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أثر الفائض االقتصادي الزراعي في النمو الزراعي في بلدان عربیة منتخبة ذات سیاسات تحرر وتحكم 
 اقتصادي

  آالء محمد عبد هللا
  العراق –جامعة الموصل / كلیة الزراعة والغابات / راعي قسم االقتصاد الز

  
  الخالصة

أولى البحث االھتمام المتزاید بموضوع الفائض االقتصادي الزراعي بوصفھ احد مكونات النمو          
الزراعي وآلیاتھ وخاصة في البلدان النامیة ومنھا العربیة ،وان سلوكیة ھذا المتغیر سواء في البلدان ذات 

اسات التحكم أو التحرر االقتصادي سیعطي مؤشرا اقتصادیا مھما عن اتجاه التنمیة فیھا لذلك استھدف سی
البحث دراسة أثر المتغیرات التي یمكن أن تعظم قیمة الفائض الزراعي لمعالجة العدید من مؤشرات تنمیة 

ھا الفائض االقتصادي الزراعي اقتصادیات ومتضمنات ھذه البلدان ،ومن ثم تقدیر اآلثار التي یمكن أن یحدث
في معدل النمو الزراعي لبلدان سیاسات التحرر والتحكم االقتصادي التي تم اختیارھا لسلسلة زمنیة للمدة 

من خالل الدراسة تم التوصل إلى نتیجة مفادھا أن أوضاع الزراعة في البلدان العربیة . ٢٠٠٢-١٩٨٠
حكم اقتصادي یقترب جزء كبیر منھا من زراعات االكتفاء المدروسة سواء كانت بلدان سیاسات تحرر أو ت

الذاتي ،وذلك لصغر المزارع وتناثرھا ،مما یخفض من الفائض الزراعي المحتسب كما أن الزراعة 
التقلیدیة تعمل على تخفیض نصیب راس المال مما یترتب علیھ تدني مدخرات المزارع ذات الفائض 

یستأثر بجزء كبیر منھ ،وال یعني ذلك أن العمل ذو كفاءة عالیة إنما  ،وبمعنى أخر فان عائد العمل عالواس
تزاید حصة أجور العمل عند مستویات إنتاجیة تقترب من الصفر مما یؤدي إلى تسرب الفائض االقتصادي 
بعیدا عن مساعي النمو الزراعي ،فضال عن أن جزءا من نفقات االستھالك العام یعتمد على أوضاع 

  .ر الفائض المذكو
  

  المقدمة
في بدیھات علم االقتصاد ثمة روابط منطقیة تؤشر أن التنمیة االقتصادیة ال یمكن أن تتحقق على          

وفق غایتھا المنشودة ما لم یحصل تراكم أو تكوین رأسمالي یمثل اإلضافة الفعلیة إلى الطاقة اإلنتاجیة 
ھ بصافي االستثمار الفعلي ،وان تمویل ذلك االستثمار وخزینھا القائم في االقتصاد الوطني وھو ما یعبر عن

جاءت أھمیة .یعتمد على حجم الفائض االقتصادي الذي یتم اقتطاعھ من الناتج المحلي اإلجمالي سنویا 
البحث أن للفائض االقتصادي الزراعي لھ دور ھام في إمكانیات النمو الزراعي وخاصة في البلدان النامیة 

تعاني ھذه البلدان من مشكلة وجود فجوة بین الفائض االقتصادي الفعلي ونظیره ومنھا العربیة ،إذ 
االحتمالي الناشئ من تسرب جزء من ھذه القیمة في قنوات اإلسراف المختلفة مما أدى إلى تزاید فجوة 

ئض الموارد الداخلیة واتساعھا ،لذلك استھدف البحث دراسة أثر المتغیرات التي یمكن أن تعظم قیمة الفا
الزراعي لمعالجة العدید من مؤشرات تنمیة اقتصادیات ومتضمنات البلدان المدروسة ،ومن ثم تقدیر اآلثار 

تقلیص (التي یمكن أن یحدثھا الفائض االقتصادي الزراعي في معدل النمو الزراعي لبلدان سیاسات التحرر 
االقتصادي )حجم القطاع العام كبیر(كم والتح) القطاع العام إلى حدوده الدنیا ،وتحویلھ إلى القطاع الخاص

أفترض البحث أن تأثیر الفائض الزراعي في معدل النمو الزراعي متواضع نتیجة تسرب ھذا الفائض .
مفھوم الفائض االقتصادي بصورة واضحة ) ١٩٦٢(       Baranتناول .بعیدا عن مساعي النمو المذكور 

على المستوى الكلي ،إذ یرى أن أول متطلبات التنمیة " نظریة الفائض االقتصادي"ومحددة في نظریتھ 
االقتصادیة ھو تعبئة ھذا الفائض ،وان معدل التنمیة واتجاھھا في بلد ما في مدة زمنیة معینة تتوقف على 

فان األسباب التي تدعو لدراسة الفائض ) ١٩٦٦(ومن وجھة نظر بتلھایم .حجم الفائض وأسلوب استخدامھ 
تقلة ھي متعددة عملیة ونظریة ،وحاول تقدیر حجم بعض صور الفائض االقتصادي االقتصادي دراسة مس

أن حجم الفائض یعد ) ١٩٧١(        Sweezyالھندي من الدخل الزراعي في شكلھ النقدي ،كما اثبت 

٢٠٠٦/ ١/ ٤وقبولھ    ٢٠٠٥/  ١٠/ ١٠تاریخ تسلم البحث   
 



 مقیاسا لإلنتاجیة والثروة ولمدى الحریة التي یتمتع بھا المجتمـع لتحقیق أیة أھداف یحـددھا لنفسھ ،وقدم
  - ١٩٢٩حسابات منھجیة للفائض وعناصره األساسیة في الوالیات المتحدة للمدة 
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في دراستھ للفائض في ) ١٩٧٤(باالعتماد على حسابات الدخل القومي ،في حین توصل النجار  ١٩٦٣
إلى أن تعبئة الجزء األكبر من الفائض  ١٩٧٢-١٩٦٦القطاعین الزراعي والصناعي المصري للمدة 

أن أشكال الفائض االقتصادي ) ١٩٧٥(الزراعي یتم أساسا من جانب صغار الفالحین ،ویرى أمین 
راطھا في المنظومة الرأسمالیة وطرائق استعمالھ تتوقف على طبیعیة تشكیالت األطراف وعلى أولیات انخ

،إذ شكل ثلث الدخل الوطني المصري  ١٩٥٣-١٩٣٩العالمیة ،وقام بقیاس الفائض االقتصادي لمصر للمدة 
الستخدامات الفائض انھ إذا ما أرید للناتج القومي أن یتزاید بشكل ) ١٩٨١(،كما أتضح من تحلیل التمیمي 

ي مقدار الفائض الالزم استخدامھ لجعل ھذا الناتج یتزاید بمعدل منتظم فال بد أن یكون ھناك تخطیط یتحكم ف
أن من أھم أسباب نجاح التنمیة ھي بالترتیب ) ١٩٨٣( World Bankمن دراسة لـ واستنتج معین  ،

رفع معدالت  إلى أصالالمعدالت العالیة للفائض االقتصادي التي تعود وتكوین رأس المال البشري :
أن معوقات ) ١٩٩٢( Randersو Meadowsكل من  ،ویؤكد ع الدخل القومياالستثمار وعدالة توزی

وقیود تكوین الفائض االقتصادي في االقتصادیات النامیة تكمن في االنفاقات الترفیھیة واإلسراف في 
اإلنفاق التبذیري غیر الضروري وفي تحویل الفائض االقتصادي القابل لالستثمار إلى المستثمرین األجانب 

الحیوي الناجح  ومن األسباب األساسیة لألنموذج. عباء الدیون الخارجیة وتكالیف اإلنفاق الحمائي،وفي أ
في دول شرق آسیا خالل الثمانینیات المستوى العالي للفائض االقتصادي ) ١٩٩٣(حسب دراسة كیندي 

وأشار .بیة الكمالیة وعلى استیراد البضائع األجنوالتنظیمات المرتبطة بانتقال رؤوس األموال إلى الخارج 
أنھا قد حدثت نتیجة  إلىاالتجاھات المبكرة للنمو الصناعي في بریطانیا وفرنسا ،إلى أن ) ٢٠٠٣(النجفي 

النشاط الصناعي ،فضال عن أن معدل التبادل  إلىأو ضرائب  إیجاراتانتقال الفائض الزراعي في صورة 
في نشأتھ المبكرة أو خالل ) سابقا(حاد السوفیتي التجاري كان في غیر صالح ھذه الزراعات ولم یكن االت

   . الحربین العالمیتین مختلفا في نمط العالقة بین القطاع الزراعي والقطاعات األخرى
  

  مواد البحث وطرائقھ
األول أسلوب الدراسة المكتبیة إذ اعتمد البحث على المنھج :استخدم البحث أسلوبین للدراسة ھما          

وتم استقراء الفائض االقتصادي بھدف وصف الوضع القائم وتحلیلھ من خالل الرجوع إلى االستقرائي ،
الدراسات المكتبیة والبحوث والدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع البحث بھدف اإلفادة مما وصلت إلیھ 

راعي باالعتماد والثاني أسلوب الدراسة التطبیقیة من خالل بناء أنموذج للفائض االقتصادي الز.من نتائج 
على المنھج االقتصادي الكمي ،وشخصت العوامل المؤثرة فیھ التي تقترحھا النظریة االقتصادیة واخذ 

  :األنموذج الصیغ التالیة 
Y = B0 + B1 X1 + B2 X2 + B3 X3 + B4 X4 + B5 X5 + B6 X6 + B7 X7  
     + B8 X8 +B9 X9 + B10 X10 + B11 X11 + Ui 
G = B0 + B12 Ŷ + Ui 

الذي تĖم التعبیĖر عنĖھ  مؤشر الفائض االقتصادي الزراعيللمعادلة األولى  Yإذ یمثل المتغیر المعتمد          
فیعبĖر عĖن معĖدل  Gبنسبة الفائض الزراعي إلى إجمالي الناتج المحلي ،أما المتغیĖر المعتمĖد للمعادلĖة الثانیĖة 

االنفتĖĖاح (فĖĖي حĖĖین تمثلĖĖت المتغیĖĖرات المفسĖĖرة بĖĖـ.نمĖĖو النĖĖاتج الزراعĖĖي السĖĖنوي إلĖĖى إجمĖĖالي النĖĖاتج المحلĖĖي 
 G.D.P/نسبة النفقات الحكومیة، G.D.P (X2)/،نسبة إجمالي تكوین راس المال الثابت  (X1)االقتصادي 

(X3)  يĖنسبة إجمالي االستثمار األجنب،/G.D.P (X4) ،بة اĖةنسĖدخرات المحلیĖالي المĖجم/G.D.P (X5) 
ھكتĖĖĖار /كغĖĖم١٠٠التقانĖĖة البایولوجیĖĖة ، G.D.P (X7)/ات الضĖĖریبیةنسĖĖبة اإلیĖĖراد، (X6)معĖĖدل التضĖĖخم ،

(X8) ة ،اĖĖة المیكانیكیĖĖلتقان(X9) ،تھالكĖĖالي االسĖĖبة إجمĖĖنس/G.D.P (X10)  زراعیینĖĖكان الĖĖالس(X11) (
یعبر عن المتغیĖر  Uiمعامالت المتغیرات و Biالحد المطلق أما  B0الفائض االقتصادي المقدر و Ŷ،ویمثل 

بلورة ھذه المتغیرات في صیغ كمیة لكي یمكن قیاسھا من البیانات المتوفرة فĖي المجموعĖة وتمت .العشوائي 



فضال عن التقریر ) ٢٠٠٣(وإحصائیات البنك الدولي ) ٢٠٠٣-١٩٨٠(اإلحصائیة لمنظمة الغذاء والزراعة 
القیاسĖĖي ،ثĖĖم تĖĖم تقĖĖدیر األنمĖĖوذج باسĖĖتخدام أسĖĖالیب االقتصĖĖاد ) ٢٠٠٣-١٩٨٠(االقتصĖĖادي العربĖĖي الموحĖĖد  

  وبسبب وجود تأثیر ذي اتجاھین في 
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الدالĖة ،فĖأن العالقĖة ھĖذه ذات التحدیĖد اآلنĖي الموصĖوف تسĖتوجب اسĖتخدام طریقĖة المربعĖات الصĖغرى ذات 

 Johnston(السĖĖتبعاد التحیĖĖز المحتمĖĖل فĖĖي المعادلĖĖة اآلنیĖĖة كلمĖĖا كĖĖان ذلĖĖك ممكنĖĖا  (.2S.L.S) حلتینالمĖĖر
،محاولĖĖة ) البیانĖĖات والتحلیĖĖل تĖĖم باألسĖĖعار الثابتĖĖة( (Statistic version 0.5)ووفĖĖق برنĖĖامج ) ١٩٨٤،

ئض فĖĖي الفĖĖائض التوصĖĖل إلĖĖى اسĖĖتنتاجات كمیĖĖة مھمĖĖة لتĖĖأثیر كĖĖل مĖĖن المتغیĖĖرات االقتصĖĖادیة المكونĖĖة للفĖĖا
بلدان سیاسات التحرر (الزراعي ،واثر ھذا األخیر في معدل النمو الزراعي في كل من المجموعتین الدولیة 

،واشĖتملت  ٢٠٠٢-١٩٨٠التĖي تĖم اختیارھĖا وفĖق ھĖذه السیاسĖات لسلسĖلة زمنیĖة للمĖدة ) والتحكم االقتصĖادي
أمĖا مجموعĖة ) مصĖر وتĖونس والمغĖرب( على ثالث بلدان لكل مجموعة المجموعة األولى تمثلت في كل من

  ) .سوریا والجزائر ولیبیا(بلدان سیاسات التحكم فھي 
  

  النتائج والمناقشة
نتائج تقدیر المتغیرات المؤثرة في نسبة الفائض االقتصادي الزراعي إلى إجمالي الناتج المحلي :أوال 

 )المرحلة األولى( .2S.L.Sبطریقة 
  حرر أنموذجاالتحلیل الكمي لدول سیاسات الت .١
 نسبة الفائضفي  (X1,X2,X3,------X11)من اجل تحدید اثر المتغیرات المفسرة :مصر  ·

الذي یمثل المتغیر المعتمد ،تم اختبار عدة صیغ للتقدیر  (Y) االقتصادي الزراعي إلى إجمالي الناتج المحلي
لعالقة المذكورة آنفا أفضل ،وكانت الصیغة الخطیة قد مثلت ا) الخطیة واللوغارتمیة ونصف اللوغارتمیة

 :من بقیة الصیغ األخرى ،وأخذت شكل العالقة اآلتیة 
Y = 33.5 + 0.398 X4 + 0.647 X8 – 0.250 X10                                   ١(المعادلة(  
t*= (14.3)    (2.47)         (2.84)          (-8.77) 

2R - = 88.1% 
D.W = 2.08               F=25.05 

  :إذ أن 
      Y  = نسبة الفائض االقتصادي الزراعي/G.D.P   

     X4 = نسبة إجمالي االستثمار األجنبي/G.D.P   
     X8  = ھكتار/كغم١٠٠التقانة البایولوجیة  
    X10  =إجمالي االستھالك نسبة/G.D.P  
2Rمة معامل التحدید المعدل من نتائج التقدیر الموضحة آنفا تشیر قی          التي تعكس القدرة التفسیریة  -

 (Y)من التغیرات الحاصلة في نسبة الفائض الزراعي إلى إجمالي الناتج المحلي %) ٨٨(لألنموذج إلى أن 
التغیرات من ھذه ) ٠0١٢(وان .تفسر بوساطة القیم التي تمثلھا المتغیرات المفسرة المقدرة في األنموذج 

األنموذج المقدر ،أو قد تكون نوعیة تقع ضمن مفھوم المتغیر  اتفسر بوساطة عوامل أخرى ال یتضمنھ
ونظم تملك الفائض االقتصادي فضال عن  العشوائي ،منھا طبیعة العالقات االقتصادیة واالجتماعیة السائدة

یرات المفسرة في تفسیر التغیرات الحاصلة وعند اختبار مدى قابلیة المتغ.ھیكل الترتیبات المؤسسیة القائمة 
 ةقد فاقت قیمة نظیرتھا الجدولی (X10 ,X8 ,X4)المحسوبة لكل من  *tتبین أن قیمة ،في المتغیر المعتمد 

مما یدل على وجود عالقة دالیة مؤكدة بین المتغیرات المفسرة والمتغیر ،) ٠0٠٥(عند مستوى معنویة    
ولم تظھر معنویة بقیة متغیرات األنموذج ،ن الصفر وتساوي القیمة المقدرة وان قیمتھا تختلف ع،المعتمد 

،إذ أوضحت نتائج التقدیر أن األنموذج الكلي اخذ المقدر لعدم مقدرتھا على اجتیاز االختبارات اإلحصائیة 
  :الصیغة اآلتیة 

Y = 41.5 + 0.39 X1 – 0.02 X2 + 0.338 X3 + 0.259 X4 + 0.021 X6 -0.087 X7 



t*= (2.08)  (0.19)        (-0.30)       (1.72)        (1.05)           (0.71)        (-0.82) 
 
     + 0.301 X8 – 0.002 X9 -0.156 X10 – 0.616 X11 
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         (0.65)          (-0.12)       (-0.92)          (-0.91) 
2R - = 88.4%          F = 17.7          D.W = 2.10 

،وھذا دلیل على افتقاد االرتباط الذاتي بین متغیرات ) ٢0٠٨(المحسوبة  (D.W)كما بلغت قیمة          
  .وكشف اختبار كالین عدم وجود مشكلة ارتباط خطي متعدد بین المتغیرات المفسرة األنموذج العشوائیة ،

كانت  (X4)یتضح أن أھمیة نسبة إجمالي االستثمار األجنبي إلى إجمالي الناتج المحلي ) ١(من المعادلة 
الزراعي إلى ایجابیة ،ومن ثم فان زیادة مقدارھا وحدة واحدة في ھذه النسبة ستؤدي إلى زیادة نسبة الفائض 

تحتسب %) (٠0٤٦٦(وحدة مع ثبات المتغیرات األخرى وبمرونة ) ٠0٣٩٨(إجمالي الناتج المحلي بمقدار 
Y/ X=المرونة الدالة الخطیة حسب الصیغة اآلتیة  Bi.  ( جاءت ھذه النتیجة متفقة مع المنطق،

التقریر االقتصادي % (٩٥،إذ أن الزراعة في مصر ھي أروائیة مؤكدة بنسبة االقتصادي والواقع العملي 
قلیلة المخاطرة مقارنة (،بالتالي تعمل على جذب االستثمار األجنبي نحوھا ) ٢٠٠٤العربي الموحد ،
وحدة وباستجابة ) ٠0٦٤٧(كما وجد أن ھناك عالقة طردیة بمعامل تأثیر مقداره ) .بالزراعة الدیمیة

على نسبة الفائض الزراعي ،إذ أن التسارع باستخدام نتائج  (X8)ألثر التقانة البایولوجیة  %)٠0٣١٧(
التقدم العلمي في مجاالت اإلنتاج الزراعي سوف یزید من حجم الفائض الزراعي والمرجعیة النظریة لذلك 

 Economic of Scaleأن انخفاض متوسط تكالیف الوحدات المنتجة مرتبط إلى حد ما باقتصادیات الحجم 
وتزاید مؤشرات استخدام التقنیة البایولوجیة ) .٢٠٠١النجفي ،(التي تعد أھم معطیات االستخدام التكنولوجي 

في ھذا البلد سوف یؤثر في الزراعة باتجاه تزاید كفاءة الموارد التي تعد مصدر من مصادر نمو اإلنتاجیة 
رضیة وإحداث تغیر في التركیب المحصولي وزیادة الزراعیة ،مما یترتب على ذلك زیادة غلة الوحدة األ

التخصص وتقسیم العمل الزراعي واالتجاه نحو المیزة النسبیة في اإلنتاج الزراعي التي یمكن أن تؤدي إلى 
وتبین أن نسبة الفائض الزراعي تتأثر سلبیا بمؤشر نسبة االستھالك إلى الناتج .معدالت نمو متسارعة 

،مما یعني أن زیادة نسبة االستھالك بمقدار وحدة واحدة سیؤدي إلى تناقص نسبة  (X10)المحلي اإلجمالي 
وبعبارة أخرى إن زیادة إحدى مكونات %) ٦0٧٥٢(وحدة وبمرونة عالیة ) ٠0٢٥٠(الفائض بمقدار 

أجمالي االستھالك وھو االستھالك الخاص سوف ال تترتب علیھ زیادة الطلب على السلع الزراعیة في 
ارتفاع متوسط الدخل الفردي قد ترتب علیھ تناقص المیل الحدي لالستھالك ،فالزیادة في مصر ،ألن 

  .اإلنفاق االستھالكي العام النسبي ال یحفز اإلنتاج على التوسع 
في األنموذج المقدر للمغرب اعتمدت المتغیرات نفسھا لألنموذج السابق ،وأتضح أن الصیغة :المغرب  ·

 :لمتعدد أفضل صیغة مثلت الدالة وكاالتي الخطیة ألنموذج االنحدار ا
Y = 89.0 – 1.25 X3 – 0.026 X9 – 0.642 X10                             ٢(المعادلة(  
t*= (3.70)   (-4.47)      (-2.30)        (-2.59) 
= 48.2% 2R - 
D.W = 2.35              F = 7.84 

  :إذ أن 
      Y  = االقتصادي الزراعية الفائض نسب/G.D.P   

         X3  =نسبة النفقات الحكومیة/G.D.P  
        X9  =ةالتقانة المیكانیكی    

       X10  =إجمالي االستھالك نسبة/G.D.P   
ولم %) ٤٨(وبمعامل تحدید قیمتھ ) ٠0٠٥(عند مستوى  (X10 ,X9 ,X3)تم تأكید معنویة كل من          

نسبة الفائض (بقیة متغیرات األنموذج المقدر في تأثیرھا على المتغیر المعتمد  تظھر معنویة
  :وھي كاآلتي ) G.D.P/الزراعي



Y = 157 – 1.09 X1 – 0.152 X2 – 1.40 X3 + 0.674 X4 + 0.115 X5 + 0.152 X6 
t*= (2.82)  (-0.12)       (-0.15)        (-2.35)    (1.29)          (0.26)           (0.72) 
     - 0.155 X7 – 0.022 X8 – 0.103 X9 – 0.682 X10 – 5.10 X11 

)  ٤( العدد )  ٣٣( المجلد                         (ISSN  1815-316X)                     مجلة زراعة الرافدین         
٢٠٠٥ 

       (-0.39)         (-1.12)          (-0.69)        (-1.51)         (-1.76) 
2R -  = 38.1%         F = 2.23           D.W = 2.59 

سالب في نسبة الفائض الزراعي بمقدار  (X3)أن تأثیر تدخل الدولة ) ٢(أوضحت المعادلة          
لعینة ) ١٩٨٦، Landu(مع نتیجة دراسة جاءت ھذه النتیجة متفقة .وحدة وباستجابة منخفضة ) ١0٢٥(

ضمن (الختبار مدى تأثیر اإلنفاق الحكومي ) ١٩٨٠- ١٩٦٠(دولة نامیة ولسلسلة زمنیة ) ٦٥(مكونة من 
النمو وخلصت الدراسة إلى أن ھذا اإلنفاق لھ أثار سلبیة على ،في النمو االقتصادي ) متغیرات أخرى

التخفیف من الدعم عن القطاع  مع سیاسات التكیف الھیكلي التي ھدفت إلى وجاء ھذا االتجاه متسقاالمذكور 
الزراعي وتنفیذ سلسلة من اإلجراءات لتحقیق تغیرات في التركیب النسبي لمكونات االقتصاد المحلي تؤدي 
في مجملھا إلى الوصول إلى نسق اقتصادي أكثر كفاءة لتعظیم حجم الناتج المحلي ومن ثم الفائض الزراعي 

)Heming وMansor  ،ةؤشر التقانة المیكانیكیفي حین أعطى م) .١٩٨٨ (X9)  عالقة عكسیة بمعامل
،قد تعود ھذه العالقة إلى عدم دقة البیانات المتاحة في %) ٠0٧٠٦(وحدة وبمرونة ) ٠0٠٢٦(تأثیر مقداره 

ھذا الشأن ،أو ربما أن زیادة الزراعة الكثیفة قد تخلق مشكالت نتیجة اإلفراط في استخدام اآلالت 
تاج ،في حین أن األرض الزراعیة قد استوفت حاجتھا من ھذه المدخالت األمر والحاصدات لتعزیز اإلن

الذي یعني دخولھا في مرحلة تناقص الغلة عند االستخدامات الجدیدة من ھذه التقانات كما أن إضافتھا یعني 
تحقیق فائض بقاءھا في مرحلة ال تمكنھا من أداء فعلھا المبتغى للوصول إلى مرحلة اإلنتاج الكثیف وبالتالي 

في  (X10)وجاءت نتیجة التأثیر السلبي لنسبة االستھالك إلى الناتج المحلي ) .١٩٩٦طھ ،(زراعي 
الفائض الزراعي متفقة مع المنطق االقتصادي في أن معظم اإلنفاق االستھالكي غالبا یتحول إلى القطاعات 

   .األخرى غیر الزراعیة 
نموذج السابق كما في مصر والمغرب وكانت الصیغة نفس المتغیرات وحسب األ تم اعتماد:تونس  ·

 :الخطیة أیضا كأفضل دالة وكما یاتي 
Y = 63.2 – 0.559 X7 – 0.001 X9 – 0.53 X10                                  ٣(المعادلة (  
t*= (4.90)   (-2.36)          (-1.89)       (-3.04) 

2R - = 59.1% 
D.W = 2.01             F = 9.17 

  :إذ أن 
     Y  = نسبة الفائض االقتصادي الزراعي/G.D.P   
     X7 = نسبة اإلیرادات الضریبیة/G.D.P   
     X9  =التقانة المیكانیكیة  
    X10  =إجمالي االستھالك نسبة/G.D.P  
ھر معنویة المتغیرات األخرى ولم تظ (X10 ,X9 ,X7)المحسوبة معنویة كل من  *tعكست قیمة          

  :وكما في المعادلة التالیة 
Y = 15.8 + 8.86 X1 – 0.068 X2 + 0.092 X3 – 0.107 X4 + 0.144 X5 – 0.368 X6 
t*=  (0.20)  (1.12)       (-0.06)        (0.22)         (-0.19)        (0.30)         (-0.90) 
 
     - 0.466 X7 + 0.001 X8 – 0.002 X9 – 0.264 X10 + 10.9 X11 
       (-0.99)           (0.29)        (-1.54)        (-0.35)           (0.95) 

2R -  = 33.3%         F = 2.00          D.W = 2.59 



المسĖĖتقلة مĖĖن  وھĖĖي نسĖĖبة مĖĖا فسĖĖرتھ المتغیĖĖرات%) ٥٩) (٣(وبلغĖĖت قیمĖĖة معامĖĖل التحدیĖĖد للمعادلĖĖة          
أھمیة سلبیة وان زیادة مقدارھا وحĖدة  (X7)كما تبین أن لإلیرادات الضریبیة .التغیرات في المتغیر المعتمد 

واحĖĖدة فĖĖي ھĖĖذا المتغیĖĖر سĖĖیؤدي إلĖĖى انخفĖĖاض نسĖĖبة الفĖĖائض الزراعĖĖي إلĖĖى إجمĖĖالي النĖĖاتج المحلĖĖي بمقĖĖدار 
لفرض ضرائب على الناتج الزراعĖي ھĖو  فعادة ما یكون أھم سبب %) .٠0٩٦٤(وبمرونة  وحدة) ٠0٥٥٩(

  زیادة  اإلیرادات  أو 
)  ٤( العĖدد )  ٣٣( المجلĖد                         (ISSN  1815-316X)                     مجلĖة زراعĖة الرافĖدین         

٢٠٠٥  
إلĖى النامیة  ب في الدوللكن من الناحیة الفعلیة فأوال من األرجح أن تؤدي زیادة الضرائ،التحكم في تكالیفھا 

وثانیĖĖا ،ممĖĖا یمكĖĖن أن تجلبĖĖھ فĖĖرض ضĖĖرائب اقĖĖل بسĖĖبب تأثیرھĖĖا فĖĖي حĖĖوافز اإلنتĖĖاج ) ال أكثĖĖر(إیĖĖرادات اقĖĖل 
 Ray( یتزاید الدخل القومي الحقیقي الذي یضحى بھ في عملیة الضĖریبة بسĖرعة مĖع ارتفĖاع سĖعر الضĖریبة

ثر الحوافز الضĖریبیة فĖي أ إن) .١٩٨٦، Cheastyو Blejer(أتضح أیضا من خالل دراسة ،كما ) ١٩٨٦،
الفائض الزراعي كان محایدا إلى حد ما بل حتى سلبیا في كثیر من البلدان المتوسطة الدخل والمنخفضĖة ،إذ 
أن الحدود الممیزة ألسواق رأس المال في ھذه البلدان تجعل الحوافز الضریبیة غیĖر صĖالحة لتعبئĖة الفĖائض 

سات النقدیة تخلق تشوھات ومشاكل في المیزانیة ومشاكل اقتصاد كلĖي أخĖرى فضال عن أن السیا،الزراعي 
وبسĖبب عĖدم دقĖة .قد تجعل االقتصاد أسوء حاال في ظل نظĖام ضĖریبي ذي سĖعر أعلĖى لكنĖھ موحĖد ومسĖتقر 

ĖĖة المیكانیكیĖĖر التقانĖĖات لمؤشĖĖةالبیان (X9)  رĖĖذا المتغیĖĖر أن لھĖĖة ظھĖĖاقص الغلĖĖانون تنĖĖة لقĖĖوع الزراعĖĖأو لخض
مĖن جانĖب أخĖر اتفقĖت نتیجĖة العالقĖة العكسĖیة لمتغیĖر .سلبي في الفائض الزراعĖي وبمرونĖة منخفضĖة  تأثیر

مĖع نتیجĖة تĖأثیر نفĖس المتغیĖر %) ٥0٤٥٦(وحدة وبمرونĖة عالیĖة ) ٠0٥٣(بمعامل  (X10)نسبة االستھالك 
  .لمصر والمغرب 

  التحلیل الكمي لدول سیاسات التحكم أنموذجا .٢
نموذج السابق ،وقد أتضح أن األاعتمدت المتغیرات نفسھا في ة لسوریا في الدالة المقدر:سوریا  ·

  :غة مثلت الدالة وكاالتي یالصیغة النصف لوغارتمیة لنموذج االنحدار المتعدد أفضل ص
Log Y = 3.35 + 0.015 X2 – 0.225 X4 – 0.038 X5 + 0.004 X8            ٤(المعادلة(   
t*       =(13.34)   (2.84)       (-6.60)         (-4.07)         (1.79) 

2R -     = 80.0% 
D.W   = 1.98 

  :إذ أن 
     Y  = نسبة الفائض االقتصادي الزراعي/G.D.P   
     X2 = نسبة إجمالي تكوین راس المال الثابت/G.D.P   
     X4  =نسبة إجمالي االستثمار األجنبي/G.D.P 
     X5  = إجمالي المدخرات المحلیةنسبة/G.D.P  
     X8  = ھكتار/كغم١٠٠التقانة البایولوجیة  

،أشارت الدالة إلى معنویة المتغیرات المذكورة أعاله عند مستوى      نفاآمن نتائج التقدیر الموضحة          
نسبة الفائض ( مدولم تظھر معنویة بقیة متغیرات األنموذج المقدر في تأثیرھا على المتغیر المعت) ٠0٠٥(

 :وكما یلي ) G.D.P/الزراعي 
Log Y = 3.55 + 0.215 X1 + 0.018 X2 – 0.031 X3 – 0.156 X4 + 0.001 X6 
t*       = (1.47)    (0.95)          (2.99)         (-1.64)         (-2.90)       (0.85) 
 
     - 0.005 X7 + 0.008 X8 + 0.001 X9 – 0.001 X10 – 0.266 X11 
       (-0.33)          (1.13)          (0.21)         (-0.02)         (-0.39) 

2R - = 84.8%               D.W = 2.34 
تكوین راس المال الثابت عالقĖة ایجابیĖة ،والتĖي تشĖیر إلĖى  (X2)إشارة معلمة ) ٤(عكست المعادلة          

المĖĖال بمقĖĖدار وحĖĖدة واحĖĖدة یĖĖؤدي إلĖĖى زیĖĖادة قیمĖĖة الفĖĖائض الزراعĖĖي زیĖĖادة متواضĖĖعة  أن الزیĖĖادة فĖĖي راس



Y=تحتسب المرونة نصف اللوغارتمیة حسب الصیغة اآلتیĖة ( )٠0٠١٣( وبمرونة منخفضة) ٠0٠١٥( Bi/ 
 (Ėي فĖائض الزراعĖاھمة الفĖادة مسĖي زیĖمالي فĖوین الرأسĖد دور التكĖن ،ھذه العالقة تؤكĖالي مĖاتج اإلجمĖي الن

وجĖĖاءت أھمیĖĖة االسĖĖتثمار األجنبĖĖي .خĖĖالل زیĖĖادة االسĖĖتثمارات وتĖĖوفیر مسĖĖتلزمات اإلنتĖĖاج للقطĖĖاع الزراعĖĖي 
(X4)  يĖائض الزراعĖبة الفĖاض نسĖى انخفĖؤدي إلĖسالبة ،إذ أن زیادة مقدارھا وحدة واحدة في ھذا المؤشر ی

وتعĖد ھĖذه العالقĖة منطقیĖة إذ %) ٦0٤٦٥(ونة عالیة وحدة وبمر) ٠0٢٢٥(إلى إجمالي الناتج المحلي بمقدار 
  تؤكد اتجاه االستثمارات 

)  ٤( العĖدد )  ٣٣( المجلĖد                         (ISSN  1815-316X)                     مجلĖة زراعĖة الرافĖدین         
٢٠٠٥  

على حĖین .قین في القطاع الزراعي األجنبیة نحو القطاعات األخرى غیر الزراعیة الرتفاع المخاطرة والالی
%) ٠0٤٦٦(وحĖĖدة وبمرونĖĖة ) ٠0٠٣٨(سĖĖلبیا فĖĖي الفĖĖائض الزراعĖĖي بمقĖĖدار  (X5)كĖĖان تĖĖأثیر المĖĖدخرات 

،وتتفق ھذه النتیجة مع المنطق االقتصادي ،إذ أن المدخرات بصورة عامĖة والزراعیĖة منھĖا بصĖورة خاصĖة 
وتماثل ) .اطرة والالیقین العالیة في القطاع الزراعينسبة المخ(تذھب إلى القطاعات األخرى غیر الزراعیة 

مĖĖع %) ٠0٠١٨(فĖĖي نسĖĖبة الفĖĖائض الزراعĖĖي وبمرونĖĖة ضĖĖعیفة  (X8)التĖĖأثیر االیجĖĖابي للتقانĖĖة البایولوجیĖĖة 
نتیجĖĖة مصĖĖر بخصĖĖوص المتغیĖĖر نفسĖĖھ ،إذ بتزایĖĖد مؤشĖĖرات اسĖĖتخدام التقنیĖĖة البایولوجیĖĖة سĖĖوف یĖĖؤثر فĖĖي 

یترتĖب علĖى ذلĖك زیĖادة غلĖة الوحĖدة األرضĖیة وإحĖداث زیĖادة فĖي  المĖوارد ممĖالزراعة باتجاه تزایĖد كفĖاءة ا
  .اإلنتاج الزراعي التي یمكن أن تؤدي إلى معدالت عالیة من الفائض الزراعي 

تم اعتماد نفس المتغیرات وحسب األنموذج السابق ،ومثلت الصیغة النصĖف لوغارتمیĖة أیضĖا :الجزائر  ·
 ) :٥(كأفضل دالة وكما في المعادلة 

Log Y = 6.73 – 0.033 X2 + 0.003 X3 – 0.033 X5 – 0.027 X10 – 0.052 X11 
t*       = (4.29)    (-5.02)         (1.86)        (-2.31)        (-1.93)           (-1.81) 

2R -     = 72.3% 
D.W  = 2.41 

  :إذ أن 
     Y  = راعينسبة الفائض االقتصادي الز/G.D.P   
     X2 = نسبة إجمالي تكوین راس المال الثابت/G.D.P   
     X3  =نسبة النفقات الحكومیة/G.D.P 
     X5  =نسبة إجمالي المدخرات المحلیة/G.D.P  
     X10 = نسبة إجمالي االستھالك/G.D.P   
     X11  =السكان الزراعیین  

وبمعامل تحدید قیمتھ ) ٠0٠٥(عند مستوى  (X11 ,X10 ,X5 ,X3 ,X2)تم تأكید كل من          
نسبة الفائض (ولم تظھر معنویة بقیة متغیرات األنموذج المقدر في تأثیرھا على المتغیر المعتمد %) ٧٢(

  :وكالتالي ) G.D.P/الزراعي
Log Y = 6.94 – 0.048 X2 + 0.003 X3 – 0.035 X5 + 0.002 X6 + 0.004 X8 
t*       = (3.12)    (-2.73)       (1.17)          (-1.72)         (0.67)         (0.92) 
 

     - 0.003 X9 – 0.025 X10 – 0.093 X11 
       (-0.98)          (-0.93)             (-0.85) 

2R -  = 68.9%              D.W = 2.25 
كانت سلبیة وان زیادة مقدارھا وحدة  (X2)مال الثابت تبین أن أھمیة تكوین راس ال) ٥(من المعادلة 

) ٠0٠٣٣(واحدة في ھذا المتغیر سیؤدي إلى انخفاض نسبة الفائض الزراعي إلى إجمالي الناتج بمقدار 
تعزى العالقة السالبة إلى التأكید على أن دور ھذا المتغیر في غیر صالح %) .٠0٩٦٤(وحدة وبمرونة 

من تھمیش لھذا  ھ،إذ استأثرت بھ القطاعات األخرى غیر الزراعیة وما رافق الزراعة خالل مدة الدراسة
ایجابیة ضعیفة وبمرونة  (X3)كما وجد أن أھمیة نسبة النفقات الحكومیة إلى إجمالي الناتج المحلي .القطاع 



 Wagner’s"قانون واغنر"جاءت ھذه النتیجة متفقة مع  ، جاءت ھذه النتیجة متفقة مع%) ٦0٩٢(مرتفعة 
Law الذي ینص على وجود عالقة موجبة ووثیقة بین مستوى التطور االقتصادي وحجم اإلنفاق الحكومي 

)Wagener ،فان العالقات ،إذ اقترح واغنر انھ كلما ازدادت درجة التصنیع في أي دولة ، )١٩٦٢
تل دورا مھما في االجتماعیة والتجاریة في ھذا المجتمع تصبح أكثر تعقیدا والحكومة بناءا على ذلك تح

والوظائف التشریعیة والتنظیمیة والحمائیة ، تإقامة ھذا النظام وإدارتھ من أجل التحكم في ھذه التعقیدا
  ،الفارس (للدولة من شانھا أن تحقق نموا اقتصادیا 
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،بل تفرض لھا دعما من میزانیة الدولة غربي أوربا ما زالت الدول المنتجة لألغذیة تدعمھا وفي .) ١٩٩٧
وتتفق العالقة العكسیة لمؤشر .ویؤكد ھذا بشكل قوي تجربة الیابان وكوریا الجنوبیة ،الجماعة األوربیة 
من .المتغیر ولألسباب ذاتھا لنفس اعي لھذا البلد مع سوریا ونسبة الفائض الزر (X5)المدخرات المحلیة 

) ٠0٠٢٧(في المتغیر المعتمد وبمقدار متواضع  (X10)ناحیة أخرى تماثل التأثیر السلبي لنسبة االستھالك 
في أن معظم مع نتیجة كل من مصر والمغرب وتونس لنفس المتغیر ،%) ٠0٠٠٧(وحدة ومرونة ضعیفة 
أخیرا عكس مؤشر السكان .غالبا یتحول إلى القطاعات األخرى غیر الزراعیة اإلنفاق االستھالكي 

وبمرونة ضعیفة  وحدة )٠0١٥٢(العالقة السلبیة مع الفائض الزراعي بمقدار  (X11)الزراعیین 
العالقة االیجابیة متفقة والواقع إذ أن زیادة عدد السكان الزراعیین یعمل على امتصاص ،ھذه %) ٠0٠٣١(

  .زراعي بدرجة اكبر مما یقلل من قیمة ھذا الفائض الفائض ال
المتغیرات نفسĖھا وحسĖب األنمĖوذج السĖابق أیضĖا ،وتĖم اختیĖار الصĖیغة الخطیĖة كأفضĖل  تاعتمد:لیبیا  ·

 ) :٦(دالة وكما في المعادلة 
Y  = 160 – 10.11 X3 – 3.14 X4 – 1.07 X5 – 1.38 X11 
t* = (4.7)    (-3.13)       (-3.18)       (-3.75)       (-4.08) 

2R - = 72.8% 
D.W = 1.78             F = 15.7 

  :إذ أن 
     Y  = نسبة الفائض االقتصادي الزراعي/G.D.P   
     X3  =نسبة النفقات الحكومیة/G.D.P 
     X4  =نسبة إجمالي االستثمار األجنبي/G.D.P  
     X5 = لمحلیةنسبة إجمالي المدخرات ا/G.D.P   
     X11  =السكان الزراعیین  

ولĖم تظھĖر معنویĖة المتغیĖرات  (X11 ,X5,X4 ,X3)المحسوبة معنویĖة كĖل مĖن  (*t)عكست قیمة          
  :األخرى وكما یلي 

Y  = 159 – 0.311 X2 – 1.06 X3 – 2.48 X4 – 0.835 X5 – 0.059 X8 – 0.156 X9 
t* = (3.82)  (-1.58)       (-2.58)      (-2.42)       (-2.43)        (-1.03)       (-0.32) 

 
     -1.22 X10 + 0.005 X11 
        (-3.24)           (0.35) 

2R -  = 74.1%      F = 8.88        D.W = 2.01 
نĖت سĖلبیة ومĖن ثĖم فĖان كا G.D.P (X3)/الحكومیĖة تأن أھمیة نسĖبة النفقĖا) ٦(یتضح من المعادلة          

زیادة مقدارھا وحدة واحĖدة سĖتؤدي إلĖى تنĖاقص نسĖبة الفĖائض الزراعĖي إلĖى إجمĖالي النĖاتج المحلĖي بمقĖدار 
،وھĖذا أمĖر متوقĖع بسĖبب صĖغر القطĖاع %) ٢0١٦(وحدة مع ثبات المتغیĖرات األخĖرى وبمرونĖة ) ١٠0١١(

ونسبة إجمالي المĖدخرات  (X4)ر األجنبي في حین تماثلت نتائج مؤشرات كل من االستثما.الزراعي اللیبي 
مĖĖع المتغیĖĖرات ذاتھĖĖا لنمĖĖوذجي الجزائĖĖر وسĖĖوریا ،ھĖĖذه  (X11)ومتغیĖĖر السĖĖكان الĖĖزراعیین  (X5)المحلیĖĖة 

  .النتائج تعزى لألسباب نفسھا والتي ذكرت سابقا 



ر في معدل النمو نتائج تقدیر اثر نسبة الفائض االقتصادي الزراعي إلى إجمالي الناتج المحلي المقد:ثانیا 
  ) المرحلة الثانیة(الزراعي 
تم استخدام قیم نسبة الفائض الزراعي إلى إجمالي النĖاتج المحلĖي المقĖدر بوصĖفھ متغیĖرا مفسĖرا فĖي          

المرحلĖة الثانیĖة مĖĖن مراحĖل طریقĖĖة المربعĖات الصĖĖغرى ذات المĖرحلتین ومعĖĖدل النمĖو الزراعĖĖي إلĖى النĖĖاتج 
  :تغیرا معتمدا ،وظھرت نتائج التقدیر حسب ما معروضة في الجدول اآلتي المحلي اإلجمالي بوصفھ م
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ي الناتج المحلĖي المقĖدر فĖي معĖدل نتائج تقدیر اثر نسبة الفائض االقتصادي الزراعي إلى إجمال:) ١(جدول ال

  النمو الزراعي لمجموع بلدان سیاسات التحرر والتحكم االقتصادي
 معدل النمو الزراعي بلدان التحرر االقتصادي

B1 t* 2R -  D.W 
 ٢0٣٦ ٠0١١ ١0٨٤ ٠0٠٣٢ مصر

 ٢0١٩ ٠0٤٩ ٤0٧٢- ٠0١٨٠- المغرب
 ١0٨٦ ٠0٣٩ ٣0٨٩- ٠0٠٩٤- تونس

     بلدان التحكم االقتصادي
 ٢0٥٠ ٠0٣٠ ٢0٦١- ٠0٠٤٢- الجزائر
 ٢0٠٣ ٠0٢١ ٢0٦٥- ٠0٠١١- سوریا
 ١0٥٠ ٠0١٤ ٢0١٧- ٠0٠٠٤- لیبیا

  احتسب من نتائج التحلیل:المصدر 
2Rتشیر قیم معامل التحدید المعدل ) ١(من نتائج التقدیر الموضحة في الجدول           أنھا متقاربة إلى  -

في النماذج كافة باستثناء نموذج مصر ) ٠0٠٥(في كل نماذج الدراسة ،وان ھنالك عالقة سلبیة عند مستوى 
ومعدل النمو الزراعي ،وھذا یشیر إلى أن ھناك  القتصاديالذي عكس عالقة موجبة ومؤكدة بین الفائض ا

ي المصري من جانب ومدى كفاءة مستوى من التقدم التكنولوجي یمكن أن یؤثر في القطاع الزراع
بھ من الفائض المذكور ،كما یشیر إلى مدى أھمیة ھذا  سالسیاسات الزراعیة التي أدت إلى مستوى ال با

مكونات الناتج المحلي بحیث أن حجم ھذا الفائض واتجاه معدالتھ كانت ذات تأثیرات  القطاع في إطار
سیر العالقة السلبیة للنماذج األخرى أن أوضاع الزراعة في حین یمكن تف.مذكورة في معدل النمو الزراعي 

في البلدان المدروسة یقترب جزء كبیر منھا من زراعات االكتفاء الذاتي ،وذلك لصغر المزارع وتناثرھا 
،مما یخفض من الفائض االقتصادي الزراعي المحتسب كما أن الزراعة التقلیدیة تعمل على تخفیض نصیب 

،وبمعنى أخر فان عائد العمل  ععلیھ تدني مدخرات المزارع ذات الفائض الواس راس المال مما یترتب
یستأثر بجزء كبیر منھ ،وال یعني ذلك أن العمل ذو كفاءة عالیة إنما تزاید حصة أجور العمل عند مستویات 
إنتاجیة تقترب من الصفر مما یؤدي إلى تسرب الفائض االقتصادي بعیدا عن مساعي النمو الزراعي 

بالتالي فان النتائج .فضال عن أن جزءا من نفقات االستھالك العام یعتمد على أوضاع الفائض المذكور ،
لفائض الزراعي وتأثیر األخیر في معدل النمو في ااإلجمالیة السابقة تظھر تباین التأثیر للمتغیرات المؤثرة 

في النمو الزراعي للمجموعتین  فائض الزراعي اثر معنوي سلبيللالزراعي للمجموعتین المدروسة ،وان 
عموما فان النتائج ذات تأثیرات متواضعة وتعطي نظرة أعمق للعوامل المؤثرة على ) .باستثناء مصر(

  .الفائض الزراعي ومعدل النمو الزراعي لھذه البلدان 
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ABSTRACT 

     This research interests in the topic of agricultural economic surplus as being 
described as one of the growth elements of agriculture especially in the developing 
countries and Arab countries .The follow control policies or economic liberation 
will  
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give an important economic indicator about the development in such countries 
.Therefore ,the research aims at studying the direction that may have great 
agricultural surplus in order to cure the indicators of growing economics in these 
countries .Then ,we have the estimation of effects that may be created by changes 
of that surplus and the agricultural economic surplus in the range of agricultural 
growth for states that follow the policies of liberation and economic control which 
selected for time series (1980-2002) .Throughout the study ,we have reached to the 
result that the situations of agriculture in the Arab countries studied in the research 
whether they are countries of liberation policies or economic control reaches the 
type of self satisfying agricultures because of small farms and their dispersing here 
and there leading to lowering the estimated agricultural economic surplus .Also, 
the traditional agriculture leads to lowering of the capita share causing lowering  in 
farmers savings with wide surplus i.e the work return is affected highly by most of 
it. This does not mean that the work is with high efficiency ,but the increase of 
work share at economic production levels reaching zero leading to the leak of the 
economic surplus away from agricultural growth efforts ,in addition, part of public 
consumption expenditure depends on the circumstances of the mentioned surplus. 
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