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 دراسة اقتصادية لتنافسية اهم الصادرات الزراعية المصرية
 من الخضر والفاكهة 

]11[ 
 حسين السيد سرحان –محمد سيد شحاته  –محمد كامل ريحان  –رجب حسني رجب 

 مصر -القاهرة  – 11241حدائق شبرا  68صندوق بريد  -جامعة عين شمس –كمية الزراعة  - االقتصاد الزراعيقسم 

 
الميزة النسبية، معدل اختراق السوق،  6الكممات الدالة
 النصيب السوقي

 

 زــــــــــــــــالموجـ
 

وجووووود تنوووووع محوووودود لبسووووواق المسووووتقبمة لمصووووادرات  
عتمووواد مصووور عمووو  دول  الزراعيوووة والئيائيوووة المصووورية وار

 الجوار في هيا الشأن.
تمثمووووت اهووووم السووووواق بالنسووووبة لمصووووادرات الزراعيووووة  

 2116-2111والئيائية المصرية كمتوسط خالل الفترة 
%، ثوم 13.1ي في كول مون السوعودية بنسوبة بمئوت حووال

%، 5.9ليبيووووا وروسوووويا وبريطانيووووا بنسووووب بمئووووت حوووووالي 
% لتمووك الوودول عموو  الترتيووب، وكانووت موون %4.1، 5.7

ضوومن اهووم السووواق ايضووا كوول موون ةيطاليووا بنسووبة بمئووت 
 %. 5.2%، واالمارات بنسبة بمئت نحو 3.9نحو 
تبوووين ان محصووووول البطوووواطس مووون اهووووم المحاصوووويل  

% مون 22.5حووالي التصديرية في الخضر حيث يمثول 
اجمالي قيمة الصادرات المصرية من الخضر، في حين 
كان العنب من اهم المحاصيل التصوديرية المصورية فوي 

% مووووون 21.6مجموعوووووة الفاكيوووووة، حيوووووث يمثووووول حووووووالي 
اجمووووالي صووووادرات الفاكيووووة ويلووووك كموووو  كمتوسووووط لمفتوووورة 

 م.2111-2116
وجود زيادة معنوية احصائيا في كل من كمية وقيمة  
 درات المصرية من البطاطس والعنب.الصا

ارتفوواع مرشوورات الميوووزة النسووبية لمبطوواطس المصووورية  
مما يعزز موقف القدرة التنافسية لمبطاطس المصرية في 

 السواق الخارجية.
انخفاض الميزة النسبية الظاهرة عن الواحد الصحيح  

، فووي حووين ارتفعووت الميووزة النسووبية موون 2113حتوو  عووام 
ايوووة فتووورة الدراسوووة وقووود يعوووزي يلوووك وحتووو  ني 2114عوووام 

لنجوووواح الجانووووب المصووووري فووووي زيووووادة القوووودرات االنتاجيووووة 
والتسوووويقية لمعنوووب ومووون ثوووم ارتفووواع الميوووزة النسوووبية لووويلك 

 المحصول.
تحتووول مصووور المركوووز الثالوووث عشووور بوووين اهوووم الووودول  

% مون  2.2المصدرة لمعنب فوي العوالم وتسواهم بحووالي 
-2112سوووط لمفتووورة اجمووالي قيموووة صوووادرات العووالم كمتو 

2116. 
وتبووووين ان مصوووور تحتوووول المركووووز الخووووامس موووون اهووووم  

الدول المصدرة لمعنب لممممكة المتحدة وكان في المركوز 
ن معووووودل نموووووو ااالول جنووووووب افريقيوووووا واسوووووبانيا واتضوووووح 

الصوووادرات لمووودول المنافسوووة اكبووور مووون معووودل نموهوووا فوووي 
مصوور اي ان الوودول المنافسووة تاخووي موون حصووة الجانووب 

%، ويوكوود عموو   5.8بمووا النصوويب السوووقي المصووري و 
يلووك انخفوواض معوودل اختووراق السوووق والوويي بمووا حوووالي 

%، كمووووا اتضووووح زيووووادة معوووودل اختووووراق السوووووق فووووي 2.4
 %.17.5السعودية واليي بما حوالي 
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ان مصووووور تحتووووول المركوووووز الثوووووامن بوووووين اهوووووم الووووودول  
%  4.3المصوودرة لمبطوواطس فووي العووالم وتسوواهم بحوووالي 

ة صووووووادرات العوووووالم كمتوسووووووط لمفتوووووورة مووووون اجمووووووالي كميووووو
2112-2116. 
وتبين ان مصور تحتول المركوز االول مون اهوم الودول  

المصوووودرة لمبطوووواطس لروسوووويا وكووووان فووووي المركووووز الثوووواني 
والثالووووووث الصووووووين وازربيجووووووان واتضووووووح ان معوووووودل نمووووووو 
الصوووادرات لمووودول المنافسوووة اقووول مووون معووودل نموهوووا فوووي 

لروسويا مصر حيث بما معودل نموو الصوادرات المصورية 
%، وتبووووووووووين  38.1%،  وبمووووووووووا النصوووووووووويب السوووووووووووقي 7

انخفوووووواض معوووووودل اختووووووراق السوووووووق والوووووويي بمووووووا حوووووووالي 
%، كمووووووا تبووووووين انخفوووووواض معوووووودل اختووووووراق السوووووووق 1.6

 %.5.5اليولندي واليي بما حوالي 
  

 المقدمــــة
 

تمثل التجارة الخارجية الزراعية المصرية اهمية  
الصادرات كبيرة في االقتصاد المصري، ةي تساهم 

% من ةجمالي الصادرات 18الزراعية المصرية بحوالي 
المصرية، بينما تساهم الواردات الزراعية والئيائية 

م. 2116-2111% كمتوسط لمفترة من 21بحوالي 
وفي الحالة المصرية ال يمكن النظر لمتجارة الخارجية 
الزراعية فقط عم  انيا مجرد تبادل لمسمع الزراعية 

ن يمكن التأكيد عم  انيا تاخي ابعاد اخرى والئيائية ولك
تتعمق بالعديد من الجوانب االخرى مثل االمن الئيائي 
المصري وتشئيل العمالة والحد من البطالة، وتدوير 

 عجمة االقتصاد المصري.
 

 مشكمة البحث
 

تعاني بعض محاصيل الخضر والفاكية مشاكل  
سة عدة في االسواق الخارجية ولعل من اهميا المناف

الحادة بين السمع المصرية والسمع المنافسة ليا في تمك 
االسواق ويواج  محصولي البطاطس والعنب في مصر 
العديد من المشاكل اإلنتاجية والتسويقية والتصديرية، 
ويلك نظرا لن ةنتاجيما يتأثر تأثيرا كبيرا بالظروف 
والعوامل الطبيعية والبيئية واالقتصادية من ناحية، كما 

سم بالموسمية فيما يتعمق بالكميات او السعار من يت
ناحية اخرى، وهيا ما يردي ةل  ظيور تقمبات واسعة 
النطاق سواء في مستوى السعار سواء المحمية منيا او 
العالمية المر اليي يظير في اإلحصاءات السعرية في 

 مصر.
 

 أهداف البحث
 

يسووووتيدف هوووويا البحووووث النيوووووض بقطوووواع الصووووادرات  
المصوووووووورية فووووووووي ظوووووووول المتئيوووووووورات المحميووووووووة والعالميووووووووة 

 المعاصرة، ويلك من خالل تحقيق الهداف التالية:
 دراسة الوضع الراهن لمصادرات المصرية. -1
دراسة تنافسية اهم الصادرات الزراعية المصرية في  -2

 بعض االسواق العالمية.
 
ة من الوضع الراهن لمتجارة الخارجية المصري -5

 والغذائية السمع الزراعية
 

تحتل التجارة الخارجية الزراعية  دورًا هامًا في  
االقتصاد المصري وتتميز بسمات خاصة لعل ابرزها 
غمبة الصادرات من المواد الخام عم  الييكل السمعي 
نخفاض الهمية النسبية لمصادرات من  الصادرات وار
الصناعات التحويمية والتي منيا الصناعات الئيائية، 

اخرى تزداد الواردات االمصرية من السمع  ومن ناحية
 النيائية االستيالكية والراسمالية والسمع الوسيطة.

وتعتبر دراسة الوضع الراهن لمتجارة الخارجية  
الزراعية المصرية من اهم السس التي يمكن االعتماد 
عمييا لمتنبر بمدى تأثيرها عم  الزراعة المصرية 

 وبعض المحاصيل الرئيسية كالقمح واليرة والزيوت. 
يتبين ان حجم  (5الجدول )ومن خالل بيانات  

في مصر يمثل حوالي  التبادل التجاري لمسمع الزراعية
% من ةجمالي حجم التبادل التجاري السمعي في 21.5

، حيث كانت 2116-2111مصر كمتوسط لمفترة 
اعم  مساهمة لمتبادل التجاري الزراعي المصري في 
ةجمالي حجم التبادل التجاري السمعي خالل تمك الفترة 

، بينما كانت اقل 2112% ويلك عام 23.3حوالي 
 .2118ويلك في عام  16.3مساهمة حوالي 
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 الصادرات والواردات الزراعية ومساهمتيا في ةجمالي الصادرات والواردات السمعية .5جدول 

 

 السنوات

الواردات 
الزراعية 
 والغذائية

الصادرات 
الزراعية 
 والغذائية

حجم التبادل 
التجاري 
 الزراعي

اجمالي 
الواردات 
 السمعية

اجمالي 
الصادرات 
 السمعية

إجمالي 
حجم التبادل 
التجاري 
 السمعي

 المساهمة في اجمالي
 الصادرات والواردات السمعية

القيمة 
بالمميون 
 دوالر

القيمة 
بالمميون 
 دوالر

القيمة 
بالمميون 
 دوالر

القيمة 
بالمميون 
 دوالر

القيمة 
بالمميون 
 دوالر

القيمة 
بالمميون 
 دوالر

مساهمة الواردات 

الزراعية  والغذائية 

في اجمالي الواردات 

 % السمعية 

مساهمة الصادرات 

الزراعية والغذائية 

في اجمالي 

الصادرات السمعية 

% 

مساهمة التبادل 

التجاري لمسمع 

الزراعية في 

اجمالي التبادل 

 التجاري السمعي

2000 2894 341 3235 12936 2784 15720 22.4 12.3 20.6 
2001 2720 390 3110 12123 2537 14660 22.4 15.4 21.2 
2002 2918 364 3282 12068 3168 15236 24.2 11.5 21.5 
2003 2262 484 2746 10390 3599 13989 21.8 13.4 19.6 
2004 2478 692 3170 11858 4535 16393 20.9 15.3 19.3 
2005 3578 857 4435 17319 5298 22617 20.7 16.2 19.6 
2006 3597 834 4431 17260 6266 23526 20.8 13.3 18.8 
2007 5063 1206 6269 23212 7960 31172 21.8 15.2 20.1 
2008 7582 2640 10222 47448 15135 62583 16.0 17.4 16.3 
2009 6443 3799 10242 40685 18148 58833 15.8 20.9 17.4 
2010 8596 4249 12845 46215 20307 66522 18.6 20.9 19.3 
2011 12806 4175 16981 53374 23025 76399 24.0 18.1 22.2 
2012 15167 3919 19086 59654 22311 81965 25.4 17.6 23.3 
2013 12999 4522 17521 57070 21865 78935 22.8 20.7 22.2 
2014 14734 4641 19375 64269 21729 85998 22.9 21.4 22.5 
2015 13557 4306 17863 63016 18358 81374 21.5 23.5 22.0 
2016 13778 5204 18982 64276 20409 84685 21.4 25.5 22.4 
 20.5 18 21 48859 12790 36069 10223 2507 7716 المتوسط

 والعطرية، والبيور الزيتية .السمع الئيائية الزراعية تشمل السمع الزراعية الطازجة ومنتجات الصناعات الئيائية والنباتات الطبية 
 الصادرات والواردات السمعية تشمل اجمالي السمع بدون البترول ومشتقات  

 المصدر: الجياز المركزي لمتعبئة العامة واالحصاء، نشرة التجارة الخارجية، اعداد مختمفة.
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  لمصادرات الوضع الراهن لمتوزيع الجغرافي
 الزراعية المصرية

 
عووووودم وجوووووود تنووووووع جئرافوووووي  (8الجـــــدول )يوضوووووح  

لبسوووووووواق المسوووووووتقبمية لمصووووووووادرات الزراعيوووووووة والئيائيووووووووة 
عتموووواد مصوووور عموووو  دول الجوووووار فووووي هوووويا  المصوووورية وار

 الشأن .
تمثمووووت اهووووم السووووواق بالنسووووبة لمصووووادرات الزراعيووووة  

  2116-2111والئيائية المصرية كمتوسط خالل الفترة 

%، ثوم 13.1في كول مون السوعودية بنسوبة بمئوت حووالي 
%، 5.9ليبيووووا وروسوووويا وبريطانيووووا بنسووووب بمئووووت حوووووالي 

% لتمووك الوودول عموو  الترتيووب، وكانووت موون %4.1، 5.7
ضوومن اهووم السووواق ايضووا كوول موون ةيطاليووا بنسووبة بمئووت 

 % .  5.2%، واالمارات بنسبة بمئت نحو 3.9نحو 
عوووووة فوووووي مثموووووت مسووووواهمة تموووووك الووووودول السوووووت مجتم 

% كمتوسوط  38.4الصوادرات الزراعيوة المصورية حووالي 
 لنفس الفترة .

 
 

  2116 -2111نسبة مساهمة اهم الدول المستوردة لممحاصيل الزراعية والئيائية المصرية خالل الفترة  .8جدول 
 )%( 

 

 المتوسط 8152 8151 8154 8151 8158 8155 الدولة
 13.1 14.6 14.9 11.6 12.3 13 12.6 السعودية
 5.9 4.2 5.1 6.5 7.4 8.6 4.8 ليبيا
 5.7 8.2 6 6.2 4.7 4 6.3 روسيا
 4.1 3.8 3.7 3.9 4.6 4.4 4 بريطانيا
 3.9 3.2 3.3 3.8 4.4 4.3 4.6 ايطاليا
 5.2 6 6 5 5 4.6 4.7 االمارات
 38.4 41 15 13 14.4 14.5 13 االجمالي
 www.comtrade.comجمعت وحسبت من شبكة المعمومات الدولية االنترنت المصدر6 

 
  تطور أهم الصادرات الزراعية المصرية 
 

تعتبر الصادرات المصرية من الخضر والفاكيوة مون  
ان  (1الجـدول )اهم الصادرات الزراعية حيث تبين مون 

% مووووون 44.1تموووووك الصوووووادرات تمثووووول بنوعييوووووا حووووووالي 
اجموووالي الصوووادرات الزراعيوووة المصووورية كمتوسوووط خوووالل 

 م.2116-2111الفترة 
يتبين ان  (4الجدول رقم )ومن خالل بيانات  

هم المحاصيل التصديرية من محصول البطاطس من ا
% من اجمالي قيمة 22.5الخضر حيث يمثل حوالي 

الصادرات المصرية من الخضر، وكيلك العنب تبين 
ايضا ان  من اهم المحاصيل التصديرية المصرية في 

% من 21.6مجموعة الفاكية، حيث يمثل حوالي 
اجمالي صادرات الفاكية ويلك كم  كمتوسط لمفترة 

 م .2111-2116

 طور أهم صادرات الخضر ت
 

 االتجاة الزمني العام لكمية الصادرات من البطاطس6
 

بدراسة العالقة االتجاهية لكمية الصادرات من  
-2111اجمالي البطاطس بالمميون طن خالل الفترة )

تبين من  (1( المعادلة )1الجدول )(، تبين من 2116
المعادلة ان الصورة االسية هي افضل الصور، حيث 
اتضح ان كمية الصادرات من اجمالي البطاطس تزداد 

% سنويا، وثبتت المعنوية عند 5.7بمعدل بما نحو 
 كما ثبتت معنوية النمويج ككل. 1.11مستوي معنوية 

لي   % من التئيرات 50كما اوضحت النتائج ان حوار
درات من البطاطس ترجع ةلي الحادثة في كمية الصا

 مجموعة من العوامل التي يعكس اثرها الزمن.
 

http://www.comtrade.com/
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 (2116-2111تطور قيمة اهم الصادرات الزراعية بالمميون دوالر خالل الفترة ) .1جدول 

 

إجمالي الصادرات  السنوات
 الزراعية والغذائية

اجمالي صادرات 
 الخضر

اجمالي صادرات 
 الفاكهة

مساهمة صادرات الخضر 
والفاكهة في اجمالي 
الصادرات الزراعية 

 المصرية
2000 341 91 47 41.6 
2001 390 97 58 39.7 
2002 364 127 38 45.5 
2003 484 134 53 38.5 
2004 692 194 106 43.3 
2005 857 210 121 38.6 
2006 834 197 123 38.4 
2007 1206 311 220 44.1 
2008 2640 664 708 52.1 
2009 3799 806 1006 47.7 
2010 4249 834 955 42.1 
2011 4175 986 1021 48.1 
2012 3919 804 990 45.8 
2013 4522 1040 1010 45.3 
2014 4641 1239 1053 49.4 
2015 4306 1134 1123 52.4 
2016 5204 967 1196 41.6 
 44.1 58 609 2507 المتوسط
 الجياز المركزي لمتعبئة العامة واالحصاء، نشرة التجارة الخارجية، اعداد مختمفة المصدر :
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تطور قيمة اهم الصادرات الزراعية المصرية من الخضر والفاكية خالل الفترة  .4جدول 
(2111-2116) 

 القيمة بالمميون دوالر 
 

 العنب صادرات الفاكهة البطاطس صادرات الخضر السنوات

2000 91.2 28.5 47.3 1.2 
2001 96.6 29.8 58.3 1.3 
2002 127.3 42.6 38.3 2.2 
2003 133.6 44.0 52.5 3.0 
2004 193.8 67.1 106.2 11.9 
2005 210.0 77.5 121.1 17.3 
2006 197.2 65.2 122.7 21.9 
2007 310.9 107.9 220.0 59.6 
2008 663.6 163.1 708.1 161.4 
2009 805.9 145.4 1005.8 225.5 
2010 834.3 131.9 955.1 202.4 
2011 986.0 250.7 1020.6 210.4 
2012 804.3 127.4 990.3 225.2 
2013 1040.0 205.9 1010.0 183.7 
2014 1239.0 326.8 1052.7 245.5 
2015 1134.0 232.9 1123.2 243.0 
2016 967.1 162.0 1196.1 213.0 
 119.3 578.1 129.9 578.5 المتوسط

المساهمة في 
االجمالي كمتوسط 

 لفترة الدراسة
100 22.5 100 20.6 

 الجياز المركزي لمتعبئة العامة واالحصاء، نشرة التجارة الخارجية، اعداد مختمفة  المصدر 6
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 االتجاة الزمني العام لقيمة الصادرات من البطاطس
 

بدراسة العالقة االتجاهية لقيمة الصادرات من  
-2111اجمالي البطاطس بالمميون دوالر خالل الفترة )

تبين من  (4( المعادلة )1الجدول )(، تبين من 2116
المعادلة  ان الصورة االسية هي افضل الصور، حيث 
اتضح ان قيمة الصادرات من اجمالي البطاطس تزداد 

% سنويا، وثبتت المعنوية عند 13.7بمعدل بما نحو 
 كما ثبتت معنوية النمويج ككل. 1.11مستوي معنوية 

لي   % من التئيرات 85كما اوضحت النتائج ان حوار
الصادرات من البطاطس ترجع ةلي الحادثة في قيمة 

 مجموعة من العوامل التي يعكس اثرها الزمن.
 

 تطور أهم صادرات الفاكهة
 

 االتجاة الزمني العام لكمية الصادرات من العنب
 

بدراسة العالقة االتجاهية لكمية الصادرات من  
-2111اجمالي العنب بااللف طن خالل الفترة )

تبين من  (1المعادلة )( 1الجدول )(، تبين من 2116
المعادلة  ان الصورة االسية هي افضل الصور، حيث 
اتضح ان كمية الصادرات من اجمالي العنب تزداد 

% سنويا، وثبتت المعنوية عند 22.7بمعدل بما نحو 
 كما ثبتت معنوية النمويج ككل. 1.11مستوي معنوية 

لي   % من التئيرات 77كما اوضحت النتائج ان حوار
في كمية الصادرات من العنب ترجع ةلي الحادثة 

 مجموعة من العوامل التي يعكس اثرها الزمن.
 

 االتجاة الزمني العام لقيمة الصادرات من العنب6
  
بدراسة العالقة االتجاهية لقيمة الصادرات من  

-2111اجمالي العنب بالمميون دوالر خالل الفترة )
ين من تب (4( المعادلة )1الجدول ) (، تبين من2116

المعادلة  ان الصورة االسية هي افضل الصور، حيث 
اتضح ان قيمة الصادرات من اجمالي العنب تزداد 

% سنويا، وثبتت المعنوية عند 37.2بمعدل بما نحو 
 كما ثبتت معنوية النمويج ككل. 1.11مستوي معنوية 

لي   % من التئيرات 85كما اوضحت النتائج ان حوار
ت من العنب ترجع ةلي الحادثة في قيمة الصادرا

 مجموعة من العوامل التي يعكس اثرها الزمن.
 

مؤشرات الميزة النسبية والقدرة التنافسية ألهم 
 مصرية في أهم األسواق العالمية الصادرات ال

 
يتطمووووووووب وضووووووووع السياسووووووووات التصووووووووديرية المناسووووووووبة  

لبسووووواق الخارجيووووة لي دولووووة ضوووورورة اإللمووووام الكاموووول 
ومقومووات اإلنتوواج المتميووز، وكوويلك  باإلمكانيووات الداخميووة

مدى توفر الظروف الداخمية المالئمة إلنتواج المحصوول 
التصوووووووديري الجيووووووود والووووووويي يفوووووووي بمتطمبوووووووات السوووووووواق 
الخارجيووة، غيوور انوو  موون الهميووة بمكووان قبوول وضووع تمووك 
السياسات التصديرية لبسواق الخارجية ضرورة ان تقووم 

اجيوو  صووادرات الدولووة بمعرفووة الوضووع التنافسووي الوويي تو 
تمك الدولة والظروف المحيطة بتمك التنافسية والمعوقات 
والمشووووواكل الخارجيووووووة التووووووي تواجييوووووا تمووووووك الصووووووادرات، 

 خاصة مع الدول المنافسة ليا في تمك الصادرات.
 

 طاطسالميزة النسبية الظاهرة لصادرات محصول الب
 

ةلوووو  ان الميووووزة الظوووواهرة ( 3الجــــدول )تشووووير نتووووائج  
لصووووادرات البطوووواطس المصوووورية فووووي السووووواق العالميووووة 

، بينموووا كانوووت حووووالي 2111عوووام  25.6بمئوووت حووووالي 
،  بمتوسووووط خووووالل تمووووك الفتوووورة بمووووا 2116عووووام  11.6
  21.8حوالي 
حيووووووووث اتضووووووووح ارتفوووووووواع مرشوووووووورات الميووووووووزة النسووووووووبية  

لمبطووواطس المصووورية مموووا يعوووزز موقوووف القووودرة التنافسوووية 
س المصوورية فووي السووواق الخارجيووة ويلووك عموو  لمبطوواط

الوووورغم موووون وجووووود بعووووض المشوووواكل اإلنتاجيووووة الخاصووووة 
 .محصول ومن اهميا مرض العفن البنيبتصدير هيا ال

 
 ية الظاهرة لصادرات محصول العنبالميزة النسب

 
ةلوووو  ان مقيووواس الميووووزة  (4الجــــدول )اشوووارت نتوووائج  

عووام  1.7النسووبية الظوواهرة لمعنووب المصووري كووان حوووالي 
، 2116عوووووووام   6، فووووووي حوووووووين اصووووووبح حووووووووالي 2111

  .5.3بمتوسط خالل تمك الفترة بما حوالي 
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نتائج التقدير اإلحصائي لإلتجاهات الزمنية العامة لتطور كمية وقيمة الصادرات لمحصولي البطاطس  .1جدول 

 (2116-2111والعنب المصري خالل الفترة )
 

 R2 F النموذج المقدر المتغير م
 كمية صادرات البطاطس 1

 بااللف طن
lnŶ = 208.8+ 0.057 Xi    
       (6.62)**  (3.87)** 0.50 14.97 

 قيمة صادرات البطاطس 2
 بالمميون دوالر

lnŶ = 29.71 + 0.137 Xi     
       (6.49)**  (9.13)** 0.85 83.39 

كمية صادرات العنب  3
 بااللف طن 

lnŶ = 5.09+ 0.227 Xi    
       (3.08)**  (7.19)** 0.78 51.62 

 قيمة صادرات العنب 4
 بالمميون دوالر

lnŶ = 1.43 + 0.372 Xi     
       (2.39)**  (9.13)** 0.85 83.44 

 %.5* معنوي عند مستوي 
 %.1** معنوي عند مستوي 

 ( بالبحث.6جمعت وحسبت من بيانات الجدول) المصدر6
 

 (2116-2111تطور الصادرات المصرية لمحصولي البطاطس والعنب لسواق العالم لمفترة ) .2جدول 
 

 السنوات
 إجمالي صادرات العنب لمعالم إجمالي صادرات البطاطس لمعالم

 كمية
 الف طن

 قيمة
 مميون دوالر 

 كمية
 الف طن

 قيمة
 مميون دوالر 

2000 181.6 3.9 3.9 28.49 
2001 185.5 4.6 4.6 29.75 
2002 229.4 6.8 6.8 42.62 
2003 296.3 7.7 7.7 43.97 
2004 381.2 15.7 15.7 67.06 
2005 392.2 25.2 25.2 77.46 
2006 367.1 27.9 27.9 65.18 
2007 389.7 53.7 53.7 107.9 
2008 378.4 199.1 199.1 163.1 
2009 215.1 135.6 135.6 145.4 
2010 300.0 84.0 84.0 131.9 
2011 637.4 69.1 69.1 250.7 
2012 263.0 116.4 116.4 127.4 
2013 427.9 88.3 88.3 205.9 
2014 684.7 113.6 113.6 326.8 
2015 601.0 116.0 116.0 232.9 
2016 473.1 113.2 113.2 162 
 129.9 102.1 102.1 376.7 المتوسط

 .اعداد مختمفة - نشرة التجارة الخارجية -: الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء المصدر
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مرشر الميزة النسبية الظاهرة لصادرات مصر من البطاطس لبعض السواق العالمية خالل الفترة  .3جدول 
 ( )القيمة بالمميون دوالر(2111-2116)
 

 السنوات
قيمة صادرات 
البطاطس من 

 لمعالممصر 

إجمالي قيمة 
الصادرات الزراعية 

 المصرية

قيمة صادرات 
 البطاطس

 العالمية 

قيمة الصادرات 
 الزراعية

 العالمية 
الميزة النسبية 

 الظاهرة

2000 28.49 341 1281.8 393416 25.6 
2001 29.75 390 1478.9 456278 23.5 
2002 42.62 364 1679.0 484961 33.8 
2003 43.97 484 1874.6 564913 27.4 
2004 67.06 692 2156.2 644288 29.0 
2005 77.46 857 1913.0 701620 33.2 
2006 65.18 834 2735.4 777974 22.2 
2007 107.9 1206 3391.9 937844 24.7 
2008 163.1 2640 3337.5 1143908 21.2 
2009 145.4 3799 3073.7 1029191 12.8 
2010 131.9 4249 3620.4 1157489 9.9 
2011 250.7 4175 4641.8 1404611 18.2 
2012 127.4 3919 3458.2 1439372 13.5 
2113 205.9 4522 4624.0 1517933 14.9 
2114 326.8 4641 4068.3 1552554 26.9 
2115 232.9 4306 3377.8 1395345 22.3 
2116 162 5204 3785.2 1412331 11.6 
 21.8 1000825.2 2970.5 2507.2 129.9 المتوسط

  www.FAo.com  ،www.comtrade.com:  -: جمعت وحسبت من:        المصدر
 

  

http://www.comtrade.com/
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-2111مرشر الميزة النسبية الظاهرة لصادرات مصر من العنب لبعض السواق العالمية خالل الفترة ) .4جدول 
 دوالر( ( )القيمة بالمميون2116

 

 السنوات
قيمة صادرات 
العنب من 
 مصر لمعالم

إجمالي قيمة 
الصادرات 

 الزراعية المصرية
قيمة صادرات 
 العنب العالمية

قيمة الصادرات 
 الزراعية العالمية

الميزة النسبية 
 الظاهرة

2000 1.5 341 2639 393416 0.7 
2001 1.3 390 3119 456278 0.5 
2002 2.2 364 3131 484961 0.9 
2003 3.0 484 3844 564913 0.9 
2004 11.9 692 4374 644288 2.5 
2005 17.3 857 5196 701620 2.7 
2006 21.9 834 5393 777974 3.8 
2007 59.6 1206 6087 937844 7.6 
2008 161.4 2640 7431 1143908 9.4 
2009 225.5 3799 7001 1029191 8.7 
2010 202.4 4249 7977 1157489 6.9 
2011 210.4 4175 8858 1404611 8.0 
2012 225.2 3919 9102 1439372 9.1 
2113 183.7 4522 9724 1517933 6.3 
2114 245.5 4641 9881 1552554 8.3 
2115 243.0 4306 9542 1395345 8.3 
2116 213.0 5204 9554 1412331 6.0 
 5.3 1000825.2 6638.4 2507.2 119.3 المتوسط

 : جمعت وحسبت من:المصدر
 www.FAo.com  ،www.comtrade.comشبكة المعمومات الدولية االنترنت      :  -        

 
  

  

http://www.comtrade.com/
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كما تبين انخفاض الميزة النسبية الظاهرة عن الواحد  
ارتفعوووت الميوووزة  ، فوووي حوووين2113الصوووحيح حتووو  عوووام 

وحتوو  نيايووة فتوورة الدراسووة وقوود  2114النسووبية موون عووام 
يعووزي يلوووك لنجوواح الجانوووب المصوووري فووي زيوووادة القووودرات 
االنتاجية والتسويقية لمعنب ومن ثم ارتفاع الميوزة النسوبية 
لووووووويلك المحصوووووووول، حيوووووووث ان العنوووووووب المصوووووووري مووووووون 
الصووووووناف المرغوبووووووة فووووووي السووووووواق العالميووووووة وخاصووووووة 

ية منيووووووووووا السووووووووووتخداميا فووووووووووي التصوووووووووونيع الورومتوسووووووووووط
 .(1)الئيائي

 
 شرات القدرة التنافسيةمؤ 
 

يومووووا بعوووود اخوووور تووووزداد حوووودة المنافسووووة العالميووووة بووووين  
الوووودول المنتجووووة لمسوووومع داخوووول اسووووواق الوووودول المسووووتيمكة 
خاصووًة مووع زيووادة حوودة الزمووات االقتصووادية، ويلووك موون 
 خالل العمل عم  تحسين القدرات التنافسوية والبحوث فوي
سووبل اختووراق السووواق لضوومان نصوويب اكبوور لمسوومع التووي 

نتجوووووووة داخووووووول اسوووووووواق الووووووودول تنتجيوووووووا تموووووووك الووووووودول الم
 .المستيمكة

 
 مؤشرات القدرة التنافسية لمعنب

 
يستخدم العنب المصوري غالبوا فوي التصونيع الئويائي  

ويلك لزيادة نسبية المواد الصمبة الكمية في الثمورة وغالبوا 
الووو  اوروبوووا، ومصوور حووودث بيوووا مووا تكوووون اهوووم االسووواق 

طفوووورة فووووي صووووادرات العنووووب الفتوووورة السووووابقة واسووووتطاعت 
مصور فووي الفتوورة االخيوورة ان تحسون موون جووودة صووادراتيا 
في العنب وانعكس يلك في زيادة الكميوات المصودرة مون 

 العنب.
وبدراسووة تنافسووية العنووب تحتوول المركووز الثالووث عشوور  

وتسوووواهم بووووين اهووووم الوووودول المصوووودرة لمعنووووب فووووي العووووالم 
% مووووون اجموووووالي قيموووووة صوووووادرات العوووووالم  2.2بحووووووالي 

 .2116-2112كمتوسط لمفترة 

                                                 

( وزارة التجـــــــارة والصـــــــناعة والمشـــــــروعات الصـــــــغيرة 5)
جياز التمثيل التجاري المصري،  .8115، والمتوسطة

مكتووب رومووا اسووواق العنووب فووي الوودول الوروبيووة، مركووز 
 .المعمومات

وتبووووين ان مصوووور تحتوووول المركووووز الخووووامس موووون اهووووم  
الدول المصدرة لمعنب لممممكة المتحدة وكان في المركوز 

ان  (5جـدول )االول جنوب افريقيا واسبانيا واتضوح مون 
عوودل معوودل نمووو الصووادرات لموودول المنافسووة اكبوور موون م

نموها في مصر اي ان الدول المنافسة تاخوي مون حصوة 
%، ويوكد  5.8الجانب المصري وبما النصيب السوقي 

عمووو  يلوووك انخفووواض معووودل اختوووراق السووووق والووويي بموووا 
%، وبموووووا مرشووووور السوووووعر النسوووووبي حووووووالي 2.4حووووووالي 
% بووووين جنوووووب افريقيووووا واسووووبانيا وبووووين 1.1% و 1.95

المرشوووور  مصوووور عموووو  الترتيووووب ويتضووووح انخفوووواض هوووويا
االموووور الوووويي يعنووووي تقووووارب اسووووعار تصوووودير العنووووب فووووي 

 الدول الثالث.
وتبووين ان مصوور تحتوول المركووز السووابع موون بووين اهووم  

الوودول المصوودرة لمعنووب ليولنوودا وكووان فووي المركووز االول 
شوويمي واتضووح ان معوودل نمووو الصووادرات لموودول المنافسووة 
اقوول موون معوودل نموهووا فووي مصوور حيووث بمووا معوودل النمووو 

%، وبمووووا النصوووويب 3ات مصوووور موووون العنووووب فووووي صووووادر 
%، واتضوووح زيوووادة معووودل اختوووراق السووووق  4.2السووووقي 

%، وبموا مرشور السوعر النسوبي 17.5واليي بموا حووالي 
% بوووووين جنووووووب افريقيوووووا وشووووويمي 1.9% و 1.1حووووووالي 

وبين مصر عم  الترتيب ويتضح انخفاض هويا المرشور 
وعموما يركد موا توم التوصول اليو  مون تقوارب فوي اسوعار 

 تصدير العنب من الدول المصدرة.
 

 مؤشرات القدرة التنافسية لمبطاطس
  
وبدراسة تنافسية البطاطس المصورية تبوين ان مصور  

تحتل المركز الثامن بوين اهوم الودول المصودرة لمبطواطس 
% مووون اجموووالي كميوووة  4.3فوووي العوووالم وتسووواهم بحووووالي 

، عمووو  2116-2112صوووادرات العوووالم كمتوسوووط لمفتووورة 
انخفووواض جوووودة البطووواطس المصوووورية اال ان الووورغم مووون 

الطموووب عمييوووا مسوووتمر النخفووواض سوووعرها مقارنوووة بالووودول 
المصوووودرة االخوووورى ولزيووووادة نسووووبة النشووووا فووووي البطوووواطس 
المصووووورية مموووووا يزيووووود موووووون مجووووواالت اسوووووتخداماتيا بووووووين 

 االستيالك المباشر والتصنيع.
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-2112الموقف التنافسي لمحصولي العنب والبطاطس المصرية لهم اسواق العالم كمتوسط لمفترة من  .9جدول 
2116   

 )الكمية باللف طن(، )اإلنتاج الف طن(، )السعر دوالر لمطن(
 

 
 البطاطس العنب

 لبنان روسيا هولندا المممكة المتحدة

 

 21.1 185 42.3 21.2 كمية واردات الدولة من مصر
 41.2 486 1115 367.5 كمية واردات الدولة من العالم

 52.5 38.1 4.2 5.8 النصيب السوقي
 378 31411 1519 528 ةجمالي اإلنتاج المحمي
 32.5 98.4 765 9.9 ةجمالي صادرات الدولة
 5.5 1.6 17.5 2.4 معدل اختراق السواق
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5 9 

- 3 

- 2 

- 2 

- 
15 

- 2 

معدل النمو في 
 13 7 3 11 - الصادرات المصرية

متوسط سعر الدولة 
 565 421 485 2182 2462 2611 2162 المنافسة

متوسط السعر 
 438 342 2416 2281 المصري

النسبة السعرية مع 
14 1.9 1.1 1.1 1.95 مصر

1
 12

3
 12

9
 

 http://www.trademap.org- ، http://www.fao.org جمعت وحسبت من : المصدر6
 

  

http://www.trademap.org/
http://www.fao.org/


 5145                والفاكهةدراسة اقتصادية لتنافسية أهم الصادرات الزراعية المصرية من الخضر                  

Arab Univ. J. Agric. Sci., Special Issue, 26(2B), 2018 

وتبين ان مصور تحتول المركوز االول مون اهوم الودول  
المصوووودرة لمبطوووواطس لروسوووويا وكووووان فووووي المركووووز الثوووواني 

ان  (5جـــدول )والثالووث الصووين وازربيجووان واتضووح موون 
معووودل نموووو الصوووادرات لمووودول المنافسوووة اقووول مووون معووودل 

يوووووث بموووووا معووووودل نموووووو الصوووووادرات نموهوووووا فوووووي مصووووور ح
 38.1%،  وبموووا النصووويب السووووقي 7المصووورية لروسووويا 

%، وتبوووين انخفووواض معووودل اختوووراق السووووق والووويي بموووا 
 141%، وبما مرشر السعر النسوبي حووالي 1.6حوالي 
% بووين الصووين وازربيجووان وبووين مصوور عموو  123% و

الترتيووب ويتضووح ارتفوواع هوويا المرشوور وهووو مووا يشووير الوو  
سووواق الروسووية حيووث ضووعف التنووافس وتحديوود طبيعووة اال

االسووعار والبعوود نسووبيا فووي اسووتخدام النظريووة االقتصووادية 
 في مجال التنافسية .

وتبين ان مصور تحتول المركوز االول مون اهوم الودول  
المصوووودرة لمبطوووواطس لمبنووووان وكووووان فووووي المركووووز الثوووواني 
هولندا واتضح ارتفاع معودل نموو الصوادرات لمصور الوي 

 –% مقارنة بيولندا اليي بما حوالي 13ا لبنان حيث بم
%، وتبوووووووين  52.5% ،  وبموووووووا النصووووووويب السووووووووقي  2

انخفوووووواض معوووووودل اختووووووراق السوووووووق والوووووويي بمووووووا حوووووووالي 
%  129%، وبمووووا مرشوووور السووووعر النسووووبي حوووووالي 5.5

 بين هولندا و مصر ويتضح ارتفاع هيا المرشر.
 

 عـــــــالمراج
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