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  :مقدمة

تعتبر تنمية األنشطة ذات القيمة المضافة العالية ضرورة لزيادة القدرة التنافسية للدول النامية فى 
 وتتعرض منتجات الصناعات الغذائية ومنها زيت الزيتون وزيتون .تصنيع المواد الخام والمحاصيل الزراعية

ر المتوسط لمنافسة شديدة فى األسواق الدولية من حيث الجودة والسعر على حد سواء المائدة بدول إقليم البح
وبصفة خاصة بعد تطبيق اإلتفاقيات الدولية التى وضعت مواصفات قياسية ومعايير  للسالمة الصحية 

  .للمنتجات الغذائية 
  (Competitive Advantage) فى كتابه ١٩٨٥ويعد نموذج سلسلة القيمة الذى قدمه بورتر عام 

إلى القيمة المضافة التى يتم من خاللها " القيمة" مصطلح ،وفيه يشيرأحد أساليب تحسين القدرة التنافسية 
 .إضافة قيمة إقتصادية لسلعة ما خالل سلسلة من األنشطة التى يترتب عليها إشتقاق منتجات ثانوية أخرى

 International Institute for Management اإلدارية للتنمية عرف المعهد الدوليو
Development (IMD)  من أكبر بصورة المضافة القيمة توليد على االقتصاد قدرة" بأنها التنافسية 

للزيتون ومن هنا يمكن أن يمتد مفهوم تحليل سالسل القيمة )٣( ."الدولية األسواق في المنافسة االقتصادات
 والتجارة الدولية بين أهم  مستوى مراحل اإلنتاج والتصنيعليشمل المنافسة الدولية لكل منتج  بالسلسلة على

  .الدول المنتجة والمصدرة
الزيتون هو المنتج الذى يستهلك على مستوى العالم والذى يرتبط إنتاجه بدول البحرالمتوسط  ويعتبر

ل المنافسة ويعتبرهيك).زيت الزيتون وزيتون المائدة(،وينطبق هذا على جميع المنتجات التصنيعية للزيتون 
زيادة الطلب : خصائص هى بثالثبين دول اإلنتاج هو المحدد الرئيسى لسوق ذلك المنتج والذى يتسم  

العالمى ، زيادة إنتاج بعض الدول من خارج اإلتحاد األوربى وبصفة خاصة دول جنوب المتوسط، وأخيرا 
يتون ،حيث يحتكر عدد قليل من المنافسة غير الكاملة لمعظم منتجاته التصنيعية وبصفة خاصة زيت الز

   .)٦(المصدرين تعبئة وتغليف الزيت
دول البحر المتوسط فى وضع آلية إلنتاج وتصنيع الزيتون جهود  تضافرت فى اآلونة األخيرةو

 ٢٠١٥ومنتجاته من خالل المجلس الدولى للزيتون الذى أنشأ بموجب إتفاقية دولية موثقة باألمم المتحدة عام 
 معايير مراقبة جودة منتجات زيت الزيتون وزيتون المائدة لحماية حقوق المستهلك ومنع إستهدفت توحيد

و تشارك دول االتحاد األوربى كلها بتمويل . والمنافسةالممارسات اإلحتيالية وتسهيل تدفق التجارة الدولية
ص تبلغ  حصة كما تعتبر تونس وتركيا والمغرب ومصر من أهم المشاركين بحص٧١٧المجلس بحوالى 

  .)٦( حصة ١٠٠٠ حصة على الترتيب من إجمالى ٢٣ ، ٤١ ، ٦٧ ، ٦٦حوالى 
  مشكلة البحث 

حوالى  على الرغم من تركز إنتاج الزيتون فى  دول إقليم البحر المتوسط  والتى تنتج وحدها
ن طن مليو ١٨,٦٣٥من إجمالى إنتاج الزيتون بالعالم والذى بلغ حوالى % ٩٥ مليون طن بما يمثل ١٧,٦٧٤

 ،تتباين كمية وقيمة صادرات كل دولة من دول األقليم ) بالملحق١جدول() ٢٠١٦-٢٠١٠(فى متوسط الفترة
على الرغم من أن مصر تعتبر ف ،) زيتون المائدة-يت الزيتون البكرز-محصول الزيتون (وفقا لسلسلة القيمة 

% ٤٩الى  ألف طن بما يمثل حو ٢٤,٥٤٥الدولة األولى التى تصدر محصول الزيتون ،حيث تصدر حوالى  
، ال تتعدى قيمة صادرات  مليون دوالر٣٥,٧ طن بقيمة بلغت  ألف٥٠,٣٣٥بلغت من صادرات العالم والتى 
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٢٠٤٤  المتوسط  مصر ودول البحريقدرة التنافسية لسالسل قيمة الزيتون فلا
 ألف ٤,١وبالمقارنة مع أسبانيا التى تصدر.٢٠١٦- ٢٠١٠ مليون دوالر فى متوسط الفترة ٣,٦الزيت عن 

ا تحظى بالترتيب األول على العالم لمنتجى زيت  مليون دوالرفقط،إال أنه٧,٥طن من المحصول بقيمة 
 مليون ٨١٨,٣، ٢٥١٧,٨على الترتيب وبقيمة بلغت حوالى % ٤٣، %٤٩ن وزيتون المائدة بنسبة الزيتو

،وتكمن مشكلة الدراسة فى تباين القيمة المضافة ومن ثم  مكاسب التجارة والقدرة )٨(دوالر على الترتيب 
  .لتصنيعية بين  دول اإلقليمالتنافسية للزيتون ومنتجاته ا

   :هدف البحث
 و -زيت الزيتون ( لمحصول الزيتون ومنتجاته التصنيعية  التنافسي الوضع تحليل الى البحث يهدف
  :بين أهم الدول المنتجة والمصدرة بدول البحر المتوسط من خالل) زيتون المائدة 

  .دراسة الوضع الراهن إلنتاج وتصدير الزيتون ومنتجاته -١
رنة تنافسية محصول الزيتون بالمنتجات األخرى خالل سالسل قيمة الزيتون بأهم الدول المصدرة مقا -٢

)٢٠١٦-٢٠٠٢(  
التقدير القياسى لمحددات القدرة التنافسية لصادرات محصول الزيتون ومنتجاته  بين أهم الدول المصدرة  -٣

 .٢٠١٦-٢٠٠٢على مستوى العالم 
  :البيانات والطريقة البحثية مصادر 
 FAOعتمد البحث بصفة أساسية على البيانات المتاحة على موقع منظمة األغذية والزراعة ي

،والمجلس الدولى ) الزيت وزيتون المائدة(والخاصة بإنتاج وصادرات وواردات محصول الزيتون ومنتجاته 
ى التحليل ويستخدم البحث أسلوب . Comtradeلزيت الزيتون وبيانات موقع األمم المتحدة لتجارة السلع 

 باستخدام أسلوب ٢٠١٦-٢٠٠٢الوصفى والقياسى لوصف متغيرات الدراسة وتقدير نموذج القدرة التنافسة 
االنحدار المتعدد فى الصورة اللوغاريتمية المزدوجة، باالضافة إلى تقدير قيمة مؤشر الميزة النسبية الظاهرية 

-محصول الزيتون(نتج بسلسلة قيمة الزيتون لتقدير مدى تنافسية كل مBalassaمن خالل إستخدام صيغة 
  ).٢٠١٦-٢٠٠٢(بين أهم الدول المنتجة والمصدرة فى متوسط الفترة ) زيتون المائدة-زيت الزيتون

  )٩(،) ٥ (،)٤(Relative Comparative Advantage معامل الميزة النسبية الظاهرية
ب الدولة من الصادرات العالمية الميزة التنافسية لصادرات السلعة من خالل نسبة نصي يشير إلى

ويبين حساب . للسلعة الى نسبة نصيب الصادرات العالمية لتلك السلعة من الصادرات الزراعية العالمية
المعامل الى وجود ميزة نسبية، إذا كانت قيمة المعامل أكبر من الواحد الصحيح، اما إذا كانت قيمته اقل من 

ويتم حساب الرقم القياسي للميزة النسبية الظاهرة .  نسبية لتلك السلعةالواحد فان ذلك يعنى عدم وجود ميزة
  :وفقاً للمعادلة التالية

RCAij = RXAij  - RMAij    ; RXAij =      , RMA ij =  

 
  :حيث أن
RCAij :     الميزة النسبية الظاهرية الكلية للدولة j من السلعة i.   
RXAij     : الميزة النسبية الظاهرية لصادرات الدولة j من السلعة i.   
RMAij   : الميزة النسبية الظاهرية لواردات الدولة j من السلعة i.   

Xij     :    قيمة صادرات الدولةj  من السلعة i.   
Xiw    :   قيمة صادرات  العالمw  من السلعة i.   



٢٠٤٥  المتوسط  مصر ودول البحريقدرة التنافسية لسالسل قيمة الزيتون فلا
Xaj    :   إجمالى قيمة الصادرات الزراعية a  من السلعة i.   

Xaw   :    إجمالى قيمة صادرات العالمw  من الصادرات الزراعية a.   
Mij      : قيمة واردات الدولةj  من السلعة i.   

Miw   : قيمة واردات  العالمw  من السلعة i.   
Maj   :  الزراعية وارداتإجمالى قيمة ال a  من السلعة i.   

Maw  :  لعالم إجمالى قيمة واردات اw  من الصادرات الزراعية a.   
  

  نموذج محددات القدرة التنافسية لسالسل قيمة منتجات الزيتون
يتناول الجزء التالى إستخدام معادلة اإلنحدار المتعدد لتحديد أهم العوامل التى قد تؤثر علـى القـدرة                 

 إستخدام الصورة اللوغاريتميـة     وتم. محصول بسلسلة إنتاج الزيتون بأهم الدول المصدرة      /التنافسية لكل منتج  
  :)١(المزدوجة التالية فى تقدير النموذج

Ln Yij= α +βij∑ln(Pic/Pij) + βij∑ln(Xic/Xij) +e 
    :حيث
Yij :  تعبر عن مؤشر القدرة التنافسية للمحصول أو المنتجi للدولة j.   

(Pic/Pij) :  السعر النسبى للسلعةi بين الدولة المنافسة c والدولة j.   
(Xic/Xij):  القدرة النسبية للوفاء بمتطلبات التصدير للسلعةi  بين الدولة المنافسةc والدولة j.   

  

 نتائج البحث
  .أوال دراسة الوضع الراهن إلنتاج وتصدير الزيتون ومنتجاته

  : ٢٠١٦-٢٠١٠أهم المناطق المنتجة للزيتون بالعالم فى متوسط الفترة -١
 ومنه يتبين أن ٢٠١٦-٢٠١٠جة للزيتون بالعالم فى متوسط الفترةأهم المناطق المنت) ١(يوضح شكل 

من إجمالى إنتاج الزيتون بالعالم والذى % ٩٥مليون طن بما يمثل  ١٧,٦٧٤دول البحر المتوسط تنتج حوالى 
مليون طن بما يمثل حوالى  ٠,٤٩٨ مليون طن ،وتنتج باقى الدول األوربية حوالى ١٨,٦٣٥بلغ حوالى 

فى حين %  ٢ مليون طن بما يمثل حوالى ٠,٣٧٦ العالم ، كما تنتج أمريكا وأستراليا حوالى من إنتاج% ٢,٦
  .٢٠١٦-٢٠١٠فى متوسط الفترة% ٠,٤ مليون طن بما يمثل حوالى  ٠,٠٨٧تنتج باقى دول أسيا حوالى  

  

  : ٢٠١٦ -٢٠١٠المتوسط   اهم الدول المنتجة لمحصول الزيتون بدول البحر -٢
-٢٠١٠(الدول المنتجة للزيتون بدول البحر المتوسط فى متوسط الفترة أهم ) ٢(يوضح شكل 

% ٣٧ مليون طن بما يمثل ٦,٥٣٦،حيث يتبن أن أسبانيا تأتى فى الترتيب األول حيث تنتج حوالى )٢٠١٦
ثم اليونان التى تنتج % ١٦ مليون طن بما يمثل ٢,٨٥٥من إنتاج دول المتوسط،يليها إيطاليا التى تنتج حوالى 

مليون بما ١,٦٨٦،وتأتى تركيا فى الترتيب الرابع بإنتاج  % ١٢ مليون طن بما يمثل حوالى ٢,٠٤١الى حو
وتأتى % ٨ مليون طن بما يمثل حوالى ١,٣٩٩والمغرب فى الترتيب الخامس حيث تنتج % ٩يمثل حوالى 

ركز السابع بإنتاج ثم تونس فى الم% ٥ مليون طنبما يمثل ٠,٨٦٨سوريا فى المركز السادس بإنتاج حوالى 
مليون طن بما يمثل  ٠,٥٠٤مصر فى المركز الثامن بإنتاج تأتى ،و%٤حوالى  بما يمثل ألف طن ٠,٧٧٥

 وتاتى الجزائر فى المركز %٣بما يمثل طن  مليون ٠,٤٨٥ بإنتاج ١ يليها فى المركز التاسع البرتغال%٣
  .يتون بدول المتوسط خالل نفس الفترةمن إنتاج الز% ٢,٧ بما يمثلطن  مليون ٠,٤٧٥العاشر بإنتاج 

  
                                                             

 .ال تعتبر البرتغال واألردن  من دول المتوسط إال أنهما من أهم دول الجوار والتى تنتج كميات كبيرة من الزيتون 1
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٢٠٤٦  المتوسط  مصر ودول البحريقدرة التنافسية لسالسل قيمة الزيتون فلا
  

    
  FAOSTAT :المصدر
  : ٢٠١٦ -٢٠١٠أهم الدول المصدرة والمستوردة لمحصول الزيتون فى متوسط الفترة  -٣

أهم الدول المصدرة   لمحصول الزيتون على مستوى العالم،ومنه يتضح أن مصر ) ٣(يوضح شكل
  ألف ٢٤,٥٤٥على مستوى العالم، حيث تصدر حوالى  تعتبر الدولة األولى المصدرة لمحصول الزيتون 

- ٢٠١٠ ألف طن فى متوسط الفترة ٥٠,٣٣٥من صادرات العالم والتى  بلغت % ٤٩طن بما يمثل حوالى 
، ثم يليها كل من اليونان % ١٣وتعتبر البرتغال ثانى أكبر دولة مصدرة لمحصول الزيتون بما يمثل  .٢٠١٦

أهم الدول )٤(ويوضح شكل .على الترتيب% ٣،% ٧،%٨،% ١٠ما يمثل حوالى وأسبانيا واألردن وإيطاليا ب
المستوردة لمحصول الزيتون على مستوى العالم ، ومنه يتضح أن أمريكا تعتبر الدولة األولى المستوردة 

من واردات العالم والتى بلغت حوالى % ٢٣ ألف طن تمثل حوالى ٩,٥٤١لمحصول الزيتون حيث تستورد 
 طن تمثل حوالى ٨,٤٦٣تاتى إيطاليا فى الترتيب الثانى بعد أمريكا حيث تستورد .  طن  ألف٤١,٠٠٩

من واردات محصول  % ٤٥وتستورد  إيطاليا وأسبانيا والبرتغال حوالى من واردات العالم ،% ٢١
ت  من واردا%٣يليها كل من إنجلترا وفرنسا %  ٤ثم لبنان % ٥يليها إسرائل % ٦وتستورد ليبيا .الزيتون

    .٢٠١٦- ٢٠١٠ فى متوسط الفترة العالم

    
  FAOSTAT :المصدر
 ٢٠١٦ -٢٠١٠أهم الدول المصدرة والمستوردة لزيت الزيتون فى متوسط الفترة  -٤

ومنه يتضح أن أسبانيا  أهم الدول المصدرة   لزيت الزيتون على مستوى العالم،) ٥(يوضح شكل
 طن تمثل حوالى ٨١١,٩٥٧ى مستوى العالم، حيث تصدر تعتبر الدولة األولى المصدرة لزيت الزيتون عل

وتعتبر إيطاليا  .٢٠١٦- ٢٠١٠ طن فى متوسط الفترة ١٦٥٧,٧٢٩من صادرات العالم والتى  بلغت % ٤٩
من صادرات العالم ، وتأتى % ٢١ طن تمثل  ٣٥٧,٣٧٣ثانى أكبر دولة مصدرة لزيت الزيتون حيث تصدر 



٢٠٤٧  المتوسط  مصر ودول البحريقدرة التنافسية لسالسل قيمة الزيتون فلا
% ٧وتأتى اليونان فى الترتيب الرابع التى تصدر حوالى % ٨والى تونس فى الترتيب الثالث حيث تصدرح

- ٢٠١٠من صادرات العالم فى متوسط الفترة % ٥وتأتى البرتغال فى الترتيب الخامس حيث تصدر 
٢٠١٦.  

 ١٠أهم الدول المستوردة لزيت الزيتون على مستوى العالم ، ومنه يتضح أن هناك )٦(ويوضح شكل 
من زيت الزيتون هى إيطاليا وأمريكا وفرنسا والبرتغال وأسبانيا والبرازيل % ٧٨ دول تستورد ما يقرب من

وإنجلترا وألمانيا واليابان والصين ،وتعتبر إيطاليا الدولة األولى المستوردة لزيت الزيتون ،حيث تستورد 
تاتى .  ألف طن ١٧٥٧,١٢٤من واردات العالم والتى بلغت حوالى % ٣١ ألف طن تمثل حوالى ٥٤١.٣٩٢

من واردات % ١٦ ألف طن تمثل حوالى ١١٤,٠٤٥أمريكا فى الترتيب الثانى بعد إيطاليا حيث تستورد 
من واردات الزيتون بالعالم وتأتى البرتغال فى % ٦وتأتى فرنسا فى الترتيب الثالث حيث تستورد العالم ،

نيا والبرازيل وإنجلترا وألمانيا، ، وفى الترتيب الخامس ،تأتى كل من أسبا% ٥الترتيب الرابع  حيث تستورد 
من واردات زيت % ٢٢ وتستورد بقية دول العالم مجتمعة حوالى ،%٤حيث تستورد كل منهم حوالى 
   .٢٠١٦-٢٠١٠الزيتون بالعالم فى متوسط الفترة 
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  : ٢٠١٦ -٢٠١٠المائدة فى متوسط الفترة  أهم الدول المصدرة والمستوردة لزيتون -٥

 ، ومنه تبين ٢٠١٦-٢٠١٠أهم الدول المصدرة لزيتون المائدة فى متوسط الفترة ) ٧(يوضح شكل 
من صادرات % ٤٣ ألف طن تمثل حوالى ٤٠٠,٢٨١أن أسبانيا تعتبر أولى الدول المصدرة ،حيث تصدر 

ب الثانى حيث  ألف طن ،وتأتى اليونان فى الترتي٩٣٥,٤٨٩العالم من زيتون المائدة والتى بلغت حوالى  
،وفى الترتيب الثالث كل من األرجنتين والمغرب اللذان يصدران حوالى % ١٤ طن تمثل ١٣١,١٩٧تصدر 

وفى الترتيب % ٧ ألف طن تمثل حوالى ٦٨,٥٣٨، وفى الترتيب الرابع تأتى تركيا حيث تصدر حوالى % ٩
ترتيب السادس تأتى مصر ، وفى ال% ٣ ألف طن تمثل حوالى ٢٩,٩٦٧الخامس بيرو التى تصدر حوالى 

وتأتى البرتغال وإيطاليا  فى الترتيب السابع حيث % ٣ طن تمثل حوالى ٢٩٠٨٩التى تصدر حوالى 
أهم الدول المستوردة لزيتون ) ٨(ويوضح شكل .من صادرات العالم من زيتون المائدة % ٢يصدران حوالى 

عتبر أولى الدول المستوردة ، حيث تستورد ، ومنه تبين أن أمريكا ت٢٠١٦-٢٠١٠المائدة فى متوسط الفترة 
من واردات العالم من زيتون المائدة والتى بلغت حوالى % ١٤ ألف طن تمثل حوالى ١٤٠,٨١٩حوالى 

، % ١٢ طن تمثل ١٢٦,١٥٨ ألف طن ، وتاتى روسيا فى الترتيب الثانى ،حيث تستورد حوالى ١٠١٤,٧٣٠
،وفى % ٨، وفى الترتيب الرابع فرنسا ،حيث تستورد % ١٠وفى الترتيب الثالث البرازيل ،حيث تستورد 

، وفى الترتيب السادس % ٧الترتيب الخامس تأتى كل من إيطاليا والمانيا ،حيث تستورد كل منهما حوالى 

 ٧٢٠١)ب(ديسمبر –الرابع العدد – والعشرونالسابع دالمجل –المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي



٢٠٤٨  المتوسط  مصر ودول البحريقدرة التنافسية لسالسل قيمة الزيتون فلا
، كما تأتى كل من كندا ورومانيا فى الترتيب السابع حيث  % ٤تأتى إنجلترا، حيث تستورد حوالى 

من  %١،وبكميات ضئيلة تقل عن % ٣١د بقية دول العالم مجتمعة حوالى ،وتستور% ٢يستوردان حوالى 
  .٢٠١٦-٢٠١٠واردات زيتون المائدة على مستوى العالم فى متوسط الفترة 
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  ٢٠١٦-٢٠٠٠تطور مساحة وانتاج محصول الزيتون بأهم الدول المنتجة   -٦

ساحة  محصول الزيتون على مستوى العالم  قد تذبذبت  بين حد أدنى بلغ أن م) ١(يوضح جدول 
 ألف هكتار وأن هناك زيادة معنوية إحصائيا بلغت ١٠٣٧٥,٥ ألف هكتار وحد أقصى بلغ حوالى ٨٣٥٠,٥
.  ألف هكتار٩٣٩٢,٤من المتوسط والذى بلغ حوالى  % ١,٦ ألف هكتار سنويا تمثل  ١٥٣,٢حوالى 

 ألف طن سنويا وبمعدل سنوى بلغ ٢٤٠,٦نتاج يتزايد بمقدار معنوى إحصائيا بلغ حوالى ويتضح أيضا أن اإل
وبالنسبة ألسبانيا تتزايد . مليون طن١٧,٨من متوسط إنتاج العالم والذى بلغ حوالى  %  ١,٣٥حوالى 

ذى من متوسط المساحة وال % ٠,٣٩٩ ألف هكتار بمعدل معنوى إحصائيا بلغ حوالى ٩,٨المساحة بمقدار 
وفى إيطاليا تذبذب المساحة بين حد . فى حين لم تثبت معنوية تطور اإلنتاج. ألف هكتار٢٤٥٧,٤بلغ حوالى 

ألف ١١٦٣,٩ألف هكتار بمتوسط بلغ حوالى  ١١٩٠,٨ ألف هكتار وحد أقصى بلغ ١١٢٥,٤أدنى بلغ حوالى 
ألف  ٤٥٣٤,٢ى بلغ حوالى  ألف طن ، حد أقص١٩٦٣,٧هكتار كما تذبذب اإلنتاج بين حد أدنى بلغ حوالى 

وفى اليونان تزايدت المساحة  . ألف طن، ولم تثبت معنوية تلك الزيادة ٣٢٤١,٦طن بمتوسط بلغ حوالى  
من المتوسط الذى  % ١,٦  ألف هكتار بمعدل سنوى معنوى إحصائيا  بلغ حوالى ١٢,٩٩بمقدار بلغ حوالى  

 ألف طن ، حد أقصى ١٧٨٠,٦ن حد أدنى بلغ حوالى  ألف هكتار   ،كما تذبذب اإلنتاج بي٨٢٧,٣بلغ نحو 
وبالنسبة .ألف طن، ولم تثبت معنوية تلك الزيادة ٢٢٧١,٦ ألف طن بمتوسط بلغ حوالى٢٨٢٥,٣بلغ حوالى 

من متوسط المساحة  %٢,٧ألف هكتار بمعدل معنوى إحصائيا بلغ حوالى ١٨,٦لتركيا تتزايد المساحة بمقدار 
ألف طن ، حد أقصى ٦٠٠وتذبذب اإلنتاج بين حد أدنى بلغ حوالى  . هكتارألف ٦٩٧,٦والذى بلغ حوالى 

وفى .ألف طن، ولم تثبت معنوية تلك الزيادة ١٤٥٨,٤ألف طن بمتوسط بلغ حوالى  ١٨٢٠بلغ حوالى 
من  %٥,٤ألف هكتار سنويا بمعدل معنوى إحصائيا بلغ حوالى ٣٦,٠٤المغرب تتزايد المساحة بمقدار  

ألف طن سنويا بمعدل ٨١,٤ألف هكتار، كما يتزايد اإلنتاج بمقدار  ٦٧١,٦لذى بلغ حوالى متوسط المساحة وا
ة لسوريا وبالنسب.ألف طن٨٨٣,٦من متوسط اإلنتاج والذى بلغ حوالى  %٩,٤معنوى إحصائيا بلغ حوالى 

احة من متوسط المس%٣,٠٢ألف هكتار بمعدل معنوى إحصائيا بلغ حوالى   ١٧,٩ تتزايد المساحة بمقدار
ألف طن ، حد أقصى ٣٩٢,٢وتذبذب اإلنتاج بين حد أدنى بلغ حوالى  . ألف هكتار ٥٩٣,٥والذى بلغ حوالى 

  .ألف طن، ولم تثبت معنوية تلك الزيادة ٨١٥,٦ ألف طن بمتوسط بلغ حوالى١١٩٠,٨بلغ حوالى 



٢٠٤٩  المتوسط  مصر ودول البحريقدرة التنافسية لسالسل قيمة الزيتون فلا
حوالى  ألف هكتار بمعدل معنوى إحصائيا بلغ 25.5وبالنسبة لتونس تتزايد المساحة بمقدار  

وتذبذب اإلنتاج بين حد أدنى بلغ حوالى  . ألف هكتار1648.6من متوسط المساحة والذى بلغ حوالى 1.5%
ألف طن، ولم تثبت معنوية 814.9 ألف طن بمتوسط بلغ حوالى١٤٠٠ألف طن ، حد أقصى بلغ حوالى ١٥٠

بمعدل معنوى إحصائيا بلغ ألف هكتار سنويا 0.852وبالنسبة لمصر تتزايد المساحة بمقدار  .تلك الزيادة
ألف 21.8ألف هكتار، كما يتزايد اإلنتاج بمقدار  50.8من متوسط المساحة والذى بلغ حوالى %1.7حوالى  

ألف 413.3من متوسط اإلنتاج والذى بلغ حوالى %5.3طن سنويا بمعدل معنوى إحصائيا بلغ حوالى  
 ٠,٥٣سنويا بمعدل معنوى إحصائيا بلغ حوالى  ألف هكتار ١,٩وفى البرتغال تتناقص المساحة بمقدار .طن
ألف طن 22.1ألف هكتار، كما يتزايد اإلنتاج بمقدار   357.9من متوسط المساحة والذى بلغ حوالى %

ألف 354.5من متوسط اإلنتاج والذى بلغ حوالى %6.2سنويا بمعدل معنوى إحصائيا بلغ حوالى  
 ٥,١ ألف هكتار سنويا بمعدل معنوى إحصائيا بلغ حوالى ١٣,٧وبالنسبة للجزائر تتزايد المساحة بمقدار .طن
ألف طن سنويا 24.1ألف هكتار، كما يتزايد اإلنتاج بمقدار  269.1من متوسط المساحة والذى بلغ حوالى %

  .ألف طن342.8من متوسط اإلنتاج والذى بلغ حوالى %7.03بمعدل معنوى إحصائيا بلغ حوالى  
  )٢٠١٦- 2000( خالل الفترةمحصول الزيتون نتاج ساحة وإلمتجاه الزمنى اإل )١(جدول 

  المساحة ألف هكتار،االنتاج الف طن
  معدل التغير

 F R2 tStat %السنوى
  معامل
  االنحدار

b^ 

  الحد
  األقصى

الحد 
 الدولة المتغير التابع المتوسط  األدنى

 المساحة ٩٣٩٢,٤  ٨٣٥٠,٥  ١٠٣٧٥,٥ ١٥٣,٢ **١٨,٩ ٩٧.0 **٣٥٨,٦ ١,٦3
 العالم  اإلنتاج 17799.7  ١٥٤٠١,٧  ٢٢١٠٥,٤ 240.6 *2.3 0.29 *5.3 1.35

  المساحة 2457.4  ٢٣٠٠  ٢٥١٥,٨ 9.8 **5.04 0.66 **25.4 0.399
 أسبانيا  اإلنتاج 5995.8  ٣٨٤٩,٣  ٩٢٥٠,٦ ..… .… .… ..…… .……

  إيطاليا المساحة 1163.9  ١١٢٥,٤  ١١٩٠,٨ ..… .… .… ..…… .……
   اإلنتاج 3241.6  ١٩٦٣,٧  ٤٥٣٤,٢ .… ..… ..… ..… ..…
  المساحة 827.3  ٧٦٥  ٩٣٨,٣  ١٢,٩٩ **7.4 0.81 **54.9 1.6
  اليونان  اإلنتاج 2271.6  ١٧٨٠,٦  ٢٨٢٥,٣ .… ..… ..… ..… ..…
  تركيا  المساحة 697.6  ٥٩٤,١  ٨٢٦,١ 18.6 **20.3 0.97 **412.2 2.7
   اإلنتاج 1458.4  ٦٠٠  ١٨٢٠ .… ..… ..… ..… ..…
  المغرب  المساحة 671.6  ٤٧٧,٣  ٩٦٨,١ 36.04 **6.4 0.76 **40.8 5.4
   اإلنتاج 883.6  ٤٠٠  ١٥٧٣,٢ 81.4 **6.95 0.79 **48.4 9.4
  سوريا  المساحة 593.5  ٤٧٧,٩  ٦٩٧,٤ 17.9 **26.7 98 **713.5 3.02
   اإلنتاج 815.6  ٣٩٢,٢  ١١٩٠,٨ .… ..… ..… ..… ..…
  تونس  المساحة 1648.6  ١٣٧٧,٧  ١٨٢٢,٨ 25.5 **4.2 57 **17.3 1.5
   اإلنتاج 814.9  ١٥٠  ١٤٠٠ .… ..… ..… ..… ..…
  مصر  المساحة 50.8  ٤٥,٥  ٦١,٧ 0.852 **3.9 0.54 **15.01 1.7
   اإلنتاج 413.3  ٢٠٤,٧  ٥٦٥,٧ 21.8 **5.6 0.71 **31.7 5.3
  البرتغال  المساحة 357.9  ٣٤٣,٢  ٣٧٩,٤ 1.9- **2.98- 0.41 **8.9 0.53
   اإلنتاج 354.5  ٢١١,٢  ٦٥١,٧ 22.1 **4.96 0.65 **24.6 6.2
  الجزائر المساحة 269.1  ١٦٨,١  ٣٨٣,٤ 13.7 **17.4 0.96 **301.3 5.1
   اإلنتاج 342.8  ١٦٧,٦  ٦١٠,٨ 24.1 **3.8 0.53 **14.7 7.03
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  )٢٠١٦-٢٠٠٢(ثانيا القدرة التنافسية لسالسل قيمة الزيتون بأهم الدول المصدرة خالل الفترة 
محصول الزيتون،وزيت (مؤشرالميزة النسبية الظاهرية لسالسل قيمة الزيتون ) ٢(يوضح جدول 

الهم عشر دول مصدرة لتلك المنتجات وهى مصر،أسبانيا ،وإيطاليا،واليونان،تركيا ) الزيتون،وزيتون المائدة

 ٧٢٠١)ب(ديسمبر –الرابع العدد – والعشرونالسابع دالمجل –المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي



٢٠٥٠  المتوسط  مصر ودول البحريقدرة التنافسية لسالسل قيمة الزيتون فلا
-٢٠٠٢( األولى  فترات ،الفترة٣،والمغرب،وسوريا،وتونس،والبرتغال ،واألردن،وذلك فى متوسط 

  :ومنه تبين النتائج التالية)٢٠١٦-٢٠١٢(،والفترة الثالثة ) ٢٠١١-٢٠٠٧(،والفترة الثانية )٢٠٠٦
 ،فعلى الرغم من إنخفاض  محصول الزيتونتتمتع مصر بقدرة تنافسية عالية فى تصدير  :بالنسبة لمصر -١

،إال أنه تضاعف فى ) ٠,٨٦٢(صحيحمتوسط معامل الميزة النسبية الظاهرية بالفترة األولى عن الواحد ال
فى الفترة الثالثة بمعدل متزايد معنوى إحصائيا ) ٢٠٧,٨(حتى وصل إلى حوالى) ٢,٨٢(الفترة الثانية إلى 

 ال تتمتع مصر بقدرة تنافسبة،وبالنسبة لزيت الزيتون ، .من متوسط الفترة األولى% ١٧,٩بلغ حوالى 
 فى الفترة ٠,١٥٥ية عن الواحد الصحيح حيث بلغ حوالى إلنخفاض قيمة مؤشر الميزة النسبية الظاهر

،   )٠,٢١٥(األولى ولم يتحسن بدرجة ملحوظة فى الفترة الثانية أو الثالثة ،حيث تزايد إلى حوالى 
،تتمتع مصر وبالنسبة لزيتون المائدة.فقط للفترتين على الترتيب ولم تثبت معنوية تلك الزيادة) ٠,٢٨٩(

 فى تصدير زيتون المائدة ،فعلى الرغم من إنخفاض  متوسط معامل الميزة النسبية بقدرة تنافسية مناسبة
حتى ) ٣,٨٥(،إال أنه تضاعف فى الفترة الثانية إلى ) ٠,٨٢٧(الظاهرية بالفترة األولى عن الواحد الصحيح

 %.١٥,٣فى الفترة الثالثة بمعدل متزايد معنوى إحصائيا بلغ حوالى ) ٧,١٥(وصل إلى حوالى
 ،حيث بلغ معامل الميزة النسبية محصول الزيتون تتمتع بقدرة تنافسية فى تصدير نسبة  ألسبانيا،وبال -٢

للفترات الثالثة على الترتيب ، حيث تزايد بالفترة الثالثة بمعدل ) ٢٣,٧(، )١٧,٤(، ) ١٧,٥(الظاهرية  
يا بقدرة تنافسية لتجاوز  ،تتمتع أسبانوبالنسبة لزيت الزيتون% .٣,٩متزايد معنوى إحصائيا بلغ حوالى 

قيمة معامل الميزة النسبية الظاهرية الواحد الصحيح ،إال أن قيمة هذا المعامل تأخذ فى التناقص من 
للفترات الثالثة على الترتيب بمعدل متناقص معنوى إحصائيا بلغ حوالى ) ٤,٩(إلى ) ١٠,٩(إلى ) ١٣,٥(

تنافسية السبانيا فى تصدير زيتون المائدة إلنخفاض  ،تنخفض الميزة الوبالنسبة لزيتون المائدة%. ٦,٧
للفترات الثالثة ) ٠,٣٦٧(، ) ٠,٤٣١(، ) ٠,٣٦٣(قيمة المعامل عن الواحد الصحيح ،حيث بلغ حوالى 

 %.٥,٤على الترتيب  بمعدل متناقص معنوى إحصائيا بلغ حوالى 
 ،حيث بلغ معامل الميزة النسبية ونمحصول الزيت ال تتمتع بقدرة تنافسية فى تصدير وبالنسبة  إليطاليا، -٣

للفترات الثالثة على الترتيب ، وتفسر ) ١,١-(، )٨,٦-(، ) ٦,١-(الظاهرية  قيم سالبة بلغت حوالى 
اإلشارة السالبة بإرتفاع قيمة الواردات عن الصادرات ، حيث تعتبر إيطاليا من أهم الدول المستوردة 

تمتع إيطاليا بقدرة تنافسية لتجاوز قيمة معامل الميزة النسبية  ،توبالنسبة لزيت الزيتون.لمحصول الزيتون
للفترات الثالثة على الترتيب  ) ٤,١(، ) ١,٢(، ) ٢,٢(الظاهرية الواحد الصحيح ، حيث بلغ حوالى 

 ، ال تتمتع إيطاليا بقدرة وبالنسبة لزيتون المائدة%.١١,٩بمعدل متزايد معنوى إحصائيا بلغ حوالى 
، )١,٤-(، ) ٢-(صدير ،حيث بلغ معامل الميزة النسبية الظاهرية  قيم سالبة بلغت حوالى تنافسية فى الت

 %.٥,٣للفترات الثالثة على الترتيب  بمعدل متناقص معنوى إحصائيا بلغ حوالى ) ٩,٣-(
، حيث بلغت قيمة معامل الميزة محصول الزيتونتتمتع بقدرة تنافسية عالية فى تصدير  وبالنسبة  لليونان، -٤

للفترات الثالثة على الترتيب  ولم تثبت معنوية ) ٦٥,٣(، ) ٢٠١(، ) ١٤٨(النسبية الظاهرية  حوالى 
 ، تتمتع اليونان أيضا بقدرة تنافسية ، حيث  بلغت وبالنسبة لزيت الزيتون.االتجاه المتناقص لتلك القيم

رات الثالثة على الترتيب  ولم للفت) ١٧(، ) ١٣(، ) ٢١,٧(قيمة معامل الميزة النسبية الظاهرية  حوالى 
 ، تتمتع اليونان بقدرة تنافسية فى وبالنسبة لزيتون المائدة.تثبت معنوية االتجاه المتناقص لتلك القيم

، ) ٣٨,٦(، ) ٢٩,١(تصدير زيتون المائدة، حيث بلغت قيمة معامل الميزة النسبية الظاهرية  حوالى 
 %.٨,٩ متزايد معنوى إحصائيا بلغ حوالى للفترات الثالثة على الترتيب بمعدل) ٥٤,٢(



٢٠٥١  المتوسط  مصر ودول البحريقدرة التنافسية لسالسل قيمة الزيتون فلا
وبالنسبة لزيت  . لمحصول الزيتون ال تتوفر بيانات مناسبة لتقدير الميزة النسبية وبالنسبة  لتركيا، -٥

، ) ٤,٨(، تتمتع تركيا بقدرة تنافسية ، حيث بلغت قيمة معامل الميزة النسبية الظاهرية  حوالى الزيتون 
وبالنسبة %.٥,٩ثة على الترتيب بمعدل متناقص معنوى إحصائيا بلغ حوالى للفترات الثال) ١,٨(، ) ٢,٨(

 ،ال تتمتع تركيا بقدرة تنافسية عالية فى تصدير زيتون المائدة، حيث بلغت قيمة معامل لزيتون المائدة
للفترات الثالثة على الترتيب بمعدل ) ٠,٠٤٥(، ) ٠,٣٩(، ) ٠,١١(الميزة النسبية الظاهرية  حوالى 

 %.٤,٨قص معنوى إحصائيا بلغ حوالى متنا
، فعلى الرغم من إنخفاض  متوسط محصول الزيتونتتمتع بقدرة تنافسية  فى تصدير  وبالنسبة  للمغرب، -٦

،إال أنه تضاعف فى الفترة ) ٠,٣٤(معامل الميزة النسبية الظاهرية بالفترة األولى عن الواحد الصحيح
فى الفترة الثالثة بمعدل متزايد معنوى إحصائيا بلغ ) ٥,١٥(حتى وصل إلى حوالى) ١,٠٥(الثانية إلى 

 ، تتمتع المغرب أيضا بقدرة تنافسية ، وبالنسبة لزيت الزيتون.من متوسط الفترة األولى % ١٩,١حوالى 
للفترات الثالثة ) ١٥,١(، ) ٢٣,٩(، ) ٥,٥٩(حيث بلغت  قيمة معامل الميزة النسبية الظاهرية  حوالى 

 ، تتمتع المغرب وبالنسبة لزيتون المائدة. تثبت معنوية االتجاه المتناقص لتلك القيمعلى الترتيب  ولم
، حيث بلغت قيمة معامل الميزة النسبية الظاهرية   زيتون المائدةأيضا بقدرة تنافسية عالية فى تصدير

 بلغ حوالى للفترات الثالثة على الترتيب بمعدل متزايد معنوى إحصائيا) ١٩٨(، ) ٢١٤(، ) ٣٢٣(حوالى 
٨,٧.% 

 حيث بلغت قيمة معامل الميزة محصول الزيتون،تتمتع بقدرة تنافسية فى تصدير  ،وبالنسبة  لسوريا -٧
للفترات الثالثة على الترتيب  بمعدل متزايد ) ٢٠,٦(، ) ١٣,٤(، ) ٤,٠٢(النسبية الظاهرية  حوالى 
ع سوريا أيضا بقدرة تنافسية ، حيث  ، تتمتوبالنسبة لزيت الزيتون%. ٤٦,١معنوى إحصائيا بلغ حوالى 

للفترات الثالثة على الترتيب  ) ١(، ) ١(، ) ٧٠,١(بلغت   قيمة معامل الميزة النسبية الظاهرية  حوالى 
وبالنسبة لزيتون المائدة ، تتمتع سوريا بقدرة تنافسية %. ٢,٣بمعدل متناقص معنوى إحصائيا بلغ حوالى 

رغم من إنخفاض  متوسط معامل الميزة النسبية الظاهرية بالفترة ، فعلى التصدير زيتون المائدةفى 
حتى وصل إلى ) ١,٨٥(،إال أنه تضاعف فى الفترة الثانية إلى ) ٠,٤٣(األولى عن الواحد الصحيح

 %.٧٢,٣فى الفترة الثالثة بمعدل متزايد معنوى إحصائيا بلغ حوالى ) ٣,٢٤(حوالى
 ،حيث تقل قيمة معامل الميزة محصول الزيتونية فى تصدير  ال تتمتع بقدرة تنافسوبالنسبة  لتونس، -٨

للفترات الثالثة ) ٠,٠٦(، )٠,٠١(، ) ٠,٧(النسبية الظاهرية  عن الواحد الصحيح ،حيث بلغت حوالى 
 ،تتمتع تونس وبالنسبة لزيت الزيتون%.٢٣,٧على الترتيب بمعدل متناقص معنوى إحصائيا بلغ حوالى 

) ٨٦,٥(، ) ١٦٥(، ) ١١٤(ث بلغت قيمة معامل الميزة النسبية الظاهرية حوالى بقدرة تنافسية عالية ، حي
 ، وبالنسبة لزيتون المائدة%.٤,٦ معنوى إحصائيا بلغ حوالى متزايدللفترات الثالثة على الترتيب  بمعدل 

لى ال تتمتع تونس بقدرة تنافسية فى التصدير ،حيث بلغت قيمة معامل الميزة النسبية الظاهرية  حوا
للفترات الثالثة على الترتيب  بمعدل متزايد معنوى إحصائيا بلغ حوالى ) ٠,٧٣٤(، )٠,٣١٥(، ) ٠,٣٣٥(

٣,٩.% 
 ،فعلى الرغم من أن  قيمة معامل محصول الزيتون تتمتع بقدرة تنافسية فى تصدير ،وبالنسبة للبرتغال  -٩

،إال أنه تزايد  فى ) ٢,٨-(، ) ٥,٢-(البةالميزة النسبية الظاهرية بالفترة األولى والثانية قد حقق قيما س
لزيت وبالنسبة %.٣٩بمعدل متزايد معنوى إحصائيا بلغ حوالى )  ١٧,٣(الفترة الثالثة وبلغ حوالى 

، ) ١٠,٦( ،تتمتع البرتغال بقدرة تنافسية ، حيث بلغت قيمة معامل الميزة النسبية الظاهرية حوالى الزيتون
%. ٥,٨ة على الترتيب  بمعدل متنزايد معنوى إحصائيا بلغ حوالى للفترات الثالث) ٢٧,١(، ) ٣,٥(

 ، تتمتع البرتغال أيضا بقدرة تنافسية ، حيث بلغت قيمة معامل الميزة النسبية وبالنسبة لزيتون المائدة

 ٧٢٠١)ب(ديسمبر –الرابع العدد – والعشرونالسابع دالمجل –المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي



٢٠٥٢  المتوسط  مصر ودول البحريقدرة التنافسية لسالسل قيمة الزيتون فلا
للفترات الثالثة على الترتيب  بمعدل متنزايد معنوى إحصائيا ) ٩,٧(، ) ٨,٤(، ) ٧,٤(الظاهرية حوالى 

 %.١,٢الى بلغ حو
 ،حيث بلغت  قيمة معامل الميزة محصول الزيتون تتمتع بقدرة تنافسية فى تصدير ،وبالنسبة لألردن  -١٠

للفترات الثالثة على الترتيب بمعدل متزايد معنوى )  ٢٩٠(، ) ٢٩٨(، ) ٦٤(النسبية الظاهرية  حوالى
قدرة تنافسية فى التصدير ، حيث  ،تتمتع األردن أيضابوبالنسبة لزيت الزيتون%.٧,٧إحصائيا بلغ حوالى 

للفترات الثالثة على الترتيب  ) ٣,١(، ) ٦,٤(، ) ٣,٧(بلغت قيمة معامل الميزة النسبية الظاهرية حوالى 
 ، تتمتع األردن أيضا بقدرة وبالنسبة لزيتون المائدة%. ٠,٥٣بمعدل متناقص معنوى إحصائيا بلغ حوالى 

) ١٠,٤(، ) ٨,٤(، ) ٤,٧(عامل الميزة النسبية الظاهرية حوالى تنافسية فى التصدير، حيث بلغت قيمة م
  %.٣,١للفترات الثالثة على الترتيب  بمعدل متنزايد معنوى إحصائيا بلغ حوالى 

  )٢٠١٦-٢٠٠٢(الميزة النسبية الظاهرية خالل سالسل قيمة الزيتون بأهم الدول المصدرة ) ٢(جدول 
  معدل التغير

 %السنوى
  لثةمتوسط الفترة الثا

٢٠١٦-٢٠١٢  
  متوسط الفترة الثانية

٢٠١١-٢٠٠٧  
  متوسط الفترة األولى

 الدولة سلسلة القيمة  ٢٠٠٦-٢٠٠٢

 محصول الزيتون ٠,٨٦٢  ٢,٨٢٠  ٢٠٧,٨٢ **17.9
 مصر  زيت الزيتون ٠,١٥٥  ٠,٢١٥  ٠,٢٨٩ ……

    زيتون المائدة ٠,٨٢٧  ٣,٨٥٥  ٧,١٥ **15.3
 محصول الزيتون ١٧,٥  ١٧,٤  ٢٣,٧ **9.٣
  زيت الزيتون ١٣,٥  ١٠,٩  ٤,٦ **6.7-
  زيتون المائدة ٠,٣٦٣  ٠,٤٣١  ٠,٣٦٧ **5.4-

 ياأسبان

 محصول الزيتون 6.1-  8.6-  1.1- .....
  زيت الزيتون 2.2  1.2  4.1 **11.9
  زيتون المائدة 2.0-  1.4-  9.3- **5.3-

  إيطاليا

 محصول الزيتون 148  201  65.3 .……
  لزيتونزيت ا 21.7  13  17 ..……
  زيتون المائدة 29.1  38.6  54.2 **8.9

  اليونان

 محصول الزيتون -  -  - -
  زيت الزيتون 4.8  2.8  1.8 **5.9-
  زيتون المائدة 0.11  0.39  0.045 **4.8-

  تركيا

 محصول الزيتون 0.34  1.05  5.15 **19.1
  زيت الزيتون 5.59  23.9  15.1 .……
  زيتون المائدة 323  214  198 **8.7

  المغرب

 محصول الزيتون 4.02  13.4  20.6 **46.1
  زيت الزيتون 70.1  1.0  1.0 **2.3-
  زيتون المائدة 0.43  1.85  3.24 **72.3

  سوريا

 محصول الزيتون 0.7  0.01  0.06 **23.7-
  زيت الزيتون 114  165  86.5 **4.6
  زيتون المائدة 0.335  0.315  0.734 *3.9

  تونس

  الزيتونمحصول 5.2-  2.8-  17.3 **39
  زيت الزيتون 10.6  3.5  27.1 *5.8
  زيتون المائدة 7.4  8.4  9.7 1.2

  البرتغال

 محصول الزيتون 64  298  290 **7.7
  زيت الزيتون 3.7  6.4  3.1 **0.53-
  زيتون المائدة 4.7  8.4  10.4 **3.1

 األردن
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لزيتون بأهم الدول المصدرة فى متوسط ويمكن تصنيف مؤشر القدرة التنافسية  لسالسل قيمة ا

  : ، حيث تبين أن)  ٣(كما بجدول ) ٢٠١٦-٢٠١٢( الفترة األخيرة



٢٠٥٣  المتوسط  مصر ودول البحريقدرة التنافسية لسالسل قيمة الزيتون فلا
تحقق كل من األردن ومصر واليونان ميزة تنافسية مرتفعة فى تصدير محصول الزيتون الخام ، بينما  -١

زة تنافسية منخفضة  تحقق كل من أسبانيا وسوريا والبرتغال ميزة تنافسية متوسطة ، وتحقق المغرب  مي
 .مقارنة بباقى الدول المصدرة

تتمتع تونس وحدها بميزة تنافسية مرتفعة فى إنتاج زيت الزيتون ، بينما تحقق كل من البرتغال واليونان  -٢
والمغرب ميزة تنافسية متوسطة ،فى حين تحقق  كل من أسبانيا وإيطاليا ميزة تنافسية منخفضة على 

 .لتين فى تصدير زيت الزيتونالرغم من كونهما  أكبر دو
تحقق كل من األردن ومصر واليونان ميزة تنافسية مرتفعة فى تصدير محصول الزيتون الخام ، بينما  -٣

تحقق كل من أسبانيا وسوريا والبرتغال ميزة تنافسية متوسطة ، وتحقق المغرب  ميزة تنافسية منخفضة  
 .مقارنة بباقى الدول المصدرة

يزة تنافسية مرتفعة فى إنتاج زيت الزيتون ، بينما تحقق كل من البرتغال واليونان تتمتع تونس وحدها بم -٤
والمغرب ميزة تنافسية متوسطة ،فى حين تحقق  كل من أسبانيا وإيطاليا ميزة تنافسية منخفضة على 

 .الرغم من كونهما  أكبر دولتين فى تصدير زيت الزيتون
 مرتفعة فى تصدير زيتون المائدة ،بينما تحقق األردن ميزة تحقق كل من المغرب واليونان ميزة تنافسية -٥

 .متوسطة ، وتحقق كل من البرتغال ومصر وسوريا ميزة تنافسية منخفضة  مقارنة بباقى الدول المصدرة
فى متوسط الفترة  تصنيف مؤشر القدرة التنافسية لسلسلة قيمة الزيتون بين أهم الدول المصدرة) ٣(جدول 

٢٠١٦-٢٠١٢ 
  زيتون المائدة  زيت الزيتون  محصول الزيتون  القدرة التنافسيةمؤشر 

  مرتفع
  )٥٠أكثر من (

  )٢٩٠(األردن
   )٢٠٧,٨(مصر 

  )٦٥,٣(اليونان
  )١٩٨(المغرب   )٨٦,٥(تونس 

  )٥٤,٢(اليونان 

  طمتوس
   )٥٠ إلى أقل من ١٠من (

  )٢٣,٧(أسبانيا 
  )٢٠,٦(سوريا 
  )١٧,٣(البرتغال 

  )٢٧,١(البرتغال 
  )١٧(اليونان
   )١٥,١(المغرب 

  )١٠,٤(األردن 

  ضمنخف
   )١٠ إلى أقل من ١من (

  )٥,١٥(المغرب 
  

  )٤,٦(أسبانيا 
   )٤,١(إيطاليا

  )٣,١(األردن 
  )١,٨(تركيا 

  )١(سوريا 

  )٩,٧(البرتغال 
  )٧,١٥(مصر 
  )٣,٢٤(سوريا 
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 ،)٢٠١٦-٢٠١٢(خالل الفترة أنماط سالسل قيمة الزيتون بأهم الدول المصدرة ) ٩(شكل ويوضح 
وتعتمد تلك األنماط على حركة مؤشر القدرة التنافسية لكل مرحلة من سلسلة القيمة فى اإلتجاه التنازلى،و 

المحصول ،والزيت ،وزيتون (دول تتمتع بميزة تنافسية  على طول السلسلة : أنماط  هى ٤تبين أن هناك 
ا والبرتغال ، وأخرى تتمتع بميزة تنافسية للمحصول وزيتون وهى اليونان والمغرب واألردن وسوري)المائدة

المائدة  كما فى مصر أو المحصول والزيت كما فى أسبانيا، ودول تتمتع بميزة تنافسية للزيت فقط كما فى 
 تركيا وإيطاليا وتونس

هم الدول ثالثا التقدير القياسى لمحددات القدرة التنافسية لصادرات محصول الزيتون ومنتجاته  بين أ
 .٢٠١٦-٢٠٠٢المصدرة 

يوضح الجزء التالى التقدير القياسى لمحددات القدرة التنافسية لكل من محصول الزيتون ، وزيت 
و قد تم إستخدام أسلوب ) .٢٠١٦-١٩٩٠(الزيتون ، وزيتون المائدة بين أهم الدول المصدرة  خالل الفترة 

والقدرة على الوفاء ى جة لتقدير أثر متغيرى  السعر النسبىاإلنحدار المتعدد فى الصورة اللوغاريتمية المزدو

 ٧٢٠١)ب(ديسمبر –الرابع العدد – والعشرونالسابع دالمجل –المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي



٢٠٥٤  المتوسط  مصر ودول البحريقدرة التنافسية لسالسل قيمة الزيتون فلا
 ، و يتطلب أن j للدولة iللمحصول أو المنتج بمتطلبات التصدير بين الدول المتنافسة على القدرة التنافسية 

كل من ووفقا للنتائج السابقة تم إختيار .تكون إشارتهما موجبة لتحقيق أثرا إيجابيا على القدرة التنافسية للدولة 
مصر واليونان واألردن لمحصول الزيتون، وتونس واليونان والبرتغال لزيت الزيتون ، واليونان والمغرب 

  .واألردن لزيتون المائدة
  )٢٠١٦-٢٠١٢(أنماط سالسل قيمة الزيتون بأهم الدول المصدرة خالل الفترة ) ٩(شكل
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  محصول الزيتوننموذج محددات القدرة التنافسية ل -١

 لمحصول الزيتون بين مصر وكل من اليونان واألردنتشير نتائج نموذج محددات القدرة التنافسية 
 ،وتشير F وفقا لقيمة ٠,٠١إلى معنوية النموذج الرياضى المستخدم عند مستوى معنوية  ،)٤(بالجدول رقم 

صدير محصول الزيتون ترجع إلى من تغير القدرة التنافسية لمصر فى ت % ٧٩إلى أن حوالي \R2 قيمة
التغير في المتغيرات المستقلة بالنموذج،وتشير النتائج إلى ثبوت معنوية معامل إنحدار السعر النسبى 

يؤدى إلى زيادة القدرة % ١، بمعنى أن زيادة السعر النسبى بمقدار)٩,٦(الذى بلغ حوالى) مصر/اليونان(
) مصر/اليونان(ة متغير القدرة على الوفاء بمتطلبات التصديرمع عدم معنوي % ٩,٦التنافسية لمصر بمقدار 

، )٩,١٥-(،و الذى بلغ حوالى)مصر/األردن(وتشير النتائج إلى ثبوت معنوية معامل إنحدار السعر النسبى .
، كما  % ٩,١٥يؤدى إلى تناقص القدرة التنافسية لمصر بمقدار % ١بمعنى أن زيادة السعر النسبى بمقدار

) ٨,٩٨-(، والذى بلغ حوالى ) مصر/األردن(عنوية معامل القدرة على الوفاء بمتطلبات التصديرتبين ثبوت م
مصر تؤثر سلبا على قدرة مصر /إستقرار صادرات األردنعدم فى النسبة بين درجة % ١بمعنى أن زيادة 
   %. ٨,٩٨التنافسية بحوالى 

 ن بين اليونان وكل من مصر واألردنلمحصول الزيتووتشير نتائج نموذج محددات القدرة التنافسية 
 ،وتشير F وفقا لقيمة ٠,٠١إلى معنوية النموذج الرياضى المستخدم عند مستوى معنوية  ،)٤(بالجدول رقم 

من تغير القدرة التنافسية لليونان فى تصدير محصول الزيتون ترجع إلى  % ٨١إلى أن حوالي \R2 قيمة
،وتشير النتائج إلى ثبوت معنوية معامل إنحدار السعر النسبى التغير في المتغيرات المستقلة بالنموذج

يؤدى إلى تناقص % ١، بمعنى أن زيادة السعر النسبى بمقدار)-١٧,٠٨(الذى بلغ حوالى) اليونان/مصر(
،كما إتضح عدم معنوية متغير القدرة على الوفاء بمتطلبات  % ١٧,٠٨القدرة التنافسية لليونان بمقدار 

،و )اليونان/األردن(وتشير النتائج إلى ثبوت معنوية معامل إنحدار السعر النسبى )  .ونانالي/مصر(التصدير
يؤدى إلى تناقص القدرة التنافسية % ١، بمعنى أن زيادة السعر النسبى بمقدار)٩,٧٣-(الذى بلغ حوالى
 .دير، كما تبين عدم معنوية متغير القدرة على الوفاء بمتطلبات التص % ٩,٧٣لليونان بمقدار 

 لمحصول الزيتون بين األردن وكل من مصر واليونانوتشير نتائج نموذج محددات القدرة التنافسية 
 ،وتشير F وفقا لقيمة ٠,٠١إلى معنوية النموذج الرياضى المستخدم عند مستوى معنوية  ،)٤(بالجدول رقم 



٢٠٥٥  المتوسط  مصر ودول البحريقدرة التنافسية لسالسل قيمة الزيتون فلا
حصول الزيتون ترجع إلى من تغير القدرة التنافسية لألردن فى تصدير م % ٦٤إلى أن حوالي \R2 قيمة

التغير في المتغيرات المستقلة بالنموذج،وتشير النتائج إلى ثبوت معنوية معامل إنحدار السعر النسبى 
يؤدى إلى تزايد القدرة % ١، بمعنى أن زيادة السعر النسبى بمقدار)٧٦,٩١(الذى بلغ حوالى) األردن/مصر(

وت معنوية معامل القدرة على الوفاء بمتطلبات ، كما تبين ثب % ٧٦,٩١التنافسية لألردن بمقدار 
فى النسبة بين درجة إستقرار % ١بمعنى أن زيادة )١٣,٤٩(حوالى ، والذى بلغ ) األردن/ مصر(التصدير

وتشير النتائج أيضا إلى  %.١٣,٤٩األردن تؤدى إلى زيادة القدرة التنافسية لألردن بحوالى /صادرات مصر
، بمعنى أن زيادة السعر )١٥(،و الذى بلغ حوالى)األردن/اليونان(سعر النسبى ثبوت معنوية معامل إنحدار ال

، كما تبين عدم معنوية متغير  % ١٥تؤدى إلى زيادة القدرة التنافسية لألردن بمقدار % ١النسبى بمقدار
  .القدرة على الوفاء بمتطلبات التصدير

  ٢٠١٦-٢٠٠٢بين أهم الدول المصدرة محددات القدرة التنافسية لصادرات محصول الزيتون )٤(جدول 
  المتغير  القدرة على الوفاء بمتطلبات التصدير  السعر النسبى

 االردن اليونان مصر  االردن  اليونان  مصر  الثابت  التابع
F R2 

القدرة التنافسية 
 9.6  -  ١٨,٩  لمصر

(4.23)** 
-9.15 

(-4.4)** -  1.5 
(0.973) 

-8.98 
(-4.21)** 22.24**  ٠,٧٩  

رة التنافسية القد
 17.08- 35.7  لليونان

(-3.73)** -  ٩,٧٣- 
(-7.98)** 

-0.785 
(-0.496) -  -0.104 

(-0.299) ٠,٨١ ٢٥,٤٤  

القدرة التنافسية 
 76.91 2.7  للألردن

(8. 25)** 
١٥,٠٠  

(11.18)** 
-  13.49 

(3.07)** 
1.311 

(0.257) -  ٠,٦٤  ١١,٣٤  

  FAOSTAT :المصدر
   الزيتونزيتسية ل نموذج محددات القدرة التناف -٢

 ليونان واتونسوكل من البرتغال زيتون بين زيت اللتشير نتائج نموذج محددات القدرة التنافسية 
 ،وتشير F وفقا لقيمة ٠,٠١إلى معنوية النموذج الرياضى المستخدم عند مستوى معنوية  ،)٥(بالجدول رقم 

 الزيتون ترجع إلى التغير زيت فى تصدير غالللبرتمن تغير القدرة التنافسية  % ٨٠إلى أن حوالي \R2 قيمة
معامل القدرة على الوفاء بمتطلبات إلى ثبوت معنوية  تشيرالنتائجكما في المتغيرات المستقلة بالنموذج،

فى النسبة بين درجة عدم % ١بمعنى أن زيادة ، )6.08-(، والذى بلغ حوالى ) البرتغال/تونس(التصدير
ولم تتضح  %. ٦,٠٨ تؤثر سلبا على قدرة البرتغال التنافسية بحوالى البرتغال/إستقرار صادرات تونس

البرتغال، نسبة الوفاء / البرتغال، السعر النسبى لتونس /معنوية المتغيرات األخرى السعر النسبى لليونان
  .البرتغال/بمتطلبات التصدير اليونان

 لبرتغال واتونسوكل من ليونان ازيتون بين زيت اللتشير نتائج نموذج محددات القدرة التنافسية و
 ،وتشير F وفقا لقيمة ٠,٠١إلى معنوية النموذج الرياضى المستخدم عند مستوى معنوية  ،)٥(بالجدول رقم 

 الزيتون ترجع إلى التغير  زيت فى تصديرلليونانمن تغير القدرة التنافسية  % ٥٥إلى أن حوالي \R2 قيمة
 ثبوت معنوية معامل إنحدار السعر النسبى إلى شيرالنتائجتكما في المتغيرات المستقلة بالنموذج،

يؤدى إلى تناقص القدرة % ١، بمعنى أن زيادة السعر النسبى بمقدار)-2.9(الذى بلغ حوالى) اليونان/تونس(
معامل القدرة على الوفاء بمتطلبات التصدير معنوية ،كما يتضح ثبوت  % 2.9التنافسية لليونان بمقدار 

فى النسبة بين درجة إستقرار % ١بمعنى أن زيادة ، )٠,٣٧٧-(، والذى بلغ حوالى ) اليونان/تونس(
ولم تتضح معنوية  %. ٠,٣٧٧اليونان تؤثر سلبا على قدرة اليونان التنافسية بحوالى /صادرات تونس

  .ناناليو/ اليونان، نسبة الوفاء بمتطلبات التصدير البرتغال /المتغيرات األخرى السعر النسبى للبرتغال
 ليونان واوكل من البرتغال تونسزيتون بين زيت اللتشير نتائج نموذج محددات القدرة التنافسية و

 ،وتشير F وفقا لقيمة ٠,٠١إلى معنوية النموذج الرياضى المستخدم عند مستوى معنوية  ،)٥(بالجدول رقم 

 ٧٢٠١)ب(ديسمبر –الرابع العدد – والعشرونالسابع دالمجل –المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي



٢٠٥٦  المتوسط  مصر ودول البحريقدرة التنافسية لسالسل قيمة الزيتون فلا
 الزيتون ترجع إلى التغير يتز فى تصدير لتونسمن تغير القدرة التنافسية  % ٦٩إلى أن حوالي \R2 قيمة

معاملى القدرة على الوفاء بمتطلبات إلى ثبوت معنوية  تشيرالنتائجكما في المتغيرات المستقلة بالنموذج،
بمعنى أن ، على الترتيب) ٢,٨٢(، )٥,٦٣٢(، حيث بلغا حوالى )تونس/اليونان(، و ) تونس/البرتغال(التصدير
تونس تؤدى إلى زيادة قدرة /تونس ، اليونان/ صادرات البرتغال فى النسبة بين درجة إستقرار % ١زيادة 

ولم تتضح معنوية متغيرى السعر النسبى . على الترتيب % ٢,٨٢، % ٥,٦٣٢تونس التنافسية بحوالى 
  ) .تونس/اليونان(،) تونس/البرتغال(

  ٢٠١٦-٢٠٠٢محددات القدرة التنافسية لصادرات زيت الزيتون بين أهم الدول المصدرة )٥(جدول 
 تونس اليونان البرتغال  تونس  اليونان  البرتغال  الثابت  المتغير التابع  القدرة على الوفاء بمتطلبات التصدير  السعر النسبى

F R2 

القدرة التنافسية 
 124.19-  -  ٣٤,٨٨  للبرتغال

(-1.77) 
-173.6 
(-1.99) -  -0.006 

(-1.60) 
-6.08 

(-5.55) * 
24.6   
** 0.80  

نافسية القدرة الت
 0.0004 33.6  لليونان

(٠,٨٧٢٧) -  -2.9 
(-4.53)** 

0.0018 
(1.197) -  -0.377** 

(-2.957) 
٨,١١  
**  ٠,٥٥  

القدرة التنافسية 
 0.027 ٢٢,٣  تونسل

(0.365) 
0.263  
(1.99) -  5.632 

(3.709)** 
2.828 

(4.79)** -  6.51  0.69  

  FAOSTAT :المصدر
   المائدة نموذج محددات القدرة التنافسية لزيتون -٣

 واألردنالمغرب  وكل من اليونان بين لزيتون المائدةتشير نتائج نموذج محددات القدرة التنافسية 
 ،وتشير F وفقا لقيمة ٠,٠١إلى معنوية النموذج الرياضى المستخدم عند مستوى معنوية  ،)٦(بالجدول رقم 

ترجع إلى التغير المائدة تصدير زيتون  فى لليونانمن تغير القدرة التنافسية  % ٩٠إلى أن حوالي \R2 قيمة
لمغرب ا( إنحدار السعر النسبى ىفي المتغيرات المستقلة بالنموذج،وتشير النتائج إلى ثبوت معنوية معامل

فى % ١  أن زيادة وتعنىعلى الترتيب ،   (0.48 )،)1.8( حوالى حيث بلغا) ليونانا/األردن (،) ليونانا/
 لليونان ؤدى إلى زيادة القدرة التنافسية من المغرب واألردن على الترتيب ، تبين اليونان وكل السعر النسبى 

 معنوية متغير القدرة على الوفاء بمتطلبات وتشير النتائج أيضا إلى ثبوت % .٠,٤٨،  % ١,٨بمقدار 
فى النسبةبين درحة استقرار % ١بمعنى أن زيادة ) ١٠,٣(والذى بلغ حوالى  )اليونان/األردن (التصدير

صادرات األردن واليونان يؤدى إلى زيادة القدرة التنافسية لليونان فى تصدير زيتون المائدة، ولم تتضح 
  ).اليونان/المغرب( القدرة على الوفاء بمتطلبات التصديرمعنوية معامل إنحدار

دن واألراليونان  وكل من المغرب بين لزيتون المائدةتشير نتائج نموذج محددات القدرة التنافسية و
 ،وتشير F وفقا لقيمة ٠,٠١إلى معنوية النموذج الرياضى المستخدم عند مستوى معنوية  ،)٦(بالجدول رقم 

ترجع إلى التغير المائدة  فى تصدير زيتون للمغربمن تغير القدرة التنافسية  % ٧٨إلى أن حوالي \R2 قيمة
ليونان ا( إنحدار السعر النسبى ىمعاملفي المتغيرات المستقلة بالنموذج،وتشير النتائج إلى ثبوت معنوية 

السعر فى % ١  أن زيادة وتعنىعلى الترتيب ،  )٢,٥ (،)٦( حوالى حيث بلغا) المغرب/ األردن(،) لمغربا/
 للمغرب ؤدى إلى زيادة القدرة التنافسية بين المغرب وكل من اليونان واألردن على الترتيب ، تالنسبى 
ليونان ا( القدرة على الوفاء بمتطلبات التصديرعنوية معامل إنحدار،ولم تتضح م % ٢,٥،  % ٦بمقدار 

 .)المغرب/ األردن(،) لمغربا/
 لمغربوااليونان  وكل من األردن بين لزيتون المائدةنموذج محددات القدرة التنافسية تشير نتائج و

 ،وتشير Fوفقا لقيمة  ٠,٠١إلى معنوية النموذج الرياضى المستخدم عند مستوى معنوية  ،)٦(بالجدول رقم 
ترجع إلى التغير المائدة  فى تصدير زيتون لألردنمن تغير القدرة التنافسية  % ٧٦إلى أن حوالي \R2 قيمة

ليونان ا( إنحدار السعر النسبى ىفي المتغيرات المستقلة بالنموذج،وتشير النتائج إلى ثبوت معنوية معامل
فى % ١  أن زيادة وتعنىعلى الترتيب ،  )١,٤ (،)٠,٩٦٢( حوالى حيث بلغا) األردن/ المغرب(،) األردن/



٢٠٥٧  المتوسط  مصر ودول البحريقدرة التنافسية لسالسل قيمة الزيتون فلا
 لألردن ؤدى إلى زيادة القدرة التنافسية بين األردن وكل من اليونان والمغرب على الترتيب ، تالسعر النسبى 

ليونان ا( القدرة على الوفاء بمتطلبات التصدير،ولم تتضح معنوية معامل إنحدار % ١,٤،  % ٠,٩٦٢بمقدار 
    .)األردن/ المغرب(، )األردن/

  ٢٠١٦-٢٠٠٢محددات القدرة التنافسية لصادرات زيتون المائدة  بين أهم الدول المصدرة  )٦(جدول 
 األردن المغرب اليونان  األردن  المغرب  اليونان  الثابت  المتغير التابع  القدرة على الوفاء بمتطلبات التصدير  السعر النسبى

F R2 

القدرة التنافسية 
 ١,٨  -  ٢,٦٦  نانلليو

(12.7)** 
0.48 

(3.7)** -  -0.06 
(-1.29) 

10.3 
(3.734)** 52.9** 0.90  

القدرة التنافسية 
 6.0 ٤,٩٢  للمغرب

(3.8)** -  2.5 
(5.5)** 

2.6 
(1.5) -  0.16  

(0.28) 6.3**  0.78  

القدرة التنافسية 
 0.962 0.708  لألردن

(6.1)** 
1.4  

(7.5)** -  0.099 
(1. 04) 

-0. 01 
(-1.84) -  19.31  0.76  

  FAOSTAT :المصدر
  

 الملخص والتوصيات
 و -زيت الزيتون ( لمحصول الزيتون ومنتجاته التصنيعية  التنافسي الوضع تحليل البحث يستهدف
بين أهم الدول المنتجة والمصدرة بدول البحر المتوسط من خالل دراسة الوضع الراهن ) زيتون المائدة 

تنافسية كل منتج بسالسل قيمة الزيتون والتقدير القياسى لمحددات القدرة التنافسية لإلنتاج والتصدير ،مقارنة 
وأوضحت .٢٠١٦-٢٠٠٢لصادرات محصول الزيتون ومنتجاته  بين أهم الدول المصدرة على مستوى العالم 

 مليون طن خالل17.674من المحصول بدول المتوسط ، والذى بلغ % ٣٧النتائج أن  أسبانيا تنتج 
،ثم سوريا % ٨والمغرب  % ٩، وتركيا حوالى  % ١٢ثم اليونان % ١٦،يليها إيطاليا  ٢٠١٦- ٢٠١٠ةالفتر

من المحصول على مستوى % ٤٩ حوالى وتصدر مصر%.٣، ثم مصر والبرتغال % ٤، وتونس % ٥
يكا حوالى وتستورد أمر. ألف طن يليها البرتغال واليونان وأسبانيا واألردن وإيطاليا٥٠,٣٣٥والذى بلغ العالم 

من واردت المحصول التى بلغت  % ٤٥من المحصول وتستورد  إيطاليا وأسبانيا والبرتغال حوالى % ٢٣
من من صادرات العالم والتى  بلغت % ٤٩وبالنسبة لزيت الزيتون تصدر أسبانيا .  ألف طن٤١,٠٠٩حوالى 

وتستورد إيطاليا وحدها %.٥والبرتغال % ٧واليونان % ٨ثم تونس % ٢١ طن، يليها إيطاليا ١٦٥٧,٧٢٩
تصدر أسبانيا وبالنسبة لزيتون المائدة %.٦وفرنسا %١٦من واردات زيت الزيتون بالعالم ثم أمريكا % ٣١

،و األرجنتين % ١٤ ألف طن ،ثم اليونان ٩٣٥,٤٨٩من صادرات العالم والتى بلغت حوالى  % ٤٣حوالى 
وتستوردأمريكا %. ٢والبرتغال وإيطاليا  % ٣، و مصر % ٣و بيرو % ٧، تركيا % ٩والمغرب حوالى 

 ألف طن ، و روسيا ١٠١٤,٧٣٠من واردات العالم من زيتون المائدة والتى بلغت حوالى % ١٤حوالى 
  % .٧،و إيطاليا والمانيا حوالى % ٨، وفرنسا % ١٠، و البرازيل % ١٢

 ألف هكتار ١٥٣,٢أوضحت النتائج أن مساحة المحصول على مستوى العالم تتزايد بمقدار  كما
 ويتزايد .٢٠١٦-٢٠٠٠ خالل ألف هكتار٩٣٩٢,٤من المتوسط والذى بلغ حوالى  % ١,٦سنويا تمثل  

من إنتاج العالم والذى بلغ حوالى  %  ١,٣٥ ألف طن سنويا وبمعدل سنوى حوالى ٢٤٠,٦اإلنتاج بمقدار 
  . مليون طن١٧,٨

   :٢٠١٦-٢٠٠٢قيمة الزيتون خالل الفترة الميزة النسبية الظاهرية لسالسل  وأوضحت نتائج مؤشر
، )٥٠أكثر من (أن األردن ومصر واليونان يحققون ميزة تنافسية مرتفعة فى تصدير محصول الزيتون الخام 

، وتحقق المغرب  ) ٥٠أقل من -١٠(بينما تحقق كل من أسبانيا وسوريا والبرتغال ميزة تنافسية متوسطة
تتمتع تونس وحدها بميزة تنافسية ).١٠ ألقل من ١من (ى الدول المصدرةميزة تنافسية منخفضة  مقارنة بباق
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مرتفعة فى إنتاج زيت الزيتون ، بينما تحقق كل من البرتغال واليونان والمغرب ميزة تنافسية متوسطة ،فى 
حين تحقق  كل من أسبانيا وإيطاليا ميزة تنافسية منخفضة على الرغم من كونهما  أكبر دولتين فى تصدير 

تحقق كل من المغرب واليونان ميزة .زيت الزيتون إال أنهما يعتبران أيضا من أكبر الدول المستوردة للزيت
تنافسية مرتفعة فى تصدير زيتون المائدة ،بينما تحقق األردن ميزة متوسطة ، وتحقق كل من البرتغال 

 .ومصر وسوريا ميزة تنافسية منخفضة  مقارنة بباقى الدول المصدرة
المحصول (دول تتمتع بميزة تنافسية  على طول السلسلة : هى  أنماط  للتنافسية٤أن هناك وتبين 

وهى اليونان والمغرب واألردن وسوريا والبرتغال ، وأخرى تتمتع بميزة تنافسية )،والزيت ،وزيتون المائدة
ع بميزة تنافسية للمحصول وزيتون المائدة  كما فى مصر أو المحصول والزيت كما فى أسبانيا، ودول تتمت

  .للزيت فقط كما فى تركيا وإيطاليا وتونس
 لمحصول الزيتون بين مصر وكل من اليونان واألردننموذج محددات القدرة التنافسية وتشير نتائج 

ممايمنح مصر ميزة ) ٩,٦(، حيث بلغ حوالى )مصر/اليونان( إلى األثر اإليجابى لمتغير السعر النسبى
و الذى ) مصر/األردن(ن فى تصدير المحصول ،إال أن األثر السلبى للسعر النسبى تنافسية أعلى من اليونا

، يقلل من تلك الميزة مقابل صادرات األردن ومن الممكن تفسير ذلك بوجود قيادة سعرية )٩,١٥-(بلغ حوالى
  .لألردن على مستوى الدول المصدرة للمحصول

 الزيتون بين اليونان وكل من تونس والبرتغاللزيت تشير نتائج نموذج محددات القدرة التنافسية و
، ومعامل القدرة على الوفاء )-2.9) (اليونان/تونس(إلى األثر السلبى لكل من معامل إنحدار السعر النسبى 

فى % ١، بمعنى أن زيادة )٠,٣٧٧-) (اليونان/تونس) (الذى يعكس درجة عدم اإلستقرار(بمتطلبات التصدير
  .على الترتيب % ٠,٣٧٧،% ٢,٩ تضعف من النسبة قدرة اليونان التنافسية بحوالى )اليونان/تونس(المعاملين
 لزيتون المائدة بين اليونان وكل من المغرب واألردنتشير نتائج نموذج محددات القدرة التنافسية و
، أى )٠,٤٨)  (اليونان/األردن (،)١,٨) (اليونان/المغرب (اإليجابى لمعاملى إنحدار السعر النسبى  إلى األثر
فى السعر النسبى بين اليونان وكل من المغرب واألردن على الترتيب ، تؤدى إلى زيادة القدرة % ١أن زيادة 

   %.٠,٤٨،  % ١,٨التنافسية لليونان  بمقدار 
 بضرورة تحسين سالسل قيمة محصول الزيتون على مستوى التجارة يوصى البحثووفقا لما سبق 

 التصنيع الغذائى لمنتجى زيت الزيتون وزيتون المائدة لضمان تحقيق قيمة الدولية بالتركيز على أنشطة
مضافة أعلى لتصدير تلك المنتجات مع تقليل التركيز على تصدير المحصول الخام الذى يحرم الدول وبصفة 

  . خاصة الدول النامية بجنوب المتوسط من تلك القيمة المضافة
  :المراجع

، جامعة قدرة التنافسية لصادرات الفراولة المصرية في أهم األسواق العالميةسالم البطران،محددات الإيمان  -١
  .٢٠١٦، )٧(، العدد )٧(المنصورة، كلية الزراعة، مجلة االقتصاد الزراعي والعلوم االجتماعية، مجلد 

 ،القدرة التنافسية للصادرات المصرية من محصول الفاصوليا الخضراء فى قادوس نيام ديفر ماني ا   -٢
، جامعة المنصورة، كلية الزراعة، مجلة االقتصاد الزراعي والعلوم االجتماعية، مجلد سوق اإليطالى،ال
  .٢٠١٦، )٢(، العدد )٧(

 الكمية كأداة إستراتيجية لدعم اتخاذ القرار األساليبنمذجة سالسل القيمة باستعمال "الكريم  بن عامر عبد -٣
 ، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيير ماجستيرلة ، رسا"مع دراسة حالة شركة أطلس كيمياء بمغنية

  .٢٠١٠والعلوم التجارية ، جامعة أبى بكر بلقايد،
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قياس تنافسية صادرات البندورة السورية فى السوقين العراقى "محمود ببيلى ، ختام السمية ،بشار بدرو،  -٤

 ،فبراير ٦٤ورقة عمل " والروسى باستخدام مؤشر المركب للتنافسية المركز الوطنى للسياسات الزراعية
   ،دمشق٢٠١٦

 التنافسية والكفاءة التصديرية للبطاطس القدرة): دكتور(، سرحان احمد سليمان )دكتور(محمود محمد فواز  -٥
المصرية في األسواق العالمية مع التركيز على السوق الروسي، جامعة المنصورة، كلية الزراعة، مجلة 

 . ٢٠١٦، فبراير )٢(، العدد )٧(االقتصاد الزراعي والعلوم االجتماعية، مجلد 
 ،جنيف ، اكتوبر٩-٥زيتون وزيتون المائدة،تفاق الدولى لزيت الالا مؤتمر االمم المتحدة للتفاوض على -٦
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Summary  
The research aims to analyzing the competitiveness of the olive crop and its  

products (olive oil and table olives) among the most important producing and 
exporting countries in the Mediterranean countries. Spain is producing 37% of the 
crop in the Mediterranean countries, which amounted to 17.674 million tons during 
the period 2010-2016, followed by Italy 16%, Greece 12%, Turkey 9% and Morocco 
8%, then Syria 5%, Tunisia 4%, then Egypt & Portugal 3% Egypt exports about 49% 
of the crop in the world, which amounted to 50.335 thousand tons, followed by 
Portugal, Greece, Spain, Jordan and Italy .USA imports about 23% of the crop and 
and Italy, Spain and Portugal import about 45% of the crop, which amounted about 
41.009 thousand tons. For olive oil ; Spain exports 49% of the world's exports, which 
amounted to 1657.729 tons, followed by Italy, 21%, Tunisia, 8%, Greece, 7% and 
Portugal, 5%. Italy imports 31% of the world's olive oil imports, 16% and France 6%. 
For table olives, Spain exports about 43% of the world's exports, amounting to 
935.489 thousand tons, followed by Greece, 14%, Argentina, Morocco, 9%, Turkey 
7%, Peru 3%, Egypt 3%, Portugal and Italy 2%. USA imports about 14 percent of 
world imports of table olives, which amounted to 1014,730 tons, Russia 12%, Brazil 

10 %, France 8 %, Italy and Germany 7 %..The results showed that the world's crop 

area increased by 153.2 thousand hectares annually, representing 1.6% of the 
average, which reached about 9392.4 thousand hectares during 2000-2016. 
Production is increasing by 240.6 thousand tons annually by increasing rate of about 
1.35% of the world's production, which is about 17.8 million tons.The results of the 
Revealed comparative Advantage index of olive value chains during the period 2002-
2016 showed that Jordan, Egypt and Greece are achieving a high competitive 
advantage in olive exports (more than 50), while Spain, Syria and Portugal achieved a 
moderately competitive advantage (10 - less than 50) Morocco has a low competitive 
advantage compared with the rest of the exporting countries (from 1 to less than 10). 
Tunisia alone records a high competitive advantage in the production of olive oil, 
while Portugal, Greece and Morocco have a moderately competitive advantage, while 
Spain and Italy achieved a low competitive advantage although they are the two 

 ٧٢٠١)ب(ديسمبر –الرابع العدد – والعشرونالسابع دالمجل –المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي



٢٠٦٢  المتوسط  مصر ودول البحريقدرة التنافسية لسالسل قيمة الزيتون فلا
largest exporters of olive oil , Morocco and Greece have a high competitive 
advantage in exporting table olives, while Jordan has a moderately advantage, and 
Portugal, Egypt and Syria have a low competitive advantage compared to other 

exporting countries.There are four types of competitiveness: competitive countries 

along the chain (crop, oil and table olives): Greece, Morocco, Jordan, Syria and 
Portugal; others with competitive advantage of crop and table olives, as in Egypt, or 

oil and crop as in Spain; and a chain with oil only as in Turkey, Italy and Tunisia.The 

results of olive crop competitiveness determinants between Egypt and Greece and 
Jordan have a positive effect on the relative price (Greece / Egypt), (9.6), that gives 
Egypt a higher competitive advantage than Greece in exporting the crop. However, 
the negative effect of the relative price / Egypt),  (-9.15), reduces this advantage 
against Jordan's exports and this can be explained by the existence of price leadership 
for Jordan.The results of the olive oil competitiveness determinants between Greece 
and Tunisia and Portugal refers to the negative impact of the relative price (Tunisia / 
Greece) (-2.9), and the export requirements satisfaction (which reflects the degree of 
instability) (Tunisia / Greece) (-0.377), meaning that a 1% increase in the relative 
price coefficient, Greece’s competitiveness weakened by 2.9%, 0.377%, 
respectively.The results of the table olives competitiveness determinants between 
Greece and Morocco and Jordan refers to the positive impact of relative price 
coefficient (Jordan / Greece)(1.8), (0.48), ie, 1% increase in the relative price 
between Greece and Morocco and Jordan, respectively, would increase Greece's 
competitiveness by 1.8% , 0.48%.According to the mentioned results, it is 
recommended to improve the value chains of the olive crop at the level of 
international trade by focusing on the food processing activities of the olive oil and 
table olives products to ensure higher value added for the export of these products 
while reducing the focus on export of the raw crop which deprives countries specially 
developing one located south of the Mediterranean from this value added. 

 


