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  معهد بحوث االقتصاد الزراعية

   :المستخلص
ية والسعرية الزراعية أحد األدوات الهامة إلحداث التـأثيرات المناسـبة لزيـادة            نتاجتعتبر السياسة اإل    

 محصول معين ، خاصة محصول القمـح والـذي          إنتاج الزراعي لقدرتها على توجيه المزارعين نحو        جنتااإل
 ، تـؤدى التـشوهات      يعد أهم المحاصيل الشتوية ومحصولي والذرة الشامية واالرز كأهم المحاصيل الصيفية          

بالدور المطلـوب  تعوق تطوره وقيامة  للقطاع الزراعي إلى مشكالت كثيرة   نتاجالسعرية في سوق عناصر اإل    
انخفاض نسبة االكتفـاء    مما أدى إلى      في ظل التحرر االقتصادي ،     نتاجفاألسعار المحرك األساسي  لإل    منه ،   
 تستهدف الدراسة  للمحاصيل السابق ذكرها على الترتيب ،     % ١٠٣,٥٩ ،   %٥٤,٢٢  ، %٤٨,٣٤نحو  بالذاتي  
 خـالل الفتـرة       محاصيل الحبوب في مصر     ألهم أثر التشوهات السعرية بين األسعار المحلية والعالمية      قياس  
تعتبـر مـصفوفة    .الزراعية الهم محاصيل الحبوب في مصر     تحليل السياسات   ، من خالل     ٢٠١٧ – ٢٠٠٠

بتوضيح اإلختالالت الـسعرية فـى سـوق         وتقوم   تحليل السياسات أحدث أساليب تحليل السياسات الزراعية      
وقيـاس  ،  والضرائب المفروضة على كل من المنتج والمستهلك         والمنتج لمعرفة مقدار الدعم      نتاجعناصر اإل 

مؤشرات الكفاءة اإلقتصادية والميزة النسبية والتعرف على مدى إنحراف األسـعار المحليـة عـن األسـعار       
ومن خـالل هـذه      ،   العالمية لتحديد توجهات السياسة السعرية التى تنتهجها الدولة الهم المحاصيل الزراعية          

ياس عدد من المؤشرات معامل الحماية االسمي ومعامل الحماية الفعال وتكلفة الموارد المحلية             المصفوفة يتم ق  
 ولقياس التنافسية العالمية، كما تستخدم لقياس الربحية والقـدرة التنافـسية   ، أو ما يطلق عليه  الميزة النسبية

  .والتحفيزية للمنتجات
   .وذج التوازن الجزئى ، أسعار السوق ، أسعار الحدود ، القيمة المضافة ، نممصفوفة تحليل السياسات: المفتاحيةكلمات ال

  

   :مقدمة
ية والسعرية الزراعية أحد األدوات الهامة إلحداث التأثيرات المناسـبة لزيـادة            نتاجتعتبر السياسة اإل  

لـذي   محصول معين ، خاصة محصول القمـح وا        إنتاج الزراعي لقدرتها على توجيه المزارعين نحو        نتاجاإل
يمثـل محـصول   و. يعد أهم المحاصيل الشتوية ومحصولي والذرة الشامية واالرز كأهم المحاصيل الـصيفية       

 ه بنحو إنتاجالقمح الغذاء الرئيسي للسكان باإلضافة إلى اعتماد العديد من الصناعات الغذائية علية ، حيث يبلغ                
 ال يكفى حاجة االستهالك الغذائي      نتاجمن المتاح لالستهالك ، وهذا اإل     %٤٨,٣٤ مليون طن يمثل نحو      ٨,٤٢

ـ % ٥١,٦٦ مليون طن بنسبة ٩,٠ من حبوب القمح نحو    مصرستورد  تالكلى  و   تهالك البـالغ  من المتاح لالس
 في حين يعتبر محصول     .٢٠١٧ة احتياجات االستهالك المحلى عام    ، وذلك للوفاء بكاف    مليون طن  ١٧,٤٢نحو  

، يليهـا  ستخدامه كعلف  للطيور والحيوانـات     لسكان هذا باإلضافة إلى ا    الذرة الشامية الغذاء الرئيسي المكمل ل     
عـام  % ٥٤,٢٢ مليون طن تمثل نحـو  ٧,٨٢و  االذرة الشامية نحإنتاجاألرز والذرة الرفيعة والشعير  ويبلغ   

مـن المتـاح    % ٤٥,٧٨ مليون طن تمثـل نحـو        ٧,١٠ ، بينما يبلغ حجم واردات الذرة الشامية نحو        ٢٠١٧
وبالنسبة لمحصول االرز يعتبر أحد المحاصيل التصديرية حيـث         ،   مليون طن    ١٥,٥١بالغ نحو   لالستهالك ال 

 ٥,٢٦من جملة المتاح لالستخدام الذى يبلغ نحو        %٢,٣٥ ألف طن تمثل نحو      ٢٢٣بلغت قيمة الصادرات نحو     
  .)١٠( ٢٠١٧مليون طن 

   : المشكلة البحثية
تعوق تطوره  لقطاع الزراعي إلى مشكالت كثيرة       ل نتاجتؤدى التشوهات السعرية في سوق عناصر اإل      

مما أدى إلى     في ظل التحرر االقتصادي ،     نتاجفاألسعار المحرك األساسي  لإل    وقيامة بالدور المطلوب منه ،      
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١٠٥٨ تحليل السياسات الزراعية ألهم محاصيل الحبوب في مصر
للمحاصيل الـسابق ذكرهـا علـى    % ١٠٣,٥٩ ، %٥٤,٢٢  ،%٤٨,٣٤نحو بانخفاض نسبة االكتفاء الذاتي     

  .الترتيب
   :هدف الدراسة

 محاصيل الحبـوب  أثر التشوهات السعرية بين األسعار المحلية والعالمية ألهم     قياس   لدراسةتستهدف ا 
الزراعية الهم محاصيل الحبـوب فـي      تحليل السياسات   ، من خالل     ٢٠١٧ – ٢٠٠٠ خالل الفترة    في مصر 

  .مصر
   :األسلوب البحثي ومصادر البيانات 

بتوضيح اإلخـتالالت    وتقوم   سياسات الزراعية تعتبر مصفوفة تحليل السياسات أحدث أساليب تحليل ال       
 والمنتج لمعرفة مقدار الدعم والضرائب المفروضة على كل مـن المنـتج             نتاجالسعرية فى سوق عناصر اإل    

وقياس مؤشرات الكفاءة اإلقتصادية والميزة النسبية والتعرف علـى مـدى إنحـراف األسـعار           ،  والمستهلك  
 ،   توجهات السياسة السعرية التى تنتهجها الدولة الهم المحاصيل الزراعية         المحلية عن األسعار العالمية لتحديد    

ومن خالل هذه المصفوفة يتم قياس عدد من المؤشرات معامل الحماية االسمي ومعامل الحماية الفعال وتكلفة                
ـ        الموارد المحلية أو ما يطلق عليه  الميزة النسبية،         اس الربحيـة    ولقياس التنافسية العالمية، كما تـستخدم لقي

  .والقدرة التنافسية والتحفيزية للمنتجات
   Polcy Analysis Matrix(PAM)):ويوضح الجدول التالي الهيكل العام لمصفوفة تحليل السياسات

  العائدإجمالي البيان تكاليف الموارد المحلية
مستلزمات 

 إجمالي ااألرض  العمل نتاجاإل
 صافي العائد

القيمة 
 المضافة

 A B C D E F G  السوق المحلياسعار
 H I J  K L M N اسعار الحدود
 O P  K  R  S T  U  التحويالت

  :حيث ان 
A –اجمالى العائد باسعار السوق المحلى            . H :اجمالى العائد باسعار الحدود.  
B :باسعار السوق المحلىنتاجقيمة مستلزمات اإل   .: Iدود باسعار الحنتاج قيمة مستلزمات اإل.  
C : قيمة العمل باألسعار المحلية. J                      :قيمة العمل المعدل بمعامل التحويل.  
D :ايجار االرض باالسعار المحلية                  .K :ايجار االرض باسعار الحدود.  
E:اجمالى قيمة العمل وااليجار باالسعار المحلية.  L  :اسعار الحدوداجمالى قيمة العمل وااليجار ب.  
F : صافى العائد باسعار السوق المحلى حيثF= (A-(B+E)) 

M : صافى العائد باسعار الحدود حيثM= (H-(I+L))  
G : القيمة المضافة باسعارالسوق المحلى حيثG= (A-B) 
N : القيمة المضافة باسعار الحدودN= (H-I)  
O : اثر السياسة الزراعية على اجمالى العائد حيثO= (A-H) 
P :حيث نتاجاثر السياسة الزراعية على مستلزمات اإل P= (B-I)  
S : اثر السياسة الزراعية على اجمالى قيمة الموارد المحلية حيثS= (E-L) 
T : اثر السياسة الزراعية على اجمالى صافى العائدحيثT= (F-M)  
U : اثر السياسة الزراعية على القيمة المضافة حيثU= (G-N)  

    اجمالى التكاليف–اجمالى العائد = الربح  : تحليل السياسات على متطابقة حسابية بسيطة هىتعتمد مصفوفة
، السياسات االقتصادية الزراعية رؤى معاصرة ، كليـة الزراعـة ، جامعـة              )دكتور(أحمد أبو اليزيد الرسول     : المصدر  

  .٢٠٠٤االسكندرية، 
سب أسعار الحدود لكل من الواردات والـصادرات  وعادة ما يتم التقييم اإلقتصادى بأسعار الحدود وتح 

  :على النحو التالى 



١٠٥٩ تحليل السياسات الزراعية ألهم محاصيل الحبوب في مصر
تكاليف + السعر العالمى فوب بالعملة األجنبية للدولة المصدرة        = سعر الحدود للمحاصيل اإلستيرادية     

  .الشحن والتداول بالعملة األجنبية 
 –لدولـة المـستوردة     السعر العالمى سيف بالعملة األجنبيـة ل      = سعر الحدود للمحاصيل التصديرية     

  .تكاليف النقل الشحن بالعملة األجنبية
تعطى مصفوفة تحليل السياسات الزراعية مؤشرات اقتصادية تحليلية الهميتها فيما يتعلق باثار سياسة             

  : الزراعى على ثالث مستوياتنتاجى سائد على عوائد وتكاليف اإلإنتاجزراعية أو نمط 
 .ها بالمقارنة بسلع زراعية تنتج محلياًنتاجة لدراسة الميزة إل مستوى السلعة الزراعية المنتج-أ

 مستوى المزرعة ذاتهاً ، وذلك بدراسة أثر تلك السياسة الزراعية المتبعة أو النمط التكنولـوجى الـسائد                  -ب
 .على التجارة الداخلية والخارجية للمدخالت والمخرجات

ى المتبـع فـي عـالج       نتاجشل السياسة أو النمط اإل     مستوى االقتصاد القومى الشامل ومدى نجاح أو ف        -جـ
 .مشاكل القطاع الزراعى

  :أن استخدام مصفوفة تحليل السياسات الزراعية يستدعى دراسة مكوناتها االساسية التالية
   نتاج تكلفة مستلزمات اإل-٣ اجمالى االيراد الفدانى        -٢ية الفدان             إنتاج -١
   صافى العائد-٦ية       نتاج جملة التكاليف اإل-٥لمحلية     تكلفة الموارد ا-٤

  

ية للناتج الرئيسى أو الثانوى وهـى تعكـس بـرامج           نتاج سواء كانت هذه اإل    :ية المحصول   إنتاج - أ
، يات البحثية أو السياسات السعرية     أو مجموعة التوص   نتاجالتوسع الراسى المختلفة سواء تعلقت بتكنولوجيا اإل      

 للوحدة المساحية وبالتالى    نتاج قدرة السياسات الزراعية الى حدوث تغير موجب في متوسط اإل          وكما تشير الى  
 . الكلى من محصول مانتاجزيادة اإل

ية ، ويـتم تقيـيم هـذه      نتاجوهو يعكس عوائد المحصول من العملية اإل      : اجمالى االيراد الفدانى    - ب
، والتى تعكس قيمة السلعة فـي       )أسعار الظل (قتصادية  ، ثم باالسعار اال   )التقييم المالى (العوائد بأسعار السوق    

االسواق العالمية ، ويتم تقديرها من خال ل أسعار التصدير أو االستيراد المعدلة وتكلفـة النقـل والهـوامش                   
التسويقية االخرى ، ووضع السعرين المحلى والظلى في مصفوفة واحدة يشير الى سياستين احـدهما تعتمـد                 

المحلية بغض النظر عن وضعها في التجارة الدولية ، واالخرى توضـح القيمـة الحقيقيـة            على تقييم السلعة    
للسلعة في ظل المنافسة الكاملة ، والفرق بين السعر المحلى والسعر الظلى يعكس مدى التدخل الحكومى فـي                

فعنـدما يزيـد الـسعر       ،   نتاج السلعة ، كما يعكس حافز المنتج سواء كان سلبياً أو أيجابياً في زيادة اإل              إنتاج
العالمى عن السعر المحلى يعنى ذلك وجود ضرائب ضمنية على المنتج ، وعندما يزيد السعر المحلـى عـن              

 .السعر العالمى يعنى ذلك دعم المنتج
 التـى يمكـن تـداولها داخليـاً         نتاج وهى عبارة عن تكلفة عوامل اإل      :نتاج تكلفة مستلزمات اإل   -ج

 في حسابات القيم المضافة للمحصول ، وتقيم مرة بسعر السوق ومـرة بـسعر               وخارجياً وهى الجانب المؤثر   
وزيادة قيمتها بسعر الحدود عن قيمتها بسعر السوق يعنى وجود دعم للمنـتج والعكـس               ) سعر الظل (الحدود  
  .صحيح

عمل  التى ال يتم تداولها تجارياً مثل االرض وال        نتاج ويقصد بها عوامل اإل    : تكلفة الموارد المحلية   -د
ورأس المال والذى يفترض أنهم ال ينتقلون الى الدول االخرى ، وغالباً ما يكون سعر السوق وهو نفسة سعر                   

  .الظل أو الحدود لهذة العناصر
 والموارد المحليـة وتحـسب   نتاج وهى مجموع تكاليف مستلزمات اإل:يةنتاج جملة التكاليف اإل  -هـ

  .أخرى بأسعار الظلمرة بأسعار السوق السائد في المجتمع ومرة 
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١٠٦٠ تحليل السياسات الزراعية ألهم محاصيل الحبوب في مصر
يـة وتحـسب أيـضاً      نتاج وبين التكاليف اإل   نتاج وهى الفرق بين اجمالى عوائد اإل      : صافى العائد  -و

  .بأسعار السوق المحلى وبأسعار الحدود
 أهم المؤشرات المستخرجة من مصفوفة تحليل السياسات:  
   Absolute Competitive Indicators:  مؤشرات التنافسية المطلقة -١
   :Financial Profitabilityربحية المالية ال*

 نتاجوهي تعكس األسعار التي تعامل بها المنتج والتي تتضمن الضرائب والدعم على مدخالت اإل
ومخرجاته، وهي توضح مدى الربحية الفعلية في النظام الزراعي بالتكنولوجيا المستخدمة فيه، وقيمة 

 من نتاجحاصل طرح تكاليف اإل) المنتج(جهة نظر المزارع وهي تعني من و. المنتجات وتكاليف المدخالت
 وتكاليف التسويق من نتاجسعر باب المزرعة ، أما من وجهة نظر الدولة فهي تعني حاصل طرح تكاليف اإل

فإذا كان حاصل الطرح سالب فهذا يعني تحقيق خسائر، أما إذا كان موجبا دل ذلك على . السعر العالمي
  :  سب دائما بأسعار السوق المحلية كاآلتيتحقيق أرباح، وهي تح

D=A- B - C  
  

  : Economic Profitabilityالربحية االقتصادية 
هي مقياس للكفاءة أو الميزة النسبية ، وهي تعني الفرق بين العائد الكلـي والتكلفـة الكليـة بالقيمـة                  

  :ب كاآلتيوهي تحس) السعر العالمي الموازي(االقتصادية والتي تعكسها أسعار الظل 
وتعني القيمة الموجبة للربحية االقتصادية أن السلعة أو المنتج مربح اقتصادياً وأن الدولة لهـا قـدرة                 

  .، والعكس إذا كانت الربحية سالبةنتاجتنافسية في اإل
H= E - F - G  

  

  Comparative Advantag indicators :  مؤشرات القدرة التنافسية النسبية -٢
  DRC :(Domestic Resource Cost(وارد المحلية معامل تكلفة الم

وهو مقياس ومؤثر لقياس الميزة النسبية ، حيث يعكس المؤشر كفاءة استخدام الموارد المحلية 
على النحو الذي ) E-F(على القيمة المضافة بأسعار السوق ) B (نتاجويحسب بقسمة تكلفة مدخالت اإل

  :توضحه المعادلة التالية
B 

(E – F) (DRC)= 
  

فإذا كان الناتج أقل من الواحد الصحيح يعني أن المنتج قد استخدم موارده بكفاءة حسب سعر الـسوق             
أمـا  . المنتج لم يستخدم موارده بكفاءة مثلي أما إذا كان الناتج أكبر من الواحد الصحيح فهذا يعني أن        . العالمي

  .ة للحصول على المنتجإذا كان الناتج يساوي الواحد الصحيح يعني أن الموارد كافي
   : Economic Protection Indicators : معايير الحماية االقتصادية-٣

يـستخدم لتقـدير    :NPC:( Nominal Protection Coefficient(معامل الحماية االسـمية   -أ
رية ، ومن ثم قياس أثر تدخل الحكومة في السياسة الـسع            انحراف األسعار المحلية عن األسعار العالمية      مدي

يقـيس هـذا العامـل أثـر         ،    المحلي سواء بدعم المنتج او بفرض ضرائب غير مباشرة عليه          نتاجلحماية اإل 
السياسات على سعر المنتج وسعر المدخالت معاً حيث يبرز التشوه مدي التنوع في األسعار المحلية بالنـسبة                 

  :أو دعم المنتج ويحسب كاآلتيلألسعار العالمية بفعل الضرائب المباشرة وغير المباشرة على المنتج 
A 
E   NPC= 

  :ويقاس بنسبة العائد من السلعة بأسعار السوق على قيمتها باألسعار العالمية فإذا كانت النسبة
  .أكبر من الواحد الصحيح يعني أن المنتج مدعوم من قبل الدولة -١



١٠٦١ تحليل السياسات الزراعية ألهم محاصيل الحبوب في مصر
 .دولةأقل من الواحد الصحيح يعني أن هنالك ضرائب مفروضة على المنتج من قبل ال -٢
تساوي الواحد الصحيح يعني أن السعر الذي تعامل به المنتج يساوي للسعر العـالمي، وال يوجـد تـدخل                    -٣

 .حكومي في السوق
لقياس النسبة بين تكلفة المدخالت التـي        ):NBCD (نتاجمعامل الحماية اإلسمي لمستلزمات اإل     -ب

فقد تـم قيـاس      المدخالت باألسعار االقتصادية  بأسعار السوق وتلك    ) نتاجمستلزمات اإل (يمكن تبادلها تجاريا    
 ويحسب  )األسمدة الكيماوية والبلدية والمبيدات والتقاوي    (معامالت الحماية األسمية للمدخالت المتبادلة تجارية       

  :كاآلتي
B 
I NBCD= 

 
وهـو يـستخدم   : EPC :(Effective Protection Coefficient( معامل الحماية الفعـال  -جـ
 أو فرض ضرائب، أو بمعنى آخر فإنه يقـيس األثـر            نتاج كانت هنالك حماية أو حوافز على اإل       لقياس ما إذا  

وهو عبارة عن قيمة تضاف للمنتج أو على        . الشامل لحصيلة السياسات على السلع والمدخالت القابلة لالتجار       
  : المنتج ويحسب كاآلتينتاجالموارد المستخدمة إل

A - B 
(F - E) EPC= 

   

، أو إعانة لمنتجين، وإذا     نتاجنت النسبة أكبر من الواحد يعني أن هنالك حماية وحوافز على اإل           فإذا كا 
  .كانت أقل من الواحد الصحيح يعني أن هنالك ضرائب على المنتج

تم استخدام نموذج  التوازن الجزئى الذى يهتم بقياس أثر السياسات السعرية الزراعية على التغير فى                
تغير فى حصيلة النقد االجنبى والتغير فى فائض كل من المنتج والمستهلك وكـذلك قيـاس         عوائد الحكومة وال  

مؤشرات الكفاءة االقتصادية المتمثلة فى صافى التأثير على مستوى المنتج والمستهلك وعلى المجتمـع ككـل                
  :وتتمثل نموذج التوازن الجزئى فى المعادالت التالية

NEL p = 0.5ηsw (NPC-1)2 VCw  
NEL c = 0.5ηdw (NPC-1)2 VCw 
∆Ps = [ (NPC – 1) VQw]+ NELp  
∆Cs = [| (NPC – 1) VCw|- NELc]   
∆GR = (NPC-1) [ VCw |1+ ηdw (NPC-1) |-VQW|1+ηSW (NPC-1)]                         
∆FE =-(NPC-1)(η sw VQw – ηdw VCw)                                                                  

=∆Ps +∆Cs +∆ GR =-(NELp +NELc)                                                          π  
  :حيث

NEL p      صافى الخسارة على مستوى المنتج  .NELc   صافى الخسارة على مستوى المستهلك .  
∆Ps        التغير في فائض المنتج                       .∆Csفائض المستهلك التغير في .  

∆GR        التغير في عائد الحكومة                   .∆FE  التغير في حصيلة النقد األجنبي .  
π        صافى االثر على مستوى المجتمع             .NPCمعامل الحماية االسمى  

QW       عند سعر الحدود               نتاج كمية اإل Cwعر الحدود كمية االستهالك عند س  
VQw       عند سعر الحدود              نتاج قيمة اإل VCwقيمة االستهالك عند سعر الحدو   
η sw                  مرونة العرض السعرية العالمية  ηdwمرونة الطلب السعرية العالمية   

  

ارة الزراعة  البيانات الثانوية المنشورة وغير المنشورة والتي تصدر عن وزعلى  واعتمد البحث
قطاع الشئون االقتصادية ، الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ، باإلضافة إلى  واستصالح األراضي ،

  .   بموضوع البحثالعلمية المتعلقةاالستعانة بالبيانات التي تحتويها العديد من الدراسات والبحوث والرسائل 
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  النتائج البحثية

تتاثر االسعار المزرعية لمحاصيل الحبوب     :  محاصيل الحبوب في مصر    الهم العالقات السعرية : أوالً
 نتـاج بالتغيرات التى تطرأ على أسعارها العالمية وكذلك بالتغيرات التى تطرأ علـى أسـعار مـستلزمات اإل           

 – ٢٠٠٠( الوحدة مـن المحـصول ، خـالل الفتـرة            إنتاجية ممثلة في تكلفة     نتاجومختلف بنود التكاليف اإل   
  ):١،٢( النحو الوارد بجدولى رقم على) ٢٠١٧

أن معامل تأثير السعر العالمى للطن من القمح كمتغير مـستقل علـى الـسعر               :  محصول القمح  -١
جنيهاً، مما يعنى أنة عندما يتغير السعر العـالمى         ١٠,٦٠ حوالي لنفس المحصول كمتغير تابع يبلغ       المزرعي

 جنيهاً وفى نفس االتجاه ،      ١٠,٥٣ حوالي للقمح ب  المزرعيللقمح بدوالر واحد فأن هذا يؤدى الى تغير السعر          
 كمتغير تـابع قـد يبلـغ      المزرعي الطن من القمح كمتغير مستقل على السعر         إنتاجكما تبين أن معامل تكلفة      

 الطن للقمح بجنيهاًواحد فأن هذا يؤدى الـى تغيـر           إنتاج جنيهاً،مما يعنى أنة عندما تتغير تكلفة        ٠,٤٤ حوالي
  .جنيهاً وفى نفس االتجاه٠,٤٤ حوالي برعيالمزسعرة 

 للطـن مـن   المزرعيتبين أن معامل تأثير السعر العالمى  على السعر      :  محصول الذرة الشامية   -٢
جنيهاًاً، مما يعنى أنة عندما يتغير السعر العالمى للـذرة الـشامية بـدوالر        ١,١٥ حواليالذرة الشامية قد يبلغ     

جنيهاً وفى نفس االتجاه ، كما تبـين أن معامـل     ١,١٥ حوالي ب المزرعيعر  واحد فأن هذا يؤدى الى تغير الس      
جنيهاً، مما يعنى أنة عندما تتغيـر       ٠,٠٥ حوالي يبلغ   المزرعي الطن من الذرة الشامية على سعرة        إنتاجتكلفة  
جنيهـاً  ٠,٠٥ حـوالي  لة بالمزرعي الطن الذرة الشامية بجنيهاًواحد فأن هذا يؤدى الى تغير سعرة         إنتاجتكلفة  

  .وفى نفس االتجاه
  )٢٠١٧-٢٠٠٠( خالل الفترة العالقات السعرية الهم محاصيل الحبوب في مصر) ١(جدول رقم 

 االرز االذرة الشامية القمح
 السعر العالمي السنة

طن/دوالر  
 السعر

 المزرعي
فدان/جنيهاً  

  التكاليف
  الكلية

  فدان/جنيهاً
السعر العالمي

طن/دوالر  
 السعر

 المزرعي
فدان/هاًجني  

  التكاليف
  الكلية

 فدان/جنيهاً
السعر العالمي

 طن/دوالر
 السعر

 المزرعي
فدان/جنيهاً  

  التكاليف
  الكلية

 فدان/جنيهاً
2000 144.4 740.0 1510.0 113.2 85.0 1430.0 237.0 582.6 1834.0 
2001 147.8 701.0 1523.0 106.5 85.0 1472.0 106.5 592.2 1854.0 
2002 140.9 718.0 1558.0 116.4 87.0 1480.0 116.4 671.5 1906.0 
2003 167.1 760.0 1715.0 122.7 96.0  1709.0 122.7 992.0 2086.0 
2004 193.0 1000.0 1904.0 142.5 147.0 1846.0 142.5 1024.0 2227.0 
2005 169.4 1120.0 1981.0 124.4 147.0 2055.0 124.4 1069.3 2458.0 
2006 169.7 1127.0 2143.0 138.6 155.0 2206.0 138.6 1077.0 2844.0 
2007 261.7 1153.0 2444.0 188.7 235.0 2624.0 188.7 1451.0 3314.0 
2008 393.8 2553.0 3145.0 263.8 200.0 3297.0 263.8 1465.0 3746.0 
2009 268.7 1613.0 3459.0 198.1 194.0 3303.0 198.1 1495.0 3817.0 
2010 263.1 1813.0 3680.0 211.5 264.0 3710.0 211.5 1837.0 4119.0 
2011 368.2 3247.0 4069.0 309.1 270.0 4340.0 309.1 2008.0 4522.0 
2012 328.6 2580.0 4425.0 294.7 303.0 4082.0 294.7 2067.0 4933.0 
2013 332.1 2580.0 4808.0 281.0 314.0 4735.0 281.0 2110.0 5709.0 
2014 318.2 2740.0 5271.0 232.3 317.0 4927.0 232.3 2130.0 5607.0 
2015 361.9 2753.0 5627.0 289.7 322.0 5268.0 289.7 2136.0 5671.0 
2016 340.0 3833.0 7054.0 300.0 343.0 6638.0 293.0 2133.0 7022.0 
2017 351.0 3293.0 8991.0 365.2 420.0 8953.0 365.2 3764.0 9505.0 

 4065.2 1589.1 217.5 3559.7 221.3 211.0 3628.2 1906.9 262.2 المتوسط
  .جمعت من وزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع الشئون االقتصادية، النشرة االقتصادية، أعداد متفرقة -١ :المصدر

وحدة بحوث ، ة نشرة ربع ستويجمعت من وزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع الشئون االقتصادية،  -٢
   .٢٠١٦االسعار، العدد االول ، يناير 

  
 للطن من االرز قـد يبلـغ        المزرعيأن تأثير معامل السعر العالمى على السعر        :  محصول االرز  -٣

 جنيهاً، مما يعنى أنة عندما يتغير السعر العالمى لالرز بدوالر واحد فأن هذا يؤدى الى تغيـر                  ٨,٢٩  حوالي
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 الطن من االرزعلى    إنتاججنيهاً وفى نفس االتجاه ، كما تبين أن معامل تكلفة            ٨,٢٩ حوالي ب المزرعيالسعر  
 الطن االرز  بجنيهاًواحد فـأن    إنتاجمما يعنى أنة عندما تتغير تكلفة         جنيهاً، ٠,٣٧حوالي يبلغ   المزرعيسعرة  

   .جنيهاً وفى نفس االتجاه ٠,٣٧ حوالي بالمزرعيهذا يؤدى الى تغير سعرة 
  ،)٢٠١٧-٢٠٠٠(خالل الفترة العالقات السعرية الهم محاصيل الحبوب في مصر  )٢(جدول رقم

  ثابت  البيان
  مقدار   الدالة

مستوى  R2  F   التغير جنيه
  المعنوية

 ** 83.19 0.84 10.60  871.57   للقمحالمزرعيتأثير السعر العالمي  على السعر 
 ** 106.29 0.87 1.15 22.17  الذرة الشاميةالمزرعيتأثير السعر العالمي  على السعر 

 ** 38.14 0.70 8.29  214.16   لألرزالمزرعيتأثير السعر العالمي  على السعر 
 ** 62.03 0.80 0.439  312.65   للقمحالمزرعي الوحدة على السعر إنتاجتأثير تكلفة 

 ** 126.85 0.89 0.048 51.26   للذرة الشاميةالمزرعي الوحدة على السعر إنتاجتأثير تكلفة 
 ** 255.37 0.94 0.366  102.69   لألرزالمزرعي الوحدة على السعر إنتاجتأثير تكلفة 

  %.١معنوي عند المستوي االحتمالي ** 
                            .)١(نتائج تحليل بيانات جدول رقم  :المصدر 

  

  :ل الحبوب في مصرالهم محاصي الفدان إنتاجالتحليل المالي واالقتصادي لبنود تكاليف  :ثانياً
 الفدان لمحاصيل الدراسة المتمثلة في القمح إنتاجتم حساب التحليل المالي لمتوسط بنود تكاليف 

) ٢٠١٧-٢٠٠٠(ة المحسوب باألسعار المزرعية المحلية لتلك المحاصيل خالل الفتر واألرز  الشاميةواالذرة
  المحاصيللتلكدان والمحسوب بأسعار الحدود  الفإنتاجمقارنة بالتقييم االقتصادي المتوسط بنود تكاليف 

   :وهى
  : تكلفة المورد المحلي

أن التقييم المالي لبند أجور العمال المستخدمة ) ٣(يتضح من بيانات الجدول رقم : أجور العمال -أ
 اجنت محاصيل القمح والذرة الشامية  واألرز يفوق التقييم االقتصادي  ألجور العمال المستخدمة إلإنتاجفي 

جنيهاً  ٧٤٦,١١،٩٤٦,٧٢،٨٧٨,٣٨ حواليتلك المحاصيل، حيث يبلغ متوسط القيمة المالية األجور العمال 
 بينما يبلغ متوسط القيمة االقتصادية حوالي لمحصول القمح والذرة الشامية واألرز علي الترتيب

تيب، أي أن أجور  جنيهاً ألجور عمال المحاصيل خالل ذات الفترة علي التر٤٣٩,١٩، ٣٧٣,٠٦،٤٧٣,٣٦
العمال الزراعين للمحاصيل موضع الدراسة باألسعار المحلية أعلى من قيمة تلك األجور المحسوبة باألسعار 

  .العالمية
ان التقييم المالي لبند ) ٣( حيث توضح البيانات الواردة بالجدول رقم :بالنسبة ألجور اآلالت -ب

 والذرة الشامية كانت أقل من التقييم االقتصادي األجور  محاصيل القمحإنتاجأجور اآلالت المستخدمة في 
 ،٥١٥,٨٣ تلك المحاصيل حيث يبلغ متوسط القيمة المالية ألجور اآلالت حوالي نتاجإلاآلالت المستخدمة 

جنيهاً لمحاصيل القمح والذرة الشامية واألرز على الترتيب، بينما يبلغ متوسط القيمة  ٦١١,٦١ ،٣٦٩,٤٤
 المحاصيل خالل إنتاججنيهاً ألجور اآلالت المستخدمة في ٧٠٨,٨٦ ،٤٢٨,١٩ ،٥٩٧,٨٥لي االقتصادية حوا

الفترة علي الترتيب، األمر الذي يوضح انخفاض األسعار المحلية ألجور اآلالت الزراعية عنها بالنسبة 
 .لألسعار العالمية

 أن التقييم المالي لمتوسط )٣(يتبين من البيانات الواردة بالجدول رقم  :نتاجتكاليف مستلزمات اإل -١
 محاصيل القمح والذرة الشامية واألرز من اسمدة كيماوية ومبيدات وتقاوي ، كانت إنتاجتكاليف مستلزمات 

أقل من نظيرتها المحسوبة بالتقييم االقتصادي للمحاصيل خالل ذات الفترة حيث بلغت القيمة المالية 
 ، ٨١٦,٣٩ ، ٦٧٩,٦٧ة واألرز باألسعار المحلية حوالي  محاصيل القمح والذرة الشاميإنتاجلمستلزمات 

 ٨٥٠,١٧ ، ١٠٠٦,٣٦ ، ٨٣١,٩٦جنيهاً على الترتيب بينما بلغت القيمة االقتصادية لها حوالي  ٦٧٤,٠٦
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األمر الذي  .جنيهاً علي الترتيب، حيث يالحظ أن األسعار المحلية لتلك المستلزمات اقل من نظيرتها العالمية

 تلك المحاصيل في بعض سنوات الفترة المشار إنتاجالدولة لعبء قليل من دعم مستلزمات يشير الي تحمل 
 الهامة نتاجفعندما كانت األسمدة من مستلزمات اإل هاإنتاجاليها، وذلك تشجيعا الستمرار زراعتها والتوسع في 

رها يكون له تأثير مباشر  الزراعي والتي يحتاجها النبات في مواعيد محددة فعدم توفنتاججدا والضرورية لإل
، فهناك مشاكل عديدة تشترك فيها أطراف كثيرة من أهمها وقوع تجارة األسمدة تحت نتاجوكبير علي اإل

سيطرة تجار القطاع الخاص، مما يؤدي إلي تأرجح الكميات المعروضة تحت تأثير األسعار العالمية التي 
جميع   األمر الذي يتطلب توفير ،ت السوق المحليةتحفز الشركات علي تفصيل السوق الخارجي عن احتياجا

، وفي  أنواع األسمدة للمزارعين وذلك بالمعدالت التي تتناسب مع االحتياجات الفعلية للمحاصيل المختلفة
الوقت المناسب وباألسعار التي تقترب من تكلفتها الحقيقية دون األخذ في االعتبار التغيرات التي تطرا على 

 .ية الفدانية من المحاصيل الرئيسيةنتاج، وهذا من شأنه  سيعمل علي زيادة اإل ميةاألسعار العال
التقييم المالي واالقتصادي لبنود تكاليف إنتاج الفدان الهم محاصيل الحبوب االستيرادية ) ٣(جدول رقم 

  .٢٠١٧ – ٢٠٠٠والتصديرية في مصر خالل الفترة 
  االرز  االذرة الشامية  القمح

  ييمالتق  البيان
  المالي

التقييم 
  االقتصادي

  التقييم
   المالي

التقييم 
 االقتصادي

  التقييم
   المالي

التقييم 
  االقتصادي

 439.19 878.38 473.36 946.72 373.06 746.11  أجور عمال
 3423 34.33 8.33 8.33 5.13 5.13  أجور حيوانات

 708.86 911.61 428.19 369.44 597.85 515.83  أجور االت
 230.61 230.61 184.03 184.03 187.78 187.78  عموميةمصاريف 

 1638.22 1638.22 1190.11 1190.11 1475.00 1475.00  ايجار االرض
 3017.96 3393.05 22.84.02 2698.63 2638.82 2929.85   تكلفة المورد المحلىإجمالي

 217.37 189.18 217.10 188.94 208.29 181.28  ثمن تقاوى
 68.41 41.14 267.47 160.83 132.58 79.72  ثمن سماد بلدى

 434.39 320.11 409.56 409.56 343.78 343.78  ثمن سماد كيماوي
 130.00 123.63 112.23 57.06 147.31 74.89  ثمن مبيدات

 850.17 674.06 1006.36 816.39 831.96 679.67   مستلزمات إنتاجإجمالي
 3868.13 4067.11 3290.38 3515.02 3470.78 3609.52   التكاليفإجمالي

  . جمعت من وزارة الزراعة واستصالح األراضي، قطاع الشئون االقتصادية، النشرة االقتصادية، أعداد متفرقة: المصدر
  

   : الفدان للمحاصيل موضع الدراسةإنتاج المالي واالقتصادي لعوائد لالتحلي: ثالثاً
 محاصيل القمح نتاجالمالي لمتوسط العوائد الكلية إلالتقييم ) ٤( بالجدول رقم الواردةتوضح البيانات 

، والمحسوبة باألسعار المزرعية المحلية ٢٠١٧ حتي عام ٢٠٠٠والذرة الشامية واألرز خالل الفترة من عام 
  ،  الحدود العالمية لذات المحاصيلبأسعارمقارنة بالتقييم االقتصادي للعوائد الكلية المحسوبة  لتلك المحاصيل،
 الفدان الهم محاصيل الحبوب االستيرادية إنتاجالتقييم المالي واالقتصادي لعوائد ) ٤( مجدول رق

  .٢٠١٧ – ٢٠٠٠والتصديرية في مصر خالل الفترة 
  االرز  االذرة الشامية  القمح

  التقييم  البيان
  المالي

التقييم 
  االقتصادي

  التقييم
  المالي

التقييم 
  االقتصادي

التقييم 
  المالي

التقييم 
  صادياالقت

 3.97 3.97 3.74 3.74 2.73 2.73  )طن(ية الفدان من المحصول الرئيسيإنتاجمتوسط 
 11782.55 5606.67 5600.87 4465.78 6949.23 4414.06  )جنيهاً( الفدان من المحصول الرئيسيإنتاجقيمة 
 700 700 1000 1000 1840  1840  )جنيهاً( الفدان من المحصول الثانوي إنتاجقيمة 

 12482.55 6306.67 6600.87 5465.78 8789.23 6254.06  )جنيهاً( ايراد الفدان يإجمال
 8614.40 2241.44 6060.52 1952.74 5180.56 2645.39  صافى الربح

 10761.32 4831.52 8222.45 4256.74 7304.23 4950.50  القيمة المضافة
    ).٣(جمعت وحسبت من جدول رقم : المصدر



١٠٦٥ تحليل السياسات الزراعية ألهم محاصيل الحبوب في مصر
كانت اقل من العوائد االقتصادية لجميع المحاصيل محل  ييم أن العوائد الماليةوقد أوضحت نتائج التق

جنيهاً للفدان لمحصول القمح  ٦٣٠٦,٦٧ ، ٥٤٦٥,٧٨، ٦٢٥٤  الدراسية، حيث بلغت العوائد المالية حوالي
لي جنيهاً والذرة الشامية واألرز على الترتيب، بينما يبلغ متوسط العوائد االقتصادية خالل ذات الفترة حوا

ويتبين من ذلك أن منتجي تلك المحاصيل  .علي الترتيب جنيهاً ١٢٤٨٢,٥٥ ،٦٦٠٠,٨٧ ، ٨٧٨٩,٢٣
هم تلك نتاج قد تحملوا ضريبة ضمنية تتمثل في الفروق بين القيمة االقتصادية والقيمة المالية إلاإلستراتيجية

  .المحاصيل خالل فترة الدراسة
  

   : في مصرمحاصيل الحبوبالهم عية  آثر السياسة الزراجنتائ: رابعاً
نتائج قياس كل من معامل الحماية االسمي ) ١٠ ، ٩ ، ٨ ، ٧ ، ٦ ، ٥( جداول أرقام توضح بيانات 

للمنتج، ومعامل الحماية اإلسمي للمدخالت المتبادلة تجاريا، ومعامل الحماية الفعال، ومعامل تكلفة الموارد 
  :  ومنها يتضح اآلتي٢٠١٧ حتى ٢٠٠٠ة واألرز كمتوسط للفترة من المحلية لمحاصيل القمح والذرة الشامي

  بالنسبة لمحصول القمح  -١
 لمحصول نتاج تبين أن معامل الحماية اإلسمي لإل):NBC0 (نتاج معامل الحماية اإلسمي لإل-أ

قيمة هذا ية غير عادلة خالل تلك الفترة نظرا النخفاض إنتاج ، مما يوضح وجود سياسة ٠,٧٥القمح قد يبلغ 
المعامل عن الواحد الصحيح، بما يشير الى عدم اتخاذ الحكومة اجراءات حمائية لصالح منتجي هذا 

  .المزرعيالمحصول تمثلت في زيادة سعر الحدود عن السعر 
 اتضح أن معامل الحماية اإلسمي ):NBCD (نتاج معامل الحماية اإلسمي لمستلزمات اإل-ب

 لهذا المحصول، مما يوضح االنخفاض الواضح في ٠,٨٨مح يبلغ حوالي  لمحصول القنتاجلمستلزمات اإل
 حيث اقتربت قيمة هذا المعامل من الواحد الصحيح، نتاجحجم الدعم الذي كانت تقدمه الدولة لمستلزمات اإل

 لمحصول القمح من مثيله العالمي، ويقدر حجم الدعم لمحصول نتاجبما يعني اقتراب أسعار مستلزمات اإل
 جنيهاً خالل فترة الدراسة ٨٣١,٩٦من السعر العالمي لهذه المستلزمات والبالغ حوالي %٢ بحوالي القمح

مما يعني هذا أن سياسة التحرر االقتصادي لمحصول القمح قد جاءت في غير صالح . المشار اليها سابقا
  .نتاجمنتجي هذا المحصول وذلك بالنسبة ألسعار مستلزمات اإل

 اوضحت النتائج أن قيمة هذا المعامل تقل عن الواحد الصحيح ):EPC(لفعال  معامل الحماية ا-جـ
 لمحصول القمح، بما يشير إلى وجود ضرائب ضمنية على منتجي هذا المحصول، ٠,٧٣والتي بلغت حوالي 

مما يعني أن .او بمعني آخر انخفاض القيمة المضافة لمحصول القمح باألسعار المحلية عن مثيلتها العالمية
ا المحصول لم يتمتع بحماية خالل تلك الفترة، وذلك مؤشر على أن الدولة إما أنها تفرض علي منتجي هذا هذ

  . المحصول ضرائب قد تكون مباشرة أو غير مباشرة او أنها تدعم ما يتم االستيراد منه
مل بلغت أظهرت نتائج القياس أن قيمة المعاDRC:)الميزة النسبية(معامل تكلفة المواد المحلية  -د

 محصول إنتاج المحصول، وتبين أن إنتاج لمحصول القمح، مما يشير الي وجود ميزة نسبية في ٠,٤١حوالي 
  . القمح محليا يعد افضل من االعتماد علي استيراده من الخارج

  .٢٠١٧ -٢٠٠٠مصفوفة تحليل السياسات الزراعية لمحصول القمح خالل الفترة ) ٥(جدول رقم 
   إجمالي  البيان  تكلفة الموارد المحلية

  لعائدا
تكلفة المستلزمات 

  جمالياإل  االرض  جملة عنصر العمل  التجارية
  صافى 
  العائد

 2644.54 2929.85 1475 1454.85 679.67 5465.78  التقييم المالي
 5318.45 2638.82 1475 1163.82 831.96 6600.87  التقييم االقتصادي
 (2673.91) 291.03 - 291.03 (152.29) (2535.17)  أثر السياسات

  . ما بين القوسين سالبةاألرقام
  ).٤(حسبت وجمعت من بيانات الجدول رقم : المصدر

 ٢٠٢٠ سبتمبر – الثالثالعدد  –الثالثون  دالمجل – المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي



١٠٦٦ تحليل السياسات الزراعية ألهم محاصيل الحبوب في مصر
نتائج قياس مصفوفة تحليل السياسات الزراعية لمحصول القمح في مصر خالل الفترة ) ٦(جدول رقم

٢٠١٧ – ٢٠٠٠  
  القيمة  البيان

 0.75  نتاجمعامل الحماية االسمى لإل
 0.88  نتاجمل الحماية االسمى لمستلزمات اإلمعا

 0.73  معامل الحماية الفعال
 0.41  معامل تكلفة الموارد المحلية

  ).٤(حسبت وجمعت من بيانات الجدول رقم : المصدر
  

  : بالنسبة لمحصول الذرة الشامية -٢
 نتاجاإلسمي لإلتبين من النتائج أن معامل الحماية ): MBCO (نتاج معامل الحماية اإلسمي لإل-أ

ية غير عادلة خالل تلك الفترة نظرا إنتاج، مما يوضح وجود سياسة ٠,٧٨لمحصول الذرة الشامية يبلغ نحو 
النخفاض قيمة هذا المعامل عن الواحد الصحيح، بما يشير الى عدم اتخاذ الحكومة اجراءات حمائية لصالح 

  .المزرعير منتجي هذا المحصول تمثلت في زيادة سعر الحدود عن السع
 أظهرت النتائج لمحصول الذرة الشامية ):NBCD (نتاج معامل الحماية اإلسمي لمستلزمات اإل-ب

 لهدا المحصول، مما يوضح االنخفاض ٠,٩٠ قد يبلغ حوالي نتاجان معامل الحماية اإلسمي لمستلزمات اإل
تربت قيمة هذا المعامل من الواحد  حيث اقنتاجالواضح في حجم الدعم الذي كانت تقدمه الدولة لمستلزمات اإل

 لمحصول االذرة الشامية من مثيله العالمي، ويقدر حجم نتاجالصحيح، مما يعني اقتراب أسعار مستلزمات اإل
.  جنيهاً خالل فترة الدراسة١٠٠٦,٣٦ من السعر العالمي لهذا المستلزمات والبالغ حوالي ٠,١٠الدعم بحوالي 

قتصادي جاءت في غير صالح منتجي ذلك المحصول بالنسبة لألسعار مما يعني أن سياسة التحرر اال
  . نتاجمستلزمات اإل

اوضحت نتائج القياس لقيمة هذا المعامل والتي تقل ايضا عن :C EP معامل الحماية الفعال-ج
 لمحصول الذرة الشامية بما يشير الى وجود ضرائب ضمنية على ٠,٨٢الواحد الصحيح والتي بلغت حوالي 

 هذا المحصول، بمعنى اخر انخفاض القيمة المضافة لمحصول الذرة الشامية باألسعار المحلية عن منتجي
مما يعني أن هذا المحصول لم يكن يتمتع بحماية خالل تلك الفترة، وذلك مؤشر علي أن . مثيلتها العالمية

و غير مباشرة او انها الدولة اما انها تفرض علي منتجي محصول الذرة الشامية ضرائب قد تكون مباشرة أ
  . تدعم ما يتم استيراد منها

كما تبين من نتائج القياس أن قيمة هذا :DRC) الميزة النسبية(معامل تكلفة الموارد المحلية  -د
 هذا إنتاجلمحصول الذرة الشامية ، وهو ما يشير إلى وجود ميزة نسبية في  ٠,٤٨المعامل قد بلغت حوالي 

 محصول الذرة الشامية محليا يعد کذلك افضل من االعتماد على استيراده من تاجإنالمحصول، حيث يتبين أن 
 القمح محليا في المرتبة األولي ويليه محصول الذرة إنتاجلهذا يتضح انه وفقا لهذه المعامالت يعد  .الخارج

اصيل سواء في  تلك المحإنتاجالشامية، مما يعتبر مؤشر لتوجيه أولويات السياسة الزراعية نحو التوسع في 
  . حساب بعضها او وفقا ألفضلية كل منها على حساب المحاصيل األخرى

  .٢٠١٧ -٢٠٠٠مصفوفة تحليل السياسات الزراعية لمحصول االذرة الشامية خالل الفترة ) ٧(جدول رقم 
   إجمالي  البيان  تكلفة الموارد المحلية

  العائد
تكلفة المستلزمات 

  جمالياإل  االرض   عنصر العملجملة  التجارية
  صافى 
  العائد

 2739.04 2698.63 1190.11 1508.52 816.39 6254.06  التقييم المالي
 5498.85 2284.02 1190.11 1093.91 1006.36 8789.23  التقييم االقتصادي
 (2759.81) 414.61 - 414.61 (189.97) (2535.17)  أثر السياسات

  .االرقام ما بين القوسين سالبة
  ).٤(حسبت وجمعت من بيانات الجدول رقم : المصدر



١٠٦٧ تحليل السياسات الزراعية ألهم محاصيل الحبوب في مصر
نتائج قياس مصفوفة تحليل السياسات الزراعية لمحصول االذرة الشامية في مصر خالل ) ٨(جدول رقم 

  ٢٠١٧ – ٢٠٠٠الفترة 
  القيمة  البيان

 0.78  نتاجمعامل الحماية االسمى لإل
 0.90  نتاجمعامل الحماية االسمى لمستلزمات اإل

 0.82  فعالمعامل الحماية ال
 0.48  معامل تكلفة الموارد المحلية

  ).٤(حسبت وجمعت من بيانات الجدول رقم : المصدر
  بالنسبة لمحصول االرز  -٢

 نتاج تبين من النتائج أن معامل الحماية اإلسمي لإل):NBCO(نتاج معامل الحماية اإلسمي لإل-أ
ادلة خالل تلك الفترة نظرا النخفاض ية غير عإنتاج ، مما يوضح وجود سياسة ٠,٧٦لمحصول االرز بلغ 

قيمة هذا المعامل عن الواحد الصحيح ، بما يشير الى عدم اتخاذ الحكومة اجراءات حمائية لصالح منتجي هذا 
  .المزرعيالمحصول تمثلت في زيادة سعر الحدود عن السعر 

 األرز  ان  اتضح من النتائج لمحصول):NBCD (نتاج معامل الحماية اإلسمي لمستلزمات اإل-ب
 لهذا المحصول، مما يوضح االنخفاض ٠,٨٦ حوالي قد يبلغ نتاجمعامل الحماية اإلسمي لمستلزمات اإل

 حيث اقتربت قيمة هذا المعامل من الواحد نتاجالواضح في حجم الدعم الذي كانت تقدمه الدولة لمستلزمات اإل
رز  من مثيله العالمي، ويقدر حجم الدعم  لمحصول األنتاجالصحيح، بما يعني اقتراب أسعار مستلزمات اإل

مما .  جنيهاً خالل فترة الدراسة٨٥٠,١٧ من السعر العالمي لهذه المستلزمات والبالغ حوالي ٠,١٤بحوالي 
يعني أن سياسة التحرر االقتصادي لمحصول األرز قد جاءت في غير صالح منتجي هذا المحصول وذلك 

  .نتاجبالنسبة ألسعار مستلزمات اإل
 اوضحت النتائج أن قيمة هذا المعامل تقل عن الواحد الصحيح ):EPC( معامل الحماية الفعال -ج

 لمحصول األرز ، بما يشير إلى وجود ضرائب ضمنية على منتجي هذا ٠,٧٧والتي بلغت حوالي 
 .لميةالمحصول، او بمعني آخر انخفاض القيمة المضافة لمحصول األرز  باألسعار المحلية عن مثيلتها العا

مما يعني أن هذا المحصول لم يتمتع بحماية خالل تلك الفترة، وذلك مؤشر على أن الدولة إما أنها تفرض 
  . علي منتجي هذا المحصول ضراب قد تكون مباشرة أو غير مباشرة او أنها تدعم ما يتم االستيراد منه

 القياس أن قيمة هذا المعامل أظهرت نتائجDRC: ) الميزة النسبية( معامل تكلفة المواد المحلية -د
 إنتاج لمحصول األرز خالل فترة الدراسة  وهو ما يشير الي وجود ميزة نسبية في ٠,٤١قد بلغت حوالي 

  .  محصول األرز  محليا يعد افضل من االعتماد علي استيراده من الخارجإنتاجالمحصول، حيث يتبين أن 
  .٢٠١٧ -٢٠٠٠ لمحصول االرز خالل الفترة مصفوفة تحليل السياسات الزراعية) ٩(جدول رقم 

   إجمالي  البيان  تكلفة الموارد المحلية
  العائد

تكلفة المستلزمات 
  جمالياإل  االرض  جملة عنصر العمل  التجارية

  صافى
  العائد

 10932.89 3393.05 1638.22 1754.83 674.06 15000  التقييم المالي
 15339.87 3017.96 1638.22 1379.74 850.17 19208  التقييم االقتصادي
 (4406.98) 375.09 0 375.09 (176.11) (4208)  أثر السياسات

  .االرقام ما بين القوسين سالبة
  ).٤(حسبت وجمعت من بيانات الجدول رقم : المصدر

نتائج قياس مصفوفة تحليل السياسات الزراعية لمحصول االرز في مصر خالل الفترة  )١٠(جدول رقم 
٢٠١٧ – ٢٠٠٠  

  القيمة  البيان
 0.76  نتاجمعامل الحماية االسمى لإل

 0.86  نتاجمعامل الحماية االسمى لمستلزمات اإل
 0.77  معامل الحماية الفعال

 0.41  معامل تكلفة الموارد المحلية
  ).٤(حسبت وجمعت من بيانات الجدول رقم : المصدر

 ٢٠٢٠ سبتمبر – الثالثالعدد  –الثالثون  دالمجل – المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي



١٠٦٨ تحليل السياسات الزراعية ألهم محاصيل الحبوب في مصر
  : اصيل الحبوب في مصر محألهم  تحليل السياسات الزراعيةةنتائج مصفوف: خامساً

باستخدام المؤشرات السابقة لحساب مصفوفة تحليل السياسات الزراعية ألهم محاصيل الحبوب في 
، وذلك للوقوف علي توجهات ٢٠١٧- ٢٠٠٠األرز خالل الفترة من عام  القمح ، الذرة الشامية،(مصر 

، والتي تتضمن مدي محاصيل وتجارة تلك الجنتاإلالسياسة الزراعية التي انتهجتها الدولة بعد التحرير الكامل 
انحراف األسعار المحلية لتلك المحاصيل عن نظيرتها العالمية، وكذلك الوقوف علي مدي وجود تشوهات 

 المحققة من اإليرادات لتلك المحاصيل او الميزة النسبية لهما متمثلة في نتاجسعرية في أسواق مستلزمات اإل
  :ة تحليل السياسات الزراعية للمحاصيل موضع الدراسة ما يليكل منها، وتوضح نتائج مصفوف

جنيهاً للفدان وهي تقل  ٦٢٥٤,٠٦ المالية المحققة لمحصول القمح تقدر بحوالي اإليرادات إجمالي -١
حيث بلغت القيمة االقتصادية % ٢٨,٨٤ الحدود بحوالي بأسعار اإليراداتعن القيمة االقتصادية المقومة لتلك 

 المالية المحققة لمحصول الذرة الشامية اإليراداتبينما بلغت .  جنيهاً الفدان٨٧٨٩,٢٣ حوالي اداتاإليرلتلك 
 بأسعار اإليرادات ، وهي تقل أيضا عن القيمة االقتصادية المقومة لتلك للفدانجنيهاً  ٥٤٦٥,٧٨بحوالي 

 جنيهاً للفدان، وهو ٦٦٠٠,٨٧ حوالي اإليراداتحيث بلغت القيمة االقتصادية لتلك % ١٧,٢٠الحدود بحوالي 
أما  ، الحدود بأسعار الي أن منتجي تلك المحاصيل كانوا يتقاضون سعرا محليا أقل من نظيره رما يشي

 وهي ، للفدانجنيهاً  ٦٣٠٦,٦٧محصول بحوالي هذا ال المالية المحققة لاإليرادات بلغت محصول األرز فقد
حيث بلغت القيمة %٤٩,٤٨ بأسعار الحدود بحوالي اإليرادات تقل أيضا عن القيمة االقتصادية المقومة لتلك

 الي أن منتجي تلك المحاصيل رما يشي جنيهاً للفدان، وهو ١٢٤٨٢,٥٥ حوالي اإليراداتاالقتصادية لتلك 
  .الحدود بأسعاركانوا يتقاضون سعرا محليا أقل من نظيره 

األسمدة الكيماوية والبلدية، ( تجاريا  محصول القمح المتبادلةإنتاجقيمة تكلفة مستلزمات  قدرت -٢
وهي تقل عن التكلفة االقتصادية لتلك المستلزمات ، جنيهاً للفدان  ٦٧٩,٦٧بحوالي ) المبيدات، والتقاوي

 جنيهاً للفنان، في حين أن تكلفة ٨٣١,٩٦، حيث بلغت التكلفة االقتصادية حوالي % ١٨,٣٠بحوالي 
) األسمدة الكيماوية والبلدية، المبيدات والتقاوي(المتبادلة تجاريا  محصول الذرة الشامية إنتاجمستلزمات 

، %١٨,٨٨وهي تقل عن التكلفة االقتصادية لتلك المستلزمات بحوالي ،  جنيهاً للفدان ٨١٦,٣٩قدرت بحوالي 
رز  محصول األإنتاج تكلفة مستلزمات ، أماجنيهاً للفدان١٠٠٦,٣٦حيث بلغت التكلفة االقتصادية حوالي 

 ، جنيهاً للفدان٦٧٤,٠٦قدرت بحوالي  فقد ) التقاوي، ، المبيدات  البلدية، األسمدة الكيماوية (متبادلة تجاريا ال
، حيث بلغت التكلفة االقتصادية حوالي %٢٠,٧١وهي تقل عن التكلفة االقتصادية لتلك المستلزمات بحوالي 

موجهة لصالح المنتجين الزراعين غير نها كانت قد تبين من تحويالت تلك التكلفة أو  ،جنيهاً للفدان ٨٥٠,١٧
  .لتلك المحاصيل

 جنيهاً ٢٩٢٩,٨٥قيمة تكلفة الموارد المحلية غير المتبادلة تجارية لمحصول القمح قدرت بحوالي  -٣
جنيهاً للفدان، ٢٦٣٨,٨٢والتي بلغت حوالي  %١١,٠٣ ، وهي تزيد عن التكلفة االقتصادية بحوالي للفدان

 ٢٦٩٨,٦٣ة تكلفة الموارد المحلية غير المتبادلة تجارية لمحصول الذرة الشامية بحوالي بينما قدرت قيم
جنيهاً ٢٢٨٤,٠٢والتي بلغت حوالي  %١٨,١٥جنيهاً للفنان ، وهي تزيد عن التكلفة االقتصادية بحوالي 

 ٣٣٩٣,٠٥والي  قدرت قيمة تكلفة الموارد المحلية غير المتبادلة تجارية بحأما محصول األرز فقد ،للفدان
 جنيهاً ٣٠١٧,٩٦والتي بلغت حوالي  %١٢,٤٣، وهي تزيد عن التكلفة االقتصادية بحوالي للفدان جنيهاً 
 جنيهاً للفدان  ٣٧٥,٠٩ ، ٤١٤,٦١ ، ٢٩١,٠٣ فقد كانت تحويالت الموارد المحلية سالبة بحوالي، للفدان 

رجاع اقتراب قيمة تلك التكلفة من الموارد لكل من القمح والذرة الشامية واألرز علي الترتيب، ويمكن ا
 لتلك المحاصيل من القيمة االقتصادية لها الي أهميتها كمحاصيل استراتيجية االمحلية غير المتبادلة تجاري

  .لتحقيق األمن الغذائي



١٠٦٩ تحليل السياسات الزراعية ألهم محاصيل الحبوب في مصر
 جنيهاً للفدان وهو يقل بحوالي ٢٦٤٤,٥٤صافي العائد الفدائي لمحصول القمح قدر بحوالي  -٤

يره المحسوب بالقيمة االقتصادية، حيث بلغت القيمة االقتصادية لصافي العائد الفداني حوالي عن نظ%٥٠,٢٨
 جنيهاً ٢٧٣٩,٠٤داني لمحصول الذرة الشامية بحوالي ف بينما قدر صافي العائد الللفدان ،جنيهاً  ٥٣١٨,٤٥

ت القيمة االقتصادية  حيث بلغعن نظيره المحسوب بالقيمة االقتصادية%٥٠,١٩ يقل بحوالي للفدان ، وهو
بحوالي رز داني لمحصول األف، بينما قدر صافي العائد ال٥٤٩٨,٨٥ حوالي الفدانيلصافى العائد 

عن نظيره المحسوب بالقيمة االقتصادية حيث بلغت % ٢٨,٧٣وهو يقل بحوالي للفدان ،  جنيهاً ١٠٩٣٢,٨٩
اً للفدان لكل من القمح والذرة الشامية  جنيه١٥٣٣٩,٨٧ي العائد الفداني حوالي افالقيمة االقتصادية لص

واألرز علي الترتيب، وهو ما يؤكد أن منتجي تلك المحاصيل كانوا يتقاضون سعرا محليا أقل من نظيره 
، وبالتالي تحملهم لضريبة ضمنية تتمثل في الفرق بين صافي العائد مقوما باألسعار المحلية  الحدود  بأسعار

  .الحدود بأسعارونظيره مقوما 
   : )P E M(نموذج التوازن الجزئي الهم محاصيل الحبوب في مصر : سادساً

لقياس أثر التدخل الحكومي في السياسة السعرية ،  )P E M(كما تم تقدير نموذج التوازن الجزئي 
  :وتوضح نتائج النموذج ما يلى )٢٠١٧ – ٢٠٠٠(لمحاصيل الحبوب خالل الفترة    

يعتبر تقدير مرونة العـرض والطلـب مـن    : هم محاصيل الحبوب  مرونات الطلب والعرض أل   : أوالً
األمور الهامة لحساب نموذج التوازن الجزئي ، حيث تعرف مرونة العرض أو الطلب بمدي استجابة الكميات                
المعروضة أو المطلوبة من السلعة للتغيرات الحادثة في سعرها وقدرت مرونة العرض السعريه مـن خـالل           

نحدارية البسيطة بين لوغاريتم الكميه المنتجة من المحصول كمتغير تابع ، ولوغاريتم السعر             دراسة العالقة اال  
في حين قدرت مرونة الطلب السعريه ألهم محاصيل الحبوب في مصر من خـالل      . المزرعي كعامل مستقل    

ستقل ، وفيمـا يلـي      العالقة االنحدارية بين لوغاريتم الكميه المستهلكة كعامل تابع ولوغاريتم السعر كعامل م           
  :حسابها ألهم محاصيل الحبوب في مصر على النحو التالي

يتضح أن مرونة العرض باألسعار المزرعية والعالمية لمحصول القمح بحوالي :  محصول القمح-أ
 علي الترتيب ، في حين تقدر مرونة الطلب باألسعار المزرعية والعالمية لنفس المحصول ٠,١٩٦،٠,٢٨٩

  علي الترتيب ٠,٤٧٤،  ٠,٣٢١بحوالي 
تقدر مرونة العرض باألسعار المزرعية والعالمية لمحصول الذرة الشامية :  الذرة الشامية-ب

 علي الترتيب ، أما بالنسبة إلي تقدير مرونة الطلب باألسعار المزرعية والعالمية ٠,٠٥٢، ٠,٠٤٥بحوالي 
  .علي الترتيب٠,١٨٠ ، ٠,٢٤٧لذلك المحصول تقدر بحوالي 

مية لمحصول القمح  بحوالي تبين أن مرونة العرض باألسعار المزرعية والعال:  محصول األرز-ج
 علي الترتيب، أما بالنسبة إلي تقدير مرونة الطلب باألسعار المزرعية والعالمية لذلك ٠,٠٨٨-، ٠,٠٩٢-

  . علي الترتيب٠,٣٣٠ ، ٠,٤٣٦المحصول تقدر بحوالي 
    :ازن ألهم محاصيل الحبوب نتائج تقدير نموذج التو: ثانياً

  : محصول القمح -أ
سوف يتم التعرف علي مؤشرات الكفاءة االقتـصادية لمحـصول   :  مؤشرات الكفاءة االقتصادية    -١

ستوي المـستهلك والمـستوي     القمح باستخدام صافي المكسب أو الخسارة االقتصادية علي مستوي المنتج وم          
  : ليعلى النحو التا) ١١(جدول رقم المجتمعي، 

 صافي خسارة المنتج االقتـصادية لمحـصول القمـح حـوالي     ط قدر متوس: علي مستوي المنتج   -أ
 مليون جنيه ، حيث أنه بانخفاض الضرائب الضمنية سوف يؤدي ذلك إلي انخفاض صافي الخـسارة                 ١٦٧,٠

بلغ أقصاها ، في حين ي   ٢٠٠٠ مليون جنيه عام     ٢,٧االقتصادية لمنتجي محصول القمح حيث يبلغ أدناها حوالي       

 ٢٠٢٠ سبتمبر – الثالثالعدد  –الثالثون  دالمجل – المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي



١٠٧٠ تحليل السياسات الزراعية ألهم محاصيل الحبوب في مصر
،ويتضح من النتائج أن األعوام التي تزداد فيها قيمه الضرائب الضمنية           ٢٠١٠ مليون جنيه عام     ٦٠٢حوالي    

  . ، ويالحظ انخفاض االسعار المزرعيه عن نظيرتها اسعار الحدودنتاجتنعكس بزيادة الخسارة في اإل
 لمحصول القمح تبين أن قياس الخسارة االقتصادية في االستهالك:  علي مستوي المستهلك-ب

 مليون جنيه ، ١٠٢متوسط صافي مكسب المستهلك االقتصادي نتيجة استيراد محصول القمح يبلغ حوالي  
حيث أن صافي الخسارة االقتصادية في حاله تحمل المستهلكين ضرائب ضمنيه فكانت ادني قيمه لهم حوالي 

 ، ويرجع ٢٠١١ مليون جنيه عام ٣٦٧,٥حوالي ، في حين يبلغ اقصي قيمه لهم ٢٠٠٠ مليون جنيه عام ١,٦
مكسب المستهلك االقتصادي في الفترة السابقة الي اتباع الدولة سياسة حمائيه لدعم المستهلك أدت الي زيادة 

  .االستهالك المحلي وبالتالي يكون هناك حاله من كفاءة توزيع االنفاق االستهالكي 
ي الخسارة المجتمعية لمحصول القمح حوالي  يبلغ متوسط صاف: علي المستوي المجتمعي-ج
مليون ١٨١٦,٤٥- بقيمه بلغت حوالي ٢٠١٠ مليون جنيه ، وبلغت خسارة المجتمع أدناها في عام ٢٣١,٧٠

  . مليون جنيه١١٥٩,٩٦ بحوالي ٢٠٠٠جنيه، وكان أقصاها في عام 
لقمح باستخدام التغير ويتم دراسة الرفاهية االقتصادية لمحصول ا:  مؤشرات الرفاهية االقتصادية-٢

  :على النحو التالي ) ١١(في فائض المنتج والتغير في فائض المستهلك جدول رقم 
 تبين أن متوسط الخسارة في فائض المنتج من محصول القمح يبلغ : التغير في فائض المنتج-أ
لي  حيث يبلغ حوا٢٠١٠ مليون جنيه ، بينما كان أدني مكسب حققه المنتج عام ٧٣٤٠,١حوالي 

   .٢٠٠٦ مليون جنيه عام ٧٣٤٠,١مليون جنيه ، في حين يبلغ أقصاها ٤١٤٦,٩
 يبلغ متوسط الخسارة في فائض المستهلك نتيجة استيراد محصول : التغير في فائض المستهلك-ب

يث يبلغ حوالي  ح٢٠٠١ مليون جنيه ، فقد كان أدني عبء تحمله المستهلك عام ١٢٣٢٨,٣القمح حوالي 
 ١٥٨١٠,٢ حيث يبلغ حوالي ٢٠١٦، بينما كان أقصى عبء تحمله المستهلك عام جنيه مليون ٩١٨٢,٦

  .مليون جنيه
نتائج نموذج التوازن الجزئي لمحصول القمح في مصر بالمليون جنيه خالل الفترة ) ١١(جدول رقم 

)٢٠١٧ – ٢٠٠٠(  
  السنوات

صافى 
الخسارة 
  لإلنتاج

صافى 
الخسارة 
 لالستهالك

صافى 
الخسارة 

  عيةالمجتم
تغير فائض 

  المنتج
تغير فائض 
 المستهلك

تغير االيراد 
 الحكومي

تغير النقد 
  األجنبي

  صافى
 االثر

2000 2.69 1.64 5962.63 10617.30 2.7- -6756.56 16587.02 2.69 
2001 34.76 21.23 5828.59 9182.60 -137.07 -6047.51 14818.12 34.76 
2002 46.93 28.66 5807.40 10916.81 -197.14 -6867.03 16451.47 46.93 
2003 198.94 121.47 6073.26 9843.85 -1797.57 -6480.70 13799.13 198.94 
2004 126.39 77.17 6222.43 10594.87 -880.96 -6858.13 15732.79 126.39 
2005 26.17 15.98 7215.98 12385.83 -77.14 -7964.20 19482.53 26.17 
2006 31.52 19.24 7340.11 13272.35 -98.48 -8421.89 20463.22 31.52 
2007 186.77 114.04 6017.65 12092.84 -1478.80 -7526.99 16330.88 186.77 
2008 116.91 71.38 5167.97 11548.68 -751.38 -7002.65 15776.98 116.91 
2009 468.24 285.91 5957.17 11272.02 -6003.48 -7204.38 10471.55 468.24 
2010 601.86 367.49 4146.93 10985.58 -8806.07 -6585.27 5357.09 601.86 
2011 279.76 170.82 5328.41 13384.83 -2569.95 -7967.92 15692.71 279.76 
2012 276.20 168.64 5321.67 11738.83 -2688.45 -7184.73 13927.21 276.20 
2013 94.80 57.89 6612.28 14209.59 -495.48 -8674.70 20173.70 94.80 
2014 156.31 95.44 6067.44 13560.69 -1071.23 -8228.03 18305.15 156.31 
2015 154.37 94.26 6395.45 14949.82 -1001.91 -8980.68 20094.73 154.37 
2016 192.40 117.48 6055.08 15810.20 -1354.39 -9301.47 20201.01 192.40 
2017 10.50 6.41 5070.31 15543.40 -17.50 -4203.68 20579.31 10.50 

 166.97 16346.92 7347.58- 1731.00- 12328.34 5921.71 101.95 166.97  المتوسط
 2.69 5357.09 9301.47- 8806.07- 9182.60 4146.93 1.64 2.69  الحد االدنى
 601.86 20579.31 4203.68- 17.50- 15810.20 7340.11 367.49 601.86  الحد االقصى

  .أعداد متفرقة النشرة االقتصادية، قطاع الشئون االقتصادية، جمعت من وزارة الزراعة واستصالح األراضي،: المصدر



١٠٧١ تحليل السياسات الزراعية ألهم محاصيل الحبوب في مصر
ويتم دراسة حصيلة عوائد الدولة لمحصول القمح باستخدام التغير في :  حصيلة عوائد الدولة-٣

  :  على النحو التالي) ١١(االيراد الحكومي والتغير في حصيلة النقد األجنبي جدول رقم 
تشير مكاسب الدولة الى انخفاض حصيلة العوائد الحكومية علي :  التغير في االيراد الحكومي -أ

- مليون جنيه ، بحد أدنى قدر بحوالي ١٦٣٤,٧الواردات من محصول القمح بمتوسط  قدر بحوالي 
 س وهو ما يعك٢٠١٧يه عام  مليون جن١٧,٥٠ ، وحد أقصى قدر بحوالي ٢٠١٠ مليون جنيه عام ٨٨٠٦,١

  .  االتجاه نحو انخفاض مكاسب وعوائد الدولة بانخفاض الضرائب الضمنية والعكس بالعكس
تحقق خسارة في حصيلة النقد األجنبي نتيجة استيراد محصول : التغير في حصيلة النقد االجنبي -ب

 مليون جنيه عام ٩٣٠١,٥ نحو  مليون جنيه، بحد أدنى يبلغ٧٣٤٧,٦القمح من الخارج حيث قدرت بحوالي 
  .٢٠١٧ مليون جنيه عام ٤٢٠٣,٧وبحد أقصى قدر بحوالي  ،٢٠١٦

 مليون جنيه ، ١٦٣٤٦,٩ يبلغ صافي المكسب االقتصادي حوالي : صافي االثر علي الواردات-٤
 ٢٠٥٧٩,٣، في حين كان أقصى مكسب بحوالي ٢٠١٠ مليون جنيه عام ٥٣٥٧,١ويبلغ أدنى مكسب حوالي 

  .٢٠١٧جنيه عام مليون 
  : محصول الذرة الشامية -ب

سوف يتم التعرف علي مؤشرات الكفاءة االقتـصادية لمحـصول   :  مؤشرات الكفاءة االقتصادية    -١
الذرة الشامية باستخدام صافي المكسب أو الخسارة االقتصادية علي مـستوي المنـتج ومـستوي المـستهلك                 

  : التاليعلى النحو ) ١٢(والمستوي المجتمعي ،جدول رقم 
 صافي خسارة المنتج االقتصادية لمحـصول الـذرة الـشامية           ط قدر متوس  : علي مستوي المنتج   -أ
 مليون جنيه ، حيث أنه بانخفاض الضرائب الضمنية يؤدي ذلك إلي انخفاض صافي الخـسارة        ٥١,٤٢حوالي  

، في حـين    ٢٠٠٢عام   مليون جنيه    ٠,٠٢ حواليحيث يبلغ أدناها     االقتصادية لمنتجي محصول الذرة الشامية    
،ويتضح من النتائج أن األعوام التي تزداد فيهـا قيمـه          ٢٠٠٨ مليون جنيه عام     ١٣١,٩٨يبلغ أقصاها حوالي    

، ويالحظ انخفاض االسعار المزرعيـه عـن نظيرتهـا          نتاجالضرائب الضمنية تنعكس بزيادة الخسارة في اإل      
  .اسعار الحدود

تصادية في االستهالك لمحصول الذرة الشامية تبـين        قياس الخسارة االق  :  علي مستوي المستهلك   -ب
 ٢٨٢,٢٣أن متوسط صافي مكسب المستهلك االقتصادي نتيجة استيراد محصول الذرة الشامية يبلـغ حـوالي              

مليون جنيه ،حيث أن صافي الخسارة االقتصادية في حاله تحمل المستهلكين ضرائب ضمنيه فكانـت ادنـي                 
 مليون جنيـه    ٧٢٤,٤٤، في حين يبلغ اقصي قيمه لهم حوالي       ٢٠٠٢عام   مليون جنيه    ٠,٠٩قيمه لهم حوالي    

 ، ويرجع مكسب المستهلك االقتصادي في الفترة السابقة الي اتباع الدولة سياسـة حمائيـه لـدعم    ٢٠٠٨عام  
  .المستهلك أدت الي زيادة االستهالك المحلي وبالتالي يكون هناك حاله من كفاءة توزيع االنفاق االستهالكي 

يبلغ متوسط صافي الخسارة المجتمعيـة لمحـصول الـذرة الـشامية            :علي المستوي المجتمعي   -ج
 ٠,١ بقيمه بلغـت حـوالي   ٢٠٠٢ مليون جنيه ، في حين بلغت خسارة المجتمع أدناها في عام         ٣٣٣,٧حوالي

   مليون جنيه ٨٥٦,٤ ويقدر بحوالي ٢٠٠٨مليون جنيه، وأقصاها في عام 
 دراسة الرفاهية االقتصادية لمحصول الذرة الشامية باستخدام       م ويت :ية مؤشرات الرفاهية االقتصاد   -٢

  :على النحو التالي )١٢(التغير في فائض المنتج والتغير في فائض المستهلك جدول 
 أن متوسط الخسارة في فائض المنتج من محصول الذرة الـشامية            ن تبي : التغير في فائض المنتج    -أ

مليون ٤٧٠٨,٩حيث يبلغ حوالي    ٢٠١٦   وأدني مكسب حققه المنتج عام          مليون جنيه ،   ٦٧٧٥,٦يبلغ حوالي   
   .٢٠١٣ مليون جنيه عام ٧٧٩٢,٧جنيه، في حين يبلغ أقصاها 

 ٢٠٢٠ سبتمبر – الثالثالعدد  –الثالثون  دالمجل – المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي



١٠٧٢ تحليل السياسات الزراعية ألهم محاصيل الحبوب في مصر
 يبلغ متوسط الخسارة في فائض المستهلك نتيجة استيراد محـصول           : التغير في فائض المستهلك    -ب

 حيـث يبلـغ   ٢٠٠١ تحمله المستهلك عام      مليون جنيه ، فقد كان أدني عبء       ١٢٣٦٧,٦الذرة الشامية حوالي    
 حيـث يبلـغ حـوالي       ٢٠١٦ مليون جنيه ، بينما كان أقصى عبء تحمله المستهلك عـام             ٩١٨٤,٩حوالي  

  . مليون جنيه١٥٨٧٧,١
ويتم دراسة حصيلة عوائد الدولة لمحصول الذرة الشامية باستخدام التغير          :  حصيلة عوائد الدولة   -٣

  :  على النحو التالي) ١٢(ي حصيلة النقد األجنبي جدول رقم في االيراد الحكومي والتغير ف
تشير مكاسب الدولة الى انخفاض حصيلة العوائـد الحكوميـة علـي    :التغير في االيراد الحكومي      -أ

-مليون جنيه، بحد أدنى قدر بحـوالي        ١٥٨٧,٣-الواردات من محصول الذرة الشامية بمتوسط قدر بحوالي         
 س وهو ما يعك   ٢٠٠٠ مليون جنيه عام     ٢٨٣٢,٤،وحد أقصى قدر بحوالي     ٢٠٠٨ مليون جنيه عام     ٧٠٦٧,٢

  .  االتجاه نحو انخفاض مكاسب وعوائد الدولة بانخفاض الضرائب الضمنية والعكس بالعكس
تحقق خسارة في حـصيلة النقـد األجنبـي نتيجـة اسـتيراد      :  التغير في حصيلة النقد االجنبي   -ب

- مليون جنيه ،بحد أدنـى يبلـغ نحـو           ٢٤١٥,٨-يث قدرت بحوالي    محصول الذرة الشامية من الخارج ح     
  .٢٠١٧ مليون جنيه عام ٦١٠,٩ –، وبحد أقصى قدر بحوالي ٢٠١٦ مليون جنيه عام ٣١٨٩,٦
يبلغ صافي المكسب االقتصادي لمحصول الذرة الـشامية حـوالي          :  صافي االثر علي الواردات      -٤
 ، في حين كـان  ٢٠٠٨ مليون جنيه عام  ١٠٣٩٧,٦والي   مليون جنيه ، حيث يبلغ أدنى مكسب ح        ١٧٢٢١,٩

  .٢٠١٧ مليون جنيه عام ٢١١٥٥,٤أقصى مكسب بحوالي 
  )٢٠١٧–٢٠٠٠(خالل الفترة نتائج نموذج التوازن الجزئي لمحصول الذرة الشامية في مصر  )١٢( جدول رقم

  السنوات
صافى 

الخسارة 
  نتاجلإل

صافى 
الخسارة 
 لالستهالك

صافى 
الخسارة 

  عيةالمجتم
  تغير 
  فائض 
  المنتج

  تغير
 فائض 
  المستهلك

  تغير 
االيراد 
 الحكومي

  تغير
   النقد

  األجنبي
  صافى
  االثر

2000 71.20 390.82 462.02 6059.39 10617.85 2832.40 -2221.03 19047.62 
2001 26.89 147.61 174.50 6395.91 9184.93 557.33 -1960.78 15963.67 
2002 0.02 0.09 0.10 6761.86 10926.06 -0.01 -2273.98 17687.81 
2003 5.39 29.56 34.95 6363.77 9884.86 -60.96 -2117.35 16152.72 
2004 0.45 2.45 2.90 6397.48 10641.80 2.00 -2249.33 17038.38 
2005 44.70 245.33 290.02 6584.46 12393.00 1497.99 -2608.15 20185.43 
2006 2.19 12.00 14.18 7546.76 13283.22 18.26 -2775.29 20834.06 
2007 12.56 68.95 81.51 6697.79 12149.03 -237.57 -2517.54 18527.75 
2008 131.98 724.44 856.42 6746.58 11574.59 -7067.16 -2365.53 10397.59 
2009 116.78 640.97 757.74 7272.82 11378.95 -5939.66 -2408.82 11954.38 
2010 114.29 627.33 741.62 7512.28 11091.89 -5251.83 -2282.91 12610.72 
2011 119.96 658.44 778.40 6952.62 13447.12 -5669.29 -2728.44 13952.05 
2012 62.38 342.40 404.78 6615.14 11783.70 -2027.09 -2431.12 15966.98 
2013 45.50 249.73 295.23 7792.65 14234.98 -1415.82 -2916.00 20316.58 
2014 54.11 296.99 351.10 7659.16 13611.81 -2128.06 -2780.05 18791.82 
2015 62.22 341.50 403.72 7758.85 14989.73 -2161.88 -3046.85 20182.99 
2016 36.08 198.03 234.11 4708.87 15877.10 -1124.03 -3189.57 19227.82 
2017 18.86 103.55 122.41 6126.32 15546.64 -395.15 -610.93 21155.40 

 17221.88 2415.76- 1587.25- 12367.63 6775.15 333.65 282.23 51.42  المتوسط
 10397.59 3189.57- 7067.16- 9184.93 4708.87 0.10 0.09 0.02 االدنى
 21155.40 610.93- 2832.40 15877.10 7792.65 856.42 724.44 131.98 االقصى

  . أعداد متفرقة النشرة االقتصادية، قطاع الشئون االقتصادية، جمعت من وزارة الزراعة واستصالح األراضي،: صدرالم
  : محصول االرز -جـ 

سوف يتم التعرف علي مؤشرات الكفاءة االقتـصادية لمحـصول   :  مؤشرات الكفاءة االقتصادية    -١
ي مستوي المنتج ومستوي المـستهلك والمـستوي        االرز باستخدام صافي المكسب أو الخسارة االقتصادية عل       

  : على النحو التالي) ١٣(المجتمعي ،جدول رقم 



١٠٧٣ تحليل السياسات الزراعية ألهم محاصيل الحبوب في مصر
 صافي خسارة المنتج االقتـصادية لمحـصول االرز حـوالي           ط قدر متوس  : علي مستوي المنتج   -أ
 مليون جنيه ، حيث أنه بانخفاض الضرائب الضمنية سوف يؤدي ذلك إلي انخفاض صافي الخـسارة                 ١٥,٠٠
، في حـين يبلـغ      ٢٠٠٥ مليون جنيه عام     ٠,٠٢ حواليادية لمنتجي محصول االرز حيث يبلغ أدناها        االقتص

،ويتضح من النتائج أن األعوام التي تزداد فيها قيمه الضرائب          ٢٠٠٩ مليون جنيه عام     ٥٩,٣٩أقصاها حوالي   
نظيرتهـا اسـعار     ، ويالحظ انخفاض االسعار المزرعيـه عـن          نتاجالضمنية تنعكس بزيادة الخسارة في اإل     

  .الحدود
قياس الخسارة االقتصادية في االسـتهالك لمحـصول االرز تبـين أن           :  علي مستوي المستهلك   -ب

 ،  مليون جنيـه ٧١,٠٨ حوالي االرز يبلغ لمتوسط صافي مكسب المستهلك االقتصادي نتيجة تصدير محصو       
 حـوالي يه فكانت ادني قيمه لهم حيث أن صافي الخسارة االقتصادية في حاله تحمل المستهلكين ضرائب ضمن        

 ،  ٢٠٠٩ مليون جنيـه عـام       ٢٨١,٤٤، في حين يبلغ اقصي قيمه لهم حوالي         ٢٠٠٥ مليون جنيه عام     ٠,٠٨
ويرجع مكسب المستهلك االقتصادي في الفترة السابقة الي اتباع الدولة سياسة حمائيه لدعم المستهلك أدت الي                

  .ك حاله من كفاءة توزيع االنفاق االستهالكي زيادة االستهالك المحلي وبالتالي يكون هنا
يبلغ متوسط صافي الخـسارة المجتمعيـة لمحـصول االرز حـوالي       :  علي المستوي المجتمعي   -ج

 مليـون  ٠,١٠ بقيمه بلغت حـوالي  ٢٠٠٥ ألف جنيهاً، في حين بلغت خسارة المجتمع أدناها في عام        ٨٦,٠٨
  .  مليون جنيه٣٤٠,٨٢ ويقدر بحوالي ٢٠٠٩جنيه ، وكان أقصاها في عام 

 دراسة الرفاهية االقتصادية لمحصول االرز باستخدام التغير        مويت:  مؤشرات الرفاهية االقتصادية   -٢
  :على النحو التالي )١٣(في فائض المنتج والتغير في فائض المستهلك جدول رقم 

الرز يبلـغ   أن متوسط الخسارة في فائض المنتج مـن محـصول ا    نتبي:  التغير في فائض المنتج    -أ
 ١٥٤٣,٦٨ حيث يبلغ حوالي   ٢٠١٧ مليون جنيه ، بينما كان أدني مكسب حققه المنتج عام            ٤٢٤٩,٥١حوالي  

   .٢٠٠٨ مليون جنيه عام ٥٨٢٤,١١مليون جنيه، في حين يبلغ أقصاها 
 ل يبلغ متوسط الخسارة في فائض المستهلك نتيجة تصدير محـصو          : التغير في فائض المستهلك    -ب

 حيث يبلـغ حـوالي     ٢٠١٧ مليون جنيه ، فقد كان أدني عبء تحمله المستهلك عام            ٢٨٣٣,٩٤االرز حوالي   
 ٤٨٨٢,٥٦ حيث يبلغ حـوالي      ٢٠٠٩ مليون جنيه ، بينما كان أقصى عبء تحمله المستهلك عام            ١٠٩٥,٨٥
  .مليون جنيه
 االيـراد  بدراسة حصيلة عوائد الدولة لمحصول االرز باستخدام التغير في:  حصيلة عوائد الدولة  -٣

  :  تبين االتي) ١٣(الحكومي والتغير في حصيلة النقد األجنبي جدول رقم 
تشير مكاسب الدولة الى انخفاض حصيلة العوائـد الحكوميـة علـي            : التغير في االيراد الحكومي    -أ

- مليون جنيه ، بحد أدنـى قـدر بحـوالي            ٦٣٦,٤٦-الواردات من محصول االرز بمتوسط  قدر بحوالي         
 س وهو ما يعك   ٢٠٠٣ مليون جنيه عام     ٢٣,٣٢،وحد أقصى قدر بحوالي     ٢٠١٧يون جنيه عام     مل ٣٤٦١,٦٥

  .  االتجاه نحو انخفاض مكاسب وعوائد الدولة بانخفاض الضرائب الضمنية والعكس بالعكس
تحقق خسارة في حصيلة النقد األجنبي نتيجة تصدير محصول         :  التغير في حصيلة النقد االجنبي       -ب

 مليون جنيـه    ٣٥٨٤,١٢- مليون جنيه ،بحد أدنى يبلغ نحو      ٢٦٠٧,٩٤-رج حيث قدر بحوالي     االرز من الخا  
  .٢٠١٧ مليون جنيه عام ٥٥,٤٠ – ، وبحد أقصى قدر بحوالي ٢٠٠٩عام 

 ٦٥٣٣,٠٧يبلغ صافي المكسب االقتصادي لمحصول االرز حوالي       :  صافي االثر علي الواردات      -٤
 ، في حـين كـان أقـصى         ٢٠١٧ مليون جنيه عام     ٥٥٦,٧٢-ي  مليون جنيه ، حيث يبلغ أدنى مكسب حوال       

  .٢٠٠٠ مليون جنيه عام ٨٥٦٣,٣٨مكسب بحوالي 

 ٢٠٢٠ سبتمبر – الثالثالعدد  –الثالثون  دالمجل – المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي



١٠٧٤ تحليل السياسات الزراعية ألهم محاصيل الحبوب في مصر
  ).٢٠١٧ – ٢٠٠٠(نتائج نموذج التوازن الجزئي لمحصول االرز في مصر خالل الفترة ) ١٣(جدول رقم 
  السنوات

صافى 
الخسارة 

  نتاجلإل
صافى 

الخسارة 
 لالستهالك

صافى 
الخسارة 
  المجتمعية

  تغير
 فائض 
 المنتج

  تغير 
فائض 
  المستهلك

  تغير
 االيراد 
 الحكومي

  تغير
 النقد األجنبي

  صافى
 االثر

2000 6.68 31.66 38.34 5401.74 3243.74 -120.44 -3208.65 8563.38 
2001 1.32 6.26 7.58 4636.17 2277.54 -12.69 -2525.35 6908.61 
2002 0.06 0.29 0.35 5440.51 3112.21 0.11 -3152.38 8553.18 
2003 2.08 9.84 11.92 5191.36 2616.16 23.32 -2857.27 7842.75 
2004 1.97 9.35 11.32 5324.29 2567.65 21.79 -2879.81 7925.05 
2005 0.02 0.08 0.10 5058.73 2042.62 0.02 -2559.98 7101.46 
2006 1.05 4.96 6.01 5661.68 2604.04 8.37 -3005.44 8280.10 
2007 3.67 17.40 21.08 5427.51 2166.60 -60.11 -2742.28 7555.07 
2008 50.71 240.30 291.01 5824.11 3069.70 -2505.23 -3348.96 6679.58 
2009 59.39 281.44 340.82 4096.12 4882.56 -2542.21 -3584.12 6777.29 
2010 19.62 92.96 112.58 2512.09 3062.04 -617.43 -2198.46 5069.27 
2011 23.54 111.54 135.07 3680.36 2259.46 -936.05 -2240.97 5138.85 
2012 15.56 73.74 89.30 3851.84 3408.26 -415.25 -2784.44 6934.16 
2013 10.67 50.59 61.26 3620.77 3271.41 -241.54 -2639.99 6711.91 
2014 7.83 37.13 44.96 3346.71 3534.87 -146.45 -2659.44 6780.10 
2015 10.01 47.43 57.44 2688.70 3142.57 -223.77 -2275.07 5664.94 
2016 9.56 45.29 54.85 3184.75 2653.71 -227.00 -2224.85 5666.31 
2017 46.24 219.15 265.39 1543.68 1095.85 -3461.65 -55.40 -556.72 

 6533.07 2607.94- 636.46- 2833.94 4249.51 86.08 71.08 15.00  المتوسط
 556.72- 3584.12- 3461.65- 1095.85 1543.68 0.10 0.08 0.02 االدنى
 8563.38 55.40- 23.32 4882.56 5824.11 340.82 281.44 59.39  االقصى
  . أعداد متفرقة النشرة االقتصادية، قطاع الشئون االقتصادية، جمعت من وزارة الزراعة واستصالح األراضي،: المصدر

  

  الملخص
ية والسعرية الزراعية أحد األدوات الهامة إلحداث التأثيرات المناسبة لزيادة نتاجتعتبر السياسة اإل

 محصول معين ، خاصة محصول القمح والذي إنتاج الزراعي لقدرتها على توجيه المزارعين نحو نتاجاإل
حاصيل الصيفية ، حيث يمثل محصول يعد أهم المحاصيل الشتوية ومحصولي والذرة الشامية واالرز كأهم الم

 ه بنحوإنتاجالقمح الغذاء الرئيسي للسكان باإلضافة إلى اعتماد العديد من الصناعات الغذائية علية ، حيث يبلغ 
 مليون ٧,٨٢و  االذرة الشامية نحإنتاجمن المتاح لالستهالك ، ويبلغ %٤٨,٣٤ مليون طن يمثل نحو ٨,٤٢

 وبالنسبة لمحصول االرز يعتبر أحد المحاصيل التصديرية حيث بلغت ،٢٠١٧عام % ٥٤,٢٢طن تمثل نحو 
 ٥,٢٦من جملة المتاح لالستخدام الذى يبلغ نحو %٢,٣٥ ألف طن تمثل نحو ٢٢٣قيمة الصادرات نحو 

 للقطاع الزراعي إلى مشكالت كثيرة نتاج، تؤدى التشوهات السعرية في سوق عناصر اإل٢٠١٧مليون طن 
لمحاصيل القمح ،  الكلى نتاجبالدور المطلوب منه ، وتشير اإلحصاءات انخفاض اإلتعوق تطوره وقيامة 
 قياس ، تستهدف الدراسة٢٠١٧مليون طن على الترتيب عام  ٥,٣،  ٧,٨،  ٨,٤بنحو الذرة الشامية ، األرز 

 – ٢٠٠٠  خالل الفترة محاصيل الحبوب في مصرأثر التشوهات السعرية بين األسعار المحلية والعالمية ألهم
أحدث أساليب  وتم استخدام .الزراعية الهم محاصيل الحبوب في مصرتحليل السياسات ، من خالل  ٢٠١٧

 البيانات على   كمصفوفة تحليل السياسات ونموذج التوازن الجزئي ، واعتمد البحثتحليل السياسات الزراعية
، باإلضافة إلى  واستصالح األراضيالثانوية المنشورة وغير المنشورة والتي تصدر عن وزارة الزراعة 

  .   بموضوع البحثالمتعلقةاالستعانة بالبيانات التي تحتويها العديد من الدراسات والبحوث والرسائل 
  :تمثلت أهم النتائج البحثية فيما يلي

ى  يبلغ معامل تأثير السعر العالمى للطن من محاصيل القمح ، الذرة الشامية ، االرز كمتغير مستقل عل-١
 على الترتيب ،  جنيها٨,٢٩ً  ،١,١٥  ،١٠,٥٣ حوالي لنفس المحاصيل كمتغير تابع المزرعيالسعر 



١٠٧٥ تحليل السياسات الزراعية ألهم محاصيل الحبوب في مصر
واحد فأن هذا يؤدى الى تغير  مما يعنى أنة عندما يتغير السعر العالمى للمحاصيل السابق ذكرها بجنيهاً

 إنتاجأن معامل تكلفة على الترتيب ، كما تبين   جنيها٨,٢٩ً  ،١,١٥  ،١٠,٥٣ حوالي بالمزرعيالسعر 
   ٠,٤٤ حوالي كمتغير تابع يبلغ المزرعيالطن من المحاصيل السابق ذكرها كمتغير مستقل على السعر 

واحد فأن   الطن للقمح بجنيهاًإنتاجمما يعنى أنة عندما تتغير تكلفة  ، على الترتيب  جنيها٠,٣٧ً ، ٠,٠٥
  .على الترتيب  جنيها٠,٣٧ً ، ٠,٠٥ ، ٠,٤٤ حوالي بالمزرعيهذا يؤدى الى تغير سعرة 

 الفدانى مقيمة مالياً واقتصادياً لمحاصيل القمح والذرة الشامية واالرز تبين أن نتاج بدراسة بنود تكاليف اإل-٢
التقييم المالي ألجور العمال يفوق التقييم االقتصادي لكافة المحاصيل وهذا يعنى ارتفاع اجور العمال 

بالنسبة ألجور اآلالت أتضح أن التقييم االقتصادي يفوق التقييم المالي ، وبمقارنة محلياً عنها عالمياً ، و
أتضح أن التقييم المالي  ) مبيدات تقاوى، سماد كيماوي (نتاجالتقييم المالي واالقتصادي لمستلزمات اإل

جانب يقل عن االقتصادي لهذه البنود لمحاصيل الدراسة ويدل ذلك على أن تلك البنود مدعومة من 
  . الدولة

القمح ، لمحاصيل المقيم بأسعار الحدود يفوق نظيره المقيم باألسعار المزرعية  بدراسة العائد الفدانى -٣
 ، ويرجع ذلك التفاوت بين االسعار المزرعية وأسعار الحدود  خالل فترة الدراسةالذرة الشامية ، االرز 

  .المستخدمة في تقدير العائد
 ٠,٧٦   ٠,٧٨  ٠,٧٥ لمحاصيل القمح ، الذرة الشامية ، االرز نحو نتاج االسمى لإل يبلغ معامل الحماية-٤

 قيمة هذا النخفاضنظرا  ، ية عادلة خالل تلك الفترة إنتاجوجود سياسة عدم مما يوضح  على الترتيب ،
ه ، بما يشير الى عدم اتخاذ الحكومة اجراءات حمائية لصالح منتجي هذالمعامل عن الواحد الصحيح 

  .المزرعيالمحاصيل تمثلت في زيادة سعر الحدود عن السعر 
 ، ٠,٨٨نحو    لمحاصيل القمح ، الذرة الشامية ، االرزنتاجلمستلزمات اإل الحماية االسمى يبلغ معامل -٥

  . للمحاصيل السابق ذكرهانتاجمستلزمات اإللمما يدل على انخفاض الدعم  على الترتيب ٠,٨٦ ، ٠,٩٠
على ٠,٧٧  ٠,٨٢ ، ٠,٧٣الحماية الفعال لمحاصيل القمح ، الذرة الشامية ، االرز نحو  يبلغ معامل -٦

الترتيب ، بما يشير إلى وجود ضرائب ضمنية على منتجي هذه المحاصيل، او بمعني آخر انخفاض 
وذلك مؤشر على أن الدولة تفرض علي منتجي  القيمة المضافة باألسعار المحلية عن مثيلتها العالمية

  . المحاصيل ضرائب قد تكون مباشرة أو غير مباشرةهذه
 ٠,٤١ ، ٠,٤٨  ٠,٤١ يبلغ معامل تكلفة الموارد المحلية لمحاصيل القمح ، الذرة الشامية ، االرز نحو -٧

 محلياً يعد نتاج هذه المحاصيل وأن اإلإنتاجعلى الترتيب ، وهو ما يشير الي وجود ميزة نسبية في 
  .تيراده من الخارج أفضل من االعتماد على اس

 جنيهاً للفدان وهي تقل عن ٦٢٥٤,٠٦ المالية المحققة لمحصول القمح بحوالي اإليرادات إجمالي يبلغ -٨
حيث بلغت القيمة % ٢٨,٨٤ بأسعار الحدود بحوالي اإليراداتالقيمة االقتصادية المقومة لتلك 

 المالية المحققة اإليراداتما بلغت بين.  جنيهاً الفدان٨٧٨٩,٢٣ حوالي اإليراداتاالقتصادية لتلك 
 جنيهاً للفدان ، وهي تقل أيضا عن القيمة االقتصادية المقومة ٥٤٦٥,٧٨لمحصول الذرة الشامية بحوالي 

 حوالي اإليراداتحيث بلغت القيمة االقتصادية لتلك % ١٧,٢٠ بأسعار الحدود بحوالي اإليراداتلتلك 
 المالية المحققة لهذا المحصول بحوالي اإليراداترز فقد بلغت ، أما محصول األ  جنيهاً للفدان٦٦٠٠,٨٧
 بأسعار الحدود اإليراداتوهي تقل أيضا عن القيمة االقتصادية المقومة لتلك   جنيهاً للفدان ٦٣٠٦,٦٧

 جنيهاً للفدان، وهو ١٢٤٨٢,٥٥ حوالي اإليراداتحيث بلغت القيمة االقتصادية لتلك %٤٩,٤٨بحوالي 
  .الحدود بأسعارمنتجي تلك المحاصيل كانوا يتقاضون سعرا محليا أقل من نظيره ما يشير الي أن 
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١٠٧٦ تحليل السياسات الزراعية ألهم محاصيل الحبوب في مصر
 جنيهاً ٢٩٢٩,٨٥ بلغت قيمة تكلفة الموارد المحلية غير المتبادلة تجارية لمحصول القمح قدرت بحوالي -٩

جنيهاً ٢٦٣٨,٨٢والتي بلغت حوالي  %١١,٠٣للفدان ، وهي تزيد عن التكلفة االقتصادية بحوالي 
دان، بينما قدرت قيمة تكلفة الموارد المحلية غير المتبادلة تجارية لمحصول الذرة الشامية بحوالي للف

والتي بلغت حوالي % ١٨,١٥ جنيهاً للفدان  وهي تزيد عن التكلفة االقتصادية بحوالي ٢٦٩٨,٦٣
المتبادلة تجارية  جنيهاً للفدان، أما محصول األرز فقد قدرت قيمة تكلفة الموارد المحلية غير ٢٢٨٤,٠٢

والتي بلغت %  ١٢,٤٣ جنيهاً للفدان ، وهي تزيد عن التكلفة االقتصادية بحوالي ٣٣٩٣,٠٥بحوالي 
 ، ٢٩١,٠٣ جنيهاً للفدان ، فقد كانت تحويالت الموارد المحلية سالبة بحوالي ٣٠١٧,٩٦حوالي 

علي الترتيب، ويمكن ارجاع   جنيهاً للفدان لكل من القمح والذرة الشامية واألرز ٣٧٥,٠٩ ، ٤١٤,٦١
اقتراب قيمة تلك التكلفة من الموارد المحلية غير المتبادلة تجاريا لتلك المحاصيل من القيمة االقتصادية 

  .لها الي أهميتها كمحاصيل استراتيجية لتحقيق األمن الغذائي
يقل بحوالي  جنيهاً للفدان وهو ٢٦٤٤,٥٤ يبلغ صافي العائد الفدائي لمحصول القمح بحوالي -١٠

عن نظيره المحسوب بالقيمة االقتصادية، حيث بلغت القيمة االقتصادية لصافي العائد الفداني %٥٠,٢٨
 جنيهاً للفدان ، بينما قدر صافي العائد الفداني لمحصول الذرة الشامية بحوالي ٥٣١٨,٤٥حوالي 

يمة االقتصادية حيث عن نظيره المحسوب بالق%٥٠,١٩ جنيهاً للفدان ، وهو يقل بحوالي ٢٧٣٩,٠٤
 ، بينما قدر صافي العائد الفداني ٥٤٩٨,٨٥ حواليبلغت القيمة االقتصادية لصافى العائد الفدانى 

عن نظيره المحسوب % ٢٨,٧٣ جنيهاً للفدان ، وهو يقل بحوالي ١٠٩٣٢,٨٩لمحصول األرز بحوالي 
 جنيهاً للفدان ١٥٣٣٩,٨٧اني حوالي بالقيمة االقتصادية حيث بلغت القيمة االقتصادية لصافي العائد الفد

لكل من القمح والذرة الشامية واألرز علي الترتيب، وهو ما يؤكد أن منتجي تلك المحاصيل كانوا 
، وبالتالي تحملهم لضريبة ضمنية تتمثل في الفرق بأسعار الحدود يتقاضون سعرا محليا أقل من نظيره 

  .الحدود بأسعارره مقوما بين صافي العائد مقوما باألسعار المحلية ونظي
 ، ٠,١٩٦ قدرت مرونة العرض باألسعار المزرعية من محاصيل القمح ، الذرة الشامية ، االرز نحو -١١

 على الترتيب ، وبالنسبة لمرونة العرض باألسعار العالمية للمحاصيل السابق ذكرها ٠,٠٩٢- ، ٠,٠٤٥
ي حين بلغت مرونة الطلب باألسعار  علي الترتيب، ف٠,٠٨٨ - ، ٠,٠٥٢ ، ٠,٢٨٩قدرت بحوالي 

 على الترتيب ، وقدرت مرونة ٠,٤٣٦ ، ٠,٢٤٧ ، ٠,٣٢١المزرعية للمحاصيل السابق ذكرها بنحو 
  .  علي الترتيب٠,٣٣٠ ، ٠,١٨٠ ، ٠,٤٧٤الطلب باألسعار العالمية للمحاصيل السابق ذكرها بحوالي 

ل القمح ، الذرة الشامية ، االرز حوالي  قدر متوسط صافي خسارة المنتج االقتصادية من محاصي-١٢
 على الترتيب ، في حين يبلغ متوسط صافى خسارة المستهلك مليون جنية ١٥,٠٠ ، ٥١,٤٢، ١٦٧,٠

 على الترتيب ، مليون جنية ٧١,٠٨،  ٢٨٢,٢٣   ١٠٢,٠٠ حوالياالقتصادية للمحاصيل السابق ذكرها 
 ٨٦,٠٨ ، ٣٣٣,٧ ، ٢٣١,٧٠ ذكرها حوالي ويبلغ متوسط صافي خسارة المجتمع للمحاصيل السابق

  . على الترتيبمليون جنية
، ٧٣٤٠,١ يبلغ متوسط الخسارة في فائض المنتج من محاصيل القمح ، الذرة الشامية ، االرز حوالي -١٣

 على الترتيب ، وقدر متوسط الخسارة في فائض المستهلك للمحاصيل مليون جنية ٤٢٤٩,٥١ ،٦٧٧٥,٦
  . على الترتيبمليون جنية ٢٨٣٣,٩٤ ، ١٢٣٦٧,٦ ، ١٢٣٢٨,٣ السابق ذكرها حوالي

 تشير مكاسب الدولة الى انخفاض حصيلة العوائد الحكومية علي الواردات من محاصيل القمح  ، الذرة -١٤
 وتحقق ، على الترتيب مليون جنية ٦٣٦,٤٦ -  ،١٥٨٧,٣-  ،١٦٣٤,٧-الشامية ،االرز حوالي

-،  ٢٤١٥,٨- ، ١٦٣٤,٧للمحاصيل السابق ذكرها بحوالي خسارة في حصيلة النقد األجنبي 
  . على الترتيبمليون جنية ٢٦٠٧,٩٤



١٠٧٧ تحليل السياسات الزراعية ألهم محاصيل الحبوب في مصر
 ، ١٦٣٤٦,٩ يبلغ صافي المكسب االقتصادي من محاصيل القمح ، الذرة الشامية ، االرز حوالي -١٥

  .على الترتيبمليون جنية  ٦٥٣٣,٠٧ ، ١٧٢٢١,٩
   التوصيات

هم إنتاجح والذرة الشامية واالرز لزيادة الميزة النسبية في  خاصة لمحاصيل القمسعرية وضع سياسة -١
  .  على الترتيب٠,٤١ ، ٠,٤٨ ، ٠,٤١حيث يبلغ معامل تكلفة الموارد المحلية نحو 

 العمل على تخفيض الضرائب المباشرة وغير المباشرة المفروضة على المنتجين ، حيث تبين أنة بزيادة -٢
 مليون جنية ١٥,٠٠ ، ٥١,٤٢، ١٦٧,٠٠صافى خسارة المنتج بنحويزداد ، ٠,٥البالغة فرض الضرائب 

  .التوالى
عمل على حماية المستهلك ودعم المنتج خاصة السلع االستيرادية الضرورية الن ذلك يقلل من ن البد أن -٣

، وبذلك يكون هناك وفر مليون جنية ٧١,٠٨ ، ٢٨٢,٢٣ ، ١٠٢,٠٠و صافى خسارة المستهلك البالغ نح
  .الجنبى لصالح الدولةفى النقد ا
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  .٢٠١٣الثاني ،  يونيو
، أثر السياسة الزراعية علي أهم المعالم االقتصادية لمحـصول          ) دكتور(هيدي علي حسن أحمد الجندي       -٩

  .٢٠١٠ن، العدد الثاني،  يونيه القمح في مصر ، المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي ، المجلد العشرو
  . أعداد متفرقة النشرة االقتصادية، قطاع الشئون االقتصادية، وزارة الزراعة واستصالح األراضي، -١٠
  . أعداد متفرقةنشرة الميزان الغذائي،،االدارة المركزية لالقتصاد الزراعيراعة واستصالح األراضي،وزارة الز -١١
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Summary 
The agricultural production and price policy is one of the important tools for 

causing appropriate effects to increase agricultural production, its ability to direct 
farmers towards the production of a particular crop, especially wheat, which is the 
most important winter crop, and my maize and rice crops are the most important 
summer crops, as wheat is the main food for the population in addition to adopting 
many Among the food industries it is, as its production reached about 8.42 million 
tons, representing about 48.34% of the available consumption, and the production of 
maize reached about 7.82 million tons, representing about 54.22% in 2017, and for 
rice, it is considered one of the export crops. The value of exports amounted to 223 
thousand tons, representing about 2.35% of the total available for use, which 
amounted to about 5.26 million tons in 2017. Price distortions in the market of 
production elements of the agricultural sector lead to many problems that hinder its 
development and resist the required role, and statistics indicate a decrease in the total 
production of wheat crops. Maize, rice about 8.4, 7.8, and 5.3 million tons, 
respectively, in 2017, the study aims to measure the impact of price distortions 
between local and international prices of the most important cereal crops in Egypt 
during the period 2000-2017, through an analysis of agricultural policies of the most 
important cereal crops in Egypt. The most recent agricultural policy analysis methods 
were used as the policy analysis matrix and partial equilibrium model, and the 
research relied on the published and unpublished secondary data issued by the 
Ministry of Agriculture and Land Reclamation, in addition to using the data 
contained in many studies, research and messages related to the subject of the 
research.  
The most important research findings were as follows:  

1- The effect factor of the international price per ton of wheat, maize, and rice 
crops as an independent variable on the farm price for the same crops as a dependent 
variable was about 10.53, 1.15, and 8.29 pounds, respectively, which means that 
when the global price of the aforementioned crops changes by one pound, this leads 
To the change in the farm price by about 10.53, 1.15, and 8.29 pounds, respectively, 
as it was found that the coefficient of the production cost per ton of the previous 
crops mentioned as an independent variable on the farm price as a dependent variable 
amounted to about 0.44 0.05, 0.37 pounds, respectively, which means that when the 
cost of production per ton changes For wheat with one pound, this leads to a change 
in the price of meat She nursed about 0.44, 0.05 and 0.37 pounds, respectively. 

2- By studying the items of feddan production costs assessed financially and 
economically for wheat, maize and rice crops, it was revealed that the financial 
evaluation of workers ’wages outweighs the economic evaluation of all crops, and 
this means that workers’ wages rise locally from them globally. For production 
requirements (seeds, chemical fertilizers, pesticides) it turns out that the financial 
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evaluation is less than economic for these items for the study crops, and this indicates 
that these items are supported by the state.                                                                       

3- By studying the acres yielded at the border prices, the resident yield exceeds 
that of the farmer for wheat, maize and rice crops during the study period, due to the 
discrepancy between the farm prices and the border prices used to estimate the yield.   

4- The nominal protection factor for production of wheat, maize, and rice crops 
reached about 0.75 0.78 0.76, respectively, which indicates the absence of a fair 
production policy during that period, given the low value of this factor from the 
correct one, indicating that the government did not take protective measures in favor 
of The producers of these crops consisted of increasing the border price over the farm 
price. 

5- The nominal protection coefficient of production requirements for wheat, 
maize and rice crops was about 0.88, 0.90 and 0.86, respectively, indicating a 
decrease in support for production requirements for the aforementioned crops.                               

6- The effective protection factor for wheat, maize, and rice crops reached 
about 0.73, 0.82, and 0.77, respectively, indicating that there are implicit taxes on the 
producers of these crops, or in other words, the low value added at local prices from 
their global counterparts, indicating that the state imposes on Producers of these crops 
may have taxes, direct or indirect.                                                                                                    

7- The coefficient of the cost of local resources for wheat, maize and rice crops 
amounted to 0.41 0.48 and 0.41, respectively, which indicates a comparative 
advantage in the production of these crops and that domestic production is better than 
relying on importing it from abroad.                                                                                 

8- The total realized financial revenues for the wheat crop amounted to about 
6254.06 pounds per acre, which is less than the economic value for those revenues at 
border prices by about 28.84%, where the economic value of these revenues 
amounted to about 8789.23 pounds an acre. While the realized financial revenues of 
the maize crop amounted to about 5465.78 pounds per acre, which is also less than 
the economic value assessed for these revenues at the border prices by about 17.20% 
as the economic value of these revenues amounted to 6600.87 pounds per acre, while 
the rice crop has achieved the financial revenues achieved for this crop by about 
6306.67 Pounds per acre, which is also less than the economic value of those 
revenues at border prices by about 49.48%, as the economic value of these revenues 
amounted to about 12482.55 pounds per acre, which indicates that the producers of 
those crops were charging a local price lower than its counterpart B Border rates.                        

9- The value of the cost of the local non-commercial resources for the wheat 
crop was estimated at about 2929.85 pounds per acre, which is more than the 
economic cost by about 11.03%, which amounted to about 2638.82 pounds per acre, 
while the value of the cost of the local non-commercial resources of the maize crop 
was estimated at 2698.63 pounds per acre which is It exceeds the economic cost by 
about 18.15%, which amounted to about 2,284.02 pounds per acre. As for the rice 
crop, the value of the cost of local non-commercial resources is estimated at about 
3393.05 pounds per acre, which is more than the economic cost by about 12.43%, 
which amounted to about 3017.96 pounds per acre. T local resources is negative 
about 291.03, 414.61, 375.09 pounds per acre for wheat, maize and rice, respectively, 
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the return of the approach can be the value of the cost of local resources, non-
reciprocal trade for those crops of economic value with its importance Kmahasil 
strategy to achieve food. 

10- The net redemption yield of wheat crop amounted to about 2644.54 pounds 
per acre, which is about 50.28% less than that of economic value. About 50.19% 
compared to its economic value counterpart, where the economic value of the net 
acre yield reached 5498.85, while the net acre yield of the rice crop was estimated at 
10932.89 pounds per acre, which is about 28.73% less than its economic value, where 
the economic value of the net family Feddan about 15339.87 pounds per acre for 
wheat, maize and rice, respectively, which confirms that the producers of those crops 
were paid a local price lower than at the border, and thus hold them for the tax 
implicit is the difference between the net denominated earnings at local rates and 
counterpart rectifie at the border                                                                                      

11- The elasticity of supply at farm prices of wheat, maize, and rice crops was 
estimated at 0.196, 0.045, -0.092, respectively, and for the elasticity of supply at 
world prices for the above mentioned crops, it was estimated at 0.289, 0.052, - 0.088, 
respectively, while demand elasticity in prices Al-Mazriya for the above crops was 
about 0.321, 0.247, 0.436, respectively, and the elasticity of demand in the world 
prices of the aforementioned crops was estimated at 0.474, 0.180 and 0.330, 
respectively. 

12- The average net economic loss of the product from the crops of wheat, 
maize, and rice was estimated at 167.0, 51.42, 15.00 million pounds respectively, 
while the average net economic loss of the consumer to the previous crops was about 
102.00 282.23 and 71.08 million pounds respectively, and the average Community 
net loss for the aforementioned crops is about 231.70 333.7, 86.08 million pounds, 
respectively. 

13- The average loss in the surplus of the product from wheat, maize, and rice 
crops amounted to 7340.1, 6775.6, 4249.51 million pounds, respectively, and the 
average loss in the consumer surplus of the aforementioned crops was estimated at 
12328.3, 12367.6 and 2833.94 million pounds, respectively. 

14- The country's gains indicate a decline in the proceeds of government 
revenues on imports of crops of wheat, corn, rice, about -1634.7, -1587.3, - 636.46 
million pounds, respectively, and a loss is achieved in the foreign exchange earnings 
of the aforementioned crops by about 1634.7, -2415.8, - 2607.94 million pounds, 
respectively. 

15- The net economic gain of wheat, maize and rice crops reached about 
16346.9, 17221.9 and 6533.07 million pounds, respectively.                                                       
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