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تعد تنمية الصادرات المصرية من أهم التحديات التي تواجه االقتصاد المصري خاصة في ظل الظروف الدولية 
الراهنة والمستقبلية، وقد قامت مصر بوضع استراتيجيات تحدد وسائل زيادة القدرة التنافسية الهم المحاصيل 
التصديرية في األسواق العالمية، منها استراتيجية تنمية الصادرات ألفريقيا في عام 2003، ويعتبر محصول 
البرتقال من أهم حاصالت الموالح في مصر فقد بلغت قيمة المحصول في عام 2016 نحو 3.98 مليار جنيه، 
تمثل حوالي 65.35¬% من جملة قيمة الموالح، كما بلغت مساحته المزروعة حوالي 378.1 ألف فدان، تمثل 
السوق األفريقي من  الفاكهة، ويعد  الموالح وتمثل نحو 22,58% من جملة مساحة  نحو 70.83% من مساحة 
اهم  من  المصرية  الزراعية  الصادرات  زيادة  من خاللها  يمكن  والتي  المصرية،  للصادرات  الواعدة  األسواق 
المحاصيل التي تتمتع بقدرة تنافسية، ويعتبر البرتقال المصري من اهم هذه المحاصيل التي تتميز بمزايا نسبية 
وتنافسية بين نظرائه في اهم الدول المنافسة في تصديره، وتكمن مشكلة البحث في انخفاض نصيب الصادرات 
دراسة  استجوب  مما  نموها،  معدل  وانخفاض  استقرارها  مع عدم  األفريقي  السوق  الى  البرتقال  من  المصرية 
البحث في تحقيق أهدافه على  السوق األفريقي، واعتمد  للبرتقال المصري في  التنافسية  للقدرة  الراهن  الوضع 
كل من التحليل الوصفي والكمي، باإلضافة الى بعض المؤشرات االقتصادية لتقدير القدرة التنافسية التصديرية 
اإلنتاج  كمية  تزايد  يلى:  فيما  البحثية  النتائج  ابرز  وكانت  األفريقي.  السوق  في  البرتقال  لمحصول  المصرية 
المصري من البرتقال سنوياً بنحو 5.1%، كما تزايدت صادراته للعالم بنحو 10.87%، في حين حققت صادراته 
ألفريقيا معدل نمو سنوي بلغ نحو 51.25%، وتزايد سعر تصديره ألفريقيا سنوياً بنحو 9.35%، وقد بلغ النصيب 
معدالت  وهى   %0.14 نحو  اختراقه   ومعامل   ،%5.96 نحو  األفريقي  السوق  في  المصري  للبرتقال  السوقي 
منخفضة ال تتناسب مع امتالك البرتقال المصري لميزات تنافسية ونسبية، وقد تبين تناقص األهمية للصادرات 
اداء  كفاءة  وبتقدير   ،%0.038 بنحو  سنوياً  للعالم  صادراته  إلجمالي  بالنسبة  ألفريقيا  البرتقال  من  المصرية 
العمليات التصديرية للبرتقال المصري في السوق األفريقي تبين انها بلغت نحو 0.81%، مما يشير الى انخفاض 
عدد المؤسسات التصديرية للبرتقال المصري الى افريقيا، كما اتضح أن البرتقال المصري لم يتمتع بميزة سعرية 
في السوق األفريقي مقارنة بأسعار تصدير دولتى لبنان وسوريا، حيث بلغ سعر تصدير البرتقال المصري نحو 
2.71، 1.33 بالنسبة لسعر تصدير البرتقال اللبناني والسوري، بينما حقق ميزة سعرية بالنسبة لسعر تصدير 
البرتقال دول اليونان، المغرب، تركيا، تونس، واسبانيا، حيث بلغ سعر تصديره بالنسبة لسعر تصدير البرتقال 
اليوناني والمغربي والتركي والتونسي واإلسباني إلى السوق األفريقي نحو 0.76، 0.71، 0.79، 0.68، 0.50 
لكل منها على الترتيب. ويوصى البحث بإعادة النظر في سعر تصدير البرتقال الى السوق األفريقي، ليتالءم مع 
أسعار الدول المنافسة لمصر في تصدير البرتقال الى هذا السوق، والعمل على زيادة عدد المؤسسات التصديرية، 

إضافة الى الدراسة المستمرة للصعوبات والعقبات امام زيادة حصة مصر من المحصول في السوق األفريقي.

الكلمات المفتاحية: التنافسية، المزايا النسبية، الصادرات الزراعية، السعر النسبى، البرتقال المصرى، افريقيا.

المقدمة                                                                               

تواجه  التي  التحديات  أهم  من  المصرية  الصادرات  تنمية  تعد 
الراهنة  الدولية  الظروف  ظل  في  خاصة  المصري  االقتصاد 
والمستقبلية، وقد قامت مصر بوضع استراتيجيات تضع العديد من  
الوسائل واالليات لزيادة القدرة التنافسية الهم المحاصيل التصديرية 
في األسواق العالمية، ومنها استراتيجية تنمية الصادرات ألفريقيا 
في عام 2003، والتي ركزت على وضع األساليب التقنية لتطوير 
البيئة  على  الحفاظ  تتضمن  التي  الشاملة  الجودة  وأنظمة  اإلنتاج 
الذي  األمر  العالمية،  القياسية  والمواصفات  اإلنتاج  عملية  في 
العالمي واالعتماد  التجاري  التبادل  يترتب عليه تغير في شروط 
النسبية  الميزة  معايير  في  وتفوقها  والكفاءة  الجودة  معايير  على 
إلى االختالف في  الدولية والتي ترجع  التجارة  المقرة التجاهات 
سوق السلعة نتيجة االختالف في تكاليف اإلنتاج من دولة ألخرى، 

لذلك زادت الحاجة إلى االعتماد على الخبرة التنافسية التي تتسم 
بالشمول والديناميكية والتي تتضمن في معناها إنتاج سلعة بتكلفة 
واالهتمام  اإلنتاج  تطوير  من خالل  عالية  جودة  وذات  منخفضة 
بكفاءة أداء العمليات التسويقية للحد من التشوهات السعرية والوفاء 
اقتصادية  سياسة  إتباع  الضروري  من  لذا  التصدير،  بمتطلبات 
التنافسية وفتح  القدرة  لرفع  اإلنتاج كما ونوعا  لتحسين  وزراعية 

أسواق عالمية جديدة )فواز وسليمان، 2016).

والزراعية  عامة،  بصفة  المصرية  الصادرات  وتلعب 
تعد  االقتصادية حيث  التنمية  في  مؤثرا  دورا  منها بصفة خاصة 
الصادرات الزراعية من أهم الصادرات الحالية والواعدة بزيادة 
لتمويل مشروعات  الالزمة  األجنبية  العمالت  من  الدولة  حصيلة 
تحظى  الصادرات  تلك  فإن  لذا  واالجتماعية،  االقتصادية  التنمية 
من  أصبحت  أنها  حتى  القرار،  متخذى  قبل  من  متزايد  باهتمام 
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األونة األخيرة، ويرتبط  االقتصادية في  أولويات سياسات مصر 
باألهداف  وثيقا  ارتباطا  المصرية  الزراعية  الصادرات  تنمية 
والمتغيرات العالمية، ولذلك فهناك اهتمام متزايد في توفير مناخ 
تصديري أفضل يساهم في زيادة القدرة لتلك الصادرات على النفاذ 
لألسواق الخارجية، وذلك من خالل زيادة قدرتها التنافسية، حتى 
والميزان  التجاري  المصري  الميزان  في  العجز  تخفيض  يمكن 
دوالر  مليار   3.86  ،33.8 نحو  بلغ  والذي  المصري  الزراعي 

لكل منها على الترتيب في عام 2016.

ويعتبر محصول البرتقال من أهم حاصالت الموالح في مصر 
اقتصاديا وزراعيا وغذائيا، فمن الناحية االقتصادية فقد بلغت قيمة 
مليار   3.98 نحو   2016 عام  في  مصر  في  البرتقال  محصول 
جنيه، تمثل حوالي 65.35 % من جملة قيمة الموالح، والتي بلغت 
نحو 6.09 مليار جنية في نفس العام. أما من الناحية الزراعية فقد 
تمثل  فدان  ألف  المصري حوالي 378.1  البرتقال  بلغت مساحة 
نحو 70.83% من مساحة الموالح والتي بلغت نحو 533,8 ألف 
فدان، وتمثل نحو 22,58% من جملة مساحة الفاكهة، والتي بلغت 
نحو 1674,3 ألف فدان في نفس العام )احصائيات منظمة األغذية 

والزراعة “الفاو”، 2017).

المشكلة البحثية                                                                     

للصادرات  الواعدة  األسواق  من  االفريقى  السوق  يعد 
الزراعية  الصادرات  زيادة  خاللها  من  يمكن  والتي  المصرية، 
ويعتبر  تنافسية،  بقدرة  تتمتع  التي  المحاصيل  اهم  من  المصرية 
بمزايا  تتميز  التي  المحاصيل  هذه  اهم  من  المصرى  البرتقال 
نسبية وتنافسية بين نظرائه في اهم الدول المنافسة في تصديره، 
وذلك من اجل تقليل العجز فى الميزان التجارى المصرى والذى 
الصادرات،  عن  الواردات  لزيادة  نتيجة  كبير  عجز  من  يعان 
الكلية،  الواردات  هيكل  مكونات  اهم  الزراعية  الواردات  وتعتبر 
الصادرات  تتمكن  ولم   ،2016 عام  في   %7.8 نحو  بلغت  حيث 
الزراعية من تغطيتها فى السنوات االخيرة، حيث بلغ معدل تغطية 
الصادرات الزراعية للواردات الزراعية نحو 15.75% في نفس 
العام، ولما كانت القدرة على المنافسة تمثل اهم العناصر الالزمة 
التنافسية  القدرات  دراسة  يتطلب  االمر  فان  الصادرات  لتشجيع 
لزيادة  االفريقية،  األسواق  في  البرتقال  من  المصرية  للصادرات 
تلك  تفقد  األحيان  من  كثير  في  انه  اال  وتنميتها،  الصادرات  هذه 
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 
الى فقدان البرتقال العديد من اسواقه في الدول االفريقية، وتكمن 
البرتقال  من  المصرية  الصادرات  انخفاض  في  الدراسة  مشكلة 
مما  نموها،  وانخفاض  استقرارها  عدم  مع  االفريقى  السوق  في 
الصادرات  هذه  تنمية  وإمكانيات  اّليات  فى  البحث  يستوجب 
االفريقية، وذلك من خالل دراسة  البرتقال  أسواق  والحفاظ على 
السوق  في  المصرى  للبرتقال  التنافسية  للقدرة  الراهن  الوضع 
والبحث  السابقة،  الفترة  ونموها خالل  تطورها  ومدى  االفريقى، 
في تنمية واستقرار هذه القدرات للمحافظة على اسواقه االفريقية 

من ناحية، وفتح أسواق جديدة داخل القارة.

األهداف البحثية                                                                   

المركز  إلى دراسة وتحليل  البحث بصفة أساسية  يهدف هذا 
االفريقى  السوق  الى  البرتقال  من  المصرية  للصادرات  التنافسي 
خالل الفترة )2001 – 2016( للوقوف على نقاط القوة والحفاظ 
عليها وتنميتها، ونقاط الضعف وأوجه القصور ووضع األساليب 
وزيادة  الستقرار  التنافسية  القدرة  برفع  عليها،  للتغلب  الكفيلة 

وذلك  االفريقى،  السوق  في  المحصول  من  المصرية  الصادرات 
هذا  في  للبرتقال  التصديرية  التنافسية  القدرة  مؤشرات  بتقدير 
السوق، ووصوالً لهذا الهدف فقد استهدف البحث دراسة األهداف 

اآلتية: 

االقتصادية - 1 للمؤشرات  الراهن  الوضع  على  التعرف 
ونمو  تطور  تضمنت  والتي  المصرى،  للبرتقال  واإلنتاجية 
وصادرات  المحصول،  من  المصرى  اإلنتاج  كمية  من  كل 
مصر منه للعالم، وكذلك الصادرات المصرية من المحصول 

الفريقيا.

المصرى - 2 التصديرى  للسعر  الراهن  الوضع  على  التعرف 
التصديرية  األسعار  واهم  االفريقى،  السوق  في  للبرتقال 
السوق  هذا  الى  للمحصول  المصدرة  الدول  الهم  المنافسة 
في  المصرى  للبرتقال  السعرية  النسبية  الميزة  للوقوف على 

السوق االفريقى.

البرتقال - 3 من  لصادرات مصر  النسبية  األهمية  التعرف على 
الفريقيا من كل من اجمالى اإلنتاج المصرى من المحصول، 

ومن اجمالى صادرات مصر منه للعالم.

تقدير مؤشرات القدرة التنافسية التصديرية المصرية للبرتقال - 4
النصيب  المؤشرات:  تقدير  خالل  من  االفريقى،  السوق  في 
السوقى، معامل االختراق، التنافسية السعرية، الميزة النسبية 

الظاهرة، وكفاءة اداء العمليات التصديرية.

تنمية - 5 يمكن  خاللها  من  التى  التوصيات  اهم  الى  التوصل 
االفريقى،  السوق  للبرتقال في  المصرية  الصادرات  وتنشيط 
دراسة  من  اليها  التوصل  تم  التى  البحثية  النتائج  خالل  من 
السوق  للمحافظة على هذا  التنافسية، وذلك  القدرة  مؤشرات 
القارة  دول  داخل  المحصول  صادرات  وزيادة  ناحية،  من 

االفريقية من ناحية اخرى.

األسلوب البحثي                                                                   

 اعتمد البحث في تحقيق أهدافه على كل من التحليل الوصفي 
والكمي، باإلضافة الى بعض المؤشرات االقتصادية لتقدير القدرة 
السوق  فى  البرتقال  لمحصول  المصرية  التصديرية  التنافسية 
االفريقى، وعلى وجه التحديد تم استخدام األساليب البحثية االتية: 

1- معادالت االتجاه الزمنى العام:
المؤشرات االقتصادية  التعرف على تطور ونمو   وذلك في 
واإلنتاجية للبرتقال المصرى، والتي تضمنت كل من كمية اإلنتاج 
كمية  العالمى،  السوق  الى  المصرية  الصادرات  كمية  المصرى، 
وقيمة وسعر التصدير للصادرات المصرية الى السوق االفريقى، 
إضافة الى األهمية النسبية للصادرات المصرية من المحصول الى 
السوق االفريقى بالنسبة لإلنتاج المصرى منه، عالوة على األهمية 
االفريقى  السوق  الى  البرتقال  من  المصرية  للصادرات  النسبية 
بالنسبة الجمالى الصادرات المصرية من المحصول الى السوق 

العالمى خالل فترة 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 
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النصيب السوقي وفقاً للمعادلة التالية:

النصيب 
السوقي =

كمية صادرات الدولة لسوق معين من سلعة معينة
100x  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إجمالي كمية واردات هذه السوق من تلك السلعة

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:
معامل 
اختراق 
السوق =

      حجم واردات دولة ما من سلعة من سوق معين
 100 x ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

ج- التنافسية السعرية:
يعتبر السعر التصديرى مؤشراً هاماً في إمكانية جذب أسواق 
النوعي  التقارب  في ظل  للسلعة،  االستيرادية  األسواق  جديدة من 
للسلعة المصدرة لنظيرتها بالدول األخرى المصدرة، 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 دل ذلك على أن 
الدولة لها ميزة تنافسية سعرية في تصدير تلك السلعة، بالنسبة للدول 
المنافسة لنفس السلعة. ويتم حساب التنافسية السعرية وفقاً للمعادلة 

التالية:

التنافسية السعرية =
متوسط سعر التصدير لدولة ما لسلعة في سنة معينة

 100 x ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
متوسط سعر التصدير للدولة المنافسة لنفس السلعة في نفس السنة

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 نسبة 
الزراعية  الصادرات  من  السلعة  لتلك  العالمية  الصادرات  نصيب 
العالمية. ويبين حساب المعامل الى وجود ميزة نسبية، إذا كانت قيمة 
المعامل أكبر من الواحد الصحيح، اما إذا كانت قيمته اقل من الواحد 
فان ذلك يعنى عدم وجود ميزة نسبية لتلك السلعة. ويتم حساب الرقم 

القياسي للميزة النسبية الظاهرة وفقاً للمعادلة التالية:

الرقم القياسي للميزة 
النسبية الظاهرة =

    قيمة الصادرات الكلية للدولة / قيمة الصادرات الكلية العالم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   قيمة صادرات السلعة للدولة / قيمة صادرات السلعة في العالم

ه- كفاءة أداء العمليات التصديرية:
أداء  كفاءة  مدى  على  للتعرف  كاف  معيار  وجود  لعدم  نظراً 
على  الدراسات  معظم  اتفقت  فقد  ما  لسلعة  التصديرية  العمليات 

استخدام المعيار التالي:

كفاءة أداء العمليات 
التصديرية =

     قيمة التجارة الخارجية لدولة ما
 100  x     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

      الدخل القومي لنفس الدولة

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

عدم توفر تلك البيانات والمتعلقة منها بالدول المنافسة بصفة خاصة. 

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

البحوث والدراسات المنشورة المتعلقة بموضوع البحث. 

النتائج البحثية ومناقشتها                                                   

من  المصرية  للصادرات  واإلنتاجية  االقتصادية  المؤشرات  أوال: 
البرتقال الى السوق االفريقى

االقتصادية  المؤشرات  وتحليل  دراسة  الجزء  هذا  يتناول 
واإلنتاجية للصادرات المصرية من البرتقال الى السوق االفريقى 
الفترة )2001 –2016(، كما في جدولى رقمى )1 ،2(،  خالل 
وذلك من خالل عدة مؤشرات متعلقة بالبرتقال تتضمن كمية اإلنتاج 
كمية  العالمى،  السوق  الى  المصرية  الصادرات  كمية  المصرى، 
وقيمة وسعر التصدير للصادرات المصرية الى السوق االفريقى، 
إضافة الى األهمية النسبية للصادرات المصرية من المحصول الى 
السوق االفريقى بالنسبة لإلنتاج المصرى منه، عالوة على األهمية 
االفريقى  السوق  الى  البرتقال  من  المصرية  للصادرات  النسبية 
السوق  الى  المحصول  من  المصرية  الصادرات  بالنسبة الجمالى 

العالمى،، وذلك فيما يلي:

(1( كمية اإلنتاج الكلى المصرى من البرتقال
بدراسة تطور كمية اإلنتاج الكلى المصرى من البرتقال خالل 
فترة الدراسة، تبين أنها تراوحت بين حد أدنى بلغ نحو 1696.29 
ألف طن فى عام 2001، وحد أقصى بلغ نحو 3351.31 ألف طن 

في عام 2015، وبمتوسط سنوي بلغ نحو 2284.18 ألف طن. 

وبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام لتطور كمية اإلنتاج الكلى 
أنها تتزايد سنويا  تبين  الدراسة  البرتقال خالل فترة  المصرى من 
بمقدار سنوي معنوى احصائياً بلغ نحو 96.94 ألف طن، أى انها 
تزيد بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 5.1% من المتوسط، وتبين أن نحو 
94.9% من العوامل المؤثرة في كمية اإلنتاج الكلى المصرى من 

البرتقال يعكس أثارها عامل الزمن. 

السوق  إلى  البرتقال  من  المصرية  الصادرات  كمية  تطور   )2)
العالمى

إلى  البرتقال  من  المصرية  الصادرات  كمية  تطور  بدراسة 
السوق العالمى خالل فترة الدراسة، تبين أنها تراوحت بين حد أدنى 
بلغ نحو 126.73 ألف طن فى عام 2002، وحد أقصى بلغ نحو 
نحو  بلغ  وبمتوسط سنوي  في عام 2014،  ألف طن   1128.83
عام  في  ألف طن  نحو 748.71  بلغت  وقد  ألف طن،   549.34
2016، بارتفاع قدره نحو 12.85% عن نظيرتها في عام 2015. 

لكمية صادرات  لتطور  العام  الزمني  االتجاه  معادلة  وبتقدير 
أنها  تبين  الدراسة  فترة  العالمى خالل  للسوق  البرتقال  من  مصر 
 59.709 نحو  بلغ  احصائياً  معنوى  سنوي  بمقدار  سنويا  تتزايد 
ألف طن، أى انها تزيد بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 10.87% من 
الكمية  المتوسط، وتبين أن نحو 67.5% من العوامل المؤثرة في 
المصدرة من البرتقال المصري إلى السوق العالمى يعكس أثارها 

عامل الزمن. 

وتشير النتائج السابقة الى ان معدل نمو الصادرات المصرية من 
البرتقال تفوق معدل نمو انتاجه، مما يدل على قدرته الفائقة التنافسية 
في اختراق السوق العالمى، ومن ثم يتوجب زيادة اإلنتاج لمعدالت 
أكبر للوفاء بمتطلبات التصدير في المستقبل، وذلك للمحافظة على 

اسواقه الحالية وتنميتها، وفتح أسواق جديدة.
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جدول 1. تطور المؤشرات االقتصادية واإلنتاجية للبرتقال المصرى خالل الفترة )2016-2001(

الكمية )ألف طن(، القيمة )المليون دوالر(، سعر التصدير )دوالر للطن(

الدول
السنوات

إجمالي صادرات مصر إلى السوق األفريقي
 اإلنتاج الكلي

المصري

 الصادرات المصرية
 الى السوق األفريقي

بالنسبة لإلنتاج%

 الصادرات
 المصرية الى

العالم

الصادرات المصرية 
الى السوق األفريقي
بالنسبة الجمالى 
الصادرات للعالم%

سعر التصديرقيمةكمية

20010.9320.26281.111696.290.055257.860.36
20020.9880.25258.881808.580.055126.730.78
20031.470.48327.891767.710.083166.770.88
20041.80.39214.441850.020.097257.260.70
20054.431.58356.661940.420.228214.162.07
20069.892.74277.052120.050.466282.73.50
20079.732.71278.522054.630.474271.553.58
20080.5680.15272.892138.420.027454.40.13
200927.9816.16577.552372.261.179821.813.40
20102.060.77373.32401.010.086636.270.32
201133.517.64526.572577.721.3001042.293.21
20120.3270.11345.562786.40.012607.740.05
20136.194.19676.92855.020.2171108.890.56
20141.40.58417.863135.930.0451128.830.12
20151.030.44428.153351.310.031663.470.16
20160.7860.27349.872939.080.027748.710.10
6.443.05372.72362.180.109549.340.57المتوسط

المصدر: جمعت وحسبت من:
.FAOSTAT 1- شبكة االنترنت، قاعدة بيانات

2- بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، قاعدة بيانات التجارة الخارجية، أعداد متفرقة.

جدول 2. معادالت االتجاه الزمنى العام لتطور المؤشرات االقتصادية واإلنتاجية للبرتقال المصرى خالل الفترة )2016-2001(

البيـان
رقم

 المعادلة
هـ  

مقدار التغيرالنموذجالمتغير التابع ص^
معدل التغير 
السنوي % 

فر2

(1)
كمية الصادرات المصرية من البرتقال

 الى العالم من البرتقال بااللف طن
هـ  =  41.812 +  59.709 سهـ

ص^
* ( 5.397 )        (0.391)             

59.7095.870.675*29.13

(2)
كمية الصادرات المصرية من البرتقال
 الى افريقيا من البرتقال بااللف طن

هـ  =  -8.563 +  3.495 سهـ
ص^

* ( 6.95 )       ** (2.7-)             
3.49551.250.868*46.165

(3)
قيمة الصادرات المصرية من البرتقال

 الى السوق افريقيا باأللف دوالر
هـ  =  --2.296 +  1.137 سهـ

ص^
*( 2.89)    (0.734-)     

1.13734.970.459**6.753

(4)
سعر التصدير المصري للبرتقال

 الفريقيا بالدوالر 
هـ  =  254.512  +  13.512 سهـ

 ص^
* ( 2.134 )     * (4.191)               

13.5129.350.245*6.552

(5)
كمية اإلنتاج المصرى من الرتقال

 بااللف طن 
هـ  =  1504.64  +  96.94 سهـ

 ص^
* ( 14.329 )  * (28.062)              

96.945.10.949*205.31

(6)
الصادرات المصرية من البرتقال

 الى افريقيابالنسبة لصادرالته للعالم
هـ  =  0.77  -  0.038 سهـ

    ص^
** ( 2.853- )  *(5.396)                

0.038  --0.412**8.722

(7)
الصادرات المصرية من البرتقال

 الى افريقيا بالنسبة لإلنتاج
هـ  =  -0.11  +  0.079 سهـ

    ص^
* ( 4.97 )  (1.576-)                

0.08-0.832*24.7

هـ: القيمة المقدرة للمتغير التابع المشار إليه في السنة ه.     س هـ: عنصر الزمن بالسنوات، هـ = 1، 2، 3، ..................،16.
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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(3(  تطور كمية الصادرات المصرية من البرتقال إلى السوق األفريقي
إلى  البرتقال  من  المصرية  الصادرات  كمية  تطور  بدراسة 
السوق األفريقي خالل فترة الدراسة، تبين أنها تراوحت بين حد 
أدنى بلغ نحو 0.327 ألف طن فى عام 2012، وحد أقصى بلغ 
نحو 33.50 ألف طن في عام 2011، وبمتوسط سنوي بلغ نحو 
6.13 ألف طن، وقد بلغت نحو 0.787 ألف طن عام 2016، 

بانخفاض قدره 9.51% عن مثيلتها فى عام 2015. 

وبتقدير معادلة االتجاه  الزمني العام  لتطور لكمية صادرات 
مصر من البرتقال للسوق األفريقي خالل فترة الدراسة تبين أنها تتزايد 
سنويا بمقدار سنوي معنوى احصائياً بلغ نحو 3.495 ألف طن، أى 
انها تزيد بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 51.25% من المتوسط، وتبين 
أن نحو 86.8% من العوامل المؤثرة في الكمية المصدرة من البرتقال 

المصري إلى السوق األفريقي يعكس أثارها عامل الزمن. 

(4(  تطور قيمة الصادرات المصرية من البرتقال إلى السوق األفريقي
إلى  البرتقال  من  المصرية  الصادرات  قيمة  وتحليل  بدراسة 
السوق األفريقي خالل فترة الدراسة، تبين انها تراوحت بين حد أدني 
بلغ نحو 0.155 مليون دوالر في عام 2008، وحد أقصى بلغ نحو 
17.64 مليون دوالر في عام 2011، وبمتوسط سنوي بلغ نحو 
3.05 مليون دوالر، وقد بلغت نحو 0.275 مليون دوالر في عام 
2016، بانخفاض قدره نحو 0.166 مليون دوالر عن عام 2015. 

قيمة صادرات  لتطور  العام  الزمني  االتجاه   معادلة  وبتقدير 
فقد  الدراسة  فترة  خالل  األفريقي  السوق  إلى  البرتقال  من  مصر 
بلغ نحو 1.137  بمقدار سنوي معنوى احصائياً  تتزايد  أنها  تبين 
ألف طن، أي أنها تزيد بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 34.97% من 
قيمة  في  المؤثرة  العوامل  من   %45.8 نحو  أن  وتبين  المتوسط، 
الصادرات المصرية من البرتقال إلى السوق األفريقي يعكس أثارها 

عامل الزمن.

 (5( تطور سعر التصدير المصري للبرتقال في السوق األفريقي
تبين أن سعر التصدير المصري للبرتقال إلى السوق األفريقي 
خالل فترة الدراسة، قد تراوح بين حد أدنى بلغ نحو 214.44 دوالر 
للطن في عام 2004، وحد أقصى بلغ نحو 676 دوالر للطن في عام 

2013، وبمتوسط سنوي بلغ نحو 372.70 دوالر للطن. 

التصدير  سعر  لتطور  العام  الزمني  االتجاه  معادلة  وبتقدير 
المصري للبرتقال إلى السوق األفريقي خالل فترة الدراسة يتضح أنها 
تزايدت بمقدار سنوي معنوى احصائياً بلغ نحو 13.51 دوالر للطن، 
اى بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 9.35% من المتوسط السنوي، كما تشير 
قيمة معامل التحديد أن نحو 24.5% من التغيرات في تطور سعر 

التصدير المصري في السوق األفريقي يعكس أثارها عامل الزمن.

المصرى  التصدير  سعر  تزايد  الى  السابقة  النتائج  وتشير 
أسعار  دراسة  معه  يتوجب  مما  االفريقى،  السوق  الى  للبرتقال 
التصدير للبرتقال في الدول المصدرة المنافسة الى السوق االفريقى 
للوقوف على المزايا السعرية لكل منها، ومراعاة ان يتمتع البرتقال 
المصرى دائما بسعر تصديرى أفضل )اقل من نظرائه( للمحافظة 
على تواجده في هذا السوق، واستمار قدرته على تنمية الصادرات 
التصديرى يعتبر من اهم  السعر  البرتقال حيث ان  المصرية من 

العوامل التي تساعد في اختراق األسواق والمحافظة عليها.

(6( األهمية النسبية للصادرات المصرية من البرتقال الى السوق 
االفريقى بالنسبة لإلنتاج

بدراسة تطور األهمية النسبية للصادرات المصرية من البرتقال 
إلى السوق األفريقي بالنسبة لإلنتاج المحلي من المحصول خالل 
فترة الدراسة، تبين أنها تراوحت بين حد أدنى بلغ نحو 0.012% في 

عام 2012، وحد أقصى بلغ نحو 1.3% في عام 2011، وبمتوسط 
سنوي بلغ نحو 0.109%، كما بلغت هذه األهمية نحو 0.027% في 

عام 2016، بانخفاض قدره نحو 0.004% عن عام 2015.

النسبية  األهمية  لتطور  العام  الزمني  االتجاه  معادلة  وبتقدير 
بالنسبة  االفريقى  السوق  الى  البرتقال  من  المصرية  للصادرات 
أنها تتزايد سنويا بمقدار سنوي  الدراسة تبين  لإلنتاج خالل فترة 

معنوى احصائياً بلغ نحو %0.079. 

وتوضح النتائج السابقة تضاؤل نسبة الصادرات المصرية من 
البرتقال الى السوق االفريقى بالنسبة الى اجمالى اإلنتاج المصرى 
من المحصول، مما يتوجب البحث عن أسباب ذلك واهمها قياس 
القدرة التنافسية للمحصول بالسوق االفريقى، عالوة على مدى قدرة 

تغطية االنتناج المحلى لمتطلبات السوق االفريقى من المحصول.

(7( األهمية النسبية للصادرات المصرية من البرتقال الى السوق 
االفريقى بالنسبة لصادرات مصر من المحصول الى العالم

بدراسة األهمية النسبية للصادرات المصرية من البرتقال الى 
السوق االفريقى بالنسبة لصادرات مصر من المحصول الى العالم 
خالل فترة الدراسة، تبين أنها تراوحت بين حد أدنى بلغ نحو %0.05 
 ،2007 عام  في   %3.58 نحو  بلغ  أقصى  وحد   ،2012 عام  في 
وبمتوسط سنوي بلغ نحو 0.57%، كما بلغت هذه األهمية نحو %0.1 

في عام 2016، بانخفاض قدره نحو 0.06% عن عام 2015.

النسبية  األهمية  لتطور  العام  الزمني  االتجاه  معادلة  وبتقدير 
بالنسبة  االفريقى  السوق  الى  البرتقال  من  المصرية  للصادرات 
لصادرات مصر من المحصول الى العالم خالل فترة الدراسة تبين 
أنها تتناقص سنويا بمقدار سنوي معنوى احصائياً بلغ نحو %0.038. 

نمو  معدل  ارتفاع  من  الرغم  على  انه  سبق  مما  وتبين 
والذى  االفريقى،  السوق  الى  البرتقال  من  المصرية  الصادرات 
هذا  الى  المصرية  الصادرات  نسبة  ان  اال   ،%51.25 نحو  بلغ 
السوق من اجمالى الصادرات المصرية من المحصول الى العالم 
تضاءلت بنحو 0.038%، ومعنى هذا ان الزيادة المضطردة في 
غير  أخرى  أسواق  الى  تتجه  البرتقال  من  المصرية  الصادرات 
السوق االفريقى، وربما يرجع ذلك الى إمكانات وقدرات البرتقال 
المصرى في األسواق المختلفة، فقد تكون له مزايا نسبية وتنافسية 
القارة االفريقية، وسوف يتضح ذلك من دراسة مؤشرات  خارج 

القدرة التنافسية للبرتقال المصرى في السوق االفريقى.

النسبية  األهمية  تطور  يوضح  الذى   )1( شكل  من  ويتضح 
للصادرات المصرية من البرتقال الى السوق االفريقى من كل من 
المصرية  الصادرات  واجمالى  المحصول،  من  المصرى  اإلنتاج 
يتطوران  كليهما  ان  الدراسة  فترة  خالل  للعالم  المحصول  من 
معاً، وان هناك توافق بين االهميتين، مما يدل على انه كلما زاد 
المصرية من  الصادرات  المحصول زادت  المصرى من  اإلنتاج 
للعالم  المحصول  صادرات  تزايدت  وكلما  الفريقيا،  المحصول 
نتائج جيدة  المحصول الفريقيا، وهى  الصادرات من  زادت معه 
توضح انه بإمكان مصر تحسين صادراتها من المحصول للسوق 

االفريقى اذا توفرت الشروط والعوامل المؤدية لذلك.

كما اتضح من شكل )2( ان تطور كمية صادرات مصر من 
البرتقال الى السوق االفريقى اقل استقراراً وأكثر تذبذباً من تطور 
ان  معناه  وهذا  السوق،  هذا  الى  المصرى  البرتقال  تصدير  سعر 
التفاعل  من  البد  كثيرة  عوامل  يحكمه  التصدير  سعر  في  التحكم 
من  صادراتها  استمرار  من  مصر  تتمكن  حتى  معها  واالنسجام 
المحصول الفريقيا، كما انها تشير ايضاً الى ان االستقرار في كمية 
الصادرات من المحصول قد يؤثر عليه عوامل أخرى إضافة الى 
السعر التصديرى، مما يتوجب معه دراسة كافة العوامل والمتغيرات 

المؤثرة في كمية صادرات مصر من البرتقال للسوق االفريقى.
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ثانياً: مؤشرات القدرة التنافسية لصادرات البرتقال المصرى الى 
السوق االفريقى

يتناول هذا الجزء دراسة وتحليل القدرة التنافسية لصادرات 
 –  2001( الفترة  االفريقى خالل  السوق  الى  المصرى  البرتقال 
2016(، كما في الجداول من )3( حتى )6(، وذلك من خالل عدة 
مؤشرات لقياس القدرة التنافسية، والتى تتضمن كل من النصيب 
النسبية  الميزة  السعرية،  التنافسية  االختراق،  معامل  السوقى، 
مدى  على  للوقوف  التصديرية،  العمليات  اداء  وكفاءة  الظاهرة، 
البرتقال فى  الدول االخرى فى تصدير  قدرة مصر على منافسة 

السوق االفريقى، وكذا امكانية تنميتها، وذلك فيما يلي:

(1( الميزة النسبية الظاهرة للبرتقال المصرى فى السوق االفريقى
من  المصرية  للصادرات  الظاهرة  النسبية  الميزه  بدراسة 
البرتقال فى االسواق العالمية خالل فترة الدراسة، تبين أن البرتقال 
المصرى لم يحقق اى ميزة نسبية ظاهرة فى تصدير البرتقال الى 

السوق االفريقى، حيث بلغ متوسطها نحو 0.31، وتراوحت بين 
حد أدني بلغ نحو 0.01 فى عام 2012، وحد أقصى بلغ نحو 1.5 
فى عام 2011، كما انها انخفضت في عام 2016 بنحو 0.013 

عن نظيرتها فى عام 2015.

لكي  التنافسية  القدرة  مؤشرات  اهم  توفير  عدم  يوضح  مما 
يتمكن البرتقال المصرى من اختراق أسواق دول افريقيا، ومن ثم 
يجب البحث في اليات زيادة هذه القدرة التنافسية أوالً حتى تتمكن 

مصر من زيادة صادراتها الى السوق االفريقى من البرتقال.

(2( كفاءة اداء العمليات التصديرية للبرتقال المصرى فى السوق 
االفريقى

بتقدير كفاءة اداء العمليات التصديرية للبرتقال المصرى فى 
أداء  كفاءة  مؤشر  أن  تبين  الدراسة  فترة  خالل  االفريقى  السوق 
قد  األفريقي  السوق  في  المصري  للبرتقال  التصديرية  العمليات 

المصدر: بيانات جدول رقم )1).

المصدر: بيانات جدول رقم )1).

شكل 1. تطور األهمية النسبية للصادرات المصرية من البرتقال الى السوق االفريقى بالنسبة لإلنتاج وللصادرات الكلية من المحصول خالل الفترة )2001 -2016( 

شكل 2. تطور كمية وسعر صادرات مصر من البرتقال الى السوق االفريقى خالل الفترة )2001 -2016(
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تراوح بين حد أدنى بلغ نحو 0.00004% في عام 2012، وحد 
أقصى بلغ نحو 0.0086% في عام 2009، وبمتوسط سنوي بلغ 
عام 2016،  في  المؤشر  قيمة  تراجعت  كما  نحو %0.00163، 

عن نظيرتها فى عام 2015. 

المؤسسات  عدد  وتضاؤل  تدنى  الى  النتائج  هذه  وتشير 
السوق  إلى  البرتقال  بتصدير  اهتمت  التي  المصرية  التصديرية 
األفريقي، وربما يرجع ذلك إلى عدم قدرة البرتقال المصرى من 
تحقيق ميزة نسبية ظاهرة في هذا السوق. وقد يرجع ذلك لظروف 
خاصة باإلنتاج المحلي أو عدم القدرة على المنافسة مع دول أخرى 
من  المصرية  الصادرات  اتجاه  ربما  أو  األفريقي  السوق  تدخل 
المحصول إلى أسواق أخرى مثل السوق األوربي أو السوق العربي 
أو غيره. ومن ثم يجب البحث في أسباب تراجع كفاءة أداء العمليات 
سياسة  وانتهاج  بل  األفريقي،  السوق  في  للمحصول  التصديرية 

إنتاجية مخصصة للتصدير لهذا السوق بما يتفق مع متطلباته.

(3( معامل االختراق للصادرات المصرية من البرتقال فى السوق 
االفريقى

األفريقي  للسوق  المصري  البرتقال  اختراق  وتحليل  بدراسة 
الدراسة،  فترة  خالل  للبرتقال  االختراق  معامل  تقدير  خالل  من 
اتضح أن قيمة معامل اختراق البرتقال المصري للسوق األفريقي 
 ،2008 األعوام  في   %0.01 نحو  بلغ  أدني  حد  بين  تراوحت 
2015، 2016، وحد أقصى بلغ نحو 0.56% في عام 2011، 

وبمتوسط سنوي بلغ نحو %0.14. 

للمحصول  االختراق  معامل  قيم  استعراض  من  واتضح 
وعدم  بالتذبذب  اتسم  انه  االفريقى  للسوق  الدراسة  سنوات  خالل 
قد  المصري  البرتقال  ان  تبين  فقد  وصعوداً  هبوطاً  االستقرار، 
حقق قدرة أعلى في اختراق السوق األفريقي في كل من األعوام 
2006، 2007، 2009، 2011، 2012، حيث بلغ قيمة معامل 
اختراق السوق في هذه السنوات نحو %0.12، %0.20، %0.54، 

0.56%، 0.48% لكل منها على الترتيب، في حين عانى البرتقال 
المصري من انخفاض قيم معامل اختراق السوق األفريقي في بقية 

األعوام، خاصة في الفترة االخيرة )2016-2012).

وتوضح النتائج السابقة بوجه عام ان البرتقال المصرى يواجه 
صعوبات في اختراق السوق األفريقي إال في بعض السنوات وهذا 
سبل  ووضع  ذلك،  وراء  الحقيقة  األسباب  دراسة  معه  يستوجب 
وآليات لزيادة قدراته في هذه األسواق، وربما يرجع ذلك إلى االتجاه 

نحو أسواق أخرى أكثر جدوى مثل السوق األوروبي أو العربي.  

(4( النصيب السوقى للصادرات المصرية من البرتقال فى السوق 
االفريقى

السوق  في  المصري  للبرتقال  السوقي  النصيب  بدراسة 
األفريقي خالل فترة الدراسة، يتضح أنه تراوح بين حد أدنى بلغ 
نحو 0.15% في عام 2012، وحد أقصى بلغ نحو 28.97% في 

عام 2011، وبمتوسط سنوي بلغ نحو %5.96.

 وتذبذبت قيم النصيب السوقى للمحصول في السوق االفريقى 
الفترة، وتميزت كل من  بين االرتفاع واالنخفاض خالل سنوات 
النصيب  بلغ  حيث  بارتفاعه،   2012  ،2009  ،2006 األعوام 
االفريقى  السوق  الى  البرتقال  من  المصرية  للصادرات  السوقى 
نحو 11.50%، 24.12%، 28.97% لكل منها على الترتيب. وقد 
بلغت قيمة هذا المؤشر نحو 0.71% في عام 2016، بارتفاع قدره 

نحو 0.30% عن عام 2015. 

للبرتقال  السوقى  النصيب  انخفاض  الى  النتائج  هذه  وتشير 
تحقيقه  عدم  الى  يرجع  وهذا  االفريقى،  السوق  في  المصرى 
الظاهرة  النسبية  الميزة  مثل  األساسية  التنافسية  القدرة  لمؤشرات 
وتضاؤل عدد المؤسسات التصديرية وغيرها من العوامل الالزمة 

الختراق هذا السوق.

فى  البرتقال  من  المصرية  للصادرات  السعرية  التنافسية   )5)  

جدول 3. تطور الميزة النسبية الظاهرة وكفاءة أداء العمليات التصديرية للصادرات المصرية من البرتقال في السوق االفريقى خالل الفترة )2001 -2016(. 

قيمة الصادرات المصرية بالمليون دوالر     قيمة الصادرات العالمية بالمليار دوالر

البيان
السنوات

 قيمة صادرات
 البرتقال المصرى

إلى السوق األفريقي

 قيمة
 الصادرات
 الزراعية
المصرية

 قيمة
 صادرات
 البرتقال
العالمية

 قيمة الصادرات
الزراعية العالمية

 الميزة النسبية
الظاهرة

 الناتج المحلي
بالمليار دوالر

 كفاءة أداء
 العمليات

التصديرية
20010.2625.67.31.85414.360.1097.60.00027
20020.255750.42.06442.670.07487.80.00029
20030.482869.72.44525.210.1282.90.00058
20040.386124.62.80607.330.06778.80.00049
20051.581060.02.58653.30.3889.70.00176
20062.741247.42.73721.260.58107.50.00255
20072.711432.03.17872.860.53130.50.00208
20080.1551664.03.811063.730.026162.80.00010
200916.164494.04.11950.090.95188.90.00855
20100.7692451.04.511077.880.074218.90.00035
201117.642406.04.821025.631.5236.00.00747
20120.1132361.04.691149.620.01276.30.00004
20134.192432.24.861070.830.38286.00.00147
20140.5854641.04.461245.290.097301.50.00019
20150.4414306.04.461381.840.031330.800.00013
20160.27545.424.641374.480.018316.20.00009
3.052279.13.62911.020.31119.190.00163المتوسط

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

الخارجية، اعداد متفرقة.
.gro.pamedart.www شبكة االنترنت، قاعدة بيانات
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االسواق العالمية
من مصر  كل  في  البرتقال  تصدير  أسعار  دراسة  من  يتبين 
واهم الدول المصدرة للسوق االفريقى خالل فترة الدراسة، وقيم 
الميزة النسبية السعرية للبرتقال المصري بالنسبة السعار تصديره 
في اهم الدول المصدرة في السوق األفريقي أن البرتقال المصري 
لم يتمتع بميزة سعرية في السوق األفريقي مقارنة بأسعار تصدير 
البرتقال  تصدير  سعر  بلغ  حيث  وسوريا،  لبنان  دول  من  كل 
البرتقال  تصدير  لسعر  بالنسبة   1.33  ،2.71 نحو  المصرى 
على  منها  لكل  الدراسة  فترة  خالل  كمتوسط  والسورى  اللبناني 
الترتيب، بينما حقق البرتقال المصري ميزة سعرية بالنسبة لسعر 
تصدير البرتقال في دول كل من اليونان، المغرب، تركيا، تونس، 
لسعر  بالنسبة  المصرى  البرتقال  بلغ سعر تصدير  اسبانيا، حيث 
تصدير البرتقال اليوناني والمغربى والتركى والتونسى واالسبانى 
إلى السوق األفريقي نحو 0.76، 0.71، 0.79، 0.68، 0.50 

لكل منها على الترتيب. 

عدم  وراء  األسباب  يوضح  المؤشر  هذا  دراسة  خالل  ومن 
قدرة البرتقال المصري اختراق السوق األفريقي، حيث أن السعر 
البرتقال للسوق األفريقي أعلى من نظيره في  المصري لتصدير 
بعض أهم الدول المصدرة لنفس السوق، وبالتالي البد من البحث 
التصديري  السعر  انخفاض  بإمكانها  التي  والوسائل  اآلليات  عن 
المصري للبرتقال لكي يستطيع االستحواذ على حصة في السوق 
األفريقي كما أنه البد من إجراء دراسات تتعلق بمواصفات أنواع 
البرتقال المصدر من الدول المنافسة في السوق األفريقي، خاصة 
البرتقال اللبناني والسوري، حيث يستحوذا على أسعار تصديرية 
مميزة وقادرة على االستمرار في اتساع سوقها في القارة األفريقي.

ومن خالل دراسة مقارنة السعر التصديري للبرتقال المصري 
بأسعار تصديره في أهم الدول المنافسة إلى السوق األفريقي خالل 
فترة الدراسة، يتنبين أن سعر تصدير البرتقال المصري يزيد عن 
النسبة  تراوحت  وقد  الدراسة،  سنوات  معظم  في  اللبناني  نظيره 
بين حد أدني بلغ نحو 0.99 في عام 2015، وحد أقصى بلغ نحو 

4.30 في عام 2013، وبمتوسط سنوي بلغ نحو 2.71، ويتضح 
من ذلك أن مصر ال تتمتع بميزة نسبية سعرية في تصدير البرتقال 

إلى السوق االفريقى مقارنة بالبرتقال اللبناني. 

كذلك اتضح أن سعر التصدير المصري للبرتقال إلى السوق 
األفريقي يزيد عن نظيره السوري في معظم سنوات الدراسة، وقد 
بلغ نحو 0.52 عام 2001، وحد  أدنى  بين حد  النسبة  تراوحت 
أقصى بلغ نحو 6.64 في عام 2002، وبمتوسط سنوي بلغ نحو 
بميزة  يتمتع  السوري  البرتقال  أن  إلى  النتائج  هذه  وتشير   1.33

نسبية سعرية مقابل البرتقال المصري في السوق األفريقي.

السوق  إلى  للبرتقال  المصري  التصدير  سعر  أن  تبين  كما 
الدراسة،  سنوات  معظم  في  اليوناني  نظيره  عن  يقل  األفريقي 
اليوناني  ونظيره  المصري  التصدير  سعر  بين  النسبة  وتراوحت 
خالل فترة الدراسة بين حد أدنى بلغ نحو 0.41 في عام 2008، 
سنوي  وبمتوسط   ،2013 عام  في   1.27 نحو  بلغ  أقصى  وحد 
المصري بسعر  البرتقال  تمتع  بلغ نحو 0.76، ويتضح من ذلك 
اليوناني  البرتقال  أمام  سعرية  نسبية  ميزة  وله  مميز  تصديري 
وبالتالي لديه القدرة على منافسته في السوق األفريقي واالستحواذ 

على بعض أسواقه إذا ما توفرت بقية الشروط الالزمة لذلك. 

السوق  في  للبرتقال  المصري  التصدير  سعر  وبمقارنة 
أنه بلغ نحو  الدراسة يتبين  األفريقي بنظيره المغربي خالل فترة 
بلغ  أدنى  حد  بين  وتراوح  الدراسة،  فترة  كمتوسط خالل   0.71
نحو 0.41 في عام 2008، وحد أقصى بلغ نحو 1.17 في عام 
المصري ميزة  للبرتقال  أن  النتائج  وبالتالي توضح هذه   ،2013

نسبية سعرية في األسواق األفريقية تجاه البرتقال المغربي. 

نسبية سعرية  بميزة  يتمتع  المصري  البرتقال  أن  اتضح  كما 
الدراسة،  فترة  خالل  األفريقي  السوق  في  التركي  البرتقال  أمام 
من   0.79 نحو  المصري  البرتقال  سعر  بين  النسبة  بلغت  حيث 
وتراوحت  األفريقي،  السوق  إلى  التركي  البرتقال  تصدير  سعر 
النسبة بين حد أدنى بلغ نحو 0.46 في عام 2008، وحد أقصى 

جدول 4. تطور معامل إختراق السوق والنصيب السوقى للصدرات المصرية من البرتقال فى السوق االفريقى خالل الفترة )2001 -2016( الكمية: ألف طن.

البيان
السنوات

 كمية
 صادرات

مصر
 

 الواردات الكلية
 للسوق األفريقي

 إنتاج السوق
األفريقي

 صادرات
 السوق

 األفريقي للعالم

 معامل
 اختراق
السوق%

 كمية
 الصادرات

 المصرية إلى
افريقيا

 إجمالي كمية
 واردات السوق

األفريقي من العالم

 النصيب
السوقي%

20010.93231.965273.371238.790.020.93231.962.92
20020.98577.795399.041117.510.020.98577.791.27
20031.4792.445626.951229.700.031.4792.441.59
20041.8087.235623.291291.870.041.8087.232.06
20054.4385.146043.451473.960.064.4385.145.20
20069.8985.996400.051633.450.129.8985.9911.50
20079.73110.636465.951620.050.209.73110.638.79
20080.568102.046841.621805.180.010.568102.040.56
200927.98115.557131.512032.050.5427.98115.5524.21
20102.06113.677566.872015.650.042.06113.671.81
201133.50115.638096.742271.650.5633.50115.6328.97
20120.327220.938660.932027.840.480.327220.930.15
20136.19142.838990.782480.700.096.19142.834.33
20141.40165.089264.042495.780.021.40165.080.85
20151.03249.489405.012133.720.011.03249.480.41
20160.786110.688891.062038.130.010.786110.680.71
6.44119.197292.731806.630.146.44119.195.96المتوسط
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بلغ نحو 1.03 في عام 2013، مما يؤكد تفوق البرتقال المصري 
في قدراته التنافسية على البرتقال التركي في السوق األفريقي. 

سعرية  نسبية  ميزة  لديه  المصري  البرتقال  أن  اتضح  كما 
التصدير  سعر  نسبة  أن  تبين  حيث  التونسي،  للبرتقال  بالنسبة 
المصري للبرتقال إلى نظيره التونسي في السوق األفريقي بلغت 
نحو 0.68 كمتوسط خالل فترة الدراسة، وتراوحت النسبة بين حد 
أدنى بلغ نحو 0.10 في عام 2012، وحد أقصى بلغ نحو 1.26 
في عام 2013، مما يؤكد أن للبرتقال المصري قدرة تنافسية في 

التصدير ألفريقيا أكبر من نظيره التونسي. 

كما تبين أن سعر تصدير البرتقال المصري يقل عن نظيره 
األسباني في معظم سنوات الدراسة، وقد تراوحت النسبة بين سعر 
بلغ  أدني  حد  بين  األسباني  ونظيره  المصري  البرتقال  تصدير 
نحو 0.27 في عام 2004، وحد أقصى بلغ نحو 0.83 في عام 
للبرتقال  2013، وبمتوسط سنوي بلغ نحو 0.50، وبذلك يكون 

السوق  في  األسباني  البرتقال  تجاه  سعرية  نسبية  ميزة  المصري 
األفريقي ويتيح له فرصة التواجد في أسواقه. 

البرتقال  بين  السعرية  النسبية  الميزة  دراسة  خالل  ومن 
المصري وكل من البرتقال اللبناني، السوري، اليوناني، المغربي، 
فترة  خالل  األفريقي  السوق  في  األسباني  التونسي،  التركي، 
سعرية  نسبية  بميزة  يتمتع  المصري  البرتقال  أن  تبين  الدراسة 
والتونسي  والتركي  والمغربي  اليوناني  البرتقال  من  كل  مقارنة 
واألسباني، في حين تفوق سعر التصدير اللبناني والسوري على 
على  التركيز  يجب  لذلك  األفريقي،  بالسوق  المصري  نظيره 
أسواق الدول األفريقي التي يستطيع البرتقال المصري اختراقها، 
المنافسة وتوسيع هذه  للدول  البرتقال األخرى  في مقابل أصناف 
أسباب  في  البحث  يجب  أيضا  انه  كما  عليها،  بالتركيز  األسواق 
تفوق السعر التصديري للبرتقال في بعض الدول المنافسة للبرتقال 
انخفاض  إلى  ذلك  يرجع  وربما  األفريقي،  السوق  في  المصري 

تكاليف إنتاجه في هذه الدول أو عوامل تتعلق بالمزايا النسبية.

جدول 5. تطور سعر التصدير للبرتقال المصرى والهم الدول المصدرة الى السوق االفريقى خالل الفترة )2001 -2016(
سعر التصدير: دوالر للطن.

البيان
السنوات

سعر تصدير 
مصر

سعر تصدير 
لبنان

سعر تصدير 
سوريا

سعر تصدير 
اليونان

سعر تصدير 
المغرب

سعر تصدير 
تركيا

سعر تصدير 
تونس

سعر تصدير 
أسبانيا

2001281.11115.25534.82293.28331.12324.70357.52455.98
2002258.88109.29399.01482.47365.44300.97370.53554.46
2003327.89115.76524.86458.24416.48332.55536.34671.48
2004214.44112.51235.29433.88471.05384.73633.18786.73
2005356.66101.06442.25487.17450.46392.27617.85773.90
2006277.05100.02216.82473.65448.46326.35541.71730.63
2007278.5293.98327.12683.72412.91382.23653.32793.24
2008272.8997.96365.41664.79664.39591.53588.59952.82
2009577.55134.51397.01630.30630.85621.01655.32905.93
2010373.30138.49376.72535.72653.33673.79573.64914.61
2011526.57155.57487.25507.46719.83717.66541.30868.23
2012345.56165.75452.41496.27619.83703.79530.54758.35
2013676.90157.43461.96532.64680.23655.13535.92811.30
2014417.86154.51404.74462.06576.28556.46539.88778.33
2015428.15430.46308.94416.69521.37502.67464.09691.22
2016349.87259.45459.54417.31561.07445.74469.4780.0

372.7153.19399.63498.48532.69494.47538.07707.95المتوسط 
.FAOSTAT المصدر: شبكة االنترنت، قاعدة بيانات

جدول 6. تطور النسبة بين سعر تصدير مصر واهم الدول المصدرة للبرتقال فى السوق االفريقى خالل الفترة )2001 -2016(
الدولة

السنوات
أسبانياتونستركياالمغرباليونانسوريالبنان

20012.440.520.960.850.860.790.62
20022.376.640.540.710.860.700.47
20042.830.620.710.790.980.610.49
20051.900.910.490.450.820.340.27
20053.530.810.730.790.910.580.46
20062.771.280.580.620.850.510.38
20072.960.850.410.680.730.430.35
20082.790.750.410.410.460.460.46
20094.291.450.920.910.931.020.64
20102.690.990.700.570.550.650.41
20113.381.081.040.730.730.970.61
20122.080.760.700.560.490.100.45
20134.301.461.271.171.031.260.83
20142.701.030.900.720.750.770.54
20150.991.381.030.820.850.920.62
20161.350.760.840.620.780.740.45
2.711.330.760.710.790.680.50المتوسط
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التوصيات البحثية                                                                   

فى ضوء النتائج البحثية يوصى البحث باآلتي: 

احتياجاتها ) 1( حيث  من  افريقيا،  دول  عن  المعلومات  توفير 
مستقبلية  خطة  ووضع  البرتقال،  من  مستهلكيها  ورغبات 
مع  يتناسب  بما  المحصول  من  مصر  صادرات  لزيادة 
األفريقي  الطلب  في  المؤثرة  والمستقبلية  الراهنة  المتغيرات 

على المحصول.

إعادة النظر في سعر تصدير البرتقال الى السوق األفريقي، ) 2(
ليتالءم مع أسعار الدول المنافسة لمصر في تصدير البرتقال 
الى هذا السوق، حيث أوضحت النتائج ان البرتقال المصري 
بسعرى  مقارنة  األفريقي  السوق  في  سعرية  بميزة  يتمتع  لم 
تصدير اهم دولتين منافستين وهما لبنان وسوريا، حيث بلغ 
بالنسبة  البرتقال المصري نحو 2.71، 1.33  سعر تصدير 
ان  ومراعاة  والسوري،  اللبناني  البرتقال  تصدير  لسعر 
المحصول  أسواق  على  بالمحافظة  التصدير  سعر  يتناسب 

افريقيا، حيث اتضح تزايده سنوياً بنحو %9.35.

لمحصول ) 3( التصديرية  المؤسسات  عدد  زيادة  على  العمل   
البرتقال في السوق األفريقي، حيث اوضحت النتائج تضاؤلها، 
فقد بلغ معامل كفاءة اداء العمليات التصديرية نحو 0.0016.

العمل على االنتاج المخصص للتصدير، وعدم االعتماد على ) 4(
استقرار  عدم  البحث  نتائج  اظهرت  حيث  الفائض،  تصدير 
الميزة النسبية الظاهرة، وبتحقيق ميزة نسبية ظاهرة بجانب 
النصيب  زيادة  يمكن  باالستقرار  وتمتعهما  السعرية  الميزة 
السوقي من المحصول، فقد تبين ان النصيب السوقي للبرتقال 
وبمعامل   ،%5.96 نحو  بلغ  األفريقي  السوق  في  المصري 
للغاية،  منخفضة  معدالت  وهي   ،%0.14 نحو  بلغ  اختراق 
يتوجب معها دراسة مستمرة للصعوبات والعقبات امام زيادة 

حصة مصر من المحصول فى السوق األفريقي.

المراجع                                                                           

السنوية  النشرة  واالحصاء،  العامة  للتعبئة  المركزي  الجهاز   -1
ألسعار المواد الغذائية، )منتج، جملة، تجزئة(، اعداد متفرقة.

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

عشر، العدد األول، مارس 2009.

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

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

المصرية  الخارجية  التجارة  )دكتور(:  سليمان  احمد  4- سرحان 
االفريقية “رؤية تحليلية”، الطبعة: الثانية، يوليو 2018.

لتطور  االقتصادى  التحليل  )دكتور(:  سليمان  احمد  سرحان   -5
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Egyptian Export Competitiveness of Oranges in the African Market
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ORANGE’S crop is one of the most important Egyptian export crops with comparative and 
competitive advantages among its counterparts in the most exporting countries. Through 

which the value of Egyptian agricultural exports can be increase. Problem of research lies in the 
decline in the share of Egyptian exports of oranges to the African market and study of the current 
competitiveness of Egyptian oranges in the African market. Research relied on some economic 
indicators to estimate the Egyptian export competitiveness of the orange crop in the market. 
Research results showed that the amount of Egyptian oranges production increased by 5.71%, 
its exports to the world increased by 10.87%, while its exports to Africa achieved an annual 
growth rate of about 51.25%, and the export price increased by about 3.74%. The market share 
of Egyptian oranges in the African market has reached about 5.96%, penetration coefficient 
about 0.14. Moreover, it turns out that the efficiency of the performance of the export operations 
of Egyptian oranges in the African market it is about 0.81%, and its penetrated crop for the 
African market about 0.14. Its market share was about 5.96%. It became clear that Egyptian 
oranges did not have a price advantage in the market African compared to the export prices of 
Lebanon and Syria. While, achievingA price advantage relative to the price of orange sorority 
countries Greece, Morocco, Turkey, Tunisia, and Spain. Research recommends a review of 
the price of exporting oranges to the African market, to suit the prices of competing countries.

Keywords: Competitiveness, Advantages, exports, Relative price, Oranges, African 
market.


