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 3قسم االقتصاد التطبيقى ،كلية العلوم الزراعية واالغذية ،جامعة الملك فيصل اإلحساء  ،المملكة العربية السعودية
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الملخص
تعتبر النباتات الطبية والعطرية ذات قيمة اقتصادية كبيرة حيث يزداد الطلب عليھا محلياً وعالمياً لما تتميز به من استخدامات متعددة في الكثير من
المجاالت ،إال أنه لوحظ في السنوات األخيرة تراجع نسبة قيمة الصادرات من ھذه الحاصالت من الصادرات الزراعية الكلية ،لذا استھدف البحث بشكل عام دراسة
الوضع التنافسي للصادرات المصرية من بعض النباتات الطبية والعطرية في أھم األسواق المستوردة لھا وتقدير بعض معايير كفاءة الصادرات ألھم محاصيل النباتات
الطبية والعطرية موضع الدراسة .وبدراسة تطور قيمة صادرات مصر الكلية والزراعية والنباتات الطبية والعطرية خالل فترة الدراسة ،اتضح تزايد قيمة الصادرات
المصرية الكلية والزراعية وصادرات النباتات الطبية والعطرية بمعدالت معنوية إحصائياً بلغت نحو  %2.8 ،%13.8 ،%10.7سنوياً على الترتيب .وبدراسة تطور
إجمالي قيمة وكمية صادرات مصر من البردقوش خالل الفترة ) ،(2015 – 2008اتضح وجود تذبذب طفيف سواء في الكميات المصدرة من البردقوش أو قيمة
الصادرات أو حتى سعر التصدير وھذا ما عكسته قيمة معامل عدم اإلستقرار .وبدراسة تطور إجمالي قيمة وكمية صادرات مصر من الشيح خالل نفس الفترة يتضح
وجود تراجع ملحوظ سواء في الكميات المصدرة من الشيح أو قيمة الصادرات خالل سنوات الدراسة وھذا ما عكسته نتائج قيمة معامل عدم اإلستقرار لتلك القيم.
وبدراسة تطور إجمالي قيمة وكمية صادرات مصر من الكراوية اتضح تراجع ملحوظ سواء في الكميات المصدرة من الكراوية أو قيمة الصادرات خالل سنوات الدراسة
وربما يُعزى ذلك إلى انخفاض القدرة التنافسية لصادرات مصر منھا باألسواق العالمية .وھذا ما عكسته نتائج قيمة معامل عدم اإلستقرار لتلك القيم.وبدراسة أثر كمية
الصادرات وسعر التصدير على قيمة الصادرات المصرية من البردقوش خالل فترتي الدراسة ) ،(2015 -2013) ،(2010 -2008لوحظ أن أثر سعر التصدير أقوى
من كمية الصادرات بشكل واضح ،حيث تبين أن تأثير سعر التصدير يمثل نسبة عالية من التأثير على قيمة الصادرات ومن ثم تُعد أسواق البردقوش باحثة عن السعر من
الدرجة األولى حيث تعطي أھمية كبيرة لسعر التصدير أكثر من الكمية المستوردة .وتشير النتائج أيضاً أن تأثير كمية الصادرات من الشيح المصري للسوق العالمي على
قيمة الصادرات كان تأثير قوي ،حيث تبين أن تأثير كمية الصادرات تمثل نسبة عالية على قيمة الصادرات وأنھا أسواق باحثة عن الجودة من الدرجة األولى حيث تعطي
أھمية كبيرة للكمية المستوردة أكثر من سعر التصدير ذاته .وفي ذات السياق تشير النتائج أن تأثير كمية الصادرات من الكراوية المصرية للسوق العالمي على قيمة
الصادرات كان تأثيراً قوياً ،حيث تبين أن تأثير كمية الصادرات تمثل نسبة عالية على قيمة الصادرات وأنھا أسواق باحثة عن الجودة من الدرجة األولى حيث تعطي أھمية
كبيرة للكمية المستوردة أكثر من سعر التصدير ذاته .وبدراسة التوزيع الجغرافي لكميات الصادرات المصرية من البردقوش ألھم دول العالم تبين احتالل بولندا وألمانيا
للمراكز األولى من حيث الكميات التي يتم استيرادھا من مصر وذلك خالل الفترة ) .(2015 -2008وفيما يتعلق بالشيح وجد أن ألمانيا والتفيا ھي الدول األكثر استيراداً
للشيح من مصر خالل سنوات الدراسة .وبالنسبة لمحصول الكراوية لوحظ وجود انخفاض كبير في الصادرات المصرية منھا لدول العالم وھذا يشير إلى انخفاض قدرتھا
التنافسية بين األسواق العالمية ولكن مع ذلك نالحظ أن ألمانيا والواليات المتحدة وبولندا ھي الدول األكثر استيراداً لھذا المحصول خالل سنوات الدراسة .وباستعراض قيم
مقياس الميزة النسبية الظاھرة والمعدلة للمحاصيل المدروسة )البردقوش/الشيح/الكراوية( خالل الفترة ) ،(2015-2008أوضحت النتائج أن كالً من البردقوش والشيح
يتمتعان بميزة نسبية منخفضة مقارنة بالكراوية وذلك بسبب وجود منافسة شديدة فى األسواق الخارجية ،في حين تراوحت الميزة النسبية للكراوية بالنسبة للفترة محل
الدراسة بين االرتفاع في بعض األسواق واالنخفاض في أسواق أخرى حيث ارتفعت بالنسبة أللمانيا والواليات المتحدة وبولندا وإيطاليا وبلجيكا وروسيا والتفيا ولبنان فى
حين انخفضت ھذه الميزة النسبية في فرنسا وھولندا وأسبانيا .وباستعراض قيم معامل التركز السلعي للصادرات المصرية من البردقوش والشيح والكراوية ألھم دول
العالم اتضح أنھا تقل بكتير عن  %40وھذا يدل على زيادة درجة التنوع السلعي للصادرات المصرية من البردقوش والشيح والكراوية وھذا يُعد من عوامل النجاح
للسياسة التصديرية والتي تعتمد على التنوع وتقليل المخاطرة باإلعتماد على محصول أو منتج واحد أو عدد قليل من المحاصيل والمنتجات التصديرية.

المقدمة
شھدت األسواق العالمية العديد من المتغيرات مثل تحرير
التجارة الدولية وما تفرضه اإلتفاقيات الخاصة بھا من إلتزامات ،وتزايد
التكتالت اإلقليمية وتعاظم إنعكاساتھا على أنماط وإتجاھات التجارة
الدولية ،وظھور دول جديدة منافسة فى مجاالت تصديرية عديدة ،وتعاظم
أھمية التقنيات الحديثة فى مجاالت اإلنتاج والتسويق والمعلومات فى
إكتساب القدرة التنافسية .وتلعب التجارة الخارجية درواً أساسيا ً في
االقتصاد المصرى ،حيث تقوم حصيلة الصادرات بدور ھام في تمويل
الواردات من ناحية ،وتمويل برامج التنمية االقتصادية واالجتماعية من
ناحية أخرى ،وتعتبر الصادرات من أھم جوانب التجارة الخارجية في نمو
الدخل القومي ،لذا تسعى مصر جاھدة إلى تنمية الصادرات الزراعية
المصرية بصفة عامة وغير التقليدية منھا بصفة خاصة من خالل
االنضمام إلى العديد من التكتالت االقتصادية العالمية ،واالستفادة من
رؤية منظمة التجارة العالمية في تحرير التجارة العالمية وإزالة العوائق
المختلفة التي تواجھھا خاصة المحاصيل الزراعية التي يزداد عليھا الطلب
باألسواق الخارجية مما يؤدي إلى زيادة حصيلة النقد األجنبي والمساھمة
في تقليل عجز الميزان التجاري الزراعى المصري الذى يعانى عجزاً
مستمراً من سبعينات القرن المنصرم .
وتعتبر النباتات الطبية والعطرية ذات قيمة اقتصادية كبيرة
حيث يزداد الطلب عليھا محليا ً وعالميا ً لما تتميز به من استخدامات متعددة
في الكثير من المجاالت ،كما أن ازدياد التوجه العالمي الحديث للتحول إلى
كل ما ھو طبيعي أدى إلى زيادة الطلب واإلقبال على ھذه النباتات

وخاصة الدول الصناعية المتقدمة كالواليات المتحدة األمريكية وألمانيا
وغيرھا ،مما أدى إلى ارتفاع أسعارھا وتحقيقھا عائد تصديري مجزي.
وعالوة على مساھمتھا في الصادرات الزراعية المصرية يكون لھذه
المحاصيل مكانة ھامة في السوق المصري باعتبارھا من المحاصيل غير
التقليدية ذات االستعماالت المتعددة ،حيث تستخدم في مجال صناعة
األدوية وتتميز بعدم وجود آثار جانبية لھا باإلضافة إلي صناعة العطور
ومستحضرات التجميل ،فضالً عن الدور الكبير الذي تلعبه فى الصناعات
الغذائية كالتوابل والبھارات .ومصر ليست ببعيدة عن أسواق النباتات
الطبية والعطرية العالمية والتي تبلغ قيمة تجارتھا سنويا ً نحو 60مليار
دوالر ،فھي تشارك كدولة مصدرة رئيسية بنحو 45مليون دوالر ،تمثل
نحو  %2,1من جملة الصادرات المصرية الزراعية والمتمثلة في
صادرات الكمون والكراوية والبردقوش والشمر والبابونج والريحان،
حيث أن ھذه النوعية من النباتات ال تتجاوز مساحتھا المزروعة في مصر
والعالم  65ألف فدان بنسبة  %0.8وتزيد سنويا ً بمعدل اليتجاوز %2.7
رغم االقبال الھائل لدول االتحاد األوروبي وأمريكا واليابان على النباتات
الطبية والعطرية المصرية نظراً لعوامل الجودة والسعر .األمر الذي
استلزم توجيه االھتمام بتلك المحاصيل باعتبارھا مصدر ھام لزيادة الدخل
القومي المصري ،خاصة فى ظل تغيير أنماط االستھالك في العالم وزيادة
الوعي الغذائي والصحي والعودة إلي استخدام المنتجات الطبيعية والبعد
بقدر اإلمكان عن استخدام المركبات الكيميائية لما تسببه من آثار جانبية
ضارة.
مشكلة البحث:

Mannar E. Bayoumi and Maha A. Ibrahim
تعتبر الصادرات الزراعية المصرية أحد أھم مصادر توفير
النقد األجنبي التي تساعد على تحقيق أھداف التنمية االقتصادية ،وتُعد
المحاصيل الطبية والعطرية من المحاصيل غير التقليدية الواعدة والتي
يمكن أن تُسھم وبدرجة كبيرة من خالل صادراتھا في زيادة حصيلة الدولة
من النقد األجنبي ومن ثم تحسين ميزانھا التجاري الزراعى  ،وعلى الرغم
من االھتمام والتشجيع من قبل الدولة للتوسع في زراعة ھذه المحاصيل،
إال أنه لوحظ في السنوات األخيرة تراجع نسبة قيمة الصادرات من ھذه
المحاصيل من الصادرات الزراعية الكلية ،وعدم تزايد صادراتھا ألھم
أسواقھا العالمية بالشكل المأمول ،وأمر ھذا شأنه وتلك ھي طبيعته إنما
يؤدي إلى زيادة العجز فى الميزان التجارى الزراعى المصرى األمر
الذي يتطلب دراسة القدرة التنافسية للصادرات المصرية من ھذه النباتات
فى اسواقھا العالمية ومدى قدرتھا على مواجھة الدول المنافسة لھا في تلك
األسواق.
ھدف البحث:
يستھدف البحث بشكل عام دراسة الوضع التنافسي للصادرات
المصرية من بعض النباتات الطبية والعطرية في أھم األسواق المستوردة
لھا وذلك من خالل تحقيق األھداف الفرعية التالية:
 .1دراسة تطور إجمالي كالً من قيم وكميات الصادرات الزراعية من
بعض النباتات الطبية والعطرية )البردقوش والشيح والكراوية( للوقوف
على الوضع الراھن لھا كصادرات زراعية مصرية.
 .2قياس التأثير المنفصل والتأثير المتتابع لقيمة الصادرات المصرية من
محاصيل الدراسة.
 .3التعرف على أھم األسواق الخارجية لمحاصيل البردقوش والشيح
والكراوية.
 .4تقدير بعض معايير كفاءة الصادرات ألھم محاصيل النباتات الطبية
والعطرية موضع الدراسة.

يقيس ھذا المؤشر التذبذب السنوي في كمية وسعر وقيمة
صادرات الدولة من السلعة ،حيث ينعكس استقرار الصادرات
من سنة ألخرى على القدرة على الوفاء بمتطلبات التصدير،
وبالتالى يؤثر فى القدرة التنافسية واستمرارھا ،األمر الذى
يحدد إلى حد كبير مدى كفاءة العمليات التصديرية ويتم حساب
معامل عدم االستقرار وفقا ً للمعادلة التالية :

حيث:
 :Stھو معامل عدم استقرار صادرات السلعة في السنة )(i
 :Ytھي القيم الفعلية للصادرات من السلعة في السنة )(i
 :ϔiھي القيم التقديرية للصادرات من السلعة في السنة )(i

وكلما اقتربت قيمة معامل عدم االستقرار من ) (100كلما دل
ذلك على حدوث تقلبات كبيرة فى تصدير السلعة بما ينعكس فى انخفاض
المقدرة على الوفاء بمتطلبات التصدير وبالتالى فقد بعض أسواق السلعة
فى الخارج ،وكلما انخفضت قيمة معامل عدم االستقرار كلما دل ذلك على
حدوث استقرار فى تصدير السلعة وبالتالى وجود مقدرة على الوفاء
بمتطلبات التصدير والمحافظة على أسواق السلعة فى الخارج.
 .3قياس التأثير المنفصل والتأثير المتتابع لقيمة الصادرات:
أ .التأثير المنفصل لكمية الصادرات على قيمة الصادرات
ب .التأثير المنفصل لسعر التصدير على قيمة الصادرات
ت .التأثير المتتابع العام لتغير قيمة الصادرات

الطريقة البحثية

حيث:

تم استخدام أسلوب التحليل الكمي والوصفي في التحليل ،حيث
تم االستعانة ببعض األساليب اإلحصائية والقياسية مثل أسلوب االنحدار
الخطي البسيط لتقدير معادالت االتجاه الزمنى للمتغيرات المختلفة،
واألرقام القياسية ،باإلضافة إلى استخدام بعض المقاييس والمؤشرات
االقتصادية مثل الميزة النسبية الظاھرة والمعدلة ،معامل عدم االستقرار،
ومعامل التركز السلعي وغيرھا من المؤشرات االقتصادية والتي تقيس
درجة التنافسية في الصادرات المصرية وھى على النحو التالى :
المؤشرات االقتصادية المستخدمة في القياس:
 .1مؤشر الميزة النسبية الظاھرة:
أنشأ بورتر ) (Porter 1990مقياسا ً للتنافسية مستندا على الميزة
النسبية الظاھرة Revealed Comparative Advantage
 indexويعتبر ھذا المقياس وسيلة لقياس الفرص المحتملة لتوسيع
نطاق التجارة الخارجية للدولة وإعطاء صورة تقريبية للصادرات
المستقبلية ،ويمكن تقديرھا من المعادلة التالية:
حيث:
 E ijقيمة الصادرات للدولة  jإلى العالم من السلعة i
 E ajإجمالي قيمة الصادرات الزراعية  aللدولة j
 E iwقيمة الصادرات العالمية  wمن السلعة i
 E awإجمالي قيمة الصادرات الزراعية  aالعالمية w

وعندما تكون قيمة ھذا المؤشر أكبر من الواحد الصحيح فإن ذلك
يدل على أن ھذه الدولة تمتلك ميزة نسبية ظاھرة في تصدير ھذه السلعة،
أما إذا كانت قيمته أقل من الواحد الصحيح فھذا يعني عدم تمتع ھذه الدولة
بميزة في تصدير تلك السلعة .ونظراً لعدم إمكانية استخدام ھذا المقياس
للمقارنة على جانبى الواحد الصحيح ،والستمرار قيمته إلى ∞ وبالتالي
عدم حصر قيمته في المقارنة بين مختلف الدول والقطاعات ،تم
تعديل مقياس الميزة النسبية الظاھرة لتالفي ھذا العيب ووالذى يطلق عليه
الميزة النسبية الظاھرة المعدل ويتم حسابه كالتالي:
وتتراوح قيمة ھذا المقياس المعدل بين  1+و  1-حيث تكون
ھناك ميزة نسبية ظاھرة عندما تكون قيمة المقياس موجبة ،وغياب ھذه
الميزة النسبية عندما تكون قيمة المقياس سالبة.
 .2معامل عدم االستقرار للصادراتUnstability coefficient :

 :Qi ،Qoكمية الصادرات في فترة األساس وفي فترة
المقارنة على الترتيب.
 :Pi ،Poسعر التصدير في فترة األساس وفي فترة
المقارنة على الترتيب.
) (2010 -2008فترة األساس (2015 -2013) ،فترة
المقارنة.
 .4معامل التركز السلعي:
يستخدم معامل جيني-ھيرشمان Gini-Herchman
Coefficientلحساب درجة التركز السلعي لصادرات سلعة
) (Cjx= Xsj / Xi* 100
معينة وفقا ً للمعادلة التالية:
حيث أن Cjx :معامل التركز السلعي :Xsj ،صادرات سلعة
معينة من دولة معينة :Xi ،قيمة الصادرات الزراعية
اإلجمالية.وكلما اقتربت قيمة ھذا المعامل من ) (100دل ذلك على
زيادة درجة التركز السلعي للصادرات من سلعة معينة ،وكلما
انخفضت قيمة ھذا المعامل دل ذلك على زيادة درجة التنوع
السلعي للصادرات من تلك السلعة.
وقد اعتمد البحث بصفة أساسية على البيانات الثانوية
المنشورة وغير المنشورة للجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء من
خالل نشرة التجارة الخارجية ،باإلضافة إلى موقع منظمة األغذية
والزراعة التابعة لألمم المتحدة ،وكذلك وزارة الصناعة والتجارة
الخارجية المصرية ،ونشرة االحصاءات الزراعية الصادرة بقطاع الشئون
االقتصادية بوزارة الزراعة واستصالح األراضي ،وبعض البيانات التي
أمكن الحصول عليھا من الدراسات السابقة والمرتبطة بموضوع البحث.

النتائج والمناقشات
تطور قيمة صادرات مصر الكلية والزراعية والنباتات الطبية والعطرية:
بدراسة بيانات الجدول رقم ) (1والتي تعكس تطور قيمة
التجارة الخارجية المصرية الكلية والزراعية وصادرات النباتات الطبية
والعطرية خالل الفترة ) ،(2015 -2001تبين تزايد قيمة الصادرات
الكلية من نحو  4.14مليار دوالر عام  2001إلى نحو  21.97مليار
دوالر عام  2015وبمتوسط بلغ نحو  18.55مليار دوالر خالل الفترة
المذكورة بينما تراوحت قيمة الصادرات الزراعية الكلية بين حد أدنى بلغ
نحو  350مليون دوالر عام  2001وحد أقصى بلغ نحو  4.38مليار
دوالر عام  2014وبمتوسط بلغ نحو  2.25مليار دوالر خالل الفترة
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قيمة
الطبية

صادرات

معدل التغير
السنوي %

قيمة الصادرات
الكلية
قيمة الصادرات
الزراعية

 Tالمحسوبة

 -2الجھاز المركزى للتعبئة العامة واالحصاء ،نشرة التجارة الخارجية،
أعداد مختلفة.
وبدراسة درجة االستقرار لقيمة الصادرات الزراعية الكلية
وقيمة صادرات النباتات الطبية والعطرية خالل الفترة )،(2015 -2001
تبين أن قيمة معامالت عدم االستقرار لقيمة الصادرات الزراعية الكلية
بلغت أقصاھا عام  2001بنحو  ،%316.3في حين بلغت أدناھا عام
 2002بنحو  %0.9بمتوسط بلغ نحو  %18.9خالل فترة الدراسة المشار
إليھا وھذا ما يدل على أن ھناك استقراراً نسبيا ً لتلك القيمة من عام ألخر
بخالف عام  2001حيث يتسم ھذا العام بعدم االستقرار ،أما بالنسبة لقيمة
صادرات النباتات الطبية والعطرية فترتفع بھا قيمة ھذا المعامل فى بعض
السنوات وتنخفض في سنوات أخرى إال أنھا لم تقترب من المائة وھذا يدل
أيضا على وجود إستقرار نسبي في قيمة الصادرات المصرية من النباتات
الطبية والعطرية إلى دول العالم ،إال أنھا اتسمت بأنھا أقل استقراراً مقارنة
بقيمة الصادرات الزراعية الكلية.
وبدراسة تطور قيمة الصادرات الكلية خالل الفترة )-2001
 (2015تبين من نتائج التقدير االحصائي بالجدول رقم ) (2وجود زيادة
سنوية معنوية إحصائيا ً في قيمة الصادرات الكلية قدرت بحوالي 1977.8
مليون دوالر ،تمثل نحو  %10.7من المتوسط السنوي لقيمة الصادرات
الكلية والمقدرة بحوالي  18.5مليار دوالر خالل الفترة الدراسة المشار
إليھا ،وقد بلغ معامل التحديد  0,79وھو ما يشير إلى أن  %79من
التغيرات فى قيمة الصادرات الكلية ترجع للعوامل التى يعكس أثرھا
عنصر الزمن  ،بينما  %21من ھذه التغيرات ترجع إلى عوامل أخرى لم
يتضمنھا التحليل .
وباستعراض قيمة الصادرات الزراعية المصرية خالل الفترة
) ، (2015-2001أوضحت نتائج االتجاه الزمني أنھا قد أخذت اتجاھاً
عاما ً متزايداً بمعدل سنوي معنوي إحصائيا ً خالل فترة الدراسة قدر
بحوالي  309.3مليون دوالر تمثل  %13.75من المتوسط السنوى لقيمة
الصادرات الزراعية والذى قدر بحوالى  2.25مليار دوالر خالل الفترة

المتغير
التابع

α

β

R2

F

المعنوية

Source:1- http://comstat.comesa.int, www.trademap.org

جدول  .2نتائج التقدير اإلحصائي لالتجاه الزمني العام لقيمة الصادرات
المصرية الكلية والزراعية وصادرات النباتات الطبية
والعطرية خالل الفترة ).(2015-2001
)القيمة :بالمليون دوالر(
المتوسط

) .(2015 -2001كما تراوحت قيمة صادرات النباتات الطبية والعطرية
بين حد أدنى بلغ نحو  24.1مليون دوالر عام  2004وحد أقصى بلغ نحو
 38.47مليون دوالر عام  ،2015وبمتوسط بلغ نحو  32.24مليون دوالر
خالل الفترة ) .(2015 -2001كما تراوحت نسبة قيمة صادرات النباتات
الطبية والعطرية من قيمة الصادرات الزراعية الكلية بين حد أقصى بلغ
نحو  %8.2عام  2002وحد أدنى بلغ نحو  %0.86عام  ،2014األمر
الذي يشير إلى تناقص نسبة قيمة صادرات النباتات الطبية والعطرية من
قيمة الصادرات الزراعية الكلية خالل فترة الدراسة.
جدول  .1قيمة الصادرات الكلية والزراعية وصادرات النباتات الطبية
والعطرية خالل الفترة )(2015 -2001
)القيمة :بالمليون دوالر(
الصادرات الزراعية صادرات النباتات %
الطبية والعطرية صادرات
الكلية
النباتات
قيمة
الطبية
السنوات الصادرات
معامل والعطرية
الكلية
القيمة معامل عدم القيمة عدم
من
االستقرار
االستقرار الصادرات
الزراعية
8.06
26.0 28.20 316.3 350
4140
2001
8.18
26.9 31.90 0.86
390
4660
2002
6.10
27.8 29.90 30.3
490
6160
2003
3.39
28.7 24.10 29.8
710
7680
2004
2.76
29.6 24.60 32.6
890
10650
2005
2.56
30.4 25.10 39.9
980
13720
2006
2.41
31.3 29.90 36.1 1240 16170
2007
1.30
32.2 32.90 12.9 2540 25970
2008
0.89
33.1 31.70 39.5 3570 24180
2009
1.05
34.0 43.10 42.6 4090 26330
2010
0.93
34.9 36.30 22.4 3890 31580
2011
0.94
35.8 33.40 1.5
3540 29420
2012
0.91
36.7 36.50 6.2
4030 28780
2013
0.86
37.6 37.58 6.7
4380 26810
2014
1.45
38.5 38.47 40.0 2650 21970
2015
2.00
32.0 32.24 18.9 2249.33 18548
المتوسط

الدراسة  ،كماھو موضح بالجدول رقم ) ، (2وقد بلغ معامل التحديد
 0,78وھو ما يشير إلى أن  %78من التغيرات فى قيمة الصادرات
الزراعية ترجع للعوامل التى يعكس أثرھا عنصر الزمن  ،بينما %22
من ھذه التغيرات ترجع إلى عوامل أخرى لم يتضمنھا التحليل .
وبدراسة االتجاه الزمني العام لقيمة الصادرات المصرية من
النباتات الطبية والعطرية تبين أنھا قد أخذت اتجاھا ً عاما ً متزايداً بمعدل
سنوي معنوي إحصائيا ً مقداره حوالي  0.89مليون دوالر ،يمثل نحو
 %2.8من المتوسط السنوي لقيمة الصادرات المصرية من النباتات
الطبية والعطرية والبالغ حوالي  32.2مليون دوالر ،وقد بلغ معامل
التحديد  0.52وھو ما يشير إلى أن  %52من التغيرات فى قيمة
صادرات النباتات الطبية والعطرية ترجع للعوامل التى يعكس أثرھا
عنصر الزمن  ،بينما  %48من ھذه التغيرات ترجع إلى عوامل أخرى
لم يتضمنھا التحليل .

** 7.02 49.4 0.79 10.66 18548.0 1977.8 2725.4
** 6.7 45.5 0.78 13.75 2249.3 309.3 -225.2
25.1

0.89

32.2

** 3.8 14.2 0.52 2.76

والعطرية
حيث (**) :تشير إلى معنوية معامل االنحدار عند مستوى معنوية .0.01
المصدر :حسبت من بيانات الجدول رقم ) (1بالبحث.

 .1تطور إجمالي كمية و قيمة الصادرات المصرية من محاصيل
الدراسة ومعامالت عدم استقرارھا:
أوالً :البردقوش:
يتضح من جدول ) (3تطور إجمالي قيمة وكمية صادرات
مصر من البردقوش خالل الفترة من ) ،(2015 – 2008حيث يتضح
ارتفاع الكمية المصدرة من البردقوش لعام  2009عن غيرھا من السنوات
والتى بلغت  2873.8طن ،بلغت قيمتھا في ذات العام حوالي  7.01مليون
دوالر ،بمتوسط سعر تصدير  2439.3دوالر للطن .كما تراجعت ھذه
الكمية لتصل إلى حوالي  2369.7طن خالل عام  2012بلغت قيمتھا في
ذات العام حوالي  5.01مليون دوالر ،بمتوسط سعر تصدير 2114.2
دوالر للطن.
جدول .3تطور إجمالي قيمة وكمية وسعر صادرات البردقوش إلى دول
العالم خالل الفترة ).(2015-2008
)الكمية :بالطن ،القيمة :بالمليون دوالر(
معامل
معامل
معامل عدم
كمية
قيمة
عدم
سعر
عدم
السنوات الصادرات االستقرار الصادرات االستقرار التصدير االستقرار
للقيمة
للسعر
للكمية
2.53 2115.3 0.89 2586.0 3.7
5.47
2008
10.43 2439.3 10.86 2873.8 22.1
7.01
2009
1.39 2216.6 11.72 2273.8 13.1
5.04
2010
7.86 2106.8 2.58 2624.8 5.7
5.53
2011
9.09 2114.2 6.78 2369.7 15.4
5.01
2012
6.05 2507.5 0.61 2540.4 6.4
6.37
2013
9.36 2628.1 8.16 2713.0 17.9
7.13
2014
4.96 2320.9 2.81 2421.5 8.0
5.62
2015
5.4 2306.1 3.6 2550.4 9.8
95.
المتوسط
المصدر :الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء.

ثم ارتفعت بعد ذلك لتصل إلى  2421.5طن فى عام  2015بلغت
قيمتھا في ذات العام حوالي  5.62مليون دوالر ،بمتوسط سعر تصدير
 2320.9دوالر للطن وھذا يدل على وجود تذبذب طفيف سواء في
الكميات المصدرة من البردقوش أو قيمة الصادرات أو حتى سعر
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التصديرخالل سنوات الدراسة وھذا ما يعكسه قيمة معامل عدم اإلستقرار
لتلك القيم والكميات وسعر التصدير حيث بلغت قيمتھا للمتغيرات الثالثة
نحو  %5.4 ،%3.6 ،%9.8لكل منھا على الترتيب ،األمر الذي يشير
إلى االستقرار النسبي لتلك المتغيرات وأن التذبذب الطفيف في قيمة
الصادرات المصرية من البردقوش يرجع بصفة أكبر إلى عدم استقرار
السعر أكثر منه لعدم استقرار الكمية .ويتضح بشكل عام تفوق البردقوش
على باقى المحاصيل المدروسة )الشيح ،والكراوية( كواحد من الصادرات
المصرية الھامة خالل الفترة ) (2015 – 2008حيث بلغ متوسط الكمية
المصدرة من البردقوش خالل متوسط تلك الفترة  2550.4طن بمتوسط
قيمة  5.9مليون دوالر.
ثانياً :الشيح:
يتضح من جدول ) (4تطور إجمالي قيمة وكمية صادرات
مصر من الشيح خالل الفترة من ) ،(2015 – 2008حيث يتضح ارتفاع
الكمية المصدرة من الشيح عام  2008عن غيرھا من السنوات والتى
بلغت  2332.9طن ،بقيمة بلغت في نفس العام نحو  5.29مليون دوالر،
وبمتوسط سعر تصدير بلغ نحو  2267.6دوالر للطن .ثم توالي انخفاض
ھذه الكمية بشكل ملحوظ لتصل إلى  777.9طن خالل عام  2015بقيمة
بلغت في نفس العام حوالي  3.03مليون دوالر ،وبمتوسط سعر تصدير
بلغ حوالى  3895.4دوالر للطن .وھذا يدل على وجود تراجع ملحوظ
سواء في الكميات المصدرة من الشيح أو فى قيمة صادراته خالل سنوات
الدراسة وربما يُعزى ذلك إلى انخفاض القدرة التنافسية لصادرات مصر
من الشيح باألسواق العالمية.
جدول  .4تطور إجمالي قيمة وكمية وسعر صادرات الشيح إلى دول
العالم خالل الفترة ).(2015-2008
)الكمية :بالطن ،القيمة :بالمليون دوالر(
معامل
معامل
معامل عدم
السنوات قيمة االستقرار كمية
عدم
سعر
عدم
الصادرات االستقرار التصدير االستقرار
الصادرات
للقيمة
للسعر
للكمية
8.59 2267.6 29.7 2332.9 19.1
5.29 2008
3.34 2478.2 5.04 1731.1 4.9
4.29 2009
1.15 2677.7 19.95 1198.8 14.2
3.21 2010
15.32 3148.6 33.27 898.8 16.5
2.83 2011
14.78 3229.2 34.77 780.4 17.1
2.52 2012
11.44 3228.1 20.62 830.2
0.4
2.68 2013
58.04 1250.3 81.35 1623.6 13.2
2.03 2014
27.18 3895.4 4.45 777.9 52.3
3.03 2015
المتوسط 10.38 2771.9 20.02 1271.7 10.04 3.24
المصدر :الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء.

وھذا ما عكسته نتائج قيمة معامل عدم اإلستقرار لتلك القيم
والكميات وسعر التصدير حيث بلغت قيمتھا للمتغيرات الثالثة نحو
 %10.4 ،%20.02 ،%10.04لكل منھا على الترتيب ،األمر الذي يشير
إلى عدم االستقرار النسبي لتلك المتغيرات وأن التذبذب في قيمة
الصادرات المصرية من الشيح يرجع بصفة أكبر إلى عدم استقرار كمية
الصادرات أكثر منه لعدم استقرار سعر التصدير .ويتضح بشكل عام
تراجع الصادرات المصرية من الشيح على الرغم من أنه يُعد من
المحاصيل المصرية الواعدة حيث بلغ متوسط الكمية المصدرة منه خالل
الفترة ) (2015 – 2008حوالي  1271.7طن بمتوسط قيمة 3.24
مليون دوالر.
ثالثاً :الكراوية:
يتضح من جدول ) (5تطور إجمالي قيمة وكمية صادرات
مصر من الكراوية خالل الفترة من ) ،(2015 – 2008حيث يبدو ارتفاع
الكمية المصدرة من الكراوية لعام  2011عن غيرھا من السنوات والتى
بلغت  4658.1طن ،بلغت قيمتھا في ذات العام حوالي  8.04مليون
دوالر ،بمتوسط سعر تصدير  1726.0دوالر للطن .ثم توالي انخفاض
ھذه الكمية بشكل ملحوظ لتصل إلى  276.4طن خالل عام  2015بلغت
قيمتھا في ذات العام حوالي  0.81مليون دوالر ،بمتوسط سعر تصدير
 2930.1دوالر للطن .وھذا يشير إلى تراجع ملحوظ سواء في الكميات
المصدرة من الكراوية أو قيمة الصادرات خالل سنوات الدراسة وربما
يُعزى ذلك إلى انخفاض القدرة التنافسية لصادرات مصر منھا باألسواق
العالمية .وھذا ما عكسته نتائج قيمة معامل عدم اإلستقرار لتلك القيم
والكميات وسعر التصدير حيث بلغت قيمتھا للمتغيرات الثالثة نحو

 %19.7 ،%41.8 ،%36.2لكل منھا على الترتيب ،األمر الذي يشير
إلى عدم االستقرار النسبي لتلك المتغيرات وأن التذبذب في قيمة
الصادرات المصرية من الكراوية يرجع بصفة أكبر إلى عدم استقرار
كمية الصادرات أكثر منه لعدم استقرار سعر التصدير .ويتضح بشكل عام
تراجع الصادرات المصرية من الكراوية على الرغم من أنه يُعد من
المحاصيل المصرية الواعدة حيث بلغ متوسط الكمية المصدرة منه خالل
الفترة ) (2015 – 2008حوالي  2307.8طن بمتوسط قيمة 4.45
مليون دوالر.
جدول  .5تطور إجمالي قيمة وكمية وسعر صادرات الكراوية إلى دول
العالم خالل الفترة ).(2015-2008
)الكمية :بالطن ،القيمة :بالمليون دوالر(
معامل عدم سعر معامل
معامل عدم
كمية
قيمة
عدم
االستقرار
التصدي
االستقرار
السنوات الصادرات االستقرار الصادرات
للقيمة
للكمية
ر
للسعر
34.3 2426.7 61.6 1429.9 52.5
3.47
2008
10.0 2132.4 14.4 3793.9 24.8
8.09
2009
14.9 1763.4 22.8 3578.3 11.5
6.31
2010
21.7 1726.0 85.6 4658.1 66.1
8.04
2011
23.1 1796.4 47.2 3100.7 38.6
5.57
2012
30.4 1716.0 20.9 1346.1 27.8
2.31
2013
40.8 3658.8 78.5 278.8 57.1
1.02
2014
7.3 2930.1 69.1 276.4 48.1
0.81
2015
المتوسط 19.74 2268.7 41.77 2307.8 36.15 4.45
المصدر :الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء.

وبشكل عام تالحظ تفوق البردقوش على باقى المحاصيل
المدروسة )الشيح ،والكراوية( كواحد من أھم الصادرات المصرية خالل
الفترة ) (2015 – 2008حيث أشارت النتائج البحثية إلى االستقرار
النسبي في كمية وقيمة وسعر التصدير منه.
 .2التأثير المنفصل والتأثير المتتابع لكمية الصادرات وسعر التصدير
على قيمة الصادرات المصرية من محاصيل الدراسة :
أ .قيمة الصادرات المصرية من البردقوش:
بدراسة أثر كمية الصادرات وسعر التصدير على قيمة الصادرات
المصرية من البردقوش خالل فترتي الدراسة )-2013) ،(2010 -2008
 ،(2015لوحظ أن نقص كمية الصادرات من البردقوش بنسبة  %0.8مع
ثبات سعر تصدير البردقوش أدت إلى نقص قيمة الصادرات بحوالي 44.2
مليون دوالر خالل الفترتين موضع الدراسة .في حين أن الزيادة في سعر
تصدير الطن من البردقوش بنسبة  %10.1مع ثبات الكمية المصدرة أدت إلى
ارتفاع قيمة الصادرات بحوالي  588.9مليون دوالر ،كما ھو موضح بالجدول
) .(6ويتضح من دراسة األھمية النسبية لتأثير كل متغير على حده أن األھمية
النسبية لكمية الصادرات من البردقوش ذات تأثير ضعيف على قيمة
الصادرات المصرية منه مقارنة بسعر التصدير ،حيث قدرت بحوالي ،%7.0
 %93.7من تأثير مجموع التغيرات على قيمة الصادرات على الترتيب،
ويتضح جليا ً أن أثر سعر التصدير أقوى من كمية الصادرات بشكل واضح،
حيث تبين أن تأثير سعر التصدير يمثل نسبة عالية من التأثير على قيمة
الصادرات ومن ثم تُعد أسواق البردقوش باحثة عن السعر من الدرجة األولى
حيث تعطي أھمية كبيرة لسعر التصدير أكثر من الكمية المستوردة.
ب .قيمة الصادرات المصرية من الشيح:
كما أوضحت نتائج الجدول ) (6أيضا ً أن تأثير كمية الصادرات من
الشيح المصري للسوق العالمي على قيمة الصادرات كان تأثير قوي .حيث أن
النقص في كمية الصادرات من الشيح بنسبة  %38.6مع ثبات سعر التصدير،
أدت إلى نقص قيمة الصادرات بحوالي  1675.3مليون دوالر خالل الفترتين.
أما بالنسبة لتأثير سعر التصدير على قيمة الصادرات من الشيح ،فإن الزيادة
في سعر التصدير بنسبة  %12.8مع ثبات كمية الصادرات أدت إلى زيادة
قيمة الصادرات بحوالي  555.7مليون دوالر خالل الفترتين .ويتضح من
دراسة األھمية النسبية لتأثير كل متغير على حده أن األھمية النسبية لتأثير كمية
الصادرات من الشيح تعتبر قوية جداً مقارنة بتأثير سعر التصدير ،حيث تقدر
بحوالي  %65.1من تأثير مجموع المتغيرات على قيمة الصادرات خالل
الفترتين .أما األھمية النسبية لتأثير سعر تصدير الطن من الشيح المصري
للسوق العالمية تعتبر أقل حيث تقدر بحوالي  %21.6من تأثير مجموع
المتغيرات على قيمة الصادرات خالل الفترتين ،حيث تبين أن تأثير كمية
الصادرات تمثل نسبة عالية على قيمة الصادرات وأنھا أسواق باحثة عن
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الجودة من الدرجة األولى حيث تعطي أھمية كبيرة للكمية المستوردة أكثر من

سعر التصدير ذاته.

البردقوش

جدول  .6أثر كمية الصادرات وسعر التصدير على التغير في قيمة صادرات البردقوش خالل الفترتين ).(2015-2013) ،(2010-2008
التأثير المطلق لتغير الكمية والسعر
متوسط فترتي الدراسة
األھمية
بين فترتي الدراسة
التأثير المتتابع النسبية لتأثير
متغيرات الدراسة
المحصول
الفترة األولي الفترة الثانية الرقم القياسي التأثير المنفصل
للمتغيرين على كل متغير %
لكل متغير
100*1/2
)(2
)(1
القيمة
7.0
)(44.2
)(44.2
99.2
2.56
2.58
كمية الصادرات بااللف طن Q
93.7
588.9
588.9
110.1
2485.5
2257.0
سعر التصدير دوالر/طن P

الشيح
الكراوية

قيمة الصادرات مليون دوالر V

5.8

6.4

109.1

544.7

628.7

100.0

كمية الصادرات بااللف طن Q
سعر التصدير دوالر/طن P
قيمة الصادرات مليون دوالر V
كمية الصادرات بااللف طن Q
سعر التصدير دوالر/طن P

1.75
2474.5
4.3
2.9
2107.5

1.08
2791.3
2.6
0.6
2768.3

61.4
112.8
60.5
21.6
131.4

)(1675.3
555.7
)(1119.6
)(4847.8
1938.8

)(1675.3
555.7
2572.2
)(4847.8
1938.8

65.1
21.6
100.0
67.3
26.9

قيمة الصادرات مليون دوالر V

6.0

1.4

23.2

)(2909.0

7205.4

100.0

حيث :الفترة األولى األساس ) ،(2010-2008الفترة الثانية المقارنة ) .(2015-2013األرقام بين القوسين تشير إلى قيم سالبة.
المصدر :جمعت وحسبت من الجداول أرقام ) (5،4،3بالبحث.

ت .قيمة الصادرات المصرية من الكراوية:
وعلى الوجه األخر ،تشير نتائج نفس الجدول أيضا ً أن تأثير كمية
الصادرات من الكراوية المصرية للسوق العالمي على قيمة الصادرات
كان تأثيراً قوياً .حيث أن النقص في كمية الصادرات من الكراوية بنسبة
 %78.4مع ثبات سعر التصدير ،أدت إلى نقص قيمة الصادرات بحوالي
 4847.8مليون دوالر خالل الفترتين .أما بالنسبة لتأثير سعر التصدير
على قيمة الصادرات من الكراوية ،فإن الزيادة في سعر التصدير بنسبة
 %31.4مع ثبات كمية الصادرات أدت إلى زيادة قيمة الصادرات بحوالي
 1938.8مليون دوالر خالل الفترتين .ويتضح من دراسة األھمية النسبية
لتأثير كل متغير على حده أن األھمية النسبية لتأثير كمية الصادرات من
الكراوية تعتبر قوية جداً مقارنة بتأثير سعر التصدير ،حيث تقدر بحوالي
 %67.3من تأثير مجموع المتغيرات على قيمة الصادرات خالل
الفترتين .أما األھمية النسبية لتأثير سعر تصدير الطن من الكراوية
المصرية للسوق العالمية تعتبر أقل حيث قدر بحوالي  %26.9من تأثير
مجموع المتغيرات على قيمة الصادرات خالل الفترتين ،حيث تبين أن
تأثير كمية الصادرات تمثل نسبة عالية على قيمة الصادرات وأنھا أسواق

باحثة عن الجودة من الدرجة األولى حيث تعطي أھمية كبيرة للكمية
المستوردة أكثر من سعر التصدير ذاته.
 .3التوزيع الجغرافي لكميات الصادرات المصرية من البردقوش
والشيح والكراوية ألھم دول العالم:
بدراسة البيانات المتاحة بالجدول ) (7تبين احتالل بولندا وألمانيا
للمراكز األولى من حيث الكميات التي يتم استيرادھا من مصر من
البردقوش وذلك خالل الفترة ) ،(2015 -2008بمتوسط بلغ نحو
 584.44طن لبولندا تمثل حوالى  ،%28.2ونحو  559.6طن يتم
تصديرھا أللمانيا تمثل حوالي ،%27من إجمالي الصادرات المصرية من
البردقوش إلى دول العالم خالل نفس الفترة بالجدول السابق الذكر.
وفيما يتعلق بالشيح يتضح من الجدول ) (8أن ألمانيا والتفيا ھي
الدول األكثر استيراداً للشيح من مصر خالل الفترة )(2015-2001
بمتوسط بلغ حوالي  339.97طن و 140.40طن لكالً منھما على الترتيب
يمثل نحو  %14.89 ، %36.05من إجمالي الصادرات المصرية من
الشيح للدول الموضحة بالجدول .

جدول  .7التوزيع الجغرافي لكميات الصادرات المصرية من البردقوش ألھم دول العالم خالل الفترة ).(2015-2008
الواليات
بلجيكا أسبانيا روسيا
ھولندا
فرنسا
إيطاليا
بولندا
ألمانيا
السنوات
المتحدة
57.55 81.72 121
79.42 119.09 122.12 429.24 528.66 647.01
2008
112.04 11.47 108.24 122.71 79.87 203.79 535.97 447.97 607.10
2009
7.88 18.58 29.52 28.50 47.47 81.90 508.66 602.59 568.61
2010
27.49 83.01 51.87 97.70 40.48 99.44 899.61 367.10 598.16
2011
70.13 3.00 49.67 29.00 68.49 112.99 626.45 462.80 411.95
2012
51.31 4.00 33.60 78.64 55.41 72.36 503.22 596.46 640.18
2013
33.38 12.91 56.50 40.10 56.14 103.51 639.86 579.01 523.35
2014
84.18 33.11 74.24 37.44 45.31 20.86 532.49 414.89 480.39
2015
المتوسط 55.49 30.97 65.58 64.19 64.03 102.12 584.44 499.94 559.59

)الكمية بالطن(
التفيا

لبنان

اإلجمالي

13.00
23.14
46.62
29.88
63.00
59.72
39.23

4.00
27.10
31.10
36.50
24.68

2189.81
2269.26
1893.71
2288.00
1912.19
2065.06
2144.23
1782.62
2068.11

المصدر :الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء.

جدول  .8التوزيع الجغرافي لكميات الصادرات المصرية من الشيح ألھم دول العالم خالل الفترة ).(2015-2008
الواليات
روسيا
أسبانيا
بلجيكا
ھولندا
بولندا إيطاليا فرنسا
ألمانيا
السنوات
المتحدة
33.28 306.67
193.35 47.13 45.13
98.50 803.41
2008
168.99 161.21
24.67 7.96 31.45 3.73 154.88 569.20
2009
27.70 87.39
26.70 1.90 19.00 5.00 124.65 425.96
2010
5.55
37.01 13.87 77.32 357.35
2011
51.84
3.25
75.49
13.32 69.30 189.51
2012
20.36 76.95
154.24
32.43 11.00 19.84 125.53
2013
11.44 66.71 145.78 311.35
61.17 30.75 475.16
2014
71.16 112.72
90.08
11.00 59.58 237.07
2015
المتوسط 54.97 102.56 110.64 133.40 19.00 33.00 17.01 79.36 339.97
المصدر :الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء.
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)الكمية بالطن(
التفيا
91.40
168.86
34.03
184.97
84.04
196.60
262.16
101.15
140.40

لبنان

اإلجمالي

1623.50 13.63
1311.14 20.18
752.33
677.72 1.65
495.54 8.78
636.94
1364.52
682.76
943.06 11.06

Mannar E. Bayoumi and Maha A. Ibrahim
وبالنسبة لمحصول الكراوية فيوضح الجدول رقم ) (9وجود
انخفاض كبير في الصادرات المصرية منھا لدول العالم وھذا يشير إلى
انخفاض قدرتھا التنافسية بين األسواق العالمية ولكن مع ذلك تالحظ أن
ألمانيا والواليات المتحدة وبولندا ھي الدول األكثر استيراداً لمحصول
الكراوية خالل الفترة ) (2015-2008وذلك بمتوسطات بلغت ،116.95

 120.03 ،120.1طن على الترتيب ،وبلغت النسبة المئوية من
الصادرات المصرية من الكراوية أللمانيا والواليات المتحدة وبولندا
حوالي  %29.64 ،%29.7 ،%28.9لكل منھا على الترتيب من إجمالي
الصادرات المصرية منھا إلى الدول الموضحة بنفس الجدول.

جدول  .9التوزيع الجغرافي لكميات الصادرات المصرية من الكراوية ألھم دول العالم خالل الفترة ).(2015-2008
الواليات
إيطاليا فرنسا ھولندا بلجيكا أسبانيا روسيا
ألمانيا
السنوات
بولندا
المتحدة
15.11 5.00
14.30 44.12 1.00
133.98
5.90
2008
114.11 7.97 46.50 12.42 46.90 38.74 96.25 127.55 176.61
2009
260.41 3.00 47.83 1.96 30.43 31.60 143.81 260.84 272.37
2010
142.87 18.10 33.50 17.00 59.69 0.50
184.49 104.27
2011
23.88 4.00 19.93
38.50
9.02
25.63
2012
2.50
10.95
5.00
4.96
2013
2014
12.80
14.50
2015
81.67 7.61 31.74 12.04 37.44 17.96 120.03 120.14 116.95
المتوسط

)الكمية بالطن(
التفيا

لبنان

اإلجمالي

37.21
48.28
15.50
33.66

23.85
16.27
22.00
20.71

219.40
728.11
1116.78
597.93
120.95
23.41
27.30
404.84

المصدر :الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء.

 .4كفاءة الصادرات من المحاصيل موضع الدراسة:
أوالً :الميزة النسبية الظاھرة والمعدلة:
توضح نتائج الجدول رقم ) (10قيم مقياس الميزة النسبية
الظاھرة والمعدلة للصادرات المصرية من محاصيل الدراسة
)البردقوش/الشيح/الكراوية( خالل الفترة ) ، (2015-2008حيث يتضح
تباين الميزة النسبية الظاھرة لتلك المحاصيل خالل فترة الدراسة ،لذلك تم
االعتماد على المقياس المعدل للمقارنة بينھم من حيث الميزة النسبية .حيث
تم تقسيم قيمة معيار الميزة النسبية المعدل إلى ثالث درجات وھي :الدرجة
األولى 1-) :إلى صفر(  :وتعني عدم وجود ميزة نسبية إطالقا ً ،الدرجة
الثانية) :صفر إلى >  : (0.5وتعني وجود ميزة نسبية منخفضة ،الدرجة
الثالثة 0.5) :إلى  : (1وتعني وجود ميزة نسبية مرتفعة.
جدول  .10الميزة النسبية الظاھرة والمعدلة للمحاصيل موضع الدراسة
في أھم األسواق العالمية خالل الفترة ).(2015-2008
الكراوية
الشيح
البردقوش
الدولة
الظاھرة المعدلة الظاھرة المعدلة الظاھرة المعدلة
0.78 8.2 (0.35) 0.48 (0.33) 0.505
ألمانيا
الواليات المتحدة 0.77 8.0 (0.75) 0.14 (0.31) 0.526
0.76 7.47 (0.98) 0.0114 (0.40) 0.432
بولندا
0.13 1.29 (0.92) 0.045 (0.79) 0.120
إيطاليا
(0.40) 0.41 (0.96) 0.023 (0.84) 0.085
فرنسا
(0.22) 0.64 (0.79) 0.120 (0.83) 0.094
ھولندا
0.48 2.86
(0.88) 0.063
بلجيكا
0.72 6.04 (0.87) 0.069 (0.91) 0.047
روسيا
(0.39) 0.44 (0.84) 0.086 (0.89) 0.06
أسبانيا
0.35 2.07 (0.78) 0.126 (0.96) 0.019
التفيا
0.103 1.23 (0.96) 0.19 (0.97) 0.013
لبنان
األرقام بين القوسين تعبر عن قيم سالبة.
المصدر :الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ،ومنظمة الزراعة واألغذية ).(FAO

حيث أوضحت نتائج دراسة الميزة النسبية الظاھرة للمحاصيل
المدروسة أن كالً من البردقوش والشيح يتمتعان بميزة نسبية منخفضة
مقارنة بالكراوية وذلك بسبب وجود منافسة شديدة فى األسواق الخارجية،
في حين تراوحت الميزة النسبية للكراوية بالنسبة للفترة محل الدراسة بين
االرتفاع في بعض األسواق واالنخفاض في أسواق أخرى حيث ارتفعت
بالنسبة أللمانيا والواليات المتحدة وبولندا وإيطاليا وبلجيكا وروسيا والتفيا
ولبنان فى حين انخفضت ھذه الميزة النسبية في فرنسا وھولندا وأسبانيا.
ثانياً :معامل التركز السلعي:
يتضح من بيانات الجدول رقم ) (11أن قيم معامل التركز السلعي
للصادرات المصرية من البردقوش والشيح والكراوية ألھم دول العالم تقل
بكتير عن  %40وھذا يدل على زيادة درجة التنوع السلعي للصادرات
المصرية من البردقوش والشيح والكراوية وھذا يُعد من عوامل النجاح

للسياسة التصديرية والتي تعتمد على التنوع وتقليل المخاطرة باإلعتماد
على محصول أو منتج واحد أو عدد قليل من المحاصيل والمنتجات
التصديرية.
جدول  .11معامل التركز السلعي للصادرات المصرية من المحاصيل
موضع الدراسة ألھم دول العالم خالل الفترة )-2008
.(2015
الدولة
الكراوية
الشيح
البردقوش
0.0040
0.020
0.022
ألمانيا
0.0040
0.010
0.002
الواليات المتحدة
0.0040
0.001
0.020
بولندا
0.0010
0.002
0.004
إيطاليا
0.0010
0.001
0.003
فرنسا
0.0004
0.010
0.003
ھولندا
0.0020
0.003
0.004
بلجيكا
0.0002
0.003
0.002
أسبانيا
0.0030
0.003
0.003
روسيا
0.0011
0.010
0.001
التفيا
0.0010
0.001
0.001
لبنان
المصدر :الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ،ومنظمة الزراعة واألغذية ).(FAo

التوصيات :من النتائج البحثية التي توصل إليھا البحث يمكن التوصية
بما يلي:
 .1العمل على دراسة احتياجات األسواق الخارجية لكالً من البردقوش
والشيح بھدف رفع الميزة النسبية الظاھرة لكالً منھما.
 .2تشجيع زيادة الصادرات المصرية من الكراوية لتمتع مصر فيھا بميزة
نسبية مرتفعة لمعظم األسواق الخارجية.
 .3االھتمام بمواصفات الجودة والنوعية لكل من الشيح والكراوية حيث أن
معظم أسواقھا الخارجية ھي أسواق باحثة عن الجودة من الدرجة
األولى.
 .4العمل بقدر المستطاع على خفض سعر التصدير للبردقوش لزيادة كمية
الصادرات منه حيث أن أسواقه الخارجية ھي أسواق باحثة عن السعر
من الدرجة األولى.
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ABSTRACT
The study aimed to identify the competitive situation of Egyptian exports of some medicinal and aromatic plants in the
most important imported markets, evaluate some of the foreign trade efficiency standards. In the study of the development of the
value of Egypt's total exports, agricultural and medicinal and aromatic plants during the study period, it became clear that the
value of Egyptian exports, agricultural exports and medicinal and aromatic plants increased by 10.7%, 13.8%, 2.8% Annually,
respectively. In the study of the development of the value and quantity of Egyptian exports of marjoram during the period (2008 2015), there was a slight fluctuation in both exported quantities of marjoram, export value or export price This is reflected in the
value of the coefficient of instability. A study of the development of the value and quantity of Egypt's exports of Wormwood
,indicates a significant decline in both exported quantities of exports during the years of study. This is reflected in the instability
coefficient of these values. In the study of the development of the value and quantity of Egyptian exports of caraway, a
significant decline was evident in both exported quantities of caraway and the value of exports during the years of study. This
may be due to the low competitiveness of Egypt's exports from the international markets. This is reflected in the value of the
instability coefficient of these values. In examining the impact of the quantity of exports and the export price on the value of
Egyptian exports of marjoram during the study periods (2008-2010), (2013-2015) It was noted that the impact of the export price
is stronger than the quantity of exports. It is clear that the impact of the export price is a high percentage of the impact on the
value of exports. Therefore, the markets of the marjoram are looking for price, which gives more importance to the export price
than the imported quantity. The results indicate that the effect of the quantity of exports from the Egyptian caraway on the world
market on the value of exports has a strong effect. The effect of the quantity of exports is a high percentage on the value of
exports and they are markets that seek quality first. The study of the geographical distribution of the quantities of Egyptian
exports of the Marjoram to the most important countries in the world shows the occupation of Poland and Germany to the first
centers in terms of quantities imported from Egypt during the period (2008 - 2015). With regard to Wormwood.it was found that
Germany and Latvia were the most importing countries of the wolves from Egypt. And the crop of Wormwood was observed a
significant decline in Egyptian exports to countries of the world and this indicates the decline in competitiveness among global
markets, but note that Germany, the United States and Poland are the most importing countries of the crop of Wormwood during
the years of study. The results showed that both marjoram and wormwood had a relatively low comparative advantage compared
to caraway due to strong competition in foreign markets, it increased for Germany, the United States, Poland, Italy, Belgium,
Russia, Latvia and Lebanon, while this comparative advantage decreased in France, the Netherlands and Spain. A review of the
values of the commodity concentration coefficient for Egyptian exports of marjoram, Wormwood and caraway for the most
important countries in the world turned out to be less than 40%. This indicates an increase in the commodity diversity of
Egyptian exports of marjoram, Wormwood and caraway.
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