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 معهد بحوث االقتصاد الزراعى-باحث
 الملخص

يتناول البحث دراسة القدرة التنافسية لصادرات العنب المصرى ألهم أسواق اإلتحاد األوروبى من خالل حساب بعض مقاييس القدرة 
التنافسية لصادرات محصول العنب المصرى )مؤشر النصيب السوقى ، معدل إختراق األسواق ، مؤشر النسبة السعرية، مؤشر التركز الجغرافى 

( ، كما يتناول البحث دراسة أهم العوامل 0202-0222المؤشر المركب للتنافسية( ألهم أسواق اإلتحاد األوروبى خالل الفترة )جينى هيرشمان ، و 
(. كما يتناول 0202-0222المؤثرة على الطلب الخارجي لصادرات محصول العنب المصرى ألهم أسواق اإلتحاد األوروبى خالل متوسط الفترة )

. حيث تبين من دراسة تطور الصادرات أسواق اإلتحاد األوروبىسى للمستوى المرغوب والمستهدف لصادرات العنب المصرى البحث التقدير القيا
، فى حين إتجهت كمية وقيمة وسعر تصدير  %7.2ق اإلتحاد األوروبى إتجاها للزيادة بمعدل نمو متزايد بلغ حوالى االزراعية المصرية ألسو 

 (.0202-0222خالل متوسط الفترة ) %1.0،  %1..0،  %02.1ة بمعدل نمو متزايد بلغ على الترتيب محصول العنب المصرى للزياد
وقد أوضحت نتائج تقدير دالة الطلب الخارجى لصادرات محصول العنب المصرى ألسواق أهم الدول األوروبية وجود عالقة طردية بين 

جمالى اإلنتاج المحلى من العنب ، حيث تبين أن تغيرًا قدره وحدة  كمية الصادرات المصرية من محصول العنب ألسواق أهم الدول األوروبية وا 
ليا ، واحدة في كمية اإلنتاج المحلى من العنب يؤدي إلى تغير في نفس اإلتجاه لصادرات العنب المصرى ألسواق المملكة المتحدة ، هولندا ،إيطا

 طن على الترتيب. 2.2.0،  2.221 ، 2.0.7،  2.0.7،  2.100ألماتيا ، بلجيكا يبلغ حوالى 
فى حين تبين وجود عالقة عكسية بين كمية الصادرات المصرية من محصول العنب ألسواق أهم الدول األوروبية وكل من إجمالى 

ن العنب يؤدي اإلستهالك المحلى من العنب ، ومتوسط سعر تصدير العنب ، حيث تبين أن تغيرًا قدره وحدة واحدة في كمية اإلستهالك المحلى م
،  2.0.0،  2.001إلى تغير في عكس اإلتجاه لصادرات العنب المصرى ألسواق المملكة المتحدة ، هولندا ،إيطاليا ، ألماتيا ، بلجيكا يبلغ حوالى 

اإلتجاه طن على الترتيب. فى حين أن تغيرًا قدره وحدة واحدة في سعر تصدير العنب يؤدي إلى تغير في عكس  2.2.0،  .2.22،  2.270
 طن على الترتيب. 0.127، .02.1لكمية صادرات العنب المصرى ألسواق المملكة المتحدة ، بلجيكا يبلغ حوالى 

أسواق اإلتحاد األوروبى كما وقد أوضحت نتائج التقدير القياسى للمستوى المرغوب والمستهدف لصادرات العنب المصرى ألهم   
أهم العوامل المحددة لصادرات العنب المصرى ألهم  أن Nerlove's partial Adjustment Modelنموذج التعديل الجزئي لنيرولوف إستخدام ب

سبته األسواق األوروبية في المدى القصير والطويل تمثلت فى اإلنتاج المحلى من العنب ، اإلستهالك المحلى من العنب ، حيث تبين أن تغيرًا ن
إلنتاج المحلى من العنب، يؤدي إلى تغير في نفس اإلتجاه لصادرات العنب المصرى ألسواق المملكة المتحدة ، هولندا ، إيطاليا ، في كمية ا 0%

في كمية  %0على الترتيب. فى حين أن تغيرًا نسبته  %.1..0،  %01..0،  %1..01،  %00.10،  %00.01ألمانيا ، بلجيكا نسبته 
، يؤدي إلى تغير في عكس اإلتجاه لصادرات العنب المصرى ألسواق المملكة المتحدة ، هولندا ، إيطاليا ، ألمانيا ، اإلستهالك المحلى من العنب

 على الترتيب. %0.01،  %02.00، %0.11،  %.1..،  %.1.1بلجيكا نسبته 

نه يتوقع زيادتها بنسبة تمثل حوالى أ 0201وقد أوضحت نتائج التنبؤ بكمية صادرات العنب المصرى ألهم األسواق األوروبية حتى عام 
ألسواق المملكة المتحدة ، هولندا ، ألمانيا على الترتيب. فى حين يتوقع إنخفاض كمية صادرات  0202من عام  1%.،  %..02،  11.7%

 ألسواق إيطاليا ، بلجيكا على الترتيب . %27.2،  %70.1العنب المصرى بنسبة إنخفاض تمثل حوالى 
 

 خالل النتائج التي أسفرت عنها الدراسة:  وقد تبين من 
، تبين من خالل مؤشر النصيب السوقى للصادرات المصرية من العنب ألهم األسواق األوروبية إرتفاا  قيماة المؤشار فاى أساواق المملكاة المتحادة  .0

 هولندا ، إيطاليا ، فى حين تبين إنخفاض قيمة المؤشر فى أسواق ألمانيا ، بلجيكا.
درات العنااب المصاارى امعاادل إختااراق محصااول العنااب لسااوق إيطاليااا ، ألمانيااا وماان ثاام يجااب البحااث عاان أسااباب إنخفاااض قاادرة صااتباين إنخفاااض  .0

 على إختراق السوق اإليطالى واأللمانى و ضرورة اإلستفادة من تجارب الدول المنافسة فى تصدير المحاصيل الزراعية. 
هو مايعكس تعدد األسواق و  0..2إنخفاض قيمة معامل التركز الجغرافى لكمية الصادرات المصرية من العنب حيث حيث بلغت حوالى  .1

تساعها   ،وبالتالى يجب العمل على فتح أسواق أخرى جديدة لإلستفادة من إتفاقية اإلتحاد األوروبى.الخارجية وا 
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ين عن األسواق الخارجية وخاصة األوروبية ، وتشجيع الدراسات التى تقوم بدراسة الطلب الخارجي ضرورة توافر البيانات الكافية أمام المصدر  ..
 على الصادرات الزراعية المصرية.

أسواق الدول األوروبية هى إجمالى اإلنتاج ، اإلستهالك المحلى من ألهم تبين أن أهم المتغيرات المحددة للصادرات المصرية لمحصول العنب  ..
نتاج العنب، مع ضرورة حث المواطنين على اإلستهالك الرشيد من التالى يجب العنب ، وب توجيه السياسات الزراعية نحو التوسع في زراعة وا 

 لضمان زيادة الصادرات المصرية منه.محصول العنب 
وقع إنخفاض كمية صادرات أنه يت 0201ألهم األسواق األوروبية حتى عام تبين من نتائج التنبؤ بكمية صادرات محصول العنب المصرى  .0

يجب البحث عن األسباب ألسواق إيطاليا ، بلجيكا على الترتيب ، وبالتالى  %27.2،  %70.1العنب المصرى بنسبة إنخفاض تمثل حوالى 
 التى يحتمل أن تؤدى إلى إنخفاض الكمية المصدرة من محصول العنب.

، مؤشر النصيب السوقى ، معدل إختراق األسواق ، مؤشر النسبة السعرية، مؤشر التركز الجغرافى جينى القدرة التنافسية : يةمفتاحالكلمات ال
 التنبؤ. ،، نموذج نيرولوف للتعديل الجزئى محددات الطلب الخارجى هيرشمان ، 

 
 تمهيد:

ؤدى تلااك المشاااكل إلااى عاادم تحقيااق يعتباار انخفاااض مصااادر النقااد األجنبااى ، ماان أهاام المشاااكل التااى تواجااه االقتصاااد المصاارى ، حيااث تاا
فاى الميازان أهداف التنمية ، وبالتالى البد من إتجاه السياسة العامة للدولة ، إلى تصحيح الخلل الناشىء فى الميزان التجاارى الكلاى ، وبصافة خاصاة 

ماان مزاياا اإلنضاامام إلااى إتحاااد اقتصااادى قااد  فااتح أسااواقًا خارجيااة جديادة ، فااى داال اإلسااتفادةعمال علااى حيااث تالزراعاى ، بتنميااة الصااادرات الزراعيااة 
الميااة ياؤدى إلاى تحسان معادالت التبااادل التجاارى فاى دال المنافساة الدوليااة للصاادرات السالعية. حياث يعتبار اإلتحاااد األوروباى مان أهام اإلتحاادات الع

مان إجماالى قيماة الصاادرات الكلياة البالغاة  %1..0للتبادل التجارى والزراعى مع مصر حيث مثلت الصادرات الكلية لدول اإلتحااد األوروباى حاوالى 
( . وتعتباار إيطاليااا ، المملكااة المتحاادة ، هولناادا ، بلجيكااا ، ألمانيااا ماان أهاام أسااواق 0202-0222مليااار دوالر خااالل متوسااط الفتاارة ) .11.1حااوالى 

الزراعيااة المصاارية لاادول اإلتحاااد األوروبااى البااالغ  ماان إجمااالى الصااادرات %20.0اإلتحاااد األوروبااى للصااادرات الزراعيااة المصاارية قااد مثلاات حااوالى 
   ( .0202 - 0222مليون دوالر خالل متوسط الفترة ) 12.02.حوالى 

 
 :مشكلة الدراسة

تعتبر الصادرات من أهم المصادر الرئيسية لتوفير النقد األجنبى خاصة في دل وجود عجز في الميزان التجاري المصري حيث بلغ حوالي 
(، 0202 - 0222كمتوسط للفترة ) %....بلغ معدل تغطية الصادرات الكلية للواردات الكلية حوالي  فى حين، 0202مليار دوالر عام  0,12.

بنسبة زيادة بلغت  0202مليار دوالر عام  01.10الى حوالي  0222مليار دوالر عام  01.127حيث زادات قيمة الواردات الكلية من حوالي 
مليار  22,0الى حوالي  0222مليون دوالر عام  27.2.زادت قيمة الصادرات الزراعية من حوالي  كما، 0222قارنة بعام بالم %1.1.1حوالي 

مليار  0.1.7، فى حين زادرات قيمة الواردات الزراعية من حوالي  0222بالمقارنة بعام  %0....بنسبة زيادة بلغت حوالي  0202دوالر عام 
 .0222بالمقارنة بعام  %007.0بنسبة زيادة بلغت حوالي  0202مليار دوالر عام  070..إلى حوالي  0222دوالر عام 

 002.01ويعتبر محصول العنب من أهم المحاصيل الزراعية التصديرية المصرية حيث بلغت قيمة صادرات محصول العنب حوالى 
تعتبر أسواق المملكة المتحدة ، هولندا ، الماانيا ، إيطالياا ، بلجيكا هى أهم أسواق اإلتحاد األوروبى المستوردة ، جيث  0207دوالر عام  ونملي

من إجمالى  %22مليون دوالر ، تمثل حوالى  71.71إجمالى قيمة صادرات محصول العنب لتلك الدول حوالى حيث بلغ ، لمحصول العنب 
 (.0202-0222مليون دوالر خالل متوسط الفترة ) 007.10ى صادرات العنب المصرى البالغة حوال

اإل أنه على الرغم من القدرة التنافسية التى تتمتع بها مصر في إنتاج وتصدير العنب ، اإل أن كمية الصادرات الزراعية من محصول 
ألف  0.1.7ة إنخفاض بلغت حوالى بكمي 0202ألف طن عام  012.1إلى حوالى  0202ألف طن عام  21..02العنب قد تراجعت من حوالى 

، األمر الذى إستدعى دراسة القدرة التنافسية لمحصول العنب المصرى فى أهم األسواق  0202من كميته عام  %..0.طن تمثل حوالى 
 األوروبية.

 
 :  دراسة لمن خال تنافسية صادرات العنب المصرى فى أهم أسواق اإلتحاد األوروبىيستهدف البحث دراسة أمهداف الدراسة: 

 (.0202 -0222خالل الفترة )لمحصول العنب تطور كمية وقيمة وسعر التصدير  -0
 (.0202 -0222خالل الفترة )فى أهم أسواق اإلتحاد األوروبى لمحصول العنب دراسة تطور التوزيع الجغرافى  -0
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مان خاالل حسااب مؤشارات القادرة التنافساية والتاى تشامل مؤشار فى أهم أسواق اإلتحاد األوروبى  ول العنبمحصقياس القدرة التنافسية لصادرات  -1
 .  ركب للتنافسيةمؤشر المالالنصيب السوقى ، معدل إختراق األسواق، مؤشر النسبة السعرية، 

( مان خاالل 0202-0222خاالل الفتارة )فاى أهام أساواق اإلتحااد األوروباى  محصاول العنابقياس محددات دالة الطلب الخارجي على صادرات  -.
   . األوروبيةاألسواق أهم فى محصول العنب التقدير القياسى لدوال الطلب الخارجى على صادرات 

 .التقدير القياسى للمستوى المرغوب والمستهدف لصادرات العنب المصرى فى أهم األسواق األوروبية -.
  .0201صادرات محصول العنب فى أهم أسواق اإلتحاد األوروبى حتى عام دراسة مستقبل  -0
 

 اإلسلوب البحثى ومصادر البيانات: 
إعتماااااد هاااااذا البحاااااث فاااااى تحقياااااق أهدافاااااه علاااااى أسااااالوبى التحليااااال االحصاااااائى الوصااااافى والكماااااى ، حياااااث تااااام إساااااتخدام بعاااااض األسااااااليب 

تقااااادير كماااااا تااااام التوزياااااع الجغرافاااااى بإساااااتخدام مؤشااااار التركاااااز الجغرافاااااى جيناااااى هيرشااااامان ، التحليلياااااة اإلحصاااااائية، كتحليااااال السالسااااال الزمنياااااة ، 
ماااان خااااالل اسااااتخدام بعااااض مقاااااييس القاااادرة التنافسااااية مثاااال األوروبيااااة فااااى أهاااام األسااااواق صااااادرات محصااااول العنااااب المصاااارى القاااادرة التنافسااااية ل

لصاااااااادرات المصااااااارية مااااااان المؤشااااااار المركاااااااب للتنافساااااااية ل )مؤشااااااار النصااااااايب الساااااااوقى ، معااااااادل إختاااااااراق األساااااااواق ، مؤشااااااار النسااااااابة الساااااااعرية، ،
 .(اق األوروبية ألهم األسو محصول العنب 

أهام فاى محصاول العناب علاى كمياة الصاادرات المصارية مان الخاارجى كما تم إساتخدم أسالوب تحليال االنحادار المرحلاى لتقادير دالاة الطلاب 
اسااتخدم ، كمااا صااادرات محصااول العنااب المصاارى لتحديااد أهاام المتغياارات االقتصااادية وأكثرهااا تااطثيرًا فااى الطلااب الخااارجى علااى   األوروبيااةاألسااواق 

فااى تقاادير معااالم هااذه الااداالت ، وقااد قاادرت الااداالت فااى ثالثااة نماااذج رياضااية هااى النمااوذج الخطااى والنمااوذج األسااى  أساالوب المربعااات الاادنيا العاديااة
نطاق االقتصاادى، ( مدى توافق إشاارات معاامالت الاداالت ماع الم0)اللوغاريتمى( والنموذج نصف اللوغاريتمى ،وقد تم التفضيل بينها إستنادًا إلى : )

( معنوية تطثير المتغيرات المستقلة مجتمعة علاى المتغيار التاابع مان t( ، )1( معنوية معامالت الدالة المتحصل عليها إحصائيًا من خالل اختبار )0)
نماوذج التعاديل ساتخدام كماا تام إ ( للكشف عن مدى وجاود االرتبااط الاذاتى مان عدماه.D.W( . كما استخدم اختبار ديربن واتسون )Fخالل اختبار )

لمساتوى المرغاوب والمساتهدف لصاادرات العناب المصارى فاى أهام األساواق التقادير  Nerlove's partial Adjustment Modelالجزئاي لنيرولاوف 
 . ألهم األسواق األوروبية محصول العنب كما تم إستخدام نمااذج التنبؤ بكمية الصادرات المصرية من  األوروبية.

ستصاااااال  األراضاااااي، اعتمااااادت و الدراساااااة علاااااى البياناااااات الثانوياااااة المنشاااااورة فاااااي العدياااااد مااااان الجهاااااات الرسااااامية مثااااال وزارة الزراعاااااة وا 
ونشاااارات التجااااارة الخارجيااااة الصااااادرة ماااان الجهااااااز المركاااازي للتعبئااااة العامااااة واإلحصاااااء ،باإلضااااافة إلاااااى قاعاااادة بيانااااات الجهاااااز المركاااازى للتعبئاااااة 

( ، قاعااااادة بياناااااات التجاااااارة الخارجياااااة FAOلكتروناااااى، وقاعااااادة بياناااااات مندماااااة األغذياااااة والزراعاااااة العالمياااااة )العاماااااة واإلحصااااااء علاااااى الموقاااااع اإل
التابعااااااة لممااااااام المتحااااااادة، كماااااااا تااااااام اإلساااااااتعانة بااااااابعض األبحااااااااث والرساااااااائل والدراساااااااات والكتاااااااب العلمياااااااة العربياااااااة واألجنبياااااااة والتاااااااي لهاااااااا صااااااالة 

 بموضو  الدراسة. 
 

 مناقشة النتائج
 

 (:0202-0222خالل الفترة )لمتغيرات الدراسة اإلتجاه الزمنى العا  : تطور أولا 
 0222دوالر عااام  ونملياا 0.2.01ماان حااوالى  زادتأنهااا المصاارية لتكتاال اإلتحاااد األوروبااى تبااين ماان دراسااة تطااور قيمااة الصااادرات الزراعيااة 

(. وبتقادير معادلاة اإلتجااه الزمناي 0جادول ) - 0222عاام  اقيمتهامان  %..01.مثل حوالى ت زيادةب 0202دوالر عام  مليون 700.10إلى حوالى 
 اً ( تبااين أنهااا اتخااذت اتجاهااًا عامااًا متزاياادًا معنوياا0202 - 0222خااالل الفتاارة )الزراعيااة المصاارية لتكتاال اإلتحاااد األوروبااى لتطااور قيمااة الصااادرات 

 (.0جدول ) –مليون دوالر 12.02.فترة الدراسة البالغ حوالى من متوسط  %7.2دوالر، يمثل حوالى  مليون 0.21.إحصائيًا بلغ حوالى 
مان إجماالى الصاادرات الزراعياة المصارية  %20.0قاد مثلات حاوالى بلجيكا ،  إيطاليا ، ألمانياالمملكة المتحدة ، مهولندا ،  حيث تبين أن دول

 ( .  0202 - 0222مليون دوالر خالل متوسط الفترة ) 12.02.لدول اإلتحاد األوروبى البالغ حوالى 
ألف طن يمثل حوالى  .01.1قد إتجهت إتجاهًا عامًا متزايدًا بلغ حوالى  العنب( أن كمية صادرات محصول 0يتضح من الجدول رقم )كما 

 02.10إتجاهًا عامًا متزايدًا بلغ حوالى  العنبألف طن. فى حين إتخذت قيمة صادرات محصول  000.12من المتوسط البالغ حوالى  02.1%
إتجاهًا عامًا متزايدًا  العنبمليون دوالر. بينما إتخذ سعر تصدير محصول  01..00من المتوسط البالغ حوالى  %1..0مليون دوالر تمثل حوالى 

 دوالر/طن. 1..020من المتوسط البالغ حوالى  %1.0دوالر/طن يمثل حوالى  12.00بلغ حوالى 
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 .( 0202 -0222تطور قيمة الصادرات الزراعية المصرية لتكتل اإلتحاد األوروبى بالمليون دوالر خالل متوسط الفترة )   . 0 ل جدو

 السنة
 

قيمه الصادرات الزراعية اإلتحاد 
 األوروبى

الصادرات الزراعية المصرية موزعة على دول اإلتحاد األوروبى خالل متوسط الفترة 
(0222-0202) 

 % مليون دولر الدولة 
 20.52 110.33 ايطاليا 157.29  2000
 20.43 109.87 المملكه المتحده 161.57  2001
 14.13 75.96 مهولندا 197.99  2002
 13.90 74.75 بلجيكا 210.00  2003
 7.13 38.31 المانيا 320.62  2004
 5.08 27.29 اليونان 273.37  2005
 3.48 18.72 فرنسا 274.61  2006
 2.91 15.66 رومانيا 363.43  2007
 2.61 14.04 اسبانيا 662.89  2008
 1.34 7.19 سولفينيا  836.58  2009
 0.97 5.21 لتفيا  772.77  2010
 0.92 4.93 بولندا 786.98  2011
 0.89 4.76 البرتغال 731.54  2012
 0.88 4.73 ليتوانيا  816.42  2013
 0.67 3.62 ايرلندا 796.84  2014
 0.65 3.49 بلغاريا 720.09  2015
 0.62 3.32 فنلندا 778.22  2016
 2.88 15.47 باقى الدول 816.91  2017
المتوس

 ط
 100 537.67 الجملة 537.67 

 الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء ،نشرة التجارة الخارجية ، أعداد متفرقة.-0: جمعت وحسبت من :  المصدر
 www.capmas.gov.egالموقع اإللكترونى للجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء: -0

 
 (0202 – 0222خالل الفترة )لمتغيرات الدراسة معادلت اإلتجاه الزمنى العا   . 0جدول 

 السعر : دولر/طن( -القيمة :مليون دولر -)الكمية : ألف طن   

 المتوسط معدل النمو 2R F المعـــــادلــة المتغير

قيمة الصادرات الزراعية المصرية لتكتل 
 اإلتحاد األوروبى

Ŷt= 93.18 + 46.79 Xt 

                           (8.43)**     0.816 **71.1 8.7 537.67 

 Ŷt= 4.85 + 13.35 Xt كمية صادرات العنب

                            (2.14)*     0.222 *4.6 10.9 121.97 

 Ŷt= 45.09 + 17.92 Xt قيمة صادرات العنب

                           (9.17)**     0.840 **84.0 14.3 125.13 

 Ŷt= 136.9 + 97.62 Xt سعر تصدير العنب

                       (4.36)**   0.543 **19.0 9.2 1064.30 

 (.  0: جمعت وحسبت من بيانات جدول ) المصدر
   ..2.2*معنوية عند مستوى إحتمالى   .   2.20**معنوية عند مستوى إحتمالى 

http://www.capmas.gov.eg/
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 (:0202-0222العنب المصرى خالل الفترة )التوزيع الجغرافى لصادرات 
المملكة المتحدة ، هولندا ، الماانيا ، من أهمها المصرى  ستوردة للعنبالمالخارجية ( تعدد األسواق 1تبين من بيانات الجدول رقم )

. افريقياا ، عماان ، سنغافاورة ، السودان ، ماليزياروسيا األتحاديه ، ايطالياا ، بلجيكا ، اإلمارات ، السعودية ، النروياج ، سلوفينيا ، الكويت ، جنوب 
المملكة ( ، إتضح أن 0202-0222خالل متوسط الفترة ) الخارجيةسواق األفى المصرى  العنبمحصول  صادراتوبدراسة التوزيع الجغرافي لكمية 

من متوسط  %10.1ألف طن يمثل حوالى  17.1، حيث بلغ متوسط كميته حوالى  المصرى العنب وارداتاحتلت المرتبة األولى في  المتحدة
 ( . 0202 -0222ألف طن خالل متوسط الفترة ) 000والبالغة حوالى  الخارجيةمسواق ل المصرى العنب صادراتإجمالي كمية 

الماانيا ، روسيا األتحاديه ، ايطالياا ، ، يليها %01.11ألف طن تمثل حوالى  2..01المرتبة الثانية بحوالى هولندا فى حين احتلت 
بنسب  ، جنوب افريقياا ، سنغافاورة ، ماليزيا ثم باقى الدول األخرى، الكويت ، السودان ، عماان، سلوفينيا ، السعودية ، النروياج ،اإلمارات بلجيكا 

، %0.27، %0.01، %.0.0، %1..0، %0.20،  %0.11،  %0.01،  %0.10، %7..، %70..، %2.72، %.72.1بلغت حوالى 
 (.0202 -0222ة خالل متوسط الفترة )الخارجيمسواق المصرى لالعنب  صادراتعلى الترتيب من إجمالى كمية 0.00%، 2.00%، 2.20%

 ..0.01بلغ حوالى  وحد أعلى سوداندوالر/طن لل ..002قد تراو  بين حد أدنى بلغ حوالى المصرى العنب  تصديركما إتضح أن متوسط سعر 
 -دوالر/طن خالل متوسط فترة الدراسة 0000.1ة حوالى خارجيمسواق الالعنب المصرى ل، فى حين بلغ متوسط سعر تصدير  ماليزيادوالر/طن ل

 (.1جدول )
 

 (0202-0222خالل متوسط الفترة )الخارجيةسواق األفى المصرى  العنبالتوزيع الجغرافى لصادرات .3جدول 

 كمية صادرات العنب الدولة
 )ألف طن(

 قيمة صادرات العنب %
 )مليون دولر(

 السعر التصديرى %
 )دولر/طن(

 1014.1 30.74 39.45 31.89 38.90 المملكة المتحدة 
 1167.0 21.44 27.51 19.33 23.57 مهولندا 
 839.7 6.34 8.14 7.95 9.69 ايطاليـا 
 1123.4 8.40 10.78 7.87 9.60 المـانيا 

روسيا األتحاديه    7.14 5.86 8.77 6.83 1227.5 
 675.5 3.08 3.95 4.80 5.85 بلجيكا 

اإلمارات    3.61 2.96 3.92 3.05 1084.6 
 920.8 2.30 2.95 2.63 3.20 النرويـج 

السعودية    2.85 2.33 3.44 2.68 1207.6 
الكويت    2.15 1.76 2.02 1.57 936.7 

 667.5 0.97 1.24 1.53 1.86 السودان 
 1193.5 1.42 1.82 1.25 1.53 عمـان 

سلوفينيا    1.51 1.23 2.18 1.70 1445.7 
جنوب افريقيـا    1.32 1.08 1.92 1.49 1454.4 

 1480.4 1.00 1.29 0.71 0.87 سنغافـورة 
 1519.5 0.96 1.23 0.66 0.81 ماليزيا
 1028.9 6.02 7.73 6.16 7.51 أخرى

 1116.9 100 128.3 100 122.0 الجملة
     2..0  2..0معامل التركز الجغرافى

 www.capmas.gov.egالموقع اإللكترونى للجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء:   -0: جمعت وحسبت من :  المصدر
 www.trademap.orgالموقع اإللكترونى لخريطة التجارة الخارجية                       -0

                                                           

𝐶𝑗𝑥 = 100 √ 
(𝑋𝑠𝑗 )

(𝑋𝑖)2

2

  
 𝑪𝒋𝒙تمثل معامل التركز الجغرافي لكمية وقيمة الصادرات المصرية من المحصول :  . 

𝑿𝒔𝒋 تمثل كمية أو قيمة الصادرات المصرية من المحصول والموجهة إلى دولة معينة :.  

𝑿𝒊 تمثل إجمالي كمية أو قيمة الصادرات المصرية من المحصول :   . 

http://www.capmas.gov.eg/
http://www.trademap.org/
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هيرشمان ، حيث تتراوا  -وقد تم حساب التركز الجغرافى لكمية وقيمة الصادرات المصرية من محصول العنب بإستخدام معامل جينى
واق قيمة المؤشر بين الصفر والواحد الصحيح فكلما إقتربت قيمة المعامل من الواحد الصحيح دل ذلك على توز  الصادرات على عدد قليل من األس

( أن قيمة معامل 1ا إذا كانت قيمتة قريبة من الصفر دل ذلك على توسع وتنو  األسواق المستوردة للسلعة. حيث تبين من جدول )الخارجية ، أم
 وبذلك يعتبر معامل التركز الجغرافي منخفض نسبياً ،  2..2التركز الجغرافى لكمية وقيمة الصادرات المصرية من محصول العنب قد بلغت حوالى 

 (. 0202 -0222خالل متوسط الفترة )دد األسواق الخارجية لصادرات العنب المصرى وهو مايعكس تع
 

 ثانياا :مؤشرات القدرة التنافسية للصادرات المصرية من محصول العنب فى أمه  األسواق األوروبية:
فى أهم األسواق األوروبية من خالل حساب مؤشرات محصول العنب يتناول هذا الجزء قياس القدرة التنافسية للصادرات المصرية من 

  ( .ركب للتنافسيةمؤشر المالالقدرة التنافسية والتى تشمل )مؤشر النصيب السوقى ، مؤشر معدل إختراق األسواق ، مؤشر النسبة السعرية، 
 (:0202-0222خالل الفترة ) األوروبيةفى أمه  األسواق  ىمصر عنب المؤشر النصيب السوقى لصادرات ال-0

يحسب مؤشر النصيب السوقى من خالل قسمة قيمة صادرات الدولة من سلعة معينة إلى إجمالي قيمة الصادرات العالمية من السلعة ، حيث 
 يعكس مؤشر النصيب السوقى حجم تواجد الدولة المصدرة فى األسواق الخارجية.

تزايد منذ ( قد 0202-0222الل الفترة )مصرية من محصول العنب خالنصيب السوقي للصادرات المؤشر ( أن متوسط .يتضح من جدول )
 %010،  %10.2، %710، %.0.0،  %.020بنسبة زيادة بلغت حوالى  0202إلى عام  .022فى عام تطبيق إتفاقية اإلتحاد األوروبى 

دل على تزايد حجم النصيب السوقى لصادرات العنب ألسواق الدول على الترتيب المملكة المتحدة ، هولندا ، إيطاليا، ألمانيا ، بلجيكا ، مما ي
خالل  لسوق ألمانياكحد أدنى  %2.1و حوالى لسوق إيطاليا ،  %27..تراو  بين حد أعلى بلغ حوالى  المصرى فى األسواق األوروبية ، حيث 

 .(0202-0222فترة الدراسة )
 
 (0202-0222تطور مؤشر النصيب السوقى لمحصول العنب ألمه  األسواق األوروبية خالل الفترة ) ..جدول 

 بلجيكا  المـانيا  ايطاليـا  مهولندا  المملكة المتحدة  السنة
2000 0.15 0.17 0.01 0.00 0.00 
2001 0.20 0.09 0.35 0.01 0.06 
2002 0.29 0.20 0.07 0.00 0.03 
2003 0.36 0.26 0.74 0.04 0.09 
2004 1.27 1.22 1.81 0.06 0.52 
2005 1.70 1.21 3.32 0.18 0.29 
2006 1.49 1.82 9.58 0.03 0.12 
2007 3.61 1.44 29.26 0.57 3.61 
2008 7.23 2.18 31.46 0.70 6.22 
2009 11.01 5.30 28.12 2.43 3.05 
2010 9.35 5.08 25.60 1.85 2.21 
2011 8.47 3.10 22.77 2.17 7.60 
2012 10.13 3.98 25.62 2.15 3.16 
2013 7.59 3.97 19.32 2.42 2.84 
2014 8.81 5.35 19.39 2.94 4.17 
2015 11.87 6.99 12.51 3.18 4.13 
2016 14.17 9.30 16.48 3.41 2.79 
2017 19.78 19.50 30.97 6.82 2.28 
 0.76 0.30 5.08 1.85 3.04 المتوسط

 (.  0(،)0: جمعت وحسبت من بيانات مرجع ) المصدر
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لصادرات العنب المصرى فى أمه  األسواق األوروبية خالل الفترة  Market Penetration Indictorمؤشر معدل إختراق األسواق -0
(0222-0202:) 

، وكلما ارتفعت قيمة مؤشر إختراق السوق كلما دل على قدرة محصول أو سلعة معينة على اختراق أسواق تصديرية معينة  يقيس المؤشر
 : ويقاس بالمعادلة التاليةأن هذا السوق أكثر قبواًل للسلعة ،أى أن هذا المحصول أكثر قدرة على إختراق السوق محل الدراسة، 

)]ijX - ij+Mij/(Q ijt= [M ijMPR  
 : حيث أن

ijtMتمثل كمية واردات الدولة :i  من المحصولj . من دولة معينة 
ijMتمثل كمية واردات الدولة :i  من المحصولj 
ijQتمثل كمية انتاج المحصول :j  في الدولةi 
IJXتمثل كمية صادرات المحصول :j  بواسطة الدولةi 

 
 
كمتوسط لفترة الدراسة  %7..01المصرى بحوالى العنب سوق هولندا هو أكبر األسواق التى يخترقها ( أن .يتضح من دراسة الجدول رقم )و 

معدل مؤشر تزايد كما تبين ،  %2.21، يليه سوق إيطاليا بحوالى  %2.01ثم سوق ألمانيا بحوالى ، %7.0بحوالى يليه سوق المملكة المتحدة ، 
زيادة بنسبة  0202 إلى عام .022األوروبى منذ تطبيق إتفاقية اإلتحاد األوروبى فى عام إختراق األسواق لمحصول العنب فى أسواق اإلتحاد 

، مما يدل على تزايد حجم على الترتيب ألسواق المملكة المتحدة ، هولندا ، إيطاليا، ألمانيا  %00.0، %001، %1.2،  %.00حوالى بلغت 
مؤشر معدل إختراق األسواق لمحصول العنب فى ، فى حين تبين إنخفاض  النصيب السوقى لصادرات العنب المصرى فى تلك األسواق األوروبية

  .%00بنسبة إنخفاض بلغت حوالى  0202منذ تطبيق إتفاقية اإلتحاد األوروبى إلى عام  .022من عام سوق بلجيكا 
 

 (0202-0222تطور معدل اختراق األسواق لمحصول العنب التصديرى ألمه  األسواق األوروبيةخالل ) .5جدول 
 بلجيكا  المـانيا  ايطاليـا  مهولندا  المملكة المتحدة  السنة
2000 0.81 9.27 0.00 0.00 0.07 
2001 1.33 6.68 0.00 0.01 0.77 
2002 1.69 7.58 0.00 0.00 0.48 
2003 1.54 5.02 0.01 0.03 0.69 
2004 3.03 40.13 0.01 0.02 3.08 
2005 4.67 12.51 0.02 0.05 1.56 
2006 3.22 13.50 0.04 0.01 0.60 
2007 7.68 4.87 0.14 0.16 10.31 
2008 33.76 28.90 0.50 0.47 40.24 
2009 28.64 33.27 0.16 0.86 10.85 
2010 44.41 107.42 0.35 1.54 12.43 
2011 94.29 337.76 0.75 3.84 94.12 
2012 11.19 22.30 0.09 0.41 3.98 
2013 9.21 67.61 0.05 0.54 3.86 
2014 28.63 116.82 0.17 1.55 13.29 
2015 12.86 53.89 0.04 0.94 17.50 
2016 14.26 84.09 0.05 0.63 2.80 
2017 10.45 130.14 0.05 0.81 1.23 
 3.38 0.13 0.03 29.48 8.10 المتوسط

 (.  0(،)0: جمعت وحسبت من بيانات مرجع ) المصدر
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ويحسب من خالل قسمة سعر (:0202-0222المصرى فى أمه  األسواق األوروبية خالل الفترة )مؤشر النسبة السعرية لصادرات العنب -3
ذا زادت قيمة هاذا المؤشر عن الواحد الصحيح دل ذلك على أن تصدير الدول المنافسة من محصول ما / سعر تصدير مصر لنفس المحصول . وا 

 .لمصر ميزة تنافسية سعرية فى تصدير هذا المحصول والعكس صحيح
( إرتفا  مؤشر النسبة السعرية لمحصول العنب بالمقارنة باألسواق المنافسة فى أسواق اإلتحاد األوروبى 0حيث تبين من بيانات جدول )

إيطاليا بطسواق المملكة المتحدة ، هولندا ،  ..1،  0.22،  ...1،  .1.0،  1.12حوالى  هبالنسبة لسعره التصديرى المصرى ، حيث بلغ متوسط
وذلك إلنخفاض أسعاره فى تلك األسواق مما يدل على تميز مصر من ناحية التنافسية السعرية لمحصول العنب ، بلجيكا على الترتيب ، ألمانيا، 

 سواق المنافسة. األالتصديرية بالمقارنة ب
 

 (: 0202-0222الل الفترة )المؤشر المركب للتنافسية لصادرات محصول العنب المصرى فى أمه  األسواق األوروبية خ-.
صيب يعكس المؤشر المركب للتنافسية مدى تنافس الدولة فى األسواق الخارجية ، وهو عبارة عن متوسط مجمو  المؤشرات الثالثة السابقة وهى الن

ة والعكس فسالسوقى ، النسبة السعرية ، ومعدل إختراق األسواق ، وبزيادة قيمة المؤشر فيدل ذلك على تمتع الدولة بموقع متقدم مقارنة بالدول المنا
 صحيح. ويطخذ المعادلة التالية:    

CICj =(M.S+ PRI +MPRij(/3 
 حيث:
CICj.المؤشر المركب للتنافسية فى األسواق الخارجية : 
M.S .مؤشر النصيب السوقى : 
PRI.)مؤشر النسبة السعرية )المركز التنافسى : 

MPRij.مؤشر معدل إختراق األسواق : 
 

 (0202-0222سعرية لمحصول العنب ألمه  األسواق األوروبية خالل الفترة )تطور مؤشر النسبة ال .6جدول 
 بلجيكا  المـانيا  ايطاليـا  مهولندا  المملكة المتحدة  السنة
2000 5.386 3.809 17.896 5.718 12.579 
2001 6.517 6.085 7.046 6.069 5.685 
2002 5.526 6.522 3.949 4.255 6.231 
2003 4.173 3.329 3.323 3.114 2.947 
2004 2.286 1.599 1.875 1.221 1.689 
2005 2.588 2.403 2.791 1.163 2.005 
2006 1.983 2.386 1.520 1.890 2.056 
2007 2.063 1.328 1.337 1.538 1.322 
2008 4.450 3.834 3.256 3.534 3.379 
2009 2.494 1.754 1.656 1.736 1.753 
2010 4.557 4.037 2.519 3.573 3.613 
2011 10.698 10.725 8.010 8.877 9.150 
2012 1.068 1.090 0.947 0.956 0.917 
2013 1.152 2.044 0.905 0.993 1.009 
2014 3.145 3.072 2.336 2.560 2.458 
2015 1.048 1.072 1.074 1.302 3.240 
2016 0.972 0.948 0.999 0.867 0.801 
2017 0.510 0.462 0.471 0.468 0.415 
 3.40 2.77 3.44 3.14 3.37 المتوسط

 (.  0(،)0: جمعت وحسبت من بيانات مرجع ) المصدر
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قد تراو  األوروبية سواق أهم األ( أن المؤشر المركب للتنافسية لصادرات محصول العنب المصري فى 2من بيانات جدول )حيث تبين 
، حيث تبين تزايد المؤشر الدراسةفترة متوسط خالل فى سوق هولندا  ..00وحد أعلى بلغ حوالي  فى سوق ألمانيا 0.07بين حد أدنى بلغ حوالي 

بنسبة  0202إلى عام  .022عام  منذ تطبيق إتفاقية اإلتحاد األوروبى فىفى أسواق اإلتحاد األوروبى  المركب للتنافسية لصادرات العنب المصري
 حيث، ، بلجيكا على الترتيب ألسواق المملكة المتحدة ، هولندا ، إيطاليا، ألمانيا  %0،  %70.، %01.، %710،  %0.1زيادة بلغت حوالى 

قد زادت عن الواحد الصحيح مما  اإلتحاد األوروبىيتضح أن قيمة مؤشر المؤشر المركب للتنافسية لصادرات محصول العنب المصرى فى أسواق 
 خالل فترة الدراسة. تلك الدوليعني تمتع مصر بميزة تنافسية مقارنة باألسواق المنافسة فى أسواق 

 
 (0202-0222تطور المؤشر المركب لتنافسيةمحصول العنب ألمه  األسواق األوروبية خالل الفترة ) .2جدول 

 بلجيكا  المـانيا  ايطاليـا  مهولندا  المملكة المتحدة  السنة
2000 2.11 4.42 5.97 1.91 4.22 
2001 2.68 4.28 2.47 2.03 2.17 
2002 2.50 4.77 1.34 1.42 2.25 
2003 2.02 2.87 1.35 1.06 1.24 
2004 2.20 14.32 1.23 0.43 1.77 
2005 2.99 5.37 2.05 0.46 1.28 
2006 2.23 5.90 3.71 0.64 0.92 
2007 4.45 2.55 10.24 0.76 5.08 
2008 15.15 11.64 11.74 1.57 16.61 
2009 14.05 13.44 9.98 1.67 5.22 
2010 19.44 38.85 9.49 2.32 6.08 
2011 37.82 117.20 10.51 4.96 36.96 
2012 7.47 9.12 8.89 1.17 2.69 
2013 5.98 24.54 6.76 1.32 2.57 
2014 13.53 41.75 7.30 2.35 6.64 
2015 8.59 20.65 4.54 1.81 8.29 
2016 9.80 31.45 5.84 1.64 2.13 
2017 10.25 50.03 10.50 2.70 1.31 
 5.97 1.68 6.33 22.40 9.07 المتوسط

 (.  0(،)0: جمعت وحسبت من بيانات مرجع ) المصدر
 

تم إجراء  (:0202-0222األوروبية خالل الفترة )لصادرات العنب المصرى فى أمه  األسواق ثالثاا :التقدير القياسى لدوال الطلب الخارجى 
( للتعرف علي أكثر 0202-0222خالل الفترة ) األوروبيةفى أهم األسواق  مصرىالالعنب ل محصو التقدير القياسى لدوال الطلب الخارجى على 

ستخدام الصور الرياضية المختلفة للدوال وهى ، وذلك بعد ا األوروبيةاألسواق أهم فى  العنب لو المتغيرات تطثيرًا فى الطلب الخارجى على محص
لمعامالت المتغيرات المستقلة التى (t) الخطية والنصف لوغاريتمية واللوغاريتمية المزدوجة، حيث تم إختيار أفضل هذه الصور إستنادًا إلى قيم 

 . R-2و  Fتتضمنها الدالة باإلضافة إلى إختبارى 
على متغيرًا تابعًا تمثل فى كمية الصادرات  األوروبيةاألسواق  أهم فىمحصول العنب ى وتنطوى متغيرات دوال الطلب الخارجى عل

( اجمالى اإلنتاج المحلى من 1X( ،وعدة متغيرات مستقلة )تفسيرية( تمثلت فى :)tŶ)بالطن  يةق األوروباسو هم األمحصول العنب ألالمصرية من 
( ، 4Xبالدوالر/طن ،)محصول العنب ( سعر تصدير 3Xبالطن، )محصول العنب ( إجمالى اإلستهالك المحلى من 2Xبالطن، )محصول العنب 

(5X الكمية المصدرة من ) األسواق المنافسةهم ألمحصول العنب (، 6بالطنX(، )7X سعر تصدير )المصرىمحصول العنب أهم سوقين منافسين ل 
 .بالجنيه/دوالر( سعر الصرف الرسمى 8Xبالدوالر/طن، )
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تبين أن معامالت اإلنحدار تتفق مع المنطق  األوروبيةألسواق أهم افى المصرى محصول العنب على الخارجى وبتقدير دوال الطلب 
تبين من النموذج حيث  (..2.2، 2.20اإلحصائى واإلقتصادى من حيث اإلشارة، كما ثبتت معنوية معامالت اإلنحدار عند مستوى معنوية )

اإلنتاج المحلى و ( tŶلسوق المملكة المتحدة ) العنبوجود عالقة طردية بين كمية الصادرات المصرية من محصول لسوق المملكة المتحدة  الخطى
(، حيث تبين أن زيادة قدرها وحدة واحدة فى اإلنتاج المحلى من العنب المصرى تؤدى إلى زيادة كمية الصادرات المصرية 1Xمن العنب المصرى )

لسوق  العنبوجود عالقة عكسية بين كمية الصادرات المصرية من محصول فى حين تبين  طن. 2.100العنب لسوق المملكة المتحدة بحوالى من 
حيث تبين أن زيادة ( ، 3X، سعر تصدير محصول العنب المصرى )(2Xالمحلى من العنب المصرى ) ستهالككل من اإل( و tŶ) المملكة المتحدة

قدرها وحدة واحدة فى كل من اإلستهالك المحلى من العنب المصرى، سعر تصدير محصول العنب المصرى تؤدى إلى زيادة كمية قدرها 
. كما تبين أن تلك المتغيرات تفسر حوالى طن على الترتيب  .02.1،  2.001الصادرات المصرية من العنب لسوق المملكة المتحدة بحوالى 

 (.7جدول ) -لسوق المملكة المتحدة  العنبالصادرات المصرية من  من التغيرات فى كمية 7%..2
 

اإلنتاج و ( tŶلسوق هولندا ) العنبتبين من النموذج الخطى لسوق هولندا وجود عالقة طردية بين كمية الصادرات المصرية من محصول كما 
اإلنتاج المحلى من العنب المصرى تؤدى إلى زيادة كمية الصادرات (، حيث تبين أن زيادة قدرها وحدة واحدة فى 1Xالمحلى من العنب المصرى )

 العنبطن. فى حين تبين وجود عالقة عكسية بين كمية الصادرات المصرية من محصول  2.0.7المصرية من العنب لسوق هولندا بحوالى 
ا قدرها وحدة واحدة فى اإلستهالك المحلى من العنب ( ، حيث تبين أن زيادة قدره2X( واإلستهالك المحلى من العنب المصرى )tŶلسوق هولندا )

طن . كما تبين أن تلك المتغيرات تفسر حوالى  2.0.0كمية الصادرات المصرية من العنب لسوق هولندا بحوالى  إنخفاضالمصرى تؤدى إلى 
 (.7جدول ) -من التغيرات فى كمية الصادرات المصرية من العنب لسوق هولندا  27.7%
 

( tŶلسوق إيطاليا ) العنبتبين من النموذج الخطى لسوق إيطاليا وجود عالقة طردية بين كمية الصادرات المصرية من محصول كما 
(، حيث تبين أن زيادة قدرها وحدة واحدة فى اإلنتاج المحلى من العنب المصرى تؤدى إلى زيادة كمية 1Xواإلنتاج المحلى من العنب المصرى )

طن. فى حين تبين وجود عالقة عكسية بين كمية الصادرات المصرية من محصول  2.0.7ن العنب لسوق إيطاليا بحوالى الصادرات المصرية م
( ، حيث 4X(، كمية صادرات هولندا من العنب لسوق إيطاليا )2X( وكل من اإلستهالك المحلى من العنب المصرى )tŶلسوق إيطاليا ) العنب

احدة فى كل من اإلستهالك المحلى من العنب المصرى، كمية صادرات هولندا من العنب لسوق إيطاليا تؤدى تبين أن زيادة قدرها قدرها وحدة و 
طن على الترتيب . كما تبين أن تلك المتغيرات تفسر  2...00،  2.270إلى إنخفاض كمية الصادرات المصرية من العنب لسوق إيطاليا بحوالى 

 (.7جدول ) -رات المصرية من العنب لسوق إيطاليا من التغيرات فى كمية الصاد %..21حوالى 
 

( واإلنتاج tŶلسوق ألمانيا ) العنبتبين من النموذج الخطى لسوق ألمانيا وجود عالقة طردية بين كمية الصادرات المصرية من محصول كما 
(، حيث تبين أن زيادة قدرها وحدة واحدة فى اإلنتاج المحلى من العنب المصرى تؤدى إلى زيادة كمية الصادرات 1Xالمحلى من العنب المصرى )

 العنبطن. فى حين تبين وجود عالقة عكسية بين كمية الصادرات المصرية من محصول  2.221المصرية من العنب لسوق ألمانيا بحوالى 
( ، حيث تبين أن زيادة قدرها قدرها وحدة واحدة فى اإلستهالك المحلى من العنب 2Xالعنب المصرى ) ( واإلستهالك المحلى منtŶلسوق ألمانيا )

طن . كما تبين أن تلك المتغيرات تفسر حوالى  .2.22المصرى تؤدى إلى إنخفاض كمية الصادرات المصرية من العنب لسوق ألمانيا بحوالى 
 (.7جدول ) -من العنب لسوق ألمانيا من التغيرات فى كمية الصادرات المصرية  %...2
 

( tŶلسوق بلجيكا ) العنبتبين من النموذج الخطى لسوق بلجيكا وجود عالقة طردية بين كمية الصادرات المصرية من محصول كما 
(، حيث تبين أن زيادة قدرها وحدة واحدة فى اإلنتاج المحلى من العنب المصرى تؤدى إلى زيادة كمية 1Xواإلنتاج المحلى من العنب المصرى )

طن. فى حين تبين وجود عالقة عكسية بين كمية الصادرات المصرية من محصول  2.2.0الصادرات المصرية من العنب لسوق بلجيكا بحوالى 
( ، حيث تبين أن 3X(، سعر تصدير محصول العنب المصرى )2Xى من العنب المصرى )( وكل من اإلستهالك المحلtŶلسوق بلجيكا ) العنب

زيادة قدرها قدرها وحدة واحدة فى كل من اإلستهالك المحلى من العنب المصرى، سعر تصدير محصول العنب المصرى تؤدى إلى إنخفاض كمية 
من  %1..0على الترتيب . كما تبين أن تلك المتغيرات تفسر حوالى طن  0.127،  2.2.0الصادرات المصرية من العنب لسوق بلجيكا بحوالى 

 (.7جدول ) -التغيرات فى كمية الصادرات المصرية من العنب لسوق بلجيكا 
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 (0202-0222فى أهم أسواق اإلتحاد األوروبى خالل الفترة ) المصرىلمحصول العنب  نتائج التقدير القياسى لدوال الطلب الخارجى .8جدول 
 النمــــــــوذج الدالـــة

 سوق المملكة المتحدة 

 )خطى(

Ŷt = 54535 + 0.321 X1 - 0.263 X2 – 17.35 X3 

            (0.965)             (6.38)**           (-6.37)**           (-2.34)* 

F=85.8        R-2 =0.758        D.W=1.6 

 سوق مهولندا 

 )خطى(

Ŷt = 4630.3 + 0.148 X1 - 0.142 X2 

           (0.22)                 (7.25)**        (-7.29)**      

F=32.5        R-2 =0.788        D.W=2.2 

 سوق إيطاليا 

 )خطى(

Ŷt = 63369 + 0.158 X1 - 0.082 X2- 12.557 X4 

           (316)**               (6.47)**         (-7.88)**         (-4.39)** 

F=22.8        R-2 =0.794        D.W=1.7 

 سوق ألمانيا 

 )خطى(

Ŷt = 1027.7 + 0.073 X1 – 0.075 X2 

              (0.09)               (6.21)**           (-6.90)**        

F=25.7        R-2 =0.744        D.W=2.4 

 سوق بلجيكا 

 )خطى(

Ŷt = 3217.5 + 0.056 X1 – 0.052 X2 – 2.908 X3 

              (0.26)               (4.87)**            (-5.30)**         (-1.96)* 

F=12.0        R-2 =0.659        D.W=2.0 

  .8...*معنوية عند مستوى إحتمالى   .  8...**معنوية عند مستوى إحتمالى 

 .بحثبال (3: جمعت وحسبت من جدول رقم ) المصدر

 
 :للمستوى المرغوب والمستهدف لصادرات العنب المصرى ألمه  األسواق األوروبيةرابعاا :التقدير القياسى 

صادرات ( 0بمجموعة من العوامل االقتصادية أهمها: ) (𝑌𝑡)المستهدفة صادرات العنب المصرى ألهم األسواق األوروبية تتحدد كمية   
المحلى من  اإلستهالك،  (𝑋1)بالطن  المصرى اإلنتاج المحلى من العنب ،(𝑌𝑡−1)في السنة السابقة العنب المصرى ألهم األسواق األوروبية 

 . (𝑋3)طن/دوالر تصدير العنب المصرى( سعر 1، )(𝑋2)بالطن المصرى  العنب
لصادرات العنب المصرى ألهم للمتغيرات التفسيرية المحددة  Multiple Regression Analysisوبإجراء تحليل االنحدار المتعدد 

 ةذج طويلاإلى النم اتم تحويله وقداألجل  ةقصير  ةالمزدوج يةذج اللوغاريتما( تبين أفضلية النم0202 – 0222خالل الفترة ) األسواق األوروبية
أحد النماذج الديناميكية لنيرولوف  ، حيث يعتبر نموذج التعديل الجزئي Adjustment Coefficientاألجل باستخدام معامل التكيف أو التعديل 

 طويلة األجل.
معامل التعديل وتتراو  قيمته بين الصفر والواحد الصحيح، وتشير قيمتها القريبة من الصفر إلى أن جزءًا صغيرًا من الخلل بين  :  حيث تمثل

ية واحدة، أما قيمتها القريبة من الواحد الصحيح فتشير إلى أن جزءًا كبيرًا من الفجوة بين الوضع الوضع الفعلي والتوازني يتم تعديله خالل فترة زمن
تحدد سرعة التكيف أو التعديل ، أما متوسط فترة   λالفعلي ونديره المرغوب والمستهدف يتم تغطيته خالل فترة زمنية واحدة ، ومن ثم فإن قيمة 

  . (λ-1)فيساوي Adjustment Lagاإلبطاء في التكيف أو التعديل 
- 1أن قيمة )ألهم األسواق األوروبية لصادرات العنب المصرى المقدر المقدرة للنموذج القياسي  Parametersويتضح من المعلمات   

λللمملكة المتحدة ، هولندا ، إيطاليا ، ألمانيا  01..2،  2.012،  2.0.7،  .2.01،  .2..2بلغت حوالى  ( في النموذج القياسي قصير األجل
ألسواق  10..2،  2.721،  2.1.0،  .2.22،  .1..2( بحوالى λبلجيكا على الترتيب ، ومن ثم تقدر قيمة معامل التكيف أو التعديل )، 

يتضح أهم العوامل المحددة لصادرات العنب (، حيث 1بجدول )النموذج طويل األجل بوبالتالي أمكن التعبير عن على الترتيب، األوروبية الدول 
المصرى ألهم األسواق األوروبية في المدى القصير والطويل تمثلت فى اإلنتاج المحلى من العنب المصرى ، اإلستهالك المحلى من العنب 

 .المصرى، سعر تصدير العنب المصرى
في كمية  %0تبين أن تغيرًا نسبته  رى لسوق المملكة المتحدة فقدالمقدر لصادرات العنب المصطويل األجل وبالنسبة للنموذج القياسي   

 00.01يؤدي إلى تغير في نفس اإلتجاه لصادرات العنب المصرى لسوق المملكة المتحدة المستهدف نسبته ، اإلنتاج المحلى من العنب المصرى 
يؤدي إلى تغير في عكس ، سعر تصدير العنب المصرى ى كمية اإلستهالك المحلى من العنب المصر كل من في  %0، فى حين تغيرًا قدره  %

 . على الترتيب %0.20، %.1.1اإلتجاه لصادرات العنب المصرى لسوق المملكة المتحدة المستهدف نسبته 
فقد تبين أن أهم العوامل المحددة في المدى  هولنداالمقدر لصادرات العنب المصرى لسوق طويل األجل وبالنسبة للنموذج القياسي 

القصير والطويل تمثلت فى اإلنتاج المحلى من العنب المصرى ، اإلستهالك المحلى من العنب المصرى ، حيث تبين من النموذج اإلقتصادي 
في نفس اإلتجاه لصادرات العنب  يؤدي إلى تغير، في كمية اإلنتاج المحلى من العنب المصرى  %0القياسي طويل األجل أن تغيرًا نسبته 

في كمية اإلستهالك المحلى من العنب المصرى ، يؤدي  %0، فى حين تبين أن تغيرًا قدره  %00.10المستهدف نسبته  هولنداالمصرى لسوق 
 .%11..المستهدف نسبته  هولنداإلى تغير في عكس اإلتجاه لصادرات العنب المصرى لسوق 
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المقدر لصادرات العنب المصرى لسوق إيطاليا فقد تبين أن أهم العوامل المحددة في المدى ويل األجل طوبالنسبة للنموذج القياسي 
القصير والطويل تمثلت فى اإلنتاج المحلى من العنب المصرى ، اإلستهالك المحلى من العنب المصرى ، حيث تبين من النموذج اإلقتصادي 

يؤدي إلى تغير في نفس اإلتجاه لصادرات العنب ، مية اإلنتاج المحلى من العنب المصرى في ك %0القياسي طويل األجل أن تغيرًا نسبته 
في كمية اإلستهالك المحلى من العنب المصرى ، يؤدي  %0، فى حين تبين أن تغيرًا قدره  %1..01المصرى لسوق إيطاليا المستهدف نسبته 

 .%0.11ليا المستهدف نسبته إلى تغير في عكس اإلتجاه لصادرات العنب المصرى لسوق إيطا
 

 (0202-0222خالل الفترة )للمستوى المرغوب والمستهدف لصادرات العنب المصرى ألهم األسواق األوروبية التقدير القياسى  .9جدول 
 الدالــــــة النمـــــوذج السوق

دة
ح
مت
ال
ة 
لك
مم

ال
 

 النموذج األساسى

 )قصير األجل(

𝒍𝒐𝒈Ŷ𝒕 = 𝟕𝟗. 𝟒𝟐 + 𝟎. 𝟓𝟎𝟓 𝒍𝒐𝒈𝒀−𝟏 + 𝟖. 𝟎𝟑𝟔 𝒍𝒐𝒈𝑿𝟏 − 𝟏. 𝟔𝟓𝟗 𝒍𝒐𝒈𝑿𝟐

− 𝟎. 𝟖𝟕𝟑 𝒍𝒐𝒈𝑿𝟑 

                   (7013 )**             (7093)**            (7058)**            (-0095)*        (-4.40)** 

F=54.8       R-2 =0.927        D.W=2.1 

 نموذج التعديل الجزئى

 )طويل األجل(
𝒍𝒐𝒈Ŷ𝒕 = 160.44 +  16.234 𝒍𝒐𝒈𝑿𝟏 −  3.352 𝒍𝒐𝒈𝑿𝟐 −  1.764 𝒍𝒐𝒈𝑿𝟑  

دا
لن
مهو

 

 النموذج األساسى

 )قصير األجل(

𝒍𝒐𝒈Ŷ𝒕 = 𝟓𝟒. 𝟔𝟔𝟒 + 𝟎. 𝟐𝟗𝟓 𝒍𝒐𝒈𝒀−𝟏 + 𝟖. 𝟒𝟐𝟖 𝒍𝒐𝒈𝑿𝟏 − 𝟒. 𝟏𝟖𝟒 𝒍𝒐𝒈𝑿𝟐 

                   (9051)**                (2.07)*                (3.86)**                  (-3.70)** 

F=39        R-2 =0.870        D.W=2.1 

 نموذج التعديل الجزئى

 )طويل األجل(
𝒍𝒐𝒈Ŷ𝒕 = 77.538 +  11.955 𝒍𝒐𝒈𝑿𝟏 −  5.935 𝒍𝒐𝒈𝑿𝟐  

يا
ال
ط
إي

 

 النموذج األساسى

 )قصير األجل(

𝒍𝒐𝒈Ŷ𝒕 = 𝟖𝟓. 𝟖𝟑 + 𝟎. 𝟔𝟓𝟖 𝒍𝒐𝒈𝒀−𝟏 + 𝟔. 𝟔𝟔𝟕 𝒍𝒐𝒈𝑿𝟏 − 𝟎. 𝟖𝟏𝟗 𝒍𝒐𝒈𝑿𝟑 

                   (1.97)*              (4.65)**                 (2.04)*                  (-1.96)*      

F=18.6       R-2 =0.757        D.W=2.6 

 نموذج التعديل الجزئى

 )طويل األجل(
𝒍𝒐𝒈Ŷ𝒕 = 250.96 +  19.494 𝒍𝒐𝒈𝑿𝟏 −  2.395 𝒍𝒐𝒈𝑿𝟐  

يا
ان
لم
أ

 

 النموذج األساسى

 )قصير األجل(

𝒍𝒐𝒈Ŷ𝒕 = 𝟏𝟓𝟐. 𝟗𝟖 + 𝟎. 𝟏𝟗𝟕 𝒍𝒐𝒈𝒀−𝟏 + 𝟏𝟗. 𝟒𝟓𝟓 𝒍𝒐𝒈𝑿𝟏 − 𝟖. 𝟏𝟔𝟏 𝒍𝒐𝒈𝑿𝟐 

                   (5.76)**                  (1.04)                  (8.38)**               (-4.60)**      

F=35.3       R-2 =0.801        D.W=2.4 

 نموذج التعديل الجزئى

 )طويل األجل(
𝒍𝒐𝒈Ŷ𝒕 = 190.511 +  24.228 𝒍𝒐𝒈𝑿𝟏 −  10.163 𝒍𝒐𝒈𝑿𝟐  

كا
جي

بل
 

 النموذج األساسى

 )قصير األجل(

𝒍𝒐𝒈Ŷ𝒕 = 𝟕𝟕. 𝟖𝟏𝟑 + 𝟎. 𝟓𝟔𝟗 𝒍𝒐𝒈𝒀−𝟏 + 𝟔. 𝟏𝟖𝟒 𝒍𝒐𝒈𝑿𝟏 − 𝟎. 𝟗𝟒𝟑 𝒍𝒐𝒈𝑿𝟐 

                     (1.96)*                (3.33)**               (1.99)*                 (-2.19)*      

F=9.1       R-2 =0.588        D.W=2.2 

 نموذج التعديل الجزئى

 )طويل األجل(
𝒍𝒐𝒈Ŷ𝒕 = 180.541 +  14.348 𝒍𝒐𝒈𝑿𝟏 −  2.188 𝒍𝒐𝒈𝑿𝟐  

  ..2.2*معنوية عند مستوى إحتمالى   .  2.20**معنوية عند مستوى إحتمالى 
 ( بالبحث.0( ، )0: جمعت وحسبت وحسبت من مرجع ) المصدر

 

وبالنسبة للنموذج القياسي طويل األجل المقدر لصادرات العنب المصرى لسوق ألمانيا فقد تبين أن أهم العوامل المحددة في المدى القصير 
تمثلت فى اإلنتاج المحلى من العنب المصرى ، اإلستهالك المحلى من العنب المصرى ، حيث تبين من النموذج اإلقتصادي القياسي والطويل 

في كمية اإلنتاج المحلى من العنب المصرى ، يؤدي إلى تغير في نفس اإلتجاه لصادرات العنب المصرى لسوق  %0طويل األجل أن تغيرًا نسبته 
في كمية اإلستهالك المحلى من العنب المصرى ، يؤدي إلى تغير في  %0، فى حين تبين أن تغيرًا قدره  %01..0ف نسبته ألمانيا المستهد

 .%02.00عكس اإلتجاه لصادرات العنب المصرى لسوق ألمانيا المستهدف نسبته 
تبين أن أهم العوامل المحددة في المدى القصير وبالنسبة للنموذج القياسي طويل األجل المقدر لصادرات العنب المصرى لسوق بلجيكا فقد 

والطويل تمثلت فى اإلنتاج المحلى من العنب المصرى ، اإلستهالك المحلى من العنب المصرى ، حيث تبين من النموذج اإلقتصادي القياسي 
فس اإلتجاه لصادرات العنب المصرى لسوق في كمية اإلنتاج المحلى من العنب المصرى ، يؤدي إلى تغير في ن %0طويل األجل أن تغيرًا نسبته 

في كمية اإلستهالك المحلى من العنب المصرى ، يؤدي إلى تغير في  %0، فى حين تبين أن تغيرًا قدره  %.1..0بلجيكا المستهدف نسبته 
 .%0.01عكس اإلتجاه لصادرات العنب المصرى لسوق بلجيكا المستهدف نسبته 

، حيث يتمتع النموذج القياسي المقدر في المدى  0201المصرى ألهم األسواق األوروبية حتى عام  عنبالوقد أمكن التنبؤ بكمية صادرات 
( من الصفر ، حيث تبين من نتائج التنبؤ بكمية صادرات U-Theilالقصير والطويل بقدرة تنبؤية جيدة، حيث أقترب معامل عدم التساوي لثيل )

بزيادة تمثل حوالى  0201ألف طن عام  00.71،  10.20،  17.00ى ، أنه يتوقع أن تبلغ حوالى المصرى ألهم أسواق اإلتحاد األوروب العنب
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على الترتيب. فى حين يتوقع إنخفاض كمية صادرات ألمانيا ألسواق المملكة المتحدة ، هولندا ،  0202من عام  1%.،  %..02،  11.7%
 .(02جدول ) -0202على الترتيب من عام  بلجيكا، إيطاليا ألسواق  %27.2،  %70.1المصرى بنسبة إنخفاض تمثل حوالى  العنب

 
 0201حتى عام كمية صادرات العنب المصرى ألهم األسواق األوروبية ب التنبؤ .02جدول 

 كمية صادرات العنب المصرى المرغوبة )ألف طن( 
 بلجيكا ألمانيا إيطاليا مهولندا المملكة المتحدة السنة
2020 26.11 32.28 1.21 16.22 0.20 
2021 31.58 32.01 0.95 16.34 0.12 
2022 36.21 32.03 0.75 16.59 0.17 
2023 38.22 31.76 0.59 16.83 0.15 

 0.5- 6.2 2.9- 4.7 10.9 0202عن عا   تغيرمقدار ال
 78.7- 59.0 82.9- 17.5 39.8 0202عن عا   نسبة التغير

Theil Inquality Test 0.31 0.27 0.37 0.47 0.38 
 ( بالبحث.7: جمعت وحسبت من جدول )المصدر       
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أعااداد ،  نشــرة اإلحصــااات الزراعيــة، األراضااي، قطااا  الشاائون االقتصاااادية، اإلدارة الماااركزية  لالقتصااااد الزارعاايوزارة الزراعاااة واستصاااال   .01

 متفرقة.
14. Johnston, J., Econometric Methods, 3rd, McGraw-Hill Book Company, New York, 1984. 

15. Mamdouh Elbadry & etal, An Economic Study of the Most Important Egyptian Exports of Medical 

and Aromatic Crops, Egyptian Journal of Agricultural Economics, Volume (27), No (4) , December 2017. 

 

http://www.capmas.gov.eg/
http://www.faostat.org/
http://www.comtrade.com/


 رشا صالح منصور                         - 488 -

 9109(  3)  75مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

Competitiveness of Egyptian grapes exports to the most important markets of the 

European Union 
Rasha Saleh Mansour 

Researcher- Agricultural Economics Research Institute (AERI) 

rashashalaan@gmail.com Corresponding author: 

 

This study examines the competitiveness of the Egyptian grape exports to the most important markets 

of the European Union through (market share index, market penetration rate, the price index, geographical 

concentration index, and the composite index of competitiveness) during the period (2000-2017), study the 

external demand for grape exports to the most important EU markets. The standard estimation of the target level 

for grape exports to the major EU markets. The trend of the amount of Egyptian agricultural exports to the EU 

markets showed an increase of 8.7%, while the quantity, value and export price of grapes was shown to increase 

at an increasing rate of 10.9%, 14.3% and 9.2% during the average period (2000-2017(. 

The results of the estimation of the external demand function for the export of grapes to the most 

important markets of the European countries showed a positive relationship between the quantity of Egyptian 

exports of grapes and the total local production of grapes. It was found that changing one unit in the quantity of 

local production of grapes leads to a change in the same direction for grape exports to the UK, Netherlands, 

Italy, Germany, Belgium were about 0.321, 0.148, 0.158, 0.073, 0.056 tons respectively. 

There is an inverse relationship between the quantity of Egyptian exports of grapes for most important 

European markets, and both the total domestic consumption of grapes, the average price of exporting grapes, it 

was found that the change of one unit in the amount of local consumption of grapes lead to a change in the 

opposite direction for grape exports to the UK, Netherlands, Italy, Germany, Belgium was about 0.263, 0.142, 

0.082, 0.075, 0.052 tons respectively. One unit change in the export price of grapes lead to a change in the 

opposite direction for the amount of grape exports to the UK and Belgium was about 17.35, 2.908 tons 

respectively. 

The results of standard estimation of the target level for grape exports to the major EU markets by using 

Nerlove's partial adjustment model, showed that the most important determinants of grape exports were local 

grape production and local consumption of grapes, it was found that a change of 1% in the quantity of local 

grape production leads to a change in the same direction for the Egyptian grape exports to the UK, Netherlands, 

Italy, Germany and Belgium reached about 16.23%, 11.96%, 19.49%, 24.23%, 14.35% respectively. While the 

1% change in the local consumption of grapes leads to a change in the reverse direction for the Egyptian grape 

exports to the UK, Netherlands, Italy, Germany and Belgium reached about 3.35%, 5.94%, 2.39%, 10.16% 

respectively. 

The results of the forecasting of the quantity of Egyptian grapes exports to the major European markets 

until 2023 indicate that they are expected to increase by about 39.8%, 17.5% and 59% in 2017 to the UK, 

Netherlands and Germany respectively, while they are will decline by about 82.9% and 78.7% for Italy and 

Belgium respectively.  

The results of the study showed: 

1. The value of the market share index for grape exports to the major European markets increased, while 

decreased in the UK, Netherlands and Italy markets. 

2. The low penetration rate for grapes to the Italian, Germany markets therefore we must be search in the 

reasons for this decline ,while increased the ability of exports of Egyptian grapes to penetrate the Italian and 

German market, therfore we should be sought to benefit from the experiences of the competing countries in 

the export of agricultural crops. 

3. Decreasing in the value of the geographical concentration coefficient for grape exports is about 0.41 which 

reflecting the multiplicity of foreign markets, therefore it is necessary to open a new markets to benefit from 

the EU agreement. 

4. We need for adequate data for exporters for foreign markets especially European, and the promotion of 

studies of external demand on Egyptian agricultural exports. 

5. The Results showed that the most important variables for grapes exports to the most important European 

markets are total production, local consumption of grapes therefore the agricultural policies must be directed 

to increase the cultivation and production of grapes. 

6. The results of the forecasting of the quantity of grapes exports for the most important European markets until 

2023, indicate a decrease in the quantity of grape exports with a decrease of about 82.9% and 78.7% for Italy 

and Belgium markets respectively therefore we must be search in the reasons for this decline. 
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