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  :المقدمة
وتعتبـر  ،   القـومى المـصرى    االقتصادتلعب التجارة الخارجية الزراعية دور كبير فى        

معدالت نمو التجارة الخارجية الزراعية من المحددات الرئيسية لمعـدل نمـو النـاتج القـومى                
ولهذا تتصدر قـضية  ،  وتسعى مصر كدولة نامية إلصالح الخلل فى ميزانها التجارى      ، اإلجمالى

 وتعمل مصر للوصول إلـى ذلـك  مـن            ، ير المرتبة األولى فى أولويات قضاياها الهامة      التصد
 تنويـع وتنميـة الـصادرات الزراعيـة         ، عن طريـق   يل الواردات خالل زيادة الصادرات وتقل   

ومحاولة خلق أسواق جديدة واعدة مع محاولة رفع قيمة المنتج عن طريـق تطـوير               ، المصرية
  .وتنمية القدرة التنافسية، وزيادة الكفاءة التصديرية

فقـد  يعتبر محصول الفراولة من المحاصيل التصديرية غير التقليدية الواعدة فى مصر ،            و
 مليـون دوالر ، إلـى   ٠,١٩ ، بقيمـة  ٢٠٠٠ ألف طن عام     ٠,٨٣تزايدت كمية الصادرات من     

 التوسـع فـى   ، لذلك يجب    )١١( مليون دوالر  ٧٤,٢٠، بقيمة   ٢٠١٥ ألف طن عام     ٢٤,٦٢حوالى  
زراعتها لما عليها من طلب متزايد فى األسواق الخارجية ، وبالتحديـد األسـواق األمريكيـة ،                 

 بـرامج واألسواق األوربية، والعربية، وعليه يجب االهتمام بزيادة اإلنتاج ، من خـالل تطبيـق      
  .اإلنتاج من اجل التصدير، حتى يمكن زيادة الكمية المصدرة منها إلى الخارج

  :مشكلة البحث
لرغم من أن مصر تمتلك كثيراً من المقومات والعوامل التى تساعد على تطور تجارتهـا       اب

، الخارجية ، إال أنها تعانى كغيرها من الدول النامية من معظـم مـشكالت التجـارة الخارجيـة      
، وعلـى األخـص تنـاقص القـوة      وقيمة صادرات محصول الفراولـة    كمية تذبذباً فى    والسيما

، وقد يرجـع ذلـك   لمحصول الفراولة فى السنوات األخيرة    نصبة السوقية   التصديرية، وكذلك األ  
 مشكلة البحث   ت، لذلك فقد تحدد    المصدرة أوالمستهلكة   وتلكلعدم التناسب بين الكميات المنتجة      

فى التعرف على أهم المتغيرات االقتصادية المحلية المؤثرة على الكميات المصدرة من محصول             
  .الفراولة

   :هدف البحث
 للعوامـل االقتـصادية المـؤثرة علـى          والتنبؤ المستقبلى   القياسى يستهدف البحث التقدير  

 عدداً آخراً من األهداف     إنجازولتحقيق هذا الهدف الرئيسي فقد تطلب األمر        ،   صادرات الفراولة 
محـددات   ، والتعرف علـى      لمحصول الفراولة تطور المحددات اإلنتاجية     دراسة   :الفرعية وهي 

تحديـد أهـم    لنموذج قياسـي    تقدير  وكذلك    ، تنافسى للصادرات المصرية من الفراولة    المركز ال 
وأيضا التنبـؤ بحجـم     المؤثرة علي الكميات المصدرة من الفراولة     المحلية قتصاديةالاالمتغيرات  

  .ا منهمكل
  :مصادر البيانات

ة والتي تـم    اعتمدت الدراسة بصفة أساسية على البيانات الثانوية المنشورة وغير المنشور         
الحصول عليها من الجهات المختلفة مثل وزارة الزراعة واستصالح األراضي والجهات التابعـة        

، منظمـة األغذيـة      ، معهد التخطيط القـومي     لها، والجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء     
وبعـض المواقـع    ، وموقـع وزارة الزراعـة األمريكيـة    ، الـدولي  البنك وموقع،  والزراعة

  .، هذا باإلضافة إلى بعض المراجع والدراسات المعنية بموضوع الدراسة  متخصصة للبياناتال
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  :األسلوب البحثي ومنهجية الدراسة
 على الطريقة االستقرائية الكمية والوصفية ، كما تم تقـسيم فتـرة الدراسـة               البحثاعتمد  

  لألزمـة الماليـة العالميـة   وهى الفترة السابقة، إلى فترتين هما الفترة األولى      ) ٢٠١٥–٢٠٠٠(
، ) ٢٠١٥ -٢٠٠٨(والفترة الثانية وهى الفترة ما بعد األزمة المالية العالمية          ،  ) ٢٠٠٧–٢٠٠٠(

لقياس أثر التغيرات االقتصادية على المتغيرات محل الدراسـة ،          ) Chow (باستخدام اختبار تشاو  
للتعرف على مـدى وجـود   وذلك ) Dummy Variables(ثم استخدام أسلوب المتغيرات الصورية 

 ، بمعنى هل االختالف يرجع للمعلمـة التقاطعيـة أم للمعلمـة             هاختالفات بين الفترتين من عدم    
  .االنحدارية أو كالهما معاً

تقدير مجموع مربعـات االنحرافـات الراجعـة إلـى          : فى) Chow(ويتبلور اختبار تشاو    
  :)١٢(، كما يلي F –Chow ، ومن خاللها يمكن تقدير ) SSE) (الخطأ(البواقي 

 يتم تقدير خط االتجاه العام ومن ثم معامالت االنحدار فى مرحلة ما قبل التغير ومن نـواتج                  -١
  .            للمرحلة الثانية ) SSE2(للمرحلة األولى و) SSE1(النموذج يمكن تقدير 

ومـن   ة واحدة ،   يتم تقدير خط االتجاه العام فى المرحلتين مجتمعتين على اعتبار أنها مرحل            -٢
  ) .  SSEt(نواتج النموذج يمكن تقدير 

  SSEu يعبر عن  ومجموعهما) SSE2(و) SSE1( يتم جمع -٣
  :كما يلىSSEu  وSSEt يحسب الفرق بين التقديرين -٤

                                              SSEu - D= SSEt  
  :وذلك على النحو التالى Chow   المحسوبة وفقاً الختبارF يتم حساب قيمة -٥

FChow =   . D .  ÷        SSEU  . 
                  K             (N – 2K) 

  .      عدد المتغيرات موضع الدراسة= K   حيث
      N= عدد السنوات.  

عنـد أى   ) F( بقيمتها النظرية مـن جـداول        Chow المحسوبة وفقاً الختبار   F تجرى مقارنة    -٦
ويتم تفسير النتائج وفقاً لما هو معهـود     ].N-2k ، k)[ (عنوية وبدرجات حرية    مستوى من الم  

 المتغيـرات الـصورية يمكـن       موللتعرف على مصدر االختالف باستخدا    ،  ) F(في اختبار   
   :)١٢(توصيف النموذج المستخدم كما يلي

Ŷt = a + b1X + b2X + b3XD   
            المتغير التابع = Ŷt: حيث

X           =  الزمن(المتغير المستقل(  
D         =  للفترة الثانية  ) الواحد الصحيح(للفترة األولى والقيمة ) صفر(متغير انتقالي يأخذ القيمة  

D * X = XD                  
  :ومن هذه المعادلة يمكن اشتقاق المعادلة الممثلة للفترة األولى كالتالي

Ŷt = a + b1X 
  :ادلة الممثلة للفترة الثانية كالتالي كما يمكن اشتقاق المع

Ŷt = (a + b2) + (b1 + b3) X 
األساليب اإلحصائية الوصفية البـسيطة المتمثلـة فـى المتوسـط           اعتمد البحث على    كما  

وتقدير االتجاه الزمنى العام للمتغيرات موضع الدراسة ، باإلضافة إلى التحليل الكمـى             ،  الحسابى
، وكذلك االعتماد على التحليل القياسى وبناء نمـوذج معـادالت          ر  معامالت عدم االستقرا  لتقدير  

 والتـشابكية بـين   Interaction لقياس اآلثار التداخليـة  Simultaneous Equations Modelsآنى 
التنبؤ المـستقبلى    في   ARIMAاستخدام نموذج   باإلضافة إلى   ،  3SLSالمتغيرات باستخدام اسلوب    
   .قياسىللمتغيرات الهيكلية للنموذج ال
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  :نتائج البحث
  :تطور المحددات اإلنتاجية لمحاصيل الدراسة: أوالً
   :المساحة المزروعة تطور – أ  

ـ ، أنه ال يوجد فرق معنوى إحصائياً بـين          ) ١(يتضح من الجدول رقم       الدراسـة   يفترت
 ، مما يـدل     (F-CHOW)وذلك من خالل اختبار النموذج      ) ٢٠١٥-٢٠٠٨(،  ) ٢٠٠٧-٢٠٠٠(

 معادلـة لذلك تم التعرف على الصورة االتجاهية ، من خالل          . فترتي الدراسة تالف  اخعلى عدم   
االتجاه العام ، وكانت أوفقهم من الناحية اإلحصائية واالقتصادية ، الصورة الخطية للفترة الكليـة       

 اتجاهاً  ت الفترة الكلية قد أخذ    خالل )ألف فدان (المساحة المزروعة   ، فتبين أن    ) ٢٠١٥-٢٠٠٠(
 بما يشكل معـدل نمـو قـدر         فدان ألف   ٠,٨٢بمقدار تغير بلغ حوالى     معنوى احصائياً   دا  متزاي

كما قـدر معامـل التحديـد      .  خالل الفترة الكلية   المساحة المزروعة ٪ من متوسط    ٦,٨٨بحوالى  
الحادث فى المساحة المزروعة خالل     ٪ من التغير    ٧٧,٤ ، أى أن حوالى      ٠,٧٧٤المعدل بحوالى   
ومن ثـم   . ، يرجع إلى العوامل التى يعكس أثرها متغير الزمن          ) ٢٠١٥–٢٠٠٠(فترة الدراسة   

المـساحة  ألزمة المالية العالميـة علـى       ل يمكن القول أن تلك النتائج لم تظهر فى مضمونها أثر         
  .محصول الفراولةل المزروعة

  

 خـالل فتـرتين     الفراولـة  أهم المتغيرات اإلنتاجية والتصديرية لمحصول    تطور  . ١جدول رقم   
  ).٢٠١٥-٢٠٠٨(، ) ٢٠٠٧-٢٠٠٠(الدراسة 

 معدل النمو مقدار التغیر R-2 F CHO المعادلة
 الفترة Fالنموذج  B3DX B2D B1X B0 متوسط الفترة الفترة   الظاھرة

  األولى
الفترة 
 الثانیة

 الفترة
  الكلیة

 معدل نمو
   الفترة األولى

 معدل نمو
  الفترة الثانیة

 معدل نمو
  الفترة الكلیة

 المساحة 1.43 4.97 0.82 ─   ─
 (ألف فدان)

الفترة 
 6.88 ─ ─  0.82 ─   ─ **52.35 0.774 **(4.55) **(7.24)  ─ ─  11.92 اإلجمالیة

 اإلنتاجیة الفدانیة  **19.11 10.27 0.27 4.46 0.001- 11.46 األولى
)طن(  ─  1.49 2.36 ─  0.269 0.27 **99.45 0.952 **(17.03) *(2.22) *(2.73) (003.-) 18.03 الثانیة 

 اإلنتاج الكلى 0.46 15.69 20.14 ─   ─
 (ألف طن) 

الفترة 
 186.86 اإلجمالیة

─  ─ (10.56)** -0.85 
0.881 

111.53** 
─  ─  20.14 ─   ─ 10.78 

 كمیة االستھالك **4.05 38.43 13.56 212.94- 17.28 99.45 األولى
 (0.23) *(2.25) *(2.59) *(2.04) 210.96 الثانیة  ألف طن

0.802 
21.13** 

13.56 30.84  ─ 13.63 14.62  ─ 

كمیة صادرات الفراولة  **10.01 5.02- 2.45 118.32 7.74- 5.99 األولى
 ─  11.21- 40.88 ─  5.29- 2.45 **11.79 0.683 (42.-) (1.04-) **(3.68) *(2.33-) 47.20 الثانیة )ألف طن(

 قیمة الصادرات  **27.16 3.09- 1.39 53.79 0.15 3.14 األولى
 ─  2.20 44.27 ─  1.54 1.39 **93.22 0.949 (49.-) (1.12-) **(3.18) (0.87-) 69.91 الثانیة )ملیون دوالر ( 

  سعر التصدیر  0.89 252.00- 168.83  ─  ─
 )دوالر(

الفترة 
 14.27 ─   ─ 168.83  ─ ─  **21.55 0.578 (72.-) **(4.64) ─   ─ 1183.17 اإلجمالیة

معنوي عنـد   *  ،  المحسوبة(t)القيم الموجودة بين األقواس أسفل معامالت االنحدار تشير إلي قيم ( )   :حيث
  ٠,٠١معنوي عند مستوي المعنوية ** ،  ٠,٠٥مستوي المعنوية 

  . بالملحق) ١(جدول رقم  : جمعت وحسبت من: المصدر
  

  : تطور اإلنتاجية الفدانية –ب 
، أنه يوجد فرق معنوى إحصائياً بين فترتين الدراسـة          ) ١(يتبين من الجدول السابق رقم      

 ، مما يـدل     (F-CHOW)وذلك من خالل اختبار النموذج      ) ٢٠١٥-٢٠٠٨(،  ) ٢٠٠٧-٢٠٠٠(
لتعرف علـى مـصدر االخـتالف بـين         لذلك كان من الضرورى ا    . على تميز فترتي الدراسة     

الفترتين من خالل المتغيرات الصورية ، فتبين أن اإلنتاجية الفدانية فـى الفتـرة األولـى مـن                  
فدان ، بما يشكل معدل نمو بلـغ  / طن٠,٢٧الدراسة قد أخذت اتجاهاً متزايدا بمقدار تغير حوالى        

فى حـين أخـذت اإلنتاجيـة       . لى  ٪ من متوسط اإلنتاجية الفدانية خالل الفترة األو       ٢,٣٦حوالى  
فدان، بما يحقق   / طن ٠,٢٦٩الفدانية فى اتجاه متزايد ايضاً خالل الفترة الثانية بمقدار بلغ حوالى            

كما قدر معامـل    . ٪ من متوسط اإلنتاجية الفدانية خالل الفترة الثانية       ١,٤٩معدل نمو بلغ حوالى     
ن التغير الحادث فى اإلنتاجية الفدانيـة  ٪ م٩٥,٢ ، أى أن حوالى ٠,٩٥٢التحديد المعدل بحوالى   

. ، يرجع إلى العوامل التى يعكس  أثرها متغيـر الـزمن           ) ٢٠١٥–٢٠٠٠(خالل الفترة الدراسة    
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ومن ثم يمكن القول أن تلك النتائج أظهرت أن اإلنتاجية الفدانية قد أخذت اتجاهاً متزايداً خـالل                 
  .ولىالفترة الثانية ولكن بمعدل نمو أقل من الفترة األ

  : تطور اإلنتاج الكلى –ج 
، أنه ال يوجد فرق معنوى إحصائياً بين فتـرتين الدراسـة            ) ١(يتضح من الجدول رقم     

 ، مما يدل على     (F-CHO)وذلك من خالل اختبار النموذج      ) ٢٠١٥-٢٠٠٨(،  ) ٢٠٠٧-٢٠٠٠(
الة االتجـاه  لذلك تم التعرف على الصورة االتجاهية ، من خالل د         .  فترتي الدراسة    اختالفعدم  

العام ، وكانت أوفقهم من الناحية اإلحصائية واالقتصادية ، الـصورة الخطيـة للفتـرة الكليـة                 
فى الفترة الكلية قد أخذت اتجاهاً متزايـدا        ) ألف طن (، فتبين أن اإلنتاج الكلى      ) ٢٠١٥-٢٠٠٠(

حـوالى   ألف طن بما يشكل معدل نمـو قـدر ب          ٢٠,١٤معنوى احصائياً بمقدار تغير بلغ حوالى       
كما قـدر معامـل التحديـد المعـدل     . ٪ من متوسط اإلنتاج الكلى خالل الفترة اإلجمالية ١٠,٧٨
٪ من التغير الحادث فى اإلنتـاج الكلـى خـالل الفتـرة     ٨٨,١ ، أى أن حوالى   ٠,٨٨١بحوالى  
ومن ثم يمكـن    . ، يرجع إلى العوامل التى يعكس أثرها متغير الزمن        ) ٢٠١٥–٢٠٠٠(الدراسة  
 المساحة المزروعـة ألزمة المالية العالمية على   ل تلك النتائج لم تظهر فى مضمونها أثر      القول أن   

  .محصول الفراولةل
  : تطور كمية استهالك الفراولة –د 

، أنه يوجد فرق معنوى إحصائياً بين فترتـي الدراسـة     ) ١(يتبين من الجدول السابق رقم      
 ، مما يـدل     (F-CHOW)لنموذج  وذلك من خالل اختبار ا    ) ٢٠١٥-٢٠٠٨(،  ) ٢٠٠٧-٢٠٠٠(

لذلك كان من الضرورى التعرف على مصدر االخـتالف         . على وجود تميز بين فترتي الدراسة     
بين الفترتين من خالل المتغيرات الصورية ، فتبين أن الكمية المستهلكة من الفراولة فى الفتـرة                

 ألف طن ، بمـا يـشكل   ١٣,٥٦األولى من الدراسة قد أخذت اتجاهاً متزايدا بمقدار تغير حوالى       
. ٪ من متوسط الكمية المستهلكة من الفراولة خالل الفترة األولـى          ١٣,٦٣معدل نمو بلغ حوالى     

فى حين أخذت الكمية المستهلكة من الفراولة فى اتجاه متزايد ايضاً خالل الفترة الثانيـة بمقـدار         
ـ ١٤,٦٢ ألف طن ، بما يحقق معدل نمو بلغ حوالى        ٣٠,٨٤بلغ حوالى    ن متوسـط الكميـة   ٪ م

 ، أى   ٠,٨٠٢كما قدر معامل التحديد المعدل بحوالى       . المستهلكة من الفراولة خالل الفترة الثانية     
٪ من التغير الحادث فى الكمية المستهلكة من الفراولة خالل الفتـرة الدراسـة   ٨٠,٢٠أن حوالى   

م يمكن القـول أن  ومن ث. ، يرجع إلى العوامل التى يعكس أثرها متغير الزمن   ) ٢٠١٥–٢٠٠٠(
تلك النتائج أظهرت أن الكمية المستهلكة من الفراولة قد أخذت اتجاهاً متزايداً خالل الفترة الثانية               

  .ولكن بمعدل نمو أكبر من الفترة األولى
  : كمية صادرات الفراولة– ھ

 بين فترتـي الدراسـة      ، أنه يوجد فرق معنوى إحصائياً     )١(يتبين من الجدول السابق رقم      
 ، ممـا يـدل      (F-CHOW)وذلك من خالل اختبار النموذج      ) ٢٠١٥-٢٠٠٨(،  )٢٠٠٧-٢٠٠٠(

لذلك كان من الضرورى التعرف على مصدر االخـتالف بـين           .  فترتي الدراسة    اختالفعلى  
 الفترة األولـى    خاللالفترتين من خالل المتغيرات الصورية ، فتبين أن كمية صادرات الفراولة            

 ألف طن ، بما يشكل معدل نمـو       ٢,٤٥ متزايدا بمقدار تغير حوالى      من الدراسة قد أخذت اتجاهاً    
فى حـين أخـذت كميـة       . ٪ من كمية صادرات الفراولة خالل الفترة األولى       ٤٠,٨٨بلغ حوالى   

 ألف طـن ، بمـا يحقـق         ٥,٢٩الصادرات اتجاه متناقص خالل الفترة الثانية بمقدار بلغ حوالى          
 متوسط كمية صادرات الفراولـة خـالل الفتـرة          ٪ من ١١,٢١معدل تغير متناقص بلغ حوالى      

٪ مـن التغيـر     ٦٨,٣، أى أن حـوالى      ٠,٦٨٣كما قدر معامل التحديد المعدل بحوالى       . الثانية  
، يرجع إلى العوامـل     )٢٠١٥–٢٠٠٠(الحادث فى كمية صادرات الفراولة خالل الفترة الدراسة         

 النتائج أظهرت أن كمية صـادرات   ومن ثم يمكن القول أن تلك     . التى يعكس أثرها متغير الزمن      
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الفراولة قد أخذت اتجاهاً متناقصاً خالل الفترة الثانية ، بما ينطوى على التـأثير الـسلبى ألثـر                  
  .على كمية الصادرات لمحصول الفراولةألزمة المالية العالمية ا

  : قيمة صادرات الفراولة –د 
 بين فتـرتين الدراسـة       إحصائياً ، أنه يوجد فرق معنوى    )١(يتبين من الجدول السابق رقم      

 ، ممـا يـدل      (F-CHOW)وذلك من خالل اختبار النموذج      ) ٢٠١٥-٢٠٠٨(،  )٢٠٠٧-٢٠٠٠(
لذلك كان من الضرورى التعرف على مصدر االخـتالف بـين           .  فترتي الدراسة    اختالفعلى  

األولـى   الفتـرة  خاللالفترتين من خالل المتغيرات الصورية ، فتبين أن قيمة صادرات الفراولة  
 مليون دوالر ، بما يشكل معـدل        ١,٣٩من الدراسة قد أخذت اتجاهاً متزايدا بمقدار تغير حوالى          

فى حين أخذت قيمـة     . ٪ من قيمة صادرات الفراولة خالل الفترة األولى       ٤٤,٢٧نمو بلغ حوالى    
 يحقـق   مليون دوالر ، بمـا   ١,٥٤الصادرات اتجاه متزايد خالل الفترة الثانية بمقدار بلغ حوالى          

كما قـدر  . ٪ من متوسط قيمة صادرات الفراولة خالل الفترة الثانية         ٢,٢٠معدل نمو بلغ حوالى     
٪ من التغير الحـادث فـى قيمـة         ٩٤,٩، أى أن حوالى     ٠,٩٤٩معامل التحديد المعدل بحوالى     

يرجع إلى العوامل التى يعكس  أثرهـا       ) ٢٠١٥–٢٠٠٠(صادرات الفراولة خالل الفترة الدراسة      
ومن ثم يمكن القول أن تلك النتائج أظهرت أن قيمة صادرات الفراولة قد أخـذت             .  الزمن   متغير

اتجاهاً متزايداً خالل الفترة الثانية بمعدل نمو أقل من الفترة األولى ، بما ينطوى علـى التـأثير                  
  .على قيمة الصادرات لمحصول الفراولةألزمة المالية العالمية السلبى ألثر ا

  :ير سعر التصد–و 
، أنه ال يوجد فرق معنوى إحصائياً بـين فترتـي الدراسـة             ) ١(يتضح من الجدول رقم     

 ، مما يـدل     (F-CHOW)وذلك من خالل اختبار النموذج      ) ٢٠١٥-٢٠٠٨(،  ) ٢٠٠٧-٢٠٠٠(
لذلك تم التعرف على الصورة االتجاهية ، من خالل دالة         .  بين فترتي الدراسة     اختالفعلى عدم   

نت أوفقهم من الناحية اإلحصائية واالقتصادية ، الصورة الخطية للفترة الكليـة    االتجاه العام ، وكا   
 فى الفترة الكلية قـد أخـذت اتجاهـاً          )طن/دوالر(سعر التصدير   ، فتبين أن    ) ٢٠١٥-٢٠٠٠(

بما يشكل معدل نمـو     ،  ) طن/دوالر( ١٦٨,٨٣متزايدا معنوى احصائياً بمقدار تغير بلغ حوالى        
كما قدر معامل التحديد    . خالل الفترة اإلجمالية    سعر التصدير   متوسط  ٪ من   ١٤,٢٧قدر بحوالى   

خـالل  سعر التـصدير    ٪ من التغير الحادث فى      ٥٧,٢ ، أى أن حوالى      ٠,٥٧٢المعدل بحوالى   
ومن ثـم   . ، يرجع إلى العوامل التى يعكس أثرها متغير الزمن        ) ٢٠١٥–٢٠٠٠(الفترة الدراسة   

سعر التصدير  ألزمة المالية العالمية على     ل  فى مضمونها أثر   يمكن القول أن تلك النتائج لم تظهر      
  .محصول الفراولةل

  : محددات المركز التنافسى للصادرات المصرية من الفراولة–ثانياً 
  :لمحصول الفراولةوالسعرى والقيمى  االستقرار الكمى )١

عتبر دلـيالً  يوضح معيار استقرار كمية الصادرات درجة الوفاء بمتطلبات التصدير ، كما ي    
 ، واالسـتمرار  محصول الفراولـة على الحفاظ على األسواق الخارجية للصادرات المصرية من  

فيها وعدم تحول المستوردين فى الدول المصدر إليها إلى أسواق دول منافسة أكثر قـدرة علـى             
مـدى   خالل    وتقاس قدرة الدول على االلتزام بمتطلبات التصدير من        ،الوفاء بمتطلبات التصدير    
. محـصول الفراولـة   لمنتجى  ، كما أن االستقرار السعرى يعتبر حافزاً        استقرار كمية الصادرات  

 Average Percentage Deviation(ولقد استخدمت طريقة النسبة المئوية لمتوسطات االنحرافات 
Method (فى حساب معامل عدم االستقرار والتى يتم تطبيقها وفقاً للمعادلة التالية)٣(:  

100*   │t Ŷ- t │Y   =tS 
               Ŷt                

  .والسعرىوالقيمى معامل عدم االستقرار الكمى تمثل  = St:  حيث أن 
            Yt = ترمز إلى القيمة الفعلية للمتغير موضع الدراسة .  
            Ŷt = القيمة المقدرة للمتغير موضع الدراسة  ترمز إلى.  
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 الهندسى لهذه النسبة عن معامل عدم االستقرار ، فإن كانـت قيمـة هـذا                ويعبر المتوسط 
المعامل مساوية للصفر ، فإن ذلك يعنى ثبات أو استقرار الظاهرة المحسوبة ، وكلما زادت قيمة                

   .هذا المعامل فإن ذلك يعنى زيادة درجة عدم الثبات
اسة ، من خالل الجـدول       خالل فترتى الدر   الفراولة لمحصول   لدراسة االستقرار الكمى   -

) ٢٠٠٧-٢٠٠٠(، نجد أن متوسط معامل عدم االستقرار الكمى خالل الفترة األولـى             ) ٢(رقم  
 ، ٢٠٠٢٪ فى عـام  ٢,١٩٪ ، كما بلغ الحد األدنى خالل تلك الفترة حوالى      ٤٢,٣٤قدر بحوالى   

 ٢٠٠٠فى عام   مما يدل على أن هناك استقرار نسبى شبه تام فى هذا العام ، وبلغ الحد األقصى                 
٪ ، مما يدل على زيادة مؤشر عدم االسـتقرار ، نظـراً الرتفاعـه            ١٣٢,٢٣ قدر بحوالى    حيث

أما بالنسبة لالسـتقرار الكمـى لـصادرات محـصول          . بدرجة كبيرة عن متوسط الفترة األولى     
، فقد انخفض متوسط الفترة الثانية عـن متوسـط          ) ٢٠١٥-٢٠٠٨( خالل الفترة الثانية     الفراولة

٪ ، مما يشير إلى أن الفترة الثانية أقل تقلباً فى الكميـات  ٢٧,١٩رة األولى ، حيث بلغ حوالى  الفت
 ، قدر بحـوالى     ٢٠٠٩ الحد األدنى فى الفترة الثانية عام        حيث بلغ ن الفترة األولى ،     عالمصدرة  

خالل هذا العام ، كما بلـغ الحـد األقـصى           النسبى  ٪ ، مما يدل على االستقرار الكمى        ١٠,٨٧
  . عدم االستقرار خالل هذا العامارتفاع مؤشر  ، مما يشير إلى ٢٠١٤٪ ، وذلك فى عام ٦١,١

يتبـين   خالل فترتى الدراسة ،   الفراولة لمحصول   القيمى االستقرار    أما بالنسبة لدراسة   -
 خـالل الفتـرة األولـى    القيمـى ، أن متوسط معامل عدم االستقرار ) ٢(خالل الجدول رقم    من  

٪ ، كما بلغ الحد األدنى خـالل تلـك الفتـرة حـوالى              ٤١,٢٠، قدر بحوالى    ) ٢٠٠٧-٢٠٠٠(
 ، مما يدل على أن هناك استقرار نسبى فى هـذا العـام ، وبلـغ الحـد     ٢٠٠٦٪ فى عام   ٣,٨١

٪ ، مما يدل على زيادة مؤشر عـدم االسـتقرار ،            ١٩٩,٥٩ ، بحوالى    ٢٠٠١األقصى فى عام    
 لـصادرات  القيمـى لالستقرار ، وبالنسبة لفترة األولى نظراً الرتفاعه بدرجة كبيرة عن متوسط ا     

، فقد انخفض متوسط الفترة الثانية عـن        ) ٢٠١٥-٢٠٠٨(خالل الفترة الثانية    الفراولة  محصول  
٪ ، مما يشير إلى أن الفترة الثانية أقل تقلبـاً فـى   ٦,٥٣متوسط الفترة األولى ، حيث بلغ حوالى       

 ، قـدر    ٢٠١٥فكان الحد األدنى فى الفترة الثانيـة عـام          الكميات المصدرة من الفترة األولى ،       
خالل هذا العام ، كمـا بلـغ الحـد          القيمى شبه التام    ٪ ، مما يدل على االستقرار       ١,٤٥بحوالى  
عدم االستقرار خـالل    ارتفاع مؤشر    ، مما يشير إلى      ٢٠٠٩٪ ، وذلك فى عام      ٣٠,٩٣األقصى  
  . هذا العام

  

الستقرار لكميات وقيمة وأسعار التصدير لمحصول الفراولة خـالل      تطور معامالت عدم ا    .٢جدول رقم   
  ) .٢٠١٥-٢٠٠٨(، ) ٢٠٠٧-٢٠٠٠(فترتى الدراسة 

للقيمة معامل عدم االستقرار  للكمية معامل عدم االستقرار السنة للسعر معامل عدم االستقرار   
2000 132.23 111.14 19.13 
2001 107.56 199.59 22.36 
2002 2.19 16.29 2.72 
2003 40.86 39.94 20.95 
2004 52.33 44.68 28.32 
2005 68.44 66.65 7.72 
2006 4.69 3.81 13.49 
2007 48.42 50.77 11.31 

 13.00 41.20 42.34  متوسط هندسى فترة أولى
2008 15.08 19.07 41.46 
2009 10.87 30.93 7.01 
2010 55.55 3.13 67.26 
2011 50.42 15.08 56.64 
2012 48.50 9.22 66.93 
2013 15.44 3.79 5.92 
2014 61.10 2.34 43.33 
2015 14.21 1.45 14.09 

هندسى فترة ثانيةمتوسط   27.19 6.53 26.82 
   .بالملحق) ١(جدول رقم : جمعت وحسبت من : المصدر 
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 الجـدول    خالل فترة الدراسة األولى ، تبين من       االستقرار السعرى أما بالنسبة لدراسة     -
 ، مما يدل على االسـتقرار  ٢٠٠٢٪ وذلك فى عام   ٢,٧٢السابق أنه تراوح بين حد أدنى حوالى        

 ، بينمـا كـان     ٢٠٠٤٪ فى عام    ٢٨,٣٢شبه التام خالل هذا العام ، وبين حد أعلى قدر بحوالى            
٪ ، الذى يؤكد على وجود االستقرار الـسعرى للتـصدير خـالل             ١٣متوسط تلك الفترة حوالى     

كما يوضح نفس الجدول السابق أن معامل عدم االسـتقرار ألسـعار التـصدير              .  األولى   الفترة
٪ فـى عـام     ٥,٩٢، قد تراوح بين حد أدنى بلغ حـوالى           خالل الفترة الثانية   الفراولةلمحصول  

 ، وكان متوسط تلـك الفتـرة حـوالى          ٢٠١٠٪ فى عام    ٦٧,٢٦ ، وحد أعلى قدر بنحو       ٢٠١٣
عن متوسط الفترة األولى ، مما يؤكد أن الفترة الثانيـة شـهدت             ٪ ، حيث حقق ارتفاعاً      ٢٦,٨٢

  . أكثر من الفترة األولى  سعرىتذبذب وعدم استقرار
  : قوة التصدير لمحصول الفراولة ) ٢

 الفراولة ، وكذلك مدى قـدرتها       التصديرية لمحصول للتعرف على مدى قدرة الدولة      وذلك  
طريق تقدير النسبة بين كمية صـادرات الفراولـة         على االستمرار فى النفاذ فى األسواق ، عن         

القوة التصديرية لمحـصول  أن ، ) ٣( تبين من الجدول رقم فقدالمصرية وكمية اإلنتاج المحلى ،      
 ، كمـا   من اإلنتاج المحلى  ٪٣,٥ بحوالى   ت، قدر ) ٢٠٠٧-٢٠٠٠( خالل الفترة األولى     الفراولة

 ، وبلغ الحد األقصى فى عـام        ٢٠٠٠فى عام   ٪  ١,١٨بلغ الحد األدنى خالل تلك الفترة حوالى        
 لمؤشـر قـوة تـصدير     أما بالنـسبة    .  من اإلنتاج المحلى   ٪١٢,٣٩قدر بحوالى   الذى   ،   ٢٠٠٧

 متوسط الفترة الثانيـة عـن       ارتفع، فقد   ) ٢٠١٥-٢٠٠٨( خالل الفترة الثانية     الفراولةمحصول  
، مما يشير إلـى أن      جة محلياً   من الكمية المنت  ٪  ١٦,٠٤متوسط الفترة األولى ، حيث بلغ حوالى        

، وقد يرجع ذلك لزيادة الطلـب علـى    الكميات المصدرة من الفترة األولى أكبر فى الفترة الثانية   
من اإلنتـاج   ٪  ٥,٦٨ بحوالى   ٢٠٠٨، فكان الحد األدنى فى الفترة الثانية عام         الفراولة المصرية   

  .٢٠٠٩٪ ، وذلك فى عام ٣٧,٧٦، كما بلغ الحد األقصى المحلى 
  

 الفراولة خالل فترتى الدراسة     منالمركز التنافسى للصادرات المصرية     مؤشرات   .٣ول رقم   جد
)٢٠١٥-٢٠٠٨(، ) ٢٠٠٧-٢٠٠٠. (  

  قوة التصدير السنوات
% 

 الميزة النسبية
  الظاهرية

  األنصبة السوقية
% 

2000 1.18 4.02 0.17 
2001 1.82 6.21 0.25 
2002 3.78 12.53 0.46 
2003 3.54 17.02 0.55 
2004 3.28 16.46 0.59 
2005 1.94 15.24 0.49 
2006 9.88 65.24 1.93 
2007 12.39 91.37 3.23 

 0.61 28.51 3.50 متوسط الفترة األولى
2008 5.68 207.05 0.92 
2009 37.76 207.8 10.67 
2010 27.59 164.7 9.25 
2011 10.28 151.17 3.14 
2012 31.21 158.46 8.1 
2013 9.47 127.99 2.56 
2014 12.65 137.07 3.62 
2015 19.25 124.89 5.98 

 4.35 159.89 16.04 متوسط الفترة الثانية
للتغير بين الفترتين%   358.29 460.82 613.11 

  .بالملحق ) ١(جمعت وحسبت من جدول رقم 
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  *)RCA( مؤشر الميزة النسبية الظاهرية )٣
لظاهرية ، على أن الدولة تكون لها ميزة نسبية ظاهريـة فـى             يدل مؤشر الميزة النسبية ا    

نشاط معين ، إذا كانت قيمة هذا المؤشر أكبر من الواحد الصحيح ، وبالعكس ال تملـك الدولـة                   
وتقاس الميزة النسبية الظاهريـة  . ميزة نسبية إذا كانت قيمة ذلك المؤشر أقل من الواحد الصحيح         

لة ما من منتج معين بالنسبة لقيمة الصادرات الكليـة لهـذه            من خالل قسمة قيمة الصادرات لدو     
الدولة على قيمة الصادرات العالمية من هذا المنتج بالنسبة لمجمـوع قيمـة صـادرات الـسلع                 

   .)٣(العالمية
يتضح أن لجمهورية مصر العربية ميزة نـسبية ظاهريـة          ): ٣(وباستعراض الجدول رقم    

، وهذه الميزة تأخـذ اتجاهـاً       ) ٢٠١٥-٢٠٠٠(ل الفترة    خال الفراولةمرتفعة بالنسبة المحصول    
 قيمـة الـصادرات مـن محـصول         ارتفـاع  إلى   التزايد بمرور الزمن ، وقد يرجع هذا        متزايداً
 فـى حـين أرتفـع      ،   ٢٨,٥١حوالى  ) ٢٠٠٧-٢٠٠(حيث بلغ متوسط الفترة األولى       . الفراولة

٪ عـن   ٤٦١، أى بزيـادة تقـدر      ١٥٩,٨٩حوالى  إلى  ،  ) ٢٠١٥-٢٠٠٨(متوسط الفترة الثانية    
  .  متوسط الفترة األولى 

   :من الفراولةمؤشر األنصبة السوقية لمصر ) ٤
 لقياس التنافسية على المستوى السلعي بالنسبة إلجمالى        )**(يستخدم مؤشر النصيب السوقي   

ويقية ،  العالم ، وبالتالى يبين مدى القدرة على الوفاء بمتطلبات التصدير ، وكفاءة العمليات التـس              
 ، )٣(ويعتبر ارتفاعه يمثل أحد األهداف الرئيسية لعملية توسيع حجم المبيعات الخارجية ألية دولة            

 خـالل الفتـرة      السوقية لمصر من الفراولـة     األنصبةمؤشر  أن  ،  ) ٣(فقد تبين من الجدول رقم      
د األدنـى   ، كما بلغ الحواردات العالم للفراولة من ٪٠,٦١قدر بحوالى  ) ٢٠٠٧-٢٠٠٠(األولى  

قـدر  الذى  ٢٠٠٧ ، وبلغ الحد األقصى فى عام ٢٠٠٠٪ فى عام    ٠,١٧خالل تلك الفترة حوالى     
 محـصول   للنصيب الـسوقى لمـصر مـن      أما بالنسبة    . الواردات العالمية  من   ٪٣,٢٣بحوالى  
 متوسط الفترة الثانية عن متوسط الفترة       ارتفع، فقد   ) ٢٠١٥-٢٠٠٨( خالل الفترة الثانية     الفراولة

، مما يشير إلى أن الفترة الثانيـة  اجمالى الواردات العالميةمن ٪  ٤,٣٥ألولى ، حيث بلغ حوالى      ا
، وقد يرجع ذلك لزيـادة الطلـب علـى الفراولـة      الكميات المصدرة من الفترة األولى       أكبر فى 

إجمـالى  مـن   ٪  ٠,٩٢ ، قدر بحوالى     ٢٠٠٨، فكان الحد األدنى فى الفترة الثانية عام         المصرية  
 معـدل   بلغ، فى حين     ٢٠٠٩، وذلك فى عام     ٪١٠,٦٧، كما بلغ الحد األقصى      اردات العالمية الو

  .٪٦١٣,١١التغير بين الفترتين 
الكميات النموذج القياسي المستخدم في تحديد أهم المتغيرات االقتصادية المؤثرة علي  –ثالثاً 

  :المصدرة من الفراولة 
ينتج عنها تحيـز وعـدم إتـساق        ) OLS(ية  إن استخدام طريقة المربعات الصغرى العاد     

 ، نظـراً آلن هـذه النمـاذج    Simultaneous Modelللمعالم المتحصل عليها فى النماذج اآلنيـة  
تتضمن تداخل وتأثيرات متبادلة بين المتغيرات الداخلية من جانب ، والمتغيرات الخارجيـة مـن    

 القياسى المناسبة لهـذه العالقـات       جانب آخر ، وبناءاً على ذلك يجب البحث عن طريقة التقدير          
  . اآلنية 

ويمكن تعريف نموذج المعادالت اآلنية بأنه ذلك النموذج الذي ال يمكـن تحديـد القيمـة                
التوازنية لواحد من متغيراته الداخلية علي األقل دون استخدام جميع المعادالت التـي يحتويهـا               

دالت النموذج مرتبطة إرتباطاً تبادلياً فيمـا       النموذج في آن واحد، فتكون المتغيرات الداخلية بمعا       
بينها، فالمتغير التابع في المعادلة األولى قد يوجد ضمن مجموعة من المتغيرات المـستقلة فـي                

                                                
*  (RCA) : Revealed Comparative Advantage 
* ** Market Share 



Assiut J. Agric. Sci., (48) No. (3) 2017 (254-270)                            ISSN: 1110-0486 
Website: http://www.aun.edu.eg/faculty_agriculture                      E-mail: ajas@aun.edu.eg  

 262 

المعادلة الثانية ، أي أن ذلك المتغير التابع يلعب دوراً مزدوجاً إذ يكون هو األثر فـي المعادلـة                 
  .)٥(األولي والمؤثر في المعادلة الثانية

وتسمي هذه المعادالت بالمعادالت الهيكلية وذلك نظراً لما تعرضه مـن هيكـل أساسـي               
لموضوع الدراسة، كما يتكون النموذج من نوعين من المتغيرات هما المتغيرات الداخلية وهـي              
التي تتحدد داخل النموذج نفسه، أي تلك التي تعتمد علي قوي النموذج ، والثانية هي المتغيـرات            

ية وهي تلك التي تتحدد قيمتها خارج النموذج ، أي تلك التي تعتمد قيمتهـا علـي قـوي                الخارج
  .)٦(أخري غير قوي النموذج

ولكي يتم بناء النموذج بناءاً صحيحاً يجب التعرف علي مـشكلة التـشخيص أو التمييـز،           
حيث تشير مشكلة التشخيص إلي إمكانية حساب المعامالت الهيكلية لمنظومة المعـادالت اآلنيـة         
من معامالت النموذج المختزل أو عدم إمكانية حسابها، وتعد من المشاكل األساسية التي تواجـه               

وذج القياسي، إذ تهتم بكيفية قياس كل معادلة من المعادالت الهيكلية للنمـوذج ، وهـذا                بناء النم 
يؤدي إلي التعرف علي أن النموذج مصاغاً بشكل يتيح الحصول علي تقديرات وحيـدة وفريـدة                

  .)٨(للمعامالت من البيانات أم ال
الكلية في النموذج   وتكون المعادلة في النموذج مشخصة تماماً عندما يكون عدد المتغيرات           

ككل مطروحاً منها عدد المتغيرات الكلية في المعادلة المراد تشخيصها مساوياً لعدد المتغيـرات              
الداخلية في المعادلة مطروحاً منها واحد، أما إذا كانت أكبر من ذلك فإن المعادلة تكـون فـوق                  

  .)٩( تصلح للقياسالتشخيص، وإذا كانت أقل من ذلك فإن المعادلة تكون تحت التشخيص وال
ووفقاً لشروط النموذج فإنه ال يصلح إستخدام طريقة المربعات الصغري العاديـة، حيـث              

 أو طريقة المربعـات الـصغري علـي    (2SLS)تعتبر طريقة المربعات الصغري علي مرحلتين  
 تطبيـق علـي     باعتبارهـا  هي أفضل الطرق لتقدير معالم هذا النمـوذج          )3SLS(ثالث مراحل   

  .)٤(كل وليس علي معادلة واحدة فقطالنموذج ك
 ،  )E( للنمـوذج اآلنـى    Identificationويتوقف إختبار النموذج األمثل على درجة التمييز        

المعادلـة   وباختبار درجة التمييز للنموذج الذى تم بناؤه للمتغيرات الداخلية الثالثـة ، يتبـين أن              
 األسـلوب اإلحـصائى   وعليه تم اسـتخدام  ، Exact identify تامة التميزاألولى والثانية والثالثة 

 3SLS (Three(هو المربعات الصغرى علـى ثـالث مراحـل    واألمثل لتقدير عالقات النموذج 
Stages Least Squares ،  كما تـم اسـتخدام أسـلوب    فى الصورة اللوغايتميةCochran-Orault 

 على بيانات لـسالسل زمنيـة   لعالج مشكلة االرتباط الذاتى بين البواقى سيما وأن النموذج أعتمد  
  ) .٢٠١٥ – ٢٠٠٠(خالل الفترة 

ويتضمن هذا الجزء عرض ومناقشة لنتائج تقدير العالقات الهيكلية للنموذج المقترح مـع             
 للمتغير الداخلى المصاحبة للتغيرات المحتملة      النسبيةمعامالت المرونة لتعكس درجات االستجابة      

  .فى العوامل الخارجية 
   :توصيف النموذج

QEt = C(1) - C(2)*QCt + C(3)*TPt  + C(4)*CAt + C(5)*PEP(t-1)  
QCt = C(6) - C(7)*QEt + C(8)*TPt  + C(9)*POPt + C(10)*NYGDPt  
TPt  = C(11) + C(12)*QEt + C(13)*QCt + C(14)* PEP(t-1) + C(15)*TCt 

  :حيث أن 
= QEt  ألف طن(كمية الصادرات من الفراولة(  
= QCt  ألف طن(االستهالك من الفراولة كمية(  
= TPt   ألف طن(كمية اإلنتاج الكلى من الفراولة( 
= POPt  مليون نسمة(عدد سكان مصر(  
= NYGDPt  ألف دوالر(نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي(  
= CAt المساحة المزروعة ألف فدان 
= PEP(t-1) ( t-1)  طن/دوالرللسنة السابقة سعر التصدير  
= TCt  الزمن(المستوى التكنولوجى(  
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 متغيـرات   وأربـع ) QEt   ، QCt   ، TPt( متغيرات داخلية وهي     ثالثويتكون النموذج من    

 باسـتخدام هذا وقد تم تقـدير النمـوذج         ). POPt   ،NYGDPt   ، CAt   ، PEP(t-1)(خارجية وهي   
للوغاريتميـة   في الـصورتين الخطيـة وا  (3SLS)طريقة المربعات الصغري علي ثالث مراحل  

المزدوجة، حيث تبين أفضلية الصورة اللوغاريتمية المزدوجة طبقاً للمنطق اإلحـصائي، وفيمـا            
، نتائج التقدير ومعـايير الجـودة       ) ٤( الجدول رقم    هايوضحكما    ،   يلي النتائج المتحصل عليها   

 المـستقلة   والذى يوضح أثر المتغيـرات    ) R-2(لمعادالت النموذج ، وهى معامل التحديد المعدل        
، الخاصـة  ) F(على شرح التغيرات الحادثة فى المتغير التابع ، كما يوضح الجدول أيضاً قيمـة      

بكل معادلة والتى تبين معنوية كل معادلة من معادالت النموذج إحصائياً عند مـستوى معنويـة                
  . ٪، وفيما يلى نتائج كل معادلة من معادالت النموذج ١
  : ولة  كمية الصادرات من الفرا-١

، العوامل المؤثرة على كمية الـصادرات       ) ٤(فى الجدول رقم    ) ١(توضح المعادلة رقم    
كمية اإلنتاج الكلـى مـن    ، )ألف طن(كمية االستهالك من الفراولة من الفراولة ، حيث تبين أن       

طـن،  /سعر التصدير للسنة الـسابقة دوالر   ،المساحة المزروعة ألف فدان ، )ألف طن(الفراولة 
 ، طبقـاً    )ألف طـن  (كمية الصادرات من الفراولة     ٪ من التغيرات الحادثة فى      ٨٣,٢ح نحو   تشر

لمعامل التحديد بينما ترجع باقى التغيرات إلى عوامل أخرى غير مقيسة ، وتوضح النتائج ثبوت               
كمية اإلنتاج الكلى من الفراولـة      ، و )ألف طن (كمية االستهالك من الفراولة     المعنوية اإلحصائية ل  

كميـة  ٪ تؤدى إلـى زيـادة   ١بنسبة كمية االستهالك من الفراولة ، حيث أن انخفاض  )ف طن أل(
٪ تـؤدى إلـى     ١الكلى بنسبة   ٪ ، فى حين أن زيادة اإلنتاج        ٥,٠٨بنسبة   من الفراولة    الصادرات

٪ ، كما لم تثبت المعنوية االحصائية لكـالً مـن         ٥,٦١بنسبة   من الفراولة    الصادراتكمية  زيادة  
  .طن/ ، سعر التصدير للسنة السابقة دوالرمزروعة ألف فدانالمساحة ال

  :  كمية االستهالك من الفراولة -٢
، العوامل المؤثرة على كمية االستهالك من       ) ٤(فى الجدول رقم    ) ٢(توضح المعادلة رقم    

كمية اإلنتـاج الكلـى مـن       ،  ) ألف طن ( كمية الصادرات من الفراولة   ، حيث تبين أن      الفراولة
نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلـي        ،   )مليون نسمة (عدد سكان مصر     ،   )ألف طن ( ةالفراول

٪ من التغيرات الحادثة على كمية االسـتهالك ، طبقـاً لمعامـل         ٩٧,٤ تشرح نحو    )ألف دوالر (
التحديد بينما ترجع باقى التغيرات إلى عوامل أخرى غير مقيـسة ، وتوضـح النتـائج ثبـوت                  

كميـة الـصادرات مـن    حيث أن انخفـاض  ، كافة المتغيرات سالفة الذكر   المعنوية اإلحصائية ل  
٪ ، فى حـين أن      ٠,١٦بنسبة   كمية االستهالك من الفراولة   ٪ تؤدى إلى زيادة     ١بنسبة  الفراولة    

كمية االستهالك من   ؤدى إلى زيادة    ت٪  ١ بنسبة   )ألف طن (كمية اإلنتاج الكلى من الفراولة      زيادة  
٪ ١ بنـسبة    )مليون نـسمة  (عدد سكان مصر    ٪ ، كما أن زيادة      ٠,٩٩  بنسبة )ألف طن (الفراولة  

٪ ، فـى حـين أن زيـادة    ٢,١٧ بنسبة )ألف طن(كمية االستهالك من الفراولة     تؤدى إلى زيادة    
كمية االسـتهالك  ٪ تؤدى إلى زيادة ١ بنسبة )ألف دوالر(نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي   

   .٪٠,١٨ بنسبة )ألف طن(من الفراولة 
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 نتائج تقدير الشكل المختزل للنموذج االقتصادى القياسى المستخدم فـي تحديـد أهـم               .٤جدول رقم   
 خـالل الفتـرة   المـصرية الكميات المصدرة من الفراولـة       المؤثرة علي    االقتصاديةالمتغيرات  

)٢٠١٥-٢٠٠٠.(  
رقم 

 المعادلة
 R-2 F معادالت النموذج المتغير التابع

Durbin-
watson 

stat 

1 
 كمية الصادرات
  من الفراولة

)ألف طن (  

Log QEt = -2.21 – 5.08 Log QCt + 5.61 Log TPt  + 1.07 Log CAt + 0.23 Log PEP(t-1) 
                   (-3.03)** (-5.21)**        (6.20)**             (0.82)               (0.84) 0.832 19.61** 1.819 

2 
 كمية االستهالك 

ن الفراولةم  
)ألف طن (  

Log QCt = -3.94 – 0.16 Log QEt + 0.99 Log TPt  + 2.17 Log POPt + 0.18 Log NYGDPt  
                 (-3.89)** (-7.37)**  (13.89)**        (3.70)**          (2.37)* 0.974 140.49** 1.816 

3 

  كمية اإلنتاج 
الكلى من 
  الفراولة

 )ألف طن(

Log TPt  = 0.24 + 0.18 Log QEt + 0.90 Log QCt – 0.20 Log PEP(t-1) + 0.12 Log TCt 
                  (2.06)*  (6.93)**          (13.43)**             (-0.63)                  (2.08)* 0.972 132.25** 1.920 

  . المحسوبة(t)شير إلي قيم القيم الموجودة بين األقواس أسفل معامالت االنحدار ت( )  :حيث 
   .٠,٠١معنوي عند مستوي المعنوية **    .٠,٠٥معنوي عند مستوي المعنوية *   
 .بالملحق) ١( جدول رقم :جمعت وحسبت من بيانات: المصدر

  
  :  كمية اإلنتاج الكلى من الفراولة -٣

إلنتـاج  ، العوامل المؤثرة علـى كميـة ا       ) ٤(، فى الجدول رقم     ) ٣(توضح المعادلة رقم    
كمية االستهالك من   ،  )ألف طن (كمية الصادرات من الفراولة     الكلى من الفراولة ، حيث تبين أن        

 ، )الـزمن (المستوى التكنولوجى طن ، /سعر التصدير للسنة السابقة دوالر ،)ألف طن(الفراولة 
 ، طبقاً   )ألف طن (كمية اإلنتاج الكلى من الفراولة      ٪ من التغيرات الحادثة على      ٩٧,٢تشرح نحو   

لمعامل التحديد بينما ترجع باقى التغيرات إلى عوامل أخرى غير مقيسة ، وتوضح النتائج ثبوت               
، كمية االسـتهالك مـن الفراولـة    ) ألف طن (كمية الصادرات من الفراولة     المعنوية اإلحصائية   

ـ      زيادة   ، حيث أن     )الزمن(المستوى التكنولوجى   و،  ) ألف طن ( ة كمية الـصادرات مـن الفراول
كمية االستهالك ٪ ، فى حين أن زيادة      ٠,١٨بنسبة   ٪ تؤدى إلى زيادة كمية اإلنتاج الكلى      ١بنسبة  

المـستوى  ٪ ، كما أن زيـادة       ٠,٩٠بنسبة  كمية اإلنتاج الكلى    ٪ تؤدى إلى    ١بنسبة  من الفراولة   
 تثبت  ٪ ، كما لم   ٠,١٢بنسبة   ٪ تؤدى إلى زيادة كمية اإلنتاج الكلى      ١ بنسبة   )الزمن(التكنولوجى  

  .طن  / لسعر التصدير للسنة السابقة دوالراإلحصائيةالمعنوية 
حصائياً ، وأظهرت   إ ، يمكن القول بأن العالقات الهيكلية المقدرة معنوية          تلخيصاً لما سبق  

فتبين التـأثير االيجـابى     : الملحوظ والمعنوى بين المتغيرات الداخلية      واإليجابى  التأثير المتبادل   
كمية اإلنتاج الكلى   (، واألثر اإليجابى لكل من      ) كمية الصادرات من الفراولة   لى   ع  الكلى لإلنتاج(

زيادة نصيب الفرد من إجمالي النـاتج المحلـي    ، )مليون نسمة(عدد سكان مصر    ،   من الفراولة 
زيـادة  ( اإليجابى لكل مـن      األثر ، كما تبين     )كمية االستهالك من الفراولة   على  ،   )ألف دوالر (

زيادة المستوى التكنولـوجى   ،   زيادة كمية االستهالك من الفراولة    ،   ت من الفراولة  كمية الصادرا 
، حيث ظهرت درجات عالية من االستجابة فـى هـذه           ) زيادة كمية اإلنتاج الكلى    على   )الزمن(

الملحوظ والمعنـوى بـين المتغيـرات       السالب  التأثير المتبادل   العوامل ، وكذلك أظهرت النتائج      
 ) كمية الصادرات و من الفراولة    المستهلكة  الكمية   (المتبادل بين    السالبين التأثير   فتب: الداخلية  

  .خالل نفس العام
  :  التنبؤ المستقبلى للمتغيرات الهيكلية للنموذج القياسى -رابعاً 

مرحلــة :  مــن أربــع مراحــل متمثلــين فــى ARIMAويتكــون تقــدير نمــوذج 
  ، ومرحلـة التـشخيص  Estimation Stageتقـدير  ، ومرحلـة ال Identification Stageالتعـرف 

Diagnostic Stageومرحلة التنبؤ ، Forecasting Stage   وهذه المنهجية تعتمد فى صياغتها على
   :)١(ثالثة أجزاء هى كالتالى
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  AR نموذج االنحدار الذاتى –أ 
  :يمكن كتابة نموذج االنحدار الذاتى بالشكل اآلتى 

YT = B0 + B1YT-1 + B2YT-2 + ..................... + BPYT-P + eT        (1) 
  :حيث أن

YT  : تمثل قيم المتغيرYالمتنبأ بها .  
YT-1, YT-2, YT-P  : تمثل قيم المتغيرY المتأخرة زمنياً خالل الفترة T.   

B0,B1,B2,BP : معامالت معادلة االنحدار.  
 تعتمد على قيم المتغيـر الـسابقة        YTغير  ويشير نموذج االنحدار الذاتى إلى أن القيم الحالية للمت        

YT-1, YT-2, YT-P.   
  :MA نموذج المتوسط المتحرك –ب 

  :يمكن صياغة نموذج المتوسط المتحرك بالشكل اآلتى 
YT = W0 + eT – W1eT-1 –  W2eT-2 + ..................... – WqeT-q         (2) 

YT : تمثل قيم المتغيرYالمتنبأ بها .  
eT-1,eT-2,eT-q  : تمثل المتأخرة للبواقى من تقدير المتغيرYT.   

W0,W1,W2,Wq  :تمثل األوزان.  
eT  :يمثل المتغير العشوائى.  

   eT-1,eT-2,eT-q الحالية تعتمد على القيم السابقة للبواقى  YTومن النموذج نجد أن قيم 
   :ARMA نموذج االنحدار الذاتى ومتوسط متحرك -ج 

  (ARMA)السابقين بنموذج واحد يسمى يمكن جمع النموذجين 
 Autoregressive integrated moving average النموذج الجديد بالشكل الجديد بالـشكل    ويصبح

  :األتى 
YT = B0 + B1YT-1 + B2YT-2 + ..................... + BPYT-P + eT 

       + W0 + eT – W1eT-1 –  W2eT-2 + ..................... – WqeT-q           (3) 
 إلى رتبة االنحـدار   p حيث يشير الحرف (p,q) من الرتبة ARMAويشار إلى هذا النموذج بـ 

  . إلى رتبة المتوسط المتحرك qالذاتى ويشير الحرف 
وقبل تطبيق المعادلة السابقة علي بيانات السلسلة الزمنية يجب التأكد من أن هذه السلسلة              

ذلك أن يكون المتغير التابع له متوسط وتباين ثابـت خـالل فتـرة               ويقصد ب  Stationaryمستقرة  
 واتجاههـا فإذا تم توقيع السلسلة الزمنية وتبين أنها غير مستقرة أي تباينها غير ثابـت               . الدراسة

 لهـذا  d، فإنه يجب تحويلها إلي سلسلة مستقرة عن طريق إيجاد الفرق األول        متزايد أو متناقص  
  :)٤( كما يليFirst Differenceالمتغير 

Yt-1                                                                           - Yt =              Y*t = ΔY      
  :وإذا لم يترتب علي الفرق األول سلسلة مستقرة يمكن أخذ الفرق األول لهذا الفرق كما يلي

Y*t-1 = ΔY - Yt-1                                                                     - Y*t = t *Y**t = ΔY    
  .)٧(وبصفة عامة يمكن تكرار عملية الفروق هذه عدة مرات حتي نحصل علي سلسلة مستقرة

  . p.d.qيتحدد بكل من ) ARIMA(وبالتالي فإن نموذج 

   :التنبؤ -د 
  :ن أفضل النماذج هى وبعد محاوالت متعددة اتضح أ ) :ألف طن( كمية الصادرات -

Y = 4.12 + 1.22 MR(1) 
      (35.64)**   (5.04)** 

  ARMA) 1 , 1 , 0(ويسمى هذا النموذج 
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 المـصرية مـن     تأن كميـة الـصادرا    ،  ) ٥(توضح نتائج التنبؤ الواردة بالجدول رقم       و
 ترتفع حتى تصل   ، ثم    ٢٠١٦خالل عام   )  ألف طن  ٥٧,٤٥(محصول الفراولة قد تصل إلى نحو       

   .٢٠٢٠خالل عام )  ألف طن٧٣,٩٣(لى حوالى إ
  

   نتائج تنبؤ أفضل النماذج الديناميكية باستخدام نماذج بوكس جنكيز.٥جدول رقم 
 اإلنتاج الكلى باإللف طن االستھالك  طنألف كمیة صادرات الفراولة ألف طن

 اكبر تقدیر اقل تقدیر التنبؤ السنوات اكبر تقدیر اقل تقدیر التنبؤ السنوات اكبر تقدیر اقل تقدیر التنبؤ السنوات
2016 57.45 18.08 96.82 2016 290.10 196.07 384.12 2016 356.74 284.58 428.90 
2017 61.57 21.30 101.84 2017 305.97 211.56 400.39 2017 376.77 304.26 449.27 
2018 65.69 24.54 106.84 2018 321.85 227.05 416.65 2018 396.80 323.95 469.65 
2019 69.81 27.79 111.83 2019 337.73 242.55 432.91 2019 416.83 343.64 490.02 
2020 73.93 31.07 116.79 2020 353.60 258.04 449.17 2020 436.86 363.32 510.39 

  .بالملحق) ١(جمعت وحسبت من بيانات جدول رقم 
  

  :ج هى اتضح أن أفضل النماذ ):ألف طن (االستهالك كمية -
Y = 15.88+ 0.909 MR(1) 
      (8.54)**   (3.92)** 

  ARMA) 1 , 1 , 0(ويسمى هذا النموذج 
أن كمية االستهالك من محصول الفراولة      ،  ) ٥(توضح نتائج التنبؤ الواردة بالجدول رقم       و

 إلـى حـوالى   ترتفع حتى تـصل  ، ثم ٢٠١٦خالل عام )  ألف طن٢٩٠,١٠(قد تصل إلى نحو  
   .٢٠٢٠خالل عام ) ف طن أل٣٥٣,٦٠(
  : أن أفضل النماذج هى تبين ) :ألف طن (اإلنتاج الكلى كمية -

Y = 20.03+ 0.902 MR(1) 
      (12.76)**   (3.05)** 

  ARMA) 1 , 1 , 0(ويسمى هذا النموذج 
أن كمية اإلنتاج الكلـى مـن محـصول         ،  ) ٥(توضح نتائج التنبؤ الواردة بالجدول رقم       و

 إلـى  ترتفع حتى تـصل    ، ثم    ٢٠١٦خالل عام   )  ألف طن  ٣٥٦,٧٤( إلى نحو    الفراولة قد تصل  
   .٢٠٢٠خالل عام )  ألف طن٤٣٦,٨٦(حوالى 

  :الملخص
يعتبر محصول الفراولة من المحاصيل التصديرية غير التقليدية الواعدة فى مصر ، فقـد              

، إلـى   مليـون دوالر  ٠,١٩ ، بقيمـة  ٢٠٠٠ ألف طن عام     ٠,٨٣تزايدت كمية الصادرات من     
 مليون دوالر ، لذلك يجـب التوسـع فـى    ٧٤,٢٠ ، بقيمة   ٢٠١٥ ألف طن عام     ٢٤,٦٢حوالى  

زراعتها ، لما عليها من الطلب المتزايد فى األسواق الخارجية ، وبالتحديد األسواق األمريكيـة ،     
ج واألسواق األوربية ، والعربية ، وعليه يجب االهتمام بزيادة اإلنتاج ، من خالل تطبيـق بـرام      

 .اإلنتاج من اجل التصدير ، حتى يمكن زيادة الكمية المصدرة منها إلى الخارج 
لذلك فقد تحدد مشكلة البحث فى التعرف على أهم المتغيرات االقتصادية المحلية المـؤثرة              

 التقدير القياسـى     وعليه فقد تحدد هدف البحث فى      .على الكميات المصدرة من محصول الفراولة     
 دراسـة  ذلك عن طريق للعوامل االقتصادية المؤثرة على صادرات الفراولة ، و    والتنبؤ المستقبلى 

تطور المحددات اإلنتاجية لمحصول الفراولة ، والتعـرف علـى محـددات المركـز التنافـسى        
للصادرات المصرية من الفراولة، وكذلك تقدير نموذج قياسي لتحديد أهم المتغيرات االقتـصادية             

 .يات المصدرة من الفراولة وأيضا التنبؤ بحجم كل منهماالمحلية المؤثرة علي الكم
 )ألف طـن (كمية الصادرات من الفراولة  متغيرات داخلية وهي ثالثويتكون النموذج من    

 وأربـع  )ألف طـن (كمية اإلنتاج الكلى من الفراولة ،  )ألف طن(كمية االستهالك من الفراولة    ،  
نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي       ،   )مةمليون نس (عدد سكان مصر    متغيرات خارجية وهي    
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  ، طـن /سعر التـصدير للـسنة الـسابقة دوالر        ،   المساحة المزروعة ألف فدان    ،   )ألف دوالر (
 طريقة المربعـات الـصغري   باستخدامهذا وقد تم تقدير النموذج      .)الزمن(المستوى التكنولوجى   

، حيث تبين أفـضلية   ية المزدوجة في الصورتين الخطية واللوغاريتم (3SLS)علي ثالث مراحل    
  :الصورة اللوغاريتمية المزدوجة طبقاً للمنطق اإلحصائي، وفيما يلي النتائج المتحصل عليها

بأن العالقات الهيكلية المقـدرة معنويـة إحـصائياً ،          النموذج القياسي   ولقد تبين من تقدير     
فتبـين التـأثير    : تغيرات الداخلية   وأظهرت التأثير المتبادل واإليجابى الملحوظ والمعنوى بين الم       

كميـة  (، واألثر اإليجابى لكل مـن       ) لإلنتاج الكلى على كمية الصادرات من الفراولة       (االيجابي
، زيادة نصيب الفرد مـن إجمـالي        ) مليون نسمة (اإلنتاج الكلى من الفراولة ، عدد سكان مصر         

، كما تبين األثر اإليجابى لكـل       ) ولة، على كمية االستهالك من الفرا     ) ألف دوالر (الناتج المحلي   
زيادة كمية الصادرات من الفراولة ، زيادة كمية االستهالك من الفراولة ، زيادة المـستوى               (من  

، حيث ظهرت درجات عالية من االستجابة       ) على زيادة كمية اإلنتاج الكلى    ) الزمن(التكنولوجى  
بادل الـسالب الملحـوظ والمعنـوى بـين         فى هذه العوامل ، وكذلك أظهرت النتائج التأثير المت        

الكمية  المستهلكة مـن الفراولـة وكميـة    (فتبين التأثير السالب المتبادل بين     : المتغيرات الداخلية 
 .خالل نفس العام ) الصادرات

ألـف  ( كمية الـصادرات     -وبإجراء التنبؤ المستقبلى للمتغيرات الهيكلية للنموذج القياسى        
 ألف  ٥٧,٤٥(رات المصرية من محصول الفراولة قد تصل إلى نحو           أن كمية الصاد   ، تبين  )طن
خـالل عـام    )  ألـف طـن    ٧٣,٩٣( ، ثم ترتفع حتى تصل إلى حوالى         ٢٠١٦خالل عام   ) طن

 ألف  ٢٩٠,١٠(أن كمية االستهالك من محصول الفراولة قد تصل إلى نحو            كما اتضح     .٢٠٢٠
خـالل عـام    )  ألف طـن   ٣٥٣,٦٠( ، ثم ترتفع حتى تصل إلى حوالى         ٢٠١٦خالل عام   ) طن

أن كمية اإلنتاج الكلى من محصول الفراولة قد تـصل إلـى نحـو     كما أظهرت النتائج   .٢٠٢٠
)  ألف طـن ٤٣٦,٨٦( ، ثم ترتفع حتى تصل إلى حوالى     ٢٠١٦خالل عام   )  ألف طن  ٣٥٦,٧٤(

  .٢٠٢٠خالل عام 
  :التوصيات

ة ، لذلك يجب تدريبه وإرشـاده       نظراً ألن المزارع شريك أساسى فى عملية التنمية الزراعي         .١
، ألن المعرفة بين الزراع تنقل وتتوارث من جيـل  برامج اإلنتاج من أجل التصديرلتطبيق  
 .إلى جيل

أهمية التوسع في زراعة أصناف ذات مواصفات جودة عالمية من حيث اللون والقوام وذات               .٢
كمـا  . ة المطلوبة محتوي عالي من المواد الصلبة ، حتى يكون المنتج علي مستوي الجود           
هيئـة  من خـالل    يجب التأكد من خلو الخامات الزراعية من متبقيات المبيدات واألسمدة،           

 .المواصفات القياسية التابعة لوزارة التجارة والصناعة
 .ضرورة االهتمام ببرامج رفع اإلنتاجية الفدانية كأحد أهم عناصر الكفاءة االقتصادية .٣
 .ةمحصول الفراوللنسبة إلنتاج تطبيق نظم الزراعة التعاقدية با .٤
 والمطارات بثالجات لحفظ السلع الموانيالصادرات وتجهيز   اجراءات الرقابة علىتشديد .٥

    .الزراعية المصدرة و الحرص على عدم تعرضها للتلف
  :المراجع

، ورقة بحثية ،   فى التنبؤ االقتصادىARIMAاستخدام نماذج ، ) دكتور(أحمد حسين بتال العانى  .١
  .٢٠٠٥ االقتصاد ، كلية اإلدارة واالقتصاد ، جامعة األنبار ، قسم

، قسم اإلحصاء والرياضة  spss حصائى باستخدام برنامجإلالتحليل ا، ) دكتور(أسامة ربيع أمين  .٢
 .والتأمين ، كلية التجارة بالسادات ، جامعة المنوفية ، مكتبة األنجلو المصرية
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، عدم الثبات والتركز السلعى للصادرات الزراعيـة المـصرية       ،  ) دكتور(،  جالل عبدالفتاح المالح     . ٣
المؤتمر الدولى السابع لإلحصاء والحسابات العلمية والبحوث االجتماعية والسكانية ، القـاهرة ،        

 .١٩٨٢،)  أبريل١ - مارس٢٧(
السالسل الزمنية من وجهة النظر التطبيقية ونمـاذج        ،  ) دكتور(سلطان بن محمد بن علي السلطان        . ٤

، كتاب ، كلية االقتصاد واإلدارة ، جامعة الملك سـعود ، فـرع القـصيم ، دار            جينكز-كسبو
 .١٩٩٢المريخ للنشر ، الرياض المملكة العربية السعودية ، 

، عمادة شـئون المكتبـات،      مقدمة في االقتصاد القياسي   ،  )دكتور(عبد المحمود محمد عبد الرحمن       . ٥
 .١٩٩٧ربية السعودية، جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة الع

االقتصاد القياسى بـين النظريـة والتطبيـق ، الـدار           ،  ) دكتور(عبدالقادر محمد عبدالقادر عطية      . ٦
  .٢٠٠٥  اإلسكندرية ، الجامعية،

-، السالسل الزمنية من وجهة النظر التطبيقيـة ونمـاذج بـوكس           ) دكتور(عالء احمد عبد العزيز      . ٧
صاد القياسي ، معهد الدراسات والبحـوث اإلحـصائية ،   صاء التطبيقي واالقتجينكز ، قسم اإلح  
  .٢٠٠٨جامعة القاهرة ، 

، رسـالة دكتـوراه، قـسم    اقتصاديات العمالة الزراعية في محافظـة سـوهاج  مراد فؤاد جرجس،    . ٨
 .٢٠٠٨االقتصاد الزراعي، كلية الزراعة، جامعة أسيوط، 

 ،  ييم الدخل القـومي فـي العـراق       دراسة إحصائية قياسية لتق   ،  )دكتور(هشام فرعون عبد اللطيف      . ٩
 .٢٠١٠ ، ٤٧، مجلة ديالي ، الجمهورية العراقية، العدد )٢٠٠٦-١٩٨٦(للفترة 

اإلدارة المركزيـة لالقتـصاد     ،قطاع الشئون االقتـصادية     ، وزارة الزراعة واستصالح األراضي      . ١٠
 .أعداد مختلفة، نشرة االقتصاد الزراعي، الزراعي 

اضي، قطاع الـشئون االقتـصادية، اإلدارة المركزيـة لالقتـصاد           وزارة الزراعة واستصالح األر    . ١١
 .، أعداد مختلفةنشرة اإلحصاءات الزراعيةالزراعي، 

12. Chow, Gregory C. (1988), Econometrics. McGraw- Hill Book Company, 
Singapore. pp, 342 – 345.  
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Standard Analysis and Forecasting The Future of The Economic 
Factors Affecting Strawberry Exports 

 Tarek Ali Ahmad Abdullah 
The Institute of Agricultural Economics Research 

Abstract 
The strawberry crop is considerd one of the most promising non-traditional 

export crops in Egypt. The amount of exports had increased from 0.83 thousand tons in 
2000, with 0.19 million dollars to about 24.62 thousand tons in 2015, worth 74.20 
million dollars soltis important to expand in gloing strowbery, because of the increasing 
demond in the foreign markets especially the American, European and arab markets. So 
it's important to give more importance in increasing production through applying 
product programs for exports in order to increase the exports amount of these 
strawberry to a brood. 
The Research Problem 

The research problem may specify the identification of the most local economic 
variables that affect on the exported amount of strawberry crop. 
The Research Aim 

According to the searching problem of the research may specify in studing the 
development of production determinants of strawberry yield and to identify the 
determinants of the competitive position of egyption strawberry exports, as well as the 
estimate of standard model to determine the most important economic variable affecting 
the export amount of strawberry.   
Recommendations: 

1. Since the farmer is a key partner in the agricultural development process, he 
must be trained and trained to apply production programs for export, because 
knowledge among farmers is transferred and passed down from generation to 
generation. 

2. The importance of expanding the cultivation of varieties of international quality 
in terms of color and textures and high content of solids, so that the product to 
the level of quality required. It is also necessary to ensure that the agricultural 
raw materials are free of pesticides and fertilizers residues, through the standard 
specifications of the Ministry of Commerce and Industry. 

3. The need to pay attention to programs to raise productivity as one of the most 
important elements of economic efficiency. 

4. Application of contractual farming systems for strawberry production. 
5. Strict export control measures and the processing of ports and airports with 

refrigerators for the preservation of exported agricultural commodities and 
ensure that they are not damaged. 
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  الملحق
ؤثرة      .١جدول رقم    صادیة الم رات االقت على صادرات مصر من الفراولة خالل الفتـرة  تطور أھم المتغی

 )٢٠١٥ – ٢٠٠٠(  

 السنة

  مساحة
   الفراولة
   باأللف
  فدان

  إنتاجیة
   الفراولة

  بالطن 

  اإلنتاج
   الكلى 
  باإللف
  طن

  سكان  
   مصر 
  ملیون
  نسمة

 نصیب الفرد من
  إجمالي الناتج 

لمحليا  
باألسعار الجاریة (  

) ألف دوالر  

x3  
 المساحة 

الف(   
) فدان  

 االستھالك
)ألف طن(  

  كمیة
   صادرات
   الفراولة
  ألف طن

  قیمة 
الصادرات 

    ملیون
  دوالر

  سعر
   التصدیر
  دوالر

  قیمة صادرات 
  العالم من الفراولة

 )ملیون دوالر (

  قیمة صادرات
   مصر الزراعیة

 )ملیون دوالر (

   صادرات قیمة
  العالم الزراعیة

 )ملیون دوالر (

2000 6.40 11.03 70.61 68.33 1.461 6.40 69.78 0.83 0.19 228.92 681.12 508.61 7334703 
2001 6.43 10.60 68.14 69.6 1.403 6.43 66.9 1.24 0.32 258.06 688.67 530.00 7081976 
2002 5.76 10.43 60.02 70.91 1.239 5.76 57.75 2.27 0.89 392.07 791.44 671.02 7477362 
2003 7.31 10.91 79.77 72.25 1.148 7.31 76.95 2.82 1.47 521.28 968.27 776.23 8700402 
2004 9.13 11.49 104.97 73.6 1.071 9.13 101.53 3.44 2.12 616.28 1108.47 1230.85 10593388 
2005 12.03 13.07 157.28 74.94 1.197 12.03 154.23 3.05 1.74 570.49 1260.96 1079.99 11930250 
2006 10.20 12.58 128.35 76.27 1.409 10.20 115.67 12.68 6.35 500.79 1352.08 996.17 13839079 
2007 15.06 11.58 174.41 77.61 1.681 15.06 152.8 21.61 12.04 557.15 1483.50 1409.89 15873265 
2008 12.46 16.07 200.25 78.98 2.062 12.46 129.09 75.62 52.23 690.69 1741.19 2631.60 18163990 
2009 13.72 17.69 242.78 80.44 2.349 13.72 164.66 66.99 86.51 1291.39 1766.31 3383.17 14354160 
2010 12.49 19.09 238.43 82.04 2.668 12.49 146.66 24.51 65.49 2671.97 1866.16 3723.28 17473481 
2011 13.40 17.93 240.28 83.79 2.817 13.40 165.3 74.98 58.72 783.14 2140.47 3799.74 20938989 
2012 13.89 17.45 242.30 85.66 3.226 13.89 212.75 22.95 77.20 3363.83 2298.47 4450.49 20997041 
2013 14.06 18.66 262.43 87.61 3.264 14.06 228.88 33.21 69.48 2092.14 2332.17 5070.48 21783971 
2014 15.50 18.35 284.37 89.58 3.366 15.50 229.62 54.75 75.48 1378.63 2422.06 4938.94 21723359 
2015 22.88 19.03 435.34 91.51 3.615 22.88 410.72 24.62 74.20 3013.81 2395.46 4699.97 18949220 
  : جمعت وحسبت من  :المصدر  
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