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 دول اإلتحاد األوربىاالقتصادى للصادرات المصرية من البطاطس إلى  االستقراردراسة 
 قطب مصطفى أمينأمينة 

 جامعة الزقازيق -كلية الزراعة -قسم اإلقتصاد الزراعى

 الملخص:

-9111فىى مصىر لىال الفتىر   لمحصول البطاطس وتكاليف اإلنتاجتقدير اإلتجاه الزمنى العام لكل من المساحة واإلنتاج استهدف هذا البحث 
4192 ،.lk obg   الكليىىة مىىن  مصىىربالنسىىبة ىلىىى صىىادرال  لىىدول اإلتحىىاد اموربىىى تقىىدير امهميىىة النسىىبية لكميىىة صىىادرال مصىىر مىىن البطىىاطس

لكليىىىة مىىىن ا رصىىىادرال مصىىىقيمىىىة بالنسىىىبة ىلىىىى  لىىىدول اإلتحىىىاد اموربىىىى تقىىىدير امهميىىىة النسىىىبية لقيمىىىة صىىىادرال مصىىىر مىىىن البطىىىاطس و البطىىىاطس، 
دراسىة اإلسىتقرار اتقتصىاد  و دراسة التوزيع الجغرافى لكميىة وقيمىة صىادرال مصىر مىن البطىاطس مهىم دول السىوق اموربيىة الم ىتركة، و البطاطس، 

تلدام  تقىىدير دالىىة الطلىىب اللىىارجى علىىى الصىىادرال المصىىرية مىىن البطىىاطس باسىىو ، دول اإلتحىىاد اموربىىىلصىىادرال البطىىاطس الكليىىة وصىىادراتها ىلىىى 
 نموذج الم اركة السوقية. 

، ووزار  الزراعىىةعلىىى البيانىىال اليانويىىة المن ىىور  وشيىىر المن ىىور ، والصىىادر  مىىن كىىل مىىن الجهىىاز المركىىز  للتعب ىىة العامىىة واإلحصىىا   وتىىم اإلعتمىىاد
ول مسىىىتورد  لمحصىىىول البطىىىاطس هىىىى (، ون ىىىرال التجىىىار  اللارجيىىىة،. وتىىىم التيىىىار أهىىىم لمسىىىة دFAOومنظمىىىة امشذيىىىة والزراعىىىة لدمىىىم المتحىىىد   

تم استلدام أساليب التحليل اإلحصا ي واتقتصىاد  القياسىى مىن لىال تقىدير  ، كمالتحقيق أهداف البحثو  ،اليونان، ىيطاليا، المانيا، انجلترا، وهولندا
معامىىىل عىىىدم و ة وقيمىىىة وأسىىىعار الصىىىادرال، نمىىىاذج اإلتجىىىاه العىىىام وأهمهىىىا النمىىىوذج اللطىىىى لكىىىل مىىىن المسىىىاحة المزروعىىىة واإلنتىىىاج واإلنتاجيىىىة وكميىىى

 .   البطاطساتستقرار، وحساب معامل التركز  معامل جينى(، كما تم استلدام نموذج الم اركة السوقية لتقدير دالة الطلب على صادرال 
إلنتىىاج بلىىو نحىىو ألىىف فىىدان، ومتوسىىط ا 461.122ا ج: أن متوسىىط مسىىاحة محصىىول البطىىاطس علىىى مسىىتو  الجمهوريىىة نحىىو تىىوكانىىل أهىىم الن

متوسىىط و ألىىف طىىن،  129.141نحىىو  بلىىوطن/فىىدان، ومتوسىىط كميىىة صىىادرال البطىىاطس  91.91ألىىف طىىن، ومتوسىىط اإلنتاجيىىة نحىىو  4124.191
بلىو و صىادرال البطىاطس الكليىة لمصىر، كمية من  %11.11نسبية  بأهميةألف طن  941.226نحو  دول اإلتحاد اموربى صادرال البطاطس ىلى 

مليىىون 21.164نحىىو  لىىدول اإلتحىىاد اموربىىى صىىادرال الفىىى حىىين بلىىو متوسىىط قيمىىة  مليىىون دوتر  941.226نحىىو  الكليىىة الصىىادرال متوسىىط قيمىىة
أن قيمىىة معامىىل  واتضىى ، لىىدول اإلتحىىاد اموربىىى صىىادرال البطىىاطس الكليىىة و عىىدم اتسىىتقرار لكميىىة وقيمىىة  واتضىى . %21.66دوتر بأهميىىة نسىىبية 

يطاليىىىا والمانيىىىا اإلنحىىىدار فىىىى النمىىىوذج  قيمىىىة معامىىىل اإلنحىىىدار لكىىىل مىىىن دولىىىة المملكىىىة و ، 196.-، 1.1629-،9.116-المقىىىدر لكىىىل مىىىن اليونىىىان واا
 . 1.496، 1.910المتحد  وهولندا 

 

 المقدمة والمشكلة البحثية:
تدامة ب ىكل كبيىر علىى التىدفقال الهامىة إلعتمىاد عمليىة التنميىة ال ىاملة والمسى القضىايا المحوريىةمصرية مىن لتعد قضية تنمية الصادرال ا

تحقيىق  من النقىد امجنبىى الىدزم لمسىتمرار فىى تمويىل مسىتلزمال لطىط التنميىة، كمىا يعتبىر السىعى الحييىث لتنميىة وزيىاد  الصىادرال المصىرية بميابىة
   (4112زان التجار   الموافى:يأحد امهداف الر يسية لبرامج اإلصاح اإلقتصاد  وهو تعديل الللل فى الم

وتعتبىىر تنميىىة الصىىادرال المصىىرية مىىن أهىىم التحىىديال التىىى تواجىىى اإلقتصىىاد المصىىر  فىىى ظىىل التغيىىرال اإلقتصىىادية سىىوا  علىىى المسىىتو  
جىىار  الىىدولى أو علىىى المسىىتو  اإلقليمىىى، حيىىث ي ىىهد العىىالم فىىى السىىنوال امليىىر  تغيىىرال ىقتصىىادية تتميىىل فىىى الىىدور البىىارز الىىذ  تلعبىىى منظمىىة الت

العالميىىة هىىذا مىىن ناحيىىة، ومىىن ناحيىىة ألىىر  أصىىبحل التكىىتال اإلقتصىىادية اإلقليميىىة تميىىل كيانىىال ىقتصىىادية كبيىىر   فىىى مجىىال تحريىىر التجىىار  العالميىىة
 ارتفىا  تعمل على زياد  حجم التجار  فيما بينها، وتنتهج فى تحقيق ذلى  بعىا ايليىال اإلقتصىادية التىى مىن  ىأنها تىوفير الحمايىة لمنتجاتهىا فىى ظىل

ا   حىىد  المنافسىىة فىىى السىىوق العىىالمى بىىين الىىدول المصىىدر ، باإلضىىافة ىلىىى تغييىىر  ىىروط التبىىادل التجىىار  الىىدولى، حيىىث تفىىوق معىىايير الجىىود  والكفىى
 .(4111سهى:   تكاليف النقل والتداول وتكنولوجيا المعلومال واإلتصاتل على معايير الميز  النسبية التى تعتمد عليها النظرية التقليدية للتجار .و 

ويعىىد هىىدف تنميىىة الصىىادارال أهىىم اسىىتراتيجيال السياسىىة المصىىرية فىىى السىىنوال امليىىر  لتحقيىىق النمىىو اإلقتصىىاد  المن ىىود حيىىث تلعىىب 
ل القىومى لىدلالصادرال المصرية بصفة عامة والزراعية منها لاصة دورًا مؤيرًا فى التنمية ٌاإلقتصادية حيث أنها أهم العوامل التىى تسىاهم فىى زيىاد  ا

دلل فىى وذل  لزياد  حصيلة الدولة من العملة امجنبية باإلضىافة ىلىى تمويىل بىرامج ولطىط التنميىة اإلقتصىادية وذلى  بمىا يىوفره مىن عمىال أجنبيىة تى
 .(4116 داليا: اإلستيمارال الجديد 
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اهتمىىام متزايىىد ومنىىار تصىىدير  أفضىىل  تحقيىىق ميىىة ولىىذل  فىى نيىىرتبط أمىىر تنميىىة الصىىادرال الزراعيىىة ىرتباطىىًا وييقىىا بامحىىداث والتغيىىرال العالكمىىا     
بتكىىار يىة قىدرتها التنافسىية والجىود  العال يسىاهم فىى زيىاد  قىدر  تلى  الصىادرال علىى النفىاذ لدسىواق اللارجيىة وذلىى  مىن لىال زيىاد  وتميىز المنتجىال واا

 (4112 الماح: منتجال جديد 
ولكنهىىا تعتبىىر  ،بعىىد الطمىىاطم مىىن حيىىث المسىىاحة ى مصىىر وتىىأتى فىىى المرتبىىة اليانيىىةة فىىيمحاصىىيل اللضىىر الر يسىىتعتبىىر البطىىاطس مىىن و 

 علىى عىروتين ر يسىيتينالبطىاطس تىزر  ، و كجىم 49محصول اللضر امول تصديريًا ومتوسط ىستها  الفرد سنويا من البطىاطس فىى مصىر حىوالى 
 ، وقىىد بلىىور فىىى التصىىنيعلىىيفضىىل الىىبعا منهىىا فىىى الطهىىى والىىبعا اموهنىىا  أكيىىر مىىن صىىنف مىىن البطىىاطس  النيليىىة والعىىرو همىىا العىىرو  الصىىيفية 

(، كمىىا بلىىو متوسىىط اإلنتىىاج 4191-9111لفتىىر   لىىال األىىف فىىدان وذلىى   411.09المسىىاحة المزروعىىة مىىن البطىىاطس فىىى العىىروتين نحىىو  متوسىىط
-411مىىابين  دول اإلتحىىاد اموربىىى منهىىا ىلىىى ألىىف طىىن يىىذهب  191تكفىىى اإلسىىتها  المحلىىى ويىىتم تصىىدير نحىىو طىىن سىىنويا  مليىىون 4الكلىىى نحىىو 

 (4191 وزار  الزراعة واستصاح امراضى:  ( ألف طن491
صىىادرال لىىوحظ فىىى الفتىىر  امليىىر  تراجىىع كميىىة  ىكسىىوق تصىىدير  لمحصىىول البطىىاطس ىت أنىىدول اإلتحىىاد اموربىىى وعلىىى الىىرشم مىىن أهميىىة  

عانىىىل منىىىى مصىىىر بسىىىبب الضىىىوابط  الىىىذ  4112لسىىىنة  2قىىىرار اإلتحىىىاد اموربىىىى رقىىىم  جىىىع ذلىىى  لعىىىد  أسىىىباب منهىىىار ، وقىىىد يالبطىىىاطس لهىىىذه السىىىوق
عىد مىن أهىم ي الىذ نت ىار مىرا العفىن البنىى ىضىد صىادرال البطىاطس المصىرية، باإلضىافة ىلىى  وربىىواإل تراطال التعسفية التى تضىمنها القىرار ام

ا مىىىن أسىىىباب انلفىىىاا تصىىىدير البطىىىاطس ىرتفىىىا  تكىىىاليف زراعىىىة ىنتىىىاج أسىىىباب رفىىىا اإلتحىىىاد اموربىىىى ل ىىىحنال البطىىىاطس المصىىىدر  ىليهىىىا، وأيضىىى
يسىتلدمون  مىا جعىل المىزارعينم، 4119 عىام فىي  ىرا  تقىاو  البطىاطس المسىتورد  وذلى  منىذ محصول البطاطس وابتعاد الدولة عىن دعىم المىزارعين
ضىا ىرتفىا  تكليىف تجهيىز البطىاطس للتصىدير، وشيرهىا مىن للتصىدير، وأي ما يجعلهىا شيىر صىالحةمدرنال بطاطس "كسر"، أ  تستلدم أكير من مر  

نتاجيىىة  لىىذل  تحىىاول هىىذه الدراسىىة التعىىرف علىىى الوضىىع الحىىالى، نلفىىاا صىىادرال البطىىاطس المصىىريةىالعوامىىل التىىى أدل ىلىىى  للمسىىاحة واإلنتىىاج واا
لاصىىىة،  لىىىدول اإلتحىىىاد اموربىىىى س عامىىىة و للصىىىادرال المصىىىرية مىىىن البطىىاط محصىىول البطىىىاطس وتكىىىاليف اإلنتىىىاج، والتعىىىرف علىىى الوضىىىع الحىىىالى

    .لدول اإلتحاد اموربىصادرال البطاطس والتعرف على مد  اتستقرار اإلقتصاد  لهذه الصادرال والتعرف على العوامل المؤير  على الطلب على 
 

 :أهداف البحث
ومىىد  تحقيىىق دول اإلتحىىاد اموربىىى ىلىىى  ر السىىوق المصىىالوضىىع الىىراهن لتصىىدير محصىىول البطىىاطس فىىى يسىىتهدف هىىذا البحىىث التعىىرف علىىى 

ومىىىن يىىىم تحسىىىين المركىىىز التنافسىىىى  للبطىىىاطسوكيفيىىىة زيىىىاد  الطاقىىىة والكفىىىا   التصىىىديرية  البطىىىاطس اتسىىىتقرار اتقتصىىىاد  للصىىىادرال المصىىىرية مىىىن
لى  للصادرال المصرية من البطاطس  .لاصةدول اإلتحاد اموربى عامة واا
 هداف الفرعية ايتية:ولتحقيق هذا الهدف تم دراسة ام

 .(4192-9111 لال الفتر  لمحصول البطاطس فى مصر  وتكاليف اإلنتاجالمساحة واإلنتاج تقدير اإلتجاه الزمنى العام لكل من  -9
الكليىة مىن البطىاطس لىال  ربالنسىبة ىلىى صىادرال مصى لىدول اإلتحىاد اموربىى تقدير امهميىة النسىبية لكميىة صىادرال مصىر مىن البطىاطس   -4

 .(4192-9111فتر   ال
الكليىىة مىىن البطىىاطس لىىال  ربالنسىىبة ىلىىى صىىادرال مصىى لىىدول اإلتحىىاد اموربىىى تقىىدير امهميىىة النسىىبية لقيمىىة صىىادرال مصىىر مىىن البطىىاطس  -1

 .(4192-9111الفتر   
 .(4192-9112لال الفتر   دول اإلتحاد اموربى دراسة التوزيع الجغرافى لكمية وقيمة صادرال مصر من البطاطس مهم دول  -2
   .(4192-9111البطاطس لال الفتر    لمحصولدراسة اإلستقرار اتقتصاد   -9
لىال  Market Share Modelعلىى الصىادرال المصىرية مىن البطىاطس باسىتلدام  نمىوذج الم ىاركة السىوقية  اللىارجى تقىدير دالىة الطلىب  -2

 .(4192-9111الفتر   
 مصادر البيانات والطريقة البحثية

علىىى البيانىىال اليانويىىة المن ىىور  وشيىىر المن ىىور ، والصىىادر  مىىن كىىل مىىن الجهىىاز المركىىز  للتعب ىىة العامىىة واإلحصىىا  وقاعىىد  بيانىىال  ىعتمىىد البحىىث
(، ون ىىىرال FAOالحاسىىىب ايلىىىي التابعىىىة للجهىىىاز، واإلدار  المركزيىىىة لاقتصىىىاد الزراعىىىي بىىىوزار  الزراعىىىة، ومنظمىىىة امشذيىىىة والزراعىىىة لدمىىىم المتحىىىد   

، المانيىاهىى اليونىان، ىيطاليىا، لمسة دول مستورد  لمحصىول البطىاطس و أهم  وتم التيار   اللارجية، وبعا الدراسال السابقة في هذا المجال.التجار 
 . وهولندا، انجلترا
أهمهىىا النمىىوذج لتحقيىىق أهىىداف البحىىث تىىم اسىىتلدام أسىىاليب التحليىىل اإلحصىىا ي واتقتصىىاد  والقياسىىى مىىن لىىال تقىىدير نمىىاذج اإلتجىىاه العىىام و و 

عتمىد التحليىل اتقتصىاد  علىى حسىاب بعىا المؤ ىرال  اللطى لكل من المسىاحة المزروعىة واإلنتىاج واإلنتاجيىة وكميىة وقيمىة وأسىعار الصىادرال، واا
دالىىة لتقىىدير  معامىىل جينىىى(، كمىىا تىىم اسىىتلدام نمىىوذج الم ىىاركة السىىوقية الجغرافىىى والتىىى مىىن أهمهىىا معامىىل عىىدم اتسىىتقرار، وحسىىاب معامىىل التركىىز 

 طاطس . بالطلب على صادرال ال
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 البحثية ومناقشتها النتائج
نتاج تطور  -أوال  (1094-9111خالل الفترة ) محصول البطاطس وتكاليف إنتاجمساحة وا 

علىىى مسىىتو  الجمهوريىىة لىىال الفتىىر  مسىىاحة محصىىول البطىىاطس أن متوسىىط  (9  يتضىى  مىىن جىىدول مسىىاحة محصىىول البطىىاطسبدراسىىة تطىىور 
ألىف  202.169حىوالى  المزروعىةحيىث بلغىل المسىاحة  4194ألف فدان وبلغل هذه المساحة أقصاها عام  461.122نحو  بلو (9111-4192 

 متوسىىطمىىن  %22.11ألىىف فىىدان بنسىىبة  946.124حيىىث بلغىىل حىىوالى  4112بلغىىل المسىىاحة أدناهىىا عىىام حىىين ، فىىى  %929.62فىىدان بنسىىبة 
 فتر ، لال نفس ال المزروعةمساحة البطاطس 

بمعىدل سىنو   1.19وجود تزايد معنو  ىحصا يا عنىد مسىتو  معنويىة  (4بجدول   لمساحة البطاطسكما يتبين من معادلة اإلتجاه الزمنى العام  
 نحىىو مىىن المتوسىىط السىىنو  لىىال فتىىر  الدراسىىة، وقىىد بلىىو معامىىل التحديىىد %2.49بمعىىدل تغيىىر سىىنو  متزايىىد قىىدره و ، فىىدان ألىىف 96.12قىىدره حىىوالى 
والبىاقى  من محصىول البطىاطس المزروعةالمساحة من التغيرال فى  %26.09أ  أن عنصر الزمن بما يتضمنى من متغيرال يفسر نحو  1.2609

 لر  شير مدروسة. أيرجع لعوامل  %19.49يميل 
-9111لىىال الفتىىر   محصىىول البطىىاطس علىىى مسىىتو  الجمهوريىىة ل اإلنتىىاجأن متوسىىط  9البطىىاطس يتضىى  مىىن جىىدول  ىنتىىاجوبدراسىىة تطىىور 

 بلىو، فىى حىين  %999.21بنسىبة  طىنألىف  2096.12حىوالى  حيث بلو 4194أقصاه عام  اإلنتاج طن وبلوألف  4124.191نحو  بلو (4192
   .البطاطس لال نفس الفتر  ىنتاج متوسطمن   %20.10بنسبة  طنألف  9211.241حوالى  حيث بلو 4112أدناه عام  اإلنتاج

بمعىدل سىنو   1.19وجىود تزايىد معنىو  ىحصىا يا عنىد مسىتو  معنويىة ( 4بجىدول  البطىاطس  إلنتىاجدلىة اإلتجىاه الزمنىى العىام كما يتبين من معا
مىىن المتوسىىط السىىنو  لىىال فتىىر  الدراسىىة، وقىىد بلىىو معامىىل التحديىىد نحىىو  %0.11ألىىف طىىن، وبمعىىدل تغيىىر سىىنو  متزايىىد قىىدره  496.66قىىدره حىىوالى 
مىىن محصىىول البطىىاطس والبىىاقى يميىىل  اإلنتىىاجمىىن التغيىىرال فىىى  %00.22بمىىا يتضىىمنى مىىن متغيىىرال يفسىىر نحىىو أ  أن عنصىىر الىىزمن  1.0022
 يرجع لعوامل ألر  شير مدروسة.  44.92%

البطىاطس علىى مسىتو  الجمهوريىة لىال  تكىاليف ىنتىاج فىدانأن متوسط  (9محصول البطاطس يتض  من جدول   تكاليف ىنتاجوبدراسة تطور 
فىدان، فىى  /ألىف جنيىى92.19حيىث بلغىل حىوالى  4192أقصىاها عىام  التكاليفوبلغل هذه  /فدانألف حنيى 7.79نحو  بلو (4192-9111الفتر   

   /فدان.نيىجألف  1.29حيث بلغل حوالى  4119أدناها عام  التكاليفحين بلغل 
بمعىدل  1.19د تزايىد معنىو  ىحصىا يا عنىد مسىتو  معنويىة وجو ( 4بجدول   لتكاليف ىنتاج البطاطسكما يتبين من معادلة اإلتجاه الزمنى العام  

ألىف  0.01والىذ  بلىو   من المتوسىط السىنو  لىال فتىر  الدراسىة %1.21، وبمعدل تغير سنو  متزايد قدره /فدانألف جنيى 1.09سنو  قدره حوالى 
 تكىاليف ىنتىاجمىن التغيىرال فىى  %19.16فسىر نحىو أ  أن عنصىر الىزمن بمىا يتضىمنى مىن متغيىرال ي 1.1916وقد بلو معامل التحديد نحو  جنيى،

 يرجع لعوامل ألر  شير مدروسة.  %2.14محصول البطاطس والباقى يميل 
 

نتاج 9جدول    (4192-9111محصول البطاطس فى مصر لال الفتر    وتكاليف ىنتاج( تطور مساحة واا
 السنوات

 تكاليف إنتاج الفدان اإلنتاج مساحة البطاطس

جنيه/فدانألف  % الكمية )ألف طن( % ف فدان(المساحة )أل  % 

1999 203.32 70.34 1989.8 67.15 3.85 49.42 

2000 209.55 72.49 1778.9 60.04 3.38 43.39 

2001 206.75 71.52 1982.3 66.90 3.61 46.34 

2002 196.64 68.03 1985.3 67.00 3.73 47.88 

2003 216.98 75.06 2243.3 75.71 4.50 57.77 

2004 248.04 85.81 2123.5 71.67 6.02 77.28 

2005 198.62 68.71 1681.7 56.76 6.35 81.51 

2006 128.06 44.30 1403.4 47.37 7.01 89.99 

2007 319.03 110.36 3349.8 113.05 8.01 102.82 

2008 327.42 113.27 3567.1 120.39 8.51 109.24 

2009 329.72 114.06 3659.3 123.50 9.40 120.67 

2010 334.64 115.77 3634.2 122.65 9.49 121.82 

2011 440.9 152.52 4338.4 146.42 9.98 128.11 

2012 474.38 164.11 4758.0 160.58 12.3 157.89 

2013 381.00 131.80 4300.9 145.15 13.51 173.43 

2014 410.00 141.84 4611.3 155.63 14.91 191.40 

 100.00 7.79 100.00 1.62 100.00 10.912 المتوسط  

 المصدر: 
    منظمة امشذية والزراعة

 وزار  الزراعة واستصاح امراضي ، قطا  ال  ون اإلقتصادية



  أمينة أمين قطب مصطفى                                                                                                  061

 1106(  1)  54مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

 (4192-9111لال الفتر    ل البطاطس فى مصرو لمحص تكاليف ىنتاجو نتاج، واإلمساحة، للمعادتل اإلتجاه الزمنى العام ( 4  جدول
 المتغير
 التابع

 المعادلة
 المتوسط
 السنو 

 معدل التغير
 السنو  % 

2R cF 

 المساحة
  ألف فدان(

 هىس 96.12+919.92= هىص 
              9.61**) 

461.122 2.49% 1.2609 12.19** 

 اإلنتاج
  ألف طن(

 هىس 496.66+9914.20= هىص 
           0.42**) 

4124.191 0.11% 1.0022 94.26** 

 اليف اإلنتاجتك
 /فدان(ألف جنيى 

 هىس .750+9.21= هىص 
 16.45*)* 

0.01 1.21% 1.1916 401.29** 

 (92،...................1، 4، 9: متغير الزمن حيث   هىس: القيمة التقديرية للمتغير موضع الدراسة        هىص
 .  1.19معنو  عند مستو   ⃰⃰⃰  ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰.    1.19تو  معنو  عند مس ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰المحسوبة (.            ل القيم ما بين امقواس =  

 
 (1094-9111خالل الفترة ) تحاد األوربىإل لدول ااألهمية النسبية لكمية صادرات مصر من البطاطس ثانيا: 

-9111( أن متوسط كميىة صىادرال محصىول البطىاطس لىال الفتىر   1من جدول  البطاطس يتض   الكلية منصادرال البدراسة تطور كمية 
ألىف طىن  210.091حيىث بلغىل الكميىة المصىدر  حىوالى  4192ألف طن وبلغل كمية  الصىادرال أقصىاها عىام  129.1461( بلغل نحو 4192
 متوسىىطمىىن  %21.19ألىىف طىىن بنسىىبة  992.211حيىىث بلغىىل حىىوالى  4111، فىىى حىىين بلغىىل كميىىة الصىىادرال أدناهىىا عىىام  %911.94بنسىىبة 
 .   ر ل محصول البطاطس لال نفس الفتصادرا

 

امهميىىة النسىىبية لكميىىة صىىادرال مصىىر مىىن البطىىاطس لىىدول اإلتحىىاد اموربىىى  بالنسىىبة ىلىىى صىىادرال مصىىر الكليىىة مىىن البطىىاطس  ( تطىىور1جىىدول  
 (4192-9111لال الفتر   

 السنوال
الصادرال كمية 

 الكلية
  ألف طن( 

% 
الصادرال لدول كمية 

 اإلتحاد اموربى 
  ألف طن(

ىلى   البطاطس لدول اإلتحاد اموربى نسبة كمية صادرال %
 كمية الصادرال الكلية من البطاطس

1999 255.57 70.74 220.72 123.78 86.36 
2000 156.63 43.35 30.855 17.30 19.7 
2001 185.51 51.35 140.85 78.99 75.93 
2002 229.38 63.49 167.67 94.03 73.09 
2003 296.29 82.01 199.78 112.04 67.43 
2004 381.51 105.60 276.24 154.92 72.41 
2005 392.18 108.55 284.26 159.42 72.48 
2006 367.13 101.62 256.57 143.89 69.88 
2007 389.7 107.86 208.77 117.08 53.57 
2008 397.94 110.15 173.58 97.35 43.62 
2009 215.08 59.53 138.53 77.69 64.41 
2010 298.56 82.64 156.06 87.52 52.27 
2011 637.43 176.43 147.29 82.61 23.11 
2012 430.00 119.02 151.67 85.06 35.27 
2013 450.00 124.55 149.48 83.83 33.22 
2014 697.71 193.12 150.58 84.45 21.58 
طالمتوس  361.29 100.00 93.879 100.00 41874 

 المصدر: 
 منظمة امشذية والزراعة

 وزار  الزراعة واستصاح امراضي ، قطا  ال  ون اإلقتصادية
 

 1.19وجىىود تزايىىد معنىىو  ىحصىىا يا عنىىد مسىىتو  معنويىىة ( 2بجىىدول  كمىىا يتبىىين مىىن معادلىىة اإلتجىىاه الزمنىىى العىىام لكميىىة صىىادرال البطىىاطس  
 129.41والىذ  بلىو  من المتوسىط السىنو  لىال فتىر  الدراسىة %2.91ألف طن، وبمعدل تغير سنو  متزايد قدره  41.96ل سنو  قدره حوالى بمعد

مىىن التغيىىرال فىىى كميىىة  %92.92أ  أن عنصىىر الىىزمن بمىىا يتضىىمنى مىىن متغيىىرال يفسىىر نحىىو  1.9292، وقىىد بلىىو معامىىل التحديىىد نحىىو ألىىف طىىن
 يرجع لعوامل ألر  شير مدروسة.  %21.62والباقى يميل الصادرال من البطاطس 
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( أن متوسىط كميىة صىادرال محصىول البطىاطس 1يتض  من جدول   لدول اإلتحاد اموربى  البطاطس مصر منوبدراسة تطور كمية صادرال 
ل الكميىىة المصىىدر  حىىوالى حيىىث بلغىى 4119ألىىف طىىن وبلغىىل كميىىة  الصىىادرال أقصىىاها عىىام  941.226( بلغىىل نحىىو 4192-9111لىىال الفتىىر   

ألىىىىف طىىىىن بنسىىىىبة  11.699حيىىىىث بلغىىىىل حىىىىوالى  4111، فىىىىى حىىىىين بلغىىىىل كميىىىىة الصىىىىادرال أدناهىىىا عىىىىام %991.24ألىىىف طىىىىن بنسىىىىبة  462.42
   .صادرال محصول البطاطس لال نفس الفتر  متوسطمن  90.11%
بمعىدل سىنو  تنىاقص وجىود ( 2بجىدول   ول اإلتحىاد اموربىى لدصادرال مصر من البطاطس كما يتبين من معادلة اإلتجاه الزمنى العام لكمية  

أ  أن عنصىىىر الىىىزمن بمىىىا  1.1991، وقىىىد بلىىىو معامىىىل التحديىىىد نحىىىو  %1.06قىىىدره  متنىىىاقصألىىىف طىىىن، وبمعىىىدل تغيىىىر سىىىنو   9.11قىىىدره حىىىوالى 
يرجىع لعوامىل ألىىر   %16.60يىىل مىن التغيىرال فىىى كميىة الصىادرال مىىن محصىول البطىاطس والبىاقى يم %9.91يتضىمنى مىن متغيىرال يفسىىر نحىو 

 شير مدروسة. 
الكليىة مىىن البطىىاطس  ربالنسىىبة ىلىى صىىادرال مصىى لىىدول اإلتحىاد اموربىىى وبدراسىة تطىىور امهميىة النسىىبية لكميىىة صىادرال مصىىر مىىن البطىاطس 

كميىىىىة صىىىىادرال  سىىىطمتو مىىىىن  %21.19أن امهميىىىة النسىىىىبية لهىىىذه الصىىىىادرال بلغىىىىل نحىىىو  (1( اتضىىى  مىىىىن جىىىىدول  4192-9111لىىىال الفتىىىىر   
 .%49.96حيث بلغل نحو  4192، فى حين بلغل أدناها عام %62.12حيث بلغل  9111امهمية أقصاها عام  هوبلغل هذ البطاطس ،

 
مىن محصىىول البطىىاطس لىىال الفتىىر   لىىدول اإلتحىىاد اموربىىى الكليىىة والصىادرال لصىىادرال المصىىرية لكميىىة ا( معىىادتل اإلتجىىاه الزمنىىى العىام 2جىدول 

 9111-4192) 
 المتغير
 التابع

 المعادلة
 المتوسط
 السنو 

 معدل التغير
 السنو  %

2R Fc 

 كمية الصادرال الكلية 
  طن(من البطاطس

 هىس 41.96+921.61= هىص
          2.42**) 

129.461 2.91% 1.9292 90.10** 

كمية الصادرال الكلية من البطاطس للسوق اموربية 
  ألف جنيى(ال متركة 

 هىس 9.11-911.92= هىص
           1.111) 

906.119 1.06% 1.1991 1.991 

 (92،...................1، 4، 9: متغير الزمن حيث   هىس: القيمة التقديرية للمتغير موضع الدراسة        هىص
 .  1.19  عند مستو  معنو  ⃰⃰⃰  ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰.    1.19معنو  عند مستو   ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰المحسوبة (.            ل القيم ما بين امقواس =  

 
 (1094-9111خالل الفترة ) لدول اإلتحاد األوربى ثالثا: األهمية النسبية لقيمة صادرات مصر من البطاطس 

( أن متوسىط قيمىة صىادرال محصىول البطىاطس علىى مسىتو  الجمهوريىة 9بدراسة تطور قيمة صىادرال محصىول البطىاطس يتضى  مىن جىدول  
حيىث بلغىل الكميىة المصىدر  حىوالى  4192مليىون دوتر وبلغىل قيمىة الصىادرال أقصىاها عىام  941.226نحو ( بلغل 4192-9111لال الفتر   
مليىىون دوتر بنسىىبة  40.119حيىىث بلغىىل حىىوالى  4111، فىىى حىىين بلغىىل قيمىىة الصىىادرال أدناهىىا عىىام %141.44مليىىون دوتر بنسىىبة  161.144

 تر ، صادرال محصول البطاطس لال نفس الف متوسطمن  44.02%
 1.19( وجىىود تزايىىد معنىىو  ىحصىىا يا عنىىد مسىىتو  معنويىىة 2قيمىىة صىىادرال البطىىاطس بجىىدول  لكمىىا يتبىىين مىىن معادلىىة اإلتجىىاه الزمنىىى العىىام  

مىن المتوسىط السىنو  لىال فتىر  الدراسىة، وقىد بلىو معامىل  %2.12مليون دوتر، وبمعدل تغيىر سىنو  متزايىد قىدره  90.90بمعدل سنو  قدره حوالى 
مىىىن التغيىىىرال فىىىى قيمىىىة الصىىىادرال مىىىن محصىىىول  %21.00أ  أن عنصىىىر الىىىزمن بمىىىا يتضىىىمنى مىىىن متغيىىىرال يفسىىىر نحىىىو  1.2100حديىىىد نحىىىو الت

 يرجع لعوامل ألر  شير مدروسة.  %11.41البطاطس والباقى يميل 
يمىة  صىادرال محصىول البطىاطس ( أن متوسىط ق9يتض  من جدول   لدول اإلتحاد اموربى وبدراسة تطور قيمة صادرال مصر من البطاطس 

حيىث بلغىىل القيمىة  المصىىدر  حىىوالى  4111الصىىادرال أقصىاها عىىام  وبلغىىل قيمىة مليىون دوتر 21.164( بلغىل نحىىو 4192-9111لىال الفتىىر   
نسىىبة ب مليىىون دوتر 2.161حيىىث بلغىىل حىىوالى  4111، فىىى حىىين بلغىىل قيمىىة  الصىىادرال أدناهىىا عىىام %999.41بنسىىبة  مليىىون دوتر 11.422

 صادرال محصول البطاطس لال نفس الفتر .  متوسطمن  6.41%
بمعىدل سىنو   تزايىد( وجىود 2بجىدول   لىدول اإلتحىاد اموربىى كمىا يتبىين مىن معادلىة اإلتجىاه الزمنىى العىام لقيمىة صىادرال مصىر مىن البطىاطس  

أ  أن عنصىر الىزمن بمىا يتضىمنى  1.6461معامل التحديىد نحىو ، وقد بلو  %6.64قدره  متزايد، وبمعدل تغير سنو  مليون دوتر 9.1قدره حوالى 
 %99.99والبىاقى يميىل  لىدول اإلتحىاد اموربىى مىن محصىول البطىاطس  صىادرال مصىرمىن التغيىرال فىى قيمىة  %64.61من متغيرال يفسر نحو 

 يرجع لعوامل ألر  شير مدروسة. 
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الكليىىىة مىىىن  مصىىىرصىىىادرال قيمىىىة بالنسىىىبة ىلىىىى  لىىىدول اإلتحىىىاد اموربىىىى  وبدراسىىىة تطىىىور امهميىىىة النسىىىبية لقيمىىىة صىىىادرال مصىىىر مىىىن البطىىىاطس
 ى قيمىىةمىىن ىجمىىال %21.66نحىىو  هميىىة النسىىبية لهىىذه الصىىادرال بلىىواممتوسىىط ( أن 9( اتضىى  مىىن جىىدول  4192-9111البطىىاطس لىىال الفتىىر   

حيىث بلغىل نحىو  4111حىين بلغىل أدناهىا عىام  ، فىى%20.91حيث بلغىل  4111امهمية أقصاها عام  هوبلغل هذصادرال البطاطس المصرية، 
فىىى السىىنوال امليىىر  نتيجىىة ىنت ىىار مىىرا العفىىن البنىىى فىىى دول اإلتحىىاد اموربىىى ، ممىىا يعكىىس تراجىىع صىىادرال مصىىر مىىن البطىىاطس ىلىىى 96.91%

   .البطاطس ووضع اإلتحاورد اموربى ى تراطال وقيود على الصادرال المصرية من البطاطس
 

الكليىىة مىىن البطىىاطس  مصىىربالنسىىبة ىلىىى صىىادرال  لىىدول اإلتحىىاد اموربىىى هميىىة النسىىبية لقيمىىة صىىادرال مصىىر مىىن البطىىاطس ام ( تطىىور9جىىدول  
 (4192-9111لال الفتر   

 السنوال
الصادرال قيمة  

 الكلية
 (مليون دوتر  

% 
لدول الصادرال قيمة  

 اإلتحاد اموربى 
 (مليون دوتر 

% 
د ول اإلتحالدنسبة قيمة صادرال البطاطس 

ىلى قيمة  الصادرال الكلية من  اموربى 
 البطاطس

1999 46.002 38.19 41.863 69.68 91.00 
2000 27.395 22.74 4.983 8.29 18.19 
2001 29.755 24.70 23.363 38.89 78.52 
2002 42.619 35.38 32.752 54.51 76.85 
2003 43.969 36.50 31.961 53.20 72.69 
2004 67.222 55.81 50.481 84.02 75.10 
2005 77.455 64.30 61.889 103.01 79.9 
2006 65.35 54.25 49.08 81.69 75.10 
2007 108.1 89.75 59.353 98.79 54.9 
2008 176.13 146.23 76.298 126.99 43.32 
2009 138.96 115.37 93.246 155.20 67.10 
2010 129.57 107.57 84.772 141.09 65.42 
2011 250.51 207.98 89.009 148.15 35.53 
2012 154.8 128.52 86.891 144.62 56.13 
2013 180 149.44 87.95 146.38 48.86 
2014 389.32 323.22 87.42 145.50 22.45 
 49.88 100.00 60.082 100.00 120.45 المتوسط
 المصدر: 

 منظمة امشذية والزراعة
 وزار  الزراعة واستصاح امراضي ، قطا  ال  ون اإلقتصادية

 
تىىر  مىىن محصىىول البطىىاطس لىىال الف لىىدول اإلتحىىاد اموربىىى ( معىىادتل اإلتجىىاه الزمنىىى العىىام لقيمىىة الصىىادرال المصىىرية الكليىىة والصىىادرال 2جىىدول 

 9111-4192) 
 المتغير
 المتوسط المعادلة التابع

 السنو 
 معدل التغير
 السنو  %

2R Fc 

 قيمة  الصادرال الكلية 
 (مليون دوترمن البطاطس 

 هىس 41.96+921.61= هىص
          2.42**) 129.461 2.91% 1.9292 90.10** 

قيمة  الصادرال الكلية من البطاطس للسوق 
  مليون دوتر( اموربية ال متركة

 هىس 9.11+99.11= هىص
           6.41*)* 21.164 6.64% 1.6461 20.69** 

 (92،...................1، 4، 9: متغير الزمن حيث   هىس: القيمة التقديرية للمتغير موضع الدراسة        هىص
 .  1.19معنو  عند مستو   ⃰⃰⃰  ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰.    1.19معنو  عند مستو   ⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰المحسوبة (.            ل القيم ما بين امقواس =  
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 (1094-9111خالل الفترة )دول اإلتحاد األوربى صادرات مصر من البطاطس ألهم دول لكمية وقيمة التوزيع الجغرافى : رابعا  

( 4192-9111 بدراسىىة التوزيىىع الجغرافىىي لكميىىة وقيمىىة صىىادرال مصىىر مىىن محصىىول البطىىاطس ىلىىى السىىوق اموبيىىة الم ىىركة لىىال الفتىىر  
 ،رومانيىا، فرنسىا، سىولفنيا، السىويد، أسىبانيا، هولنىدا، انجلترا، المانيااليونان، ىيطاليا، هى  لبطاطسلدول مستورد   ع ر أن أهم  (0  من جدول اتض 

مىن  %41.94سىبة طىن بن ألىف 94.21ىليهىا حىوالى  مىن البطىاطس فى المرتبة امولى وكان متوسىط كميىة الصىادرال المصىريةاليونان حيث جا ل 
، 1.92 لهىىا نحىىوالجغرافىىى  معامىىل جينىىى(  تركىىزالمعامىل بلىىو و  ،ألىىف طىىن  90.61الىىذ  بلىىو  البطىىاطس لىىال فتىىر  الدراسىة صىىادرالمتوسىط كميىىة 

 %2.19مىىن متوسىىط قيمىىة الصىىادرال والىىذ  بلىىو  %11.02بنسىىبة  دوتر مليىىون 96.262ىليهىىا حىىوالى  صىىادرال البطىىاطسمتوسىىط قيمىىة بينمىىا بلىىو 
 91.214جىا ل ىيطاليىا وكىان متوسىط كميىة الصىادرال المصىرية مىن البطىاطس ىليهىا حىوالى  اليانيىة، وفى المرتبة 1.99ومعامل تركز  ليون دوترم

، بينمىا بلىو 1.91من متوسط كميىة الصىادرال المصىرية مىن البطىاطس لىال فتىر  الدراسىة، وبلىو معامىل التركىز لهىا نحىو  %46.14طن بنسبة  ألف
وكىان  ألمانيىاجىا ل  وفى المرتبة الياليىة ،1.99ومعامل تركز  %42.11دوتر بنسبة  مليون 99.224مة صادرال البطاطس ىليها حوالى متوسط قي

البطىاطس لىال فتىر   صىادرالمىن متوسىط كميىة  %40.11طىن بنسىبة  ألف 26.411متوسط كمية الصادرال المصرية من البطاطس ىليها حوالى 
 %42.99دوتر بنسىىىبة  مليىىون 99.149، بينمىىا بلىىىو متوسىىط قيمىىة صىىادرال البطىىىاطس ىليهىىا حىىوالى 1.94لتركىىىز لهىىا نحىىو الدراسىىة، وبلىىو معامىىل ا

طىىن بنسىىبة  ألىىف 90.912البطىىاطس ىليهىىا حىىوالى  صىىادارلفىىى المرتبىىة الرابعىىة وكىىان متوسىىط كميىىة  ىنجلتىىرافىىى حىىين جىىا ل   ،1.99ومعامىىل تركىىز 
 2.162، بينما بلىو متوسىط قيمىة صىادرال البطىاطس ىليهىا حىوالى 1.19وبلو معامل التركز لها نحو البطاطس،  صادرالمن متوسط كمية  191%
البطىىىاطس ىليهىىىا حىىىوالى  صىىىادرالا فىىىى المرتبىىىة اللامسىىىة وكىىىان متوسىىىط كميىىىة نىىىد، وجىىىا ل هول1.11ومعامىىىل تركىىىز  %91.21دوتر بنسىىىبة  مليىىىون

، 1.91رية مىىن البطىىاطس لىىال فتىىر  الدراسىىة، وبلىىو معامىىل التركىىز لهىىا نحىىو مىىن متوسىىط كميىىة الصىىادرال المصىى %1.06طىىن بنسىىبة  ألىىف 2.029
بلغىل كميىة صىادرال البطىاطس و  ،1.49ومعامل تركىز  %2.24دوتر بنسبة  مليون 4.002بينما بلو متوسط قيمة صادرال البطاطس ىليها حوالى 

ألىف طىن علىى الترتيىب وبنسىب م ويىة بلغىل  1.110، 1.121، 1.219، 1.910، 4.202 نحىو لكل من رومانيا وسولفنيا وفرنسا والسىويد وأسىبانيا
. فىىىىىىى حىىىىىىين بلغىىىىىىل قيمىىىىىىة 1.19، 1.14، 1.19،1.11، 1.94ومعىىىىىىامال تركىىىىىىز جغرافىىىىىىى  1.14%، 1.11%، 1.42%، 1.16%، 9.11%

، %1.19، %1.40، %9.11ونسىب م ويىة  1.199، 1.196، 1.11، 1.294،1.929صادرال البطاطس المصىرية لىنفس الىدول علىى الترتيىب 
 .1.19، 1.14،1.14، 1.19، 1.91ومعامال تركز  1.14%، 1.11%

يطاليا وألمانيا، وانجلترا، وهولندا دول اإلتحاد اموربى ويتض  مما سبق أن أهم لمسة دول مستورد  للبطاطس المصرية فى   هى اليونان واا

 (4192-9111  لال الفتر دول اإلتحاد اموربى دول مهم صادرال مصر من البطاطس لكمية وقيمة التوزيع الجغرافى ( 0 جدول 

 متوسط كمية الصادرال الدول
 معامل جينى  %( طن(ألف   

  معامل التركز(
 متوسط قيمة الصادرال

 معامل جينى (%  (دوترمليون  
  معامل التركز(

 0.55 30.76 18.484 0.54 29.52 52.630 اليونان
 0.51 26.03 15.642 0.53 28.32 50.492 ىيطاليا
 0.51 26.51 15.925 0.52 27.03 48.203 المانيا
 0.33 10.63 6.384 0.31 9.59 17.104 انجلترا
 0.21 4.62 2.774 0.19 3.78 6.745 هولندا

 0.10 1.09 0.652 0.12 1.39 2.474 مانياو ر 
 0.05 0.27 0.161 0.05 0.24 0.435 سولفنيا
 0.02 0.05 0.030 0.03 0.08 0.137 فرنسا
 0.02 0.03 0.018 0.02 0.03 0.049 السويد
 0.01 0.02 0.011 0.01 0.02 0.037 اسبانيا
 0.23 10.00 6.01 0.23 17.83 المتوسط

حصىا  ، مركىز المعلومىال ودعىم اتلىاذ القىرار ، قاعىد  بيانىال التجىار  اللارجيىة ، القىاهر . حسبل من الجهىاز المركىز  للتعب ىة العامىة واإل المصدر:
 (4192-9112البطاطس لال الفتر   كمية وقيمة الصادرال المصرية من  متوسطمن  (% 

 ( 1094-9111خالل الفترة ) البطاطس لمحصولاإلستقرار االقتصادى : خامسا  
ة كميىالمسىاحة واإلنتىاج وتكىاليف اإلنتىاج أو مىن حيىث  حيىث مىن وا لمحصىول البطىاطس فىى مصىر سىالوضىع اتقتصىاد   وتحليىل قيىاس عىدي
التصىديرية، والوصىول ىلىى مسىتو  اإلنتاجيىة و ىسىتقرار السياسىال  مىد  علىى للحكىم الهامىة المؤ ىرال أحىد معينىة زمنيىة فتىر  لىالالصىادرال وقيمىة 

 قرارعىدم اتسىت معامىل معين من اتستقرار اتقتصاد  يستهدف تحقيق عا د مناسب لال فتر  زمنية معينة عاو  على استقرار هىذا العا ىد، ويعتبىر
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اإلسىتقرار عبىار  عىن  عىدم معامىل حيىث أن ،السىلع الملتلفىة التىى منهىا البطىاطسصىادرال و  ىنتىاج فىى التذبىذب تقىيس التىى الهامىة المؤ ىرال مىن
 ية :(، ويعبر عن معامل عدم اإلستقرار بالعاقة التالY^والقيمة اتتجاهية  التقديرية(   Y)   اتنحراف النسبى فى القيمة الحقيقية الفعلية

 حيث أن:
N.Sمعامل عدم اإلستقرار = 

tYللمتغير المدروس فى السنة    = القيمة الحقيقية الفعليةt 
t

^Y   القيمة اإلتجاهية  التقديرية( المقدر  من معادلة اإلتجاه الزمنى العام للظاهر  المدروسة = 
: اتسىىتقرار اإلقتصىىاد  لمنتىاج والمسىىاحة وتكىىاليف اإلنتىىاج فىىى حىىين وقىد تىىم تحليىىل هىىذا اتسىىتقرار اتقتصىاد  فىىى جىىز ين: تنىىاول امول         

 تناول اليانى اتستقرار اتقتصاد  للصادرال  كمية وقيمة(
 :(1094-9111اإلستقرار االقتصادى لمحصول البطاطس من حيث )المساحة واإلنتاج وتكاليف اإلنتاج( خالل الفترة )أوت: 

 من البطاطس من محصول المزروعةللمساحة معامل عدم اإلستقرار  -9
مىىن البطىىاطس أنهىىا شيىىر مسىىتقر  حيىىث بلىىو معامىىل عىىدم اإلسىىتقرار  المزروعىىةللمسىىاحة ( 6يتبىىين مىىن تقىىدير معىىامال عىىدم اتسىىتقرار بجىىدول  

 .  92.40لى بمعدل حوا 4112وأقصاه عام  9.19بمعدل حوالى  4111وبلو معامل عدم اإلستقرار أدناه عام  91.01لمتوسط الفتر  حوالى 
 البطاطس إلنتاج محصولمعامل عدم اإلستقرار  -1

مىىن البطىىاطس أنهىىا شيىىر مسىىتقر  حيىىث بلىىو معامىىل عىىدم اإلسىىتقرار لمتوسىىط الفتىىر  حىىوالى  إلنتىىاج محصىىولتبىىين مىىن معىىامال عىىدم اإلسىىتقرار  
 91.64دل حوالى بمع 4112وأقصاه عام  1.10بمعدل حوالى  4114وبلو معامل عدم اتستقرار أدناه عام  92.24

 البطاطس محصوللتكاليف إنتاج معامل عدم اإلستقرار  -7
أنهىا شيىر مسىتقر  حيىث بلىو  لدول اإلتحىاد اموربىى من البطاطس  لتكاليف ىنتاج محصول( 6اتض  من تقدير معامال عدم اتستقرار بجدول  

بمعىدل  9111وأقصىاه عىام  9.91بمعىدل حىوالى  4112قرار أدناه عام وبلو معامل عدم اإلست 99.92معامل عدم اإلستقرار لمتوسط الفتر  حوالى  
  02.61حوالى 
 .(4192-9111( معامال عدم اإلستقرار لمحصول البطاطس من حيث  المساحة واإلنتاج وتكاليف اإلنتاج( لال الفتر   6جدول  

 معامل عدم اإلستقرار لتكاليف ىنتاج البطاطس لبطاطسمعامل عدم اإلستقرار إلنتاج ا معامل عدم اإلستقرار لمساحة البطاطس السنوال
9111 32.35 50.59 76.80 
4111 22.06 15.49 15.28 
4119 8.97 12.69 1.90 
4114 5.37 0.37 15.76 
4111 3.93 2.11 13.05 
4112 1.69 12.10 1.53 
4119 24.19 36.17 4.91 
4112 54.27 50.82 5.65 
4110 7.02 9.03 2.03 
4116 3.56 8.38 4.68 
4111 1.35 4.25 2.92 
4191 5.01 2.54 9.00 
4199 19.05 9.89 10.73 
4194 22.14 14.19 3.12 
4191 6.26 1.93 6.52 
4192 3.42 0.15 11.01 
 11.56 14.42 13.79 المتوسط
 ( بالبحث9حسيبل من بيانال الجدول رقم  المصدر: 

 :(1094-9111خالل الفترة ) كمية وقيمةلبطاطس من حيث )اإلستقرار االقتصادى لمحصول اثانيا:

 الكلية من البطاطس لكمية الصادراتعدم اإلستقرار  معامل -9
أنهىا شيىر مسىتقر  حيىث بلىو معامىل عىدم اإلسىتقرار البطىاطس الصىادرال الكليىة مىن لكميىة  (1  يتبين من تقدير معىامال عىدم اتسىتقرار بجىدول

 .  16.92بمعدل حوالى  9111وأقصاه عام  1.14بمعدل حوالى  4116بلو معامل عدم اإلستقرار أدناه عام و 1.12لمتوسط الفتر  حوالى 

100.
^

^
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tt 
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 معامل عدم اإلستقرار لقيمة الصادرات الكلية من البطاطس -1
لمتوسىط الفتىر  حىوالى أنها شير مستقر  حيث بلو معامىل عىدم اإلسىتقرار  البطاطسالكلية من صادرال ال لقيمةمعامال عدم اإلستقرار تبين من  

 .29.10بمعدل حوالى  4119وأقصاه عام  1.04بمعدل حوالى  4199وبلو معامل عدم اتستقرار أدناه عام  12.01
 معامل عدم اإلستقرار لكمية الصادرات من البطاطس إلى السوق األوربية المشتركة -7

أنهىا شيىر مسىتقر  حيىث  لىدول اإلتحىاد اموربىى المصىرية مىن البطىاطس ( لكميىة الصىادرال 1اتض  من تقدير معامال عدم اتستقرار بجىدول  
 4111وأقصىىاه عىىام  1.19بمعىىدل حىىوالى  4111وبلىىو معامىىل عىىدم اإلسىىتقرار أدنىىاه عىىام  1.46بلىىو معامىىل عىىدم اإلسىىتقرار لمتوسىىط الفتىىر  حىىوالى  

 .  1.62بمعدل حوالى 
 السوق األوربية المشتركةمعامل عدم اإلستقرار لكمية الصادرات من البطاطس إلى  -4

أنهىىا شيىىر مسىىتقر  حيىىث بلىىو معامىىل عىىدم  لىىدول اإلتحىىاد اموربىىى معىىامال عىىدم اإلسىىتقرار لقيمىىة الصىىادرال المصىىرية مىىن البطىىاطس اتضىى  أن 
 9.12الى بمعدل حو  111وأقصاه عام  1.11بمعدل حوالى 4194وبلو معامل عدم اتستقرار أدناه عام 1.41اإلستقرار لمتوسط الفتر  حوالى

 
 ( 4192-9111لال الفتر   دول اإلتحاد اموربى البطاطس وصادراتها ىلى الكلية من لصادرال معامال عدم اإلستقرار  (1 جدول 

معامل عدم اإلستقرار لكمية  السنوال
 الصادرال الكلية من البطاطس

معامل عدم اإلستقرار لقيمة 
 الصادرال الكلية من البطاطس

رار لكمية صادرال معامل عدم اإلستق
البطاطس ىلى السوق اموربية 

 الم تركة

معامل عدم اإلستقرار لقيمة صادرال 
البطاطس ىلى السوق اموربية 

 الم تركة
9111 38.54 7.78 0.15 1.06 
4111 24.72 54.23 0.84 0.81 
4119 19.91 61.37 0.28 0.24 
4114 10.12 54.75 0.14 0.10 
4111 6.28 60.52 0.01 0.23 
4112 26.17 47.70 0.39 0.08 
4119 20.32 46.84 0.42 0.19 
4112 5.04 59.88 0.27 0.15 
4110 4.45 39.96 0.03 0.05 
4116 0.32 10.69 0.15 0.12 
4111 48.82 35.18 0.33 0.27 
4191 32.73 44.04 0.25 0.08 
4199 36.37 0.72 0.29 0.06 
4194 12.43 41.78 0.28 0.03 
4191 12.55 36.41 0.29 0.07 
4192 29.64 29.67 0.29 0.12 
 0.23 0.28 34.70 1.12 المتوسط

 ( بالبحث9حسيبل من بيانال الجدول رقم  المصدر: 
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 (1094-9111تقدير دوال الطلب على الصادرات المصرية من البطاطس خالل الفترة )سا : ساد

  :,Market Share Model ( (Angus ,John;1980 نموذج المشاركة السوقية
تقىدير ىمكانيىة و   دالمصىر  فىى أسىواق الىدول المسىتور  البطىاطسيقدر ذل  النموذج حتىى يىتم التعىرف علىى الوضىع التصىدير  لمحصىول و 

البطىىاطس ، وأيضىىا تقىدير ىمكانيىىة تقىدير الوضىىع التنافسىى لمحصىىول تنميىة الوضىىع التنافسىى للصىىادرال مىن السىىلع الزراعيىة فىىى أهىم أسىىواقها اللارجيىة
وهىىو يقىىيس الكميىىة المصىىدر  مىىن البطىىاطس لدولىىة معينىىة ىلىىى ىجمىىالى الصىىادرال مىىن البطىىاطس لجميىىع الىىدول وكىىذل   فىىى السىىوق اموربيىىة الم ىىتركة،

يعتمىىد و  ،بالنسىىبة للسىىعر فهىىو يقىىيس العاقىىة بىىين السىىعر الىىذ  تسىىتورد بىىى الدولىىة المسىىتورد  مىىن مصىىر ىلىىى متوسىىط سىىعر تصىىدير البطىىاطس المصىىر 
النصىىيب السىىوقى للسىىلعة فىىى سىىوق مىىا يتىىأير بالنسىىبة السىىعرية لسىىعر تصىىدير هىىذه التكىىتال فىىى السىىوق اللىىارجى  أن مىىوذج الم ىىاركة السىىوقية علىىىن

تغيىىر تىىابع والنسىىبة السىىعرية لسىىعر تصىىىدير موأسىىعار تصىىدير التكىىتال املىىر  المنافسىىة فىىى هىىىذا السىىوق ومىىن يىىم فىى ن النصىىيب السىىوقى يسىىىتلدم ك
 لدول املر  المنافسة كمتغيرال مستقلةالتكتال وا

 ويألذ  كل النموذج الصور  التالية:

 
 حيث: 

Gi المعادلة:= النصيب السوقى للدولة فى السوق اللارجى ويتم حسابى من   
Gi= qi/qj 

 حيث :
qi = كمية صادرال مصر من البطاطس بألف طن ىلى الدولةj  فى السنةt 
qj =ف طن للدولة لىجمالى واردال البطاطس بامj  فى السنةt 

P1السعر النسبى بين سعر تصدير مصر ىلى سعر اإلستيراد فى الدولة املر   من الدولة المنافسة = 
P1= Pi/P0 

 حيث:
 Pi = سعر التصدير المصر  للبطاطس بالدوتر ىلى الدولةj  فى السنةt 

Pj ىلى الدولة المنافسة  دوللالبطاطس من اتصدير = سعرj فى السنة t 
 

 نتائج تقدير نموذج المشاركة السوقية للبطاطس:

يطاليىا والمانيىا اليونىان دولىةلكل من فى النموذج المقدر قيمة معامل اإلنحدار ( أن 0النتا ج الوارد  بجدول   أوضحل -،9.116-بلىو  واا
وهىىىذا يتفىىىق مىىىع النظريىىىة ن البطىىىاطس وهىىىذا يؤكىىىد وجىىىود عاقىىىة عكسىىىية بىىىين السىىىعر النسىىىبى لمسىىىتيراد والنصىىىيب السىىىوقى مىىى 1.196-، 1.1629

 اإلقتصادية. 

 طلىىب شيىىر مىىرن( أ  أن كلمىىا زاد السىىعر النسىىبى للتصىىدير  1.41-، 1.91-،  1.40- لىىنفس الىىدول أيضىىا وبلغىىل المرونىىة السىىعرية 
يطالكىل مىن ا أقل من فى النصيب السوقى من صادرال البطاطس وهذا يعنى وجود ىمكانية لزيىاد  سىعر التصىدير اث انلفدح  والمانيىا ليىااليونىان واا

 وبالتالى زياد  العا د التصدير  للبطاطس

فى حين أوضحل النتا ج الوارد  بنفس الجدول أن قيمىة معامىل اإلنحىدار فىى النمىوذج المقىدر لكىل مىن دولىة المملكىة المتحىد  وهولنىدا بلىو 
لنصىىيب السىىوقى مىىن البطىىاطس وقىىد يرجىىع ذلىى  ىلىىى عىىدم ت ىىبع وهىىذا يؤكىىد وجىىود عاقىىة طرديىىة بىىين السىىعر النسىىبى لمسىىتيراد وا 1.496، 1.910

 امسواق من محصول البطاطس وزياد  الطلب الداللى عليها
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 (4192-9111لال الفتر   دول اإلتحاد اموربى مهم دول  وذج الم اركة السوقية لصادرال مصر من البطاطسم( نتا ج تقدير ن0جدول  
عر اإلستيراد س يابل المعادلة الدول المستورد 

 النسبى
النصيب السوقى 
 المرونة السعرية R2\ F للعام السابق

 4.109 اليونان
 4.296*) 

-9.116 
 -1.119) 

1.929 
 1.211) 1.1192 1.292 -1.40 

 1.261 ىيطاليا
 4.961*) 

-1.1629 
 -1.921) 

1.126 
 9.920) 1.1162 1.011 -1.91 

 1.219 المملكة المتحد 
 9.41) 

1.910 
 1.244) 

1.216 
 1.402) 1.4414 9.619 1.94 

 1.914 هولندا
 1.102) 

1.496 
 1.912) 

1.612 
 1.11)** 1.9921 2.112** 1.91 

 1.124 المانيا
 9.22) 

-1.196 
 -.119) 

1.949 
 9.69) 1.4191 9.269 -1.141 

 ( بالبحث0حسيبل من بيانال الجدول رقم  المصدر: 
 

 تحصل عليها يوصى البحث بما يلى:بنا  على النتا ج الم  التوصيات:
نتاج محصىول تبين من النتا ج عدم اتستقرار -9 والعمىل علىى  البطىاطسلىذل  يجىب البحىث عىن سىبل حىل م ىاكل ىنتىاج  فى المساحة المزروعة واا

 زياد  اإلنتاج
لمنتجىىين ومحاولىىة تىىوفير مسىىتلزمال تبىىين مىىن النتىىا ج اإلرتفىىا  المسىىتمر فىىى تكىىاليف ىنتىىاج محصىىول البطىىاطس لىىذل  علىىى الدولىىة تقىىديم الىىدعم ل -4

اإلنتاج ولاصة التقاو  المستورد  المضمونة اللالية مىن اممىراا ولاصىة مىرا العفىن البنىى الىذ  يعتبىر السىبب الر يسىى فىى رفىا اإلتحىاد 
 اموربى لصادرال مصر من البطاطس

 لمحصىول البطىاطسبط ذلى  بسياسىال التصىدير واتسىتيراد وقىد يرجىع يىرت سطمىن البطىاتبين من النتىا ج عىدم اتسىتقرار فىى الكميىال المصىدر   -1
، وأيضىا محاولىة تقىديم دعىم للمصىدرين حيىث لذل  يجب العمل على تعىديل تلى  السياسىال بمىا يحقىق اتسىتقرار فىى كميىال التصىدير واتسىتيراد

 جنيى. 9911ليف تجهيز طن البطاطس للتصدير قد تصل ىلى اأن تك
وقىد يرجىع ذلى  ىلىى التغيىرال المسىتمر  دول اإلتحىاد اموربىى كمية وقيمة صادرال البطىاطس المصىرية ىلىى ار فى تبين من النتا ج عدم اتستقر   -2

 وال روط المجحفة فى قبول الصادرال وتغيير معايير الجود  فى سعر الصرف والتغيرال فى أسعار التصدير واتستيراد 
 

 المراجع
ة لىىدور امراضىىى الجديىىد  فىىى تنميىىة الصىىادرال الزراعيىىة المصىىرية، رسىىالة دكتىىوراه، كليىىة الزراعىىة أحمىىد المىىوافى البهلىىول المىىوافى، دراسىىة تحليليىى -9

 .4112بم تهر، جامعة بنها، 
 الجهاز المركز  للتعب ة العامة واإلحصا ، ن رال التجار  اللارجية، أعداد ملتلفة. -4
 –اتقتصىاد  فىي مصىر" المىؤتمر اليىاني ع ىر لاقتصىاديين الىزراعيين  جال الماح  دكتور( "توقعال مساهمة الصادرال الزراعيىة فىي النمىو  -1

 4112سبتمبر  11 - 41الميز  التنافسية للزراعة المصرية، الجمعية المصرية لمقتصاد الزراعي ، 
ة الزراعىة، جامعىة عىين  ىمس، داليا عبد الحميد هال يسن، دراسة القدرال التنافسية لىبعا المحاصىيل البسىتانية المصىرية، رسىالة دكتىوراه، كليى -2

4116 
سىىهى مصىىطفى عبىىد العزيىىز الىىديب ، امكانيىىال تنميىىة الصىىادرال المصىىرية لىىبعا الحاصىىال البسىىتانية فىىى اتراضىىى الجديىىد ، رسىىالة دكتىىوراه،  -9

 4111كلية الزراعة ، جامعة عين  مس، 
 www/ faostatمنظمة امشذية والزراعة   -2
  www/agr-egypt.gov.eg 4199امراضي ، قطا  ال  ون اإلقتصادية، وزار  الزراعة واستصاح   -0

8- Angus Deaton and John Muellbauer, «An Almost Demand System,» American Economic Review, vol. 70, 

(٦) no. 3 (June 1980). 
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Study the economic stability for Egyptian exports of potatoes to the European Union countries 
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Abstract: 

This research aims to estimate the overall time trend for each of the area, production and cost of 

production of potatoes in Egypt during the period 1999-2014, to estimate the relative importance of the amount 

of Egypt's exports of potatoes to the European Union countries in relation to the total potatoes exports, to 

estimate the relative importance of the value of Egypt's exports of potatoes to the European Union countries, to 

study the geographic distribution of the quantity and value of Egypt's exports of potatoes to the most European 

Union countries, to study economic stability for total potato exports and to the European Union countries, to 

estimate the demand function estimation on Egyptian potatoes exports using a form of market participation. 

It was to rely on secondary data published and unpublished, and issued from each of the Central 

Agency for Public Mobilization and Statistics and the Ministry of Agriculture, Food and Agriculture of the 

United Nations Organization (FAO), and Foreign Trade statistics, The top five countries for imported potatoes 

are Greece, Italy, Germany, England and the Netherlands. To achieve the objectives of the research it was used 

statistical analysis, economic and standard methods by estimating the overall time trend models, for each of the 

cultivated area, production and cost of production, quantity and value and export price, and factor of instability, 

and calculating the concentration coefficient (Ginny coefficient), was used as a form of market participation for 

estimating function demand for potatoes exports. 

The most important results: the average potatoes crop on the level of the Republic about 289.066 

thousand acres, and the average production amounted to 2962.950 thousand tons, and the average amount of 

potatoes exports during the study period reached 361.3289 thousand tons, and the average potatoes exports to 

the European union countries were about 120.448 tons with relative importance of 49.35% of the total amount 

of potatoes exports, the average total of value exports was about 120.448 million US dollars, while the average 

value of the European union countries amounted to about 60.082 million dollars with relative importance of 

49.88%. It turned out the instability of the quantity and value of the total potatoes exports and the market of the 

European common, and it turned out that the regression coefficient value is estimated for each of Greece, Italy 

and Germany form -1.098, -0.0845, -.018, the value of regression coefficient for each of the United Kingdom 

and the Netherlands, 0.107, 0.258 


