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 الملخص
فمنذ أوائل القرن التاسع عشر أحتل  ،المصري  القومي فى االقتصاد اإلستراتیجیة المهمة�عتبر القطن من المحاصیل 

المر�ز األول بین محاصیل التصدیر الرئیسیة حیث تعتبر التجارة الخارجیة مؤشر هام على مدي تطور الدولة االقتصادي 
الطاقة اإلنتاجیة  ز�ادةعلى ذلك واالجتماعي, و�ان محصول القطن �مثل أحد أهم مصادر توفیر النقد األجنبي و ترتب 

وتحقیق االكتفاء الذاتي واستیعاب الجزء األكبر من القوى العاملة �التوازي مع إنشاء العدید من الصناعات المختلفة منها 
التجهیز�ة مثل صناعة آالت حلج و�بس القطن وعصر الز�وت ومصانع التصنیع المختلفة واألعالف ومنها التحو�لیة وهي 

 ل والنسیج.الغزصناعة المتعلقة �

وتغیر سیاسات الدولة في التعامل مع القطن أصبح القطن �عاني العدید من  ١٩٨٦ومنذ بدا�ة التحرر االقتصادي عام 
% على المدخالت المستوردة  الذي �ان له عظیم  ١٠المشاكل من خالل فرض ضر�بة مبیعات على مدخالت اإلنتاج  بنسبة 

وأ�ضا التعر�فة الجمر�یة على القطن وفضالته والغزول واألنسجة إضافة إلى عدم األثر على قدرات شر�ات الغزل والنسیج 
المساحة المنزرعة في مصر وانخفضت  األمر الذي أدي إلي تناقصوجود خر�طة حقیقیة وواقعیة لزراعة القطن في مصر 

قه وعزوف المزارعین عن زراعة نسبة الصادرات المصر�ة من األقطان إلى إجمالي صادرات العالم  مع عدم االهتمام بتسو�
هامش الر�ح الذي �عود علي المزارع وارتفعت تكلفة إنتاج القطن و�ذلك أسعار السماد والمحروقات مما �ان  النخفاضالقطن 

له اثر عكسي علي المزارع الذي أصبح یتجه الي محاصیل أخري ذات عائد اقتصادي مجزي و�ذلك الى مردود سلبي على 
 شطة المكملة  .كافة جوانب األن

 األسواق الدولیة -القدرة التنافسیة  –الكلمات اإلسترشاد�ة : صادرات القطن المصري 

 

 المشكلة البحثیة
الصادرات القطنیة  إنخفاضتتمثل مشكلة البحث في 

المصر�ة في الفترة األخیرة وانعكاس ذلك على مرتبة القطن 

المصري في السوق العالمي وانخفاض مساهمة مصر في 

اإلنتاج العالمي بنسبة �بیرة، نتیجة الز�ادة المستمرة فى 

للعدید من  مصراإلنتاج العالمي للقطن مما أدي إلى فقد 

جزء  خسارةو المصري  دولیة المستوردة للقطناألسواق ال

�ان �مكن اإلستفادة منها هام من حصیلة النقد األجنبي 

، ولذلك فمن في تمو�ل برامج التنمیة اإلقتصاد�ة الزراعیة 

الضرورى دراسة �عض مؤشرات التجارة الخارجیة القطنیة 

ة ومحاولة الوصول إلى مقترحات تساعد على إعادة مكان

 القطن المصري إلى سابق عهده.  
 

 هداف البحث:أ
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�عض مؤشرات التجارة الخارجیة  �ستهدف البحث دراسة
لقدرة التنافسیة لصادرات مصر قیاس ا القطنیة من خالل

  في األسواق الدولیة.من القطن 
 

 األسلوب البحثي 
�عتمد البحث على حساب �عض المؤشرات االقتصاد�ة 
المتعلقة �التجارة الخارجیة والتي �مكن من خاللها التعرف 
على مرتبة مصر بین الدول المنافسة لها فى التجارة 

 العالمیة للقطن وهذه المؤشرات هي : 
مؤشر معدل اختراق صادرات القطن ألهم األسواق  -١

 الدولیة:
رة سلعة معینة على اختراق �قیس هذا المؤشر قد

أسواق تصدیر�ة معینة، و�قاس هذا المؤشر �الصیغة 
 االتیة: 

MPRij = [Mijt /(Qij+Mij- Xij)] 
 حیث أن:

Mijt: الدولة واردات تمثلi  السلعة من j معینة دولة من  t 
Mijتمثل واردات الدولة :i   من السلعةj 
Qij تمثل انتاج السلعة :j  في الدولةi 
XIJ تمثل صادرات السلعة :j  بواسطة الدولةi 

و�لما ارتفعت قیمة مؤشر اختراق السوق (لسوق 
معین)، دل على أن هذا السوق أكثر قبوال للسلعة، أو أن 

 على اختراق السوق محل االهتمام. هذا السلعة أكثر قدرة
 

 المیزة النسبیة الظاهرة:  -٢
 سلعة من خالل المعادلة التالیة:و�تم حسا�ه ألي     

a
w

j
w

a
e

j
e

j X
X

X
XRCA ÷= 

المیزة النسبیة الظاهرة لصادرات الدولة =  jRCAحیث: 
 لسلعة ما �المقارنة �الدول المنافسة

 𝐗𝐗𝐞𝐞
𝐣𝐣

قیمة صادرات الدولة من السلعة إلى العالم =  
 الخارجي.

𝑿𝑿𝐞𝐞𝐚𝐚  = الخارجي.قیمة الصادرات الزراعیة للدولة إلى العالم 
𝑿𝑿𝐰𝐰
𝐣𝐣  =.إجمالي قیمة صادرات العالم من السلعة الزراعیة 

𝑿𝑿𝐰𝐰𝐚𝐚    =.إجمالي قیمة الصادرات الزراعیة العالمیة 

ارتفاع قیمة المؤشر لمصر مقارنة �أي دولة منافسة  -

تعني ز�ادة قدرتها التنافسیة في األسواق الخارجیة، 

وانخفاض قیمة المؤشر لمصر مقارنة �أي دولة 

منافسة تعني انخفاض قدرتها التنافسیة في األسواق 

 الخارجیة. 
 

 . السعر النسبي للقطن:٣
یة والهامة �عتبر السعر النسبي من المحددات األساس

فى التأثیر على المر�ز التنافســــــي للســــــلعة في الســــــوق 
العالمي حیث أنه �لما �انت األســــــعار النســــــبیة للســــــلعة 
ما دل ذلك على قوة المر�ز  المصــــــــــدرة منخفضــــــــــة ، �ل
التنافســــي للدولة في مواجهة الدول المنافســــة فى ســــوق 

 السلعة و�حسب السعر النسبي �ما یلي :

 السعر النسبي =
 سعر تصدیر السلعة فى دولة ما           

     ------------------------  ×١٠٠ 
 سعر تصدیر السلعة فى الدولة المنافسة      

دل  ١٠٠و�لما �ان الســـعر النســـبى لدولة ما أقل من 

ذلك على قوة المر�ز التنافســى لصــادرات الســلعة من هذه 

الـدولـة فى مواجهــة صــــــــــادرات نفس الســـــــــلعــة �ـالـدولة 

 ١٠٠المنافســة. أما إذا ازدادت قیمة الســعر النســبى عن 

دل ذلك على ضـــعف المر�ز التنافســـى للدولة فى مواجهة 

(عباس یتعلق �صــــــــــادرات الســـــــــلعة الدولة األخرى قیما 

 .)٢٠٠٠العوضى، 
 

 . اإلستقرار النسبى فى إنتاج القطن :٤

حتى تســـــتطیع الدولة الوفاء �متطلبات التصـــــدیر فإن 

هذا یتوقف على قدرة الدولة على إســـــــــتقرار إنتاجها من 

�نعكس اســــــــتقرار اإلنتاج من ســــــــنة ألخرى على القطن و 

القدرة على الوفاء �متطلبات التصـــــــــدیر و�التالى یؤثر فى 

القدرة التنافســـــــیة واســـــــتمرارها، األمر الذى �حدد إلى حد 

 .كبیر مدى �فاءة العملیات التصدیر�ة 
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و�تم حســــــــــاب معــامـل عـدم اســـــــــتقرار اإلنتــاج وفقـًا  -١
 :للخطوات التالیة 

معــادلــة االنحــدار لالتجــاه العــام الزمنى للكمیــة تقــدیر  -أ
 المنتجة من السلعة موضوع الدراسة .

تحســـــــب القیم التقدیر�ة للكمیة المنتجة من الســـــــلعة  -ب
 موضوع الدراسة (ص) .

تحسب القیم المطلقة لالنحرافات السنو�ة للقیم المقدرة  -ج
) ثم تحســــــــــب هذه ^ص –عن القیم الحقیقیة (ص 
 –(ص  [ة من القیم المقدرة االنحرافات �نســــــــبة مئو�

 . ١٠٠×  ] ^) / ص^ص
یؤخذ المتوســـــــط الهندســـــــى لهذه النســـــــب المئو�ة  -د  

 فنحصل على معامل عدم االستقرار فى اإلنتاج .

 ١٠٠و�لما اقتر�ت قیمة معامل عدم االســـــــــتقرار من 
كلما دل ذلك على حدوث تقلبات �بیرة في إنتاج الســــــــلعة 

المقــدرة على الوفــاء �متطلبــات �مــا ینعكس في انخفــاض 
التصــــدیر و�التالي فقد �عض أســــواق الســــلعة في الخارج 
و�لما انخفضــــت قیمة معامل عدم االســــتقرار �لما دل ذلك 
على حدوث اســـــــــتقرار في إنتاج الســـــــــلعة و�التالي وجود 
مقدرة على الوفاء �متطلبات التصــــــــــدیر والمحافظة على 

 أسواق السلعة في الخارج .
 

لنمو الســـــــــنوي في �میة الصـــــــــادرات من . معدل ا٥
 القطن 

و�تم تقدیره من خالل تقدیر دالة النمو (الدالة اآلسیة)، 
أو من خالل قسمة معامل االنحدار في الدالة الخطیة على 
المتوسط السنوي �استخدام بیانات �میة صادرات السلعة 
خالل فترة الدراسة واعتمادًا على المعنو�ة اإلحصائیة في 

 . التقدیر
 

. النصیب السوقي لصادرات القطن في أهم األسواق 6
 الخارجیة: 

وهو عبارة عن النسبة المئو�ة لصادرات الدولة 
المصدرة للسلعة من إجمالي واردات الدولة المستوردة لتلك 
السلعة، و�عكس حجم تواجد الدولة المصدرة في األسواق 

الخارجیة، فكلما زادت قیمة المؤشر لمصر مقارنة �أي دولة 
منافسة �لما دل على �بر حجم التواجد لمصر في األسواق 

 رجیة والعكس صحیح.الخا
 

 مصادر البیانات 
اعتمد البحث في تحقیق أهدافه على البیانات المنشورة 

الصادرة من المواقع  ٢٠١٦ - ٢٠٠٠خالل الفترة 
االحصائیه لبیانات التجارة الخارجیة على االنترنت مثل 
الموقع االحصائى لبیانات منظمة األغذ�ة والزراعة (الفاو) 

 رجیة لدول االتحاد األورو�ي.بیانات التجارة الخا ،
 

 والمناقشة النتائج البحثیة
تم تقدیر مؤشرات القدرة التنافسیة لصادرات مصر من 

 دولیةفي األســـــــــواق ال لهاالقطن وأهم الدول المنافســـــــــة 
وتشتمل تلك المؤشرات على �ال من معدل اختراق صادرات 
القطن ألهم األســـــــــواق الدولیة  ومعامل المیزة النســـــــــبیة 
الظاهرة والســـــــعر النســـــــبي والتوز�ع الجغرافي لصـــــــادرات 
القطن المصري واالستقرار النسبي إلنتاج القطن المصري 
ومعدل النمو الســــــــنوي في �میة الصــــــــادرات والنصــــــــیب 

ان المصر�ة في مختلف األسواق المستوردة السوقي لألقط
له وذلك للتعرف على وضــع مصــر التنافســي في األســواق 
العالمیة وذلك لمســـاعدة القائمین على وضـــع الســـیاســـات 
االقتصـــاد�ة الزراعیة التي تســـاعد في إعادة وضـــع القطن 
المصــــري إلى ما �ان علیه من قبل و�انت النتائج �التالي 

: 
 

اختراق صادرات القطن ألهم األسواق مؤشر معدل  -١
 الدولیة:

معدل اختراق ) أن ١یتضح من البیانات الواردة �جدول (
لألسواق الدولیة تراوح بین حد  صادرات القطن المصري 

أعلى بلغ % في اندونیسیا وحد  ٠,١٠١أدنى بلغ 
ومن خالل مؤشر معدل اختراق  . في سو�سرا %١٨,٧٥٦

یة لصادرات القطن میزة تنافساألسواق یتضح أن مصر لها 
ثم البحر�ن ثم  العر�یة المتحدة ، تلیها  اإلماراتفي سو�سرا
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سلوفینیا و��طالیا و�نجالد�ش والمانیا والبرتغال والیا�ان 
و�ور�ا الجنو�یة والهند و�اكستان والمغرب وتایالند وتر�یا 

ة والصین واندونیسیا والبراز�ل والوال�ات المتحدة األمر�كی
 .الترتیبعلى 

و�تضح من ذلك أن هناك فرص لألقطان المصر�ة لسد 
احتیاجات تلك األسواق من األقطان عن طر�ق دراسة 
ومعرفة االحتیاجات والمواصفات المطلو�ة والمرغو�ة 
والعمل على تلبیتها لز�ادة حصص مصر التصدیر�ة إلیها 

 .األقطان المصر�ة لتلك األسواق ورفع معدل اختراق
      

 .٢٠١٦-٢٠٠٠): متوسط معدل اختراق األسواق لصادرات القطن المصر�ة في أهم األسواق الدولیة خالل الفترة ١جدول (

 

 الدولة

متوسط �میة 
 من مصر الواردات

 �األلف طن

 متوسط إنتاج الدولة

 �األلف طن

متوسط إجمالي 
الواردات للدولة 

 �األلف طن

متوسط �میة 
 الصادرات للدولة

 �األلف طن

متوسط معدل 
 اختراق األسواق %

 18.756 0.255 4.687 0.530 0.908 سو�سرا

 13.787 0.000 8.086 0.000 1.091 اإلمارات

 13.181 0.000 5.078 0.000 0.653 البحر�ن

 9.959 0.184 2.554 0.000 0.235 سلوفینیا 

 8.363 4.916 79.228 0.000 6.079 ا�طالیا

 5.555 1.836 45.176 15.413 3.193 بنجالد�ش

 2.242 9.109 54.363 0.000 0.989 المانیا

 1.626 0.316 41.931 0.000 0.663 البرتغال

 0.949 0.000 99.127 0.000 0.928 الیا�ان

 0.808 0.847 213.210 0.000 1.683 كور�ا الجنو�یة

 0.636 1374.246 109.891 4978.979 22.726 الهند

 0.616 98.532 481.340 2102.454 14.770 �اكستان

 0.515 0.000 37.801 0.052 0.194 المغرب

 0.333 0.898 387.630 2.860 1.275 تایالند

 0.323 49.399 784.026 821.652 4.927 تر�یا

 0.202 557.542 67.640 1304.992 1.561 البراز�ل

الوال�ات المتحدة 
 األمر�كیة

0.826 3531.809 1.978 2970.475 0.172 

 0.162 15.861 2532.471 7082.702 14.984 الصین

 0.101 0.775 625.251 10668.393 0.592 اندونیسیا

 .٢٠١٦ – ٢٠٠٠)، الفترة  FAOالمصدر: جمعت وحسبت من بیانات منظمة األغذ�ة والزراعة العالمیة (
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 المیزة النسبیة الظاهرة:  -٢

) أن قیمة معامل ٢یتضـــــــــح من بیانات الجدول رقم (

- ٢٠٠٠(  المیزة النســــــبیة الظاهرة خالل فترة الدراســــــة

) یز�ــد عن الواحــد الصـــــــــحیح ممــا �عنى ارتفــاع   ٢٠١٦

المیزة النســـــــبیة الظاهرة لمصـــــــر في إنتاج القطن مقارنة 

�جمیع الدول المنافسة حیث بلغت أقصى قیمة لها حوالي 

 ٢٠٠٨عام  ١,٣٠وأدنى قیمة لها  ٢٠٠٢عام  ٣٥,٦١

مما �شـــیر إلى ضـــرورة العمل  ٩,٩٥�متوســـط بلغ حوالي 

لصــــــــادرات المصــــــــر�ة من القطن حتى �مكن على تنمیة ا

 المحافظة على المیزة النسبیة للقطن المصري .
 

 . السعر النسبي للقطن:٣
) أن متوســـط ســـعر ٣یتضـــح من بیانات الجدول رقم (

تصــدیر القطن المصــري تز�د عن متوســط أســعار تصــدیر 
- ٢٠٠٠كل الدول المنافسة لمصر خالل فترة الدراسة ( 

) وهذا �عنى عدم تمتع مصر �میزة نسبیة سعر�ه  ٢٠١٦
تنافسیة مقارنة �أهم الدول المنافسة له في تصدیر القطن 

   في السوق العالمي .
 

 )  ٢٠١٦- ٢٠٠٠معامل المیزة النسبیة الظاهرة لصادرات القطن المصري خالل الفترة (  :)٢جدول (

 معامل المیزة النسبیة الظاهرة السنه

٢٠,٨١ ٢٠٠٠ 

٢٤,٨٦ ٢٠٠١ 

٣٥,٦١ ٢٠٠٢ 

١٢,٠٤ ٢٠٠٣ 

١٢,٥١ ٢٠٠٤ 

١٣,٤١ ٢٠٠٥ 

١٠,٥٧ ٢٠٠٦ 

١٠,٨٧ ٢٠٠٧ 

١,٣٠ ٢٠٠٨ 

٧,٠٨ ٢٠٠٩ 

٦,٦١ ٢٠١٠ 

٣,٦٥ ٢٠١١ 

٢,٧٦ ٢٠١٢ 

٢,١٨ ٢٠١٣ 

١,٩٠ ٢٠١٤ 

١,٦٠ ٢٠١٥ 

١,٤٠ ٢٠١٦ 

 ٩,٩٥ المتوسط

 ٢٠١٦. - ٢٠٠٠)، الفترة  FAOمنظمة األغذ�ة والزراعة العالمیة (المصدر : جمعت وحسبت من بیانات 
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 ) ٢٠١٦- ٢٠٠٠( متوسط نسبة سعر الطن من القطن المصري ألسعار الدول المنافسة خالل الفترة :)٣جدول (

 معامل المیزة النسبیة الظاهرة الدولة

 ١٠٠ مصر

 60.32 الوال�ات المتحدة األمر�كیة

 52.63 الهند

 50.47 البراز�ل

 53.05 أوز�كستان

 62.65 إسترالیا

 56.49 الیونان

 47.20 بور�ینا

 53.67 مالى

 46.43 �اكستان

 54.37 بنین

 48.54 كازخستان

 56.05 ز�مبابوى 

 58.20 تور�منستان

 51.88 طاجیكستان

 50.33 كوت د�فوار

 53.56 الكامیرون 

 62.69 تر�یا

 70.56 الصین

 ٢٠١٦ – ٢٠٠٠)، الفترة  FAOمنظمة األغذ�ة والزراعة العالمیة (المصدر : جمعت وحسبت من بیانات 

 
 . االستقرار النسبي فى إنتاج القطن :٤

عند دراسة مدي القدرة على الوفاء �متطلبات التصدیر 
لدول المصــــــــــدرة له عالم من خالل  للقطن في أهم ا فى ال

التعرف على مدى اســـــــــتقرار اإلنتاج المحلى لمحصـــــــــول 
القطن بتلك الدول فقد أمكن حســاب معامل عدم االســتقرار 

) جدول ٢٠١٦- ٢٠٠٠لإلنتاج الســـــــنوي خالل الفترة ( 
تاج هي ٤( لدول اســـــــــتقرارا في اإلن ) وقد تبین أن أكثر ا

غ معامل أوز�كســتان وأقلها اســتقرارا هي المكســیك بینما بل
ـــاج المحلى من القطن المصـــــــــري حوالي  االختالف لإلنت

% و�عد ذلك من أكثر األمور تأثیرا على إضعاف  ٣٤,٨٢
المكانة التنافســــــیة لمصــــــر فى أســــــواق تصــــــدیر القطن 
و�نعكس ذلك على األنصــبة الســوقیة لصــادرات القطن في 

 كل من مصر والدول المنافسة لها . 
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 ) ٢٠١٦- ٢٠٠٠معامل عدم االستقرار في إنتاج القطن في مصر والدول المنافسة خالل الفترة  ( :)٤جدول (

 معامل عدم االستقرار لإلنتاج الدولة

 21.24 الصین

 17.94 الوال�ات المتحدة األمر�كیة

 46.72 الهند

 48.11 البراز�ل

 9.03 أوز�كستان

 39.62 أسترالیا

 24.59 الیونان

 37.42 بور�ینا

 39.79 مالي

 13.83 �اكستان

 34.82 مصر 

 28.81 كازاخستان

 27.83 تور�منستان

 22.03 طاجیكستان

 53.06 الكامیرون 

 11.42 تر�یا

 52.27 األرجنتین

 59.89 المكسیك

 ٢٠١٦ – ٢٠٠٠)، الفترة  FAOمنظمة األغذ�ة والزراعة العالمیة (المصدر : جمعت وحسبت من بیانات 

 

. معدل النمو الســـــــــنوي في �میة الصـــــــــادرات من ٥
 القطن 

) أن متوسط نمو ٥یتضح من بیانات الجدول رقم (

- ٢٠٠٠الصادرات من القطن المصري خالل الفترة ( 

% مما یدل على تدهور  7.50-) قد بلغ حوالي  ٢٠١٦

 صادرات القطن المصري خالل فترة الدراسة.

. النصیب السوقي لصادرات القطن في أهم األسواق 6
 الخارجیة: 

لألقطان المصر�ة في عند دراسة األنصبة السوقیة 
- ٢٠٠٠(  مختلف األسواق المستوردة لها خالل الفترة 

) أن أسواق الوال�ات  ٦) یتضح من الجدول (  ٢٠١٦
المتحدة األمر�كیة والهند وسو�سرا واإلمارات العر�یة 
المتحدة والبحر�ن وسلوفینیا و��طالیا و�اكستان هي أكبر 
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األسواق التي لالقطان المصر�ة نصیب سوقي بها حیث 
بلغ النصیب السوقي لألقطان المصر�ة بها حوالي 

١٣,٦٣%،  ١٩,٥٩، %٢٠,٩٢،  %٤٢,٤٤  ،%
%، على  ٣,١٠%،  ٧,٧٢%،  ٩,١٤%،  ١٣,٠٢

الترتیب من إجمالي واردات تلك الدول من األقطان بینما 
�اقى الدول المستورده للقطن المصرى �قل النصیب السوقى 

% من إجمالى وارداتها من  ٣لألقطان المصر�ة عن 
 األقطان العالمیة خالل فترة الدراسة .

  
 )  ٢٠١٦- ٢٠٠٠تطور مؤشر معدل النمو لصادرات القطن المصرى خالل الفترة (  :) ٥جدول ( 

 معدل نمو الصادرات % السنه

٢٠٠٠ -22.6 

٢٠٠١ 23.57 

٢٠٠٢ 57.02 

٢٠٠٣ -88.19 

٢٠٠٤ 60.26 

٢٠٠٥ -24.48 

٢٠٠٦ -22.6 

٢٠٠٧ 37.34 

٢٠٠٨ -103.31 

٢٠٠٩ 68.16 

٢٠١٠ 71.74 

٢٠١١ -42.42 

٢٠١٢ -36.98 

٢٠١٣ -31.59 

٢٠١٤ -29.85 

٢٠١٥ -22.75 

٢٠١٦ -21.45 

 7.54- الهندسي المتوسط

 ٢٠١٦ - ٢٠٠٠)، الفترة  FAOمنظمة األغذ�ة والزراعة العالمیة (المصدر : جمعت وحسبت من بیانات 
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 ) ٢٠١٦- ٢٠٠٠(   السوقى للقطن المصرى فى مختلف االسواق المستورده له خالل الفترة) متوسط النصیب ٦جدول (
 % النصیب السوقى  الدولة المستورده

 ٢٠,٩٢ الهند 
 ٠,٦٠ الصین 
 ٣,١٠ �اكستان 
 ١٣,٦٣ االمارات
 ٧,٧٢ إ�طالیا
 ٠,٦٣ تر�یا

 ٠,٧١ بنجالد�ش
 ٠,٨٠ كور�ا الجنو�یة

 ٢,٣٤ البراز�ل 
 ٠,٣٣ تایالند
 ١,٨٤ ألمانیا 
 ١٩,٥٩ سو�سرا

 ٤٢,٤٤ الوال�ات المتحدة األمر�كیة
 ١,٦٠ البرتغال
 ١٣,٠٢ البحر�ن
 ٩,١٤ سولفینیا

 ٢٠١٦ – ٢٠٠٠)، الفترة  FAOمنظمة األغذ�ة والزراعة العالمیة (المصدر : بیانات 
 

 لصادرات القطن المصري :. التوز�ع الجغرافي ٧
عنــــد دراســـــــــــــة التوز�ع الجغرافي الراهن إلجمــــالي 

- ٢٠٠٠الصـــــادرات من القطن المصـــــري خالل الفترة ( 
) یتضــح أن �میة الصــادرات اإلجمالیة من القطن  ٢٠١٦

دول وقد بلغ  ١٠المصري إلى األسواق العالمیة تتر�ز في 
طن المتوسط السنوي إلجمالي الصادرات المصر�ة من الق

ـــك الفترة حوالي  ـــل هـــذه  ٧٨,٢٤خالل تل ألف طن وتمث
% من متوســـــط إجمالي الصـــــادرات  ١,٠٢الكمیة حوالي 

بالغة حوالي  عالمیة من القطن وال ألف طن  ٧٦٢٣,١٥ال
خالل تلك الفترة مما یدل على انخفاض النصـــیب الســـوقي 

 لصادرات القطن المصري �النسبة للصادرات العالمیة . 

ر الدول المســــتوردة للقطن المصــــري وتعتبر الهند أكب
حیــث تمثــل الكمیــة التي تســـــــــتوردهــا الهنــد من القطن 

% من متوســط إجمالي الكمیات  ٢٤,٣٤المصــري حوالي 
المصــــدرة من القطن المصــــري إلى الســــوق العالمي خالل 

ــأتى الصـــــــــین في المرتبــة ٢٠١٦- ٢٠٠٠الفترة (  ) وت
حوالي الثانیة حیث بلغت نســــــبة الكمیات المصــــــدرة إلیها 

% من إجمــالي الكمیــات المصــــــــــدرة من القطن  ١٦,٠٧
المصـــري إلى الســـوق العالمي وتأتى �اكســـتان في المرتبة 

% من متوســـــط إجمالي الكمیات  ١٥,٨٢الثالثة بنســـــبة 
المصــــدرة من القطن المصــــري إلى الســــوق العالمي بینما 

طق الحرة المصـــــر�ة في المرتبة الرا�عة بنســـــبة اتأتى المن
توســـــــــط إجمالي الكمیات المصـــــــــدرة من % من م ٩,٤٩

ثم تأتى �ال من  القطن المصـــــــــري إلى الســـــــــوق العالمي
، إ�طـــالیـــا، تر�یـــا، بنجالد�ش، �ور�ـــا الجنو�یـــة، البراز�ـــل

 ٣,٤٤ ،% ٥,٢٧%،  ٦,٥٣تایالند بنسبة بلغت حوالي 
% من متوســـــــــط  ١,٣٧، % ١,٦٩%،  ١,٨٣، %

إجمالي الكمیات المصدرة من القطن المصري إلى السوق 
 العالمي على الترتیب . 
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 .) ٢٠١٦- ٢٠٠٠( متوسط إجمالي الصادرات المصر�ة من القطن إلى أهم الدول المستوردة خالل الفترة :) ٧جدول ( 

 درات مصر من القطن للعالم % إلجمالي صا الدولة المستوردة

 ٢٤,٣٤ الهند 

 ١٦,٠٧ الصین 

 ١٥,٨٢ �اكستان 

 ٩,٤٩ طق الحرة في مصراالمن

 ٦,٥٣ إ�طالیا

 ٥,٢٧ تر�یا

 ٣,٤٤ بنجالد�ش

 ١,٨٣ كور�ا الجنو�یة

 ١,٦٩ البراز�ل 

 ١,٣٧ تایالند

 ١٤,١٥ دول أخرى 

 ١٠٠ االجمالى 

 ٢٠١٦ - ٢٠٠٠)، الفترة  FAOمنظمة األغذ�ة والزراعة العالمیة (المصدر : جمعت وحسبت من بیانات 
 

 توصیات الدراسة : 
وصى بناءاً علي النتائج التي توصل إلیها البحث فإنه ی

الدراسة �عدد من التوصیات التي �مكن من خالل تطبیقها 
إعادة وضع صادرات مصر من القطن �ما �انت علیه في 

 األسواق العالمیة : 
ضرورة العمل على ز�ادة القدرة التنافسیة لصادرات  -١

 مصر من القطن بین الدول المنافسة. 
أن تستهدف السیاسة التصدیر�ة القطنیة المصر�ة  -٢

المحافظة على األسواق األساسیة وشبه الدائمة لها 
من خالل تلبیة احتیاجات هذه األسواق من القطن 

 ر�دها. التى ت القیاسیة لمواصفاتلجودة وا�ا
قیام جهاز التمثیل التجاري في وزارة التجارة الخارجیة  -٣

بدراسة احتیاجات األسواق العالمیة من القطن ومعرفة 
الخصائص والمواصفات التي تطلبها هذه األسواق 
والعمل على تلبیة تلك االحتیاجات وفتح أسواق جدیدة 

 للقطن المصري. 

ارة التجارة أن �قوم جهاز التمثیل التجاري في وز  -٤
الخارجیة بتوفیر �افة المعلومات التي �حتاجها 

وقت الطلب علي الصادرات القطنیة المصدر�ن وخاصة 
وأسعار تصدیر الدول المنافسة في األسواق  المصر�ة

 العالمیة.  
 

 المراجع
ة أهم الصادرات الزراعیة أشرف �مال عباس، تنافسی .١

لمصر�ة ندوة مستقبل الصادرات الزراعیة ا المصر�ة،
التفاقیات التجار�ة فى ضوء ظواهر العولمة وا

المؤتمر الدولي الخامس والعشرون  اإلقلیمیة،
حاسب والعلوم االجتماعیة والسكان، لإلحصاء وعلوم ال

  ٢٠٠٠مایو  معهد �حوث االقتصاد الزراعي، القاهرة،
، دینا محمد الشاعر، ى شحاتةسیون�جابر احمد  .٢

اقتصاد�ات محصول القطن �مصر في ظل المتغیرات 
المحلیة والعالمیة، المؤتمر الثالث عشر لالقتصادیین 
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الزراعیین، قسم االقتصاد الزراعي، �لیة الزراعة سا�ا 
سبتمبر  ٢٩-٢٨�اشا، جامعة اإلسكندر�ة، الفترة من 

٢٠٠٥. 
ي التسو�ق جابر أـحمد �سیوني، اإلتجاهات المعاصرة ف .٣

الزراعي و�دارة الجودة الشاملة، دار الوفاء لدنیا 
 . ٢٠١٣الطباعة والنشر ، اإلسكندر�ة ، 

، على لغفور العباسي، ر�اض السید عمارةحسن عبد ا  .٤
عاصم ز�ى، تحلیل اقتصادي للقدرة التنافسیة 
للصادرات المصر�ة من القطن فى األسواق العالمیة، 

)، ١٩زراعي، المجلد (المجلة المصر�ة لالقتصاد ال
 .٢٠٠٩العدد األول، مارس 

الصادرات الزراعیة  –عباس فتحى عباس العوضى  .٥
ص  –المصر�ة فى ظل المتغیرات األفتصاد�ة الدولیة 

٢٠٠٠،  ١٧٥. 
القدرة التنافسیة ، عبد المنعم قمره، سحر غادة صالح .٦

وأثرها في تحقیق المستوى المستهدف لصادرات القطن 
األسواق الدولیة، المجلة المصر�ة المصري في 

سبتمبر  ٣، العدد ١٤لالقتصاد الزراعي، المجلد 
٢٠٠٤. 

محمد عبد الرحیم مرعى، اثر التحرر االقتصادي على   .٧
إنتاج وتصدیر القطن المصري، المجلة المصر�ة 

سبتمبر  ٣، العدد ١٤لالقتصاد الزراعي، المجلد 
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ABSTRACT: The research aims to study the main indicators of the global demand for 
Egyptian cotton by measuring some indicators of the competitiveness of Egypt's cotton 
exports, which is the indicator of the rate of penetration of cotton exports to the most 
important international markets, the instability coefficient of cotton exports in both 
countries, the relative comparative advantage, the relative price of cotton, Cotton imports, 
the relative importance of each country, the annual growth rate in the quantity of exports 
of cotton, the market share of cotton exports in the most important foreign markets. 
The study found that there is a competitive advantage for Egyptian cotton exports during 
the study period in a large number of countries. The apparent comparative advantage of 
Egypt in cotton production compared to all countries competing during the study period 
is that the average export price of Egyptian cotton is higher than the average price 
Exporting all the countries of competition to Egypt during the study period. This means 
that Egypt does not enjoy competitive comparative advantage compared to its most 
competitive countries in exporting cotton in the world market. The average growth of 
Egyptian cotton exports reached 7.50% during the study period, Egyptian; high rise 
Egypt's cotton exports in a number of foreign markets. 
The study recommended that it is necessary to increase the competitiveness of Egyptian 
cotton exports among the competing countries. The Egyptian cotton export policy aims at 
preserving the basic and semi-permanent markets by meeting the needs of these cotton 
markets according to the specifications desired by the Ministry of Trade Representation 
in the Ministry Foreign Trade to study the needs of the global cotton market and to know 
the characteristics and specifications required by these markets and to meet these needs 
and open up new markets for Egyptian cotton, the Trade Representation Department at the 
Ministry of Foreign Trade Information needed by the exporters, especially the export and 
export prices of competitive countries in the world market times. 
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