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ا:مريكى للنباتات الطبية والعطرية ق السورة على النفاذ إلى استھدف البحث التعرف على مؤشرات القد: الملخص
 وتوصل البحث إلى عدة نتائج ،نموذج المشاركة السوقيةو ،النصيب السوقى المصرى ،باستخدام نموذج الميزة السعرية

 الدول مجتمعة وھذه)  تركيا، المانيا، مصر، المكسيك، الصين،الھند(أن أھم الدول المصدرة للسوق ا:مريكى ھى أھمھا 
 بالنسبة للقدرة التنافسية ًا جيدًامركز  مصرتحتل ،جمالى واردات السوق ا:مريكىإمن % 78.2تمثل صادراتھا نحو 

أن مصر تأتى فى المركز حيث  ،السعرية بالنسبة لجميع الدول المصدرة للنباتات الطبية والعطرية فى السوق ا:مريكى
من إجمالى واردات السوق ا:مريكى % 9.6لتلك النباتات إلى أمريكا بنسبة بلغت حوالى الرابع لقائمة أھم الدول المصدرة 

-1994( اتسم النصيب السوقى لمصر بالتذبذب الشديد بين الزيادة والنقصان خ`ل الفترة ،من النباتات الطبية والعطرية
مريكى باستخدام نموذج المشاركة السوقية  أما بالنسبة للعوامل المؤثرة على النصيب السوقى المصرى بالسوق ا:،)2017

ًفقد جاء متغير النسبة السعرية بين مصر والصين متمشيا مع المنطق ا�قتصادى حيث يشير إلى الع`قة العكسية بين النسبة 
 ،ية كما تبين وجود ع`قة طردية بين متغير نسبة المشاركة السوقية المصرية التأخير،السعرية ونسبة المشاركة المصرية
 البحث ببعض التوصيات التى من شأنھا زيادة الصادرات المصرية من النباتات انتھىو ،ونسبة المشاركة السوقية المصرية

 .الطبية والعطرية بصفة عامة وللسوق ا:مريكى بصفة خاصة

 .ج المشاركة السوقيةالمركز التنافسى السعرى، نموذ ،مريكى السوق ا:،النباتات الطبية والعطرية :الكلمات ا\سترشادية

  والمشكلة البحثيةالمقدمـة

تعتبhhhر النباتhhhات الطبيhhhة والعطريhhhة مhhhن المحاصhhhيل غيhhhر 
ًالتقليدية التى توفر جزءا من حصيلة النقhد ا:جنبhى لخزينhة 

 2017 مليhhhhون دو�ر عhhhhام 114.41  بلغhhhhت نحhhhhوالدولhhhhة
)United Nations Statistics Division(،  وتتوقف

ة لتلhhك المحاصhhيل علhhى الع`قhhة النسhhبية ا:ھميhhة ا�قتصhhادي
بين العائد ا�قتصادى منھا، مقارنhة بالعائhد ا�قتصhادى مhن 
المحاصhhيل البديلhhة أو المنافسhhة لھhhا علhhى الوحhhدة ا:رضhhية 
سواء للعائد المحلى أو العائد من حصيلة النقhد ا�جنبhى فhى 

ر حيث يزداد الطلب عليھا نتيجه تغيhالصادرات الزراعية، 
ا�سhhhhتھ`ك فhhhhي العhhhhالم وزيhhhhادة الhhhhوعي الغhhhhذائي انمhhhhاط 

 ة وا:دوية والبعد ما أمكن عن المركبات الكيمائي،والصحي
، معھcccد التخطcccيط القcccومى( ةثhhhار جانبيhhhآومhhhا تحتويhhhه مhhhن 

 وقhhhhد بلغhhhhت قيمhhhhة صhhhhادرات النباتhhhhات الطبيhhhhة ،)2003
% 2.3تمثل حوالى )  مليون دو�ر69.31(والعطرية نحو 

رات الزراعية المصرية والتى تبلhغ من إجمالى قيمة الصاد
 )2017-2001( مليhhhhhار دو�ر كمتوسhhhhhط للفتhhhhhرة 2.965

)United Nations Statistics Division(. 

 مشكلة الدراسة 

صhhادرات  إنخفhhاض قيمhhة فhhى البحhhث مشhhكلة تhhتلخص     
 نحhhhو ت بلغhhhمصhhhر مhhhن النباتhhhات الطبيhhhة والعطريhhhة حيhhhث

مhhة التجhhارة مhhن قي% 3.6  نحhhومثhhلت مليhhون دو�ر 114.5
 نحhhو بلغhhتالعالميhhة مhhن النباتhhات الطبيhhة والعطريhhة والتhhى 

 .2017عام )  مليار دو�ر3.220(

 أھداف الدراسة

 دراسة محددات الطلب  إلىالبحث بصفة أساسيةھدف ي
مريكhى وذلhك على النباتات الطبية والعطرية فى السhوق ا:

  :من خ`ل تحقيق ا:ھداف الفرعية ا�تية

لھيكل الجغرافى للصادرات المصرية من االتعرف على  -1
 .النباتات الطبية والعطرية فى ا:سواق الخارجية

ا:مريكhى ق تقدير مؤشرات القدرة على النفاذ إلhى السhو -2
 مؤشhر النصhيب ،مؤشر الميزة السعرية من خ`ل تقدير

 .نموذج المشاركة السوقية والسوقى
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  والطريقة البحثيةمصادر البيانات

قتصhhhادى الوصhhhفى سhhhاليب التحليhhhل ا�تhhhم اسhhhتخدام أ 
: ، مثhhلسhhتخدام ا:سhhاليب الرياضhhية وا�حصhhائيةاوالكمhhى ب

 ونمhhhhوذج النصhhhhيب ،مؤشhhhhر المركhhhhز التنافسhhhhى السhhhhعرى
  وأعتمhد البحhث علhى . ونموذج المشاركة السhوقية،السوقى

البيانات الثانوية التى تصدرھا الجھات المختلفة مثhل قاعhدة 
عhhhhدة بيانhhhhات منظمhhhhة ا:غذيhhhhة  قا،بيانhhhhات ا:مhhhhم المتحhhhhدة

 قاعhدة بيانhات الجھhاز المركhزي للتعبئhة ،)فhاوال(والزراعة 
 .العامة وا�حصاء

 النتائج والمناقشة

الھيكل الجغرافى للصادرات المصرية من النباتات 
 ية والعطرية فى ا8سواق الخارجيةالطب

بدراسة الھيكل الجغرافى للصادرات المصرية من 
رية يتبين من النتائج الموضحة لعطالنباتات الطبية وا

 بولندا - روسيا -فرنسا  -أمريكا( أن دول كل من 1جدول ب
 - �تفيا - إيطاليا - المملكة المتحدة - ھولندا - أسبانيا -

ھى أھم الدول المستوردة لتلك النباتات )  أوكرانيا-تركيا 
من مصر حيث تبلغ الكمية والقيمة التى تصدرھا مصر 

 تمثل ، ألف دو�ر33128 ، طن16041نحو لھذه الدول 
 من إجمالى الكميات والقيم ا�جمالية% 49.8 ،%45.7نحو 

 ، طن35116التى تصدرھا مصر والتى تبلغ نحو 
 ألف دو�ر على الترتيب وذلك لمتوسط الفترة 66488

)2002-2017(. 

كما يتضح من الجدول أن متوسط كمية صادرات 
 وبمتوسط ،%16.7ل  طن تمث5858مصر :مريكا نحو 

من % 21.5 ألف دو�ر تمثل 14302قيمة بلغت نحو 
إجمالى الكمية والقيمة المصدرة من تلك النباتات تليھا كل 

 بولندا بأھمية نسبية للقيمة بلغت نحو ، روسيا،من فرنسا
 أما باقى الدول فقد ،على الترتيب% 3.8 ،5% ،4.5%

قيم من ورادتھا من كميات و% 50.2 ،% 54.3مثلت 
النباتات الطبية والعطرية من مصر لمتوسط فترة الدراسة 

)2002-2017.( 

 مؤشرات القدرة على النفاذ إلى السوق ا8مريكى

) الميزة السعرية(مؤشر المركز التنافسى السعرى 
Price Competitiveness  

                   (Isabelle, 1990) 
 :حيث أن

P.C :التنافسية السعرية 

PEji :  متوسط سعر التصدير المصرى للسلعةj فى السنه i 

Pcji :  متوسط سعر التصدير للدولة المنافسة لنفس السلعةj 
 iفى السنة  

فإذا كانت قيمة ھذا المؤشر أقل من الواحد الصحيح 
يعنى ھذا أن متوسط سعر التصدير المصرى يقل عن 

ة سعر التصدير للدولة المنافسة، ويعنى أنه توجد ميزمتوسط 
. لمصر فى تصدير السلعة بالمقارنة بالدول المنافسة سعرية

 . صحيحوالعكس

مؤشر المركز التنافسى السعرى لمصر فى السوق 
 ا8مريكى

 أن أھم الدول المنافسة لمصر فى 2يتضح من جدول 
تصدير النباتات الطبية والعطرية إلى السوق ا:مريكى 

 كأھم الدول ، تركيا، ألمانيا، المكسيك، الصين،الھند: ھى
 كما ،فى تصدير النباتات الطبية والعطرية لھذا السوق

 أن مصر تتمتع بميزه نسبية سعرية فى 2 من جدول يتبين
ا:مريكى بالنسبة :ھم  تصدير تلك النباتات بداخل السوق

حيث قدرت النسبة . الدول المنافسة لھا داخل ھذا السوق
 ،0.33 ،0.65(السعرية لكل منھم على الترتيب بنحو 

وذلك لمتوسط فترة الدراسة ) 0.57 ،0.45 ،0.72
وھذا يعنى أن مصر تحتل مركز جيد ). 2017 -2002(

بالنسبة للقدرة التنافسية السعرية بالنسبة لجميع الدول 
 ،المصدرة للنباتات الطبية والعطرية فى السوق ا:مريكى

ا:مر الذى يعطى لمصر ميزة نسبية سعرية أمام جميع 
ول كحافز لزيادة صادراتھا من النباتات الطبية ھذه الد

والعطرية :مريكا حيث أن سعر التصدير المصرى أقل 
 . من أسعار تصدير ھذه الدول وذلك خ`ل متوسط فترة الدراسة

 Market Shareى  ـــوقــــر النصيب الســــــمؤش
(Isabelle, 1990) 

ن كمية صادرات الدولة لسوق معين م= النصيب السوقي 
إجمالي كمية واردات ھذا السوق من تلك ÷ سلعة معينة 

 100× السلعة 

للنباتات الطبية والعطرية المصرية فى السوقى النصيب 
 السوق ا8مريكى

بدراسة النصيب السوقى للصادرات المصرية من 
يتبين من . النباتات الطبية والعطرية داخل السوق ا:مريكى

وق ا:مريكى ھى  أن أھم الدول المصدرة للس3جدول 
وھذه )  تركيا، المانيا، مصر، المكسيك، الصين،الھند(

من اجمالى % 78.2الدول مجتمعة تمثل صادراتھا نحو 
-1994(واردات السوق ا:مريكى خ`ل لمتوسط الفترة 

 وأن مصر تأتى فى المركز الرابع لقائمة أھم ،)2017
 الدول المصدرة لتلك النباتات إلى أمريكا بنسبة بلغت

من إجمالى واردات السوق ا:مريكى من % 9.6حوالى 
 حيث بلغت أدنى نسبة للنصيب السوقى لھا ،تلك النباتات

 وذلك �نخفاض الكميات التى ،%4.5 نحو 2007فى عام 
 وبلغت أعلى نسبة للنصيب ،صدرتھا مصر فى ھذا العام

 ويرجع ،%15.6 نحو 2015السوقى لمصر فى عام 
ب السوقى لمصر فى ھذا العام السبب فى ارتفاع النصي

ليس إلى زيادة الكميات المصدرة من مصر من النباتات
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 ،بالطن: الكمية  ()2017-2002( الھيكل الجغرافى لصادرات مصر من النباتات الطبية والعطرية خ�ل الفترة .1جدول 
 )با\لف دو\ر: القيمة 

الدول التى تصدر لھا  )2017-2002( متوسط الفترة
 )%( القيمة )%( الكمية مصر

 ول المنافسة لمصر فيھاالد

  تركيا– ألمانيا – المكسيك – الصين –الھند  21.5 14302 16.7 5858 أمريكا 1
  أسبانيا– ألمانيا – ايطاليا – الھند – الصين -المغرب  4.5 3000 8.2 2876 فرنسا 2
  الھند–الصين  – اسرائيل – نيجيريا –بولندا  5.0 3297 3.7 1308 روسيا 3
  السودان– بلغاريا – الھند –ألمانيا  3.8 2530 3.2 1133 بولندا 4
  بلغاريا– الھند – ألمانيا –المغرب  2.8 1880 2.9 1011 أسبانيا 5
  الصين– بلجيكا – ألمانيا – اسرائيل –كينيا  3.4 2247 2.7 956 ھولندا 6
  الصين– الھند – أسبانيا – إيطاليا –ألمانيا  2.2 1493 2.3 822 المملكة المتحدة 7
  الھند– أمريكا – ألمانيا – فرنسا –النمسا  1.9 1288 1.7 614 ايطاليا 8
  أوكرانيا– ألمانيا – بلغاريا –بولندا  1.7 1150 1.5 540 \تفيا 9
  نيجيريا– المغرب – الھند –البانيا  1.3 871 1.3 465 تركيا 10
  الھند– نيجيريا – الصين –بولندا  1.6 1070 1.3 458 أوكرانيا 11

 49.8 33128 45.7 16041 اجمالى ھذه الدول
 50.2 33360 54.3 19075 باقى الدول
 100 66488 100 35116 ا\جمالى
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السعر النسبى لصادرات مصر من النباتات الطبية والعطرية بالنسبة 8سعار أھم الدول المنافسة لھا داخل  .2جدول 
 )2017-2002(مريكى خ�ل الفترة السوق ا8

سعر  السنوات
تصدير 
 مصر

سعر 
تصدير 
 الھند

النسبة 
 السعرية
 مع الھند

سعر 
تصدير 
 الصين

النسبة 
السعرية 

 مع الصين

 سعر
تصدير 

 المكسيك

النسبة 
 السعرية

 المكسيكمع 

سعر 
تصدير 
 ألمانيا

النسبة 
 السعرية
 مع المانيا

سعر 
تصدير 
 تركيا

 النسبة
السعرية 
 مع تركيا

2002 1050 2918 0.36 3178 0.33 2918 0.36 2858 0.37 2829 0.37 
2003 1262 3216 0.39 3791 0.33 3216 0.39 3213 0.39 3137 0.40 
2004 1314 3753 0.35 4772 0.28 3752 0.35 3710 0.35 3598 0.37 
2005 1483 3755 0.39 4428 0.33 3752 0.40 3733 0.40 3676 0.40 
2006 1365 2364 0.58 6856 0.20 2623 0.52 6668 0.20 3221 0.42 
2007 1699 2703 0.63 7555 0.22 2718 0.63 5483 0.31 3635 0.47 
2008 2153 3818 0.56 4484 0.48 3601 0.60 4238 0.51 3795 0.57 
2009 2367 3595 0.66 7424 0.32 2863 0.83 6108 0.39 5496 0.43 
2010 2512 3576 0.70 8401 0.30 2415 1.04 5792 0.43 3593 0.70 
2011 2736 3722 0.74 9785 0.28 2870 0.95 6168 0.44 3742 0.73 
2012 4406 3776 1.17 11132 0.40 3262 1.35 6350 0.69 3919 1.12 
2013 2884 3875 0.74 12855 0.22 3626 0.80 7388 0.39 4992 0.58 
2014 2909 3917 0.74 13974 0.21 3519 0.83 8433 0.34 7797 0.37 
2015 2706 4221 0.64 13721 0.20 3896 0.69 8548 0.32 6269 0.43 
2016 3042 5138 0.59 7620 0.40 5134 0.59 5169 0.59 5132 0.59 
2017 5878 4881 1.20 7149 0.82 4667 1.26 5722 1.03 4895 1.20 

 0.57 4358 0.45 5599 0.72 3427 0.33 7945 0.65 3702 2485 المتوسط
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-1994(لفترة  واردات السوق ا8مريكى من النباتات الطبية والعطرية خ�ل ا 8ھم الدول فىالنصيب السوقى .3جدول 
 )ألف طن: الكمية  ()2017

 ا\جمالى تركيا المانيا مصر المكسيك الصين الھند 

النصيب  الكمية السنوات
 السوقى
(%) 

النصيب   الكمية
 السوقى
(%) 

النصيب  الكمية
 السوقى
(%) 

النصيب  الكمية
 السوقى
(%) 

النصيب  الكمية
 السوقى
(%) 

النصيب  الكمية
 السوقى
(%) 

 الىا�جم الكمية
(%) 

1994 12068 36.5 14008 42.4 1287 3.9 3697 11.2 1282 3.9 557 1.7 33051 99.5 

1995 16695 42.3 11990 30.4 2281 5.8 4213 10.7 1335 3.4 1088 2.8 39426 95.4 

1996 11031 28.0 11025 28.0 5802 14.8 4664 11.9 1326 3.4 1016 2.6 39331 88.6 

1997 19764 40.8 13065 27.0 5739 11.8 3607 7.4 1206 2.5 1290 2.7 48441 92.2 

1998 19533 40.3 11946 24.6 2410 5.0 3656 7.5 1678 3.5 854 1.8 48512 82.6 

1999 12834 33.5 9744 25.4 2319 6.1 4270 11.1 1364 3.6 1026 2.7 38303 82.4 

2000 9732 25.2 13101 34.0 1163 3.0 4343 11.3 2214 5.7 584 1.5 38582 80.7 

2001 14278 30.8 12572 27.1 2057 4.4 2852 6.2 2703 5.8 704 1.5 46332 75.9 

2002 9975 22.4 12417 27.9 2500 5.6 3437 7.7 2662 6.0 956 2.1 44474 71.8 

2003 9965 22.6 12292 27.8 3026 6.9 3266 7.4 3303 7.5 805 1.8 44166 73.9 

2004 7863 19.9 10727 27.1 3150 8.0 2999 7.6 3604 9.1 846 2.1 39538 73.8 

2005 8690 19.8 11533 26.3 5516 12.6 3088 7.0 2256 5.1 1369 3.1 43892 73.9 

2006 14983 29.7 7902 15.7 8392 16.7 3486 6.9 1120 2.2 2984 5.9 50371 77.2 

2007 19234 28.9 7882 11.8 8727 13.1 3015 4.5 2027 3.0 2775 4.2 66560 65.6 

2008 16076 23.9 13356 19.9 6903 10.3 7560 11.2 2620 3.9 4655 6.9 67282 76.1 

2009 15689 26.2 7171 12.0 9098 15.2 7481 12.5 1882 3.1 1677 2.8 59792 71.9 

2010 17089 28.5 7323 12.2 11002 18.4 7264 12.1 1787 3.0 1992 3.3 59892 77.6 

2011 17728 30.0 6939 11.7 10169 17.2 5057 8.5 2186 3.7 2148 3.6 59170 74.7 

2012 21722 32.1 7171 10.6 10927 16.2 4105 6.1 2509 3.7 2842 4.2 67584 72.9 

2013 18859 26.1 6490 9.0 10494 14.5 9842 13.6 2446 3.4 3681 5.1 72316 71.6 

2014 17661 26.8 6595 10.0 10180 15.5 10160 15.4 2027 3.1 2995 4.6 65788 75.4 

2015 17029 26.6 6704 10.5 9114 14.2 10001 15.6 2056 3.2 2974 4.6 64091 74.7 

2016 17044 24.1 12551 17.8 7494 10.6 10121 14.3 3852 5.5 3128 4.4 70649 76.7 

2017 18595 25.3 13407 18.2 8549 11.6 5481 7.4 3854 5.2 2506 3.4 73618 71.2 

 78.2 53382 3.4 1894 4.3 2221 9.6 5319 10.6 6179 20.4 10330 27.7 15172 المتوسط
 Commodity trade Statistics database-United nation Statistics Division.org.UN.comtrade.www   :المصدر

 

نخفضت ا) 2015(الطبية والعطرية :مريكا ففى ھذا العام 
 ألف طن 10.001بلغت  صادرات مصر :مريكا حيث

 ألف 10.160 حيث بلغت )2014(عام السابق له مقارنة بال
جمالية :مريكا نخفاض الواردات ا�انما يرجع إلى  وإ،طن

 ألف طن فى عام 65.788ذلك العام حيث بلغت نحو 
 إلى 2015 ثم انخفضت واردات امريكا فى عام ،2014

 ثم انخفض نصيب مصر ليصل إلى ، ألف طن64.091
 حيث اتسم النصيب السوقى ،2017فى عام % 7.4نحو 

لمصر بالتذبذب الشديد بين الزيادة والنقصان خ`ل فترة 

 وتسبق مصر فى المركز ا:ول دولة الھند حيث ،الدراسة
 وفى المركز الثانى ،%27.7بلغ النصيب السوقى لھا 

 وفى ،%20.4الصين حيث بلغ النصيب السوقى لھا 
المركز الثالث المكسيك حيث بلغ النصيب السوقى لھا 

 وقد يرجع أسباب زيادة الصادرات من ھذه ،10.6%
الدول إلى ان إنتاج ھذه الدول يفوق إنتاج مصر بكثير رغم 
توفر مقومات إنتاج وتصدير ھذه النباتات بمصر إ� ان 
إنخفاض ا�نتاج وتذبذبه يؤدى إلى إنخفاض الكميات 

وتلى مصر فى المركز الخامس دولة . درة وتذبذبھاالمص
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 لذا يجب ا�ھتمام ،%3.4 ،%4.3ألمانيا ثم تركيا بنحو 
بزيادة صادرات مصر من النباتات الطبية والعطرية إلى 
السوق ا:مريكى حتى يزداد النصيب السوقى لمصر فى 
ھذه الدولة خاصة أن الطلب على تلك النباتات يزداد من 

 .خل السوق ا:مريكىسنة :خرى دا

 Market Share Modelنموذج المشاركة السوقية 
(Elashry, 2001) 

 :ويأخذ شكل النموذج الصورة الرياضية التالية

Gi = b0 + b1 P1 + b2 Gt-1 + b3 T 
 :حيث أن 

Gi :  النصيب السوقى للدولةiويتم ، فى السوق الخارجى 
 :حسابھا من

Gi = Qi /Qj 
 :حيث أن

Qi: رات الدولة فى السوق الخارجى للدولةكمية صادi. 

Qj :  إجمالى واردات السوق الخارجى من السلعةj. 

P1 = P0 / Pi 

P0 :  سعر تصدير الدولة)i (فى السوق الخارجى. 

Pi : سعر تصدير الدولة المنافسة فى السوق الخارجى. 

 العوامل المؤثرة على النصيب السوقى المصرى بالسوق
 موذج المشاركة السوقيةا8مريكى باستخدام ن

توصلت الدراسة إلى أن الصورة الخطية ھى أنسب 
الصور التقديرية حيث تشير تقديرات معالم النموذج 

 أى ان 0.43 بلغ (R2)  أن معامل التحديد4جدول بالواردة 
النسبة السعرية بين مصر والصين والمشاركة السوقية 

حادثة فى من التغيرات ال% 43ًا معا نحو يفسرالتأخيرية 
نسبة المشاركة السوقية للنباتات الطبية والعطرية فى 

المحسوبة إلى ) Fc( كما تشير قيمة ،السوق ا:مريكى
م`ئمة الصورة الخطية فى شرح تلك الع`قة حيث أنھا 

 .0.01معنوية عند مستوى منوية 

وقد جاء متغير النسبة السعرية بين مصر والصين 
 حيث يشير إلى الع`قة ًمتمشيا مع المنطق ا�قتصادى

 أى ،العكسية بين النسبة السعرية ونسبة المشاركة المصرية
يؤدى إلى زيادة نسبة % 1أن إنخفاض تلك النسبة بواقع 

المشاركة السوقية المصرية للنباتات الطبية والعطرية فى 
 78(وھو ما يبلغ نحو %. 1.473السوق ا:مريكى بنسبة 

باتات الطبية والعطرية من متوسط كمية صادرات الن) طن
) 2017-1994(المصرية للسوق ا:مريكى خ`ل الفترة 

كما تمثل تلك الزيادة ).  ألف طن5.319(والذى يبلغ نحو 
من إجمالى واردات السوق ا:مريكى من % 0.15نحو 

النباتات الطبية والعطرية والتى يبلغ متوسطھا خ`ل الفترة 
 ). ألف طن53.382(نفسھا نحو 

ن وجود ع`قة طردية بين متغير نسبة كما تبي
 ونسبة المشاركة ،المشاركة السوقية المصرية التأخيرية

السوقية المصرية وھذا يتفق والمنطق ا�قتصادى أى أن 
النصيب السوقى فى السنة السابقة له تأثير موجب للدولة 

 حيث أن زيادة ،على النصيب السوقى فى السنة الحالية
% 1ة المصرية التأخيرية بواقع نسبة المشاركة السوقي

يؤدى إلى زيادة نسبة المشاركة السوقية المصرية للنباتات 
 ،%0.486الطبية والعطرية فى السوق ا:مريكى بنسبة 

من متوسط كمية صادرات )  طن26(وھو ما يبلغ نحو 
) 2017-1994(مصر للسوق ا:مريكى خ`ل الفترة 

ثل تلك الزيادة كما تم).  ألف طن5.319(والذى يبلغ نحو 
من إجمالى واردات السوق ا:مريكى من % 0.044نحو 

النباتات الطبية والعطرية والتى يبلغ متوسطھا خ`ل الفترة 
 ). ألف طن59.406(نفسھا نحو 

 

المؤشرات ا\قتصادية لتقديرات معالم نموذج المشاركة السوقية للنباتات الطبية والعطرية المصرية فى السوق  .4جدول 
 )2017-1994(مريكى خ�ل الفترة ا8

 نوع المعادلة السوق المتغيرات الشارحة
b0 p2i Gt-1 R2 Fc 

DF 

 الخطية أمريكا
6.185 

(2.47)* 
1.473- 

(-0.74) 
0.486 

(2.26)* 
0.43 3.06** 21 

  درجات الحرية  Df = 23-2=21، %1معنوى عند ** ، %5معنوى عند * 
 :حيث أن

 :Yiفى السنة ) نسبة كمية صادرات النباتات الطبية والعطرية المصرية من إجمالى واردات أمريكا من تلك النباتات( المصرية المشاركة السوقيةi. 
p2i : النسبة السعرية لمصر والصين فى السنةi. 

Gt-1 :  المشاركة السوقية التأخيرية للنباتات الطبية والعطرية بالسوق ا:مريكى فى السنةi. 
 .بالبحث 3 و2 ينجدولالمن بيانات  حسب :المصدر
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 التوصيات
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DETERMINATION OF DEMAND FOR MEDICAL AND AROMATIC 
PLANTS IN THE AMERICA MARKET 
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ABSTRACT: The research aimed to identify the indicators of access the US market for 
medical and aromatic plants, using the price competitiveness the Egyptian market share and 
the market share model. The research reached several important results as the most important 
exporters to the US market are (India, China, Mexico, Egypt, Germany, Turkey). These 
countries account for about 78.2% percent of the total imports in US market and Egypt is well 
positioned for price competitiveness for all countries exporting medical and aromatic plants in 
the US market. Egypt comes in fourth place to the list of the most important exporters to 
America by about 9.6% of the total US imports of medical and aromatic plants, the market 
share of Egypt's characterized by fluctuated between the increase and decrease during the 
period (1994-2017). As for factors affecting the Egyptian market share using the market 
model. Results showed that the price ratio variable between Egypt and China is consistent in 
line with the economic logic, were it indicates the inverse relationship between the price ratio 
and the market share of Egypt. There was also a positive relationship between the variable 
rate of market share and the percentage of Egyptian market participation. The research ended 
with some recommendation that would increase the rich exports of medical and aromatic 
plants in general and the US market in particular.   

Key words: Medical and aromatic plants, america market, the market share model, price 
competitiveness. 
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