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 ي وأثرها على الناتج الزراعيالزراع االستثماركفاءة دراسة اقتصادية لبعض مؤشرات  
 . 1990-2011خالل الفرتة يف ليبيا 

 كلية االقتصاد -جامعة عمر املختار  - د. ربيعة خالد خليفة حممد 
 

 :امللخص
وذلك بقياس بعض ا يف ليبي الزراعي  أهم العوامل املؤثرة على اجتاهات االستثمار دراسةيهدف البحث 

ومنها معدل االستثمار ، العائد على االستثمار ، مضاعف مؤشرات كفاءة االستثمار الزراعي 
كفاءة االستثمار نتائج  الوقد بينت . (1990-2011)خالل الفرتة االستثمار ، ومعامل التكثيف 

ائد على الزراعي وذلك من خالل قيم بعض مقاييسه حيث بلغ متوسط معدل االستثمار، والع
( ومعامل التكثيف بلغ   6.5، 19.3،  0.15االستثمار، ومضاعف االستثمار، على التوايل حنو )

ومبا أن معدل االستثمار أقل من واحد صحيح  وابقي املقاييس اكرب من الواحد الصحيح  1.63))
( وهو 1.7و)داللة على كفاءة االستثمار يف القطاع الزراعي. أما معامل التوطن والبالغ متوسطه حن

لذلك  يقيمة الناتج احملل هستثماراتااوتت جتدليل على أن هذا القطاع  وهوأكرب من الواحد الصحيح 
 يستثمار الزراعستثمارات الكلية وبذلك عدم كفاءة االاال القطاع وهذا يعكس عدم وجود كفاءة يف

حندار نصف اللوغاريتمية أن ، بينما تبني من خالل معادلة اال وعدم حتقيق التنمية ابلقدر املطلوب
الزايدة يف االستثمار الزراعي سوف تؤدي إىل الزايدة يف الناتج احمللي الزراعي مبعدل متناقص وهذا يبني 
أن الفرتة ابلكامل مرت على تغريات اقتصادية وسياسية قللت من كفاءة االستثمار الزراعي وليس كما 

بحث العمل على إتالة املعوقات المن أهم توصيات هذا و أوضحته مقاييس الكفاءة لالستثمار الزراعي. 
 بدائل اسرتاتيجية وإجياد مصادر الدخل تنويعو ، واملشاكل اليت حتد من تايدة االستثمار الزراعي يف ليبيا 

 .األسعار  يف تقلبات من وما يصاحبه  على النفط االعتماد التقليل من على تساعد
 مؤشرات كفاءة االستثمار الزراعي. ،الناتج الزراعي ،عي االستثمار الزراالكلمات الدالة : 
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 املقدمة
 موردا   يعترب حيث ، الزراعية التنمية عملية جناح إىل تؤدي اليت العوامل أهم من الزراعي االستثمار يعترب

ية ويتوقف جناح عملية التنمية الزراع ، جديدة عمل فرص وخلق الزراعي والدخل اإلنتاج لزايدة أساسيا  
قدرهتا على تايدة حجم االستثمارات الزراعية املتاحة وتوتيعها بني خمتلف الربامج لتحقيق أعلى   يف

كفاءة ممكنة من استخدامها فأي تقدم فين أو تكنولوجي يتطلب ابلضرورة إنفاقا  استثماراي  مما يزيد من 
، ولقياس كفاءة  القتصاديةالقدرة اإلنتاجية والبشرية ويزيد من معدالت الدخل وحتقيق الرفاهية ا

على معايري ميكن من خالهلا حتديد أولوية  االعتمادملختلفة مت ااالستثمار الزراعي على مستوى املشاريع 
   ولذلك جيب التعرف على أمهية ودرجة االقتصادية الزراعيةعند التخطيط للتنمية  االستثمار الزراعي

قتصادية مع وضع أولوايت هلا ، وأن أو املشاريع االىف خمتلف القطاعات  االستثمار الزراعيكفاءة 
 سوف يساعد على توتيعها توتيعا  كفوءا  ومنطقيا  على حسب أمهية القطاع أو االستثماراتمعرفة كفاءة 

 . ( 2011)مشعل ، املشروع 
الستثمار إىل يف الدول النامية وخاصة ليبيا معوقات كبرية وعديدة نظرا  الحتياج ا الزراعي ويواجه االستثمار

العديد من املتطلبات تتعلق ابملناخ االستثماري والبيئة االقتصادية ونوع السياسة االقتصادية املتبعة؛ فبالرغم 
 ملحوظ يف ارتفاعوحتقق الدول املصدرة للبرتول  من يف ليبيا ومبا اهنا من توافر املوارد االقتصادية والطبيعية

يف إنعاش االقتصاد القومي  دولة ليبياعدد السكان، وأيضا  حماوالت  مقارنة ابخنفاضصادرات النفط اللييب 
ودفع عجلة النمو االقتصادي إال أن النشاط االقتصادي ماتال يعاين من مشاكل عديدة واليت كان هلا األثر 

 .ة واسعة من أفراد اجملتمع اللييباألكرب على تدين مستوايت املعيشة لدى شرحي
 :البحث مشكلة
 مما الكلية االستثمارات من نصيبه تدين من اللييب القطاع الزراعي فيما يواجههبحث ال لةمشك تنحصر

ولدراسة هذه املشكلة مت  اإلمجايل احمللي الناتج يف الزراعي القطاع مسامهة نسبة على سليب أثر له كان
 .ليبيا على املؤشرات االقتصادية هلذا القطاع لقياس كفاءة االستثمار الزراعي يف االعتماد

 فروض البحث:
 .الزراعية  تنميةال حتقيق يف املساعدة العوامل من عامل الزارعة قطاع يف االستثمار يعترب1- 

 . عن الواحد الصحيح معدله ارتفاعمن  ءة االستثمار الزراعيتقاس كفا -2
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 أهداف البحث:
وذلك بقياس بعض ليبيا  يف الزراعي  التعرف على أهم العوامل املؤثرة على اجتاهات االستثمار 1-

 مؤشرات كفاءة االستثمار الزراعي .
حماولة وضع التوصيات املمكنة واليت قد تفيد واضعي السياسة االقتصادية يف هذا اجملال لرسم  2-

 السياسات االستثمارية املشجعة على دفع االقتصاد القومي اللييب لألمام.
 : منهجية البحث ومصادر البياانت

 حتقيق أهدافه على استخدام أسلوب التحليل الوصفي والكمي متمثال  يف تقدير يف بحثاعتمد ال
من خالل استخدام أسلوب  بحثبعض النماذج االجتاهية للمتغريات االقتصادية املتعلقة مبوضوع ال

االحندار بصوره الرايضية املختلفة الستخالص النتائج وتفسريها وفقا  للمنطق االقتصادي واإلحصائي؛  
على استخدام بعض املؤشرات االقتصادية اهلامة املعربة عن أداء االقتصاد القومي  أعتمد البحثكما 

وهي جمموعة من املعايري واحملددات اليت يشري حتليلها إىل ما إذا كان أداء االقتصاد القومي جاذاب  
 من عدمه. الزراعي لالستثمار

وية املنشورة وغري املنشورة من مصادرها الرمسية اليت كما اعتمدت الدراسة يف إجراءها على البياانت الثان
، األمانة العامة لالقتصاد، اهليئة  ، جملس التخطيط العام مثل مصرف ليبيا املركزي دولة ليبيايعتد هبا يف 

الوطنية للمعلومات والتوثيق، هذا فضال  عن االستعانة بعدد من املراجع والدراسات والبحوث العلمية 
                وضوع البحث.ذات الصلة مب

 الدراسات السابقة
 سواء الدراسة هذه قة يف جمالبالسا الدراسات من جمموعة إىل انتوصل واالطالع البحث خالل من

 لتعرفا وذلك لغرض  اجلزء، هذا يف استعراضها سيتم واليت العريب الوطن أو ليبيا مستوى على كانت
 اليت والتوصيات جئالنتا من إليه انتهت ما وإىل الزراعي ستثماراال املؤشرات اليت تقيس كفاءة أهم على

 ومنها. الدراسة هذه اجتاهات حتديد  يف منها واالستفادة الدراسات تلك إليها اشارت
حيث هدفت مصر  يف الزراعي لالستثمار قياسي حتليل ( بعنوان2014،عبدالعزيزأوضحت دراسة )

 حجم اىل الزراعية االستثمارات نسبة وتقدير ، الكلية الزراعية االستثمارات هيكل حتليل اىل الدراسة
 على املؤثرة العوامل أهم على التعرف هبدف يقياس اقتصادي منوذج بناء مث ومن ، يالقوم االستثمار

 متوسط على املؤثرة العوامل اهم حتديد خالل من ذلك و يالزراع االستثمار من الفرد نصيب متوسط
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 حبجم التنبؤو ،  االستثمار و يالزراع واالستهالك ، يالزراع الدخل نم كل من الفرد نصيب
وقد توصلت الدراسة إىل عدة  (2015 – 2018) , الفرتة خالل مصر يف الزراعية االستثمارات

 وذلك فيه اهليكلي اخللل إلصالح وذلك الزراعي القطاع إىل االهتمام من مزيد توجيهتوصيات منها 
 مليزاناب العجز سد يف يساهم تصديري فائض توفري طريق عن الزراعية ستثماراتاال وفاعلية حجم زايدةل

 املزارعني تناسب فائدة أبسعار االجل والطويلة املتوسطة القروض توفريو  املصري الزراعي التجاري
 القدمية. مزارعهم وتطوير اكرب استثمارية مشروعات إبقامة املخاطرة على وتشجعهم

( دراسة بعنوان حتليل اقتصادي قياسي ألهم العوامل املؤثرة 2017،يوالورفل كما قام كل من )خريي
على قيمة الناتج الزراعي يف ليبيا حيث هدفت الدراسة إىل قياس أثر كل من العمالة والتكوين الرأمسايل 

( وقد توصلت إىل وجود عالقة 2012-1990الثابت يف الزراعة على الناتج الزراعي خالل الفرتة )
ة بني املتغريات املستقلة والناتج الزراعي وان العمالة الزراعية هي من أهم العوامل املؤثرة على اإلنتاج طردي

 الزراعي.
 البعد جانب من املستدامة التنمية حتقيق يفالزراعي  االستثمار دوربعنوان ( 2016، ويف دراسة )حدانة

 األثر ابجلزائر الزراعية تالالستثمار  أثرين ناكه أن سةاالدر  نتائجبينت  بسكرة والية حالة سةادر  البيئي
 األثر أما .تااالستثمار  حجم يف الزايدة نتيجة الوالية لشباب شغل مناصب خلق يف يتمثل االجيايب
الزراعة  عند املبيدات استعمال عند تيةااالحرت  ابلقواعد التقيد لعدم ا  ر ظن ابلبيئة ابملساس يتعلق السليب

 أنه إىل خلصت أهنا إال املستدامة التنمية مبادئ بتطبيق الدويل زامااللت من لتأكدا إىل.وأوصت الدراسة 
 .املعنية واحلكومات احمللية للسلطات ابلنسبة األداء يف وقصور ابلتعهدات الوفاء يف قصور هناك

مدة ( بعنوان حمددات االستثمار اخلاص للقطاع الزراعي يف العراق لل2017وبينت دراسة )أمحد ، محزه ،
 ومعدل الصرف سعر ومعدل االمجايل يلاحمل الناتج من كل اثر قياس اىل راسةالد فتد، ه 2014)-1990)

 بياانت ىلع العتماداب اخلاص ابالستثمار هوعالقت العام الكيهاالست واالنفاق التضخم ومعدل الفائدة سعر
 القطاع يف هوحمددات اخلاص الستثمارا بني االجل ويلةط تواتن ةعالق هناك ان النتائج بينتية و تمن سلسلة

بيا  يف لس االخرى تااملتغري  اثر كان بينما االستثمار، يف ا  اجيابي ريا  أتث االمجايل يلاحمل الناتج يؤثر كما عيراالز 
 راسةدال مده خالل والقصري الطويل نيلاالج بني هاأتثري  يف احملددات بعض تتلفاخ كما ، راعيالز  االستثمار

 توسيع ىلع يعمل والذي احلقيقي زراعيال االستثمار حنو االستثماري االنفاق هبتوجي دراسةال اوصت وقد
  .الزراعية البحوث يف االستثمار أمهها ولعل الزراعية االنتاجية الطاقة
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 وتنحصر العربيةالزراعي يف مجهورية مصر  االستثمار( التحليلية لكفاءة 2012كما أوضحت دراسة )أمحد،
 له كان مما الكلية االستثمارات من القطاع هذا نصيب تدين من املصرية الزراعة تواجهه فيما ةالدراس مشكلة

 التعرف الدراسة استهدفت فقد وهلذا ، اإلمجايل احمللي الناتج يف الزراعي القطاع مسامهة نسبة على سليب أثر
 االقتصادية املؤشرات راسةود ((1995-2010 الفرتة خالل مصر يف الزراعي لالستثمار الراهن الوضع على

 ولقد ، كالين منوذج ابستخدام الزراعي االستثمار دالة وتقدير مصر، يف الزراعي االستثمار كفاءة لقياس
 واخلاص العام بشقيهما الزراعي احمللي  والناتج اإلمجايل احمللي الناتج أن أمهها من نتائج لعدة الدراسة توصلت

 ولقد متزايدا   عاما   اجتاها   اأختذ قد واخلاص العام بشقيه القومي االستثمار أن أتضح متزايدا   عاما   جتاها  ا اختذا قد
 الزراعية االقتصادية املوارد كفاءة لرفع الزراعية التنمية بربامج الهتمامت منها اتوصيا عدة إىل الدراسة توصلت

 من الزراعي االستثمار تشجيع على عملالو ، االقتصادية التنمية عجلة لدفع الالتم اإلنتاج تايدة إىل يؤدى مما
 ، الزراعية املشروعات يف االستثمار على املستثمرين لتشجيع الضرائب وختفيض الفائدة سعر خفض خالل
 . الزراعي للقطاع املوجهة االستثمارات حجم لزايدة توسعية نقدية سياسة إتباع على العمل

 النتائج واملناقشة:
 1990-2011.إلمجايل والناتج احمللي الزراعي يف ليبيا خالل الفرتة اوال : تطور الناتج احمللي ا

بلـغ أدنـاه  (1990-2011خالل الفرتة ) ي يف ليبيالزراعأن النــاتج احمللــي ا (1يتضح من اجلدول التايل رقم )
 (2543.6)بنحــو  (2010)، بينمـا بلــغ أقــصاه فـي عــام  مليون دينار 640.2))بنحـو  (1991)فـي عـام 

بلغ حنو  مليون دينار ومبعدل منو سنوي  (1390.3)ومبتوسط حسايب لنفس الفرتة بلغ حوايل دينار مليون
من بياانت اجلدول رقم  1990-2010 )خالل الفرتة ) فـي حـني بلـغ النـاتج احمللـي اإلمجـايل،  %((4.2

بنحــو (  (2008فــي عــام  اهبلــغ أقــصو  ، مليون دينار10865) )بنحــو  1995أدنــاه فــي عــام   2))
 مليون دينار.37745.6) ومبتوسط حسايب لنفس الفرتة بلغ حوايل )( مليون دينار 102748.7)

بلغت  1990-2011))( أن أعلى قيمة لالستثمار الزراعي خالل الفرتة 1كما تبني من نفس اجلدول رقم )
 1995))مليون دينار سنة  (6.1)غت القيمة األدىن حنو بينما بل 2005))مليون دينار سنة  ((449.6حنو 

، وأشار اجلدول رقم ( %2.1)مليون دينار ومبعدل منو سنوي بلغ حنو  (184.5)ومبتوسط حسايب بلغ حوايل 
مليون  (5028.4)أن أقصى قيمة لالستثمارات الكلية بلغت حنو  1990-2010))( خالل الفرتة 2)

ومبتوسط حسايب بلغ (1995) مليون دينار عام  (1277.8)مة بلغت حنو وأن أدىن قي (2005)دينار عام 
( (2000ألف عامل سنة  232))عدد للعمالة الزراعية  مليون دينار . يف حني بلغ اعلى (2793.1)حنو 

  خالل
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لناتج احمللي الزراعي واالستثمار الزراعي ابلقيم احلقيقية ابملليون دينار والعمالة الزراعية ( يوضح ا1جدول رقم)
 ( .(1990-2011خالل الفرتة 

 الناتج احمللي السنة
 1الزراعي

االستثمار 
 2الزراعي

 التغري يف
الناتج 
 3 الزراعي

التغري يف 
 االستثمار

 4راعيالز 

العمالة 
 الزراعية
ابأللف 

 5عامل

معدل 
االستثمار  

1/2 

العائد على 
 االستثمار

2/1 

مضاعف 
 االستثمار

4/3 

معامل 
 التكثيف
5/2 

1990 781.4 352.4 - - 189.00 0.45 2.22 - 1.86 
1991 640.2 341.8 -141.2 -10.6 190.00 0.53 1.87 13.3 1.80 
1992 833.6 38.6 193.4 -303.2 196.00 0.05 21.60 -0.6 0.20 
1993 871.8 239.7 38.2 201.1 201.00 0.27 3.64 0.2 1.19 
1994 920.9 15.6 49.1 -224.1 206.00 0.02 59.03 -0.2 0.08 
1995 958.3 6.1 37.4 -9.5 213.00 0.01 157.10 -3.9 0.03 
1996 1093.1 58.4 134.8 52.3 219.00 0.05 18.72 2.6 0.27 
1997 1248.3 171.1 155.2 112.7 219.00 0.14 7.30 1.4 0.78 
1998 1324.1 58.4 75.8 -112.7 225.00 0.04 22.67 -0.7 0.26 
1999 1353.8 50.0 29.7 -8.4 231.00 0.04 27.08 -3.5 0.22 
2000 1439.7 141.2 141.2 91.2 232.00 0.10 10.20 1.5 0.61 
2001 1551.8 167.0 167.0 25.8 103.00 0.11 9.29 6.5 1.62 
2002 1621.2 200.2 200.2 33.2 101.00 0.12 8.10 6.0 1.98 
2003 1672.7 150.2 150.2 -50.0 97.00 0.09 11.14 -3.0 1.55 
2004 1622.1 331.3 331.3 181.1 94.00 0.20 4.90 1.8 3.52 
2005 1724.4 449.6 449.6 118.3 91.00 0.26 3.84 3.8 4.94 
2006 1830.3 200.1 200.1 -249.5 89.00 0.11 9.15 -0.8 2.25 
2007 1973.5 350.5 350.5 150.4 87.00 0.18 5.63 2.3 4.03 
2008 1916.4 231.0 231.0 -119.5 87.00 0.12 8.30 -1.9 2.66 
2009 1821.1 233.5 233.5 2.5 84.82 0.13 7.80 93.4 2.75 
2010 2543.6 131.30 131.30 102.2- 82.85 0.05 19.37 1.3 1.58 
2011 844.3 139.93 139.93 8.63 80.93 0.17 6.03 16.2 1.73 
 35.91 135.7 424.98 3.24 3318.6 - - 4057.93 30586.6 االمجايل
 1.63 6.5 19.3 0.15 151 - - 184.5 1390.3 املتوسط
معدل 
النمو 

 %4.2 السنوي  

2.1% - - 

-5.2% 

- 

- 

- - 
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 املصدر:
 النشرة االقتصادية ملصرف ليبيا املركزي أعداد خمتلفة. -1
 الكتاب اإلحصائي السنوي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، أعداد خمتلفة. -2
عد عريف فضل هللا ، دراسة قياسية لدور العمالة الزراعية يف تنمية القطاع الزراعي يف ليبيا خالل س -3

 .28-29، ص 2016، جملة آفاق االقتصادية ، العدد الرابع ،    2011-1981 الفرتة 
 (2007 -(1970، االستثمار الزراعي يف ليبيا خالل الفرتة  يد الديالو محجنمي إبراهيم أ -4

انيات واملعوقات ، رسالة املاجستري ، كلية الزراعة ، قسم االقتصاد الزراعي ، جامعة الفاتح ، اإلمك
2009 .   

( ألف عامل (80.93، وان أدىن قيمة بلغت  1)املدونة ابجلدول رقم )(1990-2011)  الفرتة 
 ( .-(%5.2ومبعدل منو سنوي بلغ  عامل151 )ومبتوسط سنوي هلذه الفرتة بلغ ) 2011)سنة )

 : (1990-2011)اثنياً: مقاييس كفاءة االستثمار الزراعي خالل الفرتة 
مبا أن االستثمار الزراعي هو عبارة عن إضافات طاقات إنتاجية جديدة إىل الطاقات االنتاجية املوجودة 

س  االستثمار الزراعي من كفاءة ، لذا مت قيا هابلقطاع الزراعي وتتوقف هذه االضافة على مدى ما حيقق
( وذلك من خالل بعض املقاييس (1990-2011كفاءة االستثمار الزراعي يف ليبيا خالل الفرتة 

 .) 240،ص 2017فياضاالقتصادية ومنها)
 :  االستثمارمعدل  -1

 ستثماراهلامة وحيسب بقسمة اال االقتصاديةالقرارات  واختاذ االستثماراتيوضح معيار كفاءة توتيع 
 ستثمار الالتم إلنتاج وحدة واحدة من الناتج يفوهو يوضح حجم اال لزراعيى اعلى الناتج احملل الزراعي
 ستثماراال خنفاض قيمة هذا املعيار عن الواحد الصحيح توضح وجود كفاءة يفا، و  الزراعةقطاع 
، ومن خالل  يعلى الناتج الزراع يستثمار الزراعبقسمة اال االستثماروقد مت حساب معدل  الزراعي

استخدمنا هذا املعيار (2011-(1990( خالل الفرتة 1جلدول رقم )املوضحة اب حثبياانت الب
سنة  (0.53)حنو اقصاه بلغ معدل االستثمار حيث تبني أن  يستثمار الزراعلقياس معدل اال

، 0.15 ) ) بلغ حنو ومبتوسط حسايب 1995 سنة  (0.01)األدىن بلغ حنو و أن احلد( 1991)
من اجلدول  الحظنافإننا لذا خنفاض معدله عن الواحد الصحيح امن  كفاءته ومبا ان هذا املقياس تقاس

 خالل فرتة الدراسة.  يستثمار الزراعاال ( أن هناك كفاءة يف1رقم )السابق 
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 :االستثمار العائد على 2-
قتصادية اهلامة وهو ختاذ القرارات االاستثمار و كفاءة توتيع اال ستثماراالالعائد على يوضح معيار 

وبذلك فهو ميثل معكوس معدل  الزراعي ستثمارعلى اال لزراعيساوى حاصل قسمة الناتج احمللى اي
رتفاع  قيمة اقطاع معني ، و  ستثمار يفضح قيمة الناتج املتولد من وحدة واحدة من االو ستثمار وياال

رقم  السابقاجلدول ستثمار . حيث تبني من اال هذا املعيار عن الواحد الصحيح توضح وجود كفاءة يف
سنة  (157.10)و أن احلد األقصى هلذا املعدل بلغ حن (1990-2011) رة ـــ( خالل الفت1)

ته من ءومبا ان هذا املقياس تقاس كفا (1991)سنة (1.87)  وأن احلد األدىن بلغ حنو  (1995)
 يف ( أن هناك كفاءة1رقم ) السابق رتفاع معدله عن الواحد الصحيح فإننا نالحظ من اجلدولا

مرت خالل هذه  فرتة احلصار اليت بسبب أثر ةمتذبذبخالل فرتة الدراسة ولكنها  يستثمار الزراعاال
 الفرتة من الدراسة  . 

  :  االستثمارمضاعف  -3
ثمار ، وهو يوضح تساال الدخل الناشئة عن تايدة مبدئية يف ستثمار أبنه الزايدة الناشئة يفمضاعف اال

قطاع  بوحدة واحدة يف الزراعي ستثماراملتولد من تغري اال احمللي الزراعي ناتجقيمة ال مقدار التغري يف
  الزراعة

ستثمار ، حيث تبني من اال قيمة هذا املعيار عن الواحد الصحيح توضح وجود كفاءة يف  رتفاعا، و 
 ويف هذه السنة ثبتت(2009) سنة 93.4) )( أن أقصى قيمة هلذا املؤشر بلغت حنو 1اجلدول رقم )

سنة  (0.8-)بلغ املؤشر أدانها حنو و  صحة الفرض الثاين الرتفاع قيمتها عن الواحد الصحيح ،
كفاءة هذا املؤشر   جند أن هناك تذبذب يف ناولكن ، وهذا يدل على أن املؤشر ذو كفاءة( ، (2006

وكذلك وجود إشارات سالبة فهذا يعين أن الناتج يف السنة احملسوبة كان أقل  فرتة من فرتات الدراسة يف
من الناتج احمللي يف السنة السابقة هلا مع تايدة االستثمار يف السنة احملسوبة عن السنة السابقة هلا أو أن 

تج احمللي يف االستثمار يف السنة احملسوبة كان أقل من االستثمار يف السنة السابقة هلا مع تايدة النا
ل قتصادية والسياسية خالألثر التغريات االهذا التناقص  يرجع  والسنة احملسوبة عن السنة السابقة هلا

 .الدراسة فرتة
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 معامل التكثيف الرأمسايل : -4
 ويتم ، الزراعة قطاع يف العمال وعدد الزراعي االستثمار بني النسبة إىل الرأمسايل التكثيف معامل يشري

 قيمة  ارتفاع أن من خالل قسمة إمجايل االستثمار الزراعي على عدد العمالة الزراعية حيث حسابه
 مكثف نشاط القطاع هذا أن على يدل ما قطاع يف الصحيح الواحد عن الرأمسايل التكثيف معامل
 التكثيف معامل أن 1)) رقم اجلدول بياانت وتوضح ، وهذا ما يثبت صحة الفرض الثاين املال لرأس

 بلغ بينما ، (0.03 ) بنحو (1995 )  عام يف أدانه بلغ قد اإلمجايل الزراعي القطاع يف لرأمسايلا
 1990-2011)خالل الفرتة )  (1.63)حنو بلغ مبتوسطو  (4.94) بنحو (2005) عام يف أقصاه

ار إليها خالل فرتة الدراسة املش التكثيف الرأمسايل معامل أن  1)أيضا  من اجلدول السابق رقم ) ويتضح
كان أقل من الواحد الصحيح يف األعوام 

 الزراعي القطاع يعين مما ((2000,1999,1998,1997,1996,1995,1994,1992
وهذه الفرتة هي فرتة احلصار اليت فرضته الوالايت املتحدة األمريكية على  املال لرأس مكثف غري نشاط

 الدولة الليبية أما ابقي 
 . 1990-2011خالل الفرتة  يستثمار الزراعالتوطن أحد مؤشرات كفاءة اال ( حساب  معامل2اجلدول رقم )

 القيم ابملليون دينار 
 االستثمارات  لكافة السنة

 القطاعات
 الناتج احمللى

 اإلمجايل
 نسبة قطاع الزراعة
 1من االستثمارات 

 

 احمللي نسبة الناتج
 يالزراع

 من الناتج احمللى
 2 االمجايل

 معامل التوطن
1/2 

1990 1836.7 12539.8 19.2 6.2 3.1 
1991 1496.8 12214.5 22.8 5.2 4.4 
1992 1333.1 11606.4 2.9 7.2 0.4 
1993 1849.6 11423.7 13.0 7.6 1.7 
1994 1804.7 11027.3 0.9 8.4 0.1 
1995 1277.8 10865.0 0.5 8.8 0.1 
1996 1668.1 11986.3 3.5 9.1 0.4 
1997 1659.6 13596.6 10.3 9.2 1.1 
1998 1326.3 11975.9 4.4 11.1 0.4 
1999 1434.2 13142.1 3.5 10.3 0.3 
2000 2281.2 17775.4 6.2 8.1 0.8 
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 االستثمارات  لكافة السنة
 القطاعات

 الناتج احمللى
 اإلمجايل

 نسبة قطاع الزراعة
 1من االستثمارات 

 

 احمللي نسبة الناتج
 يالزراع

 من الناتج احمللى
 2 االمجايل

 معامل التوطن
1/2 

2001 2406.0 20726.9 6.9 7.5 0.9 
2002 4302.3 29668.8 4.7 5.5 0.9 
2003 4051.9 45451.0 3.7 3.7 1.0 
2004 5028.4 60662.6 6.6 2.7 2.5 
2005 4562.2 81335.0 9.9 2.1 4.7 
2006 4032.4 92157.4 5.0 2.0 2.5 
2007 3862.1 94756.2 9.1 2.1 4.4 
2008 3866.6 102748.7 6.0 1.9 3.2 
2009 3942.6 74988.0 5.9 2.4 2.4 
2010 4632.8 52009.9 2.8 4.9 0.6 
 35.7 - - 792657.5 58655.4 اجملموع

 1.7 - - 37745.6 2793.1 املتوسط
 صدر:امل
إدارة  .جتماعية قتصادية واالاملؤشرات اال .من جملس التخطيط العام  العمود األول والثاين -

 اخلطط والربامج ، طرابلس ، ليبيا ، أعدد خمتلفة .
 .(1،2األعمدة األخرى مجعت وحسبت من اجلدول رقم ) -

 ذلك أن القطاع الزراعي الفرتة فنجد فيها أن معامل التكثيف الرأمسايل أكرب من الواحد الصحيح ويعين
نشاط مكثف لرأس املال وهذه الفرتة هي الفرتة اليت مت فيها رفع احلصار عن الدولة الليبية وفيها قامت 

 الدولة بضخ رؤوس اموال للقطاع الزراعي لزايدة الناتج الزراعي وبذلك حتقق التنمية الزراعية . 
 معامل التوطن  -5

املختلفة ويتم  يقتصاد القومستثمارات بني قطاعات االفاءة توتيع االقياس ك يستخدم معامل التوطن يف
بقسمة نسبة االستثمار الزراعي من االستثمار الكلي على نسبة الناتج احمللي  حساب معامل التوطن

توليد الناتج احمللى  ويوضح معامل التوطن مدى مسامهة كل قطاع يفالزراعي من الناتج احمللي االمجايل ،
خنفاض قيمة معيار معامل التوطن عن واحد صحيح يوضح استثمارات هذا القطاع ، و وفقا  ال اإلمجايل

 ستثمارات املوجهة لذلك القطاع وهذا يوضح وجود كفاءة يفأن الناتج احمللى يفوق حجم اال
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التوطن أكرب من الواحد الصحيح فإن ذلك يكون دليل على أن  ت  بينما إذا كان معاملاستثمار اال
اوتت قيمة الناتج احمللى لذلك القطاع وهذا يعكس عدم جتستثمارات القطاع قد حصل على هذا ا

وعدم حتقيق التنمية ابلقدر  يستثمار الزراعستثمارات الكلية وبذلك عدم كفاءة االاال وجود كفاءة يف
ة ( أن أقصى قيم2رقم ) السابق . حيث تبني من اجلدول وهذا ال يثبت صحة الفرض األول املطلوب

على كافة  2004سنة  وذلك راجع لفك فرتة احلصار هنائيا  يف 2005))سنة  ((4.7هلذا املؤشر 
، وأن  مجايلاوتت قيمة الناتج احمللى االجتستثمارات الكلية فيها قيمة اال قتصادية واليتالقطاعات اال

ل اخنفاض وبني اجلدو   (1995)، وسنة  1994))سنة (  (0.1أدىن قيمة هلذا املؤشر بلغت حنو 
هذا املقياس يف سنوات من سنوات الدراسة وهو راجع لفرتة احلصار ولذلك قلت كفاءة االستثمار يف 

 القطاع املراد قياس كفاءته .
-2011))اثلثاً: تقدير العالقة بني االستثمار الزراعي والناتج  احمللي الزراعي خالل الفرتة 

1990. 
بسيط من خالل طريقة املربعات الصغرى يتضح من خالل معادلة االحندار اخلطي ال

( ، واليت يتم عن طريقها تقدير العالقة بني املتغريين الرئيسيني يف حبثنا وتبني 77،ص1994)الشورجبي،
 أن أفضل الصيغ الرايضية هي الصيغة نصف اللوغاريتمية يف املتغري املستقل وهي كالتايل:

Y=647.6 + 153.1lnX…….(1) 
1.373)    (1.611)**   ) 

R2=12                  F=2.6                  N=21 
 حيث أن :

Y. املتغري التابع وهو يوضح قيم الناتج احمللي الزراعي ابملليون دينار = 
lnX. املتغري املستقل وهو يوضح قيم اللوغاريتم الطبيعي االستثمار الزراعي ابملليون دينار = 
  R2التابع. املتغري يف احلاصل يف التغري لمسامهة املتغري املستق بةنس الذى يوضح التحديد، : معامل 
: N سنوات .ال عدد 
: F املقدرة االحندار معادلة معنوية اختبار .  

  . احملسوبة)  t (قيم  متثل األقواس بني األرقام
 (.(0.01* مستوى املعنوية عند 
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لعدم معنوية املعادالت األخرى ألن الفرتة  ( اليت مت اختيارها هي األفضل1لقد تبني من املعادلة رقم )
الزمنية املشار إليها قيمها متذبذبة ما بني الزايدة والنقصان ألهنا مرت على تغريات اقتصادية وسياسية 

 )( تبني معنوية املتغري املستقل عند املستوى 1قللت من كفاءة االستثمار الزراعي ومن املعادلة رقم )
( وهذا يدل على أن العالقة اإلحصائية Fوذج ككل املتمثلة يف قيمة)النم عدم معنوية، و (0.05

أن الزايدة يف املتغري املستقل وهو االستثمار  ضعيفة بني املتغري املستقل واملتغري التابع واوضحت املعادلة 
عيف الزراعي سوف تؤدي إىل تايدة يف املتغري التابع وهو الناتج احمللي الزراعي مبعدل متزايد وبقدر ض

 وقيمة الثابت وهذا يقلل من التنمية الزراعية.  bوذلك من خالل قيمة 
 اثلثا: قياس العالقة بني الناتج احمللي الزراعي ومقاييس كفاءة االستثمار الزراعي :

مبا أن القطاع الزراعي يعمل على توفري االحتياجات الغذائية والكسائية الالتمة لإلنسان ، ابإلضافة إىل 
م يف توفري املدخالت االنتاجية الالتمة لقيام الصناعات املختلفة فضال  عن مسامهته يف توفري دوره اهلا

العمالت األجنبية الالتمة لعملية التنمية ومن مث يعترب أكثر القطاعات أمهية يف االقتصاد القومي ، وال 
ستثمارات لذا قام ميكن للقطاع الزراعي أن يقوم بدوره يف التنمية بدون توفر قدر مناسب من اال

 الباحث بتقدير العالقة بني بعض مقاييس االستثمار الزراعي وبني الناتج الزراعي.
االحندار املتعدد ابستعمال طريقة املربعات الصغرى عن طريق معادلة هذه العالقة  تقدير مت حيث 
(OLSيف صورهت ) رقم  دولابجل وضحةامل انتياالب حسب املؤثرةاملتغريات  أهم لدراسة اخلطية وذلكا
 هلا يةاخلط لةعادابمل مستقلة متغريات أربع أن هناك اتضح وقد،  (1990-2010)خالل الفرتة  (1)

 :التالية  (2) رقم ابملعادلة موضح هوناتج الزراعي كما ال على أتثري
Y=1439.3 _ 2387.2X1- 3.4X2 + 302.3X3 - 57.7X4 ……..(2) 

(9.418)*  (-2.613)**  (-1.480)**  (2.700)**   (0.433) 
R2=0.71             F=9.8              N=21 

 حيث إن : 
Y . املتغري التابع الناتج احمللي الزراعي = 

X1.املتغري املستقل معدل االستثمار = 
X2 .املتغري املستقل العائد على االستثمار= 
X3. املتغري املستقل معامل التكثيف الرأمسايل= 
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X4ملستقل معامل التوطن .=املتغري ا 
  R2املتغري يف احلاصل يف التغري مسامهة املتغريات املستقلة نسبة الذى يوضح التحديد، : معامل 
 التابع.

: N سنوات .ال عدد 
: F املقدرة االحندار معادلة معنوية اختبار .  

  . احملسوبة)  t (قيم  متثل األقواس بني األرقام
 . ((0.01عند مستوى   الداللة املعنوية مستوى *

 .( (0.05عند مستوى املعنويةالداللة  مستوى **
يتهما معنو  ثبتت املتغريات ثالث من أن اخلطية عادلةامل من عليها احلصول أمكن اليت النتائج تينب

العائد ( ، و x1) معدل االستثمار،ومها  (t) ( ، استنادا  إىل قيم0.05إحصائيا  عند مستوى معنوية )
ت معنويته بثتأما ابلنسبة ملعامل التوطن مل ( ، x3) ومعامل التكثيف الرأمسايل( ، x2) مارعلى االستث

( ، يعين 0.71( بلغت حنو )R2( . كما تبني أن قيمة معامل التحديد )tإحصائيا  استنادا  إىل قيم )
املستقلة  اتاملتغري ترجع إىل التغري يف  ناتج الزراعي%( من التغريات احلادثة يف ال(71ذلك أن حنو 

%( ترجع إىل التغري يف العوامل األخرى اليت مل يتضمنها (29املوجودة ابلنموذج، بينما النسبة الباقية 
العائد على االستثمار ، ، و معدل االستثمارالنموذج ، وميكن مالحظة أن املتغريات املستقلة وهي 

راجع ألن كلما اخنفض ، وهذا الزراعي الناتج احمللي مع  عكسيةترتبط  مجيعا  بعالقة ومعامل التوطن 
معدل االستثمار ، معامل التوطن عن الواحد الصحيح  كلما تادت كفاءة االستثمار وبذلك يزداد 
الناتج الزراعي ، بينما العائد على االستثمار يرتبط بعالقة عكسية مع الناتج الزراعي وهذا يقلل من  

 الناتج الزراعي .كفاءة االستثمار وكذلك تقلل من الزايدة يف 
أما ابلنسبة ملعامل التكثيف فريتبط بعالقة طردية مع الناتج الزراعي ألنه ابرتفاع هذا املعامل عن الواحد 
الصحيح يعين كثافة استخدام راس املال وبذلك تنتج عن تايدته تايدة يف الناتج الزراعي وهذا ما يثبت 

 صحة الفرض الثاين . 
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 التوصيات:
للمستثمرين الزراعيني واليت تتميز منتجاهتم مبيزة نسبية وتنافسية وذلك عن طريق  تشجيع ليبيا  1-

  .توفري املناخ االستثماري املناسب وعوامل اإلنتاج الضرورية ابألسعار املناسبة
العمل على إتالة املعوقات واملشاكل اليت حتد من تايدة االستثمار الزراعي يف ليبيا حيث أوضح 2-

 كفاءة االستثمار يف القطاع الزراعي .البحث ارتفاع  
على  االعتماد التقليل من على تساعد بدائل اسرتاتيجية وإجياد مصادر الدخل تنويع من البد3-

االقتصادية كالقطاع  القطاعات تنمية البدائل هذه األسعار ومن يف تقلبات من وما يصاحبه النفط،
 الزراعي 

قطاع الزراعة حىت يتمكن من حتقيق أعلي كفاءة ممكنة من تايدة مقدار االستثمارات املوجهة ل 4-
 استغالل املوارد املتاحة. 

إعادة النظر يف و  بشروط ميسرة ملا هلا من دور فعال يف التنمية الزراعية القروض الزراعية توفري -6
املمنوحة من املصرف الزراعي كانت  القروض الزراعيةمعظم لزراعي حيث تبني أن سياسة اإلقراض ا

قصرية اآلجل اليت توفر فرص عمل   القروض الزراعيةموجهه للقروض الزراعية طويلة اآلجل، يف حني أن 
سرعة دوراهنا وسرعة اسرتداد وذلك ل كثرية وسريعة ومن مث تساعد يف احلد من مشكلة البطالة الزراعية

 .رأمساهلا ولدخوهلا يف كثري من املشروعات الصغرية 
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Economic study of some indicators of agricultural investment 
efficiency and its impact on agricultural output in Libya during 
the period 1990-2011 
Rabiaa khaled 
Agicultural   Economics. Omar Mukhtar .University 
Abstract 
This search seeks to study the most important factors which 
affect  on trends of agricultural investment in Libya by measuring 
some indicators of efficiency of agricultural investment, 
including investment rate, return on investment, investment 
multiplier, and intensification coefficient during the period 
(1990-2011), where the results showed that the efficiency of 
agricultural investment through some values of measures, 
whereat  the average investment rate, the return on investment 
and the investment multiplier were respectively (0.15, 19.3, 6.5), 
and the intensification coefficient was (1.63).  Also, the 
investment rate is less than one correct, and other measures are 
bigger than one true Indications of the efficiency of investment 
in the agricultural sector. Moreover, the average coefficient is 
(1.7) greater than one true which evidence that this sector 
exceeded the investment value of GDP in this sector, and this 
reflects the lack of efficiency in the total investment. Therefore, 
the efficiency of agricultural investment is not achieved 
Development, as indicated by the half-logarithmic regression 
equation that the increase in agricultural investment will lead to 
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an increase in agricultural GDP at a decreasing rate. As a result, 
this shows that the whole period has undergone economic and 
political changes that reduced the efficiency of agricultural 
investment. The essential recommendations of this research are 
working to remove obstacles and problems that limit the increase 
of agricultural investment in Libya, by using diversify sources of 
income and find alternative strategies which help reducing 
dependence on oil and the accompanying fluctuations in prices. 
Keywords: agricultural investment, agricultural output, 
indicator’s efficiency of agricultural investment. 

 


