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 اإلستيرادية للبطاطس المصرية فى أهم األسواق  القدرة التنافسية
                 [5] 

 (2)نظمى عبد الحميد عبد الغنى -(2)محمد سيد شحاتة -(1)أحمد ماجدة محمود

 (3)سهام أحمد عبد الحميد
معيد الدراسات والبحوث البيئية،  (3 س( كمية الزراعة، جامعة عين شم9 وزارة الصحة (0

 عين شمسجامعة 
 

 المستخلص
ييدف البحث بصفة أساسية إلى إلقاء الضوء عمى المركز التنافسي لمصادرات المصرية 

( 9105 -9119من البطاطس وأىم الدول المنافسة ليا في تصدير البطاطس، خالل الفترة )
أن مصر تتمتع بميزة نسبية ظاىرية عالية وقد تبين من النتائج في أىم أسواقيا التصديرية، 

فى الفترة من  0685لصادراتيا من البطاطس مقارنة بباقى الدول المصدره بمتوسط بمغ نحو 
(، وىو ما يشير إلى أن ىناك فرصة لمتوسع وزيادة صادرات مصر من 9105:9119)

ن أن السوق وبدراسة التوزيع الجغرافى لصادرات مصر من البطاطس تبي البطاطس لمعالم8
الروسى قد احتل المرتبة األولى لكمية وقيمة صادرات مصر من البطاطس، يمييا السوق 

وبدراسة النصيب السوقى تبين أن مصر تحتل المركز األول من بين  اإليطالى فى تمك الفترة8
% من الطاقة االستيعابية 9783حيث تمثل نحو  اىم الدول المصدره لمبطاطس لمسوق الروسى

نحو بالروسى والمركز الرابع من بين اىم الدول المصدرة لمبطاطس لمسوق اإليطالى،  لمسوق
% من الطاقة االستيعابية لمسوق اإليطالى8 كما تبين انخفاض اإلنتاج النسبي لمبطاطس 587

لمصر مقارنة بأىم الدول المنافسة ليا بالسوق الروسى والسوق اإليطالى8 وقد تبين من تقدير 
السوق لمبطاطس المصرية في تمك األسواق إلى إمكانية زيادة الصادرات مؤشر اختراق 

كما تبين تمتع مصر بميزة نسبية سعرية تنافسية مقارنة بأىم المصرية منو إلى ىذه األسواق8 
الدول المنافسة لو في تصدير البطاطس فى السوق الروسى، كما تبين ارتفاع السعر التصديرى 

وكانت أىم محددات الطمب عمى  قارنة بالدول المنافسة ليا8لمصر فى السوق اإليطالى م
البطاطس المصرية بالسوق الروسي التي ليا تأثر معنوي ايجابي، سعر تصدير ارزبيجان 
لمبطاطس لمسوق الروسي بالدوالر، بينما تبين وجود عالقة عكسية بين كمية صادرات مصر 

لمسوق الروسي بالدوالر، بينما  من البطاطس لمسوق الروسي وسعر تصدير مصر لمبطاطس
كانت محددات الطمب عمى البطاطس في السوق االيطالي التي ليا تأثير سمبى معنوى، وقد 

 ثبت معنوية تمك العوامل إحصائيًا8
 صادرات البطاطس، معامل عدم االستقرار، الميزة النسبية الظاىرية8  الكممات الدالة:



 وآخرون ماجدة محمود أحمد
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 المقدمة
تعتبر قضية التصدير من القضايا اليامة التى تحتل مكانة متميزة عمى خريطة األولويات 
االقتصادية لتحقيق برامج التنمية، ويعد التصدير من أىم مصادر زيادة حصيمة الدولة من 
العمالت األجنبية، لذا تحرص الدولة المصرية عمى تنمية صادراتيا وزيادة القدرة التنافسية 

وفتح أسواق أمام الصادرات وزيادة قدرات المنتجات الوطنية النسبية والتنافسية  لمنتجاتيا،
خاصة القطاع الزراعى، ومن ثم زيادة معدالت النمو االقتصادي بيا وتوفير فرص العمل 

 وتقميص حجم البطالة8 
مميار دوالر  3583وبالرغم من وجود عجز فى الميزان التجارى المصرى حيث بمغ نحو 

، فى حين بمغ معدل تغطية الصادرات الكمية المصرية لمواردات الكمية نحو 9105عام 
مميار  0387(، و زادت قيمة الواردات الكمية من 9105-9111% كمتوسط لمفترة )7787

بنسبة زيادة بمغت نحو  9105مميار دوالر عام  4387إلى نحو  9111دوالر وذلك عام 
مميار دوالر  785يمة الصادرات الكمية من نحو ، بينما زادت ق9111% مقارنة بعام 33383

% 730بنسبة زيادة بمغت نحو  9105مميار دوالر عام  9387إلى نحو  9111وذلك عام 
 عام دوالر مميار 7,0 نحو من الزراعية الواردات8 فى حين زادت قيمة 9111بالمقارنة بعام 

 بالمقارنة %4,006 واليح بمغت زيادة بنسبة 9105 دوالر عام مميار 3,7 نحو إلى 9111
 9111 عام دوالر مميون 5,316 نحو من الزراعية الصادرات قيمة زادت بينما ،9111 بعام
 بعام % بالمقارنة4,777بمغت نحو  زيادة بنسبة 9105 عام دوالر مميار 5,9 نحو إلى

 8 نشرات التجارة الخارجية(الجياز المركزي لمتعبئة العامة واالحصاء، ،  )9111
 

 مشكلة البحث
عمىىى الىىرغم مىىن تمتىىع مصىىر بقىىدرة تنافسىىية فىىى إنتىىاج وتصىىدير البطىىاطس إال أنىىو تالحىىظ 
وجود تذبذب فىى الكميىات المصىدرة مىن عىام ألخىر، فقىد بمىغ متوسىط قيمىة صىادرات مصىر مىن 

، حيىث بمغىت قيمىة الحىد (9105-9119)مميون دوالر كمتوسط لمفترة  03087نحو  البطاطس
مميىىىون دوالر عىىىام  39486، بحىىىد أقصىىىى بمىىىغ نحىىىو 9119ون دوالر عىىىام األدنىىىى ليىىىا نحىىىو مميىىى

، ثىىىم ارتفىىىع مىىىرة اخىىىرى عىىىام 9104مميىىىون دوالر عىىىام  04981، وانخفىىىض ليصىىىل إلىىىى 9107
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كمىىا أن الميىىزان التجىىاري المصىىري يعىىاني مىىن عجىىز مميىىون دوالر،  95985ليصىىل إلىىى  9105
نسىبة مىن الصىادرات المصىرية ك 9105% فقىط عىام 01مستمر، ويساىم قطاع الزراعىي بنحىو 

% ، فضىىال عىىىن أن نسىىبة قيمىىة الىىىصادرات الىىىزراعية 0783نحىىو  9119الكميىىة بينمىىا كىىان عىىام 
-9119إلىىي الصىىادرات القوميىىة قىىىىد أخىىذت فىىىي التذبىىذب بىىين الىىىىزيادة والنقصىىان خىىالل الىىىفترة )

مىغ حىوالي ، وحىدًا أقصىى ب9114% عىام 489( حيث تراوحت بين حد أدنى بمىغ حىوالي 9105
ممىىىىا يىىىىدل عمىىىىى ضىىىىعف مسىىىىاىمة الصىىىىادرات الزراعيىىىىة فىىىىي الصىىىىادرات  9117% عىىىىام 0787

القوميىىة، األمىىر الىىذي يتطمىىب دراسىىة أىىىم المحىىددات االقتصىىادية المؤثىىىرة عمىىى الطمىىب عمييىىا فىىى 
 8نشرات التجارة الخارجية(الجياز المركزي لمتعبئة العامة واالحصاء، ) األسواق الخارجية8

 

 البحثأهداف  
 التعرف عمى الطاقة اإلنتاجية والتصديرية لمحصول البطاطس8 -0
 دراسة القدرة التنافسية لمبطاطس المصرية فى أىم األسواق اإلستيرادية8  -9
التعىىىىرف عمىىىىى محىىىىددات الطمىىىىب لمصىىىىادرات المصىىىىرية مىىىىن البطىىىىاطس فىىىىى أىىىىىم األسىىىىواق  -3

 االستيرادية8
 األسلوب التحليلي

ق أىدافيا عمى كل من أسموب التحميل االقتصادي الوصفى تعتمد الدراسة في تحقي
والكمى وأسموب التحميل االقتصادى القياسي، حيث تم استخدام االنحدار البسيط لمتعرف عمى 
االتجاه العام لمظواىر االقتصادية محل الدراسة، وتحميل االنحدار المرحمى لمتعرف عمى أىم 

طس، واستخدام بعض المؤشرات الخاصة بالقدرة محددات الطمب المؤثرة عمى صادرات البطا
التنافسية كالميزة النسبية الظاىرية والميزة النسبية السعرية وحساب النصيب السوقى، ومؤشر 

 مؤشري قوة التصدير واالعتماد عمي التصدير8اختراق السوق، و 
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 مصادر البيانات
صدرىا الجيات الحكومية تعتمد الدراسة عمى البيانات المنشورة وغير المنشورة التى ت

بيانات ومنيا النشرات الدورية التى تصدرىا وزارة الزراعة، منظمة األغذية والرزاعة )الفاو(، 
منظمة التجارة العالمية، قاعدة بيانات البنك الدولى، قاعدة بيانات مركز التجارة الدولية التابع 

إلحصاء قاعدة بيانات التجارة لألمم المتحدة، بيانات الجياز المركزى لمتعبئة العامة وا
 الخارجية، باإلضافة إلى االستعانة ببعض األبحاث والدراسات وثيقة الصمة بموضوع البحث8 

 

 النتائج البحثية ومناقشتها
 :المؤشرات اإلنتاجية لمبطاطس فى مصر 
 :(2017-2002تطور إجمالى مساحة البطاطس خالل الفترة ) -1

-9119( تطور مساحة البطاطس باأللف فدان خالل الفترة )0يبين الجدول رقم )
ألف فدان،  07483بنحو  9119(، حيث بمغت  مساحة البطاطس بمغت أدناىا عام 9105

ألف فدان، بينما بمغ المتوسط  73587حيث قدرت بحوالي  9103بينما بمغت أقصاىا في عام 
 دان8ألف ف 39586العام لمفترة ككل حوالي 

أنيا مساحة البطاطس خالل تمك الفترة ، تبين  وبتقدير معادلة االتجاه الزمنى لتطور
ألف  0387 قدر بنحو 1810اتخذت اتجاىًا عامًا متزايدًا معنوى إحصائيًا عند مستوى معنوية 

( 9%، كما ىو موضح  بالجدول رقم )787فدان سنويًا، وبمغ معدل النمو السنوى نحو 
% من التغيرات الحادثة في مساحة 63(، ويشير معامل التحديد إلى أن 0المعادلة رقم )

إلى  (F)البطاطس ترجع إلى مجموعة من العوامل التي يعكس أثرىا الزمن، وتشير قيمة 
 معنوية النموذج ومالئمتو لطبيعة البيانات8

  



 مجمة العموم البيئية
 جامعة عين شمس –معيد الدراسات والبحوث البيئية 

 

 9107 سبتمبر ،الثانيربعون، الجزء ألوا السابع المجمد
 

83 

نتاجية البطاطس وكمية وقيمة صادراتيا : (1جدول رقم ) نتاج وا  والسعر تطور مساحة وا 
 (9105-9119التصديرى ليا وحساب معامل عدم االستقرار خالل الفترة )

 
جمعت وحسبت من بيانات وزارة الزراعة واستصالح االراضي، قطاع الشؤن االقتصادية،  المصدر:

 نشرة اإلحصاءات الزراعية، اعداد مختمفة8
  www.comtrade.un.orgقاعدة بيانات منظمة التجارة العالمية  -

 جمع وحسب من معادلة االتجاه الزمنى المقدرة  100*(^Y/(^Y-Y))*معامل االستقرار =
 = القيمة التقديرية ^Y= القيمة الحقيقية لمظاىرة موضع الدراسة، Yحيث 

http://www.comtrade.un.org/
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نتاجية البطاطس وكمية وقيمة معادالت اإلتجاه الزمني لتطور : (2جدول:) نتاج وا  مساحة وا 
 ( 9105-9119صادراتيا فى الفترة )

رقم 
R)  المعادلة المتغيرات المعادلة

2
)  (F) المتوسط 

معدل 
التغير 
 %السنوي

 مساحة البطاطس 1
 (فدان)ألف 

Y1i =192.6+15.9 Xi 

      (10.8)
**

  (8.6)
**

 
0.8 73.8

** 
327.8 4.9 

 إنتاج البطاطس 2
 )مميون طن(

Y2i =1.9+0.2 Xi 

      (9.1)
**

  (9.1)
**

 
0.9 83.6

** 
3.6 5.5 

 إنتاجية البطاطس 3
 )طن/فدان(

Y3i = 10.4 + 0.1 Xi 

     (90.6)
**

(5.8)
** 

 

0.7  33.5
** 

10.9 0.6 

كمية صادرات مصر لمعالم  7
 من البطاطس  باأللف طن

Y1i= 236.3 + 21.5 Xi 

          (3.8)
**

  (3.3)
**

 
0.4 11.1

**
  419.2 5.1 

3 
قيمة صادرات مصر لمعالم 
من البطاطس بالمميون 

 دوالر

Y2i=21.6 + 15.3 Xi 

      (0.9)
-
   (5.9)

**
   

 0.7 34.5
** 

151.4 10.1 

4 
سعر تصدير مصر 

لمبطاطس الي العالم لمطن 
 بالدوالر

Y3i=186.5 + 19.8 Xi 

     (2.9)
**

 (3.1)
** 0.4 9.3

** 
355 3.0 

 %08ثبوت المعنوية االحصائية عند مستوى معنوية  )**(
 %58)*( ثبوت المعنوية االحصائية عند مستوى معنوية 

ŶNi  القيمة التقديرية لقيمة المتغير موضع الدراسة في السنة =i 
Xi    متغير الزمن في السنة =(i)             i  =(1.2.3…….16) 

 المحسوبة8( Tالقيم بين األقواس تعبر عن قيم )
  =  المتوسط الحسابي  'X(، 'B/ X×)011معدل التغير السنوي في الصورة الخطية= 

 
  

 ( بالدراسة0سبت من بيانات جدول )جمعت وحالمصدر: 
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 :(2017-2002خالل الفترة ) إنتاج البطاطستطور  -2
-9119( تطور إنتاج البطاطس بالمميون طن خالل الفترة )0يبين الجدول رقم )

مميون طن، بينما  087بنحو  9119(، ومنو يتبين أن إنتاج البطاطس بمغ أدناه عام 9105
مميون طن، بينما بمغ متوسط تمك الفترة  787حيث قدرت بنحو  9103بمغت أقصاىا عام 

 . مميون طن 384حوالي 
أنيا اتخذت إنتاج البطاطس خالل تمك الفترة، تبين  دلة االتجاه الزمنى لتطوروبتقدير معا

مميون طن  189 قدر بنحو 1810اتجاىًا عامًا متزايدًا معنوى إحصائيًا عند مستوى معنوية 
( المعادلة رقم 9%، كما ىو موضح  بالجدول رقم )383سنويًا، وبمغ معدل النمو السنوى نحو 

% من التغيرات الحادثة في إنتاج البطاطس ترجع إلى 63تحديد إلى أن (، ويشير معامل ال9)
إلى معنوية النموذج ومالئمتو  (F)مجموعة من العوامل التي يعكس أثرىا الزمن، وتشير قيمة 

 لطبيعة البيانات8
 :(2017-2002تطور إنتاجية البطاطس خالل الفترة ) -3

-9119/فدان خالل الفترة )( تطور إنتاجية البطاطس بالطن0يبين الجدول رقم )
طن/فدان،  0183بنحو  9117(، ومنو يتبين أن إنتاجية البطاطس بمغت أدناىا عام 9105

بينما بمغ المتوسط  طن/فدان، 0085حيث قدرت بحوالي  9105بينما بمغت أقصاىا في عام 
 8مميون طن 0187العام لمفترة حوالي 

أنيا إنتاجية البطاطس خالل تمك الفترة، تبين  وبتقدير معادلة االتجاه الزمنى لتطور
 طن/ 1815 قدر بنحو 1810اتخذت اتجاىًا عامًا متزايدًا معنوى إحصائيًا عند مستوى معنوية 

( 9%، كما ىو موضح  بالجدول رقم )184فدان سنويًا، وبمغ معدل النمو السنوى نحو 
لتغيرات الحادثة في إنتاجية % من ا46(، ويشير معامل التحديد إلى أن 3المعادلة رقم )

إلى  (F)البطاطس ترجع إلى مجموعة من العوامل التي يعكس أثرىا الزمن، وتشير قيمة 
 معنوية النموذج ومالئمتو لطبيعة البيانات8
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-2002المؤشرات االقتصاديه لصادرات الباطس المصرية خالل الفترة )
2017) 

 (:2017-2002) تطور كمية صادرات مصر من البطاطس خالل الفترة -1
 70789بمغت نحو  ، فقدكمية صادرات مصر من البطاطس ( تطور0يبين الجدول رقم )

ألف طن عام  46785، بحد أقصى بمغ نحو (9105-9119)ألف طن كمتوسط لمفترة 
 91178ألف طن عام  90380، ببنما بمغت قيمة الحد األدنى ليا نحو 9107

خالل تمك كمية صادرات مصر من البطاطس وبتقدير معادلة االتجاه الزمنى لتطور 
قدر  1810الفترة تبين أنيا اتخذت اتجاىًا عامًا متزايدًا معنوى إحصائيًا عند مستوى معنوية 

%، كما ىو موضح 380ألف طن سنويًا، وبمغ معدل النمو السنوى نحو  9083بنحو 
% من التغير فى 71(، ويشير معامل التحديد إلى أن نحو 9( بالجدول )0بالمعادلة رقم )

وتشير يرجع إلى العوامل التى يعكس أثرىا متغير الزمن، كمية صادرات مصر من البطاطس 
( ومالئم لطبيعة 1810إلى أن النموذج المستخدم معنوي عند مستوى معنوية ) (F)قيم 

 البيانات8
 (:2017-2002تطور قيمة صادرات مصر من البطاطس خالل الفترة ) -2

 03087بمغت نحو  ، فقدقيمة صادرات مصر من البطاطس ( تطور0)يبين الجدول رقم 
مميون دوالر عام  39486، بحد أقصى بمغ نحو (9105-9119)مميون دوالر كمتوسط لمفترة 

 91198مميون دوالر عام  7983، ببنما بمغت قيمة الحد األدنى ليا نحو 9107
خالل تمك ن البطاطس قيمة صادرات مصر موبتقدير معادلة االتجاه الزمنى لتطور 

وبمغ  1810الفترة تبين أنيا اتخذت اتجاىًا عامًا متزايدًا معنوى إحصائيًا عند مستوى معنوية 
( 9مميون دوالر سنويًا  كما ىو موضح بالمعادلة رقم ) 0383معدل النمو السنوى نحو 

مصر  قيمة صادرات% من التغير فى 47(، ويشير معامل التحديد إلى أن نحو 9بالجدول )
إلى أن  (F)وتشير قيم يرجع إلى العوامل التى يعكس أثرىا متغير الزمن، من البطاطس 

 ( ومالئم لطبيعة البيانات18108النموذج المستخدم معنوي عند مستوى معنوية )
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 (:2017-2002تطور سعر صادرات مصر من البطاطس خالل الفترة ) -3
بمغ  ، فقدالبطاطس المصرية بالدوالرسعر تصدير الطن من  ( تطور0يبين الجدول رقم )

، بحد أقصى بمغ (9105-9119)دوالر كمتوسط لمفترة  333متوسط سعر تصدير الطن نحو 
 91138دوالر عام  076، ببنما بمغت قيمة الحد األدنى ليا نحو 9117دوالر عام  454نحو 

خىالل ية سعر تصدير الطن من البطاطس المصىر وبتقدير معادلة االتجاه الزمنى لتطور 
 1810تمك الفتىرة تبىين أنيىا اتخىذت اتجاىىًا عامىًا متزايىدًا معنىوى إحصىائيًا عنىد مسىتوى معنويىة 

( 3دوالر لمطىىىىن سىىىىنويًا كمىىىىا ىىىىىو موضىىىىح بالمعادلىىىىة رقىىىىم ) 0783وبمىىىىغ معىىىىدل النمىىىىو السىىىىنوى 
سىعر تصىدير الطىن % مىن التغيىر فىى 34(، ويشىير معامىل التحديىد إلىى أن نحىو 9بالجدول )
 (F)وتشىىير قىىيم يرجىىع إلىىى العوامىىل التىىى يعكىىس أثرىىىا متغيىىر الىىزمن، س المصىىرية مىىن البطىىاط

 ( ومالئم لطبيعة البيانات18108إلى أن النموذج المستخدم معنوي عند مستوى معنوية )
 معامل االستقرار لصادرات مصر من البطاطس:

 :تقدير معامل االستقرار لكمية صادرات مصر من البطاطس -1
( تطور معامل االستقرار لكمية صادرات مصر من البطاطس 0يوضح جدول رقم )

(، حيث تراوحت قيم معامل  االستقرار لكمية صادرات مصر 9105 –9119خالل الفترة )
، وحد أقصى بمغ نحو 9116% خالل عام 989من البطاطس بين حد أدنى بمغ نحو 

 %8 9186، بمتوسط سنوى قدر بنحو 9117% عام 7583
 :قدير معامل االستقرار لقيمة صادرات مصر من البطاطست -2

( تطور معامل االستقرار لقيمة صادرات مصر من البطاطس خالل 0يوضح جدول رقم )
(، حيث تراوحت قيم معامل االستقرار لقيمة صادرات مصر من 9105 –9119الفترة )

% عام 7687، وحد أقصى بمغ نحو 9103% عام 183البطاطس بين حد أدنى بمغ نحو 
 % 05878، بمتوسط سنوى قدر بنحو 9107
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 تقدير معامل االستقرار لسعر تصدير مصر لمطن من البطاطس -3
( تطور معامل االستقرار لسعر تصدير مصر لمطن من البطاطس 0يوضح جدول رقم )

(، حيث تراوحت قيم معامل عدم االستقرار لسعر تصدير مصر 9105 –9119خالل الفترة )
، وحد أقصى بمغ نحو 9100% خالل عام 989البطاطس بين حد أدنى بمغ نحو لمطن من 

 % خالل تمك الفترة 93898، بمتوسط سنوى قدر بنحو 9117% عام 7387
التوزيع الجغرافى لمصادرات المصررية مرن البطراطس  ارم الردول المسرتوردة  -

 لها عمى مستوى العالم:
مصىىادرات المصىىرية لمبطىىاطس ألىىىم الىىدول ( إلىىى التوزيىىع الجغرافىىى ل3يشىىير الجىىدول رقىىم )

 (91058-9101(، )9117-9119المستوردة ليا عمى مستوى العالم خالل فترتى الدراسة )
-9119التوزيع الجغرافى لمصادرات المصرية من البطاطس خالل الفترتين )(: 3جدول رقم )

9117( ،)9101-9105                     )    

 



 مجمة العموم البيئية
 جامعة عين شمس –معيد الدراسات والبحوث البيئية 

 

 9107 سبتمبر ،الثانيربعون، الجزء ألوا السابع المجمد
 

89 

الف  33089( زيادة كمية الصادرات المصرية لمبطاطس من 3فقد تبين من الجدول رقم)
الف طن كمتوسط لمفترة الثانية، بمعدل نمو سنوى  31583طن كمتوسط  لمفترة األولى إلى 

مميون دوالر لمفترة األولى إلى  6780%، كما زادت قيمة تمك الصادرات من نحو 487بمغ نحو 
%، مما يشير إلى 0983خالل الفترة الثانية، بمعدل نمو سنوى بمغ نحو مميون دوالر  90386

زيادة صادرات مصر لمعالم فى الفترة الثانية من البطاطس8 أما عن أىم الدول المستورة 
لمبطاطس المصرية اتضح أن اليونان أىم الدول المستوردة لمبطاطس المصرية لمفترة االولى 

% من كمية الصادرات المصرية 9089ثل نحو الف طن تم 5183حيث استوعبت نحو 
% من قيمة إجمالى صادرات 9085مميون دوالر مثمت نحو  0787لمبطاطس بقيمة بمغت نحو 

مصر من البطاطس لنفس الفترة8 ثم جاءت إيطاليا فى المرتبة الثانية تمييا كل من ألمانيا، 
مية صادرات مصر من % من اجمالى ك4187لبنان، روسيا ومثمت ىذه الدول مجتمعة نحو 

% من إجمالى قيمة صادرات مصر من البطاطس 3086البطاطس، مثمت تمك الدول نحو 
خالل الفترة األولى8 اما بالنسبة لمفترة الثانية فقد احتمت روسيا الصدارة فى المرتبة األولى من 

من % 3581الف طن، وبنسبة بمغت نحو  06584بين أىم الدول المستوردة بكمية بمغت نحو 
مميون دوالر بنسبة بمغت نحو  5489كمية البطاطس المصرية المصدرة، وبقيمة بمغت نحو 

% من إجمالى قيمة صادرات مصر من البطاطس خالل الفترة الثانية، وذلك بمعدل نمو 3384
% لكل من الكمية والقيمة عمى الترتيب، واحتمت إيطاليا 3384%، 3583سنوى بمغ نحو 

لفترة الثانية يمييا عمى الترتيب اليونان، لبنان، ألمانيا ومثمت ىذه الدول المركز الثانى خالل ا
% من اجمالى كمية صادرات مصر من البطاطس، كما مثمت تمك الدول 3481مجتمعة نحو 

 % من إجمالى قيمة صادرات مصر من البطاطس خالل الفترة األولى8 3487نحو 
البطاطس المصرية ألىم اسواقيا ( متوسط اسعار تصدير 3كما يوضح الجدول رقم )

دوالر/طن فى الفترة  96385االستيرادية، حيث يتبين زيادة متوسط سعر التصدير من نحو 
دوالر/طن كمتوسط سعر الفترة الثانية، وبمعدل نمو سنوى بمغ نحو  79484األولى إلى نحو

فترة األولى (8 وقد حققت اليونان أعمى سعر تصدير لم9105-889119% فقط خالل الفترة )3
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دوالر/طن يمييا سعر تصدير إيطاليا ثم لبنان، ألمانيا، روسيا والبالغ  97786حيث بمغ نحو 
دوالر/طن خالل الفترة األولى8 أما  94583، 96789، 96583، 97783عمى الترتيب نحو 

دوالر/طن، يميو سعر  77783بالنسبة لمفترة الثانية فقد حققت إيطاليا اعمى سعر بمغ نحو 
 71587، 70386، 79383، 79783يونان، ألمانيا، لبنان، روسيا والبالغ عمى الترتيب نحو ال

 دوالر لمطن كمتوسط لمفترة الثانية8
 مؤشرات قياس القدرة التنافسية لمحصول البطاطس المصرية: -
 الميزة النسبية الظاارية لصادرات أام الدول المصدرة لمبطاطس:  -1

يشير معامل الميزة النسبية الظاىرية إلى الميزة التنافسية لمصادرات من السمعة، والفرص 
نسبة نصيب الدولة من المحتممة مستقبال لزيادة الصادرات من السمعة8 ويحسب من 

الصادرات العالمية لمسمعة إلى نسبة نصيب الصادرات العالمية لتمك السمعة من الصادرات 
ويشير قيمة المعامل إلى وجود ميزة نسبية إذا كانت أكبر من الواحد الزراعية العالمية8 

الصحيح، اما إذا كانت قيمتو اقل من الواحد فإن ذلك يعنى عدم وجود ميزة نسبية لمدولة لتمك 
 السمعة8 ويتم حساب الميزة النسبية الظاىرية طبقا لممعادلة التالية:

 = الظاىرية الميزة النسبية 

الزراعية الكمية لمدولة / قيمة الصادرات 
 قيمة الصادرات الزراعية الكمية  العالمية

صادرات السمعة لمدولة / قيمة  قيمة
 صادرات السمعة في العالم

( تقدير مؤشر الميزة النسبية الظاىرية لصادرات أىم دول العالم 7يوضح الجدول رقم )
(، وتشير إلى أن مصر 9105-9119)المصدرة لمبطاطس عمى مستوى العالم خالل الفترة 

تتمتع بميزة نسبية ظاىرية عالية لصادراتيا من البطاطس مقارنة بباقى الدول فى جميع 
، تمييا باكستان، ىولندا، فرنسا، بمجيكا، كند، ألمانيا، 0685السنوات بمتوسط بمغ نحو 

ميزة النسبية الظاىرية أسبانيا، الصين، الواليات المتحدة األمريكية، اليند  حيث بمغ مؤشر ال
وىو ما  187، 183، 186، 187، 087، 083، 083، 985، 987، 780ليا عمى الترتيب نحو 

يشير إلى أن ىناك فرصة لمتوسع وزيادة صادرات مصر من البطاطس لمعالم، فارتفاع قيمة 
 جية8المؤشر لمصر مقارنة بأي دولة منافسة تعني زيادة قدرتيا التنافسية في األسواق الخار 
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 القرردرة التنافسررية لمبطرراطس المصرررية فررى أاررم ا سرروال التصررديرية )السررول الروسررى -2
 والسول اإليطالى(:

تبين من دراسة التوزيع الجغرافى لصادرات مصر من البطاطس أن السوق الروسى قد 
احتل المرتبة األولى لكمية وقيمة صادرات مصر من البطاطس، يمييا السوق اإليطالى فى 

يتم دراسة القدرة  ومن ثم(، 3( كما ىو موضح بالجدول رقم )9105-9119الفترة من )
 س المصرية بإستخدام مؤشرات قياس التنافسية التالية:التنافسية بتمك األسواق لمبطاط

الميزة النسبية الظاىرية لصادرات أىم الدول المصدرة لمبطاطس لمعالم خالل  :(4جدول رقم )
 (9105-9119الفترة )

سنة
ال

سا 
فرن

انيا 
ألم

ندا 
اول

يكا 
بمج

 

صر كندا
م

ت  
واليا

ال
دة 

متح
ال

كية
مري

اال
 

صين
ال

تان 
كس
با

انيا 
سب
أ

هند 
ال

 

2002 2.0 1.4 3.3 1.5 1.8 27.8 0.6 0.2 0.0 0.8 0.1 

2003 2.4 1.3 2.9 1.5 1.6 23.8 0.4 0.3 1.6 1.0 0.3 

2004 2.7 1.3 3.0 1.7 1.2 25.2 0.4 0.4 1.3 1.2 0.2 

2005 2.4 1.3 2.5 1.5 1.7 28.9 0.6 0.6 0.4 0.9 0.4 

2006 2.6 1.3 2.8 1.5 1.5 19.5 0.5 0.6 0.6 1.1 0.3 

2007 2.8 1.4 2.9 1.4 1.4 22.2 0.4 0.6 4.1 0.9 0.3 

2008 2.5 1.2 2.7 1.2 1.7 18.1 0.5 0.7 1.7 1.2 0.5 

2009 2.5 1.2 2.9 1.3 1.7 10.6 0.5 1.0 4.9 1.0 0.3 

2010 3.0 1.4 3.2 1.3 1.5 8.8 0.5 0.7 4.0 0.8 0.5 

2011 2.6 1.4 3.3 1.2 1.5 15.1 0.5 0.9 5.8 0.7 0.4 

2012 2.7 1.6 3.0 1.5 1.3 11.1 0.6 0.8 6.8 0.9 0.2 

2013 3.1 1.9 3.3 1.7 1.2 13.3 0.5 0.6 7.5 0.8 0.3 

2014 2.5 1. 2.7 1.6 1.5 24.0 0.5 1.4 3.6 0.6 1.0 

2015 2.7 1.4 2.7 1.6 1.5 18.5 0.5 1.3 10.0 0.9 0.7 

2016 3.3 1.5 2.9 1.8 1.7 11.9 0.5 1.1 6.8 1.0 0.7 

2017 3.1 1.6 2.7 1.6 1.7 19.9 0.6 1.4 6.4 0.7 0.6 

المتوس
 ط

2.7 1.4 2.9 1.5 1.5 18.7 0.5 0.8 4.1 0.9 0.4 

جمعىىىىت وحسىىىىبت مىىىىن قاعىىىىدة بيانىىىىات بيانىىىىات مركىىىىز التجىىىىارة الدوليىىىىة التىىىىابع لألمىىىىم المتحىىىىدة المصرررردر: 
www.trademap.org 

  

http://www.trademap.org/
http://www.trademap.org/
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يعتبر النصيب السوقي أحد المؤشرات لقياس التنافسية وتقدير مدى  السوقى:النصيب  -أ 
إمكانية تنمية األوضاع التنافسية لصادرات دولة ما داخل األسواق الخارجية، حيث أن 
ارتفاعو يعبر عن ارتفاع الوضع التنافسي لمدولة في األسواق الخارجية بالنسبة لمسمعة8 

 ويتم حسابو كالتالى: 

                 
 = السوقى النصيب

 كمية صادرات الدولة لسوق معين من سمعة معينة
________________*________________________011 

 إجمالي كمية واردات ىذه السوق من تمك السمعة
 

( إلى النصيب السوقى ألىم الدول المتنافسة فى تصدير البطاطس 3يشير الجدول رقم )
( 9105-9101(، )9117-9119الروسى  والسوق اإليطالى خالل الفترتين )داخل السوق 

وقد تبين أن ىولندا تحتل المركز األول من بين اىم الدول المصدره لمبصل لمسوق الروسى 
خالل الفترة األولى، تمييا اذربيجان والصين حيث بمغت صادراتيم من البطاطس لمسوق 

%، 0387%، 9489عمى الترتيب، تمثل نحو الف طن  3687، 7389، 7987الروسى نحو 
 %  من الطاقة االستيعابية لمسوق الروسى عمى الترتيب خالل الفترة األولى00838

وكانت مصر فى المركز الرابع خالل الفترة األولى تمييا اسرائيل بصادرات بمغت نحو 
ردات % من اجمالى وا381%، 0183ألف طن عمى الترتيب بنسبة بمغت نحو  0189، 3483

السوق الروسى من البطاطس خالل الفترة األولى8 بينما فى الفترة الثانية حققت مصر المركز 
% من الطاقة االستيعابية لمسوق 9783الف طن تمثل  06584األول فقد بمغت صادراتيا نحو 

الف طن تمثل نحو  6981الروسى، تمييا ىولندا حيث بمغت كمية صادراتيا لروسيا نحو 
طاقة االستيعابية لمسوق الروسى، تمييم الصين، اذربيجان، اسرائيل بصادرات % من ال0986

% عمى الترتيب من متوسط واردات البطاطس 786%، 685%، 787بمغت نسبتيا نحو 
لمسوق الروسى خالل الفترة الثانية، مما يشير إلى أن مصر ليا قدرة تنافسية عالية لصادراتيا 

 داخل السوق الروسى8
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النصيب السوقي واالنتاج النسبى ومؤشر اختراق السوق ألىم الدول المتنافسة  :(5)جدول رقم 
داخل السوق الروسى والسوق اإليطالى لمبطاطس كمتوسط لمفترتين 

(9119-9117( ،)9101-9105) 

السول 
 الدولة االستيرادى

 (2017-2010متوسط الفترة الثانية ) (2002-2002متوسط الفترة ا ولى )
 الكمية
با لف 
 طن

النصيب 
السوقي 

% 

االنتاج 
 النسبى%

مؤشر 
اخترال 
 السول

الكمية 
با لف 
 طن

النصيب 
السوقي 

% 

االنتاج 
 النسبى%

مؤشر 
اخترال 
 السول

السول 
 الروسى

 44.7 1.2 29.3 187.6 12.8 0.9 10.5 36.5 مصر

 10.9 1.9 12.8 82.0 26.8 2.2 26.8 92.9 ىولندا

 16.1 0.2 8.7 55.8 12.9 0.3 13.0 45.1 اذربيجان

 13.8 25.1 9.4 60.5 15.6 21.4 11.1 38.4 الصين

 6.5 0.2 4.8 30.7 3.7 0.2 3.0 10.2 اسرائيل

 - - 35.0 224.0 - - 35.6 123.5 أخرى

 - - 100 640.6 - - 100 346.6 اإلجمالى

السول 
 اإليطالى

 10.9 1.2 25.4 44.8 11.8 0.9 7.4 42.1 مصر

 71.1 1.9 50.9 299.5 66.2 2.2 43.9 259.9 فرنسا

 23.1 2.9 17.7 95.4 25.3 3.6 16.1 94.2 المانيا

 21.2 1.9 13 87.8 19.5 2.2 13.2 78.1 ىولندا

 2.1 1 1.4 8.9 2.6 0.9 1.6 9.5 بمجيكا

 0.6 0.5 2.6 2.5 0.7 0.5 0.4 2.6 الدنمارك

 1.2 0.2 0.8 4.7 1.5 0.2 0.9 5.4 النمسا

 - - 10.4 63.3 - - 16.2 95.5 أخرى

 - - 100 606.9 - - 100 587.3 اإلجمالى

  www.comtrade.un.orgقاعدة بيانات منظمة التجارة العالمية  جمعت وحسبت من المصدر:
( أن فرنسا تحتل المركز األول فى تصدير 3كما يتضح من نتائج الجدول رقم )

البطاطس داخل السوق اإليطالى خالل الفترة األولى والثانية، حيث بمغت كمية صادراتيا من 
الف طن بطاقة استيعابية داخل السوق  97783، 93787البطاطس لمسوق اإليطالى نحو 

عمى الترتيب لمفترتين، يمييا بنفس الترتيب لمفترتين  %7780%، 7387اإليطالى بمغت نحو 

http://www.comtrade.un.org/
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األولى والثانية ألمانيا، ىولندا حيث بمغ صادرات تمك الدول لمسوق اإليطالى عمى الترتيب فى 
% 0389%، 0480الف طن بنسبة تمثل عمى الترتيب نحو  5680، 7789الفترة األولى نحو 

األولى، بينما بمغ صادرات تمك الدول فى الفترة  من إجمالى واردات ايطاليا من البطاطس لمفترة
%، 0386ألف طن بنسبة تمثل عمى الترتيب نحو  6586، 7387الثانية عمى الترتيب نحو 

% من إجمالى واردات ايطاليا من البطاطس لمفترة الثانية، بينما احتمت مصر المركز 0783
ألف  7786، 7980ل الفترتين نحو الرابع خالل الفترتين فقد بمغت صادراتيا عمى الترتيب خال

% خالل الفترتين من إجمالى واردات ايطاليا من البطاطس تمييا بمجيكا، 587طن تمثل نحو 
ألف  984، 387، 783النمسا، الدنمارك بصادرات بمغت عمى الترتيب خالل الفترة األولى نحو 

ما بمغ صادراتيا عمى % عمى الترتيب لمفترة األولى، بين187%، 187%، 084طن بنسبة تمثل 
%، 186%، 083ألف طن بنسبة تمثل  983، 785، 687الترتيب خالل الفترة الثانية نحو 

% عمى الترتيب لمفترة الثانية، مما يوضح أن مصر تواجو منافسة قوية داخل السوق 187
 اإليطالى8

البطاطس عمى يتم حساب اإلنتاج النسبى بقسمة إجمالى إنتاج الدولة من  االنتاج النسبى: -ب 
( انخفاض 3إجمالى إنتاج العالم من البطاطس، حيث يتضح من بيانات الجدول رقم )

اإلنتاج النسبي لمبطاطس لمصر مقارنة ببعض الدول المنافسة ليا بالسوق الروسى والسوق 
اإليطالى وىى الصين، ألمانيا، بمجيكا، ىولندا حيث بمغ اإلنتاج النسبى لمبطاطس لمصر 

%، بينما بمغ لتمك 089الفترة األولى، تزايد فى الفترة الثانية ليصل إلى  % فى187نحو 
% خالل الفترة األولى، بينما بمغ نحو 989%، 989%، 384%، 9087الدول نحو 

  % عمى الترتيب فى الفترة الثانية%0878، %087، %987، 9380
التنافسية انتشارًا  يعتبر معدل اختراق السوق من أكثر معايير قياس مؤشر اخترال السول: -ج 

ألي دولة في تصدير السمع، وذلك ألنو يمثل مقياسًا لمدى قبول واستيعاب السمعة المصدرة 
باألسواق الخارجية، كما يوضح مدى إمكانية زيادة الصادرات من تمك السمعة بتمك 
االسواق، ومن ثم يسيم في وضع السياسات الخاصة بالتسويق الخارجي لمسمعة، ومدى 

 و الستيعاب كميات إضافية من السمعة، ويتم حسابو كالتالى:قابميت
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 = مؤشر اخترال السول
    واردات دولة ما من سمعة من سوق معين 

________________________ * ____011             
 الصادرات من نفس السمعة-الواردات الكمية من السمعة+انتاج السمعة

 

-9119لمبطاطس المصري خالل الفترتين ) تبين من دراسة مؤشر اختراق السوق
( في اىم األسواق التصديرية المصرية كما ىو موضح بالجدول رقم 9101-9105(، )9117

(، أن معامل اختراق السوق في السوق الروسى فى الفترة األولى بمغ اعمى قيمة ليولندا فى 3)
عمى  0987، 0384غ نحو يمييا الصين، اذربيجان حيث بم 9486الفترة األولى حيث بمغ نحو 

، بينما بمغ مؤشر 0986الترتيب، بينما حققت مصر بالفترة األولى المركز الرابع حيث بمغ نحو 
فقط، أما فى الفترة الثانية حققت  385اختراق السوق السرائيل داخل السوق الروسى نحو 

بيجان، ، يمييا اذر 7785مصر المركز األول حيث ارتفع مؤشر اختراق السوق ليصل إلى 
، 0480الصين، ىولندا، اسرائيل حيث بمغ عمى الترتيب خالل الفترة الثانية عمى الترتيب 

0386 ،0187 ،4838 
( أن فرنسا تحتل 3وبدراسة ىذا المؤشر بالسوق اإليطالى يتضح من نتائج الجدول رقم )

 5080، 4489 المركز األول داخل السوق اإليطالى خالل الفترة األولى والثانية، حيث بمغ نحو
عمى الترتيب لمفترتين، يمييا بنفس الترتيب لمفترتين األولى والثانية ألمانيا، ىولندا حيث بمغ 

لمفترة األولى، بينما  0783، 9383مؤشر اختراق السوق عمى الترتيب فى الفترة األولى نحو 
نية، بينما احتمت لمفترة الثا 9089، 9380بمغ فى الفترة الثانية لتمك الدول عمى الترتيب نحو 

 0187، 0086مصر المركز الرابع خالل الفترتين فقد بمغ ىذا المؤشر خالل الفترتين نحو 
، 083، 984، 785تمييا بمجيكا، النمسا، الدنمارك بمغت عمى الترتيب خالل الفترة األولى نحو 

مصر تواجو ، مما يوضح أن 184، 089، 980بينما بمغ عمى الترتيب خالل الفترة الثانية نحو 
 منافسة قوية داخل السوق اإليطالى8
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يعتبر السعر التصديرى مؤشرًا ىامًا في إمكانية جذب أسواق  المركز التنافسى السعرى: -د 
استيرادية جديدة، في ظل التقارب النوعي لمسمعة المصدرة لنظيرتيا بالدول األخرى 

بالدول األخرى المنافسة فإن المصدرة، وكمما انخفض السعر التصديرى بالمقارنة بنظيره 
ذلك يعنى وجود ميزة سعرية لمسمعة المصدرة، وقدرة تنافسية أفضل، فكمما قل قيمة ذلك 
المؤشر عن الواحد الصحيح دل ذلك عمى أن الدولة ليا ميزة تنافسية سعرية في تصدير 

 تمك السمعة بالنسبة لمدول المنافسة لنفس السمعة، ويتم حسابو كالتالى:

 = التنافسى السعرى المركز
   متوسط سعر التصدير لدولة ما لسمعة معينة فى سنة معينة

________________________________________ 
 متوسط سعر التصدير لمدولة المنافسة لنفس السمعة فى نفس السنة

 
( إلى السعر النسبى بين سعر تصدير مصر لمبطاطس وسعر 4ويشير الجدول رقم )

-9119الدول المنافسة بالسوق الروسى والسوق اإليطالى خالل الفترتين )تصدير اىم 
9117( ،)9101-9105)8 

المركز التنافسى السعرى لمدول المنافسة لمصر فى تصدير البطاطس داخل السوق  :(6جدول رقم )
 (9105-9101(، )9117-9119) ى والسوق اإليطالى خالل الفترتينالروس

 الفترة
السعرى لمدول المنافسة لمصر المركز التنافسى 

 داخل السول الروسى
المركز التنافسى السعرى لمدول المنافسة لمصر داخل السول 

 االيطالى

 النمسا الدنمارك بمجيكا اولندا المانيا فرنسا اسرائيل الصين اذربيجان اولندا
الفترة 
 األولى

(2002-
2009) 

1.0 1.1 1.0 0.9 1.1 1.3 0.7 0.6 0.6 0.9 

الفترة 
 الثانية

(2010-
2017) 

0.7 0.8 0.8 0.7 1.5 1.7 0.9 1.3 1.3 1.1 

 قاعدة بيانات منظمة التجارة العالمية  -   جمعت وحسبت من بيانات المصدر:
www.comtrade.un.org 

 

http://www.comtrade.un.org/
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نسبية سعرية مقارنة تبين من ىذا المؤشر فى السوق الروسى تمتع مصر بميزة حيث 
بالدول المنافسة ليا فى الفترة األولى والثانية حيث سجل السعر النسبى بين مصر/ىولندا، 

عمى الترتيب  187، 081، 080، 081مصر/اذربيجان، مصر/الصين، مصر/اسرائيل نحو 
رة ، كما يتضح زيادة الميزة السعرية النسبية لمصر فى الفت(9117-9119خالل الفترة األولى )

مصر/ىولندا، مصر/اذربيجان، مصر/الصين، مصر/اسرائيل الثانية حيث بمغ السعر النسبى 
 كما تبين8 (9105-9101عمى الترتيب خالل الفترة الثانية ) 185، 186، 186، 185نحو 

تمتع مصر بميزة نسبية سعرية تنافسية مقارنة بأىم الدول المنافسة ليا في تصدير البطاطس 
لى عدا فرنسا وألمانيا فى الفترة األولى حيث بمغ السعر النسبي بين فى السوق اإليطا

مصر/فرنسا، مصر/ألمانيا، مصر/ىولندا، مصر/بمجيكا، مصر/الدنمارك، مصر/النمسا نحو 
عمى الترتيب، كما انخفضت الميزة السعرية النسبية  187، 184، 184، 185، 083، 080

نية، حيث بمغ السعر النسبي بين مصر/فرنسا، لمصر فى السوق اإليطالى خالل الفترة الثا
، 085، 083مصر/ألمانيا، مصر/بمجيكا، مصر/الدنمارك، مصر/النمسا عمى الترتيب نحو 

خالل الفترة الثانية، بينما تميزت مصر عن ىولندا حيث بمغ السعر النسبى  080، 083، 083
ة ألىم الدول المنافسة ليا ليس ليا ميزة سعرية بالنسب،  أى أن مصر 187لمصر/ىولندا نحو 

لتصدير البطاطس بالسوق اإليطالى، وعمى مصر محاولة تحسين جودة المنتج وتقميل تكاليف 
 انتاجو وتسويقة لتقميل سعر التصدير8

يعتبر مؤشري قوة التصدير واالعتماد عمى  مؤشري قوة التصدير واالعتماد عمي التصدير: -ه 
ي المرتبط بالمنتج المصدر لمدولة المعنية، والذي التصدير من حيث تناوليا لمجانب الداخم

يظير بالتالي إمكانيات الدولة في اإلنتاج والتصدير، مكماًل لمجانب الذي يتناول قدرة ىذه 
 ويحسب كالتالى:الصادرات عمى النفاذ داخل األسواق المستوردة لو8 

 المحمى لممحصول(8)كمية الصادرات من المحصول/االنتاج قوة التصدير لمحصول ما = 
االعتماد عمى التصدير= كمية الصادرات من المحصول/)كمية الصادرات+كمية االنتاج 

 المحمى(8
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( قيمة مؤشري قوة التصدير واالعتماد عمي التصدير ألىم الدول 5يوضح الجدول رقم )
-9119المتنافسة لتصدير البطاطس في السوق الروسى والسوق اإليطالى خالل الفترتين )

(، حيث تبين أن اسرائيل بالسوق الروسى قد حققت أعمي قيمة 9101-9105(، )9117
بالنسبة لممؤشرين خالل الفترة األولى والثانية، حيث قدرت قيمة مؤشر قوة التصدير واالعتماد 

خالل الفترة  183، 187خالل الفترة األولي، ونحو  183، 183عمى التصدير ليا بحوالي 
ا تنتج البطاطس من أجل التصدير طبقا ألذواق األسواق الخارجية، حيث الثانية، مما يعني أني

% من إنتاجيا من ىذا المحصول خالل فترتي الدراسة عمي 7989% ، 7787أنيا تصدر نحو
الترتيب عمى الرغم من انخفاض المؤشرين لمفترة الثانية عن األولى، تمتيا فى السوق الروسى 

 189، 189التصدير واالعتماد عمى التصدير ليا بحوالي  ىولندا، حيث قدرت قيمة مؤشرى قوة
خالل الفترة الثانية، بينما قدرت قيمة مؤشرى قوة  189، 183خالل الفترة األولي، ونحو 

، 180خالل الفترة األولي، ونحو  180، 180التصدير واالعتماد عمى التصدير لمصر بحوالي 
قل قيمة لمؤشرى قوة التصدير واالعتماد عمى خالل الفترة الثانية، بينما حققت الصين أ 180

خالل  18117، 18117خالل الفترة األولي، ونحو  18117، 18117التصدير حيث بمغ نحو 
 الفترة الثانية8
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قوة التصدير واالعتماد عمي التصدير ألىم الدول المتنافسة في السوق  :(7) جدول رقم
(، 9117-9119)لمبطاطس خالل الفترتين الروسى والسوق اإليطالى 

 ( باأللف طن (      كمية الصادرات واإلنتاج )9101-9105)

السول 
 الدولة االستيرادى

 (2017-2010متوسط الفترة الثانية ) (2002-2002متوسط الفترة ا ولى )

كمية 
 الصادرات

اإلنتاج 
 المحمى

قوة 
 التصدير

االعتماد 
عمى 
 التصدير

كمية 
 الصادرات

اإلنتاج 
 المحمى

قوة 
 التصدير

االعتماد 
عمى 
 التصدير

السوق 
 الروسى

 0.1 0.1 4439.6 507.3 0.1 0.1 2754.8 331.2 مصر

 0.2 0.3 6899.7 1872.3 0.2 0.2 6913.7 1606.1 ىولندا

 0.1 0.1 916.1 58.7 0.05 0.04 946.8 44.9 اذربيجان

 0.004 0.004 93018.6 393.3 0.004 0.004 68070.0 269.3 الصين

 0.3 0.4 579.5 244.3 0.3 0.5 548.1 273.3 اسرائيل

السوق 
 اإليطالى

 0.1 0.1 4439.6 507.3 0.1 0.1 2754.8 331.2 مصر

 0.2 0.3 7097.2 1996.1 0.2 0.3 6822.3 1684.9 فرنسا

 0.1 0.2 10848.1 1817.3 0.1 0.1 11303.0 1459.0 المانيا

 0.2 0.3 6899.7 1872.3 0.2 0.2 6913.7 1606.1 ىولندا

 0.2 0.3 3729.0 942.5 0.2 0.3 2932.9 843.8 بمجيكا

 0.1 0.1 1739.9 163.6 0.1 0.1 1552.5 151.0 الدنمارك

 0.1 0.1 683.1 60.7 0.1 0.1 687.9 50.1 النمسا

 قاعدة بيانات منظمة التجارة العالمية - جمعت وحسبت من بيانات المصدر:
www.comtrade.un.org 

 

وتأتى فرنسا كمنافس قوى فى السوق اإليطالى فى الفترة الثانية مقارنة بالفترة األولى، 
خالل  189، 189حيث قدرت قيمة مؤشرى قوة التصدير واالعتماد عمى التصدير ليا بحوالي 

خالل الفترة الثانية، مما يعنى تزايد قدرتيا التنافسية فى الفترة  189، 183الفترة األولى، ونحو 
انية مقارنة باألولى، وتأتى ىولندا فى المركز الثانى بعد فرنسا فى الفترة الثانية حيث تزايدت الث

منافستيا فى الفترة الثانية داخل السوق اإليطالى، بينما بمغت قيمة مؤشرى قوة التصدير 
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خالل  180، 189خالل الفترة األولى، ونحو  180، 180واالعتماد عمى التصدير أللمانيا نحو 
لفترة الثانية، مما يعنى زيادة قدرتيا التنافسية، بينما كانت بمجيكا من اكبر المنافسين فى الفترة ا

األولى ثم اصبحت فى المركز الرابع فى الفترة الثانية، حيث قدرت قيمة مؤشرى قوة التصدير 
 خالل الفترة األولى، انخفضت لتبمغ نحو 189، 183واالعتماد عمى التصدير ليا بحوالي 

خالل الفترة الثانية، مما يعنى انخفاض قدرتيا التنافسية فى الفترة الثانية مقارنة  189، 183
باألولى، تمييا مصر، الدنمارك، النمسا8 ويتضح مما سبق انخفاض ميزة مصر التنافسية فى 
الفترة الثانية مقارنة بالفترة األولى حيث تبين انخفاض نسبة ما يخصص من اإلنتاج لمتصدير 

 ى الفترة الثانية لذا يجب تشجيع زيادة الصادرات المصرية من البطاطس8ف
محددات الطمب لصادرات البطاطس المصرية في أام ا سوال )السول  -

موقع منظمة جمعت وحسبت بيانات محددات الطمب من: ): الروسي والسول اإليطالي(
موقع منظمة التجارة العالمية ،  www.Fao.orgاألغذية والصحة العالمية 

www.comtrde.un.orgموقع البنك الدولي ،www.Worldbank.org) 
يوضح النموذج التالي : أوال: محددات الطمب عمى البطاطس المصرية في السول الروسي

-9119المحددات الرئيسية لمطمب عمى البطاطس المصرية في السوق الروسي في الفترة )
كمية الصادرات المصرية من البطاطس باأللف طن لمسوق الروسي  (Y)(، حيث 9105

التصدير لمطن لمبطاطس المصرية إلى   كمتغير تابع، والمتغيرات التفسيرية تتمثل في سعر
جمإلى واردات روسيا من البطاطس من الدول األخرى باأللف طنX1)لدوالر)روسيا با  ، وا 

((X2( وسعر طن البطاطس من ىولندا لمسوق الروسي بالدوالر ،(X3 وسعر طن البطاطس ،
، وسعر طن البطاطس من الصين لمسوق الروسي X4)) من أرذبيجان لمسوق الروسي بالدوالر

، عدد سكان X6)ن اسرائيل لمسوق الروسي بالدوالر )، وسعر طن البطاطس مX5)بالدوالر )
، ومتوسط ناتج الفرد X8)) ، إنتاج روسيا من البطاطس باأللف طنX7)) روسيا مميون نسمة
اتفاقية الشراكة  ،X10)) سعر صرف الجنية المصري امام الدوالر ،X9)بروسيا بالدوالر)

فترة  0وتأخذ القيمة صفر فى سنوات عدم تطبيقيا وتاخذ قيمة  D1 المصرية االوروبية
 تطبيقيا8 

http://www.fao.org/
http://www.comtrde.un.org/
http://www.comtrde.un.org/
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( لتحديد أىم العوامل (stepwiseوقد تم االعتماد عمى نموذج االنحدار المتعدد المرحمي 
المؤثرة في كمية صادرات البطاطس المصرية إلى السوق الروسي، وتأثير كل عامل عمى 

صائية والقياسية، في المفاضمة بين الداالت المقدرة، تبين أن حدا8 وباالستناد إلى المعايير اإلح
الصورة التي يمكن أن تكون أكثر تمثياًل لمعالقة الرياضية بين كمية الصادرات المصرية من 
البطاطس الى السوق الروسي وقيم المتغيرات المؤثرة عمى كمية الصادرات المصرية من 

 لموغاريتمية المزدوجة التالية:البطاطس لمسوق الروسي قد اخذت الصورة ا
 وتبين أن الصورة الموغاريمية المزدوجة ىى أنسب الصور8

LnY = (-9.99) – 0.90 Ln X1 + 2.4 Ln X4 
(-5.7)**     (-1.8)        (2.01)** 

R-2 = 0.8         F = 38.8** 
             %1)**( معنوي عند مستوى 

Y   البطاطس الى السوق الروسي باأللف طن8كمية الصادرات المصرية من  
X1   التصدير لمطن لمبطاطس المصرية إلى روسيا بالدوالر سعر. 
X4    سعر طن البطاطس من أرذبيجان لمسوق الروسي بالدوالر . 

ويتضح من نتائج التقدير أن أىم محددات الطمب عمى كمية الصادرات المصرية من 
التصدير لمطن لمبطاطس المصرية إلى روسيا  ىى سعر (Y)البطاطس بالسوق الروسي 

 حيث أن زيادة (X4سعر تصدير أذربيجان لمبطاطس لمسوق الروسي بالدوالر ) ،(X1بالدوالر )
% تؤدى إلى تناقص الكمية 0سعر تصدير الطن لمبطاطس المصرية إلى روسيا بنسبة 

% ، وتزايد سعر تصدير اذربيجان 187المصدرة من البطاطس لمسوق الروسى بنسبة 
% تؤدي لزيادة كمية الصادرات المصرية من البطاطس 0لمبطاطس لمسوق الروسى بنسبة 

وبدراسة إشارات معامالت (، 9105-9119ة )% وذلك خالل الفتر 987لمسوق الروسي بنحو 
ويتضح من قيمة االنحدار المقدرة لممتغيرات التفسيرية تبين أنيا تتفق مع المنطق االقتصادي، 

F  من العوامل المحددة لكمية الصادرات المصرية 63معنوية النموذج ككل، ويتبين أن نحو %
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تغير فى سعر تصدير اذربيجان من البطاطس إلى السوق الروسى باأللف طن ترجع إلى ال
    ومصر من البطاطس لمسوق الروسى8

يوضح النموذج التالي : ثانيا: محددات الطمب عمى البطاطس المصرية في السول اإليطالي
-9119المحددات الرئيسية لمطمب عمى البطاطس المصرية في السوق اإليطالى في الفترة )

البطاطس باأللف طن لمسوق اإليطالى  كمية الصادرات المصرية من (Y)(، حيث 9105
التصدير لمطن لمبطاطس المصرية إلى  كمتغير تابع، والمتغيرات التفسيرية تتمثل في سعر

جمإلى واردات إيطاليا من البطاطس من الدول األخرى باأللف طنX1)إيطاليا بالدوالر)  ، وا 
((X2( وسعر طن البطاطس من فرنسا لمسوق اإليطالى بالدوالر ،(X3،  وسعر طن البطاطس

، وسعر طن البطاطس من ىولندا لمسوق اإليطالى X4)) من ألمانيا لمسوق اإليطالى بالدوالر
، وسعر طن X6)، وسعر طن البطاطس من بمجيكا لمسوق اإليطالى بالدوالر )X5)بالدوالر )

، وسعر طن البطاطس من النمسا X7)البطاطس من الدنمارك لمسوق اإليطالى بالدوالر )
، إنتاج روسيا من X9)) ،عدد سكان روسيا مميون نسمةX8)سوق اإليطالى بالدوالر )لم

سعر صرف الجنية  ،X11)، ومتوسط ناتج الفرد بروسيا بالدوالر)X10)) البطاطس باأللف طن
وتأخذ القيمة صفر فى  D1 اتفاقية الشراكة المصرية االوروبية ،X12)) المصري امام الدوالر
 فترة تطبيقيا8 0وتاخذ قيمة سنوات عدم تطبيقيا 

( لتحديد أىم العوامل (stepwiseوقد تم االعتماد عمى نموذج االنحدار المتعدد المرحمي 
المؤثرة في كمية صادرات البطاطس المصرية إلى السوق اإليطالى، وتأثير كل عامل عمى 

الت المقدرة8 تبين أن حدا8 وباالستناد إلى المعايير اإلحصائية والقياسية، في المفاضمة بين الدا
الصورة الخطية أكثر تمثياًل لمعالقة الرياضية بين كمية الصادرات المصرية من البطاطس إلى 
السوق اإليطالى وقيم المتغيرات المؤثرة عمى كمية الصادرات المصرية من البطاطس لمسوق 

 اإليطالى كما يمى:
Y = 813.9 – 0.19 X2 – 0.8 X10 

(11.7)**   (-4.6)**     (-10.02)** 
R2 = 0.90                 F = 73.8** 
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Y 8كمية الصادرات المصرية من البطاطس الى السوق اإليطالى باأللف طن =  
= X2 8إجمإلى واردات إيطاليا من البطاطس من الدول األخرى باأللف طن 

 = X10 إيطاليا من البطاطس بالمميون طن8  إنتاج                         
 % 1)**( معنوي عند مستوى 

إجمإلى واردات إيطاليا من البطاطس من الدول األخرى باأللف طن   حيث تبين أن 
(X2،لو تأثير معنوي عكسي )  حيث أن زيادة إجمإلى واردات إيطاليا من البطاطس من الدول

( 189األخرى ألف طن يؤدي لنقص الكمية المطموبة من البطاطس بالسوق اإليطالي  بنحو )
تؤثر تأثير عكسى معنوى عمى  (X10ألف طن، كما تبين أن إنتاج إيطاليا من البطاطس )

نتاج إيطاليا من البطاطس بمقدار ألف طن الكمية المطموبة من البطاطس المصرية، فزيادة إ
( ألف طن، وقد ثبت معنوية 186تؤدي لنقص الكمية المطموبة من البطاطس المصرية بنحو )

وبدراسة إشارات معامالت (، 9105-9119تمك العوامل إحصائيًا، وذلك خالل الفترة )
ويتضح من قيمة قتصادي، االنحدار المقدرة لممتغيرات التفسيرية تبين أنيا تتفق مع المنطق اال

F  من العوامل المحددة لكمية الصادرات المصرية 71معنوية النموذج ككل، ويتبين أن نحو %
 من البطاطس إلى السوق اإليطالى باأللف طن ترجع إلى التغير فى تمك العوامل8

 

 التوصيات
 وفى ضوء ما توصل إليه البحث من نتائج فإنه يوصى بما يمى:

زيادة انتاج البطاطس، إلمكانية زيادة الصادرات المصرية لمبطاطس، نظرا الرتفاع مؤشر  -0
 اختراق السوق لمبطاطس 

مصر البطاطس المصرية ، حيث تبين ارتفاع قيمة مؤشر الميزة النسبية  تشجيع مصدرى -9
الظاىرية لصادرات مصر من البطاطس مقارنة بأىم الدول المصدرة ليا، مما يعنى زيادة 

 درتيا التنافسية فى األسواق الخارجية8 ق
دعم مصدرى البطاطس المصرية لممحافظة عمى الميزة السعرية التى تحظى بيا صادرات  -3

 مصر
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التحديث المستمر لدراسة اسواق الدول المنافسة لمصر فى تصدير البطاطس بأىم األسواق  -7
أثير عمى الكمية التى التصديرية من حيث مواعيد التصدير واالسعار التصديرية، مما لو ت

 يتم تصديرىا بتمك األسواق8
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ABSTRACT 

The main objective of the research is to shed light on the 

competitive position of Egyptian potato exports and the most important 

countries competing in the export of onions during the period (2002 - 

2017) in the most important export markets. The results show that 

Egypt has a relatively high comparative advantage of potato exports 

compared to the rest of the exporting countries with an average of about 

18.7 in the period (2002-2017), which indicates that there is an 

opportunity to expand and increase Egypt's potato exports to the world. 

.A study of the geographical distribution of Egypt's potato exports 

revealed that the Russian market ranked first in quantity and value of 

Egypt's onion exports. Followed by the Italian market in that period. 

According to the market share, Egypt occupies the first place among the 

major exporters of potato for the Russian market, accounting for 29.3% 

of the Russian market and about 7.4% of the Italian market. The 

relative increase in potato production for Egypt compared to the most 

competitive countries in the Russian market and the Italian market. The 

index of the market penetration of Egyptian potato in these markets 

indicated that Egyptian exports to these markets could increase. Potato 

demand was also estimated in the most important markets for the 

Egyptian potato, the Russian market and the Italian market. The most 

important determinants of demand for Egyptian potatoes in the Russian 
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market, which has a positive impact of positive, The export price of 

Azerbaijan Potato to the Russian market in dollars, While there was a 

significant inverse correlation between the amount of Egyptian potato 

exports to the Russian market and the price of Egypt's potato exports to 

the Russian market in dollars, while the determinants of demand for 

potatoes in the Italian market, which have a negative impact of 

significance. Italian imports of potatoes from other countries, Italy's 

production of potatoes, these factors were statistically significant. 

Key words: potato exports, Instability coefficient, Relative 

Comparative Advantage. 

 


