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 المستخلص

وػلتل  نال اىتمام صانعي السياسات االقتصادية،والذي ي ليبيا، يفيعد زيت الزيتون  من أىم ادلنتجات الرئيسية  يف ظلط الغذاء 
التنافسية لزيت هتدف ىذه الدراسة إىل حتديد القدرة و  عشر على مستوى االنتاج العادلي. احلاديالرتتيب  اللييبزيت الزيتون 

( وذلك بتحديد أىم األسواق اخلارجية ادلستوردة لو، وكمية وقيمة الصادرات الليبية 2019-2015الزيتون اللييب خبلل الفرتة )
ادليزة  مؤشركميات الصادرات، مثل  زيادة إمكانية ودراسة التنافسية مؤشرات بعض بتطبيق والدولية من ىذه السلعة، وذلك

، لتحديد أوجو التشابو واالختبلف بٌن الدول ادلصدرة لزيت الزيتون معامل االستقرارو التنافسية السعرية ومؤشر   النسبية الظاىرة
باستخدام ىذه ادلؤشرات يف القياس، وتوصي الدراسة بتقدًن أشكال الدعم ادلتاحة للصادرات من زيت الزيتون اللييب، والقيام 

 يف الليبية للمنتجات الرتويج خبلل من جديدة أسواق فتح ادلستهدفة، باإلضافة إىل ضرورةببحوث التـسويق البلزمـة عـن األسواق 
 .متخصصة دولية وأسواق معارض طريق إقامة عن اخلارج

 .الصادرات، القدرة التنافسية، ادليزة النسبية، زيت الزيتونا، ليبي :المفتاحية الكلمات
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 المقدمة. 1
الزراعي وميكن حتقيق ذلك من خبلل فتح اسواق تصديرية  لتنمية القطاعالصادرات الزراعية من االىداف الرئيسية  تشجيع يعد

عترب تنمية قطاع الصادرات الزراعية من اىم تجديدة مع العمل على حتسٌن واحملافظة على االسواق التصديرية احلالية، لذلك 
يف دعم التنمية  االغلايب، باإلضافة لدورىا ية خاصة يف ظل الظروف والتغًنات الدوليةالقضايا اليت تواجو صانعي السياسات الزراع

 أفاقفتح  من خبلل ادلزارعٌنمعيشة  حتسٌنوكذلك دورىا يف  واعتبارىا مصدراً رئيسياً لتوفًن العمبلت الصعبة للدولة، االقتصادية
الدولة ككل، أو على  على مستوى ءالتنافسية للدولة سوا ويعترب الرتكيز على القدرات دخول جيدة.مصادر جديدة لتأمٌن 

دعم قدرات الدولة على ادلنافسة يف إنتاج  ادلستوى القطاعي، أو على ادلستوى السلعي من أىم توجهات التجارة العادلية، وبالتايل
م احلالة التنافسية للسلع وبالتايل وضع . ومييز قياس التنافسية بكونو األداة ادلناسبة لتقييلعادليةوتسويق ادلنتجات يف األسواق ا

يف  2015لسنة  126اىل  2014لسنة  108من  ترتيب ليبيا يف مؤشر التنافسيةفنجد تراجع  ،ادلناسبة لتطوير تنافسيتها اخلطط
ومن (. 2016دولة، )ادلنظمة الليبية لسياسات واالسرتاتيجيات، ) 144وكانت الدولة اخلاضعة للتصنيف مؤشر التنافسية العادلية 

للدخول للسوق  .ادلستهدفةيف األسواق  لزيت الزيتون اللييببدراسة أىم مقومات وزلددات القدرة التنافسية  ىنا كان االىتمام
. وبالتايل واغلاد فرص للصادرات نتاجاال زيادةادلستقبل من أجل  أكثر نشاطا يف يةتصدير  اتسياس العادلي لزيت الزيتون يتطلب

لتطورات  ادلتعلقة بزيت الزيتون بشكل ل وفقاغلب على ليبيا تعديل اسرتاتيجياهتا السياسية والتجارية وتكييف اإلنتاج ادلستقبلي 
وتناولت الدراسة زلصول الزيتون الذي يعترب أحد احملاصيل الزراعية التصديرية الليبية اذلامة، والذي تنتشر زراعتو يف معظم  .دائم
يدخل يف العديد من الصناعات كما يعترب زلصول الزيتون من ادلنتجات ادلتعددة االستعماالت، حيث  راضي الزراعية الليبية،األ

الغذائية والطبية وكذلك علف للحيوانات من ادلخلفات الناجتة بعد عملية عصر الثمار )الفيتوره(، وىناك عدة أنواع من زيت 
ص من الثمار دون إحداث أي تغًنات يف صفاتو، وزيت الزيتون ادلكرر وىو ناتج من الزيت الزيتون وىي الزيت البكر ادلستخل

 البكر بعد تعريضو لعمليات التكرير وأيضاً زيت الزيتون الصايف والذي يتكون من زيت الزيتون البكر وادلكرر.

 األهداف البحثية 1-1
ليبيا من مبيعات زيت الزيتون يف  نصيب وزيادة زيت الزيتون اللييب ادلقارنة لالقدرة التنافسية  ايل قياس وتقييمالدراسة  ىذهدف هت

يف  التنافسيةيعتمد التحليل على عدة مؤشرات لقياس و  الناشئة،األسواق الدولية  وأيًضا احلصول على حصة سوقية يف األسواق 
 واضعي السياسة  تساعدلنتائج ادلتحصل عليها واليت لتوصل إىل رلموعة من التوصيات ادلستخلصة من ااحملاولة   ،السوق العادلية

  يف ىذا اجملال.  الزراعية
 مصادر البيانات2-1 

اذليئة  يفليبيا وادلتمثلة  يفتصدرىا اجلهات الرمسية  اليت(  2019- 2000اعتمدت الدراسة على البيانات الثانوية ادلنشورة للفرتة )
 ومنظمة األغذية والزراعة ادلركزيشرات الصادرة من وزارة الزراعة والثروة احليوانية ومصرف ليبيا نوالتعداد والتقارير وال لئلحصاءالعامة 

 (UN Cometrad) . وادلنظمة العربية للتنمية الزراعية واجمللس الدويل للزيتون  وقاعدة بيانات التجارة الدولية.
 أهمية الزيتون وزيت الزيتون:3-1 

زراعة الزيتون  أعلية اقتصادية واجتماعية وصحية حيث تعترب من أىم زلاصيل االمن الغذائي، باعتبارىا غذاًء شعبيًا ومصدراً  حتقق
للدىون يف التغذية، وعلى الرغم من النجاحات الكبًنة يف انتاج الزيوت النباتية األخرى يبقى زيت الزيتون يف ادلقدمة وليس لو بديل 

ع اجلسم امتصاصو ودتثيلو بشكل كامل،  يطًنة، فهو من افضل الزيوت حيث يستالغذائية واخلصائص العبلجية الكبمن ناحية القيمة 
 1.5جرام ماء، 57.2وحدة حرارية،  144جم ذتار زيتون طازج حتتوى على  100فالقيمة الغذائية العالية للزيتون حيث أن كل 
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 1014مليجرام بوتاسيوم،  809جرام ألياف،  1.2جرام كربوىيدرات،  4جرام رماد،  5.8جرام دىون،  13.5جرام بروتٌن، 
زتض السينوليك  % A  ،5 - 15وحدة دولية فيتامٌن  124مليجرام حديد،  2ملجم فوسفور،  15مليجرام كالسيوم 

( وتعترب شجرة الزيتون مورداً طبيعياً متجدداً وخياراً اسرتاتيجياً مهماً جلزء كبًن من األراضي يف ادلناطق اجلافة وشبو  2007،)زلروس
اجلافة حيث تضمن ذلذه ادلناطق شكبًل مستداماً الستثمار األراضي الزراعية، كما أهنا توفر مادة غذائية أساسية باإلضافة اىل دورىا 

ادلختلفة  وادلساعلة يف عملية  الغذائيةالعمل للعاملٌن يف القطاع الزراعي وتوفًن ادلواد األولية اليت تدخل يف الصناعات يف توفًن فرص 
التصدير، حيث تعترب من الزراعات ادلهمة اليت تدر ارباحاً كبًنة على ادلستثمرين وذلا دور مهم يف االقتصاد القومي والعادلي. لذلك 

األساليب احلديثة يف زراعة ىذا احملصول ادلهم وحتسٌن األصناف  واستخداما اىل التوسع يف ادلساحات ادلزروعة اجتهت األنظار حالي
وحتديث عمليات استخراج الزيت. ويعترب زيت الزيتون اللييب من أجود األنواع العادلية وحتقق ىذا التميز من خبلل حصول ليبيا على 

وكانت ادلشاركة بزيت زيتون  2020 ةأثينا الدولي مسابقةكة من سلتلف دول العامل ضمن دولة مشار  91الرتتيب الثاين من بٌن 
صنف " مشبليل " عايل اجلودة والذي تنتشر زراعتو يف ليبيا وخاصة جبل نفوسو وأيضاً حصول ليبيا على الرتتيب الثاين والثالث من 

واليت أقيمت  Berlin GOOA 2021العادلية لزيت الزيتون خبلل مشاركة شركتان ليبيتان من مدينة غريان يف مسابقة برلٌن 
  . International Olive Council  (IOC))اجمللس الدويل للزيتون  ،2021أبريل  18 – 12من  الفرتةخبلل 

يف حٌن كانت  2007مليون شجرة سنة  5.792بلغ عدد اشجار الزيتون يف ليبيا وفقا إلحصاءات اذليئة العامة للمعلومات 
وفقا لتقديرات وزارة الزراعة سنة  2020مليون شجرة سنة  10ويقدر ب ، 2001مليون شجرة حسب تعداد سنة  5.679
الهيئت العبمت  .)ادلرقب واجلفارة والنقاط اخلمس واجلبل الغريب والواحات ىيواكثر ادلناطق يوجد يها عدد اشجار  2020

 (.5002للمعلىمبث،

واطلفضت سنة  2000ألف طن سنة  165حوايل  الدراسة( أن كمية إنتاج الزيتون بلغت يف بداية فرتة 1) الشكليتضح من 
إنتاج زيت  كانيف حٌن  ، طن خبلل فرتة الدراسة ألف 168وقد بلغ متوسط إنتاج الزيتون يف ليبيا  الف طن 140اىل  2019

ألف طن وقد بلغ متوسط إنتاج 17.3ألف طن بداية فرتة الدراسة مث  وصل اإلنتاج هناية فرتة الدراسة إىل   16.5الزيتون يف ليبيا 
 .الف طن 12.8الزيت خبلل ىذه الفرتة 
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دينار للطن يف بداية فرتة الدراسة واستمر السعر يف االرتفاع اىل ان وصل اىل  2210اما بالنسبة ألسعار زيت الزيتون بلغت 
وقد بلغ متوسط سعر زيت  2019سنة  للطن دينار 17300واصل االرتفاع اىل ان بلغ ضلو مث  2010ة نسدينار  5944

وىذا مؤشر يدل على أن الطلب يف إرتفاع  )مصلحة االحصاء والتعداد(،دينار للطن خبلل فرتة الدراسة 14.6ليبيا الزيتون يف 
مث بدأ يف  1980لرت سنة  9.3من زيت الزيتون كان  السنويمتزايد على زيت الزيتون، ومن ناحية معدل إستهبلك الفرد 

لرت  2.5مث إرتفع مبعدل متذبذب إىل أن وصل أقصاه  2001 سنة لرت 0.9اإلطلفاض إىل أن وصل أدىن مستوى لو حيث بلغ 
هناية فرتة الدراسة ويرجع ىذا اإلطلفاض يف معدل إستهبلك الفرد من زيت الزيتون يف ليبيا إىل اإلطلفاض يف كمية إنتاج زيت الزيتون 

ومبقارنة معدل إستهبلك الفرد من ، الزيتون أدى إىل إرتفاع سعر زيت بسبب اإلطلفاض يف كميات اإلنتاج من الزيتون وىذا بدوره
 يليهالرت سنويًا  3.5، صلد أن معدل إستهبلك الفرد من زيت الزيتون يف تونس حوايل اجلوارزيت الزيتون يف ليبيا ببعض الدول 

إىل التفاوت يف عدد السكان  لرت سنويًا ويرجع ىذا اإلختبلف 2.5ما يف ليبيا نلرت سنويًا بي 0.4مصر  مثلرت سنويًا  2اجلزائر 
 وكذلك إرتفاع أسعار زيت الزيتون ذلذه الدول . 

وباعتبار أن الزيتون من احملاصيل ادلهمة   ،2020الف طن سنة  3144يقدر بنحو ئلنتاج العادلي من زيت الزيتون اما بالنسبة ل
احملصول يف السوق العادلية دلا حتققو من عوائد ضخمة نتيجة واإلسرتاتيجية عادلياً فإن ادلنافسة أصبحت قوية بٌن الدول ادلنتجة ذلذا 
ومن ادلتوقع زيادة الطلب العادلي على زيت الزيتون وميكن ، عملية التصدير واليت تساىم بدورىا يف زيادة وظلو الناتج احمللي اإلرتايل

اسعار زيت الزيتون، وان ىذا االجتاه اجلديد مدعوم ان ػلقق تأثًنا كبًنا على ديناميكية  األمريكيةللسوق اجلديد للواليات ادلتحدة 
اعتبار الصٌن وكندا باهنا  نو ميكنإزيت الزيتون، باالضافة اىل لتشًن اىل الفوائد الصحية  اليتبشكل رئيسي باالخبار والنشرات 

ادلتزايد علي ىذه  زيادة مستمرة دلواجهة الطلب يفاسواق واعدة الن الكميات ادلستوردة من زيت الزيتون هبذه الدول 
 (. (Fatih, et al., 2020السلعة.

مليون دوالر امريكي، وتتصدر  750الف طن  بقيمة  273.61حوايل   2019بلغت كمية صادرات زيت الزيتون العربية لسنة 
 7044الف طن بقيمة  2064حٌن بلغت كمية الصادرات العادلية ضلو  يفدولة تونس الرتتيب االول يليها سوريا  مث ادلغرب، 

 (.2022%.  )منظمة العربية للتنمية الزراعية، 13.2رات العربية اىل العادلية مليون دوالر، وبلغت نسبة الصاد
مث تأيت إيطاليا ،الف طن  1598أكرب  منتج لزيت الزيتون يف العامل حيث بلغ إنتاجها حوايل  إسبانيان إ( 1يتضح من اجلدول ) 

، مع العلم ان ليبيا كان على الرتتيب عشر( احلاديالرتتيب  يف) تليها تونس واليونان وادلغرب  وتركيا  وليبيا ،ألف طن  360 بنحو
يف ادلرتبة األوىل عادليًا حيث بلغت ادلساحة  إسبانياتأيت  زروعةادلأما من حيث ادلساحة .2012ترتيبها الرابع عشر سنة 

ألف ىكتار ، ادلغرب حوايل  1165إيطاليا  ألف ىكتار ، 1646ألف ىكتار مث تأيت تونس مبساحة  2573حوايل ةادلزروع
ىكتار ، اجلزائر ألف  765ألف ىكتار ، سوريا حوايل  845ألف ىكتار ، تركيا  887ألف ىكتار ، اليونان حوايل  1008
 ألف ىكتار.  61ألف ىكتار، األرجنتٌن مبساحة  355ألف ىكتار، الربتغال  357ألف ىكتار ، ليبيا حوايل  424

 2020 – 2019ة ( يوضح اإلنتاج العادلي لزيت الزيتون سن1جدول )
 (ألف طن)إنتاج الزيت الدولة

 

 (طن/ للهكتار) االنتاجية (ألف ىكتار)ادلساحة  (ألف طن)إنتاج الزيتون 
 2.549 2573 6559 1598 إسبانيا
 1.795 1165 2092 360 إيطاليا
 0.425 1646 700 350 تونس
 2.64 887 2343 295 اليونان
 1.404 1008 1416 200 ادلغرب
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 (ألف طن)إنتاج الزيت الدولة

 

 (طن/ للهكتار) االنتاجية (ألف ىكتار)ادلساحة  (ألف طن)إنتاج الزيتون 
 2.046 845 1730 183 تركيا

 1.739 355 617 130 الربتغال
 1.175 765 899 100 سوريا
 1.644 424 696 80 اجلزائر

 2.868 61 175 43 األرجنتٌن
 0.526 357 188 17.3 ليبيا

 International Olive Cou  (IOC) ادلصدر: اجمللس الدويل للزيتون
 . الدراسات السابقة 2
مقابل الدول ادلصدرة لزيت الزيتون خبلل الفرتة  لرتكيا الورقة تقييم القدرة التنافسيةحاولت  turkekul (2010)دراسة  يف

. للمقارنة التنافسية لرتكيا مع ادلصدرين الرئيسيٌن لزيت الزيتون، مت حساب ادليزة ادلقارنة ادلكشوفة وأداء 1990-2006
حبسب النتائج ، فإن مت حتديد أوجو التشابو واالختبلف بٌن الدول ادلصدرة لزيت الزيتون. و وق الصادرات ادلقارن ومؤشر حصة الس

مؤشر التنافسية خبلل فرتة الدراسة،  يف، ورتيع الدول تظهر اطلفاض تليها إسبانيا واليونان، تونس تتمتع مبيزة نسبية جلميع الفرتات
 اسة در  يفسوق زيت الزيتون يعتمد ذلك على تطوير السياسات التجارية ونظم االنتاج. اما  يفولتحقيق استدامة للتنافسية الدولية 

( استهدفت  حتديد العوامل ادلؤثرة يف القدرة التنافسية لزيت الزيتون السوري يف االسواق اخلارجية، وكذلك البنية 2015)امساعيل،
شرات االقتصادية دلعرفة الوضع التنافسي ذلذا ادلنتج يف اليت تواجهها، وإستخدمت بعض ادلؤ احمللية والدولية وتدليل العقبات 

 االسواق االستًنادية، وتتضمن ىذه ادلؤشرات، مؤشر ادليزة النسبية الظاىرة  ومؤشر التنافسية السعرية ومؤشر معدل اخرتاق السوق 
ومؤشر قوة التصدير واالعتماد على التصدير، وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج أعلها إن صادرات زيت الزيتون تعاين من ضعف 
التنافسية االنتاجية، إىل جانب ارتفاع التكاليف االنتاجية وإطلفاض معدل إخرتاق صادرات زيت الزيتون السوري يف أىم االسواق 

فاض مؤشر االعتماد على تصدير الزيت السوري بالنسبة للدول ادلتنافسة، حلصوذلا على ادلرتبة السابعة اىل اطل باإلضافةاالسرتادية، 
( لتحليل واداء تنافسية الصادرات 2017، ويجويف دراسة )احلما بٌن الدول ادلنافسة ىذا يعين ال تتمتع بكفاءة تصديرية جيدة. 

مبيزة نسبية ظاىرة يف  حتضى 2015-2001اىرة للصادرات الليبية خبلل الفرتة بينت نتائج الدراسة ان مؤشر ادليزة الظ الليبية،
كرب يف الوقود ادلعدين ويف بعض ادلنتجات البرتوكيماوية، ودلت نتائج مؤشر احلصة السوقية أادلنتجات البرتوكيماوية وبشكل 

يت حققت فيها الصادرات الليبية حصة سوقية ئيلة جدا فيما عدا ادلنتجات النفطية الضللصادرات الليبية على ان ىذه احلصة 
( تطور مؤشرات القدرة التنافسية لصادرات  زيت الزيتون السوري  2020وتناولت دراسة )غسان يعقوب وآخرون،  .ضعيفة

افسي اجلديد لصادرات زيت الزيتون السوري وإكتشاف أىم جوانب الضعف والقوة، نخبلل االزمة السورية دلعرفة الوضع الت
تخدمت ىذه الدراسة ادلنهج الوصفي وادوات التحليل الكمي، باستخدام ادلؤشرات االساسية للقدرة التنافسية دلعرفة الوضع وأس

التنافسي خبلل فرتة االزمة، وتتضمن ىذه ادلؤشرات، مؤشر ادليزة النسبية الظاىرة ومؤشر النصيب السوقي ومؤشر التنافسية السعرية 
والسبلسل الزمنية البلزمة لتحليل  الثانويةومؤشر قوة التصدير، وذلك باالعتماد  علي البيانات  ومؤشر معدل اخرتاق السوق ،

مؤشرات تصدير زيت الزيتون السوري، وتوصلت الدراسة اىل عدة نتائج أعلها تراجع الكمية ادلصدرة من زيت الزيتون السوري من 
دوالر /كجم اىل  3.25الطلفاض يف سعر التصدير من  باإلضافةالف طن سنويا خبلل فرتة االزمة،  21الف طن اىل ضلو  43
دوالر / كجم، وكان االثر االرتايل لؤلزمة السورية على صادرات الزيتون السوري اىل االسواق التصديرية باطلفاض   2.5ضلو 

ىرية وىذا يعود اىل اطلفاض قيمة الف طن سنويا ، ودتيز تصدير الزيتون مقارنة ببقية الصادرات السورية مبيزة نسبية ضا 22مبقدر 
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حتديد العوامل اليت تؤثر على ادلزايا ( Ferhat)  ،2021دراسة كان اذلدف من صادرات السورية ككل خبلل فرتة االزمة. و 
وإيطاليا تاج زيت الزيتون واستهبلكو وأسعار التصدير يف تركيا وإسبانيا دراسة واقع انحيث مت  النسبية للدول ادلصدرة لزيت الزيتون،

باستخدام طريقة حتليل بيانات للتأكد شلا إذا كانت ىذه ادلتغًنات ذلا أي تأثًن   2019-2000والربتغال واليونان وتونس للفرتة 
ادليزة وفًقا للنتائج فإن إنتاج زيت الزيتون يؤثر بشكل إغلايب على مؤشر و  ،كبًن على مؤشر ادليزة النسبية اليت مت الكشف عنها

استهدفت  (Sonmus and Aslan, 2021دراسة ) يفو  يؤثر استهبلك زيت الزيتون عليو سلبا. يف حٌن، اىرةالنسبية الظ
الكشف عن ادليزة النسبية للبلدان ادلختارة يف صناعة زيت الزيتون. ىذه البلدان ادلختارة ىي ادلنتج الرئيسي لزيت الزيتون وتقع 

يف ىذا التحليل ومقارنتها مع بعضها  وإيطاليا واليونان وتركيا إسبانيا اختيار ومتبشكل رئيسي يف ساحل البحر األبيض ادلتوسط. 
البعض من حيث أداء الصادرات وادليزة النسبية يف صناعة زيت الزيتون على مستوى العامل. يبلغ حجم صناعة زيت الزيتون حوايل 

تشًن النتائج و  ،دلقارنة مزايا ىذه البلدان يف صناعة زيت الزيتون  ىرةالنسبية الظامليار يورو كل عام. مت استخدام مؤشر ادليزة  20
، حسنت تركيا ميزهتا النسبية على يف رتيع أضلاء العامل يف السنوات القليلة ادلاضية بشكل متزايداىل تزايد استهبلك زيت الزيتون 

تبٌن أن زيادة كمية إنتاج زيت و  ،حيث ادليزة النسبيةتعترب إسبانيا وإيطاليا من الدول الرائدة يف صناعة زيت الزيتون من و إيطاليا 
تعترب أنشطة العبلمات التجارية والتعبئة حيث  ،ال تكفي لتحسٌن القدرة التنافسية لدولة ما يف سوق زيت الزيتونوحدىا الزيتون 

 ،ة ثابتة يف صناعة زيت الزيتونفسيالبحث والتطوير عوامل مهمة للغاية للحصول على ميزة تنا االنفاق علىدعمها يوالتسويق اليت 
عندما يتعلق األمر بزيت الزيتون. عادة ما  وعبلمتو التجاريةيكون مستهلكو زيت الزيتون متحمسٌن للغاية على تغليف ادلنتج 

 .ول ادلنتجة االخرىدبالمقارنة  لدول البحر ادلتوسطيثقون يف العبلمات التجارية 
 المواد والطرق:. 3
 والتنافسية مفهوم المنافسة 3-1

أن األدبيات تذكر ذتة  بادلعىن نفسو، إال Competitiveness   أو التنافسية competition مفهوم ادلنافسة ويستعمل
أو ادلنتجات )سلع أو خدمات( على ادلستوى احمللي  تصريف األعمال على ادلنظمة قدرة  اختبلف بٌن ادلفهومٌن، إذ التنافسية ىي

 .(2003يف السوق )وديع،  وادلتاجرة اإلنتاج وفقها يتم اليت فهي الشروط ادلنافسة أما أو الدويل،
 معتمدين يف ذلك على مؤشر ادليزة النسبية الظاىرة لزيت الزيتون تناول ىذا البحث موضوع قياس األداء التنافسي للصادرات الليبية

الدول ادلنتجة الرئيسية لزيت الزيتون للسوق العادلية  كمية وقيمة الصادراتبيانات   باالعتماد على . 2019إىل  2015للفرتة من 
وتركيا  وادلغرب واجلزائر لفحص التغًنات احملتملة يف ادليزة النسبية ذلذه البلدان. مت اختيار اليونان وإيطاليا وإسبانيا وسوريا وتونس

٪ من متوسط اإلنتاج 78.4األورويب على  ٪ من إنتاج العامل يرتكز يف ىذه البلدان. استحوذ االحتاد90للتحليل ألن أكثر من 
٪ من إرتايل إنتاج االحتاد األورويب. شكلت سوريا وتونس 98أنتجت إسبانيا، إيطاليا واليونان  2020،-2015العادلي يف الفرتة 

 .2020-2015٪ من اإلرتايل العادلي يف الفرتة 9.6وتركيا 
، مت بالنسبة ذلذه الفرتات الزمنية ،دلنظمة األغذية والزراعةFAOSTAT مت احلصول على ىذه البيانات من رلموعة بيانات 

 حساب ادلؤشرات اليت تشًن إىل ادليزة النسبية ؛ بعد ذلك ، مع أخذ ىذه ادلؤشرات على النحو الوارد.
   Revealed Comparative Advantage (RCAمؤشر ادليزة النسبية الظاىرة ) 3-1-1
، وىي 1977، ومن مث طوره نفس الباحث يف العام 1965بة لواضع ىذا ادلقياس يف نس Balassa Indexويسمى مبقياس  

صادرات ل، يقيس ىذا ادلؤشر االعلية النسبية Balassa، ادلقياس كما وضعها ذلذا تقيس ميزة النشاط بعد حدوثو، والصيغة العامة
فإدا كانت  الصادرات العادلية  إلرتايل iإىل االعلية النسبية لصادرات العامل من السلعة   jمن ارتايل الصادرات الدولة  iالسلعة 

وجود ميزة نسبية ظاىرة يف تصدير ىذه السلعة أي مبعىن ان صادرات السلعة د الصحيح فهذا يعين قيمة ادلؤشر أكرب من الواح



 2202نوفمبر  09-08الموافق         المؤتمر العممي الدولي السادس لكمية االقتصاد الخمس                
                       ASIC6     التنافسية االقتصادية )تقييم للواقع واستشراف المستقبل(                

25 asic.elmergib.edu.ly                                                                                                

مؤشر ادليزة النسبية الظاىرة  ميكن حسابو من  العامل . و ن مكانة نفس السلعة يفحتتل مكانة أكرب يف صادرات البلد  أكرت م
 -ادلعادلة التالية:

RCAji =    
   
  

   

   
 

 حيت أن :

RCAji ادليزة النسبية الظاىرة لصادرات السلعة :i   بالدولةj . 
 . iمن السلعة  jإرتايل قيمة الصادرات الدولة      :

 . jللدولة   إرتايل قيمة الصادرات الكلية      
 .  iمن السلعة wقيمة الصادرات العامل   : إرتال    
 : إرتايل قيمة الصادرات للعامل .     

، اما إذا كانت قيمتو اقل من الواحد ظاىرة ميزة نسبيةيدل على ان الدولة تتمتع إذا كانت قيمة ادلعامل أكرب من الواحد الصحيح 
 (.Laursen  ،2015)فان ذلك يعىن عدم وجود ميزة نسبية لتلك السلعة. 

 مؤشر التنافسية السعرية 3-1-2
مؤشرًا ىامًا يف إمكانية جذب أسواق جديدة من األسواق االستًنادية للسلعة، يف ظل التقارب النوعي  ييعترب السعر التصدير 

بادلقارنة بنظًنه بالدول األخرى ادلنافسة فان  يصدرة، وكلما اطلفض السعر التصدير للسلعة ادلصدرة لنظًنهتا بالدول األخرى ادل
قيمة ذلك ادلؤشر عن الواحد الصحيح دل ذلك  تذلك يعىن وجود ميزة سعرية للسلعة ادلصدرة، وقدرة تنافسية أفضل، وكلما قل

 دولة كل عيتس حيث ،على أن الدولة ذلا ميزة تنافسية سعرية يف تصدير تلك السلعة، بالنسبة للدول ادلنافسة لنفس السلعة
التكاليف ب يتأثرال  التصديروسعر  األخرى، الدول بأسعار مقارنة صادراهتا أسعار ختفيض خبلل من جديدة أسواق الكتساب
االخرى التصدير وغًنىا من التكاليف  وزمن والتعريفة اجلمركية أخرى مثل تكاليف النقل عناصر تتحكم بو اظلا، فقط اإلنتاجية 

التنافسية  مؤشر ويتم حساب من التكاليف اإلنتاجية. سعر التصدير بعملية التصدير واليت أصبحت أكثر تأثًنا على ذلا عبلقة يتال
 .السعرية وفقاً للمعادلة التالية:

     
  

  
 

أو ) يف السوق العادلي  النسبة بٌن ادلتوسط ادلرجح لؤلسعار التصديرية بٌن أىم الدول ادلتنافسة ككل يف السوق PAjحيث ان  
ادلعنية بالدراسة يف السوق العادلي أو)يف السوق  الذي تتم دراستو ( للمحصول زلل الدراسة إىل سعر تصدير احملصول يف الدولة

 الذي تتم دراستو(.
 Pc :تم ادلتوسط ادلرجح ألسعار تصدير احملصول يف أىم الدول ادلتنافسة ككل سواء يف السوق العادلي أو يف السوق الذي ت

 دراستو.
 Pj: سعر تصدير احملصول يف الدولة j تتم دراستو اليتالسوق  يفاو  السوق العادلي يف 

أو) يف السوق الذي تتم  بالنسبة للدول ادلنافسة ذلا يف السوق العادلي ادلعنية بالدراسة    j مث يتم تقدير الوضع النسيب لسعر الدولة
 .دراستو( من خبلل ادلعادلة اآلتية :
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ادلنافسة ذلا يف السوق ول ادلعنية با لدراسة، بالنسبة لسعر صادرات الد  jالوضع النسيب لسعر صادرات الدولة  :: PAj حيث
 العادلي)أو يف السوق الذي تتم دراستو(.

PAmax .PAmin  :ألسعار احملصول زلل الدراسة ألىم الدول ادلتنافسة   القيمة القصوى والدنيا للنسبة بٌن ادلتوسط ادلرجح
 ادلعين.العادلي أو يف السوق  ككل، إىل سعر تصدير احملصول يف كل دولة من الدول ادلتنافسة يف السوق

وتنحصر قيمة ادلؤشر بٌن الصفر والواحد، وكلما ارتفعت القيمة الناجتة دل ذلك على حتسن الوضع التنافسي لسعر الصادرات 
 (.2018والعكس صحيح.)حامت و دو ه جي ،  jدولة لل

 :معامل االستقرار 3-1-3 
وىو يقيس درجة التذبذب السنوي يف  التصديرية،االنتاجية و معامل االستقرار مهم للحكم علي مدي استقرار السياسات  يعد

(  2016)ببيلي وأخرون، استقرار االنتاج، و ىناك نوعان من معامل االستقرار وعلا معامل استقرار الصادرات ومعامل ادلتغًنات
، فالتحليل ىنا سوف يركز على معامل االستقرار بعض السنوات يفة من زيت الزيتون ونظرا لعدم توفر بيانات الصادرات الليبي

زيت الزيتون يعتمد على الظروف ادلناخية  والفنية واالقتصادية وكلها رلتمعة تؤثر على القدرة التنافسية ذلذا ادلنتج،  فإنتاج، لئلنتاج
 (كما يلي:Sويتم حساب معامل االستقرار )

    
        

  
 

 حيث:
    =   X t     السنة  يفاالنتاج  إرتايلt . 

     =   X t+1 السنة التالية. يفإرتايل االنتاج 
 انتاج  الستقرار ادلثلي احلالة للواحد الصحيح تعترب مساوياً  يكون وعندما اإلشارة، عن النظر بغض االستقرار معامل عن التعبًن ويتم

 .االستقرار عدم زيادة ذلك علي دل الواحد  عن القيمة ىذه ابتعدت وكلما احملصول،

 . النتائج والمناقشة4
السوق تواجو منافسة قوية فيما  فإن الدول ادلصدرة إيل ىذا  للخارج مهتمنتجالتصدير  الليبيٌنمنتجي زيت الزيتون  يف ظل احتياج

األمر الذي يتطلب دراسة القدرة التنافسية ألىم الدول  ذلذا السوق، زيت الزيتونبينها للحصول علي حصة أكرب من صادرات 
 والتعرف علي الوضع التنافسي ذلا شلا يساعد واضعي السياسة االقتصادية ادلرتبطة بالتجارة العادلييف السوق  لزيت الزيتونادلصدرة 

 . التصديراخلارجية يف اختاذ القرارات ادلناسبة بشأن 

دوالر للرت  1.394قيمة و  دوال للرت كأعلى 4.78تراوحت بٌن  البكرزيت الزيتون ان اسعار صادرات  2يتبٌن من جدول رقم 
 أىم علي السابق اجلزء يف الواردة ادلؤشرات وبتطبيق اسعار التصدير بٌن الدول ، يفىذا يشًن اىل ان ىناك تفاوت كأقل قيمة و 

متوسط معامل  ان منها تبٌن واليت 2  رقم باجلدول الواردة النتائج علي احلصول أمكن زيت الزيتون  تصدير علي ادلتنافسة الدول
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دتلك ميزة  شلا يذل أن ليبيا ال 0.0023خبلل فرتة الدراسة بنحو  زيت الزيتونمن  ليبياالقدرة التنافسية الظاىرة لصادرات 
رات زيت دميكن ادلنافسة لصا وبالتايل الRCA>1) تنافسية لصادرات زيت الزيتون فمؤشر ادليزة الظاىرة أقل من واحد ) 

واما بالنسبة اىل اسبانيا  وايطاليا كأكرب مصدرين  ها،لتحسينالزيتون يف االسواق العادلية ذلذا وجب البجث عن السبل الضرورية 
الرتفاع  إلسبانياالرتتيب، شلا يؤكد توافر ادليزة النسبية الظاىرة  علي  0.593و  1.689تبلغ حوايل   الظاىرة النسبية ادليزة إنصلد 

اكرب ميزة نسبية تليها تونس مث ادلغرب بلغت حد الصحيح،  اما بالنسبة للدول العربية صلد ان سوريا لديها قيمة ادلؤشر عن الوا
 على الرتتيب.  0.47، 9.19، 23.58حواىل

 2019لسنة  ( يوضح كمية وقيمة الصادرات لزيت الزيتون لكل من ليبيا وسوريا وتونس2جدول ) 

 الدول ا
 ادلؤشر 

 

 تركيا ايطاليا اليونان اسبانيا اجلزائر سوريا تونس ادلغرب ليبيا

 143187 1454360 388844 3281182 235 102481 466473 67345 357 قيمة الصادرات

 2.655 4.786 3.732 3.050 3.175 1.884 2.854 2.664 1.394 سعر الصادرات

 0.584 0.483 0.656 0.469 0.315 0.673 0.330 0.442 0.304 التنافسية السعرية

 0.138 0.593 1.819 1.689 0.001 23.586 9.193 0.476 0.0023 ادليزة النسبية الظاىرة

 0.925 1.036 1.032 1.009 0.934 0.965 0.964 0.881 1.134 معامل االستقرار

  ,UN Cometrade المتحدة األمم وقبعدة بيبنبث  FAOوالزراعت  األغذيت جمعج وحسبج من قبعدة بيبنبث منظمت  :المصدر

 

 ليبياان  زيت الزيتونبالنسبة للدول ادلنافسة يف تصدير  الزيتون اللييب لصادرات زيت تبٌن من دراسة مؤشر التنافسية السعريةكما 
بتنافسية  اليوناندتتع و  حيث جتاوزت قيمة ىذا ادلؤشر دولة اجلزائر فقط، زيت الزيتونيف تصدير ضعيفة تتمتع مبيزة نسبية سعرية 

من ناحية التنافسية السعرية ، وىذا يعين  يا وتركيا واسبانياوتليها سور يف تصدير زيت الزيتون مقارنًة بالدول ادلنافسة، عالية سعرية 
 من ناحية السعر.ضعيفة األسواق اخلارجية  على ادلنافسة يف ليبياقدرة 

للدول االخرى  ، بينماليبيا يفزيت الزيتون شلا يشًن إىل استقرار كبًن يف إنتاج  1.13 تصلد قيمتو بلغ اما بالنسبة دلعامل االستقرار 
،  وتشًن ىذه النتائج اىل ان كمية االنتاج للدول ادلتنافسة 1.13وحد أعلي بلغ    0.88حد أدىن بلغ  ادلنافسة تراوحت قيمتو بٌن

  خبلل فرتة الدراسة يتصف بالثبات واالستقرار النسيب. لزيت الزيتون
زراعة الزيتون واختيار االصناف  يفالدراسة ان مؤشر ادليزة التنافسية الظاىرة منخفض عليو غلب من التوسع نتائج وتبٌن من خبلل 

على الرغم من موقع ليبيا  ،سوق زيت الزيتون يفتتبلئم مع ظروفنا البيئية ولتحقيق استدامة للتنافسية الدولية  اليتعالية اجلودة و 
 كبًنةل البحر األبيض ادلتوسط واحملاصيل الصحراوية، إن احلاجة ماسة لبذل جهود  ، الذي يسمح بإنتاج زلاصياالسرتاتيجي

لعمل ا كذلك لتحسٌن الكفاءة واالستفادة من التنوع ادلناخي بالببلد إلنتاج زلصول  الزيتون يف ظل الظروف الطبيعية يف ادلنطقة.  
اجليد اإلعداد اىل االىتمام ب باإلضافة. لزيتونراعة اشجار اعلى التوسع لزراعة الزيتون غلب تشجيع القطاع االىلي للتوسع يف ز 

والتسميد ادلناسب وادلكافحة ادلتكاملة لآلفات شلا يزيد إنتاجية وحدة ادلساحة، وكذلك فإن حتسٌن اخلدمات  لغراسة الزيتون
 .زيت الزيتون اللييبية دور مهم، وعدم إعطائها العناية ادلطلوبة يعترب من العوامل اليت تضعف تنافس التسويقية ذلا
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 :التوصيات. الخالصة 5
العادلي،  ال تكفي يف حد ذاهتا لتحسٌن القدرة التنافسية يف سوق زيت الزيتونيف ليبيا أن كمية إنتاج زيت الزيتون من الدراسة تبٌن 

. النصيب االكربن ليبيا ال دتلك ميزة نسبية يف األسواق العادلية. وىذا ما يفسر دتيز الصادرات الليبية باألحادية كون النفط ميثل وإ
منها الزراعية واغلاد احللول البلزمة جلعلها ذات  األخرىذلذا وجب على اجلهات ادلعنية اختاذ اإلجراءات البلزمة للنهوض بالصادرات 

 وذلذا توصي الدراسة بآليت: ية تستطيع من خبلذلا ادلنافسة يف األسواق العادلية.ميزة تنافس
اليت بدورىا تؤدي إىل زيادة اإلنتاج كمًا ونوعًا عن طريق التوسع الرأسي  الزراعية وضع اخلطط والربامج ورسم السياسات -1 

ودة عالية وإستخدام التقنية احلديثة يف الزراعة وأيضاً واألفقي يف زراعة ىذا احملصول عن طريق إستجبلب أصناف ذات إنتاجية وج
 اإلىتمام بربامج اإلرشاد الزراعي.

، االىتمام بدراسة شجرة الزيتون بإقامة الدراسات والبحوث وتشكيل فرق عمل وجلان متخصصة وتشجيع ودعم الباحثٌن-2
ليبيا من حيث عدد يف على أساس سليم وبناء قاعدة بيانات علمية ودقيقة خاصة بزراعة الزيتون  وضع برامج وإسرتاتيجياتو 

 لتوسع يف زراعتها ومناطق ادلنتشر هبا اآلفات واألمراض. لاألشجار و ادلناطق القابلة 
 .للمواصفات القياسية العادلية طابقةوادل ادلطلوبة واجلودة باألصناف اخلاصة وادلعلومات بالبيانات ادلصدرين امداد ادلزارعٌن و -3
 يتزايد اليت الدولية األسواق على اليت ميكن ادلنافسة فيها ، والرتكيز وحتديد االسواق  االسواق اخلارجية توفًن معلومات عن   -4

 يف اخلارج للعمل على تسويق زيت الزيتون الليبية العمـل علـى تفعيـل دور ادللحقيات التجارية السوق، و  اخرتاق معدل قيمة فيها
 اللييب 

 يف االسواق العادلية. للمساعدة يف زيادة القدرة التنافسيةتصدير زيت تسهيل إجراءات  -5

 :المراجع
 .40اجمللد  -الكتاب السنوي لئلحصاءات الزراعية ( 2022ادلنظمة العربية للتنمية الزراعية ) .1
رللة دراسات االقتصاد ، 2015-2001دراسة حتليلية ألداء وتنافسية الصادرات الليبية للفرتة ( 2017)حسن فرج ،احلويج .2

  .( يونيو1( العدد )7واالعمال، اجمللد )
 . International Olive Cou  (IOC) اجمللس الدويل للزيتون .3
اذليئة العامة قتصاد اللييب ومتطلبات االرتقاء، ( القدرة التنافسية لبل2106ادلنظمة الليبية لسياسات واالسرتاتيجيات، ). 4

 (.2007للمعلومات، النتائج النهائية للتعداد الزراعي )
اجمللد   –( دراسة القدرة التنافسية لصادرات زيت الزيتون السوري ، رللة جامعة دمشق للعلوم الزراعية 2015امساعيل ،مسر ). 5
 .281-263الصفحات  – 2–( 31)
والروسي  السوقٌن العراقي يف السورية البندورة صادرات تنافسية ( قياس2016) بشار ختام وبدرو، د و السمية،ببيلي ،زلمو . 6

 للتنافسية، ادلركز الوطين للسياسات الزراعية . ادلركب ادلؤشر باستخدام
العنب الطازج السوري يف األسواق ( دراسة حتليلو اقتصادية للقدرات التنافسية دلنتج 2018حامت، فؤاد و دو ه جي، كاتيا ). 7

 .العدد الرابع –اجمللد الثامن والعشرون  –الدولية اجمللة ادلصرية لبلقتصاد الزراعي 
 (.24بالكويت،  جسر التنمية ) للتخطيط العريب وقياسها، ادلعهد التنافسية ( القدرة2003، زلمد )وديع. 8
 اخلارجية، رللة األسواق يف السوري الزيتون لزيت التنافسية القدرة على السورية األزمة ( أثر2022غسان يعقوب وآخرون، ). 9

 .3 (42)البيولوجية  العلومجامعة تشرين. 



 2202نوفمبر  09-08الموافق         المؤتمر العممي الدولي السادس لكمية االقتصاد الخمس                
                       ASIC6     التنافسية االقتصادية )تقييم للواقع واستشراف المستقبل(                

55 asic.elmergib.edu.ly                                                                                                

 .589 - . الزيتون زلصول ادلستقبل وأمل االراضي اجلديدة، اجمللة الزراعية(2007)زلروس، ازتد عياد، . 10
 قارير سنوية.مصلحة االحصاء والتعداد، وزارة التخطيط، ليبيا، ت. 11
 ، اجمللد اإلحصائي السنوي، أعداد سلتلفة. (FAO)منظمة االغدية والزراعة. 12

13. Sonmus, A, Aslan, M.(2021) Comparative Advantage of Turkish Olive Oil in 
Global Markets: An Empirical Analysis, Turkish Journal of Agriculture - Food 
Science and Technology, 9(6): 1114-1119 

14. Turkekul,B.  Günden, C., Abay,C., and Miran, B.,(2010) The 
competitiveness of Turkish olive oil on the world market ,Journal of Food, 
Agriculture & Environment Vol.8 (2): 68-73  
15. Fatih, C., Charfeddine, L. and  Mishra, P. (2020) Modeling and Forecasting 
Olive Oil Price Using Fuzzy Time Series and a Fractional Integrated Stochastic 
Process. Middle-East Journal of Scientific Research 28 (4). 
16. Laursen K (2015). Revealed comparative advantage and the alternatives as 
measures of international specialization, Eurasian Bus Rev. 
17. Ferhat P., Cemil Erarslan, C., Demir1,S.(2021) Factors affecting competition 
in olive oil exports Panel data analysis of selected countries. Case study, 
Agricultural Economics – Czech, 67,(12): 511–518 
18. UN Comtrade, International Trade Statistics Database, various volume. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrEs7kWDDdjlvEIzRJXNyoA;_ylu=Y29sbwNiZjEEcG9zAzIEdnRpZANMT0NVSTA1NF8xBHNlYwNzcg--/RV=2/RE=1664580759/RO=10/RU=https%3a%2f%2fcomtrade.un.org%2fpb%2f/RK=2/RS=xj4RgEFyUgEwwOXbUflaYJfO86s-


 االسواق العالمية فيقياس القدرة التنافسية لزيت لزيتون الميبي  
 جامعة طرابلسخالد البيدي،                            الهيئة الليبية للبحث العلمي ،حمودةعبدالباسط د. 

asic.elmergib. edu.ly                                                                                               63 

Measuring the Competitiveness of Libyan Olive Oil in the World 

Markets 

Abstract 

Olive oil is one of the most important products in the food pattern in Libya, 

which attracts the attention of economic policy makers, Libyan olive oil ranked 

the eleventh at the level of global production. The study evaluated the 

competitiveness of Libyan olive oil during the period (2052-2051) by 

identifying the most important quantity and value of Libyan and international 

exports of this commodity, by applying some competitiveness indicators and 

studying the possibility of increasing export quantities, such as calculating the 

Revealed comparative advantages index, price competitiveness index and 

Stability Coefficient to determine the similarities and differences between olive 

oil exporting countries by using these indicators in measurement. With the 

necessary marketing research on the target markets, in addition to the need to 

open new markets by promoting Libyan products abroad through the 

establishment of specialized international exhibitions and markets. 

Keywords: Libya, Comparative Advantage, competitiveness, exports, olive oil. 

 


