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القدرة التنافسية التصديرية المصرية للبرتقال والعنب في األسواق العالمية 
محمود محمد فواز1، سرحان احمد سليمان2 و السيد عبد الحليم العدوى1

1قسم االقتصاد الزراعى - كلية الزراعة - جامعة كفر الشيخ - مصر

2معهد البحوث االقتصاد الزراعى - مركز البحوث الزراعية - مصر

رغم تمتع البرتقال والعنب بمزايا نسبية وتنافسية تصديرية اال انهما لم يتمكنا من اختراق السوق العالمى بالقدر 
البحث  لذا يستهدف  السوقى لكل منها،  النصيب  انخفاض  الدراسة في دراسة أسباب  المرغوب، وتكمن مشكلة 
دراسة القدرة التنافسية التصديرية لكال المحصولين في السوق العالمى، وتبين ان صادرات مصر من البرتقال 
للبرتقال، وبلغ  العالمية  الواردات  العالمى بنحو 6.98% من إجمالى  الثالثة في السوق  المرتبة  استحوزت على 
معامل اختراق صادراته فى االسواق العالمية نحو0.75%، وتزايد بمعدل نمو سنوى بلغ نحو 10.4%. وتبين ان 
مصر لديها ميزة نسبية سعرية في تصديره مقابل اهم الدول المصدرة له فى العالم، عدا دولة لبنان، وكذا تبين 
أن مصر تتمتع بميزه نسبية ظاهرة فى تصديره، حيث بلغ متوسطها نحو 23.18، وتزيد بمعدل نمو سنوى بلغ 
نحو 8.49%، واتضح ان كفاءة اداء العمليات التصديرية للمحصول فى االسواق العالمية تزيد سنوياً بمعدل نمو 
بلغ نحو 9.17%، كما تبين ان صادرات مصر من العنب جاءت فى المرتبة السادسة، بنحو 0.96% من اجمالى 
الواردات العالمية، وان معدل اختراقه فى االسواق العالمية يزيد بمعدل نمو سنوى بلغ نحو 18%. كما ان لمصر 
ميزة سعرية في تصديره مقابل اهم الدول المصدرة المنافسة في العالم عدا دولتى سوريا وتركيا، وأن مصر تتمتع 
بميزه نسبية ظاهرة فى تصديره، حيث بلغ متوسطها نحو 3.10، وتزيد بمعدل نمو سنوى بلغ نحو %18.97، 
وان كفاءة اداء عملياته التصديرية فى تزيد سنوياً بمعدل نمو بلغ نحو 21.74%. ويوصى البحث بالعمل على 
زيادة عدد المؤسسات التصديرية لمحصولى البرتقال والعنب، والمحافظة على االسواق االستيرادية الحالية لكل 
منهما، اضافة الى البحث عن اسواق اخرى اضافية للمحافظة على الحصة التصديرية المصرية من المحصولين 

الى االسواق العالمية.

البرتقال  المصرى،  العنب  التنافسية،  القدرة  الزراعية،  الصادرات  النسبية،  المزايا  التنافسية،  مفتاحية:  كلمات 
المصرى.

المقدمة                                                                               

تواجه  التي  التحديات  اهم  من  المصرية  الصادرات  تنمية  تعتبر 
الراهنة  الدولية  الظروف  ظل  في  خاصة  المصري  االقتصاد 
منظمة  وقيام  الدولية  االقتصادية  التكتالت  وظهور  والمستقبلية 
وسائل  تحدد  استراتيجيات  بوضع  قامت  حيث  العالمية  التجارة 
على  ركزت  والتي  العالمية  األسواق  في  التنافسية  قدرتها  زيادة 
الشاملة  الجودة  وأنظمة  اإلنتاج  لتطوير  التقنية  األساليب  وضع 
والمواصفات  اإلنتاج  عملية  في  البيئة  على  الحفاظ  تضمن  التي 
القياسية العالمية االمر الذى يترتب عليه تغير في شروط التبادل 
التجاري العالمي واالعتماد على معايير الجودة والكفاءة وتفوقها 
الدولية  التجارة  التجاهات  المفسرة  النسبية  الميزة  معايير  على 
والتي ترجع الى االختالف في سعر السلعة نتيجة االختالف في 
تكاليف اإلنتاج من دولة ألخرى، لذلك زادت الحاجة الى االعتماد 
على الميزة التنافسية التي تتسم بالشمول والديناميكية وتتضمن في 
عالية من خالل  وذات جودة  منخفضة  بتكلفة  انتاج سلعة  معناها 
تطوير اإلنتاج واالهتمام بكفاءة أداء العمليات التسويقية للحد من 
التشوهات السعرية والوفاء بمتطلبات التصدير، االمر الذى يلقى 
عبئاً على كاهل السياسة االقتصادية والزراعية لتحسين اإلنتاج كماً 
ونوعاً لرفع القدرة التنافسية وفتح أسواق عالمية جديدة، كما تعتبر 
قضية التصدير من القضايا الهامة التي احتلت مكانة متميزة على 
خريطة االولويات االقتصادية لتحقيق برامج التنمية في كثير من 
دول العالم، ومن بينها مصر، وبالرغم مما حققته سياسة التجارة 

الخارجية المصرية من نجاح نسبى في زيادة  تنويع الصادرات 
الدولية  االقتصادية  المستجدات  ببعض  تواجه  أنها  إال  الزراعية 
والتي تعوق محاوالت زيادة صادرتها من تلك السلع في المستقبل، 
من  والصادرات  عامة  بصفة  المصرية  الصادرات  وتواجه 
المحاصيل الزراعية بصفة خاصة العديد من التحديات التي يرجع 
األخيرة  السنوات  الصادرات خالل  تلك  تدهور كمية وقيمة  اليها 
وتذبذبها بين الزيادة والنقصان، مع اختفاء البعض منها من خريطة 
الصادرات، باإلضافة الى زيادة المنافسة بين الدول للحصول على 
فقط على  يتوقف  العالمية والذى ال  األكبر من األسواق  النصيب 
اإلنتاج المحلى ولكن البد من توفر المزايا التنافسية للسلعة، مما 
المصري  التجاري  الميزان  على  السلبى  االثر  زيادة  الى  يؤدى 
القومي بصفة عامة)فواز وسليمان، 2016(. ويعتبر  واالقتصاد 
كل من محصول البرتقال والعنب من المحاصيل التصديرية الهامة 
في األسواق العالمية بصفة عامة، وبالنسبة لمصر بصفة خاصة. 
مما يوضح أهميتهما كمحصولين تصديرين رئيسيين يساهما في 

حصيلة النقد األجنبي في مصر.

المشكلة البحثية                                                                     

نتيجة  كبير  عجز  من  المصرى  التجارى  الميزان  يعانى 
لزيادة الواردات عن الصادرات، وتعتبر الواردات الزراعية اهم 
مكونات هيكل الواردات الكلية ولم تتمكن الصادرات الزراعية من 
الشديدة  المنافسة  الى ذلك  السنوات االخيرة، يضاف  تغطيتها فى 
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الدول  اهم  فى  ونظيرتها  المصرية  الزراعية  الصادرات  بين 
المنافسة بالعالم، ولما كانت القدرة على المنافسة تمثل اهم عناصر 
القدرات  دراسة  يتطلب  االمر  فان  الصادرات  لتشجيع  الالزمة 
في  الزراعية  المحاصيل  اهم  من  المصرية  للصادرات  التنافسية 
تفيد  قد  التي  والتوصيات  النتائج  الى  والتوصل  الدولية  األسواق 
صانعي السياسة االقتصادية المرتبطة بتنمية الصادرات الزراعية 
تصدير  في  نسبية  بميزة  مصر  تمتع  من  وبالرغم  مصر.  في 
تلك  تفقد  األحيان  من  كثير  في  انه  اال  والعنب،  البرتقال  من  كل 
الكمية  في  التقلبات  اهمها  كثيرة  عوامل  بسبب  النسبية  الميزة 
االستهالك  كفاية  على  االنتاج  وقدرة  السعرية  والميزة  المصدرة 
المحلى المتزايد وتوفير متطلبات التصدير، االمر الذى قد يؤدى 
مشكلة  وتكمن  اسواقهما،  من  العديد  والعنب  البرتقال  فقدان  الى 
البرتقال  من  المصرية  الصادرات  نصيب  انخفاض  في  الدراسة 
والعنب في األسواق الدولية مع عدم استقرارها ووانخفاض نموها، 
مما يستوجب البحث فى اليات وإمكانيات تنميتهما والحفاظ على 
العالمية  األسواق  دراسة  خالل  من  وذلك  الخارجية،  أسواقهما 
لكل  المصرية  التصديرية  التنافسية  والقدرات  والعنب  البرتقال 

منهما. 

األهداف البحثية                                                                                       

المركز  إلى دراسة وتحليل  البحث بصفة أساسية  يهدف هذا 
التنافسي للصادرات المصرية من كل من البرتقال والعنب خالل 
الفترة )2000 – 2016( للوقوف على نقاط القوة والحفاظ عليها 
وتنميتها ونقاط الضعف وأوجه القصور ووضع األساليب الكفيلة 
للتغلب عليها، برفع القدرة التنافسية الستقرار وزيادة الصادرات 
المصرية من كل منهما في األسواق الدولية، وذلك بتقدير مؤشرات 
استهدف  فقد  الهدف  لهذا  ووصوالً  للمحصولين،  التنافسة  القدرة 

البحث دراسة األهداف اآلتية: 

للصادرات - 1 السوقى  للنصيب  الراهن  الوضع  على  التعرف 
المصرية لكل من البرتقال والعنب فى االسواق العالمية.

لكل - 2 المصرية  التصديرية  التنافسية  القدرة  مؤشرات  تقدير 
تقدير  خالل  من  العالم،  السوق  في  والعنب  البرتقال  من 
الميزة  السعرية،  والتنافسية  االختراق،  معامل  المؤشرات: 

النسبية الظاهرة.

دراسة وتحليل كفاءة اداء العمليات التصديرية المصرية لكل - 3
من البرتقال والعنب فى االسواق العالمية.

تنمية - 4 يمكن  خاللها  من  التى  التوصيات  اهم  الى  التوصل 
فى  والعنب  البرتقال  من  لكل  المصرية  الصادرات  وتنشيط 
االسواق العالمية، من خالل المحافظة على اسواقهما الحالية، 

وفتح لهما أسواق جديدة في دول اخرى.

األسلوب البحثي                                                                 

 اعتمد البحث في تحقيق أهدافه على كل من التحليل الوصفي 
والكمي، باإلضافة الى بعض المؤشرات االقتصادية لتقدير القدرة 
فى  والعنب  البرتقال  لمحصولى  المصرية  التصديرية  التنافسية 
االسواق العالمية، وعلى وجه التحديد تم استخدام األساليب البحثية 

االتية: 
1- معادالت االتجاه الزمنى العام:

االقتصادية  المتغيرات  ونمو  تطور  على  التعرف  في  وذلك 
لكل  المصرية  التصديرية  التنافسية  القدرة  بمؤشرات  المتعلقة 
فترة  العالمية خالل  االسواق  فى  والعنب  البرتقال  من محصولى 

الدراسة.

2- مؤشرات القدرة التنافسية التصديرية )سليمان، 2018(، )فواز 
وسليمان، 2016): والمتمثلة في كل من:

أ - النصيب السوقي: 
يعتبر النصيب السوقي أحد المؤشرات لقياس التنافسية وتقدير 
داخل  ما  دولة  لصادرات  التنافسية  األوضاع  تنمية  إمكانية  مدى 
الوضع  ارتفاع  عن  يعبر  ارتفاعه  أن  حيث  الخارجية،  األسواق 
التنافسي للدولة في األسواق الخارجية بالنسبة للسلعة. ويتم حساب 

النصيب السوقي وفقاً للمعادلة التالية:

ب- معامل اختراق السوق:
التنافسية  يعتبر معدل اختراق السوق من أكثر معايير قياس 
انتشاراً ألي دولة في تصدير السلع، وذلك ألنه يمثل مقياساً لمدى 
قبول واستيعاب السلعة المصدرة باألسواق الخارجية، كما يوضح 
مدى إمكانية زيادة الصادرات من تلك السلعة بتلك االسواق، ومن 
ثم يسهم في وضع السياسات الخاصة بالتسويق الخارجي للسلعة، 
ويتم حساب  السلعة.  من  إضافية  كميات  قابليته الستيعاب  ومدى 

معامل اختراق السوق(3) وفقاً للمعادلة التالية:

ج- التنافسية السعرية:
جذب  إمكانية  في  هاماً  مؤشراً  التصديرى  السعر  يعتبر 
التقارب  في ظل  للسلعة،  االستيرادية  األسواق  أسواق جديدة من 
المصدرة،  األخرى  بالدول  لنظيرتها  المصدرة  للسلعة  النوعي 
وكلما انخفض السعر التصديرى بالمقارنة بنظيره بالدول األخرى 
المنافسة فان ذلك يعنى وجود ميزة سعرية للسلعة المصدرة، وقدرة 
تنافسية أفضل، وكلما قل قيمة ذلك المؤشر عن الواحد الصحيح 
الدولة لها ميزة تنافسية سعرية في تصدير تلك  دل ذلك على أن 
السلعة، بالنسبة للدول المنافسة لنفس السلعة. ويتم حساب التنافسية 

السعرية وفقاً للمعادلة التالية:

د- معامل الميزة النسبية الظاهرة:
التنافسية  الميزة  الى  الظاهرة  النسبية  الميزة  معامل  يشير 
للصادرات من السلع، والفرص المحتملة لها في المستقبل، وذلك 
من خالل نسبة نصيب الدولة من الصادرات العالمية للسلعة الى 
الصادرات  من  السلعة  لتلك  العالمية  الصادرات  نصيب  نسبة 
الزراعية العالمية. ويبين حساب المعامل الى وجود ميزة نسبية، 
كانت  إذا  اما  الصحيح،  الواحد  من  أكبر  المعامل  قيمة  كانت  إذا 
لتلك  الواحد فان ذلك يعنى عدم وجود ميزة نسبية  اقل من  قيمته 
وفقاً  الظاهرة(  النسبية  للميزة  القياسي  الرقم  حساب  ويتم  السلعة. 

للمعادلة التالية:

كمية صادرات الدولة لسوق معين من سلعة معينة
 100 x                                                                = النصيب السوقي

إجمالي كمية واردات هذه السوق من تلك السلعة

حجم واردات دولة ما من سلعة من سوق معين
 100   x                                                                      = معامل اختراق السوق

 )الواردات الكلية +اإلنتاج( من نفس السلعة- الصادرات من نفس السلعة

متوسط سعر التصدير لدولة ما لسلعة في سنة معينة

 100 x                                                                             = التنافسية السعرية

متوسط سعر التصدير للدولة المنافسة لنفس السلعة في نفس السنة

 قيمة الصادرات الكلية للدولة / قيمة الصادرات الكلية العالمية

الرقم القياسي للميزة النسبية الظاهرة =
قيمة صادرات السلعة للدولة / قيمة صادرات السلعة في العالم
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ه- كفاءة أداء العمليات التصديرية:
أداء  للتعرف على مدى كفاءة  لعدم وجود معيار كاف  نظراً 
على  الدراسات  معظم  اتفقت  فقد  ما  لسلعة  التصديرية  العمليات 

استخدام المعيار التالي:

هذه  زادت  كلما  أنه  أساس  على  المعيار  هذا  استخدام  ويتم 
النسبة كلما دل ذلك علـى زيادة عدد ونشاط الهيئات والمؤسسات 
التصديرية داخل الدولة وهو معيار تقريبي، نظراً ألن كفاءة أداء 
سرعـة  منها  كثيرة،  عوامل  على  تتوقف  التصديرية  العمليات 
إنهاء اإلجراءات والتسهيالت التصديرية وسـرعة وصول السلعة 
الصعب  من  عوامل  وهذه  المطلوبة  بالجودة  النهائي  للمستهلك 
تلك  توفر  عدم  ظل  في  للقياس  إخضاعهـا  أو  عنهـــا  التعبيــر 

البيانات والمتعلقة منها بالدول المنافسة بصفة خاصة. 

مصادر البيانات                                                                      

عدة  عن  تصدر  والتي  الثانوية  البيانات  على  البحث  اعتمد 
)الفاو(،  والزراعة  األغذية  منظمة  في  والمتمثلة  رسمية  جهات 
العامة  للتعبئة  المركزي  والجهاز  المتحدة،  األمم  واحصاءات 
األراضي،  واستصالح  الزراعة  ووزارة  المصري،  واإلحصاء 
على  واإلحصاءات  البيانات  مواقع  الدولي، وبعض  والبنك 
www. بيانات  قاعدة  مثل  )االنترنت(  الدولية  المعلومات  شبكة 
المنشورة  والدراسات  البحوث  الى  إضافة   ،trademap.org

المتعلقة بموضوع البحث. 

النتائج البحثية ومناقشتها                                                      

أوالً: مؤشرات القدرة التنافسية لصادرات البرتقال المصرى فى 
االسواق العالمية

يتناول هذا الجزء دراسة وتحليل القدرة التنافسية لصادرات 
 2000( الفترة  خالل  العالمية  االسواق  فى  المصرى  البرتقال 
التنافسية  القدرة  لقياس  مؤشرات  عدة  خالل  من   ،)2016  –
من  كل  تتضمن  والتى  المحصول،  من  المصرية  للصادرات 
الميزة  السعرية،  التنافسية  االختراق،  معامل  السوقى،  النصيب 
النسبية الظاهرة، وكفاءة اداء العمليات التصديرية، للوقوف على 
مدى قدرة مصر على منافسة الدول االخرى فى تصدير البرتقال 

فى السوق العالمى، وكذا امكانية تنميتها، وذلك فيما يلى:

فى  البرتقال  من  المصرية  للصادرات  السوقى  النصيب   )1)
االسواق العالمية

الهم  وكذلك  المصرية  للصادرات  السوقى  النصيب  بدراسة 
االسواق  فى  البرتقال  من  لمصر  والمنافسة  المصدرة  الدول 
الدراسة، كما فى  فترة  السنوى خالل  تغيرها  العالمية، ومعدالت 
ومصر  وتركيا  اسبانيا  من  كل  دول  ان  تبين   ،)2  ،1( جدولى 
للبرتقال فى  المصدرة  الدول  والمغرب ولبنان وتونس تعتبر أهم 
الدول مجتمعه بنحو 55.7% من إجمالى  العالم حيث تساهم هذه 

الواردات العالمية للبرتقال.

البرتقال  لصادرات  االولى  المرتبة  فى  اسبانيا  جاءت  وقد 
خالل  السوقى  نصيبها  متوسط  بلغ  حيث  العالمية،  األسواق  فى 
من  العالمية  الواردات  اجمالى  من   %25.03 نحو  الدراسة  فترة 

المحصول، وتراوح نصيبها السوقى من المحصول فى االسواق 
العالمية بين حد أدني بلغ نحو 21.45 فى عام 2005، وحد أقصى 
بلغ نحو 30.23 فى عام 2000 واتضح تراجع نصيبها السوقى 
معنوى  سنوى  بمعدل  العالمى  السوق  فى  البرتقال  لمحصول 

احضائياً بلغ نحو %1.38. 

بينما جاءت تركيا فى المرتبة الثانية لصادرات البرتقال فى 
األسواق العالمية، حيث بلغ متوسط نصيبها السوقى من المحصول 
خالل فترة الدراسة نحو 20.53% من اجمالى الواردات العالمية، 
بلغ نحو 15.89 فى عام 2007، وحد  أدني  بين حد  وتراوحت 
المعنوية  يثبت  ولم   ،2008 عام  فى   25.85 نحو  بلغ  أقصى 
السوق  البرتقال فى  السوقى لمحصول  لتزايد نصيبها  االحصائية 

العالمى، والذي بلغ نحو %0.24. 

واستحوزت مصر على المرتبة الثالثة لصادرات البرتقال فى 
األسواق العالمية، حيث بلغ متوسط نصيبها السوقى من المحصول 
خالل فترة الدراسة نحو 6.98% من اجمالى الواردات العالمية، 
وبحد أدني بلغ نحو 1.85% فى عام 2000، وحد أقصى بلغ نحو 
17.40% فى عام 2014، وبمعدل نمو سنوى معنوى احصائياً 

بلغ نحو %9.64.

ثم جاءت المغرب فى المرتبة الرابعة لصادرات البرتقال فى 
األسواق العالمية، حيث بلغ متوسط نصيبها السوقى من المحصول 
خالل فترة الدراسة نحو 1.65% من اجمالى الواردات العالمية، 
وبحد أدني بلغ نحو 0.81% فى عام 2016، وحد أقصى بلغ نحو 
3.35 فى عام 2008، واتضح تراجع نصيبها السوقى لمحصول 
بلغ  احضائياً  معنوى  سنوى  بمعدل  العالمى  السوق  فى  البرتقال 

نحو %4.21. 

فى  البرتقال  لصادرات  الخامسة  المرتبة  فى  لبنان  وتاتى 
األسواق العالمية، حيث بلغ متوسط نصيبها السوقى من المحصول 
خالل فترة الدراسة نحو 1.20% من اجمالى الواردات العالمية، 
بلغ  أقصى  وحد   ،2016 عام  فى   %0.41 نحو  بلغ  أدني  وبحد 
السوقى  نصيبها  تراجع  واتضح  عام 2007،  فى   % نحو 2.02 
معنوى  سنوى  بمعدل  العالمى  السوق  فى  البرتقال  لمحصول 

احضائياً بلغ نحو %5.74.

لصادرات  السادسة  المرتبة  على  تونس  استحوزت  فى حين 
البرتقال فى األسواق العالمية، حيث بلغ متوسط نصيبها السوقى 
اجمالى  من   %0.53 نحو  الدراسة  فترة  خالل  المحصول  من 
نحو 0.19% فى عام 2015،  بلغ  أدني  بحد  العالمية،  الواردات 
تراجع  واتضح   ،2010 عام  فى   %3.38 نحو  بلغ  أقصى  وحد 
بمعدل  العالمى  السوق  فى  البرتقال  لمحصول  السوقى  نصيبها 

سنوى معنوى احضائياً بلغ نحو %2.56.

المصدرة  الدول  الهم  السوقى  النصيب  دراسة  من  واتضح 
للبرتقال فى العالم، ومعدالت نموها خالل فترة الدراسة انه على 
الدول  اهم  بين  الثالثة  المرتبة  على  مصر  استحواز  من  الرغم 
هذه  بين  من  انفردت  انها  اال  العالم،  فى  للمحصول  المصدرة 
الدول بانها الدولة التى حققت معدل نمو متزايد ومعنوى احصائياً 
ذلك  ويدل  العالمى،  السوق  فى  المحصول  من  السوقى  لنصيبها 
على استقرار الصادرات المصرية من المحصول للسوق العالمى، 

ويشير الى امكانية تنمية هذه الصادرات.

قيمة التجارة الخارجية لدولة ما
 100  x                                                    = كفاءة أداء العمليات التصديرية

الدخل القومي لنفس الدولة

كمية صادرات الدولة لسوق معين من سلعة معينة
 100 x                                                                = النصيب السوقي

إجمالي كمية واردات هذه السوق من تلك السلعة

حجم واردات دولة ما من سلعة من سوق معين
 100   x                                                                      = معامل اختراق السوق

 )الواردات الكلية +اإلنتاج( من نفس السلعة- الصادرات من نفس السلعة
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جدول 1. تطور النصيب السوقى للصادرات المصرية واهم الدول المنافسة من البرتقال فى االسواق العالمية خالل الفترة )2016-2000(

الدولة
السنوات

مصرتركياتونساسبانياالمغربلبنان

20001.752.1530.230.5122.211.85
20011.841.8023.590.4624.815.40
20021.611.6829.500.5322.672.53
20031.372.0226.690.1917.063.08
20041.341.9628.050.4217.724.82
20051.802.2221.450.4018.714.12
20061.102.1223.621.1518.945.09
20072.021.8224.580.4815.984.72
20081.513.3522.220.8925.857.78
20091.731.9223.892.7821.4413.73
20101.331.9521.913.3824.5810.39
20111.281.8923.330.2823.6115.93
20121.151.3227.070.4218.179.36
20130.670.8926.320.2621.1716.11
20140.821.0625.390.7320.0617.40
20150.480.9126.480.1923.259.51
20160.410.8123.260.2116.3411.15
1.201.6525.030.5320.536.98المتوسط

المصدر: جمعت وحسبت من: 
الزراعي، إحصاءات  لإلحصاء  العامة  اإلدارة  الزراعي،  لالقتصاد  المركزية  اإلدارة  االقتصادية،  الشئون  األراضي، قطاع  واستصالح  الزراعة  1- وزارة 

التجارة الخارجية، اعداد متفرقة.
.www.trademap.org 2- شبكة االنترنت، قاعدة بيانات

.FAOSTAT 3- شبكة االنترنت، قاعدة بيانات

جدول 2.  معادالت االتجاه الزمنى العام لتطور النصيب السوقى للصادرات المصرية واهم الدول المنافسة من البرتقال فى االسواق العالمية خالل الفترة 
)2016-2001(

البيـان
رقم

 املعادلة
هـ  

معدل التغري النموذجاملتغري التابع ص^
السنوي ٪ 

فر2

النصيب السوقى لصادرات لبنان)1(
 من الربتقال يف السوق العاملى

هـ  =  1.982   -0.075 سهـ
ص^

* ) 4.876- (    *)12.569(                 
5.74-0.613*23.796

النصيب السوقى لصادرات املغرب)2(
 من الربتقال يف السوق العاملى

هـ  =  2.421   -0.074 سهـ
ص^

** ) 2.864- (   * )9.171(                
4.21-0.354**8.205

النصيب السوقى لصادرات اسبانيا)3(
 من الربتقال يف السوق العاملى

هـ  =  28.381 -  0.348 سهـ
ص^

**) 2.547-(    *)17.311(                1.38-0.524**8.507

النصيب السوقى لصادرات تونس)4(
 من الربتقال يف السوق العاملى

هـ  =  0.557    -0.02 سهـ
 ص^

* ) 5.408- (    * )14.033(                 2.56-0.785*29.245

النصيب السوقى لصادرات تركيا)5(
 من الربتقال يف السوق العاملى

هـ  =  23.381  +  0.05 سهـ
 ص^

 ) 0.518 (  * )25.696(              0.240.0510.269

النصيب السوقى لصادرات مصر)6(
 من الربتقال يف السوق العاملى

هـ  =  1.114  + 0.811 سهـ
    ص^

* ) 5.326(  *)0.714(                9.640.654*28.362

هـ: القيمة المقدرة للمتغير التابع المشار إليه في السنة ه.  س هـ: عنصر الزمن بالسنوات، هـ = 1، 2، 3، ..................،17.
ص^

القيم بين األقواس تعبر عن قيم )ت( المحسوبة.    * معنوي عند )0.01(.   .   * * معنوي عند )0.05).
المصدر: حسبت من جدول رقم )1).
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فى  البرتقال  من  المصرية  للصادرات  االختراق  معامل   )2)
االسواق العالمية

المصرية  الصادرات  اختراق  معامل  تقدير  نتائج  تشير 
فى  كما  الدراسة،  فترة  خالل  العالمية  االسواق  فى  البرتقال  من 
 %0.13 نحو  بلغ  أدنى  حد  بين  تراوحت  قيمته  ان   ،)3( جدول 
بلغ نحو 1.57% فى عام 2014،  فى عام 2000، وحد أقصى 
سنوى  وبمتوسط  عام 2013،  عن  نحو %0.05  قدره  وبارتفاع 
المصرية  الصادرات  اختراق  ان معامل  وتبين  بلغ نحو%0.75، 

من البرتقال فى االسواق العالمية تذبذب بين االرتفاع واالنخفاض 
بين %0.91  الفترة )2009-2016( حيث تراوح  خالل سنوات 
فى  الصحيح  الواحد  تجاوزت  قيمته  أن  تبين  كما   ،%1.57 الى 
االعوام 2009، 2011، 2013، 2014، مما يعنى أن للبرتقال 
المصرى قدرة تنافسية نسبياً فى االسواق العالمية يمكن ان تمكنه 

من النفاذ واتساع سوقه فى هذه االسواق.

 كما اتضح من جدول )4( تزايد اختراق البرتقال المصرى 
فى االسواق العالمية خالل فترة الدراسة بمعدل نمو سنوى معنوى 

احصائياً بلغ نحو %10.4.

جدول 3. تطور معامل إختراق الصادرات المصرية من البرتقال فى االسواق العالمية خالل الفترة )2000-2016( علما بأن الكمية بأاللف طن

البيان
السنوات

 كمية الصادرات
المصرية

كمية واردات العالم
 كمية االنتاج العالمى

من البرتقال
معامل االختراقكمية صادرات العالم

200086.454685.1863926.754537.390.13
2001257.864771.3960223.844831.850.43
2002126.735006.7462146.364697.130.20
2003166.775406.2859933.444976.010.28
2004258.265362.7165023.395033.170.40
2005214.175202.9563215.774953.450.34
2006282.705553.7065479.175299.190.43
2007271.555753.5565347.975271.920.41
2008454.405842.7669390.665645.210.65
2009821.815986.8168482.236263.341.20
2010636.276121.8170628.376524.170.91
20111042.296543.8772468.626869.591.44
2012607.746489.6470421.386629.730.86
20131108.906881.9973184.777131.001.52
20141128.836486.0272424.666896.511.57
2015663.476980.1772535.556736.200.91
2016748.716712.5273429.556827.101.02
522.175869.8967544.855830.760.75المتوسط

.FAOSTAT المصدر: شبكة االنترنت، قاعدة بيانات

جدول 4. معادالت االتجاه الزمنى العام لمؤشرات القدرة التنافسية للصادرات المصرية من البرتقال فى االسواق العالمية خالل الفترة )2016-2000(

البيـان
رقم

 املعادلة
هـ  

معدل التغري السنوي النموذجاملتغري التابع ص^
 ٪

فر2

هـ  =  0.046   +0.078 سهـمعامل االخرتاق)1(
ص^

* ) 5.73(    )0.329(           10.40.686*32.828

هـ  =  5.474   +1.468 سهـامليزة النسبية الظاهرة)2(
ص^

* ) 9.575(   **)2.599(           8.490.859**91.676

هـ  =  0.028 +  0.011 سهـكفاءة اداء العمليات التصديرية)3(
ص^

*) 4.485(    )1.144(          9.170.373*20.117
هـ: القيمة المقدرة للمتغير التابع المشار إليه في السنة ه.  س هـ: عنصر الزمن بالسنوات، هـ = 1، 2، 3، ..................،17.

ص^
القيم بين األقواس تعبر عن قيم )ت( المحسوبة.    * معنوي عند )0.01).     

المصدر: حسبت من جدول )3).
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فى  البرتقال  من  المصرية  للصادرات  السعرية  التنافسية   )3)
االسواق العالمية

الدول المصدرة فى  البرتقال فى اهم  بمقارنة اسعار تصدير 
العالم  وعددها ستة دول بالنسبة لسعر التصدير المصرى خالل 
ميزة  لديها  مصر  ان  يتبين   ،)5( جدول  فى  كما  الدراسة،  فترة 
نسبية سعرية في تصدير البرتقال في االسواق العالمية مقابل اهم 
انخفض  حيث  لبنان،  دولة  عدا  ما  العالم  فى  له  المصدرة  الدول 
متوسط سعر تصدير مصر للبرتقال عن مثيله بالنسبة الهم خمسة 
العالم، بينما لم بتحقق ذلك مع دولة  دول مصدرة للمحصول في 
لبنان، فقد انخفض سعر تصدير مصر للبرتقال في السوق العالمي 
عن نظيره االسباني، فقد تبين ان متوسط سعر تصدير اسبانيا من 
وتراوحت  مصر،  تصدير  سعر  من   1.97 نحو  يعادل  البرتقال 
النسبة بين حد ادني بلغ 0.72 في عام 2015، وحد اقصي بلغ 

نحو 1.94 في عام 2006.

 كما زاد سعر تصدير البرتقال فى تونس عن نظيره المصرى 
خالل فترة الدراسة، حيث تبين ان متوسط سعر تصدير تونس من 
المصرى،  البرتقال  يعادل نحو 1.45 من سعر تصدير  البرتقال 
بلغ نحو 0.64 في عام 2015،  ادني  بين حد  النسبة  وتراوحت 
وحد أقصى بلغ نحو 2.35 في عام 2006. وبالتالى حقق البرتقال 

المصرى ميزة سعرية مقابل نظيره االسبانى والتونسى.

نظيره  مقابل  سعرية  ميزة  المصرى  البرتقال  امتلك  كذلك 
ان  تبين  حيث  الدراسة،  فترة  والتركى خالل  واليونانى  المغربى 
متوسط سعر تصدير المغرب من البرتقال يعادل نحو 1.35 من 
ادني  بين حد  النسبة  المصرى، وتراوحت  البرتقال  سعر تصدير 
بلغ نحو 0.72 في عام 2015، وحد اقصي بلغ نحو 1.94 في 
عام 2006، كما تبين ان متوسط سعر تصدير اليونان من البرتقال 
يعادل نحو 1.31 من سعر تصدير البرتقال المصرى، وتراوحت 
بلغ  اقصي  في عام 2015 وحد  بلغ 0.57  ادني  بين حد  النسبة 
نحو 2.3 في عام 2002، وبالمثل اتضح تبين ان متوسط سعر 
تصدير  سعر  من   1.23 نحو  يعادل  البرتقال  من  تركيا  تصدير 
البرتقال المصرى، وتراوحت النسبة بين حد ادني بلغ 0.67 في 

عام 2016 وحد اقصي بلغ نحو 1.72 في عام 2000، وبالتالي 
تمتلك مصر قدرة لزيادة صادرتها من البرتقال في االسواق التي 
تصدر اليها اهم الدول المصدرة للبرتقال فى العالم ان تمكنت من 

توفير باقي السبل والوسائل التي تعمل علي ذلك.

تصدير  لسعر  بالنسبة  لبنان  على  مصر  تتفوق  لم  حين  في 
البرتقال خالل فترة الدراسة، حيث تبين ان متوسط سعر التصدير 
المصرى،  البرتقال  تصدير  سعر  من   0.38 نحو  يعادل  لبنان 
وحد  عام 2008  في  بلغ 0.19  ادني  حد  بين  النسبة  وتراوحت 
البرتقال  يذلك  ويعتبر   .2000 عام  في   0.62 نحو  بلغ  أقصى 
العالمية  االسواق  فى  المصرى  للبرتقال  المنافسين  اقوى  اللبنانى 

لتمتعه بميزة سعرية مقابل نظيره المصرى.

(4( الميزة النسبية الظاهرة لصادرات البرتقال المصرى
من  المصرية  للصادرات  الظاهرة  النسبية  الميزه  بدراسة 
البرتقال فى االسواق العالمية خالل فترة الدراسة، كما فى بيانات 
جدول )6(، تبين أن مصر تتمتع بميزه نسبية ظاهرة فى تصدير 
البرتقال الى االسواق العالمية، حيث بلغ متوسطها نحو 23.18، 
وحد   ،2002 عام  فى   7.38 نحو  بلغ  أدني  حد  بين  وتراوحت 
أقصى بلغ نحو 40.73 فى عام 2016 مما يوضح قدرة مصر فى 
تصدير البرتقال لالسواق العالمية وزيادة صادرتها من المحصول 
الصادرات  قيمة  على  إيجابيا  سينعكس  مما  جديدة  أسواق  وفتح 

المصرية من البرتقال.

للصادرات  الظاهرة  النسبية  الميزة  نمو  معدل  وبتقدير   
المصرية من البرتقال لالسواق العالمية خالل فترة الدراسة، كما 
في جدول )4( اتضح انها تزيد بمعدل نمو سنوى معنوى احصائياً 
بلغ نحو 8.49%، مما يعد مؤشرا ايجابيا يمكن من خالله زيادة 
وزيادة  العالمية،  االسواق  فى  للمحصول  التنافسية  قدرات مصر 
صادرات مصر من المحصول فى السنوات القادمة حيث ان ذلك 
الميزان  على  ايجابياً  وينعكس  مصر  ايرادات  زيادة  من  يمكن 
العالم  مع  عجز  من  يعاني  الذي  المصرى  الزراعى  التجارى 

الخارجى. 

جدول 5. تطور النسبة السعرية للبرتقال بين اهم الدول المصدرة ومصر فى االسواق العالمية خالل الفترة )2016-2000(

الدولة
تركياتونساسبانياالمغربلبناناليونانالسنوات

20001.400.621.692.151.691.72
20011.490.591.692.321.821.65
20022.300.521.742.651.771.44
20041.950.491.772.862.281.42
20051.460.381.582.642.131.29
20051.370.291.292.211.771.12
20062.050.431.943.162.351.41
20071.870.261.132.171.791.05
20081.260.191.261.811.311.12
20091.050.221.051.501.091.03
20100.860.221.051.460.921.08
20110.980.301.391.681.051.39
20120.660.220.831.010.710.94
20131.200.351.531.821.201.47
20141.180.391.471.991.381.42
20150.570.590.720.950.640.69
20160.620.390.841.160.700.67
1.310.381.351.971.451.23المتوسط
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فى  البرتقال  لمحصول  التصديرية  العمليات  اداء  كفاءة   )5)
االسواق العالمية

بتقدير كفاءة اداء العمليات التصديرية للبرتقال المصرى فى 
تبين  الدراسة، كما فى جدول )6(،  فترة  العالمية خالل  االسواق 
انها تتراوح بين حد أدني بلغ نحو 0.02% فى عام 2000، وحد 
أقصى بلغ نحو 0.26% فى عام 2006، وبمتوسط سنوى بلغ نحو 
للبرتقال  العمليات التصديرية  0.12%، كما اتضح ان كفاءة اداء 
-2000( الفترة  سنوات  خالل  مستوياتها  أدني  بلغت  المصرى 
2003( حيث لم تتجاوز نحو0.05%، بينما تزايدت بعد ذلك من 

عام 2004، مما يدل على تطورها خالل الفترة االخيرة. 

كفاءة  نتائج  الى  تشير  السابقة  النتائج  ان  من  الرغم  وعلى 
عدد  انخفاض  الى  المصرى  للبرتقال  التصديرية  العمليات  اداء 
انه  اال  الخارج،  الى  المصرى  للبرتقال  التصديرية  المؤسسات 
تبين انها تزيد سنوياً بمعدل نمو معنوى احصائياً بلغ نحو %9.17 
وتحليل  بدراسة  المتعلقة  السابقة  النتائج  وتؤكد   .)4 )جدول 
مؤشرات القدرة التنافسية للبرتقال المصرى فى االسواق العالمية 
يخترق  ان  يمكنه  المصرى  البرتقال  ان  الى  الدراسة  فترة  خالل 
العالمية ويزيد صادراته حيث يمتلك قدرة وميزة نسبية  االسواق 
على مستوى كافة مؤشرات القدرة التنافسية وبالتالى يجب التركيز 
عليه من حيث زيادة انتاجه محليا، وخاصة المخصص للتصدير 
فى  حصته  وزيادة  ناحية  من  جديدة  اسواق  كسب  بإمكانه  حيث 

االسواق الحالية. 

فى  المصرى  العنب  لصادرات  التنافسية  القدرة  مؤشرات  ثانياً: 
االسواق العالمية

يتناول هذا الجزء دراسة وتحليل القدرة التنافسية لصادرات 
–2000( الفترة  خالل  العالمية  االسواق  فى  المصرى  العنب 
التنافسية  القدرة  لقياس  مؤشرات  عدة  خالل  من   ،)2016

من  كل  تتضمن  والتى  المحصول،  من  المصرية  للصادرات 
الميزة  السعرية،  التنافسية  االختراق،  معامل  السوقى،  النصيب 
النسبية الظاهرة، وكفاءة اداء العمليات التصديرية، للوقوف على 
مدى قدرة مصر على منافسة الدول االخرى فى تصدير العنب فى 

السوق العالمى، وكذا امكانية تنميتها، وذلك فيما يلي:

(1( النصيب السوقى للصادرات المصرية من العنب فى االسواق 
العالمية

الهم  وكذلك  المصرية  للصادرات  السوقى  النصيب  بدراسة 
الدول المصدرة والمنافسة لمصر من العنب فى االسواق العالمية، 
جدولى  فى  كما  الدراسة،  فترة  خالل  السنوى  تغيرها  ومعدالت 
وايطاليا  وامريكا  مصر  من  كل  دول  ان  تبين   ،)8  ،7( رقمى 
والصين وتركيا وفرنسا وسوريا واسبانيا من أهم الدول المصدرة 
للعنب فى العالم، حيث تساهم هذه الدول مجتمعه بنحو 40% من 
فى  جاءت  ايطاليا  ان  وتبين  للعنب.  العالمية  الواردات  إجمالى 
العالمية، حيث بلغ  المرتبة االولى لصادرات العنب فى األسواق 
الدراسة نحو  فترة  المحصول خالل  السوقى من  متوسط نصيبها 
نحو  بلغ  أدني  وبحد  العالمية،  الواردات  اجمالى  من   %14.20
عام  فى   26.3 نحو  بلغ  أقصى  وحد   ،2009 عام  فى   10.57
فى  العنب  لمحصول  السوقى  نصيبها  تراجع  واتضح   ،2001

السوق العالمى بمعدل سنوى معنوى احضائياً بلغ نحو %5.3. 

ثم جاءت امريكا فى المرتبة الثانية لصادرات العنب فى األسواق 
العالمية، حيث بلغ متوسط نصيبها السوقى من المحصول خالل فترة 
الدراسة نحو 11.34% من اجمالى الواردات العالمية، وبحد أدني 
بلغ نحو 8.60% فى عام 2006، وحد أقصى بلغ نحو %14.36 
فى عام 2002، واتضح تراجع نصيبها السوقى لمحصول العنب 
فى السوق العالمى بمعدل سنوى معنوى احضائياً بلغ نحو %2.37. 

جدول 6. تطور الميزة النسبية الظاهرة وكفاءة اداء العمليات التصديرية للبرتقال المصرى فى االسواق العالمية خالل الفترة )2000-2016( علما بأن 
القيمة:بالمليون دوالر

البيان
السنوات

 قيمة صادرات
 مصر من
البرتقال

 قيمة الصادرات
 المصرية
الزراعية

 قيمة صادرات
 العالم من
البرتقال

 قيمة الصادرات
الزراعية العالمية

 الميزة
 النسبية
الظاهرة

 قيمة الناتج
 المحلى االجمالى

المصرى

 كفاءة اداء
 العمليات

التصديرية
200016.56518.141716.15411026.427.6599838.540.02
200150.62620.491849.49414404.4018.2897632.010.05
200226.54771.782063.89442724.037.3887850.680.03
200339.19937.752441.90525346.298.9982923.680.05
200476.881314.302798.14607389.9212.7078845.190.10
200574.911167.542580.98653535.1616.2589685.720.08
200665.271086.382732.33721472.4315.86107484.030.06
200799.141563.413174.18873287.0017.45130477.820.08
2008238.942176.843809.241067553.1030.76162818.180.15
2009494.754407.004114.36950959.9425.95188984.090.26
2010397.522918.014515.881084742.3432.72218887.810.18
2011538.165093.664817.221320239.0828.96236000.740.23
2012456.374140.774688.381337670.6431.45262831.910.17
2013493.064867.294858.731396562.9129.12271972.820.18
2014442.284022.114459.601407016.2334.69301500.000.15
2015481.953868.074462.351260420.0935.19330800.000.15
2016501.853353.864644.591264129.8540.73316200.000.16
264.352519.263513.38925792.9323.18180278.420.12المتوسط
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فى حين جاءت تركيا فى المرتبة الثالثة لصادرات العنب فى 
األسواق العالمية، حيث بلغ متوسط نصيبها السوقى من المحصول 
خالل فترة الدراسة نحو 4.51% من اجمالى الواردات العالمية، وبحد 
أدني بلغ نحو 2.48% فى عام 2000، وحد أقصى بلغ نحو 6.42 فى 
عام 2010، واتضح تزايد نصيبها السوقى لمحصول العنب فى السوق 

العالمى بمعدل نمو سنوى معنوى احصائياً بلغ نحو %2.93. 

لصادرات  الرابعة  المرتبة  على  الصين  استحوزت  بينما 
العنب فى األسواق العالمية، حيث بلغ متوسط نصيبها السوقى من 
المحصول خالل فترة الدراسة نحو 3.96% من اجمالى الواردات 
العالمية، وبحد أدني بلغ نحو 2.06% فى عام 2000، وحد أقصى 
نمو سنوى معنوى  وبمعدل  فى عام 2016،  نحو %10.73  بلغ 

احصائياً بلغ نحو %11.31.

فى  العنب  لصادرات  الخامسة  المرتبة  فى  اسبانيا  جاءت  وقد 
األسواق العالمية، حيث بلغ متوسط نصيبها السوقى من المحصول 
خالل فترة الدراسة نحو 3.57% من اجمالى الواردات العالمية، وبحد 
أدني بلغ نحو 3 % فى عام 2007، وحد أقصى بلغ نحو %4.38 
فى عام 2003، واتضح تراجع نصيبها السوقى لمحصول العنب فى 
السوق العالمى بمعدل سنوى غير معنوى احضائياً بلغ نحو %0.95. 

لصادرات  السادسة  المرتبة  على  مصر  استحوزت  بينما 
العنب فى األسواق العالمية، حيث بلغ متوسط نصيبها السوقى من 
المحصول خالل فترة الدراسة نحو 0.96% من اجمالى الواردات 
العالمية، وبحد أدني بلغ نحو 0.18% فى عام 2000، وحد أقصى 
معنوى  سنوى  نمو  وبمعدل   ،2009 عام  فى   %3.64 نحو  بلغ 

احصائياً بلغ نحو %15.83.

ثم تاتى فرنسا فى المرتبة السابعة لصادرات العنب فى األسواق 
العالمية، حيث بلغ متوسط نصيبها السوقى من المحصول خالل فترة 
الدراسة نحو 0.47% من اجمالى الواردات العالمية، وبحد أدني بلغ 
نحو 0.36 % فى عام 2013، وحد أقصى بلغ نحو 0.71% فى عام 
2001، واتضح تراجع نصيبها السوقى لمحصول العنب فى السوق 

العالمى بمعدل سنوى معنوى احضائياً بلغ نحو %3.62. 

فى حين جاءت سوريا فى المرتبة الثامنة لصادرات العنب فى 
األسواق العالمية، حيث بلغ متوسط نصيبها السوقى من المحصول 
خالل فترة الدراسة نحو 0.23% من اجمالى الواردات العالمية، 
بلغ  أقصى  وحد   ،2015 عام  فى   %0.01 نحو  بلغ  أدني  وبحد 
السوقى  نصيبها  تراجع  واتضح   ،2002 عام  فى   %0.98 نحو 
لمحصول العنب فى السوق العالمى بمعدل سنوى معنوى احضائياً 

بلغ نحو %15.65.

وتبين من دراسة النصيب السوقى الهم الدول المصدرة للعنب 
فى العالم، ومعدالت نموها خالل فترة الدراسة انه على الرغم ان 
اهم  بين  فى صادراتها  السادسة  المرتبة  تحقيق  استطاعت  مصر 
الدول المصدرة للعنب فى العالم، اال انها ايضاً تمكنت من تحقيق 
اعلى معدل نمو متزايد لنصيبها السوقى من المحصول فى السوق 
على  المصرى  العنب  وقدرة  امكانية  الى  ذلك  ويشير  العالمى، 
اختراق السوق العالمى وتطور زيادة صادراته، ومن ثم يكون امام 
مصر فرصة فى تنمية صادراتها من العنب الذى اتضح من النتائج 
السابقة ان له قدرة تنافسية فى السوق العنب مقابل مثيله فى اهم 
الدول المنافسة، كما له قدرة على زيادة حصته من السوق العالمى 

وبالتالى يجب الحفاظ على هذه االمكانات وتنميتها. 

جدول 7. تطور النصيب السوقي لصادرات العنب الهم الدول المصدرة عالمياً خالل الفترة )2016-2000(

الدول
امريكاايطالياالصينتركياسوريااسبانيافرنسامصرالسنوات

20000.180.624.120.812.482.0623.9213.25
20010.180.713.790.583.122.0726.2313.60
20020.230.644.130.982.982.9318.6114.36
20030.260.434.380.163.522.7118.3113.06
20040.520.673.310.315.422.7315.8313.31
20050.760.453.420.204.832.5515.3713.85
20060.820.543.660.484.482.4112.378.60
20071.510.503.000.704.802.8412.6010.89
20081.300.383.580.125.273.0613.2511.08
20093.640.423.180.855.065.2010.5710.07
20101.430.403.420.806.424.6112.9311.00
20111.620.423.640.136.215.6312.9110.79
20122.910.443.240.165.266.0112.3410.60
20132.180.363.480.325.035.7312.5611.73
20141.930.413.570.046.286.7910.9010.84
20151.890.413.440.014.048.6510.759.05
20162.010.413.660.064.0410.7311.229.01
0.960.473.570.234.513.9614.2011.34المتوسط
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(2( معامل االختراق للصادرات المصرية من العنب فى االسواق 
العالمية

من  المصرية  الصادرات  اختراق  معامل  تقدير  نتائج  تشير 
فترة  خالل  السنوى  تغيره  ومعدل  العالمية،  االسواق  فى  العنب 
الدراسة، كما فى جدول )9( ان قيمته تراوحت بين حد أدنى بلغ 
نحو 0.01% فى سنوات الفترة )2000-2003(، وحد أقصى بلغ 
نحو 0.20% فى عام 2009، وبمتوسط سنوى بلغ نحو%0.05، 
كما اتضح من الجدول رقم )10( تزايد اختراق العنب المصرى 
فى االسواق العالمية خالل فترة الدراسة بمعدل نمو سنوى معنوى 
للعنب  االختراق  معامل  أن  اتضح  كما   .%18 نحو  بلغ  احصائياً 
 ،2016 عام  الى   2007 عام  من  باستمرار  أرتفع  قد  المصرى 
مما يدل على تزايد قدراته التنافسية فى االسواق العالمية، وبالتالى 

تنامى معدل اختراقه فى هذه االسواق فى السنوات االخيرة.

(3( التنافسية السعرية للصادرات المصرية من العنب فى االسواق 
العالمية

فى  المصدرة  الدول  اهم  فى  للعنب  التصدير  اسعار  بمقارنة 
العالم بنظيره المصرى خالل فترة الدراسة، كما فى الجدول رقم 
للميزة  امتالكه  المصرى من  العنب  للوقوف على موقف   ،)11)
مصر  ان  تبين  المنافسة،  الدول  اهم  فى  نظرائه  مقابل  السعرية 
العالمية مقابل  العنب في االسواق  لديها ميزة سعرية في تصدير 
سوريا  دولتى  عدا  ما  العالم  في  المنافسة  المصدرة  الدول  اهم 
وتركيا، حيث تفوق سعر تصدير فرنسا للعنب في السوق العالمي 
عن نظيره المصرى، فقد اتضح ان متوسط سعر تصدير فرنسا 
المصرى،  العنب  يعادل نحو 2.04 من سعر تصدير  العنب  من 
النسبة بين حد ادني بلغ 0.86 في عام 2011، وحد  وتراوحت 

اقصي بلغ نحو 4.35 في عام 2001 خالل فترة الدراسة.

يعادل  العنب  تبين ان متوسط سعر تصدير امريكا من   كما 
نحو 1.97 من سعر تصدير العنب المصرى، وتراوحت النسبة 
نحو  بلغ  أقصى  وحد   ،2012 عام  في   0.65 بلغ  ادني  حد  بين 
4.76 في عام 2001.  كذلك ارتفع سعر تصدير اسبانيا للعنب 

فى االسواق العالمية مقارنة بنظيره المصرى خالل فترة الدراسة، 
حيث تبين ان متوسط سعر تصدير اسبانيا من العنب يعادل نحو 
1.65 من سعر تصدير العنب المصرى، وتراوحت النسبة بين حد 
ادني بلغ 0.68 في عام 2011، وحد أقصى بلغ نحو 3.13 في 
عام 2013، وبالتالي تمتلك مصر قدرة لزيادة صادرتها من العنب 
في االسواق التي تصدر اليها كل من فرنسا واسبانيا ان تمكنت من 

توفير باقي السبل والوسائل التي تعمل على ذلك.

كذلك امتلك العنب المصرى ميزة سعرية مقابل نظرائه فى دول 
كل من الصين وايطاليا خالل فترة الدراسة، حيث تبين ان متوسط 
سعر تصدير الصين من العنب يعادل نحو 1.45 من سعر تصدير 
العنب المصرى، وتراوحت النسبة بين حد ادني بلغ 0.54 في عام 
2011، وحد أقصى بلغ نحو 4.35 في عام 2001.  كما اتضح 
ان متوسط سعر تصدير ايطاليا من العنب يعادل نحو 1.36 من 
سعر تصدير العنب المصرى، وتراوحت النسبة بين حد ادني بلغ 
0.48 في عام 2011 وحد أقصى بلغ نحو 2.94 في عام 2002. 
في حين لم يتمكن العنب المصرى من تحقيق ميزة سعرية مقابل 
كل من العنب التركى واللبنانى خالل فترة الدراسة، حيث تبين ان 
متوسط سعر التصدير فى تركيا يعادل نحو 0.66 من سعر تصدير 
العنب المصرى، وتراوحت النسبة بين حد ادني بلغ 0.22 في عام 
2011، وحد أقصى بلغ نحو 1.45 في عام 2001. وكذلك تبين ان 
متوسط سعر التصدير للعنب السورى يعادل نحو 0.78 من سعر 
تصدير العنب المصرى، وتراوحت النسبة بين حد ادني بلغ 0.22 

في عام 2012 وحد أقصى بلغ نحو 2.94 في عام 2001.

(4( الميزة النسبية الظاهرة لصادرات العنب المصرى
بدراسة الميزه النسبية الظاهرة للصادرات المصرية من العنب 
فى االسواق العالمية خالل فترة الدراسة، كما فى جدول )12( تبين 
أن مصر تتمتع بميزه نسبية ظاهرة فى تصدير العنب الى االسواق 
العالمية، حيث بلغ متوسطها نحو 3.10، وتراوحت بين حد أدنى 
بلغ نحو 0.35 فى عام 2001، وحد أقصى بلغ نحو 10.05 فى 
عام 2012، مما يوضح قدرة مصر فى تصدير العنب لالسواق 

جدول  8 . معادالت االتجاه الزمنى العام لتطور النصيب السوقى للصادرات المصرية واهم الدول المنافسة من العنب فى االسواق العالمية خالل الفترة )2016-2000(
البيـان
رقم

 المعادلة
هـ  

معدل التغير النموذجالمتغير التابع ص^
السنوي ٪ 

فر2

النصيب السوقى لصادرات مصر(1)
 من العنب في السوق العالمى

هـ  =  0.009   +0.152 سهـ
ص^

* ( 4.608)    (0.027)           
15.830.586*21.234

النصيب السوقى لصادرات فرنسا(2)
 من العنب في السوق العالمى

هـ  =  0.635   -0.017 سهـ
ص^

* ( 4.672- )   * )17.16)             
3.62-0.593*21.825

النصيب السوقى لصادرات اسبانيا(3)
 من العنب في السوق العالمى

هـ  =  3.896 -  0.034 سهـ
ص^

**) 2.319-(    *)23.63)     0.95-0.250**6.489

النصيب السوقى لصادرات سوريا(4)
 من العنب في السوق العالمى

هـ  =  0.722    -0.036 سهـ
 ص^

** ( 2.629- (     * )5.091)          15.65-0.315**6.911

النصيب السوقى لصادرات تركيا(5)
 من العنب في السوق العالمى

هـ  =  3.472  +  0.132 سهـ
 ص^

** ) 2.696 (  * )6.913)              2.930.326**7.267

النصيب السوقى لصادرات الصين(6)
 من العنب في السوق العالمى

هـ  =  0.48  + 0.448 سهـ
    ص^

* ( 8.125)  (0.85)                11.310.815*66.023

النصيب السوقى لصادرات ايطاليا(7)
 من العنب في السوق العالمى

هـ  =  21.522  -  0.753 سهـ
 ص^

 ( 5.769- (  * )16.092)              5.3-0.689*33.281

النصيب السوقى لصادرات امريكا(8)
 من العنب في السوق العالمى

هـ  =  13.893  - 0.269 سهـ
    ص^

* ( 4.41-(  *)22.261)                2.37-0.565*19.446

هـ: القيمة المقدرة للمتغير التابع المشار إليه في السنة ه.  س هـ: عنصر الزمن بالسنوات، هـ = 1، 2، 3، ..................،17.
ص^

القيم بين األقواس تعبر عن قيم )ت( المحسوبة.    * معنوي عند )0.01(.    * * معنوي عند )0.05).
المصدر: حسبت من جدول رقم )7).
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أسواق جديدة مما  المحصول وفتح  العالمية وزيادة صادرتها من 
سينعكس إيجابيا على قيمة الصادرات المصرية من العنب. وبتقدير 
معدل نمو الميزة النسبية الظاهرة للصادرات المصرية من العنب 
لالسواق العالمية خالل فترة الدراسة، كما في جدول )10( اتضح 
نحو %18.97  بلغ  نمو سنوى معنوى احصائياً  بمعدل  تزيد  انها 
مصر  قدرات  زيادة  خالله  من  يمكن  ايجابيا  مؤشرا  يعد  مما 
التنافسية للمحصول فى االسواق العالمية، وزيادة صادرات مصر 
من المحصول فى السنوات القادمة حيث ان ذلك يمكن من زيادة 
الزراعى  التجارى  الميزان  على  ايجابياً  وينعكس  ايرادات مصر 

المصرى الذي يعاني من عجز مع العالم الخارجى. 

(5( كفاءة اداء العمليات التصديرية لمحصول العنب فى االسواق 
العالمية

وبتقدير كفاءة اداء العمليات التصديرية للعنب المصرى فى 
رقم  جدول  في  ورد  كما  الدراسة،  فترة  خالل  العالمية  االسواق 
فى   %0.001 نحو  بلغ  ادنى  حد  بين  تراوحت  انها  تبين   ،)12)
 ،2009 عام  فى   %0.12 نحو  بلغ  أقصى  وحد   ،2011 عام 

وبمتوسط سنوى بلغ نحو 0.02% وعلى الرغم من انخفاض كفاءة 
العالمية،  االسواق  فى  المصرى  للعنب  التصديرية  العمليات  اداء 
المصرية  التصديرية  المؤسسات  عدد  انخفاض  الى  تشير  والتى 
للعنب المصرى، اال انه تبين ان كفاءة اداء العمليات التصديرية 
لمحصول العنب المصرى فى االسواق العالمية تزيد سنوياً بمعدل 

نمو معنوى احصائياً بلغ نحو 21.74%، كما فى جدول )10). 

وتشير النتائج السابقة الى انخفاض عدد المؤسسات التصديرية 
المصرية للعنب فى االسواق العالمية، رغم امتالكه لميزات نسبية 
فى  له  المنافسة  المصدرة  الدول  اهم  فى  نظرائه  مقابل  وتنافسية 
العالم.  كما تشير النتائج البحثية المتعلقة بدراسة القدرة التنافسية 
المصرى  العنب  ان  الى  العالمية  االسواق  فى  المصرى  للعنب 
يمتلك  حيث  ويزيد صادراته  العالمية  االسواق  يخترق  ان  يمكنه 
زيادة  حيث  من  عليه  التركيز  يجب  وبالتالى  نسبية  وميزة  قدرة 
كسب  بإمكانه  حيث  للتصدير  المخصص  وخاصة  محليا،  انتاجه 

اسواق جديدة من ناحية وزيادة حصته فى االسواق الحالية. 

جدول 9. تطور معامل إختراق الصادرات المصرية من العنب فى االسواق العالمية خالل الفترة )2000-2016( علما بأن الكمية: باأللف طن

البيان
كمية االنتاج العالمى كمية واردات العالمكمية الصادرات المصريةالسنوات

معامل االختراقكمية صادرات العالممن البرتقال

20004.592611.9563552.552812.580.01
20014.552544.5960861.822747.440.01
20025.992582.3861164.642713.830.01
20037.422803.9463051.333120.860.01
200415.352940.6167207.823064.430.02
200524.603221.1466975.813424.050.04
200627.813372.3166982.603427.090.04
200753.703549.5766439.543626.960.08
200849.743831.0766755.683808.980.07
2009135.593726.5167975.533795.800.20
201052.863706.7267089.733784.120.08
201162.333859.1069832.043928.750.09
2012116.053983.4969078.414050.960.17
201388.144043.1677002.214281.270.11
201479.244103.9974776.074112.860.11
201582.104338.8176326.724251.810.11
201686.244287.6174992.054450.680.12
52.723500.4168239.093611.910.05المتوسط

.FAOSTAT المصدر: شبكة االنترنت، قاعدة بيانات

جدول 10.معادالت االتجاه الزمنى العام لمؤشرات القدرة التنافسية للصادرات المصرية من العنب فى االسواق العالمية خالل الفترة )2016-2000(

البيـان
رقم

 املعادلة
هـ  

فر2معدل التغري السنوي ٪ النموذجاملتغري التابع ص^

هـ  =  -0.005   +0.009 سهـمعامل االخرتاق)1(
ص^

* ) 4.835(    )0.253-(           180.609*45.11

هـ  =  -0.172   +0.588 سهـامليزة النسبية الظاهرة)2(
ص^

* ) 6.716(   )0.192-(           18.970.750*45.716

هـ  =  -0.001 +  0.005 سهـكفاءة اداء العمليات التصديرية)3(
ص^

*) 4.072(    )0.118-(          21.740.525*16.583
هـ: القيمة المقدرة للمتغير التابع المشار إليه في السنة ه.  س هـ: عنصر الزمن بالسنوات، هـ = 1، 2، 3، ..................،17.

ص^
القيم بين األقواس تعبر عن قيم )ت( المحسوبة.    * معنوي عند )0.01(.  * * معنوي عند )0.05). 

المصدر: حسبت من جدول رقم )9).
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جدول 11. تطور النسبة السعرية للعنب بين اهم الدول المصدرة ومصر فى االسواق العالمية خالل الفترة )2016-2000(

الدول
امريكاايطالياالصينتركياسوريااسبانيافرنساالسنوات

20002.862.131.671.092.381.893.23
20014.353.132.941.454.352.784.76
20024.173.132.381.373.572.944.35
20034.172.941.491.321.642.633.57
20042.441.720.330.690.931.392.04
20052.562.080.570.851.301.672.27
20062.171.960.290.551.151.522.17
20071.921.690.330.500.831.411.64
20081.201.050.410.450.590.901.00
20091.331.120.500.500.740.901.22
20101.000.940.420.390.700.710.93
20110.680.680.250.220.540.480.65
20121.191.110.220.401.140.811.19
20131.181.090.280.441.140.771.10
20141.201.200.400.391.230.851.16
20151.051.010.230.371.330.701.05
20161.181.050.570.311.120.781.20
2.041.650.780.661.451.361.97المتوسط

.FAOSTAT المصدر: شبكة االنترنت، قاعدة بيانات

جدول 12. تطور الميزة النسبية الظاهرة وكفاءة اداء العمليات التصديرية للعنب المصرى فى االسواق العالمية خالل الفترة )2000-2016( علما بأن 
القيمة: بالمليون دوالر

البيان
السنوات

 قيمة
 صادرات
 مصر من
البرتقال

 قيمة
 الصادرات
 المصرية
الزراعية

 قيمة
 صادرات
 العالم من
البرتقال

 قيمة الصادرات
الزراعية العالمية

 الميزة
 النسبية
الظاهرة

قيمة الناتج 
المحلى المصرى

قيمة 
صادرات 
البرتقال

كفاءة اداء 
العمليات 
التصديرية

20001.88518.142502.36411026.420.5999838.541.880.002

20011.29620.492493.13414404.400.3597632.011.290.001
20021.82771.782693.66442724.030.3987850.681.820.002
20032.93937.753135.46525346.290.5282923.682.930.004
200411.441314.303292.70607389.921.6178845.1911.440.015
200516.831167.543956.87653535.162.3889685.7216.830.019
200621.921086.383987.60721472.433.65107484.0321.920.020
200759.691563.414933.99873287.006.76130477.8259.690.046
200891.932176.845615.861067553.108.03162818.1891.930.056
2009225.384407.005659.59950959.948.59188984.09225.380.119
2010115.012918.016215.581084742.346.88218887.81115.010.053
2011210.065093.666987.101320239.087.79236000.74210.060.089
2012224.314140.777211.491337670.6410.05262831.91224.310.085
2013183.364867.297893.881396562.916.66271972.82183.360.067
2014157.624022.117907.771407016.236.97301500.00157.620.052
2015180.763868.077788.451260420.097.56330800.00180.760.055
2016169.973353.867826.191264129.858.19316200.00169.970.054
79.731472.551812.35324371.513.10180278.4398.600.023المتوسط

.FAOSTAT المصدر: شبكة االنترنت، قاعدة بيانات



مجلة العلوم الزراعية املستدامة م46 ، ع2 )2020(

محمود محمد فواز،  وآخرون 86

النسبية  الميزة  استقرار  وعدم  تقلب   )1( شكل  من  ويتضح 
الدراسة،  فترة  والعنب خالل  البرتقال  المحصولين  لكال  الظاهرة 
مقارنة  العنب  محصول  حالة  فى  استقراراً  اكثر  كانت  انها  اال 
بالبرتقال، وترتبط الميزة النسبية الظاهرة بكل تاكيد بعدة عوامل 
المحصول،  من  العالمية  للصادرات  المصرية  الصادرات  اهمها 
كما ان الصادرات المصرية ترتبط ارتباطاً وثيقاً باالنتاج المحلى 
كميات  وتوفير  المحلى  االستهالك  متطلبات  على  قدرته  ومدى 
مخصصة للتصدير، كما ان لنسبة سعر التصدير المصرى لنظيره 
والذى  المحصول،  امكانية تصدير  فى  اهمية  اكثر  دوراً  العالمى 
فى  سعرية  بميزه  مصر  تمتع  فى  السابقة  البحثية  النتائج  اكدته 

المنافسة  الدول  اهم  فى  التصدير  سعر  مواجهة  فى  المحصولين 
المصدرة لهما.

للعنب  السوق  اختراق  معامل  ان   )2( شكل  من  اتضح  كما 
المحصول كان أكثر استقراراً من نظيره للبرتقال فى االسواق الدولية 
خالل فترة الدراسة، مما يؤكد عالقة استقرار الميزة النسبية الظاهرة 
ثم البد من  الدولية. ومن  اختراق االسواق  المحصول على  بقدرة 
العمل على زيادة استقرار الميزة النسبية الظاهرة لكال المحصولين 
تحقيق  يتطلب  الدولية، وهذا  اختراق االسواق  قدرتهما فى  لتزداد 
قدرة تنافسية وميزة نسبية للمحصولين، وفى ذات الوقت استقرارهما 

النهما من العوامل الهامة لزيادة الصادرات لكل منها.

شكل 1. تطور الميزة النسبية الظاهرة للبرتقال والعنب فى مصر خالل الفترة )2016-2000( 

شكل 2. تطور معامل اختراق السوق للصادرات المصرية للبرتقال والعنب خالل الفترة )2016-2000(

المصدر: بيانات جدول رقم )6، 12)

المصدر: بيانات جدول )3، 9).
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التوصيات البحثية                                                                                      

فى ضوء النتائج البحثية يوصى البحث باآلتي: 
التركيز على زيادة الصادرات المصرية من البرتقال والعنب ) 1(

القدرة  لمؤشرات  وفقاً  تبين  حيث  الدولية،  االسواق  الى 
وقدرات  ميزات  تمتلك  مصر  ان  النسبية  والمزايا  التنافسية 
النسبية  الميزة  خاصة  العالم،  الى  المحصولين  تصدير  في 
ونمو  زيادة  يمكن  وبالتالي  السعرية،  والميزة  الظاهرة، 

الصادرات من المحصولين بدرجة أكبر.

إعادة النظر في سعري تصدير كل من البرتقال والعنب فى ) 2(
العالمية، حيث هناك منافسة قوية من بعض  بعض االسواق 
الدول االخرى المنافسة المصدرة للمحصولين، فتبين ان سعر 
تصدير لبنان للبرتقال يعادل 0.38 من سعر تصدير البرتقال 
للعنب  وسوريا  تركيا  تصدير  سعر  ان  تبين  كما  المصرى، 
يعادل نحو 0.66، 0.78 من سعر تصدير العنب المصرى 

لكل منهما على الترتيب.

لمحصولى ) 3( التصديرية  المؤسسات  عدد  زيادة  على  العمل   
بلغ  فقد  انخفاضها،  البحث  اوضح  حيث  والعنب،  البرتقال 
 0.02  ،0.12 نحو  التصديرية  العمليات  اداء  كفاءة  معامل 

لكل منهما على الترتيب.

(4( المحافظة على االسواق االستيرادية الحالية لكل من البرتقال 
والعنب المصرى، حيث تبين تزايد معامل اختراق كل منها 
الى  اضافة  الترتيب،  على  منهما  لكل   %18  ،%10.4 بنحو 
الحصة  على  للمحافظة  اضافية  اخرى  اسواق  عن  البحث 

التصديرية المصرية من المحصولين الى االسواق العالمية.

(5( العمل على االنتاج المخصص للتصدير من البرتقال والعنب، 
اظهرت  حيث  منهما،  الفائض  تصدير  على  االعتماد  وعدم 
نتائج البحث عدم استقرار الميزة النسبية الظاهرة لكل منها، 
وبتحقيق ميزة نسبية ظاهرة بجانب الميزة السعرية وتمتعهما 
المحصولين  من  السوقى  النصيب  زيادة  يمكن  باالستقرار 
فى االسواق العالمية، فقد بلغ النصيب السوقى لكل منها فى 
وهي  الترتيب  على   %0.96  ،%6.98 نحو  العالمى  السوق 

نسبة منخفضة خاصة للعنب.

الملخص

الهم  وكذلك  المصرية  للصادرات  السوقى  النصيب  بدراسة 
الدول المصدرة والمنافسة لمصر من البرتقال فى االسواق العالمية، 
ومصر  وتركيا  اسبانيا  من  كل  دول  ان  تبين  تغيرها  ومعدالت 
للبرتقال فى  المصدرة  الدول  والمغرب ولبنان وتونس تعتبر أهم 
الدول مجتمعه بنحو 55.7% من إجمالى  العالم حيث تساهم هذه 
الواردات العالمية للبرتقال. وقد جاءت اسبانيا فى المرتبة االولى 
لصادرات البرتقال فى األسواق العالمية، حيث بلغ متوسط نصيبها 
السوقى خالل فترة الدراسة نحو 25.03% من اجمالى الواردات 
العالمية من المحصول، بينما جاءت تركيا فى المرتبة الثانية بنحو 
20.53%، واستحوزت مصر على المرتبة الثالثة بنحو %6.98، 
ثم جاءت المغرب  فى المرتبة الرابعة بنحو 1.65%، ولبنان فى 
الخامسة بنحو 1.20%، فى حين استحوزت تونس على  المرتبة 
المرتبة السادسة بنحو 0.53% من اجمالى الواردات العالمية من 
بانها  الدول  هذه  بين  من  انفردت  مصر  ان  واتضح  المحصول، 
الدولة الوحيدة التى حققت معدل نمو متزايد لنصيبها السوقى من 
المحصول فى السوق العالمى، ويدل ذلك على استقرار الصادرات 
المصرية من المحصول للسوق العالمى، ويشير الى امكانية تنمية 

من  المصرية  الصادرات  اختراق  معامل  وبلغ  الصادرات.  هذه 
نمو  بمعدل  وتزايد  نحو%0.75،  العالمية  االسواق  فى  البرتقال 
لديها  بلغ نحو 10.4%. وتبين ان مصر  سنوى معنوى احصائياً 
ميزة نسبية سعرية في تصدير البرتقال في االسواق العالمية مقابل 
ان متوسط سعر  اتضح  العالم، حيث  فى  له  المصدرة  الدول  اهم 
المصدرة  الدول  الهم  بالنسبة  مثيله  عن  انخفض  مصر  تصدير 
المنافسة في العالم ما عدا دولة لبنان، وكذا تبين أن مصر تتمتع 
العالمية،  االسواق  الى  البرتقال  تصدير  فى  ظاهرة  نسبية  بميزه 
حيث بلغ متوسطها نحو 23.18، وتزيد بمعدل نمو سنوى معنوى 
العمليات  اداء  كفاءة  نتائج  وتشير   ،%8.49 نحو  بلغ  احصائياً 
المؤسسات  عدد  انخفاض  الى  المصرى  للبرتقال  التصديرية 
التصديرية التى تقوم بتصدير البرتقال المصرى الى الخارج، اال 
البرتقال  لمحصول  التصديرية  العمليات  اداء  كفاءة  ان  تبين  انه 
معنوى  نمو  بمعدل  سنوياً  تزيد  العالمية  االسواق  فى  المصرى 
احصائياً بلغ نحو 9.17%، كما تبين ان دول كل من مصر وامريكا 
وايطاليا والصين وتركيا وفرنسا وسوريا واسبانيا من أهم الدول 
المصدرة للعنب فى العالم، حيث تساهم هذه الدول مجتمعه بنحو 
40% من إجمالى الواردات العالمية للعنب. وتبين ان ايطاليا جاءت 
العالمية، حيث  العنب فى األسواق  المرتبة االولى لصادرات  فى 
بلغ نصيبها السوقى خالل فترة الدراسة نحو 14.20% من اجمالى 
الواردات العالمية، بينما استحوزت مصر على المرتبة السادسة، 
الى  النتائج  العالمية، وتشير  الواردات  بنحو 0.96% من اجمالى 
نمو  بمعدل  العالمية  االسواق  فى  المصرى  العنب  اختراق  تزايد 
سنوى معنوى احصائياً بلغ نحو18%. وتبين ان مصر لديها ميزة 
الدول  اهم  مقابل  العالمية  االسواق  في  العنب  في تصدير  سعرية 
المصدرة المنافسة في العالم ما عدا دولتى سوريا وتركيا، وتبين 
أن مصر تتمتع بميزه نسبية ظاهرة فى تصدير العنب الى االسواق 
العالمية، حيث بلغ متوسطها نحو 3.10، وتزيد بمعدل نمو سنوى 
معنوى احصائياً بلغ نحو 18.97%، وتبين ان كفاءة اداء العمليات 
العالمية تزيد  التصديرية لمحصول العنب المصرى فى االسواق 
نحو 21.74%. ويوصى  بلغ  نمو معنوى احصائياً  بمعدل  سنوياً 
البحث بالعمل على زيادة عدد المؤسسات التصديرية لمحصولى 
الحالية  االستيرادية  االسواق  على  والمحافظة  والعنب،  البرتقال 
لكل منهما، اضافة الى البحث عن اسواق اخرى اضافية للمحافظة 
الى االسواق  المحصولين  المصرية من  التصديرية  الحصة  على 

العالمية.

المراجع                                                                                

السنوية  النشرة  واالحصاء،  العامة  للتعبئة  المركزي  الجهاز 
ألسعار المواد الغذائية، )منتج، جملة، تجزئة)، اعداد متفرقة.

اقتصادي  تحليل  وآخرون:  )دكتور(،  العباسي  الغفور  عبد  حسن 
للقدرة التنافسية للصادرات المصرية من القطن فى األسواق 
العالمية، المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي، المجلد التاسع 

عشر، العدد األول، مارس 2009.

البطاطس  على  الطلب  واخرون:  (دكتور(،  الصوالحي  حمدي 
البحوث  في  الجديد  مجلة  الخارجية،  األسواق  في  المصرية 

الزراعية، المجلد الرابع عشر، العدد الثاني، يونية 2009.

المصرية  الخارجية  التجارة  (دكتور):  سليمان  احمد  سرحان 
االفريقية »رؤية تحليلية«، الطبعة: الثانية، يوليو 2018.

وكفاءة  لتطور  االقتصادى  التحليل  سرحان احمد سليمان )دكتور(: 
الزراعية  العلوم  مجلة  وافريقيا،  مصر  بين  التجارية  الشراكة 
المستدامة، جامعة كفر الشيخ، العدد )2( -المجلد )45(، 2019.



مجلة العلوم الزراعية املستدامة م46 ، ع2 )2020(

محمود محمد فواز،  وآخرون 88

سهام داود زكى داود: تنافسية اهم الصادرات الزراعية المصرية 
في األسواق األوروبية، مجلة العلوم االقتصادية واالجتماعية، 

جامعة المنصورة، مجلد )1(، العدد )7(، يوليو 2010.

سرحان  فواز،  محمود  موسى،  زكى  مراد  الدناصورى،  فوزي 
الزروع  الهم  التنافسية  القدرة  )دكاترة(:  سليمان  احمد 
المصرية  المجلة  الكوميسا،  لتكتل  المصرية  التصديرية 
لالقتصاد الزراعي، المجلد )15(، العدد )1(، مارس 2005.

تواجه  التي  التجارية  المعوقات  اللقة:  إسماعيل  رمضان  محمد 
قسم  دكتوراه،  رسالة  المصرية،  الزراعية  الصادرات 
االقتصاد الزراعي، كلية الزراعة، جامعة الزقازيق، 2009.

)دكتور(،  العدوى  شوقى  رشدى  )دكتور(،  فواز  محمد  محمود 
اقتصادية  دراسة  احمد:  سهر  )دكتور(،  رجب  محمد  هدى 
الطماطم  محصولى  على  المناخية  التغيرات  الثر  تحليلية 
والفول البلدى بمصر (دراسة حالة محافظة البحيرة(، مجلة 
العلوم الزراعية المستدامة، العدد (3(، المجلد (45(، 2019.

(دكتور):  سليمان  احمد  سرحان  (دكتور(،  فواز  محمد  محمود 
»رؤية  العربية  والزراعية  الكلية  البينية  الخارجية  التجارة 
كلية  الزراعي،  االقتصاد  قسم  األولى،  الطبعة  تحليلية«، 

الزراعة، جامعة كفر الشيخ، مارس 2016.

)دكتور(:  سليمان  احمد  سرحان  )دكتور(،  فواز  محمد  محمود 
في  المصرية  للبطاطس  التصديرية  والكفاءة  التنافسية  القدرة 
مجلة  الروسي،  السوق  على  التركيز  مع  العالمية  األسواق 
االقتصاد الزراعي والعلوم االجتماعية، كلية الزراعة، جامعة 

المنصورة، العدد )2( -المجلد )7(، فبراير 2016.

محمود محمد فواز )دكتور(، هدى محمد رجب )دكتور(، رشدى 
عتمان:  عباس  احمد  عباس  هدير  )دكتور(،  العدوى  شوقى 
تحليل اقتصادى مقارن الهم المؤشرات االقتصادية للزراعة 
العلوم  مجلة  البطاطس،  لمحصول  التعاقدية  وغير  التعاقدية 
المجلد   ،)3( العدد  الشيخ،  كفر  جامعة  المستدامة،  الزراعية 

.2019 ،)45)

وزارة الزراعة واستصالح األراضي، اإلدارة المركزية لالقتصاد 
منشورة،  غير  بيانات  اإلحصاء،  قسم  سجالت  الزراعي، 

سنوات متفرقة.

وزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع الشئون االقتصادية، 
االقتصاد  نشرة  الزراعي،  لالقتصاد  المركزية  اإلدارة 

الزراعي، اعداد متفرقة.

www.trademap.org قاعدة بيانات

16- Bacchetta, Phillippe, and Eric Van Wincoop (2003) 
Exchange – Rate Stability Increase Trade and 
Welfare?, American Economic Review 90 (5), 1093 
-1109, Sercu, Piet and Raman Uppal, Exchange 
Rate Volatility and International Trade, A General 
Equilibrium Analysis, European Economic Review 47.

17- El-Ashry, M. K., (2001) A market share model 
in west Europe, Egyptian Journal of Agricultural 
Economics, Vol. (11), No. (2). 

18- Porter, M. E., (1990) Competitive Advantage of 
Nations, MacMillan press LDS.



مجلة العلوم الزراعية املستدامة م46 ، ع2  )2020(

89القدرة التنافسية التصديرية المصرية للبرتقال والعنب في األسواق العالمية 

Egyptian Export Competitiveness of Oranges and Grapes in The 
Global Markets
Mahmoud M. Fawaz, Sarhan A. Soliman and El Said. A Al-Adawi
Agricultural Economics Dept. Fac. of Agric., Kafr El-Sheikh Uni.  
Economics Research Inst. Agric. Research Center

The world’s most important orange exporters, with a combined rate of change, 
contributes 55.7% of the world’s total orange imports. Spain ranked first in 

orange exports, where its average market share during the study period was about 
25.03% of, while Turkey came in second place by 20.53%, Egypt took third place by 
6.98%.The penetration coefficient Egyptian exports of oranges in the markets Global 
about 0.75%, growing at a statistically moral annual growth rate of about %10.4. 
Egypt has a comparative price advantage in the markets international, where that the 
average export price of Egypt fell below the same for the most important exporting 
countries competing in the world except the state of Lebanon, and the results of the 
efficiency of the performance of the egyptian orange sands indicate a decrease in the 
number of export enterprises exporting Egyptian oranges abroad, but it turns out that 
the efficiency of the performance of operations Export of Egyptian orange crop in 
the markets of the world is increasing annually at a statistically moral growth rate of 
about %9.17. It turns out that Italy ranked first for grape exports in the market.Global, 
where its market share during the study period amounted to about 14.20% of the total 
world imports, while Egypt ranked sixth, about 0.96% of the total world imports, and 
the results indicate an increased penetration Egyptian grapes in the markets Global 
growth rate of %18It turns out that Egypt has a price advantage in exporting grapes in 
the markets international. 

Keywords: Competitiveness, Advantages, Agricultural Exports, Relative price,         
Oranges, Grapes, Global market.  


