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  المستخلص
ان االوضاع االقتصادية الزراعية في الوطن العربي متباطئة النمو، وهناك العديـد مـن              

 العديد من التحديات والفرص غير المستغلة ، وعليـة فعلـى            عن فضالًالمشاكل التي تواجهها،    
 لالسـتثمارات   القائمين على هذا القطاع وضع ستراتيجيات محفزة لالستفادة من الفرص المتاحة          

 زراعيـة   أوضـاع الزراعية والسيما االستثمارات الزراعية االجنبية المباشرة ، للوصول الـى           
 مؤشرا على   بوصفهاوالعديد من الدول العربية استقطبت مثل هذا النوع من االستثمارات           . افضل

 من خلفيـة    ، وذلك أهمية البحث انفتاح اقتصاداتها على العالم الخارجي، ومن هذا المنطلق جاءت          
وتأثيرها على معدالت النمـو فـي االقتـصاد         , االهتمام الواسع بموضوع االستثمارات الزراعية    

ثـر االسـتثمارات   أ إلى قياس وتحليـل  ويهدف البحث . بصورة عامة والزراعية بصورة خاصة    
وذلك لتحديـد مـدى     , معدالت النمو في القطاع الزراعي في معظم البلدان العربية        في  الزراعية  

 تأثر االستثمارات الزراعيـة     افترض البحث وقد  , علية هذه االستثمارات في األهداف المذكورة     فا
ومـن ثـم    , األجنبية المباشرة باألوضاع االقتصادية وغير االقتصادية السائدة في الدول  العربية          

طـاع  والسـيما فـي الق    , تحديد تأثيراتها المختلفة وذلك وفقا للمناخ االقتصادي للبلدان المذكورة        
 مالئمة للتكيف مع مايحـدث مـن        ت  بعدم وجود إستراتيجيا    مشكلة البحث وتلخصت  , الزراعي

فرها في دول العينـة     اإضافة إلى عدم كفاية الشروط الواجب تو      ,تطورات في األسواق الخارجية   
م حد أهأوباستخدام االساليب القياسية في التحليل تبين أن .الستقبال مثل هذا النوع من االستثمارات

المتغيرات الرئيسة المؤثرة في اإلنتاج الزراعي وعرضه، هـي حجـم االسـتثمارات االجنبيـة        
  .المباشرة
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Abstract 

 
The agricultural economic situations in Arab countries are growing slowly, there are 

several problems facing them, in addition to the challenges and wasted opportunities. 
Hence, the decision makers in this sector should set up robust strategies to use the 
opportunities in agriculture almost in direct foreign investments and to develop the 
agricultural situations. This sort of investments has been attracted by many Arab countries 
as an indicator to open world economy. The value of this research has come from the broad 
interest in agricultural investments and the effect on the economic growth rates in general 
and on agriculture in specific. The research also aims to measure and analyze the impact of 
agricultural investments on the growth rates in agricultural sector of many Arab countries 
in order to specify the efficacy of investments in the mentioned aims. The research 
hypothesized that the direct foreign investments may be affected by the economic and non-
economic situations occurred in Arab countries. The various effects have been identified in 
terms of the economic climate of the countries under study. The problem of the research 
has seen that there are no suitable strategies to adapt with the growth in the foreign 
markets, in addition to the non sufficiency of the required conditions to the sample 
countries to include such type of investment. Using statistical analysis, it concluded that the 
amount of direct foreign investment is one of the major variables in the agricultural 
production.       

  
  المقدمة

والسيما الزراعية، ومقارنة ذلك بالسبل      المتباطئة    االقتصادية العربية  األوضاع إلىبالنظر  
لتـي تواجههـا،    التي تتبع لمواجهة تحديات التنمية في القطاع الزراعي، والمشاكل والمعوقات ا          

، أفضل زراعية   أوضاع إلى الزراعية للوصول    ستثماراتيتطلب االستفادة من الفرص المتاحة لال     
 لمواجهـة هـذه المـشاكل والمعوقـات         تواالستراتيجيا العديد من الخطط     معرفةوعليه يتطلب   

تقني لمواكبة  التنموية، وتفعيل مسارات التنمية للتوجه نحو المزيد من التقدم في مجال االستخدام ال            
 من هذا المنطلق البـد    و الزراعية العالمية،    األسواق إلىالوصول  وإمكانية  التطورات المعاصرة   

 اإلسـتراتيجية  باألبعـاد تؤثر  وصفهاب  المباشرة،األجنبية االستفادة من االستثمارات الزراعية  من
  .)يةالبلدان العرب(على الصعيدين الداخلي والخارجي لبلدان العينة الغذائية 

 المباشـرة فـي     األجنبيـة وقد بدأت العديد من الدول العربية في استقطاب االسـتثمارات           
لى العـالم الخـارجي ،       على انفتاح اقتصاداتها ع     مؤشراً باعتبارهاقطاعاتها االقتصادية، السيما    

 وذلـك مـن خلفيـة    ، البحث أهميةجاءت  هذا المنطلق   ومن   ,كفاءة اقتصاداتها ب االرتفاعوبالتالي  
 على معدالت النمـو فـي االقتـصاد         وتأثيرها, الهتمام الواسع بموضوع االستثمارات الزراعية    ا

ثـر االسـتثمارات   أ قياس وتحليـل  إلى ويهدف البحث .  والزراعية بصورة خاصة   بصورة عامة 
وذلك لتشخيص مدى فاعلية , البلدان العربيةمعدالت النمو في القطاع الزراعي في    الزراعية على   

 األجنبية االستثمارات الزراعية    تأثر افترض البحث وقد  ,  المذكورة األهدافمارات في   هذه االستث 
ومن ثم قد تكون تلك ,  االقتصادية وغير االقتصادية السائدة في الدول  العربية    باألوضاعالمباشرة  



  ]٣[الدكتور النجفي والدكتورة رشاد
 

 القطـاع  السـيما فـي  و, مناخ االقتصادي للبلـدان المـذكورة    وفقا لل ,  سلبية أويجابية  إ التأثيرات
للتكيف مـع مايحـدث مـن        مالئمة   تإستراتيجيابعدم وجود     مشكلة البحث وتتلخص  , لزراعيا

جب توفرها فـي دول العينـة       ادم كفاية الشروط الو   فضال عن ع  , الخارجية األسواقتطورات في   
  .راتاالستقبال مثل هذا النوع من االستثم

  
  )الخلفية المرجعية(اإلطار النظري . ٢

 من النمـو   المساعدة في تحقيق معدالت مرتفعة    وأ األساسيةلعوامل   ا أهمحد  أعد االستثمار   ي
وعليه يمكن اعتبار االسـتثمار     ,  متقدماً أو  اقتصاد سواء كان  نامياً     ألي,  في القطاعات الحيوية  

 المال الثابـت وزيـادة قـدرة        رأسالرتباطه المباشر بتكوين    ,  للنمو االقتصادي  األساسيالدافع  
  .التحديثاالقتصادات على مواكبة 

 وقد يكون البعض منها مـن خـارج دائـرة           ، االستثمارات في البلدان العربية    أنواعتتعدد  
دول ـ االتفاقيات بين ال   أوسواء عن طريق الشركات عابرة القوميات       ،   العربي النشاط االقتصادي 

 أن ذهانناأ إلىويتبادر  ,  فقط  المباشرة األجنبيةوسيكون اهتمام هذا البحث باالستثمارات      , المختلفة
 إلـى  يعـود    إذ المفهوم فهو قـديم      أما ،  الجديد هو المصطلح فقط    أن إال, جديدةذه الظاهرة   ــه

ـ آنوكان المصطلح المتعارف عليه     ،) ١١ ،٢٠٠٥،  الجميل(منتصف القرن التاسع عشر       ذاكــ
 ,واالستثمار األجنبـي  , وبعد ذلك توالت المصطلحات كاالستثمار الدولي     , ) المال رأسحركة  ( هو

 المباشـر   األجنبـي مـصطلح االسـتثمار     في الزمن المعاصر     ساد   أن إلى, واالستثمار المباشر 
والذي تصدره الشركات متعـددة     ، المباشر األجنبيوعليه فان االستثمار    ). ٣ ،٢٠٠٦ ،االورفلي(

  الفاعل في تفعيل العديد من االقتصادات وزيادة       األثرليمتد في معظم دول العالم كان له        ،  الجنسية
حاول العديد من االقتصاديين والعديد مـن المؤسـسات         و .)٥ ،٢٠٠١ الجميل،( معدالت نموها 

 وقد عرفـه مـؤتمر      ،" المباشر األجنبياالستثمار  "والمنظمات االقتصادية تحديد تعريف مصطلح      
, االستثمار الذي ينطوي على عالقة طويلة المـدى        " بأنه" اونكتاد" المتحدة للتجارة والتنمية     األمم

 أو وبين شـركة     ،األم ما بين شركة في القطر       اإلداريعلى التحكم   درة  تتعكس مصالح دائمة ومق   
 ، تابعة لقطرإنتاجية وحدة أو شركة األجنبياالستثمار  أصولتمتلك  و،أخر في قطر  إنتاجيةوحدة  

ة  المباشـر  األجنبيةالستثمارات  ستكون ل  وعليه   ).٨-٧ ،٢٠٠١ ،داالنكتا. (األمربما غير القطر    
وقد , ومن ضمنها الدول العربية   , وال سيما في العالم النامي    ,  واالنفاق العديد من قنوات التصريف   

 ،العتبارات عديـدة  ذلك   المباشرة و  األجنبيةحاولت العديد من الدول العربية  جذب االستثمارات         
 ،قتـصادية تزيد مـن الكفـاءة اال     التي   من مكمالت االستثمارات المحلية،      إنهافي مقدمتها   , منها

االسـتثمارات  وتحفيز  لجذب األساليب من خالل االستخدام التقني، لذا وضعت العديد من  والسيما
التنميـة  " وهـو    أال  الذي تروم تحقيقـه    األساس لالستفادة من مزاياها، وتحقيق الهدف       المذكورة
مكن اجتذاب نه حتى يأ، ومن الجدير بالذكر )٤-١ ،٢٠٠٢ دائرة البحوث االقتصادية،( "المستدامة

حيث تتأثر   يكون هناك مناخ استثماري في الدول المضيفة ،          أن المباشر يجب    األجنبياالستثمار  
 األوضـاع  بـه     ويقـصد  ،المذكورةبالمناخ السائد في الدول      المباشر   األجنبيتدفقات االستثمار   

 ومـن  ي ستتم فيـه  المكونة للمجتمع، والذواإلداريةاالقتصادية والسياسية واالجتماعية والقانونية    
 قاعدة مـن    ير هو توف   باالقتصادية هناوالمقصود  ). ٤،  ٢٠٠٤ ،علي(  العملية االستثمارية  خالله

 والذي يقلـل مـن      ،من االستقرار السياسي  إيجاد  هو توفر   فالسياسية   أماالموارد غير المستغلة،    
ـ    ( في المشاريع المختلفة   األموالالمخاطرة في استثمار      ات الـسودانية،  وزارة الزراعـة والغاب

٢ ،٢٠٠٥.(  
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   المباشر والزراعة العربية األجنبياالستثمار . ٣

 يمكن ، توفرت قاعدة من الموارد الطبيعيةإذا إال ، أي استثمار في القطاع الزراعييحدثال
يـدور حـول هـذه      ن  أالبد   أي نشاط اقتصادي     باعتبار ان   الزراعي، في مجال النشاط  يفها  ظتو

 تكون مـسبوقة    أن يجب   ،ن أي فرصة استثمارية زراعية في دولة ما       إبالتالي ف  القاعدة الموردية، 
 قاعـدة  فاسـتنزا  إلـى  هذه الفرص االستثمارية تؤدي     أنبدراسة شاملة مع االنتباه والحذر من       

 األمـم وقـد وضـعت     الموارد الطبيعية للدول المضيفة الرتباطها بالشركات متعددة الجنسيات،         
 الوقائية حول ممارسات هذه الشركات، والسيما في الدول         الشروطبط و المتحدة العديد من الضوا   
 إنإومن الجـدير بالـذكر      ). ٤-١،  ٢٠٠٢ دائرة البحوث االقتصادية،  (النامية وبضمنها العربية    

هناك العديد من القنوات التي تستطيع فيها الدول الحـصول علـى المـوارد الالزمـة لتمويـل                  
 األجنبـي قناة االستثمار   فضال عن   قروض، المحافظ االستثمارية،    ومنها ال  استثماراتها الزراعية، 

 وبالتالي زيادة قـدرة     ،، وارتباطه المباشر بالتكوين الرأسمالي    األمدبسبب طبيعته طويلة     المباشر،
الـرؤى  ( وتنامي استخداماتها  التكنولوجية في القطاع الزراعـي          ، الدول  هذه وكفاءة اقتصادات 

  ).٥-٢، ٢٠٠٥ المستقبلية،
 النـاتج المحلـي   العربـي الـى  ع الزراعي ا النسبية للقطاألهميةوعلى الرغم من ارتفاع    

 نصيب الزراعة العربية من    أنال  ا الغذائي العربي،    األمنعل في   ا من دور ف   هوما يؤدي  ،اإلجمالي
، فضال عن تباينهـا فيمـا بـين         األهمية مستوى هذه    إلى اليرقى   ، المباشرة األجنبيةاالستثمارات  

 أسـبوع ورقة عمل   ( واالقتصادية واالجتماعية    ة السياسي وضاعالأ وذلك بحسب    ،  دان العربية البل
 النسبية العاليـة لهـذا النـوع مـن          األهمية نأومن الجدير بالذكر     ،)٨-٤،  ٢٠٠٥ االستثمار،

االستثمارات الزراعية تأتي من الدول ذات المرتبة الثانية بعد الموارد النفطية، وبذلك انخفـضت              
 من االستثمارات المـذكورة،     القطاع الريفي ة العربية التي يعمل غالبية سكانها في        الزراعحصة  

 المباشرة في   األجنبية الذي قيد من فعالية االستثمارات       األمر ،بسبب متغيرات سياسية واقتصادية   
ى االعتماد على القـو    مثل   أخرى متغيرات   إلى إضافةتحقيق التنمية الزراعية،    لالزراعة العربية   

الميكانيكية في بلدن تتسم بالعرض المتزايد للعمل الزراعي، والتركيز على زراعـة المحاصـيل              
 المباشرة  األجنبية النقدية، وعليه فأن النهوض بواقع االستثمارات         نظيرتها غير النقدية عوضا عن   

 اً ومحفز اًئم مال اً، ومناخ األخرى مع الدول     مشتركاً  اقتصادياً  يتطلب اهتماماً  ،في الزراعة العربية  
  ).٨٧، ٢٠٠٥ ،النجفي(ستثمار بالقطاع الزراعي للتمويل واال

  
  باشر ومزاياه في الزراعة العربية الماألجنبي االستثمار أهمية. ٤

ات فـي    توسـع  إحـداث  االستثمارات في القطاع الزراعي في مقدرتها على         أهميةتظهر  
كبـر مـن     أ قدر    مقدرتها على تحقيق   إلى إضافة في االقتصاد القومي،     الروابط االمامية والخلفية  

 نحو االقتصادات نمية والنمو في الدولة المستضيفة توجيه مسارات التاالنفتاح االقتصادي، ومن ثم 
 الزراعي من خالل نقل التكنولوجيا التي تسهم        اإلنتاج عن تطوير وتحديث وسائل       فضالً ،الدولية

 السلع  إنتاج ثم تحقيق الكفاءة التنافسية في قطاع         الكفاءة االقتصادية الزراعية، ومن    إلىبالوصول  
  ).٢-١ ،٢ ،٢٠٠٥ ،النجفي(الزراعية 
 يقتـضي  مباشرة للرقي بقطاعها الزراعي أجنبية الدول التي تروم استضافة استثمارات      إن

 توليفة الموارد    ن النشاط االقتصادي ينبثق من    أل، وذلك    فيها قاعدة من الموارد الطبيعية      تتوفر أن
أن ، باعتبار   )٥-٣،  ٢٠٠٥ الرؤى المستقبلية، ( بشقيها النباتي والحيواني،      ويدور حولها  اعيةالزر

 هيكلـة  إعـادة ساعد على دوراً ي،  المباشر في دول ذات موارد زراعية متاحةاألجنبيلالستثمار  
ال فض الغذائي   األمنحقق  يؤثر في بنية باقي القطاعات االقتصادية القومية، و       ي المذكور، و  القطاع
، سواء مع دول الجوار االقليمي او العربي       االقتصادي    والتكتل  التكامل إلى  الوصول إمكاناتعن  

 ميزان المدفوعات مـن خـالل تـضييق         أوضاعن استثمارات من هذا النوع ستحسن       إوبالتالي ف 
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  االسـتثمار،  – من خالل عالقة االدخار      أيضاً الفجوة الداخلية    تدنية و ،الفجوة الخارجية من جانب   
  .)١٢-١١، ٢٠٠٥ ،الطائي (خرآمن جانب 
المـوارد سـواء الرأسـمالية او     كفاءة توزيع إلى المباشرة األجنبية التدفقات ستقودعليه  و
 ،وآخرون ،النجفي( اقتصادية مفرطة بالتحكم    سياسات إتباع إلى، والحد من ميل الحكومة      الطبيعية
 أن إالفيز هذا النمط من االستثمارات،  تحإلى، وقد سعت العديد من الدول العربية        )١٨٩،  ٢٠٠٥

 واخـرون،  النجفـي، ( الثانية   األلفيةفي نهاية عقد التسعينات وبداية      %) ٢,٩(نصيبها لم يتجاوز    
 نسبة االرتفاع لم تتجـاوز      أن إال في السنوات الالحقة،     األهمية، وقد ارتفعت هذه     )١٨٩،  ٢٠٠٥

، وعلـى   )٨،  ٢٠٠٤ االسكوا،(و )٩-٧ ،٢٠٠٣ المؤسسة العربية لضمان االستثمار،   %) (١,٩(
 الـصناعي   السيماو ،البلدان وضعت حوافز تشجيعية في قطاعاتها المختلفة       غالبية   أنالرغم من   

 الضريبية والجمركية وتوفير المعلومات والخدمات      اإلعفاءاتوالزراعي والخدمات، في مقدمتها     
ت التسويق الزراعي ذات كفاءة      تشجيع قيام مؤسسا   فضال عن واالستشارات للشركات المستثمرة،    

  ).com.sudaneeconomo.www(عالية، وغيرها من الحوافز 
 المباشـرة فـي مقدمـة       األجنبيـة  مسألة االهتمام المتزايد باالستثمارات      أصبحتوبذلك  

مو االقتصادي في كافة القطاعات،  محفزاً لمعدالت الن بوصفها من الدول العربية،     بعضاهتمامات  
في  دورها في التنمية الزراعية في البلدان المذكورة،      الى إضافةوالسيما القطاع موضوع البحث،     

والسـيما منخفـضة     ،حين لم تول بلدان عربية اخرى اهتماما كافيا لهذا النوع من االستثمارات           
مستهدفة فـي  ات ستحقق معدالت نمو استدامة هذا النوع من االستثمارعلى الرغم من ان   ،الدخل  

 استثماره في   إعادةق قدر من الفائض االقتصادي الذي يمكن        يتحق إمكانية، ومن ثم    المدى الطويل 
  ).٢، ٢٠٠٥ النجفي واخرون،(القطاع المذكور 

  
  محددات االستثمار األجنبي المباشر في مجاالت الزراعة العربية . ٥

ية واالجتماعية في الدول العربيـة، فـضال عـن    صاد في البيئة االقت   ت بعض المتغيرا  تعد
  علـى   قيـداً   وعدم االستقرار في السياسات االقتـصادية،        واألمنيةالعديد من الظروف السياسية     

تعدد فضال عن   باالستثمار،   المباشر، وال سيما التشريعات المرتبطة       األجنبيتدفقات االستثمارات   
، وسيترتب عليه فـي      وعدم استقرارها  الستثمارامط من   القرارات والتوجيهات المرتبطة بهذا الن    

 ،أفريقيـا االستثمار الزراعي فـي     (مة المناخ االستثماري العام والزراعي      ء عدم مال  األمرنهاية  
 على توفير المناخ المالئم لتحفيز هذه       تغيرات متعددة تعمل   إحداثمما يتطلب   ،) ٣٦-٣٢،  ٢٠٠٦
 قدر من االستقرار السياسي واالقتصادي، والوصـول         من االستثمارات من خالل تحقيق     األنواع

 معرفة كافة المعلومـات  فضال عن صرف حقيقية، وتوفر شركاء محليين موثوق بهم،         أسعار إلى
 ،رأس المـال  وهذه المعلومات عن طبيعة البلد من حيث الموارد         عن البلد المضيف، سواء كانت      

قاعدة من البيانات تؤسسها الدولة المـضيفة،       السياسية واالقتصادية، وذلك من خالل       األوضاع أو
الهياكـل   فـضال عـن      ، المالية واالوراق للسلع    سواء فر وتوسيع السوق المحلية   امع ضرورة تو  

 علـي، ( و) ٣-١،  ٢٠٠٢  االقتـصادية،  ثالبحودائرة  (المؤسسية المتمتعة بالتسهيالت االئتمانية     
الـدول  العديـد مـن     فساد المتفشي في     اتساع ال  إلى، وتشير العديد من الدراسات      )٨-٥،  ٢٠٠٤

، وعـدم   واإلقليميـة العربية بصورة خاصة، والنامية بصورة عامة، وسيادة النزاعات المحليـة           
  العربيـة،  اإلنسانيةتقرير التنمية   (و  ) ٢٠٠٥ ،اإلنمائي المتحدة   األممبرنامج  ( االستقرار السياسي 

  ).٢٠٠٤  العربية،اإلنسانيةتقرير التنمية ( و) ٢٠٠٤
 أجواء ستخلق   ، بناء قدرات بشرية ذات كفاءة عالية وتنافسية       أن إلىتشير هذه الدراسات    و
ية فـي التجـارة      من الحر  اً االستثمارات الزراعية في البلدان المذكورة، وتحقق قدر       إلدارةجاذبة  

 العالميـة  األسـواق الخارجية الزراعية، ومن ثم التوسع في االنفتاح االقتصادي الزراعي علـى     
)Bandely, Nina, 2001, 1-4( ن ماتخلقه هذه االستثمارات مـن تزايـد فـي العـرض     أل، وذلك
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التجارة توسيع   أوضاع المحلية خلق الطلب عليه، مما يتطلب تحفيز         األسواقالزراعي، التستطيع   
  .الخارجية الزراعية العربية

 معـدالت    :في مقـدمتها   المباشر   األجنبي تعيق تدفقات االستثمار     أخرىهناك محددات   و
مـن التـدفقات االسـتثمارية       الحد   إلىؤدي  ي ارتفاع هذه المعدالت س    نإ حيث   ،مرتفعةالتضخم ال 
فضة العربية والسيما منخ  و  النامية  الدول العديد من   في  المعدالت المرتفعة   هذه  وتسود  الزراعية،  

يحفز جذب   قد ال  ، مالئمة  مالية فر بنى تحتية  ا عدم تو  إن، كما    )٣٦-٣٥،  ١٩٩٦ برونو،(الدخل  
 سـالم، ( مثل التسويق والتمويل الزراعـي    ،وال سيما مايرتبط بالتسهيالت التكميلية      ،  االستثمارات
 الزراعي في هـذه البلـدان       لإلنتاجتراجع المؤسسات الداعمة    أن   فضال عن ،  )٦٦ دون تاريخ، 

  ).Saraa, vanamutto, Niel, 1999, 2(خارجية  االستثمارات المحلية والباطؤ تإلىسيؤدي 
 األجنبيـة  العربية في سعيها لجذب االسـتثمارات   المناطق االقليمية علىأنوجدير بالذكر   

 من العالم تنافـسها، وتمتلـك مزايـا         أخرى إقليمية  هنالك مناطق  أنالمباشرة الزراعية ،مراعاة    
لم  االنطباع السائد فـي العـا      أنهذا النوع من االستثمارات، وكذلك مراعاة       ل اكثر جاذبية   متعددة  

 األوضـاع  عن جانـب    فضالً ، بصراعاتها مع قوى خارجية     اليزال مرتبطاً  حول االقاليم العربية  
 حـوافز جـذب االسـتثمارات       في، مما يؤثر    األوسطغير المستقرة في العديد من بلدان الشرق        

لمنظمة العربية للتنميـة    ا( و) ٥-١،  ٢٠٠٥ ،ابراهيم(قل تقدير   أدى القصير في    الزراعية في الم  
 أموالهـا توظيف قدامها على   إ المستثمرة ب  والشركات الدول   إن كما ).٦٠-٥٦،  ٢٠٠٤ ،اعيةالزر

من  ،أرباحفي مقابل توقعها الحصول على       والاليقين    من المخاطرة    اً، تواجه قدر  أخرىفي دول   
 والسـيما فـي دول   ، عامل المخاطرة بنظر االعتبار عند اتخاذ القرار االستثماري   خذأ هنا ينبغي 

،  السودان  العراق،  السياسي واالقتصادي، مثل   راالستقراعدم  بوتواجه   ، الطبيعية دالموارها  تكثرفي
 تأخذ بنظر االعتبار احتماليـة      أن، لذا فعلى الشركات المستثمرة       غيرها وأخرى موريتانيا، لبنان 
   كانت المخاطرة   ،، وكلما كان هناك احتمال وقوع خسارة      جراءارتفاع عامل االيقين  وقوع خسائر   

  بظروف البلد المضيف الـسياسية، مثـل       مخاطر ال تتعلق  وهناك  ،  )com.Nouvelle.www(اكبر  
ـ  األسـواق  العملة المحلية، ومخاطر      سعر صرف  التقلب في معدالت الفائدة، وفي قيمة       ات، وتقلب

 كالظروف الطبيعية    بصورة عامة  ، ومخاطر الزراعة  إدارية أخطاء فضال عن معدالت الضريبة،   
  ).٢٥-١٥، ٢٠٠٤االسكوا،(واالفات الحشرية ) االحوال الجوية(
  
  البلدان العربية في األجنبياالستثمار  حالة .٦

أسـهمت   تغيرات عديدة،    ، الجديدة األلفية من   األولىشهدت البلدان العربية خالل السنوات      
 أحـداث ي هذه الدول، ومن هـذه التغيـرات          في التأثير على معدالت النمو ف      أخرىب أوبصورة  

نتيجـة حربـي   ، وعدم االستقرار في بعض البلدان العربيـة  ٢٠٠ عام الحادي عشر من سبتمبر 
التي حدثت فـي لالقتـصادات    في التغيرات  المحسوس األثركان لها   إذ  ،  الخليج واحتالل العراق  

 األحـداث  هـذه  أنفت للنظر  ولكن من الال، بصورة عامةالدول النامية  و  بصورة خاصة  العربية
 سببا في عودة معظـم      بوصفهاوذلك    بعض البلدان العربية،   تأثير إيجابي في اقتصادات   كان لها   
 بلغت مئات المليارات، وقد     األموال هذه   نإ العربية المستثمرة في الخارج، حيث       األموالرؤوس  

، واستحوذت الواليات )٥-١، ٢٠٠٥ ،احمد(  ونصف دوالر،  نتريليوقدرها البعض بما يزيد عن      
مـن   )اً دوالر ١٦(  كل أن إلى األمرمن هذه االستثمارات، بل وصل      %) ٧٠(المتحدة بما نسبته    
  .يستثمر في الداخل) دوالر  واحد ( في الخارج يقابله ة مستثمراالموال العربية

 تشريعات جديـدة مـشجعة      بإصدار وذلك   ،الوضع وقد استغلت بعض البلدان العربية هذا     
 مـن   حدثلكن الذي   ). www.ecoworld-mag.com( بجذب االستثمارات إليها     أسهمتثمار،  لالست

 في معدالت النمو وحركـة      لواضحا األثركان له   ) ٢٠٠٣( األخيرة   سنوات في ال  عدم االستقرار 
 تهاسيما التي جرت على الساحة العربية، وفي مقـدم        وال،   في معظم البلدان العربية    االستثمارات

في لبنان والصومال وفلسطين واالحـداث الـسياسية فـي الـسوادن             واألحداث ،احتالل العراق 
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 أن النمو، والسـيما      تباين معدالت   ومن ثم  ، تدني معدالت االستثمار   إلى أدى، كل هذا    وموريتانيا
ة في  كبيرالتي تمتلك قاعدة موردية      الدول   أهمتعرضت لهذه التغيرات هي من      التي   معظم البلدان 
ـ     إ، ولكن مع ذلك ف    )العراق، السودان (راعي   الز مجال النشاط   إلـى  نخفضن معدالت النمو لم ت
 تقرير االستثمار الصادر أوضح، كما بينته تقارير االستثمار ،حيث    تبعث على القلق   مستويات دنيا 

 مليـار   ٣,٨(مقابـل   ) ٢٠٠٤ مليار دوالر فـي      ٥,٩ (إلى االستثمارات وصلت    أن،  ٢٠٠٤عام  
 الدول العربية   إلى معظم االستثمارات الواردة     أنكما   ، الجديدة لأللفية األولىفي السنوات   ) دوالر

 استثمارات الدول العربية فيما بينهـا       أيضامتضمنة  )  مليار دوالر  ١٦,٧( بلغت   ٢٠٠٤بعد عام     
                               ).٨-١ ،٢٠٠٥ تقرير االستثمار السنوي،(

 مـن معـدل   أفضلنه أونالحظ %) ٥(قد تجاوزت فاالقتصادي   بالنسبة لمعدالت النمو   أما
  ).٨-٦ ،٢٠٠٤ تقرير االستثمار السنوي،  (،  %)٣,٤(المتقدمة والبالغ    في الدول النمو االقتصادي   

 في الوطن العربي استأثرت بها قطاعات غير زراعية،         األجنبية معظم االستثمارات    أنوالمالحظ  
 االستثمارات، وتاله قطـاع     إجماليمن  %) ٧٥(مثل الخدمات والذي قدرت استثماراته بما نسبته        

  استثماراته  حيث لم يتجاوز   ،، وفي المرتبة الثالثة يأتي قطاع الزراعة      %)٢٣(الصناعة بما نسبته    
  .من إجمالي االستثمار األجنبي المباشر%) ١,٣(مانسبته 

حيث شـهدت االسـتثمارات      ،٢٠٠٦ هذه المعدالت قد تغيرت في نهاية عام         أنوقد تبين   
 في  انخفضت االستثمارات   أن، فنالحظ   أخرىفي قطاعات   ا ً  وارتفاع ، في بعض القطاعات   اًتراجع

 القطاع الزراعي فكانت نسبة     أما،  %)٣٢ (إلىوارتفع في الصناعة    %) ٦٦ (إلىقطاع الخدمات   
سـتثمارات  مـن اجمـالي اال    %) ٢ (لم تتجاوز مانسبته  ارتفاع االستثمارات منخفضة جدا حيث      

 لالسـتثمارات   األكبـر  مما يشير الى ان النشاطات غير الزراعية استأثرت بـالجزء         . المذكورة
، وعلـى   )www.iaigc.org/index_ahtml المؤسسة العربية لضمان االستثمار،   ( المباشرة،   األجنبية

 غيرها أو الزراعية سواء   ، برامج التنمية  تمويلتعتمد في   ربية   العديد من الدول الع    أنالرغم من   
 إلى هذه االستثمارات لم تصل      أن إلى  الدراسات   تشير المباشرة،   األجنبيةمن خالل االستثمارات    

 بلغت قيمة االستثمارات في الوطن العربي       فقد من التنمية المستهدف،     الًالمستوى الذي يحقق معد   
% ٤,٧(يعادل   أي ما  ،) مليار دوالر  ١٠٣ (أصلمن  )  مليار دوالر    ٦٢,٢ (٢٠٠٦  عام   في نهاية 

، ولو قارنا هذه النـسبة بالماضـي القريـب أي           )٩-٤،  ٢٠٠٧ بلقاسم، () المذكور اإلجماليمن  
 االستثمارات العالمية،   إجماليمن  % ) ١,٢٥( كانت   هاأن نالحظ   ،١٩٩٨-١٩٩٢السنوات مابين   

 مـدت ت بعض البلدان العربية اع    أن إلى األساسبالدرجة  ، وهو عائد    ضئيالً التحسن   يعدوبالتالي  
الدول بعض   بلغ معدل النمو االقتصادي في       ، وقد  المباشرة األجنبيةسياسات ترويج لالستثمارات    

التقريـر  ( .٢٠٠٦-٢٠٠١ للفتـرة    %)١,٨(، ومعدل نمو دخـل الفـرد        %)٤,٤ (نحوالعربية  
  .)المالحق ،٢٠٠٦ االقتصادي العربي الموحد،

 ،٢٠٠٧ و ٢٠٠٦ لالعـوام  ن العربية المباشرة في البلدا األجنبية االستثمارات   وقد تزايدت 
 ، خالل الفترة المذكورة   وهو تطور يعد فاعالً   ،  ٢٠٠٤مرتين ونصف المرة مقارنة بعام      بأكثرمن  

 ، مـصر،    الـسعودي (  المباشرة متركزة في دول عربية مثل      األجنبية غالبية االستثمارات    أن إال
 اتساع  إلى األساسالسبب   يعود   و،  اإلجماليةمن االستثمارات   %) ٥٨ (نسبتهوذلك بما ) اإلمارات

 تحفيز امتالكها موارد تساعد في      فضال عن السياسية،   أوضاعها المحلية، واستقرار    أسواقهاحجم  
بلقاسـم،   ( الى حد بعيد    فكانت نسب االستثمار فيها متقاربة     األخرى الدول العربية    أمااالستثمار،  

١٢-١٠، ٢٠٠٧.(  
  

  الزراعي في الوطن العربي؟ على ماذا يعتمد مستقبل االستثمار  .٧
 حصة القطاع الزراعي مـن االسـتثمارات األجنبيـة          انخفاضالى   يشير التحليل السابق  

 مما  ،األخيرة من نظيرتها في النشاطات االقتصادية       وأدنى ، االستثمارات المحلية  كذلكو ،المباشرة
اعتمـاد  ك من خالل    ل، وذ ونمط توزيعه ير حالة االستثمار الراهن     ي ستراتيجيات لتغ  يتطلب وضع 
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يمكن من خاللهـا    االستثمار، والتي   على تحفيز    بصفة رئيسة     تعمل برامج لالصالح االقتصادي  
 مناخ العولمة ، وتدويل النشاط االقتصادي       تنامي على التكامل مع المتغيرات الناجمة عن        التحفيز

 سوق  إلى، وصوالً   )٤-١،  ٢٠٠٦ ابراهيم،(من خالل االلتزام بتنفيذ منطقة حرة عربية للتجارة         
  . المشتركةاألوربيةعربية مشتركة على غرار السوق 

 التمويل العربية من خـالل      آليات على التنمية تفعيل      والقائمين  العربية لالقتصاداتويمكن  
 هادور النشاطات الخاصة، وذلك ل     ولتشمل ،صناديق ومؤسسات مالية ومصرفية لتوسيع نشاطاتها     

 دور ، فضال عـن )٥٦، ٢٠٠٤المنظمة العربية للتنمية الزراعية ،    (ة   في التنمية االقتصادي   المؤثر
 وتبـادل المعلومـات،   واألفـراد تسهيل انتقال السلع   و المال،   أسواقالحكومات في معالجة نقص     

 من خالل المشاريع المشتركة، وتفعيل مؤسسات العمل العربـي          األجنبية التقنيات   واالستفادة من 
 فـرص   إتاحـة  الزراعي، والتي يقع على عاتقها دور رئيس في           والتي تعنى بالنشاط   ،المشترك

ولوجيـا الزراعيـة    ناالستثمار وتحقيق التواصل للزراعة العربية مع التطورات الحاصلة في التك         
، ٢٠٠٦ الكفـري، ( ت الصحيحة  المسارا إلىة  ـ توجيه االستثمارات الزراعي   من ثم ة، و ـالعالمي

٣-٢.(  
  
  ر الزراعي المباشر التنمية الزراعية واالستثما .٨

 الفقر والبطالة، ومعالجـة     وتخفض من معدالت   التنمية المستدامة     الدول العربية  لكي تحقق 
 ،قطـاع الزراعـة   ل كبرأ أهمية    تولي أن االجتماعية، وتوسيع مصادر الدخل، يقتضي       اإلشكاليات

 أشـارت  في معالجة قضايا التنمية في هذه الـدول، حيـث            فعال وبشكل   األخيروذلك لمساهمة   
 مـن  % ٣٥-%٣٠ تتراوح بـين  مساهمة القطاع الزراعي     إنالزراعية  للتنمية  المنظمة العربية   

 إنتاجـه  ويعـد في العديد من الدول العربية مثل السودان، العراق، سوريا،      اجمالي الناتج المحلي    
  واسعة من المجتمع، كما    فئاتل و يعمل على توفير فرص عمل        ، من مصادر الدخل   اً هام اًمصدر

المنظمـة  ( .األخيـرة في الـسنوات     ) مليار دوالر  ٨٠٠( الزراعي قد بلغت نحو      اإلنتاج قيمة   نإ
يتحتم علـى   لراهن  ، وللنهوض بهذا القطاع من واقعه ا      )٣-١،  ٢٠٠٥ العربية للتنمية الزراعية،  

ر  من خالل تفعيل االسـتثما     كبرأ اًباهتمام المذكور    تولي مسائل التنمية في القطاع       أنهذه الدول   
 الزراعية العربيـة    األراضي العديد من    أن والسيما،  )٨-١،  ٢٠٠٥ الصناع،( .االجنبي المباشر 

ويتطلـب  ،   لم تستخدم وفقاً لمفاهيم النظرية االقتصادية       الطبيعية الخام    الموارد المائية والموارد  و
 حيـث   ،قطاعفر المناخ المالئم لجذب االستثمارات لما لها من دور كبير في تنمية هذا ال             ا تو ذلك

 أون زيادة االستثمارات سـواء الداخليـة        إ المحركة والدافعة للتنمية الزراعية، و     ألداةعده  يمكن  
عاليـة   الوسائل الكفيلة بتحقيق معدالت      إحدى المباشر، هي    األجنبيالخارجية المتمثلة باالستثمار    

 تفعيـل   إلـى   زيـادة االسـتثمارات سـتؤدي      أنمن النمو االقتصادي في الدول العربية، حيث        
  : اآلتيةساراتـالم

 خفـض   إلـى   األخيـرة   وتؤدي ، الزراعي اإلنتاج زيادة   إلىزيادة االستثمارات ستؤدي    
 األخيرة يفض وت ، الزراعي اإلنتاج زيادة   إلى قودزيادة االستثمارات ست  ن  ، فضال عن أ   الواردات

لميـزان التجـاري     تحسين ا  إلى إضافة  وتنامي حصيلة العمالت االجنبية،    الصادرات زيادة   إلى
  .)٨-٣، ٢٠٠٥الصناع، (  وكذلك الموازنة العامة، وميزان المدفوعات،الزراعي

 بغيره من القطاعات    أسوة الدول العربية باالستثمار في القطاع الزراعي         اهتمام نإوعليه ف 
 اإلنتـاج من خالل تضييق الفجوة بـين        الغذائي   واألمنسيقود الى مستويات مرضية من التنمية       

  ).٢٥-٢١، ٢٠٠٥ االورفلي،(، ورفع كفاءة استغالل الموارد المتاحة تهالكواالس
 مشاريع جديـدة تـستوعب      نشاءإ إلى زيادة االستثمار الزراعي ستؤدي      أن جدير بالذكر و

 والبشرية في اإلنتاجية تنمية القدرة إلى وهذا سيؤدي  ،العديد من القوى العاملة، وتزيد من قدراتهم      
 حسين مستويات  الفردي وت  نمو الدخل  ارتفاع معدالت    إلى األمر نهاية   د في ويقوالقطاع المذكور،   

  ) .٨-٦، ٢٠٠٥ النجفي،(قتصادية االالرفاهية 
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  القياس االقتصادي ألهمية االستثمار األجنبي في الوطن العربي .٩

 نمط العالقة بين المتغيرات االقتصادية موضوع البحـث       تقدير إلى  القياسي األنموذجيشير  
االقتـصاد الرياضـي    فـي اطـار     تها، ويعكس توليفة من البناء النظـري االقتـصادي،          وطبيع

 لتحليل الظواهر االقتصادية، عن طريـق القيـاس         األدوات، حيث يتم استخدام هذه      ئيواإلحصا
 األنمـوذج ويتكـون    ).١١،  ١٩٩١ كوسـتيانيس، ( واختبار فرضـياتها     ،الكمي لها، والتنبؤ بها   

لمراحل في مقدمتها التوصيف، والتقدير، واالختبار، والتطبيـق، ثـم          االقتصادي وفقا لعدد من ا    
  :اآلتية القياسية ةنبؤ، وقد تم االعتماد على العالقالت

  :تية الى العالقة الرياضية اآلاألنموذج يشير هذا : األولاألنموذج
 
Y= α  +  B1 X1  + B2 X2   + B3 X3   ………+ BN XN                   

 إجمـالي  إلـى   النسبية للناتج الزراعي   األهمية إلىيشير  ) Y (مستجيبر ال  المتغي نإحيث  
المستقلة هي كل من الصادرات الزراعية، الواردات الزراعيـة،         ن المتغيرات   إ، و الناتج المحلي 

للبلـدان  وقد اعتُمدت البيانات المقطعيـة      االنفتاح االقتصادي الزراعي، ثم االستثمار الزراعي،       
  .لتحليل المذكورفي مجال االعربية 

  
  :اآلتيةالقة الرياضية  الى العاألنموذجيشير هذا  : الثانياألنموذج

  
Y= α  +  B1 X1  + B2 X2   + B3 X3   ………+ BN XN          

 المتغيـرات المـستقلة     أمايشير إلى االستثمار الزراعي،     ) Y( المستجيب المتغير   نإحيث  
، نصيب الفرد من الناتج الزراعي، سعر الفائـدة،        فهي وعلى التولي كل من الصادرات الزراعية      

  .أيضاًالمخاطرة والاليقين، ويخضع التحليل لبيانات مقطعية 
 أن إال قريبة من النماذج المذكورة،      أو مشابهة   اًالدراسات صيغ البحوث  اعتمدت العديد من    

قد اعتمدنا في    من حيث الزمان والمكان، ول     نظيرتها اختلف عن تلك     التطبيق في هذا البحث   مجال  
) Beta( معه الحصول علـى قـيم        أمكنوالذي  ) Statistica (اإلحصائيهذا البحث على البرنامج     

 أفضل النسبية لمساهمة المتغير المستقل في التأثير على المتغير التابع، ولبيان        األهميةوالتي تفسر   
، )T-Test(معنويـة   ق للمعادالت التي سيتم الحصول عليها وفقـا الختبـارات ال          ـ توفي أوتمثيل  

، ٢٠٠٢ ابراهيم، واخـرون،  ) (F(و)  R2( عن اختبارات    الًـ فض ،)٣٠،  ١٩٩٢ روجر وميلر، (
٢٤٠-٢٢٨.(  

الـصادرات  (ظهر التحليل مدى تأثير بعض المتغيرات المـستقلة         أ :نموذج األول التقدير وفقا لأل  
، علـى  )مار الزراعـي  الزراعية، الواردات الزراعية، االنفتاح االقتصادي الزراعي، ثم االسـتث        

 الناتج المحلي، و تم اختيار عدد من الصيغ للمعادلـة           إجمالي إلى النسبية للناتج الزراعي     األهمية
 وبعد االختبار   ،بيانات المتاحة  توفيق لل  أفضل اللوغارتمي لتمثيله    األنموذج، واختيار   نفاآالمذكورة  

  ) Stepwis(  المتتاليةاإلسقاطات لعملية األنموذج إخضاعتم 
   : ∗تية اآل الدالية العالقةىالحصول عل وأمكن

                                                 
   : اآلتيةنموذج بصيغته الكاملة بالصورة األ الحصول على أمكن ∗

Log Y= 5.61+0.212Log X1- 0.465 Log X2 – 1.157Log X3+ 0.658LogX4  
T=                   (1.58)                    (-1.114)         (-1.98)               (2.57) 
B=                    (43)                        (-29)              (-47)                 (79)         

                                                 R-2=  %47.3  R2= %66                 
          

F=3.47     D-W= 1.80  
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Log Y=  0.00 +  0.352 Log X4  
T=                            (5.50) 
 B =                           ( 85) 
R2= %73      R2=  %70                              
F= 30         D-W  = 1.90  

Y =لزراعي األهمية النسبية للناتج ا  
X4 =االستثمار األجنبي  

 التأثير الفاعل في المتغير التابع هـو االسـتثمار          ي المتغير المستقل الوحيد ذ    أنوقد تبين   
 زيـادة   نإ إذ ،، ويعـد ذلـك منطقيـاً      )٥,٥٠(بنحـو   ) T( اختبـار    قيمة وقدر   ،)X4(الزراعي  

 اآلالت والسـيما    ،نتـاج اإل زيادة االهتمام بمـستلزمات      إلىاالستثمارات في هذا القطاع ستؤدي      
 ،)٠,٣٥( غيرها، وقدرت مرونة االستثمار الزراعـي بنحـو          وأخرىوالمكائن والبذور المحسنة    

وتـشير  ،  %)٣,٥(الناتج بما نسبته    زيد  تس ، %)١(ادة االستثمار بما نسبته      زي نإ ىخربعبارة أ و
تعود الى االسـتثمار    هي قيمة التأثير في المتغير المستجيب والتي        ) ٠,٨٥ (نأ إلى) Beta(قيمة  

 إلـى  ظواهر تقود    أيةو  أ إلى أنه ليس هناك ارتباط خطي     وتشير االختبارات القياسية     الزراعي،
تعكس هذه العالقة مدى اهمية االستثمارات الزراعية في تعظيم االهمية   إذ،  األنموذجتشوهات في   

  .النسبية للناتج الزراعي
  

 المقـدر  مدى تـأثر المتغيـر المعتمـد         إلى الثاني   موذجاألن يشير   :نموذج الثاني أللالتقدير وفقا   
 وهي كل   ، التي تشير اليها المفاهيم االقتصادية     تجاه المتغيرات المستقلة  ) Y ()االستثمار الزراعي (

، وقد اظهـر    الزراعي، سعر الفائدة، المخاطرة   الصادرات الزراعية، نصيب الفرد من الناتج       من  
نموذج، ولقد خضعت هذه المعادلـة  األ تمثيال  أوفقيعد  لمزدوج   اللوغارتمي ا  األنموذج أنالتحليل  

 ،األنمـوذج   في أقـــوىتأثير  لك لمعرفة أي من المتغيرات ذات        المتتالية، وذ  اإلسقاطات إلى
  : ∗تية اآلةوتم الحصول على العالقة الدالي

 
Log Y = 0.098 -  0.24 Log  X1  + 1.17 Log X2    
T=                          ( - 2.37)               (2.66) 
B=                           (0.46)                  (0.56) 
R2 =% 62.7     R-2=% 54.5    F= 6.2     D-W= 2.5  

Y = االستثمار الزراعي  
X1=  الصادرات الزراعية  
X2=  نصيب الفرد من الناتج الزراعي  

 ات الزراعية، ونصيب الفرد من الناتج الزراعي،      وقد تأكدت معنوية تأثير كل من الصادر      
من التغيرات الحاصلة في المتغير المعتمد، وتأكدت معنويـة         %) ٦٢,٧( ما نسبته    األنموذج يفسر

 االتجـاه الـسالب للـصادرات       األنموذج، واظهر   )٠,٠٥( عند مستوى    األنموذجالمتغيرات في   
 اتجاه الصادرات بالتأثير في االستثمارات      أن، وعلى الرغم من      )X1(الزراعية في البلدان العربية   

                                                 
  :تينموذج اآلاأل  الحصول على العالقة الدالية المذكورة في صيغتها الشاملة وفقاأمكن ∗

Log Y= 2.15- 0.277Log X1+  1.25Log X2 – 1.84Log X3 -  0.067LogX4  
T=                   (-2.19)                    (2.50)         (-1.33)               (-0.17) 
B=                    (-46)                        (58)          (-28)                   (4)         

R-2=  %53.4                                                                            R2=%70.35  
F=4.15     D-W= 2.8 
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 حـد مـا فـي االقتـصادات         إلى انه قد يعد منطقيا      إالالزراعية اليتفق مع المفاهيم االقتصادية،      
 نإ، كمـا    اآلثار حقيقة تلك    إلظهارالزراعية العربية، فمن ناحية قد التتسم البيانات بالدقة الكافية          

للمنتجات الزراعية، والسـيما الغذائيـة، وتجـاوزت        ة  ردمعظم البلدان العربية تعد صافي مستو     
، ومن ثم فـأن ضـآلة صـادراتها          في منتصف العقد الحالي    ) مليار دوالر  ٢١ ( ماقيمته وارداتها

 واقعية القطاع إلى على االستثمار الزراعي وهذا هو اقرب        فعلياً الزراعية المتناقصة التظهر أثراً   
نـه ظهـر    أتبين  ) X2 (صيب الفرد من الناتج الزراعي    متوسط ن يخص  الزراعي العربي، وفيما    

موجبة، وهذا يتفق والمنطق االقتصادي، ويعكس هذا المتغير فاعلية الطلب علـى الـسلع         بإشارة
، وذلك عن طريق زيادة حـصص       منها نتاجاإلزيادة  ن زيادته يترتب عليها     إالزراعية، ومن ثم ف   

 ،%)١,١٧( مرونة هذا المتغير بما نـسبته        ظهرتوأ،   المباشر في هذا القطاع    األجنبياالستثمار  
ه ذو مرونة عالية، وقد تأكدت فاعلية الدالة مـن خـالل االختبـارات اإلحـصائية                أنمما يعني   
  .والقياسية

 اإلنتاج وعرض   إنتاج المتغيرات الرئيسة المؤثرة في      أهم حدىأ نايمكن االستنتاج    وأخيراً
 مرونة المتغيرات تجاه هـذا العامـل تعـد           أن الذكرالزراعي، هو االستثمار الزراعي، وجدير ب     

وهـذا يؤكـد مـدى     ،Statistica المستحصلة من برنامج   )Beta(عة، فضال عن ارتفاع قيمة      مرتف
تأثيره تجاه عرض الغذاء، وقد ال تتوافر ظروف تفعيل هذا المعامل في العديد من البلدان النامية                

 العربي، ومن ثم فأنـه      اإلقليمي على الصعيد    متغير نادراً  اليعد هذا ال   إذمقارنة بالبلدان العربية،    
 ويمكن من خاللها تعظيم الناتج المزرعي في العديـد مـن         ، توليفة مزرعية  إيجاد على   اليعد قيداً 

 يتمتع  نهأالسيما  والسيما الزراعية مثل مصر والسودان وسوريا واخرى غيرها،       والبلدان العربية،   
 المجتمـع   أفرادن العديد من    إكبر من عرضه، و   أالغذاء الزال   ن الطلب على    إ، و بمرونة مرضية 

  . خالل العقود القليلة الماضيةيعانون من العجز والنقص من الغذاء
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