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تعتبر تنمية الصادرات الزراعية من ا&ھداف الرئيسية للسياسات ا�قتصادية الزراعية المصرية، ويعد  :لملخصا
،  مصر حيث يأتي في مقدمة صادرات حاص3ت الخضرمحصول البصل من المحاصيل التصديرية الھامة والرئيسية في
 تذبذب حجم الصادرات السنوية منه مما يؤثر علي حجم إ� أنه يواجھه منافسة شديدة في أسواقه المختلفة مما يؤدي الي

ايرادات النقد ا&جنبي، ولما كانت القدرة التنافسية ھي أحد أھم العناصر المحددة لحجم الصادرات لذا استھدف البحث دراسة 
ادية وأثر تلك القدرة التنافسية ونمط التوزيع الجغرافي لصادرات البصل المصري كامل النضج في أھم التكت3ت ا�قتص

وإعتمد البحث على أساليب التحليل الكمية ت البصل المصري كامل النضج، اNتفاقيات المتعلقة بتلك التكت3ت علي صادرا
والوصفية لتقدير وشرح الظواھر المتعلقة بقياس القدرة التنافسية لصادرات البصل المصري في أھم التكت3ت ا�قتصادية 

ل ا�نحدار البسيط والمتعدد والمتغيرات الصورية با�ضافة الي مؤشرات القدرة التنافسية وكانت من خ3ل ا�ستناد الي دوا
أھم النتائج التي توصل لھا البحث ارتفاع كمية وقيمة وسعر تصدير طن البصل المصري كامل النضج لمنطقة التجارة 

من متوسطھا، كما تبين ارتفاع كمية % 6.54، %12.39، %6.39الحرة العربية الكبري بمعدل تغير سنوي بلغ نحو 
، %11.61، %6.96وقيمة وسعر تصدير طن البصل المصري كامل النضج لaتحاد ا&وروبي بمعدل تغير سنوي بلغ نحو 

ھناك أثر إيجابي �تفاقية منطقة التجارة الحرة العربية علي كل من كمية وقيمة وسعر  أنمن متوسطھا، كما تبين % 5.24
ًالمصري كامل النضج اليھا، بينما تبين أن �تفاقية اNتحاد ا�وروبي أثرا ايجابيا علي كل من قيمة وسعر تصدير البصل  ً

اتضح بدراسة السوق  كمية صادرات البصل المصري اليھا، وًتصدير البصل المصري إليھا في حين لم يكن لھا أثرا علي
 الكبري انخفاض مؤشري التنافسية السعرية وقوة التصدير السعودي كأحد أھم أسواق اتفاقية التجارة الحرة العربية

ًت مؤشرات التنافسية الكمية ومعدل إختراق السوق والنصيب السوقي ارتفاعا خ3ل  لمحصول البصل المصري بينما حقق
 كأحد أھم تبين بدراسة السوق الھولندية الكبري مقارنة بالفترات ا&خري، كما فترة إقامة منطقة التجارة الحرة العربي

أسواق اNتحاد ا&وروبي انخفاض مؤشري التنافسية السعرية والتنافسية الكمية لمحصول البصل المصري بينما حققت 
أوضحت ل الفترة ا�نتقالية ل3تفاقية، كما ًمؤشرات معدل إختراق السوق والنصيب السوقي وقوة التصدير ارتفاعا خ3

علي البصل المصري كامل النضج بالسوق السعودي ھي سعر تصدير البصل النتائج أن أھم العوامل المحددة للطلب 
المصري وعدد سكان السعودية وكمية واردات السعودية للبصل من العالم، كما تبين أن أھم العوامل المحددة بالسوق 

ه البحث من في ضؤ ما أسفر عن البصل الفرنسي وعدد سكان ھولندا، والھولندي للبصل المصري تمثلت في سعر تصدير
لتحقيق أكبر كفاءة تسويقية دراسة ا�سواق ا�ستيرادية للتكت3ت ا�قتصادية وذلك با�ستمرار في نتائج فإنه يمكن التوصية 

 .العمل علي اتباع سياسة سعرية تصديرية تكون كفيلة برفع مستوي تنافسية البصل المصري مع الدول ا�خريممكنة مع 

 .سية الصادرات، البصل، التكت3ت اNقتصاديةتناف: سترشاديةالكلمات ا8

 المقدمة والمشكلة البحثية

من ا&ھداف الرئيسmية نمية الصادرات الزراعية تعتبر ت
مصmmرية، ويمكmmن تحقيmmق لللسياسmات ا�قتصmmادية الزراعيmmة ا

  العمmل علmيأسواق تصديرية جديmدة مmع فتح من خ3ل ذلك
لحاليmة حيmث سmواق التصmديرية اا&والمحافظة علي تحسين 

ًتلعmmب دورا أساسmmيا فmmي  زيmmادة الmmدخل القmmومي، لmmذلك يعتبmmر ً
تنميmmة قطmmاع الصmmادرات الزراعيmmة مmmن أھmmم القضmmايا التmmي 

تواجmmmه واضmmmعي السياسmmmات الزراعيmmmة خاصmmmة فmmmي ظmmmل 
الظروف والتغيmرات الدوليmة المت3حقmة وظھmور العديmد مmن 
التكmmmت3ت ا�قتصmmmادية والتغيmmmر المسmmmتمر لشmmmروط التبmmmادل 

لتجmmmاري ممmmmا يmmmؤدي الmmmي مواجھmmmة الصmmmادرات الزراعيmmmة ا
المصرية للمنافسة الشديدة في اسواق التكmت3ت ا�قتصmادية 

 .كاNتحاد ا�وروبي ومنطقة التجارة الحرة العربية

ً رئيسmيا وھامmا فmي ًوعامة تلعب التجارة الخارجية دورا ً
المقتصد المصري، حيث انھmا مصmدر تmوفير النقmد ا&جنبmي 
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  لتمويmmل الmmواردات ال3زمmmة لسmmد احتياجmmات المجتمmmعال3mmزم
Nقتصادية من جھه أخري، من جھه وتمويل برامج التنمية ا

وتعتبmmmر مصmmmر مmmmن الmmmدول التmmmي لmmmديھا تنmmmوع فmmmي ھيكmmmل 
 البصل والبطmاطس والفاصmوليا ومنھاالصادرات الزراعية 

يعmد محصmول البصmل مmن المحاصmيل ووالبرتقال والعنmب، 
يmmث يmmأتي فmmي والرئيسmmية فmmي مصmmر حصmmديرية الھامmmة الت

حاص3mت الخضmر ويحتmل المركmز الثmاني مقدمة صmادرات 
 حيmثفي قائمة الصادرات الزراعية المصرية بعد البرتقال 

بلغmmت متوسmmط قيمmmة الصmmادرات السmmنوية منmmه خ3mmل الفتmmرة 
 مليmmmون دو�ر تمثmmmل نحmmmو 205.14نحmmmو ) 2010-2015(

ص3mmmmت مmmmن المتوسmmmط السmmmmنوي لصmmmادرات الحا% 7.03
 مليmون دو�ر خ3mل نفmس 2919.6الزراعية والبالغة نحmو 

الفترة ومن ثم تسmاعد فmي تmوفير النقmد ا�جنبmي ال3mزم لmدفع 
عملية التنمية ا�قتصادية، كما تساھم ايضا في ع3ج الخلل 

 تكتmmل وجmmدير بالmmذكر أنفmmي الميmmزان التجmmاري المصmmري، 
�وروبmmي منطقmmة التجmmارة الحmmرة العربيmmة وتكتmmل اNتحmmاد ا

مmmmmن متوسmmmmط % 16.07، % 63.6علmmmmي نحmmmmو يسmmmmتحوذا 
صmmادرات البصmmل المصmmري علmmي الترتيmmب خ3mmل الفتmmرة 

قاعmmدة بيانmmات الجھmmاز المركmmزى للتعبئmmة  ()2011-2015(
 .)العامة وا�حصاء

 مشكلة البحث

 ؤثر والتي تشھد العالم العديد من المتغيرات ا�قتصادية
رجيmmة خاصmmة مmmع بشmmكل مباشmmر علmmي قطmmاع التجmmارة الخا
ا&مmر الmذي يmنعكس ظھور العديد من التكت3ت ا�قتصmادية 

فmmmي شmmmدة المنافسmmmة التmmmي تواجھھmmmا الصmmmادرات الزراعيmmmة 
المصmmرية فmmي ا&سmmواق العالميmmة، ويعتبmmر محصmmول البصmmل 
من المحاصmيل التصmديرية الھامmة والmذي يmأتي فmي المركmز 
الثmmmاني فmmmي قائمmmmة الصmmmادرات الزراعيmmmة المصmmmرية بعmmmد 
البرتقmmال، وتحتmmل مصmmر المركmmز الثالmmث عالميmmا بعmmد ھولنmmدا 
والھند في تصدير البصل إ� أنه يواجھه منافسmة شmديدة فmي 
أسmmواقه المختلفmmة ممmmا يmmؤدي الmmي تذبmmذب حجmmم الصmmادرات 

 .السنوية منه مما يؤثر علي حجم ايرادات النقد ا&جنبي

 أھداف البحث

 ةلتنافسmي ا القmدرةدراسmةبصmفة رئيسmية  البحث استھدف
بmmأھم التكmmت3ت كامmmل النضmmج لصmmادرات البصmmل المصmmري 

وذلmك مmن خ3mل ) 2015-1990( خ3ل الفترة ا�قتصادية 
 ـ:التالية فرعيةتحقيق مجموعة من ا&ھداف ال

لصادرات الزراعية وصادرات دراسة الوضع الراھن ل -1
 مع العالم وأھم التكmت3ت  كامل النضجالبصل المصري

 .ا�قتصادية

 أثmmر تنفيmmذ اNتفاقيmmات التجاريmmة المصmmرية علmmي دراسmmة -2
 .صادرات البصل المصري كامل النضج

التوزيmmmmع الجغرافmmmmي لصmmmmادرت البصmmmmل  دراسmmmmة نمmmmmط -3
 .المصري

 بmmأھم أسmmواق القmmدرة التنافسmmية للبصmmل المصmmريتقmmدير   -4
 .التكت3ت ا�قتصادية

تقدير دوال الطلب الخmارجي فmي أھmم ا&سmواق العالميmة  -5
 .ي البصل المصرىعل

 الطريقة البحثيةومصادر البيانات 

اعتمmmد البحmmث علmmى أسmmاليب التحليmmل الكميmmة والوصmmفية 
لقيmmاس القmmدرة التنافسmmية لتقmmدير وشmmرح الظmmواھر المتعلقmmة 

لصادرات البصmل المصmري فmي أھmم التكmت3ت ا�قتصmادية 
مmmن خ3mmل ا�سmmتناد الmmي دوال ا�نحmmدار البسmmيط والمتعmmدد 

قmmmدير أثmmmر تنفيmmmذ اNتفاقيmmmات  فmmmي توالمتغيmmmرات الصmmmورية
 :ةذج التالياالتجارية وفقا للنم

لقياس أثر تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحqرة العربيqة 
 صqادرات البصqل المصqري علي كميqة وقيمqة وأسqعار

 كامل النضج
 :تم أستخدام النموذج التالي

 ه س3 د5ب+ه س2د4ب+3د3ب+2 د2ب+ھـس1ب+أ=ھـˆص

 :حيث أن 

 .درة للظاھرة موضع الدراسةالقيمة المق: ـھˆص

 .متغير الزمن : ھـ  س

 .26 ،،،،،،،،3 ، 2 ، 1    : ھـ

متغيmmmر صmmmوري يعبmmmر عmmmن الفتmmmرة ا�نتقاليmmmة حيmmmث     : 2د
-1998(يعطmmي القيمmmة واحmmد خ3mmل سmmنوات الفتmmرة 

والقيمmmmة صmmmفر إلmmmي بmmmاقي سmmmنوات فتmmmرة ) 2005
 .الدراسة

ارة الحmرة متغير صوري يعبر عن اقامة منطقmة التجm   : 3د
العربيmmة الكبmmري حيmmث يعطmmي القيمmmة واحmmد خ3mmل 

والقيمmmة صmmفر إلmmي ) 2015-2006(سmmنوات الفتmmرة 
 .باقي سنوات فترة الدراسة

ًوبنmmاءا علmmي معنويmmة قيمmmة ف للنمmmوذج المقmmدر واجmmراء 
 3، دهس 2، د 3، د 2اختبmmmارات �ختبmmmار معنويmmmة معmmmام3ت د

ة الحmmرة العربيmmة يُمكmن تحديmmد أثmر اتفاقيmmة منطقmmة التجmاره س
 .الكبري علي المتغيرات موضع الدراسة 

ث3mmث فتmmرات فmmالفترة إلmmى وقmmد تmmم تقسmmيم فتmmرة الدراسmmة 
وھmي فتmرة مmا قبmل تنفيmذ ا�تفاقيmة، ) 1997-1990 (ىا&ول

وھي فترة انتقاليmة تmم خ3لھmا ) 2005-1998(الفترة الثانية 
 التخفيmmف التmmدريجي للرسmmوم الجمركيmmة وذلmmك وفقmmا لقmmرار

 لوضmmmع 1996 يونيmmmو 23-21الجامعmmmة العربيmmmة بالقmmmاھرة 
قmmرار تنفيmmذي �تفاقيmmة تيسmmير وتنميmmة التبmmادل التجmmاري بmmين 

وھmي الفتmرة ) 2015-2006(الدول العربيmة، الفتmرة الثالثmة 
 .بعد اقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبري
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أثر تنفيذ اتفاقيqة ا}تحqاد اzوروبqي علqي كميqة لقياس 
  صادرات البصل المصري كامل النضج وأسعاروقيمة

 :ذج التاليتم استخدام النما

 ـھ س2 د3ب + + 2 د2ب + ھـ س1ب+ أ =  ھـˆص

 :حيث أن

 .القيمة المقدرة للظاھرة موضع الدراسة:  ـھˆص

 .متغير الزمن : ھـ  س

 .26 ،،،،،،،،3 ، 2 ، 1: ھـ   

يعطي متغير صوري يعبر عن الفترة ا�نتقالية حيث    : 2د
) 2015-2004(القيمmmة واحmmد خ3mmل سmmنوات الفتmmرة 

 .والقيمة صفر إلي باقي سنوات فترة الدراسة

ًوبنmmاءا علmmي معنويmmة قيمmmة ف للنمmmوذج المقmmدر واجmmراء 
يُمكن تحديد ه س 2، د 2اختبارات �ختبار معنوية معام3ت د
mmmي علmmmاد ا&وروبmmmتحNة اmmmر اتفاقيmmmع ىأثmmmرات موضmmmالمتغي 

 .الدراسة 

فتmرتين فmالفترة ا&ولmي إلmى تقسيم فتmرة الدراسmة وقد تم 
وھmmي فتmmرة مmmا قبmmل تنفيmmذ ا�تفاقيmmة، الفتmmرة ) 1990-2004(

وھmmmي فتmmmرة انتقاليmmmة مmmmدتھا اثنتmmmي ) 2015-2004(الثانيmmmة 
 حيmث 2004عشرة سنه من دخول ا�تفاقية حيز النفاذ عmام 

يتم خ3لھا التخفيف التmدريجي للرسmوم الجمركيmة للوصmول 
 .قة تجارة حرة بين مصر والدول ا�عضاءالي منط

والتmي تتضmمن  مؤشرات القدرة التنافسmية إلىبا�ضافة 
 :كل من

 )2002 ،العوضي( السعريةالتنافسية 

ويقmmدر مؤشmmر التنافسmmية السmmعرية �ي سmmلعة تصmmديرية 
 :علي مرحلتين ھما

 : في السوقللسلعة النسبي السعر تقدير
E

C
AJ P

P
 P = 

 :ؤشر التنافسية السعرية للسلعة في السوقتقدير م )1

AminAmax

AminAJ
AJ P - P

P - P
 P =  

 :حيث أن

)PAJ ( السعر النسبي للسلعةتمثل. 

)PC (mرجح بكميmم تمثل متوسط السعر المmادرات &ھmة الص
 .الدول المتنافسة

)PE( ةmتمثل سعر تصدير نفس السلعة في مصر أو أي دول 
 .أخري

)RAJ ( لعةللسالتنافسية السعرية تمثل. 

)PAmin ( و)PAmax ( بةmوي للنسmة القصmدنيا والقيمmالقيمة ال
  إلmىبين المتوسط المرجح �سعار أھم الدول المنافسة ككmل

مmن الmدول سعر تصدير نفس السلعة في مصmر أو أي دولmة 
 .في نفس السوق المنافسة ا&خري

تنحصر قيمة ھذا المؤشر بين الصفر والواحد الصmحيح 
 دل ذلك علي تحسmن الوضmع التنافسmي وكلما ارتفعت القيمة

 .السعري لمصر بالنسبة للدول المنافسة لھا

 )2002 ،العوضي( التنافس الكمي

ويقدر مؤشر التنافس الكمmي �ي سmلعة تصmديرية علmي 
 :مرحلتين ھما

 :وقللسلعة في الستقدير الوضع النسبي ل3نتاج  )1

W

E
BJ Q

Q
 Q =  

تmmmاج سmmmلعة تصmmmديرية تقmmدير مؤشmmmر التنmmmافس الكمmmmي Nن )2
مصرية في سوق ما Nنتاج الدول المنافسة لنفس السلعة 

 :التصديرية

minBmax

minBJ
BJ Q

Q
 R

B

B

Q

Q

−

−
=  

 :حيث أن

)QBJ ( الوضع النسبي ل3نتاج للسلعةتمثل. 

)QE ( ج مصر أو أي دولة أخري من السلعةانتاتمثل. 

)QW (تمثل مجموع انتاج الدول المتنافسة من السلعة. 

)RBJ (للسلعةالتنافسية الكمية  تمثل. 

)QBmin (و)QBmax ( عmالقيمة الدنيا والقيمة القصوي للوض
بالنسmmبة Nجمmmالي ) مصmmر(النسmmبي Nنتmmاج الدولmmة المنافسmmة 

 .للسلعةإنتاج الدول المتنافسة 

تنحصر قيمة ھذا المؤشر بين الصفر والواحد الصmحيح 
mع التنافسmن الوضmي وكلما ارتفعت القيمة دل ذلك علي تحس

الكمي لمصر لمحصول ما بالنسبة للدول المنافسة لھا داخل 
 .نفس السوق

 )2002 ،العوضي( معدل إختراق السوق

ھو يعبر عن النسبة بين صادرات الدولة موضع 
الدراسة من محصول ما وا�ستھ3ك الفعلي للدولة 

 :المستوردة من ھذه السلعة ويقدر وفقا للمعادلة التالية

LJLJLJ

IJ
PRJ XMQ

X
 R

−+
=  

 

 : حيث أن

)MPRJ (راقmدل إختmدرة لتعبر عن معmة المصmوق  الدولmلس
 .السعةمن 

)XIJ ( صادرات الدولة المصدرة تعبر عن)للسلعة) مصر. 

)QLJ( و)MLJ ( و)XLJ(اج ووارداتmادرات  تعبر عن إنتmوص 
 .لنفس المحصول) السوق المستورد(الدولة المستوردة 
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اع السوق وسmھولة وإرتفاع قيمة ھذا المؤشر يشير �تس
 .دخوله

 )2013 ،الجندي وآخرون( النصيب السوقي

وھو يعبر عن النسبة بmين قيمmة صmادرات محصmول مmا 
 اجمالي قيمة واردات السوق المستورد مmن إلىمن دولة ما 

 المحصول من مختلف دول العالم ويقدر وفقا للمعادلmة نفس
 :التالية

∑ =
=

LJ
N
J

IJ
SIL 1M

X
M  

 :حيث أن
)MSIL (السلعةعبر عن النصيب السوقي لدولة ما من ت. 

)XIJ ( درةmة المصmتعبر عن صادرات الدول)رmنفس ) مصmل
 .المحصول

∑ = )1M( LJ
N
Jتورد  إmوق المسmة واردات السmجمالي قيم

 . من نفس المحصول من مختلف دول العالم

ووفقا لھذا المؤشر فmإن ارتفmاع النصmيب السmوقي لدولmة 
دة مسmmاھمتھا فmmي السmmوق وبالتmmالي يعكmmس مmmا يشmmير إلmmي زيmmا

 .قدرتھا علي تحقيق قدرة تنافسية عالية

 )2013 ،الجندي وآخرون( قوة التصدير

 :ويقدر وفقا للمعادلة التالية

100
Q

X
E

IJ

IJ
FIJ ×=  

 :حيث أن

)EFIJ ( نmmا مmmة مmmدير لدولmmوة التصmmن قmmر عmmي تعبmmلعة فmmالس
 .السوق

)XIJ ( و)QIJ (اج الدولة المصدرة وإنت تعبر عن صادرات
 .للسلعة) مصر(

ووفقا لھذا المؤشر فإرتفاع قيمته يmدل علmي تزايmد نسmبة 
 .ھذا السوقإلى الصادرات الموجھه من إنتاج ھذا المحصول 

 علmmى اعتمmmد البحmmث  فقmmدمصmmادر البيانmmات بيتعلmmقوفيمmmا 
ن الصmmادرة عmmالبيانmmات الثانويmmة المنشmmورة وغيmmر المنشmmورة 

ئmmmmmة العامmmmmmة واNحصmmmmmاء، وزارة الجھmmmmmاز المركmmmmmزي للتعب
، قطmاع الشmئون ا�قتصmادية الزراعة واستص3ح ا&راضي

، http://albankaldawli.org  البنك الدوليقاعدة بيانات
  الجھاز المركmزي للتعبئmة العامmة واNحصmاءقاعدة بيانات 

http://campas.gov.eg دةmmmم المتحmmmات ا�مmmmدة بيانmmmقاع ،
http:// comtrade.un.org. 

 لة الطلبدا

 الع3قmmة الداليmmة لدالmmة الطلmmب فmmي الصmmورة تمثلmmتوقmmد 
 :التالية

 )ن، س...............، 2، س1س(د = ھـص

وتمثلت المتغيرات المستقله والمحددة للطلب علي كميmة 
صادرات السلعة موضع الدراسة بmالطن مmن مصmر للسmوق 

، عدد سكان السوق )جنيه/دو�ر( الصرف سعرفي كل من 
، كميmة )مليmون دو�ر(، اNنتاج المحلي للسوق )ألف نسمة(

 ألmmف(واردات السmmوق للسmmلعة موضmmع الدراسmmة مmmن العmmالم 
، سعر التصدير المصري للسلعة موضع الدراسة الmي )طن

، سعر تصدير السلعة موضmع الدراسmة )طن/دو�ر(السوق 
 ).طن/دو�ر(للدول المنافسة لمصر في السوق 

 والمناقشةالنتائج 

اھن للصqqqادرات المصqqqرية مqqqن محصqqqول الوضqqqع الqqqر
 للعالم وأھم التكت9ت ا}قتصاديةالبصل كامل النضج 

  العالمإلىتطور صادرات البصل المصري 

 تذبmmذب كميmmة الصmmادرات ى إل1mmتشmmير بيانmmات جmmدول 
) 2015-1990( الفتmmرة خ3mmلالمصmرية مmmن البصmmل للعmmالم 

 ألmmmف طmmmن، وأنھmmmا أخmmmذت 241.84 بنحmmmو  المتوسmmmطقmmmدرو
 عامmmا متزايmmدا معنmmوي احصmmائيا بمعmmدل تغيmmر سmmنوي اتجاھmmا

مmن متوسmطھا خ3mل فتmرة الدراسmة معادلmة % 6.9بلغ نحو 
بيانmmات نفmmس الجmmدول ، ويتضmmح مmmن )2جmmدول () 1(رقmmم 

قيمmmة الصmmادرات المصmmرية مmmن البصmmل متوسmmط السmmابق أن 
 مليmون دو�ر، 75.53 بنحmو تللعالم خ3ل نفس الفترة قدر

ًعامmا متزايmدا معنmوي احصmائيا بمعmدل ًوأنھا أخmذت اتجاھmا 
مmن متوسmطھا خ3mل فتmرة % 12.35تغير سmنوي بلmغ نحmو 
، كمmا تبmين أن متوسmط )2 جmدول() 2(الدراسة معادلة رقmم 

سعر تصدير طن البصل المصري للعالم خ3ل نفس الفتmرة 
ً دو�ر، وإنه إتخmذ اتجاھmا عامmا متزايmدا 253.59قدر بنحو  ً

مmن % 6.09غيmر سmنوي بلmغ نحmو معنوي احصائيا بمعدل ت
 ).2جدول () 3(متوسطه خ3ل فترة الدراسة معادلة رقم 

تطqqور صqqادرات البصqqل المصqqري الqqي منطقqqة التجqqارة 
 الحرة العربية

 تذبmmذب كميmmة الصmmادرات ى إل1mmجmmدول تشmmير بيانmmات 
 من البصل لمنطقmة التجmارة الحmرة العربيmة خ3mل المصرية

 171.33ھا حmmوالي  وبلmmغ متوسmmط) 2015-1990(الفتmmرة 
ألmmmف طmmmن، وأنھmmmا أخmmmذت اتجاھmmmا عامmmmا متزايmmmدا معنmmmوي 

مmmmmن % 6.39احصmmmmائيا بمعmmmmدل تغيmmmmر سmmmmنوي بلmmmmغ نحmmmmو 
، )2جmدول () 4(متوسطھا خ3ل فترة الدراسة معادلة رقmم 

 مليmmون دو�ر، وأنھmmا 46.92أمmmا متوسmmط قيمتھmmا بلmmغ نحmmو 
 معنmmوي احصmmائيا بمعmmدل تغيmmر متزايmmداأخmmذت اتجاھmmا عامmmا 

مmmmن متوسmmmطھا خ3mmmل فتmmmرة % 12.39وي بلmmmغ نحmmmو سmmmن
، أمmmا بالنسmmبة لسmmعر )2جmmدول () 5(الدراسmmة معادلmmة رقmmم 

تصدير طن البصل المصري لمنطقة التجارة الحرة العربية 
 67.73خ3mmل نفmmس الفتmmرة تmmراوح بmmين حmmد أدنmmي بلmmغ نحmmو 

 دو�ر عmام 693.3 وحد أقصى بلغ نحmو 2002دو�ر عام 
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2009mmmدر بنحmmmط  قmmmذ 223.11و  بمتوسmmmه إتخmmmدو�ر، وإن 
ًاتجاھmmا عامmmا متزايmmدا معنmmوي احصmmائيا بمعmmدل تغيmmر سmmنوي  ً

من متوسطه خ3mل فتmرة الدراسmة معادلmة % 5.24بلغ نحو 
 ).2 جدول() 6(رقم 

 وروبي ا8تحاد اzإلىرات البصل المصري تطور صاد

 أن متوسط كمية الصmادرات 1جدول يتضح من بيانات 
aل لmmmن البصmmmرية مmmmرة المصmmm3ل الفتmmmي خmmmاد ا&وروبmmmتح

 ألmmmف طmmmن، وأنھmmmا 27.76قmmmدرت بنحmmmو )  1990-2015(
أخmmذت اتجاھmmا عامmmا متزايmmدا معنmmوي احصmmائيا بمعmmدل تغيmmر 

من متوسطھا خ3mل فتmرة الدراسmة % 6.96سنوي بلغ نحو 
، وأن متوسmط قيمmة الصmادرات )2جmدول () 7(معادلة رقم 

فmس الفتmرة المصرية من البصل لaتحmاد ا&وروبmي خ3mل ن
 مليmmmون دو�ر، وأنھmmا أخmmmذت اتجاھmmmا 11.39قmmدرت بنحmmmو 

عاما متزايدا معنوي احصائيا بمعmدل تغيmر سmنوي بلmغ نحmو 
مmmن متوسmmطھا خ3mmل فتmmرة الدراسmmة معادلmmة رقmmم % 11.61

، كمmmا تبmmين أن متوسmmط سmmعر تصmmدير طmmن )2جmmدول () 8(
البصل المصري لaتحاد ا&وروبي خ3mل نفmس الفتmرة قmدر 

ً دو�ر، وإنmmmه إتخmmmذ اتجاھmmmا عامmmmا متزايmmmدا 366.54بنحmmmو  ً
مmن % 6.54معنوي احصائيا بمعدل تغيmر سmنوي بلmغ نحmو 

 ).2 جدول() 9(متوسطه خ3ل فترة الدراسة معادلة رقم 

أثqqر تنفيqqذ ا8تفاقيqqات التجاريqqة المصqqرية مqqع التكqqت9ت 
  صادرات البصل المصري كامل النضجىا8قتصادية عل

منطقqqة التجqqارة الحqqرة العربيqqة علqqي أثqqر تنفيqqذ اتفاقيqqة 
كمية وقيمqة وأسqعار صqادرات البصqل المصqري كامqل 

 النضج

أثر اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربيqة الكبqري علqي 
 ليھاإكمية صادرات البصل المصري كامل النضج 

 زيmmmادة المتوسmmmط السmmmنوي إلmmmى 3تشmmير بيانmmmات جmmmدول 
 ألف طن 77.75لكمية صادرات البصل المصري من نحو 

 ألmmف طmmن خ3mmل 174.05خ3mmل الفتmmرة ا&ولmmي إلmmي نحmmو 
 ألف طن خ3ل فتmرة 244.02الفترة الثانية لتصل إلي نحو 

اقامة منطقة التجارة الحmرة العربيmة الكبmري ممmا يشmير الmي 
ا&ثر اNيجابي �قامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبmري 

mالرغم مmري، وبmادة علي كمية صادرات البصل المصmن زي
الكميmmmmmة ككميmmmmmات مطلقmmmmmة إ� أن ا&ھميmmmmmة النسmmmmmبية لھmmmmmذة 

% 75.44 ىإلm% 76.06 الصادرات إنخفضت من حmوالي
mmmم إلmmmادرات % 67.33ى ثmmmة الصmmmالي كميmmmن اجمmmmط مmmmفق

 العالم خ3ل الفترة ا�ولي والفتmرة إلىالمصرية من البصل 
mة علmك لىالثانية والفترة الثالثmزي ذلmد يعmب وقmد  الترتيmتزاي

 العmmالم وفmmتح أسmmواق إلmmى صmmادرات البصmmل المصmmري كميmmة
 .جديدة

وبتقmدير أثmmر اقامmmة منطقmmة التجmmارة الحmmرة العربيmmة علmmي 
كميmmmة صmmmادرات البصmmmل المصmmmري خ3mmmل فتmmmرة الدراسmmmة 
بإستخدام نموذج ا�تجاه العام بإدخmال المتغيmرات الصmورية 

يتضmmح ثبmmوت ) 4جmmدول () 1(والموضmmحة بالمعادلmmة رقmmم 
 ويشmير 0.01ج المقmدر عنmد مسmتوي معنويmة معنوية النموذ

مmن التغيmرات % 72.1معامل التحديد المعدل علي أن نحmو 

الحادثmmة فmmي كميmmة صmmادرات البصmmل المصmmري تعmmزي الmmي 
  3دالمتغيرات المتضmمنة بmالنموذج، ونظmرا لثبmوت معنويmة  

فإن كمية صادرات البصل المصري أخذت اتجاھmا متزايmدا 
mmmة كمmmmرة الثالثmmm3ل الفتmmmم خmmmادلتين رقmmmين المعmmm3 ، 2(ا تب (

 ألmmف طmmن 6.367حيmmث تتزايmmد سmmنويا بنحmmو ، )4جmmدول (
مmن % 5.06خ3ل الفترتين ا&ولي والثانية بما يعmادل نحmو 

متوسط كمية صادرات البصل المصmري للفتmرتين والبالغmة 
ً ألmmmف طmmmن، فmmmي حmmmين تتزايmmmد سmmmنويا بمقmmmدار 125.9نحmmmو 

 بمmmا يعmmادل نحmmو  ألmmف طmmن خ3mmل الفتmmرة الثالثmmة24.624
مmmن متوسmmط كميmmة صmmادرات البصmmل المصmmري % 10.09

 ألmmف طmmن ممmmا 244.02خ3mmل الفتmmرة الثالثmmة والبالغmmة نحmmو 
يعكس ا&ثر ا�يجابي ل3تفاقية علي معدل زيادة الصادرات 

 .المصرية من البصل لدول منطقية التجارة الحرة العربية

بqري علqي أثر اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربيqة الك
 قيمة صادرات البصل المصري كامل النضج اليھا

 زيادة المتوسط السنوي لقيمmة إلى 3جدول تشير بيانات 
 مليmون دو�ر 11.19صادرات البصل المصmري مmن نحmو 

mmرة ا&ولm3ل الفتmىخmو ى إلmm3ل 13.34 نحmmون دو�ر خmملي 
 مليmون دو�ر خ3mل 102.37الفترة الثانية لتصل إلي نحmو 

ة منطقة التجارة الحرة العربيmة الكبmري ممmا يشmير فترة اقام
الmmي ا&ثmmر اNيجmmابي �قامmmة منطقmmة التجmmارة الحmmرة العربيmmة 
الكبري علي قيمة صادرات البصل المصري، وبالرغم من 

أن ا&ھميmmة النسmmبية لقيمmmة ذلmmك فتبmmين بيانmmات نفmmس الجmmدول 
صmmmادرات البصmmmل المصmmmري الmmmي منطقmmmة التجmmmارة الحmmmرة 

ثmmmم %56.67 ىإلmmm% 63.91قصmmmت مmmmن نحmmmو العربيmmmة تنا
من اجمالي قيمة الصادرات المصرية % 62.59 ىزادت إل

مmن البصmmل الmmي العmالم خ3mmل الفتmmرة ا�ولmي والفتmmرة الثانيmmة 
 . الترتيبىوالفترة الثالثة عل

وبتقmدير أثmmر اقامmmة منطقmmة التجmmارة الحmmرة العربيmmة علmmي 
قيمmmmة صmmmادرات البصmmmل المصmmmري خ3mmmل فتmmmرة الدراسmmmة 
بإستخدام نموذج ا�تجاه العام بإدخmال المتغيmرات الصmورية 

يتضmmح ثبmmوت ) 4جmmدول () 4(والموضmmحة بالمعادلmmة رقmmم 
 ويشmير 0.01معنوية النموذج المقmدر عنmد مسmتوي معنويmة 

مmن التغيmرات % 77.8معامل التحديد المعدل علي أن نحmو 
الحادثmmة فmmي قيمmmة صmmادرات البصmmل المصmmري تعmmزي الmmي 

 ، 3لمتضمنة بالنموذج، ونظرا لثبوت معنويmة دالمتغيرات ا
 فإن قيمة صادرات البصل المصري أخذت اتجاھmا ـھm س3د

 ، 5(متزايدا خ3mل الفتmرة الثالثmة كمmا تبmين المعmادلتين رقmم 
 ألmف 236.358، حيث تتناقص سmنويا بنحmو )4جدول () 6

دو�ر خ3mmmل الفتmmmرتين ا&ولmmmي والثانيmmmة بمmmmا يعmmmادل نحmmmو 
سmmmط قيمmmmة صmmmادرات البصmmmل المصmmmري مmmmن متو% 1.93

 مليmmmون دو�ر، فmmmي حmmmين 12.26للفتmmmرتين والبالغmmmة نحmmmو 
 مليmmون دو�ر خ3mmل الفتmmرة 13.732ًتتزايmmد سmmنويا بمقmmدار 
من قيمة صmادرات البصmل % 13.41الثالثة بما يعادل نحو 

 مليmون 102.37المصري خ3ل الفترة الثالثة والبالغة نحmو 
 .دو�ر
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 )2015-1990( وقيمة صادرات البصل المصري للعالم وأھم التكت9ت ا8قتصادية خ9ل الفترة تطور كمية. 1جدول 
 )طن/دو8ر: مليون دو8ر، سعر التصدير: ألف طن، القيمة: الكمية(

 الصادرات المصرية 
 من البصل للعالم

الصادرات المصرية من البصل 
 لمنطقة التجارة الحرة العربية

 ية من الصادرات المصر
 البصل ل9تحاد ا8وروبي

 السنوات
 

 سعر التصدير قيمة كمية سعر التصدير قيمة كمية سعر التصدير قيمة كمية
1990 65.99 16.96 257.00 38.67 9.23 238.69 10.23 3.07 299.65 

1991 66.10 14.02 212.04 51.78 9.73 187.91 2.66 0.96 362.82 

1992 61.17 13.77 225.18 51.69 10.53 203.71 9.47 3.21 338.88 

1993 148.18 25.17 169.88 132.99 19.69 148.06 11.42 4.08 357.56 

1994 137.83 23.27 168.85 95.49 13.14 137.61 11.71 3.1 264.73 

1995 118.48 18.47 155.85 80.19 10.49 130.81 30.15 5.93 196.68 

1996 111.17 13.67 122.95 90.82 8.38 92.27 12.06 2.32 192.37 

1997 108.84 14.74 135.43 80.33 8.31 103.45 15.9 3.34 210.06 

1998 153.72 19.87 129.28 70.66 5.28 74.72 36.52 6.35 173.88 

1999 108.87 10.27 94.32 90.04 7.29 80.96 14.24 2.07 145.37 

2000 152.72 13.55 88.70 135.45 10.16 75.01 11.79 2.15 182.36 

2001 170.82 15.24 89.20 145.43 11.10 76.33 20.24 3.04 150.2 

2002 296.48 24.87 83.88 239.76 16.24 67.73 28.61 4.24 148.2 

2003 327.42 36.37 111.09 208.82 15.08 72.22 40.15 6.82 169.86 

2004 332.50 36.07 108.49 249.16 19.59 78.62 37.17 8.01 215.5 

2005 303.21 32.08 105.79 253.10 21.98 86.84 22.21 5.27 237.28 

2006 207.04 24.85 120.01 161.12 14.73 91.42 33.03 7.61 230.4 

2007 205.64 38.05 185.03 95.56 10.89 113.96 56.46 15.96 282.68 

2008 254.72 101.24 397.44 176.79 67.38 381.13 28.61 15.24 532.68 

2009 238.71 173.24 725.75 197.23 136.74 693.30 15.34 14.91 971.97 

2010 514.60 238.47 463.41 347.24 155.58 448.05 35.16 17.17 488.34 

2011 505.88 228.25 451.20 282.53 132.09 467.53 29.61 16.53 558.26 

2012 326.00 172.57 529.36 262.65 119.06 453.30 21.8 11.71 537.16 

2013 355.71 210.54 591.89 215.86 98.33 455.53 51.55 69.7 1352.09 

2014 420.28 170.12 404.78 228.12 101.81 446.30 69.68 36.87 529.13 

2015 595.87 278.05 466.63 473.13 187.08 395.41 65.95 26.51 401.97 

 366.54 11.39 27.76 223.11 46.92 171.33 253.59 75.53 241.84 المتوسط

 :جمعت وحسبت من  :المصدر
  .http://campas.gov.eg  قاعدة بيانات الجھاز المركزي للتعبئة العامة واNحصاء         .1
 .http:// comtrade.un.org قاعدة بيانات ا�مم المتحدة                 .2
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المصرية للعالم وأھم التكت9ت وصادرات البصل 8ت ا8تجاه الزمني العام للصادرات الكلية والزراعية معاد .2جدول 
 )2015-1990(ا8قتصادية خ9ل الفترة 

رقم  المتغير التابع
 المعادلة

معدل التغير  المتوسط المعادلة
 السنوي

 ف 2ر

 1 كمية
 ھـ س16.698 + 16.423=  ھـˆص

)        0.531(     ) 8.331(** 
241.84 6.9 0.743 69.405 ** 

 2 قيمة
 ھـ س9.331 + 50.439 -= ھـˆص

)        -2.423(*)   6.922(** 
75.53 12.35 0.666 47.919 ** 

الصqqqqادرات المصqqqqرية 
مqqqن محصqqqول البصqqqل 

 الي العالم
سعر 

 التصدير
3 

 ھـ س15.449 + 45.030=  ھـˆص

)        0.770( )    4.080(** 
253.59 6.09 0.410 16.646 ** 

 4 كمية
 ھـ س10.956 + 23.415= ھـˆص

)       0.931(     )   6.733(** 171.33 6.39 0.654 45.337 ** 

 5 قيمة
 ھـ س5.811 + 31.537 -= ھـˆص

)        -2.188(  *)  6.228(** 
46.92 12.39 0.618 38.783** 

الصqqqqادرات المصqqqqرية 
مqqqن محصqqqول البصqqqل 
الqqqqي منطقqqqqة التجqqqqارة 

سعر  الحرة العربية
 التصدير

6 
 ھـ س19.210 + 107.212= ھـˆص

)      1.119(  )   3.095(** 366.54 5.24 0.285 9.582** 

 7 كمية
 ھـ س1.932 + 0.510= ھـˆص

)      0.101(  )   5.906(** 
27.76 6.96 0.592 34.879** 

 8 قيمة
  ھـ س1.323 + 6.592 -= ھـˆص

)        -1.505)     (4.664(**  11.39 11.61 0.475 21.751** 
الصqqqqادرات المصqqqqرية 
مqqqن محصqqqول البصqqqل 

  ا8تحاد ا8وروبيإلى
سعر 

 التصدير
9 

 ھـ س14.592 + 26.122=  ھـˆص

)         0.454(   )  3.915(** 
223.11 6.54 0.390 15.328** 

^ص:   حيث أن
  . 19،.......،3 ، 2 ، 1=            ھـ .متغير الزمن : ـھ       س.متغير التابع للتشير الي القيم التقديرية : ھـ

       . 0.01 مستوى معنوية  **    . 0.05مستوي معنوية   *    .المحسوبة ) ت(القيم اسفل معام3ت ا�نحدار تعبر عن قيم 
 .طن/دو�ر: ي لسعر التصدير   المتوسط السنو.مليون دو�ر: المتوسط السنوي للقيمة.     طنألف : المتوسط السنوي للكمية

 .1ول تائج تحليل البيانات الواردة بجدحسبت من ن: المصدر 
 

 )2015-1990(خ9ل الفترة   أھم التكت9ت ا8قتصاديةى اzھمية النسبية لكمية وقيمة صادرات البصل المصري إل.3 جدول
 )  طن/دو8ر: مليون دو8ر، سعر التصديربال: باzلف الطن، القيمة: الكمية                                 (

 انـــــــــــالبي صادرات البصل المصري

 سعر التصدير )% (للقيمة القيمة )% (للكمية الكمية

  منطقة التجارة الحرة العربيةإلى

 155.31 63.91 11.19 76.06 77.75 )1997-1990(متوسط الفترة 

 76.55 56.67 13.34 75.44 174.05 )2005-1998(متوسط الفترة 

 394.59 62.59 102.37 67.33 244.02 )2015-2006(متوسط الفترة 

 223.11 62.12 46.92 70.84 171.33 متوسط اجمالي فترة الدراسة

  ا8تحاد ا8وروبيإلى

 227.21 18.73 3.70 11.11 17.48 )2004-1990(متوسط الفترة 

 556.54 13.58 20.59 10.93 39.04 )2015-2005(متوسط الفترة 

 366.54 15.08 11.39 11.48 27.76 متوسط اجمالي فترة الدراسة

 .1جدول  جمعت وحسبت من :المصدر 
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أثر اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبري علي كمية وقيمة وسعر تصدير البصل المصري كامل النضج  .4 جدول
 )2015-1990(خ9ل الفترة 

رقم  المتغير التابع
 ادلةالمع

 ف 2-ر المعادلة

كمية صادرات 
البصل 

 المصري

 ) باzلف طن(

1 

 

 

 

2 

3 

  3 د334.480 – 2 د230.268 - ھـ س6.367 + 49.094= ھـˆص

)      1.151(  )  0.754)     (-1.994(        )  -2.433(* 

 هس ـ3 د18.257 + هس ـ2د22.051 + ـ       

)           1.846(                ) 1.760( 

 )فترة ما قبل تنفيذ ا�تفاقية         (ھـ س6.367 + 49.094=  هˆص

 )فترة بعد تنفيذ ا�تفاقية   (ھـ   س24.624 + 285.386 -= هˆص

0.721 13.930** 

قيمة صادرات 
البصل 

 المصري 

 )باzلف دو8ر(

4 

 

 

 

5 

6 

  3 د205120.387 – 2 د28426.264 - ھـ س236.358 – 12250.321= ھـˆص

  )        0.590(    )   -0.058)          (-0.506(          )   -3.066(** 

 هس ـ3 د13968.407 + هس ـ2 د2597.698 + ـ       

)              0.447(                ) 2.767(* 

 )فترة ما قبل تنفيذ ا�تفاقية         (ھـ س236.358  – 12250.321=  هˆص

 )فترة بعد تنفيذ ا�تفاقية   (ھـ  س13732.049 + 192870.066 -= هˆص

0.778 18.543** 

سعر تصدير 
البصل 

 المصري

 )طن/دو8ر(

7 

 

 

 

8 

9 

  3 د466.154 – 2 د175.727 - ھـ س19.691 – 243.922= ھـˆص

)       3.040(** )   -1.239)      (-0.809(        ) -1.802( 

 هس ـ3 د48.380 + هس ـ2 د20.360 + ـ       

)           0.906(              ) 2.478(* 

 )فترة ما قبل تنفيذ ا�تفاقية         (ھـ س19.691  –  243.922=  هˆص

 )فترة بعد تنفيذ ا�تفاقية         (ھـ  س28.689 + 222.232 -= هˆص

0.668 11.068** 

 :  حيث تشير 
 .26، ................، 3، 2، 1: ھــــ   .    الزمن  :ه   المتغير التابع في السنه ھــــ     س: هˆص          

 . في كل سنه من سنوات الفترة والقيمة صفر في السنوات ا�خري1المتغير الصوري للفترة الثانية ويأخذ القيمة   :  2          د
 .فترة والقيمة صفر في السنوات ا�خري في كل سنه من سنوات ال1المتغير الصوري للفترة الثالثة ويأخذ القيمة   :  3          د

  0.05مستوي معنوية       * 0.01مستوي معنوية          **  
 .ا�رقام بين القوسين أسفل التقديرات تشير الي قيمة ت المحسوبة        (    ) : 

  .1جمعت وحسبت من جدول : المصدر

 

qري علqة الكبqىأثر اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربي 
 ليھاإعر تصدير البصل المصري كامل النضج س

 انخفmاض المتوسmط السmنوي إلmى 3جmدول تشير بيانmات 
 155.31لسmmعر تصmmدير طmmن البصmmل المصmmري مmmن نحmmو 

 دو�ر خ3mmل 76.55دو�ر خ3mmل الفتmmرة ا&ولmmي إلmmي نحmmو 
 394.59الفتmmرة الثانيmmة ليعmmاود ا�رتفmmاع ليصmmل إلmmي نحmmو 

تجmmmارة الحmmmرة العربيmmmة دو�ر خ3mmmل فتmmmرة اقامmmmة منطقmmmة ال
الكبري مما يشير الي ا&ثر اNيجابي �قامة منطقmة التجmارة 

 .الحرة العربية الكبري علي سعر تصدير البصل المصري

وبتقmدير أثmmر اقامmmة منطقmmة التجmmارة الحmmرة العربيmmة علmmي 
سmmmعر تصmmmmدير البصmmmmل المصmmmري خ3mmmmل فتmmmmرة الدراسmmmmة 

غيmرات الصmورية بإستخدام نموذج ا�تجاه العام بإدخmال المت
يتضmmح ثبmmوت ) 4جmmدول () 7(والموضmmحة بالمعادلmmة رقmmم 

 ويشmير 0.01معنوية النموذج المقmدر عنmد مسmتوي معنويmة 
مmن التغيmرات % 66.8معامل التحديد المعدل علي أن نحmو 

البصmmل المصmmري تعmmزي الmmي سmmعر تصmmدير الحادثmmة فmmي 
 المتغيmmmرات المتضmmmمنة بmmmالنموذج، ونظmmmرا لثبmmmوت معنويmmmة 

 إتخmmmذالبصmmmل المصmmري طmmن  سmmmعر تصmmدير فmmإن ـھmm س3د
 خ3ل الفترة الثالثة كمmا تبmين المعmادلتين رقmم متزايدااتجاھا 

 19.691 سmmنويا بنحmmو يتنmmاقص، حيmmث )4جmmدول () 9 ، 8(
 بمmmmا يعmmmادل نحmmmو  والثانيmmmة ا&ولmmmيتيندو�ر خ3mmmل الفتmmmر

 البصmل المصmري متوسط سعر تصmدير طmنمن % 16.99
، فmmmي حmmmين دو�ر 115.93غ نحmmmو والبmmmالتين خ3mmmل الفتmmmر

دو�ر خ3ل الفترة الثالثة بما  28.689ًتزايد سنويا بمقدار ي
 البصmل وسmط سmعر تصmدير طmنتممن % 7.27يعادل نحو 

 . دو�ر394.59المصري خ3ل الفترة الثالثة والبالغ نحو 
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أثر تنفيqذ اتفاقيqة ا}تحqاد اzوروبqي علqي كميqة وقيمqة 
 ري كامل النضج صادرات البصل المصوأسعار

ات  علqqqي كميqqqة صqqqادرا}تحqqqاد اzوروبqqqيأثqqqر اتفاقيqqqة 
 ليهإالبصل المصري كامل النضج 

 زيmmmادة المتوسmmmط السmmmنوي إلmmmى 3جmmmدول تشmmير بيانmmmات 
 ألف طن 17.48لكمية صادرات البصل المصري من نحو 

 ألف طن خ3mل الفتmرة 39.04خ3ل الفترة ا&ولي إلي نحو 
�تفاقيmmmة اNتحmmmاد  اNيجmmmابي الثانيmmmة ممmmmا يشmmmير الmmmي ا&ثmmmر

 علي كمية صادرات البصل المصmري، وبmالرغم ا&وروبي
أن متوسmmط كميmmة مmmن ذلmmك فتبmmين بيانmmات نفmmس الجmmدول الmmي 

 تمثmmل اNتحmmاد ا&وروبmmيصmmادرات البصmmل المصmmري الmmي 
مmmن اجمmmالي كميmmة الصmmادرات  %10.93، %11.11نحmmو 

لي والفتmرة المصرية من البصل الي العالم خ3ل الفترة ا�و
الثانيmmة علmmي الترتيmmب ويتضmmح ممmmا سmmبق انخفmmاض ا�ھميmmة 

 مقارنmة بmالفترة ا�ولmي علmي الثانيmةالنسبية لھا خ3ل الفترة 
الرغم من ارتفاع المتوسط السنوي لكمية صادرات البصmل 

 وقmmد يعmmزي ذلmmك لتزايmmد كميmmة لaتحmmاد ا&وروبmmيالمصmmري 
 .صادرات البصل المصري الي العالم

 علmmmي كميmmmة اتفاقيmmmة اNتحmmmاد ا&وروبmmmي أثmmmر وبتقmmmدير
صادرات البصmل المصmري خ3mل فتmرة الدراسmة بإسmتخدام 
نمmmmmmوذج ا�تجmmmmmاه العmmmmmام بإدخmmmmmال المتغيmmmmmرات الصmmmmmورية 

يتضmmح ثبmmوت ) 5جmmدول () 1(والموضmmحة بالمعادلmmة رقmmم 
 ويشmير 0.01معنوية النموذج المقmدر عنmد مسmتوي معنويmة 

مmن التغيmرات % 52.1حmو معامل التحديد المعدل علي أن ن
الحادثmmة فmmي كميmmة صmmادرات البصmmل المصmmري تعmmزي الmmي 

ثبmوت معنويmة  عmدم المتغيرات المتضمنة بالنموذج، ونظmرا ل
تتزايmmد فmmإن كميmmة صmmادرات البصmmل المصmmري  ه س 2، د 2د

مmن % 6.91 ألف طmن بمmا يعmادل نحmو 1.919سنويا بنحو 
متوسmmmط كميmmmة صmmmادرات البصmmmل المصmmmري خ3mmmل فتmmmرة 

تبmين المعادلmة كمmا  ألmف طmن 27.76لدراسة والبالغة نحmو ا
  ).5جدول () 2(رقم 

صqqqادرات أثqqqر اتفاقيqqqة ا}تحqqqاد اzوروبqqqي علqqqي قيمqqqة 
 ليهإالبصل المصري كامل النضج 

 زيادة المتوسط السنوي لقيمmة إلى 3جدول تشير بيانات 
 مليmmmون دو�ر 3.7صmmادرات البصmmmل المصmmري مmmmن نحmmو 

 مليmون دو�ر خ3mmل 20.59خ3mل الفتmرة ا&ولmmي إلmي نحmmو 
الفترة الثانية مما يشير الmي ا&ثmر اNيجmابي �تفاقيmة اNتحmاد 
ا&وروبي علي قيمة صادرات البصmل المصmري، وبmالرغم 

أن متوسmmmط قيمmmmة مmmmن ذلmmmك فتبmmmين بيانmmmات نفmmmس الجmmmدول 
 تمثmmل صmmادرات البصmmل المصmmري الmmي اNتحmmاد ا�وروبmmي

مmmن متوسmmط قيمmmة الصmmادرات % 13.58، %18.73نحmmو 
ولي والفتmرة المصرية من البصل الي العالم خ3ل الفترة ا�

 .الترتيبى الثانية عل

 وبتقدير أثر اتفاقية اNتحاد ا&وروبي علي قيمة صادرات
 البصل المصري خ3ل فترة الدراسة بإستخدام نموذج ا�تجاه

صورية والموضحة بالمعادلة العام بإدخال المتغيرات ال

يتضح ثبوت معنوية النموذج المقدر ) 5جدول () 3(رقم 
 ويشير معامل التحديد المعدل 0.01عند مستوي معنوية 

من التغيرات الحادثة في قيمة % 56.8علي أن نحو 
صادرات البصل المصري تعزي الي المتغيرات المتضمنة 

إن قيمة  فه س2، د2بالنموذج، ونظرا لثبوت معنوية د
 خ3ل متزايداصادرات البصل المصري أخذت اتجاھا 

جدول رقم ) 5 ، 4(الفترة الثانية كما تبين المعادلتين رقم 
 ألف دو�ر خ3ل 229، حيث تتزايد سنويا بنحو )5(

من متوسط قيمة % 6.19الفترة ا&ولي بما يعادل نحو 
 مليون دو�ر، 3.7صادرات البصل المصري البالغة نحو 

 مليون دو�ر خ3ل الفترة 3.445ًتتزايد سنويا بمقدار كما 
من قيمة صادرات البصل % 16.73الثانية بما يعادل نحو 

 مليون 20.59المصري خ3ل الفترة الثانية والبالغة نحو 
دو�ر مما يشير الي ا&ثر اNيجابي ل3تفاقية علي قيمة 

 .الصادرات المصرية من البصل لدول اNتحاد ا&وروبي

ثر اتفاقية ا}تحاد اzوروبي علي سعر تصqدير البصqل أ
 ليهإالمصري كامل النضج 

 ارتفmmاع المتوسmmط السmmنوي إلmmى 3تشmmير بيانmmات جmmدول 
 227.21لسmmعر تصmmدير طmmن البصmmل المصmmري مmmن نحmmو 

mو ىدو�ر خ3ل الفترة ا&ولي إلm3ل 556.54 نحmدو�ر خ 
قيmة اNتحmاد الفترة الثانية مما يشير الmي ا&ثmر اNيجmابي �تفا

 . سعر تصدير البصل المصريىا&وروبي عل

وبتقدير أثر اتفاقية اNتحاد ا&وروبي علي سعر تصدير 
البصل المصري خ3ل فترة الدراسة بإستخدام نموذج 
ا�تجاه العام بإدخال المتغيرات الصورية والموضحة 

يتضح ثبوت معنوية النموذج ) 5جدول () 6(بالمعادلة رقم 
 ويشير معامل التحديد 0.01 مستوي معنوية المقدر عند

من التغيرات الحادثة في % 43.7المعدل علي أن نحو 
سعر تصدير البصل المصري تعزي الي المتغيرات 

 فإن سعر ه س2المتضمنة بالنموذج، ونظرا لثبوت معنوية د
تصدير طن البصل المصري إتخذ اتجاھا متزايدا خ3ل 

، )5جدول () 8 ، 7(دلتين رقم الفترة الثانية كما تبين المعا
 دو�ر خ3ل الفترة 13.921حيث يتناقص سنويا بنحو 

من متوسط سعر تصدير % 6.13ا&ولي بما يعادل نحو 
 دو�ر، في 227.21طن البصل المصري والبالغ نحو 

 دو�ر خ3ل الفترة 43.835ًحين يتزايد سنويا بمقدار 
 تصدير من متوسط سعر% 7.88الثانية بما يعادل نحو 

طن البصل المصري خ3ل الفترة الثانية والبالغ نحو 
 . دو�ر556.54

التوزيqqع الجغرافqqي لصqqادرات البصqqل المصqqري كامqqل 
  أھم التكت9ت ا8قتصاديةالنضج علي دول

التوزيqqع الجغرافqqي لصqqادرات البصqqل المصqqري كامqqل 
 النضج علي دول منطقة التجارة الحرة العربية

 أن السعودية إحتلت المرتبة ى إل6 تشير بيانات جدول
ا$ولي كأھم دول المنطقة في استيراد البصل المصري 

  ألف طن، 59.59وبلغت كمية وقيمة الصادرات إليھا نحو 
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-1990( علي كمية وقيمة وسعر تصدير البصل المصري كامل النضج خ9ل الفترة ا}تحاد اzوروبيأثر اتفاقية  .5 جدول
2015( 

م رق المتغير التابع
 المعادلة

 ف 2-ر المعادلة

كميqqqqqqة صqqqqqqادرات 
 البصل المصري

 ) باzلف طن(

1 
 
2 

 ـھس ـ2 د1.274+ ـ 2 د 32.149 - ھـس 1.919 + 4.134= ھـˆص
)      0.618(  )  2.607(*   )   -1.245(         )0.919( 
          ھـ س1.919+  4.134=  هˆ  ص

0.521 10.057** 

قيمqqqqqqة صqqqqqqادرات 
 البصل المصري 

 ) دو8رالمليونب(

3 
 

4 
5 

 ھـس 2 د 3.216 + 2 د 52.848  - ھـ س0.229 + 2.079= ھـˆص
      ) 0.398(  )  0.399  ()  -2.625(*     ) 2.976(* 

 )فترة ما قبل تنفيذ ا�تفاقية         (ھـ س0.229  + 2.079=  هˆص  
 )ة3تفاقيل ا�نتقاليةفترة ال(      ھـ  س3.445+  50.769 -= هˆص

0.568 11.941** 

سqqqqqqqqعر تصqqqqqqqqدير 
 البصل المصري

 )طن/دو8ر(

6 
 

7 
8 

 ھـس 2 د 57.756 + 2 د702.569 - ھـ س13.921 – 338.576= ھـˆص
)       3.109( ** )   -1.128)      (-1.623(        ) 2.486(** 

 )فترة ما قبل تنفيذ ا�تفاقية         (ھـ س 13.921  –  338.576=  هˆص
 )الفترة ا�نتقالية ل3تفاقية(         ھـ س 43.835 + 338.576=  هˆص

0.437 7.462** 

 :  حيث تشير 
 .26، ................، 3، 2، 1: ھــــ   .    الزمن  :   ـھالمتغير التابع في السنه ھــــ     س: هˆص          

 .في كل سنه من سنوات الفترة والقيمة صفر في السنوات ا�خري 1المتغير الصوري للفترة الثانية ويأخذ القيمة   :  2          د
  0.05مستوي معنوية       * 0.01مستوي معنوية          **  

 .ا�رقام بين القوسين أسفل التقديرات تشير الي قيمة ت المحسوبة        (    ) : 
 .1جدول جمعت وحسبت من :   المصدر

 

 

ن كمية وقيمة الصادرات المصرية من محصول البصل الي منطقة التجارة الحرة العربية لتوزيع الجغرافي لكل ما .6 جدول
)                                                                                               با8لف دو8ر: بالطن، القيمة: الكمية (    )2015-1990(خ9ل الفترة 

من  )%( الكمية البيان
واردات 
 السوق

 من )%( القيمة
واردات 
 السوق

 من )%( الكمية
واردات 
 السوق

 من )%( القيمة
واردات 
 السوق

 من )%( الكمية
واردات 
 السوق

 من )%( القيمة
واردات 
 السوق

 )2015-2006(الفترة من  )2005-1998(الفترة من  )1997-1990(الفترة من 

 0.01 12.321 0.01 26.498 0.210  48.111  0.15 260.281 0.15 18.967 0.06 47.250 الجزائر 
 1.86 2238.857 2.01 4909.721 0.096  21.896  0.12 208.126 0.07 9.447 0.09 71.046 العراق
 4.05 4882.725 3.31 11252.107 31.5  349.380  2.36 4104.289 0.77 99.463 0.90 725.605 اzردن

 60.07 72384.804 58.21 168882.102 557.2  13111.379  56.31 98001.791 74.30 9652.674 73.59 59593.750 السعودية 
 4.50 5420.179 5.03 14735.793 3.026  693.022  3.84 6680.426 0.21 27.283 0.08 68.826 سوريا
 2.55 3078.397 3.39 8276.994 7.99  1831.379  9.74 16944.392 10.82 1405.360 9.90 8016.568 لبنان

 0.03 39.382 0.08 241.366 0.02  4.396  0.03 36.688 0.003 0.843 0.01 7.500 المغرب

 0.06 78.068 0.15 396.690 0.66  150.583  0.71 1224.647 0.001 0.580 0.01 4.828 تونس

 15.01 18092.068 15.98 87803.334 22.04  5047.292  9.12 15863.701 0.36 46.972 0.13 108.828 اليمن
 0.40 480.752 0.39 972.187 0.49  113.229  0.88 1540.131 0.72 93.499 0.82 661.226 البحرين
 0.56 669.361 0.56 1368.210 0.42  96.062  0.67 1171.258 0.22 29.184 0.16 132.466 عمان
 5.50 6625.897 5.67 16281.099 5.20  1189.867  9.53 16581.954 6.05 785.549 7.36 5964.125 الكويت
 1.16 1402.113 1.02 2495.753 0.27  61.736  0.47 811.418 0.89 114.995 1.11 901.052 قطر

 1.53 1845.391 1.59 3897.007 0.72 164.390 1.14 1989.420 3.33 432.265 3.96 3206.281 ا8مارات
 2.68 3232.472 2.64 6444.888 0.08 19.099 0.09 156.199 2.10 272.458 1.80 1454.560 ليبيا

 0.002 1.890 0.001 3.940 0.001 0.169 0.002 1.875 0.03 3.547 0.03 21.635 جيبوتي
 0.02 18.647 0.01 37.556 --- --- --- --- --- --- --- --- السودان
 0.001 0.349 0.001 3.500 0.002 0.434 0.003 4.375 --- --- --- --- فلسطين

 .http:// comtrade.un.org    جمعت وحسبت من قاعدة بيانات ا�مم المتحدة: مصدرال
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 مليون دو,ر علي الترتيب، بينما احتلت لبنان 9.65
المرتبة الثانية وبلغت كمية وقيمة الصادرات إليھا نحو 

 مليون دو,ر علي الترتيب، تلتھا 1.41 ألف طن، 8.02
غت كمية وقيمة الصادرات الكويت بالمرتبة الثالثة وقد بل

 ألف دو,ر علي 785.54 ألف طن، 5.96إليھا نحو 
الترتيب، في حين جاءت كل من ا,مارات وليبيا في 
المرتبة الرابعة والخامسة علي الترتيب خ1ل الفترة 

، كما يتبين من نفس الجدول أنه خ1ل )1990-1997(
 احتلت السعودية المرتبة ا,ولي) 2005-1998(الفترة 

كأھم دول المنطقة في استيراد البصل المصري وبلغت 
 13.11 ألف طن، 98كمية وقيمة الصادرات إليھا نحو 

مليون دو,ر علي الترتيب، بينما احتلت لبنان المرتبة 
 16.94الثانية وبلغت كمية وقيمة الصادرات إليھا نحو 

 مليون دو,ر علي الترتيب، تلتھا الكويت 1.83ألف طن، 
الثالثة وقد بلغت كمية وقيمة الصادرات إليھا نحو بالمرتبة 
 مليون دو,ر علي الترتيب، 1.189 ألف طن، 16.58

بينما احتلت كل من اليمن وسوريا المرتبة الرابعة 
والخامسة علي الترتيب، كما يتضح من نفس الجدول أنه 

احتلت السعودية المرتبة ) 2015-2006(خ1ل الفترة 
 168.88مة الصادرات إليھا نحو ا,ولي وبلغت كمية وقي

 مليون دو,ر علي الترتيب، بينما 72.38ألف طن، 
احتلت اليمن المرتبة الثانية وبلغت كمية وقيمة الصادرات 

 مليون دو,ر علي 18.09 ألف طن، 87.8إليھا نحو 
الترتيب، تلتھا الكويت بالمرتبة الثالثة وقد بلغت كمية 

 6.62 ألف طن، 16.28وقيمة الصادرات إليھا نحو 
مليون دو,ر علي الترتيب، بينما احتلت كل من سوريا 

 .الترتيبى ولبنان المرتبة الرابعة والخامسة عل

ي كامqqل التوزيqqع الجغرافqqي لصqqادرات البصqqل المصqqر
zوروربيالنضج علي دول ا8تحاد ا 

 أن اليونmmان إحتلmmت المرتبmmة ى إل7mmتشmmير بيانmmات جmmدول 
&وروبmmي فmmي اسmmتيراد البصmmل ا&ولmmي كmmأھم دول اNتحmmاد ا

 6.09المصري وبلغmت كميmة وقيمmة الصmادرات إليھmا نحmو 
 ألف دو�ر علي الترتيب، بينمmا احتلmت 980.05ألف طن، 

ايطاليا المرتبة الثانية وبلغmت كميmة وقيمmة الصmادرات إليھmا 
 ألmف دو�ر علmي الترتيmب، 584.17 ألف طmن، 2.69نحو 

المرتبة الثالثة والرابعmة علmي تلتھا المملكة المتحدة وفرنسا ب
، كما يتبmين مmن نفmس )2004-1990(الترتيب خ3ل الفترة 

احتلmmت ھولنmmدا ) 2015-2005(الجmmدول أنmmه خ3mmل الفتmmرة 
المرتبmmة ا�ولmmي وبلغmmت كميmmة وقيمmmة الصmmادرات إليھmmا نحmmو 

 مليmmmون دو�ر علmmmي الترتيmmmب، 11.81 ألmmmف طmmmن، 17.78
بmmة الثانيmmة وبلغmmت كميmmة بينمmmا احتلmmت المملكmmة المتحmmدة المرت

 مليون 2.77 ألف طن، 10.44وقيمة الصادرات إليھا نحو 
دو�ر علي الترتيب، تلتھا كل مmن ايطاليmا وألمانيmا وبلجيكmا 

 . الترتيبىبالمرتبة الثالثة والرابعة والخامسة عل

ي اھqم القدرة التنافسية للبصل المصري كامل النضج ف
 اسواق التكت9ت ا8قتصادية

 التنافسية للبصل المصري في السوق السعودي القدرة
 كأھم أسواق منطقة التجارة الحرة العربية

تبmmين بدراسmmة السmmوق السmmعودي الmmي أن كmmل مmmن الھنmmد 
واليمن والكويت والبحرين وعمان وھولندا وقطmر والصmين 
واسبانيا ھي الدول المصدرة للبصmل الmي السmوق السmعودي 

 .افس مصر بذلك السوقوبالتالي تعتبر ھي الدول التي تن

 التنافسية السعرية

 تقديرات مؤشmر التنmافس السmعري الmي 8يوضح جدول 
ارتفاع مؤشر التنافس السmعري للبصmل المصmري مmن نحmو 

 1.00الي نحmو ) 1997-1990( خ3ل الفترة ا�ولي 0.75
، بينمmmmmا انخفmmmmض ) 2005-1998(خ3mmmmل الفتmmmmرة الثانيmmmmة 

-2006(الثالثmmmة  خ3mmmل الفتmmmرة 0.34المؤشmmmر إلmmmي نحmmmو 
وھmmmmذا الوضmmmmmع يتطلmmmmmب اتبmmmmاع سياسmmmmmة سmmmmmعرية ) 2015

وتصmmmديرية تكmmmون كفيلmmmة برفmmmع مسmmmتوي التنافسmmmية للبصmmmل 
 .المصري مع الدول ا�خري

 التنافس الكمي

 تقديرات مؤشر التنmافس الكمmي والmذي 8يوضح جدول 
يشير الي ضعف قيمة ھmذا المؤشmر بدرجmة كبيmرة وبmالرغم 

التنافس الكمي للبصل المصري من ذلك فقد انخفض مؤشر 
الmmي ) 1997-1990( خ3mmل الفتmmرة ا�ولmmي 0.04مmmن نحmmو 

، بينمmmmا ) 2005-1998( خ3mmmل الفتmmmرة الثانيmmmة 0.02نحmmmو 
 خ3ل الفترة الثالثmة 0.045عاود المؤشر ا�رتفاع إلي نحو 

، وقد يرجع ذلك إلmي تحسmن انتmاج البصmل )2006-2015(
 بmmالفترات ا�خmmري مmmن المصmmري فmmي الفتmmرة الثالثmmة مقارنmmة

جھmmه، وبنظيmmره بالmmدول المنافسmmة فmmي السmmوق السmmعودي مmmن 
 .ىجھه أخر

 معدل اختراق السوق

 ارتفmmاع مؤشmmر معmmدل اختmmراق السmmوق 8يوضmmح جmmدول 
للبصل المصري الي السوق السعودي خ3ل الفتmرة ا&ولmي 

 0.49 ، 0.34 ليبلmmغ نحmmو 0.22مmmن نحmmو ) 1990-1997(
والفتmmmmmرة الثالثmmmmmة ) 2005-1998(خ3mmmmmل الفتmmmmmرة الثانيmmmmmة 

 . الترتيبىعل) 2006-2014(

 النصيب السوقي

بدراسة وتقدير النصmيب السmوقي للبصmل المصmري فmي 
ارتفmmmmاع مؤشmmmmر ) 8(السmmmmوق السmmmmعودي فيوضmmmmح جmmmmدول 

-1990(النصmmmيب السmmmوقي لمصmmmر خ3mmmل الفتmmmرة ا&ولmmmي 
 خ3mmmل 0.69 ، 0.44 ليبلmmmغ نحmmmو 0.26مmmmن نحmmmو ) 1997

-2006(والفتmmmmرة الثالثmmmmة ) 2005-1998(الفتmmmmرة الثانيmmmmة 
 . الترتيبىعل) 2015
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دول ا8تحاد ا8وروربي إلى لصادرات المصرية من محصول البصل التوزيع الجغرافي لكل من كمية وقيمة ا .7 جدول
                                                                                    )           با8لف دو8ر: بالطن، القيمة: الكمية                             (  )2015-1990(خ9ل الفترة 

 من )%( الكمية البيان
واردات 
 السوق

 من )%( القيمة
واردات 
 السوق

 من )%( الكمية
واردات 
 السوق

 من )%( القيمة
واردات 
 السوق

 )2015-2005(الفترة من  )2004-1990(الفترة من 

 --- --- --- --- 0.28 11.409 0.44 77.521 بلغاريا

 3.66 1158.52 6.68 3282.87 24.10 980.053 34.78 6096.082 اليونان

 0.49 153.429 0.25 123.233 0.29 11.594 0.33 57.933 بولندا

 0.20 62.159 0.44 214.560 4.67 189.901 8.82 1545.185 رومانيا

 0.21 65.594 0.30 145.807 0.40 16.339 0.60 104.807 قبرص

 0.07 20.677 0.07 32.360 0.26 10.751 0.03 5.915 فنلندا

 0.02 6.174 0.03 16.091 0.001 185 0.02 3.337 ليتوانيا

 0.02 5.986 0.03 17.032 0.03 1.350 0.05 9.000 8تفيا

 0.04 11.331 0.06 27.660 --- --- --- --- استونيا

 0.14 45.322 0.18 90.883 0.06 2.500 0.04 7.658 الدنمارك

 0.66 208.656 0.89 437.863 2.12 86.370 1.27 222.515 اسبانيا

 0.06 19.297 0.04 20.887 0.35 14.389 0.39 67.709 التشيك

 0.89 282.726 1.31 641.945 0.82 33.343 1.22 213.439 سلوفينيا

 0.001 0.500 0.002 0.577 0.08 3.099 0.04 6.567 البرتغال

 0.22 69.920 0.29 144.523 0.41 16.623 0.31 54.079 السويد

 0.23 74.014 0.21 101.269 1.31 53.194 0.75 130.942 النمسا

المملكة 
 المتحدة

2167.976 12.37 1122.556 27.61 12280.756 24.99 12880.493 40.74 

 0.29 91.792 0.30 146.354 0.05 2.094 0.02 2.673 ايرلندا

 8.76 2770.818 21.25 10444.510 14.37 584.168 15.39 2698.227 ايطاليا

 4.43 1400.047 4.76 2.340.510 0.42 17.253 0.38 66.395 بلجيكا

 2.33 735.496 1.89 930.533 10.09 410.126 10.85 1901.553 فرنسا

 2.68 847.846 6.24 3068.475 7.24 294.561 8.26 1447.199 المانيا

 0.04 12.091 0.07 32.478 0.22 8.969 0.28 48.913 مالطا

 37.36 11812.739 36.18 17781.870 4.79 194.572 3.36 588.734 ھولندا

 0.03 9.024 0.03 12.977 0.01 483 0.02 3.200 سلوفاكيا

 0.02 7.900 0.01 7.159 --- --- --- --- لوكسمبورج

 .http:// comtrade.un.orgات ا�مم المتحدة جمعت وحسبت من قاعدة بيان: المصدر
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-1990(خ9ل الفترة بأھم اسواق التكت9ت ا8قتصادية   كامل النضجمؤشرات تنافسية صادرات البصل المصري .8 جدول
2015( 

 ا}تحاد اzوروبي منطقة التجارة الحرة العربية

 السنوات السوق الھولندي السوق السعودي

التنافسية 
 سعريةال

التنافس 
الكمي 
 ل�نتاج

معدل 
اختراق 
 السوق

النصيب 
 السوقي

قوة 
 التصدير

 السنوات

التنافسية 
 السعرية

التنافس 
الكمي 
 ل�نتاج

معدل 
اختراق 
 السوق

النصيب 
 السوقي

قوة 
 التصدير

1990 0.211 0.062 0.148 0.20 4.60 1990 0.58 0.046 0.0002 0.002 0.02 

1991 0.930 0.059 0.091 0.12 2.52 1991 0.47 0.045 0.0002 0.002 0.02 

1992 0.564 0.061 0.132 0.17 4.31 1992 0.79 0.044 0.0047 0.0001 0.01 

1993 0.828 0.057 0.451 0.48 13.97 1993 0.69 0.042 0.0010 0.00001 0.00 

1994 0.747 0.029 0.422 0.44 16.96 1994 0.46 0.018 0.0010 0.001 0.01 

1995 0.755 0.021 0.246 0.26 12.97 1995 0.94 0.013 0.0041 0.008 0.21 

1996 1.000 0.018 0.148 0.28 14.38 1996 0.54 0.012 0.0002 0.00008 0.01 

1997 1.000 0.015 0.147 0.12 13.87 1997 0.09 0.009 0.0014 0.004 0.05 

متوسط الفترة 
1990-1997 

0.754 0.040 0.223 0.26 10.45 1998 0.18 0.017 0.0013 0.003 0.03 

1998 1.000 0.024 0.191 0.35 9.59 1999 0.21 0.020 0.0004 0.002 0.01 

1999 1.000 0.032 0.151 0.26 5.12 2000 0.36 0.012 0.0013 0.004 0.03 

2000 1.000 0.019 0.376 0.54 11.78 2001 0.28 0.009 0.0026 0.008 0.08 

2001 1.000 0.014 0.319 0.44 11.50 2002 1.00 0.009 0.0133 0.010 0.21 

2002 1.000 0.015 0.301 0.36 11.17 2003 0.69 0.007 0.1978 0.021 0.29 

2003 1.000 0.011 0.372 0.46 13.22 2004 0.95 0.010 0.1758 0.025 0.31 

2004 1.000 0.017 0.460 0.53 14.66 
متوسط الفترة 

1990-2004 
0.55 0.021 0.027 0.01 0.09 

2005 1.000 0.027 0.623 0.60 15.42 2005 0.71 0.014 0.0150 0.078 0.47 

متوسط الفترة 
1998-2005 

1.000 0.020 0.349 0.44 11.56 2006 0.53 0.010 0.0458 0.146 1.12 

2006 1.000 0.023 0.474 0.48 12.53 2007 0.52 0.014 0.1116 0.112 0.87 

2007 1.000 0.031 0.450 0.39 7.20 2008 0.54 0.020 0.3085 0.113 0.62 

2008 0.215 0.046 0.453 0.72 5.68 2009 0.58 0.022 0.0412 0.092 0.55 

2009 0.162 0.050 0.582 0.83 8.95 2010 0.34 0.022 0.8828 0.120 0.63 

2010 0.148 0.047 0.698 0.80 9.76 2011 0.33 0.024 0.2741 0.127 0.97 

2011 0.177 0.053 0.540 0.73 8.09 2012 0.27 0.019 0.0954 0.157 1.04 

2012 0.182 0.048 0.427 0.73 8.32 2013 0.39 0.017 0.0692 0.168 1.51 

2013 0.194 0.044 0.384 0.70 7.80 2014 0.27 0.026 0.6458 0.152 1.01 

2014 0.152 0.062 0.409 0.71 6.90 2015 0.22 --- --- 0.175 --- 

2015 0.170 --- --- 0.80 --- 

متوسط الفترة 
2006-2015 

0.340 0.045 0.491 0.69 8.36 
متوسط الفترة 

2005-2015 
0.43 0.019 0.249 0.13 0.88 

 .http:// comtrade.un.orgجمعت وحسبت من قاعدة بيانات ا�مم المتحدة : المصدر
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 قوة التصدير

ارتفmmاع مؤشmmر قmmوة تصmmدير ى إلmm 8جmmدول تشmmير نتmmائج 
% 10.45البصل المصري الي السوق السmعودي مmن نحmو 

% 11.56الmmي نحmmو ) 1997-1990(خ3mmل الفتmmرة ا�ولmmي 
، بينمmmmmا انخفmmmmض ) 2005-1998(خ3mmmmل الفتmmmmرة الثانيmmmmة 

mmر إلmmو ىالمؤشmmة % 8.36 نحmmرة الثالثmm3ل الفتmm2006(خ-
2014.( 

لنqqدي القqqدرة التنافسqqية للبصqqل المصqqري بالسqqوق الھو
 كأھم أسواق ا8تحاد ا8وروبي

أن كmmmل مmmmن فرنسmmmا تبmmmين بدراسmmmة السmmmوق الھولنmmmدي 
ونيوزي3نmmدا وبولنmmدا والصmmين واسmmبانيا وايطاليmmا واسmmتراليا 
والmmmmدنمارك ھmmmmي الmmmmدول المصmmmmدرة للبصmmmmل الmmmmي السmmmmوق 
الھولندي وبالتالي تعتبر ھي الدول التي تنافس مصmر بmذلك 

 .السوق

 التنافسية السعرية

 تقديرات مؤشر التنmافس السmعري للبصmل 8جدول  يبين
المصري الي انخفاض مؤشر التنافس السmعري لمصmر مmن 

الmي نحmو ) 2004-1990( خ3mل الفتmرة ا�ولmي 0.55نحو 
ممmmmmا يشmmmmير ) 2015-2005( خ3mmmmل الفتmmmmرة الثانيmmmmة 0.43

�نخفmmاض مسmmتوي التنافسmmية السmmعرية لصmmادرات البصmmل 
فتmmmرة الثانيmmmة مقارنmmmة المصmmmري للسmmmوق الھولنmmmدي خ3mmmل ال

بالفترة ا�ولي وھذا الوضع يتطلmب اتبmاع سياسmة تصmديرية 
تكmmون كفيلmmة برفmmع مسmmتوي التنافسmmية للبصmmل المصmmري مmmع 

 .الدول ا�خري

 التنافس الكمي

 تقديرات مؤشر التنmافس الكمmي والmذي 8يوضح جدول 
 ضعف قيمة ھmذا المؤشmر بدرجmة كبيmرة وبmالرغم إلىيشير 

 خ3mل الفتmرة ا�ولmي 0.021فض مmن نحmو من ذلك فقد انخ
 خ3mmmل الفتmmmرة الثانيmmmة 0.019 نحmmmو إلmmmى) 1990-2004(
، ممmmا يشmmير الmmي ضmmرورة ا�ھتمmmام بإنتmmاج )2005-2015(

البصل المصري مما يحسن الوضع التنافسي �نتاج البصل 
 .وبالتالي ينعكس علي قيمة ذلك المؤشر بالزيادة

 معدل اختراق السوق

ف مؤشmر معmmدل اختmراق السmmوق  ضmmع8يوضmح جmدول 
حيث بلmغ نحmو ) 2004-1990(لمصر خ3ل الفترة ا�ولي 

 خ3mل الفتmرة الثانيmة 0.249 ولكنه ارتفmع الmي نحmو 0.027
وھmmmذا الوضmmmع يتطلmmmب اتخmmmاذ كmmmل السmmmبل ) 2005-2014(

 .لتحسين وضع صادرات البصل المصري للسوق الھولندي

 النصيب السوقي

ي للبصmل المصmري فmي بدراسة وتقدير النصmيب السmوق
ارتفmmاع مؤشmmر ) 8(السmوق الھولنmmدي فيوضmح الجmmدول رقmم 

خ3mmل الفتmmرة % 0.01النصmmيب السmmوقي لمصmmر مmmن نحmmو 

خ3mmmل الفتmmmرة % 0.13 نحmmmو إلmmmى) 2004-1990 (ا&ولmmmى
ممmmmmmا يشmmmmmير Nرتفmmmmmاع الكميmmmmmات ) 2015-2005(الثانيmmmmmة 

المصmmدرة مmmن البصmmل المصmmري للسmmوق الھولنmmدي وعلmmي 
 ا�رتفاع ا� انه يظmل ضmئي3 ممmا يmدعو الmي الرغم من ذلك

ا�ھتمmmام بزيmmادة الكميmmات المصmmدرة مmmن البصmmل المصmmري 
 .لذلك السوق

 قوة التصدير

 لتقmmmديرات مؤشmmmر قmmmوة تصmmmدير 8تشmmmير نتmmmائج جmmmدول 
البصل المصري الي السوق الھولندي حيث بلغ مؤشmر قmوة 

خ3mmmل الفتmmmرة % 0.09التصmmmدير للبصmmmل المصmmmري نحmmmو 
، بينما ارتفmع المؤشmر خ3mل الفتmرة )2004-1990(ا&ولي 
 %.0.88ليبلغ نحو ) 2014-2005(الثانية 

qواق دالة الطلب علي صادرات البصل المصري فqي أس
 أھم التكت9ت ا8قتصادية

بالسqqوق دالqqة الطلqqب علqqي صqqادرات البصqqل المصqqري 
 أھم أسواق منطقة التجارة الحرة العربيةك السعودي

السابقة أمكن حصر أھم العوامل من استقراء الدراسات 
المحددة للطلب علي صادرات البصل المصري في السmوق 

 /جنيmه(سmعر الصmرف : 1س: السعودي تمثلت فmي كmل مmن
/ دو�ر(سmmmmعر تصmmmmدير البصmmmmل المصmmmmري : 2، س)دو�ر

، )طmmن/ دو�ر(سmmعر تصmmدير البصmmل الھنmmدي : 3، س)طmmن
 5، س)طmmن/ دو�ر (ھولنmmديسmmعر تصmmدير البصmmل ال :4س

:mmmعودية عmmmكان السmmmمة(دد سmmmي : 6، س)نسmmmاج المحلmmmا�نت
كميmة واردات السmعودية مmن : 7، س)ألف دو�ر(للسعودية 

 ).طن(البصل من العالم 

 ى علmmي البصmmل المصmmرسmmعوديبتقmmدير دالmmة الطلmmب الو
باسmmتخدام أسmmلوب ا�نحmmدار ) 2015-1990(خ3mmل الفتmmرة 

 المتعmmدد مmmع مراعmmاة مشmmاكل القيmmاس تمثلmmت أھmmم العوامmmل
 :المحددة في صورة الع3قة الدالية التالية 

  +ھـ3 لوس0.292 -ھـ 2 لوس0.353 – 43.059-=  ھـ  ˆلوص

                  )-6.772(  )   -2.093(*)        -1.056( 

 ھـ7 لوس1.227+  ھـ5 لوس2.530                   

                   ) 5.057(** )    3.042(** 

 **26.044=                      ف   0.800 = 2-ر

وتشmmmير النتmmmائج المتحصmmmل عليھmmmا أن المعادلmmmة المقmmmدرة 
، كمmا يسmتدل مmن %1مقبولة معنويا عنmد مسmتوى المعنويmة 

مmmن % 80أن حmmوالي ) 2-ر(قيمmmة معامmmل التحديmmد المعmmدل 
التغيmmmرات فmmmي كميmmmة صmmmادرات البصmmmل المصmmmري للسmmmوق 

 التغيmرات الحادثmة السعودي خ3ل فترة الدراسة ترجmع إلmى
فmmي سmmعر تصmmدير البصmmل المصmmري ، سعرتصmmدير البصmmل 
الھندي، عدد سكان السعودية، كميmة واردات السmعودية مmن 

 .البصل من العالم
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  وللوقوف على اقوي المتغيرات المستقلة

كميmmmة صmmmادرات البصmmmل (تmmmأثيرا علmmmى المتغيmmmر التmmmابع 
mmmري للسmmmعوديالمصmmmى ) وق السmmmتناد إلmmmم ا�سmmmلوب، تmmmأس 

ا�نحدار المرحلي ، حيث جاءت نتائجه في صورة الع3قmة 
 ـ:الدالية المبينة في الصورة التالية 

  + ھـ 6 لوس2.450+ ھـ2 لو س0.407–41.916 - =ھـ ˆلوص

               )-6.673(**  )-2.530(*)       4.942(**       

 ھـ          8 لوس1.143
           ) 2.882(** 
 ** 34.175=                       ف  0.799 = 2-ر

وتشmmmير النتmmmائج المتحصmmmل عليھmmmا أن المعادلmmmة المقmmmدرة 
، كمmا يسmتدل مmن %1مقبولة معنويا عنmد مسmتوى المعنويmة 

مmن % 79.9أن حmوالي ) 2-ر(قيمة معامmل التحديmد المعmدل 
التغيmmmرات فmmmي كميmmmة صmmmادرات البصmmmل المصmmmري للسmmmوق 

 إلmى التغيmرات الحادثmة السعودي خ3ل فترة الدراسة ترجmع
في سعر تصدير البصmل المصmري، عmدد سmكان السmعودية، 

 .كمية واردات السعودية من البصل من العالم

qqب علqqة الطلqqري ىدالqqل المصqqادرات البصqqوق  صqqبالس
 أھم أسواق ا8تحاد ا8وروبيالھولندي ك

من استقراء الدراسات السابقة أمكن حصر أھم العوامل 
ي السmوق ادرات البصل المصري فالمحددة للطلب علي ص

، )دو�ر/جنيه(سعر الصرف :1ا�نجليزي وھي كل من س
: 3، س)طmن/ دو�ر(سعر تصدير البصmل المصmري : 2س

  :4، س)طmmmmن/ دو�ر(سmmmmعر تصmmmmدير البصmmmmل الفرنسmmmmي 
عدد  :5، س)طن/ دو�ر(سعرتصدير البصل النيوزي3ندي 

ألmف  (ا�نتmاج المحلmي لھولنmدا: 6، س)نسmمة(سكان ھولنmدا 
كميmmة واردات ھولنmmدا مmmن البصmmل مmmن العmmالم :7، س)دو�ر

 ).طن(

 ىبتقmmدير دالmmة الطلmmب الھولنmmدي علmmي البصmmل المصmmرو
باسmmتخدام أسmmلوب ا�نحmmدار ) 2015-1990(خ3mmل الفتmmرة 

تمثلmmت أھmmم العوامmmل مmmع مراعmmاة مشmmاكل القيmmاس  المتعmmدد
 :في صورة الع3قة الدالية التالية المحددة 

  ھـ4لوس0.715+ھـ3لوس0.779+1005.015-=ھـˆلوص

           )-14.940( **)    2.350(*)    2.077(*      

   ھـ      5 لوس61.491 +          

          ) 15.166(** 

 ** 82.676=                        ف0.907 = 2-ر

وتشmmmير النتmmmائج المتحصmmmل عليھmmmا أن المعادلmmmة المقmmmدرة 
، كمmا يسmتدل مmن %1وى المعنويmة لة معنويا عنmد مسmتمقبو

مmmن % 90.7 نحmmوأن ) 2-ر(قيمmmة معامmmل التحديmmد المعmmدل 
التغيmmmرات فmmmي كميmmmة صmmmادرات البصmmmل المصmmmري للسmmmوق 
الھولندي خ3ل فترة الدراسmة ترجmع إلmى التغيmرات الحادثmة 

سmعر في سعر تصmدير البصmل الفرنسmي للسmوق الھولنmدي، 
عmدد سmكان ، ندي تصدير البصل النيوزي3ندي للسوق الھول

 .اھولند

وللوقmmوف علmmى اقmmوي المتغيmmرات المسmmتقلة تmmأثيرا علmmى 
ق كميmmة صmmادرات البصmmل المصmmري للسmmو(المتغيmmر التmmابع 

أسmmلوب ا�نحmmدار المرحلmmي، ، تmmم ا�سmmتناد إلmmى ) الھولنmmدي
حيmث جmاءت نتائجmه فmي صmmورة الع3قmة الداليmة المبينmة فmmي 

 ـ:الصورة التالية 

             ه5 لوس62.192+ ھـ   3 لوس1.090+1017.033-=ھـ ˆلوص

              )  -14.186(**) 3.445(**        )14.390(** 

 ** 106.502=                         ف0.894 = 2-  ر

وتشmmmير النتmmmائج المتحصmmmل عليھmmmا أن المعادلmmmة المقmmmدرة 
، كمmا يسmتدل مmن %1لة معنويا عنmد مسmتوى المعنويmة مقبو

mدل قيمة معامmد المعmوالي ) 2-ر(ل التحديmن % 89.4أن حmم
التغيmmmرات فmmmي كميmmmة صmmmادرات البصmmmل المصmmmري للسmmmوق 
الھولندي خ3ل فترة الدراسmة ترجmع إلmى التغيmرات الحادثmة 

سmعر تصmدير البصmmل الفرنسmي للسmوق الھولنmدي، عmmدد فmي 
 .سكان ھولندا

 المراجــــــــع

 د عبmmmدالمنعم مرسmmmي محمmmm،الجنmmmدي، محمmmmد ص3mmmح الmmmدين
 الوضmع التنافسmي ).2013 (نوران عبدالحميد ابmراھيمو

 ، &ھم المحاصيل التصديرية في أھم ا&سmواق العالميmة
 .12  : 4،  جامعة المنصورة للعلوم الزراعيةمجلة

الصmmmmادرات  ).2002 (العوضmmmmي ،عبmmmmاس فتحmmmmي عبmmmmاس
الزراعيmmmة المصmmmرية فmmmي ظmmmل التغيmmmرات ا�قتصmmmادية 

ة الزراعmmmmة، جامعmmmmة ، رسmmmmالة دكتmmmmوراه، كليmmmmالدوليmmmmة
 .المنصورة

 . http:// comtrade.un.orgقاعدة بيانات ا�مم المتحدة  

 .http://albankaldawli.orgقاعدة بيانات البنك الدولي 

  قاعدة بيانات الجھاز المركmزي للتعبئmة العامmة واNحصmاء
http://campas.gov.eg. 
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THE COMPETITIVENESS OF FULLY MATURITY EGYPTIAN  
ONION EXPORTS IN THE MOST IMPORTANT  

ECONOMIC BLOCS 

Abdelbaki M. El-Shaib, Rania A.M. Ahmed and Amira M. Hamza 

Agric. Econ. Dept., Fac. Agric., Tanta Univ., Egypt 

ABSTRACT: Development of Agricultural export is one of the main objectives of the 
Egyptian agricultural economic policy. Onion crop is one of the main and important export 
crops in Egypt, therefore it comes on top of vegetable crops exports. But it faces stiff 
competition in it’s various markets that is leading to the fluctuation of annual export volume. 
Thus, this fluctuation affects on the size of the foreign exchange earnings. Since 
competitiveness is one of the most important elements that  specify the export volume. So the 
study aimed to identify the competitiveness and pattern of the geographic distribution of  the 
Egyptian onions full mature in the most important economic blocs and the impact of those 
agreements that relating to Egyptian exports of fully mature onions. The study employed 
several descriptive and analytical techniques to achieve its aims were used to estimate and 
identify the competitiveness indicators for the Egyptian onion exports between the different 
economic blocs. Also, simple and multiple regression functions were calculated and dummy 
variable, and the results were as follows: The quantity. value and the export price of Egyptian 
fully mature onions to the Greater Arab Free Trade at an annual rate change amounted to 
about 6.39%, 12.39%, 6.54% of average. As it turns that the quantity, value and the export 
price of Egyptian fully mature onions to the European Union at an annual rate change 
amounted to about 6.96%, 11.61%, 5.24% of the average. There is a positive impact to Great 
Arab Free Trade Convention on the quantity, value and export price of full maturity Egyptian 
onions to it, while the EU Convention had a positive impact on the value and the export price 
on Egyptian onions to it. While did not have an impact on the quantity of Egyptian onions 
exports to it. The study showed that Saudi market as one of the most important great Arab 
Free Trade Agreement markets and is characterized by lower competitive price indices and 
the power of the export Egyptian onions crop while competitiveness quantity and the rate of 
market penetration and market share indicators achieved increased during the period of 
establishment of the Great Arab Free Trade Agreement compared to other periods. Study 
showed that the Netherlands market is one of the most important European Union markets 
and it is characterized by lower competitiveness price and competitive quantitative indicators 
of Egyptian onions crop while market penetration rate, market share and the power the export 
indicators were advanced during the transitional period of the agreement. The results showed 
that the most important determinants of the demand for full maturity Egyptian onions in Saudi 
Arabia market is the export price of Egyptian onions. Saudi Arabia's population and the 
imports onion of Saudi Arabia from the world. But it was the most important determinants of 
Netherlands market for the Egyptian onion represented in the French onion export price and 
Netherlands population. Recommendation: Continuing of studying the import markets for 
economic blocs so as to achieve the greatest efficiency marketing. And Pursue export price 
policy to be capable of raising the level of competitiveness of the Egyptian onions with other 
countries. 

Key words: Exports comptitiveness, onions, economic blocs. 
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