
٣٩٩ لصادرات البصل المصري العضوي والتقليدي بأهم أسواق اإلتحاد األوروبيالوضع التنافسي 
 األوروبي والتقليدي بأهم أسواق اإلتحاد العضويالوضع التنافسي لصادرات البصل المصري 

  مفيدة السيد محمد قابيل/  د      خالد السيد عبدالمولى/ د
   الزراعي        باحث بمعهد بحوث اإلقتصاد         للزراعة العضوية المركزيباحث أول بالمعمل    
   : المستخلص

صرية من المنتجات العضوية أهمية كبيرة في زيادة الدخل القومي من العمـالت             تمثل الصادرات الم  
األجنبية وذلك ألنها تباع بأسعار مرتفعة بالمقارنة بنظيرتها مـن المنتجـات التقليديـة، وتمثـل الـصادرات             

 ٥٣٤,٦ الصادرات المصرية العضوية التي تقدر بنحو        إجماليمن  % ١٧ نحو   العضويالمصرية من البصل    
وقد حدث تذبذب في الكميات المصدرة من البصل في الـسنوات األخيـرة نتيجـة               . ٢٠١٨عام   يون يورو مل

بدراسة السوق األنجليزي والهولنـدى     للمنافسة التي تواجهها الصادرات المصرية في سوق االتحاد األوربي،          
-٢٠٠٩(ألولـى   فى الفتـرة ا    ٠,٠٢٢ & ٠,٠٣  تبين أن هناك ارتفاع النصيب السوقي من       العضويللبصل  
يدل علـى زيـادة      مما. على الترتيب ) ٢٠١٨-٢٠١٤(فى الفترة الثانية     ٠,٠٢٤ & ٠,٠٦ إلى نحو ) ٢٠١٣

 بالمقارنة بالدول المنافسة ولكن مازال منخفضا مما يستلزم التوسـع  المصري العضويالقدرة التنافسية للبصل   
 .األسواق فى هذه المصري ويالعضفى المساحات العضوية لتلبية الطلب المتزايد على البصل 

  .البصل العضوي، التنافسية السعرية، التنافسية الكمية، النصيب السوقي :الكلمات المفتاحية
  

  :مقدمة
الى زيادتهـا    هم جوانب التجارة الخارجية التى تسعى الدولة جاهـدة       أتعتبر الصادرات الزراعية من     

 حيث تلعب دورا أساسيا في زيادة       دية االقليمية والدولية  فى ظل ظهور العديد من التكتالت والتجمعات االقتصا       
الدخل القومي ومن ثم تساعد في توفير النقد األجنبي الالزم لدفع عملية التنمية االقتصادية، كما تساهم ايـضا                  

 األسـواق هـم  أ مـن  األوروبـي تحـاد  إل ســوق ا ويعتبر. في عالج الخلل في الميزان التجاري المصري    
 %٢٧,٧نحو  تمثل  مليون دوالر    ٧٨٠,٨٩ نحو   حيث يستحوذ على   صادرات الزراعية المصرية  االستيرادية لل 

خـالل الفتـرة     مليـون دوالر    ٢٨١٩,٢٥ نحو   المصرية التى تقدر ب     الزراعية  قيمة الصادرات  متوسط  من  
 فقد بلغ  التصديرية الهامة،     الخضر  من حاصالت  البصل المصري كامل النضج   ويعتبر  هذا  ،  )٢٠١٨-٢٠١٤(

 مليون  ٢٥,٧٩نحو  ) ٢٠١٨-٢٠١٤( خالل الفترة    األوروبيمتوسط قيمة الصادرات السنوية منه الي االتحاد        
من المتوسط السنوي لصادرات البصل المـصري الـي العـالم والبالغـة نحـو           % ١٣,٣١دوالر تمثل نحو    

  .١٠ مليون دوالر خالل نفس الفترة١٩٣,٧٥
يسمح بتصدير أى    ة كبيرة فى السنوات القادمة حيث ال      وتمثل الصادرات من المنتجات العضوية أهمي     

يوجد بها قانون زراعـة عـضوية لـذلك      من الدول التى ال٢٠٢٢ خالل عام  األوروبيمنتجات إلى االتحاد    
، وقـدرت قيمـة تجـارة       ٢٠٢٠قامت مصر بإصدار قانون الزراعة العضوية والئحته التنفيذية خالل عـام            

 مليـار يـورو،     ٤٠,٦، الواليات المتحـدة     ٢٠١٨ مليار يورو عام     ٩٦,٧نحو  المنتجات العضوية فى العالم ب    
العـضوي نحـو    وتمثل الصادرات العضوية من البصل      .  مليار يورو  ٩,١ مليار دوالر، فرنسا     ١٠,٩ألمانيا  

  .١١ ٢٠١٨ مليون يورو عام ٥٣٤,٦ الصادرات المصرية العضوية التى تقدر بنحو إجماليمن % ١٧
  :مشكلة البحث 

 الرغم من أهمية الصادرات الزراعية فى تغطية الواردات وتمويل خطـط التنميـة االقتـصادية     على
البصل المصري وكـذلك صـادرات      ال انه هناك تذبذب فى كمية صادرات        إ،  األجنبيعن طريق توفير النقد     

 مـن   ألوروبيا نتيجـة المنافسة الشديدة التى تواجهها الصادرات المصرية فى سوق االتحاد            العضويالبصل  
 مما يؤثر علي حجـم إيـرادات        األسواقلى تلك   إالدول التـى تتمتع بميزة نسبية فى تصدير تلك الحاصالت          

 ٢٠٢٠ يونيو – الثانيالعدد  –الثالثون  دالمجل – المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي



٤٠٠ لصادرات البصل المصري العضوي والتقليدي بأهم أسواق اإلتحاد األوروبيالوضع التنافسي 
 والتقليدي كامل النـضج فـي أهـم         العضويالنقد األجنبي لذا وجب دراسة القدرة التنافسية للبصل المصري          

  .األوروبيأسواق اإلتحاد 
  :ث أهداف البح

 التقليـدي  و العـضوي سية دراسة الوضع التنافسي لصادرات البصل المصري        استهدف البحث بصفة أسا   
 العـضوي  وذلك من خالل تقدير القدرة التنافـسية للبـصل المـصري             األوروبيكامل النضج لدول اإلتحاد     

 .األوروبي بأهم أسواق اإلتحاد التقليديو
  :الطريقة البحثية ومصادر البيانات

لكمية والوصفية لتقدير وشرح الظواهر المتعلقة لقياس القدرة التنافسية         اعتمد البحث على أساليب التحليل ا     
 من خالل االستناد الـي دوال االنحـدار   األوروبي إلي اإلتحاد التقليدي والعضويلصادرات البصل المصري  

  :البسيط باالضافة الي مؤشرات القدرة التنافسية والتي تتضمن كل من
 :)١(التنافسية السعرية .١

  : التنافسية السعرية ألي سلعة تصديرية علي مرحلتينويقدر مؤشر
   = PAJ      :تقدير السعر النسبي للسلعة في السوق )١

  
    = RAJ     :تقدیر مؤشر التنافسیة السعریة للسلعة في السوق )٢

  :حيث أن
)PAJ (تمثل السعر النسبي للسلعة.  
  )PC ( الصادرات ألهم الدول المتنافسةتمثل متوسط السعر المرجح بكمية.  

) PE (تمثل سعر تصدير نفس السلعة في مصر أو أي دولة أخري.  
)RAJ (تمثل التنافسية السعرية للسلعة.  
) PAmin (  و)PAmax (    للنسبة بين المتوسط المرجح السعار أهـم الـدول         القصوىالقيمة الدنيا والقيمة 

مصر أو أي دولة من الدول المنافسة األخـري فـي   المنافسة ككل الي سعر تصدير نفس السلعة في      
  .نفس السوق

تنحصر قيمة هذا المؤشر بين الصفر والواحد الصحيح وكلما ارتفعت القيمة دل ذلك علي تحسن الوضع                
  .التنافسي السعري لمصر بالنسبة للدول المنافسة لها

 :)١(التنافس الكمي .٢
  :مرحلتيني سلعة تصديرية علي أل التنافس الكميويقدر مؤشر 

   = QBJ      : للسلعة في السوقلإلنتاجتقدير الوضع النسبي  )١
تقدير مؤشر التنافس الكمي إلنتاج سلعة تصديرية مصرية في سوق ما إلنتاج الـدول المنافـسة                 )٢

 :لنفس السلعة التصديرية
  RBJ =   

  :حيث أن
  )QBJ ( للسلعةلإلنتاجتمثل الوضع النسبي .  
)QE ( مصر أو أي دولة أخري من السلعةإنتاجتمثل .  
)QW (تمثل مجموع إنتاج الدول المتنافسة من السلعة.  
)RBJ (تمثل التنافسية الكمية للسلعة.  



٤٠١ لصادرات البصل المصري العضوي والتقليدي بأهم أسواق اإلتحاد األوروبيالوضع التنافسي 
) QBmin (  و)QBmax (    للوضع النسبي إلنتاج الدولـة المنافـسة         القصوىالقيمة الدنيا والقيمة ) مـصر (

  . للسلعة إنتاج الدول المتنافسةجماليبالنسبة إل
تنحصر قيمة هذا المؤشر بين الصفر والواحد الصحيح وكلما ارتفعت القيمة دل ذلك علي تحسن الوضع                

  .التنافسي الكمي لمصر لمحصول ما بالنسبة للدول المنافسة لها داخل نفس السوق
 :)١(معدل إختراق السوق.٣

واالسـتهالك الفعلـي للدولـة    هو يعبر عن النسبة بين صادرات الدولة موضع الدراسة من محصول ما         
  :المستوردة من هذه السلعة ويقدر وفقا للمعادلة التالية

  MPRJ =  
  : حيث أن

)MPRJ (الدولة المصدرة للسوق من السعة تعبر عن معدل إختراق.  
) XIJ ( تعبر عن صادرات الدولة المصدرة)للسلعة) مصر.  
) QLJ(  و)MLJ (  و)XLJ (    وواردات وصادرات الدولة المستوردة     تعبر عن إنتاج)   الـسوق المـستورد (

  .لنفس المحصول على الترتيب
 .وإرتفاع قيمة هذا المؤشر يشير التساع السوق وسهولة دخوله

 :النصيب السوقي .٤
 قيمـة واردات الـسوق      إجمـالي وهو يعبر عن النسبة بين قيمة صادرات محصول ما من دولة ما الي              

  :ن مختلف دول العالم ويقدر وفقا للمعادلة التاليةالمستورد من نفس المحصول م
  MSIL =  

  :حيث أن
)MSIL (تعبر عن النصيب السوقي لدولة ما من السلعة.  
) XIJ ( تعبر عن صادرات الدولة المصدرة)لنفس المحصول) مصر.  
  .ختلف دول العالم قيمة واردات السوق المستورد من نفس المحصول من مإجمالي)  (

ووفقا لهذا المؤشر فإن ارتفاع النصيب السوقي لدولة ما يشير إلي زيادة مساهمتها في الـسوق وبالتـالي         
  .يعكس قدرتها علي تحقيق قدرة تنافسية عالية

 :قوة التصدير .٥
  :ويقدر وفقا للمعادلة التالية

 EFIJ =  
  :حيث أن

)EFIJ (ة ما من السلعة في السوقتعبر عن قوة التصدير لدول.  
) XIJ ( و)QIJ (وإنتاج الدولة المصدرة  تعبر عن صادرات)للسلعة) مصر.  

ووفقا لهذا المؤشر فإرتفاع قيمته يدل علي تزايد نسبة الصادرات الموجهه من إنتاج هذا المحصول الـي                 
  .هذا السوق

نوية المنشورة وغير المنشورة الصادرة اعتمد البحث على البيانات الثا وفيما يتعلق بمصادر البيانات فقد
عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، وزارة الزراعة واستصالح األراضى قطاع الشئون 

 للزراعة العضوية، سجالت مكاتب التفتيش واصدار الشهادات، قاعدة بيانات المركزياالقتصادية، المعمل 

 ٢٠٢٠ يونيو – الثانيالعدد  –الثالثون  دالمجل – المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي



٤٠٢ لصادرات البصل المصري العضوي والتقليدي بأهم أسواق اإلتحاد األوروبيالوضع التنافسي 
، قاعدة بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة IFOAMاالتحاد الدولى لحركات الزراعة العضوية 

  .http:// comtrade.un.org، قاعدة بيانات االمم المتحدة http://campas.gov.egواإلحصاء
 :النتائج البحثية

  :األوروبي لإلتحاد العضوي والتقليديالوضع الراهن لصادرات البصل المصري كامل النضج : أوال
 :األوروبي المصري إلي االتحاد يديالتقلتطور صادرات البصل  .١

 األوروبـي  المصري لإلتحـاد     التقليديصادرات البصل     تذبذب كمية  )١( بيانات الجدول رقم     يتضح من 
وحـد أقـصى   ، ٢٠٠٩ ألف طن عام ١٥,٣٤بلغ نحو وتراوحت بين حد أدني ) ٢٠١٨-٢٠٠٩(خالل الفترة   

ا متزايدعاما  خذت اتجاها   وأنها أ ،  طنألف   ٤٦,٠١بمتوسط قدر بنحو    ،  ٢٠١٤ ألف طن عام     ٦٩,٦٨نحو  بلغ  
) ١(من متوسطها خالل فترة الدراسة معادلـة رقـم          % ١٦,٣٤ سنوي بلغ نحو     تغير بمعدل   إحصائياًمعنوي  

  ).٢(جدول رقم 
  خالل الفترة  األوروبي لالتحاد المصري العضويتطور كمية وقيمة صادرات البصل التفليدى و) ١(جدول 

  )مليون دوالر: ألف طن، القيمة: كميةال(    )٢٠١٨-٢٠٠٩(      
  الصادرات المصرية من البصل 

 األوروبي لالتحاد التقليدي
  الصادرات المصرية من البصل 

 السنوات األوروبيالعضوي لالتحاد 
سعر التصدير   قيمة  كمية

  سعر التصدير  قيمة  كمية  )طن/دوالر(
  )طن/ألف دوالر(

2009 15.34 14.91 971.97 28.40 42.99 1.514 
2010 35.16 17.17 488.34 30.65 65.89 2.150 
2011 29.61 16.53 558.26 31.32 62.65 2.000 
2012 21.8 11.71 537.16 36.17 80.05 2.213 
2013 51.55 69.7 1352.09 53.80 126.15 2.345 
2014 69.68 36.87 529.13 55.28 165.84 3.000 
2015 65.95 26.51 401.97 59.54 149.62 2.513 
2016 54.24 25.39 468.10 66.98 164.96 2.463 
2017 56.49 21.31 377.23 72.97 193.01 2.645 
2018 60.27 18.89 313.42  82.50 223.57 2.710 

 2.355 127.47 51.76 599.77 25.90 46.01 المتوسط
  :جمعت وحسبت من : المصدر

 .http://campas.gov.eg قاعدة بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء                            .١
 .http:// comtrade.un.org قاعدة بيانات االمم المتحدة                                                 .٢
  بيانات غير منشورة– سجالت التجارة الخارجية – مكاتب التفتيش وإصدار الشهادات  .٣

4. The World of Organic Agriculture Statistics and Emerging Trends.2009- 2020. Research 
Institute of Organic Agriculture (FiBL). IFOAM-Organics International. 

  

 نفـس   خاللاألوروبيلإلتحاد  المصري التقليديصادرات البصل  قيمة ن أ)١(الجدول رقميانات  بوتشير
 مليون  ٦٩,٧٠نحو  وحد أقصى بلغ    ،  ٢٠١٢ مليون دوالر عام     ١١,٧١بلغ نحو   الفترة تراوحت بين حد أدني      

ولـم تثبـت      متزايـد   عاما خذت اتجاها وأنها أ ،   مليون دوالر  ٢٥,٩٠بمتوسط قدر بنحو    ،  ٢٠١٣دوالر عام   
-٢٠٠٩( خالل فتـرة الدراسـة   التقليدي األمر الذى يشير إلى استقرار القيمة للبصل         إحصائياًمعنوية التقدير   

  . مليون دوالر٢٥,٩٠وتأرجحها حول متوسطها الحسابى البالغ نحو ) ٢٠١٨
  نفـس  خـالل األوروبـي  المصري لإلتحاد التقليديسعر تصدير طن البصل  ن أ)١(ويبين الجدول رقم 

 ١٣٥٢,٠٩نحـو   وحد أقـصى بلـغ      ،  ٢٠١٨طن عام   / دوالر ٣١٣,٤٢بلغ نحو   الفترة تراوح بين حد أدني      
ولـم تثبـت    عاما متناقصا اخذ اتجاهوإنه إت، طن/ دوالر٥٩٩,٧٧ بمتوسط قدر بنحو ،٢٠١٣طن عام   /دوالر

-٢٠٠٩( فتـرة الدراسـة    خاللالتقليدي األمر الذى يشير إلى استقرار أسعار البصل إحصائياًمعنوية التقدير  
  .طن/ دوالر٥٩٩,٧٧وتأرجحها حول متوسطها الحسابي البالغ نحو ) ٢٠١٨



٤٠٣ لصادرات البصل المصري العضوي والتقليدي بأهم أسواق اإلتحاد األوروبيالوضع التنافسي 
  :األوروبيلي االتحاد إ المصري العضويتطور صادرات البصل   .٢

 األوروبي المصري لإلتحاد العضوي كمية صادرات البصل تزايد) ١(يتضح من بيانات الجدول رقم 
، وحد أقصى ٢٠٠٩ ألف طن عام ٢٨,٤٠ بين حد أدني بلغ نحو وتراوحت) ٢٠١٨-٢٠٠٩(خالل الفترة 

 ألف طن، وأنها أخذت اتجاها عاما متزايدا ٥١,٧٦، بمتوسط قدر بنحو ٢٠١٨ ألف طن عام ٨٢,٥٠بلغ نحو 
) ٤(من متوسطها خالل فترة الدراسة معادلة رقم % ١١,٢٥ بمعدل تغير سنوي بلغ نحو إحصائيامعنوي 

 والذى يلقى قبوالً فى العضوي على أهمية التوسع فى المساحة المزروعة بالبصل  مما يؤكد).٢(جدول رقم 
 بشأن األوروبي نظرا ألن المزارع العضوية تتبع المواصفات القياسية لإلتحاد األوروبيأسواق االتحاد 

ات فى عمليات الرقابة والتفتيش على المزارع العضوية فى مصر، وأن معظم مكاتب التفتيش وإصدار الشهاد
 والتجهيز والتداول اإلنتاج والذى ينظم عمليات ٨٩٨/٢٠٠٨، ٨٣٤/٢٠٠٧ األوروبيمصر تتبع القانون 

 الخالى من األسمده والمبيدات الكيميائية وبالتالى ال تكون هناك معوقات فى تصدير البصل العضويللبصل 
  . األوروبي لدول االتحاد العضوي

 خالل األوروبي المصري لإلتحاد العضوية صادرات البصل  أن قيم)١(رقم وتشير بيانات الجدول 
 ٢٢٣,٥٧، وحد أقصى بلغ نحو ٢٠٠٩ مليون دوالر عام ٤٢,٩٩نفس الفترة تراوحت بين حد أدني بلغ نحو 

 ا مليون دوالر، وأنها أخذت اتجاها عاما متزايد١٢٧,٤٧، بمتوسط قدر بنحو ٢٠١٨مليون دوالر عام 
) ٥(من متوسطها خالل فترة الدراسة معادلة رقم % ١٧,٩٢ سنوي بلغ نحو  بمعدل تغيرإحصائياً معنوي

 إلى ارتفاع أسعار التقليدي بالمقارنة بالبصل العضويوتشير ارتفاع قيمة صادرات البصل . )٢(جدول رقم 
  نظرا للطلب المتزايد على المنتجات العضوية والميزة النسبية وخلوه من األمراض التىالعضويبيع البصل 

لذا تتجه الدولة .  مثل العفن األبيض الذى يصيب محصول البصلالتقليديتعترض الصادرات من البصل 
حاليا بعد إصدار قانون الزراعة العضوية والالئحة التنفيذية للقانون وإنشاء إدارة عامة للزراعة العضوية 

ع العضوية فى مصر بغرض  للزراعة العضوية تختص باإلشراف والتسجيل للمزارالمركزيتابعة للمعمل 
  .األجنبيالتوسع فى المساحات العضوية لزيادة قيمة الصادرات العضوية من النقد 

  األوروبي المصري لإلتحاد العضوي والتقليديمعادالت االتجاه الزمني العام لصادرات البصل ): ٢(جدول 
  )٢٠١٨-٢٠٠٩( خالل الفترة 

رقم   المتغير التابع
  المعادلة

  

معدل التغير   متوسط ال  المعادلة
  ف  ٢ر  %السنوي

 هـ س18.424 + 5.015 =هـص 1  كمية
   **(3.706)   (2.195)         46.01 16.34 0.63 13.735** 

  هـ س1351.26+111.152=هـص 2  قيمة
  (1.229)     *(2.407)         19.62 19.52 0.15 1.510 

صادرات 
محصول البصل 

 التقليدي
المصري الي 

 األوروبياالتحاد 
سعر 
  هـ س879.235 - 50.812=هـص 3  التصدير

  (1.557)   **(4.343)        599.77 15.74 0.23 2.426 

  هـس 17.325 + 6.261 =هـص 4  كمية
   **(14.575  **(6.500)       51.75 11.25 0.96 212.49** 

  هـس18.305 + 19.849  =هـص 5  قيمة
        (12.092)     (1.797)**  127.47 17.92 0.94 146.208** 

صادرات 
محصول البصل 

العضوي 
المصري الي 

 األوروبياالتحاد 
سعر 
  هـ س1.752 + 0.110 =هـص 6  التصدير

3.747)   **(9.644)      **(  2.355 5.99 0.63 14.037* 

   .١٠،.......،٣ ، ٢ ، ١= هـ        . متغير الزمن: هـ  س.   التقديرية المتغير التابعتشير الي القيم : هـص:  حيث أن
   .٠,٠١ مستوى معنوية ** .    ٠,٠٥مستوي معنوية * .      المحسوبة ) ت(القيم اسفل معامالت االنحدار تعبر عن قيم 

  .  مليون دوالر: المتوسط السنوي لقيمة الصادرات.     ألف طن: المتوسط السنوي لكمية الصادرات
  .طن/دوالر: ديرالمتوسط السنوي لسعر التص

  ).١(حسبت من نتائج تحليل البيانات الواردة بالجدول : المصدر     

^ 

^ 

^ 

^ 

^ 

^ 

^ 
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٤٠٤ لصادرات البصل المصري العضوي والتقليدي بأهم أسواق اإلتحاد األوروبيالوضع التنافسي 
 خالل نفس األوروبي المصري لإلتحاد العضوي أن سعر تصدير طن البصل )١(رقمويبين الجدول 

ألف  ٢,٧١٠، وحد أقصى بلغ نحو ٢٠٠٩ عام طن/دوالرألف  ١,٥١٤الفترة تراوح بين حد أدني بلغ نحو 
 معنويمتزايدا عاما  طن، وإنه إتخذ اتجاها/دوالرألف  ٢,٣٥٥، بمتوسط قدر بنحو ٢٠١٨ عام نط/دوالر

جدول رقم ) ٦(من متوسطه خالل فترة الدراسة معادلة رقم  %٥,٩٩ بمعدل تغير سنوي بلغ نحو إحصائياً
)٢.(    

 والتى العضويحول  خالل مرحلة التاإلنتاج إلى ارتفاع تكلفة العضويويرجع ارتفاع أسعار البصل 
 سنوات أو أراضى حديثة ٣سنوات حسب طبيعة التربة سواء اراضى قديمة تستغرق ) ٣-١(تستغرق من 

تستغرق عام واحد، باإلضافة إلى تسجيل المزرعة فى أحد مكاتب التفتيش وإصدار الشهادات والتى تراقب 
 قبل عملية التصدير العضوييل للمنتج وإجراء تحل.  من بداية الزراعة حتى مرحلة الحصاداإلنتاجعمليات 

  .للتأكد من خلوه من األسمدة والمبيدات الكيميائية التى تضر بصحة اإلنسان
  -:التقليديالتقدير اإلحصائي لدالة صادرات محصول البصل العضوي و

 وأهم العوامل التقليدييتناول هذا الجزء العالقة بين الكمية المصدرة من كل من البصل العضوي و
) ١(، وسعر التصدير، والسعر المزرعى والموضحة فى الجدول رقم اإلنتاجلمؤثرة عليه والمتمثلة فى كمية ا

  .بالملحق
وقد توصلت الدراسة إلى أن الصيغة اللوغاريتمية هى أنسب الصيغ الرياضية للتعبير عن تلك العالقة 

  .والتى أمكن توضيحها فى النموذج التالى
 -:التقليديصادرات البصل التقدير اإلحصائى لدالة   - أ

lnY^
t = -1.450 - 0.838 ln X1t + 2.059 ln X2t – 0.389 ln X3t 

            )  0.989-  (      **)5.287(       *)-2.326(     (-0.471)               
 

R2 = 87 %        F = (13.727)**  

   -:حيث تشير
 Y^ t :إلى الكمية المصدرة باأللف طن في السنة t.  

X1t :طن في السنة /السعر المزرعى بالجنيهt. 
X2t :  إلى الكمية المنتجة باأللف طن في السنةt.  
X3t :طن في السنة /إلى سعر التصدير دوالرt.  

  ٠,٠٥ عند معنوي *، ٠,٠١ عند معنوي**
  

 هى يديالتقلوتشير نتائج هذا النموذج إلى أن أهم العوامل التى تؤثر على كمية الصادرات من البصل 
-٢٠٠٩( طن خالل الفترة /طن، والسعر المزرعى جنيه/ باأللف طن، وسعر التصدير دوالراإلنتاجكمية 

من  % ٨٧ مما يعنى أن ٠,٨٧بالملحق، حيث بلغت قيمة معامل التحديد المعدل ) ١(جدول رقم ) ٢٠١٨
لمستقلة التى يشملها النموذج  ترجع إلى التغير فى العوامل االتقليديالتغيرات فى كمية الصادرات من البصل 

  . من التغيرات ترجع إلى عوامل اخرى% ١٣وأن نحو 
 وهذا يتفق مع التقليديكما اتضح وجود عالقة طردية بين الكمية المصدرة والكمية المنتجة من البصل 

صيل المنطق االقتصادى مما يستلزم األهتمام بعملية التوسع األفقى فى زراعة البصل بأعتباره من المحا
التصديرية الهامة وخاصة فى األراضى الجديدة، كماتبين من النموذج وجود عالقة عكسية بين الكمية 
المصدرة والسعر المزرعى حيث أن زيادة السعر المزرعى بواحد جنيه يؤدى إلى خفض الكمية المصدرة 

 إعطاء حوافز طن، لذا يجب وضع سياسة تصديرية تهدف إلى تشجيع الصادرات عن طريق ٠,٨٣٨بنسبة 
  .للمصدرين

  



٤٠٥ لصادرات البصل المصري العضوي والتقليدي بأهم أسواق اإلتحاد األوروبيالوضع التنافسي 
 -:التقدير اإلحصائى لدالة صادرات البصل العضوي - ب

Y^
t = 9.452- 0.279 X1t + 0.757 X2t – 2.213 X3t 

                     (-0.068)    (19.343)**    (-1.090)                                                       
R2 = 99 %        F = (502.041 **)  

  :حيث تشير
 Y^ t : إلى الكمية المصدرة باأللف طن في السنةt.  

X1t : السعر المزرعى باأللف دوالر في السنةt. 
X2t :  إلى الكمية المنتجة باأللف طن في السنةt.  
X3t : إلى سعر التصدیر باأللف دوالر في السنةt.    ** ٠٫٠١ عند معنوي 

 

 هى العضويم العوامل التى تؤثر على كمية الصادرات من البصل وتشير نتائج هذا النموذج إلى أن أه     
زرعى باأللف دوالر خالل الفترة  باأللف طن، وسعر التصدير باأللف دوالر، والسعر الماإلنتاجكمية 

% ٩٩ مما يعنى أن ٠,٩٩حديد المعدل بالملحق، حيث بلغت قيمة معامل الت) ١(جدول رقم ) ٢٠١٨-٢٠٠٩(
 ترجع إلى التغير فى العوامل المستقلة التى يشملها العضوية الصادرات من البصل من التغيرات فى كمي

 .من التغيرات ترجع إلى عوامل اخرى% ١النموذج وأن نحو 
كما اتضح وجود عالقة طردية بين الكمية المصدرة وبين الكمية المنتجة من البصل العضوي وهذا 

 طن مما ٠,٧٥٧حد طن يؤدى لزيادة الكمية المصدرة بنحو  بوااإلنتاجيتفق مع المنطق االقتصادى فزيادة 
يستلزم األهتمام بعملية التوسع في زراعة البصل العضوي وخاصة فى األراضى الجديدة المالئمة لنظم 
الزراعة العضوية، خاصة وأن األراضى الجديدة تتسم بخلوها من األمراض عموما وخاصة العفن األبيض 

ية عن طريق استنباط أصناف جديدة اإلنتاجتصيب البصل، وأيضا اإلهتمام بزيادة وهو أخطر األمراض التى 
  . ومقاومتها لألمراض التى تصيب المحصولاإلنتاجتمتاز بزيادة 
تبين من النموذج وجود عالقة عكسية بين الكمية المصدرة والسعر المزرعى حيث أن زيادة   كما

 طن، لذا يجب وضع سياسة ٠,٢٧٩كمية المصدرة بنحو السعر المزرعى بواحد دوالر يؤدى إلى خفض ال
تصديرية تهدف إلى تشجيع الصادرات عن طريق إعطاء حوافز للمصدرين وإزالة كافة العقبات التى 

  .تعترض الصادرات من المحصول
وتعتبر الزراعة العضوية للبصل زراعة تعاقدية حيث يتم االتفاق على االسعار مسبقًا قبل الزراعة، 

 اإلنتاج تتفق مع المعايير األوربية وبالتالى فإن العضوي اإلنتاجفة إلى وضع شروط وضوابط لعملية باالضا
  . يتخطى عقبات التصدير التى تؤدى إلى رفض بعض من الشحنات المصدرةالعضوي

كما يتم التأكد من خلو المنتج من األسمدة والمبيدات الكيميائية الضارة عن طريق اجراء تحليل للمنتج 
قبل التصدير لتالفى رفض الشحنه، والبد أن يحمل المنتج شهادة منتج عضوى من إحدى مكاتب التفتيش 

 من المزرعة وحتى الحصاد وأن العضوي اإلنتاجوإصدار الشهادات فى مصر والتى يحق لها مراقبة عملية 
 بإعتبارة عن الجهة  للزراعة العضويةالمركزييكون مكتب التفتيش التابع له المزرعة مسجل فى المعمل 

  .المسئولة عن الزراعة العضوية فى مصر
  :األوروبي كامل النضج في أهم اسواق االتحاد التقليديالقدرة التنافسية للبصل المصري : ثانيا

  : في السوق اإلنجليزيالتقليدي القدرة التنافسية للبصل - أ
الـدول  أهـم   ولندا والصين وفرنسا هي     تبين بدراسة السوق اإلنجليزي الي أن كل من هولندا وأسبانيا وب          

 .المصدرة للبصل الي السوق االنجليزي وبالتالي تعتبر هي الدول التي تنافس مصر بذلك السوق
 :التنافسية السعرية )١

تقديرات مؤشر التنافس السعري الي انخفاض مؤشر التنافس السعري لمـصر مـن             ) ٣( يوضح جدول   
، ممـا   )٢٠١٨-٢٠١٤(خالل الفترة الثانية     ٠,٠٥الي نحو   ) ٢٠١٣-٢٠٠٩(خالل الفترة االولي     ٠,٤٢نحو  
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٤٠٦ لصادرات البصل المصري العضوي والتقليدي بأهم أسواق اإلتحاد األوروبيالوضع التنافسي 
يشير النخفاض مستوي التنافسية السعرية لصادرات البصل المصري للسوق االنجليزي خالل الفتـرة الثانيـة      
مقارنة بالفترة االولي وهذا الوضع يتطلب اتباع سياسة تصديرية تكون كفيلة برفع مستوي التنافـسية للبـصل       

  .دول االخريالمصري مع ال
 :التنافس الكمي )٢

تقديرات مؤشر التنافس الكمي الي ارتفاع مؤشر التنافس الكمي لمـصر مـن نحـو               ) ٣(يوضح جدول   
، ممـا  )٢٠١٨-٢٠١٤(خالل الفترة الثانيـة   ٠,٠٢٤الي نحو  ) ٢٠١٣-٢٠٠٩( خالل الفترة االولي     ٠,٠١٩

رة االولي من جهه، وبنظيره بالدول المنافسة فـي         يشير الرتفاع انتاج  البصل خالل الفترة الثانية مقارنة بالفت         
 .السوق االنجليزي من جهه أخري

  :معدل اختراق السوق )٣
حيـث  ) ٢٠١٣-٢٠٠٩(ضعف مؤشر معدل اختراق السوق لمصر خالل الفترة االولي          ) ٣(يبين جدول   

 يتطلـب  وهذا الوضـع  )٢٠١٨-٢٠١٤(خالل الفترة الثانية  ٠,٠٢٨ ولكنه ارتفع الي نحو ٠,٠١٧بلغ نحو 
  .اتخاذ كل السبل لتحسين وضع صادرات البصل المصري للسوق االنجليزي

  :النصيب السوقي )٤
ارتفـاع  ) ٣(بدراسة وتقدير النصيب السوقي للبصل المصري في السوق االنجليزي فيوضح الجدول رقم   

لـي نحـو     إ )٢٠١٣-٢٠٠٩(خالل الفترة االولـي      ٠,٠٨مؤشر النصيب السوقي للبصل المصري من نحو        
مما يشير إلرتفاع الكميات المصدرة من البصل المصري للسوق         ) ٢٠١٨-٢٠١٤(خالل الفترة الثانية     ٠,١٠

  .االنجليزي
  :قوة التصدير )٥

نجليزي حيـث   لي السوق األ  إلتقديرات مؤشر قوة تصدير البصل من مصر        ) ٣(ر نتائج الجدول رقم     يتش
، بينمـا ارتفـع     )٢٠١٣-٢٠٠٩(ل الفترة األولي    خال %٠,٦٠ شر قوة التصدير للبصل المصري نحو     بلغ مؤ 

  %.٠,٧٥ليبلغ نحو ) ٢٠١٨-٢٠١٤(المؤشر خالل الفترة الثانية 
  : في السوق الهولنديالتقليدي القدرة التنافسية للبصل  -  ب

 الدول   أهم  هي ألمانياتبين بدراسة السوق الهولندي الي أن كل من فرنسا واسبانيا وايطاليا واستراليا و               
 .بصل الي السوق الهولندي وبالتالي تعتبر هي الدول التي تنافس مصر بذلك السوقالمصدرة لل

  :التنافسية السعرية )١
 مؤشر التنـافس    ارتفاع الي   التقليدي تقديرات مؤشر التنافس السعري للبصل المصري     ) ٣( يشير جدول   

لفتـرة الثانيـة   خـالل ا  ٠,٦١الي نحو ) ٢٠١٣-٢٠٠٩(خالل الفترة االولي     ٠,٣٩السعري لمصر من نحو     
 للـسوق   التقليـدي   مستوي التنافسية السعرية لصادرات البصل المصري      الرتفاعمما يشير   ) ٢٠١٨-٢٠١٤(

الهولندي خالل الفترة الثانية مقارنة بالفترة االولي وهذا الوضع يتطلب اتباع سياسة تصديرية تكـون كفيلـة                 
  .خري مع الدول االالتقليدي برفع مستوي التنافسية للبصل المصري

  :التنافس الكمي )٢
 قيمة هذا المؤشـر مـن نحـو    ارتفاعلي  إتقديرات مؤشر التنافس الكمي والذي يشير       ) ٣(يوضح جدول   

 ليد مما . )٢٠١٨-٢٠١٤(خالل الفترة الثانيـة   ٠,٠١الي نحو   ) ٢٠١٣-٢٠٠٩(خالل الفترة االولي     ١,٠٠
 الصادرات من مزيد للدخو إمكانية اكهن وإن ىالمصر بالبـــصل ما حد إلى مشبعًا يعد السوق هذا أن على

  .الهولندى السوق فى البصل من المصرية
  :معدل اختراق السوق) ٣ 

) ٢٠١٣-٢٠٠٩(ضعف مؤشر معدل اختراق السوق لمصر خـالل الفتـرة االولـي    ) ٣(يوضح جدول  
تطلـب  وهذا الوضع ي )٢٠١٨-٢٠١٤(خالل الفترة الثانية  ٠,٧١ ولكنه ارتفع الي نحو ٠,٢٧حيث بلغ نحو 

  .اتخاذ كل السبل لتحسين وضع صادرات البصل المصري للسوق الهولندي



٤٠٧ لصادرات البصل المصري العضوي والتقليدي بأهم أسواق اإلتحاد األوروبيالوضع التنافسي 
  :النصيب السوقي) ٤

ارتفـاع  ) ٣(بدراسة وتقدير النصيب السوقي للبصل المصري في السوق الهولندي فيوضح الجدول رقم             
% ٠,١٧الـي نحـو     ) ٢٠١٣-٢٠٠٩(خالل الفترة االولي    % ٠,١٣مؤشر النصيب السوقي لمصر من نحو       

مما يشير إلرتفاع الكميات المصدرة مـن البـصل المـصري للـسوق             ) ٢٠١٨-٢٠١٤(ل الفترة الثانية    خال
هتمام بزيادة الكميات المـصدرة     إلالهولندي وعلي الرغم من ذلك االرتفاع اال انه يظل ضئيال مما يدعو الي ا             

 .من البصل المصري لذلك السوق
  :قوة التصدير) ٥
تقديرات مؤشر قوة تصدير البصل المصري الي السوق الهولندي حيث بلغ           ل) ٣(تشير نتائج الجدول رقم       

، بينما ارتفع المؤشر    )٢٠١٣-٢٠٠٩(خالل الفترة األولي    % ٠,٩١مؤشر قوة التصدير للبصل المصري نحو       
  %.١,١٢ليبلغ نحو ) ٢٠١٨-٢٠١٤(خالل الفترة الثانية 

امل النضج إلي أهم أسواق االتحاد  كالتقليدي مؤشرات تنافسية صادرات البصل المصري) ٣(جدول
  )٢٠١٨-٢٠٠٩( خالل الفترة األوروبي

 السوق الهولندي السوق اإلنجليزي
التنافسية  السنوات

 السعرية
التنافس 
الكمي 
 لإلنتاج

معدل 
اختراق 
 السوق

النصيب 
 السوقي

قوة 
 %التصدير

التنافسية 
 السعرية

التنافس 
الكمي 
 لإلنتاج

معدل 
اختراق 
 السوق

النصيب 
 السوقي

قوة 
 %التصدير

2009 0.16 0.020 0.012 0.048 0.40 0.57 1.00 0.0412 0.0916 0.55 
2010 0.56 0.020 0.013 0.028 0.43 0.27 1.00 0.8828 0.1200 0.63 
2011 0.85 0.022 0.017 0.028 0.52 0.36 1.00 0.2741 0.1273 0.97 
2012 0.54 0.019 0.022 0.041 0.69 0.36 1.00 0.0954 0.1574 1.04 
2013 0.00 0.015 0.022 0.245 0.94 0.37 1.00 0.0692 0.1677 1.51 

متوسط الفترة 
2009-2013 0.42 0.019 0.017 0.08 0.60 0.39 1.00 0.27 0.13 0.94 

2014 0.23 0.024 0.023 0.058 0.70 0.26 1.00 0.6458 0.1519 1.01 
2015 0.00 0.028 0.023 0.102 0.59 0.29 1.00 0.1970 0.1755 0.92 
2016 0.00 0.019 0.027 0.111 0.82 0.86 1.00 0.3603 0.1898 1.39 
2017  0.00 0.026 0.031 0.131 0.75 0.85 1.00 0.0815 0.1744 1.20 
2018 0.00 0.024 0.036 0.117 0.90 0.78 1.00 2.2497 0.1547 1.06 

متوسط الفترة 
2014- 2018 0.05 0.024 0.028 0.10 0.75 0.61 1.00 0.71 0.17 1.12 

  : المصدر
  .http:// comtrade.un.orgقاعدة بيانات االمم المتحدة                      .١
  http:// faostate.comقاعدة بيانات منظمة االغذية والزراعة           -٢

  

  :وروبياأل كامل النضج في أهم اسواق االتحاد العضويالقدرة التنافسية للبصل : ثالثًا
  :نجليزيأل في السوق االعضوي القدرة التنافسية للبصل- أ

الدول المـصدرة  أهم وأسبانيا وفرنسا هي   ايطاليا   لي أن كل من   إنجليزي  ألدراسة السوق ا  من خالل   تبين  
 ونظـراً لعـدم     مصر بذلك السوق  ل المنافسة الي السوق االنجليزي وبالتالي تعتبر هي الدول         العضوي للبصل

 فقد تـم تقـسيم فتـرة     األوروبي إلى أسواق االتحاد     المصرينات عن الصادرات العضوية للبصل      توافر البيا 
للوقوف على الوضع التنافـسى  ) ٢٠١٨-٢٠١٤(والفترة الثانية ) ٢٠١٣-٢٠٠٩(الدراسة إلى فترتين األولى     

 .األوروبي للسوق العضويلصادرات البصل 
 :التنافسية السعرية )١

 مؤشر التنافس السعري لمصر من نحـو     ارتفاعر التنافس السعري الي     تقديرات مؤش ) ٤( يوضح جدول   
، مما يشير   )٢٠١٨-٢٠١٤( خالل الفترة الثانية     ٠,٨٧الي نحو   ) ٢٠١٣-٢٠٠٩( خالل الفترة االولي     ٠,٦٥

نجليزي خالل الفترة الثانيـة   المصري للسوق األالعضوي  مستوي التنافسية السعرية لصادرات البصل    الرتفاع
 مشجع لتنمية قطاع الزراعة العضوية عن طريق زيادة المساحة المنزرعة           لفترة االولي وهذا الوضع   مقارنة با 
 .العضوي اإلنتاج والذى يتوافق مع االشتراطات والمعايير األوربية الخاصة بالعضويبالبصل 
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٤٠٨ لصادرات البصل المصري العضوي والتقليدي بأهم أسواق اإلتحاد األوروبيالوضع التنافسي 
 المصري كامل النضج إلي أهم أسواق االتحاد العضوي مؤشرات تنافسية صادرات البصل) ٤(جدول

  )٢٠١٨-٢٠٠٩( خالل الفترة ألوروبيا
 السوق الهولندي السوق اإلنجليزي

التنافسية  السنوات
 السعرية

التنافس 
الكمي 
 لإلنتاج

معدل 
اختراق 
 السوق

النصيب 
 السوقي

قوة 
 التصدير

التنافسية 
 السعرية

التنافس 
الكمي 
 لإلنتاج

معدل 
اختراق 
 السوق

النصيب 
 السوقي

قوة 
 التصدير

2009 0.44 0.33 0.16 0.02 29.1 0.27 0.12 0.31 0.01 18.2 
2010 1.00 1.00 0.27 0.05 55.1 1.00 0.43 0.59 0.01 34.4 
2011 1.00 1.00 0.35 0.05 61.9 1.00 0.39 0.35 0.02 38.7 
2012 0.39 0.58 0.22 0.02 40.1 0.43 0.19 0.33 0.03 25.1 
2013 0.41 0.50 0.20 0.02 37.9 0.52 0.28 0.39 0.04 23.7 

متوسط الفترة 
2009-2013 0.65 0.68 0.24 0.03 44.82 0.64 0.28 0.39 0.022  28.0 

2014 1.00 0.53 0.29 0.02 42.1 0.87 0.30 0.43 0.03 26.3 
2015 1.00 1.00 0.44 0.08 58.6 0.91 0.65 0.37 0.02 36.6 
2016 1.00 0.62 0.35 0.07 43.7 0.49 0.32 0.40 0.01 27.3 
2017  0.37 0.66 0.34 0.03 46.8 0.41 0.31 0.30 0.01 29.3 
2018 1.00 0.88 0.47 0.10 54.4 1.00 0.74 0.75 0.05 34.0 

متوسط الفترة 
2014- 2018 0.87 0.74 0.38 0.06 49.12 0.74 0.46 0.45 0.024 31.0 

Source: The World of Organic Agriculture Statistics and Emerging Trends.2009- 2020. 
Research Institute of Organic Agriculture (FiBL). IFOAM-Organics International. 

 

 :التنافس الكمي )٢
 ٠,٦٨لي ارتفاع مؤشر التنافس الكمي لمصر من نحو         إتقديرات مؤشر التنافس الكمي     ) ٤(يوضح جدول   
، ممـا يـشير     )٢٠١٨-٢٠١٤(لثانيـة   خالل الفتـرة ا    ٠,٧٤ الي نحو ) ٢٠١٣-٢٠٠٩(خالل الفترة االولي    

 خالل الفترة الثانيـة مقارنـة     العضوي اإلنتاج، وأهتمام المزارع بالتحول إلى      العضوي الرتفاع انتاج  البصل   
 .بالفترة االولي

  :معدل اختراق السوق )٣
حيث بلغ نحـو    ) ٢٠١٣-٢٠٠٩(مؤشر معدل اختراق السوق لمصر خالل الفترة االولي       ) ٤(يبين جدول   

 هناك إمكانية أن على ليد مما ،)٢٠١٨-٢٠١٤( خـالل الفتـرة الثانيـة        ٠,٣٨ه ارتفع الي نحو      ولكن ٠,٢٤
  .السوق هذا فى العضوى لالبص نـم المصرية الصادرات لزيادة
  :النصيب السوقي )٤

ارتفـاع  ) ٤(بدراسة وتقدير النصيب السوقي للبصل المصري في السوق االنجليزي فيوضح الجدول رقم   
الـي نحـو    ) ٢٠١٣-٢٠٠٩( خالل الفترة االولـي      ٠,٠٣قي للبصل المصري من نحو      مؤشر النصيب السو  

 العـضوي   مما يشير إلرتفاع الكميات المـصدرة مـن البـصل   ،)٢٠١٨-٢٠١٤( خالل الفترة الثانية     ٠,٠٦
 ىالمصر ىالعضو بـصل ال صادرات من المزيد إستيعاب على قدرة هناكوأن   ،المصري للسوق االنجليـزي   

  .يزياألنجل السوق فى
  :قوة التصدير )٥

 مـن مـصر الـي الـسوق     العـضوي  لتقديرات مؤشر قوة تصدير البصل) ٤(ر نتائج الجدول رقم    يتش
-٢٠٠٩(خالل الفترة األولي    % ٤٤ المصري نحو    العضوي االنجليزي حيث بلغ مؤشر قوة التصدير للبصل      

 اإلنتـاج  وذلك ألن معظم     %٤٩ليبلغ نحو   ) ٢٠١٨-٢٠١٤(، بينما ارتفع المؤشر خالل الفترة الثانية        )٢٠١٣
 التصديرية النوافذ مـحج تحديد على لالعم مع جيدًا األسواق هذه بدراسة األهتمام يجب  لذا.موجه للتصدير  

ــه فى لها المتاحة والتوقيتات المصرى العضوى لللبص ــاألس ذهـ  من المصرية الصادرات أن حيث. واقـ
ـ م كبيرة لمنافسة  تتعرض العضوى لالبص ـ الب تصدير فى تخصصت التى لمنافسةا لالدو بعض نـ  لصـ



٤٠٩ لصادرات البصل المصري العضوي والتقليدي بأهم أسواق اإلتحاد األوروبيالوضع التنافسي 
 التقدم عن الناتجة التصدير بمتطلبات الوفـاء  على لالدو هذه لقدرة ذلك ويرجع. األسواق هذه ىـإل العضوى
  .لالدو هذه فى العضوية الزراعة أساليب فى السريع

  :الهولندى في السوق العضوي القدرة التنافسية للبصل -  ب
الدول أهم  هي  وبلجيكاوأسبانيا وفرنسا ألمانيا  أن كل منلندىالهودراسة السوق من خالل تبين 

 .مصر بذلك السوقل المنافسة وبالتالي تعتبر هي الدول الهولندى الي السوق العضوي المصدرة للبصل
  .تبين اآلتى السوق هذا فى ذكرها السابقه المؤشرات وبدراسة

 :التنافسية السعرية )١
 مؤشر التنافس السعري لمصر من نحـو     ارتفاعفس السعري الي    تقديرات مؤشر التنا  ) ٤( يوضح جدول   

حققـت  ،)٢٠١٨-٢٠١٤( خالل الفتـرة الثانيـة   ٠,٧٤الي نحو  ) ٢٠١٣-٢٠٠٩( خالل الفترة االولي     ٠,٦٤
مصر ميزة سعرية فى هذا السوق نظراً الرتفاع اسعار الدول المنافسة لمصر فى السوق الهولنـدى، ويعتبـر         

  .ذلك مؤشر تصديرى جيد
 : التنافس الكمي)٢

 ٠,٢٨لي ارتفاع مؤشر التنافس الكمي لمصر من نحو         إتقديرات مؤشر التنافس الكمي     ) ٤(يوضح جدول   
، ممـا يـشير     )٢٠١٨-٢٠١٤(خالل الفتـرة الثانيـة       ٠,٤٦ الي نحو ) ٢٠١٣-٢٠٠٩(خالل الفترة االولي    

ة بتقليل استخدام األسمدة والمبيـدات      ، نتيجة التوسع فى المساحة وأهتمام الدول      العضوي الرتفاع انتاج  البصل   
  .الكيميائية والتى تؤدى لرفض بعض الشحنات المصدرة

  : معدل اختراق السوق)٣
حيث بلغ نحـو    ) ٢٠١٣-٢٠٠٩(مؤشر معدل اختراق السوق لمصر خالل الفترة االولي       ) ٤(يبين جدول   

ـ على تراج ليد مما ،)٢٠١٨-٢٠١٤( خالل الفترة الثانيـة      ٠,٤٥ ولكنه ارتفع الي نحو      ٠,٣٩  صادرات عـ
  .الهولندى السوق فى العضوى لالبص من لمصر المنافسة لالدو

  :النصيب السوقي)٤
ارتفـاع  ) ٤( فيوضح الجدول رقم     الهولندىبدراسة وتقدير النصيب السوقي للبصل المصري في السوق         

 الـي نحـو     )٢٠١٣-٢٠٠٩( خالل الفترة االولي     ٠,٠٢٢مؤشر النصيب السوقي للبصل المصري من نحو        
 أن على الهولندى السوق فى السوقى النصيب زيادة لوتد  ،)٢٠١٨-٢٠١٤( خالل الفتـرة الثانيـة       ٠,٠٢٤

 ولكن مـازال    . الهولندية السوق فى ىالمصر ىالعضو بصلال صادرات من المزيد إستيعاب على قدرة هناك
  . راألطا هذا فى التسويقية الجهود من مزيد لبذ معه يتطلب الذى األمر منخفض

  :قوة التصدير-٥
 من مصر الي السوق العضوي لتقديرات مؤشر قوة تصدير البصل) ٤(ر نتائج الجدول رقم يتش

-٢٠٠٩(خالل الفترة األولي % ٢٨ المصري نحو العضوي  حيث بلغ مؤشر قوة التصدير للبصلالهولندى
 اإلنتاج وذلك ألن معظم %٣١ليبلغ نحو ) ٢٠١٨-٢٠١٤(، بينما ارتفع المؤشر خالل الفترة الثانية )٢٠١٣

  من المصرية الصادرات أن ثـحي دًاـجي ىـاألوروب ادـاالتح وقـس بدراسة األهتمام يجب  لذا.للتصدير
 المزارع على تشرف تفتيش مكاتب لها لالدو هذه ألن االتحاد لدوـل معظمها  تذهبالعضويالبصل 
، وتشير جميع للمزارع الشهاداتار  واصدلالتسجي عملية فى األوروبى القانون وتتبع مصر فى العضوية

 إلى ارتفاع تلك المؤشرات بوجه األوروبي فى أسواق االتحاد المصري العضويمؤشرات التنافسية للبصل 
  .عام فى الفترة الثانية مقارنة بالفترة األولى وهو مؤشر جيد

  الملخص
الى زيادتهـا فـى     الدولة جاهـدة تعتبر الصادرات الزراعية من اهم جوانب التجارة الخارجية التى تسعى              

 حيث تلعب دورا أساسيا فـي زيـادة         ظل ظهور العديد من التكتالت والتجمعات االقتصادية االقليمية والدولية        
الدخل القومي ومن ثم تساعد في توفير النقد االجنبي الالزم لدفع عملية التنمية االقتصادية، كما تساهم ايـضا                  

 ٢٠٢٠ يونيو – الثانيالعدد  –الثالثون  دالمجل – المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي



٤١٠ لصادرات البصل المصري العضوي والتقليدي بأهم أسواق اإلتحاد األوروبيالوضع التنافسي 
على الرغم من أهمية الصادرات الزراعيـة فـى تغطيـة           لتجاري المصري، و  في عالج الخلل في الميزان ا     

هنـاك تذبـذب فـى كميـة        ف،  األجنبيالواردات وتمويل خطـط التنميـة االقتصادية عن طريق توفير النقد          
 نتيجـة المنافسة الشديدة التى تواجهها الصادرات المصرية فـى سـوق االتحـاد              البصل المصري صادرات  
 مما يـؤثر علـي      األسواقول التـى تتمتع بميزة نسبية فى تصدير تلك الحاصالت الى تلك             من الد  األوروبي

 كامل النضج   التقليدي و العضويحجم ايرادات النقد األجنبي لذا وجب دراسة القدرة التنافسية للبصل المصري            
  .األوروبيفي أهم أسواق اإلتحاد 

تقدير وشرح الظـواهر المتعلقـة بقيـاس القـدرة          وإعتمد البحث على أساليب التحليل الكمية والوصفية ل       
 من خالل االسـتناد     األوروبي في أهم أسواق االتحاد      التقليدي و العضويالتنافسية لصادرات البصل المصري     

الي دوال االنحدار البسيط باالضافة الي مؤشرات القدرة التنافسية وكانت أهم النتائج التي توصل لها البحـث                 
  :كالتالي

 األوروبـي  المصري كامل النـضج لإلتحـاد   التقليدي كمية وقيمة وسعر تصدير طن البصل        تبين ارتفاع  .١
 .من متوسطها% ١٥,٧٤، %١٩,٥٢، %١٦,٣٤بمعدل تغير سنوي بلغ نحو 

& ٠,٠٣  من السوقي تبين أن هناك ارتفاع النصيب       العضوي والهولندى للبصل    االنجليزيبدراسة السوق    .٢
يدل على زيـادة     مما. فى الفترة الثانية على الترتيب     ٠,٠٢٤ & ٠,٠٦  فى الفترة األولى إلى نحو     ٠,٠٢٢

 بالمقارنة بالدول المنافسة ولكن مازال منخفضا ممـا يـستلزم           المصري العضويالقدرة التنافسية للبصل    
 .األسواق فى هذه المصري العضويالتوسع فى المساحات العضوية لتلبية الطلب المتزايد على البصل 

الـي نحـو   ) ٢٠١٣-٢٠٠٩( خالل الفترة االولـي  ٠,٦٤لتنافس السعري لمصر من نحو ارتفاع مؤشر ا  .٣
حققت مصر ميزة سعرية فى هذا الـسوق نظـراً الرتفـاع          ،)٢٠١٨-٢٠١٤( خالل الفترة الثانية     ٠,٧٤

 .اسعار الدول المنافسة لمصر فى السوق الهولندى، ويعتبر ذلك مؤشر تصديرى جيد
  ـ: من نتائج فإنه يمكن التوصية بما يلي  ما أسفر عنه البحثوءلذا في ض

  وذلك لتحقيق أكبر كفـاءة تـسويقية ممكنـة         األوروبي االستيرادية باإلتحاد    األسواقاالستمرار بدراسة    .١
 . بها مقارنة بالدول المنافـسةاألسواقوالعمل علـى زيادة االنصبة السوقية ومعدل اختراق 

كفيلة برفع مستوي تنافسية البصل المصري مع الـدول         العمل علي اتباع سياسة سعرية تصديرية تكون         .٢
 .االخري

إتباع أساليب تصدير تتفق مع أذواق المستهلك الخارجي والعناية بعملية الرقابة عن طريق الفحص   .٣
 .االجبارى للصادرات لضمان الوفاء بمواصفات الجودة المطلوبة

ـ ح ءإعطا طريق عن ل،الدو لهذه رالتصدي فى المتبعة سويقيةـالت السياسة فى النظر إعادة يجب .٤  وافزـ
 لدوـال بعض أن حيث لالبص لتجفيف مصانع انشاء فى التوسع وكذلك ،العضوى لللبص  صدرينـللم
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  : المالحق
 خالل التقليديتطور الكمية المصدرة ومتوسط سعر التصدير لمحصول البصل العضوي و) ١( جدول رقم 

  )٢٠١٨-٢٠٠٩(الفترة 
 البصل العضوي التقليديالبصل 

 السنوات
 

السعر 
 المزرعى

  )طن/جنيه(
  الكمية المصدرة

  ،)ألف طن(
  الكمية المنتجة

  ،)ألف طن(
سعر 
  التصدير

  )طن/ دوالر(
  السعر المزرعى

ألف دوالر (
  ،)نللط

الكمية 
  المصدرة

  ،)ألف طن(
  الكمية المنتجة

  ،)ألف طن(
  سعر التصدير

ألف دوالر (
  ،)نللط

2009 707 103.321 1389.258 402 0.206 28.397 29.15 1.514 
2010 755 235.151 1563.36 717 0.32 30.645 32.41 2.150 
2011 840 407.835 1731.824 418 0.3 31.324 33.452 2.000 
2012 858 490.922 1760.752 439 0.35 36.1712 45.214 2.213 
2013 876 319.248 1851.908 493 0.32 53.796 67.245 2.345 
2014 959 329.736 1751.908 614 0.22 55.2816 69.102 3.000 
2015 1041 416.697 2291.919 396 0.667 59.5368 74.421 2.513 
2016 1052 591.553 2218.784 457 0.55 66.9768 83.721 2.463 
2017 1932 457.328 2772.236 433 0.35 72.9712 91.214 2.645 
2018 1998 452.412 2729.241 456 0.65 82.4984 103.123 2.710 
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Summary 
In the light of emergence of many regional and international economic groups and 

blocs, state is striving to increase agricultural exports as it represent one of the most 
important aspects for foreign trade and plays a fundamental role in increasing 
national income and through providing  foreign exchange necessary for national 
economic development and curing of Egyptian trade balance imbalance. 

Due to strong competition with countries that have certain competitive exportation 
advantages, exportation of Egyptian fully mature organic and conventional onion to 
European Union markets is always fluctuated. Therefore, the present work aimed to 
study the competitive capacity of this crop among the most important European 
Union markets. 

The research relied on both quantitative and descriptive analysis methods to 
estimate and explain different phenomena related to exportation competitiveness for 
both organic and conventional Egyptian onions in the most important European 
Union markets based on simple regression functions beside indicators of 
competitiveness resulting in the following findings: 

Quantity, value and export price for Egyptian fully mature traditional onion to the 
European Union at an annual change rate of 16.34, 19.52 and 15.74 % from its 
average were increased. 

Studying of the English and Dutch market for organic onions revealed the 
increase in market share from 0.03 and 0.022 in the first period to 0.06 and 0.024 in 
the second period, respectively, indicating an increase in the Egyptian organic onion 
competitiveness compared to those of competing countries. Nevertheless, expanding 
of organic cultivated areas to meet the increasing demand for the Egyptian organic 
onion should be realized. 
Based on the obtained results of this work it is recommended that: 

European Union import markets should be studied continuously in order to 
achieve the largest possible marketing efficiency, and to increase market shares 
among these import markets. An export price policy should be defined and adopted in 
order to raise Egyptian onion competitiveness level compared to other countries. 
Adopting export methods that are in line with the external consumer requirements, 
and assuring control process through implementation of obligatory examination of 
exports to ensure that all required quality specifications are met. The marketing 
policy of exporting to these countries must be reconsidered by giving incentives to 
exporters of organic onion, increase organic area, and establishing specialized 
markets for organic products that take into account the modernization of the 
marketing process, the creation of modernized methods in marketing. 
Key words: Organic onion, Price competitiveness, quantity competitiveness, Market share. 


