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أثر القدرة التنافسية لمحصولي الفاصوليا الخضراء والبصل الجاف علي الصادرات الزراعية 
المصرية

السيد أحمد الزهيرى، رشدى شوقى العدوى و أميرة مصطفي أحمد خلف
قسم االقتصاد الزراعي- كليه الزراعه – جامعه كفرالشيخ

تعد قضية زيادة الصادرات المصرية من القضايا المحورية المهمة ألن أحد األهداف الرئيسية لبرامج األصالح 
األقتصادي هو تعديل الخلل في الميزان التجاري، والذي بلغ مقدار العجز فيه نحو 45.91 مليار دوالر في عام 
الخلل بحوالي 8.19 مليار دوالر في عام  2017.  الزراعي في هذا  التجاري  الميزان  2017، ويسهم عجز 
وتكمن مشكلة البحث في أن الوضع الحالي للكميات المصدرة من الفاصوليا الخضراء والبصل الجاف لمختلف 
جملة  من  الرغم  على  منه،  التصديري  العائد  تعظيم  يحقق  الذي  األوفق  الوضع  اليحقق  العالمية،  األسواق 
الصادرات الزراعية في مختلف األسواق والتي تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية، حيث انخفضت كمية صادرات 
الفاصوليا الخضراء من نحو24.96الف طن في عام2016الي نحو 13.90 الف طن في عام 2017، وكذلك 
انخفضت كمية صادرات البصل من نحو 457.33 الف طن في عام 2016 الي نحو 452.42الف طن في عام 
2017، فضال عن التذبذب وعدم االستقرارفي مساهمة الفاصوليا الخضراء والبصل الجاف في هيكل الصادرات 
الزراعية المصرية، خاصة مع ارتفاع معدل نمو الواردات الزراعية عن معدل نموالصادرات الزراعية مما أدى 

الى زيادة العجز في الميزان التجاري الزراعي للدولة بحوالي 8.19 مليار دوالر في عام 2017.

التنافسية، األسواق  الفاصوليا الخضراء ،البصل الجاف ، مؤشرات  الصادرات المصرية،  المفتاحيه:  الكلمات 
الرئيسية،معدل التغطية، النصيب السوقي

المقدمة                                                                               

األقتصادية  التنمية  عمليه  في  مهما  دورا  الخارجية  التجارة  تلعب 
العوامل  أهم  من  الصادرات  وتعتبر  النامية  الدول  في  خاصة 
من  الدول  حصيلة  لزيادة  القومي  الدخل  زيادة  في  تساهم  التي 
السلع  الواردات سواء من  للحصول على  الالزمة  العملة األجنبية 
األستهالكية او الراسمالية، وتعد قضية زيادة الصادرات المصرية 
من القضايا المحورية الهامة لبرامج األصالح األقتصادي لتعديل 
الخلل في الميزان التجاري )موسى وآخرون، 2019(، والذي بلغ 
مقدار العجز فيه نحو45.91  مليار دوالر في عام 2017، ويسهم 
عجز الميزان التجاري الزراعي في هذا الخلل بحوالي8.19 مليار 
المصرية  األقتصادية  السياسة  تهدف  لذا   ،2017 عام  في  دوالر 
على  التركيز  من  بدال  الواردات،  وترشيد  الصادرات  زيادة  إلى 
نمو  معدل  إنخفاض  ويعتبر  الواردات  اإلحالل محل  إتباع سياسة 
مخططي  تواجة  التي  المشاكل  أهم  من  الزراعية  الصادرات 
السياسات المصرية األقتصادية )العدوى، 2016(، حيث التتعدي 
مساهمة تلك الصادرات الكلية حوالي 25.95 ملياردوالر في عام 
2017، أما الصادرات الزراعية كانت حوالي 4.99ملياردوال في 
عام 2017، عالوة علي إنخفاض نسبة الكمية المصدرة من أغلب 
المحاصيل الزراعية مقارنة بإنتاجها، ويري األقتصاديون أن زيادة 
الصادرات الزراعية تعتبر من أهم األدوات الرئيسية لعالج العجز 
من  المصرية  الصادرات  وتواجه  التجاري  الميزان  في  الموجود 
المحاصيل الزراعية منافسة شديدة في األسواق العالمية  في ظل 
التكتالت اإلقتصادية الدولية الراهنة )الشايب، 2012(، مما يؤدي 
الي تذبذب كمية الصادرات وبالتالي العجز في الميزان التجاري، 

وتمثل دراسة األسواق الخارجية للصادرات المصرية أهمية كبيرة 
األوضاع  خاصة  األسواق  بهذه  القائمة  األوضاع  على  للتعرف 
التنافسية ومواعيد التصدير)عبدالمولى، 2012(. وتعتبر الفاصوليا 
التي  الخضرالتصديرية  محاصيل  من  الجاف  والبصل  الخضراء 
تحتل مكانة إقتصادية مهمة بين الزروع الخضرية الرئيسية  فضال 
عن المكانة المتميزة بين الصادرات الزراعية المصرية، حيث بلغ 
متوسط قيمة صادرات الفاصوليا الخضراء خالل الفترة )2000-
2017(، نحو 25.28مليون دوالر، ومتوسط كميه صادراتها بلغ 
الفترة، وبلغ متوسط قيمة صادرات  لنفس  نحو 17.27 الف طن 
البصل الجاف خالل الفترة )2000-2017( نحو 111.47 مليون 
دوالر،ومتوسط كمية الصادرات بلغ نحو 321.61 ألف طن لنفس 
الفترة ، كما ترجع أهمية محصول الفاصوليا الخضراء أنه تجود 
في زراعتة  التوسع  يمكن  ثم  الجديدة ومن  األراضي  في  زراعتة 
)كامل، 2014(، اال أنه اليزال يعتمد في تصديره علي طرق اولية 

من حيث اإلعداد،التجهيزوالتعبئة.

المشكلة البحثية                                                                       

تكمن مشكلة البحث في أن الوضع الراهن للكميات المصدرة 
من الفاصوليا الخضراء والبصل الجاف لمختلف األسواق العالمية، 
منه،  التصديري  العائد  تعظيم  يحقق  الذي  األوفق  الوضع  اليحقق 
على الرغم من ان بعض الصادرات الزراعية في مختلف األسواق 
العالمية والتي تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية، حيث إنخفضت كمية 
عام  في  طن  نحو 24.96الف  من  الخضراء  الفاصوليا  صادرات 
2016الي نحو 13.90الف طن في عام 2017، وكذلك إنخفضت 
كمية صادرات البصل من نحو  457.33 الف طن في عام 2016الي 
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التذبذب وعدم  نحو 452.42الف طن في عام 2017  فضال عن 
االستقرارفي نسبة مساهمة الفاصوليا الخضراء والبصل الجاف في 
هيكل الصادرات الزراعية المصرية، خاصة مع إرتفاع معدل نمو 
الواردات الزراعية عن معدل نموالصادرات الزراعية مما أدى الى 
زيادة العجز في الميزان التجاري الزراعي للدولة بحوالي 8.19 مليار 
دوالر في عام 2017،ونظرا لظهور دول منافسة جديدة في تصدير 
كال المحصولين مما أثر بالسلب على كل من المنتجين والمصدرين، 
مما هدد صادرات مصر في األسواق العالمية من كال المحصولين، 
األمرالذي يستلزم معه دراسة األسواق العالمية للفاصوليا الخضراء 
المحصولين  من  المصرية  الصادرات  تنافسية  و  الجاف،  والبصل 

للمحافظة علي األسواق التقليدية والنفاذ إلي أسواق جديدة .

األهداف البحثية                                                                         

يهدف البحث بصفة رئيسية إلى التعرف على الوضع التصديري 
لمحصولي الفاصوليا الخضراء والبصل الجاف من خالل قياس القدرة 
التنافسية لهما في األسواق العالمية، وبالتالي يساعد واضعي السياسات 
التصديرية  في إمكانية زيادة حجم الصادرات من المحصولين، وحتي 
يمكن تحقيق أهداف البحث سيتم دراسة مجموعة من األهداف الفرعية:
الزراعية  و  الكلية  الخارجية  التجارة  1( دراسة تطور مؤشرات 

المصرية خالل الفترة )2017-2000).
والبصل  الخضراء  الفاصوليا  التنافسية  مؤشرات  تقديربعض   )2
الجاف في أهم األسواق العالمية خالل الفترة )2017-2000).

مصادرالبيانات والطريقة البحثية
يعتمد البحث في تحقيق أهدافه علي أسلوبي التحليل الوصفي 
ومتمثلة   التنافسيه  القدرة  مؤشرات  إليبعض  باإلضافة  والكمي 
السوق،التنافسيه  اختراق  ومعدل  السوقي،  النصيب  من  كل  في 
السعريهوالميزه النسبيه الظاهريه،كما اعتمد البحث على البيانات 
المنشورة من مصادرها األولية سواء من الجهاز المركزي للتعبئة 
إلى  باإلضافة  )الفاو(،  والزراعة  األغذية  ومنظمة  واإلحصاء 

المراجع والرسائل العلمية واألبحاث ذات الصلة بموضوع البحث 
وذلك خالل فترة الدراسة

النتائج البحثية                                                                        

أوال:تطور مؤشرات التجارة الخارجية الكلية والزراعية المصرية:
خالل  والزراعية  الكلية  الخارجية  التجارة  مؤشرات  بدراسة 
 ،)2( جدول  بيانات  خالل  من  اتضح   ،)2017-2000  ( الفترة 

مايلي:

1- معدل التغطية:
بلغ متوسط معدل التغطية  للتجارة الخارجية الكلية نحو %47.1 
خالل فترة الدراسة،حيث تراوح بين حد أدنى بلغ نحو 29.5% في 
2006.وبلغ   عام  في  نحو%66.6  بلغ  أقصى  2015،وحد  عام 
نظيره الزراعي للتجارة الخارجية الزراعية نحو 30.13% خالل 
فترة الدراسة، حيث تراوح بين حد أدني بلغ نحو 14.67% في عام 
2000،وحد أقصي بلغ نحو 50.34% في عام 2009 ومما سبق 
يتضح عدم تغطية كل من الصادرات الكلية والزراعية  لنظيرتها 
من الواردات،وأن معدل تغطية الصادرات للواردات الكلية أكبر من 

نظيرتها الزراعية.

2- معدل التبعية األقتصادية
بلغ متوسط معدل التبعية األقتصادية للتجارة الخارجية الكلية نحو 
20.9% خالل فترة الدراسة،تراوح بين حد أدني بلغ نحو %12.9 
في عام 2001،وحد أقصي بلغ نحو 32.2% في عام 2008 حيث 
بلغ متوسط معدل التبعية األقتصادية للتجارة الخارجية الزراعية نحو 
35.14%خالل فتره الدراسه،تراوح بين حد أدني نحو 23.50% في 
عام 2004،وحد أقصي بلغ نحو 71.32% في عام 2017،  ومما 
سبق يتضح إرتفاع  معدل عدم التبعية اإلقتصادية علي المستوي الكلي 
مقارنة بالزراعي،ويعني هذا قدرة القطاع الكلي علي النمو دون التبعية 
األقتصادية علي الواردات مقارنة بنفس المعدل علي المستوي القومي .

جدول  1. تطور قيمةالتجارة الخارجية الكلية والميزان التجاري الكلي المصري خالل الفترة) 2017-2000( 

قيمه التجارة الخارجية 
الكلية بالمليون دوالر

الميزان التجاري 
بالمليون دوالر

الواردات الكلية الي 
التجارة الكلية%

الواردات الكلية 
بالمليون دوالر

 الصادرات الكلية 
الي التجارة  الكلية%

الصادرات الكلية
بالمليون دوالر  السنة

18689 9267 74.79 13978 25.21 4711 2000
16874 8583 75.43 12728 24.56 4145 2001
17174 7818 72.76 12496 27.24 4678 2002
17070 4734 63.87 10902 36.13 6168 2003
20514 5160 62.58 12837 37.42 7677 2004
30451 9165 65.05 19808 34.95 10643 2005
34321 6891 60.04 20606 39.96 13715 2006
43234 10874 62.58 27054 37.42 16180 2007
79052 26535 66.78 52793 33.22 26258 2008
69165 20751 65.00 44958 35.00 24207 2009
80426 25709 65.98 53067 34.02 27358 2010
93768 30669 66.35 62219 33.65 31550 2011

100363 41834 70.84 71098 29.16 29264 2012
95017 37540 69.75 66278 30.25 28738 2013

101372 46285 72.83 73828 27.17 27543 2014
96341 52400 77.19 74370 22.80 21970 2015
82752 33354 70.15 58053 29.85 24699 2016
92217 45908 71.86 66265 28.14 25952 2017
60.488 23215,69 68.38 41852,1 31.07 18636,45 المتوسط

المصدر:جمعت وحسبت من بيانات الجهاز المركزي للتعبئ واالحصاء،الكتاب االحصائي السنوي ، اعداد متفرقة
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جدول 2.  مؤشرات معدالت التغطية والتبعية االقتصادية ودرجه اإلنكشاف اإلقتصادي ومتوسط نصيب الفرد من التجارة الخارجية خالل الفترة )2017-2000(.

متوسط نصيب الفرد من التجارة 
الخارجية )دوالر( درجة اإلنكشاف اإلقتصادي معدل التبعية اإلقتصادية معدل التغطية السنوات

كلي زراعي كلي زراعي كلي زراعي كلي زراعي
282.57 61.24 18.72 19.67 13.87 24.25 33.70 14.67 2000

251.10 58.90 17.28 21.08 12.89 24.77 32.57 18.59 2001

251.45 62.13 19.55 22.76 14.20 25.94 37.44 22.23 2002

245.87 53.56 20.59 22.92 13.16 24.22 56.58 33.72 2003

290.61 62.87 26.02 24.64 16.32 23.50 59.80 42.07 2004

424.23 72.12 33.95 23.61 22.14 24.99 53.73 29.12 2005

470.22 77.08 31.93 23.54 19.07 25.50 66.56 23.93 2006

582.43 105.82 33.14 28.41 20.54 30.51 59.81 24.85 2007

1047.19 147.43 48.55 32.67 32.15 35.68 49.74 24.31 2008

900.82 171.41 36.60 38.63 23.77 35.25 53.84 50.34 2009

1030.05 187.64 36.74 39.61 24.74 44.06 51.55 24.87 2010

1181.11 249.58 39.73 47.32 27.05 48.91 50.71 34.60 2011

1243.35 240.25 35.92 44.24 26.05 48.76 41.16 27.15 2012

1136.57 223.39 32.92 45.49 23.57 46.61 43.36 35.25 2013

1182.87 214.29 33.18 42.63 24.75 44.43 37.31 30.99 2014

1096.03 194.18 28.96 40.86 22.74 43.54 29.54 33.33 2015

918.65 171.36 24.86 43.14 17.67 45.57 42.55 34.42 2016

945.34 186.36 39.18 68.64 20.22 71.32 39.16 37.87 2017

748.9 141.09 31.0 32.92 20.9 35.14 47.1 30.13 المتوسط

1243.3 249.58 48.6 68.64 32.2 71.32 66.6 50.34 حد اقصي

245.9 53.56 17.3 19.67 12.9 23.50 29.5 14.67 حد أدني
المصدر:جمعت وحسبت من جدول )1) 

شكل  1. مؤشرات معدالت التغطية والتبعية اإلقتصادية ودرجة اإلنكشاف اإلقتصادي للتجارة الخارجية خالل الفترة )2017-2000(.
المصدر : جدول )2)
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3- درجة اإلنكشاف اإلقتصادي 
الخارجية  للتجارة  اإلقتصادي  اإلنكشاف  درجة  متوسط  بلغ 
الكلية نحو 31.0% خالل فترة الدراسة، تراوح بين حد أدنى بلغ 
نحو 17.3% في عام 2001، وحد أقصي بلغ نحو 48.6% في عام 
2008. وبلغ متوسط درجة اإلنكشاف اإلقتصادي للتجارة الخارجية 
الزراعية نحو 32.92% خالل فترة الدراسة،تراوح بين حد ادنى 
19.67% في عام 2000،وحد أقصي بلغ نحو 68.64% في عام 
اإلقتصادي  اإلنكشاف  درجة  انخفاض  يتضح  سبق  2017،ومما 
على  يدل  الكلي،وهذا  بالمستوي  مقارنة  الزراعي  المستوي  على 
ضرورة اإلهتمام بالقطاع الزراعي وتحسين معدالت النمو.                                                     

4- متوسط نصيب الفرد من التجارة الخارجية
نحو  الكلية  الخارجية  التجارة  من  الفرد  نصيب  متوسط  بلغ 
748.9 دوالر خالل فترة الدراسة،تراوح بين حد أدني بلغ نحو 
  1243.3 نحو  بلغ  أقصى  وحد   ،2003 عام  في  245.9دوالر 
التجارة  من  الفرد  نصيب  متوسط  وبلغ   .2012 عام  في  دوالر 
الدراسة،  فترة  نحو 141.09  دوالر خالل  الزراعية  الخارجية 
تراوح بين حد أدني بلغ نحو 53.56  دوالر في عام 2003،وحد 

أقصى بلغ نحو 149.58  دوالر في عام 2011. 

5- تطور مرونة التجارة الخارجية
بدراسة مؤشرات مرونة التجارة الخارجية الكلية والزراعية 
جدول  بيانات  من خالل  اتضح   ،)2017-2000 ( الفترة  خالل 

(3( ، مايلي: 
أ- مرونة الصادرات:

فترة  خالل   % نحو6.0  الكلية  الصادرات  مرونة  متوسط 
الدراسة، تراوح بين حد أدني بلغ نحو 22.8- عام 2017، وحد 
مرونة  متوسط  وبلغ   .2006 عام  في   %97.0 نحو  بلغ  أقصي 

الصادرات الزراعية نحو 2.51-  خالل فترة الدراسة،تراوح بين 
حد أدنى بلغ نحو 97.75-  في عام 2009،وحد أقصى بلغ نحو 

5.72% في عام 2011.

ب- مرونة الورادات:
فترة  خالل  نحو5.7-  الكلية   الواردات  مرونة  متوسط  بلغ 
عام2017،وحد  نحو63.7-  بلغ  أدنى  حد  بين  تراوح  الدراسة، 
أقصى بلغ 4.4 % في عام2001 .وبلغ متوسط مرونة الواردات 
الزراعية نحو 1.90-  خالل فترة الدراسة،تراوح بين حد أدنىبلغ 
في   %  4.70 نحو  بلغ  أقصى  2002،وحد  عام  6.00-في  نحو 

عام 2010 . 

6- وبدراسة متوسط الميل للتصدير واإلستيراد يتضح مايلي:
أ- متوسط الميل للتصدير: 

نحو  الكلي  المستوى  للتصديرعلي  الميل  متوسط  بلغ 
0.1%خالل فترة الدراسة،تراوح بين حد أدنى بلغ نحو 0.042في 
عام 2001، وحد أقصى بلغ نحو 0.160% في عام 2008.وبلغ 
 %0.115 نحو  الزراعي  المستوى  للتصديرعلى  الميل  متوسط 
خالل فترة الدراسة،تراوح بين حد أدنى بلغ نحو 0.04% في عام 

2000، وحد أقصى بلغ نحو 0.27% في عام 2017.

ب- متوسط الميل لالستيراد:
بلغ متوسط الميل لإلستيراد على المستوي الكلي نحو %0.2 
في   %0.13 نحو  بلغ  أدنى  حد  بين  الدراسة،تراوح  فترة  خالل 
بلغ نحو 0.32% في عام 2008 .وبلغ  عام 2001،وحد أقصى 
متوسط الميل لإلستيراد نحو 0.37% خالل فترة الدراسة،تراوح 
بين حد أدنى بلغ نحو 0.24% في عام 2000،وحد أقصى بلغ نحو 

0.71% في عام 2017.
جدول 3. مؤشرات مرونة الصادرات والواردات ومتوسط الميل لكل منهما خالل الفترة )2017-2000(.

متوسط الميل لالستيراد متوسط الميل للتصدير  مرونة الواردات  مرونة الصادرات السنوات
كلي زراعي كلي زراعي كلي زراعي زراعي كلي

0.14 0.24 0.047 0.04 2000
0.13 0.25 0.042 0.05 4.36 0.73 5.86 )2.63( 2001
0.14 0.26 0.053 0.06 0.17 )6.00( )1.18( )36.37( 2002
0.13 0.24 0.074 0.08 2.19 1.40 )5.46( )1.51( 2003
0.16 0.24 0.098 0.10 )3.51( 0.78 4.84( 2.55 2004
0.22 0.25 0.119 0.07 3.95 1.37 2.81 )5.54( 2005
0.19 0.25 0.127 0.06 0.19 1.21 97.00 )0.63( 2006
0.21 0.31 0.123 0.08 1.43 2.44 5.82 2.77 2007
0.32 0.36 0.160 0.09 3.85 1.95 2.52 1.81 2008
0.24 0.35 0.128 0.18 0.98( 2.12 )0.51( )97.75( 2009
0.25 0.44 0.128 0.11 1.34 4.70 0.97 )4.67( 2010
0.27 0.49 0.137 0.17 2.40 1.95 2.13 5.72 2011
0.26 0.49 0.107 0.13 0.76 0.92 )0.39( 4.75( 2012
0.24 0.47 0.102 0.16 )2.23( 1.79 )0.59( )3.31( 2013
0.25 0.44 0.092 0.14 1.87 0.23 )0.68( )1.65( 2014
0.23 0.44 0.067 0.15 0.08 1.27 )2.10( 0.26 2015
0.18 0.46 0.075 0.16 )49.17( 0.72 27.84 0.51 2016
0.20 0.71 0.079 0.27 )63.69( )0.56( )22.84( )0.99( 2017
0.2 0.37 0.1 0.115 )5.7( 1.90( 6.0 )2.51( المتوسط

0.32 0.71 0.160 0.27 4.4 4.70 97.0 5.72 حد أقصي
0.13 0.24 0.042 0.04 )63.7( )6.00( )22.8( )97.75( حد ادني

المصدر:جمعت وحسبت من جدول )1(.                             االرقام بين القوسين ) ( سالبة.
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جدول 4. تطوردرجة أهمية التبادل التجاري وكل من الصادرات والواردات للناتج المحلي خالل الفترة ) 2017-2000(.

7- وبدراسة درجة أهمية التجارة الخارجية للناتج المحلي يتضح مايلي:
أ- درجه أهمية الصادرات:

الكلية نحو9.9% خالل  الصادرات  أهمية  بلغ متوسط درجه 
عام  في   %4.24 نحو  بلغ  أدني  حد  بين  الدراسة،تراوح  فترة 
وبلغ   .2008 عام  في   %16.1 نحو  بلغ  أقصي  وحد   ،2001
متوسط درجة أهمية الصادرات الزراعية نحو7.34% خالل فترة 
الدراسة، تراوح بين حد أدني بلغ نحو 2.52% في عام 2000، 

وحد أقصي بلغ نحو %18.85.

ب- درجة أهمية الواردات
بلغ متوسط درجه أهمية الواردات الكلية نحو 21.1% خالل 
فترة الدراسة، تراوح بين حد أدني بلغ نحو 13.0% عام 2001، 
وحد أقصي بلغ نحو 32.4% في عام 2008. وبلغ متوسط درجة 
أهمية الواردات الزراعية نحو 25.35%  خالل فترة الدراسة ، 
تراوح بين حد أدني 17.14% في عام 2003، وحد أقصي بلغ 

نحو 49.79% في عام 2017.

ج- درجة أهمية التبادل التجاري:
بلغ متوسط درجة أهمية التبادل التجاري الكلي نحو 0.3 % 
خالل فترة الدراسة،تراوح بين حد أدني 0.20% في عام 2001، 
متوسط  وبلغ   .2008 عام  في   %0.49 نحو  بلغ  أقصي  وحد 
فترة  الزراعي نحو 0.35% خالل  التجاري  التبادل  أهمية  درجة 
الدراسة،تراوح بين حد أدني 0.20% في عام 2000، وحد أقصي 

بلغ نحو 0.69% في عام 2017.

الفاصوليا  محصولي  لصادرات  التنافسية  القدرة  مؤشرات  ثانيا: 
الخضراء والبصل الجاف في السوق العالمي

التنافسية للفاصوليا الخضراء المصرية في أهم األسواق  مؤشرات 
العالمية

أ- النصيب السوقي:
الهامة  التنافسية  المؤشرات  أحد  السوقي  يعتبرالنصيب 
حجم  وتوسيع  دولة  ألي  الصادرات  لتنميه  هدفا  يمثل  وارتفاعة 
نسبة  عن  ويعبر   ، التنافسي  وضعها  تحسين  وبالتالي  مبيعاتها 
إجمالي واردات سوق معين  إلي  صادرات دولة ما من سلعة ما 

لنفس السلعة . ويتم حسابة وفقا للمعادلة التالية: 
صادرات الدولة لسوق معين من سلعة معينة                                                           
100x    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ النصيب السوقي =ـ 

اجمالي واردات السوق من تلك السلعة 

الخضراء  الفاصوليا  لمحصول  السوقي  النصيب  بدراسة 
-2000  ( الفترة  خالل  اإلستيرادية  أسواقة  أهم  في  المصرية 
2017(، والموضح بجدول )5( يتضح أن أهم األسواق التصديرية 
للفاصوليا الخضراء هي دولة فرنسا تأتي في المرتبة األولى للدول 
لفترة  يبلغ نحو 15.22 وذلك كمتوسط  المصدرة بنصيب سوقي 
الدراسة،تليها امريكا بنحو 6.254 % ، ثم اسبانيا بنحو 4.766 %، 
ثم تاتي تباعا دول كل من المملكة المتحدة،ايطاليا،حيث بلغ النصيب 
السوقي لكل منها 1.424، 0.827 لكل منها على الترتيب ، وتشير 
النتائج السابق ان مصر يجب عليها اإلهتمام بصادرات الفاصوليا 
الخضراء الى أسواق دول كل من فرنسا،امريكا، واسبانيا لزيادة 

النصيب السوقي المصرية في هذه األسواق.

اهمية التبادل التجاري للناتج% أهمية الواردات للناتج % أهمية الصادرات للناتج% السنوات
الزراعي المحلي الزراعي المحلي الزراعي المحلي

0.20 0.19 17.15 14.00 2.52 9.719 2000
0.21 0.17 17.77 13.03 3.30 4.246 2001
0.23 0.20 18.62 14.22 4.14 5.325 2002
0.23 0.21 17.14 13.14 5.78 7.438 2003
0.25 0.26 17.35 16.28 7.30 9.737 2004
0.24 0.47 18.28 22.08 5.32 11.86 2005
0.24 0.32 19.00 19.17 4.55 12.76 2006
0.28 0.33 22.76 20.73 5.65 2.401 2007
0.33 0.49 26.28 32.42 6.39 16.12 2008
0.39 0.37 25.69 23.78 12.93 12.80 2009
0.40 0.37 31.72 24.24 7.89 12.49 2010
0.47 0.40 35.15 26.36 12.16 13.36 2011
0.44 0.36 34.79 25.44 9.45 10.47 2012
0.45 0.33 33.64 22.96 11.86 9.958 2013
0.43 0.33 32.55 24.16 10.09 9.015 2014
0.41 0.29 30.65 22.35 10.22 6.604 2015
0.43 0.25 32.09 17.43 11.05 7.419 2016
0.69 0.39 49.79 28.15 18.85 11.02 2017
0.35 0.3 25.35 21.1 7.34 9.9 المتوسط
0.69 0.49 49.79 32.4 18.85 16.1 حد أقصي
0.20 0.20 17.14 13.0 2.52 4.2 حد ادنى

المصدر:جمعت وحسبت من جدول )1)
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جدول 5. النصيب السوقي ألهم الدول المصدرة للفاصوليا الخضراء في السوق العالمي خالل الفترة ) 2017-2000(.
المملكةالمتحدة ايطاليا امريكا اسبانيا فرنسا السنوات

1.628 2.329 11.97 8.257 11.26 2000
1.990 2.086 8.888 7.791 13.95 2001
1.250 1.587 7.261 7.407 11.67 2002
0.729 0.730 6.312 6.009 13.89 2003
3.525 1.164 8.634 5.109 12.11 2004
6.133 1.018 7.971 4.962 15.39 2005
2.268 0.825 6.382 6.137 14.95 2006
3.538 0.618 6.238 5.460 16.62 2007
2.600 0.489 5.676 5.276 10.01 2008
0.365 0.446 7.219 3.287 16.72 2009
0.572 0.702 5.537 3.501 18.80 2010
0.128 0.654 4.706 3.164 18.67 2011
0.185 0.550 5.380 2.726 18.62 2012
0.116 0.347 4.164 3.487 15.63 2013
0.128 0.381 3.982 3.456 16.73 2014
0.106 0.286 4.438 3.799 14.46 2015
0.284 0.322 3.809 3.376 17.00 2016
0.079 0.358 3.993 2.584 17.56 2017
1.424 0.827 6.254 4.766 15.22 المتوسط
6.133 2.329 11.97 8.257 18.80 االقصي
0.079 0.286 3.809 2.584 10.01 الدني

FAO.المصدر: جمعت وحسبت من موقع بيانات منظمة االغذية والزراعة

شكل 2. النصيب السوقي الهم الدول المصدرة للفاصوليا الخضراء في السوق العالمي خالل الفترة ) 2017-2000(.

المصدر : جدول )5)
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ب - معامل اختراق السوق: 
يعتبرمن أكثرمعايير قياس التنافسية لصادرات اي دولة انتشارا 
حيث يمثل مقياسا لمدى قبول وإستيعاب السلعة المصدرة باإلسواق 
الخارجية وإمكانية صادرتها لتلك اإلسواق ، وايضا هو النسبه بين 
واردات دولة معينة من اية سلعة من دولة اخري )يراد قياس معدل 
اختراقها ( واستهالكها الظاهري من تلك السلعة ، وتتراوح قيمتة بين 
الصفر وواحد صحيح ، وكلما زادت قيمتة دلت علي اتساع السوق 
وسهولة دخوله نتيجة اعتمادة علي الواردات بدرجة كبيرة في اشباع 

الطلب المحلي والعكس صحيح.ويتم حسابه وفقا للمعادلة االتية :

 حجم صادرات الدوله من سلعه ما لدوله ما 
معامل  اختراق  السوق =                

)واردات الدوله المستورده +انتاجها من تلك السلعه( –صادرات الدوله المستورده 
من تلك السلعه(    

علي  المصرية  الصادرات  اختراق  معامل  نتائج  وتشير 
ورد  كما  الخضراء  الفاصوليا  محصول  من  العالمي  المستوي 
بجدول )6(، الة ان قيمته تتراوح بين حد أدنى بلغ نحو0,001% في 
عام 2011، وحد اقصى بلغ 0,176% في عام 2013 ، وبمتوسط 
سنوي بلغ نحو 0,092 % خالل الفترة ) 2000-2017(،وقد بلغ 
الخضراء 17,27  للفاصوليا  المصرية  الصادرات  كمية  متوسط 
%بحد أدنى 0.236% في عام 2011،وحد أقصى 37,59% في 
عام 2013،في حين كان متوسط  كمية الواردات العالمية بلغ نحو 
479,91%، بحد أدنى بلغ نحو 271,72% في عام 2000،وحد 
االنتاج  متوسط  بلغ  وقد  في عام 2016،  بلغ %633,30  أقصى 
بلغ  أدنى  بحد   ،%17931,78 الخضراء  الفاصوليا  من  العالمي 
9836,86% في عام 2000،وحد أقصى بلغ 24221,25% في 
لمحصول  العالم  كمية صادرات  متوسط  كان  بينما  عام 2017، 

الفاصوليا الخضراء 432,86%بحد أدني بلغ 267,81% في عام 
2000، وحد أقصي بلغ 576,37 % في عام 2017.

ج- الميزة النسبية الظاهرة :
ما  بلد  صادرات  في  ما  لسلعة  النسبي  النصيب  عن  تعبر 
بالمقارنة مع نصيب تلك السلعة في الصادرات العالمية، وتتراوح 
من  أقل  والقيمة  عالية،  موجبة  واعداد  صفر  بين  المؤشر  قيمة 
أما   ، السلعة  للدولة في هذه  نسبية  تعني عدم وجود ميزة  الواحد 
الدولة  ان  فيعني  الظاهرة  النسبية  الميزة  لمؤشر  المرتفعة  القيمة 
تتمتع بميزة في تصدير السلعة أكبر مما لو قامت بتصدير سلعة 

ذات قيمة أدني لذلك المؤشرويتم حسابة وفقا للمعادلة االتية :

قيمة صادرات دولة ما لمحصول ما /قيمة الصادرات الزراعية لتلك الدولةالميزة النسبية 
الظاهرية 

=                                                                                                       
قيمة الصادرات العالمية لذلك المحصول / قيمة الصادرات الزراعية العالمية

وبتقدير قيمة هذا المؤشر كانت كالتالي جدول )7(: بلغ المتوسط 
السنوي لقيمة صادرات الفاصوليا الخضراء خالل الفترة )2000-
2017 ( حوالي 24939.23 مليون دوالر، وبلغ المتوسط السنوي 
مليون   2730.11 المصرية  الزراعية  الصادرات  قيمة  الجمالي 
دوالر، أما المستوى العالمي فقد بلغ المتوسط السنوي لقيمة صادرات 
الفاصوليا الخضراء حوالي 557.95 مليون دوالر، وبلغ المتوسط 
السنوي إللجمالي قيمة الصادرات الزراعية العالمية953398.27 
مليون دوالر خالل نفس الفترة، وبحساب قيمة مؤشرالميزه النسبية 
الظاهرةللفاصوليا الخضراء يتبين ان قيمته  في متوسط الفترة المشار 
اليها يساوي 21119.3، مما يعني تمتع الفاصوليا الخضراء المصرية 

بميزة نسبية ظاهرة .
جدول 6. معامل االختراق من الفاصوليا الخضراء للسوق العالمي خالل الفترة ) 2017-2000(.

معامل اإلختراق كميهةصادرات العالم 
بالف طن

االنتاج العالمي من الفاصوليا 
بالف طن كمية واردات العالم بالف طن كمية صادرات 

مصربالف طن السنوات

0.048 267.81 9836.86 271.72 4.718 2000
0.075 269.64 10919.37 296.26 8.178 2001
0.058 270.22 11665.42 341.63 6.85 2002
0.045 312.13 12847.01 382.54 5.83 2003
0.067 338.56 13752.54 449.15 9.236 2004
0.070 419.52 15441.69 467.12 10.84 2005
0.144 380.78 17145.59 440.46 24.70 2006
0.158 466.65 18017.73 467.20 28.53 2007
0.120 445.38 18954.41 540.31 22.80 2008
0.018 434.92 19141.76 493.71 3.447 2009
0.146 479.82 19781.63 488.92 28.84 2010
0.001 448.55 20145.72 473.11 0.263 2011
0.116 504.41 20879.05 510.27 24.12 2012
0.176 542.69 21365.08 588.17 37.59 2013
0.147 557.49 21728.01 593.92 32.07 2014
0.103 504.85 23331.65 567.74 24.06 2015
0.106 571.75 23597.31 633.30 24.96 2016
0.057 576.37 24221.25 632.89 13.90 2017
0.092 432.86 17931.78 479.91 17.27 المتوسط
0.176 576.37 24221.25 633.30 37.59 االقصي
0.001 267.81 9836.86 271.72 0.263 االدني

FAO.المصدر: جمعت وحسبت من موقع بيانات منظمه االغذيه والزراعه
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د-التنافسية السعرية :
تعد من أكثر العوامل تأثيرا علي الوضع التنافسي للسلعة في 
المصدرة  للسلعة  النسبية  االسعار  كانت  وكلما   ، العالمي  السوق 
مواجهة  في  للدولة  التنافسي  المركز  قوة  علي  ذلك  دل  منخفضة 

الدول المنافسة في سوق السلعة والعكس .

سعر التصدير لدوله ما لسلعه ما في سنه معينه 
الميزة النسبية السعرية =       

سعر التصدير للدوله المنافسه لنفس السلعه في نفس السنه 

امريكا،  اسبانيا،  أن فرنسا،  المؤشر  تقدير هذا  تبين من  وقد 
المنافسة لمصر في تصدير  الدول  أهم  المتحدة  ايطاليا، والمملكه 
الفاصوليا الخضراء، وطبقا ألسعارتصديرها كانت النتائج كالتالي:
الفاصوليا  تصدير  في  سعرية  تنافسية  بميزة  مصر  تتمتع 
الخضراء بالنسبة ألسبانيا حيث تجاوزت قيمة هذا المؤشر الواحد 
القيمة  بلغت هذه  اذ  الفترة )2017-2000(،  صحيح في متوسط 
 ،2000 في  صحيح  الواحد  القيمه  هذه  تجاوزت  2.797،وقد 
 ،2007  ،2006  ،2005  ،2004  ،2003  ،2002  ،2001
2009، 2010، 2011، 2012، 2013، 2014، 2016بينما 
لم تصل ايها اعوام 2008، 2015، 2017، وايضا تتمتع مصر 
بالميزة التنافسية السعرية في باقي الدول حيث كانت النسبة السعرية 
مرتفعة وهي المملكة المتحدة، امريكا ، ايطاليا ،وفرنسا حيث بلغت 

1.956، 1.955، 1.927، 1.174 لكل منهم علي الترتيب .

في  تنافسية  قدرة  لديها  مصر  أن  الي  السابقة  النتائج  وتشير 
المصدرة  الدول  من  للعديد  بالنسبة  الخضراء  الفاصوليا  تصدير 
امكانات  لمصر  توفر  ثم  ومن   . العالم  في  الخضراء  للفاصوليا 
زيادة صادراتها ودخول الفاصوليا الخضراء لألسواق الجديدة اذا 

توفرت العوامل االخري المرتبطة بذلك .

2- مؤشرات التنافسية للبصل الجاف المصري في أهم األسواق 
العالمية: 

أ-النصيب السوقي: 
أهم  في  الجاف  البصل  لمحصول  السوقي  النصيب  بدراسة 
والموضح   )2017-2000  ( الفترة  خالل  االستيرادية  أسواقه 
الجاف  للبصل  التصديرية  األسواق  أهم  أن  يتضح   )9( بجدول 
المصدرة بنصيب  للدول  المرتبة االولى  تأتي في  الهند  هي دولة 
سوقي بلغ نحو20.01 وذلك كمتوسط لفتره الدراسه،تليها الصين 
بنحو9.94% ، ثم امريكا بنحو6.01%،ثم تاتي تباعا دول كل من 
وايطاليا   ، المانيا  ،فرنسا،  تركيا  االرجنتين،  اسبانيا،  المكسيك، 
 ،3.09  ،4.65،  5.75 منها  لكل  السوقي  النصيب  بلغ  حيث 
النتائج   وتشير   ، الترتيب  على   ،0.84  ،1.16  ،1.25  ،2.44
الجاف  البصل  بصادرات  األهتمام  عليها  يجب  ان مصر  السابقة 
النصيب  لزياده  امريكا،  الهند،الصين،  من  كل  دول  اسواق  الى 

السوقي المصرية في هذه األسواق.

جدول 7. الميزة النسبية الظاهرة لمحصول الفاصوليا الخضراء المصري خالل الفترة)2017-2000(.

السنوات
قيمة الصادرات الكلية 

الزراعية العالمية 
)مليون دوالر(

قيمة الصادرات الكلية 
الزراعية المصرية 

)مليون دوالر(

قيمة الصادرات 
الفاصوليا الخضراء 
المصرية )مليون 

دوالر(

قيمة الصادرات 
الفاصوليا الخضراء 
العالمية )مليون دوالر

الميزة النسبية الظاهرة

2000411026.42518.141.065227.113.719

2001414404.40620.492.802237.347.884

2002442724.03771.781.942255.344.362

2003525346.29937.752045350.233271.09

2004607389.921314.304657380.295659.30

2005653535.161167.545640454.356948.29

2006721472.431086.3811591456.4416864.34

2007873287.001563.4118621547.8818984.44

20081067553.102176.8444432589.8036944.74

2009950959.944406.993152536.631267.44

20101084742.342918.0155559612.5033719.55

20111320239.085093.660.374755.830.128

20121337670.644140.7748123706.4022007.38

20131396562.914867.2957799785.2621119.3

20141414953.334345.0660387796.6124685.53

20151260420.094267.1850037745.9519813.26

20161277460.533953.0949114775.420468.7

20171401421.294993.3337743829.8112765.36

953398.272730.1124939.23557.9513585.27المتوسط
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جدول 8. التنافسية السعرية للصادرات المصرية من الفاصوليا الخضراء مع اهم الدول المصدرة خالل الفترة)2017-2000(.
المملكه المتحدةايطاليا امريكااسبانيافرنساالسنوات

20002.8776.3243.6654.2656.537

20011.6464.0042.7002.7642.994

20022.3315.3813.6953.3814.343

20032.5446.3983.3703.2663.181

20042.0474.1211.7332.5770.939

20051.6784.1142.0472.2370.715

20061.8704.5713.0432.5280.986

20071.3543.3922.5002.5240.843

20080.6360.8590.8780.8940.212

20090.9582.2421.8361.7931.492

20100.3731.0230.9360.7640.472

20110.5651.4631.6081.1482.496

20120.3541.1991.0690.8441.631

20130.5341.3281.5711.5042.285

20140.4231.1321.3351.1861.446

20150.3910.8711.1291.1741.669

20160.3271.0111.2191.0371.452

20170.2220.9190.8530.7931.511

1.1742.7971.9551.9271.956المتوسط
.FAO المصدر: جمعت وحسبت من موقع بيانات منظمة االغذية والزراعة 

جدول 9. النصيب السوقي ألهم الدول المصدرة للبصل الجاف في السوق العالمي خالل الفترة )2017-2000(.
امريكا تركيا  اسبانيا المكسيك ايطاليا فرنسا الصين االرجنتين الهند  المانيا السنوات

10.35 2.505 6.044 6.908 1.669 1.869 4.961 2.832 10.03 1.229 2000

9.161 4.388 5.416 6.596 1.736 1.441 8.004 3.678 12.09 1.056 2001

7.662 3.469 5.839 6.112 1.440 1.367 6.504 3.818 14.71 1.263 2002

6.834 2.855 4.690 5.773 0.995 1.330 9.477 4.338 17.88 1.045 2003

6.481 1.595 4.258 6.337 0.805 1.193 9.014 4.811 17.88 1.195 2004

6.337 1.230 3.939 5.280 0.681 0.827 14.51 3.901 18.58 0.756 2005

5.511 2.375 4.390 5.459 0.768 0.985 10.52 4.520 25.49 0.996 2006

4.931 2.025 3.926 4.903 0.659 0.697 10.92 3.664 17.05 1.072 2007

5.146 3.384 4.087 4.492 0.602 0.618 8.765 3.250 26.80 1.032 2008

4.305 2.050 3.976 4.734 0.536 1.382 8.017 2.881 25.48 1.012 2009

5.681 1.505 3.519 5.153 0.687 1.387 10.16 3.838 21.47 1.299 2010

5.640 1.897 4.012 5.861 0.685 1.334 11.79 3.358 17.58 1.330 2011

4.917 2.084 3.793 5.547 0.723 1.135 9.189 2.216 22.61 1.124 2012

5.271 2.327 4.237 5.566 0.570 1.347 10.98 3.314 21.74 1.141 2013

4.817 3.483 5.008 5.519 0.546 1.198 7.599 1.936 18.02 1.118 2014

4.191 1.286 4.855 5.319 0.546 1.274 11.99 1.119 14.42 1.276 2015

6.422 2.089 7.030 8.145 0.902 1.980 14.03 1.594 36.24 1.637 2016

4.451 3.369 4.592 5.715 0.614 1.087 12.50 0.467 22.01 1.208 2017

6.01 2.44 4.65 5.75 0.84 1.25 9.94 3.09 20.01 1.16 المتوسط
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ب- معامل اختراق السوق:
على  المصرية  الصادرات  اختراق  معامل  نتائج  وتشير 
بجدول  ورد  كما  الجاف  البصل  محصول  من  العالمي  المستوي 
(10(، الى ان قيمته تتراوح بين حد ادني يبلغ نحو 0,046 % في عام 
2017، وحد أقصي بلغ نحو0,644 % في عام 2015 ، وبمتوسط 
سنوي بلغ نحو 0,407 %خالل الفتره )2000-2017(، وقد بلغ 
الجاف%312,60  للبصل  المصرية  الصادرات  كمية  متوسط 
 %591,55 أقصى  2008،وحد  عام  في   %103.32 أدنى  بحد 
العالمية  الواردات  كمية  متوسط   كان  حين  في  عام 2015،  في 
عام  في  نحو%3421,09  بلغ  أدنى  بحد   ،%5711,87 نحو  بلغ 
2000، وحد أقصى بلغ نحو 7366,38% في عام2017 ، وقد 
الجاف%123154,6،  البصل  من  العالمي  االنتاج  متوسط  بلغ 
أقصى  2000،وحد  عام  في   %50140,63 نحو  بلغ  أدنى  بحد 
كمية  متوسط  كان  بينما  عام2017،  في  نحو %978629,3  بلغ 
بحد  الجاف%5967,04  البصل  لمحصول  العالم  صادرات 
بلغ  أقصى  وحد   ،2000 عام  في   %3398,89 نحو  بلغ  أدنى 

نحو7726,57%عام2017.

ج- الميزة النسبية الظاهرية لمحصول البصل الجاف
بلغ   :)11( جدول  كالتالي  كانت  المؤشر  هذا  قيمة  وبتقدير 
-2000( الفترة  خالل  الجاف  البصل  لقيمة  السنوي  المتوسط 
2017 (، حوالي 111.47مليون دوالر، وبلغ المتوسط السنوي 
اللجمالي قيمة الصادرات الزراعية المصرية 2730.11 مليون  
لقيمة  السنوي  المتوسط  بلغ  فقد  العالمي  المستوى  أما  دوالر، 
الجاف حوالي 2136.29 مليون دوالر، وبلغ  البصل  صادرات 
العالمية  الزراعية  الصادرات  قيمة  إلجمالي  السنوي  المتوسط 
1414953.33 مليون دوالرخالل نفس الفترة ، وبحساب قيمة 
مؤشر الميزة النسبية الظاهرة البصل الجاف يتبين أن قيمته  في 

تمتع  يعني  مما  يساوي21119.3،  اليها  المشار  الفترة  متوسط 
البصل الجاف المصري بميزة نسبية ظاهرة .

د- التنافسية السعرية
االرجنتين  ،الهند،  المانيا  أن  المؤشر  تقدير هذا  تبين من  وقد 
وأمريكا  ،تركيا،  اسبانيا   ، ،المكسيك  ايطاليا  فرنسا،   ، ،الصين 
وطبقا  الجاف،  البصل  تصدير  في  لمصر  المنافسة  الدول  أهم 

ألسعارتصديرها كانت النتائج كالتالي :

تتمتع مصر بميزة تنافسية سعرية في تصدير البصل الجاف 
بالنسبة للهند حيث تجاوزت قيمة هذا المؤشر الواحد صحيح في 
متوسط الفتره )2000-2017(، اذ بلغت هذه القيمة4.574،وقد 
تجاوزت هذه القيمة الواحد صحيح في 2000، 2001، 2002، 
 ،2009  ،2008  ،2007  ،2006  ،2005  ،2004  ،2003
 ،2016  ،2015  ،2014  ،2013  ،2012  ،2011  ،2010
2017 ، وايضا تتمتع مصر بالميزة التنافسية السعرية في الدول 
التالية حيث كانت النسبة السعرية مرتفعة وهي المكسيك، فرنسا، 
الهند، االرجنتين، وتركيا حيث  اسبانيا، الصين،  المانيا،  امريكا، 
بلغت 4.302، 2.628، 2.555، 2.036، 1.803، 1.494، 
مصر  تتمتع  .ولم  الترتيب  علي  منهم  لكل    ،1.063  ،1.102
تركيا  في  الجاف  البصل  تصدير  في  السعرية  التنافسية  بالميزة 
 ،2003  ،2002  ،2001  ،2000 اعوام  هناك  كانت   ولكن 
2004، 2005، 2006، 2007 أعلي من الواحد صحيح )جدول 
12(، وتشير النتائج السابقة الى ان مصر لديها قدرة تنافسية في 
تصدير البصل الجاف بالنسبة للعديد من الدول المصدرة للبصل 
العالم .ومن ثم توفر لمصر امكانات زيادة صادراتها  الجاف في 
العوامل  توفرت  اذا  الجديدة  لالسواق  الجاف  البصل  ودخول 

االخرى المرتبطة بذلك.

جدول 10. معامل االختراق من البصل الجاف للسوق العالمي خالل الفترة)2017-2000(.

معامل االختراق كميهةصادرات العالم 
بالف طن

االنتاج العالمي من البصل 
بالف طن كمية واردات العالم بالف طن كمية صادرات 

مصربالف طن السنوات

0.294 3398.896 50140.63 3421.095 147.25 2000
0.319 3602.784 52026.43 3652.788 166.36 2001
0.559 4258.98 52743.65 4002.82 293.43 2002
0.571 5052.18 56358.29 4811.36 320.23 2003
0.565 5073.57 62440.93 4659.2 350.57 2004
0.458 5196.93 65753.01 5174.04 300.99 2005
0.302 5859.50 68146.58 5419.35 204.65 2006
0.272 5714.03 73765.51 5918.43 201.23 2007
0.138 6277.86 75014.42 6232.52 103.32 2008
0.315 6332.32 74438.74 6580.53 235.15 2009
0.519 6897.29 79178.62 6353.35 407.83 2010
0.579 6830.81 85260.95 6314.22 490.92 2011
0.386 6534.22 82559.32 6754.4 319.25 2012
0.390 7007.82 84663.01 6791.07 329.74 2013
0.467 7110.57 89245.95 7032.19 416.7 2014
0.644 6893.31 91477 7260.76 591.55 2015
0.495 7639.09 94941.14 5069.23 457.33 2016
0.046 7726.57 978629.3 7366.38 452.42 2017
0.407 5967.04 123154.6 5711.87 321.60 المتوسط
0.644 7726.57 978629.3 7366.38 591.55 االقصي
0.046 3398.89 50140.63 3421.09 103.32 الدني
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جدول 11. الميزة النسبية الظاهرة لمحصول البصل الجاف المصري خالل الفترة) 2017-2000(.

السنوات
قيمة الصادرات الكلية 

الزراعية العالمية )مليون 
دوالر(

قيمةالصادرات الكلية 
الزراعية المصرية 

)مليون دوالر(

قيمة الصادرات البصل 
الجاف المصرية )مليون 

دوالر(

قيمة الصادرات البصل 
الجاف العالمية )مليون 

دوالر 

الميزة النسبية 
الظاهرة

2000411026.4518.1412.4781.8812.58
2001414404.4620.4914.21870.4010.90
2002442724771.7823.56967.0113.97
2003525346.3937.7533.011290.3714.33
2004607389.91314.3036.491361.7012.38
2005653535.21167.54311419.0912.22
2006721472.41086.3823.91676.809.465
20078732871563.4136.092081.699.683
200810675532176.8441.562206.059.238
2009950959.94406.99168.562258.9416.10
201010847422918.01170.42978.6321.26
201113202395093.66215.622891.6819.32
201213376714140.77157.292416.9821.02
201313965634867.29202.553265.7517.79
201414149534345.06165.182862.8918.78
201512604204267.18270.383068.7526.02
201612774613953.09197.823017.7221.18
201714014214993.33206.483036.9119.08
953398.32730.11111.472136.2915.85المتوسط

FAO.المصدر: جمعت وحسبت من موقع بيانات منظمة االغذية والزراعة

جدول 12. التنافسية السعرية للصادرات المصرية من البصل الجاف مع أهم الدول المصدرة خالل الفترة)2017-2000(.
امريكا تركيا  اسبانيا المكسيك ايطاليا فرنسا الصين االرجنتين الهند  المانيا السنوات
3.513 1.616 2.334 8.767 5.945 2.302 2.966 2.297 2.128 2.721 2000
3.982 1.198 2.563 8.099 6.649 3.566 2.336 2.116 1.961 3.635 2001
4.240 1.221 3.018 8.111 7.859 4.566 2.179 1.572 1.574 3.675 2002
3.987 1.108 3.082 4.487 8.245 3.625 1.826 1.341 1.734 3.862 2003
3.956 1.337 3.211 6.965 8.440 4.857 2.080 1.495 1.580 3.866 2004
4.304 1.059 2.999 10.17 9.216 4.668 1.525 1.452 1.623 3.592 2005
4.159 1.021 3.339 6.658 8.036 5.381 2.314 1.434 1.595 3.524 2006
3.550 1.259 2.721 4.493 6.157 5.881 1.260 1.372 1.387 2.812 2007
1.414 0.282 0.945 2.672 2.697 2.031 0.607 0.951 0.629 1.064 2008
0.833 0.166 0.482 1.240 1.525 0.670 0.416 0.347 0.398 0.494 2009
1.727 0.402 1.327 1.864 2.426 1.452 0.931 1.012 0.816 1.104 2010
1.376 0.406 1.101 1.852 2.392 1.440 0.924 0.805 0.760 1.518 2011
1.353 0.299 0.805 1.668 1.844 1.059 0.959 0.210 0.391 0.740 2012
1.172 0.280 0.715 1.566 1.857 0.966 0.814 0.647 0.665 0.728 2013
1.796 0.377 0.923 2.024 2.699 1.555 1.864 0.625 0.643 1.043 2014
1.531 0.431 1.024 2.461 2.152 1.069 1.200 0.511 0.894 0.745 2015
1.633 0.273 1.001 2.328 2.082 1.0515 1.484 0.555 0.481 0.853 2016
1.466 0.358 0.864 2.012 2.115 1.170 1.206 0.399 0.571 0.667 2017
2.555 0.728 1.803 4.302 4.574 2.628 1.494 1.063 1.102 2.036 المتوسط
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التوصيات                                                                           

في ضوء ما أسفرت عنه بعض النتائج البحثية فإنه يمكن التوصية 
بما يلي:  

من  اإلستفادة  وتعظيم  التصديرية  السياسة  استقرار  ضرورة   -1
علي  الحفاظ  خالل  من  الجاف  للبصل  المصرية  الصادرات 
األسواق الدولية التي تتمتع مصر فيها بميزة تنافسية عالية، 

مثل الهند، المكسيك، فرنسا، وأمريكا.

الفاصوليا الخضراء الى أسواق دول كل  2- االهتمام بصادرات 
من فرنسا، أمريكا، وأسبانيا لزياده النصيب السوقي المصرية 
في هذه األسواق.حيث بلغ النصيب السوقي لكل منها 15.22، 

6.254، 4.766 علي الترتيب.

دول كل من  أسواق  إلى  الجاف  البصل  بصادرات  االهتمام    -3
الهند، الصين،وأمريكا لزيادة النصيب السوقي المصرية في 
هذه األسواق، مع دراسة األسواق للدول المنافسة التي تتوافق 
معنا في زمن التصدير، حيث بلغ النصيب السوقي لهذة الدول 

20.01، 9.94، 6.01 علي الترتيب .

الطلب  مواسم  لمراعاة  الزراعه  ميعاد  في  التبكير  مراعاة   -4
العالمي خاصة أن الفاصوليا الخضراء والبصل الجاف يمكن 

زراعتها في العروات الشتوية والصيفية والنيلية .

المراجع                                                                              

االقتصادى  »التوجيه   )2012( خليفة  محمد  الفتيانى،اشرف، 
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The Effect of Competitive Ability of Green Beans and Dry Onion 
Crops on Egyptian Agricultural Exports
Elsayed A. El-Zohariy, Roshdy S. El-Adway and Amira Khalaf
Department of Agricultural Economics- Faculty of Agriculture- Kafr El-Sheikh 
University

THE ISSUE of increasing Egyptian exports is an important pivotal issue because one of 
the main objectives of the economic reform programs is to correct the imbalance in the 

trade balance, in which the deficit amounted to about $ 45.91 billion in 2017, and the deficit 
of the agricultural trade balance contributes to this imbalance by about $ 8.19 billion in a year. 
2017. The research problem lies in the fact that the current situation of the exported quantities 
of green beans and dry onions to various global markets does not achieve a successful position 
that achieves maximizing the export return from it, despite the total agricultural exports in 
various markets in which Egypt enjoys a competitive advantage, as the amount of green beans 
exports decreased. From about 24.96 thousand tons in 2016 to about 13.90 thousand tons in 
2017, as well as the amount of onion exports decreased from about 457.33 thousand tons in 
2016 to about 452.42 thousand tons in 2017, in addition to the fluctuation and instability in the 
contribution of green beans and dry onions. In the structure of Egyptian agricultural exports, 
especially with the higher rate of agricultural import growth than the rate of agricultural exports 
growth, which led to an increase in the state’s agricultural trade balance deficit by about $ 8.19 
billion in 2017.

Keywords: Egyptian exports, Green beans, Dry onions, Competitiveness indicators, Main 
markets, Coverage rate, Market share.


