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  الملخص
یحتل قطاع التجارة الخارجیة دوراً اســتراتیجیاً في البنیان االقتصــادي لجمیع الدول المتقدمة  

خصـوصـاً في ظل الظروف العالمیة الراھنة، وما یالحظ من تحقیق بعض  والنامیة على حد ـسواء،  
الدول من فائض في بعض السـلع والمنتجات وفي المقابل معاناة بعض الدول خصـوصـاً النامیة من  
ــلع والمنتجات   ــور وعدم القدرة في الوفاء بتلبیة احتیاجات األفراد المتزایدة من كثیر من الســ قصــ

ة نظراً لمـعدالت   ذائـی ب  الـغ ة الطـل اج المحلي لمالحـق درة اإلنـت دم ـق ا وـع د بـھ اني المتزاـی النمو الســــــك
 المتزاید علیھا.

وتنحصــر مشــكلة الدراســة في عجز وضــعف الناتج المحلي الزراعي عن الوفاء بمتطلبات  
واحتیاجات الســكان من الســلع والمنتجات الغذائیة في مصــر، ولھذا فقد اســتھدف الدراســة بشــكل  

التجارة الخارجیة للقطاع الزراعي ودورھا في الناتج القومي خالل الفترة أســــاســــي التعرف على 
 وذلك من خالل )2005/2006-2019/2020(
 دراسة التجارة الخارجیة للقطاع الزراعي المصري. -1
 تأثیر التجارة الخارجیة على الناتج المحلي االجمالي. -2

 :ولقد توصلت الدراسة لعدة نتائج من أھمھا
عام، خاص، إجمالي) یزداد ســــنویا زیادة مؤكدة  (تبین أن كل من قیمة الناتج المحلي اإلجمالي    -1

ا تبلغ حوالي   ــائـی ادل حوالي    342.2  ،247.4  ،94.7إحصـــ ا یـع ة اي ـم ار جنـی %  15.6  ،%12.4ملـی
 من متوسط كل منھم على الترتیب خالل فترة الدراسة. 14.6%،
ملیار جنیة   50.5إجمالي الصـادرات الزراعیة یزید سـنویا زیادة مؤكد إحصـائیا قدرت بحوالي    -2

 من المتوسط العام إلجمالي الصادرات الزراعیة. %145.1یعادل حوالي  
الزـیادة في الواردات الزراعـیة ـعدم ـقدرة  عجز الزـیادة في الصـــــادرات الزراعـیة عن مالحـقة    -3

 .الصادرات الزراعیة على تغطیة فاتورة الواردات الزراعیة
ملیار جنیة   133.8إجمالي الواردات الزراعیة یزداد سنویا زیادة مؤكده إحصائیا قدرت بحوالي   -4

 من المتوسط العام إلجمالي الواردات الزراعیة. %136.5تعادل حوالي  
أن المیل المتوســــط لالســــتیراد أخذ في التذبذب المســــتمر بین الزیادة والنقصــــان خالل فترة   -5

  حوالي في حین بلغ الحد األقـصى لھ   %،3.0  يحوال  )2019/2020(الدراـسة، وبلغ الحد األدنى عام 
  .خالل فترة الدراسة %4.3وبمتوسط بلغ حوالي  )2010/2011(عام  6.4%

أن المیل المتوسط للتصدیر أخذ في التذبذب المستمر بین الزیادة والنقصان خالل فترة الدراسة،    -5
ــبة بلغت حوالي    )2006/2007(وبلغ الحد األدنى لھ عام  في حین بلغ الحد األقصــى لھ   %،0.7بنس

 .خالل فترة الدراسة %1.4، وبمتوسط بلغ حوالي )2010/2011(عام  %2.1حوالي  
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ـعام   %12.8وحوالي    )،2019/2020(ـعام   %8.7–لـحدي لالســـــتیراد تراوح حوالي  أن المـیل ا  -6
 .خالل فترة الدراسة %2.8، وبمتوسط بلغ حوالي )2008/2009(
- أن قیمة المیل الحدي للتصــدیر قد تذبذبت أیضــا خالل فترة الدراســة وقد تراوحت بین حوالي   -7

  %1.5وبمتوســـــط بلغ حوالي    )،2008/2009(عـام    %6.4وحوالي    )،2012/2013(عـام    1.1%
 .خالل فترة الدراسة

 ولقد توصلت الدراسة إلى التوصیات التالیة
االھتمام بزیادة الكفاءة االقتصـادیة لإلنتاج الزراعي والصـادرات الزراعیة والحد من الواردات    -1

 الزراعیة.
 الحد من ارتفاع قیمة متطلبات االنتاج الزراعي. -2
 .التجارة الخارجیة الزراعیةتعظیم دور  -3

 التصدیر  ،القوميالناتج    ،الزراعیة  الخارجیةالتجارة : الكلمات المفتاحیة
 مقدمةال

یعتبر قـطاع التـجارة الخارجیة أحد القطاعات الرائدة في تمویل برامج ومشـــــروعات التنمیة  
ــیة في خطط التنمیة  ــادرات أحد الركائز الرئیســ ــیة تنمیة الصــ ــادیة، وبالتالي تعتبر قضــ االقتصــ
االقتصـادیة واالجتماعیة حیث أن قطاع التصـدیر یسـتطیع تقدیم الكثیر من الدعم لتطویر االقتصـاد  

مي إذا ما أتیح لھ االنطالق بالدرجة المناســـبة والتي تماثل ما یجري تطبیقھ في الدول األخرى القو
كما یحتل قطاع التجارة الخارجیة دوراً اسـتراتیجیاً في البنیان االقتصـادي لجمیع الدول   ،المنافسـة  

ــواء ــاً في ظل الظروف العالمیة الراھنة، وما یالحظ من    ،المتقدمة والنامیة علي حد سـ ــوصـ خصـ
دول   اة بعض اـل ل معـاـن اـب ائض في بعض الســـــلع والمنتجـات وفي المـق دول من ـف تحقیق بعض اـل
خصـوصـاً النامیة من قصـور وعدم القدرة في الوفاء بتلبیة احتیاجات األفراد المتزایدة من كثیر من  

النمو الســـــكاني المتزاید بھا وعدم قدرة اإلنتاج المحلي   الســـــلع والمنتجات الغذائیة نظراً لمعدالت
 لمالحقة الطلب المتزاید علیھا.

 مشكلة الدراسة
ــور وعدم القدرة في الوفاء بتلبیة احتیاجات    تعاني ــاً النامیة من قصـ ــوصـ بعض الدول خصـ

ــكاني   ــلع والمنتجات الغذائیة نظراً لمعدالت النمو الس المتزاید بھا األفراد المتزایدة من كثیر من الس
 وعدم قدرة اإلنتاج المحلي لمالحقة الطلب المتزاید علیھا.

  بمتطلبات   الوفاء  عن  الزراعي  المحلي  الناتج وضــعف عجز  في  الدراســة  مشــكلة  تنحصــر
 .مصر في  الغذائیة  والمنتجات السلع من السكان  واحتیاجات

 أھداف الدراسة
  في  الزراعي ودورھا   للقطاع  الخارجیة  التجارة  على التعرف  أساسي  الدراـسة بشكل  تـستھدف

 :خالل من وذلك )2019/2020-2005/2006(  الفترة  خالل القومي  الناتج
 .المصري  الزراعي  القطاع  في  الخارجیة  التجارة دراسة -1
 .الزراعیة  للواردات  الزراعیة  الصادرات تغطیة معدل -2
   اإلجمالي.  المحلي الناتج الخارجیة على  التجارة تأثیر -3
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  البیانات ومصادر  البحثي  االسلوب
  الكمي   والتحلیل  الوصـفي  االقتصـادي  التحلیل  طرق  بعض  أھدافھا   لتحقیق   الدراـسة اـستخدمت

  المنشـــورة  البیانات  وھما   للبیانات مصـــدرین على  الدراســـة واعتمدت  العام  االتجاه معادالت مثل
ورة،  غیر  والبیانات تعانة  المنـش تعانة  العلمیة  المراجع من بالعدید  واالـس رات  واالـس   اإلحصـائیة   بالنـش

ــرات مثل ــالح  الزراعة وزارة نش ــتص ــي واس   العامة   للتعبئة المركزي  والجھاز  والتخطیط   األراض
 .الزراعي  واالئتمان للتنمیة  الرئیسي والبنك  المصري  األھلي والبنك  واإلحصاء

 البحثیة النتائج
 اإلجمالي قیمة الناتج المحلي   تطور

اـن  تشـــــیر   إجـمالي)   ـخاص،  ـعام،أن إجـمالي الـناتج المحلي اإلجـمالي (  إلى  )1(الـجدول    اتبـی
بلغ حوالي   ــاھمــا  أدن بین حــدین  ــة    581.1  ،350.3  ،230.8تراوح  ــار جنی عــام   علىملی التوالي 

  )،2018/2019(ـعام    جنـیةملـیار    1562.9  ،5526.9  ،4003.0وأعالھـما بلغ حوالي    )2005/2006(
 التوالي خالل فترة الدراسة. على 2335.4و 1577.1و 758.3 وليبمتوسط سنوي بلغ ح

تبین أن كل من قیمة الناتج    )2(  وتشیر نتائج تحلیل االتجاه الزمني العام والمدونة في الجدول
، 94.7ســـــنوـیا زـیادة مؤـكدة إحصـــــائـیا تبلغ حوالي یزداد  إجـمالي)  ـخاص،  ـعام،(  المحلي اإلجـمالي

من متوســـــط ـكل منھم   %14.6،%  15.6  ،%12.4ملـیار جنـیة اي ـما یـعادل حوالي    342.2،  247.4
 الترتیب خالل فترة الدراسة. على

د (ر  معـامـلومن   ة في    %90،%  89  %،93تبین أن حوالي    )2التحـدـی من التغیرات الحـادـث
ــر   إلى  ترجع  إجمالي) –  خاص–الناتج الكلي (عام   إجمالي   ،% 11  %،7بینما حوالي   الزمن،عنص

 عوامل آخري غیر مقیسھ في ھذا النموذج. إلىمن تلك التغیرات قد ترجع  10%
 جن�ة  مل�ار  ).2019/2020-2005/2006( الفترة خالل اإلجمالي المحلي الناتج قیمة تطور .1جدول

 اإلجمالي المحلي الناتج السنوات
 إجمالي خاص  عام

2005/2006 230.8 350.3 581.1 
2006/2007 274.8 435.5 710.3 
2007/2008 334.6 520.7 855.3 
2008/2009 379.3 614.8 994.1 
2009/2010 429.1 721.4 1150.5 
2010/2011 494.5 815.4 1309.9 
2011/2012 609.1 1104.1 1713.1 
2012/2013 686.7 1238.1 1924.8 
2013/2014 798.7 1407.5 2205.5 
2014/2015 840.4 1632.7 2473.1 
2015/2016 826.9 1847.5 2674.4 
2016/2017 1056.6 2352.9 3409.5 
2017/2018 1328.3 3005.5 4333.8 
2018/2019 1562.9 3607.2 5170.1 
2019/2020 1523.9 4003.1 5526.9 

 2335.4 1577.1 758.3 المتوسط
 مختلفة.أعداد   التخطیط،نشرات وزارة    اإلداري،والمتابعة واإلصالح   التخطیط: وزارة  المصدر
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- 2005/2006(  اـلـفـترة  ـخالل  اإلـجمـــاـلي  اـلـمـحـلي  اـلنـــاـتج  اـلعـــام  اـلزـمـني  االـتجـــاه  ـمعـــدالت.  2  جـــدول
2019/2020( 

 التغیر السنوي معدل ف 2ر المعادلة البیان 

 
 الناتج
 المحلي
 اإلجمالي

 

 هس 75.94+8.189894-ص^ ه = عام
)13.22 **( 

0.93 
 174.90 ** 12.4 

 هس 47.247+3.496332-ص^ ه= خاص 
)10.28 **( 0.89 105.78 ** 15.6 

 هس 342.22+2.686228-ص^ ه= إجمالي
)11.12 **( 0.90 123.73 ** 14.6 

 )1: حسبت من بیانات الجدول (المصدر 
" إلى ترتیب عنصـر  ھ"س تشـیر  ھ،السـنة   يالقیم التقدیریة للظاھرة موضـع الدراسـة بالملیار جنیھ ف" تشـیر إلى ھ:"ص^حیث

 الزمن.
 .15، ... ،3,2,1= ھحیث  

 الموجودة بین األقواس أسفل معامالت االنحدار تشیر إلى قیمة (ت) المحسوبة. القیم
 %.1** معنوي عند مستوى معنویة 

 ع الزراعي تطور التجارة الخارجیة في القطا
 الصادرات الزراعیة  تطور

ــیر ــادراتأن أجمالي   إلى )3(بیانات الجدول   تشـ   أدناھمابین حدین   تراوحتالزراعیة    الصـ
جنیــة عــام   ملیــار  78.4بلغ حوالي    أعالھمــا و  ،)2006/2007(ملیــار جنیــة عــام    5.6  بلغ حوالي

 خالل فترة الدراسة. یةجن ملیار34.8بمتوسط سنوي بلغ حوالي ،)2018/2019(
 ملـیار  ).2019/2020-2005/2006(  الفترة خالل  الزراعي القـطاع  في  الـخارجـیة التـجارة  تطور .3  ـجدول

 جنیة
 الواردات  الصادرات السنوات

2005/2006 5.7 23.3 
2006/2007 5.6 22.7 
2007/2008 7.6 31.4 
2008/2009 16.6 49.2 
2009/2010 24.4 43.7 
2010/2011 28.1 58.1 
2011/2012 29.6 89.2 
2012/2013 27.1 99.6 
2013/2014 33.8 98.8 
2014/2015 36.4 114.5 
2015/2016 37.4 111.9 
2016/2017 49.9 145.9 
2017/2018 67.5 197.9 
2018/2019 78.4 199.4 
2019/2020 75.3 186.2 

 98.1 34.8 المتوسط
 .مختلفة اعداد  الخارجیة، التجارة قاعدة واالحصاء، العامة للتعبئة  المركزي الجھاز  :المصدر

ــیر ــادرات أن إجمالي    إلى  )4(  دولالعام والمدونة بالج لزمنينتائج تحلیل االتجاه ا وتشـ   الصـ
نویا  یزیدالزراعیة   %  145.1حوالي    یعادلملیار جنیة    50.5بحوالي    تقدر  حصـائیا مؤكد إ زیادةـس

 الزراعیة.  الصادراتمن المتوسط العام إلجمالي  
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  الصـادرات التغیرات الحادثة في إجمالي    نم  %91تبین أن حوالي    )2معامل التحدید (ر  ومن
من تلك التغیرات قد ترجع الي عوامل اخري   %9بینما حوالي    الزمن،عنـصر  إلىالزراعیة ترجع  

 غیر مقیسھ في ھذا النموذج.
 تطور الواردات الزراعیة

ــیر بیانات الجدول   أن أجمالي الواردات الزراعیة تراوحت بین حدین أدناھما بلغ   إلى  )3(تش
بلغ    ،)2006/2007(ملیــار جنیــة عــام    22.7حوالي   ملیــار جنیــة عــام   199.4حوالي  وأعالھمــا 

 ملیار جنیة خالل فترة الدراسة.98.1بمتوسط سنوي بلغ حوالي  )،2018/2019(
 الفترة  خالل  الزراعي  القطـــاع  في  الخـــارجیـــة  التجـــارة  العـــام  الزمني  االتجـــاه  معـــدالت  .4  جـــدول

)2005/2006-2019/2020( 
 السنوي التغیر معدل ف 2ر المعادلة البیان 

 الصادرات
 ه س 5.50+7.55-= ه^ ص

)11.59 **( 0.91 143.4 ** 145.1 

 الواردات 
 ه س8.133+ 3.89-=ه^ ص

)13.9(** 
0.93 194.4 ** 136.5 

  )3(: حسبت من بیانات الجدول المصدر
"سھ" إلى ترتیب عنصـر   تشـیر  ھ،" تشـیر إلى القیم التقدیریة للظاھرة موضـع الدراسـة بالملیار جنیھ في السـنة  حیث:"ص^ھ

 .15، ... ،3,2,1حیث ھ =  الزمن،
 القیم الموجودة بین األقواس أسفل معامالت االنحدار تشیر إلى قیمة (ت) المحسوبة.

 %.1** معنوي عند مستوى معنویة 

إلى أن إجـمالي الواردات    )4(تـجاه الزمني الـعام والـمدوـنة ـبالـجدول  وتشـــــیر نـتائج تحلـیل اال
ملـیار جنـیة تـعادل حوالي   133.8الزراعـیة یزداد ســـــنوـیا زـیادة مؤـكده إحصـــــائـیا ـقدرت بحوالي  

 من المتوسط العام إلجمالي الواردات الزراعیة. 136.5%
من التغیرات الـحادـثة في إجـمالي الواردات   %93تبین أن حوالي    )2ومن مـعاـمل التـحدـید (ر

من تلك التغیرات قد ترجع الي عوامل اخري   %7بینما حوالي    الزمن،عنـصر  إلىالزراعیة ترجع  
 غیر مقیسھ في ھذا النموذج.

 معدل تغطیة الصادرات الزراعیة للواردات الزراعیة
إلى أن نـسبة تغطیة الصـادرات الزراعیة للواردات الزراعیة بلغت    )5(تـشیر بیانات الجدول  

  %55.8في حین بلغت الحد األقصـــى حوالي   %،24.2حوالي    )2007/2008(عام  الحد األدنى لھا 
خالل فترة الدراـسة، ویعكس ذلك عجز الزیادة  % 34.6، وبمتوـسط بلغ حوالي  )2009/2010(عام 

لزیادة في الواردات الزراعیة، أي عدم قدرة الصــــادرات  في الصــــادرات الزراعیة عن مالحقة ا
 الزراعیة على تغطیة فاتورة الواردات الزراعیة.

 عالقة التجارة الخارجیة الزراعیة بالناتج المحلي االجمالي 
 المصـــري، القـــومي االقتصـــاد فـــي خاصـــة أھمیـــة الزراعیـــة الخارجیـــة التجـــارة تمثـــل

 ً  حــوالي اإلجمــالي المحلــي النــاتج بلــغ حیــث الكلــي، المحلــي بالنــاتج ربطھــا  تــم مــا  إذا خصوصــا
ــار 581.1 ــھ ملیـ ــام  جنیـ ــع )،2005/2006(عـ ــوالي إلـــى وارتفـ ــار 5526.9 حـ ــھ ملیـ ــام جنیـ  عـ

ــا  ).2012/2020( ــم ازداد كم ــارة حج ــة التج ــة الخارجی ــن الزراعی ــوالي م ــار 29.0 ح ــھ ملی  جنی
 ویــــربط  )،2018/2019( عــــام جنیــــھ ملیــــار 277.8 حــــوالي إلــــى )،2005/2006( عــــام

ــواردات ــاتج ال ــل( بالن ــط  المی ــتیراد المتوس ــي لالس ــل والت ــبة تمث ــن النس ــواردات م ــل ال ــدة لك  وح
ــن ــاتج مـ ــالي) المحلـــي النـ ــل ویعكـــس. االجمـ ــط  المیـ ــدیر المتوسـ ــین النســـبة للتصـ ــة بـ  قیمـ

 .التصدیر على  االقتصاد قدرة  ویعكس والناتج  الصادرات
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- 2005/2006(  الفترة  خالل  الزراعیــة  للواردات  الزراعیــة  الصـــــــادرات  تغطیــة  معــدل  .5  جــدول
2019/2020( 

 الواردات  الصادرات %  للواردات الصادرات تغطیة معدل الخارجیة الزراعیة التجارة السنوات
2005/2006 5.7 23.3 24.4 
2006/2007 5.6 22.7 24.6 
2007/2008 7.6 31.4 24.2 
2008/2009 16.6 49.2 33.7 
2009/2010 24.4 43.7 55.8 
2010/2011 28.1 58.1 48.3 
2011/2012 29.6 89.2 33.2 
2012/2013 27.1 99.6 27.2 
2013/2014 33.8 98.8 31.7 
2014/2015 36.4 114.5 31.7 
2015/2016 37.4 111.9 33.4 
2016/2017 49.9 145.9 34.2 
2017/2018 67.5 197.9 34.1 
2018/2019 78.4 199.4 39.3 
2019/2020 75.3 168.2 44.7 

 34.6 98.1 34.8 المتوسط
 ).3( حسبت من بیانات الجدول :المصدر

 خالل(المیــل المتوســـــط)  االجمــالي  التجــارة الخــارجیــة الزراعیــة بــالنــاتج المحلي    ةعالقــ  .6  جــدول
)2005/2006 – 2019/2020( 
 

 السنوات 
  یةالخارجیة الزراع التجارة

 الناتج المحلي االجمالي قیمة
 المتوسط المیل

 للتصدیر لالستیراد الصادرات الواردات
2005/2006 23.3 5.7 581.1 4.0 0.9 
2006/2007 22.7 5.6 710.3 3.1 0.7 
2007/2008 31.4 7.6 855.3 3.6 0.8 
2008/2009 49.2 16.4 994.1 4.9 1.6 
2009/2010 43.7 24.2 1150.5 3.7 2.1 
2010/2011 58.1 28.1 1309.9 6.4 2.1 
2011/2012 89.2 29.6 1713.1 5.2 1.7 
2012/2013 99.6 27.1 1924.8 5.1 1.4 
2013/2014 98.8 33.8 2205.5 4.4 1.5 
2014/2015 114.5 36.4 2473.0 4.6 1.4 
2015/2016 111.9 37.4 2674.4 4.1 1.3 
2016/2017 145.9 49.9 3409.5 4.2 1.4 
2017/2018 197.9 67.5 4333.8 4.5 1.5 
2018/2019 199.4 78.4 5170.1 3.8 1.5 
2019/2020 168.2 75.3 5526.9 3.0 1.3 

 1.4 4.3 2335.4 34.8 98.1 المتوسط
 )3) و(1(  حسبت من بیانات الجدول المصدر: 
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 المیل المتوسط لالستیراد والتصدیر
ــط لالســتیراد أخذ في التذبذب المســتمر بین    إلى)  6تشــیر بیانات الجدول ( أن المیل المتوس

ــة، وبلغ الحد األدنى عام ( ــان خالل فترة الدراسـ %، في 3.0حوالي    ) 2019/2020الزیادة والنقصـ
% خالل 4.3) وبمتوســط بلغ حوالي  2010/2011% عام (  6.4  حواليحین بلغ الحد األقصــى لھ  

   الدراسة.فترة 
الجدول إلى أن المیل المتوـسط للتـصدیر أخذ في التذبذب المـستمر بین الزیادة  كما یـشیر نفس  

) بنســــبة بلغت حوالي  2006/2007والنقصــــان خالل فترة الدراســــة، وبلغ الحد األدنى لھ عام (
)، وبمتوســـط بلغ حوالي  2010/2011% عام (2.1  حوالي%، في حین بلغ الحد األقصـــى لھ  0.7
 .الدراسة% خالل فترة 1.4

 المیل الحدي لالستیراد والتصدیر
ــیر بیانات الجدول   ــح خالل فترة  )7(تش ــكل واض ــتیراد تذبذب بش إلى أن المیل الحدي لالس

الدراســـة، كما انھ ســـجل بعض القیم الســـالبة في بعض الســـنوات األمر الذي یرجع إلى التذبذبات 
اتج المحلى   ة الـن ا في قیـم ة لـھ ا تغیرات موازـی ابلـھ ة والتي ال تـق ة الواردات الزراعـی ة في قیـم ادـث الـح

وحوالي    )،2019/2020(عام %  8.7–لمیل الحدي لالـستیراد بین حوالي  اإلجمالي، وقد تراوح قیم ا
 .خالل فترة الدراسة %2.8وبمتوسط بلغ حوالي  )،2008/2009(عام % 12.8

ــدیر قد تذبذبت  ــیر التقدیرات الواردة في نفس الجدول الي أن قیمة المیل الحدي للتصــ وتشــ
لبة في بعض السـنوات وقد تراوحت بین  أیضـا خالل فترة الدراسـة، كما انھ سـجل بعض القیم السـا 

وبمتوســـــط بلغ حوالي   )،2008/2009(عـام  %  6.4، وحوالي  )2012/2013(  عـام  %1.1-حوالي
 .خالل فترة الدراسة% 1.5

  2005/2006(  المیل الحدي) خالل(االجمالي    محليعالقة التجارة الخارجیة الزراعیة بالناتج ال  .7  جدول
– 2019/2020( 
 

 السنوات
 الحدي  المیل في قیمة الناتج المحلي االجمالي التغیر في التجارة الخارجیة الزراعیة التغیر

 للتصدیر لالستیراد الواردات  الصادرات
2005/2006 0.3 0.4 74.6 0.5 0.4 
2006/2007 )0.1 ( )0.6 ( 129.2 )0.4 ( )0.0 ( 
2007/2008 2.0 8.7 145.0 6.0 1.3 
2008/2009 9.0 17.8 138.8 12.8 6.4 
2009/2010 7.8 )5.5 ( 156.4 )3.5 ( 4.9 
2010/2011 3.7 14.4 159.4 9.0 2.3 
2011/2012 1.5 31.1 403.2 7.7 0.3 
2012/2013 )2.5 ( 10.4 211.7 4.9 )1.1 ( 
2013/2014 6.7 )0.8 ( 280.7 )0.2 ( 2.3 
2014/2015 2.6 15.7 267.5 5.8 0.9 
2015/2016 1.0 )2.6 ( 201.4 )1.2 ( 0.4 
2016/2017 12.5 34.0 735.1 4.6 1.7 
2017/2018 17.6 52.0 924.3 5.6 1.9 
2018/2019 10.9 1.5 836.3 0.1 1.3 
2019/2020 )3.1 ( )31.2 ( 356.8 )8.7 ( )0.8 ( 

 1.5 2.8 334.6 9.6 4.6 المتوسط
 أن القیمة في السنة الحالیة كانت أقل من نظیره في السنة السابقة.  إلى) االشارة السالبة تشیر -(

 )3) و(1(  حسبت من بیانات الجدول :المصدر
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Abstract 
The foreign trade sector occupies a strategic role in the economic structure 

of all developed and developing countries alike, especially in light of the current 
global conditions, and what is observed from some countries achieving surplus in 
some goods and products and in return the suffering of some countries, especially 
developing ones, from shortcomings and inability to meet The increasing needs of 
individuals from many commodities and food products due to the increasing rates 
of population growth and the inability of local production to keep pace with the 
increasing demand for them. 

The problem of the study is limited to the inability and weakness of the 
agricultural domestic product to meet the requirements and needs of the population 
of commodities and food products in Egypt, and for this the study aimed mainly 
to identify the foreign trade of the agricultural sector and its role in the national 
product during the period (2006/2005-2019/2020) by During: 

Studying the foreign trade of the Egyptian agricultural sector. The coverage 
rate of agricultural exports for agricultural imports. The effect of foreign trade on 
the gross domestic product. 
The study reached several results, the most important of which are 

 It was found that each of the value of the gross domestic product (public - 
private - total) increases annually with a statistically confirmed increase of about 
94.7, 247.4 and 342.2 billion pounds, which is equivalent to about 12.4%, 15.6% 
and 14.6 % of the average of each of them, respectively, during the study period. 

Total agricultural exports increase annually, a statistically confirmed increase 
estimated at about 50.5 billion pounds, equivalent to about 145.1% of the general 
average of total agricultural exports. 

The inability of the increase in agricultural exports to keep up with the 
increase in agricultural imports. The inability of agricultural exports to cover the 
bill of agricultural imports. 

Total agricultural imports are increasing annually, a statistically confirmed 
increase estimated at about 133.8 billion pounds, equivalent to about 136.5% of 
the general average of total agricultural imports. 

The average tendency to import continued to fluctuate between increase and 
decrease during the study period, and the minimum in (2019/2020) reached about 
3.0%, while its maximum reached about 6.4% in (2010/2011), with an average It 
was about 4.3% during the study period . 

The average tendency to export continued to fluctuate between increase and 
decrease during the study period, and its minimum reached in (2006/2007) at a rate 
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of about 0.7%, while its maximum reached about 2.1% in (2010/2010). 2011), with 
an average of about 1.4% percent during the study period. 

The marginal propensity to import ranged around -8.7% in (2019/2020), and 
about 12.8% in (2008/2009), with an average of about 2.8% during the study 
period. 

The value of the marginal propensity to export also fluctuated during the 
study period and ranged between about -1.1% in (2012/2013) and about 6.4% in 
(2008/2009), with an average of about 1.5 percent during Study period. 
The study reached the following recommendations 

Attention to increasing the economic efficiency of agricultural production 
and agricultural exports and reducing agricultural imports. 

Reducing the high value of agricultural production requirements. 
Maximizing the role of agricultural foreign trade. 


