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 :مقدمة
االقتصادية لتنمية اعملية نصيب كبير في ه من تسهم بلم للبنيان االقتصادي واالجتماعي  األساسيةفي مصر هي الدعامة  فيه أن الزراعة ال شكمما 

ي النشاط من نصف عدد السكان سواء ف تزداد أهميتها باعتبارها مهنة يرتبط بها وبأنشطتها المختلفة أكثركما  بالمجتمع،الشاملة وفى النهوض 
حيث واجه العديد  المصرى جنيهيعتبر القطاع الزراعي من أكثر القطاعات تأثرا بتحرير سعر الصرف لل التصنيعي ، كما وأالتسويقي  وأنتاجي اإل

عقب التعويم مباشرة  %05رتفعت أسعار األسمدة بنسبة بلغت ما يقرب من إبهذا القطاع، حيث  المشتغلينمن األزمات والتي انعكست بدورها على 
مليونا، بحسب اإلحصائيات الرسمية. وبذلك قفزت تكلفة المستلزمات الزراعية بشكل كبير األمر  50لتتفاقم معاناة المزارعين الذين تتخطى أعدادهم 

  ارتفاع أسعار الوقود والنقل.  الذي أدى إلى مزيد من األعباء على المزارعين وال سيما في ظل
 7150دوالر قبل أن يقفز إلى مقابل ال جنيه 7صل إلى و  حيث المصرى جنيهلل صرفالسعر ل حدث تراجع شديد 5555يناير  50ثورة  أحداث عقبف

وفقًا لألسعار الرسمية فى البنوك والذى يحددها البنك المركزى المصرى خالف  5552/دوالر فى عام جنيه 71,5ثم إلى  5555/دوالر فى نهاية جنيه
عر صرف إال أن س األجنبي النقدي االحتياطيللدوالر فى السوق السوداء، وعلى الرغم من الدعم الخليجى الكبير لمصر لزيادة  الموازيعن السعر 
 جنيه 52، وهناك سعر صرف أخر فى السوق السواء يقترب من ,555دوالر فى مارس /جنيه 8188ليصل  االرتفاعى يواصل المصر  جنيهالدوالر لل

أمام  اتهانخفاضالمصرى يواصل  جنيهالبنك المركزى لمكافحة السوق السوداء، إال أن ال اتخذهاالتى  االحترازية/دوالر على الرغم من اإلجراءات 
 وبالتالينتيجة المشاكل االقتصادية التى تعترى االقتصاد المصرى  5557/5558/دوالر خالل عام جنيه 58ليصل ألكثر من  األمريكيالدوالر 
، 5557يونيومليار دوالر في نهاية  77155لمصر وفًقا لبيانات البنك المركزي المصري حوالى  الخارجيالدين  إجماليحيث بلغ ،  الزراعيالقطاع 

 اإلجماليإلى الناتج المحلى  الخارجيحيث بلغت نسبة رصيد الدين ، ,555مقارنة بنهاية يونيو  %7517 مليار دوالر بمعدل  5212بزيادة بنحو 
بلغ إجمالى الدين العام كما ، %,571مقابل %5715للصادرات السلعية والخدمية نحو  الخارجي، وبلغت نسبة خدمة الدين %,5,1مقابل %,221

إلى الناتج المحلى  نسبته وانخفضت( ,555فى نهابة يونيو  جنيهليار م 5,5517مقابل) 5557فى نهاية يونيو  جنيهليار م 25,517المحلى 
خالل السنة  %5817( بمعدل الخارجيإجمالى الدين العام المستحق على الحكومة )المحلى،  ارتفع، وقد %7,17مقابل  %7515إلى  اإلجمالي
 .اإلجماليمن الناتج المحلى  %7515بما يمثل  5557فى نهاية يونيو  جنيه مليار 255515ليبلغ  5557/,555المالية 

 
 :البحثمشكلة 

ين الواردات بتنحصر المشكلة األساسية للبحث في الخلل في الميزان التجارى المصرى بشكل عام والميزان الزراعى بشكل خاص وتزايد حده الفجوة  
لمستلزمات اإلنتاج للمحاصيل مما ينعكس اثره على كمية اإلنتاج لالستهالك  األسعاروارتفاع  األزماتؤدى إلى مزيد من ت والتيوالصادرات الزراعية 

محاولة كإلكساب العملة المحلية قيمتها الحقيقية خطوات تدريجية لتحرير سعر صرف الجنيه المصري  الدولة تبنتالمحلى والتصدير، لذلك فقد 
عطاإلى اقتصاد السوق، للخروج من األزمة االقتصادية الراهنة  دفعة قوية لالقتصاد القومي من خالل استراتيجية زيادة الصادرات والحد من  ءوا 

بات فى حجم لالواردات إلعادة التوازن للميزان التجاري المصري، وقد أدت مشكلة ارتفاع األسعار المحلية للسلع وخاصة الزراعية والغذائية، وحدوث تق
على  المصدر للسوق المصرية يعتمد فى إنتاجه األجنبي، ولما كان المنتج القوميالزراعى، إلى تأثر االقتصاد  التجاري التجارة الزراعية والميزان

مصرية وعلى أسعار السلع ال واالستهالكيةعملته المحلية، مما جعله ينقل عبء التغير في سعر الصرف إلى قيمة الواردات من السلع الوسيطة 
 .أثر تغير سعر الصرف على أسعار أهم المحاصيل والسلع الغذائية فى مصر بحثصرى، األمر الذى استدعى النهائية للمستورد الم

 
 :البحثالهدف من 

فى مصر وذلك من خالل تحقيق األهداف  الزراعية الصادرات والوارداتبصفة عامة إلى قياس أثر تغير سعر الصرف على  البحثهدف ي
 :التاليةالفرعية 

  .(5558–5555( إلى )5555-5552)دراسة تطور سعر الصرف خالل الفترتين من   (1)
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  .(5558–5555( إلى )5555-5552)تطور إجمالى الصادرات والواردات الكلية خالل الفترتين مندراسة  (2) 
 .(5558–5555( إلى )5555-5552)دراسة تطور الفجوة فى الميزان التجارى خالل الفترتين من   (3)
 . (5558–5555( إلى )5555-5552)تطور الفجوة فى الميزان الزراعى خالل الفترتين من دراسة   (4)
  (.5558–5555( إلى )5552- 5555دراسة تطور الصادرات والواردات الزراعية خالل الفترتين من )  (5)
 . (5558–5555إلى )( 5555-5552)قياس كفاءة التجارة الخارجية الكلية والزراعية خالل الفترتين من  (6)
  .(5558–5555( إلى )5555-5552)قياس أثر تغير سعر الصرف على التجارة الخارجية الزراعية خالل الفترتين من   (7)

 
 :الطريقة البحثية 

 Crossالمتغيراتبين  االرتباطإختبار  استخدامحيث تم  القياسيواالقتصاد  اإلحصائيأدوات التحليل  استخداماعتمدت الدراسة على 
correlationأثر التمرير ،Pass - Through Effect ،سببية جرانجر اختبار Granger Causality  يستخدم للتأكد من  إحصائيوهو إختبار

 وجود ، أو إختبارال يوجد عالقة سببية أي Spurious ، أو إختبار العالقة الزائفةالمتغيرات الداخلية اآلنية أياكتشاف)وجود عالقة سببية تبادلية 
  للفترة الرجعية األولى ذاتي ارتباطيستخدم عند وجود  إحصائيوهو اختبار   Unit Root Test (، اختبار وحدة الجذورواحد اتجاهعالقة )سببية فى 

Ac(1)  التاليــة االختباراتالسلســة الزمنية ويستخدم  استقرارويستخــدم أيضــًا للتأكد من ( Augmented Dickey –Fuller Test وPhillips –  
Perron Test ) طول المبطئات ومنه اختبارات (Schwarz Bayesian Criterion (S.B.C) ،Akaike Information   Criterion (A.I.C)  

التأخير،  تحديد عدد فترات فيعدد من المتغيرات أو المعالم وخاصة  فيوتستخدم للمقارنة بين نوعين من التقديرات  ( Likelihood Ratio (L.R) و
أثر التغير فى سعر الصرف  وهو : التمريرحساب أثر  باإلضافة إلى. Vector Auto Regression Test (V.A.R)   الذاتي االنحدار واختبار

مقابل الدوالر األمريكي عن طريق حساب  المصري الجنيه قيمة في نسبة المغاالة سيتم حساب الدراسة كماعلى أسعار السلع أو الظاهرة موضع 
هلكين في الواليات ألسعار المست القياسيالرقم ياسي ألسعار المستهلكين في مصر و الرقم الق باستخدامللجنيه مقابل الدوالر  الحقيقيسعر الصرف 

 .5555المتحدة بسنة أساس= 
 

 :مصادر البيانات
، االستثماروزارة بيانات ، (capmasواإلحصاء)للتعبئة العامة  المركزيعلى البيانات المنشورة وغير المنشورة بالجهاز اعتمد البحث وقد 

 .زراعيةالقرار بمجلس الوزراء، المنظمة العربية للتنمية ال واتخاذالزراعى، مركز دعم  لالقتصادنشرات البنك المركزى المصرى، نشرات اإلدارة المركزية 
 

 النتائج البحثية:
  :(0228 – 0223فى مصر خالل الفترة ) والزراعي التجاريأواًل: تأثير سعر الصرف على الميزان 

ر أن سع، حيث  تطور سعر الصرف وقيمة الصادرات والواردات الكلية والميزان التجاري لمصر بالمليار دوالر( 5) يبين الجدول رقم
( إلى حوالى 5558 – 5555( فى حين زاد خالل الفترة الثانية )5555 -5552متوسط الفترة األولى )/دوالر خالل جنيه 0170الصرف قد بلغ 

المصرى أمام سعر  جنيهقيمة ال انخفاض يعكسمما  %75187وقد بلغ معدل التغير بين فترتي ما قبل الثورة وبعد الثورة حولى  /دوالرجنيه 7177
دوالر  جنيه 57185إلى حوالى  ,555/دوالر عام جنيه 5515من حوالى  جنيهسعر صرف الدوالر مقابل ال، كما تبين زيادة بعد الثورة صرف الدوالر
فى الربع  انخفضثم  ,555عن عام  %,771المصرى، حيث مثلت الزيادة نحو  جنيهوتعويم ال مع بداية تحرير سعر الصرف 5557خالل عام 

 .%5157تبلغ نحو  انخفاض/دوالر بنسبة جنيه 57178إلى حوالى  5558الثالث من عام 
مليار دوالر عام  551275قيمة الصادرات السلعية الكلية المصرية إلى حوالى  إجمالي انخفاضأيضا ( 5) رقم جدولال توضح بياناتكما 

 ,555مليار دوالر عام  551085لتبلغ نحو  أخرىمرة ، إال أنه مع بداية تحرير سعر الصرف تبين زيادة إجمالى قيمة الصادرات السلعية 5550
فى  أخرىمليار دوالر ثم تناقصت مرة  501755لتصل إلى حوالى  5557وأخذت فى الزيادة عام  5550عن عام  %018بنسبة زيادة بلغت نحو 
 مليار دوالر. ,57175لتصل إلى حوالى  5558الربع الثالث من عام 

مليار دوالر يمثل نحو  51275عامًا متزايدًا بلغ حوالى  اتجاهاالمصرية قد أخذت كما تبين أن إجمالى قيمة الصادرات السلعية الكلية 
 – 5552مليار دوالر خالل متوسط الفترة ما قيل الثورة ) 571755مليار دوالر، حيث بلغت حوالى  551,27من المتوسط البالغ حوالى  517%

(، وقد بلغ معدل التغير بين فترتى ما 5558 – 5555مليار دوالر خالل متوسط الفترة ما بعد الثورة ) 571857( فى حين زادت إلى حوالى 5555
 للثورة على زيادة إجمالى قيمة الصادرات الكلية. اإليجابيمما يشير إلى التأثير  %28102قبل وبعد الثورة 

مليار دوالر يمثل  51507عامًا متزايدًا بلغ حوالى  اتجاها اتخذتقيمة الواردات الكلية قد  إجماليأن ( 5) رقم من جدولوقد تبين أيضًا 
مليار دوالر  71775,لغ حوالى بمع بداية تحرير سعر الصرف لت انخفضتمليار دوالر، حيث  781585من المتوسط البالغ حوالى  %5122نحو 
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مليار دوالر  ,22125إجمالى قيمة الواردات السلعية المصرية الكلية قد بلغت حوالى ، حيث تبين أن 5550من عام  %,1,، تمثل نحو ,555عام 
 – 5555مليار دوالر خالل متوسط الفترة ما بعد الثورة ) 01,28,( فى حين زادت إلى حوالى 5555 – 5552خالل متوسط الفترة ما قيل الثورة )

مما يشير إلى التأثير السلبى للثورة على زيادة إجمالى قيمة الواردات  %,7,17رة نحو ( وقد بلغ معدل التغير بين فترتى ما قبل وبعد الثو 5558
 .السلعية الكلية فى مصر

مليار دوالر خالل متوسط فترة ما قبل الثورة  501757الكلى قد بلغت حوالى  التجاري( أن الفجوة فى الميزان 5كما يتضح من جدول )
( وقد بلغ معدل التغير بين 5558 – 5555مليار دوالر خالل متوسط فترة ما بعد الثورة ) 751850( فى حين زادت إلى حوالى 5555 – 5552)

الفجوة فى الميزان  ادةزيمما يشير إلى التأثير السلبى للثورة على زيادة الفجوة فى الميزان التجارى السلعى الكلى حيث تبين  %5,7175الفترتين نجو 
مع بداية تحرير سعر  ,555مليار دوالر خالل عام  7,18,5إلى حوالى  5550مليار دوالر عام  021525التجارى السلعى الكلى من حوالى 

مليار دوالر ثم  2717,5لتصل إلى حوالى  5557فى عام  الفجوة انخفضتوقد  5550من عام %557نحو  الزيادةالصرف حيث كانت نسبة 
 .%0515بنحو يقدر بداية تحرير سعر الصرف  ,555عن عام  انخفاضبنسبة  ,55177لتصل إلى حوالى  5558فى عام بعد ذلك  تناقصت

 
 (5558- 5552خالل الفترة ) بالمليار دوالرلمصر  التجاريوالميزان قيمة الصادرات والواردات الكلية تطور سعر الصرف و  (2جدول )

 السنوات
سعر الدوالر 

 جنيهبال

الصادرات قيمة 

 الكلية
 قيمة الواردات الكلية

فى  الفجوة

الميزان 

 التجارى

 حجم التجارة

نسبة تغطية 

الصادرات 

 للواردات

3772 79,0 19611 679,73 -89024 67894,7 70 

3778 1936 09104 639420 -7967, 63092,8 17 

3777 790, 679782 6,9474 -,9017 6019262 78 

3771 7907 629067 379741 -19406 6,09321 10 

3770 7918 619647 309778 -679408 3829483 17 

3774 7987 319374 7390,2 -319727 8279426 77 

377, 7971 389371 889,74 -379073 2489778 78 

3767 7911 30927, 77938, -3094,7 8109713 77 

 71982 34,9101 679870- 229231 609,37 7907 متوسط الفترة

3766 79,0 269777 179867 229417 7049404 84 

3763 196 3,9318 089164 -879278 1229142 2, 

3762 194, 3791,1 119,73 -869371 1749111 82 

3768 097, 309783 029424 -8193,1 064904, 20 

3767 0917 369287 089203 -729723 02396,0 3, 

3761 6793 339747 1,9887 -819417 ,249174 22 

3760 60946 379,77 129217 -209817 674,9068 86 

3764 60904 689061 209613 -339881 ,3392,4 87 

 24907 4819160 879467- 179124 389438 9,8, متوسط الفترة

 84 7719867 329366- 849746 379120  المتوسط العام

 14910 6,3931 3189,3- 19,1, 34972 03904 أثر الثورة

 687913 28933 33947- 77900 ,0396 7094 التعويمأثر 

   6094 191 794 0891 مقدار الزيادة

F 68967 19,1 37984 4292 1392 2,964 
2R 80 34 70 47 47 03 

 المصدر: جمعت وحسبت من: 
 www.cbe.org.egالمصريللبنك المركزى  اإللكترونيالموقع  -5
 www.capmas.gov.egالمركزى للتعبئة العامة واإلحصاء  للجهاز اإللكترونيالموقع  -5

 

مليار دوالر وقد زاد فى فترة  ,5871,7( أن متوسط حجم التجارة قد بلغ فى فترة ما قبل الثورة حوالى 5كما يتضح من بيانات جدول )
حوالى  5550مليار دوالر مما يشير إلى األثر اإليجابى للثورة على حجم التجارة فى مصر وقد بلغ فى عام  87,1,57حوالى ما بعد الثورة إلى 

إلى  5557ى التزايد فى عام مليار دوالر وأخذ ف 7281,58إلى حوالى  ,555مليار دوالر وقد زاد بعد تحرير سعر الصرف فى عام  7251577
مليار دوالر، وقد بلغ متوسط نسبة تغطية الصادرات للواردات  7551278إلى حوالى  5558ثم تناقص فى عام ر مليار دوال 50871,57 حوالى

 (.5558 – 5555) كمتوسط للفترة بعد الثورة 28170انخفضت إلى حوالى  0,172حوالى   (5555 -5552قبل الثورة )
 

 (:0228 – 0223ليار دوالر خالل الفترة )ثانيا : تطور إجمالى قيمة الصادرات والواردات الزراعية بالم

http://www.cbe.org.eg/
http://www.capmas.gov.eg/
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أن قيمة (، حيث تبين 5558 – 5552إجمالى قيمة الصادرات والواردات الزراعية بالمليار دوالر خالل الفترة )( 5)رقم  جدولاليتضح من بيانات 
 5200من المتوسط العام البالغ حوالى  %52مليار دوالر يمثل نحو  51552صادرات السلع الزراعية قد اتجهت اتجاها عامًا متزايدا بلغ حوالى 

 ,51الى مليار دوالر فى حين زادت إلى حو  518( حوالى 5555-5552مليار دوالر، وقد بلغت صادرات السلع الزراعية خالل فترة ما قبل الثورة )
 اإليجابي، مما يشير إلى التأثر %7512( وقد بلغ معدل التغير بين فترتى ما قبل وبعد الثورة نحو 5558-5555مليار دوالر خالل فترة ما بعد الثورة)

مليار  5277والى ح مصريال جنيهقيمة الصادرات من السلع الزراعية، وقد بلغت الصادرات من السلع الزراعية قبل تعويم ال إجماليللثورة على زيادة 
 جنيهوقد ترجع هذه الزيادة إلى تحرير سعر الصرف لل %5510مليار دوالر بعد التعويم بنسبة زيادة بلغت نحو  ,5,7دوالر، زادت إلى حوالى 

 .المصري
 

 . (5558 – 5552خالل الفترة ) تطور إجمالى قيمة الصادرات والواردات الزراعية بالمليار دوالر( 0جدول )
 الميزان الزراعى الفجوة فى الواردات الزراعية الصادرات الزراعية  السنوات

3772 79000 6148 -,70 

3778 6677 6071 -176 

3777 79,64 3874 -68,7 

3771 79477 331, -6868 

3770 6373 2180 -3887 

3774 3707 846, -3088 

377, 3,67 82,7 -6807 

3767 37,2 33,1 -373 

 ,687,9- 3,7398 6404 ما قبل الثورة  فترةمتوسط 

3766 2731 4366 -7647 

3763 3142 4471 -1632 

3762 3406 7687 -331, 

3768 3,67 8787 -6627 

3767 32,, 2332 -438 

3761 3101 2487 -6618 

3760 3007 8346 -6766 

3764 6442 3112 -047 

 320292- 7731962 ,31739 ما بعد الثورة فترةمتوسط 

 64,691- 3,18937 3278947 المتوسط العام

 1492- 0293 8692 % أثر الثورة

 8692- 6,968 6697 % أثر التعويم

 79773- 79776 79772 مقدار الزيادة

F 61900 69183 79764 
2R 76 7978 -7970 

 www.capmas.gov.egللتعبئة العامة واإلحصاء  المركزي للجهاز اإللكترونيالموقع 
 

مليار دوالر يمثل  51555ويتضح أيضًا أن قيمة واردات السلع الزراعية المصرية قد أخذت اتجاها عامًا متزايدًا غير معنوي إحصائيًا بلغ حوالى 
-5552ة الواردات للسلع الزراعية خالل متوسط فترة ما قبل الثورة )مليار دوالر، حيث بلغت قيم 57,7من المتوسط البالغ حوالى  %5152حوالى 
(، وقد بلغ معدل التغير 5558-5555مليار دوالر خالل متوسط فترة ما بعد الثورة ) ,055مليار دوالر زادت إلى حوالى  5755( حوالى 5555

ام الثورة على زيادة قيمة إجمالي الواردات من السلع الزراعية وبالتالي مما يشير إلى التأثير السلبى لقي %7215بين فترتى ما قبل وبعد الثورة نحو 
مليار دوالر فى حين بلغ فى  5755( حوالى 5555-5552زيادة الفجوة فى قيمة الميزان التجارى الزراعي والذى بلغ متوسطة قبل قيام الثورة )

فى حين تبين زيادة إجمالى قيمة الواردات الزراعية قبل تحرير سعر الصرف مليار دوالر،  5272( حوالى 5558-5555متوسط فترة ما بعد الثورة )
وذلك يرجع إلى تحرير سعر صرف  ,555مليار دوالر عام  2875مليار دوالر، وزادت إلى حوالى  2552والتي كانت حوالى  5550فى عام 

 .%57157المصرى وتمثل نسبة الزياد نحو  جنيهال
مليار دوالر خالل متوسط فترة ما قبل  517( أن الفجوة فى قيمة الميزان التجارى الزراعى المصرى بلغت حوالى 5)فى حين تبين من بيانات جدول 

مما يشير  %812,(، وقد بلغ معدل التغير 5558-5555مليار دوالر خالل متوسط فترة ما بعد الثورة ) 517( زاد إلى حوالى 5555-5552الثورة )
مليون دوالر  857دى إلى زيادة الفجوة فى الميزان التجارى الزراعى، فى حين تبين زيادة فجوة الميزان التجارى الزراعى من لألثر السلبى للثورة الذى أ

المصرى، حيث مثلت نسبة الزيادة نحو  جنيهوذلك مع بداية تحرير سعر صرف ال ,555مليار دوالر خالل عام  515، إلى حوالى 5550خالل عام 
 المصرى لها تأثير سلبى على زيادة الفحوة فى الميزان التجارى الزراعى المصرى. جنيهسياسة تحرير سعر صرف المما يعنى أن  %,701

http://www.capmas.gov.eg/
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 :(0228-0223: معايير قياس كفاءة التجارة الخارجية الكلية والزراعية المصرية خالل الفترة )ثالثا

لفترة خالل اوالتجارة الخارجية الزراعية الكلية الخارجية كفاءة التجارة  معايير انيبين حيث (7،)(2رقم ) ينباستعراض ودراسة البيانات الواردة بالجدول
درجة  اضانخففى قيمة التجارة الخارجية المصرية وخاصة خالل فترة ما قبل ثورة يناير، حيث تبين  انخفاضأن هناك يتضح ( 5552-5558)

بالرغم من حدوث زيادة فى درجة أهمية الصادرات الكلية من خالل أثر تحرير سعر  مقياس أثر الثورة يوضحهأهمية الصادرات الكلية وهذا ما 
 ،دوث زيادة فى درجة أهمية الصادرات الزراعية من خالل أثر الثورة وأثر تحرير سعر الصرفحالصرف، أما بالنسبة للصادرات الزراعية فقد تبين 

فى درجة أهمية الواردات الكلية من خالل أثر الثورة وأثر تحرير سعر الصرف أما بالنسبة للواردات الزراعية فقد تبين  انخفاضفى حين تبين حدوث 
جة أهمية فى در  انخفاضحدوث  تبينكما  ، أثر الثورة وأثر تحرير سعر الصرف يوضحهحدوث زيادة فى درجة أهمية الواردات الزراعية وذلك ما 

ل مؤشر أثر الثورة وأثر تحرير سعر الصرف، أما بالنسبة للتجارة الزراعية فقد تبين حدوث زيادة فى درجة أهمية التجارة الزراعية التجارة الكلية من خال
 .من خالل مؤشر أثر الثورة وأثر تحرير سعر الصرف

رف، ثر الثورة ومؤشر أثر تحرير سعر الصاالقتصادى بالنسبة للتجارة الكلية من خالل مؤشر أ االنكشاففى درجة  انخفاضكما يتبين من حدوث 
ؤشر أثر االقتصادى للتجارة الزراعية من خالل م االنكشافاالقتصادى للتجارة الزراعية فقد تبين حدوث زيادة فى درجة  االنكشافأما بالنسبة لدرجة 

 الصرف.الثورة ومؤشر أثر تحرير سعر 
فى معدل تغطية الصادرات الكلية وذلك من خالل نتائج مؤشر أثر الثورة بالرغم من حدوث زيادة فى معدل  انخفاضكما يتضح حدوث 

صادرات لتغطية الصادرات الكلية من خالل نتائج مؤشر أثر تحرير سعر الصرف، أما بالنسبة للتجار الزراعية فقد تبين حدوث زيادة فى معدل تغطية ا
 المصري. جنيهأثر الثورة ومؤشر أثر تحرير سعر صرفالالزراعية من خالل نتائج مؤشر 

( يتضح حدوث زيادة فى متوسط نصيب الفرد من التجارة الخارجية الكلية وذلك من خالل مؤشر أثر 7(، )2) ين رقمجدولالوفى ضوء نتائج 
صرى، أما الم جنيهشر تحرير سعر صرف الفى متوسط نصيب الفرد من التجارة الخارجية الكلية من خالل مؤ  انخفاضالثورة بالرغم من حدوث 

حدوث و بالنسبة للتجارة الزراعية فقد تبين أيضًا حدوث زيادة فى متوسط نصيب الفرد من التجارة الخارجية الزراعية من خالل مؤشر أثر الثورة، 
 .جنيهالن خالل أثر تحرير سعر صرف فى متوسط نصيب الفرد من التجارة الخارجية الكلية م انخفاض

 
 .  (5558 -5552معايير كفاءة التجارة الخارجية الكلية والزراعية خالل الفترة )( 3جدول )

 الوحدة البيان
 التجارة الخارجية الزراعية التجارة الخارجية الكلية

متوسط الفترة 

(9112-9101) 

متوسط الفترة 

(9100-9102) 

متوسط الفترة 

(9112-9101) 

متوسط الفترة 

(9100-9102) 

 ,79 896 ,279 ,209 % أهمية التجارة الكلية درجة

 698 ,79 ,669 3894 % درجة أهمية الصادرات

 893 296 ,493279 6298 % درجة أهمية الواردات

 ,79 ,29 ,279 ,209 % االقتصادى االنكشافدرجة 

 2197 ,279 2093 7793 % درجة التغطية

 36797 0292 1794, ,0249 دوالر متوسط نصيب الفرد من التجارة الكلية

 ,779 ,6,9 34,98 38490 دوالر متوسط نصيب الفرد من الصادرات

 67793 1694 1,094 24790 دوالر متوسط نصيب الفرد من الواردات

 287796 604190 220796 604190 دوالر الناتج المحلى صافيمتوسط نصيب الفرد من 

 98, 3094 197 94, % للتجارة الكلية االستقرارمعامل عدم 

 194 ,389 ,619 ,679 % للصادرات االستقرارمعامل عدم 

 6394 3091 ,19 ,89 % للواردات االستقرارمعامل عدم 

 692 798 ,39 ,69 % معدل النمو للصادرات الكلية

 393 093 7.8 897 % معدل النمو للواردات الكلية

 .( بالبحث5المصدر: جمعت وحسبت من بيانات جدول )
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 (5558 -5552معايير كفاءة التجارة الخارجية الكلية والزراعية خالل الفترة )( 4جدول )
 الوحدة البيان

 تحرير سعر الصرفأثر  9100 أثر ثورة يناير

 التجارة الزراعية التجارة الكلية التجارة الزراعية التجارة الكلية

 098- 93,- 2297 6498- % درجة أهمية التجارة الكلية

 98, 2.1 8,98 24- % درجة أهمية الصادرات

 6291- 6392- 3494 498- % درجة أهمية الواردات

 098- 92,- 2297 6498- % االقتصادى االنكشافدرجة 

 3191 6496 6197 2192- % درجة التغطية

 92,- 496- 67791 8494 دوالر متوسط نصيب الفرد من التجارة الكلية

 6790 894 60791 6093 دوالر الصادراتمتوسط نصيب الفرد من 

 6391- 6693- 67791 ,179 دوالر متوسط نصيب الفرد من الواردات

 693 693 4893 4893 دوالر متوسط نصيب الفرد من صافى الناتج المحلى

 24,092 61392 1790- 2890- % للتجارة الكلية االستقرارمعامل عدم 

 1392 ,29- ,149- 290 % الكلية للصادرات االستقرارمعامل عدم 

 27,397 66791 7297- 0498 % الكلية للواردات االستقرارمعامل عدم 

 93, 296 33493 ,319 % معدل النمو للصادرات الكلية

 893 ,09 8397 3894 % معدل النمو للواردات الكلية

 ( بالبحث.2المصدر: جمعت وحسبت من بيانات جدول )
 

متوسط نصيب الفرد من الصادرات الكلية من خالل مؤشر أثر الثورة ومؤشر أثر تحرير  فيادة تبين حدوث زي( 7( ، )2وفى ضوء نتائج الجدولين )
المصرى، كذلك بالنسبة للصادرات الزراعية فقد تبين أيضًا حدوث زيادة فى متوسط نصيب الفرد من الصادرات الزراعية من  جنيهسعر صرف ال

كما تبين زيادة متوسط نصيب الفرد من الواردات الكلية من خالل مؤشر أثر الثورة أما ، خالل مؤشر أثر الثورة ومؤشر أثر تحرير سعر الصرف
ن فى متوسط نصيب الفرد من الواردات الكلية، أما بالنسبة للواردات الزراعية فقد تبي انخفاضفقد تبين حدوث  جنيهصرف المؤشر أثر تحرير سعر 

حدوث زيادة فى متوسط نصيب الفرد من الواردات الزراعية من خالل مؤشر أثر الثورة، أما من خالل مؤشر أثر تحرير سعر الصرف فقد تبين 
 .صيب الفرد من الواردات الزراعية فى متوسط ن انخفاضحدوث 

كما تبين زيادة متوسط نصيب الفرد من إجمالى الناتج المحلى بالنسبة للتجارة الكلية من خالل مؤشر أثر الثورة ومؤشر أثر تحرير سعر  
بين حدوث زيادة رة الزراعية فقد ت، أما بالنسبة لمتوسط نصيب الفرد من متوسط نصيب الفرد من إجمالى الناتج المحلى بالنسبة للتجاجنيهصرف ال

ى معدل كما يتضح حدوث زيادة ف،  فى متوسط نصيب الفرد من إجمالى الناتج المحلى من خالل مؤشر أثر الثورة، ومؤشر أثر تحرير سعر الصرف
النسبة لمعدل المصرى، أما ب جنيهالنمو الصادرات الكلية بالنسبة للتجارة الكلية من خالل مؤشر أثر الثورة ومن خالل مؤشر أثر تحرير سعر صرف 

ن خالل نفس م نمو الصادرات الكلية بالنسبة للتجارة الزراعية فقد تبين أيضًا حدوث زيادة فى معدل نمو الصادرات الكلية بالنسبة للتجارة الزراعية
 .المؤشرين 
من خالل  انخفاضأثر الثورة، وحدوث  مؤشريللصادرات الكلية بالنسبة للتجارة الكلية من خالل  االستقراركما يتضح زيادة معدل عدم  

فى معامل  نخفاضاللصادرات الكلية بالنسبة للتجارة الزراعية فقد تبين حدوث  االستقرار، أما بالنسبة لمعدل عدم جنيهمؤشر أثر تحرير سعر صرف ال
زيادة  كما تبين حدوث ، جنيهخالل مؤشر أثر الثورة وحدوث زيادة من خالل مؤشر ثر تحرير سعر صرف الللصادرات الزراعية من  االستقرارعدم 

بين حدوث للواردات الزراعية فقد ت االستقرارللواردات الكلية من خالل نفس المؤشرين السابقين، أما بالنسبة لمعامل عدم  االستقرارفى معامل عدم 
 .جنيهة، وحدوث زيادة من خالل مؤشر أثر تحرير سعر صرف الأثر الثور  مؤشرمن خالل  انخفاض

للتجارة الكلية من خالل المؤشرين السابقين، كذلك  االستقرارفى معامل عدم  انخفاض( حدوث 7(، )2) ين رقمجدولالكما يتضح من  
حدوث للصادرات الزراعية من خالل مؤشر أثر و  االستقرارفى معامل عدم  انخفاضللتجارة الزراعية فقد تبين حدوث  االستقراربالنسبة لمعامل عدم 

كما تبين حدوث زيادة فى معدل نمو الواردات الكلية بالنسبة للتجارة الكلية من خالل المؤشرين ،جنيهزيادة من خالل مؤشر أثر تحرير سعر صرف ال
رة من فقد تبين حدوث زيادة فى معدل نمو الواردات الكلية بالنسبة للتجاالسابقين، أما بالنسبة لمعدل نمو الواردات الكلية بالنسبة للتجارة الزراعية 

 خالل نفس المؤشرين السابقين.
 

 :(0228 – 0223لنموذج أثر تغير سعر الصرف على الميزان التجارى والميزان الزراعى المصرى خالل الفترة ) القياسيالتقدير  :رابعا
هذا الجزء دراسة العالقة بين التغيرات الحادثة فى سعر الصرف ومدى تأثيرها على الميزان التجارى والميزان الزراعى المصرى خالل  يتناول

ة للسياسة االقتصادية فى مصر، باإلضاف كأداةسعر الصرف  استخدام(، وذلك بهدف تحديد طبيعة العالقة والوقوف على مدى 5558-5552الفترة )
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ى فى سعر الصرف يؤدى إلى تخفيض العجز ف االنخفاضتؤكد أن  والتي مدى تطابق حالة االقتصاد المصرى مع النظرية االقتصادية إلى معرفة
 الميزان التجارى.

 (Augmented Dickey Fuller Test):السالسل الزمنية  استقرار اختبار -2
، سعر الصرف( أنها تعانى من مشكلة الزراعي، الميزان التجاريالميزان لجميع متغيرات البحث وتشمل ) Corrologramاختباريتضح من 
، ولكنها تصبح مستقرة عند الفرق األول من جذر الوحدة مما يعنى أن السالسل الزمنية تتحرك معًا الصفريعند المستوى  االستقرارالتذبذب وعدم 

وجود جذر الوحدة معدوم، كما يالحظ أن القيم المحسوبة أصغر من القيم الجدولية عند مستوى  احتمال(، وأن 7عبر الزمن، كما يتضح من جدول )
 التجاريزان كاًل من سالسل المي استقراروقبول الفرض البديل، حيث تبين بعد إجراء الفرق األول  ميتم رفض فرض العد وبالتالي( 5150معنوية )
 (.5مقابل الدوالر )شكل  جنيهدات الكلية، وسعر صرف ال، والصادرات الكلية والوار الزراعيوالميزان 

فال بد  رولتقدير العالقة السببية بين الميزان التجارى والميزان الزراعى والصادرات الكلية والواردات الكلية وسعر الصرف من خالل سببية جرانج
 unit rootالسالسل الزمنية فالبد من إجراء جذر الوحدة  استقراريهالسالسل الزمنية وأن تكون من نفس الدرجة، ولدراسة  استقراريهمن توافر شروط 

test  ديكى  اختبارعلى  االعتماد(، وسيتم 5558-5552السالسل الزمنية لكل المتغيرات خالل فترة البحث ) استقرارأواًل وذلك للحكم على مدى(
لكل من السالسل الزمنية للميزان التجارى، والميزان الزراعى  االختبار( نتائج 7، حيث تبين من جدول )Augmented Dickey fullerفولر الموسع( 

 مقابل الدوالر. جنيه)الصادرات الكلية، الواردات الكلية(، وسعر صرف ال
، ولكنها الصفريتوى كنة فى المسات االقتصادية الكلية غير ساتغير تفترض أن معظم الم والتيالنتائج مع النظرية القياسية  هذه اتفاقوقد تبين 

بعد أخذ الفروق األولى لكل من رصيد الميزان التجارى والميزان  االستقرارتكون ساكنة عند إجراء الفرق األول على جذر الوحدة، كما تتفق خاصية 
إذا كانت  أنهإلى  تشير االستقرارالزراعى )الصادرات الكلية، الواردات الكلية(، وسعر الصرف مع الدراسات التطبيقية األخرى، ومن ثم فنتائج دراسة 

ظل التأكد من أن جميع المتغيرات لها نفس درجة التكامل، لذا سيتم إجراء طريقة  الحقيقية األساسية، وفى المتغيراتتوجد عالقة طويلة األجل بين 
 لتوازنياالمتغيرات فى األجل القصير ومسارها  لهذهليكون وصفًا مالئمًا يربط بين قيم المشاهدة  Ordinary Least Squareالمربعات الصغرى 

إجراء  عن األخر وهو ما أدى إلى باستقاللال يمكن ألى من المتغيرات التحرك  أنهتعنى  ةفى األجل الطويل، إضافة إلى ذلك فأن العالقة التوازني
 .عدمهطويلة األجل بين المتغيرات األساسية من  توازنيهالتكامل التى تختبر وجود عالقة  اختبارات
 : Granger Causally Testجراجرسببية  اختبار -5

 أيية( لمعرفة ، الواردات الكلالكلية الصادراتالتجارى )ورصيد الميزان  جنيهرف الالعالقة السببية بين متغير سعر ص اتجاه اختبارتم إجراء 
 .تحقيقهمن نفس الدرجة وهو شرط تم السببية أن تكون المتغيرات مستقرة  اختبارما يؤثر على األخر، ومن شروط إجراء منه

 
 (5558 – 5552المقدرة خالل الفترة )( للنماذج ADF) اختبار( نتائج 7جدول )

 النموذج
t-statistic 

(Unit Root Test)جذر الوحدة اختبار 

 2984-* سعر الصرف

 ,392-** الصادرات الكلية

 ,392-** الواردات الكلية

 3916-** الميزان التجارى الكلى

 8988-** الصادرات الزراعية

 2941-** الواردات الزراعية

 8918-** التجارى الزراعىالميزان 

 E- Views 9)برنامج ) باستخدام VARالمصدر: جمعت وحسبت من نتائج تحليل نموذج 
 5.55 احتمالي*معنوى عند مستوى 

 5.50 احتماليمعنوية عند مستوى **
 

 -المقدرة: نتائج نماذج التجارة الخارجية الكلية والزراعية  -3
 نتائج نموذج الصادرات الكلية المقدرة -أ

 5172بلغ حوالى  االرتباط( أن معامل 5558 – 5552تبين من نتائج تقدير نموذج تأثير سعر الصرف على الصادرات الكلية خالل الفترة )
يد مقابل الدوالر كمتغير تابع، كما بلغ معامل التحد جنيهمما يشير إلى وجود عالقة طردية بين الصادرات الكلية كمتغير مستقل وسعر صرف ال

ترجع إلى  %55من التقلبات فى سعر الصرف بينما حوالى  %87وهذا يعنى أن المتغيرات الخاصة بالنموذج المقدر تفسر حوالى  5187المعدل 
 لم يتضمنها النموذج. عوامل أخرى
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)1() + 0.7381 AR14.3634+ 0.5864 log (xÝ)= ( ogL 
(*57127(**      )5175(*        )2177)               

F= 76.3                 .892 =02R  
 5.50 احتمالي* معنوية عند مستوى * 5.55احتمالي*معنوية عند مستوى 

 
 

 لنماذج التجارة الخارجية الجزئية واالرتباطاتالرجعية  االرتباطات( 5شكل رقم )
 

 
 

 نموذج الصادرات الكلية                                                     نموذج الواردات الكلية                            

 
 نموذج الميزان التجارى الكلى                                                   نموذج الصادرات الزراعية                        

 
 نموذج الواردات الزراعية                                               نموذج الميزات التجارى الزراعى                       

 

Date: 10/18/18   Time: 01:45

Sample: 2003 2018

Included observations: 15

Autocorrelation Partial Correlation AC  PAC  Q-Stat  Prob

1 -0.109 -0.109 0.2180 0.641

2 0.063 0.052 0.2961 0.862

3 0.428 0.446 4.1845 0.242

4 -0.132 -0.045 4.5894 0.332

5 -0.025 -0.147 4.6059 0.466

6 0.191 0.003 5.6363 0.465

7 -0.322 -0.260 8.9394 0.257

8 -0.142 -0.232 9.6746 0.289

9 0.101 0.043 10.107 0.342

10 -0.327 -0.043 15.549 0.113

11 -0.054 0.018 15.732 0.151

12 -0.087 -0.195 16.382 0.174

13 -0.052 0.166 16.732 0.212

14 -0.031 -0.015 16.982 0.257

Date: 10/18/18   Time: 01:47

Sample: 2003 2018

Included observations: 15

Autocorrelation Partial Correlation AC  PAC  Q-Stat  Prob

1 0.042 0.042 0.0314 0.859

2 0.143 0.142 0.4353 0.804

3 0.165 0.157 1.0135 0.798

4 0.088 0.063 1.1938 0.879

5 -0.036 -0.086 1.2263 0.942

6 -0.105 -0.159 1.5380 0.957

7 -0.100 -0.117 1.8588 0.967

8 -0.199 -0.166 3.3048 0.914

9 0.039 0.132 3.3686 0.948

10 -0.367 -0.292 10.246 0.419

11 -0.083 -0.035 10.683 0.470

12 -0.008 0.056 10.688 0.556

13 -0.076 -0.010 11.434 0.574

14 -0.003 0.040 11.436 0.651

Date: 10/18/18   Time: 01:47

Sample: 2003 2018

Included observations: 15

Autocorrelation Partial Correlation AC  PAC  Q-Stat  Prob

1 0.042 0.042 0.0314 0.859

2 0.143 0.142 0.4353 0.804

3 0.165 0.157 1.0135 0.798

4 0.088 0.063 1.1938 0.879

5 -0.036 -0.086 1.2263 0.942

6 -0.105 -0.159 1.5380 0.957

7 -0.100 -0.117 1.8588 0.967

8 -0.199 -0.166 3.3048 0.914

9 0.039 0.132 3.3686 0.948

10 -0.367 -0.292 10.246 0.419

11 -0.083 -0.035 10.683 0.470

12 -0.008 0.056 10.688 0.556

13 -0.076 -0.010 11.434 0.574

14 -0.003 0.040 11.436 0.651

Date: 10/18/18   Time: 01:49

Sample: 2003 2018

Included observations: 15

Autocorrelation Partial Correlation AC  PAC  Q-Stat  Prob

1 0.106 0.106 0.2041 0.651

2 0.067 0.056 0.2919 0.864

3 0.045 0.032 0.3341 0.953

4 0.113 0.103 0.6290 0.960

5 -0.099 -0.127 0.8773 0.972

6 -0.300 -0.303 3.4269 0.754

7 0.058 0.133 3.5349 0.832

8 -0.162 -0.163 4.4852 0.811

9 -0.070 -0.005 4.6922 0.860

10 -0.226 -0.165 7.2974 0.697

11 -0.033 -0.074 7.3663 0.769

12 0.037 0.047 7.4804 0.824

13 -0.049 -0.013 7.7857 0.857

14 0.013 -0.056 7.8277 0.898

Date: 10/18/18   Time: 01:50

Sample: 2003 2018

Included observations: 15

Autocorrelation Partial Correlation AC  PAC  Q-Stat  Prob

1 -0.272 -0.272 1.3430 0.247

2 0.031 -0.046 1.3620 0.506

3 0.130 0.137 1.7236 0.632

4 -0.093 -0.022 1.9250 0.750

5 0.189 0.171 2.8382 0.725

6 -0.134 -0.065 3.3495 0.764

7 -0.191 -0.265 4.5063 0.720

8 0.166 0.007 5.5098 0.702

9 -0.122 -0.030 6.1398 0.726

10 -0.143 -0.191 7.1874 0.708

11 -0.104 -0.226 7.8799 0.724

12 0.040 0.050 8.0130 0.784

13 0.057 0.068 8.4258 0.815

14 -0.054 -0.006 9.1797 0.819

Date: 10/18/18   Time: 01:50

Sample: 2003 2018

Included observations: 15

Autocorrelation Partial Correlation AC  PAC  Q-Stat  Prob

1 -0.089 -0.089 0.1436 0.705

2 -0.442 -0.454 3.9822 0.137

3 0.063 -0.043 4.0669 0.254

4 0.134 -0.081 4.4852 0.344

5 0.100 0.154 4.7402 0.448

6 -0.031 0.047 4.7672 0.574

7 -0.203 -0.110 6.0756 0.531

8 0.012 -0.042 6.0807 0.638

9 0.025 -0.178 6.1080 0.729

10 -0.032 -0.088 6.1607 0.802

11 -0.031 -0.115 6.2201 0.858

12 0.009 0.005 6.2270 0.904

13 -0.018 -0.045 6.2661 0.936

14 0.001 -0.004 6.2664 0.959
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 )الصادراتوالميزان الزراعى  التجاريبين سعر صرف الدوالر ورصيد الميزان  Granger Causality Testالعالقة السببية  اختبار( 5جدول )
 والواردات(

Prop F-Statistics Nuil Hypotheses 

0.7848 2.4900 ) y) does not Granger Cause D(1xD( 

0.0509 4.2223 )1) does not Granger Cause D(xyD( 

0.3966 1.0266 )y) does not Granger Cause D(2xD( 

0.0119 7.5463 )2D(y) does not Granger Cause D(x 

0.2174 1.8167 )y) does not Granger Cause D(3xD( 

0.0564 4.0246 )3x) does not Granger Cause D(yD( 

0.6546 0.4443 ) does not Granger Cause D(y)4xD( 

0.2878 1.4348 )4xD(y) does not Granger Cause D( 

0.9591 0.0419 ) does not Granger Cause D(y)5xD( 

0.4571 0.8550 )5xdoes not Granger Cause D( D(y) 

0.9806 0.0196 ) does not Granger Cause D(y)6xD( 

0.1986 1.9451 )6D(y) does not Granger Cause D(x 

 (5( من بيانات جدول )E- Viewsبرنامج ) باستخدامجمعت وحسبت  المصدر:
 

 الصادرات بنسبة تمثل نحو ارتفاع فسوف يؤدى ذلك إلى %55سعر صرف الدوالر بنسبة  ارتفعإذا  أنهويشير معدل التغير لسعر الصرف       
ل ، وتشير العالقة الطردية إلى أن زيادة سعر الصرف تؤدى إلى زيادة الصادرات الكلية وهذا يتفق مع النظرية االقتصادية، كما تبين من خال%,018

 .du -7وأصغر من  duوهى أكبر من  5177تبلغ نحو  (D.w)بين األخطاء ألن قيمة  تيذا ارتباطلصادرات الكلية المقدر عدم وجود نموذج ا
 لنتائج نموذج الواردات الكلية: اإلحصائيالتفسير  -ب

 االرتباط( حيث بلغ معامل 5558-5552يتضح من نتائج تقدير نموذج الواردات الكلية تأثير سعر الصرف على الواردات الكلية خالل الفترة )
مما يشير إلى وجود عالقة عكسية بين الواردات الكلية )متغير مستقل( وسعر الصرف )متغير تابع(، كما بلغ معامل التحديد المعدل  51757حوالى 

2(adj) R  صرف، ويشير معدل التغير لسعر الصرف من التقلبات فى سعر ال %,7وهذا يعنى أن متغيرات النموذج المقدر تفسر نحو  ,517حوالى
، %551,5الواردات الكلية بنسبة  انخفاضفسوف يؤدى ذلك إلى  %55المصرى بنسبة  جنيهسعر الصرف للدوالر األمريكى مقابل ال ارتفعإذا  نهأ

بين اإلخطاء ألن  ذاتي ارتباط، ويتضح من نموذج الواردات الكلية عدم وجود وهذا يتفق مع النظرية االقتصادية التجاريوبالتالى زيادة رصيد الميزان 
 . du -4وأصغر من  duوهى أكبر من  1.76=(D.W)قيمة 

(1)) + 0.8654 AR21.062 log(X –Log(Ý) = 14.563  

    *(29.21)        **3.86)-(      **(0.89)                     

R2 =0.91        F = 272.6        D.W = 1.72 
 لنتائج نموذج الميزان التجارى: اإلحصائيالتفسير  -ج
بلغ  االرتباط(، حيث تبين أن معامل 5558-5552يفسر نموذج الميزان التجارى تأثير سعر الصرف على رصيد الميزان التجارى خالل الفترة ) 

وهذا يعنى أن  5177مما يشير إلى وجود عالقة طردية بين رصيد الميزان التجارى وسعر الصرف، كما بلغ معامل التحديد المعدل  5.877حوالى 
 النسبة ترجع إلى عوامل أخرى. باقيمن التقلبات فى سعر الصرف بينما  %77متغيرات النموذج تفسر حوالى 

(1)                                                                + 0.8695 AR )31.062 log(X-)= 14.869 1Log(Ý 

(*5,.,5     )*(*2.70-    )** (5.8,)               
.761.6     D.W =591     F =94= 0. 2R  

وتشير العالقة الطردية إلى أن زيادة سعر الصرف يؤدى ذلك إلى رصيد الميزان التجارى وهذا يتوافق مع النظرية االقتصادية، ويتضح من 
 .du -4وأصغر من  du( وهى أكبر من D.W) 1.72 =بين األخطاء ألن قيمة  ذاتي ارتباطالميزان التجارى عدم وجود  نموذج
 

 لنتائج نموذج الصادرات الزراعية:  اإلحصائيالتفسير  -د
( حيث بلغ 5558-5552يتضح من نتائج تقدير نموذج الصادرات الزراعية تأثير سعر الصرف على الصادرات الزراعية خالل الفترة ) 
)متغير مستقل( وسعر الصرف )متغير تابع(، كما بلغ  الصادرات الزراعيةبين  طرديةمما يشير إلى وجود عالقة  8715حوالى  االرتباطمعامل 

بينما من التقلبات فى سعر الصرف،  %77وهذا يعنى أن متغيرات النموذج المقدر تفسر نحو  78815حوالى  R (adj)2معامل التحديد المعدل 
لصرف للدوالر سعر ا ارتفعإذا  أنهلسعر الصرف ويشير معدل التغير لم يتضمنها النموذج،  آخريالنسبة الباقية من التقلبات ترجع إلى عوامل 

، وبالتالى زيادة رصيد الميزان التجارى %5.07بنسبة  الصادرات الزراعية زيادةفسوف يؤدى ذلك إلى  %55المصرى بنسبة  جنيهاألمريكى مقابل ال
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وهى  1.96=(D.W)بين اإلخطاء ألن قيمة  ذاتي ارتباطعدم وجود  الصادرات الزراعيةوهذا يتفق مع النظرية االقتصادية، ويتضح من نموذج 
 . du -4وأصغر من  duأكبر من 

(1)) + 0.896 AR 4Log (Ý) = 1.965 + 0.054 log (X 
                                                             (*55.80(**         )5.0,(*       )5.07)             

R2 = 0.788        F= 59.8              D.W= 1.96                                                 
 لنموذج تقدير الواردات الزراعية: اإلحصائيالتفسير  -ه

( حيث بلغ 5558-5552تأثير سعر الصرف على الواردات الزراعية خالل الفترة ) الزراعيةيتضح من نتائج تقدير نموذج الواردات  
مما يشير إلى وجود عالقة عكسية بين الواردات الزراعية )متغير مستقل( وسعر الصرف )متغير تابع(، كما بلغ  51727حوالى  االرتباطمعامل 

من التقلبات فى سعر الصرف، ويشير  %,8ات النموذج المقدر تفسر نحو وهذا يعنى أن متغير  ,518حوالى  R (adj)2معامل التحديد المعدل 
الواردات  انخفاضفسوف يؤدى ذلك إلى  %55المصرى بنسبة  جنيهسعر الصرف للدوالر األمريكى مقابل ال ارتفعإذا  أنهمعدل التغير لسعر الصرف 

ق مع النظرية االقتصادية، ويتضح من نموذج الواردات الزراعية عدم وجود ، وبالتالى زيادة رصيد الميزان التجارى وهذا يتف%5.787الكلية بنسبة 
 . du -4وأصغر من  duوهى أكبر من  1.46=(D.W)بين اإلخطاء ألن قيمة  ذاتي ارتباط

(1)654 AR 4) + 0.5log(X 0.987 –14.563 3Log (Ý) =  

               (0.89)**       (-3.86)**       (29.21)*   
R2 =0.86        F = 212.6        D.W = 1.46 

 لنموذج تقدير الميزان الزراعى: اإلحصائيالتفسير  -و
( حيث بلغ 5558-5552يتضح من نتائج تقدير نموذج الميزان الزراعى تأثير سعر الصرف على رصيد الميزان الزراعى خالل الفترة ) 
مما يشير إلى وجود عالقة طردية بين رصيد الميزان الزراعى )متغير مستقل( وسعر الصرف )متغير تابع(، كما بلغ  5175حوالى  االرتباطمعامل 

من التقلبات فى سعر الصرف، ويشير  %70وهذا يعنى أن متغيرات النموذج المقدر تفسر نحو  5170حوالى  R (adj)2معامل التحديد المعدل 
رصيد  ارتفاعفسوف يؤدى ذلك إلى  %55المصرى بنسبة  جنيهسعر الصرف للدوالر األمريكى مقابل ال ارتفعإذا  أنهمعدل التغير لسعر الصرف 

وهذا يتفق مع النظرية االقتصادية، ويتضح من نموذج الميزان الزراعى  التجاريزيادة رصيد الميزان ، وبالتالى %,5.87الميزان الزراعى بنسبة 
 . du -4وأصغر من  duوهى أكبر من  1.56=(D.W)ذاتى بين اإلخطاء ألن قيمة  ارتباطعدم وجود 

(1)654 AR 2) + 0.6log(X 8760. –14.563 5Log (Ý) =  

(0.89)      (-3.86)       (29.21)                   
R2 =0.95        F = 85.7        D.W = 1.56 

 : للنماذج المقدرة البواقيسلسلة  استقراريه اختبار -4
فولر  ديكي باختبارى ويسم اإلحصائيلنماذج التجارة الكلية والزراعية هام بعد إتمام تقدير النماذج والتفسير  البواقيسلسلة  استقراريه اختباريعد 

وبالتالى نرفض الفرض  5.50( أن القيم المحسوبة أكبر من القيم الجدولية عند مستوى معنوية ,( حيث يتبين من خالل جدول ) ADFالموسع )
ن يأن سلسلة البواقى مستقرة من الدرجة صفر، وبالتالى توجد عالقة تكاملية مشتركة ب أيعدم وجود جزر الوحدة ونقبل الفرض البديل  العدميأي

 سعر الصرف للدوالر ونماذج التجارة الخارجية الكلية والزراعية.
 

 (5558-5552النماذج المقدرة خالل الفترة ) لبواقي( ADF) اختبارنتائج  (6جدول )
 جزر الوحدة اختبار T-statistic (Unit Root Test) النموذج

 2.84- سعر الصرف

 ,3.2- بواقى نموذج الصادرات الكلية

 ,3.2- نموذج الواردات الكليةبواقى 

 3.16- بواقى نموذج الميزان التجارى الكلى

 8.88- بواقى نموذج الصادرات الزراعية

 2.41- بواقى نموذج الواردات الزراعية

 8.18- بواقى نموذج الميزان الزراعى الكلى

 (E-Views 9)برنامج  باستخدام VARجمعت وحسبت من نتائج نموذج  المصدر:
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( من خالل 5558-5552ونستنتج من دراسة التقدير القياسى لنموذج أثر تغير سعر الصرف على الميزان التجارى والميزان الزراعى خالل الفترة)
ورصيد  األمريكير المصرى مقابل الدوال جنيهوجود العالقة السببية طويلة المدى بين سعر صرف ال الختبارالتقدير القياسى لطريقة التكامل المتزامن 

( كما تبين من نتائج الدراسة أن هناك عالقة طردية بين سعر الصرف والصادرات الكلية 5558-5552خالل الفترة ) والزراعيالميزان التجارى 
ن التجارى اوالواردات الكلية والزراعية فى حين كانت العالقة طردية بين سعر الصرف والميز الصرف والزراعية، بينما كانت العالقة عكسية بين سعر 

يؤدى ذلك إلى المصرى و  جنيهسعر الصرف تنخفض قيمة ال ارتفاععند  أنهوالميزان الزراعى وهذا يتوافق مع النظرية االقتصادية، وتفسير ذلك 
ويترتب على ذلك  ةاألسعار المحلية مقارنة باألسعار العالمي انخفاضمما يؤدى إلى  الخارجيتكاليف عناصر اإلنتاج المحلية بالنسبة للعالم  انخفاض

ما يؤدى مرخيصة نسبيًا تنازل األجانب عن قدر من عمالتهم للحصول على وحدة واحدة من العملة المحليةمما يجعل أسعار رصيد الميزان التجارى 
 زيادة رصيد الميزان التجارى الزراعى. وبالتاليإلى زيادة الصادرات وتراجع الواردات 

 
 الملخص

الخارجية تجارة لى حركة العذات اثر فعال وكبير  األمريكيالمصرى مقابل الدوالر  جنيهطرأت على سعر الصرف للتعتبر التغيرات التي 
ت الحادثة من التغيراتلك تناول البحث قياس أثر المصرية وخاصة التجارة الخارجية الزراعية مما شكل مشكلة اقتصادية واجبة الدراسة وبذلك فقد 

البحث أن معدل التغير  خالل من فقد تبين، ( 5558-5552خالل قياس كفاءة التجارة الخارجية الكلية والزراعية )صادرات، واردات( خالل الفترة )
 هجنيقيمة ال انخفاضأدى إلى مما يشير إلى التأثير السلبى للثورة الذى  %75187حولى بلغ فى سعر الصرف بين فترتي ما قبل الثورة وبعد الثورة 

مما يشير  %28102بين فترتى ما قبل وبعد الثورة قيمة الصادرات السلعية الكلية  إلجماليوقد بلغ معدل التغير المصرى أمام سعر صرف الدوالر، 
ين فترتى بلغ معدل التغير فى قيمة الواردات السلعية الكلية ب فى حين، الكليةالسلعية إلى التأثير اإليجابى للثورة على زيادة إجمالى قيمة الصادرات 

لغ معدل التغير ب كمامما يشير إلى التأثير السلبى للثورة على زيادة إجمالى قيمة الواردات السلعية الكلية فى مصر،  %,7,17ما قبل وبعد الثورة نحو 
مما يشير إلى التأثير السلبى للثورة على زيادة الفجوة فى الميزان التجارى  %5,7175فى الميزان التجارى السلعى الكلى بين الفترتين نحو  للفجوة

كمتوسط  28170إلى حوالى  انخفضت 0,172( حوالى 5555 -5552، وقد بلغ متوسط نسبة تغطية الصادرات للواردات قبل الثورة )السلعى الكلى
، مما يشير %7512بين فترتى ما قبل وبعد الثورة نحو مة الصادرات من السلع الزراعية لقي، وقد بلغ معدل التغير (5558 – 5555للفترة بعد الثورة )

المصرى  نيهجإلى التأثر اإليجابى للثورة على زيادة إجمالى قيمة الصادرات من السلع الزراعية، وقد بلغت الصادرات من السلع الزراعية قبل تعويم ال
ى تحرير سعر الزيادة إل هذهوقد ترجع  %5510مليار دوالر بعد التعويم بنسبة زيادة بلغت نحو  ,5,7مليار دوالر، زادت إلى حوالى  5277حوالى 

السلبى  التأثرى مما يشير إل %7215بين فترتى ما قبل وبعد الثورة نحو للواردات من السلع الزراعية المصرى، وقد بلغ معدل التغير  جنيهالصرف لل
 للفجوةالتغير  لام الثورة على زيادة قيمة إجمالى الواردات من السلع الزراعية وبالتالى زيادة الفجوة فى قيمة الميزان التجارى الزراعى، وقد بلغ معديلق

نموذج  ومن خالل، الميزان التجارى الزراعى فجوة فىمما يشير لألثر السلبى للثورة الذى أدى إلى زيادة ال %812,فى الميزان التجارى الزراعى حوالى 
، وتشير %,018الصادرات بنسبة تمثل نحو  ارتفاعفسوف يؤدى ذلك إلى  %55سعر صرف الدوالر بنسبة  ارتفعإذا  أنهالصادرات الكلية المقدرة 

ردات وأيضًا من خالل نموذج الوا ،العالقة الطردية إلى أن زيادة سعر الصرف تؤدى إلى زيادة الصادرات الكلية وهذا يتفق مع النظرية االقتصادية
فسوف يؤدى ذلك  %55المصرى بنسبة  جنيهابل السعر الصرف للدوالر األمريكى مق ارتفعالكلية المقدرة يتضح أن معدل التغير لسعر الصرف إذا 

سعر ، ويشير معدل التغير ل، وبالتالى زيادة رصيد الميزان التجارى وهذا يتفق مع النظرية االقتصادية%551,5الواردات الكلية بنسبة  انخفاضإلى 
يؤدى ذلك إلى زيادة الصادرات الزراعية بنسبة  فسوف %55المصرى بنسبة  جنيهسعر الصرف للدوالر األمريكى مقابل ال ارتفعإذا  أنهالصرف 
سعر الصرف  فعارتإذا  أنه، وبالتالى زيادة رصيد الميزان التجارى وهذا يتفق مع النظرية االقتصادية،  ويشير معدل التغير لسعر الصرف 5.07%

، وبالتالى زيادة رصيد الميزان %5.787الواردات الكلية بنسبة  انخفاضفسوف يؤدى ذلك إلى  %55المصرى بنسبة  جنيهللدوالر األمريكى مقابل ال
فسوف يؤدى ذلك إلى  %55المصرى بنسبة  جنيهسعر الصرف للدوالر األمريكى مقابل ال ارتفعإذا  أنهالتجارى، ويشير معدل التغير لسعر الصرف 

 التجارى.، وبالتالى زيادة رصيد الميزان %,5.87رصيد الميزان الزراعى بنسبة  ارتفاع
على متغيرات البحث وجود عالقة طردية بين كل من سعر وقد أوضحت النتائج المتحصل عليها من خالل نموذج تقدير أثر سعر الصرف 

متغيرات كالصرف كمتغير تابع والصادرات الكلية ورصيد الميزان التجارى الكلى والصادرات الزراعية ورصيد الميزان التجارى الزراعى كاًل على حدة 
 د عالقة عكسية بين كاًل من سعر الصرف كمتغير تابعمن خالل نموذج تقدير أثر سعر الصرف على متغيرات البحث تبين وجو  وأيضامستقلة 

بيًا مما يؤدى نس انخفاضاأسعار رصيد الميزان التجارى  انخفاضوهذا يؤدى إلى والواردات الكلية والواردات الزراعية كمتغير مستقل كاًل على حدة 
 لميزان التجارى الزراعى. إلى زيادة الصادرات الزراعية وتراجع الواردات الزراعية وبالتالى زيادة رصيد ا

 
 
 



 6741        األثار االقتصادية لتحرير سعر الصرف على التجارة الخارجية للقطاع الزراعى المصرى

 

 9102(  4)  75مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

 :التوصيات
يص الفجوة بين التي يتم استيرادها بالعمالت األجنبية لتقل على زيادة اإلنتاج للمحاصيل بالقطاع الزراعى العمل على تشجيع المنتجين والمستثمرين- 

عادة التوازن  المصريةالصادرات والواردات الزراعية   الزراعى.الميزان التجارى  إلىوا 
 تعزيز منافسة المنتجات الزراعية المصرية في األسواق الخارجية من خالل خلق الطلب عليها خارجيا.- 
اته قعند إبرام اتفاقيات التجارة الخارجية مع الدول يتم مراعاة تسهيل لوجستيات النقل بما يضمن للمنتج المصرى الوصول لتلك األسواق في أو  -

 منتجات الدول األخرى. المحددة حتى ال يفقد تنافسيته بين
تستورد السلع  وخاصة أن مصربين سعر الصرف وأسعار أهم السلع األساسية الغذائية  ارتباطلوجود ضرورة التوسع فى إنتاج أهم السلع الغذائية،  -

 .من أهم تلك السلع الغذائية االستهالكالغذائية األساسية، باإلضافة إلى ترشيد 
 الدوالر.وهى والتخلص من التبعية االقتصادية لعملة واحدة  جنبيهأالعمل على ربط العملة المحلية بسلة عمالت  -
 

 : المراجع
   www.cbe.org.egالموقع اإللكترونى للبنك المركزى المصرى-
  www.capmas.gov.egواإلحصاءللتعبئة العامة  المركزيالموقع اإللكترونى للجهاز -
   www.aoad.orgالموقع اإللكترونى للمنظمة العربية للتنمية الزراعية-
   www.agriprice.gov.egأسعار السلع المحلية والعالمية–مجلس الوزراء –القرار  واتخاذالموقع اإللكترونى لمركز دعم -
 . www.gafi.gov.eg-االستثمارالموقع اإللكترونى لوزارة  -
 .متفرقة ، أعدادالشهريةالنشرة اإلحصائية  البنك المركزى المصرى، -
مركز األرض لحقوق  (،تداعيات األزمة المالية العالمية على الغذاء في مصر )الواقع والتحديات واآلفاق المستقبلية ،وآخرون دكتور دأسامة بدير -

 . 5557مارس  ( ،78، العدد رقم )األرض والفالح ، سلسلةاإلنسان
 .57، ص5777عة الجديدة للنشر، القاهرة، ، دار الجامالدولية االقتصادية العالقات ،أسامة محمد الفولي، مجدى شهاب-
عه صادية، كلية التجارة جام، مجلة العلوم االقتتحليل أثر تقلبات سعر الصرف علي الصادرات في جمهورية مصر العربية  ،أشرف لطفي السيد-

 .5555، طنطا
  .5550للدراسات االقتصادية،  المصريمركز ، الىالمصر  التجاري الميزان على الصرف سعر انخفاض تأثير -حلمى أمنية-
 .، أعداد متفرقةنشرة اإلحصاءات الزراعية ،دارة المركزية لالقتصاد الزراعى، قطاع الشئون االقتصاديةاإل-
لعلوم االقتصادية وعلوم كلية ا ،دكتوراة، رسالة دراسة حالة الجزائر االقتصادية التنمية الصرف على أسعار تقلبات أثر ، الزهراءبن حمودة فاطمة -

 .5555، ، جامعة الجزائرسم علوم التسيير، قالتسيير
فى ظل األزمة االقتصادية أثر تغير سعر الصرف على أسعار أهم السلع الغذائية فى جمهورية مصر العربية  ، وممدوح البدرى بسيونيجابر -

 .5557أكتوبر  50 – 57، الفترة من الزراعيين لالقتصاديينلسابع عشر المؤتمر ا، جمعية المصرية لالقتصاد الزراعى لاية ،العالم
، جامعة مصر ، اتحاد الغرف العربيةالمصري االقتصاد علىالمصري  الجنيه صرف أسعار في الفروق تأثير، ىالباجور الوهاب البنداري خالد عبد -

 .,555، والتكنولوجياللعلوم 
"، مجلة المنوفية لالقتصاد الزراعى والعلوم تغير سعر الصرف على التجارة الخارجية الكلية والزراعية فى مصرأثر ، "ممدوح البدرى محمد -

 .5557، أكتوبر االجتماعية
، رسالة ماجستير، قسم االقتصاد والعلوم (0222-2994تأثير سعر الصرف على المؤشرات الكلية لالقتصاد الفلسطيني ) ،زاهر عبد الحليم خضر-

 .5555، ، جامعة األزهراإلدارية
، مجلة النهضة، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة المصري االقتصاد في اإلجمالي المحلي الناتج على الصرف سعر تأثير ،سامية عمار-

 .5552القاهرة، العدد السادس عشر، يوليو
مجلة  ،قياسية  تحليلية دراسة مصر في الحقيقي والناتج الحقيقي الصرف سعر بين العالقة ،محمد فوزي أبو السعود ،سعيد على عبد العزيز-

 2002. الحقوق للبحوث القانونية واالقتصادية،
 

القطاع  -االقتصاد المصري -الناتج المحلي -الدين العام -التجارة الدولية -الميزان التجاري -التجارة الخارجية -سعر الصرف:ةالكلمات المفتاحي
 الزراعي

 

http://www.cbe.org.eg/
http://www.capmas.gov.eg/
http://www.aoad.org/
http://www.agriprice.gov.eg/
http://www.gafi.gov.eg-/
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Summary: 

Exchange rate developments have a significant impact on the Egyptian foreign trade; especially in the 

agricultural sector, in a way that required assessment and investigation. In this research, we attempt to measure 

the impact of recent exchange rate developments through measuring the efficiency of total foreign trade and 

agricultural trade (imports and exports) during the period (2003-2018). Our results indicate that exchange rate 

changed by around 72.87% following the revolution in 2011. This indicates a devaluation in the Egyptian national 

currency as a result of the revolution. However, this devaluation had a positive impact on the Egyptian commodity 

exportsthat increased by around 38.53 % Indicating the positive impact of the revolution. On the other hand, the 

total value of imports increased by around 96.96% during the same period which indicates a strong negative 

impact of the devaluation on imports. These changes reveal the widening the gap in the trade balance during the 

mentioned period. The gap widened by around 264.92%. Exports coverage to imports changes by around 56.43 

during the period (2003-2010) then to 38.75% during the period 2011-2018. 

Total exports of agricultural products changed by around 41.3% which reveals a positive impact of the 

revolution on the agricultural exports. Pre-devalutaion total exports amounted around 2399 billion dollars and 

increased to around 2676 billion dollars; with a total increase of 11.5%. This increase is a result of the devaluation.  

Total agricultural imports changed by around 73.2%, indicating the negative impact of the revolution on the 

increase of the total value Imports of agricultural commodities and thus increase the gap in the agricultural trade 

balance.The agricultural trade balance gap increased by around 68.3% which reveals the negative impact of the 

revolution. According to the estimated aggregate agricultural exports model, an increase in exchange rate by 10% 

leads to an increase in total exports by around 5.86%. the positive relation between exchange rate devaluation and 

total exports is consistent with economic theory. Our estimated imports model shows that if exchange rate changes 

by 10% this leads to a decrease in total Egyptian imports by around 10.62%, thus increasing the balance of trade 

balance. This is also consistent with the economic theory. The rate of change in the exchange rate indicates that 

if the exchange rate of the US dollar against the Egyptian pound increases by 10%, this will increase the 

agricultural exports by 0.54 which is also consistent with economic theory. The rate of change in the exchange 

rate indicates that if the exchange rate of the US dollar against the Egyptian pound increases by 10%, this will 

lead to a decrease in total imports by 0.987%, thus increasing the balance of the trade balance. Finally, If the 

exchange rate of the US dollar against the Egyptian pound increases by 10%, the balance of agricultural balance 

will rise by 0.876%, thus increasing the balance of trade balance. 

Our model revealed a positive relationship between the exchange rate as a dependent variable, total exports, 

balance of trade balance, agricultural exports and balance of agricultural trade balance separately as independent 

variables.Results also reveal an inverse relationship between exchange rate as a dependent variable and total 

imports and agricultural imports as independent variables. This leads to a relative decrease in trade balance and 

hence an increase in agricultural exports and in the agricultural trade balance. 

 

Recommendations 

 Encouraging producers and investors in the agricultural sector to increase the production of imported 

products in order to decrease the trade gap and retain the balance in the agricultural trade balance. 

 Increase the competitiveness of the Egyptian agricultural exports in foreign markets and create demand 

on them. 

 Improve transportation logistics as part of trade agreements in order to increase the outreach of the 

Egyptian products in time so that they won’t lose their competitiveness.  

 Widen the production of key strategic products since there is a high correlation between exchange rate 

and the price of these goods; this is given that Egypt is an importer of such goods. Rationalizing the 

consumption of these products is also a necessity. 

 Linking the national currency with a basket of foreign commodities to decrease the dependency on U.S 

dollars. 
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