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الموجـــــــــــــــــز
اتجهت السياسة الزراعية فى مصر فى السنوات
األخيرة الى احداث بعض التغيرات الهيكلية بهدف تعظيم
العائد االقتصادى فى ظل االمكانيات الفنية والمحددات
االقتصادية المحلية والعالمية ،وتتوقف مدى أمكانية ذلك
على مدى تقارب االسعار المحلية مع نظيراتها العالمية
سواء لالنتاج أو مستلزماته ،حيث يعتبر محصولى
الطماطم والبطاطس من أهم المحاصيل الغذائية
والتصنيعية والتصدرية الهامة فى مصر ،حيث انها
مصد اًر من مصادر الدخل الزراعى .وللوقوف على
مالمح السياسة السعرية الزراعية ألهم محاصيل الخضر
فى مصر فقد تم حساب مصفوفة تحليل السياسات
الزراعية ،لتوضيح مدى انحراف اسعار السوق المحلية
لمحصولى الطماطم والبطاطس عن االسعار العالمية
وللوقوف على مستويات التشوهات الحادثة فى اسواق
هذه السلع ودرجة عدم توظيف الموارد ،كما تم حساب
معاملى الحماية االسمى والفعال ،ومن ثم التعرف على
السياسات السعرية المتبعة من الدولة سواء كانت سياسة
دعم أو فرض ضرئب على منتجى الحاصالت الزراعية،
كما تم حساب معامل تكلفة المورد المحلى للوقوف على
الميزة النسبية ،وكذلك حساب معدل الفائض االقتصادى
للدولة وللمزارع للوقوف على الربحية االقتصادية لكل من
الدولة والمزارع.
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وتوصل البحث إلى بعض النتائج التالي
 -1أن معامل الحماية االسمى (للمخرجات) لمحصولى
الطماطم والبطاطس كان أقل من الواحد الصحيح
خالل الفترة ( )7112-7111وهو مايوضح قيام
الدولة بفرض ضرائب مباشرة أوغير مباشرة على
منتجى المحصولين ،وأن قيمة تلك الضرائب أخذت
اتجاها عاما متزايداً بمقدار سنوى معنوى احصائيا بلغ
نحو 14171 ،741.1الف جنيه للطماطم
والبطاطس.
 -7وكان معامل الحماية االسمى لمستلزمات االنتاج
(المدخالت) المتاجر فيها لهذين المحصولين كان أقل
من الواحد الصحيح خالل فترة الدراسة ،وهذا يشيرالى
خفض قيمة الدعم لمستلزمات إنتاج تلك المحاصيل،
وأن قيمة الدعم اخذ اتجاها عاما متزيدا بمقدر سنوى
معنوى احصائيا بلغ نحو  2421جنية للطماطم
و 12471جنية للبطاطس خالل تلك فترة .
 -3يوضح معامل الحماية الفعال وجود ضرائب ضمنية
على كل من الطماطم والبطاطس ،وهذا يشيرالى
انخفاض القيمة المضافة لمحصولى الطماطم
والبطاطس باألسعار المحلية عن مثيلتها العالمية ،بما
يعنى ان تلك المحاصيل لم تكن تتمتع بحماية خالل
تلك الفترة ،وأن قيمة تلك الضرائب أخذت اتجاها عاما
متزايداً بمقدار سنوى معنوى احصائيا بلغ نحو
 74133الف جنيه للطماطم و 14111الف جنية
للبطاطس.
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 -.اوضح معامل تكلفة المورد المحلى لمحصول
الطماطم والبطاطس ان لهم ميزه نسبية ،وهذه الميزه
من الممكن االستفادة منهاعن طريق زيادة الصادرات
فى االسواق العالمية .
 -1كما قدر الفائض االقتصادى لمحصول الطماطم
والبطاطس خالل فترة الدراسة بمتوسط ،114727
 134131الف جنية على الترتيب ،وهو مايعنى زيادة
االربحية االقتصادية للدولة عن االربحية المالية
للمزراع بنحو  %323 ،%22على الترتيب ،وهذا ما
يؤكد زيادة نسبة صافى العائد الفدانى للمزارع على
صافى العائد الفدانى للدولة والتى تقدر بنحو 12
 %121471.على الترتيب ،وبدراسة تطور حجم
الفائض االقتصادى للدولة وجد أن الفائض
االقتصادى أخذ اتجاها عاما متزايدا بمقدار سنوى
معنوى احصائيا بلغ نحو 74133الف جنية للطماطم
و 14773الف جنيه للبطاطس.
وعلى هذا توصى الدراسة بما يلى
أ -ضرورة تحسين اسعار مستلزمات االنتاج للمحاصيل
موضع الدراسة بما يتناسب مع الزيادة المستمرة فى
التكاليف االنتاجية وذلك للعمل على زيادة دخل
المزارع.
ب -معالجة السلبيات الناشئةعن السياسات الضريبية
والمتمثلة فى ارتفاع تكاليف االنتاج واتاحتها باسعار
مناسبة.
ج -ضرورة التكامل بين الدولة والقطاع الخاص لتشجيع
منتجى الطماطم والبطاطس على زيادة االنتاج ومن
ثم زيادة صادرات تلك المحاصيل.
الكلمات المفتاحية :السياسة الزراعية ،مصفوفة تحليل
السياسات ،الميزة النسبية
مقدمــــة
يتأثر قطاع الزراعة فى مصر تأثي اًر إيجابياً وسلبياً
بمجموعة من السياسات االقتصادية بمحاصيل الخضر
وكذلك التجارة الداخلية والخارجية داخل االقتصاد القومى
التى تساعد على تطوير القطاع الزراعى .وتقوم الدولة
بالتدخل فى تسعير السلع الزراعية سواء بطريقة مباشرة

أو غير مباشرة بهدف توفير االستقرار السلعى وبالتالى
تحقيق االمن الغذائى لمحدودى الدخل ،وتقليل المنفق
من النقد االجنبى على السلع المستوردة ،ويجب ان
تتكامل السياسات السعرية الزراعية مع السياسات السعرية
القومية ومع سياسات القطاعات االخري .وتختلف اهداف
السياسات السعرية الزراعية مع أختالف مراحل التطور
االقتصادى ،لذلك تبنت مصر اعتبا اًر من عام 7112
برنامج االصالح االقتصادى والذى تعتمد على اليات
السوق لرفع الكفاءة االقتصادية فى االقتصاد القومى،
وذلك من خالل تحرير سعر الصرف االجنبى والحد من
دور الدولة بالتدخل فى االنشطة االنتاجية ،وتقليل دعم
المنتجات الزراعية وتشجيع القطاع الخاص على القيام
بالدور الرئيسى بالنشاط األقتصادى ،ومحاولة زيادة
حصيلة العمالت االجنبية وضمان عائد لخزينة الدولة،
كما أن سياسة التوجه الى حرية القطاع الخاص ال يعنى
تخلى الدولة عن إدارة السياسة العامة ،وانما إستخدام
المؤش ارت االقتصادية واالجتماعية من أجل توجيه موارد
المجتمع الزراعية ألجراء تعديالت فى طاقاتة الى المسار
الصحيح ،وقد أشتملت سياسة األصالح االقتصادى
لقطاع السياسة الزراعية المتعلقة بأسعار الحاصالت
الزراعية المنتجة أو أسعار عناصر اإلنتاج الداخلة فى
أنتاجها حيث يعتبر محصولى الطماطم والبطاطس من
أهم المحاصيل الغذائية والتصنيعية والتصدرية الهامة فى
مصر ،وهى من مصادر الدخل الزراعى ،وللوقوف على
مالمح السياسة السعرية الزراعية لمحصولى الطماطم
والبطاطس فى مصر فقد أمكن حساب مصفوفة تحليل
السياسات الزرعية ،وذلك من خالل حساب معامل
الحماية االسمى والفعال ،ومن ثم التعرف على السياسات
السعرية المتبعة من الدولة سواء كانت سياسة دعم أو
فرض ضرئب على منتجى الحاصالت الزراعية ،وكذلك
حساب معامل تكلفة المورد المحلى للوقوف على الميزة
النسبية ،وكذلك حساب معدل الفائض االقتصادى للدولة
وللمزارع للوقوف على الربحية االقتصادية لكل من الدولة
والمزارع.
مشكلة البحث
نتيجة لتدخل الدولة من خالل فرض سياسات سعرية
فى االسواق المصرية حدث العديد من التشوهات فى
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االسواق والتى قد تكون تشوهات داخلية وهى ترجع الى
بنية السوق ونظمة أو تشوهات خارجية وهى ترجع الى
السياسات االقتصادية المطبقة فى الدولة ،كما ان
االسعار االقتصادية تؤدى الى التوظيف الكامل للموارد
للحصول على أقصى أنتاج وبالتالى معظمة عوائد المنتج
والمستهلك ،وحدوث تشوهات فى السوق يؤدى الى عدم
التوظيف الكامل للموارد ،وبالتالى يظهر الحاجة الى
مصفوفة تحليل السياسات لمعرفة هذه التشوهات ولمعرفة
اسباب القصور ولمساعدة صانعى السياسات على
التوصل الى اساليب المعالجة االقتصادية لتقليل حجم
التشوه وزيادة كفاءة االنتاج ومعظمة العوائد االقتصادية.
هدف البحث
أستهدف البحث تقدير مصفوفة تحليل السياسات
الزراعية لمحصولى الطماطم والبطاطس ،وذلك من خالل
تقدير بعض المقاييس أو المعامالت للتعرف على
السياسات التى تتبعها الدولة للمحاصيل المختارة سواء
ضرئب
ا
كانت سياسة دعم للمنتجات أو سياسة فرض
وذلك قبل وبعد تبنى سياسة التحرير االقتصادى التى
اتبعتها مصر منذ عام  7111وحتى عام .7112

مصادر البيانات
أعتمد البحث على البيانات المنشورة وغير المنشورة
من عدة جهات منها و ازرة الزراعة وأستصالح األراضى،
والجهاز المركزى للتعبئة العامة واالحصاء من خالل
قاعدة بيانات الحاسب االًلى وشبكة المعلومات الدولية
"االنترنت" وكذلك االبحاث والدراسات والمراجع والرسائل
العلمية المتعلقة بموضوع الدراسة.
الطريقة البحثية
أعتمد البحث على استخدام أساليب التحليل الوصفى
والكمى ،بإستخدام االساليب الرياضية واالحصائية
وأستخدام بعض طرق التحليل االقتصادى فى التعبير
عن بعض المتغيرات االقتصادية وتقدير مصفوقة تحليل
السياسات الزراعية لمحاصيل الدراسة ،فهى تعطى
مؤشرات أقتصادية فيما يتعلق بتأثير السياسة الزراعية
وذلك من خالل ثالث جوانب وهى:
أ -قياس معامالت الحماية االسمية والفعالة.
ب -قياس الميزة النسبية من خالل معامل تكلفة المورد
المحلية.
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ج -قياس االربحية المالية للمزارع واالقتصادية للدولة.

وعلية فأن تطبيق مصفوفة تحليل السياسات الزراعية
يستدعى دراسة مكوناتها االساسية التالية
أ – أنتاجية المحصول :تعكس برامج التوسع الرأسى
المختلفة سواء تعلقت بتكنولوجيا االنتاج أو مجموعة
التوصيات البحثية أو السياسات السعرية ،وكما تشير الى
قدرة السياسات الزراعية الى حدوث تغير موجب فى
متوسط االنتاج للوحدة المساحية وبالتالى االنتاج الكلى
من محصول ما.
ب -اجمالى االيراد الفدانى :حيث يعكس عوائد االنتاج،
وتقييم هذة العوئد بأسعار السوق (التقييم المالى) ،ثم
باألسعار االقتصادية (أسعار الظل) والتى تعكس قيمة
السلعة فى االسواق العالمية ،ويتم تقديرها من خالل
أسعار التصدير أو االستيراد المعدلة وتكلفة النقل
والهوامش التسويقية االخرى ،ووضع السعرين المحلى
والظلى فى مصفوفة واحدة حيث تشير الى سياستين
احدهما تعتمد على تقييم السلعة المحلية بغض النظر
عن وضعها فى التجارة الدولية ،واالخرى توضح القيمة
الحقيقية للسلعة فى ظل المنافسة الكاملة ،والفرق بين
السعر المحلى والسعر الظلى يعكس مدى التدخل
الحكومى فى انتاج هذه السلع  ،كما يعكس حافز المنتج
سواء كان سلبيا أو أيجابيا زيادة فى االنتاج ،فعندما يزيد
السعرالمحلى عن السعر العالمى يعنى ذلك وجود دعم
للمنتج ،وعندما يزيد السعر العالمى عن السعر المحلى
يعنى ذلك وجود ضريبة ضمنية على المنتج.
ج -تكلفة مستلزمات االنتاج :وهى تكلفة عوامل االنتاج
التى يمكن تداولها داخليا وخارجيا وهى الجانب المؤثر
فى حسابات القيم المضافة للمحصول ويتم التقييم بسعر
السوق وبسعر الحدود (أسعار الظل) وزيادة قيمتها بسعر
الحدود عن قيمتها بسعر السوق يعنى وجود دعم للمنتج
والعكس يعنى وجود ضريبة ضمنية للمنتج.
د -تكلفة الموارد المحلية :وهى عوامل االنتاج التى ال
يتم تداولها تجاريا مثل االرض والعمل ورأس المال والذى
يفترض عدم انتقالهم الى الدول االخرى ،وغالبا ما يكون
سعر السوق هو سعر الظل لهذه العناصر.
ه -جملة التكاليف االنتاجية :وهى مجموع تكاليف
مستلزمات االنتاج والموارد المحلية وتحسب مرة واحدة
بأسعار السوق فى المجتمع ومرة أخرى بأسعار الظل.
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و -صافى العائد :هو الفرق بين اجمالى عوائداالنتاج
والتكاليف االنتاجية وتحسب بأسعار السوق المحلى
وبأسعار الظل.
وفيما يلى عرضاً ألهم المقاييس المستخدمة فى تحليل
مصفوفة السياسات المقترحة
 -1معامل الحماية األسمى
يقيس أثـ ـ ـ ـ ـ ـر السياس ـ ـ ـ ـة الزراعي ـ ـ ـ ـة على المنتجـ ـ ـ ـ ـات
ومستلزماتها ،ويمكن التعبيرعنها بالمعادالت االتية:
معامل الحماية االسمى للمنتجات (المخرجات )=أجمالى
االيرادات الفدانية ماليا ÷أجمالى االيرادات الفدانية
أقتصادية.
معامل الحماية االسمى لمستلزمات االنتاج (المدخالت)
= قيمة مستلزمات االنتاج مالياً ÷ قيمة مستلزمات االنتاج
اقتصادياً.
فإذا كان معامل الحماية األسمى للمنتجات مساوي ًا
للوحد الصحيح دل ذلك على تساوى كل من السعر
المزرعى وسعر الحدود .وهذا يعنى أن السياسة الزراعية
عادله والتقوم بفرض ضرئب على المنتج وكذلك التتخذ
اى سياسة حمائية لحماية انتاج المحصول فى السوق
المحلى ،أما اذا زاد عن الواحد الصحيح فيعنى وجود
سياسة حمائية وهى وجود دعم للمنتج ،واما اذ انخفض
عن الواحد الصحيح يعنى وجود ضرئب ضمنية على
المنتج.
أما فى حالة مستلزمات االنتاج فأن قيمة هذا المعامل
تفسر بطريقة عكسية لنظيره فى حالة المنتجات ويشير
هذا المعامل إلي اثر السياسة السعرية علي مستلزمات
إنتاج المحصول من خالل النسبة بين قيمة مستلزمات
اإلنتاج بأسعار السوق وقيمتها بأسعار الحدود وذلك
يعكس مدي تحمل الدولة عبء دعم المحصول أو فرض
ضريبة علي المنتج ،في حالة زيادة قيمة المعامل عن
الواحد الصحيح يعنى أن األسعار المحلية للمدخالت
المتبادلة تجاريا أقل من نظيرتها العالمية ،ويشير ذلك
إلى فرض ضرائب ضمنية على تلك المدخالت ،بينما
في حالة انخفاض عن الو احد الصحيح فإن هذا يعنى
أن المنتج يتحمل ضرائب ضمنية أما إذا تساوى مع
الواحد الصحيح دل على وجود سياسة حيادية وعادلة.

 -8معامل الحماية الفعال
وهو يأخذ كل المنتجات ومستلزمات االنتاج معا،
ويمكن التعبير عنه با لمعادلة التالية:
معامل الحماية الفعال = القيمة المضافة للمحصول
بسعر السوق (مالياً) ÷ القيمة المضافة للمحصول بسعر
الظل (اقتصادياً).
ﺃﻭ ) ﺇجمالي ﺇيﺭﺍﺩ ﺍلفﺩﺍﻥ ماليا  -قيمة تكاليﻑ مستلﺯماﺕ
ﺍإلنتاﺝ ﺍلمتاجﺭ فيها ماليا ( ÷ ) ﺇجمالي ﺇيﺭﺍﺩ
ﺍلفﺩﺍﻥ ﺇقتصاﺩيا  -قيمة تكاليﻑ مستلﺯماﺕ ﺍإلنتاﺝ
ﺍلمتاجﺭ فيها ﺇقتصاﺩيا(
فإذا تساوى بالوحد الصحيح فيعنى ان أنتاج تلك
السلعة محلياً يضيف الى االقتصاد القومى قدر يتساوى
مع كل ما تضيفه نظيراتها بأسعار الحدود ،أما اذا زاد
عن الواحد الصحيح فيعنى أن تلك السلعة انتاجها يتم
فى ظل حماية من الدولة ،أما اذا أنخفض عن الواحد
الصحيح يعنى ان الدولة تفرض على منتجى السلعة
ضرائب قد تكون مباشرة او غير مباشرة أوتدعم ما يتم
استراده منها.
 -5معامل تكلفة الموارد المحلية
معامل تكلفة الموارد المحلية= قيمة الموارد المحلية
بأسعار الظل ÷ القيمة المضافة للمحصول بأسعار
الظل.
ﺃﻭ (قيمة ﺃجﻭﺭ ﺍلعمل ﺍلبشﺭﻱ ﻭﺍلعمل ﺍﻵلي ﻭﺍلعمل
ﺍلحيﻭﺍني ﺇقتصاﺩيا  +ﺍإليجاﺭ  +ﺍلمصﺭﻭفاﺕ ﺍلعمﻭمية)
÷ ( ﺍإليﺭﺍﺩ ﺍإلقتصاﺩﻱ – تكلفة مستلﺯماﺕ ﺍإلنتاﺝ بﺩﻭﻥ
ﺍلمﻭﺍﺭﺩ ﺍلمحلية ﺇقتصاﺩيا) .
فإذا انخفض المعامل عن الواحد الصحيح يعنى وجود
ميزة نسبية للدولة فى أنتاج المحصول ،أما اذا زاد عن
الوحد الصحيح يعنى ال يوجد ميزة نسبية فى انتاج
المحصول ومن االفضل التحول الى انتاج محاصيل
أخرى ،فاالسعار العالمية (اسعار الحدود) يمكن ان تمثل
التكاليف المباشرة للفرصة البديلة التى يتحملها البلد أو
تستفيد منها بالنسبة للسلع الزراعية التى تدخل فى التجارة
الدولية ،لذلك فقد تم تقدير أسعار الحدود وفقاً ﻵسعار
التصدير (فوب) للسلع التى يتم تصديرها ،وأسعار
االستيراد (سيف) للسلع التى يتم استرادها بعد تعدلها وفقا
السعار الصرف فى السوق الحر وتكلفة النقل والهوامش
التسويقية االخرى.
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استخدام مصفوفة تحليل السياسات لتقييم السياسة االقتصادية لمحصولى
الطماطم والبطاطس فى مصر

 -4الفائض االقتصادى = االربحية االقتصادية –
االربحية المالية
 -3معدل الفائض االقتصادى = الفائض االقتصادى ÷
األربحية المالية * 111
أو (صافى العائد الفدانى المالى  -صافى العائد الفدانى
األقتصادى) ÷ صافى العائد الفدانى المالى * 111
 -6نسبة الفائض األقتصادى للمزراع  /الدولة =
صافى العائد الفدانى المالى للمزراع ÷ صافى العائد
الفدانى األقتصادى للدولة.
نتائج البحث
يعتبر دراسة التقيم المالى واالقتصادى لتكاليف
االنتاج وااليرادات الفدانية للمحاصيل الزراعية احد
العناصر الرئيسية لمصفوفة تحليل السياسات الزراعية،
وتتضمن مصفوفة تحليل السياسات مكونين هما تكاليف
انتاج الفدان وعوائد االنتاج بالتقييم المالى بالسعر المحلى
(سعر السوق) وبالقيمة االقتصادية بالسعر العالمى
(سعر الحدود) ،ويالحظ أن بنود تكاليف االنتاج تتمثل
فى تكاليف مستلزمات االنتاج (التقاوى ،السماد البلدى،
السماد الكيماوى ،المبيدات) ،وتكلفة الموارد المحلية
(أجور العمال واالالت والحيونات والمصروفات
العمومية) باالضافة الى إيجار االرض ،كما يالحظ أن
عوائد االنتاج التى تتمثل فى النواتج من المحاصيل
الزراعية ماهى اال عبارة عن حاصل ضرب الكمية
المنتجة من المحصول فى السعر المزرعى للوحدة أما
اذا تم استخدام أسعار الحدود بدال من السعر المزرعى
ففى هذه الحالة يطلق علية العائد الفدانى االقتصادى..
ولهذا فقد تم القاء الضوء على بنود تكاليف عوائد انتاج
الفدان باالضافة الى دراسة أثر السياسة الزراعية
لمحصولى الطماطم والبطاطس المصرية وقياس نتائج
تحليل السياسات الزراعية خالل الفترة من عام 7111
وحتى عام .7112

63

أوالً :محصول الطماطم

 -1معامل ﺍلحماية ﺍﻹسمي للمخرجات Nominal
Protection Coefficient

تشير بيانات الجدول رقم ( )8( ، )1الى ان قيمة
معامل الحماية االسمى للفدان الواحد من محصول
الطماطم خالل الفترة ( )7112 -7111أقل من الواحد
الصحيح مما يوضح عدم وجود سياسة انتاجية عادلة
خالل تلك الفترة ،او بمعنى اخر أنخفاض اسعار
الطماطم المحلية عن مثيلتها العالمية وبالتالى تحمل
المنتجين ضرائب ضمنية تصل الى ما بين حد ادنى
بنسبة  %72وبقيمة  14731الف جنيه/فدان عام
 ،7111وحد أقصى  %.1بقيمة  714733الف جنيه
عام  ،7112بمتوسط للفترة قدر بنحو  %32بقيمة
 1.42.7الف جنيه ،وبدراسة تطور حجم الضريبة
تشير المعادلة ( )1جدول ( )5أن الضريبة أخذت اتجاها
عاما متزايدا بمقدار سنوى معنوى احصائيا بلغ نحو
 741.1الف جنية ،وتشير قيمة معامل التحديد أن
 %31من التغيرات فى قيمة الضريبة ترجع إلى
المتغيرات التى يعكس أثرها عامل الزمن وأن  %7من
تلك التغيرات ترجع إلى عوامل أخرى لم تؤخذ فى
االعتبار ،وقد ثبتت معنوية النموذج المستخدم لطبيعة
البيانات.
 -7معامل ﺍلحماية ﺍﻹسمي لمستلﺯماﺕ للمدخالت
ﺍلمتاجـــــــــــﺭ فيهــــــــــــــــا Nominal Protection
Coefficient

يتبين من بيانات الجدول رقم ( )8( ، )1ان قيمة معامل
الحماية االسمى لمستلزمات انتاج محصول الطماطم كان
اقل من الواحد الصحيح خالل سنوات الدراسة المشار
اليها ،مما يوضح االنخفاض الواضح فى حجم الدعم
الذى كانت تقدمه الدولة لمستلزمات االنتاج حيث اقترب
قيمتة من الواحد الصحيح ،بما يعنى اقتراب
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جﺩﻭل  .1معامالﺕ ﺍلحماية ﻭتكلفة ﺍلمﻭﺍﺭﺩ ﺍلمحلية والفائض األقتصادى لمحصﻭل ﺍلطماطم خالل الفترة (-2111
)2112

السنوات

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2413
المتوسط العام

معامل
معامل
معامل
الحماية
الحماية
األسمى الحماية
األسمى
لمستلزمات الفعال
للمنتجات
االنتاج

معامل
تكلفة
المورد
المحلى

معامل
الفائض
االقتصادى
بالف جنية

معدل الفائض
االقتصادى

0.72
0.68
0.65
0.59
0.57
0.58
0.57
0.62

0.09
0.09
0.09
0.08
0.09
0.11
0.12
0.09

()8706
()11007
()12712
()16344
()17567
()19442
()21058
()15262

49.10
56.66
67.27
86.23
92.70
93.68
100.06
77.96

0.73
0.70
0.66
0.61
0.59
0.60
0.60
0.64

0.96
0.96
0.96
0.95
0.96
0.95
0.96
0.96

ﺍألﺭقاﻡ بيﻥ ﺍألقﻭﺍﺱ تشيﺭﺇلي قيمة ﺍلضﺭﺍئﺏ ﻭﺍألخﺭﻱ تشيﺭ ﺇلي قيمة ﺍلﺩعﻡ.
المصدر :جمعت وحسبت من بيانات جدول ( )1و ( )5و( )8و ( )2بالملحق .

معدل العائد
الفدانى
للمزارع/
الدولة
0.67
0.64
0.60
0.54
0.52
0.52
0.50
0.57

جﺩﻭل  .2نتائج تقﺩيﺭ قيمة ﺍلضﺭﺍئﺏ ﺃﻭ ﺍلﺩعﻡ للفﺩﺍﻥ مﻥ محصﻭل ﺍلطماطم ﻭقياﺱ ﺍلميﺯﺓ ﺍلنسبية خالل الفترة
()2112-2111

ﺍلسنﻭﺍﺕ
2411
2412
2416
2410
2412
2413
2413
ﺍلمتﻭسﻁ

ﺍلضﺭﺍئﺏفي حالة معامل ﺍلﺩعﻡ في حالة معامل ﺍلحماية ﺍلضﺭﺍئﺏ في حالة
ﺍلحماية ﺍﻹسمي للمخرجات ﺍﻹسمي لمستلﺯماﺕ ﺍﻹنتاﺝ معامل ﺍلحماية ﺍلفعال
قيمة بالف
%
قيمة بالجنيه
%
قيمة بالف جنيه
%
جنيه
()8217
28
73
4.4
()8290
27
()10508
32
76
4.4
()10584
30
()12202
35
82
4.5
()12284
43
()15797
41
95
4.6
()15892
39
()16938
43
94
4.4
()17032
41
()18751
42
119
4.7
()18870
40
()20127
43
112
4
()20239
40
()14649
38
93
4.4
()14742
37

ﺍألﺭقاﻡ بيﻥ ﺍألقﻭﺍﺱ تشيﺭﺇلي قيمة ﺍلضﺭﺍئﺏ ﻭﺍألخﺭﻱ تشيﺭ ﺇلي قيمة ﺍلﺩعﻡ.
*تشيﺭﺇلي ﻭجﻭﺩ ميﺯﺓ نسبية في ﺍإلنتاﺝ.
ﺍلمصﺩﺭ :جمعﺕ ﻭحسبﺕ مﻥ بياناﺕ جﺩﻭل ( )1و ( )5و( )8و( )2بالملحق. .
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ﺍلميﺯﺓ
ﺍلنسبية
*
*
*
*
*
*
*
*

استخدام مصفوفة تحليل السياسات لتقييم السياسة االقتصادية لمحصولى
الطماطم والبطاطس فى مصر

أسعار مستلزمات االنتاج لمحصول الطماطم من مثليه
العالمى ويقدر حجم الدعم لمحصول الطماطم مابين حد
ادنى  %..بقيمة  23جنيه عام  ،7111وحد أقصى
 %.2بقيمة  113جنيه عام  ،7112بمتوسط للفترة
قدر بنحو  %13بقيمة  33جنية ،وبدراسة تطور حجم
الدعم تشير المعادلة ( )7جدول ( )5أن الدعم أخذ
اتجاها عاما متزايدا بمقدار سنوى معنوى احصائيا بلغ
حوالى  2421جنيه ،وتشير قيمة معامل التحديد أن
 %13من التغيرات فى قيمة الدعم يرجع إلى المتغيرات
التى يعكس أثرها عامل الزمن وأن  %11من تلك
التغيرات ترجع إلى عوامل أخرى لم تؤخذ فى االعتبار،
وقد ثبتت معنوية النموذج المستخدم لطبيعة البيانات.
 -5معامل ﺍلحماية ﺍلفعال Effective Protection
Coefficient

تشير بيانات الجدول رقم ( )1و( )8ان قيمة معامل
الحماية الفعال تقل عن الواحد الص ـ ـ ـ ـ ـ ــحيح لمحص ـ ـ ـ ـ ـ ــول
الطماطم ،بما يش ـ ـ ــير الى وجود ضـ ـ ـ ـريبة ض ـ ـ ــمنية على
منتجى الطمــاطم حيــث بلغــت مــابين حــد ادنى % 71
بقيمــة  14712الف جنيـه عــام  ،7111وحــد اقصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
 %.3بـقـيم ـ ـ ــة  714172الف/جنيـ ـ ـ ـه ع ـ ـ ــام ،7112
بمتوس ـ ـ ـ ــط للفترة قدر بنحو  %31بقيمة  1.42.3الف
جنيه ،اى انخفاض القيمة المضــافة لمحصــول الطماطم
باألس ـ ـ ـ ـ ــعار المحلية عن مثيلتها العالمية ،مما يدل على
ان هــذا المحصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول لم يكن يتمتع بحمــايــة خالل تلــك
الفترة ،وبد ارسـ ـ ــة تطور حجم الض ـ ـ ـريبة تشـ ـ ــير المعادلة
( )3جــدول ( )5أن الــدعم أخــذ اتجــاهــا عــامــا مت ازيــدا
بمقدار ســنوى معنوى احصــائيا بلغ حوالى  74133الف
جنيــة ،وتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــير قيمــة معــامــل التح ــديــد أن  %31من
التغيرات فى قيمـ ـ ــة الـ ـ ــدعم يرجع إلى المتغيرات التى
يعكس أثرهــا عــامــل الزمن وأن  %7من تلــك التغيرات
ترجع إلى عوامل أخرى لم تؤخذ فى االعتبار ،وقد ثبتت
معنوية النموذج المستخدم لطبيعة البيانات.
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ممـا يعنى أن هذا المحصـــــــــول لم يتمتال بحماية خالل
تلك الفترة ،وذلك مؤشر على ان الدولة اما انها تفرض
على منتجى هذا المحصول ضرئب قد تكون مباشرة او
غير مباشرة او انها تدعم مايتم االستيراد منه
 -4معامل تكلفة ﺍلمﻭﺍﺭﺩ ﺍلمحلية Domestic
 :Resource Costsيتبين من بيانات الجدول رقم

( )1ان قيمة هذا المعامل لمحصول الطماطم خالل الفترة
( )7112-7111كانت أقل من الواحد الصحيح ،مما
يشير الى وجود ميزة نسبية فى أنتاج المحصول ،حيث
يتبين ان انتاج محصول الطماطم يعد افضل من االعتماد
على استراده من الخارج.
 -3الفائض االقتصادى :Economic surplus
يشير بيانات جدول رقم ( )1ان الفائض االقتصادى
لمحصول الطماطم خالل الفترة ( )7112-7111يتراوح
مابين حد ادنى 14212الف جنيه للفدان بمعدل فائض
أقتصادى  %.3ومعدل عائد فدانى  %1422عام
 ،7111وحد أقصى قدر بنحو  714111الف جنيه/
فدان بمعدل عائد اقتصادى  %111ومعدل عائد فدانى
 %1411عام  ،7112بمتوسط  114727الف جنيه
فدان بمعدل فائض اقتصادى  %22432ومعدل عائد
فدانى  ،%1412وبدراسة تطور حجم الفائض
االقتصادى للدولة تشير المعادلة ( ).بجدول ( )5أن
الفائض االقتصادى أخذ اتجاها عاما متزايدا بمقدار
سنوى معنوى احصائيا بلغ حوالى  74133الف جنيه،
وتشير قيمة معامل التحديد أن  %31من التغيرات فى
قيمة الدعم يرجع إلى المتغيرات التى يعكس أثرها عامل
الزمن وأن  %7من تلك التغيرات ترجع إلى عوامل أخرى
لم تؤخذ فى االعتبار ،وقد ثبتت معنوية النموذج
المستخدم لطبيعة البيانات.
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جدول  .6معادالت االتجاه الزمنى العام لصافى قيمة الضريبة أوالدعم والفائض األقتصادى للدولة لمحصول الطماطم
خالل الفتره ()2112–2111
م
1
2
6
4

المعادلة
البيان
= 741.1 + 2412 Xi
تطور الضريبة فى حالة معامل الحماية االسمى
* *)(1741)* * (16.1
للمنتجات (المخرجات)
تطور الدعم فى حالة معامل الحماية االسمى = 27471 + 2.21 Xi
**)(11..)** (6.6
لمستلزمات االنتاج (المدخالت)
= 74133 + 2411Xi
تطور الضريبة فى حالة معامل الحماية الفعال
**)(17.1)** (12.2
= 74133 + 2412Xi
تطور معامل الفائض االقتصادى للدولة
**)(13.2)** (11.1

Y1
Y2
Y3
Y3

R2

F

0.31

717.3

0.13

.3.1

0.31

71147

0.31

31.43

المصدر :حسبت من جدول ( )1و ()2
 :Y1قيمة الضريبة فى حالة معامل الحماية االسمى للمنتجات (المخرجات) بالف جنيه.
 :Y2قيمة الدعم فى حالة معامل الحماية االسمى لمستلزمات االنتاج (المدخالت) بالجنيه.
 :Y3قيمة الضريبة فى حالة معامل الحماية الفعال بالف جنيه.
 : Y4قيمة الفائض االقتصادي للدولة بالف جنية  : X 1 ،متغير الزمن )2....1،2( =i ،
*  :مستوي معنوي معامالت االنحدار عند .1.15
**  :مستوي معنوي معامالت االنحدار عند ، 1.11

ونستخلص مما سبق وبناءعلى نتائج مصفوفة تحليل
السياسات الزراعية لمحصول الطماطم فى مصر خالل
متوسط الفترة ( )7112 -7111ﺃﻥ ﺍلسياسة ﺍإلنتاجية
للﺩﻭلة خالل فتﺭﺓ ﺍلﺩﺭﺍسة كانﺕ لها ﺁثاﺭ سلبية علي
منتجي ﺍلمحصﻭل تتمثل في تحميلهﻡ ضﺭﺍئﺏ ضمنية
علي ﺍإلنتاﺝ بلغ متﻭسﻁها نحﻭ  1..2.7الف جنيه
فدان ،ﻭﺍلتي ال تقاﺭﻥ بما يقﺩﻡ لهﻡ مﻥ ﺩعﻡ والذى قدر
متوسطه بنحو  33جنيه/فدان ،وان لمحصول الطماطم
ميزه يمكن االستفادة منها فى زيادة صادرات المحصول
فى االسواق العالمية ،والتى تتطلب التكامل بين الدولة
والقطاع الخاص لتفعيل قدرة منتجى المحصول على
التصدير ،وان كان ذلك يتطلب االلتزام بالمواصفات
القياسية للجودة ودراسة االسواق الخارجية لتضيف بعض
المتغيرات االضافية المؤثرة فى السوق المحلى والعالمى
للطماطم المصرية.

ثانياً :محصول البطاطس
 -1معامل ﺍلحماية ﺍﻹسمي للمخرجات Nominal
Protection Coefficient

تشير بيانات الجدول رقم ( )4و( )3الى ان قيمة
معامل الحماية االسمى للفدان الواحد من محصول
البطاطس خالل الفترة ( )7112-7111أقل من الواحد
الصحيح ،مما يوضح عدم وجود سياسة انتاجية عادلة
خالل تلك الفترة،ا و بمعنى اخر إنخفاض اسعارالبطاطس
المحلية عن مثيلتها العالمية وبالتالى تحمل المنتجين
ضرائب ضمنية تصل الى ما بين حد ادنى بنسبة %71
وبقيمة  24333الف جنيه /للفدان عام  ،7111وحد
أقصى  %31بقيمة  114222الف جنيه عام ،7112
بمتوسط للفترة قدر بنحو  %.3بقيمة  1.42.7الف
جنيه ،وبدراسة تطور حجم الضريبة تشير المعادلة ()1
جدول ( )6أن الضريبة أخذت اتجاها عاما متزايدا بمقدار
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سنوى معنوى احصائيا بلغ حوالى  14171الف جنيه،
وتشير قيمة معامل التحديد أن  %17من التغيرات فى
قيمة الضريبة ترجع إلى المتغيرات التى يعكس أثرها
عامل الزمن وأن  %11من تلك التغيرات ترجع إلى
عوامل أخرى لم تؤخذ فى االعتبار ،وقد ثبتت معنوية
النموذج المستخدم لطبيعة البيانات.

المحلية عن مثيلتها العالمية ،مما يدل على ان هذا
المحصول لم يكن يتمتع بحماية خالل تلك الفترة،
وبدراسة تطور حجم الضريبة تشير المعادلة ( )3جدول
( )6أن الدعم أخذ اتجاها عاما متزايدا بمقدار سنوى
معنوى احصائيا بلغ حوالى  14111جنيه ،وتشير قيمة
معامل التحديد أن  %17من التغيرات فى قيمة الدعم
يرجع إلى المتغيرات التى يعكس أثرها عامل الزمن وأن
 %11من تلك التغيرات ترجع إلى عوامل أخرى لم تؤخذ
فى االعتبار ،وقد ثبتت معنوية النموذج المستخدم لطبيعة
البيانات.

يتبين من بيانات الجدول رقم ( )4و( )3ان قيمة
معامل الحماية االسمى لمستلزمات انتاج محصول
البطاطس كان اقل من الواحد الصحيح خالل سنوات
الدراسة المشار الية ،مما يوضح االنخفاض الواضح فى
حجم الدعم الذى كانت تقدمه الدولة لمستلزمات االنتاج
حيث اقترب قيمتة من الواحد الصحيح ،بما يعنى اقتراب
اسعار مستلزمات االنتاج لمحصول البطاطس من مثليه
العالمى ويقدر حجم الدعم للمحصول مابين حد ادنى
 %343بقيمة  771جنيه عام  ،7111وحد أقصى
 %34.بقيمة  313جنيه عام  ،7112بمتوسط للفترة
قدر بنحو  %12بقيمة  113جنيه ،وبدراسة تطور حجم
الدعم تشير المعادلة ( )7جدول ( )6أن الدعم أخذ
اتجاها عاما متزايدا بمقدار سنوى معنوى احصائيا بلغ
حوالى  16.25جنيه ،وتشير قيمة معامل التحديد أن
 %51من التغيرات فى قيمة الدعم يرجع إلى المتغيرات
التى يعكس أثرها عامل الزمن وأن  %45من تلك
التغيرات ترجع إلى عوامل أخرى لم تؤخذ فى االعتبار،
وقد ثبتت معنوية النموذج المستخدم لطبيعة البيانات.

مما يعنى أن هذا المحصول لم يتمتال بحماية خالل تلك
الفترة ،وذلك مؤشر على ان الدولة اما انها تفرض على
منتجى هذا المحصول ضرئب قد تكون مباشرة او غير
مباشرة او انها تدعم مايتم االستيراد منه

 - 7معامل ﺍلحماية ﺍﻹسمي لمستلﺯماﺕ للمدخالت
ﺍلمتاجـــــــــﺭ فيه ـــــــــــا Nominal Protection
Coefficient

 - 5معامل ﺍلحماية ﺍلفعال Nominal Protection
 :Coefficientتشير بيانات الجدول رقم ( )4و()3

ان قيمة معامل الحماية الفعال تقل عن الواحد الصحيح
لمحصول البطاطس ،بما يشير الى وجود ضريبة ضمنية
على منتجى البطاطس حيث بلغت مابين حد ادنى %32
بقيمة  24127الف جنيه عام  ،7111وحد اقصى
 %11بقيمة  114711الف جنيه عام  ،7112بمتوسط
للفترة قدر بنحو  %12بقيمة  174733الف جنيه ،اى
إنخفاض القيمة المضافة لمحصول البطاطس باألسعار

 -4معامل تكلفة ﺍلمﻭﺍﺭﺩ ﺍلمحلية Domestic
Resource Costs

يتبين من بيانات الجدول رقم ( )4ان قيمة هذا
المعامل لمحصول البطاطس خالل الفترة (-7111
 )7112كانت أقل من الواحد الصحيح ،مما يشير الى
وجود ميزة نسبية فى أنتاج المحصول ،حيث يتبين ان
انتاج محصول البطاطس يعد افضل من االعتماد على
استراده من الخارج.

 -3الفائض االقتصادى Economic surplus

يشير بيانات جدول رقم ( )4ان الفائض االقتصادى
لمحصول البطاطس خالل الفترة ()7112-7111
يتراوح مابين حد ادنى  24113الف جنيه/فدان بمعدل
فائض أقتصادى  %3147ومعدل عائد فدانى %1417
عام  ،7111وحد أقصى قدر بنحو  124237الف جنيه
فدان بمعدل عائد اقتصادى  % 3234.ومعدل عائد
فدانى  %1477عام  ،7112بمتوسط  134131الف
جنيه /فدان بمعدل فائض اقتصادى  %31343ومعدل
عائد فدانى  ،%1471وبدراسة تطور حجم الفائض
االقتصادى للدولة تشير المعادلة ( ).جدول ( )6أن
الفائض االقتصادى أخذ اتجاها عاما متزايدا بمقدار
سنوى معنوى احصائيا بلغ حوالى  14713الف جنيه،
وتشير قيمة معامل التحديد أن  %1.من التغيرات فى
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ﺟﺩﻭﻝ  .4معامالﺕ ﺍلحماية ﻭتكلفة ﺍلمﻭﺍﺭﺩ ﺍلمحلية والفائض األقتصادى لمحصﻭل البطاطس خالل الفترة (-2111
)2112

السنوات

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2413

المتوسط العام

معامل
الحماية

األسمى
للمنتجات
0.72
0.57
0.52
0.53
0.53
0.54
0.62
0.57

معامل
الحماية
األسمى

لمستلزمات
االنتاج
20.96
0.967
0.966
0.966
0.967
0.967
80.96
0.967

معامل معامل تكلفة معامل الفائض
االقتصادى
الحماية المورد
الفعال

المحلى

بالف جنية

0.63
0.41
0.37
0.39
0.38
0.40
0.48

0.17
0.20
0.17
0.18
0.18
0.24
0.28

()7809
()11412
()13760
()13242
()13667
()15063
()16732

0.44

0.20

()13098

ﺍألﺭقاﻡ بيﻥ ﺍألقﻭﺍﺱ تشيﺭﺇلي قيمة ﺍلضﺭﺍئﺏ ﻭﺍألخﺭﻱ تشيﺭﺇلي قيمة ﺍلﺩعﻡ.
لمصدر :جمعت وحسبت من بيانات جدول ( )11و ( )11و ( )12و ( )11بالملحق.

معدل
الفائض

معدل العائد
الفدانى للمزارع/

االقتصادى

الدولة

91.27
363.26
408.19
395.39
401.96
491.79
363.43

0.52
0.22
0.20
0.20
0.20
0.17
0.22

359.33

0.25

جﺩﻭل  .2نتائج تقﺩيﺭ قيمة ﺍلضﺭﺍئﺏ ﺃﻭ ﺍلﺩعﻡ للفﺩﺍﻥ وقياس ﺍلميﺯﺓ ﺍلنسبية لمحصول البطاطس خالل الفترة (-2111
)2112
ﺍلسنﻭﺍﺕ
2411
2412
2416
2410
2412
2413
2413
ﺍلمتﻭسﻁ

ﺍلضﺭﺍئﺏ في حالة معامل ﺍلﺩعﻡ في حالة معامل ﺍلحماية
ﺍلحماية ﺍﻹسمي للمخرجات ﺍﻹسمي لمستلﺯماﺕ ﺍﻹنتاﺝ
قيمة بالجنية
%
قيمة بالف جنية
%
221
1.1
()7393
0.28
225
3.3
()10926
43
227
4.3
()13263
48
229
4.3
()12679
47
230
3.3
()13105
47
253
1.1
()14392
46
355
3.3
()15667
38
221
3.3
()12489
43

ﺍلضﺭﺍئﺏ في حالة معامل
ﺍلحماية ﺍلفعال
قيمة بالف جنية
%
()7393
83
()10926
59
()13263
16
()12679
16
()13105
16
()14392
95
()15667
15
()12213
85

ﺍألﺭقاﻡ بيﻥ ﺍألقﻭﺍﺱ تشيﺭﺇلي قيمة ﺍلضﺭﺍئﺏ ﻭﺍألخﺭﻱ تشيﺭ ﺇلي قيمة ﺍلﺩعﻡ.
*تشيﺭﺇلي ﻭجﻭﺩ ميﺯﺓ نسبية في ﺍإلنتاﺝ.
ﺍلمصﺩﺭ :جمعﺕ ﻭحسبﺕ مﻥ بياناﺕ جﺩﻭل ( )11و ( )11و ( )12و ( )11بالملحق.
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جدول  .3معادالت االتجاه الزمنى العام لصافى قيمة الضريبة أوالدعم والفائض األقتصادى للدولة لمحصول البطاطس
خالل الفترة ()2112–2111
م
1
2
1
4

البيـــــــــــــان

تطور الضريبة فى حالة معامل الحماية
االسمى للمنتجات (المخرجات)
تطور الدعم فى حالة معامل الحماية
االسمى لمستلزمات االنتاج (المدخالت)
تطور الضريبة فى حالة معامل الحماية
الفعال
تطورمعامل الفائض االقتصادى للدولة

المعادلة
Y1 = 14171+2432Xi
*)(..1

* *)(242

Y2 = 183.2 + 16.25 Xi
*)(6.2)* (7.6
Y3 = 14111+2421Xi
*)(2.1) * * (..2
Y3 = 14713+147.Xi
* *)** (1.7

)(2.3

R2

F

0.17

7342

0.55

6.65

0.17

73413

0.1.

7242

المصدر :حسبت من جدول ( )1و ()5
 :Y1قيمة الضريبة فى حالة معامل الحماية االسمى للمنتجات (المخرجات) بالف جنيه.
 :Y2قيمة الدعم فى حالة معامل الحماية االسمى لمستلزمات االنتاج (المدخالت) بالجنيه.
 :Y3قيمة الضريبة فى حالة معامل الحماية الفعال بالف جنيه.
 : X Iمتغير الزمن )2....1،2( =i ،
 :Y4قيمة الفائض االقتصادي للدولة بالف جنيه ،
*  :مستوي معنوي معامالت االنحدار عند .1.15
**  :مستوي معنوي معامالت االنحدار عند ، 1.11

قيمة الدعم يرجع إلى المتغيرات التى يعكس أثرها عامل
الزمن وأن  %12من تلك التغيرات ترجع إلى عوامل
أخرى لم تؤخذ فى االعتبار ،وقد ثبتت معنوية النموذج
المستخدم لطبيعة البيانات.
ونستخلص مما سبق وبناءعلى نتائج مصفوفة تحليل
السياسات الزراعية لمحصول البطاطس فى مصر خالل
متوسط الفترة ( )7112-7111ﺃﻥ ﺍلسياسة ﺍإلنتاجية
للﺩﻭلة خالل فتﺭﺓ ﺍلﺩﺭﺍسة كانﺕ لها ﺁثاﺭ سلبية علي
منتجي ﺍلمحصﻭل تتمثل في تحميلهﻡ ضﺭﺍئﺏ ضمنية
علي ﺍإلنتاﺝ بلغ متﻭسﻁها نحﻭ  174.13الف/جنيه
للفﺩﺍﻥ ،ﻭﺍلتي ال تقاﺭﻥ بما يقﺩﻡ لهﻡ مﻥ ﺩعﻡ والذى قدر
متوسطه بنحو  113جنيه/فدان ،وان لمحصول
البطاطس ميزه يمكن االستفادة منها فى زيادة صادرات
المحصول فى االسواق العالمية ،والتى تتطلب التكامل
بين الدولة والقطاع الخاص لتفعيل قدرة منتجى المحصول
على التصدير ،وان كان ذلك يتطلب االلتزام بالمواصفات
القياسية للجودة ودراسة االسواق الخارجية لتضيف بعض
المتغيرات االضافية المؤثرة فى السوق المحلى والعالمى
للبطاطس المصرية.

المـــــراجــال
أوالً :المراجال العربية
سامى السعيد .8215 ،تحليل السياسات الزراعيةألهم
المحاصيل التصدرية فى مصر ،المجلة الزراعية
للعلوم االقتصادية واالجتماعية ،جامعة المنصورة
المجلد ( ،)4العدد(.355-351 ،)18
عادل محمد مصطفى ،أحمد محمد عبدهللا  .8213دور
السياسات الزراعية فى انتاج أهم محاصيل الحبوب
الرئيسية فى مصر ،المجلة المصرية لالقتصاد
الزراعى ،المجلد( ،)83العدد( ،)4ص .585
عبد الوكيل ،طلعت حافظ .8216 ،دراسة مصفوفة
تحليل السياسة الزراعية الهم محاصيل الحبوب
االسترادية فى مصر ،مجلة حوليات العلوم الزراعية
بمشتهر ،المجلد( ،)34العدد(.346-344 ،)8
مشيرة محمد عبد المجيد ،محسن محمود .8218
التحليل االقتصادى للسياسة السعرية للبطاطس فى
مصر ،المجلة الزراعية للعلوم االقتصادية
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المجلد(،)5

واالجتماعية ،جامعة المنصورة،
العدد(.468-433 ،)11
والء محمود محمد  .8215تحليل السياسات الزراعية
والسعرية لمحصولى الفول السودانى والسمسم فى
مصر ،المجلة المصرية لالقتصاد الزراعى،
المجلد( ،)85العدد(.552-553 ،)1

ثانياً :المراجال االنجليزية
Eric A.M. and Scott R.P. 1989. The
Policy Analysis Matrix for Agric.
Development. 68 p.
World Bank 2000. The economics of
project analysis, Washington DC, USA.
www.worldbank.org
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المالحق
جدول  .1تقدير جملة التكاليف الفدانية لمحصولى الطماطم والبطاطس فى مصر ماليا واقتصادية
المدخالت والمخرجات الزراعية
اوالً :مستلزمات االنتاج
التقاوى
السماد البلدى
االسمدة الكيماوية
المبيدات
ثانياً:المورد المحلية
قيمة العمل البشرى
اجور االالت
العمل الحيوانى
مصروفات اخرى
االيجار

معامل التحويل
1.05
1
1.1
1.2
0.67
1.1
1
0.5
1

Source:
1-World Bank 2000. The economics of project analysis, Washington D.C, USA.
2- F.A.O 2002. Comparative Advantage and Competitiveness of crops, Crop rotation
and live Stok Products in Egypt regional office for Near East Cairo, Egypt
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6069
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7707
25463

29858

28460
16.74

16.29

15.78
1529

1755

1708
1588

2529

2542

370

519

426

249

298

324

766

1006
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ABSTRACT
Agricultural policy in Egypt has tended in recent
years to make some structural changes in order to
maximize the economic return in light of the technical possibilities and local and international economics of agricultural production determinants.
some Food crops, industrial and export important in
Egypt, and is a source of agricultural income, In order to determine the features of agricultural price
policy for most important vegetable crops in Egypt,
it was possible to calculate the matrix of agricultural
policy analysis, to clarify the extent of deviation
of lacal market prices for tomato and potato crops
and world prices to identify the levels of distortions
in the commodity markets and the degree of nonemployment of resources, as well as the calculation
of the nominal and effective protection factors. To
identify the price policies adopted by the state,
whether the policy of subsidies or taxation of
producers of agricultural crops, as well as the
calculation of the cost factor of the local resource to
determine the comparative advantage. We conclude from the above and based on the results of

the Matrix of Agricultural Policy Analysis for Tomato
and Potato Crops in Egypt during the average
period (2011-2017) that the country’s productive
policy during the study period had any affection crop
producers represented in tax rate 14.742, 12.489
pounds. Which do not compare with the support
provided to them, which averaged about 93,189
pounds per acre, respectively. Tomato and potato
crops have an advantage that can be used to increase their exports in the global markets, which require integration between the state and the private
sector to activate the ability of crop producers to export. And Egyptian potatoes, and on this the study
recommends the necessity of improving the prices
of production requirements for the crops under
study in a manner commensurate with the continuous increase in production costs in order to work on
increasing farm income and addressing negatives
arising from C Tax of SAT in high production costs
and made available at affordable prices.

Keywords: Agricultural policy; Policy analysis
matrix; Comparative advantage
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