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  امللخص والتوصيات

  
 إطار يف إجراءات الزراعة املصرية على جمموعة يف عملية اإلصالح اإلقتصادى اشتملت  

 والتسويق لعدة حماصيل كانت موضع تسعري األسعار حترير يف، متثلت كلياهليبرنامج التكيف 
 يف التحريرية اإلجراءات الشامية، مث توالت بعد ذلك والذرة القمح حمصويلوتسويق اجبارى، ومنها 

  .الزراعي اإلنتاج الدعم على مستلزمات وإلغاء، األرز مشلت حترير زراعة واليتبداية التسعينيات، 
يف أنه علي الرغم من تعدد الدراسات املعنية بآثار السياسات  دراسةر مشكلة الحنصولقد ا  

االقتصادية والزراعية املختلفة، إال أن تلك الدراسات افتقرت إيل التكامل فيما بينها، باإلضافة للتباين 
عدم يل مما أدي إ. الكبري يف تقسيم فترات ومراحل اإلصالح االقتصادي، اليت ترتكز عليها كل دراسة

 على االقتصادي اإلصالح لتطبيق سياسات املصاحبة االقتصاديةثر التغريات أل وضوح الصورة الكاملة
  بصفة خاصة، واليت ترتكز عليها مبحاصيل احلبوبالزراعية بصفة عامة، واملتعلقة منهاالسياسات 

 متكن من اليت ةاالمسي احلماية مدى توافر للتعرف علي الدراسة كأهم احملاصيل اإلستراتيجية،
  . العاملي السوق يف التنافسية ميكن معها توافر الفرص اليت النسبية امليزة ومدى ، اإلنتاجيف االستمرار
 منذ عام االقتصادي اإلصالح الوقوف على أثر تطبيق سياسات الدراسةستهدف لذا ا  
 من فترة ةوبداي، ١٩٩٢، وما صاحبه من إجراءات حترريه على مراحل جزئية حىت عام ١٩٨٧

 الزراعية املختلفة وثيقة الصلة بالسياسات ةقتصاديال على املتغريات ا١٩٩٣التحرر الكلى منذ عام 
 مصر من حيث ظروف يف الصيفي، واألرز الصيفي الشامي الذرة إنتاج حماصيل القمح، يفاملتبعة 
ل ظ يف البديلةللسياسات  احملتمل األثر ومقومات امليزة النسبية لتلك احملاصيل، و االمسية احلماية
  .، وأثر ذلك علي إنتاج وجتارة تلك احملاصيل يف السوق العاملياملنافسة
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 هالو صفي التحليل اإلقتصادى من الناحيتني يف اإلستقرائيه الطريقة على االعتمادمت وقد   
 Policy Analysis(PAM) ،السياسةوالكميه، ولقد قامت الدراسة حبساب مصفوفة حتليل 

Matrix ولقد مت احلصول . احمللية وتكلفة املوارد والفعالة اإلمسيه احلماية هبدف حساب معامالت
 سواء املنشورة أوغري املنشورة باجلهات املختلفة من مصادرها الالزمةعلى البيانات اإلحصائية 

 عةالزرا بوزارة الزراعي لالقتصادواملؤسسات الرمسية احلكومية، مثل بيانات اإلدارة املركزية 
 الفترة خالل األهلي للتعبئة العامة واإلحصاء، ونشرات البنك املركزي، واجلهاز األراضي واستصالح

)٢٠٠٢-١٩٨٧.(  

 فترة إنصول القمح، حملتحليل مصفوفة السياسة بالنسبة باخلاصة أوضحت نتائج الدراسة و  
 اإلصالحت فترة  شهدت سياسة محائية لصاحل املستهلك، بينما شهداجلزئي االقتصادي اإلصالح
 وجود ميزه أيضا الكلى سياسة محائية لصاحل املنتج على حساب املستهلك، كما تبني االقتصادي

اليت متثل فترة ما قبل ) ١٩٨٦-١٩٧٤( ومبقارنة الفترة . الدراسةفتريت القمح خالل إنتاج يفنسبيه 
الح االقتصادي اجلزئي واليت متثل فترة اإلص) ٢٠٠١- ١٩٨٧(تطبيق اإلصالح االقتصادي، بالفترة 

. والكلي معا، وذلك من واقع النتائج املتحصل عليها من بعض الدراسات السابقة املعنية هبذا اجملال
تبني تزايد معامل احلماية األمسي والفعال خالل فترة اإلصالح االقتصادي مبعدل ازدياد يقدر بنحو 

مبا انعكس أثره علي .  االقتصاديعلي الترتيب باملقارنة بفترة ما قبل اإلصالح% ٦٥، %١١٩
، %٦٣تشجيع وزيادة كل من املساحة املرترعة من حمصول القمح، واإلنتاجية الفدانية منه بنحو 

باملقارنة بفترة ما % ١٥٥علي الترتيب، وهو ما أدي بدوره إيل زيادة إنتاج احملصول بنحو % ٥٥
  قبل اإلصالح االقتصادي

، وجود سياسة محائية للمستهلك، ووجود الصيفي الشامي الذرة نتائج حمصول أوضحتكما  
 اإلصالح، بينما شهدت فترة اجلزئي االقتصادي اإلصالح حمليا خالل فترة إنتاجه يفميزه نسبيه 
 يف الكلى سياسة محائية لصاحل املنتج على حساب املستهلك، وعدم وجود ميزه نسبيه االقتصادي

 اليت متثل فترة ما قبل تطبيق اإلصالح االقتصادي، بالفترة )١٩٨٦- ١٩٧٤( ومبقارنة الفترة .إنتاجه
واليت متثل فترة اإلصالح االقتصادي اجلزئي والكلي معا، وذلك من واقع النتائج ) ٢٠٠١-١٩٨٧(

تبني تزايد معامل احلماية األمسي . املتحصل عليها من بعض الدراسات السابقة املعنية هبذا اجملال
لكل منهما باملقارنة بفترة % ٢٩ح االقتصادي، مبعدل ازدياد يقدر بنحو والفعال خالل فترة اإلصال
حيث يالحظ أنه ينخفض بفرق واضح عن نظرية يف حمصول القمح، . ما قبل اإلصالح االقتصادي

لذا تأثر معدل ازدياد كل من املساحة املرترعة من حمصول الذرة الشامية، واإلنتاجية الفدانية منه 



علي الترتيب باملقارنة بفترة ما قبل اإلصالح االقتصادي، وهو ما % ١٩، %٢٠والذي يقدر بنحو 
  .  باملقارنة بفترة ما قبل اإلصالح االقتصادي% ٧٤أدي بدوره إيل زيادة إنتاج احملصول بنحو 

 شهدت اجلزئي االقتصادي اإلصالح فترة إن، الصيفي األرز نتائج حمصول أوضحتوأخريا  
 الكلى سياسة محائية االقتصادي اإلصالححل املستهلك، بينما شهدت فترة وجود سياسة محائية لصا

  خالل فتريتالصيفي األرز إنتاج يفلصاحل املنتج على حساب املستهلك، كما تبني وجود ميزه نسبيه 
اليت متثل فترة ما قبل تطبيق اإلصالح االقتصادي، بالفترة ) ١٩٨٦-١٩٧٤( ومبقارنة الفترة .الدراسة

واليت متثل فترة اإلصالح االقتصادي اجلزئي والكلي معا، وذلك من واقع النتائج ) ٢٠٠١-١٩٨٧(
تبني تزايد معامل احلماية األمسي . املتحصل عليها من بعض الدراسات السابقة املعنية هبذا اجملال

علي الترتيب % ٧٧، %٧٣والفعال خالل فترة اإلصالح االقتصادي، مبعدل ازدياد يقدر بنحو 
وبلغ معدل ازدياد كل من املساحة املرترعة من حمصول . رنة بفترة ما قبل اإلصالح االقتصاديباملقا

علي الترتيب باملقارنة بفترة ما قبل اإلصالح % ٤٠، %١٥األرز، واإلنتاجية الفدانية منه حنو 
اإلصالح باملقارنة بفترة ما قبل % ٦٧االقتصادي، وهو ما أدي بدوره إيل زيادة إنتاج احملصول بنحو 

  االقتصادي
حيث يتضح بصفة عامة جناح السياسات السعرية يف دعم وتشجيع إنتاج كل من حمصول القمح 
والذرة الشامية للنهوض بنسبة االكتفاء الذايت منهما، وكذا بالنسبة حملصول األرز كأهم احملاصيل 

 هو األكثر وضوحا، ويعترب مردود تلك السياسات علي حمصول القمح. التصديرية بعد حمصول القطن
باملقارنة ) ٢٠٠١-١٩٨٧(خالل الفترة % ١٥٥حيث انعكس ذلك علي زيادة إنتاج احملصول بنحو 

  .بفترة ما قبل اإلصالح االقتصادي
، حىت يتسىن الدراسةتوصى الدراسة بالعمل على زيادة القيمة املضافة حملاصيل احلبوب موضع لذا 

 احملسنة ذات التقاوي باستخدام الفدانية، اإلنتاجيةزيادة  النسبية هلا وذلك عن طريق امليزةرفع 
 اجلودة ميكن عايل إنتاج حىت ميكن احلصول على ، ونقل التكنولوجيا الزراعية احلديثة،اإلنتاجية العالية
 تقليل االعتماد وبالتايل من ناحية، األرز بأسعار مناسبة ومنافسة خاصة حمصول ،تصديره للخارج
  .الشامي من ناحية أخري والذرة القمح حملصويللنسبة على االسترياد با

 


