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العالقة ما بين الدخل الزراعي وأهم المتغيرات االقتصادية الزراعية في مصر
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تاريخ القبول

الممخص
استيدفت ىذه الدراسة التعرف عمي طبيعة ونوع العالقة بين متغير الدخل الزراعي وأىم المتغيرات االقتصادية عمي المستوي الزراعي
خالل الفترة (  ,)2013-1986ولتحقيق ىذا اليدف تم ما يمي )1 ( :إجراء اختبار جذر الوحدة لمكشف عن استقرار السمسمة الزمنية من عدمو
وذلك من خالل اختبار ) )2( ,Augmented Dickey-Fuller Test (ADFالكشف عن وجود التكامل المشترك من خالل اختبار Johansen co

 )3( ,integration testتحديد اتجاه العالقة السببية من خالل اختبار .Granger Causality Test
وتتمثل النتائج الرئيسية ليذه الدراسة في اآلتي )1 ( :وجود تكامل مشترك بين الدخل الزراعي والصادرات الزراعية( ,

 )2وجود تكامل

مشترك بين الدخل الزراعي والواردات الزراعية )3 ( ,وجود تكامل مشترك بين االستثمار الزراعي واالئتمان الزراعي )4 ( ,توجد عالقة سببية
أحادية تسير من الصادرات الزراعية إلي الدخل الزراعي )6 ( ,توجد عالقة سببية أحادية تسير من الواردات الزراعية إلي الدخل الزراعي)7 ( ,
توجد عالقة سببية أحادية تسير من االستثمار الزراعي إلي االئتمان الزراعي.
وتتمثل أىم االستنتاجات ألغراض السياسات في أن إتباع سياسة تؤدي إلي تقميل العجز في الميزان التجاري الزراعي وزيادة الصادرات
الزراعية سوف يترتب عميو زيادة في الدخل الزراعي ,كذلك فإن الزيادة في االستثمار الزراعي تعمل عمي زيادة االئتمان الزراعي والمتمثل في
القروض التي يقدميا بنك التنمية واالئتمان الزراعي في مصر.

كممات دليمية :الدخل الزراعى -الميزان التجارى الزراعى -القروض الزراعية -اإلستثمار الزراعى -التكامل المشترك.

المقدمة

المصري إلي جانب تأثره بالتكتالت العالمية اإلقميمية

الشك إن النيوض باالقتصاد القومي لعديد من

كالسوق األوروبية واتفاقية التجارة الحرة متعددة األطراف

الدول يعتمد اعتمادا كبي اًر عمي النيوض بالقطاع الزراعي

واتفاقية التجارة العالمية ,وتنعكس ىذه اآلثار عمي أسواق

وذلك من خالل االستغالل األمثل لعناصر اإلنتاج

الزراعي لمحصول عمي متطمباتيا كدولة من توفير الغذاء
والمنافسة في األسواق العالمية كمما أتاحت وجود ميزة

نسبية ليا ذلك ,مما يؤدي بال شك إلي االرتقاء بمعدالت
الدخل القومي من خالل حصول ىذه الدول عمي اعمي
ما يمكن تحقيقو من الدخل الزراعي ,حيث يعتبر ىو

السمع الزراعية ومستمزمات اإلنتاج الزراعي واألسعار

الزراعية والدعم عمي السمع الزراعية ومستمزماتيا ,والقدرة

التنافسية لمصادرات الزراعية وغيرىا ,ما لو من تأثير
عمي الدخل الزراعي المصري.
المشكمة البحثية

يمثل دخل القطاع الزراعي المصري حوالي %17

القاعدة األساسية التي يرتكز عمييا اقتصاد ىذه الدول,

من إجمالي الدخل القومي وتمثل العمالة الزراعية إلي

فقط ,ولكن لما يمثمو الدخل الزراعي من حد أمان كغذاء

ربع سكان مصر وذلك خالل الفترة ( ,)2013-1986

ليذه الدول ,وبالنسبة لمصر فإن القطاع الزراعي من أىم

وعمي الرغم من ذلك وبالنظر إلي الميزان التجاري

القطاعات اإلنتاجية في االقتصاد المصري وىو مثمو مثل

المصري ,فإن الصادرات الزراعية ال تمثل إال حوالي

ليس لمجرد ما يمثمو الدخل الزراعي في الدخل القومي

باقي القطاعات األخرى يتأثر ويؤثر في أداء االقتصاد

إجمالي العمالة المصرية حوالي  %27.7أي أكثر من

 %3.33إلي الصادرات القومية ,وتمثل الواردات الزراعية
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حوالي  %14.6إلي الواردات لقومية ,ومن ناحية أخري
فمم تحظ االستثمارات الزراعية إال عمي حوالي

%7.5

من إجمالي االستثمارات القومية ,خالل نفس الفترة ,ومن

)

() (Augmented Dickey-Fuller Testأو (,)ADF

والفرض األساسي الختبار دوكي فمر الموسع ىو

 ,1=ρوذلك بالتكامل مع اختبار

Correlogram

ىنا تأتي أىمية ىذه الدراسة في تناول العالقة ما بين

لمكشف عن االرتباط الذاتي

الدخل الزراعي وأىم المتغيرات االقتصادية ,وذلك بتحديد

) ,(ACواالرتباط الجزئي

شكل ونوع ىذه العالقة ,لتؤخذ في االعتبار عند وضع

 Correlationويستخدم كذلك ىذا االختبار لمكشف

الخطط والسياسات االقتصادية المستقبمية وكيفيو استخدام

عن وجود االرتباط الذاتي لمبواقي.

تمك المتغيرات االقتصادية بشكل عممي كأدوات سياسية
لمحصول عمي نتائج إيجابية وممموسة عمي المدى

- 2اختبار التكامل المشترك

Auto Correlation
)(PC

Partial

)(the Co-integration test

وذلك لتحديد إذا ما كانت المتغيرات متكاممة في

القصير والطويل من ناحية ,وذلك لموصول إلي األىداف

المدى الزمني الطويل ام ال ,وذلك باستخدام اختبار

اإلستراتيجية بشكل عممي دقيق من اقصر وأسرع الطرق,

) ,)Johansen Co-integration testفي حالة ما إذا

من ناحية أخري وذلك لوضع سياسة مقبولة تعمل عمي

كانت المتغيرات موضع الدراسة ليا نفس الرتبة ,قد
( )

تصحيح األوضاع بين تمك المتغيرات عمي المستوي

طور

القومي ومستوي القطاع الزراعي ,دون إىمال الموازنة ما

من خالليا تقديم تقديرات األرجحية العظمى لكل

بين القطاعات السمعية والخدمية في المقتصد القومي ,بما

متجيات التكامل المشترك الممكنة التي يمكن أن

القومي.

وجود عالقة طويمة األجل بين متغيرات البحث

يحقق االستغالل األمثل لمموارد االقتصادية في المقتصد
األهداف البحثية

تيدف الدراسة التعرف إلي التعرف عمي طبيعة
العالقة ما بين المتغيرات االقتصادية والمتمثمة في الدخل
والميزان التجاري والعمالة واالئتمان عمي مستوي القطاع
الزراعي ,وذلك لمكشف عن وجود العالقة السببية بين

تمك المتغيرات وبعضيا البعض.

األسموب البحثي ومصادر البيانات

تم استخدام منيجية التكامل المشترك من خالل
العديد من األساليب القياسية لتحقيق ىذا اليدف ,من
خالل االختبارات التالية:

 Johansen 1988 and Juseliusتقنية يمكن

توجد بين مجموعة من المتغيرات ,لمعرفة مدى

والمتكاممة من الدرجة نفسيا  . , (I)1ويختبر وجود
المعادالت المتكاممة عمي نحو مشترك (المتجيات)
لمتغيرات الدراسة عن طريق تحديد معنوية الجذور
المميزة لممتجيات  .ولتحديد عدد متجيات التكامل
المشترك اقترح إجراء اختبارين األول اختبار
األثر ) (Traceالختبار فرضية أن ىناك عمى األكثر
متجو من متجيات التكامل المشترك مقابل النموذج
العام غير المقيد ,والثاني ىو اختبار القيمة الذاتية
القصوى Eigenvalue

( )

والفرض الصفري الختبار

) (traceىو إن عدد متجو التكامل ما بين المتغيرات

- 1اختبار جذر الوحدة ) (unit root testلمكشف عن

استقرار وسكون السمسمة الزمنية ( (Stationarityمن

عدمو من ناحية ,ولمكشف عن درجة التكامل ( )In
لتحديد رتبة التكامل المشترك لممتغيرات محل الدراسة
سوف يتم استخدام اختبار
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 , r ≤ 0حيث  rعدد التكامل الموجود ما بين

محل الدراسة ,ويفترض ج ار نج ر ,أن المستقبل ال

المتغيرين ,وان الفرض الصفري لمقيمة الذاتية

يسبب الماضي ,بل إن الماضي يسبب حاضر

القصوى  Eigen valueىو أن  .r = 0أو منيجية

المستقبل ,ويفترض أيضا إن السببية تحتوي عمي

تقدير نموذج األجل الطويل باستخدام منيج اختبار

معمومات تقتصر فقط عمي تأثير ال ًيمكن أن
يتواجد في متغير آخر( ).

الحدود الموزعة
)ARDL-ECT

The Autoregressive Distributed
(ARDL-

 ,Lagويسمي أيضا

)F (YT+h|Ωt) = F (YT+h |Ωt − Xt

حيث إن Y :و ,Xالمتغيرين المراد الكشف عن

باختبار  ,Bound testإذا كانت المتغيرات موضع

وجود عالقة سببية بينيما أم ال ,و البد إن يكون

الدراسة مختمفة في الرتبة ,وفي ىذه الحالة تُجري

اختبارات االستقرار

الييكمي لمعامالت تصحيح

الخطأ . ARDL- ECM
- 3اختبار السببية لج ار نج ر

Granger Causality Test

لمتأكد من وجود عالقة تغذية مرتدة  feed-backما

بين تمك المتغيرات وبعضيا البعض ,وتعود أىمية

 Fعبارة عن التوزيع االحتمالي المشروط ,و

Ω

عبارة عن جميع المعمومات والتي تسبب المتغير اآلخر

عالقة سببية بين المتغيرين ,مع العمم إن االختبار يوضح

البعض ,أو إن تكون تمك العالقة زائفة ,فميس كل
ارتباط معنوي داللة عمي وجود عالقة سببية بين
المتغير التابع والمستقل ,ألنيم قد يتحركا مع الزمن
في اتجاه واحد ,أو في اتجاىين معاكسين ,بسبب
متغير آخر لم يتضمنو النموذج المقترح ,كما انو ال
OLS

) ,(Ordinary Least Squaresحيث أنيا تفترض

اتجاه ىذه العالقة السببية .وال ُيمكن إجراء ىذا االختبار
إال عند التأكد من وجود عالقات تكامل مشترك ما بين
المتغيرات االقتصادية المختمفة ,أي باالستناد إلي نتائج
اختبار  Johansenلمتكامل المشترك ,مع العمم انو تم

بناء
اختيار قيم فترات التأخير المناسبة
ً ,Lag-length
عمي قيم ) Akaike(AKو) ,Schwarz (SCمن خالل
تقدير النموذج باستخدام نظام المتغيرات المرتبطة غير

سكون واستقرار السمسمة الزمنية ,وىو األمر

الييكمية ) ,(Vector Auto-Regressive) )VARوذلك من

الصعب في ظل وجود وحدة الجذور بالبيانات

خالل متجو تصحيح الخطأ

األصمية ,كما ىو الحال في متغيرات الدراسة,
رغم ارتفاع قيمة ٍ
كل من

سابقاً.

اآلخر وأن الفرض الصفري في ىذا االختبار :انو ال يوجد

عالقة حقيقية ,ما بين متغيرات السمسمة وبعضيا

وبالتالي قد تعطي تقديرات

عند الفروق األولي

) , I(1كما تمت اإلشارة إلي ذلك

وغير موجودة في المتغير المفترض انو يسبب المتغير

ىذا االختبار إلي انو يمكن الخمط ما بين وجود

يمكن إثبات العالقة السببية في ظل فرضيات

المتغيرات غير ساكنو عند المستوي ) (Levelوانما ساكنة

).(Vector Error )VEC

)Correction

 OLSتقديرات زائفة,

وقد اعتمد البحث بصورة أساسية عمي البيانات

 R2و ,Fوبالتالي فإن

اإلحصائية الثانية المنشورة مثل البيانات المنشورة من

اختبار  Grangerلمسببية ( ) ,لو من األىمية في

الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء ووبيانات و ازرة

تحديد واكتشاف المتغيرات الداخمية واآلنية,

(.)FAO

تحديد أي اتجاه تسير فيو العالقة السببية ,أي

الزراعة باإلضافة لبيانات منظمة االغذية العالمية

والكشف أيضاً عن العالقة الزائفة ما بين المتغيرات

Granger, CWJ and Jin-Lung Lin, Causality in the long
run, w Econometric theory, v.11 pp, 530-536

النتائج البحثية

4
5

نفس المرجع السابق.
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 -1المتغيرات محل الدراسة :تم اختيار العديد من

الزراعي اآلتيو ,وذلك خالل الفترة (

المتغيرات االقتصادية وفقاً لمنظرية االقتصادية وانو
من المتوقع أن يكون بينيا وبين متغير الدخل

-1986

.)2013
 -2اختبار جذر الوحدة  :The unit root testوقد تم

الزراعي عالقة تكاممية ,وبعد العديد من محاوالت
التباديل والتوافيق ما بين المتغيرات وبعضيا

االختبار لممتغيرات محل الدراسة عمي أساس وجود ثابت

واتجاه في ىذه المتغيرات وىو ما وضحتو االختبارات

البعض ,حيث تمت كذلك االختبارات المبدئية في

المبدئية عند التوقيع البياني ليذه المتغيرات(  )graphكما

ظل األسعار الجارية والحقيقية ,وتم اعتماد األسعار

الحقيقية ,لما أعطتو من نتائج مقبولة إحصائياً

 ,)1وان كانت نتيجة

يتضح من خالل الشكل رقم(

االختبار لم تتغير في حالة عدم وجود اتجاه وثابت من

ولخمو البيانات من أثر التضخم وما قد تحتويو من

نتائج مضممو وذلك باالعتماد عمي الرقم القياسي

عدمو (الحالتين األولي والثانية في اختبار  ,)unit rootأو
باختالف االختبار المستخدم في اختيار فترة اإلبطاء

ألسعار الجممة(  )100=1987فقد إقتصر البحث

المثمي,

عمي المتغيرات االقتصادية عمي مستوي القطاع

طريقة حسابه
الكود
 Raincعبارة عن إجمالي قيمة الناتج الزراعي مطروحا
منو قيمة مستمزمات اإلنتاج الزراعي لكل سنة
عمي الترتيب (مميار جنيو)
 Rainvإجمالي االستثمار الزراعي العام واالستثمار
الزراعي الخاص لكل سنة عمي الترتيب
(مميار جنيو)
 Racredإجمالي القروض قصيرة ومتوسطة وطويمة األجل
والتي يقدميا بنك التنمية واالئتمان الزراعي لكل
سنة عمي الترتيب (مميار جنيو)
قيمة الصادرات الزراعية محولة بالجنيو من دوالر
Raex
(مميار جنيو)
قيمة الواردات الزراعية محولة بالجنيو من دوالر
Raim
(مميار جنيو)

المتغيرات االقتصادية موضع الدراسة
الدخل الزراعي الحقيقي
االستثمار الزراعي الحقيقي
إجمالي القروض الزراعية الحقيقية
الصادرات الزراعية الحقيقية
الواردات الزراعية الحقيقية

المصدر
و ازرة الزراعة
و ازرة التنمية
االقتصادية
الجياز المركزي
لمتعبئة العامة
واإلحصاء
منظمة األغذية
والزراعة
منظمة األغذية
والزراعة

جدول  :1نتائج اختبار جذر الوحدة لممتغيرات موضع الدراسة ،عند مستواها وعند الفروق األولي خالل فترة الدراسة
المتغير

المستوي

)(t-statistic

القرار

ADF

الفروق االولي
)(t-statistic

قبول H0

7.6-

**

5.6-

**

رفض H0

**

رفض H0

)I(1

*

رفض H0

)I(1

**

رفض H0

)I(1

الدخل الزراعي الحقيقي

1.59-

االستثمار الزراعي الحقيقي

1.4-

قبول H0

القروض الزراعية الحقيقي

1.02-

قبول H0

5.6-

الصادرات الزراعية الحقيقية

2.51-

قبول H0

3.8-

الواردات الزراعية الحقيقية

3.3-

قبول H0

Rainc

Rainv

Racred
Raex

Raim
* معنوية عند المستوي االحتمالي 0,05

**

القرار

رتبة التكامل

6.3-

رفض H0

)I(1
)I(1

معنوية عند المستوي االحتمالي 0,01

قيم ) (ADFىي قيم  T.Statisticالمقابمة لممعممة , Bويتم مقارنتيا بقيم  . T Criticalمن جداول  MacKinnonالموسعة .Mac. Val
المصدر :مخرجات برنامج E-Views

المتغير
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RAINC

RAEX

RAIM

RAINV

RACRED

شكل  :1التوقيع البياني لممتغيرات موضع الدراسة قبل وبعد أخذ الفروق األولي لها.

المصدر :مخرجات برنامج .E-Views

المتغير

قبل أخذ الفروق األولي ()Level

بعد أخذ الفروق األولي ()D1
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RAINC

RAEX

RAIM

RAINV

RACRED

شكل  :2الكشف عن  ACو PACلممتغيرات قبل و بعد أخذ الفروق األولي لها.
المصدر :مخرجات برنامج .E-Views
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مع العمم إن طول فترة اإلبطاء
آليا ,وفقاً لمعايير اختبار

 lag-lengthتم اختيارىا
 ,Akaikeفي تقدير ىذه

المتغيرات وبحد أقصي  6فترات إبطاء.

ويتضح من الجدول رقم(  ,)1قبول الفرض الصفري
والذي ينص عمي :أن ىناك جذر الوحدة في المتغير

Alex. J. Agric. Res.

تحقيق أىداف وغايات تتطمب أفقاً زمنياً طويل الزمن
( )

نسبياً

 ,)2013تتقاطع فييا االستراتيجيات األربعة ,مع العمم
إنو قد تم تعديل إستراتيجية

 ,2017لتصبح إستراتيجية

 ,2030وذلك في عام .) (2009

محل الدراسة وذلك عند المستوي أو درجة التكامل من
الدرجة صفر ) I(0وبذلك تكون جميع المتغيرات محل

وفي ىذه الدراسة فإن الفترة المستخدمة( -1986

وبعد إجراء العديد من التقديرات المبدئية ,والعديد
من عمميات التباديل والتوافيق ما بين تمك المتغيرات من

الدراسة تحتوي عمي وحده الجذور وان السمسمة الزمنية

ناحية ,ومع ما يتمشي مع النظرية االقتصادية من ناحية

والخاصة بكل متغير غير مستقرة.

أخري كما ذكر آنفاً ,فقد توصمت الدراسة إلي إمكانية

عند اخذ الفرق األول(  )D1لممتغيرات محل الدراسة,
تم رفض الفرض الصفري ,وذلك لجميع المتغيرات محل
الدراسة مما يعني خمو المتغيرات من جذر الوحدة عند

الفروق األولي أي إن ىذه المتغيرات متكاممة ومستقرة

وجود عدد من العالقات التكاممية ما بين المتغيرات محل

الدراسة ,والتي ُيمكن صياغتيا فيما يمي:
- 1العالقة ما بين الدخل الزراعي ) (Raincوالصادرات
الزراعية):(Raex

) (stationaryمن الدرجة األولي إي ).I(1
ويتضح من خالل الشكل رقم(  )2االختبار البياني

 ,Correlogramخمو المتغيرات من االرتباط الذاتي ),(AC
واالرتباط الذاتي الجزئي ) ,(PACبعد أخذ الفروق األولي
( )D1أيضاً لممتغيرات محل الدراسة ,وذلك حتى فترة

تأخير= ,12مما يعني بشكل آخر استقرار البيانات عند

يتبين من خالل الجدول رقم(  ,)2وجود تكامل ما

بين الدخل الزراعي والصادرات الزراعية ,حيث يمكن
رفض الفرض الصفري والذي ينص عمي عدم وجود

تكامل مشترك ما بين كل من الدخل الزراعي والصادرات
الزراعية ,وقد أسفرت النتائج عن وجود متجو واحد ما بين
ىذين المتغيرين ,حيث أن قيمة

 ,15,8=traceكما ىي

وبناء عمي ذلك ُيمكن استخدام اختبار
مستواىا(,(Level
ً
 Johansenالختبار إن كان ىناك تكامل مشترك ,ما بين

موضحة في النتائج أكبر من القيمة الحرجة=

ىذه المتغيرات بعضيا البعض آم ال .وبيذا يمكن القول

األصمي والذي ينص عمي عدم وجود عالقة تكاممية

أن جميع المتغيرات سابقة الذكر مستقرة عند الفروق
األولي ليا وبالتالي يمكن استخدام اختبار

Johansen

لمكشف عن وجود التكامل المشترك ما بين تمك المتغيرات

وبعضيا البعض.
 -3اختبار التكامل المشترك

15,49

وذلك عند مستوي معنوية  0,05وبالتالي رفض الفرض

واحدة عمي األقل بين ىذين المتغيرين ,وىو ما يعني إن
ىناك عالقة طويمة األجل ما بين الدخل الزراعي

والصادرات الزراعية ,أي ال يمكن إىمال ىذه العالقة
التوازنية في المدى الطويل ما بين ىذين المتغيرين.
- 2العالقة ما بين الدخل الزراعي ) (Raincوالواردات

the Co integration

 :testيعتبر ىذا االختبار لو أىمية بالغو في ىذه الدراسة,

الزراعية ):(Raim

حيث إن مصر قد مر عمييا في الفترة األخيرة أربعة

استراتيجيات وىي إستراتيجية الثمانينات والتسعينات
واستراتيجية مصر  ,2017حيث تمثل ىذه االستراتيجيات
القومية إطا اًر عاماً لمتوجيات التي تتبناىا الدولة في

كما ىو الحال مع الصادرات الزراعية ,فإن

الواردات الزراعية بدورىا تتكامل مع الدخل الزراعي

6إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة  ,2030الموقع الرسمي لو ازرة
التخطيط والتنمية اإلدارية mop.gov.eg
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جدول :2نتائج اختبار  Johansen,لمتكامل المشترك بين أهم المتغيرات االقتصادية الزراعية خالل فترة الدراسة
5%

14.26
3.84
14.26
3.84
14.26
3.84

* معنوية عند 0,05

إحصائيات اختبار  Johansenلمكشف عن التكامل المشترك
 - 1العالقة ما بين الدخل الزراعي والصادرات الزراعية
معادالت التكامل المشترك المفترضة
Eigen. value
Trace
5%
Eigen. Max
*
r≥0
0.406
15.80
15.49
13.56
r ≥1
0.08
2.24
3.84
2.24
 - 2العالقة ما بين الدخل الزراعي والواردات الزراعية
*
*
r≥0
0.480
17.84
15.49
17.05
r ≥1
0.029
0.787
3.84
0.787
 - 3العالقة ما بين االستثمار الزراعي والقروض الزراعية
*
*
r≥0
0.49
20.19
15.49
17.79
r ≥1
0.08
2.40
3.84
2.40

قدرت القيم االحتمالية تبعاً .MacKinnon-Haug-Michelis1999
المصدر :مخرجات برنامج E.Views

في المدى الطويل ,حيث قد أثبتت النتائج وجود

 ,20.19=Traceوىي اكبر من القيمة الجدولية الحرجة

متجو تكامل ما بين المتغيرين ,كما تشير بيانات جدول

والتي تساوي  ,15.49وبالتالي رفض الفرض األصمي

 ,17.83=traceأي أنيا اكبر من

والذي ينص عمي عدم وجود عالقة تكاممية واحدة عمي

رقم( ,)2إن قيمة

القيمة الحرجة الجدولية والتي تساوي

 ,15.49وذلك

األقل بين ىذين المتغيرين ,مما يعني إن ىناك عالقة

عند مستوي احتمالي  ,0.05وبالتالي رفض الفرض

توازنية بينيما ,ال يمكن إغفاليا ,وذلك عند المستوي

األصمي والذي ينص عمي عدم وجود عالقة تكاممية

االحتمالي 0.05.

واحدة عمي األقل بين ىذين المتغيرين ,وىو األمر الذي

-4اختبار السببية لج ار نجر:

يعني إن الدخل الزراعي مرتبط ومتكامل مع الواردات
الزراعية في المدى الزمني الطويل.

وىو ما يعني إن الميزان التجاري الزراعي لو أىميو
بالغو ويجب إن تعطي لو األولوية في صياغة
بناء عمي وجود الميزة
االستراتيجيات المختمفة وذلك ً
النسبية والتي تمتمكيا مصر في إنتاج بعض السمع
الزراعية ,وبالتالي إمكانية تصديرىا ,ووجود سياسات
تعمل عمي الحد من الواردات الزراعية أيضاً وزيادة

اإلنتاج المحمي من بعض السمع الزراعية والتي ال تكفي

السكان الحاليين.

- 3العالقة ما بين القروض الزراعية

)(Racred

واالستثمار الزراعي):(Rainv

يتبين إن ىناك عالقة تكامل مشترك ما بين كل من

القروض الزراعية واالستثمار الزراعي في المدى الطويل,

وان ىناك متجو واحد لمتكامل المشترك ما بين المتغيرين,
حيث أثبتت النتائج ,كما جاءت في جدول(  )2أن قيمة

578

Granger Causality Test

بعد إثبات وجود عالقة تكامل مشترك ما بين

المتغيرات االقتصادية وبعضيا البعض ,يمكن التساؤل ما

ىو اتجاه السببية ما بين تمك المتغيرات؟ ,أي من يكون
سبب في من؟ ,بمعني آخر عمي سبيل المثال :ىل
الدخل الزراعي سبباً في الصادرات؟ أم الصادرات سبباً

في الدخل الزراعي مثالً؟ أو إن ىناك عالقة آنية ما بين

االثنين (أي إن كال منيم سبباً في اآلخر)؟

يجيب عن ذلك التساؤل إختبار ج ار نج ر لمسببية

 ,Granger Causality testلمتأكد من وجود عالقة تغذية
مرتدة  feed-backما بين تمك المتغيرات وبعضيا البعض,
ويتبين من خالل بيانات جدول رقم(  ,)3ممخص نتائج

اختبار  ,Granger causality testوالذي يوضح :وجود
عالقة تتجو من الصادرات الزراعية إلي الدخل الزراعي

وليس العكس ,مما يعني إن الصادرات الزراعية سبباً في
الدخل الزراعي,
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إحصائيات اختبار  Grangerلقياس السببية ما بين المتغيرات االقتصادية
 - 1العالقة ما بين الدخل الزراعي و الصادرات الزراعية
االحتمالية Prop.
قيمة F
الفرض الصفري H0
*
0.011
5,63
الصادرات الزراعية ال تسبب الدخل الزراعي
0.49
0,73
الدخل الزراعي ال يسبب الصادرات الزراعية
 - 2العالقة ما بين الدخل الزراعي و الواردات الزراعية
*
0.007
6.32
الواردات الزراعية ال تسبب الدخل الزراعي
**
0.37
1.04
الدخل الزراعي ال يسبب الواردات الزراعية
 - 3العالقة ما بين االستثمار الزراعي و القروض الزراعية
0.285
1.33
القروض الزراعية ال يسبب االستثمار الزراعي
**
0.0007
10.61
االستثمار الزراعي ال يسبب القروض الزراعية

بناء عمي قيم ) (AKو) (SCالمعيارية.
** معنوية عند  * ,0.01معنوية عند  0.05وحسبت فترة التأخير ً
المصدر :مخرجات برنامج E.Views

حيث تم رفض الفرض الصفري والذي ينص عمي إن
الصادرات الزراعية ليس سبباً في الدخل الزراعي ,ومن
ناحية أخري فإنو تم قبول الفرض الصفري بان الدخل

الزراعي ال يسبب الصادرات الزراعية أي أن الصادرات

الزراعية سبباً في الدخل الزراعي وىي عالقة أحادية
تسير من الصادرات الزراعية الي الدخل الزراعي.

أيضا تبين وجود عالقة تتجو من الواردات الزراعية
إلي الدخل الزراعي وليس العكس ,مما يعني إن الواردات

الزراعية سبباً في الدخل الزراعي ,حيث تم رفض الفرض
الصفري والذي ينص عمي إن الواردات الزراعية ليس

سبباً في الدخل الزراعي ,وقد تم قبول الفرض الصفري

والذي ينص عمي أن الدخل الزراعي سببا في الواردات

الزراعية ,وىذا يعني إن لمواردات الزراعية مسبب الدخل
الزراعي وىي عالقة أحادية تسير من الواردات الزراعية

إلي الدخل الزراعي.
وأخي اًر تبين أيضاً من خالل التقدير ,وجود عالقة

ما بين االستثمار الزراعي والقروض الزراعية ,وىي

عالقة أحادية تسير من االستثمار الزراعي إلي القروض

الزراعية ,بحيث قد تم رفض الفرض الصفري والقائل إن
االستثمار الزراعي ليس سبباً في القروض الزراعية,

القرارResult.

رفض الفرض الصفري
قبول الفرض الصفري
رفض الفرض الصفري
قبول الفرض الصفري
قبول الفرض الصفري
رفض الفرض الصفري
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The Relationship between Agricultural Income and The Most
Important Agricultural Economics Variables in Egypt
A. tawfeek El-Feel, M. Abd-elhady shafey, Nagwa A. Mostafa, M. Ahmed. Sultan
Agricultural Economic Dept., Faculty of Agriculture, Alexandria University

ABSTRACT
This study aimed to identify the relationship between agricultural income as variable and the most
important economic variables on the agricultural sector during the period (1986-2013), to achieve this goal the
study has been carried out the following aspects: (1) computing the unit root test for the stability of time series
variables or not, through Augmented Dickey-Fuller Test (ADF), (2) detect the Co-integration through
Johansen co integration test, (3) determining the direction of causality through Granger Causality Test.
And The important results of this study are as follows: (1) there is a Co-integration between agricultural
income and agricultural exports, (2) also there is a Co-integration between agricultural income and
agricultural imports (3) and a Co-integration integration between agricultural investment and agricultural
credit (4) there is a causal relationship going from agricultural exports to agricultural income (5) there is a
causal relationship going from agricultural imports to the agricultural income (6) there is a causal relationship
going from agricultural investment to agricultural credit.
And the most important conclusions can be used for policy that will lead to reducing the deficit in the
agricultural trade balance and increase agricultural exports, hence it will result in an increase in agricultural
income, as well as the increase in agricultural investment in increasing agricultural credit and of provided
loans by the Development and Agriculture Credit Bank in Egypt.
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