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 المستخلص:
المصریة من أهم  تنمیة الصادرات العالمیة تعد األسواقفى ظل المنافسة بین الدول المصدرة داخل 

والمنافسین والمستویات السعریة  سواقاألالتعرف على أوضاع و  ،المصريالتحدیات التى تواجه المقتصد 
وتقدیر نموذج  تنافسیةالمؤشرات بعض  من خالل تقدیر،و الدراسة الجیدة ألسواق الصادرات الخارجیة یستوجب

كمیة صادرات ، تبین تزاید اإلستیرادیة األسواقفي أهم  المصریة لصادرات البطاطس لتفسیر الطلب الطلب
 الخامس المركز تحتل مصرأن ، و من متوسط كمیة صادرات البطاطس % سنویاً ٦,٠البطاطس المصریة نحو 

% من إجمالي كمیة الصادرات ٥بأهمیة نسبیة بلغت نحو  عالمیاً  عالمیًا من حیث الكمیة المصدرة للبطاطس
للبطاطس المصریة تتركز في تسعة دول حیُث استحوذت علي ما یقرب  اإلستیرادیة األسواقأهم  أن العالمیة،
في  ت روسیا اإلتحادیةء% من إجمالي كمیة الصادرات المصریة من البطاطس إلي دول العالم وجا٨٩من نحو 

صادرات كمیة وقیمة  من متوسط الكمیة المصدرة، وأتسمت% ٢٩,٢المرتبة األولى بأهمیة نسبیة بلغت نحو 
 أشارت%، ١٣,٢%، ١٥,٦ بمتوسط بلغ حوالي ق الخارجیةافي األسو  بحالة من اإلستقرارالبطاطس المصریة 

كما . األسواقصادرات البطاطس المصریة لها تأثیرات على الطلب ببعض  أسعارالمرونات السعریة الى أن 
على سلعة  اإلنفاقعلیها مع زیادة  اإلنفاقیة ان صادرات البطاطس المصریة یزید اإلنفاقالمرونات  أشارت

تشیر العالقات االحاللیة . األسواقافس قوى بهذه مما یشیر الى أنها من البحثموضع  األسواقالبطاطس بكل 
. ومنافس قوى الروسيبالسوق  الصین، إسرائیل طاطسبأن صادرات البطاطس المصریة منافس قوى لصادرات 

 الفرنسیة والهولندیة. ومنافس قوى لصادرات البطاطس اإلیطاليبالسوق  األلمانیة، والهولندیةلصادرات البطاطس 
ضرورة  اللبناني. ویوصى البحثبالسوق  البلجیكیة الهولندیة،ومنافس قوى لصادرات البطاطس . الیونانيبالسوق 

 ، باإلضافة إلى تشدید إجراءات الفحص واإلعتماد علىالجودة العالمیةو مواصفات لمطابقة ل أصنافاستخدام 
 أخرى إضافیةتح أسواق اإلستیرادیة الحالیة للبطاطس المصریة وف األسواق، والحفاظ على التقاوي المستوردة

 .العالمیة األسواقالى  البطاطسالتصدیریة المصریة من  للمحافظة على الحصة
  . التنافسیةمؤشرات  –  البطاطس –نموذج الطلب األمثل  الكلمات المفتاحیة:

  

 :المقدمة
جاریــة بــین عــدم تــوازن العالقــات الت، و تعتبــر التجــارة الخارجیــة أحــد عناصــر التنمیــة االقتصــادیة األساســیة

دول العالم ینتج عنـه عجـز مسـتمر ومتزایـد فـي میـزان المـدفوعات ممـا یـؤدى إلـى إخـتالل البنیـان االقتصـادى لتلـك 
فــى ظــل التغیــرات  المصــريالمصــریة مــن أهــم التحــدیات التــى تواجــه المقتصــد  تنمیــة الصــادرات تعــد، و الــدول

العالمیــة، ممــا ال  األســواقة بــین الــدول المصــدرة داخــل االقتصــادیة الحادثــة ســواء محلیــًا أو دولیــًا فــى ظــل المنافســ
والمنافسـین والمسـتویات السـعریة األمـر الـذي یعمـل علـى زیـادة  األسواقأن التعرف على أوضاع كل من فشك فیه 

 القــوميزیــادة الــدخل  وبالتـاليزیـادة حصــیلة الدولــة مـن العملــة األجنبیــة  بالتــالي األســواقحجـم الصــادرات إلــى تلـك 
  .)٣( د كل هذا على الدراسة الجیدة ألسواق الصادرات الخارجیةویعتم

تشجیع الصادرات عامة والزراعیة منها بصفة خاصة، حیث یٌعد تشجیع تنویع و الدولة ب اهتمتلذا 
تُولیها  والتيمصر  فيوتنمیة الصادرات الزراعیة أحد المحاور اإلستراتیجیة الهامة لخطة التنمیة االقتصادیة 

 ٢٠٢١مارس  –األول العدد  –الواحد الثالثون  دالمجل –المجلة المصریة لالقتصاد الزراعي 



٦٨ المصریة في أهم األسواق اإلستیرادیة البطاطسدراسة اقتصادیة لتنافسیة صادرات 
حیُث تواجه الصادرات المصریة عامة والصادرات من محاصیل الخضر خاصة تحدیات  .كبیراً  مامااهتالدولة 

ي انخفاض كمیة وقیمة تلك الصادرات وذلك كنتیجة لزیادة حدة المنافسة بین الدول للحصول على لعدیدة تؤدي إ
  النصیب األكبر من السوق العالمي. 

عد محصول البطاطس من المحاصیل التصدیری ُ العالمیة عامة وبالنسبة لمصر  األسواقة الهامة في وی
% ١٠,٧ نحو تمثلملیار دوالر، بما  ٢,٧حوالي  بلغتقیمة الصادرات الزراعیة المصریة بصفة خاصة، وتبلغ 

قیمة صادرات  بلغتبینما ، ملیار دوالر ٢٩,٣حوالي البالغ  قیمة الصادرات الكلیة المصریة إجماليمن 
، المصریة الزراعیةقیمة الصادرات  إجمالي% من ٨ نحو تمثلدوالر،  ملیون ٢١٧ي المصریة حوال البطاطس

  . )١()٢٠١٨-٢٠١٥الفترة (وذلك كمتوسط  المصریة الخضرقیمة صادرات  إجمالي% من ٣٣,٩حوالي  وتمثل
 :البحثیةمشكلة ال

نمیة الصادرات وت تنمیة الصادرات المصریة في مقدمة أولویات صانع القرار المصري بصفة عامةتأتي 
الخارجیة، ولما كانت القدرة على المنافسة  األسواقتواجه المنافسة في  والتيالزراعیة المصریة بصفة خاصة 

األمر یتطلب دراسة القدرة التنافسیة لتلك الصادرات فأن تمثل أحد أهم عناصر تشجیع الصادرات الزراعیة، 
 نسبیة بمیزة مصر تمتع من . وبالرغمر على حصیلتها التصدیریةال یؤث حتى في أهم أسواقها اإلستیرادیة الزراعیة

 التقلبات اهمها كثیرة عوامل بسبب النسبیة تلك المیزة تفقد األحیان من كثیر في انه اال تصدیر البطاطس، في
 متطلبات وتوفیر المتزاید االستهالك المحلى كفایة على اإلنتاج وقدرة السعریة والمیزة الكمیة المصدرة في

 انخفاض في مشكلة الدراسة وتكمن اسواقها، من البطاطس العدید فقدان یؤدى الى قد الذي األمر التصدیر،
 دراسة ضرورة یستوجب استقرارها، مما عدم مع العالمیة األسواق البطاطس في من المصریة الصادرات نصیب

  .لها المصریة التصدیریة التنافسیة العالمیة للبطاطس والقدرات األسواق
  :البحثیةف اهداأل

دراســـة وتحلیـــل بعـــض مؤشـــرات القـــدرة التنافســـیة إللقـــاء الضـــوء علـــى المركـــز التنافســـي یســـتهدف البحـــث 
ویتحقــق هــذا الهــدف )، ٢٠١٩-٢٠٠١خــالل الفتــرة ( اإلســتیرادیة األســواقفــي أهــم  المصــریة لصــادرات البطــاطس

 البطـاطسلصـادرات ضـع الـراهن للنصـیب السـوقي : التعـرف علـى الو  األهداف الفرعیة التالیـةتلك العام من خالل 
 تقدیر نموذج الطلب. ،تنافسیةالمؤشرات بعض  ، من خالل تقدیراإلستیرادیة األسواقأهم المصریة في 

  الطریقة البحثیة ومصادر البیانات:
، ممثـل تقـدیر معـادالت األتجـاه الزمنـى العـاتم أسـتخدام أسـلوب التحلیـل الوصـفي  البحثیةهداف األلتحقیق 

، وتقـدیر نمـوذج اإلسـتیرادیة األسـواقأهـم المصـریة فـي  البطـاطسلصادرات بعض مؤشرات القدرة التنافسیة  وقیاس
  .)٢٠١٩-٢٠٠١خالل الفترة (الطلب األمثل 

  Non-Stability (NS)معامل عدم االستقرار  -  أ
القیمة والسعر لهذه في الكمیة و  قیس درجات التذبذب السنويویللصادرات الزراعیة  عدم االستقرارمعامل 

بتحقیق عائد مناسب في فترة زمنیة معینة  الصادرات حیث أن المستوى المرغوب من الصادرات الزراعیة یتحقق
  :   )١١(التالیة استقرار هذا العائد. وسوف یتم حساب معامل عدم االستقرار من خالل المعادلة مع

 
  حیث:

NS   :معامل عدم االستقرار.  
 Y : لكمیة أو قیمة أو سعر الصادرات للمحصول موضع الدراسة لیةالفعالقیمة.  
Ŷ  : لصادرات للمحصول موضع الدراسة.االقیمة التقدیریة لكمیة أو قیمة أو سعر  
   Market Share Ratioمؤشر النصیب السوقي   - ب



٦٩ المصریة في أهم األسواق اإلستیرادیة البطاطسدراسة اقتصادیة لتنافسیة صادرات 
ردة وهو عبارة عن النسبة المئویة لصادرات الدولة المصدرة للسلعة من إجمالي واردات الدولة المستو 

الخارجیة، فكلما زادت قیمة المؤشر لمصر مقارنة  األسواقلتلك السلعة، ویعكس حجم تواجد الدولة المصدرة في 
من  ویحسب )٢(صحیح الخارجیة والعكس  األسواقبأي دولة منافسة كلما دل على كبر حجم التواجد لمصر في 

  التالیة:المعادلة 

  
  حیث:

  . iبالنسبة للسلعة  k من واردات الدولة jلة : النصیب السوقي للدو 
  .iمن السلعة  k الدولةإلى  j: صادرات الدولة 

  .iمن السلعة  k: الواردات الكلیة للدولة 
  Relative Prices Index (RP)النسبیة  سعاراألمؤشر   - ت

 األسواقتنافسي للصادرات من منتج ما فى التى تؤثر على المركز ال یعد السعر النسبي من أهم العوامل
ذا إنخفضت النسبة السعریة عن الواحد الصحیح هذا یعني وجود میزة تنافسیة سعریة للدولة فى  المستوردة، وإ

  : )٤( المعادلة التالیة باستخدام وذلكتصدیر المنتج مقارنة یالدول المنافسة لها، 

 
  حیث: 

  .iالسنة في  jر وسعر الدولة المنافسة للسلعة مص: النسبة بین سعر   
 PE ᵢ : مصر للسلعة سعر تصدیر متوسطj  السنة فيi.  
 PC ᵢ : الدولة المنافسة للسلعةسعر تصدیر متوسط j  السنة فيi.  

  

   Revealed Comparative Advantage (RCA))الظاهریة المیزة النسبیة   - ث
لمیزة التنافسیة للصادرات من منتج ما، وذلك من خالل مقارنة یشیر مقیاس المیزة النسبیة الظاهریة إلى ا

الصادرات الزراعیة إلى نصیب الصادرات العالمیة من نفس  إجمالينصیب صادرات مصر من المنتج من 
الصادرات الزراعیة العالمیة، ویتضح بزیادة قیمة هذا المؤشر عن الواحد الصحیح أن مصر  إجماليالمنتج من 

سبیة في تصدیر ذلك المنتج، ویمكن حساب المیزة النسبیة الظاهریة للمحاصیل موضع الدراسة كما تتمتع بمیزة ن
  :  )١٠(یلي 

  
  حیث إن:

RCAj المیزة النسبیة الظاهریة لصادرات الدولة :j  من السلعةi.  
  .iمن السلعة  j: قیمة صادرات الدولة  

  .jالزراعیة للدولة إجمالي قیمة الصادرات   :
  .i: قیمة صادرات العالم من السلعة  
  .i: إجمالي قیمة الصادرات الزراعیة العالمیة من السلعة  

  .Market Penetration Rateمعدل اختراق السوق   -  ج
مــن نفــس اهري الظــبأنــه النســبة بــین واردات الدولــة مــن المنــتج، واســتهالكها  الســوقیعــرف معــدل اختــراق 

  :  )٤( التالیةالمنتج. ویمكن حسابه من المعادلة 

  

 ٢٠٢١رس ما –األول العدد  –الواحد الثالثون  دالمجل –المجلة المصریة لالقتصاد الزراعي 



٧٠ المصریة في أهم األسواق اإلستیرادیة البطاطسدراسة اقتصادیة لتنافسیة صادرات 

푊ᵢ =  훼ᵢ + 훴  훾ᵢ  Ln Pᵢ + 훽ᵢ U Ln 
퐸

푃index
  

  حیث: 
  . iفي السنة  j: معدل اختراق صادرات مصر لسوق دولة معینة من السلعة  

  iلدولة معینة في السنة  j: إجمالي كمیة صادرات مصر من السلعة  
  iفي السنة  jدولة المستوردة من السلعة : إجمالي كمیة إنتاج ال 
  iفي السنة  j: إجمالي كمیة واردات الدولة المستوردة من السلعة  
  iفي السنة  j: إجمالي كمیة صادرات الدولة المستوردة من السلعة  

  الصادرات - + الواردات  اإلنتاجحیث أن االستهالك الظاهري = 
كان االعتماد على  (إذا) ١بین صفر (إذا كانت الواردات تساوي صفرًا)، ( وتتراوح قیمة هذا المؤشر

دل ذلك كلما زادت قیمة المؤشر لمصر مقارنة بأي دولة منافسة كلما ، و الواردات كامال لتغطیة الطلب المحلي)
  .لى ارتفاع قدرتها التنافسیة في السوق العالمي والعكس صحیحإ

  الطلب األمثل.نموذج 
یأخذ فى االعتبار اإلختالفات  Almost Ideal Demand System (AIDS)ب األمثل نموذج الطل

فى مصادر السلع وهذا ما یمیزه عن النماذج التقلیدیة لتقدیر الطلب، كما یتضمن قیودا خاصة على دوال الطلب 
فة. ویقدم ما المتعلقة بمصادر السلع، ویفسر التغیرات فى الطلب، ویوضح مدى المنافسة بین المصادر المختل

على الواردات. كما یتم التخلص  اإلنفاقو  سعارتتطلبه السیاسة االقتصادیة من تقدیرات لدرجة إستجابة الطلب لأل
فى النموذج تعكس سلوك ونمط اإلستیراد  اإلنفاقمن مشاكل التحیز فى التجمیع لمصادر اإلستیراد، كما أن دالة 

 إجماليعلى السلعة، أى نصیبها من  اإلنفاقلنموذج على قیمة الذي یفصل بین مصادر اإلستیراد. ویعتمد ا
وقدم هذا ، STATA-15وذلك باستخدام برنامج  على السلعة بدًال من كمیة كل سلعة على حدة. اإلنفاق

   .)٩، ٨(، االتى Deaton, Mullbauerالنموذج كل من 
     

        
  

  ة والتى تتمثل فى:وذلك فى ظل تطبیق الشروط الخاصة بالطلب على المعادل
                  Additivityشروط االضافة  -
      Homogeneityشروط التجانس  -
       Symmetryشروط التماثل  -

وترجع أهمیة هذه الشروط فى أنها تجعل النموذج متماشیا مع نظریة الطلب، حیث تضمن شروط 
)، أما شروط التجانس فتضمن تجانس دول الطلب، ᵢ Wi = 1( ١=  اإلنفاقمجموع  االضافة تحقق شرط أن

  .Slutsky Conditionأما شروط التماثل فتحقق شرط سلتسكى 
عبارة عن دوال  (?) i ،a (?), bسعر السلعة من المصدر Piالى معالم الدالة،  y، β ،α حیث تشیر
 Pi,qi، اإلنفاقنصیب السلعة المستوردة من  Wiالسلعة،  عدد مصادر تصدیر m، سعاراألفى معالم الدالة و 

الرقم  Pindexالكلى على السلعة من كل المصادر،  اإلنفاق Eعلى الترتیب،  iسعر السلعة من المصدركمسة و 
  .سعارالقیاسى لأل

 ( Own, Cross and Expenditure( یةاإلنفاقوتحسب مرونات الطلب السعریة والتقاطعیة و 
Elasticity  ٩(كاالتى(  :  

m×m( Own,Cross=- ij + (ij/ Wi) - i (Wj / Wi)وتأخذ مصفوفة ( والتقاطعیةالمرونة السعریة  -

                                                
  = كانـت مرنـة، تقتـرب مـن مـاال نهایـة  ١متكافئة المرونـة، أكبـر مـن  ١غیر مرنة، = ١أقل من و صفر كانت عدیمة المرونة، اذا كانت المرونة السعریة

كانـت  ین، سالبة كانت السلعتین مكملتین. اذا كانت المرونـة االنفاقیـة سـالبةواذا كانت المرونة التقاطعیة موجبة كانت السلعتین بدیلتكانت مرنة النهائیة. 
)، التحلیل االقتصادى الجزئى بین النظریة والتطبیـق، الـدار الجامعیـة، ١٩٩٨. للمزید أنظر: محمد عبدالقادر، عبدالقادر (كانت عادیةموجبة ، دنیاالسلعة 

 .٨٣: ٤٩ص 



٧١ المصریة في أهم األسواق اإلستیرادیة البطاطسدراسة اقتصادیة لتنافسیة صادرات 
  (ij = 1, where i = j) المرونة السعریة الذاتیة (قطر المصفوفة)
  (ij = 0, where i ≠ j) المرونة السعریة التقاطعیة (خارج القطر)

   expend = 1 + (i / Wi)  یةاإلنفاقالمرونة  -
یة المرجحة نصیب السلعة اإلنفاقوللتحقق من صحة النتائج فأنه یتم بقیاس العالقة بین المرونات 

  كاالتى: اإلنفاقالمستوردة من 
iWi ε expend =1 

 Seeminglyلحـل المعـادالت أنیـا  Zellnerولتقدیر معالم النموذج أنیا للمعادلة السابقة أستخدم اسـلوب 
Unrelated Regression (SUR).  

الثانویة المنشورة من مصادرها المختلفة التى تُصدر من  بصفة أساسیة على البیانات البحثكما اعتمد 
لجهاز المركزى للتعبئة العامة االجهاز المركزى للتعبئة العامة واالحصاء ونشرات التجارة الخارجیة وقاعدة بیانات 

)، Faostat) ،www.comtrade.orgكل من  ، وقاعدة بیانات ء على الموقع اإللكترونىواإلحصا
)www.trademap.org) ،(www.albankaldawli.org،(  بوزارة  الزراعيواإلدارة المركزیة لالقتصاد

الرسائل البیانات المنشورة وبیانات بعض ، باإلضافة إلى االستعانة ب)٢٠١٩-٢٠٠١(الفترة الزراعة، خالل 
  .البحثذات الصلة بموضوع الكتب العلمیة السابقة و واألبحاث والدراسات 

  .ومناقشتهاأهم النتائج 
: التطور الزمني   لصادرات البطاطس المصریة: أوًال

   :صادراتالتطور كمیة  -١
ادرات البطـــاطس المصـــریة تتـــراوح بـــین حـــد أدنـــى بلـــغ نحـــو ) إلـــى أن كمیـــة صـــ١تشـــیر بیانـــات الجـــدول (

، وبتقــدیر معادلــة اإلتجــاه ٢٠١٧ألــف طــن كحــد أقصــى عــام  ٨٠٨,٢، إلــى نحــو ٢٠٠١ألــف طــن عــام  ١٨٥,٥
إتضــح أنهــا أخــذت  ). ٢() بالجــدول١والمبینــة بالمعادلــة ( الزمنـى العــام لتطــور كمیــة صــادرات البطــاطس المصــریة

% ســنویًا مــن متوســط كمیــة ٦,٠ألــف طــن تمثــل نحــو ٢٥,٧ معنــوي إحصــائیًا یقــدر بحــواليإتجاهــًا عامــًا متزایــدا و 
  ).٢٠١٨-٢٠٠١ألف طن خالل الفترة ( ٤٢٦,٩صادرات البطاطس المصریة والذي یقدر بنحو 

   :صادراتالقیمة  -٢
 ٢٩,٨) إلى أن قیمة صادرات البطاطس المصریة تتراوح بـین حـد أدنـى بلـغ نحـو ١تشیر بیانات الجدول (

، وبتقـــدیر معادلـــة اإلتجــــاه ٢٠١٤ملیـــون دوالر كحــــد أقصـــى عـــام  ٣٢٦,٨، إلـــى نحـــو ٢٠٠١ملیـــون دوالر عـــام 
). فقـــد إتضـــح أنهـــا ٢) بالجـــدول (٢الزمنـــى العـــام لتطـــور قیمـــة صـــادرات البطـــاطس المصـــریة والمبینـــة بالمعادلـــة (

.% ســـنویًا مـــن ٩,٣ر تمثـــل نحـــو ملیـــون دوال ١٣,٦أخـــذت إتجاهـــًا عامـــًا متزایـــدا ومعنـــوي إحصـــائیًا یقـــدر بحـــوالي 
-٢٠٠١ملیــــون دوالر خــــالل الفتــــرة ( ١٤٦,٨متوســــط كمیــــة صــــادرات البطــــاطس المصــــریة والــــذي یقــــدر بنحــــو 

٢٠١٨.(  
   :تصدیرالمتوسط سعر  -٣

 ١٤٨,٤) إلى أن متوسط سعر تصـدیر البطـاطس یتـراوح بـین حـد أدنـى بلـغ نحـو ١تشیر بیانات الجدول (
 الزمنــي، وبتقــدیر معادلــة اإلتجــاه ٢٠٠٩كحــد أقصــى عــام  طــندوالر/ ٦٧٦,١، إلــى نحــو ٢٠٠٣طــن عــام /دوالر

). فقــد إتضــح أنــه أخــذ إتجاهــًا ٢) بالجــدول (٣العــام لتطــور متوســط ســعر تصــدیر البطــاطس والمبینــة بالمعادلــة (
.% ســـنویًا مـــن متوســـط كمیـــة ٤,٥دوالر/ طـــن تمثـــل نحـــو  ١٥,٣عامـــًا متزایـــدا ومعنـــوي إحصـــائیًا یقـــدر بحـــوالي 

  ).٢٠١٨-٢٠٠١دوالر للطن خالل الفترة ( ٣٣٧,٦رات البطاطس المصریة والذي یقدر بنحو صاد
  :% األهمیة النسبیة لقیمة صادرات البطاطس بالنسبة لقیمة الصادرات الكلیة المصریة -٤

) إلـى أن األهمیـة النسـبیة لقیمـة صـادرات مصـر مـن محصـول البطـاطس بالنسـبة ١تشیر بیانات الجدول (
 ٢٠١٢% عــام ٠,٤) تراوحــت بــین حــد أدنــى بلــغ نحــو ٢٠١٨-٢٠٠١صــریة الكلیــة خــالل الفتــرة (للصــادرات الم

  .٢٠١٤% كحد أقصى عام  ١,٢نحو و 

 ٢٠٢١مارس  –األول العدد  –الواحد الثالثون  دالمجل –المجلة المصریة لالقتصاد الزراعي 



٧٢ المصریة في أهم األسواق اإلستیرادیة البطاطسدراسة اقتصادیة لتنافسیة صادرات 
ــــة النســــبیة لقیمــــة صــــادرات مصــــر مــــن محصــــول  ــــة اإلتجــــاه الزمنــــى العــــام لتطــــور األهمی وبتقــــدیر معادل

أنهـا قـد أخــذت ). تبـین ٢) بالجــدول (٤ة (البطـاطس المصـریة بالنسـبة للصـادرات المصــریة الكلیـة والمبینـة بالمعادلـ
  خالل فترة الدراسة.غیر معنوي إحصائیًا أي ان البیانات تدور حول متوسطها اتجاهًا عامًا ثابتًا تقریبًا 

  :% األهمیة النسبیة لقیمة صادرات البطاطس بالنسبة لقیمة الصادرات الزراعیة المصریة   -٥
یة النسبیة لقیمة صادرات مصر من محصول البطاطس ) إلى أن األهم١یتبین من بیانات الجدول (

% ٤,٢) تراوحت بین حد أدنى بلغ نحو ٢٠١٨- ٢٠٠١بالنسبة لقیمة للصادرات المصریة الزراعیة خالل الفترة (
  كحد أقصى. ٢٠١٤% عام ١١,١إلى نحو  ٢٠١٠عام 

ر من محصول وبتقدیر معادلة اإلتجاه الزمنى العام لتطور األهمیة النسبیة لقیمة صادرات مص
أنها قد  أتضح). ٢) بالجدول (٥البطاطس المصریة بالنسبة للصادرات الزراعیة المصریة والمبینة بالمعادلة (

  خالل فترة الدراسة.غیر معنوي إحصائیًا أي ان البیانات تدور حول متوسطها أخذت اتجاهًا عامًا ثابتًا تقریبًا 
  )٢٠١٨ – ٢٠٠١الفترة (تطور صادرات البطاطس المصریة خالل  )١(جدول 

 السنوات
قیمة 

الصادرات 
الكلیة ملیون 

 دوالر

 قیمة الصادرات
  الزراعیة 
 ألف دوالر

صادرات  كمیة
  البطاطس
  ألف طن

متوسط 
 سعر

البطاطس 
  للطندوالر/

صادرات  قیمة
البطاطس 
  ملیون دوالر

 % صادرات
البطاطس بالنسبة 
  للصادرات الكلیة

 % صادرات
البطاطس بالنسبة 

ات للصادر 
  الزراعیة

2001 4140.8 530.0 185.5 160.4 29.8 0.7 5.6 
2002 4662.4 671.2 229.4 185.8 42.6 0.9 6.3 
2003 6159.3 783.8 296.3 148.4 44.0 0.7 5.6 
2004 7680.2 1107.5 381.2 175.9 67.1 0.9 6.1 
2005 10645.6 918.3 392.2 197.5 77.5 0.7 8.4 
2006 13720.0 855.3 367.1 177.5 65.2 0.5 7.6 
2007 16167.3 1202.4 389.7 276.9 107.9 0.7 9.0 
2008 25966.8 2089.6 378.4 431.1 163.1 0.6 7.8 
2009 24182.3 2959.6 215.1 676.1 145.4 0.6 4.9 
2010 26331.8 3131.4 300.0 439.7 131.9 0.5 4.2 
2011 31582.4 3025.7 637.4 393.2 250.7 0.8 8.3 
2012 29417.0 2683.6 263.0 484.3 127.4 0.4 4.7 
2013 28779.4 2870.8 427.9 481.2 205.9 0.7 7.2 
2014 26812.2 2954.6 684.7 477.3 326.8 1.2 11.1 
2015 21852.0 2929.6 595.3 389.2 231.7 1.1 7.9 
2016 22973.4 2641.1 407.9 360.8 147.1 0.6 5.6 
2017 26434.0 2633.9 808.2 336.7 272.1 1.0 10.3 
2018 29483.0 2588.3 725.0 285.4 206.9 0.7 8.0 

 7.1 0.7 146.8 337.6 426.9 2032.0  19832.8  المتوسط
  اعداد متفرقه. -نشرات التجارة الخارجیة -نشرات الجهاز المركزى للتعبئة العامة واالحصاء -١من : جمعت وحسبت  المصدر:

 2- www.comtrade.un.org  
  )٢٠١٨ - ٢٠٠١معادالت االتجاه الزمنى العام لتطور صادرات البطاطس المصریة خالل الفترة () ٢( جدول

مقدار التغیر  R2 المعادلة  صورة الدالة البیان  م
 السنوي%

  كمیة صادرات البطاطس 1
 خطیة  ألف طن

Ŷ= 182.33 + 25.74X 
)**4.40)**  (2.88(  0.55 6.03 

  بطاطسقیمة صادرات ال 2
 Ŷ= 17.59 + 13.60 X خطیة  ملیون دوالر

 **)6.07)**  (0.72(  0.7 9.26 

  متوسط سعر تصدیر البطاطس  3
 Ŷ= 192.27 + 15.30 X  خطیة  طن/دوالر

 **)2.66)**  (3.08( 0.31 4.5 

لقیمة  صادرات البطاطس المصریة لقیمة%  4
 Ŷ= 0.67  + 0.007 X  خطیة   صادرات الكلیة المصریةال

 )0.77)**  (6.33( 0.9  0.36  

 بالنسبة صادرات البطاطس المصریة لقیمة%  5
 Ŷ= 5.95  + 0.13 X  خطیة  صادرات الزراعیة المصریةال جماليإل لقیمة

 )1.49)**  (6.53( 0.12 1.76 

  .٠,٠١): معامل التحدید، **معنوى عندR²() المحسوبة. Tتشیر القیمة بین االقواس إلى قیمة( ثحی
  ).١(الجدول من  حسبت: المصدر

  



٧٣ المصریة في أهم األسواق اإلستیرادیة البطاطسدراسة اقتصادیة لتنافسیة صادرات 
  :األهمیة النسبیة ألهم الدول المصدرة لكمیة البطاطس عالمیاً  -٦

األول عالمیًا من حیث الكمیة المصدرة للبطاطس  المركز تحتل) أن هولندا ٣بیانات الجدول ( أوضحت
) بأهمیة نسبیة بلغت ٢٠١٨- ٢٠١٤ألف طن كمتوسط للفترة ( ١٨٩٨,٣حیث بلغت كمیة صادراتها حوالي 

 ١٨٥٤,٦% من إجمالي كمیة الصادرات العالمیة، تلیها في المركز الثاني فرنسا بمتوسط بلغ نحو ١٥لي حوا
   .% من إجمالي كمیة الصادرات العالمیة١٤,٤ألف طن بأهمیة نسبیة بلغت نحو 

یران في المركز الثالث، الرابع، الخامس، والسادس على  ثم تلیها كل من ألمانیا، بلجیكا، مصر، وإ
 %،١٤,٢ألف طن بأهمیة نسبیة بلغت نحو  ٥٥٨,٦ ،٦٤٤,٢ ،٩٨٩,٦، ١٨٢١,٢تیب بمتوسط بلغ حوالي التر 

  % على الترتیب من إجمالي كمیة الصادرات العالمیة من البطاطس.٤,٤%، ٥%، ٧,٧
  

  )٢٠١٨-٢٠١٤خالل الفترة ( طن) (باأللفاألهمیة النسبیة ألهم الدول المصدرة لكمیة البطاطس عالمیًا )٣(جدول
  األهمیة%  المتوسط 2018 2017 2016 2015 2014 الدول

  النسبیة
 14.8 1898.3 1785.9 1808.5 1941.0 1865.7 2090.3 هولندا
 14.4 1854.6 1501.6 2039.9 1850.9 1979 1901.7 فرنسا
 14.2 1821.2 1903.1 1995.6 1839.2 1714.6 1653.8 ألمانیا
 7.7 989.6 1007.2 976.9 1023.8 899.9 1040.4 بلجیكا
 5.0 644.2 725.0 808.2 407.9 595.3 684.7 مصر
 4.4 558.6 529.9 513.0 647.0 678.8 424.6 إیران
 4.0 516.1 526.5 534.5 541.7 459 518.7 كندا

 3.7 470.2 481.6 546.7 489.2 411.7 421.9 أمریكا
 3.6 461.2 448.1 509.6 409.8 398.2 540.2 الصین
 28.2 3622.6 4465 4263.40 3339.2 3092.1 2953.4 أخرى
 100 12836.8 13373.9 13996.2 12489.7 12094.3 12229.7 اجمالي
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:ألهم الدول  المصریةالبطاطس صادرات األهمیة النسبیة لكمیة  -٧   المستوردة لها عالمیًا
للبطاطس المصریة في تسعة دول، استحوذت  تیرادیةاالس األسواقأهم  ) أن٤بیانات الجدول ( تشیر

لفترة ا % من إجمالي كمیة الصادرات المصریة من البطاطس إلى دول العالم خالل٨٩على ما یقرب من نحو 
 المصدرة منالكمیة متوسط نسبة في المرتبة األولى من حیث  روسیا اإلتحادیة وجاءت، )٢٠١٨-٢٠٠١(
) ٢٠١٨- ٢٠٠١لفترة (ا خاللألف طن  ١٢٤,٦٥١كمیة وارداتها حوالي سط متو بلغت حیُث  المصریة لبطاطسا

   من متوسط الكمیة المصدرة.% ٢٩,٢بأهمیة نسبیة بلغت نحو 
ألف  ٤٣,٢٨١، ٥٧,٥٢٤، ٦١,٨٥٣بمتوسط بلغ نحو إیطالیا، الیونان، لبنان على التوالي  كل منتلیها 

كمیة متوسط من  لى الترتیبع %،١٠,١ %،١٣,٥%، ١٤,٥بأهمیة نسبیة بلغت نحو  على الترتیب طن
  .الدراسة خالل فترةالبطاطس  الصادرات المصریة لمحصول

 :   :ؤشرات القدرة التنافسیةمثانیًا
  :معامل عدم االستقرار -١

لصـــادرات البطـــاطس المصـــریة فـــي  معامـــل عـــدم اإلســـتقرار) وبتقـــدیر مؤشـــر ٥الجـــدول ( تقـــدیراتتشـــیر 
فتــرة الدراســة، بســتثناء خــالل  صــادرات البطــاطس العالمیــة تبــین أن هنــاك حالــة مــن االســتقرار فــي كمیــة األســواق
بلــغ حیــُث اتســما بعــدم االســتقرار كمــا  ٢٠١٢، ٢٠٠٩ االســتقرار، وعــامي حیــث تمیــل إلــى ٢٠١٢، ٢٠٠٩أعــوام 

بحالـة مـن تمتع صادرات البطـاطس المصـریة یؤكد  وهذا .)٢٠١٨-٢٠٠١الفترة ( خالل %١٥,٥٦ المتوسط نحو
متوسـط بلـغ ، ب٢٠٠٩  سـعر التصـدیر اتسـمت الفتـرة باالسـتقرار مـا عـدا عـامأمـا  الخارجیـة. األسـواقفي  اإلستقرار
سـتقرار اال حالـة مـن هنـاكتبـین أن بالنسـبة لقیمـة صـادرات البطـاطس المصـریة % خالل فترة الدراسة. أما ٢٣,٥٢
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٧٤ المصریة في أهم األسواق اإلستیرادیة البطاطسدراسة اقتصادیة لتنافسیة صادرات 
واتســـمت قیمـــة الصـــادرات  ٢٠١٤، ٢٠١١بینمـــا لـــم یكـــن هنـــاك اســـتقرار فـــي عـــامي الدراســـة،  ســـنواتمعظـــم فـــي 

اســتقرار أكثــر لقیمـة والكمیــة اممــا ســبق أن  %. ویتضـح١٣,١٨باالسـتقرار خــالل فتــرة الدراسـة حیــث بلــغ المتوســط 
   .)٢٠١٨-٢٠٠١فترة (الفي متوسط  السعرمن 

األهمیة النسبیة لكمیة صادرات البطاطس المصریة ألهم دول العالم المستوردة لها خالل الفترة  )٤(جدول 
  ) (الكمیة: بالطن)٢٠١٨- ٢٠٠١(

روسیا  السنوات
المملكة   لمانیاأ  لبنان  إیطالیا  الیونان  االتحادیة

  المتحدة
اإلمارات 
  اإلجمالي  أخري  ُعمان  الكویت  العربیة

2001  0 12191 49511 37390 47337 29899 1406 2619 1260 3892 185505 
2002 1618  51402 47157 34138 47018 17534 3572 4545 2722 19676 229382 
2003 20893  54624 70453 50289 53990 7367 6252 4529 2899 24991 296287 
2004 22216 112893 61163 48007 62795 16901 1431 3271 1888 50645 381210 
2005 28141  83249 76295 59213 76738 23006 1662 5890 2426 35558 392178 
2006 49883  88423 97337 19770 63226 19595 348 2436 1406 24710 367134 
2007 61279 59515 77980 78041 38659 21316 6610 4358 2051 39889 389698 
2008 78593  66855 90817 48843 13570 18910 5037 3016 4241 48507 378389 
2009 29029  45040 30277 22524 39752 13876 1208 1843 837 30692 215078 
2010 68435 57927 63367 23711 29668 15344 158 643 617 40091 299961 
2011 322969  57416 66081 17598 35724 24185 485 3321 1603 108052 637434 
2012 62555  35592 35368 22866 47347 9486 3792 2254 1538 42187 262985 
2013 127904 47361 79050 47740 14404 30637 21333 16281 9861 33336 427907 
2014 313001  21639 54851 51192 27206 11853 40999 71676 10061 82215 684693 
2015 243579  50888 57915 40078 13227 6392 46020 34213 13990 89024 595326 
2016 130696 38764 59318 61684 28569 9032 24441 10742 7678 36947 407871 
2017 325203 85963 64749 66316 31353 9794 65272 40650 24731 94176 808207 
2018 357727  65682 31657 49666 31920 5477 51900 29334 23974 77634 724971 

49012.3426900.9 13423.46321.3 15662.6 39027.916144.7 57523.661852.643281.4  124651.2  المتوسط
 100.0 11.5 1.5 3.1 3.7 3.8 9.1 10.1 14.5 13.5  29.2 األهمیة النسبیة

  www.trademap.org المصدر:
  

  )٢٠١٨ – ٢٠٠١صادرات البطاطس خالل الفترة (معامل عدم االستقرار لكمیة، قیمة، سعر  )٥(جدول 

 السنوات
 كمیة

صادرات 
  البطاطس
  ألف طن

 كمیة
صادرات 
  البطاطس
قدرة   المُ
  ألف طن

معامل 
عدم 

  االستقرار

متوسط 
 سعر

  البطاطس
  دوالر/طن

متوسط 
 سعر

البطاطس 
قدر   المُ

  دوالر/طن

معامل عدم 
  االستقرار

 قیمة
صادرات 
البطاطس 
ملیون 
  دوالر

 قیمة
صادرات 
 البطاطس
قدرة   المُ
ملیون 
  دوالر

معامل 
عدم 

االستقرار 
ملیون 
  دوالر

2001 185.5 208.08 10.85 160.4 207.57 22.73 29.8 31.23 4.58 
2002 229.4 233.83 1.89 185.8 222.87 16.63 42.6 44.83 4.98 
2003 296.3 259.57 14.15 148.4 238.17 37.69 44.0 58.43 24.70 
2004 381.2 285.31 33.61 175.9 253.48 30.60 67.1 72.03 6.85 
2005 392.2 311.06 26.09 197.5 268.78 26.52 77.5 85.63 9.50 
2006 367.1 336.80 9.00 177.5 284.08 37.52 65.2 99.23 34.30 
2007 389.7 362.55 7.49 276.9 299.38 7.51 107.9 112.84 4.37 
2008 378.4 388.29 2.55  431.1 314.68 37.00 163.1 126.44 29.00 
2009 215.1 414.03 48.05 676.1 329.98 104.89 145.4 140.04 3.83 
2010 300.0 439.78 31.78 439.7 345.28 27.34 131.9 153.64 14.15 
2011 637.4 465.52 36.92 393.2 360.59 9.04 250.7 167.24 49.90 
2012 263.0 491.27 46.46 484.3 375.89 28.84 127.4 180.84 29.55 
2013 427.9 517.01 17.24 481.2 391.19 23.01 205.9 194.44 5.89 
2014 684.7 542.75 26.15 477.3 406.49 17.42 326.8 208.04 57.08 
2015 595.3 568.50 4.71 389.2 421.79 7.73 231.7 221.65 4.54 
2016 407.9 594.24 31.36 360.8 437.09 17.45 147.1 235.25 37.47 
2017 808.2 619.99 30.36 336.7 452.39 25.57 272.1 248.85 9.34 
2018 725.0 645.73 12.28 285.4 467.69 38.98 206.9 262.45 21.17 

 13.18 146.84 146.8 23.52 337.63 337.6  15.56 439.78 426.9  المتوسط
  اعداد متفرقه. -نشرات التجارة الخارجیة -نشرات الجهاز المركزى للتعبئة العامة واالحصاء -١ :حسبت من: المصدر

2-  www.comtrade.un.org  



٧٥ المصریة في أهم األسواق اإلستیرادیة البطاطسدراسة اقتصادیة لتنافسیة صادرات 
   :المیزة النسبیة الظاهرة

العالمیة  األسواقالمیزة النسبیة الظاهرة لصادرات البطاطس المصریة في  إلى) ٦تشیر بیانات الجدول (
، بمتوسط بلغ حوالي ٢٠١٤عام  ٣٦,٣، بینما بلغت اقصاها حوالي ٢٠١٠عام  ١٢,٦بلغت ادناها حوالي و 

میزة نسبیة الظاهرة في بتمتع صادرات البطاطس المصریة یؤكد  وهذا)، ٢٠١٨-٢٠٠١خالل الفترة ( ٢١,٧
  الخارجیة. األسواق

  

  المیزة النسبیة الظاهرة لصادرات مصر من البطاطس ألسواق العالم  )٦(جدول 
  القیمة بالملیون دوالر)(    ) ٢٠١٨-٢٠٠١خالل الفترة (   

قیمة صادرات البطاطس  السنوات 
 للعالم ةالمصری

إجمالي قیمة الصادرات 
 الزراعیة المصریة

  مة صادرات قی
 البطاطس العالمیة

  * قیمة الصادرات 
 الزراعیة العالمیة

  المیزة النسبیة 
 الظاهرة

 1 2 3 4 5 
2001 29.8 530.0 1491.7 414404.4 15.6 
2002 42.6 671.2 1692.3 442724.0 16.6 
2003 44.0 783.8 1884.6 525346.3 15.6 
2004 67.1 1107.5  2167.6 607389.9 17.0 
2005 77.5 918.3 1914.4 653535.2 28.8 
2006 65.2 855.3 2735.4 721472.4 20.1 
2007 107.9 1202.4 3401.2 873287.0 23.0 
2008 163.1 2089.6 3487.4 1067553.1 23.9 
2009 145.4 2959.6 3202.5 950959.9 14.6 
2010 131.9 3131.4 3630.7 1084742.3 12.6 
2011 250.7 3025.7 4690.0 1320239.1 23.3 
2012 127.4 2683.6 3703.5 1337670.6 17.1 
2013 205.9 2870.8 4766.7 1396562.9 21.0 
2014 326.8 2954.6 4334.6 1421842.8 36.3 
2015 231.7 2929.6 3691.2 1275066.3 27.3 
2016 147.1 2641.1 3995.8 1287318.9 17.9 
2017 272.1 2633.9 4335.2 1411289.2 33.6 
2018 206.9 2588.3 4365.3 1454098.5 26.6 
 21.7 1013639.1 3305.0 2032.0  146.8 المتوسط

  .) ٣/٤) / (  ٢/ ١) = ( ٥لمیزة النسبیة الظاهرة ( ا
   www.trademap.org، *www.fao.org المصدر:

  

   :المیزة التنافسیة السعریة -٢
) تمتع مصر بمیزة نسبیة سعریة تنافسیة مقارنة بأهم الدول المنافسة له في ٧نات الجدول (بیا تشیر

 فرنسا/مصر، إیران/مصر، حیث بلغ السعر النسبي بین ألمانیا/مصر، بلجیكا/مصر عالمیاً  تصدیر البطاطس
ؤشر المیزة تشیر بیانات نفس الجدول إنخفاض مفي حین ، على الترتیب ٠,٨٠، ٠,٨٠، ٠,٥٠، ٠,٥٠حوالي 

كل من صادرات البطاطس  التنافسیة السعریة لصادرات البطاطس المصریة في السوق العالمي امام
حیث بلغ السعر النسبي في كل منهم بالنسبة إلى مصر ، مصر/كندا، مصر/أمریكا، مصر/الصین هولندامصر/
  .  على الترتیب ١,٥٠، ١,٢٠، ١,١٠، ١,١٠حوالي 

   :مؤشر النصیب السوقي -٣
أوضـحت بیانـات الجـدول ا فى اهم الدول المستوردة لهـ المصریة للبطاطس السوقيمؤشر النصیب بدراسة 

-٢٠١٤(ة للفتـــر % كمتوســـط هندســي ٦٣,٩ . حیــث بلـــغ نحــواللبنـــانيأعلــى مســـتوى لــه فـــى الســوق أنــه بلـــغ ) ٨(
فـى تلــك السـوق قـد وصــل أعلـى مسـتوى لــه فـى عــام  المصــریة للبطـاطس السـوقيأن النصــیب  تبـینكمـا )، ٢٠١٨
فـى هـذا  البطـاطسمن  اللبنانيواردات السوق  % من٧٣,١ % مما یعنى أن حوالي٧٣,١حیث بلغ نحو  ،٢٠١٦

  ) بالملحق.١، جدول (%٤٩,٧حیث بلغ نحو  ٢٠١٥وصل أدنى مستوى له عام  كما ،العام كانت من مصر
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٧٦ المصریة في أهم األسواق اإلستیرادیة البطاطسدراسة اقتصادیة لتنافسیة صادرات 
طاطس المصریة ونظائرها فى الدول المنافسة فى السوق العالمي خالل الفترة تصدیر الب أسعار )٧( جدول

)٢٠١٨ – ٢٠١٤(  
  السنوات

 الدولة
 المتوسط تصدیر الطن بالدوالر أسعار

  (دوالر)
السعر 
 2018 2017 2016 2015 2014  النسبي

 0.50 193 202 197 194 165 209 ألمانیا
 0.50 199 204 215 206 179 190 بلجیكا
 0.80 308 383 281 169 328 378 إیران
 0.80 311 430 293 326 235 273 فرنسا
 1.00 370 285 337 361 389 477 مصر
 1.10 418 442 437 402 380 431 هولندا
 1.10 425 478 447 420 393 386 كندا

 1.20 453 490 439 418 446 474 أمریكا
 1.50 552 583 551 553 571 504 الصین

Source: www.trademap.org. 
 

  

فــي  المصــریة للبطــاطس الســوقيكمــا یــأتى الســوق الروســي فــى المرتبــة الثانیــة حیــث بلــغ مؤشــر النصــیب 
للفترة المشار إلیها. كمـا أنـه وصـل أعلـى مسـتوى لـه فـى تلـك السـوق هندسي  % كمتوسط٥١,٤ هذا السوق حوالي

 البطــاطسن واردات الســوق الروســي مــن % مــ٦٢,٤یعنــى أن حــوالي  % ممــا٦٢,٤نحــو  حیــث بلــغ ،٢٠١٨عــام 
) ١% جــدول (٤٤,٤ حــواليحیــث قــدر ب ٢٠١٥. كمــا بلــغ أدنــى مســتوى لــه عــام مصــركانــت مــن  فــى هــذا العــام

  بالملحق.
فـى یة المصـر  للبطـاطس السـوقيفیـأتى فـى المرتبـة الثالثـة حیـث قـدر متوسـط النصـیب  الیونانيأما السوق 
هـــذا  ن) بـــالملحق أ١مـــن جـــدول (تـــرة المشـــار إلیهـــا. كمـــا یتبـــین للفهندســـي  كمتوســـط %٣٣,٨تلـــك الســـوق نحـــو 
% مــن واردات ٤٨,٣%، بمعنــى أن نحــو ٤٨,٣حیــث بلــغ نحــو  ٢٠١٧أعلــى مســتوى لــه عــام  النصــیب قــد وصــل

حیـث بلـغ  ٢٠١٤بینمـا أدنـى مسـتوى لـه فكـان عـام ، ذلك العام كانت من مصـرفي  البطاطسمن  الیونانيالسوق 
  %.١٦,٧نحو 

  ة من البطاطس ألهم الدول المستوردةالمصری النصیب السوقي للصادرات )٨(جدول 
  )الكمیة: ألف طن(    )       ٢٠١٨–٢٠١٤خالل الفترة (

  السنوات
  

  الدولة
  المتوسط وارداتالإجمالي 

  لف طن
المتوسط   من مصر وارداتال

  ألف طن

لنصیب ا
السوقي 
للبطاطس 
  2018  2017  2016 2015  2014 2018 2017 2016 2015 2014  المصریة

 51.4 274.0 357.7 325.2 243.6130.7 313.0 532.7 573.0 564.1 287.3 549.2 689.7 روسیا
 63.9 53.8 49.7  66.3 61.7 40.1 51.2 84.2 73.5 94.8 84.4 80.7 87.8  لبنان
 8.43 53.70 31.66 64.75 57.9259.32 54.85 637.28 638.6 619.2 637.9 663.4 627.3 إیطالیا
 33.8 52.6 65.7 86.0 38.8 50.9 21.6 155.5 176.6 178.0 144.0 149.3 129.3 الیونان
 19.0 45.7 51.9 65.3 24.4 46.0 41.0 241.2 255.3 240.9 260.5 233.4 215.7 اإلمارات
 25.0 26.5 29.3 40.6 10.7 34.2 17.7 106.3 101.6 103.6 93.4 114.9 117.9 الكویت
 4.5 26.5 31.9 31.3 28.6 13.2 27.2 590.6 607.2 607.1 608.2 524.8 605.9 ألمانیا

 3.6 8.5 5.5 9.8 9.0  6.4  11.8 237.6 172.7 212.1 254.7 276.4 272.1  المملكة المتحدة
 0.1 1.6 0.9 2.8 0.70 0.3 3.1 1740.8 1812.8 1749.5 1733.8 1733.4 1674.7 هولندا
 1.9 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 80.9 100.1 100.8 73.1 64.9 65.6  ٌعمان

Source: www.faostat.org. 
           : www. trademap.org. 
           : www. comtrade.un.org. 
           : www. Campas.gov.eg. 

فــي  المصــریة للبطــاطس الســوقيحیــث بلــغ مؤشــر النصــیب  الرابعــةفــى المرتبــة  الكــویتيســوق كمــا یــأتى ال
لفتــرة المشــار إلیهــا. كمــا أنــه وصــل أعلــى مســتوى لــه فــى تلــك نفس الــهندســي  % كمتوســط٢٥ هــذا الســوق حــوالي



٧٧ المصریة في أهم األسواق اإلستیرادیة البطاطسدراسة اقتصادیة لتنافسیة صادرات 
مـــن  الكـــویتي% مـــن واردات الســـوق ٣٩,٣یعنـــى أن حـــوالي  % ممـــا٣٩,٣نحـــو  حیـــث بلـــغ ،٢٠١٧الســـوق عـــام 

% ١١,٥ حــواليحیــث قــدر ب ٢٠١٦كانــت مــن مصــر. كمــا بلــغ أدنــى مســتوى لــه عــام  فــى هــذا العــام بطــاطسال
  .) بالملحق١جدول (

 
   االختراق: معدل -٤

لـه  یمـةعلـى قأتـراق بلـغ االخان معـدل  )٩یتضح من بیانـات الجـدول ( معدل اختراق السوق مؤشربدراسة 
علــى  ٠,٠٨، ٠,١٠٣، ٠,١٨٨، ٠,١٩٨كــل مــن اإلمــارات، الكویــت، لبنــان، الیونــان حیــُث بلــغ حــوالي  فــى ســوق

لــدیها قابلیــة علــي اســتیعاب البطــاطس المصــریة،  األســواقبــر هــذه ) وتعت٢٠١٨-٢٠١٤الترتیــب كمتوســط الفتــرة (
عدل اختراق أسواق إیطالیـا، ٌعمـان، روسـیا، ألمانیـا، المملكـة المتحـدة، هولنـدا بمتوسـط بلـغ حـوالي  ، ٠,٠٢٩یلیهم م

 ضـعف قـیم معـدل أختـراقعلى الترتیب خالل نفس الفتـرة، ویتبـین  ٠,٠٠٠٢، ٠,٠٠٢، ٠,٠٠٣، ٠,٠١، ٠,٠١٥
  .األسواقتواجه منافسة شدیدة فى تلك حیُث لها  اإلستیرادیةفى أهم أسواق  البطاطس المصریة تصادرا

   اإلستیرادیة األسواقفي أهم  ةالمصری صادرات البطاطسلختراق االمعدل ) ٩(جدول 
  )٢٠١٨ – ٢٠١٤خالل الفترة (

  السنوات
 الدولة

 2018 2017 2016 2015  2014  المتوسط معدل اختراق السوق لصادرات البطاطس عام
 0.198 0.229 0.274 0.095 0.201 0.199 اإلمارات
 0.188 0.217 0.279 0.102 0.208 0.114  الكویت
 0.103 0.077 0.107 0.106 0.086 0.168 لبنان
  0.08 0.107 0.134 0.064 0.072 0.03 الیونان
 0.029 0.017 0.035 0.032 0.03 0.029 إیطالیا
 0.015 0.014 0.013 0.018 0.018 0.022 ٌعمان
 0.01 0.016 0.015 0.006 0.007 0.01 روسیا
 0.003 0.004 0.003 0.003 0.001 0.003  ألمانیا

 0.002 0.001 0.002 0.002 0.001 0.002 المملكة المتحدة
 0.0002 0.0002 0.0004 0.0001 0.00004 0.0005  هولندا

  ) بالملحق. ١(جمعت وحسبت من بیانات الجداول  المصدر:
: نتائج   .الطلب األمثلنموذج تقدیر  ثالثًا

 متوســط مــن أهــم أســواق البطــاطس المصــریة، وقــد بلغــت لبنــان الیونــان، إیطالیــا،، روســیاعتبــر كــل مــن ت
، رملیــون دوال ١٢٩,٥ حــواليطــن بلغــت قیمتهــا  ألــف ٣٠٩,٣ حــواليالكمیــة المســتوردة مــن البطــاطس المصــریة 

سرائیلو الصین، و  ،أذربیجانوتعتبر كل من  الكمیـة  متوسـط كمـا بلـغ الروسـي،أهم الدول المنافسة لمصـر بالسـوق  إ
ملیــون  ٥٨ حــواليبلغــت قیمتهــا  طــن ألــف ١٢٩,٩٢ للســوق الروســي حــواليالمســتوردة مــن البطــاطس المصــریة 

، وتعتبـر ألـف طـن ٤٤٧,٧% من إجمالي كمیة واردات روسیا مـن العـالم البالغـة ٢٩ر، تمثل تلك الكمیة نحو دوال
الكمیـــة  متوســـط . فـــى حـــین بلـــغاإلیطـــاليأهـــم الـــدول المنافســـة لمصـــر بالســـوق  هولنـــدا، وألمانیـــا، و كـــل مـــن فرنســـا

، ملیـون دوالر ٣٣ حـواليبلغـت قیمتهـا  طـن ألف ٧٦,٧ للسوق اإلیطالي حواليالمستوردة من البطاطس المصریة 
وتعتبــر كــل  ألــف طــن. ٥٣٥,٤ن العــالم البالغــة % مــن إجمــالي كمیــة واردات إیطالیـا مــ١٤تمثـل تلــك الكمیــة نحــو 

وبلغـت الكمیــة المســتوردة منهــا  الیونــاني،ایضــا أهــم الــدول المنافسـة لمصــر بالســوق  ، وقبـرصهولنــداو  ،مـن وفرنســا
% مــن ٤٦، تمثــل تلــك الكمیــة نحــو ملیــون دوالر ٢٢,٩ حــواليبلغــت قیمتهــا  طــن ألــف ٥٥,٢ بتلــك الســوق حــوالي

أهــم  بلجیكــاوتعتبــر كــل مــن هولنـدا، وفرنســا، و ألــف طـن.  ١٢٠,٦نــان مـن العــالم البالغــة إجمـالي كمیــة واردات الیو 
للسـوق اللبنـاني فـى حـین بلغـت الكمیـة المسـتوردة مـن البطـاطس المصـریة  اللبنـاني،الدول المنافسة لمصر بالسوق 

مـن إجمـالي كمیـة % ٥٧، وتمثـل تلـك الكمیـة نحـو ملیون دوالر ١٥,٦ حواليبلغت قیمتها  طن ألف ٤٧,٥ حوالي
 األســـواقفـــي أن كـــل الـــدول المنافســـة لمصـــر ومـــن المالحـــظ . ألـــف طـــن ٨٣,٩واردات لبنـــان مـــن العـــالم البالغـــة 

 ٢٠٢١مارس  –األول العدد  –الواحد الثالثون  دالمجل –المجلة المصریة لالقتصاد الزراعي 



٧٨ المصریة في أهم األسواق اإلستیرادیة البطاطسدراسة اقتصادیة لتنافسیة صادرات 
، ٤، ٣، ٢) جــدول (٢٠١٩-٢٠٠١وذلــك خــالل الفتــرة (دول فــى االتحــاد االوروبــى (باســتثناء اســرائیل)  المختلفــة

  ) بالملحق.٥
    :الروسيالسوق  -١

ن عدم معنویة إختبار والـد والخـاص بشـروط اإلضـافة، والتجـانس، والتماثـل، تم التأكد م )١٠جدول (ومن 
    كما تم التحقق من صحة النموذج.

  )٢٠١٩-٢٠٠١الروسي خالل الفترة ( ): نتائج نموذج الطلب االمثل للبطاطس فى السوق١٠جدول (
 إسرائیل الصین أذربیجان  مصر الدولة

Coef. z P>z Coef. z P>z Coef. z P>z Coef. z P>z 
α -0.21504 -0.60000 0.54900 1.28045 3.83000 0.00000 0.28675 0.92000 0.35500 -0.33437 -2.11000 0.03500 

LnP1 -0.00729 -0.24000 0.81000 -0.03546 -1.25000 0.21000 0.00389 0.15000 0.88200 0.03882 2.89000 0.00400 
LnP2 0.06958 0.65000 0.51800 -0.07351 -0.73000 0.46300 -0.04675 -0.50000 0.61500 0.04881 1.03000 0.30400 
LnP3 -0.36484 -1.74000 0.08200 -0.38910 -1.99000 0.04600 0.50334 2.78000  0.00500 0.25408 2.74000 0.00600 
LnP4 0.24133 1.74000 0.08200 0.23013 1.78000 0.07500 -0.27307 -2.27000 0.02300 -0.20633 -3.36000 0.00100 

Ln(E/Pspi) 0.10701 2.89000 0.00400 0.05114 1.48000 0.13900 -0.11863 -3.70000 0.00000 -0.03701 -2.26000 0.02400 
RSq. 0.87150 0.36660 0.87770 0.51750  
chi2  128.81 11.00 136.39  20.38 

P 0.00 0.05 0.00 0.00 

- Adj. R- Sq.   -ید المعدل. معامل التحد 
Source: www.trademap.org. 

  

مرونــات الطلــب الســعریة علــى البطــاطس المصــریة الــى أن الزیــادة فــى  ر) تشــی١١ومــن بیانــات الجــدول (
%، وهـذا یعنـى أنهـا سـلعة ١,١٢٤ حـوالي% یؤدى الى إنخفاض الطلب علیهـا فـى هـذا السـوق ب١ حواليها بأسعار 

    .ذات طلب مرن بهذا السوق
، أذربیجـــانالبطــاطس المصـــدرة مـــن الـــدول المنافســـة ( أســـعارنـــات الطلـــب التقاطعیـــة أن زیـــادة تشــیر مرو و 

علـى  %٠,٨٥٦-، %٠,٨٩٩-%، ٠,١٠٦ حـواليالطلب علیهـا ب تغیر% یؤدى الى ١ حوالي) بإسرائیل، الصین
لطـــلب % یـؤدى الـى تغــیر ا١ حــواليالبطـــاطس المصـدرة مـن مصـر ب أسـعارالترتیـب، ومـن جهـه أخــرى فـان زیـادة 

عالقـة احاللیـة یقابلهـا وجـود مما یشـیر الـى أن  % على الترتیب،٠,٦٤٥%، ٠,٢١٣%، ٠,٢٦٨- حواليعـلیها ب
 ، ووجـــود عالقـــة تكاملیـــة بـــینومصـــر علـــى الترتیـــب أذربیجـــانتصـــدیر  أســـعارعالقـــة تكاملیـــة فـــى حـــالتى ارتفـــاع 

ســرائیلالبطــاطس المصــدرة مــن مصــر مــن جهــه والمصــدرة مــن  مصــر تصــدیر  أســعارة ارتفــاع فــى حالــ الصــین وإ
  تصدیر مصر. أسعارحاللیة فى حالة ارتفاع اعالقة یقابلها 

 حواليالحقیقى على البطاطس فى هذا السوق ب اإلنفاق إجماليیة أن زیادة اإلنفاقكما یتضح من المرونة 
أنها سلعة  قد یشیر الى الذياألمر  %١,٢٤٥ حواليعلى البطاطس المصریة ب اإلنفاق% یؤدى الى زیادة ١

  عادیة بهذا السوق.
  على البطاطس الروسيللسوق  األمثل): مرونات نموذج الطلب ١١جدول (

  یةاإلنفاقالمرونة  المرونة السعریة والتقاطعیة الدول
ε expend  Wi إسرائیل الصین أذربیجان مصر 

 %44 1.245 0.856- 0.899- 0.106 1.124-  مصر
 %22 1.237 1.045 1.864- 1.391- 0.268- أذربیجان
 %26 0.547 1.004- 1.040 0.081- 0.213 الصین
 %9 0.566 3.383- 3.094 0.666 0.645 إسرائیل

 iWi ε expend =100 التحقق من صحة النموذج
  ) بالملحق.٢( )، جدول١٠جدول ( حسبت من: المصدر

  

  :  اإلیطاليالسوق  -٢
وط اإلضافة، والتجانس، والتماثل، كما تم التحقق من تم التأكد من عدم معنویة إختبار والد والخاص بشر 

تشیر مرونات الطلب السعریة على البطاطس المصریة الى أن الزیادة فى . و )١٢صحة النموذج جدول (
%، وهذا یعنى أنها سلعة  ٠,١٩٣ حواليالطلب علیها فى هذا السوق ب زیادة% یؤدى الى ١ حواليها بأسعار 

  ).١٣، الجدول (قمرن بهذا السو غیر ذات طلب 



٧٩ المصریة في أهم األسواق اإلستیرادیة البطاطسدراسة اقتصادیة لتنافسیة صادرات 
، فرنســاالبطــاطس المصــدرة مــن الــدول المنافســة ( أســعارأن زیــادة  إلــي تشــیر مرونــات الطلــب التقاطعیــةو 

علــى  % ١,٢٦٤-%، ٠,٩٠٠%، ١,٢٨٠ حــواليالطلــب علیهــا ب تغیــر% یــؤدى الــى ١ حــوالي) بهولنــدا، ألمانیــا
% یــؤدى الــى تغیــر الطلــب ١حــواليب اطس المصــدرة مــن مصــرأســعار البطــالترتیــب، ومــن جهــه أخــرى فــان زیــادة 

د عالقــة احاللیــة یقابلهــا و ممــا یشــیر الــى وجــ % علــى الترتیــب،٠,٨٢٢-%، ٠,٠٧٤%، ٠,٤٥٦- حــواليلیهــا بع
لعالقــة االحاللیــة بــین ، أمــا بالنســبة للــى الترتیــبع ومصــر فرنســاتصــدیر  أســعارعالقــة تكاملیــة فــى حــالتى ارتفــاع 

تصـــدیر ألمانیـــا أكبـــر  أســـعارفـــى حالـــة ارتفـــاع ألمانیـــا رة مـــن البطـــاطس المصـــدرة مـــن مصـــر مـــن جهـــه والمصـــد
)، وكــذلك وجــود عالقــة تكاملیــة ٠,٠٧٤( تصــدیر مصــر أســعارمــن العالقــة االحاللیــة فــى حالــة ارتفــاع ) ٠,٩٠٠(

  .تصدیر هولندا ومصر علي الترتیب أسعارفي حالتي ارتفاع 
  ).٢٠١٩-٢٠٠١یطالي خالل الفترة (): نتائج نموذج الطلب االمثل للبطاطس فى السوق اإل١٢جدول (

  هولندا مصر ألمانیا  فرنسا الدولة
Coef. z P>z Coef. z P>z Coef. z P>z Coef. z P>z 

α  -0.90844 -1.64000 0.10000 0.75698 2.53000 0.01100 0.87418 1.39000 0.16500 0.43101 2.72000 0.00700 
LnP1 -0.14313 -1.13000 0.26000 -0.06645 -0.97000 0.33500 0.18433 1.27000 0.20300 0.02214 0.61000 0.54400 
LnP2 -0.11741 -1.04000 0.29900 0.00570 0.09000 0.92600 0.17947 1.39000 0.16300 -0.04073 -1.26000 0.20900 
LnP3 -0.17467 -2.13000 0.03300 -0.00961 -0.22000 0.82800 0.23064 2.47000 0.01300 -0.05925 -2.52000 0.01200 
LnP4 0.13314 1.53000 0.12600 0.11833 2.51000 0.01200 -0.31295 -3.16000 0.00200 0.05721 2.29000 0.02200 

Ln(E/Pspi) 0.31247 2.51000 0.01200 -0.08847 -1.31000 0.19000 -0.21702 -1.53000 0.12600 -0.02441 -0.68000 0.49500 
RSq. 0.38750 0.36440 0.44020 0.52910 
chi2 12.02 10.89 14.94 21.34 

P 0.03 0.05 0.01 0.00 

- Adj. R- Sq. -معامل التحدید المعدل.    
Source: www.trademap.org. 

 حواليالحقیقى على البطاطس فى هذا السوق ب اإلنفاق إجماليیة أن زیادة اإلنفاقكما یتضح من المرونة 
قد یشیر الى أنها سلعة  الذي% األمر ٠,٠٨٢ حواليعلى البطاطس المصریة ب نفاقاإل% یؤدى الى زیادة ١

  ).١٣عادیة بهذا السوق، وذلك كما یتضح من جدول (
  على البطاطس. اإلیطالي): مرونات نموذج الطلب االمثل للسوق ١٣جدول (

  یةاإلنفاقالمرونة  المرونة السعریة والتقاطعیة الدول
ε expend  Wi افرنس مصر  هولندا ألمانیا 

 %23.64 0.082 1.264- 0.900 1.280 0.193  مصر
 %54.51 1.573 0.358- 0.303- 1.575- 0.456- فرنسا
 %15.34 0.423 0.809 0.874- 0.119- 0.074 ألمانیا
 %6.51 0.625 0.096- 0.568- 0.545 0.822- هولندا

 iWi ε expend =100 التحقق من صحة النموذج
  ) بالملحق.٣جدول ()، ١٢حسبت من جدول (: المصدر

  

  :  الیونانيالسوق  -٣
) تم التأكد من عدم معنویة إختبار والد والخاص بشروط اإلضافة، والتجانس، والتماثل، ١٤جدول (ومن 

تشیر مرونات الطلب السعریة على البطاطس  )١٥ومن بیانات الجدول (كما تم التحقق من صحة النموذج. 
 حوالي% یؤدى الى إنخفاض الطلب علیها فى هذا السوق ب١ حواليها بأسعار یادة فى المصریة الى أن الز 

   .%، وهذا یعنى أنها سلعة ذات طلب مرن بهذا السوق١,٠٢٢
، فرنســاالبطــاطس المصــدرة مــن الــدول المنافســة ( أســعارأن زیــادة  إلــيوتشــیر مرونــات الطلــب التقاطعیــة 

علــى  %٠,١٠١ %،٠,٠٩٥%، ٠,٢١٨- حــواليلطلــب علیهــا با تغیــر% یــؤدى الــى ١ حــوالي) بهولنــدا، قبــرص
ى تغیــر الطلــب % یــؤدى الــ١ حــوالياطس المصــدرة مــن مصــر بالبطــ أســعارالترتیــب، ومــن جهــه أخــرى فــان زیــادة 

ممــــا یشــــیر الــــى أن العالقــــة االحاللیــــة بــــین  علــــى الترتیــــب، %٠,٣٤٥- %،٠,٨٦٦%، ٠,٢٢٠ حــــواليلیهــــا بع
أقـل مــن  )٠,٠٩٥هولنــدا ( أسـعارفــي حالـة ارتفــاع  هولنـدا المصـدرة مــنالبطـاطس المصــدرة مـن مصــر مـن جهــه و 

)، أما بالنسبة لفرنسـا فتوجـد هنـاك عالقـة تكاملیـة ٠,٨٦٦تصدیر مصر ( أسعارالعالقة اإلحاللیة في حالة ارتفاع 
النسـبة تصـدیر فرنسـا ومصـر علـي الترتیـب، أمـا ب أسـعاریقابلها عالقة أحاللیة بین مصر وفرنسـا فـي حالـة ارتفـاع 
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٨٠ المصریة في أهم األسواق اإلستیرادیة البطاطسدراسة اقتصادیة لتنافسیة صادرات 
تصــدیر  أســعارلقبــرص فتوجــد هنــاك عالقــة أحاللیــة یقابلهــا عالقــة تكاملیــة بــین مصــر وقبــرص فــي حالــة ارتفــاع 

  .قبرص ومصر علي الترتیب
  

  ).٢٠١٩-٢٠٠١): نتائج نموذج الطلب االمثل للبطاطس فى السوق الیوناني خالل الفترة (١٤جدول (
  قبرص هولندا فرنسا  مصر الدولة

Coef. z P>z Coef. z P>z Coef. z P>z Coef. z P>z 
α  0.09818 0.13000 0.89700 1.20389 3.17000 0.00200 0.49632 3.73000 0.00000 -0.77912 -1.20000 0.22900 

LnP1 -0.02143  -0.08000 0.93300 0.00878 0.07000 0.94500 0.01249 0.28000 0.78100 -0.00831 -0.04000 0.97000 
LnP2 -0.12073 -0.70000 0.48300 0.14358 1.67000 0.09600 -0.03844 -1.27000 0.20400 -0.00276 -0.02000 0.98500 
LnP3 0.05038 0.32000 0.75100 -0.07658 -0.96000 0.33500 0.00525 0.19000 0.85100 0.03757 0.28000 0.78200 
LnP4  0.17661 0.93000 0.35100 -0.14296 -1.51000 0.13200 0.02240 0.67000 0.50000 -0.03947 -0.24000 0.80700 

Ln(E/Pspi) -0.01754 -0.21000 0.83700 -0.06180 -1.45000 0.14700 -0.05409 -3.62000 0.00000 0.12618 1.74000 0.08200 
RSq. 0.06240 0.44560 0.67160 0.28740 
chi2 1.26 15.27 38.85 7.66 

P 0.94 0.01 0.00 0.18 

- Adj. R- Sq.   -معامل التحدید المعدل.  
Source: www.trademap.org. 

  

  على البطاطس. الیوناني): مرونات نموذج الطلب االمثل للسوق ١٥جدول (
  یةاإلنفاقالمرونة  المرونة السعریة والتقاطعیة الدول

ε expend  Wi قبرص هولندا فرنسا مصر 
 %53.93  0.967 0.101 0.095 0.218- 1.022-  مصر
 %19.13 0.677 0.676- 0.385- 0.188- 0.220 فرنسا
 %4.81 0.124- 0.714 0.837- 0.584- 0.866 هولندا
 %22.13 1.570 1.305- 0.142 0.122- 0.345-  قبرص

 iWi ε expend =100 التحقق من صحة النموذج
  ) بالملحق.٤جدول ()، ١٤حسبت من جدول (: المصدر

 حواليعلى البطاطس فى هذا السوق ب الحقیقي اإلنفاق إجماليیة أن زیادة نفاقاإلكما یتضح من المرونة 
قد یشیر الى أنها سلعة  الذي% األمر ٠,٩٦٧ حواليعلى البطاطس المصریة ب اإلنفاق% یؤدى الى زیادة ١

  ).١٥عادیة بهذا السوق، وذلك كما یتضح من جدول (
  : اللبنانيالسوق  -٤

م معنویة إختبار والد والخاص بشروط اإلضافة، والتجانس، والتماثل، تم التأكد من عد )١٦جدول (ومن 
  كما تم التحقق من صحة النموذج. 

  ).٢٠١٩-٢٠٠١الطلب االمثل للبطاطس فى السوق اللبناني خالل الفترة (): نتائج نموذج ١٦جدول (
  بلجیكا فرنسا هولندا  مصر الدولة

Coef. z P>z Coef. z P>z Coef. z P>z Coef. z P>z 
α 0.31315 0.43000 0.66600 0.65209 1.05000 0.29300 -0.04913 -0.30000 0.76600 -0.03065 -0.26000 0.79900 

LnP1 0.03397 0.47000 0.63800 -0.01233 -0.20000 0.84200 -0.01873 -1.14000 0.25500 -0.00288 -0.24000 0.81000 
LnP2 -0.77127 -1.74000 0.08200 0.62941 1.66000 0.09700 0.07008 0.69000 0.48800 0.05567 0.76000 0.45000 
LnP3 -0.00406 -0.01000 0.98800 0.04508 0.19000 0.85100 -0.05985 -0.94000 0.34800 0.03015 0.65000 0.51700 
LnP4 0.44401 1.31000 0.18900 -0.38780 -1.34000 0.17900 0.00699 0.09000 0.92800 -0.04798 -0.86000 0.39100 

Ln(E/Pspi) 0.25435 2.45000 0.01400 -0.24144 -2.72000 0.00700 0.01062 0.45000 0.65300 -0.01775 -1.03000 0.30200 
RSq. 0.53680 0.55410 0.13600 0.22690 
chi2 22.02 23.61 2.99 5.58 

P 0.00 0.00 0.70 0.35 

- Adj. R- Sq.   -معامل التحدید المعدل.  
Source: www.trademap.org. 

  

ها أســعار تشــیر مرونــات الطلـب الســعریة علــى البطــاطس المصـریة الــى أن الزیــادة فــى ) ١٧مـن الجــدول (و 
ا یعنـى أنهـا سـلعة ذات %، وهـذ١,١٨٥ حـواليب اللبنـاني % یؤدى الى إنخفاض الطلب علیها فى السـوق١ حواليب

البطــاطس المصــدرة مــن الــدول  أســعارأن زیــادة  إلــىتشــیر مرونــات الطلــب التقاطعیــة و  .طلــب مــرن بهــذا الســوق
 %،٠,٠٣٤-  %،١,٨٠١- حـواليالطلـب علیهـا ب رتغیـ% یؤدى الى ١ حوالي) ببلجیكا، هولندا، فرنساالمنافسة (

% یـؤدى ١ حـواليالبطــاطس المصـدرة مـن مصـر ب ارأسـعومـن جهـه أخـرى فـان زیـادة ، على الترتیب %٠,٠٣٤-
 ومـــن ذلـــك یتضـــح وجـــود علـــى الترتیـــب، %٠,١١٩ %،٠,٤٨١-%، ٠,٢٥٤ حـــواليلیهـــا بالـــى تغــــیر الطلـــب ع

تصدیر هولندا ومصـر علـي الترتیـب، كمـا یتبـین  أسعارفي حالتي ارتفاع  بین احاللیةیقابلها عالقة  تكاملیةعالقة 
 أســعارفــي حــالتي ارتفــاع  فرنســا مــن جهــة والمصــدرة مــن مصــربطــاطس المصــدرة مــن الأن العالقــة التكاملیــة بــین 



٨١ المصریة في أهم األسواق اإلستیرادیة البطاطسدراسة اقتصادیة لتنافسیة صادرات 
تصــدیر مصــر وفرنســا علــي الترتیــب، أمــا بالنســبة لبلجیكــا فتوجــد هنــاك عالقــة تكاملیــة یقابلهــا عالقــة أحاللیــة بــین 

  تصدیر بلجیكا ومصر علي الترتیب. أسعاربلجیكا ومصر في حالة ارتفاع 
 حواليق بالحقیقى على البطاطس فى هذا السو  اإلنفاق إجماليیة أن زیادة اإلنفاقكما یتضح من المرونة 

قد یشیر الى أنها سلعة  الذي% األمر ١,٥٢٢ حواليعلى البطاطس المصریة ب اإلنفاق% یؤدى الى زیادة ١
  ).١٧، وذلك كما یتضح من جدول (اللبناني السوقب عادیة

  على البطاطس. اللبناني): مرونات نموذج الطلب االمثل للسوق ١٧جدول (
  یةاإلنفاقنة المرو  المرونة السعریة والتقاطعیة الدول

ε expend  Wi بلجیكا فرنسا هولندا مصر 
 %48.70 1.522 0.034- 0.034- 1.801- 1.185-  مصر
 %41.49 0.418 0.907- 0.138 0.758 0.254 هولندا
 %4.97 1.213 0.130 2.214- 1.321 0.481- فرنسا
 %4.84 0.633 1.973- 0.641 1.302 0.119 بلجیكا

جالتحقق من صحة النموذ  iWi ε expend =100 
  ) بالملحق.٥جدول ()، ١٦حسبت من جدول (: المصدر

  

  الملخص:
المصریة من أهم  تنمیة الصادرات العالمیة تعد األسواقفى ظل المنافسة بین الدول المصدرة داخل 

الدولة  بالتالى زیادة حصیلة األسواقزیادة حجم الصادرات إلى تلك و ، المصريالتحدیات التى تواجه المقتصد 
والمنافسین والمستویات  األسواقأن التعرف على أوضاع لذلك ف ،القوميالدخل  یزبد ممااألجنبي  النقدمن 

دراسة وتحلیل بعض ، استهدف البحث الدراسة الجیدة ألسواق الصادرات الخارجیة یستوجبالسعریة األمر الذي 
 األسواقفي أهم  المصریة ي لصادرات البطاطسمؤشرات القدرة التنافسیة إللقاء الضوء على المركز التنافس

لتفسیر الطلب، وأوضحت النتائج  وتقدیر نموذج الطلب تنافسیةالمؤشرات بعض  ، من خالل تقدیراإلستیرادیة
 مصرأن و ، .% سنویًا من متوسط كمیة صادرات البطاطس٦,٠كمیة صادرات البطاطس المصریة نحو تزاید 
% من ٥بأهمیة نسبیة بلغت نحو  عالمیاً  حیث الكمیة المصدرة للبطاطسعالمیًا من  الخامس المركز تحتل

للبطاطس المصریة تتركز في تسعة دول  اإلستیرادیة األسواقأهم  أن وتبین إجمالي كمیة الصادرات العالمیة،
% من إجمالي كمیة الصادرات المصریة من البطاطس إلي دول ٨٩حیُث استحوذت علي ما یقرب من نحو 

 ،من متوسط الكمیة المصدرة% ٢٩,٢في المرتبة األولى بأهمیة نسبیة بلغت نحو  روسیا اإلتحادیة جاءتو العالم 
بمتوسط بلغ  الخارجیة األسواقفي  بحالة من اإلستقرارصادرات البطاطس المصریة كمیة وقیمة  وأتسمت
القیمة أن  یریشمما طن /دوالر ٢٣,٥٢نحو بلغ  البطاطسسعر تصدیر %، ومتوسط ١٣,٢%، ١٥,٦حوالي

، وتبین تمتع صادرات البطاطس المصریة بمیزة الدراسة فترة خالل كمتوسط السعرمن استقرار أكثر والكمیة 
السوق العالمي للبطاطس في میزة نسبیة سعریة تنافسیة ب ، تمتع مصر٢١,٧نسبیة ظاهرة بلغ متوسطها حوالي 

یمثل النصیب السوقي لصادرات ندا، أمریكا، والصین. كمقارنة بالدول المنافسة لها باستثناء كل من هولندا، 
مصر من البطاطس للسوق اللبناني حیُث یأتي في المرتبة األولي بین أهم الدول المستوردة للبطاطس المصریة 

%، ٦٢,٤بلغ نحو  نصیب سوقىالكویتي ب ،الیوناني، %، یلیه السوق الروسي٧٣,١بلغ نحو  نصیب سوقىب
للبطاطس المصریة بلغ أعلي قیمة له في  األسواقتبین أن معدل اختراق تیب. % على التر ٣٩,٣%، ٤٨,٣

لدیها قابلیة علي استیعاب البطاطس  األسواقسوق كل من اإلمارات، الكویت، لبنان، الیونان وتعتبر هذه 
ندا مما یدل المصریة، وُضعف قیمة هذا المعدل في أسواق إیطالیا، ٌعمان، روسیا، ألمانیا، المملكة المتحدة، هول

  . األسواق على أن صادرات البطاطس المصریة تواجه منافسة شدیدة فى تلك
المرونات  المصریة، وأشارتمن أهم أسواق البطاطس  لبنان الیونان، إیطالیا،، روسیاعتبر كل من ت

 كما أشارت. األسواقصادرات البطاطس المصریة لها تأثیرات على الطلب ببعض  أسعارالسعریة الى أن 
على سلعة البطاطس  اإلنفاقعلیها مع زیادة  اإلنفاقیة ان صادرات البطاطس المصریة یزید اإلنفاقالمرونات 

تشیر العالقات االحاللیة أن صادرات . األسواقمما یشیر الى أنها منافس قوى بهذه  البحثموضع  األسواقبكل 

 ٢٠٢١مارس  –األول العدد  –الواحد الثالثون  دالمجل –المجلة المصریة لالقتصاد الزراعي 



٨٢ المصریة في أهم األسواق اإلستیرادیة البطاطسدراسة اقتصادیة لتنافسیة صادرات 
. ومنافس قوى لصادرات الروسيسوق بال الصین، إسرائیل طاطسبالبطاطس المصریة منافس قوى لصادرات 

بالسوق  الفرنسیة والهولندیة. ومنافس قوى لصادرات البطاطس اإلیطاليبالسوق  األلمانیة، والهولندیةالبطاطس 
  .اللبنانيبالسوق  البلجیكیة الهولندیة،. ومنافس قوى لصادرات البطاطس الیوناني

 نتائج.من  التوصل إلیهما یوصي في ضوء ما تم أهم 
العالمیة، حیُث أتضح وفقًا لمؤشرات القدرة  األسواقعمل علي زیادة الصادرات المصریة من البطاطس في ال .١

التنافسیة والمزایا النسبیة أن مصر لها میزات وقدرات في تصدیر المحصولین للعالم، خاصة المیزة النسبیة 
 درجة أكبر.الظاهرة والمیزة التنافسیة السعریة، بالتالي یمكن زیادة صادراتها ب

، حیُث هناك منافسة قویة من بعض األسواقضرورة إعادة النظر في سعر تصدیر البطاطس في بعض  .٢
على مصر في المیزة النسبیة إیران ، ألمانیا، بلجیكاتفوق  المنافسین المصدرین لتلك المحصول، فتبین

، ٠,٩٣، ٠,٨٩حوالي  بلغ السعر النسبي في كل منهم بالنسبة إلى مصرلصادرات البطاطس و السعریة 
 ،  على الترتیب ٠,٩٣

 صادرات ضعف قیم معدل أختراقاإلستیرادیة الحالیة للبطاطس المصریة، حیُث تبین  األسواقالحفاظ على  .٣
وجود نتیجة  األسواقتواجه منافسة شدیدة فى تلك حیُث لها  اإلستیرادیةفى أهم أسواق  البطاطس المصریة

 اخرى للمحافظة على الحصة إضافیة، إضافة إلى محاولة فتح أسواق شركات محلیة منتجة ومنافسة لها
 .العالمیة األسواقالتصدیریة المصریة من المحصولین الى 

اإلستیرادیة ذات النصیب السوقي المنخفض مثل اإلیطالي، األلماني، اإلنجلیزي،  األسواقدراسة وتحلیل  .٤
 ُعمان، هولندا للوقوف على أسباب هذا اإلنخفاض.

شیًا مع أدوات نجاح السیاسة التصدیریة ضرورة التأكید على تطبیق نظام التتبع لزروع البطاطس أثناء تما .٥
یة والتتصدیریة المختلفة لضمان التأكید على المواصفات العالمیة للحفاظ على مكانة وسمعة اإلنتاجالمراحل 

 صادرات البطاطس المصریة.
 یة والبیئیة.اإلنتاجلمناطق الجدیدة التي تتمیز بالجودة واإلستمرار والتوسع في إنتاج البطاطس في ا .٦
 األسواقمع المحافظة على  صادرات البطاطس المصریة إلستیعابفتح أسواق جدیدة التأكید على ضرورة  .٧

 . التقلیدیة
 ، باإلضافة إلى تشدید إجراءات الفحص واإلعتماد علىالجودة العالمیةو استخدام اصناف مطابقة لمواصفات  .٨

 وي المستوردة.التقا
حتیاجات المستهلك في السوق العالمي تجنبًا للمنافسة  .٩ تاحة البیانات السوقیة الخاصة بأذواق وإ ضرورة توفیر وإ

  .السعریة
  المراجع

  أعداد متفرقة. –إحصاءات التجارة الخارجیة  –الجهاز لمركزي للتعبئة العامة واإلحصاء  - ١
دراسة اقتصادیة لمركز  ).٢٠٠٨( غازي الحاجه. دالحمی الدین عبد رحاب جمال حسین محمد حجازي، - ٢

، كلیة الزراعة، الزراعيمصر التنافسى لبعض الصادرات الزراعیة المصریة، رسالة دكتوراه، قسم االقتصاد 
  جامعة المنصورة.

دراسة تحلیلیة ألهم  ).٢٠١٠شیرین زغلول زكي جورجي ( ،محمد سالم مصطفى مشعل ،سعد زكي نصار - ٣
  ات الزراعیة في مصر، الجمعیة المصریة لالقتصاد الزراعي، المجلد العشرون، العدد األول.الصادر 

، الخارجیة األسواقفى  يالمصر  عنبصادرات الل يتنافسالوضع ال). ٢٠١٨(. حمیدة متوليسمیر أنور  - ٤
  یون)، یو ٢) العدد (٢٨، المجلد (الزراعيالمجلة المصریة لإلقتصاد 

، تحلیل الطلب الخارجي لبعض المنتجات الزراعیة المصریة )٢٠١١(واخرون. صطفي،محمد م معبد العظی - ٥
  الحادي عشر، نوفمبر.، العدد األولالمجلد  - جامعة المنصورة ، مجلة العلوم االقتصادیة واالجتماعیة
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تجارة أثر التوسع فى االتحاد االوروبى على ال ).٢٠٠٩( امر.ع حامد ، سیدةبو طالبمحمد أ لعبد الوكی - ٦
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  حق:المال
  لكمیات صادرات البطاطس المصریة  األسواق: النصیب السوقي ومعدل إختراق )١(جدول 

  .ألف طن): الكمیة(        ) ٢٠١٨- ٢٠١٤(خالل الفترة 
  المتوسط 2018 2017 2016 2015  2014  البند الدولة
  51.45 62.43 57.65 45.49 44.35 45.38  النصیب السوقي ٪  روسیا

  0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01  اقاألسو معدل إختراق 
  63.86 67.54 69.92 73.12 49.69 58.33  النصیب السوقي ٪  لبنان

  0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2  األسواقمعدل إختراق 
  8.43 4.96 10.46 9.30 8.73 8.74  النصیب السوقي ٪  إیطالیا

  0.03 0.02 0.04 0.03 0.03 0.03  األسواقمعدل إختراق 
  33.83 37.18 48.29 26.91 34.09 16.73  نصیب السوقي ٪ال  الیونا

  0.08 0.11 0.13 0.06 0.07 0.03  األسواقمعدل إختراق 
  18.96 20.33 27.10 9.38 19.72 19.00  النصیب السوقي ٪  اإلمارات

  0.2 0.2 0.3 0.1 0.2 0.2  األسواقمعدل إختراق 
  24.96 28.88 39.25 11.50 29.79 14.99  النصیب السوقي ٪  الكویت

  0.2 0.2 0.3 0.1 0.2 0.1  األسواقمعدل إختراق 
  4.48 5.26 5.16 4.70 2.52 4.49  النصیب السوقي ٪  ألمانیا

  0.003 0.004 0.003 0.003 0.001 0.003  األسواقمعدل إختراق 
  3.58 3.17 4.62 3.55 2.31 4.36  النصیب السوقي ٪  إنجلترا

  0.002 0.001 0.002 0.002 0.001 0.002  األسواقمعدل إختراق 
  0.09 0.05 0.16 0.04 0.02 0.19  النصیب السوقي ٪  هولندا

  0.0002 0.0002 0.0004 0.0001 0.0000 0.0005  األسواقمعدل إختراق 
  1.90 1.54 1.53 2.10 2.37 2.34  النصیب السوقي ٪  ٌعمان

  0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02  األسواقمعدل إختراق 
Source: www.faostat.org. 

  :             www trademap.org. 
      :         www .comtrade.un.org. 
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خالل كمتوسط  روسيفي السوق ال من البطاطسنصیب مصر وأهم الدول المنافسة لها ): ٢جدول (

  .)، القیمة: بالملیون دوالرألف طن: الكمیة( )٢٠١٩-٢٠٠١الفترة (

  السنوات
ات روسیا إجمالي وارد

  من العالم
  العالمیة األسواقواردات روسیا من أهم 

  إسرائیل  الصین  أذربیجان  مصر
  قیمة  كمیة  قیمة  كمیة  قیمة  كمیة  قیمة  كمیة  قیمة  كمیة

 9.2 17.767 19.7 46.721 19.8 48.853 58.0 129.920 176.7  447.683  المتوسط
 %5 %4 %11 %10 %11 %11 %33 %29 %100  %100 األهمیة النسبیة

  www.trademap.org المصدر:
  

الفترة  كمتوسط خالل اإلیطالي البطاطس في السوقمن نصیب مصر وأهم الدول المنافسة لها ): ٣جدول (
  .)، القیمة: بالملیون دوالرألف طن: الكمیة( )٢٠١٩- ٢٠٠١(

  السنوات
 إیطالیا منإجمالي 

  العالم
  العالمیة األسواقواردات إیطالیا من أهم 

  هولندا  مصر  ألمانیا  فرنسا
  قیمة  كمیة  قیمة  كمیة  قیمة  كمیة  قیمة  كمیة  قیمة  كمیة

 9.0 26.695 33.0 76.655 21.7 103.262 78.0 291.774 192.0  535.406  المتوسط
 %5 %5 %17 %14 %11 %19 %41 %54 %100  %100 األهمیة النسبیة

  www.trademap.org المصدر:
  

  
خالل الفترة كمتوسط  الیونان البطاطس في السوقمن م الدول المنافسة لها نصیب مصر وأه): ٤جدول (

  .)، القیمة: بالملیون دوالرألف طن: الكمیة( )٢٠١٩- ٢٠٠١(

  السنوات
إجمالي الواردات 

  من العالم الیونان
  العالمیة األسواقواردات الیونان من أهم 

  قبرص  هولندا  فرنسا  مصر
  قیمة  كمیة  قیمة  كمیة  یمةق  كمیة  قیمة  كمیة  قیمة  كمیة

 10.342 15.642 1.607 4.799 7.257 20.197 22.923 55.214 51.851  120.565  المتوسط
  20%  13%   %3  4%  14%  17%  44% 46%  100%  100% األهمیة النسبیة

  www.trademap.org المصدر:
  

  
خالل الفترة كمتوسط  البناني البطاطس في السوقمن نصیب مصر وأهم الدول المنافسة لها ): ٥جدول (

  .)، القیمة: بالملیون دوالرألف طن: الكمیة( )٢٠١٩- ٢٠٠١(

  السنوات
 لبنانإجمالي واردات 
  من العالم

  العالمیة األسواقمن أهم  لبنانواردات 
  بلجیكا  فرنسا  هولندا  مصر

  قیمة  كمیة  قیمة  كمیة  قیمة  كمیة  قیمة  كمیة  قیمة  كمیة
 1.42 2.14 1.51 2.42 11.99 17.49 15.62 47.52 35.66  83.86  المتوسط

 4% 3% 4% 3%  34% 21% 44% 57% 100% 100% األهمیة النسبیة
 www.trademap.org المصدر:
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Summary: 

In light of the competition between the exporting countries within the global 
markets, the development of Egyptian exports is one of the most important challenges 
facing the Egyptian economy, and the increase in the volume of exports to those 
markets, thus increasing the state’s foreign exchange earnings, which increases the 
national income. It requires a good study of foreign export markets. The research 
aimed to study and analyze some indicators of competitiveness to shed light on the 
competitive position of Egyptian potato exports in the most important import 
markets, by estimating some competitiveness indicators and estimating the demand 
model to explain the demand, and the results indicated that the amount of Egyptian 
potato exports increased to about 6.0. % Annually of the average quantity of potato 
exports, and that Egypt ranks fifth in the world in terms of the exported quantity of 
potatoes globally, with relative importance amounting to about 5% of the total 
amount of global exports. It was found that the most important import markets for 
Egyptian potatoes are concentrated in nine countries, where it acquired nearly 89% of 
the total amount of Egyptian exports of potatoes to the countries of the world, and the 
Russian Federation came first with relative importance It amounted to about 29.2% of 
the average exported quantity, and the quantity and value of Egyptian potato exports 
was characterized by a state of stability in the foreign market at an average of about 
15.6% and 13.2%, and the average export price of potatoes amounted to about $ 
23.52 / ton, which indicates that the value and quantity is more stable than the price. 
As an average, during the study period, it was found that Egyptian potato exports 
enjoyed an apparent comparative advantage, with an average of about 21.7. Egypt 
enjoyed a competitive price advantage in the global potato market compared to its 
competing countries, with the exception of the Netherlands, Canada, America, and 

 ٢٠٢١مارس  –األول العدد  –الواحد الثالثون  دالمجل –المجلة المصریة لالقتصاد الزراعي 



٨٦ المصریة في أهم األسواق اإلستیرادیة البطاطسدراسة اقتصادیة لتنافسیة صادرات 
China. The market share of Egypt's exports of potatoes represents the Lebanese 
market, as it comes first among the most important importing countries of Egyptian 
potatoes, with a market share of about 73.1%, followed by the Russian, Greek, and 
Kuwaiti markets, with a market share of about 62.4%, 48.3% and 39.3%, 
respectively. It was found that the market penetration rate for Egyptian potatoes 
reached the highest value in the markets of the Emirates, Kuwait, Lebanon and 
Greece, and these markets are considered to have the ability to absorb Egyptian 
potatoes, and the value of this rate is twice as high in the markets of Italy, Oman, 
Russia, Germany, the United Kingdom, the Netherlands This indicates that Egyptian 
potato exports are facing stiff competition in these markets. 

 

Russia, Italy, Greece and Lebanon are among the most important Egyptian 
potato markets. The price elasticities indicated that the prices of Egyptian potato 
exports have impacts on demand in some markets. The spending elasticities also 
indicated that Egyptian potato exports increased spending on them, along with 
increased spending on potato in all the markets under consideration, which indicates 
that it is a strong competitor in these markets. The current relations indicate that 
Egyptian potato exports are a strong competitor to Chinese potato exports, and Israel 
on the Russian market. It is a strong competitor to German and Dutch potato exports 
in the Italian market. A strong competitor to French and Dutch potato exports in the 
Greek market. A strong competitor to the Dutch and Belgian potato exports in the 
Lebanese market. 
Key words : Almost Ideal Demand System – Potatoes – Competitiveness indicators. 

 


