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  الملخص

  
                                                                                  يعتب��ر القط��ن المص��ري المحص��ول ا�س��تراتيجي ا�ول ف��ي مص��ر لم��ا ل��ه م��ن أھمي��ة كبي��رة ف��ي الحي��اة 
                                                                                            ا�جتماعي��ة وا�قتص��ادية وارتبط���ت نھض��ة القط��ن باس���تراتيجية الدول��ة ف���ي التعام��ل مع��ه فمن���ذ بداي��ة التح���رر 

        ١٢٤٤,٥           بلغت ح��والي       ١٩٨٠  م                                            نجد أن المساحة المنزرعة بالقطن المصري في عا      ١٩٨٦                ا�قتصادي في عام 
       . وكم��ا     ٢٠١٣                أل��ف ف��دان ف��ي ع��ام      ٢٨٦                                                        ألف فدان وأخذت المساحة المنزرعة في ا�نخف��اض حت��ى وص��لت إل��ى 

                                                                                          ٍ    يDحظ من البحث أنه � يوجد تحسن ملحوظ ف��ي ا�نتاجي��ة الفداني��ة وبن��اءا عل��ى ذل��ك أنخف��ض ا?نت��اج الكل��يٍ م��ن 
                        . ويرج��ع الس��بب ا�ساس��ي ف��ي     ٢٠١٣            ف قنط��ار ع��ام   أل��      ١٦٠٨          إل��ى ح��والي       ١٩٨٠                 ألف قنط��ار ف��ي ع��ام       ٨٩٣٥

                                                                                        انخف��اض المس��احة المزروع��ة ب��القطن إل��ى انخف��اض أربحي��ة الم��زارع وتوجھ��ه لزراع��ة محاص��يل أخ��ري أكث��ر 
                                                                                              ربحيه. وتبين من نتائج البحث أن العامل ا�ساس��ي الم��ؤثر عل��ى انخف��اض أربحي��ة الم��زارع ھ��و تحري��ر ا�يج��ار 

                  ) والفت��رة الثاني��ة     ١٩٩٧-    ١٩٨٠                                     قس��يم البح��ث إل��ى فت��رتين. الفت��رة ا�ول��ي (                   وبن��اءا عل��ى ذل��ك ت��م ت      ١٩٩٧       في ع��ام 
           %. بينم��ا �   ٤٧                                                                      ) فنج��د أن ا?نت��اج الكل��ي أنخف��ض ف��ي الفت��رة الثاني��ة ع��ن الفت��رة ا�ول��ي بمق��دار     ٢٠١٣-    ١٩٩٨ (

       رق ب��ين                                                                                              يوجد تغير ملحوظ بين الفترة الثانية والفترة ا�ولي في متوسط س��عر القنط��ار. ولك��ن العام��ل ا�ھ��م والف��ا
                                           %. كم��ا اش��ارت نت��ائج العين��ة الميداني��ة إل��ى أن    ١٠٨                                                       الفترة الثانية عن ا�ولي ھو ا�يجار فنجد انه يتغي��ر بمع��دل 

   ھ��و Shut-Down                                                                                 الفئة الثالثة (أكثر من ثDثة أفدنة) ھي أفضل فئة حيث بلغ حجم ا?نت��اج عن��د نقط��ة ا�غ��Dق 
                                             فئ��ة الثالث��ة. كم��ا تب��ين أن مش��كلة ارتف��اع تك��اليف              % م��ن م��زارع ال  ٨٥                             قنط��ار، وق��د تحق��ق ھ��ذا الحج��م ف��ي       ٩٥,٥

                   % م��ن الم��زارعين عل��ى   ٩٩                                                                           الجني تأتي في المرتبة ا�ولي بين المشاكل التي يع��اني منھ��ا الم��زارعين، كم��ا أك��د 
                                                                                           مش��كلة ارتف��اع أج��ر العام��ل البش��ري ف��ي ك��ل العملي��ات الزراعي��ة ا�خ��رى. كم��ا إتض��ح ان م��زارعين القط��ن ف��ي 

                                                                          ن المشاكل ا?نتاجية، ومن ھذه المشاكل أرتف��اع تك��اليف مس��تلزمات ا?نت��اج حي��ث أك��د                       مصر يعانون من العديد م
                                                                 % م��ن إجم��الي العين��ة. وتتف��ق نت��ائج مص��فوفة تحلي��ل السياس��ات م��ع النت��ائج     ٥,٨٧                     عل��ى وج��ود ھ��ذه المش��كلة 

    عل��ى                                                                                         المتحصل عليھا من نم��وذج الت��وازن الجزئ��ي والت��ي تش��ير عل��ى ا�ث��ر الس��لبي لسياس��ة التح��رر ا�قتص��ادي 
                                                                                           ا?نتاج والتجارة الدولية للقطن المصري. وعلى ذل��ك يوص��ي البح��ث بض��رورة ت��دخل الدول��ة ع��ن طري��ق توجي��ه 
                                                                                            دعم نقدي للمزارع بما يضمن ربح مجزي للم��زارع وتحدي��د س��عر ض��مان للم��زارع قب��ل الزراع��ة بفت��ره مناس��به 

      ة.                                                                     كما يجب استنباط أصناف جديدة متميزة بالجودة وارتفاع ا?نتاجية الفداني
  

  مقدمةال
  

                                                                                    للقط��ن مكان��ة ھام��ة ف��ي ا�قتص��اد المص��ري. فمن��ذ أوائ��ل الق��رن التاس��ع عش��ر ول��ه دوره الم��ؤثر عل��ى 
                                                                                            ا�وضاع ا�قتصادية وا�جتماعي��ة والسياس��ية ف��ي الحي��اة المص��رية، حي��ث احت��ل القط��ن المص��ري ولفت��رة طويل��ة 

                                      واستيعاب عملياته الزراعي��ة للج��زء ا�كب��ر                                                             المكانة ا�ولي في الزراعة المصرية من حيث الرقعة المزروعة منه 
                                                                                            م��ن الق��وة العامل��ة، وقي��ام العدي��د م��ن الص��ناعات ا�ساس��ية مث��ل ص��ناعة الغ��زل والنس��يج والص��باغة، فض��D ع��ن 

                                                   صناعة الزيوت وصناعة ا�عDف القائمة على بذرة القطن.
                  تموي��ل خط��ط التنمي��ة                            ً       ً                                    وتعتبر صادرات القطن مصدراً رئيسياً من مصادر النقد ا�جنبي التي ساھمت في

                        تغي��رت اس��تراتيجية الدول��ة       ١٩٨٦                                                                       وبناء الدولة، وكذلك تمويل الواردات المصرية من السلع ا?نتاجية. ومنذ عام 
                                                                                        ف��ي التعام��ل م��ع القط��ن زراع��ة وتج��ارة وص��ناعة وذل��ك بتطبي��ق سياس��ة التح��رر ا�قتص��ادي وتراجع��ت زراع��ة 

                              واس��تمرت سياس��ة التخل��ي ع��ن زراع��ة       ١٩٩١         ف��دان ع��ام                                                القطن عاما بعد آخر حتى تناقصت إلي اقل م��ن ملي��ون 
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                                                                                           القط��ن كمحص��ول اس��تراتيجي ذو مي��زة نس��بية وتنافس��ية وتص��ديرية كبي��رة ول��م تھ��تم الدول��ة بتحس��ين ا�ص��ناف 
     ٢٨٦          إل��ى ح��والي       ١٩٨٠             أل��ف ف��دان ع��ام       ١٢٤٤                                                      وتدھورت ا?نتاجية الفدانية وانخفضت المساحة المنزرعة م��ن 

    .     ٢٠١٣             ألف فدان عام 
        بحث:        مشكلة ال

                                                                                  ترتب على برنامج ا?صDح ا�قتصادي العديد م��ن ا�م��ور الت��ي أث��رت عل��ى الزراع��ة المص��رية وك��ان 
                                                                                                لھذه السياسات أثرھا في أرتفاع تكاليف ا?نتاج، وإنخفاض العائد مما تسبب في عزوف الم��زارعين ع��ن زراع��ة 

                          المساحة المنزرعة بالقطن.                                                                   القطن والتوجه إلى زراعة محاصيل أخرى أكثر ربحية. مما ادي الي إنخفاض 
             ھدف البحث: 

                                                                                  يھ��دف البح��ث إل��ى تحلي��ل الوض��ع ال��راھن للقط��ن م��ن حي��ث الوق��وف عل��ى أھ��م ا�س��باب الت��ي أدت إل��ى 
                                                                                       عزوف المزارعين عن زراعة محصول القطن، وتوض��يح أھ��م العوام��ل الت��ي يمك��ن ع��ن طريقھ��ا اص��Dح الخل��ل 

                               الذي لحق بزراعة القطن في مصر.
                ادر البيانات:                  ا]سلوب البحثي ومص

                                                                               اعتم���د البح���ث عل���ى البيان���ات المنش���ورة وغي���ر المنش���ورة م���ن نش���رات وزارة الزراع���ة واستص���Dح 
                                                                                                ا�راضي، وبيانات الجھاز المركزي للتعبئة العام��ة وا?حص��اء إل��ى جان��ب البيان��ات ا�ولي��ة م��ن اس��تمارات عين��ة 

                                      جيد لمحافظ��ات الجمھوري��ة المنتج��ة للقط��ن.                                                               الدراسة الميدانية لمحافظات كفر الشيخ، والمنيا وبني سويف كممثل 
                                                                                               كما يتم اس��تخدام اس��اليب التحلي��ل ا�حص��ائي الوص��في والكم��ي حي��ث ي��تم ا�عتم��اد عل��ى اس��تخدام معادل��ة ا�تج��اه 

        )، وذل��ك     ٢٠١٣  –      ١٩٩٧                   ) والفت��رة الثاني��ة (    ١٩٩٦  –      ١٩٨٠                                                 العام فتم تقسيم الدراسة إلى فترتين الفترة ا�ول��ى (
                                                    ، وت��م تق��ويم الق��يم النقدي��ة ف��ي الدراس��ة ب��الرقم القياس��ي     ١٩٩٧                         ب��ين المال��ك والمس��تأجر ع��ام     ً               نظ��راً لتحري��ر العDق��ة 

   .   ١٠٠ =    ١٩٨٦                    �سعار المنتجين أساس 
                                                                                       با?ضافة إلى التحليل الكمي لiثار ا?قتصادية لسياسة إنتاج القطن في مصر من خ��Dل تطبي��ق نم��وذج   

          لزراعية.                                                    التوازن الجزئي وتقدير مؤشرات مصفوفة تحليل السياسات ا
  

  مناقشة النتائج
  

     ً                          أو]ً: مؤشرات اaنتاج والتكاليف 
                مؤشرات اaنتاج 

      ، كم��ا     ١٩٨٠             أل��ف ف��دان ع��ام       ١٢٤٥                                        ) أن المساحة الكلية قد بلغت اقص��اھا بنح��و  ١                  تشير بيانات جدول (
        ض��ح انھ��ا                                                        ، وبتقدير معادلة ا�تجاه الزمني العام  للمس��احة الكلي��ة يت    ٢٠٠٩             ألف فدان عام      ٢٨٤                 بلغت ادناھا بنحو 

              ً                         ألف فدان سنوياً بنس��بة تن��اقص ق��درت بح��والي       ٨,٢٤           ً     ً        ً             ً        ً        أخذت اتجاھاً عاماً متناقصاً؛ ولكن معنوياً احصائياً بمقدار 
                                       أل��ف ف��دان خ��Dل فت��رة الدراس��ة، كم��ا يتض��ح أن      ٧٦٥                                         % م��ن متوس��ط المس��احة المنزرع��ة المق��درة بنح��و      ٢,٣

           قنطار/ف��دان      ٨,٧                         بينما بلغت اقصاھا بحوالي       ١٩٩٠  م              قنطار/فدان عا   ٥                                        ا?نتاجية الفدانية قد بلغت ادناھا بحوالي 
     ) أن  ١         ) بج��دول ( ٢                                                                       ، وبتق��دير معادل��ة ا�تج��اه الزمن��ي الع��ام لmنتاجي��ة الفداني��ة يتض��ح م��ن معادل��ة (    ١٩٩٣    ع��ام 

   ٧                                        ً     ً                      ً                                ا?نتاجية الفدانية تكاد تك��ون ثابت��ة تقريب��اً نظ��راً لع��دم معنويتھ��ا إحص��ائياً، وت��دور ح��ول متوس��طھا والب��الغ نح��و 
                                                                                      دان خDل فترة الدراسة، مم��ا ي��دل عل��ى ض��عف التط��وير التكنول��وجي ف��ي اس��تنباط اص��ناف ذات إنتاجي��ة        قنطار/ف

                        مرتفعة ومواصفات جيده. 
      ، كم��ا     ١٩٨١              ألف قنطار عام       ٩٢٠٢                                          ) إلى أن ا?نتاج الكلي قد بلغ اقصاه بمقدار  ١                  تشير بيانات جدول (
                                                وذلك نتيجة لتأثير ا�زمة المالية العالمية ف��ي ذل��ك    ،    ٢٠٠٩              ألف قنطار عام       ١٩٧٤                              بلغ ا�نتاج الكلي ادناه بمقدار 

               ً              أل��ف قنط��ار س��نوياً، بنس��بة تن��اقص      ١٩٦                                             ً            ً          العام. كما تبين أن ا?نتاج الكلي قد اخذ اتجاھاً عام متناقص��اً ق��در بنح��و 
                             ألف قنطار خDل فترة الدراسة.      ٥٢٤٦                                % عن متوسط ا?نتاج المقدر بحوالي    ٨,٢     بلغت 

  
                                                                 الزمنeeeى العeeeام للمسeeeاحة واaنتاجيeeeة واaنتeeeاج لمحصeeeول القطeeeن خheeeل الفتeeeرة                  ): معeeeاد]ت ا]تجeeeاه  ١      جeeeدول (

) ٢٠١٣-    ١٩٨٠    (   
 معدل التغير السنوي T- Test F R Squre المعادلة       المؤشر
- ٣.٢٨ ٠.٨٩ ٢٧٢ )) * Y=1200 - 24.83 X -16. 5        المساحة  
 - ٠.١٥ ٠.٠٠٢ ٠.٠٨ -) ٢٩.- ( Y= 6.7-0.01X         ا?نتاجية

 Y= 8632.6-195.5X -12. 7) * ( 160 0.83 -3.74       ا?نتاج
           غير معنوي-     %     ٥                  *معنوية عند مستوي 

                                                                                                المصدر: جمعت وحسبت من نشرات وزارة الزراعة واستصhح اvراضي، قطاع الشئون ا]قتصادية، اعداد متفرقة.
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                                                                                                              مؤشرات التكاليف                                                                         - ٢
                                                                                       ويرتك��ز ھ��ذا الج��زء عل��ى تحلي��ل عناص��ر التك��اليف الكلي��ة والت��ي تنقس��م ال��ى تك��اليف ثابت��ة (ا�يج��ار) 

                                                           وتكاليف متغيرة وتشمل مستلزمات ا?نتاج من المدخDت الزراعية.
                   التكاليف الثابتة -  أ 

                  لعوامل الم��ؤثرة ف��ي                                                                            ا�يجار ھو التكلفة الثابتة الوحيدة المرتبطة بزراعة محصول القطن وھو من أكثر ا
                                                                      ً                      ھيكل التكاليف، حيث تكون مدة مكث محصول القطن في ا�رض ثمانية شھور تقريب��اً م��ن تجھي��ز الترب��ة وحت��ى 

                     جني��ه. كم��ا بلغ��ت ادن��اه      ٢٣٠     بنحو       ٢٠٠٧                                                                الجني. كما يتضح أن قيم ا?يجار با�سعار الثابتة قد بلغت اقصاه عام 
                            ً     ً        ً        ً        ً  حقيقية لmيجار قد أخذت اتجاھاً عاماً متزايداً ومعنوياً احص��ائياً،                     . وتبين أن القيمة ال    ١٩٩٢         جنيه عام     ٤٥       بحوالي 

           % م��ن متوس��ط    ٨                      ، حي��ث بل��غ نس��بتة ح��والي     ٢٠١٣    إل��ي       ١٩٨٠          ً               جنيه س��نوياً خ��Dل الفت��رة م��ن      ٤.٤           قدر بحوالي 
        ً      ً ك��ان عام��اً فارق��اً       ١٩٩٧               ً                  جنيه/ف��دان س��نوياً. كم��ا تب��ين أن ع��ام      ١٣٤                                       ا?يجار خDل فترة الدراسة والمقدر بح��والي 

                                                                                        ف��ي زراع��ة محص��ول القط��ن؛ حي��ث ت��م تحري��ر العDق��ة ب��ين المال��ك والمس��تأجر ليخض��ع ا�يج��ار }لي��ات الطل��ب 
                                                                                            والعرض، مما أدي إلى ارتفاع قيمته وترتب على ذلك انخف��اض اربحي��ة الم��زارع م��ن محص��ول القط��ن والتوج��ه 

                      احة المزروعة بالقطن.                                                         ً               إلى زراعة محاصيل آخري أكثر ربحيه، وكان من نتائج ذلك جزئياً أن انخفضت المس
                    التكاليف المتغيرة -  ب 

              جنيه/ف��دان ع��ام      ٥٤٣                                                      ) أن التكاليف المتغيرة للفدان قد بلغت الحد ا�قصى بنحو  ٢                   تبين من نتائج جدول(
                                          ، وبتقدير معادل��ة ا�تج��اه الزمن��ي الع��ام يتض��ح     ٢٠٠٧              جنيه/فدان عام      ١٩٣                             ، بينما بلغت الحد ا�دنى بنحو     ١٩٨٥

          ً  جني��ه س��نوياً،    ٦                     ً     ً        ً               ً             ) أنھا قد اخذت إتجاھاً عاماً متناقصاً، معن��وي إحص��ائياً، ق��در بح��والي  ٢         ) بجدول ( ٢           من معادلة (
              جني��ه خ��Dل فت��رة      ٣٤٠                                                            % م��ن متوس��ط التك��اليف المتغي��رة با�س��عار الثابت��ة، والمق��درة بنح��و    ٩,١           وال��ذي يمث��ل 

               �ول��ي م��ن التح��رر                                                                               الدراس��ة. كم��ا تب��ين أن التك��اليف المتغي��رة للف��دان ق��د أخ��ذت ف��ي ا�نخف��اض خ��Dل المرحل��ة ا
                                                                       ا�قتصادي، وذلك يدل على نجاح سياسة ا�صDح ا�قتصادي خDل المرحلة ا�ولى.

                     التكاليف الكلية-  ج 
     ٦٥٠                                                                    ) أن التك��اليف الكلي��ة الفداني��ة با�س��عار الحقيقي��ة ق��د بلغ��ت اقص��اھا بقيم��ة  ٢                   تبين م��ن نت��ائج ج��دول(

                       ، كم��ا يتض��ح أن التك��اليف     ١٩٩١             نيه/ف��دان ع��ام  ج     ٣٥٠                            ، ف��ى ح��ين بلغ��ت ادناھ��ا بح��والي     ١٩٨٢              جنيه/ف��دان ع��ام 
               ً  جنيه/ف��دان س��نوياً.  ٢                                     ً     ً        ً                    ً             الكلية بالقيم الحقيقية قد اخذت اتجاھ��اً عام��اً متناقص��اً، وغي��ر معن��وي احص��ائياً، ق��در بح��والي 

     ً              جنيھ��اً كمتوس��ط لفت��رة      ٤٧٣    نح��و      ١٠٠ =    ١٩٨٦                                                       وبل��غ متوس��ط التك��اليف الكلي��ة للف��دان با�س��عار الثابت��ة أس��اس 
         ث��م تن��اقص       ١٩٨٢     ً     جنيھ��اً ع��ام     ٩٠                                                   . كما بلغ متوسط تكلفة القنطار با�سعار الحقيقية نح��و     ٢٠١٣-    ١٩٨٠        الدراسة 

    .     ١٩٩٢         جنية عام     ٤٩      ليبلغ 
                          العائد الفداني من القطن - ٣

                جنيه / ف��دان ع��ام      ٩٥٨                                                            ) أن العائد الفدانى للقطن بالقيم الحقيقية قد بلغ أقصاه بنحو  ٢              ويتضح من جدول(
                                                             ً     ً ، كما تبين أن العائد الفدانى للقطن بالقيم الحقيقية أخذ إتجاھاً عام��اً     ١٩٩٨    عام       جنيه     ٤٥٢      ً          ، وحداً أدنى بلغ     ١٩٩٢

       ً                        ً                                                           متزاي��داً، ولك��ن غي��ر معن��وي إحص��ائياً، مم��ا يش��ير ?نخف��اض ص��افي العائ��د المتحق��ق ف��ى ض��وء أرتف��اع ا�يج��ار 
                 ع��ة القط��ن ك��ان أح��د                                                                                    وبعض بنود تكاليف ا?نتاج المتغيرة. وتراجع عائد الفدان مقارنة بالمحاص��يل المنافس��ة لزرا

                                                   ً                                       أسباب تغير تفضيDت المزارعين تجاه زراعته. فليس مقبو�ً زراع��ة محص��ول يحت��اج لعم��ل ش��اق م��ن الم��زارع 
                                     لمدة ثمانية شھور مقابل عائد متدني. 

  
                                                                                           ): معاد]ت ا]تجاه الزمنى العام لبنود التكاليف والعائeeد والسeeعر المزرعeeي باvسeeعار الثابتeeة لمحصeeول  ٢      جدول (

h٢٠١٣-    ١٩٨٠          ل الفترة (        القطن خ    (   
 معدل التغير السنوي T- Test F R Squre المعادلة       المؤشر
 ٣.٣٣ ٠.٦٠ ٤٩ ) * (Y = 56.08 +4.37X  7.02       ا?يجار

 Y = 451.7 - 6.4 X - 5.6) * ( 31 0.49 -1.88                  التكاليف المتغيرة
 Y =  510.5-2.13 X - 1.5) (- 2.5 0.07 -0.45                التكاليف الكلية

 ٠.٣١٢ ٠.٠٢ ٠.٨١ -  Y = 669.6 +2.2 X (0.9)       لفدانى        العائد ا
 ٠.٢١-  ٠.٠٢ ٠.٦٦  Y= 102.36 + 0.3 X - ( - 0.8)              السعر المزرعي

           غير معنوي  -    %    ٥                   * معنوية عند مستوي 
                                                                                                المصدر: جمعت وحسبت من نشرات وزارة الزراعة واستصhح اvراضي، قطاع الشئون ا]قتصادية، اعداد متفرقة.
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                                        رير ا]يجار على المتغيرات موضع الدراسة       أثر تح- ٤
                                                                                   ولدراس���ة أث���ر تحري���ر العDق���ة ب���ين المال���ك والمس���تأجر (تحري���ر القيم���ة ا?يج���اري) عل���ى المتغي���رات 

-    ١٩٩٨             )، والثاني��ة (    ١٩٩٧-    ١٩٨٠                                                                ا�قتص��ادية موض��ع الدراس��ة، ت��م تقس��يم فت��رة الدراس��ة ال��ى قس��مين: ا�ول��ى (
٢٠١٣     .(     

                                                           ) إلى أنه بارتفاع قيمة ا�يجار مع بداي��ة وخ��Dل الفت��رة الثاني��ة  ٣      جدول (                              ولقد أشارت النتائج الواردة في 
                                                                                        % مقارنة بالفترة ا�ولى، ترت��ب عل��ى ذل��ك إنخف��اض ص��افي العائ��د الف��دانى خ��Dل الفت��رة الثاني��ة بنح��و    ١٠٧     بنحو 
  ي                                                                                 % مقارن��ة ب��ا�ولى؛ وذل��ك �ن ا�رتف��اع ف��ي القيم��ة ا�يجاري��ة ل��iرض ق��د ف��اق ا�نخف��اض الح��ادث ف��    ٥,١٦

  %   ١٨                                                                % والج��دير بال��ذكر أن نس��بة ا�يج��ار م��ن التك��اليف الكلي��ة ق��د ارتفع��ت م��ن   ٢٦                          التك��اليف المتغي��رة والب��الغ 
                                                                       % خ��Dل الفت��رة الثاني��ة. ولق��د ترت��ب عل��ى ذل��ك تراج��ع المس��احة المنزرع��ة وا?نت��اج   ٣٩                     خDل الفترة ا�ولى إل��ى 

                                   % على الترتيب خDل الفترة الثانية.    ٤٧   %،   ٤٥           الكلى بنحو 
  

  

                                                                             ): مقارنeeeeة مؤشeeeeرات اaنتeeeeاج والتكeeeeاليف والعائeeeeد الفeeeeدانى لمحصeeeeول القطeeeeن خheeeeل الفتeeeeرتين ٣   ل (   جeeeeدو
    ).    ٢٠١٣-    ١٩٩٨     ) و (    ١٩٩٧-    ١٩٨٠ (  

 الوحدة         المؤشرات
  ا]ولي الفترة متوسط

)١٩٩٧- ١٩٨٠( 
  الثانية الفترة متوسط

)٢٠١٣- ١٩٩٨( 
  معدل التغير

(%) 
 - ٤٥ ٥٢٧.٦ ٩٥٣.١ ألف فدان        المساحة

 ٦.٤ ٦.٨ ٦.٥ (قنطار)               انتاجية الفدان
 - ٤٧ ٣.٥ ٦.٦ مليون قنطار             ا�نتاج الكلي
 ١٠٨ ١٨٢.٨ ٨٨.١ (جنيه/فدان)             ايجار الفدان

 - ٢٦ ٢٨٦.٥ ٣٨٦.٩ (جنيه/فدان)                  التكاليف المتغيرة
- ١.٧ ٤٦٩.٣ ٤٧٦.٦ (جنيه/فدان)                   تكلفة انتاج الفدان  

 - ١.٤ ٧٠.٨ ٧٢.٢ (جنيه/قنطار)                    تكلفة انتاج القنطار
 - ٩.٧ ١٠٢.٢ ١١٢.٧ (جنيه/قنطار)        القنطار           متوسط سعر

 - ٧.٢ ٦٨١.٨ ٧٣١.٤ (جنيه/فدان)                     متوسط العائد الفداني
 - ١٦.٥ ٢١٢.٦ ٢٥٤.٨ (جنيه/فدان)                    صافي العائد الفدانى

                                                                                                المصدر: جمعت وحسبت من نشرات وزارة الزراعة واستصhح اvراضي، قطاع الشئون ا]قتصادية، اعداد متفرقة.
  

                      افي والصنفي للقطن                التوزيع الجغر- ٥
          ، تب��ين أن     ٢٠١٣                                                                  وبدراس��ة التوزي��ع الجغراف��ي لمحص��ول القط��ن عل��ى مس��توى الجمھوري��ة خ��Dل ع��ام 

    %)،   ١٣              %)، الدقھلي���ة (  ٢٦             %)، البحي��رة (  ٢٩                                                المحافظ��ات ا�ول��ى ف��ي زراع��ة المحص��ول ھ��ي: كف��ر الش��يخ (
                                 % من المساحة ا�جمالية للمحصول.     ٨٠            %) وھي تمثل   ١٢          والشرقية (

                                                                                        سبة للتوزيع الجغرافي لmنتاج، فقد تبين أن محافظ��ات البحي��رة، كف��ر الش��يخ، الش��رقية، والدقھلي��ة         أما بالن
                   % عل��ى الترتي��ب، بم��ا   ١١   %،   ١٤   %،   ٢٥   %،   ٣١                                                  ق��د تص��دروا قائم��ة المحافظ��ات المنتج��ة للقط��ن بنس��ب بلغ��ت 

                                         % من إجمالي ا�نتاج على مستوى الجمھورية.    ٨١           يمثل حوالي 
                          ك��ان أكث��ر ا�ص��ناف زراع��ة عل��ى     ٨٦                          ي للقط��ن، يتض��ح أن ص��نف جي��زة                           وفيم��ا يتعل��ق ب��التوزيع الص��نف

               % عل��ى الترتي��ب،  ٥    %  و ٧           بنس��بة بلغ��ت     ٨٨        ، وجي��زة   ٩٠             %، يلي��ه جي��زة   ٨٦                           مس��توى الجمھوري��ة بنس��بة بلغ��ت 
                                 % من المساحة المنزرعة بالمحصول.  ٩٨               حيث شكلوا نسبة 

                %)، تب��ين أن ھ��ذا  ٦ ٨                                 وال��ذي ش��كل معظ��م المس��احة المنزرع��ة (    ٨٦                           وبإلق��اء الض��وء عل��ى ص��نف جي��زة 
   %،   ١٥   %،   ٢٥   %،   ٣٤                                                                              الصنف تتركز زراعته بمحافظات كفر الشيخ، البحيرة، الدقھلية، والشرقية بنس��بة بلغ��ت 

                % على الترتيب.    ١٤
                                                  قنطار/للفدان كان��ت ف��ي محافظ��ة دمي��اط، يليھ��ا الغربي��ة،     ١٠                                      كما تبين أن أعلى إنتاجية لمحصول القطن 

                                 قنطار/للف��دان عل��ى الترتي��ب. ف��ي ح��ين    ٦  ،    ٦.٥  ،    ٦.٦  ،    ٨.١            فداني��ة بلغ��ت                                      البحي��رة، الش��رقية، والمنوفي��ة بإنتاجي��ة 
                                                  قنطار/للف��دان. وبالنس��بة ?نتاجي��ة ا�ص��ناف المختلف��ة م��ن      ٤.١                                           بلغت ادناھا ف��ي محافظ��ة كف��ر الش��يخ بقيم��ة بلغ��ت 

     ع��د�ت                                                  ) إلى أن ا�ختDف في إنتاجية ا�صناف المختلفة كان بم ٤                                          القطن، كما أشارت النتائج الواردة في جدول (
                            منخفضة عن متوسط الجمھورية.
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      ٢٠١٣                                                                       ): ا]نحراف المعياري لمتوسط انتاجية اصناف القطن على مستوى الجمھورية عام  ٤      جدول (
 اخرى ٩٠جيزة  ٩٢جيزة  ٨٧جيزة  ٨٠جيزة  ٨٦جيزة  ٨٨جيزة         ا]صناف

 2.72 7.13 6.15 4.51 6.40 7.77 6.77                متوسط الجمھورية 
 0.00 1.65 0.70 0.00 0.47 0.87 1.27                 ا]نحراف المعياري

                                                                            المصدر: وزارة الزراعة واستصhح اvراضي، قطاع الشئون ا]قتصادية، اعداد متفرقة.
  

      ً                                                                              وبن��اءاً عل��ى م��ا س��بق ت��م اختي��ار محافظ��ات كف��ر الش��يخ، المني��ا، وبن��ي س��ويف كممث��ل جي��د لمحافظ��ات 
                                         المحافظات في إنتاج القط��ن وممثل��ة لمحافظ��ات                                                          الجمھورية المنتجة للقطن، حيث أن محافظة كفر الشيخ من أكبر 

          % خ��Dل ع��ام   ٢٩                                                                         الوج��ه البح��ري، فق��د بلغ��ت المس��احة المزروع��ة بمحص��ول القط��ن ف��ي محافظ��ة كف��ر الش��يخ 
                                   % م��ن إجم��الي مس��احات القط��ن عل��ى مس��توي   ٨١     بلغ��ت     ٨٦                                    ، كم��ا تب��ين أن نس��بة إنت��اج الص��نف جي��زة     ٢٠١٣

    ٨٦                      % م��ن إنت��اج الص��نف جي��زة   ٣٤                    المرتب��ة ا�ول��ي بنس��بة                                               الجمھورية. كما يتضح أن محافظة كفر الش��يخ تحت��ل
                                                                                               ً على مستوي الجمھورية. كما تم اختيار محافظتي بن��ي س��ويف والمني��ا كممثل��ين لمحافظ��ات الوج��ه القبل��ي وايض��اً 

           % م��ن إنت��اج  ٧             ، بنس��بة بلغ��ت   ٨٦                                         ال��ذي يحت��ل المرتب��ة الثاني��ة بع��د الص��نف جي��زة     ٩٠                   كمنتج��ين للص��نف جي��زة 
        لعام.                    الجمھورية خDل نفس ا

                                                         استمارة، تم توزيعھم بين المحافظ��ات موض��ع الدراس��ة، حي��ث بلغ��ت      ٢٠٠                         بلغت مفردات عينة الدراسة 
                       اس��تمارة، ويل��يھم محافظ��ة     ٦٠                            اس��تمارة، ث��م محافظ��ة بن��ي س��ويف      ١٢٠                                    عدد مفردات العينة بمحافظة كف��ر الش��يخ 

                % على الترتيب.  ١٠   %،   ٣٠   %،   ٦٠             استمارة بنسب     ٢٠       المنيا 
                          والتكاليف لعينة الدراسة      ً             ثانياً: دوال إنتاج 

                                                      دوال اaنتاج لزراع الفئة اvولي الحائزين (vقل من فدان)- ١
                                 %، حيث فسرت العوامل موض��ع الدراس��ة   ٩٢                       ) أن معامل التحديد بلغ  ٥        ) جدول ( ١                   يتبين من المعادلة (

       ثرة ف��ي                                          % ترجع إلى عوامل آخري. وكانت العوام��ل الم��ؤ ٨   ، وY                               % من التغير الحادث في ا?نتاج ((  ٩٢      حوالي 
                            ) (رج��ل/يوم)، القيم��ة النقدي��ة X2                  )، والعم��ل البش��ري (X1                                              ا?نت��اج أربع��ة عوام��ل ھ��ي القيم��ة النقدي��ة للتق��اوي (

                                                      ). وتشير دالة إنت��اج القط��ن ف��ي عين��ة الدراس��ة ل��زراع الفئ��ة X5                                  )، والقيمة النقدية للسماد ا?زوتي (X7          للمبيدات (
                 % ي��ؤدي إل��ي زي��ادة  ١         ) بح��والي X2             لعم��ل البش��ري (                                                ا�ول��ي الح��ائزين (أق��ل م��ن ف��دان) ال��ي أن زي��ادة عنص��ر ا

                                    ً                   (قنطار مت��ري)، وھ��ذه نتيج��ة منطقي��ة نظ��راً �عتم��اد زراع الفئ��ة       ٤٢,٠       بحوالي   Y                        ا?نتاج من محصول القطن ((
                                                                                               ا�ول��ي الح��ائزين (�ق��ل م��ن ف��دان) عل��ى العم��ل البش��ري بنس��بة أكب��ر م��ن العم��ل ا}ل��ي. كم��ا تب��ين زي��ادة التس��ميد 

              (قنط��ار مت��ري).       ١٩,٠       بح��والي   Y                                         % يؤدي إلي زيادة ا?نتاج من محص��ول القط��ن (( ١         ) بحوالي X5        ا?زوتي (
      ٣٤,٠       بح��والي   Y                                         % ي��ؤدي إل��ي زي��ادة ا?نت��اج م��ن محص��ول القط��ن (( ١         ) بح��والي X7                       في حين زيادة المبيدات (

   اج                                                                                            (قنطار متري). كما تبين أن سيادة عDقة ا?يراد بالس��عة المتناقص��ة حي��ث أن مجم��وع مرون��ات عناص��ر ا?نت��
                                     ً                                                ) أقل من الواحد. وھذا يعتبر منطقي جداً في ض��وء ظ��روف الزراع��ة المص��رية وطريق��ة التكنولوجي��ا     ٧٧,٠    ھو (

                                      في ھذه الفئة الحيازية �غلبية الزراع.
                    أقل من ثhثة أفدنة)  –                                              دوال اaنتاج لزراع الفئة الحيازية الثانية (فدان- ٢

                         %، حي��ث فس��رت العناص��ر موض��ع   ٨٠  غ                      ) ان معام��ل التحدي��د بل�� ٥        ) ج��دول ( ٢                   يتب��ين م��ن المعادل��ة (
                                              % ترج��ع إل��ى العوام��ل ا}خ��ري. كم��ا تب��ين م��ن النم��وذج   ٢٠  ، Y                               % من التغير الحادث في ا?نتاج ((  ٨٠        الدراسة 

                          ) (س��اعة)، والقيم��ة النقدي��ة X3                         ) (رج��ل/يوم)، العم��ل ا}ل��ي (X2                                      أنه يتضمن أرب��ع عوام��ل وھ��ي العم��ل البش��ري(
  –                                                     ). وتش��ير دال��ة إنت��اج القط��ن ف��ي زراع الفئ��ة الثاني��ة (ف��دانX7       مبي��دات(                     )، والقيمة النقدية للX5               للسماد ا?زوتي (

                         ومم��ا يعن��ي ان زي��ادة وح��دات       ٣٠,٠        ) ح��والي X2                                                   أقل م��ن ثDث��ة أفدن��ة) ال��ي أن مرون��ة عنص��ر العم��ل البش��ري (
       بح��والي   Y                                         % ي��ؤدي إل��ي زي��ادة ا?نت��اج م��ن محص��ول القط��ن (( ١                   ) المس��تخدمة بح��والي X2              العم��ل البش��ري (

                                 % يؤدي إلي زيادة ا?نت��اج م��ن محص��ول  ١                                            ري). في حين أن زيادة عنصر العمل ا}لي بحوالي          (قنطار مت    ٣٠,٠
                 % ي��ؤدي إل��ي زي��ادة  ١         ) بح��والي X5                                            (قنطار متري). كما تبين زيادة التسميد ا?زوت��ي(    ١١,٠       بحوالي   Y        القطن ((

  %  ١     والي     ) بح��X7                                     (قنط��ار مت��ري). ف��ي ح��ين زي��ادة المبي��دات (    ٢٢,٠       بح��والي   Y                        ا?نتاج م��ن محص��ول القط��ن ((
                           ً           (قنط��ار مت��ري). كم��ا تب��ين ايض��اً ش��يوع عDق��ة     ١٢,٠       بح��والي   Y                                       يؤدي إلي زيادة ا?نتاج م��ن محص��ول القط��ن ((

                  ) أقل من الواحد.    ٧٥,٠                                                         ا?يراد بالسعة المتناقص حيث أن مجموع مرونات عناصر ا?نتاج (
                                                    دوال انتاج زراع الفئة الثالثة (أكثر من ثhثة أفدنة)- ٣

                       %؛ حي��ث اس��تطاعت العوام��ل   ٧٩                             ) أن قيم��ة معام��ل التحدي��د بلغ��ت  ٥      ج��دول (  )  ٣                  تب��ين م��ن المعادل��ة (
                                         .كما تبين من النموذج أنه يتضمن ثDث عوام��ل Y                               % من التغير الحادث في ا?نتاج ((  ٧٩                   موضع الدراسة تفسير 

                  ) (س��اعة)، والقيم��ة X3                         ) (رج��ل/يوم)، العم��ل ا}ل��ي (X2                                             ذات تأثير معنوي عل��ى ا?نت��اج وھ��ي العم��ل البش��ري (
                                                                                      ). تشير دالة ا?نتاج القطن في زراع الفئة الثالثة (أكثر م��ن ثDث��ة أفدن��ة) أن��ه بزي��ادة وح��دات X7            ية للمبيدات(     النقد
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       بح��والي   Y                                          % ي��ؤدي ذل��ك لزي��ادة ا?نت��اج م��ن محص��ول القط��ن (( ١                   ) المس��تخدمة بح��والي X2              العم��ل البش��ري (
                    إل��ي زي��ادة ا?نت��اج م��ن         % ي��ؤدي ١         ) بح��والي X3                                           (قنط��ار مت��ري). ف��ي ح��ين زي��ادة عنص��ر العم��ل ا}ل��ي(    ٢٩,٠

           % ي��ؤدي إل��ي  ١         ) بح��والي X7                                          (قنطار متري). كما تبين أن زي��ادة المبي��دات (    ٢٠,٠       بحوالي   Y              محصول القطن ((
                                           (قنط���ار مت���ري). كم���ا تأك���دت عDق���ة ا?ي���راد بالس���عة     ١٢,٠       بح���والي   Y                              زي���ادة ا?نت���اج م���ن محص���ول القط���ن ((

              ل من الواحد.    ) أق    ٦٦,٠                                            المتناقصة حيث ان مجموع مرونات عناصر ا?نتاج (
                                دوال انتاج aجمالي عينة الدراسة- ٤

       %. كم��ا  ٥                                                 ) معنوية عDقة ا?نت��اج عن��د المس��توي ا�حتم��ال ا�حص��ائي  ٥        ) جدول ( ٤                  تبين من المعادلة (
                     %م��ن التغي��ر الح��ادث ف��ي   ٦٢                                      %، حي��ث فس��رت عناص��ر ا?نت��اج موض��ع الدراس��ة   ٦٢                        بلغت قيمة معامل التحدي��د 

                                                            جع إلى عوام��ل آخ��ري. كم��ا تب��ين م��ن النم��وذج أن��ه يتض��من أرب��ع عوام��ل                 % من التغيرات تر  ٣٨   ، وY         ا?نتاج ((
                  ) (س��اعة)، والقيم��ة X3                         ) (رج��ل/يوم)، العم��ل ا}ل��ي (X2                  )، والعم��ل البش��ري (X1                            وھ��ي القيم��ة النقدي��ة للتق��اوي (

                                                                      ). تش��ير دال��ة إنت��اج القط��ن ف��ي عين��ة الدراس��ة ف��ي الص��ورة ا�س��ية إل��ى أن مرون��ة X5                      النقدي��ة للس��ماد ا?زوت��ي(
                 % ي��ؤدي إل��ي زي��ادة  ١                                              وھذا يعني أنه بزيادة التقاوي المس��تخدمة بح��والي       ١٦,٠       ) حواليX1               اوي المستخدمة (    التق

  ) X2                                                   (قنط��ار مت��ري). كم��ا تب��ين أن زي��ادة عنص��ر العم��ل البش��ري (    ١٦,٠                             ا?نت��اج م��ن محص��ول القط��ن بح��والي 
                 ي ح��ين زي��ادة عنص��ر                (قنطار مت��ري). ف��    ٣٤,٠                                              % يؤدي إلي زيادة ا?نتاج من محصول القطن بحوالي  ١       بحوالي 

                  (قنط��ار مت��ري). كم��ا     ١٩,٠                                              % يؤدي إلي زيادة ا?نتاج من محصول القطن بح��والي  ١         ) بحوالي X3           العمل ا}لي(
                                              % ي��ؤدي إل��ي زي��ادة ا?نت��اج م��ن محص��ول القط��ن بح��والي  ١         ) بح��والي X5                             يتض��ح أن زي��ادة التس��ميد ا?زوت��ي(

                                     قصة حيث أن مجموع مرون��ات عناص��ر ا?نت��اج                                                    (قنطار متري). كما تبين وجود عDقة ا�يراد بالسعة متنا    ١٧,٠
                                    ً                          ) أقل من الواحد. وھذا يعتبر منطقياً في ظل ظروف ا?نتاج في مصر.    ٨٦,٠ (

  
  

                                                              الكلية ومتوسط التكاليف الكلية والتكاليف الحدية لعينة الدراسة               ) دوال اaنتاج ٥      جدول (
 المعدلةF R2 R2 المعادلة الفئة             رقم المعادلة

 الفئة ا�ولي  ١
Y= 2.6 X1

-0.16
 X2

0.42
 X5

0.19
 X7

0.32 

(2.85)*  (3.15)*  (3.63)  *(4.72)*  
٠.٩٠ ٠.٩٢ ٤٢.٣ 

 الفئة الثانية  ٢
Y= 3.76 X2

0.30
 X3

0.11
X5

0.22
 X7

0.12 

(2.6)*    (3.7)*  (2.5)   *(4.25)* 
٠.٧٩ ٠.٨٠ ١٠.٩ 

 الفئة الثالثة  ٣
Y= 2.1 X2

0.29
 X3

0.20
X7

0.15 

(2.7)*    (2.5) -   *(2.95) 
٠.٧٨ ٠.٧٩ ٦.٤ 

 دالة إنتاج عينة الدراسة  ٤
Y= 1.39 X1

0.16
 X2

0.34
 X3

0.19
 X5

0.17 

(2.95)*  (2.75)* (5.13)  *(2.72)* 
٠.٦١ ٠.٦٢ ٦٥ 

           غير معنوي-    %    ٥                  *معنوية عند مستوي 
      ٢٠١٦ /    ٢٠١٥                                                         المصدر: جمعت وحسبت من بيانات عينة الدراسة للموسم الزراعي 

  
              ينة الدراسة      ً                         ثانياً: دوال التكاليف من واقع ع

                                                                               يتن���اول ھ���ذا الج���زء دوال التك���اليف لمحص���ول القط���ن ف���ي عين���ة الدراس���ة خ���Dل الموس���م الزراع���ي 
٢٠١٦ /    ٢٠١٥    .   

                                                                        دالة التكاليف الكلية الفدانية لزراع الفئة اvولي الحائزين (أقل من فدان)-   ١
             ع إل��ى التغي��ر                                          % من التغي��ر الح��ادث ف��ي التك��اليف الكلي��ة يرج��  ٨٢     ) أن  ٦        ) جدول ( ٢                   يتبين من المعادلة (

              قنط��ار للف��دان،       ١٦,٩   ھ��و Shut-Down                                                            في ا?نتاجية الفدانية. كم��ا يتض��ح أن حج��م ا?نت��اج عن��د نقط��ة ا�غ��Dق 
          % م��ن زراع   ٣٢         ً          ً                                                              وذلك نظراً �رتفاع كDً من تك��اليف ا�يج��ار وتك��اليف ا?نت��اج (العم��ل البش��ري). كم��ا تبي��ين أن 

    مم��ا       ٥٤,١                                            ط��ار للف��دان. كم��ا اتض��ح أن مرون��ة التك��اليف تبل��غ   قن      ١٦,٩                                         الفئة ا�ولي حققوا إنتاجية فدانية أعلي من 
                                                                                                        يدل على أن ا?نتاج يتم في المرحلة الثانية وھذا يتف��ق م��ع نت��ائج دال��ة ا?نت��اج ل��زراع الفئ��ة ا�ول��ي الح��ائزين (أق��ل 

                                                من فدان) في عينة الدراسة السابق ا?شارة اليھا. 
                    أقل من ثhثة أفدنة)  –                نية الزراع (فدان                                               .دالة التكاليف الكلية الفدانية لزراع الفئة الثا ٢

                                                  % م��ن التغي��ر الح��ادث ف��ي التك��اليف يرج��ع إل��ى التغي��ر ف��ي   ٧٨     ) أن  ٦        ) ج��دول ( ٣                   يتب��ين م��ن المعادل��ة (
               ً قنط��ار وذل��ك نظ��راً    ٩   ھ��و Shut-Down                                                         ا?نتاجي��ة الفداني��ة. كم��ا يتض��ح أن حج��م ا?نت��اج عن��د نقط��ة ا�غ��Dق 

       قنط��ار.    ٩                                                    م��ن م��زارع الفئ��ة الثاني��ة حقق��وا إنتاجي��ة فداني��ة أعل��ي م��ن    %  ٥٥                                   �رتفاع تكاليف ا?نتاج. كما تبي��ين أن 
                                                               مم��ا ي��دل عل��ى أن ا?نت��اج ي��تم ف��ي المرحل��ة الثاني��ة وھ��ذا يتف��ق م��ع دال��ة       ١٧,١                                كما اتضح أن مرونة التكاليف تبلغ 

                     أقل من ثDثة أفدنة).  –                                       ا?نتاج لزراع الفئة الثانية الزراع (فدان
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 ١٦١٧ 

                                            ة لزراع الفئة الثالثة (أكثر من ثhثة أفدنة)                             .دالة التكاليف الكلية الفداني ٣
                                                  % من التغير الح��ادث ف��ي التك��اليف يرج��ع إل��ى التغي��ر ف��ي   ٩٣     ) أن  ٦        ) جدول ( ٤                  يتضح من المعادلة (    

                    قنطار. كم��ا تبي��ين أن       ٩٥,٥   ھو Shut-Down                                                         ا?نتاجية الفدانية. كما يتضح أن حجم ا?نتاج عند نقطة ا�غDق 
                         قنط��ار. كم��ا اتض��ح أن مرون��ة       ٩٥,٥                                            من ثDثة أفدنة) حققوا إنتاجية فدانية أعلي من                          % من الفئة الثالثة (أكثر   ٨٥

                                                                                  مم��ا ي��دل عل��ى أن ا?نت��اج ي��تم ف��ي المرحل��ة الثاني��ة وھ��ذا يتف��ق م��ع دال��ة ا?نت��اج ل��زراع الفئ��ة       ٠٩,١              التكاليف تبلغ 
                               الثالثة (أكثر من ثDثة أفدنة).

                                               . دالة التكاليف الكلية الفدانية لعينة الدراسة ٤  
                                               ) أن دال��ة التك��اليف الكلي��ة لعين��ة الدراس��ة معنوي��ة  ٦        ) جدول ( ١                                      تأكد من نتائج التحليل ا?حصائي للدالة (

                                                           % من التغير الحادث ف��ي التك��اليف يرج��ع إل��ى التغي��ر ف��ي ا?نتاجي��ة   ٧٧               %. كما تبين أن  ٥       ً           احصائياً عند مستوي 
                                         الكلية أتضح أن حج��م ا?نت��اج عن��د نقط��ة ا�غ��Dق                                                               الفدانية.  وبمساواة دالة التكاليف الحدية بدالة متوسط التكاليف 

Shut-Down من عينة الدراسة قد حققت ھذا المستوي م��ن ا?نت��اج، حي��ث   ٤٠                   قنطار؛ كما تبين أن      ٢,٨   ھو %                                                     
     ٨,١                                                    قنط��ار. كم��ا تب��ين أن حج��م ا?نت��اج ال��ذي ي��دني التك��اليف ھ��و      ٢,٨                                      حققوا انتاجية فدانية أعلي م��ن او يس��اوي 

                                                                                 التكاليف الحدية بالصفر. كما تم مساواة معادلة التكاليف الحدية بالس��عر المزرع��ي وذل��ك                       قنطار وذلك بعد مساواة 
                       قنطار للفدان، وذل��ك عن��د       ٥,١٢                                                                   للحصول على حجم ا?نتاج الذي يعظم ا�رباح �جمالي عينة الدراسة حيث بلغ 

                    ع الت��ي حقق��ت إنتاجي��ة                                   جنية للقنطار؛ حيث بلغت نسبة المزار     ٩٠٠                                       أعلي مستوي سعري في عينة الدراسة والبلغ 
     ١,١                                                   % من عينة الدراسة. كما اتض��ح أن مرون��ة التك��اليف تبل��غ   ٢٥                                        فدانية تجاوزت ھذا الحد الذي يعظم ا�رباح 

                                                                                                        مما يدل على أن ا?نتاج يتم في المرحلة الثانية وھذا يتف��ق م��ع نت��ائج دال��ة ا?نت��اج لعين��ة الدراس��ة الس��ابق ا?ش��ارة 
        اليھا.

                                                                      الفئة الثالثة (أكثر من ثDثة أفدنة) ھي أفضل فئة حيث بلغ حج��م ا?نت��اج عن��د                           كما اشارت النتائج إلى أن
                            % من مزارع الفئة الثالثة.   ٨٥                             قنطار، وقد تحقق ھذا الحجم في       ٩٥,٥   ھو Shut-Down           نقطة ا�غDق 

  
                                                                              ) دوال التكاليف الكلية ومتوسط التكاليف الكلية والتكاليف الحدية لعينة الدراسة ٦      جدول (

̅̅̅̅     F R2 R دالةال الفئة م 2 ̅ 

١  
  
 

دالة تكاليف 
?جمالي عينة 

 الدراسة

TC = 2832 - 153 Y + 42 Y 2 

                                     (-18.) *     (5.1)* 
٠.٧٣ ٠.٧٧ ٧٥ 

AC = -153 +42 Y+2832 Y-1    
MC= - ١٥٣+ ٨٤ Y    

٢  
  
  
 

 الفئة ا�ولي

TC =1248.6 – 77.8 Y + 54 Y2 
)*٣.٨- )        *(٢١ (                                             

٠.٨٠ ٠.٨٢ ٤٢ 

AC = -77.8 +54 Y+1248.6 Y-1    
MC =-77.8+108 Y 

 
   

 الفئة الثانية ٣

TC =2588 – 69.5 Y + 25.9 Y2 
                                  ( -7.3  ) *          *(3) 

٠.٧٨ ٠.٧٨ ٢٨ 

AC = - 69.5 +25.9 Y+2588Y-1    
MC = - 69.5 +51.8 Y    

 الفئة الثالثة ٤

TC =1076 – 352Y + 38Y2 
)*٣.٦-)          *(٣.١(                                        

٠.٩٢ ٠.٩٣ ١٠٢ 

AC = - 352 +38 Y+1076 Y-1    
MC = - ٧٦+٣٥٢ Y    

      ٢٠١٦ /    ٢٠١٥                                                         المصدر: جمعت وحسبت من بيانات عينة الدراسة للموسم الزراعي 

  
                                            أھم المشاكل التي تواجه إنتاج القطن المصري 

                                                                                       يواجه قطاع الزراعة في مصر مجموعة من المشاكل التي م��ن ش��أنھا أن تع��وق عملي��ة ا?نت��اج او تقل��ل 
                           ً            لت��ي تواج��ه مزارع��ي القط��ن طبق��اً لم��ا ورد م��ن                                                          من كفاءة استخدام الموارد. ويتضمن ھذا الجزء أھم الص��عوبات ا

                                                                                                    عينة الدراسة، والحلول المقترحة لحل ھذه المشاكل. وتم تقسيم المشاكل التي تواجه منتج��ي ا�قط��ان إل��ى مش��اكل 
                            إنتاجية ومشاكل تسويقه.
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 ١٦١٨ 

     ً                   او]ً: المشاكل اaنتاجية 
                              جني ت��أتي ف��ي المرتب��ة ا�ول��ي ب��ين                            ) أن مشكلة ارتفاع تكاليف ال ٧                                   يتبين من البيانات الواردة في جدول (

  %   ٩٩                                  % من إجمالي عينة الدراس��ة، كم��ا أك��د    ١٠٠                                                     المشاكل التي يعاني منھا المزارعين حيث أكد على وجودھا 
                                                                                             من المزارعين على مش��كلة ارتف��اع اج��ر العام��ل البش��ري ف��ي ك��ل العملي��ات الزراعي��ة ا�خ��رى. كم��ا تأك��د وج��ود 

                                                       ن مزارعين العين��ة أك��دوا عل��ى وج��ود ھ��ذه المش��كلة وق��درت قيم��ة    % م  ٧٩                                مشكلة عدم توفر العمل البشري حيث 
                                                                           . كما تأكد أن ارتفاع تكاليف مستلزمات ا?نت��اج م��ن ب��ين المش��اكل الت��ي يع��اني منھ��ا   ٣٤         ) بحوالي χ ٢          مربع كأي (

         ) بح��والي χ ٢                                        % من إجمالي العينة وقدرت قيمة مربع ك��أي (    ٥,٨٧                                       المزارعين حيث أكد على وجود ھذه المشكلة 
                                                                              % من إجمالي العينة أكدوا على عدم فاعلية المبيدات الزراعية وقدرت قيمة مرب��ع ك��أي     ٥,٩٢        تبين أن       . كما   ٣٢

) ٢ χ م��ن إجم��الي العين��ة أك��دوا عل��ى انخف��اض ربحي��ة القط��ن مقارن��ة     ٥,٨٥               %. كم��ا تب��ين أن   ٧٢         ) بح��والي %                                                       
         ل��ي وق��درت                                                                              بمحاصيل اخ��ر (ا�رز) ف��ي محافظ��ات الوج��ه بح��ري، ومحاص��يل الخض��ر ف��ي محافظ��ات الوج��ه القب

                                              % من عينة الدراسة علي وجود مشكلة في عدم تحدي��د     ٥,٥٢              %. في حين أكد   ٤٢         ) بحوالي χ ٢               قيمة مربع كأي (
  %   ٣٧              %. ف��ي ح��ين أك��د     ١٢.٥         ) بح��والي χ ٢                                                         السعر المزرعي قبل الزراعة بوقت كافي وقدرت قيمة مربع كأي (

                     في محافظة بني سويف.                                                                 من مزارعي القطن علي عدم زراعة المحصول مرة اخري وتركزت ھذه النسبة 
  

      ٢٠١٦ \    ٢٠١٥                                                                          ) المشاكل اaنتاجية التي تواجه مزارعين القطن المصري في عينة الدراسة الموسم  ٧      جدول (

        المشكلة
 غير الموافقين الموافقين

χ2 
 % عدد % عدد

 ١٠٠ ٠ ٠ ١٠٠ ٢٠٠                    ارتفاع تكاليف الجني
 ٩٦ ١ ٢ ٩٩ ١٩٨                        ارتفاع اجر العمل البشري

 ٨٨ ٣ ٦ ٩٧ ١٩٤         الفدانية                 انخفاض ا?نتاجية
 ٧٢ ٥,٧ ١٥ ٥,٩٢ ١٨٥                   المبيدات غير فعالة

 ٤٢ ٥,١٧ ٣٥ ٥,٨٢ ١٦٥                                           انخفاض ربحية القطن نسبة إلى المحاصيل ا�خرى
 ٣٤ ٢١ ٤٢ ٧٩ ١٥٨                               عدم توفر ا�يدي العاملة المدربة
 ٣٢ ٥,١٢ ٤٣ ٥,٨٧ ١٥٧                              ارتفاع تكاليف مستلزمات ا?نتاج

 ٢٠ ٥,٢٧ ٥٥ ٥,٧٢ ١٤٥     ري.)-          راعية (حرث                          ارتفاع تكاليف العمليات الز
 ١٣ ٥,٣٢ ٦٥ ٥,٦٧ ١٣٥                                      عدم تحديد السعر قبل الزراعة بوقت كافي

 ٦ ٦٣ ١٢٥ ٣٧ ٧٥                                           ھل ترغب في زراعة محصول القطن الموسم القادم
       مفردة     ٢٠٠                                                        اجمالي مفردات العينة                                    

      ٢٠١٦ /    ٢٠١٥                      لدراسة للموسم الزراعي                                    المصدر: جمعت وحسبت من بيانات عينة ا
  

       ً                    ثانياً: المشاكل التسويقية 
       ) جني��ة    ٩٠٠-   ٦٠٠                                                  ) أن إنخف��اض الس��عر المزرع��ي الح��الي ال��ذي يت��راوح ب��ين ( ٨               يتب��ين م��ن ج��دول (

          % م��ن عين��ة     ٥,٩٧                                                                               للقنط��ار م��ن أكث��ر المش��اكل التس��ويقية الت��ي يع��اني منھ��ا الم��زارعين حي��ث أك��د عل��ى وجودھ��ا 
                                                    %. في حين تبين أن عدم تناسب السعر المزرعي الح��الي م��ع   ٩٠         ) بحوالي χ ٢     كأي (                         الدراسة وقدرت قيمة مربع

  ) χ ٢                                       % م��ن عين��ة الدراس��ة وق��درت قيم��ة مرب��ع ك��أي (    ٥,٩٣                                            الزيادة في تكاليف ا?نت��اج حي��ث أك��د عل��ى وجودھ��ا 
                                                                     % من المزارعين في عين��ة الدراس��ة عل��ي تحك��م التج��ار ف��يھم وت��أخير تس��ليم ثم��ن     ٥,٨٧           %. كما أكد   ٧٦       بحوالي 

                                             %، وذل��ك نتيج��ة لبع��د المح��الج ع��ن من��اطق الزراع��ة.   ٣٢         ) بح��والي χ ٢                                 المحصول لھم وقدرت قيمة مرب��ع ك��أي (
          % م��ن عين��ة   ٧٨                                                                              كم��ا تب��ين أن مش��كلة ت��راكم المحص��ول ل��دي الم��زارعين لھ��ا أث��ر ب��الغ حي��ث أك��د عل��ى وجودھ��ا 

                     تاجي��ة الت��ي يتع��رض لھ��ا                                 %. ونتيج��ة للمش��اكل التس��ويقية وا?ن  ٣٢         ) بح��والي χ ٢                             الدراسة وقدرت قيمة مربع كأي (
                                                                        % من عينة الدراسة أكدوا انھم � يرغب��وا ف��ي زراع��ة محص��ول القط��ن الع��ام الق��ادم   ٦٣                     مزارعي القطن تبين أن 
    %.    ٢٥,٦         ) بحوالي χ ٢                     وقدرت قيمة مربع كأي (

  
  

                                                                                   ) المشeeاكل التسeeويقية التeeي تواجeeه مeeزارعين القطeeن المصeeري فeeي عينeeة الدراسeeة الموسeeم الزراعeeي  ٨      جeeدول (
      ٢٠١٦ /    ٢٠١٥       لزراعي         الموسم ا

        المشكلة
  الموافقين

 العدد       %
  غير الموافقين
 العدد        %

٢χ 

 ٩٠ ٥,٢ ٥ ٥,٩٧ ١٩٥               الحالي للمحصول        المزرعي      السعر
 ٧٦ ٥,٦ ١٣ ٥,٩٣ ١٨٧                 مع تكاليف ا?نتاج        المزرعي                عدم تناسب السعر

 ٣٢ ٥,٢١ ٤٣ ٨٧.٥ ١٥٧                         تحكم التجار في المزارعين
 ٣٢ ٢٢ ٤٤ ٧٨ ١٥٦        المحصول                    عدم القدرة على بيع

      ٢٠١٦ /    ٢٠١٥                                                         المصدر: جمعت وحسبت من بيانات عينة الدراسة للموسم الزراعي 

                                       مقترحات المزارعين للنھوض بمحصول القطن



J. Agric. Econom. and Social Sci., Mansoura Univ., Vol. 6 (10), October, 2015  

 

 ١٦١٩ 

                                                                ) إل��ى اقتراح��ات الم��زارعين لتش��جيع زراع��ة محص��ول القط��ن ف��ي من��اطق عين��ة  ٩                  تشير بيانات ج��دول (
          % م��ن عين��ة   ٢٢                                      لية، حيث يأتي ف��ي المرتب��ة ا�ول��ى وبنس��بة     وماي      ٢٠١٦ /    ٢٠١٥                           الدراسة خDل الموسم الزراعي 

                                                                                           الزراع اقت��راح الم��زارعين بتوجي��ه دع��م نق��دي إل��ي مزارع��ي محص��ول القط��ن ف��ي نھاي��ة الموس��م الزراع��ي حت��ى 
                                                                                        يتمكن المزارعين م��ن تغطي��ة تك��اليف الزراع��ة وتحقي��ق ھ��امش رب��ح مج��زئ يمك��نھم م��ن زراع��ة المحص��ول ف��ي 

                                                                    رتب��ة الثاني��ة اقت��راح الم��زارعين بتحدي��د س��عر بي��ع المحص��ول عل��ي حس��ب تك��اليف                          الموس��م الDح��ق. ي��أتي ف��ي الم
           ً                                                                   % وذلك نظراً �نخف��اض س��عر بي��ع محص��ول القط��ن مقارن��ة بالمواس��م الس��ابقة. ث��م يلي��ه مقت��رح   ١٧             ا?نتاج بنسبة 

      زراع��ة                                                                                             المزارعين بعودة نظام التسويق الحلقي بالقرى وذلك لمواجھة جشع التجار، وبع��د المح��الج ع��ن من��اطق ال
                                                                             % من عينة الزراع. ويأتي بعد ذلك اقتراح الم��زارعين باس��تنباط أص��ناف قص��يرة المك��ث،   ١٣                 واكد ھذا المقترح 

                                                                                          حيث يعاني المزارعين من طول فترة مكث المحصول في ا�رض وتكون ھذه ا�صناف ذات تيل��ة تتمت��ع بج��ودة 
                           % من عينة ا�س��تبيان. ويل��يھم   ١٣        ل حوالي                                                               عالية للمحافظة على الميزة النسبية للقطن المصري وذلك بنسبة تمثي

                                    %. ث��م مقت��رح المكافح��ة الجماعي��ة ل�ف��ات   ١١                                                        مقت��رح تش��جيع ال��دورات الزراعي��ة الودي��ة ب��ين الم��زارعين بنس��بة 
                             %. ث��م اقت��راح الم��زارعين تق��ديم  ٩                                                                 والحشرات لضمان حماية المحصول للتغلب على مشكلة تفتت الحي��ازة بنس��بة 

                                                                         ي لمحصول القطن. وفي النھاية يأتي اقتراح المزارعين بزيادة الكمي��ات المدعم��ة                            خدمات تحفيزية مثل الجني ا�ل
                                                                                              من ا�سمدة الزراعية لكل فدان. وكذلك توفير الجبس الزراعي لمزارع��ي القط��ن ف��ي محافظ��ة كف��ر الش��يخ وذل��ك 

                                                                                % من اراء المزارعين في عين��ة الدراس��ة بھ��دف النھ��وض بمحص��ول القط��ن وتجن��ب ع��زوف مزي��د م��ن  ٧      بنسبة 
                  لزراع من زراعته. ا

  
                                                                            ) اقتراحeeeات مeeeزارعين عينeeeة الدراسeeeة لتشeeeجيع زراعeeeة محصeeeول القطeeeن خheeeل الموسeeeم الزراعeeeي  ٩      جeeeدول (

٢٠١٦ /    ٢٠١٥        
 % عدد                  مقترحات المزارعين

 ٢٢ ٤٤                              توجيه دعم نقدي لمزارعين القطن
 ١٧ ٣٤                                            تحديد سعر بيع المحصول علي حسب تكاليف ا?نتاج

 ١٣ ٢٦                     ت جودة إنتاجية عالية                             استنباط اصناف قصيرة العمر وذا
 ١٣ ٢٦                                عودة نظام التسويق الحلقي بالقرى

 ١١ ٢٢                                            تشجيع الدورات الزراعية الودية بين المزارعين
 ٩ ١٨                                          المكافحة الجماعية ل�فات والحشرات والقوارض

 ٨ ١٦                                                  تقديم خدمات زراعية تحفيزية للمزارعين (الجني ا}لي) 
 ٧ ١٤                              زيادة كمية المقررات من ا�سمدة

 %١٠٠ ٢٠٠        المجموع
      ٢٠١٦ /    ٢٠١٥                                                         المصدر: جمعت وحسبت من بيانات عينة الدراسة للموسم الزراعي 

  
                                                         التحليل الكمي ل�ثار ا]قتصادية لسياسة إنتاج القطن في مصر-     ً ثالثاً   

                                                                                      يتضمن ھذا الجزء التحليل الكمي لiثار ا�قتصادية لسياس��ة إنت��اج القط��ن ف��ي مص��ر. م��ن خ��Dل تطبي��ق 
                                                                                        توازن الجزئي، لتحليل أثر السياسات الزراعية عل��ى إنت��اج القط��ن ف��ي مص��ر خ��Dل فت��رة الدراس��ة؛ كم��ا         نموذج ال

                                                                                             يتم حساب التغيرات في عوائ��د الحكوم��ة، والتغي��ر ف��ي ص��افي الخس��ارة ا�قتص��ادية ف��ي ا�س��تھDك، والتغي��ر ف��ي 
                     ً      ي ف��ائض المن��تج، واخي��راً حس��اب                                                                      صافي الخسارة ا�قتصادية في ا?نتاج، والتغير في فائض المستھلك، والتغير ف

                                                                                           صافي التأثير على ا�قتصاد الوطني من خDل قي��اس ص��افي الخس��ارة ا�قتص��ادية ف��ي ا?نت��اج وا�س��تھDك. وق��د 
                                                                                                قدرت الدراسة مؤشرات مصفوفة تحليل السياسات الزراعية والتي تعطي مؤشرات لھا د�لتھا في بي��ان السياس��ة 

                                                             طري��ق الف��روق ب��ين قيم��ة عوائ��د المن��تج الزراعي(الربحي��ة) والتك��اليف                                     المعني��ة عل��ى الكمي��ة المنتج��ة وذل��ك ع��ن
                                                                                            ا?نتاجية سواء للمدخDت ا?نتاجية أو عناص��رھا ا�ساس��ية والت��ي تش��مل العم��ل، وراس الم��ال، وا�رض، وذل��ك 

     ية.                              ً                                                                با�سعار المحلية السائدة، وايضاً مقومة بأسعارھا الظلية والتي عادة ما تكون سائدة في ا�سواق العالم
                        ) او فت��رة م��ا قب��ل التح��رر     ١٩٨٦-    ١٩٨٠                                                   وت��م تقس��يم الدراس��ة إل��ى أرب��ع فت��رات وھ��ي الفت��رة ا�ول��ي (  

            ) او التح��رر     ٢٠٠٣-    ١٩٩٤                                         ) او فت��رة التح��رر الجزئ��ي، الفت��رة الثالث��ة (    ١٩٩٣-    ١٩٨٧                          ا�قتصادي، الفترة الثانية (
                              تع��ويم الجني��ة المص��ري ف��ي فبراي��ر                                    ) او فترة م��ا بع��د التح��رر ا�قتص��ادية و    ٢٠١٣-    ٢٠٠٤                       الكلي، الفترة الرابعة (

                             ً                          ، وذلك بترك سعرة يتحدد طبقاً }ليات قوي الطلب والعرض.      ٢٠٠٣
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                  ج التوازن الجزئي
                                                                                 ?ختب���ار توزي���ع الف���وائض ا�قتص���ادية انتھج���ت الدراس���ة تق���دير نم���وذج الت���وازن الجزئ���ي، لمعرف���ة   

                                      نتجين والدولة. حيث يقدر نم��وذج الت��وازن                                                                الفوائض ا�قتصادية المرتبطة بإنتاج وتجارة القطن وتوزيعھا بين الم
                                                                                               الجزئي ثDثة مؤشرات رئيسية ھي عوائد الحكومة والتي يتم قياس��ھا م��ن خ��Dل مقياس��ين ھم��ا التغي��ر ف��ي عوائ��د 
                                                                                                  الحكومة والتغير في حص��يلة النق��د ا�جنب��ي، بينم��ا المؤش��ر الث��اني ھ��و الكف��اءة والت��ي ي��تم قياس��ه م��ن خ��Dل ثDث��ة 

                                                                    رة عل��ى مس��توى المن��تج، وص��افى الخس��ارة عل��ى مس��توى المس��تھلك وص��افى الخس��ارة                     مقاييس ھي صافى الخسا
                 ً                                                                                 المجتمعية، وأخيراً فإن المؤشر الثالث ھو الرفاھية والذى ي��تم قياس��ه م��ن خ��Dل مقياس��ين ھم��ا التغي��ر ف��ي ف��ائض 
                                                                                        المن��تج، والتغي��ر ف��ي ف��ائض المس��تھلك وس��وف ي��تم تحلي��ل نت��ائج تل��ك المؤش��رات للمحص��ول موض��ع الدراس��ة 
                                                                                            (القط��ن) خ��Dل فت��رات الدراس��ة س��الفة ال��ذكر. م��ع التركي��ز عل��ى تق��دير ف��وائض المنتج��ين والدول��ة والخس��ارة 
                                                                                                   المجتمعية. وبما أن ھذه الدراسة لDقطان المصرية طويلة التيل��ة وبالت��الي � يوج��د ف��ائض مس��تھلك يمك��ن تق��ديره 

                            ص��ناعة المحلي��ة وخاص��ة بالنس��بة                                                              بس��ھولة؛ �ن المس��تھلك ھ��و الص��ناعة والت��ي ليس��ت بالض��رورة أن تك��ون ال
                                                                                      لDقط��ان طويل��ة التيل��ة والت��ي تنتجھ��ا مص��ر للتص���دير با�س��اس ا�ول. م��ع مDحظ��ة انخف��اض أس��عار القط���ن 

                                          ً              المصري عن ا�سعار العالمية الذي كان سائداً لفترة طويلة. 
              ويلة التيلة)                                                                               نتائج تحليل نموذج التوازن الجزئي لمحصول القطن (إستخدام اvسعار العالمية لhقطان ط

                        خDل فترات الدراس��ة ا�رب��ع       ١.٢٢   ، و    ٠.٨٥   ، و    ٠.٣٩   ، و    ٠.٣٧                                   تبين أن معامل الحماية ا?سمي قد بلغ 
                  ً                                                                                  المشار اليھا سابقاً؛ مم��ا يش��ير ال��ي ارتف��اع ا�س��عار العالمي��ة لDقط��ان طويل��ة التيل��ة ع��ن ا�س��عار المحلي��ة، ا�م��ر 

   %،   ٦١   %،   ٦٣                              ا�قطان في مص��ر والمق��درة بح��والي                                                   الذي يعكس حجم الضرائب الضمنية التي يتحملھا منتجون 
                                                                                           % خDل الفترات الثDث ا�ولي من الدراسة على الترتيب. كم��ا تب��ين أن مرحل��ة م��ا بع��د التح��رر ا�قتص��ادي   ١٥

                                                                                                 شھدت تأثير سلبي على ا�سعار المحلية للقطن، مما أدي إلى قيام الدول��ة بتوجي��ه دع��م ض��مني لم��زارعين القط��ن 
     .  -           حماية ا�سمي       معدل ال- %  ٢٢         قدر بنحو 

                                                                                           تم تحليل نتائج النموذج المتمثلة ف��ي عوائ��د الحكوم��ة والكف��اءة والرفاھي��ة لمحص��ول القط��ن. وذل��ك عل��ى 
               النحو التالي:

                       مؤشرات عوائد الحكومة 
                                                                                         وتتمثل تلك المؤشرات في مؤشرات التغير في عوائد الحكومة وحصيلة النقد ا�جنبي لمتوس��ط الفت��رات 

                          ) والت��ي تعك��س فت��رات م��ا قب��ل     ٢٠١٣-    ٢٠٠٤    )، (    ٢٠٠٣-    ١٩٩٤    )، (    ١٩٩٣-   ٩٨٧ ١    )، (    ١٩٨٦-    ١٩٨٠         التالي��ة (
                                                                                   التحرر ا�قتصادي وفترتي التحرر الجزئي والتحرر الكلي وفترة ما بعد التحرر ا�قتصادي. 

                             التغير في عوائد الحكومة
      % ال��ى   ٦٣                                               ) إلى أنه ب��التخفيض الت��دريجي للض��رائب الض��منية م��ن   ١٠                             اشارت نتائج النموذج بالجدول (

           ملي��ون جني��ه      ٤٨٤                                                                         % خDل الفت��رات ال��ثDث ا�ول��ى أدى ذل��ك إل��ى تخفي��ف ا�عب��اء الت��ي تتحملھ��ا ال��دول م��ن  ٥ ١
                                                                       مليون جنيه خDل الفترة الثالثة، وبحصول المنتجون على دع��م ض��مني خ��Dل الفت��رة     ٦٩                     خDل الفترة ا�ولي الى 

             مليون جنيه.     ٣٠٣                                          % أدى ذلك الى زيادة العوائد الحكومية بنحو   ٢٢                 الرابعة قدر بنحو 
                                  التغير في حصيلة النقد اvجنبي :ـ 

                 ) أن الدول تواج��ه   ١٠                                                                       يتكامل ھذا المؤشر في نتائجه مع المؤشر السابق حيث يتضح من نتائج الجدول (
      ملي��ون      ٣٨١                                      ملي��ون جني��ه خ��Dل الفت��رة ا�ول��ى ال��ى ح��والي       ١٣٥٥                                     تناقص في حصيلة النقد ا�جنب��ي م��ن ح��والي 

             مليون جنيه.     ٢٥١                                    يث تحول بعد ذلك الى خسارة قدرت بنحو                          جنيه خDل الفترة الثالثة ح
                                                                                     في ضوء نتائج المؤشرين السابقين يتضح أنه ب��الرغم م��ن انخف��اض الض��رائب الض��منية خ��Dل الفت��رات 
                                                                                              الثDث وتحولھا ال��ى دع��م ض��مني ف��ي الفت��رة الرابع��ة ا� أن ذل��ك ل��م يك��ون ذو أث��ر إيج��ابي عل��ى زي��ادة ص��ادرات 

                                                                   زي��ادة حص��يلة النق��د ا�جنب��ي، حي��ث بلغ��ت ص��ادرات القط��ن المص��ري خ��Dل الفت��رات                         القطن والذي يترتب علي��ة
                             مليون قنطار على الترتي��ب. مم��ا      ١.٨              مليون قنطار، و     ١.٩             مليون قنطار،       ٠.٩٦             مليون قنطار،      ٣.٤          ا�ربع نحو 

                                                                      يشير إلى أن المحرك ا�ساسي للمنتجين ھي ا�سعار العالمية بالدرجة ا�ولى.
                مؤشرات الكفاءة

                                                                                      تمثل مؤشرات الكفاءة في صافي التأثير على مستوى المنتج وصافي الت��أثير عل��ى مس��توى المس��تھلك   وت
                                                                                        وصافي التأثير على مستوى المجتمع كمحص��لة للمؤش��رين الس��ابقين. و�ن القط��ن المص��ري محص��ول تص��ديري 

                                                          سوف تركز الدراسة على مؤشر صافي التأثير على مستوى المنتج.
                                                  ) إلى أن بتخفيض الضرائب الض��منية خ��Dل الفت��رات ال��ثDث   ١٠           دة في جول (                        ولقد اشارت النتائج الوار

               %، أدى ذل��ك ال��ى   ٢٢                                                       % وتمت��ع المنتج��ين ب��دعم ض��مني خ��Dل الفت��رة الرابع��ة ق��در بنح��و   ١٥      % ال��ى   ٦٣   م��ن 
            ملي��ون جني��ه،     ١٦                                مليون جنيه خDل الفترة ا�ول��ي ال��ى       ٢١٢٠                                        انخفاض صافي الخسارة على مستوى المنتج من 

                                              يه خDل الفترة الثالثة والرابعة على الترتيب.         مليون جن    ١١
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                       تقديرمؤشرات الرفاھية - ٢
                                                                                         وتتمثل مؤشرات الرفاھية في التغير فائض المنتج والتغير في ف��ائض المس��تھلك وللس��بب الس��الف ذك��ره 

                                                                                   أن القطن المصري محصول تصديري سوف تقتصر الدراسة على مؤشرات التغير في فائض المنتج. 
            ائض المنتج           التغير في ف  –  أ 

                                                  ً        ) الى أن بتخفيض الضرائب الضمنية المش��ار اليھ��ا س��ابقاً ق��د أدى   ١٠                               اشارت النتائج الواردة في جدول (
                                                                                      الى تحسن ضعيف في فائض المنتج، من خDل تخف��يض ح��دة انخف��اض ا�س��عار العالمي��ة، حي��ث انخف��ض ف��ائض 

    ً                         عج��زاً ف��ي المرحل��ة الثالث��ة بنح��و                                                  ملي��ون جني��ه ف��ي مرحل��ة م��ا قب��ل التح��رر ا�قتص��ادي ليس��جل       ٣٠٥٣          المنتج من 
                                                                                          مليون جنيه وبالرغم من تمتع المنتجين بدعم ضمني في مرحل��ة م��ا بع��د التح��رر ا�قتص��ادي أدى ذل��ك ال��ى      ٣٥٩

                                          % م��ن الف��ائض المتحق��ق ف��ي فت��رة م��ا قب��ل التح��رر   ١٥                      ملي��ون جني��ه والت��ي تمث��ل      ٤٦٤                    تحقي��ق ف��ائض ق��در بنح��و 
                                                               ابة لحركة ا�سعار العالمية مقارنه بالسياسات المحلية المتمثل��ة ف��ي                                         ا�قتصادي وذلك يؤكد أن المنتجين أكثر استج

                            الدعم او الضريبة الضمنية. 
                                                                                  ف��ي ض��وء المؤش��رات الس��ابقة يتض��ح أن فترت��ي التح��رر ا�قتص��ادي ك��ان ل��ه اث��ار س��لبية عل��ى إنت��اج 

                   يجابي��ة المتمثل��ة ف��ي                                                                                 وتصدير محصول القطن مما يلقي بأثارة السلبية على حصيلة النقد ا�جنبي وترجع ا�ث��ار ا?
                                                                                                         زيادة العوائد الحكومية الى الزيادة الكبيرة الحادثة في الواردات، الى جانب التحسن الطفيف في فائض المنتج. 

  
     )،     ١٩٩٣-    ١٩٨٧    )، (    ١٩٨٦-    ١٩٨٠                                             . نتeeeeeeائج نمeeeeeeوذج التeeeeeeوازن الجزئeeeeeeي لمتوسeeeeeeط الفتeeeeeeرات (  ١٠    جeeeeeeدول

) ٢٠١٣-    ٢٠٠٤    )، (    ٢٠٠٣-    ١٩٩٤    .(    
 WGP ∆FE ∆GR NPC                    متوسط فترات الدراسة
 ٠.٣٧ - ٤٨٤ ١٣٥٥ ٣٠٣٥  )    ١٩٨٦-    ١٩٨٠                    متوسط الفترة ا�ولي (
 ٠.٣٩ - ٢٤٥ ١٢١٥ - ٣٦١٠  )    ١٩٩٣-    ١٩٨٧                      متوسط الفترة الثانية (
 ٠.٨٥ - ٦٩ ٣٨١ - ٣٥٩  )    ٢٠٠٣-    ١٩٩٤                      متوسط الفترة الثالثة (

 ١.٢٢ ٣٠٣ - ٢٥١ ٤٦٤  )    ٢٠١٣-    ٢٠٠٤                      متوسط الفترة الرابعة (
                           المصدر:نتائج نموذج الجزئي

 ∆GR ير في عوائد الحكومة                        التغ∆FE  جنبيvالتغير في حصيلة النقد ا  
WGP                               التغير في فائض المنتجNPCمعامل الحماية ا]سمي  

  

                                                  نتائج مصفوفة تحليل السياسات خhل فترات الدراسة :ـ- ٢
                                            ة تحليل السياسات لمحص��ول القط��ن، والمتمثل��ة ف��ي                                              ومما تجدر ا?شارة الية أنه لتقدير مؤشرات مصفوف

           ) ، ومعام��ل NPI                                       )، ومعام��ل الحماي��ة ا�س��مي لعناص��ر ا?نت��اج (NPC                              معام��ل الحماي��ة ا�س��مي للمخرج��ات (
             )،         DRC                            ) ، وتكلفة الموارد المحلية (EPC                الحماية الفعال (

                         ھ��ذه ا�س��عار ھ��ي ف��ي مض��مونھا                                                           يتطلب ا�مر حساب ا�سعار ا�قتصادية للناتج القطن��ي باعتب��ار أن 
                                                                                            تمث��ل أس��عار ت��وازن تعك��س تكلف��ة الفرص��ة البديل��ة ع��ن طري��ق تحوي��ل س��عر التص��دير ف��وب إل��ى القيم��ة المحلي��ة 

                     باستخدام سعر الصرف.
                                                                                              ولتقدير تكاليف ا?نتاج مقيمة بأسعار الظل فقد تم استخدام معامDت التحوي��ل الت��ي أع��دھا البن��ك ال��دولي 

World Bank 1991ت بح��والي        )) عن مDلتك��اليف اس��تخدام الميكن��ة،        ١.١٤٩                                 صر، حيث قدرت ھذه المع��ام                         
                                لتك��اليف التق��اوي، ام��ا عنص��ر العم��ل        ١.١٤٩                  لتك��اليف المبي��دات،        ١.٩٧٦                         لتك��اليف الس��ماد الكيم��اوي،        ١.٦٦٣

      ) وھ��ي     ١٩٩٠-    ١٩٨٠                                                       ، في حين بقيت البنود ا�خرى على حالھا، وذل��ك خ��Dل الفت��رة (   ٠.٥                  البشري قدر بحوالي 
                                                                                             ة الت��ي تناولھ��ا البن��ك ال��دولي. ث��م انتھج��ت الدراس��ة نھ��ج اخ��ر وھ��و تق��يم س��عر ا�س��مدة الكيماوي��ة با�س��عار      الفت��ر

                                                                                        ا�قتص��ادية، وك��ذلك اعتب��ار ا�س��عار ا�قتص��ادية لmيج��ار ھ��ي ايج��ار محص��ول ا�رز، �ن النس��بة ا�كب��ر م��ن 
                     ان محص��ول ا�رز ومحص��ول                                                                  مس��احة القط��ن تترك��ز ف��ي محافظ��ات الوج��ه البح��ري، ومم��ا يج��در ا?ش��ارة الي��ه 

                                                                  القطن يتنافسا على عنصر ا�رض. في حين بقيت البنود ا�خرى على حالھا.
     )  NPC                              معامل الحماية ا]سمي للمخرجات (

-    ١٩٨٧    )، (    ١٩٨٦-    ١٩٨٠               ) خ��Dل الفت��رات (  ١١                                             يتضح من نتائج مصفوفة تحليل السياس��ات بالج��دول (
  %   ٤٨   %،   ٤٢                           ماية ا�سمي للمخرجات قد بل��غ                    ) أن قيمة معامل الح    ٢٠١٣-    ٢٠٠٤    )، (    ٢٠٠٣-    ١٩٩٤    )، (    ١٩٩٣

  %   ٥٢   %،   ٥٨                                                                                    خDل الفترة ا�ولى والثانية على الترتيب بما يشير على تحمل المنتج��ين لض��رائب ض��منية ق��درھا 
            ف��ي ح��ين ش��ھدت    ١                                                                                على الترتيب في ح��ين ل��م يظھ��ر أث��ر لت��دخل ال��دول خ��Dل الفت��رة الثالث��ة بقيم��ة للمؤش��ر بلغ��ت 

     %    ٢٥        در بنحو                    ً      ً  الفترة الرابعة دعماً ضمنياً ق
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   )NPI                                   معامل الحماية ا]سمي لعناصر اaنتاج (
                                                                                             اما بالنسبة لمعامل الحماية ا�سمي لعناصر ا?نتاج المتاجر فيھا فيتضح م��ن النت��ائج ال��واردة ف��ي ج��دول 

             بمع��دل دع��م ف��ي       ٠.٧٣                                                                      ) المنتجين يتمتعون بدعم ضمني خ��Dل فت��رات الدراس��ة ا�رب��ع بقيم��ة بلغ��ت ح��والي   ١١ (
                                                                  % وذلك يعزي الى حصول المزارعين على بعض مستلزمات ا?نتاج المدعومة   ٢٧             المتوسط بلغ

   )EPC                      معامل الحماية الفعال (
    خ��Dل     ٠.٣٩  ،     ٠.٤٦                              ) أن قيم��ة ھ��ذا المعام��ل ق��د بلغ��ت   ١١                                        يتبين من النتائج المتحصل عليھا ف��ي ج��دول (

  %   ٤٦   %،   ٣٩       ع��ى نح��و                                                                           الفترة ا�ولى والثانية على الترتيب بما يعن��ي أن مزارع��ي القط��ن ف��ي مص��ر يحص��لون
  %   ٥٤   % و  ٦١                                                                                    من قمية ناتجھم القطني با�سعار العالمية او بعبارة أخرى يتحملون ضرائب ض��منية تع��ادل نح��و 

                                                                                                      خDل الفترة ا�ولى والثانية على الترتيب. في حين تمتع المنتجون بدعم ضمني خDل الفترة الثالث��ة والرابع��ة بل��غ 
                % على الترتيب.  ٥٤   %،   ١١

   )DRC                              المحلية (معامل الميزة النسبية                     معامل تكلة الموارد
                                               ) أن قيم��ة معام��ل تكلف��ة الم��وارد المحلي��ة كان��ت اق��ل   ١١                                         يتضح من النتائج المتحصل عليھا في الج��دول (

                                                                                                من الواحد الصحيح خDل فترات الدراسة بما يعني تمتع مصر بمي��زة نس��بية ف��ي إنت��اج المحص��ول، ا� أن��ه يتب��ين 
       لمتوس��ط       ٠.١٩                                                   ت ا�ربع حدوث تدھور في تلك الميزة بقيم��ة للمؤش��ر بلغ��ت                                من دراسة قيمة المؤشر خDل الفترا

                                          ً                             خDل الفترة الرابعة. كما أش��ارت النت��ائج ايض��اً عل��ى أن التح��رر الجزئ��ي ق��د أدى       ٠.٦٨                      الفترة ا�ولى لتصل الى 
                                                             ف��ي ح��ين أدى التح��رر الكل��ي ال��ى ت��دھور قيم��ة المؤش��رات لتص��ل لح��والي      ٠.١٢                           ال��ى تحس��ن قمي��ة المؤش��ر ليبل��غ 

٠.٤٤     .    
  

   )،     ١٩٩٣-    ١٩٨٧    )، (    ١٩٨٦-    ١٩٨٠                                                    ) نتeeائج نتeeائج مصeeفوفة تحليeeل السياسeeات لمتوسeeط الفتeeرات (  ١١     جeeدول(
) ٢٠١٣-    ٢٠٠٤    )، (    ٢٠٠٣-    ١٩٩٤    .(    

 DRC EPC NPI NPC                    متوسط فترات الدراسة
 ٠.٤٢٢ ٠.٧٢٠ ٠.٣٩١ ٠.١٨٥  )    ١٩٨٦-    ١٩٨٠                    متوسط الفترة ا�ولي (
 ٠.٤٧٧ ٠.٧٣٧ ٠.٤٥٨  ٠.١٢٠  )    ١٩٩٣-    ١٩٨٧                      متوسط الفترة الثانية (
 ١.٠٠٣ ٠.٧٢٥ ١.١٠٥ ٠.٤٤١  )    ٢٠٠٣-    ١٩٩٤                      متوسط الفترة الثالثة (

 ١.٢٤٨ ٠.٧٢١ ١.٥٣٧ ٠.٦٨٠  )    ٢٠١٣-    ٢٠٠٤                      متوسط الفترة الرابعة (
                                    المصدر:نتائج مصفوفة تحليل السياسات.    

NPC    ھو معامل الحماية ا]سمي للمخرجات                                 NPI   نتاجaھو معامل الحماية ا]سمي لعناصر ا                                       
DRC  و معامل تكلة الموارد المحلية (معامل الميزة النسبية)  ھ                                                    EPC      ھو معامل الحماية الفعال                         

  
                                                                                         وتتفق نتائج مصفوفة تحليل السياسات م��ع النت��ائج المتحص��ل عليھ��ا م��ن نم��وذج الت��وازن الجزئ��ي والت��ي 

              ص��ري. ال��ى جان��ب                                                                                  تشير إلى ا�ثر الس��لبي لسياس��ة التح��رر ا�قتص��ادي عل��ى ا?نت��اج والتج��ارة الدولي��ة للقط��ن الم
                                                                                                   ا�ثر المحدود لسياسات الدعم التي يتلقھ��ا المنتج��ون. وأن اس��تجابة المنتج��ين تعتم��د بص��فة أساس��ية عل��ى ا�س��عار 

           العالمية.
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ABCTRACT 
 

  

Egyptian cotton still considered the first strategic crop in Egypt. In addition to its 
great importance in social and economic life, the cotton production is associated with 
the government strategy in promoting exports, employment, and industry. At the 
beginning of applying the economic liberalization policy in 1986, the cultivated area 
was around 1245 thousand fedden, then declined up to reaching almost 286 
Thousand fedden in 2013.Unfortunately, the productivity declined during the same 
period, which sheds great dought on the role of technology. Also, both area and 
productivity decline results in decline in total production from 8935 thousand Metrie 
Qentar (MQ) in eighties to almost 1608 (MQ) in 2013. The other exogenous factor 
that affects cotton industry was rent liberalization in 1997, which seriously affects the 
cost of production and hence framer’s profitability. Based on the above mentioned 
circumstances, the researchers were divided the study period to two periods, the first 
period 1980-1997, while the second period in 1998-2013. The most relevant results 
related to both period was the continued decrease in the cultivated area even with 
direct price incentive that the government made from time to time. At the same time, 
the technology as represented by productivity index was even insignificant in 
influencing the production or farm income. Due to these over all discouraging 
circumstance farming cotton was discarding and the area decreased over the total 
study period from 1245 thousand feddan until reach down record 280 thousand 
feddan by 2013. For further verification and investigation, the study focused on 
several methodology starting from testing the area response to price changes which 
proof insignificant, up to solving partial equilibrium model and estimating the results of 
Policy Analysis Matrix (PAM). Comparison shows that the total production fall in 
second period as compared to the first by rate 47% annually. Also , the study sample 
declared that the third group (3 feddans and more ) were the farms that achieve 
economic efficiency based on cost and production criterion . 
The most relevant results of PAM showed:  

) ١  (  Cotton production is still competitive and best utilizing the resource since DRC was 
less than one except for year   ٢٠٠٩      which  followed the economic crises in 2008.  

) ٢  (  Due to inefficient marketing and trade policies  the results of PAM and PEM 
assured accrued loss for both farmers and government over the study period.  

) ٣  (  Based on the above mentioned results in    )  ١,٢      , (    cotton production in Egypt seems  
ineconomic  and lead farmers to go out of production.  

Yet, the  researches  believe that subsidizing cotton   production ; as well as 
improving marketing and trade policies may results in net future gains to both farmers 
and government.  

  
  
  
  
  
 


