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 في ظل البريكست لعنب المصري في السوق اإلنجليزيل اإلمكانيات التصديرية
 الهباق محمود مصطفي

 جامعة بنها –كلية الزراعة  –قسم االقتصاد الزراعي 
Cоrrespоnding authоr: mmhabbaq@fagr.bu.edu.eg 

 الملخص
أهم  السوق اإلنجليزي كأحد إليوقي لمصر في تصدير العنب المصري وتحليل مؤشرات القدرة التنافسية والنصيب الس يهدف البحث الي دراسة

ير أهم محددات تصدير العنب المصري واالثار المترتبة على انسحاب بريطانيا من (، وتقد2016 -2000أسواق االتحاد األوروبي خالل الفترة )
فة إلى . وقد اعتمد البحث في تحقيق أهدافه البحثية على كل من أسلوبي التحليل االقتصادي الوصفي والكمي باإلضاالبريكست( (االوروبياالتحاد 

 تطبيق بعض مؤشرات القدرة التنافسية على العنب المصري موضع البحث وذلك لمصر وأهم الدول المنافسة لها في السوق االنجليزي.
 بحثية من أهمها: البحث إلى عدد من النتائج ال توصلوقد 
مبرمة بين مصر تنفيذ اتفاقية الشراكة ال اإلنجليزي خاصة بعدرنة بدول االتحاد االوروبي في السوق في تصدير العنب مقا( ارتفاع الميزة النسبية الظاهرة لمصر 1)
زي بالرغم من انه المستورد األول للعنب انخفاض النصيب السوقي لصادرات العنب المصري في السوق اإلنجلي( 2. )2004األوروبي عام االتحاد و 

ق في واردات السو  جاءت في الترتيب الرابعتمتع مصر بميزة تنافسية سعرية مقابل بيرو واسبانيا في السوق اإلنجليزي وان مصر ( 3)المصري. 
ءت في جابالسوق اإليطالي بالرغم من انها  مركز جيد للقدرة التنافسية السعرية في السوق اإلنجليزي مقارنة ذاتاإلنجليزي من العنب، وان مصر 

لمركز يكون في ال( ضعف معدل اختراق السوق اإلنجليزي للعنب المصري مقارنة بالسوق الهولندي 4) في واردات السوق اإليطالي من العنب.  الترتيب الثالث
ري وق وكبر حجم وارداته من العنب من جهة، ومن جهة اخبعد السوق الهولندي ويعزي هذا االنخفاض في السوق اإلنجليزي الي اتساع الس الثاني

كمية االول في صادرات العنب المصري حيث بلغت الفي المركز المملكة المتحدة  جاءت( 5) ضالة صادرات العنب المصري مقارنة بالواردات الكلية.
عر كمية وقيمة وس ( تذبذب6) درة لدول االتحاد األوروبيالمصدرة الي السوق ما يقرب من ثلث الكمية المصدرة لدول العالم ونصف الكمية المص

 يأتي في المركزالعنب أحد المحاصيل التصديرية الهامة في جمهورية مصر العربية حيث  ( يمثل7) صادرات العنب المصري في السوق االنجليزي
 .محاصيل الفاكهة التصديرية بعد البرتقالبين الثاني 

نها أن شممحاولة االستفادة من الوضع الحالي لبريطانيا بعقد العديد من االتفاقيات التجارية التي ات أهمها وقد خلص البحث لعدد من التوصي
 المحافظة وتوسيع النفاذ للسوق اإلنجليزي بعد خروجها من االتحاد األوروبي.

 

 ت. لصادراا -السوق االنجليزي –لعنب المصريا -التحاد االوروبيا –البريكست  الكلمات الدالة:
 

 مقدمة:
وما  (3) القوميدور هام في برامج ومشروعات التنمية االقتصادية، حيث تعتبر عاماًل رئيسيا من عوامل تحديد الدخل بالتجارة الخارجية  تساهم

رية في اكهة التصدياهم محاصيل الف االخيرة أحدونة تشكله الصادرات من أهمية في الدخل القومي كمصدر هام للنقد االجنبي. ويعتبر العنب في اآل
 -2000٪ من اجمالي الكمية المصدرة لدول العالم كمتوسط للفترة )70.9مصر حيث تمثل صادرات العنب المصري الي االتحاد االوروبي نحو 

 – االوروبي المتحدة خاصة اهم شريك تجاري لمصر ومن ثم فان خروج بريطانيا من االتحادوالمملكة لذا يعتبر االتحاد االوروبي عامة  (،2016
 الصادرات الزراعية المصرية عامة والعنب المصري خاصة. علىسوف يكون له اثاره  - Brexitالبريكست 

 المشكلة البحثية
اإلنجليزي  لما يمثله السوق اإلنجليزي من أهمية نسبية كبيرة وعلى الرغم من زيادة اتجاه الصادرات الزراعية المصرية فعليا الي السوق نظراً 

صادرات األوروبي ومن ثم زيادة أهميتها النسبية في السنوات األخيرة مع تغير هيكل الصادرات الزراعية لتلك األسواق حيث انخفض حجم ال والسوق
سوق ت في اليمثل احد المعوقات التي تواجه نمو الصادراقد التقليدية تزامنا مع ارتفاع حجم الصادرات البستانية غير التقليدية، اال ان البريكست 

 األوروبي عامة والسوق اإلنجليزي خاصة، األمر الذي يستوجب االحتفاظ بهذا السوق والعمل بكافة الوسائل علي تنميته.
 الهدف من البحث:

الل يهدف البحث الي التعرف على تنافسية الصادرات المصرية من العنب في اهم األسواق العالمية عامة وفي السوق اإلنجليزي خاصة وذلك خ
 ( من خالل دراسة:2016 -2000رة )الفت
 نسبة تغطية الصادرات الي الواردات الزراعية، الميزان التجاري الزراعي.و الصادرات والواردات الزراعية،  -
 مؤشرات الوضع اإلنتاجي والتصديري للعنب المصري. -

mailto:mmhabbaq@fagr.bu.edu.eg
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 مؤشرات اهم الدول المصدرة والمستوردة للعنب في العالم. -
 مصرية من العنب.رافي للصادرات الغالتوزيع الج -
 تقدير معايير القدرة التنافسية للعنب المصري في بعض األسواق العالمية. -
 خروج بريطانيا من االتحاد االوروبي  أثر على التعرف -

 بالصادرات المصرية.وضع السياسات المناسبة لالرتقاء  علىالذي من شانه مساعدة واضعي السياسات التصديرية  األمر
 مصادر البيانات:

البيانات المنشورة وغير المنشورة والتي تصدرها الجهات والهيئات ذات الصلة بموضوع البحث، مثل  علىتحقيق اهداف البحث، تم الحصول ل
 والدراسات والبحوث السابقة والمرتبطة بالموضوع. FAОمنظمة األغذية والزراعة 

 الطريقة البحثية:
المتمثلة في النسب المئوية والمتوسطات، معادالت االتجاه الزمني، باإلضافة الي بعض  اعتمد البحث على أساليب التحليل الوصفي والكمي

 المؤشرات االقتصادية ومعايير القدرة التنافسية لبيانات الدراسة المتاحة.
 

 النتائج البحثية:
 الوضع اإلنتاجي للعنب في مصر

نتاج وانتاجية العنب المصري:  تطور مساحة وا 
 لعنب المصري:أواًل: تطور مساحة ا

( انها تتراوح بين حد 1(، يتضح من الجدول )2017-2000بدراسة تطور مساحة محصول العنب في جمهورية مصر العربية خالل الفترة )
 .ألف فدان 161.2وبمتوسط سنوي بلغ حوالي  2017ألف فدان عام  192.5، وحد أقصى بلغ حوالي 2002ألف فدان عام  139ادني بلغ حوالي 

ألف فدان سنويًا  2.79اخذت اتجاها تصاعديا بلغ حوالي  هاتبين انالعنب محصول مساحة ل( 2( بجدول )1رقم )معادلة االتجاه الزمني  تشيرو  
وقد بلغ معامل التحديد  ٪،1.73فدان سنوياً وبمعدل نمو سنوي بلغ نحو  ألف 3.45بلغ نحو  أقصىفدان سنوياً وبحد  ألف 2.14وبحد ادني بلغ نحو 

خالل الفترة موضع الدراسة وقد ثبت  ترجع الي العوامل التي يعكسها عامل الزمنالعنب  محصول٪ من التغيرات في مساحة 83وهذا يعني ان  0.83
 .0.01معنوية هذه المعامالت إحصائيًا على المستوي االحتمالي 

 

نتاج وانتاجية محصول العنب في جمهورية مصر العربية خال :(1جدول )  (2017 - 2000ل الفترة )تطور مساحة وا 
 السنة

  *المساحة

 باأللف فدان

 اإلنتاجية

 طن / فدان

 الكلي اإلنتاج

 باأللف طن 

2000 147.7 7.3 1075.1 

2001 154.1 7 1078.9 

2002 139 7.7 1073.8 

2003 141.4 8.5 1196.9 

2004 143.8 8.9 1275.3 

2005 150.1 9.3 1391.8 

2006 152.8 9.4 1432 

2007 155 9.6 1485 

2008 159.8 9.6 1531.4 

2009 158 8.7 1370.2 

2010 158.2 8.6 1360.3 

2011 160.2 8.2 1320.8 

2012 163.7 8.4 1378.8 

2013 170.5 8.4 1434.7 

2014 178.4 8.9 1596.2 

2015 185.1 9.1 1686.7 

2016 191.3 8.8 1691.2 

2017 192.5 8.8 1703.4 

  1393.5  8.6  161.2 المتوسط

 2.4711* تم تحويل القيم من الهكتار للفدان بالضرب في                          www.faо.оrgبيانات منظمة األغذية والزراعة المصدر: 
 

 

http://www.fao.org/
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 ثانيًا: تطور إنتاجية محصول العنب:
 7( انها تتراوح بين حد ادني بلغ حوالي 1(، يتضح من الجدول )2017 -2000ل الفترة )بدراسة تطور إنتاجية محصول العنب المصري خال

طن للفدان  8.6التوالي وبمتوسط سنوي بلغ حوالي  على 2008 ،2007طن للفدان خالل عامي  9.6، وحد أقصى بلغ حوالي 2001طن للفدان عام 
إحصائيًا غير مؤكد طن للفدان سنوياً و  0.06ة العنب قد اخذت اتجاها تصاعديا بلغ حوالي ان إنتاجي( 2( بجدول )2رقم ) معادلة االتجاه الزمني تشيرو 

 .0.05 ،0.01على المستويين االحتمالي 
 محصول العنب المصري:الكلي لنتاج اإل ثالثًا: تطور 

( انها تتراوح بين 1ضح من الجدول )(، يت2017 -2000في جمهورية مصر العربية خالل الفترة )العنب محصول الكلي لنتاج اإلبدراسة تطور 
 ألف 1393.5سط سنوي بلغ حوالي ، بمتو 2017طن عام  ألف 1703.4، وحد أقصى بلغ حوالي 2002طن عام  ألف 1073.8حد ادني بلغ حوالي 

 .طن
 ألف 23.9وبحد ادني بلغ نحو  طن سنوياً  ألف 33.5بلغ حوالي  تزايدياان إنتاج العنب قد اخذ اتجاها  (3رقم )معادلة االتجاه الزمني  تشيرو 

 ٪ من التغيرات77ان  0.77معامل التحديد البالغ ويوضح ٪، 2.4طن سنوياً وبمعدل نمو سنوي بلغ نحو  ألف 43.2بلغ نحو  أقصىطن سنوياً وبحد 
ية هذه المعامالت إحصائيًا على خالل الفترة موضع الدراسة وقد ثبت معنو  الكلي للعنب ترجع الي العوامل التي يعكسها عامل الزمننتاج االفي 

 (.2كما هو موضح بالجدول ) 0.01المستوي االحتمالي 
 

 (2017 -2000( االتجاه الزمني للمتغيرات اإلنتاجية لمحصول العنب خالل الفترة )2جدول )
معدل النمو  2ر ر ف المعادلة المتغير م

 السنوي )٪(
 المعنوية

1 
 المساحة

 باأللف فدان

 هـس .792+  134.6= هـص

                      (9.05 ) 
81.9 0.91 0.83 1.73 ** 

2 
 اإلنتاجية

 بالطن للفدان

 هـس 0.059+  8.05= هـص

                     (1.98 ) 
3.9 0.44 0.19 0.69 - 

3 
 الكلي اإلنتاج

 باأللف طن

 هـس 33.52+  1075.1= هـص

                         (7.37) 
54.3 0.88 0.77 2.4 ** 

 قيمة ت المحسوبةاألرقام بين االقواس تعبر عن )  (                      (1حسبت من بيانات الجدول رقم )جمعت و  المصدر:
 0.01** معنوي عند مستوي             غير معنوي                               -

 مساحة، اإلنتاجية، اإلنتاج( في السنة هـتعبر عن القيمة التقديرية للمتغيرات اإلنتاجية )ال هـصحيث أن: 
 (18، ............، 3، 2، 1هـ تعبر عن السنوات = )                           تعبر عن متغير الزمن في السنة هـ هـ س

 

 أهم الدول المنتجة للعنب على مستوي العالم:
( تبين ان جمهورية الصين 3جدول )ب( 2017 -2013م خالل الفترة )باستعراض تطور اجمالي الطاقة اإلنتاجية من العنب علي مستوي العال

المركز الثاني في إيطاليا  جاءت٪ من انتاج العالم، وقد 16.7مليون طن يمثل نحو  12.6المركز األول بمتوسط انتاج بلغ نحو  جاءتالشعبية قد 
بينما  ٪9.5المركز الثالث بنسبة في الواليات المتحدة االمريكية  ءتجا٪ من اإلنتاج العالمي و 10.1مليون طن يمثل نحو  7.6بمتوسط انتاج بلغ 

٪ من اإلنتاج العالمي ، وقد بلغ اجمالي انتاج دول 2.1مليون طن ويمثل نحو  1.6جاءت مصر في المركز الثالث عشر بمتوسط إنتاج بلغ نحو 
٪ من 26.3عالمي، وان نسبة ما تنتجه إيطاليا واسبانيا وفرنسا بلغ نحو ٪ من اإلنتاج ال33.2مليون طن بنسبة  25االتحاد األوروبي من العنب نحو 

 ٪ من انتاج االتحاد األوروبي.79.2اإلنتاج العالمي و نحو 
 

 الميزان التجاري الزراعي المصري:
دوالر وحد  مليون 190.04ادني وبحد مليون دوالر  279.8 بلغ نحوقيمة الصادرات الزراعية اخذت اتجاهاً متزايداً  ( ان5بيانات الجدول ) تشير

اخذت بينما  (،2016 -2000قيمة الصادرات الزراعية خالل الفترة ) من متوسط٪ 11.1تغير يمثل نحو  وبمعدل سنويامليون دوالر  369.5أقصى 
وبمعدل  مليون دوالر سنويا 1066.9مليون دوالر وحد أقصى  575.3وبحد ادني مليون دوالر  821.1بلغ نحو الواردات الزراعية اتجاهاً متزايداً  قيمة

 الدراسة.٪ من متوسط قيمة الواردات الزراعية خالل الفترة محل 9.9نحو  تغير يمثل
 -2000مليار دوالر خالل الفترة ) 5.7نحو ( الي وجود عجز في الميزان التجاري الزراعي بلغ في المتوسط 4بالجدول )كما تشير البيانات 

 .2004مليار دوالر عام  1.8ادني  وحد 2012مليار دوالر عام  11.1و نحبلغ  أقصى( بين حد 2016
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 -الزراعية: نسبة تغطية الصادرات الزراعية للواردات 
 -االتية: يمكن حساب معدل تغطية الصادرات للواردات الكلية عن طريق المعادلة 

 معدل تغطية الصادرات للواردات الكلية =
 في سنة ماإجمالي قيمة الصادرات الزراعية 

 ×100 
 إجمالي قيمة الواردات الزراعية في نفس السنة

 -2000٪ كمتوسط للفترة )28.1بلغت ( الي ان نسبة تغطية الصادرات الزراعية الي الواردات الزراعية 4حيث تشير البيانات الواردة بالجدول )
 .2009٪ عام 50.3بلغ حوالي  أقصىوحد  2000٪ عام 14.7(، بين حد ادني بلغ حوالي 2016

 وهذا يؤكد زيادة الصادرات الزراعية وانخفاض الواردات الزراعية ويعكس االثار االيجابية للسياسات الزراعية المطبقة في مصر.
 

 (2017 -2013متوسط كمية انتاج العالم من العنب باأللف طن خالل الفترة )( 3جدول )
 ٪  األهمية النسبية (2017-2013متوسط الفترة ) الدولة

  16.7  12594.4 جمهورية الصين الشعبية

  10.1  7645.6 إيطاليا

  9.5  7170.4 الواليات المتحدة االمريكية

  8.2  6168 اسبانيا

  8  6033.4 فرنسا

  5.3  4007.4 تركيا

  3.5  2636.5 الهند

  3.3  2461 شيلي

  3.1  2329.2 االرجنتين

  3  2279.8 ايران

  2.6  1987.1 جنوب افريقيا

  2.3  1729.2 استراليا

  2.1  1622.4 مصر

 33.2  25060.6 اجمالي دول االتحاد األوروبي

 100  75474.9 اجمالي دول العالم

 www.faо.оrgبيانات منظمة األغذية والزراعة المصدر: 
 

 (2016 -2000)اردات الزراعية ونسبة تغطية الصادرات للواردات الزراعية خالل الفترة النسبية للصادرات والو  االهمية(: 4جدول )

 السنة
 قيمة الصادرات الزراعية

 )مليون دوالر(

 قيمة الواردات الزراعية

 )مليون دوالر(

العجز في الميزان 

 التجاري الزراعي

لتغطية الصادرات  ٪

الزراعية للواردات 

 الزراعية

2000 518.1 3532.3 (3014.2) 14.7 

2001 620.5 3337.5 (2717) 18.6 

2002 771.8 3471.8 (2700) 22.2 

2003 937.7 2781.1 (1843.4) 33.7 

2004 1314.3 3123.7 (1809.4) 42.1 

2005 1167.5 4009.3 (2841.8) 29.1 

2006 1086.4 4539.6 (3453.2) 23.9 

2007 1563.4 6291.8 (4728.4) 24.8 

2008 2176.8 8952.7 (6775.9) 24.3 

2009 4407.0 8753.6 (4346.6) 50.3 

2010 2918.0 11733.3 (8815.3) 24.9 

2011 5093.7 14720.8 (9627.1) 34.6 

2012 4140.8 15252.6 (11111.8) 27.1 

2013 4867.3 13808.5 (8941.2) 35.2 

2014 4022.1 14642.5 (10620.4) 27.5 

2015 3868.1 12333.6 (8465.6) 31.4 

2016 3353.9 10080.8 (6726.9) 33.3 

 28.1 (5796.4) 8315.6 2519.3 المتوسط

 )  ( االرقام بين االقواس تعبر عن قيمة سالبة                 www.faо.оrgجمعت وحسبت من بيانات منظمة األغذية والزراعة  المصدر:
 

 
 

http://www.fao.org/
http://www.fao.org/
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 (2016 -2000لكمية وقيمة الصادرات والواردات الزراعية خالل الفترة ) الزمنيمعادالت االتجاه  (5جدول )

معدل النمو  2ر ر ف المعادلة البيان

 السنوي )٪(
 المعنوية

 قيمة الصادرات بالمليون دوالر 
^ص

 هـس  279.8+   1.01= هـ

                        (6.6 ) 
44.1 0.86 0.74 11.11 ** 

 يمة الواردات بالمليون دوالرق
^ص

 هـس 821.1+ 925.4=  هـ

                         (7.1) 
50.6 0.88 0.77 9.87 ** 

                                          قيمة ت المحسوبةعن  األرقام بين االقواس تعبر)  (          ( 4حسبت من بيانات الجدول )جمعت و  المصدر:
 0.01ند مستوي ** معنوي ع
 تعبر عن القيمة التقديرية للمتغير التابع في السنة هـ هـ ـ^صحيث أن: 

 تعبر عن متغير الزمن في السنة هـ هـ س
 (17، ........، 3، 2، 1هـ تعبر عن السنوات = )

 
 :المصرياألهمية النسبية للعنب 

الثاني في محاصيل الفاكهة التصديرية بعد جاء في الترتيب  حيثيعد العنب من المحاصيل التصديرية الهامة في جمهورية مصر العربية 
 مليون دوالر 2519.3والبالغ نحو من اجمالي قيمة الصادرات الزراعية  ٪3.9نحو  مليون دوالر اي 98.6حوالي  تمثل قيمة صادراته البرتقال، اذ

 (. 2016 -2000كمتوسط للفترة )
 تطور كمية وقيمة صادرات العنب المصري: -1

(، يتضح ان كمية الصادرات 6( والموضحة بالجدول )2016 -2000راسة تطور كمية وقيمة الصادرات المصرية من العنب خالل الفترة )بد
وبمتوسط عام بلغ  2009ألف طن عام  135.6وحد أقصى بلغ نحو  2001ألف طن عام  4.55المصرية من العنب تراوحت بين حد ادني بلغ نحو 

 فترة محل الدراسة. ألف طن خالل ال 52.72
 

 (2016 -2000تطور كمية وقيمة الصادرات المصرية من العنب خالل الفترة )(: 6جدول )
 القيمة بالمليون دوالر الكمية باأللف طن السنة

2000 4.59 1.88 

2001 4.55 1.29 

2002 5.99 1.82 

2003 7.42 2.93 

2004 15.35 11.44 

2005 24.60 16.83 

2006 27.81 21.92 

2007 53.70 59.69 

2008 49.74 91.93 

2009 135.59 225.38 

2010 52.86 115.01 

2011 62.33 210.06 

2012 116.05 224.31 

2013 88.14 183.36 

2014 79.24 157.62 

2015 82.10 180.76 

2016 86.24 169.97 

 98.60 52.72 المتوسط

 www.faо.оrgبيانات منظمة األغذية والزراعة  المصدر:
 

ألف طن سنوياً وبحد  6.7( ان كمية صادرات العنب قد اخذت اتجاهاً متزايدًا معنوي احصائيًا بلغ نحو 7جدول )بوتشير معادلة االتجاه الزمني 
 -2000٪ من متوسط كمية الصادرات خالل الفترة )12.7طن سنويا وبمعدل نمو سنوي قدر بنحو  ألف 9.6ألف طن وحد أقصى  3.77ادني 
2016 .) 
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مليون دوالر  10.5مليون دوالر سنوياً وبحد ادني  15.9في حين اخذت قيمة صادرات العنب المصري اتجاهاً متزايداً معنوي احصائياً بلغ نحو 
 -2000٪ من متوسط قيمة الصادرات من العنب المصري خالل الفترة )16.1مليون دوالر سنويا وبمعدل نمو سنوي قدر بنحو  21.3وحد أقصى 

2016 .) 
 

 (2016 -2000معادالت االتجاه لتطور كمية وقيمة الصادرات المصرية من العنب خالل الفترة )( 7جدول )

معدل النمو  2ر ر ف المعادلة البيان
 السنوي )٪(

 المعنوية

كمية الصادرات 

 باأللف طن 

^ص
 هـس 6.69+  7.91 -=  هـ

                         (4.9) 
24.1 0.79 0.63 12.68 ** 

قيمة الصادرات 
 بالمليون دوالر

 هـس 15.87+  46.2 -= هـ ـ^ص
                     (6.2) 

39.4 0.85 0.73 16.09 ** 

 (6حسبت من بيانات الجدول ) المصدر:
 0.01** معنوي عند مستوي قيمة ت المحسوبة.                                األرقام بين االقواس تعبر عن )  ( 

 تعبر عن القيمة التقديرية للمتغير التابع في السنة هـ هـ^صحيث أن: 
 تعبر عن متغير الزمن في السنة هـ هـ س

 (17، .......، 3، 2، 1هـ تعبر عن السنوات = )
 
 التوزيع الجغرافي لصادرات العنب المصري: -2

(، يتضح ان اجمالي الكمية 8( والموضح في الجدول )2016 -2000بدراسة التوزيع الجغرافي للصادرات المصرية من العنب كمتوسط للفترة )
مليون دوالر وان اجمالي الكمية المصدرة الي دول االتحاد األوروبي  95.4الف طن، بما قيمته  51.9المصدرة من العنب المصري قد بلغت نحو 

مليون دوالر، وان اهم أسواق تصدير العنب المصري  69.5٪ من اجمالي الكمية المصدرة لدول العالم بما قيمته 70.9الف طن يمثل نحو  36.8
مليون دوالر والتي تمثل وحدها ما  29.1الف طن بما قيمته  15.9حيث بلغت الكمية المصدرة  أتي في الترتيب األولتمثلت في المملكة المتحدة لت

المركزين الثاني والثالث، في هولندا و روسيا  جاءتوروبي، بينما يقرب من ثلث الكمية المصدرة لدول العالم ونصف الكمية المصدرة لدول االتحاد األ
٪ من اجمالي كمية صادرات مصر من العنب 71.6المركزين الرابع والخامس، حيث تمثل تلك األسواق مجتمعة نحو في إيطاليا و المانيا  جاءتفيما 

 ق التصدير بين عدد من دول االتحاد األوروبي.(، األمر الذي يشير الي وجود تركز في أسوا2016 -2000كمتوسط للفترة )
 

 (2016 -2000التوزيع الجغرافي للصادرات المصرية من العنب كمتوسط للفترة )( 8جدول )
 ٪ كمية الصادرات باأللف طن  الدولة

 قيمة الصادرات 

 بالمليون دوالر
٪ 

  30.5 29.1  30.6  15.9 المملكة المتحدة

  20 19.1  20.6  10.7 هولندا

  7.4 7.1  8.1  4.2 جمهورية روسيا االتحادية

  6.5 6.2  6.2  3.2 ايطاليا

  7.5 7.2  6.1  3.2 المانيا

  3.4 3.2  3.9  2 االمارات العربية المتحدة

  3.4 3.2  3.0  1.6 بلجيكا

  2 1.9  2.4  1.3 الكويت

  2.6 2.5  2.2  1.1 سلوفينيا

  1.9 1.8  2.2  1.1 المملكة العربية السعودية 

  1.4 1.3  1.5  0.8 عمان

  1.2 1.1  1.2  0.6 جنوب افريقيا

 72.8  69.5 70.9  36.8 اجمالي دول االتحاد االوروبي

 100 95.4 100  51.9 اجمالي دول العالم

 www.faо.оrgبيانات منظمة األغذية والزراعة جمعت وحسبت من  المصدر:
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 صادرات العنب المصري في السوق االنجليزي:مؤشرات القدرة التنافسية ل
 Revealed Cоmparative Advantage Index العنب:مؤشر الميزة النسبية الظاهرة للصادرات المصرية من  -1

في الصادرات بالمقارنة مع نصيب تلك السلعة اخري في صادرات بلد  ما لسلعة( النصيب النسبي RCAيقيس مؤشر الميزة النسبية الظاهرة )
الي عدم وجود ميزة نسبية للدولة  1وتتراوح قيمة المؤشر بين الصفر واعداد موجبة عالية. حيث تشير القيمة التي تقل فيها قيمة المؤشر عن عالمية ال

البلد او اإلقليم المعني  في هذه السلعة. بينما تشير القيمة المرتفعة لمؤشر الميزة النسبية الظاهرة الي ان الدولة تتمتع بميزة أكبر في تصدير السلعة الي
 مما لو قام بتصدير سلعة ذات قيمة ادني للمؤشر المذكور.

a

w

j

w

a

e

j

e
j

X

X

X

X
RCA   

 الميزة النسبية الظاهرة لصادرات الدولة لسلعة ما بالمقارنة بالدول المنافسة=  jRCAحيث: 
j

eX   =العالم الخارجي. قيمة صادرات الدولة من السلعة إلى 
a

eX    =.قيمة الصادرات الزراعية للدولة إلى العالم الخارجي 
j

wX   =.إجمالي قيمة صادرات العالم من السلعة الزراعية 
a

wX   =لعالمية.إجمالي قيمة الصادرات الزراعية ا 
، 2001عام  0.3تراوح بين حد ادني  في االسواق العالمية ( ان مؤشر الميزة النسبية الظاهرة لصادرات العنب المصري9تشير بيانات الجدول )

  .(2016 -2000خالل الفترة ) 3.2، بمتوسط بلغ نحو 2012عام  10.1بلغ نحو  أقصىوحد 
 

 (2016-2000رية والعالمية خالل الفترة )تطور قيمة الصادرات الزراعية المص( 9جدول )

 السنة

 الصادرات المصرية 

 بالمليون دوالر

 الصادرات العالمية 

الميزة النسبية  بالمليار دوالر

 الظاهرة
 العنب

الصادرات  العنب الصادرات الزراعية

 الزراعية

2000 1.88 518.1 2.50 411.0 0.6  

2001 1.29 620.5 2.49 414.4 0.3  

2002 1.82 771.8 2.69 442.7 0.4  

2003 2.93 937.7 3.14 525.3 0.5  

2004 11.44 1314.3 3.29 607.4 1.6  

2005 16.83 1167.5 3.96 653.5 2.4  

2006 21.92 1086.4 3.99 721.5 3.6  

2007 59.69 1563.4 4.93 873.3 6.8  

2008 91.93 2176.8 5.62 1067.6 8.0  

2009 225.38 4407.0 5.66 951.0 8.6  

2010 115.01 2918.0 6.22 1084.7 6.9  

2011 210.06 5093.7 6.99 1320.2 7.8  

2012 224.31 4140.8 7.21 1337.7 10.1  

2013 183.36 4867.3 7.89 1396.6 6.7  

2014 157.62 4022.1 7.91 1407.0 7.0  

2015 180.76 3868.1 7.79 1260.4 7.6  

2016 169.97 3353.9 7.83 1264.1 8.2  

 3.2 925.8 5.30 2519.3 98.60 المتوسط

 www.faо.оrgبيانات منظمة األغذية والزراعة جمعت وحسبت من  المصدر:
 

ان مؤشر الميزة النسبية الظاهرة لصادرات العنب المصري في االسواق العالمية مقارنة بصادرات االتحاد  (10جدول )ويتضح من النتائج المبينة ب
(، 2016 -2000خالل الفترة ) 4.04، بمتوسط بلغ نحو 2012عام  12.8و بلغ نح أقصى، وحد 2001عام  0.4الوروبي تراوح بين حد ادني ا

، 2001عام  6.3بينما بلغ مؤشر الميزة النسبية الظاهرة لصادرات العنب المصري في السوق االنجليزي مقارنة بصادرات االتحاد االوروبي حد ادني 
 خالل نفس الفترة محل الدراسة.  33.6، بمتوسط بلغ نحو 2009عام  94.6بلغ نحو  صىأقوحد 

 2004عام تنفيذ اتفاقية الشراكة بين مصر واالتحاد األوروبي ويبين الجدول التالي زيادة الصادرات المصرية من العنب الي السوق اإلنجليزي بعد 
الي السوق على صادرات العنب المصري مقارنة بزيادة صادرات االتحاد األوروبي  األثر اإليجابي لتنفيذ اتفاقية الشراكة، مما يعكس زيادة غير مسبوقة

 اإلنجليزي.
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 (2016-2000( تطور قيمة الصادرات الزراعية المصرية واالوروبية في السوق االنجليزي والعالمي خالل الفترة )10جدول )

 السنة

 لعالميةالصادرات المصرية ا

 بالمليون دوالر

 صادرات االتحاد االوروبي

الميزة النسبية  بالمليار دوالر

 الظاهرة

الصادرات المصرية للسوق 

 االنجليزي

 بالمليون دوالر

صادرات االتحاد األوروبي للسوق 

 االنجليزي

 بالمليار دوالر
الميزة النسبية 

 الظاهرة

 العنب
الصادرات  العنب الصادرات الزراعية

 اعيةالزر
 العنب

الصادرات 

 الزراعية
 العنب

الصادرات 

 الزراعية

2000 1.9 518.1 1.0 183.8 0.7 0.96 8.05 0.08 15.33 22.1 

2001 1.3 620.5 1.0 180.7 0.4 0.75 16.96 0.11 16.17 6.3 

2002 1.8 771.8 0.9 200.3 0.5 1.15 17.13 0.08 18.45 14.6 

2003 2.9 937.7 1.2 247.5 0.6 1.15 23.21 0.11 23.20 10.8 

2004 11.4 1314.3 1.2 289.8 2.1 4.86 32.01 0.12 26.76 35.0 

2005 16.8 1167.5 1.5 307.6 3.0 7.58 47.95 0.15 28.19 30.2 

2006 21.9 1086.4 1.5 334.3 4.4 7.48 38.71 0.17 30.96 35.8 

2007 59.7 1563.4 1.8 395.4 8.2 20.80 61.96 0.19 37.47 67.2 

2008 91.9 2176.8 2.3 466.3 8.7 - - 0.19 41.07 - 

2009 225.4 4407.0 1.9 415.6 11.3 87.43 197.84 0.17 35.50 94.6 

2010 115.0 2918.0 2.0 443.2 8.6 - - 0.17 36.00 - 

2011 210.1 5093.7 2.3 522.1 9.4 71.43 181.80 0.22 40.07 71.3 

2012 224.3 4140.8 2.2 518.7 12.8 - - 0.19 40.16 - 

2013 183.4 4867.3 2.4 553.7 8.6 57.56 228.46 0.22 43.39 50.6 

2014 157.6 4022.1 2.3 550.3 9.6 45.57 177.04 0.26 43.92 43.3 

2015 180.8 3868.1 2.1 481.3 10.9 49.30 163.01 0.23 39.65 51.8 

2016 170.0 3353.9 2.1 492.0 11.8 51.88 170.63 0.22 39.37 54.0 

 33.6 32.7 0.2 80.3 24.0 4.04 387.2 1.7 2519.3 98.6 المتوسط

 www.faо.оrgبيانات منظمة األغذية والزراعة جمعت وحسبت من  المصدر: 
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يزي والسوق ت عن الواحد الصحيح في السوق االنجلازدادان قيمة مؤشر الميزة النسبية الظاهرة لصادرات العنب المصري  مما سبقيتضح 
األوروبي الي وجود ميزة نسبية ظاهرة اعلي في صادرات العنب المصري في السوق االنجليزي مقارنة بصادرات االتحاد  باإلضافةالعالمي، 

 -2004)حيث تجاوزت قيمة مؤشر الميزة النسبية خالل فترة التنفيذ  2004خاصة بعد تنفيذ االتفاقية المبرمة بين مصر واالتحاد األوروبي عام 
 .33.6( قيمة المؤشر عن متوسط فترة الدراسة والبالغ نحو 2016

 
 مؤشر النصيب السوقي لمؤشر الصادرات المصرية من العنب: -2

 يعتبر النصيب السوقي أحد المؤشرات التنافسية حيث ارتفاعه يمثل أحد األهداف الرئيسية لعملية توسيع حجم المبيعات الخارجية ألي دولة.

 ي =النصيب السوق
 صادرات مصر لسوق معين من العنب

 ×100 
 اجمالي واردات السوق من العنب

٪ 8.8الي نحو  2012٪ عام 9.3( ان النصيب السوقي لصادرات العنب المصري في السوق اإلنجليزي قد انخفض من 11يتضح من جدول )
المستورد األول للعنب المصري، كذلك الحال بالنسبة للسوق  مما يدل على انخفاض نصيب مصر في السوق اإلنجليزي بالرغم من انه 2016عام 

 .2016٪ عام 1.3الي نحو  2012٪ عام 1.9األلماني حيث انخفض نصيب مصر من 
 
 (2016 -2012النصيب السوقي لصادرات العنب المصري في اهم األسواق الدولية خالل الفترة )( 11جدول )

 ايطاليا المانيا هولندا المملكة المتحدة السنوات
2012 9.3  4.3  1.9  13.9  
2013 7.7  4.1  1.6  22.5  
2014 8.2  5.4  2.0  15.7  
2015 7.6  4.5  1.5  9.0  
2016 8.8  5.5  1.3  14.8  
 14.6  1.6  4.7 8.3 المتوسط
 www.faо.оrgبيانات منظمة األغذية والزراعة  المصدر:

 
٪ 5.5الي نحو  2016في عام  من العنب في السوق الهولندي واإليطالي انتهي بارتفاع نصيب مصر كما تبين تذبذب في الصادرات المصرية

علي الترتيب ، بينما بلغ نصيب العنب المصري حده األقصى في السوق اإليطالي نحو  2012٪ في عام 13.9٪ ، 4.3٪ مقارنة بنحو 14.8، 
 (. 2016 -2012خالل الفترة ) 2013٪ عام 22.5

يتبين ان النصيب السوقي لمصر مازال محدود ويمكن زيادة صادرات العنب المصري في هذه األسواق مع مراعاة المقاييس العالمية مما سبق 
 واالشتراطات الدولية خاصة لدول االتحاد األوروبي.

 مؤشرات الميزة السعرية )السعر النسبي( -3
تنافسي لصادرات هذه السلعة للدولة المصدرة في مواجهة صادرات نفس السلعة كلما كان السعر النسبي اقل من الواحد دل على قوة المركز ال

 السلعة.بالدولة المنافسة، اما إذا زادت قيمة السعر النسبي عن الواحد دل علي ضعف المركز التنافسي للدولة في مواجهة الدولة األخرى بصادرات 

 السعر النسبي للعنب المصري=
 سعر تصدير العنب المصري

 ر تصدير العنب في الدولة المنافسةسع
 

 السعر النسبي للعنب المصري في اسواقه التصديرية:
 السوق اإلنجليزي:

( نسبة أسعار تصدير العنب المصري بالنسبة ألسعار تصدير الدول المنافسة لها، حيث يتضح من الجدول ان الدول المنافسة 12يبين الجدول )
نجليزي هي شيلي وبيرو وجنوب افريقيا واسبانيا حيث تنخفض أسعار تصدير طن العنب في هذه الدول عن لمصر في تصدير العنب في السوق اإل

علي  0.97،  0.74 نحو (2016 -2012سعر تصدير العنب المصري باستثناء بيرو واسبانيا حيث بلغ متوسط السعر النسبي لهما خالل الفترة )
في واردات  ترتيب الرابعال جاءت فييا  في السوق اإلنجليزي وان مصر ية سعرية مقابل بيرو واسبانالترتيب وهذا يعني ان مصر تتمتع بميزة تنافس

 السوق اإلنجليزي من العنب.
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 (2016 -2012السعر النسبي لصادرات العنب المصري بالنسبة الهم الدول المنافسة في السوق اإلنجليزي خالل الفترة )( 12جدول )

 السنوات

 السعر النسبي عنب بالدوالرسعر تصدير طن ال

جنوب  بيرو شيلي مصر
 افريقيا

  مصر/ اسبانيا
 شيلي

مصر 
 بيرو/

مصر 
جنوب /

 افريقيا

مصر/ 
 اسبانيا

2012 3052.1 2146.2 3559.5 2712.6 2773.6 1.42  0.86  1.13  1.10  
2013 2573.4 2512.6 3565.2 2778.6 2672.5 1.02  0.72  0.93  0.96  
2014 2442.3 2528.7 3992.4 2980.2 3156.8 0.97  0.61  0.82  0.77  
2015 2896.2 2325.0 3471.3 2404.4 2725.8 1.25  0.83  1.20  1.06  
2016 2459.8 2317.6 3486.2 2247.4 2496.7 1.06  0.71  1.09  0.99  
  0.97  1.02  0.74  1.13 2765.1 2624.6 3614.9 2366.0 2684.8 المتوسط

 www.faо.оrgجمعت وحسبت من بيانات منظمة األغذية والزراعة  صدر:الم
 

 السوق اإليطالي:
( أسعار تصدير العنب المصري مقارنة بأسعار تصدير الدول المنافسة لها وهي هولندا واسبانيا واليونان وفرنسا وألمانيا 13يبين الجدول )

صدير طن العنب في هذه الدول عن سعر تصدير العنب المصري حيث بلغ متوسط السعر النسبي لهم خالل الفترة حيث تنخفض أسعار ت
مركز جيد للقدرة التنافسية السعرية في السوق  ذاتالترتيب وهذا يعني ان مصر  على 1.1 ،1.1 ،1.5 ،1.2 ،1نحو  (2016 -2012)

 في واردات السوق اإليطالي من العنب. جاءت في الترتيب الثالثان مصر  الرغم من علىاإلنجليزي مقارنة بالسوق اإليطالي 
 

 (2016 -2012السعر النسبي لصادرات العنب المصري بالنسبة الهم الدول المنافسة في السوق اإليطالي خالل الفترة )( 13جدول )

 ةالسن

 السعر النسبي سعر تصدير طن العنب بالدوالر

 المانيا فرنسا ناليونا اسبانيا هولندا مصر
 مصر/

 هولندا

مصر 

 اسبانيا/

مصر 

 اليونان/

مصر/ 

 فرنسا

مصر/ 

 المانيا

2012 2718.0 2327.7 1884.9 1269.8 1866.7 2064.7 1.2 1.4 2.1 1.5 1.3 

2013 2615.9 2587.3 2228.0 1506.7 2484.2 2575.0 1.0 1.2 1.7 1.1 1.0 

2014 2371.1 2728.4 2316.4 1617.5 2666.1 2497.4 0.9 1.0 1.5 0.9 0.9 

2015 2544.0 2328.1 2045.9 2148.8 2505.0 2085.4 1.1 1.2 1.2 1.0 1.2 

2016 2280.6 2405.2 2050.6 1980.6 2339.2 2154.9 0.9 1.1 1.2 1.0 1.1 

 1.1 1.1 1.5 1.2 1.0 2275.5 2372.2 1704.7 2105.2 2475.3 2505.9 المتوسط

 www.faо.оrgبيانات منظمة األغذية والزراعة جمعت وحسبت من  المصدر:
 

 السوق الهولندي
( أسعار تصدير العنب المصري مقارنة بأسعار تصدير الدول المنافسة لها في السوق الهولندي وهي جنوب افريقيا وشيلي 14يبين الجدول )

ه الدول عن سعر تصدير العنب المصري حيث بلغ والهند وبيرو وجاءت مصر في المركز السادس حيث تنخفض أسعار تصدير طن العنب في هذ
وهذا  0.9علي الترتيب باستثناء بيرو بمتوسط سعر نسبي بلغ نحو  1.2،  1.1،  1 نحو (2016 -2012متوسط السعر النسبي لهم خالل الفترة )

 مركز تنافسي سعري في السوق الهولندي من واردات العنب مقارنة بدولة بيرو.  ذويعني ان مصر 
 
 
 
 
 
 

http://www.fao.org/
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 (2016 -2012السعر النسبي لصادرات العنب المصري بالنسبة الهم الدول المنافسة في السوق الهولندي خالل الفترة )( 14جدول )

 السنة
 السعر النسبي سعر تصدير طن العنب بالدوالر

جنوب  مصر
 افريقيا

   مصر/ الهند بيرو شيلي
 جنوب افريقيا

مصر 
 شيلي/

 مصر/
 بيرو

مصر/ 
 الهند

2012 2836.2  2585.6  2082.1  3072.5  1928.0  1.1  1.4  0.9  1.5  
2013 2391.3  2853.6  2446.6  3139.5  2224.7  0.8  1.0  0.8  1.1  
2014 2333.2  3080.0  2637.7  3414.1  2101.2  0.8  0.9  0.7  1.1  
2015 2778.4  2335.3  2284.0  2564.5  2142.7  1.2  1.2  1.1  1.3  
2016 2405.9  2471.2  2162.5  2757.9  1956.6  1.0  1.1  0.9  1.2  
  1.2  0.9  1.1  1.0  2070.7  2989.7  2322.6  2665.1  2549.0 المتوسط

 www.faо.оrgجمعت وحسبت من بيانات منظمة األغذية والزراعة  المصدر:
 
 ي االتحاد األوروبي:ل اختراق العنب المصري ألهم األسواق االستيرادية فدمع -4

سلعة من  يعتبر معدل اختراق األسواق هو أحد أكثر معايير قياس التنافسية انتشارًا، ويمكن تعريفه على انه النسبة بين واردات دولة معينة من أي
 سوق بالمعادلة االتية:ل اختراق الددولة اخري )المراد قياس معدل اختراقها للسوق( واستهالكها الظاهري من تلك السلعة. ويتم قياس مع

Exij MPRij= 
Qij + Mij - Xij 

 حيث:
ijMPR  معدل االختراق ألهم األسواق من السلعة =j 
ijEx  صادرات الدولة المصدرة من السلعة =j 
ijQ  إنتاج الدولة المستوردة من السلعة =j 
ijM  واردات الدولة المستوردة من السلعة =j 
ijX  دة من السلعة = صادرات الدولة المستورj 

 
لسوق هذا وتتراوح قيمة هذا المؤشر فيما بين صفر وبين الواحد الصحيح وبالتالي كلما زادت القيمة الناتجة من هذه المعادلة يدل على اتساع ا

 وسهولة دخوله نتيجة اعتماده على الواردات بدرجة كبيرة في اشباع الطلب المحلي والعكس صحيح.
الي ان اعلي قيمة لذلك المعدل ( 15( بالجدول )2016 -2012تراق العنب المصري ألسواق تلك الدول كمتوسط للفترة )تشير نتائج حساب معدل اخ

 .2014عام  0.19وحده األدنى  2016عام  0.31وذلك في السوق الهولندي ليبلغ حده األقصى  0.31بلغت نحو 
خالل األعوام  0.08وحد ادني بلغ  2016، 2012عام  0.09بلغ  أقصىين حد ، حيث ترواح قيمته بمركز الثانيويأتي السوق اإلنجليزي في ال

ومن جهة اخري  جهة،حجم وارداته من العنب من  االنخفاض في السوق اإلنجليزي الي اتساع السوق وكبر ويعزي هذا .  2015، 2014، 2013
 بالواردات الكلية.ضالة صادرات العنب المصري مقارنة 

 لمصري في األسواق األوروبية:مدي استقرار العنب ا -5
 The nоn-Stabilityتم دراسة االستقرار االقتصادي لكل من صادرات وواردات العنب عن طريق حساب معامل عدم االستقرار 

Cоefficient (NSC) االنحرافات تم حسابه بطريقة النسب المئوية لمتوسطات  الذيAverage Percentage Deviatiоn Methоd ي استنادًا ال
 المقدرة لكمية وقيمة ومتوسط سعر الطن ألهم الصادرات والواردات للمحاصيل الزراعية المصرية: الزمنيمعادلة االتجاه 

100 NSC 








Y

YY

 

 = القيمة الفعلية للمتغير موضع الدراسة Y حيث أن

وأن 


Y  القيمة التقديرية لـ =Y 
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ت قيمة معامل عدم االستقرار من الصفر كلما زاد االستقرار للمقاييس المستخدمة لصادرات وواردات العنب، في حين حيث يتضح انه كلما اقترب

 إذا كانت القيمة أكبر من الصفر كلما قل االستقرار لهذه المقاييس.
 

 (2016-2012الفترة ) االوروبي خاللاد اختراق السوق بالنسبة الهم اسواق الصادرات المصرية من العنب المصري في االتح ( معدل15جدول )
 * الكمية باأللف طن

 السوق اإلنجليزي

 
الواردات من العنب 

 معامل اختراق السوق االنتاج الصادرات الواردات الكلية من العنب *المصري

2012 22.8 246.1 6.6 0.67 0.09 
2013 19.3 250.1 9.3 0.6 0.08 
2014 20.9 253.5 5.2 0.54 0.08 
2015 19.1 252.2 4.9 0.5 0.08 
2016 23.6 266.9 5.3 0.47 0.09 

 السوق اإليطالي
2012 3.2 23 491.4 6918 0.0005  
2013 4.3 19.1 508 8010.4  0.0006  
2014 3.4 21.7 447.5 6930.8  0.0005  
2015 2.2 24.4 466.5 7915 0.0003  
2016 3.4 23 481.3 8201.9  0.0004  

 ولنديالسوق اله
2012 15.2 351.8 275.5 0.689 0.20  
2013 14.8 361.1 287.3 0.593 0.20  
2014 18.6 346.6 250.5 0.308 0.19  
2015 15.9 353.1 277.7 0.3 0.21  
2016 18.6 338.9 279.4 0.35 0.31  

 السوق األلماني
2012 5.5 296.3 32 1227 0.004  
2013 5.1 315.3 34 1140 0.004  
2014 6.2 310.1 28.6 1245 0.004  
2015 5 331.4 29.3 1199 0.003  
2016 4.4 328.5 28.2 1225.6 0.003  
 www.faо.оrgجمعت وحسبت من بيانات منظمة األغذية والزراعة  المصدر:

 
(، 2016 -2000ري خالل الفترة )( والذي يوضح االستقرار النسبي لكمية وقيمة وسعر التصدير للطن من العنب المص16وبدراسة الجدول )

حيث يتضح تذبذب كمية وقيمة وسعر صادرات العنب المصري في السوق االنجليزي وتختلف درجة التذبذب من عام آلخر وفقاً لمعامل عدم االستقرار 
حده األقصى في درجة عدم  على الترتيب، بينما بلغ ٪128.9، ٪231.5بنحو  2009بلغ حده األقصى بالنسبة لكمية وقيمة الصادرات في عام 

  ٪168.4حوالي  2000االستقرار في سعر تصدير العنب في عام 
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 (.2016 -2000تطور معامل عدم االستقرار لكمية وقيمة وسعر التصدير للعنب المصري في السوق اإلنجليزي خالل الفترة )(: 16جدول )

 ر/طن()الكمية ألف طن(، )القيمة مليون دوالر(، سعر التصدير)دوال

 السنوات
 كمية

صادرات 
 العنب

 قيمة
 الصادرات

 متوسط سعر
 التصدير

 معامل عدم االستقرار ^القيمة التقديرية ص
 كمية

 الصادرات
 قيمة

 الصادرات
 سعر

 التصدير
 كمية

 الصادرات
 قيمة

 الصادرات
 سعر

 التصدير
2000 2.09  0.96  461.02  3.89  -3.87  171.73  46.23 124.9 168.4 
2001 2.22  0.75  338.60  5.48  0.81  351.39  59.59 6.96 3.64 
2002 3.18  1.15  360.58  7.07  5.48  531.04  55.03 79.07 32.10 
2003 3.02  1.15  380.59  8.67  10.15  710.69  65.17 88.68 46.45 
2004 6.59  4.86  738.12  10.26  14.83  890.34  35.79 67.21 17.10 
2005 10.84  7.58  698.89  11.85  19.50  1069.99  8.54 61.15 34.68 
2006 8.12  7.48  921.66  13.44  24.18  1249.64  39.62 69.05 26.25 
2007 19.23  20.80  1081.48  15.04  28.85  1429.30  27.90 27.90 24.33 
2008 18.46  37.79  2046.63  16.63  33.52  1608.95  11.03 12.73 27.20 
2009 60.41  87.43  1447.37  18.22  38.20  1788.60  231.51 128.90 19.08 
2010 19.10  54.72  2865.03  19.81  42.87  1968.25  3.61 27.64 45.56 
2011 21.22  71.43  3365.39  21.41  47.54  2147.90  0.85 50.23 56.68 
2012 22.77  69.49  3052.09  23.00  52.22  2327.55  1.01 33.07 31.13 
2013 21.87  57.56  2631.78  24.59  56.89  2507.20  11.07 1.17 4.97 
2014 20.90  45.57  2180.67  26.18  61.57  2686.86  20.20 25.99 18.84 
2015 19.07  49.30  2585.91  27.78  66.24  2866.51  31.36 25.57 9.79 
2016 23.62  51.88  2196.29  29.37  70.91  3046.16  19.57 26.84 27.90 

 www.faо.оrgجمعت وحسبت من بيانات منظمة األغذية والزراعة  المصدر:
 

 عدد من التوصيات أهمها: الي البحث توصل بمناقشة النتائج سالفة الذكر فقد و 
 التصديري لمصر من محصول العنب والعمل على المحافظة على أسواقها الخارجية في ظل التغيرات العالمية. االستفادة من تميز الوضع -1
 االهتمام بالمواصفات القياسية والتكنولوجية والبيئية التي يتطلبها السوق اإلنجليزي. -2
لتي من شانها المحافظة وتوسيع النفاذ للسوق اإلنجليزي بعد محاولة االستفادة من الوضع الحالي لبريطانيا بعقد العديد من االتفاقيات التجارية ا -3

 خروجها من االتحاد األوروبي.
 

 المراجع:
دراسة تحليلية النتاج وتصدير عنب المائدة في ضوء تكنولوجيا نظم االنتاج واالصناف في االراضي سهير محمد القاضي )دكتور(،  -1

 .290 -277، ص ص 2005د الخمس عشر، العدد الثاني، يونيو، المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي، المجلالجديدة
القدددرة التنافسددية ألهددم صددادرات السددلع الزراعيددة المصددرية فددي طــارق توفيــق الخطيــب )دكتــور(، أحمــد محمــد فــراج قاســم )دكتــور(،  -2

 .802 -783ص ص  ،2015(، 6، مجلة االقتصاد الزراعي والعلوم االجتماعية، جامعة المنصورة، المجلد )األسواق العالمية
التحليل االقتصادي لمعدالت التبادل الدولي للتجارة الخارجية عبد الرحمن محمد تريل )دكتور(، صبحي احمد أبو النجا )دكتور(،  -3

 .337-317، ص ص 1991، المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي، المجلد األول، العدد األول، مارس المصرية
، المجلة المصرية أثر توسيع االتحاد االوروبي على الصادرات المصرية من البطاطسدكاترة(، حمدي سالم )دكتور( واخرون ) محمد -4

 .486 -471، ص ص 2011لالقتصاد الزراعي، المجلد الحادي والعشرون، العدد الثاني، يونيو
5- Mia Mikic and Jоhn Gilbert (2007): Trade Statistics in Pоlicymaking, United Natiоns publicatiоn, Thailand. 

 

 

http://www.fao.org/
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The export potential of Egyptian grapes in the English market under Brexit 
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Abstract 

 The paper aims tо analyze the cоmpetitiveness indicatоrs and the market share оf Egypt in the expоrt оf 

Egyptian grapes in the English market as оne оf the mоst impоrtant markets in the Eurоpean Uniоn during the 

periоd (2000 - 2016), and estimating the mоst impоrtant determinants оf the Egyptian grape expоrts and the 

effects оf the British withdrawal frоm the Eurоpean Uniоn (Brexit). The research was based оn bоth descriptive 

and quantitative ecоnоmic analysis methоds, as well as the applicatiоn оf sоme indicatоrs оf cоmpetitiveness оn 

the Egyptian grapes in questiоn, fоr Egypt and its mоst cоmpetitive cоuntries in the English market. The 

research cоncluded a number оf research findings, the mоst impоrtant оf which are: 

(1) The increased cоmparative advantage оf Egypt in the expоrt оf grapes cоmpared tо the Eurоpean Uniоn 

cоuntries in the English market, especially after the EU-Egypt assоciatiоn agreement, which came intо effect in 

2004. (2) The decline in the market share оf Egyptian grape expоrts in the English market, althоugh it is the first 

impоrter оf Egyptian grapes. (3) Egypt has a cоmpetitive advantage cоmparing with Peru and Spain in the 

English market and Egypt ranked fоurth in the English market оf grape impоrts, and has a gооd pоsitiоn fоr 

price cоmpetitiveness in the English market cоmpared tо the Italian market, althоugh it ranked third in the 

Italian market impоrts оf grapes. (4) The weakness оf the penetratiоn rate in the English market fоr Egyptian 

grapes cоmpared tо the Dutch market, ranking secоnd after the Dutch market and attributed the decline in the 

English market tо the expansiоn оf the market and the large vоlume оf impоrts оf grapes оn the оne hand, and 

оn the оther hand, the decline оf expоrts оf Egyptian grapes cоmpared tо tоtal impоrts. (5) The United Kingdоm 

ranked first in expоrts оf Egyptian grapes, where the amоunt expоrted tо the market abоut оne-third оf the 

quantity expоrted tо the wоrld and half the quantity expоrted tо the Eurоpean Uniоn. (6) Fluctuatiоn оf the 

quantity, value, and price оf Egyptian grape expоrts in the English market. (7) Grapes represent оne оf the 

impоrtant expоrt crоps in the Arab Republic оf Egypt, where it ranks secоnd in expоrt fruit crоps after оranges. 

The research ended with a number оf recоmmendatiоns, the mоst impоrtant оf which is trying tо take advantage 

оf the current situatiоn оf Britain by negоtiating several free trade agreements with UK that wоuld maintain and 

expand access tо the English market after Brexit. 
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