
  مركز المعلومات                  
 االتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصالت البستانیة

    تأثیر افتتاح قناة السویس الجدیدة على الصادرات الزراعیة المصریة  

  

عمل القناه على تو .شرق اسیا ودول اوروبادول  أسرع ممر بحري بینقناة السویس ھى تعتبر   

وبعد افتتاح قناة . یومًا في المتوسط من وقت الرحلة عبر طریق رأس الرجاء الصالح ١٥ر نحو یتوف

كما انھ من  .فقط  ساعات ٨ساعھ إلى  ٢٠من السویس الجدیدة سوف یتقلص وقت الرحلة داخل القناة 

  كما أن مشروع . سفینة یومیا ١٠٠سفینة یومیا حالیا الى  ٤٨المتوقع زیادة عدد السفن العابرة للقناة من 

عمل القناة الجدیدة على تطویر وتحسین ست كما .قناة السویس الجدیدة سوف یوفر ملیون فرصة عمل

مما سیكون لھ تأثیرات ایجابیة على الصادرات المصریة وخاصة ، حن والنقل والتخزینشخدمات ال

  الزراعیة

  

وعلى الرغم من انخفاض الصادرات السلعیة المصریة خالل السنوات االربعة الماضیة   

حسب قواعد بیانات االمم ( ٢٠١٤ملیار دوالر عام  ٢٦٫٨الى  ٢٠١١ملیار دوالر عام  ٣١٫٦من

 ٢٠١٢ملیار دوالر عام  ٤اال ان الصادرات الزراعیة ارتفعت من . نتیجة االحداث السیاسیة )المتحدة

ملیار دوالر الى  ١٫٨جة ارتفاع الصادرات البستانیة من یوذلك نت. ٢٠١٤ملیار دوالر عام  ٤٫٦الى 

وعلى سبیل المثال فقد تم  .)حسب قواعد بیانات االمم المتحدة(ملیار دوالر خالل نفس الفترة  ٢٫٣

دول فقط من جنوب شرق آسیا ھى  ٥الى  ٢٠١٤الف طن من البرتقال عام  ١٢٦تصدیر ما یقرب من 

  .لھند، بنجالدیش، مالیزیا، الصین، سنغافورة على الترتیبا

  

  :تأثیر قناة السویس الجدیده

  :إن تأثیر قناة السویس الجدیدة سیكون ایجابیا على حجم الصادرات المصریة لالسباب التالیة

  .فتح اسواق جدیدة وعلى زیادة الكمیات المصدرة  ىزیادة عدد السفن العابرة للقناة سیعمل عل .١

). الفاصولیا على سبیل المثال(تصدیر محاصیل جدیدة بحرا  سیؤدى الىتقلیل زمن الرحلة  .٢

  .كما سیعمل على وصول المحاصیل بجودة عالیة

سیؤدى الى خفض تكالیف النقل وبالتالى الى  جذب العدید من شركات المالحة العالمیة الكبرى .٣

  .زیادة التنافسیة للسلع المصریة

 ٤٫٦من  حجم الصادرات المصریةزیادة على عمل  شك ھى مشروع ضخم سیان القناة الجدیدة بال

  .القادمة ملیار دوالر خالل السنوات الخمس ٨من  الى ما یقرب حالیا ملیار دوالر
  

 


