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تقدير نموذج الطلب شبه األمثل لصادرات البطاطس المصرية في أهم األسواق الخارجية 
أسماء محمد الطوخي بهلول1 ومحمود عبدالسالم أحمد2

1قسم االقتصاد الزراعي، كلية الزراعة، جامعة بنها، محافظة القليوبية

2قسم االقتصاد الزراعي، كلية الزراعة، كلية الزراعة، جامعة الفيوم، جمهورية مصر العربية

تُعد الصادرات الزراعية مصدر هام لزيادة حصيلة الدولة من العمالت األجنبية، لذا فإن تلك الصادرات تحظى 
باهتمام متزايد من قبل متخذي القرار، ولذلك فهناك اهتمام متزايد إليجاد مناخ تصديري أفضل يُساهم في زيادة 
قدرة تلك الصادرات على النفاذ لألسواق الخارجية من خالل زيادة قدرتها التنافسية حتى يمكن تخفيض العجز 
في الميزان التجاري، ويرجع اختيار محصول البطاطس المصرية إلي أنه يُعتبر من أهم محاصيل الخضر والذي 
يحتل مكانة عالية في حصيلة الصادرات الزراعية المصرية، إال أن االحصائيات أشارت إلي تذبذب وضآلة نسبة 
الصادرات منه إلي اإلنتاج. وتمثلت مشكلة البحث في: عدم استقرار صادرات البطاطس المصرية وانخفاض 
معدالت النمو مقارنة باإلنتاج المحلي منها، األمر الذي يستلزم دراسة محددات الطلب من البطاطس وقدرتها 
التنافسية في االسواق لتنمية الصادرات المصرية. واستهدف البحث: التعرف علي الوضع التنافسي لمحصول 
الدراسة في أهم االسواق الخارجية له، وذلك بتقدير الطلب علي صادرات المحصول لتحديد أهم العوامل المؤثرة 
فترة  خالل  ومصر  العالم  مستوي  علي  البطاطس  صادرات  كمية  تذبذب  يلي:  كما  النتائج  أهم  وكانت  عليه. 
الدراسة)2001- 2019(، وأن العالقة االتجاهية لتطور كمية الصادرات من البصل علي مستوي العالم أخذت 
اتجاهاً عاماً متزايدا معنوي احصائياً بلغ نحو 0.29 مليون طن سنويا يمثل نحو 2.6% من المتوسط، واخذت 
مصر اتجاهاً عاماً متزايد ومعنوي احصائياً ايضا بلغ نحو 25.9 ألف طن سنوياً يمثل نحو 5.9% من المتوسط 
خالل فترة الدراسة، ويُشير معامل التحديد إلي ان التغيرات التي يعكس آثرها عامل الزمن تفسر حوالي %93، 
58% من التغيرات الحادثة في كمية الصادرات من البطاطس علي مستوي العالم ومصر علي التوالي خالل فترة 
الدراسة. وتُشير نتائج نموذج الطلب شبه األمثل علي محصول البطاطس المصرية في السوق الروسي إلي إن 
التغير في سعره بحوالي 1% يؤدي الي انخفاض الكمية المطلوبة عليها بحوالي 1.049% في السوق الروسي، 
وأن زيادة إجمالي االنفاق الحقيقي علي البطاطس في السوق الروسي بحوالي 1% يؤدي الي زيادة االنفاق علي 
في  التغير  وأن  السوق.  بهذا  عادية  أنها سلع  إلي  يُشير  قد  الذي  األمر  بحوالي 1.173 %  المصرية  البطاطس 
سعره بحوالي 1% يؤدي الي انخفاض الكمية المطلوبة عليها بحوالي 1.009% في السوق اليوناني، أن زيادة 
إجمالي االنفاق الحقيقي علي البطاطس في السوق اليوناني بحوالي 1% يؤدي الي زيادة االنفاق علي البطاطس 
المصرية بحوالي 1.35% األمر الذي قد يشير إلي أنها سلع عادية بهذا السوق. وبالنسبة للسوق اللبناني تبين أن 
التغير في سعره بحوالي 1% يؤدي الي انخفاض الكمية المطلوبة عليه بحوالي 0.510 %، وأن زيادة إجمالي 
االنفاق الحقيقي علي البطاطس في السوق اإليطالي بحوالي 1% يؤدي الي زيادة االنفاق علي البطاطس المصري 
بحوالي 0.584% األمر الذي قد يشير إلي أنها سلع عادية بهذا السوق. أما بالنسبة للسوق اإليطالي تبين أن التغير 
في سعره بحوالي 1% يؤدي الي انخفاض الكمية المطلوبة عليه بحوالي 0.347 %، وأن زيادة إجمالي االنفاق 
الحقيقي علي البطاطس في السوق اإليطالي بحوالي 1% يؤدي إلى زيادة اإلنفاق على البطاطس المصري بحوالي 

0.101% األمر الذي قد يشير إلي أنها سلع عادية بهذا السوق.

الكلمات المفتاحية: نموذج الطلب شبه األمثل، مرونة الطلب السعرية، مرونة الطلب العبورية، المرونة اإلنفاقية، 
صادرات وواردات البطاطس.

المقدمة                                                                           

الخارجية دورا حيويا ومؤثرا في خدمة االقتصاد  التجارة  تشكل 
االقتصادية،  التنمية  تحقيق  في  كبير  بدور  تساهم  ،حيث  القومي 
الواردات،  لتمويل  الالزم  األجنبي  النقد  توفير  في  لدورها  نظرا 
العجز  عالج  وسائل  أحد  من  تعتبر  الصادرات  تنمية  أن  كما 
 ،)2019 وآخرون،  )موسي  التجاري  الميزان  في  المستمر 

التي تواجه  التحديات  تنمية الصادرات المصرية من اهم  وتعتبر 
الراهنة  الدولية  الظروف  ظل  في  خاصة  المصري  االقتصاد 
منظمة  وقيام  الدولية  االقتصادية  التكتالت  وظهور  والمستقبلية 
وسائل  تحدد  استراتيجيات  بوضع  قامت  حيث  العالمية  التجارة 
على  ركزت  والتي  العالمية  األسواق  في  التنافسية  قدرتها  زيادة 
وضع األساليب التقنية لتطوير اإلنتاج وأنظمة الجودة الشاملة التي 
تضمن الحفاظ على البيئة في عملية اإلنتاج والمواصفات القياسية 
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منخفضة  بتكلفة  أي  منخفض  سعر  ذات  سلعة  وانتاج  العالمية 
وذات جودة عالية من خالل تطوير اإلنتاج واالهتمام بكفاءة أداء 
العمليات التسويقية للحد من التشوهات السعرية والوفاء بمتطلبات 
االقتصادية  السياسة  كاهل  على  عبئاً  يلقى  الذى  االمر  التصدير، 
والزراعية لتحسين اإلنتاج كماً ونوعاً لرفع القدرة التنافسية وفتح 
أسواق عالمية جديدة) جبر،2015(, وتلعب الصادرات المصرية 
مؤثراً  دوراً  الخصوص  وجه  على  منها  والزراعية  عامة  بصفة 
مصدر  الزراعية  الصادرات  تُعد  حيث  االقتصادية،  التنمية  في 
فهناك  ولذلك  األجنبية،  العمالت  من  الدولة  حصيلة  لزيادة  هام 
اهتمام متزايد إليجاد مناخ تصديري أفضل يساهم في زيادة قدرة 
خالل  من  وذلك  الخارجية،  لألسواق  النفاذ  على  الصادرات  تلك 
تخفيض  يمكن  حتى   )2017 التنافسية)البطران،  قدرتها  زيادة 
في  العجز  قيمة  متوسط  بلغ  حيث  التجاري،  الميزان  في  العجز 
الميزان التجاري المصري حوالي 46.99 مليار دوالر ) الموقع 
متوسط  وبلغ   ، العالمية،2020(  التجارة  لخريطة  االلكتروني 
دوالر  مليار   2.95 حوالي  المصرية  الزراعية  الصادرات  قيمة 
تمثل نحو 11.64% من إجمالي  قيمة الصادرات المصرية الكلية 
الفترة  متوسط  خالل  وذلك  دوالر  مليار   25.32 نحو  والبالغة 
أنه  إلي  البطاطس  محصول  اختيار  ويرجع   .)2018-2014)
محصول غني بالعناصر الغذائية، إذ يحتوي على نسب عالية من 
إليها جسم االنسان،  التي يحتاج  الفيتامينات والمعادن والنشويات 
كما أنه محصول اقتصادي هام في مصر. وتُعتبر البطاطس أحد 
الرابع  المركز  تحتل  حيث  بالعالم  الرئيسية  الغذائية  المحاصيل 
بعد القمح والذرة واألرز، وقد يرجع ذلك إلى وفرة غلتها ولتعدد 
الظروف الجوية واألرضية التي تنمو فيها. ومحصول البطاطس 
في  عالية  مكانة  يحتل  والذي  الخضر  محاصيل  أهم  من  يُعتبر 
حصيلة الصادرات الزراعية المصرية) لوجود ميزة نسبية بإنتاج 
العروة الشتوية في مصر بأوقات عدم توافر انتاج البطاطس في 
بعض الدول االوروبية والذي يؤدى إلي خلق ميزة تنافسية بتلك 
األسواق( )رزق، 2017(، إال أن االحصائيات اشارت إلي تذبذب 
تعرض  وبالتالي  منه،  باإلنتاج  مقارنة  الصادرات  نسبة  وضآلة 
جانب  من  والمنافسة  الصعوبات  من  للعديد  البطاطس  صادرات 
الدول األخرى المصدرة لألسواق المستوردة للبطاطس المصرية 
العالمية)أحمد  االسواق  من  العديد  تفقد  مصر  جعل  الذي  األمر 

وسرحان،2016).

مشكلة البحث                                                                      

تتمثل مشكلة البحث في أنه بالرغم من زيادة اإلنتاج المحلي 
عدم  يالحظ  أنه  إال  االخيرة  السنوات  في  خاصة  البطاطس  من 
استقرار صادرات البطاطس المصرية وانخفاض معدالت نموها 
اإلنتاج  إلي  الصادرات  نسبة  وانخفاض  المحلي،  باإلنتاج  مقارنة 
من  المحلي  اإلنتاج  في  الزيادة  مع  تتناسب  ال  بدرجة  المحلي 
البطاطس. حيث تبين زيادة اإلنتاج المحلي من البطاطس في مصر 
مليون   5.08 نحو  إلي   2001 عام  طن  مليون   1.90 نحو  من 
الموقع   ( طن  مليون   3.2 بنحو  قدرت  بزيادة   2019 عام  طن 
دراسة  يستلزم  الذي  االمر  المتحدة،2020(،  لألمم  االلكتروني 
أسواقها  أهم  في  المصرية  البطاطس  التنافسي لصادرات  الوضع 
وقدرتها  البطاطس  من  الطلب  محددات  ودراسة  التصديرية، 
علي  والحفاظ  المصرية  الصادرات  لتنمية  االسواق  في  التنافسية 

االسواق الحالية لها، باإلضافة إلي فتح أسواق جديدة.

هدف البحث                                                                                       

يهدف هذا البحث الي التعرف علي الوضع التنافسي لمحصول 
البطاطس في أهم االسواق الخارجية له، وذلك من خالل األهداف 

الفرعية التالية:-
دراسة تطور المؤشرات االنتاجية من محصول البطاطس في - 1

العالم ومصر.
من - 2 والمصرية  العالمية  للصادرات  الراهن  الوضع  دراسة 

محصول البطاطس.
المستوردة - 3 الدول  الهم  الجغرافي  التوزيع  علي  التعرف 

للبطاطس المصرية.
أسواقها  بأهم  المصرية  البطاطس  على  الطلب  دوال  تقدير   -5

الخارجية.

الطريقة البحثية ومصادر البيانات: 
بالعديد من المصادر  البيانات فتم االستعانة  بالنسبة لمصادر 
 Trade year( الخارجية  للتجارة  السنوي  الكتاب  مثل:  المتاحة 
book(، باإلضافة إلى قاعدة البيانات على موقع منظمة األغذية 
والزراعة www.fao.org، باإلضافة للبيانات المتاحة بالدراسات 

السابقة المرتبطة وذات الصلة بالموضوع. 

أهم المقاييس المستخدمة في الدراسة:
اإلحصائية  المقاييس  من  العديد  الدراسة  استخدمت 

واالقتصادية القياسية ومنها نموذج الطلب شبه األمثل.
   the Almost Idealاألمثل شبه  الطلب  نموذج  عن  نبذة 

:Demand System  
 Deaton )1980( وكذلك ، Deaton )1974( قدمه كل من
and Mullbauer ويختلف نموذج الطلب شبه األمثل عن النماذج 
فى  اإلختالفات  االعتبار  فى  يأخذ  أنه  فى  الطلب  لتقدير  التقليدية 
الطلب  دوال  على  خاصة  قيوداً  يتضمن  كما  السلع،  مصادر 
ويوضح  الطلب،  في  التغيرات  ويفسر  السلع،  بمصادر  المتعلقة 
السياسة  تتطلبه  ما  ويقدم  المختلفة  األسواق  بين  المنافسة  مدى 
االقتصادية من تقديرات لدرجة استجابة الطلب لألسعار واإلنفاق 
على الواردات، كما يمكن من خالله التخلص من مشاكل التحيز 
النموذج  فى التجميع لمصادر االستيراد، كما أن دالة االنفاق فى 
تعكس سلوك ونمط االستيراد الذى يفصل بين مصادر االستيراد، 
وتحليل  عليها  المؤثرة  العوامل  أهم  تحديد  إمكانية  إلى  باإلضافة 
العالقة التنافسية بين مصادر االستيراد، من خالل اعتماد النموذج 
على قيمة اإلنفاق على السلعة، أى نصيبها من إجمالي اإلنفاق على 

السلعة بدالً من كمية كل سلعة على حده.

كما  االستخدام،  سهل  مرناً  نموذجاً  النموذج  هذا  ويُعتبر 
وعبدالفتاح  )قادوس  االقتصادية  الدراسات  في  تطبيقا  أكثر  أنه 
االقتصادية  الدراسات  فى  تطبيقه  يفترض عند  أنه  إال   ،)2020،
أحد افتراضين: األول التجميع على مستوى السلعة وهو ال يُفرق 
فى هذه الحالة بين السلع حسب مصادر استيرادها، وهو افتراض 
ممكن اذا كانت أسعار السلع تتغير بنفس النسبة، لكنه يبدو افتراضا 
اختالف  منها:  أسباب،  لعده  الزراعية  السلع  فى صادرات  صعباً 
عقود  صيغ  وتفاوت  الجمركية،  والتعريفات  المنتجات  جودة 

الشراء، واختالف خدمات الحفظ والنقل لهذه المنتجات.

حسب  السلع  بين  الكامل  الفصل  فهو  الثاني:  االفتراض  أما 
مصادر استيرادها، وهذا أمر قد يخالف المنطق، وألهمية التفريق 
بين مصادر االستيراد فى تحليل الطلب على الواردات فإن بعض 
الدراسات االقتصادية قد اقترحت استخدام هذا النموذج، والذى يتم 
فيه التفريق بين مصادر استيراد السلع دون فرض قيد الفصل التام 

. Green and Julian )1990( كما قدمه

وبفرض أن دالة االنفاق ذات المنفعة U والتي تفترض تمييزاً 
بين السلع وفقاً إلختالف مصادرها يمكن إشتقاق النموذج كاآلتي:
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Ln [E)P,U(] = )1-U( Ln [a)P(] + U Ln [b)P(]    )1(

Ln [a)P(] = α0 + Σ αk Ln Pk + ½ ΣkΣj γkj Ln Pk Ln P j(2)

Ln [b)P(] = Ln [a)P(] + β0 
â∏      (3)

المعادلة )1( يمكن صياغة  المعادلتين )2، 3( في  وبإحالل 
دالة اإلنفاق كما يلى:

Ln [E)P,U(] = α0 + Σ αk Ln Pk + ½ ΣkΣj γkj Ln Pk Ln Pj 
+ β0 U â∏                                                (4)

يمكن   Ln Pi لسعرها  بالنسبة   Ln [E)P,U(] وبتفاضل
الحصول على نصيب السلعة المستوردة من اإلنفاق Wi  كاآلتى:

iW
U)E)P,PLn 

 U(][E)P,Ln 
==

∂
∂ iiqP      (5)

وبالتالي يمكن إعادة صياغة المعادلة )4( كاآلتي: 

Wi = αi + Σj γij Ln Pj + βi U β0
â∏                      (6)

Wi = αi + Σj γij Ln Pj + βiLn  (7)  

حيث:

Ln (Pindex( = αi + Σk αk Ln Pk+ ½ ΣkΣj γkj Ln Pk Ln Pj(8)

ويعتبرPindex غير خطى ويواجهه صعوبات فى التقدير لذا فقد 
استبدل بالرقم القياسي الهندسي Stones Price Index كاآلتي:

Ln (Pspi( = Σi Wi Ln Pi        (9)

وحيث أن Wi تشير الى نسبة اإلنفاق، كما أنها تمثل المتغير 
يسبب  قد  القياسى  الرقم  هذا  استخدام  فإن  المعادالت  فى  التابع 
بعض المشاكل اآلنية فى معادالت النموذج، لذا يتم استخدام فترات 

التأخير كاآلتى:  

Ln (Pspi( = Σi W’i Ln Pi                              (10)
حيث:

W’ i = ½ )Wit + Wit-1)                                        (11)

مع مالحظة أنه يمكن اعتبار الرقم القياسى Pindex كتقريب خطى للرقم 
 Multicollinearity في حالة وجود ازدواج خطى Pspi القياسي

مرتفع بين األسعار، وبالتالي تصبح المعادلة )7( كاآلتي:

 Ln  










spiP
E Wi = αi + Σj γij Ln Pj + βi

               

(12)

وذلك فى ظل تطبيق الشروط الخاصة بالطلب على المعادلة 
(12( والتى تتمثل فى:

Σi  αi =1, Σ i  γij = 0,Σ i  βi = 0 Additivity شروط االضافة -

Σ j  γij = 0  Homogeneity شروط التجانس -

      γij =γij for i ≠ j                                       Symmetryشروط التماثل -

متماشياً  النموذج  تجعل  أنها  فى  الشروط  هذه  أهمية  وترجع 
مع نظرية الطلب، حيث تضمن شروط اإلضافة تحقق شرط أن 
التجانس  شروط  أما   ،  )1=  Σ i Wi  )   1  = االنفاق  مجموع 

شرط  فتحقق  التماثل  شروط  أما  الطلب،  دوال  تجانس  فتضمن 
.Slutsky Condition سلتسكى

حيث تشير: α,β,γ الى معالم الدالة، Pi سعر السلعة من المصدر
a, b ،i عبارة عن معالم الدالة ، m عدد مصادر تصدير السلعة، 
Wi نصيب السلعة المستوردة من االنفاق، Pi,qi سعر وكمية السلعة 
من المصدرi على الترتيب، E االنفاق الكلى على السلعة من كل 
المصادر، Pindex الرقم القياسي لألسعار، Pspiٍ الرقم القياسي لستون.

واالنفاقية  والتقاطعية  السعرية  الطلب  مرونات  وتحسب 
 Price, Cross and Expenditure Demand Elasticity

كما قدمه )Yang and Won(9419 كاآلتي:

(m×m(- المرونة السعرية والتقاطعية وتأخذ مصفوفة 

ε Own,Cross=- δij + )γij/ Wi) - βi (Wj / Wi)  

المرونة السعرية الذاتية )قطر المصفوفة( 
 (δij = 1, where i = j(

المرونة السعرية التقاطعية )خارج القطر(
(δij = 0, where  i ≠ j(

ε expend = 1 + )βi / Wi)                          المرونة االنفاقية 

وللتحقق من صحة النتائج فإنه يتم قياس العالقة بين المرونات 
االنفاقية المرجحة نصيب السلعة المستوردة من اإلنفاق كاآلتي:

ΣiWi ε expend =1

اختبار  باستخدام  الذاتي  االرتباط  عن  الكشف  تم  وقد 
الخطأ  تجانس حد  “ Breusch Godfrey“، وعن مشكلة عدم 
عدم  مشكلة  عن  والكشف   ،Engel test اختبار  باستخدام 
 Jarque- Beraاختبار باستخدام  الخطأ  لحد  الطبيعي  التوزيع 
بالمعادلة  قياسية  المعنوية فال توجد مشكلة  test، وفى حالة عدم 

)نصر،2021).

اسلوب  أستخدم   )12( للمعادلة  أنياً  النموذج  معالم  ولتقدير 
Zellner لحل المعادالت أنياً

قدمه  كما   Seemingly Unrelated Regression (SUR)
 . Zellner )1962(

النتائج ومناقشتها                                                             

أوالً : المؤشرات اإلنتاجية لمحصول البطاطس علي مستوي العالم 
وجمهورية مصر العربية.

)أ( المؤشرات اإلنتاجية لمح  صول البطاطس علي مستوي العالم.  
1- المساحة المزروعة بمحصول البطاطس: 

توضح بيانات الجدول رقم )1( أن متوسط المساحة المزروعة 
فدان  مليون   43.41 حوالى  بلغ  قد  عالميا  البطاطس  بمحصول 
خالل الفترة )2001-2019( ، كما يالحظ أيضاً أن هذه المساحة 
كانت تتذبذب انخفاضاً وارتفاعاً ، حيث بلغ حدها األدنى حوالى 
حوالى  األقصى  حدها  وبلغ   ،2018 عام  فدان  مليون   40.85
46.26 مليون فدان عام 2001 ،وبدراسة معادلة االتجاه الزمني 
فترة  البطاطس عالميا خالل  المزروعة لمحصول  للمساحة  العام 
الدراسة  ، يتبين من جدول رقم )2( أن المساحة المزروعة تتناقص 
فدان،  مليون   0.203 حوالى   بلغ  إحصائياً  مؤكد  بمقدار  سنوياً 
المزروعة  المساحة  بلغ نحو 0.47% من متوسط  تناقص  بمعدل 












spiP
E

Pindex   
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التحديد 0.62، أي  الدراسة، وبلغ معامل  فترة  للمحصول خالل 
أن 62% من التغيرات في المساحة المزروعة بالبطاطس عالميا 
مقيسه  غير  اخري  لعوامل  راجع  والباقي  الزمن  لعامل  ترجع 
بالدالة، وربما تناقص مساحة المحصول علي مستوي العالم يرجع 
الي تفضيل بعض دول العالم  زراعة محاصيل الحبوب ألهميتها 

كمحاصيل رئيسية في سد الفجوة الغذائية.  

2- االنتاجية الفدانية لمحصول البطاطس:
كما يتبين من الجدول رقم )1( أن متوسط االنتاجية الفدانية 
من محصول البطاطس عالميا خالل الفترة )2001-2019( بلغ 
نحو 7.86 طن/فدان، وأن اإلنتاجية الفدانيه كانت تتذبذب انخفاضاً 
وارتفاعاً ، حيث تراوحت انتاجية الفدان بين حد أدنى قدره 6.60 
طن/فدان   8.98 قدره  أقصى  وحد   ،  2001 عام  للفدان  طن 
عام2019 خالل فترة الدراسة ،. وبدراسة معادلة االتجاه الزمني 
العام لإلنتاجية الفدانية لمحصول البطاطس خالل فترة الدراسة كما 
بالجدول رقم )2(، يتبين أن اإلنتاجية الفدانية تزداد سنوياً بمقدار 
مؤكد إحصائياً بلغت حوالي 0.133 طن للفدان ، بمعدل زيادة بلغ 
نحو 1.67% من متوسط اإلنتاجية الفدانية للمحصول خالل فترة 
الدراسة وبلغ معامل التحديد 0.96 ، أي أن 96% من التغيرات في 
الفدانية لمحصول البطاطس عالميا ترجع لعامل الزمن  اإلنتاجية 
والباقي راجع عوامل أخري غير مقيسه بالدالة .وزيادة االنتاجية 
الفدانية ربما يوضح اتجاه معظم الدول المنتجة الي انتهاج سياسة 

التوسع الرأسي لزيادة االنتاجية من محصول البطاطس.

3- اإلنتاج الكلى لمحصول البطاطس:
اإلنتاج  أن متوسط  إلي  الجدول رقم )1(  بيانات  أيضاً  تُشير 
-2001( الفترة  خالل  عالميا  البطاطس  محصول  من  الكلي 
هذا  أن  أيضاً  يالحظ  طن،  مليون   340.34 نحو   بلغ   )2019
أدنى  حد  بين  تراوح  حيث   ، وارتفاعاً  انخفاضاً  يتتذبذب  اإلنتاج 
قدره 305.5 مليون طن عام 2001 ، وحد أقصى قدره 370.44 
أن  يؤكد  وذلك   ، الدراسة  فترة  خالل   2019 عام  طن  مليون 
محصول البطاطس من المحاصيل ذات القيمة الغذائية والتي يزداد 
الطلب عليها  عالميا. وبدراسة معادلة االتجاه الزمني العام لإلنتاج 
الكلي لمحصول البطاطس خالل فترة الدراسة كما بالجدول رقم 
(2(، يتبين أن اإلنتاج الكلي يزداد سنوياً بمقدار مؤكد إحصائيا بلغ 
حوالي 4.2 مليون طن، بمعدل زيادة بلغ نحو 1.23% من متوسط 
التحديد  معامل  وبلغ  الدراسة،  فترة  خالل  للمحصول  اإلنتاج 
0.82، أي أن 82% من التغيرات في اإلنتاج لمحصول البطاطس 
عالميا ترجع لعامل الزمن والباقي راجع عوامل أخري.انخفاض 
اتجاه  إلي  يرجع  ربما  عالميا  البطاطس  من  المزروعة  المساحة 
معظم دول العالم الي سياسات التوسع الرأسي وليس األفقي وزيادة 
االنتاج عن طريق رفع انتاجية الرقعة المزروعة من المحصول 
ومما جدير بالذكر أن هذه الزيادة  معنوية و مؤكدة احصائيا كما 
أوضحتها النتائج البحثية ، وايضا اتجاه معظم دول العالم لزراعة 
محاصيل الحبوب لسد الفجوة الغذائية والتي تعتبر غذاء رئيسي في 

معظم دول العالم وخاصة الدول النامية.  

جدول )1( تطور المساحة واإلنتاج واإلنتاجية لمحصول البطاطس علي مستوي العالم ومصر خالل الفترة )2019-2001(.

السنوات
البطاطس علي مستوي جمهورية مصر العربيةالبطاطس عالميا

المساحة 
)مليون فدان(

اإلنتاجية
)طن للفدان(

اإلنتاج
)بالمليون طن(

المساحة
)باأللف فدان(

اإلنتاجية
)طن للفدان(

اإلنتاج
)بالمليون طن(

200146.266.60305.49189.7210.031.90

200244.786.92309.79196.5610.101.99

200344.516.91307.58197.1810.342.04

200444.607.36328.15247.9510.272.55

200544.647.12317.67300.5510.543.17

200642.377.26307.57220.1010.512.31

200742.877.31313.20256.9210.742.76

200843.247.57327.22327.2910.903.57

200944.227.48330.78329.5911.103.66

201043.257.60328.66334.5110.893.64

201144.508.27367.99390.6611.114.34

201244.508.11361.05421.7111.284.76

201344.058.29365.21381.2311.194.27

201442.968.61370.01409.3711.264.61

201543.008.51366.14437.3911.334.96

201641.448.55354.19376.6310.924.11

201741.518.92370.10414.8611.674.84

201840.858.94365.32408.0812.154.96

201941.278.98370.44416.8812.185.08
43.417.86340.34329.3310.973.66المتوسط

www.faostat.org  .المصدر: الموقع اإللكتروني لمنظمة األغذية والزراعة على شبكة اإل نترنت
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مستوي  علي  البطاطس  لمحصول  اإلنتاجية  المؤشرات  )ب( 
جمهورية مصر العربية.

1- المساحة المزروعة بمحصول البطاطس: 
المزروعة  المساحة  الجدول رقم )1( أن متوسط  يتضح من 
فدان  ألف  بلغ حوالى 329.3  قد  البطاطس في مصر  بمحصول 
خالل الفترة )2001-2019( ، كما يالحظ أيضاً أن هذه المساحة 
حوالى  األدنى  حدها  بلغ  وارتفاعاً، حيث  انخفاضاً  تتذبذب  كانت 
حوالى  األقصى  حدها  وبلغ   ،2001 عام  فدان  ألف   189.7
الزمني  437.4 ألف فدان عام 2015 ،وبدراسة معادلة االتجاه 
خالل  مصر  في  البطاطس  لمحصول  المزروعة  للمساحة  العام 
فترة الدراسة كما بالجدول رقم )2( ، يتبين أن المساحة المزروعة 
تزداد سنوياً بمقدار مؤكد إحصائياً بلغت حوالى  14.2 ألف فدان، 
المزروعة  المساحة  متوسط  من   %4.3 نحو  بلغ  زيادة  بمعدل 
للمحصول خالل فترة الدراسة، وبلغ معامل التحديد 0.85 ، أي 
أن 85% من التغيرات في المساحة المزروعة بالبطاطس في مصر 
الزيادة  وهذه  اخري.  لعوامل  راجع  والباقي  الزمن  لعامل  ترجع 
المعنوية احصائيا في المساحة المزروعة من المحصول يدل علي 
المزارعين  وإقبال  والعالمي  المحلي  بالسوق  عليها  الطلب  زيادة 

علي زراعة المحصول ل. 

2- االنتاجية الفدانية لمحصول البطاطس:
وتشير البيانات الواردة بالجدول رقم )1( أن متوسط االنتاجية 
الفترة )2001- البطاطس في مصر خالل  الفدانية من محصول 
علي  نظيرتها  من  أعلي  وهي  فدان   / نحو 11 طن  بلغ   )2019
الفدانية نحو7.9 طن /  مستوي العالم حيث بلغ متوسط االنتاجية 
المحصول بمصر  يدل علي وجود ميزة نسبية لزراعة  فدان مما 
حيث   ، وارتفاعاً  انخفاضاً  تتذبذب  كانت  الفدانية  اإلنتاجية  ،وأن 
عام  للفدان  طن   10 قدره  أدنى  حد  بين  الفدان  انتاجية  تراوحت 
فترة  خالل   2019 عام  طن   12.2 قدره  أقصى  وحد   ،  2001
الدراسة.     وبدراسة معادلة االتجاه الزمني العام لإلنتاجية الفدانية 
 ،)2( رقم  بالجدول  كما  الدراسة  فترة  البطاطس خالل  لمحصول 
يتبين أن اإلنتاجية الفدانية تزداد سنوياً بمقدار مؤكد إحصائياً بلغت 
حوالي 0.102  طن للفدان ، وبمعدل زيادة بلغ نحو 0.93% من 

متوسط اإلنتاجية الفدانية للمحصول خالل فترة الدراسة وبلغ معامل 
الفدانية  التغيرات في اإلنتاجية  التحديد 0.88 ، أي أن 88% من 
لمحصول البطاطس في مصر ترجع لعامل الزمن والباقي راجع 
عوامل أخري غير مقيسة بالدالة. وهذه الزيادة المعنوية احصائيا 
في االنتاجية الفدانية من المحصول يوضح رغبة المزارعين في 
التكنولوجيا  بتطبيق  وذلك  المزروعة  الرقعة  من  االنتاج  زيادة 

الحديثة في انتاج محصول البطاطس لرفع انتاجية الفدان. 

3- اإلنتاج الكلى لمحصول البطاطس:
من  الكلي  اإلنتاج  متوسط  أن   )1( رقم  الجدول  من  يتبين 
 (2019-2001( الفترة  خالل  مصر  في  البطاطس  محصول 
يتذبذب  اإلنتاج  أن هذا  أيضاً  بلغ نحو 3.7 مليون طن، ويالحظ 
مليون  قدره 1.9  أدنى  بين حد  تراوح  وارتفاعاً، حيث  انخفاضاً 
عام 2019  مليون طن   5 قدره  أقصى  وحد   ، عام 2001  طن 
خالل فترة الدراسة. وتبين من دراسة معادلة االتجاه الزمني العام 
لإلنتاج الكلي لمحصول البطاطس خالل فترة الدراسة كما موضح 
بالجدول رقم )2(، يتبين أن اإلنتاج الكلي يزداد سنوياً بمقدار مؤكد 
بلغ  زيادة  بمعدل  للفدان،  مليون طن  حوالي 0.19  بلغ  إحصائياً 
نحو 5.14% من متوسط اإلنتاج للمحصول خالل فترة الدراسة، 
وبلغ معامل التحديد 0.89، أي أن 89% من التغيرات في اإلنتاج 
لمحصول البطاطس في مصر ترجع لعامل الزمن والباقي يرجع 
االنتاج  في  احصائيا  المعنوية  الزيادة  وهذه  أخري.  عوامل  الي 
احتياجات  لتلبية  الزراع   استجابة  يوضح  المحصول  من  الكلي 

السوق المحلي والوفاء باحتياجات التصدير.  

ومن الجدير بالذكر أن االنتاجية الفدانية للبطاطس في العالم 
تزيد بنحو 1.67% بينما نظيرتها في مصر تزداد بنحو %0.93، 
وهذا التراجع في االنتاجية الفدانية في مصر عن نظيرتها العالمية 
للعديد من  الفترات االخيرة  المحصول في  الي تعرض  قد يرجع 
التقاوي  فساد  مثل  الفدانية  االنتاجية  علي  أثرت  التي  المشكالت 
،وانخفاض االنتاجية لتدهور الجودة، باإلضافة الي التذبذب الكبير 
بعض  استخدام  وايضا   ،  )2019 وأخرون،  فواز  االسعار)  في 
عالية  أصناف  واستنباط  باإلنتاج  حديثة  تكنولوجيا  العالم  دول 

جدول )2( االتجاه الزمني العام لتطور المساحة واإلنتاج واإلنتاجية واإلنتاج الكلي لمحصول البطاطس عالمياً وفي مصر خالل الفترة )2019-2001(.

معدل R2Fالمعادلةالبيانم
المعنويةالتغير

علي

مستوي

العالم

المساحة )مليون فدان()1)
Yi

^= 45.44 – 0.203 Xi

  (102.9) **     (-5.25)**
0.6227.56-0.47**

اإلنتاجية )طن/فدان()2)
Yi

^=6.53 + 0.133 Xi

(85.9) **       (19.9) **
0.96399.71.67**

اإلنتاج )مليون طن()3)
Yi

^= 298.7 +4.17 Xi

  (55.5) **     (8.83)**
0.8278.021.23**

مصر

المساحة )باأللف فدان(4))
Yi^= 187.3 + 14.20 Xi

(11.2) **     (9.71) **
0.8594.354.313**

اإلنتاجية)طن/فدان(5))
Yi

^= 9.96 +0.102 Xi

(94.5) **     (11.02)* *
0.88121.60.928**

اإلنتاج )مليون طن((6)
Yi^=1.78 + 0.188 Xi

(9.86) **     (11.87) **
0.89140.95.14**

حيث أن:    Y = تشير إلي القيمة التقديرية للمتغير التابع
R2= معامل التحديد    )  (  قيمة ما بين القوسين تعبر عن قيمة ت       Xi = متغير الزمن              

**  معنوي عند مستوى معنوية0.01            *  معنوي عند مستوى معنوية 0.05
المصدر: جمعت وحسبت من الجدول رقم )1( بالبحث.
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في مصر.  المستخدمة  نظيرتها  مرتفعة عن  إنتاجية  ذات  الجودة 
وأن االنتاج العالمي من البطاطس يزداد سنويا بحوالي 4.2 مليون 
طن، ولكن انتاج مصر يزيد سنويا بنحو 190 ألف طن، مما يدل 
علي أن هناك دول أكثر تأثيرا في اإلنتاج العالمي للبطاطس وتعتبر 
المصرية  للبطاطس  المستوردة  األسواق  أهم  في  لمصر  منافسة 
ومن أهمها فرنسا، وهولندا، وقبرص، والمانيا واإلمارات وغيرها 
من الدول األخرى المنافسة لمصر، وبالتالي مصر ليست في أولى 
الدول التي يمكنها تلبية الزيادة في االستهالك العالمي للبطاطس.     

ثانياً: تطور كمية وقيمة وسعر الصادرات العالمية والمصرية من 
محصول البطاطس )2019-2001): 

- تطور كمية الصادرات من البطاطس:
تذبذب  إلى   )1( رقم  ،وشكل   )3( رقم  الجدول  بيانات  تُشير 
خالل  ومصر  العالم  مستوي  علي  البطاطس  صادرات  كمية 
كمية  من  األدنى  الحد  بلغ  حيث   ،)2019 الدراسة)2001-  فترة 
صادرات البطاطس عالمياً نحو 8.6 مليون طن عام2001، وحد 
أقصي بلغ نحو 13.33 مليون طن عام 2019 بمتوسط قدر بنحو 
األدنى  الحد  بلغ  الدراسة. في حين  فترة  11.2 مليون طن خالل 
من كمية صادرات البطاطس المصرية نحو 185.5 ألف طن عام 
2001، وحد أقصى بلغ نحو 808.2 ألف طن عام 2017 بمتوسط 

قدر بنحو 440.5 ألف طن خالل فترة الدراسة. وتشير المعادالت 
رقم )1(، و)4( بالجدول رقم )4( إلي أن العالقة االتجاهية لتطور 
اتجاهاً  العالم أخذت  البطاطس علي مستوي  الصادرات من  كمية 
سنويا  مليون طن  نحو 0.29  بلغ  احصائياً  معنوي  متزايدا  عاماً 
يمثل نحو 2.6% من المتوسط، وأخذت مصر اتجاهاً عاماً متزايد 
ومعنوي إحصائياً ايضا بلغ نحو 25.9 ألف طن سنوياً يمثل نحو 
5.9% من المتوسط خالل فترة الدراسة، ويُشير معامل التحديد إلي 
التي يعكس آثرها عامل الزمن تفسر حوالي %93،  التغيرات  ان 
58% من التغيرات الحادثة في كمية الصادرات من البطاطس علي 

مستوي العالم ومصر علي التوالي خالل فترة الدراسة.

ومن الجدير بالذكر أن مصر تساهم في الصادرات العالمية من 
البطاطس بنحو 8.33% مما يدل علي أن هناك دول أكثر تأثيرا في 
الصادرات العالمية للبطاطس قد يرجع ذلك الي تزايد الصادرات 
وذلك  التصدير  على  قدرة مصر  علي  مباشر  بشكل  أثر  العالمية 
الي  المصرية  الصادرات  انخفضت  ظهر في عام 2019، حيث 
نحو 0.68 مليون طن تمثل نحو 5.14% من الصادرات العالمية 
بانخفاض عن عامي 2017 و2018 .وبالتالي يجب زيادة الميزة 
التنافسية للمحصول في أهم االسواق العالمية وعدم االكتفاء بوجود 

الميزة النسبية في انتاج المحصول للمنافسة داخل تلك االسواق.

جدول )3( تطور كمية وقيمة وسعر الصادرات من البطاطس علي مستوي العالم ومصر خالل الفترة )2019-2001(.

صادرات مصرصادرات العالم

كمية
)مليون طن(

قيمة
)مليون دوالر(

السعر
)دوالر/طن(

كمية
)باأللف طن(

قيمة
)مليون دوالر(

السعر
)دوالر/
طن(

20018.6 1491.662173.30185.5129.75160.37

20028.8 1692.342192.46229.3842.617185.79

20039.3 1884.452202.89296.2943.972148.41

20048.8 2167.641245.86381.2167.059175.91

20059.1 1914.382209.75392.1877.462197.52

200610.1 2735.374271.92367.1365.178177.53

200711.0 3401.204308.27389.70107.908276.90

200810.5 3487.416331.12378.39163.126431.11

200910.2 3202.481313.76215.08145.406676.06

201011.2 3630.713323.99299.96131.899439.72

201112.5 4689.985375.13637.43250.654393.22

201211.7 3703.484317.27262.99127.351484.25

201312.65 4766.718376.95427.91205.898481.17

201412.28 4334.597352.95684.69326.791477.28

201512.52 3691.178294.84595.33231.675389.16

201612.76 3995.756313.21407.87147.148360.77

201713.33 4335.214325.20808.21272.144336.73

201813.28 4365.257328.80724.97206.914285.41

201913.33 4988.494374.31684.74266.152388.69

11.163393.60296.42440.47153.11340.32المتوسط

المصدر: جمعت وحسبت من-:
www.trademap.org  .الموقع االلكتروني لخريطة التجارة العالمية علي شبكة االنترنت -

www.comtrade.un.org  .الموقع االلكتروني لألمم المتحدة علي شبكة االنترنت -
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- تطور قيمة الصادرات للبطاطس:
كما يتضح من الجدول رقم (3( ،وشكل رقم (1) ان متوسط 
نحو  بلغ  ومصر  العالم  مستوي  علي  البطاطس  صادرات  قيمة 
(3.4 مليار دوالر، 153.1 مليون دوالر) لكل منهما علي التوالي 
 1.5 نحو  بلغ  ادني  بحد   ،)2019  -2001) الدراسة  فترة  خالل 
مليار دوالر للعالم عام 2001، ونحو 29.8 مليون دوالر لمصر 
عام  للعالم  دوالر  مليار   4.9 نحو  بلغ  اقصي  وحد   ،2014 عام 
2019، ونحو 326.79 مليون دوالر لمصر عام 2015 خالل 
فترة الدراسة. وتوضح المعادالت رقم (2( ،)5) بالجدول رقم (4) 

العالم  مستوي  علي  البطاطس  من  الصادرات  قيمة  أن  إلي 
أخذت اتجاهاً عاماً متزايدا معنوي احصائياً بلغ نحو178.2 مليون 
المتوسط، كما اخذت مصر  دوالر سنويا يمثل نحو 5.26% من 
اتجاهاً عاماً متزايد بلغ نحو 13.5مليون دوالر سنويا يمثل نحو 
التغيرات  ان  إلي  التحديد  معامل  ويُشير   ، المتوسط  من   %8.78
من   %72  ،%82 حوالي  تفسر  الزمن  عامل  آثرها  يعكس  التي 
التغيرات الحادثة في قيمة الصادرات من البطاطس علي مستوي 

العالم ومصر خالل فترة الدراسة.

شكل )1( قيمة صادرات البطاطس على مستوى العالم ومصر خالل الفترة )2019-2001(.

المصدر: جمعت وحسبت من الجدول رقم )3( بالبحث.

جدول )4( معادالت االتجاه الزمني العام لتطور كمية وقيمة وسعر الصادرات من البطاطس علي مستوي العالم وجمهورية مصر العربية خالل الفترة من )2019-2001(.

معدل R2Fالمعادلةالبيانم
المعنويةالتغير

العالم

الكميه)بالمليون طن()1)
Yi

^= 8.253 + 0.290 Xi

(38.02) **  (15.26)**
0.93232.72.60**

القيمة)بالمليون دوالر()2)
Yi

^=1599.3 +179.4 Xi

(6.9) **    (8.8) **
0.8277.35.29**

السعر)بالدوالر للطن()3)
Yi

^= 206.1 +9.03 Xi

(11.1)**   (5.54) **
0.6430.63.05**

مصر

الكميه )باأللف طن(4))
Yi^= 180.9+ 25.95 Xi

(3.03) **     (4.96) **
0.5824.65.9**

القيمة)بالمليون دوالر(5))
Yi

^= 18.64 +13.5 Xi

(0.43)      (3.6) **
0.7244.988.78**

السعر )بالدوالر للطن((6)
Yi^= 202.2 + 13.81 Xi

(3.4) **    (2.7) **
0.297.024.06**

 حيث أن:-Y = تشير إلي القيمة التقديرية للمتغير التابع
R2= معامل التحديد )  ( قيمة ما بين القوسين تعبر عن قيمة ت       Xi = متغير الزمن              

         **  معنوي عند مستوى معنوية0.01            *  معنوي عند مستوى معنوية 0.05
المصدر: جمعت وحسبت من الجدول رقم )3( بالبحث.
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- تطور سعر التصدير للبطاطس:
تذبذب   )1( رقم  ،وشكل   )3( رقم  الجدول  بيانات  من  يتبين 
ارتفاعا  ومصر  العالم  مستوي  علي  للبطاطس  التصدير  سعر 
وانخفاضا خالل فترة الدراسة، حيث بلغ الحد األدنى نحو 173.3 
دوالر/طن عام 2001 للعالم مقابل نحو 148.4 دوالر/طن عام 
عام  دوالر/طن  ألف  نحو2.5  بلغ  أقصي  وحد  لمصر،   2003
2018 للعالم مقابل نحو 676.1 دوالر/طن عام 2009 لمصر. 
إلي  بالجدول رقم )4(  المعادالت رقم )3(، و)6(  كما أوضحت 
ان سعر التصدير من البطاطس علي مستوي العالم أخذ اتجاه عام 
يمثل  سنويا  دوالر/طن   82.5 نحو  بلغ  احصائياً  معنوي  متزايد 
نحو 13.24% من المتوسط البالغ نحو 623.3 دوالر/طن ، بينما 
اخذت مصر اتجاهاً عاماً متزايداً معنوي احصائياً بلغ نحو 13.8 
دوالر/طن سنويا، يمثل نحو 4.06% من متوسط  سعر التصدير 
البالغ نحو340.3 دوالر/طن خالل فترة الدراسة، ويشير معامل 
تفسر  الزمن  عامل  آثرها  يعكس  التي  التغيرات  ان  إلي  التحديد 
حوالي 35%، 29% من التغيرات الحادثة في سعر التصدير من 

البطاطس علي مستوي العالم ومصر خالل فترة الدراسة.

ثالثاً:-التوزيع الجغرافي لكمية وقيمة صادرات البطاطس المصرية 
ألهم الدول المستوردة بالعالم خالل الفترة)2019-2015):

)أ( _التوزيع الجغرافي لكمية صادرات البطاطس المصرية ألهم 
دول العالم:

باستعراض بيانات الجدول رقم )5( تبين أن روسيا جاءت في 
المرتبة األولي من بين أهم الدول المستوردة للبطاطس حيث قدرت 
كمية وارداتها في المتوسط بحوالي 238 ألف طن وبأهمية نسبية 
الفترة )2015-2019( في حين جاءت  بلغت حوالي36.9%خالل 
اليونان ولبنان في المرتبة الثانية والثالثة بمتوسط بلغ نحو72.4، 58.1 
الترتيب خالل  ألف طن بأهمية نسبية بلغت نحو 11.2%،9%علي 
نفس الفترة، وجاءت إيطاليا واإلمارات في المرتبة الرابعة والخامسة 

بمتوسط كمية بلغت نحو55.6 ، 43.2 ألف طن وبأهمية نسبية بلغت 
نحو8.6%،6.7%علي الترتيب، وجاءت ألمانيا، والكويت، وسوريا، 
وعمان، و)سلوفانيا، وتركيا( في المرتبة السادسة والسابعة والثامنة 
والتاسعة والعاشرة علي الترتيب بمتوسط كمية بلغت 28.4، 25.1، 
20.4، 15.3، )12.4( ألف طن نحو%4.4،%3.9، %3.2،%2.4، 
(1.9( % علي الترتيب، بينما بلغ متوسط الكمية لباقي الدول المستوردة 

47.6 ألف طن بأهمية نسبية بلغت %7.4.

دول  ألهم  البطاطس  صادرات  لقيمة  الجغرافي  التوزيع  )ب(- 
العالم: 

باستعراض بيانات الجدول رقم (6) تبين أن روسيا جاءت في 
دوالر  مليون   77.4 بحوالي  قدرت  قيمه  بمتوسط  األولي  المرتبة 
وبأهمية نسبية بلغت حوالي34.4%خالل الفترة (2019-2015(، 
في حين جاءت اليونان، وايطاليا في المرتبة الثانية والثالثة بمتوسط 
قيمه بلغ نحو 24.9، 20.7 مليون دوالر بأهمية نسبية بلغت نحو 
لبنان،  وجاءت  الفترة  نفس  خالل  الترتيب  %علي   9.2،%11.1
واإلمارات في المرتبة الرابعة والخامسة بمتوسط قيمه بلغ نحو19.4، 
نحو8.6%،6.7%علي  بلغت  نسبيه  وبأهمية  دوالر  مليون   15
الترتيب ، وجاءت المانيا، الكويت، وسوريا، وتركيا، وعمان في 
المرتبة السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة علي الترتيب 
بمتوسط قيمه بلغت نحو 10.9 ،9.7، 8.3%، 5.6 مليون دوالر، 
علي   %2.3،%2.5،%3.7،%4.3،%4.9 نحو  بلغت  نسبية  بأهمية 
الترتيب، بينما بلغ متوسط القميه لباقي الدول المستوردة 15.11 

الف طن بأهمية نسبية بلغت%6.72.

-    لذلك يجب التركيز على األسواق الدولية التي يتزايد فيها الطلب 
علي الصادرات من البطاطس المصرية، مثل السوق اللبناني 
واإليطالي واليوناني، وأيضا األسواق التي يتزايد فيها معدل 

نمو الطلب على البطاطس المصرية مثل السوق الروسي.

جدول )5( التوزيع الجغرافي لكمية صادرات البطاطس المصرية ألهم دول العالم باأللف طن خالل الفترة )2019-2015(.
%المتوسط20152016201720182019الدول

243.6130.7325.2357.7132.4237.936.9روسيا

50.938.886.065.7120.972.411.2اليونان

40.161.766.349.772.758.19.0لبنان

57.959.364.731.764.455.68.6إيطاليا

46.024.465.351.928.543.26.7االمارات

13.228.631.431.937.128.44.4المانيا

34.210.740.729.310.325.13.9الكويت

38.620.512.70.030.020.43.2سوريا

14.07.724.724.05.915.32.4عمان

0.21.511.415.733.512.41.9سلوفانيا

0.00.00.60.261.312.41.9تركيا

0.00.06.812.520.88.01.2العراق

6.49.09.85.55.97.31.1إنجلترا

50.214.962.749.360.947.67.4باقي الدول المستوردة

595.3407.9808.2725.0684.7644.2100.0إجمالي صادرات مصر
المصدر: جمعت وحسبت من:

 	www.trademap.org  .الموقع االلكتروني لخريطة التجارة العالمية علي شبكة االنترنت
 	www.comtrade.un.org  .الموقع االلكتروني لألمم المتحدة علي شبكة االنترنت
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األسواق  أهم  في  األمثل  شبه  الطلب  نموذج  تقدير  نتائج  خامسا: 
المستوردة للبطاطس المصرية :

يستخدم نموذج الطلب شبه االمثل بهدف التعرف على تأثير 
تصدير  ألسعار  بالنسبة  المصرية  للبطاطس  النسبية  األسعار 
البطاطس للدول المنافسة لها( فواز وسليمان، 2016) في كال من 
وااليطالي، باإلضافة  واللبناني  اليوناني  الروسي والسوق  السوق 
وااليطالي  واللبناني  واليوناني  الروسي  االنفاق  تأثير  معرفة  الى 

على استيراد البطاطس المصرية.

)أ( السوق الروسي: 
يتضح من نتائج الجدولين رقم )7(، و)8( أن مرونة الطلب 
الروسي  السوق  في  المصرية  البطاطس  السعرية علي محصول 
إلي إن التغير في سعرها بحوالي 1% يؤدي الي انخفاض الكمية 
أن  بمعني  الروسي  السوق  في   %1.049 بحوالي  منه  المطلوبة 
سعر التصدير له تأثير مرتفع علي الكمية المطلوبة من البطاطس 
المصري في هذا السوق في حين تُشير مرونات الطلب التقاطعية 
إلي أن التغير في أسعار محصول البطاطس المصدرة من الدول 
المنافسة )هولندا، أذربيجان, الصين( بحوالي1% يؤدي إلي تغير 
-,%  0.254 بحوالي  المصرية  البطاطس  من  المطلوبة  الكمية 
تشير  أخري  جهة  ومن  الترتيب(  )علي   %0.029 ،  %  0.028
بلغت  والتي  المنافسة مع مصر  للدول  التقاطعية  الطلب  مرونات 
أن  إلي  الترتيب  علي   %0.379،%0.736 حوالي-%0.536, 
تغيِراً بحوالي 1% في أسعار صادرات مصر من البطاطس يؤدي 
هذه  بقيمة  المنافسة  الدول  من  عليها  المطلوبة  الكمية  تغير  إلي 
المرونات، كما تُشير النتائج إلي وجود عالقة إحالليه بين البطاطس 
المصدرة من مصر من جهة والمصدرة من أذربيجان, والصين 
من جهة اخري في حالة ارتفاع أسعار البطاطس المصدرة من كال 
البلدين، كما تُشير النتائج إلي وجود عالقة تكاملية بين البطاطس 
المصدرة من مصر من جهة والمصدرة من هولندا من جهة اخري 
في حالة ارتفاع أسعار أي منهما، ويتضح من المرونة االنفاقية أن 

زيادة إجمالي اإلنفاق الحقيقي علي البطاطس في السوق الروسي 
المصرية  البطاطس  علي  االنفاق  زيادة  الي  يؤدي   %1 بحوالي 
بحوالي 1.173 % األمر الذي قد يُشير إلي أنها سلع عادية بهذا 

السوق.

 )ب( السوق اليوناني: 
يتضح من نتائج الجدولين رقم )9(، و)10( أن مرونة الطلب 
اليوناني  السوق  في  المصرية  البطاطس  محصول  علي  السعرية 
إلي إن التغير في سعرها بحوالي 1% يؤدي الي انخفاض الكمية 
أن  بمعني  اليوناني  السوق  في  بحوالي %1.009  المطلوبة عليها 
سعر التصدير له تأثير مرتفع علي الكمية المطلوبة من البطاطس 
المصرية في هذا السوق، في حين تُشير مرونات الطلب التقاطعية 
الدول  من  المصدرة  البطاطس  محصول  اسعار  في  التغير  أن 
تغير  إلي  يؤدي   %1 بحوالي  قبرص(  هولندا،  )فرنسا،  المنافسة 
 ,%  0.024- بحوالي  المصرية  البطاطس  من  المطلوبة  الكمية 
تشير  أخري  الترتيب( ومن جهة  -0.483%، -0.462%  )علي 
بلغت  والتي  مع مصر  المنافسة  للدول  التقاطعية  الطلب  مرونات 
إلي  الترتيب  علي   %  0.420-  ،%0.499  ,%  2210.- حوالي 
البطاطس  من  مصر  اسعار صادرات  في   %1 بحوالي  تغيِراً  أن 
يؤدي إلي تغير الكمية المطلوبة عليها من الدول المنافسة بقيمة هذه 
المرونات، كما تُشير النتائج إلي وجود عالقة إحاللية بين البطاطس 
المصدرة من مصر من جهة والمصدرة من هولندا من جهة اخري 
في حالة ارتفاع أسعار البطاطس المصدرة من هولندا، كما تُشير 
النتائج إلي وجود عالقة تكاملية بين البطاطس المصدرة من مصر 
من جهة والمصدرة من فرنسا وقبرص من جهة اخري في حالة 
أن زيادة  اإلنفاقية  المرونة  منهما، ويتضح من  أي  أسعار  ارتفاع 
إجمالي اإلنفاق الحقيقي علي البطاطس في السوق اليوناني بحوالي 
بحوالي  المصرية  البطاطس  علي  االنفاق  زيادة  الي  يؤدي   %1

1.35% األمر الذي قد يُشير إلي أنها سلع عادية بهذا السوق.

جدول )6( التوزيع الجغرافي لقيمة صادرات البطاطس المصرية ألهم دول العالم بالمليون دوالر خالل الفترة )2019-2015(.
%المتوسط20152016201720182019الدول

90.4336.27105.20102.1552.8477.434.4روسيا

18.7015.3227.2017.9845.4924.911.1اليونان

21.7923.8123.4610.2724.3520.79.2ايطاليا

15.2921.4921.3213.5525.5619.48.6لبنان

19.329.2022.2414.339.8915.06.7االمارات

5.2114.8511.389.3313.8010.94.9المانيا

15.954.4915.708.683.469.74.3الكويت

14.468.734.300.0013.848.33.7سوريا

0.000.000.180.0627.935.62.5تركيا

6.242.768.366.122.085.12.3عمان

0.060.433.564.6512.984.31.9سلوفانيا

3.544.304.532.052.223.31.5انجلترا

0.040.002.353.477.662.71.2العراق

4.612.154.540.000.002.31.0قطر

16.033.3517.8214.2724.0515.116.72قيمة باقي الدول المستوردة
اجمالي قيمة صادرات 

231.68147.15272.15206.91266.16224.8100.0مصر
المصدر: جمعت وحسبت من:-

www.trademap.org  .الموقع االلكتروني لخريطة التجارة العالمية علي شبكة االنترنت  -
www.comtrade.un.org  .الموقع االلكتروني لألمم المتحدة علي شبكة االنترنت -
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جدول )7( تطور كمية وقيمة ورادات السوق الروسي من البطاطس خالل الفترة )2001- 2019(.

كمية واردات السوق الروسي بااللف طنقيمة واردات السوق الروسي بالمليون دوالرالسنوات
الصيناذربيجانهولندامصرالعالمالصيناذربيجانهولندامصرالعالم

200114.140.005.100.270.9375.320.0026.080.705.23
200231.730.1217.130.151.06192.840.78103.571.176.80
200386.303.3235.932.592.14507.6624.07209.9513.1613.15
200432.823.705.585.033.05161.2219.3725.2028.3517.50
200587.4712.1114.119.4211.52376.5850.5459.8039.1952.31
200696.1316.5220.0312.7717.12370.9370.8883.1446.8469.94
2007107.2032.708.4616.8219.86251.7365.0715.9462.0546.29
2008223.9655.4351.2631.2625.92537.49101.57144.2885.7760.24
2009147.9633.8836.0824.7116.93374.1658.77101.4784.3340.51
2010272.2441.3775.8219.5314.65664.3275.66202.1162.7035.23
2011728.89150.52149.0645.5526.771466.23263.04311.6390.3158.70
2012227.5442.3828.7830.4624.50461.1281.3153.1758.6351.61
2013233.4970.3727.4927.8530.30448.20128.0651.6253.8457.62
2014382.52172.1210.0933.9050.22687.90308.3210.2049.3297.68
2015252.79114.1913.2020.8932.70540.71269.0017.1036.6064.43
2016107.6445.433.9715.8921.51285.49132.994.7137.8244.34
2017220.41118.414.6725.7136.57560.64326.065.8357.1474.33
2018217.93127.724.8228.9523.73572.97361.405.2364.4753.10
2019132.6661.473.5725.1716.33300.69131.593.8255.8538.89
189.6757.9927.1119.8419.78465.06129.9275.5248.8546.73المتوسط

ITC calculations based on UN COMTRADE .               المصدر: جمعت وحسبت من

جدول )8( نتائج نموذج الطلب شبه األمثل في السوق الروسي خالل الفترة )2019-2001(.
 

الدولة

EgyptNetherlandsAzerbaijanChina

Coeffi.Coeffi.Coeffi.Coeffi.t-stat.Prob.Coeffi.t-stat.Prob.Coeffi.t-stat.Prob.

α-1.058143.480653.48065-0.54343-1.563130.14200-0.79319-2.326630.03680-0.62901-1.707380.11150
LnP1

0.00566-0.11046-0.11046-0.07283-1.610860.131200.073752.976430.010700.031091.161150.26650
LnP2

0.35757-0.33495-0.334950.047621.807260.09390-0.02479-0.476040.641900.002210.039260.96930
LnP3

-0.00024-0.17748-0.177480.107881.443910.172400.114101.290150.219500.063650.665980.51710
LnP4

-0.116440.121100.121100.011831.515230.15360-0.02455-0.248920.807300.019750.185350.85580
Ln(E/Pspi)0.063910.141340.14134-0.08606-1.269050.22670-0.11964-2.903690.01230-0.08560-1.922600.07670

Adj. 
RSq.

0.94764

0.805200.52890.30245

ت طبيعي
1.65140.087240.087240.957321.15680.206312.42810.2970

االرتباط
0.11330.10890.10890.82541.86380.20090.23050.7987

التباين
1.407043.16173.16170.06401.66990.21100.783380.5794

المرونة السعرية والتقاطعيةالدولة 
المرونة

االنفاقية EgyptNetherlandsAzerbaijanChina
Egypt-1.0490.254-0.028-0.0291.173

Netherlands-0.536-2.244-0.6590.3221.465
Azerbaijan0.7361.173-0.169-0.0290.254

China0.3791.4650.467-0.7950.484
            المصدر: جدول رقم )7( بالبحث.

جدول )9( تطور كمية وقيمة ورادات السوق اليوناني من البطاطس خالل الفترة )2001- 2019(.
كمية واردات السوق اليوناني بااللف طنقيمة واردات السوق اليوناني بالمليون دوالرالسنوات

قبرصهولندافرنسامصرالعالمقبرصهولندافرنسامصرالعالم
200119.143.182.205.680.4973.6311.6210.4714.111.33
200233.3613.325.905.701.02114.4545.3122.9413.353.00
200343.319.989.7110.062.74132.7332.1235.5323.536.17
200456.2022.914.5812.273.12141.3563.4311.3822.465.63
200542.7715.576.619.481.79120.4849.5321.9720.682.96
200658.1920.679.8913.513.84126.7150.9026.4621.646.20
200776.6029.638.7319.105.42140.9265.3515.9124.747.69
200893.2237.397.3520.0212.14153.7973.2115.4022.7313.12
200999.0129.529.0916.9915.12186.1972.0724.2727.3217.93
201069.2323.897.7915.1810.48137.6159.5420.7524.0512.44
2011109.0237.0514.5619.7622.05158.9352.2428.7226.3327.82
201260.7012.8813.0810.738.81129.6436.5330.4416.9913.74
201389.7625.0613.2413.0516.78147.7345.9521.9918.6821.26
201465.8710.6910.1011.5616.21129.3422.9027.5815.8829.97
201557.0219.367.738.1112.98149.3055.9330.2615.4521.84
201661.8316.059.158.0318.03144.0446.4022.9314.7630.86
201774.6731.497.749.1818.21178.0184.5923.1516.1134.50
201875.9920.6214.839.2418.81176.6563.6335.6815.7429.82
2019111.4156.2914.079.6420.54213.83117.8130.3714.5226.90
68.2822.929.2811.9610.98145.0255.2124.0119.4216.48المتوسط

ITC calculations based on UN COMTRADE .               المصدر: جمعت وحسبت من
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 )ج( السوق اللبناني:  
يتضح من نتائج الجدولين رقم )11(،)12( أن تُشير مرونة 
السوق  في  المصرية  البطاطس  محصول  علي  السعرية  الطلب 
اإليطالي إلي أن التغير في سعرها بحوالي 1% يؤدي الي انخفاض 
الكمية المطلوبة عليه بحوالي 0.51 % في السوق اللبناني بمعني 
من  المطلوبة  الكمية  علي  منخفض  تأثير  له  التصدير  سعر  أن 
البطاطس المصرية في هذا السوق في حين تُشير مرونات الطلب 
البطاطس المصدرة من  التقاطعية أن التغير في اسعار محصول 
يؤدي  بحوالي %1  االردن(  الكويت،  )االمارات،  المنافسة  الدول 
 0. بحوالي  المصري  البطاطس  علي  المطلوبة  الكمية  تغير  إلي 
242 %,0.630% ،0.3 % )علي الترتيب( ومن جهة أخري تشير 
بلغت  والتي  المنافسة مع مصر  للدول  التقاطعية  الطلب  مرونات 
حوالي  - 019 .0%، 0.030 %، -017 .0 % علي الترتيب إلي 
البطاطس  من  اسعار صادرات مصر  في  بحوالي %1  تغيِراً  أن 
بقيمة  المنافسة  الدول  من  عليها  المطلوبة  الكمية  تغير  إلي  يؤدي 
بين  إحالليه  إلي وجود عالقة  النتائج  تُشير  كما   ، المرونات  هذه 
الكويت  من  والمصدر  جهة  من  مصر  من  المصدرة  البطاطس 
من  المصدرة  البطاطس  أسعار  ارتفاع  حالة  في  اخري  من جهة 
الكويت ، كما تُشير النتائج إلي وجود عالقة تكاملية بين البطاطس 
االمارات، واالردن  والمصدر من  المصدرة من مصر من جهة 
من  المصدرة  البطاطس  أسعار  ارتفاع  حالة  في  اخري  من جهة 
هذه الدول، ويتضح من المرونة  اإلنفاقية أن زيادة إجمالي اإلنفاق 
الحقيقي علي البطاطس في السوق اللبناني بحوالي 1% يؤدي الي 
األمر  بحوالي %0.584  المصري  البطاطس  االنفاق علي  زيادة 

الذي قد يشير إلي أنها سلع عادية بهذا السوق.

 )د( السوق اإليطالي:  
يتضح من نتائج الجدولين رقم )13(،)14( أن تُشير مرونة 
السوق  في  المصرية  البطاطس  محصول  علي  السعرية  الطلب 
اإليطالي إلي أن التغير في سعرها بحوالي 1% يؤدي الي انخفاض 
اإليطالي  السوق  في   %  0.347 بحوالي  عليه  المطلوبة  الكمية 
المطلوبة  الكمية  تأثير منخفض علي  له  التصدير  بمعني أن سعر 
مرونات  تُشير  حين  في  السوق  هذا  في  المصرية  البطاطس  من 

الطلب التقاطعية أن التغير في اسعار محصول البطاطس المصدرة 
من الدول المنافسة )فرنسا، المانيا، هولندا( بحوالي 1% يؤدي إلي 
تغير الكمية المطلوبة علي البطاطس المصري بحوالي 056 .0 
الترتيب( ومن جهة أخري تشير  %,0.140% ،0.044 % )علي 
بلغت  والتي  مع مصر  المنافسة  للدول  التقاطعية  الطلب  مرونات 
حوالي  -0.484%، -0.190 %، -0.320 % علي الترتيب إلي 
البطاطس  من  مصر  اسعار صادرات  في   %1 بحوالي  تغيِراً  أن 
بقيمة  المنافسة  الدول  من  عليها  المطلوبة  الكمية  تغير  إلي  يؤدي 
بين  تكاملية  عالقة  وجود  إلي  النتائج  تُشير  كما   ، المرونات  هذه 
فرنسا،  من  والمصدر  جهة  من  مصر  من  المصدرة  البطاطس 
والمانيا، وهولندا من جهة اخري في حالة ارتفاع أسعار البطاطس 
المصدرة من هذة الدول، ويتضح من المرونة  اإلنفاقية أن زيادة 
إجمالي اإلنفاق الحقيقي علي البطاطس في السوق اإليطالي بحوالي 
بحوالي  المصري  البطاطس  علي  االنفاق  زيادة  الي  يؤدي   %1

0.101% األمر الذي قد يشير إلي أنها سلع عادية بهذا السوق.

وبذلك يوصي البحث باآلتي                                                          

المساحة - 1 وزيادة  البطاطس  انتاج  على  المزارعين  تشجيع 
منافسة  مواجهة  يتسنى  حتى  المصدرين  ودعم  المزروعة 
لمصر  نسبية  الميزة  والحفاظ على  المصدرة األخرى  الدول 
في زراعة المحصول حيث أن متوسط االنتاجية الفدانية بلغ 
نحو11طن/فدان وهي أعلي من نظيرتها علي مستوي العالم 

حيث بلغت نحو7.9 طن/فدان.

علي - 2 الطلب  فيها  يتزايد  التي  الدولية  األسواق  على  التركيز 
اليوناني  السوق  مثل   ، المصرية  البطاطس  من  الصادرات 
واللبناني واإليطالي بأهمية نسبية  نحو %11.2، %9،%8.6  
وأيضا  المصرية،  للبطاطس  الدول  تلك  واردات  لكمية 
البطاطس  على  الطلب  نمو  معدل  فيها  يتزايد  التي  األسواق 
النسبية  األهمية  بلغت  حيث  الروسي  السوق  مثل  المصرية 

نحو 36.9% من وارداتها من البطاطس المصرية .

التنافسية  القدرة  لزيادة  المنافسة  الدول  أسعار تصدير  دراسة   -3

جدول )10( نتائج نموذج الطلب شبه األمثل في السوق اليوناني خالل الفترة )2019-2001(.

الدولة

EgyptNetherlandsfrancecyprus

Coeffi.Coeffi.Coeffi.Coeffi.t-stat.Prob.Coeffi.t-stat.Prob.Coeffi.t-stat.Prob.

α1.167051.198040.252301.167050.850471.55539-0.98361-2.178560.04840-0.03392-0.034780.97280

LnP10.053570.273770.788600.05357-0.04795-0.436580.009340.103010.91950-0.01496-0.076380.94030

LnP20.015780.091590.928400.015780.103901.07468-0.04323-0.541540.59730-0.07644-0.443360.66480

LnP3-0.16076-0.578840.57260-0.16076-0.07943-0.509540.012690.098570.923000.227510.818300.42790

LnP40.025890.157520.877300.02589-0.08406-0.910980.114281.499910.15750-0.05611-0.341000.73860

Ln(E/Pspi)0.142241.520260.152400.14224-0.02076-0.39527-0.27177-6.267320.000000.150291.604690.13260

Adj. RSq.0.215960.304000.794630.31114

1.057110.589460.054560.976310.501020.77840.85930.65074ت طبيعي

2.646310.11530.365850.70172.74330.10803.327640.0828االرتباط

2.37660.09690.750580.60020.629770.68060.78220.5802التباين

الدولة 
المرونة السعرية والتقاطعية

المرونة

االنفاقية EgyptFranceNetherlandsCyprus
Egypt-1.009-0.024-0.483-0.4621.353
France-0.221-0.399-0.416-0.4490.884

Netherlands0.4990.023-0.6750.685-0.142
Cyprus-0.420-0.5751.066-1.4621.836

المصدر: جدول 9 بالبحث.
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جدول )11( تطور كمية وقيمة ورادات السوق اللبناني من البطاطس خالل الفترة )2001- 2019(.

السنوات
كمية واردات السوق اللبناني بااللف طنقيمة واردات السوق اللبناني باملليون دوالر

مصراالردنالكويتاالماراتالعالممصراالردنالكويتاالماراتالعالم
20019.231.971.881.470.00016.4516.4516.3612.600.000
200213.612.592.541.690.00021.7421.7421.4021.200.000
200310.761.891.851.910.00016.7116.7116.4823.390.003
200413.703.122.652.370.00028.9828.9824.6430.410.000
200512.972.572.012.210.00025.1725.1718.9028.090.000
200610.032.211.631.590.00023.0023.0018.0719.870.000
200711.632.262.111.590.00023.2523.2522.8719.730.000
200815.053.882.802.390.00038.1538.1528.3629.220.000
20099.081.352.381.510.00413.7813.7818.4119.170.036
201013.822.502.630.930.01219.6719.6724.4910.220.028
201120.884.272.721.410.00027.7827.7823.4714.780.000
201215.664.362.951.680.00025.9025.9020.3713.360.000
201336.719.506.439.000.00942.0642.0631.9448.890.045
201448.9611.217.247.660.00951.4451.4436.8038.610.026
201531.747.405.765.540.04633.0433.0427.7526.180.220
201629.778.858.123.250.06840.7940.7935.9116.210.292
201730.478.958.821.280.01037.8337.8337.155.260.049
201815.344.955.140.000.00024.3124.3124.220.000.000
201914.654.355.310.000.00019.8019.8023.340.000.000
19.164.643.952.500.00827.8927.8924.7919.850.037المتوسط

ITC calculations based on UN COMTRADE .               المصدر: جمعت وحسبت من

جدول )12( نتائج نموذج الطلب شبه االمثل في السوق اليوناني خالل الفترة )2019-2001(.
 

الدولة
United Arab EmiratesKuwaitJordanEgypt

Coeffi.Coeffi.Coeffi.Coeffi.t-stat.Prob.Coeffi.t-stat.Prob.Coeffi.t-stat.Prob.

α-0.01073-0.038400.96990-0.22783-0.753170.464801.241972.340950.03580-0.00342-0.586580.56750
LnP10.358444.273230.00090-0.11756-1.294410.21800-0.24092-1.512480.154300.000040.021100.98350
LnP2-0.26073-2.789110.015300.172441.703710.112200.088050.495970.628200.000250.126390.90140
LnP3-0.00772-0.805230.43520-0.02207-2.125840.053300.029701.631150.126800.000090.449560.66040
LnP4-0.00746-1.416990.180000.010901.912850.07810-0.00369-0.369700.717600.000252.299530.03870

Ln(E/Pspi)0.010660.269280.79190-0.14825-3.459480.004200.138211.838800.08890-0.00061-0.743350.47050
Adj. RSq.0.597170.747970.561000.35353

0.5412630.7628970.7880210.6743470.0478530.9763570.1499310.927776ت طبيعي

0.1553750.85790.2508230.78250.1085610.89811.2860580.3148االرتباط

1.1184770.39781.6272200.22152.1248020.12703.4731440.3854التباين

الدولة 
المرونةالمرونة السعرية والتقاطعية

االنفاقية United Arab 
Emirates

KuwaitJordanEgypt

United Arab 
Emirates

-0.134-0.647-0.025-0.0191.026

Kuwait-0.156-0.3800.0310.0300.594
Jordan-1.3220.167-1.006-0.0171.614
Egypt0.2420.6300.3-0.5100.584

المصدر: جدول 11 بالبحث.

جدول )13( تطور كمية وقيمة ورادات السوق اإليطالي من البطاطس خالل الفترة )2001- 2019(.

كمية واردات السوق االيطالي باأللف طنقيمة واردات السوق االيطالي بالمليون دوالرالسنوات
مصرهولنداالمانيافرنساالعالممصرهولنداالمانيافرنساالعالم

200195.3131.9713.9325.8816.93511.81199.53115.15100.3365.54
2002125.5143.9914.2133.1225.09551.62237.2786.68106.3087.27
2003148.2569.6815.1129.3021.83622.95336.5978.1795.3577.51
2004177.9080.7318.4438.3426.64630.96306.38105.14105.9375.61
2005130.4652.2614.1125.1932.60573.36273.5199.4280.6796.94
2006169.6774.0219.0635.2633.89539.66250.6588.1987.7991.22
2007230.5990.8430.1550.5146.84576.33260.1698.9987.17106.63
2008213.4876.5225.1445.8251.60599.96268.45107.8483.11109.33
2009190.8768.6519.3135.6147.06603.25296.1388.8881.2792.14
2010232.67113.0921.7934.5643.57708.74404.2996.8681.2183.98
2011249.63111.0428.0042.7246.74602.08319.5998.1672.1274.51
2012197.6279.1532.2334.4135.28667.02324.54150.6678.2468.67
2013285.12127.4340.8752.1439.52695.40334.50135.1895.8579.31
2014207.3892.7423.3642.9629.90627.31342.2093.8286.0755.64
2015167.9178.0320.5231.6823.86663.42357.91106.1683.3863.04
2016205.3889.5725.5440.6431.52637.11294.18118.4396.0764.89
2017191.9476.9127.9541.1627.43619.24283.89122.6686.2566.28
2018187.9380.4329.3635.7017.63638.60308.89130.8575.5138.35
2019240.17107.1530.0748.3828.17640.28301.32118.2682.8259.60
191.9981.2723.6438.0732.95616.27300.00107.3487.6576.66المتوسط

ITC calculations based on UN COMTRADE .               المصدر: جمعت وحسبت من
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للبطاطس المصرية، واالعتماد علي بدائل غير سعرية للحفاظ 
التنافسي لمصر في األسواق التي تحتل مركز  علي المركز 
ارتفاع  عدم  علي  والمحافظة  البطاطس،  لتصدير  الصدارة 
جديدة  أسواق  وفتح  التقليدية  االسواق  علي  للحفاظ  األسعار 
في  الزيادة  إلي  ترجع  الصادرات  قيمة  في  الزيادة  أن  حيث 
الكمية المصدرة بدرجة أكبر من الزيادة في مستوي االسعار.

4- كما يجب إعادة النظر في السياسة السعرية التصديرية لتدعيم 
مركز مصر التنافسي، وللمحافظة على الميزة السعرية التي 
منافسة  وجود  في  وخاصة  البطاطس  صادرات  بها  تحظى 
كبيرة من بعض الدول مثل هولندا وفرنسا واالمارات وهولندا 
للبطاطس  المستوردة  أهم األسواق  داخل  ...وغيرها  والمانيا 

المصرية .

الجودة - 5 مثل  السعرية  غير  بالجوانب  االهتمام  زيادة 
والمواصفات األخرى التي تضعها الدول الرئيسية في استيراد 
لزيادة  كافياً  يكون  ال  قد  السعري  التميز  ان  البطاطس حيث 
بالسوق  االهتمام  وضرورة  بمفرده،   التصديرية  القدرات 
الخارجي، من حيث االحتياجات والمواصفات القياسية للجودة 
استمرار  لضمان  المرغوبة  واألصناف  التصدير  ومواعيد 
وكذلك  الكميات،  تلك  زيادة  على  والعمل  المصدرة  الكميات 
بالجودة  الخاصة  والمعلومات  بالبيانات  المصدرين  امداد 
لتحقيق ميزة  العالمية وذلك  للمواصفات  المطلوبة والمطابقة 

تنافسية للمحصول عالميا. 
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جدول )14( نتائج نموذج الطلب شبه االمثل في السوق اإليطالي خالل الفترة )2019-2001(.
 

الدولة

FranceGermanyNetherlandsEgypt

Coeffi.Coeffi.Coeffi.Coeffi.t-stat.Prob.Coeffi.t-stat.Prob.Coeffi.t-stat.Prob.
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المرونة

االنفاقية FranceGermanyNetherlandsEgypt

France-1.088-0.020-0.508-0.4841.771
Germany-0.302-1.2250.756-0.1901.018

Netherlands0.3170.059-0.443-0.3200.160

Egypt0.0560.1400.044-0.3470.101

المصدر: جدول 13 بالبحث.
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Estimation of the Almost Ideal Demand Model for Egyptian 
potatoes Exports in the most Important Foreign Markets
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T HE POTATOES crop is one of the most important vegetable crops, which occupies a 
high position of Egyptian agricultural exports, but the statistics indicated a fluctuation 

and a small percentage of exports from it to Production. The research problem represented: 
the instability of Egyptian Potatoes exports and the low rates of growth compared to the 
local production of it, which requires studying the determinants of Potatoes demand and its 
competitiveness in the export markets. The research aims to: Identify the competitive situation 
of the study crop in the most important foreign markets for it, by estimating the demand function 
for exports of this crop to determine the most important factors affecting it. the most important 
results: The results of the Almost Ideal Demand System indicate that The price elasticity of 
demand for the Egyptian potato crop in the Russian market indicates that a change in its price 
by about 1% leads to a decrease in the quantity demanded on it by about 1.049%, And that 
the price elasticity of demand for the Egyptian potato crop in the Greek market indicates that 
a change in its price by about 1% leads to a decrease in the quantity demanded on it by about 
1.009%, that the price elasticity of demand for the Egyptian potato crop in the Italian market 
until a change in its price by about 1% leads to a decrease in the quantity demanded on it by 
about 0.347% in the Italian market.

Keywords: Almost Ideal Demand Model, Price Elasticity of demand, Cross Elasticity of 
deman, Elasticity of Expenditure, potatoes Exports and Imports.


