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 الملخص العربى
رغم االصالحات االقتصادية التى مست القطاع الزراعى بشكل 

ت االنتاج مارئيسى منذ منتصف الثمانينات وتحرير اسعار مستلز 
والغاء الدورة الزراعية وترك الحرية للمزارع اال ان العجز فى 
الميزان التجارى الزراعى لم ينخفض بشكل يسمح بزيادة قدرات 

ى وزيادة الناتج القطاع الزراعى فى سد العجز فى الميزان التجار 
. وتشير التقديرات الى ان الصادرات الزراعية المحلى االجمالى

من اجمالى قيمة الصادرات الكلية بينما تمثل  %9.9تمثل نحو 
، مما يشير الى مدى من الواردات الكلية %14.4ات نحو الوارد

ر من تأثيره فى تأثر السوق المصرى بالصادرات العالمية اكث
. كما مثل العجز فى الميزان التجارى الزراعى االسواق العالمية

 70.5نحو  لىتزايد ا 1986مليار جنيه عام  1.8نحو حوالى 
 36، اال ان العجز قد تفاقم من حوالى  1996مليار جنيه عام 
، 2019مليار جنيه عام  140الى نحو  2016مليار جنيه عام 

مما يتطلب البحث عن مدى كفاءة التجارة الخارجية الزراعية فى 
القيام بالدور المنوط بها فى تحقيق التنمية االقتصادية من خالل 

الناتج المحلى االجمالى وخفض عجز ى زيادة مساهمتها ف
الميزان التجارى .ومن ثم استهدف البحث دراسة وتحليل الوضع 
الراهن للتجارة الخارجية وأهميتها النسبية ألى مقتصد ذات داللة 
هامة للتعرف على مدى الدور الذى تلعبه التجارة الخارجية فى 

التعرف  لىاالقتصاد القومى لهذا المقتصد ومن ثم يهدف البحث ا
على اهمية التجارة الخارجية الزراعية للمقتصد المصرى من خالل 

  .دراسة بعض مؤشرات قياس الكفاءة االقتصادية للتجارة الزراعية
حيث تبين من دراسة الميزان التجارى الزراعى المصرى خالل 

( أن قيمة الصادرات الزراعية قد تزايدت 2019-2015الفترة )
مليار  3.2الى نحو  2015والر عام د مليار 2.9من حوالى 
مليار دوالر  2.9وذلك بمتوسط قدر بنحو  2019دوالر عام 

مليار دوالر عام  10.2،كما بلغت قيمة الواردات الزراعية بنحو 
فترة . المليار دوالر خالل  8.1وذلك بمتوسط قدر بنحو  2020

ى مما يوضح تزايد العجز فى الميزان التجارى الزراعى من حوال
مليار دوالر عام  7.3 إلى حوالى  2015مليار دوالًر عام  3.85
مليار دوالر. ويشكل هذا العجز  5.2وبمتوسط بلغ نحو  2020

ظاهرة خطيرة إذ يشير هذا التزايد إلى مدى االعتماد على العالم 
الخارجى فى سد حاجة الطلب المحلى خاصة من السلع الزراعية 

السكر ومجموعة محاصيل و  الضرورية مثل القمح ومنتجاته
دى إلى تراكم الزيوت الغذائية باإلضافة لمنتجات اللحوم مما يؤ 

وبدراسة معدل الميل المتوسط لالستيراد  .المديونية الخارجية
والتصدير للتجارة الخارجية الزراعية تبين ان نسبة الصادرات 
الزراعية الى الناتج المحلى االجمالى قد اتسمت بالضاءلة 

 2010% عام 3.9حيث قدرت اقصى قيمة لها بنحو  ذبوالتذب
( مما 2020-2009خالل الفترة ) %3.3وبمتوسط قدر بنحو 

ى مصادر رئيسية يشير الى اعتماد الناتج المحلى االجمالى عل
. كما تبين ان نسبة الواردات الزراعية الى اخرى غير الزراعة

بوطا وهالناتج المحلى االجمالى قد اخذت فى التذبذب صعودا 
بينما بلغ . %2.8خالل فترة الدراسة وقد بلغ متوسط الفترة نحو 

 2020متوسط الميل الحدى للصادرات الزراعية صفر خالل عام 
مما يعنى ذلك أنه بزيادة قيمة الناتج المحلى اإلجمالى بمقدار 
الوحدة لم تتغير قيمة الصادرات الزراعية ، كما بلغ متوسط الميل 

. ويعنى ذلك أنه 2020عام  0.03الى حو راد الحدى لإلستي
بزيادة قيمة الناتج المحلى اإلجمالى بمقدار الوحدة سوف تزيد 

. بناء على خالل نفس العام 0.03اعية بمقدار قيمة الواردات الزر 
النتائج السابقة يوصى البحث بضرورة دراسة هيكل الواردات 

لواردات ا الزراعية العادة النظر فيما يمكن الحد منه من قائمة
ومحاولة االستعاضة عنه من السلع المنتجة محليا . اعادة النظر 
الى الهيكل االنتاجى السلعى حتى يمكن تنويع الصادرات الزراعية 
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وعدم االعتماد على محصول او اكثر كمحصول وحيد للتصدير، 
 او مجموعة سلعية بعينها.

، تغطيةلا الكلمات المفتاحية: التجارة الخارجية الزراعية، معدل
 .درجة االنكشاف االقتصادى، الميل الحدى لالستيراد

  المقدمة

تعتبر التجارة الخارجية من أهم الموضوعات فى عالمنا 
المعاصر لما لها من أثار هامة على التنمية االقتصادية ، إذ أنها 

من خالل تطور تعكس متغيرات اإلنتاج واالستهالك واالستثمار 
يا من تبر التجارة الخارجية عامال رئيستع. و الصادرات والواردات

، حيث يعد قطاع التجارة الخارجية من عوامل تحديد الدخل القومى
أكثر القطاعات أهمية فى مصر خاصة مع تحول مصر إلى نظام 
السوق الحر وخضوع قطاع اإلنتاج والتجارة آلليات السوق مما 

لتجارة وايؤثر على قطاع التجارة الخارجية المصرية بصفة عامة 
الخارجية الزراعية بصفة خاصة . ومن ثم اتجهت مصر نحو 
تحرير التجارة الخارجية من كافة القيود والمعوقات وقطعت شوطا 
طويال بسياساتها االقتصادية للتعامل مع هذه التطورات ، وصارت 
ملتزمة بصورة تعاقدية أو بإرادتها الذاتية للتعامل واالندماج فى 

: هى (2001 ,مى)البيو ن خالل ثالث مسارات م االقتصاد العالمى
انضمام مصر لمنظمة التجارة العالمية ، سياسات اإلصالح 
االقتصادى التى تتخطى أهداف اتفاقيات الجات ، التفاوض مع 
أهم الشركاء التجاريين الستكمال تحرير التجارة . وتعتبر قضية 
اختراق الصادرات المصرية لألسواق الخارجية وانخفاض الواردات 

قتصادية التى تفرض نفسها على الساحة الأحد أهم القضايا ا
أنها أحد وسائل إصالح الخلل فى  االقتصادية بوضوح خاصة و

الميزان التجارى المصاب بالعجز المزمن نظرا للزيادة المستمرة فى 
قيمة الواردات والتى يصعب تدنيتها دون المساس بالنشاط 

 .االقتصادى

 المشكلة البحثية
عات المؤثرة على هم القطاأ يعتبر القطاع الزراعى أحد

، وبصفة خاصة التجارة الخارجية الزراعية االقتصاد القومى
حيث تسهم فى توفير االحتياجات الالزمة لدعم عملية التنمية 

، كما تسهم ستلزمات اإلنتاج والخبرات الفنيةاالقتصادية كم

ع الغذائية من خالل عائد التجارة الزراعية فى توفير السل
تعمل الدولة على تدعيم قطاع التجارة  لك. لذالتصدير

الخارجية الزراعية بالخبرات والبحوث واالتفاقيات التجارية 
والتسهيالت لتنمية الصادرات القومية الزراعية وتشجيع زراعة 

، حيث تعتبر صالت غير التقليدية بهدف التصديربعض الحا
 انالصادرات الزراعية أحد وسائل عالج الخلل الدائم فى الميز 

التجارى. وبالرغم االصالحات االقتصادية التى مست القطاع 
الزراعى بشكل رئيسى منذ منتصف الثمانينات وتحرير اسعار 
مستلزمات االنتاج والغاء الدورة الزراعية وترك الحرية للمزارع 
اال ان العجز فى الميزان التجارى الزراعى لم ينخفض بشكل 

ى سد العجز فى الميزان ف يسمح بزيادة قدرات القطاع الزراعى
التجارى وزيادة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى االجمالى . 
وتشير التقديرات الى ان الصادرات الزراعية تمثل نحو 

من اجمالى قيمة الصادرات الكلية بينما تمثل الواردات  9.9%
من الواردات الكلية، مما يشير الى مدى تأثر  %14.4نحو 

ر من تأثيره فى رات العالمية اكثادالسوق المصرى بالص
. كما مثل العجز فى الميزان التجارى االسواق العالمية

 1986مليار جنيه عام  1.8الزراعى نحو حوالى 
مليار جنيه عام  70.5تزايد الى نحو  (2007 ,)عبدالرحيم

 2006مليار جنيه عام  10.1ثم تراجع الى نحو 1996
 36، اال ان العجز قد تفاقم من حوالى  (2008 ,)عبدالحميد

مليار جنيه عام  140ى نحو ال 2016مليار جنيه عام 
، (2021 ,)الجهاز المركزى للتعبئة العامة واالحصاء 2019

مما يتطلب البحث عن مدى كفاءة التجارة الخارجية الزراعية 
فى القيام بالدور المنوط بها فى تحقيق التنمية االقتصادية من 
خالل زيادة مساهمتها فى الناتج المحلى االجمالى وخفض 

 .عجز الميزان التجارى

 يةهداف البحثاأل
تعتبر معدالت نمو التجارة الخارجية الزراعية من 
المحددات الرئيسية لمعدل نمو الناتج القومى اإلجمالى ، إذ 
تشكل الصادرات والواردات جزءا هاما فى هذا الدخل ، لذا 
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فإن دراسة وتحليل الوضع الراهن للتجارة الخارجية وأهميتها 
مدى الدور ى النسبية ألى مقتصد ذات داللة هامة للتعرف عل

الذى تلعبه التجارة الخارجية فى االقتصاد القومى لهذا 
المقتصد ومن ثم يهدف البحث الى التعرف على اهمية 
التجارة الخارجية الزراعية للمقتصد المصرى من خالل دراسة 

 بعض مؤشرات قياس الكفاءة االقتصادية للتجارة الزراعية .
 الطريقة البحثية ومصادر البيانات

البحث لتحقيق أهدافه على كل من أسلوب التحليل د اعتم
الوصفي باإلضافة الى المنهج التحليلي حيث أمكن استخدام 
بعضها فى العرض والتوصيف والبعض األخر فى التحليل 

ؤشرات والتقدير للبيانات الثانوية وذلك  فى حساب بعض الم
 معدل الميل المتوسطاو  ،مثل الميل الحدى لالستيراد

اإلحصائية ، حيث تم االستعانة ببعض األساليب ادلالستير 
. وقد اعتمد البحث على البيانات مثل المتوسطات، والنسب

الثانوية المنشورة والتى يعدها الجهاز المركزى للتعبئة العامة 
 واالحصاء.

 النتائج ومناقشتها
 التجارة الخارجية الزراعية المصرية 

ا عملية تبادل نهتعرف التجارة الخارجية ألي دولة على أ
، فالتجارة لخدمات خارج نطاق الحدود الدوليةالسلع وا

الخارجية تمكن كل دولة من االستفادة بمزايا الدول األخرى 
إلشباع حاجات ما كان يمكن إشباعها بغير تجارة، فهناك 

دول تجود فيها محاصيل المناطق الحارة، وأخرى تتمتع 
ألنواع أخرى من  مةبطقس معتدل أو بارد يجعلها أكثر مالء

المحاصيل، وهناك دول تتمتع بوفرة فى مناجم أو أبار 
البترول، وأخرى تتمتع بوفرة فى القوة البشرية أو رؤوس 

األموال، وهكذا تتنوع طاقات البالد وقدراتها تنوعًا ال حدود  
 .(2001 ,)سويفى له

عات المؤثرة على يعتبر القطاع الزراعى أحد أهم القطا
ة التجارة الخارجية الزراعية اص، وبصفة خاالقتصاد القومى

حيث تسهم فى توفير االحتياجات الالزمة لدعم عملية التنمية 
. كما تسهم ستلزمات اإلنتاج والخبرات الفنيةاالقتصادية كم

ع الغذائية من خالل عائد التجارة الزراعية فى توفير السل
. لذلك تعمل الدولة على تدعيم قطاع التجارة التصدير

عية بالخبرات والبحوث واالتفاقيات التجارية راالخارجية الز 
والتسهيالت لتنمية الصادرات القومية الزراعية وتشجيع زراعة 

، حيث تعتبر صالت غير التقليدية بهدف التصديربعض الحا
الخلل الدائم فى الميزان الصادرات الزراعية أحد وسائل عالج 

 %9.9. حيث مثلت قيمة الصادرات الزراعية حوالى التجارى
ر مليار دوال 29.3من قيمة الصادرات القومية المقدرة بنحو 

، بينما مثلت قيمة الواردات الزراعية نحو 2019عام 
مليار  70.5من قيمة الواردات القومية المقدرة بنحو  14.5%

الجهاز المركزى للتعبئة العامة ) دوالر خالل نفس العام
.(2021 ,االحصاءو 

 

 القيمة بالمليار دوالر             (2020-2015)ة تطور الميزان التجارى الزراعى خالل الفتر  .1جدول
 الواردات الصادرات الزراعية السنة

الزراعية  نسبة تغطية الصادرات  عجز الميزان الزراعى 
 للواردات

2015 2.9 6.7 -3.85 42.6%  

2016 2.7 6.4 -3.67 42.4%  

2017 2.8 6.8 -3.99 41.3%  

2018 2.8 6.8 -3.99 41.2%  

2019 3.2 11.5 -8.3 27.8%  

2020 2.9 10.2 -7.3 29%  

%36.7 5.2- 8.1 2.9 المتوسط  

 .المركزى للتعبئة العامة واالحصاء: جمعت وحسبت من نشرة التجارة الخارجية ،الجهاز المصدر
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خالل  قيمة الصادرات والواردات الزراعيةتطور  .1شكل 
 (2020-2015الفترة )

 

زراعى المرآة التى تعكس مستوى اليعتبر الميزان التجارى و 
، ومن بيانات قتصادى فى قطاع اإلنتاج الزراعىاألداء اال

( ودراسة الميزان التجارى الزراعى المصرى 1الجدول رقم )
( يتبين أن قيمة الصادرات 2020-2015خالل الفترة )

 2015مليار دوالر عام  2.9الزراعية قد تزايدت من حوالى 
وذلك بمتوسط قدر  2019ر عام والمليار د 3.2الى نحو 

مليار دوالر . كما بلغت قيمة الواردات الزراعية  2.9بنحو 
وذلك بمتوسط قدر  2020مليار دوالر عام  10.2بنحو 
فترة . مما يوضح تزايد العجز المليار دوالر خالل  8.1بنحو 

مليار دوالًر  3.85فى الميزان التجارى الزراعى من حوالى 
 2020مليار دوالر عام  7.3  لىإلى حوا 2015عام 

مليار دوالر. ويشكل هذا العجز  5.2وبمتوسط بلغ نحو 
ظاهرة خطيرة إذ يشير هذا التزايد إلى مدى االعتماد على 
العالم الخارجى فى سد حاجة الطلب المحلى خاصة من 
السلع الزراعية الضرورية كالقمح ومنتجاته والسكر ومجموعة 

نتجاتها من الزيوت باإلضافة وممحاصيل الزيوت الغذائية 
 .دى إلى تراكم المديونية الخارجيةلمنتجات اللحوم مما يؤ 
عند دراسة الواردات الزراعية تبين وجود ومن المالحظ انه 

عجز بسيط فى الميزان التجارى الزراعى وهذا يتنافى مع ما 
ورد فى الدراسات واالبحاث والتقارير الدورية خالل العشرون 

وفى البحث عن اسباب تضاؤل هذا العجز  رةعام االخي
وتالشيه فى بعض سنوات فترة الدراسة تبين استبعاد قيمة 
واردات القمح من تقدير قيمة الواردات الزراعية الكلية وبالتالى 
عند اضافة قيمة واردات القمح الى الميزان التجارى الزراعى 

ت يظهر العجز جليا ويتسق مع كل ما سبق من دراسا
. و وفقا للنظرية االقتصادية فإن تخفيض سعر ر علميةريوتقا

الصرف ينتج عنه رفع درجة التنافسية نتيجة زيادة الصادرات 
درات بالنسبة الناتجة عن انخفاض اسعار هذه الصا

. كما يترتب على هذا التخفيض فى قيمة للمستوردين االجانب
قال نتالعملة ارتفاع اسعار الواردات مما يؤدى الى امكانية ا

الطلب على السلع المستوردة الى السلع المنتجة محليا مما 
يحفز االنتاج المحلى كبديل عن السلع المستوردة و يسهم فى 
التخفيف من العجز فى الميزان التجارى . مما يؤكد على 
مدى اهمية البحث موضع الدراسة فى التعرف على نسبة 

س كفاءة ياالعجز فى الميزان التجارى الزراعى من خالل ق
 مؤشرات التجارة الخارجية الزراعية.

 تقدير مؤشرات الكفاءة االقتصادية للتجارة الخارجية الزراعية

 من المعايير تشير االدبيات االقتصادية الى العديد
 ،جية وكفاءتها اهمها معدل التغطيةالمتعلقة بالتجارة الخار 

 ،اإلقتصادى درجة اإلنكشاف ،درجة المشاركة اإلقتصادية
، متوسط نصيب الفرد من رجة أهمية الصادرات والوارداتد

الواردات ومعدل النمو  التجـارة الخارجية ومن الصادرات ومن
 .لوارداتاالسنوي للصادرات ومعدل نمو 

نسبة تغطيةة إجمةالى Rate of Governess(معدل التغطية  .1
  قيمة الصادرات إلى إجمالى قيمة الواردات(

المؤشرات التي تقيس كفاءة ن يعتبر معدل التغطية م  
التجارة الخارجية للدولة وهو يوضح مدى تحكم الدولة فى 
وارداتها ومدى تمتعها بقوة شرائية وتشير زيادة هذه النسبة عن 
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إلى أن هناك فائضًا فى الميزان التجاري للدولة نظرًا  100%
ألن قيمة الصادرات تكفى لمقابلة نفقات اإلستيراد وتوفر 

وتوضح تلك النسبة  .(1998 ,)عباسد األجنبي نقللدولة ال
مدى مساهمة حصيلة النقد األجنبى من إجمالى قيمة 

أخذ تلك وت. ة الوارداتالصادرات فى الوفاء بإجمالى قيم
 .ة اتجاها مشابها للميزان التجارىالنسب

( أن نسبة تغطية قيمة 2) ويتبين من الجدول رقم
الصادرات الزراعية لقيمة الواردات الزراعية قد اخذت فى 

عام  %56الى نحو  2009عام  %67التراجع من حوالى 
ثم شهدت تدهورا حاد لتصل ادنى قيمة لها بنسبة  2013
خالل  %41نحو وبمتوسط قدر ب 2019عام  %27.8بلغت 

. مما يعنى ان قيمة الصادرات (2020-2009الفترة )
الزراعية المصرية ال يكاد يغطى ثلث قيمة الواردات الزراعية 
وهو ما ترتب عليه التزايد المستمر فى عجز الميزان التجارى 
الزراعى خالل فترة الدراسة والذى ينعكس بزيادة فى عكس 

وبمقارنة تلك النتائج بنتائج الدراسات السابقة . الميزان التجارى

للوقوف على مدى انخفاض كفاءة تغطية الصادرات للواردات 
الزراعية فى فترات اخرى تبين من نتائج دراسة كل من 

، تبين (2011 ,) زكى (2003 ,)ابراهيم،(1995 ,)اسماعيل
 1980ان نسبة تغطية الصادرات للواردات خالل الفترة من 

قد اخذت فى التذبذب صعودا وهبوطا وان  2008وحتى عام 
را ملحوظا فى تلك هو كانت فترة التسعينات قد شهدت تد

النسبة سرعان ما شهدت حالة من التحسن فى بداية عام 
 .مع تطبيق سياسات تحرير التجارة 2000

ويرى الباحث ان احد اسباب انخفاض معدل تغطية 
الصادرات الزراعية للواردات هو سياسات تعديل سعر 

والتى  2016الصرف والتى تم تطبيقها فى نهاية عام 
القطاع الزراعى بوجه عام والميزان ى انعكست سلبيا عل

التجارى الزراعى بوجه خاص وهذا يتفق مع نتائج دراسة كل 
 Ahmed and )، ودراسة  (El-Rasoul and Saleh, 2019)من 

Meshref, 2020). 

 
 

 (2020-2009. مؤشرات كفاءة التجارة الزراعية المصرية خالل الفترة )2جدول رقم 

 السنوات
الصادرات 
 الزراعية

الواردات 
 الزراعية

العجز فى 
الميزان 
 الزراعى

معدل 
 التغطية

الصادرات 
 الكلية

نسبة 
الصادرات 

الزراعية الى 
 الكلية

الواردات 
 الكلية

نسبة 
الواردات 
الزراعية 
 الى الكلية

الناتج المحلى 
 االجمالى

درجة 
 االنكشاف

2009 2.97 4.4 -1.43 67.5 24.21 12.3 44.96 9.79 187.45 3.9 

2010 3.13 5.63 -2.5 55.6 27.36 11.4 55.25 10.19 213.18 4.1 

2011 3.03 8.211 -5.181 36.9 31.55 9.6 65.41 12.55 229.66 4.9 

2012 2.68 8.83 -6.15 30.4 29.29 9.2 74.64 11.83 274.63 4.2 

2013 2.87 5.13 -2.26 55.9 28.70 10.0 66.90 7.67 270.01 3.0 

2014 2.953 7.383 -4.43 40.0 24.59 12.0 65.93 11.20 268.26 3.9 

2015 2.852 6.703 -3.85 42.5 21.98 13.0 74.40 9.01 319.48 3.0 

2016 2.697 6.363 -3.67 42.4 22.58 11.9 69.46 9.16 265.59 3.4 

2017 2.802 6.793 -3.99 41.2 26.39 10.6 66.66 10.19 194.83 4.9 

2018 2.792 6.783 -3.99 41.2 29.31 9.5 81.97 8.27 248.29 3.9 

2019 3.2 11.5 -8.3 27.8 30.67 10.4 76.78 14.98 315.66 4.7 

2020 2.91 10.16 -7.25 28.6 29.30 9.9 70.50 14.41 368.94 3.5 

 3.94 263.00 10.55 67.74 10.8 27.16 41.1 4.42- 7.32 2.91 المتوسط

 المصدر : جمعت وحسبت من نشرة التجارة الخارجية ،الجهاز المركزى للتعبئة العامة واالحصاء .
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 نسبة الصادرات الزراعية إلى الصادرات القومية .2

( يتبــــين ان نســــبة قيمــــة الصــــادرات 2مــــن الجــــدول رقــــم )
-2009الــــــى الصــــــادرات القوميــــــة خــــــالل الفتــــــرة ) الزراعيــــــة

(  قــدا خـــذت فـــى التذبــذب صـــعودا وهبوطـــا وان كانـــت 2020
ـــين حـــد ادنـــى  بلـــغ  ـــل للتزايـــد بوجـــه عـــام حيـــث تراوحـــت ب تمي

 %13وحــد اقصــى بلــغ حــوالى   2012عــام  %9.2حــوالى  
. ممــا يــدل  %10.8بمتوســط ســنوى بلــغ حــوالى  2015عــام 

زراعيــــة فـــى  الصــــادرات علـــى ضـــعف مســــاهمة الصـــادرات ال
القوميــة علــى الــرغم مــن ان مصــر تعــد بلــدا زراعــى فــى المقــام 
االول ممــا يشــير الــى ضــعف الهيكــل االنتــاجى  والحاجــة الــى 

 .طوير السياسة التصديرية الزراعيةت
 نسبة الواردات الزراعية إلى الواردات القومية .3

تشـــــير التقـــــديرات الـــــى ان نســـــبة الـــــواردات الزراعيـــــة الـــــى 
ميـــة قـــد اتســـمت بالتذبـــذب خـــالل فتـــرة الدراســـة وان كانـــت القو 

تتجه نحو التزايد بوجـه عـام وان كانـت تلـك النسـبة لـم تتخطـى 
. حيث تزايدت نسبة الـواردات خالل فترة الدراسة %15حاجز 

الى نحـو  2009عام  %9.8الزراعية الى القومية من حوالى 
ــــك بمتوســــط قــــدر بنحــــ 2020عــــام  14.41  %10.6و ، وذل

 .(2020-2009ل الفترة )خال
 نسةةةبة الميةةةزان التجةةةارىدرجةةةة اإلنكشةةةاف اإلقتصةةةادى  ) .4

 (الناتج المحلى االجمالىإلى  الزراعى

تبرز أهمية هذا المؤشر فـي أنـه يـدلنا علـى مـدى مسـاهمة 
التجــارة الخارجيــة بشــقيها )الصــادرات و الــواردات( فــي تكــوين 

يوضـــح  ، وبتعبيـــر آخـــر فإنـــهاتج المحلـــي االجمـــالي للـــدولالنـــ
ـــة علـــى الظـــروف  مـــدى اعتمـــاد النشـــاط االقتصـــادي أليـــة دول

)المرزوقـى  السائدة في أسواق التصـدير واالسـتيراد لهـذا الدولـة
. وعليــه فــإذا كــان هــذا المؤشــر مرتفعــًا دل ذلــك علــى (2005

اعتمـاد الدولـة وبشــكل كبيـر علــى العـالم الخــارجي، ممـا يجعــل 
صـادية العالميـة ويجعلهـا اقتصادها أكثـر تعرضـًا للتقلبـات االقت

 .ة تبعية )انكشاف( للعالم الخارجيفي حال

ويــــتم إحتســــاب مؤشــــر درجــــة اإلنكشــــاف اإلقتصــــادى مــــن 
  خالل المعادلة التالية:

 درجة االنكشاف اإلقتصادى = قيمة الصادرات + قيمة الواردات × 100
اإلجمالي المحلى الناتج                  

 

تبين ان نسبة الميزان التجارى ( ي2وبدراسة الجدول رقم )
الزراعى الى الناتج المحلى االجمالى تتسم باالنخفاض الشديد 

ادنى بلغ حوالى خالل فترة الدراسة حيث تراوحت بين حد 
 %4.9د اقصى بلغ وح 2015، و2013خالل عام  3%

، وذلك بمتوسط سنوى بلغ 2017، و2011خالل عام  
دولة على العالم مما يبين عدم اعتماد ال %3.9حوالى 
الزراعية اوتبعية فى توفير احتياجاتها الغذائية و  الخارجى

 اقتصادها له.
 متوسط نصيب الفرد من التجارة الخارجية الزراعية   .5

يوضح هذا المؤشر مدى األهمية النسبية للتجارة الخارجية 
جدول رقم ومن بيانات ، (1999 ,)فوازفى اإلقتصاد القومي

( يتبين ان متوسط نصيب الفرد من الواردات الزراعية قد 3)
اخذ فى التذبذب خالل فترة الدراسة وان كان قد اتجه نحو 

دوالر عام  56.5الزيادة بوجه عام حيث تزايد من حوالى  
، وذلك بمتوسط 2020الر عام دو  100.1الى نحو 2009

-2009ر/فرد  خالل الفترة )دوال 81.3سنوى قدر بنحو 
كما  تناقص متوسط نصيب الفرد من الصادرات من ( 2020
دوالر  28.7الى نحو  2009دوالر للفرد عام  38.2حوالى 
دوالر. ومن ثم  32.7، وبمتوسط سنوى بلغ 2020عام 

الفرد من الواردات يالحظ ان نسبة الزيادة فى متوسط نصيب 
تفوق نسبة نصيبه من الصادرات مما يعنى زيادة االعتماد 

 على الخارج فى توفير االحتياجات من السلع و الخدمات.
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 . تقدير الميل المتوسط والميل الحدى والمرونة الدخلية ودرجة المشاركة للتجارة الخارجية الزراعية3جدول رقم 

 (2020-2009خالل الفترة )

نصيب الفرد  عدد السكان واتنالس
 من الواردات

نصيب 
الفرد من 
 الصادرات

الميل 
المتوسط 
 لالستيراد

الميل 
المتوسط 
 للتصدير

الميل الحدى 
 للتصدير

الميل 
الحدى 
 لالستيراد

المرونة 
الدخلية 
 للتصدير

المرونة 
الدخلية 
 لالستيراد

درجة 
 المشاركة

2009 77.84 56.526 38.155 0.023 0.038 0.006 0.048 0.163 2.036 -19.403 

2010 79.62 70.711 39.312 0.026 0.039 -0.006 0.157 -0.154 5.928 -28.539 

2011 81.57 100.662 37.146 0.036 0.037 -0.008 0.014 -0.210 0.385 -46.090 

2012 83.67 105.534 32.031 0.032 0.032 -0.041 0.801 -1.285 24.927 -53.432 

2013 85.8 59.790 33.450 0.019 0.033 -0.047 -1.286 -1.416 -67.664 -28.250 

2014 88 83.898 33.557 0.028 0.034 -0.002 -0.013 -0.059 -0.482 -42.860 

2015 90.1 74.395 31.654 0.021 0.032 0.003 0.006 0.091 0.301 -40.304 

2016 92.1 69.088 29.283 0.024 0.029 -0.001 -0.006 -0.051 -0.254 -40.464 

2017 96.3 70.540 29.097 0.035 0.029 0.000 0.000 -0.006 -0.005 -41.595 

2018 98.1 69.144 28.461 0.027 0.028 0.006 0.070 0.213 2.563 -41.681 

2019 100 115.000 32.000 0.036 0.032 -0.005 -0.025 -0.170 -0.690 -56.463 

2020 101.5 100.099 28.670 0.028 0.029 0.000 0.027 0.001 0.972 -55.471 

 41.212- 2.665- 0.240- 0.017- 0.008- 0.033 0.028 32.735 81.282 89.55 املتوسط

 المصدر : جمعت وحسبت من نشرة التجارة الخارجية ،الجهاز المركزى للتعبئة العامة واالحصاء .
 

 الميل المتوسط لالستيراد والتصدير  .6
لتبعية التجارية للدولة أكثر وضوحًا إذا ما قيست اتبدو 

بمتوسط نسبة الواردات إلى الناتج المحلي اإلجمالي وهو ما 
. (1984,)مصطفى يعرف بالميل المتوسط لالستيراد

(Average Propensity to Import.)  وأهمية هذا المؤشر
واضحة في أنه يدلنا على مدى اعتماد الدولة على دول 
العالم الخارجي في استيراد احتياجاتها السلعية، بمعنى أنه 

إلنتاج القومي لإلنتاج العالمي، حيث إنه ايعكس مدى تبعية 
علي  كلما زادت نسبة هذا المؤشر دلَّ علي اعتماد الدولة

ويقدر الميل المتوسط  .العالم الخارجي والعكس صحيح
للتصدير بقسمة قيمة الصادرات فى فترة معينة على قيمة 
الناتج المحلى اإلجمالى لنفس الفترة والميل المتوسط لالستيراد 

قيمة الواردات على الناتج المحلى اإلجمالى لفترة  ةبقسم
معينة أيضًا ويشير الميل المتوسط سواء للتصدير أو 

االستيراد بالمقدار الذى تساهم به الوحدة النقدية من الناتج 
وبدراسة معدل  .إلجمالى فى التصدير أو االستيرادالمحلى ا

ة الزراعية يالميل المتوسط لالستيراد والتصدير للتجارة الخارج
تبين ان نسبة الصادرات الزراعية الى الناتج المحلى االجمالى 
قد اتسمت بالضاءلة والتذبذب حيث قدرت اقصى قيمة لها 

خالل  %3.3وبمتوسط قدر بنحو  2010% عام 3.9بنحو 
( مما يشير الى اعتماد الناتج المحلى 2020-2009الفترة )

راعة. كما تبين ز االجمالى على مصادر رئيسية اخرى غير ال
ان نسبة الواردات الزراعية الى الناتج المحلى االجمالى قد 

ة وقد بلغ اخذت فى التذبذب صعودا وهبوطا خالل فترة الدراس
 .%2.8متوسط الفترة نحو 

 الميل الحدى للتصدير واالستيراد .7
يقدر الميل الحدى للتصدير بقسمة التغير فى قيمة 

قيمة الناتج المحلى  ىالصادرات على التغير المقابل ف
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اإلجمالى والميل الحدى لالستيراد بقسمة التغير فى قيمة 
الواردات على التغير المقابل فى قيمة الناتج المحلى 

( 3اإلجمالى وذلك لفترة معينة. ومن تقديرات جدول رقم )
وبدراسة الميل الحدى للصادرات والواردات الزراعية يتبين أن 

ات الزراعية قد بلغ حوالى صفر ر متوسط الميل الحدى للصاد
مما يعنى ذلك أنه بزيادة قيمة الناتج  2020خالل عام 

لم تتغير قيمة الصادرات المحلى اإلجمالى بمقدار الوحدة 
ى لإلستيراد حوالى ، كما بلغ متوسط الميل الحدالزراعية
. ويعنى ذلك أنه بزيادة قيمة الناتج المحلى 2020عام  0.03

لوحدة سوف تزيد قيمة الواردات الزراعية ااإلجمالى بمقدار 
 خالل نفس العام.   0.03بمقدار 

 المرونة الدخلية للتصدير واإلستيراد  .8
تحسب مرونة الطلب الدخلية على الصادرات بقسمة 
الميل الحدى للتصدير على الميل المتوسط للتصدير ومرونة 

 دالطلب الداخلية على الواردات بقسمة الميل الحدى لالستيرا
على الميل المتوسط لالستيراد خالل فترة زمنية معينة. حيث 

كمتوسط  0.24قدرت مرونة الطلب على الصادرات بحوالى 
 %1( أى أن الزيادة النسبية بمقدار 2020-2009للفترة )

فى الناتج المحلى اإلجمالى تؤدى تحدث زيادة مقدارها أقل 
لطلب افى قيمة الصادرات الزراعية، وقدرت مرونة  %1من 

كمتوسط لنفس الفترة  2.7على الواردات الزراعية بحوالى 
فى  %1السابق االشارة اليها أى أن الزيادة النسبية بمقدار 

 %1لى تحدث زيادة مقدارها أكبر من الناتج المحلى اإلجما
فى الواردات الزراعية ، وهذين المؤشرين يدالن على التحسن 

زراعية المصرية خالل لالنسبى فى كفاءة التجارة الخارجية ا
 فترة الدراسة.

 درجة المشاركة اإلقتصادية  .9
يعتبر مؤشر درجة المشاركة اإلقتصادية أحد معايير 
قياس كفاءة التجارة الخارجية، وترجع أهمية هذا المعيار إلى 

في  للدولة تجارة الخارجيةالأنه يمثل مدى مساهمة ومشاركة 
الفرق  ذا المعيار إلىهالتجارة الدولية للدول األخرى، ويشير 

المطلق بين الصادرات والواردات القومية أي صافى التجارة 
الخارجية منسوبًا إلى القيمة الكلية للتجارة الخارجية)صادرات 
 ،+ واردات ( ويتراوح هذا المعدل بين حد أدنى يساوى صفر

وذلك عندما يكون هناك توازن تام فى الميزان التجاري والذي 
وحدًا أعلى يساوى  ، بين الصادرات والواردات قعن الفر  يعبر
وذلك عندما تكون الدولة مستوردًا صافيًا أو مصدرًا  100

ان  (3. حيث تبين من جدول رقم )(1995 ,)اسماعيلصافيًا 
متوسط درجة المشاركة االقتصادية قد بلغ ادناه بقيمة بلغت 

بينما حقق اقصى قيمة له بدرجة  2009عام  %19.4نحو 
كما قدر متوسط درجة  2019عام  %56.5بلغت حوالى 

خالل  %41.2جارة الزراعية بنحو تالمشاركة االقتصادية لل
(. كما تبين من الجدول السابق االشارة 2020-2009الفترة )

اليه اتجاه قيم هذا المعدل نحو التزايد بوجه عام مما يدل على 
 تراجع العجز فى الميزان التجارى الزراعى المصرى. 

 نسبة التركز السلعي للصادرات الزراعية المصرية :  .10
تبعية التي ربطت تاريخيًا اقتصاديات ليعتبر من مظاهر ا

الدول النامية بما فيها الدول العربية باقتصاديات الدول 
المتقدمة اعتماد الدول األولى على المنتجات األولية في توليد 

. حتى (1983 ,)شافعىالجزء األكبر من دخلها القومي 
أصبحت تلك الدول المصدر الرئيسي لتلك المنتجات للدول 

تقليدية، التي لالمتقدمة. ورغم هذا الطابع العام، أو الصفة ا
اتصفت بها اقتصاديات الدول النامية فإن هناك مظهرًا آخر 
من مظاهر التبعية يتمثل في وجود التخصص المتطرف 
داخل النشاط االقتصادي لغالبية الدول النامية، وذلك 
باعتمادها على سلعة واحدة أو عدد ضئيل من السلع األولية 

ويعبر هذا  .(2005 ,)المرزوقىفي صادراتها اإلجمالية
لد معين على عدد عن درجة اعتماد صادرات ب المؤشر

، وعادة تقاس نسبة تركز الصادرات بعدة محدود من السلع
( H) (2005 ,)خضرمؤشرات من اهمها مؤشر هيرشمان 

Hirschman Index  
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 :حيث

i قيمة الصادرات من السلعة :i 
X    اجمالى الصادرات : 
I      اجمالى عدد السلع الممكن تصديرها : 
 (H = )0   هناك تنوع كبير 
 (H = )1 هناك تركز كبير 

 

على الرغم من الجهود والمحاوالت التنموية التي تبذلها 
مصر من أجل توسيع قاعدتها اإلنتاجية وتنويع سلعها 

( توضح ان على الرغم 4التصديرية اال ان بيانات الجدول )
من كون مصر صاحبة اقدم حضارة زراعية فى العالم اال ان 

اتصفت به تجارتها الخارجية الزراعية من تركز فى عدد  ام

باخر الى  سلع فان ذلك الوضع انتقل بشكل اومحدد ال
تجارتها فى السلع الزراعية حيث تبين ان هناك نحو سبع سلع 

باالضافة الى ثالث مجموعات  %43.5زراعية تمثل نحو 
لموالح وما يندرج تحتها من اصناف، والنباتات سلعية هى ا

، والصناعات الغذائية المرتبطة باالنتاج لطبية والعطريةا
من اجمالى الصادرات الزراعية  %37.5الزراعى تمثل نحو 

، حيث مثل كل من صادرات الموالح، المصرية للعالم
، 7.8، %8.1، %25.5البطاطس، العنب، ثم البصل نحو 

من اجمالى الصادرات الزراعية على الترتيب، مما  7.1%
ان  نسبة التركز السلعى فى مصر بلغت حوالى  يشير الى

وال ريب أن ظاهرة التركيز على تصدير سلعة واحدة  43.5%
أو عدد ضئيل من السلع األولية في الصادرات يعكس تخلف 
الهياكل اإلنتاجية في مصر ومحدودية قدرتها على استغالل 

، مما يشير الستمرار التبعية ها وثرواتها المتاحةموارد
دية لصالح الدول المتقدمة مما يجعلها تتعرض ااالقتص

لمخاطر اقتصادية اشد وطأة عما لو اتسمت صادراتها بالتنوع 
 .وعدم االعتماد على سلعة او اثنين فى صادراتها

 

 (2020-2018. االهمية النسبية للتركيز السلعي للصادرات الزراعية المصرية خالل الفترة )4جدول 
 االهمية النسبية المتوسط القيمة بالمليون دوالر يةعالصنف او المجموعة السل

2018 2019 2020 

 5.1 151.1 160.5 167.3 125.5 قطن اصناف

موالح )برتقال ، ليمون ، يوسفى ، جريب 
 25.5 754.1 747.2 750.05 764.94 فروت( طازج ومبرد ومجفف

 5 147.7 193.3 133.79 116.2 طبية وعطرية

 7.8 229.8 234.5 234.16 220.7 عنب طازج

 5.3 155.8 228.4 239 0 فراولة

 7.1 211.4 212.9 273.5 147.72 بصل

 8.1 238.3 220.3 276.8 217.76 بطاطس

 4 118.8 125 106.8 124.5 فاصوليا

 7 211.1 270 231.04 132.15 مصنعات غذائية

 6.1 179.8 140.76 231.05 167.7 دقيق انواع وقمح

 19 561.4 380 527.38 776.9 اخرى

 100.00 2959.3 2913 3171 2794.0 االجمالى

 المصدر : جمعت وحسبت من الجهاز المركزى للتعبئة العامة و اإلحصاء
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 التوصيات
 :تائج السابقة يوصى البحث بما يلىبناء على الن

ضرورة دراسة هيكل الواردات الزراعية العادة النظر فيما  -1
مة الواردات ومحاولة االستعاضة ئيمكن الحد منه من قا

 عنه من السلع المنتجة محليا 
اعادة النظر الى الهيكل االنتاجى السلعى حتى يمكن  -2

صول تنويع الصادرات الزراعية وعدم االعتماد على مح
، او مجموعة سلعية او اكثر كمحصول وحيد للتصدير

 بعينها.
لنشاط ضرورة وضع استراتيجية وخطة مستقلة ل -3

من خطط التنمية  ى والتصديرى كجزءداالستيرا
االقتصادية تقوم على اساس سليم من تخطيط االنتاج وفقا 

واالنتاج بهدف التوسع لالحتياجات الفعلية للسوق المحلى 
 .فى التصدير

ضرورة االستفادة من االتفاقيات التجارية وسياسات تحرير  -4
 .التجارة سواء على المستوى العربى واالقليمى او الدولى
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التغيرات فى هيكل التجارة  ، (2003) ابراهيم، رحاب سعيد،

الخارجية للزراعة المصرية فى ضوء بعض المتغيرات المحلية 
 .والعالمية المعاصرة. عين شمس

، دراسة تحليلية للتجارة ) 1995 (اسماعيل، عبد الحكيم محمد،
 الخارجية للزراعة المصرية. رسالة دكتوراه ، كلية الزراعة

 .جامعة الزقازيق
، ندوة اختيارات مصر ) 2001(البيومى، محمد جمال الدين، 

االقتصادية فى ضوء المتغيرات العالمية واإلقليمية.، معهد 
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ABSTRACT 

An Analytical Study of Some Indicators of the Economic Efficiency 

of Egyptian Agricultural Foreign Trade 

Doaa Mamdouh M. M. Soliman and Yehia Abd El-Rahman Yehia 

Despite the economic reforms that affected the 

agricultural sector mainly since the mid-eighties and the 

liberalization of the prices of production requirements 

and the abolition of the agricultural cycle and leaving 

freedom to the farms, the deficit in the agricultural trade 

balance has not decreased in a way that allows an 

increase in the capabilities of the agricultural sector to 

bridge the deficit in the trade balance and increase the 

sector’s contribution to the GDP. Estimates indicate that 

agricultural exports represent 9.9% of the total value 

exports, while imports represent 14.4% of total imports, 

which indicates the extent to which the Egyptian market 

is affected by global exports more than it affects global 

markets. The deficit in the agricultural trade balance 

represented 1.8 billion L.E in 1986, increasing to 70.5 

billion L.E in 1996, but the deficit has worsened from 

36 billion L.E in 2016 to about 140 billion L.E in 2019. 

Which requires a search for the efficiency of 

agricultural foreign trade in playing the role entrusted to 

it in achieving economic development by increasing its 

contribution to the gross domestic product and reducing 

the trade balance deficit. The research then aimed to 

study and analyze the current situation of foreign trade 

and its relative importance to any economy with an 

important significance to identify the The extent of the 

role that foreign trade plays in the national economy of 

this economy, and then the research aims to identify the 

importance of agricultural foreign trade to the Egyptian 

economy by studying some indicators of measuring the 

economic efficiency of agricultural trade. Relevant to 

the study of the Egyptian agricultural trade balance over 

the period (2015-2019) that the value of agricultural 

exports increased from 2.9 $ billion in 2015 to 3.2 $ 

billion in 2019, with an average value of about 2.9 $ 

billion, and the value of agricultural imports amounted 

to about 10.2 $ billion in 2020, with an average 8.1 $ 

billion over the period. Which illustrates the increase in 

the deficit in the agricultural trade balance from about 

3.85 $ billion in 2015 to about 7.3 $ billion in 2020, 

with an average of about 5.2 $ billion. This deficit 

constitutes a dangerous phenomenon, as this increase 

indicates the extent of dependence on the outside world 

to meet the needs of domestic demand, especially for 

necessary agricultural commodities such as wheat and 

its products, sugar, and a group of edible oil crops, in 

addition to meat products, which leads to the 

accumulation of external debt. By studying the average 

propensity to import and export agricultural foreign 

trade, it was found that the ratio of agricultural exports 

to GDP was characterized by dwindling and fluctuation, 

as its maximum value was estimated at 3.9% in 2010, 

with an average estimated at 3.3% during the study 

period. Which indicates the dependence of the gross 

domestic product on major sources other than 

agriculture. It was also found that the ratio of 

agricultural imports to GDP fluctuated up and down 

during the study period, with an average period 2.8%. 

While the average marginal tendency for agricultural 

exports was zero during the year 2020, which means 

that the increase in the value of GDP by the unit amount 

did not The value of agricultural exports changes, and 

the average marginal propensity to import was about 

0.03 in 2020. This means that with an increase in the 

value of GDP by a unit, the value of agricultural imports 

will increase by 0.03 during the same year. 

Based on the previous results, the research 

recommends the necessity of studying the structure of 

agricultural imports to reconsider what can be reduced 

from the list of imports and to try to replace it with 

locally produced goods. Reconsidering the commodity 

production structure so that agricultural exports can be 

diversified and not rely on one or more crops as a single 

export crop, or a particular commodity group. 

Key words: Agricultural Foreign Trade, Coverage 

Rate, Degree of Economic Exposure, Marginal 

Propensity to Import.

 


