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ة ة مصر العر ة بجمهور ة لصناعة حف األغذ  دراسة اقتصاد
دمحم احمد سعید. د  

ة الزراعة- قسم االقتصاد الزراعى جامعة الفیوم- ل  
ة لالقتصاد الزراعي، العد سمبر المجلة المصر ع، د   .٢٠١٠د الرا

  
عمـل  ـة، حیـث تقـوم هـذه الصـناعات  ة من الصناعات الهامة فى الدول ذات الموارد والثروات الزراع تعتبر الصناعات الزراع
اإلضـافة  ع الفـائض عـن حاجـة االسـتهالك الطـازج،  ة، وذلك عـن طرـ تصـن توازن بین العرض والطلب للحاصالت الزراع

ـة فـى مصـر مـا .ن المنتجات المحفوظة على مدار العامإلى توفیر المعروض م وعلى الرغم من ذلك فإن صناعة حف األغذ
متوســـ للفتـــرة مـــن  ـــة الطاقـــة المتاحـــة لإلنتـــاج  م ـــة، حیـــث تبلـــغ  ـــة التنم زالـــت غیـــر قـــادرة علـــى الوفـــاء بـــدورها فـــى عمل

ــة اإلنتــاج الفع ٣٢٥.٧نحــو ) ٢٠٠٦/٢٠٠٧إلــى ٢٠٠٠/٢٠٠١( م ألــف طــن خــالل  ٢٧٦.٨٥لــى نحــو ألــف طــن، وتبلــغ 
مـا أن . مـن الطاقـة المتاحـة خـالل نفـس الفتـرة% ١٥ألـف طـن، تمثـل نحـو  ٤٨.٨٥نفس الفترة، وتبلغ الطاقـة العاطلـة نحـو 

ة المحفوظة تبلغ نحو  مة صادرات مصر من األغذ ه، تمثـل نحـو  ٢٤٧.٤٥ق مـة اإلنتـاج % ١٦.٥ملیون جن مـن إجمـالي ق
ـة والمجمـدة المصـرة الفعلى خالل نفـس الفتـرة ـة المعل ـالرغم أن هنـاك طلـب عـالمى متزایـد علـى األغذ طة  سـ ة  ، وهـى نسـ

ــة ـة لصــناعة .وخاصـة فـى األسـواق العر ـة التجـارة الخارج وتهـدف الدراسـة إلـى دراســة الوضـع الـراهن إلنتـاج واســتهالك وحر
ــ صــفة خا ةحفــ األغذ ــة إلــى وجــود طاقــة . صــةصــفة عامــة ولألنشــطة التــى تشــملها هــذه الصــناعة  اب المؤد دراســة األســ

ات التى تواجهها ة والتحد  . .عاطلة فى أنشطة صناعة حف األغذ

  :وأوضحت نتائج الدراسة مایلى
ـة فـى مصـر خـالل الفتـرة مـن  - ة اإلنتاج الفعلـى لصـناعة حفـ األغذ م نحـو  ٢٠٠٦/٢٠٠٧-٩٤/١٩٩٥یبلغ متوس 

مة تبلغ حوالى  ٢٠٩.٢٦ ق ه ١٠٤٧.٩٣ألف طن،    .ملیون جن
ة الطاقة العاطلة نحو  - م ة  ة الطاقة المتاحة خالل فترة الدراسة% ١٨.٠٢تبلغ نس م  .من اجمالى 

ـة المحفوظـة نحـو  - ـة الصـادرات مــن األغذ م ــة % ٢٤.٧ألـف طــن، تمثـل نحـو  ٥١.٦١یبلـغ متوسـ  م مـن متوسـ 
 .اإلنتاج الفعلى خالل فترة الدراسة

ــة الــواردا - م ــة المحفوظــة نحــو یبلــغ متوســ  مــة تبلــغ نحــو  ٣٨.٨٥ت مــن األغذ ق ــه  ٢٠٢.٣٣ألــف طــن  ملیــون جن
  .٢٠٠٦/٢٠٠٧-٩٤/١٩٩٥خالل الفترة من 

ــات والتــى تبلــغ نحــو  - ــة اإلنتــاج الفعلــى والصــادرات لنشــا العصــائر والمر م ة  مــن % ٢٣.٦٠، %٣٥.٨٧ارتفــاع نســ
ــة اإلنتــاج الفعلــى والصــادرات لصــناعة حفــ األغ م ــة خــالل الفتــرة مــن أجمــالى  علــى  ٢٠٠٦/٢٠٠٧-٩٤/١٩٩٥ذ

ة الطاقــة العاطلــة لهــذا النشــا مرتفعــة حیــث تبلــغ حــوالى  ــالرغم مــن ذلــك فــإن نســ مــن إجمــالى % ٢٩.١٧الترتیــب، و
ة خالل فترة الدراسة   .الطاقة المتاحة لصناعة حف األغذ
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ة اإلنتاج الفعلى والصادرات لنشـا الخضـروات المجمـدة  - م ة  ـة % ٥٦.٣٥، %٢٦.٠٣نحـو تبلغ نس م مـن أجمـالى 
ة الطاقـة العاطلـة  ة خالل فتـرة الدراسـة علـى الترتیـب، مـع انخفـاض نسـ اإلنتاج الفعلى والصادرات لصناعة حف األغذ

سـتوجب % ٥.٢٢لهذا النشا إلى حوالى  ـة خـالل فتـرة الدراسـة، ممـا  من إجمالى الطاقة المتاحة لصناعة حفـ األغذ
 .فظة على المستو االنتاجى والتصدیر لهذا النشااالهتمام والمحا

ـــى والمـــرمالد ومنتجـــات الطمـــاطم حـــوالى  - ـــة الطاقـــة العاطلـــة ألنشـــطة المر م ة  مـــن % ٢٠.٧٨،% ٢٨.٧٤تبلـــغ نســـ
مـا تبـین مـن الدراسـة إلـى قصـور  رجـع ذلـك  ة خالل فترة الدراسـة، و ة الطاقة المتاحة لصناعة حف األغذ م إجمالي 

  .ب المستخدمة لتسو هذه المنتجاتفى األسالی
ــات األســماك نحــو  - ة واردات معل ــة خــالل فتــرة الدراســة، % ٧٠.١٥تبلــغ نســ مــن اجمــالى واردات صــناعة حفــ األغذ

ه مصر من إنتاج وفیر من األسماك   .على الرغم مما تتمتع 
ـــــرة مـــــن  - ـــــذاتى خـــــالل الفت ة االكتفـــــاء ال خضـــــروات المجمـــــدة، ألنشـــــطة ال  ٢٠٠٦/٢٠٠٧-٢٠٠٤/٢٠٠٥ارتفـــــاع نســـــ

علــــى % ١٢٤.٢٩، %١٦٠.٧٠، %٢١٨.٥٣والخضــــروات والمخلــــالت، والعصــــائر والشــــرات ، حیــــث تبلــــغ نحــــو 
قـول الجافـة المحفوظـة، . الترتیب ـات األسـماك، ال ة االكتفاء الذاتى ألنشطة معل وعلى الجانب اآلخر فقد انخفضت نس

ما یلى.على التوالي% ٧٨.٢٨،%٧٧.٨٨، %٦.٧٩الفواكه المحفوظة، حیث تبلغ نحو    :وتوصى الدراسة 
ة عــن اجمـــالى االنتــاج المحلــى مــن األصــناف المختلفـــة والتــى تســتخدم فــى صــناعة حفـــ  - - انــات التفصــیل تــوفیر الب

ــة  ة التــى )الخضــر والفاكهــة وغیرهــا مــن الســلع (األغذ ق واجمــالى االســتهالك منهــا، إجــراء العدیــد مــن الدراســات التســو
حث وتحدد أذواق اً  ت ًا أو عالم اتهم وأنما استهالكهم سواء محل یـز علـى األنشـطة التـى لهـا .المستهلكین ورغ مـع التر

 .طلب على المستو العرى والعالمى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 


