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 في األسواق الدولية لبرتقال المصريلصادرات االقدرة التنافسية تقدير المستوى المستهدف و 
 سحر عبد المنعم السيد قمره

 ، جمهورية مصر العربيةالزراعي، مركز البحوث الزراعية االقتصادمعهد بحوث 
 

استهدفت هذه الدراسة تقدير المستوى المستهدف والقدرة التنافسية لصادرات البرتقال المصري وكيفية  :الملخص
الدراسة في تحقيق  واعتمدت. في األسواق الدوليةللصادرات من التجارب الدولية في زيادة القدرة التنافسية  االستفادة

وأهمها مؤشر الميزة النسبية الظاهرة ومؤشر األداء التنافسية أهدافها على تقدير نموذج التعديل الجزئي ومؤشرات القدرة 
صادرات البرتقال المصري في لونسبة التركز األسواق الدولية والنصيب السوقي  اختراقالفعلي للتجارة الخارجية ومعدل 

 .األسواق الدولية
السوق الرئيسي المملكة العربية السعودية تعتبر ( 2: )وأسفرت الدراسة عن مجموعة من النتائج أهمها ما يلي

 -1222خالل الفترة  ٪21.61اإلتحاد الروسي بنسبة ، يليها ٪24.71 كمية وارداتهاللبرتقال المصري، إذ تمثل 
يوجد تفاوت في متوسط سعر التصدير للبرتقال المصري بين الدول المستوردة، إذ تراوح متوسط سعر ( 1)م، 1222
، طن لمجموعة الدول األخرى/دوالر 662.1طن لدولة ألمانيا وحد أعلى بلغ /دوالر 116.2بلغ   ر بين حد أدنىالتصدي

مليون دوالر عام  162.2 بقيمة تبلغألف طن،  727.1يتوقع زيادة كمية الصادرات المستهدفة للبرتقال من ( 1)
بميزة نسبية ظاهرة مصر تتمتع ( 7)م، 1212مليون دوالر عام  446.1 بقيمة تبلغمليون طن،  2.16م، إلى 1221

 أتضحاألسواق،  اختراقوفي ضوء معدل . م1222 -1222خالل الفترة  لبرتقالالتجارة الخارجية لفي وبميزة تنافسية 
ميزة تنافسية لصادرات البرتقال في دولة كرواتيا، تليها دولتي أوكرانيا وعمان، ثم روسيا البيضاء، ثم أن مصر لها 

يقدر معامل التركز الجغرافي لكل من كمية وقيمة صادرات البرتقال المصري ( 6)، العربية السعوديةمالطا، ثم المملكة 
في معدل األداء  ٪22تغيرًا مقداره ( 1)م، 1222 -1222لكل منهما على التوالي خالل الفترة  2.72، 2.14بحوالي 

، ٪6.2لكمية الصادرات المصرية لنفس السلعة مقداره  االتجاهيؤدي إلى تغير في نفس  الفعلي للتجارة الخارجية للبرتقال
م وذلك 1212توصي هذه الدراسة بضرورة تحقيق كمية وقيمة الصادرات المستهدفة للبرتقال المصري حتى عام ( 4)

تي من تجربة دول جنوب شرق آسيا وال واالستفادةمن خالل زيادة القدرة التنافسية لصادرات البرتقال في األسواق الدولية 
 .حققت قدرات تنافسية عالية

  
 .، القدرة التنافسية، البرتقال المصري، األسواق الدوليةةالمستهدف الصادرات :كلمات دالة
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 مقدمة
تقوم الدولة بتقديم الدعم للصادرات المصرية من خالل سبع مؤسسات هي صندوق تنمية الصادرات  

والبنك المصري لتنمية الصادرات والشركة المصرية لضمان الصادرات وبرنامج دعم صادرات تكنولوجيا 
صادرات وذلك المعلومات والمجالس التصديرية ونقطة التجارة الدولية والهيئة العامة لمركز تنمية ال

مليار دوالر سنويًا خالل الفترة  16مليار جنيه، أي ما يعادل  122بهدف زيادة الصادرات لتصل إلى 
ويقدم صندوق تنمية الصادرات الدعم المالي  .(1222وزارة التجارة والصناعة، ) م1221 -1222

جنيه سنويًا من الموازنة العامة للدولة وذلك لدعم تكاليف النقل والمساندة  اتمليار  7للصادرات وقدره 
تسهيالت البتقديم  أختصأما البنك المصري لتنمية الصادرات فقد . في المعارض المحلية والدولية

قروض لكافة المشروعات التصديرية، باإلضافة إلى إتاحة البيانات والمعلومات عن الو  االئتمانية
قامت  أما الشركة المصرية لضمان الصادرات فقد. ين األجانب والمعارض المحلية والدوليةالمستورد

أما برنامج دعم صادرات . بتوفير التأمين لمصدري السلع الوطنية ضد المخاطر التجارية وغير التجارية
ضافة على من القيمة الم ٪22 تكنولوجيا المعلومات والذي قدم الدعم المادي المباشر بنسبة تصل إلى

التصديرية فقد قامت بإعداد الدراسات ووضع الخطط والبرامج التي  أما المجالس. الصادرات المصرية
كما قامت نقطة التجارة الدولية بالتعاون مع رجال األعمال . تكفل تخفيض تكلفة الصادرات المصرية

خدمات العمليات التجارية  بزيادة كفاءة العملية التصديرية من خالل توفير البيانات والمعلومات عن
المتمثلة في النقل والتعبئة والتغليف والرقابة النوعية والمواصفات القياسية والجمارك والتشريعات 

وأخيرًا قامت الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات بزيادة . والقرارات والبحوث والدراسات والبنوك والتأمين
ات عن األسواق الدولية ودراسة المعوقات والمشاكل التي الوعي التصديري وتوفير المعلومات ودراس

تواجه المصدرين والترويج للمنتجات المصرية، باإلضافة إلى الوساطة بين المصدرين المصريين 
 .(1222وزارة التجارة والصناعة، )  والمستوردين األجانب

 المشكلة البحثية
وفي ظل . النامية للدول االقتصادية التنميةدورًا ال يستهان به في  الصادرات ونموالتجارة الدولية تلعب 

 العولمة وتحرير التجارة الدولية أصبحت الدول النامية في حاجة إلى زيادة القدرة التنافسية لصادراتها
خالل الفترة المصري لبرتقال لادرات ومن خالل رصد حركة كمية وقيمة الص. اإلجمالية والزراعية
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بقيمة بلغت  ،ألف طن 277.66، يتضح تناقص كمية الصادرات المصرية من م1222 -2662
مليون دوالر عام  27.26بقيمة بلغت  ،ألف طن 77.12م، إلى 2662مليون دوالر عام  76.26
ومما . م1222مليون دوالر عام  164.61بقيمة بلغت  ،ألف طن 111.14إلى ازدادت م، ثم 2664
نظرًا للمنافسة  ،في األسواق الدوليةللبرتقال المصري وقيمة الصادرات  كمية استقرار معديتضح سبق 

والتي تتمتع بالكفاءة في عمليات التصدير وقدرتها البرتقال نتاج وتصدير المحتكرة إلالشرسة من الدول 
وفي هذا المجال تطرح  .بالمواصفات الدولية التزامهافي الحصول على المعلومات السوقية ومدى 

 :يلي الدراسة عدة تساؤالت أهمها ما
 في األسواق الدولية؟ المصريللبرتقال لصادرات كمية وقيمة افي  استقرارهل يوجد تركز وعدم  -2
 المصري؟البرتقال هل تتمتع مصر بقدرة تنافسية في تصدير  -1
 ما هو أثر زيادة القدرة التنافسية على تدفق صادرات البرتقال لألسواق الدولية؟  -1
 المصري في األسواق الدولية؟البرتقال كيف يمكن زيادة القدرة التنافسية لصادرات  -7

 األهداف البحثية
أهم في المصري لصادرات البرتقال القدرة التنافسية تقدير المستوى المستهدف و  هذه الدراسةاستهدفت 

البرتقال المصري التي من شأنها زيادة القدرة التنافسية لصادرات التوصيات  واقتراح، األسواق الدولية
 :وذلك من خالل تحقيق األهداف التالية

 .م1222 -2662المصري خالل الفترة صادرات البرتقال واقع دراسة  -2
 .م1212حتى عام للبرتقال المصري كمية وقيمة الصادرات المستهدفة تقدير  -1
خالل الفترة في أهم األسواق الدولية  البرتقال المصريحساب مؤشرات القدرة التنافسية لصادرات  -1

 .م1222 -1222
المصري في األسواق البرتقال التي من شأنها زيادة القدرة التنافسية لصادرات التوصيات  اقتراح -7

 .الدولية
 األسلوب البحثي

 اعتمدتالقياسي وبصفة خاصة  االقتصاديالتحليل هذه الدراسة في تحقيق أهدافها على  اعتمدت
كمية الصادرات المستهدفة في تقدير  Partial Adjustment Modelنموذج التعديل الجزئي على 
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أحد النماذج الديناميكية طويلة األجل ويمكن صياغته  ويعتبر نموذج التعديل الجزئي .المصريللبرتقال 
 :(على النحو التالي

                              

 ، في حين تمثل المتغيراتالمصريللبرتقال لكمية الصادرات تمثل المستوى المستهدف    :حيث أن
ومما . المصري للبرتقاللكمية الصادرات المستوى الفعلي للمتغيرات المحددة                

المستهدف لكمية الصادرات المصرية للبرتقال هو ذلك المستوى المقدر من  سبق يتضح أن المستوى
خالل النموذج االقتصادي القياسي طويل األجل في ضوء المستوى الفعلي للمتغيرات المحددة لكمية 

ويتم تقدير هذا النموذج كخطوة أولية في  .م1222 -2662الصادرات المصرية للبرتقال خالل الفترة 
 :على النحو التالي المدى القصير

                                           

القريبة   وتشير قيمة. تمثل معامل التعديل وتتراوح قيمته بين الصفر والواحد الصحيح : حيث أن
زمنية من الصفر إلى أن جزءًا صغيرًا من الخلل بين الوضع الفعلي والتوازني يتم تعديله خالل فترة 

القريبة من الواحد الصحيح إلى أن جزءًا كبيرًا من الفجوة بين الوضع  واحدة، في حين تشير قيمة
تحدد سرعة التكيف  ومن ثم فإن قيمة . يتم تغطيته خالل فترة زمنية واحدة المستهدفالفعلي ونظيره 

 Adjustment Lagالتعديل ، أما متوسط فترة اإلبطاء في التكيف أو Speed of Adjustmentأو التعديل 
 .  (Makridakis et al., 1993; William, 2003) /(-1)فيساوي 

المصري على عدة البرتقال هذه الدراسة في قياس القدرة التنافسية لصادرات  اعتمدتكما 
 :مؤشرات أهمها ما يلي

يعكس هذا : Comparative Advantage Indicator  Revealedمؤشر الميزة النسبية الظاهرة  -1
ويقيس مؤشر الميزة النسبية  .Balassa المؤشر الكفاءة االقتصادية للموارد الحقيقية ويعرف بمؤشر

 إلجماليها بالنسبة صادرات دولة ما من سلعة معينة في هيكل صادراتلاألهمية النسبية الظاهرة 
  :(Porter, 1990; Lall, 2001) أمكن التعبير عنه بالمعادلة التاليةو  ،الصادرات العالمية

                             
 :حيث أن     

 معينة،زراعية الميزة النسبية الظاهرة لصادرات دولة ما من سلعة :      
 ،  السلعة الزراعية قيمة صادرات الدولة من       :
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 إجمالي قيمة الصادرات الزراعية للدولة، :    
 ،  الزراعية قيمة الصادرات العالمية من السلعة :    
  .إجمالي قيمة الصادرات الزراعية العالمية :    

بميزة الدولة على تمتع يدل ذلك فإن  ،صحيحالواحد الكبر من أوعنـدما يأخـذ هـذا المؤشر قيمة 
ن الصادرات ألويعتمد هذا المؤشر على بيانات الصادرات فقـط، وذلك . تنافسـية والعكس صحيح

  . في األسواق الدوليةللقدرة التنافسية  صادقاً  تعطي اختباراً 
قيمة ويعتمد هذا المؤشر على بيانات  :Vallrathأو مؤشر الخارجية مؤشر األداء الفعلي للتجارة  -1

الخارجية من خالل مؤشر األداء الفعلي للتجارة الصادرات والواردات، حيث يتم حساب كل من 
 أمكن التعبير عنه بالمعادلة التاليةالميزة التنافسية للصادرات والميزة التنافسية للواردات، و  الفرق بين

(Bukley et al., 1988): 
            
                               
                               

 :حيث أن
 ،التنافسية للصادراتالميزة :     

،للواردات التنافسيةالميزة   :    
 ، صادرات الدولة من السلعة :      
  ،  صادرات الدولة اإلجمالية من السلعة مخصوما منها صادرات السلعة:     
 ، مخصوما من صادرات الدولة   صادرات العالم من السلعة :      
  ، من السلعة   صادرات العالم اإلجمالية مخصوما منها صادرات الدولة :    
 ، من السلعة   واردات الدولة :     
  ، اإلجمالية مخصوما منها واردات السلعة   واردات الدولة :    
  ، مخصوما منها واردات الدولة   واردات العالم من السلعة :     
 . من السلعة   واردات العالم اإلجمالية مخصوما منها واردات الدولة :    

 .وتدل القيمة الموجبة لهذا المؤشر على تحقيق الميزة التنافسية للدولة 
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قدرة سلعة معينة  يقيس هذا المؤشر :Market Penetration Indicator مؤشر معدل اختراق األسواق -1
ويشير معدل إختراق األسواق إلى مدى وجود سوق حقيقي على اختراق أسواق تصديرية معينة، 

  :(Oral,  Chabchoub, 1997)  أمكن التعبير عنه بالمعادلة التاليةو للسلعة من عدمه، 
                           

  :أنحيث 
  ،األسواقمعدل إختراق :      

 ،  من السلعة   واردات الدولة:     
 ، في الدولة  j انتاج السلعة:    
 . بواسطة الدولة  j صادرات السلعة:    

السوق وسهولة دخوله  اتساععلى ذلك سوق معين، دل في ختراق االوكلما ارتفعت قيمة مؤشر 
  . والعكس صحيح هذا السوق أكثر قبوال للسلعةومن ثم يكون 

يعتبر النصيب السوقي أحد مؤشرات القدرة : Market Share مؤشر النصيب السوقي للصادرات -7
 علىصادرات الدولة من سلعة معينة قيمة ويتم حسابه من خالل قسمة التنافسية للصادرات، 

واردات كما يمكن تقديره من خالل قسمة كمية  .الصادرات العالمية من هذه السلعةإجمالي قيمة 
، وأمكن الدولة المستوردة لسلعة معينة من دولة ما على إجمالي كمية وارداتها من نفس السلعة

 :(1221بديوي، )  ةالتعبير عنه بالمعادلة التالي
                       

 :حيث أن
 ، من السلعة    النصيب السوقي للدولة :       
 ، من السلعة    إلى الدولة    كمية صادرات الدولة        :
 . من السلعة    إجمالي كمية واردات الدولة :      

تركـز الصادرات عن درجة  نسبةعبــر تو :  Export Concentration Ratioنسبة تركز الصادرات -6
وفي هذه الحالة يسمى بمعامل التركز  األسواقعلى عدد معين من دولة ما اعتماد صادرات 

وتقاس عادة نسبة تركز الصادرات بعدة مؤشرات أهمها مؤشر هيرشمان . الجغرافي للصادرات
Hirschman Index)) : 
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 :حيث أن
 ،معامل التركز الجغرافي لكمية وقيمة الصادرات:     
  ،الصادرات الموجهة إلى دولة معينةكمية أو قيمة :     
   .إجمالي كمية أو قيمة الصادرات:    
بين الصفر والواحد الصحيح، فكلما اقتربت قيمة هذا المؤشــر مــن معامل التركز الجغرافي قيمة وتقع 

 تكان إذا، أما األسواق الدوليةعدد قليل من تتوزع على على أن الصادرات يدل الواحد الصحيح، فهذا 
 . (2662غانم، ) األسواق الدوليةفي التوسع لـى إن ذلك يدل عمن الصفر فقيمة هذا المؤشر قريبة 
 مصادر البيانات البحثية

 (FAO)منظمة األغذية والزراعة قاعدة البيانات ل فيهذه الدراسة على البيانات الثانوية المنشورة  اعتمدت
 .م1222 -2662خالل الفترة 

 البحثيةالمفاهيم 
 للصادرات في األسواق الدولية القدرة التنافسية

تعتبر القدرة التنافسية من أهم القضايا التي تشغل الدول النامية في ظل تحرير التجارة الدولية واالنفتاح 
المنتدى  هايعرفإذ ، وفي الواقع ال يوجد اتفاق عام لتعريف القدرة التنافسية .على األسواق الخارجية

أنها قدرة الدولة على بيع السلع والخدمات بربحية في ب   World Economic Forumالعالمي االقتصادي
بحيث تتمكن من تحقيق فائض في الميزان التجاري يمكنها من الوفاء بالتزاماتها ، األسواق الدولية

قدرة الدولة في أنها بعرف القدرة التنافسية فقد   IMD والتنمية لإلدارةالمعهد الدولي ويعرفها . الدولية
خلق قيمة مضافة تتمكن من خاللها زيادة ثروتها القومية عن طريق أدارة األصول وعمليات التشغيل 

ويمكن للدولة تحقيق تنافسيتها من خالل انتهاج سياسات تستهدف . بشكل فعال ومؤثر عالميا ومحليا
، ثمار األجنبي المباشرأو السعي نحو جذب االست، اختراق األسواق الخارجية وتشجيع الصادرات

وكذلك بواسطة االعتماد على تحقيق التنافسية في السوق المحلي بما يصاحبها من ارتفاع معدالت 
  .(1227إسماعيل، )  أو االتجاه إلى األسواق العالمية، الحماية والتركيز على األنشطة التقليدية

أنها الدرجة التي بفقد عرفت التنافسية الدولية  OECDأما منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
تستطيع الدولة من خاللها في ظل أسواق حرة وعادلة إنتاج السلع والخدمات التي تنتج في األسواق 
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أما اللجنة . الدولية وفي ذات الوقت تحافظ على زيادة الدخول الحقيقية لمواطنيها في المدى الطويل
فقد عرفت التنافسية بأنها قدرة الدولة على إنتاج سلع وخدمات   أسيااالقتصادية واالجتماعية لغربي 

بحيث يتولد في ، تحت شروط حرية األسواق ومواجهة تنوع األذواق في األسواق المحلية والدولية
يران  .في دخول األفراد الوقت نفسه توسعا حقيقياً  أما منتدى البحوث االقتصادية للدول العربية وا 

.  التنافسية هي المقدرة على تحمل منافسة السلع األجنبية في األسواق الدولية والمحليةيرى أن  وتركيا
فقد عرف القدرة التنافسية على أنها اإلنتاجية، حيث توجد صلة مباشرة بين القدرة  أما البنك الدولي

ى في المنتج من خالل مدخالت تكنولوجية رفيعة المستو  اإلنتاجيةويمكن زيادة ، التنافسية واإلنتاجية
 وأخيرًا عرف المعهد العربي للتخطيط في الكويت .اإلدارة، وقوى عاملة ماهرة، التسويق، والتصميم

القدرة التنافسية على أنها األداء الجاري والكامن لألنشطة االقتصادية المرتبطة بالتنافس مع الدول 
منافسة الواردات واالستثمار وقد وضع هذا التعريف مجاال يتناول األنشطة التصديرية و . األخرى
 . (1221وديع، ) األجنبي

ويتضح من التعريفات السابقة أن قدرة المنشآت المحلية على منافسة المنشات األجنبية ترتكز 
متوسط التكلفة للوحدة المنتجة والذي يتأثر بمعدالت األجور السائدة ( 2) :على عدة جوانب أهمها

 إلىيؤدي  اإلنتاجيةحيث أن ارتفاع معدالت ، اإلنتاجيةمعدالت ( 1)، وأسعار الفائدة وسعر الصرف
هذه القدرة تعتمد إذ ، قدرة السلعة المحلية على اختراق األسواق األجنبية ( 1)، انخفاض متوسط التكلفة

وهذا يعتمد على الجهود اإلعالنية وخدمات ، جودة التسويق( 7)، على مستوى جودة السلعة وتصميمها
فقدرة الصناعات المحلية ، التنافسية الدولية في البداية على التنافسية المحليةتعتمد ( 6) ،ما بعد البيع

وان كان غير كافي لنجاح ، سلع وخدمات تجد قبوال في األسواق المحلية يعد شرطا ضروريا إنتاجعلى 
ة وجود رؤوس تتطلب القدرة على المنافسة في األسواق الدولي (1)، تلك الصناعات في األسواق الدولية

تّعد التنافسية ( 4)، المحلية اإلنتاجيةلى ضرورة االرتقاء بمستوى إباإلضافة ، أموال ضخمة محليا
كذلك ، لذا يلزم وجود قدر معين من االستثمار طويل األجل، الدولية عملية ديناميكية دائمة التطور

 .ضرورة تطبيق األساليب التكنولوجية بكفاءة
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 النتائج البحثية
 

 الوضع الراهن لصادرات البرتقال المصري: أولا 
 -2662وكمية وقيمة الصادرات للبرتقال المصري خالل الفترة  واالستهالكتطور اإلنتاج  بدراسة
 :ما يلي( 1، 2) جدولي، يتضح من البيانات الواردة بم1222

 1.7وحد أعلى بلغ  م2661 مليون طن عام 2.11تراوح اإلنتاج المحلي للبرتقال بين حد أدنى بلغ  -2
، في حين تراوح االستهالك المحلي مليون طن 2.42، بمتوسط سنوي بلغ م1222 مليون طن عام

مليون طن عام  2.27م وحد أعلى بلغ 2662مليون طن عام  2.11للبرتقال بين حد أدنى بلغ 
من  لكليوجد تفاوت بين الحد األدنى واألعلى و  .مليون طن 2.64م، بمتوسط سنوي بلغ 1221

المتوسط سبة الفرق بين الحد األعلى واألدنى إلى ، إذ بلغت نالمحلي للبرتقال واالستهالكإلنتاج ا
 .لكل منهما على التوالي ٪16.2، ٪12.1السنوي 

مليون  2.1، بقيمة بلغت ألف طن 12.2تراوحت كمية الصادرات المصرية للبرتقال بين حد أدنى بلغ  -1
، م1226 عام دوالرمليون  767.4، بقيمة بلغت ألف طن 212.2وحد أعلى بلغ  م2667 عام دوالر

يوجد تفاوت واضح بين الحد و . دوالرمليون  22.1بقيمة بلغت طن، ألف  122.2بمتوسط سنوي بلغ 
سبة الفرق بين الحد ، إذ بلغت نالصادرات المصرية للبرتقالوقيمة كمية لكل من األدنى واألعلى 

ومما سبق يتضح . لكل منهما على التوالي ٪662.6، ٪141.1 السنويمتوسط الاألعلى واألدنى إلى 
وحد أعلى بلغ  م1222 طن عام/دوالر 262.6حد أدنى بلغ أن متوسط سعر التصدير تراوح بين 

بين الحد  اوتيوجد تفكما . طن/دوالر 111.6، بمتوسط سنوي بلغ م1222 طن عام/ دوالر 117.2
سبة الفرق بين الحد األعلى واألدنى إلى لمتوسط سعر التصدير للبرتقال، إذ بلغت نواألعلى  األدنى

 .٪216.2 السنويمتوسط ال
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التحليل الوصفي لتطور اإلنتاج واالستهالك وكمية وقيمة الصادرات للبرتقال المصري  .(1)جدول 

 .م0111 -1991الل الفترة خ وأهميتها النسبية 

 

 الس نة

 

نتاج  الإ

 ابلألف طن

 

الاس هتالك 

 ابلألف طن

قمية  صادرات الربتقال

الصادرات 

الزراعية 

ابملليون 

 دولر

 %الأمهية النسبية 

 المكية

 ابلألف طن

 القمية

ابملليون 

 دولر

سعر 

 التصدير

ابدلولر 

 للك طن

مكية 

صادرات 

الربتقال اإىل 

نتاج احمليل  الإ

قمية صادرات 

الربتقال اإىل قمية 

الصادرات 

 الزراعية

0991 0.4751 079954 07751 7950 1195. 79451 959 005. 

0999 04405. 011651 01956 195. 10.56 71059 .56 650 

0997 0.0150 076.50 9651 659 99159 ..05. 056 05. 

0991 010151 0..954 .151 0451 19151 .9050 151 151 

0996 077054 099751 90451 1156 94951 .4056 0.50 0151 

9111 01015. 0.9750 6157 0151 11451 .0650 .57 159 

9119 061651 016059 09154 915. 0905. 44056 451 157 

9117 06.151 0.9056 9.651 4159 09151 010751 0751 .56 

9111 909150 061457 96954 1.51 91957 01645. 0151 151 

9116 901657 016751 7.757 91659 91.51 911754 9059 0051 

9101 971051 041754 11151 1945. 99454 97.051 915. 0159 

 156 0156 011751 11159 6659 90051 0.1159 044459 املتوسط

 0159 1751 779750 19756 79754 69056 061457 971051 احلد الأعىل

 .05 056 11157 .0905 659 9651 099751 019759 احلد الأدىن
الفرق بني 

 احلدين 
014159 10151 49159 76151 71159 701156 1956 0754 

نس بة الفرق  

بني احلدين اإىل 

 املتوسط

 

1151 

 

1950 

 

14151 

 

..05. 

 

09956 

 

19954 

 

1175. 

 

90454 

الاحنراف 

 املعياري
99.54 0.151 91.51 09959 00951 94.51 65. 751 

معامل 

 %الاختالف 
0151 0151 9459 07459 1.54 9751 4654 .656 

 .م0111 -1991الفترة  (FAO)جمعت وحسبت من منظمة األغذية والزراعة : المصدر
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وكمية وقيمة الصادرات للبرتقال  واالستهالكاإلنتاج معادالت االتجاه العام لتطور  (.0)جدول 

 .م0111 -1991المصري وأهميتها النسبية خالل الفترة 

معدل النمو  البيان

 ٪السنوي 
F R

2
 المعادلة 

                  0.71 47.20 2.2 اإلنتاج المحلي

                         

االستهالك 
 المحلي

1.0 10.38 0.35                  

                   

كمية صادرات 
 البرتقال

11.5 27.01 0.59                  

                  

قيمة صادرات 
 البرتقال

13.1 21.53 0.53                  

                          

متوسط سعر 
 التصدير 

1.6 1.94 0.10                  

                  

قيمة الصادرات 
 الزراعية

10.0 90.31 0.83                  

                  

نسبة كمية صادرات 
البرتقال إلى اإلنتاج 

 المحلي 

 

9.3 

 

20.22 

 

0.52                  

                         

نسبة قيمة صادرات 
البرتقال إلى قيمة 

 الصادرات الزراعية 

 

3.1 

 

1.87 

 

0.09                  

                          

 .٪1معنوية عند المستوى االحتمالي    
ns غير معنوية. 

 (.1)الواردة بجدول جمعت وحسبت من البيانات : المصدر
 

م 2667عام  ٪2.2تراوحت نسبة كمية الصادرات إلى اإلنتاج المحلي للبرتقال بين حد أدنى بلغ  -1
الحد األدنى يوجد تفاوت بين و . ٪22.2م، بمتوسط سنوي بلغ 1226عام  ٪17.1وحد أعلى بلغ 

سبة الفرق بين الحد األعلى ، إذ بلغت ننسبة كمية الصادرات إلى اإلنتاج المحلي للبرتقاللواألعلى 
تراوحت نسبة قيمة صادرات البرتقال إلى قيمة الصادرات كما . ٪127.6متوسط الواألدنى إلى 

م، بمتوسط سنوي 1222عام  ٪21.1م وحد أعلى بلغ 2667عام  ٪2.6الزراعية بين حد أدنى بلغ 
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البرتقال إلى قيمة الصادرات لنسبة قيمة صادرات يوجد تفاوت بين الحد األدنى واألعلى و . ٪1.2بلغ 
 .٪124.4 متوسطالسبة الفرق بين الحد األعلى واألدنى إلى الزراعية، إذ بلغت ن

على نظيره المقدر لالستهالك  ٪1.1تفوق معدل النمو السنوي إلنتاج البرتقال المصري البالغ  -7
بمعدل نمو سنوي بلغ ، كما ازدادت كمية وقيمة الصادرات المصرية للبرتقال ٪2.2المحلي البالغ 

وازدادت أيضًا نسبة كمية صادرات البرتقال إلى اإلنتاج . لكل منهما على التوالي 21.2٪، 22.6٪
 .م1222 -2662خالل الفترة  ٪6.1المحلي بمعدل نمو سنوي بلغ 

 اتسمت كمية وقيمة الصادرات المصرية للبرتقال بعدم االستقرار، حيث بلغ معامل االختالف باعتباره -6
 -2662خالل الفترة  لكل منهما على التوالي ٪274.1، ٪64.1أحد مؤشرات عدم االستقرار حوالي 

كما اتسمت نسبة كمية الصادرات إلى اإلنتاج المحلي للبرتقال بعدم االستقرار، إذ بلغ معامل . م1222
خالل نفس الفترة المشار إليها  ٪42.4إلنتاج المحلي للبرتقال إلى االصادرات كمية االختالف لنسبة 

 .آنفاً 
 م0202تقدير كمية الصادرات المستهدفة للبرتقال المصري حتى عام : ثانياا 

: أهمها االقتصادية العوامل من بمجموعة (  )  للبرتقال المصري ةالمستهدفكمية الصادرات  تحددت
 باأللف للبرتقال المحلي اإلنتاج( 1) ،(    ) السابقة السنةكمية الصادرات المصرية للبرتقال في ( 2)

المحلي للبرتقال باأللف  االستهالك( 7) ،(  )طن/ متوسط سعر التصدير بالدوالر( 1) ،(  ) طن
 . (  )طن

 المحددة التفسيرية للمتغيرات Multiple Regression Analysis المتعدد االنحدار تحليل بإجراءو 
 واللوغاريثمية الخطية الصورة في م1222 – 2662 الفترة خالللكمية الصادرات المصرية للبرتقال 

 األجل طويل النموذج إلى تحويله تم والذي األجل قصير ميثاللوغاري النموذج أفضلية تبين المزدوجة،
 :لة التاليةبالمعاد عنه التعبير وأمكن ،Adjustment Coefficient التعديل أو التكيف معامل باستخدام

                                                  

                                                                                        

                                            F= 36.24       D.W.= 1.87 

                                        LM test = 0.07  Arch test = 0.41 
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في ( λ- 1)قيمة أن  القياسي االقتصادي وذجللنم المقدرة Parameters المعلمات من ويتضح
ومن ثم تقدر قيمة معامل التكيف أو التعديل  2.11بلغت النموذج االقتصادي القياسي قصير األجل 

(λ ) المعادلة التاليةبوبالتالي أمكن التعبير عن النموذج طويل األجل  2.42بنحو: 
                                        

ومتوسط سعر التصدير من  واالستهالكومن واقع النموذج المقدر يتضح أن اإلنتاج المحلي  
من الطويل، إذ تبين القصير و في المدى لكمية الصادرات المصرية للبرتقال أهم العوامل المحددة 

إلى يؤدي اإلنتاج المحلي للبرتقال في  ٪22أن تغيرًا مقداره القياسي طويل األجل  االقتصاديالنموذج 
في حين تبين أن تغيرًا  ،٪226.1مقداره لكمية الصادرات المستهدفة للبرتقال  االتجاهنفس تغير في 

كمية يؤدي إلى تغير في  المحلي للبرتقال واالستهالكير كل من متوسط سعر التصدفي  ٪22مقداره 
 االتجاهولكن في  لكل منهما على التوالي ٪61.2، ٪6.2مقداره للبرتقال  ةالمستهدفالصادرات 

 .العكسي
بقدرة تنبؤية جيدة، القياسي المقدر في المدى القصير والطويل  االقتصاديويتمتع النموذج 

ومتوسط الخطأ  2.11 (.R.M.S.E) لمتوسط مربعات الخطأ العشوائيحيث بلغ الجذر التربيعي 
 أقترب، كما 1.26٪ (.M.A.P.E) والنسبة المئوية لمتوسط الخطأ المطلق 2.12 (.M.A.E) المطلق

بكمية الصادرات المستهدفة وللتنبؤ . 2.21من الصفر حيث بلغ  (U-Theil)معامل عدم التساوي لثيل 
أما فيما يتعلق . المحلي للبرتقال واالستهالكبكل من اإلنتاج م، فقد تم التنبؤ 1212حتى عام للبرتقال 

ثبات متوسط سعر  افتراضفإنه نظرًا لعدم معنوية الزيادة السنوية، فقد تم  ،بمتوسط سعر التصدير
( 1)دول يتضح من البيانات الواردة بجو . م1212-1221م خالل الفترة 1222التصدير للبرتقال لعام 

طن  مليون 1.41م إلى ما يقرب من 1221عام طن  مليون 1.16اإلنتاج المحلي للبرتقال من زيادة 
المحلي  االستهالككما يتوقع زيادة . طنمليون  1.62سنوي يقدر بنحو إنتاج م، بمتوسط 1212عام 

تهالك اس، بمتوسط م1212عام  طن مليون 2.62م، إلى 1221عام  طن مليون 2.41للبرتقال من 
وفي ضوء القيم التنبؤية لكل من . م1212 -1221مليون طن خالل الفترة  2.21سنوي يقدر بنحو 

طن، /دوالر 117.2لتصدير عند المستوى المحلي للبرتقال وثبات متوسط سعر ا واالستهالكاإلنتاج 
من اإلنتاج  ٪22.2، بنسبة تبلغ طنألف  727.1من  للبرتقال ةالمستهدفكمية الصادرات يتوقع زيادة 

من اإلنتاج  ٪76.4، بنسبة تبلغ مليون طن 2.16م، إلى ما يقرب من 1221عام المحلي المتوقع 
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، بنسبة تبلغ طنألف  416.1سنوي يقدر بنحو تصدير م، بمتوسط 1212عام المحلي المتوقع 
متوسط  وفي ضوء .خالل نفس الفترة المشار إليها آنفاً من متوسط اإلنتاج المحلي المتوقع  12.2٪

من المصري يتوقع زيادة قيمة الصادرات المستهدفة للبرتقال  ،طن/دوالر 117.2سعر التصدير البالغ 
م، بمتوسط سنوي يقدر بنحو 1212مليون دوالر عام  446.1م، إلى 1221مليون دوالر عام  162.2
 . م1212 -1221مليون دوالر خالل الفترة  742.1

 
خالل الفترة للبرتقال  ةالمستهدفالمحلي وكمية الصادرات  واالستهالكلإلنتاج القيم التنبؤية  .(1)جدول 

 .م1212- 1221

 السنة

اإلنتاج 
 المحلي
باأللف 
 طن

 
متوسط سعر 
التصدير 

 طن/ بالدوالر

 االستهالك
 المحلي
باأللف 
 طن

 الصادرات المستهدفة

 الكمية 
 باأللف طن

 القيمة
بالمليون 
 دوالر

نسبة كمية 
الصادرات إلى 
 ٪اإلنتاج المحلي 

1221 1126.1 117.2 2466.6 727.1 162.2 22.2 
1221 1172.1 117.2 2444.1 746.7 164.2 12.1 
1227 1161.1 117.2 2466.7 676.4 172.2 11.2 
1226 1776.6 117.2 2221.6 111.1 162.1 16.1 
1221 1766.6 117.2 2212.4 422.6 776.1 12.2 
1224 1666.6 117.2 2262.2 216.1 626.1 11.1 
1222 1121.1 117.2 2212.4 674.2 662.4 11.1 
1226 1142.7 117.2 2224.6 2224.2 146.1 72.4 
1212 1416.2 117.2 2621.6 2174.2 446.1 76.4 
 12.2 742.1 416.1 2211.1 117.2 1621.6 المتوسط

 .القياسي طويل األجل االقتصاديوالنموذج  (0)الواردة بجدول المعادالت جمعت وحسبت من : المصدر
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 مؤشرات القدرة التنافسية لصادرات البرتقال المصري: اا لثثا
 الظاهرة لصادرات البرتقال المصريمؤشر الميزة النسبية 

أن مؤشر الميزة النسبية الظاهرة لصادرات البرتقال ( 6، 7) ييتضح من البيانات الواردة بجدول
م، بمتوسط 1222عام  12.1م وحد أعلى بلغ 1221عام  4.7المصري، تراوح بين حد أدنى بلغ 

يوجد تفاوت واضح و . م1222 -1222خالل الفترة  ٪66.2بلغ  اختالف، بمعامل 22.1بلغ سنوي 
سبة الفرق بين الحد ، إذ بلغت نلصادرات البرتقاللمؤشر الميزة النسبية بين الحد األدنى واألعلى 

ومما سبق يتضح أن قيمة مؤشر الميزة النسبية . ٪242.1 السنويمتوسط الاألعلى واألدنى إلى 
وهذا يعني أن مصر تتمتع بميزة ، عن الواحد الصحيح ازدادتالظاهرة لصادرات البرتقال المصري 

 .  المشار إليها آنفاً رة فتالنسبية ظاهرة في صادرات البرتقال خالل 
 مؤشر األداء الفعلي للتجارة الخارجية للبرتقال المصري

أن مؤشر األداء الفعلي للتجارة الخارجية للبرتقال ( 6)يتضح أيضًا من البيانات الواردة بجدول 
م، بمتوسط 1222عام  62.6م وحد أعلى بلغ 1221عام  4.4المصري، تراوح بين حد أدنى بلغ 

يوجد تفاوت واضح و . م1222 -1222خالل الفترة  ٪11.1، بمعامل اختالف بلغ 12.6سنوي بلغ 
سبة الفرق لمؤشر األداء الفعلي للتجارة الخارجية للبرتقال المصري، إذ بلغت نبين الحد األدنى واألعلى 

ومما سبق يتضح أن قيمة مؤشر األداء . ٪262.6السنوي متوسط البين الحد األعلى واألدنى إلى 
الفعلي للتجارة الخارجية للبرتقال المصري أخذت قيم موجبة، مما يدل على أن مصر تتمتع بميزة 

وبدراسة العالقة . تنافسية في التجارة الخارجية للبرتقال المصري خالل الفترة المشار إليها آنفاً 
ارجية لنفس السلعة االقتصادية بين كمية الصادرات المصرية للبرتقال ومؤشر األداء الفعلي للتجارة الخ

م، في الصورة الخطية واللوغاريثمية، تبين أفضلية النموذج اللوغاريثمي 1222 -1222خالل الفترة 
 :في تمثيل البيانات المستخدمة في التقدير، وأمكن التعبير عنه بالمعادلة التالية

 

                   

                                                                                          

                                                     F= 52.44  D.W.= 2.33 

                                              LM test = 0.48  Arch test = 0.05 
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 .م1222 -1222خالل الفترة  المصرية والعالمية الزراعية تطور قيمة الصادرات والواردات  (.7)جدول 
 

 الس نة

 الصادرات املرصية 

 ابملليون دولر

 الصادرات العاملية

 دولرار ابمللي 

 الواردات املرصية 

 ابملليون دولر

 الواردات العاملية

 دولرار ابمللي 

الصادرات  الربتقال

 الزراعية

الصادرات  الربتقال

 الزراعية

الواردات  الربتقال

 الزراعية

الواردات  الربتقال

 الزراعية

9111 0151 .0650 0549 701596 1 1.1951 0599 711506 

9110 .151 1915. 056. 707511 1 11145. 9594 770567 

9119 915. 44056 9514 779514 1511 174056 9511 71.591 

9111 1959 91454 9577 .9.590 1 946050 9561 ..0511 

9117 4159 010751 9561 114511 1519 109154 1591 116519 

911. 4759 001659 95.6 1.1511 1519 711951 1501 149511 

9111 1.51 01645. 9541 490591 1 7.1951 1517 4.7507 

9114 9950 0.1951 1504 649561 1517 199056 7517 901506 

9116 91659 911751 1561 0111541 15111 669951 757. 0001509 

9119 79756 779750 7500 9.1519 1517 641156 7510 961511 

9101 1945. 97.051 75.1 0144566 1501 0041.59 7514 00115.0 

 417561 1511 79951. 1511 411510 9569 0.1951 07154 املتوسط

 0001509 7514 0041.59 1501 0144566 75.1 779750 79756 احلد الأعىل

 711506 0599 946050 1 701596 0549 0650. 0151 الأدىناحلد 

الفرق بني احلدين الأعىل 

 والأدىن
74659 194151 9560 111591 1501 69.756 9516 169591 

 نس بة الفرق بني 

 ملتوسطااحلدين اإىل 
11959 9.651 9457 9756 .1.51 01956 6151 9959 

 9.9599 1591 111956 1517 9.1516 1599 007151 01951 الاحنراف املعياري

 1.51 9650 754. 07659 1151 1951 4751 00151 ٪معامل الاختالف

 .م0111 -0111، الفترة  (FAO)جمعت وحسبت من منظمة األغذية والزراعة : المصدر
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 .م1222 -1222بعض مؤشرات القدرة التنافسية لصادرات البرتقال المصري خالل الفترة  (.6)جدول 
 

 الس نة

 املزية 

 النسبية الظاهرة

املزية التنافس ية 

 للصادرات

املزية التنافس ية 

 للواردات

الأداء الفعيل للتجارة 

 اخلارجية

النصيب 

 ٪السويق

9111 454 4596 1511 4596 051 

9110 0651 91571 151 91571 954 

9119 457 4541 15110 4541 051 

9111 951 95.1 151 95.1 051 

9117 0954 01561 15110 01561 954 

911. 0159 0456. 15110 0456. 959 

9111 0.56 04594 151 04594 957 

9114 0659 91516 15110 91516 150 

9116 1957 19511 151 19511 151 

9119 9.5. 195.1 15110 195.1 0951 

9101 1651 .1571 15111 .1571 656 

 750 .905 15110 .905 0651 املتوسط

 0951 .15. 15111 .15. 1651 الأعىلاحلد 

 051 454 151 454 457 احلد الأدىن

الفرق بني احلدين الأعىل 

 والأدىن
1059 7954 15111 7954 0050 

 نس بة الفرق بني 

 احلدين اإىل املتوسط
04151 0965. 7095. 0965. 94056 

 .15 0154 15110 0154 0150 الاحنراف املعياري

 6.59 1151 09757 1151 50.. معامل الاختالف ٪

 (. 4)البيانات الواردة بجدول جمعت وحسبت من : المصدر
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في معدل األداء الفعلي للتجارة الخارجية  ٪22ويتضح من النموذج المقدر أن تغيرًا مقداره 
. ٪6.2لكمية الصادرات المصرية لنفس السلعة مقداره  االتجاهيؤدي إلى تغير في نفس       للبرتقال

من التغيرات التي  ٪26الخارجية للبرتقال يفسر حوالي معدل األداء الفعلي للتجارة  كما تبين أيضًا أن
، بينما بقية التغيرات وتقدر م1222 -1222خالل الفترة  حدثت في كمية الصادرات المصرية للبرتقال

 . تعزى إلى عوامل أخرى ال يتضمنها النموذج ٪26بحوالي 
 سواق الدوليةاألهم صادرات البرتقال المصري أل اختراقمؤشر معدل 

صادرات البرتقال المصري لألسواق الدولية  اختراقأن معدل  (1)يتضح من البيانات الواردة بجدول 
ومن خالل . في دولة كرواتيا ٪71.1في دولة إيطاليا وحد أعلى بلغ  ٪2.2تراوح بين حد أدنى بلغ 

صادرات البرتقال في دولة كرواتيا، لاألسواق يتضح أن مصر لها ميزة تنافسية  اختراقمؤشر معدل 
المملكة العربية السعودية، ثم اإلتحاد ثم مالطا، ثم روسيا البيضاء، ثم ، وعمان أوكرانيا تيتليها دول

 .، ثم الكويتالروسي، ثم دولة اإلمارات العربية
 السوقي لصادرات البرتقال المصري مؤشر النصيب

أن النصيب السوقي لصادرات البرتقال المصري من ( 6)يتضح أيضًا من البيانات الواردة بجدول 
 ٪21م وحد أعلى بلغ 1222عام  ٪2، تراوح بين حد أدنى بلغ للبرتقالقيمة الصادرات العالمية 

م، بمعامل اختالف 1222 -1222خالل الفترة  ٪7.2يقدر بنحو سنوي م، بمتوسط 1226عام 
كما يوجد تفاوت بين الحد األدنى واألعلى لمؤشر النصيب السوقي لصادرات البرتقال . ٪26.6بلغ 

أما على . ٪142.2 السنويمتوسط الالمصري، إذ بلغت نسبة الفرق بين الحد األعلى واألدنى إلى 
مستوى األسواق الدولية تم تقدير النصيب السوقي لصادرات البرتقال المصري من خالل قسمة نسبة 

تلك الدولة من  من البرتقال المصري إلى إجمالي كمية وارداتالمختارة واردات الدولة كمية 
أن النصيب السوقي لصادرات البرتقال ( 1)ويتضح أيضًا من البيانات الواردة بجدول . البرتقال

لدولة  ٪21لدولة ألمانيا وحد أعلى بلغ  ٪2.7المصري في األسواق الدولية تراوح بين حد أدنى بلغ 
 . لسودانا
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أهم في صادرات البرتقال المصري األسواق والنصيب السوقي ل اختراقمتوسط معدل  (.1)جدول 
 .م1222 -1222الل الفترة خاألسواق الدولية 

 

 ادلوةل

 مكية الواردات 

 من مرص 

 ابلألف طن

نتاج ادلوةل  اإ

 ابلألف طن 

جاميل الواردات  اإ

لدلوةل ابلألف 

 طن

مكية الصادرات 

 لدلوةل 

 ابلألف طن

 اخرتاقمعدل 

 ٪الأسواق

النصيب السويق 

٪ 

 0959 9151 5.4. 96759-  1514. السعودية

 0157 0151 1511 70059 1590 501.. الإحتاد الرويس

 1051 1054 1511 6651-  94597 أأوكرانيا

 159 457 99570 10659-  99511 اململكة املتحدة

 150 59. 09.569 70157-  01511 هولندا

 7159 7159 1517 .945 15.1 09514 كرواتيا

 0150 0957 91549 01951-  00510 الإمارات العربية

يران  9151 .15 .0151 7451 916051 01591 اإ

 9151 9759 .051 1150-  4510 عامن

 9057 9056 1519 .1.5-  4510 روس يا البيضاء

 0151 0151 .150 7750 1519 75.1 الكويت

 6151 .15 1519 75.6 01159 1597 السودان

 151 951 1574 6151 1151 9591 مالزياي

يطاليا  954 150 004564 01.56 900151 9560 اإ

 1.59 151 6579. .45 9951. 9517 سوراي

 157 157 91517 9151.-  0591 أأملانيا

 9.51 .905 1510 159 0591 05.9 مالطا

 51. 51. .151 9650-  05.1 فنلندا

 .م0111 -0111الفترة  ،(FAO)جمعت وحسبت من منظمة األغذية والزراعة : المصدر

 
 تركز صادرات البرتقال المصرينسبة مؤشر 

تعدد األسواق الدولية لتصدير البرتقال المصري، إذ بلغ عدد ( 4)يتضح من البيانات الواردة بجدول 
وتوجد أسواق دولية شبه دائمة . م1222 -1222دولة خالل الفترة  217الدول التي تم التصدير إليها 
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لتصدير البرتقال المصري وأهمها المملكة العربية السعودية واإلتحاد الروسي وأوكرانيا والمملكة المتحدة 
اتيا ودولة اإلمارات العربية والكويت والبحرين وقطر وماليزيا وعمان والصين وبلجيكا وهولندا وكرو 

وبدراسة التوزيع الجغرافي لكمية وقيمة الصادرات المصرية للبرتقال خالل الفترة . وغيرها من الدول
ال م، يتضح أن المملكة العربية السعودية احتلت المرتبة األولى في استيراد البرتق1222 -1222

من متوسط إجمالي كمية  ٪24.71ألف طن، يمثل  61.14المصري، إذ بلغ متوسط كمية وارداتها 
أما اإلتحاد . م1222-1222ألف طن خالل الفترة  116.22البالغ الصادرات المصرية للبرتقال 

ألهمية ، يليه في ا٪21.61الروسي فقد احتل المرتبة الثانية في استيراد البرتقال المصري، بنسبة بلغت 
يران، بنسب بلغت  ، ٪2.66دولة أوكرانيا والمملكة المتحدة وهولندا وكرواتيا ودولة اإلمارات العربية وا 

ويقدر معامل التركز الجغرافي لكل من . على التوالي 1.14٪، 1.16٪، 1.42٪، 7.21٪، 1.44٪
لي خالل الفترة لكل منهما على التوا 2.72، 2.14كمية وقيمة صادرات البرتقال المصري بحوالي 

 2.72إذا زاد عن  يعتبر معامل التركز الجغرافي مرتفعاً  Michaelyومن وجهة نظر . م1212 -1222
 (.2662غانم،  )

يوجد تفاوت واضح في متوسط سعر التصدير للبرتقال المصري بين مختلف الدول كما 
وحد طن لدولة ألمانيا /دوالر 116.2ر بين حد أدنى بلغ  تراوح متوسط سعر التصديالمستوردة، إذ 

ومن خالل حساب الرقم القياسي لمتوسط سعر . طن لمجموعة الدول األخرى/دوالر 662.1أعلى بلغ 
التصدير للبرتقال المصري لمختلف الدول بالنسبة لمتوسط سعر التصدير إلى دولة ألمانيا باعتبارها أقل 

متوسط سعر التصدير لمجموعة الدول الدول المستوردة من حيث السعر للبرتقال المصري، يتضح أن 
 .٪276.1األخرى يزيد عن نظيره المقدر لدولة ألمانيا بمعدل بلغ 
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 .م0111 -0111التوزيع الجغرافي لكمية وقيمة الصادرات للبرتقال المصري خالل الفترة  (.7)جدول 

 

 ادلوةل

مكية الصادرات 

 ابلألف طن

الأمهية 

 ٪النسبية 

قمية الصادرات 

 ابملليون دولر

الأمهية 

 النسبية٪

متوسط سعر 

 طن/لرالتصدير ابدلو

 الرمق القيايس

 07159 .1.15 01569 09561 04571 1514. السعودية

 01951 .1665 07599 90571 01591 501.. الإحتاد الرويس

 01656 71756 4564 00510 65.9 94597 أأوكرانيا

 0.156 14151 541. 6594 1544 99511 اململكة املتحدة

 06159 77157 7511 561. 7519 01511 هولندا

 04054 70056 1571 7594 1540 09514 كرواتيا

 01954 71159 1509 7576 1519 00510 الإمارات العربية

يران  .9195 .45.. .759 1500 1514 01591 اإ

 07151 11157 0546 95.1 9517 4510 عامن

 09757 99651 05.6 9594 9517 4510 روس يا البيضاء

 90151 0656. 0517 .951 0519 75.1 الكويت

 04456 79157 0504 0516 0590 1597 السودان

 0.651 14656 1544 0500 1591 9591 مالزياي

يطاليا  07159 1.951 1519 1599 1561 9560 اإ

 04.51 .7915 1544 0500 1560 9517 سوراي

 01151 91956 1511 1574 1511 0591 أأملانيا

 .0415 71656 .157 .151 1579 05.9 مالطا

 .9975 .165. 15.6 1567 1576 05.1 فنلندا

 97951 9651. 19549 74514 97511 49501 دول أأخرى

 06759 77056 011 071511 011 19.506 الإجاميل

- - -  1570-  1514 معامل الرتكز اجلغرايف

 .م0111 -0111الفترة  ،( FAO)والزراعة جمعت وحسبت من منظمة األغذية : المصدر
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 التوصيات
صالح العجز في ميزان له القدرة لتصدير مما ال شك فيه أن ا علي خلق فرص عمل جديدة، وا 

 االقتصادزيادة معدل النمو في المدفوعات، وجذب االستثمار الخاص المحلى واألجنبي ومن ثم 
. يتطلب األمر زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية في األسواق الدولية ولزيادة التصدير. القومي

في خلق تلك الميزة  من المعروف بأن القدرة التنافسية تخلق وال تورث، ألنها تعتمد على جهود األفرادو 
دخال منتج جديد أو  االبتكارعن طريق   طريقة إنتاج أو مدخل جديد استحداثوالتطور التكنولوجي وا 

للتسويق أو طريقة مميزة ألداء األعمال، باإلضافة إلى تحديث مفهوم اإلدارة القائم على مبدأ 
التخصص األمثل للمعارف والتكنولوجيا الحديثة، كما تتضمن القدرة التنافسية تقنية معامالت ما بعد 

 الزراعية االقتصاديةالحصاد وما يترتب عليها من تقليل الفاقد التسويقي والحد من الفقد في الموارد 
  .(1222قمره، )

م، 1212ومن خالل تقدير كمية وقيمة الصادرات المستهدفة للبرتقال المصري حتى عام 
مليون دوالر  162.2، بقيمة تبلغ طنألف  727.1 من للبرتقال ةالمستهدفكمية الصادرات  يتوقع زيادة

ولتحقيق . م1212والر عام مليون د 446.1، بقيمة تبلغ طنمليون  2.16إلى ، م1221عام 
وفي . الصادرات المستهدفة للبرتقال المصري يتطلب األمر زيادة القدرة التنافسية في األسواق الدولية

ومن . عاليةقدرات تنافسية والتي حققت تجربة دول جنوب شرق آسيا من  االستفادةهذا المجال يمكن 
العوامل أدت إلى تحقيق النمو االقتصادي في مجموعة من هناك يتضح أن خالل دراسة هذه التجربة 

اإلنفاق من خالل زيادة تكوين رأس المال البشري ( 2) :وتتمثل تلك العوامل فيما يليهذه الدول 
ارتفاع معدل االستثمار ( 1)، مجاالت التقنية الحديثةوالتدريب وخاصة في  الحكومي على التعليم

تخفيض عن طريق  االستثمارالموجهة لزيادة معدل  تماناالئتبني سياسة من خالل المحلي واألجنبي 
حيث ، ارتفاع معدالت االدخار( 1)، تهيئة المناخ العام لالستثمار األجنبيو ، على الودائع سعر الفائدة

سياسة ( 7)، إلى إنشاء صناديق التوفير البريدية للعمل على جذب صغار المدخرينهذه الدول لجأت 
تباع حرير التجارة الخارجيةتمن خالل  تشجيع الصادرات ، سياسات لسعر الصرف محفزة للتصدير وا 

بلغت حوالي تدفق رؤوس األموال األجنبية، التي من خالل  التكنولوجيا الحديثةنقل وتوطن ( 6)
وأخيرًا توصي هذه الدراسة بضرورة تحقيق كمية وقيمة  .من الناتج المحلي اإلجمالي 72٪-16٪

م وذلك من خالل زيادة القدرة التنافسية 1212الصادرات المستهدفة للبرتقال المصري حتى عام 
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قدرات والتي حققت دول جنوب شرق آسيا من تجربة  واالستفادةلصادرات البرتقال في األسواق الدولية 
 .عاليةتنافسية 

 
 لمراجعا

 

تطور مفهوم الميزة النسبية للصادرات وفقا لنظريات التجارة الدولية الحديثة (. 1227) آماليل، إسماع
غير )رسـالة ماجستيـر  .م2622 من عام ابتداءً مع دراسة القدرات التنافسية للصادرات المصرية 
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بعض مؤشرات المزايا النسبية والتنافسية للصادرات المصرية من (. 1221)أحمد بديوي، إيمان محمد 
 .121 -262(:2)11الزراعي،  لالقتصادالمجلة المصرية . الفاصوليا الخضراء

والمستوى المرغوب إلنتاج وتصدير أهم  االقتصادي االستقرار(. 2662)غانم، عادل محمد خليفة 
 لالقتصادالزراعيين، الجمعية المصرية  لالقتصاديينر السادس المؤتم. النباتات الطبية والعطرية

 . 221-214ص  ، صيوليو( 12 -16)الزراعي، 

والموارد االقتصادية  الفاقد التسويقيعلى قنية ما بعد الحصاد الت أثر(. 1222)قمره، سحر عبد المنعم  
مجلـة جامعـة المنصـورة للعلـوم . ألهم الخضروات والفاكهـة المنتجـة بمحافظـة اإلسـكندرية الزراعية

 .1461 -1426:(6)11الزراعية، كلية الزراعة، جامعة المنصورة، 
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Abstract: This Study aimed to estimate the targeted level and Competitive ability of the Egyptian orange 

exports and how to benefit from the international experience to increase the export competitive ability in 

international markets. This study adopted in achieving its objectives to estimate the partial adjustment model 

and the indicators of competitive ability especially the most important indicators the revealed  comparative 

advantage, and the actual performance of the index of foreign trade, and the rate of Market penetration and 

market share and the Export concentration ratio for Egyptian orange exports in international markets. 

This study revealed a set of results including the following: (1) Saudi Arabia is the main market for 

Egyptian orange, as its Imports represents  17.43%, followed by the Russian Federation by 16.96% during 

the period 2000- 2010, (2) There is a discrepancy in the average export price for Egyptian oranges among 

importing countries, the average export price fluctuate between a minimum of 239.8 dollars / ton for the 

German state and a maximum of 598.6  dollars/ ton for the other countries, (3) the amount of targeted exports 

of oranges is expected to increase from 414.2 thousand tons, with a value of 258.8 million dollars in 2012, to 

1.25 million tones, with a value of 779.6 million dollars in 2020, (4) Egypt has a revealed comparative 

advantage and a competitive advantage in the foreign trade of oranges during the period 2000 - 2010. In light 

of the market penetration rate, it became clear that Egypt has a competitive advantage for orange exports in 

Croatia, Ukraine, Oman, Belarus, Malta, and the Kingdom of Saudi Arabia respectively, (5) The 

geographical concentration Coefficient of both the quantity and value of exports of Egyptian oranges is 

estimated to be about 0.37, 0.41 respectively during the period 2000 - 2010, (6) A change of 10% in the rate 

of actual performance of the Orange foreign trade leads to a change in the same direction in the amount of the 

Egyptian exports for the same item amounting to 9.8%, (7) This study recommends the need to achieve the 

quantity and value of targeted exports for Egyptian oranges until 2020 by increasing the competitiveness 

ability of exported orange in international markets and benefit from the experience of Southeast Asia, which 

has achieved a highly competitive ability. 

 

Keywords: The target exports, Competitive ability, Egyptian Oranges, International Markets. 


