الطل椀ب عل椀ى ، النقد المحلي المرتفعة القیمة
ال椀رقم ) X5(كذلك أظھرت إش椀ارة معلم椀ة . وبالتالي انخفاض حجم االئتمان الزراعي، القروض الزراعیة

حیث أظھرت مرون椀ة ، القیاسي ألسعار الناتج الزراعي السالبة العالقة العكسیة بینھ وبین المتغیر المعتمد
وھ椀椀ذه العالق椀椀ة المنطقی椀椀ة ف椀椀ي ، %٧.٧س椀椀ینخفض حج椀椀م االئتم椀椀ان بمق椀椀دار % ١بمق椀椀دار ت椀椀ھ المعلم椀椀ة أن椀椀ھ بزیاد

ی椀椀ة وخاص椀ة بت椀椀دخل الدول椀ة ف椀椀ي دع椀椀م الس椀ودان ف椀椀ي ھ椀ذه الفت椀椀رة تش椀یر أن椀椀ھ بزی椀ادة األس椀椀عار للمنتج椀ات الزراع
المخرجات لبعض المنتجات الزراعیة من أجل تش椀جیع الم椀زارعین ب椀األخص المتنف椀ذین م椀نھم عل椀ى زی椀ادة 
إنتاجھم منھا ألنھا قد تعتبر ذات میزة تنافسیة في األسواق الخارجیة والتي ستدر بالعمالت الصعبة عل椀ى 

، بسبب ارتفاع أس椀عار تل椀ك المنتج椀ات، وزیادة نسبة أرباحھفان ھذا یؤدي إلى زیادة واردات المنتج ، البلد
خاص椀椀ة وأن ھن椀椀اك ض椀椀عف إقب椀椀ال م椀椀ن قب椀椀ل ، مم椀椀ا ی椀椀ؤدي إل椀椀ى انخف椀椀اض الحاج椀椀ة لدی椀椀ھ للق椀椀روض الزراعی椀椀ة

. المزارعین في ھذه الفترة على مؤسس椀ات المالی椀ة الزراعی椀ة ال س椀باب عدی椀دة م椀ن أھمھ椀ا تح椀ریمھم للفائ椀دة
الدعم الحكومي للقطاع الزراع椀ي العالق椀ة العكس椀یة ب椀ین ال椀دعم ) X6( كما أظھرت اإلشارة السالبة لمعلمة

إذ أنھ ومن خالل مرونة المعلمة إذا ازداد مق椀دار ال椀دعم الحك椀ومي للقط椀اع الزراع椀ي ، واالئتمان الزراعي
إذ أن椀ھ بزی椀ادة دع椀م الدول椀ة ، %٢.٦فھذا یؤدي إلى انخفاض حج椀م االئتم椀ان الزراع椀ي بمق椀دار % ١بمقدار 

نتاجی椀椀ة م椀椀ن مس椀椀تلزمات اإلنت椀椀اج المختلف椀椀ة وك椀椀ذلك دع椀椀م المخرج椀椀ات فیم椀椀ا یخ椀椀ص كثی椀椀ر م椀椀ن للم椀椀دخالت اإل
خاص椀ة (فان ھذا یؤدي إلى انخفاض حاجة المزارعین للقروض الزراعی椀ة ، المنتجات والمحاصیل النقدیة

بس椀بب ت椀وفر م椀ا ) وأن ھناك ضعف إقبال من قب椀ل الم椀زارعین عل椀ى المص椀ارف الزراعی椀ة ف椀ي ھ椀ذه الفت椀رة
أو بسبب حصولھم على م椀ردود ع椀الي بس椀بب دع椀م ، لیھ من مستلزمات إنتاج وبأسعار مدعومةیحتاجون إ

مم椀ا ، وبالت椀الي انخف椀اض طل椀ب الم椀زارعین عل椀ى الق椀روض الزراعی椀ة، المخرجات من خالل رفع األسعار
مع椀دل التض椀خم ف椀ان إش椀ارتھ الس椀البة أك椀دت العالق椀ة ) X7(أما .یؤدي إلى انخفاض حجم االئتمان الزراعي

إذ تش椀یر مرون椀ة ، سیة بین椀ھ وب椀ین حج椀م االئتم椀ان الزراع椀ي الممن椀وح م椀ن الجھ椀از المص椀رفي الزراع椀يالعك
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椀دار  ھالمعلمة للتضخم انھ بارتفاع椀دار % ١بمق椀ي بمق椀ان الزراع椀م االئتم椀ینخفض حج椀ث أن ،% ٣.٢س椀حی
ي س椀تفقد ارتفاع معدالت التضخم تؤدي إلى تأكل رأس المال الحقیقي للمؤسسات المالیة الزراعی椀ة وبالت椀ال

ونتیجة عدم مقدرتھا على تلبی椀ة تزای椀د الطل椀ب عل椀ى ، جزء كبیر من أموالھا نتیجة انخفاض قوتھا الشرائیة
خاصة وأن معدالت التضخم في ھذه الفترة بدأت ترتفع ووصلت إلى مع椀دالت ، النقد من قبل المستثمرین

بالنس椀بة للق椀روض المتوس椀طة  وھذا ما انعكس سلبا في عمل المؤسسات المالی椀ة الزراعی椀ة خاص椀ة، مرتفعة
  .مما یؤدي إلى انخفاض حجم االئتمان الزراعي الممنوح من الجھاز المصرفي، والطویلة األجل

ت椀椀م إج椀椀راء االختب椀椀ارات  تق椀椀دیر نت椀椀ائج التحلی椀椀ل للنم椀椀وذج الكم椀椀ي لقیم椀椀ة الن椀椀اتج الزراع椀椀ي ف椀椀ي الس椀椀ودان ول椀椀دى
المزدوج椀ة مثل椀ت أفض椀ل توفی椀ق عل椀ى وف椀ق  اإلحصائیة والقیاسیة وظھر من خاللھ椀ا أن الدال椀ة اللوغارتمی椀ة

  :المعادلة اآلتیة 
Log Yp = 2.087 + 0.394 log Y^ 
  T         = (38.78)      (2.13) 
R² = 53.2%           R-² = 48.1%            F = 4.54            D.W = 1.66 

م椀ن خ椀الل ) تم椀ان الزراع椀ي المق椀درحج椀م االئ(إذ تبین من خالل المعادلة أعاله معنویة المتغی椀ر المس椀تقل   
م椀椀ن % ٥٣.٢أمك椀椀ن تفس椀椀یر  R²وم椀椀ن خ椀椀الل معام椀椀ل التحدی椀椀د ، )٠.٠٥(تح椀椀ت مس椀椀توى معنوی椀椀ة  Tاختب椀椀ار 

فھ椀椀ي لعوام椀椀ل م椀椀ن % ٤٦.٨وتبق椀椀ى نس椀椀بة ، التغی椀椀رات الت椀椀ي أح椀椀دثھا المتغی椀椀ر المس椀椀تقل عل椀椀ى المتغی椀椀ر المعتم椀椀د
إل椀ى  Fوق椀د أش椀ار اختب椀ار ، عش椀وائيخارج النموذج لم تخضع للقیاس وھي تقع تح椀ت م椀ا یس椀مى المتغی椀ر ال

إذ . فق椀د أثبت椀ت قیمت椀ھ ع椀دم وج椀ود مش椀كلة ارتب椀اط ذات椀ي D.Wأم椀ا فیم椀ا یخ椀ص اختب椀ار ، معنویة الدالة ككل
حجم االئتمان المقدر إل椀ى وج椀ود العالق椀ة الطردی椀ة ب椀ین ھ椀ذا المتغی椀ر وب椀ین ) ^Y(أشارة المعلمة الموجبة لـ

لمة أنھ بزیادة حجم االئتمان الزراعي المقدر م椀ن معادل椀ة حیث أظھرت مرونة المع، قیمة الناتج الزراعي
إذ تش椀یر مرون椀ة المعلم椀ة إل椀ى ، % ٠.٣٩س椀یزداد قیم椀ة الن椀اتج الزراع椀ي بمق椀دار % ١بمق椀دار ) أ(النموذج 

ضعف العالقة بین حجم االئتم椀ان الزراع椀ي الممن椀وح م椀ن الجھ椀از المص椀رفي الزراع椀ي وب椀ین قیم椀ة الن椀اتج 
سباب كثیرة منھا وأھمھا انخف椀اض إقب椀ال الم椀زارعین عل椀ى المؤسس椀ات المالی椀ة أل، الزراعي في ھذه الفترة

الزراعی椀椀ة وانخف椀椀اض ع椀椀دد وقیم椀椀ة الق椀椀روض الممنوح椀椀ة م椀椀ن المص椀椀ارف الزراعی椀椀ة ف椀椀ي الس椀椀ودان لألوض椀椀اع 
االقتصادیة المتردیة التي مرت بھا السودان في ھذه الفترة كانتشار الفق椀ر الم椀دقع وقل椀ة التعل椀یم وقل椀ة خب椀رة 

للتعامل مع المؤسسات المالیة وبعد تلك المؤسسات ع椀ن المن椀اطق الریفی椀ة وغیرھ椀ا م椀ن األس椀باب المزارع 
والتي استوجبت علیھا األخذ بسیاسات اإلصالح االقتصادي لتحسین أوضعھا االقتصادیة وإج椀راء بع椀ض 

  .  التغییرات الھیكلیة لمؤسساتھا 
ت椀椀م  :)٢٠٠٧-١٩٩٢(ت اإلصظظالح االقتصظظادينتظظائج التحلیظظل الكمظظي للسظظودان بعظظد تبنیھظظا لسیاسظظا: ثانیظظا

اختیار الدالة الخطیة ألنھا مثلت النموذج األفضل م椀ن خ椀الل تجاوزھ椀ا االختب椀ارات اإلحص椀ائیة والقیاس椀یة 
  : واالقتصادیة وعلى وفق المعادلة اآلتیة

Y = 13.425 – 338.415 X1 – 0.106 X2 + 20.35 X3 – 4.273 X4 + 0.29 X5          
T = (0.49)         (-3.31)            (-10.20)      (0.85)         (-0.77)       (2.74) 
       + 0.53 X6 + 0.127 X7 + 0.573 X8 
           (2.70)        (3.35)           (3.10) 
R² = 98.7 %             R-² = 97.3 %              F = 69.7           D.W = 2.1 

) X1 ،X2  ،X5  ،X6  ،X7  ،X8( خالل المعادلة أعاله معنویة ستة متغی椀رات وھ椀ي  وتأكد من     
م椀ن التغی椀椀رات  %٩٨.٧كم椀椀ا أمك椀ن تفس椀椀یر ، ) ٠.٠٥(تح椀椀ت مس椀توى معنوی椀ة  Tم椀ن خ椀الل إج椀椀راء اختب椀ار 

% ١.٣ وتبق椀ى نس椀بة، R²التي أحدثتھا المتغیرات المستقلة في المتغیر المعتمد م椀ن خ椀الل معام椀ل التحدی椀د 
وأش椀ار ، ن خارج متغیرات النموذج والتي لم تخضع للقیاس وھي تدرج ضمن المتغیر العشوائيفكانت م
عل椀ى ع椀دم وج椀ود  ٢.١فقد أثبت椀ت قیمت椀ھ   D.Wأما فیما یخص اختبار ، إلى معنویة الدالة ككل  Fاختبار 

 أم椀椀ا إش椀椀ارة.ع椀椀دم وج椀椀ود مش椀椀كلة ارتب椀椀اط خط椀椀ي متع椀椀دد كم椀椀ا اثب椀椀ت اختب椀椀ار كالی椀椀ن ، مش椀椀كلة ارتب椀椀اط ذات椀椀ي 
 :المعلمات التي تعكس طبیعة العالقة بین المتغیر المعتمد والمتغیرات المستقلة فیمكن أن تفس椀ر كم椀ا ی椀أتي

سعر الفائدة على االئتم椀ان الزراع椀ي الس椀البة وج椀ود عالق椀ة عكس椀یة ب椀ین ) X1(حیث عكست إشارة معلمة 
ذه الفت椀رة ول椀م یظھ椀ر ف椀ي إذ ظھرت معنویة ھ椀ذا المتغی椀ر ف椀ي ھ椀، ھذا المتغیر وبین حجم االئتمان الزراعي

س椀ینخفض حج椀م االئتم椀ان % ١حیث تشیر مرونة المعلم椀ة أن椀ھ بزی椀ادة س椀عر الفائ椀دة بمق椀دار ، الفترة السابقة
إذ أن椀椀ھ قب椀椀ل اإلص椀椀الح االقتص椀椀ادي ل椀椀م یك椀椀ن ل椀椀ھ ت椀椀أثیر بس椀椀بب ع椀椀زوف كثی椀椀ر م椀椀ن % ٦.٠٤الزراع椀椀ي بمق椀椀دار 
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وخاص椀ة ش椀مال ، رب椀ا هائ椀دة باعتب椀ارالمزارعین عن التعامل م椀ع المص椀ارف الزراعی椀ة لتح椀ریمھم لس椀عر الف
وبق椀椀ي العم椀椀ل بالنظ椀椀ام التقلی椀椀دي ألرب椀椀وي حت椀椀ى نھای椀椀ة ، الس椀椀ودان حی椀椀ث الغالبی椀椀ة العظم椀椀ى ھ椀椀م م椀椀ن المس椀椀لمین

إذ تم استخدام النظام اإلس椀المي ف椀ي ش椀مال الس椀ودان وبق椀ي العم椀ل بالنظ椀ام التقلی椀دي ف椀ي جن椀وب ، الثمانینات
أس椀椀عار الفائ椀椀دة لتص椀椀ل إل椀椀ى مس椀椀تویات مرتفع椀椀ة بس椀椀بب  وبالت椀椀الي ت椀椀م تحری椀椀ر، الس椀椀ودان حت椀椀ى الوق椀椀ت الحاض椀椀ر

وال椀椀椀ذي انعك椀椀椀س بش椀椀椀كل س椀椀椀لبي عل椀椀椀ى إقب椀椀椀ال ، سیاس椀椀椀ات اإلص椀椀椀الح وخاص椀椀椀ة بالنس椀椀椀بة للمص椀椀椀ارف التجاری椀椀椀ة
والذي یؤدي إلى انخف椀اض حج椀م الطل椀ب عل椀ى الق椀روض ، المزارعین على تلك المؤسسات المالیة التقلیدیة

س椀تثمار الزراع椀ي الس椀البة عكس椀ت العالق椀ة العكس椀یة حج椀م اال) X2(كذلك نج椀د أن إش椀ارة معلم椀ة .الزراعیة
وھ椀椀ذا مخ椀椀الف للمنط椀椀ق ، بعك椀椀س الفت椀椀رة الس椀椀ابقة، ب椀椀ین االس椀椀تثمار الزراع椀椀ي وب椀椀ین حج椀椀م االئتم椀椀ان الزراع椀椀ي

س椀椀ینخفض حج椀椀م % ١إذ تظھ椀椀ر مرون椀椀ة المعلم椀椀ة أن椀椀ھ إذ ازداد االس椀椀تثمار الزراع椀椀ي بمق椀椀دار ، االقتص椀椀ادي
عظ椀م االس椀تثمارات الزراعی椀ة ھ椀ي اس椀تثمارات أجنبی椀ة خاص椀ة إذ أن م، %١.٤٢االئتمان الزراعي بمقدار 

حی椀ث ، في القطاع الزراعي المروي مع استثمارات أقل في القطاع ألدیمي بس椀بب خط椀ورة االس椀تثمار فی椀ھ
ألن المس椀تثمر ذو ، أن معظم ھ椀ذه االس椀تثمارات ال تم椀ول م椀ن قب椀ل المؤسس椀ات المالی椀ة الزراعی椀ة الس椀ودانیة

، اس椀تثمارات عل椀ى أرض الس椀ودان م椀ن قب椀ل بع椀ض ال椀دول العربی椀ة واألجنبی椀ة ویوج椀د، مقدرة مالیة مرتفعة
الذي بزیادتھ سیؤثر سلبا على عم椀ل مؤسس椀ات االئتم椀ان الزراع椀ي وعل椀ى انخف椀اض الطل椀ب عل椀ى ق椀روض 

) X3(ل椀م تظھ椀ر معنوی椀ة  .عدد المستثمرین المحلیین لعدم مقدرتھم منافسة المستثمرین األجانب ضالنخفا
أي ان椀ھ ل椀م ، سعر الصرف المحلي في ھذه الفترة بعكس الفترة الس椀ابقة) X4(تصادي ودرجة االنفتاح االق

القیاس椀ي  ال椀رقم) X5(أما فیما یخ椀ص  .یكن لھما تأثیر یذكر في زیادة أو انخفاض حجم االئتمان الزراعي
ن حج椀م فقد أظھرت إشارة معلمتھ الموجبة العالقة الطردیة بین ھذا المتغی椀ر وب椀ی، ألسعار الناتج الزراعي

أن椀ھ إذا ازداد  معلمتھحیث تشیر مرونة ، بعكس العالقة التي ظھرت في الفترة السابقة، االئتمان الزراعي
إذ انھ في ھ椀ذه الفت椀رة ت椀م تحری椀ر األس椀عار ، % ٤.٣٧سیزداد حجم االئتمان الزراعي بمقدار % ١بمقدار 

ف椀رض الرس椀وم والض椀رائب عل椀ى للسلع الزراعیة لتصل إلى مستویات مرتفعة خاصة للسلع الغذائی椀ة بع椀د 
وبسبب سیاسات اإلصالح االقتص椀ادي الت椀ي ت椀دعو ، سلسلة التسویق للسلع الزراعیة وارتفاع تكالیف النقل

وبالت椀椀الي ف椀椀ان الرتف椀椀اع ، إل椀椀ى تحری椀椀ر األس椀椀عار ولتتح椀椀دد عل椀椀ى وف椀椀ق آلی椀椀ات الس椀椀وق بعی椀椀دا ع椀椀ن ت椀椀دخل الدول椀椀ة
椀ارف األسعار األثر المشجع لزیادة اإلنتاج وبذلك ارتفاع نس椀ع المص椀املین م椀زراعیین المتع椀ین ال椀بة المنتج

، ب椀椀األخص بع椀椀د اس椀椀تخدام النظ椀椀ام اإلس椀椀المي م椀椀ن قب椀椀ل ع椀椀دد م椀椀ن المؤسس椀椀ات المالی椀椀ة الزراعی椀椀ة، الزراعی椀椀ة
وبالتالي ازداد إقبال المزارعین للحص椀ول عل椀ى الق椀روض الزراعی椀ة مم椀ا ، كالمصرف الزراعي السوداني

حجم الدعم الحكومي للقطاع الزراع椀ي فق椀د ) X6(فیما یخص و.یؤدي إلى ارتفاع حجم االئتمان الزراعي
إذ ، أشارت معلمتھ الموجبة وجود عالقة ایجابیة بینھ وبین حجم االئتمان الزراع椀ي بعك椀س الفت椀رة الس椀ابقة

س椀椀یزداد حج椀椀م االئتم椀椀ان الزراع椀椀ي بمق椀椀دار % ١تظھ椀椀ر مرون椀椀ة المعلم椀椀ة أن椀椀ھ بزی椀椀ادة حج椀椀م ال椀椀دعم بمق椀椀دار 
٠.٨٣% ،椀椀ذه الفت椀椀ي ھ椀椀ھ ف椀椀ى إذ أن椀椀غارھم عل椀椀ة ص椀椀زراعیین وخاص椀椀ین ال椀椀ل المنتج椀椀ن قب椀椀ال م椀椀اك إقب椀椀رة ھن

حی椀椀ث أن دع椀椀م ، المص椀椀ارف الزراعی椀椀ة لتحس椀椀ن أداء تل椀椀ك المؤسس椀椀ات ولحاج椀椀ة الم椀椀زارعین لھ椀椀ا ولخ椀椀دماتھا
إذ أن نس椀بة كبی椀رة م椀ن ، المدخالت أو المخرجات لھ ت椀أثیر مباش椀ر ف椀ي توج椀ھ الم椀زارع عل椀ى زی椀ادة إنتاج椀ھ

إذ ، ن صغار المزارعین وھم بحاجة ماسة للدعم المقدم لھ椀م م椀ن قب椀ل الدول椀ةالمزارعین في السودان ھم م
وبالت椀الي زی椀ادة ح椀اجتھم ل椀رؤوس األم椀وال ال椀ذي ی椀ؤدي إل椀ى ، إن ھذا األمر سیشجعھم عل椀ى زی椀ادة إنت椀اجھم

إقبالھم على المؤسسات المالیة الزراعیة خاصة بعد انتشار النظام المصرفي اإلسالمي واتجاه الكثیر م椀ن 
ارعین ممن كانوا یعزفون عن التعامل مع تلك المؤسسات للطلب عل椀ى قروض椀ھا بالص椀یغ اإلس椀المیة المز

ك椀椀ذلك م椀椀ا یخ椀椀ص .وبالت椀椀الي س椀椀یزداد حج椀椀م االئتم椀椀ان الزراع椀椀ي الممن椀椀وح م椀椀ن الجھ椀椀از المص椀椀رفي الزراع椀椀ي، 
)X7 ( م椀ین حج椀خم وب椀ین التض椀ة ب椀ة طردی椀ود عالق椀معدل التضخم فان إشارة معلمتھ الموجبة أظھرت وج

حی椀ث تعن椀ي مرون椀ة المعلم椀ة أن椀ھ إذا ازداد مع椀دل ، ئتمان الزراعي في ھ椀ذه الفت椀رة بعك椀س الفت椀رة الس椀ابقةاال
ویمك椀ن تفس椀یر ھ椀ذه العالق椀ة م椀ن ، % ٠.٥٢سیزداد حجم االئتم椀ان الزراع椀ي بمق椀دار % ١التضخم بمقدار 

ك وأص椀حاب وخاص椀ة كب椀ار الم椀ال نخالل معرفة تصرفات المزارعین إذ أن椀ھ بمعرف椀ة المنتج椀ین ال椀زراعیی
معدالت التضخم فھذا سیشجعھم على اإلقب椀ال عل椀ى الق椀روض الزراعی椀ة خاص椀ة الق椀روض  عالخبرة بارتفا

إذ أن ، القیم椀ة الحقیق椀ة للق椀روض المص椀روفة لھ椀م مس椀تقبال ضالمتوسطة والطویلة األج椀ل لمع椀رفتھم بانخف椀ا
س椀椀تثمرت ف椀椀ي التض椀椀خم النق椀椀دي ھ椀椀و ف椀椀ي ص椀椀الح فئ椀椀ة المقترض椀椀ین ال椀椀ذین یفت椀椀رض أن تك椀椀ون قروض椀椀ھم ق椀椀د ا

كم椀椀ا ت椀椀زداد عائ椀椀داتھم أیض椀椀ا نتیج椀椀ة ارتف椀椀اع ، موج椀椀ودات رأس椀椀مالیة ت椀椀زداد قیمتھ椀椀ا الس椀椀وقیة بوج椀椀ود التض椀椀خم
ولك椀椀ن بالمقاب椀椀ل س椀椀یؤثر التض椀椀خم ، وھ椀椀ذا ب椀椀دوره یحس椀椀ن المق椀椀درة التس椀椀دیدیة للمقترض椀椀ین، مس椀椀توى األس椀椀عار
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ات أخ椀ذ باالرتف椀اع لیص椀ل إذ أن التض椀خم ف椀ي فت椀رة التس椀عین، النقدي على عمل المؤسسات المالیة الزراعیة
إلى مستویات مرتفعة على الرغم من أن سیاسات اإلصالح تدعو إلى تخفیض معدالت التضخم من أج椀ل 

ولكن لم تظھر تلك النتائج إلى عل椀ى الم椀دى ، تحسین األوضاع االقتصادیة المشوھة بسبب مشكلة التضخم
حج椀م الض椀رائب ) X8(كم椀ا أن . ديانخفض معدل التضخم إلى رقم أحا ٢٠٠٠الطویل حیث أنھ بعد عام 

ول椀م ، على القطاع الزراعي أظھرت إشارة معلمتھا الموجبة العالقة الطردیة بینھ椀ا وب椀ین المتغی椀ر المعتم椀د
س椀یزداد % ١إذ تشیر مرونة المعلمة أنھ إذا ازدادت الضرائب بمق椀دار ، تظھر معنویتھا في الفترة السابقة

وھ椀ذه تع椀د م椀ن النت椀ائج المرافق椀ة لسیاس椀ات اإلص椀الح ، %٠.٩٩تبعا لذلك حجم االئتم椀ان الزراع椀ي بمق椀دار 
حیث یتم زیادة حجم الضرائب المفروضة على المنتجین والمستثمرین في القط椀اع الزراع椀ي ، االقتصادي

وفي جمیع القطاعات األخ椀رى ف椀ي البل椀د م椀ن أج椀ل زی椀ادة اإلی椀رادات العام椀ة للدول椀ة لت椀وازن النفق椀ات العام椀ة 
椀椀ز ف椀椀یض العج椀椀الي تخف椀椀دفوعاتوبالت椀椀زان الم椀椀ل ، ي می椀椀ى كاھ椀椀افي عل椀椀بء إض椀椀تمثل ع椀椀رائب س椀椀ذه الض椀椀وھ

بالمقاب椀椀ل ف椀椀ان القط椀椀اع الزراع椀椀ي الس椀椀وداني یعتب椀椀ر م椀椀ن أكب椀椀ر ، الم椀椀زارع م椀椀ن خ椀椀الل زی椀椀ادة تك椀椀الیف إنتاج椀椀ھ
وھ椀م یعتم椀دون ، العظم椀ى للس椀كان ةوأن العاملین فیھ والمنتمین إلیھ یمثلون الغالبی椀، القطاعات في السودان

وبالت椀الي فان椀ھ وحت椀ى بزی椀ادة الض椀رائب المفروض椀ة عل椀یھم ، كس椀ب رزقھ椀م م椀ن الزراع椀ةاعتماد كل椀ي عل椀ى 
وھ椀椀ذا األم椀椀ر س椀椀یزید ح椀椀اجتھم ، س椀椀یبقون مس椀椀تمرون ف椀椀ي إنت椀椀اجھم لع椀椀دم وج椀椀ود مص椀椀در أخ椀椀ر یعتم椀椀دون علی椀椀ھ

وھذا یؤدي إلى زی椀ادة ، من أجل مواصلة إنتاجھم ودفع ما مستحق علیھم من ضرائب للقروض الزراعیة
  .بالتالي تزاید حجم االئتمان الزراعيطلبھم للقروض و

ت椀م إج椀راء االختب椀ارات  ولدى تق椀دیر نت椀ائج التحلی椀ل للنم椀وذج الكم椀ي لقیم椀ة الن椀اتج الزراع椀ي ف椀ي الس椀ودان   
اإلحص椀椀ائیة والقیاس椀椀یة وظھ椀椀ر م椀椀ن خاللھ椀椀ا أن الدال椀椀ة نص椀椀ف اللوغارتمی椀椀ة مثل椀椀ت أفض椀椀ل توفی椀椀ق عل椀椀ى وف椀椀ق 

  :المعادلة اآلتیة 
Yp = -31.495 + 900.72 log Y^ 
T   =  (-0.11)        (2.81)  
R² = 37.8 %            R-² = 33 %             F = 7.9             D.W = 1.25  

حجم االئتمان الزراع椀ي المق椀در م椀ن خ椀الل (^Y) وتأكد من خالل المعادلة أعاله معنویة المتغیر المستقل 
م椀椀ن التغی椀椀رات الت椀椀ي أح椀椀دثھا المتغی椀椀ر  %٣٧.٨وأمك椀椀ن تفس椀椀یر ، )٠.٠٥(تح椀椀ت مس椀椀توى معنوی椀椀ة  Tاختب椀椀ار 

فھ椀椀ي لعوام椀椀ل م椀椀ن % ٦٢.٢وتبق椀椀ى نس椀椀بة ، R²المس椀椀تقل عل椀椀ى المتغی椀椀ر المعتم椀椀د م椀椀ن خ椀椀الل معام椀椀ل التحدی椀椀د 
إل椀ى  Fوق椀د أش椀ار اختب椀ار ، خارج النموذج لم تخضع للقیاس وھي تقع تح椀ت م椀ا یس椀مى المتغی椀ر العش椀وائي

ض椀من منطق椀ة ع椀دم التأك椀د وھ椀ي  ١.٢٥ت قیمتھ فقد وقع D.Wأما فیما یخص اختبار ، معنویة الدالة ككل
أما إشارة معلمة حج椀م االئتم椀ان الزراع椀ي المق椀در .قریبة من منطقة القبول بعدم وجود مشكلة ارتباط ذاتي

حی椀ث تظھ椀ر مرون椀ة المعلم椀ة أن椀ھ ، الموجبة فقد أثبتت وجود عالقة طردیة بینھ وبین قیمة الناتج الزراع椀ي
椀ي بمق椀دار % ١دار بزیادة حجم االئتمان الزراع椀ي بمق椀اتج الزراع椀ة الن椀زداد قیم椀ي ، %١.٤١ی椀ر ف椀إذ یظھ

ھذه الفترة ارتفاع في مرونة حجم االئتمان الزراعي مم椀ا یعن椀ي زی椀ادة ت椀أثیر الق椀روض الزراعی椀ة المقدم椀ة 
من قبل المؤسسات المالیة الزراعیة في حجم اإلنتاج الزراعي بشكل واضح وزیادة مساھمتھ في تحس椀ین 

حی椀椀ث یتب椀椀ین ف椀椀ي ھ椀椀ذه الفت椀椀رة زی椀椀ادة ف椀椀ي إقب椀椀ال الم椀椀زارعین عل椀椀ى المص椀椀ارف ، الس椀椀ودانيأوض椀椀اع االقتص椀椀اد 
وان ك椀ان ال یص椀ل إل椀ى م椀ا مطل椀وب م椀ن قب椀ل ، الزراعیة وكذلك تزاید في حجم القروض المقدمة من قبلھ椀ا

إال أن ل椀ھ ، %٠.٣حیث أن نس椀بة الق椀روض الزراعی椀ة للن椀اتج المحل椀ي اإلجم椀الي ال تزی椀د ع椀ن ، المزارعین
خاص椀ة بع椀د ت椀أثیر سیاس椀ات اإلص椀الح االقتص椀ادي والت椀ي ل椀م ، ضل في تزاید قیمة الن椀اتج الزراع椀يتأثیر أف

، وان كانت في بعض األحی椀ان ف椀ي غی椀ر ص椀الح الم椀زارع، تظھر نتائجھا االیجابیة إال على المدى الطویل
ع椀ي كما أن لدخول النظام اإلسالمي بالصیغ اإلس椀المیة عل椀ى بع椀ض المؤسس椀ات المالی椀ة كالمص椀رف الزرا

السوداني كان لھ األثر في زیادة إقبال المزارعین وخاصة صغارھم على تلك المؤسسات وال椀ذي انعك椀س 
  .ایجابیا في تحسین أداء القطاع الزراعي وارتفاع قیمة الناتج الزراعي

إن لسیاس椀ة اإلص椀الح االقتص椀ادي آث椀ار س椀لبیة عل椀ى ومن أھم االس椀تنتاجات الت椀ي توص椀ل إلیھ椀ا البح椀ث ھ椀ي 
م椀ن خ椀الل قی椀اس ت椀أثیر المتغی椀رات المس椀تقلة عل椀ى ، مقترض على الم椀دى القص椀یر والمتوس椀ط المقرض وال

بس椀椀椀بب بع椀椀椀ض السیاس椀椀椀ات التقش椀椀椀فیة م椀椀椀ن خ椀椀椀الل خف椀椀椀ض اإلنف椀椀椀اق الع椀椀椀ام لمعالج椀椀椀ة می椀椀椀زان المتغی椀椀椀ر المعتم椀椀椀د 
ل椀椀بعض  ةم椀椀ن خ椀椀الل التغی椀椀رات الھیكلی椀椀، وال تظھ椀椀ر النت椀椀ائج االیجابی椀椀ة إال عل椀椀ى الم椀椀دى الطوی椀椀ل، الم椀椀دفوعات

ات ومن ضمنھا المؤسسات المالیة الزراعیة من خالل حمایتھا من ت椀دخالت الدول椀ة ف椀ي قراراتھ椀ا المؤسس
لحج椀椀م االئتم椀椀ان الزراع椀椀ي  كم椀椀ا أن .وسیاس椀椀اتھا االئتمانی椀椀ة وتش椀椀جیع المؤسس椀椀ات المالی椀椀ة الزراعی椀椀ة الخاص椀椀ة
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ع الزراع椀ي المقدم من الجھاز المصرفي الزراعي ف椀ي دول العین椀ة األث椀ر االیج椀ابي ف椀ي تحس椀ین أداء القط椀ا
حی椀椀ث ظھ椀椀ر للق椀椀روض الزراعی椀椀ة األث椀椀ر ، خاص椀椀ة بع椀椀د اإلص椀椀الح االقتص椀椀ادي، ورف椀椀ع قیم椀椀ة الن椀椀اتج الزراع椀椀ي

إعط椀椀اء المؤسس椀椀ات المالی椀椀ة  وم椀椀ن أھ椀椀م م椀ا یوص椀椀ي ب椀椀ھ البح椀椀ث ھ椀و .األكب椀ر ف椀椀ي تزای椀椀د قیم椀椀ة الن椀اتج الزراع椀椀ي
ف椀ي معالج椀ة أوض椀اعھا الزراعیة ومن ضمنھا المصارف الزراعیة مزید من االستقاللیة المالیة واإلداریة 

والعم椀ل وف椀ق ق椀وى الس椀وق ف椀ي ظ椀روف ، في ضوء المستجدات الحدیث椀ة وض椀من السیاس椀ات العام椀ة للدول椀ة
بحیث تضطر تلك المؤسسات إلى اعتم椀اد مب椀دأ الكف椀اءة االقتص椀ادیة ف椀ي عملھ椀ا وھ椀ذا بح椀د ، منافسة صحیة

م椀ن  االح االقتصادي لما لھاإلص ھمیة أكبر لسیاساتإعطاء أ مع، ذاتھ سیؤدي إلى تحسن مستوى أداءھا
أثر على االئتمان الزراعي الذي ل椀ھ دور كبی椀ر وفع椀ال ف椀ي زی椀ادة اإلنت椀اج الزراع椀ي وتحس椀ین أداء القط椀اع 
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ECONOMIC REFORM POLICIES AND THEIR IMPACT ON CREDIT 
AND AGRICULTURAL  OUTPUT  IN SELECTED ARAB STATES  

   
  
  
  
  
  

    ABSTRACT  
         This research aims studying and measuring the impact of economic 
reform policies on credit and agricultural output in selected Arab states, 
adopted these policies (Saudi Arabia, Egypt and Sudan), in order to prove the 
hypothesis of the research that included distinctness that economic reform 
policies have economic impacts on agricultural credit size  and agricultural 
output of the sample states. The research depends upon the descriptive 
approach and quantitative analysis using multi-Regression Analysis, and 
research contains a time series for ( 33 ) years (1975-2007) using an approach ( 
Before – After ) to comparing tow periods to evaluate these policies by using 
least squares method, to know the impact of independent economic changes for 
the policies of economic reform programs upon the dependent change ( the size 
of agricultural credit ). Then to measure                    the estimated agricultural 
credit size of the first example in agricultural output value by using two stage 
least squares method in order to get the most accurate consequences. One of the 
most important conclusions is that the economic reform policy has negative 
effects on farmers and agricultural financial establishments in short term. The 
positive results do not appear except on long term through improvement 
performance agricultural banks and the rise of agricultural produce value.          
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