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  باستخدام نموذج الجاذبية الفراولة لدراسة اقتصادية تحليلية للصادرات المصرية لمحصو

  أمل أحمد سويفى /د
   مركز البحوث الزراعية– معهد بحوث اإلقتصاد الزراعي -باحث 

  :مقدمة
تلعب التجارة الخارجية دوراً هاماً في االقتصاد القومي المصري، حيث تساهم فـي رفـع معـدالت                 

 االقتصادية من خالل توفير رأس المال الالزم لالستثمارات وبالتالي توسيع القاعدة اإلنتاجية، وتـساهم               التنمية
الصادرات في زيادة الدخل القومي وفي تدبير العمالت األجنبية الالزمة لتمويل الواردات، وقـد أدي قـصور     

مستمر فـي ميـزان المـدفوعات       الصادرات المصرية عن مالحقة الزيادة المستمرة في الواردات إلي عجز           
المصري، لذلك يعتبر تنشيط الصادرات من األدوات المهمة لعالج االختالل االقتصادى في الميزان التجـارى     
وتتركز إستراتيجية تنمية الصادرات الزراعية في مصر على تنمية صادرات الحاصالت البـستانية وخاصـة        

 على إنتاجها في مصر بجودة عالية باإلضافة إلـى ارتفـاع            المحاصيل التى تساعد الظروف البيئية والمناخية     
  . قيمتها التصديرية وتزايد الطلب الخارجي عليها

ويعتبر محصول الفراولة الطازجة من الحاصالت البستانية التصديرية الهامة، حيث ارتفعـت كميـة              
 بمتوسـط  ٢٠١١م  ألف طن عا٧٤,٩٨ إلي حوالي  ٢٠٠٥ ألف طن عام    ٣,٠٥الصادرات من الفراولة  من      

 ١,٧٤، وزادت قيمة صادرات الفراولة من حوالي       )٢٠١٨-٢٠٠٥( ألف طن خالل الفترة      ٣٥,٣٧بلغ حوالي   
 مليـون  ٦١,٦٠ بمتوسط بلغ حـوالي  ٢٠١٦ مليون دوالر عام ٩٨,٦٨ إلي حوالي    ٢٠٠٥مليون دوالر عام    

  .دوالر
  :مشكلة البحث

 المصدرة من الفراولة الطازجـة وذلـك علـى          تمثلت مشكلة البحث فى تذبذب وعدم استقرار الكمية       
هـا مـن األسـواق األوربيـة        الرغم من تمتع مصر بميزة نسبية عالية فى إنتاج المحصول فضال عـن قرب             

، مع إمكانية التوسع فى تصديرها األمر الذى يتطلب دراسة األسواق المـستوردة لهـذا المحـصول                والعربية
  .ألسواقوالتعرف على تنافسية المحصول داخل هذه ا

  :أهداف البحث
تهدف الدراسة إلي تحليل الصادرات الزراعية المصرية من محصول الفراولة خـالل الفتـرة مـن                

  :وذلك من خالل دراسة المحاور اآلتية) ٢٠١٨-٢٠٠٥(
دراسة تطور المساحة واإلنتاجية واإلنتاج وكمية وقيمة وسعر التصدير للصادرات الزراعيـة المـصرية               -١

 .لمحصول الفراولة
 .دراسة بعض مؤشرات التنافسية لمحصول الفراولة -٢
 .التوزيع الجغرافي للصادرات المصرية من محصول الفراولة -٣
 .تحديد العوامل المؤثرة على صادرات الفراولة المصرية في أهم أسواقه من خالل نموذج الجاذبية -٤

  :األسلوب البحثي ومصادر البيانات
الكمي لتفسير النتائج المتعلقة بالبحث من خالل اسـتخدام    أعتمد البحث علي أسلوب التحليل الوصفي و      

بعض األساليب الرياضية واإلحصائية مثل المتوسطات الحسابية والنسب المئوية وتحليل االنحدار ومعـادالت             
 وقد أعتمدت الدراسة علي البيانـات  (Gravity Model)االتجاه الزمني العام ، كما تم تقدير نموذج الجاذبية 

والجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء وموقع      ) الفاو(ة المنشورة من منظمة األغذية والزراعة       اإلحصائي
 لكل منهما، كما تم االسـتعانة بالعديـد مـن المراجـع     Comtradeالتجارة العالمية شبكة المعلومات الدولية      

  .والدراسات المتعلقة بموضوع البحث
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١٩٨ باستخدام نموذج الجاذبية الفراولة لدراسة اقتصادية تحليلية للصادرات المصرية لمحصو
  :توصيف النموذج

 يعتمد علي استخدام أساليب انحدار البيانات المقطعية والسالسل (Gravity Model)نموذج الجاذبية 
 حيث يفسر األسلوب أنـه عنـد حـدوث أي    "Spatial Analysis"الزمنية وتطبيق أسلوب التحليل المكاني 

تغيرات اقتصادية أو سياسية في دولة معينة يؤثر بالتبعية علي الدول األخرى المجاورة لهـا ويـسمي ذلـك                   
م والـذي   ١٦٨٧عام  " أسحق نيوتن "ويعتمد نموذج الجاذبية في األساس علي قانون        . رتباط الذاتي المكاني  باال

 وعكـسياً  (M1. M2) بين جسمين تتناسب طردى مع حاصل ضرب كتلتيها (F)ينص علي أن قوة الجاذبية 
  :القتصاد ليصبح كاآلتيبتطبيقه في علم ا" جان تنبرجن" وقام بعد ذلك (D2)مع مربع المسافة بين مركزيهما 

)نيوتن(   (1)2D
2M1M

GF )جان تنبرجن(    (2)
ijDist

jMiM
G ijY   

  :معادلة أسية في الصورة اآلتية لتصبح (2)ثم تم صياغة المعادلة 
(3)B

ijDistB
jGDPB

iGDP0B ijY 321
  

  :وبأخذ لوغاريتم الطرفين تصبح خطية في المعادالت علي شكل دالة لوغاريتمية كاآلتي
Yij = B0 + B1 Ln GDPi + B2 Ln GDPj – B3 Ln Distij + eij  (4) 

  GDPj & GDPiالناتج المحلي اإلجمالي في الدولتين : حيث أن
  Distij المسافة الجغرافية بين الدولتين   
  eij الخطأ العشوائي   

  "Basic Gravity Model" (BGM) بنموذج الجاذبية األساس (4)ويطلق علي تلك المعادلة 
 عدد سكان الدولتين إلي معادلة النموذج األساسي وأطلق عليـه  [Linneman] أضاف ١٩٦٦ي عام   وف

  ."Augmented Gravity Model" (AGM)نموذج الجاذبية المعدل 
Ln Yij = B0 + B1 Ln Pc GDPi + B2 Pc GDPj – B3 Ln Distij + eij  (5) 

 عدد السنوات للسلـسلة  (S)ات المقطعية ويخضع تطبيق النموذج لشرط أساسي وهو عدم تجاوز البيان 
  ).٤ ((T)الزمنية المحددة 

وعند تقـدير النمـوذج     ). األساسي، المعدل (وقد قامت الدراسة باستخدام نموذج الجاذبية بالصورتين        
  :األساسي تم إدخال البيانات اآلتية

عة الدول المختـارة    ، الناتج المحلي اإلجمالي لمجمو    ) كدولة مصدرة (الناتج المحلي اإلجمالي لمصر     
   . ، والمسافة الجغرافية بين عواصم تلك الدول ومصر)كدول مستوردة(

أما عند تقدير النموذج المعدل فقد تم إستخدام البيانات الخاصة بنصيب الفـرد مـن النـاتج المحلـي           
إلضـافة  اإلجمالي في مصر وكذلك نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في مجموعة الدول المختـارة با              

 وهو اللغة المشتركة بين الدول حيـث أن ذلـك           (Dij)إلي المسافة الجغرافية كما تم استخدام متغير صوري         
  ). ، صفر١(المتغير يأخذ القيم 

  :نتائج الدراسة
 ةالمصري الفراولةول  ـ وكمية وقيمة الصادرات وسعر التصدير لمحص      اإلنتاج المساحة واإلنتاجية    تطور: أوال

  ). ٢٠١٨-٢٠٠٥(خالل الفترة 
   :الفراولة لمحصول المساحة  تطور-١

 من الجدول   اتضح) ٢٠١٨-٢٠٠٥(  خالل الفترة  المصرية الفراولة لمحصول   المساحةبدراسة تطور   
 ، وحد أدنـي بلـغ حـوالي         ٢٠١٨ ألف طن عام     ٢٣,٧٠، أنها تراوحت بين حد أقصي بلغ حوالي         )١(رقم  

، وقد بلغ المتوسـط العـام       ٢٠٠٦ وذلك عن عام     ١٣٢,٣٥، أي بزيادة قدرها     ٢٠٠٦ ألف طن عام     ١٠,٢٠
  . ألف طن١٥,٨٢ خالل تلك الفترة حوالي الفراولة من محصول للمساحة



١٩٩ باستخدام نموذج الجاذبية الفراولة لدراسة اقتصادية تحليلية للصادرات المصرية لمحصو
 خالل تلك الفترة، اتضح     المصرية الفراولة محصول   مساحةوبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام لتطور       

، بلغ  سنوي معنوي إحصائياً    قد تزايدت بمقدار   لةالفراو مساحة، أن   )٢(في الجدول رقم    ) ١(من المعادلة رقم    
من متوسط كمية اإلنتاج، خالل نفس الفترة، كما قدر معامـل  % ٥,٦٧ ألف طن، أي ما يعادل ٠,٨٩٧حوالي  

من التغيرات الحادثة في كمية اإلنتاج ترجع تأثيرهـا لعنـصر           % ٦٨,٢ أي أن حوالي     ٠,٦٨٢التحديد بنحو   
  .الزمن

  : الفراولةحصول لماإلنتاجية  تطور -٢
، )١(إتضح من الجدول رقـم      ) ٢٠١٨-٢٠٠٥(  خالل الفترة  الفراولةمحصول  مساحة  بدراسة تطور   

 ١١,٥٨ ، وحـد أدنـي بلـغ حـوالي          ٢٠١٠ عـام    فدان ١٩,٠٩ أنها تراوحت بين حد أقصي بلغ حوالي        
محـصول  من   جيةلإلنتا وقد بلغ المتوسط العام      ٢٠٠٧٪ وذلك عن عام     ٦٤,٨٥، أي بزيادة قدرها     ٢٠٠٧عام

  . فدان ١٦,٥٤ خالل تلك الفترة حوالي الفراولة
 خـالل تلـك     المـصرية  الفراولة محصول   اإلنتاجية من وبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام لتطور       

  قد تزايـدت بمقـدار سـنوي    الفراولة اإلنتاجية، أن )٢(في الجدول رقم ) ٢(الفترة، اتضح من المعادلة رقم    
، خـالل نفـس      اإلنتاجيـة    من متوسط   % ٢,٢١، أي ما يعادل      فدان   ٠,٣٦٥لي     بلغ حوا  ،معنوي إحصائياً 

من التغيرات الحادثة في كميـة اإلنتـاج   % ٣٤,٢ أي أن حوالي  ٠,٣٤٢الفترة، كما قدر معامل التحديد بنحو       
  .ترجع تأثيرها لعنصر الزمن

  : الفراولةلمحصول كمية اإلنتاج  تطور -٣
إتـضح مـن   ) ٢٠١٨-٢٠٠٥(  خالل الفترةالمصرية الفراولة لمحصول   اج  كمية اإلنت بدراسة تطور   

 ، وحد أدنـي بلـغ   ٢٠١٥ ألف طن عام    ٤٣٥,٣٤، أنها تراوحت بين حد أقصي بلغ حوالي         )١(الجدول رقم   
 وبلـغ    ٢٠٠٦وذلك عن عـام     % ٢٣٩,٢٦ أي بزيادة قدرها      ٢٠٠٦ عام ألف طن عام      ١٢٨,٣٢  حوالي  

  .ألف طن٢٦٣,٨٣ خالل تلك الفترة حوالي اولةالفرمحصول المتوسط العام ل
تطور المساحة واإلنتاجية واإلنتاج وكمية وقيمة الصادرات وسعر التصدير لمحصول  ):١(جدول رقم 

  ).٢٠١٨-٢٠٠٥(الفراولة المصرية خالل الفترة 
  سعر التصدير

 )طن/ دوالر(
  قيمة الصادرات

 )مليون دوالر(
  كمية الصادرات

 )ألف طن(
  اإلنتاج

 )لف طنأ(
  اإلنتاجية

 )فدان/طن(
  المساحة

 السنوات )ألف فدان(
٢٠٠٥ ١٢,٠٣ ١٣,٠٧ ١٥٧,٢٣  ٣,٠٥ ١,٧٤ ٥٧٠,٤٩ 
٢٠٠٦ ١٠,٢٠ ١٢,٥٨ ١٢٨,٣٢  ١٢,٦٨ ٦,٣٥ ٥٠٠,٧٩ 
٢٠٠٧ ١٥,٠٦ ١١,٥٨ ١٧٤,٤٠  ٢١,٦١ ١٢,٠٤ ٥٥٧,١٥ 
٢٠٠٨ ١٢,٤٦ ١٦,١٠ ٢٠٠,٦١  ٧٥,٦٢ ٥٢,٢٣ ٦٩٠,٦٩ 
٢٠٠٩ ١٣,٧٢ ١٧,٦٩ ٢٤٢,٧١  ٦٦,٩٩ ٨٦,٥١ ١٢٩١,٣٩ 
٢٠١٠ ١٢,٤٩ ١٩,٠٩ ٢٣٨,٤٣  ٢٤,٥١ ٦٥,٤٩ ٢٦٧١,٩٧ 
٢٠١١ ١٣,٤٠ ١٧,٩٣ ٢٤٠,٢٦  ٧٤,٩٨ ٥٨,٧٢ ٧٨٣,١٤ 
٢٠١٢ ١٣,٨٩ ١٧,٤٥ ٢٤٢,٣٨  ٢٢,٩٥ ٧٧,٢٠ ٣٣٦٣,٨٣ 
٢٠١٣ ١٤,٠٦ ١٨,٦٦ ٢٦٢,٣٦  ٣٣,٢١ ٦٩,٤٨ ٢٠٩٢,١٤ 
٢٠١٤  ١٥,٥٠  ١٨,٣٥  ٢٨٤,٤٢  ٥٤,٧٥ ٧٥,٤٨ ١٣٧٨,٦٣  
٢٠١٥ ٢٢,٨٨ ١٩,٠٣ ٤٣٥,٣٤  ٢٤,٦٢ ٧٤,٢٠ ٣٠١٣,٨١  
٢٠١٦ ٢٢,٨٤ ١٦,٦٠ ٣٧٩,١٤ ٢٩,٧٨ ٩٨,٦٨ ٣٣١٣,٦٣ 
٢٠١٧ ١٩,٢٤ ١٦,٥٨ ٣١٨,٩٩ ٢٣,٦٥ ٩٠,٠٠ ٣٨٠٥,٥٠ 
٢٠١٨ ٢٣,٧٠ ١٦,٤١ ٣٨٨,٩٢ ٢٦,٧٢ ٩٤,٣٤ ٣٥٣٠,٦٧ 
 المتوسط ١٥,٨٢ ١٦,٥٤ ٢٦٣,٨٣ ٣٥,٣٧ ٦١,٦٠ ١٩٦٨,٨٥

  :جمعت وحسبت من بيانات: المصدر
 org.faostat.www، شبكة المعلومات الدولية ) الفاو( منظمة األغذية والزراعة -١
  org.comtrade.www موقع التجارة العالمية ، شبكة المعلومات الدولية -٢
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٢٠٠ باستخدام نموذج الجاذبية الفراولة لدراسة اقتصادية تحليلية للصادرات المصرية لمحصو
 واإلنتاج وكمية وقيمة المساحة واإلنتاجية  معادالت االتجاه الزمني العام لتطور كل من): ٢(جدول رقم 

  ).٢٠١٨-٢٠٠٥(الصادرات وسعر التصدير من محصول الفراولة خالل الفترة 
مقدار   المتوسط ف  ٢ر  المعادلة  المتغير  م

  التغير
معدل التغير 

  %السنوي 
  المساحة  ١

  )فدان(
  ھ س٠,٨٩٧ + ٩,٠٩١  =ه^ص

                    )٥,٦٧  ٠,٨٩٧  ١٥,٨٢  **٢٨,٩٥  ٠,٦٨٢  )**٥,٣٨  

  اإلنتاجية  ٢
  )ألف طن(

  ھس٠,٣٦٥ + ١٣,٨٠٥ =ه^ص
                      )٢,٢١  ٠,٣٦٥  ١٦,٥٤  **٧,٧٦  ٠,٣٤٢  )*٢,٧٩  

  اإلنتاج  ٣
  )ألف طن(

  ھس١٩,٥١٢+ ١١٧,٤٨٣=ه^ص
                     )٧,٤٠  ١٩,٥١٢  ٢٦٣,٨٣  **٥٤,٥٦  ٠,٨٠٤  )**٧,٣٩  

كمية الصادرات   ٤
  )مليون دوالر(

  ھ س لو٠,٦١ +٠,٩٦  =ه^لوص
                  )٧,٢٧  ٢,٥٧  ٣٥,٣٧  *٥,٨٢  ٠,٣٣   )٠,٠٧٩  

قيمة الصادرات   ٥
  )مليون دوالر(

  ھ س٦,٦٦٥ + ١١,٦١٣ =ه^ص
                    )١٠,٨٢  ٦,٦٦٥  ٦١,٦٠  **٣٣,٤٤٦  ٠,٧١٤  )**٥,٧٨  

سعر التصدير   ٦
  )طن/دوالر(

  ھس ٢٥٧,٥٤+٣٧,٢٧٨ =ه^ص
                     )١٣,٠٨  ٢٥٧,٥٤  ١٩٦٨,٨٥  **٣٠,٠٣  ٠,٦٩١  )**٥,٤٨  

  القيمة التقديرية للمتغير التابع ،  : ه^ص  حيث
    ). ١٧...  ، ٣ ، ٢ ، ١= (ه متغير الزمن ، حيث  : هس
  .٠,٠١معنوية عند مستوي **   .٠,٠٥معنوية عند مستوي * 

 ).١(جمعت وحسبت من بيانات الجدول رقم : المصدر
  

 خالل تلك الفترة، اتضح     المصرية الفراولة محصول   إنتاجوبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام لتطور       
، بلـغ    قد تزايد بمقدار سنوي معنوي إحـصائياً     الفراولة إنتاج، أن   )٢(في الجدول رقم    ) ٣(من المعادلة رقم    

من متوسط كمية اإلنتاج، خالل نفس الفتـرة، كمـا قـدر            % ٧,٤٠ألف طن، أي ما يعادل      ١٩,٥١٢  حوالي
من التغيرات الحادثة في كمية اإلنتـاج ترجـع تأثيرهـا    % ٨٠,٤ أي أن حوالي   ٠,٨٠٤معامل التحديد بنحو    

  .لعنصر الزمن
  : الفراولةلمحصول كمية الصادرات  تطور -٤

إتـضح  ) ٢٠١٨-٢٠٠٥(  خالل الفتـرة   ية المصر فراولةال لمحصول   كمية الصادرات   بدراسة تطور   
 ، وحد أدني بلـغ  ٢٠٠٨ ألف طن عام ٧٥,٦٢، أنها تراوحت بين حد أقصي بلغ حوالي       )١(من الجدول رقم    

 وبلغ المتوسـط   ٢٠٠٥وذلك عن عام  % ٢٣٧٩,٣٤ أي بزيادة قدرها      ٢٠٠٥ ألف طن عام     ٣,٠٥  حوالي  
  . ألف طن٣٥,٣٧ة حوالي  خالل تلك الفترالفراولةمحصول العام ل

 خالل تلـك    المصرية الفراولةمحصول  ل كمية الصادرات وبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام لتطور       
  قد تزايـدت بمقـدار    للفراولة كمية الصادرات ، أن    )٢(في الجدول رقم    ) ٤(الفترة، اتضح من المعادلة رقم      

من متوسط كمية اإلنتاج، خـالل   % ٧,٢٧ما يعادل    طن، أي     ألف ٢,٥٧لي    ، بلغ حوا  سنوي معنوي إحصائياً  
من التغيرات الحادثة في كميـة اإلنتـاج   % ٢٣أي أن حوالي ٠,٢٣نفس الفترة، كما قدر معامل التحديد بنحو        

  .ترجع تأثيرها لعنصر الزمن
  : الفراولةلمحصول قيمة الصادرات تطور  -٥

إتضح من  ) ٢٠١٨-٢٠٠٥(  الفترة  خالل المصرية الفراولة لمحصول   قيمة الصادرات   بدراسة تطور   
 ، وحد أدني بلـغ  ٢٠١٦ عام مليون دوالر ٩٨,٦٨، أنها تراوحت بين حد أقصي بلغ حوالي     )١(الجدول رقم   

 وبلغ المتوسط    ٢٠٠٥وذلك عن عام    % ٥٥٧١,٢٦ أي بزيادة قدرها      ٢٠٠٥مليون دوالر عام    ١,٧٤حوالي  
  . مليون دوالر٦١,٦٠ خالل تلك الفترة حوالي  الفراولةمحصول العام ل

 خـالل تلـك   المصرية الفراولةمحصول ل قيمة الصادراتوبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام لتطور       
  قد تزايـدت بمقـدار       للفراولة قيمة الصادرات ، أن   )٢(في الجدول رقم    ) ٥(الفترة، اتضح من المعادلة رقم      



٢٠١ باستخدام نموذج الجاذبية الفراولة لدراسة اقتصادية تحليلية للصادرات المصرية لمحصو
من متوسط كميـة اإلنتـاج،      % ١٠,٨٢دل   طن، أي ما يعا     ألف ٦,٦٦٥لي    ، بلغ حوا  سنوي معنوي إحصائياً  

من التغيرات الحادثة في كمية     % ٧١,٤أي أن حوالي    ٠,٧١٤خالل نفس الفترة، كما قدر معامل التحديد بنحو         
  .اإلنتاج ترجع تأثيرها لعنصر الزمن

  :ي المصرل الفراولة تطور سعر تصدير محصو-٦
إتـضح  ) ٢٠١٨-٢٠٠٥(  الفترة  خالل  محصول الفراولة المصري   بدراسة تطور سعر تصدير طن      

، وحد أدني   ٢٠١٧طن عام   /دوالر ٣٨٠٥,٥٠ ، أنها تراوحت بين حد أقصي بلغ حوالي       )١(من الجدول رقم    
، وقـد بلـغ   ٢٠٠٥٪ وذلك عن عام ٦٥٩,٩٠، أي بزيادة قدرها  ٢٠٠٦ طن عام /دوالر ٥٠٠,٧٩ بلغ حوالي 

  .دوالر ١٩٦٨,٨٥لي  خالل تلك الفترة حواالفراولةالمتوسط العام لسعر تصدير طن 
 خالل تلك الفترة، اتـضح مـن        الفراولةوبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام لتطور سعر تصدير طن          

،  قد تزايد بمقدار سنوي معنوي إحصائياً      الفراولة، أن سعر تصدير طن      )٢(في الجدول رقم    ) ٦(المعادلة رقم   
 سعر تصدير الطن، خالل نفس الفترة، كمـا        من متوسط % ١٣,٠٨ دوالر، أي ما يعادل      ٢٥٧,٥٤ي  بلغ حوال 

من التغيرات الحادثة في سعر تصدير الطن ترجـع  % ٦٩,١، أي أن حوالي  ٠,٦٩١قدر معامل التحديد بنحو     
  .تأثيرها لعنصر الزمن

  : دراسة بعض مؤشرات التنافسية لمحصول الفراولة -ثانياً
        Export strength                                                           قوة التصدير-١
تقيس قوة التصدير نسبة كمية صادرات دولة ما من سلعة ما منسوبة إلى اإلنتاج المحلى لهذه الدولة    

  :من نفس السلعة، ويمكن حسابه من خالل المعادلة التالية
100x

IJQ
XijEfu   

  :حيث أن
Efu :  قوة التصدير للدولة)f(من السلعة  )u(فى سوق ما .  
XIj : صادرات الدولة)i( من السلعة )j(.  
Qij : إنتاج الدولة)i( من السلعة )j(.  

  

هذا المؤشر كلما زادت هذه النسبة، كلما دل ذلك على تزايد نسبة الصادرات الموجهة من إنتاج وطبقا ل
الدولة لها قدرة على تصدير  وارتفاع قيمة هذا المؤشر عن الواحد الصحيح يدل على أن الدولة لهذه السلعة

هذه السلعة وعلى العكس إنخفاض قيمة هذا المؤشر عن الواحد الصحيح يدل على غدم قدرة الدولة على 
  .تصدير السلعة موضع الدراسة  

يتبين أن متوسط قوة التـصدير بلـغ حـوالي          ) ٦(بدراسة قوة التصدير لمحصول الفراولة جدول رقم        
 علـي   ٢٠٠٥ ،   ٢٠٠٨عامي  % ١,٩٤،  % ٣٧,٧٦صي وأدني يبلغ حوالي     وتتراوح بين حدين أق   % ١١,٠٧
               .التوالي

  Export Market Shar                                         : النصيب السوقي-٢
يعتبر النصيب السوقي أحد المؤشرات التي تعكس حجم المبيعات الخارجية ألى دولة في سوق مـا ،                   

 كان يوجد سوق حقيقي للبلد المصدر في بلد مستورد أم ال ، ويوضح مدى قـدرة هـذه       اما إذ حيث يشير إلى    
النـصيب  الصادرات على تغطية متطلبات تلك األسواق المستوردة وزياد االمكانيات التصديرية لها ، ويعبـر          

ة له، ويـستخدم    السوقي عن النسبة المئوية لصادرات مصر من الفراولة من إجمالي واردات الدولة المستورد            
مؤشر النصيب السوقي لقياس التنافسية علي المستوي السلعي بالنسبة إلجمالي العالم، وبالتـالي يبـين مـدي                 

ارتفاعه وجود ميزة تنافسية لمحصول الفراولـة المـصرية فـي األسـواق             كفاءة العمليات التسويقية، ويمثل     
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٢٠٢ باستخدام نموذج الجاذبية الفراولة لدراسة اقتصادية تحليلية للصادرات المصرية لمحصو
سيع حجم المبيعات الخارجية ألية دولة وفـى حالـة          ويعتبر ارتفاعه أحد األهداف الرئيسة لعملية تو      المنافسة  

انخفاض النصيب السوقي للصادرات المصرية من محصول الفراولة داخل األسواق ذات الطاقـة االسـتعابية         
 على زيادة النصيب السوقى عن طريق زيادة القـدرة التنافـسية والمميـزات              لالكبيرة فإن ذلك يستلزم العم    

  :، ويتم حسابه من المعادلة التالية الدول المنافسة لمصرالسعرية لمحصول الفراولة فى

ijM
ijX

ijMs   

  :حيث
Msij   النصيب السوقي للدولة من السلعةj.  

Xij    صادرات الدولة من السلعةj.  
Mij  إجمالي واردات الدولة المستوردة من السلعة j.  

  

ل فتـرة الدراسـة    خال  )٤(بدراسة متوسط النصيب السوقي للفراولة طبقاً لما هو مبين بالجدول رقم            
 للفراولة المصرية أن السعودية تعتمد على مصر في سـد   السوقي يتبين من دراسة النصيب      )٢٠١٨-٢٠١٤(

  من احتياجاتها الكلية من الفراولة وأن مصر من أهم %) ٥٩,٥٥(احتياجاتها من الفراولة بنسبة بلغت نحو 
  لتصدير لمحصول الفراولة في مصرتطور كمية الصادرات واإلنتاج المحلى وقوة ا): ٣(جدول رقم 

  ).٢٠١٨-٢٠٠٥(رة  خالل الفت
  قوة التصدير  )ألف طن(اإلنتاج المحلي   )ألف طن(كمية الصادرات   السنة  محصول الفراولة

١,٩٤ ١٥٧,٢٣  ٣,٠٥  ٢٠٠٥  
٩,٨٨ ١٢٨,٣٢  ١٢,٦٨  ٢٠٠٦  
١٢,٣٩ ١٧٤,٤٠  ٢١,٦١  ٢٠٠٧  
٣٧,٧٦ ٢٠٠,٦١  ٧٥,٦٢  ٢٠٠٨  
٢٧,٥٩ ٢٤٢,٧١  ٦٦,٩٩  ٢٠٠٩  
١٠,٢٨ ٢٣٨,٤٣  ٢٤,٥١  ٢٠١٠  
٣١,٢١ ٢٤٠,٢٦  ٧٤,٩٨  ٢٠١١  
٩,٤٧ ٢٤٢,٣٨  ٢٢,٩٥  ٢٠١٢  
١٢,٦٥ ٢٦٢,٣٦  ٣٣,٢١  ٢٠١٣  
١٩,٢٥  ٢٨٤,٤٢  ٥٤,٧٥  ٢٠١٤  
٥,٦٦ ٤٣٥,٣٤  ٢٤,٦٢  ٢٠١٥  
٧,٨٦ ٣٧٩,١٤ ٢٩,٧٨  ٢٠١٦ 
٧,٤١ ٣١٨,٩٩ ٢٣,٦٥  ٢٠١٧ 
٦,٨٧ ٣٨٨,٩٢ ٢٦,٧٢  ٢٠١٨ 
 ١١,٠٧ ٢٦٣,٣٨ ٣٥,٣٧  المتوسط

  . لقوة التصديرالهندسي لكل من كمية الصادرات واإلنتاج المحلى، المتوسط الحسابيم استخدام المتوسط ت -
  .، بالدراسة)٣(جدول رقم جمعت وحسبت من بيانات : المصدر

النصيب السوقي لكميات الصادرات المصرية من الفراولة إلي أهم الدول المستوردة له  ):٤(جدول رقم 
  ).٢٠١٨-٢٠١٤( الفترة باأللف طن في متوسط

  %النصيب السوقي   متوسط كمية الصادرات المصرية إلي السوق  متوسط كمية واردات السوق  اسم السوق  م  الفراولة
  ٥٩,٥٥  ٤,٧٧  ٨,٠١  السعودية  ١
  ١٣,٤١  ٤,٢٨  ٣١,٩٢  بلجيكا  ٢
  ٣,٣٢  ٣,٥٤  ١٠٦,٧٤  ألمانيا  ٣
  ٤,٥٣  ٢,٤١  ٥٣,٢٦  المملكة المتحدة  ٤
  ٨,١٦  ٢,١٦  ٢٥,٩٧  هولندا  ٥
  ٢١,٨٤  ٢,٠٧  ٩,٤٨  اإلمارات  ٦
  ١,٧٣  ١,٢٦  ٧٢,٦٧  فرنسا  ٧
  ٣٦,٣٩  ١,٢٣  ٣,٣٨  العراق  ٨

  org.comtrade.wwwجمعت وحسبت من موقع التجارة العالمي، شبكة المعلومات الدولية : المصدر



٢٠٣ باستخدام نموذج الجاذبية الفراولة لدراسة اقتصادية تحليلية للصادرات المصرية لمحصو
 وبلجيكا وهولندا والمملكة المتحدة وألمانيـا وفرنـسا         واإلمارات العراقها  يمصادرها في استيراد الفراولة ويل    

% ١,٧٣،  %  ٣,٣٢،  % ٤,٥٣،    %٨,١٦،  %١٣,٤١،  %٢١,٨٤،  %٣٦,٣٩بنصيب سوقي بلغ حـوالي        
  . علي الترتيب

 Market Penetration Coefficient:                       معامل اختراق السوق -٣
 مـن وضـع سياسـة       االقتصاديةه يمكن واضعي ومخططي السياسة      تنبثق أهمية هذا المعامل من أن     

التسويق الخارجي للسلعة، وذلك نتيجة ألنه يدل على وجود سوق خارجي حقيقي من عدمه وذلـك إلرشـاده                  
كما يوضح إمكانية زيـادة صـادرات تلـك         . عن مدي قبول واستيعاب السلعة المصدرة باألسواق الخارجية       

 على زيادة معـدل إختـراق       وكلما زادت القيمة الناتجة من هذا المعامل دل ذلك        . ةالسلعة باألسواق المستهدف  
وهـو   على اتساع السوق وسهولة دخوله والعكس صحيحالسلعة موضع الدراسة لسوق الدولة المستوردة لها و   

ة ويـتم    الظاهري لتلك الـسلع    واالستهالكعبارة عن النسبة بين واردات أهم الدول المستوردة للسلعة المعينة           
   :حسابه من المعادلة التالية

100x
JEX-JIMJQ

EIM
M.P


  

 :                                             حيث أن
M.P  :معامل اختراق السوق. 
IME  :كمية واردات السوق من السلعة المصرية. 
QJ  : كمية إنتاج الدولة)J (من السلعة. 
IMJ  :لدولة إجمالي كمية الواردات الكلية ل)J (من السلعة . 
EXJ  : إجمالي كمية الصادرات الكلية للدولة)J (من السلعة . 

  

معدل اختراق األسواق لصادرات الفراولة إلي أهم األسواق موضـع          ) ٥(توضح بيانات الجدول رقم     
 فـي األسـواق التاليـة     ) ٢٠١٨-٢٠١٤(الدراسة حيث يتبين أن معدل اختراق األسواق يتركز خالل الفترة           

السعودية،  العراق، اإلمارات ، بلجيكا ، هولندا، ألمانيا ،المملكة المتحدة ، فرنسا بمعـدل اختـراق                 : بالترتيب
علـي  % ١,٠٦،  % ١,٤٢،  %١,٤٥،  % ٤,١٠،  %١٣,٧٢،  %٢٢,٥٩،  % ٣٦,٣٩،  %٦٠,١٧بلغ حوالي   

  .الترتيب
ة إلي أهم الدول المستوردة معدل اختراق األسواق للصادرات المصرية من محصول الفراول): ٥(جدول رقم 

  ).٢٠١٨-٢٠١٤(باأللف طن في متوسط الفترة 
متوسط إجمالي   اسم الدولة  م

  الواردات
متوسط كمية 

  الواردات من مصر
متوسط اإلنتاج 

  الكلي
متوسط كمية 

  الصادرات
معدل اختراق 

  %األسواق 
  ٦٠,١٧  ٠,٠٨٣  -  ٤,٧٧  ٨,٠١  السعودية  ١
  ١٣,٧٢  ٤٥,٩٤  ٤٥,٢١  ٤,٢٨  ٣١,٩٢  بلجيكا  ٢
  ١,٤٥  ١٤,٣٨  ١٥١,٨٣  ٣,٥٤  ٠,٠٢٩  ألمانيا  ٣
  ١,٤٢  ٢,١٨  ١١٨,٣٧  ٢,٤١  ٥٣,٢٦  المملكة المتحدة  ٤
  ٤,١٠  ٣٣,٤٣  ٦٠,١٦  ٢,١٢  ٢٥,٩٧  هولندا  ٥
  ٢٢,٥٩  ٠,٣٠٥  -  ٢,٠٧  ٩,٤٧  اإلمارات  ٦
  ١,٠٦  ١٢,٠٦  ٥٨,٧٣  ١,٤٣  ٧٢,٦٧  فرنسا  ٧
  ٣٦,٣٩  -  -  ١,٢٣  ٣,٣٨  العراق  ٨

  :من بياناتجمعت وحسبت : المصدر
 eg.gov.capmas.www الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، شبكة المعلومات الدولية -١
 org.comtrade.www موقع التجارة العالمية ، شبكة المعلومات الدولية -٢
   org.faostat.www، شبكة المعلومات الدولية ) الفاو(غذية والزراعة  منظمة األ-٣
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٢٠٤ باستخدام نموذج الجاذبية الفراولة لدراسة اقتصادية تحليلية للصادرات المصرية لمحصو
 في بعض األسـواق     ةمما سبق يتبين ارتفاع نسبى لمؤشر معدل االختراق لمحصول الفراولة المصري          

 مـن الـسعودية والعـراق     وانخفاضه في أسواق أخرى ، حيث تبين إرتفاع معدل اختراق األسواق في كـل             
واالمارات  وبلجيكا خالل فترة الدراسة وهذا يعنى أن مصر تتمتع بميزة تنافسية عالية فـي هـذه األسـواق                  
وانخفاضه في أسواق هولندا والمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا ، ويرجع ذلك إلى انخفاض الطاقة االسـتعابية                

ـ      ة لتعدد مصادرها االستيرادي   لهذه األسواق لمحصول الفراولة المصرية نظرا       مـصر   ع ، وهذا يعنى عدم تمت
  .بميزة تنافسية في هذه األسواق

  : التوزيع الجغرافي للصادرات المصرية من محصول الفراولة-ثالثاً
تشير بيانات التوزيع الجغرافي للصادرات المصرية من محصول الفراولة ألهم الدول المستوردة لـه              

، أن متوسط كمية الصادرات المـصرية  ) ٦(والمبينة بالجدول رقم )  ٢٠١٨ -٢٠١٤(خالل  متوسط الفترة     
ر كمتوسط للفترة موضع     مليون دوال  ٨٢,٥١ حوالي ألف طن ، بقيمة بلغت       ٣٠,٨٤ حواليمن الفراولة بلغت    

 .الدراسة
ولـة   أن السعودية احتلت المرتبة األولى كأهم وأكبر دولة مـستوردة للفرا  ،  ) ٦(وتبين من الجدول رقم     

 ألـف طـن تمثـل       ٤,٧٧خالل فترة الدراسة حيث بلغ متوسط كمية وارداتها من الفراولة المصرية  حوالي              
 مليـون دوالر  ١٢,٧٧ حواليمن متوسط  إجمالي كمية صادرات  مصر بمتوسط قيمة بلغ  % ١٥,٥٥حوالي  

فتـرة موضـع    قيمة الصادرات المصرية مـن الفراولـة خـالل ال   يمن متوسط إجمال%  ١٥,٥٠تمثل نحو  
وتأتى  بلجيكا  في المرتبة الثانية من بين الدول المستوردة للفراولة ، حيث بلغ متوسـط  الكميـة                    .  الدراسة

من متوسط  إجمالي الكميـة المـصدرة مـن          % ١٣,٩٦ ألف طن تمثل حوالي      ٤,٢٨المصدرة إليها حوالي    
 قيمـة   يجمالإمن متوسط     % ١٤,٨٨ يحوال مليون دوالر تمثل     ١٢,٢٦ حواليالفراولة ، بمتوسط قيمة  بلغ       

 المرتبـة الثالثـة حيـث بلـغ      ألمانياالصادرات المصرية من الفراولة خالل  الفترة موضع الدراسة ، أحتلت         
من متوسـط  إجمـالي الكميـة        % ١١,٥٤ حوالي ألف طن تمثل     ٣,٥٤حواليمتوسط الكمية المصدرة إليها     

من متوسـط إجمـالى     % ١٤,٤٤ حواليليون دوالر تمثل     م ١١,٩٠المصدرة من الفراولة بمتوسط قيمة بلغ       
قيمة الصادرات المصرية خالل الفترة موضع الدراسة كما توضح بيانات نفس الجدول أن أسـواق المملكـة                 
المتحدة  وهولندا واإلمارات وفرنسا والعراق  المراكز من الرابع  إلي الثامن علي التوالي حيث بلغ متوسـط                   

% ١,٢٣  ،    ١,٢٦ ،   ٢,٠٧ ،   ٢,١٦ ،   ٢,٤١المصرية من الفراولة إليهـا حـوالي          إجمالي كمية الصادرات    
، من متوسـط  إجمـالي      % ٤,٠١،  % ٤,١١،  % ٦,٧٥،  % ٧,٠٤،  % ٧,٨٦ألف طن تمثل علي التوالي        

 ، ٣,١٦ ، ٥,٨٠ حـوالي كمية الصادرات المصرية من الفراولة  خالل فترة الدراسة، وبمتوسط قيمـة بلـغ        
مـن  %  ٤,٠٤، % ٣,٠٣، %٧,٥٠، %٣,٨٤، % ٧,٠٤ حوالي مليون دوالر تمثل  ٣,٣٣ ،   ٢,٥٠ ،   ٦,١٨

  . متوسط قيمة الصادرات المصرية من الفراولة لكل منها على الترتيب خالل متوسط الفترة موضع الدراسة
أيضا الى تفاوت أسعار أهم الدول المـستوردة للفراولـة المـصرية  بالزيـادة               ) ٦(يشير الجدول رقم    كما  و

ألمانيا واإلمارات وبلجيكـا     عن متوسط سعر تصدير مصر حيث يزيد متوسط السعر فى كل من              واالنخفاض
، %١٤,٨٤حـوالي عن متوسط سعر تصدير مصر إذ تمثل أسعار هذه الـدول ب   السعوديةوفرنسا والعراق  و 

 مـن    وفى المقابل ينخفض متوسط السعر فى كل  على الترتيب % ١١,٨٢،  %١١,٩٥،   %١٢,٦،  % ١٣,١٨
 من متوسط سعر    %٦,٤٦،  % ٨,٧٦،  % ١٠,٦٢ حواليالمملكة المتحدة  وفرنسا وهولندا إذا تمثل أسعارها ب        

  .الطن خالل فترة الدراسة / دوالر٢٦٨٦,٦٦تصدير مصر للفراولة والبالغ فى المتوسط نحو 
  : نتائج تقدير نموذج الجاذبية للصادرات المصرية من محصول الفراولة -

 وذلك لمحصول الفراولة ونظراً لعدم إمكانية إخـضاع   ٢٠٠٥ تم اختيار السلسلة الزمنية لتبدأ من عام      
 الـدول مـن حيـث كميـة       أهـم جميع الدول التي تقوم مصر بتصدير محصول الفراولة إليها فقد تم اختيار             

  ).٢٠١٨-٢٠١٤( سنوات ٥الصادرات المصرية لهم وذلك كمتوسط آخر 



٢٠٥ باستخدام نموذج الجاذبية الفراولة لدراسة اقتصادية تحليلية للصادرات المصرية لمحصو
 ) .٢٠١٨ – ٢٠١٤( خالل الفترة الفراولةوزيع الجغرافي للصادرات المصرية من الت): ٦(جدول رقم 

  )رمليون دوال (القيمة، )ألف طن (الكمية                                                       
  السنة  المتوسط  ٢٠١٨  ٢٠١٧  ٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٤

  %  قيمة  %  كمية  قيمة  كمية  قيمة  يةكم  قيمة  كمية  قيمة  كمية  قيمة  كمية  البيان
سعر 
  التصدير

  ٢٦٧٧,١٥  ١٥,٥٠  ١٢,٧٧  ١١,٨٢  ٤,٧٧ ٣,١٨ ٠,٩١٧ ١٣,٢١ ٣,٤٧ ١٧,٧٩ ٥,٣٧ ١٥,٩٦ ٥,٥٥ ١٣,٧٣ ٨,٥٥  السعودية
  ٢٨٦٤,٤٩  ١٤,٨٨  ١٢,٢٦  ١٢,٦٥  ٤,٢٨  ١٦,٥٧  ٤,٧٨  ١٣,٨٢  ٣,٦٣  ١٨,٤٥  ٥,٥٧  ٦,٠٤  ٢,٠٠  ٦,٤٢  ٥,٤١  بلجيكا
  ٣٣٦١,٥٨  ١٤,٤٤  ١١,٩٠  ١٤,٨٤  ٣,٥٤  ١٤,٤٠  ٤,١٥  ١٢,٢٩  ٣,٢٣  ١٥,٨٢  ٤,٧٧  ٩,٩١  ٣,٢٩  ٧,٠٦  ٢,٢٨  ألمانيا

المملكة 
  ٢٤٠٦,٦٤  ٧,٠٤  ٥,٨٠  ١٠,٦٢  ٢,٤١  ٦,٩٨  ٢,٠١  ٤,١٨  ١,٠٩  ٦,١٨  ١,٨٦  ٥,٠٤  ١,٦٧  ٦,٦١  ٥,٣٩  المتحدة

  ١٤٦٢,٩٦  ٣,٨٤  ٣,١٦  ٦,٤٦  ٢,١٦  ٣,٧٤  ١,٠٨  ١,٩٨  ٠,٦٢١  ٣,٠٩  ٠,٩٣  ٣,٠٥  ١,٠١  ٤,٠٧  ٧,١٨  هولندا
  ٢٩٨٥,٥١  ٧,٥٠  ٦,١٨  ١٣,١٨  ٢,٠٧ ٤,٧٨ ١,٣٨ ٦,٢٤ ١,٦٤ ٦,٤٦ ١,٩٥ ٦,٦٣ ٢,٢٠ ٦,٧٩ ٣,١٧  اإلمارات
  ١٩٨٤,١٣  ٣,٠٣  ٢,٥٠  ٨,٧٦  ١,٢٦  ٢,٠٢  ٠,٥٨٤  ١,٦٨  ٠,٤٤١  ٣,٣٢  ١,٠٠  ٢,٥٥  ٠,٨٤٧  ٣,٣٣  ٤,٢٩  فرنسا
  ٢٧٠٧,٣٢  ٤,٠٤  ٣,٣٣  ١١,٩٥  ١,٢٣ ٣,٢٨ ٠,٩٥ ٢,٨٢ ٠,٧٤٠ ٠,١٨٦ ٠,٥٦ ٥,٨١ ١,٩٣ ٤,٥٦ ١,٩٧  العراق
دول 
  ٢٢٠٢,٢٣  ٢٩,٧٣  ١٩,٧١  ٩,٧٢  ٨,٩٥ ١٧,٨٦ ٥,٥٣ ٣٣,٧٨ ٨,٧٩ ٢٧,٣٨ ٧,٧٧ ١٩,٢١ ٦,١٢ ٢٢,٩١ ١٦,٣٣  أخرى

  ٢٦٨٦,٦٦  ١٠٠  ٨٢,٤  ١٠٠  ٣٠,٦٧ ٧٤,١٩ ٢١,٣٨ ٩٠,٠٠ ٢٣,٦٥ ٩٨,٦٨ ٢٩,٧٨ ٧٤,٢٠ ٢٤,٦٢ ٧٥,٤٨ ٥٤,٧٥  العالم

  :جمعت وحسبت من بيانات: لمصدرا
 eg.gov.capmas.wwwمة واإلحصاء، شبكة المعلومات الدولية  الجهاز المركزي للتعبئة العا-١         
  www.comtrade.org موقع التجارة العالمية ، شبكة المعلومات الدولية -٢        

  

ول وقد تم تقدير كل من النموذج األساسي والنموذج المعدل لمحصول الفراولة كما هو موضح بالجـد              
عـن نتـائج    ) ٢(عن نتائج النموذج األساسي بينما تعبر المعادلة رقـم          ) ١(حيث تعبر المعادلة رقم     ) ٧(رقم  

تم تقدير نموذج الجاذبية لصادرات الفراولة بين مصر واهـم الـدول            : النموذج المعدل وكانت النتائج كاآلتي    
 ، المملكة المتحدة ، هولنـدا، ،  ألمانيا  ،لجيكا دول وهم السعودية، وبثمانيةالمستوردة للفراولة حيث تم اختيار      

اإلمارات العربية المتحدة،  فرنسا ، العراق  حيث يبلغ نسبة الصادرات المصرية من الفراولة إلي تلك الـدول     
 -٢٠٠٥(خالل الفتـرة موضـع الدراسـة        م  من إجمالي الصادرات المصرية إلي دول العال      % ٧٠,٨٢ نحو

٢٠١٨ (.    
إلي أن نموذج الجاذبية األساسي لقياس األثر اإلجمـالي     ) ٧(في الجدول رقم    ) ١(رقم  وتشير المعادلة   

  موضع الدراسة علي صادرات الفراولة المصرية حيث يتضح أن إجمالي المتغيـرات الداخلـة               الثمانيةللدول  
فـي   وهى الناتج المحلى لمصر والدول المستوردة ، والمساحة الجغرافية بين عواصم تلك الـدول ومـصر                

 وأن انخفاضـها    من التغيرات الحادثة في صادرات الفراولة إلي تلـك الـدول          % ٦٨,٤النموذج تشرح نحو    
بالنموذج األساسي يرجع إلى أن النموذج يدرس أحد جوانب التجارة الخارجية وليس كل المتغيرات المـؤثرة                

 الصادرات إلي عوامـل أخـرى        بينما ترجع باقي التغيرات في كمية      في التجارة الخارجية الفراولة المصري    
  .٠,٠١وقد ثبت معنوية النموذج األساسي عند مستوي  غير مقيسه بالنموذج،

يـؤدي إلـي   % ١٠حيث تشير النتائج إلي أن زيادة إجمالي الناتج المحلي لمجموعة الدول معاً بنسبة              
 النـاتج المحلـي     يإجمـال ، كما أن زيـادة      % ٣,٥٤زيادة في كمية الصادرات المصرية من الفراولة بنسبة         

سوف يؤدي إلي زيادة كمية الصادرات المصرية من الفراولة إلي هذه الـدول بنـسبة               % ١٠ بنسبة   يالمصر
، كما ثبتت معنوية التأثير للمسافة الجغرافية بين مصر والدول المختارة حيـث أنـه عنـد زيـادة                   %١٧,٠٢

 فـي كميـة الـصادرات    انخفـاض ليه سوف يترتب ع% ١٠المسافة الجغرافية بين مصر وهذه الدول بنسبة   
  . خالل فترة الدراسةاألخرىمع ثبات العوامل % ٩,٣٧المصرية لهذه الدول بنسبة 
إلي أن إجمالي المتغيرات المدروسة بالنموذج المعدل تشرح        ) ٧(بالجدول رقم   ) ٢(تشير المعادلة رقم    

 بينما ترجع باقي التغيـرات فـي        ةالفراولمن التغيرات الحادثة في كمية الصادرات المصرية من         % ٥٠نحو  
 ٠,٠١ بالنموذج، وقد ثبت معنوية النموذج المعدل عند مستوي          مقيسهكمية الصادرات إلي عوامل أخرى غير       

 ٢٠٢٠مارس  –األول  العدد –الثالثون  دالمجل –ية لالقتصاد الزراعي المجلة المصر



٢٠٦ باستخدام نموذج الجاذبية الفراولة لدراسة اقتصادية تحليلية للصادرات المصرية لمحصو
سوف يؤدى إلى   % ١٠حيث تشير النتائج إلي أن زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلى بالدول المختارة بنسبة               

 المـصري وأن زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلـى         % ١٥,٣٧ة  زيادة في كمية الصادرات المصرية بنسب     
سوف يؤدي إلي زيادة كمية الصادرات المصرية من الفراولة إلي مجموعة الـدول المختـارة               %  ١٠بنسبة  
، وكذلك ثبت معنوية التأثير للمسافات الجغرافية بين عواصم هذه الدول ومـصر  حيـث أن               %١٨,٩٦بنسبة  

% ٨,٧٣تؤدي إلي نقص كمية الصادرات المصرية من الفراولة لهذه الدول بنسبة            % ١٠زيادة المسافة بنسبة    
علي كمية الصادرات المـصرية مـن محـصول    ) اللغة(بينما ثبتت معنوية التأثير الموجب المتغير الصوري        

  . فترة الدراسةالفراولة خالل
ولة إلي أهم الدول المستوردة نتائج نماذج الجاذبية للصادرات المصرية لمحصول الفرا): ٧(جدول رقم 

  )٢٠١٨-٢٠٠٥(خالل الفترة 
 R\2 F  المعادلة  المتغير

 النموذج -١
  األساسي

Lny= -  3.536   +   0.358Lnx1  +  1.702 Lnx2 – 0.937 Lnx3  
              (-1.067)*  (2.424)**        (4.337)**        (-3.297)** 0.684 14.310** 

 النموذج -٢
  المعدل

Lny= 0.229+ 1.537 Ln x 1 + 1.896 Ln x 2 – ٠0.873 Lnx3 + 0.869D              
       (0.099)      (6.633)**     (4.787)**         (3.640)**      (2.333)* 0.500 26.712** 

  :حيث أن
  ٠,٠٥مستوي معنوية عند *     ٠,٠١معنوي عند مستوي ** 
Y =  كمية الصادرات المصرية من المحصول باأللف طن  
x1 =   الناتج المحلي اإلجمالي للدول المستوردة بالمليار دوالرGDPj 
x2 =   الناتج المحلي اإلجمالي المصري بالمليار دوالرGDPi 
x3 =   كم(المسافة الجغرافية بين مصر والدول المختارة (DiSij 
D =  صفر(واللغة األجنبية تأخذ القيمة ) ١(حيث أن اللغة العربية تأخذ قيمة ) اللغة(ي المتغير الصور(  

   X1=    نصيب الفرد من الناتج المحلي للدولة باأللف دوالرPc GDPj  
X2  =    نصيب الفرد من الناتج المحلي المصري باأللف دوالرPc GDPi  

   .قبالملح) ١(حسبت من بيانات الجداول رقم : المصدر
  

على الصادرات المصرية مـن  "  Covntry Effect"ولبيان اثر كل دولة من الدول موضع الدراسة   
 متغيرات صورية للدول المستوردة للفراولة ، بدون مصر ، بحيث يأخـذ  ٨الفراولة ، تم عمل نموذج يتضمن  

 الحصول علـى    فأمكن لسنوات كل دولة القيمة واحد، و القيمة صفر خالف ذلك ،          ) (Dijكل متغير صورى      
  : المعادلة التالية 

 

LnYij=5.484D1 +6.161D2 +3.291D3 +1.680D4 +2.410D5 +2.383D6 +3.883D7 +0.573D8 
         (6.34)** (6.778)**  (3.21)** (1.848)  (2.651)** (2.622)** (4.273)** (0.631) 
                  R-2=0.524                                       F=16.431 

  : حيث
Yij =الصادرات المصرية من الفراولة للدول موضع الدراسة. 
D1  = المتغير الصوري للسعودية  D5  = المتغير الصوري لهولندا  
D2  = المتغير الصوري لبلجيكا D6  =  المتغير الصوري لإلمارات 
D3  = المتغير الصوري أللمانيا  D7  =لكة المتحدةالمتغير الصوري للم  
D4  =       المتغير الصوري لفرنسا                                                        D8   =المتغير الصوري للعراق   



٢٠٧ باستخدام نموذج الجاذبية الفراولة لدراسة اقتصادية تحليلية للصادرات المصرية لمحصو
ن المعادلة األخيرة ال تحتوى على الحد الثابت  ، وذلك منعا لحدوث ازدواج خطى كامـل      أويالحظ    

 ، و التي تعطى في مجموعها متغير من الواحـد الـصحيح              الثمانيةرية      بين الحد الثابت و المتغيرات الصو     
 دول  من الدول موضـع الدراسـة علـى زيـادة             ستةويتضح من نفس المعادلة وجود تأثير معنوي ألفراد         

لمانيـا  أن الـسعودية  وبلجيكـا و      أ خالل الفترة موضع الدراسة حيث تبين        الفراولةالصادرات المصرية من    
،  % ٥,٤٨ عن زيادة الصادرات المصرية من الفراولة  بنـسبة    ةمسئولمارات والمملكة المتحدة    إلولهولندا وا 

  .موضع الدراسةعلى الترتيب وذلك خالل الفترة  % ٣,٨٨،  % ٢,٣٨،  % ٢,٤١،  % ٣,٢٩،  % ٦,١٦
  

  :الملخص
ـ        االقتصادتلعب التجارة الخارجية دوراً هاماً في        ع معـدالت    القومي المصري، حيث تساهم فـي رف

 من خالل توفير رأس المال الالزم لالستثمارات وبالتالي توسيع القاعدة اإلنتاجية، وتـساهم              االقتصاديةالتنمية  
اسـتهدف البحـث    . الصادرات في زيادة الدخل القومي وفي تدبير العمالت األجنبية الالزمة لتمويل الواردات           

وإلي التعرف علي   ) ٢٠١٨-٢٠٠٥(ة خالل الفترة    تحليل الصادرات الزراعية المصرية من محصول الفراول      
والتعرف علي أهم وأكبر الـدول المـستوردة لتلـك وأهـم            . تطور الصادرات المصرية لمحصول الفراولة      

وقد أعتمد البحث علي مـصادر      . المتغيرات التي تؤثر علي كمية الصادرات المصرية من محصول الفراولة           
  .وذج الجاذبية للوصول إلي أهم المتغيرات المؤثرةالبيانات المختلفة، كما تم تطبيق نم

 :توصلت الدراسة إلي النتائج التاليةقد و
كمية اإلنتـاج وقيمـة     أوضحت النتائج أن التزايد السنوى في المساحة المزروعة واإلنتاجية الفدانية و          

فـدان ،    / طـن  ٠,٣٦ ألف طن ،     ٠,٨٩ حوالي بلغ    المصري   الفراولةالصادرات وسعر التصدير لمحصول     
، % ٥,٦١،  % ٨,٧٢نحـو    دوالر للطن على الترتيب تعادل       ٢٥٧,٥ مليون دوالر ،     ٦,٧ ألف طن ،     ١٩,٥

  ) .٢٠١٨-٢٠٠٥( خالل الفترة علي الترتيب% ١٠,٧٥، % ١٤,٣٢
كما تبين من دراسة التوزيع الجغرافي لصادرات محـصول الفراولـة المـصري أن أهـم الـدول                  

الـسعودية ، بلجيكـا ، ألمانيـا ،         : قا لألهمية النسبية لقيمة الصادرات هـى      المستوردة للفراولة المصرية وف   
، %١٤,٤٤،  %١٤,٨٨،  %١٥,٥٠اإلمارات ، المملكة المتحدة ، العراق ، هولندا ،  فرنسا  بنسبة بلغت نحو                

على  الترتيب من إجمـالي قيمـة الـصادرات الفراولـة            % ٤,٠٤،  %٣,٠٣،  %٧,٥٠،  %٣,٨٤،  %٧,٠٤
 مليـون دوالر لألسـواق      ٥٧,٩بإجمالي قيمة بلغت نحـو        ) ٢٠١٨-٢٠١٤(توسط الفترة   المصرية خالل م  
من إجمالي قيمة صادرات مصر من الفراولة كمتوسط للفترة المشار إليها ، ارتفاع             % ٧٠,٢٧الثمانية وبنسبة   

عـراق  النصيب السوقى ومعامل االختراق للعراق على الرغم من انخفاض وارداتها من الفراولـة إلـى ان ال           
تستورد أغلب كمياتها من مصر أى أن الفراولة المصرية لها قدرة أكبر على اختراق السوق العراقى مقارنـة           

 . ببقية األسواق  مما يعنى تمتع مصر بميزة تنافسية في سوق العراق 
  المصري والناتج المحلـى     نتائج نموذج الجاذبية األساسي لمحصول ثبت أنه عند زيادة الناتج المحلي          

 ، %٣,٥٨ بنـسبة  الفراولة  يؤدي ذلك إلي زيادة كمية الصادرات من        % ١٠للدول المستوردة المختارة بنسبة     
ثبت معنوية التأثير السلبي للمسافة بين مصر والدول المستوردة حيـث أن زيـادة             قد  وعلى الترتيب   % ٧,٠٢

وكذلك % ٩,٣٧ بنسبة   صرية   الم  كمية الصادرات  إنخفاض يؤدي إلي     سوف   %١٠ بنسبة    الجغرافية   المسافة
 بـالنموذج األساسـى يرجـع إلـى أن       R\2 ت وأن انخفاض       ثبت التأثير اإليجابي للغة علي كمية الصادرا      

 ٢٠٢٠مارس  –األول  العدد –الثالثون  دالمجل –المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي 



٢٠٨ باستخدام نموذج الجاذبية الفراولة لدراسة اقتصادية تحليلية للصادرات المصرية لمحصو
النموذج يدرس أحد جوانب التجارة الخارجية وليس كل المتغيرات المؤثرة في التجارة الخارجيـة لمحـصول           

 .الفراولة المصرية
  من الناتج المحلى االجمـالى لمـصر       نصيب الفرد  كل من    عند زيادة   بينما النموذج المعدل ثبت أنه      

 ،% ١٥,٣٧ يؤدي إلي زيادة كمية الصادرات بنـسبة       سوف   % ١٠ موضع الدراسة بنسبة     المختارة  الدول  و
بين مصر والـدول موضـع       الجغرافية   ثبت معنوية التأثير السلبي للمسافة      على الترتيب ، وكذلك     % ١٨,٩٦

% ٨,٧٣إلي انخفاض كمية الصادرات إلي تلك الدول بنـسبة          % ١٠ زيادة المسافة بنسبة     الدراسة حيث يؤدي  
 كما أوضحت النتائج أيضاً أن كـل        .  للغة علي كمية الصادرات المصرية     اإليجابيوكذلك ثبت معنوية التأثير     

 عـن زيـادة     ةئولمـس  والمملكة المتحدة والعراق     واإلماراتلمانيا وفرنسا ولهولندا    أالسعودية  وبلجيكا و   من  
 ،%٣,٨٨،  %٢,٣٨،  %٢,٤١،  %٣,٢٩،  %٦,١٦،  %٥,٤٨المصرية مـن الفراولـة  بنـسبة         الصادرات  

  .                    على الترتيب وذلك خالل الفترة موضع الدراسة ،%٠,٦٣
  :وفي ضوء تلك النتائج توصي الدراسة باآلتي

 سياسـات  واتخاذهتمام بجودة المنتج  ال بحيث ا   من القاعدة  أ حيث يبد   العمل على زيادة  صادرات الفراولة      -١
 .زراعية بتضمن الحصول على منتج الفراولة يتطابق مع مواصفات الجودة العالمية

للدول التي تستورد الفراولة من مصر بصفة مستمرة للمحافظـة علـى             االهتمام بتصدير هذا المحصول      -٢
راولة المصرية لمعرفة أسباب هذا االنخفاض       ودراسة األسواق التى ينخفض فيها واردات الف       هذه األسواق 

 .  ومدى إمكانية زيادته في المستقبل من صادرات الفراولة
 زيادة الصادرات من الفراولة للدول العربية مـن خـالل تفعيـل اتفاقيـة الـسوق العربيـة المـشتركة                             -٣
  .حلى ومتطلبات األسواق العالميةاالهتمام بالمؤسسات المعلوماتية وذلك للربط بين السوق الم -٤

  

  المراجع
 org.comtrade.wwwموقع التجارة العالمية ، شبكة المعلومات الدولية  -١
 eg.gov.mascap.wwwالجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، شبكة المعلومات الدولية  -٢
، دراسة تحليليـة للـصادرات      )دكتور(، ناصر محمد عبد العال سالمان       )دكتور(جيهان عبد المعز محمد      -٣

المصرية ألهم محاصيل الموالح باستخدام نموذج الجاذبية، جامعة المنصورة، مجلة العلـوم االقتـصادية              
 .٢٠١٧، نوفمبر )١١(، العدد )٨(واالجتماعية الزراعية ، مجلد 

، تنافسية بعـض الـصادرات الزراعيـة        )دكتور(، فارس عياد شاكر     )دكتور(بد الغفور العباسي    حسن ع  -٤
 .٢٠٠٥، سبتمبر )٣(، العدد ) ١٥(المصرية، المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي، المجلد 

، التجارة الخارجية المصرية مع أهم الدول العربية باستخدام نمـوذج           )دكتور(شريف محمد سمير فياض      -٥
بية وآفاقها المستقبلية، جامعة المنصورة، مجلة العلوم االقتصادية واالجتماعيـة الزراعيـة، المجلـد     الجاذ

 .٢٠١١، مايو ) ٥(، العدد )٢(
، دراسة اقتصادية تحليليـة للـصادرات المـصرية         ) دكتور(، باسم دوس حنا     ) دكتور(شادية محمد سيد     -٦

 العـدد   – المجلد الثامن والعشرون     – الزراعى   لمحصولى البصل والبطاطس ، المجلة المصرية لالقتصاد      
  .٢٠١٨)  ب( ديسمبر –الرابع 



٢٠٩ باستخدام نموذج الجاذبية الفراولة لدراسة اقتصادية تحليلية للصادرات المصرية لمحصو
، اآلثار االقتصادية للتجارة الخارجية بين مصر والكوميـسا بإسـتخدام           )دكتور(عماد عبد المسيح شحاته      -٧

ـ      دد نموذج الجاذبية للتحليل المكاني، المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي، المجلد الحادي والعـشرون، الع
 .٢٠١١الرابع، ديسمبر 

مني فخري جورجي، دراسة اقتصادية لبعض الحاصالت التصديرية غير التقليدية مع التركيز علي  -٨
إمكانية إنتاجها بمحافظة أسيوط، رسالة دكتوراه، قسم االقتصاد الزراعي، كلية الزراعة، جامعة أسيوط ، 

٢٠٠٢ . 
 org.coastal.wwwات الدولية ، شبكة المعلوم) الفاو(منظمة األغذية والزراعة  -٩
  albankaldawle.wwwموقع البنك الدولي، شبكة المعلومات الدولية  -١٠
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  :المالحق 
بيانات نموذج الجاذبية لمجموعة الدول المختارة للصادرات المصرية من محصول ): ١(ملحق جدول رقم 

  )٢٠١٨-٢٠٠٥(فراولة  خالل الفترة ال
  بلجيكا  السعودية  مصر

  البيان
  

  السنة
الناتج 
المحلى 
  اإلجمالي

نصيب الفرد 
من الناتج 
المحلى 
  اإلجمالي

وارداتها من 
  لفراولةا

الناتج 
المحلى 
  اإلجمالي

نصيب الفرد 
للدولة من 

الناتج 
المحلى 
  اإلجمالي

وارداتها من 
  الفراولة

الناتج 
المحلى 
  اإلجمالي

نصيب الفرد 
للدولة من 

الناتج 
  المحلى

٣٦,٨١ ٣٨٥,٥٧ ٠,١٧ ١٣,٧٩ ٣٢٨,٤٦ ٠,٩٦٣ ١,١٩ ٨٩,٦٩  ٢٠٠٥ 
٣٨,٦٧ ٤٠٧,٩٢ ٠,٦١ ١٥,٣٨ ٣٧٦,٩ ٥,٢٦ ١,٤ ١٠٧,٤٨  ٢٠٠٦ 
٤٤,٢٦ ٤٧٠,٣٢ ١,٨٦ ١٦,٥٢ ٤١٥,٩٦ ٩,٠٨ ١,٦٧ ١٣٠,٤٨  ٢٠٠٧ 
٤٨,١١ ٥١٥,٢٢ ٢٣,٢ ٢٠,٠٨ ٥١٩,٨ ٦,٣٣ ٢,٠٤ ١٦٢,٨٢  ٢٠٠٨ 
٤٤,٥٨ ٤٨١,٣٥ ٢١,٠٣ ١٦,٣ ٤٢٩,١ ٦,٦١ ٢,٣٣ ١٨٨,٩٨  ٢٠٠٩ 
٤٤,١٤ ٤٨٠,٩٥ ٣,٦٧ ١٩,٢٦ ٥٢٨,٢١ ٥,٩٣ ٢,٦٤ ٢١٨,٨٩  ٢٠١٠ 
٤٧,٣٥ ٥٢٢,٦٥ ١٠,٢٦ ٢٣,٧٥ ٦٧١,٢٤ ٥,٧٩ ٢,٧٩ ٢٣٦  ٢٠١١ 
٤٤,٦٧ ٤٩٦,١٨ ٢,١٧ ٢٥,٢٤ ٧٣٥,٩٨ ٥,٨٥ ٣,٢٣ ٢٧٩,٣٧  ٢٠١٢ 
٤٦,٧٤ ٥٢١,٦٤ ١,٨٦ ٢٤,٨٤ ٧٤٦,٦٥ ٧,١٦ ٣,٢٦ ٢٨٨,٥٩  ٢٠١٣ 
٤٧,٧١ ٥٣٤,٦٨ ٥,٤١ ٢٤,٤٦ ٧٥٦,٣٥ ٨,٥٥ ٣,٣٨ ٣٠٥,٥٣  ٢٠١٤ 
٤٠,٩٩ ٤٦٢,١٥ ٢,٠٣ ٢٠,٦٣ ٦٥٤,٢٧ ٥,٥ ٣,٦ ٣٣٢,٧  ٢٠١٥ 
٤٢,١ ٤٧٦,٠٦ ٥,٥٧ ١٩,٨٨ ٦٤٤,٩٤ ٥,٣٧ ٣,٥٣ ٣٣٢,٩٣  ٢٠١٦ 
٤٤,٢٢ ٥٠٣,٠١ ٣,٦٣ ٢٠,٨ ٦٨٨,٥٩ ٣,٤٧ ٢,٤٤ ٢٣٥,٣٧  ٢٠١٧ 
٤٧,٥٢ ٥٤٢,٧٦ ٤,٧٨ ٢٣,٣٤ ٧٨٦,٥٢١ ٠,٩١٧ ٢,٥٥ ٢٥٠,٨٩  ٢٠١٨ 

  ).ألف طن(، كمية الواردات )باأللف دوالر(، نصيب الفرد من الناتج المحلي ) بالمليار دوالر(الناتج المحلي اإلجمالي 
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٢١٠ باستخدام نموذج الجاذبية الفراولة لدراسة اقتصادية تحليلية للصادرات المصرية لمحصو
بيانات نموذج الجاذبية لمجموعة الدول المختارة للصادرات المصرية من ): ١(جدول رقم ملحق تابع 

  ).٢٠١٨-٢٠٠٥(محصول الفراولة  خالل الفترة 
  هولندا  فرنسا  ألمانيا

  البيان
  
  

  السنة

وارداتها 
من 

  الفراولة

الناتج 
المحلى 
  اإلجمالي

نصيب 
الفرد 

للدولة من 
الناتج 
  المحلى

وارداتها 
من 
  ةالفراول

الناتج 
المحلى 
  اإلجمالي

نصيب 
الفرد 

للدولة من 
الناتج 
  المحلى

وارداتها 
من 

  الفراولة

الناتج 
المحلى 
  اإلجمالي

نصيب 
الفرد 

للدولة من 
الناتج 
  المحلى

٤١,٩٨ ٦٨٥,٠٩ ٠,٠٤٤ ٣٤,٧٦ ٢٢٠٠ ٠,٠٠٨ ٣٤,٥١ ٢٨٥٠ ٠,٠٢٢  ٢٠٠٥ 
٤٤,٨٦ ٧٣٣,٣٤ ٠,٣٤٣ ٣٦,٤٤ ٢٣٢٠ ٠,٤٧ ٣٦,٣٢ ٢٩٩٠ ٠,٤١٨  ٢٠٠٦ 
٥١,٧٣ ٨٤٧,٤٨ ٠,٥٣٨ ٤١,٥١ ٢٦٦٠ ٠,٤٦٩ ٤١,٥٩ ٣٤٢٠ ١,٢٤  ٢٠٠٧ 
٥٧,٦٤ ٩٤٨,٠١ ٦,٤٩ ٤٥,٣٣ ٢٩٢٠ ٥,٦٤٤ ٤٥,٤٣ ٣٧٣٠ ٧,٤٤  ٢٠٠٨ 
٥٢,٥١ ٨٦٨,٠٨ ٤,٠٥ ٤١,٥٧ ٢٦٩٠ ٣,٤٢٤ ٤١,٤٩ ٣٤٢٠ ٨,٩٥  ٢٠٠٩ 
٥٠,٩٥ ٨٤٦,٥٥ ١,٣ ٤٠,٦٤ ٢٦٤٠ ٠,٧٨٩ ٤١,٥٣ ٣٤٠٠ ١,٢٤  ٢٠١٠ 
٥٤,١٦ ٩٠٤,٠٩ ٤,٨٤ ٤٣,٧٩ ٢٨٦٠ ٢,٩٢٤ ٤٦,٦٥ ٣٧٤٠ ٤,٨٣  ٢٠١١ 
٥٠,٠٧ ٨٣٨,٧٩ ١,٣٢ ٤٠,٨٧ ٢٦٨٠ ٠,٨٩٧ ٤٣,٨٦ ٣٥٣٠ ١,٩٢  ٢٠١٢ 
٥٢,١٨ ٨٦٦,٦٨ ٣,٩٩ ٤٢,٥٩ ٢٨١٠ ١,٧٣٤ ٤٦,٢٨ ٣٧٣٠ ٢,٢٩  ٢٠١٣ 
٥٢,٨٣ ٨٧٦,٩٢ ٧,١٨ ٤٣,٠١ ٢٨٥٠ ٤,٢٨٨ ٤٧,٩٦ ٣٨٨٠ ٢,٢٨  ٢٠١٤ 
٤٥,١٧ ٧٦٥,٢٦ ١,٠١ ٣٦,٦١ ٢٤٤٠ ٠,٨٤٧ ٤١,١٤ ٣٣٦٠ ٣,٢٩  ٢٠١٥ 
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Summary  
Foreign trade plays an important role in the Egyptian national economy. As it 

contributes to raising the rates of economic development by providing the necessary 
capital for investments. Thus expanding the production base and Exports contribute 
to increase national income and foreign exchange management needed to finance 
imports.  
 

The study reached the following main results:  
 

The results showed that the annual increase in cultivated area. the productivity 
of the fodder. the quantity of production. the value of exports and the export price of 
the Egyptian strawberry crop was about 0.89 thousand tons. 0.36 tons/feddans. 19.5 
thousand tons. 6.7 million dollars. 257.5 dollars per ton. respectively. equivalent to 
8.72%. 5.61%. 14.32%. 10.75%. respectively. during the period (2005-2018). 

 

The study of the geographical distribution of Egyptian Strawberry crop exports 
also found that the most important importing countries of Egyptian strawberries 
according to the relative importance of the value of exports are: Saudi Arabia. 
Belgium. Germany. United Kingdom. Iraq. Netherlands. and the United Kingdom. 
France. by 15.50%. 14.88%. 14.44%. 7.047%. 3.84%. 7.50%. 3.03%. 4.04%. 
respectively. of the total value of Egyptian strawberry exports during the average 
period (2014-2018). with a total value of about $57.9 million for eighth markets and 
70.27% of total the basic gravity model of strawberry crop that when increasing both 

  

The Egyptian GDP and the GDP of the selected countries by 10%. the export of 
the crop increases by 3.58%. 17.02%. In the selected countries by 10% will lead to an 
increase in the quantity of Egyptian exports by 15.37%. 18.96%.  

 

The increase in geographical distance leads to a decrease in the percentage of 
Egyptian exports by 18.73% 

 

The results also showed that Saudi Arabia. Belgium. Germany. France. the 
Netherlands. the United Arab Emirates and Iraq were responsible for increasing 
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Egyptian exports of strawberries by 5.48%. 6.16%. 3.29%. 2.41%. 2.38%. 3.88%. 
0.63%. respectively during the period under study 

 

The research recommends that the necessity of working to preserve the Egyptian 
Strawberry markets by paying attention to planning for the production of Strawberry 
for exports to expand Strawberry exports to promising markets. the need for a 
strategic planning for the production of grapes for exports to expand Strawberry 
exports to promising markets. the need to provide an information base on all the 
foreign markets to serve the production and marketing sectors. 

 


