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  معهد بحوث االقتصاد الزراعي

  :مقدمة
حيث تساهم  ،ميةيلعب قطاع التجارة الخارجية دورا هاما فى عملية التنمية االقتصادية خاصة فى الدول النا                

وباإلضافة الى امكانية الحصول على الواردات مما يعمـل  ،الصادرات فى زيادة حصيتها من  العملة االجنبية       
على خلق الظروف المالئمة إلحداث نمو متوازن فى عملية التنمية، وترتبط تنميـة الـصادرات الزراعيـة                  

يجاد مناخ تصديرى يساهم فى زيادة قدرتها علـي         المصرية باألحداث والمتغيرات العالمية ، وعليه البد من ا        
 مليار جنيـة  ٨٨,٤حتى يمكن تخفيض العجز فى الميزان التجارى والذى بلغ حوالى        ،النفاذ لالسواق الخارجية  

،وتتوقف زيادة وتنميه القدرات التصديريه المصريه على االنتاج ونوعيتـه          ) ٥(٢٠١٣ـ٢٠٠٠كمتوسط الفترة   
حيث ان توافر كل من الميزة النـسبية        ، شرط  ضرورى إال انه شرط  غير كاف          وكذا حجم االستهالك وهو     

  والتنافسية للمنتجات المصريه تعتبر محدد رئيسى امام تحقيق معدالت تزايديه لنمو الصادرات المصريه
تمـاد      وتواجه الصادرت المصرية العديد من المحددات والعراقيل االداريه والتنظيميه والترويجيه مثل االع        

على سياسه تصدير الفائض عن االستهالك المحلى وصعف الترابط بين طرق االنتـاج المحلـى ومتطلبـات              
وتـوافر  ،واهتمام المصدرين بالعمليات التسويقيه والمواصفات القياسيه للسلع المـصدره          ، المنافسه الخارجيه 

قواعد االنتاجيه المتطوره التـى تـدعم       وتوافرال، المعلومات والدراسات السويقه والتسويقيه لالسواق الخارجيه     
نشاط الصادرات الزراعيه، ويعتبر محصول الفاصوليا الخضراء من المحاصيل الواعده حيث يـساهم بنحـو               

   ٢٠١٣-١٩٩٥ مليون دوالر كمتوسط للفترة ١٩,٣
علي الرغم  من تمتع مصر بميزة نسبيه فى كثير فى  المحاصـيل الزرعيـه                :المشكلة البحثية   

إال انه فى كثيرمن االحيان تفقد تلك الميـزة بـسبب ضـعف             ، ه والخضر والفاكهة بصفه خاصة      بصفه عام 
االمر الذى يؤدى الى تذبذب كميه وقيمه ومعدالت نمو صادرتها          ، المزايا والقدرة التنافسية فى السوق العالمى     

ادرات مـصر فـى     و ظهور دول منافسة جديدة فى السوق،بما يؤثر على كل من المنتج والمصدر ويهدد ص              
  .االسواق العالمية

يستهدف البحث العمل على تنمية الصادرات المصريه من  الفاصوليا الخضراء من            :هدف البحث   
خالل دراسه الكفاءة التصديرية لالسواق المختلفة وعليه تطلب االمر دراسة الوضع الـراهن لكميـة وقيمـة                 

القدرةالتنافسية للصادرات المـصرية مـن محـصول    وكذا موشرات .الفاصوليا الخضراء العالمية و المصرية 
 .الفاصوليا

اعتمد البحث على اسلوب التحليل الوصفى والكمى من خالل          :مصادر البيانات واالسلوب البحثي     
النـصيب  ، استخدام بعض االساليب الرياضية واالحصائية كالمتوسطات الحسابيه ومعامالت عدم االسـتقرار          

 فى قيـاس الكفـاءة التـصديرية      DEA)(مل جينى هيرشمان واستخدام نموذج      معا، معدل االختراق ، السوق  
لمحصول الفاصوليا الخضراء، واعتمد على البيانات المشورة وغير المنشورة الـستمده مـن مـن الجهـات                 

فضال عن االسـتعانه بـبعض      ،المتعددة كقاعدة بيانات التجارة الخارجية بالجهاز المركزى للتعبئة واالحصاء          
  .ت واالبحاث المشورة ذات الصلة بموضوع البحثالدراسا

   وللبحث اهيمه تطبيقية في مساعدة متخذي القرار في رفـع الكفـاءة التـصديرية لمحـصول الفاصـوليا                  
  . الخضراء، مما يساهم في استقرار وتنميه االسواق التصديريه لهذا المحصول

  النتائج البحثية
  :ستهالكية من الفاصوليا الخضراءالوضع الراهن الطاقة اإلنتاجية واإل:اوال

  يتناول هذا الجزء من البحث دراسة وتحليل التطور الزمني لكل من الطاقة االنتاجية والطاقة 

  ٢٠١٦ )ب(ديسمبر – الرابع العدد – والعشرون السادس د المجل–المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي 



٢٤٠٦  كفاءة الصادرات المصرية من الفاصوليا الخضراء ألهم األسواق الخارجية
جدولى رقـم   ‘ ٢٠١٣-١٩٩٥االستهالكية والفائض من محصول الفاصوليا الخضراء المصرية خالل الفترة          

    :، وسنوالي استعرضهما علي النحو التالي)٢ ،١(
بدراسة تطور الطاقة اإلنتاجية تبين إنها تراوحت بين حد أدني يبلغ : طور الطاقة اإلنتاجية ت-أ

، وبتقدير معادلة اإلتجاه ٢٠٠٧الف طن عام ٣٣٠وحد أقصى يبلغ نحو، ١٩٩٥ الف طن عام ١٦٥نحو
الف ٧,٢٤دار بلغ نحوالزمنى العام للطاقة اإلنتاجية، تبين إنها تأخذ إتجاهاً عاماً متزايداً معنوى إحصائياً بمق

 ٦٥من متوسط الفترة، كما تشير قيمة معامل التحديد ان حوالى%٣طن، وبمعدل نمو سنوي مئوي بلغ نمو 
  . من التغيرات في الطاقة اإلنتاجية ترجع إلى التغير فى الزمن%

ي بدراسة تطور الطاقة اإلستهالكية تبين إنها تراوحت بين حد أدن:  تطور الطاقة اإلستهالكية-ب
وبتقدير معادلة اإلتجاه الزمنى .٢٠١١الف طن٢٠٧وحد أقصى يبلغ نحو، ١٩٩٥الف طن عام ١١٥يبلغ نحو

الف ٣,٣٣العام لقيمة الطاقة اإلنتاجية تبين إنها تأخذ إتجاهاً عاماً متزايداً معنوى إحصائياً بمقدار بلغ نحو طن
ما تشير قيمة معامل التحديد ان من متوسط الفترة، ك%٢طن سنويا، وبمعدل نمو سنوي مئوي بلغ نمو

  . من التغيرات في الطاقة اإلستهالكية ترجع إلى التغير فى الزمن% ٤٠حوالى
الف طن عام ٣٥بدراسة تطور الفائض تبين إنها تراوحت بين حد أدني يبلغ نحو: تطور الفائض-ت

 العام للفائض تبين وبتقدير معادلة اإلتجاه الزمنى.٢٠٠٧ الف طن عام ١٧٣وحد أقصى يبلغ نحو، ١٩٩٩
الف طن سنويا، وبمعدل نمو سنوي ٣,٧٤إنها تأخذ إتجاهاً عاماً متزايداً معنوى إحصائياً بمقدار بلغ نحو طن

من التغيرات في الفائض ترجع  %٥٤من متوسط الفترة، كما تشير قيمة معامل التحديد ان حوالى%٥بلغ نمو
  .إلى التغير فى الزمن

  ٢٠١٣-١٩٩٥ االنتاجية واالستهالكية للفاصوليا الخضراء المصرية خالل الفترة تطور الطاقة): ١(جدول رقم
 % الف طن الف طن  الف طن السنة  االكتفاءمعدل االكتفاء  الفائض الطاقة االستهالكية الطاقة االنتاجيه

1995 165 115 50 143.5 
1996 202 144 58 140.3 
1997 220 160 60 137.5 
1998 179 135 44 132.6 
1999 200 165 35 121.2 
2000 202 145 57 139.3 
2001 215 153 62 140.5 
2002 215 168 47 128.0 
2003 281 207 74 135.7 
2004 250 180 70 138.9 
2005 246 173 73 142.2 
2006 260 196 64 132.7 
2007 330 157 173 210.2 
2008 247 165 82 149.7 
2009 282 179 103 157.5 
2010 271 181 90 149.7 
2011 306 207 99 147.8 
2012 251 162 89 154.9 
2013 263 171 92 153.8 

 143.5 35 115 165 الحد األدني
 159.4 173 207 330 الحد األقصي

 145.05 74.84 166.47 241.32 المتوسط
الجهاز المركزي للتعبئه العامة واالحصاء، مركز المعلومات، بيانات غير منـشوره للفتـرة             : جمعت وحسبت من  : المصدر

٢٠١-١٩٩٥  
ية واالستهالكية للفاصوليا الخضراء المصرية خالل معدل النمو السنوي للطاقة اإلنتاج): ٢(جدول رقم 

 ٢٠١٣-١٩٩٥الفترة 

مقدار  البيان
 التغير

معدل النمو 
(%)السنوي ٢ر  ) ف(قيمة 

 المحسوبة
االنحراف 
 المعياري

معامل 
 االختالف

)طن(الطاقة االنتاجية   ٣٠,٨٥ ٠,٦٥ ٣ ٧,٢٤ 43.17 17.9 
)طن(الطاقة االستهالكية  ١١,٢٠ ٠,٤٠ ٢ ٣,٣٣ 23.23 13.9 

)طن(كمية الفائض   ٢٠,٠٧ ٠,٥٤ ٥ ٣,٧٤ 30.60 40.9 



٢٤٠٧  كفاءة الصادرات المصرية من الفاصوليا الخضراء ألهم األسواق الخارجية
الجهاز المركزي للتعبئه العامة واالحصاء، مركز المعلومات، بيانات غير منـشوره للفتـرة             : جمعت وحسبت من  : المصدر

    م ٢٠١٣-١٩٩٥
  

  الوضع الراهن للتجارة الخارجية العالمية والمصرية من الفاصوليا الخضراء:ثانيا
ذا الجزء تحليل التطور الزمني لكل من كمية وقيمة الصادرات العالميـة والمـصرية مـن                يتناول ه 

، علـي  )٤ ،٣( جدولى رقم ٢٠١٣-١٩٩٥الفاصوليا الخضراء التخاذها نماذج تحليلية للمقارنة  خالل الفترة         
    :النحو التالي

ن إنها تراوحت بين حـد      بدراسة تطوركمية الصادرات العالمية تبي    : تطور كمية الصادرات العالمية    -أ
وبتقـدير  . ٢٠٠٧الف طـن عـام      ٥٤٢,٧وحد أقصى يبلغ نحو   ، ١٩٩٥ ألف طن عام     ١٨٨,٧أدني يبلغ نح    

معادلة اإلتجاه الزمنى العام لكمية لصادرات العالمية تبين إنها تأخذ إتجاهاً عاماً متزايـداً معنـوى إحـصائياً                  
من متوسط الفترة، كما    %٦,٠٩مو سنوي مئوي بلغ نمو     ألف طن سنوياً، وبمعدل ن     ٢٠,٩بمقدار بلغ نحو              

من التغيرات في كمية الصادرات العالمية ترجع إلى التغيـر فـى             %٩٧تشير قيمة معامل التحديد ان حوالى     
  . الزمن

  تطور كمية وقيمة صادرات الفاصوليا الخضراء العالمية و المصرية ): ٣(جدول رقم 
 ٢٠١٣-١٩٩٥خالل الفترة 

لصادرات كمية ا  السنة قيمة الصادرات المصرية  كمية الصادرات المصرية
 )الف طن(العالمية

قيمة الصادرات 
 العالم%  مليون دوالر  العالم%  الف طن العالمية مليون دوالر

1995 188.7 188.9 11.3 6 3.5 1.9 
1996 193.7 183.9 7.5 3.9 2 1.1 
1997 204.9 198 5.1 2.5 1.1 0.6 
1998 227 209.2 5.4 2.4 1.6 0.8 
1999 240.6 201.4 3.8 1.6 0.9 0.4 
2000 267.8 227.1 5.9 2.2 1.4 0.6 
2001 269.6 237.3 8.2 3 2.8 1.2 
2002 270.2 255.3 6.8 2.5 1.9 0.7 
2003 312.1 350.2 5.7 1.8 2 0.6 
2004 338.6 380.3 9 2.7 4.6 1.2 
2005 419.4 454.4 10.8 2.6 5.6 1.2 
2006 380.8 456.4 24.6 6.5 11.5 2.5 
2007 466.6 547.9 28.3 6.1 18.4 3.4 
2008 445.3 589.8 44.6 10 34.8 5.9 
2009 434.9 536.6 54.4 12.5 54.5 10.2 
2010 479.8 612.5 38.8 8.1 61.5 10 
2011 448.5 755.8 32.1 7.2 54.3 7.2 
2012 504.3 706.4 28.5 5.7 47.5 6.7 
2013 542.7 785.3 37 6.8 57.1 7.3 
 - 19.3 - 19.4 414.6 349.2 المتوسط

الجهاز المركزي للتعبئه العامة واالحصاء، مركز المعلومات، بيانات غير منـشوره للفتـرة             : جمعت وحسبت من  : المصدر
   م٢٠١٣-١٩٩٥

حت بين حد   بدراسة تطورقيمة الصادرات العالمية تبين إنها تراو      : تطور قيمة الصادرات العالمية    -ب
 ٢٠١٣ مليـون دوالر عـام   ٧٨٥,٣وحد أقصى يبلـغ نحـو  ، ١٩٩٦مليون دوالر عام ١٨٣,٩أدني يبلغ نح   

وبتقدير معادلة اإلتجاه الزمنى العام لقيمة الصادرات العالمية تبين إنها تأخذ إتجاهاً عامـاً متزايـداً معنـوى                  
من متوسـط   %٩,١٣و سنوي مئوي بلغ نحو       مليون دوالر سنوياً، وبمعدل نم     ٣٧,٣إحصائياً بمقدار بلغ نحو     

من التغيرات في قيمة الصادرات العالمية ترجـع إلـى           %٩٦الفترة، كما تشير قيمة معامل التحديد ان حوالى       
  . عامل الزمن

بدراسة تطوركمية الصادرات المصرية تبين إنها تراوحت بين        :  تطور كمية الصادرات المصرية    -ج
وبتقدير معادلـة  . ٢٠٠٩الف طن عام ٥٤,٤وحد أقصى يبلغ نحو، ١٩٩٩ آلف طن عام  ٣,٨حد أدني يبلغ نح     

اإلتجاه الزمنى العام لكمية لصادرات المصرية تبين إنها تأخذ إتجاهاً عاماً متزايداً معنوى إحصائياً بمقدار بلغ                

  ٢٠١٦ )ب(ديسمبر – الرابع العدد – والعشرون السادس د المجل–المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي 



٢٤٠٨  كفاءة الصادرات المصرية من الفاصوليا الخضراء ألهم األسواق الخارجية
من متوسط الفترة، كمـا تـشير قيمـة         %١٣,١الف طن سنوياً، وبمعدل نمو سنوي مئوي بلغ نحو          ٢,٥٢نحو
  . من التغيرات في كمية الصادرات المصرية ترجع إلى التغير فى الزمن %٧٠امل التحديد ان حوالىمع

بدراسة تطورقيمة الصادرات المصرية تبين إنها تراوحت بين : تطور قيمة الصادرات المصرية-د
 مليون دوالر عام ٦١,٥وحد أقصى يبلغ نحو، ١٩٩٩مليون دوالر عام ٠,٩حد أدني يبلغ نحو 

وبتقدير معادلة اإلتجاه الزمنى العام لقيمة الصادرات المصرية تبين إنها تأخذ إتجاهاً عاماً متزايداً .٢٠١٠
من %٢٥,١٤ مليون دوالر سنوياً، وبمعدل نمو سنوي مئوي بلغ نحو ٤,٨معنوى إحصائياً بمقدار بلغ نحو 

في قيمة الصادرات المصرية من التغيرات  %٨٢متوسط الفترة، كما تشير قيمة معامل التحديد ان حوالى
  .ترجع إلى التغير فى الزمن

معدل النمو السنوى لكمية وقيمة صادرات الفاصوليا الخضراءالعالمية والمصرية  خالل ): ٤(جدول رقم 
 ٢٠١٣-١٩٩٥الفترة 

معدل النمو   مقدار التغير  البيان
) ف(قيمة ٢ر السنوي

 المحسوبة
االنحراف 
 المعياري

معامل 
 االختالف

 ٣٣,٣ ١١٦,١٦ ٣٦٩,٩٨ ٠,٩٧ ٦,٠٩ ٢,١٣  الصادرات العالميةكمية
 ٥٠,٢ ٢٠٨,٢٨ ٤٢٤,٩٤ ٠,٩٦ ٩,١٣ ٣,٧٩ قيمة الصادرات العالمية
 ٨٢,٤ ١٥,٩٦ ٣٩,٨٦ ٠,٧٠ ١٣,١ ٢,٥٤ كمية الصادرات المصرية
 ١٢١,٤ ٢٣,٤٥ ٧٩,٤٧ ٠,٨٢ ٢٥,١٤ ٤,٨٨ قيمة الصادرات المصرية

منـشوره للفتـرة     مركزي للتعبئه العامة واالحصاء، مركز المعلومات، بيانات غير       الجهاز ال : جمعت وحسبت من  : المصدر
  م٢٠١٣-١٩٩٥

  : والدول المنافسة للصادرات المصرية من الفاصوليا الخضراءرافيالتوزيع الجغ:ثالثا
 يتناول هذا الجزء دراسة وتحليل التوزيع الجغرافي لكمية وقيمة الصادرات الفاصوليا  الخضراء المصرية 

علي النحو  ، وسنوالي استعرضها)٧، ٦، ٥(، جدول رقم٢٠١٣-١٩٩٥واهم الدول المنافسة خالل الفترة 
    :التالي

بدراسة التوزيع الجغرافي للكميات المصدرة تبين أن أهم : التوزيع الجفرافى لكمية لصادرات-أ
، هولندا ألمانيا، اإلمارات،فرنسا، األسواق المستوردة للفاصوليا الخضراء هي إيطاليا والممكة المتحدة، بلجيكا

وقد إحتلت إيطاليا المرتبة األولى بمتوسط أهمية نسبية .امريكا، الكويت والبحرين، النمسا، السعودية، سويسرا
وحد أقصى ١٩٩٥ألف طن عام ٠,٧من إجمالي الصادرات المصرية وبحد أدنى بلغ نحو % ١٦,٦بلغ نحو

، يليها المملكة %١٧,٣٦مو السنوي خالل فترة الدراسة بنحو  ، وقدر معدل الن٢٠٠٢الف طن عام ٤٤,٨
من كمية إجمالي الصادرات المصرية وبحد أدنى بلغ نحو % ١٦. ٢المتحدة بمتوسط أهمية نسبية بلغت نحو

،وجاءت البحرين فى المرتبة األخيرة بمتوسط ٢٠١٣الف طن عام ٢٦,٧وحد أقصى ١٩٩٦ألف طن عام ٤,٦
ألف طن عام ٠,١من إجمالي الصادرات المصرية وبحد أدنى بلغ نحو % ٠,٢٤أهمية نسبية بلغت نحو 

  .٢٠٠٩الف طن عام ١,٤وحد أقصى ١٩٩٦
بدراسة التوزيع الجغرافي لقيمة  الصادرات تبين أن أهم :التوزيع الجفرافى لقيمة الصادرات -ب

هولندا ألمانيا، اإلمارات،فرنسا، األسواق المستوردة للفاصوليا الخضراء هي إيطاليا والممكة المتحدة، بلجيكا، 
امريكا، الكويت والبحرين،وقد إحتلت إيطاليا المرتبة األولى بمتوسط أهمية نسبية ، النمسا، السعودية، سويسرا

وحد  ١٩٩٥مليون دوالرعام ٠,٢من إجمالي الصادرات المصرية وبحد أدنى بلغ نحو % ١٧,٨بلغ نحو 
من % ١٠,٧٧ا المملكة المتحدة بمتوسط أهمية نسبية بلغت نحو، يليه٢٠٠٤ مليون دوالر عام ٤٣,٩أقصى 

مليون دوالر ٢٤وحد أقصى ١٩٩٧مليون دوالر عام ٠,٧إجمالي الصادرات المصرية وبحد أدنى بلغ نحو 
من إجمالي % ٠,١ ، وجاءت البحرين فى المرتبة األخيرة بمتوسط أهمية نسبية بلغت نحو ٢٠١٢عام 

  .٢٠٠٩ مليون دوالر عام ٠,٥الصادرات المصرية بحد أقصى 



٢٤٠٩  كفاءة الصادرات المصرية من الفاصوليا الخضراء ألهم األسواق الخارجية
بدراسة أهم الدول المنافسة للصادرات المصرية من الفاصوليا الخضراء تبين :الدول المنافسة -ج

وقد جاءت  .أنها تتمثل فى كل من فرنسا، أمريكا، هولندا، المكسيك، أسبانيا، كينيا، مالزيا، المملكة المتحدة
من إجمالى كمية الصادرات % ١٦,١فترة، تمثل نحو ألف طن كمتوسط لل٥٦,١فرنسا في المقدمه بنحو

من إجمالى قيمة % ١٠,٧ مليون دوالر بأهمية نسبية تمثل نحو ٤٤,٤العالمية بمتوسط قيمة بلغت نحو 
، بلغت %٨,٠، %٨,٢ الف طن، تمثل نحو ٢٧,٨، ٢٨,٨الصادرات العالمية،تلتها أمريكا، وهولند  بنحو 

و جاءت المملكة المتحدة فى المرتبة % ٧,٤،%٩,١والر، تمثل نحو  مليون د٣٠,٧ ، ٣٧,٨قيمتها  نحو 
من إجمالى كمية الصادرات العالمية، بمتوسط قيمة بلغت نحو % ١,٨ ألف طن، تمثل نحو ٦,٣األخيرة بنحو

من إجمالى قيمة الصادرات العالمية، وقدرت قيم معدالت النمو السنوي % ١,٢ مليون دوالر،تمثل نحو ٤,٨
علي التوالي، في حين بلغت نظيرتها % ٠,٨٠، %٦,٩٦،%٠,٢٠،%٩,١١صدرة لتلك الدول بنحو للكمية الم

  ٠علي التوالي% ٠,٧٠، %١٠,٦٦، %٦,٢١، %١٢,٩٦للقيمة نحو 
معدل النمو السنوى لكمية الصادرات المصرية من الفاصوليا الخضراء الهم الدول خالل ): ٥(جدول رقم 

  ٢٠١٣-١٩٩٥الفترة 
    متوسط الفترة   حد االقصيال  الحد االدني

  %  الف طن  عام  الف طن  عام  الف طن

معدل 
النمو 
  السنوي

) ف(قيمة  ٢ر
  المحسوبة

  ٤٣,٣٤  ٠,٧٢  ١٧,٣٦ 16.6  ٣,٢٢  ٢٠١٠  ٦,٥٨  ١٩٩٥  ٠,٠٧  ايطاليا
  ٥٦,٩٦  ٠,٧٧  ١٩,٦٨ 16.2  ٣,١٢  ٢٠١٣  ٩,٨٦  ١٩٩٧  ٠,٣٣  المملكة المتحدة

  ١٤,١١  ٠,٤٥  ١٩,٠٥ 15.7  ٣,٠٥  ٢٠٠٩  ٢٠,٦٠  ١٩٩٩  ٠,٠٩  بلجيكا
  ٣,٤٢  ٠,١٧  ٧,٣٥ 12.1  ٢,٣٥  ٢٠٠٣  ١١,٣٨  ١٩٩٩  ٠,٢٤  هولندا
  ٢٠,٧٥  ٠,٥٥  ١٣,٦٩ 8.6  ١,٦٦  ٢٠٠٦  ٣,٨٣  ٢٠٠٠  ٠,١٨  المانيا

  ١٥,٠١  ٠,٤٧  ١٠,٧٩ 6.4  ١,٢٤  ٢٠١٠  ٢,٧١  ٢٠٠٢  ٠,٢٤  االمارات
  ١٩,١٤  ٠,٥٣  ١٣,٨٢ 5.9  ١,١٤  ٢٠١٣  ٣,٠٢  ٢٠٠١  ٠,٠٩  فرنسا

  ١٠,٧٢  ٠,٣٩  ١١,٨١ 2.6  ٠,٥٠  ٢٠٠٩  ١,٧٤  ٢٠٠٣  ٠,٠٤  السعودية
  ٩,٣١  ٠,٣٥  ٧,٤٩ 1.8  ٠,٣٤  ٢٠٠٩  ٠,٧٦  ٢٠٠٢  ٠,٠٨  سويسرا
  ١,٧٨  ٠,١  ٦,١٤ 1.1  ٠,٢١  ٢٠٠٦  ٠,٥٨  ١٩٩٩  ٠,٠٢  النمسا
  ٠,٢٠  ٠,٠١  ٠,٥٤ 0.8  ٠,١٦  ٢٠٠٦  ٠,٥١  ٢٠٠٩  ٠,٠١  امريكا
  ٣,٥٦  ٠,١٧  ٧,٢٧ 0.7  ٠,١٣  ٢٠٠٧  ٠,٨٣  ٢٠٠٤  ٠,٠١  الكويت
  ٢٠,٥٩  ٠,٥٤  ١٧,٣٢ 0.5  ٠,٠٩  ٢٠٠٩  ٠,٧٥  ١٩٩٦  ٠,٠١  البحرين
الجهاز المركزي للتعبئه العامة واالحصاء، مركز المعلومات، بيانات غير منشوره للفترة : جمعت وحسبت من: المصدر

   م٢٠١٣-١٩٩٥
  معدل النمو السنوى لقيمة الصادرات المصرية من الفاصوليا الخضراء الهم الدول ): ٦(جدول رقم 

  ٢٠١٣-١٩٩٥رة خالل الفت
  %  مليون دوالر  عام  مليون دوالر  عام  مليون دوالر  البيان  متوسط الفترة   الحد االقصي  الحد االدني

معدل النمو 
) ف(قيمة  ٢ر  السنوي

  المحسوبة
  ١٨٧,٤٢  ٠,٩٢  ٣٠,١٠ 17.8  ٣,٤٣  ٢٠١٠  ١١,٦٦  ١٩٩٥  ٠,٠٢  ايطاليا

  ٨٨,٧٤  ٠,٨٤  ٣٢,٥٩ 20.3  ٣,٩٢  ٢٠١٠  ١٢,٥٥  ١٩٩٧  ٠,٠٧  المملكة المتحدة
  ٣٤,٢٨  ٠,٦٧  ٣١,٣٤ 13.4  ٢,٥٨  ٢٠١٠  ١٠,٠٦  ٢٠٠١  ٠,٠٢  بلجيكا
  ٢١,١٥  ٠,٥٥  ١٧,٩٤ 7.9  ١,٥٣  ٢٠١٣  ٤,٦٦  ١٩٩٩  ٠,٠٧  هولندا
  ٤٣,٦٨  ٠,٧٢  ٢٥,٩٠ 9.9  ١,٩٢  ٢٠١٠  ٦,٣٤  ٢٠٠٠  ٠,٠٦  المانيا

  ٣٢,٨٠  ٠,٦٦  ٢٣,٩٣ 5.4  ١,٠٥  ٢٠١٣  ٣,٤٤  ٢٠٠٢  ٠,٠٤  االمارات
  ٤٤,٢٦  ٠,٧٢  ٢٨,١٢ 7.5  ١,٤٥  ٢٠١٣  ٥,٥٩  ٢٠٠١  ٠,٠٢  فرنسا

  ٢٧,٤٧  ٠,٦٢  ٢٤,٩١ 2.3  ٠,٤٤  ٢٠١٠  ١,٩٠  ١٩٩٩  ٠,٠١  السعودية

  ٢٠١٦ )ب(ديسمبر – الرابع العدد – والعشرون السادس د المجل–المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي 



٢٤١٠  كفاءة الصادرات المصرية من الفاصوليا الخضراء ألهم األسواق الخارجية
  ٣٦,٥٢  ٠,٦٨  ٢١,٣٨ 1.9  ٠,٣٦  ٢٠٠٩  ١,٤٤  ٢٠٠٢  ٠,٠٢  سويسرا
  ١٢,٨٤  ٠,٤٣  ١٨,١٧ 1.0  ٠,٢٠  ٢٠١٠  ٠,٥٦  ١٩٩٩  ٠,٠١  النمسا
  ٤,٠٤  ٠,١٩  ١١,١٠ 0.5  ٠,٠٩  ٢٠١١  ٠,٢٧  ٢٠٠٩  ٠  امريكا
  ١٠,٠٩  ٠,٣٧  ١٨,٥٩ 0.5  ٠,٠٩  ٢٠٠٩  ٠,٢٦  ٢٠٠٤  ٠  الكويت
  ٣٣,٩٥  ٠,٦٧  ٤٠,٧٩ 0.3  ٠,٠٦  ٢٠١٠  ٠,٢٥  ١٩٩٦  ٠  البحرين
الجهاز المركزي للتعبئه العامة واالحصاء، مركز المعلومات، بيانات غير منـشوره للفتـرة             : جمعت وحسبت من  : المصدر

   م٢٠١٣-١٩٩٥
ادرات الفاصوليا الخضراء الهم الدول المنافسة خالل لكمية وقيمة الصمعدل النمو السنوى ):٧(جدول رقم 

  ٢٠١٣-١٩٩٥الفترة 
 قيمة الصادرات كمية الصادرات

 % الف طن البيان
معدل 
النمو 
  السنوي

) ف(قيمة  ٢ر
  المحسوبة

مليون 
 % دوالر

معدل 
النمو 
  السنوي

) ف(قيمة  ٢ر
  المحسوبة

116.95** 0.87 12.95 10.7 194.9344.4** 0.92 9.11 16.1 56.1 فرنسا
171.97** 0.91 6.21 9.1 37.8 0.09 0.10 0.20 8.2 28.8 امريكا
 68.44** 0.80 10.66 7.4 30.7 28.91** 0.63 6.96 8.0 27.8  هولندا

114.13** 0.87 6.41 7.2 30.0 20.31** 0.54 3.56 6.8 23.8 المكسيك
 1.22 0.10 0.90 10.3 42.8 16.12** 0.49 2.75 6.6 23.0  اسبانيا
 32.00** 0.65 8.24 13.7 56.8 4.04* 0.19 2.69 6.4 22.3  كينيا

203.48** 0.92 8.74 0.9 3.8 0.08 0.10 0.20 2.7 9.6 ماليزيا
 0.07 0.10 0.70 1.2 4.8 0.05 0.10 0.80 1.8 6.3  المملكة المتحدة

 المعلومات، بيانات غير منـشوره للفتـرة        الجهاز المركزي للتعبئه العامة واالحصاء، مركز     : جمعت وحسبت من  : المصدر
   م٢٠١٣-١٩٩٥

  :المؤشرات التصديرية للفاصوليا الخضراء:رابعا
  يتناول هذا الجزء تحليل الميزة النسبية السعرية التصديرية ألهم الدول المنافسة لمصر، ومعامل اإلستقرار 

ات الفاصوليا  الخضراء المصرية، اإلقتصادي للصادرات المصرية،التوزيع الجغرافي لكمية وقيمة الصادر
    :، وسنوالي استعرضهما علي النحو التالي)٨(، جدول رقم ٢٠١٣-١٩٩٥واهم الدول المنافسة خالل الفترة 

 يعتبر السعر النسبى مؤشرا هاما فى امكانية جذب المزيد من االسواق :الميزة النسبية السعرية -أ
وهو عبارة عن  النسبة بين . لنظيرتها بالدول االخرى المصدرة فى ظل التقارب النوعي للسلعه،االستيراديه 

 واذا زادت قيمة هذا المؤشر عن الواحد متوسط اسعار التصدير الهم الدول المنافسة الى سعر تصدير الدولة،
   ويحسب وفقا للمعادلة التاليةالصحيح دل ذلك على ميزة تنافسية سعرية فى تصديرتلك السلعة

pAJ = pc / pE 
pAJ=  ،النسبة بين متوسط اسعار الدول المنافسة الى سعر الدولة المصدرة  
PC=متوسط اسعاراهم الدول المنافسة  
pE=سعر تصدير السلعة من الدولة المصدرة  

بدراسة متوسط أسعار الصادرات ألهم الدول المنافسة تبين أن مصر تتمتع بميزة تنافسية سعرية مع اهم     
ا، أمريكا، هولندا، المكسيك، أسانيا، كنيا والمملكة المتحدة حيث بلغ متوسط الميزة الدول المنافسة هى فرنس

  .على التوالى% ٦٤,٥، %٢٥,٨، %٣٤,٥، %٥٣، %٥٩,٣، %٤٥,٤، %٩٠,٧النسبية السعرية نحو 
النسبية لصادرات الفاصوليا الخضراء الهم الدول المنافسة خالل الفترة  االسعار تطور): ٨(جدول رقم 

٢٠١٣-١٩٩٥  
  متوسط الفترة  عام  الوحدة  عام  طن  البيان  الحد االقصي  الحد االدني

  ٩٠,٧  ٢٠١٢  ٢٣٥,٤  ٢٠٠٠  ٣٥,٣  فرنسا
  ٤٥,٤  ٢٠١٠  ٨٧,٩  ١٩٩٧  ٢٣,٩ امريكا
  ٩٥,٣  ٢٠١٢  ١١٨,٢  ١٩٩٥  ٢٢,١  هولندا

  ٥٣,٠  ٢٠١١  ١٤٧,٩  ١٩٩٧  ١٨,١ المكسيك



٢٤١١  كفاءة الصادرات المصرية من الفاصوليا الخضراء ألهم األسواق الخارجية
  ٣٤,٥  ٢٠١١  ٨١,٢  ١٩٩٩  ١٤,٩  اسبانيا
  ٢٥,٨  ٢٠١٠  ٥٣,٨  ٢٠٠٠  ١٠,٨  كينيا

  ١٥٦,٥  ٢٠١١  ٢٨١,٦  ٢٠٠٠  ٧٥,٥ ماليزيا
  ٦٤,٥  ٢٠٠٨  ١٨٨,٠  ١٩٩٧  ٩,٩  المملكة المتحدة

الجهاز المركزي للتعبئه العامة واالحصاء، مركز المعلومات، بيانات غير منـشوره للفتـرة             : جمعت وحسبت من  : المصدر
   م٢٠١٣-١٩٩٥

لمؤشرات للحكم على مدى إستقرار الصادرات يعد معامل اإلستقرار من أهم ا:معامل اإلستقرار-ب
في األسواق األمر الذى يساعد متخذى القرار في إتخاذ اإلجراءات التى تعمل على زيادة إستقرار الصادرات 

  :فى أسواق معينة، ويحسب وفقا للمعادلة التالية
  ١٠٠*^ص/ ^ ص-ص=    معامل عدم اإلستقرار

ة وقيمة الصادرات تتسم بعدم اإلستقرار النسبي خالل فترة الدراسة    وبدراسة معامل اإلستقرارتبين أن كمي
، %٤٣,٠٨، %٤٧,٢٦، %٣٣,٨٦، %٤٧,٦٣، %٥٠,٥٣، %٥٧,٦٣، %٤٣,٣٨حيث قدرللكمية بنحو 

، %٤٥,٩٩فى حين بلغ نظيره للقيمة حوالي % ٥٥، %٥١,٤١، %٤٥,٧٧، %٤٢,٣٨،  %٣٠,٠٢
، %٤٦,٤٢، %٣٦,٧١، %٥٧,٤٢، %٥٥,٤٧، %٥٦,٧٠،%٥٤,٨٢، %٤١,٢٨،ى %٤٢,٤٣، %٥٧,٣

، لكل من الممكة المتحدة، بلجيكا، هولندا ألمانيا، اإلمارات، فرنسا، السعودية، سويسرا% ٦٤,٢٢، %٦٠,٨٢
  )٩(امريكا، الكويت والبحرين على التوالى، جدول رقم ، النمسا

رية خالل الفترة معامل عدم االستقرار االقتصادي لصادرات الفاصوليا الخضراء  المص):٩(جدول رقم 
٢٠١٣-١٩٩٥  

  السعر  القيمة  الكمية  البيان
 29.54 42.43 50.53 هولندا
 39.38 57.30 57.63 بلجيكا
 29.68 41.28 47.63  المانيا
 40.91 54.82 33.86  العربيةاالمارات 

 37.91 56.70 47.26  فرنسا
 43.27 45.99 43.38 المللكة المتحدة

 37.16 36.71 42.38 النمسا
 31.52 55.47 43.08  لسعوديةا

 40.67 57.42 30.02 سويسرا
 24.51 60.82 51.41  الكويت
 25.82 39.66 16.07  ايطاليا
 56.00 64.22 55.00  البحرين
 28.35 46.42 45.77  امريكا

للفتـرة  الجهاز المركزي للتعبئه العامة واالحصاء، مركز المعلومات، بيانات غير منـشوره            : جمعت وحسبت من  : المصدر
  م ٢٠١٣-١٩٩٥

يشير مؤشر الميزة النسبية الظاهرية إلى الفرص المحتملة لتوسيع التجارة، كما : الميزة النسبية الظاهرية-ج
يعرض صورة تقريبية للصادرات المستقبلية،وزيادة ذلك المؤشر عن الواحد الصحيح يدل ذلك على تمتع 

   :كن حسابه من المعادلة االتيةمصر بميزة نسبية ظاهرية فى تصدير الفاصوليا، ويم
  

  إجمالى قيمة الصادرات العالمية الزراعية/ قيمة الصادرات العالمية من الفاصوليا الخضراء=           الميزة النسبة الظاهرية   إجمالى قيمة الصادرات المصرية الزراعية/ قيمة الصادرات المصرية من الفاصوليا الخضراء
  

نسبية الظاهرية للصادرات المصرية  من الفاصوليا الخضراء خالل فترة الدراسة   وبدراسة الميزة ال
 بفيمة بلغت ٢٠١٠ وحدها االقصى عام ٣,٠٧  بقيمه بلغت نحو ٢٠٠٣تبين انها  بلغت حدها االدنى عام 

الي توافر ميزة نسبية لمصر فى تصدير  يشير مما )١٠(،جدول رقم ١٧,٥٢ ،  بمتوسط بلغ نحو٤٤,١٨نحو 
  فاصوليا الخضراء ال

  ٢٠١٦ )ب(ديسمبر – الرابع العدد – والعشرون السادس د المجل–المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي 



٢٤١٢  كفاءة الصادرات المصرية من الفاصوليا الخضراء ألهم األسواق الخارجية
  الميزة انسبية الظاهرة للصادرات المصرية من الفاصوليا الخضراء  :)١٠(جدول رقم 

  ٢٠١٣-١٩٩٥خالل الفترة 
 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995  السنة
40.89 38.1 44.1839.23 21.46 37.68 20.52 14.59 7.64 4.74 3.07 4.45 8.59 4.23 3.44 6.8 3.15 11.91 18.06القيمه

الجهاز المركزي للتعبئه العامة واالحصاء، مركز المعلومات، بيانات غيؤ منـشوره للفتـرة             : جمعت وحسبت من  : المصدر
  م٢٠١٣-١٩٩٥

ركـز الجغرافـي    يستخدم معامل جيني هيرشمان في حـساب درجـة الن     :معامل التركز السلعي   -ح
 اذا كانت الصادرات تتركز في دوله واحدة، بينمـا يقـل   ١٠٠للصادرات ، حيث يصل الي أقصي قيمة وهي        

 كلما توزعت الصادرات علي عدد اكبر من دول العالم ، ويتم تقدير هذا المعامل مـن                 ١٠٠هذا المعامل عن    
    :خالل المعادلة التالية

Cjx   =     100*   €(Xsj/Xi)²  
 

Cjx=معامل التركز الجغرافي لكمية أو قيمة الصادرات المصرية من الفاصوليا الخضراء     
Xsj =كمية أو قيمة الصادرات المصرية من الفاصوليا الخضراء        
Xi =إجمالي كمية أو قيمة الصادرات المصرية من الفاصوليا الخضراء    

  

للتركز الجغرافي لكل من كمية وقيمة أن معامل جيني هيرشمان ) ١١(   يتضح من بيانات جدول رقم 
، %٣٦، %٣٤,٨، قد بلغ حوالي ٢٠١٣-١٩٩٥الصادرات المصرية من الفاصوليا الخضراء خالل الفترة 

على التوالي، مما يشير إلى أنها اتسمت بتركز جغرافي للكمية والقيمة خالل فترة الدراسة حيث يرتكز 
 ألف طن في الدول موضع الدراسة، ويتركز حوالى ١٩,٣٧من كمية الصادرات والبالغ حوالي% ٨٩حوالي 
وجاء في المرتبة األولى إيطاليا . مليون دوالر لتلك الدول١٩,٣٢من قيمة الصادرات والبلغ نحو%٨٨,٧

% ١٦,٢وأحتلت المملكة المتحدة المرتبة الثانية بنسبة % ١٦,٦بالنسة للدول المستوردة للفاصوليا بنسبة 
  .    من إجمالي كمية الصادرات% ٠,٥رة البحرين بنسبة وجاءت في المرتبة األخي

النصيب السوقى احد المؤشرات التنافسية للصادرات فى اهم االسواق  يعتبر:النصيب السوقي -هـ
الخارجية وزيادة النصيب يدل على زيادة حجم المبعيات الى دولة وبالتالى يعكس الوضع التنافسىوزيادة 

ويعبر عن نسبة صادرات الدولة من سلعةمعينة الى اجمالى واردات تلك .المصدرةالقدرة التنافسية للمحاصيل 
  :ويتم حسابة من المعادلة االتية.السوق للسلعة

Mshi j=xjci / Mcwi *100 
Mshij= النصيب السوقى للدولة jمن السلعة iفى سوق معين  

Xjci= صادرات الدولة j الى الدولة iفى السنة  
Mcwi=ولة اجمالي واردات الدc من دول العالم فى السنة i  

 الدول المستوردة خالل الفترة ألهمالتوزيع الجغرافي للصادرات المصرية من الفاصوليا ):11(جدول رقم 
٢٠١٣-١٩٩٥  

 %  مليون دوالر % الف طن  السنة  القيمة  الكمية
 17.8 3.43 16.6 3.22  ايطاليا

 20.3 3.92 16.2 3.13 المللكة المتحدة
 13.4 2.59 15.7 3.05 بلجيكا
 7.9 1.53 12.1 2.35 هولندا
 9.9 1.92 8.6 1.66 المانيا
 5.4 1.05 6.4 1.24  العربيةاالمارات 

 7.5 1.45 5.9 1.14  فرنسا
 2.3 0.44 2.6  0.5  السعودية
 1.9 0.36 1.8 0.35 سويسرا
 1.0 0.2 1.1 0.21 النمسا



٢٤١٣  كفاءة الصادرات المصرية من الفاصوليا الخضراء ألهم األسواق الخارجية
 0.5 0.09 0.8 0.16  امريكا
 0.5 0.09 0.7 0.13  الكويت
 0.3 0.06 0.5 0.09  البحرين
 11.3 2.19 11.0 2.14  اخري

 100.0 19.32 100.0 19.37  االجمالي
 36.0 34.8  معامل التركزالسلعي

الجهاز المركزي للتعبئه العامة واالحصاء، مركز المعلومات، بيانات غير منـشوره للفتـرة             : جمعت وحسبت من  : المصدر
  م ٢٠١٣-١٩٩٥

أن األمارات جاءت في المرتبة األولى بمتوسط نصيب السوقي ) ١٢(نات الواردة بجدول    ويتضح من بيا
، وحد أقصى بلغ حوالي ٢٠٠٤عام % ٦,٨٩، بحد أدنى بلغ نحو% ٥٠,٥٧لمصر في هذه الدولة بلغ نحو 

 وفى المرتبة الثانية جاءت المملكة المتحدة حيث بلغ متوسط النصيب السوقي لمصر ٢٠١١عام % ١٨٧,٣٤
عام % ٢٩,٦، وحد أقصى بلغ حوالي ٢٠٠٣عام  % ١,٤٨، بحد أدنى بلغ نحو% ٢٣,٥٧يها نحو ف

، % ٠,٤٩وجاءت أمريكا في المرتبة األخيرة حيث حيث بلغ متوسط النصيب السوقي لمصر فيها نحو .٢٠١٣
  .٢٠٠٣عام % ١,٥٧، وحد أقصى بلغ حوالي ٢٠٠٩عام % ٠,٠١بحد أدنى بلغ نحو

  ٢٠١٣-١٩٩٥ السوقي للصادرات المصرية من الفاصوليا الخضراء خالل الفترة النصيب):١٢(جدول رقم
  متوسط الفترة  عام  الوحدة  عام  الوحدة  البيان  الحد االقصي  الحد االدني

  ٢٥,٦٥  ٢٠١٠  ٤٢,٣٦  ١٩٩٥  ٢,٩٧  ايطاليا
  ٢٣,٥٧  ٢٠١٣  ٢٩,٦  ٢٠٠٣  ١,٤٨  المملكة المتحدة

  ٥,٨٦  ٢٠١٢  ٣٣,٣٤  ١٩٩٩  ٠,١٨  بلجيكا
  ٦,٦٨  ٢٠٠٨  ٢٩,٧٧  ١٩٩٩  ٠,٩٤  اهولند
  ٨,٠٨  ٢٠٠٦  ١٩,٧٩  ٢٠٠٠  ١,٠٧  المانيا

  ٥٠,٥٧  ٢٠١١  ١٨٧,٣٤  ٢٠٠٤  ٦,٨٩  االمارات
  ٢,٤٠  ٢٠١١  ٦,٠٣  ٢٠٠١  ٠,١٨  فرنسا

  ٣٣,١٠  ٢٠٠٩  ٦٥,٦٣  ٢٠٠١  ١,٥٥  السعودية
  ٢١,٤٠  ٢٠٠٩  ٥٠,١٤  ٢٠٠٣  ٣,٥٦  سويسرا
  ١٠,٨٦  ١٩٩٥  ٣٢,١٠  ٢٠٠١  ٠,٩٧  النمسا
  ٠,٤٩  ٢٠٠٢  ١,٥٧  ٢٠٠٩  ٠,٠١  امريكا
  ١٦,٥٥  ٢٠١٠  ٩١,٣٧  ٢٠٠٤  ٠,٥٧  الكويت
  ١٦,٠٩  ٢٠١٠  ٧٩,١٦  ١٩٩٦  ٠,٥٥  البحرين

الجهاز المركزي للتعبئه العامة واالحصاء، مركز المعلومات، بيانات غير منـشوره للفتـرة             : جمعت وحسبت من  : المصدر
   م٢٠١٣-١٩٩٥

ب السلعة المصدرة باألسواق الخارجية يقيس معامل إختراق السوق مدى إستيعا:معدل االختراق-و
وقابليته إلستيعاب كميات إضافية منها،مما يساهم في وضع  ومدى إمكانية وجود سوق حقيقي للسلعه،

السياسات الخارجية لصادرات هذه السلعة وكلما زادت قيمة هذا المعدل دل على إتساع السوق وسهولة دخول 
  :ادلة التاليةويمكن حسابه من المع.السلعة لهذا السوق

  
Mprij = EXij / Qij + Mij - Xij  

  :حيث ان
Mprij = معدل إختراق للسوق.  
EXij= كمية صادرات الدولة المصدرة.  
 Qij= إنتاج الدولة المستوردة .. 
 Mij = واردات الدولة المستوردة. 
 Xij =  صادرات الدولة المستوردة. 

اءت في المرتبة األولى حيث بلغ متوسط معدل اإلختراق أن السعودية ج) ١٣(     ويتضح من بيانات جدول 
عام % ٢٦,٢٢، وحد أقصى بلغ حوالي ٢٠٠١عام % ١,٦٣، بحد أدنى بلغ نحو% ٥٦,٠٨لهذه الدوله نحو 

  ٢٠١٦ )ب(ديسمبر – الرابع العدد – والعشرون السادس د المجل–المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي 



٢٤١٤  كفاءة الصادرات المصرية من الفاصوليا الخضراء ألهم األسواق الخارجية
، بحد % ٢٩,٨٥ وفى المرتبة الثانية جاءت اإلمارات حيث بلغ متوسط معدل اإلختراق لهذه الدوله نحو٢٠١٣

وجاءت . وفى المرتبة الثانية٢٠١٣عام % ٩٣,٨٩، وحد أقصى بلغ حوالي ٢٠٠٣عام % ٥,١٤أدنى بلغ نحو
، بحد أدنى بلغ % ٠,١٦أمريكا في المرتبة األخيرة حيث حيث بلغ متوسط النصيب السوقي لمصر فيها نحو 

  .٢٠٠٦عام % ٠,٥، وحد أقصى بلغ حوالي ٢٠٠٩عام % ٠,٠١نحو
  لمصرية من الفاصوليا الخضراء معدل الالختراق السوقي للصادرات ا):١٣(جدول رقم

  ٢٠١٣-١٩٩٥خالل الفترة 
  متوسط الفترة  عام  الوحدة  عام  الوحدة  البيان  الحد االقصي  الحد االدني

  ١,٦٩  ٢٠١١  ٣,٦٧  ١٩٩٥  ٠,٠٤  ايطاليا
  ٨,٩٩  ٢٠١٣  ٥٦,٧٣  ١٩٩٧  ٠,٦٧  المملكة المتحدة

  ٢,٢٢  ٢٠٠٩  ١١,٧٣  ٢٠٠١  ٠,٠٧  بلجيكا
  ٣,٥٧  ٢٠٠٨  ١٨,٨٩  ١٩٩٩  ٠,٣٩  هولندا
  ٣,٠١  ٢٠٠٦  ٧,٢١  ٢٠٠٠  ٠,٢٩  المانيا

  ٢٩,٨٥  ٢٠١١  ٩٣,٨٩  ٢٠٠٢  ٥,١٤  االمارات
  ٩,٢٤  ٢٠١٠  ٥٩,٩٨  ٢٠٠١  ٠,٠٨  فرنسا

  ٥٦,٠٨  ٢٠١٣  ٩٦,٢٢  ٢٠٠١  ١,٦٣  السعودية
  ٢٣,٦٢  ٢٠٠٩  ٥٠,٩٨  ٢٠٠٣  ٥,١٠  سويسرا
  ٢,٥٥  ٢٠٠٦  ٧,٢٧  ١٩٩٩  ٠,٢٧  النمسا
  ٠,١٦  ٢٠٠٦  ٠,٥٠  ٢٠٠٩  ٠,٠١  امريكا

  ٤,٩٠  ٢٠٠٧  ١٥,٠٧  ٢٠٠٤  ٠,٤٩  يتالكو
  ١٦,٦١  ١٩٩٨  ٨١,٧١  ١٩٩٦  ٠,٥٥  البحرين

الجهاز المركزي للتعبئه العامة واالحصاء، مركز المعلومات، بيانات غير منـشوره للفتـرة             : جمعت وحسبت من  : المصدر
  م ٢٠١٣-١٩٩٥

لخارجية والمحلية يمثل معامل الكفاءة التصديرية معيارا للمقارنه بن االسواق ا :كفاءة التصدير-ز
حيث يوضح ما اذا كان سعرالتصديراعلي من سعر البيع في السوق المحلي او العكس، االمر الذي يشير الي 
امكانية وضروره فتح االسواق الخارجية، او عدم جدوي ذلك اقتصاديا، فارتفاع الكفاءة التصديرية يكون 

  :فقا للمعادلة التاليةحافزا للمصدرين، ويتم حساب معامل الكفاءة التصديرية و
  ١٠٠  ) طن/جنية( قيمه السلعة باسعار الجمله  =اءة التصدير للفاصوليا الخضراء كف  )طن/جنية(قيمه السلعة باسعار التصدير

  

 انها حققت كفاءة تصديرية كمتوسط   وبدراسة كفاءة التصدير للفاصوليا الخضراء خالل فترة الدراسة تبين 
علي % ٧١,٠، %٧٨,٢لغ نحو لسعودية حققت اعلي كفاءة تصديرية بمتوسط ب، وان االمارات ، اعام

، مما يعني ان سعر التصدير للطن من الفاصوليا الخضراء يقل عن نظيرة سعر الجملة بحوالي التوالي
  ١٩٩٥، ٢٠١١، ٢٠٠٩علي التوالي، وانخفضت الكفاءة التصديرية للفاصوليا خالل اعوام % ٢٩، %٢١,٨

 لمعظم الدول ٢٠٠٠، ١٩٩٨، ١٩٩٩لمستوردة، في حين ارتفعت الكفاءة خالل اعوام لمعظم الدول ا
  .المستوردة

  ٢٠١٣-١٩٩٥كفاءة التصدير للفاصوليا الخضراء المصرية خالل الفترة ):١٤(جدول رقم 
    الحد االقصي  الحد االدني

  متوسط الفترة   عام  الوحدة  عام  الوحدة
  ٥٢,٦  ١٩٩٩  ٩٢,٤  ٢٠٠٩  ٢٤,٦  ايطاليا

  ٥٣,٤  ٢٠٠١  ١٠٨,٦  ٢٠٠٩  ٢٥,٢  المملكة المتحدة
  ٥٧,٧  ٢٠٠٠  ١١٤,٧  ٢٠١١  ٢٩,٥  بلجيكا
  ٥١,٤  ١٩٩٨  ٨٩,٢  ٢٠١١  ٢١,٠  هولندا
  ٤٨,٩  ٢٠٠١  ١١٢,٢  ٢٠٠٩  ٢٣,٧  المانيا

  ٧٨,٢  ١٩٩٩  ٢١٦,١  ١٩٩٥  ٣٣,٣  االمارات
  ٥٤,١  ١٩٩٩  ١٤٩,١  ٢٠٠٩  ٢٧,١  فرنسا



٢٤١٥  كفاءة الصادرات المصرية من الفاصوليا الخضراء ألهم األسواق الخارجية
  ٧١,٠  ١٩٩٩  ٢٢٠,٢  ١٩٩٥  ٣٥,٨  السعودية

  ٥٦,٢  ١٩٩٨  ١٢٩,٢  ٢٠٠٩  ٢٠,٨  راسويس
  ٤٧,٦  ١٩٩٩  ٨٦,٣  ٢٠٠٩  ٢١,٧  النمسا
  ٦٤,٢  ١٩٩٨  ١٣١,٦  ٢٠٠٩  ٤٦,٢  امريكا
  ٧٠,٣  ٢٠٠٠  ١٦٠,٤  ١٩٩٥  ٤٤,١  الكويت
  ٧٥,٩  ٢٠٠١  ٢٢٣,١  ١٩٩٥  ٢٤,٣  البحرين

منـشوره للفتـرة    الجهاز المركزي للتعبئه العامة واالحصاء، مركز المعلومات، بيانات غيؤ          : جمعت وحسبت من  : المصدر
  م ٢٠١٣-١٩٩٥

   : الصادرات المصرية من الفاصوليا الخضراءتقدير كفاءة : خامسا
الصادرات المصرية من الفاصوليا الخضراء مـع اهـم الـدول           كفاءة      يستهدف هذا الجزء دراسة وتحليل      

  و لك الـصادرات  ، حتي يمكن االسترشاد بها عند توجية ت       DEA)( نموذج مغلف البانات     المستورده باستخدام 
   :الفروض البحثية التحليلية فيما يلي تمثلت

   Constant Returns to Scale (CRS):  ثبات العائد للسعه-١
 .يسمح ذلك بزياة المخرجات بنفس النسبة% ١٠وتعني إنه بزيادة المدخالت بنسبه 

  Variable Returns to Scale (VRS):   العائد المتغير-٢
  : IRS  (Increasing returns( العائد المتزايد-ا

  .يسمح ذلك بزيادة المخرجات بنسبة اكبر% ١٠وتعنى إنه بزيادة المدخالت بنسبة 
  : DRS (Decreasing returns( العائد المتناقص-ب

  . يسمح ذلك بزيادة المخرجات بنسبة أقل% ١٠وتعنى إنه بزيادة المدخالت بنسبة 
EXij = F (POj, GDPj, Dij)  

    :حيث أن
Exij = الصادرات من الفاصوليا الخضراء للدولهقيمة) i (إلى أهم األسواق)j) (مليون دوالر.(  
POj = بالمليون نسمة(عدد سكان أهم الدول المستوردة.(  

GDPi= مليون دوالر( متوسط الناتج المحلي اإلجمالى ألهم الدول المستوردة.(  
Dij =ميل بحري(ستوردةالمسافه بين الميناء الرئيسي لمصر وأهم الدول الم.(  
  :تبين ان٢٠١٣-١٩٩٥ خالل الفترة الصادرات المصرية من محصول الفاصوليا  كفاءةتقديروب  
   :ة العائد للسع ثبات فى ظل فرضيةالصادرات المصرية من محصول الفاصوليا كفاءة -١

نـه يمكـن   إه وفقاً لفرضية ثبات العائد للـسع من خالل هذا النموذج   ها  يتبين من النتائج المتحصل عل    
  :، وفيما يلى إيضاح ذلك فئتين تعتمد على مدى محدد من تقديرات الكفاءةإلىتقسيم أسواق هذه الدول 

) ١=معامل الكفـاءة    (الكفاءة الكاملة   معامل  تحقق  وهى تلك األسواق التي      : األسواق ذات الكفاءة   -أ
 حققـت الحجـم    لهـذه الـدول   ليا صادرات محصول الفاصونأ، أى إيطاليا وبلجيكا ما ه ين فقط وتضم  سوق  

  .األمثل
احدى عشر  وتضم  ) ١أقل من   ( معامل كفاءة    وهى تلك األسواق التي تحقق    :سواق غير الكفؤة  األ -ب

المملكة المتحدة ، هولندا، ألمانيا، اإلمارات، فرنسا، السعودية، سويسرا، النمسا، أمريكا، الكويـت              وهى   سوقاً
  . تتصف بعدم الكفاءة  ية من محصول الفاصوليا الصادرات المصرنأأى والبحرين حيث 

   :ة فى ظل فرضية تغير العائد للسعالصادرات المصرية من محصول الفاصولياكفاءة  -٢
نه يمكن تقسيم أسواق هـذه الـدول   إ ةللسع ها وفقاً لفرضية العائد المتغير  يتبين من النتائج المتحصل عل    

  : الكفاءةإلى  فئتين  تعتمد على مدى محدد من تقديرات

  ٢٠١٦ )ب(ديسمبر – الرابع العدد – والعشرون السادس د المجل–المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي 



٢٤١٦  كفاءة الصادرات المصرية من الفاصوليا الخضراء ألهم األسواق الخارجية
وتـضم  ) ١=معامل الكفـاءة    (تحقق الكفاءة الكاملة    وهى تلك األسواق التي      : األسواق ذات الكفاءة   -أ

الصادرات المصرية مـن     ، أى ان      إيطاليا، بلجيكا، اإلمارات، السعودية، الكويت والبحرين      أسواق وهى ست  
  .حقق الحجم األمثلت الفاصوليا الخضراء لهذة الدول

الصادرات المصرية من   كمية لتقدير كفاءةDEA)(تائج تحليل نموذج مغلف البانات ن):١٥(رقم جدول
  ٢٠١٣-١٩٩٥ خالل الفترة محصول الفاصوليا

  المخرجات
Out Put 

  مدخالت النموذج
Inputs   model   الصادرات كفاءة C,E  

وحدة أتخاذ 
قيمة  DMUالقرار 

  الصادرات 
سكان ال
مليون (

  )نسمه

الناتج المحلي 
  اإلجمالى

  )مليون دوالر(
    المسافه

  )ميل بحري(
  ثابت
Crs 

  متغير
vrs 

كفاءة 
  السعه
S,E 

  المستهدف  عائد السعة

 1.0 3.220 1 1 1 2414 1725.54 58.13 3.22 ايطاليا
لكة المتحدةمالم  ٣,١٣ 60.68  2125.99 3782 .713 .972 .733 3.220 .713 

 1.0 3.050 1 1 1 3455 380.23  10.56 ٣,٠٥ بلجيكا
 726. 3.070 949. 765. 726. 3533 652.37  16.22 ٢,٣٥ هولندا
 702. 2.322 982. 715. 702. 3235 2893.20  8.19 ١,٦٦ المانيا
العربيةاالمارات   ١,٢٤ 5.24  199.61 2348 .819 1 .819 1.240 .819 

 281. 3.220 793. 354. 281. 3318 2127.93 62.85  ١,١٤ فرنسا
 345. 500. 345. 1 345. 1472 364.82 24.52  ٠,٥٠ السعودية
 162. 2.106 974. 166. 162. 2980 443.69 7.49  ٠,٣٥ سويسرا
 089. 1.869 789. 112. 089. 2706 312.18 8.2  ٠,٢١ النمسا
 011. 3.220 221. 050. 011. 10940 12509.47 293.78  ٠,١٦ امريكا
 191. 130. 191. 1 191. 1701 84.74 2.43  ٠,١٣ الكويت
 660. 090. 660. 1 660. 1969 17.01 0.92  ٠,٠٩ البحرين

DEA=Data Enveloopment Analysis,   
DMU=Decision Making Unit,  
C,E= Commercial Efficiency,  
CRS= Constant Returns to Scale, 
VRS=Variable Returns to Scale,  
Scale=Cr/Vr 
S,E=Scale Efficiency,  
13-www.worldbank. org..  

  .على الحاسب اإللى باستخدام نموذج الصادرات المصرية من محصول الفاصوليا كميةنتائج تحليل بيانات : المصدر
  

أسـواق  سبعة  وتضم  ) ١أقل من   (تحقق معامل كفاءة    وهى تلك األسواق التي     :سواق غير الكفؤة  األ -ب
ـ   ا، النمسا وأمريكا، ى المملكة المتحدة، هولندا، ألمانيا، فرنسا، سويسر    وه ا حيث بلغ مؤشر الكفـاءة لكـل منه

 الكفاءة البـد   هذه الدول تحققىنه لكإمما يعني    %٠,٠٥،  ٠,١١،  ٠,١٧،  ٠,٣٥،  ٠,٧٢،  ٠,٧٧،  ٠,٩٧نحو
 مع هـذه الـدول فـى        الصادرات المصرية من الفاصوليا الخضراء خالل الفترة       ة متوسط قيم  ةمن زيادة نسب  

على التوالى مـع      %٠,٩٥،  ٠,٨٩،  ٠,٨٣،  ٠,٦٥،  ٠,٢٨،  ٠,٢٣،  ٠,٠٣ بنحو نموذج عوائد الحجم المتغير   
  .مستويات المدخالتثبات إفتراض 

ن يحقق أ يجب الصادرات المصرية من محصول الفاصوليا  كميةن متوسطإلى أكما تشير النتائج     
لكل من  ،مليون دوالر٣,٢٢، ١,٨٧، ٢,١١، ٣,٢٢، ٢,٣٢، ٣,٠٧، ٣,٢٢ المستهدف منه والبالغ نحو

مكن تحقيقه من خالل ي التوالى وذلك ى علالمملكة المتحدة، هولندا، ألمانيا، فرنسا، سويسرا، النمسا وأمريكا
  .زيادة حجم الصادرات لهذه الدول

 يبلغ ة معها كفاءة تامالصادرات المصرية من محصول الفاصولياوبذلك يتضح أن األسواق التي حققت    
فى حين بلغ عدد األسواق التي لم  من إجمالى عدد األسواق ،% ٤٦,١٥لغ نحو  تبةأسواق بنسبا ست عدده

من إجمالى عدد األسواق % ٥٣,٨٥ أسواق بنسبة تبلغ نحو  سبعمعها كفاءة تامةصادرات الفاصوليا تحقق 



٢٤١٧  كفاءة الصادرات المصرية من الفاصوليا الخضراء ألهم األسواق الخارجية
فى سوق % ٠,٩٧، وحد أقصى بلغ نحو البحرين فى سوق  %٠,٠٥وتراوحت بين حد أدنى بلغ نحو 

  .ةالمملكة المتحد
  الملخص والتوصيات

   استهدف البحث العمل علي تنمية الصادرات المصريه من  الفاصوليا الخضراء من خالل دراسة الكفاءة 
التصديرية لالسواق المختلفة وعليه تطلب االمر دراسة الوضع الراهن لكمية وقيمة الفاصوليا الخضراء 

واعتمد .صادرات المصرية من محصول الفاصولياوكذا موشرات القدرة التنافسية لل.العالمية و المصرية
البحث على اسلوب التحليل الوصفى والكمى لتفسير النتائج المتعلقة بالبحث من خالل  استخدام بعض 

، واعتمد على البيانات المشورة وغير المنشورة )DEA(االساليب الرياضية واالحصائية واستخدام نموذج 
  .الستمده من الجهات المتعددة

  :يلي فيماتمثلت اهم النتائج البحثيةوقد 
متوسط الطاقة -١:    بدراسة الوضع الراهن الطاقة اإلنتاجية واإلستهالكية من الفاصوليا الخضراء تبين ان 

، ١٦٦,٤٧، ٢٤١,٣٢االنتاجية واالستهالكية والفائض من محصول الفاصوليا الخضراء المصرية بلغ نحو 
علي التوالي، كما % ٠,٠٥، %٠,٠٢، %٠,٠٣ل النمو السنوي بنحو  طنا علي التوالي، و  قدرمعد٧٤,٨٤

من التغيرات في كل منهم  يرجع الي عامل % ٥٤، %٤٠، %٦٥تشير قيم معامل التحديد الي ان نحو 
بدراسة الوضع الراهن للتجارة العالمية والمصرية من الفاصوليا الخضراء تبين معدل النمو السنوي  -٢.الزمن

في حين بلغ مثيله % ١٣,١، %٦,٠٩صادرات العالمية والمصرية من الفاصوليا بلغ نحولكل من كمية ال
، %٩٦، %٩٧علي التوالي، كما تشير قيم معامل التحديد الي ان نحو % ٢٥,١٤، %٩,١٣للقيمه بحوالي

من التغيرات في كل من كميه وقيمه الصادرات العالمية والمصريه من الفاصوليا الخضراء  % ٨٢، %٧٠
  .  ع الي عامل الزمنيرج

اهم -١:     بدراسة التوزيع الجفرافى والدول المنافسة للصادرات المصرية من الفاصوليا الخضراء تبين ان
من اجمالي % ٦٠,٦الدول المستوردة هي إيطاليا، المملكة المتحدة، بلجيكا، هولندا باهمية نسبيه بلغت نحو 

علي التوالي من متو سط % ١٢,١، %١٥,٧، %١٦,٢ ،%١٦,٦كميه الصادرات المصرية، موزرعه بنحو 
 وقدر من قيمه صادرات الفاصوليا الخضراء% ٧,٩، %١٣,٤، %٢٠٣، %١٧,٨الكمية المصدره، وحوالي 

، في بلغ نظيرة للقيمه نحو ٧,٣٥، %١٩,٠٥، %١٩,٦٨، %١٧,٣٦معدل النمو السنوي للكمية  بنحو 
اهم الدول المنافسة هي فرنسا، -٢.قة علي التواليللدول الساب% ١٧,٩٤، %٣١,٣٤، %٣٢,٥٩، %٣٠,١٠

من اجمالي كميه الصادرات العالمية، موزعه % ٣٨,٩امريكا، هولندا، المكسيك باهمية نسبية بلغت نحو 
، %٩,١٠، %١٠,٧، من متو سط الكمية المصدره، ونحو % ٦,٦، %٨,٠،  %٨,٢،%١٦,١بنحو 
 وقدرمعدل النمو السنوي ٢٠١٣ -١٩٩٥الفترة من متو سط قيمه الصادرات خالل % ٧,٢٠، %٧,٤٠

، %٦,٢١، %١٢,٩٥، في بلغ نظيرة للقيمه نحو ٣,٥٦، %٦,٩٦، %٠,٢٠، %٩,١١للكمية  بنحو 
  .للدول السابقة علي التوالي% ٦,٤١، %١٠,٦٦

 تمتع مصر بميزة تنافسية سعرية مع -١:     وبدراسة المؤشرات التصديرية للفاصوليا الخضراء تبين ان
 الدول المنافسة وهى فرنسا، أمريكا، هولندا، المكسيك، أسانيا، كنيا والمملكة المتحدة حيث بلغ متوسط اهم

على % ٦٤,٥، %٢٥,٨، %٣٤,٥، %٥٣,٠، %٥٩,٣، %٤٥,٤، %٩٠,٧الميزة النسبية السعرية نحو 
بلجيكا، هولندا عدم اإلستقرار النسبي لكمية وقيمة الصادرات السواق كل من الممكة المتحدة، -٢.التوالى

امريكا، الكويت والبحرين خالل فترة الدراسة حيث ، النمسا، ألمانيا، اإلمارات، فرنسا، السعودية، سويسرا
، %٣٣,٨٦، %٤٧,٦٣، %٥٠,٥٣، %٥٧,٦٣، %٤٣,٣٨قدرمعامل االستقرارللكمية المصدرة بنحو 

  ٢٠١٦ )ب(ديسمبر – الرابع العدد – والعشرون السادس د المجل–المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي 



٢٤١٨  كفاءة الصادرات المصرية من الفاصوليا الخضراء ألهم األسواق الخارجية
ظيره للقيمة فى حين بلغ ن% ٥٥، %٥١,٤١، %٤٥,٧٧، %٤٢,٣٨،  %٣٠,٠٢، %٤٣,٠٨، %٤٧,٢٦
، %٥٧,٤٢، %٥٥,٤٧، %٥٦,٧٠،%٥٤,٨٢، %٤١,٢٨،ى %٤٢,٤٣، %٥٧,٣، %٤٥,٩٩حوالي 
 النصيب السوقي تبين ان  األمارات جاءت -٣.علي التوالي%.٦٤,٢٢، %٦٠,٨٢، %٤٦,٤٢، %٣٦,٧١

، وفى المرتبة % ٥٠,٥٧في المرتبة األولى حيث بلغ متوسط النصيب السوقي لمصر في هذه الدولة نحو 
 -٤% .٠,٤٩، وجاءت أمريكا في المرتبة األخيرة بنحو % ٢٣,٥٧ثانية جاءت المملكة المتحدة بنحو ال

بدراسة معل االختراق تبين أن السعودية جاءت في المرتبة األولى حيث بلغ متوسط معدل اإلختراق لهذه 
عام % ٢٦,٢٢، وحد أقصى بلغ حوالي ٢٠٠١عام % ١,٦٣، بحد أدنى بلغ نحو% ٥٦,٠٨الدوله نحو 

، % ٢٩,٨٥ وفى المرتبة الثانية جاءت اإلمارات حيث بلغ متوسط معدل اإلختراق لهذه الدوله نحو٢٠١٣
 وفى المرتبة ٢٠١٣عام % ٩٣,٨٩، وحد أقصى بلغ حوالي ٢٠٠٣عام % ٥,١٤بحد أدنى بلغ نحو

، % ٠,١٦ها نحو وجاءت أمريكا في المرتبة األخيرة حيث حيث بلغ متوسط النصيب السوقي لمصر في.الثانية
 توافرميزة نسبية -٥. ٢٠٠٦عام % ٠,٥، وحد أقصى بلغ حوالي ٢٠٠٩عام % ٠,٠١بحد أدنى بلغ نحو

 كمتوسط لفترة الدراسة وتراوحت بين حد ١٧,٥٢لمصر فى تصدير الفاصوليا الخضراء حيث بلغت نحو 
لفاصوليا الخضراء حققت ا-٦. علي التوالي٢٠١٠، ٢٠٠٣  عام ٤٤,١٨ ، ٣,٠٧ادني واقصي بلغ نحو  

المصريه كفاءة تصديرية كمتوسط عام لفترة الدراسة، وانخفضت الكفاءة التصديرية للفاصوليا خالل اعوام 
 لمعظم الدول ٢٠٠٠، ١٩٩٨، ١٩٩٩، في حين ارتفعت الكفاءة خالل اعوام ١٩٩٥، ٢٠١١، ٢٠٠٩

علي % ٧١,٠، %٧٨,٢سط بلغ نحو المستوردة، كما ان االمارات والسعودية حققت اعلي كفاءة تصديرة بمتو
ة بحوالي التوالي ، مما يعني ان سعر التصدير للطن من الفاصوليا الخضراء يقل عن نظيرة سعر الجمل

  .علي التوالي% ٢٩، %٢١,٨
األسواق التي تحقق -١الي ان  تقديرات كفاءة الصادرات المصرية من الفاصوليا الخضراء وتشير

ق وهى إيطاليا، بلجيكا، اإلمارات، السعودية، الكويت والبحرين ، أى ان الكفاءة الكاملة تضم ستة أسوا
 تحقق معامل  ال األسواق التي-٢.صادرات الفاصوليا الخضراء المصرية لهذة الدول تحقق الحجم األمثل

حيث  تضم سبعة أسواق وهى المملكة المتحدة، هولندا، ألمانيا، فرنسا، سويسرا، النمسا وأمريكا،  كاملة كفاءة
مما يعني إنه لكى  % ٠,٠٥، ٠,١١، ٠,١٧، ٠,٣٥، ٠,٧٢، ٠,٧٧، ٠,٩٧بلغ مؤشر الكفاءة لكل منها نحو

تحقق هذه الدول الكفاءة البد من زيادة نسبة متوسط قيمة صادرات الفاصوليا الخضراء مع هذه الدول فى 
على التوالى مع  % ٠,٩٥، ٠,٨٩، ٠,٨٣، ٠,٦٥، ٠,٢٨، ٠,٢٣، ٠,٠٣نموذج عوائد الحجم المتغير بنحو
 األسواق التي حققت كفاءة تامة بلغ عددها ست أسواق بنسبة بلغت -٣.إفتراض ثبات مستويات المدخالت

من إجمالى عدد األسواق ، فى حين بلغ عدد األسواق التي لم تحقق كفاءة تامة أربع أسواق  %٤٦,١٥نحو 
فى سوق  % ٠,٠٥ين حد أدنى بلغ نحو من إجمالى عدد األسواق وتراوحت ب% ٥٣,٨٥بنسبة تبلغ نحو 

 كمية الصادرات المصرية من محصول -٤.فى سوق المملكة المتحدة% ٠,٩٧البحرين، وحد أقصى بلغ نحو 
الفاصوليا يجب أن يحقق المستهدف منه لكل من المملكة المتحدة، هولندا، ألمانيا، فرنسا، سويسرا، النمسا 

  .مليون دوالر، على التوالى٣,٢٢، ١,٨٧، ٢,١١، ٣,٢٢، ٢,٣٢، ٣,٠٧، ٣,٢٢وأمريكا والبالغ نحو 
  :وفي ضوء النتائج السابقة يكمن التوصية بما يلي

العمل علي توفير البيانات عن االسواق وفرص التصدير والخدمات التسويقية الملحقة  -١  
 لة وهىتحقق الكفاءة الكاماألسواق التي ضرورة المحافظة علي -٢.من نقل وتخزين وتسوين وغيرها

 العمل علي ازالة المعوقات التي ادت إلى -٢.إيطاليا، بلجيكا، اإلمارات، السعودية، الكويت والبحرين
حيث بلغ انخفاض الكفاءة بأسواق دول المملكة المتحدة، هولندا، ألمانيا، فرنسا، سويسرا، النمسا وأمريكا، 



٢٤١٩  كفاءة الصادرات المصرية من الفاصوليا الخضراء ألهم األسواق الخارجية
الصادرات   كمية-٣  %٠,٠٥، ٠,١١، ٠,١٧، ٠,٣٥، ٠,٧٢، ٠,٧٧، ٠,٩٧ا نحومؤشر الكفاءة لكل منه

المملكة المتحدة، هولندا، ألمانيا، ن يحقق المستهدف منه لكل من أ يجب المصرية من محصول الفاصوليا
مليون ٣,٢٢، ١,٨٧، ٢,١١، ٣,٢٢، ٢,٣٢، ٣,٠٧، ٣,٢٢  والبالغ نحوفرنسا، سويسرا، النمسا وأمريكا

 على الترتيب مثل تحسين  حجم الصادرات لهذه الدولزيادة، مما يشير الي امكانية  التوالىىعل ،دوالر
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The Efficiency of the Egyptian Exports of green beans in The Most 

important Markets. 
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SUMMARY 
    The research aimed to development the Egyptian exports of green beans through 
test the export efficiency of the different markets. The study depended mainly on the 
secondary published and unpublished data, and to achieve the objectives of the study 
many  literatures were used Data Envelopment Analysis. 
     The results refer to that the more important countries were Italy, the United 
Kingdom, Belgium, the Netherlands where its relative importance reached about 
60.6% of the total value of Egyptian exports, distributed around 16.6%, 16.2%, 
15.7%, 12.1%  for both of them respectively  of the average quantity exported , and 
about 17.8% .203%, 13.4%, 7.9% of the value of grean beans exports. and annual 
growth for the amount estimated about 17.36%, 19.68%, 19.05%, 7.35 while The 
annual growth of the value  estimated about 30.10%. 32.59%, 31.34%, 17.94% for 
both of them respectively.  
        By studying the export indicators of green beans show that Egypt enjoyed a 
competitive advantage price with the most competitive countries as France, the 
United States, the Netherlands, Mexico, Osaniya, Kenya and the United Kingdom, 
where the average price of comparative advantage was about 90.7%, 45.4%, 59.3%, 
53.0%, 34.5%, 25.8%, 64.5%  respectively. 
        The markets which achieved full efficiency for exports n six markets 
 at a rate of about 53.85% of the total market, while the number of markets that have 
not achieved full efficiency were four markets about 46.15% of the total number of 
markets. and the crop beans green must achieve its the target  for each of the United 
Kingdom, the Netherlands, Germany, France, Switzerland, Austria, America, of 
about 3.22, 3.07, 2.32 , 3.22, 2.11, 1.87, 3.22 million $ respectively, to can that 
countries achieve full efficiency. 

 


