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  الميزة النسبية الظاهرةاتجاهات مؤشر 

 1128-1122للصادرات المصرية خالل الفترة 

====================== 

فر   Revealed Comparative Advantage)1( مؤشرر الميرزة النسربية الظراهرةتكمن أهمية 
قليديرة مرن المنتجرات الت التصرديرية لكرد دولرة مرن العديردماانيرات اإلمعلومات مفيدة عرن أنه يقدم 

الصادرات المحتملة لهذه الدولة إلى باق  الردول اخخررا التر  وغير التقليدية مما يساعد ف  تقييم 
   تستورد هذه المنتجات.

 ويقاس مؤشر الميزة النسبية الظاهرة بالمعادلة التالية:

RCA ij = (x ij / X it) / (x wj / X wt) 

علرى  iإلى إجمال  قيمة صادرات الدولرة  jتج وهو عبارة عن خارج قسمة نسبة قيمة صادرات المن
نسرربة هررذا المنررتج فرر  التجررارة العالميررة )إجمررال  قيمررة صررادرات العررالم مررن المنررتج مقسرروما  علررى 

 إجمال  قيمة صادرات العالم(.

 صحيث:

ijX     قيمة صادرات الدولةi من المنتج j. 

Xit     إجمال  قيمة صادرات الدولةi. 

Xwj    العالمية من المنتجقيمة الصادراتj . 

Xwt   .إجمال  قيمة صادرات العالم 

                                                           

1- Hoekman, Bernard, Philip English and Aaditya Matoo (editors). 2003. Development, Trade and the 

WTO: A Handbook, Washington, D.C. World bank. 
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، j للمنرتج  iةلتصردير الدولروتعنى القيمة أقد مرن الواصحرد الصرحيد عردم وجرود ميرزة نسربية  راهرة 
 .j للمنرتج  iلتصردير الدولرةكما تعنرى القيمرة أكبرر مرن الواصحرد الصرحيد وجرود ميرزة نسربية  راهرة 

لدولة أكبر من المعردل العرالم  اصادرات إجمال  قيمة ف   لمنتجهذا اصحجم صادرات هذا يعنى أن و 
   النسبية الظاهرة ف  تصدير هذا المنتج. ميزتهامما يزيد من 

تررم اتعتمرراد فرر  صحسررال مؤشررر الميررزة النسرربية الظرراهرة للصررادرات المصرررية علررى قرريم هررذه  وقررد
صحترى نسرتطيا الوصرول إلرى  ووفقرا  للكرود السدا ر ، 1128-1122الصادرات خالل الفترة الزمنية 

 نتائج أكثر دقة توضد لنا كد من:

  مدا ا تمرارية مصر ف  تصدير كد بند جمرك  يتمترا بميرزة نسربية  راهرة )تفروت قيمتهرا
 .1128-1122الواصحد الصحيد( عن متو ط الفترة 

  صحسال اخهمية النسبية لكد بند جمرك  ف  إجمال  قيمة الصادرات المصرية عرن كرد  رنة
 .1128-1122و ط الفترة وعن مت

 1128-1122قيمررة صررادرات مصررر مررن كررد بنررد جمركرر  خررالل الفترررة  صحسررال معرردل نمررو 
 .2لتوضيد مدا النمو أو التراجا ف  صادرات هذه البنود

 بنررد جمركرر ( 1112)وبحسررال مؤشررر الميررزة النسرربية الظرراهرة للصررادرات السررلعية المصرررية 
ت التصررنيا الموصحرررد للتجررارة الدوليرررة علرررى لبيانرررا وفقرررا   1128-1122عررن متو رررط الفترررة 

 تبين لنا ما يل : السدا  ،المستوا 

 21.18 بنرد جمركر  يمثلرون نحرو 838ميرزة نسربية  راهرة فر  تصردير امتالك مصرر ل% 
خررالل الفترررة  بنررد جمركرر ( 1112) مررن إجمررال  عرردد البنررود الجمركيررة الترر  تررم تصررديرها

كمرا  .1128  قيمرة الصرادرات عرام من إجمرال %81.88 ، وبأهمية نسبية1122-1128
فر  المتو رط مرن إجمرال  قيمرة الصرادرات المصررية خرالل الفتررة  %88.88يمثلون نحرو 

                                                           

 عدد السنوات.  Nبداية الفترة،القيمة ف   Bالقيمة ف  أخر الفترة،  A، صحيث 1/N)^(A/B))- (1- (1× 211=  1128-1122معدل النمو خالل الفترة  -2 
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، صحيث يفوت متو ط قيمة مؤشرر الميرزة النسربية الظراهرة لكرد بنرد مرن هرذه 1122-1128
 الواصحد الصحيد. 1128-1122البنود خالل الفترة 

 3.21المصرررية تات الميررزة النسرربية الظرراهرة  بلررم معرردل تراجررا إجمررال  قيمررة الصررادرات% 
مقارنررة بررر  1128مليررار دوتر عررام  13.88ليصررد إلررى نحررو  1128-1122خررالل الفترررة 

 .  1122مليار دوتر عام  18.18

   بلم معدل تراجا اخهمية النسبية لقيمة الصادرات المصرية تات الميزة النسربية الظراهرة فر
لتصررررد إلررررى  1128-1122الفترررررة خررررالل  %1.21إجمررررال  قيمررررة الصررررادرات المصرررررية 

 .1122عام  %83.88مقارنة بر  1128عام  81.88%

 (2رقم ) شاد

 قيمة الصادرات المصرية تات الميزة النسبية الظاهرة إجمال  تطور 
 1128-1122)وفقا  للكود السدا  ( خالل الفترة 
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 (2جدول رقم )
 زة النسبية الظاهرة قيمة الصادرات المصرية تات المي إجمال  تطور

 1128-1122)وفقا  للكود السدا  ( خالل الفترة 
 )مليون دوتر(               

 السنة

إجمال  قيمة 
الصادرات تات الميزة 

 النسبية الظاهرة
 بند جمرك ( 873)

إجمال  قيمة الصادرات 
 المصرية

 بند جمرك (  1205)

 اخهمية النسبية

 متو ط
 اخهمية النسبية

(0255-0258) 

2011 29682.41 31582.44 93.98% 

88.97% 

2012 27757.06 29417.01 94.36% 

2013 26935.62 28779.41 93.59% 

2014 23645.80 26812.20 88.19% 

2015 19432.84 21967.32 88.46% 

2016 19903.84 22507.39 88.43% 

2017 21760.92 25943.20 83.88% 

2018 23769.51 29383.96 80.89% 

 معدل النمو
(1022-1028) -3.12% -1.03% -2.12%   

 www.trademap.orgالمصدر: صحسبت بوا طة الباصحث من بيانات  
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