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 مقدمه:
شهد العالم خالل اآلونة األخيرة مجموعة من التطورات السرريعة الجرريرة  

الترى كران مرن شر نها ت ييرر مالمرا المنراس السياسرة والتيارة االقتصرادية والمتالحقرة و
الدولية،والرررأ أنعكررو ترردور   علررى أداد االقتصرراد المصرررل وتعامالترر  الخارجيررة، 
تمثلت هر  الت يرات فيمرا شرهدت  تدايرة التسرعينات مرن انقسرام مرا كران يسرمى االتحراد 

دول الكتلة الشرقية إلى إتتاع سياسة  السوفيتة إلى العديد من الدول وتحول كثيراً من
االقتصاد الحر،  فضالً عن ظهور العديرد مرن التكرتالت االقتصرادية امقليميرة و الترى 
تنتئ عن مولد عصرر الكيانرات االقتصرادية الضرخمة، والترى تسرعى إلرى زيرادة حجرم 

هرا المعامالت التجارية فيما تينها مرن خرالل وضرل السياسرات المختلحرة لحمايرة منتجات
فى ظل ارتحاع حدة المنافسة العالمية. هرا وقد واكب هر  التطورات مؤخراً التوصل 

و هررى االتحاقيررة العامررة إلررى واحرردة مررن أهررم االتحاقيررات العالميررة خررالل هرررا القرررن، 
. فقرد 8491فرة عرام  (GATT)للتعريحة والتجارة التة أصتحت تعرر  تمنظمرة الر  

ضرعت القواعرد الترة تحكرم التجرارة الدوليرة، أسسوا ترلك منظمرة متعرددة األطررا  و
 World انقضى عمر المنظمة لتحل محلها منظمة التجرارة الدوليرة 8449وفة عام 

Trade Organization (WTO)    تقروم مجتمعرة  دولرة عضرواً  821الترة تضرم
إضرافة إلرى مرا شرهدت  األسروا   مرن حركرة التترادل التجرارل الردولة ةالماارفة  49ت 

ن ت يرات جررية فى شروط التتادل التجارل تين الردول حيرت تحولرت مرن العالمية م
متدأ الميزات النستية التى قامرت عليهرا النظريرة التقليديرة إلرى شرروط وقواعرد جديردة 
تتحو  فيها جودة المنتجات وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتجارة املكترونيرة 

علرررى اتحاقيرررة الشرررراكة  2999 وتررروافر اللوجسرررتيات، ويعتترررر تصررردي  مصرررر عرررام
األورومتوسررطية تررالث األثررر علررى نمررو االقتصرراد المصرررل وتشررجيل االسررتثمارات 
األجنتية وتوسيل مجاالت التعاون تين مصر واالتحاد األوروترة، هررا تامضرافة إلرى 
انضمام مصر إلرى كيران السرو  المشرتركة لردول شرر  وجنروب أفريقيرا االكوميسراا 

(Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA) 
، والتررى اسررتهدفت قيررام منطقررة تجررارة يررتم فيهررا انتقررال السررلل والخرردمات 8441عررام 

ورأو المررال وتشررجيل االسررتثمارات واالتحاقيررات الثناايررة تررين مصررر وتعرر  الرردول 
 ة المنراط  الصرناعية المؤهلرةا الكرويزا العرتية، وأخيررا انضرمام مصرر إلرى اتحاقير

"QIZ"  Qualifying Industrial Zone 2992منر عام. 
ومن المت يرات المحلية التى كران لهرا ترالث األثرر علرى االقتصراد المصررأ  

التوجرر  منررر منتصرر  الثمانينررات مررن القرررن الماضررى الررى إتترراع ترررام  امصررال  
على اقتصاديات السرو  تردالً مرن االقتصراد والتحرر االقتصادل والهيكلة واالعتماد 

 الموج  معادة التوازن االقتصادل.
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 مشكلة الدراسة: 
من االقتصادات التى ترتحل فيها نستة قيمرة التجرارة يعد االقتصاد المصرأ  
الررى قيمررة النررات   -وتصررحة خاصررة قيمررة الررواردات مررن السررلل والخرردمات-الخارجيررة 

المحلى االجمالى، وهرا يعزز أهمية التجارة الخارجية فى االقتصاد المصرأ،  وفى 
واخرتالل هيكرل وجود التحديات الداخلية المتمثلة فرى ارتحراع معردالت النمرو السركانى 

امنترراا االقتصررادل  و التحررديات الخارجيررة المتعلقررة تاالتحاقيررات التجاريررة والتكررتالت 
االقتصادية ) الشراكة االورومتوسطية و منظمة التجارة العالميرة و اتحاقيرة الكوميسرا 

ان قطاع التجارة الخارجية يواج   عددا من المشكالت  لعرل وجد و اتحاقية الكويز( ،
ا تزايد العجز فى الميزان التجارل العام  والزراعى  على حد سواد حيرت من أترزه

 21.42تلرث متوسرط العجرز فرى الميرزان التجرارل العرام خرالل فتررة الدراسرة حروالى 
،  مليار جنير  2.2مليار جني ، تينما تلث متوسط العجز فى الميزان الزراعى  حوالى 

لصررادرات  لقيمررة الررواردات  وظهررر هرررا العجررز فررى انخحررا  نسررتة ت طيررة قيمررة ا
%  لكرل منهرا 29.41%و 12.21المصرية الكليرة والزراعيرة حيرت تل رت حروالى   

علررى الترروالى، مررل  وجررود تترراين فررى  التوزيررل الج رافررة للتجررارة الخارجيررة الكليررة 
 والزراعية ورلك خالل فترة الدراسة. 

 الهدف من الدراسة:
ات االقتصرادية الداخليرة والخارجيرة علرى يستهد  هرا التحت  رصد ت ثير الت ير    

قطرراع التجررارة الخارجيررة تصررحة عامررة والزراعيررة تصررحة خاصررة، و تحديررد أسررتاب 
 - 12العجز الحادت فى كل من الميزان التجارأ العام والزراعى خالل الحتررة مرن )

 (،   ورلك من خالل ما يلى: 2994
 المصرية الكلية والزراعيةارجية دراسة أهم المؤشرات االقتصادية للتجارة الخ -8
للتجارة الخارجية المصرية الكلية والزراعية على دراسة التوزيل الج رافة  -2

،  مرل تحديرد (2994-2992أهم التكتالت االقتصادية الدولية خرالل الحتررة )
 أهم الشركاد التجاريين .

 مت يرات التجارة الخارجية فى مصرتقدير النمورا االقتصادل القياسى الكلى ل -1

تقدير النمورا االقتصادأ القياسى الكلرى لمت يررات التجرارة الخارجيرة الزراعيرة  -9
 فى مصر.

 الطرٌقة البحثٌة:

اعتمرردت الدراسررة علررى اسررتخدام العديررد مررن األدوات التحليليررة والنمررارا   
امحصااية فى التقدير، حيرت ترم اسرتخدام كرل مرن أسراليب التحليرل الوصرحى والكمرى 

لتعتير عن العالقات االقتصادية تين المت يرات موضرل الدراسرة للتيانات امحصااية ل
فتررة الدراسرة المشرار اليهرا  إلرى ثرالت فتررات ،  قسرمتقرد تاألساليب الرياضية . و 

 – 48(،  وفتررة التحررر الجزارة )8449-12وهى فترة ما قتل التحررر االقتصرادل)
اتحاقيرررة الجرررات  ( كمت يرررر داخلرررى و2994 – 98( ، وفتررررة التحررررر الكامرررل )2999

والكوميسرررا والشرررراكة االورومتوسرررطية واتحاقيرررة الكرررويز كمت يررررات خارجيرررة علرررى 
التوالى، ورلك لرصرد الت يررات الترى طررأت علرى االقتصراد المصررأ تصرحة عامرة 
وقطاع التجارة الخارجية تصحة خاصة نتيجة تلك المت يرات فى محاولرة لتحديرد أهرم 

على االقتصاد المصرأ وقطاع التجارة الخارجية  اميجاتيات والسلتيات التى ظهرت
وتحسير النتاا  المتحصل عليها ، كمرا ترم  اسرتخدام  أسرلوب إحصرااة قياسرة لتقردير 
النمورا االقتصادل القياسرة التروازنى علرى مسرتوأ قطراع التجرارة الخارجيرة الكليرة 

 Two Stage  والزراعيرة وتقردير  تطريقرة المرتعرات الصرر رأ رات المررحلتين.

Least Squares كما يلى: 
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 اوال: تقدٌر النموذج االقتصادى القٌاسى لمتغٌرات التجارة الخارجٌة الكلٌة:
يعرررد النمرررورا القياسرررى للتجرررارة الخارجيرررة مرررن النمرررارا الديناميكيرررة ويمكرررن  

توصرري  النمررورا االقتصررادأ القياسررى للميررزان التجررارأ المصرررأ العررام تاسررتخدام 
 المتعددة على النحو التالى: النمارا رات المعادالت

 (:  متوسط نصيب الحرد من قيمة الصادرات الكلية ) دالة الطلب -1
تمثل هر  العالقة جانرب الطلرب فرى الميرزان التجرارأ،  ويمكرن تمثيرل هرر   

( دالرة فرى tالعالقة تاعتتار متوسط نصيب الحررد مرن قيمرة الصرادرات الكليرة للسرنة )
( و سرعر صرر  الجنيرة مقاترل tمنتاا الكلرى للسرنة )متوسط نصيب الحرد من قيمة ا

( ، t( و متوسررط نصرريب الحرررد مررن قيمررة الررواردات الكليررة للسررنة )tالرردوالر للسررنة )
 تامضافة الى مجموعة من المت يرات الصورية التى تعكو اثر كل من 

 ) سياسة التحرر االقتصادأ و منظمة التجارة العالمية و الشراكة االورومتوسطية(.
 (:متوسط نصيب الحرد من قيمة الواردات الكلية )دالة العرض   -2

تمثل هر  العالقة جانب العر  فرى الميرزان التجرارأ العرام ويمكرن تمثيرل  
(  دالرة tهر  العالقة تاعتتار متوسط نصيب الحررد مرن قيمرة الرواردات الكليرة للسرنة )

صريب الحررد مرن قيمرة ( و متوسرط نtسعر صرر  الجنيرة مقاترل الردوالر للسرنة )  فى
( t( و متوسط نصيب الحرد من قيمة الصرادرات الكليرة للسرنة )(t-1االستهالك للسنة 

( ، تامضافة الى مجموعرة t-1و متوسط نصيب الحرد من قيمة االستثمارات  للسنة )
مررن المت يرررات الصررورية  التررى تعكررو اثررر ) سياسررة التحرررر االقتصررادأ و منظمررة 

 لشراكة االورومتوسطية(.التجارة العالمية و ا
متوسررط نصرريب الحرررد مررن قيمررة الحرراا  او العجررز فررى الميررزان ) دالةةة التةةوازن -3

 :(التجارأ العام
تمثل دالة الميزان التجارأ العام من خالل اعتتار متوسط نصيب الحرد من 

سعر صر  الجنيرة مقاترل   (  دالة فىtقيمة العجز فى الميزان التجارأ العام للسنة )
( و (t-1( و متوسط نصيب الحرد مرن قيمرة االسرتهالك الكلرى للسرنة tالر للسنة )الدو

( ، تامضررافة الررى  t-1متوسررط نصرريب الحرررد مررن قيمررة االسررتثمارات الكليررة  للسررنة)
مجموعة من المت يرات الصرورية  الترى تعكرو اثرر ) سياسرة التحررر االقتصرادأ و 

 طية(.    منظمة التجارة العالمية و الشراكة االورومتوس
 الصورة الرٌاضٌة  لمعادالت النموذج :    

 Z1 , Z2 ,  Z3,   )  ………….............(1) و X1tو   X2 t وY2t )Y1t= f 
Y2t= f ( X2t   ,X3t-1, X4t-1 ,  Y1t    ,Z1   ,Z2    ,Z3    ) ......................(2) 

 (3)    ......................Y3t= f ( X2t   ,X3t-1, X4-1t ,Z1   ,Z2    ,Z3   )  

 : أنواع المتغٌرات داخل النموذج
 يتضمن النمورا المقدر ثالثة أنواع من المت يرات وهى على التوالى:

قيمتها من داخل  تتحد: والتة Endogenous Variablesلمت يرات الداخلية  - أ
     النمورا

 Y1t(   tمتوسط نصيب الحرد من قيمة الصادرات الكلية فى السنة )  
 Y1t(    tمتوسط نصيب الحرد من قيمة الواردات الكلية فى السنة )  
 Y3t( tمتوسط نصيب الحرد من العجز فى الميزان التجارأ العام فى السنة )  
: وهى تلك المت يرات التى  Exogenous Variablesالمت يرات الخارجية -ب

 وتتمثل فى: متطاة تتحدد قيمتها من خارا النمورا أو ت خر شكل مت يرات

     X1t   (tمتوسط نصيب الحرد من قيمة  النات  المحلى االجمالى  للسنة ) 

 X2t                           (tسعر صر  الجنية مقاتل الدوالر للسنة )
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 X 3t-1(      t-1متوسط نصيب الحرد من قيمة االستهالك الكلى فى السنة )

   X4t-1    ( t-1ثمارات الكلية  فى السنة )متوسط نصيب الحرد من قيمة االست
 :Dummy Variablesالمت يرات الصورية      -ا

 Z1 للحترة التالية(  8و  12/8412اثر سياسة التحرر االقتصادأ )صحر للحترة 

  Z2للحترة التالية( 8و  12/8449)صحر للحترة  WTOمنظمة التجارة العالمية  

  Z3        للحترة التالية( 8و  12/2999ترة الشراكة االورومتوسطية )صحر للح

 ثانٌا: تقدٌر النموذج االقتصادى القٌاسى لمتغٌرات التجارة الخارجٌة الزراعٌة:
يعترر النمررورا االقتصرادأ القياسررى للميرزان التجررارأ الزراعرى المصرررأ عررن 
طتيعة العالقات ترين كرل مرن الصرادرات والرواردات الزراعيرة والعوامرل المرتتطرة 

لمؤثرة فى كل منهما ، ويمكن تحديد هر  العالقات االقتصادية للنمرورا فرى ثرالت وا
 دوال يمكن  توصيحها كما يلى:

 ( :متوسط نصيب الحرد من قيمة الصادرات الزراعية) دالة الطلب -1
تمثل هر  العالقرة جانرب الطلرب الخرارجى فرى الميرزان التجرارأ الزراعرى    

عتيرر عنهرا تاعتترار متوسرط نصريب الحررد مرن قيمرة العالقرة يمكرن الت وهرر المصرأ 
( دالرة فرى متوسرط نصريب الحررد مرن قيمرة امنتراا tالصادرات الزراعية فرى السرنة )

( و متوسرط t( و سعر صر  الجنية مقاتل الدوالر فى السرنة )tالزراعى فى السنة )
وعة من ( ، تامضافة الى مجمtنصيب الحرد من قيمة الواردات الزراعية فى السنة )

المت يرات الصورية التى تعكو اثر ) سياسة التحررر االقتصرادأ و منظمرة التجرارة 
 العالمية  و الشراكة االورومتوسطية و اتحاقية الكوميسا و اتحاقية الكويز(.

 (:متوسط نصيب الحرد من قيمة الواردات الزراعية) دالة العرض  -2
جررارأ الزراعررى ويمكررن تمثررل هررر  العالقررة جانررب العررر  فررى الميررزان الت 

تمثيرل هرر  العالقررة تاعتترار متوسررط نصريب الحررد مررن قيمرة الررواردات الزراعيرة فررى 
(  و متوسررط tسررعر صررر  الجنيررة مقاتررل الرردوالر فررى السررنة )  (  دالررة فررىtالسررنة )

( و متوسرط نصريب الحررد مرن (t-1نصيب الحرد من قيمة االستهالك الكلى فى السنة 
(، و متوسرررط نصررريب الحررررد مرررن قيمرررة (t-1فرررى السرررنة  قيمرررة االسرررتثمار الزراعرررى

( ، تامضافة الى مجموعة من المت يرات الصورية tالصادرات الزراعية فى السنة )
التى تعكو اثرر ) سياسرة التحررر االقتصرادأ و منظمرة التجرارة العالميرة و الشرراكة 

 االورومتوسطية و اتحاقية الكوميسا(.
 :(لحرد من العجز فى الميزان الزراعىمتوسط نصيب ا)دالة التوازن  -3

يمكن تمثيل التوازن تدالة الميزان التجارأ الزراعى تاعتترار  متوسرط نصريب الحررد 
سررعر صررر  الجنيررة مقاتررل   (  دالررة فررىtمررن العجررز فررى الميررزان الزراعررى للسررنة )

( ، (t-1( ، متوسط نصيب الحرد من قيمرة االسرتهالك فرى السرنة tالدوالر فى السنة )
( ، تامضرافة الرى (t-1وسط نصيب الحرد من قيمة االستثمار الزراعى فرى السرنة  مت

مجموعة مرن المت يررات الصرورية الترى تعكرو اثرر ) سياسرة التحررر االقتصرادأ و 
منظمررة التجررارة العالميررة و الشررراكة االورومتوسررطية و اتحاقيررة الكوميسررا و اتحاقيررة 

 الكويز(.              
 لمعادالت النموذج :  الصورة الرٌاضٌة 

 Z1, Z2,  Z3,  Z4 , Z5   )  ..… ….............(1) X1t,   X2 t,Y2t, )Y1t= f 
Y2t= f ( X2t   ,X3t-1, X4t-1 , Y1t    ,Z1   ,Z2    ,Z3    ,Z4 )....................(2) 

 ……....…(3) Y3t= f (( X2t   ,X3t-1, X4t-1 , Z1   ,Z2    ,Z3    ,Z4 , Z5    ) 

 
 : أنواع المتغٌرات داخل النموذج
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: والتة تتحدد قيمتها من Endogenous Variablesالمت يرات الداخلية  - أ
    داخل النمورا

 Y1t(     tمتوسط نصيب الحرد من قيمة الصادرات الزراعية فى السنة )
 Y1t(      tمتوسط نصيب الحرد من قيمة الواردات الزراعية فى السنة )

 Y3t(  tلحرد من العجز فى الميزان الزراعى فى السنة )متوسط نصيب ا
: وهى تلك المت يرات Exogenous Variablesالمت يرات الخارجية  - ب

التى تتحدد قيمتها من خارا النمورا ويمكن أن تكون محددة مستقاً أو ت خر شكل 
 مت يرات متطاة وتتمثل فى:

    X1t          (  tنة )متوسط نصيب الحرد من قيمة  امنتاا الزراعى فى الس 

 X2t         (                   tسعر صر  الجنية مقاتل الدوالر فى السنة ) 
 X 3t-1        (   t-1متوسط نصيب الحرد من قيمة االستهالك الكلى فى السنة )

         X4t-1(  t-1متوسط نصيب الحرد من قيمة االستثمارات الزراعية فى السنة )

 :Dummy Variables يرات الصورية المت -ج 
 Z1    التالية(للحترة  8و12/8412اثر سياسة التحرر االقتصادأ )صحر للحترة 

  Z2ة التالية(للحتر 8و  12/8449)صحر للحترة  WTOمنظمة التجارة العالمية 

  Z3للحترة التالية(        8و  12/2999الشراكة االورومتوسطية )صحر للحترة 

  Z4          للحترة التالية(     8و  8441/ 12ميسا ) صحر للحترة اتحاقية الكو

                    Z5          للحترة التالية(        8و  2999للحترة /12اتحاقية الكويز ) صحر 

 مصادر البٌانات: 
  time series dataتيانررات السالسررل الزمنيررة اعتمرردت الدراسررة علررى  

رة الصادرة عن الجهراز المركرزأ للتعتارة العامرة وامحصراد المنشورة وغير المنشو
، وقاعردة تيانرات مجلرو الروزراد األهلرةوالنشرات االقتصادية الترى يصردرها التنرك 

لررردعم واتخرررار القررررار وتيانرررات وزارة التجرررارة والصرررناعة، وتيانرررات وزارة التنميرررة 
 االقتصادية.

 نتائج الدراسة
 الدراسة فيما يلى: يهاإلالنتاا  التى انتهت  أهمتنحصر 

-82المؤشةةرات االقتصةةادٌة للتجةةارة الخارجٌةةة المصةةرٌة خةة ل ال تةةرة ) أهةة   أوالً:
2009: ) 

 مؤشرات التجارة الخارجٌة الكلٌة: -1
( أن متوسط قيمة كال من النات  المحلى االجمالى و 8توضا مؤشرات الجدول رقم )

مليررار  2..21و  22.9و   2..2االسررتثمار الكلررى واالسررتهالك الكلررى  تل ررت حرروالى 
جنيرر  خررالل فترررة الدراسررة، وان اكتررر نسررتة زيررادة فررى كررل مررنهم كانررت خررالل الحترررة 

% علرى التروالى ممرا 918.14% و 119.98%و 912الثانية ، حيرت تل رت حروالى 
، تينمررا تل ررت نسررتة الزيررادة فررى الحترررة الثالثررة حرروالى األولررىكرران عليرر  فررى الحترررة 

 % على التوالى218.24و %9..288%و  .2.2.1
قيمتهررا خررالل الحترررة الثالثررة حيررت تل ررت  ارتحعررتامررا تالنسررب للصررادرات الكليررة فقررد 

% ممررا كرران 942.21%، 81.1.1مليررون جنيرر  يمثررل حرروالى   29192.22حرروالى 
علي  فى الحترتين األولى والثانية على التوالى وهو ما يعتترر مؤشرر جيرد لنمرو قطراع 

سررط القيمررة مررن الصررادرات خررالل فترررة الدراسررة حرروالى الصررادرات وقررد تلررث متو
 جني . مليون .22418.1
المؤشرات االقتصادية للتجرارة الخارجيرة المصررية  أهممتوسطات  (: 8جدول رقم ) 

 جني ( )مليونالقيمة  2994-8412الكلية خالل الحترة 
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 البٌــــــان

 ال ترة االولى
(82-1990) 

 ال ترة الثانٌة
(91-2000) 

 ةة الثالثال تر
(2001-

2009) 

 فترة الدراسة
(82-2009) 

النةةةةةةةةةةاتج المحلةةةةةةةةةةى 
 275521468 572405430 206742407 47417467 االجمالى

 56409445 104771471 49481412 14975453 االستثمار الكلى  

 287180 599170 213010 49380 القومى  االسته ك

 22931487 54805422 11065452 2924487 الصادرات  الكلٌة

 51850479 108216456 37711490 9623490 الواردات الكلٌة

 28918492- 53411433- 26646438- 6699403- التجارى العا    المٌزان

% تغطٌةةةةةةةةةة قٌمةةةةةةةةةة 
الصةةةةةةةادرات لقٌمةةةةةةةة 

 36428 46457 31418 31409 الواردات

درجةةةة االنكشةةةاف % 
 27414 28448 23459 26446 على العال  الخارجى

 معت وحسبت من:المصدر: ج
الجهراز المركرزأ للتعتارة العامرة وامحصراد المركرز القرومى للمعلومرات تيانررات ( 8)

 غير منشورة 
 /www.idsc.gov.egوقاعدة تيانات مجلو الوزراد لدعم واتخار القرار (  2)

 www.mop.gov.egوزارة التنمية االقتصادية  ( قاعدة تيانات 1)
( أن متوسررط قيمررة الررواردات الكليررة تزايرردت 8كمررا توضررا مؤشرررات الجرردول رقررم )
مليرون جنير  خرالل الحتررة األولرى،  4221.49خالل فترة الدراسرة حيرت تلرث حروالى 

 حرروالىمليررون جنيرر  تمررا يعررادل 88.49..1حرروالى ارتحررل فررى الحترررة الثانيررة إلررى 
قيمرة  ارتحعرت%مما كان علير  فرى الحتررة األولرى،  تينمرا فرى الحتررة الثالثرة 148.12

حرررروالى الررررواردات تصررررورة ملحوظررررة حيررررت تلررررث متوسررررطها خررررالل هررررر  الحترررررة 
% ممرا كران علير  فرى الحتررة 212.42حروالى مليون جنير  تمرا يعرادل  891282.22

لقطرراع  اميجرراتةاألثررر  الملمرروو فررى قيمررة الررواردات االرتحرراعالثانيررة. ويعكررو هرررا 
الصررادرات علررى النررات  المحلررى، وهررو مررا أدأ إلررى زيررادة الررواردات وتصررحة خاصررة 

، وقررد تلررث متوسررط إجمررالى قيمررة واآلالتالرروردات مررن السررلل الرأسررمالية والمعرردات 
مليرون جنير . وعنرد دراسرة تطرور  4..28129حوالى الواردات خالل فترة الدراسة 

(  أن قطراع 8قد تتين من التيانات الواردة فرى الجردول رقرم )الميزان التجارأ العام ف
 – 8412التجارة الخارجية المصررأ يحقر ً  عجرزا مسرتمرا خرالل فتررة الدراسرة ) 

حرروالى ( . و قررد تترراين هرررا العجررز خررالل فترررات الدراسررة المختلحررة،  فقررد تلررث 2994
ة إلرررى حررروالى مليرررون جنيررر  خرررالل الحتررررة األولرررى زاد فرررى الحتررررة الثانيررر 2244.91
% ممررا كرران عليرر  فررى الحترررة 2...14مليررون جنيرر  تمررا يعررادل حرروالى  22292.11

مليون جني  فى الحترة الثالثة تما يعرادل 21988.11األولى، تينما حق  عجزا قدر     
% ممررا كرران عليرر  فررى الحترررة األولررى، وقررد تلررث متوسررط العجررز فررى 24..4.حرروالى 

 مليون جني  .  21481.42حوالى  سةالميزان التجارل خالل فترة الدرا
ولتحديد مردأ تحكرم الدولرة فرى وارداتهرا ومردأ تمتعهرا تقروة شررااية نتيجرة مسراهمة 
حصيلة النقرد األجنترى مرن إجمرالى الصرادرات فرى الوفراد تقجمرالى قيمرة الرواردات ، 
ورلك عندما يحو  معدل الزيادة فى قيمة الصرادرات نظيرر  فرى قيمرة الرواردات، يرتم 

http://www.idsc.gov.eg/
http://www.mop.gov.eg/
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دام مؤشررر معرردل ت طيررة الصررادرات للررواردات، و تاسررتعرا  تيانررات الجرردول اسررتخ
% خالل الحترة األولى، ثرم أخررت 18.94( يتضا أن معدل الت طية تل ت حوالى 8)

الدراسة  فترتة% خالل .92.2%و 18.81فى الزيادة تعد رلك حيت تل ت  حوالى 
اع حصريلة الصرادرات تدرجرة  الثانية  والثالثة  على التروالى، األمرر الررأ يعنرى ارتحر

تكحى لتلتية جزد من احتياجات الدولة من الواردات سرواًد مرن السرلل االسرتهالكية أو 
السررلل االسرررتثمارية ، وانخحرررا  هررر  النسرررب يشرررير الررى  تزايرررد االعتمررراد والتتعيرررة 

 للخارا. 
مؤشرر نسرتة إجمرالى  اسرتخدامولتحديد أهمية قطراع التجرارة الخارجيرة المصررية يرتم 

 االنحتا قيمة التجارة الخارجية إلى إجمالى قيمة النات  المحلى وهو ما يعر  تدرجة 
قيمررة هرررا المؤشررر زادت درجررة  ارتحررلامقتصررادأ ( وكلمررا  االنكشررا امقتصررادأ ) 

تين معدالت نمو النات  المحلى امجمالى والت يرات الترى تحردت فرى حركرة  االرتتاط
المصرررأ للتقلتررات التررى تحرردت فررى  االقتصررادالتجررارة الخارجيررة وزيررادة حساسررية 

األسرروا  العالميررة. حيررت توضررا مؤشرررات الجرردول أن نسررتة التجررارة الخارجيررة إلررى 
تعررد رلررك إلررى  انخحضررت% 22.92النررات  المحلررى تل ررت فررى الحترررة األولررى حرروالى 

يشير إلى تنوع النات  المحلرى  االنخحا % خالل الحترة الثانية  وهرا 21.24حوالى 
 انخحررا  وتالترالةفرى النرات  المحلرى  األخرررأرأ وزيرادة مسراهمة القطاعرات المصر

المصررأ نتيجرة التقلترات الترى تحردت  االقتصادالمخاطرة التى يمكن أن يتعر  لها 
%. وقرد 21.91فى األسوا  العالمية ، تينما ارتحعت خالل الحترة الثالثرة الرى حروالى 

ت  المحلرى خرالل فتررة الدراسرة حروالى تلث متوسط نسرتة التجرارة الخارجيرة إلرى النرا
2..89. % 
 مؤشرات التجارة الخارجٌة الزراعٌة:   -2

( أن متوسط قيمة كل مرن النرات  الزراعرى و 2توضا مؤشرات الجدول رقم )
مليررون جنيرر  علررى   9291.29و  92989.19االسررتثمار الزراعررى تل ررت حرروالى 

فى كل منهما كانت خرالل الحتررة  التوالى خالل فترة الدراسة، وان اكتر نستة زيادة
% على التوالى مما كان علي  فرى ....91%و 119.89الثانية حيت تل ت حوالى 

%و 212.99حرروالى  الثالثررةالحترررة االولررى، تينمررا تل ررت نسررتة الزيررادة فررى الحترررة 
 % على الترتيب مما كانا علي  فى الحترة الثانية . 828.18

قتصادية للتجارة الخارجية الزراعية المصرية ( : اهم المؤشرات اال2جدول رقم ) 
 جني ( )مليونالقيمة .  2994-8412خالل الحترة 

 البٌــــــان
 ال ترة االولى

(48-0551) 
 ال ترة الثانٌة

(50-8111) 

 ال ترة الثالثة
(8110-

8115) 

 فترة الدراسة
(48-8115) 

 080013.1 .4854330 1010351. 50.4312 الناتج الزراعى

 0114311 3318380 0350311 548380 ثمار الزراعىاالست

 0502383 0030310 0030350 058343 الصادرات الزراعٌة

 30013.5 354..0.0 1011305 8510355 الواردات الزراعٌة

المٌزان التجارى 
 الزراعى

-8015308 -.581384 -582835. -1055300 

% تغطٌة قٌمة 
 الصادرات للواردات

81312 80314 .1301 8035. 

 المصدر: جمعت وحسبت من:
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الجهراز المركرزأ للتعتارة العامرة وامحصراد المركرز القرومى للمعلومرات تيانررات ( 8)
   غير منشورة

وقاعررررررررردة تيانرررررررررات مجلرررررررررو الررررررررروزراد لررررررررردعم واتخرررررررررار القررررررررررار (  2)    
www.idsc.gov.eg/ 

 www.mop.gov.egوزارة التنمية االقتصادية  ( قاعدة تيانات 1)    

قيمتهرا خرالل الدراسرة حيرت  ارتحعرتاما تالنسب للصادرات الزراعية المصرية  فقد 
% 122.98% و  192.21تل ت اقصى قيم لها فى الحترة الثالثة  تمرا يعرادل حروالى 

 مما كان علي  فى الحترتين األولى والثانيرة علرى التروالى وهرو مرا يعتترر مؤشرراً جيرداً 
لنمررو قيمررة الصررادرات الزراعيررة  وقررد تلررث متوسررط القيمررة مررن الصررادرات الزراعيررة 

مليون جني . كمرا يتضرا مرن تيانرات الجردول   .8492.2خالل فترة الدراسة حوالى 
أن متوسط قيمة الواردات الزراعية تزايدت خالل فتررة الدراسرة،   تينمرا كانرت هرر  

 81911.41ة حيررت تل ررت قيمتهررا حرروالى الزيررادة تصررورة ملحوظررة فررى الحترررة الثالثرر
% ممررا كانررت عليرر  فررى الحترررتين 221.99% و 922.42مليررون جنيرر  تمررا يعررادل 

والثانية على التوالى ، وقد تلث متوسرط قيمرة الرواردات الزراعيرة خرالل فتررة  األولى
 مليون جني . 892.14.الدراسة حوالى 

عرى يحقر  عجرزا مسرتمرا كما توضرا مؤشررات الجردول ان الميرزان التجرارأ الزرا
الررأ يعنرى عردم قردرة الصرادرات الزراعيرة علرى ت طيرة  األمرخالل فترة الدراسة، 

الررى تزايررد الررواردات الزراعيررة نظرررا للتزايررد  إضررافةالطلررب مررن العررالم الخررارجى 
االقتصادأ  امصال السكانى المستمر وطتيعة المت يرات المرتتطة تتطتي  سياسات 

تتلث  4222.41ا العجز اقصى قيم ل  خالل الحترة الثالثة تقيمة  ، فقد  تلث متوسط هر
% ممررا كرران عليرر  212.41% و 119.94حرروالى مليررون جنيرر  ، تمررا يمثررل حرروالى 

خالل الحترتين االولى والثانية على الترتيب، هرا وقد تلث متوسرط قيمرة العجرز خرالل 
 مليون جني . 2844.88فترة الدراسة حوالى 
( تزايررد معرردل ت طيررة الصررادرات الزراعيررة للررواردات 2دول )كمررا يتضررا مررن الجرر

%و 29.91% كمتوسررط للحترررة األولررى إلررى حرروالى 29.22الزراعيررة مررن حرروالى 
 % كمتوسط للحترتين الثانية والثالثة على التوالى.19.82

 أهةة ثانٌةةا: التوزٌةةج الجغرافةةً للتجةةارة الخارجٌةةة المصةةرٌة الكلٌةةة والزراعٌةةة علةةى 
( ،  مج تحدٌد أه  الشركاء 2009-2005تصادٌة الدولٌة خ ل ال ترة )التكت ت االق
 التجارٌٌن :

يعكو  التوزيل الج رافى للتجارة الخارجية مدأ ارتتاط فروع االقتصاد القومى مرل 
دول العرررالم الخرررارجى، وتالترررالى تحديرررد مررردأ قررروة العالقرررة االقتصرررادية للدولرررة مرررل 

يمكن مسؤولى التخطيط للتنمية االقتصرادية مرن نظيراتها من العالم الخارجى، والرأ 
وضل خطة مستقتلية للتجارة الخارجية ضمن خطرة التنميرة االقتصرادية تشركل يحقر  

 المرجوة. األهدا 
الضود على  التوزيرل الج رافرى للتجرارة  إلقادوتناد علي  سو  يتم فى  هرا الجزد  

وتحديرد  األسروا ت فرى تلرك الخارجية الكلية والزراعية لتوضيا الت يرات التى حردث
 أكثر األسوا  تعامال مل مصر و استقرار.

 التوزٌج الجغرافى للصادرات : -1
( إلى زيادة قيمة الصادرات الى تع  8( والشكل رقم )1تشير تيانات الجدول رقم )

( ، وكررلك تعردد تلرك األسروا  ممرا  يشرير إلرى 2994-2992األسوا  خالل الحتررة )
الخارجيرة المصررية تصرحة عامرة وقطراع الصرادرات الزراعيرة تحسن قطاع التجارة 

http://www.mop.gov.eg/


Assiut J. of Agric. Sci., 41 (4)  (129-153) 

 81. 

الدول العرتيرة ودول امتحراد  األوروترة كسرو  رايسرة  استمرارتصحة خاصة رغم 
الصررادرات المصرررية، حيررت تلررث متوسررط قيمررة الصررادرات الررى مجموعررة  السررتقتال

ط % من متوس99.22مليون جني  ،  تما يمثل حوالى 19211الدول العرتية حوالى  
مليررون  28.9.اجمرالى قيمرة الصرادرات الكليرة خررالل فتررة الدراسرة والترالث حروالى 

جني . وتاتى مجموعة دول االتحاد االوروتى فى المركز الثانى تمتوسرط تلرث حروالى 
% مررن متوسررط قيمررة الصررادرات  18.42مليررون جنيرر  ، تمررا يعررادل حرروالى  29111

مليرون جنير  ، تمرا يعرادل  2424.99ى حروال واسرتقتلتالكلية، ثم األسوا  األمريكية 
 % من متوسط اجمالى الصادرات الكلية.19..حوالى 

( 1امررا تالنسررتة للصررادرات الزراعيررة مررن خررالل التيانررات الررواردة فررى الجرردول رقررم)
(  فيتجر  القسرم األكترر منهرا الرى الردول العرتيرة ثرم الرى دول االتحراد 2والشكل رقم )

الصررادرات الزراعيررة المصرررية الررى كررال منهررا  االوروتررى ، حيررت تلررث متوسررط قيمررة
% و 11.2مليون جني  على الترتيب تمرا يعرادل حروالى  22.1و  29..2.8حوالى 

(   2994-2992% من اجمالى متوسط قيمة الصادرات الزراعيرة خرالل الحتررة ) 11
 14االمريكية  فاسرتقتلت حروالى  األسوا  أمامليون جني ،  992.29.والتالث حوالى 

% من متوسط اجمرالى الصرادرات الزراعيرة. ويشرير 9.22ون جني  تمثل حوالى ملي
السات   إلى تحسن قطاع الصادرات المصررية وتنروع وتعردد  األسروا   االستعرا 

المسررتقتلة لهررا ولررم تعررد تقتصررر علررى سررو  تعينرر  وهررو مررا يعتتررر مؤشررر جيررد يجررب 
 امشارة إلي  .
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شكل رقم )1 ( : التوزيع الجغرافى للتجارة الخارجية الكلية خالل متوسط الفترة 2009-2005

الصادرات الكلية الواردات الكلية

 التوزٌج الجغرافى للواردات: -2
كترررأ فهررى  أهميررةتعتتررر دراسررة التوزيررل االقليمررى للررواردات السررلعية رات 

تساعد على تحديد موقل التلد فرى النظرام االقتصرادأ العرالمى ودرجرة حساسريت  ازاد 
االقتصرراد  أقطرراباخررتالل الترروازن فررى العالقررات االقتصررادية الدوليررة والمنافسررة تررين 

والضررااب  األسرعارات فرى مسرتويات الدولى، كما انها تساعد فى تحديد اثر التطرور
 والمعيشة فى الداخل. األسوا الدولية على مستوأ  األسوا فى 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

0

10

20

30

40

50

ية
ئو

لم
 ا
بة

س
لن
ا

Others USA Arab EU

شكل رقم ) 2( التوزيع الجغرافى للتجارة الخارجية الزراعية خالل متوسط الفترة 2009-2005

الصادرات الزراعية الواردات الزراعية

 
وزارة التجارة والصناعة، تقرير تيانرات الصرادرات والرواردات المصررية  المصدر:

 2989غير التترولية 
 

ت المصرية لرا يتم فى هرا الجزد دراسة وتحليل التوزيل الج رافى للواردا
وتحديرد أكثرر األسروا  الترى يرتم  االسرتيرادحدثت فى أسروا   لتوضيا الت يرات التى

منها وتحديد مدأ ثترات التعامرل مرل تلرك األسروا  حيرت توضرا مؤشررات  االستيراد
(  أن دول امتحراد األورترة تعتترر المصردر األول 2( والشكل رقم ) 1الجدول رقم )

لدراسة حيت تل ت قيمة الواردات المصرية من دول للواردات المصرية خالل فترة ا
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% مرن   24.21مليرون جنير  تمرا يعرادل حروالى   21242األوروترة حروالى  االتحاد
متوسرررط إجمرررالى قيمرررة الرررواردات المصررررية  خرررالل تلرررك الحتررررة والترررالث حررروالى  

قد جادت  األمريكيةمليون جني  . و أن الواردات المصرية من السو    8188.4.9
مليرون  ..292المرتتة الثانية حيت تل ت قيمة الواردات المصرية منهرا  حروالى فى 

% مررن متوسررط إجمررالى قيمررة الررواردات المصرررية، كمررا 88.12جنيرر   يمثررل حرروالى 
توضا مؤشرات نحو الجدول والرسم التيانة إلى أن الواردات المصررية مرن الردول 

% من إجمالى قيمة 2.11الى مليون جني   تمثل حو 89294العرتية قد تل ت حوالى 
 الواردات المصرية.

تعتترر المصردر  األمريكيرة األسوا اما تالنستة للواردات الزراعية فنجد أن 
األول للواردات الزراعية المصرية خالل فترة الدراسرة حيرت تل رت قيمرة الرواردات 

% مرن متوسرط اجمرالى  12مليرون جنير  تمثرل حروالى  9222الزراعية منها حوالى 
مليرون جنيرر ،  كمررا يتضررا أن قيمررة   82228.19اردات الزراعيررة والتررالث حرروالى الرو

الواردات الزراعيرة مرن دول االتحراد االوروترى قرد جرادت فرى المرتترة الثانيرة حيرت 
% من متوسط اجمالى قيمرة  89.29مليون جني  تمثل حوالى  8.42.2تل ت حوالى 

الزراعيررة مررن الرردول العرتيررة الررواردات الزراعيررة ، فررى حررين تل ررت قرريم الررواردات 
% مرررن متوسرررط اجمرررالى قيمرررة  9..1مليرررون جنيررر  تمثرررل حررروالى  9.9.19حررروالى 

 الواردات الزراعية .
مما تقدم يتضا زيادة الواردات تصحة عامة تامضافة إلى تنويل مصرادرها 

 االنحترا المصررأ إلرى إتتراع سياسرة  االقتصرادمل دول العالم ، وهو ما يعكو توج  
 تعينها  اقتصاديةالم كل  ولم يعد يقتصر على كتلة على الع

المٌزان التجاري المصرى ونسبة تغطٌة الصادرات للواردات مةج أهة  األسةوا   -3
 العالمٌة:  

نسرتة  ارتحراع( 9(و)1( والشركلين رقمرى )1توضا مؤشرات الجدول رقم )
عهرا خرالل ت طية قيمة الصادرات للواردات المصرية مل كل األسوا  التى تعاملت م

فترات الدراسة وهو ما أدأ إلى توفر فاا  فى الميزان التجارأ المصرأ مرل هرر  
فيها قيمة الصادرات المصرية ولررلك  انخحضتاألسوا  ما عدا تع  األسوا  التى 

وتالتالى كان هناك   األسواانخحضت نستة ت طية قيمة الصادرات للواردات فى هر  
 مل هر  األسوا . عجز فى الميزان التجارأ المصرأ
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شكل )4(: الميزان التجارى المصرى العام والزراعى خالل الفترة 2009-2005.

الميزان العام الميزات الزراعى

 
وزارة التجارة والصناعة، تقرير تيانرات الصرادرات والرواردات المصررية  المصدر:

 2989غير التترولية 
المرركورة أن الميرزان التجرارل قرد حقر    األشكالتوضا مؤشرات الجدول 

مليررون حنيرر ، تنسررتة ت طيررة قيمررة  84419العرتيررة تلررث حرروالى  األسرروا فرراا  مررل 
%  ، تينمرا كانرت نسرتة  ت طيرة 22..21واردات الكليرة  تل رت حروالى الصادرات لل

% 92.98حرروالى  واألمريكيررة األوروتيررة األسرروا قيمررة الصررادرات للررواردات مررل 
 األسروا % وهو ما يشير إلى وجود عجرز فرى الميرزان التجرارأ مرل هرر   24.98و

 مليون جني  على التوالى. .8929و  24229.2يتلث حوالى 
  الميزان التجرارل الزراعرى  فااضراً مرل األسروا  العرتيرة قردر  تينما حق 

مليون جنير  ، تنسرتة ت طيرة لقيمرة الصرادرات للرواردات الزراعيرة   2292.1حوالى 
  2تمثررل قراتررة  األسرروا قيمررة الصررادرات الررى تلررك  أن% اأ 2...2تل ررت حرروالى 

ا  معهرا حرروالى وتلررث الحرا األوروتيرةقيمرة الرواردات منهررا (، ثرم أألسروا   إضرعا 
مليررررون جنيرررر  ، تنسررررتة ت طيررررة لقيمررررة الصررررادرات للررررواردات الزراعيررررة   118.19
% ، ويعتتررر رلررك مؤشررر جيررد لقطرراع التجررارة الخارجيررة الزراعيررة 894.94حرروالى

المصرية يعتترر أسروا  امتحراد األورترة مرن أكترر األسروا  العالميرة الحاليرة،  تينمرا 
مليرون جنير ،  9282تلرث حروالى   األمريكيرةتحول الحاا  إلرى عجرز مرل األسروا   

 % .9.4تنستة ت طية الصادرات للواردات الزراعية .
ثالثةةا: تقةةدٌر النمةةوذج االقتصةةادي القٌاسةةى لمتغٌةةرات التجةةارة الخارجٌةةة المصةةرٌة 

 .2009-82الكلٌة خ ل ال ترة 
( 1) أرقررام واألشرركال( 9تاسررتعرا  التيانررات الررواردة فررى الجرردول رقررم)

النمورا االقتصادأ القياسى للميرزان  والتى توضا النتاا  الخاصة تتقدير (2(و)9و)
 يتكون من : والرلالتجارأ العام 

تعتررر المعادلررة االولررى فررى الجرردول عررن النمررورا الخطررى لمتوسررط  دالةةة الطلةةب : -8
معنويرة النمرورا عنرد  إحصراايا ت كردنصيب الحرد مرن قيمرة الصرادرات الكليرة ، وقرد 

 ةمسؤولي -موضل الدراسة –% . كما لوحظ ان العوامل المستقلة 8 مستوأ معنوية 
% من الت ير فى متوسط نصيب الحررد مرن قيمرة الصرادرات الكليرة،  41عن حوالى 

وتشررير قرريم معررامالت االرتترراط تررين المت يرررات المسررتقلة والمت يررر الترراتل الررى وجررود 
رد مرن قيمرة الرواردات موجتة تتناقص قيمتها من  متوسط نصيب الحر ارتتاطي عالقة 

الكلية الى متوسط نصيب الحرد من قيمة النات  المحلرى االجمرالى الرى  سرعر صرر  
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عند  8.29ديرتن واطسون والتى تتلث حوالى  محصاايةالجني  مقاتل الدوالر، ووفقا 
للقيمرة الجدوليرة  األدنرى% يتضا ان تلك القيمرة تقرل ترين الحرد 9.92مستوأ معنوية 

 الت كردوهى تالتالى تقل فى منطقة عردم  8.12والتالث  األعلىوالحد  8.98والتى تتلث 
 )الالحسم( تان هناك ارتتاط راتى تين قيم الخط  فى النمورا .

اسرتخدام النمرورا االقتصرادأ القياسرى الخطرى  إمكانيرةمما يردل علرى عردم 
قتلية لمتوسط نصيب الحرد مرن قيمرة الصرادرات الكليرة فرى عمليرة التنترؤ ترالقيم المسرت

 للمت يرات.
كما تشير النتاا  الى تزايد متوسط نصيب الحرد من قيمة الصادرات الكليرة 

جنيرر  سررنويا عنررد زيررادة متوسررط نصرريب الحرررد مررن قيمررة  9.99زيررادة معنويررة تمعرردل 
النات  المحلى االجمالى توحدة واحدة لنحو العام، تينمرا يتزايرد متوسرط نصريب الحررد 

جني  لكل زيادة فرى  9.11زيادة معنوية تمعدل تلث حوالى من قيمة الصادرات الكلية 
متوسط نصيب الحرد من الواردات الكلية تمقردار جنير  للحررد، كمرا تشرير النتراا  الرى 

السلتى فى تناقص متوسط نصيب الحرد من قيمة الصرادرات  الت ثيرمعنوية  ت كدعدم 
 األثررجني  واحد، وكرلك الكلية  عند زيادة سعر صر  الجني  مقاتل الدوالر تمقدار 

( على تناقص متوسرط 2994-.1االقتصادأ للحترة ) امصال السلتى لتطتي  سياسة 
نصيب الحرد من قيمة الصادرات الكليرة خرالل الحتررة السراتقة مقارنرة ترالحترة االولرى 
للدراسرررة، األمرررر الررررأ يشرررير الرررى ان قطررراع التصررردير لرررم يتجررراوب مرررل الت يررررات 

االيجاتية المرغوتة لكل مرن االنضرمام  اآلثارة ، فى حين انعكست االقتصادية الداخلي
-92( و الشررراكة االورومتوسررطية )2994-42الرى منظمررة التجرارة العالميررة للحتررة )

( فررى تزايررد متوسررط نصرريب الحرررد مررن قيمررة الصررادرات الكليررة زيررادة معنويررة 2994
قطرراع التصرردير قررد  الرررأ يشررير الررى ان األمرررخررالل الحترررتين السرراتقتين،  إحصرراايا

 تجاوب مل المت يرات االقتصادية الخارجية .  
تعترر المعادلرة الثانيرة  فرى الجردول عرن النمرورا الخطرى  دالة العرض: -2

معنويرة النمرورا  إحصراايا ت كدلمتوسط نصيب الحرد من قيمة الواردات الكلية ، وقد 
موضرررل  –قلة % . كمررا لررروحظ ان العوامرررل المسرررت 8المقرردر عنرررد مسرررتوأ معنويرررة 

% من الت ير فرى متوسرط نصريب الحررد مرن قيمرة  .4عن حوالى  مساولة  -الدراسة
الررواردات الكليررة. وتشررير قرريم معررامالت االرتترراط تررين المت يرررات المسررتقلة والمت يررر 

موجتة  تتناقص فى قوتها من متوسط نصريب الحررد  ارتتاطي التاتل الى وجود عالقة 
لى متوسط نصيب الحرد من قيمة االستثمارات الكليرة ثرم من قيمة  الصادرات الكلية ا

سررعر صررر  الجنيرر  مقاتررل   وأخيرررامتوسررط نصرريب الحرررد مررن االسررتهالك الكلررى 
عنررد مسررتوأ  8.42ديرررتن واطسررون والتررى تتلررث حرروالى  محصرراايةالرردوالر، ووفقررا 

% وعند الكش  عرن هرر  القيمرة فرى جرداول ديررتن واطسرون  يتضرا ان  2معنوية 
 الخط تين قيم  راتةتالتالى يتضا عدم وجود ارتتاط  األعلىمن الحد  لقيمة اكترتلك ا

فررى النمررورا المقرردر ، اأ ان النمررورا االقتصررادأ القياسررى الخطررى لمتوسررط نصرريب 
 الحرد من قيمة الواردات الكلية يصلا لعملية التنتؤ تالقيم المستقتلية للمت يرات.

الحررد مرن قيمرة الرواردات الكليرة  كما تشرير النتراا  الرى ان متوسرط نصريب
جني  سنويا عند زيادة متوسط نصريب  8.49تلث  إحصاايايتزايد تمعدل زيادة معنوأ 

 األثررالحرد من قيمرة الصرادرات الكليرة توحردة واحردة لرنحو العرام، فرى حرين انعكرو 
( علرى انخحرا  2994-92االيجاتى نتيجة تطتي  اتحاقية الشرراكة االورومتوسرطية )

فى متوسط نصيب الحرد من قيمة الواردات الكلية ، فى حين لم تثتت معنويرة معنوأ 
الت ير فى متوسط نصيب الحرد من قيمرة الرواردات الكليرة نتيجرة ت يرر كرل مرن سرعر 
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رو متوسرررط نصررريب الحررررد مرررن قيمرررة االسرررتهالك  رالررردوالصرررر  الجنيررر  مقاترررل 
 واالستثمار.

ى الجردول عرن النمرورا الخطرى لمتوسرط تعترر المعادلرة الثالثرة  فردالة التةوازن:  -1
معنويرة النمرورا  إحصراايا ت كردنصيب الحرد من قيمة العجز فى الميزان العام ، وقرد 

موضرررل  –% . كمررا لررروحظ ان العوامرررل المسرررتقلة  8المقرردر عنرررد مسرررتوأ معنويرررة 
% مرن الت يرر فرى متوسرط نصريب الحررد مرن قيمرة  12عن حوالى  مساولة -الدراسة

زان التجررارأ العررام، وتشررير قرريم معررامالت االرتترراط  تررين المت يرررات العجررز فررى الميرر
سررلتية تتنرراقص فررى قوتهررا مررن  ارتتاطيرر المسررتقلة والمت يررر الترراتل الررى وجررود عالقررة 

متوسررط نصرريب الحرررد مررن قيمررة  االسررتثمار الررى متوسررط نصرريب الحرررد مررن قيمررة 
ديرتن  محصاايةوفقا االستهالك الكلية واخيرا  سعر صر  الجني  مقاتل الدوالر، و

% وعند الكشر  عرن هرر   2عند مستوأ معنوية  2.21واطسون والتى تتلث حوالى 
للقيمرة الجدوليرة  األدنرىالقيمة فى جرداول ديررتن واطسرون  تترين انهرا تقرل ترين الحرد 

)الالحسم( تان هناك ارتتاط راترى ترين قريم الخطر  فرى  الت كدوهى تقل فى منطقة عدم 
 النمورا .

ل علرى عردم امكانيرة اسرتخدام النمرورا االقتصرادأ القياسرى الخطرى مما يرد
لمتوسط نصيب الحرد من قيمة العجرز فرى الميرزان التجرارأ العرام فرى  عمليرة التنترؤ 

 تالقيم المستقتلية للمت يرات.
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كما توضرا المعادلرة الثالثرة ان متوسرط نصريب الحررد مرن قيمرة العجرز فرى 
جنيرر  سررنويا لكررل زيررادة فررى  2..9معنويررا تحرروالى   الميررزان التجررارأ العررام يتنرراقص

معنويرة الت يرر  إحصاايا تت كدمتوسط نصيب الحرد قيمة االستثمار للسنة الساتقة، ولم 
فى متوسط نصريب الحررد مرن قيمرة العجرز نتيجرة ت يرر كرل مرن سرعر صرر  الجنير  

 مقاتل الدوالر و متوسط نصيب الحرد من قيمة االستهالك .

السلتى للمت يرات الداخلية متمثلة فرى تطتير   األثرالمعادلة كما يتضا من  
(والمت يررات الخارجرة متمثلرة فرى االنضرمام 2994-.1سياسة التحررر االقتصرادأ )

( فرى تزايرد متوسرط 2994-92( و الشرراكة االورومتوسرطية )42-2994)wto الى 
 .هاإلينصيب الحرد من العجز فى الميزان التجارأ خالل الحترات المشار 
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رابعةةا: تقةةدٌر النمةةوذج االقتصةةادي القٌاسةةى لمتغٌةةرات التجةةارة الخارجٌةةة الزراعٌةةة 
 .المصرٌة

( 1(و).( و)2) أرقرام واألشركال( 2عند استعرا  التيانات الواردة فى الجدول رقم)
النمرورا االقتصرادأ القياسرى للميرزان التجرارأ  والتى توضا النتاا  الخاصة تتقردير

 رأ يتكون من :الزراعى وال
فررى الجرردول عررن النمررورا الخطررى لمتوسررط  األولررىتعتررر المعادلررة  دالةةة الطلةةب : -8

معنوية النمورا عنرد  إحصاايا ت كدنصيب الحرد من قيمة الصادرات الزراعية ، وقد 
 مسراولة موضرل الدراسرة –% . كما لروحظ ان العوامرل المسرتقلة  8مستوأ معنوية 
متوسرررط نصررريب الحررررد مرررن قيمرررة الصرررادرات  % مرررن الت يرررر فرررى 42عرررن حررروالى 

الزراعية، وتشير قيم معامالت االرتتاط  تين المت يرات المستقلة والمت ير التاتل الى 
الردوالر موجتة  تتناقص قوتها من سعر صرر  الجنير  مقاترل  ارتتاطي وجود عالقة 

قيمرة متوسط نصيب الحرد من قيمة الواردات الكلية الى متوسط نصيب الحررد مرن  مث
عنرد  2.29ديررتن واطسرون والترى تتلرث حروالى  محصاايةالنات  الزراعى  ،  ووفقا 

 األعلرى% تتين انها تقرل ترين الحرد االدنرى للقيمرة الجدوليرة والحرد  2مستوأ معنوية 
)الالحسم( تان هناك ارتتاط راترى ترين قريم الخطر  فرى  الت كدوهى تقل فى منطقة عدم 

اسرتخدام النمرورا االقتصرادأ القياسرى الخطرى  إمكانيرةالنمورا ، مما يدل على عردم 
لمتوسرررط نصررريب الحررررد مرررن قيمرررة الصرررادرات الزراعيرررة فرررى  عمليرررة التنترررؤ ترررالقيم 

 المستقتلية للمت يرات
كمررا تشررير النترراا  الررى تزايررد متوسررط نصرريب الحرررد مررن قيمررة الصررادرات 

نصريب الحررد مرن  جني  سنويا عند زيرادة متوسرط 9.1الزراعية زيادة معنوية تمعدل 
عردم معنويرة الزيرادة   ت كردقيمة الواردات الزراعية توحدة واحدة لنحو العرام، تينمرا  

فى متوسط نصيب الحررد مرن قيمرة الصرادرات الزراعيرة عنرد زيرادة متوسرط نصريب 
الحرد من قيمرة النرات  الزراعرى و زيرادة سرعر صرر  الجنير  مقاترل الردوالر تمقردار 

السلتى لتطتي  سياسة االنحتا  االقتصادأ خرالل الحتررة  ألثراجني  واحد. كما انعكو 
( على تناقص متوسط نصيب الحرد من الصادرات الزراعية ، وان كران 2994-.1)

، ممرا يردل  إحصراايااالقتصرادأ غيرر مؤكرد  امصرال السلتى لتطتير  سياسرة  الت ثير
دية الداخلية. فى على ان قطاع الصادرات الزراعية لم يتجاوب مل الت يرات االقتصا

( والشرررراكة 42-2994) wtoااليجررراتى مرررن االنضرررمام الرررى  األثررررحرررين انعكرررو 
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-QIZ (92( و2994-41( و منظمرررررررة الكوميسرررررررا )2994-92االورومتوسرررررررطية )
الرأ يشير الى ان  األمر( على متوسط نصيب الحرد من الصادرات الزراعية 2994

ة الصرادرات الزراعيرة المصررية االنضمام الى تلرك االتحاقيرات كران فرى صرالا زيراد
معنويررة اثررر الشررراكة  ت كرردخررالل الحترررات المررركورة مقارنررة تررالحترات السرراتقة مررل 

 االورومتوسطية.
تعتررر المعادلررة الثانيررة فررى الجرردول عررن النمررورا الخطررى  دالةة العةةرض: -2

معنويررة  إحصرراايا ت كرردلمتوسررط نصرريب الحرررد مررن قيمررة الررواردات الزراعيررة ، وقررد 
 –% . كمررا لرروحظ ان العوامررل المسررتقلة  8ا المقرردر عنررد مسررتوأ معنويررة النمررور

% من الت ير فى متوسط نصيب الحرد مرن  14عن حوالى  مساولة -موضل الدراسة

قيمررة الررواردات الزراعيررة. وتشررير قرريم معررامالت تررين المت يرررات المسررتقلة والمت يررر 
ن متوسط نصريب الحررد مرن موجتة تتناقص قوتها م ارتتاطي التاتل الى وجود عالقة 

االستهالك الكلى الى سعر صر  الجني  مقاتل الدوالر ثم الى متوسط نصريب الحررد 
متوسط نصيب الحرد من قيمرة االسرتثمارات  وأخيرامن قيمة  الصادرات الزراعية ، 

عنررد مسررتوأ  8.11ديرررتن واطسررون والتررى تتلررث حرروالى  محصرراايةالكليررة، ووفقررا 
  عن هر  القيمة فى جداول ديررتن واطسرون تترين ان تلرك % وعند الكش 2معنوية 

 الخطر و تالتالى يتضا عدم وجود ارتتاط راترى ترين قريم  األعلىالقيمة اكتر من الحد 
فررى النمررورا المقرردر ، اأ ان النمررورا االقتصررادأ القياسررى الخطررى لمتوسررط نصرريب 

 لمستقتلية للمت يراتالحرد من قيمة الواردات الزراعية يصلا لعملية التنتؤ تالقيم ا
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. كمرررا تشرررير النتررراا  الرررى ان متوسرررط نصررريب الحررررد مرررن قيمرررة الرررواردات 
جني  سنويا لكل زيادة فى سرعر صرر  .1.9الزراعية يتزايد تمعدل زيادة تلث نحو  

جنيها واحدا وان كان لم تت كد معنوية هرر  الزيرادة ، فرى  رالجني  مقاتل الدوالر تمقدا
يب الحرررد مررن قيمررة الررواردات الزراعيررة تمعرردل معنرروأ حررين يتنرراقص متوسررط نصرر

جنير /فرد لكرل زيرادة فرى متوسرط نصريب الحررد مرن قيمرة  9.41إحصاايا تلث حوالى 
االستثمارات الزراعية فى العام السات  تمقدار جني  واحد، فرى حرين لرم تثرب معنويرة 

 يررر  فررى الزيررادة فررى متوسررط نصرريب الحرررد مررن قيمررة الررواردات الزراعيررة نتيجررة الت
 متوسط نصيب الحرد من قيمة االستهالك الكلى و الصادرات الزراعية.

االقتصرادأ  امصال االيجاتى لتطتي  سياسة  األثركما يتضا من المعادلة 
( و منظمررة الكوميسررا 42-2994) wto( و االنضررمام الررى 2994-.1خررالل الحترررة )

ات الزراعيرة خرالل ( على زيادة متوسرط نصريب الحررد مرن قيمرة الروارد41-2994)
الررأ يشرير الرى  األمرر،  األثرمعنوية هرا  إحصااياالحترات المشار اليها  ، وقد ثتت 

ان مثرررل هرررر  االتحاقيرررات كانرررت لصرررالا زيرررادة الرررواردات الزراعيرررة ولررريو زيرررادة 
االيجرراتى مررن الشررراكة االورومتوسررطية  األثرررالصررادرات الزراعيررة . كمررا انعكررو 

لمتوسرط نصريب الحررد مرن  إحصرااياكان غيرر معنروأ  ( فى تناقص وان92-2994)
 قيمة الواردات الزراعية .

تعتررر المعادلررة الثالثررة فررى الجرردول عررن النمررورا الخطررى لمتوسررط دالةةة التةةوازن:  -3
 إحصراايا ت كردنصيب الحررد مرن قيمرة العجرز فرى الميرزان التجرارأ الزراعرى ، وقرد 

. كمرا لروحظ ان العوامرل المسرتقلة %  8معنوية النمورا المقدر عند مستوأ معنوية 
% من الت ير فرى متوسرط نصريب الحررد  4.عن حوالى  مساولة -موضل الدراسة –

مررن قيمررة العجررز فررى الميررزان التجررارأ الزراعررى خررالل فترررة الدراسررة. وتشررير قرريم 
 ارتتاطي معامالت االرتتاط تين المت يرات المستقلة والمت ير التاتل الى وجود عالقة 

ناقص من متوسط نصيب الحرد من قيمة االستهالك الكليرة الرى سرعر صرر  سلتية تت
الزراعرى.  متوسرط نصريب الحررد مرن قيمرة  االسرتثمار  وأخيرراالجني  مقاتل الدوالر 

%  2عند مستوأ معنوية  8.42ديرتن واطسون والتى تتلث حوالى  محصاايةووفقا 
ضرا عردم وجرود ارتتراط وعند الكش  عن هر  القيمة فى جرداول ديررتن واطسرون يت

فررى النمررورا المقرردر ، اأ ان النمررورا االقتصررادأ القياسررى  الخطرر راتررى تررين حرردود 
الخطى لمتوسرط نصريب الحررد مرن قيمرة الرواردات الكليرة يصرلا لعمليرة التنترؤ ترالقيم 

 المستقتلية للمت يرات.
كما توضرا المعادلرة الثالثرة ان متوسرط نصريب الحررد مرن قيمرة العجرز فرى 

جنير  سرنويا  لكرل زيرادة   9.99ن التجارأ الزراعى يتزايرد تمعردل تلرث حروالى الميزا
فى سعر صر  الجني  مقاتل الدوالر تمقردار الوحردة ، ، تينمرا يتزايرد معنويرا تمعردل 

 تاالسرتثماراجني  سنويا لكل زيادة فى  متوسط نصيب الحررد مرن  9.42يتلث حوالى 
 الزراعية توحدة واحدة فى العام السات .

 االيجراتة لألثر امحصاايةالمعنوية  ت كدالتيانات فى الجدول الى  كما تشير
خالل الحترة   wto( و 2994-.1االقتصادأ خالل الحترة ) امصال لكل من سياسة 

 QIZ( فيمررا عرردا اتحاقيررة 2994-41( و منظمررة الكوميسررا خررالل الحترررة )42-2994)
لحرررد مررن قيمررة العجررز فررى ( فررى تنرراقص متوسررط نصرريب ا2994-92خررالل الحترررة )

الميزان الزراعى فى الحترات السراتقة  . فرى حرين انعكرو األثرر السرلتى  مرن تطتير  
( فررى تزايررد معنرروأ إحصرراايا لمتوسررط 2994-92اتحاقيررة الشررراكة االورومتوسررطية )

 .المركورةنصيب الحرد من قيمة العجز فى الميزان الزراعى خالل الحترة 
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د التجارة الخارجيرة احرد القطاعرات الرايسرية لالقتصراد القرومة والترة توضرل فرة تع
االعتتررار عنررد وضررل وتنحيررر ترررام  التنميررة وامصررال  االقتصررادل وتعكررو التجررارة 
الخارجيررة تصررحة عامررة تطررور الصررادرات والررواردات مررل العررالم الخررارجة وتالتررالة 

ر وترؤدل إلرة انتعراو أو انكمراو تؤثر علة كرال مرن امنتراا واالسرتهالك واالسرتثما
االقتصاد القومة، وتتتلور مشكلة الدراسة فة تزايد العجز فة الميزان التجارل العام 
والزراعة علة حد سواد، مل وجود تتاين فة التوزيرل الج رافرة للتجرارة الخارجيرة 

ليرة الكلية و الزراعية. لرلك استهدفت الدراسة رصد ت ثير الت يرات االقتصادية الداخ
والخارجيررة علررة قطرراع التجررارة الخارجيررة تصررحة عامررة والزراعيررة تصررحة خاصررة 

 .2994-8412وتحديد أستاب العجز فة الميزان التجارل خالل الحترة 

 وفيما يلى أهم ما توصلت إلي  الدراسة من نتاا :
انخحا  درجة االرتتاط ترين معردالت نمرو النرات  المحلرة امجمرالة والت يررات  -

فرررة حركرررة التجرررارة الخارجيرررة وانخحرررا  درجرررة حساسرررية االقتصررراد الترررة تحررردت 
 المصرل للتقلتات التة تحدت فة األسوا  العالمية. 

تشررير نترراا  دراسررة التوزيررل الج رافررة للتجررارة الخارجيررة إلررة تنرروع وتعرردد  -
األسرروا  المسررتقتلية للصررادرات المصرررية وكرررلك تنرروع مصررادر الررواردات مررن دول 

توج  االقتصاد المصرل إلة إتتاع سياسة االنحترا  ولرم يقتصرر العالم وهو ما يعكو 
 علة كتلة اقتصادية معينة.

أهم العوامل المؤثر ة علة متوسط نصيب الحرد من قيمة الصادرات الكلية هرة  -
متوسررط نصرريب الحرررد مررن كررال مررن قيمررة النررات  المحلررة امجمررالة والررواردات الكليررة 

ضرمام إلرة منظمرة التجرارة العالميرة والشرراكة والمت ير الرل يعكو اثر كرال مرن االن
االورومتوسطية.وان اهم المت يرات التى تؤثر علرى متوسرط نصريب الحررد مرن قيمرة 
الواردات الكلية كانت متوسط نصيب الحرد من قيمة الواردات الكلية و المت ير الررل 

عنويرة وم امشرارةيعكو اثر  الشراكة االورومتوسطية، حيت جادت النتراا  منطقيرة 
 .إحصاايا

النمورا القياسرى لمت يررات التجرارة الخارجيرة الزراعيرة تترين  ومن نتاا  تقدير -
عررن العوامررل المررؤثرة فررى  أمررالتلررك المت يرررات ،  امحصرراايةعرردم ثترروت المعنويررة 

متوسط نصيب الحرد من قيمة الواردات الزراعية فقد كران لكرل مرن لمتوسرط نصريب 
ى واالسرتثمار الزراعرى و  والمت يرر الررل يعكرو اثرر الحرد من قيمة االستهالك الكلر

كرررال مرررن سياسرررة التحررررر االقتصرررادأ و االنضرررمام إلرررة منظمرررة التجرررارة العالميرررة 
 .إحصااياومجموعة الكوميسا اثر معنوأ 

نتاا  دراسة العجز فى الميزان التجارأ العرام والزراعرى المصررأ  وأوضحت -
النمرررارا متعرررددة  أساسرررهاعلرررى  ةتنرررواالقتصرررادية الترررى  امحصررراايةان الحررررو  

عررن نمررارا االتجررا  الزمنررى العررام وحيرردة الخليررة ، ومررن ثررم فرران  أفضررلالمعررادالت 
الدراسة توصى تاستخدام نتاا  النمارا االقتصادية القياسية متعددة المعرادالت لزيرادة 

نترؤ فى عملية الت استخدامها وتالتالةالثقة فى النتاا  المتحصل عليها من تلك النمارا 
 تالمت يرات المختلحة للنمورا. 
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Abstract: 
Foreign trade is one of the key sectors of national economy and to 

take into account when designing and implementing development 

programs and economic reform, also the foreign trade in general 

rreflects, the evolution of exports and imports with the outside world, 

and thus affect both production and consumption, investment and lead 

to recovery or contraction of the national economy. The problem of 

the study appear in increasing deficit in total  and agricultural trade 

balance, with an uneven geographical distribution of the total and 

agricultural external trade.  

This study aimed to monitor the impact of the internal and external 

economic changes on the foreign trade sector, and identify the causes 

of the deficit in total and agricultural trade balance during the period 

1982-2009. 

The most important findings of the study results: 

- Low degree of correlation between GDP rates of growth and 

changes occur in foreign trade 

- the low degree of sensitivity of the Egyptian economy to 

fluctuations in world markets 

- The results of the geographical distribution of foreign trade shows 

that the variety and multiplicity of futures markets for Egyptian 

exports, As well as the diversity of sources of imports from the 

countries of the world 

- The most important factors affecting the average per capita value of 

total exports is the average per capita value of both GDP and total 

imports and the variable that reflects both the impact of accession to 

the WTO and the Euro-Mediterranean Partnership 

- The most important variables that affect the average per capita value 

of total imports was the average per capita value of total imports and 

the variable that reflects the impact of the Euro-Mediterranean 

Partnership 

- Non-significant variables affecting the average per capita value of 

agricultural exports 

- As to the factors affecting the average per capita value of 

agricultural imports were the average per capita value of total 

consumption and investment, agricultural, and the variable that 

reflects both the impact of the policy of economic liberalization and 

accession to the WTO and COMESA


