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يعتبر تنمية قطاع الصادرات الزراعية المصرية من أهم القضايا التي تواجه مخططي السياسات اإلقتصادية : الملخص
الزراعية لذلك تسعي مصر لزيادة الصادرات من مختلف القطاعات وخاصة القطاع الزارعي. وتنحصر المشكلة في 

طس من التغيرات في األوضاع االقتصادية والسياسية وخاصة خالل السنوات تعرض الصادرات المصرية من البطا
عدم استقرار صادراتها، وحدوث تغير في الخريطة التصديرية، وحدوث تذبذب  إلى، األمر الذي قد يؤدي ةاألخير الخمس

الصادرات المصرية من األمر الذي يستدعي ضرورة تحليل أداء  ،وخلل في الميزان التجاري الزراعي وميزان المدفوعات
رات المصرية من البطاطس أسواق جديدة ينمو بها الطلب العالمي علي الصاد إلىالبطاطس وذلك للوقوف علي أهمية النفاذ 

وفي ضوء ذلك تم قياس بعض مؤشرات التنافسية مثل النصيب  ،م االثنين معاأسواق التقليدية فضل الحفاظ علي األأم من األ
نتاج وكذلك صادرات البطاطس للعالم ولالتحاد االوروبي. االستقرار لكل من المساحة المزروعة واإلالسوقي ومعامل عدم 

 وأيضا قياس معامل الميزة الظاهرة ومعدل اختراق السوق. 

 الصادرات المصرية، البطاطس، المؤشرات التنافسية. الكلمات االسترشادية:

 المقدمة والمشكلة البحثية

ة من أهم التحديات التى ت المصريتعتبر تنمية الصادرا
قتصاد المصرى فى ظل التغيرات اإلقتصادية تواجه اال

سواء على المستوى الدولى أو على المستوى اإلقليمى، 
حيث شهد العالم فى السنوات األخيرة تغيرات إقتصادية 
تتمثل فى الدور البارز الذى تلعبه منظمة التجارة العالمية 

)World Trade Organization فى مجال تحرير (
التجارة العالمية هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أصبحت 
التكتالت اإلقتصادية اإلقليمية والتي يعد من أهمها االتحاد 
األوروبي تمثل كيانات إقتصادية كبيرة تعمل على زيادة 
حجم التجارة فيما بينها، وتنتهج فى تحقيق ذلك بعض 

نها توفير الحماية لمنتجاتها اآلليات اإلقتصادية التى من شأ
وق العالمى بين الدول فى ظل ارتفاع حدة المنافسة فى الس

 .)۲۰۰٦السنتريسي، ( المصدرة
باإلضافة إلى تغيير شروط التبادل التجارى الدولى، 
حيث تفوق معايير الجودة والكفاءة وتكاليف النقل والتداول 

ميزة وتكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت على معايير ال
 النسبية التى تعتمد عليها النظرية التقليدية للتجارة

 )۲۰۰۹ ،(الصوالحي
كما يرتبط أمر تنمية الصادرات الزراعية إرتباطاً 
وثيقا باألحداث والتغيرات العالمية ولذلك فإن تحقيق اهتمام 
متزايد ومناخ تصديرى أفضل يساهم فى زيادة قدرة تلك 

خارجية وذلك من خالل الصادرات على النفاذ لألسواق ال

ز المنتجات زيادة قدرتها التنافسية والجودة العالية وتمي
 .)۲۰۱۰ ،(داود وإبتكار منتجات جديدة

وتعتبر البطاطس من محاصيل الخضر الرئيسية فى 
مصر وتأتى فى المرتبة الثانية بعد الطماطم من حيث 
المساحة، ولكنها تعتبر محصول الخضر األول تصديرياً 

إستهالك الفرد سنويا من البطاطس فى مصر يبلغ ومتوسط 
كجم، وتزرع البطاطس على عروتين  ۲٥حوالى 

رئيسيتين هما العروة الصيفية والعروة النيلية مع استحداث 
عروة ثالثة للبطاطس المحيرة حيث تزرع إلطالة موسم 
التصدير للبطاطس وهي ضمن بيانات العروة النيلية 

 )۲۰۰۰ ،األمير( ۱۹۹۰وبدأت بياناتها من عام 
وهناك أكثر من صنف من البطاطس يفضل البعض 
منها فى الطهى والبعض األخر فى التصنيع، وقد بلغ 
متوسط المساحة المزروعة من البطاطس فى العروتين 

-2014ألف فدان وذلك خالل الفترة ( ۲۸۹.۰٦٦نحو 
ألف  ۳۰۷۱)، كما بلغ متوسط اإلنتاج الكلى نحو 1999

 طن سنويا. 

عتبر البطاطس المصرية من أهم حاصالت الخضر وت
من حيث اإلنتاج والصادرات، حيث بلغ متوسط كمية 

ألف طن في حين بلغ  ۳٦۲.٤الصادرات منها حوالي 
متوسط قيمة الصادرات المصرية من البطاطس حوالي ما 

مليون دوالر وذلك كمتوسط للفترة  ۱۲۲.۹۸يقرب من 
)۱۹۹۹-۲۰۱٥.( 
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رية من البطاطس شأنها في تعاني الصادرات المص
التغيرات  ذلك شأن بقية الصادرات الزراعية المصرية من

والسياسية وخاصة خالل  في األوضاع االقتصادية
مر الذي قد ، األ)۲۰۱٦ة (قطب، السنوات الخمس األخير

صادراتها، وحدوث تغير في  استقرارعدم إلى يؤدي 
ان ، وحدوث تذبذب وخلل في الميزالخريطة التصديرية

التجاري الزراعي وميزان المدفوعات. األمر الذي 
يستدعي ضرورة تحليل أداء الصادرات المصرية من 
البطاطس وذلك للوقوف علي أهمية النفاذ الي أسواق 
جديدة ينمو بها الطلب العالمي علي الصادرات المصرية 

سواق التقليدية علي األطاطس ام من االفضل الحفاظ من الب
 .)۲۰۰٦ ،(السنتريسي م االثنين معاأ

ويس��تهدف ه��ذا البح��ث التع��رف عل��ى أداء الص��ادرات 
المصرية من البطااطس الي دول االتحاد االوروبي. ومدى 
تحقي���ق االس���تقرار االقتص���ادى للص���ادرات المص���رية م���ن 
البط����اطس وكيفي����ة زي����ادة الطاق����ة والكف����اءة التص����ديرية 
للبط��اطس وم��ن ث��م تحس��ين المرك��ز التنافس��ى للص��ادرات 

صرية من البطاطس  وإلى دول اإلتحاد األورب�ى بص�فة الم
 خاصة.

 مصادر البيانات والطريقة البحثية

عتمد البحث على البيانات الثانوية المنشورة وغير ا
المنشورة، والصادرة من كل من الجهاز المركزي للتعبئة 
العامة واإلحصاء وقاعدة بيانات الحاسب اآللي التابعة 

كزية لالقتصاد الزراعي بوزارة للجهاز، واإلدارة المر
الزراعة، ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 

)FAO وبعض الدراسات السابقة في هذا المجال. وتم ،(
اختيار أهم خمسة دول مستوردة لمحصول البطاطس وذلك 
وفقا لألهمية النسبية وهى اليونان، إيطاليا، المانيا، انجلترا، 

 وهولندا.

البحث تم استخدام أساليب التحليل ولتحقيق أهداف 
من خالل تقدير  وصفي والكمياإلحصائي واالقتصادى ال

 y = bR0R+bR1Rtنماذج اإلتجاه العام وأهمها النموذج الخطى 
 وذلك لكل من المساحة المزروعة واإلنتاج وكمية وقيمة

الزراعية من البطاطس المصرية للعالم وكمية  الصادرات
اطس الي دول االتحاد وقيمة صادرات مصر من البط

االوروبي، ونظرا الحتمالية وجود مشكلة االرتباط الذاتي 
في بيانات السلسلة الزمنية فقد تم قياس معامل ديربن 
واتسون للكشف عن وجود تلك المشكلة من عدمه. وإعتمد 
التحليل االقتصادى على حساب بعض المؤشرات الخاصة 

ل الميزة النسبية بالتجارة الخارجية والتى من أهمها معام
الظاهرة ومعامل عدم االستقرار، وكذلك مقياس النصيب 

 السوقي ومعدل االختراق. 

 معامل عدم اإلستقرار
بارة عن القيمة المطلقة اإلستقرار ع عدم معامل
والقيمة  Y)( النسبى فى القيمة الحقيقية الفعلية لإلنحراف

YPاالتجاهية (التقديرية) (

^
Pالتالية )، ويعبر عنها بالعالقة :

)۱۹۷۸Salvatore, (. 

 

 

NSمعامل عدم اإلستقرار = 

YRtRللمتغير المدروس فى السنة    = القيمة الحقيقية الفعليةt 

YP

^
PRtR  القيم��ة اإلتجاهي��ة (التقديري��ة) المق��درة م��ن معادل��ة =

 اإلتجاه الزمنى العام للظاهرة المدروسة 

 عامل الميزة النسبية الظاهرةم
 إلى مستندا للتنافسيه ياسمق 1990 عام بروتو نشأأ

الفرص  المؤشر هذه ويوضح الظاهره التنافسيه الميزه
 موضع المحاصيل صادرات زياده فى لمصر المحتمله
طريق  عن الصادرات لهذه المستقبليه والصوره الدراسه
 ، السلع لهذه العالميه الصادرات من مصر نصيب مقارنه

 إجمالى من لها الكليه الزراعيه الصادرات نصيب ومن
 ذلك إلى التوصل ويمكن ، العالميه الزراعيه الصادرات

 .)Balassa, 1965( ةالتالي المعادله تطبيق خالل من

RCA = (Xij / Xit) / (Xnj / Xnt) 

 ن:أ حيث

RCA البطاطس. من مصر لصادرات ةالظاهر ةالنسبي ةالميز 

Xij مصر صادرات جمالىإ ةقيمi   من البطاطسj .للعالم 

Xit صادرات مصر  جمالىإ قيمهi الزراعيه  من السلعt  .للعالم  

Xnj العالم  صادرات اجمالى قيمهn  البطاطس  منj . 

Xnt صادرات العالم  اجمالى قيمهn  من السلع الزراعيه  t. 

 يدل الصحيح، الواحد عن المؤشر قيمه تزيد عندما
المصرية  للصادرات ظاهره نسبيه بميزه مصر تمتع على

 .من البطاطس

 النصيب السوقي
يعتبر النصيب السوقي أحد المؤشرات لقي�اس التنافس�ية 
وتق��دير م��دى إمكاني��ة تنمي��ة األوض��اع التنافس��ية لص��ادرات 
دولة ما داخ�ل األس�واق الخارجي�ة، حي�ث أن ارتفاع�ه يعب�ر 
عن ارتفاع الوضع التنافسي للدول�ة ف�ي األس�واق الخارجي�ة 

 ادل�����ة التالي�����ة:وفق�����اً للمع بالنس�����بة للس�����لعة. وي�����تم قياس�����ه
)۱۹۷۸Salvatore,(. 

x100
Y

YY
NS

t
^

t
^

t −
=
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 =النصيب السوقي

 كمية صادرات الدولة لسوق معين من سلعة معينة
 ×ــــ�����������������ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱۰۰  
 إجمالي كمية واردات هذه السوق من تلك السلعة

 ختراق األسواقامعامل 
 السلعه من الدوله اتوارد بين النسبه عن عباره

 هذا المؤشر قيمة وتتراوح السلعه لهذه الفعلى واالستهالك
 هذا قيمة زادت وكلما الصحيح، والواحد الصفر بين ما

 نتيجه وسهوله دخوله، السوق على أتساع ذلك دل المؤشر
 الطلب إشباع فى كبيرة بدرجة الواردات على أعتماده
 لإلقتصاد الداخلية التنافسية تدهور وعلى جهه، من المحلى
 وتم صحيح، والعكس أخرى جهة من للدوله القومى

 :ةالتالي ةالمعادل خالل من ذلك إلى التوصل
(Applebaum, 1966). 

MPR ={ IRytR/ (QRyR+IRynR) – E} 

 : أن حيث

  MPR.مؤشر أختراق األسواق 

IRytR  واردات الدولهy .من البطاطس المصرية 

QRyR  الدولة من البطاطس. إنتاج 

IRynR   واردات الدولةy من السلع الزراعية. 

E .صادرات الدولة المستوردة من البطاطس 

 ةالنتائج والمناقش

نتاجية محصول البطاطس المصرية إتطور مساحه و
 )۲۰۱٤-۱۹۹۹خالل الفترة (

يتضح أن  ۱ستعراض البيانات الواردة بجدول اب
المساحة المزروعة بمحصول البطاطس تتراوح بين حد 

، وحد ۲۰۰٦الف فدان عام  ۱۲۸.۰٦۲حوالي أدني يبلغ 
، ۲۰۱۲الف فدان عام  ٤۷٤.۳۸۱أقصي يبلغ حوالي 

الف فدان خالل  ۲۸۹.۰٦٦بمتوسط سنوي يبلغ حوالي 
 فترة الدراسة.

ويتضح من معادلة االتجاه الزمني العام لمساحة 
الف  ۱۸.۱البطاطس أن مقدار التغير السنوي يبلغ حوالي 

%. وتشير ٦.۲٥ي بلغ حوالي فدان، وبمعدل تزايد سنو
% من التغيرات في ٦۹قيمة معامل التحديد الي ان قرابة 

مساحة البطاطس يفسرها عامل الزمن، وتبين معنوية 
 .۰.۰۱ ىمعامل انحدار الدالة والنموذج عند مستو

بالملحق يتضح  ۱ستعراض البيانات الواردة بجدول اب
يبلغ  أن إنتاج مصر من البطاطس يتراوح بين حد أدني

، وحد أقصي يبلغ ۲۰۰۰لف طن عام أ ۱۷٦۹.۹حوالي 

، بمتوسط سنوي يبلغ ۲۰۱۲لف طن عام أ ٤۷٥۸حوالي 
 لف طن خالل فترة الدراسة.أ ۳۰۷۱.۰۱حوالي 

ويتضح من معادلة االتجاه الزمني العام إلنتاج مصر 
 ۲۱٤ر التغير السنوي يبلغ حوالي من البطاطس أن مقدا

%. وتشير ٦.۹ي بلغ حوالي لف طن، وبمعدل تزايد سنوأ
% من التغيرات في ۹۰قرابة  إلى أنقيمة معامل التحديد 

إنتاج مصر من البطاطس يفسرها عامل الزمن، وتبين 
 .۰.۰۱معنوية معامل انحدار الدالة والنموذج عند مستوي 

 العالم  إلىتطور صادرات مصر من البطاطس 
ضح بالملحق يت ۲ستعراض البيانات الواردة بجدول اب

أن كمية الصادرات المصرية الكلية من البطاطس خالل 
ح بين حد أدني يبلغ حوالي ) تتراو۲۰۱٤-۱۹۹۹الفترة (
، وحد أقصي يبلغ حوالي ۲۰۰۰لف طن عام أ ۱٥٦.٦

، بمتوسط سنوي يبلغ ۲۰۱٤لف طن عام أ ٦۸٤.٦۹
 لف طن خالل فترة الدراسة.أ ۳٦۲.٤حوالي 

ام لكمية ويتضح من معادلة االتجاه الزمني الع
أن مقدار  )۲(جدول  الصادرات المصرية من البطاطس

الف طن، وبمعدل تزايد  ۲۱.۷التغير السنوي يبلغ حوالي 
%. وتشير قيمة معامل التحديد الي ٥.۹۹سنوي بلغ حوالي 

% من التغيرات في كمية صادرات مصر من ٤۹ان قرابة 
 البطاطس للعالم يفسرها عامل الزمن، وتبين معنوية معامل

 .۰.۰۱انحدار الدالة والنموذج عند مستوي 

وبدراسة تطور قيمة صادرات مصر من البطاطس للعالم 
نها أيتضح ) ۲(جدول ) ۲۰۱٤-۱۹۹۹خالل الفترة (

مليون دوالر عام  ۲٦.٦٦تتراوح بين حد أدني يبلغ حوالي 
مليون دوالر  ۳۲٦.۷۹، وحد أقصي يبلغ حوالي ۲۰۰۰

مليون  ۱۲۲.۹۸الي ، بمتوسط سنوي يبلغ حو۲۰۱٤عام 
 دوالر خالل فترة الدراسة.

 ويتضح من معادلة االتجاه الزمني العام لقيمة الصادرات
المصرية من البطاطس أن مقدار التغير السنوي يبلغ 

مليون دوالر، وبمعدل تزايد سنوي بلغ  ۱٥.٤۹حوالي 
قرابة  إلى أن%. وتشير قيمة معامل التحديد ۱۲.٦حوالي 

ي قيمة صادرات مصر من % من التغيرات ف۷۹
البطاطس للعالم يفسرها عامل الزمن، وتبين معنوية معامل 

 .۰.۰۱انحدار الدالة والنموذج عند مستوي 

التوزيع الن�وعي لص�ادرات البط�اطس المص�رية خ�الل 
 ) ۲۰۱٥-۲۰۰۱الفترة (

العالم في عدة  إلىيتم تصدير البطاطس المصرية 
دة والبطاطس صور من ضمنها البطاطس الطازجة والمجم

البذار. وبدراسة تطور كمية وقيمة الصادرات المصرية 
 ۳) جدول ۲۰۱٥-۲۰۰۱من هذه الصور خالل الفترة (

ن صادرات مصر من البطاطس الطازجة أبالملحق اتضح 
حققت اعلي نسبة صادرات حيث بلغ متوسط كمية 
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 ۳۱٦.۰۷۸المصرية الطازجة حوالي  صادرات البطاطس
توسط قيمة صادرات البطاطس لف طن، وكذلك بلغ مأ

لف دوالر، وذلك خاللأ 98739.9المصرية الطازجة 

 
 )۲۰۱٤-۱۹۹۹عة من البطاطس المصرية خالل الفترة (زروتطور المساحة الم. ۱شكل 

UالمصدرU:  بالملحق.۱بيانات جدول 

 

 
 )۲۰۱٤-۱۹۹۹نتاج مصر من البطاطس خالل الفترة (إتطور كمية  .۲شكل 

UالمصدرU:  بالملحق.۱جدول بيانات 
 

 )۲۰۱٤-۱۹۹۹معادالت اإلتجاه الزمنى العام للمساحة، وانتاج محصول البطاطس فى مصر خالل الفترة (. ۱ جدول

 المتغير
 التابع

 المتوسط المعادلة
 السنوى

 معدل التغير
 )%(السنوى 

RP

2 FRc Durbin-
Watson 

 المساحة
 (ألف فدان)

هـس ۱۸.۰٦+۱۳٥.٥٦= هـص   

             )٥.۸۳**(  
۲۸۹.۰٦ ٦٦.۲٥%  ۰.٦۸۷٥ ۳٤.۰۱**  ۱,٤۲۲ 

 اإلنتاج
 (الف طن)

 هـس 214+1.252= هـص 

          )12.242**( 
۳۰۷۱.۰۱ ٦.۹%  ۹۰۸،  ۱٤۹,۸۷*

* ۱,۹۰٦ 

 ) بالملحق.۱جمعت وحسبت من بيانات جدول ( :المصدر
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 )۱٤،...................۳، ۲، ۱: متغير الزمن حيث ( هـس: القيمة التقديرية للمتغير موضع الدراسة        هـص
 . ۰.۰۱معنوى عند مستوى  ⃰  ⃰⃰⃰⃰.    ۰.۰٥معنوى عند مستوى  ⃰⃰⃰    المحسوبة ).           ت القيم ما بين األقواس = (

 )۲۰۱٥-۱۹۹۹االتجاه الزمني العام لكمية وقيمة صادرات مصر من البطاطس للعالم خالل الفترة( .۲جدول 

 المتغير
 التابع

 المتوسط المعادلة
 السنوى

 معدل التغير
 )%(السنوى 

RP

2 FRc Durbin-
Watson 

 كمية الصادرات
 (ألف طن)

 هـس ۲۱.۷۱٦+۱٦٦.۹٦۸= هـص 

             )۳.۸٦٥**( 
۳٦۲.٤۱۳ ٥.۹۹%  ۰.٤۹۹ ۱٤.۹٤۰ ۲.۱۰۳ 

 قيمة الصادرات
 (مليون دوالر)

 هـس ۱٥.٤۹۸+۱۷.۰٦٦-= هـص 

          )۷.٥۰۲**( 
۱۲۲.۹۸ ۱۲.٦%  ۰.۷۹ ٥٦.۲۸۰ ۲.٤٤۱ 

UالمصدرU :  بالملحق. ۲جدول بيانات 
 )۱٤،...................۳، ۲، ۱: متغير الزمن حيث ( هـس: القيمة التقديرية للمتغير موضع الدراسة        هـص

 .۰.۰۱معنوى عند مستوى  ⃰  ⃰⃰⃰⃰.    ۰.۰٥معنوى عند مستوى  ⃰⃰⃰المحسوبة ).            ت القيم ما بين األقواس = (
 

) كم�����ا ان ص�����ادرات البط�����اطس ۲۰۱٥-۲۰۰۱الفت�����رة (
ووص�لت الدن��ي كمي��ة  ۲۰۰۹الطازج�ة انخفض��ت ف�ي ع��ام 

ال�ف ط�ن.  ۸۲.۰٤لها حيث بلغت صادراتها ف�ي ه�ذا الع�ام 
وفي المرك�ز الث�اني ص�ادرات مص�ر م�ن البط�اطس الب�ذار 

 ۷۱.۸۸حيث بلغ متوسط كمية ص�ادرات البط�اطس الب�ذار 
ال�ف دوالر  ۳۰۲۳۳.۲۱منها  الف طن وبلغ متوسط القيمة

خالل نفس الفترة، وس�جلت اعل�ي كمي�ة ص�ادرات ف�ي ع�ام 
ال�ف ط�ن،  ۲۸٤.۷۲۲حيث بلغت كمية الصادرات  ۲۰۰۸

.  وف��ي المرك��ز ۲۰۰۸ث��م ب��دأت ف��ي االنخف��اض ف��ي ع��ام 
الثالث البطاطس المجمدة  حيث بلغ متوسط كمية ص�ادرات 

الف طن، ومتوس�ط  ۷.٥۷۷۹مصر من البطاطس المجمدة 
ال��ف دوالر خ��الل نف��س  ٤٥۷۹.۱۲قيم��ة الص��ادرات منه��ا 

حي��ث بلغ��ت  ۲۰۰۷الفت��رة. ووص��لت ألعل��ي قيم��ة له��ا ع��ام 
ال��ف ط��ن، ث��م أخ��ذت الكمي��ة ف��ي  ۲۰.۳۳كمي��ة ص��ادراتها 

، ث���م ح���دث تذب���ذب ف���ي ۲۰۱۰-۲۰۰۹االنخف���اض ع���امي 
 .۲۰۱٥الكمية وصوال لعام 

أما ع�ن س�بب انخف�اض ص�ادرات البط�اطس المص�رية 
فه��و يرج��ع بص��فة أساس��ية لحظ��ر االتح��اد  ۲۰۰۸ف��ي ع��ام 

، ۲۰۰۸األوروب���ي اس���تيراد البط���اطس المص���رية لموس���م 
وذل��ك بس��بب أكتش��اف ح��االت اإلص��ابة ب��العفن البن��ي ف��ي 
الرسائل المصدرة اليه. ووافق  االتحاد االوروبي علي ف�تح 

 أسواقه أمام صادرات البطاطس مرة أخري. 

لك�ل م�ن كمي�ة  وتم قياس معادالت االتجاه الزمني الع�ام
وقيم��ة ص��ادرات مص��ر م��ن البط��اطس الطازج��ة والمجم��دة 
وذل��ك بع��د تقس��يم فت��رة الدراس��ة ال��ي فت��رتين الفت��رة األول��ي 

) وذل���ك ۲۰۱٥-۲۰۰۸) والفت���رة الثاني���ة (۲۰۰۱-۲۰۰۷(
ص�ادرات  بسبب مالحظة ان البيان�ات تتخ�ذ اتج�اهين س�واء

 و المجمدة.أمصر من البطاطس الطازجة 

 )۲۰۰۷-۲۰۰۱( ىالفترة األول

تبين م�ن معادل�ة اإلتج�اه الزمن�ى الع�ام لكمي�ة ص�ادرات 
وجود تزايد معنوى إحص�ائيا  ۳البطاطس الطازجة بجدول 

بمع���دل س���نوى ق���دره ح���والى  ۰.۰۱عن���د مس���توى معنوي���ة 
أل���ف ط���ن، وبمع���دل تغي���ر س���نوى متزاي���د ق���دره  ۳۲.۰۹
% من المتوسط السنوى خالل فترة الدراسة والذى ٤٤.۱۰

ل��ف ط��ن، وق��د بل��غ معام��ل التحدي��د نح��و أ۳۰۷.۳٥۱بل��غ 
أى أن عنص��ر ال��زمن بم��ا يتض��منه م��ن متغي��رات  ٦٦۸.۰

% من التغيرات فى كمي�ة الص�ادرات م�ن ٦٦.۸يفسر نحو 
البطاطس والباقى يرجع لعوامل أخ�رى غي�ر مدروس�ة. ام�ا 
بالنس��بة لالتج��اه الزمن��ي الع��ام لقيم��ة ص��ادرات مص��ر م��ن 

معن��وى إحص��ائيا  البط��اطس الطازج��ة   تب��ين وج��ود تزاي��د
بمع���دل س���نوى ق���دره ح���والى  ۰.۰۱عن���د مس���توى معنوي���ة 

ال���ف دوالر، وبمع���دل تغي���ر س���نوى متزاي���د ق���دره  ۸۰۹۱
% من المتوسط السنوى خالل فترة الدراسة والذى ٥۷.۱۳

ال��ف دوالر، وق��د بل��غ معام��ل التحدي��د نح��و  ٥۹٦۳۱.٦بل��غ 
أى أن عنص��ر ال��زمن بم��ا يتض��منه م��ن متغي��رات  ۰.۸٥٥

% من التغيرات ف�ى قيم�ة الص�ادرات م�ن ۸٥.٥يفسر نحو 
البط��اطس الطازج��ة والب��اقى يرج��ع لعوام��ل أخ��رى غي��ر 

 مدروسة. 
وبالنسبة لصادرات مصر م�ن البط�اطس المجم�دة تب�ين 

ة ص�ادرات البط�اطس من معادلة اإلتجاه الزمنى العام لكمي�
وج���ود تزاي���د معن���وى إحص���ائيا عن���د  ۳المجم���دة بج���دول 

ل س�����نوى ق�����دره ح�����والى بمع�����د ۰.۰۱مس�����توى معنوي�����ة 
أل���ف ط���ن، وبمع���دل تغي���ر س���نوى متزاي���د ق���دره ۱.۹٤۱
% من المتوسط السنوى خالل فترة الدراسة والذى ۲۸.۲۲

أل���ف ط���ن، وق���د بل���غ معام���ل التحدي���د نح���و  ٦.۸۷٤بل���غ 
أى أن عنصر ال�زمن بم�ا يتض�منه م�ن متغي�رات  ۰.۷۱٦٦

% م��ن التغي��رات ف��ى كمي��ة الص��ادرات ۷۱.٦٦يفس��ر نح��و 
لمص��رية المجم��دة والب��اقى يرج��ع لعوام��ل م��ن البط��اطس ا

ما بالنسبة لالتجاه الزمني العام لقيمة أأخرى غير مدروسة. 
صادرات مصر من البط�اطس المجم�دة  تب�ين وج�ود تزاي�د 

بمع�دل س�نوى  ۰.۰۱معنوى إحصائيا عند مس�توى معنوي�ة 
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ال��ف دوالر، وبمع��دل تغي��ر س��نوى  ٤۲٦.٦٦ق��دره ح��والى 
توس��ط الس��نوى خ��الل فت��رة % م��ن الم۲٤.٦۹متزاي��د ق��دره 

الف دوالر، وقد بلغ معام�ل  ۱۷۲۸.۲۲الدراسة والذى بلغ 
أى أن عنص��ر ال��زمن بم��ا يتض��منه  ۰.٥٦۲۳التحدي��د نح��و 

% م�ن التغي�رات ف�ى قيم�ة ٥٦.۲۳من متغيرات يفسر نح�و 
الصادرات من البط�اطس الطازج�ة والب�اقى يرج�ع لعوام�ل 

 أخرى غير مدروسة.

 )۲۰۰۷-۲۰۰۱( العام لكمية وقيمة صادرات مصر من البطاطس الطازجة والمجمدة خالل الفترةاالتجاه الزمني  .۳جدول 

 
 

التابع المتغير  المتوسط المعادلة 
 السنوى

 معدل التغير
السنوى 

)%( 

RP

2 FRc Durbin-
Watson 

صادرات 
مصر من 
البطاطس 
 الطازجة

 الكمية 
 (الف طن)

 هـس ۳۲.۰۹+٦۳۹۹٦-= هـص 

  )-۳.۱٦)    **(۳.۱۷**( 
۳۰۷.۳٥۱ ۱۰.٤٤%  ۰.٦٦۸ ۱۰.۰٦ ۰.۸٤ 

 القيمة
 (الف دوالر)

 هـس ۸۰۹۱+۱٦۱٥٥۲۷٦-=هـص 

     )-٥.٤۱)     *(٥.٤۳**( 
٥۹٦۳۱.٦ ۱۳.٥۷%  ۰.۸٥٥ ۲۹.٥۰ ۲.٥۰ 

صادرات 
مصر من 
البطاطس 
 المجمدة

 الكمية 
 (الف طن)

 هـس۱.۹٤+۳۸۸۳-= هـص 

  )-۳.٥٥)    *(۳.٥٦**( 
٦.۸۷٤ ۲۸.۲۲%  ۰.۷۱۷ ۱۲.٦٤ ۲.۱٦ 

 القيمة
 (الف دوالر)

 هـس ٤۲٦.٦٦+۸٥۳۲۸۳-=هـص 

     )۲.٥۳)     **(۲.٥۳**( 
۱۷۲۸.۲۲ ۲٤.٦۹%  ۰.٦.٤ ٥٦۲ ۲.۲۹ 

UالمصدرU:  ) بالمالحق.۳بيانات الجدول رقم ( 

 )۱٤،...................۳، ۲، ۱: متغير الزمن حيث ( هـس: القيمة التقديرية للمتغير موضع الدراسة        هـص

 .۰.۰۱معنوى عند مستوى  ⃰  ⃰⃰⃰⃰.    ۰.۰٥معنوى عند مستوى  ⃰⃰⃰المحسوبة ).            ت يم ما بين األقواس = (الق

 
 )۲۰۱٥-۲۰۰۸الفترة الثانية (

تبين من معادلة اإلتجاه الزمنى العام لكمية صادرات   
وجود تزايد معنوى إحصائيا  ٤البطاطس الطازجة بجدول 

بمعدل سنوى قدره حوالى  ۰.۰۱عند مستوى معنوية 
ألف طن، وبمعدل تغير سنوى متزايد قدره  ۳۷.۷٤
% من المتوسط السنوى خالل فترة الدراسة والذى ۲۲.۹۳

ألف طن، وقد بلغ معامل التحديد نحو  ۳۲٤.۳۷بلغ 
أى أن عنصر الزمن بما يتضمنه من متغيرات  ۰.۸۸۲

% من التغيرات فى كمية الصادرات من ۸۸.۲يفسر نحو 
ما أى يرجع لعوامل أخرى غير مدروسة. طس والباقالبطا

بالنسبة لالتجاه الزمني العام لقيمة صادرات مصر من 
البطاطس الطازجة تبين وجود تزايد معنوى إحصائيا عند 

 ۲۹۷۲٥بمعدل سنوى قدره حوالى  ۰.۰۱مستوى معنوية 
% ۲۱.٥٦الف دوالر، وبمعدل تغير سنوى متزايد قدره 

ل فترة الدراسة والذى بلغ من المتوسط السنوى خال
الف دوالر، وقد بلغ معامل التحديد نحو  ۱۳۷۸٤۸.۲

متغيرات  أى أن عنصر الزمن بما يتضمنه من ۰.۸٦۹۷
% من التغيرات فى قيمة الصادرات من ۸٦.۹۷يفسر نحو 

البطاطس الطازجة والباقى يرجع لعوامل أخرى غير 

دة  وبالنسبة لصادرات مصر من البطاطس المجم مدروسة.
تبين من معادلة اإلتجاه الزمنى العام لكمية صادرات 

وجود انخفاض معنوى  ٤ البطاطس المجمدة بجدول
بمعدل سنوى قدره  ۰.۰۱إحصائيا عند مستوى معنوية 

ألف طن، وبمعدل تغير سنوى متناقص  ۲.۱۷۳حوالى 
% من المتوسط السنوى خالل فترة الدراسة ۲٦.۲٤قدره 

وقد بلغ معامل التحديد نحو ألف طن،  ۸.۲۸والذى بلغ 
أى أن عنصر الزمن بما يتضمنه من متغيرات  ۰.۷٦۹

% من التغيرات فى كمية الصادرات من ۷٦.۹يفسر نحو 
البطاطس المصرية المجمدة والباقى يرجع لعوامل أخرى 

ة غير مدروسة. اما بالنسبة لالتجاه الزمني العام لقيم
د تبين وجو صادرات مصر من البطاطس المجمدة

 ۰.۰٥انخفاض معنوى إحصائيا عند مستوى معنوية 
لف دوالر، وبمعدل أ ۱٦۷۹.٦بمعدل سنوى قدره حوالى 
% من المتوسط السنوى ۲۲.٦۱تغير سنوى متزايد قدره 

الف دوالر، وقد  ۷٤۳۰.۰۱خالل فترة الدراسة والذى بلغ 
أى أن عنصر الزمن بما  ۰.۷۰۲بلغ معامل التحديد نحو 

% من التغيرات فى ۷۰.۲يفسر نحو  يتضمنه من متغيرات
قيمة الصادرات من البطاطس الطازجة والباقى يرجع 

 لعوامل أخرى غير مدروسة.
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االتح���اد  إل���ىتط���ور ص���ادرات مص���ر م���ن البط���اطس 
 وروبياأل

دول  إلىبدراسة تطور صادرات مصر من البطاطس 
) تم تقسيم ۲۰۱٥-۱۹۹۹وروبي خالل الفترة (االتحاد األ

فترتين وحساب االتجاه الزمني العام لكمية  إلىتلك الفترة 
وقيمة الصادرات في كل فترة، وذلك التخاذ البيانات 

 اتجاهين مختلفين خالل فترة الدراسة.

 )۲۰۱٥-۲۰۰۸االتجاه الزمني العام لكمية وقيمة صادرات مصر من البطاطس الطازجة والمجمدة خالل الفترة( .٤جدول 

 المتغير 
 التابع

وسطالمت المعادلة  
 السنوى

 معدل التغير
السنوى 

)%( 

RP

2 FRc Durbin-
Watson 

صادرات 
مصر من 
البطاطس 
 الطازجة

 

 الكمية 
 لف طن)أ(

 هـس۷٤.۳۷+۱٤۹۲٦۸-= هـص 

  )-٦.۷۲)    **(٦.۷٤**( 
۳۲٤.۳۷ ۲۲.۹۳%  ۰.۸۸۳ ٤٥.٤۱ ۲.۰٤ 

 القيمة
 لف دوالر)أ(

 هـس۲۹۷۲٥+٥۹٦٥۳٦۱۱-= هـص

  )-٦.۳۲)    **(٦.۳۳**( 
۱۳۷۸٤۸.۲ ۲۱.٥٦%  ۰.۸٦۹۷ ٤۰.۰٦ ۲.٤۲ 

صادرات 
مصر من 
البطاطس 
 المجمدة

 الكمية 
 لف طن)أ(

 هـس۲.۱۷۳-٤۳۷۸-= هـص

       )٤.٤۸)    **(-٤.٤۷**( 
۸.۲۸ ۲٦.۲٤%  ۰.۷٦۹ ۱۹.۹۷ ۱.۹۸ 

 القيمة
 لف دوالر)أ(

 هـس۱٦۷۹.٦-۳۳۸٥۸۹۱= هـص 

      )۳.۷۷)    **(-۳.۷٦*( 
۷٤۳۰.۰۱ ۲۲.٦۱%  ۰.۷۰۲ ۱٤.۱۳ ۲.۳۲۰ 

UالمصدرU:  بالمالحق ۳بيانات جدول. 
 )۱٤،...................۳، ۲، ۱: متغير الزمن حيث ( هـس: القيمة التقديرية للمتغير موضع الدراسة        هـص

 .۰.۰۱معنوى عند مستوى  ⃰  ⃰⃰⃰⃰.    ۰.۰٥معنوى عند مستوى  ⃰⃰⃰المحسوبة ).            ت القيم ما بين األقواس = (
 

 )۲۰۰٦-۱۹۹۹األولي ( الفترة
كمية صادرات ليتبين من معادلة اإلتجاه الزمنى العام 

وجود تزايد  )٥(جدول  وروبيالبطاطس لدول االتحاد األ
بمعدل سنوى  ۰.۰۱معنوى إحصائيا عند مستوى معنوية 

ألف طن، وبمعدل تغير سنوى  ۲۱.٥٤۱قدره حوالى 
رة، % من المتوسط السنوى خالل الفت۱۰.۳۷متزايد قدره 

أى أن عنصر الزمن بما  ۰.٦٤وقد بلغ معامل التحديد نحو 
% من التغيرات ٦٤يتضمنه من متغيرات يفسر نحو 

والباقى يرجع لعوامل أخرى غير مدروسة. كما يتبين من 
معادلة االتجاه الزمني لقيمة صادرات مصر من البطاطس 
لدول االتحاد االوروبي وجود تزايد معنوي إحصائيا عند 

مليون دوالر،  ٤.۲۲٦بمعدل سنوي قدره  ۰.۰٥مستوي 
% من المتوسط ۱۰.۹٤وبمعدل تغير سنوي متزايد قدره 

 ۰.٥۳۳السنوي خالل الفترة. وقد بلغ معامل التحديد نحو 
أي ان عنصر الزمن بما يتضمنه من متغيرات يفسر نحو 

% من التغيرات في قيمة الصادرات والباقي يرجع ٥۳
 لعوامل أخري.

 )۲۰۱٥-۲۰۰۷انية (الفترة الث
كمية صادرات ليتبين من معادلة اإلتجاه الزمنى العام 

وجود  )٦(جدول  وروبيالبطاطس لدول االتحاد األ

 ۰.۰۱انخفاض معنوى إحصائيا عند مستوى معنوية 
ألف طن، وبمعدل تغير  ۸.٥۰٥بمعدل سنوى قدره حوالى 

% من المتوسط السنوى خالل الفترة، ٥.۰۹سنوى قدره 
أى أن عنصر الزمن  ۰.٤٤۷معامل التحديد نحو  وقد بلغ

% من التغيرات ٤۷بما يتضمنه من متغيرات يفسر نحو 
والباقى يرجع لعوامل أخرى غير مدروسة. كما يتبين من 
معادلة االتجاه الزمني لقيمة صادرات مصر من البطاطس 
لدول االتحاد االوروبي وجود انخفاض معنوي إحصائيا 

مليون ۳.۲٦۷ل سنوي قدره بمعد ۰.۰۱عند مستوي 
% من المتوسط ٤.۲دوالر، وبمعدل تغير سنوي  قدره 

 ۰.۲۳۳السنوي خالل الفترة. وقد بلغ معامل التحديد نحو 
ن عنصر الزمن بما يتضمنه من متغيرات يفسر نحو أأي 
التغيرات في قيمة الصادرات والباقي يرجع % من ۲۳

 .ىلعوامل أخر

فوضة من الحجر همية النسبية للكميات المراأل
 المصرية الزراعي من صادرات البطاطس

سلع لوحظ تذبذب أداء الصادرات المصرية من ال
 جمالي قيمة الصادرات المصريةإ الزراعية تذبذباً شديداً في

من أهم السلع الزراعية التصديرية ومنها بطاطس المائدة 
الت عفن بني في حا ٦والتي تأثرت بشدة بسبب اكتشاف 

الصادرات المصرية من بطاطس المائدة في الموسم 
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االتحاد األوروبي، حيث  إلى ۲۰۰۹/۲۰۱۰التصديري 
المصري بعقد اجتماع مع الجانب تدارك الحجر الزراعي 

عباء لبحث سبل تخفيف األ ۲۰۱۰وروبي في نهاية عام األ
المفروضة علي الصادرات المصرية من البطاطس، ورفع 

العام والمفروض علي الصادرات المصرية من الحظر 

البطاطس، والذي يفرضه الجانب االوروبي في حالة رصد 
أكثر من خمسة حاالت اصابة بالعفن البني في الموسم 

الجانب  ). واقترح۲۰۰۳ وروبية،الواحد (قرار المفوضية األ
المصري تقديم نظام بديل يلغي الحظر العام المفروض من 

-۱۹۹۹( ه الزمن�ي الع�ام لكمي�ة وقيم�ة ص�ادرات مص�ر م�ن البط�اطس ال�ي االتح�اد االوروب�ي خ�الل الفت�رةاالتجا. 5جدول 
۲۰۰٦( 

 المتغير
 التابع

 المتوسط المعادلة
 السنوى

 معدل التغير
 )%(السنوى 

RP

2 FRc Durbin-
Watson 

 كمية الصادرات
 (ألف طن)

 هـس ۲۱.٥٤۱+۱۱۰.۸۰٥= هـص 

             )۳.۲٦۳**( 
۲۰۷.۷٤ ۱۰.۳۷%  ۰.٦٤۰ ۱۰.٦٤۸ ۱.٥٥۱ 

 قيمة الصادرات
 (المليون دوالر)

 هـس ٤.۲۲٦+۱۸.۸٥۷= هـص 

          )۲.٦۱۸*( 
۳۸.٦۳ ۱۰.۹٤%  ۰.٥۳۳ ٦.۸٥٤ ۱.٦۸٥ 

UالمصدرU:  بالمالحق 4بيانات جدول 
 )۱٤.....،..............۳، ۲، ۱: متغير الزمن حيث ( هـس: القيمة التقديرية للمتغير موضع الدراسة        هـص

 .۰.۰۱معنوى عند مستوى  ⃰  ⃰⃰⃰⃰.    ۰.۰٥معنوى عند مستوى  ⃰⃰⃰         المحسوبة ).        ت القيم ما بين األقواس = (
 

 

 )۲۰۱٥-۲۰۰۷( االتجاه الزمني العام لكمية وقيمة صادرات مصر من البطاطس لالتحاد االوروبي خالل الفترة .6جدول 

 المتغير
 التابع

وسطالمت المعادلة  
 السنوى

 معدل التغير
 )%(السنوى 

RP

2 FRc Durbin-
Watson 

 كمية الصادرات
 (ألف طن)

 هـس ۸.٥۰٥-۲۰۹.٦۸٥= هـص 

             )-۲.٥۲۸*( 
۱٦۷.۱٥ ٦.۰۹%  ۰.٤٤۷ ٦.۳۹۳ ۱.۷٦ 

 قيمة الصادرات
 (مليون دوالر)

 هـس ۳.۲٦۷-۹۳.٥٥٦= هـص 

          )-۱.٤٥۸**( 
۷۷.۷ ٤.۲%  ۰.۲۳۳ ۲.۱۲۷ ۱.۸۷ 

UالمصدرU:  بالمالحق 4بيانات جدول. 
 )۱٤،...................۳، ۲، ۱: متغير الزمن حيث ( هـس: القيمة التقديرية للمتغير موضع الدراسة        هـص

 .۰.۰۱معنوى عند مستوى  ⃰  ⃰⃰⃰⃰.    ۰.۰٥معنوى عند مستوى  ⃰⃰⃰             المحسوبة ).    ت القيم ما بين األقواس = (
 

 

 )۲۰۱٤-۲۰۰٦تطور الكميات المرفوضة من محصول البطاطس بسبب تطبيق اجراءات الحجر الزراعي ( .7جدول 

 االهمية النسبية للكميات المرفوضة الكميات المرفوضة (الف طن) الكمية المصدرة من الجمهورية (طن) السنوات

۲۰۰٦ ۳۸٦٦ ٦.۳ ۱۷.۲ 

۲۰۰۷ ٤۸٦ ۱٥.۲ ۳.۱ 

۲۰۰۸ ٤٤۸ ۸۹.۱ ۱۹.۱ 

۲۰۰۹ ۳۳۷ ٥۸.٤ ۱۷.۳ 

۲۰۱۰ ۲۹۳ ٥۲.۱ ۱۷.۸ 

۲۰۱۱ ٤٦۹ ۳٦.٥ ۷.۸ 

۲۰۱۲ ۲۹۸ ۲۳.۸ ۸ 
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۲۰۱۳ ٤۲۷ ٤٥.۳ ۱۰.٦ 

۲۰۱٦ ٤۸۳ ۸۸.٥ ۱۳ 

 ۱۷.۷ ۷٥ ٤۲٥.۲ المتوسط

UالمصدرU: .جمعت وحسبت من بيانات وسجالت الحجر الزراعي أعداد مختلفة 

 وروبية علي البطاطس المصرية، ويتعاملاأل قبل المفوضية
 مع شرط الخمس حاالت اصابة بالعفن البني،بشكل مختلف 

وبمجرد اختبار كفاءة هذا النظام بتنفيذه علي الصادرات 
فقد تم  ۲۰۱۱/۲۰۱۲المصرية في الموسم التصديري 

اقراره من قبل المفوضية االوروبية للعمل به نهائيا. بناءا 
عليه تم مالحظة زيادة في الصادرات المصرية من 

 ).۲۰۱٦ ،(الهندي ۲۰۱۲عام  بطاطس المائدة وذلك في

خالل فترة  ىقصن الحد األأ 7يتضح من جدول 
للكميات المرفوضة من محصول  ۲۰۱٤-۲۰۰٦الدراسة 

الف طن في عام  ۸۹.۱البطاطس المصدرة بلغ حوالي 
% من اجمالي الكميات ۱۹.۱بنسبة تصل الي  ۲۰۰۸

الف طن، كما بلغ  ٤۲٥.۲المصدرة  والتي بلغت حوالي 
الف طن في  ۱٥.۲ي خالل نفس فترة الدراسة الحد االدن

% من اجمالي ۳.۱بنسبة تصل الي حوالي  ۲۰۰۷عام 
الف  ٤۸٦الكميات المصدرة في نفس العام البالغة حوالي 

طن، كما بلغ متوسط الكميات المرفوضة خالل الفترة 
الف طن لتمثل حوالي  ۷٥)  حوالي ۲۰۱٤-۲۰۰٦(

ة من البطاطس % من متوسط اجمالي الكميات المصدر۱۷
 الف طن خالل نفس الفترة. ٤۲٥.۲التي بلغت حوالي 

التوزي��ع الجغراف��ى لكمي��ة وقيم��ة ص��ادرات مص��ر م��ن 
البطاطس ألهم دول دول اإلتحاد األوربى خ�الل الفت�رة 

)۱۹۹۹-۲۰۱٥( 
بدراسة التوزيع الجغرافي لكمية وقيمة صادرات مصر 

ترة من محصول البطاطس إلى االتحاد االوروبي خالل الف
) اتضح أن أهم خمسة دول مستوردة ۱۹۹۹-۲۰۱٥(

للبطاطس المصرية هى اليونان، إيطاليا، المانيا، انجلترا 
وهولندا، حيث جاءت ايطاليا فى المرتبة األولى وكان 
متوسط كمية الصادرات المصرية من البطاطس إليها 

ألف طن، بينما بلغ متوسط قيمة صادرات  ٥۹.۲۲حوالى 
. وفى المرتبة الف دوالر ۱۹٦٥۳والى اطس إليها حالبط

الثانية جاءت اليونان وكان متوسط كمية الصادرات 
، ألف طن ٥۲.۲٤۷بطاطس إليها حوالى المصرية من ال

بينما بلغ متوسط قيمة صادرات البطاطس إليها حوالى 
جاءت  الف دوالر . أما فى المرتبة الثالثة ۱٦۷۸٤.٤

لمصرية من ألمانيا وكان متوسط كمية الصادرات ا
، بينما بلغ ألف طن ٤۲.۱۱۸٦طاطس إليها حوالى الب

 ۱۱۷۲۹.۳٤ت البطاطس إليها حوالى متوسط قيمة صادرا
لف دوالر. فى حين جاءت المملكة المتحدة فى المرتبة أ

الرابعة وكان متوسط كمية صادارت البطاطس إليها 
ألف طن، بينما بلغ متوسط قيمة صادرات ۱۸.٦۹حوالى 

الف دوالر. وجاءت  ٦۹۹۸.۲۹ها حوالى البطاطس إلي
هولندا فى المرتبة الخامسة وكان متوسط كمية صادرات 

ألف طن، بينما بلغ متوسط  ٦.٥۱۸البطاطس إليها حوالى 
الف ۲۳۸۲.۳٥٦قيمة صادرات البطاطس إليها حوالى 

 دوالر.

 معامل عدم اإلستقرار
اإلستقرار االقتصادى لمحصول البطاطس خالل الفت�رة 

)۱۹۹۹-۲۰۱٤  ( 

الوض��ع االقتص��ادى لمحص��ول  وتحلي��ل قي��اس يع��د
حي��ث المس��احة واإلنت��اج  م��ن البط��اطس ف��ى مص��ر س��واء

 وتكاليف اإلنتاج أو من حيث كمية وقيمة الصادرات خالل
 م�دى عل�ى للحك�م الهام�ة المؤشرات أحد معينة زمنية فترة

إستقرار السياس�ات اإلنتاجي�ة والتص�ديرية، والوص�ول إل�ى 
ن االس��تقرار االقتص��ادى يس��تهدف تحقي��ق مس��توى مع��ين م��

عائد مناسب خالل فترة زمنية معين�ة ع�الوة عل�ى اس�تقرار 
 المؤش�رات م�ن ع�دم االس�تقرار معام�ل هذا العائد، ويعتب�ر

وص�ادرات الس�لع  ف�ى إنت�اج التذب�ذب تق�يس الت�ى الهام�ة
 المختلفة التى منها البطاطس.

اج معام��ل ع��دم اإلس��تقرار للمس��احة المزروع��ة واإلنت��
 )۲۰۱٤-۱۹۹۹من محصول البطاطس (

بالبط�اطس ف�ي مص�ر بع�دم  ةعلمزرواتسمت المساحة ا
 ۱۳.۷۹االستقرار حيث بلغ متوسط معامل عدم االس�تقرار 

). وك�ذلك بل�غ متوس�ط معام�ل ۲۰۱٤-۱۹۹۹خالل الفت�رة (
 ۱۳۳.٥االس��تقرار لكمي��ة االنت��اج المص��ري م��ن البط��اطس 

 يضا غير مستقرة.          أوهي 

ل ع��دم اإلس��تقرار لكمي��ة وقيم��ة الص��ادرات م��ن معام��
 البطاطس للعالم

 ۸يتب��ين م��ن تق��دير مع��امالت ع��دم االس��تقرار بج��دول 
لكمي��ة الص��ادرات الكلي��ة م��ن البط��اطس أنه��ا غي��ر مس��تقرة 
حيث بلغ معامل ع�دم اإلس�تقرار لمتوس�ط الكمي�ة المص�درة 

.  تب���ين م���ن مع���امالت ع���دم ۲۳.٤٦للع���الم الفت���رة ح���والى 
لقيمة الصادرات الكلي�ة م�ن البط�اطس أنه�ا غي�ر  اإلستقرار

مس��تقرة حي��ث بل��غ معام��ل ع��دم اإلس��تقرار لمتوس��ط الفت��رة 
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 ۲۰۰۱وبل��غ معام��ل ع��دم االس��تقرار أدن��اه ع��ام  ۲ح��والى 
 .۰.۰۱بمعدل حوالى 

معام��ل ع��دم اإلس��تقرار لكمي��ة وقيم��ة الص��ادرات م��ن 
 البطاطس إلى السوق األوربية المشتركة

 ۸الت عدم االستقرار بجدول اتضح من تقدير معام
 لكمية الصادرات المصرية من البطاطس لدول اإلتحاد

األوربى أنها غير مستقرة سواء خالل الفترة االولي 
 ).۲۰۱٤-۲۰۰۷و الفترة الثانية (أ) ۲۰۰٦ - ۱۹۹۹(

حيث بلغ متوسط الكمية المصدرة لالتحاد االولي خالل 
 مة صادراتالف طن. وبلغ متوسط قي ۱۰.۲۹جمالي الفترة إ

مليون  ۲۱.۱۸مصر لالتحاد االوروبي خالل نفس الفترة 
 دوالر.

 
 )۲۰۱٥-۱۹۹۹متوسط كمية الصادرات من البطاطس المصرية خالل الفترة ( .۳شكل 

UالمصدرU:  بالملحق 5بيانات جدول. 
 

 
 )۲۰۱٤-۱۹۹۹معامالت عدم االستقرار خالل الفترة ( .۸جدول 

 معامل عدم االستقرار السنوات
 مساحة المنزرعةلل

 معامل عدم االستقرار
 نتاج من البطاطسلإل

 معامل عدم االستقرار لصادرات
 مصر للعالم

معامل عدم االستقرار لصادرات 
 مصر لالتحاد لالتحاد االوروبي

 الكمية
 طن) ۱۰۰۰(

 القيمة
 دوالر) (مليون

 الكمية 
 طن) ۱۰۰۰(

 القيمة
 دوالر) (مليون

۱۹۹۹ 32.35 740.36 35.45 28.36 52.74 67.14 
۲۰۰۰ 22.06 312.32 25.56 0.91 17.43 25.08 
۲۰۰۱ 8.97 195.86 20.08 0.01 10.93 24.88 
۲۰۰۲ 5.37 131.59 9.63 0.05 7.51 8.36 
۲۰۰۳ 3.93 90.37 7.53 0.27 3.92 20.07 
۲۰۰٤ 1.69 98.14 28.24 0.12 6.70 14.65 
۲۰۰٥ 24.19 111.27 22.95 0.15 3.32 27.75 
۲۰۰٦ 54.27 34.99 7.76 0.39 1.04 6.98 
۲۰۰۷ 7.02 43.23 7.53 0.12 1.88 42.11 
۲۰۰۸ 3.56 66.59 1.49 0.18 3.04 15.51 
۲۰۰۹ 1.35 55.37 47.00 0.05 13.49 11.34 
۲۰۱۰ 5.01 41.80 29.84 0.22 2.05 9.79 
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۲۰۱۱ 19.05 55.88 41.88 0.36 10.07 20.28 
۲۰۱۲ 22.14 58.75 44.16 0.36 6.60 6.60 
۲۰۱۳ 6.26 32.82 13.15 0.04 13.58 24.14 
۲۰۱٤ 3.42 34.62 33.10 0.42 10.35 ۱٤.۱۲ 
 21.18 10.29 2.00 23.46 131.50 ۱۳.۷۹ المتوسط

 بالملحق. ۳و ۲، ۱ول احسبت من جد
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 تقدير مؤشر النصيب السوقي
يعتبر من أحد المؤشرات لقي�اس التنافس�ية وتق�دير م�دي 

ة تنمية األوضاع التنافس�ية لص�ادرات دول�ة م�ا داخ�ل امكاني
األس���واق الخارجي���ة. و تب���ين م���ن دراس���ة أه���م األس���واق 
المستوردة لدول االتحاد األوروبي من البطاطس المص�رية 
أن دول�ة اليون�ان ت�أتي ف�ي مقدم�ة ال�دول الت�ي تحص�ل عل��ي 
احتياجاته��ا م��ن البط��اطس المص��رية، حي��ث تب��ين ان نح��و 

وارداتها م�ن البط�اطس تحص�ل علي�ه  % من إجمالي٦.۳۸
% م���ن ۱۰.۰٤م���ن مص���ر، يليه���ا ايطالي���ا حي���ث ان نح���و 

وارداته��ا م��ن البط��اطس م��ن مص��ر. وف��ي المرك��ز الثال��ث 
%. في ۷.٥۹لمانيا بنصيب سوقي من البطاطس المصرية أ

% م����ن ۲.٦المرك����ز الراب����ع المملك����ة المتح����دة حي����ث ان 
مس وارداته�ا م��ن البط��اطس م��ن مص��ر. وف��ي المرك��ز الخ��ا

% م����ن وارداته����ا م����ن البط����اطس ۰.٤۷هولن����دا بنس����بة 
هتم��ام مص��ر اض��رورة  إل��ىالمص��رية. وتش��ير تل��ك النت��ائج 

س��واق لزي��ادة تل��ك األ إل��ىبزي��ادة ص��ادراتها م��ن البط��اطس 
 حجم النصيب السوقي فيها.

 مؤشر الميزه النسبية الظاهرية
المي���زة إل���ى يش���ير معام���ل المي���زة النس���بية الظ���اهرة 

رات م���ن محص���ول البط���اطس، وك���ذلك التنافس���ية للص���اد
ن متوسط قيمة أالفرص المحتملة لها في المستقبل، واتضح 

الع���الم بل���غ ح���والي  إل���ىص���ادرات مص���ر م���ن البط���اطس 
). ۲۰۱٥-۱۹۹۹ملي����ون دوالر خ����الل الفت����رة ( ۱۲۳.۰٥

ومتوسط قيمة ص�ادرات مص�ر م�ن الس�لع الزراعي�ة للع�الم 
س�ط قيم�ة مليون دوالر. أما ع�ن متو ۲۷٤٦.۹۸بلغ حوالي 

صادرات العالم من البطاطس خالل نفس الفترة بلغ ح�والي 
ملي��ون دوالر، ومتوس��ط قيم��ة ص��ادرات الع��الم  ۲۸۲٤.٦٦

ملي���ون  ۹۷۲٥۱۸.۷۳م���ن الس���لع الزراعي���ة بل���غ ح���والي 
دوالر. اما عن متوسط الميزة النس�بية الظ�اهرة بل�غ ح�والي 

خ��الل تل��ك الفت��رة. حي��ث بلغ��ت اقص��ي قيم��ة للمي��زة  ۳.۱٦
 .۲۰۰٥في عام  ۲۳.۱ية النسب

 مؤشر معامل اختراق األسواق
ه��و مقي��اس لم��دي قب��ول واس��تيعاب الس��لعة المص��درة 
لألسواق الخارجي�ة وم�دي إمكاني�ة زي�ادة ص�ادرات الس�لعة 

 ٥ه��م ت��م تحلي��ل معام��ل االخت��راق أل بتل��ك األس��واق. حي��ث
دول مس����توردة للبط����اطس المص����رية م����ن دول االتح����اد 

)، ومن���ه ۲۰۱٤-۱۹۹۹ة (وروب���ي وذل���ك خ���الل الفت���راأل
ن دولة اليون�ان س�جلت اعل�ي قيم�ة لمتوس�ط معام�ل أاتضح 

، وج�اءت ايطالي�ا ف�ي ٤.٥٥تراق حيث قدرت بح�والي خاإل
المرك��ز الث��اني حي��ث قدرمتوس��ط معام��ل االخت��راق للفت��رة 

، والماني��ا ف��ي المرك��ز الثال��ث بمتوس��ط قيم��ة ۳.٦۸بح��والي 
. ۰.۳۳والي . والمرك��ز الراب��ع المملك��ة المتح��دة بح��٤۷.۰

 .۰.۱۰۹والمركز الخامس هولندا بمتوسط بلغ حوالي 
 

 )۲۰۱٥-۱۹۹۹دول االتحاد األوروبي خالل الفترة ( إلى أهمنتائج النصيب السوقي لصادرات مصر من البطاطس  .۹جدول 

 هولندا المملكة المتحدة المانيا ايطاليا اليونان السنوات
۱۹۹۹ 33.42 8.02 13.90 0.014 0.26 
۲۰۰۰ 2.13 3.32 6.30 0.000 0.04 
۲۰۰۱ 19.71 9.95 9.17 0.005 0.09 
۲۰۰۲ 44.91 8.89 9.97 0.005 0.11 
۲۰۰۳ 37.98 12.05 9.65 0.002 0.20 
۲۰۰٤ 80.38 9.92 11.67 0.004 0.85 
۲۰۰٥ 71.96 12.00 15.95 0.005 1.23 
۲۰۰٦ 68.12 18.82 11.15 0.006 0.14 
۲۰۰۷ 42.23 13.53 7.23 5.707 0.52 
۲۰۰۸ 43.47 15.14 2.55 3.709 0.58 
۲۰۰۹ 24.19 5.02 6.87 4.843 0.78 
۲۰۱۰ 42.10 8.94 5.17 6.177 0.99 
۲۰۱۱ 36.13 10.98 5.40 8.998 0.75 
۲۰۱۲ 27.45 5.30 5.54 2.299 0.73 
۲۰۱۳ 32.05 11.37 1.36 4.816 0.27 
۲۰۱٤ 16.73 8.74 4.49 4.356 0.19 
۲۰۱٥ 33.29 8.64 2.64 3.363 0.01 
 0.46 2.607 7.59 10.04 38.60 المتوسط

UرالمصدU:  بالملحق. ٥جدول بيانات 
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 )۲۰۱٥-۱۹۹۹نتائج قياس مؤشر الميزة النسبية الظاهرة خالل الفترة ( .10جدول 

قيمة صادرات مصر من  السنوات
 العالم إلىالبطاطس 

قيمة صادرات مصر من 
 السلع الزراعية للعالم

درات قيمة صا
 العالم من البطاطس

قيمة صادرات العالم 
 من السلع الزراعية

الميزة النسبية 
 الظاهرية

1999 46.034 585.758 1820.546 417121.9 18.0 
2000 27.39 518.142 1289.923 411026.4 16.8 
2001 29.75 620.492 1423.879 414404.4 14.0 
2002 42.617 771.782 1619.183 442724 15.1 
2003 43.972 937.745 1856.151 525346.2 13.3 
2004 67.23 1314.3 2212.186 607389.9 14.0 
2005 77.446 1167.538 1878.541 653535.1 23.1 
2006 65.35 1086.375 2707.564 721472.4 16.0 
2007 108.092 1563.409 3176.353 873816.7 19.0 
2008 163.125 3217.332 3271.017 1157827 17.9 
2009 145.406 4568.122 3053.569 1070482.7 11.2 
2010 131.899 5114.39 3495.716 1269367 9.4 
2011 250.653 5307.215 4609.919 1574963 16.1 
2012 127.35 4729.792 3419.68 1580613.5 12.4 
2013 205.898 5146.621 4681.482 1652344.8 14.1 
2014 326.791 5057.09 4099.625 1669351 26.3 
2015 232.897 4992.592 3403.886 1491031 20.4 

 16.3 972518.73 2824.66 2746.98 123.05 المتوسط
 القيمة بالمليون دوالر

UالمصدرU:  1منظمة االغذية والزراعةTwww.FAO.com1T       1Twww.WITS.org1T 

 الملحق
 )۲۰۱٤-۱۹۹۹تطور مساحة وانتاج البطاطس في مصر خالل الفترة ( .۱جدول 

 طن) ۱۰۰۰االنتاج ( فدان) ۱۰۰۰المساحة ( السنة
۱۹۹۹ 203.32 1808.89 
۲۰۰۰ 209.55 1769.91 
۲۰۰۱ 206.75 1903.134 
۲۰۰۲ 196.64 1985.317 
۲۰۰۳ 216.98 2039.351 
۲۰۰٤ 248.04 2546.61 
۲۰۰٥ 198.62 3167.43 
۲۰۰٦ 128.06 2312.79 
۲۰۰۷ 319.03 2760.46 
۲۰۰۸ 327.42 3567.05 
۲۰۰۹ 329.72 3659.284 
۲۰۱۰ 334.64 3643.217 
۲۰۱۱ 440.9 4338.431 
۲۰۱۲ 474.38 4758.04 
۲۰۱۳ 381 4265.178 
۲۰۱٤ 410 4611.065 

 3071 ۲۸۹ المتوسط
 1Twww.fao.comوالزراعة  منظمة االغذية المصدر:

http://www.fao.com/
http://www.wits.org/
http://www.fao.com/
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 )۲۰۱٥-۱۹۹۹تطور كمية وقيمة صادرات مصر من البطاطس للعالم خالل الفترة ( .۲جدول 

 قيمة الصادرات (مليون دوالر) طن) ۱۰۰۰كمية الصادرات ( السنة
۱۹۹۹ 255.57 46.03 
۲۰۰۰ 156.63 26.66 
۲۰۰۱ 185.50 29.75 
۲۰۰۲ 229.38 42.62 
۲۰۰۳ 296.29 43.97 
۲۰۰٤ 381.21 67.06 
۲۰۰٥ 392.18 77.46 
۲۰۰٦ 367.13 65.18 
۲۰۰۷ 389.70 107.91 
۲۰۰۸ 378.39 163.13 
۲۰۰۹ 215.08 145.41 
۲۰۱۰ 299.96 131.90 
۲۰۱۱ 637.43 250.65 
۲۰۱۲ 262.98 127.35 
۲۰۱۳ 427.91 205.90 
۲۰۱٤ 684.69 326.79 
 ۱۲۲.۹۸ ۳٦۲.٤ طالمتوس

UالمصدرU: 1Twww.wits.worldbank.org1T 

 

 
 )۲۰۱٥-۲۰۰۱تطور كمبة وقيمة صادرات البطاطس المصرية الطازجة والمجمدة والبذار خالل الفترة ( .۳جدول 

 البطاطس البذار البطاطس المجمدة البطاطس الطازجة السنوات
 الكمية

 طن) ۱۰۰۰(
 القيمة

 دوالر)۱۰۰۰(
 الكمية

 طن) ۱۰۰۰(
 القيمة

 دوالر)۱۰۰۰(
 الكمية

 طن) ۱۰۰۰(
 القيمة

 دوالر)۱۰۰۰(
۲۰۰۱ 184.964 31389.595 0.686569 333.558 0.228 0.064414 
۲۰۰۲ 228.707 44407.549 5.188213 1765.222 0.587 0.37074 
۲۰۰۳ 294.42 50404.367 3.638387 1027.138 0.231 0.076958 
۲۰۰٤ 383.11 67457.376 3.741993 944.387 0.075 0.135309 
۲۰۰٥ 390.743 74431.447 7.853545 1749.181 1.241 0.268279 
۲۰۰٦ 351.544 62479.433 6.686402 1489.893 2.026 0.362516 
۲۰۰۷ 320.977 86851.226 20.32677 4788.183 143.374 1653.328 
۲۰۰۸ 86.462 38636.307 20.243 17136.75 284.722 316.0784 
۲۰۰۹ 82.04 55477.839 13.297 10040.17 133.106 316.0784 
۲۰۱۰ 272.447 118336 6.363 5274.561 27.031 316.0784 
۲۰۱۱ 356.726 117234.85 10.257 10193.87 280.708 316.0784 
۲۰۱۲ 270.618 114926.987 4.424 4924.369 25.688 316.0784 
۲۰۱۳ 351.862 168447.886 6.358 6891.937 76.347 316.0784 
۲۰۱٤ 556.849 265691.577 2.804 2678.848 124.345 316.0784 
۲۰۱٥ 618.004 224034.456 2.504 2299.586 29.287 316.0784 

 30233.2126 71.88155 4579.117 7.577902 98739.9041 316.0784 المتوسط
UالمصدرU: 1Twww.wits.worldbank.org1T 

 الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، نشرات التجارة الخارجية، أعداد مختلفة.

http://www.wits.worldbank.org/
http://www.wits.worldbank.org/
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 )۲۰۱٥-۱۹۹۹قيمة صادرات مصر من البطاطس لالتحاد االوروبي خالل الفترة (كمية وتطور . ٤جدول 
 دوالر) ۱۰۰۰قيمة الصادرات ( طن) ۱۰۰۰كمية الصادرات ( السنوات
۱۹۹۹ 202.14 38584.84 
۲۰۰۰ 112.61 20459.31 
۲۰۰۱ 141.80 23688.87 
۲۰۰۲ 167.84 32771.45 
۲۰۰۳ 199.78 31961.57 
۲۰۰٤ 278.68 50696.98 
۲۰۰٥ 284.28 61880.18 
۲۰۰٦ 274.79 48991.70 
۲۰۰۷ 208.78 59256.70 
۲۰۰۸ 203.94 100520.03 
۲۰۰۹ 138.43 93253.48 
۲۰۱۰ 181.98 88369.21 
۲۰۱۱ 195.30 92884.62 
۲۰۱۲ 142.05 69073.21 
۲۰۱۳ 180.76 87745.49 
۲۰۱٤ 120.89 57901.32 
۲۰۱٥ 132.31 50304.23 

 58165.14 187.45 المتوسط
UالمصدرU: 1Twww.wits.worldbank.org1T 

 
-۱۹۹۹( دول مستوردة من االتحاد االوروبي خالل الفترة ٥تطور كمية وقيمة صادرات مصر من البطاطس الهم  .٥جدول 

۲۰۱٥( 
 المملكة المتحدة هولندا ايطاليا اليونان لمانياأ السنوات

 القيمة الكمية القيمة الكمية القيمة الكمية القيمة الكمية القيمة الكمية
۱۹۹۹ 94.57 17341 42.4 7082 33.0 6281 3.66 957 46.997 10111 
۲۰۰۰ 10.17 1727 1.9 334 16.7 2478 0.52 93 1.559 344 
۲۰۰۱ 47.34 7403 12.2 1891 49.5 7534 1.32 203 29.899 6248 
۲۰۰۲ 47.02 8473 51.4 10365 47.2 8541 1.88 469 17.534 4299 
۲۰۰۳ 53.99 8165 54.6 8581 70.5 11697 3.49 598 7.367 1582 
۲۰۰٤ 62.80 10691 112.9 21142 61.2 10669 13.94 2609 16.901 3906 
۲۰۰٥ 76.74 16158 83.2 19830 76.3 15541 20.01 4064 23.006 5465 
۲۰۰٦ 63.23 10982 88.4 15705 97.3 17362 2.03 625 19.595 3609 
۲۰۰۷ 38.66 10006 59.5 17133 78.0 23316 6.40 1543 21.317 5772 
۲۰۰۸ 13.57 6208 66.9 31932 90.8 43658.2 7.10 3506.37 18.91 12218.7 
۲۰۰۹ 39.75 26725 45.0 30280 30.3 20399.7 8.16 5540.99 13.88 9410.24 
۲۰۱۰ 29.67 14650 57.9 26306 63.4 29091.7 12.14 7179.51 15.34 9999.49 
۲۰۱۱ 35.72 12993 57.4 2708۱ 66.1 34506.1 10.96 4117.84 24.19 13875.۲ 
۲۰۱۲ 47.35 23074 35.6 17069 35.4 17288.9 12.08 5795.81 9.49 4818.81 
۲۰۱۳ 14.40 6699.7 47.4 2239۱ 79.0 37554.6 3.80 1823.62 30.64 16733.۸ 
۲۰۱٤ 27.21 1286۹ 21.6 941٦ 54.9 26284.9 3.11 1288.70 11.85 7019.63 
۲۰۱٥ 13.84 5234.2 49.7 18797 57.3 21906.9 0.23 86.23 9.30 3559.21 

 6998.30 18.69 2382.36 6.52 19653.5 59.2 16784 52.2 11729 42.12 المتوسط
 دوالر ۱۰۰۰طن             القيمة :  ۱۰۰۰الكمية : 

UالمصدرU: 1Twww.wits.worldbank.org1T 

http://www.wits.worldbank.org/
http://www.wits.worldbank.org/
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ANALYTICAL STUDY ON THE PERFORMANCE OF EGYPTIAN 
EXPORTS OF POTATOES 

Rowaida U. Ewada, M.Z. Gomaa, M.A. Mesalhy and Hala E. Bassiony 
Agric. Econ. Dept., Fac. Agric., Zagazig Univ., Egypt 

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 1999-2015, 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 and 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, 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 
Egyptian 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 general trend models, for each of the cultivated area, production. The 
average Relative Comparative Advantage was about 16.3 during (1999-2015). Stability 
coefficient was unstable for both cultivated area and potato production, as well as for the 
quantity and value of Egyptian potatoes exports to the world or to the EU. When measuring 
the market share. It was found that the most important markets imported from the European 
Union countries of the Egyptian potatoes are Greece, Italy, Germany, the United Kingdom 
and the Netherlands. The market penetration coefficient resulted in Greece having the highest 
average penetration rate, estimated at 4.55 and the Netherlands in fifth place with an average 
of around 0.109. 

Key words: Egyptian exports, potatoes, competitive indicators. 
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