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 مقدمة:
من الشاتج  (1)% 11.11 نحه تعتبخ الرادرات أحج مكهنات الشاتج السحمي اإلجسالي حيث تسثل

( من ناحية، كسا أنيا تذكل السكهن األساسي لحريمة 4111-4112السحمي اإلجسالي كستهسط لمفتخة )
اإليخاد من الشقج األجشبي الالزم لتسهيل الهاردات وسج االلتدامات السالية الخارجية من ناحية أخخى، كحلك تسثل 

خالل نفذ الفتخة، كسا تسثل الرادرات الدراعية  (2)%22.211 نحه ندبة تغظية الرادرات إلى الهاردات
من الشاتج السحمي اإلجسالي خالل نفذ الفتخة، وتسثل ندبة الرادرات الدراعية إلجسالي  (3)1.9.1%

 (5)%1.797، وتسثل ندبة تغظية الرادرات الدراعية إلجسالي الهاردات (4)%11.911الرادرات الكمية 
سا أن الرادرات تعتبخ أحج مرادر الحرهل عمى العسمة األجشبية، ولحلك وذلك خالل نفذ الفتخة الدابقة، ك

كسا -فيي تعج ضخورة من مدتمدمات التشسية االقترادية واالجتساعية، فيي دافعة لعجمة التشسية أو مبظئة ليا 
تي ىه الحال في الجول الشامية ومشيا مرخ حيث جسهد ىيكل الرادرات وبظئ نسهىا يعج من أحج العهامل ال

وىي أيزًا مؤشخ عمى جهدة  (6)أو تحقق التهازن لالقتراد القهمي -تؤدي إلي ضعف الظمب العالسي عمييا

                                                           
 ( بالملحق.1البيانات الواردة بالجدول )من حسبت  -1
 نفس المصدر السابق. -2
 .بالملحق( 2(، )1حسبت من البيانات الواردة بالجدولين ) -3
 .بالملحق( 2من البيانات الواردة بالجدول )حسبت  -4
 نفس المصدر السابق. -5
، رسالة رية في مصرالكفاءة االقتصادية إلنتاج وتصدير أهم الحاصالت الزراعية التصديمجدي دمحم سيد أحمد،  -6

 3، 2، ص1811دكتوراه، قسم االقتصاد الزراعي، كلية الزراعة بالفيوم، جامعة القاهرة، 
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الرشاعة والدراعة داخل الجولة، حيث أن دور التجارة الخارجية يتسثل في خمق طمب خارجي عمى الرادرات 
 الهطشية.

 المذكلة البحثية:
يسكن صياغة السذكمة البحثية التي تقهم 

 عمييا ىحه الجراسة في التداؤالت التالية:
ىل ىشاك تأثيخ لمرادرات الكمية والدراعية  -

 السحمي اإلجسالي لسرخ؟عمى الشاتج 
وإذا كان ىشاك تأثيخ فكيف يسكن قياسو وما  -

 ىه حجم ىحا التأثيخ؟
 األهداف البحثية:

ييجف البحث برفة أساسية لجراسة دور 
الرادرات الكمية والدراعية في نسه الشاتج السحمي 

( 4112-1991اإلجسالي وذلك خالل الفتخة  )
السحمي  دراسة العالقة بين الشاتجوذلك من خالل 

 Gross Domestic Product( GDPاإلجسالي )
 Exports( EXوإجسالي قيسة الرادرات الكمية )

 Agricultural( AEXوالرادرات الدراعية )
Exports في جسيهرية مرخ العخبية. 

 األسلهب البحثي ومرادر البيانات:
واعتسج البحث عمى أسمهب التحميل 

 االنحجارالكسي مثل تحميل القياسي االقترادي 
وبشاء نسهذج قياسي واختباره من الشاحية  الحاتي.

تعتسج الجراسة عمى السرادر الثانهية ، و اإلحرائية
لمبيانات السشذهرة من الجيات والسؤسدات الحكهمية 
مثل نذخة الجياز السخكدي لمتعبئة العامة واإلحراء 
وبعض السهاقع اإللكتخونية مثل مهقع الجياز 

العامة واإلحراء وذلك خالل الفتخة السخكدي لمتعبئة 
(4112-1991.) 

 النتائج البحثية ومناقذتها
أواًل: العالقة بين الناتج المحلي اإلجمالي 

 والرادرات الكلية:
 اختيار النمهذج:

 Unit rootتم اجخاء اختبار جحر الهحجة 
test فهلخ السهسع -وذلك بإجخاء اختبار ديكي 

Augmented Dickey-Fuller test (ADF) 
لمشاتج السحمي  Stationaryلقياس استقخار الدمدمة 

اإلجسالي وإجسالي قيسة الرادرات، وتبين من 
( ان الشاتج السحمي اإلجسالي في صهرتو 1الججول )

المهغاريتسية يتدم بالثبات بعج أخح الفخق الثاني، كسا 
الرادرات ( أن إجسالي قيسة 4تبين من الججول )

في صهرتيا المهغاريتسية تتدم بالثبات بعج أخح 
الفخوق األولى، وىحا يعشي أنو ال يهجج تكامل 
مذتخك بين الستغيخين أي انو ال تهجج عالقة بين 
الستغيخين الشاتج السحمي اإلجسالي وقيسة الرادرات 
الكمية في السجى الظهيل أو أنيسا ال يتحخكان مع 

 بعزيسا.
ونظخًا ألن الستغيخين يتدسان بالثبات بعج أخح 
الفخوق األولى لمرادرات وبعج أخح الفخوق الثانية 
لمشاتج السحمي اإلجسالي فإن أندب طخيقة لتحميل 
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أثخ ىحين الستغيخين ىه نسهذج االنحجار الحاتي 
Autoregressive Model. 

وبتقجيخ نسهذج االنحجار الحاتي من الختبة 
ين الشاتج السحمي اإلجسالي وإجسالي األولى لمستغيخ 

قيسة الرادرات في الرهرة المهغاريتسية تبين من 
( أن الشسهذج معشهي 3( بالججول )1السعادلة )

وفقًا لقيسة  1.11احرائيًا عشج مدتهى احتسالي 
، كسا يتزح ان 1133.392)ف( السقجرة بحهالي 

( بمغت حهالي  ̅ قيسة معامل التحجيج السعجل )

سا يعشي أن إجسالي الرادرات والشاتج م .1.99
السحمي في العام الدابق في السعادلة مدئهالن عن 

% من التغيخات الحادثة في الشاتج  ...99حهالي 
السحمي اإلجسالي في العام التالي وىه ما يعكذ قهة 
التأثيخ عمى الشاتج السحمي اإلجسالي ، وقج ثبتت 

الشاتج [و( EXمعشهية كل من الستغيخات )الرادرات 
 GDP(-1)]السحمي اإلجسالي في العام الدابق 

باإلضافة لثابت السعادلة وذلك عشج مدتهى معشهية 
1.11. 

فاهلخ السهساع وقيساة )ت( ومعشهيتياا لمهغااريتم الشااتج السحماي اإلجساالي لجسيهرياة مراخ -(: نتاائج اختباار ديكاي1ججول )
 (1991-4112الفتخة )العخبية خالل 

Second difference First difference Level  

Prob. 

Value  

t 

statistics 

Prob. 

Value  

Prob. 

Value  

t 

statistics 

Prob. 

Value  

.0..5 - 40364
**  

.0356 -308.3  .098. .0536 Constant 

.04.. -
 

.03.3
 

.0568 -3098  .0366 -.03980  Constant and 

trend 

.0... - 40464
**  

.06.4 -.0385  .0983 30963 None 

  1.17، *:  معشهي عشج 1.11حيث: **:  معشهي عشج 
 .بالسمحق( 1السرجر: حدبت من البيانات الهاردة بالججول )

فهلخ السهساع وقيساة )ت( ومعشهيتياا لمهغااريتم إجساالي الراادرات الكمياة لجسيهرياة مراخ -(: نتائج اختبار ديكي4ججول )
 (4112–1991العخبية خالل الفتخة )

First difference Level  

Prob. Value  Prob. Value  t statistics Prob. Value  

.0..8 - 40.57
**  

.08.8 - .0673  Constant 

.0.. - 40.73
*  

.088 - 30389  Constant and trend 

.0..5 - .03.3
*  

.0998 .0963 None 

1.17*:  معشهي عشج  ،1.11حيث: **:  معشهي عشج   
 ( بالسمحق.1بت من البيانات الهاردة بالججول )السرجر: حد
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نتائج السعادلة أن مخونة إجسالي وتبين من 
والشاتج السحمي اإلجسالي في العام   (EX)لرادراتا

،  1.111بمغت حهالي   [GDP(-1)]الدابق
مسا يعشي أن زيادة ىحين العشرخين بشدبة  1.913

 1.1% يديج من الشاتج السحمي اإلجسالي بشدبة  11
 % عمى التختيب. %91.3، 

وبالكذف عن مذكمة االرتباط  اختبار النمهذج:
في الشسهذج  (Serial correlation)التدمدمي 

السقجر باستخجام طخيقة مزاعف الجخانج 
(Lagrange multiplier LM)  تبين أن القيسة

السذاىجة لسعامل التحجيج غيخ معشهية عشج مدتهى 
مسا يعشي قبهل الفخض الرفخي أي  1.17معشهية 

أن الشسهذج خالي من مذكمة االرتباط التدمدمي كسا 
 (.2ىه مهضح بالججول )

 (4112–1991لشاتج السحمي اإلجسالي وإجسالي قيسة الرادرات خالل الفتخة )االنحجار الحاتي بين ا (: معادلة3ججول )

رقم 

 المعبدلة

المتغير 

 التببع
 نىع النمىذج
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: إجسالي قيسة الرادرات، EX: ثابت السعادلة، C: الشاتج السحمي اإلجسالي بدعخ الدهق، GDP: حيث
GDP (-1) 1.11عشج : الشاتج السحمي اإلجسالي بدعخ الدهق خالل فتخة إبظاء واحجة، ** :  معشهي  ،

 القيسة بين األقهاس تذيخ إلي قيسة )ت( السحدهبة.
 بالسمحق( 1: حدبت من بيانات الججول )المردر
 معادلة االنحجار الحاتي السقجرة (: يهضح نتائج تحميل مذاكل القياس في2ججول )

Serial correlation: Breusch-Godfrey LM test 

Obs. R-squared (  ): .0..3 Prob.: .0885 

Heteroscedasticity: Breusch-Pagan-Godfrey test 

Obs. R-squared (  ): .0964 Prob.:  .0..7  

Normality Test: 

Jarque-Bera: .0853 Prob.: .0654 

 (.3: حدبت من بيانات الججول )المردر
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وبإجخاء اختبار عجم ثبات التباين 
(Heteroscedasticity test)  عمى الشسهذج

-Breusch-Pagan)السقجر باستخجام اختبار 
Godfrey test)  تبين أن القيسة السذاىجة لسعامل

مسا  1.17التحجيج غيخ معشهية عشج مدتهى معشهية 
يعشي قبهل الفخض الرفخي أي أن الشسهذج خالي 
من مذكمة عجم ثبات التباين كسا ىه مهضح 

 .(2بالججول )
وبالكذف عن مجي اتباع البهاقي لمتهزيع 

في الشسهذج السقجر  (Normality test)الظبيعي 
غيخ معشهية عشج  (Jarque-Bera)تبين أن قيسة 

مسا يعشي قبهل الفخض  1.17مدتهى معشهية 
الرفخي أي أن البهاقي تتبع التهزيع الظبيعي كسا 

 (.2ىه مهضح بالججول )
المحلي اإلجمالي ثانيًا: العالقة بين الناتج 

 والرادرات الزراعية:
 اختيار النمهذج:

 Unit rootتم اجخاء اختبار جحر الهحجة 
test فهلخ السهسع -وذلك بإجخاء اختبار ديكي 

Augmented Dickey-Fuller test (ADF) 
إلجسالي قيسة  Stationaryلقياس استقخار الدمدة 

( ان 7الرادرات الدراعية، وتبين من الججول )
ادرات الدراعية في صهرتيا المهغاريتسية تتدم الر

بالثبات بعج أخح الفخوق األولى، وىحا يعشي أنو ال 
يهجج تكامل مذتخك بين الستغيخين أي انو ال تهجج 
عالقة بين الستغيخين الشاتج السحمي اإلجسالي وقيسة 
الرادرات الدراعية في السجى الظهيل أو أنيسا ال 

 يتحخكان مع بعزيسا.
ونظخًا ألن الستغيخين يتدسان بالثبات بعج أخح 
الفخوق األولى لمرادرات الدراعية وبعج أخح الفخوق 
الثانية لمشاتج السحمي اإلجسالي فإن أندب طخيقة 
لتحميل أثخ ىحين الستغيخين ىه نسهذج االنحجار 

 .Autoregressive Modelالحاتي 

وقيسااة )ت( ومعشهيتيااا لمهغاااريتم إجسااالي الرااادرات الدراعيااة  السهسااعفااهلخ -نتااائج اختبااار ديكااي(: 7جااجول )
 (1991-4112لجسيهرية مرخ العخبية خالل الفتخة )

First difference Level  

Prob. Value  Prob. Value  t statistics Prob. Value  

.0..9 - 30389
*  

.0893 - .0387  Constant 

.033. - 30.54
 

.03.7 - 30.7  Constant and trend 

.0.5 - 30963
 

.0878 - .0833  None 

  1.17: *:  معشهي عشج حيث
 سمحق.( بال4: حدبت من البيانات الهاردة بالججول )المردر
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 تقدير النمهذج:
وبتقجيخ نسهذج االنحجار الحاتي من الختبة 

الشاتج السحمي اإلجسالي وإجسالي األولى لمستغيخين 
قيسة الرادرات الدراعية في الرهرة المهغاريتسية 

( أن الشسهذج 1( بالججول )1تبين من السعادلة )
وفقًا  1.11معشهي احرائيًا عشج مدتهى احتسالي 

، كسا 429..221لقيسة )ف( السقجرة بحهالي 
( بمغت  ̅ يتزح ان قيسة معامل التحجيج السعجل )

مسا يعشي أن إجسالي قيسة  .1.99حهالي 
العام الدابق  الرادرات الدراعية والشاتج السحمي في

% من  4..99عن حهالي  في السعادلة مدئهالن
التغيخات الحادثة في الشاتج السحمي اإلجسالي في 
العام التالي وىه ما يعكذ قهة التأثيخ عمى الشاتج 
السحمي اإلجسالي، وقج ثبتت معشهية كل من 

الشاتج [( وAEXيخات )الرادرات الدراعية الستغ
عشج  GDP(-1)]السحمي اإلجسالي في العام الدابق 

، باإلضافة لثابت السعادلة 1.11مدتهى معشهية 
 .1.17وذلك عشج مدتهى معشهية 

نتائج السعادلة أن مخونة إجسالي وتبين من 
والشاتج السحمي   (AEX)لرادرات الدراعيةا

بمغت  [GDP(-1)]      اإلجسالي في العام الدابق
عمى التختيب مسا يعشي أن  2...1، .1.11حهالي 

% يديج من الشاتج  11زيادة ىحين العشرخين بشدبة 
% عمى  2...%،  ..1السحمي اإلجسالي بشدبة 

 التختيب.
 

 اختبار النمهذج:
وبالكذف عن مذكمة االرتباط التدمدمي 

(Serial correlation)  في الشسهذج السقجر
 Lagrange)باستخجام طخيقة مزاعف الجخانج 

multiplier LM)  تبين أن القيسة السذاىجة لسعامل
مسا  1.17التحجيج غيخ معشهية عشج مدتهى معشهية 

يعشي قبهل الفخض الرفخي أي أن الشسهذج خالي 
من مذكمة االرتباط التدمدمي كسا ىه مهضح 

 .(1بالججول )
وبإجخاء اختبار عجم ثبات التباين 

(Heteroscedasticity test)  عمى الشسهذج
-Breusch-Pagan)السقجر باستخجام اختبار 

Godfrey test)  تبين أن القيسة السذاىجة لسعامل
مسا  1.17التحجيج غيخ معشهية عشج مدتهى معشهية 

يعشي قبهل الفخض الرفخي أي أن الشسهذج خالي 
بات التباين كسا ىه مهضح من مذكمة عجم ث

 (.1بالججول )
وبالكذف عن مجي اتباع البهاقي لمتهزيع 

في الشسهذج السقجر  (Normality test)الظبيعي 
غيخ معشهية عشج  (Jarque-Bera)تبين أن قيسة 

مسا يعشي قبهل الفخض  1.17مدتهى معشهية 
الرفخي أي أن البهاقي تتبع التهزيع الظبيعي كسا 

 (.1ىه مهضح بالججول )
ونخمص من العخض الدابق إلى أن 
الرادرات الكمية بهجو عام والرادرات الدراعية 

ي تشسية بهجو خاص ليسا دور ىام وحيهي ف
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االقتراد القهمي ويؤثخان إيجابًا عمى حجم الشاتج 
الشظخية السحمي اإلجسالي وىحا ما يتفق مع 

، كسا أن الشاتج السحمي اإلجسالي في االقترادية

العام الدابق يؤثخ إيجابًا عمى حجم الشاتج السحمي 
في العام التالي لو، وىحا يعشي أن زيادة الرادرات 

.الشسه االقتراد أنيا التأثيخ عمىمن ش
 
لدراعية خالل لشاتج السحمي اإلجسالي وإجسالي قيسة الرادرات امعادلة االنحجار الحاتي بين ا(: 1ججول )
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: إجسالي قيسة الرادرات الدراعية، AEX: ثابت السعادلة، C: الشاتج السحمي اإلجسالي بدعخ الدهق، GDP: حيث
GDP (-1) 1.17اإلجسالي بدعخ الدهق خالل فتخة إبظاء واحجة، *:  معشهي عشج : الشاتج السحمي  : ** ،
 ، القيسة بين األقهاس تذيخ إلي قيسة )ت( السحدهبة. 1.11معشهي عشج 

 بالسمحق( 4(، )1: حدبت من بيانات الججول )المردر
 السقجرةنتائج تحميل مذاكل القياس في معادلة االنحجار الحاتي  يهضح(: 1ججول )

Serial correlation: Breusch-Godfrey LM test 

Obs. R-squared (  ): .065. Prob.: .04. 

Heteroscedasticity: Breusch-Pagan-Godfrey test 

Obs. R-squared (  ): .0.6 Prob.:  .097  

Normality Test: 

Jarque-Bera: .08. Prob.: .0.44 

   .(.1: حدبت من بيانات الججول )المردر
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فااي جسيهرياااة  الرااادرات الدراعياااة(: الشاااتج السحماااي اإلجسااالي وإجساااالي قيسااة الراااادرات الكميااة وإجسااالي قيساااة 1جااجول )
 )بالسميار جشيو( (1991-4112خالل الفتخة ) مرخ العخبية

 السنة
بسعر  النبتج المحلي اإلجمبلي

 السىق
 الكليةإجمبلي قيمة الصبدرات 

الصبدرات إجمبلي قيمة 

 السراعية

3997 ٩.٥0٢٨ ٢0٢ ٩٣٩0٢٨١ 

3998 ٩٣١0٢٦ ٢0٢ ٣.٢0٢٩٩ 

3999 ٨٦١0. ٢٩0٢ ٦٥٦0٩٢. 

.... ٨٢٦0٢ ٢.0٢ ٨٥٢0٢٢٩ 

...3 ٨٥٣0٢ ١.0٢ ٢٢٢0١٥٨ 

.... ٨١٣0٩٢ ٢0٢ ٢٢٥0٢٢٢ 

...3 ٢٢١0٨ ٥.0٨ ٣٢٩0٨٨٢ 

...4 ٢٣٥0٢١ ٨0.٢ ١٣0٢٢٢ 

...5 ٥٨٣0٢. ٥0.٥ ٩٥0.٢٦ 

...6 .٢١0١٣ ١0٥ ٣.٢0٩١١ 

...7 ١٢٢0٢٢ ٣0١ .٩٥0٥١. 

...8 ٣٢١0٢٢٨ ٥0٢ ٢٦١.0.٢٣ 

...9 ٢٦٢٩0٢٨٢ ٩0٩٢ .٥٣0٢٦٥ 

..3. ٢٩٦.0. ٢٥٢0٩٣ ٣٥٦0٢١٥ 

..33 ٢٨١٢0٢٣٣ ٢0٩٢ ٨٥٢0.٢٥ 

..3. ٢٥١٥0٢١٣ ٥0٩١ ٥٢٩0٦٦٨ 

..33 ٢١٥٨0٢٢١ ٨0٨٨ ١٩٦0٣٢٨ 

..34 ٢٢٢١0. ٢٢٥0٨ ٩٣٦.0٢٥. 

 3.089 ٣٣0٣٩٢ ٣٢٦0٨٢٢ المتىسط

 : جسعت وحدبت من:المردر
 ، أعجاد متفخقة.الكتاب اإلحرائي الدشهي ، الجياز السخكدي لمتعبئة العامة واإلحراء

 الملخص
وذلك خالل  جراسة تأثيخ الرادرات الكمية والدراعية عمى الشاتج السحمي اإلجسالي لسرخأوضحت ال -

وذلك من خالل بشاء نسهذج قياسي واختباره من الشاحية اإلحرائية  (4112-1991الفتخة )
 وخمرت الجارسة لمشتائج التالية:

 وتم الحرهل عمى الشتائج التالية: AR (1)تم استخجام نسهذج االنحجار الحاتي من الختبة األولى  -
الرهرة بتقجيخ الشسهذج القياسي بين الشاتج السحمي اإلجسالي وإجسالي قيسة الرادرات في  -

% من التغيخات في الشاتج السحمي اإلجسالي في العام الحالي  ...99المهغاريتسية تبين أن حهالي 
مدئهل عشيا التغيخات في الرادرات الكمية والشاتج السحمي اإلجسالي في العام الدابق، وقج ثبتت 

 معشهية كل من التغيخات مهضع الجراسة.
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السحمي اإلجسالي وإجسالي قيسة الرادرات الدراعية في الرهرة وبتقجيخ الشسهذج القياسي بين الشاتج  -
% من التغيخات في الشاتج السحمي اإلجسالي في العام الحالي مدئهل  4..99المهغاريتسية تبين أن 

والشاتج السحمي اإلجسالي في العام الدابق، وقج ثبتت معشهية  الدراعيةعشيا التغيخات في الرادرات 
 ع الجراسة.كل من التغيخات مهض

وبالكذف عن الشسهذجين السقجرين تبين أنيسا خاليين من أخظاء القياس )االرتباط التدمدمي، عجم  -
 ثبات التباين، اتباع البهاقي لمتهزيع الظبيعي(.
 

AN ECONOMETRIC ANALYSIS OF AGRICULTURAL EXPORTS 

RULE IN THE NATIONAL EGYPTIAN ECONOMICS 
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Ahmed Mohamed abd el-Aziz el- shafei 

 

Agricultural Economics – Faculty of Agriculture- Mini University 

 
Egypt suffers from a large gap between the value of its exports and the value 

of its imports, whether macro or agricultural level, which leads to an increase in the 

deficit in the Egyptian trade balance, where Egypt relies on abroad to meet its 

needs of commodities, especially food, the main purpose of this study is to estimate 

the relationship between total and agricultural exports on the growth of GDP 

during the period (1997-2014). This paper realized that total exports and 

agricultural exports is influenced and play an important role on the national 

economics and affect positively on the amount of GDP. 
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