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 2021 مارس 30فى قة على النشر ، المواف2021 رايرفب 25استالم البحث فى

 الملخص العربى 
الصادرات   حجم  زيادة  على  العمل  إلى  البحث  يهدف 
القدرة   مؤشرات  أهم  على  التعرف  خالل  من  الفاصوليا  لمحصول 

فى األسواق العالمية ، ويتضح ذا المحصول  التنافسية لصادرات ه 
من البحث أن كمية الصادرات من الفاصوليا الخضراء تتباين بين  

األدنى عام   الحد  بلغ  والنقص حيث    3447نحو    2000الزيادة 
 2013طن عام    37597طن في حين بلغ الحد األقصى حوالي  

عام   الفترة  نهاية  حتى  والتزايد  التناقص  في  أخذت  ،    2018ثم 
وجاءت مصر فى المرتبة السادسة بين الدول المصدرة للفاصوليا  

بنسبة   العالم  مستوى  على  إجمالي    6.08الخضراء  من   %
بعد يحت  الصادرات  حيث  وأمريكا  والثاني  فرنسا  األول  المركز  الن 

على الترتيب ، كما أن أهم الدول المستورة كانت إسبانيا وفرنسا  
الترتيب    %10.7و    %17.1بنسبة   الكميات  على  إجمالي  من 

 المصدرة.
الفاصوليا   لمحصول  الظاهرة  النسبية  الميزة  معامل  بلغ  وقد 

(،  2018  -2008خالل الفترة )  21.39الخضراء لمصر حوالي  
ا المحاصيل  األمر  من  التصديري  المحصول  هذا  أن  يعنى  لذي 

 الهامة التي تنافس بشدة فى األسواق العالمية .
التنافسية لمؤشر  بالنسبة  الفاصوليا    أما  لمحصول  السعرية 

لمصري فقد تم اختيار أربعة أسواق هامة يتم التصدير لها وهى ا
وق  السوق السعودي والبريطاني والبلجيكي واأللماني حيث فى الس

ميزة   لها  ليس  المصرية  الخضراء  الفاصوليا  أن  تبين  السعودى 
من   اقل  ألنها  األمريكية  الخضراء  الفاصوليا  منافسة  عن  سعرية 

واحد الصحيح  ولها ميزة سعرية فى منافسة الفاصوليا التركية  ال
مؤشر   قيم  أن  فنجد  األلماني   السوق  فى  أما  واالسبانية، 

الالتنافسي للفاصوليا  السعرية  ألسعار  ة  بالنسبة  المصرية  خضراء 

الفاصوليا الخضراء المكسيكية والفرنسية أقل من الواحد الصحيح  
( أي أن الفاصوليا الخضراء  2018  –  2008وذلك خالل الفترة )

الخضراء   الفاصوليا  منافسة  عن  سعرية  ميزة  لها  ليس  المصرية 
سعرية ميزة  ولها  والفرنسية،  الفاصوليا   المكسيكية  بسعر   مقارنة 

الخضراء االلمانية، وأما فى السوق البلجيكي نجد أن قيم مؤشر  
ألسعار  بالنسبة  المصرية  الخضراء  للفاصوليا  السعرية    التنافسية 
الفاصوليا الخضراء التركية واألمريكية أقل من الواحد الصحيح أي 
مقارنة   سعرية  ميزة  لها  ليس  المصرية  الخضراء  الفاصوليا  أن 

التركية واالمريكية فى السوق البلجيكي    بسعر الفاصوليا الخضراء
خالل فترة الدراسة ، أما بالنسبة للسوق األلماني فقد اتضح قيم  

السع التنافسية  بالنسبة مؤشر  المصرية  الخضراء  للفاصوليا  رية 
من   أقل  أنها  والمكسيكية  الفرنسية  الخضراء  الفاصوليا  ألسعار 

ال أن  أي  الصحيح  المصريالواحد  الخضراء  لها  فاصوليا  ليس  ة 
الفرنسية   الخضراء  الفاصوليا  بسعر  مقارنة  سعرية  ميزة 

الميز  الدراسة وقد أتضح أيضًا أن مؤشر  ة  والمكسيكية خالل فترة 
لسعر   بالنسبة  المصرية  الخضراء  الفاصوليا  السعرية  التنافسية 
فترة  الصحيح خالل  الواحد  أكبر من  الخضراء إلسبانيا    الفاصوليا 

أ يدل على  ميزة  الدراسة مما  لها  المصرية  الخضراء  الفاصوليا  ن 
فى  اإلسبانية  الخضراء  الفاصوليا  بسعر  مقارنة  سعرية  تنافسية 

 ة الدراسة. السوق األلماني خالل فتر 
لألسواق   االختراق  معامل  متوسط  أن  البحث  من  ويتضح 
الفترة   خالل  ضعيف  المصرية  الخضراء  للفاصوليا  الخارجية 

متوسط لمعامل اختراق كان  (، فبالنسبة ألعلى  2018–  2008)
حوالي   بلغ  فقد  البريطاني  صادرات    0.17للسوق  أن  يعنى  مما 

من   %17ني بلغ نحو الفاصوليا الخضراء المصرية للسوق البريطا 
البريطاني،  السوق  داخل  الخضراء  الفاصوليا  استهالك  إجمالي 

حوا بلغ  قد  السعودية  العربية  المملكة  سوق  مما    0.08لي  تاله 
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درات الفاصوليا الخضراء المصري إلى المملكة العربية  يعنى أن صا
نحو   تمثل  المملكة    %8السعودية  سوق  استهالك  إجمالي  من 

، وهذا يعطى مؤشر على حجم الطلب للفاصوليا  العربية السعودية
 الخضراء لتلك الدول المستورة. 

 , السعرية  التنافسية   , النسبية  الميزة   : المفتاحية    الكلمات 
 اق, دالة الطلب الخارجى . معامل االختر 

 المقدمة  
فى   ومحوري   رئيسيتلعب التجارة الخارجية الزراعية دور  

للدولة   التغيرات وخاصة فتحقيق األهداف االقتصادية  ى ظل 
والمستمرة و العالمي  االقتصاديللنظام    السريعة  تعد  ، 

أهم من  الزراعية  حصيلة    الصادرات  لزيادة  الواعدة  المصادر 
الصادرات تحظى  تلك  فإن  لذا  األجنبية،  العمالت  الدولة من 

متخذي القرار، حتى إنها أصبحت من    قبل من  باهتمام متزايد  
خيرة، ويرتبط ادية في اآلونة األسياسة مصر االقتص  أولويات

وثيقًا   ارتباطا  المصرية  الزراعية  الصادرات  تنمية  أمر 
وال متزايد باألحداث  اهتمام  فهناك  ولذلك  العالمية،  متغيرات 

لتلك   القدرة  زيادة  في  يساهم  أفضل  تصديري  مناخ  إليجاد 
خالل   من  وذلك  الخارجية،  لألسواق  النفاذ  على  الصادرات 

و تسو ال  كفاءتهازيادة   والتصديرية  حتى  يقية  التنافسية  قدرتها 
التجاري   الميزان  فى  العجز  تخفيض  وتعتبر  ،  المصري يمكن 

الخضرية    فاصولياال المحاصيل  فرص    التيمن  لها  تتوافر 
الدول   بعض  أو  العربية  الخليج  لدول  سواء  كبيرة  تصديرية 

من    األوروبية، المصرية  الصادرات  كمية  بلغت  حيث 
مليون    49.9الفطن بقيمة    14.47نحو    الفاصوليا الخضراء

عام   العمالت   2018دوالر  حصيلة  زيادة  فى  يساهم  مما 
مصر    األجنبية على فى  بالتعرف  االهتمام  تم  ما  إذا  وذلك 

المناسبة  التوقيتات  أو  تلك األسواق  فى  المطلوبة  المواصفات 
 .الزراعي المصري  تحسين الميزان التجاري بما يساعد على 
 مشكلة البحث: 

الزراعية مما   نارا الرتفاع الواردات الزراعية عن صادراتظن
التجاري   الميزان  في  العجز  زيادة  إلى    940.9  بحوالي أدى 

جني عام    همليون  النظام    2018وذلك  أن  إلى  باإلضافة 
ر  وعلى  المصرية  البستانية  للمحاصيل  سها أالتصديري 

الكفاءة   والذي  الفاصولياصول  مح انخفاض  من  يعانى 
يواجه العديد من المشاكل والتي  حيث    ة والتصديرية، التسويقي

أسعار   اختالف  جانب  إلى  المستوردة  الدول  بتعدد  ترتبط 
اختالف ظروف   له فضاًل على  دولة مستوردة  لكل  التصدير 

له   المستوردة  الدول  فى  المحصول  هذا  على  وطاقتها  الطلب 
يواجهها  التي  المنافسة  إلى  باإلضافة  القصوى  االستيرادية 

الفاصوليامح على    صول  ذلك  وأثر  الخارجية  األسواق  فى 
األمر   المصدرة  أهم    الذيالكميات  على  التعرف  يتطلب 

لصادرات   العالمية  األسواق  فى  التنافسية  القدرة  هذا  مؤشرات 
 . المحصول

 هدف البحث:
تنمية   إلى  البحث  محصول  يهدف  من  الصادرات 

التنافسية  التعرف على  من خالل    الفاصوليا للمحصول  القدرة 
األسوا خالل  في  من  وذلك  العالمية  الراهن ق  الوضع  دراسة 

الجغرافي    التوزيعمعرفة  و   للتجارة الخارجية لمحصول الفاصوليا
المستورة  للتعرف على أهم األسواق  لصادرات هذا المحصول 

باإلضافة   له،  الكفاءة والمصدرة  مؤشرات  أهم  قياس  إلى 
الفاصوليا لمحصول  الخارجية  الدراسة   التسويقية  فترة  خالل 

األسواق   أهم  في  التنافسية  والقدرة  التنافسي  المركز  وقياس 
زيادة   أمام  تقف  التي  المعوقات  أهم  على  للتعرف  العالمية 

 صادرات مصر من هذا المحصول.

 الطريقة البحثية ومصادر البيانات:
وغير   اعتمد المنشورة  الثانوية  البيانات  على  البحث 

ا عن  الصادرة  الجهاز المنشورة  بيانات  منها  الرسمية  لجهات 
واإلحصاء   العمة  للتعبئة  والزراعة  المركزي  األغذية  ومنظمة 

األراضي،   واستصالح  الزراعة  ووزارة  المعلومات،  وشبكة 
ش على  الدولي  البنك  وموقع  العالمية،  التجارة  بكة  ومنظمة 

 المعلومات. 
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الصلة   ذات  والدراسات  البحوث  بعض  إلى  باإلضافة 
الب التحليل  بموضوع  على  تحليله  في  أيضًا  أعتمد  كما  حث، 

والكم التنافسية الوصفي  للقدرة  االقتصادية  المؤشرات  ألهم  ي 
 لقياس المركز التنافسي للمحصول في األسواق العالمية منها:

 Revealed Comparativeمؤشر الميزة النسبية الظاهرة: -1

Advantage    النسبية األهمية  بين  النسبة  عن  عبارة  وهو 
النسبية لص األهمية  إلى  ما  دولة  فى  محصول  ادرات 

لصادرات المحصول في العالم وعندما تكون القيمة أكبر من  
المحصول   هذا  لصادرات  ميزة  فى  تفوق  هناك  يكون  الواحد 

 لة التالية: الدولة ويمكن الحصول علية من المعاد هذهفي 

 

 الميزة النسبية الظاهرة. RCAحيث تمثل: 
Xja قيمة صادرات ا( لدولةe( من السلعة )j .إلى العالم ) 
Xae  قيمة صادرات الدولة (e .الزراعية إلى العالم ) 
Xjw ( إجمالي قيمة الصادرات العالمية من السلعةj ) . 
Xaw إجمالي قيمة الصادرات العالمية الزراعية . 

  Market Penetration Rateالسوق:معدل اختراق  -2
النسبة بأنه  السوق،  اختراق  معدل  واردات    يعرف  بين 

الكها الفعلي من نفس المنتج. ويمكن  الدولة من المنتج، واسته
 التالية:  حسابه من المعادلة

ijijij
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 :حيث أن
MPRij    معدل اختراق الواردات من المنتج =i    في الدولة
 j )السوق(
 Qj  إنتاج الدولة =j  )من المنتج )المحصولi 
 Ij  واردات الدولة =j   المحصولمن المنتج()i 
 Ej  صادرات الدولة =j ( المحصولمن المنتج )i 

 The Price Competitivenessمؤشر التنافسية السعرية -3

Indicator     
 ويتم حساب هذا المؤشر من خالل:

تقدير الوضع النسبي السعرى بين أسعار أهم الدول    -أ
ما(   سوق  في  )أو  العالمي  السوق  فى  لمصر  المنافسة 

مصر: عن   وسعر صادرات  ذلك  حساب    ويتم  النسبة  طريق 
بين المتوسط المرجح ألسعار المحصول المدروس فى مصر  

الدول   ككل)بأهم  العالمي  السوق  فى  الذي المتنافسة  السوق 
ل الدراسة بكل  تتم دراسته(، إلى سعر تصدير المحصول مح

 : وذلك باستخدام المعادلة التالية ، دولة من هذه الدول
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PAj المتو بين  النسبة  أل:  المرجح  اسط  أهم  لدول  سعار 
المتنافسة فــى السوق العالمي أو) سوق ما( للمحصول محل  

 .  كل إلى سعر تصدير المحصول فى مصرالدراسة ك
Pc    فى    : المتوسط المرجح ألسعار تصدير المحصول

 أهم الدول المتنافسة ككل. 
Pe مصر :  سعر تصدير المحصول فى. 
الوضع    -ب للد  النسبيتقدير  بالنسبة  مصر  ول لسعر 

 لمعادلة اآلتية:المنافسة من خالل ا
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 أن: حيث
PAjبالن مصر  صادرات  لسعر  النسبي  الوضع  سبة :  

 .  لسعر صادرات الدول المنافسة
PAmax .PAmin  بين للنسبة  والدنيا  القصوى  القيمة   :

المتوسط المرجح ألسعار المحصول محل الدراسة بأهم الدول  
المحصول   تصدير  سعر  إلى  ككل،  دولة  المتنافسة  كل  فى 

ال المدروس،من  السوق  فى  المتنافسة  قيمة   دول  وتنحصر 
، وكلما ارتفعت القيمة الناتجة، دل ذلك  1المعادلة بين صفر، 
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التنافسي  الوضع  تحسن  المصرية،    على  للصادرات  السعري 
 والعكس صحيح. 

صفر)إذا   بين  فيما  المؤشر  هذا  قيمة  كانت وتتراوح 
ت وبين  ساوي صفر(الواردات  إذ  1،  االعتما)  كان  علي  ا  د 

وبالتالي كلما زادت   ردات كامال لتغطية الطلب المحلي(،الوا
على   ذلك  دل  الناتجة  دخوله،  اتساع  القيمة  وسهولة  السوق 

في إشباع الطلب   كبيرةنتيجة العتماده علي الواردات بدرجه  
لية  لتنافسية الداخالمحلي، ومن جهة أخري دليل علي تدهور ا

للد القومي  قيمة   والعكس  ولة(،لالقتصاد  فانخفاض  صحيح، 
السوق   داخل  محلية  شركات  وجود  إلي  تشير  المؤشر 
الواردات.    المدروس ذات تنافسية كبيرة، وقادرة علي منافسة 
ارتفاع معدل   علي  دليال  تعد  قد  المؤشر  قيمة  انخفاض  كما 

مست وانخفاض  للسوق،  المحلية  األسعار اإلنتاجية  وي 
م ارتفاع القدرة شة األفراد، ومن ثوارتفاع مستوي معيالمحلية،  

 التنافسية الداخلية للدولة. 

 النتائج البحثية ومناقشتها: 

أوال : تطور كمية وقيمة وسعر التصدير الفاصوليا الخضراء 
 (: 2018- 2000المصرية خالل الفترة )
البيانات من  )   يتضح  رقم  بالجدول  كمية 1الواردة  أن   )

تباين بين الزيادة والنقص الصادرات من الفاصوليا الخضراء ت
ن في حين  ط  3447نحو    2000حيث بلغ الحد األدنى عام  
ثم أخذت    2013طن عام    37597بلغ الحد األقصى حوالي  
التناقص والتزايد حت الفترة عام  في    حيث بلغ   2018ى نهاية 

المصمتوسط   حوالي  الكمية  كما  طن،  ألف    19067درة 
العام الزمني    ( 2بالجدول رقم )  اردةالو   توضح معادلة االتجاه 

من  المصدرة  للكمية  إحصائيًا  المعنوية  السنوية  الزيادة 
بنحو   الخضراء  نحو    1023.5الفاصوليا  تمثل  طن  ألف 

  صدر لفترة الدراسة والبالغ حوالي من متوسط الكمية الم  % 5.9
أي   0.26معامل التحديد بلغ حوالي   وأنطن،  ألف    19067

ال  % 26أن   في  الحادثة  التغيرات  ترجع  من  المصدرة  كمية 
التغيرات،   هذهمن وهناك عوامل أخرى تؤدى لحدوث لعامل الز 
 أن القيمة التصديرية لمحصول الفاصوليا الخضراء  كما يتضح

 (2018 -  2000خالل الفترة )كمية وقيمة وسعر صادرات محصول الفاصوليا الخضراء  .1 رقمجدول 
 فاصوليا خضراء  

 (طن دوالر/) سعر  ( ألف دوالر)  يمةالق ( ألف طن )  الكمية السنة 
2000 4718 1065 226 
2001 8178 2802 343 
2002 6850 1942 284 
2003 5829 2045 351 
2004 9236 4657 504 
2005 10847 5640 520 
2006 24704 11591 469 
2007 28530 18621 653 
2008 22802 44432 1949 
2009 3447 3152 914 
2010 28845 55559 1926 
2011 32123 54294 1422 
2012 24125 48123 1995 
2013 37597 57799 1537 
2014 32073 60387 1883 
2015 24066 50037 2079 
2016 24966 49115 1967 
2017 13901 37743 2715 
2018 19434 43429 2235 
 1262 29075 19067 المتوسط

 2009 42364 14716 التغير السنوي 
 159.23 145.70 77.18 غيرالت  معدل

 المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، قاعدة بيانات التجارة الخارجية. 
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رقم الفاصولي  الزمني  االتجاهمعادالت  .2جدول  وقيمة وسعر تصدير محصول  لكمية  الخضراءالعام  )ا  الفترة    -  2000خالل 
2018 ) 

 معدل التغير  2R F المعادلة  المؤشر 
 س ه   1023.5+   7154.6ص^ه=  يةكم

          (1.5**)         (2.5**)    
0.26 6.3 9.6 

 س ه 3246.5+   6227-ص^ ه=  قيمة
             (-  0.8**)      (5.01) **     

0.60 25.1 8.2 

 س ه  0.1938 -3.39.ص^ه= سعر
           (12.3 **)      (-7.99**)    

0.79 63.9 1.8 

 (1) من جدول رقم  المصدر: حسبت
 

بلغ   عام وآخر حيث  بين  والتناقص  التزايد  فى  أخذت  قد 
عام   األدنى  حوالي    2009الحد  بلغت  تصديرية  بقيمة 

حوالي    29075 األقصى  الحد  بلغ  حين  في  دوالر  ألف 
وتناقصت في آخر    2014ألف دوالر وذلك في عام    60387

 . 2018ألف دوالر عام  43429  لحواليالفترة حيث وصلت 
السنوية   الزيادة  العام  الزمني  االتجاه  معادلة  وتوضح 
الفاصوليا   لمحصول  التصديرية  للقيمة  إحصائيًا  المعنوية 

بنحو نحو    3246.5الخضراء  تمثل  دوالر  من    %12.4ألف 
ديرية لمحصول الفاصوليا الخضراء خالل  القيمة التصمتوسط  

حوالي   والبالغ  الدراسة  بلغ    26238فترة  وقد  دوالر،  ألف 
نحو  مع المصدرة  للقيمة  التحديد  حوالي    0.60امل  أن  أي 
لعامل   60% ترجع  المصدرة  القيمة  في  الحادثة  التغيرات  من 

الفاصو  لمحصول  التصدير  سعر  بلغ  حين  فى  ليا  الزمن، 
  2018حتى عام    2000ناقص من عام  أخذ فى الت  الخضراء

عام   في  األقصى  للقيمة  حوالي    2017ووصل  بلغ  حيث 
للطن  2715 التناقص  دوالر  فى  ذلك  بعد    التالي العام    وأخذ 

لحوالى    مباشرة وهو الفترة  للطن، ويتضح    2235آخر  دوالر 
  من معالة االتجاه الزمني العام أن السعر التصديري لمحصول 

يزيالفاصوليا   بمقدار الخضراء  إحصائيًا  معنوية  زيادة  د 
نحو  0.1938 تمثل  للطن،  سعر   %13.4دوالر  متوسط  من 

البال حوالي  التصدير  معامل    1.45غ  بلغ  وقد  دوالر/طن 
من التغيرات الحادثة   %79أي أن حوالي  0.79التحديد نحو  

بالنسبة   التغير  الزمن. وقد بلغ معدل  لعامل  السعر ترجع  في 
التصديرية والسعر التصديري القيمة  ة المصدرة و كل من الكميل

نحو   الخضراء  الفاصوليا    % 1.8،  %8.2،  %9.6لمحصول 
 ة الدراسة.وذلك خالل فتر  على الترتيب

الخضراء على مستوى ثانيا للفاصوليا  المصدرة  الدول  أهم   :
 :(2018 – 2000العالم خالل الفترة )
من   )ويتضح  رقم  الجدول  قيمة 3بيانات  متوسط  أن   )

بلغت   الخضراء  الفاصوليا  من  العالم    820  نحوصادرات 
قيمة   ارتفعت  الفاصو مليون دوالر وقد  العالم من  ليا  صادرات 

)  % 8ء بمعدل  الخضرا الفترة  (، وبلغ  2018  –  2000خالل 
ألكبر   الصادرات  قيمة  إجمالي  نحو    10متوسط    644دول 

من متوسط  إجمالي   %78.5مثل نحو  مليون دوالر وهو ما ي 
قيمة صادرات العالم خالل فترة الدراسة، احتلت فرنسا المركز  

المصد الدول  بين  من  الاألول  الخضراء  الفاصوليا  طازجة  رة 
العالم،    113حيث بلغت قيمة صادراتها حوالي    على مستوى 

من متوسط إجمالي    % 13.87ثل نحو  مليون دوالر وهو ما يم
اقيمة   الطازجة خالل  صادرات  الخضراء  الفاصوليا  لعالم من 
من    الثاني(، واحتلت أمريكا المركز  2018  –  2000الفترة )

ا  المصدرة  الدول  مسبين  على  الخضراء  العالم  لفاصوليا  توى 
قيمة صادراتها حوالي   بلغت  ما    89حيث  دوالر وهو  مليون 

نحو   الصادرات    % 10.85يمثل  قيمة  إجمالي  متوسط  من 
المركز   أسبانياالفاصوليا الخضراء على مستوى العالم، وتحتل  

مليون دوالر بنسبة   79.3  حواليالثالث بقيمة صادرات تبلغ  
نحو   إجمالي    %9.67تبلغ  متوسط  العاا صقيمة  من  لم  درات 

ن الدول  بي، وتحتل المرتبة الرابعة من  من الفاصوليا الخضراء
بقيمة المص المكسيك  الخضراء  الفاصوليا  لمحصول  درة 
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تبلغ   ب  76.7  حواليتصديرية  دوالر  نحو  نمليون  تبلغ  سبة 
متوسط    9.35% من قيمة    إجماليمن  العالم  صادرات 

وتأ الخضراء  السادالفاصوليا  المرتبة  فى  مصر  بقيمة تى  سة 
تبلغ  تصديري نحو   49  حوالية  تبلغ  بنسبة  دوالر  مليون 
محصول  قيمة    إجماليمن    6.08% من  العالم  صادرات 

الفاصوليا الخضراء ومن بيانات نفس الجدول يتضح اختالف  
حيث  الخضراء،  الفاصوليا  من  الطن  تصدير  سعر  قيمة 

بما   الطن  فرنسا  بيدوال  611  قيمتهصدرت  كانت  ر/طن  نما 
ماليزيا    306  قيمتهبما    تصدره  أمريكا وصدرت  دوالر/طن، 

وصدرت بريطانيا الطن من دوالر/طن،    948  قيمتهالطن بما  
بما   الخضراء  بينما صدرت    742  قيمتهالفاصوليا  دوالر/طن 

بما   الخضراء  الفاصوليا  من  الطن   290نحو    قيمتهمصر 
الف طن  صدرت  فقد  هولندا  أما  الخضراء  دوالر/طن،  اصوليا 

 دوالر/طن.   469 بحوالي
أهم الدول المستوردة للفاصوليا الخضراء على مستوى    :ثالثا

 :(2018 – 2000العالم خالل الفترة )
بيانات    من  )ويتضح  رقم  واردات  4الجدول  متوسط  أن   )

بلغت حوالي   الخضراء  الفاصوليا  ألف    739190العالم من 

الفاصوليا   العالم من  واردات  قيمة  متوسط  ارتفعت  وقد  دوالر 
(، وبلغ  2018  –  2000ل الفترة )خال  %10الخضراء بمعدل  

  596101دول نحو  10متوسط إجمالي قيمة الواردات ألكبر 
من متوسط إجمالي    %80.64ثل نحو  ألف دوالر وهو ما يم

المركز  فرنسا  احتلت  الدراسة،  فترة  العالم خالل  قيمة واردات 
عل الخضراء  الفاصوليا  المستوردة  الدول  بين  من  ى  األول 

حيث   العالم،  حوالي  مستوى  وارداتها  قيمة    123199بلغت 
من متوسط إجمالي    %16.67ألف دوالر وهو ما يمثل نحو  

العالم   واردات  الفترة قيمة  خالل  الخضراء  الفاصوليا  من 
(، واحتلت بريطانيا المركز الثاني من بين 2018  –  2000)

حيث الدول المستوردة الفاصوليا الخضراء على مستوى العالم  
ألف دوالر وهو ما يمثل   106468ها حوالي  بلغت قيمة واردات

الفاصوليا    % 14,40نحو   الواردات  قيمة  إجمالي  متوسط  من 
على اختالف    الخضراء  الجدول  من  ويالحظ  العالم،  مستوى 

االستير  سعر  حيث  قيمة  الخضراء،  الفاصوليا  من  للطن  اد 
بما   الطن  بريطانيا  ب  3206  قيمتهاستوردت  ينما دوالر/طن 

 . دوالر/طن 606 بحواليتورد طن الفاصوليا يا تسر كانت بلغا

 
 (2018 –2000)  خالل الفترةأهم الدول المصدرة للفاصوليا الخضراء على مستوى العالم  .3جدول رقم 

 قيمة الصادرات  البيان 
 مليون دوالر 

كمية الصادرات   % 
 ألف طن 

متوسط قيمة الطن   % 
 دوالر/طن 

 611 6.55 69.26 13.87 113.281 فرنسا
 306 2.58 27.23 10.85 88.989 أمريكا 
 469 1.70 17.93 4.66 38.239 هولندا 
 408 2.96 31.33 9.35 76.680 المكسيك
 265 1.98 20.99 9.67 79.288 أسبانيا 
 290 1.37 14.47 6.08 49.851 مصر
 246 1.02 10.77 5.33 43.718 بلجيكا
 948 0.90 9.52 1.22 10.042 ماليزيا 
 742 0.38 4.02 0.66 5.421 بريطانيا 

 - 60.17 205.52 78.53 643.95 متوسط إجمالي الدول 
 - 39.83 136 21.47 176.05 باقي دول العالم  متوسط 

 - 100 341.52 100 820 متوسط كمية وقيمة صادرات العالم 
 FAO  .Faostatالمصدر: جمعت وحسبت من موقع منظمة األغذية والزراعة  

 للتعبئة العامة واإلحصاء، نشرة التجارة الخارجية، أعداد مختلفة.  المركزيجهاز  لا

 .trade _map.orgwwwخريطة التجارة التابعة لألمم المتحدة   
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 ( 2018 –  2000خالل الفترة ) لعالمأهم الدول المستوردة الفاصوليا الخضراء على مستوى ا .4جدول رقم 
 قيمة الواردات          البيان 

 ألف دوالر  
 المستوردة   الكمية % 

 طن بال
متوسط قيمة  % 

 الطن 
 3.206 6.82 33.213 14.40 106468 بريطانيا 
 52.300 16.67 123199 فرنسا

 
10.74 2.356 

 83.284 12.42 91826 أسبانيا 
 

17.11 1.103 
 0.254 0.02 154 بلغاريا 

 
0.05 0.606 

 1.735 8.84 43.026 10.10 74652 هولندا 
 1.539 10.20 49.654 10.10 76395 يكا أمر 

 1.911 4.64 22.596 5.84 43192 ألمانيا 
 1.643 5.70 27.760 6.17 45607 كندا
 25280 إيطاليا

 
3.42 14.196 2.92 1.781 

 1.698 1.13 5.492 1.26 9328 البرتغال 
 - 68.15 331.775 80.64 596101 لدول لي اإجما متوسط
 31.85 155.077 19.36 143089 باقي دول العالم متوسط 

 
- 

إجمالي قيمة وكمية  متوسط 
 واردات العالم

739190 
 

100 486.852 
 

100 - 

 FAO .FAOSTATالمصدر: جمعت وحسبت من موقع منظمة األغذية والزراعة     

 ئة العامة واإلحصاء، نشرة التجارة الخارجية، أعداد مختلفة. تعبلل  المركزيالجهاز                

 

غ المتوســط وبلــ 2013% عــام  34.7وحــد أدنــى بلــغ حــوالى 
ــا حـــوالى  تبـــين أن  اكمـــ% خـــالل نفـــس الفتـــرة،  47الســـنوى لهـ

عامـا  اتجاهـا اتخـذتدكـو إنتاجية السمكية مـن بحيـرة إلالطاقة ا
(، حيـث بلـغ معـدل 2018 -2005وذلك خـالل الفتـرة )نازليا  ت

 صاقتنبمعدل غير معنوى إحصائيا %   1.9السنوى    التناقص
مـــن المتوســط الســـنوى  %1.9طــن  127.9ســنوى بلــغ حـــوالى 

النتاجيـة الطاقـة اتبين أن كما ألف طن،    6.73والبالغ حولى  
ــ ــرة السـ ــن بحيـ ــو إمكية مـ ــدكـ ــوالى  تبلغـ ــام  9.6حـ ــن عـ ألـــف طـ

 2018ألــــف طــــن عــــام   7.9إلــــي حــــوالى  تانخفضــــ 2005
ــبة نقــــص ــدر  بنســ ــرة.  20.65حــــوالى  هاقــ % خــــالل نفــــس الفتــ

نتاجيـة السـمكية مـن إلالطاقة ا النسبية لها إلى  ةهمياألوبدراسة  
أقصى بلغ حوالى   البحيرات الشمالية تبين انها تراوحت بين حد

  2016% عـام  4.1وحد أدنى بلغ حـوالى  ،2005عام   8.7
فــس الفتــرة، % خــالل ن 5.4غ المتوســط الســنوى لهــا حــوالى وبلــ

ــا ــة ا كمــ ــين أن الطاقــ ــن بحيــــرة مر إلتبــ ــمكية مــ ــة الســ ــو  نتاجيــ يــ
 -2005اعديا وذلـــك خـــالل الفتـــرة )ا تصـــعامـــ اتجاهـــا اتخـــذت
معنـــــــوى  % 6(، حيـــــــث بلـــــــغ معـــــــدل النمـــــــو الســـــــنوى 2018

ــائيا  ــغ حــــوالى إحصـ ــادة ســــنوى بلـ ــن مــــن  414.4بمعــــدل زيـ طـ
تبــين أن  كمــاألــف طــن،  6.9والبــالغ حــولى  المتوســط الســنوى 

 5.2حـوالى  تبلغـنتاجية السـمكية مـن بحيـرة مريـو  إلالطاقة ا
ألـــف طـــن عـــام  8والى ي حـــإلـــ تدادز ا 2005ن عـــام ألـــف طـــ
% خــــالل نفــــس الفتــــرة،  52.28بزيـــادة قــــدرها حــــوالى  2018
 مـننتاجيـة السـمكية إلالنسبية لها إلى الطاقة ا  األهميةوبدراسة  
تبين انها تراوحت بين حد أقصى بلغ حوالى  الشمالية البحيرات

  2008% عـام  4وحد أدنى بلغ حـوالى   ،2015عام  %  9.2
 % خــالل نفــس الفتــرة 5.4والى هــا حــوى لبلــغ المتوســط الســنو 

 (.4، 3جدولى رقم )
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 (2018 – 2008أهم أسواق الصادرات المصرية للفاصوليا الخضراء خالل الفترة ) .5جدول رقم 
قيمة الصادرات المصرية ألف   ان بي ال

 دوالر 
األهمية النسبية  
 للصادرات المصرية 

متوسط  
 سعر الطن  

  فيترتيب الدول 
 العالمي السوق 

 1 22.63 1.418 112306 بريطانيا 
 2 15.01 1.501 74498 بلجيكا 
 3 13.38 1.438 66406 ألمانيا 
 4 12.63 1.204 62680 إيطاليا
 5 8.35 1.609 41450 فرنسا
 6 7.04 0.996 34958 هولندا 
 7 5.63 1.131 27935 األمارات 
 8 2.30 0.643 11393 العراق 
 9 2.00 0.915 9928 السعودية 

 - 9.9 1.294 441554 إجمالي الدول 
 - 11.02 11.018 54679 باقي دول العالم 

 - - 100 496233 إجمالي قيمة الصادرات المصرية 
 FAO .FAOSTATلزراعةع منظمة األغذية واجمعت وحسبت من موق  المصدر:

 لخارجية، أعداد مختلفة.للتعبئة العامة واإلحصاء، نشرة التجارة ا المركزي الجهاز        

 .trade _map.orgwwwخريطة التجارة التابعة لألمم المتحدة            

 

الميزة النسبية الظاهرية لمحصول    معامل مؤشر -أ
 الفاصوليا الخضراء:
الج رقم  يوضح  الظاهرة 6)دول  النسبية  الميزة  مؤشر   )

)خ  الفاصوليالمحصول   الفترة  حيث  2018  –  2008الل   )
الواحد    أنهيتضح   تزيد عن  المؤشر  قيمة  أن  الرغم من  على 

الفترة مما يعنى وجود ميزة نسبية ظاهرة   الصحيح خالل تلك 
األسواق   فى  الخضراء  الفاصوليا  من  مصر  لصادرات 

إال   معامل   بينيت  أنهالخارجية  انخفاض  الجدول  نفس  من 
ليصل إلى   2010فى عام  37.34الميزة النسبية الظاهرة من 

ل مستوى  عام  أدنى  فى  حوالي    2018ه  مما    12.32إلى 

في   المحصول  لهذا  التنافسي  السوق  فى  تدهور  وجود  يعنى 
األسواق العالمية، ويجب الوقوف على العوامل التي أدت إلى  

ؤشر معامل الميزة النسبية الظاهرة ط متوسهذا التدهور وبلغ م
الفترة )  21.39حوالي   الذي 2018  -2008خالل  (، األمر 

هذا أن  الهامة    يعنى  المحاصيل  من  التصديري  المحصول 
العالمية بشر  المحافظة على    التي تنافس بشدة فى األسواق 

مطابقة  خالل  من  وذلك  المحصول  لهذا  التصديرية  األسواق 
المتل جديدة  لل  ويةالمواصفات  أسواق  وفتح  العالمي  سوق 

 تستوعب صادراتنا طبقًا لمعايير التصدير.  

 

 

 

 



...... الخضراء  ياللقدرة التنافسية لمحصول الفاصول  تحليليةدراسة : .زكى إسماعيل زكى نصار و خشنالسيد عبد العظيم ال  

 

759 

 ( 2018 – 2008خالل الفترة )  الفاصوليابية الظاهرة لصادرات ميزة النسمعامل ال .6جدول رقم
القيمة: مليون دوالر    

قيمة صادرات   البيان 
 الفاصوليا 

قيمة الصادرات  
 الزراعية المصرية 

صادرات  قيمة 
 ليا العالمية الفاصو 

قيمة الصادرات  
 الزراعية العالمية 

الميزة النسبية  
 السنة  الظاهرة 

2008 34.767 2177 589.802 1067553.10 28.91 
2009 55.471 4407 536.634 950959.94 22.31 
2010 61.528 2918 612.509 1084742.34 37.34 
2011 54.394 5094 755.835 1320239.08 18.65 
2012 47.53 4141 706.403 1337670.64 21.73 
2013 56.989 4867 785.261 1396562.91 20.82 
2014 52.876 4354 796.613 1414953.33 21.57 
2015 47.656 4267 745.95 1264550.29 18.93 
2016 47.898 3953 775.4 1277460.53 19.96 
2017 37.664 4993 829.816 1401421.29 12.74 
2018 33.033 4473 802.608 1339440.91 12.32 
 21.39 1259595.85 721.53 4149 48.16 المتوسط

 FAO .FAOSTATالمصدر: موقع منظمة األغذية والزراعة          

 للتعبئة العامة واإلحصاء، نشرة التجارة الخارجية، أعداد مختلفة.  المركزيالجهاز                  

 .trade _map.orgwwwخريطة التجارة التابعة لألمم المتحدة                  

 
 معامل اختراق األسواق لمحصول الفاصوليا الخضراء: -ب

الفاصوليا   صادرات  اختراق  معامل  تقدير  خالل  من 
المصرية لألسواق   )الخضراء  الفترة    –  2008العالمية خالل 

( يتضح أن متوسط معامل اختراق 7( كما في جدول )2018
حوالي   بلغ  البلجيكي  للسوق  المصرية  الخضراء  الفاصوليا 

الخضراء    وهذه  0.029 الفاصوليا  أن صادرات  تعنى  القيمة 
نحو   تمثل  بلجيكا  إلى  كمية   %3المصرية  إجمالي  من 

الفترة  خالل  بلجيكا  داخل  الخضراء  الفاصوليا  استهالك 
الفاصوليا  2018  –  2008) اختراق  معامل  أن  نجد  كما   )

الحد األدنى  المصرية لبلجيكا في تذبذب حيث بلغ  الخضراء 
ا   2015،  2012في عامي    0,015الي  ختراق حو اللمعامل 

الحد األقصى حوالي   مما يدل    2010في عام    0,068وبلغ 
من   يتناقص  البلجيكي  للسوق  االختراق  معامل  أن  على 
وأن   المصرية،  الخضراء  الفاصوليا  من  المصرية  الصادرات 
البلجيكي، كما   السوق  اختراق  لزيادة نسبة  أكبر  هناك فرصة 

مع متوسط  أن  االختر امينضح  الخضراء ل  الفاصوليا  اق 
للسوق األلماني يبلغ حوالي   وهذا يعنى أن    0,077المصرية 

األلماني   السوق  إلى  المصرية  الخضراء  الفاصوليا  صادرات 
نحو   الفاصوليا    %8يمثل  ألمانيا  استهالك  قيمة  إجمالي  من 

الخضراء  الفاصوليا  اختراق  معامل  تذبذب  وقد  الخضراء، 
عام    %4غ الحد األدنى حوالي  ا حيث بلنيالمصرية لسوق ألما

السوق    2015عام    % 14إلى حوالي    2013 أن  يعنى  وهذا 
من  أكبر  كمية  استيعاب  على  القدرة  من  لدية  األلماني 

وأن   المصرية  الخضراء  الفاصوليا  النسبة    هذه الصادرات 
معامل   أن  نجد  كما  األلماني  السوق  الختراق  جدا  ضئيلة 

الخضراء   الفاصوليا  العربية  المصرية  اختراق  المملكة  لسوق 
حوالي   بلغ  قد  صادرات    0,08السعودية  أن  يعنى  مما 

السعودية   العربية  المملكة  إلى  المصري  الخضراء  الفاصوليا 
نحو   ال  %8تمثل  المملكة  سوق  استهالك  إجمالي  عربية  من 

االختراق  معامل  تذبذب  وقد  الخضراء  الفاصوليا  السعودية 
ال  للفاصوليا الخضراء المصرية  مملكة العربية السعودية  لسوق 

حوالي   األدنى  الحد  بلغ  الحد    2016عام    % 4حيث  وبلغ 
حوالي   سوق    2018عام    %12األقصى  أن  على  يدل  مما 

من   المصرية  الصادرات  من  أكبر  كمية  يتسع  المملكة 
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االختراق الف معامل  لمتوسط  بالنسبة  أما  الخضراء،  اصوليا 
نى أن صادرات  مما يع  0,17للسوق البريطاني فقد بلغ حوالي  

  % 17الفاصوليا الخضراء المصرية للسوق البريطاني بلغ نحو  
السوق   داخل  الخضراء  الفاصوليا  استهالك  إجمالي  من 
الحد  بلغ  حيث  تذبذب  قد  االختراق  معامل  وأن    البريطاني، 

حوالي   حوالي    2016عام    % 11األدنى  عام    % 28إلى 
ا  2010 للصادرات  متسع  هناك  أن  يعنى  من مما    لمصرية 

معامل   أن  البريطاني حيث  السوق  داخل  الخضراء  الفاصوليا 
، وكما ينضح  %20  حوالي إلى    2018االختراق زاد فى عام  

من بيانات الجدول أن متوسط معامل االختراق لألسواق تحت  
لفاصوليا الخضراء المصرية ضعيف وأن هناك زيادة  الدراسة ا 

( الفترة  االختراق خالل  في معامل  (  2018  –  2008طفيفة 
زيادة   في  التعاون  نطاق  لتوسيع  إمكانية  هناك  أن  يعنى  مما 
المشتركة  االتفاقيات  من  كثير  خالل  من  الصادرات  كميات 
في   والتراجع  التذبذب  هذا  أسباب  دراسة  على  العمل  يجب 

ال السياسات  بعض  بعض  وضع  على  والعمل  سنوات 
 .عالتصديرية التي تعمل على عالج هذا التذبذب والتراج

 

 (2018 - 2008معامل اختراق محصول الفاصوليا لألسواق العالمية خالل الفترة ) .7رقمدول ج

 السنة 
 صادرات مصر من  

 الفاصوليا لبلجيكا  
 إنتاج بلجيكا  
 من الفاصوليا 

 واردات بلجيكا من 
 فاصوليا من العالم ال

 صادرات بلجيكا 
 من الفاصوليا  

  معامل
 االختراق 

2008 6473 102300 85282 14706 0.037 
2009 6456 123100 70532 18074 0.037 
2010 9795 89046 70858 16479 0.068 
2011 4004 90124 58110 13099 0.030 
2012 2365 88500 77029 8487 0.015 
2013 3847 105800 94370 10512 0.020 
2014 3918 112600 69027 14087 0.023 
2015 2643 112200 71365 8527 0.015 
2016 6226 112475 77543 7047 0.034 
2017 4538 123113 97635 21185 0.023 
2018 3385 117794 87589 14116 0.018 
 0.029 13302 78122 107005 4877 المتوسط

 www.fao.org.eg منظمة األغذية والزراعة المصدر: جمعت وحسبت من

 . 7بع جدول تا

 السنة 
صادرات مصر من   

 الفاصوليا ألمانيا 
إنتاج ألمانيا من  

 الفاصوليا 
 واردات ألمانيا من 

 الفاصوليا من العالم  
صادرات ألمانيا من  

 الفاصوليا 
معامل  
 االختراق 

2008 4073 49260 21665 7738 0.064 
2009 4571 44635 20519 7879 0.080 
2010 6012 41398 19181 8238 0.115 
2011 2524 39107 19957 11532 0.053 
2012 3014 45390 21821 16919 0.060 
2013 2755 50392 26881 17698 0.046 
2014 4035 47270 28056 14355 0.066 
2015 8754 47442 31362 16049 0.139 
2016 5255 45634 30703 21188 0.095 
2017 4534 51469 31081 22374 0.075 
2018 3181 48552 30892 21781 0.055 
 0.077 15068 25647 46414 4428 المتوسط
 www.fao.org.egوحسبت من منظمة األغذية والزراعةالمصدر: جمعت 

 

http://www.fao.org.eg/
http://www.fao.org.eg/
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 . 7بع جدول تا

 السنة 
صادرات مصر من  الفاصوليا  

لسعودية ل  
واردات السعودية من الفاصوليا من 

 معامل االختراق  العالم 
2008 911 16450 0.057 
2009 1680 16450 0.106 
2010 2349 31810 0.079 
2011 736 18780 .0460  
2012 949 18370 0.061 
2013 610 9370 0.108 
2014 589 10050 0.101 
2015 1078 10170 0.150 
2016 613 23100 0.040 
2017 513 11210 0.052 
2018 1569 17155 0.124 
 0.084 16628.6 1054.3 المتوسط

 www.fao.org.egوحسبت من منظمة األغذية والزراعةالمصدر: جمعت 

 

 . 7بع جدول تا

 السنة 
صادرات مصر من   

ا بريطانيا الفاصولي  
 إنتاج بريطانيا  
 من الفاصوليا 

واردات بريطانيا من  
 الفاصوليا من العالم 

بريطانيا  صادرات  
من الفاصوليا    

  معامل
 االختراق 

2008 9644 15807 34908 14053 0.263 
2009 7952 15200 34181 1806 0.167 
2010 12932 15600 34230 2801 0.275 
2011 6467 15279 35348 610 .1290  
2012 6086 14200 36416 946 0.123 
2013 9861 14540 33330 688 0.209 
2014 6070 14587 35679 765 0.123 
2015 7476 13876 35530 602 0.153 
2016 4820 11000 36305 1802 0.106 
2017 5220 11200 34550 505 0.115 
2018 9163 11100 35428 1154 0.202 
41385 7790 المتوسط  35082 2339 0.170 
 www.fao.org.egوحسبت من منظمة األغذية والزراعةالمصدر: جمعت 

 

 مؤشر التنافسية السعرية لمحصول الفاصوليا الخضراء: -ج
ار كل من أمريكا  سوق المملكة العربية السعودية: تم اختي  -1

المنافس  وأسبانيا الدول  كأهم  تصدير  وتركيا  فى  لمصر  ة 
من   وينضح  السعودي،  السوق  إلى  الخضراء  الفاصوليا 

( رقم  السعرية  8الجدول  التنافسية  مؤشر  قيم  أن   )
الفاصوليا   ألسعار  بالنسبة  المصرية  الخضراء  للفاصوليا 
وذلك  الصحيح  الواحد  من  أقل  أنها  األمريكية    الخضراء 

( الفترة  الفاصوليا  2018  –  2008خالل  أن  أي   )
منافسة    الخضراء عن  سعرية  ميزة  لها  ليس  المصرية 

التنافسية  متوسط  بلغ  وقد  األمريكية  الخضراء  الفاصوليا 
الدراسة حوالي   ، بينما تبين أن 0.51السعرية خالل فترة 

المصرية   الخضراء  الفاصوليا  السعرية  الميزة  مؤشر  قيم 
ا لسعر  الخضراء  بالنسبة  من   ياألسبانلفاصوليا  أكبر 

ل فترة الدراسة مما يدل على أن سعر  الواحد الصحيح خال 
عن   سعرية  ميزة  له  المصرية  الخضراء  الفاصوليا 

الخضراء   مؤشر األسبانيالفاصوليا  متوسط  بلغ  وقد   ،
حوالي   السعرية  وقد    1.71الميزة  الدراسة،  فترة  خالل 

سية السعرية الفاصوليا  أتضح أيضًا أن مؤشر الميزة التناف

http://www.fao.org.eg/
http://www.fao.org.eg/
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لسعرال بالنسبة  المصرية  الخضراء    خضراء  الفاصوليا 
تركيا أكبر من الواحد الصحيح خالل سنوات متفاوتة مما  
والتركي   المصري  السوقين  بين  المنافسة  شدة  على  يدل 
للحصول على النصيب األكبر فى السوق السعودي، وقد  

  0.86والي  بلغ متوسط مؤشر الميزة التنافسية السعرية ح
 اسة.  خالل فترة الدر 

البريطاني:   -2 ألمانيا،   تمالسوق  المكسيك،  اختيار كل من 
الفاصوليا   المنافسة لمصر فى تصدير  فرنسا كأهم الدول 

ضح من الجدول رقم  ت، ويالبريطانيالخضراء إلى السوق  
للفاصوليا الخضراء  8) التنافسية السعرية  ( أن قيم مؤشر 

ألسعار   بالنسبة  الخضراء  المصرية  المكسيكية  الفاصوليا 
–2008حيح وذلك خالل الفترة )د الصأنها أقل من الواح

لها  2018 ليس  المصرية  الخضراء  الفاصوليا  أن  أي   )
المكسيكية   الخضراء  الفاصوليا  منافسة  عن  سعرية  ميزة 
الدراسة   فترة  خالل  السعرية  التنافسية  متوسط  بلغ  وقد 

مؤشر0.28حوالي   قيم  أن  تبين  بينما  السعرية   ،  الميزة 
بالنسبة  ال المصرية  الخضراء  الفاصوليا  فاصوليا  لسعر 

كبر من الواحد الصحيح خالل معظم  الخضراء األلمانية أ
الخضراء   الفاصوليا  أن سعر  على  يدل  مما  الدراسة  فترة 
الخضراء   الفاصوليا  عن  سعرية  ميزة  له  المصرية 
حوا السعرية  الميزة  مؤشر  متوسط  بلغ  وقد  لي  األلمانية، 

مؤشر خالل    1.00 أن  أيضًا  أتضح  وقد  الدراسة،  فترة 
المصرية   الخضراء  الفاصوليا  السعرية  التنافسية  الميزة 
الواحد   أقل من  لفرنسا  الخضراء  الفاصوليا  لسعر  بالنسبة 
الفاصوليا   يدل على أن  الدراسة مما  فترة  الصحيح خالل 
مقارنة  سعرية  تنافسية  ميزة  لها  ليس  المصرية  الخضراء 

ا بسع الفاصوليا  الدراسة،  ر  فترة  خالل  الفرنسية  لخضراء 
حوالي  وق السعرية  التنافسية  الميزة  مؤشر  متوسط  بلغ  د 

 خالل فترة الدراسة.   0.18
البلجيكي:   -3 التركي  السوق  السوق  من  كل  اختيار  تم 

فى    واألسبانيواألمريكي   لمصر  المنافسة  الدول  كأهم 
، وينضح  يكيالبلجتصدير الفاصوليا الخضراء إلى السوق  

)  من رقم  التنافسية8الجدول  مؤشر  قيم  أن  السعرية    ( 
الفاصوليا   ألسعار  بالنسبة  المصرية  الخضراء  للفاصوليا 

الواح من  أقل  أنها  التركية  وذلك  الخضراء  الصحيح  د 
أي أن    2008( ما عدا عام  2018–2008خالل الفترة )

الفاصوليا الخضراء المصرية ليس لها ميزة سعرية مقارنة 
الفاصولياب ما   سعر  الدراسة  فترة  خالل  التركية    الخضراء 

وقد بلغ  قد حققت ميزة التنافسية السعرية ف 2008عدا عام 
حوالي   الدراسة  فترة  خالل  السعرية  التنافسية  متوسط 

، بينما تبين أن قيم مؤشر الميزة السعرية الفاصوليا  0.92
الخضراء   الفاصوليا  لسعر  بالنسبة  المصرية  الخضراء 

فترة الدراسة مما الواحد الصحيح خالل    يكية أقل منمر األ
الفاصوليا الخضراء المصرية ليس له   يدل على أن سعر 
األمريكية،  الخضراء  الفاصوليا  بسعر  مقارنة  سعرية  ميزة 

خالل    0.86وقد بلغ متوسط مؤشر الميزة السعرية حوالي  
التنافسية  فترة الدراسة، وقد أتضح أيضًا أن مؤشر الميزة 

الفاصولال لسعر  سعرية  بالنسبة  المصرية  الخضراء  يا 
الخضراء  وليالفاص الصحيح    ألسبانياا  الواحد  من  أكبر 

الفاصوليا الخضراء   الدراسة مما يدل على أن  خالل فترة 
الفاصوليا   المصرية لها ميزة تنافسية سعرية مقارنة بسعر 

متوسط   األسبانيةالخضراء   بلغ  وقد  الدراسة،  فترة  خالل 
ال حوالي  مؤشر  السعرية  التنافسية  فترة   1.23ميزة  خالل 
 ة. الدراس

األلماني:   -4 الفرنسي السوق  السوق  من  كل  اختيار  تم 
فى    واألسبانيوالمكسيكي   لمصر  المنافسة  الدول  كأهم 

تصدير الفاصوليا الخضراء إلى السوق األلماني، وينضح  
( رقم  الجدول  السعرية    ( 8من  التنافسية  مؤشر  قيم  أن 

الفاصوليا  للفاصوليا   ألسعار  بالنسبة  المصرية  الخضراء 
ا الواحالخضراء  من  أقل  أنها  وذلك  لفرنسية  الصحيح  د 

( أي أن الفاصوليا الخضراء  2018–2008خالل الفترة )
الفاصوليا  بسعر  مقارنة  سعرية  ميزة  لها  ليس  المصرية 

ال فترة  خالل  الفرنسية  متوسط الخضراء  بلغ  وقد  دراسة 
الدراسة حوالي  التنافسية السعرية خال  ، بينما 0,18ل فترة 
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مؤشر   قيم  أن  الخضراء تبين  الفاصوليا  السعرية  الميزة 
المصرية بالنسبة لسعر الفاصوليا الخضراء المكسيكي أقل  
سعر   أن  على  يدل  مما  الدراسة  فترة  خالل   الواحد  من 

المصرية ليس له الخضراء  ميزة سعرية مقارنة   الفاصوليا 
الخضراء الفاصوليا  متوسط    بسعر  بلغ  وقد  المكسيكية، 
حوال السعرية  الميزة  الدراسة،    0,27ي  مؤشر  فترة  خالل 

السعرية  التنافسية  الميزة  مؤشر  أن  أيضًا  أتضح  وقد 

الفاصوليا   لسعر  بالنسبة  المصرية  الخضراء  الفاصوليا 
الدراسة مما  أكبر من الواحد خالل فترة    ألسبانياالخضراء  

الخضراء   الفاصوليا  أن  على  ميزة يدل  لها  المصرية 
 األسبانيةيا الخضراء  تنافسية سعرية مقارنة بسعر الفاصول

خالل فترة الدراسة، وقد بلغ متوسط مؤشر الميزة التنافسية 
 خالل فترة الدراسة.  1.36السعرية حوالي 

 
المنافسة فى أهم   مؤشر التنافسية السعرية للفاصوليا الخضراء المصرية مع سعر الفاصوليا الخضراء ألهم الدول  .8جدول  

 ( 2018 - 2008األسواق العالمية خالل الفترة )

سوق المملكة العربية  
 السعودية 

سعر   الدولة 
النسبة   أمريكا  مصر 

 السعرية 
سعر  

 أسبانيا 
النسبة  
 السعرية 

سعر  
 تركيا 

النسبة  
 السعرية 

2008 870 551 0.63 2627.3 3.02 1235.2 1.42 
2009 998 572 0.57 2217.3 2.22 947.1 0.95 
2010 1210 521 0.43 2249.8 1.86 1393.4 1.15 
2011 1308 579 0.44 2135.2 1.63 1270.8 0.97 
2012 1423 550 0.48 2192.5 1.63 1119.5 0.79 
2013 1320 642 0.53 2131.4 1.35 1057.4 0.80 
2014 1246 639 0.80 2156.1 1.97 1234.5 0.99 
2015 766 657 0.69 1678.2 1.83 867.9 1.13 
2016 933 614 0.51 1508.3 1.41 832.7 0.89 
2017 1365 640 1.30 1704.3 1.25 788.6 0.58 
2018 467 702 0.51 1921.4 4.11 627.3 1.34 

 0.86 1034 1.71 2047 0.51 606 1196 المتوسط

 البريطاني السوق 

سعر   الدولة 
 مصر 

سعر  
المكسي 

 ك
النسبة  
 ية السعر 

سعر  
 ألمانيا 

النسبة  
 السعرية 

سعر  
 فرنسا 

النسبة  
 السعرية 

2008 802 582 0.73 2322 2.89 722.7 0.90 
2009 1543 419 0.27 2173 1.41 336.9 0.22 
2010 1742 471 0.27 1310 0.75 291.5 0.17 
2011 1805 531 0.29 940 0.52 321.3 0.18 
2012 1877 501 0.27 1125 0.85 306.4 0.16 
2013 1120 498 0.37 1596 1.30 321.2 0.29 
2014 1720 416 0.23 1451 0.82 311.5 0.18 
2015 1244 399 0.27 1403 1.13 255.5 0.21 
2016 1622 335 0.23 1406 0.82 249.8 0.15 
2017 1559 370 0.25 1332 1.51 254.5 0.16 
2018 1319 392 0.34 2348 1.20 262.9 0.20 

 0.18 289.0 1.00 1582 0.28 447 1590 المتوسط
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 . 8جدول ع تاب

 البلجيكي  السوق 

 النسبة السعرية  أسبانيا سعر  النسبة السعرية  أمريكا  النسبة السعرية  سعر تركيا  سعر مصر  الدولة 
2008 900 1230.0 1.37 651 0.72 2627 2.92 
2019 1226 940.0 0.77 873 0.71 2217 1.81 
2010 1809 1390.0 0.77 1050 0.58 2250 1.24 
2011 1926 1260.0 0.65 1300 0.67 2135 1.11 
2012 2041 1900.0 0.93 1856 0.91 2193 1.07 
2013 1741 1456.0 0.84 1563 0.90 2131 1.22 
2014 1580 1245.0 0.79 1287 0.81 2156 1.36 
2015 1739 1478.0 0.85 1450 0.83 1678 0.97 
2016 1698 1543.0 0.91 1432 0.84 1508 0.89 
2017 1549 1324.0 0.85 1110 0.72 1704 1.10 
2018 1412 1119.0 0.79 980 0.69 1921 1.36 

 1.23 1969 0.86 1381 0.92 1467.4 1602 المتوسط

 السوق 
 األلماني 

 النسبة السعرية  أسبانيا سعر  عرية النسبة الس المكسيك سعر  النسبة السعرية  سعر فرنسا  سعر مصر  الدولة 
2008 756 723 0.96 582 0.77 2131 2.82 
2019 1212 337 0.28 419 0.35 2156 1.78 
2010 1781 292 0.16 471 0.26 1678 0.94 
2011 1751 321 0.18 531 0.30 1508 0.86 
2012 1805 306 0.18 501 0.28 1704 0.94 
2013 1702 321 0.18 498 0.29 1921 1.13 
2014 1569 312 0.16 416 0.27 1867 1.19 
2015 1048 256 0.24 399 0.38 2627 2.51 
2016 1642 250 0.15 335 0.20 2217 1.35 
2017 1592 255 0.17 370 0.23 2250 1.41 
2018 1289 263 0.22 392 0.30 2135 1.66 

 1.36 2193 0.27 440 0.18 289 1614 المتوسط
 www.fao.org.eg ةالمصدر: جمعت وحسبت من منظمة األغذية والزراع       

 
لمحصول الفاصوليا فى أهم  الخارجيتقدير دالة الطلب  -د

 : (2008-2018لخارجية خالل الفترة )األسواق ا
الطلب   دالة  تقدير  أهم    الخارجي تم  فى  الفاصوليا  لمحصول 

( للتعرف  2018  -  2008الخارجية خالل الفترة )    واقاألس
المتغيرات  عل أكثر  الطلب    تأثيراى  ذلك    الخارجيفى  على 

المختلفة   الرياضية  الصور  استخدام  بعد  وذلك  المحصول 
الصورة   وهى  الصور  هذه  أفضل  اختيار  وتم  للدوال 

)  والتيالمزدوجة    اللوغاريتمية قيمة  قيمة    t)تعكسها  وكذلك 
(F(و )لل )نموذج . 

 صول الفاصوليا فى أهم األسواق الخارجيةلمح  الخارجي نموذج دالة الطلب 

 
       (**-2.54(**    )-2.32(*   )-2.50 (*)-2.64  (**       )3.07-(*    )2.11 ) 

F= 94.6             

http://www.fao.org.eg/
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       - 0.01المعنوية عند مستوى  إلى)**( تشير 
 0.05المعنوية عند مستوى   إلى)*( تشير 

  )www.FAO.org( ة والزراعةمنظمة األغذي المصدر:
ألمم خريطة التجارة العالمية التابعة ل :

 )www.TRADE_MAP.org)المتحدة
 :حيث أن

الفاصوليا  : من  المصرية  الصادرات  كمية  تمثل 
اال:،بالطن بالطنتمثل  الفاصوليا  من  المحلى  ،  نتاج 
بالدوالر   للفاصوليا  التصدير  سعر    ،  طن  /سعر 

ا لمحصول  التنافسي  لفالصالتصدير  السوق  فى  وليا 
لمحصول    ،  األمريكي التصدير  فى    الفاصولياسعر 
 ،األسباني التنافسيالسوق 

 لرسمى جنيه / دوالر.تمثل سعر الصرف ا  
النموذج   من  عالقة    المزدوج  اللوغاريتميويتبين  توجد  أنه 

الفاصوليا    طردي من  المصرية  الصادرات  كمية  بين 
  % 1، حيث أن زيادة قدرها  المحلى منها  جاإلنتا  وإجمالي
الصادرات   اإلنتاجمن   كمية  زيادة  إلى  تؤدى  المحلى 

بمقد الفاصوليا  من  يع%1.63ار  المصرية  كما  كس ، 
المصرية  الصادرات  بين كمية  العكسية  العالقة    النموذج 

من  من   وكل  للفاصوليا   الفاصوليا  التصدير    سعر 
تؤدى    فى سعر التصديردوالر    %1حيث أن زيادة قدرها  

انخفاض   الصادراتالى  المصرية     كمية  للفاصوليا 
سعر    دوالر فى  %1وأن زيادة قدرها    , طن  %0.8بمقدار  
السوق  التصدي فى  الفالصوليا  لمحصول    التنافسي ر 

تؤدى الى انخفاض كمية الصادرات للفاصوليا    األمريكي
  % 1زيادة قدرها    . كما أنطن    %0.7  المصرية  بمقدار

سعر التصدير لمحصول الفالصوليا فى السوق  ر فى  دوال
الصادرات    اإلسباني  التنافسي كمية  انخفاض  الى  تؤدى 

بمقدار المصرية   زيادة    ,طن  %0.4  للفاصوليا  أن  كما 
جنية/ دوالر تؤدى الى    % 1قدر  بم  الرسميسعر الصرف  

بمقدار   المصرية   للفاصوليا  الصادرات  كمية  انخفاض 
 طن.  0.42%

أ يتبين  تفسر    التي المتغيرات    نكما  النموذج  يتضمنها 
الصادرات    %91نحو كمية  فى  الحادثة  التغيرات  من 

 . المصرية من الفاصوليا
 : التوصيات

الفاصوليا    من محصول  التصديري ن مركز مصر  تحسي -1
كز السادس من بين  الخضراء بدال من وجودها فى المر 

المصدرة   آليات  الدول  وضع  خالل  الميزة من  تعزيز 
 الخارجية األسواق ية السعرية فى التنافس

الرغم من أن قيمة   -2 النسبية  على  الميزة  تزيد عن  مؤشر 
يعن الفترة مما  تلك  الصحيح خالل  ى وجود ميزة  الواحد 

لصاد ظاهرة  الخضراء  نسبية  الفاصوليا  من  مصر  رات 
الخارجية األسواق  السوق   فى  فى  تدهور  يوجد  انه  إال 

األسواق   في  المحصول  لهذا  ويجب   العالميةالتنافسي 
العوامل التي أدت إلى هذا التدهور والعمل  الوقوف على 
 على حلها. 

  الخارجية   األسواقإمكانية توسيع نطاق التعاون واختراق   -3
لزيادة كميات الصادرات لمحصول الفاصوليا  من خالل  
السياسات  بعض  ووضع  المشتركة  االتفاقيات  إبرام  

 التصديرية.  

 المراجع
التجارة   المركزي الجهاز   نشرة  واإلحصاء،  العامة  للتعبئة 

 الخارجية. 
تنمية الصادرات المصرية  جيهان محمد عبد الفتاح الجيزاوى،  

ألهم   العالمية األسو للخضر  قسم اق  دكتوراه،  رسالة   ،
شمس،  عين  جامعة  الزراعة،  كلية  الزراعي،  االقتصاد 

 .  30- 20، ص  2011
ال لألمم  التابعة  العالمية  التجارة  متحدة خريطة 

(www.TRADE_MAP.org(. 

http://www.fao.org/
http://www.trade_map.org/
http://www.trade_map.org/
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  )www.FAO.org(منظمة األغذية والزراعة
وأخرون،   )دكتور(،  متولى  محمد   التنافسيالمركز  يحيى 

العالمية،  المصري  األسواق  فى  والعنب  المجلة    للبرتقال 
والعشرون،  الزراعيلالقتصاد المصرية   الخامس  المجلد   ،

 .  288-279، ص 2015العدد األول، مارس 

Free Press. P 14.The Competitive Advantage of 

Nations.Porter. M sophisticated 199 
U.S Agency For International Development. The 

International Competitiveness of  Egypt in 

Perspective . Previous Source. 

ABSTRACT 

An Analytical Study of The Competitiveness of The Egyptian Crop Green 

Beans in International Markets  

El-Sayed Abdelazeem El-Khishin and  zaky Ismael Zaky Nassar     

The research aims to work to increase the volume 

of exports of the bean crop through identifying the most 

important indicators of competitiveness for the exports 

of this bean in global markets, It is clear from the 

research that the amount of exports of green beans 

varies between increase and decrease, where the 

minimum in 2000 reached 3447 tons, while the 

maximum reached about 37597 tons in 2013, then it 

started to decrease and increase until the end of the 

period in 2018, and Egypt ranked sixth among the 

countries Exporting green beans worldwide reached by 

6.08% of the total exports following France and 

America, where they ranked first and second 

respectively, and the most important importing 

countries were Spain and France with 17.1% and 

10.7%, respectively, of the total exported quantities. 

The coefficient of the apparent comparative 

advantage of the green beans crop for Egypt reached 

about 21.39 during the period (2008-2018), which 

means that this export crop is an important crop that 

competes heavily in global markets. 

As for the price competitiveness index for the 

Egyptian bean crop, four important markets were 

chosen for export, namely the Saudi, British, Belgian 

and German market, where in the Saudi market it was 

found that the Egyptian green beans had no price 

advantage over American green beans competition 

because they are less than the correct one and have a 

price advantage in Turkish and Spanish beans compete, 

but in the German market we find that the values of the 

price competitiveness index for Egyptian green beans in 

relation to the prices of Mexican and French green 

beans are less than the correct one during the period 

(2008 - 2018), meaning that Egyptian green beans have 

no price advantage than the competition of Mexican 

green beans The French have a price advantage 

compared to the price of German green beans, but in the 

Belgian market, we find that the values of the price 

competitiveness index for Egyptian green beans in 

relation to the prices of Turkish and American green 

beans are less than the correct one, meaning that 

Egyptian green beans have no price advantage 

compared to the price of Turkish and American green 

beans in The Belgian market during the study period, as 

for Pal According to the German market, the values of 

the price competitiveness index for Egyptian green 

beans in relation to the prices of French and Mexican 

green beans are clear that they are less than the correct 

one, meaning that the Egyptian green beans have no 

price advantage compared to the price of French and 

Mexican green beans during the study period. It has also 

become clear that the price competitive advantage index 

of beans The Egyptian green for the price of green 

beans for Spain is greater than the correct one during the 

study period, which indicates that the Egyptian green 

beans have a competitive price advantage compared to 

the price of Spanish green beans in the German market 

during the study period . 

It is clear from the research that the average 

penetration factor for the external markets of Egyptian 

green beans is weak during the period (2008 - 2018), as 

for the highest average penetration factor for the British 

market it was about 0.17, which means that Egyptian 

green bean exports to the British market amounted to 

about 17% of the total consumption of beans Green 

within the British market, followed by the Kingdom of 

Saudi Arabia has reached about 0.08, which means that 

the Egyptian green beans exports to Saudi Arabia 

represent about 8% of the total consumption of the 

Kingdom of Saudi Arabia, and this gives an indication 

of the volume of demand for green beans for those 

countries that are importing . 

The research aims to work to increase the volume 

of exports of the bean crop through identifying the most 

important indicators of competitiveness for the exports 

of this bean in global markets, It is clear from the 

research that the amount of exports of green beans 

varies between increase and decrease, where the 

http://www.fao.org/
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minimum in 2000 reached 3447 tons, while the 

maximum reached about 37597 tons in 2013, then it 

started to decrease and increase until the end of the 

period in 2018, and Egypt ranked sixth among the 

countries Exporting green beans worldwide reached by 

6.08% of the total exports following France and 

America, where they ranked first and second 

respectively, and the most important importing 

countries were Spain and France with 17.1% and 

10.7%, respectively, of the total exported quantities.The 

coefficient of the apparent comparative advantage of the 

green beans crop for Egypt reached about 21.39 during 

the period (2008-2018), which means that this export 

crop is an important crop that competes heavily in 

global markets. As for the price competitiveness index 

for the Egyptian bean crop, four important markets were 

chosen for export, namely the Saudi, British, Belgian 

and German market, where in the Saudi market it was 

found that the Egyptian green beans had no price 

advantage over American green beans competition 

because they are less than the correct one and have a 

price advantage in Turkish and Spanish beans compete, 

but in the German market we find that the values of the 

price competitiveness index for Egyptian green beans in 

relation to the prices of Mexican and French green 

beans are less than the correct one during the period 

(2008 - 2018). 

Key words: comparative advantage, price 

competitiveness, penetration coefficient, external 

demand function. 

 

 

 
 
 


