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  اق العالميةسوإنتاج وصادرات البطاطس المصرية ووضعها التنافسي في األ
  ٢ ممدوح السيد محمودو ١ مجدي محفوظ هالل،١ احمد عبد الحفيظ محمد،٢عمر ناصر سلطان

 أسيوطقسم االقتصاد الزراعي ، كلية الزراعة ، جامعة  ١
 معهد بحوث االقتصاد ، مركز البحوث الزراعية٢

  :مقدمة
ور المستمر في مختلف مجاالت الحياة وبخاصة في وسائل االتصاالت والنقـل            نتيجة التط 

وتوافر المعلومات، أصبح قطاع التجارة الخارجية أكثر القطاعات أهمية في اقتـصاديات الـدول      
المتقدمة والنامية على حد سواء، وتعد التجارة الخارجية حاليا المحرك الرئيسي لعمليـة التنميـة              

تماعية بما توفره من النقد األجنبي، وفى ظل هذا اإلطار تـأتي أهميـة تنميـة                االقتصادية واالج 
الصادرات المصرية بصفة عامة، والزراعية بصفة خاصة من خالل التوسع في قاعدة التـصدير    
وتنمية القيم المضافة الناتجة عنها، وذلك كمحاولة لخفض العجز الحادث في الميـزان التجـاري         

، كما بلغت   )٢٠١٣ -١٩٩٧( كمتوسط خالل الفترة     )١( مليار دوالر  ١٦،٥١البالغ نحو والمصري  
وفـى  . كمتوسط لـنفس الفتـرة  % ٤٤،٦٩نسبة تغطية الصادرات الكلية للواردات الكلية حوالي      

المقابل بلغ متوسط إجمالي العجز في الميزان التجاري الزراعي المصري خـالل نفـس فتـرة                
 نسبة تغطية الصادرات للواردات الزراعيـة نحـو         حيث بلغت   مليار دوالر  ٢،٢٩الدراسة نحو   

  . كمتوسط لتلك الفترة% ٣٧،٤٤
  :مشكلة وهدف البحث

على الرغم من تزايد الطلب العالمي علـى المنتجـات الزراعيـة بـصفة عامـة إال أن                  
الصادرات المصرية من البطاطس ال تتزايد بالمعدالت المأمولة بل تتذبذب الكميـات المـصدرة              

ع االهتمام العالمي باالشتراطات الصحية والبيئية، باإلضـافة للقـدرة التنافـسية            منها وخاصة م  
ما يؤدي إلى ضآلة قيمـة صـادرات        ، ب .الكبيرة للدول المنافسة وارتفاع الكفاءة التصديرية لديها      

ويهـدف البحـث   . البطاطس بما يؤثر سلبا على الميزان التجاري الزراعي والقومي على السواء      
كذلك لبطاطس في جمهورية مصر العربية و     كانة اإلنتاجية والتصديرية لمحصول ا    إلى دراسة الم  

دراسة الوضع التنافسي المصري للبطاطس في األسواق العالمية مقارنة ببعض الدول المـصدرة             
  ).٢٠١٣-١٩٩٧(األخرى خالل الفترة 

  :الطريقة البحثية ومصادر البيانات
ة الوصفية والكمية ، وتقدير معادالت االتجـاه        اعتمد البحث على أساليب التحليل اإلحصائي     

الزمني العام لتطور لكل من المساحة المزروعة واإلنتاجية الفدانية واإلنتاج الكلي من البطـاطس       
، ولكميات وأسعار وقيم صادرات البطاطس المصرية ، وكذلك استخدم بعض مؤشـرات األداء              

ية الظاهرية ، ومؤشـر عـدم االسـتقرار،         التنافسي التصديري كالنصيب السوقي والميزة النسب     
ومؤشر المركز التنافسي السعري ، واستند البحث على البيانات المنـشورة للمواقـع الخاصـة               

 المحليـة التـي     تبمنظمة األمم المتحدة والفاو على شبكة االنترنت باإلضافة إلي مصادر البيانا          
  . األراضي واستصالحون االقتصادية بوزارة الزراعةيصدرها قطاع الشئ
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  :اإلطار التحليلي

 )١(يير المـستخدمة    اعتمد تحليل األوضاع التنافسية في هذا البحث على مجموعة من المعا          

  -:في هذا المجال والتي تتمثل في كل من
  : التصديرية العمليات أداءكفاءة  -١

الهيئـات  النظم والـسياسات و  كفاءة   أحد أهم المؤشرات العامة لقياس      معيار  ال يمثل هذا   
                        . والتسهيالت التصديرية  اإلجراءاتلى  إنـهاء    ع رتهاقدو،   والمؤسسات التصديرية داخل الدولة   

  :ر على النحو التاليمعياويتم تقدير هذا ال
  ١٠٠×)  لنفس الدولةالقوميالدخل /لدولةا  صادراتقيمة تجارة (= العمليات التصديريةأداءكفاءة 

    .)٢( بزيادة هذه النسبة تزيد الكفاءة التصديريةهذا المعيار بمقتضى و       

   القومي المصري والدخل القومي بالمليار دوالر الميزان التجاري:)١(جدول رقم 

  السنوات
الصادرات 

  القومية
الواردات 
  القومية

عجز الميزان 
  التجاري

صادرات %
  واردات/

  الدخل القومي
الكفاءة 
  التصديرية

٤،٧٨  ٨١،٧٦  ٢٩،٦٨  )٩،٢٦(  ١٣،١٧  ٣،٩١  ١٩٩٧  
٣،٦٥  ٨٧،٥٨  ١٩،٣٩  )١٣،٢٨(  ١٦،٤٨  ٣،٢٠  ١٩٩٨  
٣،٧٩  ٩٢،٣٢  ٢١،٩٣  )١٢،٤٦(  ١٥،٩٦  ٣،٥٠  ١٩٩٩  
٤،٩١  ٩٥،٥٦  ٣٣،٦١  )٩،٢٧(  ١٣،٩٦  ٤،٦٩  ٢٠٠٠  
٤،٥٧  ٩٠،٥٧  ٣٢،٥٥  )٨،٥٨(  ١٢،٧٢  ٤،١٤  ٢٠٠١  
٥،٤٤  ٨٢،٧٢  ٣٧،٣١  )٧،٨٣(  ١٢،٥٠  ٤،٦٦  ٢٠٠٢  
٨،٣٧  ٧٣،٥٩  ٥٦،٥٤  )٤،٧٣(  ١٠،٨٩  ٦،١٦  ٢٠٠٣  
٩،٧٧  ٧٨،٥٩  ٥٩،٨١  )٥،١٦(  ١٢،٨٤  ٧،٦٨  ٢٠٠٤  
١١،٣٩  ٩٣،٤٥  ٥٣،٧٣  )٩،١٧(  ١٩،٨١  ١٠،٦٥  ٢٠٠٥  
١٢،٧٩  ١٠٧،٢٦  ٦٦،٦٢  )٦،٨٧(  ٢٠،٥٩  ١٣،٧٢  ٢٠٠٦  
١٢،٠١  ١٣٤،٦٤  ٥٩،٨١  )١٠،٨٦(  ٢٧،٠٣  ١٦،١٧  ٢٠٠٧  
١٥،٤٨  ١٦٧،٧٣  ٤٩،٢٣  )٢٦،٧٨(  ٥٢،٧٥  ٢٥،٩٧  ٢٠٠٨  
١٢،٧٢  ١٩٠،١٦  ٥٣،٨٤  )٢٠،٧٣(  ٤٤،٩١  ٢٤،١٨  ٢٠٠٩  
١٢،٣٣  ٢١٣،٤٩  ٤٩،٦٨  )٢٦،٦٧(  ٥٣،٠٠  ٢٦،٣٣  ٢٠١٠  
١٣،٧٣  ٢٣٠،٠٠  ٥٠،٧١  )٣٠،٧٠(  ٦٢،٢٨  ٣١،٥٨  ٢٠١١  
١١،٦١  ٢٥٣،٣٢  ٤٢،١١  )٤٠،٤٥(  ٦٩،٨٧  ٢٩،٤٢  ٢٠١٢  
١٠،٣٧  ٢٦٩،٨٣  ٤٣،١٧  )٣٧،٨٩(  ٦٦،٦٧  ٢٨،٧٨  ٢٠١٣  
  ٩،٣٠  ١٣٧،٩٨  ٤٤،٦٩  )١٦،٥١(  ٣٠،٩١  ١٤،٤٠  المتوسط

  أرقام سالبة (   ) 
 United nation Statistics Division –Commodity trade        :جمعت وحسبت من بيانات: المصدر

Statistics database (www.comtrade.UN.Org 
 
 
  

                                                
، أميرة أحمد الشاطر ،تحليل اقتصادي للقدرة التنافـسية  )دكاترة(ذكي،  رياض السيد عمارة،علي عاصم      حسن عبد الغفورالعباسي،  -١

للصادرات المصرية من القطن في األسواق العالمية ، المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي ، المجلد التاسع عشر، العدد األول 
  .٢٠٠٩، مارس 

مصرية من بعض المنتجات الغذائية المصنعة من الخضر ممتاز ناجي محمد السباعي ، محددات الطلب الخارجي على الصادرات ال-٢
 .٢٠٠٦والفاكهة  ، رسالة دكتوراه ، قسم االقتصاد الزراعي ، كلية الزراعة ، جامعة عين شمس، 
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  :الميزة النسبية الظاهرية -٢
يقيس هذا المؤشر األداء التصديري لسلعة مـا بالنـسبة لـألداء التـصديري إلجمـالي         

  . الصادرات على المستوي المحلي مقارنا بنفس النسبة على المستوي العالمي
                                                                          :لتاليويتم تقديره على النحو ا

 
  :                                                                                                حيث

R.C.A  : الميزة النسبية الظاهرية للسلعة  الزراعية )I(   
EIJ  :السلعة قيمة صادرات  )I  (  للدولة )J (   
EJ  : إجمالي  قيمة الصادرات للدولة )J(   
EIw  : قيمة صادرات السلعة )I (  على مستوي العالم )W(   
Ew  : إجمالي قيمة الصادرات على مستوي العالم)W(  

  
 اكبر من واحد صحيح دل ذلك على وجود ميزة        R.C.Aوطبقاً لهذا المعيار إذا كانت قيمة       

فـي األسـواق الخارجيـة،      ) I(من الـسلعة    ) J(بية ظاهرية وقدرة تنافسية لصادرات الدولة       نس
   .والعكس صحيح عندما تكون القيمة اقل من الواحد الصحيح

  :التنافسية السعريه  -٣
يعتبر سعر التصدير من أهم العوامل التي تساعد في إمكانية اختراق المزيد من األسـواق               

 السعر التصديري للدولة موضع االعتبار عن الدول المنافسة األخـرى           الخارجية، فكلما انخفض  
دل ذلك على وجود ميزة سعريه للسلعة من تلك الدولة وقدرة تنافسية أعلى، ويتم تقـديره علـي               

  :النحو التالي

CE PPCP /.   
                         :                                                                    حيث

P.C  : معامل التنافسية السعريه.  
PE   : متوسط سعر التصدير للسلعة للدولة(E)   
PC  : متوسط سعر التصدير لنفس السلعة للدولة المنافسة(C)   

  

  :معامل عدم االستقرار -٤
يـر  يالحظ أن الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة تكون غير مستقرة في كث  

من األحيان ويرجع ذلك لالعتماد على مبدأ تصدير الفائض عن حاجة الـسوق المحلـى ولـيس        
اإلنتاج الموجه للتصدير، ولما كان المستوي المأمول للصادرات اليتحقق فقط بالحـصول علـى              

ـ . عائد مناسب خالل فترة زمنية معينة وإنما باالستقرار النسبي لهذا العائد   المثلـي  ةوتعتبر الحال
ستقرار صادرات سلعة معينة إذا كانت قيمة معامل االستقرار تساوي الـصفر، وكلمـا زادت               ال

 فان ذلك يعني عدم االسـتقرار       - بغض النظر عن اإلشارة    – عن الصفر    رقيمة معامل االستقرا  
  : المعامل علي النحو التالياوتقدر قيمة هذ.للصادرات

100*))/()((. III YYYCS


                                          :                  حيث 

S.C  : معامل االستقرار.  

YI  : القيمة الفعلية للمتغير في السنة )I . (   

)/E/()/(EA  C. R. IWIJ WJ EE
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ŶI  : القيمة التقديرية للمتغير في السنة )I (   
  
  

  

  :النصيب السوقي -٥
يعكس هذا المقياس إمكانية تنمية حجم صادرات دولة ما من سلعة معينـة إلـى الـسوق                 

لعالمي أو إلى سوق دولة أخري، حيث أن زيادة حجم الصادرات يعتبر هدف رئيسي ألي دولة،                ا
ويقاس بنسبة نصيب صادرات الدولة في السوق العالمي أو في أي من األسواق االستيرادية على               
أساس إن زيادة هذه النسبة أو انخفاضها عبر الزمن يرتبط بمـدي تحـسن أو تراجـع القـدرة                   

  :يقاس النصيب السوقي بالمعادلة التاليةالتنافسية، و





N

J
IJIJJ XXSM

1
100*)/(. 

  في السوق العالمي أو في سوق دولة أخري معينة ) J(النصيب السوقي للدولة :  M. SJ  :حيث
 XIJ  : صادرات السلعة)I ( من الدولة)J (  إلى سوق دولة أخري  
 



N

J
JIX

1
  )أو إجمالي الواردات العالمية ((I) األخرى من السلعة إجمالي واردات سوق الدولة:  

  :ائج البحثنت
   :المعالم اإلنتاجية للبطاطس المصرية : أوال

  فـي  المساحة المزروعة بالبطـاطس   أن  إلى   )٢(رقم   بالجدول   المبينةتشير اإلحصاءات   
 ٢٠١٢ ألف فدان في عام     ٤٢١،٨٨ إلي   ١٩٩٧ام  ع ألف فدان في     ١٩٦،٥٠ادت من   زقد  مصر  

وزادت اإلنتاجيـة     ، ) ٢٠١٣ -١٩٩٧( الفترة   في متوسط ألف فدان    ٢٦٨،٥٨ نحو   بلغبمتوسط  
بلـغ   بمتوسط   ٢٠١٢في عام   ١١،٢٨فدان  /طن إلي   ١٩٩٧فدان في عام    / طن ٩،١٧الفدانية من   

ألـف  ١٨٠٢،٧٦ الكلي فقد زاد من       اإلنتاج أما،فدان في متوسط الفترة المذكورة    /ن ط ١٠،٤٢نحو
 ٢٨٤١،٠٥بمتوسط بلغ نحـو      ٢٠١٢ ألف طن عام     ٤٧٥٨،٠٤إلي حوالي    ١٩٩٧طن في عام    

   .ألف طن لنفس الفترة
 فـي   من البطاطس الكلي  اإلنتاج   المزروعة واإلنتاجية الفدانية و    ةلمساحتطورا): ٢(جدول رقم   

  )٢٠١٣ -١٩٩٧( خالل الفترة  رمص
       البيان        

  السنوات
  المساحة 
  باأللف فدان

  الرقم القياسي
%  

  اإلنتاجية
  فدان/  طن 

  الرقم القياسي
%  

  اإلنتاج
   طنباأللف

  الرقم القياسي
%  

١٠٠  ١٨٠٢،٧٦  ١٠٠  ٩،١٧  ١٠٠  ١٩٦،٥٠  ١٩٩٧  
١١٠،٠٥  ١٩٨٤،٠١  ١٠٢،٢٩  ٩،٣٨  ١٠٧،٦١  ٢١١،٤٦  ١٩٩٨  
١٠٠،٣٤  ١٨٠٨،٨٩  ١٠٦،٧٦  ٩،٧٩  ٩٤،٠٧  ١٨٤،٨٤  ١٩٩٩  
٩٧،٩٠  ١٧٦٤،٩١  ١٠٧،٧٤  ٩،٨٨  ٩٠،٩٤  ١٧٨،٦٩  ٢٠٠٠  
١٠٥،٥٧  ١٩٠٣،١٣  ١٠٩،٣٨  ١٠،٠٣  ٦٩،٥٠  ١٨٩،٧٦  ٢٠٠١  
١١٠،١٣  ١٩٨٥،٣٢  ١١٠،١٤  ١٠،١٠  ١٠٠،٠٧  ١٩٦،٦٤  ٢٠٠٢  
١١٣،١٢  ٢٠٣٩،٣٥  ١١٢،٧٦  ١٠،٣٤  ١٠٠،٣٨  ١٩٧،٢٥  ٢٠٠٣  
١٤١،٢٦  ٢٥٤٦،٦١  ١١١،٩٩  ١٠،٢٧  ١٢٦،٢٣  ٢٤٨،٠٤  ٢٠٠٤  
١٧٥،٧٠  ٣١٦٧،٤٣  ١١٤،٨٣  ١٠،٥٣  ١٥٣،٠١  ٣٠٠،٦٦  ٢٠٠٥  
١٢٨،٢٩  ٢٣١٢،٧٨  ١١٤،٥٠  ١٠،٥٠  ١١٢،٠٦  ٢٢٠،٢٠  ٢٠٠٦  
١٥٣،١٢  ٢٧٦٠،٤٦  ١١٧،٥٦  ١٠،٧٨  ١٣٠،٢٩  ٢٥٦،٠٢  ٢٠٠٧  
١٩٧،٨٧  ٣٥٦٧،٠٥  ١١٨،٧٦  ١٠،٨٩  ١٦٦،٦٣  ٣٢٧،٤٢  ٢٠٠٨  
٢٠٢،٩٨  ٣٦٥٩،٢٨  ١٢١،٠٥  ١١،١٠  ١٦٧،٨٠  ٣٢٩،٧٢  ٢٠٠٩  
٢٠١،٥٩  ٣٦٣٤،٢٢  ١١٨،٤٣  ١٠،٨٦  ١٧٠،٣٠  ٣٣٤،٦٤  ٢٠١٠  
٢٤٠،٦٥  ٤٣٣٨،٤٣  ١٢١،٠٥  ١١،١٠  ١٩٨،٨٩  ٣٩٠،٨١  ٢٠١١  
٢٦٣،٩٠  ٤٧٥٨،٠٤  ١٢٣،٠١  ١١،٢٨  ٢١٤،٧٠  ٤٢١،٨٨  ٢٠١٢  
٢٣٦،٥٩  ٤٢٦٥،١٨  ١٢١،٩٢  ١١،١٨  ١٩٤،٠٩  ٣٨١،٣٨  ٢٠١٣  
  -  ٢٨٤١،٠٥  -  ١٠،٤٢  -  ٢٦٨،٥٨  المتوسط
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 اإلحصاءات الزراعية، نشرات االقتصادية، قطاع الشئون األراضي، جمعت وحسبت من بيانات وزارة الزراعة واستصالح :المصدر

  .مختلفةاد أعد

  
 المدونة بالجـدول    ت من المعادال  اتضح االتجاه الزمني العام  فقد       تأما فيما يتعلق بمعادال   

اتجاها عاما متزايـدا ومعنويـا       اتخذتأن المساحة المزروعة بالبطاطس في مصر قد        ) ٣(رقم  
مـن متوسـط    % ٥،٤٨ ألف فدان يعادل نحـو       ١٤،٧٣ حوالي   قدار الزيادة إحصائيا حيث بلغ م   

اتجاها عامـا متزايـدا     وكذلك اإلنتاجية الفدانية اتخذت      ساحة المزروعة خالل فترة الدراسة،    الم
 اإلنتاجية طمتوسمن   %١،١٧فدان يعادل نحو    /طن٠،١٢  حيث بلغ معدل التزايد حوالي     ومعنويا

 عنـد عاما متزايدا ومعنويا إحصائيا     اتجاها  ت  خذتأ أن كمية اإلنتاج     ، الفدانية خالل فترة الدراسة   
سنوياً من   %٦،٦١ ألف طن بمقدار تزايد      ١٨٧،٧٩يالتزايد حوال حيث بلغ متوسط    % ١مستوي  

  .متوسط الظاهرة 
  لتطور إنتاج البطـاطس المـصرية خـالل الفتـرة          تجاهات الزمنية العامة  اال): ٣( جدول رقم 

)٢٠١٣–١٩٩٧( 
  المتوسط   R  R2 F  النموذج المستخدم  المتغبرالتابع

معدل 

  التغير
ة المساح

 المزروعة
Ŷ = 136.02 + 14.73 Xi 
                         (8.54)

 **
  0.91 0.83 72.98 268.58 5.48 

االنتاجية 
 الفدانية

Ŷ =  9.32    + 0.12 Xi 
                         (17.14)

 **
  0.98 0.95 293.73 10.42  1.17  

  االنتاج الكلي
Ŷ =1150.91 + 187.79Xi 
                         (10.02) ** 

0.93 0.87  100.31  2841.05  6.61  

  :حیث 
: Ŷ1 التابع للمتغیر القیمة التقدیریة    

: Xi ١ عند  معنوي  **:  متغیر الزمن%      

  )٢(  جمعت وحسبت من بيانات الجدول رقم :المصدر 
  

 :معالم التصديرية للبطاطس المصريةال: ثانيا 
بلـغ حـوالي   قد سط كمية صادرات مصر من البطاطس  متو أن)٤( من الجدول رقم    تبين
 ألـف طـن عـام    ١٥٦،٦٣ نحو  ادني بلغ حد فترة الدراسة وذلك بين ألف طن خالل ٣١٣،٩٣

 سعر تصدير البطاطس وأن متوسط  ،٢٠١١ ألف طن عام    ٦٣٧،٤٣ نحو   لغبحد أعلي    و ٢٠٠٠
 نحـو بلـغ   أدنـى   ذلك بين حد    و )٢٠١٣-٩٩٧( دوالر للطن خالل الفترة    ٢٩٠،٨٦قد بلغ نحو    

 أن، و ٢٠٠٩ دوالر للطن عام     ٦٧٦،٠٦ وحد أعلى بلغ نحو      ٢٠٠٣ دوالر للطن عام     ١٤٨،٤١
مليـون دوالر خـالل الفتـرة    ٩٥،٠٣ بلغت نحو  من البطاطس متوسط قيمة الصادرات المصرية     

 وأعلي قيمـة    ٢٠٠٠ مليون دوالر عام     ٢٦،٦٦ ادني قيمة بلغت نحو      ذلك بين  ) ٢٠١٣-٩٩٧(
  .٢٠١١ مليون دوالر عام ٢٥٠،٦٥بلغت نحو 

 المـصرية فقـد    البطاطس   ت صادرا العام لتطور  االتجاه الزمني    تأما فيما يتعلق بمعادال   
 اتجاهـا   قد اتخـذت  لصادرات  أن متوسط كمية    ) ٥( المدونة بالجدول رقم     تاتضح من المعادال  

 نحـو  ل ديعـا  ألف طـن     ١٣،١٦ حوالي   قدار الزيادة عاما متزايدا ومعنويا إحصائيا حيث بلغ م      
خذ اتجاهـا عامـا متزايـدا        ات متوسط سعر التصدير  وأن  ،  من متوسط الظاهرة   سنويا% ٤،١٩

 دوالر للطن بمعدل تزايد بلـغ       ٢٥،٣٩ السنوي حوالي    قدار الزيادة ومعنويا إحصائيا حيث بلغ م    
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 اتجاها عاما متزايدا ومعنويا إحصائيا      اتخذت  أن متوسط قيمة الصادرات     و ،سنويا% ٨،٧٣نحو  
  .اًسنوي % ١١،٨١ مليون دوالر بمعدل تزايد بلغ نحو ١١،٢٢ حوالي  قدار الزيادة مبلغحيث 
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  )٢٠١٣ -١٩٩٧ (تطور الصادرات المصرية من البطاطس خالل الفترة : )٤(جدول رقم 

  البيان
  
  السنوات

  الكمية 
  باأللف طن

الرقم 
  % القياسي

  متوسط السعر
  طن/ دوالر

  الرقم القياسي
 %  

  القيمة
ون  بالملي

  دوالر

  الرقم القياسي
 %  

١٠٠  ٤١،٢٥  ١٠٠  ١٧٧،٠٦  ١٠٠  ٢٣٢،٩٦  ١٩٩٧  
١٠٤،٧٨  ٤٣،٢٢  ١٠٦،٨٥  ١٨٩،١٩  ٨٩،٠٧  ٢٢٨،٤٧  ١٩٩٨  
١١١،٥٩  ٤٦،٠٣  ١٠١،٧٣  ١٨٠،١٢  ١٠٩،٧١  ٢٥٥،٥٧  ١٩٩٩  
٦٤،٦٣  ٢٦،٦٦  ٩٦،١٢  ١٧٠،١٩  ٦٧،٢٣  ١٥٦،٦٣  ٢٠٠٠  
٧٢،١٢  ٢٩،٧٥  ٩٠،٥٧  ١٦٠،٣٧  ٧٩،٦٢  ١٨٥،٥٠  ٢٠٠١  
١٠٣،٣٢  ٤٢،٦٢  ١٠٤،٩٣  ١٨٥،٧٩  ٩٨،٤٦  ٢٢٩،٣٨  ٢٠٠٢  
١٠٦،٥٩  ٤٣،٩٧  ٨٣،٨٢  ١٤٨،٤١  ١٢٧،١٨  ٢٩٦،٢٩  ٢٠٠٣  
١٦٢،٥٧  ٦٧،٠٦  ٩٩،٣٥  ١٧٥،٩١  ١٦٣،٦٤  ٣٨١،٢١  ٢٠٠٤  
١٨٧،٧٨  ٧٧،٤٦  ١١١،٥٦  ١٩٧،٥٢  ١٦٨،٣٥  ٣٩٢،١٨  ٢٠٠٥  
١٥٨،٠١  ٦٥،١٨  ١٠٠،٢٧  ١٧٧،٥٣  ١٥٧،٥٩  ٣٦٧،١٣  ٢٠٠٦  
٢٦١،٦٠  ١٠٧،٩١  ١٥٦،٣٩  ٢٧٦،٩٠  ١٦٧،٢٨  ٣٨٩،٧٠  ٢٠٠٧  
٣٩٥،٤٧  ١٦٣،١٣  ٢٣٤،٤٨  ٤٣١،١١  ١٦٢،٤٣  ٣٧٨،٣٩  ٢٠٠٨  
٣٥٢،٥١  ١٤٥،٤١  ٣٨١،٨٣  ٦٧٦،٠٦  ٩٢،٣٢  ٢١٥،٠٨  ٢٠٠٩  
٣١٩،٧٦  ١٣١،٩٠  ٢٤٨،٣٥  ٤٣٩،٧٢  ١٢٨،٧٦  ٢٩٩،٩٦  ٢٠١٠  
٦٠٧،٦٤  ٢٥٠،٦٥  ٢٢٢،٠٨  ٣٩٣،٢٢  ٢٧٣٦٨  ٦٣٧،٤٣  ٢٠١١  
٣٠٨،٧٢  ١٢٧،٣٥  ٢٧٣،٥٠  ٤٨٤،٢٥  ١١٢،٨٩  ٢٦٢،٩٨  ٢٠١٢  
٤٩٩،١٥  ٢٠٥،٩٠  ٢٧١،٧٦  ٤٨١،١٨  ١٨٣،٦٨  ٤٢٧،٩١  ٢٠١٣  
  -  ٩٥،٠٣  -  ٢٩٠،٨٦  -  ٣١٣،٩٣  المتوسط

  

 United nation Statistics Division –Commodity trade Statistics database        جمعت وحسبت من بيانات:المصدر 
(www.comtrade.UN.Org)  

  
 البطاطس المـصرية خـالل الفتـرة    ادراتص لتطور تجاهات الزمنية العامةاال: )٥( جدول رقم 

)٢٠١٣–١٩٩٧(  

معدل   المتوسط  R  R2 F شكل النموذج المستخدم  رقم المعادلة
  التغير

 Ŷ =196.27 + 13.16Xi  ة الصادراتیكم
(2.61) ** 0.56 0.31 6.84 313.93 4.19  

 Ŷ = 63.81 + 25.39 Xi  التصدیر متوسط سعر
(5.03) ** 0.79 0.63 25.29 290.86  8.73  

 Ŷ = -5.31   + 11.22 Xi  قتمة الصادرات
(6.05) * 0.84 0.71 36.55 95.03  11.81 

  :حيث 
: Ŷ لمتغیر التابعالقیمة التقدیریة ل  
: Xi ٥ عند  معنوي  *:  %١ عند  معنوي  **:  متغیر الزمن%  

  
  .) ١٢(  جمعت وحسبت من بيانات الجدول رقم :المصدر
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  :رة التنافسية للبطاطس المصرية في األسواق العالميةمؤشرات متعلقة بالقد: ثالثاً 
أمكن تقدير العديد من المؤشرات التي تعكس القدرة التنافسية للبطـاطس المـصرية فـي               

   :األسواق الخارجية طبقاً لما يلي
  : التصديرية العمليات أداءكفاءة  -١ 

لعمليـات التـصديرية    فا ن قيمة مؤشر كفـاءة أداء ا       ) ١(طبقاً لما هو مبين بالجدول رقم       
حيـث  ) ٢٠١٣- ١٩٩٧(المصرية كانت اكبر من الصفر في جميع سنوات الدراسة خالل الفترة       

 وحد أعلـى    ١٩٩٨عام  % ٣،٦٥، وذلك بين حد ادني بلغ نحو        %٩،٣٠بلغ متوسط قيمتها نحو     
 وهو ما يعني كفاءة أداء العمليات التصديرية المـصرية بـصفة            ٢٠٠٨عام  % ١٥،٤٨بلغ نحو   

  . ، واتجاه مستوي تلك الكفاءة نحو التحسن خالل الفترة المذكورةعامة
  :الميزة النسبية الظاهرية -٢

إن مـصر  ) ٦(وبدراسة الميزة النسبية الظاهرية للبطاطس المصرية تبين من الجدول رقم        
تحتل مركز متقدم من حيث قيمة الميزة النسبية الظاهرية مقارنة ببعض أهم الـدول المـصدرة                

، حيث تحتل المركز األول يليها كل من فرنسا، هولندا، ألمانيا، كندا، الواليـات المتحـدة              عالميا  
 ٠،٣١،  ١،٣٧،  ٣،٠٧،  ٣،٤٠،  ٣،٤٤،  ٧،٢٩األمريكية بمتوسط قيمة نسبية ظاهرية بلغت نحو        

، كما يالحظ ارتفاع الميزة النسبية الظاهرية لمصر        ) ٢٠١٣-١٩٩٧(على الترتيب خالل الفترة     
بتلك الدول ويالحظ ارتفاع الميزة النسبية الظاهرية لمصر عن الواحد الصحيح في كل             بالمقارنة  

وقد قامت هذه الدول الخمسة المنافسة الرئيسية لمصر مجتمعه بتـصدير نحـو             . سنوات الدراسة 
، بينمـا  )٢٠١٣ -٢٠٠٩(من متوسط قيمة الصادرات العالمية للبطاطس خالل الفترة      % ٥٨،٧٧

من متوسط اجمالى قيمة صادرات البطاطس العالمية       % ٤،٥٨ يمثل نحو    قامت مصر بتصدير ما   
  . خالل نفس الفترة سابقة الذكر

  : التنافسية السعريه-٣ 
تمتع صادرات مصر من البطاطس بميزة نسبية سعريه أمـام          ) ٧(يتضح من الجدول رقم     

 السعريه عـن  بعض الدول المصدرة عالميا وانخفاضها أمام البعض األخر حيث انخفضت النسبة      
بالنسبة لمصر أمام كل من الواليات      ) ٢٠١٣ -١٩٩٧(الواحد الصحيح في متوسط فترة الدراسة       

 علـى الترتيـب، أي أن       ٠،٨٣،  ٠،٧١المتحدة األمريكية ، وهولندا وقدرت هذه النسبة بحوالي         
سعر التصدير لطن البطاطس المصرية يقل عن سعر التصدير األمريكـي والهولنـدي بحـوالي       

على الترتيب ، بينما يزيد سعر التصدير المصري للبطاطس بالمقارنة بكـل مـن              % ١٧،  %٢٩
األمر الذي يعطي مـصر ميـزة       % ٩٥،  %١٣،  % ٣سعر تصدير كندا، فرنسا، ألمانيا بحوالي       

سعريه نسبية أمام بعض الدول وفقدها أمام الدول االخري مما يقلل من فرصـة مـصر لزيـادة           
  .طاطسصادراتها العالمية من الب
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الميزة النسبية الظاهرية للبطاطس لبعض الدول المصدرة عالميا خالل الفترة              ) : ٦(جدول رقم   
)٢٠١٣ -١٩٩٧(  

  ألمانيا  فرنسا  هولندا  السنوات
الواليات 
المتحدة 
  األمريكية

  مصر  كندا

١٢،٧٣  ١،٣٣  ٠،٣١  ٢،٦٢  ٢،٠٧  ٣،٨٢  ١٩٩٧  
٧،١٧  ١،٦٧  ٠،٣٠  ٢،٣٣  ٢،٤٩  ٣،٤٦  ١٩٩٨  
٦،٩٦  ١،٤٨  ٠،٢٨  ٢،٨٣  ٢،٣٦  ٢،٩١  ١٩٩٩  
٥،٣٤  ١،٦٠  ٠،٣٧  ٢،٩٢  ٢،٤٤  ٣،١٦  ٢٠٠٠  
٥،٢٠  ١،١٥  ٠،٣٢  ٢،٧٧  ٢،٧٣  ٣،٤٠  ٢٠٠١  
٥،٦٥  ١،٩٨  ٠،٤٠  ٢،٨٣  ٢،٨٠  ٣،٦٨  ٢٠٠٢  
٥،٢٥  ١،٦١  ٠،٢٦  ٢،٨٥  ٣،٣٥  ٢،٩٤  ٢٠٠٣  
٥،٦٠  ١،١٩  ٠،١٩  ٣،١٤  ٣،٨٠  ٣،١٦  ٢٠٠٤  
٩،٤٨  ١،٧٢  ٠،٣٦  ٢،٩١  ٣،٤٣  ٢،٦٠  ٢٠٠٥  
٦،٤٧  ١،٣٠  ٠،٣٠  ٢،٨١  ٣،٨٤  ٢،٨٨  ٢٠٠٦  
٧،٦٩  ١،١٥  ٠،٢٣  ٢،٩٦  ٤،١٠  ٣،٠٠  ٢٠٠٧  
٨،٨٤  ١،٢٥  ٠،٢٦  ٢،٦٢  ٣،٣٦  ٣،٠٣  ٢٠٠٨  
٥،٤٣  ١،٢٢  ٠،٢٨  ٢،٧٠  ٣،٧٢  ٣،٢١  ٢٠٠٩  
٤،٧٢  ١،١٣  ٠،٢٦  ٢،٩٣  ٤،١٤  ٣،٤٩  ٢٠١٠  
٨،٨٧  ١،١٨  ٠،٢٨  ٣،١٢  ٣،٥٣  ٣،٧٤  ٢٠١١  
٧،٣٧  ١،١٢  ٠،٣٨  ٣،٧١  ٤،٣٦  ٣،٩٥  ٢٠١٢  
١١،٢٤  ١،٣١  ٠،٤٥  ٦،١٦  ٥،٩٣  ٥،٤٦  ٢٠١٣  
  ٧،٢٩  ١،٣٧  ٠،٣١  ٣،٠٧  ٣،٤٤  ٣،٤٠  المتوسط

  بالدراسة) ١٢، ١١(جمعت وحسبت من بيانات الجداول أرقام  : المصدر

  
المركز التنافسي السعري للبطاطس المصرية مقارنة ببعض الدول المـصدرة          ) : ٧(جدول رقم   

  )٢٠١٣ -١٩٩٧(عالميا خالل الفترة 

  السنوات
سبة سعر مصر بالن
  لسعر هولندا

سعر مصر بالنسبة 
  لسعر فرنسا

سعر مصر بالنسبة 
  لسعر ألمانيا

سعر مصر بالنسبة 
لسعر الواليات 
  المتحدة األمريكية

سعر مصر بالنسبة 
  لسعر كندا

٠،٩٠  ٠،٦٥  ١،٨٩  ٠،٩٦  ٠،٨٧  ١٩٩٧  
٠،٩٣  ٠،٦٢  ١،٧٥  ٠،٩٣  ٠،٧٦  ١٩٩٨  
٠،٨٢  ٠،٥٧  ١،٤٥  ٠،٧٤  ٠،٥٧  ١٩٩٩  
٠،٨٠  ٠،٥٩  ٢،٠٨  ١،٠٣  ٠،٩٠  ٢٠٠٠  
٠،٧٢  ٠،٥٢  ٢،٠٥  ٠،٨٥  ٠،٨٦  ٢٠٠١  
٠،٧٠  ٠،٤٨  ١،٩١  ٠،٧٩  ٠،٨٤  ٢٠٠٢  
٠،٦٦  ٠،٤٥  ١،٣٨  ٠،٦٢  ٠،٦٥  ٢٠٠٣  
٠،٨٢  ٠،٥٣  ١،٣١  ٠،٥٩  ٠،٦٢  ٢٠٠٤  
٠،٧٥  ٠،٥٢  ١،٦٧  ٠،٩٣  ٠،٨٣  ٢٠٠٥  
٠،٥٤  ٠،٣٨  ١،١٧  ٠،٦٦  ٠،٥٠  ٢٠٠٦  
١،٠٠  ٠،٦١  ١،٤٥  ٠،٨٣  ٠،٥٩  ٢٠٠٧  
٠،٩٨  ٠،٧٧  ٢،٢٦  ١،٥٣  ٠،٩٥  ٢٠٠٨  
١،٨٥  ١،٥٠  ٤،٢٧  ٢،٩٠  ١،١٤  ٢٠٠٩  
١،٢٦  ١،٠٣  ٢،٢٨  ١،٦٦  ١،٠٥  ٢٠١٠  
١،٠٥  ٠،٨١  ١،٥٥  ١،١٤  ٠،٧٨  ٢٠١١  
٢،٤٠  ١،٠٦  ٢،٧٥  ١،٨٦  ١،١٨  ٢٠١٢  
١،٢٣  ١،٠٦  ١،٩٥  ١،٢١  ٠،٩٤  ٢٠١٣  
  ١،٠٣  ٠،٧١  ١،٩٥  ١،١٣  ٠،٨٣  المتوسط
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  ) ١٢(رقم جمعت وحسبت من بيانات الجدول : المصدر

  : معامل عدم االستقرار-٤
معامل االستقرار الخاص بكل من كمية و متوسط سعر التصدير وقيمة صـادرات           وبتقدير

فـي  أن قيمة معامل استقرارها كانت أكبر مـن الـصفر      ) ٨(البطاطس فقد تبين من الجدول رقم     
جميع سنوات فترة الدراسة وهو ما يعني وجود درجة ملحوظـة مـن عـدم االسـتقرار لتلـك               

 لكميـة   ٠،١٧٨،  ٠،٣١٨،  ٠،١٤٣المتغيرات ، حيث بلغ متوسط قيمة معامل االستقرار نحـو           
حيث  يتضح أن متغيـر       .ومتوسط سعر وقيمة الصادرات المصرية من هذا المنتج على الترتيب         

  .ر استقراراً بين هذه المتغيراتكمية التصدير هو األكث
  

  ٢٠١٣ -١٩٩٧معامل استقرار صادرات البطاطس المصرية خالل الفترة ) : ٨(جدول رقم 

  القيمة  متوسط السعر  الكمية  السنوات
٧،٩١  ٠،٩٤  ٠،١٤  ١٩٩٧  
١،٧١  ٠،٦٣  ٠،٠٤  ١٩٩٨  
٠،٦٩  ٠،٢٨  ٠،١٠  ١٩٩٩  
٠،٣١٩(  ٠،٠٢  )٠،٣٦(  ٢٠٠٠(  
٠،٤٠(  )٠،١٦(  )٠،٢٩(  ٢٠٠١(  
٠،٣٠(  )٠،١٤(  )٠،١٦(  ٢٠٠٢(  
٠،٣٩(  )٠،٣٨(  ٠،٠٣  ٢٠٠٣(  
٠،٢٠(  )٠،٣٤(  ٠،٢٧  ٢٠٠٤(  
٠،١٨(  )٠،٣٢(  ٠،٢٥  ٢٠٠٥(  
٠،٣٩(  )٠،٤٤(  ٠،١٢  ٢٠٠٦(  
٠،٠٨(  )٠،١٩(  ٠،١٤  ٢٠٠٧(  
٠،٢٧  ٠،١٨  ٠،٠٧  ٢٠٠٨  
٠،٠٤  ٠،٧٣  )٠،٤٢(  ٢٠٠٩  
٠،١٣(  ٠،٠٦  )٠،٢١(  ٢٠١٠(  
٠،٥٤  )٠،١١(  ٠،٦١  ٢٠١١  
٠،٢٧(  ٠،٠٤  )٠،٣٦(  ٢٠١٢(  
٠،١١  )٠،٠٢(  ٠،٠١  ٢٠١٣  

  ٠،١٧٨  ٠،٣١٨  ٠،١٤٣  الوسط الهندسي

  قيم سالبة        ( ) 
  ) ٤(  جمعت وحسبت من بيانات الجدول رقم :المصدر 
  
مـن كميـة صـادرات      % ٨٢،٦٣أن حوالي   ) ٩(يتبين من الجدول رقم      : النصيب السوقي  -٥

االتحادية وتحتل المركز األول يليها كل مـن    هي روسيا   البطاطس المصرية تتركز في عدة دول       
 حـوالي    كميتها ، لبنان، المملكة المتحدة بمتوسطات صادرات سنوية بلغت       ألمانياايطاليا، اليونان،   

، %٣٣،١٤ ألف طن تمثـل حـوالي        ١٨،٧١،  ٢٦،٨٩،  ٣٣،٣٨،  ٤٨،٦٧،  ٥٤،٨٣،  ١٢٢،١٨
ــب مــن متوســط % ٥،٠٧، %٧،٢٩، %٩،٠٥، %١٣،٢٠، %١٤،٨٧ ــى الترتي ــة عل كمي

وبدراسة التركيب الـسوقي    . )٢٠١٣ -٢٠٠٩(الصادرات المصرية من البطاطس خالل الفترة       
، فقـد تبـين    لواردات روسيا االتحادية باعتبارها من بين أهم األسواق أمام الصادرات المصرية     

أن هولندا تعتبر المصدر الرئيسي لهذا السوق، يليهـا كـل مـن مـصر              ) ١٠(من الجدول رقم    
، %٨،٧٥،  % ١٠،٩٣،   %٢٧،٨٢والصين بمتوسط أنصبة سـوقية بلغـت نحـو          وأذربيجان  

على الترتيب، وذلك من متوسط إجمالي كمية واردات روسيا االتحادية من البطـاطس             % ٨،٦٠
  ). ٢٠١٣ -١٩٩٧(       خالل الفترة 



Assiut J. Agric. Sci., (46) No. (1)  2015 (68-82)                                 ISSN: 1110-0486 
Website: http://www.aun.edu.eg/faculty_agriculture/arabic            E-mail: ajas@aun.edu.eg  

 78 

  

التوزيع الجغرافي لمتوسط كمية وسعر وقيمـة الـصادرات المـصرية مـن             ): ٩(جدول رقم   
  )٢٠١٣ – ٢٠٠٩(  خالل الفترةالبطاطس

  القيمة بالمليون دوالر  الكمية باأللف طن
  البيان

  %  متوسط الفترة
متوسط السعر 

  %  متوسط الفترة  للطن/ دوالر

  ٢٨،٧٠  ٤٩،٤٣  ٤٦٥،٥٥  ٣٣،١٤  ١٢٢،١٨  روسيا االتحادية

  ١٦،١٢  ٢٧،٧٧  ٤٧٥،٠٨  ١٤،٨٧  ٥٤،٨٣  ايطاليا

  ١٤،٣٠  ٢٤،٦٣  ٤٧٢،٧٦  ٣،٢٠  ٤٨،٦٧  اليونان

  ٩،٧٧  ١٦،٨٣  ٤٦٥،١٢  ٩،٠٥  ٣٣،٣٨  ألمانيا

  ٧،٥١  ١٢،٩٤  ٤٧١،٩٢  ٧،٢٩  ٢٦،٨٩  لبنان

  ٦،٣٧  ١٠،٩٧  ٥٤٦،١٩  ٥،٠٧  ١٨،٧١  المملكة المتحدة

  ١٧،٢٣  ٢٩،٦٩  ٥٠٠،٤٨  ١٧،٣٧  ٦٤،٠٣  دول أخري

  ١٠٠،٠  ١٧٢،٢٤  ٤٨١،١٨  ١٠٠،٠  ٣٦٨،٦٧  إجمالي الصادرات

       United nation Statistics Division –Commodity trade Statistics database :جمعت وحسبت من بيانات : المصدر

                           
النصيب السوقي الكمي للصادرات المصرية من البطـاطس داخـل الـسوق            ): ١٠(جدول رقم   

 مقارنة بالنصيب السوقي لـبعض الـدول        )٢٠١٣-١٩٩٧(الروسي خالل الفترة    
  المنافسة

  صادرات الصين  أذربيجانصادرات   صادرات مصر  صادرات هولندا

  السنوات

واردات 
سيا رو

االتحادية 
  باأللف طن

الكمية 
باأللف 

  طن

النصيب 
السوقي 
  الكمي

الكمية 
باأللف 

  طن

النصيب 
السوقي 
  الكمي

الكمية 
باأللف 

  طن

النصيب 
السوقي 
  الكمي

الكمية 
باأللف 

  طن

النصيب 
السوقي 
  الكمي

٧،٦٤  ٩،١١  ٠،١٧  ٠،٢٠  ٠،٠٠٥  ٠،٠١  ٢٩،٠٥  ٣٤،٦٣  ١١٩،١٩  ١٩٩٧  
٤،٣٢  ٥،٩٦  ٠،١٤  ٠،٢٠  ٠،٠٤  ٠،٠٥  ٤٧،٥٧  ٦٥،٧٤  ١٣٨،١٨  ١٩٩٨  
٢،١٠  ٤،٢٩  ٠،٠٠  ٠،٠٠  ٠،٠٠  ٠،٠٠  ١٤،٩٣  ٣٠،٥١  ٢٠٤،٢٨  ١٩٩٩  
١،٩٩  ٥،٣٥  ٠،٤٥  ١،٢٢  ٠،٠٠٢  ٠،٠٠٥  ٦٠،٧٥  ١٦٣،٦٤  ٢٦٩،٣٨  ٢٠٠٠  
٦،٦٠  ٦،٦١  ٠،٧٠  ٠،٧٠  ٠،٠٠١  ٠،٠٠١  ٣٦،٦٩  ٣٦،٧٥  ١٠٠،١٧  ٢٠٠١  
٣،٥١  ٦،٧٨  ٠،٦١  ١،١٧  ٠،٤٩  ٠،٩٥  ٥٣،٦٦  ١٠٣،٥٧  ١٩٢،٩٩  ٢٠٠٢  
٢،٦٦  ١٣،٤٩  ٢،٥٩  ١٣،١٦  ٤،٧٤  ٢٧،٠٧  ٤١،٣٣  ٢٠٩،٩٥  ٥٠٨،٠١  ٢٠٠٣  
١٠،٨٥  ١٧،٥٠  ١٧،٥٨  ٢٨،٣٥  ١٢،٠٢  ١٩،٣٧  ١٥،٦٣  ٢٥،٢٠  ١٦١،٢٢  ٢٠٠٤  
١٣،٨٩  ٥٢،٣١  ١٠،٤١  ٣٩،١٩  ١٣،٤٢  ٥٠،٥٤  ١٥،٨٨  ٥٩،٨٠  ٣٧٦،٥٨  ٢٠٠٥  
١٨،٨٥  ٦٩،٩٣  ١٢،٦٣  ٤٦،٨٤  ١٩،١١  ٧٠،٨٨  ٢٢،٤١  ٨٣،١٤  ٣٧٠،٩٣  ٢٠٠٦  
١٨،٣٩  ٤٦،٢٩  ٢٤،٦٥  ٦٢،٠٥  ٢٥،٨٥  ٦٥،٠٦  ٦،٣٣  ١٥،٩٤  ٢٥١،٧٣  ٢٠٠٧  
١١،٢١  ٦٠،٢٤  ١٥،٩٦  ٨٥،٧٧  ١٨،٩٠  ١٠١،٥٧  ٢٦،٨٤  ١٤٤،٢٨  ٥٣٧،٤٩  ٢٠٠٨  
١٠،٨٣  ٤٠،٥١  ٢٢،٥٤  ٨٤،٣٣  ١٥،٧١  ٥٨،٧٧  ٢٧،١٢  ١٠١،٤٧  ٣٧٤،١٥  ٢٠٠٩  
٥،٣٠  ٣٥،٢٣  ٩،٤٤  ٦٢،٧٠  ١١،٣٩  ٧٥،٦٦  ٣٠،٤٢  ٢٠٢،١١  ٦٦٤،٣٢  ٢٠١٠  
٤،٠٠  ٥٨،٧٠  ٦،١٦  ٩٠،٣١  ١٧،٩٤  ٢٦٣،٠٤  ٢١،٢٥  ٣١١،٦٣  ١٤٦٦،٢٣  ٢٠١١  
١١،١٩  ٥١،٦١  ١٢،٧١  ٥٨،٦٣  ١٧،٦٣  ٨١،٣١  ١١،٥٣  ٥٣،١٧  ٤٦١،١٢  ٢٠١٢  
١٢،٨٦  ٥٧،٦٢  ١٢،٠١  ٥٣،٨٤  ٢٨،٥٧  ١٢٨،٠٦  ١١،٥٢  ٥١،٦٢  ٤٤٨،٢٠  ٢٠١٣  
  ٨،٦٠  ٣١،٨٦  ٨،٧٥  ٣٩،٢٩  ١٠،٩٣  ٥٨،٧١  ٢٧،٨٢  ٩٩،٦٠  ٣٩٠،٨٣  المتوسط
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إجمالي قيمة الصادرات الزراعية بالمليـار دوالر ألهـم الـدول المـصدرة     : ) ١١(جدول رقم  
  للبطاطس 

  السنوات
صادرات 

  مالعال
صادرات 

  هولندا
صادرات 

  فرنسا
صادرات 

  ألمانيا

صادرات 
الواليات المتحدة 

  األمريكية

  صادرات
  كندا

صادرات 
  مصر

٠،٣٦  ٧،٦٩  ٣١،٢٣  ٣،٩٥  ٨،٩٢  ٩،١٠  ١٤٦،٦٨  ١٩٩٧  
٠،٥٢  ٦،٦٦  ٢٧،١٦  ٤،١٧  ٨،٨٣  ٩،٣٦  ١٤٤،٣٠  ١٩٩٨  
٠،٥٠  ٥،٨٩  ٢٤،٨٣  ٤،٠٤  ٨،٨٣  ٩،٨٠  ١٣٦،٩٦  ١٩٩٩  
٠،٥١  ٦،١٣  ٢٦،٣٤  ٣،٨٩  ٧،٧٤  ٩،١٢  ١٣٥،٨٥  ٢٠٠٠  
٠،٥٣  ٦،٣٩  ٢٦،٦٠  ٤،١٤  ٧،٢٠  ٩،٠٥  ١٣٧،١٥  ٢٠٠١  
٠،٦٨  ٥،٤٤  ٢٧،٥٥  ٤،٤٣  ٧،٩٢  ١٠،١٥  ١٤٢،٧٨  ٢٠٠٢  
٠،٧٨  ٦،٢٠  ٣٢،٢٩  ٤،٧١  ٩،٧٤  ١٣،٥٨  ١٦٩،٣٦  ٢٠٠٣  
١،١١  ٧،٥٤  ٣٥،٤٩  ٥،٢٤  ١٠،٥٠  ١٥،٠٦  ١٩٢،٧٠  ٢٠٠٤  
٠،٩٢  ٧،٤٨  ٣٤،٣٧  ٦،٣٩  ١٠،٤٦  ١٥،٤٦  ٢٠٥،٢٢  ٢٠٠٥  
٠،٨٦  ٩،٤٤  ٣٨،٨٨  ٧،٢٧  ١٠،٩٢  ١٧،٢١  ٢٢٧،٧٢  ٢٠٠٦  
١،٢١  ١٢،٧٠  ٥١،١٦  ٨،٥٦  ١٣،٤٢  ٢١،١٢  ٢٨٢،١٦  ٢٠٠٧  
٢،٠٠  ١٨،٠٢  ٦٦،٩٩  ١١،٠٢  ١٧،٦٤  ٢٣،٨٤  ٣٥٦،٦٨  ٢٠٠٨  
٢،٨١  ١٥،٠٣  ٥٤،٨٩  ١٠،٣١  ١٣،٤٣  ٢١،٥٨  ٣١٨،٠٨  ٢٠٠٩  
٢،٨٥  ١٥،٥٨  ٦٤،٣٤  ١٠،٦٤  ١٤،٩١  ٢٢،٥٥  ٣٦٤،١٠  ٢٠١٠  
٢،٧٧  ١٩،٠٦  ٧٦،٥٨  ١٢،٦٣  ١٩،١٥  ٢٧،٧٩  ٤٤٨،٧٣  ٢٠١١  
٢،٤٨  ٢٠،٦٨  ٧٦،٧٢  ١١،٨٧  ١٦،٨٧  ٢٧،٥٧  ٤٥٥،٨٢  ٢٠١٢  
٢،٨١  ٢١،١٨  ٧٤،٦١  ١٣،٤٧  ١٩،٥٩  ٢٩،٥٧  ٤٥٤،٩٩  ٢٠١٣  
  ٠،١٠  ١١،٢٤  ٤٥،٣٠  ٧،٤٦  ١٢،١٢  ١٨،٨١  ٢٥٤،٠٨  المتوسط
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مقارنـة  ) ٢٠١٣ -١٩٩٧ (الصادرات المصرية من البطاطس خالل الفترة     ): ١٢(جدول رقم   
: بالمليـار دوالر  الكميـة   :     القيمـة                          للبطاطسبأهم الدول المصدرة    

  باأللف طن
الواليات المتحدة  انياألم فرنسا هولندا

 مصر كندا األمريكية
 السنوات

قيمة 
الصادرات 

 الكمية القيمة الكمية القيمة الكمية القيمة الكمية القيمة الكمية القيمة الكمية القيمة العالمية

٢٣٢،٩٦ ٠،٠٤ ٤٦٤،٩٤ ٠،٠٩ ٣١٤،٥٢ ٠،٠٩ ٩٨٥،٠٧ ٠،٠٩ ٨٩٠،٨٧ ٠،١٦ ١٥١٥،١٤ ٠،٣١ ١،٣١ ١٩٩٧ 
٢٢٨،٤٧ ٠،٠٤ ٦٣١،٥٣ ٠،١٣ ٣٠٤،٠٤ ٠،٠٩ ١٠٣٦،٢٠ ٠،١١ ١٢٤٢،٩٠ ٠،٢٥ ١٥٠٢،٦٠ ٠،٣٧ ١،٦٧ ١٩٩٨ 
٢٥٥،٥٧ ٠،٠٥ ٥٢٥،٨٩ ٠،١٢ ٢٩٤،٠٩ ٠،٠٩ ١٢١٩،٢٥ ٠،١٥ ١١٤٢،٢٨ ٠،٢٨ ١١٩٠،٠٢ ٠،٣٨ ١،٨١ ١٩٩٩ 
١٥٦،٦٣ ٠،٠٣ ٤٤٩،٥٦ ٠،١٠ ٣٢٤،٤٨ ٠٠٩ ١٣٥٤،٠٤ ٠،١١ ١١١٠،٣٧ ٠،١٨ ١٤٨٤،٤٠ ٠،٢٨ ١،٣٢ ٢٠٠٠ 
١٨٥،٥٠ ٠،٠٣ ٣٥٦،٤٨ ٠،٠٨ ٢٩١،٥٢ ٠،٠٩ ١٥٧٣،٢٤ ٠،١٢ ١١١١،٤٤ ٠،٢١ ١٧٦٣،١٦ ٠،٣٣ ١،٤٧ ٢٠٠١ 
٢٢٩،٣٨ ٠،٠٤ ٤٥٢،٥٢ ٠،١٢ ٣١٥،١١ ٠،١٢ ١٤٣٨،٥١ ٠،١٤ ١٠٥٨،٥٩ ٠،٢٥ ١٨٩٣،٠٥ ٠،٤٢ ١،٥٩ ٢٠٠٢ 
٢٩٦،٢٩ ٠،٠٤ ٤٧٨،٥٩ ٠،١١ ٢٧٠،٧٤ ٠،٠٩ ١٣٣٧،١١ ٠،١٤ ١٤٥٥،٩٤ ٠،٣٥ ١٨٧١،١٣ ٠،٤٣ ١،٨١ ٢٠٠٣ 
٣٨١،٢١ ٠،٠٧ ٤٤٩،٤١ ٠،١٠ ٢٢٠،٧٠ ٠،٠٧ ١٣٢٠،٥٤ ٠،١٨ ١٤٢٩،٩٢ ٠،٤٣ ١٧٩٦،٩٣ ٠،٥١ ٢،٠٧ ٢٠٠٤ 
٣٩٢،١٨ ٠،٠٨ ٤٣٣،٥٦ ٠،١١ ٢٨٩،٧٣ ٠،١١ ١٣٨٩،٨٤ ٠،١٦ ١٤٩١،٧٩ ٠،٣٢ ١٥٠٦،٨٠ ٠،٣٦ ١،٨٢ ٢٠٠٥ 
٣٦٧،١٣ ٠،٠٧ ٤٣٤،٣٤ ٠،١٤ ٢٨٧،٩٠ ٠،١٤ ١٥٧١،٦٩ ٠،٢٤ ١٨٢٩،٣٧ ٠،٤٩ ١٦٤١،٨٤ ٠،٥٨ ٢،٦٦ ٢٠٠٦ 
٣٨٩،٧٠ ٠،١١ ٦١٠،١٥ ٠،١٧ ٢٩٥،٠٦ ٠،١٣ ١٥٤٢،٥٧ ٠،٢٩ ١٩١٠،٦٥ ٠،٦٤ ١٥٧٩،٤٠ ٠،٧٤ ٣،٢٧ ٢٠٠٧ 
٣٧٨،٣٩ ٠،١٦ ٤٦٩،٨٩ ٠،٢١ ٢٩٠،٩١ ٠،١٦ ١٣٩٦،٥٨ ٠،٢٧ ١٩٣٥،٨١ ٠،٥٥ ١٤٧٤٧٨ ٠،٦٧ ٣،٢٩ ٢٠٠٨ 
٢١٥،٠٨ ٠،١٥ ٤٧٧،٣٦ ٠،١٧ ٣٣٠،٩٣ ٠،١٥ ١٦٧٥،٥٢ ٠،٢٧ ٢٠٤٠،١٦ ٠،٤٨ ١١٠٩،٣٩ ٠،٦٦ ٣،٠٣ ٢٠٠٩ 
٢٩٩،٩٦ ٠،١٣ ٤٩٣،٦٧ ٠،١٧ ٣٨٦،١٨ ٠،١٧ ١٥٩٢،٥٢ ٠،٣١ ٢٢٨٩١٨ ٠،٦١ ١٨٥٣،٩٧ ٠،٧٧ ٣،٥٧ ٢٠١٠ 
٦٣٧،٤٣ ٠،٢٥ ٦١٤،١٣ ٠،٢٣ ٤٥٤،٩٣ ٠،٢٢ ١٥٨٦،٢٣ ٠،٤٠ ١٩٩٠،٢٣ ٠،٦٩ ٢٠٨٩،٢١ ١،٠٦ ٤،٥٧ ٢٠١١ 
٢٦٢،٩٨ ٠،١٣ ٧٩٩،٧٥ ٠،١٦ ٤٤٧،٥٩ ٠،٢٠ ١٧٤٤،٠٠ ٠،٣١ ١٩٧٤،٩١ ٠،٥١ ١٨٥٣،٧٨ ٠،٧٦ ٣،١٨ ٢٠١٢ 
٤٢٧،٩١ ٠،٢١ ٤٦٤،١٧ ٠،١٨ ٤٧٧،١٧ ٠،٢٢ ٢١٩٥،١٣ ٠،٥٤ ١٩٠٥،٩٩ ٠،٧٦ ٢٠٦٤،٣٤ ١،٠٥ ٢،٩٦ ٢٠١٣ 
 ٣١٣،٩٣ ٠،١٠ ٥٠٦،٢٣ ٠،١٤ ٣٢٩،١٥ ٠،١٣ ١٦٤٨،١٢ ٠،٢٣ ٢٦٣٥،٩١ ٠،٤٢ ١٦٧٤،٣٨ ٠،٥٧ ٢،٤٤ المتوسط
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 United nation Statistics Division –Commodity trade Statistics      جمعت وحسبت من بيانات:المصدر 
database (www.comtrade.UN.Org)  

  :الملخص
تعد التجارة الخارجية المصرية حاليا المحـرك الرئيـسي لعمليـة التنميـة االقتـصادية               

 .التجـاري واالجتماعية بما توفره من النقد األجنبي، وما تساهم به في خفض العجز في الميزان               
صرية منها  وعلى الرغم من تزايد الطلب العالمي على المنتجات الزراعية  إال أن الصادرات الم             

ال تتزايد بالمعدالت المأمولة، في هذا اإلطار يهدف هذا البحث إلـى دراسـة تطـور المـساحة         
المزروعة واإلنتاجية الفدانية واإلنتاج الكلي من البطاطس في مصر، دراسة تطور كميات وقـيم              
صادرات مصر من البطاطس ،تحليل وتقييم الوضع التنافسي للصادرات المصرية من محـصول       

  .بطاطس ، والتعرف على كفاءة األداء التصديري لمصر في هذا المنتج ال
   : التاليةإلي النتائجوقد توصلت الدراسة 

 ألف فدان خالل    ٢٦٨،٥٨قد بلغت نحو    مصر    في  متوسط المساحة المزروعة بالبطاطس    أن -١
 ٢٠٠٠ ألف فدان عام     ١٧٨،٦٩وذلك بين حد ادني بلغ حوالي        ) ٢٠١٣ -١٩٩٧(الفترة  

 تخـذ ات ، أن المساحة المزروعـة  ٢٠١٢ ألف فدان عام ٤٢١،٨٨د أعلي بلغ حوالي  وح
 ألـف فـدان     ١٤،٧٣ حوالي   قدار الزيادة يا إحصائيا حيث بلغ م    اتجاها عاما متزايدا ومعنو   

 ١٠،٤٢ الفدانية بلـغ حـوالي       متوسط االنتاجية أن   ،سنويا% ٥،٤٨بمعدل تزايد بلغ نحو     
 وحـد   ١٩٩٧فدان عام   / طن ٩،١٧ر وذلك بحد ادني بلغ      فدان لنفس الفترة سالفة الذك    /طن

 اتجاها عاما متزايـدا     اتخذت الفدانية   نتاجبة اال  أن ،٢٠١٢فدان عام   /طن١١،٢٨أعلي بلغ   
فدان بمعدل تزايد بلـغ نحـو       / طن ٠،١٢ حوالي   قدار الزيادة مومعنويا إحصائيا حيث بلغ     

لف طن لـنفس الفتـرة      أ٢٨٤١،٠٥أن متوسط كمية اإلنتاج بلغت حوالي     ،سنويا % ١،١٧
 ألف طن عام    ٤٧٥٨،٠٤ وحد أعلي بلغ     ٢٠٠٠ ألف طن عام     ١٧٦٤،٩١وبحد ادني بلغ    

قـدار  م اتجاها عاما متزايدا ومعنويا إحصائيا حيث بلـغ         تخذتا أن كمية اإلنتاج     ،  ٢٠١٢
  .سنويا % ٦،٦١ ألف طن بمعدل تزايد بلغ نحو ١٨٧،٧٩ حوالي الزيادة

اء العمليات التصديرية المصرية قيمة اكبر من الصفر في جميـع            بلغت قيمة معيار كفاءة أد     -٢
                      خـالل الفتـرة  % ٩،٣٠سـنوات الدراسـة حيـث بلـغ متوسـط هـذه القيمـة نحـو         

 ٧،٢٩بينما بلغت الميزة النسبية الظاهرية المصرية للبطاطس، نحـو          ). ٢٠١٣- ١٩٩٧(
انخفاض الميـزة النـسبية الظاهريـة       ، وعلى الرغم من      )٢٠١٣- ١٩٩٧( خالل الفترة   

لمصر بالمقارنة بأهم الدول المصدرة فان ارتفاع الميزة النسبية الظاهريـة لمـصر عـن               
  . الواحد الصحيح خالل معظم سنوات الدراسة يدل على تمتع مصر بميزة نسبية ظاهرية

 وبتقدير معامل االستقرار الخاص باإلنتاج المصري وقيمة وكميـة ومتوسـط سـعر             -٣  
التصدير من البطاطس تبين إن قيمة معامل االستقرار كانت اكبر من الصفر فـي جميـع                

  . سنوات الدراسة وهو ما يعني درجة ملحوظة من عدم االستقرار
من كمية صادرات البطاطس المصرية تتركز في عدة دول هي          % ٨٢،٦٣اتضح أن حوالي     -٤

            المتحـدة وذلـك خـالل الفتـرة    روسيا، إيطاليـا، اليونـان، ألمانيـا، لبنـان، المملكـة      
)٢٠١٣ -٢٠٠٩ .(  
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وبناء على ما توصل إليه البحث من النتائج والمؤشرات الخاصة بأهم معـايير التنافـسية               
للصادرات المصرية من البطاطس يمكن القول أن صادرات هذه السلعة تحظي بفـرص كبيـرة               

واق جديدة السيما إذا ما جري توجيـه جانـب      للنمو والتزايد في أسواقها الحالية ، وللنفاذ إلى أس        
 التـصديرية وفـق مـستويات فائقـة لمعـايير الجـودة             لألغراضمتميز من القطاع اإلنتاجي     

والمواصفات مع المحافظة قدر اإلمكان على الميزة النسبية السعرية الحالية التي تتمتع بها مصر              
  .في هذا المجال

  :المراجع

،أميـرة أحمـد    )دكاترة(لسيد عمارة،علي عاصم ذكي ،      العباسي،رياض ا حسن عبد الغفور   -١
، تحليل اقتصادي للقدرة التنافسية للصادرات المصرية من القطـن فـي األسـواق              الشاطر

العالمية ، المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي ، المجلد التاسع عشر، العدد األول ، مـارس      
٢٠٠٩. 

ي على الـصادرات المـصرية مـن       ممتاز ناجي محمد السباعي ، محددات الطلب الخارج        -٢
بعض المنتجات الغذائية المصنعة من الخضر والفاكهة  ، رسالة دكتوراه ، قسم االقتـصاد               

 .٢٠٠٦الزراعي ، كلية الزراعة ، جامعة عين شمس، 
3-United nation Statistics Division –Commodity trade Statistics database 

(www.comtrade.UN.Org) 
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Summary: 
The Egyptian Foreign trade is currently the main Moving Factor for 

Economic and social development process by providing foreign exchange and 
contribute to the reduction of the trade deficit. Despite the growing global 
demand for agricultural products but exports are growing at rates expected in this 
context this research aims to study the evolution of the cultivated area and 
production for Feddan and potato production in Egypt, studying the evolution of 
quantities and values of Egypt's exports of potatoes, analysis and assessment of 
the competitive situation for potato exports, and identify efficient export 
performance of Egypt in this product 

1-The most important results of the research include: the average area 
planted with potatoes in Egypt has reached about 268.58 thousand feddan during 
(1997-2013) and that the minimum approximately 178.69 thousand feddan in 
2000 and the highest reached 421.88 thousand feddan in 2012, the cultivated area 
takes a general trend of increasing and statistically, with an average increase of 
about 14.73 thousand feddan at a rate increase of approximately 5.48% per 
annum. 

2- The average yield was approximately 10.42 tons/feddan For the same 
period mentioned above with minimum reached 9.17 ton/feddan in 1997 and the 
highest reached 11.28 tons/Feddan in 2012, that average yield feddan take a 
general trend of increasing and statistically, with an average increase of about 
0.12 tons/feddan rate increase of around 1.17% per annum, the average 
production of about 2841.05 thousand tons for the same period minimum reached 
1764.91 tons in 2000 and the highest reached 4758.04 thousand tons in 2012, the 
amount of production take a general trend of increasing and statistically average 
More about 187.79 tons at a rate increase of about 6.61% per annum 

3-As regards performance indicators competitive export results were 
measured as follows: value of standard performance of Egyptian export 
operations value greater than zero in all years of the study, with an average value 
around 9.30% during the period (1997 – 2013). While the comparative advantage 
of the virtual Egyptian potatoes, about 7.29 during 1997-2013, although Egypt's 
virtual comparative advantage compared with the biggest exporters higher 
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comparative advantage of Egypt from 1 during most of the years of study shows 
Egypt enjoyed a comparative advantage outward. And estimation of coefficient 
of stability of the Egyptian production, value and average export price and 
quantity of potatoes showed that the value of the coefficient of stability was 
greater than zero in all years of the study, which means a significant instability. 

4-As it turns out that about 82.63% of exports of Egyptian potatoes are 
concentrated in several States are Russia, Italy, Greece, Germany, Lebanon, 
United Kingdom during the period (2009-2013). Based on the findings of the 
research results and indicators for the most competitive standards for exports of 
potatoes can be said that exports of these commodities have great opportunities 
for growth and the increase in the current markets, and access to new markets, 
especially if they were directed by the distinguished productive sector for export 
purposes in accordance with superior levels of quality standards and 
specifications while maintaining as much as possible on existing price 
comparative advantage enjoyed by Egypt in this area. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  


