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البحث بدراسة أھم العوامل المؤثرة على مؤشر معدل التبادل التجاري في یھتم ھذا 
 :ویمكن استعراض ذلك من خالل التساؤالت األتیةجمھوریة مصر العربیة، 

  ما ھو حجم واتجاه التدھور في مؤشر صافي معدل التبادل التجاري في جمھوریة مصر 
 ؟)٢٠١٨- ١٩٨٠(العربیة خالل الفترة 

 ادل التجاري في صالح مصر؟ھل مؤشر معدل التب 
 ما ھي أھم محددات مؤشر معدل التبادل التجاري في جمھوریة مصر العربیة؟ 

وترجع أھمیة معدل التبادل التجاري كأحد المعاییر المستخدمة لقیاس الكفاءة االقتصادیة 
  .وكمتغیر اقتصادي مفسر للتجارة الدولیة، وأحد مؤشرات االقتصاد الكلي

إلى انھ رغم وجود تدھور في مؤشر معدل التبادل التجاري في وقد انتھى البحث 
جمھوریة مصر العربیة، إال أنھ باستثناء بعض السنوات فھو في صالح مصر خالل الفترة 

 في الدراسة القیاسیة التي انتھت أن ھم VAR، وقد تم استخدام نماذج )٢٠١٨- ١٩٨٠(
اري غیر المتغیر نفسھ، كال من متغیر مؤشر صافي معدل التبادل التجالمتغیرات المؤثرة في 

بفترة ابطأ واحدة، كما أن النموذج مؤشر حجم كمیة الصادرات ومؤشر حجم كمیة الواردات 
  .مستقر ویمتص الصدمات في المدى الطویل

تعاني مصر من العدید من المشاكل التي تعاني منھا الدول النامیة، ومنھا االختالالت 
رجیة التي أثرت على معدالت التبادل التجاري التي تعكس مكاسب الداخلیة واالختالالت الخا

  . الدولة من التجارة الخارجیة
 نموذج متجھ االنحدار الذاتي– مصر – معدل التبادل التجاري .  

 

تعاني مصر من العدید من المشاكل التي تعاني منھا الدول النامیة، ومنھا 
الت الداخلیة واالختالالت الخارجیة التي أثرت على معدالت التبادل االختال

  . التجاري التي تعكس مكاسب الدولة من التجارة الخارجیة
 

تتوقف مكاسب أي دولة من التجارة الخارجیة، على شروط التبادل التجاري، التي 
میة من تدھور مؤشر معدل التبادل التجاري، تعكسھا مؤشرات التبادل التجاري، وتعني الدول النا

ومصر كأحد الدول النامیة، ورغم االصالحات االقتصادیة مع صندوق النقد الدولي والبنك 
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، ونظرا )٢٠١٨-١٩٨٠(الدولي، تعاني من تدھور مؤشر معدل التبادل التجاري خالل الفترة 
ة في التأثیر على معدل التبادل ھمیتھا النسبیأألنھ توجد العدید من المتغیرات  التي تختلف 

 في دراسة واحدة، مما تطلب ذلك دراسة أھم العوامل التجاري، والتي یصعب دراستھا جمیعًا
وتحدید حجم واتجاه المؤثرة على مؤشر معدل التبادل التجاري في جمھوریة مصر العربیة، 

عربیة خالل الفترة  مؤشر صافي معدل التبادل التجاري في جمھوریة مصر الالتدھور في مؤشر
 ، وھل ھل مؤشر معدل التبادل التجاري في صالح مصر؟)٢٠١٨- ١٩٨٠(

 

  :تبرز أھمیة البحث في اآلتي
أھمیة االقتصاد التطبیقي للنظریة االقتصادیة في دراسة العالقة بین رصید المیزان   -أ 

 Miltonالقتصادیون أمثال واتفاق ذلك مع ما یراه ا. الجاري ومعدل التبادل التجاري
Friedman    أثباتھ بالرجوع إلى الدلیل لم یمكنإن ) الفرضي( أن الجانب النظري 

  .(Milton Friedman, 1953). التطبیقي فإنھ ال یرقى كجزء من البحث العلمي
أھمیة معدل التبادل التجاري كأحد المعاییر المستخدمة لقیاس الكفاءة االقتصادیة   - ب 

 . الدولیة، وأحد مؤشرات االقتصاد الكليمفسر للتجارةصادي وكمتغیر اقت
 .التجاريھناك عدد قلیل من الدراسات التطبیقیة التي تدرس محددات معدل التبادل   -ج 
 

مؤشر صافي معدل التبادل التجاري في جمھوریة مصر أھم المتغیرات التي تؤثر في   -أ 
 .ت ومؤشر حجم كمیة الوارداتالعربیة ھي مؤشر حجم كمیة الصادرا

معظم المتغیرات التي تؤثر على مؤشر صافي معدل التبادل التجاري في جمھوریة   - ب 
مؤشر حجم كمیة الصادرات ومؤشر حجم   علىخالل تأثیرھامصر العربیة تكون من 

 .كمیة الواردات
 . مؤشر صافي معدل التبادل التجاري وأھم محدداتھمشترك بینتوجد عالقة تكامل   -ج 
متجھ تصحیح الخطأ وجد عالقة توازنیة بین المدي القصیر والمدى الطویل من خالل ت  -د 

   VECMبین مؤشر صافي معدل التبادل التجاري وأھم محدداتھ . 
 

 : یھدف ھذا البحث إلى
 .تحدید مفھوم معدل التبادل التجاري وأھمیتھ وأنواعھ وكیفیة حسابھ -
 ).٢٠١٨- 1980 (خالل الفترة معدل التبادل التجاري تحدید تطور مؤشر -
 .التجاريتحدید أھم المحددات التي تؤثر على مؤشر معدل التبادل  -
 تستخدم لتحدید العوامل المؤثرة على مؤشر معدل یمكن أنتحدید أفضل النماذج التي  -

 .التبادل التجاري
صافي من خالل تحلیل تحدید أثر الصدمات على متغیر مؤشر معدل التبادل التجاري ال -

 Impulse Response Functionدوال األثر واالستجابة 
 لكل من معدل التبادل التجاري وأھم VECM   متجھ تصحیح الخطأ تحدید نموذج   -

 .العوامل المؤثرة فیھ
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سات قام الباحث بجمع البیانات عن طریق الدراسة المكتبیة لمجموعة األبحاث والدرا
 المؤثر علیھ، على مستوى االقتصاد النظري التجاري والعواملالخاصة بمعدل التبادل 

مؤشر صافي معدل  واالقتصاد التطبیقي واالقتصاد القیاسي، واإلحصاءات الخاصة بكل من
، )١٠٠ = ٢٠٠٠( حجم الواردات ومؤشر، )١٠٠ =   ٢٠٠٠ (التبادل التجاري بالمقایضة 

عملة محلیة مقابل الدوالر (، وسعر صرف رسمي )١٠٠ = ٢٠٠٠( حجم الصادرات ومؤشر
  ، واألسعار )سنویًا(% ، ونمو إجمالي الناتج المحلي )األمریكي، متوسط الفترة

).٢٠١٨-١٩٨٠(ة   
  

یعتمد البحث عل المنھج االستقرائي من خالل جمع البیانات والدراسات السابقة من 
 التبادل التجاري وأھم تحلیل معدل التحلیلي من خالل والمنھجرائي، خالل التحلیل االستق

محدداتھ، من خالل التحلیل النظري باالعتماد على الدراسات السابقة في الموضوع، والتحلیل 
  .EVIEWS    من خالل أدوات االقتصاد القیاسي باالعتماد على برنامج

 
  یتكون ھذا البحث من 
  . التبادل التجاريمعدل محددات :المبحث األول
دراسة "محددات معدل التبادل التجاري في جمھوریة مصر العربیة : المبحث الثاني

  "قیاسیة
 

فیما یلي عرض ألھم الدراسات التي السابقة التي تطرقت بشكل مباشر لمعدل التبادل 
  التجاري 

تطور معدل التبادل التجاري في مصر في ضوء " وان بعن) م٢٠١٢سعد، (دراسة 
"  ٢٠٠٩- ٢٠٠٠تطبیق االتفاقات التجاریة للتكامل االقتصادي والشركات عن الفترة من 

وركزت الدراسة على االتفاقات التجاریة لمنطقة التجارة العربیة الحرة، واتفاقیة كومیسا، 
، و تأثیرھا على تغییر وتحسین )٢٠٠٩-٢٠٠٠( ، خالل الفترةالمصریةوالشراكة األوربیة 

معدالت التبادل التجاري لصالح دول التكامل، من خالل الربط بین نتائج االتفاقات التجاریة 
ومعدل التبادل التجاري، وانتھت الدراسة إلى أن رغم أھمیة االتفاقیات التجاریة، لكن لم تؤدي 

 .إلى تحسن معدل التبادل التجاري بشكل عام 
 Commodity"بعنوان ) The Reserve Bank of Australia, 2005 (دراسة

Prices And The Terms of Trade  "ھذه الدراسة على االثار التوسعیة نتیجة ركزت 
إلى ارتفاع معدالت التبادل التجاري، في استرالیا، مما أثر على االقتصاد األسترالي، حیث أدى 

، كما أدى لزیادة حجم الواردات مقابل الصادرات مما  القوة الشرائیة الحقیقیة للمنتج المحليزیادة
 .أثر على المیزان الجاري والتجاري

-Coping with Terms-of" بعنوان  ) Broda and Tille, 2003   (دراسة
Trade Shocks in Developing Countries" وركزت ھذه الدراسة على تأثیر التقلبات  
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القتصادي في الدول النامیة، فالصدمات في معدل التبادل في معدل التبادل التجاري على النمو ا
التجاري تؤثر سلبیا على النمو االقتصادي، كما تؤثر سیاسات سعر صرف الدول النامیة على 
معدل التبادل التجاري، وانتھت الدراسة ألن التغیر في سعر الصرف یمتص الصدمات  في 

 .سعر الصرف الثابت ویظھر تأثیر الصدمات في التجاريمعدل التبادل 
 What Causes" بعنوان ) Baxter and  Kouparitsas, 2000(دراسة 

Fluctuations in the Terms of Trade?  "ھذه الدراسة على أسباب تغیر معدل ركزت 
 تصدر سلعة واحدة وتستورد العدید من السلع والخدمات، مثل الدولةالتبادل التجاري حیث أن 

 على الدول النامیة صادرات السلع الزراعیة والمنتجات األولیة، وانتھت دول األوبك، كما یغلب
الدراسة إلى أنھ من بین الدول النامیة فإن الدول المصدرة للبترول والدول المصنعة وھي ھونج 

 .  الدول التي یتأثر معدل التبادل التجاري لھا بشكل كبیروكوریا ھيكونج ومالطا 
محددات معدل التبادل التجاري كدراسة تطبیقیة "قیة عن ویالحظ عدم وجود دراسة تطبی

على جمھوریة مصر العربیة، والدراسات التي تناولت معدل التبادل التجاري ركزت على أحد 
   .العوامل التي تؤثر في معدل التبادل التجاري

 

  تمھید
فتحسن  عتبر معدل التبادل التجاري ذو أھمیة على صعید االقتصاد النظري والتطبیقي،ی

معدل التبادل التجاري في صالح الدولة ینعكس أثره على رصید المیزان الجاري، وفي ھذا 
  .المبحث سوف یتم تحلیل أھم محددات التبادل التجاري

  :تعریف معدل التبادل التجاري: أوال
 فھو مقدار ما الواردات، وكمیات واسعارسعار وكمیات الصادرات ھو العالقة بین ا

 أھم األسعار النسبیة في االقتصاد المفتوح أحدتحصل علیھ الدولة في مقابل ما یتم انفاقھ، فھو 
وھو یعكس الرقم القیاسي لسعر الصادرات بداللة الرقم القیاسي لسعر الواردات ویعبر عنھ بخط 

 ,Mkenda)) ٢٠٠٤خلف، . (اعل منحني الطلب المتبادل للدولتینالسعر الدولي ویتحدد بتف
2001)  

) ٢٠١٥واالحصاء، الجھاز المركزي للتعبئة العامة ( :أنواع معدل التبادل الدولي: ثانیا
  )٢٠١١المرزوك، (

  :یوجد نوعین من معدالت التبادل الدولي
 المتمثلة في العمل تعبر عن النسب الكمیة لعوامل االنتاج : معدالت التبادل المطلقة

وھناك صعوبة في االعتماد علیھا حیث أن العمل لیس العنصر . خالل فترة معینة
الوحید في العملیة االنتاجیة، ووھناك عدد كبیر من السلع التي یتم مبادلتھا من السلع، 
كما أن حاجة السلع لساعات العمل مختلفة في الكم والكیف، فیصعب معادلة كمیات 

  .ة للسلع المختلفةالعمل بالنسب
 فھي تفسر قدرة الدولة في الحصول منتجات مستوردة مقابل : معدالت التبادل النسبیة

  :منتجاتھا المصدرة، وتنقسم معدالت التبادل النسبیة إلى
 معدالت التبادل التجاریة  -
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  معدالت التبادل الحقیقیة  -
 معدالت التبادل التجاریة  -١

  )٢٠١٠دیاب،  (:إلى التجاريوتنقسم معدالت التبادل 
 معدل التبادل التجاري االجمالي  -
  معدل التبادل التجاري الصافي  -

  The Total Evolution Commercial Rates معدل التبادل التجاري االجمالي 

  100 × = معدل التبادل التجاري االجمالي 

القیاسي لكمیة وھذا المعدل یقیس العالقة بین التغیرات في كمیة الصادرات والرقم 
تعني أن الرقم القیاسي لكمیة % ١٠٠ وزیادة ھذا المعدل عن ألخرى،الواردات من سنة 

 أكبرالصادرات أكبر من الرقم القیاسي لكمیة الواردات للدولة محل البحث، فھي تضحي بكمیة 
 وحدة واحدة من الواردات، وتكون معدل التبادل التجاري في غیر صالح الصادرات مقابلمن 

 أن الدولة تحصل على وحدة واردات في یعني% ١٠٠الدولة، اما انخفاض ھذا المعدل عن 
 .مقابل أقل من وحدة صادرات، ویعني ذلك أن التبادل الدولي في صالح الدولة محل البحث

)Johnson and Guillerno  , 2012) ( ،٢٠١٢الزیني(  
) (Hossain, 2008) Hron  and  Maca’k., 2008(الصافي معدل التبادل التجاري 

  )٢٠٠٧خلف، (

 100 × =   معدل التبادل التجاري الصافي 

 ھذا، فكلما زاد  والواردات الصادرات أسعار في التغیرات بین العالقة یقیس المعدل ھذا
 الحصول أمكن، الواردات أسعار عن الصادرات أسعار الرتفاع نتیجة،   %100عن المعدل

في  یعتبر مما،  الصادرات من واحدة وحدة تصدیر الواردات مقابل من ةوحد من أكثر على
المصدرة، وھو ذو أثر  ایجابي على المیزان الجاري والتنمیة االقتصادیة ومستوى  الدولة صالح

رفاھیة األفراد، ویستخدم ھذا المعدل إذا كان الھدف اظھار الواردات الفعلیة التي تم الحصول 
ویالحظ  أن أسعار الصادرات وأسعار الواردات تشمل مجموعة كبیرة ت، علیھا مقابل الصادرا

من السلع غیر المتجانسة ، لذلك یجب وضع  أوزان ترجیحیة لھذه األسعار بواسطة الكمیات 
المصدرة والمستوردة ، أي اعطاء سعر لكل نوع معین من الصادرات وكذلك سعر لكل نوع 

  . ا النوعمعین من الواردات ووزن نسبي بكمیة ھذ
  فإذا فرضنا أن

P1  : سعر سنة المقارنة  
P0 :  سعر سنة األساس  
Q0 : كمیة سنة األساس  
Q1 : كمیة سنة األساس  
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 :في الصیغة االتیة ) Laspear الرقم القیاسي لالسبیر (یكون الترجیح بكمیات سنة االساس 

Las =   X100  

  :اآلتیة الصیغة في )Bashلرقم القیاسي لباش ا(ویكون الترجیح بكمیات سنة المقارنة 

Bash =     

ویسمى ) Fisherالرقم القیاسي لفیشر (الترجیح بكمیات سنة المقارنة وسنة األساس ویكون 
  :مثلبالرقم القیاسي األ

 Fisher =   

Fisher =   
لترجیح بالوسط الحسابي لكمیات سنة األساس وكمیات سنة المقارنة، أو یمكن أن یكون ا

  .بالوسط الھندسي لكمیات سنة األساس وكمیات سنة المقارنة
وھو مؤشر دینامیكي یعكس القوة التنافسیة للدولة في السوق العالمي، وذلك من خالل 

  .ياإلجمالمقارنة ھذا المؤشر مع مؤشر معدل التبادل التجاري العیني 
  =معدل تبادل العاملي المزدوج

  :   معدالت التبادل الحقیقیة -٢
  )٢٠٠٧مصطفى، : (وتنقسم معدالت التبادل الحقیقیة ھذه الى نوعین ھما 
   :البسیطمعدل التبادل الحقیقي التطوري  -
 : معدل التبادل الحقیقي التطوري المزدوج -

  
   : معدل التبادل الحقیقي التطوري البسیط

اج للصناعات التصدیریة        ھ و رقم قیاسي یأخذ في االعتبار التغیر في انتاجیة عوامل االنت
ي كال من                  ة ف ي اإلنتاجی التغیرات ف دولي الصافي مصححا ب ادل ال دل التب فقط، فھو یشیر إلى مع

  :ویأخذ الصیغة االتیة: الصادرات والواردات ویعبر عنھا كاآلتي

  =سیط الرقم القیاسي التطوري الحقیقي الب

یعني ان الدولة قد حصلت على ارباح حقیقیة من وزیادة المعدل عن الواحد الصحیح 
  .تجارتھا الخارجیة
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   The Double Evolution Actual Rates: المزدوجمعدل التبادل الحقیقي التطوري 
اج للصناعات         ة عوامل االنت ي انتاجی ر ف المصدرة  ھو رقم قیاسي یأخذ في االعتبار التغی

 :تیةوالمستوردة على حد سواء، ویأخذ الصیغة اآل

    =   الرقم القیاسي التطوري الحقیقي المزدوج 

ویالحظ أن معدالت التبادل الحقیقیة یمكن حسابھا من الناحیة النظریة، كما صاغھا 
ھا ، ، ولكن من الصعب حساب بعض العناصر المكونة ل) Jacob Vainer جاكوب فاینر(

 Income Exchangeولذلك فقد اقترح عدد من الكتاب االخذ بما یسمى معدل تبادل الدخل 
Rate ٢٠١٠دیاب،  (:ویتم حسابھ كاآلتي(  
 ألسعار القیاسي الرقم ÷ الصادرات ألسعار القیاسي الرقم (= الدخليالتجاري  التبادل معدل

  الصادرات لكمیة القیاسي  الرقم×) الواردات
  الرقم القیاسي لكمیة الصادرات× معدل التبادل الصافي  =  الدخليالتجاري لمعدل التباد

، ویعكس أثر التجارة )طاقة الدولة االستیرادیة(وھو یمثل قدرة الدولة على االستیراد 
  .ومن ھنا فانھ یحظى بأھمیة خاصة لدى الدول النامیة. الدولیة على الرفاھیة االقتصادیة

البنك ).  (٢٠٠١/٢٠٠٢ حشیش،( :لى معدل التبادل التجاري في مصرالعوامل المؤثرة ع: ثالثا
 )٢٠١٦الدولي، 

 وبذلك   والواردات،معدل التبادل التجاري الصافي ما ھو إال سعر نسبي بین الصادرات 
فالعوامل التي تؤثر علیھ ھي العوامل التي تؤثر في سعر الصادرات كمتغیر تابع، وسعر 

عوامل التي تؤثر على سعر الصادرات وسعر لواردات متعددة الواردات كمتغیر تابع، وال
ھو غیر قابل للقیاس ولذلك سوف یتم استعراض أھم  ومتنوعة، منھا ما ھو قابل للقیاس ومنھا ما

  .تلك العوامل
 : العوامل التي تؤثر على اسعار الصادرات المصریة  - أ 

الصافي، ویتأثر سعر یؤدي ارتفاع اسعار الصادرات إلى تحسن معدل التبادل التجاري 
 ترتبط بجانب الصادرات وعواملالصادرات بعدة عوامل ترتبط بجانب الطلب على 

 Khan)) (Uz, 2010 (Pandey, 2013))  ٢٠١٢، سعد(. العرض في السوق العالمي
, 1974) (Via, 2011) (Goldstein and Khan, 1985)   Abu-Lila, 2014) (

Catao and  Falcetti,  2002) (  (Goldstein and Khan, 1978)(  
 أھم العوامل المرتبطة بجانب الطلب على الصادرات المصریة :  
 وجود بدائل للسلع المصریة المصدرة إلى سوق العالم الخارجي: 

ة         ى الدول سة، ویصعب عل ا زادت حدة المناف فكلما كان ھناك بدائل للسلع المصدرة ، كلم
ي ظ   سعر ف ع ال ادرتھا، فرف عر ص ي س تحكم ف سارع   ال ستورد  ی ل الم سلعة تجع دائل لل ود ب ل ج

الي       بالتخلي ة، وبالت عارھا ثابت ت أس  عن السلعة التي أرتفع ثمنھا مقابل شراء السلع البدیلة التي بقی
الم        وق الع ي س سلعة ف توجد عالقة عكسیة بین سعر وحدة الصادرات كمتغیر تابع وتوافر بدائل ال

ة           ار الدول ك عدم احتك ع         الخارجي، ویعني ذل ى رف درتھا عل ا یعكس عدم ق سلعة، مم المصدرة لل
ابع    سعر صادرتھا، وبالتالي توجد عالقة طردیة بین احتكار الدولة للسلعة التي تصدرھا كمتغیر ت

  ).٢٠٠٥منظمة األغذیة العالمیة،  (.وسعر وحدة التصدیر من السلعة كمتغیر مستقل
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  ٢٠١٧مارس /خالل الفترة ینایرالصادرات السلعیة األكثر أھمیة نسبیة 

صدر  ام واخرون   : الم ر اتجاھات الصادرات المصریة    ). ٢٠١٧. (صالح، ریھ ة  . تقری جمھوری
  .القاھرة، وزارة التجارة والصناعة، عدد مایو: مصر العربیة

من الشكل السابق ویتضح أن الصادرات المصریة ذات األھمیة النسبیة وخاصة السلع 
 الكیماویات واالغذیة والمشروبات والسلع الزراعیة والمالبس مازالت ذات المیزة النسبیة مثل

محدودة، وتعكس محدودیة السلع ذات األھمیة النسبیة ضعف القدرة التنافسیة، كما أن أغلب 
 وذلك یؤثر سلبا جدًا،الصادرات السلعیة التي حققت معدالت نمو مرتفعة جدًا ذات قیمًا منخفضة 

 .ري المصريعلى معدل التبادل التجا
 تعدد استعماالت المستورد للسلع المصریة المصدرة:  

من الشكل السابق یتضح أن أغلب السلع ذات األھمیة النسبیة محدد استخدامھا لدى 
 التسویقیة، وزیادة تأثرھا بالصدمات، فوجود استخدامات بدیلة قدرتھاالمستورد مما یؤثر على 

ا كان للسلعة المصدرة أكثر من استخدام، زادت أھمیتھا، للسلعة یجعلھا أقل تأثرا بالصدمات، وإذ
زاد الطلب علیھا وارتفع سعرھا، وزادت تنافسیة الدولة، مما یعني وجود عالقة طردیة بین تعدد 

 .وسعرھا كمتغیر تابعاستخدامات العالم الخارجي للسلعة المصدرة كمتغیر مستقل 
  المستورد(دخل العالم الخارجي:(  

كلما زاد طلبھ على الصادرات المصریة محل ) المستورد( العالم الخارجي كلما زاد دخل
 توجد عالقة طردیة بین دخل العالم الخارجي كمتغیر وبالتالي،  وارتفع سعر صادرتھاالبحث،

  .مستقل وسعر وحدة الصادرات كمتغیر تابع
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  المستوردین األكثر أھمیة نسبیة للصادرات النسبیة
جمھوریة . تقریر اتجاھات الصادرات المصریة). ٢٠١٧. (صالح، ریھام واخرون: المصدر

  .القاھرة، وزارة التجارة والصناعة، عدد مایو: مصر العربیة
یتضح أن الدول المستوردة من مصر واألكثر أھمیة نسبیة للصادرات ) ٢(ومن الشكل 

ن والعراق واألردن وتركیا، كما المصریة تتمیز بأنھا دول مرتفعة الدخل باستثناء كل من السودا
یعكس ضعف األھمیة النسبیة لصادرات مصر للدول العربیة باستثناء االمارات والسعودیة 
وكذلك ضعف األھمیة النسبیة للصادرات المصریة للدول األفریقیة، مما یتطلب ضرورة 

  .التركیز على تلك األسواق لزیادة الصادرات المصریة
 الخارجيمرونة منحنى طلب العالم : 

یتضح اختالف مرونات طلب العالم الخارجي على الصادرات ) ١(ومن الشكل 
المصریة، وتمثل السلع الزراعیة والغذائیة بضعف المرونة السعریة لطلب العالم الخارجي، فھي 

كلما كان سلع ضروریة، ومع بقاء العوامل األخرى على حالھا فھي سلع ضعیفة المرونة، 
ضعیف المرونة، مما یعني أنھا سلعة ضروریة على ) للمستورد(م الخارجيمنحنى الطلب العال

، كلما كان ذلك دافع من الدولة المصدرة لرفع سعر وحدة )المستورد(مستوى العالم الخارجي 
صادرتھا، وھو ما یعني وجود عالقة عكسیة بین مرونة طلب العالم الخارجي على السلعة 

 )٢٠١٣مر األمم المتحدة للتجارة والتنمیة، مؤت (  .وسعر وحدة الصادرات منھا
  مدى ارتباط السلع المصریة المصدرة بعادات وتقالید وأذواق العالم الخارجي

  ):المستورد(
بالرجوع إلى الصادرات السلعیة األكثر أھمیة نسبیة نجد أن االرتباط بالعادات والذوق 

البطاطس المصریة، فكلما كان ھناك ، فتعتبر إیطالیا أكبر مستورد من سلعة البطاطسھي سلعة 
ارتباط بین السلعة المصریة المصدرة وعادات وتقالید المستورد، كلما سھل على الدولة 
المصدرة رفع سعرھا، مع بقاء العوامل األخرى على حالھا وبالتالي توجد عالقة طردیة بین 
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غیر مستقل وسعر السلعة الذواق والعادات والتقالید التي تكون في اتجاه السلعة المصدرة كمت
وبالتالي فإن معظم الصادرات السلعیة األكثر أھمیة ) ٢٠١٢مریان، . ( تابعكمتغیرالمصدرة 

 .نسبیة غیر مرتبطة بالعادات والتقالید وھو في غیر صالح مصر
 أھم العوامل المرتبطة بجانب العرض:  

 : تؤثر على الكمیة المعروضة من الصادراتعواملوھي 
 :  وھیكل الصادراتھیكل اإلنتاج -

 الصادرات فيبالرجوع إلى الصادرات السلعیة األكثر أھمیة نسبیة یالحظ وجود تركز 
، %٤٤٫٤٦ سلعة نحو ١٥تبلغ األھمیة النسبیة لصادرات أھم  السلعیة المصریة، حیث

والتركیب السلعي للصادرات فھو نتیجة لطبیعة وتركیب ھیكل  االقتصاد القومي، فكلما تنوعت 
 السلعیة وتوزعت أھمیتھا النسبیة على عدد كبیر من السلع المصدرة ، كلما كان مؤشر اتھمكون

الھیكل اإلنتاجي للدولة المصدرة،  وانخفضت المخاطر التي تواجھ صادرات الدولة في  لتطور
، وارتفعت اسعار صادرتھا، وكلما انخفضت المكونات السلعیة  الحصول على العوائد الربحیة

مما یترتب علیھ . ارتفعت درجة التركیز دل ذلك على تخلف الھیكل اإلنتاجيللصادرات و
  )١٩٧٧رشید،  (:انخفاض معدل التجارة، وتقاس درجة تركز الصادرات كاآلتي

  %١٠٠×) الصادراتمجمل  / أھم السلع المصدرة= ( السلعي للصادرات التركیزدرجة 
الصادرات إلى األسـواق أما التوزیع الجغرافي للصادرات فھو یعبر عن اتجاه 

 فكلما كانت صادرات الدولة أكثر اتساعا وانتشارا جغرافیا، كلما انخفضت المخاطر الخارجیـة،
 تركز صادراتھا التجاري، أما أسعار صادرتھا، وتحسن معدل التبادل وارتفعتالتي تواجھھا، 

تبعیة لالقتصاد حالة ال في أسواق محددة ارتباطا بتصاعد درجة تركزھا السلعي دلت علـى
القومي باإلضافة إلى حالة التخلف، مما یترتب علیھ انخفاض معدل التجارة، وانخفاض أسعار 

   (Gertler, 2006) (Munkacsi, 2009) . وتدھور معدل التبادل التجاريصادراتھا،
(Mayer and Wood, 2001) (IMF,1996) یتضح وجود ٢ وبالرجوع إلى الشكل رقم 

 سوقًا ١٥تبلغ األھمیة النسبیة ألھم   التصدیریة للمنتجات المصریة ، حیثتركز في األسواق
وفقا لتقریر منظمة ، وذلك في غیر صالح مصر، یضاف إلى ذلك أنھ % ٦٥٫٣١تصدیریًا 

األغذیة والزراعة لألمم المتحدة أن السلع الزراعیة أكثر تقلبا ، انخفاض األسعار وتشوه 
وینطبق ذلك ایضا على السلع ). ٢٠٠٤اعة لألمم المتحدة، منظمة األغذیة والزر. (أسواقھا

وھو ما یعكس أن اتجاه االسعار على المدى . األولیة وھو ما یتضح من تقاریر البنك الدولي
الطویل في غیر اتجاه السلع األولیة، مما یسبب تدھور مستمر في معدالت التبادل التجاري 

 التحدیات التي تواجھ الدول النامیة ومنھا مصر في أحدبالمقارنة بالسلع المصنوعة، وھو یمثل 
 ,World Bank) )٢٠١٣ والتنمیة،مؤتمر األمم المتحدة للتجارة ( .)٢٠٠٦محمد، (  .صادرتھا
2019)  (Winters, 1991))  ،٢٠١٥صندوق النقد الدولي(  

   :لسلع الصادرات مرونة عرض عوامل اإلنتاج -
تاج في مصر حیث توجد وفرة في عنصر یالحظ وجود اختالل في ھیكل عناصر االن

العمل مع وجود ندرة في رأس المال ونوعیتھ، حیث بلغ متوسط االستثمار كنسبة من الناتج 
وھي ) ٢٠١٨- ١٩٦٥من الناتج المحلي اإلجمالي خالل الفترة %٢٠المحلي اإلجمالي حوالي 

 من الناتج المحلي نسبة ضئیلة بالمقارنة بدول شرق اسیا، ویرجع ذلك لنقص االدخار كنسبة
، ھذا باإلضافة على وجود  فجوة بین نوعیة %)١٣(اإلجمالي حیث یبلغ المتوسط لنفس الفترة 
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العمالة المطلوبة في سوق العمل وبین الخریجین، مما یتطلب اعادة تأھیل الخریجین لسوق 
العمل، ویعكس ما سبق ضعف مرونة عرض عناصر اإلنتاج، ضعف المرونة في تلبیھ 

بات السوق الخارجي من حیث الكمیة ونوعیة الجودة، فكلما كان ھناك مرونة في عرض متطل
عوامل اإلنتاج كلما كانت السلع  المصدرة أكثر مرونة في عرضھا تجاه السلع التي أرتفع 
سعرھا لتحل محل السلع التي انخفض سعرھا في التجارة الخارجیة، كذلك إذا كان جھاز 

كثر مرونة في سلع الصادرات كان لھ مردود ایجابي على االیراد من  العرض لعناصر اإلنتاج  أ
السلع والخدمات المصدرة وأمكن للدولة المصدرة أن تلبي حاجة السوق الخارجي من زیادة 
الطلب على صادرتھا، وبالتالي تكون عالقة موجبة بین معدل التبادل التجاري ومرون عناصر 

ان جھاز العرض ضعیف المرونة، فزیادة سعر الصادرات ال االنتاج لسلع التصدیر،  أما إذا ك
یترتب علیھ تغیر في ھیكل انتاج الصادرات لینتقل إلى إنتاج سلع الصادرات التي ارتفع سعرھا، 

ویرتبط ذلك أیضا بالمرونة اإلحاللیة . ویحلھا محل سلع الصادرات التي انخفض سعرھا
كثر كفاءة انتاجیة محل العنصر األكثر تكلفة وأقل لعناصر اإلنتاج لیحل العنصر األقل تكلفة وأ

كفاءة انتاجیة، ولذلك یجب أن یتوفر جھاز انتاجي أكثر مرونة لیلبى حاجة السوق الخارجي من 
الصادرات، فعدم وجود جھاز انتاجي مرن ال یلبي زیادة الطلب على الصادرات یجعل جھاز 

عبابسة، ) (٢٠١٦مر، عا) (.(Arrow and Others, 1961. السعر غیر فعال
٢٠٠٨/٢٠٠٩(.  

  :المصریة  العوامل التي تؤثر على أسعار الواردات   ٢-
یؤدي ارتفاع اسعار الواردات إلى تدھور معدل التبادل التجاري الصافي ویتأثر سعر 

 بالعدید من العوامل التي ترتبط بجانب الطلب وعوامل ترتبط بجانب المصریةالواردات 
) Hong, 1999) (Hooper and others, 2000): أھمھالمي من العرض في السوق العا

Kee and others, 2008)( Magee and Houthakker , 1969) ((Marquez, 1990) 
(Jones, 2008) Helpman and others, 2008) ((Goldstein and Khan, 1985) 

Stern and Schumacher, 1976)  (  
  :ى الواردات المصریةأھم العوامل المرتبطة بجانب الطلب عل

 :وجود بدائل لسلع الواردات في سوق العالم الخارجي .١
إن وجود بدائل لسلع الواردات في سوق العالم الخارجي یساعد الدولة على تحسین سعر 

، من خالل قوى العرض المتنافسة وھو ما یحسن من معدل التبادل التجاري )تخفیضھ(واردتھا 
 مما یساھم الواردات،ل الدولة عرضھ لالحتكار ورفع اسعار الصافي، أما عدم وجود بدیل یجع
  )٢٠١٠الخضر، ( .في تدھور معدل التبادل التجاري
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  ھیكل الواردات المصریة
إلجمالي قیمة الواردات  الھیكل السلعي). ٢٠١٩. (وآخرون، انتصار معبد العلی: المصدر

القاھرة، :  جمھوریة مصر العربیة.٢٠١٨- ٢٠١٤المصریة حسب درجة االستخدام خالل الفترة 
  . وزارة التجارة والصناعة، عدد مارس

والسلع االستھالكیة غیر % ٤٦٫٨٥السلع الوسیطة تمثل  یتضح أن ٣من الشكل رقم 
% ١١٫٥٩والمواد الخام تمثل % ١٤٫٠٣والسلع االستثماریة تمثل % ١٩٫٩٧المعمرة تمثل 

ومعظم ھذه الواردات تمثل سوق %. ٠٫٨٥مثل ، والوقود ی%٦٫٧٣والسلع المعمرة تمثل 
احتكار قلة فعلى سبیل المثال الواردات من السلع االستھالكیة المعمرة تمثل األھمیة النسبیة 

من قیمتھا االجمالیة وھي % ٢٨٫٢٣من قیمتھا االجمالیة، وأجھزة الھاتف % ٣٩٫٠٤للسیارات 
كذلك الواردات من السلع االستثماریة . ال تصنع في السوق المصري ویمثل انتاجھا احتكار قلھ

% ١٣٫٩٩ وكذلك الواردات من السلع االستھالكیة غیر المعمرة تمثل فیھا االدویة ،)الرأسمالیة(
ویعكس صعوبة إیجاد بدائل لھذه السلع خاصة عدم انتاجھا %. ٥٫٧٢وسیارات الركوب الخاصة 

  )٢٠١٩وزارة التجارة والصناعة، . (في السوق المحلي
  :د استعماالت السلعة المستوردةتعد .٢

تختلف سلع الواردات المصریة في تعدد استعماالتھا حسب طبیعتھا ونوعھا، فھناك سلع 
 االستثماریة، وھناك سلع لھا استخدامات بدیلة والمعداتلھا استخدام وحید كاألدویة واآلالت 

 زادت أھمیتھا، وزاد كمیة كالوقود  والخامات، وإذا كان للسلعة المستوردة  أكثر من استخدام،
الطلب علیھا، وارتفع سعرھا،  وتدھور نتیجة لذلك معدالت التبادل التجاري، خاصة إذا كانت 
السلعة المستوردة ضعیفة المرونة السعریة، ھو یعني زیادة الخسائر من التجارة الدولیة، مما 

ة المستوردة كمتغیر مستقل  یعني وجود عالقة عكسیة بین تعدد استخدامات العالم الخارجي للسلع
  .وسعرھا كمتغیر تابع

  :الدخل القومي لمصر .٣
كل من (یمثل معامل ارتباط بیرسون بین الدخل القومي والواردات من السلع والخدمات 

بمستوى معنویة یقترب من الصفر % ٩٦٫٩) المتغیرین باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي
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ة قدرھا دوالر في الدخل القومي المصري تؤدي إلى ، وكل زیاد)٢٠١٩- ١٩٩٠خالل الفترة 
   دوالر ٠٫٠٢٨٥زیادة الواردات من السلع والخدمات بمقدار 
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  )٤(شكل رقم   
  )كمتغیر مستقل(والدخل القومي ) كمتغیر تابع(العالقة بین الواردات من السلع والخدمات 

  ر الجاریةالقیمة بالدوالر االمریكي باألسعا
للدخل القومي .: بیانات). ٢٠٢١. ( باالعتماد على البنك الدوليEVIEWSمخرجات : المصدر

  باألسعار الجاریة والواردات من السلع والخدمات باألسعار الجاریة بالدوالر األمریكي
Available at  https://data.albankaldawli.org/indicator (Accessed on 
10/1/2021) 

فكلما زاد الدخل القومي لمصر زادت قدرتھا االستیرادیة، وبالتالي زادت كمیة واردتھا، 
 على نوع سوق السلعة المستوردة، ، وأھمیة التجاريویرتبط تأثیر ذلك   على معدل التبادل 

 بقاء العوامل األخرى على حالھا ، فإن زیادة الواردات من السلعة كنسبة من الدخل، ولكن مع
الدخل القومي لمصر یزید من االنفاق على السلع المستوردة، أي زیادة الكمیة المستوردة للسلعة، 

 .ویؤدي زیادة الطلب على السلعة المستوردة إلى ارتفاع سعرھا ، وتدھور معدل التبادل التجاري
   ).٢٠١٣ النبي،جار ) (٢٠٠٥باألمم المتحدة، إدارة الشؤون االقتصادیة واالجتماعیة (

 :مرونة الطلب على الواردات المصریة .٤
 یتضح أن الواردات المصریة أما أنھا سلع استثماریة ومستلزمات انتاج ٣من الشكل رقم 

 أو سلع استھالك ضروریة كالقمح وھي بالتالي سلع ضعیفة االنتاج، عنھا في االستغناءال یمكن 
ومن مصلحة مصر  )٢٠١٢شھاب، . (ع سعرھا ال یؤدي إلى خفض الكمیة منھاالمرونة، وارتفا

تخفیض أسعار واردتھا، ألن تخفیض السعر یؤدي إلى نقص مدفوعات الواردات، وبذلك تحسن 
معدل التبادل التجاري، وزیادة اسعار الواردات تؤدي الى تدھور معدل التبادل التجاري، 
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 .Magee and Houthakker ,1969) (((Khan, M. and .وتدھور رصید المیزان الجاري
Ross, 1975) (Boylan,   and others, 1980)  

  :مدى ارتباط سلع الواردات بعادات وتقالید وعقیدة وأذواق للمستورد .٥
وینطبق ذلك على الواردات من الحج والعمرة، وھذه السلع أقل مرونة في حالة ارتفاع 

اضھا، وبالتالي لیس من مصلحة الدولة ألنھ عند رفع األسعار، وذو مرونة مرتفعة في انخف
األسعار للواردات تتدھور معدالت التبادل التجاري للدولة المستوردة، وفي حالة انخفاض 
األسعار یتحسن معدالت التبادل التجاري ولكن زیادة الكمیة المطلوبة، یترتب علیھا زیادة عجز 

ح الدولة، ویالحظ أن تلك المتغیرات یصعب المیزان الجاري، وبالتالي یكون في غیر صال
) ٢٠١٤/٢٠١٥علي، ) (٢٠١٤البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة، () ٢٠١٢مریان، . (قیاسھا

Seyoum, 2009)(  
 : ھیكل الواردات .٦

 یتضح مدى التخلف التكنولوجي للصناعات ٣من ھیكل الواردات المصریة بالشكل رقم 
 اما التوزیع الجغرافي  مرونة الطلب السعري ضعیفة،وھي سلع ضروریة، وبالتاليالمصریة، 

  :للواردات یوضحھ الشكل التالي

  
  )٥(شكل 

  أكثر الدول أھمیة للواردات المصریة
إلجمالي قیمة الواردات  الھیكل السلعي). ٢٠١٩. (وآخرونالعلیم، انتصار  عبد: المصدر

القاھرة، : ة مصر العربیةجمھوری. ٢٠١٨- ٢٠١٤المصریة حسب درجة االستخدام خالل الفترة 
  .وزارة التجارة والصناعة، عدد مارس

 دولة ١٥ الدول أھمیة للواردات المصریة حیث تتركز في  أكثر٥یوضح الشكل رقم 
، ثم %١٧٫٣٢من قیمة الواردات وتأتي الصین في المرتبة األولى بنسبة % ٧١٫٣٤تمثل 

في المرتبة الثالثة بنسبة ، ثم ایطالیا %٧٫٣٩ المرتبة التانیةاألمریكیة فيالوالیات المتحدة 
، ثم روسیا االتحادیة في المرتبة الخامسة %٦٫٠١، ثم المانیا في المرتبة الرابعة بنسبة %٦٫٣٢
، والتركز الجغرافي للواردات لیس في صالح الدولة المستوردة، وبالتالي التركز %٦٫٦٣بنسبة 

 ,Cui, and Syed) التجاري،ت التبادل السلعي والجغرافي للواردات یؤدي إلى تدھور معدال
(2007)   (Towbin and Weber, 2010). ) ،مؤتمر األمم المتحدة للتجارة  ()٢٠٠٦محمد

عبد ( )١٩٧٩البنك الدولي،  ()٢٠١٧صندوق النقد الدولي، () ٢٠١٧حامد، ) (٢٠١٣والتنمیة، 
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 Towbin and) .(Cui and Syed, 2007)  ).(Winters, 1991) ١٩٨٤الشفیع، 
Weber, 2010)  

   الوارداتالصادرات وأسعارأسعار  عوامل تؤثر على كل من  
ھناك عوامل تؤثر على أسعار الصادرات وأسعار الواردات معا، ویتوقف األثر النھائي 
لھا على معدل التبادل التجاري على قوة واتجاه تأثیرھا على اسعار الصادرات وقوة واتجاه 

  : ت، ومن أھم ھذه العواملتأثیرھا على أسعار الواردا
  ٢٠١١شوقي، ) (٢٠١٠/٢٠١١نعیمة، ) (٢٠١٠بوخاري، ) (٢٠١١محمد، ( :الفائدةسعر( 

یعتبر سعر الفائدة ھو تكلفة عنصر رأس المال في العملیة االنتاجیة، : سعر الفائدة المحلي
ذب رأس وبالتالي ینعكس أثره في سعر المنتج، وانخفاض سعر الفائدة المحلي یترتب علیة ج

المال األجنبي المباشر، وخفض سعر وحدة الصادرات، وزیادة الطلب علیھا، ویتوقف زیادة 
 علیھا وفقا لمرونة الطلب السعریة على الصادرات، كما أن تخفیض سعر الفائدة المحلي الطلب

یمكن من إعطاء تسھیالت ائتمانیة للمستورد ، وبالتالي فإن انخفاض سعر الفائدة یؤدي إلى 
ض معدل التبادل التجاري، وتتوقف المكاسب المحققة على مرونة الطلب السعریة على خف

  . الصادرات
كما أن ارتفاع سعر الفائدة المحلي یؤدي إلى خفض كمیة الواردات، النخفاض السیولة 

 أدوات اإلصالح االقتصادي لخفض الطلب وعالج عجز میزان أحدالمحلي، وھي كانت 
وقف ذلك أیضا على مرونة الواردات، فالسلع الواردات الستثماریة المدفوعات المصري، ویت

  . المرونة وال تتأثر بسعر الفائدةالطبیة ضعیفةواالدویة والمستلزمات 
یؤثر سعر الفائدة العالمي على سعر وحدة الواردات، فانخفاضھ : سعر الفائدة العالمي

ل التجاري الصافي، وترتبط یخفض سعر وحدة الواردات، وبالتالي یحسن من معدل التباد
المكاسب المحققة بمرونة الطلب السعریة على الواردات، فكلما كانت الواردات أقل مرونة كلما 

  .زادت مكاسب التجارة، والعكس صحیح
سعر (یعني ما سبق أن معدل التبادل التجاري الصافي یتأثر بسعر الفائدة النسبي 

یترتب علیھا زیادة % ١٠٠وانخفاض ھذه النسبة عن ، )سعر الفائدة الخارجي/الفائدة المحلي 
سعر الواردات وانخفاض سعر الصادرات، وینعكس ذلك في تدھور مؤشر معدل التبادل 

 ومحصلة مكاسب التجارة تتوقف على مرونة كل من الصادرات والواردات، الصافي،التجاري 
سب الدولة من التجارة فكلما كانت الواردات أقل مرونة والصادرات أكثر مرونة زادت مكا

  .الخارجیة
 ٢٠٠٣شیحة،  (السیاسة التجاریة المتبعة( 

التجاریة التي تتبعھا مصر على كل من الصادرات والواردات، وأیا كان  السیاساتتؤثر 
م التحریر، فھناك مجموعة من أدوات السیاسة التجاریة، أ ھل ھي حمایة نوع السیاسة التجاریة

ھي الرسوم الجمركیة ونظام الحصص، وتوثر على الواردات، یمكن تقسیمھا إلى سیاسات 
والقیود الطوعیة على الواردات، مثل االتفاقات السلعیة الدولیة وقواعد المنشأ، وتؤثر تلك 
السیاسات  على أسعار الواردات وبالتالي على معدل التبادل التجاري، فاتباع الدولة  سیاسة 

 انتاجي مرن، یساعد على زیادة القدرة التنافسیة للدولة االحالل محل الواردات، مع وجود جھاز
وزیادة قدرتھا التفاوضیة تخفیض سعر وحدة الواردات مما یكون لھ أثر ایجابي في تحسین 

 ویرى البعض أن سیاسات الحمایة التي تتخذھا )٢٠٠٧كریانیین، (. معدالت التبادل الدولي
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خفیض سعر تلك المنتجات حتى ال تفقد سوقھا، وھو الدولة المستوردة تدفع الدولة المصدرة إلى ت
 ویكون ذلك مع بقاء المستوردة،یؤدي إلى تحسین معدالت التبادل التجاري في صالح الدولة 

العوامل األخرى على حالھا، ألن تأثیر الحمایة على خفض األسعار لسلع الواردات یتوقف على 
  )٢٠١٥/٢٠١٦نعیمة،  ()٢٠٠٣شیحة، .  (طبیعة ونوع ومرونة سلع الواردات

كما أن ھناك مجموعة من األدوات تؤثر على الصادرات وھي الرسوم على الصادرات، 
 ففرض رسوم على  )٢٠٠٧كریانیین، (. ونظام الحصص ورخص التصدیر، ودعم الصادرات

الصادرات یؤدي إلى ارتفاع سعرھا وتحسن معدالت التبادل التجاري، ویؤدي ذلك لزیادة 
 أذا كانت الطلب السعرى على سلع الصادرات ضعیف المرونة وھناك احتكار مكاسب الدولة

إلنتاج السلعة أما إذا كان الطلب السعري لسلع الصادرات شدید المرونة فإن ارتفاع اسعار 
الواردات تؤدي إلى انخفاض االیراد من الصادرات ناتج عن انخفاض الكمیة وتنخفض مكاسب 

لة لحصص ورخص الصادرات یزید من احتكار تلك السلع، وزیادة الدولة، وكذلك فإن لجوء الدو
أسعارھا، وتحسن معدل التبادل الدولي، وكما سبق تتوقف المكاسب على مرونة الطلب السعري 
لسلع الصادرات، أما دعم الصادرات فیكون الھدف منھ تخفیض سعرھا لزیادة القدرة التنافسیة 

ورغم أنھ یؤدي إلى تدھور معدل التبادل التجاري، إال أن والسیطرة على السوق العالمي للسلعة، 
الھدف منھ زیادة المكاسب نتیجة زیادة الطلب العالمي على السلعة المصدرة ، ویعني ذلك أنھ 
یعتمد على المرونة الشدیدة للطلب السعري للسلعة، اما إذا استخدم في حالة الطلب السعري 

صیر إلى نقص مكاسب الدولة، ولذلك یكون الھدف منھ ضعیف المرونة، فھو یؤدي في المدى الق
صقر، ) (٢٠٠٣عوض اهللا، . (في المدى الطویل ازاحة المنافسین من السوق والسیطرة علیھ

  )٢٠٠٧شھاب، ) (٢٠٠٠/٢٠٠١
 نوع سوق الصادرات والواردات  

 دولة، ١٥سبق توضیح أن ھناك تركز في األھمیة النسبیة لدول الواردات المصریة في 
 ارجاع ذلك أن السلع التكنولوجیة واالستثماریة وسلع السیارات والتلیفون ھي سوق كنویم

 دولة ذات اھمیة نسبیة، مع اھمال ١٥احتكار قلة، وكذلك سوق الصادرات المصریة یركز على 
الدول العربیة واالفریقیة، وتفتقر السلع ذات األھمیة النسبیة في الصادرات إلى السلع ذات المیزة 

بیة،  وذلك لیس في صالح معدل التبادل التجاري حیث تتوقف قدرة الدولة سواء مصدرة أو النس
مستوردة في التحكم في السعر، على طبیعة سوق السلعة، فسلع المنافسة الكاملة  ال تستطیع 
الدولة التحكم في سعرھا ،سواء مصدرة أم مستوردة،  ویتحكم في سعرھا سوق عالمي للسلعة، 

ت الدولة تحتكر تصدیر السلعة  فیمكنھا التحكم في السعر، وبالتالي یمكنھا التحكم في أما إذا كان
.  معدل التبادل التجاري  وجعلھ في صالحھا ویساھم في تحسن معدل التبادل التجاري

(Seyoum, 2009) (Aw and Hwang, 1995) Baldwin and Gu, 2004) (  
 سعر الصرف الجنیة المصري:  

لصرف الجنیھ المصري  یؤثر على أسعار الصادرات المصریة في التغیر في سعر ا
 وارداتھا في السوق المحلي، فانخفاض سعر صرف العملة الجنیھ واسعارالسوق العالمي، 

یخفض سعر صادرات مصر في السوق العالمي، مما یعمل على زیادة الطلب على المصري ، 
ولي أن تحركات سعر الصرف ال یزال الصادرات المصریة، وتشیر  تقاریر صندوق النقد الد

تأثیرھا كبیرا على التجارة وفقا لتجربة كل من االقتصادات المتقدمة واألسواق الصاعدة 
في سعر الصرف الفعلي الحقیقي لعملة % ١٠واالقتصادات النامیة، أن حدوث انخفاض بنسبة 
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ناتج المحلي، مع من إجمالي ال % ٥،١أي اقتصاد یرفع صافي الصادرات الحقیقیة بمتوسط 
وبالرغم من أن تحقق اآلثار الكاملة یستغرق عدة  .تفاوت كبیر بین البلدان حول ھذا المتوسط

یالحظ أن سعر الصادرات بالعملة . سنوات، فإن قدرا كبیرا من التعدیل یطرأ في العام األول
 )٢٠١٥د الدولي، صندوق النق(. المحلیة لم یتغیر، وھو ما یعني زیادة المكاسب للدولة المصدرة

على كمیة الصادرات، ویتوقف ذلك األثر على  یؤثر فانخفاض اسعار الصرف للدولة المصدرة
 كان ذلك في صالح المرونة،، فإذا كان الطلب السعري شدید مرونة الطلب السعریة للصادرات

  )٢٠٠٨ محمد،( .الدولة المصدرة، ویحث عكس ذلك في حالة ارتفاع سعر الصرف
اض سعر صرف الجنیھ المصري على اسعار واردات الدولة في السوق ویؤثر انخف

المحلي، حیث یؤدي إلى ارتفاع سعر الوحدة بالعملة المحلیة، ویترتب علیھ تدھور معدل التبادل 
التجاري، ویتوقف أثر ذلك على خفض كمیة الواردات، وھو كان احد النقاط الخالفیة بین مصر 

م، حیث یرى صندوق النقد ٩٠/١٩٩١ االصالح االقتصادي وصندوق النقد الدولي في اتفاق
الدولي ضرورة خفض سعر صرف الجنیھ المصري لزیادة الصادرات وخفض الواردات 
وتحسین المیزان الجاري، وكانت وجھة نظر مصر أن سلع الواردات ضعیفة المرونة ألنھا سلع 

لتالي ال تنخفض كمیتھا، وبالتالي فإن استثماریة ومستلزمات انتاج ال یوجد البدیل المحلي لھا، وبا
خفض سعر الجنیة المصري یؤدي إلى تدھور معدل التبادل التجاري في غیر صالح مصر ، 
وحتى تزید ارباح التجارة لمصر یجب أن تصدر وتستورد  سلع شدید، وذلك مع بقاء العوامل 

  .)٢٠١٥بالي، الج  ( )٢٠٠٨محمد، ( )٢٠١١نعمة، ) (٢٠٠٨زكي،   (.األخرى على حالھا
 التكامل االقتصادي: 

وقعت مصر العدید من االتفاقات التجاریة الدولیة للتكامل االقتصادي، من أھمھا الشراكة 
، واتفاقیة منطقة التجارة )QIZكویز (المصریة األوربیة، واتفاقیة المناطق الصناعیة المؤھلة 

شرق وجنوب أفریقیا ، واتفاقیة السوق المشتركة ل)GAFTA(العربیة الحرة الكبرى 
)COMESA( واتفاقیة منطقة التجارة الحرة العربیة الكبرى، واتفاقیة التجارة الحرة بین مصر ،

 إثر التكامل االقتصادي من خالل J. Vinerوتركیا، وحلل االقتصادي األمریكي جاكوب فاینر 
منتجین أكفاء،  ، وھو التحول من منتجین غیر اكفاء إلى Trade Creationأثر  خلق التجارة 

حیث یتم إحالل جزء من اإلنتاج المحلي، للبلد العضو بالتكامل، بإنتاج أقل تكلفة مستورد من 
الدول ا األخرى األعضاء بالتكامل، ویؤدي ذلك إلى تحسن معدل التبادل التجاري وزیادة 

ل من ، ویعني ھذ األثر التحوTrade Diversion المكاسب، وھناك اثر نتیجة تحول التجارة 
منتجین أكفاء إلى غیر أكفاء نتیجة إحالل واردات مرتفعة التكلفة مستوردة من أحد الدول 
األعضاء بالتكامل محل واردات كانت تستورد من بلد غیر عضو، ویؤدي ھذ األثر إلى تدھور 

ویكون االثر النھائي ھو األثر الصافي ألثر خلق . معدل التبادل التجاري ومكاسب التجارة
وبصفة عامة تزید ) ٢٠٠٩المعھد العربي للتخطیط بالكویت، . (ة وأثر تحول التجارةالتجار

التكتالت االقتصادیة القدرة التنافسیة للدول األعضاء في السوق العالمي والھیمنة علیھا، وزیادة 
الدول األعضاء في التكتل یزید من قدرتھا في التفاوض، مما یساعد على تحسین معدالت التبادل 

وانتھت بعض الدراسات إلى أن مصر لم ) ٢٠١٢ العیساوي،) (٢٠٠٤تیت، سأبو . (اريالتج
.   التجاريتستفد كما یجب من تلك االتفاقات، رغم اھمیتھا ولم یظھر أي تحسن في معدل التبادل

  )٢٠١٢سعد، (
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 التضخممعدل  :  
رات یتوقف أثر التضخم على معدل التبادل التجاري على درجة مرونة سلعة الصاد

وسلعة الواردات ، فإذا ارتفع معدل التضخم الداخلي على  معدل التضخم الخارجي، یؤدي إلى 
انخفاض كمیة الصادرات إذا كان الطلب مرن ، ویقل ذلك األثر إذا كان الطلب ضعیف المرونة 
وھنا یزید سعر الصادرات، وینخفض سعر الواردات، ویتحسن معدل التبادل التجاري، ولكن أثر 

 على ارباح التجارة یتوقف على مرونة كل من الصادرات والواردات، فإذا كانت الصادرات ذلك
والواردات اكثر مرونة ،  انخفضت أرباح التجارة الخارجیة، وإذا كانت كل منھما ال تتأثر ارباح 
التجارة ، أما إذا كانت الصادرات مرنھ والواردات غیر مرنة، یؤدي ذلك النخفاض ارباح 

 وتعاني مصر من ارتفاع معدالت التضخم منذ الثمانیات، كانت ھدف لإلصالح .التجارة
م، ٢٠١٦ وبرنامج اإلصالح االقتصادي الذي بدء عام ١٩٩٠/١٩٩١االقتصادي الذي بدء عام 

) ٢٠١٠العبدلي، . (وفي ظل عدم مرونة الواردات فإن ذلك یسبب تدھور معدل التبادل التجاري
  .)١٩٩٨ظیم، عبد الع) (٢٠١٣الدناصوري،(

مما سبق یتضح أن معظم المتغیرات السابقة تؤثر على معدل التبادل التجاري من خالل 
تأثیرھا على كمیة الصادرات وكمیة الواردات، ودرجة مرونة كل منھا، وأن منھا ما ھو قابل 
للقیاس، ومنھا ما یصعب قیاسھ، مع صعوبة تحدید األثر النھائي لكل منھا على معدل التبادل 
التجاري، بسبب األثر النھائي على أسعار الصادرات وأسعار الواردات، الذي قد یحول االثر 
القوي على أسعار الصادرات وأسعار الواردات إلى أثر ضعیف أو ینعدم األثر على معدل 

  .التجاريالتبادل 
   تطور مؤشر صافي معدل التبادل التجاري في جمھوریة مصر العربیة:رابعا
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   )٢٠١٨-١٩٨٠(خالل الفترة ) T1(مؤشر صافي التبادل التجاري شكل یوضح تطور 

صدر  رة         EVIEWS10مخرجات  : الم دولي خالل الفت ك ال ات البن ى بیان اد عل -١٩٨٠ باالعتم
٢٠١٨  

Available at    http://data.albankaldawli.org/indicator (Accessed on 
1/10/2020)) 
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من الشكل السابق یتضح أن أعلى قیمة لمؤشر صافي معدل التبادل التجاري خالل الفترة 
، وقد انخفض ١٩٨٠عام % ٢١٤ تلیھا القیمة ١٩٨١عام % ٢٢٠ كانت) ٢٠١٨- ١٩٨٠(

خالل الفترة، ورغم التدھور ) ٠٫٨- ( بمعدل نمو سنوي سالب ٢٠١٨عام % ١٥٢المؤشر إلى 
التجاري ورغم التدھور في مؤشر صافي معدل التبادل التجاري، في مؤشر صافي معدل التبادل 

، حیث كان ١٩٨٩ و١٩٨٨وعامي ) ٢٠٠٣- ١٩٩٨(إال أنھا في صالح مصر باستثناء الفترة 
    .%١٠٠مؤشر صافي معدل التبادل التجاري أقل من 

، حیث انخفض من )١٩٨٩- ١٩٨٠(خالل الفترة ) ١٥-(سلبي  نمووبلغ أعلى معدل 
، ویمكن ارجاع ذلك إلى أن ١٩٨٩عام % ٩٦ إلى ١٩٨١عام % ٢٢٠ و١٩٨٠عام % ٢١٤

تلك الفترة عانت فیھا مصر من االختالالت الھیكلیة تتمثل في اختالل التجارة الخارجیة واختالل 
بین االدخار واالستثمار واختالل في الموارد المحلیة وعجز الموازنة العامة للدولة، وزیادة 

طلب ضرورة اجراء اصالح اقتصادي، وقد بلغ متوسط تلك الفترة الدیون الخارجیة، مما ت
١٦٨.% 

فقد ارتفع المنحنى خالل الثالث سنوات األولى ثم عاود ) ٢٠٠٠-١٩٩٠(أما الفترة 
، )٢٫١٩- (الھبوط مرة اخرى ولكن بمیل أقل، فخالل ھذه الفترة انخفض معدل النمو السلبي إلى 

فترة طبقت مصر سیاسة االصالح االقتصادي باالتفاق ویمكن ارجاع ذلك إلى أنھ خالل تلك ال
مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مما ترتب علیھ عالج مشاكل االقتصاد القومي من خالل 
برنامج التثبیت االقتصادي وبرنامج التكییف الھیكلي، فترتب علیھا تخفیض میل المنحنى، ورغم 

  .ل من متوسط الفترة السابقة، وھو أق%١١١ذلك كان متوسط تلك الفترة 
فرغم تباطؤ المنحنى إلى أن میلھ موجب، فقد ارتفع ) ٢٠١٠-٢٠٠١(خالل الفترة 

 بمعدل نمو سنوي ،%١٤٠٫١إلى % ٩٥٫٧مؤشر صافي معدل التبادل التجاري تدریجیا من 
خالل الفترة، ویمكن ارجاع ذلك إلى استكمال مصر االصالح االقتصادي من ) ٦٫٢٨(موجب 
 وزیادة اھمیة القطاع الخاص في اإلنتاج وبرنامج الخصخصة، الھیكلي،برنامج التكییف خالل 

وھو اعلى من الفترة الثانیة % ١٢٠٫٥والعمل على تحسین بیئة األعمال، وقد بلغ متوسط الفترة 
  .وأقل من الفترة األولى
رغم زیادة مؤشر صافي معدل التبادل التجاري من ) ٢٠١٥-٢٠١١(خالل الفترة 

 إال أنھ عاود االنخفاض التدریجي خالل باقي ٢٠١٢عام % ١٥٢٫٥إلى ٢٠١١عام % ١٤٨٫٧
خالل الفترة مما یعكس ) ١٫٢ -( بمعدل نمو سلبي ٢٠١٥عام % ١٤٤سنوات الفترة لیصل إلى 

على أخالل الفترة وھو % ١٤٩ بمتوسط ،٢٠١١وجود انتكاسة في المؤشر بسبب ثورة ینایر 
  . من الفترة األولىأقللثة ومن الفترة الثانیة والثا
ارتفع مؤشر   رغم تباطؤ المنحنى إال أن میلھ موجي حیث)٢٠١٨-٢٠١٦(خالل الفترة 

ویمكن ) ٢٫٨(بمعدل نمو موجب % ١٥٢إلى% ١٤٦٫٤صافي معدل التبادل التجاري من 
ارجاع ذلك لسیاسة االصالح االقتصادي باالتفاق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي 

   %.١٤٩، والتي حققت نتائج ایجابیھ، وبلغ متوسط الفترة ٢٠١٦عام
مؤشر صافي معدل التبادل التجاري خالل الفترة یتضح مما سبق أنھ رغم تدھور 

، إال أنھا باستثناء بعض السنوات في صالح مصر، وسیاسات االصالح )٢٠١٨-١٩٨٠(
مع . ى وحولتھ إلى میل موجباالقتصادي لھا تأثیر إیجابي حیث بطأت من المیل السالب للمنحن
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 ویمكن. سالب حیث حولت المیل الموجب إلى میل ٢٠١١ ینایر ٢٥وجود تأثیر سلبي لثورة 
  :تفسیر ذلك كآالتي

  ) ١٩٨٩- ١٩٨٠(خالل الفترة 

  
  )٧(شكل رقم 

) Q_EX(ومؤشر كمیة الصادرات ) T1( التبادل التجاري صافيمؤشر شكل یوضح تطور 
  )٢٠١٨-١٩٨٠( خالل الفترة (Q_IMP)ومؤشر كمیة الواردات 

  ٢٠١٨-١٩٨٠ باالعتماد على بیانات البنك الدولي خالل الفترة  EVIEWS10مخرجات : المصدر
Available at    http://data.albankaldawli.org/indicator (Accessed on 
1/10/2020)) 

جي في یوجد انخفاض تدری) ١٩٨٩- ١٩٨٠(من الشكل السابق یتضح أنھ خالل الفترة 
 ، ویرجع ذلك ١٩٨٩عام % ٩٤٫٨ إلى ١٩٨٠عام % ٢١٤مؤشر معدل التبادل التجاري من 

إلى أنھ رغم زیادة مؤشر كمیة الواردات ومؤشر كمیة الصادرات إال أنھ دائما مؤشر كمیة 
الواردات أعلى من مؤشر كمیة  الصادرات ، وتلك الفجوة اثرت بالسلب على مؤشر معدل 

أن االقتصاد المصري یعاني من عدة اختالالت اقتصادیة یرجع ذلك إلى التبادل التجاري، و
داخلیة وخارجیة خالل تلك الفترة تتمثل في اختالل بین الصادرات والواردات تمثلت في عجز 
میزان الدفوعات ، واختالل بین االیرادات العامة والنفقات العامة تمثلت في عجز الموازنة 

 االدخار واالستثمار ، واختالل في فجوة الموارد المحلیة نتیجة العامة للدولة، واختالل بین
  .)١٩٩٥لطفي، . (الفجوة بین االنتاج واالستھالك

  )٢٠٠٠- ١٩٩٠(خالل الفترة 
 ٢١٤من الشكل السابق یتضح وجود ارتفاع تدریجي مؤشر معدل التبادل التجاري من 

لتبادل التجاري تدریجیا  معدل اانخفض مؤشر ثم ،١٩٩٢عام % ١٢٥  إلى١٩٨٩عام % ٩٤٫٨
  .١٩٩٩عام % ٩٦٫٩إلى 

ویرجع ذلك إلى أنھ رغم وجود انخفاض تدریجي في مؤشر كمیة الواردات ومؤشر 
إال أنھ دائما مؤشر كمیة الواردات أعلى من ) ١٩٩٢-١٩٩٠(كمیة الصادرات خالل الفترة 
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اب  على مؤشر مؤشر كمیة  الصادرات ، وترتب على ذلك انخفاض الفجوة  مما أثر باإلیج
فقد ارتفع تدریجیا مؤشر كمیة ) ١٩٩٩-١٩٩٣(أما خالل الفترة معدل التبادل التجاري، 

مؤشر كمیة الواردات أعلى من مؤشر كمیة  الواردات ومؤشر كمیة الصادرات  ولكن 
الصادرات، وترتب على ذلك زیادة الفجوة  بین مؤشر كمیة الصادرات ومؤشر كمیة الواردات 

  .یا على بانخفاض مؤشر معدل التبادل التجاري مما أثر سلب
  . (World bank, 1993) (Subramanian, Sept. 1997) (Khattab, 1999).  
 World Bank 1997)   (  ، (Omran, 2004). ) ١٩٩١مكرم اهللا، ) (١٩٩٤العنتري،   (

) ١٩٩٦العظیم،  عبد(  
  )٢٠١٠- ٢٠٠٠(خالل الفترة 

دة تدریجیة في مؤشر معدل التبادل التجاري حتى بلغ من الشكل السابق یتضح وجود زیا
، ویرجع ذلك إلى وجود زیادة تدریجیة في مؤشر كمیة الصادرات ووجود ٢٠١٠ عام% ١٤٠

 مالحظة أن منحنى كمیة الصادرات یعلو منحنى الواردات معزیادة تدریجیة في مؤشر كمیة 
 في ارتفاع تدریجي في مؤشر معدل  مما یعني وجود فجوة موجبة بینھما ساھمتالواردات،كمیة 

  . التبادل التجاري
وھي فترة االصالح ) ٢٠١٠- ١٩٩٠(ویعكس التحلیل السابق أنھ خالل الفترة 

االقتصادي ، أن االصالح االقتصادي ظھرت نتائجھ على كمیة الصادرات وكمیة الواردات، بعد 
لتي شملت برنامج التثبیت ا) ١٩٩٨-١٩٩١(انتھاء المرحلة األولى من االصالح خالل الفترة 

االقتصادي وبرنامج التكییف الھیكلي، حیث ركز البرنامج االول على تكمیش الطلب وركز 
البرنامج الثاني على زیادة العرض ،وتحقیق التوازن وإزالة التشوھات، مما ترتب علیھ تحسن 

وتحول الفجوة في مؤشر معدل التبادل التجاري ومؤشر كمیة الصادرات ومؤشر كمیة الواردات 
 ,World bank) .  السالب إلى فجوة موجبة بین مؤشر كمیة الصادرات ومؤشر كمیة الواردات

1993) )(Subramanian, Sept. 1997) (Khattab, 1999).   World Bank 1997)( 
 ،(Omran, 2004).)   ،١٩٩٦العظیم،  عبد) (١٩٩١مكرم اهللا، ) (١٩٩٤العنتري(.   

  )٠١٥٢- ٢٠١١(خالل الفترة 
 لم تظھر أثارھا على مؤشر معدل ٢٠١١ ینایر ٢٥یالحظ أن االثار السلبیة لثورة 

 ، حیث وجد انخفاض تدریجي في مؤشر معدل التبادل ٢٠١٢التبادل التجاري إال بعد عام 
، وھذه االثار  نتیجة لآلثار السیئة ٢٠١٥عام % ١٤٤ إلى ٢٠١٢عام % ١٥٢٫٥التجاري  من 

 ٢٠١١صادي على مؤشر كمیة الصادرات التي بدأت انخفاضھا من عام لسیاسة االصالح االقت
، مع مالحظة ٢٠١٥ حتى عام ٢٠١١وزیادة  مؤشر كمیة الواردات  من عام ٢٠١٥حتى عام 

أن مؤشر كمیة الواردات یعلو مؤشر كمیة الصادرات مما یعني  وجود فجوة سالبة تزایدت حتى 
  .دل التبادل التجاري، ترتب علیھا انخفاض في مؤشر مع٢٠١٥عام 

  )٢٠١٨- ٢٠١٦(خالل الفترة 
من الشكل السابق یتضح وجود ارتفاع تدریجي مؤشر معدل التبادل التجاري من 

، ویرجع ذلك إلى أنھ رغم وجود ٢٠١٨عام % ١٥٢٫٢٧١  إلى ٢٠١٦عام % ١٤٦٫٤٤١
تي سبقتھا انخفاض تدریجي في مؤشر كمیة الصادرات إال أن مستویتھا كانت أعلى من الفترة ال

ورغم أن مؤشر كمیة الواردات ارتفع تدریجیا وكان اعلى من الفترة التي سبقتھ، و كانت الفجوة 



 

 ١٢٧٠  
 

 
  

 
 

بینھا بالسالب ومتزایدة ، ولكن في مستوى الفترة التي سبقتھا، ویرجع ذلك إلى أن ھذه الفترة  
االقتصادي، شھدت تطبیق مصر لسیاسة االصالح االقتصادي، التي ھدفت إلى تحقیق االستقرار 

ومعالجة اختالالت االقتصاد الكلي من خالل تحریر نظام سعر الصرف، وتدابیر ضبط أوضاع 
وقد ساعدت ھذه التدابیر على حفز معدالت النمو، . المالیة العامة، وإصالحات قطاع الطاقة

ة وتراجع عجز الموازنة العامة للدولة، وخفض نسبة الدین إلى إجمالي الناتج المحلي، وإعاد
وساعدت إصالحات قطاع الطاقة على القضاء على النقص الحاد . تجدید االحتیاطیات األجنبیة

.   في إمدادات الكھرباء، وفي الوقت نفسھ على تحفیز االستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة
كما أجرت الحكومة إصالحات تشریعیة رئیسیة لتحسین مناخ األعمال، مما انعكس بصورة 

) ٢٠١٨سلیمان، ) (٢٠١٥البنك الدولي،  (. لى ترتیب تصنیفھا االئتماني السیاديإیجابیة ع
البنك ) (٢٠١٨سعودي، ) (٢٠١٨المومني، ) (٢٠١٦وزارة المالیة، ) (٢٠١٦وزارة المالیة، (

  IMF, 2019)) (٢٠٢٠الدولي، 
 ، حیث ارتفع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقیقي٢٠١٨واستمرت تلك النتائج بعد عام 

في السنوات الثالث % ٤٫٦ ، مقارنة بنسبة ٢٠١٩في السنة المالیة % ٥٫٦في مصر إلى 
في النصف األول من % ١٤في المتوسط مقابل % ٥٫٨السابقة، وانخفض معدل التضخم إلى 

، مدعوما بالتأثیر اإلیجابي لسنة األساس واحتواء معدل التضخم في أسعار ٢٠١٩السنة المالیة 
 ٢٠١٩من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالیة % ٨٫١جز الموازنة إلى األغذیة، وانخفض ع

في العام السابق، انخفضت نسبة الدین الحكومي إلى إجمالي الناتج المحلي بصورة % ٩٫٧مقابل 
، إال أنھا ال تزال مرتفعة بنسبة ) نقطة مئویة على مدى العامین الماضیین١٨بنسبة (حادة 
، وال تزال مدفوعات الفوائد الكبیرة تشكل عبئا ثقیال على ٢٠١٩المالیة في نھایة السنة % ٩٠٫٣

، وھي ٢٠٢٠ ملیار دوالر في نھایة فبرایر ٤٥٫٥الموازنة، استقرت االحتیاطیات األجنبیة عند 
 أشھر من الواردات السلعیة؛ وتمت زیادتھا على مدار السنوات الثالث األخیرة، بشكل ٨تغطي 

ت المغتربین والمھاجرین وإصدارات سندات بعمالت أجنبیة وشراء رئیسي من خالل تحویال
 ولكن الصادرات. األجانب لسندات وأذون الخزانة، إلى جانب االقتراض الخارجي

  .)٢٠٢٠البنك الدولي، . (واالستثمارات األجنبیة المباشرة لم تتعاف بعد


 
دراسة القیاسیة لمحددات معدل التبادل التجاري في جمھوریة مصر یھتم ھذا المبحث بال

، لكل من )٢٠١٨-١٩٨٠(العربیة، باالعتماد على سلسلة بیانات البنك الدولي خالل الفترة 
 :المتغیرات االقتصادیة األتیة

  تعریفھ رمز المتغیر  م
1 YEAR السنة 
2 T1  ١٠٠ =   ٢٠٠٠ (مؤشر صافي معدل التبادل التجاري بالمقایضة( 
3 Q_IMP  ١٠٠ = ٢٠٠٠(مؤشر حجم الواردات(  
4 Q_EX  ١٠٠ = ٢٠٠٠(مؤشر حجم الصادرات( 
5 EX1  عملة محلیة مقابل الدوالر األمریكي، متوسط الفترة(سعر صرف رسمي(  
6 GDP1 سنویًا(% اتج المحلي نمو إجمالي الن(  
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  تعریفھ رمز المتغیر  م
7 CPI  ١٠٠ = ٢٠١٠(األسعار القیاسیة للسلع االستھالكیة(  
8 INT1  سعر الفائدة على الودائع(%)  
9 INV1  من إجمالي الناتج المحلي(% إجمالي تكوین رأس المال(  
10 INF1  سنویا(% التضخم، معامل تكمیش إجمالي الناتج المحلي(  
11  POP جماليتعداد السكان، اإل  
12 DT6   من إجمالي الدخل القومي(% أرصدة الدین الخارجي(  
13  S1  من إجمالي الناتج المحلي(% إجمالي االدخار(  
14 CPI  ١٠٠ = ٢٠١٠(األسعار القیاسیة للسلع االستھالكیة(  

 لوجود عالقات ارتباط قویة بین المتغیرات، كانت ھناك استحالة الوصول إلى نظرًا
 Stepwise Multiple Regressionخدام طریقة  االنحدار المتعدد التدریجي نتائج، وباست

، كانت نتائج النموذج غیر معنویة، ونظرا ألن الدراسة انتھت أن معظم SPSSباستخدام برنامج 
محددات معدل التبادل التجاري توثر علیة نتیجة تأثیرھا على كمیة الصادرات والواردات، لذلك 

مؤشر صافي معدل التبادل التجاري  بین OLSالمتعدد باستخدام طریقة تم إیجاد االنحدار 
و %) ١٠٠=م٢٠٠٠(كمتغیر تابع و مؤشر حجم الصادرات) ١٠٠ =   ٢٠٠٠ (بالمقایضة 

كمتغیرات مستقلة ولكن لم یتم قبول النموذج نظرا %) ١٠٠=م٢٠٠٠(مؤشر حجم الصادرات
 واختباراتھ، VARبعد االنتھاء من نموذج  ، وVARلذلك تم اللجوء إلى نماذج لعدم معنویتھ، 

و مؤشر حجم %) ١٠٠=م٢٠٠٠(مؤشر حجم الصادراتتم إیجاد العالقة بین 
واھم المتغیرات المستقلة التي تؤثر على كل منھا من المتغیرات %) ١٠٠=م٢٠٠٠(الصادرات

  . المذكورة بالجدول السابق 
  :VAR القیاسي النموذج: أوًال 

اختبار جذر الوحدة  
ار    تم ى اختب م     KPSS االعتماد عل ات الجدول رق یتضح استقرار كل من     ) ١( ومن بیان

T1, Q_EX, Q_IMP ١ بمستوى معنویة المستوى، عند%  
فترة اإلبطاء المثلى 

م   دول رق ات الج ن بیان ار    ) ٢(وم ق معی دة وف رة واح ى فت اء المثل رة اإلبط ضح أن فت یت
Schwarz information criterion  

جھ االنحدار الذاتيتقدیر نموذج مت     Vector Autoregressive Model  
ذي   VARعلى نماذج  ) ٣(یحتوي جدول رقم     وذج األول ال  وسوف یتم التركیز على النم

  :یرتبط بفروض الدراسة، والنموذج المقدر
T1=-0.674664+0.195997 Q_EX (-1) -0.145449 Q_IMP (-1) +0.970044 
T1(-1) 

عنوي بمستوى معنویة یقترب من الصفر، وجمیع المتغیرات ویالحظ أن النموذج ككل م
من التغیر في التغیر في % ٩٥٫٥التفسیریة معنویة بمستوى معنویة یقترب من الصفر، كما أن 



 

 ١٢٧٢  
 

 
  

 
 

من التغیر في المتغیر التابع % ٤٫٥المتغیر التابع یرجع إلى المتغیرات المستقلة في المتجھ، و
سبان، وبإجراء االختبارات التشخیصیة یتضح أن الواقي یرجع إلى عوامل أخرى لم تؤخذ في الح

ال تعاني من مشاكل القیاس، كاالرتباط الذاتي وعدم ثبات التباین كما أن البواقي تتبع التوزیع 
  .الطبیعي

اختبار استقراریھ النموذج  
  )٨(شكل رقم 

  اختبار جذر الوحدة للنموذج

-١٩٨٠ت البنك الدولي خالل الفترة  على بیاناباالعتماد EVIEWS10مخرجات : المصدر  
٢٠١٨  

Available at    http://data.albankaldawli.org/indicator (Accessed on 
1/10/2020)) 

، یتضح أن جمیع الجذور أقل من )٨(من خالل استعراض دائرة الوحدة في الشكل رقم 
، ویؤكد تلك مستقر VAR (1) االنحدار الذاتيالواحد وتقع داخل الدائرة، وعلیھ یعتبر متجھ 

الذي یوضح أن جمیع الجذور أقل من الواحد، أي تقع داخل الدائرة ) ٤(النتیجة الجدول رقم 
 األحادیة

 االنحدار الذاتيالدراسة الدینامیكیة لنموذج متجھ  
   : اختبار السببیة٥/١

 VARیتم تحدید اتجاه التأثیر من خالل العالقات السببیة وذلك باستخدام اختبار 
Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests  نموذج االنحدار الذاتيل VAR 

 = ٢٠٠٠(یتضح أن المتغیر المستقل مؤشر حجم الصادرات ) ٥(فمن جدول رقم 
١٠٠(Q_EX  منفرد یسبب )المتغیر التابع مؤشر صافي معدل التبادل التجاري ) یؤثر على

 المتغیر المستقل مؤشر ، وα %0.03= معنویة  بمستوى(T1)) ١٠٠ =   ٢٠٠٠ (بالمقایضة 
المتغیر التابع مؤشر ) یؤثر على( منفرد یسبب Q_IMP) ١٠٠ = ٢٠٠٠(حجم الواردات 

 %0.32= بمستوى معنویة (T1)) ١٠٠ =   ٢٠٠٠ (صافي معدل التبادل التجاري بالمقایضة 
α مؤشر صافي معدل تابع المتغیر ال) تؤثر على( ، كما أن المتغیرات المستقلة مجتمعة تسبب



 

 ١٢٧٣  
 

––  

 
 

، ویؤكد ذلك α %0.13= بمستوى معنویة (T1)) ١٠٠ =   ٢٠٠٠ (التبادل التجاري بالمقایضة 
  .صحة تمثیل النموذج 

  Impulse Response Function تحلیل دوال األثر واالستجابة ٥/٢

  )٩(شكل رقم 
  T1تحلیل أثر الصدمات على المتغیر 

  
رة         باالع EVIEWS10مخرجات  : المصدر  دولي خالل الفت ك ال ات البن ى بیان اد عل -١٩٨٠تم

٢٠١٨  
Available at    http://data.albankaldawli.org/indicator (Accessed on 
1/10/2020)) 

  %):١٠٠ =   ٢٠٠٠ (مؤشر صافي معدل التبادل التجاري بالمقایضة أثر الصدمة في 
ي        اري واحد ف ا معی ادل     مإن حدوث صدمة إیجابیة بدرجة انحراف دل التب ؤشر صافي مع

ضة   اري بالمقای ر     T1%) ١٠٠ =   ٢٠٠٠ (التج س المتغی ع نف سن وض ى تح ؤدي إل وف ت  ، س
  . خالل نفس الفترة ثم یتالشى تأثیر الصدمة تدریجیا حتى ینعدم في الفترة العاشرة

  %) ١٠٠=٢٠٠٠(أثر الصدمة في مؤشر حجم الصادرات 
الصادرات  مؤشر حجم واحد فياري إن حدوث صدمة إیجابیة بدرجة انحرافا معی

١٠٠=٢٠٠٠ (% Q_EX مؤشر صافي ،  سوف یؤدي إلى تحسن ایجابي في المتغیر التابع
 یبدأ من السنھ التالیة، ویزداد تأثیر T1%) ١٠٠ =   ٢٠٠٠ (معدل التبادل التجاري بالمقایضة 



 

 ١٢٧٤  
 

 
  

 
 

 لیقترب من الصفر عند الصدمة حتى یبلغ أقصاه في الفترة الخامسة ثم یبدأ تأثیرھا في االنخفاض
 .الفترة السادسة عشر

  %)١٠٠=٢٠٠٠(أثر الصدمة في مؤشر حجم الواردات 
إن حدوث صدمة موجبة بدرجة انحرافا معیاري واحد في مؤشر حجم الواردات 

)١٠٠=٢٠٠٠ (% Q_IMP مؤشر صافي ،  سوف یؤدي إلى تأثیر سلبي في المتغیر التابع
 یبدأ من السنھ التالیة، ویزداد تأثیر T1%) ١٠٠ =   ٢٠٠٠ (معدل التبادل التجاري بالمقایضة 

الصدمة السالب حتى یبلغ أقصاه في الفترة الخامسة ثم یبدأ تأثیرھا السلبي في االنخفاض لیصل 
 .إلى الصفر عند الفترة الثانیة عشر

  )١٠(شكل رقم 
  Q_EXتحلیل أثر الصدمات على المتغیر 

صدر  رة         EVIEWS10مخرجات  : الم دولي خالل الفت ك ال ات البن ى بیان اد عل -١٩٨٠ باالعتم
٢٠١٨  

Available at    http://data.albankaldawli.org/indicator (Accessed on 
1/10/2020)) 

  %):١٠٠ =   ٢٠٠٠ (مؤشر صافي معدل التبادل التجاري بالمقایضة أثر الصدمة في 
مؤشر صافي معدل التبادل د في إن حدوث صدمة إیجابیة بدرجة انحرافا معیاري واح

 ،  سوف یؤدي إلى تأثیر سلبي في المتغیر مؤشر T1%) ١٠٠ =   ٢٠٠٠ (التجاري بالمقایضة 
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یزاد في السنة األولى والثانیة ، ثم ینخفض األثر لیصل إلى %) ١٠٠=٢٠٠٠(حجم الصادرات 
  .الصفر عند الفترة الحادیة عشر

  %) ١٠٠=٢٠٠٠(أثر الصدمة في مؤشر حجم الصادرات 
الصادرات أن حدوث صدمة إیجابیة بدرجة انحرافا معیاري واحد في مؤشر حجم 

١٠٠=٢٠٠٠ (% Q_EX،سوف یؤدي إلى تحسن ایجابي في المتغیر نفسھ في السنة األولى  ،  
من تأثیرھا حتى السنة السابعة ، ثم تنخفض ببطيء حتى تتالشى خالل % ٥٠ثم تنخفض لتفقد 

  .السنة المائة
  %)١٠٠=٢٠٠٠(صدمة في مؤشر حجم الواردات أثر ال

أن حدوث صدمة موجبة بدرجة انحرافا معیاري واحد في مؤشر حجم الواردات 
)١٠٠=٢٠٠٠ (% Q_IMP  سوف یؤدي إلى تأثیر ایجابي في مؤشر حجم الصادرات  ،

١٠٠=٢٠٠٠ (% Q_EX یبدأ من السنھ التالیة، ویزداد تأثیر الصدمة حتى السنة الخامسة ثم  ،
  .تنخفض ببطيء حتى تتالشى خالل السنة المائة

  
  )١١(شكل رقم 

  Q_IMPتحلیل أثر الصدمات على المتغیر 
رة        EVIEWS10مخرجات : المصدر . دولي خالل الفت ك ال ات البن ى بیان -١٩٨٠ باالعتماد عل

٢٠١٨  
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Available at    http://data.albankaldawli.org/indicator (Accessed on 
1/10/2020)) 

  %):١٠٠ =   ٢٠٠٠ (مؤشر صافي معدل التبادل التجاري بالمقایضة أثر الصدمة في 
مؤشر صافي معدل التبادل إن حدوث صدمة إیجابیة بدرجة انحرافا معیاري واحد في 

، سوف یؤدي إلى تأثیر سلبي في المتغیر مؤشر T1%) ١٠٠ =   ٢٠٠٠ (التجاري بالمقایضة 
 ثم ینخفض األثر والثانیة، یبدأ في السنة األولى Q_IMP%) ١٠٠=٢٠٠٠(الواردات حجم 

  .لیتالشى في السنة الثالثة
  %) ١٠٠=٢٠٠٠(أثر الصدمة في مؤشر حجم الصادرات 

الصادرات أن حدوث صدمة إیجابیة بدرجة انحرافا معیاري واحد في مؤشر حجم 
١٠٠=٢٠٠٠ (% Q_EX سوف یؤدي إلى تحسن ایجابي في المتغیر في مؤشر حجم  ،

یبدأ في السنة األولى ویتزاید لبلغ اقصاه في السنة   ،Q_IMP %) ١٠٠=٢٠٠٠اردات  الو
  .التاسعة ،ثم ینخفض تدریجیا لیقترب من التالشي في السنة المائة

  %)١٠٠=٢٠٠٠(أثر الصدمة في مؤشر حجم الواردات 
أن حدوث صدمة موجبة بدرجة انحرافا معیاري واحد في مؤشر حجم الواردات 

)١٠٠=٢٠٠٠ (%Q_IMPالسنة من نفسھ، یبدأ یؤدي إلى تأثیر ایجابي في المتغیر ، سوف 
  . ثم یتناقص التأثیر لیقترب من التالشي في السنة العاشرة،األولى

  : تحلیل تجزئة التباین٥/٣
 یؤدي الى تغییر  Q_EXیتضح  أن حدوث صدمة في المتغیر ) ٦(من الجدول رقم 

 في السنة األولى، Q_IMPیوجد تأثیر على  وال T1في % ٩ وQ_EXفي % ٩١بنسبة 
% ٥ وT1في % ٩ وQ_EXفي % ٨٢ویستمر تأثیر الصدمة فتكون مسئولة عن التغیر بنسبة 

 ینخفض بعد السنة الرابعة حتى Q_EX في السنة الرابعة، ویالحظ أن التأثیر على Q_IMPفي 
نة العشرون، أما التأثیر في الس% ٨٧ثم یزید تدریجیا لیصل إلى % ٧٦السن السابعة لیصل إلى 

ثم % ١٠ یستمر في الزیادة بعد السنة الرابعة حتى السنة التاسعة لیصل إلى Q_IMPعلى 
 ینخفض بعد السنة T1في السنة العشرون، أما  التأثیر على % ٧ینخفض  تدریجیا لیصل إلى 

  .في السنة العشرون% ٦الرابعة تدریجیا حتى یصل إلى 
 الى تغییر یؤدي Q_IMP حدوث صدمة في المتغیر  أنیتضح) ٧(من الجدول رقم و

ویستمر  في السنة األولى، Q_IMPفي % ١٢ وT1 في% ١٤ وQ_IMPفي % 74بنسبة 
في % ٤٢ وT1في % ٦ Q_EXفي % ٥٢تأثیر الصدمة فتكون مسئولة عن التغیر بنسبة 

Q_IMP في السنة الرابعة، ویالحظ أن التأثیر على Q_IMPل إلى  ینخفض تدریجا حتى یص
الرابعة  یستمر في الزیادة تدریجیا بعد السنة Q_EX التأثیر على العشرون، أمافي السنة % ١٢

 ینخفض بعد السنة الرابعة تدریجیا T1 على أما التأثیرفي السنة العشرون، % ٨٦ إلى لیصل
  .في السنة العشرون% ١٫٨حتى یصل إلى 

 یؤدي الى تغییر بنسبة  T1ر یتضح  أن حدوث صدمة في المتغی) ٨(ومن الجدول رقم 
 في السنة األولى، أما في السنة الثانیة  Q_EX وQ_IMP وال یوجد تأثیر في  T1في  % 100

، %٩٣ إلى T1 وینخفض التأثیر على  Q_EXعلى % ٤ وQ_IMPعلى % ٣تؤدي إلى تأثیر 
 T1في % ٧٥ و Q_IMP في % ٩ویستمر تأثیر الصدمة فتكون مسئولة عن التغیر بنسبة 
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 یزید حتى السنة Q_IMP في السنة الرابعة، ویالحظ أن التأثیر على Q_EXفي % ١٦و
في السنة العشرون، أما % ١٢في السنة الثامنة، ثم ینخفض لیصل إلى % ١٣الثامنة یصل إلى 

في السنة % ٣٧ یستمر في الزیادة تدریجیا بعد السنة الرابعة  لیصل إلى Q_EX التأثیر على 
في % ٥١ ینخفض بعد السنة الرابعة تدریجیا حتى یصل إلى T1تأثیر على العشرون، أما  ال

  .السنة العشرون
 اختبار جوھانسونJohansenالمشترك للتكامل   

  لنتائج اختبار جوھانسون  EVIEWSلمخرجات برنامج ) ٩(من الجدول رقم 
 ترك بینمش   یتضح رفض فرض العدم وقبول الفرض البدیل بوجود تكامل النموذجلمتغیرات 

 حجم الصادرات ومؤشر )T1(كل من مؤشر صافي معدل التبادل التجاري بالمقایضة 
)Q_EX (حجم الواردات ومؤشر )Q_IMP(،كما یوجد متجھین للتكامل المشترك .  

 نموذج متجھ تصحیح الخطأVECM  
 معامالت نموذج تصحیح الخطأ لنموذج األول لتقدیر) ١٠(من بیانات الجدول رقم 

  یتضح أن 
  نموذج تصحیح الخطأ

 
  C(1)معامل تصحیح الخطأ بین النموذج قصیر األجل والنموذج طویل األجل ھو 

 وھو ما ٠٫٠٠٠١وھي قیمة سالبة وجوھریة بمستوى معنویھ ) ٠٫٠٥٩٥٢٤-(ویالحظ أن قیمتھ 
استخدام نموذج تصحیح الخطأ لتحدید اتجاه یتفق مع النظریة االحصائیة، وھو ما یعني أمكانیة 

لعالقة السببیة، كما یحدد  تقدیر سرعة تكیف أي اختالالت في األجل القصیر للوصول إلى ا
 ، %٥٫٩٥٢٤التوازن في األجل الطویل بین تلك المتغیرات، وتمثل سرعة تكییف االختالالت  

 سنة، وبذلك فالنموذج قصیر األجل یتجھ للتوازن في المدى الطویل ١٦٫٧تتم خالل فترة 
فمفردات ھ لتعدیل أو تصحیح ھذا الخطأ أو جزء منھ في المدى الطویل، وبمعنى أخر یتج

تصحیح الخطأ تنشأ لكي تأخذ في الحساب االنحراف في األجل القصیر عن العالقة التوازنیة 
  . طویلة المدى الناتجة من التكامل المشترك

 تقییم النموذجVAR النظریة االقتصادیةوفق   
 وھي قیمة موجبة وھي تعني أن ٠٫١٩٥٩٩٧= Q_EX (-1)قیمة معامل انحدار   . د

تؤدي إلى زیادة مؤشر % ١زیادة مؤشر كمیة الصادرات في السنة السابقة بمقدار 
الحالیة في السنة ) T1) (١٠٠ =   ٢٠٠٠ (صافي معدل التبادل التجاري بالمقایضة 

 ویتفق ذلك مع النظریة االقتصادیة، فھي انعكاس لزیادة الطلب% ٠٫١٩٥٩٩٧ بمقدار
  .على الصادرات، یترتب علیھا زیادة اسعار الصادرات
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وھي قیمة سالبة وھي تعني أن  ٠٫١٤٥٤٤٩- =Q_IMP (-1)قیمة معامل انحدار   . ذ
تؤدي إلى انخفاض مؤشر % ١ السنة السابقة بمقدار الواردات فيزیادة مؤشر كمیة 

لحالیة افي السنة ) T1) (١٠٠ =   ٢٠٠٠ (صافي معدل التبادل التجاري بالمقایضة 
 ویتفق ذلك مع النظریة االقتصادیة، فھي انعكاس لزیادة  %٠٫١٤٥٤٤٩- بمقدار

انخفاض مؤشر صافي معدل الطلب على الواردات تؤدي إلى زیادة أسعارھا وبالتالي 
  .بالمقایضةالتبادل التجاري 

 قیمة موجبة وھي تعني أن زیادة  وھي٠٫٩٧٠٠٤٤ =T1 (-1)قیمة معامل انحدار   . ر
 في السنة )T1) (١٠٠ =   ٢٠٠٠ (عدل التبادل التجاري بالمقایضة مؤشر صافي م
تؤدي إلى زیادة مؤشر صافي معدل التبادل التجاري بالمقایضة % ١السابقة بمقدار 

) ١٠٠ =   ٢٠٠٠) (T1 ( وال یتعارض ذلك  %٠٫٩٧٠٠٤٤الحالیة بمقدارفي السنة 
  .االقتصادیةمع النظریة 

  یة الصادرات وكمیة الوارداتالعوامل المؤثرة على كم: ثانیا
   اختبار جذر الوحدة  - ج

 ,EX1, GDP1 ،CPI, INT1یتضح أن جمیع المتغیرات ) ١١(من الجدول رقم 
INV1, POP, DT6, S1 ،INF1 , مستقرة عند المستوى باستخدام اختبارKPSS بمستوى 

  %.١معنویة 
   نموذج العوامل المؤثرة على كمیة الصادرات  - ح

  ضح أن نموذج العوامل المؤثرة على الصادرات ھویت) ١٢(من الجدول رقم 

  
من التغیر في المتغیر التابع مؤشر % ٨١وھو یعني أن % 89.1938=معامل التحدید 

 إلى التغیر في المتغیرات المستقلة ترجع Q_EXكمیة الصادرات المتغیرات المستقلة 
  .من التغیرات ترجع إلى عوامل أخرى لم تؤخذ في الحسبان% ١٠٫٨٠٦٢و

ویالحظ أن النموذج ككل معنوي بمستوى معنویة یقترب من الصفر، كما أن جمیع المتغیرات 
  %.٥المستقلة كل منھا على حدة معنوي بمستوى معنویة أقل من 

-Breuschكما أن النموذج ال یعاني من مشكلة االرتباط الذاتي باستخدام اختبار 
Godfrey Serial Correlation LM Test ،واقي ثابت باستخدام اختبار  البوتباین

Heteroskedasticity Test: White اختبار الطبیعي باستخدام، كما أن البواقي تتبع التوزیع 
HISTOGRAM-NORMALITY TEST، وجمیع االختبارات السابقة بمستوى معنویة 

٥.%  
  تقییم النموذج وفق النظریة االقتصادیة  - خ
ة موجبة وھي تعني أن زیادة حجم  وھي قیمPOP=0.00000594قیمة معامل انحدار   . ز

 بمقدار Q_EX نسمة واحدة یؤدي إلى زیادة مؤشر كمیة الصادرات السكان بمقدار
 ملیون نسمة واحدة یؤدي إلى السكان بمقدارزیادة حجم وبمعنى أخر  % ٠٫٠٠٠٠٠٥٩٤

 %.٥٫٩٤ بمقدار Q_EXزیادة مؤشر كمیة الصادرات 
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یمة موجبة وھي تعني أن زیادة إجمالي  وھي قINV1=4.244167قیمة معامل انحدار   . س
 إلى زیادة مؤشر كمیة یؤدي% ١بمقدار ) من إجمالي الناتج المحلي(% تكوین رأس المال 

 %. ٤٫٢٤٤١٦٧بمقدار  Q_EXالصادرات 
 وھي قیمة سالبة وھي تعني أن زیادة سعر INT1=-12.09547قیمة معامل انحدار   . ش

 Q_EX مؤشر كمیة الصادرات نقصإلى  یؤدي% ١بمقدار (%) الفائدة على الودائع 
 %.١٢٫٠٩٥٧٤بمقدار 

 وھي قیمة موجبة وھي تعني أن زیادة أرصدة DT6=1.107672قیمة معامل انحدار   . ص
 إلى زیادة مؤشر كمیة یؤدي% ١بمقدار ) من إجمالي الدخل القومي(% الدین الخارجي 

ي یزید الطلب  زیادة الدین الخارجوذلك ألن،  %١٫١٠٧٦٧٢بمقدار  Q_EXالصادرات 
 .الصادراتعلى العمالت االجنبیة لسداد الدین مما یؤدي لالتجاه لزیادة كمیة 

 وھي قیمة موجبة وھي تعني أن زیادة إجمالي S1=1.637582قیمة معامل انحدار   . ض
 إلى زیادة مؤشر كمیة یؤدي% ١بمقدار ) من إجمالي الناتج المحلي(% االدخار 

 زیادة االدخار یزید الطلب یوفر وذلك ألن، % ١٫٦٣٧٥٨٢بمقدار  Q_EXالصادرات 
وجمیع ما . رأس المال الالزم لتمویل الصادرات، ویخفض سعر الفائدة على االقتراض

 .سبق یتفق مع النظریة االقتصادیة
   نموذج العوامل المؤثرة على الواردات  - د

   أن نموذج العوامل المؤثرة على الواردات ھویتضح) ١٣(من بیانات الجدول رقم 

  
من التغیر في المتغیر التابع % ٨٩٫٦٤٧٨وھو یعني أن % 89.6478=معامل التحدید 

 إلى التغیر في المتغیرات المستقلة ترجع Q_IMPمؤشر كمیة الواردات المتغیرات المستقلة 
  .من التغیرات ترجع إلى عوامل أخرى لم تؤخذ في الحسبان% ١٠٫٣٥٢٢و

عنویة یقترب من الصفر، كما أن جمیع ویالحظ أن النموذج ككل معنوي بمستوى م
  %.٢المتغیرات المستقلة كل منھا على حدة معنوي بمستوى معنویة أقل من 

-Breuschكما أن النموذج ال یعاني من مشكلة االرتباط الذاتي باستخدام اختبار 
Godfrey Serial Correlation LM Test ،البواقي ثابت باستخدام اختبار وتباین 

Heteroskedasticity Test: White اختبار الطبیعي باستخدام، كما أن البواقي تتبع التوزیع 
Histogram-Normality Test، ٥ وجمیع االختبارات السابقة بمستوى معنویة.%  

   النموذج وفق النظریة االقتصادیة تقییم- ٥ 
 وھي قیمة سالبة وھي تعني أن انخفاض سعر EX1=-16.62931قیمة معامل انحدار   . ط

أي زیادة سعر صرف ) عملة محلیة مقابل الدوالر األمریكي واحد(رف الرسمي الص
 بمقدار Q_IMP یؤدي إلى نقص مؤشر كمیة الواردات جنیھ واحد الدوالر بمقدار

 وذلك الن انخفاض سعر صرف الجنیھ یؤدي إلى ارتفاع اسعار ،%١٦٫٦٢٩٣١
 .المحليالواردات في السوق 
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 زیادة نمو وھي قیمة سالبة وھي تعني أن GDP1=-5.80875قیمة معامل انحدار   . ظ
یؤدي إلى نقص مؤشر كمیة الواردات % ١بمقدار ) سنویًا(% إجمالي الناتج المحلي 

Q_IMP فزیادة معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي یعني زیادة % ٥٫٨٠٨٧٥ بمقدار
 االنتاج وخفض الواردات

 زیادة األسعارھي تعني أن  وھي قیمة موجبة وCPI=2.133461قیمة معامل انحدار   . ع
یؤدي إلى زیادة مؤشر كمیة % ١بمقدار ) ١٠٠ = ٢٠١٠(القیاسیة للسلع االستھالكیة 

األسعار القیاسیة للسلع االستھالكیة فزیادة % ٢٫١٣٣٤٦١ بمقدار Q_IMPالواردات 
 زیادة اسعار السوق المحلي عن اسعار تؤدي إلىفي السوق المصري ) ١٠٠ = ٢٠١٠(

 .لمي وبالتالي زیادة حجم الوارداتالسوق العا
 زیادة سعر وھي قیمة سالبة وھي تعني أن INT=-6.270593قیمة معامل انحدار   . غ

 Q_IMPیؤدي إلى نقص مؤشر كمیة الواردات % ١بمقدار (%) الفائدة على الودائع 
 یعني انخفاض (%) الفائدة على الودائع زیادة سعرفزیادة % ٦٫٢٧٠٥٩٣بمقدار 

 .یادة الودائع وبالتالي خفض الوارداتاالستھالك لز
 زیادة إجمالي وھي قیمة موجبة وھي تعني أن INV1=7.42682قیمة معامل انحدار   . ف

یؤدي إلى زیادة مؤشر % ١بمقدار  )من إجمالي الناتج المحلي(% تكوین رأس المال 
 تكوین رأس المال زیادة إجماليفزیادة % ٧٫٤٢٦٨٦٢ بمقدار Q_IMPكمیة الواردات 

 . السلع الرأسمالیةعلى وارداتیؤدي إلى زیادة الطلب )  من إجمالي الناتج المحلي(%
  . وجمیع ما سبق یتفق مع النظریة االقتصادیة

 
النتائج: 

 ٢٠١٨-١٩٨٠(مؤشر صافي معدل التبادل التجاري خالل الفترة رغم تدھور (
 وباستثناء بعض السنوات فأنھ في صالح مصر

 سیاسات االصالح االقتصادي لھا تأثیر إیجابي حیث بطأت من المیل السالب للمنحنى 
 حیث حولت المیل ٢٠١١ ینایر ٢٥مع وجود تأثیر سلبي لثورة . وحولتھ إلى میل موجب
 .الموجب إلى میل سالب

 مؤشر صافي معدل التبادل التجاري في جمھوریة مصر أھم المتغیرات التي تؤثر في
 .ر المتغیر نفسھ ھي مؤشر حجم كمیة الصادرات ومؤشر حجم كمیة الوارداتالعربیة غی

 أفضل نموذج للتعبیر عن أھم العوامل التي تؤثر في مؤشر صافي معدل التبادل
 التجاري في جمھوریة مصر العربیة ھو 

T1=-0.674664+0.195997 Q_EX (-1) -0.145449 Q_IMP (-1) 
+0.970044 T1(-1) 

، وھو %٩١٫٥االختبارات االحصائیة واالقتصادیة، بمعامل تحدید حیث اجتاز جمیع 
  نموذج مستقر

 جرانج جمیع المتغیرات المستقلة في النموذج تسبب المتغیر التابع وفق اختبار سببیة
VAR Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests 
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 تتالشى نفسھتغیر مؤشر صافي معدل التبادل التجاري بالمقایضة على المالصدمة في 
  سنوات١٠تدریجیا حتى تنعدم خالل 

على مؤشر صافي معدل التبادل التجاري الصدمة في مؤشر حجم الصادرات 
  سنة١٦ تدریجیا حتى تستقر خالل بالمقایضة تتالشى

 مؤشر صافي معدل التبادل التجاري الصدمة في مؤشر حجم الواردات على
  سنة١٢ خالل  تتالشى تدریجیا حتى تنعدمبالمقایضة

الصدمة في اي متغیر تؤثر على باقي المتغیرات وتستقر في المدى الطویل. 
 كل من مؤشر صافي معدل التبادل مشترك بینوفق اختبار جوھانسون یوجد تكامل 

 حجم الواردات مؤشر و) Q_EX( و مؤشر حجم الصادرات )T1(التجاري بالمقایضة 
)Q_IMP (مشترك، كما یوجد متجھین للتكامل ال. 

 نموذج متجھ تصحیح الخطأ ھو 

  
فالنموذج قصیر األجل یتجھ للتوازن في المدى الطویل وبمعنى أخر یتجھ لتعدیل أو 

  %٥٫٩٥٢٤ وتمثل سرعة تكییف االختالالت تصحیح ھذا الخطأ أو جزء منھ في المدى الطویل
السكان، في حجم من التغیرات في مؤشر كمیة الصادرات ترجع إلى التغیر% ٨٩ 

، وسعر الفائدة على )كنسبة مئویة من الناتج المحلي اإلجمالي(واجمالي التكوین الرأسمالي 
، واجمالي )كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي(رصدة الدین الخارجي أ، و(%)الودائع 
شر وبالتالي تؤثر تأثیر غیر مباشر على مؤ). كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي(االدخار 

  صافي معدل التبادل التجاري
إجمالي ، ونمو)عملة محلیة مقابل الدوالر األمریكي(سعر صرف رسمي % ٨٩٫٦٥ 

 وسعر، )١٠٠ = ٢٠١٠( القیاسیة للسلع االستھالكیة واألسعار، )سنویًا(% الناتج المحلي 
  ).من إجمالي الناتج المحلي(%  تكوین رأس المال وإجمالي، (%)الفائدة على الودائع 

  .وبالتالي تؤثر تأثیر غیر مباشر على مؤشر صافي معدل التبادل التجاري
التوصیات: 

 صافي معدل التبادل التجاري بھیكل تأثر مؤشر دراسة خاصة عن اجراءضرورة 
  .الصادرات وھیكل الواردات، ومرونة أھم العناصر لكل منھا
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  العربیةالمراجع 
 . المعارفالقاھرة، منشأة :مصر.   نظریة التجارة الدولیة).١٩٦٨. (الببالوي، حازم - 1
ة التجارة       ). ٢٠١٤. (البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة    - 2 ة منطق ر اتفاقی ة ألث ة تقییمی دراس

ة المتحدة             ارات العربی سطین واإلم ین فل ادل التجاري ب ى التب رى عل ة الكب الحرة العربی
ة  تخدام منھجی ة الو. Sussex Frameworkباس دة األمریكی ات المتح ورك، : الی نیوی

 .٢٥البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة، ص
دولي - 3 ك ال الم ).  ١٩٧٩. (البن ي الع ة ف ن التنمی ر ع ة . تقری دة األمریكی ات المتح : الوالی

 .واشنطن، البنك الدولي
ار دوالر      ). ٢٠١٥. (البنك الدولي  - 4 ى جمھور وثیقة برنامج لقرض مقترح بمبلغ ملی ة إل  ی

ة  صــر العربی ة . م دة األمریكی ات المتح ر   : الوالی دولي، تقری ك ال نطن، البن م،واش  رق
EG-10097، نوفمبر٢٣ . 

د - 5 د عاب ابري، محم ة). ١٩٩٨. (الج رب والعولم ان.  الع ز: لبن روت، مرك ات بی  دراس
 .العربیةالوحدة 

الي،   - 6 ا الجب د الفت زان التجاري   ). ٢٠١٥(. حعب ھ المصري والمی رام،  . الجنی دة األھ جری
 . أكتوبر١٥القاھرة، : جمھوریة مصر العربیة

ة واالحصاء    - 7 ة العام زي للتعبئ از المرك ة ).٢٠١٥(. الجھ صاءات التجارة الخارجی :  إح
ة      ة العام زي للتعبئ از المرك ة بالجھ ارة الخارجی صاءات التج ي إح ل ف ة العم منھجی

صاء ة  . واإلح صر العربی ة م از  : جمھوری اھرة، الجھ ة   الق ة العام زي للتعبئ المرك
 .واالحصاء

ال   ). ٢٠١٠. (الخضر، علي إبراھیم   - 8 ة إدارة األعم وریا .الدولی سة   :  س شق، دار مؤس دم
 رسالن للطباعة والنشر والتوزیع

د  - 9 سن أحم ضیري، مح ة). ٢٠٠١. (الخ ةالعولم ة  .  االجتیاحی صر العربی ة م : جمھوری
 القاھرة، مجموعة النیل العربیة

د،   الدن - 10 وزي محم وري، ف روناص ة    ). ٢٠١٣. (وآخ ة الكلی ارة البینی ددات التج مح
رى          ة الكب وث      : مصر . والزراعیة بمنطقة التجارة الحرة العربی ة البح شیخ، مجل ر ال كف

 دیسمبر- الرابع، العدد٩٣مجلد-الزراعیة بجامعة كفر الشیخ
ة والخار   ). ٢٠١٢. (المحسن الزیني، عبد  - 11 ة احصاء التجارة الداخلی ان،  : األردن. جی عم

 دار حامد للنشر والتوزیع
داء  - 12 صوص، ن دال ارة ). ٢٠٠٨ (.محم ةالتج ة: األردن. الخارجی ان، مكتب ع عم  المجتم

 .والتوزیعالعربي للنشر 
د      - 13 ن عاب دول اإلسالمیة باستخدام       ). ٢٠١٠. (العبدلي، عابد ب ة لل محددات التجارة البینی

 جدة، مجلة دراسات اقتصادیة إسالمیة، المعھد اإلسالمي :السعودیة. منھج تحلیل البانل
 . ١، عدد ١٦، جدة، مجلد للتنمیة، البنك االسالمي والتدریبللبحوث 
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محددات الطلب على واردات المملكة العربیة السعودیة   ). ٢٠٠٧. (العبدلي، عابد عامد   - 14
ة    . في إطار التكامل المشترك وتصحیح الخطأ        ة مصر العربی ة   : جمھوری اھرة، مجل الق

 ٣٢، العدد ١١ االسالمي مجلد كامل لالقتصاد  اهللامركز صالح عبد
د   - 15 رف أحم دلي، أش ة ). ٢٠٠٦. (الع ارة الدولی صر. التج ة   : م سة الرؤی اھرة، مؤس الق

 .للطباعة والنشر
لوى - 16 ري، س صري  ).١٩٩٤. (العنت صاد الم ة االقت ادة ھیكل صرفي وإع شاط الم .   الن

سن ؤتمر ال صاد   الم صریة لالقت ة الم صریین، الجمعی صادیین الم شر لالقت امن ع وي الث
ة    .والتشریعواالحصاء   ة مصر العربی ة المصریة لالقتصاد     :  جمھوری اھرة، الجمعی الق

  إبریل ٨-٧واالحصاء والتشریع، 
ساوي، - 17 دالعی ابر  عب ریم ج دیث ).  ٢٠١٢. (الك دخل ح دولي، م ل ال : األردن. التموی

  للنشرعمان، دار صفاء
ت  - 18 یط بالكوی ي للتخط د العرب صادي  ). ٢٠٠٩. (المعھ ل االقت ة والتكام ارة الخارجی التج

 س، مار٣١ العدد التنمیة،، سلسلة جسر الصفاة :الكویت. اإلقلیمي
سمة  - 19 ومني، ب صر    ). ٢٠١٨. (الم ي م دولي ف د ال ندوق النق امج ص دیات  : برن یم تح تقی

 .ركز بروكنجز الدوحةالدوحة، م: قطر. االقتصاد القیاسي
دة  - 20 األمم المتح ة ب صادیة واالجتماعی شؤون االقت ة). ٢٠٠٥. (إدارة ال سابات القومی . الح

 .٨٥نیویورك، األمم المتحدة، السلسة رقم واو، العدد : الوالیات المتحدة األمریكیة
د،     - 21 ود إسماعیل، محم ال قاسم    ومحم اس محددات التجارة الخارج   ). ٢٠١٨. (، جم ة  قی ی

ة     اذج الجاذبی تخدام نم ة باس دول العربی دة  .  لل ة المتح ارات العربی ة االم ي،  : دول و ظب أب
 صندوق النقد العربي

ة    ). ٢٠٠٤. (تیت، فؤادسأبو   - 22 ة مصر   . التكتالت االقتصادیة في عصر العولم جمھوری
  .القاھرة، الدار المصریة اللبنانیة: العربیة

ة   . جھة أزمة عصرنا  في موا ). ١٩٩٧. (أمین، سمیر  - 23 ة مصر العربی اھرة،  : جمھوری الق
 .سینا للنشر

ة قیاسیة  -محددات وطرق قیاس إنتاجیة العمل في سوریة   ). ٢٠١٤(. أالءبركة،   - 24 . دراس
 .دمشق، رسالة دكتوراه بجامعة دمشق: سوریا

ید   - 25 د الرش ب، عب ن دی ة    ). ٢٠٠٢/٢٠٠٣. (ب ة حال ارة الخارجی ور التج یم وتط تنظ
رالجزا ر. ئ الة : الجزائ ر، رس ة الجزائ ةجامع وراه بكلی وم دكت صادیة وعم وم االقت  العل

 .التسییر والعموم التجاریة
ة       ). ٢٠١٠. (بوخاري، لحلو موسى   - 26 سیاسة النقدی ا بال . سیاسة الصرف األجنبي وعالقتھ

 .بیروت، مكتبة حسین العصریة للطباعة والنشر والتوزیع: لبنان
ر . تمویل التجارة الخارجیة في الجزائر    ). ٢٠١١/٢٠١٢ (.بوكونة، نوارة  - 27 ة  : الجزائ كلی

 .العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التیسیر بجامعة الجزائر
اذج      علىمحددات الطلب   ). ٢٠١٣. ( بابو يجار النب  النبي،جار   - 28 ي إطار نم واردات ف  ال



 

 ١٢٨٤  
 

 
  

 
 

ة ادالت اآلنی سودان. المع ت الرض : ال ة بخ ة جامع دویم، مجل سابع ال دد ال ة، الع ا العلمی
 یونیو

د  - 29 امع، أحم ة  ). ١٩٨٠. (ج صادیة الدولی ات االقت صر. العالق اھرة:م ضة .  الق درا النھ
 .العربیة

اتم، - 30 ي ح امي عفیف ارة      ).  ٢٠٠٥. ( س دولي والتج صاد ال ي االقت ة ف ات الحدیث االتجاھ
 القاھرة، الدار المصریة اللبنانیة: مصر. الدولیة

اتم، - 31 ي ح امي عفیف یم  ). ١٩٩٣. ( س ر والتنظ ین التنظی ة ب ارة الخارجی صر. التج : م
 القاھرة، الدار المصریة اللبنانیة، القاھرة

ي - 32 امي عفیف اتم، س ر ).  ١٩٩٩. (ح یم والتنظی ین التنظ ة ب ارة الخارجی صر. التج : م
 . المصریة اللبنانیة، القاھرةالقاھرة، الدار

ة   ال). ٢٠١٧. (حامد، محمود  - 33 شر       :مصر . عالقات النقدیة الدولی را للن اھرة، دار حمیث  الق
 . والترجمة

د   حشیش، - 34 دولي، أساسیات االقتصاد   ).  ٢٠٠١/٢٠٠٢. ( عادل أحم ة مصر   ال  جمھوری
 .القاھرة، دار الجامعة الجدیدة: العربیة

د     - 35 شیش، عادل أحم دي ح ھاب، مج ود وش دولي  ). ١٩٨٩. ( محم . أساسیات االقتصاد ال
 .اإلسكندریة الجامعیة للنشر والتوزیع، اإلسكندریة، دار: مصر

ب     - 36 د الطی نعم محم د الم ل، عب د النی ة ). ٢٠٠٤. (حم االعولم ى  وآثارھ صادیة عل  االقت
صارف مولیة : الم رة ش صرفیة    . نظ ة الم ول المنظوم وطني األول ح ى ال الملتق
  دیسمبر١٥-١٤الشلف، جامعة .  االقتصادیةوالتحوالت

 .٩٢دار المحمدیة العامة، : الجزائر. مدخل لعلم االقتصاد). ٢٠٠٩. (دة، سكینةحمو - 37
رات       ). ٢٠١١. (حمودة، نوال محمود   - 38 ر المتغی ان أث شترك لبی استخدام منھج التكامل الم

الرمادي، مجلة جامعة األنبار للعلوم االقتصادیة     : العراق. النقدیة والحقیقیة في التضخم   
 .واإلداریة

سنخ - 39 یح ح ف، فل ة).  ٢٠٠٤. (ل صادیة الدولی ات االقت سة : األردن. العالق ان، مؤس عم
 .الوراق للنشر، األردن

 .عمان، عالم الكتب الحدیث: األردن. االقتصاد الكلي). ٢٠٠٧. (خلف، فلیح حسن - 40
ة  التجارة اقتصادیات).  ٢٠٠٢. ( وآخرونعلي، حسام  داود، - 41 ا : األردن. الخارجی ، نعم

 . للنشر والتوزیع، عمانالمسترة دار
شارد ل     - 42 ویر وریت شارلز س و، ت دولي  ).  ٢٠١٥. (دبلی صاد ال ة . االقت سة : ترجم مؤس

 .بیروت، مكتبة لبنان ناشرون: لبنان. صائغ عالمیة ناشرون
روت : لبنان. التجارة الدولیة في عصر العولمة    ). ٢٠١٠ (.دیاب، محمد  - 43 ، دار المنھل   بی

 طبعة األولىاللبناني، ال
وح       :  مصر  .الدولیةالتجارة  ). ٢٠١٠(. رزق، میراندا زغلول   - 44 یم المفت ا، مركز التعل بنھ

 .بنھابجامعة 
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د    - 45 اب حمی د الوھ ید، عب ي  ). ١٩٧٧. (رش صادي العرب ل االقت راق. التكام داد،  : الع بغ
 ١٢٨وزارة اإلعالم العراقیة، سلسلة دراسات 

 . الفكردمشق، دار :سوریا. االقتصاد الدولي.  )٢٠٠٨ (.عدنان ھجیر زكي، - 46
ي         ). ٢٠١٢. (سعد، نادین علي حسن    - 47 ي مصر ف ادل التجاري ف دل التب ور مع وء  تط ض

رة        تطبیق االتفاقیات  شراكات عن الفت ، )٢٠٠٩-٢٠٠٠( التجاریة للتكامل االقتصادي ال
 رسالة ماجستیر بكلیة االقتصاد والعلوم السیاسیة بجامعة القاھرة

سین - 48 لیمان، ح صر ). ٢٠١٨. (س ة م ة: ٢٠٣٠رؤی رات إیجابی صر . مؤش ة م جمھوری
 . أكتوبر٣١القاھرة، مركز األھرام للدراسات السیاسیة واالستراتیجیة، : العربیة

دار .  اإلسكندریة:  مصر.المعاصراالقتصاد الدولي   ). ٢٠٠٧. (شھاب، مجدي محمود   - 49
 .الجدیدةالجامعة 

وقي، عبا - 50 د ش سة محم ارة    ). ٢٠١٩. (ب ل التج ي تموی ستندیة ف ادات الم دور االعتم
وم          : الجزائر. الخارجیة ة وعل بسكرة، رسالة ماجستیر بكلیة العلوم االقتصادیة والتجاری

 .التسییر بجامعة محمد خیضر
سیاسات   :الدولیةاألسواق ). ٢٠٠٣. ( مصطفى رشدي شیحة، - 51 ات وال اھیم والنظری .  المف

 .دریة، دار الجامعة الجدیدةاإلسكن: مصر
سیاسات  والنظریات   المفاھیم( الدولیة   قاألسوا). ٢٠٠٣ (.رشديشیحة، مصطفى    - 52  )وال

  االسكندریة الجدیدة،اإلسكندریة، دار الجامعة : جمھوریة مصر العربیة. 
د - 53 یخي، محم ي  ). ٢٠١٢. (ش صاد القیاس رق االقت ات –ط رات وتطبیق : األردن. محاض

 ر ومكتبة الحامد للنشر والتوزیععمان، دا
ة       ). ٢٠١٢. (دعبد الحمی شھاب، محمد    - 54 ة لجمھوری واردات الكلی محددات الطلب على ال

وذج  ) ٢٠١٠-١٩٨٠(مصر العربیة خالل الفترة    باستخدام تحلیل التكامل المشترك ونم
ش     : جمھوریة مصر العربیة  . تصحیح الخطأ  ث ع د الثال ر، القاھرة، مجلة النھضة، المجل

  العدد الرابع، اكتوبر
قر، - 55 ر ص صادیة    ).  ٢٠٠٠/٢٠٠١. ( عم ضایا اقت ة وق رة العولم صر .معاص :  م

 .الجامعیة االسكندریة، الدار
دولي - 56 د ال ندوق النق المي). ٢٠١٥. (ص صاد الع اق االقت ر اف دة . تقری ات المتح الوالی

 نیویورك، صندوق النقد الدولي، أكتوبر: األمریكیة
ندو - 57 دولي ص د ال المي ). ٢٠١٧. (ق النق صاد الع اق االقت ل   : اف و قاب ق نم و تحقی نح

 واشنطن، صندوق النقد الدولي، أكتوبر: الوالیات المتحدة األمریكیة. لالستمرار
ام   ). ٢٠٠١. (صندوق النقد العربي   - 58 ة  . ٢٠٠١التقریر االقتصادي العربي الموحد لع دول

 . صندوق النقد العربيأبو ظبي،: االمارات العربیة المتحدة
ة   ). ١٩٩٩. (عابد، محمد سید    - 59 اھرة مصر   . التجارة الدولی ة : الق عاع    مكتب ة اإلش  ومطبع

 .الفنیة، مصر
ي ظل االقتصاد         ). ٢٠١٦. (عامر، عادل  - 60 دور الدولة في تحقیق التوازن االقتصادي وف
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  منثورة للنشر اإللكترونيالقاھرة، حروف: مصر. الحر
سة - 61 والعباب ع    ). ٢٠٠٨/٢٠٠٩. (، ن ة والواق ین النظری دولي ب صص ال ة (التخ حال

ـعلوم االقـتصادیة           : الجزائر). الجزائر ـلیة الـ ة ك ستیر بكلی وم قسنطینة، رسالة ماج  وعل
 .التـسییر والعلوم التجاریة جــامعة مـــنتوري

د     - 62 د، عب د الحمی ب عب ة  ). ٢٠٠٢ (.المطل وك واقتصادیات العولم صر  جمھ.   البن ة م وری
 .والنشر الجامعیة للطباعة اإلسكندریة، الدار: العربیة

د الحمی - 63 د المطل، دعب تالت  ). ٢٠٠٦. (بعب ن التك ة م شاركة الدولی صادیات الم اقت
  االسكندریة، الدار الجامعیة: مصر. االقتصادیة حتى الكویز

ـد قضیة التضییع في إطار النظام ا  ).   ١٩٨٤. (عبد الشفیع، محمد   - 64 ان . لعالمي الجدی : لبن
 .والنشر الوحـدة للطباعة بیروت، دار
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  المرفقات
  )١(جدول رقم 

  )I0(ر الوحدة عند المستوى نتائج اختبار جذ

NO Variable Asymptotic critical values*: Exogenous Decision 

    

Kwiatkowski-
Phillips-

Schmidt-Shin 
test statistic 

1% level 5% level 10% level Constant   

1 T1  0.214106  0.739000  0.463000  0.347000  Constant, 
Linear Trend stationary α=1% 

2 Q_EX  0.100318  0.216000  0.146000  0.119000 Constant stationary α=1% 

3 Q_IMP  0.408034  0.739000  0.463000  0.347000 Constant stationary α=1% 

  ٢٠١٨-١٩٨٠ باالعتماد على بیانات البنك الدولي خالل الفترة  EVIEWS10مخرجات : المصدر
Available at    http://data.albankaldawli.org/indicator (Accessed on 1/10/2020)) 

  )٢(جدول رقم 
  فترة االبطاء المثلى

VAR Lag Order Selection Criteria    
Endogenous variables: T1 Q_IMP Q_EX     
Exogenous variables: C      
Date: 08/14/20   Time: 21:31     
Sample: 1980 2019     
Included observations: 36     

       
 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

       
0 -543.1270 NA   3.01e+09  30.34039  30.47235  30.38645 
1 -440.4087  182.6102  16567468  25.13382   25.66166*  25.31805 
2 -426.6735   22.12893*   12892640*   24.87075*  25.79447   25.19315* 
3 -420.7856  8.504836  15791460  25.04364  26.36324  25.50422 
       

 * indicates lag order selected by the criterion   
 LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)  
 FPE: Final prediction error     
 AIC: Akaike information criterion    
 SC: Schwarz information criterion    
 HQ: Hannan-Quinn information criterion    

  ٢٠١٨-١٩٨٠ باالعتماد على بیانات البنك الدولي خالل الفترة  EVIEWS10مخرجات : المصدر
Available at    http://data.albankaldawli.org/indicator (Accessed on 1/10/2020)) 
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  )٣(جدول رقم 
  نموذج متجھ االنحدار الذاتيتقدیر 

Vector Autoregression Estimates  
Date: 08/14/20   Time: 21:46  
Sample (adjusted): 1981 2018  
Included observations: 38 after adjustments 
Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 

    
 T1 Q_IMP Q_EX 
    

T1(-1)  0.970044  0.383120 -0.077888 
  (0.05404)  (0.10792)  (0.11630) 
 [ 17.9518] [ 3.54993] [-0.66973] 
    

Q_IMP(-1) -0.145449  0.784042  0.176381 
  (0.04928)  (0.09843)  (0.10607) 
 [-2.95131] [ 7.96544] [ 1.66290] 
    

Q_EX(-1)  0.195997  0.208487  0.766751 
  (0.05374)  (0.10733)  (0.11566) 
 [ 3.64730] [ 1.94254] [ 6.62961] 
    

C -0.674664 -40.43363  17.38468 
  (8.34747)  (16.6720)  (17.9657) 
 [-0.08082] [-2.42524] [ 0.96766] 
    

R-squared  0.914593  0.910115  0.867840 
Adj. R-squared  0.907057  0.902184  0.856179 
Sum sq. resids  3484.041  13897.86  16138.46 
S.E. equation  10.12284  20.21783  21.78671 
F-statistic  121.3646  114.7534  74.42130 
Log likelihood -139.7685 -166.0558 -168.8958 
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Akaike AIC  7.566765  8.950308  9.099778 
Schwarz SC  7.739143  9.122685  9.272155 
Mean dependent  134.0049  155.6424  130.7766 
S.D. dependent  33.20427  64.64411  57.44870 

    
Determinant resid covariance (dof 
adj.)  13316690  
Determinant resid covariance  9538548.  
Log likelihood -467.1052  
Akaike information criterion  25.21606  
Schwarz criterion  25.73319  
Number of coefficients  12  
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 )٤(جدول رقم 
 اختبار جذر الوحدة للنموذج

Roots of Characteristic Polynomial 
Endogenous variables: T1 Q_EX Q_IMP  
Exogenous variables: C  
Lag specification: 1 1 
Date: 09/09/20   Time: 17:04 

  
     Root Modulus 

  
 0.988159  0.988159 
 0.766339 - 0.194717i  0.790690 
 0.766339 + 0.194717i  0.790690 

  
 No root lies outside the unit circle. 
 VAR satisfies the stability condition. 

  ٢٠١٨-١٩٨٠انات البنك الدولي خالل الفترة  باالعتماد على بی EVIEWS10مخرجات : المصدر
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  )٥(جدول رقم 
VAR Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests  

VAR Granger Causality/Block Exogeneity Wald Tests 
Date: 09/09/20   Time: 17:57  
Sample: 1980 2019   
Included observations: 38  

    
Dependent variable: T1  

    
Excluded Chi-sq df Prob. 

    
Q_EX  13.30281 1  0.0003 
Q_IMP  8.710211 1  0.0032 

    
All  13.33709 2  0.0013 

    
Dependent variable: Q_EX  

    
Excluded Chi-sq df Prob. 

    
T1  0.448533 1  0.5030 

Q_IMP  2.765224 1  0.0963 
    

All  2.784854 2  0.2485 
    

Dependent variable: Q_IMP  
    

Excluded Chi-sq df Prob. 
    

T1  12.60201 1  0.0004 
Q_EX  3.773455 1  0.0521 

    
All  12.67454 2  0.0018 
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  )٧(جدول رقم 
  Q_EXتحلیل التباین لحدوث صدمة في المتغیر 

     
 Period S.E. T1 Q_EX Q_IMP 

     
 1  10.12284  14.24268  12.11229  73.64503 
 2  14.53121  9.996937  20.84439  69.15867 
 3  17.92330  7.305543  31.28062  61.41384 
 4  20.52047  5.835031  41.71472  52.45025 
 5  22.42611  5.076544  50.89670  44.02676 
 6  23.76516  4.632782  58.38637  36.98085 
 7  24.67354  4.293205  64.28061  31.42618 
 8  25.27668  3.978859  68.86975  27.15139 
 9  25.67657  3.674166  72.45072  23.87511 
 10  25.94808  3.384998  75.26619  21.34881 
 11  26.14152  3.119878  77.49996  19.38016 
 12  26.28824  2.883863  79.28875  17.82739 
 13  26.40661  2.677926  80.73485  16.58722 
 14  26.50711  2.500148  81.91586  15.58399 
 15  26.59583  2.347124  82.89122  14.76166 
 16  26.67658  2.215039  83.70676  14.07820 
 17  26.75195  2.100297  84.39776  13.50195 
 18  26.82386  1.999815  84.99126  13.00892 
 19  26.89365  1.911083  85.50789  12.58103 
 20  26.96225  1.832113  85.96326  12.20462 

     
 Cholesky Ordering: T1 Q_EX Q_IMP  

           
  ٢٠١٨-١٩٨٠باالعتماد على بیانات البنك الدولي خالل الفترة   EVIEWS10مخرجات : المصدر
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  )٩(جدول رقم 
  نتائج اختبار جوھانسون للتكامل المشترك

Date: 09/11/20   Time: 17:08   
Sample (adjusted): 1982 2018   
Included observations: 37 after adjustments  
Trend assumption: Linear deterministic trend  
Series: T1 Q_EX Q_IMP    
Lags interval (in first differences): 1 to 1  

     
          

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  
     
     Hypothesized  Trace 0.05  
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

     
     None *  0.402645  35.82463  29.79707  0.0089 

At most 1 *  0.330307  16.76065  15.49471  0.0321 
At most 2  0.050723  1.926010  3.841466  0.1652 

     
      Trace test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level 
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

     
Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue) 
     
     Hypothesized  Max-Eigen 0.05  
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 

     
     None  0.402645  19.06399  21.13162  0.0950 

At most 1 *  0.330307  14.83463  14.26460  0.0406 
At most 2  0.050723  1.926010  3.841466  0.1652 

     
      Max-eigenvalue test indicates no cointegration at the 0.05 level 
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values  

  ٢٠١٨-١٩٨٠ باالعتماد على بیانات البنك الدولي خالل الفترة  EVIEWS10مخرجات : المصدر
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 VECMنموذج متجھ تصحیح الخطأ 

Dependent Variable: D(T1)   
Method: Least Squares (Gauss-Newton / Marquardt steps) 
Date: 09/11/20   Time: 00:11   
Sample (adjusted): 1982 2018   
Included observations: 37 after adjustments  
D(T1) = C(1)*( T1(-1) - 3.55947567654*Q_EX(-1) + 
2.44902649409*Q_IMP( 
        -1) - 47.1688862815 ) + C(2)*D(T1(-1)) + C(3)*D(Q_EX(-1)) 
+ C(4) 
        *D(Q_IMP(-1)) + C(5)   

     
 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     

C(1) -0.059524 0.013280 -4.482216 0.0001 
C(2) -0.004362 0.161575 -0.026996 0.9786 
C(3) -0.193313 0.086912 -2.224228 0.0333 
C(4) 0.023712 0.074787 0.317058 0.7533 
C(5) -1.228031 1.568761 -0.782803 0.4395 

     
R-squared 0.505933     Mean dependent var -1.837107 
Adjusted R-squared 0.444175     S.D. dependent var 12.36284 
S.E. of regression 9.216956     Akaike info criterion 7.405055 
Sum squared resid 2718.473     Schwarz criterion 7.622747 
Log likelihood -131.9935     Hannan-Quinn criter. 7.481801 
F-statistic 8.192140     Durbin-Watson stat 1.873337 
Prob(F-statistic) 0.000115    

 ٢٠١٨-١٩٨٠  باالعتماد على بیانات البنك الدولي خالل الفترة EVIEWS10مخرجات : المصدر          
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  )١١(جدول رقم 
  اختبار جذر الوحدة للعوامل المؤثرة على كمیة الصادرات وكمیة الواردات

Asymptotic critical values*: 
Exogenous  Decision 

NO 
  

Variable 
  

Kwiatkowski-
Phillips-

Schmidt-Shin 
test statistic 1% level 5% level 10% 

level Constant   

1 EX1  0.143559  0.216000  0.146000  0.119000  Constant, 
Linear Trend stationary α=1% 

2 GDP1 
 0.100161  0.216000  0.146000  0.119000 

Constant,  
Linear Trend stationary α=1% 

3 CPI 
 0.20349  0.216000  0.146000  0.119000 

Constant,  
Linear Trend stationary α=1% 

4 INT1 
0.122800  0.216000  0.146000  0.119000 

Constant,  
Linear Trend stationary α=1% 

5 INV1 
0.122738  0.216000  0.146000  0.119000 

Constant,  
Linear Trend stationary α=1% 

6 INF1 0.145026 0.739000 0.463000 0.347000 Constant stationary α=1% 

7 POP 
0.178020  0.216000  0.146000  0.119000 

Constant, 
Linear Trend stationary α=1% 

8 TD6 
0.151778  0.216000  0.146000  0.119000 

Constant,  
Linear Trend stationary α=1% 

9 S1 
0.089868  0.216000  0.146000  0.119000 

Constant,  
Linear Trend stationary α=1% 
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  )١٢(جدول رقم 
  نموذج العوامل المؤثرة على الصادرات

Dependent Variable: Q_EX   
Method: Least Squares   
Date: 09/14/20   Time: 23:35   
Sample (adjusted): 1980 2018   
Included observations: 39 after adjustments  

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
C -350.5893 62.39623 -5.618758 0.0000 

POP 5.94E-06 4.78E-07 12.43855 0.0000 
INV1 4.244167 1.588524 2.671767 0.0116 
INT1 -12.09574 2.520738 -4.798490 0.0000 
DT6 1.107672 0.308555 3.589869 0.0011 
S1 1.637582 0.748520 2.187760 0.0359 

     
R-squared 0.891938     Mean dependent var 128.9800 
Adjusted R-squared 0.875564     S.D. dependent var 57.78742 
S.E. of regression 20.38476     Akaike info criterion 9.008090 
Sum squared resid 13712.76     Schwarz criterion 9.264023 
Log likelihood -169.6578     Hannan-Quinn criter. 9.099916 
F-statistic 54.47580     Durbin-Watson stat 1.417618 
Prob(F-statistic) 0.000000    

  ٢٠١٨-١٩٨٠  باالعتماد على بیانات البنك الدولي خالل الفترة EVIEWS10مخرجات : المصدر          
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  نموذج العوامل المؤثرة على الواردات

Dependent Variable: Q_IMP   
Method: Least Squares   
Date: 09/12/20   Time: 18:52   
Sample (adjusted): 1980 2018   
Included observations: 39 after adjustments  

     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
C 22.15375 25.50879 0.868475 0.3914 

EX1 -16.62931 3.506869 -4.741926 0.0000 
GDP1 -5.808750 2.272560 -2.556038 0.0154 
CPI 2.133461 0.206207 10.34621 0.0000 

INT1 -6.270593 2.382894 -2.631502 0.0128 
INV1 7.426862 1.256670 5.909951 0.0000 

     
R-squared 0.896478     Mean dependent var 153.4305 
Adjusted R-squared 0.880793     S.D. dependent var 65.26635 
S.E. of regression 22.53414     Akaike info criterion 9.208578 
Sum squared resid 16756.98     Schwarz criterion 9.464511 
Log likelihood -173.5673     Hannan-Quinn criter. 9.300405 
F-statistic 57.15442     Durbin-Watson stat 1.352152 
Prob(F-statistic) 0.000000    

  ٢٠١٨-١٩٨٠  باالعتماد على بیانات البنك الدولي خالل الفترة EVIEWS10مخرجات : المصدر          
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Abstract: 
This research is concerned with studying the most important factors 

affecting the rate of trade exchange in the Arab Republic of Egypt, 
through the following questions: 

1- What is the magnitude and trend of   Net barter terms of trade 
index in the Arab Republic of Egypt during the period (1980-
2018)? 

B- Is the Net barter terms of trade index in favor of Egypt? 
C- What are the most important determinants of the Net barter terms 

of trade index in the Arab Republic of Egypt? 
The importance of the Net barter terms of trade index is one of the 

criteria used to measure economic efficiency, as an economic variable 
explaining international trade, and as one of the macroeconomic 
indicators. The research concluded that despite a deterioration in the Net 
barter terms of trade index  in the Arab Republic of Egypt, except for 
some years, it is in favor of Egypt during the period (1980-2018), VAR 
models were used in the application study, it resulted that the most 
important variables affecting the index of the unchanged net rate of trade 
exchange itself are  both the variable of Export volume index and Import 
volume index with  one lag, and the model is stable and absorbs shocks 
in the long term. 
Key Words: Rate of Trade – Egypt – VAR. 

 


