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An Econometric Analysis Study of the Most Important Factors 

Affecting on Agricultural Product Value in Libya 

Abstract 

The aim of this study is to analyze the important economic factors 

affecting on agricultural product value in Libya during the period of 

(1990-2010). The log-log form was selected to present Cobb-Douglac 

function, the results of this study showed that there is a positive 

relationship between agricultural product value and the gross domestic 

product value, also the effect of agricultural product value on gross 

domestic product value is low. However, the result of this study 

indicated that the agriculture labor force has appositive and a great 

effect on the agricultural product value. 
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 املقدمة

لدعامربربة الرسيةربربية لاقتصربرباد الاربربومي  ياربرب  علربربى عربربات  الاعربرباز يعتربربا الاعربرباز الزراعربربي العمربربود ال اربربري  ا
 هربو مصربدر هرباح ياتيا رباف ال ربرد مربد املربواد  ،الزراعي العبء األكا يف حتايرب  التنميربة اتقتصربادية

الغذاسية  الةل  اتستهالكية الزراعية،  يعتا النشاط الزراعي مد أقدح أنواز النشاط اتقتصربادي يف 
% 70اعربة ثلربل النشرباط ايقتصربادي الرسيةربي يف للربت الوقرب   ت ربم اربوا  ايث كانرب  الزر  ،ليبيا

 (.2013-مد األيدي العاملة )عبدالنيب

إن الاعربرباز الزراعربربي يف ليبيربربا تيلربربل أ يربربة كبربربية يف تنربربويد قيمربربة النربرباتج ا لربربي اي ربربا  ايربربث  لغربرب  
-2007 ل ال ربرب)ة )% خربربال0.76نةربرببة مةربربا ة النربرباتج الزراعربربي يف النربرباتج ا لربربي اي ربربا  اربربوا  

% خربربال ل ن ربربس ال ربرب)ة كمربربا هربربو 2.7( يف اربربب  لغربرب  مةربربا ت   ربربد ن قعربرباز الربربن   اربربوا  2012
 (.1موضح ابجلد  ل رقم )

 نسبة مساهمة قيمة الناتج الزراعي في اجمالي الناتج المحلي :(1جدول رقم )ال

 بتكلفة عوامل الدخل االجمالي

 اع النفط )%(بدون قط شامال قطاع النفط )%( متوسط الفترة

(71-76) 2.2 5 

(77-82) 2.4 5.4 

(83-88) 5 8.2 

(89-94) 7 10.2 

(95-2000) 9.3 13.5 

(2001-2006) 3.4 10.6 

(2007-2012) 0.76 2.7 

النشرة االقتصادية، ادارة البحوث واالحصاء،مصرر  لبببرا الكرير ا، ادرداد  المصدر:

 متفرقة

سربربة يف أن مةربربتون النربرباتج الزراعربربي أضربرببح مربربن    ماارنربربة تتملربربل مشربربنلة الدرا مشككة ة اردسا:ككة 
ابلةربربنواف املاضربربية  هربربذا  ربربد رس يربربنعنس سربربلبا علربربى ايقتصربرباد الليربربيب  شربربنل عربرباح  للربربت مربربد خربربال ل 

 هذا يتعلب البحث  الدراسة للوقوف علربى أهربم  ،ايعتماد على إستياد الةل  الغذاسية مد اخلارج
 .عي يف ليبياالعوامل اليت تؤثر على قيمة الناتج الزرا
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 التنربربويد الرأيلربربا  اللا ربرب  يف قعربرباز  ،هتربربدف هربربذس الدراسربربة ا  قيربربا  أثربربر كربربل مربربد العمالربربة الزراعيربربة
(،  كربربذلت أثربربر النربرباتج ا لربربي الزراعربربي 2010-1990الزراعربربة علربربى النربرباتج الزراعربربي خربربال ل ال ربرب)ة )

 على الناتج ا لي ات ا  )ابيسعار اجلارية(.

لاربربد ا ايعتمربرباد علربربى أسربربلول التحليربربل الوضربرب ي  النمربربي   ثيكك   األ:كك  ا ارثي ككص دم كك  س ار
لتحايربرب  أهربربداف الدراسربربة مربربد خربربال ل إسربربت داح حتليربربل اييربربدار اخلعربربي البةربربي   املتعربربدد يف ضربربورت  
اخلعيربربربة  اللوياريتميربربربة،  قربربربد إسربربربتندف الدراسربربربة  صربربرب ة أساسربربربية علربربربى البيربربربا ف الربربربيت يصربربربدرها مركربربربز 

هذا ابيضافة لبع  البحربوث  الدراسرباف اتقتصربادية  ،كزيالبحوث اتقتصادي،  مصرف ليبيا املر 
 لتحليل البيا ف. EViews9لاف الصلة مبوضوز الدراسة.  ا إست داح الا مج اياصاسي 

أ ري  العديد مد البحوث  الدراساف الةا اة  اليت ثلل مرالة أ ليربة لننهربا  اردسا:   ارس بقة 
رضربة للتعربرف علربى اجلوانربب امل تل ربة للمشربنلة البحليربة أساسية للبحث العلمي مد ايث إاتاربة ال 

 ايملربرباح مب ربربمون  نتربرباسج الدراسربرباف  البحربربوث لاف الصربربلة لوضربرب  اخلعربربوط العري ربربة  الناربرباط ا امربربة 
املعلربربربول إ راءهربربربا  دراسربربربتها يف ضربربربوء املتغربربربياف ا ليربربربة لتنربربربون الاربربربة متصربربربلة  منملربربربة للدراسربربرباف 

 .الةا اة

 التنويد  ،إستهدف  قيا  أثر كل مد العمالة الزراعية( 2003-يف دراسة قاح هبا )املاري
 املةاااف املزر عة على الناتج ا لي الزراعي،  أ ضح  نتاسج  ،الرأيلا  اللا   يف قعاز الزراعة

ايث أن   زايدة  ،الدراسة أن أهم العوامل اليت تؤثر يف الناتج ا لي الزراعي هي العمالة الزراعية
%،  أييت  4.08% أدن للت ا  زايدة الناتج ا لي الزراعي  نةبة 1ةبة العمالة الزراعية  ن

 عدها على التوا  كل مد األراضي الزراعية،  التنويد الرأيلا  اللا  ، ايث أن   زايدة األ  ل 
%،  ينما عند زايدة التنويد الرأيلا   0.219% يزداد الناتج ا لي الزراعي  نةبة 1 نةبة 

%، كما أ ضح  النتاسج أبن 0.019% يزداد الناتج ا لي الزراعي  نةبة 1اللا    نةبة 
در ة إستجا ة الناتج ا لي اي ا  للتغياف يف الناتج الزراعي تعتا ضعي ة ايث أن   زايدة 

%.  يف دراسة قاح هبا 0.0838% يزداد الناتج ا لي اي ا   نةبة 1الناتج الزراعي  نةبة 
( إستهدف  التعرف على األ ية النةبية لألنتجة الزراعية امل تل ة 2010-ياجلدي  البيد)

املنونة للناتج الزراعي،  أ ضح  النتاسج أن أهم العوامل املؤثرة على الناتج الزراعي اللييب امليننة 



 حتليل إقتصادي قياسي ألهم العوامل املؤثرة على قيمة الناتج الزراعي يف ليبيا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  26 

 

الزراعية  مةااة األراضي املر ية األمر الذي يتعلب ايهتماح ابلةياساف اتقتصادية الزراعية 
اسية مد خال ل تب ي  رامج علمية ترتنز على التعور التا ي  ايستغال ل األملل للموارد املاسية.  امل

( إستهدف  دراسة أهم العوامل ا ددة للناتج الزراعي يف 2012- يف دراسة قاح هبا )الورفلي
هي العمالة  ليبيا،  أ ضح  النتاسج إ  أن أهم العوامل ا ددة لايمة الناتج الزراعي على التوا 

-الزراعية،  قيمة الار ض الزراعية،  التنويد الرأيلا  اللا  .  يف دراسة قاح هبا )عبدالنيب
( إستهدف  التعرف على نةبة العمالة ابلاعاز الزراعي ماارنة إب ا  العمالة ابألنشعة 2013

لي اي ا ،  أ ضح  اينتا ية األخرن،  التعرف على نةبة مةا ة الناتج الزراعي يف الناتج ا 
% 3.84النتاسج أبن نةبة مةا ة الزراعة يف الناتج ا لي اي ا  ضعي ة ايث  لغ  اوا  

(، كما تبب أبن إنتا ية العامل يف الاعاز الزراعي إخن    2009-2000خال ل ال )ة )
الزراعية %،  قد ير   للت إ  تناقص أعداد العمالة 8.42خال ل ن س ال )ة   لغ  اوا  

( إستهدف  حتليل العالقة Elbeydi-2016خال ل الةنواف األخية.  يف دراسة قاح هبا )
 يان  سنوية لل )ة  الةببية  ب الناتج ا لي ات ا   الناتج الزراعي لالقتصاد اللييب إبست داح

،  أ ضح  نتاسج الدراسة إ    ود تنامل مش)ك  ب الناتج الزراعي (1970-2012)
الناتج ا لي اي ا ،  أن  تو د عالقة سببية يف إجتاس  ااد مد الناتج ا لي اي ا  إ  الناتج   

الزراعي مما يد ل على أن الناتج الزراعي مد املمند أن يلعب د ر مهم يف حتاي  معدتف منو 
 مناسبة لاقتصاد اللييب.

 املواد  طراس  البحث

تصادي على النةربب الربيت ثربزج هبربا عوامربل اينترباج أل ربل حتويلهربا إ  تعا دالة اينتاج مب هومها ايق
(.  يف تعريربربربخ أخربربربر  إنعالقربربربا مربربربد فرضربربربياف إسربربربت داح مربربربدخالف 2000- تربربربج )موسربربربى  املاربربربري

كربل   ، لتند عنصربري رأ  املربا ل  العمربل ،متغية  قا لة لااال ل  ني ية مةتمرة مد عناضر اينتاج
 (:2014-ج يف الصورة التالية )عماريتولي ة ثنننا مد كتا ة دالة اينتا 

Y=F(K.L) 

 :ايث
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K . اجم را  املا ل  ياا  اب ا  اتضو ل اللا ت = 

L .اجم است داح العمالة مااسا  عدد املشتغلب ا  جمموز ساعاف العمل = 

Y .اجم اتنتاج مااسا ابلايمة امل افة = 

ا لشربربربربربيوز نظربربربربربر  (COBB-DOUGLAC قربربربربربد ا إختيربربربربربار دالربربربربربة إنتربربربربرباج كربربربربربول د اربربربربربال  )
(،  ابلتربربا  ينربربد ضربربياية النمربربالج املربربراد تاربربديرها  David-2012إسربربت دامها  سربربهولة تاربربديرها )

 :( التالية2(  )1كما هو موضح يف الدالة العامة رقم )

Log(W) =Log A + Blog (Y) + Ut       —» (1) 

Log(Y) =Log B + B1 log (K) + B1 log (L) + Ut       —» (2) 

( ينربد إعربادة ضربيايتها 2ضة مد الدالربة اللوياريتميربة املزد  ربة املتمللربة ابملعادلربة رقربم )إن الصورة اخلا
إبنشاء متغياف  ديربدة  للربت  اةربمة املتغربياف علربى أاربد املتغربياف الت ةربيية اربو ينربون جممربوز 
املر  ف مةا اي للوااد الصحيح )ثبرباف عاسربداف الةربعة( لتملربل  دالربة انترباج كربول د  ربال  علربى 

 :لتا النحو ا

Log(Y/K) =Log B + B1 log (L/K) + Ut       —» (3) 

 :ايث

Log(W).لوياريتم قيمة الناتج ا لي ات ا  ابملليون دينار = 

log (Y).لوياريتم قيمة الناتج الزراعي ابملليون دينار = 

Log(K) .لوياريتم التنويد الرايلا  اللا   ابملليون دينار = 

Log(L) مالة الزراعية ابتلخ نةمة.= لوياريتم الع 

log (Y/K).  لوياريتم الناتج الزراعي ابلنةبة للتنويد الرايلا  اللا = 

log (L/K).  لوياريتم العمالة الزراعية ابلنةبة للتنويد الرايلا  اللا = 
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Ut.املتغي العشواسي = 

 ر طة أبن هي اث تة الةعة أي مش 1 مد خصاسص هذس الدالة أهنا متجانةة مد الدر ة 

1=B1 + B2 

ايربربربث  B2 منهربربربا ينربربربد إسربربربت ال  قيمربربربة  B1( يصربربربل علربربربى قيمربربربة 3  عربربربد تاربربربدير املعادلربربربة رقربربربم )
B2=(1-B1)  (.2009-)خيي  أخر ن 

 النتاسج  املناقشة

 Ordinary least square(OLSإبسربربربت داح طرياربربربة املر عربربرباف الصربربربغرن العاديربربربة )
method   ( ا تاربربدير دالربربة قيمربربة النربرباتج ا لربربي 1رقربربم )  إسربربتنادا علربربى البيربربا ف الربربواردة ابمللحربرب

 : دالة قيمة الناتج الزراعي يف ضورهتما اللوياريتمية على النحو التا  ،اي ا 

Log(W) =6.48 + 0.53 log (Y)       —» (4) 

T           (6.4)      (3.6) 

R2= 0.94       F=226   DW=2.1 

Log(Y/K) =0.44 + 0.83 log (L/K)  —» (5) 

T                (9.2)      (14.5)       

R2= 0.91       F=210      DW=1.55 

B2=(1-0.83) 

( إ  مربربدن مةربربا ة النربرباتج  الزراعربربي يف النربرباتج ا لربربي اي ربربا  ايربربث 4تشربربي تاربربديراف الدالربربة رقربربم )
لت معنويتهربا  كربذ ،تبب مد خال ل إشاراف معربامالف اييربدار أبهنربا معنويربة مربد الناايربة ايقتصربادية

% مربربربربربد 94تعربربربربرب ي أن  R2 أن قيمربربربربربة معامربربربربربل التحديربربربربربد  ،F، Tاياصربربربربرباسية مربربربربربد خربربربربربال ل إختبربربربربربار 
ينربربربون مةربربربؤ  ل عربربربد شربربربراها  Log (W)ايختالفربربرباف النليربربربة الربربربيت حتربربربدث علربربربى املتغربربربي التربربربا   

% متغربربياف أخربربرن يربربي داخلربربة يف الدالربربة، 6 البربرباقي  Log (Y)التغربربياف الربربيت حتربربدث يف املتغربربي 
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أمربربا فيمربربربا يتعلربربرب   .إ  عربربربدح   ربربربود مشربربنلة إرتبربربرباط لايت DWمربربل ديربربربر د  اتةربربون  تشربربي قيمربربربة معا
( فإهنربربا توضربربح أبن املتغربربياف املةربربتالة  معنويربربة مربربد الناايربربة اياصربرباسية  تشربربي قيمربربة 5ابملعادلربربة رقربربم )

R2  مربربد التغربربياف الربربيت حتربربدث يف املتغربربي التربربا   91ا  أن %Log(Y/K)  ينربربون مةربربؤ  ل عربربد
 ،% متغربياف أخربرن ت تت ربمنها الدالربة9دث يف املتغياف املةربتالة  البرباقي شراها التغياف اليت حت
كمربربا تشربربي قيمربربة معامربربل در ربربد  اتةربربون   ،إ  معنويربربة النمربربولج  املعربربامالف F،T تشربربي قيمربربة اختبربربار 

DW  إ  عدح   ود مشربنلة إرتبرباط لايت.  لاربد تبربب مربد خربال ل التاربديراف الةربا اة أبن املعادلربة
ود عالقة طردية  ب قيمة الناتج الزراعي  قيمة الناتج ا لي اي ا  كمربا هربو ( تعا عد   4رقم )

كمربا إت ربربح أبن إسربربتجا ة النرباتج ا لربربي اي ربا  للتغربربياف يف النربرباتج   .متوقرب  مربربد الناايربة اتقتصربربادية
إ  زايدة  % يربؤدي للربت 1الزراعي ضعي ة إ  اد ما ايث أن   زايدة قيمة الناتج الزراعي  نةرببة 

%  هربربربذا يشربربربي إ  أن مةربربربا ة قيمربربربة النربربرباتج الزراعربربربي يف 0.53يمربربربة النربربرباتج ا لربربربي اي ربربربا   نةربربرببة ق
-قيمربربة النربرباتج ا لربربي اي ربربا  تيربربزا ل د ن املةربربتون املعلربربول  هربربذا يتوافربرب  مربرب  مربربا  ربرباء  ربرب  )املاربربري

( األمربربربربر الربربربربذي يتعلربربربربب مربربربربد ضربربربربناز الاربربربربرار زايدة ايهتمربربربرباح  اعربربربرباز 2013-(   )عبربربربربدالنيب2003
( 5عربربة ملربربا لربرب  مربربد أ يربربة يف   يربربخ العربرببل علربربى الاعربرباز الن عربربي. أمربربا فيمربربا يتعلربرب  ابملعادلربربة رقربربم )الزرا

فاهنربربا توضربربح العالقربربة ال نيربربة  ربربب قيمربربة النربرباتج الزراعربربي  متغياتربرب  املتمللربربة يف التنربربويد الرأيلربربا  اللا ربرب  
إن زايدة قيمربة النرباتج  العمالة الزراعية.  أ ضح  النتاسج  و ود عالقة طرديرب  فيمربا  يربنهم  ابلتربا  فرب

% 1ايربربث أنربرب   ربربزايدة ايسربربت داح مربربد  يربرب  هربربذس املربربواد  نةربربب ،الزراعربربي تتعلربربب زايدة هربربذس املوارد
فإن قيمة الناتج الزراعي تزداد  ربن س النةرببة ممربا يربد ل علربى أن عاسربداف اتجربم اث تربة  فرب  خصرباسص 

ة النربرباتج الزراعربربي هربربي دالربربة انتربرباج كربربول د  ربربال . كمربربا تبربربب أبن أهربربم العوامربربل الربربيت تربربؤثر علربربى قيمربرب
% مربرب  ثبربرباف العوامربربل اتخربربرن يربربزداد النربرباتج الزراعربربي  نةربربرببة 1العمالربربة الزراعيربربة فعنربربد زايدهتربربا  نةربرببة 

% ممربربا يربربد ل علربربى أن العمالربربة  0.17% أمربربا ابلنةربرببة للتنربربويد الرأيلربربا  اللا ربرب  يربربزداد  نةربرببة 0.83
( 2003-تواف  م  ما  رباء  رب  )املاربريالزراعية  ا التأثي األكا على الناتج الزراعي يف ليبيا  هذا ي

-(   )عبربربربربربربدالنيب2010- تيتوافربربربربربرب  مربربربربربرب  ما ربربربربربرباء  ربربربربربرب  )اجلربربربربربربدي  البيربربربربربربدي ،(2012-  )الربربربربربربورفلي
2013  .) 
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 اال:تنت ج

أ ضح  نترباسج التاربدير اتاصرباسي الربيت ا اتصربو ل عليهربا يف ضربوء تاربدير العالقربة  ربب قيمربة النرباتج 
القربربربة طرديربربربة  أن إسربربربتجا ة النربربرباتج ا لربربربي اي ربربربا  الزراعربربربي  قيمربربربة النربربرباتج ا لربربربي ات ربربربا   و ربربربود ع

للتغربربربياف يف النربربرباتج الزراعربربربي ضربربربعي ة إ  اربربربد مربربربا.  أ ضربربربح  التاربربربديراف  و ربربربود عالقربربربة طرديربربربة  ربربربب 
كما أشارف التاديراف إ  أن أهم العوامل اليت تؤثر على النرباتج   ،الناتج الزراعي  العوامل املؤثرة في 

 الزراعي هي العمالة الزراعية.

 رت صي  ا

مربد خربال ل النترباسج الربيت ا التوضربل مربد التحليربربل اتاصرباسي الوضرب ي  النمربي للبيربا ف ينربد تاربربد  
 : ع  التوضياف اليت يند أن تةاهم يف زايدة الناتج الزراعي على النحو التا 

 .زايدة الناتج الزراعي مد خال ل التوس  الرأسي -
 .رف  ك اءة  تعوير اخلااف الزراعية الوطنية -
 .جي  الاعاز اخلا  للتوس  يف ايستلمار يف اجملا ل الزراعيتش -
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 املستخ ص
هتربربدف هربربذس الدراسربربة إ  حتليربربل إقتصربربادي ألهربربم العوامربربل املربربؤثرة علربربى قيمربربة النربرباتج الزراعربربي يف ليبيربربا 

( ، ايث ا إعتماد النمولج اللوياريتمي املربزد ج ليملربل دالربة انترباج  2010-1990خال ل ال )ة )
طرديربربة  ربربب قيمربربة النربرباتج كربربول د  ربربال  املاربربدرة ،  لاربربد أ ضربربح  نتربرباسج الدراسربربة ا    ربربود عالقربربة 

الزراعربربي  قيمربربة النربرباتج ا لربربي اي ربربا ،  أن إسربربتجا ة قيمربربة النربرباتج ا لربربي ات ربربا  للتغربربياف يف قيمربربة 
الناتج الزراعي ضعي ة. كما أشارف النتاسج أبن أهم العوامل اليت تؤثر أتثي اجيربا  علربى قيمربة النرباتج 

 الزراعي هي العمالة الزراعية.
 قيمة الناتج الزراعي، دالة إنتاج كول د  ال ، ليبيا. ارة م   اردارة 



 حتليل إقتصادي قياسي ألهم العوامل املؤثرة على قيمة الناتج الزراعي يف ليبيا
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يوضح قيمة الناتج الزراعي في ليبيا وأهم العوامل المحددة له خالل الفترة  :(1ملحق )

 م(.2010 -1990)

 )باألسعار الجارية(                                                                                 

 بيانال     
 

 السنة

 العمالة الزراعية التكوين الراسمالي الثابت الناتج الزراعي

 الف نسمة مليون دينار مليون دينار

1990 482.9 174.1 188.9 

1991 542.4 30.10 189.6 

1992 630.2 85.00 195.7 

1993 708.8 521.4 201.2 

1994 827.9 410.0 206.0 

1995 933.4 401.9 212.7 

1996 1072.5 436.4 219.5 

1997 1267.0 649.1 219.2 

1998 1394.3 345.5 225.1 

1999 1449.9 257.5 232.0 

2000 1439.7 508.7 239.1 

2001 1319.8 1483.2 113.2 

2002 1204.7 1350.6 107.7 

2003 1333.0 906.3 102.1 

2004 1328.6 676.2 109.2 

2005 1447.5 1226.7 117.0 

2006 1643.1 1126.6 125.8 

2007 602.4 1126.6 38.78 

2008 613.9 1142.08 71.31 

2009 678.8 1164.0 74.32 

2010 724.7 1185.9 18.72 
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