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 الملخص العربى

استهدف البحث التعرف على طبيعة السوق الخارجي للفراولة 
مكانية تنمية صادرات  وقياس القدرة التنافسية للفراولة المصرية وا 

أشارت النتائج الفراولة لتعظيم العائد من صادرات هذا القطاع. و 
ألف  41.94إلى أن متوسط كمية صادرات الفراولة بلغ حوالي 

من متوسط اإلنتاج المحلي  %16.27طن وهي تمثل نحو 
ألف طن سنويًا، وهو ما يشير إلى  257.71المقدر بحوالي 

صغر كمية الصادرات وأن النسبة األكبر من اإلنتاج تستهلك 
ة بعدم الثبات النسبي محليًا، وقد اتسمت المؤشرات التصديري

خالل فترة الدراسة حيث بلغ متوسط معامل عدم االستقرار نحو 
لكل من كمية الصادرات وسعر التصدير،  53%، 26%، 46%

 وقيمة الصادرات على الترتيب.

أوضحت النتائج أن المتوسط السنوي لكمية صادرات الفراولة 
ة دول 13مليون طن، وأن عدد  0.95العالمية بلغ حوالي 
منها، وأن أهم ثالث دول في التصدير  %91تستحوذ على نحو 

هي على الترتيب إسبانيا، الواليات المتحدة األمريكية، المكسيك 
 %14.22، %14.59، %31.06بأهمية نسبية بلغت نحو 

لكل منها على الترتيب، بينما جاءت مصر في المركز الرابع 
 من الصادرات العالمية.  %6.8بنسبة تبلغ نحو 

مؤشر اختراق السوق للفراولة المصرية بلغ أقصاه في السوق 
يليه أسواق كل من السعودية،  %86.2السوري حيث بلغ نحو 
لكل منهما على  %69.91، %73.01الكويت حيث بلغ نحو 

الترتيب وهو ما يدل على سهولة دخول الفراولة المصرية لتلك 
 األسواق حيث تلقى قبواًل بتلك األسواق.

لة المصرية تتمتع بميزة نسبية سعرية مرتفعة في الفراو 
. وأن %7.27السوق القطري بمؤشر تنافسية سعرية بلغ نحو 

مجموعة الدول التي ال تتمتع الفراولة المصرية فيها بميزة 

تنافسية سعرية تضم كل من ليبيا، السودان، روسيا، جنوب 
، %105.07أفريقيا بمؤشر تنافسية سعرية بلغ  نحو 

 لكل منها على الترتيب. 183.55%، 180.56%، 114.29%
صادرات الفراولة المصرية حققت الكفاءة التامة في عدد ثالثة 
عشر سوق هي السعودية، بلجيكا، ألمانيا، سوريا، اإلمارات، 
بريطانيا، روسيا، فرنسا، هولندا، قطر، عمان، جنوب أفريقيا، 

سواق كل من أيرلندا، البحرين، وتنخفض مستويات الكفاءة في أ
، %70، %88الكويت، العراق، السودان، ليبيا لتبلغ نحو 

 على الترتيب. 87%، 67%
ألف طن،  64.67بلغ إجمالي كمية الصادرات الفعلية حوالي 

ألف  68.25في حين قدرت كمية الصادرات المستهدفة بحوالي 
ألف طن، بنسبة زيادة بلغت  3.58طن، بمقدار زيادة بلغ حوالي 

من حجم الصادرات الفعلي، وهو يعني زيادة  %10.5نحو 
الصادرات من الفراولة المصرية عن الصادرات الحالية، األمر 

 %16.1إلى نحو   %15.3الذي يرفع نسبة الصادرات من نحو 
(، 2020 – 2016من اإلنتاج المحلي للفراولة خالل الفترة )

 مليون دوالر األمر الذي يساهم في تعزيز 7.28بقيمة تعادل 
 الميزان التجاري الزراعي. 

الكلمات المفتاحية: صادرات الفراولة، القدرة التنافسية، كفاءة 
 .التصدير

 المقدمة

تعد قضية تنمية الصادرات المصرية من القضايا التي 
توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا في الوقت الراهن، حيث تعتبر 

حصيلة  الصادرات الزراعية من المصادر الرئيسية لزيادة
الدولة من العمالت األجنبية الالزمة لتمويل مشروعات التنمية 
االقتصادية واالجتماعية وزيادة الدخل القومي، وتعتبر دراسة 
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األسواق الخارجية للصادرات ذات أهمية كبيرة للتعرف على 
األوضاع السائدة بهذه األسواق خاصة فيما يتعلق بأوضاع 

مكانية النفاذ إليها وبالتالي المنافسين والمستويات السعرية  وا 
 التعرف على سبل زيادة الصادرات إلى هذه األسواق.

وتعتبر الفراولة أحد أهم الحاصالت البستانية المصرية 
الصالحة للتصدير، وهي من محاصيل الخضر غير التقليدية 
التي يمكن التوسع في إنتاجها رأسيًا وأفقيًا، كما يمكن زراعتها 

ة االستصالح، حيث تحتل المرتبة السابعة في األراضي حديث
في األهمية النسبية لقيمة الصادرات الزراعية بعد كل من 
الموالح، البطاطس، البصل، الفاصوليا، البطاطا، الطماطم 

مليون دوالر  53.40وقد بلغت قيمة صادراتها حوالي من 
(، كما أنها أحد 2020 – 2002وذلك خالل الفترة )
ة الواعدة التي تهدف السياسة االقتصادية المحاصيل التصديري

المصرية إلى تعظيم العائد منها بزيادة صادراتها، فقد تزايدت 
إلى ما  2002ألف طن عام  2.27كمية صادراتها من 

 .2020ألف طن عام  17.58يقرب من 
وتحتل مصر المركز الرابع بين دول العالم المصدرة 

الي قيمة من إجم %6.8للفراولة بحصة سوقية بلغت 
(، هذا 2020 – 2016الصادرات العالمية كمتوسط للفترة )

ويتم تصدير الفراولة المصرية إلى ما يقرب من ثالثة عشر 
سوقًا رئيسية، حيث تستحوذ هذه األسواق على ما يقرب من 

من قيمة الصادرات المصرية من الفراولة كمتوسط  91%
هاز المركزي ( وذلك وفقًا لبيانات الج2020 – 2016للفترة )

 للتعبئة العامة واإلحصاء.
 يةمشكلة البحثال

مكانية  على الرغم من تزايد إنتاج الفراولة المصرية وا 
التوسع في إنتاجها في األراضي الجديدة، إلى أن أصبحت 
مصر تحتل مكانة إنتاجية متميزة بين دول العالم المنتجة 

يمة للفراولة، إال أنه لوحظ أن هناك تذبذبًا في حجم وق
صادرات الفراولة المصرية في السنوات األخيرة، باإلضافة 
إلى تراجع األهمية السوقية لصادرات الفراولة المصرية في 

األسواق الرئيسية المستوردة للفراولة، بما اليتناسب مع 
اإلمكانيات التصديرية المصرية وكذلك الطاقة االستيعابية 

فراولة المصرية بتلك لتلك األسواق، األمر الذي يهدد تواجد ال
 األسواق وفقد أسواقها العالمية الهامة.

 يةف البحثاهداأل
يهدف البحث بصفة أساسية إلى التعرف على طبيعة 
السوق الخارجي للفراولة وقياس القدرة التنافسية للفراولة 
مكانية تنمية صادرات الفراولة لتعظيم العائد من  المصرية وا 

راسة األهداف الفرعية صادرات هذا القطاع من خالل د
 التالية:

تطور المؤشرات اإلنتاجية والتصديرية للفراولة خالل الفترة  -1
(2002 - 2020.) 
أهم مؤشرات السوق العالمي للفراولة واألهمية النسبية  -2

 (.2020 - 2016للفراولة المصرية خالل الفترة )

قياس مؤشرات القدرة التنافسية لصادرات الفراولة المصرية  -3
 األسواق الدولية. في أهم

تقدير كفاءة تصدير الفراولة المصرية وتحديد المستوى  -4
 المستهدف منها في ظل مؤشرات قدرتها التنافسية.

 األسلوب البحثي ومصادر البيانات

اعتمد البحث في تحقيق أهدافه على استخدام كل من 
األسلوب التحليلي الوصفي والكمي، باستخدام المتوسطات 

سب المئوية، واستخدام االنحدار الخطي البسيط الحسابية والن
لتقدير معادالت االتجاه الزمني العام، حساب معامل عدم 
االستقرار لبعض المتغيرات االقتصادية، فضاًل عن تقدير 

 بعض مؤشرات القدرة التنافسية متمثلة في:
وهو يعبر عن النسبة المئوية  مؤشر النصيب السوقي: (أ)

سلعة ما إلى واردات السوق لكمية صادرات الدولة من 
محل الدراسة، وكلما زادت قيمته عبر عن زيادة الوضع 
التنافسي للدولة في السوق الخارجي بالنسبة للسلعة 

 ويحسب من المعادلة التالية:

 كمية صادرات الدولة لسوق معين لسلعة ما                  
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  100× ــــــــــــــــ=مؤشر النصيب السوقي
 إجمالى كمية واردات السوق من السلعة                        

هو النسبة بين واردات دولة  )ب( مؤشر اختراق السوق:
معينة من سلعة ما واستهالكها من تلك السلعة، ويحسب 

 من المعادلة التالية:
 من سوق معين حجم واردات دولة ما من السلعة                  

ــــــــمؤشر اختراق السوق=  100× ـــــــــ
   الصادرات من نفس السلعة -الواردات + اإلنتاج( من نفس السلعة)  

وهو يمثل مقياسًا لمدى قبول واستيعاب السلعة المصدرة 
باألسواق الخارجية، كما يوضح مدى إمكانية زيادة 

 الصادرات منها بتلك االسواق.
يعد السعر النسبي من أهم )ج( مؤشر التنافسية السعرية: 

وامل في التأثير على المركز التنافسي للسلعة، وكلما الع
انخفض السعر التصديري مقارنة بنظيره بالدول المنافسة 
فإن ذلك يعني وجود ميزة سعرية للسلعة المصدرة وقدرة 

 تنافسية أفضل ويحسب المؤشر من المعادلة التالية:
 ينةمتوسط سعر التصدير لدولة ما لسلعة ما فى سنة مع             

 100×ــــــــــــــــمؤشر التنافسية السعرية=
   متوسط سعر التصدير للدولة المنافسة لنفس السلعة فى نفس السنة      

في تقدير  DEAتم استخدام أسلوب تحليل مغلف البيانات 
كفاءة الصادرات من الفراولة، وهو أسلوب رياضي غير 

خطأ ال يأخذ في االعتبار ال Non-Parametricمعلمي 
العشوائي في التقدير، يعتمد على استخدام البرمجة الخطية، 
ويستند في تقييم الكفاءة لمجموعة من الوحدات على األوزان 
المثلى للمدخالت والمخرجات، يستخدم في تقدير الكفاءة 
للوحدات اإلنتاجية والخدمية إذا ما أمكن التحديد الكمي 

ة، وتمثلت للمدخالت والمخرجات من العملية المستهدف
المخرجات في كمية صادرات الفراولة المصرية إلى األسواق 
الخارجية، بينما تمثلت المدخالت في قيم مؤشرات القدرة 
التنافسية للفراولة المصرية داخل هذه األسواق في ضوء 
الطاقة االستيعابية لتلك األسواق، وقد تم التقدير وفقًا 

صى الممكن للمخرجات لمعرفة كم نبعد عن الحد األق
للصادرات من الفراولة في ظل التقديرات الحالية لمؤشرات 
 القدرة التنافسية، وتكون الصورة العامة للنموذج بالشكل التالي:
Min θ,λ  θ 
St            - yi + Yλ ≥ 0 

               θ xi – Xλ ≥ 0 

                        N1'λ = 1 

                           λ ≥0  

: قيمة مؤشر الكفاءة وتتراوح قيمتها من الصفر إلى θحيث 
 الواحد الصحيح

λ  متجه أوزان المشاهدات : 
 ix    تعبر عن المدخالت :     iy    تعبر عن المخرجات : 

واعتمد البحث في تحقيق أهدافه على البيانات الثانوية 
المنشورة والتي تصدرها كل من وزارة الزراعة واستصالح 

اضي، منظمة األغذية والزراعة )الفاو(، احصاءات األمم األر 
المتحدة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء المصري، 

 ومواقعها على شبكة المعلومات الدولية )االنترنت(.
 البحثية ومناقشتها النتائج

تطور المؤشرات اإلنتاجية والتصديرية للفراولة  أواًل:
 (:2020 - 2002الفترة ) المصرية خالل

( ونتائج التحليل 1باستعراض البيانات الواردة بالجدول)
 ( تبين ما يلي:2اإلحصائي الواردة بالجدول)

تطور المؤشرات اإلنتاجية للفراولة المصرية خالل  (1)
  (:2020 - 2002الفترة )

تبين أن مساحة األرض المزروعة بالفراولة المصرية خالل 
ألف  5.76ى بلغ حوالي فترة الدراسة تراوحت بين حد أدن

ألف فدان  31.9وحد أقصى بلغ حوالي  2002فدان عام 
، وبتقدير معادلة االتجاه الزمني للمساحة المزرعة 2019عام 

تبين أنها أخذت اتجاهًا متزايدًا ومعنوي إحصائيًا بمقدار تزايد 
ألف فدان، وبمعدل نمو سنوي قدر  1.21سنوي بلغ حوالي 

ألف  16.14فترة البالغ حوالي من متوسط ال %7.5بنحو 
 فدان.
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كما اتضح أن اإلنتاجية الفدانية للفراولة تراوحت بين حد 
، وحد أقصى 2002طن/ فدان عام  10.43أدنى بلغ حوالي 

، وبتقدير معادلة 2010طن/ فدان عام  16.09بلغ حوالي
االتجاه الزمني لإلنتاجية الفدانية للفراولة تبين أنها أخذت 

يدًا ومعنوي إحصائيًا بمقدار تزايد سنوي بلغ حوالي اتجاهًا متزا
من  %2.6طن/ فدان ، وبمعدل نمو سنوي قدر بنحو  0.41

 طن/ فدان. 15.62متوسط الفترة البالغ حوالي 
كما تبين أن إجمالي اإلنتاج من الفراولة قد تراوح بين حد 

، وحد أقصى 2006ألف طن عام  48.53أدنى بلغ حوالي 
. وبتقدير معادلة 2019ألف طن عام  544.95بلغ حوالي 

االتجاه الزمني إلجمالي اإلنتاج من الفراولة تبين أنها أخذت 
اتجاهًا متزايدًا ومعنوي إحصائيًا بمقدار تزايد سنوي بلغ حوالي 

من  %11ألف طن،  وبمعدل نمو سنوي قدر بنحو  28.35
 ألف طن. 257.71متوسط الفترة البالغ حوالي 

مقدرة لمتوسط معامل عدم االستقرار وتشير القيم ال
للمؤشرات اإلنتاجية للفراولة المصرية إلى عدم استقرارها 
النسبي خالل فترة الدراسة، ويعد انتاج الفراولة هو االكثر 
استقرارًا يليه المساحة المزروعة بالفراولة بمتوسط معامل عدم 

لكل منهما على الترتيب،  %11، %12استقرار بلغ نحو 
كانت اإلنتاجية الفدانية أقل استقرارًا بمتوسط معامل بينما 

 خالل فترة الدراسة.  %9استقرار بلغ حوالي 
تطور المؤشرات التصديرية للفراولة المصرية خالل  (2)

 (:2020-2002الفترة )
تشير البيانات إلى أن كمية الصادرات من الفراولة 

ألف طن عام  2.27تراوحت بين حد أدنى بلغ حوالي 
ألف طن عام  138.63، وحد أقصى بلغ حوالي 2002
، وبتقدير معادلة االتجاه الزمني لكمية الصادرات من 2016

إحصائيًا  الفراولة تبين أنها أخذت اتجاهًا عامًا متزايدًا ومعنوي
ألف طن، وبمعدل نمو  6.88بمقدار تزايد سنوي بلغ حوالي 

لي من متوسط الفترة البالغ حوا %16.4سنوي قدر بنحو 
 ألف طن.  41.94

وتبين من النتائج انخفاض نسبة كمية الفراولة المصدرة 
من إجمالي اإلنتاج المحلي حيث بلغت حدها األدنى نحو 

، في حين بلغ حدها األعلى نحو 2005عام  1.94%
 %11.3، بمتوسط هندسي بلغ نحو 2008عام  37.76%

من  خالل فترة الدراسة وهو ما يشير إلى أن النسبة األكبر
 اإلنتاج يتم استهالكها محليًا.

كما تبين أن قيمة صادرات الفراولة المصرية تراوحت بين 
، وحد 2002ألف دوالر عام  893حد أدنى بلغ حوالي 
، 2016مليون دوالر عام  100.01أقصى بلغ حوالي 

وبتقدير معادلة االتجاه الزمني لقيمة صادرات الفراولة 
ًا عامًا متزايدًا ومعنوي المصرية تبين أنها أخذت اتجاه

مليون دوالر،  13.46إحصائيًا بمقدار تزايد سنوي بلغ حوالي 
من متوسط الفترة  %25.2وبمعدل نمو سنوي قدر بنحو 

 مليون دوالر. 53.40البالغ حوالي 
كما اتضح أن سعر تصدير الفراولة المصرية تراوح بين 

، وحد 2002دوالر/طن عام  393.7حد أدنى بلغ حوالي 
، وبتقدير معادلة 2020دوالر/طن عام  4466.9أقصى بلغ 

االتجاه العام الزمني لسعر تصدير الفراولة المصرية تبين أنها 
أخذت اتجاهًا عامًا متزايدًا ومعنوي إحصائيًا بمقدار تزايد 

دوالر/طن، وبمعدل نمو سنوي  123.16سنوي بلغ حوالي 
 1399.57 من متوسط الفترة البالغ حوالي %8.8قدر بنحو 
 دوالر/طن. 

وتشير القيم المقدرة لمتوسط معامل عدم االستقرار 
للمؤشرات التصديرية للفراولة المصرية إلى عدم استقرارها 
النسبي بصفة عامة خالل فترة الدراسة، حيث بلغت نحو 

لكمية  %46لسعر التصدير، وارتفعت لنحو  26%
مل عدم الصادرات، األمر الذي انعكس بدرجة أكبر على معا
 .  %53االستقرار لقيمة الصادرات من الفراولة حيث بلغ نحو 
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 (2020-2002. تطور المؤشرات اإلنتاجية والتصديرية للفراولة المصرية خالل الفترة )1جدول

 السنة
 اإلنتاج اإلنتاجية المساحة

كمية 
 الصادرات

نسبة الصادرات 
 لإلنتاج

قيمة 
 الصادرات

 سعر التصدير

 دوالر/ طن ألف دوالر % طن طن طن/ فدان فدان

2002 5757 10.43 60017 2268 3.78 893 393.74 
2003 7312 10.91 79771 2823 3.54 1469 520.67 
2004 9134 11.49 104971 3440 3.28 2120 616.28 
2005 12032 13.07 157279 3054 1.94 1739 569.42 
2006 10201 12.58 48526 12676 26.12 6348 500.79 
2007 15059 11.58 174414 21613 12.39 12040 557.07 
2008 12458 16.07 200254 75619 37.76 52234 690.75 
2009 13722 17.69 242776 66992 28.59 86510 1291.35 
2010 12488 19.09 238432 24513 10.28 65492 2671.73 
2011 13400 17.93 240284 74976 31.20 58721 783.20 
2012 13889 17.44 242297 22954 9.47 77199 3363.21 
2013 14061 18.66 262432 33213 12.66 69480 2091.95 
2014 15498 18.29 283471 54752 19.31 75484 1378.65 
2015 22882 19.03 435344 73502 16.88 73808 1004.16 
2016 22835 16.60 378960 138631 36.58 100009 721.40 
2017 19243 16.58 318950 40614 12.73 89999 2215.96 
2018 27618 16.12 445106 43585 9.79 74206 1702.56 
2019 31897 17.09 544945 83968 15.41 88364 1052.35 
2020 27261 16.07 438200 17582 4.01 78537 4466.90 
 1400 53403 *15.56 41936 257707 15.62 16145 المتوسط

 0.26 0.53 0.40 0.46 0.12 0.09 0.11 .ع.ام.م

 متوسط هندسي )*(
 م.م.ع.ا : متوسط معامل عدم االستقرار

 المصدر: جمعت وحسبت من: 
 ، أعداد متفرقة.نشرة اإلحصاءات الزراعيةوزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع الشئون االقتصادية،  -
 .www.trademap.orgشبكة االنترنت، قاعدة بيانات  -

 

 (2020-2002) معادالت االتجاه الزمني للمؤشرات اإلنتاجية والتصديرية للفراولة المصرية خالل الفترة .2جدول 
 معدل النمو % ر2 ف المعادلة البيان

 مساحة الفراولة
^لو ص

 ھ س 0.08+  8.84=  ھ
                    (10.89)** 

118.59** 0.88 8.00 

 اإلنتاجية الفدانية
^لو ص

 ھ س 0.026+  2.47=  ھ
                     (4.39 )** 

19.30** 0.53 2.60 

 اإلنتاج
^لو ص

 ھ س 0.11+  11.17=  ھ
                   (8.52)** 

72.57** 0.81 11.00 

 كمية الصادرات
^لو ص

 ھ س 0.164+  8.46=  ھ
                     (54.2)** 

18.02** 0.52 16.40 

 قيمة الصادرات
^لو ص

 ھ س 0.252+  7.66=  ھ
                    (6.47)** 

41.86** 0.71 25.20 

 سعر التصدير
^لو ص

 ھ س 0.088+  6.11=  ھ
                    (3.99)** 

15.98** 0.84 8.80 

 : القيمة المقدرة للمتغير التابع في السنة هـ.هـ^ص
 . 18، ..،2، 1صر الزمن بالسنوات، هـ = : عنهـس

  .%1** معنوية عند المستوى االحتمالي 
 (.1المصدر: جمعت وحسبت من تحليل البيانات الواردة بجدول )

http://www.trademap.org/
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ثانيًا: أهم مؤشرات السوق العالمي للفراولة واألهمية 

 :النسبية للفراولة المصرية
مصدرة ( متوسط كمية الصادرات العالمية وأهم الدول ال1)

  (:2020-2016للفراولة للفترة )
( تبين أن متوسط 3باستعراض البيانات الواردة بالجدول)

كمية الصادرات العالمية من الفراولة خالل فترة الدراسة بلغت 
دولة على نحو  13مليون طن، يستحوذ عدد  0.95حوالي 

منها، بينما تستحوذ بقية دول العالم على النسبة  91%
. تأتي إسبانيا في مقدمة الدول %9الغة نحو المتبقية والب

عالميًا في تصدير الفراولة بمتوسط كمية صادرات بلغت 
من متوسط  %31.06ألف طن تمثل نحو  296.43حوالي 

 كمية الصادرات العالمية. 
يلي إسبانيا كل من الواليات المتحدة األمريكية والمكسيك 

الترتيب ومصر في المراكز من الثاني حتى الرابع على 
، 135.73، 139.21بمتوسط كمية صادرات بلغت حوالي 

ألف طن لكل منهم على الترتيب، بنسبة تمثل نحو  64.88
من متوسط كمية  6.80%، 14.22%، 14.59%

الصادرات العالمية وبنفس الترتيب. ثم يأتي كل من هولندا 
وبلجيكا واليونان والمغرب في المراكز من الخامس حتى 

لترتيب بمتوسط كمية صادرات بلغت الثامن على ا
ألف طن لكل  19.38، 35.55، 44.37، 58.48حوالي

، %4.65، %6.13منهم على الترتيب، بنسبة تمثل نحو 
من متوسط كمية الصادرات العالمية  2.03%، 3.72%

وبنفس الترتيب. وأخيرًا تأتي كل من تركيا وبيالروس وليتوانيا 
يطاليا وألمانيا في المراكز من التاسع حتى الثالث عشر  وا 

، 18.76على الترتيب بمتوسط كمية صادرات بلغت حوالي 
ألف طن لكل منهم  12.13، 12.98، 13.49، 16.35

، %1.41، %1.71، %1.97على الترتيب بنسبة تمثل نحو 
من متوسط كمية الصادرات العالمية  1.27%، 1.36%

 .وبنفس الترتيب

 (2020-2016التصدير العـالمـية وأهـم الدول الـمـصـــدرة للفراولة للفترة ). متوسط كمية وقيمة وأسعار 3جدول 

 البيان
 سعر التصدير قيمة الصادرات كمية الصادرات

 % دوالر/طن % ألف دوالر % طن

 82.14 2263.57 25.51 670979 31.06 296425 إسبانيا

 121.12 3337.60 17.67 464637 14.59 139213 الواليات المتحدة األمريكية

 122.41 3373.05 17.41 457837 14.22 135734 المكسيك

 48.23 1329.04 3.28 86223 6.80 64876 مصر

 182.25 5021.97 11.17 293695 6.13 58482 هولندا

 151.33 4170.14 7.04 185046 4.65 44374 بلجيكا

 50.75 1398.34 1.89 49711 3.72 35550 اليونان

 101.46 2795.82 2.06 54169 2.03 19375 المغرب

 36.03 992.91 0.71 18624 1.97 18757 تركيا

 15.58 429.36 0.27 7020 1.71 16350 بيالروس

 19.22 529.50 0.27 7143 1.41 13490 ليتوانيا

 107.80 2970.50 1.47 38569 1.36 12984 إيطاليا

 126.95 3498.35 1.61 42435 1.27 12130 ألمانيا

 99.37 2738.25 90.34 2376088 90.91 867740 أهم الدولجملة 

 106.30 2929.34 9.66 254044 9.09 86724 بقية دول العالم

 100 2755.61 100 2630132 100 954464 إجمالي العالم

 .www.trademap.orgشبكة االنترنت، قاعدة بيانات  جمعت وحسبت من:: المصدر

http://www.trademap.org/
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( متوسط قيمة الصادرات العالمية وأهم الدول المصدرة 2)

 (: 2020-2016للفراولة للفترة )

( إلى أن متوسط قيمة 3تشير البيانات الواردة بالجدول)
الصادرات العالمية من الفراولة خالل فترة الدراسة بلغت 

مليار دوالر، وأن إسبانيا تأتي في مقدمة الدول  2.6حوالي 
مليون دوالر  670.98وسط قيمة صادرات بلغ حوالي بمت

من متوسط قيمة الصادرات العالمية  %25.51يمثل نحو 
لنفس الفترة، يليها كل من الواليات المتحدة األمريكية 
والمكسيك وهولندا في المراكز من الثاني حتى الرابع على 

، 458، 465الترتيب بمتوسط قيمة صادرات بلغت حوالي 
دوالر لكل منهم على الترتيب، بنسبة تمثل نحو مليون  294

من متوسط قيمة  11.17%، 17.41%، 17.67%
الصادرات العالمية وبنفس الترتيب. ثم يأتي كل من بلجيكا 
ومصر والمغرب واليونان في المراكز من الخامس حتى 

، 185.05الثامن بمتوسط كمية صادرات بلغت حوالي 
ر لكل منهم على مليون دوال 49.71، 54.17، 86.22

، %2.06، %3.28، %7.04الترتيب، بنسبة تمثل نحو 
من متوسط قيمة الصادرات العالمية وبنفس  1.89%

يطاليا وتركيا وليتوانيا  الترتيب، وأخيرًا تأتي كل من ألمانيا وا 
وبيالروس في المراكز من التاسع حتى الثالث عشر بمتوسط 

، 18.62، 38.57، 42.44قيمة صادرات بلغت حوالي 
مليون دوالر لكل منهم على الترتيب، بنسبة  7.02، 7.14

، %0.27، %0.71، %1.47، %1.61تمثل نحو 
من متوسط قيمة الصادرات العالمية وبنفس  0.26%

 الترتيب.
 

متوسط أسعار التصدير العالمية وأهم الدول المصدرة  ( 3)
 (:2020-2016للفراولة للفترة )

( أن هناك تباين 3الجدول)يتضح من البيانات الواردة ب
كبير في أسعار الفراولة من دولة إلى أخرى حيث ترتفع 

أسعار التصدير للدول التي تبنت استراتيجيات تصدير 
لألصناف عالية الجودة من الفراولة التي يزداد الطلب عليها 
في األسواق المستوردة. وهي نفس االستراتيجية التي تبنتها 

ي الفترة األخيرة حيث بدأت بعملية وزارة الزراعة المصرية ف
 إحالل لألصناف المحلية باألصناف ذات السمعة العالمية.

وباستعراض متوسط أسعار تصدير الفراولة العالمية خالل 
دوالر/طن، وأن  2755.6فترة الدراسة تبين أنها بلغت حوالي 

هولندا تأتي في المركز األول بمتوسط سعر تصدير بلغ 
من متوسط  %182.25طن يمثل نحو /دوالر 5022حوالي 

سعر التصدير العالمي لنفس الفترة، يلي هولندا كل من 
بلجيكا، ألمانيا، المكسيك والواليات المتحدة األمريكية في 
المراكز من الثاني حتى الخامس على الترتيب بمتوسط سعر 

 3337، 3373، 3498، 4170تصدير بلغ حوالي 
، بنسبة تمثل نحو دوالر/طن لكل منهم على الترتيب

من  121.12%، 122.41%، 126.95%، 151.33%
متوسط سعر التصدير العالمي وبنفس الترتيب. ثم يأتي كل 
من إيطاليا، المغرب، إسبانيا، اليونان في المراكز من السادس 

، 2971حتى التاسع بمتوسط سعر تصدير بلغ حوالي 
 دوالر/طن لكل منهم على الترتيب، 1398، 2264، 2796

، %82.14، %101.46، %107.80بنسبة تمثل نحو 
من متوسط سعر التصدير العالمي وبنفس  50.75%

الترتيب، وأخيرًا تأتي كل من مصر، تركيا، ليتوانيا وبيالروس 
في المراكز من العاشر حتى الثالث عشر بمتوسط سعر 

، 529.50، 992.90، 1329.04تصدير بلغ حوالي 
لى الترتيب، بنسبة تمثل دوالر/طن لكل منهم ع 429.36
من  %15.58، %19.22، %36.03، %48.23نحو 

 متوسط سعر التصدير العالمي وبنفس الترتيب.
مؤشرات القدرة التنافسية لصادرات الفراولة  ثالثُا: تقدير

المصرية في أهم األسواق الدولية كمتوسط للفترة 
(2016-2020:) 
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  مؤشر النصيب السوقي للفراولة المصرية:  (1)

( تبين من دراسة 4ستعراض البيانات الواردة بالجدول)با
أهم األسواق التصديرية للفراولة المصرية أن السعودية تأتى 
في مقدمة الدول التي تحصل على احتياجاتها من الفراولة من 
مصر، حيث بلغت نسبة وارداتها من الفراولة المصرية نحو 

كل من  ٪ من إجمالي وارداتها من الفراولة، يليها72.85
بلجيكا والكويت وألمانيا حيث بلغت نسبة وارداتها من الفراولة 

من إجمالي  %5.26، %63، %20.9المصرية نحو 
وارداتها من الفراولة، ويأتي كل من سوريا والعراق واإلمارات 
وبريطانيا وروسيا في المراكز من الخامس إلى التاسع حيث 

، %82.36نحو بلغت نسبة وارداتها من الفراولة المصرية 
من إجمالي  6.10%، 5.08%، 36.36%، 42.66%

وارداتها من الفراولة، يليها كل من السودان وفرنسا وهولندا 
وقطر وليبيا في المراكز من العاشر إلى الرابع عشر حيث 

، %32.29بلغت نسبة وارداتها من الفراولة المصرية نحو 
من إجمالي  48.14%، 51.87%، 6.14%، 2.8%

ا من الفراولة، وأخيرًا تأتي كل من عمان، جنوب وارداته
أفريقيا، أيرلندا، البحرين في المراكز من الخامس عشر إلى 
الثامن عشر حيث بلغت نسبة وارداتها من الفراولة المصرية 

على  %47.98، %13.44، %86.24، %64.32نحو 
 التوالي من إجمالي وارداتها من الفراولة.

 لفراولة المصرية:مؤشر اختراق السوق ل (2)
( تبين من دراسة 4باستعراض البيانات الواردة بالجدول)

مؤشر اختراق السوق للفراولة المصرية ألهم أسواقها 
التصديرية تبين أنه بلغ أقصاه في السوق السوري حيث بلغ 

يليه أسواق كل من السعودية، الكويت، عمان،  %86.2نحو 
حيث بلغ نحو  قطر، البحرين، ليبيا، العراق، السودان

73.01% ،69.91% ،64.48% ،51.87% ،49.01% ،
لكل منهم على الترتيب  32.29%، 42.69%، 48.17%

وهو ما يدل على سهولة دخول الفراولة المصرية لتلك 
األسواق حيث تلقى قبواًل بتلك األسواق. ينخفض هذا المؤشر 
 في كل من بلجيكا، جنوب أفريقيا، هولندا، أيرلندا، ألمانيا،

، %8.37، %19.74حيث بلغ نحو بريطانيا، فرنسا، روسيا 
6.36% ،5.93% ،2.5% ،1.66% ،1.63% ،1.1% 

لكل منهم بنفس الترتيب األمر الذي يشير إلى صعوبة اختراق 
هذه األسواق والمنافسة الشديدة التي تواجهها الفراولة المصرية 

 بتلك األسواق.
 المصرية: مؤشر التنافسية السعرية للفراولة (3)

( النسبة السعرية بين الفراولة المصرية في 4يوضح الجدول)
أسواقها الرئيسية وسعرها بين أهم الدول المنافسة، حيث تبين 

المصرية تتمتع بميزة نسبية سعرية مرتفعة في أن الفراولة 
أسواق كل من قطر والسعودية والكويت والبحرين حيث بلغ 

لكل منهم  %31.38، %30.93، %28.02، %7.27نحو 
على الترتيب وهو ما يدل على وجود ميزة نسبية مرتفعة 
للفراولة المصرية بتلك األسواق، ويليهم كل من فرنسا 

، %41.09واإلمارات وهولندا وعمان وبريطانيا حيث بلغ نحو 
لكل منهم  59.74%، 54.29%، 53.30%، 42.02%

ثم ترتفع النسبة السعرية في أسواق كل من  على الترتيب،
بلجيكا وألمانيا والعراق وأيرلندا وسوريا حيث بلغ نحو 

74.27% ،83.78% ،85.35% ،85.59% ،92.83% 
وأخيرًا مجموعة الدول التي ال تتمتع لكل منهم على الترتيب، 

فراولة المصرية فيها بميزة تنافسية سعرية وتضم كل من ليبيا ال
والسودان وروسيا وجنوب أفريقيا بمؤشر تنافسية سعرية بلغ 

 %183.55، %180.56، %114.29، %105.07نحو 
 لكل منهم على الترتيب.
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 (2020-2016ادرات الفراولة المصرية في أهم األسواق الدولية كمتوسط للفترة )مؤشرات القدرة التنافسية لص .4جدول 

 الدولة

إنتاج 
متوسط سعر الطن  كمية الواردات بالطن صادرات محلي

 بالدوالر

 مؤشرات القدرة التنافسية
النصيب 
 السوقي

اختراق 
 السوق

التنافسية 
 السعرية

 طن طن
 من
 العالم

من 
 مصر

فراولة 
 مصرية

اولة دول فر 
 منافسة

% % % 

 28.02 73.01 72.85 2089 585 18322 25152 57 0 السعودية
 74.27 19.74 20.90 3405 2529 6998 33479 44374 46340 بلجيكا
 30.93 69.91 63.00 2452 759 6260 9936 1637 656 الكويت
 83.78 2.50 5.26 2514 2106 6232 118553 12130 143271 ألمانيا
 92.83 86.20 82.36 226 210 3941 4785 213 0 سوريا
 85.34 42.69 42.66 699 597 3693 8656 6 0 العراق

 42.02 37.62 36.36 3931 1652 3647 10031 337 0 اإلمارات
 59.74 1.66 5.08 3943 2356 2843 55930 2710 118179 بريطانيا
 180.56 1.10 6.10 1394 2516 2598 42622 246 193640 روسيا

 114.29 32.29 32.29 296 339 1973 6110 0 0 السودان
 41.09 1.63 2.80 2615 1075 1862 66459 9822 57274 فرنسا
 53.30 6.36 6.14 3527 1880 1728 28134 58482 57500 هولندا
 7.27 51.87 51.87 6358 462 986 1901 0 0 قطر
 105.07 48.17 48.14 619 650 934 1940 1 0 ليبيا
 54.29 64.48 64.32 2613 1418 777 1208 3 0 عمان

 183.55 8.37 86.24 1397 2564 721 836 1153 8929 جنوب أفريقيا
 85.59 5.93 13.44 5143 4402 582 4329 699 6182 أيرلندا
 31.38 49.01 47.98 4540 1425 570 1188 25 0 البحرين

 المصدر: جمعت وحسبت من:
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رابعًا: كفاءة تصدير الفراولة المصرية والمستوى المستهدف 
 نافسية كمتوسط للفترةمنها في ظل مؤشرات قدرتها الت

(2016-2020:) 
(، أن صادرات 5يتضح من النتائج الواردة بالجدول)

الفراولة المصرية في ظل مؤشرات قدرتها التنافسية والطاقة 
االستيعابية لألسواق الخارجية، حققت الكفاءة التامة في عدد 
ثالثة عشر سوق هي السعودية، بلجيكا، ألمانيا، سوريا، 

طانيا، روسيا، فرنسا، هولندا، قطر، عمان، اإلمارات، بري
جنوب أفريقيا، أيرلندا، البحرين، وتنخفض مستويات الكفاءة 
في أسواق كل من الكويت، العراق، السودان، ليبيا لتبلغ نحو 

 على الترتيب. 87%، 67%، 70%، 88%
 

تم تقدير كمية صادرات الفراولة المستهدف تحقيقها في 
ات القدرة التنافسية لتحقيق الكفاءة التامة ومقارنتها ظل مؤشر 

حيث بلغ إجمالي كمية بكمية الصادرات الفعلية لكل سوق، 
ألف طن، في حين قدرت  64.67الصادرات الفعلية حوالي 

ألف طن، بمقدار  68.25كمية الصادرات المستهدفة بحوالي 
ألف طن، بنسبة زيادة بلغت نحو  3.58زيادة بلغ حوالي 

من حجم الصادرات الفعلي، وهو يعني زيادة  10.5%
الصادرات من الفراولة المصرية عن الصادرات الحالية، األمر 

إلى نحو   %15.3الذي يرفع نسبة الصادرات من نحو 
 –2016من اإلنتاج المحلي للفراولة خالل الفترة ) 16.1%
مليون دوالر األمر الذي يساهم  7.28(، بقيمة تعادل 2020
 زيز الميزان التجاري الزراعي. في تع
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في ظل مؤشرات قدرتها التنافسية كمتوسط . تقدير كفاءة تصدير الفراولة المصرية وتحديد المستوى المستهدف منها 5جدول 
 (2020-2016للفترة )

 الدولة

جملة واردات 
 الفراولة

 الصادرات
 الفعلية

 2كفاءة الصادرات المستهدفة
 نسبة الزيادة مقدار الزيادة كمية مستهدفة التصدير

 % % طن طن طن طن

 1.00 0 0 18322 18322 25152 السعودية
 1.00 0 0 6998 6998 33479 بلجيكا
 0.88 13.72 859 7119 6260 9936 الكويت
 1.00 0 0 6232 6232 118553 ألمانيا
 1.00 0 0 3941 3941 4785 سوريا
 0.70 43.57 1609 5302 3693 8656 العراق

 1.00 0.24 10 3657 3647 10031 اإلمارات
 1.00 0 0 2843 2843 55930 بريطانيا
 1.00 0 0 2598 2598 42622 روسيا

 0.67 49.11 969 2942 1973 6110 السودان

 1.00 0 0 1862 1862 66459 فرنسا

 1.00 0 0 1728 1728 28134 هولندا

 1.00 0 0 986 986 1901 قطر

 0.87 14.56 136 1070 934 1940 ليبيا

 1.00 0 0 777 777 1208 عمان

 1.00 0 0 721 721 836 جنوب أفريقيا

 1.00 0 0 582 582 4329 أيرلندا

 1.00 0 0 570 570 1188 البحرين

   3583 68250 64667  المجموع

 0.95  المتوسط
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ABSTRACT 

The Competitiveness of Egyptian Strawberry Exports in the Most Important 

International Markets 
Eman M. E. Mohammed

The research aimed to identify the nature of the 

external market for strawberry and measuring the 

competitiveness of Egyptian strawberry and the 

possibility of developing strawberry exports to 

maximize the return of exports of this sector. The 

results indicated that the average quantity of strawberry 

exports amounted to 41.49 thousand tons, which 

represents about 16.27% of the average domestic 

production estimated at 257.71 thousand tons, which 

indicates the small quantity of exports and the largest 

proportion of production consumed locally, while the 

export indices were characterized by relative instability 

during the period of study. The average instability 

coefficient was about 46%, 26%, 53% for export 

volume, export price, and export value respectively. 

The average annual export volume of international 

strawberry reached 0.95 million tons, 13 countries 

accounted for 91% of them, and the top three export 

countries are Spain, USA, Mexico with a relative 

importance of 31.06% , 14.59% and 14.22% 

respectively, while Egypt came in fourth place with 

about 6.8% of world exports. 

The market penetration index for Egyptian 

strawberry reached a maximum of 86.2% in Syria 

Market, followed by the markets of Saudi Arabia, 

Kuwait where it reached 73.01%, 69.91% respectively. 

This indicates the ease of entry of Egyptian strawberry 

to those markets where they have been accepted by 

these markets. 

Egyptian strawberry have a high comparative price 

advantage in Qatar market with a competitive price 

index of about 7.27% respectively. And that the group 

of countries where the Egyptian strawberry do not enjoy 

a competitive price advantage that includes Libya, 

Sudan, Russia and South Africa with a competitive 

price index of about 105.07%, 114.29%, 180.56% and 

183.55% respectively. 

It turned out that strawberry exports achieved full 

efficiency in the number of thirteen markets are Saudi 

Arabia, Belgium, Germany, Syria, UAE, England, 

Russia, France, Holland, Qatar, Amman, South Africa, 

Ireland and Bahrain. Efficiency levels are low In the 

markets of Kuwait, Iraq, Sudan, Libya about 88%, 70%, 

67%, 87% respectively. 

The quantity of strawberry exports targeted to be 

achieved was estimated in light of the indicators of 

competitiveness to achieve full efficiency and compared 

to the quantity of actual exports for each market. with 

an increase rate of about 10.5% of the actual export 

volume, which means an increase in Egyptian 

strawberry exports over the current exports, which 

raises the proportion of exports from about 15.3% to 

about 16.1% of the domestic production of strawberries 

during the period (2016-2020), with a value of 

Equivalent to $7.28 million, which contributes to 

strengthening the agricultural trade balance 
Keywords: Strawberry Exports, Competitiveness, 

Export Efficiency. 
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