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  بعض مؤشرات تنافسية صادرات البصل والبطاطس المصرية في أهم األسواق العالمية
  شادية محمد سيد

   مركز البحوث الزراعية–باحث 

  :همقدم
 في اقتصاديات الدول بصفة عامة واقتصاديات الدول        اً رئيسي اً التجارة الخارجية دور   تلعب

 القومي وفي تدبير العمالت األجنبية      النامية بصفة خاصة حيث تساهم الصادرات في زيادة الدخل        
 الصادرات المصرية عن مالحقة الزيادة المستمرة في        قصورالالزمة لتمويل الواردات، وقد أدي      

الواردات إلي عجز مستمر في ميزان المدفوعات المصري، لذا  تعتبـر الـصادرات المـصرية      
االقتصادية تعظيم العائد منهـا      تهدف السياسة    حيث االقتصادية الرئيسية    ألنشطةبوجه عام أحد ا   

. بزيادة الصادرات وتنوعها تجنباً لمخاطر االعتماد علي عدد محدود من الحاصالت التـصديرية            
 العالمي وقيـام التكـتالت االقتـصادية        وال شك أن التغيرات التي حدثت في النظام االقتصادي        

 للمنافـسة العالميـة ، وقـد         لمعايير  تخضع  الزراعية المصرية  العالمية جعلت التجارة الخارجية   
رفت اللجنة األمريكية القدرة التنافسية للصناعة علي أنها قدرة الدولة علي إنتاج سلع وخـدمات     ع

احتياجات األسواق الدولية وفي نفس الوقت تضمن المحافظة علي الـدخل الحقيقـي أو              تتمشي و 
  .زيادته لمواطنيها

اصالت التصديرية الهامـة، حيـث      ويعتبر محصول البصل والبطاطس المصرية من الح      
 490.82 إلي حـوالي     2000 ألف طن في عام    147.79ارتفعت كمية الصادرات من البصل من       

  الدراسـة   ألف طن خـالل فتـرة      1352.2 بلغ حوالي     سنوي  بمتوسط 2011ألف طن في عام     
كل من كمية وقيمة صادرات البـصل المـصري         السنوي ل متوسط  ال، وقد بلغ    ) 2000-2011(

 مليون دوالر، في حين ارتفعت كمية الـصادرات مـن           76.3 ألف طن، وحوالي     187.2 حوالي
، 2011 ألف طن في عـام       356.7لي حوالي   إ 2000 ألف طن في عام      156.10البطاطس من   

 65.6 و ألف طن    265.3كمية وقيمة الصادرات من البطاطس حوالي       السنوي ل متوسط  الوقد بلغ   
  ).1(ل فترة الدراسة، جدول رقم  وذلك خال علي التواليمليون دوالر

  :مشكلة البحث
صادرات مصر من البصل والبطاطس إال أن تذبذب صـادرات     زيادة الجهود لزيادة    برغم  

داخل األسواق االستيعابية، باإلضافة إلي قصور المعلومات        وعدم استقرارها    البصل والبطاطس   
ات تصدير السلع الزراعية األمـر  المتاحة عن األسواق المستوردة للبصل والبطاطس كأحد محدد       

مما التوزيع األمثل لتلك الصادرات      التقليدية وال يساعد علي       لبعض أسواقها  الذي يهدد بفقد مصر   
  .يؤثر بالسلب علي كل من المنتج والمصدر المصري

  :الهدف من البحث 
يستهدف البحث الوقوف علي الوضع الراهن لصادرات البـصل والبطـاطس المـصرية             

درتها التنافسية علي مستوي األسواق العالمية وذلك بتطبيق بعض مؤشـرات التنافـسية             وقياس ق 
  .لصادرات البصل والبطاطس المصرية ودراسة إمكانية زيادة كمية الصادرات لتلك الحاصالت

  :مصادر البيانات وأسلوب البحث
العامـة  أعتمد البحث علي البيانات اإلحصائية المنشورة من الجهـاز المركـزي للتعبئـة          

واإلحصاء وبيانات منظمة األغذية والزراعة علي شبكة المعلومات الدولية لكل منها، كمـا تـم               
االستعانة بالعديد من المراجع والدراسات المتعلقة بموضوع البحث، وأعتمد البحث علي استخدام            

ـ  أساليب التحليل الكمي والوصفي من خالل األساليب والنماذج االقتصادية المختلفـة،            تـم   ث حي
استخدام األهمية النسبية ومعدل التغير السنوي، ومعادالت االتجاه الزمني للمتغيرات التـي تـم               

  اختيارها والتي تخدم هدف الدراسة، كما أستخدمت أيضاً الدراسة بعض المؤشرات االقتصادية 
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لقياس القدرة التنافسية لصادرات البصل والبطاطس المصرية في أهم أسواقها الخارجيـة مثـل              
وفيما يلـي توضـيح هـذه       . ، واإلنتاج النسبي  مؤشر النصيب السوقي ومعامل اختراق األسواق     

  :المؤشرات
  :سوقيالنصيب ال) 1(

 المصدرة للسلعة من إجمـالي واردات الدولـة         مصرعبارة عن النسبة المئوية لصادرات      
  :المستوردة لتلك السلعة ويتم حسابه من المعادلة التالية

100x
ijM
ijX

ijMS   

  :حيث
MSij :   النصيب السوقي للدولة من السلعةj.  
Xij :   عبارة عن صادرات الدولة من السلعةj.  
Mij :  بارة عن إجمالي واردات الدولة من السلعة عj.  

  

  .وارتفاع مؤشر النصيب السوقي يعكس ارتفاع الوضع التنافسي ألي دولة
 :معدل إختراق األسواق) 2(

يعتبر معدل اختراق السوق مؤشراً هاماً لقياس األداء السوقي لدولة ما وهو عبـارة عـن                
 المعنية واالستهالك الظاهري لتلك السلعة ويـتم        النسبة بين واردات أهم الدول المستوردة للسلعة      

  :حسابه من المعادلة التالية

ijXijMijQ
ijM

ijMPR


  

  :حيث
MPRij :   معدل اختراق سوق الدولة من السلعةj.  
Mij :   عبارة عن واردات الدولة من السلعةj.  
Qij :   عبارة عن إنتاج الدولة من السلعةj.  
Mij :  دات الدولة من السلعة عبارة عن إجمالي وارj.  
Xij :   عبارة عن صادرات الدولة من السلعةj.  

  
ما دل علي زيادة نسبة اختراق تلك السلعة موضع الدراسة          لوكلما زادت قيمة نسبة االختراق ك     

وتعتبر نسبة اختراق األسواق مقياساً لقابلية األسواق المعنيـة موضـع الدراسـة علـي         . للسوق
مختلف الدول واتساع السوق وسهولة دخوله وكذلك يمثل في نفس الوقت           استيعاب الواردات في    

  .مؤشراً لوجود سوق خارجي حقيقي لتلك السلعة في دولة ما من عدمه
  :اإلنتاج النسبي) 3(

اإلنتاج النسبي هو النسبة بين إنتاج الدولة من السلعة واإلنتاج العالمي ويتم تقـديره مـن                
  :المعادلة التالية

QW
QeQaj  

  :حيث
Qaj :  لمياالنسبة بين إنتاج الدولة من السلعة واإلنتاج الع.  
Qe :  إنتاج الدولة من السلعة.  
QW :  اإلنتاج العالمي من السلعة  
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  :النتائج البحثية
  :الدراسةإنتاج وكمية وقيمة وأسعار الصادرات خالل فترة تطور : أوالً

  :ادرات البصل المصريتطور إنتاج وكمية وقيمة وأسعار ص -1
-2000( أن إنتاج البصل قـد تـراوح خـالل الفتـرة           إلي) 1(تشير بيانات الجدول رقم     

 وحـد أقـصي بلـغ حـوالي       2001في عام    ألف طن    628.4 ما بين حد أدني مقداره       ،)2011
 وبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام لتطور إنتاج البصل خالل          2011 ألف طن في عام      2304.2

 إحـصائياً   ةمعنويسنوية  ، تبين أن إنتاج البصل قد تزايد زيادة         )2(ة المشار إليها جدول رقم      الفتر
 من المتوسـط الـسنوي إلنتـاج    ٪12.59 ألف طن، أي ما يعادل حوالي      170.24قدر بحوالي   ت

  . ألف طن خالل فترة الدراسة1352.2البصل والبالغ حوالي 
زيادة والنقصان خالل فتـرة الدراسـة وقـد         قد تذبذب بين ال   فأما تطور كمية الصادرات      

، وحد أقـصي بلـغ حـوالي        2000 ألف طن في عام      147.8تراوحت بين حد أدني بلغ حوالي       
 وبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام يتضح وجود زيادة معنويـة  2010 ألف طن في عام   512.3
 مـن متوسـط كميـة       ٪10.51 ألف طن سنوياً ، تعادل حوالي        19.69 قدرت بحوالي    اًإحصائي

  . ألف طن خالل فترة الدراسة187.2صادرات البصل البالغ حوالي 
قـد تذبـذب بـين الزيـادة       فأما بالنسبة لتطور سعر تصدير الطن من البصل المـصري           

 80.3والنقصان من سنة ألخري خالل فترة الدراسة وقد تراوح بين حد أدني بلغ مقداره حوالي                
، وبتقـدير   2009طن في عام    / دوالر 716.8صي بلغ حوالي    ، وحد أق  2002طن في عام    /دوالر

/  دوالر 46.6 قـدرت بحـوالي   اًمعادلة االتجاه الزمني العام يتضح وجود زيادة معنوية إحصائي     
 237.6 من متوسط سعر تصدير طن البصل البـالغ حـوالي            ٪19.62طن سنوياً تعادل حوالي     

  .طن خالل فترة الدراسة/دوالر
 مليـون دوالر فـي عـام        12.38ادرات البصل المصري حوالي     في حين بلغت قيمة ص    

 مليون دوالر في    227.21 بين الزيادة والنقصان إلي أن بلغت حوالي         ت كحد أدني وتذبذب   2000
 معنويـة    سـنوية   كحد أقصي وبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام يتبين وجود زيادة          2010عام  

 من متوسط قيمة صادرات     ٪25.13 تعادل حوالي     مليون دوالر،  19.17 قدرت بحوالي    اًإحصائي
  ).2011-2000( مليون دوالر خالل الفترة 76.3البصل المصري البالغ حوالي 

  : تطور إنتاج وكمية وقيمة وأسعار صادرات البطاطس المصرية– 2
إلي أن إنتاج البطاطس قد تراوح خالل فترة الدراسة         ) 1(توضح بيانات نفس الجدول رقم      

 وحد أقـصي بلـغ      2000 ألف طن في عام      1769.9 ما بين حد أدني مقداره       ،)2000-2011(
، وبتقدير معادلة االتجاه الزمني العـام لتطـور إنتـاج     2011 ألف طن في عام      4338.4حوالي  

، تبين أن إنتاج البطاطس قـد تزايـد زيـادة           )2(البطاطس خالل الفترة المشار إليها جدول رقم        
 من متوسط   ٪7.85 ألف طن سنوياً، أي ما يعادل حوالي         220.48 قدر بحوالي ت إحصائياً   ةمعنوي

  . ألف طن خالل فترة الدراسة2807.7كمية صادرات البطاطس البالغ حوالي 
 ألف طن   82.04أما تطور كمية صادرات البطاطس قد تراوحت بين حد أدني بلغ حوالي             

تقدير معادلة االتجاه   ، وب 2005 ألف طن في عام      390.35 وحد أقصي بلغ حوالي      2009في عام   
الزمني العام لتطور كمية صادرات البطاطس تبين عدم ثبوت المعنوية اإلحصائية خـالل فتـرة               

  .الدراسة
 2000طن في عـام     / دوالر 169.9في حين بلغ سعر تصدير الطن من البطاطس حوالي          

د بلغ الحد   ، وق 2011طن في عام    / دوالر 328.6تذبذب بين الزيادة والنقصان إلي أن بلغ حوالي         
، وحد أقصي بلغ مقداره     2003طن في عام    / دوالر 148.4األدني لتصدير طن البطاطس حوالي      

، وبتقدير معادلة االتجاه الزمني العام لتطور سعر تصدير طن          2009طن في عام    / دوالر 676.3
طن، أي ما يعـادل     /دوالر 33 قدرت بحوالي    اًمعنوية إحصائي سنوية  البطاطس تبين وجود زيادة     
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طـن خـالل    / دوالر 281.32٪ من متوسط سعر تصدير البطاطس البالغ حوالي         11.73حوالي  
  .فترة الدراسة
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 إنتاج كمية وقيمة الصادرات وسعر التصدير من البـصل والبطـاطس            تطور): 1(جدول رقم    
  ).2011-2000(المصرية خالل الفترة 

  البطاطس  البصل

  اإلنتاج   السنة
  ألف طن

كمية الصادرات 
  نألف ط

سعر التصدير 
  طن/دوالر

قيمة 
الصادرات 
  مليون دوالر

  اإلنتاج 
  ألف طن

كمية 
الصادرات 
  ألف طن

سعر التصدير 
  طن/دوالر

قيمة 
الصادرات 
  مليون دوالر

2000  762.99  147.79  83.8  12.38  1769.91  156.14  169.9  26.53  
2001  628.38  166.36  85.4  14.21  1903.13  185.51  158.8  29.46  
2002  754.86  293.43  80.3  23.56  1985.32  228.80  185.4  42.42  
2003  686.35  320.23  103.1  33.01  2039.35  296.06  148.4  43.94  
2004  895.49  328.02  102.6  33.67  2546.61  380.43  175.8  66.89  
2005  1302.13  300.94  102.8  30.94  3167.43  390.35  197.5  77.11  
2006  1119.89  204.65  116.5  23.84  2312.79  365.79  177.5  64.91  
2007  1485.93  201.23  178.1  36.02  2760.46  382.35  276.4  105.70  
2008  1948.94  246.39  394.3  97.14  3567.05  86.46  446.9  38.64  
2009  2128.58  234.73  716.8  168.25  3659.28  82.04  676.3  55.48  
2010  2208.08  512.33  443.5  227.21  3643.22  272.45  434.4  118.34  
2011  2304.21  490.82  438.8  215.38  4338.43  356.73  328.6  117.23  

  65.55  281.32  265.26  2807.70  76.30  237.17  187.24  1352.20  المتوسط
  :جمعت وحسبت من بيانات: المصدر
  .www.fao.org.  شبكة المعلومات الدولية،منظمة األغذية والزراعة -1
  www.capmas.gov.eg:  شبكة المعلومات الدولية،عبئة العامة واإلحصاءالجهاز المركزي للت -2

  

معادالت االتجاه الزمني العام لتطور كل من اإلنتاج وكمية وقيمة الـصادرات            ): 2(جدول رقم   
  ). 2011-2000(خالل الفترة المصرية وسعر التصدير من البصل والبطاطس 

معدل التغير   طالمتوس  ف  2ر  المعادلة  المتغير التابع  الصنف
  السنوي ٪

  اإلنتاج 
  ألف طن

  ھس 170.241 + 245.589  =ھ^ص
)                         10.085(**  

0.910  101.700**  1352.20  12.59  

كمية الصادرات 
  ألف طن

  ھس 19.686 + 159.282  =ھ^ص
)                         2.449(*  

0.375  6.000*  187.24  10.51  

تصدير سعر ال
  طن/دوالر

  ھس 46.613 + 65.426-   =ھ^ص
)                         4.244(**  

0.643  18.009**  237.17  19.62  
  البصل

قيمة الصادرات 
  مليون دوالر

  ھ س19.173 + 48.323-   =ھ^ص
)                         5.221(**  

0.732  27.257**  76.30  25.13  

  اإلنتاج 
  ألف طن

 220.481 + 1374.620  =ھ^ص
  ھس

                         )8.345(**  
0.874  69.642**  2807.70  7.85  

كمية الصادرات 
  ألف طن

                        ھس 3.129 + 244.922  =ھ^ص
                         )0.310(  

0.010  0.096  265.26  -  

سعر التصدير 
  طن/دوالر

  ھس 32.995 + 66.855  =ھ^ص
)                        3.375(**  

0.533  11.391**  281.32  11.73  

  البطاطس

قيمة الصادرات 
  مليون دوالر

  ھس 6.877 + 20.855  =ھ^ص
)                        3.643(**  

0.570  13.27**  65.55  10.49  

  ).12...  ، 3 ، 2 ، 1 = (ھمتغير الزمن، حيث  : ھسالقيمة التقديرية للمتغير التابع،  : ھ^صحيث 
  .٪1معنوي عند مستوي **     .٪5معنوي عند مستوي * 

  ).1(حسبت من بيانات الجدول رقم : المصدر
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 26.53أما بالنسبة لقيمة صادرات البطاطس قد تراوحت ما بين حد أدنـي بلـغ حـوالي                 
، 2010 مليون دوالر فـي عـام        118.34 وحد أقصي بلغ حوالي      2000مليون دوالر في عام     

سـنوية  بتقدير معادلة االتجاه الزمني العام لتطور قيمة صادرات البطاطس، تبين وجود زيـادة             و
 من متوسـط  ٪10.49 مليون دوالر ، أي ما يعادل حوالي         6.88 قدرت بحوالي    اًمعنوية إحصائي 

  ).2011-2000( مليون دوالر خالل الفترة 65.6قيمة صادرات البطاطس البالغ حوالي 
  :الدراسةالجغرافي لصادرات البصل والبطاطس خالل فترة التوزيع : ثانياً

  : التوزيع الجغرافي لصادرات البصل المصري–1
أهم األسواق العالمية لصادرات البصل المصري من حيث        ) 3(توضح بيانات الجدول رقم     

، وتشير بيانـات الجـدول إلـي أن         )2011-2007(الكمية والسعر والقيمة خالل متوسط الفترة       
 مليـون   147.8 ألف طن، وقد بلغ متوسط قيمتها        337.1ادرات البصل يقدر بحوالي     متوسط ص 

. طن خالل فترة الدراسـة    / دوالر 43.8دوالر، كما بلغ متوسط سعر تصدير طن البصل حوالي          
المستوردة للبـصل المـصري     ويتبين من بيانات نفس الجدول إن السعودية تعتبر من أهم الدول            

 من  ٪40 أي ما يمثل حوالي      ، ألف طن  134.9صدرة إليها من مصر     حيث بلغ متوسط الكمية الم    
 مليـون   65.2وقد بلغت قيمتهـا     . متوسط إجمالي الكميات المصدرة من البصل المصري للعالم       

من المتوسط السنوي إلجمالي قيمة صادرات البصل المصري         ٪44.1دوالر أي ما يمثل حوالي      
بينمـا إحتلـت روسـيا      .  دوالر 483.3 حوالي   كما بلغ متوسط سعر تصدير طن البصل      . للعالم

 تمثـل حـوالي     ، ألف طن  54.2االتحادية المرتبة الثانية حيث بلغ متوسط الكمية المصدرة إليها          
 من متوسـط القيمـة خـالل فتـرة        ٪12.2 مليون دوالر تمثل حوالي      18 وبقيمة بلغت    16.1٪

تحتل سوريا المرتبـة الثالثـة       دوالر، بينما    332.1الدراسة، كما بلغ متوسط سعر الطن حوالي        
 ألـف طـن بنـسبة    22.2حيث بلغت متوسط الكمية المصدرة إليها من البصل المصري حوالي        

 دوالر، بينما تحتـل     396.4 مليون دوالر وبمتوسط سعر بلغ حوالي        8.8 ومتوسط القيمة    6.6٪
 بنـسبة   ،ف طن  أل 19.4 متوسط الكمية المصدرة إليها حوالي       تالكويت المرتبة الرابعة حيث بلغ    

 469.1 وبـسعر بلـغ حـوالي        ٪6.2 مليـون دوالر وبنـسبة       9.1 وبقيمة   ٪5.8تمثل حوالي   
 من متوسط جملة كميـة صـادرات        ٪68.5طن، كما يتبين أيضاً من الجدول أن حوالي         /دوالر

البصل المصري تتركز في األربع دول سالفة الذكر، كما يصل متوسط جملة قيمـة صـادرات                
 متوسـط الفتـرة   فـي  من قيمة صادرات البصل المصري ٪68.4ول حوالي  البصل إلي تلك الد   

ثم تأتي بعد ذلك في المرتبة الخامسة األردن بمتوسط كمية وقيمة بنسب بلغت             ). 2007-2001(
ثم احتلت هولندا والمملكـة المتحـدة ورومانيـا المركـز           .  علي الترتيب  ٪5.2 و ٪3.7حوالي  

 ، وبمتوسط قيمـة     ٪2.7 و ٪3.1 و ٪3.6 حوالي   ت بلغ السادس والسابع والثامن بمتوسط كمية    
من متوسط القيمة خالل فترة الدراسة،      علي التوالي    ٪2.8 و ٪4.3 و ٪3.9 حوالي   تبلغبنسب  

كما توجد دول أخري أقل أهمية تستورد البصل المصري وقد بلغ متوسـط كميـة الـصادرات                 
ة الصادرات وبمتوسـط قيمـة    من جملة متوسط كمي ٪18.4 ألف طن تمثل حوالي      62.1حوالي  

وبالنـسبة  .  من جملة متوسط قيمة الصادرات٪17.1 مليون دوالر يمثل حوالي 25.2بلغ حوالي   
المستوردة للبصل من حيث سعر تصدير الطن بالدوالر هي علي الترتيب المملكـة    لترتيب الدول   

  .سيا االتحاديةألردن ، سوريا ، روالمتحدة، هولندا ، السعودية ، الكويت ، رومانيا ، ا
  : التوزيع الجغرافي لصادرات البطاطس المصرية– 2

أهم األسواق العالمية لصادرات البطاطس المـصرية مـن    ) 4(توضح بيانات الجدول رقم     
، وتشير بيانـات الجـدول أن       )2011-2007(حيث الكمية والسعر والقيمة خالل متوسط الفترة        

 مليـون  86.9 طن، وقد بلغ متوسط قيمتهـا         ألف 236متوسط صادرات البطاطس يقدر بحوالي      
خـالل فتـرة    طـن   /  دوالر 36.8دوالر، كما بلغ متوسط سعر تصدير طن البطاطس حـوالي           

  .الدراسة
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لبصل المصري في أهم أسواقه العالمية       السنوية ل  لصادراتلالتوزيع الجغرافي   ): 3(جدول رقم   
  ).2011-2007(خالل الفترة 

  سعر التصدير  قيمة الصادرات  كمية الصادرات

سل
سل

م
  

  الدولة
  ألف طن

٪ من المتوسط 
  السنوي اإلجمالي

ترتيب 
  الدولة

مليون 
  دوالر

لمتوسط ا٪ من 
   اإلجماليالسنوي

 /دوالر
  طن

ترتيب 
  الدولة

  3  483.3  44.1  65.2  1  40.0  134.9  السعودية  1
  8  332.1  12.2  18.0  2  16.1  54.2  روسيا االتحادية  2
  7  396.4  5.9  8.8  3  6.6  22.2  سوريا  3
  4  469.1  6.2  9.1  4  5.8  19.4  الكويت  4
  6  419.4  3.5  5.2  5  3.7  12.4  األردن  5
  2  487.6  3.9  5.9  6  3.6  12.1  هولندا  6
  1  594.3  4.3  6.3  7  3.1  10.6  المملكة المتحدة  7
  5  445.7  2.8  4.1  8  2.7  9.2  رومانيا  8
  -  405.8  17.1  25.2  -  18.4  62.1  دول أخري  9

ي الكمية المصدرة من إجمال
  البصل 

)2007-2011(  
1685.5  -  -  739.0  -  438.4  -  

المتوسط السنوي إلجمالي 
  الصادرات

) 2007-2011(  
337.1  100  -  147.8  100  43.8  -  

  :جمعت وحسبت من بيانات: المصدر
  .www.capmas.gov.eg شبكة المعلومات الدولية ،الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء 

  
لبطاطس المصرية في أهـم أسـواقها        السنوية ل  لصادراتلالتوزيع الجغرافي   ): 4(جدول رقم   

  ).2011-2007(العالمية خالل الفترة 
  سعر التصدير  قيمة الصادرات  كمية الصادرات

سل
سل

م
  

  الدولة
  ألف طن

٪ من المتوسط 
  السنوي اإلجمالي

ترتيب 
  الدولة

مليون 
  دوالر

٪ من المتوسط 
  ليالسنوي اإلجما

  طن /دوالر
ترتيب 
  الدولة

  8  313.5  26.1  22.7  1  30.7  72.4  روسيا االتحادية  1
  3  392.2  17.4  15.1  2  16.3  38.5  إيطاليا  2
  4  390.6  16.2  14.1  3  15.3  36.1  اليونان  3
  7  333.3  9.4  8.2  4  10.4  24.6  لبنان  4
  2  433.5  8.6  7.5  5  7.3  17.3  ألمانيا  5
  1  480.0  5.5  4.8  6  4.3  10.0  المملكة المتحدة  6
  6  357.9  3.9  3.4  7  4.0  9.5  أوكرانيا  7
  5  473.7  3.1  2.7  8  2.4  5.7  هولندا  8
  -  350.2  8.9  7.7  -  9.3  21.9  دول أخري  9

إجمالي الكمية المصدرة 
  من البطاطس 

)2007-2011(  
1180.0  -  -  434.5  -  368.2  -  

المتوسط السنوي إلجمالي 
  الصادرات

)2007-2011(  
236.0  100  -  86.9  100  36.8  -  

  :جمعت وحسبت من بيانات: المصدر
  .www.capmas.gov.eg شبكة المعلومات الدولية ،الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء 
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ويتبين من بيانات نفس الجدول أن روسيا االتحادية تعتبر مـن أهـم الـدول المـستوردة                 
 أي  ، ألف طن  72.4مصدرة إليها من مصر حوالي      المصرية حيث بلغ متوسط الكمية ال     للبطاطس  

وقد .  من متوسط إجمالي الكميات المصدرة من البطاطس المصرية للعالم         ٪30.7ما يمثل حوالي    
 من المتوسط السنوي إلجمالي قيمة      ٪26.4 أي ما يمثل حوالي      ، مليون دوالر  22.7بلغت قيمتها   

 313.5 تصدير طن البطاطس حوالي       كما بلغ متوسط سعر    .صادرات البطاطس المصرية للعالم   
بينما احتلت إيطاليا المركز الثاني حيث بلغت متوسط الكمية المصدرة إليها حـوالي             . طن/دوالر
 من متوسط   ٪17.5 مليون دوالر تمثل حوالي      15.1 وبقيمة   ٪16.3 ألف طن تمثل حوالي      38.5

طـن، فـي حـين      /دوالر 392.2القيمة خالل فترة الدراسة، كما بلغ متوسط سعر الطن حوالي           
احتلت اليونان المرتبة الثالثة حيث بلغ متوسط الكمية المصدرة إليها مـن البطـاطس المـصرية        

 مليـون دوالر وبمتوسـط      14.1 ومتوسط قيمة بلغ حوالي      ٪15.3 ألف طن بنسبة     36.1حوالي  
ـ        / دوالر 390.6سعر بلغ حوالي     سة علـي   طن، بينما تحتل لبنان وألمانيا المرتبة الرابعة والخام

 و ٪10.4 ألف طـن يمثـل حـوالي    17.3 ، 24.6الترتيب بمتوسط كمية مصدرة بلغت حوالي   
 علي الترتيب من إجمالي متوسط كمية الصادرات خالل فترة الدراسة، ويتبين أيضاً مـن               7.3٪

 من متوسط جملة كميات صادرات البطـاطس المـصرية تتركـز فـي     ٪80الجدول أن حوالي    
ر، كما يصل متوسط جملة قيمة صادرات البطاطس إلـي تلـك الـدول              الخمس دول سالفة الذك   

ثم تحتل دول   .  من قيمة صادرات البطاطس المصرية خالل متوسط فترة الدراسة         ٪78.5حوالي  
المملكة المتحدة وأوكرانيا وهولندا المركز السادس والسابع والثامن علي الترتيب بمتوسط كميـة             

 علي الترتيـب    ٪2.4 و ٪4 و ٪4.3ف طن يمثل حوالي      أل 5.7 و 9.5 و10مصدرة بلغ حوالي    
 مليون دوالر يمثـل     2.7 و 3.4 و 4.8من جملة متوسط الصادرات، وبمتوسط قيمة بلغ حوالي         

 من جملة متوسط قيمة الصادرات وبمتوسط سعر تـصدير بلـغ            ٪3.1 و ٪3.9 و ٪5.6حوالي  
د دول أخري أقـل أهميـة       طن علي الترتيب، كما توج    /  دوالر 473.7 و 357.9 و 480حوالي  

 ألـف   21.9تستورد البطاطس المصرية وقد بلغ متوسط كمية الصادرات إليها من مصر حوالي             
 مليون دوالر وبمتوسط سعر تصدير بلـغ حـوالي     7.7طن بمتوسط قيمة للصادرات بلغ حوالي       

  وبالنسبة لترتيب الدول المستوردة للبطاطس من حيث سعر تصدير الطـن           .طن/  دوالر 350.2
بالدوالر هي علي الترتيب المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا واليونان وهولندا وأوكرانيـا ولبنـان              

  .وروسيا اإلتحادية
مؤشرات التنافسية لصادرات البصل والبطاطس المصرية فـي بعـض األسـواق          : ثالثاً  

  :العالمية خالل فترة الدراسة
تـراق الـسوق لـصادرات البـصل        يتم في هذا الجزء تقدير النصيب السوقي ومعدل اخ        

لنفاذ داخل تلـك  علي اوالبطاطس المصرية في أهم أسواقها العالمية، لبيان قدرة السوق المصري      
األسواق ومدي إمكانية زيادة الجهود التصديرية إلي تلك األسـواق وزيـادة النـصيب الـسوقي       

 لمـصر وألهـم الـدول     االختراق داخل األسواق الخارجية، وكذلك تقدير اإلنتاج النسبي       ومعدل
  .المنافسة لها في إنتاج البصل والبطاطس المصرية

  : مؤشر النصيب السوقي للحاصالت موضع الدراسة–1
  :النصيب السوقي للبصل المصري* 

 )5( طبقاً لما هو مبين بالجـدول رقـم          بدراسة متوسط النصيب السوقي للبصل المصري     
: في أهم أسـواقه بالترتيـب كالتـالي       ) 2011-2007( خالل فترة الدراسة     قدر تنازلياً وجد أنه ي  

 و ٪78.43 رومانيا بنـصيب سـوقي بلـغ حـوالي           و األردن   و السعودية   و الكويت   وسوريا  
) 1(يتبين مـن جـدول رقـم         كما    علي الترتيب،  ٪26.71 و ٪36.65 و ٪49.61 و 50.79٪

 فـي عـام     ٪44.24 في سوق سوريا بلغ أدني مستوي له حـوالي           بالملحق أن النصيب السوقي   
سـوق الكويـت بلـغ    ، وفـي  2011 في عام ٪90.73 بينما بلغ أعلي مستوي له حوالي      2009
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، بينمـا بلـغ     2007 في عام    ٪12.89النصيب السوقي للبصل المصري أدني مستوي له حوالي         
أدني قد بلغ هذا النصيب     ، أما السوق السعودي ف    2010 في عام    ٪83.33أعلي مستوي له حوالي     

 حيث بلـغ    2010 بينما بلغ أعلي مستوي له في عام         2007 في عام    ٪20.12 مستوي له حوالي  
 في عـام  ٪27.91أدني مستوي له بحوالي بلغ هذا النصيب  األردن وفي سوق. ٪67.35حوالي  
النـصيب   بلغ سوق رومانياوفي ، 2011 في عام ٪43.72، وبلغ أعلي مستوي له حوالي       2009

، بينما بلغ أعلـي     ٪4.74 حيث بلغ حوالي     2009ام  السوقي للبصل المصري أدني مستوي له ع      
فقد بلـغ النـصيب      روسيا االتحادية    أما سوق . ٪34.82 حيث بلغ حوالي     2011 عام   همستوي ل 

 2011 بينما بلغ أعلي مستوي له عام        2009 في عام    ٪2.51أدني مستوي له بحوالي     السوقي به   
 2009 أدني مـستوي لـه عـام         بلغ هذا النصيب  ي سوق هولندا    ف، و ٪27.56حيث بلغ حوالي    

 في حين بلغ هـذا النـصيب فـي    ٪9.54 بحوالي 2011 وأعلي مستوي له عام ٪4.05بحوالي  
عام  ٪3.36 وأعلي مستوي له     2009 عام   ٪2.93سوق المملكة المتحدة أدني مستوي له حوالي        

2011.  
اطس إلي  مؤشر النصيب السوقي لكميات الصادرات المصرية من البصل والبط        ): 5(جدول رقم   

  ).2011-2007(الفترة في متوسط أهم الدول المستوردة له باأللف طن 
  البطاطس  البصل

سل
سل

م
  

  اسم السوق
متوسط كمية 

واردات 
  السوق

متوسط كمية 
الصادرات المصرية 

  إلي السوق

النصيب 
  ٪السوقي 

  اسم السوق
متوسط كمية 
  واردات السوق

متوسط كمية 
الصادرات المصرية 

  إلي السوق

يب النص
السوقي 

٪  

  10.99  72.42  658.79  روسيا االتحادية  49.61  134.90  271.93  السعودية  1
  6.31  38.49  610.03  ايطاليا  10.90  54.16  496.69  روسيا االتحادية  2
  24.14  36.11  149.66  اليونان  78.43  22.25  28.37  سوريا  3
  24.29  24.55  101.05  لبنان  50.79  19.39  38.18  الكويت  4
  3.00  17.30  576.22  ألمانيا  36.65  12.41  33.86  ردناأل  5
  2.99  10.01  334.14  المملكة المتحدة  7.68  12.14  158.13  هولندا  6
  61.53  9.47  15.39  أوكرانيا  2.93  10.59  361.68  المملكة المتحدة  7
  0.46  5.72  1233.42  هولندا  26.71  9.19  34.41  رومانيا  8

  .بالملحق) 2(والجدول رقم بالبحث ) 1(نات الجدول رقم جمعت وحسبت من بيا: المصدر    
  

  :النصيب السوقي للبطاطس المصرية* 
إلي أن متوسط النصيب السوقي للبطـاطس المـصرية    ) 5( رقم   تشير بيانات نفس الجدول   
 وأوكرانيـا   :  في أهم أسواقها بالترتيب كالتـالي      يقدر تنازلياً ) 5(طبقاً لما هو مبين بالجدول رقم       

 و ٪24.29 و   ٪61.53سوقي بلغ حـوالي     نصيب  ب ايطاليا   و روسيا االتحادية    و اليونان   و لبنان
، كمـا   )2011-2007( بالترتيب كمتوسط خالل فترة الدراسـة        ٪6.31 و ٪10.99 و 24.14٪

 أن النصيب السوقي في سوق أوكرانيا بلغ أدني مـستوي لـه   ،بالملحق) 2(يتبين من جدول رقم     
، كما  2011 في عام    ٪82.48 بينما بلغ أعلي مستوي له حوالي        2008 في عام    ٪18.55حوالي  

 حيث بلغ أدني مستوي له      ٪24.29يأتي في المرتبة الثانية سوق لبنان بنصيب سوقي بلغ حوالي           
ـ ، كمـا    2007 في عـام     ٪65.39 وأعلي مستوي له حوالي      2009 في عام    4.22حوالي   أتي ي

 كمتوسـط لفتـرة     ٪24.14نصيب سوقي بلغ حوالي     السوق اليوناني في المرتبة الثالثة بمتوسط       
، بينما بلغ أعلي مـستوي لـه        2008 في عام    ٪7.69الدراسة حيث بلغ أدني مستوي له حوالي        

، أما السوق الروسي أحتل المرتبة الرابعة بنصيب سـوقي بلـغ           2010 في عام    ٪43.43حوالي  
ـ       ٪10.99حوالي    فـي عـام   ٪3.71والي  كمتوسط لفترة الدراسة، وقد بلغ أدني مستوي لـه ح
 ، وقد أحتل المرتبة الخامـسة  2007 في عام  ٪24.34، بينما بلغ أعلي مستوي له حوالي        2008

 كمتوسط للفترة المشار إليها حيث بلـغ أدنـي   ٪6.31السوق اإليطالي بنصيب سوقي بلغ حوالي     
 فـي عـام   ٪14 بينما بلغ أعلي مستوي لـه حـوالي          2009 في عام    ٪2.21مستوي له حوالي    



  2013 شادية محمد سيد

 82 

 وأعلـي   ٪0.16 بحوالي   2008وفي سوق ألمانيا بلغ هذا النصيب أدني مستوي له عام           ،  2007
 ، في حين بلغ هذا النصيب في سوق المملكـة المتحـدة             ٪7.23 بحوالي   2007مستوي له عام    

، وقد أحتلـت    2010 عام   ٪5.94 وأعلي مستوي له     2008 عام   ٪0.63أدني مستوي له بحوالي     
  . خالل فترة الدراسة٪0.46 بمتوسط نصيب سوقي بلغ حوالي هولندا المرتبة األخيرة

مما سبق يتبين ارتفاع النصيب السوقي في بعض األسـواق ذات الـواردات المنخفـضة               
وانخفاض النصيب السوقي في بعض األسواق ذات الـواردات المرتفعـة للحاصـالت موضـع      
الدراسة، فقد تبين ارتفاع النصيب السوقي في أسـواق سـوريا والكويـت والـسعودية واألردن       

 ٪26.71 و٪36.65 و ٪49.61 و ٪50.79 و   ٪78.43ورومانيا حيث بلغ النـصيب الـسوقي        
وانخفاض النصيب السوقي في أسواق روسيا االتحادية وهولنـدا والمملكـة المتحـدة بحـوالي               

نسبة لمحصول البصل أما محصول البطاطس فقد ارتفع النصيب          بال ٪2.93 و ٪7.68 و 10.90٪
 و  ٪24.29 و   ٪61.53السوقي في أسواق كل من أوكرانيا ولبنان واليونان حيث بلـغ حـوالي              

 وانخفاض في كل من روسيا االتحادية وإيطاليا وألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا حيث             24.14٪
  .٪0.46 و ٪2.99 و ٪3.0 و ٪6.31 و ٪10.99بلغ حوالي 

  :ق للحاصالت موضع الدراسةاسوأل مؤشر معدل اختراق ا– 2
  :معدل اختراق السوق للبصل المصري*  

بالملحق معدل اختراق األسواق    ) 1(بالدراسة وجدول رقم    ) 6(توضح بيانات الجدول رقم     
 ،)2011-2007(لصادرات البصل المصري إلي أهم األسواق موضع الدراسة خـالل الفتـرة             

 :يتبين أن معدل اختراق األسواق يتركز خالل فترة الدراسة في األسواق التالية بالترتيـب             حيث  
ويمكن االستدالل من بيانات نفس الجـدول       .  األردن -4 سوريا،   -3 الكويت،   -2 السعودية،   -1

أن السوق السعودي أحتل المرتبة األولي حيث بلغ أعلي مـستوي لمعـدل اختـراق األسـواق                 
 كما  ،)2001-2007( خالل فترة الدراسة     ٪45.86لمصري للسوق السعودي    لصادرات البصل ا  

 ٪67.42، بينما بلغ أعلي مستوي له حوالي        2007 في عام    ٪18.03بلغ أدني مستوي له حوالي      
وأحتل المرتبة الثانية سوق الكويـت بمعـدل اختـراق          . بالملحق) 1( جدول رقم    2010في عام   

 كحد أدني في عام     ٪9.01فترة الدراسة، وقد بلغ حوالي       كمتوسط ل  ٪36.45لألسواق بلغ حوالي    
كما أحتل سوق سوريا المرتبـة الثالثـة   . 2010 كحد أقصي في عام      ٪58.59 ، وحوالي    2007

 كمتوسط خالل فترة الدراسـة،  ٪22.41حيث بلغ متوسط معدل اختراق البصل المصري حوالي  
 ٪30.90علي مستوي له حـوالي      ، وأ 2007 في عام    ٪15.70حيث بلغ أدني مستوي له حوالي       

كما يأتي سوق األردن فأحتل المرتبة الرابعة بمتوسط معدل اختـراق لألسـواق   . 2010في عام   
 ٪28.65 ، وحـوالي     2007 كحد أدني في عام      ٪14.87 ، وقد بلغ حوالي      ٪20.58بلغ حوالي   

انيا والمملكة  كما أحتلت أسواق دولة هولندا وروسيا االتحادية وروم        .2010كحد أقصي في عام     
 علـي   ٪1.54 و   ٪2.27 و   ٪2.53 و   ٪5.05المتحدة المراتب التالية بمعدل اختراق بلغ حوالي        

  .التوالي
  :معدل اختراق السوق للبطاطس المصرية* 

بالملحق معـدل اختـراق     ) 2(بالدراسة وجدول رقم    ) 6(توضح بيانات نفس الجدول رقم      
-2007(ألسواق موضع الدراسة خالل الفتـرة      األسواق لصادرات البطاطس المصرية إلي أهم ا      

، حيث يتبين أن سوق دولة أوكرانيا يحتل المرتبة األولي بمعدل اختـراق بلـغ حـوالي                 )2011
، بينما بلغ أعلي مستوي له حوالي       2008٪ في عام    6.63٪ وبلغ أدني مستوي له حوالي       30.40
٪، 6.48ل اختراق بلغ حـوالي      ، وأحتل سوق لبنان المرتبة الثانية بمعد      2011٪ في عام    62.50

٪ كحـد أقـصي فـي عـام     15.30، وحوالي   2009٪ كحد أدني في عام      0.84وقد بلغ حوالي    
، كما أحتل المرتبة الثالثة والرابعة سوق اليونان وإيطاليا بمعـدل اختـراق بلـغ حـوالي        2007
  وحـوالي  2008٪ كحد أدني فـي عـام        1.11٪ علي التوالي، وقد بلغ حوالي       1.84٪ و   3.74
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٪ كحد أدني فـي     0.59 بالنسبة لسوق اليونان، كما بلغ حوالي        2010٪ كحد أقصي في عام      6.4
 لسوق إيطاليا، كما تحتل المراتب التاليـة  2008 و 2007٪ في عامي 3.64 وحوالي   2009عام  

٪ 0.24أسواق روسيا االتحادية وألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا بمعدالت اختراق بلغت حوالي            
  .٪ علي التوالي0.09٪ و 0.16٪ و 0.17و 
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معدل اختراق األسواق للصادرات المصرية من البصل والبطاطس ألهم الـدول    ): 6(جدول رقم   
  ).2011-2007( الفترة  باأللف طن في متوسطالمستوردة

ول
ص

مح
ال

  

سل
سل

م
  

  اسم الدولة
متوسط إجمالي 

  الواردات
متوسط كمية 

  الواردات من مصر
متوسط اإلنتاج 

  الكلي
متوسط كمية 

  الصادرات
معدل اختراق 

  األسواق ٪

  45.86  40.45  62.69  134.90  271.93  السعودية  1

  2.53  13.47  1658.21  54.16  496.69  روسيا االتحادية  2

  22.41  23.13  93.06  22.25  28.37  سوريا  3

  36.45  0.06  15.07  19.39  38.18  الكويت  4

  20.58  1.78  28.22  12.41  33.86  األردن  5

  5.05  1204.53  1286.58  12.14  158.13  هولندا  6

  1.54  8.89  334.71  10.59  361.68  المملكة المتحدة  7

صل
الب

  

  2.27  1.36  372.43  9.19  34.41  رومانيا  8

  0.24  69.26  30117.31  72.42  658.79  روسيا االتحادية  1

  1.84  175.72  1652.90  38.49  610.03  إيطاليا  2

  3.74  21.94  837.70  36.11  149.6  ناناليو  3

  6.48  120.12  397.84  24.55  101.05  لبنان  4

  0.17  1560.70  11326.43  17.30  576.22  ألمانيا  5

  0.16  294.97  6040.2  10.01  334.14  المملكة المتحدة  6

  30.40  4.5  20.26  9.47  15.39  أوكرانيا  7

س
اط

بط
 ال

  0.09  1713.14  7030.22  5.72  1233.42  هولندا  8
  .بالملحق) 2(رقم  بالبحث وجدول )1(جمعت وحسبت من بيانات جدول رقم : المصدر    

  

الختراق في بعض األسواق وانخفاضـها فـي        امما سبق يتبين ارتفاع نسبي لمؤشر معدل        
أسواق أخري للحاصالت موضع الدراسة، حيث تبين ارتفاع معدل اختراق األسواق في كل مـن         

 حيث بلغ هـذا المؤشـر        المصري يا واألردن بالنسبة لمحصول البصل    السعودية والكويت وسور  
-2007( علي التوالي خالل فترة الدراسـة        ٪20.58 و ٪22.41 و   ٪36.45 و   ٪40.45حوالي  
وهذا يعنـي   المصرية   في سوق أوكرانيا بالنسبة لمحصول البطاطس        ٪30.40، وحوالي   )2011

 في سوق المملكة المتحدة حيث      هاق، وانخفاض أن مصر تتمتع بميزة تنافسية عالية في هذه األسو        
 بالنسبة للبصل، وفي أسواق كل من روسيا االتحادية وألمانيا          ٪1.54بلغ معدل االختراق حوالي     

 و ٪0.16 و ٪0.17 و ٪0.24والمملكة المتحدة وهولندا لمحصول البطاطس بمعدل بلغ حـوالي    
 األسواق لحاصالت البصل والبطـاطس   ويرجع ذلك إلي انخفاض الطاقة االستيعابية لهذه  0.09٪

مصرية لتعدد مصادرها االستيرادية، وهذا يعني عدم تمتع مصر بميـزة تنافـسية فـي هـذه                 ال
  .األسواق

  :الدراسةموضع حاصالت لاإلنتاج النسبي لمؤشر  – 3
  :اإلنتاج النسبي للبصل المصري* 

كبر دولة منتجة للبـصل     أن الصين تعتبر أ   ) 7(يتضح من النتائج المدونة في الجدول رقم        
 ألـف طـن تمثـل    21790علي المستوي العالمي حيث بلغ اإلنتاج الكلي لها من البصل حوالي         

 من متوسط كمية اإلنتاج العالمي خالل فترة الدراسة، يليها الهنـد حيـث بلـغ                ٪33.54حوالي  
العالمي،  من متوسط كمية اإلنتاج      ٪21.76 ألف طن تعادل حوالي      14134اإلنتاج الكلي حوالي    

 مـن متوسـط إجمـالي    ٪5.28 ألف طن تمثل حوالي 3428ثم أمريكا حيث بلغ إنتاجها حوالي       
اإلنتاج، ثم تأتي مصر وتحتل المرتبة الرابعة علي المستوي العالمي حيث بلـغ اإلنتـاج الكلـي                

 من متوسط اإلنتاج العالمي، في حين تـأتي  ٪3.10 أي ما يعادل حوالي  ، ألف طن  2015حوالي  



Assiut J. Agric. Sci., (44) No. (4)  2013 (73:88) 

 85 

 1961ن وتركيا وباكستان وروسيا االتحادية والبرازيل في المراتب التالية حيث بلغ حـوالي              إيرا
 و  ٪3.02 ألف طن علي التوالي، أي ما يعـادل حـوالي            1503 و   1658 و   1835 و   1951و  

 علي التوالي من متوسط اإلنتاج العـالمي خـالل فتـرة            ٪2.31 و   ٪2.55 و   ٪2.82 و   3.0٪
  .الدراسة

  :بي للبطاطس المصريةاإلنتاج النس* 
أن اإلنتاج النسبي لمصر وأهم الدول المنافـسة لهـا فـي    ) 7(يتبين من نفس الجدول رقم    

، أن الـصين أكبـر الـدول    )2011-2007(إنتاج البطاطس المصرية كمتوسط لفترة الدراسـة        
 ، ألف طـن 75725المنتجة للبطاطس علي المستوي العالمي حيث بلغت كمية اإلنتاج بها حوالي         

 مليون طـن،  126من إجمالي اإلنتاج العالمي من البطاطس البالغ حوالي  ٪60.17تعادل حوالي  
 ألف طن، أي ما     7919بمتوسط كمية إنتاج بلغ حوالي      روسيا البيضاء   المرتبة الثانية   تأتي في   ثم  

المرتبـة الثالثـة   بـنغالديش   من متوسط إجمالي اإلنتاج العالمي، وتحتـل    ٪6.29يعادل حوالي   
 من متوسط اإلنتاج العالمي، ثم      ٪5.30ما يمثل حوالي     ألف طن، أي     6668وسط بلغ حوالي    بمت

 4579 حـوالي متوسط كمية اإلنتاج    حيث بلغ   في المرتبة الرابعة والخامسة     كندا والبرازيل   تأتي  
 الـسادسة  ثم تأتي مصر في المرتبـة . ٪2.88٪ و 3.64 ألف طن أي ما يعادل حوالي  3627و  

 مـن متوسـط إجمـالي       ٪2.85 ألف طن يمثل حوالي      3593إلنتاج بلغ حوالي    بمتوسط كمية ا  
، ثم تحتل بلجيكا والجزائـر واألرجنتـين المراتـب التاليـة            اإلنتاج العالمي خالل فترة الدراسة    

٪ 2.14٪ و   2.70 ألف طن، أي ما يعادل حوالي        1958 و   2695 و   3403بمتوسط بلغ حوالي    
  .٪1.58و 

لنسبي لمصر وأهم الدول المنافسة لها في إنتاج البـصل والبطـاطس   اإلنتاج ا ): 7(جدول رقم   
  ).2011-2007(خالل الفترة 

  مسلسل  البطاطس  البصل
  ٪  متوسط كمية اإلنتاج ألف طن  الدولة  ٪  متوسط كمية اإلنتاج ألف طن  الدولة

  2.85  3593  مصر  3.10  2015  مصر  1
  60.17  75725  الصين  33.54  21790  الصين  2
  6.29  7919  روسيا البيضاء  21.76  14134  الهند  3
  5.30  6668  بنغالديش  5.28  3428  أمريكا  4
  3.64  4579  كندا  3.02  1961  إيران  5
  2.88  3627  البرازيل  3.00  1951  تركيا  6
  2.14  2695  الجزائر  2.55  1658  روسيا االتحادية  7
  2.70  3403  بلجيكا  2.82  1835  باكستان  8
  1.59  1985  رجنتيناأل  2.31  1503  البرازيل  9

  --  125851    --  64966  إجمالي دول العالم  
  .www.fao.org. منظمة األغذية والزراعة ، شبكة المعلومات الدولية :جمعت وحسبت من بيانات: المصدر   

مما سبق يتبين أن مصر قد أتت في المرتبة الرابعة مـن حيـث كميـة اإلنتـاج الكلـي                    
 من متوسط اإلنتـاج  ٪3.10 ألف طن، تعادل 2015الي لمحصول البصل المصري حيث بلغ حو   

 أي ما يعادل    ، ألف طن  337العالمي، في حين تصدر مصر كمية من اإلنتاج الكلي بلغت حوالي            
لذلك البد من التوسع    .  من اإلنتاج المحلي خالل فترة الدراسة وهي تعتبر نسبة قليلة          ٪17حوالي  

ن جودة المنتج وتوفير اإلنباء والمعلومات      في تصدير محصول البصل المصري عن طريق تحسي       
فـي إنتـاج محـصول     الـسادسة السوقية ورغبات المستهلك، في حين أتت مصر في المرتبـة       

أي مـا    ، ألف طن  3593حيث بلغ اإلنتاج الكلي لمحصول البطاطس المصرية حوالي         البطاطس  
مـن البطـاطس     من اإلنتاج العالمي، في حين بلغـت الكميـة المـصدرة    ٪2.85يعادل حوالي   

٪ من اإلنتاج المحلي للبطاطس المـصرية  33 ألف طن بما يعادل حوالي 1180المصرية حوالي  
خالل فترة الدراسة وهي تمثل نسبة عالية في مساهمة اإلنتاج الكلي في الـصادرات المـصرية                
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وهذا يرجع إلي تمتع محصول البطاطس بالجودة العالية وإلي مراعاة التوقيـت المناسـب التـي           
  .يزداد فيه الطلب الخارجي علي محصول البطاطس المصرية
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  :الملخص
 في اقتصاديات الدول بصفة عامة واقتصاديات الدول        اً رئيسي اً التجارة الخارجية دور   تلعب

النامية بصفة خاصة حيث تساهم الصادرات في زيادة الدخل القومي وفي تدبير العمالت األجنبية              
 مالحقة الزيادة المستمرة في     عن الصادرات المصرية    قصورد أدي   الالزمة لتمويل الواردات، وق   

  .الواردات إلي عجز مستمر في ميزان المدفوعات المصرية
وقد استهدف البحث زيادة القدرة التنافسية لصادرات البصل والبطاطس المـصرية علـي             

يـادة كميـات   مستوي األسواق العالمية وذلك بتطبيق بعض مؤشرات التنافسية ودراسة إمكانية ز    
  .الصادرات لتلك الحاصالت

وقد تبين من التوزيع الجغرافي لصادرات مصر أن أهم األسـواق العالميـة المـستوردة               
للبصل المصري هي السعودية وروسيا االتحادية وسوريا والكويت واألردن وهولنـدا والمملكـة         

طاطس المصرية هي روسـيا     المتحدة ورومانيا، كما تبين أن أهم األسواق العالمية المستوردة للب         
االتحادية وإيطاليا واليونان ولبنان وألمانيا والمملكة المتحدة وأوكرانيا وهولندا وذلك خالل الفترة            

)2007-2011.(  
كما تبين بدراسة النصيب السوقي للحاصالت موضع الدراسة حدوث ارتفاع في النـصيب             

صيب السوقي في بعـض األسـواق       السوقي في األسواق ذات الواردات المنخفضة وانخفاض الن       
ذات الواردات المرتفعة، فقد تبين ارتفاع النصيب السوقي من أسواق كل من سـوريا والكويـت                

 ٪36.65 و ٪49.61 و ٪50.79 و ٪78.43والسعودية واألردن ورومانيا حيـث بلـغ حـوالي          
حـدة   وانخفاض النصيب السوقي في أسواق روسيا االتحادية وهولنـدا والمملكـة المت   ٪26.71و

 بالنسبة لمحصول البصل المصري، أما محـصول        ٪2.93 و ٪7.68 و ٪10.90حيث بلغ حوالي    
البطاطس فقد أرتفع النصيب السوقي في أسواق أوكرانيا ولبنان واليونـان حيـث بلـغ حـوالي                

 ، وانخفاض في أسواق كل من روسيا االتحادية وإيطاليا وألمانيا           ٪24.14 و ٪24.29 و 61.53٪
 خـالل   ٪0.46 و ٪2.99 و ٪3 و ٪6.31 و ٪10.99 وهولندا حيث بلغ حـوالي       والمملكة المتحدة 

  .فترة الدراسة
وقد تبين بدراسة معدل اختراق األسواق لصادرات الحاصالت موضـع الدراسـة وذلـك              

أنه يتركز في األسواق التالية بالترتيب السعودية والكويت وسوريا         ) 2011-2007(خالل الفترة   
 علي التوالي وذلك بالنـسبة  ٪20.58 و٪22.41 و٪36.45 و٪40.45واألردن حيث بلغ حوالي     

في سـوق أوكرانيـا   لصادرات البصل المصري، كما لوحظ تركز صادرات البطاطس المصرية      
 وهذا يعني أن مصر تتمتع بميزة تنافسية عالية         ٪30.40حيث بلغ معدل اختراق األسواق حوالي       

في سوق المملكة المتحدة حيث بلغ حـوالي        في هذه األسواق، وانخفاض معدل اختراق األسواق        
 بالنسبة لصادرات البصل المصري، وفي أسواق كل مـن روسـيا االتحاديـة وألمانيـا                1.54٪

 ، ٪0.24ة لصادرات البطاطس المصرية بمعدل بلـغ حـوالي   ـوالمملكة المتحدة وهولندا بالنسب 
ة عالية في هذه األسواق،     زة تنافسي ر ال تتمتع بمي   ـ هذا يعني أن مص    0.09٪ ،   0.16٪ ،   0.17٪

كما تبين بدراسة اإلنتاج النسبي لمصر وأهم الدول المنافسة لها فـي إنتـاج محـصول البـصل        
 في المرتبة الرابعة من حيث كمية اإلنتاج الكلي لمحـصول          يتأوالبطاطس المصري، أن مصر ت    

نتـاج  ٪ من متوسـط اإل    3.10 ألف طن، تعادل حوالي      2015البصل المصري حيث بلغ حوالي      
العالمي، في حين أتت مصر في المرتبة السادسة حيث بلغ اإلنتاج الكلي لمحـصول البطـاطس                

٪ من اإلنتاج العالمي، وقد ساهم محصول       2.58 ألف طن، أي ما يعادل       3593المصرية حوالي   
٪ علي التوالي من اإلنتاج المحلـي       33٪ و   17البصل والبطاطس بكمية صادرات بلغت حوالي       

  .دراسةخالل فترة ال

  :وقد توصلت الدراسة إلي ما يلي
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         صادرات البصل والبطـاطس    أمام  ضرورة زيادة األنصبة السوقية ومعدل اختراق األسواق
المصرية إلي األسواق العالمية بالمقارنة بالدول المنافسة وذلك عن طريق زيـادة الميـزة              

ـ           ودة والكفـاءة   التنافسية لصادرات البصل والبطاطس المصرية باالهتمـام بمعـايير الج
والتطور التكنولوجي وتوفير البيانات والمعلومات عن األسواق الخارجية بما فيها الكميات           

  .المطلوبة ونوعية السلع المطلوبة وأسعارها
                ضرورة فتح أسواق جديدة من خالل الترويج للمنتجات المصرية في الخارج عـن طريـق

 .إقامة معارض وأسواق دولية متخصصة
  المراجع

ــا -1 ــصاء  الجه ــة واإلح ــة العام ــزي للتعبئ ــة ،ز المرك ــات الدولي ــبكة المعلوم :   ش

www.capmas.gov.eg 

ايهاب مريد شرابين ، دراسة تحليلية للتجارة الخارجية ألهم المنتجات الزراعيـة المـصرية      -2

في ظل المتغيرات المحلية والعالمية المعاصرة، رسالة دكتوراه، قسم االقتصاد الزراعـي،           

 .2007جامعة المنيا، كلية الزراعة، 

، تنافسية بعض الـصادرات  )دكتور(، فارس عياد شاكر  ) دكتور(حسن عبد الغفور العباسي      -3

، ) 3(، العـدد    )15(الزراعية المصرية، المجلة المصرية لالقتصاد الزراعـي، المجلـد          

 .2005سبتمبر 

التنافـسية  ، قيـاس القـدرة      )دكتور(، سمير أنور متولي     )دكتور(شحاته عبد المقصود غنيم      -4

لصادرات مصر من األرز في أهم أسـواقها الخارجيـة، المجلـة المـصرية لالقتـصاد              

 .2012، يونيو ) 2(، العدد )22(الزراعي، المجلد 

 .www.fao.org:  شبكة المعلومات الدولية،منظمة األغذية والزراعة -5

للبرتقـال  ، دراسة اقتصادية للتسويق الـداخلي والخـارجي         )دكتور(وائل أحمد عزت العبد      -6

 .2006، سبتمبر )3(، العدد )16(المصري، المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي، المجلد 
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النصيب السوقي ومعدل اختراق األسواق لكميـات صـادرات البـصل           ): 1(جدول ملحق رقم    
  ).2011-2007(المصري خالل الفترة 

  ألف طن: الكمية

لة
دو

ال
  

  المتوسط  اإلجمالي  2011  2010  2009  2008  2007  البند

  271.93  1359.63  323.13  316.13  271.41  240.12  208.84  إجمالي كمية واردات السعودية
صــادرات مــصر مــن البــصل 

  للسعودية
42.02  105.22  145.76  212.91  168.57  674.48  134.90  

  62.69  313.44  72.90  68.97  61.69  56.14  53.74  إنتاج السعودية من البصل
  40.45  202.25  71.49  69.30  --  31.99  29.47  عودية من البصلصادرات الس

  49.61  -  52.17  67.35  53.70  43.82  20.12  ٪النصيب السوقي 

ية
ود

سع
ال

  

  45.86  -  51.94  67.42  43.76  39.82  18.03  ٪معدل اختراق األسواق 
  496.69  2483.43  453.33  582.84  377.14  454.80  615.32  إجمالي كمية واردات روسيا

  54.16  270.80  124.96  69.62  9.48  20.59  46.15  صادرات مصر من البصل لروسيا
  1658.21  8291.07  2122.74  1536.30  1601.55  1712.50  1317.98  إنتاج روسيا من البصل

  13.47  67.37  6.26  1.46  43.15  16.27  0.23  صادرات روسيا من البصل
ية  10.90  -  27.56  11.94  2.51  4.53  7.50  ٪النصيب السوقي 

حاد
الت

ا ا
سي

رو
  

  2.53  -  4.86  3.29  0.49  0.96  2.39  ٪معدل اختراق األسواق 
  28.37  141.87  33.89  34.62  23.69  25.04  24.63  إجمالي كمية واردات سوريا

  22.25  111.23  30.75  30.64  10.48  20.56  18.80  صادرات مصر من البصل لسوريا
  94.06  470.28  84.94  109.56  81.75  94.23  99.80  إنتاج سوريا من البصل

  23.13  115.67  9.80  45.02  45.47  10.69  4.69  صادرات سوريا من البصل
  78.43  -  90.73  88.50  44.24  82.11  76.33  ٪النصيب السوقي 

ريا
سو

  

  22.41  -  28.20  30.90  17.48  18.94  15.70  ٪معدل اختراق األسواق 
  38.18  190.91  53.71  43.92  34.13  34.33  24.82  إجمالي كمية واردات الكويت

  19.39  96.96  26.03  36.60  18.68  12.45  3.20  صادرات مصر من البصل للكويت
  15.07  75.34  19.70  18.64  15.60  10.70  10.70  إنتاج الكويت من البصل

  0.06  0.29  0.09  0.09  0.09  0.01  0.01  صادرات الكويت من البصل
  50.79  -  48.46  83.33  54.73  36.27  12.89  ٪النصيب السوقي 

ت
وي

لك
ا

  

  36.45  -  35.50  58.59  37.63  27.65  9.01  ٪معدل اختراق األسواق 
  33.86  169.31  36.14  36.90  32.07  36.16  28.04  إجمالي كمية واردات األردن

  12.41  62.06  15.80  14.45  8.95  14.55  8.31  صادرات مصر من البصل لألردن
  28.22  141.1  40.78  15.77  28.82  27.16  28.57  من البصلإنتاج األردن 

  1.78  8.91  2.42  2.24  1.06  2.48  0.71  صادرات األردن من البصل
  36.65  -  43.72  39.16  27.91  40.24  29.64  ٪النصيب السوقي 

دن
ألر

ا
  

  20.58  -  21.21  28.65  14.96  23.92  14.87  ٪معدل اختراق األسواق 
  158.13  790.65  205.45  162.47  172.87  123.69  126.17  هولنداإجمالي كمية واردات 

  12.14  60.72  19.60  14.43  7.00  10.25  9.44  صادرات مصر من البصل لهولندا
  1286.58  6432.9  1540.9  1302.0  1269.0  1236.0  1085.0  إنتاج هولندا من البصل

  1204.53  6022.63  1326.58  1501.85  1213.81  1100.05  880.34  صادرات هولندا من البصل
  7.68  -  9.54  8.88  4.05  8.29  7.48  ٪النصيب السوقي 

ندا
ول

ه
  

  5.05  -  4.67  38.60  3.07  3.95  2.85  ٪معدل اختراق األسواق 
  34.41  172.07  45.18  35.35  21.53  32.56  37.45  رومانياإجمالي كمية واردات 

  9.19  45.94  15.73  14.88  1.02  7.25  7.06  لرومانياصادرات مصر من البصل 
  372.43  1862.13  394.31  369.14  378.11  395.58  324.99   من البصلرومانياإنتاج 

  1.36  6.8  1.87  2.07  2.03  0.60  0.23   من البصلرومانياصادرات 
  26.71  -  34.82  42.09  4.74  22.27  18.85  ٪النصيب السوقي 

نيا
ما

رو
  

  2.27  -  3.59  3.70  0.25  1.70  1.95  ٪معدل اختراق األسواق 
  :جمعت وحسبت من بيانات: المصدر
  .www.fao.org.  شبكة المعلومات الدولية،منظمة األغذية والزراعة -1
  www.capmas.gov.eg:  شبكة المعلومات الدولية،الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء  -2
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ت البطـاطس   النصيب السوقي ومعدل اختراق األسواق لكميات صـادرا       ): 2(جدول ملحق رقم    
  ).2011-2007(المصرية خالل الفترة 

  ألف طن: الكمية

لة
دو

ال
  

  المتوسط  اإلجمالي  2011  2010  2009  2008  2007  البند

  658.79  3293.97  1466.23  664.35  374.16  537.50  251.73  روسياإجمالي كمية واردات 

  72.42  362.1  199.72  67.20  13.96  19.94  61.28  البطاطس لروسياصادرات مصر من 

  30117.31  150586.53  32681.47  21140.54  31133.96  28846.36  36784.20  إنتاج روسيا

  69.26  346.32  41.66  70.32  75.01  42.59  116.74  صادرات روسيا

ية  10.99  -  13.62  100.12  3.73  3.71  24.34  ٪النصيب السوقي 
حاد

الت
ا ا

سي
رو

  

  0.24  -  0.59  0.31  0.04  0.07  0.17  ٪معدل اختراق األسواق 

  610.03  3040.17  606.36  706.10  5908.16  582.65  556.90   إيطالياإجمالي كمية واردات

  38.49  192.43  23.26  49.37  13.19  28.63  77.98  صادرات مصر من البطاطس إليطاليا

  1652.90  8263.48  1547.05  1558.03  1773.92  1603.83  1781.65   إيطالياإنتاج

  175.72  878.58  144.98  168.10  148.35  220.11  197.04   إيطالياراتصاد

  6.31  -  3.84  6.99  2.21  4.91  14.00  ٪النصيب السوقي 

ليا
طا

إي
  

  1.84  -  1.16  2.36  0.59  3.64  3.64  ٪معدل اختراق األسواق 

  149.6  748.32  174.36  132.64  161.03  138.98  141.31  اليونانإجمالي كمية واردات 

  36.11  180.55  41.32  57.60  16.42  10.69  54.52  درات مصر من البطاطس لليونانصا

  837.70  4188.52  757.82  791.50  848.0  848.0  943.20  إنتاج اليونان

  21.94  109.68  22.93  24.35  16.42  24.35  21.63  صادرات اليونان

  24.14  -  23.70  43.43  10.20  7.69  38.58  ٪النصيب السوقي 

ان
ون

الي
  

  3.74  -  4.54  6.4  1.65  1.11  5.13  ٪ اختراق األسواق معدل

  101.05  505.23  99.83  113.20  820.27  92.28  117.65  إجمالي كمية واردات لبنان

  24.55  122.77  10.96  22.14  3.47  9.26  76.94  صادرات مصر من البطاطس للبنان

  397.84  1989.2  275.0  260.0  425.0  514.60  514.60  إنتاج لبنان

  120.12  600.61  118.73  108.95  91.84  151.64  129.45  صادرات لبنان

  24.29  -  10.98  19.56  4.22  10.03  65.39  ٪النصيب السوقي 

ان
لبن

  

  6.48  -  4.27  8.38  0.84  2.03  15.30  ٪معدل اختراق األسواق 

  576.22  2881.09  662.00  573.77  578.26  532.43  543.63  إجمالي كمية واردات ألمانيا

  17.30  86.50  3.89  24.97  18.12  0.86  38.66  صادرات مصر من البطاطس أللمانيا

  11326.42  56632.17  11800.0  10201.90  11617.50  11369.0  11643.77  إنتاج ألمانيا

  1560.70  7803.51  1596.30  1592.52  11675.54  11396.58  1542.57  صادرات ألمانيا

  3.00  -  0.59  4.35  3.13  0.16  7.23  ٪النصيب السوقي 

نيا
ما

أل
  

  0.17  -  0.04  0.27  0.17  0.01  0.36  ٪معدل اختراق األسواق 

  334.14  1670.7  267.08  248.84  281.84  501.64  371.30  إجمالي كمية واردات المملكة المتحدة

  10.01  50.07  6.19  14.79  5.47  3.17  20.45  صادرات مصر من البطاطس للمملكة

  6040.2  30201.00  6115  6056.00  6396.0  5999.0  5635.0  إنتاج المملكة المتحدة

  294.97  1474.85  384.62  336.70  256.18  243.37  253.98  صادرات المملكة

دة  3.00  -  2.32  5.94  1.94  0.63  5.51  ٪النصيب السوقي 
تح

لم
ة ا

لك
مم

ال
  

  0.16  -  0.10  0.25  0.09  0.05  0.36  ٪معدل اختراق األسواق 

  15.39  76.95  39.85  15.25  5.63  9.76  6.46  إجمالي كمية واردات أوكرانيا

  9.47  47.34  32.87  8.27  1.60  1.81  2.79  صادرات مصر من البطاطس ألوكرانيا

  20.26  101.28  24.25  18.71  19.67  19.55  19.10  إنتاج أوكرانيا

  4.50  22.5  11.51  2.62  3.53  2.02  2.82  صادرات أوكرانيا

  61.53  -  82.48  54.23  28.41  18.55  43.19  ٪لنصيب السوقي ا

نيا
را

وك
أ

  

  30.40  -  62.50  26.39  7.35  6.63  12.27  ٪معدل اختراق األسواق 

  :جمعت وحسبت من بيانات: المصدر
  .www.fao.org.  شبكة المعلومات الدولية،منظمة األغذية والزراعة -1
  www.capmas.gov.eg: ومات الدولية شبكة المعل،الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء  -2
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Some Competitiveness Indices of Egyptian Potatoes and Onions Ex-
ports in Major International Markets 

Shadia Mohammed Sayed 
Researcher- Agricultural Research Institute 

Abstract: 
Foreign trade plays an important role in state economies in general, and de-

veloping countries in particular. Exports contribute to the GDP and raising for-
eign currency funds necessary for financing imports. The inability of Egyptian 
exports to match the continuous increase in imports led to a corresponding con-
tinuous gap in Egyptian trade balance. 

The geographic distribution of Egyptian exports showed that important in-
ternational markets importing Egyptian onions are: the KSA, Russia, Syria, Ku-
wait, Jordan, the Netherlands, the UK, and Romania. It was also shown that the 
important international markets importing Egyptian potatoes are: Russia, Italy, 
Greece, Lebanon, Germany, the UK, Ukraine, and the Netherlands – for the pe-
riod (2007-2011). 

Studying the rate of market penetration of the exports showed that Egyptian 
onions exports are focused in the following markets: the KSA, Kuwait, Syria, 
and Jordan with percentages of 40.45%, 36.45%, 22.41%, and 20.58 respec-
tively. It was also shown that Egyptian potatoes exports are focused in Ukraine, 
with a market penetration rate of 30.4%. This implies that Egypt has a high com-
petitive advantage in these markets. The UK market penetration rate was very 
low: 1.54% for onions exports. The Egyptian potatoes market penetration in Rus-
sia, Germany, the UK, and the Netherlands was 0.24%, 0.17%, 0.16%, and 
0.09% - implying a low competitive advantage in these markets.  
The following conclusion was reached: 

There is a need for increasing market shares and penetration rates of Egyp-
tian potatoes and onions exports to international markets compared to competing 
countries. This can be achieved by focusing on criteria of quality, efficiency, 
technological development, and providing data and information of foreign mar-
kets- including the required quantities, and the types and prices of required com-
modities.  


