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الكلمات الدالة :مجددات الطلب العالمى – محاصيل
الخضر المصرية
الموجـــــــز
يستخدم الصمغ العربى فى تحضير مستحلبات
مكسبات الطعم والرائحة الالزمة لصناعة المياه الغازية
والعصائر الصناعية المنكهة بطعم الفاكهة .ويرجع
دوره الرئيسى فى كونه مركب طبيعى ذو نشاط سطحى
له القدرة على تثبيت المستحلبات فيمنع ظاهرة فصل
الزيت المكسب للطعم والرائحة عن الماء وذلك اثناء
فترة التخزين .ولكن نظرا لقلة الكمية المعروضة من
الصمغ العربى سنويا مع تذبذب اسعاره عالميا فقد
لجات الصناعة الى استخدام بدائل للصمغ العربى او
تقليل نسبة استخدامه فى المستحلبات وبخاصة المكسبة
للطعم .وفى ضوء ذلك فلقد هدف هذا البحث الى دراسة
ثبات بعض مستحلبات مكسبات الطعم والرائحة ضد
الفصل بفعل الجاذبية نتيجة استخدام كميات قليلة من
الصمغ العربى .ولقد استخدمت خمس نماذج قياسية
لمستحلبات الطعم والرائحة مكونة من مادي السيترال
والسيناميك الدهيد فى الحالة المنفردة النقية او فى حالة
مخلوط من تلك المادتين بنسب مختلفة .ولقد اثبتت
الدراسة ان المستحلبات المتكونة من مكسب طعم الى
صمغ عربى بنسبة ( 1:1اى  %100صمغ بالنسبة
لوزن مكسب الطعم) او ( 1:0.5اى  %50صمغ
بالنسبة لوزن مكسب الطعم) كانت عرضة لعدم الثبات
من حيث حجم الجزيئات .فلقد زاد حجم الجزيئات فى
جميع المستحلبات عدة اضعاف بعد التخزين لمدة
اسبوع فى حرارة  4د.م .وبالعكس من ذلك كانت نسبة
(سلم البحث في  1يوليو)2013 ،
(قُبل البحث في  20يوليو)2007 ،

الصمغ عربى  1:1و  1:0.5كافية لضمان ثبات بعض
من المستحلبات الخمس ضد الفصل بفعل الجاذبية
االرضية اثناء فترة التخزين .وقد تميزت تلك االنواع
من المستحلبات الثابتة ضد الفصل بتساوى كثافه مادة
مكسب الطعم مع كثافة الوسط المستمر الذى استحلب
فيه وهو الماء .وكان خالصة البحث هو امكانية تقليل
نسبة الصمغ العربى المستخدم فى تحضير بعض
مستحلبات مكسبات الطعم والرائحة بدون فصل
المستحلب اثناء فترة التخزين بشرط تساوى كثافة
الوسط المشتت (مكسب الطعم) مع كثافة الوسط
المستمر للمستحلب (الماء).
مشكلة وهدف الدراسة
رغم تزايد الصادرات الزراعية من الخضر
المصرية بشكل واضح حيث بلغت نحو  329الف طن
بما يوازى نحو  156مليون دوالراً عام  2000لتصل
نحو  3.156مليون طنا ً بما يوازى نحو  2.735مليار
دوالرا ً عام  ،2010كذلك زيادة االنتاج المحلى منها
خالل نفس الفترة حيث بلغ نحو  14.8مليون طنا ً عام
 2000ثم بلغ نحو  19.5مليون طنا ً عام  ،2010لتمثل
كمية الصادرات من جملة االنتاج عام  2000حوالي
 %2.2ووصلت عام  2010الي حوالي  ،%16.2اال
أن العجز فى الميزان التجارى الزراعى المصرى تزايد
من حوالى  11مليار دوالرا ً عام  2007الى حوالى 18
مليار دوالرا ً عام  .2012كما أنه لوحظ تزايد قيمة
صادرات كل من الفراولة والخرشوف كمحاصيل غير
تقليدية من حوالى  2.22مليون دوالرا ً عام  2000الى
حوالى  24.9مليون دوالراً عام  2012وهو ماحدا
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بالدراسة الحالية نحو التركيز على محاصيل الخضر
غير التقليدية كالفراولة والخرشوف كمحاولة لخلق
فرص جديدة وواعدة لتنشيط التجارة الزراعية
المصرية وتعديل قيمة الميزان الزراعى فى االتجاه
المرغوب خاصة وأن متوسط أسعار تصدير هذه
المحاصيل والتى بلغت نحو  530 ،957دوالراً/طنا ً
علي الترتيب تعادل ثالثة أمثال نظيرتها للمحاصيل
التقليدية مثل البطاطس والبصل.
الطريقة البحثية ومصادر البيانات
اعتمدت الدراسة على أساليب التحليل الوصفى
والكمى كتقدير المتوسطات والنسب المئوية ومعادالت
االتجاه العام وتقدير النماذج القياسية اآلنية باستخدام
حزم البرامج االحصائية لكل من ،EViews ،SPSS
باالضافة الى بعض المقاييس المتعلقة بالتجارة
الخارجية والتى تحقق أهداف الدراسة.
وقد اعتمدت الدراسة على البيانات الثانوية
المنشورة وغير المشورة من الجهات الرسمية المختصة
كوزارة الزراعة واستصالح األراضى والجهاز
المركزى للتعبئة العامة واالحصاء  ،ومنظمة الفاو ،
واالنترنت  ،كما اعتمدت الدراسة أيضا على البيانات
األولية من خالل عينة عمدية لـ  18مصدرا ً من مجتمع
مصدرى الفراولة والخرشوف والذى قدر نحو 75
مصدرا ً تم االستدالل عليهم من خالل اتحاد مصدرى
الحاصالت البستانية.
التوزيع الجغرافى لصادرات الفراولة المصرية
قسمممت الدراسممة الفتممرة الزمنيممة خممالل البحممث الممى
فتممممرتين االولممممى مممممن ( ) 2007-2005والثانيممممة مممممن
(.)2010 – 2008وتشير بيانات الفاو الى أن صادرات
الفراولممة ارتفعممت كميتهمما مممن خممالل الفتممرة الثانيممة لنحممو
 32.6ألممف طممن عممن نظيرتهمما فممى الفتممرة األولممى التممى
كانت نحو  6391طنا ً فقط .
وبدراسة التوزيع الجغرافى لتلمك البيانمات لموحظ أن
بلجيكمما مممن أهممم الممدول المسممتوردة للفراولممة المصممرية
خالل الفترة االولي ممن الدراسمة ،حيمث اسمتوعبت نحمو
 1475طنمممما ً تمثممممل نحممممو  %23.1مممممن اجمممممالى كميممممة
الصادرات المصرية خالل الفتمرة األولمى وكانمت قيممة
هذه الصادرات نحو  634ألف دوالراً أى نحمو %10.5

من متوسط اجممالى قيممة صمادرات للفراولمة المصمرية،
فى حين ارتفعت كمية الصادرات الى حوالى 6199طنا ً
خمممالل الفتمممرة الثانيمممة تمثمممل نحمممو  %19ممممن متوسمممط
اجممممالى كميمممة صمممادرات الفراولمممة المصمممرية كمتوسمممط
للفتمممرة الثانيمممة بقيممممة قمممدرها نحمممو  14.9مليمممون دوالراً
وتقممممدر بنحممممو  % 33.2مممممن متوسممممط اجمممممالى قيمممممة
الصمممادرات خمممالل تلمممك الفتمممرة .وتممم تى السمممعودية فمممى
المركز الثانى ك هم الدول المستوردة للفراولة المصمرية
خممالل الفتممرة األولممى حيممث اسممتوعبت نحممو  720طنممما ً
وتمثمممممل نحمممممو  %11.2ممممممن متوسمممممط اجممممممالى كميمممممة
الصمممادرات المصمممرية وتممم تى دول كمممل ممممن انجلتمممرا،
المانيممما ،الكويمممت ،االممممارات فمممى المركمممز الثالمممث المممى
السادس بكميمة صمادرات بلغمت نحمو 202 ،415 ،703
 176 ،طنا ً أى نحو %2.7 ، %3.1 ، %6.5 ، %11
من متوسط اجمالى الكمية المصدرة خالل الفترة األولى
على الترتيب .
واممما بالنسممبة للفتممرة الثانيممة فقممد تبممين أن السممعودية
جاءت أيضما فمى المركمز االول كم هم المدول المسمتوردة
للفراولمة خمالل تلمك الفتمرة حيمث اسمتوعبت نحمو 6986
طنا ً تمثل نحمو  %21.4ممن متوسمط صمادرات الفراولمة
المصممرية  ،وت م تى كممل مممن انجلتممرا ،المانيمما ،االمممارات
فى المراكز الثالث المى الخمامس بكميمة صمادرات بلغمت
نحو  1988 ،2282 ، 2880طنا ً ويمثلوا نحو ،%8.8
 %6.1 ،%6.9من متوسط كميمة الصمادرات المصمرية
للفراولة خالل الفترة الثانية علمى الترتيمب .كمما تبمين أن
حجم استيعاب دول االتحاد االوروبمى لكميمة الصمادرات
المصممرية مممن محصممول الفراولممة خممالل الفتممرة األولممى
حمموالى  2994طنمما ً ويمثممل نحممو  %46.8مممن متوسممط
اجمالى كمية الصادرات المصرية للفراولة لمنفس الفتمرة
كممما تبمممين أن حجممم االسمممتيعاب فممى الفتمممرة الثانيممة قمممدر
بحوالى  16.6الف طن ويمثل نحو  %51.1من متوسط
اجمالى كمية الصادرات المصرية للفراولة لمنفس الفتمرة
وبالتمممالى تعتبمممر السمممموو األوروبيمممة السممموو الرئيسممممية
للصادرات المصرية من الفراولة.
التوزيع الجغرافى لصادرات الخرشوف المصرى
يتبممين مممن دراسممة احصمماءات صممادرات الخرشمموف
المصري خالل فترتى الدراسة من واقمع بيانمات منظممة
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الفمماو حممدوخ انخفممام فممى كميممة الصممادرات المصممرية
خالل الفترة الثانية ،حيث انخفضت الكمية المصدرة فى
الفتمرة األولمى ممن حموالى  14.9طنما ً المى حمموالى 11.7
طنا ً فى الفترة الثانية.
وبدراسممة التوزيممع الجغرافممى لتلممك البيانممات تبممين أن
ايطاليا ممن أهمم المدول المسمتوردة للخرشموف المصمري
خالل الفترة االولي ممن الدراسمة ،حيمث اسمتوعبت نحمو
 9547طنمما ً تمثممل نحممو  %64.1مممن متوسممط اجمممالى
كمية الصادرات المصرية خالل الفترة االولي ،فى حين
انخفضت كمية الصادرات الى حوالى  9355طنا ً خمالل
الفتممرة الثانيممة تمثممل نحممو  %79.9مممن متوسممط اجمممالى
كميممة صمممادرات الخرشممموف المصمممري للفتمممرة الثانيمممة .
وت تى فرنسا فى المركمز الثمانى كم هم المدول المسمتوردة
للخرشوف المصري خالل الفترة األولى حيث تستوعب
حوالى  991طنا ً وتمثل نحو  %6.6من متوسط اجممالى
كميمممة الصمممادرات  .كمممما تبمممين أن حجمممم اسمممتيعاب دول
االتحممماد االوروبمممى لكميمممة الصمممادرات المصمممرية ممممن
الخرشوف المصري خالل الفتمرة األولمى حموالى 11.1
المممف طمممن ويمثمممل نحمممو  % 74.3ممممن متوسمممط كميمممة
الصادرات المصمرية للخرشموف لمنفس الفتمرة كمما تبمين
أن حجم االستيعاب فى الفترة الثانيمة قمدر بحموالى 10.9
الممممف طممممن ويمثممممل نحممممو  %93.1مممممن متوسممممط كميممممة
الصممادرات المصممرية للخرشمموف لممنفس الفتممرة وبالتممالى
تعتبممر السمموو األوروبيممة السمموو الرئيسممية للصممادرات
المصرية من الخرشوف.

أوال :األنصبة السوقية للفراولة المصرية
 )1األنصبة السوقية ألهم الدول المنافسةة لمصةر دا ةل
السوق البلجيكية
يمثل السوو البلجيكي أهم األسواو إستيرادا للفراولة
المصرية حيث تسمتوعب حموالى  %19 ،%23.08ممن
متوسط كمية الصادرات المصرية خالل فترتى الدراسة
على الترتيب ،وتمثل حموالى  %33.27 ،%10.52ممن
قيمة الصادرات المصرية على الترتيب لنفس الفترتين.
يتبمممين ممممن واقمممع بيانمممات منظممممة الفممماو أن النصممميب
السممموقى ألهمممم المممدول المنافسمممة لمصمممر داخمممل السممموو
البلجيكمممممي ،وتشمممممير البيانمممممات المممممى انخفمممممام الكميمممممة
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المستوردة من  34.9الف طن خمالل الفتمرة االولمي المى
نحممو  28.6الممف طممن خممالل الفتممرة الثانيممة وكممان لمصممر
المركز الخامس فى قائمة المدول المصمدرة للفراولمة فمى
السمموو البلجيكممي خممالل الفتممرة األولممى بكميممة صممادرات
قمممدرت بنحمممو  1475طنممما ً وتمثمممل حممموالى  %4.2ممممن
متوسممط اجمممالى واردات السمموو خممالل تلممك الفتممرة .أممما
بالنسبة للفتمرة الثانيمة فكمان لمصمر المركمز الثالمث كم هم
الدول المصدرة لمحصول الفراولة فى السموو البلجيكمي
بكمية صادرات قمدرت بنحمو  6199طنما ً وتمثمل حموالى
 %21.7مممن متوسممط اجمممالى واردات السمموو البلجيكممي
لنفس الفترة تسمبقها كمل ممن هولنمدا ،اسمبانيا فمى المركمز
االول والثمماني علممى الترتيممب بمتوسممط كمي مة صممادرات
قدرت بنحو  6761 ،10320طنماً ،أو مما يعمادل حموالى
 %23.6،%36.1من متوسط واردات السوو البلجيكمي
لنفس الفترة على الترتيب.
 )2األنصبة السوقية ألهم الدول المنافسةة لمصةر دا ةل
السوق السعودى
يمثممممل السمممموو السممممعودى أهممممم األسممممواو اسممممتيرادا
للفراولمممة المصمممرية حيمممث تسمممتوعب حممموالى ،%11.3
 %21.4ممن متوسمط كميمة الصمادرات المصمرية خمالل
فترتممى الدراسممة علممى الترتيممب ،وتمثممل حمموالى ،%5.5
 %10.9مممن قيمممة الصممادرات المصممرية علممى الترتيممب
لنفس الفترتين.
يتبمممين ممممن واقمممع بيانمممات منظممممة الفممماو أن النصممميب
السممموقى ألهمممم المممدول المنافسمممة لمصمممر داخمممل السممموو
السعودى  ،وتشير البيانات الى تزايمد الكميمة المسمتوردة
من  6391طنا ً خالل الفترة الثانيمة المى نحمو  32.6المف
طن خالل الفترة االولي وكان لمصر المركمز االول فمى
قائمممة الممدول المصممدرة للفراولممة فممى السمموو السممعودى
خالل الفترة األولمى بكميمة صمادرات قمدرت بنحمو 720
طن ما ً تمثممل حمموالى  %42مممن متوسممط اجمممالى واردات
السوو خالل تلك الفترة .أمما بالنسمبة للفتمرة الثانيمة فكمان
لمصممر المركممز االول كم هم الممدول المصممدرة لمحصممول
الفراولممة فممى السمموو السممعودى بكميممة صممادرات قممدرت
بنحممو  6986طن ما ً وتمثممل حمموالى  %75.8مممن متوسممط
اجمالى واردات السوو السعودى.
ثانيا :األنصبة السوقية للخرشوف المصرى
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األنصةةبة السةةوقية ألهةةم الةةدول المنافسةةة لمصةةر دا ةةل
السوق االيطالي
 )1السوق االيطالي

الفترة الثانية وكان لمصر المركز الثالث فى قائمة الدول
المصدرة للخرشموف فمى السموو الفرنسمي خمالل الفتمرة
األولممى بكميممة صممادرات قممدرت بنحممو  991طن ما ً وتمثممل
حوالى  %4.5من متوسمط اجممالى واردات السموو .أمما
بالنسمبة للفتممرة الثانيمة فكممان لمصمر المركممز الثماني كم هم
المممدول المصمممدرة لمحصممممول الخرشممموف فمممى السمممموو
الفرنسممي بكميممة صممادرات قممدرت بنحممو  666طنما ً تمثممل
حمممموالى %4.3مممممن متوسممممط اجمممممالى واردات السمممموو
الفرنسي.

يمثممممل السمممموو االيطممممالي أهممممم األسممممواو اسممممتيرادا
للخرشمموف المصممرى حيممث تسممتوعب حمموالى ،%64.1
 %79.9ممن متوسمط كميمة الصمادرات المصمرية خمالل
فترتى الدراسة علمى الترتيمب ،وتمثمل حموالى ،%50.2
 %77.7مممن قيمممة الصممادرات المصممرية علممى الترتيممب
لنفس الفترتين.
يشير النصيب السموقى ألهمم المدول المنافسمة لمصمر
داخل السوو االيطالي من واقع بيانات منظمة الفماو المى
تنمماقا الكميممة المسممتوردة مممن  16.3الممف طممن خممالل
الفتممرة االولممي الممى نحممو  13.3الممف طممن خممالل الفتممرة
الثانيمممة وكمممان لمصمممر المركمممز االول فمممى قائممممة المممدول
المصدرة للخرشموف فمى السموو االيطمالي خمالل الفتمرة
األولى بكمية صمادرات قمدرت بنحمو  9547طنما ً وتمثمل
حوالى  %58.6من متوسط اجمالى واردات السوو .أما
بالنسممبة للفتممرة الثانيممة فكممان لمصممر المركممز االول ك م هم
المممدول المصمممدرة لمحصممممول الخرشممموف فمممى السمممموو
االيطالي بكمية صادرات قدرت بنحو  9355طنا ً وتمثل
حممموالى  %70.3ممممن امتوسمممط جممممالى واردات السممموو
االيطالي.

بدراسممة الميممزة النسممبية للخرشمموف مقارنممة مممع أهممم
الممدول المنافسممة لمصممر علممي المسممتوي العممالمي خممالل
فترتي الدراسة تبين أن أهم المدول المصمدرة للخرشموف
هممي ايضمما أهممم الممدول المنافسممة لمصممر داخممل االسممواو
االسممتيرادية لمصممر وهممذه الممدول هممي فرنسمما ،ايطاليمما،
اسممبانيا .وتبممين ان مصممر تمماتي فممي المركممز االول خممالل
فترتي الدراسة حيث بلغ قيمة المؤشر  115 ،109علمي
الترتيب ،يليها كل من اسبانيا ،ايطاليما ،فرنسما حيمث بلمغ
مؤشممر الميممزة النسممبية لهممم حمموالي  1.7 ،3.8 ،17علممي
الترتيممب وذلممك خممالل الفتممرة االولممي ،وبالنسممبة للفتممرة
الثانيممة تمماتي اسممبانيا ،فرنسمما ،ايطاليمما فممي المركممز الثمماني
الي الرابمع بقيممة مؤشمر الميمزة النسمبية الظاهريمة بنحمو
 3.5 ،5.2 ،16لكل منهم علي الترتيب.

 )2األنصبة السوقية ألهم الدول المنافسةة لمصةر دا ةل
السوق الفرنسي

مؤشر معدل ا تراق الفراولةة المصةرية الهةم االسةواق
االستيرادية

يمثممممل السمممموو الفرنسممممي أهممممم األسممممواو اسممممتيرادا
للخرشمموف المصممرى حيممث تسممتوعب حمموالى ،%6.6
 %5.6مممن متوسممط كميممة الصممادرات المصممرية خممالل
فترتممى الدراسممة علممى الترتيممب ،وتمثممل حمموالى ،%8.9
 %7.8مممن قيمممة الصممادرات المصممرية علممى الترتيممب
لنفس الفترتين.
يتبمممين ممممن دراسمممة النصممميب السممموقى ألهمممم المممدول
المنافسة لمصر داخل السوو الفرنسمي ممن واقمع بيانمات
منظمممة الفمماو تنمماقا الكميممة المسممتوردة مممن  21.8الممف
طن خالل الفترة االولي الى نحو  15.5ألمف طنما خمالل

من واقمع بيانمات منظممة الفماو تبمين أن السمعودية قمد
حققت اعلي قيمة لذلك المعدل خالل الفترة االولمي بنحمو
 ، 0.448ويمماتي السممموو البلجيكمممي فمممي المرتبمممة الثانيمممة
بمعمممدل  ، 0.042وبلمممغ اعلمممي قيممممة لمعمممدل اختمممراو
االسممواو خممالل الفتممرة الثانيممة نحممو 0.779وذلممك فممي
السوو السمعودي  ،ويماتي السموو البلجيكمي فمي المرتبمة
الثانية بمعدل .0.226

الميزة النسبية الظاهرية للخرشوف

مؤشةةةةر معةةةةدل ا تةةةةراق الخرشةةةةوف المصةةةةر الهةةةةم
االسواق االستيرادية

Arab Univ. J. Agric. Sci., 21(2), 2013

دراسة اقتصادية قياسية لمحددات الطلب العالمى على بعض محاصيل الخضر المصرية غير التقليدية

مممن واقممع بيانممات منظمممة الفمماو يتبممين أن ايطاليمما قممد
حققت اعلي قيمة لذلك المعدل خالل الفترة االولمي بنحمو
 ، 0.019ثمممم السممموو الفرنسمممى بمعمممدل  ، 0.014وبلمممغ
اعلي قيمة لمعدل اختمراو االسمواو خمالل الفتمرة الثانيمة
نحممو  0.019وذلممك للسمموو االيطممالي ثممم فرنسمما بمعممدل
.0.012
المركز التنافسي السعر للفراولة المصرية
مممن واقممع بيانممات منظمممة الفمماو يتضممح تطممور سممعر
الطن ما ً المصممدر مممن الفراولممة المصممرية وبعممض الممدول
المنافسممة لهمما خممالل فترتممي الدراسممة  ،فقممد بلممغ متوسممط
سممعر الفراولممة المصممرية نحممو  956دوالراً/طن ما ً خممالل
الفتممرة االولممي  ،فممى حممين بلممغ متوسممط سممعر الفراولممة
البلجيكيممة ،الفرنسممية ،الهولنديممة ،االسممبانية نحممو ،3077
1901 ،3319 ،2253دوالراً/طنمممما ً لكممممل منهمممما علمممممى
الترتيممب خممالل نفممس الفتممرة  .وبدراسممة مؤشممر المركممز
التنافسممى السممعري الفراولممة خممالل الفتممرة المشممار إليهمما،
تبين مصر تتمتع بميزة سعرية مقارنمة بكمل ممن بلجيكما،
فرنسا ،هولندا ،اسبانيا حيمث بلمغ المؤشمر نحمو ،%322
 %199 ،%347 ،%236علي الترتيب.
وبالنسبة للفترة الثانية فقمد بلمغ ادنمي سمعر تصمديري
للفراولممة المصممرية حيممث بلممغ نحممو  1373دوالراً/طن ماً،
بينمممما سمممجلت هولنمممدا اعلمممي سمممعر وبلمممغ نحمممو 5374
دوالراً/طناً ،وبتقدير قيمة المؤشمر تبمين ان مصمر تتمتمع
بميمزة سممعرية مقارنممة بكممل ممن بلجيكمما ،فرنسمما ،هولنممدا،
اسبانيا حيث بلغت قيمة المؤشمر نحمو ،%211 ،%309
 %176 ،%391علي الترتيب.
المركز التنافسي السعر للخرشوف المصر
مممن واقممع بيانممات منظمممة الفمماو يتضممح تطممور سممعر
الطنا ً المصمدر ممن الخرشموف المصمري وبعمض المدول
المنافسممة لهمما خممالل فترتممي الدراسممة  ،فقممد بلممغ متوسممط
سعر الخرشوف المصرية نحمو  532دوالراً/طنما ً خمالل
الفتممرة االولممي  ،فممى حممين بلممغ متوسممط سممعر الخرشمموف
االسمممباني ،الفرنسمممي ،االيطمممالي نحممممو ،1444 ،1370
 1208دوالراً /طنا ً لكل منهما علمى الترتيمب خمالل نفمس

173

الفتمممرة  .وبدراسمممة مؤشمممر المركمممز التنافسمممى السمممعري
للخرشوف خالل الفترة المشار إليهما ،تبمين مصمر تتمتمع
بميممزة سممعرية مقارنممة بكممل مممن اسممبانيا ،فرنسمما ،ايطاليمما
حيث بلغ المؤشمر نحمو  %227 ،%271 ،%257علمي
الترتيب.وبالنسمممبة للفتمممرة الثانيمممة فقمممد بلمممغ ادنمممي سمممعر
تصممديري للخرشمموف المصممري حيممث بلممغ نحممو 1201
دوالراً/طنا ً  ،وبتقدير قيمة المؤشر تبين ان مصمر تتمتمع
بميممزة سممعرية مقارنممة بكممل مممن اسممبانيا ،فرنسمما ،ايطاليمما
حيممممث بلغممممت قيمممممة المؤشممممر نحممممو ،%138 ،%141
 %121علي الترتيب.
مؤشر قوة التصدير واالعتماد عليه للفراولة
تمماتي بلجيكمما تتمتممع بالمرتبممة االولممي مممن حيممث قمموة
التصدير واالعتماد عليه خمالل الفتمرة االولمي حيمث بلمغ
قيمممة المؤشممرين نحممو  0.637 ،1.751علممي الترتيممب،
تليهمما كممل مممن هولنممدا ،فرنسمما ،اسممبانيا بقيمممة مؤشممر قمموة
التصممممدير بلمممممغ نحمممممو  0.660 ،0.688 ،0.850علمممممي
الترتيمممب ،فمممي حمممين بلمممغ قيممممة مؤشمممر االعتمممماد علمممي
التصدير نحو  0.398 ،0.408 ،0.460علمي الترتيمب،
وتعتبر مصر اقل الدول اعتمادا ً علي التصدير حيث بلغ
قيمة المؤشرين نحو  0.365 ،0.575علي الترتيب.
وبالنسممبة للفتممرة الثانيممة تبممين تمتممع بلجيكمما بالمرتبممة
االولي من حيث قيمة المؤشرين حيث بلغ نحمو ،0.931
 0.482علممي الترتيممب تليهمما كممل مممن هولنممدا ،اسممبانيا،
فرنسممما بقيممممة مؤشمممر قممموة التصمممدير بلمممغ نحمممو ،0.885
 0.465 ،0.650علي الترتيب ،في حين بلغ قيمة مؤشر
االعتمماد علمي التصمدير نحممو 0.318 ،0.394 ،0.470
علممي الترتيممب ،وتعتبممر مصممر اقممل الممدول اعتممماداً علممي
التصممممدير حيممممث بلممممغ قيمممممة المؤشممممرين نحممممو ،0.052
0.050
مؤشر قوة التصدير واالعتماد عليه للخرشوف
من واقع بيانات منظمة الفاو يتضمح أن مصمر تتمتمع
بالمرتبة االولي من حيث قموة التصمدير واالعتمماد عليمه
خممالل الفتممرة االولممي حيممث بلممغ قيمممة المؤشممرين نحممو
 0.145 ،0.169علممي الترتيممب ،تليهمما كممل مممن فرنسمما،
اسممبانيا ،ايطاليمما بقيمممة مؤشممر قمموة التصممدير بلممغ نحممو
 0.010 ،0.089 ،0.123علممي الترتيممب ،فممي حممين بلممغ
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قيممممة مؤشمممر االعتمممماد علمممي التصمممدير نحمممو ،0.110
 0.010 ،0.082علي الترتيب.
وبالنسممبة للفتممرة الثانيممة تبممين تمتممع فرنسمما بالمرتبممة
االولي من حيث قيمة المؤشرين حيث بلغ نحمو ،0.157
 0.136علمممي الترتيمممب تليهممما كمممل ممممن مصمممر ،اسمممبانيا،
ايطاليمما بقيمممة مؤشممر قمموة التصممدير بلممغ نحممو ،0.064
 0.008 ،0.061علي الترتيب ،في حين بلغ قيمة مؤشر
االعتمماد علمي التصمدير نحممو 0.008 ،0.057 ،0.060
علي الترتيب.
محددات الطلب الخارجى على الفراولة المصرية ()1
يتنمماول هممذا الجممزء دراسممة العوامممل المحممددة للطلممب
الخارجى على الفراولة المصرية خالل الفتمرة (-1995
 )2010سواء كانت متعلقة بالطلب االجمالى أو الفمردى
علمممممى المسمممممتوى العمممممالمى ومسمممممتوى أهمممممم األسمممممواو
االسممممتيرادية للفراولممممة المصممممرية( )2وهممممى المانيمممما –
انجلترا  -السعودية – بلجيكا  ،حيث تبمين أنهما تسمتوعب
حممممموالى  %43.6ممممممن حجمممممم الصمممممادرات المصمممممرية
لمحصول الفراولة خالل نفس الفترة.
 -1العوامةةل المحةةددة للطلةةب االجمةةالى علةةى الفراولةةة
المصرية
أ -محددات الطلب االجمالى على الفراولة المصةرية فةى
السوق العالمى
بدراسة العالقة بمين كميمة الصمادرات المصمرية ممن
الفراولممة كمتغيممر تممابع والعوامممل المسممتقلة المممؤثرة علممى
المتغيمر التمابع والممواردة بالجمدول ( )1تبمين أن الصممورة
اللوغاريتميممممة المزدوجممممة أفضممممل الصممممور الرياضممممية
المعبمممرة عمممن تلمممك العالقمممة وتتضمممح فمممى المعادلمممة()1
( )1الدول المستوردة للفراولة  :بلجيكا– ايطاليا– المانيا– انجلترا–
فرنسا – هولندا – اسبانيا – كندا– المكسيك -النمسا.
( )2الدول المنافسة فى السوو االلمانى :فرنسا– هولندا– اسبانيا–
ايطاليا
الدول المنافسة فى السوو االيطالى :بلجيكا– هولندا– المغرب-
اسبانيا
الدول المنافسة فى السوو البلجيكي  :فرنسا– هولندا– اسبانيا–
بولندا
الدول المنافسة فى السوو السعودي  :امريكا

بالجدول( .)1وتشير هذه النتائج إلمى أن كميمة صمادرات
مصر الي السعودية والنسبة السعرية بمين سمعر تصمدير
مصر واسبانيا من الفراولة هو المتغير المذى يمؤثر علمى
اجمممالى كميممة الصممادرات المصممرية مممن الفراولممة فممى
السوو العالمى .وقد بلغ قيمة معامل التحديمد نحمو 0.86
أى أن  %86مممن التغيممر فممى كميممة صممادرات الفراولممة
المصرية ترجع إلى كمية صادرات مصر الي السعودية
والنسبة السمعرية بمين سمعر تصمدير مصمر واسمبانيا ممن
الفراولة وذلك خالل الفترة ( .)2010 – 1995ويتضمح
مممن نتممائج النممموذج وج مود العالقممة الطرديممة بممين كميممة
صادرات مصر الي السعودية وكمية صادرات الفراولمة
المصممرية إلممى العممالم حيممث أنممه بزيممادة صممادرات مصممر
الممممي السممممعودية بنسممممبة  %1تممممزداد كميممممة الصممممادرات
المصرية من الفراولة والموجهمة للسموو العمالمى بنسمبة
 %0.4وذلك خالل الفترة المشار إليها  .كما يتضمح ممن
نتمممائج النمممموذج وجمممود العالقمممة العكسمممية بمممين النسمممبة
السمممعرية بمممين سمممعر تصمممدير مصمممر وأسمممبانيا وكميمممة
صممادرات الفراولممة المصممرية إلممى العممالم حيممث يممؤدى
انخفممام النسممبة السممعرية بنسممبة  %1الممى زيممادة كميممة
الصممادرات المصممرية مممن الفراولممة والموجهممة للسمموو
العالمى بنسبة  %1.4وذلك خالل نفس الفترة.
العوامةةةةل المحةةةةددة للطلةةةةب االجمةةةةالى علةةةةى الفراولةةةةة
المصرية فى السوق السعود
بدراسة العالقة بمين كميمة الصمادرات المصمرية ممن
الفراولة فى السموو السمعودي كمتغيمر تمابع والمتغيمرات
المسممممتقلة المممممؤثرة عليممممه والموضممممحة بالجةةةةدول ، )2
توصممممملت الدراسمممممة إلمممممى أن الصمممممورة اللوغاريتميمممممة
المزدوجة هى أنسب الصور الرياضية المعبرة عن تلمك
العالقمممة والتمممى تتضمممح فمممى المعادلمممة( )2بالجةةةدول .)1
وتشمممير نتمممائج النمممموذج إلمممى أن متوسمممط سمممعر تصمممدير
مصر الى السعودية و متوسط سعر تصدير امريكما همما
أهممم المتغيممرات المممؤثره علممى كميممة صممادرات الفراولممة
المصممرية  ،وتبممين وجممود العالقممة العكسممية بممين متوسممط
سممعر تصممدير مصممر الممى السممعودية وكميممة صممادرات
الفراولة المصرية ،حيث يؤدى انخفام متوسمط السمعر
بنسمممبة  %1المممى زيمممادة كميمممة صمممادرات مصمممر بنسمممبة
 %6.1وذلممك خممالل الفتممرة ( ،)2010 -1995كممما تبممين
وجود عالقمة طرديمة بمين متوسمط سمعر تصمدير امريكما
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وكمية صادرات الفراولة المصمرية ،حيمث تمؤدى زيمادة
متوسممط السممعر بنسممبة  %1الممى زيممادة كميممة صممادرات
مصممر بنسممبة  %6.5وذلممك خممالل الفتممرة وقممد بلممغ قيمممة
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معاممل التحديممد نحمو  0.74أى أن  %74مممن التغيمر فممى
كميممممة صممممادرات الفراولممممة المصممممرية داخممممل السمممموو
السعودى يرجع إلى هذين المتغيرين.

جدول  .1العوامل ا لمحددة للطلب االجمالى على الفراولة المصرية فى أهم أسواقها االستيرادية خالل الفترة
()2010 -1995
م
1

البيان
السوق العالمي

2

السوق السعود

3

السوق البلجيكى

المعادلة
Lny^ = 10 + 0.4 Lnx1 – 1.4 Lnx2
)(-3.5

)(3.3
)(-2.3

حيةةةن أن  : ^Yi :القيممممة التقديريمممة لكميمممة الصمممادرات
المصرية من الفراولة بالطنا ً إلى السوو الممدروس
فى السنة i
 : X1iكميمة صمادرات مصممر المي السممعودية بالطنما ً فممى
السنة i
 : X2iالنسبة السعرية بين سعر تصدير مصمر واسمبانيا
فى السنة i
 : X3iمتوسمممط سمممعر تصمممدير مصمممر المممى السمممعودية
دوالراً/طنا ً في السنةi
 : X4iمتوسمممط سمممعر تصمممدير امريكممما المممى السمممعودية
دوالراً/طنا ً في السنةi
 : X5iمتوسممممط سممممعر تصممممدير اسممممبانيا الممممى بلجيكمممما
دوالراً/طنا ً في السنةi
 : iعممدد السممنوات * ،15 ،......... ، 3 ، 2 ، 1معنمموى
عنممد مسممتوى  ** ، 0.05معنمموى عنممد مسممتوى
0.01
العوامةةةةل المحةةةةددة للطلةةةةب االجمةةةةالى علةةةةى الفراولةةةةة
المصرية فى السوق البلجيكى
بدراسممممة العالقممممة بممممين كميممممة صممممادرات الفراولممممة
المصرية فى السوو البلجيكى كمتغيمر تمابع والمتغيمرات
المستقلة الموضحة بالجدول  ،)3توصلت الدراسمة إلمى

**
0.74

0.67

)(-2.4

11.6

0.004

**

)(2.2

Lny^ = -10 + 2.4 Lnx5
)(4.2

0.86

0.82

21.4

0.001

)(6.3

Lny^ = 19.5 – 6.1 Lnx3 + 6.5 Lnx4
)(3.2

R2

R-2

F

Fsig

0.69

0.65

18.04

0.003

**

أن الصورة اللوغاريتمية المزدوجمة همى أنسمب الصمور
الرياضممية المعبممرة عممن تلممك العالقممة والتممى تتضممح فممى
المعادلة ( )3بالجدول  .)1وتشير نتائج النموذج إلى أن
متوسممط سممعر تصممدير اسممبانيا الممى بلجيكمما هممو المتغيممر
المؤثر على كمية صادرات الفراولة المصرية داخل هذا
السوو  ،حيث تؤدى زيادة متوسط سعر تصمدير اسمبانيا
المممى بلجيكممما بنسمممبة  %1المممى زيمممادة كميمممة صمممادرات
الفراولمممة المصمممرية بنسمممبة  %2.4وذلمممك خمممالل الفتمممرة
( ،)2010 -1995وقممد بلممغ قيمممة معامممل التحديممد نحممو
 0.69مما يعنى أن  %69من التغير فى كمية صمادرات
الفراولممة المصممرية داخممل السمموو البلجيكممى يرجممع الممى
متوسط سعر تصدير اسبانيا الى بلجيكا.
العوامةةةل المحةةةددة للطلةةةب االجمةةةالى علةةةى الخرشةةةوف
المصر
بدراسة العالقة بمين كميمة الصمادرات المصمرية ممن
الخرشوف كمتغير تابع والعوامل المستقلة المؤثرة علمى
المتغيممر التممابع والممواردة بالجةةدول  )4تبممين أن الصممورة
اللوغاريتميممممة المزدوجممممة أفضممممل الصممممور الرياضممممية
المعبمممرة عمممن تلمممك العالقمممة وتتضمممح فمممى المعادلمممة ()1
بالجةةدول  .)2وتشممير هممذه النتممائج إلممى أن كميممة انتمماج
ايطاليا ومتوسط سمعر تصمدير فرنسما همما أهمم متغيمرين
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توصلت الدراسمة إلمى الصمورة اللوغاريتميمة المزدوجمة
همى أنسممب الصممور الرياضممية المعبمرة عممن تلممك العالقممة
والتممى توضممح فممى المعادلممة ( )2بالجةةدول  .)2وتشممير
نتممائج النممموذج إلممى أن عنصممر الممزمن وسممعر الصممرف
والنسبة السعرية بين سعر تصدير مصر وسعر تصمدير
فرنسا إلى السموو االيطمالى همم أهمم المتغيمرات الممؤثرة
على كمية صادرات الخرشوف المصمري داخمل السموو
االيطالى ،حيث تبين ممن النمموذج وجمود عالقمة طرديمة
بين الزمن وسعر الصرف وكمية الصادرات المصرية،
حيث تزداد الصادرات المصمرية بنسمبة %4.6 ،%0.3
علي الترتيب وذلك بزيادة الزمن وسعر الصمرف بنسمبة
 %1وذلك خالل الفترة ( . )2010 -1995كما تبين من
النموذج وجمود عالقمة عكسمية بمين النسمبة السمعرية بمين
سمممعر تصمممدير مصمممر وسمممعر تصمممدير فرنسممما وكميمممة
صادرات الخرشوف المصري داخمل السموو االيطمالى،
حيممث يممؤدى انخفممام النسممبة السممعرية بنسممبة  %1إلممى
زيممادة كميممة الصممادرات المصممرية بنسممبة  .%1.7وذلممك
خممالل نفممس الفتممرة .وقممد بلممغ قيمممة معامممل التحديممد نحممو
 ،0.93أى أن  %93مممن التغيممر فممى كميممة الطلممب علممى
الخرشوف المصري داخمل السموو االيطمالى يرجمع إلمى
هذه المتغيرات.

يممؤثران علممى اجمممالى كميممة الصممادرات المصممرية مممن
الخرشمموف فممى السمموو العممالمى .وقممد بلممغ قيمممة معامممل
التحديد نحو  ،0.83أى أن  %83من التغيرات فى كمية
صممادرات الخرشمموف المصممري يرجممع إلممى كميممة انتمماج
ايطاليا ومتوسط سعر تصدير فرنسا وذلمك خمالل الفتمرة
( .)2010 -1995ويتضممح مممن النممموذج وجممود عالقممة
عكسمممية بمممين كميمممة انتممماج ايطاليممما وكميمممة الصمممادرات
المصمممرية ممممن الخرشممموف إلمممى العمممالم  .حيمممث يمممؤدى
انخفام كميمة انتماج ايطاليما ممن الخرشموف بنسمبة %1
الممى زيممادة الكميممة المطلوبممة فممى السمموو العممالمى بنسممبة
 %2.8وذلممك خممالل الفتممرة المشممار إليهمما .كممما تبممين مممن
النموذج وجود عالقة طردية بمين متوسمط سمعر تصمدير
فرنسمما وكميممة صممادرات الخرشمموف المصممري  .حيممث
يؤدى زيادة متوسط سعر تصدير فرنسا بنسمبة  %1المى
زيادة كمية صادرات الخرشوف المصري بنسبة %1.7
خالل نفس الفترة.
العوامةةةل المحةةةددة للطلةةةب االجمةةةالى علةةةى الخرشةةةوف
المصر فى السوق االيطالى
بدراسمممة العالقمممة بمممين كميمممة صمممادرات الخرشممموف
المصري إلى السوو االيطالى كمتغير تمابع والمتغيمرات
المسممممتقلة المممممؤثرة عليممممه والموضممممحة بالجةةةةدول ،)5

جدول  .2العوامل المحددة للطلب االجمالى على الخرشوف المصري فى أهم األسواو االستيرادية خالل الفترة
()2010 -1995
م
1

البيان
السوو العالمي

2

السوو االيطالى

3

السوو الفرنسى

المعادلة
Ln y^ = 34.2 – 2.8 Lnx2 + 1.7 Lnx3
)(5.5

)(-2.5

R2

R-2

F

Fsig

0.83

0.81

23.1
**
53.8
**

0.000

)(2.2

Lny^ = 3.8+ 0.3 Lnx1 + 4.6 Lnx8 – 1.7

0.93

0.91

Lnx5
)(-4.5

)(3.2

)(3.4

)(1.8

Lny^ = 57.8 – 4.3 Lnx6 – 1.1 Lnx20
)(-3.8

)(-6.3

0.000

0.78

)(7.4
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0.75

24.1
**

0.000
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للعلـــوم الزراعيـــة
جامعة عين شمس  ،القاهـرة
مجلد( ،)21عدد(2013 ،190-169 ،)2
حيةةةن أن  : ^Yi :القيممممة التقديريمممة لكميمممة الصمممادرات
المصممرية مممن الخرشمموف بالطنما ً إلممى السمموو المممدروس
فى السنة i
 : X1iعنصر الزمن
ً
 : X2iكمية انتاج ايطاليا بالطنا فى السنة i
 : X3iمتوسمط سمعر تصمدير فرنسما بالمدوالراً /طنما ً
فى السنة i
 : X4iمتوسممط سممعر صممادرات مصممر الممي السمموو
اليوناني دوالراً/طنا ً فى السنة i
 : X5iالنسممبة السممعرية بممين سممعر صممادرات مصممر
وسعر فرنسا فى السنة i
ً
 : X6iإنتاج فرنسا بالطنا فى السنة i
 : X7iالنسممبة السممعرية بممين سممعر صممادرات مصممر
والسعر العالمي فى السنة i
ً
 : X8iسعر الصرف دوالرا/جنية
 : iعدد السمنوات * ،15 ،...... ، 3 ، 2 ، 1معنموى
عند مستوى  ** ، 0.05معنوى عند مستوى 0.01
العوامةةةل المحةةةددة للطلةةةب االجمةةةالى علةةةى الخرشةةةوف
المصر فى السوق الفرنسى
بدراسمممة العالقمممة بمممين كميمممة صمممادرات الخرشممموف
المصري إلى السوو الفرنسي كمتغيمر تمابع والمتغيمرات
المستقلة المؤثرة عليه والموضحة بالجدول  )6توصملت
الدراسممة إلممى أن الصممورة اللوغاريتميممة المزدوجممة هممما
أنسب الصور الرياضية المعبرة عن تلمك العالقمة والتمى
توضممح فممى المعادلممة ( )3بالجةةدول  .)2وتشممير نتممائج
النموذج إلى أن حجم إنتاج فرنسما والنسمبة السمعرية بمين
سعر صادرات مصر والسعر العالمي هما أهم متغيمرين
يممؤثروا علممى حجممم الطلممب للخرشمموف المصممري داخممل
فرنسا ،حيث تبين من النموذج وجود عالقة عكسمية بمين
حجممم الطلممب الفرنسممى علممى الخرشمموف المصممري وكممل
ممممن حجمممم إنتممماج فرنسممما والنسمممبة السمممعرية بمممين سمممعر
صادرات مصر والسعر العالمي  ،فانخفام حجم إنتماج
فرنسمما والنسممبة السممعرية بنسممبة  %1الممى زيممادة الطلممب
(سلم البحث في  1يوليو)2013 ،
(قُبل البحث في  20يوليو)2007 ،

علممى الخرشمموف المصممري بنسممبة  %1.1، %4.3علممي
الترتيممب وذلممك خممالل الفتممرة ( .)2010-1995كممما بلممغ
قيمة معامل التحديد نحو  ،0.78أى أن  %78من التغير
فممى كميممة صممادرات الخرشمموف المصممري إلممى فرنسمما
ترجع إلى حجم اإلنتاج واالستهالك الفرنسى.
النموذج االقتصةاد القياسةى اىنةى للفراولةة المصةرية
المصدرة
توصيف النموذج القياسى لمحصول الفراولة المصرية
يتكممون النممموذج مممن ثممالخ دوال اساسممية وهممى دالممة
الطلب ودالة العرم ودالة توازن السوو.
 )1دالة طلب السوق
تتكممون دالممة طلممب السمموو مممن عالقتممين هممما معادلممة
االستهالك المحلى والصادرات.
أ -معادلةةه االسةةةتلمح المحلةةى وتومةةةحلا المتغيةةةرات
التالية
 : Y1iمتوسط نصيب الفرد المصرى من االستهالك
بالكجم للسنة . i
 : X1iمتوسط نصيب الفرد المصرى ممن المواردات
للسنة .i
 : X2iمتوسممط نصمميب الفممرد المصممرى مممن الممدخل
القومى (دوالراً/فرد) للسنة. i
 : X3iسمممعر الكجمممم للمسمممتهلك المصمممرى بالمممدوالراً
للسنة .i
 : X4iسمممعر الكجمممم للمممواردات للمسمممتهلك المصمممرى
بالدوالراً للسنة .i
 : Y2iمتوسط نصيب الفرد االجنبي ممن الصمادرات
المصرية فى أهم األسواو المستوردة بالكجم للسنة .i
 : Y3iمتوسممط نصمميب الفممرد المصممرى مممن االنتمماج
بالكجم للسنة .i
 : X20iمتوسط نصيب الفرد األجنبي من االسمتهالك
فى أهم الدول المستوردة بمدون صمادرات مصمر بمالكجم
للسنة .i
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ب -معادلةةةةةةة الصةةةةةةادرات المحليةةةةةةة وتومةةةةةةحلا
المتغيرات التالية
 : Y2iمتوسط نصيب الفرد األجنبي ممن الصمادرات
فى أهم األسواو المستوردة بالكجم للسنة.i
 : X7iمتوسممممط سممممعر تصممممدير الكجممممم المصممممرى
بالدوالراً للسنة .i
 : X8iمتوسمممممط سمممممعر تصمممممدير الكجمممممم البلجيكمممممي
بالدوالراً /للسنة .i
 : X9iمتوسمممممط سمممممعر تصمممممدير الكجمممممم الفرنسمممممي
بالدوالراً /للسنة .i
 : X10iمتوسممممط سممممعر تصممممدير الكجممممم الهولنممممدي
بالدوالراً /للسنة .i
 : X11iمتوسممممط سممممعر تصممممدير الكجممممم االسممممباني
بالدوالراً /للسنة .i
 : X12iمتوسط سعر صرف الدوالرا ً مقابمل الجنيمه/
للسنة .i
 : X13iمتوسط نصيب الفرد االلماني من الدخل القمومى
بالدوالراً للفرد للسنة .i
 : X14iمتوسمممط نصممميب الفمممرد االنجليمممزي ممممن المممدخل
القومى بالدوالرا ً للفرد للسنة .i
 : X15iمتوسمممط نصممميب الفمممرد السمممعودي ممممن المممدخل
القومى بالدوالراً للفرد للسنة .i
 : X16iمتوسط نصيب الفرد البلجيكي من الدخل القومى
بالدوالراً للفرد للسنة .i
 : X20iمتوسط نصيب الفرد االجنبي من االستهالك فمى
أهم الدول المستوردة بدون صادرات
مصر بالكجم للسنة .i
 : Y3iمتوسط نصيب الفرد المصرى من االنتاج بالكجم
للسنة .i
 : Y1iمتوسممط نصمميب الفممرد المصممرى مممن االسممتهالك
بالكجم للسنة .i
: D1متغير ضممنى يمكمن تم ثير تطبيمق سياسمة الشمراكة
المصرية األوروبية ،حيث ي خذ القيمة
(صممفر) للفتممرة ( )2004-1995وي خممذ القيمممة ()1
للفترة (. )2010-2005
 : D2متغيمممر ضممممنى تممم ثير اتفاقيمممة الصمممحة والصمممحة
النباتية  ،حيث ي خذ القيمة (صفر) للفترة

( ، )2005-1995وي خممذ القيمممة ( )1للفتممرة (2006
– .)2010
 )2دالة عرض السوق
أ -معادلة االنتاج المحلى وتومحلا المتغيرات التالية
 : Y3iمتوسط نصيب الفرد المصرى من االنتاج بالكجم
للسنة .i
 :X114iمتوسط نصيب الفرد البلجيكي ممن إنتماج بلجيكما
بالكجم فى السنة السابقة.
 : X115iمتوسمممط نصممميب الفمممرد االنجليمممزي ممممن إنتممماج
انجلترا بالكجم فى السنة السابقة.
 : X116iمتوسط نصيب الفرد االلماني ممن إنتماج المانيما
بالكجم فى السنة السابقة.
 : X117iمتوسمممط نصممميب الفمممرد السمممعودي ممممن إنتممماج
السعودية بالكجم فى السنة السابقة.
 : XX7iمتوسمممط سمممعر صمممادرات مصمممر للكجمممم للسمممنة
السابقة.
 : XX20iمتوسممممط نصمممميب الفممممرد مممممن أهممممم االسممممواو
االستيرادية بدون صادرات مصر بالكجم .
 : XX6iمتوسممط السممعر المزرعممى المصممرى بالممدوالراً
للسنة السابقة.
 : YY1iمتوسط نصيب الفرد المصمرى ممن االسمتهالك
بالكجم للسنة السابقة.
 )3دالة توازن السوق
وهى معادلة تعريفية توضح تموازن جمانبى العمرم
والطلب.
نتائج التقدير االحصائى لمحصول الفراولة
 -1معادلة االستلمح المحلى
(1) Ln y1^ = 13.6 + 0.95 Ln y3 – 0.13 Ln x3 – 0.05
Ln y2
)(-2.4

)(-3.2

D.W = 2.75
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-2

)(0.7
2

R = 0.98 R = 0.97
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 -2معادلة الصادرات
(2) Ln y2^ = 53.8 + 8.9 Ln y3 – 7.5 Ln y1– 1.5 Ln
x7 + 0.88 Ln x12
)(-1.7

)(1.1

)(1.6) (4.1) (-3.2

+ 3.7 Lin x13 + 0.6 D1
)(-0.9
R-2 = 0.43

D.W = 1.8

)(-1.5
2

R = 0.57

 -3معادلة االنتاج المحلى
(3) Ln y3^ = 0.12 – 0.07 Ln x114 - 0.1 Ln xx115 +
0.02 Ln yy1 + 0.01 Ln xx7
)(1.7

)(1.6

D.W = 1.2

)(-7.6
-2

)(0.13) (-4.1

R = 0.88

2

R = 0.91

توضممح المعادلممة األولممى أن متوسممط نصمميب الفممرد
المصرى ممن االسمتهالك (^ )Y1للفراولمة يمزداد بزيمادة
اإلنتممماج المحلمممى (^ )Y3بنسمممبة  ، %0.95بينمممما يمممزداد
متوسممط نصمميب الفممرد مممن االسممتهالك بانخفممام سممعر
كجممم الفراولممة المصممرية ( )x3ومتوسممط نصمميب الفممرد
االجنبي من الصادرات المصمرية ( )Y2بنسمبة %0.13
 %0.05 ،علممى الترتيممب .وقممد ثبتممت معنويممة النممموذج
ككممل عنممد مسممتوى معنويممة  .0.05كممما تبممين أن حمموالى
 %0.98مممممن التغيممممرات فممممى متوسممممط نصمممميب الفممممرد
المصممممرى مممممن اسممممتهالك الفراولممممة ترجممممع الممممى هممممذه
المتغيرات .
وتوضح المعادلة الثانية أن متوسط نصيب الفرد من
االستهالك فى أهم المدول المسمتوردة للفراولمة المصمرية
( )Y2يمممزداد بزيمممادة كمممل ممممن متوسمممط نصممميب الفمممرد
المصممري مممن اإلنتمماج ( ،)Y3سممعر الصممرف الممدوالرا ً
مقابل الجنيه ( ،)x12متوسط نصميب الفمرد األلممانى ممن
الدخل القومي ( )x13بنسبة %3.7 ، %0.88 ، %8.9
علمممى الترتيمممب  ،بينمممما يمممزداد متوسمممط نصممميب الفمممرد
االجنبمممممي ممممممن صمممممادرات الفراولمممممة المصمممممرية ()Y2
بانخفممام كممل مممن متوسممط نصمميب الفممرد المصممري مممن
االسممممتهالك ( )Y1وانخفممممام سممممعر كجممممم الصممممادرات
المصمممرية ( )x7بنسمممبة  %1.5 ،%7.5علمممى الترتيمممب.
وقممد تبممين األثممر االيجممابي التفاقيممة الشممراكة المصممرية
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األوروبية على حصة الصادرات المصرية وذلك لزيادة
فترة االعفاء ،ولكن لم تثبمت معنويمة المتغيمر الصمورى.
وقممد ثبتممت معنويممة النممموذج ككممل عنممد مسممتوى معنويممة
 .0.05وبلممغ قيمممة معامممل التحديممد نحممو  %57ويرجممع
التغير فى متوسمط نصميب الفمرد االجنبمي ممن صمادرات
الفراولة المصرية لهذه المتغيرات .
وتوضممح المعادلممة الثالثممة أن متوسممط نصمميب الفممرد
المحلمى ممن االنتمماج ( )Y3يمزداد بزيممادة متوسمط نصمميبه
من االستهالك للسنة السابقة ( )yy1بنسبة  ،%0.02كمما
يممممزداد متوسممممط نصمممميب الفممممرد المحلممممى مممممن االنتمممماج
بانخفممممام متوسممممط نصمممميب الفممممرد االيطممممالى ()x114
والروسمممى ( )x115ممممن االنتممماج للسمممنة السمممابقة بنسمممبة
 %0.1 ،%0.07علممممى الترتيممممب .وقممممد ثبتممممت معنويممممة
النموذج ككل عند مسمتوى معنويمة  .0.05وقمد بلمغ قيممة
معامل التحديد نحو  %91أى يرجمع التغيمر فمى متوسمط
نصممميب الفمممرد المصمممرى ممممن االنتممماج للتغيمممر فمممى همممذه
المتغيرات.
النمةةةةةوذج االقتصةةةةةاد القياسةةةةةي اىنةةةةةى للخرشةةةةةوف
المصرى المصدر
توصةةةةيف النمةةةةوذج القياسةةةةى لمحصةةةةول الخرشةةةةوف
المصرى
يتكممون النممموذج مممن ثممالخ دوال اساسممية وهممى دالممة
الطلب ودالة العرم ودالة توازن السوو.
 )1دالة طلب السوق
تتكممون دالممة طلممب السمموو مممن عالقتممين هممما معادلممة
االستهالك المحلى والصادرات.
أ -معادلةةةه االسةةةتلمح المحلةةةى وتومةةةحلا المتغيةةةرات
التالية
 : Y1iمتوسممط نصمميب الفممرد المصممرى مممن االسممتهالك
بالكجم للسنة . i
 : X1iمتوسمممط نصممميب الفمممرد المصمممرى ممممن المممواردات
للسنة .i
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 : X2iمتوسط نصيب الفرد المصرى من المدخل القمومى
(دوالراً/فرد) للسنة. i
 : X3iسعر الكجم للمستهلك المصرى بالدوالراً للسنة .i
 : X4iسعر الكجم للواردات للمستهلك المصرى بالدوالرا ً
للسنة .i
 : Y2iمتوسمممط نصممميب الفمممرد االجنبمممي ممممن الصمممادرات
المصرية فى أهم األسواو المستوردة بالكجم للسنة
.i
 : Y3iمتوسط نصيب الفرد المصمرى ممن االنتماج بمالكجم
للسنة .i
 : X20iمتوسط نصيب الفرد األجنبمي ممن االسمتهالك فمى
أهمممم المممدول المسمممتوردة بمممدون صمممادرات مصمممر
بالكجم.

مصر بالكجم للسنة .i
 : Y3iمتوسط نصيب الفرد المصرى من االنتماج بمالكجم
للسنة .i
 : Y1iمتوسممط نصمميب الفممرد المصممرى مممن االسممتهالك
بالكجم للسنة .i
: D1متغيممر ضمممنى يمكممن ت م ثير تطبيممق سياسممة الشممراكة
المصممرية األوروبيممة ،حيممث ي خممذ القيمممة (صممفر)
للفتمممرة ( )2004-1995وي خمممذ القيممممة ( )1للفتمممرة
(. )2010-2005
 : D2متغيمممر ضممممنى تممم ثير اتفاقيمممة الصمممحة والصمممحة
النباتية ،حيث ي خذ القيممة (صمفر) للفتمرة (-1995
 ، )2005وي خمممممذ القيممممممة ( )1للفتمممممرة (– 2006
. )2010

ب -معادلةةة الصةةادرات المحليةةة وتومةةحلا المتغيةةرات
التالية

 )2دالة عرض السوق

 : Y2iمتوسط نصيب الفرد األجنبمي ممن الصمادرات فمى
أهم األسواو المستوردة بالكجم للسنة.i
 : X7iمتوسممط سممعر تصممدير الكجممم المصممرى بالممدوالرا ً
للسنة .i
 : X8iمتوسممط سممعر تصممدير الكجممم الفرنسممي بالممدوالراً/
للسنة .i
 : X9iمتوسمممط سمممعر تصمممدير الكجمممم ايطاليممما بالمممدوالراً/
للسنة .i
 : X10iمتوسمط سمعر تصممدير الكجمم االسمباني بالممدوالراً/
للسنة .i
ً
 : X12iمتوسط سعر صرف الدوالرا مقابل الجنيه /للسنة
.i
 : X13iمتوسط نصيب الفرد االلماني ممن المدخل القمومى
بالدوالراً للفرد للسنة .i
 : X14iمتوسط نصيب الفرد االيطالي من المدخل القمومى
بالدوالراً للفرد للسنة .i
 : X15iمتوسط نصيب الفرد الفرنسي من المدخل القمومى
بالدوالراً للفرد للسنة .i
 : X16iمتوسط نصيب الفرد اليونماني ممن المدخل القمومى
بالدوالراً للفرد للسنة .i
 : X20iمتوسط نصيب الفرد االجنبي ممن االسمتهالك فمى
أهم الدول المستوردة بدون صادرات

أ -معادلة االنتاج المحلى وتومحلا المتغيرات التالية
 : Y3iمتوسط نصيب الفرد المصرى من االنتماج بمالكجم
للسنة .i
 : X114iمتوسط نصيب الفرد االيطالي ممن إنتماج ايطاليما
بالكجم فى السنة السابقة.
 : X115iمتوسممط نصمميب الفممرد الفرنسممي مممن إنتمماج فرنسمما
بالكجم فى السنة السابقة.
 : X116iمتوسط نصميب الفمرد االلمماني ممن إنتماج المانيما
بالكجم فى السنة السابقة.
 : X117iمتوسط نصيب الفرد اليونماني ممن إنتماج اليونمان
بالكجم فى السنة السابقة.
 : XX7iمتوسمممط سمممعر صمممادرات مصمممر للكجمممم للسمممنة
السابقة.
 : XX20iمتوسممممط نصمممميب الفممممرد مممممن أهممممم االسممممواو
االستيرادية بدون صادرات مصر بالكجم .
 : XX6iمتوسمممط السمممعر المزرعمممى المصمممرى بالمممدوالراً
للسنة السابقة.
 : YY1iمتوسمط نصمميب الفممرد المصمرى مممن االسممتهالك
بالكجم للسنة السابقة.
 )3دالة توازن السوق
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وهى معادلة تعريفية توضح تموازن جمانبى العمرم
والطلب.
نتائج التقدير االحصائى لمحصول الخرشوف
 -1معادلة االستلمح المحلى
(1) Ln y1^ = 0.8+1.01 Ln y3 -0.01 Ln y2 –0.1 Ln x3
)(-4.4

)(-2.0

)(2.5

)(25.3
-2

D.W = 1.88

2

R = 0.97

R = 0.96

 -2معادلة الصادرات
(2) Ln y2^ = 58.2 - 0.97 Ln y1 – 0.2 Ln x7 + 1.1
Ln x8 + 1.2 Ln x9
)(2.0

)(1.9

)(-5.7

)(-1.2

)(2.3

+ 2.1 Ln x12 + 4.7 Ln x13 – 1.2D1 - 0.51 D2
)(-1.3

)(-1.8

D.W = 2.1

)(2.3
-2

)(4.2
2

R = 0.85

R = 0.72

 -3معادلة االنتاج المحلى
(3) Ln y3^ = 2.6 – 1.8 Ln x114 - 1.4 Ln x115 - 0.38
Ln x116 + 0.01 Ln yy1
)(3.1

)(-2.6
D.W = 1.9

)(4.1) (-1.8

)(-2.3
-2

R = 0.45

2

R = 0.47

توضممح نتممائج المعادلممة األولممى أن متوسممط نصمميب
الفممرد المصممرى مممن اسممتهالك الخرشمموف (^ )Y1يممزداد
بزيادة متوسط نصيبه من االنتاج المحلمى (^ (Y3بنسمبة
 ،%1.01بينممما يممزداد متوسممط نصمميبه مممن االسممتهالك
بانخفام كل من متوسط نصيب الفرد في أهمم االسمواو
المسمممتوردة (^  (Y2وانخفمممام سمممعر الكجمممم المصمممرى
( )x3بنسمبة  %0.1 ،%0.01علممى الترتيمب .وقممد ثبتممت
معنويممة النممموذج ككممل عنممد مسممتوى معنويممة  .0.05كممما
تبين أن حوالى  %0.97ممن التغيمر فمى متوسمط نصميب
الفممرد المصممرى مممن اسممتهالك الخرشمموف ترجممع لهممذه
المتغيرات.
وتوضممح المعادلممة الثانيممة أن متوسممط نصمميب الفممرد
االجنبممي مممن صممادرات الخرشمموف المصممرى فممى أهممم
الدول المستوردة ( )Y2يزداد بزيادة كمل ممن سمعر كجمم
المصدر من فرنسا ( )x8وايطاليا ( )x9وبزيادة كل ممن
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سممعر الصممرف ( )x12ومتوسممط نصمميب الفممرد اآللمممانى
ممممممن المممممدخل القمممممومي ( )x13بنسمممممبة ،%1.2 ،%1.1
 %4.7 ،%2.1 ،%1.8علممممى الترتيممممب .بينممممما يممممزداد
متوسط نصيب الفرد من صادرات الخرشوف المصري
بانخفممام كمل مممن متوسممط نصمميب الفممرد المصممري مممن
االستهالك ( )^Y1وانخفمام سمعر الكجمم المصمدر ممن
مصر ( )x7بنسبة  %0.2 ،%0.97على الترتيمب .وقمد
تبممين األثممر السمملبي لكممل مممن اتفاقيممة الشممراكة المصممرية
األوروبيممممة واتفاقيممممة الصممممحة والصممممحة النباتيممممة علممممى
صمممادرات الخرشممموف المصمممرى .وقمممد ثبتمممت معنويمممة
النموذج ككل عند مسمتوى معنويمة  .0.05وقمد بلمغ قيممة
معامل التحديد نحو  %85أى التغير فى متوسط نصميب
الفرد األجنبي من صادرات الخرشوف المصرى ترجمع
الى هذه المتغيرات.
وتوضممح نتممائج المعادلممة الثالثممة أن متوسممط نصمميب
الفممرد المصممرى مممن اإلنتمماج يتممزداد بانخفممام متوسممط
نصمممممممممممممممممممميب الفممممممممممممممممممممرد االيطممممممممممممممممممممالى ()x114
والروسممى()x115واليونممانى( )x116مممن االنتمماج للسممنة
السمممابقة بنسمممبة  .%0.38 ،%1.4 ،%1.8كمممما يمممزداد
بزيممادة متوسممط نصمميب الفممرد المصممري مممن االسممتهالك
للسممنة السممابقة( )yy1بنسممبة  .%0.01وقممد ثبتممت معنويممة
النممموذج ككممل عنممد مسممتوى معنويممة  .0.05وبلممغ قيمممة
معامممل التحديممد نحممو  %47اى أن التغيممر فممى متوسممط
نصممميب الفمممرد ممممن االنتممماج المحلمممى يرجمممع المممى همممذه
المتغيرات.
التنبؤ بسلوح المتغيرات الدا لية في محصول الفراولةة
المصرية
يتضمممح ممممن الجةةةدول رقةةةم  )1نتمممائج اختبمممار ثايمممل
لمتغيرات النموذج األني والتي تشير الى أن النمموذج لمه
القدرة علي التنبؤ وذلك باقتراب معامل ثايل ممن الصمفر
والبعد عن الواحمد الصمحيح .ويوضمح الجةدول رقةم )2
القممميم المتوقعمممة الجممممالي االنتممماج المصمممري ،واجممممالي
صادرات مصر الي أهم االسمواو االسمتيرادية واجممالي
االسممتهالك المحلممي واجمممالي الصممادرات المصممرية مممن
المحصممممممول وذلممممممك للفتممممممرة ( )2017 -2013وذلممممممك
باستخدام النموذج وحيد المعادلة والنمموذج اآلنمي والقميم
التربيعية ونموذج اريما.
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ويتضمممح ممممن نتمممائج التنبمممؤ أن أجممممالي االسمممتهالك
المحلي سموف يبلمغ حموالي  177المف طمن وذلمك خمالل
عمممام  2013ويصمممل المممي حممموالى  215المممف طمممن عمممام
 2017بزيمممادة تمثمممل حممموالي  %21.4ممممن قيمتهممما عمممام
 2013باستخدام النموذج وحيد المعادلة .كما يتضمح ممن
نفس الجدول أن أجممالي االسمتهالك المحلمي سموف يبلمغ
حوالي  125المف طمن وذلمك خمالل عمام  2013ويصمل
المممي حممموالى  150المممف طمممن عمممام  2017بزيمممادة تمثمممل
حوالي  %20من قيمتهما عمام  2013باسمتخدام النمموذج
اآلنممي .ويتضممح مممن نتممائج التنبممؤ أن أجمممالي االسممتهالك
المحلي سموف تبلمغ حموالي  250المف طمن وذلمك خمالل
عمممام  2013ويصمممل المممي حممموالى  369المممف طمممن عمممام
 2017بزيمممادة تمثمممل حممموالي  %47.5ممممن قيمتهممما عمممام
 2013باستخدام المعادلة التربيعية.
جةةدول رقةةم  .1نتممائج أختبممار ثايممل لمتغيممرات النممموذج
اآلنى
U
المتغيرات الدا لية لنموذج توازن
م
السوق
 1اجمممالي االسممتهالك المحلممي مممن الفراولممة 0.85
المصرية Y1i
 2اجممممالي صمممادرات مصمممر ألهمممم المممدول 0.37
المستوردة Y2i
 3اجممممالي االنتممماج المحلمممي ممممن محصمممول 0.82
الفراولة Y3i
جدول رقم  .2التنبؤ الجمالي االستهالك المحلي
والصادرات المحلية ألهم االسواو االستيرادية واالنتاج
المحلي باستخدام نماذج وحيدة المعادلة والنموذج االني
ومنهجية بوكس جينكيز والمعادلة التربيعية خالل الفترة
()2017-2013
االجمالي المحلي من االستلمح
والمعادلة
النموذج
السنوات نماذج وحيدة
التربيعية
االني
المعادلة
250
125
177
2013
277
131
187
2014
306
137
196
2015
337
143
206
2016
369
150
215
2017
الصادرات المحلية ألهم االسواق االستيرادية
منهجية
النموذج
السنوات نماذج وحيدة
بوكس
االني
المعادلة

2013
2014
2015
2016
2017
السنوات
2013
2014
2015
2016
2017

52.0
16.7
54.4
17.7
57.7
18.8
60.2
19.9
63.0
21.0
االنتاج المحلي
النموذج
نماذج وحيدة
االني
المعادلة
384
249
403
263
422
276
442
290
462
304

جينكيز
89.2
103
119
136
155
والمعادلة
التربيعية
357
398
441
486
534

المصدر :نتائج النموذج وحيد المعادلة ومتعدد المعادالت ونممموذج
اريما والمعادالت التربيعية.

وأممما بالنسممبة إلجمممالي الصممادرات المصممرية الهممم
االسمممواو االسمممتيرادية فضنمممه يتضمممح ممممن دراسمممة نفمممس
الجممدول أنممه سمموف يبلممغ حمموالي  16.7الممف طممن وذلممك
خالل عام  2013ويصل الي حموالى  20المف طمن عمام
 2017بزيمممادة تمثمممل حممموالي  %19.7ممممن قيمتهممما عمممام
 2013باستخدام نموذج وحيد المعادلة.
كممما يتضممح مممن نفممس الجممدول أجمممالي الصممادرات
المصرية سوف تبلمغ حموالي  52المف طمن وذلمك خمالل
عام  2013ويصل الي حوالى  63الف طن عمام 2017
بزيمممادة تمثمممل حممموالي  %21.1ممممن قيمتهممما عمممام 2013
باسممممتخدام النممممموذج اآلنممممي .كممممما يتضممممح أن إجمممممالي
الصادرات المصرية سوف تبلغ حوالي  89.2المف طمن
وذلمك خممالل عممام  2013ويصممل الممي حمموالى  155الممف
طن عام  2017بزيادة تمثل حوالي  %73.7ممن قيمتهما
عام  2013باستخدام أريما.
أما بالنسبة إلجمالي االنتاج المحلمي فضنمه يتضمح ممن
دراسمة نفممس الجممدول أنممه سمموف يبلممغ حمموالي  249الممف
طممن وذلممك خممالل عممام  2013ويصممل الممي حمموالى 304
المف طمن عمام  2017بزيمادة تمثمل حموالي  %22.1مممن
قيمتها عام  2013باستخدام النموذج وحيد المعادلة .كمما
يتضح من نفمس الجمدول أجممالي االنتماج المحلمي سموف
يبلممغ حمموالي  384الممف طممن وذلممك خممالل عممام 2013
ويصممل الممي حمموالى  462الممف طممن عممام  2017بزيممادة
تمثممل حمموالي  %20.3مممن قيمتهمما عممام  2013باسمتخدام
النموذج اآلني.
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كما يتضح من نفس الجدول أجممالي االنتماج المحلمي
سمموف يبلممغ حمموالي  357الممف طممن وذلممك خممالل عممام
 2013ويصممل الممي حمموالى  534الممف طممن عممام 2017
بزيمممادة تمثمممل حممموالي  %49.5ممممن قيمتهممما عمممام 2013
باستخدام المعادلة التربيعية.

حموالى  159الممف طمن عممام  2017بزيمادة تمثممل حمموالي
 %20.4من قيمتها عام  2013باستخدام النموذج اآلني.
ويتضح ممن نتمائج التنبمؤ أن أجممالي االسمتهالك المحلمي
سمموف تبلممغ حمموالي  224الممف طممن وذلممك خممالل عممام
 2013ويصممل الممي حمموالى  338الممف طممن عممام 2017
بزيممممادة تمثممممل حمممموالي  %51مممممن قيمتهمممما عممممام 2013
باستخدام نموذج اريما.
وأممما بالنسممبة إلجمممالي الصممادرات المصممرية الهممم
االسمممواو االسمممتيرادية فضنمممه يتضمممح ممممن دراسمممة نفمممس
الجممدول أنممه سمموف يبلممغ حمموالي  13.6الممف طممن وذلممك
خممالل عممام  2013ويصممل الممي حمموالى  17.2الممف طممن
عام  2017بزيادة تمثل حوالي  %26.5من قيمتهما عمام
 2013باستخدام نموذج وحيد المعادلة.

جدول رقم  .3نتائج أختبار ثايل لمتغيرات النموذج
اآلنى

جةةةدول رقةةةم  .4التنبمممؤ الجممممالي االسمممتهالك المحلمممي
والصممممادرات المحليممممة ألهممممم االسممممواو االسممممتيرادية
واالنتممماج المحلمممي باسمممتخدام نمممماذج وحيمممدة المعادلمممة
والنممموذج االنممي ومنهجيممة بمموكس جينكيممز والمعادلممة
التربيعية خالل الفترة ()2017-2013

التنبةةةةؤ بسةةةةلوح المتغيةةةةرات الدا ليةةةةة فةةةةي محصةةةةول
الخرشوف المصر
يتضمممح ممممن الجةةةدول رقةةةم  )3نتمممائج اختبمممار ثايمممل
لمتغيرات النموذج األني والتي تشير الى أن النمموذج لمه
القدرة علي التنبؤ وذلك باقتراب معامل ثايل ممن الصمفر
والبعد عن الواحد الصحيح.

م
1
2
3

المتغيرات الدا لية لنموذج توازن
السوق
إ جممممممممالي االسمممممممتهالك المحلمممممممي ممممممممن 0.33
الخرشوف المصرى Y1i
اجممممالي صمممادرات مصمممر ألهمممم المممدول 0.36
المستوردة Y2i
اجممممالي االنتممماج المحلمممي ممممن محصمممول 0.38
الخرشوف Y3i
U

ويوضممح الجةةدول رقةةم  )4القمميم المتوقعممة الجمممالي
االنتمماج المصممري ،واجمممالي صممادرات مصممر الممي أهممم
االسممممواو االسممممتيرادية واجمممممالي االسممممتهالك المحلممممي
واجمممالي الصممادرات المصممرية مممن المحصممول وذلممك
للفتمرة ( )2017 -2013وذلمك باسممتخدام النمموذج وحيممد
المعادلة والنموذج اآلني والقيم التربيعية ونموذج اريمما.
ويتضح ممن نتمائج التنبمؤ أن أجممالي االسمتهالك المحلمي
سمموف يبلممغ حمموالي  162الممف طممن وذلممك خممالل عممام
 2013ويصممل الممي حمموالى  197الممف طممن عممام 2017
بزيمممادة تمثمممل حممموالي  %21.6ممممن قيمتهممما عمممام 2013
باستخدام النمموذج وحيمد المعادلمة .كمما يتضمح ممن نفمس
الجدول أن أجمالي االستهالك المحلي سوف يبلغ حوالي
 132الممف طممن وذلممك خممالل عممام  2013ويصممل المممي

االجمالي المحلي من االستلمح
السنوات

نماذج
وحيدة
المعادلة

النموذج
االني

والمعادلة
التربيعية

224
132
162
2013
253
139
171
2014
280
145
180
2015
308
152
188
2016
338
159
197
2017
الصادرات المحلية ألهم االسواق االستيرادية
منهجية
النموذج
نماذج
السنوات
بوكس
االني
وحيدة
جينكيز
المعادلة
14.8
9.7
13.6
2013
15.5
10.5
14.5
2014
16.3
11.4
15.4
2015
17.0
12.8
16.3
2016
17.7
14.1
17.2
2017
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السنوات

2013
2014
2015
2016
2017

االنتاج المحلي
النموذج
نماذج
االني
وحيدة
المعادلة
163
222
182
234
216
246
238
258
256
269

والمعادلة
التربيعية
316
352
389
428
470

المصدر :نتائج النموذج وحيد المعادلة ومتعدد المعادالت ونممموذج
اريما والمعادالت التربيعية.
* نموذج اريما

** المعادلة التربيعية

كممما يتضممح مممن نفممس الجممدول أجمممالي الصممادرات
المصرية سوف تبلغ حوالي  9.7المف طمن وذلمك خمالل
عممام  2013ويصممل الممي حمموالى  14.1الممف طممن عممام
 2017بزيمممادة تمثمممل حممموالي  %45.3ممممن قيمتهممما عمممام
 2013باستخدام النموذج اآلنمي .كمما يتضمح أن أجممالي
الصادرات المصرية سوف تبلغ حوالي  14.8المف طمن
وذلك خالل عمام  2013ويصمل المي حموالى  17.7المف
طن عام  2017بزيادة تمثل حوالي  %19.6ممن قيمتهما
عام  2013باستخدام نموذج أريما.
وأما بالنسبة إلجمالي االنتاج المحلي فضنه يتضح ممن
دراسمة نفممس الجممدول أنممة سمموف يبلممغ حمموالي  222الممف
طممن وذلممك خممالل عممام  2013ويصممل الممي حمموالى 269
المف طمن عمام  2017بزيمادة تمثمل حموالي  %21.2مممن
قيمتها عام  2013باستخدام النموذج وحيد المعادلة .كمما
يتضممح ممممن نفمممس الجممدول أن إجممممالي االنتممماج المحلمممي
سمموف يبلممغ حمموالي  163الممف طممن وذلممك خممالل عممام
 2013ويصممل الممي حمموالى  256الممف طممن عممام 2017
بزيممممادة تمثممممل حمممموالي  %57مممممن قيمتهمممما عممممام 2013
باسمتخدام النمموذج اآلنمي .كمما يتضمح ممن نفمس الجممدول
أجمالي االنتاج المحلي سوف يبلغ حوالي  316الف طن
وذلممك خممالل عممام  2013ويصممل الممي حمموالى 470الممف
طن عام  2017بزيادة تمثل حوالي  %48.7ممن قيمتهما
عام  2013باستخدام نموذج اريما.
ومن مل دراسة الحالة الهم شركات التصدير
تيبين ما يلى :

أهم النتائج واالجراءات التى تم التوصل إليلا من
الدراسة الميدانية لمحصول الفراولة
 -1يتم الحصول على طلبات التصدير عن طريق
تعاقدات سابقة والتمثيل التجارى ونقط التجارة
والخبرات الشخصية.
 -2يتم الوفاء بالكميات التصديرية إما من المزارع
المملوكة للمصدر نفسة ،أو المزارع المتخصصة.
 -3متوسط إنتاج فدان الفراولة يتراوح ما بين 3.5-3
طناً ،ويتم الرى بالرش وذلك قبل بداية التزهير
حتى ال يسقط الزهر ،وبعد التزهير يروى بالتنقيط.
 -4يممتم الحصممول علممى مواصممفات المنممتج بنمماءاً علممى
طلب العميل ،فيعتبر صنف فستفال ،سويت شار من
أهممم االصممناف الموجهممة للسمموو األوروبيممة خاصممة
والعربيمممة عاممممة  ،حيمممث يمممتم التبريمممد السمممريع علمممى
صفر إلطالة عممره
صفر وتخزن على درجة
درجة
ْ
ْ
مممن  10 : 7أيممام  ،وتعب م الفراولممة فممى عبمموة طبقممة
واحممد أو طبقتممين  ،وزن كممل عبمموة مممن  250كجممم :
 400كجمممم وتمممرص العبممموة فمممى كرتونمممة تسمممع : 2
 2.50ويقصممد بالطبقممة الواحممدة أى تممرص  15حبممة
فراولممة قطممر الحبممة حمموالى  3سممم بارتفمماع  4.5سممم
وهى مخصصة للدول األوروبية  ،أما الطبقتين فهى
معممدة الدولممة العربيممة – ثممم تممرص فممى باليتممه سممعتها
 250كجممم .أممما بالنسممبة لطلممب الممدول العربيممة فيممتم
التبريمممد علمممى  ْ 1.5علمممى أن يمممتم النقمممل بالشمممحنات
المبممردة  .ويعتبممر كممل مممن صممنف شممارون ،رولنممدا
درويت من االصناف التصديرية.
 -5متوسط السعر التصديري لعينة الدراسة تمراوح بمين
 16171 -8435جنيهممممما ً  ،وبلمممممغ متوسمممممط كميمممممة
التصدير بين  925 -648طناً.
 -6تبدأ فتمرة التصمدير ممن منتصمف نموفمبر حتمى بدايمة
مممممارس  ،وتواجممممه صممممادرات الفراولممممة المصممممرية
منافسة فى شهر مارس من أسبانيا نظمرا ألنهما دولمة
داخمممل االتحممماد  ،كمممما تواجمممه منافسمممة ممممن المغمممرب
واسمممرائيل داخمممل الموسمممم التصمممديرى ولكمممن تغيمممر
المناخ وسقوط الثلج أثر على حجم صمادراتها خمالل
الفترة األخيرة  .ويعتبر التبكير فى الزراعمة مناسمب
خاصة مع تغيير المناخ وتراجع األشمهر التصمديرية
داخمممل االتحممماد األوروبمممى  ،ويمممودى التممم خير المممى
تشوهات الثمرة باالضافة لمنافسة دول االتحاد.
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 -7أهم الدول المستوردة انجلتمرا– هولنمدا– السمعودية–
بلجيكا– سويسرا– المانيا.
 -8يمم تى السممعر التصممديرى النجلتممرا وبلجيكمما كمم على
سعر تصديرى.
 -9يمممتم تحديمممد معمممايير اختيمممار السممموو وفقممما لمسمممتوى
الربحيمممة وحجمممم السممموو وقمممرب الموقمممع الجغرافمممى
ووجود اتفاقيات تجارية بين البلدين.
* أهةم النتةةائج واالجةراءات التةةى تةةم التوصةل إليلةةا مةةن
الدراسة الميدانية لمحصول الخرشوف
 -1يمممتم الحصمممول علمممى طلبمممات التصمممدير عمممن طريمممق
تعاقدات سابقة ونقط التجارة والخبرات الشخصية .
 -2يممممتم الوفمممماء بالكميممممات التصممممديرية مممممن المممممزارع
المتخصصة أو صغار المزارعين.
 -3متوسممط إنتمماج الفممدان حمموالى  40 -35ألممف نمموره ،
ويتم الرى بالغمر.
 -4يتم الحصول على مواصفات الجودة بنا ًء علمى طلمب
العميمل علمى أن يمتم التعبئمة فمى محطمات متخصصمة
لتجانس النورات داخمل العبموة الواحمدة .ويمتم التعبئمة
فى صناديق بالستيكية وذلك للكميات الموجهة للدول
األوروبية على أن تبريمد علمى درجمة صمفر ْ إلطالمة
مدة التخزين لشمهرين وتمرص فمى عبموة تمزن 8 : 5
كجم ،أما بالنسبة للدول العربي فتصدر فمى صمناديق
خشممبية سممعتها  30 : 20نمموره وتممرص فممى باللتممات
تسممع حمموالى  10صممناديق تممم توضممع فممى شمماحنات
مبردة كمونتر تسمع حموالى  10بالتمات أى مما يموازى
 800 : 500كجم حتى معاد الشحن البحرى .
 -5يبدأ موسم التصدير من منتصف ديسمبر وحتى شهر
ابريممل ويعتبممر شممهر ينمماير وفبرايممر أنسممب مواعيممد
التصمممدير للتمممزامن ممممع عيمممد الكريسمممماس ،ويعتبمممر
الخرشوف الفرنساوى أفضل صنف للتصدير خاصة
للسممموو االيطمممالى حيمممث يفضمممل االيطممماليون النمممورة
صمممغيرة الحجمممم والمقفولمممة ،أمممما السممموو الفرنسمممى
فيفضل النورة الكبيرة.
 -6تعتبممممر ايطاليممممما وفرنسمممما أهمممممم الممممدول المسمممممتوردة
للخرشوف المصرى.
 -7متوسط السعر التصديري لعينة الدراسة تراوح بمين
 11814 -8396جنيهممممما ً  ،وبلمممممغ متوسمممممط كميمممممة
التصدير بين  450 -255طناً.
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 -8تعتبر ايطاليا واسبانيا واسرائيل والمغرب أهم المدول
المنافسة لمصر ،ولكن تتميز مصر باالنتاج المبكر .
 -9يعتبمممر ارتفممماع الرسممموم الجمركيمممة باالضمممافة لنسمممبة
المخممماطرة العاليمممة فمممى حالمممة رفمممض الشمممحنة لعمممدم
مطابقتهمما لشممروط الجممودة أو الشممروط الصممحية أهممم
عوامل عدم قدرة الخرشوف المصرى على المنافسة
فى االسواو الخارجية.
 -10يمممتم تحديمممد معمممايير السممموو وفمممق لحجمممم السممموو
المستورد.
أهم المشاكل التى تم حصرها من واقع الدراسة
الميدانية لمحاصيل الدراسة
أوال :المشاكل الدا لية التى تواجه الصادرات المصرية
من محاصيل الدراسة
-1

-2
-3
-4
-5

-6

-7
-8

ارتفمماع التكمماليف االنتاجيممة خاصممة تكمماليف اسممتيراد
التقمممماوى وتكمممماليف الشممممتالت باالضممممافة الرتفمممماع
تكمماليف االيممدى العاملممة نظممراً لعممدم تمموافر االيممدى
العاملة المدربة والماهرة .
عدم مالئمة مواعيد الحصماد ممع الحصما المقمررة
من االتحاد األوروبي .
ارتفاع وتعدد اجراءات الفحا والرقابة .
ارتفاع معدل الضرائب على المصدرين .
ارتفمماع تكمماليف الشممحن نظممرا لقلممة فراغممات الشممحن
وقممد يممؤدى ذلممك لمخمماطر تلممف المحصممول أو عممدم
االلتزام بمواعيد الشحن .
انخفام الدعم الموجهة للمصدرين حيث يقدر بنحو
 %10ممن سممعر استرشممادى يحممدده صممندوو تنميممة
الصادرات وليس سعر التصدير الفعلى .
البيممع والتممداول بنظممام االمانممة مممما يممؤخر الحصممول
على المستحقات المالية لمصدر .
عممدم تمموافر محطممات فممرز وتعبئممة لتناسممب صممغار
المنتجمممين وكمممذلك احجمممام بعمممض محطمممات التعبئمممة
للتعامممل مممع منتجممين خممارج مممزارعهم أو المممزارع
المتخصصممة ويرجممع ذلممك النخفممام جممودة المنممتج
مممما يممؤثر علممى مهممارة العمالممة ولممذلك يممتم فصممل
العمالة الماهرة فى حالة التعبئة لمزارع أخرى.
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 -9ارتفاع تكاليف العبموات المسمتوردة حيمث يقمدر ثممن
الكرتونمممة الورقيمممة  6 : 5حنيهمممات  .ويرجمممع ذلمممك
لتمسك العميمل بموصمفات العبموة وكمذلك تحديمد أن
تكون العبوة مستوردة من ايطاليا أوالصين.
 -10غيمماب دور الدولممة فممى تنسمميق العمليممة التصممديرية
مممممما يممممؤدى للمنافسممممة الذاتيممممة داخممممل االسممممواو
االسمممتيرادية باالضمممافة ألضمممرار بسممممعة المنمممتج
المصرى لتباين السعر والجودة.
 -11ضممعف الممدعم الموجهممة مممن المؤسسممات االئتمانيممة
والتمويلية .
 -12غيمماب دور االرشمماد الزراعممى مممما يممدفع المنتج مين
لالشتراك فى الدورات الخارجيمة .أو الداخليمة ممما
يزيد من التكاليف االنتاجية .
 -13الظممروف السياسممية األخيممرة تبعتهمما نسممبة مخمماطرة
وعدم أمان على الطريق ،باالضافة الرتفاع أسعار
السمموالر والتممى تممؤثر علممى تكمماليف النقممل الممداخلى
والمبردات للنقل الخارجى.
ثانيةةةةا :المشةةةةاكل الخارجيةةةةة التةةةةى تواجةةةةه الصةةةةادرات
المصرية من محاصيل الدراسة
-1

-2
-3

-4
-5

-6
-7

الحصممما المفروضمممة ممممن االتحممماد األوروبمممي
باالضمممافة لالرتبممماط الزمنمممى لدنتممماج ممممع دول
االتحاد.
توجيممه ميممزات تفضمميلية لممبعض المنافسممين مثممل
اسرائيل فتمنح تكاليف شحن أقل.
الحصول علمى دعمم خمارجى ممن مركمز تحمديث
الصممناعة ويكممون فممى صممورة أجهممزة أو دورات
وليس فى صورة نقدية.
المممدعم الموجهمممة للممممزارعين داخمممل دول اتحممماد
األوروبي.
تعممممدد الشممممروط والمعممممايير الصممممحية والبيئيممممة
واالجتماعيمة  ،واخممتالف المواصممفات داخممل كممل
سوو.
غياب دورالدولة أو الجمعيات األهلية فى دراسة
التغير فى االسواو الخارجية .
شممدة المنافسممة نتيجممة لعممرم المنافسممين للمنممتج
بسعر أقل وبجودة أعلى.

 -8اتبمممماع المنافسمممممين لسياسمممممات ترويجيمممممة عاليمممممة
باالضافة لالبتكار المستمر فى شكل العبوة .
 -9حماية الملكية الفكرية للمربى.
 -10صمعوبة الحصمول علممى الشمهادات والتممراخيا
الدوليمة EURP ، TASSCO ،ALOBAL GAP
. CAP
أهةةم مقترحةةات المصةةدرين لزيةةادة الصةةادرات المصةةرية
من واقع الدراسة الميدانية لمحاصيل الدراسة
 -1تشجيع الزراعة العضوية وكذلك الزراعة بغرم
التصدير فى األراضى الجديدة .
 -2استنباط أصناف مبكرة لتناسب المواعيد التصديرية
والتغيرات المناخية .
 -3تطوير نظم النقل البحرى وتوفير عدد أكبر من
فراغات الشحن .
 -4عقد دورات تدريبية بصفة دورية للعاملين بمجال
التصدير .
 -5تقديم التسهيالت البنكية واالئتمانية .
 -6االشتراك فى المعارم الخارجية للتعرف على
الجودة المطلوبة ونظم التعبئة للمنافسين .
 -7توفير التقاوى والشتالت بسعر مناسب وتحت
اشراف جهات حكومية .
 -8مساهمة الدولة فى توفير وسائل نقل مبردة .
 -9دعم المصدر لمواجهة المنافسة الخارجية وفتح
أسواو جديدة .
 -10توفير الدولة لمحطات فرز وتعبئة لصغار
المنتجين .
 -11المتابعة المستمرة لمعايير الجودة العالمية ونشرها
على المصدرين .
 -12وضع سعر تنافسى وذلك بدعم الدولة .
الملخص
بالرغم من زيادة صادرات الخضر من حوالى 329
الممف طممن فممى عممام  2000الممى حمموالى  3156الممف طممن
عممام  ، 2010وزيممادة االنتمماج المحلممى مممن الخضممر مممن
حوالى  14.8مليمون طنما ً المى حموالى  19.5مليمون طنما ً
خممالل نفممس الفتممرة  ،فممضن العجممز فممى الميممزان التجممارى
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الزراعممى تزايممد مممن حمموالى  11مليممون دوالرا ً فممى عممام
2007الى حوالى  18مليون دوالرا ً عمام  ، 2012حيمث
لمموحظ أن صممادرات الفراولممة والخرشمموف كمحاصمميل
غير تقليديمة تزايمدت ممن حموالى  2.2مليمون دوالرا ً فمى
عممام  2002الممى حمموالى  24.9مليممون دوالراً فممى عممام
 . 2012وهمممممو ماجمممممذب اهتممممممام الدراسمممممة نحوهمممممذه
المحاصمميل وال سمميما فممى ظممل تضمماعف متوسممط أسممعار
تصممديرها مقارنممة بمحصممولى البطمماطس والبصممل فممى
اآلونة األخيرة
أوضمممحت الدراسمممة أن متوسمممط كميمممة الصمممادرات
المصممرية مممن الفراولممة ارتفعممت خممالل فتممرة الدراسمممة
( )2010-2005حيممممث بلغممممت خممممالل الفتممممرة االولممممي
( )2007-2005حممموالي  6391طنممما ً فمممي حمممين بلغمممت
خالل الفترة الثانية (  )2010-2008حوالي  32.6المف
طممن ،كممما تبممين أن السمموو البلجيكممي يسممتوعب حمموالي
 %19 ،%23ممممن متوسمممط كميمممة صمممادرات الفراولمممة
المصرية خالل فترتي الدراسة  ،بينما يسمتوعب السموو
السمممممممممعودي حممممممممموالي  %21.4 ،%11.3وتتصمممممممممدر
مصمممرقائمة المممدول المصمممدرة للفراولمممة داخمممل السممموو
السممعودي خممالل فترتممي الدراسممة .وتتمتممع مصممر بميممزة
نسبية لمحصول الفراولة حيمث تم تي فمي المركمز الثماني
مقارنمممة بممم هم المممدول المنافسمممة وتسمممبقها اسمممبانيا ،حيمممث
قممدرت قيمممة المؤشممر لمصممر حمموالي %19.6 ،%4.7
علممي الترتيممب خممالل فترتممي الدراسممة ،كممما بممين مؤشممر
معممدل اختممراو االسممواو صممعوبة اختممراو اهممم االسممواو
المستوردة لما تواجهه الصادرات المصمرية ممن منافسمة
قوية حيث تمراوح قيممة المؤشمر ممابين 0.779 ،0.002
خالل فترتي الدراسة ،وأوضح مؤشر المركمز التنافسمي
تمتمممع مصمممر بميمممزة سمممعرية مقارنمممة بهولنمممدا وفرنسممما
وبلجيكا واسبانيا ،وأوضح مؤشمر قموة التصمدير ودرجمة
االعتممماد عليممه أن قيمممة المؤشممر ترتفممع اتجمماه كممل مممن
هولندا ،بلجيكا ،فرنسا ،اسبانيا ،في حين بلغ قيم المؤشمر
لمصر نحو  0.0575،0.365خالل الفترة االولي ،وبلغ
في الفترة الثانية نحو .0.050 ،0.052
كممممما تبممممين انخفممممام متوسممممط كميممممة الصممممادرات
المصرية من الخرشوف حيث بلغت خالل الفترة االولي
حمموالي  14.8الممف طممن فممي حممين بلغممت خممالل الفتممرة
الثانيمممة حممموالي  11.7المممف طمممن ،ويسمممتوعب السممموو
االيطممممالي حمممموالي  %80 ،%64مممممن متوسممممط كميممممة
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صممادرات الخرشمموف المصممرى خممالل فترتممي الدراسممة
وتمماتي مصممر فممي المركممز االول كمماهم الممدول المصممدرة
اليطاليا ،بينما يستوعب السوو الفرنسي حوالي ،%6.6
 %5.6وتتقممدم مصممر مممن المركممز الثالممث والثمماني علممي
الترتيممب داخممل السمموو الفرنسممي خممالل فترتممي الدراسممة.
تتمتممع مصممر بميممزة نسممبية لمحصممول الخرشمموف حيممث
تاتي في المركز االول مقارنة باهم الدول المنافسة حيث
قمممدرت قيممممة المؤشمممر حممموالي  %115 ،%108علمممي
الترتيممب خممالل فترتممي الدراسممة ،كممما بممين مؤشممر معممدل
اختممممراو االسممممواو صممممعوبة اختممممراو اهممممم االسممممواو
المستوردة لما تواجهه الصادرات المصمرية ممن منافسمة
قوية حيث تراوح قيمة المؤشر مابين 0.0125 ،0.001
خالل فترتي الدراسة ،واوضح مؤشر المركمز التنافسمي
تمتمممع مصمممر بميمممزة سمممعرية مقارنمممة باسمممبانيا وفرنسممما
وايطاليا ،واوضح مؤشر قوة التصدير ودرجمة االعتمماد
عليممه ان قيمممة المؤشممر ترتفممع اتجمماه مصممر ،و بلممغ قيمممة
المؤشر نحو  0.145 ،0.169خالل الفترة االولي ،وبلغ
في الفترة الثانية نحو . 0.060 ،0.064
وكانت أهم محددات الطلب االجممالى علمى الفراولمة
المصرية في السوو العالمي هي كميمة صمادرات مصمر
الي السعودية والنسبة السعرية بين سمعر تصمدير مصمر
واسبانيا .وكانت أهمم العواممل الممؤثرة علمي الصمادرات
المصرية في السوو السعودي متوسط سعر تصمدير كمل
ممممن مصمممر وامريكممما  ،بينمممما يتممماثر السممموو البلجيكمممي
بمتوسممممط سممممعر تصممممدير اسممممبانيا  .ومحممممددات الطلممممب
االجمالى على الخرشوف المصرى فمي السموو العمالمي
هممي كميممة انتمماج ايطاليمما بالطن ما ً ومتوسممط سممعر تصممدير
فرنسمما .وكانممت أهممم العوامممل المممؤثرة علممي الصممادرات
المصممرية فممي السمموو االيطممالي الممزمن وسممعر الصممرف
والنسبة السعرية بين مصر وفرنسما ،بينمما يتماثر السموو
الفرنسي بكمية انتاج فرنسا والنسبة السعرية بين مصمر
وسعر التصدير العالمي .ويتاثر الطلب الفمردي اليونماني
بالنسبة السعرية للكجم المصرى واألسباني.
واوضممممح التقممممدير االحصممممائي للنممممموذج القياسممممي
لمحصممول الفراولممة ان المعادلممة األولممى توضممح متوسممط
نصمميب الفممرد المصممرى مممن االسممتهالك للفراولممة يممزداد
بزيمممادة اإلنتممماج المحلمممى بنسمممبة  ، %0.95بينمممما يمممزداد
متوسممط نصمميب الفممرد مممن االسممتهالك بانخفممام سممعر
كجم الفراولة المصرية ومتوسط نصيب الفمرد االجنبمي
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من الصادرات المصرية بنسمبة  % 0.05 ،%0.13فمي
الترتيب .كما تبين أن حوالى  %0.98من التغيمرات فمى
متوسممط نصمميب الفممرد المصممرى مممن اسممتهالك الفراولممة
ترجع الى هذه المتغيمرات  .وتوضمح المعادلمة الثانيمة أن
متوسممط نصمميب الفممرد مممن االسممتهالك فممى أهممم الممدول
المسمممتوردة للفراولمممة المصمممرية يمممزداد بزيمممادة كمممل ممممن
متوسمممط نصممميب الفمممرد المصمممري ممممن اإلنتممماج ،سمممعر
الصرف الدوالرا ً مقابمل الجنيمه ،بزيمادة متوسمط نصميب
الفممممرد األلمممممانى مممممن الممممدخل القممممومي بنسممممبة ، %8.9
 %3.7 ، %0.88علممى الترتيممب  ،بينممما يممزداد متوسممط
نصيب الفرد االجنبمي ممن صمادرات الفراولمة المصمرية
بانخفممام كممل مممن متوسممط نصمميب الفممرد المصممري مممن
االسممتهالك وانخفممام سممعر كجممم الصممادرات المصممرية
بنسممبة  %1.5 ، %7.5علممى الترتيممب .وقممد تبممين األثممر
االيجممابي التفاقيممة الشممراكة المصممرية األوروبيممة علممى
حصة الصادرات المصرية وذلمك لزيمادة فتمرة االعفماء،
وتوضممح المعادلممة الثالثممة متوسممط نصمميب الفممرد المحلممى
ممممن االنتممماج حيمممث يمممزداد بزيمممادة متوسمممط نصممميبه ممممن
االسممتهالك للسممنة السممابقة بنسممبة  ، %0.02بينممما يممزداد
متوسممط نصممميب الفمممرد المحلمممى ممممن االنتممماج بانخفمممام
متوسممط نصمميب الفممرد االيطممالى والروسممى مممن االنتمماج
للسنة السابقة بنسبة  %0.1 ، %0.07على الترتيب.
وبالنسبة لمحصول الخرشوف توضح نتائج المعادلة
األولى أن متوسط نصيب الفمرد المصمرى ممن اسمتهالك
الخرشمموف يممزداد بزيممادة متوسممط نصمميبه مممن االنتمماج
المحلى بنسبة  ، %1.01بينما يزداد متوسط نصميبه ممن
االسمممتهالك بانخفمممام كمممل ممممن صمممادرات الخرشممموف
المصممممري وانخفممممام سممممعر الكجممممم المصممممرى بنسممممبة
 %0.1 ، %0.01علممممى الترتيممممب .وتوضممممح المعادلممممة
الثانيمة أن متوسممط نصميب الفممرد االجنبمي مممن صممادرات
الخرشمموف المصممرى فممى أهممم الممدول المسممتوردة يممزداد
بزيادة كمل ممن سمعر كجمم المصمدر ممن فرنسما وايطاليما
وأسبانيا وبزيادة كل من سعر الصرف ومتوسط نصميب
الفرد اآللمانى من الدخل القومي بنسمبة %1.2 ، %1.1
 %4.7 ، %2.1 ، %1.8 ،علممى الترتيممب .كممما يممزداد
متوسط نصيب الفرد من صادرات الخرشوف المصري
بانخفممام كممل مممن متوسممط نصمميب الفممرد المصممري مممن
االسممتهالك وانخفممام سممعر الكجممم المصممدر مممن مصممر
بنسبة  %0.2 ، %0.97على الترتيب  .وقمد تبمين األثمر

السمملبي لكممل مممن اتفاقيممة الشممراكة المص مرية األوروبيممة
واتفاقيممممة الصممممحة والصممممحة النباتيممممة علممممى صممممادرات
الخرشمموف المصممرى .وتوضممح نتممائج المعادلممة الثالثممة
متوسط نصيب الفرد المصمرى ممن اإلنتماج حيمث تمزداد
بانخفمممام متوسمممط نصممميب الفمممرد االيطمممالى والروسمممى
واليونمممانى ممممن االنتممماج للسمممنة السمممابقة بنسمممبة ، %1.8
 . %0.38 ، %1.4كممما ي مزداد بزيممادة متوسممط نصمميب
الفممممرد المصممممري مممممن االنتمممماج للسممممنة السممممابقة بنسممممبة
.%0.01
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