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العالقة املتبادلة بني قطاع الصناعة وقطاع الزراعـة يف اململكة العربية السعودية

إبراهيم بن حممد احلسـون
أستاذ االقتصاد املساعد

قسم االقتصاد والتمويل -كلية االقتصاد واإلدارة -جامعة القصيم

(قدم لنرش يف  ١٤٣٣/١/١٢هـ ؛    وقبل للنرش يف  ١٤٣٥/٤/١٩هـ)

الكلامت املفتاحية: نموذج النمو الثنائي - املربعات الصغر عىل ثالث مراحل - معامل التعديل أو التكيف اجلزئي - 

القطاع الصناعي - القطاع الزراعي.
ملخص البحث. استهدف البحث دراسة العالقة بني قطاعي الصناعة والزراعة يف اململكة العربية السعودية خالل الفرتة 
١٩٨٥ – ٢٠٠٩م، واعتمد البحث عىل النموذج الثنائي الديناميكي لدراسة هذه العالقة، وتم تقدير هذا النموذج آنياً 
باستخدام طريقة املربعات الصغر عىل ثالث مراحل. ومن أهم النتائج التي توصل إليها البحث أن معامل التعديل أو 
التكيف لقطاعي الصناعة والزراعة بلغ خالل فرتة الدراسة حوايل ٠٫٣٤٤، ٠٫١٣٩ عىل الرتتيب وهو ما يعني أن حوايل 
٣٤٫٤% ، ١٣٫٩% من املستو الفعيل للدخل بكل من القطاعني الصناعي والزراعي يتم تعديله نحو املستو املرغوب 
له خالل فرتة زمنية تبلغ سنة واحدة، كام تبني أن النمو يف القطاع الزراعي السعودي ال يتأثر بالنمو يف القطاع الصناعي يف 
حني أنه يسهم يف النمو بالقطاع الصناعي، أي أن نمو القطاع الصناعي يعتمد عىل النمو يف القطاع الزراعي، واتضح أن 
إسهام متغري العاملة يف نمو القطاع الصناعي أكرب من القطاع الزراعي، حيث بلغت مرونة متغري العاملة حوايل ٠٫٢٠٩ يف 
القطاع الصناعي وحوايل ٠٫١٥٦ يف القطاع الزراعي، كام تبني أن االستثامر يسهم بنسبة أكرب يف النمو بالقطاع الصناعي 
عنه يف النمو بالقطاع الزراعي، حيث بلغت مرونة متغري االستثامر حوايل ٠٫٠٦٨ بالقطاع الصناعي وحوايل ٠٫٠٤٣ 
بالقطاع الزراعي، كام اتضح أن صايف قيمة امليزان التجاري السعودي له تأثري أكرب عىل نمو الدخل بالقطاع الصناعي عنه 

بالقطاع الزراعي.
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عنها  التعبري  يتم  والتي  االقتصادية  القضية  متثل   
كافة  تواجه  التي  التحديات  وأهم  أول  التنمية  بقضية 
القطاعية  السياسة  أهداف  أن  املعروف  ومن  الدول. 
أدوات  أنَّ  كام  عامة  بصفة  االقتصادية  التنمية  يف  تؤثر 
القطاعات  بسياسات  تتأثر  قطاع  وأساليب سياسة كل 
يكون  أن  جيب  لذا  للدولة،  العامة  والسياسة   األخر
القطاعات،  كل  إسرتاتيجية  بني  وتنسيق  تكامل  هناك 
حيث تُعد اسرتاتيجية كل قطاع جزءاً من االسرتاتيجية 

العامة للدولة.
 Interdependency ومما الشك فيه أن العالقة املتبادلة
رضورياً  رشطاً  تُعترب  والزراعة  الصناعة  قطاعي  بني 
اقتصاد،  ألي  الشاملة  واالجتامعية  االقتصادية  للتنمية 
حيث يعتمد النمو يف القطاع الصناعي بدرجة كبرية عىل 
الصناعية  السلع  من  الزراعي  القطاع  مشرتيات  زيادة 
وعىل مد توفر املواد اخلام الزراعية الالزمة للتصنيع، 
كبرية  بدرجة  يعتمد  الزراعي  القطاع  يف  النمو  أن  كام 
الزراعية، وهو  القطاع الصناعي عىل السلع  عىل طلب 
رضوري  الصناعي  القطاع  تقدم  أن  يعني  الذي  األمر 
لتقدم الزراعة كام أن التقدم الزراعي الزم لتحقيق تقدم 
الصناعة. لذا جيب أن تسعى خطط التنمية االقتصادية 
واالجتامعية لتحقيق التكامل بني تنمية القطاع الزراعي 
٢٠٠٩م  عام  بيانات  وتشري  الصناعي،  القطاع  وتنمية 
إىل أن قطاعي الزراعة والصناعة يسهامن بحوايل ٢٥% 
يف إمجايل الناتج املحيل اإلمجايل للقطاعات غري النفطية، 
وتبلغ االستثامرات املوجهة لقطاعي الزراعة والصناعة 
كام  باململكة،  االستثامرات  مجلة  من   %٢٢٫٦ حوايل 
يسهامن بحوايل ١٥٫٩% يف إمجايل قوة العمل السعودية. 

السنوي  التقرير  السعودي-  العريب  النقد  (مؤسسة 
إدارة  ٢٠١٠م،   - ١٤٢٨ه  واألربعون،  السادس 

األبحاث االقتصادية واإلحصاء).
وقد تم تقسيم البحث عىل النحو التايل: أمهية البحث 
الدراسات  ألهم  استعراض  يليه  البحث  هدف  ثم 
املستخدم  النموذج  ثم  البحث،  موضوع  يف  السابقة 
وأخرياً  البحث  ملخص  يعقبها  فالنتائج،  الدراسة،  يف 

املراجع املستخدمة يف البحث.

أمهية البحث
عىل  قدرة  القطاعات  أكثر  الصناعة  قطاع  يُعد 
وخلق  املضافة،  القيمة  وخلق  والتشابك،  االنتشار 
ثم  ومن  الوطنية،  العملة  قيمة  وتعزيز  العمل،  فرص 
فهو أكثر القطاعات قدرة عىل حتقيق التنمية. ويف أدب 
التنمية، ال يوجد جدال حول أمهية التصنيع يف التنمية 
االقتصادية. وتؤكد أدبيات التنمية بكل وضوح عىل أن 
من سامت االقتصاد املتخلف اعتامده عىل إنتاج وتصدير 
املواد األولية (أي غري املصنعة). وبعبارة أخر، يمكن 
املتقدم  االقتصاد  سامت  من  سمة  التصنيع  بأن  القول 
واالجتامعي  االقتصادي  التوجه  أو  النوع  كان  مهام 

والسيايس.
قدرة  إىل  يستند  الصناعة  بأمهية  التسليم  إن 
(زرموح اآلتية:  األهداف  حتقيق  عىل  القطاع  هذا 

(http://www.mpc.gov.ly 
االقتصاد  تنويع  عىل  تعمل  صناعية  قاعدة  بناء   (١
غري  القطاعات  مسامهة  نسب  ترتفع  بحيث  الوطني 
روابط  وإجياد  اإلمجايل،  املحيل  الناتج  يف  النفطية 
معني  مصنع  إقامة  عىل  يرتتب  حيث  وخلفية،  أمامية 
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وقيام  مغذية،  خدمية  أو   أخر إنتاجية  وحدات  قيام 
عىل  عالوة  ملنتجاهتا،  مستخدمة  صناعية  وحدات 
أرجاء  وتنترش يف خمتلف  تقوم  التي  اخلدمية  الوحدات 

البالد لتقديم خدمات ما بعد البيع.
املصانع)  (يف  مبارش  بشكل  مضافة  قيمة  خلق   (٢
واخلدمية  اإلنتاجية  الوحدات  (يف  مبارش  غري  وبشكل 

املرتبطة هبا قبل أو بعد التصنيع).
ميزان  حتسني  يف  اإلسهام  عىل  الصناعة  قدرة   (٣
املحلية من  العملة  قيمة  تعزيز  ثم يف  املدفوعات، ومن 
الصادرات  وزيادة  الواردات  تقليل  عىل  القدرة  خالل 

من املنتجات الصناعية.
منظور  من  أما  التنمية،  أدبيات  منظور  من  هذا 
الواقع العميل فمن املالحظ أنه ال يوجد اقتصاد متقدم 
توصف  التي  الدول  ذلك  يف  بام  متقدمة  صناعة  دون 
بقطاع  تتمتع  إهنا  حيث  هولندا  مثل  زراعية  دول  بأهنا 
من  تزيد عن ٢٠%  بنسبة  يسهم  متقدم وقوي  صناعي 
الناتج املحيل اإلمجايل عام ٢٠٠٩م. وقد أولت اململكة 
أمهية كرب للتنمية الصناعية، وقدمت هلا مجيع وسائل 
الدعم والتشجيع، وذلك نظراً للدور الذي يقوم به يف 
للمملكة،  واالقتصادية  االسرتاتيجية  األهداف  حتقيق 
السعودية خطوات  ونتيجة لذلك فقد خطت الصناعة 
حقق  مطرداً  تطوراً  الصناعي  القطاع  وشهد  متصاعدة 
أساسية  بصورة  ذلك  ومتثل  كبرية،  إنجازات  خالله 
وحجم  املنتجة  املصانع  عدد  يف  حتقق  الذي  التطور  يف 

االستثامرات الصناعية وعدد العاملة هبا.
أما القطاع الزراعي فإنه يؤدي دوراً مهامً يف التنمية 
منها  خمتلفة  إسهامات  من  يقدمه  ملا  نظراً  االقتصادية 
الرضورية  الغذائية  السلع  إنتاج   - املثال  سبيل  عىل   -

بعض  من  الذايت  االكتفاء  وحتقيق  املجتمع،  ألفراد 
نسب  إىل  والوصول  القمح  مثل  اإلسرتاتيجية  السلع 
مرتفعة من االكتفاء الذايت من البعض اآلخر. وبالتايل 
ويف  ونوعاً،  كامً  املجتمع  ألفراد  املعييش   املستو رفع 
القطاعات  وتنمية  للصناعة،  األولية  اخلام  املواد  توفري 
القطاع  يرتبط  التجارية حيث  احلركة  وتفعيل   األخر
الزراعي مع القطاعات األخر بروابط خلفية وروابط 
القطاع  منتجات  من  العديد  يستخدم  حيث  أمامية 
الزراعية  واآلالت  واملبيدات  األسمدة  مثل  الصناعي 
يسهم  كام  الغذائية.  للصناعات  اخلام  باملواد  يمده  بينام 
القطاع الزراعي يف تنشيط التجارة الداخلية واخلارجية، 
العاملة  توفري  ويف  التصحر،  ظاهرة  من  احلد  ويف 
للقطاعات األخر وجلب العمالت النقدية األجنبية 
من خالل عمليات إحالل الواردات أو التصدير وإجياد 
من  واالستهالكية  الرأساملية  للمنتجات  نشطة  أسواق 
الرأساميل  التكوين  يف  وإسهامه   األخر القطاعات 
اإلسهامات  من  ذلك  وغري   (Capital Formation)
األخر املبارشة وغري املبارشة. وال يقترص دور القطاع 
دوره  له  بل  فقط  االقتصادية  إسهاماته  عىل  الزراعي 
االجتامعية   األخر اجلوانب  عىل  البارزان  وتأثريه 
بني  الديموجرايف  التوازن  وحتقيق  واألمنية  والسياسية 

املدن والريف.
ومن هذا املنطلق وإدراكاً هلذه اخلصائص واستناداً 
عىل هذه املسامهات فإن القطاع الزراعي باململكة حيظى 
الظروف  عىل  التغلب  من  لتمكينه  واملساندة  بالدعم 
حتى  وتطوره  نموه  ولزيادة  تواجهه  التي  والتحديات 
واالجتامعية  االقتصادية  املتنوعة  مسامهاته  حيقق 

والسياسية واألمنية والديموجرافية.
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العالقة  اختبار  إىل  رئيسة  بصفة  البحث  هيدف 
اململكة  يف  الزراعة  وقطاع  الصناعة  قطاع  بني  التبادلية 
العربية السعودية خالل الفرتة ١٩٨٥ – ٢٠٠٩م وذلك 
بدراسة املتغريات املؤثرة عىل النمو يف كل من القطاعني 
العوامل  املذكورة، وذلك لتحديد  الدراسة  خالل فرتة 
الرئيسة التي تسهم يف النمو بقطاعي الصناعة والزراعة 
وتقويم آثار التجارة اخلارجية عىل التنمية االقتصادية يف 

اململكة، والتعرف عىل طبيعة العالقة بني القطاعني.

الدراسات السابقة
من  والصناعة  الزراعة  قطاعي  بني  العالقة  تُعد 
التنمية،  أدبيات  يف  كبري  جدل  حوهلا  دار  التي  القضايا 
بغية اإلجابة عىل التساؤل: هل نمو قطاع الصناعة خاصةً 
للنمو  امتداد  هو  اقتصاد  أي  يف  التحويلية  الصناعات 
بقطاع الزراعة، أم أن القطاعات تسهم بمعدالت نمو 
املحفزات  متامثلة عندما تكون هناك بعض  أو  متشاهبة 
من  حمدود  عدد  وهناك  املشرتكة؟  اخلارجية  والعوامل 
البحوث التي تناولت هذه القضية، ومل جيد الباحث أية 
دراسات سابقة عن اململكة العربية السعودية، وفيام ييل 

عرض ألهم البحوث السابقة.
والتقدم  االستثامر  أمهية  إىل   (Kalecki, 1976) أشار 
الرسيع  التطور  لتحقيق  الزراعة  يف  التكنولوجي 
للصناعة، وأكد عىل التنمية الزراعية باعتبارها رضورية 
لنجاح التصنيع، وأن االستثامر املتوازن يف إنتاج البضائع 
عىل  املستدام  النمو  أساس  يشكل  الرأساملية  والسلع 

املد الطويل.

استنتج  الصناعية  التنمية  يف  الزراعة  دور  وحول 
يمكن  القوي  الزراعي  القطاع  أن   (Thirlwall, 1986)
أن يكون القوة الدافعة وراء النمو الصناعي يف املراحل 
املبكرة. وأشار إىل أن التقدم التقني يف جمال الزراعة (أو 
عىل  األساسية  القيود  خيفف  جديدة)  أراضٍ  اكتشاف 
النمو الصناعي، كام أن التقدم التقني يف قطاع الصناعة 
يؤثر يف معدالت التبادل التجاري، ولكن ليس يف معدل 

النمو التوازين عىل املد الطويل.
العالقة  دراسة   (Koo, and Lou, 1997) واستهدف 
تم  وقد  الصني.  يف  والصناعي  الزراعي  القطاعني  بني 
 A Dual Economicمزدوج اقتصادي  نموذج  تطوير 
التي  والعوامل  القطاعني  بني  العالقة  لدراسة   Model

نتائج  وأظهرت  الصينية.  االقتصادية  التنمية  يف  تؤثر 
الدراسة أمهية املدخالت التقليدية مثل العمل يف التنمية 
املستثمر  املال  لرأس  كان  كذلك  بالصني،  االقتصادية 
ولكن  الصيني،  الصناعي  القطاع  نمو  يف  كبري  إسهام 
إىل  أيضاً  النتائج  وأشارت  الزراعي.  القطاع  يف  ليس 
التنمية  يف  كبرياً  إسهاماً  أسهمت  اخلارجية  التجارة  أن 
الزراعي  القطاع  نمو  أن  وتبني  الصينية،  االقتصادية 
يعتمد  ال  بينام  الصناعي،  النمو  عىل  يعتمد  الصيني 

القطاع الصناعي الصيني عىل النمو الزراعي. 
واستخدمت دراسة (Torvik, 1997) نموذجاً ثالثياً 
لدراسة العالقة بني ثالثة قطاعات، هي القطاع الزراعي 
والقطاع الصناعي وقطاع السلع القابلة للتداول والسلع 
غري القابلة للتداول يف دول جنوب الصحراء األفريقية. 
وبينت النتائج أن اسرتاتيجية زيادة الصادرات الزراعية 
يف اقتصادات تلك الدول تسيطر وتضغط عىل اإلنتاج 
الصناعي، حتى لو تم ترشيد السلع غري القابلة للتداول 
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يف القطاع الصناعي كسلع وسيطة مستوردة. ومع ذلك، 
يمكن هلذه السياسة يف املد الطويل خلق نمو متوازن.

وقد قام Kaldor, (1966)) بصياغة ثالثة فرضيات أو 
ما سمى «بقوانني كالدور الثالثة للنمو»، واستناداً هلذه 
ظل  يف  القطاعات  ثنائي  نموذج  بتحليل  قام  القوانني 
 IRS) Increasing Return to Scale)العوائد للسعة زيادة 
يف القطاع الصناعي، وتناقص العوائد للسعة يف القطاع 
وتوصل   ،Decreasing Return to Scale  (DR) الزراعي 
القطاع  يف  للسعة  العوائد  زيادة  ظل  يف  أ)  أنه:  إىل 
الصناعي، قد حيث التوازن عىل املد الطويل مع معدل 
نمو إجيايب حتى وإن كان القطاع الزراعي يعمل يف ظل 
الصناعي  القطاع  ب)  للسعة.  العوائد  تناقص  فرضية 
هو حمرك النمو إذا كان االستثامر الزراعي يتحدد بشكل 

كامن بحجم املدخرات املتاحة.
 (Gemmell, N., T., et al., 2000) واستخدمت دراسة
نموذج العوامل اخلارجية القطاعية يف سياق السالسل 
وركزت  والسببية،  االرتباط  عالقات  بتقدير  الزمنية 
الزراعي يف ماليزيا  تأثر اإلنتاج   التعرف عىل مد عىل 
القطاعات.  بني  املبارشة  غري  والروابط  بالعالقات 
وأشارت نتائج البحث إىل أنه عىل الرغم من أن التوسع 
يف اإلنتاج الصناعي يرتبط بانخفاض اإلنتاج الزراعي 
عىل املد القصري، إال أنه يرتبط بالتوسع الزراعي عىل 
األدلة  السببية  اختبار  نتائج  دعمت  كام  الطويل،   املد
أن  إىل  الصناعي متيل  بالقطاع  اإلنتاجية  ارتفاع  أن  عىل 

تكون امتداداً للنمو بقطاع الزراعة.
تطبيقية  بدراسة   (Henneberry, et al., 2000) وقام 
والزراعية  الصناعية  قطاعي  بني  العالقة  حتليل  هبدف 
يعتمد بشكل كبري  بلد شبه صناعي  باكستان، وهي  يف 

عىل القطاع الزراعي، وقد أشارت نتائج الدراسة إىل أن 
البعض، ومع ذلك  لبعضهام  القطاعني مكمالن  هذين 
فإن الصناعة متيل إىل االستفادة أكثر من الزراعة وليس 
لصانعي  مهمة  النتائج  هذه  أن  إىل  وأشاروا  العكس. 
السياسة يف باكستان عند وضع أو إعادة صياغة السياسة 

الزراعية يف سعيهم الستمرار التنمية الصناعية.
من كــل  هبا  قــام  التــي  الــدراسة  وأوضحت 

الدول  من  العديد  أن   (Rattso, and Torvik, 2003)
دول  هي  بأفريقيا   الكرب الصحراء  جنوب  الواقعة 
إال  االستقالل،  بعد  الصناعة  لتشجيع  سعت  زراعية 
ضد  حتولت  املحلية  التجاري  التبادل  معدالت  أن 
الزراعة من جراء حتديد أسعار ثابتة يف هيئات التسويق 
رصف  سعر  حتديد  يف  املغاالة  جانب  إىل  االحتكارية، 
أن  السياسة  هلذه  املفرتض  من  وكان  املحلية.  العملة 
وإعطاء  الصناعة،  يف  العاملة  تكاليف  من  للحد  تسعى 
للصناعة.  املستوردة  املدخالت  لتقنني  األولوية 
خصائص  لتمثيل  ثنائياً  نموذجاً  الدراسة  واستخدمت 
وأظهرت  املنطقة،  يف  والصناعي  الزراعي  القطاعني 
قطاع  ولصالح  الزراعة  قطاع  ضد  متييز  وجود  النتائج 
الزراعة قد يقلل من معدل  التمييز ضد  الصناعة، وأن 
نمو االقتصاد وكذلك االستفادة من التقنية املستخدمة 

يف قطاع الصناعة.
بني  املتبادلة  العالقة  أن  إىل   (Saikia, 2009) وأشار 
الدول  يف  للنقاش  مهمة  مسألة  هي  والصناعة  الزراعة 
تكوينه  يف  هيكيل  لتغيري  خضع  االقتصاد  وأن  النامية، 
األولية  الزراعة  عىل  القائم  االقتصاد  من  القطاعي 
يف  اخلدمات  قطاع  دور  برز  ثم  السبعينيات،  خالل 
التسعينيات. وهذا التغيري اهليكيل والنمط غري املتكافئ 
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والقطاع اخلدمي يف آخر  الزراعي والصناعي  النمو  يف 
تغيريات  له  تظهر  أن  املحتمل  من  اإلصالحات  فرتة 
خمتلف  بني  الروابط  عىل  والطلب  اإلنتاج  يف  كبرية 
يف  جوهرياً  أثراً  يكون  أن  يمكن  وبالتايل،  القطاعات، 

النمو وتنمية االقتصاد.
بني  العالقة  (Hye, 2009) يف طبيعة  وبحثت دراسة 
باستخدام  باكستان  يف  والصناعي  الزراعي  القطاعني 
املبطأة  املوزعة  الفجوات  ذي  الذايت  االنحدار  نموذج 
(ARDL) ومنهجية اختبار احلدود. وأشارت النتائج إىل 
أن هناك تأثرياً للناتج الزراعي عىل اإلنتاج الصناعي يف 
املد الطويل والقصري، ولكن تأثري الناتج الصناعي يف 
الناتج الزراعي يظهر فقط يف املد الطويل، وأن تأثري 
الناتج الزراعي يف اإلنتاج الصناعي أكثر من تأثري الناتج 
الصناعي  الناتج  أن  كام  الزراعي،  الناتج  يف  الصناعي 
يستجيب للتعديل والتكيف برسعة أكرب (٦١% سنوياً) 

من الناتج الزراعي (١٣% يف السنة).
نموذج الدراسة

للنمو  الثنائي  النموذج  عىل  االعتامد  يمكن 
 The Dual Economic Growth Modelاالقتصادي
الصناعة  قطاعي  بني  املتبادلة  العالقة  وتفسري  لدراسة 
من  كالً  أن  يفرتض  النموذج  هذا  أن  حيث  والزراعة 
القطاعني يعتمد عىل اآلخر، وذلك وفقاً لدراسة كل من

(Koo, W.W. and Renan, Z., 2008) كام ييل:

IYt = f (ILt , IIt , NTt , AYt)                  (1)

AYt = f (ALt , AIt , AAt , NTt , IYt)           (2)

حيث: IYt متثل إمجايل الدخل من القطاع الصناعي 
،(t) باأللف مليون ريال يف الفرتة

باأللف  الصناعي  بالقطاع  العاملة  مقدار  متثل   ILt

،(t) عامل يف الفرتة
باأللف  الصناعي  االستثامر  قيمة  إمجايل  متثل   IIt

،(t) مليون ريال يف الفرتة
NTt متثل صايف قيمة امليزان التجاري باأللف مليون 

،(t) ريال يف الفرتة
AYt متثل إمجايل الدخل من القطاع الزراعي باأللف 

،(t) مليون ريال يف الفرتة
يف  عامل  باأللف  الزراعية  العاملة  مقدار  ALtمتثل   

،(t) الفرتة
باأللف  الزراعي  االستثامر  قيمة  إمجايل  متثل   AIt

،(t) مليون ريال يف الفرتة
AAt متثل إمجايل املساحة املزروعة باأللف هكتار يف 

،(t) الفرتة
-١٩٨٥) الدراسة  فرتة  خالل  الزمن  متثل   t

٢٠٠٩م).
من  يتكون  السابق  النموذج  أن  الواضح  ومن 
للقطاع  والثانية  الصناعي  للقطاع  األوىل  معادلتني 
تُعامل  منها  اثنني  متغريات:  ثامين  ويتضمن  الزراعي، 
إمجايل  وهي   Endogenous Variables داخلية  كمتغريات 
الدخل  وإمجايل   (IYt) الصناعي  القطاع  من  الدخل 
افرتاض  ظل  يف  وذلك   ،(AYt) الزراعي  القطاع  من 
التنمية  عملية  يف  اآلخر  منهام  كل  يساعد  القطاعني  أن 
عامل كمتغريات  تُ االقتصادية، أما باقي املتغريات فهي 
خارجية Exogenous Variables. ومن الواضح أيضاً أن 
 Static ًك́ال من املعادلتني (١)، (٢) متثالن نموذجاً ساكنا
تؤثر عىل  املستقلة  املتغريات  قيم  التغريات يف  أنَّ  حيث 
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املتغري التابع (إمجايل الدخل) يف نفس الوقت، ولكن يف 
الواقع فإن التغريات يف قيم املتغريات املستقلة يف الفرتة 
(t) تؤثر عىل املتغري التابع يف الفرتة (t) ويف فرتات عديدة 
 Dynamic الديناميكي  املنطق  هلذا  ووفقاً  املستقبل،  يف 
فقد تم أخذ فرضية نريلوف للتعديل أو التكيف اجلزئي 
 A Dynamic Partial Adjustment الديناميكي يف االعتبار
النامذج  تقدير  طرق  من  وهو   (Nerlove)  Coefficient

االنحدار  نامذج  أشهر  وأحد  الزمنية،  الفجوات  ذات 
أنَّ  حيث  نريلوف  نموذج  استخدام  تم  وقد  املرتدة، 
متوقعة  وليست  حقيقية  بيانات  عىل  تعتمد  الدراسة 
وكذلك حتاول دراسة املستويات احلالية للنمو وليست 
املرغوبة يف النمو، وتم استخدامه يف الصورة اخلطية كام 

ييل:
بالنسبة للمعادلة رقم (١) والتي متثل القطاع الصناعي 

فإن:
IY

*
t = ao + a1 ILt + a2 IIt + a3 NTt + a4 AYt + et (3) 

IYt − IYt-1 = l1 (IY
*
t − IYt-1)          (4)

اجلزئي  الديناميكي  التكيف  معامل  متثل   l1 حيث: 
واحد،   & صفر  بني  قيمته  وترتاوح  الصناعي  للقطاع 
*IY متثل املستو املرغوب إلمجايل الدخل من القطاع 

t

،(t) الصناعي يف الفرتة احلالية
القطاع  من  الدخل  إلمجايل  الفعيل   املستو متثل   IYt-1

،(t-1) الصناعي يف الفرتة السابقة
 ao , a1 , a2 , a3 , a4 متثل معامل الدالة.

ومن املعادلتني (3) ، (4) نحصل عىل املعادلة التالية:
IYt = l1 ao + l1 a1 ILt + l1 a2 IIt + l1 a3 NTt + l1 a4 

AYt + ( 1- l1) IYt-1   (5)

 (٢) رقم  املعادلة  مع  التعامل  يمكن  الطريقة  وبنفس 
والتي متثل القطاع الزراعي لنحصل عىل املعادلة التالية:

 AYt = l2 bo + l2 b1 ALt + l2 b2 AIt + l2 b3 AAt + l2
 + b4 NTt + l2 b5 IYt

(1- l2) AYt-1                       (6)

اجلزئي  الديناميكي  التكيف  معامل  متثل   l2 حيث: 
للقطاع الزراعي وترتاوح قيمته بني صفر و واحد،

من  الدخل  إلمجايل  الفعيل   املستو متثل   AYt-1

،(t-1) القطاع الزراعي يف الفرتة السابقة
bo , b1 , b2 , b3 , b4 , b5 متثل معامل الدالة.

 Simultaneous اآلين  النموذج  استخدام  تم  وقد 
Model املتمثل يف كل من املعادلتني (٥) ، (٦) لفحص 

واختبار العالقة التبادلية بني قطاعي الصناعة والزراعة 
من  ك́ال  أن  فرضية  حتت  السعودية  العربية  اململكة  يف 
القطاعني يؤثر يف اآلخر خالل عملية التنمية االقتصادية، 
يف  الداخلة  املستقلة  املتغريات  كل  أن  بافرتاض  وأيضاً 
مع  موجب  ارتباط  هلا  الرتتيب  عىل  املعادلتني  من  كل 
يف  املالحظ  ومن  والزراعي.  الصناعي  الدخل  إمجايل 
والزراعة  الصناعة  لقطاعي  الديناميكي  النموذج  هذا 
أن املتغريات الداخلية تظهر يف طريف املعادلتني، وبالتايل 
فإن طريقة املربعات الصغر العادية OLS غري مناسبة 
لتقدير معامل النموذج، وحيث إنَّ كل معادلة منهام زائدة 
هذا  تقدير  تم  فقد  لذلك    Over Identificationالتمييز
عىل   الصغر املربعات  طريقة  باستخدام  آنياً  النموذج 
بأهنا  الطريقة  هذه  تتسم  حيث   ،SLS  3 مراحل  ثالث 
التباديل للمتغريات وكذلك أثر  تأخذ يف االعتبار األثر 
أهنا  إىل  باافة   Covariance معادلة  كل  يف  البواقي  تغاير 
اخلطأ  تقليل  إىل  وتؤدي  كفؤة  متسقة  تقديرات  تعطى 

القيايس للمعادالت املقدرة.
البحث  البيانات الالزمة هلذا  وقد تم احلصول عىل 
العريب  النقد  ملؤسسة  السنوية  والتقارير  النرشات  من 
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الصادرة  التنمية  خطط  منجزات  وتقارير  السعودي، 
استخدام  تم  وقد  والتخطيط.  االقتصاد  وزارة  عن 
لتقدير    Exponential Functionاآلسية الدالة  نموذج 
الدراسة،  موضع  للمتغريات  السنوية  النمو  معدالت 
متوسطات  بني  للمقارنة  اختبار (ت)  استخدام  تم  كام 
القيم  تقدير  وتم  الدراسة،  فرتيت  خالل  املتغريات 
ألسعار  القيايس  الرقم  باستخدام  للمتغريات  احلقيقية 
تلك  مع  التعامل  تم  كام   ،(١٩٩٩=١٠٠) اجلملة 

.Ln املتغريات يف الصورة

النتـائـج البحثيـة
موضع  املتغريات  لتطور  اإلحصائي  التحليل   : أوالً

الدراسة:
السنوية  النمو  معدالت  تقديرات  إىل  استناداً 
واملتوسطات السنوية للمتغريات موضع الدراسة بكل 
الفرتة  خالل  الزراعي  والقطاع  الصناعي  القطاع  من 
ما  يتبني   (١) رقم  باجلدول  والواردة  ١٩٨٥-٢٠٠٩م 

ييل:
(١) ازداد إمجايل الدخل بكل من القطاع الصناعي 
والقطاع الزراعي خالل فرتة الدراسة ١٩٨٥-٢٠٠٩م 
 املستو عند  إحصائياً  معنوي  سنوي  نمو  بمعدل 
 %٢٫٤٩  ،%٣٫٤٩ حوايل  يبلغ   ٠٫٠١ االحتاميل 
القطاع  من  بكل  العاملة  ازدادت  كام  الرتتيب،  عىل 
الصناعي والقطاع الزراعي خالل فرتة الدراسة بمعدل 
االحتاميل   املستو عند  إحصائياً  معنوي  سنوي  نمو 
الرتتيب،  ، ٠٫٦٥% عىل  يبلغ حوايل ١٫٨٤%   ٠٫٠١

الصناعي  القطاع  من  بكل  االستثامر  إمجايل  ازداد  أيضاَ 
نمو  بمعدل  الدراسة  فرتة  خالل  الزراعي  والقطاع 
سنوي معنوي إحصائياً عند املستو االحتاميل ٠٫٠١ 
ما  وهو  الرتتيب،  عىل   %٣٫٦٩  ،%٨٫٢٩ حوايل  يبلغ 
الدخل  إلمجايل  السنوي  النمو  معدل  تفوق  إىل  يشري 
والعاملة وإمجايل االستثامر بالقطاع الصناعي عىل نظريه 

بالقطاع الزراعي خالل تلك الفرتة.
املزروعة  للمساحة  السنوي  املتوسط  بلغ   (٢)
هكتار،  ألف   ١٢١٩٫٤٧ حوايل  الدراسة  فرتة  خالل 
الدراسة  فرتة  خالل  املزروعة  املساحة  اجتهت  وقد 
يبلغ  معنوي  غري  سنوي  تناقص  بمعدل  لالنخفاض 
حوايل ٠٫٥٧%، ويمكن أن يُعز ذلك إىل اجتاه الدولة 
املساحة  بتقليل  اجلوفية  املياه  استخدام  ترشيد  نحو 

املزروعة.
قيمة  صايف  يف  السنوي  النمو  معدل  بلغ   (٣)
حوايل  الدراسة  فرتة  خالل  السعودي  التجاري  امليزان 
١٤٫٣٩% وهو معنوي إحصائياً عند املستو االحتاميل 
٠٫٠١ كام تبني أن املتوسط السنوي لصايف قيمة امليزان 
حوايل  يبلغ  الفرتة  تلك  خالل  السعودي  التجاري 

١٤٠٫٩٦ ألف مليون ريال.
(٤) بمقارنة املتوسط السنوي لكل من إمجايل الدخل 
والعاملة واالستثامر بالقطاع الصناعي والقطاع الزراعي 
خالل فرتة الدراسة تبني تفوق املتوسط السنوي إلمجايل 
الدخل والعاملة وإمجايل االستثامر بالقطاع الصناعي عىل 
عند  إحصائياً  معنوية  وبفروق  الزراعي  بالقطاع  نظريه 

املستو االحتاميل ٠٫٠١.
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و  الصناعي  للقطاعني  الدراسة  موضع  للمتغريات  املعياري  واالنحراف  احلسايب  واملتوسط  السنوي  النمو  معدل   .(١) رقم  اجلدول 

الزراعي باململكة العربية السعودية خالل الفرتة ١٩٨٥ – ٢٠٠٩م.

املتغيـرات

بيــان

 إمجايل الدخل من
القطاع

(ألف مليون ريال)

العاملة
(ألف عامل)

االستثامر
(ألف مليون ريال)

 املساحة املزروعة
(ألف هكتار)

 صايف قيمة امليزان
التجاري

(ألف مليون ريال)
القطاع الصناعي

 معدل النمو
السنوي (%)

**١٤٫٣٩**٨٫٢٩**١٫٨٤**٣٫٤٩

٢٣٥٫٧٠٤٦١٫٧٣٢٠٦٫٩٠١٤٠٫٩٦املتوسط
 االنحراف
٥٨٫٥٧٦٥٫٣٧١٧٩٫٢٧١٣٦٫٣٠املعياري

القطاع الزراعي
 معدل النمو
السنوي (%)

**٣٫٦٩٠٫٥٧**٠٫٦٥**٢٫٤٩ -ns

٣٢٫٧٥٤٠٠٫٠٩٣٫٧٦١٢١٩٫٤٧املتوسط
 االنحراف
٥٫٨٥٥٣٫١٠١٫٣٧١٩٢٫٧١املعياري

* معنوي عند املستو االحتامل ٠٫٠٥
** معنوي عند املستو االحتامل ٠٫٠١

ns غري معنوي.

القطاع  بني  التبادلية  العالقة  نموذج  تقدير  نتائج   : ثانياً
الزراعي والقطاع الصناعي السعودي:

 (٢) رقم  باجلدول  الواردة  النتائج  من  يُالحظ   (١)
أن معامل التحديد بلغ حوايل ٠٫٩٢٤ لنموذج القطاع 
الزراعي،  القطاع  لنموذج   ٠٫٨٩٥ وحوايل  الصناعي 
من   %٨٩٫٥  ،  %٩٢٫٤ حوايل  أن  إىل  يشري  ما  وهو 
التغريات يف كل من إمجايل الدخل من القطاع الصناعي 
وإمجايل الدخل من القطاع الزراعي عىل الرتتيب تفرسها 

املتغريات الداخلة يف النموذجني.

عالقة  وجود  تبني  الصناعي  القطاع  نموذج  يف   (٢)
 ٠٫٠٥ االحتاميل   املستو عند  إحصائياً  معنوية  طردية 
بني كل من إمجايل الدخل من القطاع الصناعي كمتغري 
كمتغري  الزراعي  القطاع  من  الدخل  وإمجايل  تابع 
مستقل، أما يف نموذج القطاع الزراعي فقد تبني وجود 
الدخل  إمجايل  من  كل  بني  إحصائياً  معنوية  غري  عالقة 
من  الدخل  وإمجايل  تابع  كمتغري  الزراعي  القطاع  من 
القطاع الصناعي كمتغري مستقل. وهذه النتائج تشري إىل 
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بالنمو  يتأثر  السعودي ال  الزراعي  القطاع  النمو يف  أن 
يف القطاع الصناعي يف حني أنه يسهم يف النمو بالقطاع 
الصناعي، أي أن نمو القطاع الصناعي يعتمد عىل النمو 

يف القطاع الزراعي.
االنحدار إلمجايل  معامل  أن  النتائج  أوضحت   (٣)
القطاعني  السابقة (t-1) من  الفرتة  املبطأ أي يف  الدخل 
 ٠٫٨٦١  ،٠٫٦٥٦ حوايل  بلغ  الزراعي  الصناعي 
التكيف  أو  التعديل  معامل  إن  وحيث  الرتتيب،  عىل 
اجلزئي وفقاً لفرضية نريلوف l = 1 – معامل االنحدار 
التكيف  أو  التعديل  معامل  أن  يعني  فهذا  املبطأ، 
بلغ  الدراسة  فرتة  خالل  والزراعة  الصناعة  لقطاعي 
حوايل ٠٫٣٤٤، ٠٫١٣٩ عىل الرتتيب، أي أن حوايل 
٣٤٫٤% ، ١٣٫٩% من املستو الفعيل للدخل بكل من 
 القطاعني الصناعي والزراعي يتم تعديله نحو املستو
أو  واحدة،  سنة  تبلغ  زمنية  فرتة  خالل  فيه  املرغوب 
بمعنى آخر فإن رسعة استجابة املستو الفعيل لكل من 
جتاه  للتعديل  الزراعي  واالستثامر  الصناعي  االستثامر 
بنسبة  تتم  الدراسة  فرتة  خالل  فيهام  املرغوب   املستو
خالل  الرتتيب  عىل   %١٣٫٩  ،%٣٤٫٤ حوايل  تبلغ 
التعديل  أو  التكيف  فرتة  أن  يعني  وهذا  واحدة،  سنة 
تبلغ حوايل ٣ سنوات بقطاع الصناعة، يف حني أهنا تبلغ 

حوايل ٧ سنوات بقطاع الزراعة.
كل  يف  موجبة  عالقة  له  العاملة  متغري  أن  تبني   (٤)
النمو  ونموذج  الصناعي  القطاع  يف  النمو  نموذج  من 

عند  إحصائياً  معنوي  تأثري  وذو  الزراعي،  القطاع  يف 
أن  تبني  وقد  للقطاعني،   ٠٫٠٥ االحتاميل   املستو
تبلغ  الدراسة كلها  اإلنتاجية احلدية للعاملة خالل فرتة 
حوايل ٠٫٧٣٠ ، ٠٫٣٤٤ ريال عىل الرتتيب يف كل من 
القطاع الصناعي والقطاع الزراعي، بام يعني حتقق زيادة 
إضافية يف إمجايل الدخل من القطاعني لكل وحدة عمل 
إضافية هبام، وبحساب اإلنتاجية املتوسطة (AP) للعمل 
بكل من القطاع الصناعي والقطاع الزراعي عن طريق 
قسمة إمجايل الدخل يف القطاع عىل عدد العامل يف هذا 
القطاع، تبني أهنا تبلغ حوايل ٣٫٤٩٤ ، ٢٫٠٩٧ ريال 
عىل الرتتيب، وبذلك يمكن حساب مرونة متغري العاملة 
بالقطاعني (جدول رقم ٣) والتي تبني أهنا تبلغ حوايل 
بالقطاع   ٠٫١٥٦ وحوايل  الصناعي  بالقطاع   ٠٫٢٠٩
الزراعي، بام يعني أن تغرياً مقداره ١٠% يف العاملة بكل 
نفس  يف  الدخل  نمو  معدل  لتغري   يؤد القطاعني  من 
القطاع  من  بكل   %١٫٥٦  ،  %٢٫٠٩ بحوايل  االجتاه 
يعني  وهذا  الرتتيب،  عىل  الزراعي  والقطاع  الصناعي 
الصناعي  بالقطاع  النمو  يف  العاملة  أن  يعني  إسهام  أن 

أكرب منه يف النمو بالقطاع الزراعي.
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اجلدول رقم (٢). املعامالت املقدرة باستخدام طريقة ٣ SLS لنموذج النمو لقطاعي الزراعة والصناعة.

القطاع الزراعيالقطاع الصناعياملتغيــرات

ثابـت النموذج
١٫٢٦

*(٢٫٣٢)
١٫٦١

**(٦٫٧٣)

العاملــة
٠٫٧٣٠

*(٢٫٣٩)
٠٫٣٤٤

*(٢٫٠٨)

االستثامر
٠٫٢٧٦

**(٣٫٤٥)
٠٫١٢٨

*(٢٫٤٥)

صايف قيمة امليزان التجاري
٠٫٠١٩

*(٢٫٥٤)
٠٫٠٠٨

*(٢٫٢٧)

٠٫٠٣٩ــاملساحة املزروعـة
**(٢٫٩٦)

إمجايل الدخل الزراعي
٠٫٢٦٦

ــ(٢٫٦٨)*

-٠٫١٣٥ــإمجايل الدخل الصناعي
(٠٫٨٤)ns 

إمجايل الدخل الصناعي املبطأ
٠٫٦٥٦

ــ(٣٫١٥)**

٠٫٨٦١ــإمجايل الدخل الزراعي املبطأ
**(٨٫٣٤)

(2
R) ٠٫٩٢٤٠٫٨٩٥معامـل التحديـد

** معنوي عند املستو االحتامل ٠٫٠١  & * معنوي عند املستو االحتامل ٠٫٠٥ 
األرقام بني األقواس متثل قيمة t املحسوبة.  & ns غري معنوي.   

معنوية  موجبة  عالقة  وجود  النتائج  أوضحت   (٥)
من  كل  بني   ٠٫٠١ االحتاميل   املستو عند  إحصائياً 
 املستو الصناعي، وعند  القطاع  االستثامر والدخل يف 
يف  والدخل  االستثامر  من  كل  بني   ٠٫٠٥ االحتاميل 

القطاع الزراعي، كام تبني أن اإلنتاجية احلدية لالستثامر 
خالل فرتة الدراسة كلها تبلغ حوايل ٠٫٢٧٦ ، ٠٫١٢٨ 
ريال عىل الرتتيب يف كل من القطاع الصناعي والقطاع 
الدخل  زيادة إضافية يف إمجايل  يعني حتقق  بام  الزراعي، 
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من القطاعني لكل وحدة استثامر إضافية هبام، وبحساب 
اإلنتاجية املتوسطة لالستثامر بكل من القطاع الصناعي 
والقطاع الزراعي تبني أهنا تبلغ حوايل ٥٫٨٣ ، ٢٫٩٣١ 
االستثامر  متغري  مرونة  وبحساب  الرتتيب.  عىل  ريال 
بالقطاعني (جدول رقم ٣) تبني أهنا تبلغ حوايل ٠٫٠٦٨ 
بالقطاع الصناعي وحوايل ٠٫٠٤٣ بالقطاع الزراعي، بام 
يعني أن زيادة االستثامر بمقدار ١٠% يف كل من القطاعني 
يؤد لزيادة معدل نمو الدخل بحوايل ٠٫٦٨% بالقطاع 
الصناعي وبحوايل ٠٫٤٣% بالقطاع الزراعي، وهو األمر 
الذي يعني أن االستثامر يسهم بنسبة أكرب يف النمو بالقطاع 

الصناعي عنه يف النمو بالقطاع الزراعي.

من  لكل  النمو  نموذج  من  املُقدرة  املرونات   :(٣) رقم  اجلدول 

قطاع الصناعة و قطاع الزراعة.

 القطـاع الزراعي القطـاع الصناعي املتغيــر

٠,٢٠٩٠,١٥٦العاملة

٠,٠٦٨٠,٠٤٣ االستثامر

٠,١١٢ـ املساحة املزروعة

٠,١٧٥٠,١٢٩صايف قيمة امليزان التجاري

امليزان  قيمة  صايف  متغري  أن  النتائج  أوضحت   (٦)
إحصائياً  معنوي  موجب  تأثري  له  السعودي  التجاري 
والزراعي.  الصناعي  القطاعني  من  كل  يف  النمو  عىل 
التجاري  امليزان  قيمة  صايف  متغري  مرونة  وبحساب 
بالقطاع   ٠٫١٧٥ حوايل  تبلغ  أهنا  تبني  بالقطاعني 
الصناعي وحوايل ٠٫١٢٩ بالقطاع الزراعي، بام يعني 
التجاري  امليزان  قيمة  صايف  يف   %١٠ مقداره  تغرياً  أن 
االجتاه  نفس  يف  النمو  معدل  لتغري  يؤدي  السعودي 

بحوايل ١٫٧٥% بالقطاع الصناعي و بحوايل ١٫٢٩% 
بالقطاع الزراعي، وهو األمر الذي يعني أن لصايف قيمة 
الدخل  نمو  أكرب عىل  تأثرياً  السعودي  التجاري  امليزان 

بالقطاع الصناعي عنه بالقطاع الزراعي.
(٧) أوضحت النتائج أن املساحة املزروعة هلا تأثري 
موجب معنوي إحصائياً عند املستو االحتاميل ٠٫٠١ 
مرونة  وبحساب  الزراعي  بالقطاع  الدخل  نمو  عىل 
 ٠٫١١٢ حوايل  تبلغ  أهنا  تبني  املزروعة  املساحة  متغري 
املزروعة  املساحة  يف   %١٠ مقداره  تغرياً  أن  يعني  بام 
يؤدي لتغري معدل نمو الدخل يف نفس االجتاه بالقطاع 

الزراعي بحوايل ١٫١٢%.

امللخص

استهدف البحث دراسة العالقة املتبادلة بني كل من 
قطاع الصناعة وقطاع الزراعة يف اململكة العربية السعودية 
خالل الفرتة ١٩٨٥ – ٢٠٠٩م وذلك بدراسة العوامل 
املؤثرة عىل النمو يف كل من القطاعني خالل فرتة الدراسة، 
الديناميكي  الثنائي  النموذج  عىل  البحث  اعتمد  وقد 
هذا  تقدير  وتم  القطاعني،  بني  املتبادلة  العالقة  لدراسة 
عىل   الصغر املربعات  طريقة  باستخدام  آنياً  النموذج 

ثالث مراحل، وقد توصل البحث إىل ما ييل:
(١) تفوق املتوسط السنوي لكل من إمجايل الدخل 
فرتة  خالل  الصناعي  بالقطاع  والعاملة  واالستثامر 
بالقطاع  نظريه  عىل  ٢٠٠٩م)   –  ١٩٨٥) الدراسة 
السنوي  النمو  معدل  تفوق  أيضاً  تبني  كام  الزراعي، 
لكل من إمجايل الدخل والعاملة بالقطاع الصناعي خالل 

نفس الفرتة عىل نظريه بالقطاع الزراعي.
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لقطاعي  التكيف  أو  التعديل  معامل  بلغ   (٢)
الصناعة والزراعة خالل فرتة الدراسة حوايل ٠٫٣٤٤، 
٠٫١٣٩ عىل الرتتيب وهو ما يعني أن حوايل ٣٤٫٤% ، 
١٣٫٩% من املستو الفعيل للدخل بكل من القطاعني 
الصناعي والزراعي يتم تعديله نحو املستو املرغوب 
فرتة  أن  أي  واحدة،  سنة  تبلغ  زمنية  فرتة  خالل  فيه 
التعديل تبلغ حوايل ٣ سنوات بقطاع الصناعة، يف حني 

أهنا تبلغ حوايل ٧ سنوات بقطاع الزراعة.
عند  إحصائياً  معنوية  طردية  عالقة  توجد   (٣)
الدخل  إمجايل  من  كل  بني   ٠٫٠٥ االحتاميل   املستو
من  الدخل  وإمجايل  تابع  كمتغري  الصناعي  القطاع  من 
الزراعي كمتغري مستقل، يف حني توجد عالقة  القطاع 
من  الدخل  إمجايل  من  كل  بني  إحصائياً  معنوية  غري 
القطاع الزراعي كمتغري تابع وإمجايل الدخل من القطاع 
الصناعي كمتغري مستقل، وهو األمر الذي يعني إىل أن 
يف  بالنمو  يتأثر  ال  السعودي  الزراعي  القطاع  يف  النمو 
بالقطاع  النمو  يف  يسهم  أنه  حني  يف  الصناعي  القطاع 
الصناعي أي أن نمو القطاع الصناعي يعتمد عىل النمو 

يف القطاع الزراعي.
(٤) يقوم متغري العاملة بدور مهم يف النمو بالقطاعني 
إحصائياً  ومعنوية  موجبة  عالقة  له  أن  تبني  حيث 
والقطاع  الصناعي  بالقطاع  النمو  نموذج  من  كل  يف 
احلدية  اإلنتاجية  انخفاض  من  الرغم  عىل  الزراعي، 
للعاملة خالل فرتة الدراسة يف القطاع الزراعي عنها يف 
القطاع الصناعي. وقد بلغت مرونة متغري العاملة حوايل 
بالقطاع   ٠٫١٥٦ وحوايل  الصناعي  بالقطاع   ٠٫٢٠٩
الزراعي، وهو األمر الذي يُشري إىل أن العاملة هلا إسهام 
بالقطاع  النمو  يف  عنه  الصناعي  بالقطاع  النمو  يف  أكرب 

الزراعي.

كل  بني  إحصائياً  معنوية  موجبة  عالقة  توجد   (٥)
واالستثامر  الزراعي  القطاع  يف  والدخل  االستثامر  من 
متغري  مرونة  وبحساب  الصناعي،  القطاع  يف  والدخل 
 ٠٫٠٦٨ حوايل  تبلغ  أهنا  تبني  بالقطاعني  االستثامر 
الزراعي  بالقطاع   ٠٫٠٤٣ وحوايل  الصناعي  بالقطاع 
بام يعني أن االستثامر يسهم بنسبة أكرب يف النمو بالقطاع 

الصناعي عنه يف النمو بالقطاع الزراعي.
التجاري السعودي له تأثري  امليزان  (٦) صايف قيمة 
موجب معنوي إحصائياً عىل النمو يف كل من القطاعني 
الزراعي والصناعي، وبحساب مرونة متغري صايف قيمة 
بالقطاعني  أهنا موجبة  تبني  بالقطاعني  التجاري  امليزان 
وحوايل  الصناعي  بالقطاع   ٠٫١٧٥ حوايل  وتبلغ 
أن  يعني  الذي  األمر  وهو  الزراعي،  بالقطاع   ٠٫١٢٩
أكرب عىل  تأثرياً  السعودي  التجاري  امليزان  قيمة  لصايف 
نمو الدخل بالقطاع الصناعي عنه بالقطاع الزراعي. كام 
أوضحت النتائج أن املساحة املزروعة هلا تأثري موجب 
الزراعي  بالقطاع  الدخل  نمو  عىل  إحصائياً  معنوي 
وبحساب مرونة متغري املساحة املزروعة تبني أهنا تبلغ 

حوايل ٠٫١١٢.
ومما الشك فيه أن النتائج التي توصل إليها البحث 
يمكنها أن تساعد متخذ القرار لتفعيل وزيادة التكامل 
باململكة،  الزراعي  والقطاع  الصناعي  القطاع  بني 
الزراعة  قطاع  يف  االستثامر  وزيادة  احلكومي  فالدعم 
يؤدي إىل زيادة اإلنتاجية الزراعية. كام أن ارتفاع الطلب 
عىل املواد الغذائية وزيادة أسعار املنتجات الزراعية مما 
حيفز التنمية الزراعية، ويرفع من قدرة القطاع الزراعي 
عىل زيادة مشرتياته من قطاع الصناعة مما ينعكس إجيابياً 
عىل تنمية قطاع الصناعة وتسليم منتجاهتا إىل السوق. 



إبراهيم حممد احلسون: العالقة املتابدلة بني قطاع الصناعة وقطاع الزراعة يف اململكة العربية السعودية  ١٤
لتحسني  الزراعي  االستثامر  بزيادة  الدراسة  وتويص 
اإلنتاجية الزراعية يف اململكة، حيث إن النمو الزراعي 
وكفاءة  املحسنة  التقنيات  عىل  كبرية  بدرجة  يعتمد 
العامل  االقتصادي عىل  االنفتاح  أن سياسة  كام  اإلنتاج. 
يف  االقتصادي  النمو  يف  آخر  مهم  عامل  هي  اخلارجي 
التأكيد عىل هذه  اململكة مواصلة  اململكة، ويتعني عىل 

السياسة جلذب املزيد من االستثامر والتكنولوجيا.
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Abstract. This paper studies the relationship between the industrial and agricultural sectors in 

Saudi Arabia during the period ١٩٨٥-٢٠٠٩. A dynamic growth model was used and estimated 

with ٣SLS method. Among the most important findings is that the partial adjustment coefficient 

in the industrial and agricultural sectors was about ٠٫٣٣٤ and ٠٫١٣٩ respectively. This means 

that about ١٣٫٩  ,٪٣٤٫٤ ٪ of the actual income levels in industrial and agricultural sectors are 

adjusted towards the desired levels within a period of one year. It was also found that growth in 

the Saudi agricultural sector is not influenced by the growth in the industrial sector although it 

does contribute to growth in the industrial sector. It also turned out that labor contributes more to 

industrial growth than to agricultural growth. Thus labor elasticity was found to be about ٠٫٢٠٩ in 

the industrial sector but only ٠٫١٥٩ in the agricultural sector. The same goes for investment. Here 

the respective investment elasticity figures were ٠٫٠٦٨ and ٠٫٠٤٣ for industry and agriculture. 

The net balance of trade also had a bigger influence on income growth in industrial sector than 

in agricultural sector. Lastly, the size of planted areas positively influenced growth in agriculture. 




