تقدير نموذج الطلب شبة االمثل للموالح المصرية في أهم التكتالت االقتصادية العالمية
نورهان ايهاب عبد الرحمن العراقي ،سلوى محمد احمد عبد المنعم ،مسعد السعيد رجب ،السيد عبد العظيم السيد الخشن

الملخص العربى

المقدمة

تعتبر قضية الصادرات المصرية من مقدمة األولويات وذلك

لكونها احدي المصادر الرئيسية للحصول علي النقد االجنبي،

ووسيلة لخفض العجز في الميزان التجارى المصرى الذى يعانى

عج از منذ التسعينات من القرن الماضى ،وتتمثل مشكلة البحث

في انه علي الرغم من أهمية الموالح المصري كمحصول تصديري
هام ،واحتالل مصر المرتبة الثالثة كأهم الدول المصدرة للموالح

علي مستوى العالم ،إال أن صادرات الموالح المصري تواجه

منافسة قوية في األسواق العالمية ،كما يتمثل الهدف الرئيسي
للبحث في تقدير دوال الطلب علي صادرات الموالح المصرية في

أهم التكتالت العالمية له ،وذلك باستخدام نموذج الطلب شبه

األمثل وذلك للتعرف علي امكانية زيادة القدرة التنافسية له في
تلك األسواق الخاص ويتضح من ذلك ان الطلب علي الموالح

المصرية الي أن الزيادة في أسعارها بحوالي  %1يؤدي الي
انخفاض الطلب عليها في السوق الروسي بحوالي ،%0.74

وهذا يعني أنها سلعة ذات طلب غير مرن بهذا السوق كما يتبين

من مرونات الطلب السعرية علي الموالح

المصرية الي أن

الزيادة في أسعارها بحوالي  %1يؤدي الي انخفاض الطلب عليها

في السوق الصيني بحوالي  ،%0.03وهذا يعني أنها سلعة ذات
طلب غير مرن بهذا السوق كما يشير النتائج الخاصة بلمرونات

الطلب السعرية علي الموالح

1

المصرية الي أن الزيادة في

أسعارها بحوالي  %1يؤدي الي انخفاض الطلب عليها في
السوق الهندي بحوالي  ،%0.45وهذا يعني أنها سلعة ذات

طلب غير مرن بهذا السوق.

الكلمات المفتاحية :نموذج الطلب شبه االمثل ،التكتالت

العالمية ،التجارة الخارجية.
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ش هههد الع ههالم ف ههي الس ههنوا
الجذريههة الت ههي يد

األخيه هرة مجموع ههة م ههن الت يه ه ار

ال ههي ت ي ههر البني ههان السياسههي واالقتصههاد

وتحرير التجارة الدوليهة ،واتجهاا العهالم لهي نشهاو مجموعهة مهن
التكههتال

االقتصههادية امقليميههة والتههي يصههبح

بمتابههة كيانهها

اقتص ههادية كبيه هرة ه ههدفها زي ههادة حج ههم التج ههارة فيم هها ب ههين ال ههدو

االعضههاو بالتكته  ،وفههي ظه ارتةههام حههدة المنافسههة فههي السههوق
العههالمي وت يههر شههروا التبههاد التجههار اعتمههادا علههي معههايير
الج ههودا والكة ههاوة ،وذل هها ادى ال ههى انعك ههاس ه ههذا الت ي ههر عل ههي
االقتصه ههاد القه ههومي المصه ههر وعله ههي حجه ههم االنته هها المصه ههرى
والص ههاد ار

المصه هرية وخاص ههة ف ههي المج هها الز ارع ههي وبص ههةة

خاص ه ههة بع ه ههد توقيه ه ه مص ه ههر عل ه ههي اتةاقي ه ههة الشه ه هراكة األوربي ه ههة
المصه هرية والت ههي اس ههتهدف

تنمي ههة االقتص ههاد المص ههر وتحةي ههز

االسه ههتتمار األجنبه ههي فه ههي مصه ههر.ومما الشه هها في ه ه ينالكيانه هها
االقتص ههادية الكبهههرى تلع ههب دو ار ف ههاعال فه ههي التجهههارة الخارجي ههة
وخاصه ههة المتعلقه ههة بالز ارعه ههة ،حيه ههث تقه ههدم العديه ههد مه ههن الم ازيه هها

االقتص ه ههادية الته ه هي ت ه ههنعكس عل ه ههي التق ه ههدم والنم ه ههو االقتص ه ههاد
واالجتماعي.

لههذلا يجههب علههى مصههر و يرههها مههن الههدو الناميههة اعههادا
النظر فى السياسها

التصهديرية وخاصهة الصهاد ار

والتوسه ه ف ههى تص ههدير كه ه م ههن الحاص ههال

الزراعيهة،

الزراعي ههة التقليدي ههة

و يههر التقليديههة ،والتههى تههاتى بعائههد مرتةعهها علههى مصههر ونتيجههة
لههذلا مههن الممكههن ان تصههبع مصههر ق ههادرة عل ههى التن ههافس ف ههى
كبرى االسواق العالمية.
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يعتبر االهتمام بالصاد ار
األولويا

الزراعية المصرية من مقدمة

كمهها يتمت ه الهههدى الرئيسههي للبحههث فههي تقههدير دوا الالههب

التي تحت مكانة بارزة من يهتمام الدولة ،وذلا

العالميهة له ،

الموالع المصرية في يهم التكتال

علي صاد ار

لكونها احد المصادر الرئيسية للحصو علي النقد االجنبي،

وذلا باستخدام نموذ الالب شب األمته وذلها للتعهرى علهي

ووسيلة لخةض العجز في الميزان التجار الزراعى المصر

امكانيههة زيههادة القههدرة التنافسههية ل ه فههي تلهها األس هواق ،وتحقيقهها

الذى يعانى عج از مستم ار من التسعينا  ،باالضافة الي

لهذا الهدى فسوى يقهدر البحهث تقهدير نمهوذ الالهب األمته

مساهمتها في دف عجلة التنمية ،كما تتمت مصر بمي از

تنافسية يمكن من خاللها وض اسس تنافسية مختلةة لتاوير
االنتا

القياسية

وتحسين الجودا واالرتباا بالمواصةا

العالمية ،وكذلا انظمة الجودا الشاملة التي تضمن مراعاا
االعتبا ار

لتقههدير دوا الالههب علههي صههاد ار
ت ههالث تك ههتال

الدراسة وهم (االتحاد االوروبي ،االسيان البريكس).

بالر م من االسهتراتيجيا

الطريقة البحثية ومصادر البيانات
اعتم ههد البح ههث عل ههي اس ههتخدام يس ههلوبي التحليه ه الوص ههةي،

المشكلة البحثية
الموضهوع منهذ التمانينها

م ههن حي ههث متوس هها كمي ههة وقيم ههة وارداته ههم م ههن

الم ه ه هوالع المص ه ه هرية خه ه ههال الةت ه ه هرة ( )2019-2001موض ه ه ه

المتعلقة بالبيئة في عملية االنتا  ،وذلا للوصو

الي اكبر قدر ممكن من المنافسة في االسواق الخارجية.

الم هوالع المصههر فههي يهههم

تضهم

ه ه ههدى رئيسه ه ههى وهه ه ههو التوس ه ه ه والتن ه ههوم فه ه ههى انته ه هها وتصه ه ههدير

والكمههي فههي تقههدير المت ي ه ار

االقتصههادية ،حيههث تههم االعتمههاد

عل ههي األس ههلوب األو ف ههي ش ههرف وتوص ههيى المة ههاهيم النظري ههة،

والمعالم االقتصادية ،واألسلوب التاني لقيهاس وتقهدير العالقها

المحاصي الزراعية المصرية اال ان مشكلة البحهث تتمته فهي

والمت يه ه ه ار

تزيهد فهى عجهز الميهزان التجهار
محهورين رئيسهيين األو ههو ال ا

النماذ الخاية و ير الخاية واللو ارتمية من خهال اسهتخدام

والزراعي المصر .

بع ههض البه هرامص امحص ههائية المتخصص ههة مته ه ،spss، Excel

امه هها المحه ههور الته ههاني هه ههو وجه ههود تبه ههاين كبيه ههر فه ههي التوزي ه ه
الج رافى للصاد ار والواردا
التك ه ههتال

الزراعية المصرية علي مستو

وانخةه ه هاض األهمي ه ههة النس ه ههبية للص ه ههاد ار

المص ه هرية بالنسه ههبة اله ههى الصه ههاد ار

الزراعي ه ههة

الزراعيه ههة العالميه ههة ،ممه هها

يوضع تراج دور مصر علي الساحة العالمية من الصاد ار
الزراعية وتأترها بهذا التكتال .

أهداف البحث

االقتص ه ههادية المكون ه ههة ألجه ه هزاو البح ه ههث باس ه ههتخدام

وتبنههي نمههوذ الالههب شههب األمت ه

 )AIDS(Ideal demand systemونموذ المشاركة السوقية.
اما مصادر البيانا

التكتال

االقتصهادية العالميهة ،وامكانيهة اختهراق يسهواق جديهدة

مسه ه ههتقبال وتحسه ه ههين الوض ه ه ه التنافسه ه ههي لمحاصه ه ههي الم ه ه هوالع،
لمواجهه ههة الت ي ه ه ار

الراهنة.

الحادته ههة فه ههي ظ ه ه األوضه ههام االقتصه ههادية

فاعتمد البحث علي البيانا

و ير المنشهورة المتاحه فهى النشه ار
بموض ههوم البح ههث مته ه

المتخصصهة ذا

المنشورة
الصهلة

 ،www. treadmap.orgكم هها تمه ه

االسههتعانة بههبعض الم ارج ه والبحههوث والد ارسهها

األخههرى التههي

لها صلة بمجا البحث.

اإلطار النظري

يهدى البحث لهي تحليه هيكه التجهارة الخارجيهة الزراعيهة
المصرية من خال دراسة الالب علي الموالع المصرية ألههم

Almost

توجد العديد من النماذ
علي الواردا
النماذ

بشك

المستخدمة في تحلي

مقارنة بتقدير الالب بشك
مختصر م

البحث بصورا يكتر تةصيال.

تناو

النموذ

الالب

عام ،ويهم هذا
المستخدم في

نورهان ايهاب عبد الرحمن العراقي واخرون :،.تقدير نموذ الالب شبة االمت للموالع المصرية ...

أ -نموذج روتردام:

يعتبر هذا النموذ

بحيث تشاب
بديال لتقدير دوا

الالب باستخدام

نظرية الالب المباشرة حيث كان يو من اقترف النموذ هما
 Bartenو Theilوهذا النموذ

يعتمد علي التقريب المباشر

لدالة الب مارشا التي ال تعتمد علي دالة منةعة محددة
وانما علي التقريب األولي العام لدوا الب محددة يتحقق
فيها تمكن المستهلا من االستجابة لي ت ي ار

والدخ  ،ويتم اشتقاق النموذ

األسعار

باستخدام اريقة التةاض

اللو اريتمي ،كما ان بخالى النماذ األخرى ال يشترا ين
تكون المرونا

السعرية يو المرونا

تتحقق معالم مستقرة للمت ي ار

وبالنسبة لمجموم المرونا

مرونا

ج -النموذج المستخدم نموذج الطلب شبه األمثل
:Almost Ideal demand (1)system
اقترف هذا النموذ كال من

) (6

 Deaton , Mulbauerلتةاد

القيود السابقة في النموذجين السابقين ويعتبر هذا النموذ
نموذجا مرننا وسه
الدراسا

االستخدام ،كما ان يكتر تابيقا في

الميدانية حيث يةترض عند تابيق افتراضين األو

التجمي علي مستو السلعة وهو في هذا الحالة ال يةرق بين

امنةاق

تحقيق  ،يما االفتراض التاني فهو الةص الكام بين السل

البد من افتراض

السعرية تساو ناقص واحد،

السعرية التقااعية فتساو صةر،

ويسمع النموذ بةرض بعض القيود علية كالتةضي المستق
يو الةص الكام بين السل  ،بمعني ين المنةعة الحدية لك
المستهلا تمكن من ين يةص

امحال التابتة.

التقااعية تابتة ،وحتي

بالنموذ

سلعة مستقلة عن استهالا السل

وخصائص معادال

المستخدمة في نظام الالب

السل حسب مصادر استيرادها وهو افتراض ممكن ذا كان

قيود نظرية الالب وهي ين تكون مجموم مرونا

تساو الواحد ومجموم المرونا

المعادال
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األخرى كما ين منةعة

نةاق االستهالكي عن السل

المختلةة حسب مصادرها.

يسعار السل تت ير بنةس النسبة ،ولكن افتراض من الصعب
حسب مصادر استيرادها وهذا يمر قد يخالى المناق ،ألن
الالب علي احد محاصي

الخضر متال

يعني ين نجع

الباااس منةصال عن الالب علي البص

والتوم ،وحتى

يمكن التةريق بين مصادر استيراد السل
الةص التام فان بعض الدراسا

من فروض النظرية االقتصادية في كتير من األحيان

استخدام نموذ

الالب شب األمت .
ولتحديد يهم العوام

ب -نموذج آرمنجتون:

قد اقترح

دون فرض قيد

المؤترة علي النصيب السوقي

للخضر المصرية في يهم األسواق االستيرادية اعتمد البحث

علي نموذجين ،يولهما نموذ

الالب شب

األمت

بان السل المعروضة من قب البائعين في احد الدو بديال

 Almost Ideal demand systemوتانيهما نموذ

كامال لنةس السل المعروضة من بائعين في دو يخر ،

السوقى ،Market Share modelحيث يعتمد هذا النموذ علي

امحال لهذا السل من

قياس اتر الت ير في يسعار التصدير للدو المنافسة في سوق

مصادرها المختلةة تكون ال نهائية ،وما يقابلها من نسب

معين من الخضر والت ير في امنةاق الكلي للدولة المستوردة

وهذا يعني ين نتيجة قسمة مرونا

األسعار الي بعضها تعتبر نسبا تابتة ،وهذا النموذ

يارف

علي واردا

الخضر بالسوق المستوردة وعلي النصيب

اعتراضا علي فرضية امحال الكام للسل وليقدم نموذ

السوقي القيمي للصاد ار

للالب مشتقا من نظرية الالب العامة ،ويتم في التةريق بين

بين نصيب مصر السوقي داخ

السل ليس فقا من جهة اختالى ينواعها ومواصةاتها وانما

التكتال

ييضا باعتبار اختالى مصادر نتاجها( ،)4وهذا النموذ ب

التصدير

بعض الةرضيا
امحال

المقيدة مت فرضية القيود الخاصة بمرونة

التابتة بين ي

منتجين يتنافسان في سوق واحد

النصيب

المصرية ،ويقيس النموذ

االقتصادية موض
للصاد ار

العالقة

السوق الخارجي ألهم

الدراسة كمت ير تاب

المصرية والسعر التصدير

والسعر
للدو

المنافسة داخ هذا السوق ،بامضافة الي امنةاق الكلي علي

واردا

الخضر كعوام مستقلة.
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ويمكن اشتقاق نموذ الالب شب األمت كاآلتي :افترض
المنةعة uوالتي تةترض تميي از بين السل

ين دالة امنةاق ذا

وفقا الختالى مصدرها علي النحو التالي:
])Ln [E(p,u)] = (1-u)Ln[a(p)] + u Ln[b(p

)(1

)Inpk Inp j (2

kj

1

2 k


j

+   k Inpk +

Ln[a(p)]=  o

k
k

)(3

 p
k

Ln[b(p)]= Ln[a(p)] +  o

امنةاق الكلي علي مجموعة السل مح Eحيث تمت
وتكونp:الدراسة،

الرقم القياسي لألسعار
تمت
1
)Inp =  i +   k Inp k +    kj Inp k Inp j (8
2 k j
k
وحيث ين الرقم القياسي  pير خاي ويواجه صعوبا
في التقدير فقد استبد برقم ستون القياسي الهندسي
 Price Ubdexعلي النحو التالي:

k

Inp =  Wk Inp k

)(9

حيث:

Stones

k

  ,  , تمت معالم الدالة ،بينما  piتمت سعر السلعة
من المصدر ( ،)iبينما ( b )،و( a )،دوا في معالم الدالة
عدد مصادر استيراد السلعة،

واألسعار ،و mتمت

i,j

ولتجنب مشكلة اآلنية ذلا يمكن استخدام القيم المبانة
للمساهمة ( )Laggedيو متوسا المساهمة وبذلا يصبع الرقم
القياسي كالتالي:
lnp * = Wk Inpk

)(10

.k=1,2,3،،،،m

k

وبإحال المعادلة ( 2و )3في المعادلة ( )1فإن يمكن

حيث:

عادة صيا ة دالة امنةاق كما يلي:



Inpk p j +  ou pk k

j

k

1

2 k

In[ E ( p, u )] =  k Inpk +
k

)(4

ويمكن الحصو

علي نصيب السلعة المستوردة من

امنةاق  (Wi) Budget Sharesمن المصدر ( )iبتةاض
]) Ln[E(p,uبالنسبة لسعرها  Ln piكالتالي :

pi qi
) InE ( p, u
=
= Wi
 ? Inp i
) E ( p, u

)(5

 qi, piسعر وكمية السلعة من المصدر (،)i

حيث تمت

وعلي ذلا يمكن عادة صيا ة المعادلة رقم ( )4علي
النحو التالي:

)Wi =  i +   ij Inp j +  i u o  p k k (6
j

k

وبح المعادلة رقم ( )4بالنسبة للمنةعة ( )uواحاللها في
المعادلة رقم ( )6يتم الحصو علي:
E
) (Wi =  i +   ij Inp j +  i In
p
j

1
) (Wkt −1 + Wkt
2

= Wk

وفي حالة وجود ارتباا خاي ( )Multicolllnearityمرتة
بين األسعار يمكننا اعتبار  pتقريب خاي يتناسب م
بمعني ين p *   p p
وعلي ذلا تصبع المعادلة رقم
p

( )7علي الصورة التالية:
E
)) (11
*p

(Wi =  i +   ij Inp j +  i In
j

 i* =  i −  i In

حيث:

ويمكن تابيق الشروا الخاصة بالالب علي نما
االستيراد علي المعادلة رقم ( )11وتتمت هذا الشروا في
تالث مجامي :
 -1شروا االضافة:
)(12-a

Additivity

 i = 1,   ij = 0,   i = 0
i

 -2شروا التجانس:

*

i


i

Homogeneity
)(12-b

=0

ij


j
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 -3شروا التمات :

عوضا عن مناقة التجارة الموجودة منذ عام  1981تم قام

Symmetry

 ij =  ji

)(12-c

ويمكن من هذا النموذ
االقتصادية التي تشم

مرونا

حساب بعض المؤش ار
الالب السعرية والتقااعية

وامنةاقية  Own, Cross and Expenditure Elasticityحيث
ين ال يمكن الحصو علي هذا المرونا

من النموذ المقدر

مباشرة.

تسعة دو بإنشاو مناقة تجارة حرة عام  2000وهم
(مصر ،جيبوتي ،كينيا ،مد شقر ،ماالو  ،موريشيوس ،السو
دان ،زامبيا ،زيمبابو ) ،كما انضم

رواندا وبورند

لمناقة التجارة الحرة عام  ،2004وانضم

القمر عام .2006
وقههد ينضههم

ليبيا وجزر

الصههوما رسههميا لههى السههوق المشههتركة لشههرق

وجن ه ههوب فريقي ه هها (الكوميس ه هها) لتص ه ههبع العض ه ههو  21م ه ههن دو

مرونات الطلب السعرية:
يمكن كتابتها في صورة مصةوفة  Aذا

الرتبة ()mxm

والعناصر  aijوتأخذ الشك الرياضي التالي والذ

استخدم

:[7] Green

)

Wj
Wi

( ) − i

 ij
Wi

( aij = − ij +

حيث  = ISijعندما تكون  ،j=Iوفي هذا الحالة نحص
علي مرونة الالب السعرية الذاتية ،وحين تكون = 0Sij

عندما تصبع  ،j≠Iوعندها نحص علي مرونة الالب السعرية
التقااعية ي
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ين العناصر القارية في المصةوفة  Aتمت

المرونة السعرية الذاتية في حين ين العناصر خار القار
 Diagonalتمت المرونة السعرية التقااعية.

األعضههاو فههي السههوق ،وذلهها خههال اجتمههام قمههة رؤسههاو دو
وحكومه هها

البله ههدان األعض ه ههاو .وانضه ههم ته ههونس رسه ههميا ل ه ههى

السههوق المشههتركة للشههرق والجنههوب األفريقههي الكوميسهها يههوم 18

يوليو

.2018

كمههان تههم تعتمههاد ل هها
الةرنسية ،البرت الية.

 -2اإلتحاد األوروبي :European Union
ويالههق علي ه التكام ه امقتصههاد القههار نظ ه ار ألنه داخ ه
القه ههارة الواحه ههدة يو داخ ه ه نا ه ههاق ج ارفه ههي واحه ههد واهه ههم اله ههدو

األعضه ه ههاو فه ه ههي امتحه ه ههاد األوروبه ه ههي هه ه ههي  27دوله ه ههة ويخه ه ههرهم
كان ه ه

كرواتيه هها الته ههي انضه ههم

األوروبههي نشههااا

مرونة الطلب اإلنفاقية:
من ك

يما بالنسبة لمرونة الالب امنةاقية علي الواردا

سلعة (ومن ك مصدر) فيمكن تقديرها علي النحو التالي:

i
Wi

 i = 1+

مننننن أهنننننم التكننننتالت اإلقتصنننننادية العالميننننة التنننننى تسنننننتورد

الحاصالت الزراعية المصرية:

 -1منظمة الكوميسا ":"COMESA
الكوميسا او السوق المشتركة لشرق وجنوب يفريقيا:و هي
مناقة تجارة تمتد من ليبيا لى زيمبابو  ،وتضم في

عضويتها  21دولة .تعود نشأة الكوميسا لعام ،1994

رسههمي للمنظم ه وهههى امنجليزيههة،

فه ههي 1يوليه ههو  .2013لالتحه ههاد

عديههدة ،يهمههها كونه سههوق موحههد ذو عملههة

واحههدة هههي اليههورو الههذ تبن ه

اسههتخدام  19دولههة مههن يص ه

ا  28األعضاو ،كما ل سياسة زراعية مشتركة وسياسة صيد

بح ه ه ه ه ههر موح ه ه ه ه ههدة .حصه ه ه ه ه ه االتح ه ه ه ه ههاد األوروب ه ه ه ه ههي ف ه ه ه ه ههي 12

يكتههوبر  2012علههى جههائزة نوب ه للسههالم لمسههاهمت فههي تعزيههز
السالم والمصالحة والديمقرااية وحقوق امنسان في

يوروبا.

ف ههي  23يوني ههو  ،2016ق ههرر المملك ههة المتح ههدة عب ههر
اسههتةتاو الخههرو مههن االتحههاد األوروبههي ،لتصههبع يو دولههة فيه

تق ههوم به ههذلا .خرج ه ه

برياانيه هها رسهههميا مه ههن االتحه ههاد األوروبه ههي

بتاريخ  31يناير .2020
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يتضع من الجدو ( )1عدم وجود مشاك

 - 3منظمة اآلسيان :ASEAN
تمت راباة اآلسيان يحد يهم التجمعا

امقتصادية في

القارة اآلسيوية (راباة دو جنوب شرق اسيا) ،حيث تضم
في عضويتها  10دو واقعة في جنوب يسيا والتي يق في
مقدمتها ك

من الةلبين ،تايالند ،الوس ،بوما ،كمبوديا،

اندونسيا ،ماليذيا ،سن اورة ،برونا  ،فيتنام ،ميانمار،
وكمبوديا برونا  .األسيان ل شعار وهو رؤية واحدة ،هوية
واحدة ،مجتم واحد  .تحم منظمة

به ه ه ه ه هريكس ه ه ه ه ه ههو مختص ه ه ه ه ههر للح ه ه ه ه ههروى األول ه ه ه ه ههى بالل ه ه ه ه ههة

الالتتينيههة  ،BRICSالمكونههة ألسههماو الههدو صههاحبة يسههرم نمههو
اقتصاد بالعالم ،وهي :الب ارزي وروسيا والهند والصهين وجنهوب
يو قمههة بههين رؤسههاو الههدو األرب ه المؤسسههة

ف ههي ييك ههاتيرينبر  ،روس ههيا ع ههام  .2009واتة ههق رؤس ههاو ال ههدو
عل ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههى مواص ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههلة التنس ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههيق ف ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههي يكت ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههر

القضه ههايا االقتصه ههادية العالميه ههة آنيه ههة ،بمه هها فيهه هها التعه ههاون فه ههي
المجهها المههالي وح ه المسههألة ال ذائيههة .انضههم

دولههة جنههوب

يفريقي ه ه ه ه ه ه هها ل ه ه ه ه ه ه ههى المجموع ه ه ه ه ه ه ههة ع ه ه ه ه ه ه ههام  ،2010فأص ه ه ه ه ه ه ههبح
تسمى بريكس بدال

من بريا سابقا.

تشه ههك مسه ههاحة هه ههذا اله ههدو رب ه ه مسه ههاحة اليابسه ههة ،وعه ههدد

سكانها يقارب  %40من سكان األرض .ومهن المتوقه بحلهو
عههام  2050ين تنههافس اقتصههادا

هههذا الههدو  ،اقتصههاد ي نههى

ال ه ه ههدو ف ه ه ههي العه ه ه هالم حالي ه ه هها  -حس ه ه ههب مجموع ه ه ههة ول ه ه ههدمان
س ههاكس البنكي ههة العالمي ههة ،والت ههي كانه ه

يو م ههن اس ههتخدم ه ههذا

المصهالع فهي عههام  .2001مهن المتوقه ين تشههك ههذا الههدو

حلةا يو ناديا سياسيا فيما بينها مستقبال.

تقدير نموذج الطلب شبه االمثل لصادرات الموالح المصرية
الي أهم التكتالت العالمية وكنذلك تقندير المروننات السنعرية
والتقاطعية خالل الفترة ()2019-2001

( )1صننننادرات مصننننر مننننن المننننوالح النننني اهننننم دول تكتننننل
البريكس(روسيا – الصين – الهند)

(االرتباا الذاتي،

عدم التوزي الابيعي ،عدم التجانس) ،كما تم التأكد من عدم
معنوي اختبار  Waldوالخاص بشروا االضافة والتجانس
والتمات كما تم التحقق من صحة النموذ .
ويتبين من نةس الجدو ين زيادة سعر موالع

روسيا

بنسب  %1تؤد الي زيادا النصيب السوقي المصر للموالع
بنسبة  ،%0.76ين زيادة سعر موالع روسيا بنسب %1
تؤد

 -4اتحاد البريكس :BRICS

يفريقيهها .عق ههد

والتي يمكن ين تؤتر علي كةاوة النموذ

في التقدير

الي نقص النصيب السوقي المصر للموالع بنسبة

 ،%0.19كما يتضع من الجدو ايضا ان زيادا االنةاق
الكلي علي الموالع في السوق الروسي بنسبة  %1تؤد الي

زيادا النصيب السوقي المصر للموالع بنسبة  .%0.09كما
يتبين ان مت ي ار

الدالة تشرف حوالي  %88من الت ي ار

الحادتة في الالب علي الموالع المصرية للسوق الروسي،
الي عوام يخر

في حين تراج باقي الت ي ار

بالدالة.

وتشير البيانا

ير مقيس

بالجدو ( )1ين زيادة سعر الموالع في

السوق الصيني بنسب  %1تؤد

الي زيادا النصيب السوقي

المصر للموالع بنسبة  ،%1.14ين زيادة سعر موالع
السوق الصيني بنسب  %1تؤد
المصر للموالع

في

الي نقص النصيب السوقي

بنسبة  ،%0.88كما يتضع من الجدو

ايضا ان زيادا االنةاق الكلي علي الموالع
الصيني بنسبة  %1تؤد

في السوق

الي نقص النصيب السوقي

المصر للموالع بنسبة  .%0.17كما يتبين ان مت ي ار
الدالة تشرف حوالي  %87من الت ي ار

الحادتة في الالب

علي الموالع المصرية للسوق الهند  ،في حين تراج باقي

الت ي ار

الي عوام يخر

ير مقيس بالدالة.

ويتبين من نةس الجدو ين ين زيادة سعر الموالع في
السوق الهند

بنسب  %1تؤد

الي زيادا النصيب السوقي

المصر للموالع بنسبة  ،%0.16ين زيادة سعر موالع في

السوق الهند

بنسب  %1تؤد

الي نقص النصيب السوقي

نورهان ايهاب عبد الرحمن العراقي واخرون :،.تقدير نموذ الالب شبة االمت للموالع المصرية ...

المصر للموالع بنسبة  %0.98 ،%0.16علي الترتيب،

بحوالي  ،%0.74وهذا يعني ينها سلعة ذا

كما يتضع من الجدو ايضا ان زيادا االنةاق الكلي علي

بهذا السوق.

الموالع

في السوق الهند

النصيب السوقي المصر

بنسبة  %1تؤد

للموالع بنسبة  ،%0.43كما

يتضع من الجدو ايضا ان مت ي ار

 %67من الت ي ار

الي زيادة

الدالة تشرف حوالي

الحادتة في الالب علي الموالع

المصرية للسوق الهند  ،في حين تراج باقي الت ي ار
عوام يخر

الي

ير مقيس بالدالة.

ويشير الجدو ( )2الخاص بالمرونا

الالب السعرية

علي الموالع المصرية الي ين الزيادة في يسعارها بحوالي

 %1يؤد

الي انخةاض الالب عليها في السوق الروسي
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الب ير مرن
الالب

كما يتبين من نةس الجدو الخاص بالمرونا

السعرية علي الموالع المصرية الي ين الزيادة في يسعارها
بحوالي  %1يؤد

الي انخةاض الالب عليها في السوق
الب

الصيني بحوالي  ،%0.03وهذا يعني ينها سلعة ذا
ير مرن بهذا السوق.

الالب السعرية

كما يشير الجدو ( )2الخاص بالمرونا

علي الموالع المصرية الي ين الزيادة في يسعارها بحوالي
الي انخةاض الالب عليها في السوق الهند

 %1يؤد

بحوالي  ،%0.45وهذا يعني ينها سلعة ذا

الب ير مرن

بهذا السوق.
جدول  .1نتائج نموذج الطلب شبه االمثل لصادرات الموالح المصرية الي تكتل البريكس خالل الفترة ()2019-2001
الهند
الصين
روسيا
الدولة
α
LnP1
LnP2
LnP3
)Ln(E/Pspi
F
Adj. RSq.
Auto
Heteroskedasticity
Test: ARCH
Normality test:
Jarque-Bera
حي

Prob.
0.12
0.00
0.00
0.08
0.00

Coeffi.
-0.21
0.76
-0.19
-0.32
0.09

t-stat.
-3.01
5.8
-4.43
-1.43
8.1
14.3
0.88

0.93

0.65

Prob.
0.00
0.00
0.12
0.00
0.00

Coeffi.
0.32
-0.16
-0.98
0.16
0.43

t-stat.
1.4
-4.4
-1.2
5.6
3.4
11.1
0.67

Prob.
0.54
0.03
0.21
0.00
0.02

t-stat.
Coeffi.
12.1
1.21
5.81
1.14
1.1
0.54
-6.2
-0.88
-8.4
-0.17
12.9
0.87
1.21

0.38

1.31

0.30

0.26

0.61

0.96

0.34

0.14

0.71

10.43

0.04

0.23

0.89

17.76

0.04

ين )P1, P2 . P3( :هو سعر تصدير روسيا والصين والهند بالدوالر للان  Adj. R- Sq. -معام التحديد المعد  Auto. - .مضاعى الجرانص لالرتباا الذاتىHetro. - .

مضاعى الجرانص لعدم تبا

التباين Non-Norm. - .مضاعى الجرانص لعدم التوزي الابيعى لحد الخاأ.

Sourse : www.treadmap.org

جدول  .2مصفوفة المرونات السعرية والتقاطعية واالنفاقية لنمنوذج الطلنب شنب االمثنل لصنادرات المنوالح المصنرية الني تكتنل
البريكس خالل الفترة ()2019-2001
الدولة
روسيا
الصين
الهند

روسيا
0.740.380.08

المرونة السعرية والتقاطعية
الصين
0.29
0.030.49

الهند
0.06
0.320.45-

المرونة االنفاقية
1.14
0.67
1.01
Sourse: www.treadmap.org

مجلة امسكندرية للتباد العلمى ( -مجلد 42العدد  )2ابري  -يونيو 2021

في حين تشير مرونا

الالب التقااعية ين زيادة يسعار

الموالع المصرية المصدرة الي دو البريكس بحوالي %1
يؤد
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ارتةام يسعار تصدير الصين والهند يكبر من العالقة
االحاللية في حالة ارتةام يسعار تصدير مصر.

الي ت ير الالب بحوالي  %0.06 ،%0.29علي

كما يتضع من المرون االنةاقية ين زيادة اجمالي االنةاق

الترتيب ،ومن جه يخر فأن زيادا يسعار الموالع المصدرة

الي

من مصر بحوالي  %1يؤد

الي ت ير الالب عليها

بحوالي %0.32- ،%0.38 -علي الترتيب ،وين زيادا
يسعار الموالع المصدرة من مصر بحوالي  %1يؤد

الي

ت ير الالب عليها بحوالي  %0.49 ،%0.08علي الترتيبةي
حين تشير مرونا

الالب التقااعية ين زيادة يسعار الموالع

المصرية المصدرة الي دو البريكس بحوالي  %1يؤد

جه يخر فأن زيادا يسعار الموالع المصدرة من مصر
الي ت ير الالب عليها بحوالي-

 %0.32- ،%0.38علي الترتيب ،وين زيادا يسعار الموالع
المصدرة من مصر بحوالي  %1يؤد

الي ت ير الالب

عليها بحوالي  %0.49 ،%0.08علي الترتيب.

مما يشير الي ين هناا عالق احاللية يقابلها عالقة
تكاملية في حالتي ارتةام يسعار تصدير روسيا والصين علي
الترتيب ،كما تشير الي العالقة االحاللية بين الموالع
المصدرة من مصر من جه وكال من الصين والهند في حالة

ارتةام يسعار تصدير الصين والهند يكبر من العالقة
االحاللية في حالة ارتةام يسعار تصدير مصر.
كما يتضع من المرون االنةاقية ين زيادة اجمالي االنةاق
الحقيقي علي الموالع في هذا السوق بحوالي  %1يؤد الي
زيادة االنةاق علي الموالع

 %1.01 ،%0.67لك

زيادة االنةاق علي الموالع المصرية بحوالي ،%1.14

 %1.01 ،%0.67لك

المصرية بحوالي ،%1.14

من السوق الروسي والصيني

والهند علي الترتيب.
مما يشير الي ين هناا عالق احاللية يقابلها عالقة
تكاملية في حالتي ارتةام يسعار تصدير روسيا والصين علي
الترتيب ،كما تشير الي العالقة االحاللية بين الموالع
المصدرة من مصر من جه وكال من الصين والهند في حالة

من السوق الروسي والصيني

والهند علي الترتيب.
( )2صادرات مصر من الموالح الي اهنم دول تكتنل االتحناد
االوروبي (هولندا– انجلت ار– ليتوانيا)

الي

ت ير الالب بحوالي  %0.06 ،%0.29علي الترتيب ،ومن
بحوالي  %1يؤد

الحقيقي علي الموالع في هذا السوق بحوالي  %1يؤد

يتضع من الجدو ( )3عدم وجود مشاك

والتي يمكن ين تؤتر علي كةاوة النموذ

في التقدير

(االرتباا الذاتي،

عدم التوزي الابيعي ،عدم التجانس) ،كما تم التأكد من عدم
معنوي اختبار  Waldوالخاص بشروا االضافة والتجانس
والتمات كما تم التحقق من صحة النموذ .
ويتبين من نةس الجدو ين زيادة سعر موالع هولندا بنسب

 %1تؤد

الي زيادا النصيب السوقي المصر

بنسبة  ،%0.19كما يتضع من الجدو

ايضا ان زيادا

االنةاق الكلي علي الموالع في السوق الهولند
تؤد

بنسبة %1

الي زيادا النصيب السوقي المصر للموالع

 .%0.22كما يتبين ان مت ي ار
من الت ي ار

بنسبة

الدالة تشرف حوالي %83

الحادتة في الالب علي الموالع

للسوق الهولند  ،في حين تراج باقي الت ي ار
يخر

للموالع

المصرية

الي عوام

ير مقيس بالدالة.

وتشير البيانا

بالجدو ( )3ين زيادة سعر موالع في

السوق االنجلتر بنسب  %1تؤد الي زيادا النصيب السوقي

المصر للموالع بنسبة  %3.2علي الترتيب ،ين زيادة سعر

موالع في السوق االنجلتر بنسب  %1تؤد
النصيب السوقي المصر للموالع

الي نقص

بنسبة  ، %2.1كما

يتضع من الجدو ايضا ان زيادا االنةاق الكلي علي الموالع
في السوق االنجلتر بنسبة  %1تؤد
السوقي المصر

الي نقص النصيب

للموالع بنسبة  .%4.1كما يتبين ان

نورهان ايهاب عبد الرحمن العراقي واخرون :،.تقدير نموذ الالب شبة االمت للموالع المصرية ...

مت ي ار

الدالة تشرف حوالي  %79من الت ي ار

الحادتة في

الالب علي الموالع المصرية للسوق االنجليز  ،في حين
تراج باقي الت ي ار

ير مقيس بالدالة.

الي عوام يخر

كما يتبين من نةس الجدو الخاص بالمرونا

السوق اليتواني بنسب  %1تؤد

الي زيادا النصيب السوقي

السوق اليتواني بنسب  %1تؤد

الي نقص النصيب السوقي

ايضا ان زيادا االنةاق الكلي علي الموالع

في السوق

اليتواني بنسبة  %1تؤد الي نقص
النصيب السوقي المصر للموالع

بنسبة %0.22

ير مرن بهذا السوق.
علي الموالع المصرية الي ين الزيادة في يسعارها بحوالي%1
يؤد

الي انخةاض الالب عليها في السوق اليتواني بحوالي
الب ير مرن بهذا

 ،%0.44وهذا يعني ينها سلعة ذا
في حين تشير مرونا

كما

الالب التقااعية ين زيادة يسعار

الدالة تشرف حوالي

الحادتة في الالب علي الموالع

 %1يؤد الي ت ير الالب بحوالي  %0.03 ،%0.28علي

الي

الترتيب ،ومن جه يخر فأن زيادا يسعار الموالع المصدرة
من مصر بحوالي  %1يؤد

ير مقيس بالدالة.

ويشير الجدو ( )4الخاص بالمرونا

الالب السعرية

علي الموالع المصرية الي ين الزيادة في يسعارها بحوالي
 %1يؤد

كما يشير الجدو ( )4الخاص بالمرونا

الالب السعرية

الموالع المصرية المصدرة الي دو االتحاد االوروبي بحوالي

المصرية للسوق اليتواني في حين تراج باقي الت ي ار
عوام يخر

الب

السوق.

يتضع من الجدو ايضا ان مت ي ار
 %80من الت ي ار

الي انخةاض الالب عليها في السوق

االنجلتر بحوالي  ،%0.06وهذا يعني ينها سلعة ذا

المصر للموالع بنسبة  ،%0.01ين زيادة سعر موالع في
المصر للموالع بنسبة  ،%0.23كما يتضع من الجدو

الالب

السعرية علي الموالع المصرية الي ين الزيادة في يسعارها
بحوالي  %1يؤد

ويتبين من نةس الجدو ين ين زيادة سعر موالع في
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الي انخةاض الالب عليها في السوق الهولند

بحوالي  ،%0.65وهذا يعني ينها سلعة ذا

الي ت ير الالب عليها بحوالي

 %0.42- ،%0.36علي الترتيب ،وين زيادا يسعار الموالع
المصدرة من مصر بحوالي  %1يؤد الي ت ير الالب عليها

بحوالي %0.48 ،%0.07 -علي الترتيب.

الب ير مرن

بهذا السوق.
جدول  .3نتائج نموذج الطلب شبه االمثل لصادرات الموالح المصرية الي تكتل االتحاد االوروبي خالل الفترة ()2019-2001
ليتوانيا
انجلت ار
هولندا
الدولة
α

LnP1
LnP2
LnP3
)Ln(E/Pspi
F
Adj. RSq.
Auto
Heteroskedasticity
Test: ARCH
Normality test:
Jarque-Bera
حي

Coeffi.
-0.32
0.19
-0.92
-0.65
0.22

t-stat.
-3.7
4.5
0.8
-1.9
8.2
12.1
0.83

Prob.
0.00
0.00
0.87
0.32
0.00

Coeffi.
1.1
-2.1
2.2
3.2
-4.1

t-stat.
12.2
-4.3
0.8
-3.6
-8.6
9.4
0.79

Prob.
0.00
0.00
0.99
0.00
0.00

Coeffi.
0.32
0.01
-0.23
0.21
-0.22

t-stat.
4.7
-5.6
-3.5
0.9
-3.7
8.8
0.80

Prob.
0.00
0.00
0.00
0.12
0.00

0.984

0.65

1.32

0.33

1.32

0.32

0.22

0.11

0.24

0.27

0.49

0.71

9.43

0.06

0.06

0.84

17.21

0.05

ين  )P1 ,P2 . P3( :هو سعر تصدير هولندا وانجلت ار وليتوانيا بالدوالر للان  Adj. R- Sq. -معام التحديد المعد  Auto. - .مضاعى الجرانص

لالرتباا الذاتى Hetro. - .مضاعى الجرانص لعدم تبا

التباين Non-Norm. - .مضاعى الجرانص لعدم التوزي الابيعى لحد الخاأ.
Sourse : www.treadmap.org
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جدول  .4مصفوفة المرونات السعرية والتقاطعية واالنفاقية لنمنوذج الطلنب شنبه االمثنل لصنادرات المنوالح المصنرية الني تكتنل
االتحاد االوروبي خالل الفترة ()2019-2001
الدولة

هولندا
0.650.36
0.07-

هولندا
انجلت ار
ليتوانيا

المرونة السعرية والتقاطعية
انجلت ار
0.28
0.060.48

المرونة االنفاقية

ليتوانيا
0.03
0.420.44-

0.98
0.87
1.07
Sourse: www.treadmap.org

مما يشير الي ين هناا عالق احاللية يقابلها عالقة
تكاملية في حالتي ارتةام يسعار تصدير هولندا وانجلت ار علي
الترتيب ،كما تشير الي العالقة االحاللية بين الموالع
المصدرة من مصر من جه وكال من هولندا وانجلترافي حالة

ارتةام يسعار تصدير انجلت ار ليتوانيا يكبر من العالقة
االحاللية في حالة ارتةام يسعار تصدير مصر.
كما يتضع من المرون االنةاقية ين زيادة اجمالي االنةاق
الحقيقي علي الموالع في هذا السوق بحوالي  %1يؤد الي
زيادة االنةاق علي الموالع

 %1.07 ،0.87لك

المصرية بحوالي ،%0.98

من السوق اليوناني واالنجلتر

واليتواني علي الترتيب.
( )3صادرات مصر من الموالح الي اهم دول تكتل االسيان
(ماليزيا – سنغافو ار – اندونسيا)

يتضههع م ههن الجههدو ( )5ع ههدم وجههود مش ههاك ف ههي التق ههدير

والتههي يمكههن ين تههؤتر علههي كةههاوة النمههوذ (االرتبههاا الههذاتي،
عدم التوزي الابيعي ،عدم التجانس) ،كما تم التأكهد مهن عهدم
معنويه ه اختب ههار  Waldوالخ ههاص بش ههروا االض ههافة والتج ههانس
والتمات كما تم التحقق من صحة النموذ .
ويتب ههين م ههن نة ههس الج ههدو ين زي ههادة س ههعر مه هوالع الس ههوق

الم ه ههاليز بنس ه ههب  %1ت ه ههؤد ال ه ههي زي ه ههادا النص ه ههيب الس ه ههوقي
المصههر للم هوالع بنسههبة  ،%0.91كمهها يتضههع مههن الجههدو
ايضه هها ان زيه ههادا االنةه ههاق الكله ههي عل ه هي الم ه هوالع فه ههي السه ههوق
الم ه ههاليز بنس ه ههبة  %1ت ه ههؤد ال ه ههي زي ه ههادة النص ه ههيب الس ه ههوقي
المصه ههر للم ه هوالع بنسه ههبة  .%0.36كمه هها يتبه ههين ان مت ي ه ه ار

الدالههة تشههرف ح هوالي  %76مههن الت ي ه ار

الحادتههة فههي الالههب

علي المهوالع المصهرية للسهوق المهاليز  ،فهي حهين ت ارجه بهاقي
الت ي ار

الي عوام يخر

وتشههير البيان هها

ير مقيس بالدالة.

بالجههدو ( )5ين زيههادة سههعر م هوالع ف ههي

السه ههوق السه ههن افور بنسه ههب  %1ته ههؤد اله ههي زيه ههادا النصه ههيب
السههوقي المصههر للم هوالع بنسههبة  %0.84علههي الترتيههب ،ين
زيههادة سههعر م هوالع فههي السههوق السههن افور بنسههب  %1تههؤد
اله ه ههي نق ه ه ههص النصه ه ههيب الس ه ه ههوقي المص ه ه ههر للمه ه ه هوالع بنس ه ه ههبة
 ،%0.33كمههها يتض ههع م ههن الجهههدو ايضههها ان زيهههادا االنةه ههاق
الكلي علي المهوالع فهي السهوق االندونيسهي بنسهبة  %1تهؤد

الهي نقههص النصههيب السههوقي المصههر للمهوالع بنسههبة %0.01
.كم ه هها يتب ه ههين ان مت يه ه ه ار
الت يهه ار

الدال ه ههة تش ه ههرف حه ه هوالي  %87م ه ههن

الحادت ههة ف ههي الال ههب عل ههي المه هوالع المصه هرية للس ههوق

السههن افو  ،فههي حههين ت ارجه بههاقي الت يه ار
ير مقيس بالدالة.

الههي عوامه يخههر

ويتب ههين م ههن نة ههس الج ههدو ين ين زي ههادة س ههعر مه هوالع ف ههي
السه ههوق االندونيسه ههي بنسه ههب  %1ته ههؤد اله ههي زيه ههادا النصه ههيب
الس ههوقي المصهههر للمه هوالع بنس ههبة  ،%0.12ين زي ههادة س ههعر
م هوالع فههي السههوق االندونيسههي بنسههب  %1تههؤد الههي نقههص
النصيب السوقي المصر للموالع بنسبة  ،%0.08كما يتضع

مههن الجههدو ايضهها ان زيههادا االنةههاق الكلههي علههي الم هوالع فههي
السه ههوق االندونيسه ههي بنسه ههبة  %1ته ههؤد اله ههي نقه ههص النصه ههيب
السوقي المصر للموالع بنسبة .%0.06

نورهان ايهاب عبد الرحمن العراقي واخرون :،.تقدير نموذ الالب شبة االمت للموالع المصرية ...

كما يشير الجدو ( )6الخاص بالمرونها
كما يتضع من الجدو ايضا ان مت يه ار
 %56مه ه ههن الت ي ه ه ه ار

الدالهة تشهرف حهوالي

الحادته ه ههة فه ه ههي الاله ه ههب عله ه ههي الم ه ه هوالع

المص هرية للسههوق االندونيسههي ،فههي حههين ت ارجه بههاقي الت ي ه ار
الي عوام يخر

الال ههب الس ههعرية

علههي الم هوالع المص هرية الههي ين الزيههادة فههي يسههعارها بح هوالي
 %1يههؤد الههي انخةههاض الالههب عليههها فههي السههوق المههاليز
بحوالي  ،%0.65وهذا يعني ينها سهلعة ذا

الهب يهر مهرن

بهذا السوق.
كمهها يتبههين مههن نةههس الجههدو الخههاص بالمرونهها

الال ههب

السههعرية علههي الم هوالع المص هرية الههي ين الزيههادة فههي يسههعارها
بح هوالي  %1ي ههؤد ال ههي انخة ههاض الالههب عليه هها ف ههي الس ههوق
السه ههن افور بح ه هوالي  ،%0.04وهه ههذا يعنه ههي ينهه هها سه ههلعة ذا

الالهب السهعرية

علههي الم هوالع المص هرية الههي ين الزيههادة فههي يسههعارها بح هوالي
 %1يؤد الي انخةاض الالب عليهها فهي السهوق االندونيسهي
بحوالي  ،%0.54وهذا يعني ينهها سهلعة ذا

الهب يهر مهرن

بهذا السوق.

ير مقيس بالدالة.

ويش ههير الج ههدو ( )6الخ ههاص بالمرون هها
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ف ههي ح ههين تش ههير مرون هها

الال ههب التقااعي ههة ين زي ههادة يس ههعار

الم هوالع المصه هرية المصههدرة ال ههي دو االتحههاد تكتهه االس ههيان
بح ه ه هوالي  %1يه ه ههؤد اله ه ههي ت يه ه ههر الاله ه ههب بح ه ه هوالي ،%0.28
 % 0.11علي الترتيهب ،ومهن جهه يخهر فهأن زيهادا يسهعارالمه هوالع المص ههدرة م ههن مص ههر بح ههوالي  %1ي ههؤد ال ههي ت ي ههر

الالب عليها بحوالي %0.34 ،%0.43 -علي الترتيهب ،وين
زيههادا يسههعار الم هوالع المصههدرة مههن مصههر بح هوالي  %1يههؤد
الي ت ير الالب عليها بحوالي ،%0.06
 %0.33 -علي الترتيب.

الب ير مرن بهذا السوق.
جدول  .5نتائج نموذج الطلب شبه االمثل لصادرات الموالح المصرية الي تكتل االسيان خالل الفترة (.)2019-2001
الدولة
α
LnP1
LnP2
LnP3
)Ln(E/Pspi
F
Adj. RSq.
Auto
Heteroskedasticity
Test: ARCH
Normality test:
Jarque-Bera
حي

Coeffi.
-0.72
0.91
-0.62
-0.56
0.36

ماليزيا

Prob.
0.02
0.00
0.34
0.71
0.00

t-stat.
-3.4
4.5
-1.2
-0.34
8.1
91.3
0.76

0.94

0.44

سنغافورا

Prob.
0.00
0.00
0.67
0.00
0.96

Coeffi.
0.12
-0.04
-0.08
0.12
0.06

اندونسيا
t-stat.
1.56
-0.65
-6.12
5.23
0.76
14.8
0.56

Prob.
0.00
0.08
0.00
0.00
0.02

t-stat.
Coeffi.
12.1
1.96
5.2
0.84
1.7
0.45
-6.4
-0.33
-1.7
-0.01
5.4
0.87
1.23

0.43

1.42

0. 43

0.95

0.67

0.96

0.44

0.23

0.15

10.12

0.04

0.26

0.19

2.34

0.05

ين )P1, P2. P3( :هو سعر تصدير ماليزيا وسن افو ار واندونسيا بالدوالر للان  Adj. R- Sq. -معام التحديد المعد  Auto. - .مضاعى

الجرانص لالرتباا الذاتى Hetro. - .مضاعى الجرانص لعدم تبا

التباين Non-Norm. - .مضاعى الجرانص لعدم التوزي الابيعى لحد الخاأ.
Sourse : www.treadmap.org
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جدول  .6مصفوفة المرونات السعرية والتقاطعية واالنفاقية لنمنوذج الطلنب شنبه االمثنل لصنادرات المنوالح المصنرية الني تكتنل
االسيان خالل الفترة (.)2019-2001
الدولة

ماليزيا
0.650.430.06

ماليزيا
سن افو ار
اندونسيا

المرونة السعرية والتقاطعية
سنغافو ار
0.28
0.040.33-

المرونة االنفاقية

اندونسيا
0.110.34
0.54-

0.99
1.11
0.67
Sourse: www.treadmap.org

مم هها يش ههير ال ههي ين هن ههاا عالقه ه احاللي ههة يقابله هها عالق ههة
تكامليههة فههي ح ههالتي ارتةههام يسههعار تص ههدير ماليزيهها وسههن افو ار
علههي الترتيههب ،كمهها تشههير الههي العالقههة االحالليههة بههين الم هوالع

• ضرورة توفير قاعدة معلوما تخدم قاام امنتا والتسويق
مه ضهرورة عهادة هيكلهة جههاز امرشهاد الز ارعهي كجههاز
متخصص في نق التكنولوجيا للمزارعين.

المصدرة مهن مصهر مهن جهه وكهال مهن ماليزيها وسهن افو ار فهي

حال ههة ارتة ههام يس ههعار تصه ههدير اندونس ههيا وس ههن افو ار يكب ههر م ههن
العالقة االحاللية في حالة ارتةام يسعار تصدير مصر.
كما يتضع من المرون االنةاقيهة ين زيهادة اجمهالي االنةهاق
الحقيقي علي الموالع في هذا السوق بحوالي  %1يهؤد الهي
زي ه ههادة االنة ه ههاق عل ه ههي المه ه هوالع المصه ه هرية بحه ه هوالي ،%0.99

 %0.67 ،1.11لك ه ه ه مه ه ههن السه ه ههوق المه ه ههاليز والسه ه ههن افور
واالندونيسي علي الترتيب.

• د ارسههة يسههعار تصههدير الههدو المنافسههة مههن حيههث المسههافة
وموعد الالب عليها.
• ضههرورة العمه علههي الحةههاظ علههي المي هزة التنافسههية للمهوالع
المصه هرية ف ههي األسه هواق الرئيس ههية التقليدي ههة له هها مه ه مرع ههاة
الجودة.

• ضههرورة فههتع يس هواق جديههدة للمنافسههة عههن اريههق األهتمههام
بمواصههةا

الجهاز المركز للتعبئ

العام واالحصاو.

هشام يحمد عبد الرحيم ،تنافسية صاد ار
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المصرية في يهم يسواق تصديرها ،مجلة العلوم االقتصادية

واالجتماعية الزراعية ،جامعة المنصورة.2018 ،

عبد الوكي محمد يبو االب ،سيدة حامد عامر ،تقدير دوا الالب
علي الباااس المصرية لالتحاد االوروبي ياستخدام نموذ

الالب األمت  ،المجلد التاس عشر ،العدد الراب  ،ديسمبر

التوصيات

موعد وسعرالتصدير وصةا

المراجع

الجههودة العالميههة ويذواق المسههتهلكين المالوبههة،

وعم الدعاية الالزمة للترويص للموالع المصرية.

.2009

هشام علي حسن الجند  ،هيد
لصاد ار

علي حسن ،الوض التنافسي

البرتقا المصر في يهم األسواق الخارجية ،مجلة

العلوم االقتصادية واالجتماعية الزراعية ،جامعة المنصورة،

.2014

Deaton, A. and Muellbauer, J.,(1980), An Almost Ideal
Demand system, American Eco.Rev.,Vol,70, No.3, June,
P312-326,1980.
Green, R. and Julian, M., Elasticities in AIDS Models,
American Journal of Agricultural Economics, May 1990.
WWW.tredmap.org.
http:// Comtrade. Map.org.

1543

...  تقدير نموذ الالب شبة االمت للموالع المصرية:،.نورهان ايهاب عبد الرحمن العراقي واخرون
ABSTRACT

Estimation of Almost Ideal Demand Model for Egyptian
Nourhan E. A. El-Eraky, Salwa Mohamed Abdel Moneim, Mosad E. Rajab,
EL-Saed A. A. AL Khashin
The issue of Egyptian exports is at the forefront of
priorities because it is one of the main sources of
obtaining foreign exchange, and a means to reduce the
deficit in the balance of payments. The problem of the
research is that despite the importance of Egyptian
citrus as an important export crop, and Egypt is ranked
third as the most important citrus exporting country in
the world However, Egyptian citrus exports face strong
competition in global markets, and the main objective
of the research is to estimate the functions of demand
for Egyptian citrus exports in the most important global
clusters, using the semi-optimal demand model in order
to identify the possibility of increasing its
competitiveness in those markets.
The price demand for Egyptian citrus indicates that
an increase in its prices by about 1% leads to a decrease

in demand for it in the Russian market by about 0.74%,
and this means that it is a commodity with inelastic
demand in this market, as shown by the elasticities of
price demand for Egyptian citrus that the increase in its
prices is about 1% leads to a decrease in demand for it
in the Chinese market by about 0.03%, and this means
that it is a commodity with inelastic demand in this
market, as the results indicate The price demand for
Egyptian citrus fruits indicated that an increase in their
prices by about 1% leads to a decrease in demand for
them in the Indian market by about 0.45%, and this
means that they are a commodity with inelastic demand
in this market.
Keywords: Almost Ideal Demand System, global
blocs, foreign trade

