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 الملخص العربى

يتمثل هدف الدراسة في التحقق من فرضية الصادرات تقود         
 المصري، أي التحقـق مـن وجـود         النمو في القطاع الزراعي   

عالقة طويلة األجل بين الصادرات الزراعية والنمو الزراعي في         
ولقد تم تطبيق تحليل التكامل المشترك باستخدام اختبـار         . مصر

م، ٢٠١٣-١٩٩٠جوهانسن على البيانـات الـسنوية للفتـرة         
لدراسة العالقة بين الـصادرات الزراعيـة والنمـو الزراعـي           

جد دليل على التكامل المـشترك بـين النمـو          ولقد و . المصري
الزراعي والصادرات الزراعية وأن هنـاك عالقـة سـببية ذات          
اتجاه واحد من الناتج الزراعي إلى الصادرات الزراعيـة، كمـا           
وجد أيضاً دليل على التكامل المشترك بين النمو الزراعي ومعدل          

جـاه  التبادل التجاري الزراعي وأن هناك عالقة سـببية ذات ات         
  .واحد من الناتج الزراعي إلى معدل التبادل التجاري الزراعي

الصادرات تقود النمو، تحليـل التكامـل        :كلمات مفتاحية 
المشترك، العالقة الـسببية، النمـو االقتـصادي، الـصادرات          

  .الزراعية

  المقدمة والمشكلة البحثيـة
إن مسألة ما الذي يحدد ثروات األمم؟، ولماذا تختلـف          

ي معدالت النمو على المدى الطويل؟، شغل مكانـة         الدول ف 
أول كبيرة في الفكر االقتصادي وفي النظرية االقتصادية، و       

مـن   ابن خلدون رائد وأبو علم االجتمـاع،         من تناول ذلك  
واضـمحالل  وعالقته بنمو    سؤاله حول مصادر النمو      خالل

 القـضية تفكيـر آدم سـميث        شغلت تلك الحضارات، كما   
 حيــث أوضــح أن التــراكم لكالســيكيينواالقتــصاديين ا

، وبعـد   الرأسمالي ُيعد شرط أساسي لتحقيق النمو والتنميـة       
ذلك أوضح النيوكالسيك أن النمو االقتصادي مرتبط بفكـرة         

اليزال هناك قدر كبير مـن النقـاش       الوفورات الخارجية، و  

حول العوامل التي تؤثر على النمو االقتصادي أكثـر مـن           
 تعتبر   وفي ضوء ذلك     .)م٢٠١٢ل،  العمر والرسو  (غيرها

من أهم المصادر لتحقيق تلك الوفورات، وبالتالي       الصادرات  
المصدر األساسي للنقـد األجنبـي الـالزم إلسـتيراد          فهى  

 ، لـذلك يجـب أن     قطـاع في أي   لتحديث  لالتقنيات الالزمة   
-Export-Ledتهدف إستراتيجية التصدير الذي يقـود النمـو       

Growth (ELG)  بهدف التصدير، إلـى تـوفير   أي اإلنتاج
الحوافز للمنتجين لتصدير سلعهم من خـالل العديـد مـن           
السياسات االقتصادية والحكومية كما تهدف إلى زيادة القدرة        
على إنتاج السلع والخدمات التي تكون قادرة على المنافـسة          
في السوق العالمية وعلى استخدام التكنولوجيـا المتقدمـة،         

الالزم السـتيراد الـسلع الرأسـمالية       وتوفير النقد األجنبي    
  . الالزمة لعملية التنمية االقتصادية

تعد الصادرات الزراعية محركـاً للنمـو االقتـصادي       و
الزراعي ألن زيادة الطلب الخـارجي علـى الـصادرات          
الزراعية يؤدي إلى زيادة اإلنتاج الزراعي وارتفاع معـدل         

ل التـي   االستثمار، وزيادة فرص التوظيف، وزيادة الـدخو      
تدفع بدورها إلى زيادة الطلب في حلقـة مـستمرة دافعـاً            
باإلنتاج الزراعي إلى الزيادة، مما يؤدي إلى تعجيل معدالت         

تسهم الصادرات الزراعية   كما  . الزراعيوالنمو االقتصادي   
المصرية بنسبة غير قليلة من الصادرات اإلجماليـة بلغـت      

  .)م٢٠١٤الجهاز المركزي، (م٢٠١٣عام % ٩،٧نحو 
  :مشكلة البحث

العالقة بين النمو االقتصادي والصادرات محل تعتبر 
إختالف بين االقتصاديين، حيث اختلفت اآلراء إذا كانت 
الصادرات تستطيع أن تسهم في النمو االقتصادي للدول 
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النامية بإعتبارها محركاً للنمو االقتصادي أو أن يؤدي النمو 
 في الصادرات، وعليه األسرع للناتج الكلي إلى نمو أسرع

فإن دراسة العالقة بين النمو االقتصادي الزراعي 
والصادرات الزراعية يعد بالغ األهمية لمتخذي القرار في 
مصر، خاصةً وإنها عالقة متغيرة عبر الزمن وتختلف من 
دولة ألخرى ومن فترة زمنية ألخرى، فتبعاً إلتجاه العالقة 

ة يمكن إتباع بين المتغيرين في فترة زمنية معين
اإلستراتيجية المناسبة ونظراً ألهمية قضية الصادرات، فإن 

، (ELG) اإلنتاج بهدف التصديرهل هذه الدراسة تبحث في 
 هل  وكذلك،IS)( Import Substitutionإلحالل الواردات أو

النمو االقتصادي بنمو الصادرات الزراعية المصرية يعجل 
عجل نمو يلزراعي الزراعي؟ أم أن النمو االقتصادي ا
  الصادرات؟ أم أن العالقة متبادلة بينهما؟

  : أهمية ومبررات البحث
تبني السياسات التنموية سياسة تشجيع الصادرات ت

ر أن اعتبباوسيلة لدفع عجلة النمو االقتصادي  باعتبارها
 Export-Led-Growth (ELG)التصدير يقود النمو االقتصادي

تمويل ل الالزمد األجنبي المصدر الرئيسي للنقباعتباره 
 العجز في ميزان وخفضلتقنية الحديثة اعمليات إستيراد 

 في األسواق وضمان استمرارية التواجدالمدفوعات 
الخارجية والقدرة على المنافسة للحصول على أكبر حصة 
سوقية، وبالتالي ُيعد نشاط التصدير وسيلة من وسائل تحقيق 

  .الرفاهية للدولة
  : ف البحثاهدأ

تحليل أثر الصادرات الزراعيـة علـى النمـو         دراسة  
االقتصادي بالقطاع الزراعـي المـصري خـالل الفتـرة          

فرضية النمو الـذي تقـوده      والتحقق من   . م٢٠١٣-١٩٩٠
في القطاع الزراعي  Export-Led-Growth (ELG)الصادرات
التحقق من وجود عالقات سـببية بـين النمـو          والمصري،  
رات الزراعية، وتحديد طبيعة     والصاد  الزراعي االقتصادي

  . واتجاه هذه العالقة

  الصادراتفرضية النمو الذي تقوده 
Export-Led-Growth (ELG)   
نمو الصادرات أحد المحددات الرئيـسية لنمـو النـاتج          

النمو الذي تقوده الصادرات هو الطريـق النهـائي إلـى           و
 لذلك فإن الصادرات يكون لها أولوية       ،االنتعاش االقتصادي 

 وبالتالي فإن تطبيق إستراتيجية الصادرات تقود النمو        بيرةك
سيكون لها دور فعال وإيجابي ويجب أن تأخذ أولوية كبيرة          

 إقامة الصناعات التحويليـة     لما لها من دور هام في تمويل      
لسد حاجة السوق المحلـي بـدالً مـن الـسلع المـصنعة             

ة  وبالتالي ضمان نجاح واستمرارية إسـتراتيجي      المستوردة،
  .)م٢٠١٢العمر والرسول، (إحالل الواردات 
  :مصادر البيانات

 الدراسة في تحقيق أهدافها على البيانات الثانوية        اعتمدت
 - ١٩٩٠تغطي الفتـرة  في صورة سالسل زمنية   المنشورة  
م، والتي تم الحصول عليها من الجهـات الرسـمية          ٢٠١٣

عبئة والدولية ومنها؛ وزارة الزراعة، والجهاز المركزي للت      
العامة واإلحصاء ومنظمة األغذيـة والزراعـة، ومواقـع         

وقد تم تقـدير القـيم الحقيقيـة        . الشبكة الدولية للمعلومات  
للسالسل الزمنية للمتغيرات موضع الدراسة باستخدام الرقم       

كما تم التعامل مـع     ، )100=2005 ( القياسي ألسعار الجملة  
كما  ، Lnها  تلك المتغيرات في صورة اللوغاريتم الطبيعي ل      

تم تقدير معدالت النمو لجميع المتغيرات موضع الدراسـة         
وتـم  ، Exponential Function باستخدام نموذج الدالة اآلسية

-E برنـامج  تحليل البيانات على الحاسب اآللي باسـتخدام      

Viewes.  
  :بعض الدراسات السابقة

 التي تناولت اختبار  الحديثة الدراساتفيما يلي بعض
. وفقاً لتسلسلها الزمني  (ELG)ادرات تقود النموفرضية الص

شملت تلك الدراسات دول متقدمة وأخرى نامية ومتباينة وقد 
  .في درجة نموها ومختلفة في هياكلها االقتصادية
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ــدف ــةته ــص  )م٢٠٠٦ Sinoha-Lopete(  دراس فح
في تسع  ) ELG(رالتصدي صالحية فرضية النمو الذي يقوده    

استخدام بيانات سنوية للفترة من     دول في الجنوب األفريقي ب    
واستخدمت الدراسـة اختبـارات جـذر       ، م٢٠٠٢-١٩٨٠
 Likelihood(التكامل المشترك وسببية جرانجـر و ، الوحدة

Ratio-LR( ،       وأوضحت النتائج أن توسيع الصادرات يمكـن
أن يساهم في النمو االقتصادي والحد من الفقر وخلق فرص          

  . العمل في هذه الدول الثالث
فرضية ) م٢٠٠٧وآخرون  Choong(صت دراسةوفح

باستخدام اختبارات ) ELG(النمو الذي تقوده الصادرات
وأشارت ، ECM التكامل المشترك ونموذج تصحيح الخطأ

النتائج إلى أن معدل نمو الصادرات والنفقات الحكومية لها 
في المدى القصير تأثير إيجابي على النمو االقتصادي 

  .زيا دون نظيره نيجيريا والفلبينوالطويل بالهند ومالي
دور قطاع  )م٢٠٠٧وآخرون   Chebbi(اختبرت دراسة

الزراعة وأثره على النمو االقتصادي وتفاعله مع القطاعات 
م، وتبين من ٢٠٠٥-١٩٦١األخرى في تونس خالل الفترة 

نتائج الدراسة أن كل القطاعات تتجه إلى التحرك معاً في 
يل، أما في المدى القصير فقد تكامل مشترك في المدى الطو

تبين محدودية دور القطاع الزراعي في النمو االقتصادي 
  .مقارنة بالقطاعات االقتصادية األخرى في تونس

 فرضية النمو الذي )م٢٠٠٧ Husein( وبحثت دراسة
في األردن باستخدام بيانات سنوية ELG  تقوده الصادرت

جود تكامل أشارت النتائج إلى وو ،م٢٠٠٥-١٩٦٩للفترة 
مشترك بين الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي والصادرات 

التبادل التجاري، وإلى وجود عالقة سببية معدل الحقيقية و
ثنائية االتجاه على المدى الطويل بين الصادرات الحقيقية 

أن سياسات ف وبالتاليوالناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي، 
  .صادي في األردنتشجيع التصدير تساهم في النمو االقت

بحث فرضية النمو الذي ) م٢٠٠٩ Ullah (تناولت دراسة
تقوده الصادرات باستخدام أساليب التكامل المشترك والسببية 

وفقاً لبيانات سنوية ، من خالل نموذج متجه تصحيح الخطأ
 النتائج أن أشارتم عن باكستان، و٢٠٠٨-١٩٧٠للفترة 

قتصادي، كما أكدت التوسع في التصدير يؤدي إلى النمو اال
وجود عالقة سببية أحادية االتجاه بين النمو االقتصادي 

  .والصادرات والواردات
 فرضية النمو )م٢٠١٠  وآخرون (Elbeydiبحثت دراسة

بين الصادرات والنمو االقتصادي في ليبيا خالل الفترة 
تبين وجود عالقة ثنائية االتجاه بين وم، ٢٠٠٧-١٩٨٥

سبية على المدى الطويل، وأشارت الصادرات واألسعار الن
نتائج الدراسة أن سياسة تشجيع وتحفيز الصادرات تساهم 
في النمو االقتصادي في ليبيا مما يدعم فرضية الصادرات 

  .في ليبيا  (ELG)تقود النمو
 تحديد العالقة بين )م٢٠١١ ثريا( استهدفت دراسة

في المملكة العربية ELG  الصادرات والنمو االقتصادي
م، ٢٠٠٧-١٩٧٠سعودية والسودان خالل الفترة ال
لتكامل المشترك لأوضحت نتائج اختبارات جوهانسن و

التأثير اإليجابي للصادرات على الناتج المحلي اإلجمالي في 
األجل الطويل مما يؤكد صحة فرضية النمو من خالل 

 العالقة السببية في تتحققو. تينالدولهاتين في  التصدير
ط في نموذج المملكة مما يعني تفوق األجل القصير فق

الصادرات المتنوعة على البترولية والزراعية في األجل 
  .الطويل

فرضية الصادرات ) م٢٠١١ Shahbaz(اختبرت دراسة
في باكستان باستخدام بيانات موسمية خالل   ELG تقود النمو

م، وتبين من نتائج الدراسة أن هناك ٢٠٠٨-١٩٩٠الفترة 
 كامل يؤكد فرضية الصادرات تقود النموعالقة إيجابية وت

(ELG)  في المدى القصير، وأنه بزيادة معدل تراكم رأس
  .المال العيني يتحسن النمو االقتصادي في باكستان

العالقة بين الصادرات  )م٢٠١٢ السيد( أوضحت دراسة
المصرية والتقلبات في سعر صرف الجنيه خالل الفترة 

 العالقة السلبية  وجودسةم، واستنتجت الدرا٢٠١٠ – ١٩٨٠
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بين التقلبات في سعر الصرف وحجم الصادرات في األجلين 
القصير والطويل، حيث أدى تقلب سعر الصرف إلى 
انخفاض الطلب على الصادرات المصرية في الفترة محل 

  .الدراسة
العالقة السببية بين ) م٢٠١٣ Ramphul( دراسةبحثت 

ي الهند خالل الفترة الصادرات الزراعية والنمو الزراعي ف
م، وتبين وجود تكامل مشترك ووجود عالقة ٢٠١٠ـ١٩٧٠
ومتوازنة على المدى الطويل، مما يدعم فرضية  إيجابية

ودلت نتائج الدراسة على ، ELG الصادرات تقود النمو
احتياج الهند لسياسات اقتصادية تشجع الصادرات الزراعية 

  .لتعجيل معدل النمو الزراعي
إلى تحليل العالقة بين ) م٢٠١٤ Gabriel(هدفت دراسة

الصادرات غير البترولية والنمو االقتصادي في نيجيريا 
ودلت نتائج االنحدار وتحليل ، م٢٠١١-١٩٧٠خالل الفترة 

التكامل المشترك على أن استراتيجية الصادرات تقود النمو 
صالحة في كل من القطاعات البترولية وغير البترولية مما 

  . الصادرات تقود النمو في نيجيريايدعم فرضية
فرضية الصادرات ) مShafiullah٢٠١٤(فحصت دراسة

م، ٢٠١٢-٢٠٠٠تقود النمو في أستراليا خالل الفترة 
 نتائج التحليل أن فرضية الصادرات تقود النمو شارتوأ

أن نمو الصادرات هو مفتاح النمو االقتصادي في  ومحققة
   .أستراليا

  أسلوب البحث
حث علـى كـل مـن التحليـل اإلحـصائي           اعتمد الب 

وقد تم اسـتخدام نمـاذج االنحـدار        ، واالقتصادي القياسي 
لتقـدير  ) OLS( بطريقة المربعات الصغرى العادية    المتعدد

معالم نموذج الدراسة في الصورة اللوغاريتمية المزدوجـة،        
كما تم تقييم النماذج استناداً إلى مؤشرات جودة النماذج مثل          

 F وإحصائية R¯2 ومعامل التحديد المعدل    R2 معامل التحديد 
كما تم تقدير مصفوفة االرتباط وذلك لتجنب أثر مشكلة         ، t و

االزدواج الخطي بين المتغيرات المستقلة والحد من آثارهـا         

الضارة على صحة المعالم المقدرة، كما تم التأكد من خلـو           
ي السالسل الزمنية موضع الدراسة من ظاهرة االرتباط الذات       

 )D. W. test(  واتـسون -وذلك باستخدام اختبـار ديـربن   
   .للمتغيرات التي بها فترة إبطاء) D. h. test (واختبار ديربن

تقدير فرضية الصادرات تقـود النمـو       المستخدم ل نموذج  ال
  : بالقطاع الزراعي في مصر

 على النموذج التالي لتقدير العالقة بين       ت الدراسة عتمدا
  :والنمو الزراعي في مصرالصادرات الزراعية 

GDPGrt= α0+β1 AgExt+β2 GFCFt +β3 AgClmt+β4 AgLt+ 
β5 AgTt 

  :حيث أن
GDPGrt :        معدل النمو السنوي في إجمالي الناتج الزراعـي

  .الحقيقي وهو المتغير التابع في الدراسة
AgExt :       إجمالي قيمة الصادرات الزراعية ، كمتغير مستقل

له أثر موجـب علـى      خارجي ومن المتوقع أن يكون      
  .المتغير التابع

GFCFt:        إجمالي قيمة تكوين رأس المال الزراعي الثابـت  
بإجمالي قيمة االستثمار الزراعي     والذي تم التعبير عنه   

AgInvt  داخلي ومن المتوقع أن يكون له       ، كمتغير ثابت
  .عأثر موجب على المتغير التاب

AgClmt :     الزراعية،  االستثماريةإجمالي قيمة واردات السلع 
 هذا المتغير في النموذج ألن من أهداف        راجوقد تم إد  

إستراتيجية التصدير الذي يقود النمـو تـوفير النقـد          
األجنبي الالزم الستيراد السلع الرأسـمالية الالزمـة        
إلحــداث التنميــة، كمــا أن زيــادة واردات الــسلع 
الرأسمالية من الدول المتقدمة تكنولوجياً تـؤدي إلـي         

نتاجية وزيادة درجة االنفتاح على العالم، ومن       زيادة اإل 
المتوقع أن يكون لهذا المتغير أثر موجب على المتغير         

   .التابع
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AgLt :        حجم قوة العمل الزراعي، كمتغير مستقل خـارجي
ومن المتوقع أن يكون لهذا المتغير أثر موجب علـى          

  .المتغير التابع
AgTt : مـستقل،   الزراعي، كمتغيـر      التجاري معدل التبادل

الـصادرات  إجمالي قيمة   وهو عبارة عن خارج قسمة      
  .الواردات الزراعيةإجمالي قيمة الزراعية على 

يستند البحث إلى مجموعـة متنوعـة مـن أسـاليب           و
 التحليليـة المتقدمـة الختبـار فرضـية       االقتصاد القياسي   

بالقطاع الزراعي المصري، من     ELG الصادرات تقود النمو  
سالسل الزمنية موضع الدراسة للتحقق     خالل إطار تحليلي لل   

 من وجود عالقة سببية بين متغيـرات النمـو االقتـصادى          
 ومتغيرات التجارة الخارجية الزراعية خالل فترة       الزراعي

  :الدراسة، ومن هذه االختبارات

: تحديد درجة التكامل اختبار جذر الوحدة لالستقرار و-١
The Unit Root of Stationary   

بعدم االسـتقرار   تتسم  عظم السالسل الزمنية    منظراً ألن   
الحتوائها علـى جـذر      Non-Stationary بأنها غير ساكنة  أو

 إلى عدم استقالل متوسط وتباين المتغير       الذي يؤدي الوحدة،  
وعند إجراء عالقة انحدار في النماذج القياسية       . عبر الزمن 

لسالسل زمنية تحتوي فعالً على جذر الوحدة، فـإن ذلـك           
 Spurious Regressionلى وجـود انحـدار زائـف    يؤدي إ

 اسـتخدام    يتمالقياسي، لذلك    ومشاكل في التحليل واالستدالل   
تكـون  لـضمان أن  ، Test  Unit Rootاختبار جذر الوحدة

 Stationary المتغيرات موضع الدراسة ساكنة أي مـستقرة      
سواُء في المستويات أو عند الفروق األولى أو الثانية، وذلك          

رف على ما إذا كان المتغير له اتجاه إيجابي أو سـلبي            بالتع
 Order of( على مر الزمن وتحديد رتبة تكامل كل متغيـر 

integration(        دة حعلى حدة، ويقال أن المتغير لديه جذر الو
وهناك مجموعة من األساليب المقترحة   .إذا كان غير ساكن

ـ     . لتنفيذ تلك االختبارات    -يومن االختبارات اختبـار ديك
،  Augmented Dickey-Fuller Test (ADF)فـوللر الموسـع  

ويقال ،  Phillips-Perron (PP بيرون -وأيضاً احتبار فيليبس
على الفروق الساكنة لسلسلة متغير ما أنها متكاملة ويرمـز          

ورتبة التكامـل   . هى رتبة التكامل   d  حيث I(d) لها بالرمز 
 هـذه   هى عدد جذور الوحدة الموجـودة أو الـواردة فـي          

ة، أو عدد عمليات الفروق التي تتم لجعـل السلـسلة           لالسلس
استخدام ) Dickey and Fuller 1979(اقترح كل من و. ساكنة

أو تقدير ثالث معادالت انحدار للكشف عن وجـود جـذر           
  :، ويمكن توضيح هذه المعادالت فيما يليUnit Rootالوحدة 

∆yt  =  γ  yt - 1 + εt          

∆yt  =  α0  +  γ  yt - 1 + εt 
∆yt  =  α0  + α1t + γ yt - 1+ ∑ α j  ∆ yt  -j + 1 + εt  

 هـو المتغيـر المـراد    y الفروق األولى،  ∆حيث تمثل
تمثل حد الخطأ، وأهم معلمة في هذه المعـادالت   εt اختباره،

صفر فإن هـذا يعنـي      = ، فإذا كانت    αI-1 = γ  حيث γهي  
اضح أن الفرق بين  تحتوي على جذر الوحدة، ومن الو ytأن

معادالت االنحدار الثالثة السابقة هو وجود أو عدم وجـود          
 أو كالهمـا، فالمعادلـة األولـى    α0 & α1tإحدى المعلمتين 

 أضيفت لتمثـل الحـد      α0 التتضمن أياً منهما، في حين أن     
الثابت في المعادلة الثانية، وفي المعادلة الثالثة أضيفتا ليمثال         

ويستند اختبار جـذر     .لخطياالزمني  الحد الثابت واالتجاه    
 ،yt-1 لمعامل المتغير التابع المبطـأ       tالوحدة على احصائية    

حيث يتم مقارنة القيم الحرجة بالقيم المحسوبة من االختبار،         
أكبر من القيمـة    ) القيمة المطلقة (فإذا كانت القيمة المحسوبة   

 يـتم رفـض    Mackinnonالحرجة والمستخرجة من جدول
م القائلة بعدم استقرار البيانات أي بوجود جـذر         فرضية العد 

الوحدة، ومن ثم قبول الفرض البديل والذي يعنـي أن قـيم            
سلسلة المتغير ساكنة أو مستقرة في المستوى ومتكاملة من          

 طريقـة المربعـات      ويمكـن اسـتخدام    I)(0الدرجة صفر   
 لتقدير العالقات، أما إذا كانت غيـر        OLSالصغرى العادية   

مكن استخدام طريقة المربعات الصغرى العاديـة       ذلك فال ي  
ولتحديد متى تصل السلسلة    ، إلى نتائج متحيزة  ألنها ستؤدي   
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إلى وضع االستقرار ُيعاد االختبار بعد أخذ الفروق األولـى          
في السلسة فإذا استقرت فإن هذا يعني أنهـا متكاملـة مـن        

 ر يـتم إجـراء اختبـا      كمـا .  وهكـذا  I)1(الدرجة األولى   
Information Criterion SIC) ( للتأكد من عدم وجود ارتباط

  ).٢٠١٤الرسول  (ذاتي بين البواقي
    Co integration Test:اختبار التكامل المشترك-٢

يجرى هذا االختبار للتعرف على إمكانية وجود عالقات        
تكامل أو توازن بين المتغيرات التي شملتها الدراسـة فـي           

كامل المشترك على سـلوك     ويركز تحليل الت  . المدى الطويل 
حتى يمكن التغلب على إشكالية عـدم        )Residuals (البواقي

االستقرار، ويحاول استحداث عالقة توازنيـة فـي المـدى       
وأسـاس طريـق التكامـل       .الطويل بين متغيرين أو أكثر    

 هـو أن  Engle and Granger (1987)المشترك كما عرضها
ن بينهما تكامالً   متغيرين أو أكثر غير ساكنين يمكن أن يكو       

بمعنى وجود عالقة توازنية بينهما علـى المـدى         (مشتركاً  
إذا كانت البواقي نفسها ساكنة في انحدار أحـدهما         ) الطويل

على األخر، وعادة إذا حقق متغير ما خاصية السكون بعـد           
 من المرات، فإن هذا المتغير يعتبـر        dأخذ الفروق له عدد     
وفي المقابل، إذا   . d(I( ب ، ويرمز له  dمتكامالً من الدرجة    

لمتغير ما بالفعل ساكن، فـإن هـذا        ) Level(كان المستوى   
   .I)0(المتغير يعتبر 

 جرانجر الختبار التكامـل     -ويمكن تطبيق معيار انجل     
حيث يـتم   . المشترك لمجموعة المتغيرات موضع الدراسة    

تقدير انحدار كل متغير على المدى الطويـل، ثـم إجـراء            
االنحدار اإلضافي ال يشمل علـى أي    (واقي   للب ADFاختبار  

واختيار فتـرة اإلبطـاء تـم وفقـاً         ). من الثابت أو االتجاه   
ــات   Akaike and the Schwartz Informationالقترح

Criteria .         كما يمكن إجراء اختبارات التكامـل  المـشترك
) ((With intercept and trendباستخدام اختبـار جوهانـسن   

Johansen ( وهـذا  ، م استخدامه في هـذه الدراسـة      والذي ت
االختبار من نوعية االختبارات االستداللية التي تعتمد علـى   

ويتميز بأنه يتفادى بعض المـشاكل      ، نسبة اإلمكان العظمى  
كمـا أشـارت    ، فوللر_ التي تنشأ عن استخدام اختبار ديكي     

العديد من الدراسات إلى أنه ُيعد من أقوى أساليب منهجيـة           
ويعتمد افتراض عدم وجود اتجـاه فـي        . شتركالتكامل الم 

البيانات أو وجود اتجاه خطي أو تربيعي، فضالً عن وجود          
ثابت أو اتجاه أو وجود ثابت واتجاه في انحـدار التكامـل            

 Akaike and the Schwartz) (المشترك علـى اقتراحـات  

Information Criteria .  
   : اختبار جرانجر للسببية-٣

Pairwise Granger Causality Test   
للتعـرف  ) م١٩٨٨(يتم تطبيق أسلوب جرانج للـسببية       

والنمو االقتصادي، فـي     على طبيعة العالقة بين الصادرات    
حالة وجود تكامل مشترك بين المتغيـرات ويـتم تعـديل           
النموذج بإضافة حد تصحيح الخطأ لنموذج العالقة الـسببية         

مـن وجـود    بعد التأكـد     .لتحديد العالقة في األجل الطويل    
تكامل مشترك بين متغيرين، فهذا يعني أنه يجب أن تكـون           
هناك عالقة سببية بينهما في اتجاه واحد على األقل، ولكـن           
التكامل المشترك ال يوضح اتجـاه العالقـة الـسببية بـين            

  كـل مـن   المتغيرات، ولتحديد العالقة السببية فقد اقترح

Engle and Granger (1987)  ًيعـرف  إجراء أكثر شـموال 
بالعالقات السببية، وذلك للتأكد من من وجود عالقة تغذيـة          

نمـو  (أو عالقة تبادلية بين المتغيـرين    Feed-Back ةمرتد
، وتحديـد   ) الزراعية اإلجمالي والصادرات الزراعي  الناتج  

ويهدف هذا االختبار إلى الكشف عـن       . اتجاه السببية بينهما  
ار فيشر لفرضـي    وجود واتجاه هذه العالقة من خالل اختب      

العدم القائلين أن المتغير األول ال ُيسبب المتغير الثاني، وأن          
المتغير الثاني ال ُيسبب المتغير األول بدرجة معنوية معينة،         

المتغير األول ُيسبب المتغير    : في مقابل الفرضيتين البديليتين   
والعالقـات   الثاني، والمتغير الثاني ُيسبب المتغيـر األول،      

، Effect )أثر( وُمسبب   Cause عني أنه يوجد سبب   السببية ت 
 Y ُيسبب المتغيـر   X فإن المتغير ) ١٩٦٩(ووفقاً لجرانجر   
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يتحسن باستخدام القيم    Yلحالية للمتغير   اإذا كان التنبؤ بالقيم     
ُيـسبب   X ومع ذلك إذا كـان المتغيـر      ، X السابقة للمتغير 

ومات يتضمن بعض المعل X فهذا يعني أن المتغيرY المتغير
 Y والتي من شأنها التنبؤ بقيم المتغير      Y المفيدة عن المتغير  

واختبار جرانجر للسببية يحدد ما إذا كـان اتجـاه           .بكفاءة
  Y) :Y إلى المتغيـر   X العالقة السببية يمتد من المتغير    

X (   أو يمتد من المتغير Y  إلى المتغير X) :X  Y ( وهو
 ،Unidirectional Causality ما يسمى بالسببية أحادية اإلتجاه

ُيـسبب   Y والمتغير X كما يحدد ما إذا كان كل من المتغير       
 وهو ما يسمى بالـسببية ثنائيـة اإلتجـاه        ) Y   X (اآلخر

Bilateral Causality ،ــببية ــة س ــد عالق ــين  أو ال توج ب
أى أن كل منهمـا مـستقل عـن األخـر      Y و Xالمتغيرين

Independence Case ،نحـر للـسببية   ويتضمن اختبار جرا
  :تقدير االنحدارين التاليين

Yt =  ∑ α i X t – i +  ∑ βj Yt  - j + u1t  

Xt =  ∑ λ i X t – i +∑ δj Yt -j + u2t 

هي حدود الخطأ والتي ال يوجد ارتباط        u2t و u1t :حيث
    هي معامالت المتغيراتαi ،λi،βj  ،δjكل من وأن ، بينها

 تطبيق نمـوذج    وانطالقاً من المعادلتين السابقتين يمكن    
  والنمو االقتـصادي    الزراعية العالقة السببية بين الصادرات   

 ويتم إجراء عملية الفروق إذا كانت المتغيـرات         الزراعي،
محل الدراسة غير مستقرة وبالتالي يمكننا استنتاج معلومات        

 F فـإذا كانـت   ) F (األجل القصير عن طريق إحـصائية     
ي وجود عالقة سببية    الجدولية فهذا يعن   F المحسوبة أكبر من  

 والنمـو   الزراعيـة في األجل القـصير بـين الـصادرات      
 وبإضافة حد تصحيح الخطـأ يمكننـا         الزراعي االقتصادي

 معرفة العالقة السببية في األجل الطويل وذلك مـن خـالل          
فإذا كانت معلمة حد    .  لمعلمة حد تصحيح الخطأ    tإحصائية  

  ن حد تصحيحتصحيح الخطأ معنوية وسالبة، يمكننا القول أ
  

الخطأ يساهم في تفسير التغيرات التي تحدث فـي المتغيـر           
 نتيجة للتغيرات التي تحدث في المتغير المـستقل       ) Y(التابع  

)X (      حسب مفهوم  طويلة األجل   أي يعني وجود عالقة سببية
ويمكن اختبار الـسببية فـي األجلـين        . Y  (X(جرانجر  

التاليتين بطريقة  القصير والطويل من خالل تقدير المعادلتين       
  ).OLS( المربعات الصغرى

∆ yt  = α0 +∑ α j ∆ y t  -j ∑+  β i ∆ X t -i + λ1 Z t-1 +ut  

∆ Xt  = β0+∑ βj ∆X t -i +∑ β i ∆ y t -j + λ 2 Z t-1 + νt 

حـد تـصحيح الخطـأ    :   Z t-1،الفروق األولى:   ∆حيث
 معـالم المتغيـرات  :   α jو βi ،ويمثل العالقة طويلة األجل

: λ 2 و λ1 ،التفسيرية التي تعبر عن العالقة قـصيرة األجـل  
يمـثالن المتغيـر   : νt و  ut ،معالم حـد تـصحيح الخطـأ   

معنوية وسالبة،   )λ1( فإذا كان حد تصحيح الخطأ  . العشوائي
فـي األجـل     Y إلـى  X فهذا يعني وجود عالقة سببية من     

 معنويتين فهذا يعنـي   ) λ2(و) λ1 (الطويل، وإذا كان كل من    
 Y ومـن  Y إلى X وجود عالقة سببية من اتجاهين أي من      

في األجل الطويل ونفس الفكرة في حالـة إضـافة            X لىإ
  .   متغير ثالث بصفته مؤثراً على العالقة السببية

تطور متغيرات نموذج الصادرات تقـود النمـو بالقطـاع          
  :الزراعي في مصر
أن تبين   ،)١( البيانات الواردة بالجدول رقم      باستعراض

معدل النمو لجميع المتغيرات التي شملها النموذج القياسـي         
% ١موجب ومعنوي إحصائياً عند المـستوى االحتمـالي         

 فيما عدا متغير     الحقيقية باألسعارالجارية أو   باألسعار  سواًء  
إجمالي قيمة االستثمار الزراعي ووتغيـر إجمـالي قيمـة          

حقيقية فلـم   واردات السلع االستثمارية الزراعية باألسعار ال     
  .تثبت المعنوية اإلحصائية لهذين لمتغيرين
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خالل الفتـرة   في مـصر   بالقطاع الزراعي    الصادرات تقود النمو  ومعدل النمو السنوي لمتغيرات نموذج        المتوسط .١جدول  
  م٢٠١٣-١٩٩٠

   البيان                                     الحقيقيةباألسعار   الجاريةباألسعار 
  المتوسط  المتغيرات    

 السنوي
معدل النمو % 

 السنوي
  المتوسط
 السنوي

معدل النمو % 
 السنوي

 **)٤,١( ٨٦٩٠٩,٢  **)١١( ٩١٣٥٧,٠١  )مليون جنيه (GDPGr t الناتج االزراعي اإلجمالي
 **)٧( ٤٧٨٢,٢ **)١٣,٨( ٥٦٣٦,٦ )مليون جنيه ( AgEx إجمالي الصادرات الزراعية

 م.غ)١,٩-(  ٧٨٤٠,٤ **)٤,٩( ٥٦٢٣,٧ )مليون جنيه (AgInv  إجمالي قيمة االستثمار الزراعي
 AgClm  إجمالي واردات السلع االستثمارية الزراعية

 م.غ)٠,٥٥-( ٣٦٩٠,٩ **)٦,٩( ٣١٤٩,٨ )مليون جنيه(
     **)١,٣( ٥٢٢٠ )ألف عامل(AgL  إجمالي حجم قوة العمل الزراعي

  ٠,٣١   ٠,٣١ AgT ري الزراعيمعدل التبادل التجا
  )١٠٠=٢٠٠٥سنة األساس (، غير معنوي): م. غ (  ،٠,٠١تشير إلى المعنوية عند المستوى اإلحتمالي ): **(

  باستخدام الرقم القياسي ألسعار الجملة) ٥ (قدرت من تحليل بيانات الجدول رقم: المصدر

بالقطـاع   فرضية الصادرات تقـود النمـو         تقدير خطوات
  :عي في مصرالزرا

سوف يتم إجراء التحليل القياسي للعالقـة بـين النمـو           
الزراعي في مصر والصادرات الزراعية من خالل اتبـاع         

  :الخطوات التالية
نتائج تقدير اختبار سكون السالسل الزمنية باستخدام       : أوالً

  Unit Root Test :اختبار جذر الوحدة لالستقرار
ر للتعرف على مـدى     ذا االختبا كخطوة أولية تم تقدير ه    

السالسل الزمنية لمتغيرات نموذج الدراسة،     ) استقرار(سكون
 )مـستقرة (ما إذا كانت هذه المتغيـرات سـاكنة       أي لتحديد   
Stationary   عند الفروق األولى، وتحديد سواًء في مستواها أو

وقد تم استخدام اختبـارين     . رتبة تكامل كل متغير على حدة     
 فـوللر   -ا اختبـار ديكـي    من اختبارات جذر الوحدة وهم    

واختبـار   Augmented Dickey-Fuller Test (ADF) الموسع
للتأكد من استقرار البواقي والختبـار      ) PP ( بيرون -فيليبس

ويوضح الجـدول    .فرضية العدم القائلة بوجود جذر الوحدة     
تقدير فرضية   نتائج اختبارات جذر الوحدة لمتغيرات    ) ٢(رقم

لقطاع الزراعـي المـصري     با ELG الصادرات تقود النمو  
ومنه يتبين أن قيم الـسالسل      ، م٢٠١٣-١٩٩٠خالل الفترة   

الزمنية لجميع متغيرات النموذج غير مستقرة في مستواها،        

 وADF حيث أن القيم المطلقة المحسوبة لكل من اختبـاري 
PP       وعلى ذلك فإنه    %٥تقل عن القيم الحرجة عند مستوى ،

أي ، Unit Root ةال يمكن رفض فرضية وجود جذر الوحد
أنه يمكن قبول الفرض األصلي القائل بوجود جذر الوحـدة          
أي بعدم استقرار تلك السالسل، لذلك تم إعـادة االختبـار           
للمتغيرات عند الفروق األولى لها وتبين أنها مستقرة، حيث         

) PP(و) ADF(تبين أن القيم المحسوبة لكل مـن اختبـاري     
% ١(حرجة بمستوى معنوية  د عن القيم ال   بالقيمة المطلقة تزي  

مما يعني عدم إمكانية رفـض فرضـية اسـتقرار          %) ٥و
ومتكاملـة  ) فروق األولى أي أنها مستقرة عند ال    (المتغيرات  
 فيما عدا متغير إجمـالي قيمـة واردات         I-)١(من الدرجة 

وعلى ذلـك فـإن الـسالسل       السلع االستثمارية الزراعية،    
ـ      لالزمنية ل  ، GDPGr اليمتغيرات النـاتج الزراعـي اإلجم

إجمـالي قيمـة    ،  AgEx الصادرات الزراعية  إجمالي قيمة 
 والذي تم التعبيـر عنـه       تكوين رأس المال الزراعي الثابت    

 ، حجم قوة العمـل الزراعـي      AgInvباالستثمار الزراعي   
AgL  ،  معدل التبادل الزراعي AgT     غير ساكنة في مستواها

ـ          ي أنهـا   ولكنها ساكنة عند الفروق األولى لها، وهو ما يعن
، خـالل فتـرة الدراسـة      I-)١(متكاملة من الدرجة األولى   
ستكمال اختبـارات التكامـل      ال وبالتالي يبرر المضي قدماً   

  .كالمشتر
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خالل الفترة  في مصر    بالقطاع الزراعي    الصادرات تقود النمو  نموذج  تقدير  لمتغيرات نتائج اختبارات جذر الوحدة    .٢جدول   

  م٢٠١٣-١٩٩٠
 الفروق الثانية الفروق األولى المستوى االختبار المتغير قاطع ومتجه زمني

ADF )الزراعيقيمة الناتج معدل النمو السنوي في إجمالي   **)٧,٦٨٦-( *)٣,٢٠٣-(  م.غ)١,٣٤٥  
GDPGrt PP )١٠,٠٦٧- (  **)٣,٩٩٩-( م.غ)٣,١٥٣(** 

ADF )٣,٧٨٣-(  *)٣,٧٥١(  م.غ)٣,٠١٩(* 
 **)٧,٦٢٢-(  *)٣,٥٤٠-( م.غ )٠,٢١٩-( AgExt PP إجمالي قيمة الصادرات الزراعية

ADF )-٩,٩٠٣-(  **)٥,٠٩٥-(  م.غ)١,٣٨٥(**  إجمالي قيمة االستثمار الزراعي  AgInvt PP )-٢٠,٧٧٣-( **)٥,٠٨٠-( م.غ)١,٤٥٦(** 
ADF )-٩,٥٢٣-(  م.غ)١,٦٨٥-(  م.غ)٠,٨٧٣(**  الزراعية إجمالي قيمة واردات السلع االستثمارية AgClmt  PP )-١٤,١٥٨-( **)٩,٣٩٣-( م.غ)١,٣٨٤(** 
ADF )٨,٤٦٨-( **)٣,٧٥٦-( م.غ)٢,٥٤٣(*  إجمالي حجم قوة العمل الزراعي AgLt  PP )١٠,٥٧٢-( **)٣,٧٤٩-( م.غ)٣,٠٩٧(** 
ADF )٣,١٦٩-( **)٦,٥٣٦-( م.غ)٢,٨٠٢(*  الزراعي التجاري معدل التبادل AgTt  PP )-١٤,٣٧٣-(** **)٦,٦٥٧-( م.غ)١,٩٢٧(** 

   ٣,٠١٢-  %٥ القيمة الحرجة عند   ٣,٧٨٨ -  %١
  .غير معنوي): م. غ ( ، ٠،٠٥تشير إلى المعنوية عند المستوى االحتمالي ): *( ، ٠،٠١تشير إلى المعنوية عند المستوى االحتمالي ):**(

  .لتحليل البيانات  E-views قدرت باستخدام برنامج: المصدر

ــاً ــدير ا : ثاني ــائج تق ــشترك نت ــل الم ــار التكام                        ختب
 Co integration Test  جوهانـسن  باستخدام اختبـار 

:Johansen   
بعد التأكد من وجود التكامل المشترك باستخدام جذر 

  الوحدة لفحص استقرار البواقي وهي الخطوة األولى في 
بناء نماذج تصحيح الخطأ، حيث أن سكون البواقي يعني         

امل المشترك حسب منهج أنجل وجرانجر للتكامل       وجود التك 
حيث تفيد نتائج كل من اختبـار ديكـي فـوللر            .المشترك
الموضحة في الجدول   ) PP ( بيرون -وفليب) ADF (الموسع
أن البواقي مستقرة عنـد المـستوى إذ أن القيمـة           ) ٢(رقم

ـ        ، %١(ةالمحسوبة تفوق القيمة الحرجة عند مستوى معنوي
ود تكامل مشترك بـين المتغيـرات       دل على وج  يمما  %) ٥

االقتصادية محل الدراسة والذي يعني وجود عالقة توازنية        
وقد تـم إجـراء اختبـارات       . طويلة األجل بين المتغيرات   

 فـوللر واختبـار     -التكامل المشترك بتطبيق اختبار ديكـي     
جوهانسن لتقدير متجهات التكامل في هذه الدراسة نظراً ألن         

 هذه الدراسة تحتوي على أكثر مـن        النماذج المستخدمة في  
، )Unique (متغيرين، فإن متجه التكامل قد ال يكون وحيـداً        

لذا فإنه من األنسب استخدام طريقـة جوهانـسون لتقـدير           
متجهات التكامل لهذه النماذج نسبة إلمكانية وجود أكثر من         

  . متجه للتكامل المشترك
 اتجاه  ض عدم وجود  ويعتمد اختيار فترة اإلبطاء، وافترا    

وتربيعـي، فـضالً عـن      وجود اتجاه خطي أ   في البيانات أو  
اتجاه في انحدار التكامل المشترك بناء علـى        وجود ثابت أو  

 SIC (AIC& SIC) Akaike and the Schwartzاقتراحـات  

Information Criteria .   وقد تم إجراء اختبـارات التكامـل
المشترك على نفس المجموعة من المتغيـرات بعـد أخـذ           

، GDPGr  اإلجماليفروق األولى لمتغيرات الناتج الزراعي    ال
إجمـالي قيمـة    ،  AgEx الصادرات الزراعية  إجمالي قيمة 

 والذي تم التعبيـر عنـه       تكوين رأس المال الزراعي الثابت    
 ، حجم قوة العمـل الزراعـي      AgInvباالستثمار الزراعي   

AgL  ،  معدل التبادل الزراعي AgT،      وتم اسـتخدام اختبـار
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ن والذي يعتمد على اختبار نسبة اإلمكانية العظمـى      جوهانس
والـذي   Trace Statistic وهو ما يعرف في االختبار بقيمـة 

لتأكيـد النتـائج    Max-Eigen-Statistic تمت مقارنته بقيمـة  
  .المتحصل عليها

، إلى أنه يمكن    )٣(ر النتائج الواردة في الجدول رقم     وتشي
امل مشترك بين   رفض الفرض األصلي القائل بعدم وجود تك      

مجموعة المتغيرات لنموذج تقدير فرضية الصادرات تقـود        
 في القطاع الزراعي المصري، سواًء وفقاً لقيمـة ELG النمو

Trace Statistic أو لقيمة Max-Eigen-Statistic  حيث أعطت
كال الطريقتين نفس النتائج تقريباً، وهو األمر الـذي يعنـي        

راعـي والـصادرات    النمـو الز  وجود تكامل مشترك بين     
 عنـد المـستوى     الزراعية في مصر خالل فترة الدراسـة      

، وبالتالي فإنه ال يمكن رفض الفرض القائل        %١اإلحتمالي  
بوجود متجه واحد على األقل للتكامل المشترك بين مجموعة  

القطاع الزراعي المصري،    ب ELG المتغيرات لنموذج تقدير  
ل الزمنيـة   وهو ما يعني بطريقة أخرى أن جميع الـسالس        

مستقرة، مما يدل    النموذج القياسي تعتبر ساكنة أو     لمتغيرات
  .على وجود توليفة خطية ساكنة بين تلك المتغيرات

وبعد فحص السالسل الزمنية لمتغيرات النموذج القياسي       
تم تقدير النموذج القياسي لتقدير العالقة بين النمو الزراعي،         

 - ١٩٩٠ة  والصادرات الزراعية في مصر خـالل الفتـر       
  :م، وكانت النتائج كما يلي٢٠١٣

GDPGrt= -1259988.7 + 5.213 AgExt +2.136 AgInvt 
                  (-9.673)**        (6.590)**          (6.417)**    
              + 34.983 AgLt - 36793.5 AgTt 
                   (11.803)**       (-3.290)** 

R-2 = 0.983              F = (348.12)** 
ويتضح من النموذج المقدر معنوية جميـع المتغيـرات         
المستقلة التي تؤثر على معدل نمو الناتج الزراعي اإلجمالي         

م، وأن إشـارات    ٢٠١٣-١٩٩٠مصر خـالل الفتـرة      في  
معامالتها تتفق مع المنطق االقتصادي، كما ُيالحظ ارتفـاع         

يشير إلى جـودة النمـوذج      قيمة معامل التحديد المعدل مما      

المستخدم لتقدير البيانات موضـع الدراسـة خـالل فتـرة           
  .الدراسة

 ضـعيف ويتبين من النمـوذج المقـدر وجـود تـأثير           
للصادرات الزراعية على النمو الزراعي، حيث بلغ معامل        

وهـو   ٠,٠٥٢١٣مرونة متغير الصادرات الزراعية حوالي      
تؤدي إلى زيـادة    % ١٠األمر الذي يعني أن زيادتها بنسبة       

) باألسعار الحقيقية (في معدل نمو الناتج الزراعي اإلجمالي       
 روعلى ذلك فإن هذه النتائج تكشف عن اآلثا       ،  %٥,٢بنسبة  
توضـح  و . للصادرات الزراعية في النمو الزراعي     الطفيفة

تكامل المشترك والواردة بالجدول    للنتائج اختبار جوهانسون    
نـسبة اإلمكانيـة العظمـى      أن القيمة المحسوبة ل   ) ٣(رقم  

 %٥(أكبر من القيمة الحرجة بمـستوى داللـة         ) ٩١,٢٣(
 رفض فرضية العـدم     يشير إلى إمكانية  األمر الذي   %) ١و

القائلة بعدم وجود متجه التكامـل المـشترك فـي نمـوذج            
المحـسوبة لنـسبة    أن القيمة   كما أن   . الصادرات الزراعية 

الحرجة بمستوى  أكبر من القيمة    ) ٤٧,٤٠(اإلمكانية العظمى 
 رفض فرضـية    يشير إلى إمكانية  األمر الذي   %) ٥(داللة  

لتكامل المشترك في نموذج    ل  وحيد وجود متجه بالعدم القائلة   
ومن ثم فإن النتائج اإلحصائية الختبار      . الصادرات الزراعية 

للتكامـل المـشترك فـي      ين  جوهانسون أثبتت وجود متجه   
% ١عنويـة   نموذج الصادرات الزراعية وعند مـستوى م      

وبالتالي يمكننا أن نقبل فرضية العدم القائلة بوجـود         ، %٥و
 للتكامل المشترك فـي نمـوذج الـصادرات         اتتجهثالث م 

قيمـة  إذ أن ال  %. ٥و% ١الزراعية عند مستوى معنويـة      
أقـل مـن القيمـة      )  ٢٧,١٤(المحسوبة لإلمكانية االعظمى  

%) ١،  %٥(ويةعند مستوى معن  ) ٣٥,٦٥،  ٢٩,٦٨(الحرجة
وبناء على ذلك فإن نتـائج االختبـار أثبتـت           .التواليعلى  

ضمنة في نموذج   ت بين المتغيرات الم   تين خطي تينوجود توليف 
   .الصادرات الزراعية
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خـالل  في مـصر     بالقطاع الزراعي    نموذج الصادرات تقود النمو   لتكامل المشترك لتقدير    لجوهانسن   نتائج اختبار . ٣جدول

  م٢٠١٣-١٩٩٠الفترة 
 Trace Statistic   يمةوفقاً لق

فرض العدم لمتجه  النتيجة
  H0التكامل 

القيمة 
 %١الحرجة 

  القيمة الحرجة
 ٥%  

 نسبة االمكانية
 العظمى

  القيمة
  الذاتية

 ٠,٨٨٢ ٩١,٢٣  ٦٨,٥٢  ٧٦,٠٧  **r=0  %١رفض فرض العدم عند االحتمال 
 ٠,٦٠٠ ٤٧,٤٠  ٤٧,٢١  ٥٤,٤٦  r ≤ 1*  %١فرض العدم عند االحتمال قبول 
 ٠,٥٥٤ ٢٧,١٤  ٢٩,٦٨  ٣٥,٦٥ r ≤ 2  %١ فرض العدم عند االحتمالقبول
 ٠,٣٧٣ ١٠,١٨  ١٥,٤١ ٢٠,٠٤ r ≤  3  %١ فرض العدم عند االحتمالقبول
 ٠,٠١٨٢ ٠,٣٩  ٣,٧٦  ٦,٦٥ r ≤ 4  %١ فرض العدم عند االحتمالقبول

  Max-Eigen.Statistic  وفقاً لقيمة 
فرض العدم لمتجه  النتيجة

  H0التكامل 
القيمة 
 %١الحرجة 

القيمة الحرجة 
٥%  

 نسبة االمكانية
 العظمى

  القيمة
  الذاتية

 ٠,٨٨٢  ٤٤,٨٣  ٣٣,٤٦  ٣٨,٧٧  r=0**  %١رفض فرض العدم عند االحتمال 
 ٠,٦٠٠  ٢٩,٢٦  ٢٧,٠٧  ٣٢,٢٤ r ≤ 1*  %١فرض العدم عند االحتمال قبول 
 ٠,٥٥٤ ١٦,٩٦  ٢٠,٩٧  ٢٥,٥٢ r ≤ 2  %١ فرض العدم عند االحتمالقبول
 ٠,٣٧٣ ٩,٨٠ ١٤,٠٧ ١٨,٦٣ r ≤ 3  %١ فرض العدم عند االحتمالقبول
 ٠,٠١٨٢ ٠,٣٩  ٣,٧٦  ٦,٦٥ r ≤ 4  %١ فرض العدم عند االحتمالقبول

  . ٠،٠٥تشير إلى المعنوية عند المستوى االحتمالي  ):* (، ٠،٠١تشير إلى المعنوية عند المستوى االحتمالي  ):**(
  .  لتحليل البيانات E-views نامجقدرت باستخدام بر: المصدر

 والنمـو    الزراعيـة  العالقة السببية بين الـصادرات    : ثالثاً
  : المصري الزراعياالقتصادي

بعد التأكد من وجود تكامل مشترك بين المتغيرات فإنه 
من المناسب إجراء اختبارات السببية لمعرفة اتجاه العالقة 

. مصريبين الصادرات الزراعية والنمو الزراعي ال
ولتفادي المشاكل المصاحبة لعدم اختيار الفجوة الزمنية 
المناسبة فإننا سوف نبدأ باختبار تحديد الفجوة الزمنية 

ويتطلب اختبار ). Hsiao, 1981(المناسبة باستخدام منهجية
تحديد الفجوة الزمنية المناسبة إجراء انحدار المتغير التابع 

)∆LnYt (ئةعلى حد ثابت وقيمته المتباط.  
وبعد تحديد الفجوة الزمنية المناسـبة للقـيم المتباطئـة          

على حـد ثابـت     ) LnYt∆ (للمتغير التابع يتم إجراء انحدار    
وقيمته المتباطئة المناسبة التي تم تحديدها ثم إضـافة قـيم           

. للفترة الحالية ولفترات متباطئة  ) i-∆LnXt (المتغير المستقل 
ـ         ) FPE( ل قيمـة ل   ومن ثم اختيار الفترة المناسبة عنـد أق

وبعد ذلك تكرر نفس الخطـوات لتحديـد        . للمتغير المستقل 
 الفجوة الزمنية المناسبة لمعادلة العالقة السببية للـصادرات       

وفي حالة إضافة متغير مستقل نعيـد       ). i-∆LnXt( الزراعية
أن الفجوة الزمنية    كما تبين لنا   .نفس الخطوات السابقة الذكر   

والقيمـة  تين  متباطئتين  هى فتر ) Yt( المناسبة للمتغير التابع  
وبنـاء عليـه     Pt)(و) Xt(  ،)Gt(الحالية للمتغيرات المستقلة    

التي سوف  ) Yt(  اإلجمالي الزراعييمكن كتابة معادلة الناتج     
النمـو  (يتم تقديرها لتحديد اتجاه العالقة الـسببية الثنائيـة          

: بالصيغة التالية ) الزراعي المصري والصادرات الزراعية   
  ) األجل القصيرفي(

 ∆Ln (Yt) =C0+C1∆LnYt-1+C 2∆Ln X t + u t 
الـصادرت  : Xt،  الناتج الزراعي اإلجمـالي   : Yt :حيث
  .حد الخطأ العشوائي: ut ، الحد الثابت  C0:،الزراعية

نتائج فإن المعادلة الثانية التي سوف يتم       ال تلكوبناء على   
ـ        ل القـصير   تقديرها لتحديد العالقة السببية الثنائية في األج

  :يمكن التعبير عنها بالصيغة التالية
∆LnXt=α0+α1∆LnXt-1+α2∆LnYt+νt 
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يتضح لنا من نتائج التقدير للعالقة السببية في األجـل          
القصير أن التغيرات في الناتج الزراعي اإلجمالي تساعد في         
تفسير التغيرات في الصادرات الزراعيـة إذ بلغـت قيمـة           

المعادلة الثانية وهي معنوية في  ٣,٦٣٩ حوالي F  إحصائية
، وعليه فهناك عالقة سببية فـي األجـل         %٩٥بدرجة ثقة   

القصير تتجه من النمو الزراعي المصري إلى الـصادرات         
الختبار مدى وجود عالقة سببية أو تبادلية بـين          الزراعية،

المتغير التابع لكل من المتغيرات التفـسيرية التـي شـملها           
 استخدام اختبار جرانجـر للـسببية     النموذج القياسي، فقد تم     

)Graanger-Causlity(  ،  من البيانات الواردة بالجدول    ويتبين
ملخص النتائج التي تم التوصل إليها خـالل فتـرة          ) ٤(رقم

وهي نتـائج منطقيـة     ، الدراسة باستخدام فترة تأخير سنتين    
  .وتتفق مع النظرية االقتصادية

أحاديـة  ويتضح من تلك النتائج وجود عالقـة سـببية          
مـن النمـو الزراعـي     Unidirectional Causality االتجاه

عند فترة تأخير طولها سنتين، وهـو        للصادرات الزراعية، 
األمر الذي يعني أن التغيرات في النمو الزراعي خالل تلك          
الفترة تُسبب التغيرات في الصادرات الزراعية ولها تـأثير         

 واألجـل  معنوي على تفسير تغيراتها في األجـل القـصير    
 بين كل من الصادرات الزراعية والنمو الزراعـي،         الطويل

 الفرض الصفري القائل بـأن النمـو        قبولوعلى ذلك يمكن    
 فرضية أن   رفضالزراعي ال يتأثر بالصادرات الزراعية و     

الصادرات الزراعية تؤثر وتُسبب النمو االزراعي المصري       
 كمـا   .ينخالل فترة الدراسة وذلك بفترة تأخير مقدارها سنت       

 وجود عالقة سببية أحادية االتجاه    تبين أيضاً من تلك النتائج      
Unidirectional Causality  لمعدل التبادل من النمو الزراعي

عند فترة تأخير طولها سـنتين، وهـو         ،التجاري الزراعي 
األمر الذي يعني أن التغيرات في النمو الزراعي خالل تلك          

 لتبادل التجاري الزراعـي   معدل ا الفترة تُسبب التغيرات في     
  في األجـل القـصير     هولها تأثير معنوي على تفسير تغيرات     

  الفـرض الـصفري    قبول وعلى ذلك يمكن     واألجل الطويل 
بمعدل التبادل التجـاري    القائل بأن النمو الزراعي ال يتأثر       

معـدل التبـادل التجـاري       فرضـية أن     رفض و الزراعي
مصري خالل فترة   تؤثر وتُسبب النمو االزراعي ال    الزراعي  

  .الدراسة وذلك بفترة تأخير مقدارها سنتين

خالل الفتـرة   في مصر    بالقطاع الزراعي    الصادرات تقود النمو   نتائج اختبارات جرانجر للسببية لمتغيرات نموذج        .٤جدول  
  م٢٠١٣-١٩٩٠

  قانون
kaldor فترة   )فرض العدم(ي الفرض األصل

 اإلبطاء
عدد 

 المشاهدات
F- 

Statistic 
 *)٣,٦٣٩(     الزراعيةبب نمو الصادراتسنمو الناتج الزراعي اإلجمالي ال ُي لفرض األولا  م.غ)١,٠٠٥(   ٢٢   ٢ بب نمو الناتج ازراعي اإلجماليسنمو الصادرات الزراعية ال ُي

 م.غ)٠,٩٦٧( ٢٢ ٢ الُيسبب نمو الناتج الزراعي اإلجمالياالستثمار الزراعي نمو 
 م.غ)٠,٤٨١(   االستثمار الزراعيناتج الزراعي اإلجمالي ال ُيسبب نمو نمو ال الفرض الثاني

 م.غ)٢,١٢٢ ( ٢٢ ٢ نمو حجم قوة العمل الزراعي ال ُيسبب نمو الناتج الزراعي اإلجمالي
 م.غ)١,٠٠٤(   نمو  الناتج الزراعي اإلجمالي ال ُيسبب نمو حجم قوة العمل الزراعي لثالثالفرض ا

 الزراعي ال ُيسبب نمو الناتج الزراعي  التجاري معدل التبادلنمو
 م.غ)٠,٢٩٦( ٢٢ ٢ اإلجمالي

  التجارينمو الناتج الزراعي اإلجمالي ال ُيسبب  نمو معدل التبادل الرابعالفرض 
 *)٣,٣١١(   الزراعي

 اتجاه العالقة السببية
 الصادرات الزراعيةقيمة إجمالي   الناتج الزراعي اإلجمالي

 معدل التبادل التجاري الزراعي   لزراعي اإلجماليالناتج ا
  .غير معنوي): م. غ ( ، ٠،٠٥تشير إلى المعنوية عند المستوى االحتمالي ): *( 
 .  لتحليل البيانات E-views قدرت باستخدام برنامج: املصدر 
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  :تحليل النتائح
ه النتائج طبيعية ومنطقية حيث أن ومما ال شك فيه أن هذ    

زيادة الناتج االزراعي اإلجمالي الحقيقي من شأنه أن يعزز         
قدرات وإمكانيات الدولة لدعم قطاعاتها التـصديرية، كمـا         
يسمح باستخدام المزيد من التقنيـات والـسلع الرأسـمالية          
الزراعية الحديثة والمتطورة والمتقدمة، ويزيد من مـستوى        

 الزراعيين، ويؤدي إلى رفع وزيادة مستوى       مهارات العمال 
 نسبة  على الرغم من أن   كما تجدر اإلشارة إلى أنه      ، الكفاءة

إال صـغيرة،    الصادرات الزراعية إلى إجمالي الـصادرات     
 تؤثر على الناتج الزراعي اإلجمالي الحقيقـي بـشكل          أنها

 الزراعيـة   إيجابي وهو األمر الذي يتسق مع خطط التنمية       
لتنويع مصادر الدخل الزراعي وزيادة إسـهام       والتي تسعى   

ـ النتـائج   تلك  ومن كل   . الصادرات الزراعية  أن األدلـة   ف
والحقائق التطبيقية التي تنشأ من هذا العمل تعطـي نتـائج           
تدعم وجود عالقة سببية إيجابيـة بـين النمـو الزراعـي            
المصري والصادرات الزراعية، والمغزى الواضح هنا هو       

لزراعية في حد ذاته لـيس ضـرورياً        أن نمو الصادرات ا   
وليس كافياً لتحقيق النمو الزراعي على المدى الطويل، مـا          
لم يتم بجهد كاف وبحكمة للحصول على إيردات اسـتثنائية          
من خالل تشجيع الصادرات الزراعيـة غيـر التقليديـة أو          

 ، واإلتجاه إلى التصنيع الغـذائي     إحالل الواردات الزراعية  
ت الزراعية في صـورتها األوليـة ال        ألن تصدير المنتجا  

  .يؤدي إلى زيادة النمو الزراعي وال ُيسسببه

  المـراجـع
 تحليـل   ):٢٠١٢(إبراهيم صالح العمر وأحمد أبواليزيد الرسـول      

قياسي للعالقة بين الصادرات والنمو االقتـصادي بالمملكـة         
تطبيق تحليل التكامل المشترك والـسببية      : العربية السعودية 

م، الجمعية االقتصادية الكويتية، مجلـة      ٢٠٠٨-١٩٨٠للفترة  
  .، الكويت١٦ السنة  ،  ٢٣    عدد الكويت االقتصادية، 

 المنهجيـة الحديثـة لتحليـل       ):٢٠١٤(أحمد أبو اليزيد الرسول   
السالسل الزمنية، محاضرات للباحثين وطـالب الدراسـات        

  .العليا، معهد بحوث االقتصاد الزراعي، اإلسكندرية
 تحليل أثر سـعر الـصرف علـى         ):٢٠١٢(أشرف لطفي السيد  

الصادرات في جمهورية مصر العربية، رسالة دكتوراه، كلية        
 .التجارة، جامعة طنطا

 قاعـدة  ):٢٠١٤(الجهاز المركزي للتعبئة العامـة واالحـصاء       
بيانات التجارة الخارجية، بيانات غيـر منـشورة للـسنوات          

  . م٢٠١٣-١٩٩٠
 كتاب مصر   ):٢٠١٤(إلحصاءالجهاز المركزي للتعبئة العامة وا    

 eg.gov.campas.www://http         .في أرقام
 العالقـة بـين الـصادرات والنمـو         ):٢٠١١(ثريا حسن صديق  
تجربة المملكة العربية الـسعودية وجمهوريـة       : االقتصادي

م السودان، رسالة ماجستير، قـسم االقتـصاد، كليـة العلـو          
  .اإلدارية، جامعة الملك سعود، الرياض
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ABSTRACT 

The Role of Agricultural Exports in the Agricultural Economic Growth in 
Egypt 

Ahmed A. El-Rasoul, Mahmoud A. Shafey, Sameh M. Shehab, Amna A. Hashem 

The purpose of this study is to investigate the long-
run relationship between real agricultural exports and 
agricultural economic growth in Egypt using 
cointegration analysis. Previous studies suggested that 
these two variables are cointegrated which is considered 
as evidence of  along-run equilibrium relationship. we 
employed cointegration analysis and annual data for the 
period 1990-2013 to study the relationship between real 
agricultural exports and its agricultural production. We 
found weak evidence of cointegration between real 
agricultural exports and agricultural economic growth. 

Results showed that there is a unidirectional causality 
between output and real agricultural exports. Output 
causes agricultural exports but not agricultural exports 
cause its output. On the other hand, Results showed that 
there is a unidirectional causality between output and 
Terms of Trade agricultural. Output causes Terms of 
Trade agricultural but not Terms of Trade agricultural 
cause its output. 
Key words: cointegration analysis, agricultural 
economic growth, a unidirectional causality.   

 
 
 


