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 االصالح االقتصادي والتكٌٌف الهٌكلً فً الزراعة العربٌة
 )دراسة حالة دول مختارة(

 سالم ٌونس النعٌمً                                      شعفل علً محسن              
 العراق -جامعة الموصل  –ت كلٌة الزراعة والغابا -سم االقتصاد الزراعً ق

 
 الخالصة

ادي والتعدٌالت الهٌكلٌة من أهم البرامج التً تولٌها السٌاسات االقتصادٌة فيً اليدول النامٌية إن التثبٌت االقتص
والعربٌة على وجه الخصوص أهمٌة كبٌرة حٌث تتناول معالجة االخيتالالت الهٌكلٌية عليى مسيتوق الاتاعيات 

اعيات الزراعٌية فيً كيل مين االقتصادٌة وفً هذه الدراسة تم التركٌز على معالجة االختالالت التً تنتاب الات
الٌمن وسورٌا والمملكة العربٌة السعودٌة وتم اختٌار هذه الدول عٌنة تمثل الدول العربٌية فيً تباٌناتهيا الفكرٌية 
والموردٌة كما تم االعتماد على متغٌرات هٌكلٌة متشابهة مع بعض االختالفات فيً النميوذا االقتصيادي اليذي 

االولوٌيية التييً تولٌهييا هييذه الييدول فييً معالجيية االخييتالالت االقتصييادٌة فييً تييم اعتميياده لييدول العٌنيية   وبحسييب 
 الماارنية.واعتميد التحلٌيل قتاعاتها الزراعٌة برزت تباٌنيات ملحوةية فيً تبٌعية التعاميل ميع هيذه االختالالت

ر بٌن حابتً ما قبيل وميا بعيد احصيالق االقتصيادي لنميوذا اخيذ متغٌيرات متشيابهة للحابتيٌن حتيى ٌتبيٌن مايدا
التغٌرات التً انتابت المتغٌرات بعد تبنً البرامج احصالحٌة سواء بالسلب أو احٌجاب وقيد تبيٌن مين الدراسية 
إن هنيا  مششيرات إٌجابٌية فيً بعيض المتغٌيرات بعيد تبنيً احصيالق االقتصيادي ميع باياء بع يها دون تغٌير 

سلبٌة السٌما فٌميا ٌخيص نميت التغٌير فيً فً الٌمن أما فً سورٌا فاد تر  هذا النهج بعض اآلثار ال كماٌذكر. 
نسبة مساهمة الزراعة فً الناتج المحلً احجميالً  وقيد اقتصيرت النتياإلج احٌجابٌية فيً ارتفيا  اليرقم الاٌاسيً 

بعيض السيلبٌات وأخيرق سيلبٌة وفً السعودٌة ةهرت بعض النتياإلج احٌجابٌية .حنتاا الفرد من السلع الزراعٌة
تركزت فيً تعيدٌل اثير كيل  ناتج الزراعً )متغٌر هٌكلً(  أما الجوانب احٌجابٌة فادفً نمت التغٌر فً قٌمة ال

من الرقم الاٌاسً ألسعار السلع الغذاإلٌة  والرقم الاٌاسً حنتياا الفيرد مين السيلع الزراعٌية مين متغٌيرات ليٌس 
 .الهٌكلً موجبة مع المتغٌر  لها أي تأثٌر معنوي إلى متغٌرات ذات تأثٌر معنوي ومرتبتة بعالقة

                                        
 المقدمة

تاوم غالبٌة الدول النامٌة ومنها  العربٌة حالٌاً بتتبٌق برامج شاملة لإلصالق االقتصيادي والتصيحٌا الهٌكليً  
بيات سواء بتموٌل ذاتً أو بمسياعدة مشسسيات التموٌيل الدولٌية أو احقلٌمٌية وتيأتً هيذه البيرامج اسيتجابة لمتتل

التغٌرات الم تردة فً نمت البٌإلة الخارجٌة والةروف الملحية لزٌيادة معيدالت النميو االقتصيادي كميا جياءت 
اسيييتجابة أو رد فعيييل لالزمييية االقتصيييادٌة التيييً عانيييت منهيييا اليييدول العربٌييية خيييالل الثمانٌنيييات والتسيييعٌنات   

الت ييخم وتحسييٌن و ييع مٌييزان واسييتهدفت اسييتعادة التييوازن المييالً الييداخلً والخييارجً للحييد ميين ةيياهرة 
المدفوعات كما استهدفت هذه البرامج تحاٌق معدالت مناسبة من النمو االقتصادي المستمر وتحسٌن مسيتوٌات 
المعٌشة والحد من ةاهرة البتالة . تتلخص مشكلة الدراسة بأن الاتيا  الزراعيً العربيً ٌعيان  مين اخيتالالت 

نخفياض نسيبة مسياهمته فيً النياتج المحليً احجميالً   ف يالً عين هٌكلٌة كانت سبباً فً تخليف هيذا الاتيا  وا
هٌكل العمالة لهذا الاتا  والتً تعد السمة التً ٌتسم بها الاتا  الزراعً العربيً. االمير اليذي االختالالت فً 

إن بيرامج التكٌٌيف  .ٌستوجب تبنً برامج احصالق االقتصادي والتعدٌالت الهٌكلٌة للحيد مين هيذه االخيتالالت
وإنميا جياءت اسيتجابة لميا تملٌية  دٌات النامٌية ليم تكين ولٌيدة الٌيوماالقتصادي والتعدٌالت الهٌكلٌية فيً االقتصيا

حيال لمشيكلة اقتصيادٌة  شروت العولمة واستعداداً للتعامل مع معتٌات االقتصياد الحير   كميا تعيد هيذه البيرامج
ٌية السيٌما هٌكيل الاتيا  الزراعيً ليذل  في ن الهٌكل االقتصادي فيً اليدول النام تمثلت فً وجود اختالالت فً

الهٌكلٌة تعد مين أهيم الشيروت ال يرورٌة لمنافسية اليدول المتادمية. وتتيأتى أهمٌية هيذه الدراسية مين التعدٌالت 
لييدول عربٌيية مختييارة تتنيياول  أهمٌيية احصييالحات االقتصييادٌة الالزميية ححييداث التحييول المتلييوب لهييذا الاتييا 

بٌعة دور الدولة فً إدارة االقتصاد وأبعاد هذا اليدور وميا هيً اآللٌيات والسٌاسيات تبٌعة آثار هذه البرامج وت
 التيييييييً مييييييين خاللهيييييييا تسيييييييتتٌع الدولييييييية ومييييييين خيييييييالل مسيييييييارات هيييييييذه البيييييييرامج وبميييييييا ٌحايييييييق

  
 2445الدكتوراه للباحث الثانً اتروحةبحث مستل من 

   2400 / 9/  02وقبوله بتارٌخ   2404/  02/   9تارٌخ تسلم البحث  
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تعتمد هذه الدراسية عليى فر يٌة مفادهيا إن االخيتالالت الهٌكلٌية فيً الاتيا  الزراعيً .األهداف المرجوة منها
العياإلق األكبير أميام قيدرة احنتياا  وتشيكلهً المحدد الرإلٌس أمام النهيوض بالاتيا  الزراعيً فيً دول العٌنية 
لذل  فان برامج احصالق االقتصيادي هيً الزراعً العربً من منافسة مثٌله من الاتاعات فً الدول المتادمة 

واحدة مين أهيم األدوات التيً ٌمكين إن ترتايً بالحيد مين هيذه االخيتالالت  وٌسيعى البحيث حثبيات صيحة هيذه 
تهييدف الدراسيية إلييى تبٌييان اثيير بييرامج  التثبٌييت االقتصييادي والتعييدٌالت الهٌكلٌيية علييى والفر ييٌة ميين عدمها.

ٌيد الدراسية  ومين خيالل نميوذا كميً ٌأخيذ فيً حسيبانه جمٌيع الةيروف الزراعة العربٌة وذلي  ليدول العٌنية ق
المحٌتة بالبلد المتبق لهذه التعدٌالت الخارجٌة منها والداخلٌة والكلٌة منها والجزإلٌة  كما تهدف الدراسية إليى 
بٌان نواحً الاصور فً تتبٌق هذه البرامج  والخروا بتوصٌات تت من معالجة ناات الخليل فيً تتبٌيق مثيل 

الينمت اليذي ٌرتكيز علٌيه االقتصياد    هيوالهٌكيل االقتصيادي  الى ان تشٌر النةرٌة االقتصادٌةاذ هذه البرامج .
حٌث إن أي اقتصاد ٌاوم على مجموعيه مين النسيب والعالقيات التيً تمثيل الشيكل النهياإلً لخصياإلص وسيمات 

 (.Chenery 0999هذا االقتصاد ومدق تادمه )

إن الهٌكيييل االقتصيييادي ٌيييدل عليييى المسييياهمة  الاتاعٌييية ل نشيييتة ( 0961 واالس بٌترسيييون )وٌييرق 
االقتصادٌة فً تكوٌن الناتج الاومً وعلى توزٌع األٌدي العاملة على األنشتة االقتصادٌة ذاتها.وٌحصل تغٌٌير 
أ فً الهٌكل االقتصادي عندما ٌترأ تغٌٌر على األهمٌة النسبٌة للاتاعات المكونة للنياتج الايومً أو عنيدما ٌتير
تغٌٌر فً التوزٌع النسبً ل ٌدي العاملة فً تل  الاتاعيات  إذ ٌعيد الهٌكيل االقتصيادي المششير أو اليدلٌل عليى 
المساهمة النسبٌة للاتاعات أو األنشتة االقتصادٌة فً تكوٌن الناتج الاومً وهنا  شبه اتفاق عليى إن التكٌٌيف 

ميين احخييتالالت الداخلٌيية والخارجٌيية أو إزالتهييا االقتصييادي هييو برنييامج لتعييدٌل مسييار االقتصيياد بهييدف الحييد 
.وٌيرق بعيض ( 0919  ل مان نميو اقتصيادي مين خيالل التعيدٌالت فيً السٌاسيات االقتصيادٌة )عبيد الشيكور

االقتصيييادٌٌن إن التكٌٌيييف ٌت يييمن جيييانبٌن إحيييداهما التعيييدٌالت الهٌكلٌييية والثيييانً التثبٌيييت االقتصيييادي أي إن 
عليى تشيجٌع االسيتثمار فيً المشيارٌع احنتاجٌية وزٌيادة الميدخرات المحلٌية   أي  التعدٌالت الهٌكلٌة تعمل بداٌة

االستخدام الكفوء للموارد   أما سٌاسة التثبٌت ف نها ترمً إليى معالجية احخيتالالت فيً االقتصيادات الكلٌية مين 
ا اليذي ٌيشدي إليى خالل استخدام السٌاسات المالٌة والنادٌة وأسعار صرف مرنه وتحوٌل االستثمار نحيو احنتيا

(.وإذا مييا استعر يينا السييٌاق التييارٌخً لبييرامج التكٌٌييف االقتصييادي فيي ن 0993تييوفٌر ناييد أجنبييً )حسييٌن  
جذورها تمتد من بداٌة الثالثٌنات من الارن العشرٌن وذل  بعد أن تعر ت العدٌد من الدول الرأسيمالٌة الزمية 

تغلييب علييى أزمتهييا االقتصييادٌة بعييد ةهييور النةرٌيية اقتصييادٌة عرفييت بالكسيياد العةييٌم اسييتتاعت هييذه الييدول ال
الكٌنزٌة التً أكدت على دور الدولة من خالل زٌادة احنفاق لتحفٌز التلب وفً السيبعٌنات مين الايرن الما يً 
دخلت األنةمة الرأسمالٌة فيً أزمية اقتصيادٌة جدٌيدة عرفيت بأزمية الركيود الت يخمً التيً ليم تصيمد األفكيار 

ثم ةهرت مدرسة النادٌٌن فً الوالٌات المتحدة والتيً دعيت إليى تاليٌص دور الدولية فيً  الكنزٌة فً مواجهتها
الحٌاة االقتصادٌة واالعتماد على دور الاتا  الخاص فً التنمٌية.وفً اليوتن العربيً ومنيذ الخمسيٌنات وحتيى 

ولية فيً االقتصياد منتصف السبعٌنات من الارن الما ً ساد خاللها النةام االقتصادي الموجه وتعياةم دور الد
( ومنيذ التفيرة النفتٌية وامتيداداً إليى منتصيف الثمانٌنيات  اسيتفادت اليدول النفتٌية 0993وفً مرحلة ميا بعيد )

وغٌر النفتٌة من ارتفا  أسعار النفت وحاات معدالت نمو معاولة فً اقتصيادٌاتها  ولكين كانيت حابية الفيرص 
هذه التفرة فً أسعار الينفت مين خيالل اسيتثمارات احمكانيات ال اإلعة بالنسبة للدول النفتٌة حٌث لم تستفد من 

( وتيأتً المرحلية التيً تليت الفرصية 0999والموارد ال يخمة فيً تأسيٌس مرتكيزات حاٌاٌية للتنمٌية )إبيراهٌم 
ال اإلعة بعد تدهور أسعار النفت وتراجع عاإلدات الدول العربٌة النفتٌة خالل حابية الثمانٌنيات وتزاٌيد معيدالت 

القتصادي فً الدول الصناعٌة واجهت اليدول العربٌية أزميات اقتصيادٌة بيدرجات متفاوتية مميا أوقعهيا الركود ا
فً فخ المدٌونٌة بعد لجوء معةمها وبالذات غٌر النفتٌة إلى االقتيراض الخيارجً عانيت عليى أثيره مين أعبياء 

ذلي  كليه تزاٌيد العجيز تمثلت بخدمة الدٌون من جانب و عف مواردها االقتصادٌة من جانب آخر ترتيب عليى 
فً الموازنة العامة ومٌزان المدفوعات و عف االستثمار وتحيت هيذه ال يغوت اتجهيت تلي  اليدول إليى نيادي 
بارٌس لجدولة دٌونها وكانت الشروت باالتفاق مع صندوق الناد والبن  الدولٌٌن  رورة تتبٌق برامج التثبٌيت 

( وذل  بالتركٌز على إنتياا 0995جدولة دٌونها )شبانه  روري لاالقتصادي والتعدٌالت الهٌكلٌة وهو شرت  
السييلع الاابليية للتصييدٌر ف ييالً عيين تخفييٌض احنفيياق العييام لخفييض العجييز فييً مٌييزان المييدفوعات وتييوفٌر الناييد 

(.لييذل  فيي ن التغٌٌييرات الهٌكلٌيية تختلييف ميين دوليية ألخييرق فهييً ذات أنمييات مختلفيية Richard 2444) األجنبييً

وٌختلييف مييداها وتأثٌرهييا ميين دولييه ألخييرق رغييم وجييود سييمات مشييتركة لإلخييتالالت  بحسييب الزمييان والمكييان
الهٌكلٌة فيً اليدول النامٌية ٌمكين تلخٌصيها بياالختالالت بيٌن الميوارد المادٌية والبشيرٌة وكيذل  االخيتالالت فيً 

 ( .0995هٌكل احنتاا وسٌادة البتالة المانعة واختالل هٌكل الصادرات )محًٌ الدٌن  
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ٌٌييز الييدول العربٌيية إلييى مجموعييات ثييالث ميين حٌييث تبٌعيية وعمييق بييرامج التثبٌييت االقتصييادي وٌمكيين تم
 والتعدٌالت الهٌكلٌة التً تبنتها تل  الدول.

وهً الدول التً تيرق بيان أزمتهيا االقتصيادٌة ترجيع إليى هٌمنية الاتيا  العيام عليى الحٌياة المجموعة األولى: 
عيدالت األداء المرغوبية اتجهيت تلي  المجموعية إليى خصخصية االقتصادٌة بصفة عامية وإخفاقيه فيً تحاٌيق م

الاتا  العام وتصحٌا سٌاساتها المالٌية والنادٌية السيٌما فٌميا ٌخيص األجيور وأسيعار الفاإليدة وأسيعار الصيرف 
واسييتعانت تليي  المجموعيية بالمشسسييات المالٌيية الدولٌيية ححييداث تعييدٌالت هٌكلٌيية فييً اقتصييادٌاتها وتعييد الييٌمن 

 المجموعة.نموذجا لهذه 
هً تل  الدول التً ال تزال تولً أهمٌة كبٌرة للاتا  العام ولدٌها الاناعة بأهمٌية المحافةية المجموعة الثانٌة :

علٌييه وتحدٌثييه مييع إتاحيية الفرصيية للاتييا  الخيياص للمشيياركة فييً التنمٌيية االقتصييادٌة وتركييز هييذه الييدول علييى 
مسيتالة نحيو إجيراء قيدر مين احصيالحات االقتصيادٌة  إحداث إصالحات مالٌة وإدارٌة فً إتار توجهات ذاتٌة

 والتعدٌالت الهٌكلٌة وقد اختٌرت سورٌا أنموذجاً لهذه المجموعة.
هً تل  الدول التً تاوم اقتصيادٌاتها عليى آلٌية السيوق وحيري و ٌايوم البني  اليدولً بتايدٌم المجموعة الثالثة :
 سيينوات مييدة سييماق الييى الييدول االقييل نمييوا  04( عامييا مييع44بييدون فاإلييدة لحاييب توٌليية )قييروض إنماإلٌيية 

  (. 2444مجهول  )
وتتكون برامج التكٌٌف من ميرحلتٌن تتعليق األوليى باالصيالق االقتصيادي والتيً تعيد مين مهيام صيندوق النايد 
الدولً الذي ٌت من تخفٌض قٌمة العملة وتحرٌر األسعار وتالٌص احنفاق العام بهدف زٌادة منافسة المنتجيات 

.أميا المرحلية الثانٌية ف نهيا تشيمل كيل جوانيب التعيدٌالت الهٌكلٌية األساسيٌة والتيً تعيد مين مهيام البنيي  المحلٌية 
الييدولً التييً تشييمل قييروض التكٌٌييف الهٌكلييً والاتيياعً وٌت ييمن تحرٌيير التجييارة وتحرٌيير النةييام المصييرفً 

السيلبٌة المترتبية عليى  وخصخصة الاتا  العام كما ٌت من احصالحات احدارٌة وخفيض الفاير وإزالية اآلثيار
(.اهييتم العدٌييد ميين البيياحثٌن بمو ييو  التغٌييرات الهٌكلٌيية فييً  2440لتكٌٌييف الهٌكلييً )شوسوفسييكً  بييرامج ا

االقتصادٌات النامٌية وكيل مينهم تنياول هيذا المو يو  مين الزاوٌية التيً ٌيرق فٌهيا تحاٌاياً للهيدف اليذي ٌصيبو 
( والتيً تعيد مين األعميال الراإليدة فيً تأسيٌس منهجٌية 2444الٌه.* ففً دراسية قيام بهيا تشينري وسيٌر كيوٌن )

التحيول الهٌكليً لالقتصييادٌات وهيً منهجٌيية تتبٌاٌية تعتمييد عليى تاييدٌر دوال لمتغٌيرات التحييول الهٌكليً وهييو 
متغٌر معتمد )مثل نصٌب الاتاعات االقتصيادٌة كيل عليى حيده فيً النياتج المحليً احجميالً( ومتوسيت اليدخل 

ٌيير مفسيير ٌعكييس المرحليية التنموٌيية للاتيير وحجييم السييكان والييزمن وهييو ٌعكييس اتجيياه الحاٌاييً للفييرد وهييو متغ
( دراسية أشيار فٌهيا إليى نميت التغٌير فيً نسيبة مسياهمة الاتيا  2440وأجرق عبد الواسيع ) .التحول الهٌكلً 

 ً :الزراعً فً الناتج المحلً احجمالً فً الجمهورٌة الٌمنٌة وقد اعتمد هذا الباحث على النموذا اآلت
LogXi = BO + b1LogY + b2Logn + U                                                        

 
Xi ًالمششر الهٌكل =   Y ًمتوست دخل الفرد الحاٌا =   N  السكان= 
B1  مرونة النمو=  B2 مرونة الحجم= 

 ة تنياقص األهمٌية النسيبٌة للزراعيةالمشتق من نموذا تشنري فً تحلٌل التغٌرات الهٌكلٌية وأثبتيت هيذه الدراسي
 فً تكوٌن الناتج المحلً احجمالً والذي كان بفعل انخفاض معدالت النمو السنوٌة للزراعة.

 هٌكلً وأثرها فً التكاميل الزراعيً( بدراسة تناولت سٌاسة التثبٌت االقتصادي والتكٌف ال2442وقام النجفً )
تشٌر إلى إن درجة االختالل الهٌكلً عليى الصيعٌد العربيً قيد  العربً تترقت إلى حالة االقتصاد العربً حٌث

% حسييب ماٌيياس سييٌمون كييوزنتس الييذي ٌشييٌر إلييى احتسيياب الفييرق بييٌن األهمٌيية النسييبٌة للنيياتج 91.6بلغييت 
المحلً لكيل قتيا  إليى إجميالً النياتج المحليً وكيذل  األهمٌية النسيبٌة ل ٌيدي العاملية لكيل قتيا  إليى إجميالً 

وهذا الفيرق ٌمثيل درجية االخيتالل الاتياعً وبجميع درجية احخيتالالت الاتاعٌية وماارنتهيا ميع  األٌدي العاملة
% وعلٌيه فايد أشيارت هيذه الدراسية عليى وجيود 24مثٌلتها فً االقتصادات المتادمية التيً ٌجيب أن ال تتجياوز 

( عين 2442)Anonymous, إختالالت هٌكلٌة عمٌاة فً االقتصادات العربٌة ٌستوجب معالجتها .وفً دراسة

عولمة األسواق   تلخصت بأنه ٌتعٌن على اقتصيادٌات البليدان األقيل نميواً أن تخيوض منافسية أشيد شراسية فيً 
السييوق العالمٌيية إذ أن الييتخلص التييدرٌجً ميين الحييواجز التجارٌيية وزٌييادة التلييب علييى المنتجييات ذات النوعٌيية 

 البليدان األقييل نميواً فييً األسيواق العالمٌة.وقييدمالجٌيدة التييً تعيد ميين أهيم المشيياكل التيً تعييوق منافسية منتجييً 

Anonymous (2443 دراسة أشار فٌها إلى  رورة اتجاه البلدان النامٌة إليى إجيراء إصيالحات وتعيدٌالت )

فً هٌاكلها االقتصادٌة حتى ٌتمكن البن  وصندوق الناد الدولٌٌن من تادٌم العون المادي لهذه البلدان كً تيتمكن 
وبالرغم من بعض الصعوبات فً تنفٌذ هذه السٌاسات إال أن المٌزات المتوخاة مين إجيراء هيذه من سداد دٌونها 
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( تناوليت احصيالحات 2443) Nancharaiahالتعدٌالت هً زٌيادة فيً النميو االقتصيادي.وفً دراسية أعيدها 

نيد سٌاسية التعيدٌالت تبنيت اله 0994االقتصادٌة والتنمٌة الرٌفٌة فً الهند   ذكرت هيذه الدراسية إنيه منيذ العيام 
الهٌكلٌة تماشٌا مع ةاهرة العولمة وتحرٌير التجيارة فايد ليوحة تغٌٌيراً فيً السٌاسيات االقتصيادٌة فيً الهنيد مين 

 االقتصاد الموجه إلى استراتٌجٌة تعتمد على آلٌة السوق فً قرارات احنتاا والتوزٌع . 
قتصييادٌة تبييٌن إن هييذه الدراسييات تناولييت وميين خييالل اسييتعراض أهييم الدراسييات التييً تناولييت احصييالحات اال

بييرامج احصييالق االقتصييادي ميين جوانييب مختلفيية فييالبعض اقتصيير علييى التحلٌييل الوصييفً مسييتعٌناً بييبعض 
وقيد رأق الباحيث  -المششرات االقتصادٌة بٌنما البعض اآلخر تترق إلى التحلٌل االقتصادي الوصفً والكمً 

ثون قد وفاا فً عرض أثر البرامج احصالحٌة إال أن الدراسيات كانيت إن كل من األسلوبٌن اللذٌن اتبعها الباح
تاتصر على عرض آلثيار هيذه البيرامج بعيد تتبٌاهيا وليم تعميل ماارنية حيول األو يا  االقتصيادٌة قبيل وبعيد 

اختٌيار المتغٌيرات مسيتعٌنة  احصالحات كما اقتصرت معةم هذا الدراسات على اسيتخدام نمياذا متشيابهة فيً
 .نري فً معةمهابنموذا تش

                                                
 مواد البحث وطرائقه

تعد مرحلة توصٌف النموذا الاٌاسً المستخدم من أهم وأصيعب المراحيل فيً الدراسيات االقتصيادٌة  
ً ٌنةير إلٌهيا السٌما وإنها المرحلة التً ٌبرز فٌهيا البعيد الحاٌايً لتبٌعية المشيكلة قٌيد الدراسية والجوانيب التي

 الباحث فً دراسته   وقد اخذ النموذا الماترق الصٌغة اآلتٌة :
Y = A+ B1X1 +B2X2 +B3X3 +B4X4 +B5X5+B6X6+B7X7 +B8X8 +B9X9 +B10X10 + U 

 = نسبة مساهمة الزراعة فً الناتج المحلً احجمالً. Yحٌث 
اعياة اخيتالف المتغٌير المعتميد )المتغٌير اعتمد هذا النميوذا ليدول العٌنية بجمٌيع متغٌراتهيا تارٌبياً ميع مر

الهٌكلً( فً السعودٌة حٌث تم اختٌار قٌمة الناتج الزراعً كمتغٌر هٌكلً وذل  كً نتجنب التالبات فيً أسيعار 
الينفت ليدول الرٌيع النفتيً . بخيالف الييٌمن وسيورٌا واليذي كيان عبيارة عيين نسيبة مسياهمة الزراعية فيً النيياتج 

نسييبة  X3فهييو ٌعبيير عيين األسييعار المييز رعٌيية و X2إلييى سييعر الصييرف أمييا  X1المحلييً احجمييالً .وٌشييٌر 
معييدل التييراكم  X5نصييٌب الفييرد ميين النيياتج المحلييً احجمييالً أمييا  X4الصييادرات للنيياتج المحلييً احجمييالً و

 X9درجية االنفتياق االقتصيادي و  X8التكنولوجٌا المٌكانٌكٌة و  X7ال راإلب غٌر المباشرة و X6الرأسمالً و 
ف نيه  X11الرقم الاٌاسيً حنتياا الفيرد مين السيلع الزراعٌية و  X10م الاٌاسً العام ألسعار المواد الغذاإلٌة و الرق

أما نمت التغٌر فً هٌكيل العمالية واليذي ٌعيد مين أهيم االخيتالالت التيً .ٌشٌر إلى نسبة الواردات للناتج المحلً 
 النموذا اآلتً : تتسم بها الزراعة فً الدول النامٌة فاد تم االعتماد على

Y = A + B1X1 + B2X2 + U  
وعمدت الدراسة إلى بٌان أثر احصالحات االقتصادٌة فً هٌكل العمالة بعيد احصيالق االقتصيادي حٌيث 

Y الاوق العاملة الزراعٌة .و =X1  ًأما  نصٌب الفرد من الناتج المحلً احجمالX2  حجم السكان ف نيه ٌعكيس
ن جانيب وٌشيٌر إليى ميدق التغٌير فيً حجيم الايوق العاملية بالزٌيادة أو الناصيان ميع الادرة االستٌعابٌة للسوق مي
 الزٌادة فً عدد السكان.

 
 
 
 

 والمناقشةالنتائج 
من النموذا الماتيرق تيم تايدٌر أ. نتائج التحلٌل للنموذج الكمً للٌمن الشمالً قبل تبنً اإلصالح االقتصادي :

ا االختبييارات اححصيياإلٌة أعٌييد تاييدٌر المتغٌييرات األكثيير أهمٌيية معلمييات المتغٌييرات ولعييدم تجيياوز الييبعض منهيي
 ومعنوٌة وبصٌغ رٌا ٌة مختلفة واختٌرت الدالة اآلتٌة بصٌغتها اللوغارتمٌة المزدوجة وهً :  

Log y =2.59+0.034 Log X1 – 0.118 Log X2 + 0.074 Log X3 – 0.482 Log X4 

    T =                (1.01)                (-3.00)               (5.39)                (-5.08)         

           + 0.028 Log X5 + 0.0048 Log X7 + 0.231 Log X10 
                                                    (0.98)                (0.09)                    (5.54) 

R
2
 = 98.1%  F = 106  D.W = 3.2 
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وقد تم احبااء على المتغٌرات غٌير المعنوٌية فيً النميوذا وذلي  ألهمٌتهيا االقتصيادٌة مين جانيب ولغيرض 
قٌاس تأثٌرها فً المرحلة الالحاة التً تمثل مرحلة تبنيً البيرامج احصيالحٌة مين جانيب آخير وذلي  لبٌيان 

حيت مسيتوق معنوٌية ( تX2,X3,X4,X10التغٌرات التً تحدثها هيذه المتغٌيرات .ةهيرت معنوٌية كيل مين )
( ولم تةهر معنوٌة للمتغٌيرات األخيرق والتيً ٌمكين أن تعيزق ل سيباب اآلتٌية :ان سيعر الصيرف 0.05)

خالل هذه الحابة لم ٌكن ٌعكس الاٌمة الحاٌاة للناود ذل  بسبب تدخل الدولة فً تحدٌد سيعر (  X1 (المتغٌر
معيدل التيراكم الرأسيمالً أي تيأثٌر معنيوي  X5صرف العملة المحلٌة ماابل الدوالر وأٌ ا لم ٌكن لمتغٌير 

وذل  لمحدودٌة تراكم رأس الميال الثابيت إذ ليم ٌكين ليه أي تيأثٌر عليى زٌيادة مسياهمة الزراعية فيً النياتج 
)التكنولوجٌا المٌكانٌكٌة( للسبب نفسيه   إذ تعيد اليٌمن دولية  X7المحلً احجمالً   ولم تةهر أٌ اً معنوٌة 

ا االقتصييادٌة مين تتييوٌر الاتييا  الزراعييً   وقييد أباٌنيا علييى هييذه المتغٌييرات فييً فاٌيرة لييم تمكنهييا مواردهيي
النموذا رغم عدم معنوٌتها فً ميدة ميا قبيل احصيالق االقتصيادي ل سيباب التيً ذكيرت   وهيذا ميا سيوف 
أن نتبعه فً معرض دراستنا للمتغٌرات المشثرة على المتغٌر الهٌكلً لدول العٌنة الحااً وألننا عميدنا عليى 

تكون المتغٌرات خالل الحابتٌن متشابهة فاد أباٌنا على كل المتغٌرات فً النميوذا. أميا إشيارات المعلميات 
 التً تعكس تبٌعة العالقة بٌن المتغٌر الهٌكلً والمتغٌرات المفسرة فٌمكن أن تفسر كما ٌأتً :

وجبية ميع المتغٌير الهٌكليً   ( تيرتبت بعالقية مX2إن المنتق االقتصادي ٌشٌر إلى أن األسعار المزرعٌة )
وهنا ةهرت العالقة سالبة و تشكد عدم إعتاء األسعار المزرعٌة أهمٌة فً السٌاسات الزراعٌة خالل هيذه 
المدة التً سبات عملٌة احصالق االقتصادي كما أن السلع الزراعٌة الغذاإلٌة المستوردة كانت هً المسيتفٌد 

السٌما وان أسيعارها كانيت منخف ية ف يالً عين أن اليدعم اليذي  من ارتفا  أسعار السلع الزراعٌة المحلٌة
( نسبة الصادرات للنياتج المحليً X3كان ٌادم للزراعة كان ٌلغً أي دور ل سعار فً تحفٌز احنتاا . أما )

احجمالً فاد جاءت اشارتها متاباة للنةرٌة والتً تعكيس قيدرة الصيادرات عليى تنشيٌت الاتيا  الزراعيً 
ات احنتاا وهذه بسبب الزٌادة الحاصلة فً الصادرات الٌمنٌة المتأتٌة مين الينفت خيالل هيذه وتوفٌر مستلزم

 المدة ورافاها زٌادة فً المتغٌر الهٌكلً بسبب توفٌر مستلزمات احنتاا المتأتٌة من صادرات النفت.
االقتصيادي  إشيارة معلمتيه عكيس المنتيقجياءت ( نصٌب الفرد من النياتج المحليً احجميالً فايد X4أما ) 

ورغم ذل  أنهيا متفاية والةيروف التيً كيان ٌعٌشيها المجتميع الٌمنيً فيً هيذه المرحلية حٌيث شيهدت اليٌمن 
هجرة الكثٌر من األٌدي العاملة خارا اليوتن والتيً وفيرت دخيول مرتفعية نسيبٌاً واالعتمياد عليى عاإليدات 

ت نسبً فً مايدار التليب عليى السيلع المغتربٌن فً توفٌر معةم السلع الغذاإلٌة المستوردة مما نجم عنه ثبا
( نسبة الواردات الزراعٌة للناتج المحلً احجمالً ف ن إشارة معلمتها تشٌر إليى X10الغذاإلٌة المحلٌة . أما )

العالقيية الموجبيية وهييذا مييا ٌشييٌر إلييى أن الزراعيية الٌمنٌيية اعتمييدت فييً جييزء منهييا علييى تييوفٌر الييواردات 
ات احنتاا األخرق   إذ أن زٌادة فً نسبة الواردات الزراعٌية للنياتج الزراعٌة من مكاإلن  وآالت ومستلزم

 .%0.23% ٌنجم عنه زٌادة فً المتغٌر الهٌكلً بنسبة  1المحلً احجمالً بنسبة 
فييً النمييوذا ب. نتااائج التحلٌاال للنمااوذج الكمااً للجمهورٌااة الٌمنٌااة بعااد تبنااً باارامج اإلصااالح االقتصااادي:

 ة الختٌة لنموذا االنحدار المتعدد كأف ل صٌغة مثلت الدالة وكاآلتً:المادر للٌمن اعتمدت الصٌغ
Y= 8.43 + 0.229 X1 – 0.0774 X2 – 0.564 X3 + 0.055 X4 + 0.105 X5  

                   T =                (3.94)        (-3.58)            (-4.48)        (4.21)     )   2.62) 

                                            – 0.0021 X7 + 0.219 X10    

                                                      (-3.72)           (1.38)             

           D.W = 2.64        F = 7.32       R
2
 = 0.93 

 

خالل المعادلة التالٌة:       تم اٌجاد المرونة من )وقد تم إٌجاد المرونة من الدالة الختٌة



 βe) 

مين التغٌيرات فيً المتغٌير   %93والتأكد مين معنوٌية كيل المتغٌيرات فيً النميوذا وقيد فسير النميوذا نحيو
أما إشارة المعلمات فايد كانيت متفاية فيً أحٌيان كثٌير ميع المنتيق االقتصيادي وفيً أحٌيان أخيرق  الهٌكلً 

 سر هذه العالقات كما ٌأتً:غٌر متفاة وٌمكن أن تف
( سعر الصرف الموجبة بالمتغٌر الهٌكلً تعد عالقة منتاٌية تتفيق والنةرٌية االقتصيادٌة   وقيد X1فعالقة )

ةهرت معنوٌة هذا المتغٌر فً مدة ما بعد احصالق االقتصادي   بٌنما لم تةهر فً النميوذا السيابق داللية 
التيً اعتميدتها اليٌمن وهيً جيزء مين تنفٌيذ بيرامج احصيالق على النتاإلج احٌجابٌية لتحرٌير سيعر الصيرف 

( األسعار المزرعٌة   فاد كانت إشيارتها X2أما معلمة )  االقتصادي الذي تبنته الٌمن منذ بداٌة التسعٌنٌات.
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سالبة وهذا ما ٌتناقض والمنتيق االقتصيادي وهيذه العالقية العكسيٌة تبيٌن أن تيأثٌر األسيعار المزرعٌية قبيل 
الق االقتصادي وبعده كانت لها األثر نفسه   ول سباب نفسها السٌما وان الميزار  الٌمنيً ٌتجيه تبنً احص

إلى زراعة الاات عندما ٌكون حافز ارتفا  أسعار السيلع الزراعٌية اقيل اسيتجابة مين زراعية شيجرة الايات 
ٌيية والخارجٌيية بعييد أن أصييبحت زراعيية السييلع الغذاإلٌيية مكلفيية فييً ةييل رفييع الييدعم وغٌيياب األسييواق الداخل

% ٌينجم عنيه انخفياض فيً المتغٌير الهٌكليً بنسيبة 0المحفزة حٌث إن زٌادة فً األسعار المزرعٌية بنسيبة 
0.5.% 
( نسبة الصادرات للنياتج المحليً احجميالً   فايد كانيت إشيارتها سيالبة وهيذه العالقية رغيم X3أما معلمة ) 

عدم اتفاقها مع المنتق االقتصادي إال إنها تشيٌر إليى إن زٌيادة عاإليدات الصيادرات فيً تلي  الميدة ليم تتجيه 
النفصيال صوب تنمٌة الاتاعات االقتصيادٌة بايدر ميا انصيرفت لتيرمٌم وأعيادت أعميار ميا دمرتيه حيرب ا

وترسٌخ الوحدة الٌمنٌة الذي رافق ذل  انخفاض فً نسبة مساهمة الزراعة فً الناتج المحلً احجميالً فيً 
ةييروف عييودة مييا ٌاييارب الملٌييون مغتييرب ميين دول الخلييٌج وانعكاسيياته السييلبٌة علييى ماييدار التحييوٌالت 

لمغتيربٌن العاإليدٌن. أميا معلمية الخارجٌة ف ال عن العبء الذي تحملته الدولة فً تيوفٌر الخيدمات وإعالية ا
(X4 نصييٌب الفييرد ميين النيياتج المحلييً احجمييالً فاييد كانييت إشييارتها موجبيية عكسييت منتاٌيية هييذه العالقيية )

بعكس ما كانت علٌه هذه العالقة قبل تبنً بيرامج احصيالق االقتصيادي وهيذه نتٌجية معاولية   إذ إن زٌيادة 
التنمٌية ال تينعكس عليى زٌيادة فيً نميو أي مين الاتاعيات نصٌب الفرد من الناتج المحلً فً بداٌية مراحيل 

وبعد مرور مدة لعلهيا كانيت كافٌية فيً اليٌمن تبيرز أهمٌية هيذا المتغٌير فيً التيأثٌر عليى المتغٌير الهٌكليً . 
( معييدل التييراكم الرأسييمالً الموجبيية تبٌعيية العالقيية المنتاٌيية لهييذا المتغٌيير مييع X5وتعكييس إشييارة معلميية )

د كانت دلٌل على أثر التراكم الرأسمالً فً زٌادة فاعلٌة المتغٌير الهٌكليً بعكيس الحابية المتغٌر الهٌكلً وق
( X7الساباة التً لم ٌكن لهذا المتغٌير أي تيأثٌر معنيوي عليى المتغٌير الهٌكليً. وقيد كانيت إشيارة  معلمية )

ى إن زٌييادة عييدد التكنولوجٌييا المٌكانٌكٌيية سييالبة وتعييد هييذه العالقيية غٌيير منتاٌيية اقتصييادٌا حٌييث تشييٌر إليي
الجرارات لم ٌكن له دور فً زٌادة المتغٌر الهٌكلً بل رافيق تلي  الزٌيادة انخفياض فيً هيذا المتغٌير نتٌجية 
انخفاض معدالت نمو الاتا  الزراعً فً هذه المدة من جهة   وزٌادة فً الناتج المحلً احجمالً المتيأتً 

فياض مسياهمة الزراعية فيً النياتج احجميالً. من قتاعات أخرق كالنفت من جهة أخرق ساهم ذل  فً انخ
( نسبة الواردات الزراعٌة للناتج المحلً احجمالً الموجبية فايد كانيت منتاٌية حٌيث X10أما إشارة معلمة )

إن الواردات تساعد فً توفٌر مدخالت احنتاا لاتا  الزراعة . ولعل ميا زاد مين أهمٌية اليواردات هيو إن 
ا الصادرات من النفت ولٌس صادرات الاتا  الزراعً وهذا بحد ذاتيه ٌعيد واردات الاتا  الزراعً ٌموله

اخييتالالً هٌكلٌيياً إذ إن اعتميياد قتييا  الزراعيية علييى صييادرات الاتاعييات األخييرق ٌشييٌر إلييى إن الاتييا  
الزراعً ٌمثل عبإلاً على غٌره من الاتاعات األخيرق وصيادراته تعيد محيدودة بحٌيث ال تغتيً وارداتيه   

 بٌعة الحال إلى التأثٌرات المتداخلة للمتغٌرات الكلٌة مع بع ها البعض.وهذا ٌعزق بت
فً هذا النمت من .  نتائج التحلٌل الكمً لنمط التغٌر فً هٌكل العمالة الزراعٌة فً الجمهورٌة الٌمنٌة :3

                                    :التغٌرات الهٌكلٌة تم االعتماد الدالة اللوغارتمٌة المزدوجه كأف ل توفٌق للمعادلة وكما ٌأتً 
Log Y = 4.94 – 0.479 Log X1 – 0.106 Log X2  

      T           = (-4.59)               (-0.79)           
D.W = 2.37          F = 10.78         R

2
 = 0.60      

معنوٌية لحجيم السيكان فيً تأثٌرهيا عليى وقد تأكد معنوٌة نصٌب الفرد من الناتج المحلً احجمالً وليم تةهير 
( العالقية السيالبه والتيً تعيد متفايه والدراسيات التجرٌبٌية فيً ةيل X1المتغٌر المعتمد.وعكست إشارة معلمة )

تبنً الدولة برامج لإلصالق االقتصادي   إذ تساهم زٌيادة اليدخول فيً تعيدٌل هٌكيل الايوق العاملية إليى حٌيث 

 اتجاه مستمر في تناقص حصة القطاع من القوى العاملة . ا ٌدل على إن هنا احنتاجٌة العالٌة للفرد وهو م

 ثانياً: نتائج التحليل الكمي لدول التحكم االقتصادي

 . نمط التغٌر فً نسبة مساهمة الزراعة فً الناتج المحلً اإلجمالً سورٌا أنموذجاً:1

تيم تايدٌر المتغٌيرات األكثير أهمٌية  قتصاادي :أ. النموذج الكمً المقترح لسورٌا قبل تبنً برامج اإلصاالح اال
 التً تجاوزت االختبار اححصاإلٌة والاٌاسٌة واالقتصادٌة وكما ٌأتً : 

Logy = -2.72 + 14.4 Log X1 - 1.55 Log X2 + 0.613 Log X4 - 0.296 LogX6                          

                          (2.58)              (-3.25)              (1.70)              (-1.09)  
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                                     + 0.105 Log X7 - 0.125 Log X8 - 0.595 Log X9 

                                                    (1.24)          (-0.17)             (-1.37)                

      DW = 2.20                 F = 2.98     R
2
 = 77.6     

وقد تم اختٌار الصٌغة الوغارتمٌية كأف يل صيٌغة مثليت الدالية أميا إشيارة المعلميات فهيً مين أهيم االختبيارات 
( سعر الصرف الموجبة متفاية X1االقتصادٌة والتً ٌمكن ان نستخلص منها العالقات اآلتٌة:تعد إشارة معلمة )

العالقيية تعكييس دور سييعر الصييرف ميين خييالل زٌييادة الصييادرات الناتجيية عيين  مييع المنتييق االقتصييادي وهييذه
انخفاض أسعار السلع المحلٌة وقابلٌتها على المنافسة فً السوق الخارجٌة والداخلٌة  وقد كانت االسيتجابة لهيذا 

تغٌير المتغٌر كبٌرة نتٌجة البتء فً حركة تغٌر أسعار الصرف فً سيورٌا ميع اسيتمرار التغٌير السيرٌع فيً الم
( األسعار المز رعٌة السالبة رغم عدم منتاٌتها من الناحٌية االقتصيادٌة إال إنهيا X2الهٌكلً. أما إشارة معلمة )

عكست تبٌعة النةيام االقتصيادي السيوري الاياإلم عليى اليدعم الكبٌير المايدم للاتيا  الزراعيً السيوري  ونميت 
تثبٌت أسعار معةم المنتجات الزراعٌة  وهذا ما جعيل التحكم فً أسالٌب وقوق احنتاا  ف الً عن قٌام الدولة ب

( نصيٌب الفيرد مين النياتج المحليً احجميالً X4محفزات األسيعار المزرعٌية هامشٌة.وعكسيت إشيارة معلمية )
العالقة الموجبة وتعد هذه العالقة منتاٌة إذ تشكد دور هذا المتغٌر فً خليق سيوق قوٌية وتغٌيرات وا يحة فيً 

( قٌميية الييواردات الزراعٌيية عالقيية هييذا X9ادة دخييول األفييراد. وتعكييس إشييارة معلميية )هٌكييل التلييب نتٌجيية لزٌيي
المتغٌيير العكسييٌة مييع المتغٌيير الهٌكلييً نتٌجيية مسيياهمة الييواردات ميين السييلع الزراعٌيية المسييتوردة فييً منافسيية 

ترتيب علٌيه  المنتجات المحلٌة  وهذا ما أدق إلى حرمان المنتجات المحلٌة من جزء كبٌير مين أسيواقها المحلٌية
 نتاإلج سلبٌة على مجمل الناتج الزراعً خالل هذه الحابة. 

اسيتجابة متغٌيرات ب.  نتائج التحلٌل للنموذج الكمً المقترح لسورٌا بعد تبنً بارامج اإلصاالح االقتصاادي:
 النموذا السابق فً الحابة التً سبات برامج احصالق االقتصادي وتم استخدامها فً هيذا النميوذا بعيد حيذف

( ألن وجييود هييذا المتغٌيير أوجييدت مشييكلة ارتبييات ختييً وتييم اختٌييار X9متغٌيير قٌميية الييواردات الزراعٌيية )
 الصٌغة اللوغارٌتمٌة بعدها أف ل صٌغه مثلت المعادلة وكاآلتً :

LogY = - 0.783+ 0.284 LogX1 - 0.137 LogX2 + 0.256 LogX4 + 0.0693LogX6 

      T  =               (2.25)              (-2.41)                 (1.84)          (1.57)               

                      +0.197 LogX7 + 0.538 LogX8 

                                  (1.86)      (1.54)                            

 

  D.W = 2.15     F = 3.49   R
2
 = 72.3%      

( سعر الصرف إلى عالقة هذا المتغٌر الموجبة بالمتغٌر الهٌكلً وٌعيد سيعر الصيرف X1معلمة )وتشٌر إشارة 
خييالل هييذه المييدة ثابتييا نسييبٌا أي إن الزٌييادة فييً المتغٌيير الهٌكلييً لييم تعييز إلييى حييدوث تتييور فييً تحرٌيير سييعر 

قية العكسييٌة الصيرف خيالل هيذه المييدة بايدر ميا عكسيت اتجيياه السٌاسيات نحيو تثبٌيت سييعر الصيرف . أميا العال
( األسييعار المزرعٌيية ف نهييا قييد عكسييت نفييس األسييباب التييً عكسييتها فييً حابيية مييا قبييل احصييالق X2للمتغٌيير )

( نصيٌب X4االقتصادي السٌما فً ةل استمرار الدعم وتثبٌت أسعار بعض المحاصٌل الزراعٌية. أميا إشيارة )
نتاٌية لهيذا المتغٌير ميع المتغٌير الهٌكليً .أميا الفرد من الناتج المحلً احجمالً الموجبة فاد عكسيت العالقية الم

(X6 ًالرقم الاٌاسً العام ألسعار الغذاء   فاد كانت إشارة معلمة هذا المتغٌر موجبة بعكس ميا كانيت علٌية في )
الفتيرة السياباة سيواء ميين حٌيث معنوٌية هييذا المتغٌير أو تبٌعية عالقتيه مييع المتغٌير الهٌكليً وهييذا ٌعيد مين أهييم 

( X7ٌة التً كانت نتٌجية لتتبٌيق بيرامج احصيالق االقتصيادي. وعكسيت إشيارة معلمية المتغٌير )النتاإلج احٌجاب
درجة االنفتاق االقتصادي الموجبة عالقته المنتاٌة مع المتغٌر الهٌكلً السٌما فيً حابية احصيالق االقتصيادي 

 إذ لم ٌكن لهذا المتغٌر تأثٌر معنوي فً المدة الساباة لإلصالق االقتصادي.
( الرقم الاٌاسً حنتاا الفيرد مين السيلع الزراعٌية فايد كانيت إشيارة معلمتيه موجبية داللية عليى تبٌعية X8ا )أم 

العالقة المنتاٌة بيالمتغٌر الهٌكليً السيٌما بعيد تبنيً البيرامج احصيالحٌة بعكيس ميا كانيت علٌية قبيل تبنيً هيذه 
 بنً األسالٌب الحدٌثة فً احنتاا.البرامج  وهذا ما ٌدل على اتجاه الدولة إلى تحدٌث هذه الاتا  وت

. نتائج التحلٌل للنماوذج الكماً لانمط التغٌار فاً هٌكال العمالاة فاً ساورٌا فاً حقباة ماا بعاد اإلصاالح 2

وقد تم اعتماد نفيس المتغٌيرات لهيذا الينمت مين التغٌيرات الهٌكلٌية ليدول العٌنية وحسيب  االقتصادي :
 غة اللوغارتمٌة وكما ٌأتً :النموذا السابق كما فً الٌمن وتم اعتماد الصٌ

  Y = -5.58 + 0 .529 Log X1 + 1.67 Log X2        
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   T =            (5.77)               (11.97)     

   D.W = 1.86     F = 71.62  R
2
 = 0.90     

 :قات اآلتٌةأما أشارت معلمات المتغٌرٌن ف نها تعكس العال.وقد ةهرت معنوٌة عالٌة للمتغٌرٌن فً النموذا 
( نصييٌب الفييرد ميين النيياتج المحلييً احجمييالً موجبيية وهييذه العالقيية ال تتفييق ونتيياإلج X1معلميية ) كانييت إشييارة

الدراسات التجرٌبٌة وهً تشٌر إلى إن الحاجة ل ٌدي العاملة ال تزال ملحية السيٌما وإن الاتيا  الزراعيً ٌعيد 
مالة نحو هذا الاتا  ٌعد جزءاً من سٌاسية تكثٌيف العميل من أكبر الاتاعات امتصاصاً للاوق العاملة واتجاه الع

المزرعيً التيً قيد تلجييأ إلٌهيا الدولية تالشيٌاً لتييراكم األٌيدي العاملية وتفياقم البتاليية. كميا تشيٌر العالقية الموجبيية 
( حجم السكان إلى إن العمالية الزراعٌية تيزداد أكثير مين ال يعف بت ياعف عيدد السيكان وهيو ميا X2لمعلمة )
إن سورٌا لم تعت  هذا الجانب أهمٌة تذكر فً سلم أولوٌات معا لجة االختالالت فً الاتيا  الزراعيً  ٌشٌر إلى

السٌما وان حجم الاتا  الزراعً السيوري ٌتتليب زٌيادة مسيتمرة فيً الايوق العاملية   وهيذا ٌشيٌر إليى زٌيادة 
 .  الخلل الهٌكلً خالل هذه المدة التً تعد حابة احصالق االقتصادي فً سورٌا

 ثالثاً: نتائج التحلٌل الكمً لدول الرٌع النفطً المملكة العربٌة السعودٌة أنموذجاً :
 . نمط التغٌرات الهٌكلٌة فً قٌمة الناتج الزراعً اإلجمالً :1

مين النميوذا الماتيرق تيم  أ. النموذج الكمً المقترح للسعودٌة قبل تبنً برامج اإلصالح االقتصادي :
 لٌة وكما ٌأتً :تادٌر المتغٌرات التا

Log y = - 7.67 + 6.20Log X1 + 1.06Log X2 - 0.033Log X4 - 0.677Log X5  

         T =              (1.61)           (2.10)            (-0.10)                 (-1.46)  

                      - 0.219Log X6 + 2.69Log X7 - 0.726Log X8 - 0.248Log X9 

                                (-0.28)        (3.21)            (-1.63)               (-0.53)                          
  D.W = 3.17             F = 38.76           R2

 = 0.95      

عالقية المنتاٌية لهيذا ( سيعر الصيرف الX1أما إشارة معيالم المتغٌيرات فايد عكسيت احشيارة الموجبية لمعلمية )
المتغٌر مع المتغٌر الهٌكلً فً إشارة إلى التغٌرات التفٌفة فً سعر الصيرف ماابيل اليدوالر ولحايب متباعيدة 
مييع اسييتمرار الزٌييادات المتتالٌيية فييً قٌميية النيياتج الزراعييً   وهييذه العالقيية ال تعكييس بال ييرورة أثيير سييعر 

ت فً سعر الصيرف خيالل الفتيرة المدروسية. أميا إشيارة الصرف فً هذه المرحلة بادر ما تعكس بتء التغٌرا
( األسعار المزرعٌة فاد كانت متفاة ونتاإلج الدراسات التجرٌبٌة حٌث تشٌر هذه العالقية إليى أهمٌية X2معلمة )

األسعار فً تحفٌز احنتاا الزراعيً قبيل عملٌية احصيالق إذ كيان اليدعم لهيذا الاتيا  فيً هيذه الحابية محيدوداً 
( معييدل التييراكم X5ره أهمٌيية األسييعار المييز رعٌيية فييً تحفٌييز احنتيياا.فً حييٌن كانييت اشييارة )بييرزت علييى أثيي

الرأسمالً السالبة فاد عكست عالقة غٌر منتاٌة وتعزق إليى التأكٌيد عليى إن دور هيذا المتغٌير كيان فيً غٌير 
ة وميا رافايه مين صالا الزراعة حٌث أتجه التراكم الرأسمالً فً هذه الحابة إلى قتاعات أخرق غٌر الزراعي

( X7تهمٌش لهيذا الاتيا  فايد رافيق الزٌيادة فيً هيذا المتغٌير انخفياض فيً قٌمية النياتج الزراعيً. أميا متغٌير )
% ٌيشدي إليى 1التكنولوجٌا المٌكانٌكٌة فاد كانت إشارة معلمته موجبة حٌث إن زٌيادة عيدد الجيرارات بمايدار 

دور المتغٌر التكنولوجً فً التنمٌة الزراعٌة فً بداٌية  % وهو ما ٌشكد2.7زٌادة فً المتغٌر الهٌكلً بمادار 
( الرقم الاٌاسً حنتاا الفرد مين السيلع X8نه ة الاتا  الزراعً فً المملكة.وأخٌرا احشارة السالبة لمعلمة )

الزراعٌة الغذاإلٌة فايد إشيارة إليى  يإلة إنتاجٌية الفيرد فيً الاتيا  الزراعيً خيالل هيذه الميدة وتخليف أسيالٌب 
 تاا الزراعً فً حابة ما قبل احصالق االقتصادي التً شهدتها المملكة فً السنوات الساباة.احن

فييً النمييوذا  ب.نتااائج التحلٌاال  للنمااوذج الكمااً المقتاارح للسااعودٌة بعااد تبنااً باارامج اإلصااالح االقتصااادي:
الماييدر للحابيية الماييدر للسييعودٌة لمييدة مييا بعييد احصييالق االقتصييادي تييم االعتميياد علييى متغٌييرات النمييوذا 

 المتادمة لإلصالق كما ٌأتً :
 Y  = -1.05 + 1.82Log X1 - 0.052Log X2 - 0.148Log X4 - 0.443Log X5   

  T =                 (1.47)                 (-0.33)               (-0.45)              (-1.05) 

                 + 0.867Log X6 + 0.359Log X7 + 0.752Log X8 - 0.137Log X9  

                         (3.39)                (3.89)               (2.13)              (-0.43) 

      D.W = 2.17         F = 15.31         R2
 = 0.95      

مشكيدة بيذل  نتياإلج ووا ا ان إشارة معلمات المتغٌرات المستالة كانت جمٌعها متفاة والمنتق االقتصادي 
الدراسات التجرٌبٌة الساباة   وعكست أٌ اً النتاإلج احٌجابٌة للبرامج احصالحٌة التً تبنتها المملكية خيالل 

% 1.82% تشدي إلى زٌادة فً المتغٌر الهٌكليً بنسيبة 1( سعر الصرف بنسبة X1أن زٌادة ) هذه المدة .
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المييدة ماعييدا التغٌيير الييذي حييدث فييً منتصييف كييان مسييتاراً خييالل هييذه  وميين المالحيية إن سييعر الصييرف
الثمانٌنييات إذ اسييتار بعييدها سييعر الصييرف حتييى نهاٌيية المييدة المدروسيية   أي أن التغٌيير فييً قٌميية النيياتج 

( األسعار المزرعٌية فليم X2الزراعً وم اعفته لم ٌكن بسبب زٌادة أو انخفاض فً سعر الصرف . أما )
دعم للاتيا  الزراعيً فيً هيذه المرحلية قيد هميش دور األسيعار ٌكن لها أي تأثٌر معنوي داللية عليى أن الي

المزرعٌة فً التأثٌر على المتغٌر الهٌكلً بعكس ما كانت علٌة فً الحابة الساباة لإلصالق.وإشيارة معلمية 
(X6 الرقم الاٌاسً العام ألسعار السلع الغذاإلٌة كانت موجبة   وهذه العالقية منتاٌية فيً ةيل تبنيً بيرامج )

القتصييادي بٌنمييا كانييت هييذه العالقيية عكسييٌة فييً الحابيية التييً سييبات تنفٌييذ هييذه البييرامج .وكييذل  احصييالق ا
(   إذ أن م ياعفة عيدد الجيرادات ٌيشدي إليى زٌيادة المتغٌير X7العالقة الموجبة هنا للمتغٌير التكنوليوجً )

ذها لسٌاسيات التنيو  %   وهو ما ٌشٌر إلى الثمار الجٌدة التيً جنتهيا المملكية جيراء تنفٌي36الهٌكلً بنسبة 
االقتصادي وتحدٌث الاتا  الزراعً فايد تزاٌيدت قٌمية احنتياا الزراعيً نتٌجية لتبنيً السيعودٌة األسيالٌب 

( X8الحدٌثة فً احنتياا التيً كيان مين أهمهيا م ياعفة عيدد الجيرارات .وتشيٌر العالقية الموجبية لمعلمية )
انيت هيذه العالقية عكسيٌة فيً حابية ميا قبيل احصيالق الرقم الاٌاسً حنتاا الفرد مع المتغٌر الهٌكليً وقيد ك

االقتصادي مما ٌشٌر إلى حدوث تفرة وتتيور نيوعً فيً إنتاجٌية الميزار  السيعودي وزٌيادة قدرتيه عليى 
 تبنً األسالٌب الحدٌثة فً احنتاا .

ي فااً االقتصااد لاانمط التغٌار فااً هٌكال العمالااة لمادة مااا بعاد اإلصااالح  الكماً للنمااوذج التحلٌال نتاائج. 2
 تم اعتماد النموذا السابق لبٌان نمت التغٌر فً هٌكل العمالة وكما ٌأتً : السعودٌة :

Log Y = 14.1 - 0.20 Log X1 - 2.81 Log X2  
          T =                   (-0.19)    (-3.82)             

R
2
 = 0.57   F = 10.17   D.W = 1.79 

نميا ليم ٌكين نصيٌب الفيرد مين النياتج المحليً احجميالً ذا تيأثٌر معنيوي وقد تأكيدت معنوٌية حجيم السيكان بٌ
% ف ن الايوق العاملية الزراعٌية 1وتشٌر العالقة العكسٌة لحجم السكان إلى إنه عند ما ٌزداد السكان  بنسبة 

% داللة على العالقة المنتاٌة فيً ةيل تبنيً المملكية بيرامج لإلصيالق االقتصيادي إذ 2.81تنخفض بنسبة 
لت األسالٌب الحدٌثة فً احنتاا الزراعً بشكل كبٌر أتاق لها إحالل اآللة محل األٌيدي العاملية وهيو ميا أدخ

ٌعد من أهم النتاإلج احٌجابٌة لسٌاسات احصالق االقتصادي السٌما فً مجيال االخيتالالت فيً هٌكيل العمالية 
امج احصالحٌة والذي تم التركٌيز مين من خالل دراسة تبٌعة البروالزراعٌة التً اتسمت بها الدول النامٌة.

علييى احصييالحات االقتصييادٌة لاتييا  الزراعيية فييً دول العٌنيية ونةييراً لتييداخل متغٌييرات االقتصيياد  اخاللهيي
الكلً فً التأثٌر والتأثر ببع ها فاد اعتمدت الدراسة على استخدام نموذا كمً ٌحتيوي عليى متغٌيرات ذي 

ً فكان جزء من هذه المتغٌرات على عالقة مباشيرة باتيا  الزراعية المتغٌر الهٌكل اتجاهٌن فً التأثٌر على
ومتغٌرات أخيرق عليى عالقية غٌير مباشيرة بهيذا الاتيا  أي إنهيا تنتيوي تحيت مفهيوم متغٌيرات االقتصياد 

االستنتاجات التً ترجمتها نتاإلج التحلٌيل الكميً لهيذه المتغٌيرات كيان مين  تحدٌد بعضمن خاللها  تم  الكلً
حتى نتعرف على مدق اقتراب أو ابتعاد هذه  الدراسية عين الفر يٌة التيً تنتليق  لٌهاشٌر إال روري أن ن

من مفهوم إن األختالالت الهٌكلٌة فً الاتاعات الزراعٌة هيً العياإلق األكبير أميام زٌيادة مسياهمة الزراعية 
اعيً عليى منافسية فً تحاٌق األهداف التنموٌة كما تعد هيذه االخيتالالت المحيدد اليرإلٌس لايدرة الاتيا  الزر

 مثٌله من الاتاعات فً الدول المتادمة وعلى هذا األساس اهتمت الدراسة ب ثبات هذه الفر ٌة من عدمها.
وٌمكن أن توصً الدراسة بعدة ناات على المستوق الاتيري تتنياول جوانيب الاصيور فيً المتغٌيرات 

 ءات التالٌة فً الٌمن: اتخاذ احجراومنها  رورة التً تناولتها برامج احصالق االقتصادي 
العمل على تعدٌل األسيعار المزرعٌية وعالقتهيا بيالمتغٌر الهٌكليً بحٌيث ال ٌيشدي ارتفاعهيا إليى االنصيراف  -

إلى زراعة شجرة الاات وذل  برفع أسعار المحاصٌل الزراعٌة بما ٌنيافس أسيعار هيذه الشيجرة والحيد مين 
 زراعة الاات ومحاربته بكل الوساإلل.

ٌب الزراعة الحدٌثية وتشيجٌع اسيتثمار الاتيا  الخياص فيً هيذا المجيال السيٌما فيً تيوفٌر اآلالت توفٌر أسال -
 الزراعٌة.

 تدرٌب وتتوٌر المزار  الٌمنً بما ٌشهله التعامل مع أسالٌب احنتاا الحدٌثة. -
ٌة فيٌمكن أما التوصٌات التً ٌمكن إن تادم للنهوض باتا  الزراعة ومعالجية االخيتالالت فيً الزراعية السيور

 تلخٌصها بعدة ناات هً:
تر  أسعار الصرف لاوق السيوق وعيدم المبالغية فيً هيذا المتغٌير وذلي  حتيى تسيتتٌع المنتجيات الزراعٌية  -

 السورٌة من المنافسة فً األسواق الداخلٌة والخارجٌة.
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جه وتحسيٌنه وتخفيٌض عدم التدخل فً أسعار المنتجات الزراعٌة حتى تادم األسعار الحافز للمنتج بزٌادة إنتا -
 الدعم المادم للاتا  الزراعً.

معالجة االختالالت فً هٌكل العمالة الزراعٌة من خيالل تاليٌص حجيم العمالية بميا ٌتناسيب ومايدار مسياهمة  -
 الزراعة فً الناتج المحلً احجمالً.

 أما فٌما ٌخص السعودٌة ف ن التوصٌات تتركز بالناات اآلتٌة:
 رٌة لاوق السوق فً تحدٌد أسعار الصرف.العمل على إتالق الح -
تخفٌض الدعم وتر  محفزات األسعار تعمل  من آلٌة السوق بما ٌعكس قيدرة السيوق عليى تشيجٌع احنتياا  -

 الزراعً .
  

ECONOMIC REFORM AND STRUCTURAL IN ARAB 
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ABSTRACT 
Economic stabilization and structural adjustments are among the important 

programs adopted by economic policies in the developing and Arabic countries. 

These programs deal with the structural imbalances in economic sectors. In this 

study concentration is laid upon dealing with imbalance in agricultural sector in 

Yemen, Syria and Saudi Arabia. These countries are selected as a sample 

representing the Arabic countries in their intellectual and source differences. Similar 

structural variables with some differences in the economic model are also used 

where due to the priority of dealing with these economic imbalances in agricultural 

sectors in each of these countries have been differences in the nature of dealing with 

these imbalances. Analysis had depended on acomparison between pre and post 

economic reform for the model of using similar variables for the two periods to 

identify the negative or positive changes in these variables after adopting reform 

programs. The study has showed that there were positive indicators in some 

variables after adopting economic reform while some of them remained unchanged, 

as in Yemen, for example. For Syria this approach has some negative effects 

especially for type of change in agriculture contribution rate in gross domestic 

production. In Saudi Arabia where no change has been noticed in type of change in 

agricultural product value (structural variable) positive aspects of adopting reform 

programs include the change of index number of food products prices and the index 

number of agricultural production per capita from non-significant to significant 

variables 
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(.   االقتصيياد السٌاسيً لإلصييالق االقتصيادي    مركييز الدراسيات السٌاسييٌة   0999)إبيراهٌم  حسيينٌن توفٌيق  
 واالستراتٌجٌة  الااهرة .

(.   مدخل صندوق الناد الدولً والبن  الدولً فيً التكٌٌيف االقتصيادي للبليدان 0993حسن  مصتفى مهدي )
 (.2( )02النامٌة  مجلة آفاق عربٌة  السنة)

  أنمات احنتاا والتوزٌيع واالسيتهال  السياإلدة فيً اليوتن العربيً وانعكاسياتها (. 0995شبانه  رمزي زكً )
 على التنمٌة البشرٌة    عالم المعرفة  الكوٌت.
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والتنمٌية فيً  (.   تحدٌات واستراتٌجٌات التصحٌا أمام البليدان النامٌية   التصيحٌا0919عبدالشكور) شعالن 
 .ًالبلدان النامٌة  صندوق الناد العربً أبو ةب

(  األصالق األقتصادي والتكٌٌف الهٌكلً فً الزراعة العربٌية  دكتيوراه       2445شعفل علً محسن )،عمٌر
 كلٌة الزراعة والغابات  جامعة الموصل .          

(.  دراسة تحلٌلٌة للتنمٌة الزراعٌة وأثرها الهٌكلٌية فيً االقتصياد الٌمنيً 2440عبدالواسع  عامر عبدالحافة )
  أتروحة دكتوراه  كلٌة الزراعة  جامعة بغداد.0991إلى  0993 للمدة من

 (. التخلف والتنمٌة    دار النه ة العربٌة  الااهرة.0995محًٌ الدٌن  عمر)
   المنةميية العربٌيية للتنمٌيية  الييدورة التدرٌبٌيية الاومٌيية فييً مجييال تحلٌييل السٌاسييات الزراعٌيية(2444مجهييول )

   .الزراعٌة
ثر برامج احصالق االقتصادي والتكٌف الهٌكلً على الاتاعات الزراعٌة فً اليوتن   تاوٌم أ(0991مجهول)

 الخرتوم.المنةمة العربٌة للتنمٌة الزراعٌة    العربً  
 (.   عولمة الفار   ترجمة جعفر السودانً  بٌت الحكمة  بغداد.2440مٌشٌل شوسوفسكً)
ي والتكٌيف الهٌكليً وأثرهيا فيً التكاميل االقتصيادي (.   سٌاسة التثبٌت االقتصياد2442النجفً  سالم توفٌق )

 العربً    مراجعة الدكتور حمٌد الجمٌلً  بٌت الحكمة  بغداد  العراق.
(.   الدخل والعمالة والنميو االقتصيادي    ترجمية صيالق اليدبام  المكتبية العصيرٌة  0961واالس بترسون )
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