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  ضوء نظام التتبع فيالدول األوروبیة  إلىالقدرة التنافسیة ألھم الصادرات المصریة 
  لاالع عصام محمد یوسف عبد، مھدىمحمد غریب ، شمسالسید  سامي سلیم،منى أحمد 

   مصر -  اإلسماعیلیة -  جامعة قناة السویس - الزراعة  كلیة - قسم االقتصاد واإلرشاد والمجتمع الریفي 
  

ف تتبع الصادرات الزراعیة إلى دعم القدرة التنافسیة، وزیادة الصادرات، وتحسین جودة المنتج وسالمتھ، لذا قامت وزارة یھد :الملخص
مصر وفى الشرق األوسط  فيبرعایة أول مشروع  UNIDOالصناعیة  المتحدة للتنمیةالصناعة والتجارة الخارجیة بالتعاون مع منظمة األمم 

مساعیھم لضمان جودة  في) العام والخاص والجمعیات األھلیة(المحاصیل الزراعیة من جمیع القطاعات  ريومصد منتجيیقوم بمساعدة 
 قیاس إلىویھدف البحث  .المحاصیل الزراعیة وسالمتھا مع تطبیق نظام التتبع بحیث یتم التوافق مع اللوائح الدولیة الخاصة بسالمة األغذیة

للسلع  السوقيتحدید أھم العوامل المؤثرة على النصیب ضوء نظام التتبع من خالل  فيول األوروبیة التنافسیة ألھم الصادرات المصریة للد
وقد تم استخدام . لھا، وتحدید العالقة االستبدالیة بین الصادرات المصریة من ھذه السلع والصادرات المنافسة التنافسيموضع الدراسة والوضع 

السنة الحالیة  فيتراوحت قیمة تأثیر النسبة السعریة ( :قیق ھدف البحث، وكانت أھم النتائج كاالتىتقیس التنافسیة لتح التيبعض المؤشرات 
تراوحت قیمة ، كحد أقصى ٠.٠٨٦ وحواليكحد أدنى،  ٠.٠٠٢ حواليلصادرات مصر من المحاصیل المختلفة بین  السوقيعلى النصیب 
 ٠.٠٧٦ حواليلصادرات مصر من المحاصیل المختلفة بین  السوقيالنصیب  السنة السابقة على فيلصادرات مصر  السوقيتأثیر النصیب 

كحد أدنى،  ٠.٤٧٦ حواليلصادرات مصر من المحاصیل المختلفة بین  السوقيتراوحت نسبة النصیب  ،أقصىكحد  ١.٦٣ وحواليكحد أدنى، 
تراوحت نسبة اختراق  ،ر من المحاصیل المختلفةصادرات مصل السوقيكحد أقصى، مما یشیر إلى إمكانیة تحسین النصیب  ٣٤.٨٧٩ وحوالي

كحد أقصى، مما یشیر إلى إمكانیة تحسین  ٥٢.١٥٩ وحواليكحد أدنى،  ٠.١٠٠ حواليالسوق لصادرات مصر من المحاصیل المختلفة بین 
 حواليلمختلفة بین تراوحت التنافسیة السعریة لصادرات مصر من المحاصیل ا، اختراق السوق لصادرات مصر من المحاصیل المختلفة

تبین أن النصیب  ،كحد أقصى، مما یشیر إلى إمكانیة خفض أسعار صادرات مصر من المحاصیل المختلفة ١.٥٩٩ وحواليكحد أدنى،  ٠.٣٠٣
لحوالى  ٪١٠إلى أقل من  انخفضالسوق  اختراقتبین أن نسبة  ،من األسواق موضع الدراسة ٪٥٦لحوالى  ٪١٠إلى أقل من  انخفض السوقي

 ویوصى البحث .)من األسواق موضع الدراسة ٪٣٣لحوالى  ٪١تبین أن التنافسیة السعریة بلغت أكبر من ، من األسواق موضع الدراسة ٪٧٢
وضرورة خفض أسعار التصدیر لتلك السلع  وربياألالزراعیة المصدرة إلى االتحاد بالعمل على اتخاذ اإلجراءات الخاصة بتصدیر السلع 

 .د االوربىالمصدرة إلى االتحا

  األوربيالصادرات الزراعیة، التنافسیة السعریة، مصر، االتحاد  :دالةال كلماتال
  

  ةـــــمقدم

تؤدى التغیرات العالمیة إلى زیادة المنافسة بین الدول 
ال  والذياألسواق العالمیة  فيللحصول على النصیب األكبر 

زة التنافسیة یتوقف على اإلنتاج المحلى فقط ولكن البد من توفر المی
درجة  Competitivenessویقصد بالقدرة التنافسیة ). ١(للسلعة

 التيتمكن االقتصاد من التكیف مع التغیرات الھیكلیة  التيالمرونة 
  ).٢( والدوليیتوقع حدوثھا على المستوى المحلى 

ونظرا لما وضعتھ السوق األوروبیة من ضوابط ومعاییر 
ائح الواجبة التطبیق لضمان إطار مجموعة التشریعات واللو في

جمیع أنحاء اإلتحاد  فيحمایة المستھلك على نحو أفضل 
بھذه  االلتزام المصري، كان لزاما على قطاع التصدیر األوروبي

نفاذ الصادرات إلى ھذا  استمرارالمعاییر والمتطلبات لضمان 
تحذو حذو اإلتحاد  التيالسوق الھام وإلى األسواق األخرى 

متطلباتھ واشتراطاتھ وذلك من خالل تطبیق نظاما  في األوروبي
داخلیا لتتبع الصادرات الزراعیة والزراعیة المصنعة بدءا من 
المراحل األولى وحتى التصدیر وذلك بھدف جودة السلع المصدرة 

وضمان عدم رفضھا أو معرفة أماكن الضعف  األوروبيلالتحاد 
  . عند الرفض

                                                           

مش����روع إص����الح السیاس����ات االقتص����ادیة، أف����اق التنافس����یة الدولی����ة   ) ١(
التقریر األول، مشروع إصالح السیاسات االقتص�ادیة   -المصريلالقتصاد 

والتنمی����ة، قط����اع البح����وث والمعلوم����ات االقتص����ادیة، وزارة االقتص����اد،    
 .١٩٩٨جمھوریة مصر العربیة، 

ة ومع�اییر قیاس��ھا، م��ؤتمر اإلدارة  ، التنافس��ی)دكت�ورة (س�وزان مس��یحة  ) ٢(
أكت�وبر   ٣١ -٣٠االستراتیجیة والقیمة التنافسیة، الجمعی�ة العربی�ة ل�إلدارة،    

١٩٩٦.  

عل�ى   األوربیةشریف محمد سمیر فیاض، أثر اتفاقیة المشاركة المصریة  -
أھ���م الص���ادرات الزراعی���ة المص���ریة، رس���الة دكت���وراه، قس���م االقتص���اد      

 .م٢٠٠٢جامعة القاھرة، ، كلیة الزراعة، الزراعي

 الغذائي المنتج) أثر اقتفاء(تتبع  على القدرة بالتتبع ویقصد
 والتوزیع والتصنیع اإلنتاج جمیع مراحل خالل مدخالتھ أحد أو

واسترجاع المنتج،  تتبع إمكانیة النظام ھذا تطبیق فوائد أھم ومن
 والتوافق تالف، بآخر سلیم منتج خلط وعدم المنتج سالمة وضمان

  .المبیعات وزیادة الدولیة، وإرضاء العمالء القوانین مع

ویھدف تتبع الصادرات الزراعیة إلى دعم القدرة التنافسیة، 
وزیادة الصادرات، وتحسین جودة المنتج وسالمتھ، لذا قامت 
وزارة الصناعة والتجارة الخارجیة بالتعاون مع منظمة األمم 

مصر  فيبرعایة أول مشروع  UNIDOالمتحدة للتنمیة الصناعیة 
المحاصیل  ومصدري منتجيوفى الشرق األوسط یقوم بمساعدة 

) العام والخاص والجمعیات األھلیة(الزراعیة من جمیع القطاعات 
مساعیھم لضمان جودة المحاصیل الزراعیة وسالمتھا مع  في

تطبیق نظام التتبع بحیث یتم التوافق مع اللوائح الدولیة الخاصة 
  .بسالمة األغذیة

  البحثمشكلة 

 االقتصادیة ةالبیئ في السریعة التطورات حدوث من بالرغم
 كیان أي بوجود یسمح یعد لم الذيالحد  إلى زادت والتي العالمیة

 تنمیة أن من التنافسیة أیضا وبالرغم القدرة إلى یفتقر اقتصادي
 السیاسات االقتصادیة واضعي أھداف أھم من الزراعیة الصادرات

 وتصدیر إنتاج في والتنوع التوسع مالمحھا أھم من والتيمصر  في
 .العالمیة األسواق في تنافسیة بمیزة مصر فیھا تتمتع التي الزروع

 وخاصة الزراعیة للصادرات الخارجیة األسواق لذا فإن دراسة
 كبرى أھمیة بمیزة تنافسیة فیھا مصر تتمتع التي المحاصیل لتلك

 یتعلق فیما خاصة األسواق بھذه السائدة األوضاع على للتعرف
عریة، حیث تكمن خطورة ھذا الس والمستویات بأوضاع المنافسین

أن استمراره سوف یؤدى إلى فقدان مصر للعدید من  فيالموقف 
أسواقھا الخارجیة وخروجھا من مجال المنافسة العالمیة وإحالل 

تفقد مصر مصدرا ھاما من مصادر الحصول  وبالتاليدوال أخرى 
  .األجنبيعلى النقد 
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  ھدف البحث

سیة ألھم الصادرات یھدف البحث إلى قیاس القدرة التناف
ضوء نظام التتبع من خالل تحدید  فيالمصریة للدول األوروبیة 

للسلع موضع الدراسة  السوقيأھم العوامل المؤثرة على النصیب 
لھا، وتحدید العالقة االستبدالیة بین الصادرات  التنافسيوالوضع 

  . .المصریة من ھذه السلع والصادرات المنافسة

  در البیاناتلطریقة البحثیة ومصاا

حیث تم استخدام بعض  التحلیليیستند البحث إلى المنھج 
التنافسیة لتحقیق ھدف البحث  تقیس القدرة التيالمؤشرات 

 :)٣(كاالتى

   Market Share السوقيالنصیب  -١

لصادرات دولة معینة إلى ما  السوقيیشیر النصیب 
تستحوذه ھذه الصادرات من سوق الدول المستوردة، ویحسب 

كمیة  إجماليكمیة واردات الدولة من الدولة المعنیة على  بقسمة
وارداتھا من العالم، باإلضافة إلى ذلك فقد تم قیاس أثر أھم العوامل 

  :كالتالي السوقيالمؤثرة على النصیب 

Y = f (X1 , X2, X3) 

= Y  لص�ادرات مص�ر م�ن س�لعة معین�ة لدول�ة        الس�وقي النصیب
  . السنة الحالیة فيمعینة 
 = X1نسبة السعریة بین سعر صادرات مصر من سلعة معین�ة  ال

الس�نة   ف�ي وسعر واردات دولة معینة من العالم م�ن نف�س الس�لعة    
 . الحالیة
= X2  لصادرات مصر م�ن س�لعة معین�ة لدول�ة      السوقيالنصیب
 . السنة السابقة فيمعینة 
= X3 الزمن  

  Market Penetration Ratioنسبة اختراق السوق  -٢

وكلما . ھم األسواق للسلع موضع الدراسة لھویتم حسابھا أل
تلك النسبة كان ذلك دلیال على زیادة نسبة االختراق لتلك  ازدادت
  .األسواق موضع الدراسة فيالسلعة 

MPRij = Meij / (Qij + Mwij – Xij) 
  :أن حیث

Meij  = من السلعة  وروبياألكمیة واردات دول االتحاد
  .jالمصریة 

Mwij  =من  وروبياألاردات دول االتحاد كمیة و إجمالي
  .jالسلعة 

Qij  = من السلعة  وروبياألإنتاج دول االتحادj.  
Xij  = من السلعة  وروبياألصادرات دول االتحادj.  

   The Price Competitiveness Indicator  السعریةالتنافسیة  - ٣

مؤشرا ھاما إلمكانیة جذب المزید  التصدیريیعتبر السعر 
للسلعة المصدرة  النوعيظل التقارب  فيتیرادیة من األسواق االس

وكلما انخفض السعر . لنظیرتھا بالدول األخرى المصدرة
بالمقارنة بنظیرتھا بالدول األخرى المنافسة، فان ذلك  التصدیري

. یعنى وجود میزة سعریة للسلعة المصدرة وقدرة تنافسیة أفضل
للسلعة، ولكنھ  ال یعكس فقط التكالیف اإلنتاجیة التصدیريوالسعر 

یتأثر بعوامل أخرى مثل تكالیف النقل والضرائب وموعد التصدیر 
أكثر أصبحت  والتيوغیرھا من التكالیف المرتبطة بعملیة التصدیر 

                                                           
(3) The International Competitiveness of Egypt in 

Perspective – Ministry of Economy – Development 
Economic Policy Reform Analysis Project 
(DEPRA) – U.S. Agency for International 
Development / Egypt- 1998. 

ویتم ذلك . من التكالیف اإلنتاجیة التصدیريعلى السعر  تأثیرا
السوق  فيباستخدام النسبة بین متوسط أسعار المحصول المدروس 

 :دراستھ، وذلك باستخدام المعادلة التالیة تتم الذي
  

 
 

 : حیث أن

PA : تتم  الذيالسوق  فيالنسبة السعریة بین الدول المتنافسة
  .دراستھ للمحصول محل الدراسة

Pj  : تتم دراستھ الذيالسوق  فيسعر تصدیر المحصول.  
Pc : تتم  الذيالسوق  فيمتوسط أسعار تصدیر المحصول

  .دراستھ
 

  ومناقشتھا نتائج الدراسة

تم تقدیر المؤشرات ألھم دول االتحاد االوروبى باعتبارھا 
البطاطس، الفاصولیا، البرتقال، (أسواق للمحاصیل موضع البحث 

، )٢٠١٤- ٢٠٠٥(وذلك للفترة ) السودانيالعنب، الفراولة، الفول 
  :وكانت النتائج كاالتى

  سالبطاط -١

  السوق االیطالى-أ

أن النصیب السوقي لصادرات مصر ) ١(لجدول یتضح من ا
) ٢٠١٤- ٢٠٠٥(السوق االیطالى خالل الفترة  فيمن البطاطس 

حین بلغ  في، ٪٣.٢٢وقدر بحوالى  ٢٠١١عام  األدنىبلغ الحد 
 إلى، مما یشیر ٪٩.٢٦وقدر بحوالى  ٢٠١٣عام  األقصىحده 

السوق  فيلصادرات مصر من البطاطس  السوقيتدنى النصیب 
وبتحلیل تأثیر كل من النسبة السعریة بین سعر صادرات . لىاالیطا

مصر من السلعة وسعر واردات الدولة من العالم من نفس السلعة 
لصادرات مصر من السلعة  السوقيالسنة الحالیة، والنصیب  في

 السوقيالسنة السابقة، والزمن على النصیب  فيلدولة معینة 
السنة الحالیة كانت  يفلصادرات مصر من السلعة لدولة معینة 

  :كالتاليالنتیجة 

Y = 0.048 – 0.003 X1 – 0.393 X2 + 0.007 X3      (1) 

(4.00)* (-2.4)*      (-1.4)       (3.5)* 

R`2 = 0.64  F = 5.704* 
  

معنوی��ة النم��وذج كك��ل ) ١(یتض��ح م��ن المعادل��ة الس��ابقة رق��م 
ی�د المع�دل   كما تب�ین م�ن قیم�ة معام�ل التحد    . ٪٥عند مستوى معنویة 

(R`2)  ف�ي من التغیر  ٪٦٤ يحوالإلى أن المتغیرات المستقلة تفسر 
لص��ادرات مص��ر م��ن   الس��وقيویت��أثر النص��یب  . الس��وقيالنص��یب 

البطاطس إلى السوق االیطالى بعدة متغیرات كما ھو مبین بالمعادلة 
النس�بة  ( ٪١حیث أن زیادة النسبة السعریة بمق�دار  ). ١(السابقة رقم 
ادرات مص�ر م�ن البط�اطس إل�ى إیطالی�ا مقس�ومًا عل�ى        السعریة لص

) دول�ة إیطالی�ا   ف�ي متوسط سعر االستیراد للبطاطس م�ن دول الع�الم   
لصادرات مصر من البطاطس  السوقيتؤدى إلى انخفاض النصیب 

، وق�د تب�ین معنوی�ة ھ�ذا     ٪.٠,٠٠٣ ح�والي الس�وق االیط�الى إل�ى     في
ف�س المعادل�ة رق�م    كم�ا تب�ین م�ن ن   . ٪٥المتغیر عن�د مس�توى معنوی�ة    

الس�وق   ف�ي لصادرات مصر من البطاطس  السوقيأن النصیب ) ١(
عل��ى النص��یب   معن��ويالع��ام الس��ابق ل��یس لھ��ا ت��أثیر    ف��ياالیط��الى 

أن�ھ  ) ١(كم�ا تب�ین م�ن نف�س المعادل�ة رق�م       . الح�الي العام  في السوقي
الع��ام  ف��ي الس��وقيف��ان النص��یب   ٪١بزی��ادة عام��ل ال��زمن بمق��دار    

، وق��د تب��ین معنوی��ة ھ��ذا المتغی��ر عن��د     ٪٠.٧ق��دار ی��زداد بم الح��الي
  .٪٥مستوى معنویة 

PA = 
Pj 

Pc 
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كم���ا یتض���ح م���ن نف���س الج���دول أن نس���بة اخت���راق الس���وق     
خ�الل الفت��رة   اإلیط��اليالس�وق   ف��يلص�ادرات مص�ر م��ن البط�اطس    

وق����در بح����والى  ٢٠٠٩ع����ام  األدن����ىبل����غ الح����د ) ٢٠١٤-٢٠٠٥(
وق��در بح��والى    ٢٠١٣ح��ین بل��غ ح��ده األقص��ى ع��ام      ف��ي، ٪٠.٩٠
حین یتراوح مؤشر التنافسیة السعریة لصادرات مصر  في. ٪٣.٥٣

) ٢٠١٤-٢٠٠٥(الس��وق االیط��الى خ��الل الفت��رة  ف��يم��ن البط��اطس 
، وح�د أقص�ى بل�غ    ٢٠٠٧ع�ام   ٠.٥٥ ح�والي بین حد أدنى بلغ ق�دره  

، مم���ا یش���یر إل���ى ارتف���اع س���عر    ٢٠١٢ع���ام  ١.٤٧ ح���واليق���دره 
ار تص��دیر ص��ادرات مص��ر م��ن البط��اطس بالمقارن��ة بمتوس��ط أس��ع 

  .ھذا السوق فيالمحصول 

 الیونانيالسوق -ب
أن النصیب السوقي لصادرات مصر ) ١(یتضح من الجدول 

بل�غ  ) ٢٠١٤-٢٠٠٥(خالل الفترة  الیونانيالسوق  فيمن البطاطس 
ح�ین بل�غ ح�ده     ف�ي ، ٪٧.٠٢وق�در بح�والى    ٢٠٠٧ع�ام   األدن�ى الحد 

إمكانی�ة   ، مما یشیر إلى٪٤١.٨٦وقدر بحوالى  ٢٠١٠األقصى عام 
الس�وق   ف�ي لص�ادرات مص�ر م�ن البط�اطس      الس�وقي بلوغ النصیب 

وبتحلی�ل ت�أثیر ك�ل م�ن النس�بة الس�عریة       . لمستویات مرتفعة الیوناني
ب��ین س��عر ص��ادرات مص��ر م��ن الس��لعة وس��عر واردات الدول��ة م��ن   

 الس���وقيالس���نة الحالی���ة، والنص���یب   ف���يالع���الم م���ن نف���س الس���لعة  
الس�نة الس�ابقة، وال�زمن     فيینة لصادرات مصر من السلعة لدولة مع

 ف�ي لصادرات مصر من الس�لعة لدول�ة معین�ة     السوقيعلى النصیب 
  :كالتاليالسنة الحالیة كانت النتیجة 

Y = 1.913 – 0.062 X1 – 0.544 X2 – 0.158 X3    (2) 

(4.07)*  (-2.3)*      (-2.04)*      (-2.7)* 

R`2 = 0.55  F = 4.16* 
  

معنوی��ة النم��وذج كك��ل ) ٢(س��ابقة رق��م یتض��ح م��ن المعادل��ة ال
كما تب�ین م�ن قیم�ة معام�ل التحدی�د المع�دل       . ٪٥عند مستوى معنویة 

(R`2)  ف�ي من التغیر  ٪٥٥ حواليإلى أن المتغیرات المستقلة تفسر 
لص��ادرات مص��ر م��ن   الس��وقيویت��أثر النص��یب  . الس��وقيالنص��یب 

المعادل�ة  بعدة متغیرات كما ھو مبین ب الیونانيالبطاطس إلى السوق 
ت�ؤدى   ٪١حی�ث أن زی�ادة النس�بة الس�عریة بمق�دار      ) ٢(السابقة رق�م  

 ف�ي لص�ادرات مص�ر م�ن البط�اطس      الس�وقي إلى انخفاض النصیب 
وق��د تب��ین معنوی��ة ھ��ذا المتغی��ر عن��د      . ٪٦.٢إل��ى  الیون��انيالس��وق 

أن زی�ادة  ) ٢(كما تبین م�ن نف�س المعادل�ة رق�م     . ٪٥مستوى معنویة 
 الیونانيالسوق  فيمصر من البطاطس  لصادرات السوقيالنصیب 

 الس�وقي ت�ؤدى إل�ى انخف�اض النص�یب      ٪١الع�ام الس�ابق بمق�دار     في
ھ�ذا الع�ام إل�ى     الیون�اني الس�وق   ف�ي لصادرات مصر م�ن البط�اطس   

  .٪٥وق��د تب��ین معنوی��ة ھ��ذا المتغی��ر عن��د مس��توى معنوی��ة    . ٪٥٤.٤
 ٪١دار بزیادة عامل ال�زمن بمق�  ) ٢(كما تبین من نفس المعادلة رقم 

لصادرات مصر من البطاطس  السوقيتؤدى إلى انخفاض النصیب 
، وق��د تب��ین معنوی��ة ھ��ذا ٪١٥.٨إل��ى  الیون��انيالس��وق  ف��يھ��ذا الع��ام 

  .٪٥المتغیر عند مستوى معنویة 

 
  )٢٠١٤- ٢٠٠٥(وروبى خالل الفترة الأھم أسواق االتحاد ا فيمؤشرات التنافسیة للبطاطس  ):١(جدول 

 السنة

 االلمانى یونانيال االیطالى

  النصیب
 السوقي

٪ 

  نسبة
  اختراق
  ٪السوق

  التنافسیة
 السعریة

  النصیب
 السوقي

٪ 

  نسبة
  اختراق
  ٪السوق

  التنافسیة
 السعریة

  النصیب
 السوقي

٪ 

  نسبة
  اختراق
   ٪السوق

  التنافسیة
 السعریة

٢.٠١ ٠.١٩ ٣.٤٤ ٢.٠١ ٠.١٩ ٣.٤٤ ١.٢١ ٠.٩٧ ٣.٦٣ ٢٠٠٥ 

٠.٤٧ ٠.١١ ١.٤٩ ٠.٤٧ ٠.١١ ١.٤٩ ٠.٦٥ ٠.٩١ ٣.٥٩ ٢٠٠٦ 

٠.٥٩ ٠.١٠ ٢.٠٦ ٠.٥٩ ٠.١٠ ٢.٠٦ ٠.٥٥ ٠.٩٥ ٣.٥٦ ٢٠٠٧ 

٠.٧٥ ٠.٠١ ٠.١٩ ٠.٧٥ ٠.٠١ ٠.١٩ ١.٣٦ ١.٦٣ ٥.٣٨ ٢٠٠٨ 

١.٢٢ ٠.٢٤ ٤.٤٣ ١.٢٢ ٠.٢٤ ٤.٤٣ ١.٤٢ ٠.٩٠ ٣.٢٨ ٢٠٠٩ 

١.٢٧ ٠.٢٤ ٣.٨٥ ١.٢٧ ٠.٢٤ ٣.٨٥ ١.٤٤ ٢.٢٨ ٦.٧٤ ٢٠١٠ 

١.٤٨ ٠.٠٣ ٠.٥٢ ١.٤٨ ٠.٠٣ ٠.٥٢ ١.٣١ ٠.٩٧ ٣.٢٢ ٢٠١١ 

١.٨٤ ٠.٤٢ ٤.٧٤ ١.٨٤ ٠.٤٢ ٤.٧٤ ١.٤٧ ١.٧٣ ٥.٢٨ ٢٠١٢ 

١.٠٩ ٠.١٥ ١.١٧ ١.٠٩ ٠.١٥ ١.١٧ ١.١٤ ٣.٥٣ ٩.٢٦ ٢٠١٣ 

١.١٦ ٠.١٨ ٣.٠٥ ١.١٦ ٠.١٨ ٣.٠٥ ١.٤٥ ١.٨٩ ٥.٦٩ ٢٠١٤ 

 ١.٠٨ ٠.١٥٢ ٢.٢٦٧ ١.٠٨ ٠.١٥٢ ٢.٢٦٧ ١.٠٩١ ١.٤٣٣ ٤.٥١٢ المتوسط

  :حسبت من :المصدر
  م٢٠١٥ھیئة الرقابة على الصادرات والواردات، : بیانات واردات الدولة من مصر تحت نظام التتبع من  - 
 م٢٠١٦، Comtradeالمتحدة  األممموقع : بیانات الواردات والصادرات للدولة من العالم وسعر الصرف من - 
  م٢٠١٦، )FAO(والزراعة  األغذیةموقع منظمة : للدولة من اإلنتاجبیانات  - 

 
كما یتضح من نفس الجدول أن نسبة اختراق السوق 

خالل الفترة  الیونانيالسوق  فيلصادرات مصر من البطاطس 
وقدر بحوالى  ٢٠٠٨بلغ الحد األدنى عام ) ٢٠١٤- ٢٠٠٥(

وقدر بحوالى  ٢٠١٠حین بلغ حده األقصى عام  في، ٪١.١٢
ر حین یتراوح مؤشر التنافسیة السعریة لصادرات مص في. ٪٦.٣٩

بین ) ٢٠١٤- ٢٠٠٥(خالل الفترة  الیونانيالسوق  فيمن البطاطس 
، وحد أقصى بلغ قدره ٢٠٠٦عام  ٠.٤٤ حواليحد أدنى بلغ قدره 

سعر صادرات  انخفاض إلى، مما یشیر ٢٠١٢عام  ٠.٩٩ حوالي
مصر من البطاطس بالمقارنة بمتوسط أسعار تصدیر المحصول 

  .ھذا السوق في
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 السوق االلمانى-ج
أن النص�یب الس�وقي لص�ادرات مص�ر م�ن      ) ١(دول م�ن الج�  

بل��غ ) ٢٠١٤-٢٠٠٥(الس��وق االلم��انى خ��الل الفت��رة   ف��يالبط��اطس 
، وبل�غ ح�ده األقص�ى    ٪٠.١٩وقدر بح�والى   ٢٠٠٨عام  األدنىالحد 
، مم��ا یش��یر إل��ى ت��دنى النص��یب  ٪٤.٧٤وق��در بح��والى  ٢٠١٢ع��ام 

. الس���وق االلم���انى ف���يلص���ادرات مص���ر م���ن البط���اطس   الس���وقي
لیل تأثیر كل من النسبة السعریة بین سعر صادرات مصر م�ن  وبتح

الس�نة   ف�ي السلعة وسعر واردات الدولة م�ن الع�الم م�ن نف�س الس�لعة      
لصادرات مصر من السلعة لدول�ة معین�ة    السوقيالحالیة، والنصیب 

لص�ادرات مص�ر    الس�وقي السنة السابقة، والزمن عل�ى النص�یب    في
  :كالتاليالحالیة كانت النتیجة السنة  فيمن السلعة لدولة معینة 

Y = 0.032 – 0.002 X1 – 0.489 X2 + 0.003 X3     (3) 

(2.6)*    (-2.18)*     (-1.9)        (2.9)* 

R`2 = 0.48  F = 3.46* 

 
معنوی��ة النم��وذج كك��ل ) ٣(یتض��ح م��ن المعادل��ة الس��ابقة رق��م 

دل كما تب�ین م�ن قیم�ة معام�ل التحدی�د المع�      . ٪٥عند مستوى معنویة 
(R`2)  ف�ي من التغیر  ٪٤٨ حواليإلى أن المتغیرات المستقلة تفسر 

لص��ادرات مص��ر م��ن   الس��وقيویت��أثر النص��یب  . الس��وقيالنص��یب 
بعدة متغیرات كما ھو مبین بالمعادل�ة   األلمانيالبطاطس إلى السوق 

ت�ؤدى   ٪١حیث أن زی�ادة النس�بة الس�عریة بمق�دار     ). ٣(السابقة رقم 
 ف�ي لص�ادرات مص�ر م�ن البط�اطس      س�وقي الإلى انخفاض النصیب 
، وق��د تب��ین معنوی��ة ھ��ذا المتغی��ر عن��د      ٪٠.٢الس��وق االلم��انى إل��ى   

أن ) ٣(كم���ا تب���ین م���ن نف���س المعادل���ة رق���م   . ٪٥مس���توى معنوی���ة 
 لمانياألالسوق  فيلصادرات مصر من البطاطس  السوقيالنصیب 

 ف�ي  الس�وقي عل�ى النص�یب    معن�وي العام الس�ابق ل�یس لھ�ا ت�أثیر      في
بزی��ادة عام��ل ) ٣(كم��ا تب��ین م��ن نف��س المعادل��ة رق��م   . الح��اليام الع��

ی��زداد  الح��اليالع��ام  ف��ي الس��وقيف��ان النص��یب   ٪١ال��زمن بمق��دار  
  .٪٥وقد تبین معنویة ھذا المتغیر عند مستوى  ٪٠.٣بمقدار 

كم���ا یتض���ح م���ن نف���س الج���دول أن نس���بة اخت���راق الس���وق     
الفت��رة الس��وق االلم��انى خ��الل  ف��يلص��ادرات مص��ر م��ن البط��اطس 

وق����در بح����والى  ٢٠٠٨بل����غ الح����د األدن����ى ع����ام  ) ٢٠١٤-٢٠٠٥(
وق��در بح��والى    ٢٠١٢ح��ین بل��غ ح��ده األقص��ى ع��ام      ف��ي، ٪٠.٠١
حین یتراوح مؤشر التنافسیة السعریة لصادرات مصر  في. ٪٠.٤٢

بین ) ٢٠١٤-٢٠٠٥(السوق االلمانى خالل الفترة  فيمن البطاطس 
وحد أقص�ى بل�غ ق�دره     ،٢٠٠٦عام  ٠.٤٧ حواليحد أدنى بلغ قدره 

، مم��ا یش��یر إل��ى ارتف��اع س��عر ص��ادرات  ٢٠١٢ع��ام  ١.٨٤ ح��والي
مصر م�ن البط�اطس بالمقارن�ة بمتوس�ط أس�عار تص�دیر المحص�ول        

  .ھذا السوق في

  الفاصولیا -٢

 البریطانيالسوق -أ
أن النصیب السوقي لصادرات مصر ) ٢(یتضح من الجدول 

) ٢٠١٤-٢٠٠٥(ت�رة  خ�الل الف  البریط�اني الس�وق   ف�ي من الفاصولیا 
ح��ین بل��غ  ف��ي، ٪٧.٧٦وق��در بح��والى  ٢٠٠٥بل��غ الح��د األدن��ى ع��ام 

، مم�ا یش�یر إل��ى   ٪٢٤.٧٣وق��در بح�والى   ٢٠١٢ح�ده األقص�ى ع�ام    
 ف�ي لص�ادرات مص�ر م�ن الفاص�ولیا      الس�وقي إمكانیة بلوغ النص�یب  

وبتحلی�ل ت�أثیر ك�ل م�ن النس�بة      . لمستویات مرتفعة البریطانيالسوق 
ادرات مصر من السلعة وسعر واردات الدولة السعریة بین سعر ص

 الس��وقيالس��نة الحالی��ة، والنص��یب   ف��يم��ن الع��الم م��ن نف��س الس��لعة  
الس�نة الس�ابقة، وال�زمن     فيلصادرات مصر من السلعة لدولة معینة 

 ف�ي لصادرات مصر من الس�لعة لدول�ة معین�ة     السوقيعلى النصیب 
  :كالتاليالسنة الحالیة كانت النتیجة 

Y = 0.125 – 0.056 X1 + 1.000 X2 + 0.002 X3   (4) 

(2.5)     (-2.07)         (2.5)        (0.19) 

R`2 = 0.34  F = 2.33 

 .ع�دم معنوی�ة النم�وذج   ) ٤(یتضح من المعادلة الس�ابقة رق�م   
كم��ا یتض��ح م��ن نف��س الج��دول أن نس��بة اخت��راق الس��وق لص��ادرات    

-٢٠٠٥(رة خ��الل الفت�� البریط��انيالس�وق   ف��يمص�ر م��ن الفاص��ولیا  
 ف��ي، ٪٧.٦١وق��در بح��والى  ٢٠١٤بل��غ الح��د األدن��ى ع��ام  ) ٢٠١٤

حین  في. ٪٢١.٨٥وقدر بحوالى  ٢٠٠٨حین بلغ حده األقصى عام 
 فيیتراوح مؤشر التنافسیة السعریة لصادرات مصر من الفاصولیا 

ب�ین ح�د أدن�ى بل�غ     ) ٢٠١٤-٢٠٠٥(خ�الل الفت�رة    البریطانيالسوق 
 ٠.٦١ حواليوحد أقصى بلغ قدره  ،٢٠١٣عام  ٠.٠٤ حواليقدره 
س��عر ص��ادرات مص��ر م��ن    انخف��اض، مم��ا یش��یر إل��ى  ٢٠١٠ع��ام 

ھ��ذا  ف��يالفاص��ولیا بالمقارن��ة بمتوس��ط أس��عار تص��دیر المحص��ول     
   .السوق

 السوق االیطالى- ب
أن النصیب السوقي لصادرات مصر ) ٢(یتضح من الجدول 

) ٢٠١٤- ٢٠٠٥(السوق االیطالى خالل الفترة  فيمن الفاصولیا 
حین بلغ  في، ٪٢٠.٤٥وقدر بحوالى  ٢٠١٤بلغ الحد األدنى عام 

، مما یشیر إلى ٪٥٠.٢٧وقدر بحوالى  ٢٠٠٦حده األقصى عام 
لصادرات مصر  السوقيضرورة البحث عن أسباب تدنى النصیب 

وبتحلیل تأثیر . األخیرةالسنة  فيالسوق االیطالى  فيمن الفاصولیا 
صادرات مصر من السلعة وسعر  كل من النسبة السعریة بین سعر

السنة الحالیة،  فيواردات الدولة من العالم من نفس السلعة 
 فيلصادرات مصر من السلعة لدولة معینة  السوقيوالنصیب 

لصادرات مصر من  السوقيالسنة السابقة، والزمن على النصیب 
  :كالتاليالسنة الحالیة كانت النتیجة  فيالسلعة لدولة معینة 

Y = 0.632 – 0.046 X1 – 0.107 X2 – 0.018 X3   (5) 

(1.38)   (-2.6)*       (-0.10)        (-1.02) 

R`2 = 0.66  F = 6.12* 

 
معنوی��ة النم��وذج كك��ل ) ٥(یتض��ح م��ن المعادل��ة الس��ابقة رق��م 

كما تب�ین م�ن قیم�ة معام�ل التحدی�د المع�دل       . ٪٥عند مستوى معنویة 
(R`2) ف�ي من التغیر  ٪٦٦ حوالير إلى أن المتغیرات المستقلة تفس 

لص��ادرات مص��ر م��ن   الس��وقيویت��أثر النص��یب  . الس��وقيالنص��یب 
الفاصولیا إلى السوق االیطالى بعدة متغیرات كما ھو مبین بالمعادلة 

ت�ؤدى   ٪١حیث أن زی�ادة النس�بة الس�عریة بمق�دار     ). ٥(السابقة رقم 
 ف�ي لص�ادرات مص�ر م�ن الفاص�ولیا      الس�وقي إلى انخفاض النصیب 

، وق��د تب��ین معنوی��ة ھ��ذا المتغی��ر عن��د     ٪٤.٦وق االیط��الى إل��ى  الس��
أن ) ٥(كم���ا تب���ین م���ن نف���س المعادل���ة رق���م   . ٪٥مس���توى معنوی���ة 

الس���وق  ف���يلص���ادرات مص���ر م���ن الفاص���ولیا    الس���وقيالنص���یب 
عل��ى النص��یب   معن��ويالع��ام الس��ابق ل��یس لھ��ا ت��أثیر    ف��ياالیط��الى 

 أن) ٥(دل�ة رق�م   كم�ا تب�ین م�ن نف�س المعا    . الح�الي الع�ام   ف�ي  السوقي
الع�ام   ف�ي  الس�وقي عل�ى النص�یب    معن�وي عامل الزمن لیس لھ ت�أثیر  

  .الحالي
كم���ا یتض���ح م���ن نف���س الج���دول أن نس���بة اخت���راق الس���وق     

الس��وق االیط�الى خ��الل الفت��رة   ف��يلص�ادرات مص��ر م��ن الفاص�ولیا   
وق����در بح����والى  ٢٠١٤بل����غ الح����د األدن����ى ع����ام  ) ٢٠١٤-٢٠٠٥(

وق��در بح��والى    ٢٠٠٦ع��ام  ح��ین بل��غ ح��ده األقص��ى    ف��ي، ٪١.٦٧
حین یتراوح مؤشر التنافسیة السعریة لصادرات مصر  في. ٪٣.٧٦

) ٢٠١٤-٢٠٠٥(الس��وق االیط��الى خ��الل الفت��رة  ف��يم��ن الفاص��ولیا 
، وح�د أقص�ى بل�غ    ٢٠٠٦ع�ام   ٠.٢٧ ح�والي بین حد أدنى بلغ ق�دره  

س���عر  انخف��اض ، مم���ا یش��یر إل���ى  ٢٠١٤ع��ام   ٠.٨٨ ح���واليق��درة  
ص��ولیا بالمقارن��ة بمتوس��ط أس��عار تص��دیر  ص��ادرات مص��ر م��ن الفا

  .ھذا السوق فيالمحصول 

 البلجیكيالسوق -ج
أن النصیب السوقي لصادرات مصر ) ٢(یتضح من الجدول 

) ٢٠١٤-٢٠٠٥(خ��الل الفت��رة  البلجیك��يالس��وق  ف��يم��ن الفاص��ولیا 
ح��ین بل��غ  ف��ي، ٪٣.١٠وق��در بح��والى  ٢٠١٢بل��غ الح��د األدن��ى ع��ام 
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 إل��ى، مم�ا یش�یر   ٪١٢.٨١بح�والى   وق��در ٢٠٠٨ح�ده األقص�ى ع�ام    
الس�وق   ف�ي لص�ادرات مص�ر م�ن الفاص�ولیا      الس�وقي تدنى النص�یب  

وبتحلیل تأثیر كل من النسبة السعریة بین س�عر ص�ادرات   . البلجیكي
مصر من السلعة وسعر واردات الدول�ة م�ن الع�الم م�ن نف�س الس�لعة       

لص�ادرات مص�ر م�ن الس�لعة      الس�وقي الس�نة الحالی�ة، والنص�یب     في
 الس��وقي الس��نة الس��ابقة، وال��زمن عل��ى النص��یب      ف��يول��ة معین��ة  لد

الس��نة الحالی��ة كان��ت  ف��يلص��ادرات مص��ر م��ن الس��لعة لدول��ة معین��ة 
  :كالتاليالنتیجة 

Y = 0.076 – 0.006 X1 + 0.116 X2 + 0.008 X3    (6) 

(2.08)*  (-2.16)*    (0.36)        (0.97) 

R`2 = 0.55  F = 4.19* 
 

معنوی��ة النم��وذج كك��ل ) ٦(ة الس��ابقة رق��م یتض��ح م��ن المعادل��
كما تب�ین م�ن قیم�ة معام�ل التحدی�د المع�دل       . ٪٥عند مستوى معنویة 

(R`2)  فيمن التغیر  ٪٥٥ حواليإلى أن المتغیرات المستقلة تفسر 
لص��ادرات مص��ر م��ن   الس��وقيویت��أثر النص��یب  . الس��وقيالنص��یب 

مبین بالمعادلة بعدة متغیرات كما ھو  البلجیكيالفاصولیا إلى السوق 
ت�ؤدى   ٪١حیث أن زی�ادة النس�بة الس�عریة بمق�دار     ). ٦(السابقة رقم 

 ف�ي لص�ادرات مص�ر م�ن الفاص�ولیا      الس�وقي إلى انخفاض النصیب 
وق��د تب��ین معنوی��ة ھ��ذا المتغی��ر عن��د     . ٪٠.٦إل��ى  البلجیك��يالس��وق 

أن ) ٦(كم���ا تب���ین م���ن نف���س المعادل���ة رق���م   . ٪٥مس���توى معنوی���ة 
الس���وق  ف���يرات مص���ر م���ن الفاص���ولیا  لص���اد الس���وقيالنص���یب 
عل��ى النص��یب   معن��ويالع��ام الس��ابق ل��یس لھ��ا ت��أثیر    ف��ي البلجیك��ي

 أن) ٦(كم�ا تب�ین م�ن نف�س المعادل�ة رق�م       . الح�الي الع�ام   ف�ي  السوقي
الع�ام   ف�ي  الس�وقي عل�ى النص�یب    معن�وي عامل الزمن لیس لھ ت�أثیر  

 .الحالي

كم���ا یتض���ح م���ن نف���س الج���دول أن نس���بة اخت���راق الس���وق     
خ��الل الفت��رة  البلجیك�ي الس��وق  ف�ي ص�ادرات مص��ر م�ن الفاص��ولیا   ل
وق����در  ٢٠١٤، ٢٠١٢ع����ام  األدن����ىبل����غ الح����د  ) ٢٠١٤-٢٠٠٥(

وق��در  ٢.٠٠٨ع��ام  األقص��ىح��ین بل��غ ح��ده    ف��ي، ٪١.٥٣بح��والى 
ح����ین یت����راوح مؤش����ر التنافس����یة الس����عریة  ف����ي. ٪٦.٢٨بح����والى 

رة خ��الل الفت�� البلجیك�ي الس��وق  ف�ي لص�ادرات مص��ر م�ن الفاص��ولیا   
، ٢٠٠٦ع�ام   ٠.٥١ ح�والي بین حد أدنى بلغ قدره ) ٢٠١٤-٢٠٠٥(

 إل��ى، مم��ا یش��یر  ٢٠١٢ع��ام  ٢.٦٦ ح��واليوح��د أقص��ى بل��غ ق��درة  
ارتف��اع س��عر ص��ادرات مص��ر م��ن الفاص��ولیا بالمقارن��ة بمتوس��ط        

  .ھذا السوق فيأسعار تصدیر المحصول 

  
  )٢٠١٤- ٢٠٠٥(خالل الفترة  وروبيألاأھم أسواق االتحاد  فيمؤشرات التنافسیة للفاصولیا  ):٢(جدول 

 السنة

 البلجیكي االیطالى البریطاني

  النصیب
 السوقي

٪ 

  نسبة
  اختراق
  ٪ السوق

  التنافسیة
 السعریة

  النصیب
 السوقي

٪ 

  نسبة
  اختراق

  ٪  السوق

  التنافسیة
 السعریة

  النصیب
 السوقي

٪ 

  نسبة
  اختراق
  ٪ السوق

  التنافسیة
 السعریة

٠.٩٢ ٢.٤٩ ٥.٣٦ ٠.٣٤ ٢.٨١ ٣٧.٢٦ ٠.١٩ ١٠.٠٧ ٧.٧٦ ٢٠٠٥ 

٠.٥١ ٢.٤٦ ٦.٥٣ ٠.٢٧ ٣.٧٦ ٥٠.٢٧ ٠.١٥ ٩.٩٤ ١٢.١٧ ٢٠٠٦ 

٠.٨١ ٣.٢٩ ٧.١٦ ٠.٣٦ ٣.٣٣ ٤٤.٤٦ ٠.٢١ ٢٠.٠٦ ٢٠.٢٦ ٢٠٠٧ 

٠.٦٧ ٦.٢٨ ١٢.٨٢ ٠.٥٧ ٢.٨١ ٣٨.٢٢ ٠.٢٧ ٢١.٨٥ ٢٢.٩٥ ٢٠٠٨ 

١.٦٥ ٣.٠٨ ٧.٧٢ ٠.٨٣ ٢.٩٠ ٣٦.٢٤ ٠.٤٨ ١٦.٣٧ ٢٢.٧٧ ٢٠٠٩ 

٢.٠٩ ٤.٠٦ ٨.٢٦ ٠.٨٧ ٣.٤٤ ٤٣.١٤ ٠.٦١ ١٣.٣٩ ١٨.٤٠ ٢٠١٠ 

١.٨٨ ٢.٩٧ ٦.٩٧ ٠.٨٦ ٣.٥٨ ٤٠.٦٩ ٠.٥٣ ١٢.٢٠ ١٧.٢٦ ٢٠١١ 

٢.٦٦ ١.٥٣ ٣.١٠ ٠.٧٨ ٣.٥٧ ٣٥.٨٧ ٠.٣٤ ١٨.١٢ ٢٤.٧٣ ٢٠١٢ 

٢.١٧ ٢.٠٥ ٤.٠٤ ٠.٨٢ ٣.٢٨ ٣٧.٠٧ ٠.٠٤ ١٥.٢٦ ٢١.٦٠ ٢٠١٣ 

١.٩٨ ١.٥٣ ٣.٣٣ ٠.٨٨ ١.٦٧ ٢٠.٤٥ ٠.٥١ ٧.٦١ ١٠.٥٤ ٢٠١٤ 

 ١.٣٩٥ ٢.٧٠٤ ٥.٩٣٥ ٠.٥٩٨ ٢.٨٣٢ ٣٤.٨٧٩ ٠.٣٠٣ ١٣.١٧ ١٦.٢٢٢ المتوسط

  :سبت منح :المصدر
  م٢٠١٥ھیئة الرقابة على الصادرات والواردات، : بیانات واردات الدولة من مصر تحت نظام التتبع من  - 
 م٢٠١٦، Comtradeالمتحدة  األممموقع : بیانات الواردات والصادرات للدولة من العالم وسعر الصرف من - 
  م٢٠١٦، )فاوال(موقع منظمة األغذیة والزراعة : بیانات اإلنتاج للدولة من - 
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  البرتقال -٣

 البریطانيالسوق   -  أ
بل��غ النص��یب الس��وقي لص��ادرات مص��ر م��ن ) ٣(م��ن ج��دول 

الح�د  ) ٢٠١٤-٢٠٠٥(خ�الل الفت�رة    البریط�اني الس�وق   فيالبرتقال 
 ٢٠١٣ع�ام   أقص�ى ، وح�د  ٪٦.٣٤وقدر بحوالى  ٢٠٠٥عام  األدنى

 الس��وقيت��دنى النص��یب   إل��ى، مم��ا یش��یر  ٪١١.٤٩وق��در بح��والى  
وبتحلی�ل ت�أثیر   . البریط�اني الس�وق   فيمصر من البرتقال  لصادرات

كل من النسبة السعریة بین سعر صادرات مصر من الس�لعة وس�عر   
الس���نة الحالی���ة،  ف���يواردات الدول���ة م���ن الع���الم م���ن نف���س الس���لعة  

 ف��يلص��ادرات مص��ر م��ن الس��لعة لدول��ة معین��ة    الس��وقيوالنص��یب 
ادرات مص�ر م�ن   لص�  الس�وقي السنة السابقة، والزمن على النصیب 

  :كالتاليالسنة الحالیة كانت النتیجة  فيالسلعة لدولة معینة 

Y = 0.061 – 0.055 X1 – 0.225 X2 + 0.006 X3     (7) 

(-1.26)   (-2.78)*    (-0.69)       (2.51)* 

R`2 = 0.59  F = 4.8* 
  

معنوی��ة النم��وذج كك��ل ) ٧(یتض��ح م��ن المعادل��ة الس��ابقة رق��م 
كما تب�ین م�ن قیم�ة معام�ل التحدی�د المع�دل       . ٪٥عند مستوى معنویة 

(R`2)  ف�ي من التغیر  ٪٥٩ حواليإلى أن المتغیرات المستقلة تفسر 
ت�ؤثر عل�ى النص�یب     التيوبدراسة أھم المتغیرات . السوقيالنصیب 

لصادرات مصر من البرتقال إلى السوق االنجلی�زى المب�ین    السوقي
ادة النس���بة الس���عریة حی���ث أن زی���). ٧(م���ن المعادل���ة الس���ابقة رق���م  

ت���ؤدى إل���ى    ٪١بمق���دار  اإلنجلی���زي  المص���ريألس���عار البرتق���ال  
الس�وق   ف�ي لصادرات مصر من البرتقال  السوقيانخفاض النصیب 

، وق�د تب�ین معنوی��ة ھ�ذا المتغی�ر عن�د مس��توى      ٪٥.٥إل�ى   اإلنجلی�زي 
أن النص���یب ) ٧(كم���ا تب���ین م���ن نف���س المعادل���ة رق���م  . ٪٥معنوی���ة 
 ف��يالس��وق االنجلی��زى  ف��يم��ن البرتق��ال لص��ادرات مص��ر  الس��وقي

 الس�وقي عل�ى النص�یب    معن�وي العام السابق لیس لھا لیس لھ�ا ت�أثیر   
عام��ل  أن) ٧(كم��ا تب��ین م��ن نف��س المعادل��ة رق��م   . الح��اليالع��ام  ف��ي

ط�ن وق�د تب�ین     ٦بمق�دار   الس�وقي الزمن مسئول عن زی�ادة النص�یب   
  .٪٥معنویة ھذا المتغیر عند مستوى 
الج���دول أن نس���بة اخت���راق الس���وق   كم���ا یتض���ح م���ن نف���س   
خ��الل الفت��رة  البریط��انيالس��وق  ف��يلص��ادرات مص��ر م��ن البرتق��ال 

وق����در بح����والى  ٢٠٠٦بل����غ الح����د األدن����ى ع����ام  ) ٢٠١٤-٢٠٠٥(
وق��در بح��والى    ٢٠١٣ع��ام  األقص��ى ح��ین بل��غ ح��ده    ف��ي، ٪٦.٧٢

ح��ین یت��راوح مؤش��ر التنافس��یة الس��عریة لص��ادرات     ف��ي. ٪١٢.٥٣
-٢٠٠٥(خ��الل الفت��رة   البریط��انيس��وق ال ف��يمص��ر م��ن البرتق��ال  

، وح��د ٢٠١٤ع��ام  ٠.٣٢ ح��واليب��ین ح��د أدن��ى بل��غ ق��دره   ) ٢٠١٤
 انخف�اض ، مما یش�یر إل�ى   ٢٠٠٨عام  ٠.٥٢ حواليأقصى بلغ قدره 

سعر صادرات مصر من البرتقال بالمقارنة بمتوسط أسعار تص�دیر  
  .ھذا السوق فيالمحصول 

 
  )٢٠١٤- ٢٠٠٥(خالل الفترة  ألوروبياأھم أسواق االتحاد  يفمؤشرات التنافسیة للبرتقال  ):٣(جدول 

 السنة

 اللیتوانى الھولندي البریطاني

  النصیب
 ٪ السوقي
 

  نسبة
  اختراق
  ٪ السوق

  التنافسیة
 السعریة

  النصیب
 ٪ السوقي
 

  نسبة
  اختراق
  ٪ السوق

  التنافسیة
 السعریة

  النصیب
 ٪ السوقي
 

  نسبة
  اختراق
  ٪ السوق

  التنافسیة
 السعریة

٠.٤٤ ١٥.٥٦ ١١.٠٩ ٠.٥٨ ١٢.٥٩ ٦.٣٤ ٠.٤٣ ٦.٧٢ ٦.٣٤ ٢٠٠٥ 

٠.٤٨ ٣٢.٢٧ ٢٣.٨٨ ٠.٤٩ ٧.٩٤ ٤.٥٦ ٠.٤٠ ٧.٧٤ ٧.٠٦ ٢٠٠٦ 

٠.٥٤ ٣٣.١١ ١٩.٧٥ ٠.٤٠ ٦.٣٣ ٣.٦٤ ٠.٤٣ ٧.٠٣ ٦.٨٠ ٢٠٠٧ 

٠.٦٧ ٣٨.٠٣ ١٩.٣٨ ٠.٦٤ ٦.٨٠ ٣.٨٤ ٠.٥٢ ١٠.٣٣ ٩.٩٤ ٢٠٠٨ 

٠.٧١ ٥٣.٧٠ ٢٣.٤٦ ٠.٧٠ ١٤.٧٢ ٦.٢٦ ٠.٥١ ١١.٦٠ ١٠.٩٠ ٢٠٠٩ 

٠.٧٠ ٤٥.٥٧ ١٣.١١ ٠.٧٨ ٧.٩٨ ٤.٦٢ ٠.٤٨ ١١.١٨ ١٠.٣٤ ٢٠١٠ 

٠.٦٤ ٦٣.٠٨ ١٦.٢١ ٠.٦١ ٧.٣٩ ٤.١٢ ٠.٤١ ٨.٩٥ ٨.٢٣ ٢٠١١ 

٠.٢٦ ١٦٨.٧١ ٤٤.٨٣ ٠.٥٧ ١٠.٩٩ ٦.١٩ ٠.٣٩ ١٠.٠٢ ٩.٤١ ٢٠١٢ 

٠.٦٠ ٦٦.٨٩ ١٩.٩٧ ٠.٤٧ ١٢.٩٤ ٧.٧٠ ٠.٣٤ ١٢.٥٣ ١١.٤٩ ٢٠١٣ 

٠.٦١ ٥٦.٨٣ ١٧.٠٠ ٠.٤٢ ١٣.٧٥ ٧.٧٠ ٠.٣٢ ١٠.١٧ ٩.٥٩ ٢٠١٤ 

 ٠.٥١٤ ٥٢.١٥٩ ١٨.٩٧١ ٠.٥١٥ ٩.٢٢١ ٤.٩٩٧ ٠.٣٨٥ ٨.٧٥٢ ٨.١٩١ المتوسط

  :حسبت من :المصدر
  م٢٠١٥ھیئة الرقابة على الصادرات والواردات، : بیانات واردات الدولة من مصر تحت نظام التتبع من  - 
 م٢٠١٦، Comtradeالمتحدة  األممموقع : بیانات الواردات والصادرات للدولة من العالم وسعر الصرف من - 
  م٢٠١٦، )الفاو(والزراعة  األغذیةموقع منظمة : للدولة من اإلنتاجبیانات  - 

 
 الھولنديالسوق  -ب

أن النصیب السوقي لصادرات مصر ) ٣(یتضح من الجدول 
بل�غ  ) ٢٠١٤-٢٠٠٥(خالل الفت�رة   الھولنديالسوق  فيمن البرتقال 

ح�ین بل�غ ح�ده     ف�ي ، ٪٣.٦٤وق�در بح�والى    ٢٠٠٧الحد األدن�ى ع�ام   
، مما یش�یر إل�ى   ٪٧.٧٠ى وقدر بحوال ٢٠١٤، ٢٠١٣األقصى عام 

الس��وق  ف��يلص��ادرات مص��ر م��ن البرتق��ال   الس��وقيت��دنى النص��یب 

وبتحلیل تأثیر كل من النسبة السعریة بین سعر ص�ادرات  . الھولندي
مصر من السلعة وسعر واردات الدول�ة م�ن الع�الم م�ن نف�س الس�لعة       

لص�ادرات مص�ر م�ن الس�لعة      الس�وقي الس�نة الحالی�ة، والنص�یب     في
 الس��وقي الس��نة الس��ابقة، وال��زمن عل��ى النص��یب      ف��ية لدول��ة معین�� 

الس��نة الحالی��ة كان��ت  ف��يلص��ادرات مص��ر م��ن الس��لعة لدول��ة معین��ة 
  :كالتاليالنتیجة 
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Y = 0.101 – 0.002 X1 + 0.229 X2 – 0.001 X3    (8) 

(9.96)** (8.99)**    (2.860)*    (-1.317) 

R`2 = 0.97  F = 75.8** 
  

معنوی��ة النم��وذج كك��ل ) ٨(ة رق��م یتض��ح م��ن المعادل��ة الس��ابق
كما تب�ین م�ن قیم�ة معام�ل التحدی�د المع�دل       . ٪١عند مستوى معنویة 

(R`2)  ف�ي من التغیر  ٪٩٧ حواليإلى أن المتغیرات المستقلة تفسر 
لص��ادرات مص��ر م��ن   الس��وقيویت��أثر النص��یب  . الس��وقيالنص��یب 

عادل�ة  بعدة متغیرات كما ھ�و مب�ین بالم   الھولنديالبرتقال إلى السوق 
ف��ان  ٪١حی��ث أن زی��ادة النس��بة الس��عریة بمق��دار  ). ٨(الس��ابقة رق��م 

 الھولن�دي الس�وق   فيلصادرات مصر من البرتقال  السوقيالنصیب 
، وق��د تب��ین معنوی��ة ھ��ذا المتغی��ر عن��د مس��توى   ٪٠.٢تتحق��ق بمق��دار 

أن زی�ادة النص�یب   ) ٨(كما تبین من نفس المعادلة رق�م  . ٪١معنویة 
الع�ام   في الھولنديالسوق  فيمن البرتقال  لصادرات مصر السوقي

لص��ادرات  الس��وقيت��ؤدى إل��ى زی��ادة النص��یب    ٪١الس��ابق بمق��دار  
وق��د تب��ین معنوی��ة ھ��ذا    . ٪٢٢.٩إل��ى  الھولن��ديالس��وق  ف��يمص��ر 

ع�دم  ) ٨(كما تبین من نف�س المعادل�ة رق�م    . ٪٥المتغیر عند مستوى 
  .معنویة عامل الزمن

اخت���راق الس���وق  كم���ا یتض���ح م���ن نف���س الج���دول أن نس���بة    
خ��الل الفت��رة  الھولن��ديالس��وق  ف��يلص��ادرات مص��ر م��ن البرتق��ال  

وق����در بح����والى  ٢٠٠٧بل����غ الح����د األدن����ى ع����ام  ) ٢٠١٤-٢٠٠٥(
وق��در بح��والى    ٢٠٠٩ح��ین بل��غ ح��ده األقص��ى ع��ام      ف��ي، ٪٦.٣٣

ح��ین یت��راوح مؤش��ر التنافس��یة الس��عریة لص��ادرات     ف��ي. ٪١٤.٧٢
-٢٠٠٥(ل الفت��رة خ��ال الھولن��ديالس��وق  ف��يمص��ر م��ن البرتق��ال   

، وح��د ٢٠٠٧ع��ام  ٠.٤٠ ح��واليب��ین ح��د أدن��ى بل��غ ق��دره   ) ٢٠١٤
، مما یش�یر إل�ى انخف�اض    ٢٠١٠عام  ٠.٧٨ حواليأقصى بلغ قدره 

بالمقارن���ة بمتوس���ط أس���عار  الھولن���ديس���عر ص���ادرات مص���ر م���ن 
  .ھذا السوق فيتصدیر المحصول 

 السوق اللیتوانى-ج
ادرات مصر أن النصیب السوقي لص) ٣(یتضح من الجدول 

بل�غ  ) ٢٠١٤-٢٠٠٥(السوق اللیتوانى خ�الل الفت�رة    فيمن البرتقال 
ح�ین بل�غ ح�ده     ف�ي ، ٪١١.٠٩وقدر بحوالى  ٢٠٠٥الحد األدنى عام 
، مم���ا یش���یر إل���ى   ٪٤٤.٨٣وق���در بح���والى   ٢٠١٢األقص���ى ع���ام  

لصادرات مص�ر   السوقيضرورة البحث عن أسباب تدنى النصیب 
وبتحلی�ل  . الس�نوات المنخفض�ة   ف�ي  السوق اللیت�وانى  فيمن البرتقال 

تأثیر كل من النسبة السعریة بین س�عر ص�ادرات مص�ر م�ن الس�لعة      
الس�نة الحالی�ة،    ف�ي وسعر واردات الدولة من العالم من نفس الس�لعة  

 ف��يلص��ادرات مص��ر م��ن الس��لعة لدول��ة معین��ة    الس��وقيوالنص��یب 
لص�ادرات مص�ر م�ن     الس�وقي السنة السابقة، والزمن على النصیب 

  :كالتاليالسنة الحالیة كانت النتیجة  فيالسلعة لدولة معینة 

Y = 0.061 – 0.055 X1 – 0.225 X2 + 0.006 X3    (9) 

(- 1.26)  (-0.78)*        (-0.69)    (2.51) 

R`2 = 0.59  F = 4.8* 

معنوی��ة النم��وذج كك��ل ) ٩(یتض��ح م��ن المعادل��ة الس��ابقة رق��م 
كما تب�ین م�ن قیم�ة معام�ل التحدی�د المع�دل       . ٪٥ة عند مستوى معنوی

(R`2)  ف�ي من التغیر  ٪٥٩ حواليإلى أن المتغیرات المستقلة تفسر 
لص��ادرات مص��ر م��ن   الس��وقيویت��أثر النص��یب  . الس��وقيالنص��یب 

البرتقال إلى السوق اللیتوانى بعدة متغیرات كم�ا ھ�و مب�ین بالمعادل�ة     
ت�ؤدى   ٪١الس�عریة بمق�دار   حیث أن زی�ادة النس�بة   ). ٩(السابقة رقم 

 ف��يلص��ادرات مص��ر م��ن البرتق��ال  الس��وقيإل��ى انخف��اض النص��یب 
، وق��د تب��ین معنوی��ة ھ��ذا المتغی��ر عن��د     ٪٥.٥الس��وق اللیت��وانى إل��ى   

أن ) ٩(كم���ا تب���ین م���ن نف���س المعادل���ة رق���م   . ٪٥مس���توى معنوی���ة 
الس�وق اللیت�وانى    فيلصادرات مصر من البرتقال  السوقيالنصیب 

 ف�ي  الس�وقي عل�ى النص�یب    معن�وي بق ل�یس لھ�ا ت�أثیر    العام الس�ا  في

بزی��ادة عام��ل ) ٩(كم��ا تب��ین م��ن نف��س المعادل��ة رق��م   . الح��اليالع��ام 
ی��زداد  الح��اليالع��ام  ف��ي الس��وقيف��ان النص��یب   ٪١ال��زمن بمق��دار  

، كم��ا تب��ین ع��دم معنوی��ة ھ��ذا المتغی��ر عن��د مس��توى        ٪٠.٦بمق��دار 
  .٪٥معنویة 

اختراق السوق كما یتضح من نفس الجدول أن نسبة 
السوق اللیتوانى خالل الفترة  فيلصادرات مصر من البرتقال 

وقدر بحوالى  ٢٠٠٦بلغ الحد األدنى عام ) ٢٠١٤- ٢٠٠٥(
وقدر بحوالى  ٢٠١٢حین بلغ حده األقصى عام  في، ٪١٥.٥٦

حین یتراوح مؤشر التنافسیة السعریة لصادرات  في. ٪١٦٨.٧١
- ٢٠٠٥(خالل الفترة  السوق اللیتوانى فيمصر من البرتقال 

، وحد ٢٠١٢عام  ٠.٢٦ حواليبین حد أدنى بلغ قدره ) ٢٠١٤
 انخفاض، مما یشیر إلى ٢٠٠٩عام  ٠.٧١ حواليأقصى بلغ قدره 

سعر صادرات مصر من اللیتوانى بالمقارنة بمتوسط أسعار تصدیر 
 .ھذا السوق فيالمحصول 

  العنب -٤

  ديالھولنالسوق  - أ
السوقي لصادرات مصر من بلغ النصیب ) ٤(من جدول 

الحد ) ٢٠١٤- ٢٠٠٥(خالل الفترة  الھولنديالسوق  فيالعنب 
حین بلغ حده  في، ٪١.٩٢وقدر بحوالى  ٢٠٠٧عام  األدنى

تدنى  إلى، مما یشیر ٪٧.٨٢وقدر بحوالى  ٢٠٠٩عام  األقصى
. الھولنديالسوق  فيلصادرات مصر من العنب  السوقيالنصیب 

بة السعریة بین سعر صادرات مصر من وبتحلیل تأثیر كل من النس
السنة  فيالسلعة وسعر واردات الدولة من العالم من نفس السلعة 

لصادرات مصر من السلعة لدولة معینة  السوقيالحالیة، والنصیب 
لصادرات مصر  السوقيالسنة السابقة، والزمن على النصیب  في

  :كالتالي السنة الحالیة كانت النتیجة فيمن السلعة لدولة معینة 

Y = 0.114 – 0.002 X1 – 0.076 X2 – 3.8 X3    (10) 

(6.88)** (-5.67)**   (-0.59)        (-0.3) 

R`2 = 0.91  F = 29.7** 
  

معنوی�ة النم�وذج كك�ل    ) ١٠(یتضح من المعادلة السابقة رق�م  
كما تب�ین م�ن قیم�ة معام�ل التحدی�د المع�دل       . ٪١عند مستوى معنویة 

(R`2) ف�ي من التغیر  ٪٩١ حواليرات المستقلة تفسر إلى أن المتغی 
لص��ادرات مص��ر م��ن   الس��وقيویت��أثر النص��یب  . الس��وقيالنص��یب 

بع�دة متغی�رات كم�ا ھ�و مب�ین بالمعادل�ة        الھولن�دي العنب إلى الس�وق  
حیث أن زیادة النسبة السعریة لص�ادرات مص�ر   ). ١٠(السابقة رقم 

النص��یب ت��ؤدى إل��ى انخف��اض    ٪١م��ن العن��ب إل��ى ھولن��دا بمق��دار    
. ٪٠.٢إلى  الھولنديالسوق  فيلصادرات مصر من العنب  السوقي

كما تب�ین م�ن   . ٪١وقد تبین معنویة ھذا المتغیر عند مستوى معنویة 
لصادرات مصر  السوقيأن زیادة النصیب ) ١٠(نفس المعادلة رقم 

 معن�وي ل�یس لھ�ا ت�أثیر     الھولن�دي العام السابق للس�وق   فيمن العنب 
كم�ا تب�ین م�ن نف�س المعادل�ة      . الحاليالعام  في قيالسوعلى النصیب 

عل��ى النص��یب   معن��ويعام��ل ال��زمن ل��یس ل��ھ ت��أثیر    أن) ١٠(رق��م 
  .الحاليالعام  في السوقي

كم���ا یتض���ح م���ن نف���س الج���دول أن نس���بة اخت���راق الس���وق     
خ��الل الفت��رة   الھولن��ديالس��وق  ف��ي لص��ادرات مص��ر م��ن العن��ب    

در بح����والى وق���� ٢٠٠٧بل����غ الح����د األدن����ى ع����ام  ) ٢٠١٤-٢٠٠٥(
وق��در بح��والى    ٢٠٠٩ح��ین بل��غ ح��ده األقص��ى ع��ام      ف��ي، ٪٣.٧٢

ح��ین یت��راوح مؤش��ر التنافس��یة الس��عریة لص��ادرات     ف��ي. ٪٦٧.٣٢
) ٢٠١٤-٢٠٠٥(خالل الفت�رة   الھولنديالسوق  فيمصر من العنب 

، وح�د أقص�ى بل�غ    ٢٠٠٥ع�ام   ٠.٤٨ ح�والي بین حد أدنى بلغ ق�دره  
س���عر  انخف��اض ر إل���ى ، مم���ا یش��ی ٢٠١٠ع��ام   ١.٤٩ ح���واليق��دره  

ص���ادرات مص���ر م���ن العن���ب بالمقارن���ة بمتوس���ط أس���عار تص���دیر   
  .المتوسط فيھذا السوق  فيالمحصول 
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  )٢٠١٤- ٢٠٠٥(خالل الفترة  ألوروبياأھم أسواق االتحاد  فيمؤشرات التنافسیة للعنب  ):٤(جدول 

 السنة

 البریطاني االیطالى الھولندي

  النصیب
 ٪ السوقي
 

  نسبة
  اختراق

  ٪ قالسو

  التنافسیة
 السعریة

  النصیب
 ٪ السوقي
 

  نسبة
  اختراق
  ٪ السوق

  التنافسیة
 السعریة

  النصیب
 السوقي

٪ 

  نسبة
  اختراق
  ٪ السوق

  التنافسیة
 السعریة

٠.٤١ ٤.٧١ ٤.٥٢ ٠.٥٥ ٠.٠٢ ٤.٧٦ ٠.٤٨ ٩.٢٥ ٣.٢٦ ٢٠٠٥ 

٠.٥٢ ٢.٦٩ ٢.٥٥ ٠.٨٠ ٠.٠٤ ٦.٣٠ ٠.٧٤ ٥.٧١ ٢.٤٥ ٢٠٠٦ 

٠.٥٩ ٦.٤٤ ٦.٣١ ٠.٨٤ ٠.١٤ ٢١.٨٢ ٠.٨١ ٣.٧٢ ١.٩٢ ٢٠٠٧ 

١.٣٩ ٥.٧٠ ٥.٥٢ ١.٣١ ٠.١٥ ٢٣.٧١ ١.٢٩ ٥.٧٢ ٢.٢٢ ٢٠٠٨ 

١.٢٨ ٩.٣٨ ٩.١٢ ١.٠٨ ٠.١٢ ٢٣.٠٣ ٠.٨٤ ٦٧.٣٢ ٧.٨٢ ٢٠٠٩ 

١.٥٩ ٥.٨٦ ٥.٦٩ ٠.٣٧ ٠.٣٢ ٥٢.٤٢ ١.٤٩ ١١.٣٢ ٤.٠٧ ٢٠١٠ 

٠.٥٥ ١٤.٤٢ ١٤.٠٦ ١.٣٠ ٠.٠٨ ١٢.٢٧ ١.٢٣ ١١.٦٧ ٢.٨٦ ٢٠١١ 

١.٢٤ ٧.٣١ ٧.١٥ ١.٢٥ ٠.١١ ١٣.٣٧ ١.١٩ ١١.١٩ ٣.٧٠ ٢٠١٢ 

١.٠٢ ٦.١١ ٥.٩١ ١.٠٤ ٠.٠٥ ٩.٨٧ ١.٠٣ ١٤.٣٣ ٣.٧٢ ٢٠١٣ 

٠.٧٤ ٩.٨٤ ٩.٦٣ ١.١١ ٠.٠٧ ١٠.٢٨ ٠.٩٢ ٢٠.٥٣ ٥.٦١ ٢٠١٤ 

 ٠.٨٤٨ ٦.٥٨٧ ٦.٤٠٥ ٠.٨٧٧ ٠.١ ١٦.١٦٦ ٠.٩١١ ١٤.٦١٥ ٣.٤٢١ المتوسط

  :حسبت من :المصدر
  م٢٠١٥ھیئة الرقابة على الصادرات والواردات، : بیانات واردات الدولة من مصر تحت نظام التتبع من  - 
 م٢٠١٦، Comtradeالمتحدة  األممموقع : ردات والصادرات للدولة من العالم وسعر الصرف منبیانات الوا - 
  م٢٠١٦، )الفاو(والزراعة  األغذیةموقع منظمة : للدولة من اإلنتاجبیانات  - 

 
 السوق االیطالى- ب

أن النصیب السوقي لصادرات مصر ) ٤(یتضح من الجدول 
بلغ ) ٢٠١٤- ٢٠٠٥(رة السوق االیطالى خالل الفت فيمن العنب 

حین بلغ حده  في، ٪4.76وقدر بحوالى  ٢٠٠٥الحد األدنى عام 
، مما یشیر إلى عن ٪٥٢.٤٢وقدره بحوالى  ٢٠١٠األقصى عام 

السوق  فيلصادرات مصر من العنب  السوقيأسباب تدنى النصیب 
وبتحلیل تأثیر كل من النسبة . األخرىالسنوات  فياالیطالى 

رات مصر من السلعة وسعر واردات الدولة السعریة بین سعر صاد
 السوقيالسنة الحالیة، والنصیب  فيمن العالم من نفس السلعة 

السنة السابقة، والزمن  فيلصادرات مصر من السلعة لدولة معینة 
 فيلصادرات مصر من السلعة لدولة معینة  السوقيعلى النصیب 

  :كالتاليالسنة الحالیة كانت النتیجة 

Y = 0.454 – 0.086 X1 + 0.392 X2 + 0.026 X3    (11) 

(7.6)**  (-6.77)**  (2.89)*      (2.98) 

R`2 = 0.85  F = 16.4** 

معنوی�ة النم�وذج كك�ل    ) ١١(یتضح من المعادلة السابقة رق�م  
كما تب�ین م�ن قیم�ة معام�ل التحدی�د المع�دل       . ٪١عند مستوى معنویة 

(R`2)  ف�ي من التغیر  ٪٨٥ حواليإلى أن المتغیرات المستقلة تفسر 
لص��ادرات مص��ر م��ن   الس��وقيویت��أثر النص��یب  . الس��وقيالنص��یب 

العنب إلى الس�وق االیط�الى بع�دة متغی�رات كم�ا ھ�و مب�ین بالمعادل�ة         
حی�ث أن النس�بة الس�عریة لص�ادرات مص�ر م�ن       ). ١١(السابقة رق�م  

العنب إلى دولة إیطالیا مقسومًا على متوسط س�عر االس�تیراد العن�ب    
 ٪١دول�ة إیطالی�ا وزی�ادة النس�بة الس�عریة بمق�دار        فيم من دول العال

 فيلصادرات مصر من العنب  السوقيتؤدى إلى انخفاض النصیب 
وق��د تب��ین معنوی��ة ھ��ذا المتغی��ر عن��د     . ٪٨.٦الس��وق االیط��الى إل��ى   

أن ) ١١(كم��ا تب��ین م��ن نف��س المعادل��ة رق��م      . ٪١مس��توى معنوی��ة  
وق االیط�الى  الس�  ف�ي لص�ادرات مص�ر م�ن العن�ب      السوقيالنصیب 

یعكس مدى تطور وانتظ�ام ص�ادرات مص�ر     والذيالعام السابق  في
ی��ؤدى إل��ى زی��ادة النص��یب    ٪١م��ن العن��ب الیطالی��ا زیادت��ھ بمق��دار   

الس���وق االیط���الى إل���ى  ف���يلص���ادرات مص���ر م���ن العن��ب   الس��وقي 
كم�ا تب�ین   . ٪٥د تب�ین معنوی�ة ھ�ذا عن�د مس�توى معنوی�ة       قو. ٪٣٩.٢

ف��ان  ٪١بزی��ادة عام��ل ال��زمن بمق��دار ) ١١(م��ن نف��س المعادل��ة رق��م 
، وق��د تب��ین ٪٢.٦ی��زداد بمق��دار  الح��اليالع��ام  ف��ي الس��وقيالنص��یب 

  .٪٥معنویة ھذا المتغیر عند مستوى معنویة 
كما یتضح من نفس الجدول أن نسبة اختراق السوق 

السوق االیطالى خالل الفترة  فيلصادرات مصر من العنب 
وقدر بحوالى  ٢٠٠٥ بلغ الحد األدنى عام) ٢٠١٤- ٢٠٠٥(

وقدر بحوالى  ٢٠١٠حین بلغ حده األقصى عام  في، ٪٠.٠٢
حین یتراوح مؤشر التنافسیة السعریة لصادرات مصر  في. ٪٠.٣٢

بین ) ٢٠١٤- ٢٠٠٥(السوق االیطالى خالل الفترة  فيمن العنب 
، وحد أقصى بلغ قدره ٢٠١٠عام  ٠.٣٧ حواليحد أدنى بلغ قدره 

وقد ارتفع سعر صادرات مصر من ، ٢٠٠٨عام  ١.٣١ حوالي
ھذا السوق  فيالعنب بالمقارنة بمتوسط أسعار تصدیر المحصول 

  .معظم السنوات في

 البریطانيالسوق  - ج
أن النصیب السوقي لصادرات مصر ) ٤(یتضح من الجدول 

بلغ ) ٢٠١٤- ٢٠٠٥(خالل الفترة  البریطانيالسوق  فيمن العنب 
حین بلغ حده  في، ٪٢.٥٥ وقدر بحوالى ٢٠٠٦الحد األدنى عام 

، مما یشیر إلى تدنى ٪١٤.٠٦وقدر بحوالى  ٢٠١١األقصى عام 
. البریطانيالسوق  فيلصادرات مصر من العنب  السوقيالنصیب 

وبتحلیل تأثیر كل من النسبة السعریة بین سعر صادرات مصر من 
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السنة  فيالسلعة وسعر واردات الدولة من العالم من نفس السلعة 
لصادرات مصر من السلعة لدولة معینة  السوقيوالنصیب  الحالیة،

لصادرات مصر  السوقيالسنة السابقة، والزمن على النصیب  في
  :كالتاليالسنة الحالیة كانت النتیجة  فيمن السلعة لدولة معینة 

Y = 0.095 – 0.004 X1 – 0.109 X2 + 0.004 X3     (12) 

(3.09)    (-2.20)   (-0.35)        (0.62) 

R`2 = 0.45  F = 3.2 

 .ع�دم معنوی�ة النم�وذج   ) ١٢(یتضح من المعادلة السابقة رقم 
كم��ا یتض��ح م��ن نف��س الج��دول أن نس��بة اخت��راق الس��وق لص��ادرات    

-٢٠٠٥(خ���الل الفت���رة  البریط���انيالس���وق  ف���يمص���ر م���ن العن���ب 
 ف��ي، ٪٢.٦٩وق��در بح��والى  ٢٠٠٦بل��غ الح��د األدن��ى ع��ام  ) ٢٠١٤

حین  في. ٪١٤.٤٢وقدر بحوالى  ٢٠١١حین بلغ حده األقصى عام 
 ف��يیت�راوح مؤش�ر التنافس��یة الس�عریة لص��ادرات مص�ر م��ن العن�ب      

ب�ین ح�د أدن�ى بل�غ     ) ٢٠١٤-٢٠٠٥(خ�الل الفت�رة    البریطانيالسوق 
 ١.٥٩ حوالي، وحد أقصى بلغ قدرة ٢٠٠٥عام  ٠.٤١ حواليقدره 
، مم��ا یش��یر إل��ى انخف��اض س��عر ص��ادرات مص��ر م��ن     ٢٠١٠ع��ام 

ھ�ذا الس�وق    ف�ي رنة بمتوسط أسعار تص�دیر المحص�ول   العنب بالمقا
  .المتوسط في

  الفراولة -٥

 البریطانيالسوق -أ

أن النصیب السوقي لصادرات مصر ) ٥(یتضح من الجدول 
بلغ ) ٢٠١٤-٢٠٠٥(خالل الفترة  البریطانيالسوق  فيمن الفراولة 

ح�ین بل�غ ح�ده     ف�ي ، ٪١.٠٧وق�در بح�والى    ٢٠٠٥الحد األدن�ى ع�ام   
، مم��ا یش��یر إل��ى ت��دنى  ٪7.12وق��در بح��والى  ٢٠٠٩ام األقص��ى ع��
الس����وق  ف����يلص���ادرات مص����ر م����ن الفراول���ة    الس����وقيالنص���یب  

وبتحلی���ل ت���أثیر ك���ل م���ن النس���بة الس���عریة ب���ین س���عر     . البریط���اني
ص��ادرات مص��ر م��ن الس��لعة وس��عر واردات الدول��ة م��ن الع��الم م��ن   

لص�ادرات مص�ر    الس�وقي السنة الحالیة، والنص�یب   فينفس السلعة 
الس��نة الس��ابقة، وال��زمن عل��ى النص��یب  ف��ين الس��لعة لدول��ة معین��ة م��

الس�نة الحالی�ة    ف�ي لصادرات مصر من الس�لعة لدول�ة معین�ة     السوقي
  :كالتاليكانت النتیجة 

Y = 0.054 – 0.007 X1 – 0.794 X2 – 1.7 X3    (13) 

(2.58)   (-2.52)       (2.01)       (-0.001) 

R`2 = 0.40  F = 2.8 
  

 .ع�دم معنوی�ة النم�وذج   ) ١٣(من المعادلة السابقة رقم یتضح 
كم��ا یتض��ح م��ن نف��س الج��دول أن نس��بة اخت��راق الس��وق لص��ادرات    

-٢٠٠٥(خ��الل الفت��رة   البریط��انيالس��وق  ف��يمص��ر م��ن الفراول��ة  
 ف��ي، ٪٠.٤٣وق��در بح��والى  ٢٠٠٥بل��غ الح��د األدن��ى ع��ام  ) ٢٠١٤

ح�ین   ف�ي . ٪١.٨٨وق�در بح�والى    ٢٠٠٩حین بلغ حده األقصى عام 
 ف�ي یتراوح مؤشر التنافسیة السعریة لصادرات مص�ر م�ن الفراول�ة    

ب�ین ح�د أدن�ى بل�غ     ) ٢٠١٤-٢٠٠٥(خ�الل الفت�رة    البریطانيالسوق 
 ١.٥٠ حوالي، وحد أقصى بلغ قدرة ٢٠٠٦عام  ٠.٤٧ حواليقدره 
، وقد ارتفع سعر صادرات مصر من الفراولة بالمقارن�ة  ٢٠٠٧عام 

معظ���م  ف���يھ���ذا الس���وق  ف���ي بمتوس���ط أس���عار تص���دیر المحص���ول
 .السنوات

  
  )٢٠١٤- ٢٠٠٥(خالل الفترة  وروبياألأھم أسواق االتحاد  فيمؤشرات التنافسیة للفراولة  ):٥(جدول 

 السنة

 الھولندي البلجیكي البریطاني

  النصیب
 ٪ السوقي
 

  نسبة
  اختراق
  ٪ السوق

  التنافسیة
 السعریة

  النصیب
 ٪ السوقي
 

  نسبة
  اختراق
  ٪ السوق

  فسیةالتنا
 السعریة

  النصیب
 ٪ السوقي
 

  نسبة
  اختراق
  ٪ السوق

  التنافسیة
 السعریة

١.٠٦ ٤.٣٠ ٣.٩٣ ٠.٨٥ ٥.٨٠ ٤.٤٥ ٠.٥٦ ٠.٤٣ ١.٠٧ ٢٠٠٥ 

١.٥٦ ٢.٠١ ٢.٧٩ ٠.٧٥ ٣.٩٧ ٤.٢٣ ٠.٤٧ ٠.٩٠ ٢.٢٨ ٢٠٠٦ 

٠.٦١ ٨.١٩ ١٠.٤٨ ٠.٩٣ ٧.٨٨ ٨.٤٠ ١.٥٠ ٠.٩٤ ٢.٢٣ ٢٠٠٧ 

٠.٥٣ ٨.٥٧ ١٣.٥٨ ١.٣٧ ١٢.٧٣ ١٢.٧٤ ١.٠٤ ١.٠٧ ٣.٥٥ ٢٠٠٨ 

٠.٨٠ ٧.١٠ ٦.٢٥ ١.٣٤ ٢٣.٥٥ ١٩.٥٧ ١.١٠ ١.٨٨ ٧.١٢ ٢٠٠٩ 

١.٠٨ ٣.٦٩ ٣.٦٥ ١.٢٨ ١٦.٣٦ ١٤.٢١ ١.٠٥ ١.٨٥ ٦.٨١ ٢٠١٠ 

٠.٨٣ ٣.٦٢ ٢.٧٠ ٠.٢٥ ٣٥.٩٦ ٣٣.٥٥ ١.١٤ ١.٤٨ ٤.٦٧ ٢٠١١ 

٠.٩٣ ١٠.٣٧ ٣.٤١ ١.٤٣ ٦.٣٣ ٥.٨٤ ١.٠٧ ١.٦٧ ٤.٩١ ٢٠١٢ 

٠.٥٣ ٧.١٧ ٤.٦٣ ٠.٩٥ ٨.٤٦ ٦.٢٢ ١.٠٣ ١.٠٠ ٣.٠٣ ٢٠١٣ 

٠.٥٤ ٦.٦٦ ٢.٢٣ ١.٠١ ٣.٥٠ ٢.٩٧ ٠.٨٣ ٠.٨٣ ٢.٤٤ ٢٠١٤ 

 ٠.٧٧ ٥.٦٠٧ ٤.٨٧٧ ٠.٩٢٤ ١١.٣٢٢ ١٠.١٩٨ ٠.٨٩ ١.٠٩٥ ٣.٤٦٥ المتوسط

  :حسبت من :المصدر
  م٢٠١٥ھیئة الرقابة على الصادرات والواردات، : بیانات واردات الدولة من مصر تحت نظام التتبع من  - 
 م٢٠١٦، Comtradeموقع األمم المتحدة : بیانات الواردات والصادرات للدولة من العالم وسعر الصرف من - 
 م٢٠١٦، )الفاو(موقع منظمة األغذیة والزراعة : بیانات اإلنتاج للدولة من - 
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 البلجیكيالسوق -ب
أن النصیب السوقي لصادرات مصر ) ٥(یتضح من الجدول 

بل�غ  ) ٢٠١٤-٢٠٠٥(خ�الل الفت�رة    البلجیكيالسوق  فيمن الفراولة 
ن بل�غ ح�ده   ح�ی  ف�ي ، ٪٢.٩٧وق�در بح�والى    ٢٠١٤الحد األدن�ى ع�ام   

، مم���ا یش���یر إل���ى   ٪٣٣.٥٥وق���در بح���والى   ٢٠١١األقص���ى ع���ام  
لصادرات مص�ر   السوقيضرورة البحث عن أسباب تدنى النصیب 

وبتحلی��ل . الس��نوات األخی��رة ف��ي البلجیك��يالس��وق  ف��يم��ن الفراول��ة 
تأثیر كل من النسبة السعریة بین س�عر ص�ادرات مص�ر م�ن الس�لعة      

الس�نة الحالی�ة،    ف�ي نفس الس�لعة   وسعر واردات الدولة من العالم من
 ف��يلص��ادرات مص��ر م��ن الس��لعة لدول��ة معین��ة    الس��وقيوالنص��یب 

لص�ادرات مص�ر م�ن     الس�وقي السنة السابقة، والزمن على النصیب 
  :كالتاليالسنة الحالیة كانت النتیجة  فيالسلعة لدولة معینة 

Y = 0.146 – 0.028 X1 + 0.293 X2 + 0.009 X3   (14) 

(2.5)*   (-3.31)*      (1.10)        (0.90) 

R`2 = 0.51  F = 3.9* 

معنوی�ة النم�وذج كك�ل    ) ١٤(یتضح من المعادلة السابقة رق�م  
كما تب�ین م�ن قیم�ة معام�ل التحدی�د المع�دل       . ٪٥عند مستوى معنویة 

(R`2)  ف�ي من التغیر  ٪٥١ حواليإلى أن المتغیرات المستقلة تفسر 
لص��ادرات مص��ر م��ن   س��وقيالویت��أثر النص��یب  . الس��وقيالنص��یب 

بعدة متغیرات كما ھ�و مب�ین بالمعادل�ة     البلجیكيالفراولة إلى السوق 
ت�ؤدى   ٪١حیث أن زیادة النسبة السعریة بمقدار ). ١٤(السابقة رقم 

 ف��يلص��ادرات مص��ر م��ن الفراول��ة  الس��وقيإل��ى انخف��اض النص��یب 
وق��د تب��ین معنوی��ة ھ��ذا المتغی��ر عن��د     . ٪٢.٨إل��ى  البلجیك��يالس��وق 

أن ) ١٤(كم��ا تب��ین م��ن نف��س المعادل��ة رق��م      . ٪٥وى معنوی��ة مس��ت
 البلجیك�ي الس�وق   فيلصادرات مصر من الفراولة  السوقيالنصیب 

 ف�ي  الس�وقي عل�ى النص�یب    معن�وي العام الس�ابق ل�یس لھ�ا ت�أثیر      في
أن عام�ل ال�زمن   ) ١٤(كما تبین من نفس المعادلة رقم . الحاليالعام 

  . الحاليالعام  في السوقيعلى النصیب  معنويلیس لھ تأثیر 

كم���ا یتض���ح م���ن نف���س الج���دول أن نس���بة اخت���راق الس���وق     
خ��الل الفت��رة  البلجیك��يالس��وق  ف��يلص��ادرات مص��ر م��ن الفراول��ة  

وق����در بح����والى  ٢٠١٤بل����غ الح����د األدن����ى ع����ام  ) ٢٠١٤-٢٠٠٥(
وق��در بح��والى    ٢٠١١ح��ین بل��غ ح��ده األقص��ى ع��ام      ف��ي، ٪٣.٥٠

یة الس��عریة لص��ادرات  ح��ین یت��راوح مؤش��ر التنافس��   ف��ي. ٪٣٥.٩٦
-٢٠٠٥(خ��الل الفت��رة   البلجیك��يالس��وق  ف��يمص��ر م��ن الفراول��ة   

، وح��د ٢٠١١ع��ام  ٠.٢٥ ح��واليب��ین ح��د أدن��ى بل��غ ق��دره   ) ٢٠١٤
، مما یش�یر إل�ى انخف�اض    ٢٠٠٨عام  ١.٣٧ حواليأقصى بلغ قدره 

سعر صادرات مصر من الفراولة بالمقارنة بمتوسط أسعار تص�دیر  
  .المتوسط يفھذا السوق  فيالمحصول 

 الھولنديالسوق -ج
أن النصیب السوقي لصادرات مصر ) ٥(یتضح من الجدول 

بل�غ  ) ٢٠١٤-٢٠٠٥(خالل الفت�رة   الھولنديالسوق  فيمن الفراولة 
ح�ین بل�غ ح�ده     ف�ي ، ٪٢.٢٣وق�در بح�والى    ٢٠١٤الحد األدن�ى ع�ام   

، مم�ا یش�یر إل�ى ت�دنى     ٪١٣.٥٨وق�در بح�والى    ٢٠٠٨األقصى عام 
. الھولنديالسوق  فيلصادرات مصر من الفراولة  السوقيالنصیب 

وبتحلیل تأثیر كل من النسبة السعریة بین سعر صادرات مصر م�ن  
الس�نة   ف�ي السلعة وسعر واردات الدولة م�ن الع�الم م�ن نف�س الس�لعة      

لصادرات مصر من السلعة لدول�ة معین�ة    السوقيالحالیة، والنصیب 
لص�ادرات مص�ر    س�وقي الالسنة السابقة، والزمن عل�ى النص�یب    في

  :كالتاليالسنة الحالیة كانت النتیجة  فيمن السلعة لدولة معینة 

Y = 0.131 – 0.011 X1 + 0.169 X2 – 0.006 X3   (15) 

(9.25)** (-7.31)** (1.62)        (-4.05)* 

R`2 = 0.92  F = 31.8** 

معنوی�ة النم�وذج كك�ل    ) ١٥(یتضح من المعادلة السابقة رق�م  
كما تب�ین م�ن قیم�ة معام�ل التحدی�د المع�دل       . ٪١عنویة عند مستوى م

(R`2)  ف�ي من التغیر  ٪٩٢ حواليإلى أن المتغیرات المستقلة تفسر 
لص��ادرات مص��ر م��ن   الس��وقيویت��أثر النص��یب  . الس��وقيالنص��یب 

بعدة متغیرات كما ھ�و مب�ین بالمعادل�ة     الھولنديالفراولة إلى السوق 
ت�ؤدى   ٪١سبة السعریة بمقدار حیث أن زیادة الن). ١٥(السابقة رقم 

 ف��يلص��ادرات مص��ر م��ن الفراول��ة  الس��وقيإل��ى انخف��اض النص��یب 
كم��ا تب��ین معنوی��ة ھ��ذا المتغی��ر عن��د     . ٪١.١إل��ى  الھولن��ديالس��وق 

أن ) ١٥(كم��ا تب��ین م��ن نف��س المعادل��ة رق��م      . ٪١مس��توى معنوی��ة  
 الھولن�دي الس�وق   فيلصادرات مصر من الفراولة  السوقيالنصیب 

 ف�ي  الس�وقي عل�ى النص�یب    معن�وي لس�ابق ل�یس لھ�ا ت�أثیر     العام ا في
أن بزی�ادة عام�ل   ) ١٥(كما تبین من نفس المعادلة رقم . الحاليالعام 

ھ�ذا الع�ام ی�نخفض بمق�دار      الس�وقي ف�ان المص�یب    ٪١الزمن بمقدار 
  .٪٥وقد ثبت معنویة ھذا المتغیر عند مستوى معنویة  ٪٠.٦

ق الس���وق كم���ا یتض���ح م���ن نف���س الج���دول أن نس���بة اخت���را    
خ��الل الفت��رة  الھولن��ديالس��وق  ف��يلص��ادرات مص��ر م��ن الفراول��ة  

وق����در بح����والى  ٢٠٠٦بل����غ الح����د األدن����ى ع����ام  ) ٢٠١٤-٢٠٠٥(
وق��در بح��والى    ٢٠١٢ح��ین بل��غ ح��ده األقص��ى ع��ام      ف��ي، ٪٢.٠١

ح��ین یت��راوح مؤش��ر التنافس��یة الس��عریة لص��ادرات     ف��ي. ٪١٠.٣٧
-٢٠٠٥(ت��رة خ��الل الف الھولن��ديالس��وق  ف��يمص��ر م��ن الفراول��ة   

، ٢٠١٣، ٢٠٠٨  ع�ام  ٠.٥٣ حواليبین حد أدنى بلغ قدره ) ٢٠١٤
، مم��ا یش��یر إل��ى  ٢٠١٠ع��ام  ١.٠٨ ح��واليوح��د أقص��ى بل��غ ق��دره  

انخف��اض س��عر ص��ادرات مص��ر م��ن الفراول��ة بالمقارن��ة بمتوس��ط       
 .المتوسط فيھذا السوق  فيأسعار تصدیر المحصول 

  يالسودانالفول  -٦

 السوق االیطالى-أ

أن النصیب السوقي لصادرات مصر ) ٦(الجدول یتضح من 
-٢٠٠٨(الس��وق االیط��الى خ��الل الفت��رة    ف��ي الس��ودانيم��ن الف��ول  

 ف��ي، ٪٠.٩٧وق��در بح��والى  ٢٠١٣بل��غ الح��د األدن��ى ع��ام  ) ٢٠١٤
، مم��ا ٪٢٠.٩٠وق��در بح��والى  ٢٠١٢ح��ین بل��غ ح��ده األقص��ى ع��ام  

 الس���وقيیش���یر إل���ى ض���رورة البح���ث ع���ن أس���باب ت���دنى النص���یب  
 ف��يالس��وق االیط��الى   ف��ي الس��ودانيمص��ر م��ن الف��ول   لص��ادرات 

وبتحلیل تأثیر ك�ل م�ن النس�بة الس�عریة ب�ین س�عر       . السنوات األخیرة
ص��ادرات مص��ر م��ن الس��لعة وس��عر واردات الدول��ة م��ن الع��الم م��ن   

لص�ادرات مص�ر    الس�وقي السنة الحالیة، والنص�یب   فينفس السلعة 
من عل��ى النص��یب الس��نة الس��ابقة، وال��ز ف��يم��ن الس��لعة لدول��ة معین��ة 

الس�نة الحالی�ة    ف�ي لصادرات مصر من الس�لعة لدول�ة معین�ة     السوقي
  :كالتاليكانت النتیجة 

Y = 0.017 – 0.003 X1 + 1.095 X2 + 0.005 X3   (16) 

(0.19)   (-3.3)         (2.6)       (0.35) 

R`2 = 0.75  F = 5.8 
  

 .وذجع�دم معنوی�ة النم�   ) ١٦(یتضح من المعادلة السابقة رقم 
كم��ا یتض��ح م��ن نف��س الج��دول أن نس��بة اخت��راق الس��وق لص��ادرات    

الس���وق االیط���الى خ���الل الفت���رة   ف���ي الس���ودانيمص���ر م���ن الف���ول  
وق����در بح����والى  ٢٠١٣بل����غ الح����د األدن����ى ع����ام  ) ٢٠١٤-٢٠٠٨(

وق��در بح��والى    ٢٠١٢ح��ین بل��غ ح��ده األقص��ى ع��ام      ف��ي، ٪٠.٩٩
درات ح��ین یت��راوح مؤش��ر التنافس��یة الس��عریة لص��ا    ف��ي. ٪٢١.٢٤

الس���وق االیط���الى خ���الل الفت���رة   ف���ي الس���ودانيمص���ر م���ن الف���ول  
، ٢٠١٢ع�ام   ١.٠٦ ح�والي بین حد أدنى بلغ قدره ) ٢٠١٤-٢٠٠٨(

، مم��ا یش��یر إل��ى  ٢٠٠٩ع��ام  ١.٣٥ ح��واليوح��د أقص��ى بل��غ ق��دره  
بالمقارنة بمتوس�ط   السودانيارتفاع سعر صادرات مصر من الفول 

 .ھذا السوق فيأسعار تصدیر المحصول 
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  )٢٠١٤- ٢٠٠٥(خالل الفترة  ألوروبياأھم أسواق االتحاد  في السودانيمؤشرات التنافسیة للفول  ):٦(جدول 

 السنة

 الیوناني لمانياأل یطالياإل

  النصیب
 السوقي

٪ 

  نسبة
  اختراق
  ٪السوق

  التنافسیة
 السعریة

  النصیب
 السوقي

٪ 

  نسبة
  اختراق
  ٪السوق

  التنافسیة
 السعریة

  النصیب
 السوقي

٪ 

  ةنسب
  اختراق
  ٪السوق

  التنافسیة
 السعریة

٢٠٠٥          

٢٠٠٦          

٢٠٠٧          

١.٠٩ ٣.٣٦ ٣.٠٤ ١.٥٨ ٠.٦٨ ٠.٦١ ١.١١ ١١.٠٤ ١٠.٨٠ ٢٠٠٨ 

١.٧٠ ١.٤٣ ١.٤١ ١.٦٣ ٠.٤٣ ٠.٣٨ ١.٣٥ ١٢.٦٧ ١٢.٤٨ ٢٠٠٩ 

١.٤٤ ٢.٣٠ ٢.٢٢ ١.٨٤ ٠.٢٠ ٠.١٨ ١.٢٦ ١٥.٨٧ ١٥.٤٣ ٢٠١٠ 

١.٠٥ ٣.٤٠ ٣.١١ ١.٨٠ ٠.٤١ ٠.٣٧ ١.١٩ ١٤.٣٥ ١٤.١٨ ٢٠١١ 

٠.٨٠ ٢.٩٢ ٣.١٨ ١.٥٢ ٠.٧٧ ٠.٦٨ ١.٠٦ ٢١.٢٤ ٢٠.٩٠ ٢٠١٢ 

١.١١ ٢.١٠ ٢.٤٢ ١.٦١ ٠.٨٩ ٠.٨٠ ١.٢٤ ٠.٩٩ ٠.٩٧ ٢٠١٣ 

١.٤٥ ١.٣٧ ١.٤٨ ١.٢١ ٠.٣٤ ٠.٣١ ١.٢٨ ٢.٦٢ ٢.٥٧ ٢٠١٤ 

 ١.٢٣٤ ٢.٤١١ ٢.٤٠٩ ١.٥٩٩ ٠.٥٣١ ٠.٤٧٦ ١.٢١٣ ١١.٢٥٤ ١١.٠٤٧ المتوسط

  :حسبت من :المصدر
  م٢٠١٥قابة على الصادرات والواردات، ھیئة الر: بیانات واردات الدولة من مصر تحت نظام التتبع من  - 
 م٢٠١٦، Comtradeموقع األمم المتحدة : بیانات الواردات والصادرات للدولة من العالم وسعر الصرف من - 
  م٢٠١٦، )الفاو(موقع منظمة األغذیة والزراعة : بیانات اإلنتاج للدولة من - 

 
 السوق االلمانى-ب

لصادرات مصر أن النصیب السوقي ) ٦(یتضح من الجدول 
- ٢٠٠٨(خالل الفترة  لمانياألالسوق  في السودانيمن الفول 

 في، ٪٠.١٨وقدر بحوالى  ٢٠١٠بلغ الحد األدنى عام ) ٢٠١٤
یشیر  ، مما٪0.80وقدر بحوالى  ٢٠١٣حین بلغ حده األقصى عام 

 في السودانيلصادرات مصر من الفول  السوقيإلى تدنى النصیب 
أثیر كل من النسبة السعریة بین سعر وبتحلیل ت. لمانياألالسوق 

صادرات مصر من السلعة وسعر واردات الدولة من العالم من 
لصادرات مصر  السوقيالسنة الحالیة، والنصیب  فينفس السلعة 

السنة السابقة، والزمن على النصیب  فيمن السلعة لدولة معینة 
یة السنة الحال فيلصادرات مصر من السلعة لدولة معینة  السوقي

  :كالتاليكانت النتیجة 

Y = 0.368 – 0.044 X1 + 1.630 X2 + 5.68 X3    (17) 

(-1.09)   (-1.82)     (1.67)          (0.003) 

R`2 = 0.40  F = 2.10 

  
 .ع�دم معنوی�ة النم�وذج   ) ١٧(یتضح من المعادلة السابقة رقم 

كم��ا یتض��ح م��ن نف��س الج��دول أن نس��بة اخت��راق الس��وق لص��ادرات    
-٢٠٠٨(خالل الفترة  لمانياألالسوق  في السودانيلفول مصر من ا

 ف��ي، ٪٠.٢٠وق��در بح��والى  ٢٠١٠بل��غ الح��د األدن��ى ع��ام  ) ٢٠١٤
ح�ین   ف�ي . ٪٠.٨٩وق�در بح�والى    ٢٠١٣حین بلغ حده األقصى عام 

یت���راوح مؤش���ر التنافس���یة الس���عریة لص���ادرات مص���ر م���ن الف���ول   
بین ح�د  ) ٢٠١٤-٢٠٠٨(خالل الفترة  لمانياألالسوق  في السوداني

، وح��د أقص��ى بل��غ ق��درة  ٢٠١٤ع��ام  ١.٢١ ح��واليأدن��ى بل��غ ق��دره  
، مم��ا یش��یر إل��ى ارتف��اع س��عر ص��ادرات  ٢٠١٠ع��ام  ١.٨٤ ح��والي

بالمقارن���ة بمتوس���ط أس���عار تص���دیر    الس���ودانيمص���ر م���ن الف���ول  
 .ھذا السوق فيالمحصول 

 الیونانيالسوق -ج
أن النصیب السوقي لصادرات مصر ) ٦(یتضح من الجدول 

-٢٠٠٨(خ��الل الفت��رة   الیون��انيالس��وق  ف��ي الس��ودانيالف��ول م��ن 
 ف��ي، ٪١.٤١وق��در بح��والى  ٢٠٠٩بل��غ الح��د األدن��ى ع��ام  ) ٢٠١٤

مم��ا  ، ٪٣.١٨وق��در بح��والى   ٢٠١٢ح��ین بل��غ ح��ده األقص��ى ع��ام   
لص���ادرات مص���ر م���ن الف���ول   الس���وقيیش���یر إل���ى ت���دنى النص���یب 

سبة الس�عریة  وبتحلیل تأثیر كل من الن. الیونانيالسوق  في السوداني
ب��ین س��عر ص��ادرات مص��ر م��ن الس��لعة وس��عر واردات الدول��ة م��ن   

 الس���وقيالس���نة الحالی���ة، والنص���یب   ف���يالع���الم م���ن نف���س الس���لعة  
الس�نة الس�ابقة، وال�زمن     فيلصادرات مصر من السلعة لدولة معینة 

 ف�ي لصادرات مصر من الس�لعة لدول�ة معین�ة     السوقيعلى النصیب 
  :كالتالية السنة الحالیة كانت النتیج

Y = 0.058 – 0.004 X1 – 0.323 X2 + 0.001 X3    (18) 

(10.9)** (-9.16)*     (-1.80)       (1.21) 

R`2 = 0.95  F = 28.07* 
  

معنوی�ة النم�وذج كك�ل    ) ١٨(یتضح من المعادلة السابقة رق�م  
كما تب�ین م�ن قیم�ة معام�ل التحدی�د المع�دل       . ٪٥عند مستوى معنویة 

(R`2) ف�ي من التغیر  ٪٩٥ حواليتغیرات المستقلة تفسر إلى أن الم 
لص��ادرات مص��ر م��ن   الس��وقيویت��أثر النص��یب  . الس��وقيالنص��یب 

بع�دة متغی�رات كم��ا ھ�و مب��ین     الیون��انيإل��ى الس�وق   الس�وداني الف�ول  
حی���ث أن زی���ادة النس���بة الس����عریة    ). ١٨(بالمعادل���ة الس���ابقة رق���م    

مًا عل��ى إل��ى الیون��ان مقس��و  الس��ودانيلص��ادرات مص��ر م��ن الف��ول   
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الیون�ان   ف�ي م�ن دول الع�الم    الس�وداني متوسط سعر االستیراد الف�ول  
ت��ؤدى إل��ى انخف��اض النص��یب    ٪١وزی��ادة النس��بة الس��عریة بمق��دار   

 الیون�اني الس�وق   ف�ي  الس�وداني لصادرات مص�ر م�ن الف�ول     السوقي
. ٪٥، وقد تبین معنویة ھ�ذا المتغی�ر عن�د مس�توى معنوی�ة      ٪٠.٤إلى 

 الس����وقيأن النص����یب ) ١٨(عادل���ة رق����م  كم���ا تب����ین م����ن نف����س الم 
الع�ام   ف�ي  الیون�اني الس�وق   ف�ي  الس�وداني لصادرات مصر من الفول 

الع��ام  ف��ي الس��وقيعل��ى النص��یب   معن��ويالس��ابق ل��یس لھ��ا ت��أثیر    
عام�ل ال�زمن ل�یس     أن) ١٨(كما تبین من نفس المعادلة رقم . الحالي

  .الحاليالعام  في السوقيعلى النصیب  معنويلھ تأثیر 

یتضح من نفس الجدول أن نسبة اختراق السوق  كما
خالل  الیونانيالسوق  في السودانيلصادرات مصر من الفول 

وقدر بحوالى  ٢٠١٤عام  األدنىبلغ الحد ) ٢٠١٤- ٢٠٠٨(الفترة 
وقدر بحوالى  ٢٠١١عام  األقصىحین بلغ حده  في، ٪١.٣٧
حین یتراوح مؤشر التنافسیة السعریة لصادرات مصر  في. ٪٣.٤٠

- ٢٠٠٨(خالل الفترة  الیونانيالسوق  في السودانيمن الفول 
، وحد ٢٠١٢عام  ٠.٨٠ حواليبین حد أدنى بلغ قدره ) ٢٠١٤

ارتفاع  إلى، مما یشیر ٢٠٠٩عام  ١.٧٠ حواليأقصى بلغ قدرة 
بالمقارنة بمتوسط أسعار  السودانيسعر صادرات مصر من الفول 

  .ھذا السوق فيتصدیر المحصول 
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Abstract: Aims trace agricultural exports to support competitiveness, increase exports, improve product quality and 
safety, therefore, the Ministry of Industry and Foreign Trade in collaboration with the United Nations Industrial 
Organization sponsored the first project in Egypt and the Middle East is helping producers and exporters of agricultural 
crops from all sectors (public and private and NGOs) in their efforts to ensure crop quality and safety with the 
application traceability system so as to comply with international safety regulations. The research aims to measure the 
competitiveness of the most important Egyptian exports to European countries under traceability system by identifying 
the most important factors affecting the market share of goods under study and its competitive position, and determine 
the replacement relationship between the Egyptian exports of these commodities and export competition. Using some of 
the indicators that measure the competitiveness to achieve the aim of the research, and the most important results are as 
follows: (The impact of the price ratio in the current year on a market share of Egypt's exports for various crops 
between about 0.002 for minimum and about 0.086 maximum, The effect of the market share in the previous year on a 
market share of Egypt's exports for various crops between about 0.076 for minimum and about 1.63 maximum,  Market 
share of Egypt's exports of various crops between about 0.476 minimum, and about 34 879 maximum, which indicates 
the possibility of improving the market share of Egypt's exports from different crops, Market penetration ratio of 
Egypt's exports of various crops between about 0.100 minimum, and about 52.159 maximum, which indicates the 
possibility of improving the market penetration of Egypt's exports from different crops, The price competitiveness of 
Egypt's exports of various crops between about 0.303 minimum, and about 1.599 maximum, which indicates the 
possibility of reducing Egypt's exports prices of various crop, Dropped the market share to less than 10% for 56% from 
markets, Dropped the market penetration to less than 10% for 72% from markets, The price competitiveness was 
greater than 1% for 33% from markets). The recommended the research: studying the reasons for the low 
competitiveness for some commodities under study in many markets. 

Keywords: Agricultural exports, price competitiveness, Egypt, EU 

 
 

  


