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  : مقدمة
تعد التقلبات في أسعار صرف العمالت ذات أهمية بالغة باعتبارها حلقة ربط بين االقتصادات 

ا، باإلضافة الى ذلك فان لها تأثير واضح على التوازن الكلي لالقتصاد  لحجم معاملته واضحاالدولية، ومقياسا
. )٥(من خالل عالقته المباشرة وغير المباشرة بالمتغيرات االقتصادية الكلية وخصوصا الميزان التجاري

 .ويعتبر سعر الصرف أحد المؤشرات االقتصادية والمالية التي تعبر عن جودة األداء االقتصادي ألي دولة
يمثل سعر الصرف العمود الفقري الذي تعتمد عليه اقتصاديات أي دولة من دول العالم، سواء كانت من و

لذلك تسعى معظم الحكومات إلى انتهاج سياسات تهدف إلى ضمان . الدول المتقدمة او من الدول النامية
 من فترة ألخرى، ويتعاظم استقرار سعر صرف عمالتها لتجنيب دولها التقلبات الحادة التي تمر بها العمالت

هذا الدور في الدول النامية، ألن معظم هذه الدول تعاني من انفتاح اقتصادياتها بشكل كبير، ومن عجز أكبر 
في ميزان مدفوعاتها، مما يجعلها أشد تأثرا بالتقلبات االقتصادية الدولية، وأكثر عرضة لألزمات والمشاكل 

وتؤثر تغيرات سعر الصرف األجنبي على . االستقرار المحلي فيهالخارجية، مما ينعكس سلبا على درجة 
الميزان التجاري، حيث أن ارتفاع سعر صرف العملة المحلية للدولة يؤدى الى ارتفاع األسعار النسبية 

كذلك . تها من السلع األجنبيةاردالسلعتها المحلية، األمر الذي يؤدى الرتفاع أسعار صادراتها مقارنة بأسعار و
 ارتفاع سعر الصرف األجنبي مقابل العملة المحلية يؤدى الى ارتفاع أسعار الواردات من السلع األجنبية، فان

  .)١(ةمقابل انخفاض أسعار الصادرات من السلع المحلية، وهذا يؤدى الى اختالل شروط التبادل التجاري للدول
مشكالت االقتصادية المعاصرة التي من أهم الالمحلية مشكلة انخفاض القوة الشرائية للعملة كما تعد 

 السلع، فتتأثر التزامات الدولة داخليا رتفع أسعار العملة وتنخفض قيمةتصيب اقتصادات الدول اليوم، حيث ت
فانخفاض قيمة العملة لدولة ما يؤثر تأثيرا بالغا على . وخارجيا، ويجر ذلك إلى مشكالت اقتصادية عديدة

 ويعود تأثيره أيضا على أوضاع أفراد المجتمع من خالل تعاملهم باإلقراض، أحوالها وعالقاتها واستقرارها،
أو البيع باألجل، فقد يحل أجل القرض أو البيع باألجل، وقد تغيرت قيمة العملة من حيث قيمتها وقوتها 

يلحق عبئا الحقيقية بحيث ال يكون المدفوع عددا عند األجل مكافئا ومساويا للمدفوع عند بدء التعامل، مما قد 
  .)٣(كبيرا على أحد األطراف دون تقصير من جانبه

ومما . تها بالنسبة لقيمة العمالت األخرىلوقد تقوم الدولة ألسباب اقتصادية متعددة بتخفيض قيمة عم
 اليوم على رأس المشكالت االقتصادية على المستوى المحلي عتبرال شك فيه أن مشكلة تغير قيمة العمالت ت

لمستوى العالمي، خصوصا بعد أن ارتبطت عمالت الدول الصغيرة والنامية بعمالت الدول للدول وعلى ا
الكبرى المتقدمة، وأصبحت هذه الدول متحكمة بها تحكما اقتصاديا تاما من خالل قوة عملتها الرئيسية، فكم 

ء أوضاعها سباب اقتصادية، وكم من دول انهار بنيانها بعد قوة بسبب سوألمن دول استبيحت أراضيها 
وأقوى هذه العمالت وأكثرها تأثيرا في عالم االقتصاد اليوم على المستوى العالمي هي العملة . االقتصادية
  .)٢()الدوالر(األمريكية 
  : بحثمشكلة ال

في الفترة الراهنة بمعدالت في مصر  في تزايد الطلب على العمالت األجنبية بحث تتمثل مشكلة ال
 تزايد الطلب بشكل غير مسبوق على الدوالر األمريكي كأحد أهم العمالت تفوق المعروض منها، حيث

وهذا . األجنبية المتداولة في مصر، مما أدى الى تراجع واضح في عرض الدوالر األمريكي خالل هذا الفترة
ففي الوقت . بدوره نتج عنه آثار سلبية على الجنيه المصري، ظهرت من خالل االنخفاض المتتالي لقيمته
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٢١٦٨  الزراعية المصريةصادراتدراسة اقتصادية ألثر تغير سعر صرف الجنيه المصري على ال
دوالر كمتوسط لفترة التسعينات، / جنيه٣,٣٢لذي كان فيه سعر صرف الجنيه المصري يساوي نحو ا

، ثم واصل انخفاضه حتى وصل ٢٠٠٧دوالر فى عام / جنيه٥,٦٧ حواليصل إلى تانخفضت بعدها قيمته ل
 و ٢٠١٧  عاميدوالر في/ جنيه١٨  الـ، ثم وصل حاجز٢٠١٦ عام دوالر/جنيه ١٠,١٨٧ الى نحو
وبما أن االقتصاد المصري يستهلك أكثر مما ينتج، ويستثمر أكثر مما يدخر، ويستورد بمعدالت . )٨(٢٠١٨

ومع استمرار العجز . أكبر مما يصدر، فإن ثمة عجز حقيقي يعاني منه الميزان التجاري وميزان المدفوعات
القتصاد القومي، تتمثل في لفترة طويلة فإنه بال شك سوف يؤدي ذلك الى العديد من اآلثار السلبية على ا

حدوث تقلبات فى حجم التجارة الزراعية والميزان التجاري الزراعي، األمر الذي استدعى دراسة أثر تغير 
  . سعر الصرف على التجارة الزراعية فى مصر

  : بحث هدف ال
ارة  بصفة عامة إلى قياس وتحليل أثر التغير في سعر صرف الجنيه المصري على التجبحثهدف الي   

  :ويتحقق ذلك الهدف العام من خالل تحقيق األهداف الفرعية التالية. الزراعية المصرية
دراسة هيكل الميزان التجاري الكلي والزراعي في مصر، وتقدير األهمية النسبية للصادرات  .١

 .والواردات الزراعية المصرية والتعرف على اتجاهاتها الزمنية خالل فترة الدراسة
امل االقتصادية المؤثرة على سعر الصرف في مصر خالل فترة الدراسة، وذلك في تحديد أهم العو .٢

محاولة للتعرف على أهم العوامل المسئولة عن تحقيق االستقرار النسبي في سوق الصرف األجنبي 
  .في مصر

إجمالي الصادرات تحليل أثر تغير سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدوالر األمريكي على  .٣
  .أهم الصادرات والواردات المصرية من المحاصيل الزراعيةعلى ، ولزراعيةا والواردات

  الطريقة البحثية ومصادر البيانات
 أسلوب التحليل الوصفي في عرض الموضوعات التي  على في سبيل تحقيق أهدافهعتمد البحثا

ت من خالل وكذلك في توصيف العديد من المتغيرا وفي توصيف مشكلة وأهدف الدراسة، ،اشتمل عليها
 كما استخدمت الدراسة أيضا أسلوب التحليل اإلحصائي الكمي، .تقدير بعض المتوسطات والنسب المئوية

وذلك باستخدام بعض النماذج االقتصادية الشائعة مثل االتجاه العام الزمني واالرتباط واالنحدار البسيط 
-٢٠١١( خالل الفترة ةات السياسية واالقتصادي تعكس تأثير بعض التغيروالمتعدد، والمتغيرات االنتقالية التي

  .على التجارة الخارجية الزراعية المصرية)٢٠١٦
لمنشورة وغير المنشورة من مصادرها  بصفة أساسية على البيانات الثانوية ابحثاعتمد الكما 

لبنك ا، )يالكتاب اإلحصائي السنو(المختلفة، والتي من أهمها الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء 
 ،)النشرة االقتصادية( المصري األهليالبنك ، من خالل موقعه على شبكة اإلنترنت المركزي المصري

هذا باإلضافة إلى بعض البيانات التي تم الحصول ، )نشرة اإلحصاءات االقتصادية(صندوق النقد الدولي 
  .عليها من خالل بعض الدراسات واألبحاث العلمية في مجال الدراسة

  :تطور الميزان التجاري الكلي المصري - ١
قيمة يتناول هذا الجزء دراسة تطور كل من الصادرات والواردات المصرية الكلية، وكذلك تطور 

  ).٢٠١٦-٢٠٠٠( فترةالالتعرف على اتجاهاتها الزمنية خالل والعجز في الميزان التجاري الكلي المصري، 
  :تطور قيمة الصادرات الكلية ١. ١

والموضحة بالجدول رقم ) ٢٠١٦-٢٠٠٠(ات قيمة الصادرات المصرية الكلية خالل الفترة تشير بيان
وقد . إلى أنه بالرغم من أن قيمة تلك الصادرات متذبذبة الى حد ما، اال أنها تميل إلى التزايد بوجه عام) ١(

راوحت بين حد أدنى وقد ت.  مليون دوالر١٧٧٨٤,٦ خالل تلك الفترة نحوبلغ متوسط قيمة الصادرات الكلية 



٢١٦٩  الزراعية المصريةصادراتدراسة اقتصادية ألثر تغير سعر صرف الجنيه المصري على ال
 مليون دوالر وذلك عام ٣١٥٥٠، وحد أعلى بلغ نحو ٢٠٠١ مليون دوالر وذلك عام ٤١٤٣بلغ نحو 

٢٠١١ .  
وبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام لقيمة الصادرات المصرية الكلية خالل الفترة المشار إليها، والموضحة    

 أخذت اتجاها عاما متزايدا سنويا ومعنويا إحصائيا قدر بنحو اهتبين أن) ١(بالمعادلة رقم ) ٢(بالجدول رقم 
من التغيرات الحادثة في قيمة % ٦٩ أن حوالي  إلى)R2( معامل التحديد تشير قيمةو.  مليون دوالر١٦٤٣,٤

الصادرات تعزى إلى التغيرات االقتصادية والفنية السائدة خالل فترة الدراسة والتي يعكسها متغير تلك 
توضح قيمة كما ينما ترجع باقي االختالفات إلى عوامل أخرى غير التي يعكسها متغير الزمن، الزمن، ب
  . لطبيعة البيانات اإلحصائية للمتغير موضع الدراسة الرياضي المستخدم النموذجمالئمةمدى ) F(معامل 

). ٢٠١٦-٢٠٠٠(تطور الميزان التجاري المصري الكلي والزراعي خالل الفترة ): ١(جدول رقم 
  )بالمليون دوالر(
  )-(العجز   قيمة الواردات  قيمة الصادرات  )-(العجز   قيمة الواردات  قيمة الصادرات  السنوات  الميزان التجاري الزراعي  الميزان التجاري الكلي

2000 4699 14600 9901 341 2894 2553 
2001 4143 13400 9257 390 2720 2330 
2002 4678 12800 8122 364 2918 2554 
2003 6166 12900 6734 484 2262 1778 
2004 7678 15900 8222 692 2478 1786 
2005 10643 22500 11857 857 3578 2721 
2006 13715 27300 13585 834 3597 2763 
2007 16180 37100 20920 1206 5063 3857 
2008 26258 48400 22142 2640 7582 4942 
2009 24206 44900 20694 2799 6443 3644 
2010 27359 52900 25541 4249 8596 4347 
2011 31550 58900 27350 4175 12806 8631 
2012 29264 69200 39936 3919 15167 11248 
2013 28738 59700 30962 4522 12999 8477 
2014 26761 71000 44239 4641 14734 10093 
2015 18700 77000 58300 4306 13557 9251 
2016 21600 78900 57300 4800 11659 6859  

 5166.7 7591.4 2424.6 24415.4 42200 17784.6  المتوسط
  .الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، الكتاب اإلحصائي السنوي، أعداد متفرقة :المصدر

  

والزراعية الكلية ت والواردامعادالت االتجاه الزمني العام لتطور كل من قيمة الصادرات ): ٢(جدول رقم 
   )٢٠١٦-٢٠٠٠(في مصر خالل الفترة والزراعي وقيمة العجز بالميزان التجاري الكلي 

رقم 
  المعنوية T F  R2  المعادلة  التابع المتغير  المعادلة

  معنوي Ŷi =  3075 + 1643.4 Xi 5.79  33.5 0.69  قيمة الصادرات الكلية  )1(
  معنوي Ŷ i = 245.6 + 4716.2 Xi 17.82 317.5 0.95  قيمة الواردات الكلية  )2(
  معنوي Ŷi =  3320 + 3081.7 Xi 9.62 92.5 0.86  العجز بالميزان التجاري الكلي  )3(
  معنوي Ŷi = 668 + 343.7 Xi  11.92 142.24 0.90  قيمة الصادرات الزراعية  )4(
  معنوي Ŷi = 358 + 883.3 Xi 8.80 77.5 0.84  قيمة الواردات الزراعية  )5(
  معنوي Ŷi = 310 + 539.6 Xi 6.22 38.7 0.72  الزراعي العجز بالميزان التجاري  )6(

 :حيث أن
 : Ŷiفي السنة  القيمة التقديرية للمتغير التابعi.      

 Xi : متغير الزمن في السنةi. ،.17,……, 3,2,1 = i  
  .)١(حسبت من بيانات الجدول رقم  :المصدر
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٢١٧٠  الزراعية المصريةصادراتدراسة اقتصادية ألثر تغير سعر صرف الجنيه المصري على ال
  : تطور قيمة الواردات الكلية٢. ١

 تميل إلى  الدراسةقيمة الواردات المصرية الكلية خالل فترةأن ) ١(شير البيانات بالجدول رقم ت
وقد . مليون دوالر ٤٢٢٠٠خالل تلك الفترة نحو وقد بلغ متوسط قيمة الواردات الكلية . التزايد بوجه عام

 مليون دوالر ٧٨٩٠٠، وحد أعلى بلغ نحو ٢٠٠٢ مليون دوالر عام ١٢٨٠٠تراوحت بين حد أدنى بلغ نحو 
  . ٢٠١٦وذلك عام 

، والموضحة الدراسةوبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام لقيمة الواردات المصرية الكلية خالل فترة 
 أخذت اتجاها عاما متزايدا سنويا ومعنويا إحصائيا قدر بنحو هاتبين أن) ٢(بالمعادلة رقم ) ٢(بالجدول رقم 

من التغيرات الحادثة في قيمة % ٩٥ أن حوالي  إلى)R2( معامل التحديد مةتشير قيو.  مليون دوالر٤٧١٦,٢
تعزى إلى التغيرات االقتصادية والفنية السائدة خالل فترة الدراسة والتي يعكسها متغير الزمن،  الوارداتتلك 

) F(امل توضح قيمة معكما بينما ترجع باقي االختالفات إلى عوامل أخرى غير التي يعكسها متغير الزمن، 
  . لطبيعة البيانات اإلحصائية للمتغير موضع الدراسة الرياضي المستخدم النموذجمالئمةمدى 

  :تطور قيمة العجز في الميزان التجاري الكلي ٣. ١
قيمة العجز في الميزان المصري الكلي خالل الفترة الى أن  )١(بالجدول رقم تشير البيانات 

 خالل تلك الفترة نحووقد بلغ متوسط قيمة العجز الكلي .  عامتميل إلى التزايد بوجه) ٢٠١٦-٢٠٠٠(
، وحد أعلى ٢٠٠٣ مليون دوالر عام ٦٧٤٣وقد تراوحت بين حد أدنى بلغ نحو .  مليون دوالر٢٤٤١٥,٤

  . ٢٠١٥ مليون دوالر وذلك عام ٥٨٣٠٠بلغ نحو 
كلي، والموضحة بالجدول رقم وبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام لقيمة العجز في الميزان التجاري ال

 ٣٠٨١,٧أخذت اتجاها عاما متزايدا سنويا ومعنويا إحصائيا قدر بنحو ها تبين أن) ٣(بالمعادلة رقم ) ٢(
من التغيرات الحادثة في قيمة العجز في % ٨٦ أن حوالي  إلى)R2( معامل التحديد تشير قيمةو. مليون دوالر

تعزى إلى التغيرات االقتصادية والفنية السائدة خالل فترة الدراسة الميزان التجاري الكلي خالل تلك الفترة 
والتي يعكسها متغير الزمن، بينما ترجع باقي االختالفات إلى عوامل أخرى غير التي يعكسها متغير الزمن، 

 لطبيعة البيانات اإلحصائية للمتغير  الرياضي المستخدم النموذجمالئمةمدى ) F(توضح قيمة معامل كما 
  .ضع الدراسةمو
  :تطور الميزان التجاري الزراعي المصري -٢

يتناول هذا الجزء دراسة تطور كل من الصادرات والواردات الزراعية المصرية، وكذلك دراسة 
تطور العجز في الميزان التجاري الزراعي المصري، وذلك في محاولة للوقوف على اتجاهاتها الزمنية خالل 

  .فترة الدراسة
  :مة الصادرات الزراعية تطور قي١. ٢

-٢٠٠٠(قيمة الصادرات الزراعية المصرية خالل الفترة بأن ) ١(بالجدول رقم البيانات يتضح من 
 بين متراوحا ، مليون دوالر٢٤٢٤,٦ نحو ذلك بمتوسط بلغ وبوجه عام،تميل إلى التزايد التدريجي ) ٢٠١٦

 مليون دوالر وذلك عام ٤٨٠٠ى بلغ نحو ، وحد أعل٢٠٠٠ مليون دوالر وذلك عام ٣٤١حد أدنى بلغ نحو 
٢٠١٦ .  

وبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام لقيمة الصادرات الزراعية المصرية، والموضحة بالجدول رقم 
 مليون ٣٤٣,٧أخذت اتجاها عاما متزايدا سنويا ومعنويا إحصائيا قدر بنحو ها تبين أن) ٤(بالمعادلة رقم ) ٢(

الصادرات تلك من التغيرات الحادثة في قيمة % ٩٠ أن حوالي  إلى)R2( التحديد  معاملتشير قيمةو. دوالر
تعزى إلى التغيرات االقتصادية والفنية التي يعكسها متغير الزمن، بينما ترجع باقي االختالفات إلى عوامل 



٢١٧١  الزراعية المصريةصادراتدراسة اقتصادية ألثر تغير سعر صرف الجنيه المصري على ال
 المستخدم الرياضي  النموذجمالئمةمدى ) F(توضح قيمة معامل كما أخرى غير التي يعكسها متغير الزمن، 

  .لطبيعة البيانات اإلحصائية للمتغير موضع الدراسة
  : تطور قيمة الواردات الزراعية٢. ٢

-٢٠٠٠(قيمة الواردات الزراعية المصرية خالل الفترة أن  الى) ١( الجدول رقم تشير بيانات
.  مليون دوالر٧٥٩١,٤ خالل تلك الفترة نحو تها وقد بلغ متوسط قيم. تميل إلى التزايد بوجه عام) ٢٠١٦

 مليون ١٥١٦٧، وحد أعلى بلغ نحو ٢٠٠٣ مليون دوالر عام ٢٢٦٢وقد تراوحت بين حد أدنى بلغ نحو 
  . ٢٠١٢دوالر وذلك عام 

، خالل فترة الدراسةوبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام لقيمة الواردات الزراعية المصرية 
أخذت اتجاها عاما متزايدا سنويا ومعنويا إحصائيا ها ن أنتبي) ٥(بالمعادلة رقم ) ٢(والموضحة بالجدول رقم 

من التغيرات الحادثة % ٨٤ أن حوالي  إلى)R2( معامل التحديد تشير قيمةو.  مليون دوالر٨٨٣,٣قدر بنحو 
توضح قيمة كما الواردات تعزى إلى التغيرات االقتصادية والفنية التي يعكسها متغير الزمن، تلك في قيمة 

  . لطبيعة البيانات اإلحصائية للمتغير موضع الدراسة الرياضي المستخدم النموذجمالئمةمدى ) F(معامل 
  : تطور قيمة العجز في الميزان التجاري الزراعي٣. ٢

العجز في الميزان التجاري الزراعي المصري خالل أن  )١(ت بالجدول رقم  البيانايتضح من خالل
وقد بلغ متوسط العجز في . ، اال أنه يميل إلى التزايد بوجه عاممتذبذب بشكل طفيفوان كان   الدراسةفترة

 بين حد أدنى بلغ نحو تهوقد تراوحت قيم.  مليون دوالر٥١٦٦,٧ خالل تلك الفترة نحوالميزان الزراعي 
  . ٢٠١٢ مليون دوالر عام ١١٢٤٨، وحد أعلى بلغ نحو ٢٠٠٣ مليون دوالر عام ١٧٧٨

العام لقيمة العجز في الميزان التجاري الزراعي خالل الفترة المشار وبتقدير معادلة االتجاه الزمني 
أخذت اتجاها عاما متزايدا سنويا ومعنويا ها تبين أن) ٦(بالمعادلة رقم ) ٢(إليها، والموضحة بالجدول رقم 

من % ٧٢ أن حوالي  إلى)R2( معامل التحديد تشير قيمةو.  مليون دوالر٥٣٩,٦إحصائيا قدر بنحو 
ت الحادثة في قيمة العجز في الميزان التجاري الزراعي خالل تلك الفترة تعزى إلى التغيرات التغيرا

االقتصادية والفنية السائدة خالل فترة الدراسة والتي يعكسها متغير الزمن، بينما ترجع باقي االختالفات إلى 
 الرياضي  النموذجالئمةممدى ) F(توضح قيمة معامل كما عوامل أخرى غير التي يعكسها متغير الزمن، 

  . لطبيعة البيانات اإلحصائية للمتغير موضع الدراسةالمستخدم
  :األهمية النسبية للصادرات الزراعية المصرية -٣

يتناول هذا الجزء دراسة تطور قيمة أهم الصادرات الزراعية المصرية، وكذلك التعرف على أهميتها 
الى أن أهم الصادرات ) ٣(وتشير البيانات بالجدول رقم . ةالنسبية من إجمالي الصادرات الزراعية المصري

هي البرتقال واألرز والقطن والبطاطس والعنب، حيث ) ٢٠١٦-٢٠٠٠(الزراعية المصرية خالل الفترة 
، %١٠,٧بلغت األهمية النسبية لكل منها على الترتيب من إجمالي قيمة الصادرات الزراعية المصرية نحو 

قيمة الصادرات المصرية من وبذلك بلغت . وذلك كمتوسط للفترة نفسها% ٣,٧، %٦,٩، %١٤,٣، %١٧,٢
من % ٥٢,٨ مليون دوالر، أي ما يمثل حوالي ٩١١تلك السلع مجتمعة كمتوسط لفترة الدراسة بلغت نحو 

  .إجمالي قيمة الصادرات الزراعية المصرية
  :تطور قيمة الصادرات المصرية من البرتقال ١. ٣

) ٢٠١٦-٢٠٠٠(لمتعلقة بتطور قيمة الصادرات المصرية من البرتقال خالل الفترة تشير البيانات ا
وقد بلغ . إلى أن قيمة تلك الصادرات بوجه عام تميل إلى التزايد بشكل واضح) ٣(والموضحة بالجدول رقم 

 بين وقد تراوحت.  مليون دوالر٢٨٥,٣ خالل تلك الفترة نحومتوسط قيمة الصادرات المصرية من البرتقال 
  . ٢٠١٦ مليون دوالر وذلك عام ٥٤٦، وحد أعلى بلغ نحو ٢٠٠٠ مليون دوالر عام ١٦,٦حد أدنى بلغ نحو 

 ٢٠١٨)ب(ديسمبر – الرابع العدد – والعشرون الثامن د المجل–المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي 



٢١٧٢  الزراعية المصريةصادراتدراسة اقتصادية ألثر تغير سعر صرف الجنيه المصري على ال
،  خالل فترة الدراسةوبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام لقيمة الصادرات المصرية من البرتقال

 متزايدا سنويا ومعنويا إحصائيا أخذت اتجاها عاماها تبين أن) ١(بالمعادلة رقم ) ٤(والموضحة بالجدول رقم 
من التغيرات الحادثة % ٨٣ أن حوالي  إلى)R2( معامل التحديد تشير قيمةو.  مليون دوالر٤٠,٨قدر بنحو 

في قيمة الصادرات المصرية من البرتقال خالل تلك الفترة تعزى إلى التغيرات االقتصادية والفنية السائدة 
جع باقي االختالفات إلى عوامل أخرى غير التي يعكسها متغير الزمن، التي يعكسها متغير الزمن، بينما تر

 لطبيعة البيانات اإلحصائية للمتغير  الرياضي المستخدم النموذجمالئمةمدى ) F(توضح قيمة معامل كما 
  .موضع الدراسة

  :تطور قيمة الصادرات المصرية من األرز ٢. ٣
-٢٠٠٠(لصادرات المصرية من األرز خالل الفترة  قيمة الى أنا) ٣(تشير البيانات بالجدول رقم 

وقد .  مليون دوالر٢٢٠,٣ خالل تلك الفترة نحو هاوقد بلغ متوسط. متذبذبة ومتأرجحة الى حد بعيد) ٢٠١٦
 مليون ٤٢١,٢، وحد أعلى بلغ نحو ٢٠٠٠ مليون دوالر وذلك عام ٩٧,٦تراوحت بين حد أدنى بلغ نحو 

  .٢٠١٠دوالر وذلك عام 
 نتائج تقدير معادلة االتجاه الزمني العام لقيمة الصادرات المصرية من األرز خالل الفترة وقد أشارت

الى أن قيمة صادرات األرز المصرية خالل ) ٢(بالمعادلة رقم ) ٤(المشار إليها، والموضحة بالجدول رقم 
  .امعنوي إحصائيوغير هذه الفترة قد أخذت اتجاها عاما متزايدا سنويا 

تطور قيمة أهم الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية وأهميتها النسبية خالل الفترة ): ٣(جدول  
)٢٠١٦-٢٠٠٠(  
  العنب  بطاطس  القطن  األرز  البرتقال  العنب  بطاطس  القطن  األرز  البرتقال  السنوات  (%)ن إجمالي قيمة الصادرات الزراعيةاألهمية النسبية م  قيمة الصادرات بالمليون دوالر

2000 16.6 97.6 132.0 26.7 1.2 4.9 28.6 38.7 7.8 0.4 
2001 50.6 102.3 126.0 29.7 1.3 13.0 26.2 32.3 7.6 0.3 
2002 26.5 118.5 100.7 42.6 1.8 7.3 32.6 27.7 11.7 0.5 
2003 39.2 116.4 165.8 43.9 2.9 8.1 24.0 34.3 9.1 0.6 
2004 76.9 133.1 183.0 67.1 10.7 11.1 19.2 26.4 9.7 1.5 
2005 74.9 310.0 180.5 77.5 16.8 8.7 36.2 21.1 9.0 2.0 
2006 65.3 300.0 132.8 65.2 21.9 7.8 36.0 15.9 7.8 2.6 
2007 99.1 400.0 153.0 107.9 59.6 8.2 33.2 12.7 8.9 4.9 
2008 382.0 180.0 185.4 163.1 161.4 14.5 6.8 7.0 6.2 6.1 
2009 495.0 310.0 87.5 145.5 225.4 17.7 11.1 3.1 5.2 8.1 
2010 491.0 421.2 137.4 130.7 202.1 11.6 9.9 3.2 3.1 4.8 
2011 538.0 398.5 135.1 250.5 210.1 12.9 9.5 3.2 6.0 5.0 
2012 456.0 191.2 120.3 126.7 224.3 11.6 4.9 3.1 3.2 5.7 
2013 504.9 209.7 134.7 205.5 183.4 11.2 4.6 3.0 4.5 4.1 
2014 477.0 129.5 86.4 325.7 245.1 10.3 2.8 1.9 7.0 5.3 
2015 511.6 178.3 88.2 235.9 246.1 11.9 4.1 2.0 5.5 5.7 
2016 546.0 148.0 397.0 258.4 230.1 11.4 3.1 8.3 5.4 4.8 

 3.7 6.9 14.3 17.2 10.7 120.2 135.4 149.8 220.3 285.3  المتوسط
  .الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، الكتاب اإلحصائي السنوي، أعداد متفرقة :المصدر

  : تطور قيمة الصادرات المصرية من القطن٣. ٣
) ٢٠١٦-٢٠٠٠(لفترة تشير البيانات المتعلقة بتطور قيمة الصادرات المصرية من القطن خالل ا

وقد بلغ . إلى أن قيمة تلك الصادرات غير مستقرة ومتأرجحة من عام آلخر) ٣(والموضحة بالجدول رقم 
وقد تراوحت بين .  مليون دوالر١٤٩,٨ خالل تلك الفترة نحومتوسط قيمة الصادرات المصرية من القطن 

 مليون دوالر وذلك في ٣٩٧ بلغ نحو ، وحد أعلى٢٠١٤ مليون دوالر وذلك عام ٨٦,٤حد أدنى بلغ نحو 
  . ٢٠١٦نهاية فترة الدراسة عام 



٢١٧٣  الزراعية المصريةصادراتدراسة اقتصادية ألثر تغير سعر صرف الجنيه المصري على ال
وبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام لقيمة الصادرات المصرية من القطن خالل الفترة المشار إليها، 

ير  وغتبين أن تلك القيمة قد أخذت اتجاها عاما متزايدا سنويا) ٣(بالمعادلة رقم ) ٤(والموضحة بالجدول رقم 
  .امعنوي إحصائي

معادالت االتجاه الزمني العام لتطور قيمة الصادرات المصرية من كل من البرتقال واألرز ): ٤(جدول رقم 
  )٢٠١٦-٢٠٠٠(خالل الفترة والقطن والبطاطس والعنب 

رقم 
  المعنوية T  F  R2  المعادلة  التابع المتغير  المعادلة

  معنوي Ŷi = 81.9 + 40.8 Xi 8.56 73.2 0.83  قيمة صادرات البرتقال   )1(
  غير معنوي Ŷi = 173.5 + 5.2 Xi 0.93 0.86 0.05  قيمة صادرات األرز   )2(
  معنويغير  Ŷi = 123.9 + 2.9 Xi 0.80 0.64 0.04  قيمة صادرات القطن  )3(
  معنوي Ŷi = 13 + 16.5 Xi 8.46 71.6 0.83  قيمة صادرات البطاطس   )4(
  معنوي Ŷi = 53.3 + 19.3 Xi 9.3 86.5 0.85  قيمة صادرات العنب   )5(

 :حيث أن
 : Ŷiفي السنة  القيمة التقديرية للمتغير التابعi.  

 Xi : متغير الزمن في السنةi. ،.17,……, 3,2,1 =   

  .)٣(حسبت من بيانات الجدول رقم  :المصدر
  

  : تطور قيمة الصادرات المصرية من البطاطس٤. ٣
ة المتعلقة بتطور قيمة الصادرات المصرية من البطاطس خالل فترو) ٣(بالجدول رقم تشير البيانات 

 ١٣٥,٤ نحوب ذلك بمتوسط قدر و،إلى أن قيمة تلك الصادرات بوجه عام تميل إلى التزايد التدريجيالدراسة 
 ٣٢٥,٧، وحد أعلى بلغ نحو ٢٠٠٠ مليون دوالر عام ٢٦,٧ بين حد أدنى بلغ نحو ، متراوحامليون دوالر
  . ٢٠١٤ وذلك عام مليون دوالر

وبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام لقيمة الصادرات المصرية من البطاطس خالل الفترة المشار 
 أخذت اتجاها عاما متزايدا سنويا ومعنويا هاتبين أن) ٤(بالمعادلة رقم ) ٤(إليها، والموضحة بالجدول رقم 

من التغيرات % ٨٣ أن حوالي  إلى)R2( التحديد  معاملتشير قيمةو.  مليون دوالر١٦,٥إحصائيا قدر بنحو 
الحادثة في قيمة الصادرات المصرية من البطاطس خالل تلك الفترة تعزى إلى التغيرات االقتصادية والفنية 
السائدة خالل فترة الدراسة والتي يعكسها متغير الزمن، بينما ترجع باقي االختالفات إلى عوامل أخرى غير 

 لطبيعة  الرياضي المستخدم النموذجمالئمةمدى ) F(توضح قيمة معامل كما الزمن، التي يعكسها متغير 
  .البيانات اإلحصائية للمتغير موضع الدراسة

  : تطور قيمة الصادرات المصرية من العنب٥. ٣
-٢٠٠٠( بتطور قيمة الصادرات المصرية من العنب خالل الفترة خاصةالبيانات الباستعراض 

 وبمعدالت تزايد أن قيمة تلك الصادرات بصفة عامة تميل إلى التبين) ٣(دول رقم والموضحة بالج) ٢٠١٦
 مليون ١٢٠,٢ خالل تلك الفترة نحووقد بلغ متوسط قيمة الصادرات المصرية من العنب . تزايدة أيضام

وحد ، ٢٠٠٠ مليون دوالر وذلك في بداية فترة الدراسة عام ١,٢وقد تراوحت بين حد أدنى بلغ نحو . دوالر
  . ٢٠١٥ مليون دوالر وذلك عام ٢٤٦,١أعلى بلغ نحو 

وبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام لقيمة الصادرات المصرية من العنب خالل الفترة المشار إليها، 
أخذت اتجاها عاما متزايدا سنويا ومعنويا إحصائيا ها تبين أن) ٥(بالمعادلة رقم ) ٤(والموضحة بالجدول رقم 

من التغيرات الحادثة % ٨٥ أن حوالي  إلى)R2( معامل التحديد تشير قيمةو.  مليون دوالر١٩,٣قدر بنحو 

 ٢٠١٨)ب(ديسمبر – الرابع العدد – والعشرون الثامن د المجل–المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي 



٢١٧٤  الزراعية المصريةصادراتدراسة اقتصادية ألثر تغير سعر صرف الجنيه المصري على ال
تعزى إلى التغيرات االقتصادية والفنية التي يعكسها متغير الزمن،  في قيمة الصادرات المصرية من العنب

 مالئمة) F(ة توضح قيمكما بينما ترجع باقي االختالفات إلى عوامل أخرى غير التي يعكسها الزمن، 
  . لطبيعة البيانات اإلحصائية للمتغير موضع الدراسة المستخدمالنموذج

  :محددات سعر صرف الجنيه المصري -٤
فروض النظرية االقتصادية، فقد اعتمدت بعض  و)٤( الدراسات السابقةنتائج بعضاعتمادا على 

وقد . ر صرف الجنيه المصريبعض الفروض الرئيسية في التقدير اإلحصائي لمحددات سععلى الدراسة 
  :تمثلت تلك الفروض بما يلي

تمثلت العوامل التي يعتقد تأثيرها على تحديد قيمة سعر الصرف للجنيه المصري بالمحددات الموضحة  .١
، والتي تتضمن إجمالي قيمة الصادرات والواردات المصرية، عوائد قناة  بالملحق)٥(بالجدول رقم 

 تحويالت العاملين بالخارج، سعر الفائدة على الودائع لمدة سنة، اجمالى السويس، اإليرادات السياحية،
الدين الخارجي، إجمالي االستثمارات المباشرة وغير المباشرة في مصر، الفائض أو العجز في ميزان 

  .المدفوعات، معدل التضخم السنوي، الضرائب على الواردات، االحتياطي النقدي
علقة بالمتغيرات السابقة بالمليار دوالر، وذلك لالختالف الكبير في الرقم تم الحصول على البيانات المت .٢

التباين الشديد لمعدل التضخم السنوي، وبالتالي ظهور القيم في ثم القياسي لألسعار من عام ألخر، ومن 
 .حقيقيةلذلك تم استخدام القيم بالدوالر تفادياً لذلك وإلظهار القيم في قيمتها ال. غير قيمتها الحقيقية

التأثير المتبادل بين كل من سعر الصرف من جهة والمتغيرات المستقلة وبعضها البعض من جهة  .٣
أخرى، حيث تبين من خالل الحصول على مصفوفة االرتباط بين المتغيرات وجود ارتباط بين 

فياً لمشكلة المتغيرات المستقلة وبعضها البعض، وقد تم استبعاد المتغيرات المرتبطة مع غيرها، وذلك تال
، كذلك تم تحويل بعض المتغيرات لعدة صور Multicollinearityاالرتباط بين المتغيرات المستقلة 

  .لتكون أكثر مناسبة للتحليل والتفسير والمنطق االقتصادي)  نسبة مئوية–لوغاريتمية (مختلفة 
والعوامل التفسيرية التي وبتقدير العالقة بين سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدوالر كمتغير تابع 

، توصلت الدراسة إلى أن الصيغة  بالملحق)١(يعتقد تأثيرها على ذلك المتغير التابع والموضحة بالجدول رقم 
اللوغاريتمية المزدوجة هي أنسب الصيغ الرياضية المعبرة عن تلك العالقة، والتي يمكن توضيحها في 

  : النموذج التالي
Log Ŷi = 0.89 + 0.63 Log Xi 1 – 0.52 Log Xi 2 + 0.43 Log Xi 3                                                                        
                           (2.31)              (-2.64)                (4.63)                    
R2 = 0.82             F = 19.45 

  :حيث أن
 :Ŷiفي السنة  لتقديرية لسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدوالرالقيمة اi.  
Xi 1:   إجمالي قيمة الواردات المصرية بالمليار دوالر في السنةi .  
Xi 2 : إجمالي قيمة تحويالت العاملين بالخارج بالمليار دوالر في السنةi.  
Xi 3 : في السنة (%) معدل التضخمi.  

.17,……, 3 ,2 ,1 : i  
  

ئج هذا النموذج إلى أن أهم العوامل المحددة لسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدوالر وتشير نتا
هي إجمالي قيمة الواردات المصرية، إجمالي قيمة تحويالت العاملين بالخارج، ) ٢٠١٦-٢٠٠٠(خالل الفترة 

% ٨٢ن حوالي ، مما يشير إلى أ٠,٨٢ معدل التضخم، حيث بلغت قيمة معامل التحديد للنموذج المقدر حوالي
من التغيرات التي حدثت في سعر صرف الجنيه المصري خالل تلك الفترة ترجع إلى التغير في تلك العوامل 

  .المستقلة المشار إليها



٢١٧٥  الزراعية المصريةصادراتدراسة اقتصادية ألثر تغير سعر صرف الجنيه المصري على ال
ويتضح من نتائج النموذج وجود عالقة طردية بين سعر الصرف وإجمالي قيمة الواردات المصرية، 

%. ٠,٦٣، فان ذلك يؤدي إلى زيادة سعر الصرف بنسبة %١ة حيث أنه بزيادة قيمة الواردات المصرية بنسب
وهذه النتيجة تتفق والمنطق االقتصادي فزيادة قيمة الواردات تزيد الطلب على العملة األجنبية لسداد فاتورة 

كما تشير نتائج النموذج إلى وجود عالقة طردية أيضا بين  .االستيراد، وهذا يؤدي الى زيادة سعر الصرف
، فان ذلك يؤدي إلى زيادة سعر %١ف ومعدل التضخم، حيث أنه بزيادة معدل التضخم بنسبة سعر الصر

وهذه العالقة الطردية تتفق والمنطق االقتصادي، حيث أن ارتفاع معدل التضخم في %. ٠,٤٣الصرف بنسبة 
الى انخفاض قيمة دولة ما يعني أن هنالك زيادة في المستوى العام لألسعار في هذا البلد، وهذا بدوره يؤدي 

  .العملة المحلية، ومن ثم ارتفاع سعر الصرف لهذه العملة مقابل العمالت األخرى
كذلك يتضح من نتائج النموذج وجود عالقة عكسية بين سعر الصرف وإجمالي قيمة تحويالت 

لى انخفاض ، فان ذلك يؤدي إ%١العاملين بالخارج، حيث أنه بزيادة قيمة تحويالت العاملين بالخارج بنسبة 
وهذه العالقة العكسية تتفق مع المنطق االقتصادي، حيث أن %. ٠,٥٢سعر الصرف الجنيه المصري بنسبة 

زيادة قيمة تحويالت العاملين في الخارج يؤدي الى زيادة المعروض النقدي من العمالت األجنبية، وهذا 
الصرف لهذه العملة مقابل العمالت بدوره يؤدي الى ارتفاع قيمة العملة المحلية، ومن ثم ارتفاع سعر 

  .األخرى
والتي تشير إلى أهمية كل من قيمة الواردات المصرية، وقيمة تحويالت ، وفي ظل النتائج السابقة

العاملين بالخارج، ومعدل التضخم في تحديد سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدوالر، فانه من الضروري 
ة بإتباع سياسة الحد من الواردات، وذلك من خالل تنفيذ كافة البرامج فيما يتعلق بالواردات أن تقوم الحكوم

والخطط والسياسات الهادفة إلى زيادة اإلنتاج المحلي من السلع المستوردة واالعتماد على المنتجات المحلية 
ة قدر اإلمكان، بغية تخفيض قيمة الواردات الى أدنى حد ممكن، وبما يؤدي إلى زيادة الطلب على العمل

 العمالت األخرى، وبالتالي تحسن رصيد الميزان التجاري بصفة خاصة وميزان مالمحلية وارتفاع قيمتها أما
المدفوعات بصفة عامة، ومن ثم معالجة كافة المشكالت المتعلقة بقيمة العملة المحلية وزيادة تنافسيتها أمام 

  .العمالت األخرى
رة الى أن ارتفاع معدل التضخم يعتبر من أخطر وفيما يخص معدل التضخم، فانه البد من اإلشا

المشاكل التي يعاني منها االقتصاد المصري بصفة خاصة، واقتصادات معظم الدول النامية بصفة عامة في 
الفترة الراهنة، حيث انه يضيف أعباء اجتماعية واقتصادية بالغة الخطورة على االقتصاد، ويعيق تخصيص 

لذا من الضروري أن تقوم الحكومة بمعالجة كافة التأثيرات .  النمو االقتصاديالموارد، مما يؤثر سلبا على
السلبية للتضخم، واقتراح مجموعة من الحلول والتدابير والسياسات التي تفيد صانعي القرار وراسمي 

القطاعات السياسات االقتصادية لمواجهة التضخم في الفترة الحالية والمقبلة للحد من آثاره السلبية على كافة 
  .االقتصادية في الدولة

أما فيما يتعلق بتحويالت العاملين في الخارج، فانه يتحتم على الحكومة وراسمي السياسات في مصر 
العمل على استقطاب المزيد من النقد األجنبي من الخارج، ألنه يمثل جانب هام في ميزان المدفوعات وفي 

وبذلك يتوجب على الحكومة اتخاذ . ه أحد مواردها الهامة لهااستمرار عملية التنمية االقتصادية باعتبار
اإلجراءات والسياسات االقتصادية المالئمة من اجل جذب المزيد من تحويالت العاملين بالخارج، وذلك من 
خالل تسهيل إجراءات التحويل، والتحكم بسعر الفائدة، وتقديم كافة الحوافز التشجيعية، مثل حرية فتح 

لعمالت األجنبية، وإمكانية استخدام تلك العمالت في استيراد السلع من الخارج، وغيرها من الحسابات با
  .الحوافز والتسهيالت األخرى

 ٢٠١٨)ب(مبرديس – الرابع العدد – والعشرون الثامن د المجل–المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي 



٢١٧٦  الزراعية المصريةصادراتدراسة اقتصادية ألثر تغير سعر صرف الجنيه المصري على ال
  :أثر تغير سعر صرف الجنيه المصري على التجارة الزراعية -٥

الصادرات والواردات إجمالي يتضمن هذا الجزء قياس أثر تغير سعر الصرف على كل من 
كما يهدف أيضا الى ). ٢٠١٦-٢٠٠٠( الميزان التجاري الزراعي المصري خالل الفترة الزراعية وعلى

 على كل من المتغيرات المشار إليها، وذلك من خالل استخدام المتغيرات ٢٠١١ثورة يناير قياس أثر 
وهي فترة خالل الفترة األولى من الدراسة ) صفر(يأخذ القيمة ) D(حيث تم إدخال متغير انتقالي . االنتقالية

خالل الفترة الثانية، وهي فترة ما بعد ثورة يناير ) واحد(، ويأخذ القيمة )٢٠١٠-٢٠٠٠(ما قبل الثورة 
  ).٥(، وذلك على النحو الموضح بالجدول رقم )٢٠١٦-٢٠١١(

 على ٢٠١١المتغيرات االقتصادية المستخدمة لقياس أثر سعر الصرف وثورة يناير ): ٥(جدول رقم 
  )٢٠١٦-٢٠٠٠(ية في مصر خالل الفترة التجارة الزراع

  السنوات
قيمة الصادرات 

الزراعية بالمليون 
  Y1)(دوالر 

قيمة الواردات 
  الزراعية

  بالمليون دوالر
)(Y2 

العجز في الميزان 
الزراعي بالمليون 

  دوالر
)(Y3  

سعر الصرف 
  )دوالر/بالجنيه(

)X(  
  المتغير االنتقالي

)D(  

2000 341 2894 2553 3.472 0 
2001 390 2720 2330 3.973 0 
2002 364 2918 2554 4.500 0 
2003 484 2262 1778 5.851 0 
2004 692 2478 1786 6.196 0 
2005 857 3578 2721 5.779 0 
2006 834 3597 2763 5.733 0 
2007 1206 5063 3857 5.635 0 
2008 2640 7582 4942 5.433 0 
2009 2799 6443 3644 5.545 0 
2010 4249 8596 4347 5.622 0 
2011 4175 12806 8631 5.933 1 
2012 3919 15167 11248 6.056 1 
2013 4522 12999 8477 6.870 1 
2014 4641 14734 10093 7.078 1 
2015 4306 13557 9251 7.726 1 
2016 4800 11659 6859 10.187 1 
   :المصدر

  . الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، الكتاب اإلحصائي السنوي، أعداد متفرقة-١
  . الموقع االلكتروني للبنك المركزي المصري على شبكة اإلنترنت-٢

  

  :  أثر تغير سعر الصرف على إجمالي قيمة الصادرات الزراعية١. ٥
اعية كمتغير تابع وسعر صرف الجنيه المصري بتقدير العالقة بين إجمالي قيمة الصادرات الزر

 الصيغة اللوغاريتمية المزدوجة هي أنسب الصيغ الرياضية المعبرة عن كانتمقابل الدوالر كمتغير مستقل، 
 المعادلة إلى أن زيادة هوتشير نتائج هذ ).٦(بالجدول رقم ) ١(تلك العالقة والتي تم توضيحها بالمعادلة رقم 

. في إجمالي قيمة الصادرات الزراعية% ٣,٠٦صرف، تؤدي الى زيادة قدرها نحو في سعر ال% ١قدرها 
 حيث أن زيادة سعر صرف الجنيه مقابل الدوالر يعني انخفاض وهذه العالقة تتفق مع المنطق االقتصادي،

 في قيمة العملة المحلية، وهذا يؤدي الى انخفاض سعر السلعة المصدرة ومن ثم زيادة قدرتها على المنافسة
وقد بلغت . األسواق الخارجية مقابل السلع المثيلة من دول أخرى، األمر الذي يشجع على زيادة الصادرات

من التغيرات التي حدثت في قيمة % ٥٢، مما يشير إلى أن حوالي ٠,٥٢ قيمة معامل التحديد حوالي
  .المصريالصادرات الزراعية خالل تلك الفترة ترجع إلى التغيرات في سعر صرف الجنيه 



٢١٧٧  الزراعية المصريةصادراتدراسة اقتصادية ألثر تغير سعر صرف الجنيه المصري على ال
 إجمالي قيمة الصادرات الزراعية المصرية، وذلك بالتزامن مع  على٢٠١١ثورة يناير ولقياس أثر 

  : تغير أسعار الصرف، تم تقدير النموذج التالي
Ŷi = 170.6 + 289.8 Xi + 2446.5 Di                                      
                    (2.21)         (3.36)                
R2 = 0.71              F = 16.81 

  :حيث أن
 : Ŷiفي السنة  القيمة التقديرية لقيمة الصادرات الزراعية المصرية بالمليون دوالرi. 

Xi :في السنة  سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدوالرi.  
Di : خالل الفترة ) واحد(والقيمة ) ٢٠١٠-٢٠٠٠(خالل الفترة ) صفر(متغير انتقالي يعكس أثر ثورة يناير، ويأخذ القيمة
)٢٠١٦-٢٠١١.(  

.17,……, 3,2,1 : i  
  

وتشير نتائج هذا النموذج إلى أن التغيرات االقتصادية التي طرأت على االقتصاد المصري بعد قيام 
 مليار ٢٤٤٦,٥قيمة الصادرات الزراعية المصرية قدرت بنحو   قد حققت زيادة سنوية في٢٠١١ثورة يناير 

من التغيرات التي % ٧١، مما يعني أن حوالي ٠,٧١ بلغت قيمة معامل التحديد للنموذج المقدر حوالي. ردوال
 ترجع إلى التغيرات في سعر )٢٠١٦-٢٠١١ (حدثت في قيمة الصادرات الزراعية المصرية خالل الفترة

  .الصرف والمتغير االنتقالي الذي يعكس تأثير الثورة
  

عر صرف الجنيه المصري على كل من إجمالي قيمة الصادرات الزراعية أثر تغير س): ٦(جدول رقم 
   )٢٠١٦-٢٠٠٠(في مصر خالل الفترة وإجمالي قيمة الواردات الزراعية وقيمة الميزان التجاري الزراعي 

رقم 
  المعنوية T F  R2  المعادلة  التابع المتغير  المعادلة

  معنوي Log Ŷi = 0.9 + 3.06 Log Xi 4.01 16.1 0.52  قيمة الصادرات الزراعية  )1(
  معنوي Ŷi = 14539 + 28961 Log Xi 3.13 9.88 0.40  قيمة الواردات الزراعية  )2(
  معنوي Log Ŷi = 2.5 + 1.5 Log Xi 2.68 7.18 0.33  قيمة العجز بالميزان الزراعي  )3(

  :حيث أن
 : Ŷiفي السنة  لمتغير التابعالقيمة التقديرية لi. 

Xi :في السنة  يه المصري مقابل الدوالرسعر صرف الجنi.  
  .)٥(حسبت من بيانات الجدول رقم  :المصدر

  

  :  أثر تغير سعر الصرف على إجمالي قيمة الواردات الزراعية٢. ٥
بتقدير العالقة بين إجمالي قيمة الواردات الزراعية كمتغير تابع وسعر صرف الجنيه المصري مقابل 

يغة النصف لوغاريتمية هي أنسب الصيغ الرياضية المعبرة عن تلك  الصكانتالدوالر كمتغير مستقل، 
وتشير نتائج هذا المعادلة إلى أن زيادة  ).٦(بالجدول رقم ) ٢(العالقة، والتي تم توضيحها في المعادلة رقم 

 مليون دوالر ٢٨٩٦١في سعر صرف الجنيه المصري أمام الدوالر، تؤدي الى زيادة قدرها نحو % ١قدرها 
 حيث أن ارتفاع وهذه النتيجة ال تتفق مع المنطق االقتصادي،. مالي قيمة الواردات الزراعية المصريةفي إج

سعر الصرف األجنبي مقابل العملة المحلية يؤدى الى ارتفاع أسعار الواردات من السلع األجنبية، وبالتالي 
لنظر الى هيكل الواردات المصرية  كما أنه با.انخفاض الطلب عليها، مما يؤدي الى انخفاض قيمة الواردات

 أن معظمها يتكون من سلع ومواد غذائية كالقمح، وزيت الطعام، وسلع وسيطة، وسلع استثمارية، وهي تبين
وقد بلغت قيمة معامل  .سلع تتصف بضعف مرونة الطلب المحلي عليها وذلك لعدم وجود بدائل محلية لها

من التغيرات التي حدثت في قيمة % ٤٠ يشير إلى أن حوالي ، مما٠,٤٠ التحديد للمعادلة المقدرة حوالي
  . الواردات الزراعية خالل تلك الفترة ترجع إلى التغيرات التي حدثت في سعر صرف الجنيه المصري

 ٢٠١٨)ب(ديسمبر – الرابع العدد – والعشرون الثامن د المجل–المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي 



٢١٧٨  الزراعية المصريةصادراتدراسة اقتصادية ألثر تغير سعر صرف الجنيه المصري على ال
 قيمة الواردات الزراعية، بالتزامن مع تغير أسعار الصرف، تم تقدير ثورة يناير علىولقياس أثر 

  : النموذج التالي
Ŷi = 4765.7 + 74.3 Xi + 9264.5 Di                                      
                      (2.16)       (6.65)                
R2 = 0.85              F = 39 

  :حيث أن
 : Ŷiفي السنة  القيمة التقديرية لقيمة الواردات الزراعية المصرية بالمليون دوالرi. 

Xi :في السنة   المصري مقابل الدوالرسعر صرف الجنيهi.  
Di : خالل الفترة ) واحد(والقيمة ) ٢٠١٠-٢٠٠٠(خالل الفترة ) صفر(متغير انتقالي يعكس أثر ثورة يناير، ويأخذ القيمة
)٢٠١٦-٢٠١١.(  
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بعد قيام وتشير نتائج هذا النموذج إلى أن التغيرات االقتصادية التي طرأت على االقتصاد المصري 
 مليون ٩٢٦٤,٥ قد حققت زيادة سنوية في  قيمة الواردات الزراعية المصرية قدرت بنحو ٢٠١١ثورة يناير 

من التغيرات التي حدثت في قيمة % ٨٥، مما يعني أن حوالي ٠,٨٥ بلغت قيمة معامل التحديد حوالي. دوالر
 التغيرات في كل من سعر الصرف ترجع إلى) ٢٠١٦-٢٠١٠(الواردات الزراعية المصرية خالل الفترة 
  .والمتغير االنتقالي الذي يعكس تأثير الثورة

  :  أثر تغير سعر الصرف على الميزان التجاري الزراعي٣. ٥
بتقدير العالقة بين قيمة العجز في الميزان التجاري الزراعي كمتغير تابع وسعر صرف الجنيه 

ة اللوغاريتمية المزدوجة هي أنسب الصيغ الرياضية  الصيغكانتالمصري مقابل الدوالر كمتغير مستقل، 
وتشير نتائج هذا المعادلة  ).٦(بالجدول رقم ) ٣(المعبرة عن تلك العالقة، والتي تم توضيحها بالمعادلة رقم 

في قيمة العجز في الميزان % ١,٥في سعر الصرف، تؤدي الى زيادة قدرها نحو % ١إلى أن زيادة قدرها 
من التغيرات التي % ٣٣، مما يشير إلى أن حوالي ٠,٣٣  قيمة معامل التحديد حواليوقد بلغت. الزراعي

حدثت في قيمة الميزان التجاري الزراعي خالل تلك الفترة ترجع إلى التغيرات في سعر صرف الجنيه 
  . المصري

النموذج  قيمة العجز في الميزان التجاري الزراعي، توصلت الدراسة الى ثورة يناير علىولقياس أثر 
  : التالي

Ŷi = 3025 + 6068.2 Di                                      
                     (9.89)                
R2 = 0.87              F = 97.8 

  :حيث أن
 : Ŷiفي السنة  القيمة التقديرية لقيمة العجز في الميزان التجاري الزراعي بالمليون دوالرi. 

Xi :في السنة  ف الجنيه المصري مقابل الدوالرسعر صرi.  
Di : خالل الفترة ) واحد(والقيمة ) ٢٠١٠-٢٠٠٠(خالل الفترة ) صفر(متغير انتقالي يعكس أثر ثورة يناير، ويأخذ القيمة
)٢٠١٦-٢٠١١.(  

.17,……, 3,2,1 : i  
  

 المصري بعد قيام وتشير نتائج هذا النموذج إلى أن التغيرات االقتصادية التي طرأت على االقتصاد
 ٦٠٦٨,٢  قد حققت زيادة سنوية في قيمة العجز في الميزان التجاري الزراعي قدرت بنحو٢٠١١ثورة يناير 

من % ٨٧، مما يعني أن حوالي ٠,٨٧ حيث بلغت قيمة معامل التحديد للنموذج المقدر حوالي.  دوالرمليون
ترجع إلى ) ٢٠١٦-٢٠١٠(الزراعي خالل الفترة التغيرات التي حدثت في قيمة العجز في الميزان التجاري 

  .التغيرات في المتغير االنتقالي الذي يعكس تأثير الثورة



٢١٧٩  الزراعية المصريةصادراتدراسة اقتصادية ألثر تغير سعر صرف الجنيه المصري على ال
  :أثر تغير سعر الصرف على أهم الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية -٦

على أهم الصادرات ) ٢٠١٦-٢٠٠٠(يتناول هذا الجزء دراسة أثر تغير سعر الصرف خالل الفترة 
كما . من المحاصيل الزراعية، والمتمثلة بصادرات البرتقال واألرز والقطن والبطاطس والعنبالمصرية 

وذلك على النحو الموضح  على قيمة كل من تلك الصادرات، ٢٠١١ثورة يناير يتضمن أيضا الى قياس أثر 
  ).٧(بالجدول رقم 
 على قيمة ٢٠١١ وثورة يناير المتغيرات االقتصادية المستخدمة لقياس أثر سعر الصرف): ٧(جدول رقم 

  )٢٠١٦-٢٠٠٠(الصادرات المصرية من البرتقال واألرز والقطن والبطاطس والعنب خالل الفترة 
 )Y (قيمة الصادرات بالمليون دوالر

  السنوات
  العنب  البطاطس  القطن  األرز  البرتقال

سعر الصرف 
  )دوالر/بالجنيه(

)X( 

  المتغير االنتقالي
)D(  

2000 16.6 97.6 132.0 26.7 1.2 3.472 0 
2001 50.6 102.3 126.0 29.7 1.3 3.973 0 
2002 26.5 118.5 100.7 42.6 1.8 4.500 0 
2003 39.2 116.4 165.8 43.9 2.9 5.851 0 
2004 76.9 133.1 183.0 67.1 10.7 6.196 0 
2005 74.9 310.0 180.5 77.5 16.8 5.779 0 
2006 65.3 300.0 132.8 65.2 21.9 5.733 0 
2007 99.1 400.0 153.0 107.9 59.6 5.635 0 
2008 382.0 180.0 185.4 163.1 161.4 5.433 0 
2009 495.0 310.0 87.5 145.5 225.4 5.545 0 
2010 491.0 421.2 137.4 130.7 202.1 5.622 0 
2011 538.0 398.5 135.1 250.5 210.1 5.933 1 
2012 456.0 191.2 120.3 126.7 224.3 6.056 1 
2013 504.0 209.7 134.7 205.5 183.4 6.870 1 
2014 477.0 129.5 86.4 325.7 245.1 7.078 1 
2015 511.6 178.3 88.2 235.9 246.1 7.726 1 
2016 546.0 148.0 397.0 258.4 230.1 10.187 1 
   :المصدر

  .صائي السنوي، أعداد متفرقة الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، الكتاب اإلح-١
  . الموقع االلكتروني للبنك المركزي المصري على شبكة اإلنترنت-٢

  
  : أثر تغير سعر الصرف على الصادرات المصرية من البرتقال١. ٦

بتقدير العالقة بين قيمة الصادرات المصرية من البرتقال كمتغير تابع وسعر صرف الجنيه المصري 
صيغة اللوغاريتمية المزدوجة هي أنسب الصيغ الرياضية المعبرة عن تلك العالقة  الكانتكمتغير مستقل، 

% ١وتشير نتائج هذا المعادلة إلى أن زيادة قدرها  ).٨(بالجدول رقم ) ١(والتي تم توضيحها بالمعادلة رقم 
. قالفي إجمالي قيمة الصادرات المصرية من البرت% ٣,٥في سعر الصرف، تؤدي الى زيادة قدرها نحو 

 حيث أن زيادة سعر صرف الجنيه مقابل الدوالر يؤدي الى وهذه العالقة تتفق مع المنطق االقتصادي،
انخفاض سعر البرتقال المصري المصدر في األسواق الخارجية مقابل البرتقال المصدر من دول أخرى، 

وقد بلغت . يمة صادراتهااألمر الذي يشجع على زيادة الصادرات المصرية من البرتقال، وبالتالي زيادة ق
من التغيرات التي حدثت في قيمة % ٤٨، مما يشير إلى أن حوالي ٠,٤٨ قيمة معامل التحديد حوالي

  .الصادرات المصرية من البرتقال خالل تلك الفترة ترجع إلى التغيرات في سعر صرف الجنيه المصري
  

 ٢٠١٨)ب(ديسمبر – الرابع العدد – والعشرون الثامن د المجل–المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي 



٢١٨٠  الزراعية المصريةصادراتدراسة اقتصادية ألثر تغير سعر صرف الجنيه المصري على ال
صادرات المصرية من البرتقال واألرز أثر تغير سعر صرف الجنيه المصري على قيمة ال): ٨(جدول رقم 

   )٢٠١٦-٢٠٠٠( خالل الفترة والقطن والبطاطس والعنب
رقم 

  المعادلة
  المتغير
  المعنوية T  F  R2  المعادلة  التابع

  معنوي Log Ŷi = 0.5 + 3.5 Log Xi  3.72 13.9 0.48  قيمة صادرات البرتقال  )1(
  معنويغير  Ŷi = 1.97 + 0.41 Log Xi 0.79 0.63 0.04  قيمة صادرات األرز  )2(
  معنوي Ŷi = 19.9 + 28.4 Xi 2.89 8.37 0.36  قيمة صادرات القطن  )3(
  معنوي Log Ŷi = 0.07 + 2.5 Log Xi  5.02 25.2 0.63  قيمة صادرات البطاطس  )4(
  معنوي Log Ŷi = 3.04 + 6.1 Log Xi  3.96 15.7 0.51  قيمة صادرات العنب  )5(

  .)٨(الجدول رقم حسبت من بيانات  :المصدر
  

 قيمة الصادرات المصرية من البرتقال، وذلك بالتزامن مع تغير  على٢٠١١ثورة يناير ولقياس أثر 
  : أسعار الصرف، تم تقدير النموذج التالي

Ŷi = 4.01+ 32.2 Xi + 273.9 Di                                      
                    (2.90)       (2.53)                
R2 = 0.57              F = 9.46 

  :حيث أن
 : Ŷiفي السنة  القيمة التقديرية لقيمة الصادرات المصرية من البرتقال بالمليون دوالرi. 

Xi :في السنة  سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدوالرi.  
Di : خالل الفترة ) واحد(والقيمة ) ٢٠١٠-٢٠٠٠(خالل الفترة ) صفر(متغير انتقالي يعكس أثر ثورة يناير، ويأخذ القيمة
)٢٠١٦-٢٠١١.(  

.17,……, 3,2,1 : i  
  

وتشير نتائج هذا النموذج إلى أن التغيرات االقتصادية التي طرأت على االقتصاد المصري بعد قيام 
.  مليون دوالر٢٧٣,٩ثورة يناير حققت زيادة سنوية في قيمة الصادرات المصرية من البرتقال قدرت بنحو 

من التغيرات التي حدثت % ٥٧، مما يعني أن ٠,٥٧ ث بلغت قيمة معامل التحديد للنموذج المقدر حواليحي
في  قيمة الصادرات المصرية من البرتقال خالل فترة الدراسة ترجع إلى التغيرات في كل من سعر الصرف 

  .والمتغير االنتقالي الذي يعكس تأثير الثورة
  :لصادرات المصرية من األرزأثر تغير سعر الصرف على ا ٢. ٦

بتقدير العالقة بين قيمة الصادرات المصرية من األرز كمتغير تابع وسعر صرف الجنيه المصري 
 الصيغة النصف لوغاريتمية هي أنسب الصيغ الرياضية المعبرة عن تلك العالقة كانتمقابل كمتغير مستقل، 

وتشير نتائج هذا المعادلة إلى عدم وجود معنوية  ).٨(بالجدول رقم ) ٢(والتي تم توضيحها في المعادلة رقم 
ويرجع ذلك على . إحصائية لتأثير سعر صرف الجنيه المصري على قيمة الصادرات المصرية من األرز

عدم استقرار صادرات األرز وانخفاضها بدرجة كبيرة خالل السنوات األخيرة من فترة الدراسة، وذلك بسبب 
وعة باألرز، حيث أن مساحة األرز ترتبط بعوامل وسياسات أخرى تتعلق باألمن عدم استقرار المساحة المزر

  . الغذائي وندرة الموارد المائية المصرية
  : أثر تغير سعر الصرف على الصادرات المصرية من القطن٣. ٦

بتقدير العالقة بين قيمة الصادرات المصرية من القطن كمتغير تابع وسعر صرف الجنيه المصري 
 الصيغة الخطية هي أنسب الصيغ الرياضية المعبرة عن تلك العالقة كانتالدوالر كمتغير مستقل، مقابل 

 جنيه ١وتشير نتائج المعادلة إلى أن زيادة قدرها  ).٨(بالجدول رقم ) ٣(والتي تم توضيحها في المعادلة رقم 
لي قيمة الصادرات  مليون دوالر في إجما٢٨,٤مصري في سعر الصرف، تؤدي الى زيادة قدرها نحو 



٢١٨١  الزراعية المصريةصادراتدراسة اقتصادية ألثر تغير سعر صرف الجنيه المصري على ال
، ٠,٣٦ وقد بلغت قيمة معامل التحديد حوالي. وهذه العالقة تتفق مع المنطق االقتصادي. المصرية من القطن

من التغيرات التي حدثت في قيمة الصادرات المصرية من القطن خالل تلك % ٣٦مما يشير إلى أن حوالي 
  .الفترة ترجع إلى التغيرات في سعر صرف الجنيه المصري

 قيمة الصادرات المصرية من محصول القطن، من خالل  على٢٠١١ثورة يناير عام ويتضح أثر 
  : النموذج التالي

Ŷi = 77.5 + 45.5 Xi – 77.5 Di                                       
                    (3.80)       (-2.12)                
R2 = 0.51              F = 7.41  

  :أنحيث 

 : Ŷiفي السنة  القيمة التقديرية لقيمة الصادرات المصرية من القطن بالمليون دوالرi. 
Xi :في السنة  سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدوالرi.  
Di : خالل الفترة ) واحد(والقيمة ) ٢٠١٠-٢٠٠٠(خالل الفترة ) صفر(متغير انتقالي يعكس أثر ثورة يناير، ويأخذ القيمة
)٢٠١٦-٢٠١١.(  

.17,……, 3,2,1 : i  
  

وتشير نتائج هذا النموذج إلى أن التغيرات االقتصادية التي طرأت على االقتصاد المصري بعد قيام 
.  مليون دوالر٧٧,٥حققت انخفاضا سنويا في  قيمة الصادرات المصرية من القطن قدرت بنحو  ثورة يناير

من التغيرات التي حدثت في  % ٥١مما يعني أن ، ٠,٥١ بلغت قيمة معامل التحديد للنموذج المقدر حوالي
فترة ترجع إلى التغيرات في كل من سعر الصرف والمتغير تلك القيمة الصادرات المصرية من القطن خالل 

  .االنتقالي الذي يعكس تأثير الثورة
  :أثر تغير سعر الصرف على الصادرات المصرية من البطاطس ٤. ٦

ات المصرية من البطاطس كمتغير تابع وسعر صرف الجنيه بتقدير العالقة بين قيمة الصادر
 الصيغة اللوغاريتمية المزدوجة هي أنسب الصيغ الرياضية المعبرة عن تلك كانتالمصري كمتغير مستقل، 

وتشير نتائج هذا المعادلة إلى أن زيادة  ).٨(بالجدول رقم ) ٤(العالقة والتي تم توضيحها في المعادلة رقم 
في إجمالي قيمة الصادرات المصرية % ٢,٥عر صرف الجنيه، تؤدي الى زيادة قدرها نحو في س% ١قدرها 

، مما ٠,٦٣ وقد بلغت قيمة معامل التحديد حوالي. وهذه العالقة تتفق مع المنطق االقتصادي. من البطاطس
 تلك من التغيرات التي حدثت في قيمة الصادرات المصرية من البطاطس خالل% ٦٣يشير إلى أن حوالي 

  .الفترة ترجع إلى التغيرات في سعر صرف الجنيه المصري
 قيمة الصادرات المصرية من البطاطس، وذلك بالتزامن مع تغير  على٢٠١١ثورة يناير ولقياس أثر 

  : أسعار الصرف، تم تقدير النموذج التالي
Log Ŷi = 1.31 + 0.10 Xi + 0.30 Di                                      
                          (2.10)      (2.07)                
R2 = 0.66              F = 13.34 

  :حيث أن
 : Ŷiفي السنة  القيمة التقديرية لقيمة الصادرات المصرية من البطاطس بالمليون دوالرi. 

Xi :في السنة  سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدوالرi.  
Di :خالل الفترة ) واحد(والقيمة ) ٢٠١٠-٢٠٠٠(خالل الفترة ) صفر(ثر ثورة يناير، ويأخذ القيمة متغير انتقالي يعكس أ
)٢٠١٦-٢٠١١.(  

.17,……, 3,2,1 : i  
  

وتشير نتائج هذا النموذج إلى أن التغيرات االقتصادية التي طرأت على االقتصاد المصري بعد قيام 
رات المصرية من البطاطس بنسبة تقدر بحوالي  قد حققت زيادة سنوية في قيمة الصاد٢٠١١ثورة يناير 

 ٢٠١٨)ب(ديسمبر – لرابعا العدد – والعشرون الثامن د المجل–المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي 



٢١٨٢  الزراعية المصريةصادراتدراسة اقتصادية ألثر تغير سعر صرف الجنيه المصري على ال
، مما يعني أن ٠,٦٦ حيث بلغت قيمة معامل التحديد للنموذج المقدر حوالي. عن فترة ما قبل الثورة% ٠,٣٠

-٢٠١٠(من التغيرات التي حدثت في  قيمة الصادرات المصرية من البطاطس خالل الفترة % ٦٦حوالي 
  . سعر الصرف والمتغير االنتقالي الذي يعكس تأثير الثورةترجع إلى التغيرات في كل من) ٢٠١٦

  :أثر تغير سعر الصرف على الصادرات المصرية من العنب ٥. ٦
بتقدير العالقة بين قيمة الصادرات المصرية من العنب كمتغير تابع وسعر صرف الجنيه المصري 

الرياضية المعبرة عن تلك العالقة  الصيغة اللوغاريتمية المزدوجة هي أنسب الصيغ كانتكمتغير مستقل، 
وتشير نتائج هذا المعادلة إلى أن زيادة قدرها  ).٨(بالجدول رقم ) ٥(والتي تم توضيحها في المعادلة رقم 

في قيمة الصادرات المصرية من % ٦,١في سعر صرف الجنيه المصري، تؤدي الى زيادة قدرها نحو % ١
، ٠,٥١ بلغت قيمة معامل التحديد للمعادلة المقدرة حوالي. تصاديوهذه العالقة تتفق مع المنطق االق. العنب

من التغيرات التي حدثت في قيمة الصادرات المصرية من العنب خالل تلك الفترة % ٥١مما يشير إلى أن 
  .ترجع إلى التغيرات في سعر صرف الجنيه المصري

نب، قامت الدراسة بتقدير  قيمة الصادرات المصرية من العثورة يناير علىولقياس مدى تأثير 
  : النموذج التالي

Ŷi = 64.1 + 159.08 Di                                      
                     (4.30)                
R2 = 0.55              F = 18.5 

  :حيث أن
 : Ŷiسنة في ال القيمة التقديرية لقيمة الصادرات المصرية من العنب بالمليون دوالرi. 

Xi :في السنة  سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدوالرi.  
Di : خالل الفترة ) واحد(والقيمة ) ٢٠١٠-٢٠٠٠(خالل الفترة ) صفر(متغير انتقالي يعكس أثر ثورة يناير، ويأخذ القيمة
)٢٠١٦-٢٠١١.(  

.17,……, 3,2,1 : i  
  

طرأت على االقتصاد المصري بعد قيام وتشير نتائج هذا النموذج إلى أن التغيرات االقتصادية التي 
 مليون ١٥٩,٠٨ قد حققت زيادة سنوية في قيمة الصادرات المصرية من العنب تقدر بنحو ٢٠١١ثورة يناير 

من % ٥٥، مما يعني أن حوالي ٠,٥٥ حيث بلغت قيمة معامل التحديد للنموذج المقدر حوالي. دوالر
ترجع إلى ) ٢٠١٦-٢٠١٠(فترة الية من العنب خالل التغيرات التي حدثت في  قيمة الصادرات المصر

  .المتغير االنتقالي الذي يعكس تأثير الثورة
  الملخص

يمثل سعر الصرف العمود الفقري الذي تعتمد عليه اقتصاديات أي دولة من دول العالم، سواء كانت 
لى انتهاج سياسات تهدف لذلك تسعى معظم الحكومات إ. من الدولة من الدول المتقدمة او من الدول النامية

إلى ضمان استقرار سعر صرف عمالتها لتجنيب دولها التقلبات الحادة التي تمر بها العمالت في تعامالتها 
في الفترة الراهنة في مصر  في تزايد الطلب على العمالت األجنبية بحثمشكلة الوتتلخص . من فترة ألخرى

 ه تراجع واضح في عرض الدوالر األمريكي خالل هذبمعدالت تفوق المعروض منها، مما أدى الىوذلك 
. وهذا بدوره نتج عنه آثار سلبية على الجنيه المصري، ظهرت من خالل االنخفاض المتتالي لقيمته. الفترة

 قياس وتحليل أثر التغير في سعر صرف الجنيه المصري على التجارة الزراعية بحثهدف المن هنا فقد است
لصادرة عن على البيانات الثانوية اكما اعتمد الكمي، و التحليل الوصفي يلوب أس على، واعتمدالمصرية

الموقع االلكتروني للبنك المركزي و ،)الكتاب اإلحصائي السنوي(الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء 
  .المصري على شبكة اإلنترنت



٢١٨٣  الزراعية المصريةصادراتدراسة اقتصادية ألثر تغير سعر صرف الجنيه المصري على ال
 ابل الدوالرالجنيه المصري مقإلى أن أهم العوامل المحددة لسعر صرف وقد أشارت نتائج الدراسة 

إجمالي قيمة تحويالت العاملين وهي إجمالي قيمة الواردات المصرية، ) ٢٠١٦-٢٠٠٠(خالل الفترة 
، مما يشير إلى أن ٠,٨٢ معدل التضخم، حيث بلغت قيمة معامل التحديد للنموذج المقدر حواليوبالخارج، 

يه المصري خالل تلك الفترة ترجع إلى التغير من التغيرات التي حدثت في سعر صرف الجن% ٨٢حوالي 
  .في تلك العوامل المستقلة المشار إليها

وعلى قيمة الصادرات الصادرات الزراعية إجمالي قيمة قياس أثر تغير سعر الصرف على بو
، تبين وجود )بالبرتقال واألرز والقطن والبطاطس والعنب(المصرية من أهم المحاصيل الزراعية والمتمثلة 

وقيمة تلك الصادرات، حيث تبين أن ارتفاع سعر الصرف سعر الصرف القة طردية معنوية إحصائيا بين ع
  .يؤدي الى تشجيع وزيادة الصادرات الزراعية، وهذه العالقة تتفق مع المنطق االقتصادي

 على كل من إجمالي قيمة الصادرات والواردات ٢٠١١وقد قامت الدراسة بتقدير أثر ثورة يناير 
وقد أشارت . زراعية المصرية اإلجمالية، وعلى كل من الصادرات المصرية من أهم المحاصيل الزراعيةال

 ٢٠١١التغيرات االقتصادية التي طرأت على االقتصاد المصري بعد قيام ثورة يناير  إلى أن نتائج الدراسة
ك النتائج الهامة التي تم  وفي ظل تل.كان لها تأثيرا سلبيا على التجارة الزراعية المصرية بصفة عامة

  :التوصل إليها، فقد خلص البحث إلى مجموعة من التوصيات، والتي تتمثل بما يلي
أن تقوم الحكومة بإتباع سياسة الحد من الواردات، واالعتماد على المنتجات المحلية قدر اإلمكان، بغية  .١

 العمالت ملية وارتفاع قيمتها أماتخفيض قيمة الواردات، وبما يؤدي إلى زيادة الطلب على العملة المح
  .األخرى، وبالتالي تحسن رصيد الميزان التجاري بصفة خاصة وميزان المدفوعات بصفة عامة

لحد من آثاره السلبية على كافة ، وذلك من أجل اأن تقوم الحكومة بمعالجة كافة التأثيرات السلبية للتضخم .٢
  .القطاعات االقتصادية في الدولة

ت إليه نتائج نموذج محددات سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدوالر، والتي أشارت في ضوء ما أشار .٣
ألهمية تحويالت العاملين في الخارج في خفض سعر الصرف وزيادة قيمة العملة المحلية، فانه من 

زيد اإلجراءات والسياسات االقتصادية المالئمة من اجل استقطاب المكافة اتخاذ األهمية أن تقوم الحكومة ب
من النقد األجنبي من الخارج، وجذب المزيد من تحويالت العاملين بالخارج، وذلك من خالل تسهيل 
إجراءات التحويل، والتحكم بسعر الفائدة، وتقديم كافة الحوافز التشجيعية، مثل حرية فتح الحسابات 

رج، وغيرها من الحوافز بالعمالت األجنبية، وإمكانية استخدام تلك العمالت في استيراد السلع من الخا
  .والتسهيالت األخرى

 وخاصة ضرورية، من بعض السلع الالذاتي االكتفاءتحقيق تطبيق السياسات الزراعية التي تهدف الى  .٤
 .المصرية الواردات من ستحوذ على النصيب األكبر توالتي ،الغذائية

 كمحاولة إلعادة التوازن فى ،ارجيةزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية فى األسواق الخالعمل على  .٥
 .صرف سعر الاستقرار مما يؤثر باإليجاب على المصري، التجاريالميزان 

  المراجع
، سارة حلمي إبراهيم الحرفة )دكتور(، منى عادل محمد عبد الناصح )دكتور(آية حسن محمد أحمد  -١

، المركز الديمقراطي العربي صردراسة حالة م: ثر تغير سعر الصرف على الميزان التجاري، أ)دكتور(
  . ٢٠١٧للدراسات اإلستراتيجية، االقتصادية والسياسية، ديسمبر، 

 الصادرات في جمهورية مصر ى تحليل أثر تقلبات سعر الصرف عل،)دكتور (أشرف لطفي السيد -٢
  .٢٠١٢،  طنطاة جامع،العربية، مجلة العلوم االقتصادية، كلية التجارة
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٢١٨٤  الزراعية المصريةصادراتدراسة اقتصادية ألثر تغير سعر صرف الجنيه المصري على ال
االقتصادیة دراسة حالة الجزائر،  التنمیة الصرف على أسعار تقلبات راء، أثرھلزا فاطمة حمودة بن -٣

  .٢٠١١، جامعة الجزائر،التسيير علوم، قسم التسيير وعلوم االقتصادية العلوم كليةدكتوراه،  رسالة
ية  ألثر سياسات سعر الصرف على التجارة الخارجية الزراعاقتصادية دراسة أحمد،رحاب سعيد إبراهيم  -٤

  .٢٠٠٩، كلية الزراعة، جامعة عين شمس، الزراعي االقتصاد، قسم دكتوراه رسالة ،المصرية
ريهام طلعت حرب سالم، سعر صرف الجنيه وأثره على الميزان التجاري الزراعي خالل الفترة من  -٥

  . ٢٠٠٧، رسالة ماجستير، قسم االقتصاد، كلية التجارة، جامعة عين شمس، ٢٠٠٥-١٩٩٦
  .ز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، الكتاب اإلحصائي السنوي، أعداد متفرقةالجها -٦
 . مختلفةأعداد ،النشرة االقتصادية- المصري األهليالبنك  -٧
  .االلكتروني للبنك المركزي المصري على شبكة اإلنترنت الموقع -٨
 .صندوق النقد الدولي، اإلحصاءات االقتصادية، أعداد مختلفة -٩
  

  قالملح
)  دوالرياربالمل(المؤثرة على سعر الصرف تطور قيم بعض المتغيرات االقتصادية الكلية ): ١(جدول رقم 

  )                                             ٢٠١٦-٢٠٠٠(خالل الفترة 

 السنوات

سعر 
الصرف 
بالجنيه 

 دوالر/ 

قيمة 
الصادرات 

 الكلية

قيمة 
الواردات 

 الكلية

تحويالت 
ن العاملي

 بالخارج

عوائد 
قناة 

 السويس

اإليرادات 
 السياحية

 إجمالي
استثمارات 
األجانب 
 فى مصر

الدين 
 الخارجي

الضرائب 
على 

 الواردات

رصيد 
ميزان 

  المدفوعات

سعر 
  الفائدة

االحتياطي 
  النقدي

معدل 
التضخم 

(%)  

2000 3.472 4.70 14.6 2.98 1.81 4.32 1.85 29.00 1.70 -0.87 9.79 12.9 2.3 
2001 3.973 4.14 13.4 3.03 1.95 3.42 0.94 29.30 1.89 -0.46 9.93 12.9 2.5 
2002 4.500 4.68 12.8 2.96 2.01 3.80 0.64 30.00 1.85 0.55 9.92 13.2 3.0 
2003 5.851 6.17 12.9 3.00 2.72 5.48 0.49 31.40 1.66 -0.16 8.96 13.4 5.3 
2004 6.196 7.68 15.9 1.78 3.07 3.51 0.91 30.30 1.25 4.48 7.77 14.1 16.3 
2005 5.779 10.64 22.5 5.03 3.56 7.23 2.00 30.20 1.65 3.25 7.70 14.3 4.0 
2006 5.733 13.72 27.3 6.32 4.17 8.01 3.04 30.50 1.81 5.28 6.40 20.6 7.2 
2007 5.635 16.18 37.1 7.61 4.78 5.58 3.80 34.00 1.97 5.14 7.00 24.5 10.4 
2008 5.433 26.26 48.4 8.70 5.16 1.10 3.67 33.40 2.35     34.6  
2009 5.545 24.21 44.9 7.10 4.72 1.08 3.56 33.30 2.78     31.3  
2010 5.622 27.36 52.9 12.52 4.52 12.50 4.12 33.80 3.25 -9.80    35.2  
2011 5.933 31.55 58.9 14.33 5.05 8.80 3.86 34.80 3.72 -11.30    26.6  
2012 6.056 29.26 69.2 19.25 5.21 6.54 4.51 34.40 3.72     15.5  
2013 6.870 28.74 59.7 17.51 5.03 5.48 3.91 34.23 3.72     15.0  
2014 7.078 26.76 71.0 19.31 5.37 7.50 4.02 46.07 3.72     16.7  
2015 7.726 18.70 77.0 16.90 5.36 7.56 4.80 48.06 3.00 -2.80    16.3  
2016 10.187 21.60 78.9 17.44 5.70 3.40  53.44 2.99     16.5  

  : المصدر
 .الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، الكتاب اإلحصائي السنوي، أعداد متفرقة )١
 . مختلفةأعداد ،النشرة االقتصادية - المصري األهليالبنك  )٢
  .تلفةصندوق النقد الدولي، اإلحصاءات االقتصادية، أعداد مخ )٣
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Summary 
The exchange rate represents the backbone of the economy of any country in the 

world; whether it is a developed countries or developing countries. Consequently, 
most governments are pursuing policies aiming at guaranteeing the stability of their 
exchange rates to spare their countries the sharp fluctuations in currencies from time 
to time.  The problem of the research is the current growing demand for foreign 
currency in Egypt exceeding the quantities offered supply. This led to a clear 
decline in the current supply provision of The US Dollar causing negative effects on 
The Egyptian Pound. The negative effect is manifested in the successive decline of 
The Egyptian Pound value.  

Hence, the research aimed to measure and analyze the impact of the Egyptian 
Pound exchange rate changes on the Egyptian Agricultural Trade. The research is 
based on the method of descriptive and quantitative analysis. It also relied on 
secondary data issued by the Central Authority for Public Mobilization and Statistics 
(Statistical Yearbook) and The Central Bank of Egypt website.  

The study applies estimate equations of the general time trend wherein the years 
have taken an annual statistically significant trend during the study period for all 
assessed above mentioned total values except for rice and cotton exports.  

The results also pointed out that the most important determinant of the Egyptian 
Pound exchange rate pricing against The Dollar during the period (2000-2016) 
is the total values of Egyptian imports, workers’ abroad remittances and the inflation 
rate; wherein the value of the determination coefficient of the model is estimated at 
about 0.82, indicating that about 82% of the changes in the Egyptian Pound during 
that period is  due to the change in these independent factors. 

The study measures the impact of the exchange rate on Egypt’s exports 
total value, particularly, Egypt’s exports of the most important agricultural 
crops namely:  oranges, rice, cotton, potatoes and grapes. Findings reveal that there is 
a positive inverse statistically confirmed correlation between the exchange rate 
changes and these exports total value. The rise in the exchange rate leads to 
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encouraging and increasing agricultural exports. This relationship is consistent 
with the economic logic. 

The study assessed the impact of January 2011 Revolution on both the total value 
of Egypt's total agricultural exports and imports; and on Egyptian exports of the most 
important crops.  The results of the study indicated that the economic changes in the 
Egyptian economy after January 2011 Revolution had a negative impact on Egyptian 
Agricultural Trade in general. 

In view of the reached results, the study concluded a set of recommendations, 
which are as follows: 
1. The Government should follow the policy of reducing imports through the 

implementation of all programs, plans and policies aiming at increasing domestic 
alternates of imported commodities to rely on local products as much as possible.  

2. It is necessary for the Government to address all the negative effects of inflation 
and propose a range of solutions, measures and policies that will benefit decision 
makers and economic policy makers in order to contain current and future 
inflation in order to reduce its negative effects on all economic sectors in the 
country. 

3. It is important that the government take all appropriate economic measures and 
policies in order to attract more foreign currency, more of workers abroad 
remittances. This is by facilitating transfer procedures, control of the interest rate 
and providing all incentive incentives, such as the freedom to open accounts in 
foreign currencies, the possibility of using such currencies to import goods from 
abroad, and other facilities. 

4. Implement agricultural policies aiming at achieving self-sufficiency of some 
essential commodities, especially food being the major component of Egyptian 
imports. 

5. Attempt to increase the competitiveness of Egyptian products in overseas markets 
and to restore equilibrium in Egypt’s Trade Balance. This should positively affect 
the stability of the exchange rate. 

 


