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 1منى كمال رياض عبد الكريم

 مصر -القاهرة  - جامعة عين شمس –كلية الزراعة  –قسم االقتصاد الزراعى  -1

 

التنافسية السعرية،  معامل االستقرار،الكلمات الدالة: 

  طلبدوال ال
 

 زــالموجـ

 

استتتف ا الث تتا دراستتة اكا متتا  تتاا ينتتا  ام ا يتتة 

لالحتتالل والت امتتل صتتيا  تتادراس الثطتتا   ال  تترية 

الطازجتتة  وال د تت   فتتا االستتلاي العال يتتة ، وكلتت  متتا 

خالل دراسة اللضت  الترايا لل تادراس ال  ترية متا 

الثطا   الطازجة وال د    عال يا وم ليتا، متد دراستة 

ستتتعرية صتتتيا استتتعار  تتتادراس الثطتتتا   العالقتتتاس ال

ال د تت   العال يتتة واستتعار ايتتد التت ول ال  تت ر  لفتتا، متتد 

حساب ايد مؤشراس اداء التدتار  ل تادراس الثطتا   

ال  تترية الطازجتتة وال د تت   ، ودراستتة الطلتتب علتتا 

الثطتتتا   ال  تتترية الطازجتتتة وعالقتفتتتا صالثطتتتا   

ال د تتت   وكلتتت  الستتتتاراا مرو تتتاس الطلتتتب الستتتعرية 

 تتتلا العثلرية صيا الثطا   الطازجتة وال د ت  و وو

 : تائج الث ا فا النقا  التاليةأيد 

ص ارستتة االتدايتتاس الةمنيتتة لتطتتلر  تتل متتا أستتعار  -1

 تادراس الثطتا   الطازجتة وال د ت    فتا م تر 

والعالد ، وأيضا   ية  تادراس الثطتا   الطازجتة 

(  2012 – 2000) فا م ر ختالل التتتر وال د    

م متةايتت ام فتتا  تتادراس تثتتيا  م عامتتا أا ينتتا  اتدايتتا

الثطتتا   الطازجتتة وال د تت   فتتا م تتر والعتتالد، 

ويتتتل متتتا يت اشتتتا متتت  اتدتتتات العتتتالد   تتتل استتتتفال  

الثطتتا   ال د تت   صاتت ل ا ثتتر عنتتط فتتا الثطتتا   

الطازجتتة حيتتا ص قار تتة معامتتل اال  تت ار للثطتتا   

ثة الطازجة ص ثيلتفتا ال د ت   فتاا زيتاد  الثا يتة صالنست

دوالر للطتا ستنليا ويتل  23,4لالولا تق ر ص تلالا 

متا مقت ار الةيتاد  الستنلية  %50ما يعادل ا ثر متا 

فا الثطا   الطازجة ، ويل ما يعادل  تت  الةيتاد  

فتتا الستتعر العتتال ا لل د تت  مقار تتة صالستتعر العتتال ا 

للطازا، االمر الذى يست عا ضرور  التت ير صا ل 

متتل صتتيا  تتادراتنا متتا ايدتتاصا   تتل االحتتالل والت ا

الثطتتا   ال د تت   م تتل  تتادراتنا متتا الثطتتا   

 والطازجة فا االسلاي العال ية

العالقتتتة الستتتعرية صتتتيا استتتعار  تتتادراس  ص راستتتة -2

الثطا   ال د    العال ية وأسعاريا فتا أيتد الت ول 

أا ينتتتا  عالقتتتاس خطيتتتة ماصتتتتة ال  تتت ر  لتتتط تثتتتيا 

لتفتتتا ومستتتتقر  صتتتيا استتتعار الثطتتتا   العال يتتتة ومثي

 ال  رية وال ن ية و                                             

ص ستتاب معامتتل االستتتقرار ل تتل متتا ستتعر  تتادراس  -3

الثطتتا   ال  تترية  الطازجتتة واالختترى ال د تت   

( يتضتتتن أا استتتعار 2012-2000ختتتالل التتـــتتتـر  )

 تتتتتادراس الثطتتتتتا   ال  تتتتترية ال د تتتتت   أ ثتتتتتر 

 ازجةواستقرارا عنفا فا الثطا   الط

ص ساب التنافسية السعرية   تلست  لستعر الت ت ير   -4

ال  تتترن متتتا الثطتتتا   الطازجتتتة  صالنستتتثة  يتتتد 

التت ول ال نافستتة لتتط فتتا ت تت ير الثطتتا   الطازجتتة  

وال اتتتت لة علتتتا  تتتل متتتا  نتتت ا وال تتتيا وفر ستتتا 

 وال ا يا ويللنت ا واستثا يا وا دلتترا وأمري تا وصلدي تا

عنتا اا م تر ( م ا ي2012-2000  تلس  للتتر  )

لفا مية  سعرية فا ت  ير الثطا   الطازجتة عتا 

دول   نتت ا ويللنتت ا واستتثا يا وا دلتتترا وأمري تتا التتا 
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االسلاي الاارجية، ول ا ص ساب التنافستية الستعرية 

  تلستت  لستتعر الت تت ير ال  تترن متتا الثطتتا   

ال د      صالنسثة  يد ال ول ال نافسة لط فا ت ت ير 

ل اتتت لة علتتا  تتل متتا صلدي تتا الثطتتا   ال د تت    وا

و ن ا وفر سا وال ا يتا ويللنت ا وأمري تا واالرجنتتيا 

والن سا و يلزلن ا وصللن ا والسعلدية وا دلتترا لتنت  

التتتتتر  ستتتالتة التتتذ ر، يتضتتتن  اا م تتتر لفتتتا ميتتتة  

ستتتعرية فتتتا ت تتت ير الثطتتتا   ال د تتت    عتتتا دول 

صلدي تتا و نتت ا وال ا يتتا ويللنتت ا وامري تتا واالرجنتتتيا 

لن سا و يلزلنت ا وصللنت ا وا دلتترا عت ا فقت  فر ستا وا

والستتعلدية متتا ايتتد التت ول ال نافستتة لفتتا فتتا ت تت ير 

  والثطا   ال د    الا االسلاي الاارجية

واخيتتتر ص راستتتة الطلتتتب علتتتا الثطتتتا   ال  تتترية  -5

الطازجتتة فتتا االستتلاي الاارجيتتة ، يتضتتن أا أيتتد 

العلامتتتل ال تتتؤمر  علتتتا   يتتتة  تتتادراس الثطتتتا   

ل  تترية الطازجتتة يتتا  ستتعر الت تت ير للثطتتا   ا

 ال  رية الطازجة وال د    و

وصاسناراا مرو اس الطلب السعرية والعثلريتة صتيا 

الثطتتتتتا   ال  تتتتترية الطازجتتتتتة وال د تتتتت   تثتتتتتيا اا 

الثطتتا   ال  تترية الطازجتتة تعتثتتر ستتلعة  ضتترورية  

صالنسثة للسلي الاارجا ،   ا اا العالقة صيا الثطتا   

لطازجتتة وال د تت   عالقتتة تثادليتتة ، ويتتذا متتا ال  تترية ا

تؤ ت  عليتتط يتت ا الث تتا وتل تتا صتط  فتتا ا تتط الصتت  متتا 

االحتتالل والت امتتل صتتيا  تتادراس الثطتتا   ال  تترية 

 الطازجة وال د    لالسلاي العال يةو
 

 مقدمة
 

تلاجط  ادراس م ر ما الثطا   الطازجة 

ذى الع ي  ما ال ا الس فا االسلاي العال ية، االمر ال

يست عا ضرور  الث ا فا ايداد صعض ال للل 

ل  اولة تتادى تل  ال ا الس ،والتا ما اي فا دراسة 

ام ا ية االحالل والت امل صيا ال ادراس ال  رية ما 

الثطا   الطازجة وال د    فا االسلاي العال ية، 

ويذا ما سلا ير ة عليط الث ا، حيا ت ثل  ادراس 

 %40ا ت ثل حلالا م ر ما الثطا   ص افة  لري

تقريثا ما اج الا  ادراس ال ا الس الةراعية  

                                         *(و2012-2000خالل التتر  )

 

 مشكلة البحث

 

تت ثل فا ا اتاض   ية  ادراس م ر ما 

الثطا   الطازجة  تيدة لرفض  ثير ما  رود 

ة  ادراتفا ما الثطا   ويذا يرج   ص تة اساسي

ل ا لة العتا الثنا صالثطا   وصالتالا ع م مطاصقة تل  

الطرود ل لا تاس السلي العال ية صالرغد اا م ر 

ت نف ال ولة السادسة علا العالد فا   ية  ادراتفا 

(*حيا ت  ر 2012-2000ما الثطا   الطازجة )

الف  ا  329م ر ما الثطا   الطازجة حلالا 

الا  ادراس العالد ما اج  %3,4ويل ما ي ثل حلالا 

مليلا  9,6ما الثطا   الطازجة والذى يثلغ حلالا 

 ا خالل التتر  سالتة الذ ر، وفا  ت  اللقت تراج  

 ادراس م ر ما الثطا   ال د    ، حيا ت نف 

فا ال رتثة الثالثة عار علا العالد حيا تثلغ  ادراتفا 

الف  ا ص ا ي ثل  30ما الثطا   ال د    حلالا 

ما اج الا  ادراس العالد ما الثطا    %0,6  ل 

مليلا  ا لنت  التتر ،  4,6ال د    والذى يق ر صن ل 

فا اللقت الذى يتدط العالد فيط   ل استفال  وت  ير 

واستيراد  السل  الةراعية فا  لر  م نعة، اضافة 

الا ارتتاع العائ  ما ت  ير الثطا   فا  لر  

ا  احية اخرى مد    عنط فا ال لر  الطازجة، وم

التغلب علا ما لة العتا الثنا صالثطا   الطازجة 

االمر الذى يست عا معط دراسة ام ا ية االحالل 

والت امل صيا ال ادراس ال  رية ما الثطا   

 الطازجة وال د    فا االسلاي العال يةو
 

 هدف البحث
 

يستف ا الث ا دراسة اكا ما  اا ينا  ام ا ية 

ا  ادراس الثطا   ال  رية لالحالل والت امل صي

الطازجة  وال د    فا االسلاي العال ية، وكل  ما 

خالل دراسة اللض  الرايا لل ادراس ال  رية ما 

                                                 

ال  تت ر:و ج عتتت وحستتثت متتا صيا تتاس شتتث ة اع تر تتت التاصعتتة * 

 ل نظ ة ا غذية والةراعة العال ية 
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الثطا   الطازجة وال د    عال يا وم ليا، مد دراسة 

العالقاس السعرية صيا اسعار  ادراس الثطا   

 ال د    العال ية واسعار ايد ال ول ال   ر  لفا، مد

حساب ايد مؤشراس اداء التدار  ل ادراس الثطا   

ال  رية الطازجة وال د   ، ودراسة الطلب علا 

الثطا   ال  رية الطازجة وعالقتفا صالثطا   

ال د    وكل  الستاراا مرو اس الطلب السعرية 

                          والعثلرية صيا الثطا   الطازجة وال د    و                                          

 

  الطريقة البحثية ومصادر البيانات

 

اعت  س ال راسة فا ت ليلفا االقت ادى علا 

اساليب الت ليل االح ائية الل تية وال  ية، يذا 

صاالضافة الا االساليب االي ينلمترية وال  ثلة فا 

اسللب اال   ار الثسي ، و ذل  استا ام اسللب 

ا تق ير صعض الن اكا، وم تلفة اال   ار ال رحلا ف

معامالس االرتثا ، صاالضافة الا استا ام صعض 

مؤشراس اداء التدار  الاارجية   عامل االستقرار 

 والتنافسية السعريةو                                     

واعت  س ال راسة علا الثيا اس الثا لية ال نالر  

مثل منظ ة وغير ال نالر  ما م ادريا ال اتلتة 

واستا ام قلاع  الثيا اس  ،االغذية والةراعة التاو

العال ية الاا ة صاث ة اال تر ت التاصعة للثن  ال ولا، 

صاالضافة الا ال راساس االقت ادية والرسائل العل ية 

 كاس ال لة ص لضلع ال راسةو  

 

 مناقشة نتائج البحث
 

الوضع الراهن لصادرات مصر والعالم من  اوال:

 اطس الطازجة والمجمدة البط

 

ص ارسة االتداياس الةمنية لتطلر  ل ما أسعار 

م ر   ادراس الثطا   الطازجة وال د    فا

والعالد، وأيضا   ية  ادراس الثطا   الطازجة 

(، 2012 – 2000) وال د    فا م ر خالل التتر 

م متةاي ام فا  (1الجدول )يلضن  م عاما أا ينا  اتدايا

الطازجة وال د    فا م ر الثطا    ادراس 

 والعالد خالل فتر  ال راسة  التالا :

 ( بالنسبة للعالم1)

 

تثيا أا مق ار التغير فا سعر  ادراس العالد ما 

دوالر للطا سنليا  36الثطا   ال د    صلغ   ل 

والذى يةي  صطثيعة ال ال عنط فا اسعار  ادراس 

 الثطا   الطازجة، حيا ص قار ة معامل اال   ار

للثطا   الطازجة ص ثيلتفا ال د    يتثيا زياد  سعر 

االخير  ص لالا الضعف عا سعر  ادراس الثطا   

الطازجة، ويل ما يعنا اتدات العالد   ل استفال  

الثطا   ال د    صا ل ا ثر عنط فا ال ط أسفل فا 

 االستفال  وايضا ي افظ علا  ت  القي ة الغذائية،

مثتت معنلية  ، وق زجةال لجلد  فا الثطا   الطا

( ال  سلصة إلا Fوق  اشارس قي ة ) معالد الن اكا،

 الحية الن اكا ال ستا مة فا ال لر  الاطية 

ومالءمتط صطثيعة الثيا اس اعح ائية للظاير  م ل 

 ةوال راس

  

 بالنسبة لمصر (2)

 

 أوال: كمية الصادرات من البطاطس الطازجة والمجمدة

 

فا   ية  ادراس م ر ما تثيا أا مق ار التغير 

الف  ا سنليا  23,5الثطا   الطازجة  ق ر صن ل 

والذى يةي  عا مثيلط فا   ية  ادراس الثطا   

ال د   ، حيا ص قار ة معامل اال   ار للثطا   

الطازجة ص ثيلتفا ال د     يتثيا زياد  االولا صالنسثة 

الف  ا سنليا ويل ما يعادل ا ثر  19لالخير  ص لالا 

ما مق ار الةياد  السنلية فا الثطا    %80ا م

ويل ما يعنا أا م ر التةال تفتد صةياد   ال د   و

ت  ير الثطا   الطازجة ص ل ماا ل  ت  يريا عنفا 

فا الثطا   ال د    ،صالرغد ما أا مع ل الن ل فا 

  ية  ادراس الثطا   ال د    ال  رية أ ثر ما 

يعنا ام ا ية تةاي يا الطازجة خالل فتر  ال راسة م ا 

أو تةاي  الطلب عليفا عال يا، وق  مثتت معنلية ال عالد،  

(  ال  سلصة إلا  الحية الن اكا F) وق  اشارس قي ة

ال ستا مة فا ال لر  الاطية ومالءمتط صطثيعة 

 ةوالثيا اس اعح ائية للظاير  م ل ال راس
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دراس ال  رية والعال ية ما الثطا   الطازجة وال د    خالل االتداياس الةمنية ل  ياس واسعار ال ا .1 جدول

 السعر صال والر للطا( – ا  1000( )ال  ية 2012-2000التتر  )

 

 معدل النمو R² F المعادلة المتغير التابع

)1T Y(    سعر الت  ير العال ا للثطا  

  الطازجة
Y 1T= 142.7  +18.1 XT 

                         (9.2) ٭٭    
0.89 83.9 6.7 

 سعر الت  ير العال ا للثطا   ال د   

)2T Y( 
Y 2T= 542.8  +36.0 XT 

 ٭٭(7.8)                         
0.86 60.9 4.6 

   ية  ادراس الثطا   الطازجة ال  رية

)3T Y( 
Y 3T= 176.3  +23.5 XT 

                         (2.7) ٭     
0.42 7.3 6.4 

 س الثطا   ال د    ال  رية  ية  ادرا

)4T Y( 
Y 4T=  3.1  +4.5 XT 

                     (4.4) ٭٭     
0.66 19.5 15.4 

 سعر الت  ير ال  رى للثطا   الطازجة

)5T Y( 
Y 5T= 104.3  +25.3 XT 

                       (2.6) ٭   
0.39 6.9 9.0 

 سعر الت  ير ال  رى للثطا   ال د   

)6T Y( 
Y 6T= 290.6  + 48.7 XT 

                         (5.9) ٭٭   
0.76 34.4 7.7 

 (  13ووووووووووووووو، 1،2وتأخذ القيد )،      t  تغير الةما فا السنة    Txحيا: 

                                شث ة اع تر ت التاصعة ل نظ ة ا غذية والةراعة العال يةحسثت ما صيا اس ج عت و المصدر:

 

أسعار الصادرات من البطاطس الطازجة  :ثانيا

 والمجمدة
 

تثيا أا مق ار التغير فا سعر  ادراس م ر ما 

دوالر للطا سنليا  48,7الثطا   ال د    صلغ   ل 

والذى يةي  صطثيعة ال ال عنط فا اسعار  ادراس 

الثطا   الطازجة ويل ما يت اشا م  اتدات العالد   ل 

ال د    صا ل ا ثر عنط فا  استفال  الثطا  

الثطا   الطازجة حيا ص قار ة معامل اال   ار 

للثطا   الطازجة ص ثيلتفا ال د    فاا زياد  الثا ية 

دوالر للطا سنليا  23,4صالنسثة لالولا تق ر ص لالا 

ما مق ار الةياد  السنلية  %50ويل ما يعادل ا ثر ما 

الةياد  فا فا الثطا   الطازجة، ويل ما يعادل  ت  

السعر العال ا لل د   مقار ة صالسعر العال ا للطازا، 

االمر الذى يست عا ضرور  التت ير صا ل ايداصا   ل 

االحالل والت امل صيا  ادراتنا ما الثطا   ال د    

م ل  ادراتنا ما الثطا   الطازجة فا االسلاي 

الن اكا، وق  اشارس العال ية، وق  مثتت معنلية معالد 

( ال  سلصة إلا  الحية الن اكا ال ستا مة F) ةقي 

فا ال لر  الاطية ومالءمتط صطثيعة الثيا اس 

 ةواعح ائية للظاير  م ل ال راس
 

التقدير االحصائى للعالقة السعرية بين اسعار ثانياً: 

صادرات البطاطس المجمدة العالمية وأسعاراهم الدول 

 المصدرة له
 

تا ام أسللب ل ي ي قق الث ا أي افط تد اس

 ، وكل  لتق ير(1)إح ائي يتض ا م تلفة االرتثا 

أ ثر أسعار  ادراس الثطا   ال د    فا أيد ال ول 

ال   ر  لط فا العالد تأميرا علا سعر الت  ير العال ا 

(، 2012-2000للثطا   ال د    خالل التتر  )

للعالقة السعرية وللتل ل إلا أفضل ال عادالس ت ثيالم 

لثسيطة صيا اسعار  ادراس الثطا   ال د    الاطية ا

العال ية وأسعار  ادراس الثطا   ال د    اليد 

، فق  تد استا ام السعر العال ا ال ول ال   ر  لط

لت  ير الثطا   ال د      تغير تاص ، وأسعار 

 ادراس الثطا   ال د    ل ول م ر ويللن ا و ن ا 

د والتا تتتق ويا ما أيد ال ول ال   ر  لط فا العال

اشاراتفا وال نطق االقت ادى   تغيراس مستقلة خالل 

أا  (2الجدول )(و ولق  تثيا ما 2012-2000التتر  )

مق ار التغير فا سعر  ادراس العالد ما الثطا   

                                                 

 (و 107-102)ص ص  ،(1992) لرصدا* الا (1)

 (و 79-76) ص ( ، ص1982ري اا واخروا  ) *     

 (117-111) ص ، ص (2007* ري اا واخروا )    
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دوالر للطا ل ل  1,03، 0,74، 0,97ال د    صلغ   ل 

زياد  ص ق ار دوالر فا أسعار  ادراس الثطا   

ويللن ا، و ن ا علا الترتيب، ولق   ال د    ل  ر،

مثتت معنلية يذا ال تغير، ويل ما يايرالا ارتثا  

السعر العال ا لت  ير الثطا   ال د    صسعر 

 ادراس  ل ما م ر و ن ا  ويذا يلضن أا اسعار 

ل د    ال  رية  اا لفا تأميرا  ادراس الثطا   ا

 ثيرا علا السعر العال ا ل ادراس الثطا   ال د    

خالل فتر  ال راسة، م ا يتسر كل  صأا للثطا   

ال د    ال  رية م ا ة مؤمر  فا العالد، ويذا ق  ي لا 

مؤشرا مادعا للع ل علا زياد  ال ادراس ال  رية 

 الحية  ( ال  سلصة إلاFوق  اشارس قي ة ) منفا،

الن اكا ال ستا مة فا ال لر  الاطية ومالءمتط 

ةو صطثيعة الثيا اس اعح ائية للظاير  م ل ال راس

وصعثار  اخرى فاا ينا  عالقاس خطية ماصتة ومستقر  

صيا اسعار الثطا   العال ية ومثيلتفا ال  رية 

وال ن ية، ص عنا اا ينا  شثط ارتثا   امل صيا يذت 

ثعض وما يا اال مس ياس ماتلتة االسعار وصعضفا ال

ل نتج واح ، ويذا ما يظفرصلضلح في العالقاس 

السعرية الفللن ية وال ن ية صاعتثاري ا ما أيد دول 

العالد ت  يرا للثطا   ال د   ، واا  اا كل  ماتلتا 

 عا ا سعار ال  رية حيا عالائية ت  ي ياو
 

اسعار التقدير االحصائى للعالقات السعرية بين  ثالثا:

صادرات البطاطس الطازجة والمجمدة المصرية  

 واسعارها فى اهم االسواق المنافسة

 

فا يذا الدةء تد ايضا استا ام أسللب إح ائي 

يتض ا م تلفة االرتثا ، وكل  لتق ير أ ثر أسعار 

 ادراس الثطا   الطازجة وال د    فا أيد ال ول 

م ر  ال   ر  لط فا العالد تأميرا علا سعر  ادراس

(، وللتل ل 2012-2000ما  الي ا خالل التتر  )

للعالقة السعرية الاطية إلا أفضل ال عادالس ت ثيالم 

، فق  تد استا ام السعر ال  رى لت  ير الثسيطة

  تغير  (2T Y(، وال د    )1T Yالثطا   الطازجة )

تاص ، وأسعار  ادراس الثطا   الطازجة وال د    

ال   ر  لط فا العالد   تغير  ل ن ا ويا ما أيد ال ول

(، حيا تثيا ما 2012-2000مستقل خالل التتر  )

أا مق ار التغير فا سعر  ادراس م ر  (3الجدول )

  1,6، 1,7ما الثطا   الطازجة وال د    صلغ   ل 

دوالر للطا علا التلالا ل ل زياد  ص ق ار دوالر للطا 

 ن ا فا أسعار  ادراس الثطا   الطازجة وال د    ل

علا الترتيب ويل ما يايرالا ارتثا  السعر ال  رى 

لت  ير الثطا   الطازجة وال د    صسعر  ادراس 

 ن ا ما  ليف ا م ا يؤي  مث ا االحالل والت امل صيا 

 ادراس م ر ما الثطا   ال د    م  مثيلتفا 

وق  اشارس  مثتت معنلية معالد الن اكا، ، وق الطازجة

لا  الحية الن اكا ال ستا مة ( ال  سلصة إFقي ة )

فا ال لر  الاطية ومالءمتط صطثيعة الثيا اس 

ةو وصعثار  اخرى فاا اعح ائية للظاير  م ل ال راس

ينا  عالقاس خطية ماصتة ومستقر  صيا اسعار 

الثطا   العال ية ومثيلتفا ال  رية وال ن ية، ص عنا 

اا ينا  شثط ارتثا   امل صيا يذت االسعار وصعضفا 

 الثعض وما يا اال مس ياس ماتلتة ل نتج واح و  

 

رابعا :التقدير االحصائى العالمية الهم مؤشرات اداء 

التجارة الخارجية لصادرات البطاطس المصرية 

-2000السواق خالل الفترة )الطازجة والمجمدة فى ا

2012) : 

 

 (2)معامل االستقرار – 1

 

 وص ساب معامل االستقرار ل ل ما سعر  ادراس

الثطا   ال  رية  الطازجة واالخرى ال د    خالل 

( يتضن أا قي ة ال عامل تتراوح 2012-2000التتر  )

صيا قيد تقترب الا ح  ما ما ال تر، وقيد تثع   ثيرا 

                                                 

 ( و 211-209) ص ( ، ص2006* السثاعا )  (2)

 (و93-91) ص ( ، ص2000* العتر )     
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 العالقاس اال   ارية السعرية صيا اسعار  ادراس الثطا   ال د    العال ية وايد ال ول ال   ر  لط. 2 جدول
 ( )السعر صال والر للطا (2012-2000ر  )خالل التت

 

 R² F المعادلة المتغير المستقل
 Y T=105.7 + 0.97 X1T (XT) سعر ت  ير الثطا   ال د    ال  رى

                       (2.3) ٭   
0.33 5.4 

 Y T=176.7 + 0.739 X2T (XT) سعر ت  ير الثطا   ال د    الفللن ية
                       (19.8) ٭٭   

0.97 390 

 Y T=11.5 + 1.03 X3T (XT) سعر ت  ير الثطا   ال د    ال ن ية
                    (6.9) ٭٭   

0.81 47.8 

 السعر العال ا ل ادراس الثطا   ال د    )Ty (حيا 

 شث ة اع تر ت التاصعة ل نظ ة ا غذية والةراعة العال يةج عت وحسثت ما صيا اس  ال   ر:
 

العالقاس اال   ارية السعرية صيا اسعار  ادراس الثطا   الطازجة  وال د    ال  رية وايد ال ول . 3 لجدو
 ( )السعر صال والر للطا(2012-2000ال نافسة لفا فا االسلاي العال ية خالل التتر  )

 

 R² F المعادلة المتغيرات
 (Y 1T)  سعر ت  ير الثطا   الطازجة ال  رية
 (X1T)  سعر ت  ير الثطا   الطازجة ال ن ية

Y 1T=-229.4  +1.7 X1T 
                       (3.1) ٭        

0.47 9.7 

 (Y 2T)  سعر ت  ير الثطا   ال د    ال  رية
    (X2T)  سعر ت  ير الثطا   ال د    ال ن ية

Y 2T=--636.2  +1.6 X2T 
                       (8.7) ٭٭       

0.87 76.3 

 شث ة اع تر ت التاصعة ل نظ ة ا غذية والةراعة العال ية ج عت وحسثت ما صيا اس  ر:ال  
 

                                                               2000/2012 ما التترت خالل م ر فا وال د  ت الطازجط الثطا    ادراس السعار االستقرار معامل .4 جدول
 ( اللط دوالر سعار)اال

 

 السنوات
سعر الصادرات 
 للبطاطس الطازجة

 *معامل االستقرار
سعر الصادرات 
 للبطاطس المجمدة

 معامل االستقرار

29.4 480.9 25.9 174.9 2000 
19.5 482.1 3.4 160.4 2001 
-28.4 340.0 3.0 185.8 2002 
-8.0 449.6 -38.5 148.4 2003 
7.9 580.1 -31.0 176.2 2004 

-33.7 436.0 -29.7 197.5 2005 
-23.8 509.9 -58.1 178.0 2006 
-33.7 508.8 -10.6 277.4 2007 
13.0 837.9 25.0 442.6 2008 
12.9 892.3 47.1 676.1 2009 
-2.3 808.1 11.8 434.0 2010 
7.8 948.7 -3.7 393.2 2011 
1.7 939.4 -98.5 218.2 2012 
 متلس  التتر   11.8-  2.9-

 عت وحسثت ما صيا اس شث ة اال تر ت التاصعة ل نظ ة االغذية والةراعة العال يةال   ر: ج 
 

X 100 
Yi - Ŷ i 

 

*S.C =  
Yi 

 = معامل االستقرار S.Cحيا: 

iY القي ة التعلية لل تغير فا السنة =i 

iŶ  القي ة التق يرية لل تغير فا السنة =i 
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 (2012-2000ا علا الثطا   ال  رية الطازجة خالل التتر  )التق ير االح ائا للطلب الاارج. 7جدول 

 

 المعادلة المتغيرات

مرونة 

الطلب 

 السعرية

 نوع

 السلعة

مرونة 

الطلب 

 العبورية

 العالقة

بين 

 السلعتين

R² F 

Y 1T 

  ية ال ادراس ما الثطا   

  ال  رية الطازجة

))1T(X 

سعر  ادراس الثطا   

  ال  ريةالطازجة 

))2T(X 

ادراس الثطا   سعر  

 ال  رية ال د   

Y 1T = 6.2  -1.01 X1T +1.02 X2T 

               (-3.6)  *        (5.0)* 
-0.8 

ضرور

 ية
 12.6 0.71 تثادلية 1.8

 WWW. FAO . ORG .EG شث ة اع تر ت التاصعة ل نظ ة ا غذية والةراعة العال يةحسثت ما صيا اس ج عت وال   ر: 

 

 

لثطا   الطازجة او ال د     فا عا ال تر، سلاء ل

ج ي  السنلاس ويل ما يعنا ع م االستقرار السعار 

ال ادراتثالثطا   ال  رية، وق  صلغ التق ير 

معامل االستقرار صالنسثة ل تلس   ال ت  ل عليط

السعار  ادراس الثطا   ال  رية الطازجة الذى 

والذى يعنا ع م استقرار اسعار  11,8-صلغ   ل 

لثطا   ال  رية الطازجة ، وفي ا يتعلق  ادراس ا

ص ساب معامل االستقرار السعار  ادراس الثطا   

م ا  2,9-ال  رية ال د    والتا ق ر متلسطط   ل 

ياير الا أا اسعار  ادراس الثطا   ال  رية 

 ال د    أ ثر استقرارا عنفا فا الثطا   الطازجةو
 

   (3)التنافسية السعرية -2
 

ية السعرية   تلس  لسعر الت  ير ص ساب التنافس

ال  رن ما الثطا   الطازجة  صالنسثة  يد ال ول 

ال نافسة لط فا ت  ير الثطا   الطازجة  و ال ات لة 

علا  ل ما  ن ا وال يا وفر سا وال ا يا ويللن ا 

بجدول واسثا يا وا دلترا وأمري ا وصلدي ا ال لض ة 

ا اللاح  اا النسثة السعرية تقل عيتضن  (4رقم )

ال  ين صالنسثة ل ول  ن ا ويللن ا واسثا يا وا دلترا 

 0,7، 0,6، 0,8، 0,8، 0,9وأمري ا ص ق ار صلغ   ل 

( م ا 2012-2000علا الترتيب    تلس  للتتر  )

                                                 

 ( و 255- 251) ص ، ص 2007( منا عث  ال ريد ،3)

 

يعنا اا م ر لفا مية  سعرية فا ت  ير الثطا   

الطازجة عا تل   ال ول سالتة الذ رالا االسلاي 

                                                                                                الاارجيةو        

ول ا ص ساب التنافسية السعرية   تلس  لسعر 

الت  ير ال  رن ما الثطا   ال د    صالنسثة  يد 

ال ول ال نافسة لط فا ت  ير الثطا   ال د     و 

و ن ا وفر سا وال ا يا ال ات لة علا  ل ما صلدي ا 

ويللن ا وأمري ا واالرجنتيا والن سا و يلزلن ا وصللن ا 

 يتضن  (5بجدول رقم )والسعلدية وا دلترا ال لض ة 

اا النسثة السعرية تقل عا اللاح  ال  ين صالنسثة 

ل ول صلدي ا و  ن ا وال ا يا ويللن ا وامري ا 

را ص ق ار واالرجنتيا والن سا و يلزلن ا وصللن ا وا دلت

، 0,9، 0,7، 0,8، 0,7، 0,8، 0,8، 0,8، 0,9صلغ   ل 

-2000علا الترتيب    تلس  للتتر  ) 0,5، 0,9

( م ا يعنا اا م ر لفا مية  سعرية فا ت  ير 2012

الثطا   ال د    عا تل   ال ول سالتة الذ ر الا 

االسلاي الاارجية ع ا فق  فر سا والسعلدية ما ايد 

فا فا ت  ير الثطا   ال د    الا ال ول ال نافسة ل

وما دراسة ال ؤشراس الساصقة  االسلاي الاارجية، 

يتثيا أا فر ة ت  ير الثطا   ال  رية فا  لر  

مد    اج ى اقت اديا ما ت  يريا فا  لر  

  و ازجة
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خامسا: التقدير االحصائى لدوال الطلب على البطاطس 

 عالميةالمصرية الطازجة والمجمدة فى االسواق ال

ل ي ي قق الث ا أي افط تد استا ام أسللب 

، ليالس اال   ار ال تع د وال رحليإح ائي يتض ا ت 

وكل  لتق ير العلامل ال   د  للطلب علا الثطا   

ال  رية الطازجة وال د    فا ا سلاي الاارجية فا 

ال لر  الاطية، وللتل ل إلا أفضل ال عادالس ت ثيالم 

تغيراس، فق  تد استا ام   ية للعالقة متع د  ال 

ال ادراس ما الثطا   ال  رية الطازجة   تغير 

، والع ي  ما العلامل (2012-2000(تاص  خالل التتر  

التا ق  ي لا لفا تأمير علا ال ادراس ال  رية ما 

 الثطا   الطازجة وال د       تغيراس مستقلةو

 ويتضن ما  تائج ال عادلة أا أيد العلامل ال ؤمر 

علا   ية  ادراس الثطا   ال  رية الطازجة يا  

سعر الت  ير للثطا   ال  رية الطازجة وال د   ، 

  ا تاير ال عادلة إلا عالقة ع سية صيا ال تغير التاص  

و السعر الت  يرى للثطا   الطازجة، ويذا ما يتتق 

وال نطق االقت ادن حيا صةياد  كل  ال تغير ص والر 

ال ادراس ما الثطا   ال  رية للطا يتناق    ية 

الطازجة، وعالقة ملجثة صيا ال تغير التاص  وسعر 

ال ادراس ما الثطا   ال  رية ال د   ، وق  مثتت 

( ال  سلصة إلا Fوق  اشارس قي ة ) ال عنلياس،

 الحية الن اكا ال ستا مة فا ال لر  الاطية 

ومالءمتط صطثيعة الثيا اس اعح ائية للظاير  م ل 

 .ةاسال ر

اراا مرو اس الطلب السعرية والعثلرية صتيا توصاس

الثطتتتتتا   ال  تتتتترية الطازجتتتتتة وال د تتتتت   تثتتتتتيا اا 

الثطتتا   ال  تترية الطازجتتة تعتثتتر ستتلعة  ضتترورية  

صالنسثة للسلي الاارجا،   ا اا العالقتة صتيا الثطتا   

ال  تترية الطازجتتة وال د تت   عالقتتة تثادليتتة، ويتتذا متتا 

ا ا تتط الصتت  متتا االحتتالل تؤ تت  عليتتط يتت ا ال راستتة فتت

والت امتتل صتتيا  تتادراس الثطتتا   ال  تترية الطازجتتة 

 وال د    لالسلاي العال يةو
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