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 وبالنسبة لسعر الصرف، یھدف ھذا البحث إلى تقدیر مرونات الطلب، الدخلیة والسعریة
وذلك . على الصادرات السلعیة المصریة بوجھ عام، وألھم السلع التصدیریة المصریة كذلك

 وباستخدام أسلوب السالسل الزمنیة ٢٠١٩- ٢٠٠٠باستخدام البیانات الخاصة بالفترة الزمنیة 
ة اإلجمالیة غیر وقد توصلت الدراسة إلى أن الطلب على الصادرات المصری. باختباراتھ المختلفة

 وكذلك بالنسبة للتغیرات فى سعر مرن بالنسبة للتغیرات التى تحدث فى الدخل الحقیقى األجنبى
، بینما یتمیز بمرونة تقترب من المرونة المتكافئة بالنسبة للتغیرات التى تحدث الصرف الحقیقى

المصدرة تدعم تلك ویالحظ أن مرونات الطلب على أھم السلع . فى األسعار النسبیة للصادرات
  . النتائج أیضًا بوجھ عام

ویوصى البحث بإعطاء المزید من التركیز إلى العوامل غیر االقتصادیة التى تشجع 
العمل على تطویر ھیكل الصادرات المصریة بحیث یتم إعطاء مزید الطلب على الصادرات، و

ى تحسین المیزة التنافسیة وكذلك العمل عل، من االھتمام للسلع ذات القیمة المضافة المرتفعة
  .السعریة للصادرات المصریة

 

الصادرات السلعیة، الدخل الحقیقى األجنبى، األسعار النسبیة للصادرات، سعر الصرف 
  .الحقیقى، دالة الطلب على الصادرات

 
 السلع والخدمات ینبع االھتمام بتنمیة الصادرات من أنھا أحد مكونات اإلنفاق الكلى على

المنتجة محلیًا والذى یسھم عند زیادتھ فى زیادة العرض الكلى من تلك المنتجات وبالتالى زیادة 
وینتج عن زیادة الصادرات، كما تقول النظریة . مستوى الدخول والرفاھیة والتقلیل من البطالة

زیادة فى الصادرات، كما االقتصادیة، زیادة مباشرة فى قیمة الناتج المحلى اإلجمالى مساویة لل
تؤدى تلك الزیادة إلى زیادات أخرى فى مستوى اإلنفاق وبالتالى الناتج والدخل وذلك من خالل 

، حیث تمثل الصادرات عنصرًا من عناصر expenditure multiplierعمل مضاعف اإلنفاق 
  . اإلضافة أو الحقن حالھا كحال االستثمار

واردات دون      وزیادة الصادرات كذلك إنما تعزز      ا من ال دبیر احتیاجاتھ ى ت قدرة البالد عل
عر               ى س غوطًا عل ق ض ذى یمكن أن یخل ة وال ة األجنبی وجود آثار سلبیة تتمثل فى العجز فى العمل
ث یتضح أن حصیلة            اًء إضافیة، حی بالد أعب ف ال ا یكل صرف تلك العملة فى اتجاه الزیادة وھو م

ا    . داتالصادارت ھى المصدر األساسى لتمویل الوار    ى توفرھ ى الت كذلك فإن حصیلة النقد األجنب
و عنصر               ة وھ دى من العمالت األجنبی اطى النق ى دعم االحتی الصادرات تعزز من قدرة البلد عل
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سین              ى تح دوره عل نعكس ب ذى ی ى وال ستوى الكل ى الم ھام من عناصر االستقرار االقتصادى عل
ھ وا         ادة معدالت داخلى والخارجى وزی ود        بیئة االستثمار ال دفع بجھ ى ال ة عل ى النھای نعكس ف ذى ی ل

  .النمو والتنمیة إلى مستویات أعلى
ى أدق     من ھذا المنطلق ینبع االھتمام النظرى والتطبیقى بتحلیل سلوك الصادرات، وبمعن
ب            ذا الطل ادة ھ ى زی اءة ف ا كف ى أفضل الطرق وأكثرھ الطلب على الصادرات، بھدف التوصل إل

ھ د . وتنمیت روف أن مح ن المع الل     وم ن خ ا م ارس تأثیرھ ا تم صادرات إنم ى ال ب عل دات الطل
ذا         دف ھ ا یھ ى م ات ھ ك المرون سعریة، وتل ة أو ال ب الدخلی ة الطل واء مرون ب، س ات الطل مرون
سیاسة     البحث إلى تقدیره بھدف تحدید أكثر المتغیرات تأثیرًا فى الطلب على الصادرات وتوجیھ ال

  .إلى تلك المتغیراتالتجاریة إلى إعطاء المزید من االھتمام 
 

تتمثل مشكلة البحث فى تحلیل سلوك الطلب على الصادرات السلعیة المصریة بوجھ عام     
ة        رة الزمنی ات الفت تخدام بیان صدرة، باس سلع الم م ال ى أھ ب عل ددات الطل ى مح ز عل ع التركی م

أثیر    ٢٠١٨-٢٠٠٠ ى     ، بھدف تحدید العوامل المؤثرة فى ذلك السلوك ودرجة ت ك ف ا، وذل  كل منھ
ب                ى سلوك الطل ا عل أثیر م ا  ت ون لھ ع أن یك ى یتوق عر الصرف والت ر س ة تحری ظل اتباع سیاس
ادة       ى زی ا ف سیاسة وفعالیتھ ك ال ة تل دى مالئم دیر م ى تق ث إل دف البح ث یھ ى الصادرات، حی عل

  :ویمكن معالجة مشكلة البحث باإلجابة على التساؤالت التالیة. وتنمیة الصادرات

ا   - رة     م الل فت سلعیة المصریة خ صادرات ال ى ال ل ف وعى الحاص ور الكمى والن ة التط طبیع
  البحث؟

 ما أھم محددات الطلب على الصادرات المصریة؟ وما درجة تأثیر كل محدد؟ -
  كیف یمكن تقدیر مرونات الطلب الدخلیة والسعریة على الصادرات المصریة؟ -
  ئمة لتنمیة الصادرات المصریة؟كیف یمكن االستفادة مما سبق فى صیاغة سیاسة مال -

 
صائى  ل اإلح نھج التحلی فى وم ل الوص نھج التحلی ث م ستخدم الباح اص . ی و خ ى نح وعل

ا       صادرات وتحلیلھ ى ال ب عل ة الطل اء دال ق بن ن طری ى ع ل القیاس نھج التحلی ث م ستخدم الباح ی
دد   دار المتع لوب االنح تخدام أس ل multi-regression analysisباس سلة لتحلی ات السل  بیان

ات       د عالق شترك وتحدی ل الم ار التكام ذر الوحدة واحتب ار ج ة من اختب ھ المعروف ة بمراحل الزمنی
  .األجل الطویل والقصیر باستخدام نموذج تصحیح الخطأ

 
 :     ینقسم ھذا البحث بعد المقدمة إلى ثالثة أقسام

 صادراتاإلطار الفكرى حول دالة الطلب على ال -
 ٢٠١٨-٢٠٠٠التطور الكمى والنوعى للصادرات السلعیة المصریة فى الفترة  -
 النموذج والبیانات ونتائج التحلیل القیاسى: دالة الطلب على الصادرات المصریة -

  .     ثم تخلص الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصیات
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 اإلطار الفكرى حول دالة الطلب على الصادرات. ٢
ى    ى          نطالع ف ب عل ة الطل ول دال ة ح ائج الدراسات التطبیقی م نت ث أھ ن البح ذا الجزء م ھ

ھا            ى تفترض ة الت ذلك العالق ا، وك سعریة علیھ ة وال ب الدخلی ات الطل دیر مرون صادرات وتق ال
  .النظریة االقتصادیة بین الصادرات والنمو االقتصادى

 

  ٢٠١٨الحارونى، (دراسة(  
ك الدراس  دف تل ین       تھ ابع وب ر ت صریة كمتغی صادرات الم ین ال ة ب ار العالق ى اختب ة إل

شركاء     : مجموعتین من العوامل   العوامل الداخلیة الخاصة بمصر، والعوامل الخارجیة الخاصة بال
ك  . ٢٠١٧-١٩٩١/٢٠١٦-١٩٩٠ وذلك خالل الفترة الزمنیة   لمصرالتجاریین الدولیین    وتمثلت تل

عر الصرف     الرقم القیاسى ألسعا: العوامل فى  الى، وس ى اإلجم اتج المحل وتوصلت  . ر السلع، والن
عر صرف        الدراسة إلى وجود تأثیر معنوى إیجابى لكل من الناتج المحلى اإلجمالى المصرى وس
ر           ت أكث ة كان ل الداخلی ة العوام ا اتضح أن مجموع العملة األجنبیة على الصادرات المصریة، كم

  .ة من مجموعة العوامل الخارجیةتأثیرًا على الطلب على الصادرات المصری
  ٢٠١٨شھرزاد، (دراسة (  

ة           صناعیة الجزائری حصرت تلك الدراسة أھم العوامل التى تؤثر على حجم الصادرات ال
ى  ٢٠١٦-١٩٨٠خالل الفترة    ى        :  ف عر الصرف، واالستثمار األجنب الى، وس ى اإلجم اتج المحل الن

رات خالل       وقد طبقت الدراسة أسلوب االنحدار الخطى ا      . المباشر ك المتغی ات تل ى بیان دد عل لمتع
ى           اتج المحل صناعیة بكل من الن السلسلة الزمنیة المذكورة، وتوصلت إلى أن عالقة الصادرات ال
ل،       دى الطوی ى الم ة ف اإلجمالى وسعر الصرف واالستثمار األجنبى المباشر كانت طردیة ومعنوی

ة خالل   وأن الصادرات الجزائریة كانت أكثر استجابة للتخفیضات      الحقیقیة فى قیمة العملة الوطنی
  .الفترة المذكورة

  ٢٠١٦إبراھیم، (دراسة(  
سلعیة المصریة خالل           ى الصادرات ال ب عل دیر محددات الطل تھدف ھذه الدراسة إلى تق

رة  عار       ٢٠١٥-١٩٩٥الفت ى واألس دخل األجنب ن ال ل م صادرات بك ط ال ق رب ن طری ك ع ، وذل
ین الصادرات         وقد توصلت ال   . النسبیة وسعر الصرف   ة ب ة موجب ة معنوی ود عالق ى وج ة إل دراس

ین               دلى الصرف ب سبة مع شركاء التجاریین ون ى لل دخل الحقیق السلعیة الحقیقیة لمصر وكل من ال
سلعیة                   ین الصادرات ال ة سالبة ب ة معنوی اك عالق ت ھن ى حین كان مصر وشركائھا التجاریین، ف

  .تجاریینالحقیقیة واألسعار النسبیة بین مصر وشركائھا ال
  ٢٠١٤الوكیل، (دراسة(  

ى الصادرات         ب عل ة الطل استھدفت تلك الدراسة تحلیل وقیاس المحددات االقتصادیة لدال
رة    الل الفت صریة خ ى٢٠١٠-١٩٨٠الم سبیة    :  وھ عار الن ارجى، واألس دخل الخ ستوى ال م

ر  ى المباش تثمار األجنب واردات، واالس ستوى ال صرف، وم عر ال صادرات، وس لت . لل وتوص
ة                  ال ود عالق ذلك وج سبیة وحجم الصادرات، وك عار الن ین األس ة ب ة طردی دراسة إلى وجود عالق

أثیر حجم     . عكسیة بین االستثمار األجنبى المباشر وحجم الصادرات     وة ت وبرز على نحو خاص ق
  .الواردات ومستوى الدخل الخارجى على حجم الصادرات
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  دراسة(Haider & others, 2011) 
ستانیة       تھدف ھذه الد  راسة إلى تقدیر مرونات الطلب على الصادرات والواردات الباك

ة        رة الزمنی ات الفت -١٩٧٣مع الشركاء التجاریین التقلیدیین وبعض الدول اآلسیویة باستخدام بیان
عر          . ٢٠٠٨ ا س سیریین ھم رین تف ا متغی ى الصادرات لھ ب عل وقد اعتمدت الدراسة على دالة طل

ى      . حلى اإلجمالى للشریك التجارى   الصرف الحقیقى والناتج الم    ر ف ة أن التغی د أظھرت الدراس وق
ة             ستانیة لكل دول العین سى المحدد للصادرات الباك ل الرئی دخل الشركاء التجاریین كان ھو العام

  .  خالل الفترة المذكورة
  دراسة(Khedhiri & Bouazizi, 2007)  

دخلیة على الصادرات التونسیة تھدف تلك الدراسة إلى تقدیر مرونات الطلب السعریة وال       
رة    الل الفت ك خ رین       . ٢٠٠٤-١٩٨٧وذل ى متغی صادرات عل ى ال ب عل ة الطل تملت دال د اش وق

ى      ى    . تفسیریین ھما الدخل الحقیقى للشركاء التجاریین وسعر الصرف الحقیق ة إل وخلصت الدراس
 على الصادارت  وجود عالقة معنویة بین الصادرات وكل من المتغییرین التفسیریین، وأن الطلب 

عر الصرف            ى س ر ف سبة للتغی كان مرنًا بالنسبة للتغیر فى الدخل األجنبي بینما كان غیر مرن بالن
  .الحقیقي

  دراسة(Senhadji & Montenegro, 1998)  
ى        ب عل دوال الطل سعریة ل ة وال ب الدخلی ات الطل دیر مرون ى تق ة إل ذه الدراس دف ھ تھ

دد   صادرات لع ة   ٥٣ال ناعیة ونامی ة ص رة   دول ى الفت الیب   ١٩٩٣-١٩٦٠ف تخدام أس ك باس  وذل
دى   : وقد استخدمت الدراسة دالة تعتمد على متغیرین تفسیریین . السالسل الزمنیة  دخل ل مستوى ال

صادرات     سبیة لل عار الن ارى، واألس شریك التج ب     . ال ات الطل ى أن مرون ة إل لت الدراس وتوص
ت      الدخلیة والسعریة على الصادرات جاءت باإلشارات المتوق      ة االقتصادیة، وكان ًا للنظری ة وفق ع

دول          ة بال ل مقارن ة أق دول النامی معنویة فى معظم الحاالت، وأن مرونات الطلب على صادرات ال
  .المتقدمة

  :ونستنتج من العرض السابق ما یلى
دخل الشریك التجارى، : ركزت معظم الدراسات على ثالثة متغیرات مستقلة أساسیة ھى -

  .ادرات، وسعر الصرفواألسعار النسبیة للص
جاءت العالقة بین تلك المتغیرات المستقلة والمتغیر التابع معنویة فى معظم الحاالت،  -

  . وطردیة وعكسیة وطردیة، على الترتیب، وھو ما تؤیده النظریة االقتصادیة
یالحظ بوجھ عام أن مرونات الطلب على صادرات الدول النامیة أقل فى قیمتھا من  -

  .ى صادرات الدول المتقدمةمرونات الطلب عل
أما بالنسبة للدراسات التى تناولت الحالة المصریة فنالحظ أن اثنتین منھا قد أضافت إلى 
المتغیرات المستقلة السابقة متغیرات أخرى محددة لحجم الصادرات ولیس للطلب على 

إلجمالى مستوى الواردات واالستثمار األجنبى المباشر والناتج المحلى ا: الصادرات، مثل
المصرى، كما نالحظ اختالف تلك الدراسات فى منھجیة القیاس وفى طریقة تقدیر سعر الصرف 
الحقیقى وكذلك األسعار النسبیة للسلع المصدرة، كما نالحظ أخیرًا أنھا جمیعًا كانت تدرس سلوك 
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ات، الصادرات المصریة كرقم إجمالى ولم تتعرض لسلوك المجموعات السلعیة الرئیسیة للصادر
  .وھى األمور التى یحاول ھذا البحث التركیز علیھا

   العالقة بین الصادرات والنمو االقتصادى٢/٢
 تؤید النظریة االقتصادیة وجود عالقة طردیة بین الصادرات والنمو االقتصادى، حیث 

كیة إن أحد األفكار الكالسی. تؤدى الزیادة فى الصادرات إلى الزیادة فى الناتج المحلى اإلجمالى
األساسیة ھى أن التخصص، وھو أساس قیام التجارة الدولیة، ینتج مستوى أعلى من الكفاءة فى 
تخصیص الموارد، األمر الذى ینتج عنھ زیادة فى مستوى اإلنتاج والدخل والرفاھیة لكل 

 ومن ثم زیادة فى (Krugman & Obstfeld, 2003)األطراف الداخلة فى التبادل الدولى 
أما كینز فقد أظھر اھتمامًا كبیرًا بالصادرات باعتبارھا أحد مكونات .  االقتصادىمعدالت النمو

اإلنفاق الكلى، حیث تسھم الصادرات من خالل عمل المضاعف فى زیادة الدخل بصورة أكبر 
من قیمتھا المباشرة، وذلك ألن الصادرات تمثل عنصرًا من عناصر اإلضافة أو الحقن حالھا 

عجمیة، (مًا بسبب ما یترتب علیھا من إضافة إلى تیار اإلنفاق الكلى كحال االستثمار تما
لذا كانت السیاسة التجاریة التى ینصح بھا كینز ھى تشجیع الصادرات ما أمكن وھو ). ٢٠٠٣

 الذین كانوا یتبنون سیاسة تجاریة تقوم mercantilistsبذلك یقترب كثیرًا من منطق التجاریین 
شھرزاد، (د من الواردات وتحقیق فائض فى المیزان التجارى على تشجیع الصادرات والح

٢٠١٨.(  
إن الزیادة فى الصادرات تسھم بشكل مباشر في النمو االقتصادى، كما أنھا تساھم بشكل 

 ,Iqbal & others)كبیر في توفیر عائدات النقد األجنبى وتحسین حالة میزان المدفوعات 
سین كفاءة تخصیص جمیع أنواع الموارد، واالستفادة ویرتبط التوسع فى الصادرات بتح. (2012

من وفورات الوقت والنطاق، وزیادة إنتاجیة الموارد من خالل التحسینات في األسالیب الفنیة 
لإلنتاج وتوسیع المعرفة والقاعدة الفنیة، وكذلك من خالل الترتیبات الدولیة المتعددة األطراف 

إن كل تلك العوامل تدعم تراكم المزید .  (Grossman & Helpman, 1991)لنقل التكنولوجیا
من رأس المال وخلق المزید من الوظائف ودعم النمو االقتصادى والتنمیة بشكل مباشر، كما 
تدعم التوازن االقتصادى الخارجى واالستقرار االقتصادى الكلى وھو شرط ضرورى لجذب 

  . معدالت النمو والتنمیةالمزید من االستثمار المحلى والخارجى وبالتالى زیادة 
ھذا عن النظریة، أما بالنسبة للدراسات التطبیقیة فھناك العدید من الدراسات المؤیدة 

، حیث  Export-led Growth (ELG) hypothesisلفرضیة النمو القائم على التصدیر 
ة تفترض فرضیة النمو القائم على التصدیر أن زیادة الصادرات ھى إحدى المؤشرات الرئیسی

للنمو، وأنھ ال یمكن تحقیق التقدم الشامل للبلدان عن طریق زیادة كمیة القوى العاملة واالستثمار 
حیث توصلت تلك الدراسات . داخل االقتصاد وحسب، ولكن أیضا عن طریق زیادة الصادرات

إلى وجود ارتباط طردى معنوى بین الصادرات كمتغیر مستقل والنمو االقتصادى كمتغیر تابع 
  . ١العدید من الدول النامیة والمتقدمةفى 

                                                
 ;Balassa, 1985; Ram, 1985; Greenaway and Nam, 1988) :من تلك الدراسات على سبيل المثال  1

Martin, 1992; Khilifa, 1997; Siliverstovs & Herzer, 2006; Chen, 2007).  
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     وقد حاولت دراسات أخرى أن تثبت فرضیة بدیلة وھى التصدیر المدفوع بالنمو 
Growth-driven Export (GDE) hypothesis وھى الفرضیة القائلة بأن ھناك عالقة ،

زیادة فى وأن ال. سببیة أحادیة االتجاه من النمو االقتصادى إلى الصادرات ولیس العكس
 ,Furuoka & Munir)الصادرات إنما ھى أثر من آثار النمو االقتصادى ولیست سببًا لھ 

2010; Furuoka, 2007) . كذلك یرى البعض احتمال وجود عالقة سببیة ذات اتجاھین من
بحیث أن التصدیر یزید ) (Bhagwati, 1988الصادرات إلى النمو ومن النمو إلى الصادرات 

  . والدخل، ونمو الناتج والدخل یزید من القدرة على التصدیر وھكذامن نمو الناتج
  ٢٠١٩- ٢٠٠٠التطور الكمى والنوعى للصادرات السلعیة المصریة فى الفترة . ٣
   التطور الكمى للصادرات السلعیة المصریة٣/١

فى الملحق اإلحصائى، أن ) ٤(وكذلك الجدول رقم ) ١(یتضح من الشكل رقم 
 ھى سنة ٢٠٠٠باعتبار سنة (المصریة إلى العالم كانت قد زادت بالقیم الثابتة الصادرات السلعیة 

. ٢٠١٩ ملیار دوالر فى عام ٢٠٫٦٢٤ إلى ٢٠٠٠ ملیار دوالر فى عام ٤٫٧٧١من ) األساس
ویمكن تقسیم التطور الكمى للصادرات السلعیة المصریة خالل تلك الفترة إلى ثالث فترات 

، حیث زادت ٢٠١١ وحتى عام ٢٠٠٠ الفترة من عام فرعیة، فترة صعود مستمر وھى
 ملیار دوالر ٢٣٫٧٣٢ ووصلت إلى ٢٠٠٠ ملیار دوالر فى عام ٤٫٧٧١الصادرات السلعیة من 

، مع مالحظة ) وھى أعلى قیمة تصل إلیھا الصادرات خالل فترة البحث (٢٠١١فى عام 
 العالمیة وما لبث أن  وكان مصاحبًا لألزمة االقتصادیة٢٠٠٩انخفاض واحد حدث فى عام 

والفترة الفرعیة الثانیة ھى فترة تراجع مستمر للصادرات السلعیة . ٢٠١٠اختفى فى عام 
، حیث تراجعت قیمة الصادرات السلعیة ٢٠١٦ واستمرت حتى ٢٠١١المصریة بدأت من عام 

وھى التى أما الفترة الثالثة فھى فترة تعافى . ٢٠١٦ ملیار دوالر فى عام ١٤٫٣٧٢الحقیقیة إلى 
 ٢٠٫٦٢٤ وحتى اآلن حیث زادت قیمة الصادرات السلعیة حتى وصلت إلى ٢٠١٦تبدأ من عام 

  . ٢٠١٩ملیار دوالر عام 
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  فى الملحق اإلحصائى) ٤( الجدول رقم :لمصدر
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ویالحظ أن نقاط التحول خالل فترة البحث ترتبط بحدثین ھامین، حیث یرتبط 
 ینایر من اضطراب كبیر ٢٥ بما صاحب ثورة ٢٠١١بدءًا من عام انخفاض الصادرات السلعیة 

فى النشاط االقتصادى فى مصر، كما أننا نالحظ أن التعافى فى الصادرات السلعیة كان بدًءا من 
 وھو العام الذى قررت فیھ اإلدارة المصریة تحریر سعر صرف العملة الوطنیة بما یمثل ٢٠١٦

أمام المستوردین األجانب وھو ما یزید من المیزة التنافسیة لتلك خفضًا حقیقیًا مھمًا فى قیمتھا 
  . الصادرات وبالتالى یزید من الطلب علیھا

ونالحظ بوجھ عام وجود ارتباط بین نمو الصادرات السلعیة بالقیم الثابتة وبین نمو 
فى ) ٤(وبیانات الجدول رقم ) ٢(فمن خالل الشكل رقم . الناتج الحقیقى خالل فترة البحث

الملحق اإلحصائى، نالحظ أن الفترة التى ارتفعت فیھا معدالت نمو الصادرات السلعیة ارتفاعًا 
 كانت قد تزامنت مع تحسن ملحوظ فى ٢٠٠٨ وحتى ٢٠٠٢كبیرًا متواصًال وھى الفترة من 

معدالت نمو الناتج الحقیقى، حتى وصل معدل نمو الناتج الحقیقى إلى أعلى مستویاتھ خالل فترة 
  وكان ھذا مصاحبًا لنمو شدید االرتفاع فى الصادرات ٢٠٠٨فى العام %) ٧٫١٦(بحث ال

  . فى نفس العام% ٥٦السلعیة الحقیقیة وصل إلى حوالى 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  فى الملحق اإلحصائى) ٤(بیانات الجدول رقم : المصدر
- حوالى ( ٢٠٠٩     وحین أصبح معدل النمو فى الصادرات السلعیة الحقیقیة سالبًا فى 

وكان ذلك فى % ٤٫٦فقد تراجع النمو فى تلك السنة تراجعًا ملحوظًا لیصل إلى حوالى %) ٧٫٥
أعقاب األزمة االقتصادیة العالمیة، وبعد تعافى االقتصاد مرة أخرى ووصول معدل نمو 

فى عام % ٥ومعدل نمو الناتج إلى حوالى % ١١الصادرات السلعیة الحقیقیة إلى أكثر من 
 لبث أن دخل االقتصاد المصرى فى خمس سنوات عجاف كان فیھا نمو تلك ، ما٢٠١٠

الصادرات سالبًا وحقق االقتصاد معدالت نمو اقتصادى متواضعة أیضًا وھى السنوات من 
  . وذلك فى أعقاب ثورة ینایر٢٠١٦ وحتى ٢٠١٢
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نمو الصادرات السلعیة الحقیقیة ونمو الناتج الحقیقى فى 
٢٠١٩-٢٠٠٢الفترة : مصر 

نمو الصادرات نمو الناتج
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   عادت معدالت نمو الصادرات السلعیة إلى مستویات ٢٠١٧     وبدءًا من عام 
ولة مدفوعة بسیاسة تحریر سعر الصرف والتى زادت من تنافسیة الصادرات المصریة فى مقب

األسواق الدولیة، وبدأ االقتصاد یحقق ارتفاعًا فى معدل نمو الناتج حتى وصل إلى حوالى 
 وكان ذلك مصاحبًا لنمو فى الصادرات السلعیة الحقیقیة قدره حوالى ٢٠١٩فى عام % ٥٫٦

٨.%  
   الشركاء التجاریین الرئیسیین فى استقبال الصادرات المصریة تطور مساھمة٣/٢

     أما بالنسبة للتطور الحادث فى النصیب النسبى لألسواق الرئیسیة للصادرات السلعیة 
ومن مراجعة البیانات الخاصة بتوزیع الصادرات السلعیة المصریة . المصریة خالل فترة البحث

، تبین أن الشركاء التجاریین )فى الملحق اإلحصائى ٢جدول رقم (على األسواق العالمیة 
إیطالیا، الوالیات المتحدة، الھند، :  ھم على الترتیب٢٠١٨-٢٠٠٠الرئیسیین لمصر خالل الفترة 

المملكة العربیة السعودیة، أسبانیا، اإلمارات العربیة المتحدة، المملكة المتحدة، تركیا، فرنسا، 
ة اإلجمالیة لتلك الدول فى استقبال الصادرات السلعیة المصریة وقد بلغ متوسط المساھم. ألمانیا

وقد بلغت المساھمة %). ٤٩٫٠٦(خالل الفترة المذكورة حوالى نصف الصادرات المصریة 
، %٩٫٨٧: المتوسطة لكل من تلك الدول فى استقبال الصادرات السلعیة المصریة خالل الفترة

٢٫٢٨، %٣٫٠٧، %٣٫٥٧، %٣٫٦٣، %٣٫٨٠، %٤٫٤٤، %٤٫٧٢، %٦٫٣١، %٧٫٠٠% ،
  . على الترتیب

     أما بالنسبة لتطور النصیب النسبى لكل شریك فى استقبال الصادرات السلعیة المصریة 
، من المقارنة بین بدایة الفترة ونھایتھا )٣(خالل الفترة فقد لوحظ، كما یظھر من الشكل رقم 

رتفاع المساھمة النسبیة لكل من ألمانیا انخفاض المساھمة النسبیة لكل من فرنسا وإیطالیا، وا
والھند والمملكة العربیة السعودیة وتركیا واإلمارات العربیة المتحدة والمملكة المتحدة، وبقاء 

  . ثابتة) تقریبًا(مساھمة كل من أسبانیا والوالیات المتحدة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .فى المحلق اإلحصائى) ٢(بیانات الجدول رقم : المصدر
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تطور مساھمة الشركاء التجاریین األساسیین فى ) ٣(الشكل رقم 
(%) ٢٠١٨-٢٠٠٠استقبال الصادرات المصریة فى الفترة 
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من إجمالى % ١٦ بالنسبة ألھم االنخفاضات فقد كان انخفاض مساھمة إیطالیا من حوالى      أما
، یلیھا انخفاض ٢٠١٨فى عام % ١١٫٥ إلى حوالى ٢٠٠٠الصادرات السلعیة المصریة فى 
  ، بینما كانت أھم االرتفاعات ھى %٢٫٤إلى حوالى % ٥٫٨مساھمة فرنسا من من حوالى 

فى % ٨ إلى حوالى ٢٠٠٠فى عام % ١٫٣بیة المتحدة من حوالى ارتفاع مساھمة اإلمارات العر
، وارتفاع %٦٫٤إلى % ٣٫٧، یلیھا ارتفاع مساھمة المملكة المتحدة من حوالى ٢٠١٨عام 

ویالحظ ارتفاع مساھمة الشریك .  تقریبًا% ٣٫٧تقریبًا إلى % ١٫٧المساھمة النسبیة لتركیا من 
فى % ٤٫١٦ارتفاعًا كبیرًا من ) مارات العربیة المتحدةالمملكة العربیة السعودیة واإل(العربى 

  ، وھو ما یرجع بشكل واضح إلى الطفرة التى ٢٠١٨عام % ١١٫٨ إلى ٢٠٠٠عام 
 وحتى ٢٠١٥حدثت فى صادرات مصر السلعیة إلى اإلمارات العربیة المتحدة بدءًا من عام 

  .نھایة الفترة
   تطور تركیب الصادرات السلعیة المصریة٣/٣

فى الملحق اإلحصائى أن أكبر مجموعات السلع فى تركیب ) ٤( من الشكل رقم یتضح
على نحو خاص (المنتجات البترولیة :  كانت على الترتیب٢٠١٨الصادرات المصریة فى عام 
وتشمل تلك المندرجة تحت القسم السادس (، یلیھا السلع المصنعة )الوقود المعدنى ومواد التشحیم

 وتشمل على SITC)(وعات السلع الذى تأخذ بھ تقاریر األمم المتحدة من التقسیم الدولى لمج
الجلود واألخشاب والورق والمنسوجات والزجاج والسبائك المعدنیة بأنواعھا وغیر : سبیل المثال

، ثم یأتى بعد ذلك المواد )ذلك، باإلضافة إلى سلع مصنعة أخرى تندرج تحت القسم الثامن
السلع الغذائیة، : من الصادرات السلعیة المصریة كان یتمثل فىالكیمیائیة، والجزء الباقى 

  .والماكینات ومعدات النقل، والمواد الخام
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  ٢٠١٨- ٢٠٠١تطور تركیب الصادرات السلعیة المصریة فى الفترة ) ٤(الشكل رقم 

  
  : محسوب بواسطة الباحث باستخدام:المصدر

United Nations, International Trade Statistics Yearbook, New 
York, (Different Issues), available at: https://comtrade.un.org/pb/ 

 النسب المئویة الواردة فى الشكل مقربة: مالحظة. 
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الشكل رقم (     وتتلخص أھم التطورات الحادثة فى تركیب الصادرات السلعیة المصریة 
من جملة الصادرات % ٤٠انخفاض النصیب النسبى للوقود المعدنى ومواد التشحیم من فى ) ٤

، وكذلك انخفاض النصیب النسبى للمواد الخام ٢٠١٨عام % ٢٤ إلى حوالى ٢٠٠١السلعیة عام 
فى مقابل ذلك، زاد النصیب النسبى للمواد . فیما بین العامین المذكورین% ٣٫٦إلى % ٦٫٧من 

إلى % ٩٫٤، وزاد النصیب النسبى للمنتجات الغذائیة من %18.6إلى % 7.8الكیمیائیة من 
% ١٫٣، كما زاد النصیب النسبى للماكینات ومعدات النقل بشكل الفت من حوالى %١٥حوالى 

فى حین بقیت المساھمة النسبیة للسلع المصنعة . من جملة الصادرات المصریة% ٦إلى حوالى 
  .   خالل الفترة المذكورة%) ٢٦٫١إلى % ٢٦٫٨انخفضت بشكل طفیف من (شبھ ثابتة 

     ویظھر لنا بعض الجوانب اإلیجابیة فى تطور تركیب الصادرات السلعیة المصریة 
خالل فترة البحث، تتمثل فى زیادة درجة تنوع تلك الصادرات بحیث یقل التركیز على بعض 

 فى األسواق العالمیة، وھو ما الصادرات التقلیدیة مثل المواد البترولیة والتى تتقلب أسعارھا
كذلك یعتبر . یوفر لحصیلة الصادرات المصریة درجة أقل من المخاطرة واستقرارًا أكبر

انخفاض النصیب النسبى للصادرات من المواد الخام تطورًا إیجابیًا، حیث تنخفض القیمة 
 لھ على المستوى المضافة لذلك النوع من السلع وتقل مرونة الطلب علیھ لزیادة عدد العارضین

كذلك یعتبر تطورًا إیجابیًا زیادة . الدولى، مما یجعل استخدامھ محلیًا ذا جدوى اقتصادیة أكبر
النصیب النسبى للماكینات ومعدات النقل من جملة الصادرات المصریة بحیث یعكس ذلك میزة 

 نفس الوقت أن السلع تنافسیة صاعدة لتلك الصناعة بعد أن تم إھمالھا لعقود عدیدة، لكننا نرى فى
المصنعة بقى نصیبھا ثابتًا فى حین زاد النصیب النسبى للمنتجات الكیمیائیة زیادة كبیرة وھو ما 

  .      قد یشكل عبئًا على الجانب البیئى
  دالة الطلب على الصادرات السلعیة المصریة. ٤

لطلب على      نستعرض فى ھذا القسم من البحث النموذج المستخدم لتقدیر دالة ا
  .الصادرات السلعیة المصریة والبیانات المستخدمة، ثم نتائج النموذج وتحلیلھا

   النموذج٤/١
تمثل دالة الطلب بوجھ عام العالقة بین الكمیة المطلوبة من سلعة وبین العوامل المحددة 

لصادرات وطبقًا لذلك فإن دالة الطلب على ا. لھا، وأھم تلك العوامل سعر السلعة ودخل المستھلك
كمتغیر تابع وبین الدخل الحقیقى ) الحقیقیة(تمثل العالقة بین الكمیة المطلوبة من الصادرات 

وتفترض النظریة االقتصادیة وجود عالقة . للمستورد واألسعار النسبیة كمتغیرات تفسیریة
د طردیة بین الدخل الحقیقى لألجانب المستوردین وبین الصادرات الحقیقیة، كما تفترض وجو

ویكتفى البعض بھذین . عالقة عكسیة بین األسعار النسبیة للصادرات وبین الصادرات الحقیقیة
، وقد یعن للبعض (Senhadji & Montenegro, 1999)المتغیرین التفسیریین األساسیین 

؛ ٢٠١٤؛ الوكیل، ٢٠١٦إبراھیم، (إضافة سعر الصرف الحقیقى كمتغیر تفسیرى ثالث 
یمكن استبدال سعر الصرف الحقیقى باألسعار النسبیة كمؤشر للتغیرات ، كما )٢٠١٨الحارونى، 

 & Haider & Others, 2011; Khedhiri)الحقیقیة التى تحدث فى أسعار الصادرات 
Bouazizi, 2007 ) . وھذه الدراسة تستخدم صیغة لدالة الطلب على الصادرات السلعیة تعتمد

 الحقیقى، واألسعار النسبیة للصادرات المصریة، الدخل األجنبى: على ثالث متغیرات تفسیریة
وسعر الصرف الحقیقى للعملة األجنبیة، وبالتالى فإن دالة الطلب على الصادرات المصریة 

  :المقترحة ھى على النحو التالى
RX = α0 + α1RGDP + α2RPE + α3RER + ε                 (1)  
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عن طریق قسمة الصادرات بالقیم الجاریة  الصادرات بالقیم الثابتة، وتحسب RX     حیث 
على الرقم القیاسى لألسعار فى الوالیات المتحدة األمریكیة باعتبار سنة ) بالدوالر األمریكى(

  : ھى سنة األساس، كما یلى٢٠٠٠
RX = NX / CPIUSA                                                                                    (2) 

للشركاء التجاریین ) الدخل الحقیقى(الناتج المحلى اإلجمالى الحقیقى  RGDP     وحیث 
األجانب، ویحسب بقسمة مجموع النواتج المحلیة اإلجمالیة لجمیع الشركاء التجاریین األساسیین 

على الرقم القیاسى لألسعار فى الوالیات ) بالدوالر األمریكى(لمصر مقومة بالقیم الجاریة 
  : ھى سنة األساس، وبالتالى فإن٢٠٠٠تحدة األمریكیة باعتبار سنة الم

                                           (3) RGDP = NGDP / CPIUSA 
 ھى األسعار النسبیة للصادرات المصریة، وتحسب عن طریق قسمة RPE     وحیث 

عار لدى أھم الشركاء الرقم القیاسى لألسعار فى مصر على متوسط الرقم القیاسى لألس
  :التجاریین

RPE = CPIEGY / CPIPAR                                          (4)  
ھو سعر الصرف الحقیقى المستخدم فى المعامالت التجاریة ما بین مصر  RER     وحیث 

وشركائھا التجاریین، ویحسب عن طریق ضرب سعر الصرف االسمى للدوالر مقومًا بالجنیھ 
 یساوى الرقم القیاسى لألسعار فى الوالیات المتحدة مقسومًا على deflatorرى فى مكمش المص

                               :الرقم القیاسى لألسعار فى مصر، أى أن
RER = NER * (CPIUSA / CPIEGY)                              (5)  

 حیث إذا زاد الدخل الحقیقى للشریك ،٠ > α1     وتفترض النظریة االقتصادیة أن تكون 
، حیث ٠ < α2األجنبى زاد طلبھ على الصادرات المصریة، كما تفترض النظریة أن تكــــــون 

أن الزیادة فى األسعار النسبیة للصادرات المصریة تؤثر سلبًا على درجة تنافسیتھا فى األسواق 
، حیث إذا α3 < 0لنظریة كذلك أن تكون وتفترض ا. الدولیة وبالتالى تقل الكمیة المطلوبة منھا

زاد سعر صرف الدوالر زیادة حقیقیة فمعنى ذلك انخفاض قیمة العملة الوطنیة انخفاضًا حقیقیًا 
فإذا ما استخدمنا الصیغة . وھو ما یقلل األسعار النسبیة للصادرات فتزید الكمیات المطلوبة منھا

 تكون ھى نفسھا معامالت مرونة الطلب الدخلیة، α1 ،α2 ،α3اللوغاریتمیة للدالة فإن المعلمات 
ومرونة الطلب السعریة، ومرونة الطلب بالنسبة لسعر الصرف، على الصادرات المصریة على 

  :التوالى، ویكون شكل الدالة النھائى كالتالى
lnRX = α0 + α1lnRGDP + α2lnRPE + α3lnRER +ε          (6) 

یر مرونات الطلب الدخلیة والسعریة وبالنسبة لسعر      ونستخدم الدالة السابقة لتقد
الصرف على الصادرات السلعیة المصریة بوجھ عام، كما نستخدمھا لتقدیر تلك المرونات 

 ٨وقد وقع االختیار على . بالنسبة ألھم المجموعات السلعیة التى تصدرھا مصر كل على حدة
 فى الصادرات المصریة خالل فترة  سلع١٠سلع تصدیریة ھى األكثر تكرارًا فى قائمة أھم 

الزیوت البترولیة عدا الخام، الزیوت البترولیة والزیوت المستخرجة من المعادن : البحث، وھى
البتومینیة الخام، الذھب، األسالك والكابالت المعزولة، األسمدة المعدنیة أو الكیماویة 

ألخرى، الفواكھ الحمضیة طازجة أو النتروجینیة، الغازات البترولیة والھیدروكربونات الغازیة ا
  .مجففة، المالبس الخارجیة للرجال أو األوالد
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تعتبر إحصاءات األمم المتحدة وصندق النقد الدولى والبنك الدولى ھى المصادر 

فلقد تم الحصول على البیانات السنویة عن الناتج . الرئیسیة للبیانات المستخدمة فى ھذا البحث
: محلى اإلجمالى ونمو الناتج الحقیقى من قاعدة بیانات البنك الدولى المتاحة على الموقعال

https://data.albankaldawli.org/ كما تم الحصول على الرقم القیاسى لألسعار، وأسعار ،
 IMF International)نقد الدولى الصرف من اإلحصاءات المالیة الدولیة لصندوق ال

Financial Statistics) كما تم الحصول على البیانات السنویة لصادرات مصر السلعیة من ،
 IMF Direction of Trade)إحصاءات اتجاھات التجارة الدولیة التى یصدرھا الصندوق 

Statistics)على الموقع التالى ، :https://data.imf.org/ كما تم الحصول على البیانات ،
السنویة للمجموعات السلعیة للصادرات بالتفصیل من الكتاب السنوى إلحصاءات التجارة الدولیة 

  ./https://comtrade.un.org/pb: والذى تصدره األمم المتحدة، على الموقع التالى
 

  ):جذر الوحدة(الزمنیة  اختبار سكون السالسل ٤/٣/١
لسكون السالسل الزمنیة لجمیع ) فولر/دیكى(نتائج اختبار ) ١(یعرض الجدول رقم 

، والصادرات (Y)المتغیرات الواردة فى النموذج، وھى الصادرات السلعیة الحقیقیة اإلجمالیة 
ة، والدخل كمتغیرات تابع) Y8 إلى Y1ثمانیة سلع تصدیریة، من (السلعیة الحقیقیة ألھم السلع 

 وسعر الصرف الحقیقى (X2) واألسعار النسبیة للصادرات المصریة (X1)األجنبى الحقیقى 
(X3) ولھذا الغرض تم أخذ الفرق األول أو الثانى إلى أن تسكن السلسة . كمتغیرات مستقلة

الزمنیة للمتغیرات موضوع الدراسة، وعلى ضوء ذلك تتحدد رتبة التكامل فى الجدول المذكور، 
 المحسوبھ tیث سكنت السلسة الزمنیة للمتغیرات المستقلة موضوع الدراسة، ولما كانت قیمة ح

 الحرجة لكل المتغیرات الداخلة فى النماذج المستخدمة فانھ یتم رفض الفرض t أكبر من قیمة 
  .الصفرى بوجود جذر الوحدة وقبول الفرض البدیل، وبذلك تعتبر السلسة ساكنة

بار استقرار متغیرات نماذج الدراسة للتأكد من سكون السالسل الزمنیة نتائج اخت) ١(جدول 
   )٢٠١٩ - ٢٠٠٠( للفترة  Unit Root Testباستخدام االختبارات المختلفة لجذر الوحدة 

2 St Deference  1 St Deference  Level  
Result ADF 

Statistics Result ADF 
Statistics Result ADF 

Statistics 
Variable 

-  -  Statistics -3.331 NON -1.259 Y 
-  -  -  -  Statistics -4.364  X1 

Statistics  -3.88 NON  -2.100 NON 1.980 X2 
-  -  Statistics -2.955 NON -1.320 X3 
-  -  Statistics -3.761 NON -1875 Y1  
-  -  -  -  Statistics -4.356 Y2 
-  -  Statistics  -2.174 NON -1.562 Y3 

Statistics -9.529 NON -1.611 NON -1.239 Y4 
-  -  Statistics -5.326 NON -1.831 Y5 
-  -  Statistics -2.791 NON -1.582 Y6 
-  -  Statistics -4.134 NON -0.753 Y7 
-  -  Statistics -4.263 NON 2.237 Y8 

  )E-Views(من إعداد الباحث اعتمادًا على مخرجات البرنامج االحصائى  : المصدر
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   مرونة الطلب على الصادرات السلعیة المصریة اإلجمالیة٤/٣/٢
     یتضح من خالل العالقة المقدرة بین قیمة الصادرات الحقیقیة اإلجمالیة الحقیقة كمتغیر تابع، 

وسعر الصرف والسعر النسبي الحقیقي  الحقیقى األجنبي وقیمة كل من الناتج المحلى اإلجمالي
أن جمیع االشارات جاءت متفقة مع المنطق االقتصادى، وأن ) ٢جدول رقم (كمتغیرات مستقلة 

، وھذا یشیر إلى أن المتغیرات المستقلة تؤثر فى المتغیر التابع ٠٫٤٩٧ قدرت بحوالى R-2قیمة 
للنموذج ككل وذلك وفقًا % ١قة المقدرة عند مستوى كما تبین معنویة العال%. ٤٩بنسبة حوالى 

كما تبین عدم وجود مشكلة االرتباط الذاتى بین البواقى . ٦٫٦١٨ والتى قدرت بحوالى Fلقیمة 
       .١٫٥٤١ بحوالى  D.Wحیث قدرت قیمة

تقدیر أثر الدخل الحقیقى األجنبى واألسعار النسبیة للصادرات وسعر الصرف ) ٢(جدول 
  ٢٠١٩-٢٠٠٠على القیمة الحقیقیة للصادرات السلعیة المصریة خالل الفترة الحقیقى 

Variable  Coefficient  T  
 *0.437 2.029  (X1)الدخل الحقیقى األجنبى 

 **1.163 -4.052-   (X2)     األسعار النسبیة للصادرات المصریة
 *X3(  0.217 1.742(سعر الصرف الحقیقى 

C         4.846 5.437** 
F  6.618** 

D.W 1.541 
R2 0.586 
R-2 0.497 

  %١معنوى عند مستوى %                 ** ٥معنوى عند مستوى * 
  )E-Views(مخرجات البرنامج االحصائى : المصدر

ألثر الدخل الحقیقى األجنبى على % ٥     وتبین وجود عالقة طردیة ثبتت معنویھا عند مستوى 
 وھو ٠٫٤٣٧جمالیة، حیث قدرت مرونة الطلب الدخلیة بحوالى الصادرات المصریة الحقیقة اإل

ُتحدث زیادة فى الصادرات المصریة % ١ما یعنى أن زیادة الدخل الحقیقى األجنبى بنسبة 
واتضح من نتائج نفس الجدول أنھ تثبت معنویة . وذلك خالل فترة الدراسة% ٠٫٤٣٧بحوالى 

، وأن الزیادة فى السعر %١صادرات عند مستوى العالقة العكسیة لمتغیر األسعار النسبیة لل
كما ثبتت معنویة %. ١٫١٦٣ُتحدث انخفاضًا فى الصادرات الكلیة بحوالى % ١النسبى بمقدار 

التأثیر اإلیجابى لمتغیر سعر الصرف الحقیقى على الصادرات المصریة اإلجمالیة عند مستوى 
ث زیادة فى الصادرات المصریة تحد% ١، وأن الزیادة فى سعرالصرف الحقیقى بمقدار %٥

  %.٠٫٢١٧الحقیقیة بمقدار 
   مرونة الطلب على أھم السلع المصریة المصدرة٤/٣/٣

ثبوت معنویة التأثیر اإلیجابى لمتغیر ) ٣(     یتضح من خالل البیانات الواردة بالجدول رقم 
لك عند مستوى الدخل الحقیقى األجنبى على الصادرات من السلع موضوع الدراسة بوجھ عام وذ

كما تبین االرتفاع النسبى لمرونة الطلب الدخلیة على كل من المالبس الخارجیة %. ١، %٥
للرجال واألطفال، والزیوت البترولیة والمستخرجة من المعادن البتومینیة الخام، األسمدة 
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 ٠٫٧٧٦ ، ١٫١٣٤(المعدنیة أو الكیماویة النیتروجینیة، الفواكھ الحمضیة الطازجة والمجففة 
كما قدرت مرونة الطلب الدخلیة لباقى السلع وھى الزیوت ).  على الترتیب٠٫٦٠٢ ، ٠٫٦٦٧،

البترولیة عدا الخام، الذھب، األسالك والكابالت المعزولة، الغازات البترولیة والھیدروكربونات 
  . على الترتیب٠٫٥٠٥، ٠٫٥٢٣، ٠٫٤٧٦، ٠٫٣٢٧الغازیة بحوالى 

ألسعار النسبیة فجاءت اإلشارة تتفق من المنطق االقتصادى حیث تبین      أما بالنسبة لمتغیر ا
وجود عالقة عكسیة بین السعر النسبى والطلب على السلع موضوع الدراسة وثبتت معنویة 

وذلك للسلع الزیوت البترولیة عدا الخام، زیوت % ١، % ٥العالقة العكسیة عند مستوى معنویة 
دن البتومینیة الخام، والذھب والفواكھ الطازجة، والمالبس بترولیة وزیوت مستخرجة من المعا

الخارجیة للرجال واألطفال، حیث قدرت المرونة لمتغیر األسعار النسبیة لتلك السلع بحوالى  
 على الترتیب، ولم تثبت المعنویة لكل من ٢٫٧٠٣، ٠٫١٠٤، ٠٫٧٧٣، ٠٫٧١٧، ١٫١١٧

  .البترولیةاألسالك المعدنیة، األسمدة المعدنیة، الغازات 
 بالجدول رقم      أما بالنسبة لمتغیر سعر الصرف، فقد تبین من خالل العالقة المقدرة والواردة

لكل من سعر الصرف كمتغیر مستقل % ٥ثبوت معنویة العالقة الطردیة عند مستوى ) ٣(
حیث قدرة المرونة . الذھب، الغازات البترولیة، الفواكة الطازجة: والطلب على تلك السلع وھى

 على الترتیب، ولم تثبت المعنویة لسعر الصرف ٠٫٢٣٩، ٠٫١٩٩، ٠٫٤٤٥لتلك السلع بحوالى 
  .قیة السلعلب

تقدیر أثر الدخل الحقیقى األجنبى والسعر النسبى وسعر الصرف الحقیقى على أھم ) ٣(جدول 
  ٢٠١٩-٢٠٠٠السلع المصدرة فى الفترة 

  السلعــــــــــــــة
  التصدیریــــــــة

  

الدخل 
الحقیقي 
  االجنبى

األسعار 
النسبیة 

للصادرات 
  المصریة

سعر الصرف 
 F R2 R-2 D.W  الحقیقي

 0.327                                وت بترولیة عدا الخامزی
(2.093)* 

-1.117 
(-3.896)** 

0.1885 
(1.356) 7.885 0.628 0.548 2.005 

زبوت بترولیة وزیوت 
مستخرجة من المعادن 

  البتومینیة الخام   

0.776 
(7.065)** 

-0.717 
(-2.017)* 

-0.156 
(-0.614) 19.02 0.803 0.761 2.283 

 0.476الذھب                                      
(2.13)* 

-0.773 
(-2.144)* 

0.445 
(1.940)* 28.91 0.896 0.865 1.285 

األسالك والكابالت 
                          المعزولة

0.523 
(2.423)* 

-0.706 
(-0.684) 

0.1558 
(0.570) 2.071 0.470 0.243 2.074 

ة أو األسمدة المعدنی
الكیماویة النتروجینیة                

0.667  
(3.63)** 

-0.089 
(-0.450) 

0.0831 
(0.448) 7.490 0.616 0.533 2.327 

الغازات البترولیة 
والھیدروكربونات 

  الغازیة األخرى

0.505 
(4.328)** 

-0.487 
(-0.726) 

0.199 
(2.011)* 14.63 0.799 0.745 2.188 

فواكھ حمضیة طازجة 
مجففة                     أو 

0.602 
(2.91)** 

-0.104 
(-1.862)* 

0.239 
(1.77)* 14.94 0.762 0.710 1.633 

مالبس خارجیة للرجال 
أو األوالد                        

1.134 
(8.700)** 

-2.703  
(-1.78)* 

0.157 
(1.198) 60.93 0.933 0.918 1.48 

  %١معنوى عند مستوى     ** %             ٥معنوى عند مستوى * 
  )E-Views(مخرجات البرنامج االحصائى : المصدر
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     على الرغم من معنویة النموذج ككل، إال أنھ یالحظ انخفاض مستوى قدرتھ التفسیریة، 

من سلوك الصادرات % ٤٩حیث كانت المتغیرات المستقلة الثالثة المذكورة ال تفسر إال 
وھى نتیجة ھامة لصانع السیاسة، حیث یتبین أن أثر العوامل غیر االقتصادیة یساوى المصریة، 

وقد یربو على أثر العوامل االقتصادیة بالنسبة للطلب على الصادرات المصریة، وھو ما یجب 
  . التنبھ إلیھ فى تصمیم أى استراتیجیة مقترحة لتشجیع الصادرات

ھرت النتائج أن الطلب على الصادارت المصریة      بالنسبة لمعامالت المرونة، فقد أظ
اإلجمالیة غیر مرن بالنسبة للتغیرات التى تحدث فى الدخل الحقیقى األجنبى، فقد كان معامل 

 وعلى جمیع السلع التصدیریة التى (0.43)مرونة الطلب الدخلیة على الصادارت بمجملھا 
وھو ما یلفت إلى أن معظم . بس الجاھزةتناولتھا الدراسة أقل من الواحد فیما عدا سلعة المال

  .الصادرات المصریة ھى من النوع الذى یطلب منھ األجانب كمیة محددة
     وتمیز الطلب على الصادرات المصریة بمرونة تقترب من المرونة المتكافئة فیما 

تائج ، وقد سجلت معظم السلع التى تناولتھا الدراسة ن(1.16)یخص األسعار النسبیة للصادرات 
تدعم ذلك أیضًا، فیبدو أن التغیر فى السعر لھ تأثیر معتدل على الكمیة المطلوبة من الصادرات 
المصریة، وھنا تبرز أھمیة تطویر كفاءة الصناعات التصدیریة بحیث تحافظ باستمرار على 

  .المیزة النسبیة السعریة حیث تعمل معظم تلك الصناعات فى بیئة تنافسیة عالمیة
 نالحظ أن الطلب على الصادرات المصریة اإلجمالیة كان غیر مرن بالنسبة      كذلك

، بل لقد كان ھو (0.217)للتغیرات فى سعر الصرف الحقیقى فلقد كانت قیمة معامل المرونة 
أقل العوامل المستقلة الثالثة تأثیرًا على سلوك الصادرات اإلجمالیة، كذلك لم تثبت معنویتھ 

الثمانیة سلع األھم فى الصادرات المصریة، وفى الحاالت التى ثبتت بالنسبة لخمس سلع من 
معنویتھ فیھا كان معامل المرونة ضئیًال للغایة، وھو ما یعنى أن خفض قیمة العملة الوطنیة فى 
إطار سیاسة تحریر سعر الصرف لم یكن لھ تأثیرًا كبیرًا على تشجیع الصادرات، وقد یرجع ذلك 

ن مزایا ھذا التخفیض قد امتصھ التضخم المرتفع الذى نتج مباشرة عن تلك إلى أن جزءًا كبیرًا م
  .السیاسة، وھو ما قلل مكاسب المصدرین من ارتفاع سعر الدوالر أمام الجنیھ المصرى

  

إعطاء المزید من االھتمام للعوامل غیر االقتصادیة التى تشجع الطلب على الصادرات  -
ل، ورفع مستوى خدمات التصدیر، وتسھیل وخفض تكلفة تمویل التسویق الفعا: ومنھا

الصادرات، وخفض الرسوم، وتسھیل اإلجراءات اإلداریة فى مجال التصدیر، والتركیز 
  . على الجودة وااللتزام بالمواصفات الدولیة

العمل على تطویر ھیكل الصادرات المصریة بحیث یتم إعطاء مزید من االھتمام للسلع  -
 المضافة المرتفعة، حیث لوحظ أن معظم السلع المصریة المصدرة ھى ذات ذات القیمة

  .قیمة مضافة منخفضة، وھى التى تتمیز بانخفاض مرونة الطلب علیھا بوجھ عام
العمل على تحسین المیزة التنافسیة السعریة للصادرات المصریة عن طریق العمل على  -

فى الداخل، وكذلك خفض تكلفة اإلنتاج استقرار أسعار السلع غیر المتداولة فى التجارة 
للتصدیر، واستخدام حوافز التصدیر لالستغالل الكامل للطاقة التصدیریة المتاحة وإطالق 
المزید منھا، وكذلك االھتمام بتطویر كفاءة العاملین فى صناعات التصدیر وإعطاء مزید 

  .من االھتمام للبحوث والتطویر
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)ملیون دوالر(صادرات مصر السلعیة بالقیم الجاریة   
المملكة   اإلمارات  تركیا  إیطالیا  أسبانیا  السعودیة  الھند  ألمانیا  فرنسا  

  المتحدة
الوالیات 
  العالم  المتحدة

٤٧٧١  ٤٠٠  ١١٧  ٥٩  ٨٤  ٧٦٥  ١٤٧  ١٤٠  ١٥٦  ١٢٣  ٢٧٨  ٢٠٠٠  

٤١٠٧  ٣٤٥  ٩٨  ٥٩  ٧٧  ٣٧٩  ١٥٣  ١٤٧  ٢٥٢  ١١١  ١٦٣  ٢٠٠١  

٤٦٤٣  ٣٨٧  ٧٧  ٩٢  ٧٨  ٤٩٩  ١٥٢  ١٤٢  ٤١٢  ٩٦  ١١٧  ٢٠٠٢  

٦٠٨١  ٥٢١  ١٤٧ ١١٦  ١٤٢  ٧٥٨  ٢٨٨  ١٨٥  ٤٦٥  ١٢١  ١٦٧  ٢٠٠٣  

٧٩٨١  ٥٨٨  ١٥٠ ١٢٦  ٢٣٥  ٩٨٢  ٤٣٣  ٢٢١  ٣٨١  ١٤٠  ١٦٣  ٢٠٠٤  

١٠٣٩٢  ٩٥١  ١٧٧ ٣٠٤  ٣٣٢  ١٠٧٢  ٨٠٢  ٣٧٩  ٥٢٥  ١٠٨  ٣٦٦  ٢٠٠٥  

١٣٣٦٣  ١١٨١  ٤٥٣ ٢٩٩  ٣٥٨  ١٢٥١  ١٠٢٤  ٣١٤  ١٣٧٥  ١٥١  ٧٨٩  ٢٠٠٦  

١٥٨٠٦  ٩١٩  ٨٣٧  ١٩٦  ٣٤٤  ١٥٦٦  ١٠٢٢  ٣٧٩  ١٨٠٢  ١٥٠  ٤٩٦  ٢٠٠٧  

٢٥٥٣٩  ١٢٧٤  ٩٢٤  ٥٢٧  ٧٧٧  ٢٦٩٧  ١٤٧٩  ١٢٤١  ١٦٥٤  ٤٤٠  ٧٨٠  ٢٠٠٨  

٢٣٥٢٩  ١٦٢٤  ٨٦٢  ٥٨٠  ٧٠١  ١٥٧٦  ١٥٧٩  ١٣٧٣  ١٤٤٦  ٤٥٨  ٦٦٠  ٢٠٠٩  

٢٦٥٧٩  ١٦٩٢  ٨١٨  ٦٣٩  ١٠٠٤  ٢٢٢٤  ١٦٦٠  ١٦٧٣  ١٢٦٩  ٤٨٢  ٩٩٢  ٢٠١٠  

٣٠٩٩٢  ١٨١٧  ٩٦٥  ٨٦٥  ١٥٢٦  ٢٧١٧  ١٣١٢  ١٩٧٣  ٢٢٦٠  ٧٩١  ١٢٨٥  ٢٠١١  

٢٩٢٤٠  ٢٠٠٢  ٨٣٦  ٧١٨  ١٥٥٩  ٢٣١٢  ١٠٠٤  ١٨٢٢  ٢٠٢٩  ٦٤١  ١١٤٥  ٢٠١٢  

٢٨٨٩٤  ١٢١٣  ٩٧٧  ٧٦٦  ١٧٦٢  ٢٦٧٥  ٦٤٤  ٢٠٣٠  ٢١٣٥  ٦٤٤  ٩١٣  ٢٠١٣  

٢٦٧٩٣  ١١٢٣  ١٠٠٥  ٩٨٧  ١٤٤٣  ٢٤٥٠  ٥٨٠  ١٩٧٢  ١٩١٧  ٦٦٧  ٨٣١  ٢٠١٤  

٢١١٢٠  ١٠٨٢  ٩٢٥  ١٠٨٤  ١٢٢٠  ١٥٨٨  ٤٣٩  ١٩١٢  ٨٦٤  ٥٣٨  ٤٩٥  ٢٠١٥  

٢٠٠٢٢  ١٣٩٢  ١٢٩٤  ٢٩٨٥  ٧٨٧  ١٤٣٨  ٦٧٧  ١٠٨٢  ٧٤١  ٧٨١  ٣٩٠  ٢٠١٦  

٢٣٢٩٦  ١٩٤٦  ١٣٨٧  ٢٥٩٧  ١٠٣٩  ٢٣٨٥  ٦٨٩  ٩٦٠  ٨٩٣  ٩٥٠  ٥٥٣  ٢٠١٧  

٢٧٧٧٠  ٢٣٨١  ١٧٧٨  ٢٢٨٥  ١٠٤٥  ٣٢١٣  ٨٦٦  ٩٩٢  ١٣٤٣  ١٠٦١  ٦٦٠  ٢٠١٨  

٣٠٦٠٠  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ...  ٢٠١٩*  

  IMF Direction of Trade Statistics: المصدر
 قیمة تقریبیة* 
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٥٣٫٩١  ٨٫٨٣  ٣٫٣٨ ٢٫٢٣  ٢٫٦٧  ٩٫٣٦  ٧٫٧٩  ٢٫٣٤  ١٠٫٢٨  ١٫١٣  ٥٫٩٠  ٢٠٠٦  

٤٨٫٧٣  ٥٫٨١  ٥٫٢٩  ١٫٢٤  ٢٫١٧  ٩٫٩٠  ٦٫٤٦  ٢٫٣٩  ١١٫٤٠  ٠٫٩٤  ٣٫١٣  ٢٠٠٧  

٤٦٫١٣  ٤٫٩٨  ٣٫٦١  ٢٫٠٦  ٣٫٠٤  ١٠٫٥٦  ٥٫٧٩  ٤٫٨٥  ٦٫٤٧  ١٫٧٢  ٣٫٠٥  ٢٠٠٨  

٤٦٫١٠  ٦٫٩٠  ٣٫٦٦  ٢٫٤٦  ٢٫٩٧  ٦٫٦٩  ٦٫٧١  ٥٫٨٣  ٦٫١٤  ١٫٩٤  ٢٫٨٠  ٢٠٠٩  

٤٩٫٨٠  ٦٫٣٦  ٣٫٠٧  ٢٫٤٠  ٣٫٧٧  ٨٫٣٦  ٦٫٢٤  ٦٫٢٩  ٤٫٧٧  ١٫٨١  ٣٫٧٣  ٢٠١٠  

٥٠٫٠١  ٥٫٨٦  ٣٫١١  ٢٫٧٩  ٤٫٩٢  ٨٫٧٦  ٤٫٢٣  ٦٫٣٦  ٧٫٢٩  ٢٫٥٥  ٤٫١٤  ٢٠١١  

٤٨٫٠٦  ٦٫٨٤  ٢٫٨٥  ٢٫٤٥  ٥٫٣٣  ٧٫٩٠  ٣٫٤٣  ٦٫٢٣  ٦٫٩٣  ٢٫١٩  ٣٫٩١  ٢٠١٢  

٤٧٫٥٦  ٤٫١٩  ٣٫٣٨  ٢٫٦٥  ٦٫٠٩  ٩٫٢٥  ٢٫٢٢  ٧٫٠٢  ٧٫٣٨  ٢٫٢٢  ٣٫١٦  ٢٠١٣  

٤٦٫٧١  ٤٫١٩  ٣٫٧٥  ٣٫٦٨  ٥٫٣٨  ٩٫١٤  ٢٫١٦  ٧٫٣٦  ٧٫١٥  ٢٫٤٨  ١٫٤٢  ٢٠١٤  

٤٧٫٩٩  ٥٫١٢  ٤٫٣٧  ٥٫١٣  ٥٫٧٧  ٧٫٥١  ٢٫٠٧  ٩٫٠٥  ٤٫٠٩  ٢٫٥٤  ٢٫٣٤  ٢٠١٥  

٥٧٫٧٥  ٦٫٩٥  ٦٫٤٦  ١٤٫٩٠  ٣٫٩٣  ٧٫١٨  ٣٫٣٨  ٥٫٤٠  ٣٫٧٠  ٣٫٩٠  ١٫٩٥  ٢٠١٦  

٥٧٫٤٦  ٨٫٣٥  ٥٫٩٥  ١١٫١٤  ٤٫٤٥  ١٠٫٢٣  ٢٫٩٥  ٤٫١٢  ٣٫٨٣  ٤٫٠٧  ٢٫٣٧  ٢٠١٧  

٥٦٫٢٢  ٨٫٥٧  ٦٫٤٠  ٨٫٢٢  ٣٫٧٦  ١١٫٥٧  ٣٫١١  ٣٫٥٧  ٤٫٨٣  ٣٫٨٢  ٢٫٣٧  ٢٠١٨  

  ٤٩٫٠٦  ٧٫٠٠  ٣٫٦٣  ٣٫٨٠  ٣٫٥٧  ٩٫٨٧  ٤٫٤٤  ٤٫٧٢  ٦٫٣١  ٢٫٢٨  ٣٫٠٧  متوسط

  )١(ول رقم من إعداد الباحث باستخدام بیانات الجد: المصدر
 



 

 ١٢٣٥  
 

––  

 
 

*سعر الصرف الحقیقى للدوالر األمریكى مقومًا بالجنیھ المصرى) ٣(جدول رقم   
  الرقم القیاسى لألسعار  

  )مصر(
  الرقم القیاسى لألسعار

  )الوالیات المتحدة(

سعر الصرف 
االسمى 

  )دوالر/جنیھ(

سعر الصرف 
  الحقیقى

  )دوالر/جنیھ(
٣٫٤٧ ٣٫٤٧  ١٠٠٫٠٠  ١٠٠٫٠٠  ٢٠٠٠ 
٣٫٩٩  ٣٫٩٧  ١٠٢٫٨٣  ١٠٢٫٢٧  ٢٠٠١  
٤٫٤٧ ٤٫٥٠  ١٠٤٫٤٦  ١٠٥٫٠٧  ٢٠٠٢  
٥٫٦٩ ٥٫٨٥  ١٠٦٫٨٣  ١٠٩٫٨٠  ٢٠٠٣  
٥٫٦٥ ٦٫٢٠  ١٠٩٫٦٩  ١٢٢٫١٧  ٢٠٠٤  
٥٫١١ ٥٫٧٨  ١١٣٫٤٠  ١٢٨٫١١  ٢٠٠٥  
٤٫٨٦ ٥٫٧٣  ١١٧٫٠٦  ١٣٧٫٨٩  ٢٠٠٦  
٤٫٥٠ ٥٫٦٤  ١٢٠٫٣٩  ١٥٠٫٧٤  ٢٠٠٧  
٣٫٨٠ ٥٫٤٣  ١٢٥٫٠١  ١٧٨٫٣٥  ٢٠٠٨  
٣٫٤٦ ٥٫٥٤  ١٢٤٫٥٥  ١٩٩٫٣٢  ٢٠٠٩  
٣٫٢٠ ٥٫٦٢  ١٢٦٫٥٩  ٢٢١٫٧٨  ٢٠١٠  
٣٫١٧ ٥٫٩٣  ١٣٠٫٥٩  ٢٤٤٫٠٩  ٢٠١١  
٣٫٠٨ ٦٫٠٦  ١٣٣٫٢٩  ٢٦١٫٤٤  ٢٠١٢  
٣٫٢٤ ٦٫٨٧  ١٣٥٫٢٣  ٢٨٦٫١٩  ٢٠١٣  
٣٫٠٨ ٧٫٠٨  ١٣٧٫٤٢  ٣١٥٫٠٠  ٢٠١٤  
٣٫٠٤ ٧٫٦٩  ١٣٧٫٥٨  ٣٤٧٫٦٦  ٢٠١٥  
٣٫٥٣ ١٠٫٠٣  ١٣٩٫٣١  ٣٩٥٫٦٧  ٢٠١٦  
٤٫٩٣ ١٧٫٧٨  ١٤٢٫٢٧  ٥١٢٫٤٣  ٢٠١٧  
٤٫٤٠  ١٧٫٧٧  ١٤٥٫٧٤  ٥٨٦٫٢١  ٢٠١٨  
٣٫٨٨  ١٦٫٧٧  ١٤٨٫٣٧  ٦٤٠٫١٤  ٢٠١٩  

 : المصدر
حسبت األرقام القیاسیة على أساس معدالت التضخم السنویة الورادة فى قاعدة بیانات البنك 

 :ًا للمعادلة التالیةوطبق، /org.albankaldawli.data://https: الدولى المتاحة على الموقع
CPIt – CPIt-1 

Inflation rate = 100 * ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
CPIt-1 

یحسب سعر الصرف الحقیقى للدوالر مقومًا بالجنیھ عن طریق ضرب سعر الصرف االسمى * 
ى الرقم القیاسى فى مكمش یساوى الرقم القیاسى لألسعار فى الوالیات المتحدة مقسومًا عل

  .لألسعار فى مصر
 



 

 ١٢٣٦  
 

 
  

 
 

) ٤(جدول رقم   
 نمو الصادرات السلعیة الحقیقیة ونمو الناتج الحقیقى فى مصر

  الصادرات السلعیة الحقیقیة  
  )بالملیون دوالر(

معدل نمو الصادرات السلعیة 
  الحقیقیة

معدل نمو الناتج 
  الحقیقى

٦٫٣٧  ---  ٤٧٧١  ٢٠٠٠  
٣٫٥٤  ١٦٫٢٨-  ٣٩٩٤  ٢٠٠١  
٢٫٣٩  ١١٫٢٩  ٤٤٤٥  ٢٠٠٢  
٣٫١٩  ٢٨٫٠٥  ٥٦٩٢  ٢٠٠٣  
٤٫٠٩  ٢٧٫٨٣  ٧٢٧٦  ٢٠٠٤  
٤٫٤٧  ٢٦٫٩٥  ٩١٦٤  ٢٠٠٥  
٦٫٨٤  ٢٤٫٥٧  ١١٤١٦  ٢٠٠٦  
٧٫٠٩  ١٥٫٠٠  ١٣١٢٩  ٢٠٠٧  
٧٫١٦  ٥٥٫٦١  ٢٠٤٣٠  ٢٠٠٨  
٤٫٦٧  ٧٫٥٣-  ١٨٨٩١  ٢٠٠٩  
٥٫١٥  ١١٫١٤  ٢٠٩٩٦  ٢٠١٠  
١٫٧٦  ١٣٫٠٣  ٢٣٧٣٢  ٢٠١١  
٢٫٢٣  ٧٫٥٦-  ٢١٩٣٧  ٢٠١٢  
٢٫١٩  ٢٫٦٠-  ٢١٣٦٧  ٢٠١٣  
٢٫٩٢  ٨٫٧٥-  ١٩٤٩٧  ٢٠١٤  
٤٫٣٧  ٢١٫٢٦-  ١٥٣٥١  ٢٠١٥  
٤٫٣٥  ٦٫٣٨-  ١٤٣٧٢  ٢٠١٦  
٤٫١٨  ١٣٫٩٣  ١٦٣٧٤  ٢٠١٧  
٥٫٣١  ١٦٫٣٧  ١٩٠٥٤  ٢٠١٨  
٥٫٥٦  ٨٫٢٤  ٢٠٦٢٤  ٢٠١٩  

  : المصدر
 عن IMF Direction of Trade Statisticsمن إعداد الباحث باستخدام بیانات 

 IMF ھى سنة األساس وباستخدام ٢٠٠٠تبار سنة الصادرات بالقیم الجاریة وباع
International Financial Statistics عن األرقام القیاسیة لألسعار، وكذلك قاعدة 

بالنسبة لمعدل نمو الناتج / https://data.albankaldawli.orgبیانات البنك الدولى 
  . الحقیقى



 

 ١٢٣٧  
 

––  

 
 

) ٥(جدول رقم   
 الدخل األجنبى الحقیقى

) أمریكىتریلیون دوالر(  
السعود  الھند  ألمانیا  فرنسا  

  یة
أسبان
  یا

إیطال
المملكة   اإلمارات  تركیا  یا

  المتحدة
الوالیات 
 RGDP  المجموع  المتحدة

١٨٫٢٥  ١٠٫٢٥  ١٫٦٦  ٠٫١٠  ٠٫٢٧  ١٫١٤  ٠٫٦٠  ٠٫١٩  ٠٫٤٧  ١٫٩٤  ١٫٣٦  ٢٠٠٠  18.25 
١٨٫٣٠  ١٠٫٥٨  ١٫٦٤  ٠٫١٠  ٠٫٢٠  ١٫١٧  ٠٫٦٣  ٠٫١٨  ٠٫٤٨  ١٫٩٤  ١٫٣٨  ٢٠٠١  17.80 
١٩٫٣١  ١٠٫٩٤  ١٫٧٨  ٠٫١١  ٠٫٢٤  ١٫٢٧  ٠٫٧١  ٠٫١٩  ٠٫٥١  ٢٫٠٧  ١٫٤٩  ٢٠٠٢  18.49 
٢١٫٥٩  ١١٫٤٦  ٢٫٠٥  ٠٫١٢  ٠٫٣١  ١٫٥٧  ٠٫٩١  ٠٫٢٢  ٠٫٦١  ٢٫٥٠  ١٫٨٤  ٢٠٠٣  20.21 
٢٣٫٩٥  ١٢٫٢١  ٢٫٤٢  ٠٫١٥  ٠٫٤٠  ١٫٨٠  ١٫٠٧  ٠٫٢٦  ٠٫٧١  ٢٫٨١  ٢٫١٢  ٢٠٠٤  21.83 
٢٥٫٤٧  ١٣٫٠٤  ٢٫٥٤  ٠٫١٨  ٠٫٥٠  ١٫٨٦  ١٫١٥  ٠٫٣٣  ٠٫٨٢  ٢٫٨٥  ٢٫٢٠  ٢٠٠٥  22.46 
٢٧٫١٣  ١٣٫٨١  ٢٫٧١  ٠٫٢٢  ٠٫٥٥  ١٫٩٥  ١٫٢٦  ٠٫٣٨  ٠٫٩٤  ٢٫٩٩  ٢٫٣٢  ٢٠٠٦  23.18 
٢٩٫٨٩  ١٤٫٤٥  ٣٫١٠  ٠٫٢٦  ٠٫٦٨  ٢٫٢١  ١٫٤٧  ٠٫٤٢  ١٫٢٢  ٣٫٤٢  ٢٫٦٦  ٢٠٠٧  24.83 
٣١٫١١  ١٤٫٧١  ٢٫٩٢  ٠٫٣٢  ٠٫٧٦  ٢٫٤٠  ١٫٦٣  ٠٫٥٢  ١٫٢٠  ٣٫٧٣  ٢٫٩٢  ٢٠٠٨  24.89 
٢٩٫٢٩  ١٤٫٤٥  ٢٫٤١  ٠٫٢٥  ٠٫٦٤  ٢٫١٩  ١٫٤٩  ٠٫٤٣  ١٫٣٤  ٣٫٤٠  ٢٫٦٩  ٢٠٠٩  23.52 
٣٠٫٣٣  ١٤٫٩٩  ٢٫٤٨  ٠٫٢٩  ٠٫٧٧  ٢٫١٣  ١٫٤٢  ٠٫٥٣  ١٫٦٨  ٣٫٤٠  ٢٫٦٤  ٢٠١٠  23.96 
٣٢٫٢٤  ١٥٫٥٤  ٢٫٦٦  ٠٫٣٥  ٠٫٨٣  ٢٫٢٩  ١٫٤٨  ٠٫٦٧  ١٫٨٢  ٣٫٧٤  ٢٫٨٦  ٢٠١١  24.69 
٣١٫٨٩  ١٦٫٢٠  ٢٫٧١  ٠٫٣٧  ٠٫٨٧  ٢٫٠٩  ١٫٣٢  ٠٫٧٤  ١٫٨٣  ٣٫٥٣  ٢٫٦٨  ٢٠١٢  23.93 
٣٣٫٥٦  ١٦٫٧٩  ٢٫٧٩  ٠٫٣٩  ٠٫٩٥  ٢٫١٤  ١٫٣٥  ٠٫٧٥  ١٫٨٦  ٣٫٧٣  ٢٫٨١  ٢٠١٣  24.82 
٣٤٫٩٧  ١٧٫٥٢  ٣٫٠٦  ٠٫٤٠  ٠٫٩٣  ٢٫١٦  ١٫٣٧  ٠٫٧٦  ٢٫٠٤  ٣٫٨٨  ٢٫٨٥  ٢٠١٤  25.45 
٣٣٫٩٦  ١٨٫٢٢  ٢٫٩٣  ٠٫٣٦  ٠٫٨٦  ١٫٨٤  ١٫٢٠  ٠٫٦٥  ٢٫١٠  ٣٫٣٦  ٢٫٤٤  ٢٠١٥  24.68 
٣٤٫٦٠  ١٨٫٧١  ٢٫٦٩  ٠٫٣٦  ٠٫٨٦  ١٫٨٨  ١٫٢٣  ٠٫٦٤  ٢٫٢٩  ٣٫٤٧  ٢٫٤٧  ٢٠١٦  24.84 
٣٦٫٢٧  ١٩٫٤٨  ٢٫٦٧  ٠٫٣٩  ٠٫٨٥  ١٫٩٦  ١٫٣١  ٠٫٦٩  ٢٫٦٥  ٣٫٦٧  ٢٫٦٠  ٢٠١٧  25.49 
٣٨٫٣٣  ٢٠٫٥٣  ٢٫٨٦  ٠٫٤٢  ٠٫٧٧  ٢٫٠٩  ١٫٤٢  ٠٫٧٩  ٢٫٧١  ٣٫٩٥  ٢٫٧٩  ٢٠١٨  26.30 
٣٨٫٩٩  ٢١٫٣٧  ٢٫٨٣  ٠٫٤٢  ٠٫٧٥  ٢٫٠٠  ١٫٣٩  ٠٫٧٩  ٢٫٨٧  ٣٫٨٥  ٢٫٧٢  ٢٠١٩  26.28 

: ات قاعدة بیانات البنك الدولى، متاحة علىمن إعداد الباحث باستخدام بیان: المصدر* 
org.albankaldawli.data://https/ وكذلك األرقام القیاسیة لألسعار الواردة فى الجدول ،
  ).٣(رقم

 
 
 
 
 



 

 ١٢٣٨  
 

 
  

 
 

) ٦(جدول رقم   
ألساسیین لمصر متوسط الرقم القیاسى ألسعار المستھلكین للشركاء التجاریین ا  

المملكة   إیطالیا  أسبانیا  السعودیة  الھند  ألمانیا  فرنسا  
  المتحدة

الوالیات 
  المتحدة

  متوسط

١٠٠٫٠٠  ١٠٠٫٠٠  ١٠٠٫٠٠  ١٠٠٫٠٠  ١٠٠٫٠٠  ١٠٠٫٠٠  ١٠٠٫٠٠  ١٠٠٫٠٠  ٢٠٠٠  100 
١٠٢٫٨٣  ١٠١٫٥٣  ١٠٢٫٧٩  ١٠٣٫٥٩  ٩٨٫٨٨  ١٠٣٫٧٨  ١٠١٫٩٨  ١٠١٫٦٣  ٢٠٠١  102.12 
١٠٤٫٤٦  ١٠٣٫٠٧  ١٠٥٫٣٣  ١٠٦٫٧٧  ٩٩٫١٢  ١٠٨٫٢٤  ١٠٣٫٤٢  ١٠٣٫٥٨  ٢٠٠٢  104.24 
١٠٦٫٨٣  ١٠٤٫٤٩  ١٠٨٫١٤  ١١٠٫٠٢  ٩٩٫٧٢  ١١٢٫٣٦  ١٠٤٫٤٨  ١٠٥٫٧٥  ٢٠٠٣  106.47 
١٠٩٫٦٩  ١٠٥٫٩٤  ١١٠٫٥٣  ١١٣٫٣٦  ١٠٠٫٢٣  ١١٦٫٦٠  ١٠٦٫٢٢  ١٠٨٫٠١  ٢٠٠٤  108.82  
١١٣٫٤٠  ١٠٨٫١٥  ١١٢٫٧٣  ١١٧٫١٨  ١٠٠٫٧١  ١٢١٫٥٥  ١٠٧٫٨٦  ١٠٩٫٩٠  ٢٠٠٥  111.43  
١١٧٫٠٦  ١١٠٫٨١  ١١٥٫٠٩  ١٢١٫٣٠  ١٠٢٫٩٣  ١٢٨٫٦٠  ١٠٩٫٥٦  ١١١٫٧٤  ٢٠٠٦  114.63 
١٢٠٫٣٩  ١١٣٫٤٦  ١١٧٫١٩  ١٢٤٫٦٨  ١٠٧٫٢٢  ١٣٦٫٧٩  ١١٢٫٠٨  ١١٣٫٤٠  ٢٠٠٧  118.15 
١٢٥٫٠١  ١١٧٫٤٥  ١٢١٫١١  ١٢٩٫٧٦  ١١٧٫٨٠  ١٤٨٫٢١  ١١٥٫٠٣  ١١٦٫٥٨  ٢٠٠٨  123.86 
١٢٤٫٥٥  ١١٩٫٧٥  ١٢٢٫٠٤  ١٢٩٫٣٨  ١٢٣٫٧٦  ١٦٤٫٣٣  ١١٥٫٣٨  ١١٦٫٦٨  ٢٠٠٩  126.98 
١٢٦٫٥٩  ١٢٢٫٧٣  ١٢٣٫٩١  ١٣١٫٧١  ١٣٠٫٣٦  ١٨٤٫٠٣  ١١٦٫٦٤  ١١٨٫٤٦  ٢٠١٠  131.80 
١٣٠٫٥٩  ١٢٧٫٤٦  ١٢٧٫٣٥  ١٣٥٫٩٢  ١٣٧٫٩٦  ٢٠٠٫٣٤  ١١٩٫٠٧  ١٢٠٫٩٥  ٢٠١١  137.45 
١٣٣٫٢٩  ١٣٠٫٧٤  ١٣١٫٢٢  ١٣٩٫٢٥  ١٤١٫٩٢  ٢١٨٫٩٩  ١٢١٫٤٦  ١٢٣٫٣٠  ٢٠١٢  142.52 
١٣٥٫٢٣  ١٥٧٫٢٧  ١٣٢٫٨٢  ١٤١٫٢١  ١٤٦٫٩٣  ٢٤٢٫٨٨  ١٢٣٫٢٨  ١٢٤٫٣٦  ٢٠١٣  150.49 
١٣٧٫٤٢  ١٥٩٫٥٥  ١٣٣٫١٤  ١٤٠٫٩٩  ١٥٠٫٢٢  ٢٥٨٫٣٠  ١٢٤٫٤٠  ١٢٤٫٩٩  ٢٠١٤  153.62 
١٣٧٫٥٨  ١٦٠٫١٤  ١٣٣٫١٩  ١٤٠٫٢٨  ١٥٢٫٠٤  ٢٧٣٫٤٦  ١٢٥٫٠٣  ١٢٥٫٠٤  ٢٠١٥  155.84 
١٣٩٫٣١  ١٦١٫٧٦  ١٣٣٫٣٠  ١٣٩٫٩٩  ١٥٥٫١٩  ٢٨٦٫٩٦  ١٢٥٫٦٤  ١٢٥٫٢٦  ٢٠١٦  158.42 
١٤٢٫٢٧  ١٦٥٫٩٠  ١٣٤٫٩٤  ١٤٢٫٧٣  ١٥٣٫٨٨  ٢٩٤٫١١  ١٢٧٫٥٣  ١٢٦٫٥٥  ٢٠١٧  160.98 
١٤٥٫٧٤  ١٦٩٫٦٩  ١٣٦٫٤٨  ١٤٥٫١٢  ١٥٧٫٦٦  ٣٠٢٫٥٢  ١٢٩٫٧٣  ١٢٤٫٥٤  ٢٠١٨  163.93 
١٤٨٫٣٧  ١٧٢٫٦٤  ١٣٧٫٣١  ١٤٦٫١٣  ١٥٤٫٣٦  ٣٢٥٫٦٩  ١٣١٫٦١  ١٢٩٫٩٦  ٢٠١٩  168.25 

) ١٠٠=٢٠٠٠(  
معدالت التضخم السنویة الورادة فى حسبت األرقام القیاسیة لألسعار على أساس : المصدر* 

: قاعدة بیانات البنك الدولى المتاحة على الموقع اإللكترونى
org.albankaldawli.data://https/ ،وطبقًا للمعادلة التالیة: 

CPIt – CPIt-1 
Inflation rate = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  * 100 

CPIt-1 



 

 ١٢٣٩  
 

––  

 
 

) ٧(جدول رقم   
 األسعار النسبیة للصادرات السلعیة المصریة

الرقم القیاسى ألسعار   
  المستھلكین فى مصر

متوسط الرقم القیاسى 
ألسعار المستھلكین 

لدى الشركاء 
  التجاریین

األسعار النسبیة 
  للصادرات المصریة

١٠٠٫٠٠  ١٠٠٫٠٠  ٢٠٠٠  1.000 
١٠٢٫٢٦  ٢٠٠١  102.12 1.001 
١٠٥٫٠٥  ٢٠٠٢  104.24 1.007 
١٠٩٫٧٨  ٢٠٠٣  106.47 1.031 
١٢٢٫١٥  ٢٠٠٤  108.82  1.122 
١٢٨٫٠٨  ٢٠٠٥  111.43  1.149 
١٣٧٫٨٥  ٢٠٠٦  114.63 1.202 
١٥٠٫٦٩  ٢٠٠٧  118.15 1.275 
١٧٨٫٢٨  ٢٠٠٨  123.86 1.439 
١٩٩٫٢٤  ٢٠٠٩  126.98 1.569 
٢٢١٫٦٥  ٢٠١٠  131.80 1.681 
٢٤٣٫٩٤  ٢٠١١  137.45 1.774 
٢٦١٫٢٨  ٢٠١٢  142.52 1.833 
٢٨٦٫٠٢  ٢٠١٣  150.49 1.900 
٣١٤٫٧٩  ٢٠١٤  153.62 2.049 
٣٤٧٫٤٠  ٢٠١٥  155.84 2.229 
٣٩٥٫٣٧  ٢٠١٦  158.42 2.495 
٥١٢٫٠٠  ٢٠١٧  160.98 3.180 
٥٨٥٫٧٣  ٢٠١٨  163.93 3.573 
٦٢٣٫٣٣  ٢٠١٩  168.25 3.704 

سبیة للصادرات المصریة بقسمة الرقم القیاسى ألسعار حسبت األسعار الن: المصدر* 
المستھلكین فى مصر على متوسط الرقم القیاسى ألسعار المتستھلكین لدى الشركاء 

  .التجاریین
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 ) آالف الدوالرات–أسعار ثابتة (أھم الصادرات المصریة ) ٨(جدول 

  
زیوت 

بترولیة 
  عدا الخام

زبوت 
بترولیة 
وزیوت 

مستخرجة 
من 

 المعادن
البتومینیة 

  الخام

  الذھب
  

األسالك 
والكابالت 
  المعزولة

األسمدة 
المعدنیة أو 
الكیماویة 
  النتروجینیة

الغازات البترولیة 
والھیدروكربونات 

  الغازیة األخرى

فواكھ 
حمضیة 

طازجة أو 
  مجففة

مالبس 
خارجیة 

للرجال أو 
  األوالد

٢٠٠٠  1554.8 348.3 - - 77.6 - 57.7 - 
٢٠٠١  1221.1 289.4 - - 66.2 - 55.9 87.0 
٢٠٠٢  1130.6 303.2 21.5 - 41.7 - 42.6 80.7 
٢٠٠٣  1975.5 319.1 101.0 - 65.3 15.9 46.8 91.7 
٢٠٠٤  2431.2 368.0 7.7 - 16.1 70.5 102.3 76.9 
٢٠٠٥  2818.9 454.0 12.0 - 34.0 1358.8 104.7 46.7 
٢٠٠٦  3087.0 757.3 218.8 - 66.6 2497.2 103.4 40.8 
٢٠٠٧  3395.5 869.0 78.8 - 62.5 2214.9 173.9 45.4 
٢٠٠٨  3688.8 1639.7 - 422.8 290.4 2832.4 279.5 - 
٢٠٠٩  1657.2 1259.2 727.7 348.7 868.6 1938.3 427.2 - 
٢٠١٠  2339.8 1404.1 816.7 476.7 853.8 1790.5 409.5 - 
٢٠١١  2700.0 2320.2 1309.7 700.8 988.3 1541.2 437.6 - 
٢٠١٢  2363.6 2267.7 989.3 660.4 889.0 1635.5 367.5 226.1 
٢٠١٣  1884.9 2262.4 666.3 662.5 796.5 1153.4 394.4 275.2 
٢٠١٤  1773.5 2219.8 479.8 729.0 469.1 276.4 345.9 233.6 
٢٠١٥  1079.7 1449.4 262.6 560.2 241.6 105.5 382.4 317.0 
٢٠١٦  678.1 1297.9 1899.2 531.7 550.6 176.2 410.7 218.3 
٢٠١٧  1714.8 1480.4 1480.7 538.3 684.9 225.2 445.7 233.3 
٢٠١٨  2865.7 1473.0 997.0 407.3 839.4 464.3 353.3 208.7 
٢٠١٩  3096.0 1307.9 1379.0 365.9 774.6 923.6 504.3 405.1 

 United Nations, International Trade Statistics Yearbook, New: المصدر
: available at, )Different Issues(, York/pb/org.un.comtrade://https 

  ). ٣(وباستخدام األرقام القیاسیة لألسعار الواردة فى الجدول رقم 
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 نتائج التحلیل القیاسى
   الصادرات الكلیة-١

Dependent Variable: Y 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 4.864259 0.894530 5.437784 0.0001 
X1 0.437770 0.215721 2.029330* 0.0619 
X2 -1.163151 0.287045 -4.052161** 0.0012 
X3 0.217460 0.124796 1.742527* 0.0771 

R-squared 0.586479 Mean dependent var 7.082778 
Adjusted R-squared 0.497867 S.D. dependent var 1.655290 

S.E. of regression 1.172961 Akaike info criterion 3.350070 
Sum squared resid 19.26173 Schwarz criterion 3.547930 

Log likelihood -26.15063 F-statistic 6.618520 
Durbin-Watson stat 1.541913 Prob(F-statistic) 0.005187 

   زیوت بترولیة عدا الخام-٢
Dependent Variable: Y 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
C 3.982549 0.691495 5.759333 0.0000 
X1 0.327049 0.156212 2.093625* 0.0550 
X2 -1.117081 0.286711 -3.896194** 0.0016 
X3 0.188581 0.138979 1.356904 0.1963 

R-squared 0.628227 Mean dependent var 5.631111 
Adjusted R-squared 0.548562 S.D. dependent var 1.741983 

S.E. of regression 1.170423 Akaike info criterion 3.345738 
Sum squared resid 19.17847 Schwarz criterion 3.543599 

Log likelihood -26.11164 F-statistic 7.885810 
Durbin-Watson stat 2.005450 Prob(F-statistic) 0.002532 
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  زیوت بترولیة وزیوت مستخرجة من المعادن البتومینیة الخام-٣
Dependent Variable: Y 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
C 2.986516 0.746431 4.001063 0.0013 
X1 0.776562 0.109912 7.065310** 0.0000 
X2 -0.717675 0.355748 -2.017369* 0.0633 
X3 -0.156178 0.254071 -0.614703 0.5486 

R-squared 0.803021 Mean dependent var 7.111667 
Adjusted R-squared 0.760811 S.D. dependent var 3.783248 

S.E. of regression 1.850271 Akaike info criterion 4.261671 
Sum squared resid 47.92905 Schwarz criterion 4.459532 

Log likelihood -34.35504 F-statistic 19.02451 
Durbin-Watson stat 2.283597 Prob(F-statistic) 0.000033 

  الذھب-٤
Dependent Variable: Y 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
C 3.485237 1.210642 2.878834 0.0164 
X1 0.476822 0.223657 2.131936* 0.0588 
X2 -0.773332 0.360555 -2.144836* 0.0576 
X3 0.445561 0.229609 1.940524* 0.0810 

R-squared 0.896620 Mean dependent var 5.860714 
Adjusted R-squared 0.865607 S.D. dependent var 4.489877 

S.E. of regression 1.645976 Akaike info criterion 4.069500 
Sum squared resid 27.09236 Schwarz criterion 4.252088 

Log likelihood -24.48650 F-statistic 28.91031 
Durbin-Watson stat 1.285613 Prob(F-statistic) 0.000031 
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  الت المعزولةاألسالك والكاب -٥
Dependent Variable: Y 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
C 2.552517 0.950360 2.685842 0.0313 
X1 0.523433 0.215974 2.423594* 0.0458 
X2 -0.706853 1.033149 -0.684174 0.5159 
X3 0.155864 0.273436 0.570019 0.5865 

R-squared 0.470262 Mean dependent var 4.717273 
Adjusted R-squared 0.243232 S.D. dependent var 0.894193 

S.E. of regression 0.777880 Akaike info criterion 2.610800 
Sum squared resid 4.235686 Schwarz criterion 2.755489 

Log likelihood -10.35940 F-statistic 2.071363 
Durbin-Watson stat 2.074492 Prob(F-statistic) 0.192578 

 
 األسمدة المعدنیة أو الكیماویة النتروجینیة -٦

Dependent Variable: Y 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 1.925432 0.987581 1.949644 0.0715 
X1 0.667977 0.183602 3.638171** 0.0027 
X2 -0.089170 0.197906 -0.450568 0.6592 
X3 0.083137 0.185546 0.448068 0.6610 

R-squared 0.616153 Mean dependent var 4.927778 
Adjusted R-squared 0.533900 S.D. dependent var 2.352222 

S.E. of regression 1.605897 Akaike info criterion 3.978372 
Sum squared resid 36.10469 Schwarz criterion 4.176233 

Log likelihood -31.80535 F-statistic 7.490956 
Durbin-Watson stat 2.327575 Prob(F-statistic) 0.003142 
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   الغازات البترولیة والھیدروكربونات الغازیة األخرى-٧
Dependent Variable: Y 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
C 3.439396 0.741495 4.638460 0.0007 
X1 0.505211 0.116707 4.328887** 0.0012 
X2 -0.487049 0.670128 -0.726799 0.4825 
X3 0.199629 0.099263 2.011106* 0.0695 

R-squared 0.799706 Mean dependent var 5.930667 
Adjusted R-squared 0.745080 S.D. dependent var 1.573905 

S.E. of regression 0.794659 Akaike info criterion 2.601370 
Sum squared resid 6.946306 Schwarz criterion 2.790184 

Log likelihood -15.51028 F-statistic 14.63973 
Durbin-Watson stat 2.188243 Prob(F-statistic) 0.000371 

  ة أو مجففة فواكھ حمضیة طازج-٨
Dependent Variable: Y 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
C 1.454418 0.844206 1.722824 0.1069 
X1 0.602960 0.207037 2.912327* 0.0114 
X2 -0.104055 0.055877 -1.862230* 0.0600 
X3 0.239557 0.135320 1.770307* 0.0614 

R-squared 0.761997 Mean dependent var 2.988889 
Adjusted R-squared 0.710996 S.D. dependent var 2.124584 

S.E. of regression 1.142157 Akaike info criterion 3.296845 
Sum squared resid 18.26333 Schwarz criterion 3.494705 

Log likelihood -25.67161 F-statistic 14.94089 
Durbin-Watson stat 1.633727 Prob(F-statistic) 0.000121 
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  مالبس خارجیة للرجال أو األوالد-٩
Dependent Variable: Y 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
C -0.243121 1.454090 -0.167198 0.8698 
X1 1.134811 0.130431 8.700490** 0.0000 
X2 -2.703431 1.508564 -1.792056* 0.0227 
X3 0.157494 0.131402 1.198564 0.2521 

R-squared 0.933610 Mean dependent var 5.775882 
Adjusted R-squared 0.918289 S.D. dependent var 7.706347 

S.E. of regression 2.202871 Akaike info criterion 4.619724 
Sum squared resid 63.08432 Schwarz criterion 4.815774 

Log likelihood -35.26766 F-statistic 60.93730 
Durbin-Watson stat 1.486026 Prob(F-statistic) 0.000000 
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Abstract 

This research aims to estimate the income, price, and exchange 
rate elasticities of demand for Egyptian commodity exports in general, 
and for the most important Egyptian export commodities as well. By 
using the data for the period 2000-2019 and by using the time series 
method with its various tests. The study concluded that the demand for 
total Egyptian exports is inelastic with respect to the changes that occur 
in the foreign real income as well as with respect to the changes in the 
real exchange rate, while it is characterized by an elasticity close to the 
unit elasticity with respect to the changes that occur in the relative prices 
of exports. Note that, in general, demand elasticities for the most 
important export commodities also support these results.  

Based on these results, the study recommends that more focus 
must be given to non-economic factors that encourage demand for 
exports, and work to develop the structure of Egyptian exports so that 
more attention is given to goods with higher value added, as well as work 
to improve the competitive price advantage of Egyptian exports.  
Key words: 

Commodity exports, real foreign income, relative prices of 
exports, real exchange rate, , export demand function. 

  


