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 األسواق أهم فى المصرية البطاطس لصادرات التنافسى الوضع"
 "األمثل الطلب نموذج باستخدام العالمية

 عجبو سيد محمود د حنان
 القاهرة السياسية جامعة والعلوم االقتصاد االقتصاد كلية مدرس قسم

 :المستخلص
 فى البطاطس من المصرية الصادرات نصيب تذبذب فى البحثية المشكلة تتمثل
 وعلى. األخرى  االستيرادية االسواق بعض فى ضآلته مع االستيرادية، األسواق بعض

 فى البطاطس لمحصول التنافسى الوضع دراسة فى يتمثل البحثى الهدف فان ذلك
 أهم لتحديد البطاطس صادرات على الطلب دالة بتقدير وذلك العالمية، االسواق أهم

 مصادر بين واالستبدالية التنافسية العالقات تحليل مع عليها المؤثرة العوامل
" األمثل الطلب نموذج" على باالعتماد وذلك لمصر منافستها ومدى التصدير

Almost Ideal Demand System. 
 . المرونة األمثل، الطلب نموذج ، البطاطس صادرات  :الدالة الكلمات

 :المقدمة
 الزراعية والصادرات عامة بصفة القومية صادراتها زيادة نحو باستمرار الدولة تسعى
 تشهدها التى الظروف ظل فى حتمية ضرورة الصادرات تعد حيث خاصة، بصفة
 أحد الصادرات تعد كما االقتصادية، التنمية متطلبات ولتحقيق تغيرات من مصر

 الدخل وزيادة واالجتماعية االقتصادية التنمية وخطط برامج لتمويل األساسية الموارد
 فى نسبى نجاح من المصرية الخارجية التجارة سياسة حققته مما وبالرغم القومى،

 خاصة بصفة منها والزراعية عامة بصفة المصرية الصادرات تنويع درجة زيادة
 االقتصادية المستجدات بعض تواجه إنها إال العالمية األسواق من كثير إلى ووصوالا 
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 جديدااعلى عبئاا  يلقى الذى األمر المستقبل فى زيادتها محاوالت تعوق  التى الدولية
 .المصرية االقتصادية السياسة كاهل

 :الدراسة مشكلة
 من كثير فى أنه إال المحاصيل من كثير فى نسبية بميزة مصر تمتع من بالرغم

 التنافسية والقدرة المزايا ضعف بسبب وذلك الميزة تلك الحاصالت هذه تفقد األحيان
 تصديرى  نظام أى أن حيث. العالمى السوق  فى المصرية الزراعية الحاصالت لتلك
 التصدير أسعار مع وكذلك المستوردة الدول بسياسات وثيقاا  ارتباطا يرتبط سلعة ألى
 هذه على الطلب ظروف إختالف إلى يرجع قد والذى ، المنافسة الدول من دولة لكل

 األسواق هذه فى تواجهها التى المنافسة إلى باإلضافة المستوردة الدول فى السلعة
 الدول بين المنافسة زيادة إلى تؤدى قد والتى المصدرة، الكميات على ذلك وتأثير

 االنتاج على يتوقف ال الذى العالمية األسواق فى األكبر النصيب على للحصول
 . للسلعة التنافسية الميزة توفر من والبد ولكن فقط المحلى

 البحثية المشكلة فإن لذا الهامة، الزراعية الصادرات من البطاطس تعتبر صادرات
 بعض فى ضآلته مع االستيرادية، األسواق بعض فى مصر نصيب تذبذب فى تتمثل

 الوضع دراسة فى يتمثل البحثى الهدف فان ذلك وعلى. االخرى  االستيرادية االسواق
 الطلب دالة بتقدير وذلك العالمية، االسواق أهم فى البطاطس لمحصول التنافسى

 العالقات تحليل مع عليها المؤثرة العوامل أهم لتحديد البطاطس صادرات على
 . لمصر منافستها ومدى التصدير مصادر بين واالستبدالية التنافسية
 :الدراسة أهداف
 وتوزيعها االنتاجية والتصديرية للبطاطس المصريةتحليل السياسة  الدراسة تستهدف
 البطاطس لصادرات التنافسى الموقف ودراسة. االستيرادية االسواق فى أهم الجغرافى
 المصرية البطاطس على الطلب وخصائص التصدير أسواق معرفة بهدف المصرية

 السياسات واضعى إمداد فى يسهم مما األسواق، تلك فى المرغوبة والمواصفات
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 المحصول هذا من مصر لصادرات استراتيجية لوضع مالئم هو بما القرار ومتخذى
 . الصادرات هذه تعوق  التى للمشاكل المناسبة الحلول إيجاد مع الهام،

 فروض الدراسة: 
 وجود عالقة طردية بين حجم الصادرات والدخل القومى.  -
 وصادرات البطاطس المصرية.وجود عالقة طردية بين مواصفات الجودة  -

 :البيانات وفترة الدراسة مصادر و الدراسة منهجية 
  Almost Ideal Demand System" األمثل الطلب نموذج" تقدير يتم سوف
 سوق  فى المتنافسة للدول التصدير أسعار فى التغير أثر قياس على يعتمد الذى
 النصيب على المستوردة بالسوق  السلعة واردات على الكلى االنفاق فى والتغير معين

 من مصر نصيب بين العالقة يقيس وهو الدراسة، موضع للسلعة لمصر السوقى
 لمصر التصدير وأسعار تابع كعامل الدراسة موضع للسلعة االسواق أهم واردات
 على الكلى واالنفاق الدراسة موضع للسلعة االسواق أهم فى لها المنافسة والدول
 (Burggraf, C., et al. 2015). مستقلة كعوامل االسواق بأهم السلعة هذه واردات

(Sahinli, M., Fidan, H., 2012) (Mhurchu, N. C, et al. 2013)  وتم االعتماد عى
 (.  2016: 1994بيانات منظمة األغذية والزراعة، واألمم المتحدة خالل الفترة )

 :المستخدم النموذج توصيف
 الشكل Almost Ideal Demand System(AIDS) األمثل الطلب نموذج يأخذ

 ,Moschini) (Deaton, A., Muellbauer, J., 1980) (Akinbode, S.O., 2015): التالى
G., 1998) (Ulubasoglu, M., 2015)  
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 :حيث

itQ  =السلعة من المطلوبة الكمية 
 .السنوات عدد T الدول، عدد n ،(i=1,2,....,n; t=1,2,…,T)،(t) السنة فى( i) للدولة

itP =الدولة سلعة سعر (i )السنة فى (t ) 
itY الدولة سلعة على االنفاق قيمة (i )فى (  السنةt:) itQ it=PitY 
tY =الدول لكل السلعة على االنفاق قيمة إجمالى (n )السنة فى (t.) 
itW  =الدولة سلعة على االنفاق نسبة (i )السنة فى (t )االنفاق قيمة إجمالى من :
i/Yit=YitW 
itW*=سلعة على االنفاق لنسبة مرجح حسابى متوسط (i )السنة فى (t )قيمة اجمالى من 

 :االنفاق
   2)/1-it+ Wit=( W itW* 
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(Pashardes, P., 1993)(La France, J.T, 2004)(Nzuma, J. M., Sarker, 
R, 2010) 

 :التالية القيود وجود فى وذلك
 .الصحيح الواحد يساوى  الدول سلعة على االنفاق نسب مجموع أن أى: االضافة -

)Alexandr, C., et al., 2015) (Kasteridis, P., Yen, S.T. 2012) 
(Hovhannisyan,V., Gould, B.W., 2011) 
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 المطلوبة السلعة كمية فإن النسبة بنفس والدخل االسعار زيادة عند أى: التجانس-

 .تغيير بدون  تظل
)Kabe, S., Kanazawa, Y., 2014)( Fourmouzi, V., et al., 2012)( 
Walder, B., 2015( 

 

 
 .منها الكمية المطلوبة على السلعة سعر تغير تأثير مدى ويعكس: التماثل-
(Bilgic, A., Yen, S.T. 2013)(Tey, J., Radam A., 2011)(Hsieh, M.F., 

et al., 2009 ) 
ij = ji ; i  j 

 .وسعرها السلعة من المطلوبة الكمية بين عكسية عالقة وجود أى: السالبية-
(Mizobuchi, K., Tanizaki, H., 2014) 

<0 ij    

 عدم تشير حيث الطلب دالة قيد تحقق من للتأكد Waltاختبار استخدم تم وقد
 :كالتالى العدمى الفرض قبول إلى المعنوية
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 : كالتالى المرونات وتحسب
 =التقاطعية السعرية المرونة-
 

  

( ji =0, where i  j) ;( ji =1, where i=j)  

(Alston, J.M., et al., 1994)(Abu Hatab, A., Romstad E. 2014) 

 المرونة اإلنفاقية= -

(1+ ( i / iW 

(Dona, L., et al., 2015)(Barnett, W.A., Seck, O., 2008)(Jabarin, A., 2005) 

 Restricted المقيدة المرتبطة غير العالقات انحدار طريقة استخدام تم وقد
Seeming Unrelated Regression(RSUR) النموذج قيود ادخال تم حيث 

ِ           . عند التقدير ِا  ِ(Greene, W., 2008)   
 : الدراسة نتائج

: 1994) الدراسة فترة المصرية خالل إنتاج وصادرات البطاطسأواًل: تطور 
2016) 

 مصر إلنتاج وصادرات الحالى الوضع تحليل يتم سوف الدراسة من الجزء هذا فى
 الكمية فى والمتمثلة التصديرية المؤشرات على والحصول البطاطس محصول من

 (.2016: 1994)الفترة خالل التصدير وسعر الصادرات وقيمة المصدرة

)/()/( ijiiijj WWWi  −+−
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( أن االنتاج الكلى من محصول البطاطس يتذبذب بين 1يتبين من الشكل)
وحده  1994ألف طن عام  1325اإلنخفاض واالرتفاع حيث بلغ حده األدنى نحو 

حوالى  الفترة متوسط بلغ حين فى ،2012ألف طن عام  4758األقصى حوالى 
 طن. ألف 2940

 
 (2016: 1994)الفترة البطاطس خالل من المصرية الصادراتإنتاج  تطور( 1)شكل

 
Source: http://www.fao.org/faostat/en/#data/TM 

 أدنى حد بين ما البطاطس، من المصرية الصادرات كمية تذبذب( 2)الشكل يوضح
 عام طن ألف 684.7نحو بلغ أقصى وحد ،1994 عام طن ألف 131.8 بلغ

 لسعر بالنسبة أما. طن ألف 350.3حوالى الفترة متوسط بلغ حين فى ،2014
 فقد ألخرى، سنة من التصدير سعر فى التذبذب( 2)الشكل فيبين البطاطس تصدير

 2009  عام قيمة وأعلى ، 2003عام طن/دوالر 148.4حوالى له قيمة أدنى بلغ
 .طن/دوالر 295.3حوالى الفترة متوسط بلغ حين فى طن،/دوالر676 حوالى بلغت

 عام األدنى حدها بلغ فقد الصادرات، قيمة فى التذبذب الشكل نفس يوضح كما
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 دوالر مليون  326.8 نحو بلغ األقصى وحدها دوالر، مليون  26.6 حوالى 1994
   .دوالر مليون 110.7حوالى الفترة متوسط بلغ حين فى ،2014 عام

 بين التنسيق عدم المصرية ومن أهم المشاكل التى تواجه إنتاج وتصديرالبطاطس
 توافر عدم وكذلك عليها، القائمة األجهزة كفاءة وانخفاض والتصدير قطاعى االنتاج

 التصديرى  السعر فى النسبى االرتفاع إلى باإلضافة للجودة، القياسية المواصفات
 .المنافسة الدول فى التصدير بأسعار بالمقارنة

 
 :1994)الفترة البطاطس خالل من المصرية الصادرات وسعر وقيمة كمية تطور( 2)شكل  

2016) 
 

 
source:http://comtrade.un.org/db. 
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 المصرية البطاطس لصادرات الجغرافى التوزيع: ثانياً 
 المستوردة الدول أهم هما المتحدة والمملكة المانيا إن إلى( أ-3)الشكل يشير

 إليهم الصادرات نسبة تمثل حيث( 2001: 1994) الفترة خالل المصرية للبطاطس
 تأتى ثم المصرية، البطاطس صادرات إجمالى من الترتيب على%24 ،%25 حوالى
 . %9 ،%13 ،%14 بنسبة وإيطاليا اليونان، لبنان،

 خالل المصرية البطاطس لصادرات الجغرافى التوزيع( ب -3)الشكل يوضح بينما
 من واليونانى اإليطالى السوق  من كل أصبح وقد( 2009: 2002) الفترة

 ،%22 حوالى إليهم الصادرات نسبة تمثل حيث المصرية، البطاطس أكبرمستوردى
 منها الدول لبعض البطاطس من المصرية الصادرات تراجعت حين فى. 21%

 الصادرات وأكتسبت ، فقط %5،%15 تمثل أصبحت حيث المتحدة والمملكة المانيا
 إليه الصادرات نسبة وبلغت الروسى السوق  هو جديد سوق  البطاطس من المصرية

 .%11 نحو
 للبطاطس المستوردة الدول أهم( 2016: 2010) الفترة خالل روسيا وأصبحت
 إيطاليا، يليها المصرية، البطاطس صادرات إجمالى من%34 بنحو المصرية
 الصادرات نسبة وتراجع الترتيب، على %9،%11،%13 بنسبة ولبنان اليونان،

 -3)الشكل ويوضح .%4،%7 إلى المتحدة والمملكة المانيا، إلى للبطاطس المصرية
: 1994) ككل الدراسة فترة خالل المصرية البطاطس لصادرات الجغرافى التوزيع( د

 ،%16بنسبة المصرية للبطاطس الرئيسى المستورد المانيا تعتبر حيث ،(2016
 المرتبة فى روسيا تأتى بينما ،%15بنحو الثانية المرتبة فى وإيطاليا اليونان وتأتى
 المستورد الرئيسى السوق  لبنان فتعتبر العربية الدول أما ،%14 يمثل بما الثالثة

 المتحدة المملكة تأتى حين فى ،%13حوالى وارداتها تمثل حيث المصرية للبطاطس
 على المحافظة على العمل األمر يستلزم لذا.%11بنسبة الخامسة المرتبة فى

 تدهورت أو فقدت التى األسواق ودراسة ، الروسى السوق  مثل اكتسبت التى األسواق
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 الجودة بمواصفات واالهتمام المتحدة، والمملكة األلمانى السوق  مثل إليها الصادرات
 . األسواق هذه ومتطلبات

 
 المصرية البطاطس لصادرات الجغرافى التوزيع( 3)شكل  

 ( 2001: 1994أ( خالل الفترة )-3شكل )

 

 ( 2009: 2002ب( خالل الفترة ) -3شكل )

 
 ( 2016: 2010ج( خالل الفترة )-3شكل )

 

 ( 2016: 1994د( خالل الفترة )-3شكل )

 
source:http://comtrade.un.org/db 

 
 
 



 

   
 26/10/2017    حنان محمود سيد عجبو     ةالوضع التنافسى لصادرات البطاطس المصري 

 753المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة                                                     
 

 

 

 

 

 

 

  Almost Ideal Demand System" األمثل الطلب نموذج" نتائج: ثالثاً 
: 

 إنخفاض إلى تؤدى %1 بنسبة البطاطس تصدير سعر زيادة أن( 1)الجدول يوضح
 إنها يعنى وهذا %0.0250بنسبة اللبنانى السوق  فى المصرية البطاطس على الطلب

 تأثيرمنخفض له التصدير سعر أن بمعنى السوق، بهذا غيرمرن  طلب ذات سلعة
 .اللبنانى السوق  فى المصرية البطاطس على الطلب على
 ،%6.1456- مصرحوالى مع المنافسة للدول التقاطعية الطلب مرونات بلغت وقد

 بلجيكا الدنمارك، فرنسا، هولندا، من لكل 0.1298% ،2.7092% ،2.1259%
 البطاطس من مصر صادرات أسعار فى %1تغير إلى يشير مما الترتيب، على

 مما. المرونات هذه بقيمة المنافسة الدول من البطاطس على الطلب تغير إلى يؤدى
 والمصدرة جهة من مصر من المصدرة البطاطس بين اإلحاللية العالقة إلى يشير

 البطاطس تصدير أسعار ارتفاع حالة فى أخرى  جهة من والدنمارك فرنسا من
. وبلجيكا مصر من المصدرة البطاطس بين ضعيفة االحاللية العالقة بينما المصرية،

 والبطاطس هولندا من المنافسة البطاطس بين تكاملية عالقة يوجد حين فى
 .  المصرية

 اللبنانى السوق  فى البطاطس األمثل الطلب نموذج نتائج( 1)جدول
 (2016: 1997) الفترة خالل

المرونة  بلجيكا الدنمارك فرنسا هولندا مصر الدول
 اإلنفاقية

 0.9547 0.7891- 0.1391 0.1815- 0.7184- 0.0250- مصر
 0.9691 2.217 0.6198- 4.1649 0.6602 6.1456- هولندا
 0.9722 0.6614- 4.6208 2.647- 0.0253- 2.1259 فرنسا

 1.141 1.3626- 4.112- 3.523- 1.6587- 2.7092 الدنمارك
 0.9960 0.5983- 0.0852 0.2567- 0.0381 0.1298 بلجيكا
  :باالعتماد eviews برنامج باستخدم الباحثة بواسطة محسوب: المصدر
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http://comtrade.un.org/db. 
 المصدرة البطاطس أسعار تغير أن التقاطعية الطلب مرونات تشير أخرى  ناحية ومن
 تغير إلى يؤدى %1بحوالى( بلجيكا -الدنمارك -فرنسا -هولندا)المنافسة الدول من

 ،%0.1391 ،%0.1815- ،%0.7184- بنحو المصرية البطاطس على الطلب
 الحقيقى اإلنفاق إجمالى زيادة أن الجدول نفس ويوضح. الترتيب على 0.7891%-

 البطاطس على اإلنفاق زيادة إلى يؤدى %1 بنحو السوق  هذا فى البطاطس على
 .السوق  بهذا عادية سلعة إنها إلى يشير الذى األمر %0.9547 بحوالى المصرية
 إنخفاض إلى تؤدى %1 بنسبة البطاطس تصدير سعر زيادة أن( 2)الجدول ويوضح

 وهذا %1.4014بنسبة االتحادية روسيا سوق  فى المصرية البطاطس على الطلب
 تأثير له التصدير سعر أن بمعنى السوق، بهذا مرن  طلب ذات سلعة إنها يعنى
 .السوق  فى المصرية البطاطس على الطلب على مرتفع

 االتحادية روسيا سوق  فى البطاطس األمثل الطلب نموذج نتائج( 2)جدول
 (2016: 1996) الفترة خالل

 المرونة اإلنفاقية اسرائيل فرنسا مصر الصين اذربيجان  الدول
 0.8710 0.09126 1.1670- 0.3002 0.0493 2.2607- اذربيجان
 0.8025 1.8292 7.2311- 2.9613 2.0386 2.6323 الصين
 0.9892 0.3348- 1.2859 1.4014- 0.0543 1.5968 مصر
 1.2694 3.0619 0.0326 2.3542 -0.1118 0.7132- فرنسا
 1.0178 2.7683- 3.6061 1.529- 1.3624- 0.9242- اسرائيل
  :باالعتماد eviews برنامج باستخدم الباحثة بواسطة محسوب :المصدر

http://comtrade.un.org/db. 
 ،%0.3002 مصرحوالى مع المنافسة للدول التقاطعية الطلب مرونات بلغت وقد

 اسرائيل فرنسا، الصين، اذربيجان، من لكل 1.529%- ،2.3542% ،2.9613%
 البطاطس من مصر صادرات أسعار فى %1تغير إلى يشير مما الترتيب، على

 ومن. المرونات هذه بقيمة المنافسة الدول من البطاطس على الطلب تغير إلى يؤدى

http://comtrade.un.org/db
http://comtrade.un.org/db
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 من المصدرة البطاطس أسعار تغير أن التقاطعية الطلب مرونات تشير أخرى  ناحية
 تغير إلى يؤدى %1بحوالى( اسرائيل - فرنسا - الصين-اذربيجان)المنافسة الدول

- ،%1.2859 ،%0.0543،%1.5968بنحو المصرية البطاطس على الطلب
 . الترتيب على 0.3348%

 من مصر من المصدرة البطاطس بين تنافسية إحاللية عالقة وجود إلى يشير مما
 أسعار ارتفاع حالة فى أخرى  جهة من فرنسا الصين، اذربيجان، من والمصدرة جهة

 إجمالى زيادة أن اإلنفاقية المرونة وتؤكد. منهما أى من المصدرة البطاطس تصدير
 اإلنفاق زيادة إلى يؤدى %1 بنحو السوق  هذا فى البطاطس على الحقيقى اإلنفاق

 سلعة إنها إلى يشير الذى األمر %0.9892  بحوالى المصرية البطاطس على
 .السوق  بهذا عادية

 إنخفاض إلى تؤدى %1 بنسبة البطاطس تصدير سعر زيادة أن( 3)الجدول ويوضح
 يعنى وهذا %0.9194بنسبة اليونانى السوق  فى المصرية البطاطس على الطلب

 تأثيرمنخفض له التصدير سعر أن بمعنى السوق، بهذا غيرمرن  طلب ذات سلعة إنها
 .اليونانى السوق  فى المصرية البطاطس على الطلب على
- مصرحوالى مع المنافسة للدول التقاطعية الطلب مرونات بلغت وقد   

 المانيا، هولندا، من لكل 0.1016% ،1.4676% ،0.7911%-    ،0.4306%
 من مصر صادرات أسعار فى %1تغير إلى يشير مما الترتيب، على قبرص فرنسا،

 هذه بقيمة المنافسة الدول من البطاطس على الطلب تغير إلى يؤدى البطاطس
 من مصر من المصدرة البطاطس بين إحاللية عالقة وجود إلى يدل وهذا. المرونات

 البطاطس تصدير أسعار ارتفاع حالة فى أخرى  جهة من فرنسا من والمصدرة جهة
 مصر من المصدرة البطاطس بين ضعيفة اإلحاللية العالقة بينما المصرية،

 والمانيا هولندا من المنافسة البطاطس بين تكاملية عالقة يوجد حين فى. وقبرص
 .  المصرية والبطاطس
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 المصدرة البطاطس أسعار تغير أن التقاطعية الطلب مرونات تشير أخرى  ناحية ومن
 تغير إلى يؤدى %1بحوالى( قبرص -فرنسا -المانيا -هولندا)المنافسة الدول من

 ،%0.1833 ،%0.7803،%0.1130- بنحو المصرية البطاطس على الطلب
 الكمية فى تغير أعلى أن اإلنفاقية المرونة وتوضح. الترتيب على0.7274%
 كان االستيرادى اإلنفاق تغير نتيجة اليونانى السوق  فى البطاطس من المطلوبة

 المصرية للبطاطس اإلنفاقية المرونة قدرت حيث المصرية، للبطاطس
 ،%1.1887االلمانية للبطاطس نظيرتها من أعلى وهى %1.2813بحوالى

 أن يعنى مما ،%1.1594القبرصية والبطاطس ،%1.0716 الفرنسية والبطاطس
 بالدول بالمقارنة اليونانى السوق  داخل عالية تنافسية بقدرة تتمتع المصرية البطاطس

 اتجاه فى يكون  اليونانى االستيرادى اإلنفاق حجم فى التوسع أن حيث المنافسة
 ما إلى ذلك يرجع حيث األخرى، المنافسة الدول حساب على المصرية البطاطس

 له المنافسة بالدول بالمقارنة سعرية تنافسية ميزة من المصرية البطاطس به تتمتع
 .السوق  هذا داخل المستهلكين أذواق مع توافقها إلى باإلضافة السوق، هذا داخل

 اليونانى السوق  فى البطاطس األمثل الطلب نموذج نتائج( 3)جدول
 (2016: 1994) الفترة خالل

 المرونة اإلنفاقية قبرص مصر  فرنسا المانيا هولندا الدول

 0.4649- 0.9932 0.4306- 4.259- 0.0940 1.3044 هولندا
 1.1887 4.1422 0.7911- 0.5165 2.6457- 0.0688- المانيا
 1.0716 0.9017- 1.4676 0.1366 0.5264 1.1363- فرنسا
 1.2813 0.7274 0.9194- 0.1833 0.7803 0.1130- مصر
 1.1594 0.7974- 0.1016 0.1548 0.1855 0.1792- قبرص
  برنامج باستخدم الباحثة بواسطة محسوب: المصدر

eviews باالعتماد :http://comtrade.un.org/db. 

http://comtrade.un.org/db
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 إنخفاض إلى تؤدى %1 بنسبة البطاطس تصدير سعر زيادة أن( 4)الجدول يبين
 وهذا %0.7679بنسبة المتحدة المملكة سوق  فى المصرية البطاطس على الطلب

 التقاطعية الطلب مرونات بلغت وقد. السوق  بهذا غيرمرن  طلب ذات سلعة إنها يعنى
 ،%0.4376 ،%5.9322- ،%0.3172- مصرحوالى مع المنافسة للدول

 إلى يشير مما الترتيب، على قبرص فرنسا، اسرائيل، هولندا، من لكل 1.3125%
 على الطلب تغير إلى يؤدى البطاطس من مصر صادرات أسعار فى %1تغير

 المنافس أن على يدل وهذا. المرونات هذه بقيمة المنافسة الدول من البطاطس
 . قبرص فرنسا هما المتحدة المملكة سوق  فى لمصر األكبر

 المصدرة البطاطس أسعار تغير أن التقاطعية الطلب مرونات تشير أخرى  ناحية ومن
 تغير إلى يؤدى %1بحوالى( قبرص -فرنسا -اسرائيل -هولندا)المنافسة الدول من

 ،%0.7786- ،%1.3878- ،%1.6397 بنحو المصرية البطاطس على الطلب
 الكمية فى تغير أعلى أن اإلنفاقية المرونة وتوضح .الترتيب على1.3476%
 االستيرادى اإلنفاق تغير نتيجة المتحدة المملكة سوق  فى البطاطس من المطلوبة

 القبرصية للبطاطس اإلنفاقية المرونة قدرت حيث القبرصية، للبطاطس كان
 والتى المصرية للبطاطس نظيرتها من أعلى وهى %2.8575بنحو
 ،%1.2011لفرنسا اإلنفاقية المرونة بلغت حين فى ،%1.3327بلغت

 .%0.1108واسرائيل ،%0.3911وهولندا
 المتحدة المملكة سوق  فى البطاطس األمثل الطلب نموذج نتائج( 4)جدول

 (2016: 1994) الفترة خالل
 المرونة اإلنفاقية قبرص مصر فرنسا اسرائيل هولندا الدول
 0.3911 1.0439 0.3172- 0.2586- 1.6894 1.9110- هولندا
 0.1108 6.4325- 5.9322- 1.2819 2.0583 1.1335 اسرائيل
 1.2011 0.5563- 0.4376 0.3122- 0.6445- 0.6421- فرنسا
 1.3327 1.3476 0.7679- 0.7786- 1.3878- 1.6397 مصر
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 2.8575 0.0193- 1.3125 0.1273 0.0871- 6.6886- قبرص
 : باالعتماد eviews برنامج باستخدم الباحثة بواسطة محسوب: المصدر

http://comtrade.un.org/db. 
 إلى تؤدى %1 بنسبة البطاطس تصدير سعر زيادة أن( 5)الجدول ويوضح 

 %0.1028 بنسبة االلمانى السوق  فى المصرية البطاطس على الطلب إنخفاض
 الطلب مرونات بلغت وقد. السوق  بهذا غيرمرن  طلب ذات سلعة إنها يعنى وهذا

 ،%0.7150 ،%0.7010- ،%0.4187 مصرحوالى مع المنافسة للدول التقاطعية
 إلى يشير مما الترتيب، على أسبانيا هولندا، إيطاليا، فرنسا، من لكل 0.1207%-

 على الطلب تغير إلى يؤدى البطاطس من مصر صادرات أسعار فى %1تغير
 عالقة وجود على يدل وهذا. المرونات هذه بقيمة المنافسة الدول من البطاطس

 فرنسا من المصدرة والبطاطس جهة من مصر من المصدرة البطاطس بين إحاللية
 .مصر من المصدرة البطاطس أسعار ارتفاع حالة فى أخرى  جهة من وهولندا

 االلمانى السوق  فى البطاطس األمثل الطلب نموذج نتائج( 5)جدول
 (2016: 1994) الفترة خالل

 المرونة اإلنفاقية أسبانيا هولندا إيطاليا مصر فرنسا الدول
 1.1016- 0.7853 0.2221 1.5230- 0.4187 0.0442 فرنسا
 0.2687 0.7715- 1.0074 1.3577- 0.1028- 2.3932- مصر
 2.9187 1.3222 0.7939- 3.2946- 0.7010- 3.8581 إيطاليا
 1.4931 0.5729 1.5157- 1.3865- 0.7150 1.2779 هولندا
 1.0653- 0.2372 0.2225- 0.0414 0.1207- 0.5087- أسبانيا
 :باالعتماد eviews برنامج باستخدم الباحثة بواسطة محسوب: المصدر

 http://comtrade.un.org/db. 
 

 المصدرة البطاطس أسعار تغير أن التقاطعية الطلب مرونات تشير أخرى  جهة ومن
 تغير إلى يؤدى %1بحوالى( أسبانيا -هولندا - إيطاليا -فرنسا)المنافسة الدول من

 ،%1.0074 ،%1.3577- ،%2.3932- بنحو المصرية البطاطس على الطلب

http://comtrade.un.org/db
http://comtrade.un.org/db
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 اإلنفاق إجمالى زيادة أن اإلنفاقية المرونة وتؤكد. الترتيب على 0.7715%-
 على اإلنفاق زيادة إلى يؤدى %1 بنحو السوق  هذا فى البطاطس على الحقيقى

 بهذا عادية عةسل إنها إلى يشير الذى األمر %0.2687 بحوالى المصرية البطاطس
 .السوق 
 إنخفاض إلى تؤدى %1 بنسبة البطاطس تصدير سعر زيادة أن( 6)الجدول يوضح
 يعنى وهذا %0.2430بنسبة اإليطالى السوق  فى المصرية البطاطس على الطلب

 تأثيرمنخفض له التصدير سعر أن بمعنى السوق، بهذا غيرمرن  طلب ذات سلعة إنها
 .اإليطالى السوق  فى المصرية البطاطس على الطلب على
 ،%0.6633 مصرحوالى مع المنافسة للدول التقاطعية الطلب مرونات بلغت وقد

 هولندا المانيا، فرنسا، الدنمارك، من لكل 3.5060% ،6.5142%- ،2.5701%
 البطاطس من مصر صادرات أسعار فى %1تغير إلى يشير مما الترتيب، على

 وهذا. المرونات هذه بقيمة المنافسة الدول من البطاطس على الطلب تغير إلى يؤدى
 المصرية للبطاطس منافسة األكثر هى والهولندية الفرنسية البطاطس أن على يدل
 تغير أن التقاطعية الطلب مرونات تشير أخرى  ناحية ومن.اإليطالى السوق  فى

( هولندا -المانيا -فرنسا -الدنمارك)المنافسة الدول من المصدرة البطاطس أسعار
 ،%0.9216 بنحو المصرية البطاطس على الطلب تغير إلى يؤدى %1بحوالى

 . الترتيب على2.0475%- ،0.1655%- ،0.8233%
 فى البطاطس من المطلوبة الكمية فى تغير أعلى أن اإلنفاقية المرونة وتوضح

 حيث المصرية، للبطاطس كان االستيرادى اإلنفاق تغير نتيجة اإليطالى السوق 
 نظيرتها من أعلى وهى %1.0296بنحو المصرية للبطاطس اإلنفاقية المرونة قدرت

 ،%0.9545،%0.9068 بلغت حين فى ، %1.0197الفرنسية للبطاطس
 البطاطس أن يعنى مما. الترتيب على وفرنسا الدنمارك،المانيا، من لكل 0.9707%
 المنافسة بالدول بالمقارنة اليونانى السوق  داخل عالية تنافسية بقدرة تتمتع المصرية
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 سعرية تنافسية ميزة من المصرية البطاطس به تتمتع ما إلى ذلك يرجع حيث
 . السوق  هذا داخل له المنافسة بالدول بالمقارنة

 اإليطالى السوق  فى البطاطس األمثل الطلب نموذج نتائج( 6)جدول
 (2016: 1994) الفترة خالل

المرونة  مصر هولندا إلمانيا فرنسا الدنمارك الدول
 اإلنفاقية

 0.9068 0.6633 0.3347 0.5703- 0.2897- 9.1717- الدنمارك
 1.0197 2.5701 2.1576- 1.2460- 0.1975 4.4210- فرنسا
 0.9545 6.5142- 2.4162 0.2565 0.3752- 3.1669 إلمانيا
 0.9707 3.5060 0.8017- 0.7564 1.0768- 6.3821 هولندا
 1.0296 0.2430 2.0475- 0.1655- 0.8233 0.9216 مصر
 : باالعتماد eviews برنامج باستخدم الباحثة بواسطة محسوب: المصدر

http://comtrade.un.org/db. 

 :النتائج
 حيث واالستثمار، باالنتاج التصدير الرتباط نظراا  قومياا  هدفاا  التصدير قضية تعتبر
 عمل فرص خلق وكذلك جديدة استثمارات وخلق االنتاج زيادة إلى االرتباط هذا يؤدى
 ورفع تعظيم إلى بدورها تؤدى اللتى التنمية معدل زيادة إلى باإلضافة جديدة

 الصادرات نصيب تذبذب فى البحثية المشكلة وتتمثل. لألفراد المعيشة مستويات
 بعض فى ضآلته مع االستيرادية، األسواق بعض فى البطاطس من المصرية
 الوضع دراسة فى يتمثل البحثى الهدف فإن ذلك وعلى. األخرى  االستيرادية االسواق
 الطلب دالة بتقدير وذلك العالمية، االسواق أهم فى البطاطس لمحصول التنافسى

 العالقات تحليل مع عليها المؤثرة العوامل أهم لتحديد البطاطس صادرات على
 باالعتماد وذلك لمصر منافستها ومدى التصدير مصادر بين واالستبدالية التنافسية

 .Almost Ideal Demand System" األمثل الطلب نموذج" على

http://comtrade.un.org/db
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 والمملكة المانيا أن تبين المصرية البطاطس لصادرات الجغرافى التوزيع وبدراسة 
: 1994) األولى الفترة خالل المصرية للبطاطس المستوردة الدول أهم هما المتحدة
 من الترتيب على %24 ،%25 حوالى إليهم الصادرات نسبة تمثل حيث( 2001
 واليونانى اإليطالى السوق  من كل أصبح بينما. المصرية البطاطس صادرات إجمالى

 حيث ،(2009: 2002) الثانية الفترة خالل المصرية البطاطس أكبرمستوردى من
 الصادرات تراجعت حين فى. %21 ،%22 حوالى إليهم الصادرات نسبة تمثل

 أصبحت حيث المتحدة والمملكة المانيا منها الدول لبعض البطاطس من المصرية
 هو جديد سوق  البطاطس من المصرية الصادرات وأكتسبت ، فقط %5،%15 تمثل

 .%11 نحو إليه الصادرات نسبة وبلغت الروسى السوق 
 المستوردة الدول أهم( 2016: 2010) الثالثة الفترة خالل روسيا وأصبحت     

 يليها المصرية، البطاطس صادرات إجمالى من %34 بنحو المصرية للبطاطس
 نسبة وتراجع الترتيب، على %9،%11،%13 بنسبة ولبنان اليونان، إيطاليا،

 لذا. %4،%7 إلى المتحدة والمملكة المانيا، إلى للبطاطس المصرية الصادرات
 الروسى، السوق  مثل اكتسبت التى األسواق على المحافظة على العمل األمر يستلزم
 والمملكة األلمانى السوق  مثل إليها الصادرات تدهورت أو فقدت التى األسواق ودراسة

 . األسواق هذه ومتطلبات الجودة بمواصفات واالهتمام المتحدة،
   Almost Ideal Demand األمثل الطلب نموذج تقدير بنتائج يتعلق فيما أما 

System يلى فيما ايجازها فيمكن: 
 كل فى عليها الطلب على منخفض تأثير المصرية البطاطس تصدير سعر يؤثر -

 إنها يعنى وهذا االيطالى االلمانى، المتحدة، المملكة اليونانى، اللبنانى، السوق  من
 فقط مرن  المصرية البطاطس على الطلب يعتبر بينما مرن، غير طلب ذات سلعة

 .الروسى السوق  فى
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 مختلف فى عادية سلعة المصرية البطاطس تعتبر اإلنفاقية المرونة لنتائج وفقاا  -
 . لها المصدرة األسواق

 من والمصدرة جهة من مصر من المصدرة البطاطس بين إحاللية عالقة توجد -
 المصرية، البطاطس تصدير أسعار ارتفاع حالة فى أخرى  جهة من والدنمارك فرنسا
 حين فى. وبلجيكا مصر من المصدرة البطاطس بين ضعيفة االحاللية العالقة بينما
 فى وذلك المصرية والبطاطس هولندا من المنافسة البطاطس بين تكاملية عالقة يوجد

 .  اللبنانى السوق 
 جهة من مصر من المصدرة البطاطس بين تنافسية إحاللية عالقة وجود -

 أسعار ارتفاع حالة فى أخرى  جهة من فرنسا الصين، اذربيجان، من والمصدرة
 . الروسى السوق  فى وذلك منهما أى من المصدرة البطاطس تصدير

 من والمصدرة جهة من مصر من المصدرة البطاطس بين إحاللية عالقة وجود -
 بينما المصرية، البطاطس تصدير أسعار ارتفاع حالة فى أخرى  جهة من فرنسا

 يوجد حين فى. وقبرص مصر من المصدرة البطاطس بين ضعيفة اإلحاللية العالقة
 وذلك المصرية والبطاطس والمانيا هولندا من المنافسة البطاطس بين تكاملية عالقة

 . اليونانى السوق  فى
 . قبرص فرنسا هما المتحدة المملكة سوق  فى لمصر األكبر المنافس -
 والبطاطس جهة من مصر من المصدرة البطاطس بين إحاللية عالقة وجود -

 البطاطس أسعار ارتفاع حالة فى أخرى  جهة من وهولندا فرنسا من المصدرة
 .االلمانى السوق  فى مصروذلك من المصدرة

 .وهولندا فرنسا هما االيطالى السوق  فى لمصر األكبر المنافس -
 :المصرية البطاطس صادرات لتنمية المقترحة واالجراءات السياسات

 الخارجى السوق  فى البطاطس تصدير سعر خفض إلى تؤدى التى العوامل دراسة •
 .الشحن تكاليف تخفيض مثل
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 بفحص وذلك العالمية، الجودة لمواصفات المطابقة الجودة بمواصفات االهتمام •
 فى والزراعة البنى العفن بمرض االصابة لتالفى البالد دخولها قبل المستوردة التقاوى 
 .المرض من خالية أراضى

 الجودة بمواصفات تهتم ال التى واالفريقية العربية الدول وخاصة جديدة أسواق فتح •
 .األسعار بفروق  اهتمامها بقدر

 األسواق لدراسة عالية كفاءة ذات تصديرية مؤسسات بوجود االهتمام ضرورة •
 .التصدير وأوقات والتسويقية الكمية واحتياجاتها الخارجية
 :المراجع

 التجارة في االقتصادية التكتالت أهم أثر ،2014 الخشن، السيد العظيم عبد السيد
ر من المصرية الخارجية  بحوث األمثل، شبه الطلب نموذج باستعمال الُخض 
 .68-67عربية، اقتصادية
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