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 مقدمة:

تلعب الصادرات الزراعية عامة والخضر بصفة خاصة دورًا مؤثرًا في التنمية االقتصادية حيث  تعثد الصثادرات الزراعيثة مث  صاثر مصثادر زيثاد  
فثثي ايااثثة مصثثر االقتصثثادية فثثي ا ونثثة متزايثثد الثثدخا المثثومي ال زمثثة للتنميثثة االقتصثثادية وااللتماعيثثةت ولثثصلد فثثت  تلثثد الصثثادرات تح ثث  بتاتمثثار 

  خير  وعل  اصا فهناد إاتمار لتوفير مناخ تصديري صفضا يااار في زياد  المدر  لتلد الصادرات للنفاص لألاواق الخارلية.ا
 

 مشكلة البحث:
ن ثثرًا لتاتمثثار المتزايثثد للتصثثدير ل ونثثر صاثثر مصثثادر النمثثد ا لنبثثي وصحثثد مصثثادر الثثدخا المثثومي فيهثثتر المهثثا  الزراعثثي برفثث  قيمثثة صثثادراتر 

ة م  الخضر  أحد صار الصادرات الزراعيةت ويأتي محصوا البهاهس في صدار  اصه المحاصيا ن رًا لثوفر  ال ميثات المنتلثر منثر والتثي تمثدر خاص
الثثط هثث   3344.إال ص  الواقثث  التصثثديري لهثثصا المحصثثوا يأثثير إلثث  صنخفثثار ال ميثثة المصثثدر  منثثر والتثثي تبلثث  نحثثو (5)صلثثط هثث  4.07.3بنحثثو 

م  اإلنتاجت وعل  صلد يتهلب االمر التعثرط علث  ااثر مؤأثرات المثدر  التنافاثية لهثا  %44.0 ( والت  تمثا نحو3740-3774  م  ) متواه للفتر 
يتاثن  توليثر ال ميثات المختافثة الث  االاثواق الم لمثة والتث  تحمثق عالثدا ملزيثا وقيمثة مضثافة تاثاار فث  زيثاد  حصثيلة النمثد  في ا اثواق العالميثة.

 .  االلن  
 

 هدف البحث:
يهدط البح  إل  تنمية الصادرات م  محصوا البهاهس م  خ ا زياد  المدر  التنافاية للبهاهس المصرية فثي ا اثواق العالميثة وماثاعلة 

 ية:الفرعية التالواضعي الايااات التصديرية في إم انية زياد  حلر الصادرات م  البهاهست ولتحميق الهدط الرلياي يلزر درااة ا اداط 
 درااة صار الدوا المصدر  للبهاهس في العالر. .4
 تهور الصادرات المصرية م  البهاهس  .3
 درااة التوزي  اللغراف  لصادرات مصر م  البهاهس والنصيب الاوق  لها. .4
 درااة االوضا  التنافاية للبهاهس المصرية. .3

 
 مصادر البيانات والطريقة البحثية

، المنأثثور  وريثثر المنأثثور  الصثثادر  عثث  اللهثثات الراثثمية منهثثا اللهثثاز المر ثثزح للتعبلثثة العامثثة واالحصثثا يعتمثثد البحثث  علثث  البيانثثات الثانويثثة 
، )(www.comtrade.com (www.fao.org)قهثثا  الأثثلو  االقتصثثادية بثثوزار  الزراعثثة وااتصثث ا االراضثث ، بيانثثات أثثب ة المعلومثثات الدوليثثة 

االضافة ال  بعر البحو  والدرااات الاابمة صات الصلة بموضثو  البحث ، ويعتمثد البحث  لتحميثق اادافثر علث  ااثتخدار هثرق التحليثا االحصثال  ب
 الوصف  وال م  الار المؤأرات االقتصادية للمدر  التنافاية للبهاهس المصرية لمياس مر زاا التنافا  ف  االاواق العالمية ومنها :

 (RCA)النسبية الظاهرة  الميزة -1
Revealed comparative advantage indicator  

 ، وتحاب الميز  النابية ال اار  م  المعادلة اآلتية:Balassaيميس اصا المؤأر ال فا   االقتصادية للموارد الحميمية ويعرط بمؤأر 

 الميزة النسبية الظاهرة=
 الالعة العالمية()قيمة صادرات الالعة للدولة/ قيمة صادرات 

 )قيمة الصادرات ال لية للدولة/ قيمة الصادرات ال لية العالمية(
 

http://www.comtrade.com)/
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وعندما يأخص اصا المؤأر قيمة ص بر م  الواحد فت  صلد يدا عل  تمت  اصه الصناعة بميز  تنافاية والع س صحيح، ويعتمد اصا المؤأر عل  
 اختباًرا واقعًيا للمدر  التنافاية للصناعات المحلية.بيانات الصادرات فمه، وصلد    الصادرات تعهي 

 
 Market shareالحصة السوقية:  -2

 –يع س اصا الممياس إم انية تنمية حلر صادرات دولة ما م  العة معينة إل  العة معينة إل  الاوق العالمي صو إل  اوق دولة صخرح 
دولة، ويماس بنابة نصيب صادرات الدولة إل  الاوق العالمي صو في صي م  ا اواق حي  ص  زياد  حلر الصادرات يعتبر الهدط الرليس  ي 

قامة   االاتيرادية عل  صااس ص  زياد  اصه النابة صو انخفاضها عبر الزم  يرتبه بمدح تحاي  صو ترال  المدر  التنافاية، ويتر حاابر م  خ ا
 الصادرات العالمية م  اصه الالعة، ويماس النصيب الاوقي بالمعادلة اآلتية:قيمة صادرات الدولة م  العة معينة إل  إلمالي قيمة 

 
 

 الحصة السوقية  = 
   مية واردات الاوق م  الالعة المصرية

  مية الواردات ال لية للاوق م  الالعة  477×
 
  market penetration rateمعدل اختراق السوق-3

واردات الدولة م  العة معينة وااته  ها الفعلي م  تلد الالعة ويمدر اصا  يعبر معدا اختراق الاوق ع  النابة بي 
 -المعدا م  المعادلة اآلتية:

  واردات دولة ما م  الالعة معدل اختراق السوق=
صادرات الدولة  -الواردات ال لية لنفس الدولة م  الالعة+ إنتاج الدولة م  الالعة 477×

 م  الالد
 اصا المؤأر في اوق معي  دا صلد عل  اتاا  الاوق واهولة دخولر.و لما زادت قيمة 

 
 مؤشرى قوة التصدير واالعتماد على التصدير -4

Indicators of export strength and reliance on exports 
ات الدولة ف  االنتاج والتصدير ، يعبرا  اصا  المؤأرا  ع  تناو اللانب الداخل  المرتبه بالمنتج المصدر للدولة المعنية والصح ي هرام اني

الت   وم هرا لللانب الصح يتناوا قدر  اصه الصادرات عل  النفاص داخا االاواق الماتورد  لها وبالتال  تتأ ا ف  الملما ملموعة م  المؤأرات
 و  والضعط ف  اصا الماار.تت اما مابي  الداخا والخارج وتااد عل  الخروج بمنهلير تربه مراحا عملية التصدير وتحدد مواه  الم

 ويقاس مؤشر قوة التصدير لمحصول ما من خالل المعادلة اآلتية :
  مية الصادرات م  المحصوا قوة التصدير لمحصول ما = 

 اإلنتاج المحلي للمحصوا
 

 أما مؤشر األعتماد على التصدير فيقاس من خالل المعادلة التالية:

 اإلعتماد على التصدير=
 الصادرات م  المحصوا مية 

 اإلنتاج المحلي للمصوا +  مية الصادرات م  المحصوا
 

 نتائج البحث :
 (2112 -2113األسواق التصديرية العالمية لمحصول البطاطس خالل الفترة )

 3335.0صلط ه  وبلغت قيمتها نحو  43.06.3(، ص  إلمالي  مية الصادرات العالمية م  البهاهس بلغت نحو 4يوضح اللدوا رقر )
مليو  دوالر،  ما يوضح اللدوا ص  صار الدوا المصدر  لمحصوا البهاهس عل  الماتوح العالمي م  حي   مية الصادرات اي اولندا واي 

م  متواه ال مية  %45.5صلط ه  تمثا نحو  3....4( ب مية تمدر بنحو 3740 -3744للبهاهس خ ا الفتر  ) صول  دوا العالر المصدر 
صلط ه  تمثا  ..4.40المصدر  م  البهاهس عل  الماتوح العالمي خ ا تلد الفتر ، وتأتي فرناا في المرتبة الثانية ب مية صادرات بلغت نحو 

العالمية خ ا نفس الفتر ، يليها في الترتيب صلمانيا، بللي ا، مصر،  ندا، إيرا ، صمري ا ، الصي  ب مية م  متواه  مية الصادرات  %45.3نحو 
صلط ه  ل ا منهر عل  الترتيب تمثا حوال   ..347،  3...3،  367.3،  533.6،  504،  03.6.،  ..46.6صادرات تمدر بنحو 
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  متواه ال مية المصدر  م  البهاهس عل  الماتوح العالمي خ ا تلد م 4.3%،  4.0%، 4.6%،  3.4%،  3.5%،  0.0%،  43.0%
 الفتر .

وبالنابة  ار الدوا المصدر  للبهاهس م  حي  الميمة خ ا اصه الفتر  يتضح م  بيانات نفس اللدوا ص  اولندا لا ت في المر ز ا وا 
م  متواه قيمة الصادرات العالمية التي تمدر  %37.3والر تمثا نحو مليو  د 653.3م  بي  صار الدوا المصدر  للبهاهس بميمة تمدر بنحو 

م  متواه قيمة  %44.6مليو  دوالر تمثا نحو  566.6مليو  دوالر ثر تأتي فرناا في المرتبة الثانية بميمة صادرات تمدر بنحو  3335.0بنحو 
صلمانيا، مصر، الصي ، صمري ا، بللي ا،  ندا بميمة صادرات تمدر بنحو الصادرات م  البهاهس عل  الماتوح العالمي ، يليها في الترتيب  ً  م  

،  %5.3،  %5.0،  %4..مليو  دوالر ل ا منهر عل  الترتيب ، تمثا نحو  375.4،  370.4،  ..376،  330.6،  337.3،  464.4
 صه الفتر  ل ا منهر عل  الترتيب. م  متواه الميمة المصدر  م  البهاهس عل  الماتوح العالمي خ ا ا 3.6%،  %..3،  %..3

( ص  الصي  تحتا المر ز ا وا م  4صما صار الدوا المصدر  للبهاهس م  حي  اعر التصدير خ ا تلد الفتر  فيتضح م  بيانات لدوا )
نيا ، مصر، إاراليا ،  ندا دوالر/ ه  ثر صمري ا ، اولندا ، إابا 3..54دوالر/ ه  تليها إنللترا بنحو  534.3حي  اعر اله  التصديري بنحو 

 دوالر/ ه  ل ا منهر عل  الترتيب.  370.3،  344.6،  346.6،  337.7،  343.3،  3..33باعر تصديري يمدر بنحو  
 وبصلد تعتبر مصر م  الدوا التي تحتا مر ًزا متمدًما في العالر لتصدير البهاهس اوا  م  حي  ال مية فمد احتلت المر ز الخامس عالمًيا

   حي  الميمة التصديرية العالمية فمد احتلت المر ز الراب  عالمًيا صما بالنابة للاعر التصديري فمد احتلت المر ز الاادس عالمًيا.وم
 

 (3740 -3744(االاواق التصديرية العالمية لمحصوا البهاهس خ ا الفتر   .1 جدول 

 الدولة
 (2112 -2113متوسط الفترة )

 الكمية
 الف طن

القيمة مليون  %
 دوالر

سعر التصدير  %
 دوالر/ طن

 343.3 37.3 653.3 45.5 3....4 هولندا
 473.6 ..44 566.6 45.3 ..4.40 فرنسا
 373.6 4.. 464.4 43.0 ..46.6 ألمانيا
 ..343 ..3 370.4 0.0 03.6. بلجيكا
 346.6 5.0 337.3 3.5 504.7 مصر
 370.3 3.6 375.4 3.4 533.6 كندا
 363 4.3 ..443 4.6 367.3 إيران
 3..33 ..3 ..376 4.0 3...3 امريكا
 534.3 5.3 330.6 4.3 ..347 الصين
 3..54 4.5 ..436 3.4 6..36 إنجلترا
 337 ..3 ..444 3.4 ..3.0 إسبانيا
 350 4.5 4.3. ..4 3..33 الهند

 344.6 3.5 3..47 ..4 335.7 إسرائيل
 ..337 4.7 34.0 4.4 4.4.3 لبنان
 4.4.3 7.5 ...4 4.3 ..430 تركيا
 .37 4..4 66.6. 0..4 3440.3 أخرى
 444.3 477 3335.0 477 43.06.3 العالم

 المصدر: جمعت وحسبت من البيانات المتوفرة في المواقع التالية:
 FASOTATقاعدة بيانات منظمة األغذية والزراعة األمم المتحدة،  -
  www.comtrade.unقاعدة بيانات األمم المتحددة -
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 (2112 -2113تطور الصادرات المصرية من البطاطس الطازجة خالل الفترة من )
 كمية صادرات البطاطس المصرية باأللف طن:  -أ

صلط ه ، بينما بلغت صقصااا عار  345بنحو  .377( ص   مية صادرات البهاهس المصرية بلغت صدنااا عار 3يتضح م  اللدوا رقر )
( صنها صخصت 4( بلدوا )4صلط ه ، وبتمدير معادلة االتلاه الزمني العار ل مية صادرات البهاهس يتبي  م  المعادلة رقر ) 63.بنحو  3743

م  متواه  مية صادرات البهاهس عل  ماتوح  %3.6صلط ه  بنابة زياد  انوية ملوية بلغت نحو  ..37اتلاًاا عاًما متزايًدا بل  نحو 
 صلط ه  خ ا اصه الفتر .  344.3اللمهورية البال  نحو 

 قيمة صادرات البطاطس المصرية بالمليون دوالر. -ب
مليو  دوالر، بينما بلغت صقصااا  ..34بنحو  3774( ص  قيمة صادرات البهاهس المصرية بلغت صدنااا عار 3يتضح م  اللدوا رقر )

( صنها 4( بلدوا )3العار لميمة صادرات البهاهس يتبي  م  المعادلة رقر ) مليو  دوالر، وبتمدير معادلة االتلاه الزمني 0..43بنحو  3743عار 
م  متواه قيمة صادرات البهاهس عل   % 0..مليو  دوالر بنابة زياد  انوية ملوية بلغت نحو  45.3صخصت صتلاًاا عاًما متزايًدا بل  نحو 

 مليو  دوالر خ ا اصه الفتر . ..456ماتوح اللمهورية البال  نحو 
 سعر تصدير محصول البطاطس المصرية بالدوالر / طن -ج

 3743دوالر/ه  ، بينما بل  اقصاه عار  436بنحو  3774( ص  اعر تصدير اله  م  البهاهس بل  ادناه عار 3يتضح م  اللدوا رقر )
( انها اخصت اتلااا 4( بلدوا )4رقر ) دوالر/ه ، وبتمدير معادلة االتلاه الزمن  العار لاعر صادرات البهاهس يتضح م  المعادلة 363بنحو 

م  متواه اعر تصدير البهاهس عل  ماتوح اللمهورية  %5.3دوالر/ ه  بنابة زياد  انوية ملوية بلغت نحو  3..4عاما متزايدا بل  نحو 
 دوالر/ه  خ ا فتر  الدرااة . 4...4البال  نحو

 
 (3740 -3774ه  وقيمتها بالمليو  دوالر واعراا بالدوالر خ ا الفتر  ) مية الصادرات المصرية لمحصوا البهاهس با لط  .2 جدول 

 الصادرات المصرية للبطاطس  الطازجة
 سعر التصدير القيمة بالمليون دوالر الكمية السنة
3774 3.. 34.. 436 
3773 464 .0.7 40. 
3775 4.3 00.3 4.6 
377. 4.0 .5.4 406 
3770 46. 470.. 300 
3776 406 4.4.4 344 
377. 345 435.3 .0. 
3747 3.. 444.6 337 
3744 .40 357.. 4.4 
3743 3.3 430.4 363 
3744 330 375.6 364 
3743 .63 43..0 300 
3745 .77 343.6 466 
374. 304 4.3.7 433 
3740 .04 303.0 37. 
 311.3 1.8.1 431.4 المتوسط

 من مة ا رصية والزراعة لألمر المتحد المصدر: أب ة اإلنترنتت قاعد  بيانات 
FAO STAT 
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معادالت االتلاه الزمني العثار ل ميثة الصثادرات المصثرية لمحصثوا البهثاهس بثا لط هث  وقيمتهثا بثالمليو  دوالر واثعراا بالثدوالر للهث   . 3جدول
 (3740-3774خ ا الفتر  م  )

 السنوي المئوي %معدل التغير  المتوسط 2R F المعادلة المتغير التابع
كمية الصادرات المصرية 

 من البطاطس
�̂� = 266.0 + 20.8𝑋𝑖 

     -(2,8) 0.38 7.8 431.4 4.8 

قيمة الصادرات المصرية من 
 البطاطس

�̂� = 35.1 + 15.4𝑋𝑖 
(5.1)*     0.67 27.0 158.6 9.7 

سعر تصدير طن البطاطس 
 المصرية

�̂� = 212.5 + 19.2𝑋𝑖 
-(2.6) 0.34 6.7 366.3 5.2 

 تمثا الميمة التمديرية للمتغير التاب  yحي : 
iX( حي  3740 – 3774تمثا متغير الزم  للفتر  الزمنية )i ( =4 ،3 ،....،45 الميمة بي  االقواس تأير إل  قيمة )(T)  ، 2(المحاوبة(R 

 تأير ال  عدر  معنوية معادالت االنحدار( -تأير ال  معنوية النموصج ، )*( تأير إل  معنوية معادالت االنحدار،)  (F)معاما التحديد ،
 ( .33المصدر : لدوا رقر )

 
 التوزيع الجغرافي لصادرات مصر من البطاطس والنصيب السوقي لها 

( ص  الدوا ا وروبية 3( يتبي  م  اللدوا رقر )3740 -3744بدرااة التوزي  اللغرافي لصادرات مصر م  البهاهس خ ا الفتر  م  )
م  متواه الواردات المصرية خ ا  5.4.صلط صلط ه  تمثا نحو  3...4الماتورد  للبهاهس المصرية حي  ااتوردت نحو  اي صار ا اواق

صلط ه  وتراوحت ناب ااتيراداا ما  ..34.7م  إلمالي متواه واردات صاواق االتحاد ا وروبي والتي بلغت نحو  %6.6متواه الفتر  وتمثا 
يهاليا واليونا  حي  بلغت ناب  3745عار  4.5.وحد صدن  بل  نحو  3744ر عا ..04بي  حد صعل  بل  نحو  وتعتبر صار صاواقها روايا وا 

م   %44.4، %47، %34.3، عل  الترتيب خ ا متواه الفتر  وتمثا نحو %4..، %43.4، %45.4وارداتهر م  البهاهس المصرية نحو 
 متواه إلمالي واردات الاوق ل ا منهر عل  الترتيب.

نللترا فمد بلغت نابة وارداتهر نحو ي ، %4.6عل  الترتيب خ ا متواه الفتر  وتمثا نحو  %..3، %3.0ليهر في ا امية  ا م  صلمانيا وا 
 ، م  متواه واردات الاوق خ ا نفس الفتر .3.5%

ع ر الدوا الماتورد  اي دوا مصدر   ما ي ح  م  اللدوا التأرلح في واردات اصه الدوا م  البهاهس المصرية وقد يرل  صلد إل  ص  م
اليوناني صيًضا فهناد منافاة أديد  للبهاهس المصرية داخا االتحاد ا وروبي نفار فنلد ص  الدوا المنافاة لمصر في الاوق اإليهالي وا لماني و 

ابانيا.   اي فرناا وصلمانيا و إيهاليا و اولندا وقبرص وا 
بنحو  3744ت وارداتها م  البهاهس المصرية م  عار إل  آخر خ ا نفس الفتر  فمد بلغت صدنااا عار صما بالنابة للدوا العربية فمد تصبصب

م   %35.3صلط ه  تمثا نحو  403بنحو  3743م  صادرات البهاهس المصرية بينما بلغت صقصااا عار  %33.3صلط ه  تمثا  5.3.
م  متواه واردات الاوق لنفس الفتر  ويعتبر صار  %3..3ا متواه الفتر  نحو الصادرات المصرية، وقد بلغت نابة واردات الدوا العربية خ 

م  متواه  %....خ ا متواه الفتر  وتمثا نحو  %0..صاواق الدوا العربية لبنا  حي  بلغت نابة وارداتها م  البهاهس المصرية نحو 
صلط ه  عار  03.5، وحد صقص  بل  نحو %0..تمثا نحو  3745صلط ه  عار  ..37إلمالي واردات الاوق وتراوحت بي  حد صدن  بل  

م  صادرات مصر م  البهاهس تليها في ا امية  ا م  ا مارات وال ويت وعما  فمد بلغت نابة واردتهر نحو  %45.0تمثا نحو  .374
عل   %...4، %43.6، %4.5عل  الترتيب خ ا متواه الفتر  م  الصادرات المصرية م  البهاهس وتمثا نحو  3.3%، %..5، 0%..

 الترتيب م  متواه واردات الاوق.
مما ابق يتبي  ص  صاواق الدوا ا وروبية الماتورد الرليس للبهاهس المصرية وعل  الررر م  صلد فت  النصيب الاوقي للصادرات 

 (.3740 -3744خ ا متواه الفتر  ) %6.6المصرية ضليا حي  بل  نحو 
 حاي  المزايا الممنوحة م  االتحاد ا وروبي بااتمرار المفاوضات.ا مر الصي يأير إل  ضرور  ت

التي وبالنابة للدوا العربية البد م  بصا المزيد م  اللهود التاويمية لزياد  النصيب الاوقي لمصر في اصه الب د م  إزالة  افة المعوقات 
 تمن  تدفق البهاهس المصرية للب د العربية. 
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 (3740-3744التوزي  اللغرافي لصادرات مصر م  البهاهس والنصيب الاوقي لها خ ا الفتر  ) . 4جدول 

 الدولة
الكمية 
2113 % 

الكمية 
2114 % 

الكمية 
211. % 

الكمية 
2111 % 

الكمية 
2112 %% 

متوسط 
 % الفترة

واردات 
 السوق

النصيب 
السوقي 

% 
 34.3 .57 45.4 37..37 46.3 356.4 34.3 0..47 ...4 346.4 35.0 444.7 ...3 ..430 روسيا االتحادية

 44.4 0..43 4.. ...3 47.4 0.6. 44 4.3. 6.4 0..3 4.4 ..34 44.4 30.3 اليونان
 47 36.5. 43.4 3.0. 6.0 56.3 ..45 ..04 5.. 50.4 6 53.6 46.5 .0 إيطاليا
 4.6 ..67. 0. 35.0 3.3 36.7 ... 35.3 3.4 44.6 3 30.3 4.3 43.3 ألمانيا
 3.5 447.5 ..3 45.7 4.0 44.5 .3 ..44 4.5 4.. 4.0 44.6 0.4 ..47 إنجلترا
 3 443.4 7.5 3.0 7.6 5.3 7.4 7.5 7.34 4.3 7.4 3.7 4.7 3.4 رومانيا
 7.43 4034 7.3 3.4 7.3 3.5 7.4 7.0 7.74 7.3 7.5 4.4 ..7 4.6 هولندا

إجمالي الدول 
 األوروبية

470.3 04.. 344.5 .4.4 4...6 .4.5 474.4 .3.4 344.5 .3.4 4...3 .5.4 34.7.. 6.6 

األمارات العربية 
 4.5 343 0.. ..46 6.4 53.5 5.0 6..3 6.5 54 7.. ..37 5 34.4 المتحدة

 ... 67 0.. 54.4 0.6 ..53 45.0 03.5 0.. ..37 0.3 54.3 44.4 30.0 لبنان
 43.6 473.0 ..5 43.4 ..5 ..40 ..3 43.4 5.5 44.4 47.5 04.0 4.6 4..4 الكويت
 ...4 5.0. 3.3 ..43 4.4 ..37 ..4 ..0 3.0 3..4 4.5 47.4 3.4 ... عمان

المملكة العربية 
 ..3 5.0 7.3 4.4 7.3 4.3 7.3 7.6 7.0 3 7.74 7.4 7.770 7.74 السعودية

إجمالي الدول 
 العربية

.5.3 33.3 403 35.3 433.. 33.4 433 35.6 4.0 33.. 437.0 33.5 544.4 3..3 

   47.5 ..4. 47.6 03.6 47.4 30.0 43.4 4..6 44.4 00.3 ..5 35.4 األخرى
   477 504.5 477 04.4. 477 304 477 74. 477 63.0. 477 ..330 العالم

 www.unitednation.org/comtradoالمصدر: جمعت وحسبت من موقع األمم المتحدة على شبكة المعلومات الدولية           
 

 األوضاع التنافسية للبطاطس المصرية
 
  revealed comparative advantageالميزة النسبية الظاهرة: -1

( ص  مؤأر الميز  النابية ال اار  لمحصوا البهاهس المصرية يزيد قيمتر ع  الواحد الصحيح خ ا فتر  الدرااة في 5يتضح م  اللدوا )
لمي  الانوات مما يأير إل  تمت  مصر بميز  نابية في ا اواق الخارلية وقد يرل  إل  اتبا  ايااات ااتثمار متميز  والتوا  في زراعة 

 البهاهس.
 مؤشرات القدرة التنافسية للبطاطس -2

 -مؤشر النصيب السوقي للبطاطس المصرية في أهم األسواق المستوردة لها: -أ
تر اختيار صار ا اواق الماتورد  للبهاهس المصرية بنا  عل  التوزي  اللغرافي لصادرات مصر م  البهاهس الصي تر درااتر اابًما في 

روايا االتحادية، اليونا ، إيهاليا ، لبنا  حي  بلغت نابة  مية صادرات البهاهس المصرية م  إلمالي  مية الدرااة والتي  تمثلت في  ا م  
 (.3740 -3744ل   منهر عل  الترتيب خ ا الفتر  ) %0..، %43.4، %4..، %45.4اصه الصادرات في    منهر نحو 

 
 الروسي: أواًل: االنصبة السوقية ألهم الدول المتنافسة داخل السوق

( حي  يتبي  ص  3743 -3744( إل  النصيب الاوقي  ار الدوا المنافاة داخا الاوق الرواي خ ا فتر  الدرااة ).يأير اللدوا رقر )
 صلط ه  خ ا متواه الفتر . 574.0متواه واردات روايا م  البهاهس بل  نحو 

، %34.5الترتيب الصي ، صصربيلا ، إاراليا بنصيب اوقي بل  حوالي  وتأتي مصر في المرتبة ا ول  م  حي  النصيب الاوقي يليها في
 ل ا منهر عل  الترتيب خ ا اصه الفتر . 3%..، 4%..، 44.7%

 
 
 

http://www.unitednation.org/comtrado
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 ثانًيا: األنصبة السوقية ألهم الدول المتنافسة داخل السوق اإليطالي
( فتبي  ص  3740 -3744اإليهالي خ ا فتر  الدرااة ) ( إل  النصيب الاوقي  ار الدوا المتنافاة داخا الاوق0يأير اللدوا رقر ) 

 صلط ه   متواه للفتر . ..36.متواه واردات إيهاليا م  البهاهس بل  نحو 
، %0..3وتثثثأتي فرناثثثا المرتبثثثة ا ولثثث  مثثث  حيثثث  النصثثثيب الاثثثوقي يليهثثثا مثثث  الترتيثثثب صلمانيثثثا، اولنثثثدا، مصثثثر بنصثثثيب اثثثوقي بلثثث  حثثثوالي 

 هر عل  الترتيب خ ا تلد الفتر .ل ا من 47%، %..44، 40.6%
 :  ثالثًا: األنصبة السوقية ألهم الدول المتنافسة داخل السوق اليوناني

( في هثثر ص  متواثثه 3740 -3744( إلثث  النصثثيب الاثثوقي  اثثر الثثدوا المتنااثثبة داخثثا الاثثوق اليونثثاني خثث ا الفتثثر  )6يأثثير اللثثدوا رقثثر )
 صلط ه  خ ا فتر  الدرااة. 0..43واردات اليونا  م  البهاهس بل  نحو 

، %44.4وتأتي مصر في المرتبة ا ول  م  حي  النصيب الاوقي يليها في الترتيب بللي ا، قبرص، فرناا بنصيب صاواق بل  حوالي 
 ل ا منهر عل  الترتيب خ ا اصه الفتر . 6%..4، 46.5%، 43.4%

 لسوق اللبنانيرابًعا: األنصبة السوقية ألهم الدول المتنافسة داخل ا
( فيتضح ص  متواه 3740 -3744( ص  النصيب الاوقي  ار الدوا المتنافاة داخا الاوق اللبناني خ ا الفتر  ).يأير اللدوا رقر ) 

 صلط ه  خ ا فتر  الدرااة. 64.3واردات لبنا  م  البهاهس بل  نحو 
، %34.6، %5.5.ترتيب اولندا ثر فرناا بنصيب اوقي بل  حوالي وتأتي مصر في المرتبة ا ول  م  حي  النصيب الاوقي يليها في ال

 ل ا منهر عل  الترتيب خ ا اصه الفتر . 4.4%
 
 (3740 -3774مؤأر الميز  النابية ال اار  لصادرات محصوا البهاهس المصرية خ ا الفتر  م  ) .  5جدول

 السنة
قيمة صادرات 

البطاطس المصرية 
 بالمليون دوالر

 قيمة صادرات
البطاطس العالمية 

 بالمليون دوالر

قيمة الصادرات 
الزراعية المصرية 

 بالمليون دوالر

قيمة الصادرات 
الزراعية العالمية 

 بالمليون دوالر

الميزة النسبية 
 الظاهرة

3774 34 4663 .46 53533. 43.6 
3773 .0 34.0 4443 .70447 43.4 
3775 00 4.44 44.. .54477 33.5 
377. .5 3045 4766 0343.7 45.0 
3770 470 4373 4574 604446 46.4 
3776 4.4 4350 37.5 47.4740 33.4 
377. 435 4464 33.3 .57333 ... 
3747 444 4.45 3043 4767740 43.3 
3744 357 3..7 4733 4444.37 34.3 
3743 430 4074 3044 44467.. 4... 
3744 375 30.. 3604 4574743 33.5 
3743 43. 3447 3653 4.30..7 33.. 
3745 343 4.0. 36.5 45433.3 44.3 
374. 4.3 3746 3.44 4.563.3 33.. 
3740 303 3445 3.45 4.04735 45.0 
 ...34 4434340.5 ..34.5 4356.3 456.4 متواه

 .FAO STATالمصدر: أب ة اإلنترنت، قاعد  بيانات 
 
 
 
 



 الخ ........ السيد حسن جادو                                      234

 2222(  2)  85مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

 (3740 -3744المتنافاة داخا الاوق الرواي خ ا الفتر  )النصيب الاوقي  ار الدوا  .  6جدول 

 الدولة
 متوسط الفترة

النصيب 
 الكمية باأللف طن السوقي%

 المتوسط 2112 2111 .211 2114 2113
 34.5 3..35 356.4 0..47 346.4 444.7 ..430 مصر
 44.7 3.0. 3.5. 33.3 3.3. ..0. ..50 الصين

 4.. ...3 50.4 40.6 ...4 4..3 54.6 أذربيجان
 4.5 ..40 5.6 3.0 40.4 47.3 ..54 هولندا
 4.4 ..5 ..3 ..4 7.. ..4 6.. ألمانيا
 3.. 43.3 ..44 ..43 33.3 64.0 47.7 إسرائيل
 477.77 575.0 5.3.4 3.0.4 3..53 0..6. 336.3 اإلجمالي

 
 
 (3740 -3744اإليهالي )النصيب الاوقي  ار الدوا المتنافاة داخا الاوق  :2جدول 

 الدولة
 متوسط الفترة

النصيب  الكمية باأللف طن
 السوقي%

 المتوسط 2112 2111 .211 2114 2113
 47.7 3.0. 56.3 ..04 50.4 53.6 7..0 مصر
 0..3 433.5 ..364 3.3.3 ..450 433.3 443.5 فرنسا
 40.6 445.3 433.0 446.3 4..47 4.6. 445.3 ألمانيا
 ..44 ...6 66.3 4... 64.3 4..6 5.6. هولندا
 ..4 35.3 ..43 ..44 36.7 34.4 43.4 الدنمارك
 ..7 5.6 3.4 3.. 5.4 4.5 44.5 إسرائيل
 477.77 ..36. 3..4. ..40. 4.3.. 30.4. 5.3.. اإلجمالي

 
 

 (3740-3744النصيب الاوقي  ار الدوا المتنافاة داخا الاوق اليوناني ) :8جدول 

النصيب  المتوسط 2112 2111 .211 2114 2113 الدولة
 السوقي%

 44.4 ...3 0.6. 4.3. 0..3 ..34 30.3 مصر
 6..4 35.4 34.4 ..33 47.3 ..30 ..34 فرنسا
 46.5 30.0 43.5 ..47 34.6 47.7 34.4 قبرص
 47.6 3..4 4..4 43.0 45.3 ..45 46.0 هولندا
 5.. 43.3 0.. 4..4 ..43 45.3 ...4 ألمانيا
 43.4 3.6 4.6 3.3 ..4 ..0 6.3 بلجيكا

 477 0..43 406 433 4..43 4..43 430.0 اإلجمالي
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 (3740-3744النصيب الاوقي  ار الدوا المتنافاة داخا الاوق اللبناني خ ا الفتر  ) . 9جدول 

 الدولة
 متوسط الفترة

النصيب 
 الكمية باأللف طن السوقي%

 المتوسط 2112 2111 .211 2114 2113
 5.5. 54.4 ..53 03.5 ..37 54.3 30.0 مصر
 34.6 3..4 ..37 43.6 3..4 33.4 46.7 هولندا
 4.4 3.0 3.3 3.7 3.6 3.0 3.7 فرنسا
 ..3 3.3 4.7 4.6 ..3 3.4 3.3 بلجيكا

 ..3 3.3 4.5 4.4 ..3 ..3 3.7 الدنمارك
 ..7 7.5 7.5 7.4 7.3 4.4 7.4 ألمانيا

 477 67.3 3.6. 63.4 ..0. 60.6 03.3 اإلجمالي
 المصدر: جمعت وحسبت من البيانات المتوفرة في المواقع التالية:

 .FAOSTATقاعدة بيانات األغذية والزراعة لألمم المتحدة  -
  .WWW.comtrade.une.ogrقاعدة بيانات األمم المتحدة  -

 
 Market penetration Rateمؤشر معدل إختراق السوق  -ب

إختثثراق صثثادرات البهثثاهس المصثثرية  اثثر الثثدوا المتنافاثثة داخثثا صاثثر ا اثثواق الماثثتورد  للبهثثاهس المصثثرية  معثثدا( 47يبثثي  اللثثدوا رقثثر )
 (.3740-3744خ ا فتر  الدرااة )

تليهثا الصثي  بمعثدا إختثراق بلث  ..7.77إختثراق الصثادرات بلث  حثوالي في الاوق الرواي لا ت مصثر فثي المرتبثة ا ولث  مث  حيث  معثدا 
وفي الاثوق اإليهثالي يتضثح ضثعط معثدا إختثراق الصثادرات البهثاهس المصثرية لمحصثوا البهثاهس بالناثبة  اثر الثدوا المنافاثة  7.7734نحو 

ت صمثثا بالناثثبة للاثثوق 7.760تليهثثا صلمانيثثا بمعثدا بلثث  نحثثو  ت ثثثر7.403لهثا داخثثا اثثصا الاثثوقت حيثث  تثأتي فرناثثا فثثي المرتبثثة ا ولثث  بمعثثدا بلث  نحثثو 
اق اليوناني فمد ت ح  إختراق الصادرات المصرية داخا الاوق اليوناني بأ ا  بير حي  تأتي مصثر فثي المرتبثة ا ولث  مث  حيث  قيمثة معثدا إختثر 

 .7.740ت ثر تأتي قبرص في المرتبة الثانية بميمة تصا إل  ..7.7الصادرات والبال  نحو 
وفي الاوق اللبناني ت ح  قيمة معدا إختراق الصادرات المصرية مث  البهثاهس حيث  بلث  معثدا إختثراق صثادرات البهثاهس المصثرية بنحثو 

 خ ا فتر  الدرااة.7.750ت وتأتي في المرتبة الثانية اولندا بمعدا إختراق بل  7.4.3
 

داخا صار ا اواق الماتورد  للبهاهس المصثرية خث ا الفتثر  مث  الدوا المتنافاة ار معدا اختراق صادرات البهاهس المصرية  ( 11جدول رقم )
(3744- 3740) 

 أهم الدول التنافسية السوق

روسيا
 ألمانيا هولندا إسرائيل أذربيجان الصين مصر 

7.77.. 7.7734 7.7743 7.774 7.777. 7.7775 

إيطاليا
 

 إسرائيل الدنمارك هولندا ألمانيا فرنسا مصر
7.745 7.403 7.760 7.7.6 7.745 7.773 

اليونان
 

 بلجيكا ألمانيا هولندا فرنسا قبرص مصر
7.7.. 7.740 7.743 7.736 7.734 7.77. 

لبنان
 ألمانيا الدنمارك بلجيكا فرنسا هولندا مصر 

7.4.3 7.750 7.77. 7.770 7.77. 7.7775 
 المتوفر  في المواق  التالية.المصدر: لمعت وحابت م  البيانات 

 FAOSTATقاعد  بيانات من مة ا رصية والزراعة لألمر المتحد ،  -
  www.comtrade.un.orgقاعد  بيانات ا مر المتحد  -
 

http://www.comtrade.une.ogr/
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ولثثدير بالثثص ر ص  قيمثثة معثثدا إختثثراق صثثادرات البهثثاهس المصثثرية فثثي صاثثر ا اثثواق الماثثتورد  لهثثا يعتبثثر مؤأثثر اثثار علثث  قثثدر  الصثثادرات 
لهثار المصرية م  البهاهس في التوا  داخا اثصه ا اثواق وصخثص م انثة مميثز  فيهثا وخاصثة مث  إتبثا  الايااثات الزراعيثة والتلاريثة لهثصا المحصثوا ا
لثثد تمثث  درااثثة ومعرفثثة المزيثثد مثث  احتيالثثات تلثثد ا اثثواق لتلبيتهثثا وزيثثاد  ال ميثثات المصثثدر  لهثثا ممثثا يعنثثي رفثث  معثثدا إختثثراق البهثثاهس المصثثرية ل

 ا اواق لما يعود باإليلابية والنف  العار لزياد  الصادرات المصرية.
 

 مؤشري قوة التصدير واالعتماد على التصدير لمحصول البطاطس المصرية -جـ
حي  ص  الدوا تعتبر الدوا المصدر  للبهاهس والمتنافاة عل  الماتوح العالمي اي في الغالب ا عر نفاها الدوا المتنافاة داخا الاوق الواحد، 

اراليا والتي تلود بها زراعة البهاهس، باإلضافة إل  ص   المنتلة للبهاهس تنتمي لمنهمة لغرافية واحد  اي دوا االتحاد ا وروبي وبهاهس وا 
التصدير  الهلب العالمي عل  منتج البهاهس وعل  حصوا البهاهس  بير وعل  اصا فتنر اوط يتر تناوا مؤأري قو  التصدير، واالعتماد عل 

عل  عل  الماتوح العالمي، والصي يعتبر ممثً  لمؤأري قو  التصدير واالعتماد عل  التصدير عل  ماتوح الاوق، وتعتبر صار الدوا المتنافاة 
 الماتوح العالمي وداخا ا اواق اي اولندا، فرناا، صلمانيا، بللي ا، مصر.

 
 أواًل: مؤشر قوة التصدير

قيمة مؤأر قو  التصدير في صار الدوا المتنافاة عل  الماتوح العالمي بالنابة للبهاهس خ ا الفتر  م  ( 44يوضح اللدوا رقر )
مما يدا عل  صنها تمور بتصدير  7.36( حي  تأتي اولندا بالمرتبة ا ول  م  حي  قيمة مؤأر قو  التصدير الصي بل  نحو 3740 -3744)

، .7.3ثر يليها فرناا، بللي ا، صلمانيا، مصر، صمري ا حي  بلغت قيمة مؤأر قو  التصدير منهر نحو   ميات  بير  بالنابة إلنتالها م  البهاهس
 ل ا منهر عل  الترتيب. 7.73، 7.43، 7.40، 7.35

ر، إال وي ح  انخفار قيمة مؤأر قو  التصدير في صمري ا بالررر م  صنها م  صوالا الدوا إنتاًلا وتصديًرا وااتيراًدا عل  ماتوح العال
دخالها في ال ثير م  الصناعا  ت.صنها  صلد م  ص ثر الدوا ااته  ًيا للبهاهس حي  صنها تعتمد عل  البهاهس اعتماًدا  بيًرا في رصالها وا 

 
 (3740 -3744مؤأر قو  التصدير للبهاهس م  صار الدوا المصدر  لها عل  الماتوح العالم  خ ا الفتر  م  )(: 11جدول )

 ةمتوسط الفتر 
 أمريكا مصر بليجكا ألمانيا فرنسا هولندا
7.360 7.77.. 7.7734 7.7743 7.774 7.777. 

 FAOSTATجمعت وحسبت من البيانات المتوفرة في المواقع التالية قاعدة بيانات منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 
 www.comtrade.un.orgقاعدة بيانات األمم المتحدة 

 
 ثانيًا: مؤشر االعتماد على التصدير 

( قيمة مؤأر اإلعتماد عل  التصدير في صار الدوا المتنافاة عل  الماتوح العالمي بالنابة للبهاهس خ ا 43يوضح اللدوا رقر )
واصا دليا عل   7.33المرتبة ا ول  م  حي  قيمة مؤأر اإلعتماد عل  التصدير الصي بل  نحو ( حي  تأتي اولندا في 3740-3744الفتر  )

د عل  صنها تعمد عل  تصدير  مية  بير  م  إنتالها م  البهاهست ثر يليها فرناات بللي ات صلمانيات مصرت صمري ا حي  بلغت قيمة مؤأر اإلعتما
 ا منهر عل  الترتيب.ت ل 7.73ت 7.44ت 7.43ت 7.37ت 7.34التصدير 

 
 -3744مؤأثثر االعتمثثاد علثث  التصثثدير لمحصثثوا البهثثاهس فثثي صاثثر الثثدوا المصثثدر  لهثثا علثث  الماثثتوح العثثالمي خثث ا الفتثثر  مثث  )(: 12جــدول )

3740) 
 متوسط الفترة

 أمريكا مصر بليجكا ألمانيا فرنسا هولندا
7.334 7.347 7.430 7.374 7.443 7.734 

 -البيانات المتوفر  في المواق  التالية:لمعت وحابت م  
 FAOSTATقاعدة بيانات منظمة األغذية والزارعة لألم المتحدة 

 www.comtrade.un.orgقاعدة بيانات األمم المتحدة 

http://www.comtrade.un.org/
http://www.comtrade.un.org/
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 الملخص:
الصثثادرات المصثثرية مثث  البهثثاهس والتوزيثث  اللغرافثث  لصثثادرات  ااثثتهدط البحثث  درااثثة ااثثر الثثدوا المصثثدر  للبهثثاهس فثث  العثثالر ، وتهثثور

مصثر مث  البهثثاهس والنصثيب الاثثوق  لهثا و ثثصلد درااثة االوضثثا  التنافاثية للبهثثاهس المصثرية.فتبي  ا  ااثثر الثدوا المصثثدر  لمحصثوا البهثثاهس 
، .ت46.6 ،.ت4.40،بللي ا،مصثثرب ميات تمثثدر بنحثثو الثثط هثث  تليهثثا فرناثثا، المانيا3ت...4علثث  الماثثتوح العثثالم  اثث  اولنثثدا ب ميثثة تمثثدر بنحثثو 

الثط  3ت..4عل  الترتيب .وقد تبي  ايضا ا  الدوا االوروبيثة اث  ااثر االاثواق الماثتورد  للبهثاهس المصثرية حيث  ااثتوردت نحثو  504، 6ت03.
( ، امثثا بالناثثبة للثثدوا العربيثثة فمثثد ااثثتوردت نحثثو 3740-3744مثث  متواثثه الصثثادرات المصثثرية  متواثثه للفتثثر  ) % 4ت5.هثث  والتثث  تمثثثا نحثثو 

 . م  متواه واردات الاوق لنفس الفتر  %3ت.3
وقد اوضحت الدرااة ا  قيمة مؤأر الميز  النابية ال اار  لمحصوا البهاهس خث ا فتثر  الدرااثة يزيثد عث  الواحثد الصثحيح ممثا يعنث  ولثود 

خث ا فتثر  الدرااثة ..ت34 ثاار  حثوال  ميز  نابية  اار  لصادرات مصر م  البهاهس ف  االاواق العالمية حي  بل  متواه قيمة مؤأر الناثبة ال
. 

 %4ت44، وفث  الاثوق اليونثان   %47، وفث  الاثوق االيهثال   % 5ت34 ما تبي  ا  مؤأر النصيب الاوق  ف  الاوق الرواث  يصثا الث  
 م  متواه المال  واردات تلد الدوا م  البهاهس. %5ت5.وف  الاوق اللبنان  

يليهثا الاثوق اليونثان   4.3ت7رات البهثاهس المصثرية فث  اختثراق الاثوق اللبنثان  بمعثدا بلث  نحثو  ما يتضح م  معاما االختراق تفوق صثاد
االاثولق تمثثا واثصه المثير تعنث  ا  صثادرات البهثاهس المصثرية الث  تلثد  ..77ت7، يليها الاوق الروا  بمعثدا بلث  نحثو  ..7ت7بمعدا بل  نحو 

فثثث  الاثثثوق الرواثثثي مثثث  المثثثال   ميثثثة ااثثثته د البهثثثاهس داخثثثا تلثثثد  ..ت7ليونثثثان  ، فثثث  الاثثثوق ا %.ت.فثثث  الاثثثوق اللبنثثثان  ،  %3ت.4نحثثثو 
 االاواق.

ا  انثثاد فرصثثة لزيثثاد  ال ميثثات المصثثدر  مثث  البهثثاهس يم ثث   43ت7 مثثا يتضثثح مثث  مؤأثثرقو  التصثثدير بالناثثبة لمصثثر والثثصح يمثثثا حثثوال  
ي  مثث  مؤأثثر االعتمثثثاد علثث  التصثثدير ا   ميثثثة الصثثادرات المصثثرية مثثث  زيادتهثثا حيثث  انهثثا صثثثغير  بالممارنثثة بانتثثاج مصثثثر مثث  البهثثاهس  مثثثا تبثث

 يم   العما عل  زيادتها . 44ت7البهاهس والت  تصا ال  نحو 
العمثا علث  ايلثاد  وقد توصلت الدرااة الث  ضثرور  االاتمثار بالمواصثفات المهلوبثة والمهابمثة لمواصثفات اللثود  العالميثة لتلبيثة احتيالثات االاثواق.

 تصديرية صات  فا   عالية لدرااة االاواق الخارلية واحتيالاتها م  الناحية ال ميثة والنوعيثة واوقثات التصثدير مث  المحاف ثة علث  االاثواقمؤااات 
 م  خ ا رف  ماتوح ال فا   التاويمية الخارلية والعما عل  فتح ااواق لديد  . التصديرية الحالية للبهاهس المصرية

 
 المراجع:

 "تحليا اقتصادح قياا  لمحددات ال فا   التاويمية ومحددات صادرات البهاهس المصرية" ، بح  دول  الفيا ، واخرو احمد توفيق  -4
 اللهاز المر زح للتعبلة العامة واالحصا  قاعد  بيانات التلار  الخارلية  -3
 ghttps://comtrade.un.orموق  االمر المتحد   -4
  www.fao.orgموق  من مة االرصية والزراعة -3
 .قها  الألو  إلقتصاديةت نأر  اإلقتصاد الزراعي ت صعداد مختلفة –وزار  الزراعة وااتص ا االراض   -5
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Economic Study of the Competitive Ability of Egyptian Potatoes Exports 
 

The research aimed to study the most important potatoes exporting countries in the world, the development 

of Egyptian potatoes exports, the geographic distribution of potatoes exports and its market share indicator and 

competitive position of Egyptian potatoes. 

The study showed that the most important potatoes exporting countries are Netherlands, France, German, 

Belgium and Egypt where it exports about 1966.4, 1937.6, 1868.6, 974.8,571 thousand tons respectively. 

Study showed that Egyptian countries are the most important importing countries for Egypt where it 

imported about 369.2 thousand tons which represents 65.1% of the average quantity of the Egyptian's exports 

during the period (2013-2017), whereas the Arab countries have imported about 26.4% of the average quantity 

of Egyptian's imports for the same period. 

The study showed that value of the phenomenon comparative advantage indicator for potatoes during the 

study period is more than one, which means that there is a comparative advantage of Egypt's exports of potatoes 

in the international markets where the advantage indicators value is about 21.96 during the study period. 

As shown by the market share indicator that the Russian market is about 41.5%, the Italian market 10%, the 

Greek market 32.1%, Lebanese market 65.5% of the average total imports of potatoes. 

The results of the penetration coefficient indicated the superiority of the Egyptian exports of the potatoes in 

penetrating the markets of Lebanon, Greece, Russia by an average rate 0.194, 0.066 and 0.0066 respectively, 

these values means that the Egyptian exports of potatoes to these markets represent about 19.4%, 6.6% and 

0.66% in the Lebanese, Greek, Russian markets respectively of the total consumed quantities of potatoes within 

these markets. 

As illustrated by the exports strength indicator of Egypt which represents 0.12, there is an opportunity to 

increase the exported quantities of potatoes where it is small compared to Egypt production of potatoes. 

Moreover, indicators of reliance on exports showed that the Egyptian exported quantities of potatoes is about 

0.11 which could be increased. 

The research concluded that it's a necessity to give attention to the required specifications and confirming to 

the international quality standards to meet the needs of the market, work on finding export institutions with high 

efficiency to study the external markets and their needs in quantity and quality while maintain the current 

exports markets for Egyptian potatoes by raising the level of foreign marketing efficiency and work on opening 

new markets. 

 


