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  في مصر تجزئة أثر السیاسات الزراعیة على قیمة محاصیل الحبوب

  فاطمة حسین محمد الوصیفى، أسماء محمـد طھ
  مصر -جامعة الزقازیق  -كلیة الزراعة  -قسـم االقتصاد الزراعي 

 
من أھمیة غذائیة واقتصادیة  تقع محاصیل الحبوب في مقدمة الحاصالت الزراعیة الرئیسیة في التركیب المحصولي في مصر لما لھا :الملخص

إلى قیاس أثر التحوالت في  لذلك تھدف الدراسة. عالیة في تحقیق األمن الغذائي المصري، كما أنھا مؤثرة في القرار السیاسي المصري
تم استخدام ولتحقیق أھداف الدراسة ). ٢٠١٦- ١٩٨٠(السیاسات الزراعیة على قیمة اإلنتاج ألھم محاصیل الحبوب في مصر خالل الفترة 

التغیرات الفردیة والمشتركة على قیمة اإلنتاج من  اتجھت أثار) ١: (أسلوب تجزئة التغیر ومعدالت النمو السنوي وكانت من أھم نتائج الدراسة
، )١٩٨٦- ١٩٨٠(القمح واألرز والذرة اتجاھا تنازلیا خالل الفترات الثالث األولى من فترات الدراسة وھى فترة ما قبل التحرر االقتصادي 

، ثم ارتفعت بشكل ملحوظ في الفترة الرابعة وعاودت االنخفاض في )٢٠٠٢- ١٩٩٢(وفترة التكیف الھیكلي ) ١٩٩١-١٩٨٧(الفترة االنتقالیة 
اتجھت أثار التغیرات ) ٢( .)٢٠١٦-٢٠١١(ینایر  ٢٥ا بعد ثورة وفترة م) ٢٠١٠-٢٠٠٣(ینایر  ٢٥الفترة الخامسة وھما فترة ما قبل ثورة 

ر السعریة على قیمة اإلنتاج من القمح واألرز اتجاھا تصاعدیا خالل الفترات الثالث األولى من الدراسة وانخفضت في الفترة الرابعة غی
تذبذب أثر التغیرات غیر السعریة الفردیة والمشتركة على قیمة اإلنتاج بین االرتفاع ) ٣( .تفاع في الفترة الخامسة واألخیرةوعاودت االر

ارتفاع معدل النمو السنوي للسعر المزرعى یلیھ اإلنتاجیة ثم المساحة ) ٤( .محل الدراسة بالنسبة للذرة الخمساض خالل الفترات واالنخف
 .بالنسبة للمحاصیل الثالث إلجمالي الفترة

  تجزئة التغیر، اآلثار الفردیة والمشتركة، معدل النمو السنوي :الكلمات االسترشادیة
 

  المقدمة

ذ برنامج اإلصالح االقتصادي في مصر عام بدأ تنفی
م، حیث تضمن برنامج اإلصالح االقتصادي برنامجین ١٩٨٧

متزامنین أحدھمـا لصنـدوق النـقد الدولي ویطلق علیھ برنامج 
 Economic Stabilization programالتثبیت االقتصادي 

(ESP)  والثاني للبنك الدولي ویطلق علیھ برنامج التكیف الھیكلي
Adjustment program (SAP) Structural  وھناك قدر من

التداخل في أھداف كل منھما كما تتداخل سیاستھما إلى حد یتعذر 
  .معھ الفصل بینھما

ولعل أھم سیاسات برنامج اإلصالح االقتصادي التي نفذت 
في قطاع الزراعة خالل عقد الثمانینیات تتمثل في عدم تدخل 

المنتجات الزراعیة، وإلغاء الدعم الدولة في أسواق المدخالت و
لمستلزمات اإلنتاج الزراعي، وإزالة القیود الحكومیة المفروضة 
على القطاع الخارجي في تسویق المدخالت والنواتج الزراعیة، 
حیث تم إلغاء حظر التصدیر واالستیراد للسلع الزراعیة، وتحویل 

ا من موزع دور البنك الرئیسي للتنمیة واالئتمان الزراعي تدریجی
للمستلزمات الزراعیة إلى ممول لمشروعات التنمیة الزراعیة على 
أن یعمل وفق المعاییر االقتصادیة بغیة تحقیق الكفاءة في استخدام 
الموارد المالیة، وإزالة كافة القیود التي تعوق استثمار القطاع 
الخاص في استصالح األراضي لخلق بیئة حرة تنافسیة مستقرة مع 

دور الدولة في أعمال البنیة األساسیة والدراسات اقتصار 
االستكشافیة لتحدید أفضل األراضي وتقدیم االئتمان والتسھیالت 
الالزمة لعملیة االستزراع وتسھیل تملك األراضي الزراعیة لشباب 

كما تم تحریر التركیب المحصولي، وتعدیل . الخریجین والمنتفعین
ـة لتعكس أسعار الفائدة أسعار الفائدة على القروض الزراعی

التجاریة حیث تم إلغاء دعم أسعار الفائدة، وإلغاء دعم سعر 
الصرف الستیراد مستلزمات اإلنتاج الزراعي وكذلك تم تعدیل 
سعر صرف الجنیھ المصري لیعكس قیمتھ الحقیقیة، وإلغاء نظام 
التورید اإلجباري لبعض المحاصیل الزراعیة وقد أصبح التورید 

م مثالً صدر قانون یقضى بإلغاء حصص ١٩٨٧ففي عام  اختیاریا،
وأسعار التورید اإلجباري للقمح والفول البلدي والعدس والسمسم 

 .وفول الصویا

ومنذ بدایة عقد التسعینیات والدولة تواصل تطبیق برنامج 
اإلصالح االقتصادي بخطوات تدریجیة حتى وقتنا الحاضر، حیث 

المعالم في إطار حزمة  قامت بتحدید ورسم سیاسات واضحة
متكاملة من السیاسات الزراعیة ضمن برنامج التكیف الھیكلي 

حیث قامت بإلغاء كافة القیود سواء الكمیة أو السعریة التي أثقلت 
كاھل المزارع المصري، ومنھا نظم الدورات الزراعیة ونظام 
التورید والتسویق اإلجباري، وقامت بتحریر العالقة بین المالك 

وتعدیل نظم  ١٩٩٢لسنة  ٩٦ستأجر بإصدار القانون رقم والم
تأجیر األراضي لتحقیق العدالة والكفاءة وخضوع ھذه العالقة 
للقانون المدني، وتم إلغاء التورید اإلجباري لألرز اعتبارا من عام 

، إلى جانب عودة نظام التسویق الحر للقطن عن طریق ١٩٩١
وزارة ( ١٩٩٣لسنة  ٢١٠ تحریر تجارتھ الداخلیة في ظل القانون

وعودة بورصتي ) ٥٢–٥١، ص ص ٢٠٠٤الزراعة، سبتمبر 
البضاعة الحاضرة والعقود وإنشاء اتحاد مصدري القطن، وقامت 
بتحریر األسعار المزرعیة لتتحدد وفقاً آللیات السوق أسعار 

حیث تم إلغاء الدعم لجمیع المدخالت وتقیید  –مستلزمات اإلنتاج 
وقامت الدولة برفع أسعار القطن لتصل إلى القروض المدعمة، 

من األسعار العالمیة، وإصالح سیاسات إنتاج البذور  *٪٦٦ حوالي
والتقاوي وتسویقھا، كما قامت بعمل إصالحات لتطویر الھیاكل 
المؤسسیة في قطاع الزراعة لتحقیق التكامل فیما بینھا ورفع 

  .كفاءتھا

لتركیب وفى إطار برنامج التكیف الھیكلي أصبح ا
المحصولي في مصر تركیباً تأشیریاً، حیث تقلصت سلطة الدولة 
إلى حد بعید في وضع تركیب محصولي ملزم، وأصبح ھناك 
تركیب محصولي یتم تنفیذه بالوسائل التحضیریة والفنیة 
والتنظیمیة، وھذا من شأنھ جعل المزارع حراً في اتخاذ قراراتھ 

تھ وأربحیاتھ مما أدى إلى حدوث اإلنتاجیة والتسویقیة وفقا الحتیاجا
تغییرات جوھریة في التركیب المحصولي في ظل انتھاج 

ویطلق . السیاسات اإلصالحیة داخل إطار برنامج التكیف الھیكلي
اصطالح التركیب المحصولي األمثل على التولیفة من الزروع 

عثمان، (التي یتحقق من إنتاجھا أكبر دخل صافى ممكن للمزارع 
  ).٤٧م، ص ١٩٨٧خضر، 

وفى إطار برنامج اإلصالح االقتصادي أیضاً اھتمت الدولة 
بزیادة الغلة الفدانیة من جمیع الحاصالت الزراعیة باعتباره ھدفا 
رئیسیا لسیاسة التوسع الرأسي في عقد التسعینیات، ولذلك شجعت 
الدولة التطور التقني في ھذا المجال، فقامت بتشجیع إنتاج أصناف 

سنة وزراعة الھجن الجدیدة ذات اإلنتاجیة العالیة التقاوي المح
والمقاومة لألمراض وبخاصة لحاصالت األرز والقمح والذرة 
الشامیة الصیفي وغیرھا، كما تم توجیھ البحوث إلنتاج تقاوي 
محاصیل تصدیریة یمكن أقلمتھا وزراعتھا تحت مختلف الظروف 
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سواء المحلیة أو  المناخیة في مصر إلى جانب تطبیق التقنیة الحدیثة

المنقولة والتوسع في استخدام طرق المكافحة الحیویة وتشجیع 
استخدام تكنولوجیا أشعة اللیزر في تسویة األراضي لرفع كفاءة 

وقد اھتمت الدولة كثیرا . الري الحقلي وزیادة إنتاجیة الفدان
باستنباط األصناف الجدیدة والمحسنة من المحاصیل وخاصة 

فجوة الغذائیة كالقمح والذرة الشامیة، كما زاد المحاصیل ذات ال
اھتمام الدولة بتحقیق الكفاءة االقتصادیة وخاصة بالنسبة للموارد 
المائیة، واعتبار ترشید استخدام المیاه أحد أھداف التنمیة الزراعیة 
باعتبارھا العنصر الحاكم لإلنتاج الزراعي وبالفعل تم استنبـاط 

ـة وتستغرق وقتـا أقل وخاصة من سالالت أقصر وأعلى إنتاجی
  ).٢٠٠٤أبو الیزید الرسول، (محصول األرز 

  :مشكلة الدراسة

إن السیاسات اإلصالحیة التي طٌبقت في قطاع الزراعة 
المصري كانت تھدف إلى زیادة إنتاج المحاصیل وخاصة 
اإلستراتیجیة منھا والحفاظ على توازن السوق والحد من خلل 

،  ومن ثم یٌفترض price distortionریة السوق والتشوھات السع
  .أن یكون لھا تأثیر مباشر على الدخل الزراعي

وفى ھذه الدراسة تم اختیار عدة محاصیل لقیاس مثل ھذه 
اآلثار، وتشتمل على بعض محاصیل الفجوة الغذائیة وبعض 

القمح والذرة الشامیة واألرز وذلك : المحاصیل التصدیریة وھى
وقد تـم تقسیـم فتـرة الدراسة إلى ). ٢٠١٦-١٩٨٠(خالل الفترة 

وتعـرف بفتـرة ) ١٩٨٦-١٩٨٠(ھي الفترة : خمس فترات األولى
) ١٩٩١-١٩٨٧(والثانیة ھي الفترة . ما قبـل التحـرر االقتصادي

ھي فتـرة التكیف الھیكلي وھى : وتعرف بالفترة االنتقالیة، الثالثـة
ینایر وھى  ٢٥ثورة  ، الرابعة فترة ما قبل)٢٠٠٢-١٩٩٢(الفترة 
ینایر  ٢٥، والخامسة فترة ما بعد ثورة )٢٠١٠-٢٠٠٣(الفترة 

وقد حدثت خالل فترة الدراسة ). ٢٠١٦-٢٠١١(وھى الفترة 
تحوالت جذریة في السیاسة الزراعیة، بعد أن كان قطاع الزراعة 
أكثر القطاعات اإلنتاجیة تطبیقاً لسیاسات حمائیة متشددة من قبل 

لى حدوث تشوھات بالغة في األسعار والسیاسات الدولة أدت إ
التجاریة للحاصالت الزراعیة التي أثرت سلباً على أداء ھذا 
القطاع الحیوي وعلى اإلنتاج الزراعي تمثلت في صورة اختالالت 

  .في التركیب المحصولي وفى توزیع الموارد الزراعیة

  :أھمیة الدراسة

سیاسات اإلصالح تنبع أھمیة الدراسة من أنھ جراء تطبیق 
االقتصادي یٌتوقع إزالة كافة صور التشوھات السعریة والتجاریة، 
وتحسین التركیب المحصولي واالتجاه نحو التخصیص األمثل 
للموارد الزراعیة، حیث تخلى المزارعون عن االلتزام بالدورة 
الزراعیة وتٌركت األسعار لتتحدد وفقاً آللیات السوق مما أدى إلى 

لیف اإلنتاج وتحول كثیر من المزراعین نحو زراعة ارتفاع تكا
لذلك فمن المتوقع أن یتجھ  .Cash Cropsالمحاصیل النقدیة 

المزارعون نحو التخصیص األمثل للموارد الزراعیة بدافع تعظیم 
  .معاٌ  الربح أو تدني التكالیف أو كالھما

  :أھداف الدراسة

ة تھدف الدراسة إلى قیاس أثر التحوالت في السیاس
على قیمة اإلنتاج من ) ٢٠١٦- ١٩٨٠(خالل الفترة  الزراعیة

محاصیل الحبوب الثالث الرئیسیة في مصر وھي القمح واألرز 
والذرة، ومن ثم قیاس أثر كافة سیاسات برنامج التكیف الھیكلي 
وكذا السیاسات الزراعیة األخرى مثل التغیر التقني والعالقة 

تھا المنافسة لھا على قیمة اإلحاللیة بین ھذه المحاصیل ونظیر
اإلنتاج من المحاصیل محل الدراسة من خالل قیاس أثر ھذه 
التحوالت على كل من األسعار المزرعیة واإلنتاجیة الفدانیة 
والمساحة المنزرعة سواء كانت ھذه اآلثار منفردة أو مشتركة 

  .وذلك خالل فترة الدراسة

  مصادر البیانات والطریقة البحثیة

دراسة على البیانات المنشورة عن وزارة اعتمدت ال
) نشرة االقتصاد الزراعي، واإلحصاءات الزراعیة(الزراعة 

والخاصة بالمساحة المزروعة وإنتاجیة الفدان والسعر المزرعى 
ولتحقیق أھداف الدراسة تم االعتماد . للمحاصیل موضوع الدراسة

  The Tripartite Decompositionعلى أسلوب تجزئة التغیر 
)Mahdy, 1997 :(من  اإلنتاج فقد تم تطبیقھ على التغیر في قیمة

Vt1(كل محصول من المحاصیل محل الدراسة بین فترتین 
 ،Vto

 .( 

من كل محصول ) V( اإلنتاج ومن المتعارف علیھ، أن قیمة
تقدر على المستوى القومي بحاصل ضرب المساحة ) t(في السنة 

في ) Y(سط إنتاجیـة الفدان في متو) A(المنزرعة بھذا المحصول 
. للوحدة من المحصول في ھذه السنة) P(متوسط السعر المزرعى 

  :أي أن
V(t) = A(t) . Y(t) . P(t)  

) i)V ومن ثم فإن التغیر في قیمة اإلنتاج في المحصول 
یمكن قیاسھا على   t0 . t1على المستوى القومي بین فترتین

   ).٢٢٧، ص ٢٠٠٦خیریة،( بالمعادلة التالیة

Vi = Vi(t1)
 – Vi(to)

 

Vi = APoYo + PAoYo + YPoAo + APYo+ 

AY Po + PYAo + APY                          (١) 

وتجدر اإلشارة إلى أن أي مكون من مكونات الطرف 
یمكن التعبیر عنھ في صورة نسبة ) ١(األیمن في المعادلة رقم 
كیفیة ) ١(ویوضح الشكل رقم ). (Viمئویة من المتغیر التابع 

تجزئة أثر السیاسات الزراعیة على قیمة المحصول إلى مكوناتھ 
  ). ١(التي تتضمنھا المعادلة رقم 

) ١(ویمكن تفسیر مكونات الطرف األیمن من المعادلة رقم 
  - :على النحو التالي

)APoYo :( النسبة المئویـة للتغیر في قیمة المحصولi )Vi (

ط إلى التغیر في المساحة المزروعة بالمحصول والذي یعزى فق
بسبب اإلحالل بین المحاصیل المختلفة بین فترتین زمنیتین وذلك 
بفرض ثبات كل من السعر المزرعى للوحدة من المحصول 

 وإنتاجیة الفدان منھ خالل الفترة محل الدراسة 
)PAoYo :( النسبـة المئویة للتغیر في قیمة المحصولi )Vi (

یعزى فقط إلى التغیر في السعر المزرعى، بفعل سیاسات  والذي
اإلصالح االقتصادي بین فترتین زمنیتین بفرض ثبات كل من 
المساحة المزروعة بالمحصول وإنتاجیة الفدان منھ في الفترة محل 

  .الدراسة
)YPoAo :( النسبـة المئویة للتغیر في قیمة المحصولi )Vi (

في إنتاجیة الفدان بفعل تحسین والذي یعزى فقط إلى التغیر 
بین  iالمستوى التقني والبیولوجي المستخدم في إنتاج المحصول 

فترتین زمنیتین بفرض ثبات كل من السعر المزرعى والمساحة 
  .المنزرعة خالل الفترة محل الدراسة

)APYo :(من المحصول  اإلنتاج نسبة التغیر في قیمةi  خالل

إلى األثر المشترك للتغیر في كل من فترة الدراسة، والذي یعزى 
المساحة المزروعة والسعر المزرعى معاً بفعل اآلثار المشتركة 
لسیاسات اإلصالح االقتصادي واإلحالل بین المحاصیل المزروعة 
خالل نفس الدورة الزراعیة وذلك بفرض ثبات إنتاجیة الفدان خالل 

  .الفترة محل الدراسة
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)AYPo :(من المحصول  اإلنتاج مةنسبة التغیر في قیi  خالل

فترة الدراسة، والذي یعزى إلى األثر المشترك للتغیر في كل من 
المساحة المزروعة ومتوسط إنتاجیة الفدان معاً بفعل التغیر التقني 
والبیولوجى وكذلك اإلحالل بین المحاصیل بفرض ثبات السعر 

  .المزرعى خالل فترة الدراسة
) PYAo :(من المحصول  اإلنتاج ي قیمةنسبة التغیر فi  خالل

فترة الدراسة والذي یعزى إلى األثر المشترك للتغیر في كل من 
السعر المزرعى  ومتوسط إنتاجیة الفدان نتیجة التداخل بین أثر 
سیاسات اإلصالح االقتصادي وأثر التغیر التقني والبیولوجى 

 iوذلك بفرض ثبات المساحة المزروعة بالمحصول  iللمحصول 
 .خالل فترة الدراسة

)PYA :(من المحصول  اإلنتاج نسبة التغیر في قیمةi  بفعل
 iاآلثار المشتركة لتغیر كل من المساحة المزروعة بالمحصول 

وإنتاجیة الفدان منھ والسعر المزرعى للوحدة منھ بفعل سیاسات 
اإلصالح االقتصادي والتغیر التقني والبیولوجـى واإلحـالل بین 

وغیره من المحاصیل المنافسة لھ في الدورة  iل المحصو
الزراعیة، كما تم حساب معدالت النمو لألسعار والمساحات 

 .واإلنتاجیات للمحاصیل المختارة خالل فتره الدراسة

 

أثار مباشرة او فردیة

اثار سعریةاثار سعریة

 (V ) أثر السیاسة الزراعیة على قیمة المنتج او المحصول

أثار مشتركة

أثار غیر سعریة

االسعار المزرعیة 

(Δ PAoYo)

 Δ  ) االنتاجیة

(YPoAo

المساحة 

 Δ) المزروعة

( APoYo

أثار غیر سعریة

 (SAP ) اثر سیاسات التكیف الهیكلي (Non- SAP )اثر سیاسات االخري

المساحة المزروعة واالنتاجیة   

 (  Δ AΔ YPo )

االسعار 

واالنتاجیة 

(Δ PΔ YAo)

االسعار والمساحة 

 Δ AΔ  ) المزروعة

(PYo

 Δ) االسعار والمساحة واالنتاجیة

(PΔ YAo

  
 تجزئة أثر السیاسات الزراعیة على قیمة محصول معین): ١(شكل 

Source: Mahdy (1997) 

  
 لنتائج ومناقشتھاا

تطور المساحة المزروعة واإلنتاجیة الفدانیة واألسعار : أوال
  :للمحاصیل موضوع الدراسة المزرعیة

  :محصول القمح

معدالت النمو السنوي لكل من ) ١(یبین الجدول رقم 
المساحة المزروعة واإلنتاجیة الفدانیة واألسعار المزرعیة 

  . ٢٠١٦-١٩٨٠ترة لمحاصیل القمح واألرز والذرة في الف

) ١: (بالنسبة لمحصول القمح یتبین من الجدول اآلتي
باستعراض بیانات المساحة السنویة المزروعة من القمح خالل 

، تبین أنھا تأخذ اتجاھا متزایدا بمعدل ٢٠١٦-١٩٨٠فترة الدراسة 
وعلى الرغم من اتجاه المساحة . ٪٢.٣٣نمو سنوي بلغ نحو 

- متناقصا بمعدل نمو سنوي بلغ نحو المزروعة من القمح اتجاھا 
بسبب السیاسات الزراعیة  ١٩٨٦-١٩٨٠خالل الفترة  ٪١.٥٥

السائدة في تلك الفترة وأھمھا سیاسة التورید اإلجباري لكمیة معینة 
من المحصول بأسعار تورید إجباریة تقل عن أسعار السوق 

 إال أن المساحة المزروعة من القمح زادت بمعدل بلغ. التوازنیة
وھي فترة ) ١٩٩١- ١٩٨٧(خالل الفترة التالیة  ٪١٠.٠٤حوالي 

بدء التحرر االقتصادي حیث شجعت سیاسة إلغاء التورید 
االجبارى لكمیة محددة من المحصول بسعر محدد مع تغییر سعر 

الصرف إلى إقبال المزارعین على زراعة محصول القمح مما أدي 
ر إقبال المزارعین وقد استم. إلى التوسع في المساحة المزروعة

على زراعة القمح خالل الفترات التالیة مما أدي إلى زیادة المساحة 
في الفترات  ٪٢.٢٦،  ٪١.٤٦المزروعة بمعدل سنوي بلغ نحو 

في الفترة  ٠.٥٩، لتنخفض إلى ٢٠١٠-٢٠٠٣، ٢٠٠٢-١٩٩٢
باستعراض بیانات اإلنتاجیة الفدانیة من القمح ) ٢. (٢٠١٦-٢٠١١

یة الفدانیة تأخذ اتجاھا متزایدا خالل فترة الدراسة تبین أن اإلنتاج
كما تأخذ اإلنتاجیة اتجاھا متزایدا . ٪١.٩٧بمعدل سنوي حوالي 

 ١٩٨٦- ١٩٨٠خالل الفترة  ٪٢.٣٥بمعدل نمو سنوي حوالي 
وبسبب السیاسات الزراعیة السائدة في تلك الفترة انخفضت ھذه 

- ١٩٨٧(لتالیة خالل الفترة ا ٪١.٢٣النسبة بمعدل بلغ حوالي 
وھي فترة بدء التحرر االقتصادي حیث شجعت ) ١٩٩١

المزارعین على زراعة محصول القمح مما أدي إلى التوسع في 
وقد استمر إقبال المزارعین على زراعة . المساحة المزروعة

القمح خالل الفترات التالیة مما أدي إلى زیادة المساحة المزروعة 
، ١٩٩١- ١٩٨٧ي الفترة ، ف٪١٠.٠٤بمعدل سنوي بلغ نحو 

، ٪١.٦٥-، ٪١.٩٨وتستمر اإلنتاجیة في الزیادة بمعدل نمو سنوي 
- ٢٠١١، ٢٠١٠-٢٠٠٣، ٢٠٠٢- ١٩٩٢في الفترات  ٪٠.٣

باستعراض بیانات السعر المزرعى للقمح خالل فترة ) ٣. (٢٠١٦
تبین أن السعر المزرعى للقمح یأخذ اتجاھا  ٢٠١٦-١٩٨٠الدراسة
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، وبدأ اتجاه السعر ٪٩.٧٧بلغ نحو  متزایدا بمعدل نمو سنوي

، ٪١٥.٦١المزرعى للقمح متزایدا بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 
، ١٩٩١- ١٩٨٧، ١٩٨٦-١٩٨٠، في الفترات٪٢.٨٦، ٪١٤.٠٩
ثم تستمر في االتجاه المتزاید بمعدل . علي الترتیب ٢٠٠٢- ١٩٩٢

 ،٢٠١٠- ٢٠٠٣في الفترة  ٪١.٥٩، ١٥.١٤نمو سنوي بلغ نحو 
 .ى الترتیبعل ٢٠١٦ -٢٠١١

  . محصول األرز

) ١: (بالنسبة لمحصول األرز یتبین من الجدول اآلتي
باستعراض بیانات المساحة المزروعة من األرز خالل فترة 
الدراسة تبین أن المساحة المزروعة من القمح تأخذ اتجاھا متزایدا 

زاد إقبال المزارعین على . ٪٠.٩بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 
، ١٩٩١-١٩٨٧، ١٩٨٦-١٩٨٠الفترات  زراعة األرز خالل

، علي التوالي مما أدي إلى زیادة المساحة ٢٠٠٢-١٩٩٢
 ٪٢.٢٣، ٪٢.٣١، ٪٠.٥٥المزروعة بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 

حیث  ٢٠٠٢- ١٩٩٢ویرجع زیادة المساحة المزروعة في الفترة 
أنھا فترة بدایة تحریر زراعة األرز ومن ثم زیادة الرقعة 

ھ المساحة المزروعة اتجاھا متناقصا بمعدل وتتج. المزروعة بھ
- ٢٠٠٣خالل الفترات  ٪٠.٦١- ، ٪٣.٩٤- نمو سنوي بلغ نحو 

على الترتیب، بسبب حدوث تشوھات  ٢٠١٦- ٢٠١١، ٢٠١٠
) ٢. (بالغة في األسعار والسیاسات التجاریة للحاصالت الزراعیة

 باستعراض بیانات اإلنتاجیة الفدانیة من األرز خالل فترة الدراسة
. ٪١.٢٦تبین أنھا تأخذ اتجاھا متزایدا بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 

وعلى الرغم من تناقص اإلنتاجیة الفدانیة من األرز بمعدل نمو 
بسبب السیاسات  ١٩٨٦-١٩٨٠خالل الفترة  ٪٠.٢٠-سنوي 

الزراعیة السائدة في تلك الفترة وأھمھا سیاسة التورید اإلجباري 
ر تورید إجباریة تقل عن أسعار لكمیة معینة من المحصول بأسعا

األرز زادت بمعدل  من إال أن اإلنتاجیة الفدانیة. السوق التوازنیة

) ١٩٩١- ١٩٨٧(خالل الفترة التالیة  ٪٥.٠٢نمو سنوى بلغ حوالي 
وھي فترة بدأ التحرر االقتصادي حیث شجعت سیاسة إلغاء التورید 

یر سعر محدد مع تغیاالجبارى لكمیة محددة من المحصول بسعر 
الصرف إلى إقبال المزارعین على زراعة محصول األرز مما 

وقد استمر إقبال . أدي إلى التوسع في المساحة المزروعة
المزارعین على زراعة األرز خالل الفترات التالیة مما أدي إلى 

في  ٪٢.٢٣زیادة المساحة المزروعة بمعدل سنوي بلغ بحوالي 
دانیة لمحصول األرز بحوالي ، واإلنتاجیة الف٢٠٠٢-١٩٩٢الفترة 

كما اتخذت اإلنتاجیة الفدانیة اتجاھا . ، لنفس الفترة٪٠.٥٢- 
خالل  ٪٠.٤٨-، ٪٠.٤٢-متناقصا بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 

) ٣(على الترتیب  ٢٠١٦- ٢٠١١، ٢٠١٠-٢٠٠٣الفترات 
باستعراض بیانات السعر المزرعى لألرز خالل فترة الدراسة تبین 

، وقد ٪٩.٤١زایدا بمعدل نمو سنوي حوالي أنھ یأخذ اتجاھا مت
استمر اتجاه السعر المزرعى المتزاید بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 

في الفترات  ٪١.٥٣، ٪٧.٩٩، ٪٧.٢٠، ٪١٦.٧، ٪١٧.٢٢
٢٠١٠-٢٠٠٣، ٢٠٠٢-١٩٩٢، ١٩٩١-١٩٨٧، ١٩٨٦-١٩٨٠ ،
علي التوالي وقد لوحظ ارتفاع مستویات األسعار  ٢٠١٦-٢٠١١

رغم  ١٩٩٩وحتى عام  ١٩٨٠ن بدایة الفترة المزرعیة لألرز م
ارتفاع الرقعة الزراعیة وزیادة اإلنتاجیة الفدانیة، ولعل ھذا بسبب 
الممارسات التجاریة التي اتسمت بنوع من المضاربة أو التخزین 
بكمیات كبیرة انتظارا الرتفاع األسعار مع وجود مالمح احتكاریة 

وكذلك فرض قیود  في سوق األرز على مستوى تجارة الجملة،
على استیراد األرز متمثلة في فرض تعریفة جمركیة أدت إلى 
استمرار ارتفاع األسعار، ومع استمرار التوسع في اإلنتاج 

انخفضت األسعار مرة أخرى ثم لوحظ ) المساحة واإلنتاجیة معا(
في اآلونة األخیرة التقلبات السعریة التي حدثت في سوق األرز 

  ).١٩٩٩صیام، (

 
  )٢٠١٦- ١٩٨٠(معدالت النمو السنوي لكل من المساحة واإلنتاجیة واألسعار المزرعیة لمحاصیل القمح واألرز والذرة في الفترة  ):١(دول ج

  محصول الذرة  محصول األرز  محصول القمح  

  اإلنتاجیة  المساحة  الفترة
السعر 

  المزرعى
  اإلنتاجیة  المساحة

السعر 
  المزرعى

  اإلنتاجیة  المساحة
السعر 

  المزرعى

١٢.٨٤  ١.٣٤  ٣.٤٣-   ١٧.٢٢  ٠.٢٠-   ٠.٥٥  ١٥.٦١  ٢.٣٥  ١.٥٥-   ١٩٨٦- ١٩٨٠  

١١.٥٨  ٤.٣٣  ٤.٣٩  ١٦.٧  ٥.٠٢  ٢.٣١  ١٤.٠٩  ١.٢٣  ١٠.٠٤  ١٩٩١- ١٩٨٧  

٣.٣٩  ٢.٢٣  ٠.١١  ٧.٢٠  ٠.٥٢  ٢.٢٣  ٢.٨٦  ١.٩٨  ١.٤٦  ٢٠٠٢- ١٩٩٢  

١٣.٢٢  ١.٠٩-   ٢.٢٣  ٧.٩٩  ٠.٤٢-   ٣.٩٤-   ١٥.١٤  ١.٦٥-   ٢.٢٦  ٢٠١٠- ٢٠٠٣  

١.٩٢  ٥.٣٩-   ١.٧٣  ١.٥٣  ٠.٤٨-   ٠.٦١-   ١.٥٩  ٠.٣٠  ٠.٥٩  ٢٠١٦- ٢٠١١  

  ٩.٢١  ١.٦٩  ١.١٨  ٩.٤١  ١.٢٦  ٠.٩  ٩.٧٧  ١.٩٧  ٢.٣٣  إجمالي الفترة

 بالملحق) ١(جمعت وحسبت من الجدول رقم  :المصدر

  
   محصول الذرة

) ١: (تيآلابالنسبة لمحصول الذرة یتبین من الجدول 
عة بالذرة خالل الفترة باستعراض بیانات المساحة السنویة المزرو

لوحظ أنھا تأخذ اتجاھا عاما متزایدا بمعدل نمو  ٢٠١٦-١٩٨٠
و تأخذ ھذه المساحة اتجاھا عاما متناقصا . ٪١.١٨سنوي بلغ نحو 
وفي الفترات . ١٩٨٦-١٩٨٠في الفترة  ٪٣.٤٣-بمعدل سنوي 

٢٠١٦- ٢٠١١، ٢٠١٠-٢٠٠٣، ٢٠٠٢-١٩٩٢، ١٩٩١-١٩٨٧ 

ھا متزایدا بمعدل نمو سنوي بلغت تأخذ المساحة المزروعة اتجا
  .على الترتیب ٪١.٧٣، ٪٢.٢٣، ٪٠.١١، ٪٤.٣٩نحو 

باستعراض بیانات اإلنتاجیة الفدانیة من الذرة خالل ) ٢(
لوحظ أنھا تأخذ اتجاھا عاما متزایدا  ٢٠١٦-١٩٨٠فترة الدراسة 

وتأخذ اإلنتاجیة الفدانیة من اتجاھا . ٪١.٦٩بمعدل سنوي بلغ نحو 
 ٪٢.٢٣، ٪٤.٣٣، ٪١.٣٤یدا بمعدل نمو سنوي بلغ نحو عاما متزا

 ٢٠٠٢-١٩٩٢، ١٩٩١-١٩٨٧، ١٩٨٦-١٩٨٠خالل الفترات 
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أخذت  ٢٠١٦-٢٠١١، ٢٠١٠-٢٠٠٣على الترتیب، وفى الفترات 
- ، ٪١.٠٩- اإلنتاجیة اتجاھا متناقصا بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 

على الترتیب نتیجة حدوث تشوھات بالغة في األسعار  ٪٥.٣٩
باستعراض بیانات السعر المزرعى للذرة ) ٣(ل ھذه الفترات خال

لوحظ أنھا تأخذ اتجاھا متزایدا بمعل  ٢٠١٦- ١٩٨٠خالل فترة 
، ١٩٨٦- ١٩٨٠، وفى الفترات ٪٩.٢١نمو سنوي بلغ نحو 

أخذ السعر المزرعي اتجاھا  ٢٠٠٢- ١٩٩٢، ١٩٩١-١٩٨٧
 ٪٣.٣٩، ٪١١.٥٨، ٪١٢.٨٤متزایدا بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 

واتجھ السعر المزرعى اتجاھا متزایدا بمعدل نمو . لى الترتیبع
، ٢٠١٠- ٢٠٠٣في الفترات  ٪١.٩٢، ٪١٣.٢٢سنوي بلغ نحو 

  .على الترتیب ٢٠١٦-٢٠١١

تحلیل أثر التحوالت في السیاسة الزراعیة على قیمة اإلنتاج : ثانیاً 
  من المحاصیل محل الدراسة

  القمح : أوالً 

  ة الزراعیة على قیمة اإلنتاج من القمحأثر التحوالت في السیاس -١

تجزئة أثر التحوالت في السیاسة ) ٢(یوضح الجدول رقم 
-١٩٨٠(الزراعیة على قیمة اإلنتاج من القمح خالل الفترة 

وكذلك الفترات موضوع الدراسة بحسب التقسیم المتبع ) م٢٠١٦
  :فیھا، ومنھ یمكن استخالص النتائج التالیة

  :لسعریةأثر التغیرات ا: أوال

ساھمت التغیرات السعریة ) م٢٠١٦ -١٩٨٠(خالل الفترة   ) أ
في متوسط الزیادة في قیمة اإلنتاج من القمح  ٪٧٣.١٣بنسبة 

  .ملیون جنیھ ٦٤٦٣.٧٧والتي تقدر بنحو 

نتائج القیاس إلى أن مساھمة تغیر السعر المزرعى  وتشیر
  ٪٧٨.٤٠في قیمة اإلنتاج من القمح تبلغ نحو ) PAoYo(فقط 

ربما یفسر ذلك بارتفاع معدل نمو السعر المزرعى للطن والذي و
، وانخفاض معدل النمو السنوي لكل من المساحة ٪٩.٧٧بلغ نحو 

على الترتیب، وأن  ٪١.٩٧، ٪٢.٣٣واإلنتاجیة والتي بلغت نحو 
مساھمة األثر المشترك لتغیر السعر المزرعى والمساحة 

مشترك لتغیر السعر ، وكذلك األثر ال)PAYo(المزروعة معاً 

كانت ضعیفة وتقدر ) PYAo(المزرعى وإنتاجیة الفدان معاً 

على الترتیب، بینما كان األثر المشترك  ٪٣.٨٨-، ٪١.٦٥-بنحو 
) PAY(لتغیر السعر المزرعى والمساحة واإلنتاجیة معاً 

  .فقط ٪٠.٢٦ضئیالً للغایة ویقدر بنسبة 

مساھمة التغیرات أن ) 2(ویالحظ من بیانات الجدول رقم 
في متوسط الزیادة في قیمة اإلنتاج ) الفردیة والمشتركة(السعریة 

مـن القمح كانت متباینة بشكل ملموس خالل الفترات موضوع 
الدراسة، حیث یالحظ أن محصلة مساھمة ھذه التغیرات كانت 
تأخذ اتجاھا تنازلیا خـالل الفترات الثالث، فقد تناقصت من نحو 

إلـى ) م١٩٨٦- ١٩٨٠(ما قبل التحرر االقتصادي  خالل فترة ٪٩٥
ثـم تناقصـت ) م١٩٩١- ١٩٨٧(خـالل الفتـرة االنتقالیـة  ٪٥٢نحـو 

، )م٢٠٠٢-١٩٩٢(خالل فترة التكیف الھیكلي  ٪٤٩.٨إلى نحو 
وھذا یعكس استقرار مستوى األسعار في نھایة فترة التحرر 

رات ت الحكومیة في قرااالقتصادي نتیجة إللغاء التدخال
.المزارعین

 
  )٢٠١٦-١٩٨٠(تجزئة أثر التحوالت في السیاسة الزراعیة على قیمة اإلنتاج من محصول القمح وأھمیتھ النسبیة خالل الفترة  ):٢(جدول 

 البیان
ما قبل التحرر 

االقتصادي 
)١٩٨٦-١٩٨٠(  

  الفترة االنتقالیة
)١٩٩١-١٩٨٧(  

فترة التكیف 
  الھیكلي

)٢٠٠٢-١٩٩٢(  

 ٢٥ما قبل ثورة 
  ینایر 

)٢٠١٠-٢٠٠٣(  

 ٢٥ما بعد ثورة 
  ینایر 

)٢٠١٦-٢٠١١(  

إجمالي 
  الفترة

  ٪  ٪  ٪  ٪  ٪  ٪  :أثر التغیرات السعریة وتشمل - أ

  ٧٨.٤٠  ٤٦.٠١  ١١٠.٣١  ٤٧.٦١  ٤٤.١٠  ٩٣.١٩  أثر تغیر السعر المزرعى -١

أثر تغیر السعر المزرعى  -٢
  والمساحة معا

١.٦٥-  ١.٢١ -  ٣.٥٨-  ٠.٤٥  ٦.٣٩  ٠.٢٩  

ثر تغیر السعر المزرعى أ -٣
  واإلنتاجیة معا

٣.٨٨-  ٢.٤٦  ١٠.٠-  ١.٥٦  ١.٣٠  ١.٦٦  

أثر تغیر السعر المزرعى  -٤
  والمساحة واإلنتاجیة معا

٠.٢٦  ٠.٠٤  ٠.٤٧  ٠.٠٧  ٠.٢١  ٠.٠٠٢  

مجموع أثر التغیرات السعریة 
  الفردیة والمشتركة

٧٣.١٣  ٤٧.٣٠  ٩٧.٢٠  ٤٩.٥٥  ٥٢  ٩٥.٠٤  

یة أثر التغیرات غیر السعر )ب
  :وتشمل

٪  ٪  ٪  ٪  ٪  ٪  

  ١٥.١٤  ١٣.٩٩  ١٢.٧٦  ١٣.٠٧  ٤٣.٤٩  ٥.٣٧-  أثر تغیر المساحة فقط -١

  ١١.٦٥  ٣٨.٦٨  ١٠.٢٤-  ٣٨.٤٢  ٣.٧٩  ١٠.٤٣  أثر تغیر اإلنتاجیة فقط -٢

  ٠.٠٨  ٠.٠٣  ٠.٢٨  ١.٠٤-  ٠.٧٢  ٠.١٠-  أثر تغیر المساحة واإلنتاجیة معا -٣

مجموع أثر التغیرات غیر السعریة 
  الفردیة

٢٦.٨٧  ٥٢.٧٠  ٢.٨  ٥٠.٤٥  ٤٨  ٤.٩٦  

مجموع أثر التغیرات السعریة وغیر 
  السعریة

١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  

وباستخدام البیانات الخاصة بالمساحة المزروعة والسعر المزرعى وإنتاجیة الفدان الواردة في نشرة االقتصاد ) ١(تم حسابھا من المعادلة رقم  :المصدر
  یة لالقتصاد الزراعي، وزارة الزراعة واستصالح األراضي أعداد متفرقةالزراعي، واإلدارة المركز



Al-Waseify and Taha, 2020 30 

 
-١٩٨٠(خالل فترة ما قبل التحرر االقتصادي وھى الفترة  )ب

) الفردیة والمشتركة(بلغت مساھمة التغیرات السعریة ) م١٩٨٦
، یرجع ٪٩٥.٠٤في متوسط الزیادة في قیمة اإلنتاج من القمح نحو 

، )PAoYo(تغیر السعر المزرعى فقط منھا إلى  ٪٩٣.١٩نحو 

بینما كانت مساھمة التغیر المشترك للسعر المزرعى والمساحة معاً 
)PAYo( وكذلك األثر المشترك لتغیر السعر المزرعى ،

،  ٪٠.٢٩ضعیفة وتقدر بنحو ) PYAo(واإلنتاجیة معاً 

على الترتیب، وكان األثر المشترك لتغیر كل من السعر  ٪١.٦٦
ضئیالً للغایة ) PAY(ى والمساحة واإلنتاجیة معاً المزرع

  .٪٠.٠٠٢وال یتعدى 

بلغت مساھمة ) م١٩٩١-١٩٨٧( خالل الفترة االنتقالیة ) جـ
في متوسط الزیادة في قیمة ) الفردیة والمشتركة(التغیرات السعریة 

وھى أقل من نظیرتھا في الفترة ( ٪٥٢.٠اإلنتاج من القمح نحو 
منھا إلى تغیر السعر المزرعى فقط  ٪٤٤.١٠حو ، یعزى ن)السابقة

)PAoYo) (وتبلغ ). حیث أقل من قیمتھا في الفترة السابقة

مساھمة التغیر المشترك للسعر المزرعى والمساحة معاً 
)PAYo ( ٦.٣٩نحو٪ ) وھى أكبر من قیمتھا خالل الفترة

بینما كانت . وھذا یعكس أثر تحریر السعر المزرعى) السابقة
مة التغیر المشترك للسعر المزرعى واإلنتاجیة الفدانیة معاً مساھ

)PYAo( وكذلك األثر المشترك لتغیر السعر المزرعى ،

ضعیفة وقدرت بنحو ) PAY(والمساحة واإلنتاجیة معاً 
  .على الترتیب ٪٠.٢١،  ٪١.٣٠

) م٢٠٠٢- ١٩٩٢(خالل فترة التكیف الھیكلي وھى الفترة ) د
وھى أقل من قیمتھا ( ٪٤٩.٥٥ریة بنسبة ساھمت التغیرات السع
في متوسط الزیادة في قیمة اإلنتاج من ) في الفترتین السابقتین

منھا إلى تغیر السعر المزرعى فقط  ٪٤٧.٦١یعزى نحو . القمح
)PAoYo .( وكان أثر التغیر المشترك للسعر المزرعى

، وكذلك أثر التغیر المشترك للسعر )PAYo(والمساحة معاً 

ضعیفا ویقدر بنحو ) PYAo(زرعى واإلنتاجیة معاً الم

على الترتیب، بینما كان أثر التغیر المشترك  ٪١.٥٦، ٪٠.٤٥
سلبیاً ) PAY(للسعر المزرعى والمساحة واإلنتاجیة معاً 

وضعیفاً للغایة حیث ساھم في خفض قیمة اإلنتاج من القمح بنسبة 
  .فقط ٪٠.٠٧

- ٢٠٠٣( نایر وھى الفترة ی ٢٥خالل فترة ما قبل ثورة ) ه
وھى أكبر ( ٪٩٧.٢٠ساھمت التغیرات السعریة بنسبة ) م٢٠١٠

في متوسط الزیادة في قیمة ) قیمة لھا عن باقي فترات الدراسة
منھا إلى تغیر السعر  ٪١١٠.٣١یعزى نحو . اإلنتاج من القمح
وكان أثر التغیر المشترك للسعر ). PAoYo(المزرعى فقط 

، وكذلك أثر التغیر )PAYo(معاً  المزرعى والمساحة

سلباً ) PYAo(المشترك للسعر المزرعى واإلنتاجیة معاً 

على الترتیب، بینما كان أثر التغیر  ٪١٠، ٪٣.٥٨ویقدر بنحو 
) PAY(المشترك للسعر المزرعى والمساحة واإلنتاجیة معاً 

ح سلبیاً وضعیفاً للغایة حیث ساھم في خفض قیمة اإلنتاج من القم
  .فقط ٪٠.٤٧بنسبة 

) م٢٠١٦- ٢٠١١(ینایر وھى الفترة  ٢٥خالل فترة ما بعد ثورة ) و
وھى أقل من قیمتھا ( ٪٤٧.٣٠ساھمت التغیرات السعریة بنسبة 

. في متوسط الزیادة في قیمة اإلنتاج من القمح) في الفترة السابقة
منھا إلى تغیر السعر المزرعى فقط  ٪٤٦.٠١یعزى نحو 

)PAoYo .(أثر التغیر المشترك للسعر المزرعى  وكان

، وكذلك أثر ١.٢١سلبا ویقدر بنحو) PAYo(والمساحة معاً 

) PYAo(التغیر المشترك للسعر المزرعى واإلنتاجیة معاً 

، بینما كان أثر التغیر المشترك للسعر ٪٢.٤٦ویقدر بنحو 
ضعیفاً للغایة ) PAY(المزرعى والمساحة واإلنتاجیة معاً 

  .فقط ٪٠.٠٤اھم في خفض قیمة اإلنتاج من القمح بنسبة حیث س

  أثر التغیرات غیر السعریة: ثانیاً 

إلى أن التغیرات غیر السعریة ) ٢جدول (تشیر نتائج الدراسة ) أ
في زیـادة متوسط قیمة اإلنتاج من القمح  ٪٢٦.٨٧تسھم بنحو 

منھا إلى  ٪١٥.١٤یعزى نحو ). م ٢٠١٦-١٩٨٠(خالل الفترة 
، ویسھم تغیر اإلنتاجیة )APoYo(مساحة المزروعة فقط تغیر ال

، بینما كان أثر التغیر ٪١١.٦٥بنحو ) YPoAo(الفدانیة فقط 

ضعیفاً حیث قدر ) AYPo(المشترك للمساحة واإلنتاجیة معاً 

  .فقط ٪٠.٠٨بنسبة 

الفردیة (ویالحظ أن مساھمة التغیرات غیر السعریة 
اج من القمح كانت تتباین بشكل في متوسط قیمة اإلنت) والمشتركة

فبینما كانت مساھمة . ملموس خالل الفترات محل الدراسة
حتى الفترة الثالثة لتبلغ أكبر  التغیرات السعریة تأخذ اتجاھا تنازلیا

قیمة لھا في الفترة الرابعة من فترات الدراسة لتعاود االنخفاض في 
السعریة في وكانت مساھمة التغیرات غیر . الفترة التالیة لھا

متوسط الزیادة في قیمة اإلنتاج من القمح تتصاعد خالل الفترات 
الثالث لتنخفض انخفاض ملحوظ في الفترة الرابعة من الدراسة، 

- ١٩٨٠(خالل الفترة  ٪٤.٩٦حیث ارتفع أثر ھذه التغیرات من 
، ثم إلى )م١٩٩١- ١٩٨٧(خالل الفترة  ٪٤٨إلى نحو ) م١٩٨٦
، )م٢٠٠٢-١٩٩٢(تكیف الھیكلي خالل فترة ال ٪٥٠.٤٥نحو 

- ٢٠٠٣(ینایر  ٢٥خالل فترة ما قبل ثورة  ٪٢.٨لتنخفض إلى 
 ٢٥خالل فترة ما بعد  ٥٢.٧٠، لترتفع مرة أخرى إلى )م٢٠١٠

  ). م٢٠١٦- ٢٠١١(ینایر

ویشیر ذلك إلى تقلص دور السیاسة السعریة في التأثیر على 
یر التغیرات قیمة اإلنتاج من القمح بینما طرأ تحسن كبیر في تأث

كارتفاع مستوى إنتاجیة الفـدان من خالل التطور (غیر السعریة 
  .خالل الفترات محل الدراسة) التقني وتحسین التركیب المحصولي

كان تأثیر تغیر المساحة ) م١٩٨٦-١٩٨٠(خالل الفترة ) ب
تأثیراً سلبیاً وساھم في خفض قیمة ) APoYo(المزروعة فقط 

، وھو ما یعنى تحول المزارعین ٪٥.٣٧- اإلنتاج من القمح بنسبة
إلى إنتاج المحاصیل األخرى الرتفاع ربحیتھا نسبیاً مقارنة بالقمح 

إیجابیاً ) YPoAo(وكان تأثیر تغیر اإلنتاجیة الفدانیة فقط  - 

بینما كان . ٪١٠.٤٣وساھم في زیادة قیمة اإلنتاج من القمح بنسبة 
سلبیاً ) AYPo(معاً  أثر التغیر المشترك للمساحة واإلنتاجیة

ویالحظ أن األثر اإلیجابي . تقریباً  ٪٠.١٠- وضئیالً ویقدر بنحو 
لتغیر إنتاجیة الفدان كان ھو األقوى لذلك تغلب على األثر السلبي 
لتغیـر المساحة لیكون تأثیر التغیرات غیر السعریة في مجملھ 

خالل تلك  تأثیـراً إیجابیـا ویسھـم في زیادة قیمة اإلنتاج من القمح
  .٪٤.٩٦الفترة بنسبة 

ساھمت التغیرات غیر السعریة ) م١٩٩١- ١٩٨٧(خالل الفترة ) جـ
وھى أكبر منھا خالل (في زیادة اإلنتاج من القمح  ٪٤٨بنسبة 

) APoYo(وكان تأثیر تغیر المساحة فقط ). الفترة السابقة

وھو على عكس اتجاھھ ( ٪٤٣.٤٩إیجابیا وملموساً ویقدر بنسبة 
، وھو ما یعنى أنھ حدث خالل تلك الفترة توسع )لفترة السابقةفي ا

كبیر في المساحات المزروعة بالقمح بفعل تحریر السعر المزرعى 
بینما كان تأثیر تغیر . وإلغاء التورید اإلجباري لكمیات معنیة
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، ویشیر ذلك إلى أن ٪٣.٧٩یبلغ نحو ) YAoPo(اإلنتاجیة فقط 

كان محدوداً خالل تلك الفترة وھو أقل من تأثیر تغیر إنتاجیة الفدان 
وكان أثر التغیر المشترك للمساحة . نظیره خـالل الفترة السابقـة

ضعیفـاً جـداً وساھـم في زیادة قیمة ) AYPo(واإلنتاجیة معاً 

  .فقط ٪٠.٧٢اإلنتاج من القمح بنسبة 

وھى فترة التكیف الھیكلي ) م٢٠٠٢-١٩٩٢(خالل الفترة ) د
یرات غیر السعریة في زیادة قیمة اإلنتاج من القمح ساھمت التغ

وساھم ). وھى أكبر منھا في الفترتین السابقتین( ٪٥٠.٤٥بنسبة 
 ٪١٣.٠٧بنسبة ) APoYo(توسع المساحات المزروعة فقط 

وھى أقل منھا في الفترة االنتقالیة وعلى عكس اتجاه قیمتھا في (
تحسن اإلنتاجیة كما ساھم ). فترة ما قبل التحریر االقتصادي

في زیادة قیمة اإلنتاج من القمح بنسبة ) YPoAo(الفدانیة 

، وھذا )وھى أكبر من قیمتھا في الفترتین السابقتین( ٪٣٨.٤٢
بینما كان أثر التغیر . یعكس تأثیر سیاسات التكیف الھیكلي

أثراً سلبیاً وساھم ) AYPo(المشترك للمساحة واإلنتاجیة معاً 

- نتاج من القمح بنسبة ضئیلة تصل إلى نحو في خفض قیمة اإل
  .فقط ٪١.٠٤

وبمقارنة أثر تغیر اإلنتاجیة الفدانیة في متوسط الزیادة في 
قیمة اإلنتاج من القمح خالل فترة التكیف الھیكلي والفترتین 

) م ٢٠٠٢- ١٩٩٢(السابقتین علیھا نجد أنھ كان أقوى في الفترة 
سیة للخطة التي تنفذھا ولعل ذلك یعكس دور محور التنمیة الرأ

الدولة بھدف تنمیة الناتج القومي من القمح وذلك باستخدام طرق 
التربیة الكالسیكیة والتي تتمثل في استنباط أصناف أعلى في 
اإلنتاجیة والجودة وأكثر مقاومة لألمراض وعوارض المحصول 
خاصة اإلجھاد البیئي، وأكثر أقلمة للمناطق الزراعیة المختلفة 

وتعتمد البرامج . حل األصناف التي یتم إلغاء زراعتھالتحل م
البحثیة لتنمیة وتحسین إنتاجیة القمح كماً ونوعاً على طرق التربیة 
والتحسین الكالسیكیة، واستخدام التقنیة الحیویة ومنھا الھندسة 

وفى ھذا المجال تم بالفعل استنباط أصنافاً جدیدة، وقد . الوراثیة
ا إلى االرتفاع بمتوسط إنتاجیة الفدان من أدى التوسع في زراعتھ

إردب في موسم  ١٨.٠٢إلى نحو  ٩١/١٩٩٢إردب في موسم  ١٥.٨٦
  ).٦ص  ٢٠٠٥جمعھ، (م ٢٠٠٢عام 

یالحظ أنھ بالرغم من أن السیاسات ) ٢(ومن الجدول رقم 
السعریة كانت تلعب دوراً إیجابیا ملموساً في التأثیر على قیمة 

- ١٩٨٠(ترة ما قبل التحریر االقتصادي اإلنتاج من القمح خالل ف
، وربما ٪٥.٣٧- جاء أثر تغیر المساحة المزروعة سلبیاً ) م١٩٨٦

یفسر ذلك بأن ارتفاع السعر المزرعى خالل تلك الفترة قد شجع 
المزارعین على تقلیل المساحات المزروعة بالقمح وذلك بسبب 

الل تلك إتباع الدولة لسیاسة التورید اإلجباري لكمیات معینة خ
وفى نفس الوقت كان أثر تغیر اإلنتاجیة على قیمة اإلنتاج . الفترة

ولذلك كان سبباً في تعویض التأثیر السلبي ) ٪١٠.٤٣(إیجابیاً 
النخفاض المساحات المزروعة،  وكذلك التأثیر السلبي لتغیر 

- ٢٠٠٣(، وخالل الفترة )AYPo(المساحة واإلنتاجیة معاً 

ینایر ساھمت التغیرات غیر  ٢٥بل ثورة وھى فترة ما ق) م٢٠١٠
وھى أقل ( ٪٢.٨السعریة في زیادة قیمة اإلنتاج من القمح بنسبة 

وساھم توسع المساحات ). من قیمتھا في الفترات الثالث السابقة
وھى أقل من ( ٪١٢.٧٦بنسبة ) APoYo(المزروعة فقط 

س اتجاه قیمتھا في الفترة االنتقالیة وفترة التكیف الھیكلي وعلى عك
وكان أثر اإلنتاجیة ). قیمتھا في فترة ما قبل التحرر االقتصادي

سلبیا في خفض قیمة اإلنتاج من القمح بنسبة ) YPoAo(الفدانیة 

، وھذا )وھى أقل من قیمتھا في الفترات الثالث السابقة( ٪١٠.٢٤
بینما كان أثر . یعكس تأثیر األوضاع السیاسیة للبالد في ھذه الفترة

ضئیال جدا ) AYPo(المشترك للمساحة واإلنتاجیة معاً  التغیر

وساھم في خفض قیمة اإلنتاج من القمح بنسبة ضئیلة تصل إلى 
أن األثر األول كان ھو األقوى فقد تغلب على . فقط ٪.٢٨نحو 

التأثیر السلبي النخفاض المساحات المزروعة لذلك كانت مساھمة 
اإلنتاج من القمح خالل تلك التغیرات غیر السعریة في زیادة قیمة 

  .الفترة في مجملھا مساھمة إیجابیة

 ٢٥وھى فترة ما قبل ثورة ) م٢٠١٠- ٢٠٠٣(خالل الفترة ) ھـ
ینایر ساھمت التغیرات غیر السعریة في زیادة قیمة اإلنتاج من 

وھى أقل من قیمتھا في الفترات الثالث ( ٪٢.٨القمح بنسبة 
) APoYo(وساھم توسع المساحات المزروعة فقط ). السابقة

وھى أقل من قیمتھا في الفترة االنتقالیة وفترة ( ٪١٢.٧٦بنسبة 
التكیف الھیكلي وعلى عكس اتجاه قیمتھا في فترة ما قبل التحریر 

سلبیا في ) YPoAo(وكان أثر اإلنتاجیة الفدانیة ). االقتصادي

وھى أقل من قیمتھا ( ٪١٠.٢٤خفض قیمة اإلنتاج من القمح بنسبة 
، وھذا یعكس تأثیر األوضاع السیاسیة )في الفترات الثالث السابقة

بینما كان أثر التغیر المشترك للمساحة . للبالد في ھذه الفترة
ضئیال جدا وساھم في زیادة قیمة ) AYPo(واإلنتاجیة معاً 

  .فقط ٪.٢٨لقمح بنسبة ضئیلة تصل إلى نحو اإلنتاج من ا

ینایر  ٢٥وھى فترة ما بعد ثورة ) م٢٠١٦-٢٠١١(خالل الفترة ) و
ساھمت التغیرات غیر السعریة في زیادة قیمة اإلنتاج من القمح 

وھى أكبر قیمة لھا في ھذه الفترة عن باقي فترات ( ٪٥٢.٧٠بنسبة 
) APoYo(ط وساھم توسع المساحات المزروعة فق). الدراسة

وھى أقل من قیمتھا في الفترة االنتقالیة وعلى ( ٪١٣.٩٩بنسبة 
عكس اتجاه قیمتھا في فترة ما قبل التحریر االقتصادي والتكیف 

وكان أثر اإلنتاجیة الفدانیة ). ینایر ٢٥الھیكلي وما قبل ثورة 
)YPoAo ( ٣٨.٦٨في زیادة قیمة اإلنتاج من القمح بنسبة٪ 

، وھذا یعكس )تھا في الفترات الثالث السابقةوھى أكبر من قیم(
بینما كان أثر التغیر . تأثیر األوضاع السیاسیة للبالد في ھذه الفترة

ضئیال جدا وساھم ) AYPo(المشترك للمساحة واإلنتاجیة معاً 

في زیادة قیمة اإلنتاج من القمح بنسبة ضئیلة تصل إلى نحو 
لتغیر إنتاجیة الفدان كان  ویالحظ أن األثر اإلیجابي). فقط ٪٠.٠٣

ھو األقوى لیكون تأثیر التغیرات غیر السعریة في مجملھا تأثیـراً 
إیجابیـا ویسھـم في زیادة قیمة اإلنتاج من القمح خالل تلك الفترة 

 .٪٥٢.٧٠بنسبة 

  :محصول األرز: ثانیاً  

على قیمة اإلنتاج من أثر التحوالت في السیاسة الزراعیة  
  محصول األرز

تجزئة أثر التحوالت في السیاسة الزراعیة ) ٣(ح الجدول رقم یوض
-١٩٨٠(على قیمة اإلنتاج من محصول األرز خالل الفترة 

  .وكذلك الفترات محل الدراسة) م٢٠١٦

  أثر التغیرات السعریة: أوالً 

بلغت مساھمة التغیرات ) م٢٠١٦- ١٩٨٠(خالل الفترة   ) أ
والتي تقدر (ن األرز السعریة في متوسط الزیادة في قیمة اإلنتاج م

یسھم فیھا تغیر السعر  ٪٩٤.١٣نحو ) ملیون جنیھ ٤٢٦٤بنحو 
وربما یفسر ذلك  ٪٩٥.٢٦بنحو ) PAoYo(المرزعى فقط 

، ٪٩.٤١بارتفاع معدل نمو السعر المزرعى للطن والذي بلغ نحو 
وانخفاض معدل النمو السنوي لكل من المساحة واإلنتاجیة والتي 

على الترتیب، بینما تقدر مساھمة  ٪١.٢٦، ٪٠.٩٠بلغت نحو 
) PAYo(التغیر المشترك في السعر المزرعى والمساحة معاً 

، أما أثر التغیر المشترك في السعر المزرعى ٪٠.٠٩-بنحو 
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، وكذلك أثر التغیر المشترك في )PYAo(واإلنتاجیة معاً 

) PAY(السعر المزرعى والمساحة واإلنتاجیة الفدانیة معاً 
  .على الترتیب ٪٠.٠٢-، ٪١.٠٢- سلبیاً وقدر بنحو  كان

أن مساھمة التغیرات ) ٣(ویالحظ من بیانات الجدول رقم 
في متوسط الزیادة في قیمة اإلنتاج ) الفردیة والمشتركة(السعریة 

من األرز قد تغیرت بشكل ملموس خالل الفترات محل الدراسة 
یر التغیرات السعریة فیالحظ مثالً أن تأث. وفق التقسیم المشار إلیھ

في مجملھ كان یأخذ اتجاھا تنازلیاً حیث تناقصت مساھمة ھذه 
، إلى )م١٩٨٦- ١٩٨٠(خالل الفترة  ٪٩٤.٨٧التغیرات من نحو 

، ثم تناقصت إلى )م١٩٩١- ١٩٨٧(خالل الفترة  ٪٦٢.٢٤نحو 
). م ٢٠٠٢- ١٩٩٢(خالل فترة التكیف الھیكلي  ٪٣٩.٩٤نحو 

اسة السعریة في التأثیر على اإلنتاج ولعل ذلك یؤكد أن دور السی
من األرز أخذ یتناقص بفعل سیاسات التحرر االقتصادي والتكیف 

ینایر  ٢٥، إلى أكبر قیمة لھا في فترة ما قبل ثورة ٪٠٣. الھیكلي
، ثم تنخفض مرة أخرى ٪١٧٧.٠٣لتبلغ نحو ) م٢٠١٠- ٢٠٠٣(

  ). م٢٠١٦- ٢٠١١(ینایر  ٢٥خالل فترة ما بعد ثورة  ٪٥٨.٦٣إلى 

بلغت مساھمة التغیرات ) م١٩٨٦- ١٩٨٠(خالل الفترة   ) ب
في متوسط الزیادة في قیمة اإلنتاج ) الفردیة والمشتركة(السعریة 

منھا إلى تغیر  ٪٩١.٩٦، یعزى نحو ٪٩٤.٨٧من األرز نحو 
، وكان أثر التغیر المشترك ) PAoYo(السعر المزرعى فقط 

البا ویقدر س) PYAo(في السعر المزرعى والمساحة معاً 

بینما كان أثر التغیر المشترك في السعر المزرعى . ٪٠.٢٥-بنحو 
، وكذلك ٪٣.٤٥یقدر بنحو ) PAYo(واإلنتاجیة الفدانیة معاً 

أثر التغیر المشترك في السعر المزرعى والمساحة واإلنتاجیة 
سلبیاً وضعیفاً حیث قدر كل منھما بنحو ) PYA(الفدانیة معاً 

  .فقط ٪٠.٢٩- 

بلغت مساھمة ) م١٩٩١- ١٩٨٧(خالل الفترة االنتقالیة  )ـج
في متوسط الزیادة في ) الفـردیة والمشتركة(التغیرات السعریة 

وھى أقل من نظیرتھا في  -  ٪٦٢.٢٤قیمة اإلنتاج من األرز نحو 
الفترة األولى إشارة إلى تراجع دور السیاسة السعریة في التأثیر 

تغیر السعر المزرعى فقط وكان  -على اإلنتاج من األرز 
)PAoYo ( وھى مساھمة تقل عن  - ٪٥٦.١١یسھم وحدة بنحو

وكان أثر التغیر المشترك في السعر  - نظیرتھا في الفترة األولى 
، وكذلك أثر التغیر )PAYo(المزرعى والمساحة معاً 

المشترك في السعر المزرعى واإلنتاجیة الفدانیة معاً 
)PYAo (على الترتیب ٪١.٤٢،  ٪٤.٢٥بنحو  إیجابیاً ویقدر .

بینما كان أثر التغیر المشترك في السعر المزرعى والمساحة 
ضئیالً حیث یسھم بنحو ) PAY(واإلنتاجیة الفدانیة معاً 

فقط في متوسط الزیادة في قیمة اإلنتاج من األرز خالل تلك  ٪.١٩
  .الفترة

مسنظرا بلغت ) م٢٠٠٢- ١٩٩٢(في فترة التكیف الھیكلي  )د
إل�یرات السعریة في متوسط الزیادة في قیمة اإلنتاج من األرز نحو 

وھى أقل من نظیرتھا في الفترتین السابقتین نظرا إلى  - ٪٣٩.٤
تراجع وتقلص دور السیاسة السعریة في التأثیر على اإلنتاج من 
األرز خالل تلك الفترة بفعل سیاسات التكیف الھیكلي، وقد كانت 

تقدر بنحو ) PAoYo(السعر المزرعى فقط مساھمة تغیر 

، بینما یسھم التغیر المشترك في السعر المزرعى ٪٤١.٨٧
وكان أثر التغیر . ٪٣.٧٣بنحو ) PAYo(والمساحة معاً 

المشترك في السعر المزرعى واإلنتاجیة الفدانیة معاً 
)PYAo( وكذلك أثر التغیر المشترك في السعـر المزرعى ،

- أثر سلبیـاً وقدر بنحو ) PAY(تاجیة معـاً والمساحة واإلن
  .على الترتیب ٪.٤٢-، ٪٥.٢٤

-٢٠٠٣(ینایر وھى الفترة  ٢٥خالل فترة ما قبل ثورة  )ھـ
وھى أكبر ( ٪١٧٧.٠٣ساھمت التغیرات السعریة بنسبة ) م٢٠١٠

في متوسط الزیادة في قیمة ) قیمة لھا عن باقي فترات الدراسة
منھا إلى تغیر السعر  ٪١٨٦.٩٠نحو  یعزى. اإلنتاج من القمح

وكان أثر التغیر المشترك للسعر ). PAoYo(المزرعى فقط 

، وكذلك أثر التغیر )PAYo(المزرعى والمساحة معاً 

سلباً ) PYAo(المشترك للسعر المزرعى واإلنتاجیة معاً 

على الترتیب، بینما كان أثر التغیر  ٪.٧٦-، ٪٩.١٦-ویقدر بنحو 
) PAY(سعر المزرعى والمساحة واإلنتاجیة معاً المشترك لل

وضعیفاً للغایة حیث ساھم في خفض قیمة اإلنتاج من القمح بنسبة 
  .فقط ٪٠.٠٥

) م٢٠١٦-٢٠١١(ینایر وھى الفترة  ٢٥خالل فترة ما بعد ثورة  )و
وھى أقل من قیمتھا ( ٪٥٨.٦٢ساھمت التغیرات السعریة بنسبة 

. ط الزیادة في قیمة اإلنتاج من القمحفي متوس) في الفترة السابقة
منھا إلى تغیر السعر المزرعى فقط  ٪٥٢.٨٥یعزى نحو 

)PAoYo .( وكان أثر التغیر المشترك للسعر المزرعى

، وكذلك أثر التغیر ٥.١٨ویقدر بنحو) PAYo(والمساحة معاً 

ویقدر ) PYAo(المشترك للسعر المزرعى واإلنتاجیة معاً 

ما كان أثر التغیر المشترك للسعر المزرعى ، بین٪٢.٤٦بنحو 
ضعیفاً للغایة حیث ساھم ) PAY(والمساحة واإلنتاجیة معاً 

  .فقط ٪٠.٤٢في خفض قیمة اإلنتاج من القمح بنسبة 

  أثر التغیرات غیر السعریة على قیمة اإلنتاج من األرز: ثانیا

في متوسط الزیادة  ٪٥.٨٧تسھم التغیرات غیر السعریة بنحو   -  أ
) ملیون جنیھ ٤٢٦٤والتي تقدر بنحو (ي قیمة اإلنتاج من األرز ف

منھا إلى تغیر  ٪٠.٠٥- ، یعزى نحو )م٢٠١٦- ١٩٨٠(خالل الفترة 
بینما یسھم تغیر اإلنتاجیة ) APoYo(المساحة المزروعة فقط 

، وكان أثر التغیر ٪٤.٧٤بنحو ) YPoAo(الفدانیة فقط 

ضئیالً ویقدر ) AYPo(المشترك في المساحة واإلنتاجیة معاً 

  .٪١.١٨بنحو 

أن مساھمة التغیرات ) ٣(ویالحظ من بیانات الجدول رقم 
غیر السعریة في متوسط قیمة اإلنتاج من األرز كانت تأخذ اتجاھاً 
تصاعدیاً خالل الفترات محل الدراسة، حیث زادت من نحو 

خالل  ٪٣٧.٧٦إلى نحو ) م١٩٨٦- ١٩٨٠(خالل الفترة  ٪٥.١٣
خـالل فتـرة  ٪٦٠.٠٦، ثم زادت إلى نحو )م١٩٩١- ١٩٨٧(الفترة 

ولعل ذلك یؤكد أن تأثیر ). م٢٠٠٢-١٩٩٢(التكیف الھیكلي 
التغیرات غیر السعریة یتزاید مع تطبیق خطة اإلصالح 

- االقتصادي في قطاع الزراعة ثم تصبح بالسالب لتبلغ نحو 
). م٢٠١٠-٢٠٠٣(ینایر  ٢٥خالل فترة ما قبل ثورة  ٪٧٧.٠٣

 ٢٥خالل فترة ما بعد ثورة  ٪٤١.٣٨تفع مرة أخرى لتبلغ نحو لتر
  ).م٢٠١٦- ٢٠١١( ینایر

تشیر نتائج التحلیل إلى أن محصلة أثر التغیرات غیر  - 
في متوسط قیمة اإلنتاج من األرز ) الفردیة والمشتركة(السعریة 
نحو ) APoYo(، ویبلغ أثر تغیر المساحة فقط ٪٥.٨٧تبلغ نحو 

إلى ) YAoPo(دى تغیر اإلنتاجیة الفدانیة فقط ، بینما أ٪٠.٠٥- 

، وكذلك كان أثر ٪٤.٧٤خفض في قیمة اإلنتاج من األرز بنحو 
بلغ نحو ) AYPo(التغیر المشترك في المساحة واإلنتاجیة معاً 

  .فقط ٪١.١٨
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  )م٢٠١٦- ١٩٨٠(یتھ النسبیة خالل الفترة تجزئة أثر التحوالت في السیاسة الزراعیة على قیمة اإلنتاج من محصول األرز وأھم ):٣(جدول 

 البیان                               الفترة
ما قبل التحرر 

  االقتصادي
)١٩٨٦- ١٩٨٠(  

الفترة االنتقالیة 
)١٩٩١- ١٩٨٧(  

فترة التكیف 
  الھیكلي

)٢٠٠٢- ١٩٩٢(  

 ٢٥ما قبل ثورة 
  ینایر

)٢٠١٠- ٢٠٠٣(  

 ٢٥ما بعد ثورة 
  ینایر

)٢٠١٦- ٠١١(  

إجمالي 
  ةالفتر

  ٪  ٪  ٪  ٪  ٪  ٪  :أثر التغیرات السعریة وتشمل  - أ

  ٩٥.٢٦  ٥٢.٨٥  ١٨٦.٩٠  ٤١.٨٧  ٥٦.١١  ٩١.٩٦  أثر تغیر السعر المزرعى  - ١

أثر تغیر السعر المزرعى والمساحة  - ٢
  معا

 -٠.٠٩-   ٥.١٨  ٩.١٦-   ٣.٧٣  ٤.٥٢  ٠.٢٥  

أثر تغیر السعر المزرعى واإلنتاجیة  - ٣
  معا

١.٠٢-   ٠.٤٢  ٠.٧٦-   ٥.٢٤-   ١.٤٢  ٣.٤٥  

أثر تغیر السعر المزرعى والمساحة  - ٤
  واإلنتاجیة معا

 -٠.٠٢-   ٠.١٧  ٠.٠٥  ٠.٤٢-   ٠.١٩  ٠.٢٩  

مجموع أثر التغیرات السعریة الفردیة 
  والمشتركة

٩٤.١٣  ٥٨.٦٢  ١٧٧.٠٣  ٣٩.٩٤  ٦٢.٢٤  ٩٤.٨٧  

  ٪  ٪  ٪  ٪  ٪  ٪  :أثر التغیرات غیر السعریة وتشمل  ) ت

  ٠.٠٥-   ٤٧.٢١  ٧٣.٥١-   ٣٠.٨٢  ١٣.٥١  ٦.٧١  أثر تغیر المساحة فقط - ١

  ٤.٧٤  ٧.٠٧-   ٤.٨٠-   ٢٨.٠٤  ٢٢.٩٩  ١.٠٦-   أثر تغیر اإلنتاجیة فقط - ٢

  ١.١٨  ١.٢٤  ١.٢٨  ١.٢٠  ١.٢٦  ٠.٥٢-   أثر تغیر المساحة واإلنتاجیة معا - ٣

مجموع أثر التغیرات غیر السعریة 
  الفردیة

٥.٨٧  ٤١.٣٨  ٧٧.٠٣-   ٦٠.٠٦  ٣٧.٧٦  ٥.١٣  

ر مجموع أثر التغیرات السعریة وغی
  السعریة

١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  

وباستخدام البیانات الخاصة بالمساحة المزروعة والسعر المزرعى وإنتاجیة الفدان الواردة في نشرة االقتصاد ) ١(تم حسابھا من المعادلة رقم  :المصدر
  متفرقةالزراعي، واإلدارة المركزیة لالقتصاد الزراعي، وزارة الزراعة واستصالح األراضي أعداد 

  

كان تأثیر تغیر المساحة ) م١٩٨٦- ١٩٨٠(خالل الفترة ) ب
تأثیراً ایجابیا وساھم في زیادة قیمة ) APoYo(المزروعة فقط 

، وھو ما یعنى تحول المزارعین ٪٦.٧١اإلنتاج من األرز بنسبة 
إلى إنتاج المحاصیل األخرى الرتفاع ربحیتھا نسبیاً مقارنة باألرز 

سلبیا ) YPoAo(اإلنتاجیة الفدانیة فقط وكان تأثیر تغیر  - 

بینما كان . ٪١.٠٦-وساھم في خفض قیمة اإلنتاج من األرز بنسبة 
سلبیاً ) AYPo(أثر التغیر المشترك للمساحة واإلنتاجیة معاً 

ویالحظ أن األثر اإلیجابي . تقریباً  ٪٠.٥٢- وضئیالً ویقدر بنحو 
ى األثر السلبي لتغیـر لتغیر المساحة كان ھو األقوى لذلك تغلب عل

اإلنتاجیة لیكون تأثیر التغیرات غیر السعریة في مجملھ تأثیـراً 
إیجابیـا ویسھـم في زیادة قیمة اإلنتاج من األرز خالل تلك الفترة 

  .٪٥.١٣بنسبة 

بلغت مساھمـة تسھم التغیرات ) م١٩٩١- ١٩٨٧(خالل الفترة ) جـ
تھا في الفترة وھى أكبر من مثیل - ٪٣٧.٧٦غیر السعریة نحو 

 ٪١٣.٥١في متوسط قیمة اإلنتاج من األرز یعزى نحو  - السابقة 
، بینما یسھم تغیر )APoYo(منھا إلى تغیر المساحة فقط 

وبلغت . ٪٢٢.٩٩بنحو ) YAoPo(اإلنتاجیة الفدانیة فقط 

) AYPo(مساھمة التغیر المشترك في المساحة واإلنتاجیة معاً 

  .فقط ٪١.٣٦نحو 

بلغت محصلة أثر ) م٢٠٠٢- ١٩٩٢(ترة التكیف الھیكلي خالل ف -د
التغیرات غیر السعریة في متوسط قیمة اإلنتاج من األرز نحو 

تبلغ  –وھى أكبر من نظیرتھا في الفترتین السابقتین  -  ٪٦٠.٠٦

، بینما ٪٣٠.٨٢نحو ) APoYo(مساھمة تغیر المساحة فقط 

 ٪٢٨.٠٤حو بن) YAoPo(یسھم تغیر اإلنتاجیة الفدانیة فقط 

ولعل ذلك یعكس تأثیر التحسین الذي طرأ على اإلنتاجیة األصناف 
الجیدة مبكرة النضج عالیة اإلنتاجیة والمقاومة لألمراض واآلفات 

للفدان /طن ٣.٩٤وقد وصلت إنتاجیة بفعل زراعة الفدان إلى نحو 
م وھى تعتبر أعلى إنتاجیة على مستوى العالم في ٢٠٠٢في عام 

وذلك مقارنة بنحو ) ٢٠٠٤زارة الزراعة، سبتمبر و(ذلك العام 
م، ١٩٩١طن للفدان في عام  ٣.١٠م،  ١٩٨٤طن في عام  ٢.٣٠

ویسھم التغیر المشترك في المساحة المزروعة واإلنتاجیة الفدانیة 
فقط في متوسط الزیادة في قیمة  ٪١.٢٠بنحو ) AYPo(معاً 

  .اإلنتاج من األرز خالل تلك الفترة

 ٢٥وھى فترة ما قبل ثورة ) م٢٠١٠- ٢٠٠٣(فترة خالل ال) ھـ
ینایر ساھمت التغیرات غیر السعریة في زیادة قیمة اإلنتاج من 

وھى أقل من قیمتھا في الفترات الثالث ( ٪٧٧.٠٣- األرز بنسبة 
) APoYo(وساھم توسع المساحات المزروعة فقط ). السابقة

االنتقالیة  وھى أقل من قیمتھا في الفترة( ٪٧٣.٥١-سلبا بنسبة 
وفترة التكیف الھیكلي وعلى عكس اتجاه قیمتھا في فترة ما قبل 

) YPoAo(وكان أثر اإلنتاجیة الفدانیة ). التحریر االقتصادي

وھى أقل ( ٪٤.٨٠-سلبیا في خفض قیمة اإلنتاج من القمح بنسبة 
، وھذا یعكس تأثیر األوضاع )من قیمتھا في الفترات الثالث السابقة

بینما كان أثر التغیر المشترك . لبالد في ھذه الفترةالسیاسیة ل
ضئیال جدا وساھم في زیادة ) AYPo(للمساحة واإلنتاجیة معاً 

  .فقط ٪١.٢٨قیمة اإلنتاج من القمح بنسبة ضئیلة تصل إلى نحو 
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 ٢٥وھى فترة ما بعد ثورة ) م٢٠١٦-٢٠١١(خالل الفترة  )و

ادة قیمة اإلنتاج من ساھمت التغیرات غیر السعریة في زی رینای
وھى أكبر قیمة لھا في ھذه الفترة عن باقي ( ٪٤١.٣٨القمح بنسبة 

وساھم توسع المساحات المزروعة فقط ). فترات الدراسة
)APoYo ( ٤٧.٢١بنسبة٪ ) وھى أكبر من قیمتھا في الفترة

االنتقالیة وعلى عكس اتجاه قیمتھا في فترة ما قبل التحریر 
وكان أثر ). ینایر ٢٥لھیكلي وما قبل ثورة االقتصادي والتكیف ا

سلبا في زیادة قیمة اإلنتاج من ) YPoAo(اإلنتاجیة الفدانیة 

، وھذا یعكس تأثیر األوضاع السیاسیة للبالد ٪٧.٠٧-األرز بنسبة 
بینما كان أثر التغیر المشترك للمساحة واإلنتاجیة . في ھذه الفترة

ادة قیمة اإلنتاج من ضئیال جدا وساھم في زی) AYPo(معاً 

ویالحظ أن األثر ) فقط ٪١.٢٤األرز بنسبة ضئیلة تصل إلى نحو 
اإلیجابي لتغیر المساحة كان ھو األقوى لیكون تأثیر التغیرات غیر 
السعریة في مجملھا تأثیـراً إیجابیـا ویسھـم في زیادة قیمة اإلنتاج 

  .٪٤١.٣٨من األرز خالل تلك الفترة بنسبة 

  :الشامیة الذرة: ثالثاً 

أثر التحوالت في السیاسة الزراعیة على قیمة اإلنتاج من الذرة 
  الشامیة

تجزئة أثر التحوالت في السیاسة ) ٤(یوضح الجدول رقم 
الزراعیة على قیمة اإلنتاج من الذرة الشامیة خالل الفترة محل 
الدراسة، وكذلك الفترات المختلفة وفقا للتقسیم المتبع والمشار إلیھ 

  :، وتم استخالص النتائج التالیةسابقاً 

  :أثر التغیرات السعریة: أوالً 

بلغ أثر التغیرات السعریة على متوسط قیمة اإلنتاج من الذرة   ) أ
-١٩٨٠(ملیون جنیھ خالل الفترة  ٥٣٣٩الشامیة والتي یبلغ 

إلى تغیر  ٪١٠٥.٦٢یعزى منھا نحو . ٪١٠٠.٧٢نحو ) م٢٠١٦
معدل نمو السعر  وقد بلغ) PAoYo(السعر المزرعى فقط 

، بینما بلغ معدل نمو ٪٩.٢١المزرعى خالل تلك الفترة نحو 
المساحة المزروعة بالذرة الشامیة وإنتاجیة الفدان منھا نحو 

إلى أثر  ٪١.١٧ویرجع نحو . على الترتیب ٪١.٦٩، ٪١.١٨
التغیر المشترك في السعر المزرعى والمساحة معاً 

)PAYo( ر التغیر المشترك في إلى أث ٪٥.٧٢-، ویرجع نحو

، وكان أثر التغیر )PYAo(السعر المزرعى واإلنتاجیة معاً 

المشترك في السعر المزرعى والمساحة واإلنتاجیة معاً 
)PYA ( فقط ٪٠.٣٥- ضئیالً للغایة ویبلغ نحو.  

أن مساھمة التغیرات ) ٤(ویالحظ من بیانات جدول 
ة اإلنتاج من الذرة في متوسط قیم) الفردیة والمشتركة(السعریة 

الشامیة قد تباینت بشكل ملموس من فترة ألخرى حیث نالحظ أنھا 
خالل الفترة ما قبل التحریر  ٪١٢٨.٧٤وصلت إلـى نحو 

 ٪٥٣.٣٣، ثـم تناقصـت إلى نحو )م١٩٨٠-١٩٨٦(االقتصادي 
، ثم تزایدت لتصل إلى نحو )م١٩٩١- ١٩٨٧(خالل الفترة 

، ثم )م٢٠٠٢-١٩٩٢(ي خالل فترة التكیف الھیكل ٪٦٣.٠٤
ینایر  ٢٥خالل فترة ما قبل ثورة  ٪١٨١.٤٣تزایدت لتصل نحو 

خالل فترة ما  ٪١٤٩.٨٣، ثم تناقصت إلى نحو )م٢٠١٠- ٢٠٠٣(
ویشیر ذلك إلى أن تأثیر ). م٢٠١٦-٢٠١١(ینایر  ٢٥بعد ثورة 

السیاسة السعریة على قرارات المزارعین قد اختلف خالل الفترات 
فقد تباینت استجابة المزارعین للتقنیات الحدیثة وبالمثل . الخمس

  .التي طبقت في مجال زراعة الذرة الشامیة من فترة ألخرى
  

  )م٢٠١٦- ١٩٨٠(تجزئة أثر التحوالت في السیاسة الزراعیة على قیمة اإلنتاج من محصول الذرة وأھمیتھ النسبیة خالل الفترة ): ٤(جدول 

 الفترة      البیان                           
ما قبل التحرر 
  االقتصادي 

)١٩٨٦- ١٩٨٠(  

الفترة االنتقالیة 
)١٩٩١- ١٩٨٧(  

فترة التكیف الھیكلي 
)٢٠٠٢- ١٩٩٢(  

 ٢٥ما قبل ثورة 
  ینایر 

)٢٠١٠- ٢٠٠٣(  

 ٢٥ما بعد ثورة 
  ینایر 

)٢٠١٦- ٢٠١١(  

إجمالي 
  الفترة

  ٪  ٪  ٪  ٪  ٪  ٪  :أثر التغیرات السعریة وتشمل - أ

  ١٠٥.٦٢  ١٥٢.٦  ١٨٣.٣٧  ٥٩.٢٤  ٤٦.٧٠  ١١٧.٣٢  المزرعى أثر تغیر السعر - ١

أثر تغیر السعر المزرعى والمساحة  - ٢
  معا

 -١.١٧  ٤.٨٣  ٥.٨١  ٣.٨٣  ٣.٤٦  ٦.٤٤  

أثر تغیر السعر المزرعى واإلنتاجیة - ٣
  معا

٥.٧٢-   ٦.٤٧-   ٧.٧٧-   ٠.٢٦  ٢.٩٨  ١٧.٨٨  

أثر تغیر السعر المزرعى والمساحة  - ٤
  واإلنتاجیة معا

 -٠.٣٥-   ١.١٤-   ٠.٠٢  ٠.١٦  ٠.١٩  ٠.٠٢  

مجموع أثر التغیرات السعریة الفردیة 
  والمشتركة

١٠٠.٧٢  ١٤٩.٨٣  ١٨١.٤٣  ٦٣.٠٤  ٥٣.٣٣  ١٢٨.٧٤  

  ٪  ٪  ٪  ٪  ٪  ٪  :أثر التغیرات غیر السعریة وتشمل)ب

  ٢٠.٧٧  ٣٣.١٩  ١٨.٣٣  ٩.٣٢-   ٢٥.٠٣  ٤٠.٥٣-   أثر تغیر المساحة فقط- ١

  ١٨.٤٦-   ٧٥.١١-   ٩٠.٢٦ -   ٤٧.٧٥  ٢٠.٥٠  ١١.٤٦  أثر تغیر اإلنتاجیة فقط- ٢

  ٣.٠٣-   ٧.٩١-   ٩.٥٠ -   ١.٤٧-   ١.١٤  ٠.٣٣  أثر تغیر المساحة واإلنتاجیة معا- ٣

مجموع أثر التغیرات غیر السعریة 
  الفردیة

 -٠.٧٢-   ٤٩.٣٨ -   ٨١.٤٣-   ٣٦.٩٦  ٤٦.٦٧٦  ٢٨.٧٤  

مجموع أثر التغیرات السعریة وغیر 
  السعریة

١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  

وباستخدام البیانات الخاصة بالمساحة المزروعة والسعر المزرعى وإنتاجیة الفدان الواردة في نشرة االقتصاد ) ١(ابھا من المعادلة رقم تم حس :المصدر
  الزراعي، واإلدارة المركزیة لالقتصاد الزراعي، وزارة الزراعة واستصالح األراضي أعداد متفرقة
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بلغت ) م١٩٨٦- ١٩٨٠(خالل فترة ما قبل التحرر االقتصادي ) ب
في متوسط قیمة ) الفردیة والمشتركة(مساھمة التغیرات السعریة 

وقد أدى تغیر السعر   ٪١٢٨.٧٤اإلنتاج من الذرة الشامیة نحو 
إلى زیادة قیمة اإلنتاج من الذرة بنسبة ) PAoYo(المزرعى فقط 

، بینما أدى أثر التغیر المشترك في السعر ٪١١٧.٣٢تصل إلى 
إلى خفض قیمة اإلنتاج من ) PAYo(احة معاً المزرعى والمس

وبلغ أثر التغیر المشترك في السعر المزرعى . ٪٦.٤٤الذرة بنسبة 
، بینما كان أثر التغیر  ٪١٧.٨٨نحو ) PYAo(واإلنتاجیة معاً 

المشترك في السعر المزرعى والمساحة واإلنتاجیة معاً 
)PAY (قدر بنحو  سلبیاً إال أنھ كان ضئیالً للغایة حیث -

  .فقط ٪٠.٠٢

ونظراً ألن األثر اإلیجابي لتغیر السعر المزرعى فقط 
باإلضافة إلى األثر اإلیجابي لتغیر السعر المزرعى واإلنتاجیة معاً 
كان قویاً، ولذلك فقد تغلبا على األثر السلبي لتغیر السعر المزرعى 

رعى والمساحة معاً باإلضافة إلى األثر السلبي لتغیر السعر المز
والمساحة واإلنتاجیة معاً، لتكون إجمالي أثر التغیرات السعریة في 

  .قیمة اإلنتاج من الذرة موجبة

بلغت مساھمة ) م١٩٩١- ١٩٨٧(خالل الفترة االنتقالیة  )جـ
 ٪٥٣.٣٣التغیرات السعریة في متوسط قیمة اإلنتاج من الذرة نحو 

ھا تغیر السعر یسھم فی - وھى أقل من نظیرتھا في الفترة السابقة  - 
، وھى أقل من ٪٤٦.٧٠بنسبة ) PAoYo(المزرعى فقط 

كما أدى أثر التغیر المشترك في السعر . نظیرتھا في الفترة األولى
إلى زیادة قیمة اإلنتاج من ) PAyo(المزرعى والمساحة معاً 

. وھى عكس اتجاه نظیرتھا في الفترة األولى -  ٪٣.٤٦الذرة بنسبة 
ر المشترك في السعر المزرعى واإلنتاجیة الفدانیة كما أدى أثر التغی

، ٪٢.٩٨إلى زیادة قیمة اإلنتاج من الذرة بنسبة ) PYAo(معاً 

وكان أثـر التغیر المشترك في السعر المزرعى والمساحة واإلنتاجیة 
  .فقط ٪٠.١٩ضئیالً للغایة ویقدر بنحو ) PAY(معاً 

بلغت مساھمة ) م ٢٠٠٢- ١٩٩٢(خالل فترة التكیف الھیكلي  )د
التغیرات السعریة في متوسط قیمة اإلنتاج من الذرة الشامیة نحو 

، وھى أكبر من مثیلتھا خالل الفترة االنتقالیة وأقل منھا ٪٦٣.٠٤
وتبلغ مساھمة تغیر السعر . خالل فترة ما قبل التحریر االقتصادي

وھى أكبر منھا في  -  ٪٥٩.٢٤نحو ) PAoYo(المزرعى فقط 

وأدى أثـر  - االنتقالیة وأقل منھا في فترة ما قبل التحریر الفترة 
التغیر المشترك في السعر المزرعى واإلنتاجیة الفدانیة معاً 

)PYAo( وكذلك أثـر التغیر المشترك في السعر المزرعى ،

إلى زیادة قیمة اإلنتاج من ) PAY(والمساحة واإلنتاجیة معاً 
على  ٪٠.١٦، ٪٠.٢٦حو الذرة ولكن بنسبة ضئیلة قدرت بن

  .الترتیب

) م٢٠١٠- ٢٠٠٣(ینایر وھى الفترة  ٢٥خالل فترة ما قبل ثورة  )ھـ
وھى أكبر قیمة لھا (  ٪١٨١.٤٣ساھمت التغیرات السعریة بنسبة 

في متوسط الزیادة في قیمة اإلنتاج من ) عن باقي فترات الدراسة
فقط  منھا إلى تغیر السعر المزرعى ٪١٨٣.٣٧یعزى نحو . القمح

)PAoYo .( وكان أثر التغیر المشترك للسعر المزرعى

، وكذلك أثر التغیر ٪٥.٨١بلغ نحو ) PAYo(والمساحة معاً 

سلباً ویقدر ) PYAo(المشترك للسعر المزرعى واإلنتاجیة معاً 

على الترتیب، بینما كان أثر التغیر المشترك للسعر  ٪٧.٧- بنحو 
ضعیفاً للغایة بلغ ) PAY(اً المزرعى والمساحة واإلنتاجیة مع

  .فقط ٪٠.٠٢نحو 

) م٢٠١٦- ٢٠١١(ینایر وھى الفترة  ٢٥خالل فترة ما بعد ثورة ) و
وھى أقل من قیمتھا ( ٪١٤٩.٨٣ساھمت التغیرات السعریة بنسبة 

في متوسط الزیادة في قیمة اإلنتاج من الذرة ) في الفترة السابقة
غیر السعر المزرعى فقط منھا إلى ت ٪١٥٢.٦١یعزى نحو . الشامیة

)PAoYo .( وكان أثر التغیر المشترك للسعر المزرعى

، وكذلك أثر التغیر ٤.٨٣یقدر بنحو) PAYo(والمساحة معاً 

ویقدر ) PYAo(المشترك للسعر المزرعى واإلنتاجیة معاً 

، بینما كان أثر التغیر المشترك للسعر المزرعى ٪٦.٤٧-بنحو 
ضعیفاً للغایة حیث ساھم ) PAY(اً والمساحة واإلنتاجیة مع

  .فقط ٪١.١٤-في خفض قیمة اإلنتاج من القمح بنسبة 

  :أثر التغیر غیر السعریة: ثانیاً 

إلى أن التغیرات غیر السعریة ) ٤جدول (تشیر نتائج التحلیل  )أ 
في متوسـط الزیادة في  ٪٠.٧٢-تسھم بنحو ) الفردیة والمشتركة(

). م٢٠١٦- ١٩٨٠(الشامیـة خـالل الفترة قیمـة اإلنتاج من الذرة 
منھا إلى تغیر المساحة المزروعة فقط  ٪٢٠.٧٧یعزى نحو 

)APoYo( تعزى إلى تغیر اإلنتاجیة الفدانیة  ٪١٨.٤٦- ، ونحو

، بینما أدى أثـر التغیر المشترك في المساحة )YAoPo(فقط 

إلى خفض قیمة ) AYPo(المزروعة واإلنتاجیة الفدانیة معاً 

  .فقط ٪٣.٠٣- نتاج من الذرة قدرت بنحو اإل

أن مساھمة التغیرات غیر ) ٤(ویالحظ من بیانات الجدول 
في متوسط الزیادة في قیمة اإلنتاج ) الفردیة والمشتركة(السعریة 

من الذرة قد تباینت خالل الفتـرات الخمس محـل الدراسـة، حیـث 
أصبحت  ، ثم)م١٩٨٦- ١٩٨٠(كانت مساھمتھا سلبیة خالل الفترة 

إیجابیة خالل الفترة االنتقالیة، وفترة التكیف الھیكلي، ثم أصبحت 
  .مساھمتھا سلبیة في الفترتین األخیرتین

خالل فترة ما ) الفردیة والمشتركة(أدت التغیرات غیر السعریة ) ب
، إلى خفض قیمة اإلنتاج )م١٩٨٦-١٩٨٠(قبل التحرر االقتصادي 
وتشیر نتائج التحلیل إلى أن أثر  .٪٢٨.٧٤- من الذرة الشامیة بنسبة

كان سلبیاً وأدى ) APoYo(التغیر في المساحات المزروعة فقط 

وھذا معناه أن . ٪٤٠.٥٣إلى تدھور قیمة اإلنتاج من الذرة بنسبة 
تقلص المساحة المزروعة بالذرة ساھم بشكل كبیر في خفض قیمة 

اجیة الفدانیة اإلنتاج منھا ومن ناحیة أخرى، كانت مساھمة تغیر اإلنت
، وكان أثـر ٪١١.٤٦إیجابیة وبنسبة تصل إلى ) YPoAo(فقط 

التغیر المشترك في المساحة المزروعة واإلنتاجیة معاً 
)AYPo ( ونظراً ألن األثر السلبي . ٪٠.٣٣ضعیفاً إذ بلغ نحو

لتدھـور المساحات المزروعة كان ھو األقوى فقط تغلب على األثر 
اجیة الفدانیة، وكانت المحصلة النھائیة ألثر اإلیجابي لتحسن اإلنت

  .التغیرات غیر السعریة على متوسط قیمة اإلنتاج من الذرة سلبیة

خالل ) الفردیـة والمشتركـة(أدت التغیـرات غیـر السعریة  )جـ
إلى زیادة قیمة اإلنتاج من الذرة ) م١٩٩١-١٩٨٧(الفترة االنتقالیة 

 ،-ه نظیرتھا في الفترة األولى وھى على عكس اتجا - ٪٤٦.٦٧بنسبة 
في ) APoYo(وتبلـغ مساھمة تغیر المساحة المزروعة فقط 

وھى على عكس  ٪٢٥.٠٣زیادة قیمة اإلنتاج من الذرة الشامیة نحو 
اتجاه مثیلتھا في الفترة السابقة إشارة إلى توسع المزارعین في 
زراعة الذرة وذلك بعد قیام الحكومة بتحریر السعر المزرعى 

كما أدى أثر . وإلغاء التورید اإلجباري لكمیات معینة من المحصول
إلى زیادة قیمة اإلنتاج من ) YAoPo(تغیر اإلنتاجیة الفدانیة فقط 

وكذلك  –، وھى أكبر منھا في الفترة السابقة ٪٢٠.٥٠الذرة بنسبة 
) AYPo(أدى األثر المشترك لتغیر المساحة واإلنتاجیة معاً 
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اإلنتاج من الذرة ولكن بنسبة ضئیلة قدرت بنحو إلى زیادة قیمة 

  .فقط ٪١.١٤

بلغت مساھمة ) م٢٠٠٢- ١٩٩٢(خالل فترة التكیف الھیكلي  )د
في متوسط قیمة ) الفردیة والمشتركة(التغیرات غیر السعریة 

وھى أكبر من نظیرتھا في فترة  -  ٪٣٦.٩٦اإلنتاج من الذرة نحو 
اتجاھھا، وأقل منھا في ما قبل التحریر االقتصادي وعلى عكس 

 -سلبیاً ) APoYo(وكان أثر تغیر المساحة فقط  - الفترة االنتقالیة 

وساھم في خفض  -وھو على عكس اتجاه نظیره في الفترة االنتقالیة 
، بینما كان أثر تغیر اإلنتاجیة ٪٩.٣٢قیمة اإلنتاج من الذرة بنسبة 

إلى نحو  موجباً وبنسبة كبیرة وصلت) YAoPo(الفدانیة فقط 

ویمكن تفسیر  - وھى أكبر منھا في الفترتین السابقتین  - ٪٤٧.٧٥
ذلك بأن تبنى الزراع للتقنیات الحدیثة ومنھا زراعة األصناف 

مبكرة النضج عالیة اإلنتاجیة والمقاومة لألمراض ) الھجن(الجدیدة 
واآلفات والتي تتحمل الظروف الجویة الصعبة ربما یكون قد 

المساحات المزروعة بالذرة الشامیة لزراعة  شجعھم على إنقاص
وتشیر نتائج التحلیل إلى أن أثـر التغیر . المحاصیل األخرى

كان سلبیاً حیث ) AYPo(المشترك في المساحة واإلنتاجیة معاً 

  .٪١.٤٧أدى إلى خفض قیمة اإلنتاج من الذرة بنسبة 

ینایر  ٢٥وھى فترة ما قبل ثورة ) م٢٠١٠- ٢٠٠٣(خالل الفترة  )ھـ
ساھمت التغیرات غیر السعریة في خفض قیمة اإلنتاج من الذرة 

، وساھم توسع المساحات المزروعة فقط ٪٨١.٤٣- بنسبة 
)APoYo ( وكان أثر اإلنتاجیة الفدانیة . ٪١٨.٣٣بنسبة

)YPoAo ( سلبیا في خفض قیمة اإلنتاج من القمح بنسبة-

، وھذا )السابقة وھى أقل من قیمتھا في الفترات الثالث( ٪٩٠.٢٦
بینما كان أثر . یعكس تأثیر األوضاع السیاسیة للبالد في ھذه الفترة

سلبیا وساھم ) AYPo(التغیر المشترك للمساحة واإلنتاجیة معاً 

  .فقط ٪٩.٥٠- في خفض قیمة اإلنتاج من الذرة بنسبة تصل إلى نحو 

 ینایر ٢٥وھى فترة ما بعد ثورة ) م٢٠١٦- ٢٠١١(خالل الفترة ) و
ساھمت التغیرات غیر السعریة في خفض قیمة اإلنتاج من الذرة 

وساھم توسع المساحات المزروعة فقط . ٪٤٩.٣٨- بنسبة 
)APoYo ( ٣٣.١٩بنسبة٪ ) وھى أكبر من قیمتھا في الفترة

االنتقالیة وعلى عكس اتجاه قیمتھا في فترة ما قبل التحریر 
 ٢٥ما قبل ثورة  االقتصادي والتكیف الھیكلي وأقل من قیمتھا في

سلبا في خفض ) YPoAo(وكان أثر اإلنتاجیة الفدانیة ). ینایر

، وھذا یعكس تأثیر األوضاع ٪٧٥.١١-قیمة اإلنتاج من الذرة بنسبة 
بینما كان أثر التغیر المشترك . السیاسیة للبالد في ھذه الفترة

سلبیا وساھم في خفض قیمة ) AYPo(للمساحة واإلنتاجیة معاً 

ویالحظ أن ) فقط ٪٧.٩١- اج من الذرة بنسبة تصل إلى نحو اإلنت
األثر السلبي لتغیر اإلنتاجیة كان ھو األقوى لیكون تأثیر التغیرات 
غیر السعریة في مجملھا تأثیـراً سلبیا ویسھـم في خفض قیمة اإلنتاج 

  .٪٤٩.٣٨- من الذرة خالل تلك الفترة بنسبة 

اق االستعانة ضرورة توسیع نط - ١: لذلك توصى الدراسة
بمراكز البحوث الزراعیة في تبنى التقنیات المتطورة والحدیثة التي 
تحقق االستخدام األمثل للموارد الزراعیة للوفاء باحتیاجات المجتمع 
من الغذاء وتوفیر متطلبات التصدیر وتحسین دخول المزارعین 

  .وتضییق حجم الفجوة الغذائیة من السلع الرئیسیة

في زراعة األصناف والسالالت مبكرة النضج،  ضرورة التوسع - ٢
عالیة اإلنتاجیة والجودة والمقاومة لألمراض وذات االحتیاجات 

  . المائیة األقل
التركیز على البحوث العلمیة في مجال استصالح األراضي،  - ٣

ورفع كفاءة التكثیف المحصولي وإیجاد أنسب التراكیب المحصولیة 
  دةخاصة بمناطق االستصالح الجدی

العمل على رفع الكفاءة اإلنتاجیة للزراع وخاصة كفاءة عنصر  - ٤
التنظیم واإلدارة حیث أنھ المسئول عن تعبئة الموارد االقتصادیة 
ومراقبة تفاعلھا في العملیة اإلنتاجیة عن مدى كفاءة استخدام تلك 
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Abstract: Cereal crops are at the forefront of the main agricultural crops in the crop composition in Egypt 
because of their high nutritional and economic importance in achieving Egyptian food security. It also 
influences the Egyptian political decision. Therefore, the study aims to measure the impact of changes in 
agricultural policies on the production value of the most important cereal crops in Egypt during the period 
(1980-2016). To achieve the objectives of study the method of decomposition of heterogeneity and annual 
growth rates have been used.  The most important results of study can be summarized as follows: (1) the 
impacts of the individual and the joint changes on production values of wheat, rice and maize are decreased 
during the first three periods and the fifth period of the studied period: period before economic liberalization 
(1980-1986), the transitional period (1987-1991), the structural adjustment policy period (2003-2010) and the 
period after 25 Januray revolution (2011-2016). On contrast, the individual and the joint changes on 
production values of the studied crops are increased in the fourth period; the period before 25 January 
revolution (2003-2010). (2) The effects of non-price changes on production values of wheat and rice are 
increased during the first three periods of the studied period and then are decreased in the fourth period and 
then are increased again in the fifth period. (3) The fluctuation of the effects of individual and joint non-price 
changes on production values between rise and fall during fifth studied periods for maize. (4) The annual 
growth rate of the farm-gate prices followed by the productivity then the cultivated areas for three studied 
crops during the studied period have been increased gradually. 
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