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  :مقدمة
مـصر  من أهم المشاكل الرئيسية فى       للسلع الغذائية    الذاتيوتحقيق اإلكتفاء   تعتبر مشكلة نقص الغذاء     

الدولية يتم طبقاً لإلعتبارات اإلقتصادية أو أنـه ينـساب      العالم، حيث لم يعد توزيع فائض الغذاء فى التجارة          و
قـادرة  ال تخضع الدول غيـر  وبذلكإلى الدول األكثر حاجة إليه وإنما يتحدد بناءاً على اإلعتبارات السياسية ،        
 فإن الغذائيوفى ظل مشكلة األمن     . على توفير الغذاء بالقدر الكافى فى دائرتى التبعية اإلقتصادية والسياسية           

األمر يتطلب تضافر الجهود لوضع الخطط واإلجراءات اإلقتصادية القومية والزراعية بهدف زيادة اإلنتاجيـة       
ـ       الغذائيقصى قدر ممكن من ناحية وترشيد اإلستهالك        أل الزراعيواإلنتاج    ة من ناحية أخرى ، وزيادة الطاق

 للتغلب علـى زيـادة الـواردات للـسلع          الغذائي التنافسية كأحد مقومات األمن      الميزةالتصديرية للسلع ذات    
وقد يتطلب األمر تصحيح الخلل في القطاع الزراعـي المـصري بـضرورة إحـداث بعـض                 . اإلستهالكية

 أو سياسات التجـارة     الزراعيالتعديالت الهيكلية في السياسات الزراعية السعرية والتسويقية وسياسات الدعم          
 ،  باإلضـافة إلـى إجـراء         الزراعيوالنقدية المرتبطة بالقطاع    الخارجية الزراعية وكذلك السياسات المالية      

تعديالت في دور بنك التنمية واالئتمان الزراعي ،  وتشجيع القطاع الخاص وشباب الخريجين علي استزراع                
لسياسات الـسعرية الزراعيـة ونظيرتهـا    ل، وإحداث تكامل الزراعي واإلتجاه نحو التصنيع  راضي الجديدة ألا

التجـارة الخارجيـة    وناحية والسياسات المالية والنقدية واالئتمانيـة وسياسات الدخل واألجـور          القومية من   
ترك أسعار المحاصيل الزراعية لقوي العرض والطلب ، وتقليص دور          فى ظل   و. الزراعية من ناحية أخري     

ـ            تراتيجية ، وزيـادة    الدولة في تحديد المساحات المحصولية واإلكتفاء بزراعات تعاقدية ألهم المحاصيل اإلس
دور القطاع الخاص في تجارة وتوزيع مستلزمات اإلنتاج الزراعي والتجارة الخارجية الزراعية ، إلى جانـب      

من شأن كل    األجنبياإلجراءات البنكية ، وإزالة العوائق أمام المستثمر سواء المحلى أو           تسهيالت فى   بعض ال 
 الصادرات الزراعية مـن ناحيـة     و الزراعيومن ثم اإلنتاج     الزراعييؤدى إلى زيادة اإلستثمار     ما سبق أن    

 الزراعـي  الكلـى و   التجاريخفض العجز فى الميزان     من ثم   وخفض الواردات الزراعية من ناحية أخرى و      
   .المصري

  :المشكلة البحثية
ة معدل   لعل زيادة الفجوة الغذائية المصرية وإرتباطها باإلختالالت الهيكلية للموارد اإلقتصادية وزياد          

 ومـدى   الغـذائي النمو السكانى والخلل الحادث فى سياسة تخصيص الموارد الزراعية يتعلق بإستقرار األمن             
قدرة االقتصاد القومى على توفير الحاجات األساسية الغذائية المتزايدة  سواء بزيادة اإلنتاج المحلي أو بتوفير                

 فـى اإلنتـاج     عجـز لسد ال  د اإلحتياجات الغذائية   يمكن إستخدامها فى إستيرا     بحيث  الصادرات عوائدحصيلة  
مـن ريـف     ترتبط الفجوة الغذائية بكيفية توزيع الدخل القومى بين المناطق الجغرافيـة             ، حيث  هاالمحلى من 
المجتمع من ناحية أخرى ، أى ترتبط بضعف القدرة على اإلنتاج مـن             وطبقات  من ناحية وبين فئات     وحضر  

وقد يترتـب علـى      .الالزمة للحصول على الحاجات الغذائية من ناحية أخرى       ناحية وضعف القدرة الشرائية     
إنخفاض أكبر فى إستهالك السلع الغذائية حيث تصبح مرونة الطلـب الدخليـة       النقدى   الفرديإنخفاض الدخل   

  .على الغذاء منخفضة نسبياً فى ظل زيادة الفجوة بين اإلنتاج واإلستهالك
نسبة االكتفاء الذاتي من الفول البلدي سنوياً وزيادة االعتماد علـي           وتتمثل مشكلة البحث في انخفاض      

  .االستيراد من الخارج

 ٢٠٢٠مارس  –األول  العدد –الثالثون  دالمجل –المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي 



٢١٤ محصول الفول البلدي في مصرأثر السياسات الزراعية على 
لفائـدة  وقد إعتمدت السياسة اإلقتصادية الزراعية المصرية على تحقيق عدة أهداف منها زيادة سعر ا             

لمزرعية تتحـدد   ، حرية المزراع فى إختيار المحاصيل الزراعية وترك األسعار ا         ليصل لسعر الفائدة السوقي   
، تخفيف القيود علـى التجـارة       الزراعيوفقاً لتفاعل قوى العرض والطلب، تحرير تجارة مستلزمات اإلنتاج          

تلك السياسات قـد    كل  والشك أن   تحرير سعر صرف الدوالر مقابل الجنيه المصرى ،         الخارجية الزراعية ،    
ـ  مـن  الـذاتي يق زيادة فى اإلكتفـاء  تحقمن شأنها   الزراعيرات إقتصادية بالقطاع    يث تغي وتؤدى لحد  سلع ال
 اآلثـار   بعـض  األمر الذى يدعو إلى أهمية التعرف على         ية وخاصة المحاصيل اإلستراتيجية   الغذائالزراعية  

  .البلديحصول الفول  على مالزراعيةالمتوقعة للسياسات 
  :األهداف البحثية

  :  تطور من خالل دراسةالبلديصول الفول مح قياس أثر السياسات الزراعية على الدراسةتستهدف هذه      
 .)٢٠١٨-٢٠٠٠( خالل الفترة البلديواردات وأسعار المنتج والجملة والتجزئة للفول إنتاج وإستهالك وكمية  )١
 .البلديمحصول الفول لأثر السياسات الزراعية على المساحة واإلنتاج واإلنتاجية واألمن الغذائي  )٢
المنتجين وإنفاق المستهلكين واآلثار التوزيعية واإلنتـاج  واإلسـتهالك   أثر السياسات الزراعية على دخول   )٣

 .البلديل الفول ووالتجارة الخارجية الزراعية وحصيلة النقد االجنبي والدعم لمحص
 .البلدي لمحصول الفول على تخصيص الموارد الزراعيةالزراعية أثر السياسات  )٤
 .البلديحصول الفول  لمالكفاءة التسويقيةحساب الهوامش التسويقية و )٥
 .البلديودالة الواردات الخارجية للفول  الطلب اإلستهالكى ةدالالتقدير القياسى ل )٦
 .٢٠٢٥ حتى عام البلديالتنبؤ بحجم الفجوة من محصول الفول  )٧

  : اإلسلوب البحثى ومصادر البيانات
صـادرات وواردات   إسلوب تحليل بيانات السالسل الزمنية المتعلقة بإنتـاج وإسـتهالك و           تم إستخدام 

 بإستخدام أدوات التحليل اإلحصائى اإلقتصادى الوصفى واإلستداللى ونمـاذج          البلديل الفول   ومحصوأسعار  
 ، كما تم إستخدام     البلديمحصول الفول   تحليل اإلنحدار البسيط والمتعدد لدراسة أثر السياسات الزراعية على          

عية على كـل مـن اإلنتـاج واإلنتاجيـة واإلسـتهالك      نموذج التوازن الجزئى إلستكشاف أثر السياسة الزرا    
 ، باإلضافة إلى إستخدام مصفوفة تحليل السياسات الزراعية للتعرف على            المتعلقة بها  والمتغيرات اإلقتصادية 

 لكفـاءة التـسويقية    ، كما تم حـساب ا      أثر السياسة الزراعية على كفاءة إستخدام الموارد الزراعية وعوائدها        
الخط المـستقيم للمعـادالت    ، معدل إزدياد الطلب  (نماذج  لتكاليف التسويقية، كما تم إستخدام      بإستخدام مدخل ا  

)  للتنعيم األسـى المـزودج  تين ذات المعلمهولت ،براون ذات المعلم الواحد للتنعيم األسى المزودج ،  االتجاهية
الثانوية المنشورة في العديد من     على البيانات     البحث وقد اعتمد  .البلديفول  اللتنبؤ بحجم الفجوة من محصول      ل

نشرات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئـة  الالجهات الرسمية مثل وزارة الزراعة وإستصالح األراضي، و     
، كما تم اإلسـتعانة بـبعض األبحـاث والرسـائل           إحصاءات خريطة التجارة الخارجية   العامة واإلحصاء، و  

   .)٢٠١٨-٢٠٠٠( خالل الفترة وع البحثوالدراسات والكتب العلمية التي لها صلة بموض
 مناقشة النتائج

  ):٢٠١٨-٢٠٠٠(ل الفترة  العام لمتغيرات الدراسة خالالزمنيتطور اإلتجاه : أوالً 
 حـوالي  مـن    إنخفضت أنها   البلديالفول  بمحصول   المساحة المزروعة دراسة تطور   خالل  تبين من   

مـن  % ٥٤ حـوالي مثل ي إنخفاض ب٢٠١٨ عام نفدا ألف ١٢٥,٧ حوالي إلى ٢٠٠٠ عام فدان ألف   ٢٧٠,٥
 البلـدي المساحة المزروعة بمحصول الفول     وبتقدير معادلة اإلتجاه الزمني لتطور      ). ١( جدول   - ٢٠٠٠عام  

 ١٢,٤٦ حـوالي اً معنوياً إحصائياً بلـغ     ناقصتبين أنها اتخذت اتجاهاً عاماً مت     ) ٢٠١٨ - ٢٠٠٠(خالل الفترة   
فـى   ).٢( جـدول    – فدان ألف   ١٧٨,٢ حوالي متوسط فترة الدراسة البالغ      من% ٧ حوالي ، يمثل    فدانألف  



٢١٥ محصول الفول البلدي في مصرأثر السياسات الزراعية على 
 فـدان /طن ١,٣٠٨ حوالي أنها زادت من     البلدي الفول   ية الفدانية لمحصول  نتاجاإلدراسة  خالل  تبين من   حين  
 - ٢٠٠٠من كميتها عـام     % ٧,٤ حوالي بزيادة تمثل    ٢٠١٨ عام   فدان/طن ١,٤٠٤ حوالي إلى   ٢٠٠٠عام  

 الدراسة خالل فترة    البلدي الفول   ية الفدانية لمحصول  نتاجاإلتقدير معادلة اإلتجاه الزمني لتطور      وب). ١(جدول  
مـن  % ٠,٤ حوالي ، يمثل فدان/طن ٠,٠٠٦ حواليتبين أنها اتخذت اتجاهاً عاماً متزايداً معنوياً إحصائياً بلغ     

  ).٢( جدول – فدان/طن ١,٣٩١ حواليمتوسط فترة الدراسة البالغ 
 ألف طـن  ٣٥٣,٩ حوالي من إنخفضت أنها البلديدراسة تطور كمية إنتاج الفول خالل  بين من   تكما  

 - ٢٠٠٠من كميتها عام    % ٥٠ حواليمثل  إنخفاض ي  ب ٢٠١٨ ألف طن عام     ١٧٦,٥ حوالي إلى   ٢٠٠٠عام  
) ٢٠١٨ - ٢٠٠٠( خـالل الفتـرة   البلديوبتقدير معادلة اإلتجاه الزمني لتطور كمية إنتاج الفول  ). ١(جدول  

مـن  % ٦,٦ حوالي ألف طن ، يمثل      ١٦,٢ حوالياً معنوياً إحصائياً بلغ     ناقصتبين أنها اتخذت اتجاهاً عاماً مت     
  ). ٢( جدول – ألف طن٢٤٥ حواليمتوسط البالغ ال

  )٢٠١٨ - ٢٠٠٠( خالل الفترة البلدي الفول أهم المتغيرات االقتصادية لمحصولتطور ) : ١(جدول 
 السنة

المساحة 
ألف (
 )دانف

اإلنتاجية 
 )طن(

  اإلنتاج
 )نطألف (

  كمية الواردات
  )نطألف (

  المتاح لإلستهالك
 )نطألف (

  سعر المنتج
 )نط/جنيه(

سعر 
  جملةال

 )نط/جنيه(
  سعر المستهلك

 )نط/جنيه(
2000 270.5 1.308 353.9 231.1 642 1271 1663 2004 
2001 333.7 1.316 439.2 242.5 676 1258 1649 2025 
2002 302.8 1.324 400.9 287.9 675 1252 1715 2094 
2003 257.6 1.328 342.3 307.7 653 1677 2279 2538 
2004 240.9 1.372 330.5 314.0 643 2103 2787 3181 
2005 198.2 1.421 281.7 380.4 654 2135 2687 3005 
2006 175.4 1.411 247.5 459.3 597 2239 2727 3025 
2007 212.0 1.424 301.8 301.4 591 2277 3028 3421 
2008 170.1 1.435 244.1 169.0 847 3748 5123 5820 
2009 206.0 1.433 295.2 155.6 425 3697 4161 4920 
2010 183.7 1.263 232.0 179.2 395 3710 4323 4980 
2011 131.4 1.324 174.1 297.3 469 3845 5734 7650 
2012 97.9 1.423 139.3 274.8 363 4626 6293 8280 
2013 104.9 1.486 155.9 283.4 568 4710 6788 8950 
2014 89.7 1.469 131.8 280.5 396 4774 7921 10170 
2015 81.9 1.449 118.7 338.5 387 5194 8525 10680 
2016 83.4 1.425 118.8 485.2 569 5271 12996 15250 
2017 121.0 1.406 170.1 381.0 554 8297 14917 17170 
2018 125.7* 1.404* 176.5 221.0 524* 12777 17917 20250 

 7127 5960 3940 559 294.2 245.0 1.391 178.2 المتوسط
 متوسط

 (2010-2000) 231.9 1.367 315.4 275.3 618 2306 2922 3365 
 متوسط 

(2018-2011) 104.5 1.423 148.1 320.2 479 6187 10136 12300 
أثر التغير بين 

 8935 7214 3881 139- 44.9 167.2- 0.056 127.4- الفترتين

ألثرنسبة ا  -54.9 4.1 -53.0 16.3 -22.5 168.3 246.9 265.5 
  كمية تقديرية *

  :جمعت وحسبت من  : المصدر
 للتعبئة العامة واإلحصاء ، نشرة حركة اإلنتاج والتجارة الخارجية والمتاح لإلستهالك من المركزيالجهاز  -١

  .السلع الزراعية ، أعداد متفرقة
  eg.gov.capmas.www:   للتعبئة العامة واإلحصاءزيالمرك الموقع اإللكترونى للجهاز -٢

  

 ألف  ٦٤٢ حوالي من   إنخفضت أنها   البلديدراسة تطور كمية إستهالك الفول      خالل  فى حين تبين من     
مـن كميتهـا عـام      % ١٨,٤ حواليمثل  إنخفاض ي  ب ٢٠١٨ ألف طن عام     ٥٢٤ حوالي إلى   ٢٠٠٠طن عام   

 ٢٠٢٠مارس  –األول  العدد –الثالثون  دالمجل –المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي 



٢١٦ محصول الفول البلدي في مصرأثر السياسات الزراعية على 
 ٢٠٠٠( خالل الفترة    البلديوبتقدير معادلة اإلتجاه الزمني لتطور كمية إستهالك الفول         ). ١( جدول   - ٢٠٠٠

 حـوالي  ألف طـن ، يمثـل   ٦,٦ حوالي معنوياً إحصائياً بلغ متزايداتبين أنها اتخذت اتجاهاً عاماً      ) ٢٠١٨ -
  ).٢( جدول –  ألف طن٥٥٩,٤ حواليمن متوسط فترة الدراسة البالغ % ٢,٣

 ألـف   ٢٣١,١ حوالي من   إنخفضت أنها   البلديدراسة تطور كمية واردات الفول      خالل  كما تبين من    
 ٢٠٠٠من كميتها عام    % ٤,٤ حواليمثل  إنخفاض ي  ب ٢٠١٨ ألف طن عام     ٢٢١ حوالي إلى   ٢٠٠٠طن عام   

 - ٢٠٠٠ ( خـالل الفتـرة    البلـدي وبتقدير معادلة اإلتجاه الزمني لتطور كمية واردات الفول         ). ١( جدول   -
% ٢,٣ حـوالي  طن ، يمثل     ١٢,٩ حوالي معنوياً إحصائياً بلغ     متناقصاًتبين أنها اتخذت اتجاهاً عاماً      ) ٢٠١٨

  . )٢( جدول –  ألف طن٢٩٤,٢ حواليمن متوسط فترة الدراسة البالغ 
طـن عـام    / جنيه ١٢٧١ حوالي أنه زاد من     البلديفى حين تبين من دراسة تطور سعر منتج الفول          

 - ٢٠٠٠مـن سـعره عـام       % ٩٠٥ حوالي بزيادة تمثل    ٢٠١٨طن عام   / جنيه ١٢٧٧٧ حواليلى   إ ٢٠٠٠
) ٢٠١٨ - ٢٠٠٠( خـالل الفتـرة   البلديوبتقدير معادلة اإلتجاه الزمني لتطور سعر منتج الفول      ). ١(جدول  

من % ١٠,٨ اليحوطن ، يمثل    / جنيه ٤٢٦,٣٤ حواليتبين أنه اتخذ اتجاهاً عاماً متزايداً معنوياً إحصائياً بلغ          
 جملـة كما تبين من دراسة تطور سـعر        ). ٢( جدول   –طن  / جنيه ٣٩٤٠ حواليمتوسط فترة الدراسة البالغ     

 ٢٠١٨طـن عـام     /جنيه ١٧٩١٧ حوالي إلى   ٢٠٠٠طن عام   /جنيه ١٦٦٣ حوالي أنه زاد من     البلديالفول  
تجاه الزمني لتطور سـعر  وبتقدير معادلة اإل). ١( جدول - ٢٠٠٠من سعره عام    % ٩٧٧ حواليبزيادة تمثل   

تبين أنه اتخذ اتجاهاً عاماً متزايداً معنوياً إحـصائياً بلـغ           ) ٢٠١٨ - ٢٠٠٠( خالل الفترة    البلدي الفول   جملة
 –طن  /جنيه ٥٩٦٠ حواليمن متوسط فترة الدراسة البالغ      % ١٢,٥ حواليطن ، يمثل    /جنيه ٧٤٧,٨٢ حوالي
طـن  /جنيه ٢٠٠٤ حوالي أنه زاد من     البلديستهلك الفول   تبين من دراسة تطور سعر م      فى حين ). ٢(جدول  

 - ٢٠٠٠من سعره عـام  % ٩١٠ حوالي بزيادة تمثل   ٢٠١٨طن عام   /جنيه ٢٠٢٥٠ حوالي إلى   ٢٠٠٠عام  
) ٢٠١٨ - ٢٠٠٠( خالل الفترة    البلديوبتقدير معادلة اإلتجاه الزمني لتطور سعر مستهلك الفول         ). ١(جدول  

مـن  % ١٢,٥ حـوالي طن ، يمثل    /جنيه ٨٩٢ حوالي متزايداً معنوياً إحصائياً بلغ      تبين أنه اتخذ اتجاهاً عاماً    
  ).٢( جدول –طن /جنيه ٧١٢٧ حواليمتوسط فترة الدراسة البالغ 

   البلدي العام لتطور إنتاج وإستهالك وواردات وأسعار الفول الزمنيمعادالت اإلتجاه ) : ٢(جدول 
  )٢٠١٨ - ٢٠٠٠(خالل الفترة 

  R2  F   معدل النمو  السنوىالمتوسط   وذجالنم  المتغير
  المساحة

  )فدانألف (
Ŷt= 302.9 – 12.46 T 
 
                            (-9.03)**                                                        178.2 -7.0 0.827 81.5** 

  اإلنتاجية
  )فدان/طن(

Ŷt= 1.33 + 0.006 T 
 
                          (2.68)**                                                        1.391 0.4 0.297 7.2** 

  كمية اإلنتاج
  )ألف طن(

Ŷt=  405.6 – 16.2 T 
 
                              (-9.12)**                                                        245.0 -6.6 0.830 83.2** 

  كمية اإلستهالك
   )ألف طن(

Ŷt= 688.4 – 12.9 T 
 
                         (-2.85) **                                                        559.4 -2.3 0.323 8.1** 

  كمية الواردات
  )ألف طن(

Ŷt=  222.7 + 6.6 T 
 
                          (2.08) *                                                        294.2 2.3 0.202 4.3* 

 سعر المنتج
  )طن/جنيه(

Ŷt=  323.4 + 426.3 T 
 
                              (6.84) **                                                        3940.1 10.8 0.733 46.7** 

 جملةسعر ال
  )طن/جنيه(

Ŷt=  1518.6 + 747.8 T 
 
                               (8.22) **                                                        5959.7 12.5 0.799 67.5** 

  سعر المستهلك
  )طن/جنيه(

Ŷt=  1792.8 + 892 T 
 
                                 (9.50) **                               7127.0 12.5 0.842 90.3** 

 ٠,٠١ عند معنوي                      ٠,٠٥ عند معنوي                   
   .بالدراسة) ١(جمعت وحسبت من جدول  : المصدر



٢١٧ محصول الفول البلدي في مصرأثر السياسات الزراعية على 
  :ديلمحصول الفول البلأثر السياسات الزراعية على أهم العوامل المرتبطة باألمن الغذائي : اً ثاني

 بتقسيم الفترة موضع الدراسة     البلديعلى  محصول الفول      الزراعية سياسةالويمكن التعرف على أثر     
 ٢٠١١ثـورة ينـاير    فتـرة مـا قبـل    فىتمثل الفترة األولى  حيث ت إلى فترتين زمنيتين ،     ) ٢٠١٨-٢٠٠٠(
) ٢٠١٨-٢٠١١( خالللفترة الثانية   فى حين تتمثل ا   ،  ) ٢٠١٠-٢٠٠٠(سياسات تحرير سعر الصرف وهى      و

سياسات تحرير سـعر الـصرف وبـدء         و ٢٠١١حيث شهدت تلك الفترة بعض التغييرات أهمها ثورة يناير          
، وذلك بهدف تحليل أثـر تلـك الـسياسات علـى             ٢٠١٦فى نوفمبر   اإلتجاه نحو تحرير التجارة الخارجية      

  .البلديمحصول الفول 
-٢٠٠٠( قد بلغت خالل متوسط الفتـرة  ديالبل أن متوسط مساحة الفول      -) ٣(تبين من نتائج جدول     

 ٨,٥٩ حـوالي  البالغة   زروعةمن إجمالي المساحة الم   % ١,٩ حوالي فدان تمثل     ألف ١٧٨,٢حوالي  ) ٢٠١٨
 مليار جنيه خالل متوسـط      ٢١٢,١ حواليمن إجمالي الدخل النباتي البالغ      % ٠,٤ فدان، ويساهم بحوالي     ألف

  .فترة الدراسة
لمحـصول الفـول     الغذائيعلى أهم العوامل المرتبطة باألمن      زراعية   ال سياساتاللتعرف على أثر    ول

 تم اإلستعانة بكل من     فقد،  البلديمحصول الفول   لمخزون اإلستراتيجى ل  ل نقصومدى حدوث إضافة أو      البلدي
 ،اإلنتاج، الواردات، اإلسـتهالك   المساحة المزروعة ، اإلنتاجية ،      لكل من   للفرق بين متوسطين،    ) ت(إختبار  
  ).٣( جدول –، فترة كفاية اإلنتاج لإلستهالك ، فترة كفاية الواردات لإلستهالك الذاتي اإلكتفاء الفجوة ،

حـوالي  ) ٢٠١٠-٢٠٠٠( خالل الفترة األولى من الدراسـة        البلدي متوسط مساحة الفول     تحيث بلغ 
 مـن الدراسـة      ألف فدان خالل الفتـرة الثانيـة       ١٠٤,٥ حوالي إنخفضت إلى  ألف فدان ، فى حين       ٢٣١,٩

 الفتـرة األولـى ، وقـد      عن  % ٥٤,٩مثل حوالي   ي ألف فدان    ١٢٧,٤ حوالي بلغ   إنخفاضب) ٢٠١٨-٢٠١١(
   .٠,٠١بين متوسط الفترتين عند مستوى إحتمالى فروق معنوية إحصائياً  وجود )t(أوضحت نتائج إختبار 

حـوالي  ) ٢٠١٠-٢٠٠٠(ة   خالل الفترة األولى من الدراس     البلديفى حين بلغ متوسط إنتاجية الفول       
زيـادة  ب) ٢٠١٨-٢٠١١( طن خالل الفترة الثانية من الدراسـة    ١,٤٢٣ حواليثم زادت لتبلغ    طن ،    ١,٣٦٧

 )t( أوضحت نتائج إختبار     الفترة األولى من الدراسة ، وقد     ن  ع% ٤,١مثل حوالي   يطن ،    ٠,٠٦ حوالي تبلغ
   .٠٥.٠وى إحتمالى بين متوسط الفترتين عند مستفروق معنوية إحصائياً وجود 

 ٣١٥,٤حوالي  ) ٢٠١٠-٢٠٠٠( خالل الفترة األولى من الدراسة       البلدي كما بلغ متوسط إنتاج الفول      
) ٢٠١٨-٢٠١١( ألف طن خالل الفتـرة الثانيـة مـن الدراسـة     ١٤٨,١ حواليبلغ لي ثم إنخفضألف طن ،   
 أوضحت نتائج   ن الدراسة، وقد  الفترة األولى م  ن  ع% ٥٣مثل حوالي   ي ألف طن    ١٦٧,٢ حواليبلغ  بإنخفاض  

    .٠١.٠بين متوسط الفترتين عند مستوى إحتمالى فروق معنوية إحصائياً  وجود )t(إختبار 
دى الـى زيـادة المـساحة    يؤوفى ظل إستخدام سياسة تستهدف تحقيق أسعار مجزية للمزارعين مما     

 زيـادة  اإلنتاجية مما يؤدي الـى        بجانب اإلهتمام بزراعة أصناف عالية     البلديالمزروعة من محصول الفول     
كميـة  أوضحت النتـائج أن  حيث  ، البلدينسبة اإلكتفاء الذاتي وتقليل الواردات الزراعية من محصول الفول         

 ٣٢٠,٢ حوالي ألف طن كمتوسط للفترة األولى إلى        ٢٧٥,٣ حوالي قد إزدادت من     البلديالواردات من الفول    
الفترة األولـى  ن ع% ١٦,٣مثل حوالي ت ألف طن    ٤٤,٩ حوالي تبلغ بزيادةألف طن كمتوسط للفترة الثانية،      

بين متوسـط الفتـرتين عنـد       فروق معنوية إحصائياً     عدم وجود    )t( أوضحت نتائج إختبار     من الدراسة، وقد  
   .٠٥.٠مستوى إحتمالى 

 ألـف طـن     ٦١٨ حوالي من   إنخفضت قد   البلدي من الفول    كمية اإلستهالك أن  كما أوضحت النتائج    
طن  ألف   ١٣٩ بحوالي    بإنخفاض قدر  ألف طن كمتوسط للفترة الثانية     ٤٧٩ حواليوسط للفترة األولى إلى     كمت

تبين حيث  ،  يةقتصادسياسة اإل اً فى صالح ال   إيجابي وهذا يعتبر مؤشراً      ، من الفترة األولى  % ٢٢,٥ حوالي يمثل

 ٢٠٢٠مارس  –األول  العدد –الثالثون  دالمجل –ية لالقتصاد الزراعي المجلة المصر



٢١٨ محصول الفول البلدي في مصرأثر السياسات الزراعية على 
كما تبـين   . ٠,٠١ند مستوى إحتمالى    ع الفترتينفروق معنوية إحصائياً بين متوسطى      وجود  ) t(وفقاً إلختبار   

طن خالل الفترة األولى إلـى       ألف   ٣٠٢,٦ حوالي قد زادت من     البلديأن الفجوة الغذائية من محصول الفول       
 حوالي تمثلطن   ألف   ٢٧,٩ أي انها زادت بحوالي       ، طن خالل الفترة الثانية من الدراسة      ألف   ٣٣٠,٦ حوالي

تبـين وفقـاً    حيـث   ،  يةقتصادسياسة اإل صالح ال غير  اً فى   سلبيمؤشراً   وهذا يعتبر     ، من الفترة األولى  % ٩,٢
    .٠,٠٥عند مستوى إحتمالى  ترتين الفمتوسطيفروق معنوية إحصائياً بين عدم وجود ) t(إلختبار 

-٢٠٠٠(خالل الفترة األولى من الدراسة      % ٥١,١ حوالي تبين إنخفاض نسبة اإلكتفاء الذاتي من        كما
 ألـف  ٢٠ بحوالي   بإنخفاض قدر ) ٢٠١٨-٢٠١١( خالل الفترة الثانية من الدراسة       %٣١ حواليإلى  ) ٢٠١٠

ـ غير اً فى سلبي وهذا يعتبر مؤشراً     عن الفترة األولى،  % ٣٩,٢ حوالي يمثلطن   ، يةقتـصاد سياسة اإلصالح ال
، ٠,٠١عند مستوى إحتمالى     ترتينفروق معنوية إحصائياً بين متوسطى الف     وجود  ) t(تبين وفقاً إلختبار    حيث  

   .وقد يرجع ذلك إلى الزيادة السريعة فى عدد السكان
 ةفقد تبين أن فتـر     البلديالواردات لإلستهالك المحلى من الفول      و فيما يتعلق بكفاية كل من اإلنتاج        و

يوم كمتوسط للفتـرة األولـى    ١٩١ حواليمن إنخفضت قد  فالبلديكفاية اإلنتاج لإلستهالك المحلى من الفول  
من الفترة األولى وقد يرجـع ذلـك        % ٣٩,٨بإنخفاض يمثل نحو     ثانيةفترة ال ليوم كمتوسط ل   ١١٥ حواليإلى  

، حيث تبين وجود فروق معنوية       البلديإلى عجز اإلنتاج عن مواجهة اإلحتياجات المتزايدة للسكان من الفول           
ذلك نـستنتج أن الفتـرة      ل ووفقاً ،٠,٠٥ عند مستوى إحتمالى     )t( وفقاً إلختبار    بين متوسطى الفترتين  إحصائياً  

 فترة سـحب    ثانية هى فترة ال ال تعتبر   كما ،    البلديللفول  لمخزون اإلستراتيجى   من ا  سحباألولى تعتبر فترة    
من المخزون اإلستراتيجى بما يدعو إلى ضرورة إتخاذ التدابير الالزمـة للمحافظـة علـى المخـزون                 أكبر  

  .البلديإستيراد الفول خفض إنتاج وزيادة وضع سياسات مرتبطة ب، ووتنميته 
يـوم كمتوسـط للفتـرة     ١٦٥ حوالي الواردات لإلستهالك المحلى من     كفايةفترة  فى حين تبين تزايد     

من الفترة األولى ، وقد يرجع      % ٤٩,٩ حواليثانية بزيادة تمثل    لفترة ال ليوم كمتوسط    ٢٤٨ حوالياألولى إلى   
 وجود فروق معنويـة     )t(وفقاً إلختبار   رة الثانية ، حيث تبين       خالل الفت  البلديذلك لزيادة الواردات من الفول      

   .٠,٠١بين متوسط الفترتين عند مستوى إحتمالى إحصائياً 
الفول  من الغذائيهم العوامل المرتبطة باألمن للفرق بين متوسطين أل) t(نتائج إختبار  :) ٣(رقم جدول 

  )٢٠١٨-٢٠١١(و) ٢٠١٠-٢٠٠٠( تينفترال خالل البلدي
متوسط الفترة األولى  الوحدة غيـرالمت

)٢٠١٠-٢٠٠٠( 
متوسط الفترة الثانية 

)٢٠١٨-٢٠١١( 
الفرق  بين 
  المتوسطين

للفرق ) ت(قيمة 
 بين المتوسطين

 **7.192 127.4-  104.5 231.9 ألف فدان المساحة
 *2.210- 0.056 1.423 1.367 طن اإلنتاجية الفدانية
 **7.735 167.2- 148.1 315.4 ألف طن اإلنتاج المحلى

 1.114- 44.9 320.2 275.3 ألف طن الواردات
 **2.897 139- 479 618 ألف طن اإلستهالك المحلى

 0.594- 27.9 330.6 302.6 ألف طن الفجـوة
 **5.241 20- 31.0 51.1 % الذاتينسبة اإلكتفاء 

 **5.236 76- 115 191 يوم فترة كفاية اإلنتاج لإلستهالك 
 **3.171- 83 248 165 يوم لواردات لإلستهالك فترة كفاية ا

 1.25- معامل األمن الغذائي 697-  المخزون اإلستراتيجى
 ٠,٠١  مستوى معنوية عندمعنوي                      ٠,٠٥  مستوى معنوية عندمعنوي                   

   .بحثبال) ١ (بيانات جدولجمعت وحسبت من   :المصدر
  

  :لغذائيا األمن معامل
 ما قيمته وتتراوح معينة، لسلعة الغذائي األمن لقياس الهامة المؤشرات الغذائي من األمن معامل يعتبر

 من الغذائي األمن حالة انخفاض علي ذلك دلفي الصفر من قيمته أقتربت وكلما الصحيح، والواحد الصفر بين



٢١٩ محصول الفول البلدي في مصرأثر السياسات الزراعية على 
 ، السلعة هذه من الغذائي األمن حالة إرتفاع ليع ذلك دل فيالصحيح، الواحد من قيمته أقتربت إذا أما السلعة،

  :التالية المعادالت  من خالل الغذائي األمن معامل قدريو
   المحلي السنوي اإلستهالك متوسط  ÷)والعجز الفائض محصلة (اإلستراتيجي المخزون = الغذائي األمن معامل
 ×) ٣٦٥ – لإلستهالك الواردات يةوتغط اإلنتاج كفاية فترتي طول مجموع([= العجز أو الفائض مقدار

  الصادرات كمية - ]اليومي المحلي اإلستهالك
  اليومي المحلي اإلستهالك ÷ المحلي اإلنتاج  إجمالي =لإلستهالك اإلنتاج كفاية فترة
  اليومي المحلي اإلستهالك ÷ الواردات كمية  إجمالي =لإلستهالك الواردات تغطية فترة

  ٣٦٥ ÷ المحلي االستهالك إجمالي = اليومي المحلي اإلستهالك
  

 بين كنسبة) ١,٢٥-( حواليقد بلغ   البلديفول لل الغذائي األمن معامل أن -) ٣ (جدول من تضحوي
  البالغالسنوي المحلي اإلستهالك متوسط إلي طن ألف) ٦٩٧-( حوالي البالغ اإلستراتيجي المخزون محصلة
  البلديفول لل الغذائي األمن معاملقيمة  شيرت و ،) ٢٠١٨-٢٠٠٠ (الفترة  متوسطخالل طن ألف ٥٥٩ حوالي

 ولذلك فمن ،البلدي لمحصول الفول الغذائي األمن حالة نخفاضإ يعكس مما الصحيح الواحد من أقلأنه بلغ 
 تراكم إحداث إلي وبالتالي يؤدي ،% ٠,٥ حوالي بلغي حتي الغذائي األمن معامل زيادة علي العمل الضروري

  .الغذائي األمن عتباراتإلوفقاً  كافية لمدة المحلي اإلستهالك ليكفي اإلستراتيجي ونالمخز حجم في
  

  :مصفوفة تحليل السياسات الزراعية لمحصول الفول البلدي  : اً لثثا
   :البلديمعامل الحماية األسمية لإلنتاج من محصول الفول ) ١(

 قد البلديية لإلنتاج من محصول الفول       أن معامل الحماية األسم    -) ٤(يتبين بإستعراض نتائج جدول     
 خالل الفترة الثانيـة     ٠,٥٧٦ حوالي، فى حين بلغ     ) ٢٠١٠-٢٠٠٠( خالل الفترة األولى     ٠,٦٤٥ حواليبلغ  

 وتعكس قيمة هذا المعامـل حجـم        ،سياسات تحرير سعر الصرف   و الثورةوهى فترة مابعد    ) ٢٠١٨-٢٠١١(
 فإذا كانـت قيمـة     ،جم الضرائب الضمنية التي يتحملها المنتج       الدعم الضمنى أى الحماية للمنتج المحلى أو ح       

لمنتجين ل فإن هذا يعنى أن السياسة الزراعية المتبعة تحقق دعم وحماية            أكبر من الواحد الصحيح   هذا المعامل   
أقل مـن الواحـد      للسلعـة ، أما إذا كانت قيمة هذا المعامل          العالميبما يجعل السعر المحلى أكبر من السعر        

 فإن هذا يعنى أن السياسة الزراعية المتبعة تحقق فرض ضرائب ضمنية على المنتجين وأن الـسعر                 صحيحال
 البلدي أسعار الفول    نخفاض أن سياسات الدولة ترتب عليها إ      تبينحيث  . العالميالمحلى للسلعة أقل من السعر      

فتـرة   الدراسة اإل أن ال    فترتيل  المنتج خال المستهلك على حساب    بالسوق المحلى عن أسعاره العالمية لصالح       
    .األولى كانت أكبر من الفترة الثانية من الدراسة

  :البلديمعامل الحماية األسمية لمستلزمات اإلنتاج من محصول الفول ) ٢(
 أن معامل الحماية األسمية لمستلزمات اإلنتـاج مـن محـصول           -) ٤(تبين بإستعراض نتائج جدول     

 خـالل   ٠,٩١ حـوالي ، فى حين بلغ     ) ٢٠١٠-٢٠٠٠( خالل الفترة األولى     ٠,٩١٧ حواليبلغ   البلديالفول  
وتعكس قيمـة هـذا     . سياسات تحرير سعر الصرف   و الثورةوهى فترة ما بعد     ) ٢٠١٨-٢٠١١(الفترة الثانية   

ـ  أكبر من الواحد الصحيح   المعامل  كانت قيمة هذا    إذا  ، ف دعم الضمنى   ضرائب أو ال  المعامل حجم ال   ن هـذا   إ ف
أقـل مـن الواحـد      قيمة هذا المعامـل      ضرائب ضمنية على المنتجين الزراعيين ، أما إذا كانت           يعنى وجود 

 أن الدولـة    تبين من خالل قيمة المعامل    حيث  .  الزراعيين  فإن هذا يعنى وجود دعم ضمنى للمنتجين       الصحيح
نتجـين   للم ضـمني ووجـود دعـم      بعض اإلجراءات الحمائيـة لصالح المنتج        الدراسة فترتيإتخذت خالل   

  .رد اإلنتاجستلزمات وموام راسعأ تمثل في إنخفاض الزراعيين
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٢٢٠ محصول الفول البلدي في مصرأثر السياسات الزراعية على 
   :البلديمعامل الحماية الفعال لمحصول الفول ) ٣(

 حـوالي بلغ  قد   البلدي أن معامل الحماية الفعال لمحصول الفول        -) ٤(تبين بإستعراض نتائج جدول     
  من الدراسـة  خالل الفترة الثانية٠,٥٥١ حواليفى حين بلغ     ،) ٢٠١٠-٢٠٠٠( خالل الفترة األولى     ٠,٦١٣

 حيث يتضح أن سياسات الدولة ترتب عليهـا تحقيق صالح المنتج على حساب المـستهلك               ،)٢٠١٨-٢٠١١(
سياسـات   الدراسة ، وخاصة خالل الفترة الثانية أى ما بعد الثورة و    فترتيخالل  ووجود دعم ضمنى للمنتجين     

  .تحرير سعر الصرف
  :الحكوميبية الطبيعية فى ظل سياسة التدخل معامل الميزة النس) ٤(

 أن معامل الميزة النسبية الطبيعية فـى ظـل سياسـة التـدخل              -) ٤(تبين بإستعراض نتائج جدول     
، فى حـين بلـغ   ) ٢٠١٠-٢٠٠٠( خالل الفترة األولى  ٠,٦٣ حوالي قد بلغ    البلدي لمحصول الفول    الحكومي

  فـى  كفـاءة وجـود    وقد تبين من خالل قيمة المعامـل      ) ٢٠١٨-٢٠١١( خالل الفترة الثانية     ٠,٦٥١ حوالي
 مـن الفرصـة     قلـل  الدراسة ، مما ي    فترتي طوال   البلديإستخدام الموارد الطبيعية المتاحة فى إنتـاج الفول        

    . فى إستخدام آخرالبديلة إلستخدام تلك الموارد
  :وميالحكمعامل الميزة النسبية الطبيعية فى ظل التخلى عن سياسة التدخل ) ٥(

 أن معامل الميزة النسبية الطبيعية فى ظل التخلى عـن سياسـة             -) ٤(تبين بإستعراض نتائج جدول     
، فـى  ) ٢٠١٠-٢٠٠٠( خالل الفترة األولـى ٠,٣٥٧ حوالي قد بلغ البلدي لمحصول الفول    الحكوميالتدخل  

أن إنتاج محـصول    حيث يتضح   ) . ٢٠١٨-٢٠١١(من الدراسة    خالل الفترة الثانية     ٠,٣٢٩ حواليحين بلغ   
قـد  إال أن هذه الميزة النسبية الطبيعيـة    ،   الدراسة   فترتي فى مصر له ميزة نسبية طبيعية طوال         البلديالفول  

واللجوء  محلياً   البلدي إنتاج الفول    ضرورةاألمر الذى يشير إلى     خالل الفترة الثانية من الدراسة      تزايدت نسبياً   
  .البلديإستهالك الفول وة الناتجة من زيادة الفجستيراده من الخارج لمواجهة فقط إل
  البلدي على محصول الفول السياسات الزراعية نتائج مصفوفة تحليل السياسات لقياس أثر –) ٤(رقم جدول 

  البيـــان
متوسط الفترة 

  األولى
2010-2000 

متوسط الفترة 
  الثانية

2018-2011 
 0.576 0.645  معامل الحماية اإلسمية لإلنتاج

 0.910 0.917   الحماية اإلسمية لمستلزمات اإلنتاج معامل
 0.551 0.613  معامل الحماية الفعال

 0.651 0.630  فى ظل سياسة التدخل الحكومي) تكلفة الموارد المحلية(معامل الميزة النسبية الطبيعية 
 0.329 0.357  معامل الميزة النسبية الطبيعية فى ظل التخلى عن سياسة التدخل الحكومي*

 0.063 0.099  للمنتجين   للدعم الحكوميالنسبيالمعدل 
 0.651 0.630  معامل تكلفة سياسة الدعم

تعكس قيمة هذا المعامل مدى توفر أو عدم توفر الميزة النسبية في إنتاج تلك السلعة عند التخلى عـن تلـك الـسياسة                        *
يعنى أنه مما يزة نسبية طبيعية للدولة في إنتاج السلعة  فإن ذلك يعنى عدم توفر م١  > فإذا كانت قيمة المعامل،الزراعية

 الموارد الطبيعية المتاحة ألن قيمة تكلفة هذه المـوارد تكـون          خدامستإ من إنتاجها ب   من األفضل استيراد هذه السلعة بدالً     
 توفر ميـزة نـسبية     إلى يعنى ف ١ <أما إذا كانت قيمته     ،  رع منها   ازمأعلى بالنسبة للقيمة المضافة التى يحصل عليها ال       

 مقارنة بإمكانية استخدامها في      السلعة طبيعية للدولة في إنتاج السلعة أى كفاءة استخدام الموارد الطبيعية المتاحة إلنتاج           
  . مجال آخر أى أن فرصتها البديلة أقل

  .بحثبال) ١(رقم جمعت وحسبت من جدول   :المصدر
  

    :البلديحصول الفول  للمنتجين لمالحكومي للدعم النسبيالمعدل ) ٦(
 قد بلغ   البلدي لمحصول الفول    الحكومي للدعم   النسبي أن المعدل    -) ٤(تبين بإستعراض نتائج جدول     

 خـالل الفتـرة الثانيـة       ٠,٠٦٣ حوالي، فى حين بلغ     ) ٢٠١٠-٢٠٠٠( خالل الفترة األولى     ٠,٠٩٩ حوالي



٢٢١ محصول الفول البلدي في مصرأثر السياسات الزراعية على 
خـالل   قد زادت البلدي فى إنتاج الفول      حيث يتضح أن تكلفة الموارد التجارية المستخدمة       ،) ٢٠١٨-٢٠١١(

الفترة عما كان عليـه فـى       تلك   خالل الحكومي للدعم   النسبي المعدل   إنخفاضبما يعنى   الثانية   سياسات الفترة 
   .الفترة األولى

  :معامل تكلفة سياسة الدعم ) ٧(
ـ  أن معامل تكلفة سياسة الدعم لمحصول الفول         -) ٤(تبين بإستعراض نتائج جدول       قـد بلـغ    ديالبل

 خالل الفتـرة    ٠,٦٥١ حوالي، فى حين بلغ     ) ٢٠١٠-٢٠٠٠(من الدراسة    خالل الفترة األولى     ٠,٦٣ حوالي
 جنيهـاً  ٠,٣٤٩، مما يعنى أن القيمة المضافة تزيد عن تكلفة الموارد المحليـة إذ أن        )٢٠١٨-٢٠١١(الثانية  

  يدل على زيادة كفاءة استخدام الموارد المحلية       من تكلفة الموارد المحلية تعطى جنيهاً واحداً كقيمة مضافة مما         
  .خالل سياسات تلك الفترة

  : نموذج التوازن الجزئى لمحصول الفول البلدي  : اً رابع
ـ  فى قياس أثـر      الجزئيتبين بإستعراض نتائج تحليل وتطبيق نموذج التوازن         الزراعيـة  سياسات  ال

مل الحماية األسمية لإلنتاج من محـصول الفـول          أن معا  -) ٥(جدول  - البلديعلى محصول الفول    المتبعة  
 ومـا  ٢٠١١يناير  ثورةقبل  وهى فترة ما ) ٢٠١٠-٢٠٠٠(األولى   خالل الفترة    ٠,٦٤٦ حوالي قد بلغ    البلدي

وهى فتـرة مـا   ) ٢٠١٨-٢٠١١(الثانية  خالل الفترة   ٠,٥٩٣ حوالي، في حين بلغ     قبل تحرير سعر الصرف   
 قيمـة  إنخفـاض بدء االتجاه نحو تحرير التجارة الخارجية ، ويعنـى      و وتحرير سعر الصرف   ثورة يناير بعد  

كما تبين أن    . الدراسة فترتي خاللمصلحة المنتج   فى غير   المعامل عن الواحد الصحيح أن تلك السياسة كانت         
األولـى  خـالل الفتـرة      ١,٠٦٩ حوالي قد بلغ    البلديمعامل الحماية األسمية لإلستهالك من محصول الفول        

 قيمة  إنخفاضويعنى  ،  ) ٢٠١٨-٢٠١١(الثانية    خالل الفترة     ٠,٨٥٧ حوالي، في حين بلغ     ) ٢٠١٠-٢٠٠٠(
ـ الأن تلك السياسة كانت تميل لمـصلحة  الثانية من الدراسة المعامل عن الواحد الصحيح خالل الفترة   ستهلك م

  ) .٥( جدول –البلديمحصول الفول ل
طن خـالل متوسـط      ألف   ٣١٥ حوالي قد بلغت    يالبلدكما تبين أن كمية اإلنتاج من محصول الفول         

، )٢٠١٨-٢٠١١(الثانية  طن خالل الفترة     ألف   ١٤٨ حوالي، في حين بلغت     ) ٢٠١٠-٢٠٠٠(األولى  الفترة  
 بلغـت  إنخفـاض  خالل الفترة الثانية عن األولى بنـسبة  البلديالفول محصول  كمية إنتاج    إنخفاضمما يعنى   

كمـا تبـين أن كميـة     .تحرير سعر الـصرف الثورة وسياسات قبل عن الفترة األولى وهى ما   % ٥٣ حوالي
، ) ٢٠١٠-٢٠٠٠(األولـى   طن خالل الفترة  ألف٢٧٥ حوالي  قد بلغت البلديالواردات من محصول الفول   

، ممـا يعنـى زيـادة كميـة     ) ٢٠١٨-٢٠١١(الثانية  طن خالل الفترة  ألف٣٢٠ حوالي زادت إلىفي حين   
عـن الفتـرة األولـى    % ١٦,٣ حواليلفترة الثانية عن األولى بنسبة زيادة بلغت  خالل االبلديواردات الفول  
  ) . ٥( جدول –تحرير سعر الصرف الثورة ووهى ما قبل 

 طـن    ألـف  ٦١٨ حوالي قد بلغت    البلديفى حين تبين أيضا أن كمية اإلستهالك من محصول الفول           
-٢٠١١(طن خالل الفتـرة   ألف  ٤٧٩ يحوال إنخفضت  إلى  ، في حين    ) ٢٠١٠-٢٠٠٠(األولىخالل الفترة   

 بلغت  إنخفاض خالل الفترة الثانية عن األولى بنسبة        البلدي كمية إستهالك الفول     إنخفاض، مما يعنى    ) ٢٠١٨
  ) .٥( جدول -تحرير سعر الصرف الثورة وعن الفترة األولى وهى ما قبل % ٢٢,٥ حوالي

اإلستهالك من محصول الفول    و كمية اإلنتاج    ضإنخفا على   سياسات الفترة الثانية  ويتبين مما سبق أثر     
 خالل الفترة الثانيـة عـن       البلديحجم الواردات من محصول الفول      طفيفة فى    مما انعكس على زيادة      البلدي

قد يؤدى  ات  سياستلك ال  فإن إستمرار إتباع     وبالتاليتحرير سعر الصرف ،     الثورة و الفترة األولى وهى ما قبل      
 البلـدي زيادة اإلستهالك مما قد يؤدى إلى زيادة الواردات من الفول بة أكبر من نسبة  بنس اإلنتاج   إنخفاضإلى  

  .بنسبة أقل من تغير اإلستهالك
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٢٢٢ محصول الفول البلدي في مصرأثر السياسات الزراعية على 
 )١١٠( حوالي قد بلغ    البلدي لإلنتاج من محصول الفول      ية االجتماع خسارةفى حين تبين أن متوسط ال     

 )١٧٣( حـوالي  اإلجتماعية ط الخسارة  متوس ، في حين بلغ   ) ٢٠١٠-٢٠٠٠(األولى  مليون جنيه خالل الفترة     
. سياسات تحرير سعر الـصرف    الثورة و وهى فترة ما بعد     ) ٢٠١٨-٢٠١١ ( الثانية مليون جنيه خالل الفترة   

 مليـون جنيـه    ٢٧ حوالي قد بلغ    البلديكما تبين أن متوسط العائد االجتماعى لإلستهالك من محصول الفول           
الثانيـة  الفترة  متوسط   مليون جنيه خالل     ٩٤ حوالي إلى   زادن  ، في حي  ) ٢٠١٠-٢٠٠٠ ( األولى خالل الفترة 

 مليون  ٩٧ حوالي ، بزيادة بلغت     سياسات تحرير سعر الصرف   الثورة و  فترة ما بعـد     وهى) ٢٠١٨-٢٠١١(
  .جنيه عن متوسط الفترة األولى 

ى ظل انتهاج    ف البلدي الزيادة فى العائد اإلنتاجى واإلستهالكى من محصول الفول          إجماليكما تبين أن    
ـ    إجمالي فى   خسارةيترتب عليها   ) ٢٠١٨-٢٠١١(األولى  سياسات الفترة     )٨٣( حـوالي  ت العائد القومى بلغ

 العائـد   إجمـالي إنخفضت الخسارة فى    ، في حين    ) ٢٠١٠-٢٠٠٠( متوسط الفترة األولى     خاللمليون جنيه   
الثـورة  خالل فترة ما بعـد     أى  ) ٢٠١٨-٢٠١١(الفترة  متوسط   مليون جنيه خالل     )٧٩ (حواليالقومى إلى   

 ، وبالتـالى  ن متوسط الفترة األولـى     مليون جنيه ع   ٤ حواليبإنخفاض بلغ   سياسات تحرير سعر الصرف ،      و
   ).٥( جدول – الدراسةفترتي خالل  جنيهون ملي١٦٢ حوالي العائد القومى إجمالي فى بلغت الخسارة

 جنيـه   ون ملي ١٢٥ حوالي قد بلغت    البلديلفول  فى حين تبين أن متوسط اآلثار التوزيعية لمستهلكى ا        
الفتـرة  متوسـط    خـالل    ون جنيه ملي) ٦٤٣ (حوالي، في حين بلغت     ) ٢٠١٠-٢٠٠٠(الفترة  متوسط  خالل  

ويبين هذا المعامـل أثـر تنفيـذ    . سياسات تحرير سعر الصرف و الثورةوهى فترة ما بعد  ) ٢٠١٨-٢٠١١(
تهلكين ، فإذا كانت فوائض المستهلكين موجبـة فيـدل ذلـك           سياسة اقتصادية معينة على مقدار فوائض المس      

على أن تنفيذ هذه السياسات فى صالح الجانب االستهالكى السلعى ، أما إذا كـانت سالبة فإن ذلك يدل علـى                    
قيمـة هـذا   السالبة لشارة اإلفى غير صالح الجانب االستهالكى ، حيث تبين من      كانت  أن تنفيذ هذه السياسات     

 –الدراسـة ة الثانية مـن     فترال خالل   البلديفى غير صالح مستهلكى الفول      كانت   اآلثار التوزيعية    المعامل أن 
  ).٥(جدول 

 مليون جنيه خـالل  )٤٩٥( حوالي قد بلغت البلديكما تبين أن متوسط اآلثار التوزيعية لمنتجى الفول         
الفتـرة  متوسـط  ه خـالل   مليون جني  )٨٥٤( حوالي، في حين بلغت     ) ٢٠١٠-٢٠٠٠(األولى  الفترة  متوسط  

ويبين هذا المعامـل أثـر      . سياسات تحرير سعر الصرف   و الثورةوهى فترة ما بعد     ) ٢٠١٨-٢٠١١ (الثانية
تنفيذ سياسة اقتصادية معينة على مقدار فوائض المنتجين ، فإذا كانت إشارة فوائض المنتجين موجبـة فيـدل                  

اإلنتاجى ، أما إذا كانت سالبة فإن ذلك يدل على أن           فى صالح الجانب    كانت  ذلك على أن تنفيذ تلك السياسات       
قيمة هـذا المعامـل أن      السالبة ل شارة  اإلتنفيذ تلك السياسات فى غير صالح الجانب اإلنتاجى ، حيث تبين من             

 الدراسة اإل أنها كانت فى غير صـالح  فترتي خالل البلديصالح منتجى الفول غير فى  كانت  اآلثار التوزيعية   
  .الفترة األولى خالل الفترة الثانية عن المنتج أكثر

ـ )٤٥٣( حوالي تبين أن متوسط التغير السنوى فى اإليرادات الحكومية قد بلغ           فى حين   جنيـه  ون ملي
  الثانيـة   مليار جنيـه خـالل الفتـرة       )١,٥٧٧( حوالي، في حين بلغ     ) ٢٠١٠-٢٠٠٠(األولى  خالل الفترة   

 سياسة اقتصادية معينة على الميزانية العامة للدولـة ، فـإذا            ويبين هذا المعامل أثر تنفيذ    ) . ٢٠١٨-٢٠١١(
فى صـالح حـصيلة    كانت  كانت حصيلة اإليرادات الحكومية موجبة فيدل ذلك علـى أن تنفيذ هذه السياسات             

الحكومة من اإليرادات أى يوجد تزايد في حصيلة الحكومة من اإليرادات ، أما إذا كانت سالبة فإن ذلك يـدل               
فى غير صالح حصيلة الحكومة من اإليرادات أى يوجد فقد فـي حـصيلة           كانت  يذ هذه السياسات    على أن تنف  

 اإليـرادات  فقد فـى عوائـد  قيمة هذا المعامل وجود السالبة لشارة اإلالحكومة من اإليرادات ، حيث تبين من    



٢٢٣ محصول الفول البلدي في مصرأثر السياسات الزراعية على 
ياسة كانت فـى غيـر       الدراسة، أى أن تلك الس     فترتيخالل   مليار جنيه    )٢,٠٣( حواليبلغ  الحكومية السنوية   

  ).٥( جدول –صالح حصيلة الحكومة من اإليرادات 
-٢٠٠٠(األولـى  الفتـرة  متوسط  تبين أن متوسط التغير السنوى فى حصيلة النقد األجنبى خالل  كما

متوسط التغير السنوى فى حصيلة النقد األجنبى      إنخفض   جنيه ، في حين      ون ملي )٦٥٥( حواليقد بلغ   ) ٢٠١٠
سياسات و الثورةوهى فترة ما بعد     ) ٢٠١٨-٢٠١١ (الثانيةالفترة  متوسط   جنيه خالل    ون ملي )٢٣( حواليإلى  

مـا يـدفع مـن       إنخفاضتحرير سعر الصرف وبدء اإلتجاه نحو تحرير التجارة الخارجية األمر الذى يعنى             
   ) . ٥( جدول – جنيهون ملي٦٣٢ حواليبخالل الفترة الثانية عن الفترة األولى حصيلة النقد األجنبى 

ومـا  ) ٢٠١٨-٢٠١١(الثانية  سياسات الفترة   لتبين استناداً إلى ما سبق أن هناك تأثيراً إيجابياً لتنفيذ           وي
  .فقط على الجانب اإلستهالكى البلديتحرير سعر الصرف على محصول الفول تبعها من ثورة وسياسات 

، العوائـد االجتماعيـة    إجمالي، اجى فى حين كان لتنفيذ هذه السياسات تأثيراً سلبياً على الجانب اإلنت   
حصيلة النقـد األجنبـى     والحكومة  وعوائد  إيرادات  ،   ينمستهلكلل، اآلثار التوزيعية    للمنتجين  اآلثار التوزيعية   

  .  الدراسةفترتيخالل 
   الدراسةفترتي خالل البلدي لمحصول الفول *نتائج التوازن الجزئى) : ٥(جدول 

  ة األولىمتوسط الفتر  الفئة  البيـــان
2010-2000  

  متوسط الفترة الثانية
2018-2011  

 0.593 0.646  -  الحماية االسمية لإلنتاج
 0.857 1.069  -  الحماية االسمية لإلستهالك

      :على األمن الغذائي للفول البلدي  اتسياسال أثر
 148 315  ألف طن  اإلنتاج -
 320 275  ألف طن  الواردات -
 479 618  ألف طن  اإلستهالك -

      :الناشئةاآلثار االقتصادية 
 173- 110-  مليون جنيه  العائد أو الخسارة االجتماعية فى اإلنتاج -
 94 27  مليون جنيه  العائد أو الخسارة االجتماعية فى اإلستهالك -
 79- 83-  مليون جنيه  إجمالي العائد أو الخسارة االجتماعية -
 643- 125  مليون جنيه  اآلثار التوزيعية للمستهلكين -
 854- 495-  مليون جنيه  اآلثار التوزيعية للمنتجين -
 1577- 453-  مليون جنيه  التغير فى اإليرادات الحكومية -
 23- 655- مليون جنيه التغير فى حصيلة النقد األجنبى -
  بالدراسة) ١(معادالت نموذج التوازن الجزئى ملحق  *

  .بحثبال) ١(رقم جمعت وحسبت من جدول   :المصدر
  

  )٢٠١٨-٢٠٠٠( لمحصول الفول البلدي خالل الفترة الكفاءة التسويقيةوزيع الهوامش التسويقية و ت-خامساً
   ):٢٠١٨-٢٠٠٠(محصول الفول البلدي خالل الفترة  التسويقية لهوامش ال-١

نتائج توزيع جنيه المستهلك بين كل من المنتج وتاجر الجملة وتاجر التجزئة لمحصول              )٦(ين جدول   يب
 فى حين يحصل تاجر     ،% ٥٩,١ أن نصيب المنتج من جنيه المستهلك قد بلغ حوالي            حيث تبين  ،البلديالفول  

من جنيـه المـستهلك خـالل       % ١٥,٣، أما تاجر التجزئة فيحصل على حوالي        %٢٢,٣الجملة على حوالي    
  ).٢٠١٨–٢٠٠٠(متوسط الفترة 
 قـد   البلـدي لمحصول الفول   ج  لتاجر التجزئة من سعر المنت    تبين أن الهوامش التسويقية المطلقة      كما  

 ، وحـد  ٢٠٠٠من سعر التجزئة عام % ٣٦,٦ تمثل حوالي طن/ جنيه٧٣٣تراوحت بين حد أدنى بلغ حوالي   
وقد بلـغ متوسـط      . ٢٠١٦من سعر التجزئة عام     % ٦٥,٤ تمثل حوالي    طن/ جنيه ٩٩٧٩أقصى بلغ حوالي    

، حيث توزع بين كل من تـاجر الجملـة          % ٣٨,٤ تمثل حوالي    طن/ جنيه ٣١٨٧الهوامش التسويقية حوالي    

 ٢٠٢٠مارس  –األول  العدد –الثالثون  دجلالم –المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي 



٢٢٤ محصول الفول البلدي في مصرأثر السياسات الزراعية على 
، في حين يخص تاجر التجزئة حوالي       طن/جنيه ٢٠٢٠وتاجر التجزئة، حيث يخص تاجر الجملة منها حوالي         

  ). ٢٠١٨–٢٠٠٠( خالل متوسط الفترة طن/جنيه ١١٦٧
   ):٢٠١٨-٢٠٠٠(محصول الفول البلدي خالل الفترة  الكفاءة التسويقية ل-٢

 التسويقية على تكاليف التسويق وتكاليف اإلنتاج ، حيث أن تدنية التكاليف التسويقية             يعتمد حساب التكاليف  
مجموع التكاليف  (تؤدى إلى معظمة الكفاءة ، و تحسب الكفاءة التسويقية بخارج قسمة التكاليف التسويقية على               

   .)التسويقية و التكاليف اإلنتاجية
  ١٠٠)]* التكاليف اإلنتاجية+التكاليف التسويقية)/(ويقيةالتكاليف التس [( - ١٠٠= الكفاءة التسويقية 

  

حدها األقـصى    تقد بلغ  البلديلمحصول الفول   التسويقية  أن الكفاءة   ) ٦(بين من نتائج جدول     تحيث  
 حوالي ، حيث بلغت   ٢٠١٦عام  % ٢٠,١ حوالي، فى حين بلغت حدها األدنى        ٢٠١٠ام  وعأ% ٥٦,٦ حوالي
خـالل  % ٢٨,٦ حوالي إلى   إنخفضت ثم) ٢٠١٠-٢٠٠٠(ولى من الدراسة    خالل متوسط الفترة األ   % ٤٦,٥

 حوالي بلغمتوسط  ب،  %٣٨,٦ حوالي ت بلغ إنخفاضبنسبة  ) ٢٠١٨-٢٠١١(متوسط الفترة الثانية من الدراسة      
   ).٢٠١٨-٢٠٠٠(الفترة  إجماليخالل % ٣٧,٩
  )٢٠١٨-٢٠٠٠( خالل الفترة بلديالمحصول الفول الكفاءة التسويقية لاألنصبة والهوامش وتطور ) :٦(جدول 

  منتج-تجزئة  جملة-تجزئة   منتج-جملة  توزيع األنصبة الهوامش التسويقية
الكفاءة 
 السنة  التسويقية

 % % مطلق % مطلق % مطلق الوسطاء التجزئة الجملة المنتج
2000 63.4 19.6 17.0 36.6 392 23.6 341 17.0 733 36.6 44.0 
2001 62.1 19.3 18.6 37.9 390 23.7 376 18.6 767 37.9 41.9 
2002 59.8 22.1 18.1 40.2 463 27.0 379 18.1 842 40.2 41.2 
2003 66.1 23.7 10.2 33.9 602 26.4 259 10.2 861 33.9 45.3 
2004 66.1 21.5 12.4 33.9 684 24.5 394 12.4 1078 33.9 42.9 
2005 71.1 18.4 10.6 28.9 552 20.5 318 10.6 870 28.9 50.2 
2006 74.0 16.1 9.9 26.0 488 17.9 298 9.9 786 26.0 52.8 
2007 66.6 21.9 11.5 33.4 751 24.8 393 11.5 1144 33.4 45.6 
2008 64.4 23.6 12.0 35.6 1375 26.8 697 12.0 2072 35.6 40.4 
2009 75.1 9.4 15.4 24.9 465 11.2 759 15.4 1223 24.9 54.1 
2010 74.5 12.3 13.2 25.5 614 14.2 657 13.2 1270 25.5 56.5 
2011 50.3 24.7 25.0 49.7 1889 32.9 1916 25.0 3805 49.7 31.9 
2012 55.9 20.1 24.0 44.1 1667 26.5 1987 24.0 3654 44.1 33.6 
2013 52.6 23.2 24.2 47.4 2078 30.6 2162 24.2 4240 47.4 31.2 
2014 46.9 30.9 22.1 53.1 3147 39.7 2249 22.1 5396 53.1 27.3 
2015 48.6 31.2 20.2 51.4 3331 39.1 2155 20.2 5486 51.4 29.5 
2016 34.6 50.7 14.8 65.4 7725 59.4 2254 14.8 9979 65.4 20.1 
2017  48.3 38.6 13.1 51.7 6620 44.4 2253 13.1 8873 51.7 25.5 
2018 63.1 25.4 11.5 36.9 5140 28.7 2333 11.5 7473 36.9 32.4 

متوسطال  59.1 22.3 15.3 38.4 2020 26.6 1167 15.3 3187 38.4 37.9 
 متوسط

(2010-2000) 67.4 18.3 13.2 32.0 616 21.2 443 13.2 1059 32.0 46.5 
 متوسط

(2018-2011) 49.4 29.4 18.6 49.4 3950 36.5 2164 18.6 6113 49.4 28.6 
الفترتينأثر التغير بين   -18.0 11.1 5.4 17.4 3334 15.3 1721 5.4 5055 17.4 -17.9 

 38.6- 54.2 477.5 41.2 388.7 72.5 541.2 54.2 41.2 60.6 26.7- نسبة األثر
  . بالبحث) ١(جدول رقم جمعت وحسبت من بيانات : المصدر

  

  : البلديوالواردات من  الفولال الطلب اإلستهالكى ود لالقياسيالتقدير : سادساً 
 للتعرف علي أكثر المتغيرات تـأثيراً        البلديى للفول   ستهالكالطلب اإل  ةتم إجراء التقدير القياسى لدال    

  : وعدة متغيرات تفسيرية متمثلة فـى  ، )Yt (لف طن باألالبلدي من الفول ى اإلستهالك الطلبإجماليفى 
(X1t) =  طن/جنيه ( البلديسعر التجزئة للفول.(  (X2t) = عدس التجزئة للسعر )طن/جنيه.(  
(X3t) =  ألف طن( البلديالفول كمية واردات(  (X4t) = عدد السكان) مليون نسمة.( 



٢٢٥ محصول الفول البلدي في مصرأثر السياسات الزراعية على 
(X5t) =  جنيه ( النقدىالفرديالدخل.(  

 للتعرف علي أكثر المتغيـرات تـأثيراً فـى          البلديواردات الفول    ة تم إجراء التقدير القياسى لدال     كما
  : وعدة متغيرات تفسيرية متمثلة فـى  ، )Yt (لف طن باألالبلديول من الف الواردات إجمالي

(X1t) = ألف طن( البلديالفول   إنتاجإجمالي.(  (X2t) = البلديالفول   إستهالكإجمالي )ألف طن.(  
X3t)( =  البلديإستيراد الفول سعر) طن/دوالر.(  (X4t) = البلديالفول  متوسط نصيب الفرد من )فرد/كجم(  

(X5t)  =مليون نسمة (عدد السكان.( (X6t) =  النقدىالفرديالدخل ) جنيه.( 
وذلك بعد استخدام الصور الرياضية المختلفة للدوال وهى الخطية والنصف لوغاريتمية واللوغاريتمية            

لمعامالت المتغيرات المستقلة التى تتضمنها      (t)المزدوجة، حيث تم إختيار أفضل هذه الصور إستناداً إلى قيم           
 وقد تبين أفضلية النموذج اللوغاريتمى المزدوج فى دالتى اإلستهالك           .R-2 و   Fالدالة باإلضافة إلى إختبارى     

  .البلديوالواردات من محصول الفول 
  :دالة إجمالي الطلب اإلستهالكى للفول البلدي  -١

مـع المنطـق     تبين أن معـامالت اإلنحـدار تتفـق          البلديالفول   اإلستهالك من    إجماليبتقدير دالة   
، )٠,٠٥( اإلحصائى واإلقتصادى من حيث اإلشارة، كما ثبتت معنوية معامالت اإلنحدار عند مستوى معنوية            

 البلـدي سعر تجزئة الفـول       توقف على ي (Y)  باأللف طن  البلدي اإلستهالك من الفول     إجماليحيث تبين أن    
  . )X3 ( باأللف طنالبلديكمية واردات الفول  ، )X1 (طن/بالجنيه

 الفول سعر تجزئة بين عكسيةوجود عالقة  )٧( جدول -لوغاريتمى المزدوجتبين من النموذج ال
 الفول سعر تجزئةفى % ١، حيث تبين أن زيادة قدرها البلديالفول من ستهالك  اإلإجمالي و(X1) البلدي
 طرديةود عالقة وجفى حين تبين .% ٠,٢٧ حوالي بالبلديإستهالك الفول  إجمالي إنخفاضؤدى إلى ي البلدي
كمية فى % ١ حيث تبين أن زيادة قدرها (X3) البلدي الفول  وكمية وارداتالبلديإستهالك الفول  إجماليبين 

وقد بلغت قيمة معامل % . ٠,١٥ حوالي بالبلديإستهالك الفول  إجمالي زيادةؤدى إلى ت البلدي الفول واردات
من التغيرات فى الكمية المستهلكة من الفول % ٣٤,٨ ليحوا  ، مما يعنى أن ٠,٣٤٨ حواليالمعدل التحديد 
  . يعكس تأثيرها متغيرات النموذج سالفة الذكرالبلدي

 الواردات الخارجية من إجمالي الطلب اإلستهالكى ودالة إجمالي نتائج التقدير القياسى لدالتى) : ٧(جدول 
  )٢٠١٨-٢٠٠٠( خالل الفترة البلديمحصول الفول 

  ـوذجـالنمــ  الدالـــة
  دالة الطلب اإلستهالكى 

  )لوغاريتمى مزدوج(
logŶt = 7.776- 0.273 log X1+ 0.148 logX3 
             (14.94)**     (-3.41)**       (2.67)*                       
F=5.8**        R-2 =0.348        D.W=2.4 

  دالة الواردات 
 )لوغاريتمى مزدوج(

logŶt = 14.452 – 0.874 log X1 – 0.643 logX3 
              (25.54)**   (-13.86)**       (-15.05)**             
F=124**        R-2 =0.932        D.W=2.2 

   .٠,٠٥معنوية عند مستوى إحتمالى   *  .  ٠,٠١معنوية عند مستوى إحتمالى  **
  .بالدراسة) ١( رقم جدولجمعت وحسبت من بيانات  : المصدر

  

  :واردات من الفول البلديدالة إجمالي ال -٢
 تبين أن معامالت اإلنحدار تتفق مع المنطق اإلحصائى         البلديالفول  من  واردات   ال إجماليبتقدير دالة   

، حيث تبين   ) ٠,٠٥( واإلقتصادى من حيث اإلشارة، كما ثبتت معنوية معامالت اإلنحدار عند مستوى معنوية           
  باأللف طـن   البلدي كمية إنتاج الفول     إجمالي   تتوقف على  (Y)  باأللف طن  بلديالالفول  واردات   إجماليأن  

)X1( طن /بالدوالر البلديإستيراد الفول  ، سعر)X3( .  
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٢٢٦ محصول الفول البلدي في مصرأثر السياسات الزراعية على 
 إجماليكل من  بين عكسيةعالقة  وجود) ٨( جدول -المزدوجلوغاريتمى الحيث تبين من النموذج 

، حيث تبين أن البلديواردات الفول  إجماليو )X3( البلديإستيراد الفول سعر ،  (X1) البلديإنتاج الفول 
 إجمالي إنخفاضؤدى إلى ت البلديإستيراد الفول سعر  ، البلديإنتاج الفول  إجماليفى % ١ زيادة قدرها

 حواليالمعدل وقد بلغت قيمة معامل التحديد .على الترتيب %٠,٦٤، % ٠,٨٧ حواليب البلديواردات الفول 
 يعكس تأثيرها البلديمن التغيرات فى كمية واردات الفول % ٩٣,٢ حوالي وهو ما يعنى أن ٠,٩٣٢

  . متغيرات النموذج سالفة الذكر
   : ٢٠٢٥ حتى عام التنبؤ بحجم الفجوة من محصول الفول البلدي: اً سابع

حجـم الفجـوة مـن    بحيث تم اإلعتماد فى تقدير التنبؤ على أربعة نماذج قياسية للتقديرات المستقبلية            
  :هى و البلديل الفول محصو

   :البلدي على محصول الفول )١٣(بإستخدام نموذج معدل إزدياد الطلب ةالتقديرات المتوقع) ١(
، )٨( جـدول    –ويستند هذا النموذج إلى كل من معدل االزدياد السكانى ، ومرونة الطلـب الدخليـة                  

) Ed( تمثـل   ، حيثEi *Er) +Ed = Ep(: ويأخذ الصورة الرياضية ،  الحقيقي الفرديومعدل ازدياد الدخل 
مرونـة الطلـب   ) Ei(معدل االزدياد السكانـى ،     ) Ep(،  البلديمعدل االزدياد السنوى في الطلب على الفول        

 المتوقـع باسـتخدام     الحقيقي الفرديويقدر الدخل    . الحقيقي الفرديمعـدل ازدياد الدخــل    ) Er(الدخلية ،   
الـدخل  ) Rn0( المتوقـع ،  الحقيقـي  الفرديالدخل ) Rnt( تمثل ث ، حيRnt = Rn0 (1+r)n : المعادلـة

عـدد الـسنوات    ) n( ،   الحقيقي الفرديمعدل النمو السنوى فى الدخل      ) r( فى سنة األساس ،      الحقيقي الفردي
وسنة األساس وذلك بفرض ثبات كل من األسعار النسبية والمرونات السعرية للفترة            ) t(المحصورة بين السنة    

   . التنبؤ الدقيق بهاةية لصعوبالمستقبل
 – ٠,٥٩ حـوالي  أنها بلغت    البلديتبين من خالل تقدير المرونة الطلبية الدخلية لمحصول الفول          وقد  

  ).٨(جدول 
 الطلبية الدخلية لمحصول ةنفاقية والمرونإل الطلبية اةالمرونو مرونة اإلنفاق الكلى للدخل -) ٨(جدول 

  )٢٠١٧-٢٠٠٠(ة  خالل الفتر فى مصرالبلديالفول 
 مرونة اإلنفاق الكلى للدخل **المرونة الطلبية الدخلية *المرونة الطلبية اإلنفاقية

0.755 0.59 0.788 
 Log(Y)= 4.585 + 0.755 Log(x) :المعادلةمن خالل  بحثبال)  ٩( ، ) ١(تم احتسابها من بيانات جدول *  
  .تمثل االنفاق على اإلستهالك الكلى :  X ، االنفاق اإلستهالكى على الفول البلدي:  Y  تمثلحيث
مرونة االنفاق الكلـى  × المرونة االنفاقية لتلك السلعة = معادلة المرونة الطلبية الدخلية لسلعة معينة  من  تم احتسابها   **  

  ) . ٠,٧٨٨ ( =للدخل وذلك باحتساب مرونة اإلنفاق الكلى للدخل
  :جمعت وحسبت من  : المصدر
  . ، أعداد متفرقةالكتاب اإلحصائى السنوى للتعبئة العامة واإلحصاء ، زيالمركالجهاز  -١
  eg.gov.capmas.www:   للتعبئة العامة واإلحصاءالمركزي الموقع اإللكترونى للجهاز -٢
  .، أعداد متفرقةنشرة اإلحصاءات الزراعية، يالزراع، اإلدارة المركزية لالقتصاد  وزارة الزراعة وإستصالح األراضي-٣

  

أن متوسـط الـدخل    البلديعلى محصول الفول  تبين إستناداً إلى نموذج معدل إزدياد الطلب     فى حين 
 جنيهاً ، فى حين بلغ معدل النمو الـسنوى فـى الـدخل             ١٨٤٩٠ حواليبلغ   قد    ٢٠١٨ عام   الحقيقي الفردي
  ). ٩(جدول -% ٣,٠٤ حوالي) ٢٠١٨-٢٠٠٠( خالل الفترة الحقيقي الفردي

،  جنيه ١٥٨٣٣ حوالي  ب  ٢٠٢٥،  ٢٠٢٤ عامى المتوقع   الحقيقي السنوى   الفرديويقدر متوسط الدخل    
  . جنيهاً على التوالى بإفتراض ثبات معدل النمو السنوى السابق اإلشارة إليه١٦٣١٥ حواليو



٢٢٧ محصول الفول البلدي في مصرأثر السياسات الزراعية على 
مليون نـسمة    ١٠٦,٤،   ١٠٥,٧ حوالي  ب  ٢٠٢٥ ،   ٢٠٢٤ عامىيقدر عدد السكان المتوقع     فى حين   

  .%٢,٤ حواليالبالغ ) ٢٠١٨-٢٠٠٠(على التوالى إستناداً إلى معدل النمو السكانى خالل الفترة 
  )٢٠١٨-٢٠٠٠( خالل الفترة  مصرفي الحقيقي الفرديتطور عدد السكان والدخل  –) ٩(جدول 

  عدد السكان السنة
 )مليون نسمة(

  *الحقيقي الفرديالدخل 
 )جنيه(

2000 63.3 11846 
2001 64.7 12122 
2002 66.0 12123 
2003 67.3 11667 
2004 68.6 11412 
2005 70.0 11930 
2006 71.3 12460 
2007 72.9 12042 
2008 74.4 10934 
2009 76.1 10669 
2010 77.8 10410 
2011 79.6 15328 
2012 81.6 18974 
2013 83.7 20215 
2014 85.8 18955 
2015 88.0 18128 
2016 90.1 18054 
2017 96.3 17542 
2018 98.1 18490 

 14384 76.9 المتوسط
 3.04% 2.4% معدل النمو

  100=2010  لسنة أساس بإستخدام الرقم القياسى ألسعار المستهلكالحقيقيتم حساب الرقم * 
  :جمعت وحسبت من  : المصدر

  . ، أعداد متفرقةتاب اإلحصائى السنوىالك للتعبئة العامة واإلحصاء ، المركزيالجهاز -١
  eg.gov.capmas.www:   للتعبئة العامة واإلحصاءالمركزي الموقع اإللكترونى للجهاز -٢

  

ألف طن   ٨٧ حواليقدر ب ي البلديلمحصول الفول   توقع  الم أن اإلنتاج  )١٠(جدول  من نتائج   بين  وقد ت   
 على الترتيـب   %٥٤,٣ ،   %٥١ حواليبلغ  إنخفاض ي  ، أى ب   ٢٠٢٥ألف طن عام     ٨١ حوالي ، و  ٢٠٢٤عام  

فـى  . الفترة الثانيـة   سياسات   فى ظل ألف طن    ١٧٦ حواليبالغ   ال ٢٠١٨  عام البلدي الفول   نتاجمن متوسط إ  
 حواليقدر ب  ي أنه البلدي لمحصول الفول    توقعحين تبين من نتائج نموذج معدل ازدياد الطلب أن اإلستهالك الم          

 ،  % ٤٦,٣ حـوالي بلـغ   ي إنخفـاض  ، أى ب   ٢٠٢٥ألف طن عام     ٢٧٤ حوالي،  ٢٠٢٤ألف طن عام     ٢٨١
 جـدول   – ألف طـن   ٥٢٤ حواليبالغ   ال ٢٠١٨  عام البلدي على الترتيب من متوسط إستهالك الفول        %٤٧,٦

)١٠.(  
 ١٩٥ حـوالي ا النمـوذج     استناداً إلى هذ   البلديويستنتج أنه يتوقع أن تبلغ الفجوة من محصول الفول          

 ، %٤٤ حـوالي بلغ نخفض بإنخفاض ي أى أنها ست٢٠٢٥ألف طن عام  ١٩٤ حوالي ، و٢٠٢٤ألف طن عام  
 فـى ظـل   ألف طن    ٣٤٧ حواليبالغة   ال ٢٠١٨  عام البلديالفول  الفجوة   على الترتيب من متوسط      %٤٤,٢

  ) .١٠( جدول –  وما تبعها من سياسات تحرر سعر الصرفالفترة الثانيةسياسات 
   : بإستخدام نموذج الخط المستقيم للمعادالت االتجاهية ةالتقديرات المتوقع) ٢(

 ألف طن   ٢٠ حواليقدر ب ي البلديتبين استناداً إلى هذا النموذج أن اإلنتاج المتوقع من محصول الفول            
علـى  % ٩٧,٧، % ٨٨,٦ حـوالي بلـغ  إنخفـاض ي   ، أى ب   ٢٠٢٥ألف طن عام     ١٤ حوالي ، و  ٢٠٢٤عام  

 تبين   فى حين  ).١٠(جدول  – ألف طن    ١٧٦ حوالي البالغ   ٢٠١٨ عام   البلدي الفول   نتاجترتيب من متوسط إ   ال
ألـف   ٣٦٦ حوالي ، و  ٢٠٢٤ ألف طن عام     ٣٧٩ حواليقدر ب ي البلديأن اإلستهالك المتوقع لمحصول الفول      

 ٢٠٢٠مارس  –األول  العدد –الثالثون  دالمجل –المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي 



٢٢٨ محصول الفول البلدي في مصرأثر السياسات الزراعية على 
الك الفـول   على الترتيب من متوسط إسـته     % ٣٠,١،  % ٢٧,٧ حواليبلغ  إنخفاض ي  ، أى ب   ٢٠٢٥طن عام   

 جدول – الفترة الثانية وتحرر سعر الصرف سياسات فى ظل ألف طن ٥٢٤ حوالي البالغ ٢٠١٨ عام البلدي
)١٠. (  

 ٣٥٩ حـوالي  إستناداً إلى هذا النمـوذج       البلديويستنتج أنه يتوقع أن تبلغ الفجوة من محصول الفول          
 ،  %٣,٣ حواليبلغ  ي إنخفاضبض  نخف أى أنها ست   ٢٠٢٥ ألف طن عام     ٣٥٢ حوالي ، و  ٢٠٢٤ألف طن عام    

 فـى ظـل    ألف طـن     ٣٤٧ حواليبالغة   ال ٢٠١٨  عام البلديالفول  الفجوة   على الترتيب من متوسط      %٤,٢
  ) .١٠( جدول  – الفترة الثانية وتحرر سعر الصرفسياسات 

   : *نموذج براون ذات المعلم الواحد للتنعيم األسى المزودج  بإستخدامةالتقديرات المتوقع) ٣(
 ألـف   ٢٥ حواليقدر ب ي المتوقع   البلديبين استناداً إلى هذا النمـوذج أن اإلنتاج من محصول الفول           ت
 علـى  %٨٨,١ ، %٨٥,٣ حـوالي بلغ إنخفاض ي ، أى ب٢٠٢٥ ألف طن عام ٢١ حوالي ، و٢٠٢٤طن عام  

  حـين   فـى  ) .١٠( جدول   – ألف طن  ١٧٦ حواليبالغ   ال ٢٠١٨  عام البلدي الفول   نتاجالترتيب من متوسط إ   
 ٤١٤ حـوالي  ، و  ٢٠٢٤ ألف طن عام     ٤٢٣ حواليقدر ب ي البلديمحصول الفول   لإلستهالك المتوقع   اتبين أن   

 على الترتيب من متوسط إستهالك الفـول        %٢١ ،   %١٩,٢ حواليبلغ  ي إنخفاض ، أى ب   ٢٠٢٥ألف طن عام    
 جدول – ر سعر الصرفتحريو الفترة الثانية سياسات فى ظل ألف طن ٥٢٤ حواليبالغ  ال٢٠١٨  عامالبلدي

)١٠. (  
 ٣٩٨ حـوالي  إستناداً إلى هذا النمـوذج       البلديويستنتج أنه يتوقع أن تبلغ الفجوة من محصول الفول          

 ،  %١٤,٦ حـوالي بلـغ   زداد بزيادة ت   أى أنها ست   ٢٠٢٥ ألف طن عام     ٣٩٣ حوالي ، و  ٢٠٢٤ألف طن عام    
ألف طن أى بعد تنفيذ      ٣٤٧ حواليبالغة   ال ٢٠١٨  عام البلديالفول  الفجوة   على الترتيب من متوسط      %١٣,١

  ) .  ١٠( جدول –سياسات تحرير سعر الصرف 
  : بإستخدام نموذج هولت ذات المعلمين للتنعيم األسى المزودجةالتقديرات المتوقع) ٤(

ألـف   ١٣٢ حـوالي قدر بي البلديتبين استناداً إلى هذا النموذج أن اإلنتاج المتوقع من محصول الفول   
 علـى  %٢٨,٨ ، %٢٥,١ حواليبلغ ي إنخفاض ، أى ب٢٠٢٥ ألف طن عام    ١٢٦ حوالي ، و  ٢٠٢٤طن عام   

ألف طن أى بعد تنفيذ سياسات تحريـر   ١٧٦ حواليبالغ  ال٢٠١٨  عامالبلدي الفول نتاجالترتيب من متوسط إ   
ـ قدر ب ي البلدي تبين أن اإلستهالك المتوقع من محصول الفول          فى حين  ).١٠( جدول   -سعر الصرف     واليح

ـ    ، أى ب   ٢٠٢٥ ألف طن عام     ٣٨١ حوالي، و ٢٠٢٤ ألف طن عام     ٣٨٨  ،  %٢٥,٩ حـوالي غ  إنخفـاض يبل
 ألف طـن أى بعـد       ٥٢٤ حواليبالغ   ال ٢٠١٨  عام البلدي على الترتيب من متوسط إستهالك الفول        %٢٧,٣

  ).١٠( جدول – تنفيذ سياسات تحرير سعر الصرف
 ٢٥٦ حـوالي  إستناداً إلى هذا النمـوذج       البلدي الفول   ويستنتج أنه يتوقع أن تبلغ الفجوة من محصول       

 حـوالي بلـغ   إنخفـاض ي  بنخفض  أنها سـت  أى   ،   ٢٠٢٥ ألف طن عام     ٢٥٥ حوالي ، و  ٢٠٢٤ألف طن عام    
 ألف طـن    ٣٤٧ حواليبالغة   ال ٢٠١٨  عام البلديالفول  الفجوة   على الترتيب من متوسط      %٢٦,٥ ،   %٢٦,٣

  ).١٠( جدول –أى بعد تنفيذ سياسات تحرير سعر الصرف 
أن الـسابقة  التقديرات التى تم التوصل إليها من مختلف النماذج اإلقتصادية القياسية نتائج  من  نستنتج  و

وفقـاً  كانـت   ٢٠٢٤ ألف طن عام ١٩٤ حوالي يقدر بالبلديمن محصول الفول    المحتملة  الحد األدنى للفجوة    
 ٣٩٨ حوالي المحتملة   البلدي من محصول الفول     للفجوةلنموذج معدل ازدياد الطلب ، بينما بلغ الحد األقصى          

  . وفقاً لنموذج براون ذات المعلم الواحد للتنعيم األسى المزدوج ٢٠٢٥ألف طن عام 

                                                        
* Double Exponential Smoothing. 



٢٢٩ محصول الفول البلدي في مصرأثر السياسات الزراعية على 
 لنماذج التنبؤ بإنتاج وإستهالك وحجم ة على  التقديرات المتوقعالراهنةسياسات الأثر ) : ١٠(جدول 

   .٢٠٢٥  حتى عامالبلديمحصول الفول من   المتوقعالفجوة
  اإلنتاج المتوقع النموذج

 ) طنألف(
  اإلستهالك المتوقع

 ) طنألف(
  الفجوة المتوقعة

 ) طنألف(
    نموذج إزدياد الطلب

2021 107* 302** 195 
2022 100* 295** 195 
2023 93* 288** 195 
2024 87* 281** 195 
2025 81* 274** 194 

    نموذج المعادالت اإلتجاهية
2021 68 417 349 
2022 52 405 352 
2023 36 392 356 
2024 20 379 359 
2015 14 366 352 

    نموذج براون ذات المعلم الواحد للتنعيم األسى المزدوج
2021 51 451 400 
2022 35 441 407 
2023 28 432 404 
2024 25 423 398 
2025 21 414 393 

     المزدوجنموذج هولت ذات المعلمين للتنعيم األسى
2021 152 410 258 
2022 145 403 257 
2023 139 396 257 
2024 132 388 256 
2025 126 381 255 

) ٢٠١٧-٢٠٠٠( إنتاج الفول البلدي خـالل الفتـرة   إنخفاضتم حساب اإلنتاج المتوقع من الفول البلدي إستناداً إلى معدل     * 
 طـن وفقـاً    ألـف ٢٣٢ كسنة أساس والبالغ حوالي ٢٠١٠فول البلدي عام ، واستناداً إلى إنتاج ال%)٢,٤(البالغ حوالي  

  .لمعادلة إزدياد الطلب على الفول البلدي ، وذلك بإفتراض ثبات هذا المعدل خالل الفترة المستقبلية
-٢٠٠٠ ( إستهالك الفول البلدي خـالل الفتـرة  إنخفاضتم حساب اإلستهالك المتوقع من الفول البلدي إستناداً إلى معدل   ** 

طن ، كما  ألف ٣٩٥ كسنة أساس والبالغ حوالي ٢٠١٠، وإلى إستهالك الفول البلدي عام %) ٦,٨(البالغ حوالي ) ٢٠١٧
  . وفقاً لمعادلة ازدياد الطلب على الفول البلدي٠,٥٩تم احتساب متوسط للمرونة الطلبية الدخلية بحوالي 

  .بحثبال) ١(رقم جمعت وحسبت من جدول   :المصدر
  

  :لخص الم
خالل الفترة ر ـ فى مصالبلدي الفول محصـولاسات الزراعية على ـقياس أثر السييتناول البحث 

، قياس أسعار المنتج والجملة والتجزئة و وارداتمن خالل دراسة إنتاج وإستهالك و،  )٢٠١٨-٢٠٠٠(
حماية ال ، ية لإلنتاج الحماية اإلسمتمعامالحساب من خالل  البلديالفول محصول  لمصفوفة تحليل السياسات

ظل  وفى الحكوميفى ظل سياسة التدخل  تكلفة الموارد المحلية، الحماية الفعال، اإلسمية لمستلزمات اإلنتاج
 معامل تكلفة سياسة الدعم وللمنتجين الحكومي للدعم النسبيالمعدل ، الحكوميالتخلى عن سياسة التدخل 

حساب من خالل  البلديالفول محصول موذج التوازن الجزئي لنقياس كما يتناول البحث .  الدراسةخالل فترة
 على المنتج والمستهلكإلجتماعية  وصافى العوائد والخسارة ا لإلنتاج ولإلستهالكمعامالت الحماية اإلسمي

خالل جنبي ألوحصيلة النقد ا اإليرادات أو العوائد الحكومية إجماليوللمنتجين والمستهلكين واآلثار التوزيعية 
خالل متوسط فترة  البلديالفول محصول تقدير الكفاءة التسويقية وتوزيع جنية المستهلك من ، الدراسةة فتر

من محصول الطلب اإلستهالكى الواردات الخارجية ودالة  ةدال كما يتناول البحث التقدير القياسي ل،الدراسة
 من ٢٠٢٥حتى عام  البلديالفول التنبؤ بحجم الفجوة من محصول  ، وأخيراً يتناول البحث البلديالفول 

نموذج ، نموذج معدل إزدياد الطلب :هى للتنبؤ و أربعة نماذج قياسية للتقديرات المستقبلية خالل إستخدام

 ٢٠٢٠مارس  –ل األو العدد –الثالثون  دالمجل –المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي 



٢٣٠ محصول الفول البلدي في مصرأثر السياسات الزراعية على 
نموذج هولت  ، نموذج براون ذات المعلم الواحد للتنعيم األسى المزودج، تجاهية إلالخط المستقيم للمعادالت ا

  . لمزودجين للتنعيم األسى اتذات المعلم
 تقـسيم فتـرة الدراسـة      فقـد تـم    البلديعلى  محصول الفول     الزراعية  سياسة  اللتعرف على أثر    ول

 ٢٠١١ثـورة ينـاير      فترة مـا قبـل       فى الفترة األولى    تتمثلحيث  إلى فترتين زمنيتين ،     ) ٢٠١٨-٢٠٠٠(
ـ  فى  لفترة الثانية   فى حين تمثلت ا   ،   )٢٠١٠-٢٠٠٠(سياسات تحرير سعر الصرف     و الثـورة  ا بعـد    فترة م
تطور أسعار المنتج ، الجملـة  ، حيث تبين من خالل نتائج   ) ٢٠١٨-٢٠١١(سياسات تحرير سعر الصرف     و

 البلـدي لفول وجود زيادة فى أسعار المنتج ، الجملة والمستهلك لمحصول ا        البلدي لمحصول الفول    والمستهلك
  .نية عن الفترة األولى من الدراسةخالل سياسات الفترة الثا% ٢٦٥,٥، % ٢٤٦,٩، % ١٦٨,٣ حواليبلغت 

 الغـذائي أثر السياسات الزراعية على أهم العوامل المرتبطة بـاألمن  كما تبين من خالل نتائج قياس   
 حـوالي بلغـت    البلـدي  الفـول    وكمية إنتاج  حدوث إنخفاض فى المساحة المزروعة     البلديلمحصول الفول   

ثانية عن الفترة األولى من الدراسة ، األمر الـذى أدى     على الترتيب خالل سياسات الفترة ال     % ٥٣،  % ٥٤,٩
على الترتيب خالل سياسـات     % ٩,٢،  % ١٦,٣ حواليب البلدي من الفول    ، والفجوة الوارداتإلى زيادة كمية    

،  الذاتينسبة اإلكتفاء   الفترة الثانية عن الفترة األولى من الدراسة ، فى حين تبين إنخفاض كمية اإلستهالك ،                
على الترتيـب   % ٣٩,٨،  % ٣٩,٢،  % ٢٢,٥ حوالي ب البلديية اإلنتاج لإلستهالك المحلى من الفول       كفافترة  

مـصفوفة تحليـل   من خالل نتائج  تبين  فى حين. خالل سياسات الفترة الثانية عن الفترة األولى من الدراسة  
 بالسوق المحلى   البلديل   أسعار الفو  نخفاضسياسات الدولة ترتب عليها إ    أن   البلديلمحصول الفول    السياسات

األولى كانت أكبر   فترة   الدراسة اإل أن ال    فترتيالمنتج خالل   المستهلك على حساب    عن أسعاره العالمية لصالح     
 بعض اإلجراءات الحمائيــة      الدراسة فترتيأن الدولة إتخذت خالل     من الفترة الثانية من الدراسة ، كما تبين         

 ،كمـا تبـين     رد اإلنتاج ستلزمات وموا رماسعأتمثل في إنخفاض    ين  ووجود دعم ضمنى للمنتج   لصالح المنتج   
 خاصة خالل سياسات الفترة الثانية من الدراسة ،         البلدي لمحصول الفول    زيادة كفاءة استخدام الموارد المحلية    

   . جنيهاً من تكلفة الموارد المحلية تعطى جنيهاً واحداً كقيمة مضافة٠,٣٤٩أن حيث تبين 
 أن هناك تأثيراً إيجابياً لتنفيـذ  البلدي لمحصول الفول نموذج التوازن الجزئىل نتائج من خالكما تبين   

تحرير سعر الصرف على    وما تبعها من ثورة وسياسات      ) ٢٠١٨-٢٠١١(الثانية من الدراسة    سياسات الفترة   
أثيراً سـلبياً   فى حين كان لتنفيذ هذه السياسات ت      ،    فقط  خاصة على الجانب اإلستهالكى    البلديمحصول الفول   

ين، مستهلكلل، اآلثار التوزيعية    للمنتجين  اآلثار التوزيعية   ،  العوائد االجتماعية    إجمالي،  على الجانب اإلنتاجى    
  . الدراسةفترتيحصيلة النقد األجنبى خالل والحكومة وعوائد إيرادات 

فـاءة التـسويقية   الك إنخفـاض  البلـدي لمحصول الفول   الكفاءة التسويقية حساب  كما تبين من نتائج     
بنـسبة  ) ٢٠١٨-٢٠١١(خالل متوسط الفترة الثانية من الدراسة       % ٢٨,٦ حواليإلى   البلديلمحصول الفول   

  . عن متوسط الفترة األولى%٣٨,٦ حوالي ت بلغإنخفاض
 وجـود عالقـة     البلـدي الفول  من   اإلستهالك   إجماليدالة  القياسى ل تقدير  ال من خالل    تبينفى حين   

% ١، حيث تبين أن زيادة قـدرها        البلديالفول  من  ستهالك   اإل إجمالي و البلدي الفول   زئةسعر تج  بين   عكسية
فـى حـين    .% ٠,٢٧ حوالي ب البلديإستهالك الفول    إجمالي إنخفاضؤدى إلى   ي البلدي الفول   سعر تجزئة فى  

ين أن زيـادة     حيث تب  البلدي الفول    وكمية واردات  البلديإستهالك الفول    إجماليوجود عالقة طردية بين     تبين  
%. ٠,١٥ حـوالي  ب البلديإستهالك الفول    إجماليؤدى إلى زيادة    ت البلدي الفول   كمية واردات فى  % ١قدرها  

كل من   بين   عكسيةعالقة    وجود البلديالفول   من   واردات ال إجماليدالة  القياسى ل تقدير  ال من خالل    تبينكما  
، حيث تبـين أن زيـادة   البلديواردات الفول  إجماليو البلديإستيراد الفول  سعر  ،   البلديإنتاج الفول    إجمالي
واردات  إجمـالي  إنخفـاض ؤدى إلى ت البلديإستيراد الفول   سعر   ،   البلديإنتاج الفول    إجماليفى  % ١ قدرها
  . على الترتيب %٠,٦٤، % ٠,٨٧ حواليب البلديالفول 



٢٣١ محصول الفول البلدي في مصرأثر السياسات الزراعية على 
أربعة  بإستخدام  ٢٠٢٥م  حتى عاالبلدي من محصول الفول التنبؤ بحجم الفجوةكما تبين من خالل 

 براون ذات المعلم الواحد ، الخط المستقيم للمعادالت االتجاهية ،معدل إزدياد الطلب (هى  نماذج قياسية
من المحتملة أن الحد األدنى للفجوة ) ين للتنعيم األسى المزودجت هولت ذات المعلم،للتنعيم األسى المزودج 

وفقاً لنموذج معدل ازدياد الطلب ، بينما كانت  ٢٠٢٤لف طن عام  أ١٩٤ حوالي يقدر بالبلديمحصول الفول 
وفقاً لنموذج  ٢٠٢٥ ألف طن عام ٣٩٨ حوالي المحتملة البلديللفجوة من محصول الفول بلغ الحد األقصى 

  . براون ذات المعلم الواحد للتنعيم األسى المزدوج
  :توصيات البحث 

الفـول  من محصول  نتاجية  وزراعة األصناف عالية اإل    ةزيادة المساحة المزروع   على ينعرزامتشجيع ال  -١
 البلـدي  مـن الفـول      الذاتياإلكتفاء  ، حيث تبين إنخفاض نسبة       زيادة كمية اإلنتاج  دى إلى   ، مما يؤ  البلدي

 .عن الفترة األولى% ٣٩,٢ حواليخالل سياسات الفترة الثانية من الدراسة ب
بحجم الفجوة بين إنتـاج     تبين من نتائج التنبؤ      ، حيث    يالبلدإستيراد الفول   هدفها الحد من    وضع سياسات    -٢

  .  ألف طن٣٩٨ حوالي أن تبلغ حجم الفجوة يتوقع ، أنه ٢٠٢٥حتى عام  البلديوإستهالك الفول 
ـ  تلـك الـسياسات     أن تبينحيث  لسياسات الزراعية الراهنة    ثار السلبية ل  آلاومراعاة البعد اإلجتماعى     -٣  اله

فى حـين كـان لتنفيـذ هـذه     ،  خاصة على الجانب اإلستهالكى البلديل الفول تأثيراً إيجابياً على محصو   
، للمنتجـين   اآلثار التوزيعيـة    ،  العوائد االجتماعية    إجمالي،  السياسات تأثيراً سلبياً على الجانب اإلنتاجى       

   . راسة الدفترتيحصيلة النقد األجنبى خالل والحكومة وعوائد إيرادات ،  ينمستهلكللاآلثار التوزيعية 
زيادة بتتعلق  وضع سياسات    و وتنميته البلدي الفول   ضرورة إتخاذ التدابير الالزمة للمحافظة على مخزون       -٤

 كفاية اإلنتاج لإلستهالك من الفـول       ةفترإنخفاض  تبين  ، حيث    البلديالفول  من  ستيراد  خفض اإل نتاج و اإل
أكبر  فترة سحب    ثانية هى فترة ال ال تعتبر   خالل الفترة الثانية عن الفترة األولى ،حيث      % ٣٩,٨ بنحو   البلدي

  .من المخزون اإلستراتيجى
 .وتوفير قاعدة بيانات تتعلق بتلك الزراعات تشجيع الزراعات التعاقدية -٥

  - نموذج التـوازن الجزئـي       -مصفوفة تحليل السياسات الزراعية      -انتاج واستهالك الفول البلدي     : ةمفتاحيالكلمات ال 
الخط المـستقيم  نموذج  - نموذج إزدياد الطلب -التنبؤ -  المستهلك هزيع جني الكفاءة التسويقية وتو  

 ذات  نموذج هولـت   ،براون ذات المعلم الواحد للتنعيم األسى المزودج       ، نموذج    للمعادالت االتجاهية 
  . للتنعيم األسى المزودجتينالمعلم

  :المراجع 
 eg.gov .capmas.wwwء  للتعبئة العامة واآلحصاالمركزيالموقع اإللكترونى للجهاز  .١
 com.trademap.www خريطة التجارة الخارجية                    الموقع اإللكترونى ل .٢
 زراعـة مجلة كلية ال   ،   السياسات الزراعية على محصول الذرة    دراسة اقتصادية ألثر     -حسام صديق على   .٣

   .٢٠١٩ديسمبر   ، ، العدد األول ، المجلد الثالث والثالثونبنهاة ، جامعة للبحوث العلمي
 المـصرية  ، المجلـة السياسات الزراعية على محصول القمحدراسة اقتصادية ألثر  -رشا صالح منصور .٤

   .٢٠١٩) ب(ديسمبر ، الرابع العدد ، والعشرون التاسع المجلد الزراعي، لالقتصاد
السياسات الزراعية على إنتاج وإسـتهالك وتـسويق لحـوم      راسة اقتصادية ألثر    د -عماد الدين الشربينى   .٥

ص  ،)١٢ (٩.  لإلقتصاد الزراعي والعلوم اإلجتماعية، العدد     صورة، مجلة جامعة المن    الدواجن فى مصر  
 . ٢٠١٨  ،٧٩٩  – ٧٩٣ ص

 ،ث الزراعة والغذاء أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا مجلس بحو ،اإلسكندريةجامعة كلية الزراعة  .٦
مشروع أثر  ، التنمية الزراعية واألمن الغذائي دراسة أثر سياسات وبرامج اإلصالح اإلقتصادى على

  .٢٠٠٠ ، ٢٥مشروع رقم  ، التنمية واألمن الغذائي على سياسات اإلصالح اإلقتصادى

 ٢٠٢٠مارس  –األول  العدد –الثالثون  دالمجل –المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي 



٢٣٢ محصول الفول البلدي في مصرأثر السياسات الزراعية على 
7. Johnston, J., Econometric Methods, 3rd, McGraw-Hill Book Company, New 

York, 1984. 
  الجزئينموذج  التوازن معادالت ) ١(ملحق 

   الفرق بين سعر المستهلك وسعر المنتج ، وهو إجمالي ما يحصل عليه الوسطاء :الهامش التسويقى) ١ (
   .سلعةلا إنتاج سعر –  سلعةلا تجزئةسعر = 
سـعر  (  األجنبيـة   مقوماً بالعملة  العالميعر   النسبة بين سعر السعر المزرعى إلى الس       هو :معامل الحماية االسمية لإلنتاج   ) ٢(

  ) الحدود
   .١٠٠× ) العالميالسعر ÷ سعـر المنتج المحلى = (  

 الزراعية مقارنة بأسعارها    محاصيلثر تطبيق سياسة اقتصادية معينة على األسعار المزرعية لل        أويوضح هذا المعامل    
سمى عن الواحـد    ألكلما زاد معامل الحماية ا    فية للمنتجين ،    ثر تطبيق سياسة على الدخول المزرع     أالعالمية مما يشير إلى     

   . والعكس ينكان تطبيق هذه السياسة فى صالح المنتجكلما الصحيح 
  .السلعة الى سعر تجزئة العالمي النسبة بين السعر هو :معامل الحماية االسمية لإلستهالك) ٣(

   .١٠٠× ) التجزئةسعر  ÷ العالميالسعر = (
 ممـا   العالمي مقارنة بسعرها    ى المحل ةلسلعا تجزئة   رعسثر تطبيق سياسة اقتصادية معينة على       أعامل  ويوضح هذا الم  

 كلما قل هذا المعامل عن الواحد الـصحيح كلمـا       وسياسة على إنفاق المستهلك ومستوى معيشته ،        اليشير إلى أثر تطبيق     
  .كان تطبيق هذه السياسة فى صالح المستهلك والعكس

   المزرعى للسعر العالمي النسبة بين السعر هو  :العالميالمنتج إلى السعر تحرك سعر ) ٤(
  .سعر المنتج  ÷ العالميالسعر = 

  .ويستخدم لحساب التغير فى حجم اإلنتاج فى حالة التحول عن سياسة اقتصادية معينة
   السلعةجزئة  إلى سعر تالعالمي النسبة بين السعر هو  :العالميتحرك سعر المستهلك إلى السعر ) ٥(

  .سعر المستهلك  ÷ العالميالسعر = 
  . فى حالة التحول عن سياسة اقتصادية معينةمحلىويستخدم لحساب التغير فى حجم اإلستهالك ال

 مقدار المعروض فى ظل التحول عن       -مقدار المعروض فى ظل سياسة اقتصادية معينة         = و النقص فى اإلنتاج   أالزيادة  ) ٦(
  .هذه السياسة

 مقدار الطلب فى ظل التحول عن هذه -مقدار الطلب فى ظل سياسة اقتصادية معينة       =  لزيادة أو النقص فى اإلستهالك    ا) ٧(
  .السياسة 

 والسعر المحلى مضروباً في مقـدار      العالمي نصف الفرق بين السعر      هو :العائد أوالخسارة االجتماعية فى مجال اإلنتاج       ) ٨(
   والسعر المحلى العالميالفرق بين اإلنتاج عند السعر 

  ) . اإلنتاج عند السعر المحلى–  العالمياإلنتاج عند السعر (× )  السعر المحلى– العالميالسعر ( × ٠,٥= 
 والسعر المحلـى مـضروباً فـي    العالمي نصف الفرق بين السعر هو :العائد أوالخسارة االجتماعية فى مجال اإلستهالك  ) ٩(

  . والسعر المحلىالعالميعند السعر مقدار الفرق بين اإلستهالك 
  ) . اإلستهالك عند السعر المحلى–  العالمياإلستهالك عند السعر (× )  السعر المحلى– العالميالسعر ( × ٠,٥ = 

  .جتماعية فى اإلنتاج واإلستهالكإلو الخسارة اأ مجموع العوائد :جتماعية القوميةإلو الخسارة اأ العائد إجمالي) ١٠(
 والـسعر   العالمي مقدار اإلستهالك عند السعر المحلى مضروباً فى الفرق بين السعر            هو: ر التوزيعية للمستهلكين    ثاآلا) ١١(

  .المحلى مضافاً إليه مقدار العائد اوالخسارة االجتماعية فى مجال اإلستهالك 
رة االجتماعيـة فـى مجـال       العائـد أو الخـسا    ) +  السعر المحلى  –  العالميالسعر  (× اإلستهالك عند السعر المحلى     = 

  .اإلستهالك 
ويتبين من هذا المعامل أثر تنفيذ سياسة اقتصادية معينة على مقدار فوائض المستهلكين ، فإذا كانت فوائض المـستهلكين                      

يدل ذلك على أن تنفيذ هذه السياسات فى صالح الجانب اإلستهالكى ، أما إذا كـانت سالبة فإن ذلك يدل على أن           فموجبـة  
  . يذ هذه السياسات فى غير صالح الجانب اإلستهالكى تنف

 العـالمي  مقدار اإلنتاج عند السعر المحلى مضروباً فى الفرق بين السعر المحلى والسعر هو: اآلثار التوزيعية للمنتجين  ) ١٢(
   .مضافاً إليها مقدار العائد أو الخسارة االجتماعى فى مجال اإلنتاج

  .العائد أو الخسارة االجتماعية في مجال اإلنتاج ) + العالمي السعر –السعر المحلى  ( × اإلنتاج عند السعر المحلى= 



٢٣٣ محصول الفول البلدي في مصرأثر السياسات الزراعية على 
ثر تنفيذ سياسة اقتصادية معينة على مقدار فوائض المنتجين ، فإذا كانت فوائض المنتجين موجبـة  أويتبين من هذا المعامل     

سلعى ، أما إذا كانت سالبة فإن ذلك يدل على أن تنفيذ هـذه           ن تنفيذ هذه السياسات فى صالح الجانب اإلنتاجى ال        أيدل ذلك على    
  . السياسات فى غير صالح الجانب اإلنتاجى 

ثـار التوزيعيـة   آلثار التوزيعيـة للمـستهلكين وا  آل حاصل الجمع الجبرى لكل من ا  هو :التغير فى اإليرادات الحكومية     ) ١٣(
  .ماعية فى مجال اإلنتاج واإلستهالك للمنتجين مضافاً إليها مقدار العائد أو الخسارة االجت

  .إجمالي العائد أو الخسارة االجتماعية ) + اآلثار التوزيعية للمنتجين+ اآلثار التوزيعية للمستهلكين = (
ثر تنفيذ سياسة اقتصادية معينة على الميزانية العامة للدولة ، فـإذا كانـت حـصيلة اإليـرادات          أ ويتبين من هذا المعامل     

ى يوجد تزايد في حصيلة     أن تنفيذ هذه السياسات فى صالح حصيلة الحكومة من اإليرادات           أيدل ذلك علـى    فجبة  الحكومية مو 
ن تنفيذ هذه السياسات فى غير صالح حصيلة الحكومـة مـن            أما إذا كانت سالبة فإن ذلك يدل على         أالحكومة من اإليرادات ،     

  . اتى يوجد فقد في حصيلة الحكومة من اإليرادأاإليرادات 
مضروباً فى حاصل الجمع الجبرى لكل من الزيـادة  ) سعر الحدود (العالمي السعر هو :التغير فى حصيلة النقد األجنبى      ) ١٤(

  و النقص فى اإلستهالك أأو النقص فى اإلنتاج والزيادة 
  ) . الزيادة أو النقص في اإلنتاج–الزيادة أو النقص في اإلستهالك   (× سعر الحدود = 

جنبـى ، فـإذا كانـت     ألمن هذا المعامل أثر التحول عن سياسة اقتصادية معينة على حصيلة الدولة من النقد ا              ويتبين  
ن تنفيذ هذه السياسات فى صالح الدولة من حيث حـصيلتها مـن النقـد    أيدل ذلك على فحصيلة الدولة من النقد األجنبى موجبة    

ن ذلك يدل على أن تنفيذ هذه السياسات فى غير صالح حصيلة الدولة مـن               األجنبى لتزايد هذه الحصيلة ، أما إذا كانت سالبة فإ         
  .النقد األجنبى لتناقص هذه الحصيلة
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Summary 
The research deals with measuring the impact of agricultural policies for the 

Beans crop in Egypt during the period (2000-2018), through study of production, 
consumption, imports, prices of Beans, wholesale and retail, measurement of policy 
matrix analysis, calculation of nominal protection factors for production, nominal 
protection of input, cost of domestic resources, proportion of government subsidies to 
producers, support cost policy coefficient during the study period. Analysis of the 
partial equilibrium model of Beans , calculation of nominal protection factors, 
effective, net social returns and loss, on producer and consumer, distributional effects 
of producers and consumers, total government revenues, foreign exchange earnings 
for the Beans during the study period. It also deals with estimating the marketing 
efficiency, distribution of consumer Egyptian pound for the Beans during the study 
period, estimating the consumption demand function, external import function of 
Beans, forecasting the gap of Beans until 2025, through the four standard models: 
Increase in demand, straight line model of trend equations, Braun single-parameter 
model for the double-sided exponential smoothing, Holt double-sided model for the 
double-sided exponential smoothing. 
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٢٣٤ محصول الفول البلدي في مصرأثر السياسات الزراعية على 
In order to identify the impact of agricultural policy on the Beans , the study 

period (2000-2018) was divided into two time periods, the first period is in the period 
before the revolution and exchange rate liberalization policies (2000-2010), while the 
second period is in the post-revolution period and exchange rate liberalization 
policies (2011-2018), while the results of  development of prices  shows  the 
increasing  in the prices of producer, wholesale, consumer of Beans by about 168.3%, 
246.9%, 265.5% during the period policies Second about the first period of study. 
 
Research Recommendations: 

1- Encouraging farmers to increase the cultivated area and cultivate high-yielding 
varieties, which leads to improved food security of Beans, where the self-
sufficiency rate during the second period of the study showed a decrease of about 
39.2% from the first period. 

2- Developing policies aimed at decreasing the import of Beans, where the results of 
the forecasting until 2025 shows it is expected that there will be increase in the gap 
between the production and consumption of municipal beans until 2025, it is 
expected the gap will be about 398 thousand tons. 

3- Taking into account the social dimension, the negative effects of agricultural 
policies, where it was found that these policies have a positive impact on a Beans, 
especially consumption side only. As where it was found that these policies have a 
negative impact on production side, total social returns, distributional effects of 
producers and foreign exchange earnings, distributional effects of Beans consumers 
and government revenues during the two study periods. 

4- The necessity to take the necessary measures to maintain Beans stockpile and 
develop policies related to increasing production and decreasing the import of 
Beans, where the period of production adequacy for consumption decreased by 
about 39.8% during the second period from the first period, where shows the second 
period is a period of greater withdraw from the strategic stock. 

 


