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القدرة التنافسية لصادرات البطاطس المصرية فى األ سواق الخارجية 

د. سهير محمد القاضى 

باحث أول 

د. عماد عبد المسيح شحاتة 

باحث 

- معهد بحوث اإل قتصاد الزراعى  مركز البحوث الزراعيه 

مقدمه: 

يعتبر محصول البطاطس من المحاصيل الغذائية الهامه والذى يفيض إنتاجه عن حاجــة 

اإل ستهال ك المحلى منه، وبالتالى فهو يمثل احد المحاصيل التصديرية الهامة الال زمه لجذب النقد 

اال جنبى، فضال  عن ان لمصر ميزه نسبية فى انتاجه محليا، األ مر الذى يتطلب ضرورة اال هتمام 

ــاهم قيمـة  بدراسة صادرات البطاطس المصرية فى مختلف أسواق الدول المستورده له، وتس

صادرات البطاطس بنحو ١,٢٣٪، ٨,٩٠٪ من جملة الصــادرات القوميـة والزراعيـة علـى 

 . (٢٠٠٣- الترتيب خال ل الفترة (١٩٨٥

مشكلة البحث: 

لوحظ فى السنوات األ خيرة تذبذب وتراجع صادرات البطاطس المصرية الــى اسـواق 

ــى  الدول الخارجية، ولذلك تنحصر مشكلة البحث فى التعرف على طبيعة طلب تلك األ سواق عل

ــبران مـن اهـم الـدول  البطاطس المصرية، وال  سيما السوق البريطانى واال لمانى ال نهما يعت

المستورده لمحصول البطاطس المصرى. 

هدف البحث: 

يهدف هذا البحث إلى تحليل الهيكل الحالى لصادرات البطاطس المصريــة، مـع القـاء 

ــدول  الضوء على الميزه النسبية لهذا المحصول، والوضع التنافسى فى السوق العالمى ال هم ال

المستورده للبطاطس المصريه. 

الطريقة البحثية ومصادر الحصول على البيانات: 

تحقيقا أل هداف البحث، تم اإل عتماد على الطريقة اإل ستقرائية فى التحليل اإل قتصادى من 

الناحيتين الكمية والوصفية، حيث تم اإل ستعانة بالطرق القياسية فى التحليل، ومنها تحليل بعض 

معادال ت اال تجاه الزمنى العام وحساب معامل تكلفة الموارد المحليه (DRC) للبطاطس، كما تم 
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تقدير نموذج الطلب القياسى اال مثل Almost Adeal Demand System (AIDS)، بأسلوب 

 .Seemingly Unrelated Regression 
إنحدار العال قات غير المرتبطة ظاهريا(١٤)

ولذلك تم اإل عتماد على المراجع العلمية وثيقة الصلة بموضوع البحــث، كمـا امكـن 

ــة واسـتصال ح اال راضـى والجهـاز  الحصول على البيانات الال زمة للتحليل من وزارة الزراع

ــه علـى  المركزى للتعبئة العامة واإل حصاء، وتم تعديل اال سعار بالرقم القياسى لنفقات المعيش

اعتبار سنة اال ساس (١٩٨٦=١٠٠)، ال ستبعاد اال ثار التضخميه فى اال سعار، كما استند البحـث 

 . (٢٠٠٣- على تقدير سلسلة زمنيه خال ل الفتره (١٩٨٥

الوضع التصديرى للبطاطس المصرية: 

تسعى الدوله باستمرار نحو زيادة حصيلة صادراتها القومية بصفة عامــة والصـادرت 

الزراعية بصفة خاصة، وذلك أل ن زيادة الصادرات تعتبر ضرورة حتمية وملحة لتحقيق متطلبات 

التنمية اإل قتصادية، كما أنه بزيادة اإل مكانيات التصديرية تزداد قدرة الدولة على تمويل وارداتها 

دون إحداث أعباء كبيرة على الميزان التجارى. 

ــة لتطـور الصـادرات  ويتناول الجزء التالى القاء الضوء على بعض المؤشرات العام

القومية والزراعيه وصادرات البطاطس المصريه بصفة خاصه: 

تطور قيمة الصادرات القوميه: توضح معادلة اإل تجاه العام رقم (١) الواردة بجدول (١)، أن 

-٢٠٠٣) تكاد تكون ثابته تقريبا،  قيمة الصادرات القوميه فى مصر خال ل فترة الدراسة (١٩٨٥

ــو ٣٣٥٢,٥  وذلك نظرا لثبات معنويتها اال حصائية، وتدور حول متوسطها الحسابى والبالغ نح

مليون جنيه. 

ــدول (١)،  تطور قيمة الصادرات الزراعيه: توضح معادلة اإل تجاه العام رقم (٢) الواردة بج

ــون  -٢٠٠٣) ايضا تكاد تك أن قيمة الصادرات الزراعيه فى مصر خال ل فترة الدراسة (١٩٨٥

ثابته تقريبا، وذلك نظرا لثبات معنويتها اال حصائية، وتدور حول متوسطها الحسابى والبالغ نحو 

٤٨١,٥ مليون جنيه. 

تطور كميه صادرات البطاطس: توضح معادلة اإل تجاه العام رقم (٣) الواردة بجدول (١)، أن 

ــو ٧,٣٠ الـف  كمية صادرات البطاطس قد أخذت إتجاها عاما متزايدا معنوى إحصائيا بلغ نح

طن، وبنسبة زيادة سنوية بلغت نحو ٣,٥٦٪ من متوسط كمية صادرات البطاطس والبالغ نحو 

٣,٥٦ الف طن فترة الدراسة. 

تطور سعر تصدير البطاطس: توضح معادلة اإل تجاه العام رقم (٤) الواردة بجدول (١)، أن 
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جدول (١): معادال ت اإل تجاه الزمنى العام لتطور قيمة الصادرات القوميــة والزراعيـة، 

ــادرات القوميـة  كمية وسعر وقيمة صادرات البطاطس ومساهمتها فى الص

ــترة  والزراعية، ومعامل تكلفة الموارد المحليه للبطاطس فى مصر خال ل الف

 . (٢٠٠٣- ١٩٨٥)

المتغير التابع  م 

الحد 

الثابت

معامل 

اال نحدار
R

2

F

Test
المتوسط 

الحسابى 

معدل 

التغير 

قيمة الصادرات القومية  1 3010.59 34.20 0.10 1.86 3352.5 1.02

(مليون جنية)  8.12
** 1.37

قيمة الصادرات الزراعية  2 513.66 -3.22 0.03 0.44 481.5 -0.67

(مليون جنية)  9.87
** 0.66

كمية صادرات البطاطس  3 131.73 7.30 0.22 4.79
* 204.7 3.56

(الف طن)  5.64
**

2.19
*

سعر تصدير البطاطس  4 262.54 -5.92 0.51 18.0
** 203.3 -2.91

(جنية / طن)  14.58
**

-4.24
**

قيمة صادرات البطاطس  5 36.86 0.39 0.01 0.24 40.8 0.96

(مليون جنية)  5.06
** 0.49

مساهمة قيمة البطاطس  6 1.21 0.00 0.01 0.01 1.23 0.17

فى الصادرات القومية  8.44
** 0.09

مساهمة قيمة البطاطس  7 7.63 0.13 0.02 0.40 8.90 1.43

فى الصادرات الزراعية  3.91
** 0.63

تكلفة الموارد المحليه  8 0.28 0.05 0.37 10.1
** 0.73 6.16

للبطاطس  1.78
*

3.17
**

حيث: 

- األ رقام أسفل معامال ت اإل نحدار تشير إلى قيم (t) المحسوبة. 

- (*)، (**)، تشير إلى المعنوية عند مستوى (٠,٠٥)، (٠,٠١) على الترتيب. 

R= معامل التحديد. 
2
 -

- F =  قيمة (F) المحسوبه. 

 . (٦- المصدر: جمعت وحسبت من بيانات المراجع (١

 . - المصدر: مراجع (١)، (٢)، (٣)، (٤)، (٦)
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سعر تصدير البطاطس قد أخذ إتجاها عاما متناقصا معنوى إحصائيا بلغ نحو ٥,٩٢ جنيه للطن، 

ــاطس والبـالغ نحـو  وبنسبة تناقص سنوية بلغت نحو ٢,٩١٪ من متوسط سعر تصدير البط

٢٠٣,٣ جنيه للطن خال ل فترة الدراسة. 

تطور قيمة صادرات البطاطس: توضح معادلة اإل تجاه العام رقم (٥) الواردة بجدول (١)، أن 

ــدور حـول متوسـطها  قيمة صادرات البطاطس خال ل فترة الدراسة تكاد تكون ثابتة تقريبا وت

الحسابى والبالغ نحو ٠,٩٦ مليون جنيه. 

مساهمة البطاطس فى الصادرات القومية: بلغت مساهمة صادرات البطاطس بالنسبة لقيمــة 

-٢٠٠٣) نحو ١,٢٣٪، حيث بلغت ادناها عام ٢٠٠٠  الصادرات القومية خال ل الفترة (١٩٨٥

بنحو ٠,٥٦٪، بينما بلغت اقصاها عام ١٩٩٥ بنحو ٢,٩٠٪. وتوضح معادلة اال تجاه العام رقم 

(٦) بجدول (١)، أن تلك المساهمة خال ل فترة الدراسة تكاد تكون ثابتة تقريبا وتــدور حـول 

متوسطها الحسابى والبالغ نحو ١,٢٣٪. 

مساهمة البطاطس فى الصادرات الزراعية: بلغت مساهمة صادرات البطاطس بالنسبة لقيمة 

-٢٠٠٣) نحو ١,٤٣٪، حيث بلغت ادناها عام ١٩٨٥  الصادرات الزراعية خال ل الفترة (١٩٨٥

ــام  بنحو ٤,٥١٪، بينما بلغت اقصاها عام ١٩٩٥ بنحو ٢٢,٣٧٪. وتوضح معادلة اال تجاه الع

رقم (٧) بجدول (١)، أن تلك المساهمة خال ل فترة الدراسة تكاد تكون ثابتة تقريبا وتدور حول 

متوسطها الحسابى والبالغ نحو ١,٤٣٪. 

ــوارد المحليـه ال ى سـلعة  تطور تكلفة الموارد المحليه للبطاطس: يوضح معامل تكلفة الم

ــلعه علـى مسـتوى اإل قتصـاد  Domestic Resource Cost  (DRC) الميزه النسبيه للس

القومى، من حيث إمكانية اإل ستمرار فى اإل نتاج المحلى، أو اإل عتماد على الواردات. وبالتــالى 

فهو يقارن بين تكلفة الفرصة البديلة لإل نتاج المحلى والقيمة المضافة بسعر الحدود. 

ويتم تقدير تكلفة الموارد المحليه من خال ل قسمة قيم المــوارد المحليـة ومسـتلزمات 

اإل نتاج غير القابلة لإل تجار باال سعار المحلية على القيمة المضافة بسعر الحدود، ويمكن تفســير 

 :
معامل تكلفة الموارد المحلية كالتالى(١٣)

- (DRC< 1): يوضح أن الدوله توفر عمله أجنبيه من إنتاج السلعه محليا، أل ن تكلفة إنتاجها 

ــل اإل سـتيرادى، حيـث  أقل من القيمه المضافه بسعر الحدود، ولهذا يفضل زيادة اإل نتاج وتقلي

تحقق السلعه أرباح إذا كانت السلعه تصديريه، أو توفر عمله أجنبية إذا كانت إستيراديه. 

- (DRC>1): يوضح أن الدوله تتحمل تكاليف من إنتاج السلعه محليا، حيث تكــون تكـاليف 

اإل نتاج المحلية أكبر من القيمة المضافة بسعر الحدود، وفى هــذه الحالـه ال  تحقـق عوائـد 
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ــاج  تصديريه، وينصح باإل عتماد على اإل ستيرادى وتقليل اإل نتاج، لعدم وجود ميزه نسبيه فى إنت

تلك السلعه محليا. 

- (DRC=1): يوضح وضع التوازن، حيث أن الدوله ال تكسب أو توفر من إنتاج تلك السلعه. 

ولقد تبين من خال ل جدول (١) بالملحق ان معامل الميزه النسبية للبطاطس قد بلغ ادناه 

عام ١٩٨٧ بنحو ٠,١٤، كما بلغ اقصاه عام ١٩٩٦ بنحو ١,٧٩. 

ــة المـوارد  وتوضح معادلة اإل تجاه العام رقم (٨) الواردة بجدول (١)، أن معامل تكلف

ــادة  المحليه للبطاطس قد أخذ إتجاها عاما متزايدا معنوى إحصائيا بلغ نحو ٠,٠٥، وبنسبة زي

سنوية بلغت نحو ٦,١٦٪ من متوسط ذلك المعامل والبالغ نحو ٠,٧٣ خال ل فترة الدراسة. 

ــا وثيقـا بطبيعـة واتجاهـات  ويمكن القول ان سياسة التجارة الخارجية ترتبط ارتباط

السياسة اإل قتصادية لذلك فإن التغيرات التى طرأت على السياســة اإل قتصاديـة المصريـة قـد 

ــير  انعكست آثارها بصورة مباشرة على سياسة التجارة الخارجية الزراعية ومن شأن هذا التغ

ــة، ويزيـد مـن  فى التجارة الخارجية أن يساهم فى تحسين الميزة النسبية للمحاصيل الزراعي

مساحة وانتاج المحاصيل التصديرية الهامة وال سيما البطاطس. 

دراسة اال سواق الخارجية المستورده للبطاطس المصرية: 

للتعرف على طبيعة العال قات التنافسيه بين مختلف الدول المصــدرة للبطـاطس داخـل 

اال سواق الرئيسية المستورده للبطاطس المصرية، تم تقدير نمــوذج الطلـب القياسـى اال مثـل 

-٢٠٠٣) باستخدام طريقة (Zellner) الخاصة باسلوب انحدار  (AIDS) خال ل الفترة (١٩٨٥

(١٤)، ولقد اخذت الدراسة بعين اال عتبار ادخــال القيـود 
(SUR) العال قات غير المرتبطة ظاهريا

الخاصة بكل نموذج والمتمثلة فى قيود اال ضافة، التجانس، التماثل، والســالبية. وفيمـا يلـى 

ــعرية  التوصيف الرياضى للنموذج، وذلك لتوضيح فروض التقدير وكيفية حساب المرونات الس

والتقاطعية واإل نفاقية. 

يأخذ نموذج الطلب القياسى اال مثل (AIDS) الشكل التالى: 

i i ij
j

n

j iW P Y P= + ∑ +
=

α βπ
1

ln ln ( /
~

)

حيث: 

=نسبة قيمة صادرات البطاطس للدولة المصدرة (i) داخل سوق الدولة المستورده.  itW -

=سعر تصدير طن البطاطس للدولة المصدرة (i) داخل سوق الدولة المستورده.  itP -

=إجمالى قيمة صادرات بطاطس الدول المصدرة (n) داخل سوق الدولة المستورده.  tY -
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= متوسط حسابى لنسبة قيمة صادرات البطاطس للدولة المصــدرة (i) داخـل سـوق  iW -
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الدولة المستورده: 

 :
(١١،١٠)

(AIDS) وفيما يلى القيود الخاصة بتقدير نموذج الطلب القياسى اال مثل

 . i
i

n

i
i

n

ij
i

n
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= = =
∑ = =∑ ∑ =

1 1 1

1 0 0, ,  :(Adding Up) قيد اال ضافة -

 . ij
j

n

π
=
∑ =

1

0  :(Homogeneity) قيد التجانس -

 . ij ji i jπ π= ≠,  :(Symmetry) قيد التماثل -

 . iiπ < 0  :(Negativity) قيد السالبية -

ويتم حساب مرونة الطلب السعرية والتقاطعية واال نفاقية مقيمه عند المتوسط الحسـابى 

 :
لنموذج الطلب القياسى اال مثل كالتالى(٨،٧)
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- المرونة السعرية: 
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المرونة اال نفاقية: 

هذا ويتم تصدير البطاطس المصرية الى العديد من الدول المستورده وتأتى على قائمــة 

ــا  تلك الدول إنجلترا وألمانيا، حيث تساهم كمية الصادرات المصرية لهما بنحو ٨٪، ٢١٪، كم

تساهم قيمة صادرات البطاطس لهما بنحو ١٠٪، ٢٠٪ عام ٢٠٠٣ على الترتيب 
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وتعتبر هولندا، فرنسا، واسبانيا من اهم الدول المنافســه لنفـاذ صـادرات البطـاطس 

المصرية داخل السوق البريطانى، كما تعتبر فرنسا، هولندا، والدنمارك من اهم الدول المنافسه 

لنفاذ صادرات البطاطس المصرية داخل السوق اال لمانى. 

القدرة التنافسية لصادرات البطاطس المصرية داخل السوق البريطانى: 

يوضح جدول (٢) نتائج تقدير نموذج الطلب القياسى اال مثــل لـواردات إنجلـترا مـن 

ــن كـل  البطاطس، حيث تم افتراض ان نسبة قيمة واردات البطاطس داخل السوق البريطانى م

دولة مصدرة لها تتأثر بكل من اسعار تصدير مصر، هولندا، فرنسا، واسبانيا، واجمالى اال نفاق 

-٢٠٠٣)، ولقد اظهرت نتائج  اإل ستيرادى للسوق البريطانى من تلك الدول خال ل الفترة (١٩٨٥

 .(F) التحليل معنوية جميع معادال ت النموذج احصائيا عند مستوى ٠,٠١، وفقا إل ختبار

وجدير بالذكر ان مصر تحتل المرتبة اال ولى من نسبة انفاق إنجلــترا علـى اسـتيراد 

البطاطس والتى بلغت فى المتوسط نحو ٣٦,١٪، يليها كل من هولندا، فرنسا، واسبانيا بنســبة 

 . (٢٠٠٣- ٢٥,٩٪، ٢٠,٧، ١٧,٣٪ على الترتيب خال ل متوسط الفتره (١٩٨٥

الطلب البريطانى على البطاطس المصرية: 

توضح النتائج الواردة جدول (٢) معنوية تلك الدالة إحصائيا عند مستوى ٠,٠١ ، ولقد 

تبين أن أسعار تصدير كل من مصر، هولندا، فرنسا، وأسبانيا للســوق البريطـانى، وإجمـالى 

ــو ٩٣٪ مـن التغـيرات  اإل نفاق اإل ستيرادى لبريطانيا على البطاطس من تلك الدول تشرح نح

الحادثه فى الطلب البريطانى على البطاطس المصرية، فى حين ترجع باقى التغيرات إلى عوامل 

أخرى غير مقيسة بالدالة وذلك وفقا لقيمة معيار معامل التحديد. 

ــن،  ولقد تبين ان زيادة سعر تصدير مصر من البطاطس إلى بريطانيا بدوال ر واحد للط

يترتب عليه زيادة نسبة اال نفاق اإل ستيرادى البريطانى على البطاطس المصريــة بنحـو ٠,٢٦، 

ــن، يـترتب  كما تبين ان زيادة سعر تصدير هولندا من البطاطس الى بريطانيا بدوال ر واحد للط

ــا ان  عليه زيادة نسبة اال نفاق اإل ستيرادى على البطاطس المصرية بنحو ٠,٠٦، كما تبين ايض

ــاض  زيادة سعر تصدير فرنسا من البطاطس الى بريطانيا بدوال ر واحد للطن، يترتب عليه انخف

نسبة اال نفاق اإل ستيرادى على البطاطس المصرية بنحو ٠,٣٣، وتبين أيضــا ان زيـادة سـعر 

ــاق  تصدير اسبانيا من البطاطس الى بريطانيا بدوال ر واحد للطن، يترتب عليه زيادة نسبة اال نف

ــن أن زيـادة إجمـالى اإل نفـاق  اإل ستيرادى على البطاطس المصرية بنحو ٠,٠١، وأخيرا تبي

اإل ستيرادى البريطانى من البطاطس بألف دوال ر، يترتب عليه إنخفاض نسبة اإل نفاق اإل ستيرادى 

على البطاطس المصرية بنحو ٠,٠٨، وذلك بإفتراض ثبات باقى العوامل عند مستوى معين. 
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جدول (٢): تقدير الطلب البريطانى على الصادرات المصرية من البطاطس خال ل الفترة 

   . (٢٠٠٣- ١٩٨٥)

معالم

النموذج

مصر

1tW

هولندا

2tW

فرنسا

3tW

اسبانيا

4tW

iα 1.50 -0.68 -1.17 1.35

1.44
***

-1.46
***

-2.19
*

1.09

ln 1tP 0.26 0.06 -0.33 0.01

3.32
**

2.22
*

-5.33
**

3.14
**

ln 2tP 0.06 0.09 -0.18 0.03

2.07
*

1.92
*

-3.74
**

1.93
*

ln 3tP -0.33 -0.18 0.50 0.01

-3.90
**

-3.12
**

5.66
**

1.52
***

ln 4tP 0.01 0.03 0.01 -0.04

2.09
*

2.67
*

2.12
*

-1.95
*

ln ( / ~ )t tY P -0.08 0.09 0.10 -0.10

-2.55
*

2.24
*

2.26
*

-3.63
**

2
R 0.93 0.88 0.74 0.68

F - Test 46.55
**

28.18
**

22.94
**

23.11
**

حيث: 

 . - األ رقام أسفل معامال ت اإل نحدار تشير إلى قيم (t) المحسوبة 

- (*)، (**)، (***) تشير إلى المعنوية عند مستوى ٠,٠٥ ، ٠,٠١، ٠,١٠ على الترتيب. 

R = معامل التحديد. 
2
 -

- F= قيمة (F Test) المحسوبة لكل معادلة. 

 . - المصدر: مراجع (٥)، (١٢)
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ــادرات   جدول (٣): مصفوفة المرونات السعرية والتقاطعية واال نفاقية للطلب البريطانى على ص

مصر من البطاطس. 

Eq. المرونة
مصر 

 i1ε
هولندا 

 i2ε
فرنسا 

 i3ε
اسبانيا 

 i4ε
مرونة إنفاقية 

 
iη

0.870.020.77-0.230.18-مصر 1

0.720.081.33-0.85-0.12هولندا 2

0.171.48-2.81-1.11-1.89-فرنسا 3

0.890.40-0.240.330.14اسبانيا 4

 . المصدر: جمعت وحسبت من نتائج جدول (٢)

ــب  وفيما يتعلق بمرونات الطلب البريطانى على البطاطس المصرية، فتشير مرونة الطل

السعرية على واردات بريطانيا من البطاطس المصرية الواردة بجدول (٣) أن تغيرا فى أســعار 

ــب البريطـانى عليهـا بنسـبة  تصدير مصر من البطاطس بنسبة ١٪ يؤدى إلى انخفاض الطل

٠,٢٣٪، ولذلك فإن الطلب فى هذة الحالة يعتبر غير مرن، كما تشير مرونات الطلب التقاطعية 

ــؤدى إلـى  الواردة بجدول (٣) أن تغيرا فى أسعار تصدير كل من هولندا واسبانيا بنسبة ١٪ ي

زيادة الطلب البريطانى على البطاطس المصرية بنسبة ٠,١٨٪، ٠,٠٢٪ على الترتيب، وأيضا 

ــانى علـى  تبين أن تغيرا فى أسعار تصدير فرنسا بنسبة ١٪ يؤدى إلى انخفاض الطلب البريط

البطاطس المصرية بنسبة ٠,٨٧٪. وبالنسبة للمرونة اإل نفاقيه فقد تبين أن تغيرا فـى إجمـالى 

ــب البريطـانى علـى  اإل نفاق اإل ستيرادى للبطاطس البريطانية بنسبة ١٪ يؤدى إلى زيادة الطل

ــوق الفرنسـى يعتـبر منافسـا  البطاطس المصرية بنسبة ٠,٧٧٪. ومما سبق يتضح أن الس

ــادة سـعر إسـتيراد البطـاطس  لصادرات البطاطس المصرية داخل السوق البريطانى، أل ن زي

الفرنسية داخل السوق البريطانى يكون على حساب الطلب على البطاطس المصرية. 

الطلب البريطانى على البطاطس الهولندية: 

توضح النتائج الواردة جدول (٢) معنوية تلك الدالة إحصائيا عند مستوى ٠,٠١ ، ولقد 

تبين أن أسعار تصدير كل من مصر، هولندا، فرنسا، وأسبانيا للســوق البريطـانى، وإجمـالى 

ــى  اإل نفاق اإل ستيرادى لبريطانيا على البطاطس من تلك الدول تشرح نحو ٨٨٪ من التغيرات ف

الطلب البريطانى على البطاطس الهولندية، فى حين ترجع باقى التغيرات إلى عوامل أخرى غير 

مقيسة بالدالة وذلك وفقا لقيمة معيار معامل التحديد. 
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ــن،  ولقد تبين ان زيادة سعر تصدير مصر من البطاطس الى بريطانيا بدوال ر واحد للط

يترتب عليه زيادة نسبة اال نفاق اإل ستيرادى البريطانى على البطاطس الهولنديه بنحــو ٠,٠٦، 

ــن، يـترتب  كما تبين ان زيادة سعر تصدير هولندا من البطاطس الى بريطانيا بدوال ر واحد للط

عليه زيادة نسبة اال نفاق اإل ستيرادى على البطاطس الهولندية بنحو ٠,٠٩، كما تبين ايضــا ان 

ــاض  زيادة سعر تصدير فرنسا من البطاطس الى بريطانيا بدوال ر واحد للطن، يترتب عليه انخف

ــادة سـعر  نسبة اال نفاق اإل ستيرادى على البطاطس  الهولندية بنحو ٠,١٨، وتبين أيضا ان زي

ــاق  تصدير اسبانيا من البطاطس الى بريطانيا بدوال ر واحد للطن، يترتب عليه زيادة نسبة اال نف

ــادة إجمـالى اإل نفـاق  اإل ستيرادى على البطاطس  الهولندية بنحو ٠,٠٣، وأخيرا تبين أن زي

اإل ستيرادى البريطانى من البطاطس بألف دوال ر، يترتب عليه زدة نسبة اإل نفاق اإل ستيرادى على 

البطاطس  الهولندية بنحو ٠,٠٨، وذلك بإفتراض ثبات باقى العوامل عند مستوى معين. 

ــب  وفيما يتعلق بمرونات الطلب البريطانى على البطاطس الهولندية، فتشير مرونة الطل

السعرية على واردات بريطانيا من البطاطس الهولندية الواردة بجدول (٣) أن تغيرا فى أسعار 

تصدير هولندا للبطاطس بنسبة ١٪ يؤدى إلى انخفاض الطلب البريطانى عليها بنسبة ٠,٨٥٪، 

ــواردة  ولذلك فإن الطلب فى هذة الحالة يعتبر غير مرن، كما تشير مرونات الطلب التقاطعية ال

بجدول (٣) أن تغيرا فى أسعار تصدير كل من مصر واسبانيا بنسبة ١٪ يؤدى إلى زيادة الطلب 

ــا تبيـن أن  البريطانى على البطاطس  الهولندية بنسبة ٠,١٢٪، ٠,٠٨٪ على الترتيب، وأيض

ــاطس   تغيرا فى أسعار تصدير فرنسا بنسبة ١٪ يؤدى إلى انخفاض الطلب البريطانى على البط

الهولندية بنسبة ٠,٧٢٪. وبالنسبة للمرونة اإل نفاقيه فقد تبين أن تغيرا فـى إجمـالى اإل نفـاق 

ــى البطـاطس   اإل ستيرادى للبطاطس البريطانية بنسبة ١٪ يؤدى إلى زيادة الطلب البريطانى عل

ــى يعتـبر منافسـا لصـادرات  الهولندية بنسبة ١,٣٣٪. ومما سبق يتضح أن السوق الفرنس

البطاطس الهولندية داخل السوق البريطانى. 

الطلب البريطانى على البطاطس الفرنسية: 

توضح النتائج الواردة جدول (٢) معنوية تلك الدالة إحصائيا عند مستوى ٠,٠١ ، ولقد 

تبين أن أسعار تصدير كل من مصر، هولندا، فرنسا، وأسبانيا للســوق البريطـانى، وإجمـالى 

ــى  اإل نفاق اإل ستيرادى لبريطانيا على البطاطس من تلك الدول تشرح نحو ٧٤٪ من التغيرات ف

الطلب البريطانى على البطاطس الفرنسية، فى حين ترجع باقى التغيرات إلى عوامل أخرى غير 

مقيسة بالدالة وذلك وفقا لقيمة معيار معامل التحديد. 

ــن،  ولقد تبين ان زيادة سعر تصدير مصر من البطاطس الى بريطانيا بدوال ر واحد للط

يترتب عليه انخفاض نسبة اال نفاق اإل ستيرادى البريطانى على البطاطس الفرنسية بنحو ٠,٣٣، 

ــن، يـترتب  كما تبين ان زيادة سعر تصدير هولندا من البطاطس الى بريطانيا بدوال ر واحد للط
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ــا  عليه انخفاض نسبة اال نفاق اإل ستيرادى على البطاطس الفرنسية بنحو ٠,١٨، كما تبين ايض

ــادة  ان زيادة سعر تصدير فرنسا من البطاطس الى بريطانيا بدوال ر واحد للطن، يترتب عليه زي

ــادة سـعر  نسبة اال نفاق اإل ستيرادى على البطاطس  الفرنسية بنحو ٠,٥٠، وتبين أيضا ان زي

ــاق  تصدير اسبانيا من البطاطس الى بريطانيا بدوال ر واحد للطن، يترتب عليه زيادة نسبة اال نف

اإل ستيرادى على البطاطس  الفرنسية بنحو ٠,٠١، وأخيرا تبين أن زيــادة إجمـالى اإل نفـاق 

اإل ستيرادى البريطانى من البطاطس بألف دوال ر، يترتب عليه زيادة نسبة اإل نفــاق اإل سـتيرادى 

على البطاطس الفرنسية بنحو ٠,١٠، وذلك بإفتراض ثبات باقى العوامل عند مستوى معين. 

ــب  وفيما يتعلق بمرونات الطلب البريطانى على البطاطس الفرنسية، فتشير مرونة الطل

السعرية على واردات بريطانيا من البطاطس الفرنسية الواردة بجدول (٣) أن تغيرا فى أســعار 

تصدير فرنسا للبطاطس بنسبة ١٪ يؤدى إلى انخفاض الطلب البريطانى عليها بنسبة ٢,٨١٪، 

ولذلك فإن الطلب فى هذة الحالة يعتبر مرن، كما تشير مرونات الطلب التقاطعية الواردة بجدول 

ــاض  (٣) أن تغيرا فى أسعار تصدير كل من مصر، هولندا، واسبانيا بنسبة ١٪ يؤدى إلى إنخف

ــى الـترتيب.  الطلب البريطانى على البطاطس الفرنسية بنسبة ١,٨٩٪، ١,١١٪، ٠,١٧٪ عل

ــى إجمـالى اإل نفـاق اإل سـتيرادى للبطـاطس  وبالنسبة للمرونة اإل نفاقيه فقد تبين أن تغيرا ف

ــى البطـاطس  الفرنسـية بنسـبة  البريطانية بنسبة ١٪ يؤدى إلى زيادة الطلب البريطانى عل

ــاطس الفرنسـية  ١,٤٨٪. ومما سبق يتضح أن السوق المصرى يعتبر منافسا لصادرات البط

 . داخل السوق البريطانى ومعه أيضا كل من سوقى هولندا وأسبانيا

الطلب البريطانى على البطاطس األ سبانية: 

توضح النتائج الواردة جدول (٢) معنوية تلك الدالة إحصائيا عند مستوى ٠,٠١ ، ولقد 

تبين أن أسعار تصدير كل من مصر، هولندا، فرنسا، وأسبانيا للســوق البريطـانى، وإجمـالى 

ــى  اإل نفاق اإل ستيرادى لبريطانيا على البطاطس من تلك الدول تشرح نحو ٧٤٪ من التغيرات ف

الطلب البريطانى على البطاطس األ سبانية، فى حين ترجع باقى التغيرات إلى عوامل أخرى غير 

مقيسة بالدالة وذلك وفقا لقيمة معيار معامل التحديد. 

ــن،  ولقد تبين ان زيادة سعر تصدير مصر من البطاطس الى بريطانيا بدوال ر واحد للط

يترتب عليه زيادة نسبة اال نفاق اإل ستيرادى البريطانى على البطاطس األ ســبانية بنحـو ٠,٠١، 

ــن، يـترتب  كما تبين ان زيادة سعر تصدير هولندا من البطاطس الى بريطانيا بدوال ر واحد للط

ــا ان  عليه زيادة نسبة اال نفاق اإل ستيرادى على البطاطس األ سبانية بنحو ٠,٠٣، كما تبين ايض

زيادة سعر تصدير فرنسا من البطاطس الى بريطانيا بدوال ر واحد للطن، يترتب عليه زيادة نسبة 

اال نفاق اإل ستيرادى على البطاطس األ سبانية بنحو ٠,٠١، وتبين أيضا ان زيادة ســعر تصديـر 

اسبانيا من البطاطس الى بريطانيا بدوال ر واحد للطن، يترتب عليـه إنخفـاض نسـبة اال نفـاق 
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ــن أن زيـادة إجمـالى اإل نفـاق  اإل ستيرادى على البطاطس األ سبانية بنحو ٠,٠٤، وأخيرا تبي

اإل ستيرادى البريطانى من البطاطس بألف دوال ر، يترتب عليه إنخفاض نسبة اإل نفاق اإل ستيرادى 

على البطاطس األ سبانية بنحو ٠,١٠، وذلك بإفتراض ثبات باقى العوامل عند مستوى معين. 

ــب  وفيما يتعلق بمرونات الطلب البريطانى على البطاطس األ سبانية، فتشير مرونة الطل

السعرية على واردات بريطانيا من البطاطس األ سبانية الواردة بجدول (٣) أن تغيرا فى أســعار 

تصدير أسبانيا للبطاطس بنسبة ١٪ يؤدى إلى انخفاض الطلب البريطانى عليها بنسبة ٠,٨٩٪، 

ولذلك فإن الطلب فى هذة الحالة يعتبر مرن، كما تشير مرونات الطلب التقاطعية الواردة بجدول 

ــؤدى إلـى زيـادة  (٣) أن تغيرا فى أسعار تصدير كل من مصر، هولندا، وفرنسا بنسبة ١٪ ي

ــى الـترتيب.  الطلب البريطانى على البطاطس األ سبانية بنسبة ٠,٢٤٪، ٠,٣٣٪، ٠,١٤٪ عل

ــى إجمـالى اإل نفـاق اإل سـتيرادى للبطـاطس  وبالنسبة للمرونة اإل نفاقيه فقد تبين أن تغيرا ف

البريطانية بنسبة ١٪ يؤدى إلى زيادة الطلب البريطانى على البطاطس األ سبانية بنسبة ٠,٤٠٪. 

ومما سبق يتضح أن تغير اسعار تصدير البطاطس المصرية داخـل السـوق البريطـانى اكـثر 

استجابة وحساسية للتغير عن اسعار التصدير الفرنسية. 

القدرة التنافسية لصادرات البطاطس المصرية داخل السوق األ لمانى: 

يوضح جدول (٤) نتائج تقدير نموذج الطلب القياسى اال مثــل لـواردات إنجلـترا مـن 

البطاطس، حيث تم افتراض ان نسبة قيمة واردات البطاطس داخل السوق األ لمانى من كل دولة 

ــالى اال نفـاق  مصدرة لها تتأثر بكل من اسعار تصدير مصر، هولندا، فرنسا، والدنمارك، واجم

ــائج  -٢٠٠٣)، ولقد اظهرت نت اإل ستيرادى للسوق األ لمانى من تلك الدول خال ل الفترة (١٩٨٥

 .(F) التحليل معنوية جميع معادال ت النموذج احصائيا عند مستوى ٠,٠١، وفقا إل ختبار

ــاق ألمانيـا علـى اسـتيراد  وجدير بالذكر ان مصر تحتل المرتبة الثانية من نسبة انف

ــة اال ولـى  البطاطس والتى بلغت فى المتوسط نحو ٩,١٦٪، فى حين جاءت هولندا فى المرتب

بنسبة ٨٠,٦٦٪،، ثم فرنسا والدنمارك فى المرتبتين الثالثة والرابعة بنسبة ٦,٩٧٪، ٣,٢١٪ 

 . (٢٠٠٣- على الترتيب خال ل متوسط الفتره (١٩٨٥

الطلب األ لمانى على البطاطس المصرية: 

توضح النتائج الواردة جدول (٤) معنوية تلك الدالة إحصائيا عند مستوى ٠,٠١ ، ولقد 

تبين أن أسعار تصدير كل من مصر، هولندا، فرنسا، والدنمارك للســوق األ لمـانى، وإجمـالى 

اإل نفاق اإل ستيرادى أل لمانيا على البطاطس من تلك الدول تشرح نحو ٩٦٪ من التغيرات الحادثه 

فى الطلب األ لمانى على البطاطس المصرية، فى حين ترجع باقى التغيرات إلى عوامــل أخـرى 

غير مقيسة بالدالة وذلك وفقا لقيمة معيار معامل التحديد. 
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جدول (٤): تقدير الطلب األ لمانى على الصادرات المصرية من البطاطس خال ل الفترة  

   . (٢٠٠٣- ١٩٨٥)

معالم 

النموذج

مصر 

 1tW

هولندا 

 2tW

فرنسا 

 3tW

الدنمارك 

 4tW

iα -1.45 -0.04 1.78 0.71

-2.19
*

-1.68
***

2.88
**

4.54
**

ln 1tP -0.15 0.05 0.06 0.04

-5.59
**

3.19
**

2.08
*

7.78
**

ln 2tP 0.06 -0.11 0.13 -0.08

2.07
*

-4.44
**

2.48
*

-11.97
**

ln 3tP 0.05 0.05 -0.11 0.01

2.42
*

2.12
*

-3.38
**

1.64
***

ln 4tP 0.04 0.01 -0.08 0.03

2.43
*

1.63
***

-3.75
**

4.32
**

ln ( / ~ )t tY P 0.12 0.01 -0.07 -0.06

2.33
*

2.12
*

-1.43
***

-2.54
*

2
R 0.96 0.92 0.87 0.73

F - Test 58.96
**

65.25
**

47.43
**

33.37
**

حيث: 

 . - األ رقام أسفل معامال ت اإل نحدار تشير إلى قيم (t) المحسوبة 

- (*)، (**)، (***) تشير إلى المعنوية عند مستوى ٠,٠٥ ، ٠,٠١، ٠,١٠ على الترتيب. 

R = معامل التحديد. 
2
 -

- F= قيمة (F-Test) المحسوبة لكل معادلة. 

 . - المصدر: مراجع (٥)، (١٢)
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ــى صـادرات   جدول (٥): مصفوفة المرونات السعرية والتقاطعية واال نفاقية للطلب اال لمانى عل

مصر من البطاطس. 

Eq. المرونة
مصر 

 i1ε
هولندا 

 i3ε
فرنسا 

 i2ε
الدنمارك 

 i4ε
مرونة إنفاقية 

 
iη

0.410.392.28-2.740.48-مصر 1

1.660.121.06-0.26-0.74هولندا 2

0.100.92-0.87-0.14-0.07فرنسا 3

0.67-0.940.34-1.440.43الدنمارك 4

 . المصدر: جمعت وحسبت من نتائج جدول (٤)

ــد للطـن،  ولقد تبين ان زيادة سعر تصدير مصر من البطاطس إلى ألمانيا بدوال ر واح

ــو ٠,١٥،  يترتب عليه إنخفاض نسبة اال نفاق اإل ستيرادى األ لمانى على البطاطس المصرية بنح

كما تبين ان زيادة سعر تصدير هولندا من البطاطس الى ألمانيا بدوال ر واحد للطن، يترتب عليه 

ــادة  زيادة نسبة اال نفاق اإل ستيرادى على البطاطس المصرية بنحو ٠,٠٦، كما تبين ايضا ان زي

سعر تصدير فرنسا من البطاطس الى ألمانيا بدوال ر واحد للطن، يترتب عليه زيادة نسبة اال نفاق 

ــارك  اإل ستيرادى على البطاطس المصرية بنحو ٠,٠٥، وتبين أيضا ان زيادة سعر تصدير الدنم

ــى  من البطاطس الى ألمانيا بدوال ر واحد للطن، يترتب عليه زيادة نسبة اال نفاق اإل ستيرادى عل

البطاطس المصرية بنحو ٠,٠٤، وأخيرا تبين أن زيادة إجمالى اإل نفاق اإل ستيرادى األ لمانى من 

ــاطس المصريـة  البطاطس بألف دوال ر، يترتب عليه زيادة نسبة اإل نفاق اإل ستيرادى على البط

بنحو ٠,١٢، وذلك بإفتراض ثبات باقى العوامل عند مستوى معين. 

ــة الطلـب  وفيما يتعلق بمرونات الطلب األ لمانى على البطاطس المصرية، فتشير مرون

السعرية على واردات ألمانيا من البطاطس المصرية الواردة بجدول (٥) أن تغيرا فــى أسـعار 

تصدير مصر من البطاطس بنسبة ١٪ يؤدى إلى انخفاض الطلب األ لمانى عليها بنسبة ٢,٧٤٪، 

ولذلك فإن الطلب فى هذة الحالة يعتبر مرن، كما تشير مرونات الطلب التقاطعية الواردة بجدول 

ــادة الطلـب  (٥) أن تغيرا فى أسعار تصدير كل من هولندا والدنمارك بنسبة ١٪ يؤدى إلى زي

ــيرا  األ لمانى على البطاطس المصرية بنسبة ٠,٤٨٪، ٠,٣٩٪ على الترتيب، وأيضا تبين أن تغ

فى أسعار تصدير فرنسا بنسبة ١٪ يؤدى إلى انخفاض الطلب األ لمانى على البطاطس المصرية 
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بنسبة ٠,٤١٪. وبالنسبة للمرونة اإل نفاقيه فقد تبين أن تغيرا فى إجمالى اإل نفــاق اإل سـتيرادى 

للبطاطس األ لمانية بنسبة ١٪ يؤدى إلى زيادة الطلب األ لمانى على البطاطس المصرية بنســبة 

٢,٢٨٪. ومما سبق يتضح أن السوق الفرنسى يعتبر منافسا لصادرات البطــاطس المصريـة 

داخل السوق األ لمانى، أل ن زيادة سعر إستيراد البطاطس الفرنسية داخل السوق األ لمانى يكــون 

على حساب الطلب على البطاطس المصرية. 

الطلب األ لمانى على البطاطس الهولندية: 

توضح النتائج الواردة جدول (٤) معنوية تلك الدالة إحصائيا عند مستوى ٠,٠١ ، ولقد 

تبين أن أسعار تصدير كل من مصر، هولندا، فرنسا، والدنمارك للســوق األ لمـانى، وإجمـالى 

ــيرات فـى  اإل نفاق اإل ستيرادى أل لمانيا على البطاطس من تلك الدول تشرح نحو ٩٢٪ من التغ

الطلب األ لمانى على البطاطس الهولندية، فى حين ترجع باقى التغيرات إلى عوامل أخرى غــير 

مقيسة بالدالة وذلك وفقا لقيمة معيار معامل التحديد. 

ــد للطـن،  ولقد تبين ان زيادة سعر تصدير مصر من البطاطس الى ألمانيا بدوال ر واح

يترتب عليه زيادة نسبة اال نفاق اإل ستيرادى األ لمانى على البطاطس الهولنديه بنحو ٠,٠٥، كما 

ــترتب عليـه  تبين ان زيادة سعر تصدير هولندا من البطاطس الى ألمانيا بدوال ر واحد للطن، ي

ــن ايضـا ان  إنخفاض نسبة اال نفاق اإل ستيرادى على البطاطس الهولندية بنحو ٠,١١، كما تبي

زيادة سعر تصدير فرنسا من البطاطس الى ألمانيا بدوال ر واحد للطن، يترتب عليه زيادة نســبة 

اال نفاق اإل ستيرادى على البطاطس الهولندية بنحو ٠,٠٥، وتبين أيضا ان زيادة سعر تصديــر 

ــترتب عليـه زيـادة نسـبة اال نفـاق  الدنمارك من البطاطس الى ألمانيا بدوال ر واحد للطن، ي

ــن أن زيـادة إجمـالى اإل نفـاق  اإل ستيرادى على البطاطس الهولندية بنحو ٠,٠١، وأخيرا تبي

اإل ستيرادى األ لمانى من البطاطس بألف دوال ر، يترتب عليه زدة نسبة اإل نفاق اإل ستيرادى علــى 

البطاطس الهولندية بنحو ٠,٠١ وذلك بإفتراض ثبات باقى العوامل عند مستوى معين. 

ــة الطلـب  وفيما يتعلق بمرونات الطلب األ لمانى على البطاطس الهولندية، فتشير مرون

السعرية على واردات ألمانيا من البطاطس الهولندية الواردة بجدول (٥) أن تغيرا فى أســعار 

ــبة ٠,٢٦٪،  تصدير هولندا للبطاطس بنسبة ١٪ يؤدى إلى انخفاض الطلب األ لمانى عليها بنس

ــواردة  ولذلك فإن الطلب فى هذة الحالة يعتبر غير مرن، كما تشير مرونات الطلب التقاطعية ال

بجدول (٥) أن تغيرا فى أسعار تصدير كل من مصر والدنمارك بنسبة ١٪ يؤدى إلــى زيـادة 

الطلب األ لمانى على البطاطس الهولندية بنسبة ٠,٧٤٪، ٠,١٢٪ على الترتيب، وأيضا تبين أن 

ــى البطـاطس  تغيرا فى أسعار تصدير فرنسا بنسبة ١٪ يؤدى إلى انخفاض الطلب األ لمانى عل

الهولندية بنسبة ١,٦٦٪. وبالنسبة للمرونة اإل نفاقيه فقد تبين أن تغيرا فـى إجمـالى اإل نفـاق 

اإل ستيرادى للبطاطس األ لمانية بنسبة ١٪ يؤدى إلى زيادة الطلــب األ لمـانى علـى البطـاطس 
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ــى يعتـبر منافسـا لصـادرات  الهولندية بنسبة ١,٠٦٪. ومما سبق يتضح أن السوق الفرنس

البطاطس الهولندية داخل السوق األ لمانى. 

الطلب األ لمانى على البطاطس الفرنسية: 

توضح النتائج الواردة جدول (٤) معنوية تلك الدالة إحصائيا عند مستوى ٠,٠١ ، ولقد 

تبين أن أسعار تصدير كل من مصر، هولندا، فرنسا، والدنمارك للســوق األ لمـانى، وإجمـالى 

ــيرات فـى  اإل نفاق اإل ستيرادى أل لمانيا على البطاطس من تلك الدول تشرح نحو ٨٧٪ من التغ

ــير  الطلب األ لمانى على البطاطس الفرنسية، فى حين ترجع باقى التغيرات إلى عوامل أخرى غ

مقيسة بالدالة وذلك وفقا لقيمة معيار معامل التحديد. 

ــد للطـن،  ولقد تبين ان زيادة سعر تصدير مصر من البطاطس الى ألمانيا بدوال ر واح

يترتب عليه زيادة نسبة اال نفاق اإل ستيرادى األ لمانى على البطاطس الفرنسية بنحو ٠,٠٦، كما 

ــترتب عليـه  تبين ان زيادة سعر تصدير هولندا من البطاطس الى ألمانيا بدوال ر واحد للطن، ي

ــادة  زيادة نسبة اال نفاق اإل ستيرادى على البطاطس الفرنسية بنحو ٠,١٣، كما تبين ايضا ان زي

ــاض نسـبة  سعر تصدير فرنسا من البطاطس الى ألمانيا بدوال ر واحد للطن، يترتب عليه إنخف

اال نفاق اإل ستيرادى على البطاطس الفرنسية بنحو ٠,١١، وتبين أيضا ان زيادة ســعر تصديـر 

الدنمارك من البطاطس الى ألمانيا بدوال ر واحد للطن، يترتب عليـه إنخفـاض نسـبة اال نفـاق 

ــن أن زيـادة إجمـالى اإل نفـاق  اإل ستيرادى على البطاطس الفرنسية بنحو ٠,٠٨، وأخيرا تبي

ــتيرادى  اإل ستيرادى األ لمانى من البطاطس بألف دوال ر، يترتب عليه إنخفاض نسبة اإل نفاق اإل س

على البطاطس الفرنسية بنحو ٠,٠٧، وذلك بإفتراض ثبات باقى العوامل عند مستوى معين. 

ــة الطلـب  وفيما يتعلق بمرونات الطلب األ لمانى على البطاطس الفرنسية، فتشير مرون

السعرية على واردات ألمانيا من البطاطس الفرنسية الواردة بجدول (٥) أن تغيرا فــى أسـعار 

ــبة ٠,٨٧٪،  تصدير فرنسا للبطاطس بنسبة ١٪ يؤدى إلى انخفاض الطلب األ لمانى عليها بنس

ولذلك فإن الطلب فى هذة الحالة يعتبر مرن، كما تشير مرونات الطلب التقاطعية الواردة بجدول 

ــى  (٥) أن تغيرا فى أسعار تصدير كل من مصر بنسبة ١٪ يؤدى إلى زيادة الطلب األ لمانى عل

البطاطس الفرنسية بنسبة ٠,٠٧، وايضا تغيرا فى اسعار تصدير كل مــن هولنـدا والدنمـارك 

بنسبة ١٪ يؤدى إلى إنخفاض الطلب األ لمانى على البطاطس الفرنسية بنسبة ٠,١٤٪، ٠,١٠٪ 

على الترتيب. وبالنسبة للمرونة اإل نفاقيه فقد تبين أن تغيرا فى إجمــالى اإل نفـاق اإل سـتيرادى 

ــبة  للبطاطس األ لمانية بنسبة ١٪ يؤدى إلى زيادة الطلب األ لمانى على البطاطس الفرنسية بنس

ــاطس  ٠,٩٢٪. ومما سبق يتضح أن سوقى هولندا والدنمارك يعتبران منافسان لصادرات البط

الفرنسية داخل السوق األ لمانى. 
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الطلب األ لمانى على البطاطس الدنماركية: 

توضح النتائج الواردة جدول (٤) معنوية تلك الدالة إحصائيا عند مستوى ٠,٠١ ، ولقد 

تبين أن أسعار تصدير كل من مصر، هولندا، فرنسا، والدنمارك للســوق األ لمـانى، وإجمـالى 

ــيرات فـى  اإل نفاق اإل ستيرادى أل لمانيا على البطاطس من تلك الدول تشرح نحو ٧٣٪ من التغ

الطلب األ لمانى على البطاطس الدنماركية، فى حين ترجع باقى التغيرات إلى عوامل أخرى غير 

مقيسة بالدالة وذلك وفقا لقيمة معيار معامل التحديد. 

ــد للطـن،  ولقد تبين ان زيادة سعر تصدير مصر من البطاطس الى ألمانيا بدوال ر واح

يترتب عليه زيادة نسبة اال نفاق اإل ستيرادى األ لمانى على البطاطس الدنماركية بنحو ٠,٠٤، كما 

ــترتب عليـه  تبين ان زيادة سعر تصدير هولندا من البطاطس الى ألمانيا بدوال ر واحد للطن، ي

إنخفاض نسبة اال نفاق اإل ستيرادى على البطاطس الدنماركية بنحو ٠,٠٨، كما تبيــن ايضـا ان 

زيادة سعر تصدير فرنسا من البطاطس الى ألمانيا بدوال ر واحد للطن، يترتب عليه زيادة نســبة 

ــر  اال نفاق اإل ستيرادى على البطاطس الدنماركية بنحو ٠,٠١، وتبين أيضا ان زيادة سعر تصدي

ــترتب عليـه زيـادة نسـبة اال نفـاق  الدنمارك من البطاطس الى ألمانيا بدوال ر واحد للطن، ي

ــادة إجمـالى اإل نفـاق  اإل ستيرادى على البطاطس الدنماركية بنحو ٠,٠٣، وأخيرا تبين أن زي

ــتيرادى  اإل ستيرادى األ لمانى من البطاطس بألف دوال ر، يترتب عليه إنخفاض نسبة اإل نفاق اإل س

على البطاطس الدنماركية بنحو ٠,٠٦، وذلك بإفتراض ثبات باقى العوامل عند مستوى معين. 

ــب  وفيما يتعلق بمرونات الطلب األ لمانى على البطاطس الدنماركية، فتشير مرونة الطل

ــعار  السعرية على واردات ألمانيا من البطاطس الدنماركية الواردة بجدول (٥) أن تغيرا فى أس

تصدير الدنمارك للبطاطس بنسبة ١٪ يؤدى إلى زيادة الطلب األ لمانى عليهــا بنسـبة ٠,٣٤٪، 

كما تشير مرونات الطلب التقاطعية الواردة بجدول (٥) أن تغيرا فى أسعار تصدير كل من مصر 

ــبة ١,٤٤٪،  وهولندا بنسبة ١٪ يؤدى إلى زيادة الطلب األ لمانى على البطاطس الدنماركية بنس

ــؤدى إلـى  ٠,٤٣٪ على الترتيب، وايضا اتضح ان تغيرا فى أسعار تصدير فرنسا بنسبة ١٪ ي

ــه  إنخفاض الطلب األ لمانى على البطاطس الدنماركية بنسبة ٠,٩٤٪. وبالنسبة للمرونة اإل نفاقي

ــبة ١٪ يـؤدى إلـى  فقد تبين أن تغيرا فى إجمالى اإل نفاق اإل ستيرادى للبطاطس األ لمانية بنس

إنخفاض الطلب األ لمانى على البطاطس الدنماركية بنسبة ٠,٦٧٪. ومما سبق يتضح أن السوق 

الفرنسى يعتبر منافسا لصادرات البطاطس الدنماركية داخل السوق األ لمانى. 

- معوقات صادرات البطاطس المصرية: 

ــة وتتسـم  على الرغم من ان البطاطس تعتبر من المحاصيل التصديرية المصرية الهام

ــع التصديـرى  بظهورها فى اال وقات التى تسبق اوقات ظهور المحصول اال وربى، إال  ان الواق

الفعلى للبطاطس المصرية ال  يعكس هذه الميزه النسبية، بل يمكن القول انه كانت توجد اسواق 
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تقليدية رئيسية مستوردة للبطاطس المصرية مثل السوق السعودى والذى تال شت وارداته تماما 

ــانت  خال ل السنوات األ خيره، وايضا السوق البريطانى والذى تراجع ايضا بدرجة كبيرة، حيث ك

انجلترا تعتبر المستورد الرئيسى والتقليدى للبطاطس المصرية وخاصة محصول العروة الصيفى 

ــروف الجويـة، إال  أن  وهو الوقت الذى ينخفض فيه اإل نتاج األ وروبى من البطاطس نتيجة الظ

ــة الرسـوم الجمركيـة علـى  إنضمام أسبانيا الى السوق اال وروبية المشتركة ترتب عليه إزال

صادراتها الى السوق األ وروبية إعتبارا من ١٩٩٣، بعد أن كانت تخضع حتــى هـذا التـاريخ 

ــال ل شـهور  لنفس الرسوم الجمركية التي تخضع لها دول حوض البحر المتوسط وهى ٩٪ خ

ــإن أسـبانيا  يناير، فبراير، ومارس، وايضا ١٥٪ على الصادرات خارج هذا التوقيت، وبذلك ف

ــل لـدول السـوق  تتمتع بمعاملة أفضل، بجانب قرب وسهولة المواصال ت وطرق وتكاليف النق

األ وروبية، مما هدد مكانة مصر التصديرية الى السوق البريطانى، األ مر الذى يوجد وجود خلل 

  . ما سواء فى نظم انتاج البطاطس او تصديرها بما يتمشى مع المواصفات القياسية المعمول بها

ويمكن توضيح بعض مشاكل ومعوقات صادرات البطاطس المصرية كالتالى: 

 . ارتفاع تكاليف إنتاج البطاطس محليا - ١

عدم تنظيم العملية التصديرية للبطاطس.  - ٢

القيود المفروضة من الدول المستوردة للبطاطس المصرية.  - ٣

األ مراض التى تصيب البطاطس مثل مرض العفن البنى والندوة المتأخرة والمبكرة.  - ٤

انخفاض مستوى التقاوى المستخدمة في مصر.  - ٥

هذا ويمكن القول بأنة فى ضوء ما يشهده العالم حاليا من تغيرات كبيرة على نطاق ما 

ــي  يسمى بالنظام اال قتصادى العالمى الجديد والذى يتميز باال تجاه نحو تحرير التجارة الدولية ف

اطار اتفاقية التجارة العالمية، فإن الدراسة توصي بما يلى: 

وضع استراتيجية متكاملة تبدأ باال نتاج المتميز للبطاطس.  - ١

ضمان قيام صناعة تصديرية للبطاطس وليس تصدير فائض اإل نتاج.  - ٢

ادخال اصناف جديدة من البطاطس تناسب أذواق المستهلك الخارجى.  - ٣

فتح اسواق تصديرية جديدة ال  تهتم بالمواصفات القياسية بقدر اهتمامها بانخفاض السعر  - ٤

 . مثل دول أفريقيا ووسط أسيا



 - ١٩-

الموجز 

يعتبر محصول البطاطس من المحاصيل التصديرية الهامة الال زمه لجذب النقد اال جنبـى، 

ــة  فضال  عن ان لمصر ميزه نسبية فى انتاجه محليا، األ مر الذى يتطلب ضرورة اال هتمام بدراس

ــنوات  صادرات البطاطس المصرية فى مختلف أسواق الدول المستورده له. وقد لوحظ فى الس

األ خيرة تذبذب وتراجع صادرات البطاطس المصرية الى اسواق الدول الخارجية. 

ــك األ سـواق علـى  ولذلك فقد انحصرت مشكلة البحث فى التعرف على طبيعة طلب تل

ــبران مـن اهـم الـدول  البطاطس المصرية، وال  سيما السوق البريطانى واال لمانى ال نهما يعت

المستورده لمحصول البطاطس المصرى. حيث تساهم كمية الصادرات المصرية لهما بنحو ٨٪، 

٢١٪، كما تساهم قيمة صادرات البطاطس لهما بنحو ١٠٪، ٢٠٪ عام ٢٠٠٣ على الترتيب 

ــل الحـالى لصـادرات البطـاطس  ومن هذا المنطلق استهدف البحث إلى تحليل الهيك

ــوق  المصرية، مع القاء الضوء على الميزه النسبية لهذا المحصول، والوضع التنافسى فى الس

العالمى ال هم الدول المستورده للبطاطس المصريه. 

ــل اإل قتصـادى  وتحقيقا أل هداف البحث، تم اإل عتماد على الطريقة اإل ستقرائية فى التحلي

واال ستعانه بالطرق القياسية فى التحليل، كما تم اإل عتماد على المراجع العلمية والحصول علــى 

 . (٢٠٠٣- البيانات الال زمة للتحليل من مصادرها المختلفه  خال ل الفتره (١٩٨٥

ولقد اوضحت نتائج التحليل وجود زيادة معنويه فى تطور كميه صــادرات البطـاطس 

وتكلفة الموارد المحليه للبطاطس، كما تبين وجود تناقص معنوى فى سعر تصديــر البطـاطس 

ــة الصـادرات الزراعيـه، قيمـة  الحقيقى، بينما تبين ثبات تغير قيمة الصادرات القوميه، قيم

صادرات البطاطس،مساهمة البطاطس فى الصادرات القومية والزراعية خال ل فترة الدراسة. 

ــرف علـى  وبدراسة اال سواق الخارجية المستورده للبطاطس المصرية من منطلق التع

ــاطس داخـل اال سـواق الرئيسـية  طبيعة العال قات التنافسيه بين مختلف الدول المصدرة للبط

ــم تقديـر  المستورده للبطاطس المصرية وبصفة خاصة السوق البريطانى والسوق اال لمانى، ت

 (٢٠٠٣- نموذج الطلب القياسى اال مثل خال ل الفترة (١٩٨٥

وفيما يتلعق بالقدرة التنافسية لصادرات البطاطس المصرية داخل السوق البريطانى، فقد 

ــاطس المصريـة  تبين ان هولندا، فرنسا، واسبانيا من اهم الدول المنافسه لنفاذ صادرات البط

ــوق  داخل السوق البريطانى، وبدراسة القدرة التنافسية لصادرات البطاطس المصرية داخل الس

ــاطس  البريطانى، تبين ان مصر تحتل المرتبة اال ولى من نسبة انفاق إنجلترا على استيراد البط

والتى بلغت فى المتوسط نحو ٣٦,١٪، يليها كل من هولندا، فرنسا، واسبانيا بنســبة ٢٥,٩٪، 

 . (٢٠٠٣- ٢٠,٧، ١٧,٣٪ على الترتيب خال ل متوسط الفتره (١٩٨٥



 - ٢٠-

ومن خال ل دراسة الطلب البريطانى على البطاطس المصرية، تبين أن السوق الفرنســى 

ــعر إسـتيراد  يعتبر منافسا لصادرات البطاطس المصرية داخل السوق البريطانى، أل ن زيادة س

البطاطس الفرنسية داخل السوق البريطانى يكون على حساب الطلب على البطاطس المصرية. 

ــوق الفرنسـى  كما تبين من دراسة الطلب البريطانى على البطاطس الهولندية، أن الس

يعتبر منافسا لصادرات البطاطس الهولندية داخل السوق البريطانى. 

ــبر  وبالنسبه للطلب البريطانى على البطاطس الفرنسية، اتضح أن السوق المصرى يعت

 . منافسا لصادرات البطاطس الفرنسية داخل السوق البريطانى وسوقى هولندا وأسبانيا

ــبانية، أن تغـير اسـعار  واخيرا تبين من دراسة الطلب البريطانى على البطاطس األ س

تصدير البطاطس المصرية داخل السوق البريطانى اكثر استجابة وحساسية للتغير عن اســعار 

التصدير الفرنسية. 

وبدراسة القدرة التنافسية لصادرات البطاطس المصرية داخل السوق األ لمانى، اتضح ان 

فرنسا، هولندا، والدنمارك من اهم الدول المنافسه لنفاذ صادرات البطــاطس المصريـة داخـل 

السوق اال لمانى، حيث تحتل مصر المرتبة الثانية من نسبة انفاق ألمانيا على استيراد البطاطس 

ــى المرتبـة اال ولـى بنسـبة  والتى بلغت فى المتوسط نحو ٩,١٦٪، فى حين جاءت هولندا ف

ــى  ٨٠,٦٦٪،، ثم فرنسا والدنمارك فى المرتبتين الثالثة والرابعة بنسبة ٦,٩٧٪، ٣,٢١٪ عل

 . (٢٠٠٣- الترتيب خال ل متوسط الفتره (١٩٨٥

ولقد اوضحت نتائج تحليل الطلب األ لمانى على البطاطس المصرية أن السوق الفرنسى 

ــادة سـعر إسـتيراد  يعتبر منافسا لصادرات البطاطس المصرية داخل السوق األ لمانى، أل ن زي

البطاطس الفرنسية داخل السوق األ لمانى يكون على حساب الطلب على البطاطس المصرية. 

كما اوضحت نتائج تحليل الطلب األ لمانى على البطاطس الهولندية أن السوق الفرنســى 

يعتبر منافسا لصادرات البطاطس الهولندية داخل السوق األ لمانى. 

وبالنسبة لنتائج تحليل الطلب األ لمانى على البطاطس الفرنسية اتضح أن سوقى هولندا 

والدنمارك يعتبران منافسان لصادرات البطاطس الفرنسية داخل السوق األ لمانى. 

ــاطس الدنماركيـة ان السـوق  واخيرا اوضحت نتائج تحليل الطلب األ لمانى على البط

الفرنسى يعتبر منافسا لصادرات البطاطس الدنماركية داخل السوق األ لمانى. 

واخيرا امكن للبحث الخروج ببعض التوصيات المتعلقه بوضع استراتيجية متكاملة تبدأ 

باال نتاج المتميز للبطاطس، مع ضمان قيام صناعة تصديرية للبطاطس وليس تصديــر فـائض 

ــواق  اإل نتاج، وادخال اصناف جديدة من البطاطس تناسب أذواق المستهلك الخارجى، وفتح اس

ــا  تصديرية جديدة ال  تهتم بالمواصفات القياسية بقدر اهتمامها بانخفاض السعر مثل دول أفريقي

 . ووسط أسيا
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Summary

otatoes is considered one of the most important of Egyptian exports,

although this crop has a comparative advantage in the domestic

production, but its exports has some reduction in the last years to the

foreign markets.

the problem of this study and the objective are concerned with the

circumstances the foreign demand on the Egyptian potatoes, especially

the British and German markets.

The study estimated Almost Ideal demand system (AIDS),

according to seemingly unrelated regression procedure, also the

assumptions of adding up, homogeneity, symmetry, and negativity, were

included as restrictions in the system. The  Data of the study covered the

period (1985-2003).

Results of the study indicated an increase in quantities exported

and the domestic resource costs of potatoes, and also a decrease trend in

the real price export of potatoes, while the other variables hold constant

and insignificantly statistics.

The results of  the AIDS model in the British market showed

Holland, France, and Spain are the most competitive market to the

Egyptian market in England imports of potatoes especially the France

market.

The results of  the AIDS model in the German market showed

France, Holland, and Denmark are the most competitive market to the

Egyptian market in Germany imports of potatoes especially the France

market.

Finally, the study recommended by integrated strategy starting

from special potatoes production for exporting, and creating new

international markets in the world.
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