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 الملخص 
 

رجياة لصصارح ثيام تصقام  يصاة صاادرات ا تلعب الصادرات الزراعية دورا بارزا في التجاار  الاا 
% صااج جصلاة الصااادرات ال لياة   عاارا وتعتبار الباااااص لثاد الصثاصاايم التصاديرية ال اصااة ثياام 15ثاوالي 

صليااوج جحيااة  صتوسااا للاتاار   156% صااج  يصااة صاادرات الالاار والاا  ااة والبال ااة حثاو 38سااعصت بحثااو 
(90-1996  ) 
فااي التجااار  الاارجيااة حج لج ثجاام و يصااة الصااادرات ج  بااالر م صااج اةعصيااة الحساابية للباااااص 

يتحاساب وثجام اتحتاام وصاد  صاا تتصتاص بان صصار صاج صياز  حسابية حتيجاة الصو اص والصحااا وححاااا  الت ااالي  
اتحتاجياة   صاا تتبلااب الصاادرات صااج عاام ةااار صصاا يا د  حلااي تبلاب ثصاايلة الصاادرات صااج الباد اةجحبااي 

السياسات اتحتاجية والتصاديرية للبااااص بتساتادام بعا  صبااييص ال ااا   تست د  الدراسة تبييم  
اتحتاجياة والتصااديرية صقاام الربثيااة الاداحيااةح البيصااة الصلاافةح حابااة الصااوارد الصثليااةح سااعر الصاار  الاعلااي  
ى التعر  على اةسواق الرئيسية الصصدر  للباااص و را لعم اةساواق الصساتورد ح  يااص صروحاة الالاب علا

 اةسواق العالصية  الباااص في
،ح  صاا بل ات الربثياة  0.93لولثت حتائج الدراسة لج صافى عائد الجحيان الصساتقصر ثاوالي   جحي اا

، و درت البيصاة الصلاافة بحثاو  3244الاداحية حثو  ، عاام  4256جحي ا    صاا لااارت الحتاائج حلاي 1998جحي اا
   فيصا يتعلا  بال ااا   التصاديرية تبايج لج ساعر 1998-80تر  التثسج الصستصر في ال اا   اتحتاجية االم الا

،د دوجرا،  3.31الصاار  الاعلااي ل اام صااج سااعر الصاار  الاارا يصاادرو البحااح الصر اازا والبااال  ثااوالي  جحي ااا
  بالحساابة لحابااة الصااوارد الصثليااةح 1998-96(ح بيحصااا  احاات  يصتاان لعلااى للسااحوات 1995-93اااالم الاتاار  ) 

دراسااة لج  يصت ااا ل اام صااج الوثااد  اااالم سااحوات الدراسااة صصااا ياااير  لااي وجااود صيااز  لولااثت تبااديرات ال
تصديرية للباااص بتستادام عرا الصبياص    رلح تبيج صج التبديرات لج العائد على الجحين الصستقصر فاي ححتاام 

، وحثااو  48و   1.48الباااااص الصوجاان للتصاادير )العاارو  الصااياية( ثباا  حيااراد تااراو  باايج   - 0.44جحي ااا
 دوجرا،  0.71

بدراسة الاا ة اجستيعابية ةعم اةسواق الصستورد  للباااص لااارت الدراساة لج عولحاداح للصاحيااح  
حيااليااا الصصل ااة الصتثااد  وفرحسااا صااج دوم اجتثاااد اةورباايح والسااعودية ولبحاااج صااج الاادوم العربيااة عااي لعاام 

ح 340ح 398ح 433ح 758ح 1042 ام صاح م ثاوالي اةسواقح ثيم بل  صتوسا  صية الباااص الصستورد  ب
%ح 5.1%ح 7.5%ح  0.2للاا  اااج علااى التااوالي تصقاام صااادرات صصاار حلااي عاارو اةسااواق حثااو 46ح 57

% صااج صتوساااا الاا اااة اجساااتيعابية ل ااارو اةساااواق علاااى التاااوالي  ليلاااا 71.7%ح 4.4%ح 3.2%ح 18.6
اليا وصصر عي ل بر الدوم الصصادر  للبااااص وبلا  لولثت الدراسة لج عولحداح للصاحياح بلجي اح فرحساح حيا

للاا  اااج علااى التااوالي  284ح 290ح 827ح 879ح 890ح 1609صتوسااا  صيااة الصااادرات ل اام صااح م حثااو 
% و 1.68( ح وتجااادر اتااااار  حلاااي لج الصاااادرات الصصااارية تراوثااات بااايج  1998-94ااااالم الاتااار  ) 

 % صج ثجم الصادرات العالصية  5.97
صروحة الالب على الباااص في اةسواق العالصية لج الالاب ال لاى علاى البااااص  تاير تبديرات 

  و ارلح بالحسابة للالاب علاى البااااص ل ام صاج الادوم  0.482- ير صرج ثيم  ادر صعاصام الصروحاة بحثاو 
فااي بلجي ااا بيحصااا  لااج  0.956-فااي عولحاادا و 0.02-الصصادر   اااج  ياار صاارج وتااراو  صعاصاام الصروحااة باايج 

صرج على الباااص الصصرية   صاا لولاثت الدراساة لج صعاصام الصروحاة يتحاساب ع سايا صاص حصايب الالب 
الدولة في السوق العالصي  وبتبدير صعاصم الصروحاة علاى البااااص الصصارية فاي اةساواق اجساتيرادية ال اصاة 

 تبيج لحة عدم صروحتن في سوق الصصل ة الصتثد  والسعودية وصروحتن في با ي اةسواق 
لزياد  وتحصية الصادرات الصصرية صج الباااص توصاى الدراساة بلارور  تحايار عصلياات صرا باة  

الجااود  بصااور  جديااةح اجعتصااام باااتي لسااواق جديااد  ااصااة فااي ااارق لوربااا ودوم اجتثاااد السااوفيتي الساااب  
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اجتثاد اةوربي وليلا في الدوم اةفريبية ااصة صجصوعة  وصيسا و را الدوم العربيةح لرور  التااور صص 
 ثوم اتجرا ات الصثية والحباتية  لتي يارل ا على الباااص الصصرية 

 

 مقدمة
 

تعتصد صعظم الدوم الحاصية في صادرات ا على صحتج واثد لو عادد  ليام صاج الصحتجاات اةولياة   عارا  
ي فارئيسايا  ة صسااعصاوتساعم الصحتجات الزراعياة بحسابة  بيار  فاي الحااتج الصثلاى اتجصااليح  صاا تعاد الزراعا

ات إج السياساالعوائد الث وصية وعوائاد التصادير   وباالر م صاج رلاح الادور الثياوا وال اام للسالص الزراعياة فا
ولباد لتاارت  الث وصية في ال قير صج عرو الدوم لدت حلي با  واحااا  عصلية التوساص فاي عارا الباااه ال اام 

 العالصيااة لصحتجااات الزراعيااة عحااد صعاادجت ل اام صااج صقيلت اااالسياسااات الزراعياان لااا اج صاتلاااة صقاام تسااعير ا
 وفر  اللرائب الصباار  و ير الصباار  على الصادرات الزراعية 

% صاج الحااتج الصثلاى اتجصااليح  صاا تسااعم 20عرا وتساعم الصحتجاات الزراعياة فاي صصار بحثاو  
بليدياة الزراعياة صقام السالص الت % صج  يصاة الصاادرات ال لياةح ثيام تصادر صصار العدياد صاج السالص15بحثو 

الالااب   ااالباج واةرزح والساالص  ياار التبليديااة  الالااراوات والاا  ااة الاازجااةح وتجاادر اتاااار  حلااي لج
فااي  العااالصي علااى الالااراوات والاا  ااة الاازجااة فااي زياااد  صسااتصر  وصااج الصتو ااص لج يسااتصر عاارا الولااص

صيزت اا  حيات وفرص للتوسص في تصدير الالراوات بسببالصستببم   ويجب التحوين حلي لج صصر تصتلح حص ا
 تام سصية اتحالحسبية في ححتام عرو السلص حتيجة الصو ص والصحاا وت لاة اتحتام الصحاالة حسبيا و را صو

تساات د  السياسااة الزراعيااة الصصاارية لااصج صااا تساات د  حليااة العصاام علااى صعظصااة العائااد صااج  
والاادوم    ااة   وتعاد لسااواق اجتثااد اةورباايح  لسااواق لورباا الااار يةالصاادرات ل اام صاج الالااراوات والاا

ة ثيم ادية عائلالعربية اةسواق الرئيسية لتصدير الالر والاا  ة الصصرية  يصقم اجتثاد اةوربي  و  ا تص
%صاج ثجام 40دولة  ابلة للزياد ح صتوساا الادام في اا صرتااصح وتساتتقر عارو الصجصوعاة بحثاو  15يلم ثاليا 

سواق لية   لصا لتجار  الاارجية العالصية   ل  لحة صاثب القبم اة بر في ثر ة الصادرات والوردات العالصا
 تبحاى عارو دوم لوربا الار ية فتصقم فرصة تسويبية  بير  بالحسابة لتصادير الالاراوات والاا  اة ااصاة بعاد

ق عاد اةساوات م فاي التجاار  الاارجياة  الدوم براصج التثرر اج تصادا والسصا  للبااه الااص في ا بالتعاصا
ج العربياااة ااصاااة لساااواق دوم الالااايج العرباااي صاااج ل بااار صساااتوردا الالاااراوات والاا  اااة الاازجاااة حج ل

 الصحتجات الصصرية تواجن صحافسة ثاد  في تلح اةسواق 
تعتباار الباااااص لثااد صثاصاايم الالااراوات التصااديرية ال اصااة فااي صصاار ثياام اثتلاات الصر ااز  

ثااو (ح ثياام بل اات صساااعصة الباااااص ح 1996 -90بالحساابة لصااادرات تلااح الصجصوعااة اااالم الاتاار  ) اةوم
ج لصليااوج دوجر وتجاادر اتاااار  حلااي  156% صااج  يصااة صااادرات الالااراوات والاا  ااة والبال ااة حثااو 38

ي عارو  الباااص الصياية والتي ياتم اساتيراد تباوي اا صاج ااصام  ارب لورباا والتاى تحاتج فاي اا ر حبريام عا
عارو  % صج ثصايلة البااااص الصصادر  وتتصتاص عارت ال75التصدير الرئيسية ثيم تساعم عرو العرو  بحثو 

  بصيز  حسبية عالية في التصدير 
 

  مشكلة الدراسة:
باالر م صااج لج صصار تعااد ل بار صحااتج وصصادر للباااااص فاي صحابااة الاارق اةوسااا حج لج ثجاام  

ة ية الصصارياالة جدا وج يتصاى صاص صاا تسات د  حلياة السياساة اج تصاادالصادرات بالحسبة لثجم اتحتام صح
،  بيارا، ااالم1998-80% ااالم الاتار  ) 15ثيم لم يتعد  فتار   (     صاا اا دت صاادرات البااااص ترباربا

ي حلا 1981تحا صات فاي العاام التاالي  1980للا  ااج عاام  144الدراسة ثيم بل ت  صية الصاادرات حثاو 
ه واحاااا  ) لدحى  صية صادرات ( االم فتر  الدراسة قم لستصر عرا التبلب صاا بايج ارتااالل  اج  97حثو 

لل  اج قام عاادت صار  لاار  حلاي اجحاااا  ثتاى  415بحثو  1995ثتى وصلت لعلى صعدم ل ا في عام 
م ترتب علاى رلاح تبلاب ثصايلة الحباد اةجحباي صاج تصادير البااااصح يسااع 1998لل  اج عام  119بل ت 
لاى حا بالباثام اةصر الر  ثد التبلب صص  ير  صج العواصم اةار  في زياد  العجز في الصيزاج التجارا  عرا

 دراسة الالب العالصى على الباااص الصصرية  
 هدف الدراسة :

  تست د  الدراسة: 
تاجيااة حلجاارا  تبياايم للسياسااات اتحتاجيااة والتصااديرية لصثصااوم الباااااص صااج اااالم  ياااص ال اااا    ات -1

 وال اا   التصديرية  
 التعر  على اةسواق التصديرية للباااص صص دراسة الصو   التحافسي في ا  - 2
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سااعار تباادير صروحااة الالااب علااى الباااااص ب ااد   ياااص صااد  اسااتجابة ال صيااة الصالوبااة للت ياارات فااي ل - 3
    الباااص في اةسواق التصديرية الرئيسية 

 

 البحثية:مصادر البيانات والطريقة 
البياحااات الصسااتادصة فااي الدراسااة تاام الثصااوم علي ااا صااج صصااادر صتعاادد  صقاام الج اااز الصر اازا  

وق الحباد للتعبئة العاصة واتثصا ح وزار  الزراعة واستصاال  اةرالايح صحظصاة اة رياة والزراعاة و صاحد
اريبة البثقياة و د لرت زت ال   1998-80الدولي  عرا واعتصدت الدراسة حلى بياحات السالسم الزصحية للاتر  

افة حلاي رية باتلاعلى الدراسة التثليلية واجستعاحة ببع  لدوات وصباييص ال اا   اتحتاجياة وال ااا   التصادي
 حصورم ريالي لتبدير صروحة الالب على الباااص في اةسواق التصديرية الرئيسية 

 نموذج الدراسة:
لثاد اةدوات ال اصاة واللارورية لصتاار  البارار عحاد  يعتبر تبدير صروحة الالب على الصاادرات 

يار حلاي الت  تاايا التجار  الاارجية لسلعة صاح ثيم يص ج  ياص صد  استجابة ال صياات الصالوباة صاج السالعة
لبااااص في لسعارعا  ويتحاوم عرا الجز  توصي  الحصاورم الريالاي الصساتادم لتبادير صروحاة الالاب علاى ا

 العالصية الرئيسية الصستورد  ل ا الصصرية في اةسواق 
بااالارق باايج الالااب العااالصى علااى   Mij( للتصاادير   j( للدولااة )  iيعاار  الالااب علااى الساالعة )  

 فى السوق العالصى  Sirواجصالى ال صيات الصعرولة صج  بم الصصدريج اجاريج  Miwالسلعة 
                                                                        

                            Piوبتاالم ارفى الصعادلة بالحسبة لسعر السلعة 

Mij= w Miw - R Sir 

 

dMij dPi dMiw dPi dSir dPi
RW

/ ( / ) ( / )   

 Pi/Mijبلرب ارفى الصعادلة فى 

( / ) *( / ) ( / ) *( / ) *( / )

( / ) *( / ) *( / )

dMij dPi Pi Mij Pi Mij dMiw dPi Miw Miw

Pi Mij dSir dPi Sir Sir
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 وعرو الصعادلة يص ج اعادو  تابت ا  اجتى
 
Ed = Miw/Mij*Edw – Sir/MiJ*Esr 

 
عباار  عاج صروحاة الالاب Edw عبار  عج صروحاة الالاب علاى البااااص الصصاريةح  Edثيم   

ب صع وص حصاي Miw/Mijتعبر عج صروحة عر  با ى دوم العالمح وتصقم   Esr  العالصى على الباااصح 
ات رتعبر عج حصيب با ى الدوم صحسوبا الى حصيب صصار فاى صااد Sir/Mijصصر فى السوق العالصى بيحصا 

 الباااص 
ولبياص صد  استجابة الباااص الصصرية للت ير فاى اجساعار فاى الادوم الرئيساية الصساتورد  ل ااح  

 لعتصدت الدراسة على صعادجت الالب اجتية:
 

           

Mim t b b P t b M t b GNP b EXC et

Sij t B B P t B M t B GNP B EXC vt

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

      

      

1 2 3 1 4 5

1 2 3 1 4 5
  

 
عبااار  عااج  Sijبااالاج       iصااج الساالعة   mالدولااة   عبااار  عااج  صيااة واردات  Mimثياام    

يصقام   GNPيعبر عاج ساعر السالعة الصصادر  بالادوجرح     Ptبالاجح   mفى سوق الدولة  jحصيب الدولة  
ابة فاى الااد  تصقام اجسااتج 2b2,Bالحااتج الصثلاى اججصااالى الثبيباى للااارد بالادوجر فااى الدولاة الصسااتورد     

 EXC, Coefficient of Adjustment تصقام صعاصام التعاديم   b3, B2ساعريةح  البصاير للت يارات ال
 لصعااصالت عبار  عج  يصاة الصاادرات للدولاة  اجااارات الصتو عاة عاى الساالبة لصعااصالت اجساعار والصوجباة

 الصادرات والحاتج الصثلى اججصالى  
  

 النتائج ومناقشتها

 

 الكفاءة اإلنتاجية للبطاطس:
ة الباااص في صصر في صثافظاات البثيار  والصحوفياة وال ربياة والجياز  ثيام تصقام تتر ز زراع 

ااار  % صج جصلة الصساثة الصزروعة بالبااااص علاى الصساتو  الباوصيح وتجادر ات75عرو الصثافظات حثو 
اص فاي حلي لج اةعصية الحسبية ل م صثافظة تاتل  صج صوسام حلاي لاار وصاج ساحة حلاي لاارا   تازره البااا

عر واتح تزره  ام عارو  لتلبياة ثاجاة ساوق صعايج ول ار  صعايج  صاا عاو الثاام فاي العارو   5في  صصر
عاروات لحيلياة الالصثير  التى تزره للتصدير حلي لساواق الصصل اة الصتثاد    وتعاد العارو  الصاياية والااتويةد ا

 الباااص % صج جصلة ححتام 80الرئيسية جحتام الباااص في صصر ثيم تحتج عرو العروات حثو 
( صتوسااا  صياة اتحتااام والصساااثة الصزروعااة وال لاة الاداحيااة والبيصااة الصلااافة 1يولاي الجاادوم ) 

(  1998- 95( ح )  1994 -90( ح)1989-85(ح) 1984-80للاداج لصثصوم البااااص ااالم الاتارات )
( 1984-80) للاا  فااداج اااالم الاتاار   153  يتباايج صااج الجاادوم لج صتوسااا الصساااثة الصزروعااة بلاا  حثااو 

زروعاة صليوج جحين   ارتاعات الر عاة الص 116.027لل  اج ببيصة بل ت حثو  1176لعات ححتاجا بل  حثو 
و للاا  اااج ببيصااة بل اات حثاا 1646( لعااات ححتاجااا بلا  حثااو  1989-85للاا  فااداج للاتاار  )  184حلاي حثااو 
%ح 20.26اتحتام  درت بحثو صليوج جحينح ل  لحة  د تثببت زياد  في الصساثة الصزروعة و صية  274.53
للا   174احااا  صتوساا الصسااثة الصزروعاة حلاي حثاو 1994-90% على الترتيب   االم الاتر  39.97

ة صليااوج جحياان   قاام ازدادت الصساااث 703.482للاا  اااج ببيصااة بل اات حثااو  1473اااجح  اادر ححتاج ااا بحثااو 
ة % بالصبارحاا45.4د   اادرت بحثااو للاا  فااداج بزيااا 253الصزروعااة بصعاادم  بياار بعااد رلااح لتصاام حلااي حثااو 

لا  ااج بزيااد  ل 2253بصقيلت ا الصزروعة في الاتر  الساببة لارلحح عارا و ادر ثجام اتحتاام لتلاح الاتار  بحثاو
 % 52.9بل ت 

 اطسة للبط( : متوسط المساحة المزروعة، كمية وقيمة اإلنتاج ومقاييس الكفاءة اإلنتاجي1جدول )

المساحة  الفترات      

 ةالمزروع

الغلة  قيمة اإلنتاج كمية اإلنتاج

 الفدانية

الربحية 

 الفدانية

العائد/ 

 التكلفة

القيمة 

 المضافة

80-1984 153 1176 116027 7,7 268 0.56 372 
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85-1989 184 1646 274528 8.91 457 0.44 857 

90-1994 174 1473 703482 8.41 1865 0.86 2477 

95-1998 253 2253 1704714 8.98 3244 0.93 4256 
لفدانينة والعائند/ ان، الربحينة المساحة المزروعة بااللف فدان، كمية اإلنتاج بااللف طنن، قيمنة اإلنتناج بنااللف جنينة، الغلنة الفدانينة بنالط -

 التكلفة والقيمة المضافة بالجنية للفدان

 القتصادية قطاع الشئون ا -حسبت وجمعت من بيانات وزارة الزراعة واستصالح األراضي  المصدر:

  
ح حلاي لج تاير بياحات ال لة الاداحياةح  صتوساا ل ام العاروات صرجثاة بالصسااثة الصزروعاة ب ام صح اا

داج فاااااجد  7, 7( ثياام لرتاعاات صااج حثااو  1998-80ال لاة الاداحيااة تبلباات صااعودا وعبواااا اااالم الاتار  ) 
 دااج 8.41االات حلاي حثاو ( قام اح 1989-85ااجد فاداج للاتار  )  8.91( حلي حثاو  1984-80للاتر  ) 

اار  حلي (    وتجدر ات 1998-95اج د فداج للاتر  )  8.98( قم لرتاعت لتصم  1994-90فداج للاتر  ) 
بادر بياة ثيام تلج ال لة الاداحية للباااص الصصرية تعد صحاالة جادا حرا صاا  ورحات بصقيلت اا فاي الادوم اةور

لاداحية تحتاجية اياير رلح حلي وجود حص احيات  بير  لزياد  ا  اجد فداج في عولحدا على سبيم الصقام 40بحثو 
  للباااص حرا صا تم لتباه اةساليب العلصية والت حولوجية الثديقة فى الزراعة 

بدراسة ال ااا   اتحتاجياة للبااااص باساتادام بعا  الصبااييص اتحتاجياةح الربثياة الاداحياة والعائادد  
ج لج ربثية الااداج ( يتبي1لافة حلي صعيار ال لة الاداحيةح  صا عو صولي بجدوم )الت لاة والبيصة الصلافة بات

درت  ا( قم لرتاعت تادريجيا ااالم فتارات الدراساة ثيام  1984-80جحين  صتوسا للاتر  )  268بل ت حثو 
، علااى الترتيااب   بالحساابة لصبياااص العائااد علااى الجحياان الصسااتقصر فاا 3244ح 1865ح 457بحثااو  ام ي ححتااجحي ااا

ااا  ( ح احا 1984-80جحيان للاتار  )  0.56البااااص للبياص فاي السااوق الصثلاى لولاثت الدراساة لحااة بلا  
،ح 0.86( ح قام لرتااص بعاد رلاح ليصام حلاي حثاو  1989-85جحين للاتار )  0.44ليصم حلي حثو   0.93 جحي اا
، للاترتيج)  م صعيار البيصاة اجية بتستادا( على الترتيب   وببياص ال اا   اتحت 1998-95(ح)  1994-90جحي ا

ائج لااارت حتا الصلافة  يصة اتيراد صاصوصا صحة  يصة صستلزصات اتحتام وعى التباوا واةساصد  والصبيادات(
، للاداج لزدادت تدريجيا لتصام حلاي حثاو  372الدراسة لحة بل  حثو  ، ااالم جحي 4256ح 2477ح 857جحي ا  اا

 فترات الدراسة بالترتيب  
ج الساااببة حلااي التثسااج الصسااتصر فااي ال اااا   اتحتاجيااة لصثصااوم الباااااص والااى لج تاااير الحتااائ 

 اجعتصام الصتزايد بالباااص سو  ي وج لن صردود على تثسج ال اا   اتحتاجية 
 

 الكفاءة التصديرية للبطاطس:
ة (  صا تم ايلااثة فاي صاا ل 1998-80لبد ا دت صادرات الباااص تبلبا  بيرا االم الاتر  )  

جي الاب الااارالدراسةح ويرجص عرا التبلب حلي العديد صج العواصم صقم تبلاب اتحتاام صاج عاام ةاارح تبلاب ال
 ة   على الباااص حتيجة لبع  الصاا م الاحية الصتعلبة ببياص الجود ح ارتااه الت الي  التسويبي

اتحتام  صاا عاو صولاي وبدراسة اةعصية الحسبية للصادرات الصصرية صج الباااص بالحسبة ل صية  
-80 ) % صاج  صياة اتحتاام ااالم الاتار11.5( تاير الحتاائج حلاي لج  صياة الصاادرات بل ات حثاو 2بجدوم )
%ح 11.8( قاام ازدادت صاار  لااار  لتبلاا  حثااو  1989-85% للاتاار  ) 8.3( احاالاات حلااي حثااو  1984
صاا  جسات الح الصثلاى تراوثات(علاى الترتياب  بيحصاا حسابة ا 1998-95(ح)  1994-90% للاترتيج ) 14.8
 م اجعتصاام% صج  صية اتحتام   صصا ياير حلي لص احية التوسص فى تصدير الباااص فيصا لاو تا77% و58بيج 

 بالعصلية التصديرية وصثاولة التر يز على اتحتام للتصدير 
يااص   للتعر  على الصر ز اج تصادا التصديرا لصثصوم الباااص بالحسابة للصبتصاد الباوصيح تام

حتاام لصساتقصر جال اا   التصديرية صج االم تبدير سعر الصر  الاعلي وحابة الصوارد الصثلياة وعائاد الجحيان ا
 الباااص للتصدير 

 

 

 

 نسبية لكل منهماواألهمية ال 1998-80(: اإلنتاج، االستهالك والصادرات للبطاطس خالل الفترة 2جدول )
 اإلنتاج  الفترات

 ألف طن
 االستهالك

 ف طنأل
 الصادرات 
 ألف طن 

 الصادرات/االنتاج
% 

 االستهالك/االنتاج
% 

80-1984 1176 907 135 11.5 77 
85-1989 1646 959 136 8.3 58.3 
90-1994 1473 872 174 11.8 59.2 
95-1998 2253 1463 322 14.3 65 



Salama, O.M. 

 6926 

 غذية والزراعةحسبت وجمعت من بيانات وزارة الزراعة واستصالح األراضي ومنظمة األ المصدر:
 

( وصحة يتبايج  1998-93( ال اا   التصديرية لصثصوم الباااص االم الاتر  ) 3يولي جدوم ) 
صام قام لرتااص تادريجيا لي 1993جحيان فاي عاام   2.64لج سعر الصر  الاعلي لتصادير البااااص بلا  حثاو 

لج  صار  الاعلاي يتبايججحينح وبصبارحة سعر الصر  في الساوق بساعر ال 4.59بحثو  1997ل صاو في عام 
ساحوات ) ( بيحصاا  ااج ل بار صحاة لل 1995-93سعر الصر  الاعلي ل م صج صقيلة في السوق االم السحوات ) 

لادوجر ( ح وعرا يعحى لج  يصة الدوجر الصستورد عج اري  تصدير الباااص  اج ل م صج سعر ا 96-1998
و تدم صاج عارن لعلاى صحاة ااالم الاتار  القاحياة  يسافي السوق الصثلى ااالم الاتار  اةولاى فاي ثايج  احات  يصتا

عصاالت ( لام يثبا  ال اد  الصحااود صحاة فاي جلاب ال  1998-96الحتائج لج تصدير الباااص االم السحوات) 
ا ساتادام عاراةجحبية  لي صصار بت لااة صببولاة لال تصااد الباوصيح صصاا يااير حلاى لاع  ال ااا   التصاديرية با

  لااى ال اااا عة الصااوارد الصثليااة لثااد الصباااييص ال اصااة الصص ااج اسااتاداص ا للث اام الصبياااص  يعتباار صبياااص حاباا
ز  يار رات صيا اج تصادية لتصدير سلعة صا   حرا  احت حاباة الصاوارد الصثلياة ل بار صاج الوثاد  ت اوج السالعة 

صاا لتان جحيانح تصديرية بالحسبة للصجتصص ثيم لج الدولة تت ل  صا  يصتن ل بر صاج الجحيان للثصاوم علاى صاا  يص
بتبادير و للدولاة   حرا  احت  يصة حابة الصوارد الصثلية ل م صج الوثد  ت وج السلعة رات صياز  تصاديرية بالحسابة

د  ااالم حابة الصوارد الصثلياة لصثصاوم البااااص ) العارو  الصاياية ( لولاثت الدراساة لح اا ل ام صاج الوثا
 ( 3صثصوم تصديرا  صا عو صولي بجدوم )سحوات الدراسةح صصا ياير حلي وجود صيز  للباااص  

 

 ( : الكفاءة التصديرية للبطاطس المصرية3جدول )
 االيراد/التكلفة/ جنيه اإليراد/ التكلفة/ دوالر نفقة الموارد المحلية سعر الصرف الفعلي السنوات
1993 2.64 0.31 0.71 2.35 
1994 2.77 0.28 0.74 2.43 
1995 2.84 0.25 0.75 2.48 
1996 3.33 0.51 0.44 1.48 
1997 4.59 0.41 0.53 1.74 
1998 3.69 0.49 0.48 1.57 

 سعر الصرف الفعلي = السعر المحلى/ سعر التصدير -

 ستوردة(قيمة مستلزمات اإلنتاج الم -نفقة الموارد المحلية =تكلفة إنتاج البطاطس/)سعر التصدير فوب  -

 استصالح األراضي ومنظمة األغذية والزراعةحسبت من بيانات وزارة الزراعة و المصدر:
 

بتباادير عائااد الجحياان الصسااتقصر فااي ححتااام الباااااص للتصاادير تاااير الحتااائج حلااي لج العائااد بالاادوجر  
لتالياة ( قام لحااا  بعادم  بيارا للساحوات ا 1995-93دوجرا، ااالم الساحوات )  0.75و 0.71تاراو  صاابيج 
لااح حلااي ااار صعاادم العائاادد الت ااالي  بالجحياان حاااص اجتجاااو  وياادم ر اارلح لت 1996عااام  0.44ثياام بلاا  حثااو 

دام عاارا ( باسااتا 1995-93( بالصبارحااة بااالاتر )  1998-96احااااا  ال اااا   التصااديرية للباااااص للاتاار ) 
 الصبياص    

 

 األسواق المستوردة للبطاطس المصرية:
( بلاا  حثااو  1998-94)  ( لج صتوسااا  صيااة الباااااص الصصاادر  اااالم الاتاار 4يولااي جاادوم ) 

% صااج  صتوسااا الصااادرات العالصيااة  تعتباار الصصل ااة الصتثااد  وللصاحيااا واليوحاااج 3.81للاا  اااج تصقاام  285
وحيااليا وفرحسا و را الصصل ة العربية السعودية ولبحاج صج لعم اةساواق الصساتورد  للبااااص الصصارية ثيام 

(   بالر م صج تبايج  صية الصصدر  حلاي الصصل اة  1998-94% االم الاتر  )84لستوعب عرو اةسواق حثو 
الصتثد  صج عام ج ار حج لح ا صازالت تصقم السوق الرئيسي للباااص الصصرية ثيم لساتوعب عارت الساوق 

(   تعاد للصاحياا لثاد  1998 -94% صج جصلة الصادرات الصصرية االم الاتر  ) 26لل  اج تصقم  74حثو 
لصصريةح وجدير بالر ر لج صادرات الباااص حلي للصاحياا لاارت اتجاعاا صتزايادا اةسواق الواعد  للباااص ا

صحر بداية التسعيحيات ولصبثت تصقم عارت الساوق لعصياة ااصاة لاد  صصادرا البااااص الصصارية   وتااير 
-94للا  ااج ااالم الاتار  )  57بياحات الدراسة لج صتوسا  صية البااااص الصصادر  حلاي للصاحياا  بلا  حثاو 

% صج صتوسا  صية الصاادرات ال لياة لاتار  الدراساة    ارلح الساوق اليوحااحي والارا 20(تصقم حثو   1998
ازدادت لعصيتن  صستورد عام صحر بداية التسعيحيات ليلا ثيم بل ت  صية الباااص الصصدر  حلي اليوحاج حثو 

ت الصصارية  لصاا % صاج صتوساا جصلاة الصاادرا13.3( تصقام حثاو  1998-94لل  اج ااالم الاتار  )  38
% بالحسابة لصتوساا  صياة البااااص الصصادر  ااالم فتار  7,7سوق حيااليا فباد بل ات لعصيتان الحسابية ثاوالي 

   1995الدراسةح وتجدر اتاار  حلاي ارتاااه ال صياة الصصادر  حلاي الساوق اتيااالي باا م صلثاوظ صحار عاام 
 (  1998-94 % االم الاتر  )0.6بيحصا السوق ال ولحدا فلم يتعد حصيبن 
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تعتبر لبحاج لثد اةسواق التبليدية للباااص الصصريةح وبالر م صج تبلب ال صياة الصصادر  ل اا صاج  
-94لاتار ) عام ةاار لج لح اا تثتام الصرتباة الربعاة فاي  ائصاة الادوم الصساتورد  للبااااص الصصارية ااالم ا

% صاج صتوساا  صياة 11.7حثاو  للا  ااج تصقام 166(ثيم بل  صا تم تصديرو حلي عرت الساوق حثاو 1998
العربياة  الباااص الصصدر  االم حااص الاتار    وتجادر اتااار  حلاى احاااا  ال صياة الصصادر  حلاي الصصل اة

قام حثاو ( تص 1998-94للا  ااج للاتار )  2.5السعودية في السحوات اةاير ح فبد احاالت ال صية حلي حثاو 
الساوق  ر  الدراسة  لا لحن يص ج البوم لج صصر فبدت% صتوسا ال صية الصصدر  صج الباااص االم فت0.9

 السعودا بالر م صج  رب عرا السوق صج صصر وصج قم ححااا  ت الي  الحبم والاثج والتسوي  
 

 الطاقة االستيعابية لألسواق المستوردة للبطاطس المصرية:
لاا اااة لزيااااد  ثجااام الصاااادرات الصصااارية صاااج البااااااص فصاااج اةعصياااة بص ااااج التعااار  علاااى ا 

لبياحاات اجستيعابية لألسواق الصساتورد  و ارا الو او  علاى حصايب صصار الساو ي فاي تلاح اةساواق   تااير ا
 اة ياالياا فالصصل( لج عولحادا  تاتتى فاي صبدصاة الادوم الصساتورد  للبااااص تلي اا للصاحياا قام ح4الوارد  بجادوم )

ةساواق بية ل ارو اثيم  در صتوسا الاا ة اجستيعاالصتثد  ولايرا فرحسا ورلح بالحسبة لدوم اجتثاد اةوربيح 
 46 ح57لل  اج على التوالي  عرا و درت الاا ة اجساتيعابية حثاو 340ح 398ح 433ح 758ح 1042بحثو 

رت عاوبدراساة حصايب صصار فاي  1998-94لل  اج ل م صج السعودية ولبحاج بالترتيب ورلح االم الاتر   
جام ث% صاج 71.7ساوق  اللبحااحي ثيام اا لت الصاادرات الصصارية حثاو اةسواق تبيج لحة بلا  ل صااو فاي ال

د  بحثااو % صااج ثجام وارداتاان فالصصل اة الصتثاا37.6واردات لبحااج صااج البااااص يلي ااا الساوق اليوحاااحي بحثاو 
الي % في السوق اةلصاحي وثو7.5% صج ثجم وارداتن صج الباااص   بيحصا بل  حصيب صصر ثوالي 18.6
% فاي 2ثاوالى 0.2و 3.2يااالي ولام يتعاد  حصايب صصار فاي الساوق الارحساي حثاو % في الساوق ات5.1

 السوق ال ولحدا 
 

 ( :صادرات البطاطس المصرية والطاقة االستيعابية ألهم األسواق المستوردة4جدول )
 المتوسط 1998 1997 1996 1995 1994  السنوات

 الصادرات العالمية
 الصادرات المصرية

 األهمية النسبية

 8012 7303 7266 6948 7874 7481 
 132 419 411 233 229 285 
% 1.65 5.74 5.66 3.35 2.91 3.81 

 
 واردات إنجلترا

 398 443 242 448 444 414 ال لية
 74 56 65 90 101 58 صصرية
% 14 22.7 20.1 26.9 12.6 18.6 

 واردات فرنسا
 340 361 285 303 414 335 ال لية
 11 1 2 24 26 0.7 صصرية
% 0.2 6.3 7.9 0.7 0.3 3.2 

 واردات ألمانيا
 758 685 646 822 907 729 ال لية
 57 55 73 107 91 27 صصرية
% 3.7 10.03 13.02 11.3 8.03 7.5 

 101 118 89 110 82 104 ال لية واردات اليونان
 38 47 26 54 49 16 صصرية
% 15.4 59.8 49.1 29.1 39.8 37.6 

 ات إيطالياوارد
 433 452 426 423 366 500 ال لية
 22 18 19 37 32 2 صصرية
% 0.4 8.7 8.7 4.5 3.99 5.1 

 واردات هولندا
 1042 1339 1190 1443 1221 1317 ال لية
 2 3 1 4 - - صصرية
% - - 0.3 0.08 0.2 0.2 

 واردات السعودية
 57 33 33 48 72 100 ال لية
 2.5 0.3 2 0.3 4 6 صصرية
% 6 5.6 0.6 6.1 0.91 4,4 

 واردات لبنان
 46 27 33 47 66 59 ال لية
 33 27 33 33 55 18 صصرية
% 30.5 83.3 70.2 100 100 71.7 

 جمعت وحسبت من بيانات منظمة األغذية والزراعة المصدر:

 صاا  ( 1998-94  ) بصبارحة لسعار الباااص في لساواق الادوم الصساتورد  للبااااص الصصارية ااالم الاتار
ا، للااج دوجر 456( تبايج ارتاااه ساعر البااااص فاي الساوق اللبحااحي ثيام  ادر بحثاو 5تاير بياحات جدوم )

 353ي بحثاودوجرا، للااج فالساوق الارحسا 383 صتوسا االم فتر  الدراسة يلين سوق الصصل ة الصتثد  بحثاو 
جرا، للاج فاي دو 307   لصا صتوسا السعر بل  ثوالي دوجرا، للاج 338دوجرا، للاج والسوق اليوحاحي بحثو 

ولاياارا  دوجرا،د ااج فاي الساعودية 230دوجرا،د ااج فاي الساوق اتيااالي و  260الساوق اةلصااحي وثاوالي 
 دوجرا،د اج  108يتتي السوق ال ولحدا بحثو 
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 صرية بالدوالر للطن( : متوسط أسعر البطاطس في األسواق الرئيسية المستوردة للبطاطس الم5جدول )

 لبنان السعودية فرنسا ألمانيا اليونان إيطاليا هولندا بريطانيا السنوات

1994 332 104 253 296 320 343 236 424 

1995 442 156 401 490 450 503 255 424 

1996 352 108 245 298 275 381 250 425 

1997 390 76 175 285 228 278 204 450 

1998 401 95 226 321 264 262 204 555 

 456 230 353 307 338 260 108 383 الصتوسا
 حسبت من بيانات منظمة األغذية والزراعة المصدر:

 

  المركز التنافسي للبطاطس المصرية:
يتثدد الصر ز التحافسي للباااص وفبا لصا تثببن الدولة صج صساتو  ساعرا صعايج بالحسابة لألساعار  

 اا  الحسابيالدولة  لي الصادرات العالصية ثيم  د تعو   صية الصادرات اجحاالعالصية لو بحسبة صادرات 
الم وعاى للسعر   تاير بياحات صحظصة اة رياة والزراعاة لج لعام الادوم الصصادر  للبااااص علاى صساتو  العا

الم صاج % صاج صاادرات العا64بلجي اح للصاحياح فرحساح حيااليا قم صصر ثيم تساتثور عارت الادوم علاى حثاو 
اةعصياة  (ح  صا تعد الدوم اة قار احتظاصاا فاي تصادير البااااص  بدراساة 1998-94الباااص االم الاتر  )

ج ل( تباايج  6الحساابية ل اام صااج عاارت الاادوم صااج ثجاام التجااار  العالصيااة للباااااص  صااا عااو صولااي بجاادوم )
تراوثااات  % صااج صتوساااا جصلااة الصااادرات العالصياااةح بيحصااا27%ح 17.7صااادرات عولحاادا تراوثااات باايج 

% صااج 13.4% و 10.2%ح لصااا صااادرات للصاحيااا فبااد بل اات حثااو 14.7% و10.7صااادرات بلجي ااا باايج 
ثااو ح% ولاياارا حيااليااا بصعاادم بلاا  15.6% و 8.8صتوسااا جصلااة الصااادرات العالصيااة تلي ااا فرحسااا بصعاادم 

 الدراسااةح% لصصار  صتوسااا لاتاار  3.8% ااالم حاااص فتاار  الدراساةح ورلااح بالصبارحااة بحثااو 4.6% و 3.2
 وجدير بالر ر لج صصر تبص في الصرتبة السادسة بالحسبة للدوم الصصدر  للباااص 

 

 1998-94ة (: كمية الصادرات من الدول الرئيسية المصدرة للبطاطس باآللف طن خالل الفتر6جدول )
 المتوسط 1998 1997 1996 1995 1994 البيان الدولة

 بلجيكا

 897 1180 871 780 792 861  صية الصادرات

 0.73 0.64 0.31 0.61 1.26 0.83 سعر التصديرد السعر العالصي

 12 14.7 11.9 10.7 11.4 10.9 % صج الصادرات العالصية

 فرنسا

 827 1249 874 696 611 703  صية الصادرات

 0.96 0.92 0.58 1 2.02 1.26 سعر التصديرد السعر العالصي

 11 15.6 12 9.6 8, 8 8.9 % صج الصادرات العالصية

 ألمانيا

 890 930 940 977 706 896  صية الصادرات

 0.54 0.50 0.29 0.52 0.87 0.53 سعر التصديرد السعر العالصي

 11.9 11.6 12.9 13.4 10.2 11.4 % صج الصادرات العالصية

 إيطاليا

 290 279 233 304 323 311  صية الصادرات

 1.85 1.46 1.18 1.31 3.04 2.25 سعر التصديرد السعر العالصي

 3.9 3.5 3.2 4.2 4.6 3.9 % صج الصادرات العالصية

 هولندا

 1609 1420 1444 1352 1702 2127  صية الصادرات

 1.23 1.13 0.65 1.32 1.96 1.08 سعر التصديرد السعر العالصي

 21.5 17.7 19.8 18.6 24.5 27 % صج الصادرات العالصية

 مصر

 284 229 233 411 415 132 رات صية الصاد

 0.97 0.85 0.56 0.85 1.48 1,1 سعر التصديرد  السعر العالصي

 3.8 2.96 3.19 5.66 5.97 1.68 % صج الصادرات العالصية

 جمعت وحسبت من بيانات منظمة األغذية والزراعة المصدر:
 

ساعر العاالصي تبايج لج حياالياا بصبارحة الصستو  السعر  الرا ثببتان  ام صاج عارو الادوم بالحسابة لل 
لي اا تصاج الساعر العاالصي  1.85تتتى في الصر ز لج وم ثيم بل  صتوساا ساعرعا التصاديرا للبااااص حثاو 

بلجي اا و 0.96صاج الساعر العاالصي فارحساا بحثاو  0.97قم صصر في الصر ز القالم بحثاو  1.23عولحدا بحثو 
لصي   صاج الساعر العاا 0.54ثيام بلا  ساعرعا التصاديرا ولايارا للصاحياا  0.73في الصر از الاااصص بثاوالي 

، صتوسااا بالحساابة لساا عرعا وباارلح يتباايج لج صو اا  الصااادرات الصصاارية صااج الباااااص تثتاام صر اازا، تحافساايا
 ( 6التصديرا  صا عو صولي بجدوم )

 

 مرونة الطلب على البطاطس في السوق العالمي:
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اص فااي السااوق العااالصي ل اام صااج الاادوم ( تبااديرات صروحااة الالااب علااى الباااا7يولااي جاادوم ) 
 وحااة الالاابالرئيسااية الصصاادر  للباااااص باسااتادام الحصااورم الساااب  اتاااار   ليااة   وتاااير التبااديرات لج صر

رجح ح وعرا يااير الاى لج الالاب علاى البااااص  يار صا 0.482( بل ت حثو   Edالعالصي على الباااص ) 
 لصجتصعاات  لثاد السالص اللارورية والتاى يسات ل  ا جصياص لفاراد اوتعتبر عرو الحتيجاة صحابياة ل اوج البااااص 

دوم وبصبارحاة صروحاة الالاب علاى البااااص الصصارية فاى الساوق العاالصى بصروحاة الالاب علاى البااااص للا
حثاو  الرئيسية الصصدر  للباااص تبيج  لج الالاب علاى البااااص الصصارية صارج ثيام بلا  صعاصام الصروحاة

 956 0لب على الباااص للدوم اجار   ير صرج عرا وتراو  صعاصام الصروحاة بايج بيحصا  اج الا  1.536
ولاة فاى فاى عولحادا   يساتتحج صصاا ساب  لج صعاصام الصروحاة يتحاساب ع سايا صاص حصايب الد 0.02فى بلجي اا و 

   ةم الصروحالسوق العالصى بصعحى لحة  لصا زاد حصيب وصساعصة الدولة فى العر  العالصى  لصا لحاا  صعاص
 ل م صج فرحسا وعولحدا  0.05وتجدر اجاار  الى عدم قبوت الصعحوية اجثصائية على صستو  

 

 (:  مرونة الطلب العالمى على البطاطس للدول التصديرية الرئيسية7جدول )

 هولندا ايطاليا المانيا فرنسا بلجيكا مصر معامل المرونة

Edw -0.482  -0.482 -0.482 -0.482 -0.482 -0.482 

Ed   -1.536 -0.956 -0.270 -0.612 -0.106 -0.020 

Esr  -0.451 -0.430 -0.514 -0.538 -0.434 -0.650 

 حسبت من بيانات منظمة االغذية والزراعة  المصدر:
 

 مرونة الطلب على البطاطس فى االسواق االستيرادية الرئيسية:
و ارلح صروحاة الالاب علاى البااااص  ( الاى تباديرات صروحاة الالاب ال لياة8تاير بياحات جدوم ) 

ى فاالدراساة  الصصرية فى لسواق اجساتيراد الرئيساية باساتادام دوام الالاب السااب  اجااار  حلي اا فاى حصاورم
ال لى  لج الالب صورت ا الااية واللو ارتيصية صص لاتيار لفلل ا واج قر تصقيال للبياحات   تولي التبديرات

 فاى 0.988فاى فرحساا و 0.03- يار صارج وتاراو  صعاصام الصروحاة بايج  على البااااص فاى الصاد  البصاير
ديةح ة اج تصاااليوحاج بالحسبة لدوم اجتثاد اجوربى و احت لااار  صعاصام الصروحاة ساالبة  صاا تاتار  الحظريا

لصى   فاى  صا تولي التبديرات لج صعاصام الصروحاة يتحاساب ع سايا صاص الاوزج الحسابى للدولاة فاى الساوق العاا
حسااا فااى فر 0.04  الاوياام تاااير التبااديرات الااى لرتااااه صروحااة الالااب وتااراو  صعصاام الصروحااة باايج الصااد
صام م  ادر صعافى اليوحاج   بالحسبة للدوم العربية  لولثت الحتائج صحابياة التباديرات فاى لبحااج ثيا 1.206و

تباديرات دية ف احات الفى الد  الاويام   لصاا فاى الساعو 1.36فى الصد  البصير وحثو  0.675الصروحة بحثو 
تاااير   ياار صحابيااة بالحساابة جاااار  صعاصاام الصروحااة   فيصااا يتعلاا  بصروحااة الالااب علااى الباااااص الصصاارية

م لبحااج ثيا تبديرات الحاورم الاى ثساساية الالاب بالحسابة لالساعار فاى  ام صاج فرحساا والصاحياا واليوحااج و ارا
لالاب  يار افى اليوحاج   بيحصم  ااج  4.109لبحاج وفى  1.73لرتاص صعاصم الصروحة عج الوثد  وتراو  بيج 

ى الاد  فافى  م صح صا فاى الصاد  البصاير     0.6صرج فى  م صج بريااحيا والسعودية بصعاصم صروحة ثوالى
 ر الاويمح تبيج صج الحتائج  لج صعاصالت الصروحة لعلى ب قير صبارحة بصقيلت ا فى الصد  البصي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سيةلطلب السعرية للبطاطس  فى االسواق االستيرادية الرئي( : تقديرات مرونة ا 8جدول ) 
 لبنان السعودية ايطاليا اليونان المانيا فرنسا بريطانيا  

 0.675- 1.319 0.132- 0.988- 0.07- 0.03- 0.257- المدى القصير الكلية

 1.360- 0.205 0.181- 1.206- 0.08- 0.04- 0.259- المدى الطويل

 1.730- 0.568- 2.365 4.109- 1.516- 3.375-   0.585- المدى القصير مصر

 2.340- 0.580- 0.410 4.272- 1.707- 11.407- 1.348- المدى الطويل

 حسبيت من بيانات منظمة االغذية والزراعة، البنك الدولى وصندوق النقد الدولى المصدر:
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ساواق الرئيساية التاى تتوجان الي اا صصا سب  يتبيج لج دوم اجتثاد اجوربى والدوم العربياة تصقام اج 
صار لد  بايج صالباااص الصصرية   بالحسبة لادوم اجتثااد اجورباى يجاب التحوياة الاى لتاا ياة التعااوج اج تصا

عااا  والتاى تتلاصج صاحي صزاياا للصاادرات الصصارية تصام الاى ثاد اج 1977واجتثاد اجوربى الصو عة فى 
صي لتاى ج تساايا صبابلة فى لاو  البواعاد العالصياة الصعصاوم ب اا واال اصم صج الجصارح دوج لج تبدم صصر صز

حافساية تية اج م للدوم اج قر تبدصا واجعلى صحافسة بالثصوم على حاص الصزايا التى تثصم علي ا الدوم الحاص
 مى لساتاداثتى جتتعر  تلح الدوم الى صحافسة  ير عادلة ت د  الى ت صيش تلاح الادومح وتجادر اجااار  الا

وسص فى ية صص التدوم اجتثاد اجوربى فى السحوات اجاير  صواصاات بال ة التادد فى عال ت ا صص الدوم الحاص
   لام بصاور لستادام الصعاايير  يار التجارياة الصرتبااة بالبيئاة واجااترااات الصاثية وصعاايير اج اراق صصاا

ثااد دوم اجت ية    رلح يجب صالثظة لج صعظامثاد  صج  در  حاار صادرات الدوم الحاصية الى اجسواق اجورب
صياة % صاج ثجام التجاار  العال70اجوربى دوم صستورد  وصصدر  للبااااص وتتعاصام تلاح الادوم فاى ثاولى 

  فااى ظاام للبااااص وتصااحي عار  الاادوم العديااد صاج الصزايااا التالاايلية والتسا يالت واجولويااات لبعلاا ا الابع
ا  ج قام احاااالصيز  الص احية حتيجة  رب اجسواق صج بعلا ا الابع  وصا اتاا ية اجتثاد اجوربى عالو  على

 صاا اتلاي وت الي  التسوي ح صصا ا م صعوبة  بير  لصام الباااص الصصرية فى الحااار الاى تلاح اجساواق   
لاى صج الدراسة فتج حصيب صصر السو ى فى اساواق اجتثااد اجورباى صا ير عاالو  علاى ثساساية الالاب ع

صج     بالر مالحسبة للت ير فى لسعارعاح  صا لج الصيز  السعرية للباااص الصصرية تعتبر صتوساةالباااص ب
ااص  اام عاار  الصثااددات والعوائاا  لحاااار الباااااص الصصاارية الااى عاار  اجسااواق عحاااح فرصااة تسااويبية للبااا

يحافص بريم   ولثتى لوم الصصرية الى تلح اجسواق يجب لست الل ا وعى تلبية لثتياجات ا االم الاتر  يحاير و
 صصاار فااى عاارا التو ياات بعاا  دوم الااارق اجوسااا صقاام لساارائيم والص اارب وتر يااا اج لج سااعر الباااااص

 الصصرية وجودت ا يعاي ا صيز  حسبية عالية 
بالحسبة لالسواق العربية وااصة دوم صجلص التعاوج الاليجى فتصقم فرصاة تساويبية لصصار حيجاة  

د  فااى الت االي  التسااويبية  اج لج الصاادرات الصصاارية صاج الباااااص احاالات بااالبرب اا وصااج قام احااااا  
ود علااى السااحوات اجاياار  الااى تلااح اجسااواق و ااد يرجااص رلااح الااى لج عاار  اجسااواق صاتوثااة ج تااار  ليااة  ياا

لصحاساب االتو يت وواردات ا صج الدوم اجار ح الصحافسة ب ا اديد ح يثتام اجستصرار في ا الى صراعا  الجود  
 و را اجسعار التحافسية 

عحاااح فرصااة  بياار  لتحصيااة وزياااد  صااادرات الباااااص الصصااريةصج اااالم احتااام باااااص باادوج  
ياداتح ساتادام صبلستادام الصواد الصلوقةح التوسص واجستصرار فى تبحى صصر لبرحاصج الصباوصاة الصت اصام دوج ل

 ات الصاثيةية الارا ة الصصرية اجوربياة ثاوم اججارا لرور  التااور صص اجتثاد اجوربى صج االم لتاا 
 ور  تااوافروالحباتيااة التااى يارلاا ا علااى الااواردات الزراعيااة لتثديااد صاعيااة اججاارا ات و يايااة تحاياارعا ولاار

صة   الااااافية فااى تلااح اججاارا ات   تحاياار عصليااات لاابا الجااود  فااى الباااااص الصصاادر  بصااور  ل قاار صاارا
بيار  يجاب يد  صقم لسواق لوربا الار ية ثيم تصقم عار  اجساواق فرصاة تساويبية  العصم على فتي لسواق جد

وربى جتثاد اجلست الل ا ااصة فى فصم الاتا   صا لج الحوعية الصالوبة فى تلح اجسواق ل م صح ا فى دوم ا
  ة الاى عارولاولسواق صجلص التعااوج الاليجاى العرباىح صصاا يعحاى لص احياة تصادير الدرجاة القاحياة باساعار صبب

التااى واجساواق   ليلاا يجاب دراساة اجص احياات الصتاثاة فااى الساوق اجفريباى ااصاة دوم صجصوعاة  وصيساا 
 تتصتص صصر بعلويت ا 
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دار الح لاة  (  "صحظصة التجار  العالصيةح جولاة لورجاواا وتبحايج ح اب العاالم القالام"ح1997حبراعيمح على )
 ربيةح الباعر  الع

)الجاات("ح  (  "حظر  لولياة ثاوم اجتاا ياة العاصاة للتجاار  والتعريااات الجصر ياة1994ريثاجح صثصد  اصم )
ح الزراعياة الص تصر السحوا القالم لال تصاادييج الازراعييجح التساوي  والتجاار  الاارجياة للصحتجاات

 الجصعية الصصرية لال تصاد الزراعيح الباعر  



J. Agric. Sci. Mansoura Univ., 25 (11), November, 2000. 

 6931 

عييجح (   "صاادرات البااااص الصصارية"ح الصا تصر الاااصص لال تصاادييج الازرا1997االاد ) لبو حسصاعيمح
 تحصية الصادرات الزراعية الصصريةح  الجصعية الصصرية لال تصاد الزراعيح الباعر 

ديرية فاي (  "ال اا   اج تصادية جحتام وتصدير لعام الثاصاالت الزراعياة التصا1988الياةح صجدا صثصد )
 سالة د توراوح  لية الزراعة بالايومح جاصعة الباعر  صصر"ح ر

ص تصر  (   "الصر ز التحافسي لبع  الصادرات الزراعية  ير التبليدية"ح1986عز العربح صصااى صثصد )
 تحصية الصادرات الزراعيةح وزار  الزراعة 

 

 مراجع باللغة اإلنجليزية:
Ehui, M.K. (1991).  “Optimal Pricing Model for Primary Commodities in 

Developing Countries, An Application to the Coca Subsector in Cote 
d’Ivoire and Ghana, Research Paper No.1, DRPS, UNECA. 

International and Agriculture Organization of The United Nations (1997).  
“The Impact of the Marrakesh Agreement on Trade of Agricultural 
Products in ACP Countries”, FAO, Rome, Italy. 

International Trade Centre UNCTAD/ WTO and Commonwealth Secretariat 
(1995).  “Business Guide to the Uruguay”, Geneva, Swizterland. 

Konandreas P. et. al (1998).  “The Uruguay Round, The Marrakesh Decision 
and The Role of Food Aid”,  Workshop on Food Aid Human Security, 
The Role of Food Aid and Finance for Food, Lysebu, Oslo. 

National Agricultural Research Project (NARP) (1994). “Market Oriented 
Development For Major Horticultural Crops in Egypt”, Agricultural 
Research Centre, Ministry of Agriculture and Land Reclamation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

THE WORLD DEMAND ON EGYPTIAN POTATOES 
Salama, O. M. 
Faculty of Agriculture, Moshtohor, Zagazig University 

 

ABSTRACT 
 
 Virtually most developing countries depend on a single or few primary 
export commodities. Agricultural commodities account a significant proportion of 
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their Gross Domestic Product (GDP) and are a major source of government 
revenues as well as export earnings. In Egypt, the agricultural crops contribute about 
20% of GDP and 15% of total export earnings. Potatoes is one of the important 
export products. During 1990-96, potato exports represented about 38% of the value 
of vegetable and fruit exports. 
 Egypt is considered the largest producer and exporter of potato in the 
Middle East. However, Egyptian potato exports is very low and don’t match with the 
volume of production, only 15% of production was exported during 1980-98. As well 
as, potato exports are not stable and fluctuate drastically from year to year, with a 
general tendency to decrease. 
 The purpose of the study are to measure the productive and export 
efficiency of Egyptian potato. To identify the major import markets and study the 
competitive position of Egyptian potato in those markets.  And to estimate the 
demand elasticities of potatoes in the international markets. 
 By investigating the productive efficiency of Egyptian potato the results 
showed that, between 1980-84 and 1995-98,  profit per feddan increased from L.E 
268 to L.E 3244. Benefit/ cost ratio increased from L.E 0.56to 0.93. Value added 
ranged between L.E 372 and L.E 4256.  The examination of export efficiency during 
1993-98 indicated that the effective exchange rate ranged between L.E 2.64 and L.E 
4.59, the domestic resource cost estimated at L.E 0.31 in 1993 compared to L.E 
0.51 in 1995 and L.E 0.49 in 1998. The return on one Egyptian pound invested in the 
export-oriented production decreased from $ 0.75 in 1995 to $ 0.48 in 1998. 
 Identification of the important external markets, its absorptive capacity and 
the competitiveness of Egypt in the world market indicated that the major importers 
of potato are United Kingdom, German,  Greece, Lebanon, Italy, France, Saudi 
Arabia and Netherlands respectively.  Egyptian Potato exports represented about 
18.6%, 7.5%, 37.6%, 71.7%, 5.1%, 3.2%, 4.4%, and 0.2% of the absoptive 
capacities of these markets respectively  
 Estimates of potato import elasticities indicated that the world demand was 
inelastic, the elasticity coefficient estimated at 0.482.  The short run demand 
elasticities facing each of the major exporters (Belgium, France, German, Italy and 
Netherlands) were inelastic and ranged between -0.02 and -0.956, while was elastic 
for Egypt and estimated at 1.536.  The elasticity coefficient for each of the supplier is 
inversely related to its share in the world market. The demand elasticities in the short 
run in the importing markets were also inelastic and ranged between -0.03 and -
0.988. The demand elasticities of Egyptian potatoes were elastic in the importing 
countries except in the united Kingdom and Saudi Arabia and estimated at- 0.6 in 
both markets . In the long run, the demand elasticities much higher. 
  To enhance the exports of potatoes, the phytosanitary measures and 
quality control should be taken into consideration, Opening new markets such as 
Eastern Europe and African countries especially COMESA group markets is urgent  
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