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متهيد

يعترب زيت الزيتون من أهم املنتجات الزراعية يف تونس، كام يعد من املنتجات املوجهة 
للتصدير ذات األهمية اإلسرتاتيجية بالنسبة للبالد. حيث تحتل تونس بالفعل املرتبة الثالثة بني 

الدول املصدرة لزيت الزيتون، و تسبقها يف ذلك إيطاليا وإسبانيا. ويعود الفضل جزئيًا يف تحقيق 
هذه املكانة التجارية الهامة إىل السياسات الداعمة واملشجعة عىل تصدير زيت الزيتون. 

أما عىل مستوى اإلنتاج، فتأيت تونس إجامالً ضمن الدول الست األكرث إنتاًجا عىل مستوى 
العامل، حيث تحتل املرتبة الرابعة عىل مستوى العامل حني يكون املحصول جيًدا. وعىل الرغم 
من االتجاه التصاعدي لإلنتاج يف تونس، إال أنه يشهد تقلبات شديدة بسبب تأثر املنتوج إىل 

حد كبري مبعدالت سقوط األمطار حيث أن اغلب مساحات الزيتون مطرية.
وليك تتمكن البالد من االستفادة بشكل تام من طاقاتها اإلنتاجية، فمن الرضوري العمل عىل 

زيادة واستقرار املحاصيل.  
وتستهدف هذه الدراسة املستثمرين املهتمني بقطاع زيت الزيتون يف تونس، وكذلك السلطات 

العامة املعنية بتوجيه السياسات القطاعية. هذا وتستعرض الدراسة الوضع الراهن يف قطاع 
زيت الزيتون يف تونس، خاصة اإلنتاج خالل الفرتة األخرية، وفرص التنمية يف املستقبل. كام 

تقارن الوضع يف تونس بكبار منتجي زيت الزيتون يف العامل، وذلك عن طريق مقارنة هامش 
الربح لتونس و الدول املنافسة و تقييم تأثري السياسات العامة عىل القدرة التنافسية لتونس 

عىل مستوى الطحن والتكرير. وأخريًا تتناول الدراسة التوقعات بشأن زيادة الطلب املحيل 
والدويل عىل زيت الزيتون التونيس، وتنتهي إىل تحديد املعوقات والفرص الرئيسية لتنمية هذا 

القطاع، باإلضافة إىل إصدار مجموعة من التوصيات التي تتعلق بالسياسات العامة.
وقد أُجريت هذه الدراسة يف إطار التعاون بني منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة 

(الفاو) وبني البنك األورويب لإلنشاء والتعمري، الذي ساهم باستثامرات يف قطاع زيت الزيتون 
يف تونس. وقد كانت هذه الدراسة أيًضا محالً للتعاون الوثيق بني منظمة األغذية والزراعة 

واملجلس الدويل للزيتون. 
املنهجية. تعتمد هذه الدراسة عىل تحليل البيانات الثانوية، وجمع البيانات األولية عىل 

املستوى امليداين، باإلضافة إىل اللقاءات التي أجريت مع الخرباء املعنيني بهذا القطاع.أيًضا، 
درس فريق البحث مجموعة من املنشورات الرسمية، والدراسات الوطنية واإلقليمية حول 
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إنتاج وتسويق زيت الزيتون، والسياسات الزراعية الحكومية، وبيانات منظمة األغذية 
والزراعة املتاحة عرب فاوستات FAOSTAT (قاعدة البيانات الخاصة مبنظمة األغذية 

والزراعة)، باإلضافة إىل الدراسات الوطنية بشأن األسواق وقطاع زيت الزيتون. وقد أُجريت 
اللقاءات مع خرباء القطاع بواسطة فرق تضم مجموعة من األطراف الفاعلة األساسية يف هذا 

القطاع، مام ساهم يف فهم العنارص الحيوية التي تؤثر عىل تنميته.
ولتقدير تكاليف اإلنتاج، استخدم الفريق منهجية تساعد عىل تحديد تكلفة املدخالت يف كل 

مرحلة من مراحل اإلنتاج (العمل، املنتجات املختصة بالصحة النباتية، الطاقة، رأس املال، 
إلخ.) عن طريق احتساب حاصل رضب الكميات املعنية يف أسعار الوحدات السائدة بالبالد. 

و تساعد  هذه املنهجية عىل تجنب املشكالت املتعلقة باختالف النظم املحاسبية عىل 
املستوى  الوطني، مام يساعد عىل مقارنة التكاليف بني الدول املختلفة.

إال أن أحد مشكالت هذه املنهجية تكمن يف أنه يجعل املقارنة مع التكاليف الحقيقية، أو 
املُقدرة بالنسبة للدولة أمرًا صعبًا، نظرًا لآليت: (1) اختالف أساليب املحاسبة املستخدمة 
(فعىل سبيل املثال، ال يتم دامئًا اعتبار قيمة العمل األرسي، بينام تدرجه تقديرات هذه 

الدراسة عىل نحو يبني تكلفة الفرص البديلة له، عن طريق استخدام األجور املحلية)؛ و(2) 
اختالف التكاليف من مزرعة ألخرى، بينام تعتمد تقديرات الدراسة عىل متوسط التكاليف 

عىل املستوى اإلقليمي أو  الوطني.
هيكل الدراسة. يتكون التقرير من ستة أبواب. يقدم الباب األول نظرة شاملة عىل اإلنتاج 

الزراعي وإنتاج الزيتون يف تونس. ثم تعقبه دراسة لكفاءة إنتاج زيت الزيتون والتي 
تُستعرَض يف الباب الثاين، أما كفاءة قطاع تصنيع زيت الزيتون فتُعرض ضمن الباب الثالث. 

هذا ويتضمن الباب الرابع تحليالً لعمليات استهالك وبيع زيت الزيتون يف تونس، بينام 
يرشح الباب الخامس أهم السياسات الزراعية إىل جانب السياسات املرتبطة بقطاع زيت 

الزيتون يف البالد. وأخريًا، يستعرض الباب السادس واألخري نتائج الدراسة والتوصيات الصادرة 
عنها. 

Gilles Mettetal
مدير الزراعة التجارية،  

 البنك األورويب لإلنشاء والتعمري

Gustavo Merino
مدير مركز االستثامر

منظمة األغذية والزراعة
Benoit Horemans,

املنسق اإلقليمي،  املكتب 
اإلقليمي لشامل أفريقيا ، 
منظمة األغذية والزراعة

Jean-Louis Barjol
املدير التنفيذي، 

املجلس الدويل لزيت الزيتون
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شكر خاص

أُجريت هذه الدراسة يف إطار التعاون بني منظمة األغذية والزراعة والبنك األورويب لإلنشاء 
والتعمري. مؤلفو الدراسة الرئيسيون هم: ليزا باجلييتي، الخبرية االقتصادية، يف مركز االستثامر 
مبنظمة األغذية والزراعة، مارشا ريبريو وديفيد جاكسون، الخرباء االقتصاديون لدى إل إم يس 
إنرتناسيونال، وبوبكر الكراي، الخبري الزراعي االقتصادي، يف املعهد الوطني للبحوث الزراعية 
بتونس. وقد تولت ليزا باجلييتي أيًضا مسؤولية التنسيق بني أعضاء الفريق العاملني يف هذه 

الدراسة. 
وقد استفادت الدراسة من املعلومات التي قدمها املجلس الدويل للزيتون، باإلضافة إىل 

التحليالت السابقة التي أُجريت عىل قطاع زيت الزيتون بواسطة الخرباء التونسيني، وخاصة 
معهد الزيتونة ، واملعهد الوطني للبحوث الزراعية. كام ساهمت أيًضا وجهات النظر املختلفة 
التي تم تبادلها مع األطراف الفاعلة بالقطاع الخاص يف إثراء هذه الدراسة. هذا وقد أرشفت 

عىل سري الدراسة إيريد يسكاتيش وهدى يوسف، الخبريتان االقتصاديتان، من مكتب كبري 
خرباء االقتصاد بالبنك األورويب لإلنشاء والتعمري.

يتقدم املؤلفون بالشكر لكل من ريم بن زيد، الخبرية الزراعية، وميينة شريو، الخبرية الزراعية، 
ونونو سانتوس، الخبري االقتصادي مبركز االستثامر مبنظمة األغذية والزراعة لتعقيبهم عىل 

النسخ األولية من هذا التقرير. فقد كانت تعليقاتهم البناءة فائدة كبرية. كام يعرب املؤلفون 
أيًضا عن امتنانهم لبونوا هورمانز، ممثل منظمة األغذية والزراعة يف تونس، وأحمد بوقشة، 

املمثل املساعد، عىل تنفيذ هذه الدراسة ومساهمتهم الفنية. كام يشكرون محمد منصوري، 
رئيس دائرة أوروبا، ووسط آسيا، والرشق األدىن، وشامل أفريقيا، وأمريكا الالتينية، والبحر 

الكاريبي مبركز االستثامر مبنظمة األغذية والزراعة، وإميانويل إيديه، كبري االقتصاديني بدائرة 
أوروبا، ووسط آسيا، والرشق األدىن، وشامل أفريقيا، وأمريكا الالتينية، والبحر الكاريبي، 

عىل دعمهم. كام قدم كل من سارة مريكادانت مسؤولة االتصاالت، بدائرة أوروبا، ووسط 
آسيا، والرشق األدىن، وشامل أفريقيا، وأمريكا الالتينية، والبحر الكاريبي، وفريونيك جارسيا، 

املرتجمة، وجويل هورتيك، املحرر، وأناستازيا كالفرييت، مصممة الجرافيك، مساعدة مثينة 
للغاية يف نرش هذا التقرير.

كام يتوجه املؤلفون أيًضا باالمتنان الشديد للعديد من األطراف الفاعلة يف هذا القطاع 
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يف تونس - بدًءا من الحكومة، إىل القطاع الخاص، مروًرا برشكاء التنمية واملجتمع املدين، 
- الذين شاركوا بخرباتهم، وآرائهم، وبياناتهم والتي بدونها لكان من املستحيل إمتام هذه 

الدراسة.
كام يتوجه املؤلفون باالمتنان الشديد أيًضا تجاه املشاركني املتعددين عىل مداخالتهم أثناء 

املؤمتر املعني بقطاع زيت الزيتون يف تونس والذي نظمته منظمة األغذية والزراعة باالشرتاك 
مع البنك األورويب لإلنشاء والتعمري يف 11 نوفمرب املايض يف تونس. فقد ساهمت تلك 

املداخالت إىل حد كبري يف نجاح هذا التقرير.
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ملخص

يعترب زيت الزيتون من املنتجات اإلسرتاتيجية يف تونس نظرًا لكونه اإلنتاج الزراعي الرئييس 
الذي يُوّجه جزء كبري منه إىل التصدير، حيث تحتل تونس املرتبة الرابعة عىل مستوى العامل 
ضمن الدول املنتجة لزيت الزيتون بعد إسبانيا، وإيطاليا، واليونان. وعىل الرغم من الجهود 
الهائلة املبذولة يف سبيل تنمية الصادرات والنهوض باملنتجات ذات القيمة املضافة املرتفعة، 
فقد لُوحظ أن مستوى إنتاج الزيتون، الذي ميثل األساس بالنسبة لسلسة القيمة، مل يحظي 

باالهتامم الالزم حتى هذه اللحظة، مام يهدد إمكانية تطويره مبا يضمن تحقيق رخاء أكرب يف 
قطاع زيت الزيتون يف تونس.

إنتاج ونقل الزيتون
شهدت البالد تزايداً ملحوظا يف مساحة األرايض املزروعة بغرض إنتاج زيت الزيتون بشكل 
ثابت منذ عرشين عاًما يف تونس. ففي 1990، مل تكن املساحات املخصصة إلنتاج الزيتون 
تغطي سوى ما يقرب من 1.5 مليون هكتار. وقد زادت هذه املساحة ملا يقارب %0.67 

سنويًا (متوسط املعدل املركب) لتصل إىل 1.8 مليون هكتار يف 2011.
كام أن متوسط اإلنتاجية بالنسبة إلنتاج الزيتون يف تونس ضعيف، ومتذبذب، بل ويشهد 
انخفاًضا مستمرًا (حيث انخفض اإلنتاج بواقع 0.4% يف املتوسط سنويًا منذ عام 1990). 
وبالنسبة ملعدل اإلنتاج بالهكتار ، تحتل تونس املرتبة األخرية بني الدول التسعة املنتجة 

للزيتون يف االتحاد األورويب، وإقليم الرشق األدىن وشامل أفريقيا. ويف الوقت الذي يقارب فيه 
اإلنتاج يف شامل تونس متوسط اإلنتاج باملغرب، فإن معدل اإلنتاج بجهات الوسط تقل مرتني 

عن مثيالتها يف الدول املنافسة، كام تقل يف الجنوب مبا يزيد عن أربع مرات.

وتعد املشكالت الرئيسية التي تؤثر عىل العائدات كاآليت: 
● ضعف البنية التحتية، ونقص موارد الري: حيث ال متثل املساحات املروية سوى %3.5 من 
املساحة املزروعة بالزيتون يف تونس، كام يعترب نقص املياه عقبة أمام التوسع يف املساحات 

املروية؛
● التطبيق السيئ للحزمة الفنية و سوء املامرسات الزراعية ملساحات هامة من الزياتني؛
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● ضعف الكثافة املعتمدة، وشيخوخة أشجار الزيتون (تقدر نسبة عدد أشجار الزيتون التي 
يصل عمرها ألكرث من 70 عاًما بـ 25%)؛ 

● ضعف مستوى امليكنة الزراعية (خاصة ميكنة الجني)؛
● تدخل محدود عىل مستوى الوقاية من األمراض و اآلفات، إىل جانب االفتقار إىل الخربة وقلة 

االستثامرات املرتبطة مبرحلة ما بعد الجني.
هناك أيًضا مجموعة من العوامل االجتامعية واالقتصادية التي تعيق التوسع يف اإلنتاج 
وتحسني اإلنتاجية. يتعلق األمر بتقدم مزارعي الزيتون يف العمر، واالفتقار إىل الخربة يف 
مجاالت التسويق واإلدارة، وتفضيل املنتجني لالستغالل الفردي، مام أدى إىل وجود عدد 

محدود من التعاونيات املعنية باملنتجني. كام متثل ندرة خدمات اإلرشاد العامة والخاصة 
عامالً إضافيًا من العوامل املتسببة يف انخفاض اإلنتاج . ويعترب االستثامر الزراعي ضعيف 
للغاية (مبا يف ذلك االستثامر يف مجال الري)؛ كام أن فرص الحصول عىل القروض الزراعية 

ضعيفة للغاية و ذلك حتى بالنسبة للمزارعني الذين يرغبون يف تحسني إنتاجهم وتحديثه، و 
تشكل هذه النقطة عقبة كبرية بالنسبة لهم.

وعالوة عىل ذلك، ال يزال إنتاج الزيتون غري مستقر إىل حد كبري و يعود ذلك باألساس إىل أن 
اغلب الغراسات متواجدة باملناطق ذات املناخ الجاف، و كذلك إيل قلة املساحات املروية 
. حيث وصل إنتاج تونس من زيت الزيتون يف 1996 إىل 310000 طن، غري أن العائدات 
ظلت تشهد حالة من عدم االستقرار بحيث مل تتمكن من تحقيق سوى نصف هذا الرقم 

يف 2010 بالرغم من زيادة مساحة األرايض املزروعة بأشجار الزيتون. وعىل النقض من 
ذلك، فمن املنتظر وفقا لتقديرات وزارة الفالحة أن يبلغ اإلنتاج من زيت الزيتون، ملوسم 

2014/2015، حوايل 280 ألف طن، أي بزيادة نسبتها 300% مقارنة مبوسم الجني السابق ، 
بينام شهدت الدول املنتجة الكربى يف أوروبا إنهيارا غري مسبوق يف اإلنتاج بسبب إنتشار نوع 

من الحرشات الضارة يف أشجار الزيتون.
وبالنسبة لتكاليف اإلنتاج، تتمتع تونس بأفضلية واضحة مقارنة بالدول املنافسة يف االتحاد 

األورويب نظرًا النخفاض تكلفة اليد العاملة لديها. غري أن هذه األفضلية قد بدأت يف الرتاجع 
بسبب ارتفاع األجور بصورة كبرية بعد اندالع ثورة 2011. وعىل أي حال، فقد انتهت 

هذه األفضلية بسبب ضعف اإلنتاج. وإجامالً، يُعترب إقليمي صفاقس والشامل من األقاليم 
املنافسة عىل املستوى الدويل، أما الوسط، فيعترب ضمن األقاليم التي تسجل أقل التكاليف 

عىل املستوى الدويل. أما الجنوب، فال يُعترب ضمن املنافسة عىل اإلطالق.
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وبالرغم من أن التكاليف تعترب معقولة يف أقاليم صفاقس، والشامل والوسط، إال أن أسعار 
اإلنتاج نادًرا ما تغطي بالكامل متوسط تكاليف إنتاج الزيتون. ومن ناحية أخرى، قد تتميز 

املستغالت الحديثة التي تتمتع بإدارة جيدة بكلفة إنتاج أقل من غريها، و كذلك الشأن 
بالنسبة للمستغالت التقليدية أين يقع االعتامد عيل اليد العاملة األرسية و عيل السامد 

العضوي الذي يتم توفريه عن طريق تربية املاشية بالضيعة و ال يقع اعتامد هذه التكاليف 
عند احتساب كلفة اإلنتاج . ويف هذا التقرير، يراعي التحليل تلك التكاليف الضمنية ضمن 

عوامل اإلنتاج.
وفًقا للتحليل املبني يف هذا التقرير، إذا تحسن اإلنتاج يف كل الجهات لتصل إىل مستوى أعىل 
بقليل عام كانت عليه قبل 20 عاًما (مع مراعاة زيادة التكاليف املصاحبة)، فستنضم جهتي 
صفاقس والشامل إىل جهة الوسط ليسجلوا مًعا أقل التكاليف عىل املستوى الدويل، ليحتلوا 

بذلك مكانة إسبانيا. وسيكون إقليم الجنوب هو املستفيد األكرب من هذا التحسن الذي 
سيطرأ عىل اإلنتاج، حيث سيتيح له هذا األمر تسجيل تكاليف أقل من معظم الدول األخرى، 

باستثناء إسبانيا.
كام أن زيادة املحاصيل بهذا الشكل سوف يكون لها نتائج كبرية عىل القدرة التنافسية إلنتاج 

الزيتون يف تونس عىل املستوى الدويل، وذلك فيام يتعلق بالتكاليف يف جهة الوسط (مبا يف 
ذلك جهة صفاقس) والجنوب، كام سيساهم أيًضا يف تحسني هوامش ربح مزارع الزيتون. 

وبالتايل، سوف يزيد متوسط أسعار الزيتون بالنسبة لتكاليف اإلنتاج املتغرية يف معظم 
الجهات. 

وقد يؤدي تحسن األوضاع االقتصادية للمزارع إىل تحقيق مزايا أخرى. وسيكون من األسهل 
تشجيع االستهالك املحيل يف إطار طرح زيوت الزيتون بصورة أكرث انتظاًما، من حيث 

الكميات واألسعار يف الوقت ذاته. ففي الوقت الحايل، تتغري الكميات املطروحة واألسعار 
بشكل كبري من عام إىل آخر، مام يؤدي إىل خروج فئات كثرية من املستهلكني. 

التوصيات املتعلقة بإنتاج ونقل الزيتون.
● إطالق حملة مخصصة لزيادة اإلنتاجية عن طريق تحسني املامرسات الزراعية، مبا يف ذلك 

استخدام مياه الرصف. عىل هذه الحملة أن تعطي األولوية الستهداف مناطق الشامل 
والوسط و التي يُتوقع لها نجاح ٱفضل.  بالنسبة للجنوب، ينبغي اختيار األصناف األكرث 

مالمئة و التي تتمتع مبقاومة أكرب للجفاف، و كذلك ينصح بالقيام بالغراسات البينية 
عيل غرار أشجار الفستق بني أشجار الزيتون و التعجيل بجني الزيتون للحد من انتشار 

الحرشات وتحسني نوعية الزيت.
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● النهوض بتجديد غراسات الزيتون الهرمة و املسنة والتشجيع عىل إنتاج املشاتل. ينبغي 
تقديم املساعدات املالية للمزارعني الذي يقومون بتغيري غراسات الزيتون الهرمة لديهم 

وتشجيعهم عىل استخدام األصناف املُحسنة أو املحلية األكرث مالمئة مع الظروف املحلية. 
تستلزم هذه املبادرة، كغريها من املبادرات األخرى، تسهيل حصول مزارعي الزيتون 

عىل القروض. وبالتايل، يجب مساندة جهود السلطات العامة التي تسعى لضامن برامج 
التمويل من بنوك القطاع الخاص.

● تحسني مستوى اإلنتاج واستقرارها. من املمكن معالجة عدم استقرار االنتاج عن طريق 
زيادة كثافة التشجري، والنهوض بنظم تكثيف اإلنتاج يف الجهات األكرث مالمئة مثل الشامل 

والوسط. ومن ضمن الطرق التي تساعد عىل تحقيق ذلك، اللجوء إيل التوسع يف املساحات 
املروية و اعتامد نظم الري بالتنقيط. وقد شجع ارتفاع األسعار خالل السنوات األخرية 

مزارعي الزيتون يف الشامل وبعض مناطق الوسط عىل االستثامر يف الغراسات املكثفة مع 
اعتامد الري بالتنقيط. ومن ناحية أخرى، فقد يؤدي تقلب األسعار إىل توقف االستثامرات 

خاصة يف منطقة الجنوب. ويف كل األحوال، ينبغي إجراء تحليل للموارد املائية قبل الرشوع 
يف إقامة االستثامرات يف مجال الري، والتي يجب تشجيعها عن طريق الحوافز الرضيبية 

وتسهيل الحصول عىل القروض. يتواجد جزء كبري من اإلنتاج يف تونس اليوم عيل األرايض 
الهامشية، أي يف الجنوب، والجزء األكرب من وسط البالد، نظرًا لكونها أكرث حرارة، وجفافًا 

بكثري مقارنة  بأقاليم غراسة الزيتون باالتحاد األورويب. ويجب عدم تشجيع عملية التوسع  
يف هذه الجهات إال بعد استعراض أساليب اإلنتاج املستخدمة بها بشكل معمق.

● وتشجيع ودعم إحداث تعاونيات فالحية او تعاضديات إنتاج الزيتون أو عيل األقل 

رشكات لتقديم الخدمات، عىل غرار رشاء األسمدة واملبيدات الحرشية بالجملة، وتأجري 
الجرارات الزراعية، ووسائل النقل. وميكن متويل هذه العمليات ذاتيًا من خالل اقتطاعها 

من مبيعات الزيتون أو زيت الزيتون. سيالحظ املزارعون فوًرا الفوائد التي ستعود عليهم 
من هذا التعاون فيام يتعلق بالتفاوض عىل األسعار داخل املزرعة أو لدى مراكز الجمع 

املحلية. كام ميكنهم أيًضا الحصول عىل جزء من الهوامش املرتفعة التي تتحقق من قطاع 
النقل (حيث تُعترب أسعار إدخال الزيتون إىل املعارص أعىل بكثري من أسعار اإلنتاج) عن 

طريق تنظيم نقل الزيتون بشكل جامعي إىل املعارص، أو مراكز التجميع املحلية.
● تعزيز اإلرشاد الزراعي عن طريق التعاونيات. تستطيع التعاونيات الفالحية أيًضا مساندة 
برامج اإلرشاد املعززة، واملوجهة لتحسني إدارة املزارع إلنتاج زيت الزيتون عايل الجودة، 
يف إطار برامج مخصصة لتحسني اإلنتاج و اإلنتاجية. كام ستساهم أيًضا عمليات الرشاء 
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الجامعية وتوزيع األسمدة واملبيدات من قبل التعاونيات الفالحية مام يسمح بتحسني 
املردودية مع تعزيز القدرة عىل التفاوض لدى املزارعني وتقليل تكاليف النقل. ومن ناحية 

أخرى، تسهل التعاونيات عملية تبادل املعارف الفنية. 
● تعزيز السياسات العامة من أجل تطوير البنية التحتية للطرق باملناطق الريفية لخفض 

تكاليف النقل. وبعيًدا عن قطاع زيت الزيتون، ستعود عمليات تطوير البنية التحتية 
للطرق الريفية بالكثري من املنافع عىل املستوى االقتصادي واالجتامعي.

التحويل والتعليب
ميثل إقليم الوسط اإلقليم األسايس (17 %) فيام يتعلق بقدرات التصنيع عىل املستوى 

الوطني، مثلام هو الحال بالنسبة إلنتاج الزيتون. 
وقد خضع قطاع التحويل لعمليات تحديث منذ عرشين عاًما. ومنذ ذلك الوقت أصبح 

النظام السائد هو منظومة العمل املتواصل (الطرد املركزي) الذي يحد كثريًا من الحاجة إىل 
اليد العاملة. وستكون عمليات دمج املعارص صغرية الحجم واملتعددة مناسبة من الناحية 

االقتصادية، غري أن قطاع التصنيع ال يعيق حاليا نجاح عملية تطوير قطاع زيت الزيتون يف 
تونس. كام تعترب أسعار التحويل أسعاًرا منافسة بالنسبة ملثيالتها يف الدول املنتجة األخرى. 
أما بالنسبة لهوامش الربح، فام زالت إيجابية ولكن دون مبالغة، حيث إن التطورات التي 

تطرأ يف سوق زيت الزيتون تنعكس عىل أسعار الزيتون. ويبدو أن عملية التكامل يف مراحل 
ما قبل اإلنتاج (النقل إىل املعرصة) وما بعده (التعبئة/ التعليب) هي العنرص الرئييس للنجاح 

بالنسبة للعاملني يف مجال التصنيع.
ومن ناحية أخرى، تُعترب تكاليف التعليب مرتفعة يف تونس. ويرجع ذلك إىل ارتفاع تكاليف 

مواد التعبئة التي متثل 70% من إجاميل تكلفة التعليب. ويعود السبب الرئييس يف هذا األمر 
إىل عدم إنتاج تونس ملا يكفي احتياجاتها من الزجاجات لنقل زيت الزيتون، وبالتايل، فإنها 

تضطر إىل استريادها من إيطاليا يف املقام األول، ومن الصني أيًضا. وتصل تكلفة التعبئة يف 
زجاجات سعة 750 مل إىل حوايل 1000 دوالر أمرييك لطن زيت الزيتون، مقابل 650 دوالر 

أمرييك تقريبًا يف إسبانيا.
وعىل أي حال، فإن قطاع التعبئة يستفيد من متويالت مخصصة، كام يستفيد أيًضا من دعم 
األموال العامة ووكاالت الرتويج (حمالت لرتويج الصادرات، مثالً)، مام يتيح له أيًضا الوصول 
إىل أسواق التصدير وإىل األسواق املحلية ذات القيمة املرتفعة.أما من ناحية هوامش الربح 

فيمكن اعتبارها إيجابية وميكن مقارنتها بهوامش الدول املنتجة األخرى. 
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وميكن تطوير عائدات بيع زيت الزيتون عن طريق زيادة إنتاج زيت الزيتون البكر. بالنسبة 
لتونس، ال توجد بيانات دقيقة بشأن جودة اإلنتاج، ولكن املسح امليداين الذي أُجري من أجل 

إعداد هذا التقرير يقدر أن نسبة زيت الزيتون البكر املمتاز أقل بكثري من الدول املنافسة 
(53% من إنتاج إسبانيا يتمثل يف زيت الزيتون البكر املمتاز، أما بالنسبة إليطاليا واليونان، 

فتصل هذه النسبة إىل 60 و70% بالرتتيب). 
التوصيات بشأن التحويل والتعليب

● تحسني جودة الزيت املُنتج. عىل الرغم من الجهود الواضحة التي تبذلها حلقة التصنيع 
يف سلسلة القيمة خالل السنوات العرش األخرية، ولكن ما زالت هناك إمكانية لتحسني 
نوعية الزيت، بفضل تقنيات التصنيع املتطورة. كام سيستفيد القطاع أيًضا من اعتامد 

التكنولوجيا املحسنة الستخالص الزيت والتي تُقلل الحاجة إىل اليد العاملة واملاء.
● استكامل عملية دمج وتحديث القطاع. قد تكون عملية دمج املعارص الصغرية أمرًا 

منطقيًا، مع تسهيل عملية إدخال التقنيات املتكاملة ملعالجة الشوائب املوجودة مبياه 
الرصف يف وحدات العرص (املرجني)، لجعل عملية تجميع املياه وإعادة استعاملها ممكنة 

لألغراض الزراعية. يجب تطوير منشآت معالجة مياه الرصف املوجودة.
● تطوير إنتاج الزجاجات عىل املستوى الوطني. إن وجود نقص يف اإلنتاج الوطني من 

الزجاجات الجيدة ميثل عقبة يتعني التغلب عليها ومعالجتها حتى تتمكن تونس من زيادة 
القيمة املضافة لصادراتها. وكبداية، يوجد حالً ممكًنا يتمثل يف مساعدة الرشكات التونسية 
املصدرة لزيت الزيتون السائب عىل تعبئته يف الزجاجات لدى بلد الوصول، مع البدء عىل 

نطاق صغري. ويجب إجراء دراسات تكميلية حول بنية األسواق املستهدفة. وقد يكون 
الحل البديل هو توفري التمويل والدعم الفني الالزمني لتطوير قطاع التعليب الوطني.

االستهالك
إن االستهالك الوطني لزيت الزيتون ليس فقط متذبذبًا (حيث يرتاوح بني 20000 و60000 

طن)، بل ومييل أيًضا لالنخفاض. ففي الوقت الذي نُالحظ فيه ارتفاع معدل االستهالك يف 
معظم الدول املستهلكة يف جنوب البحر املتوسط، نجد أنه قد انخفض يف تونس من 6 كغ 

للفرد تقريبًا قبل عام 2000 إىل حوايل 3.5 - 4 كغ اآلن. 
ويزداد وضوح هذه الظاهرة مع تزايد عدد السكان يف تونس. ورمبا يعود جزء من أسباب 
هذا االنخفاض إىل تجاهل السوق الوطنية يف حمالت توعية املستهلكني. فحملة الرتويج 
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موجهة بالفعل لتنمية االستهالك يف األسواق الخارجية. باإلضافة إىل قيام الحكومة بتحديد 
أسعار الزيوت النباتية األخرى بالسوق الوطنية (وذلك بجعلها تستفيد من اإلعانات التي 

يديرها الصندوق العام للتعويضات) يف الفرتة التي كانت فيها األسعار العاملية مرتفعة للغاية، 
مع ترك أسعار زيت الزيتون تتطور بحرية يف األسواق الداخلية. وقد زادت أسعار زيت 

الزيتون بالفعل، لتصل يف املتوسط إىل خمسة أضعاف أسعار الزيوت النباتية األخرى. وهذه 
السياسة التي تستهدف االحتفاظ بزيت الزيتون املُنتح محليًا بغرض تصديره، وتشجيع 

استهالك الزيوت النباتية الغذائية األخرى عىل املستوى الوطني قد جعلت من تونس ثالث 
دولة مصدرة لزيت الزيتون عىل مستوى العامل بعد إيطاليا وإسبانيا. 

التوصيات عىل مستوى االستهالك
● تطوير السوق املحلية. نظرًا لتجاهل الطلب إىل حد كبري عىل املستوى الوطني، فإن هذه 

األسواق املحتملة للوصول املبارش مل تُستغل بشكل كاٍف. تشري الدراسة إىل أن الطلب 
عىل الزيوت النباتية سوف يزيد بشكٍل مواٍز لزيادة املدخول، مع إمكانية نشوء ظاهرة 

كبرية تتمثل يف التغيري بني األنواع املختلفة للزيوت. ويتمتع زيت الزيتون بأفضلية تجارية 
نظرًا لكونه زيتًا عايل الجودة، ومفيًدا للصحة. وسوف تنجح الجهود التي بُذلت لرتويج 
هذه الصورة يف األسواق الوطنية واإلقليمية (سوق إقليم الرشق األدىن وشامل أفريقيا) 

مثلام نجحت يف األسواق الخارجية. وتُشري الحسابات املبينة يف هذا التقرير إىل أنه مُيكن 
مضاعفة االستهالك الوطني من زيت الزيتون، من اآلن وحتى 2025 ليصل فعليًا إىل 

80000 طن، وذلك بفضل تركيز الجهود، والتي تتضمن تغيري سياسة اإلعانات املعتمدة من 
قبل الحكومة. 

التجارة
وإذا كانت إسبانيا، وإيطاليا، وفرنسا ضمن الدول املستوردة الرئيسية لزيت الزيتون التونيس 

منذ األزل، إال أن مجمل حصتهم من الكميات املستوردة قد انخفض منذ عام 2006 (من 
أكرث من 90% إىل حوايل 60%). ولكن خالل الفرتة ذاتها، مل تتوقف الصادرات إىل الواليات 

املتحدة عن النمو. 
كانت تجارة الزيت السائبة هي املهيمنة عىل الصادرات التونسية منذ وقت طويل، ولكن، 

بفضل الجهود املتواصلة لرتويج العالمة التونسية، بدأت الصادرات املعلبة يف النمو عىل 
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الرغم من قلة إنتاج الزجاجات الجيدة يف تونس. ومنذ ذلك الوقت، أصبحت الصادرات من 
زيت الزيتون املعلب متثل 10% من إجاميل الصادرات.

كام زادت أيًضا الصادرات من زيت الزيتون العضوي وأصبحت متثل 21% من إجاميل 
الصادرات.

التوصيات عىل مستوى التجارة
● استكامل تطوير طرح الزيتون املعلب، مع معالجة مشكلة نقص إنتاج الزجاجات الجيدة 

كام هو مبني أعاله.
● تطوير األسواق التقليدية. أظهر تحليل املنتجات املوجهة للتصدير أن تونس ال تستنفد 

حصتها املرخصة من قبل االتحاد األورويب بسبب بعض املشكالت اإلدارية بشكل أسايس. 
ومن املرجح استمرار الصادرات إىل االتحاد األورويب يف هيئتها السائبة، نظرًا لتمتع الزيوت 
الزيتون األوروبية بحامية قوية، وبوضع قوي يف أسواق االتحاد األورويب. وبالنسبة لتونس، 
تكمن إمكانات االتحاد األورويب بال شك يف سوق املنتجات العضوية، التي تشهد منًوا أكرب، 

وتعتمد عىل بنية الدعم الحكومي القائم بشكل جيد يف تونس. 
● استهداف األسواق الجديدة النامية. مع تطور األذواق يف الواليات املتحدة األمريكية، 

تستطيع تونس استغالل الفرصة هناك لفتح سوقًا جديدة لزيت الزيتون عايل الجودة 
(البكر والبكر املمتاز). ويشري املسح امليداين إىل أن هذا األمر ينطبق أيًضا عىل آسيا، أي 

الصني بشكل خاص، وروسيا.
● استهداف إقليم الرشق األدىن وشامل أفريقيا. متثل زيادة الدخل، وتطور أذواق املستهلكني 

املتزامن معها يف إقليم الرشق األدىن وشامل أفريقيا من أكرث األهداف التجارية املنطقية 
بعد السوق الداخلية، فيام يتعلق باللوجستية وتكاليف النقل.

● تطوير املؤرشات الجغرافية والنهوض بها. إن النهوض باملؤرشات الجغرافية لزيت الزيتون 
الذي يحمل بطاقة املنشأ سيسمح بإضافة القيمة لزيت الزيتون التونيس بشكل أفضل من 
ناحية، كام سيتيح لتونس مكانًا ضمن السوق املتخصصة من ناحية أخرى. عىل السلطات 
العامة القيام بدورها يف هذا املجال، وذلك من خالل السياسات والتدابري التحفيزية التي 

تهدف ملنح جوائز عىل الجودة من خالل نظم حامية املؤرشات الجغرافية، وتسميات 
املنشأ وآليات التتبع. ويتعلق األمر باألدوات اإلسرتاتيجية املعنية بتطوير منافذ زيت الزيتون التونيس 

داخل االتحاد األورويب ويف األسواق العاملية.
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األطر املؤسسية والسياسية بالقطاع
اإلطار املؤسيس ُمعقد بشكل مبالغ فيه. حيث يُالحظ وجود تداخل يف االختصاصات 

واملسؤوليات داخل مختلف الهيئات واملؤسسات املعنية. وكام رأينا أعاله، فقد كان من 
الصادم مالحظة مدى تركيز هذه املهام، مثلها مثل السياسات املنظمة للقطاع، عىل مجاالت 
دعم وترويج الصادرات، بينام كان هناك نقص حاد يف تدابري دعم عمليات تحسني إنتاجية 

الزيتون. 

التوصيات عىل مستوى األطر املؤسسية والسياسية بالقطاع
● ترشيد األطر املؤسسية بالقطاع، وإعادة توجيه اإلطار السيايس لصالح التوصيات املختلفة 

الصادرة أعاله. وميكن املطالبة مبرحلة الحقة من الدعم من البنك األورويب لإلنشاء 
والتعمري ومن منظمة األغذية والزراعة، لتسهيل عملية تنفيذ هذه الفكرة، خاصة عن 

طريق إجراء حوار أفضل بني األطراف الفاعلة بالقطاع الخاص والسلطات العامة. 
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الباب األول -  نظرة شاملة عىل 
اإلنتاج الزراعي وإنتاج زيت الزيتون 

يف تونس.

ملخص
يعد زيت الزيتون من أهم املنتجات الزراعية يف تونس، لذلك فهو من املنتجات التي تتمتع 

بأهمية إسرتاتيجية يف البالد. ويؤثر املناخ يف إقليم البحر املتوسط عىل اإلنتاج ويجعله متقلبًا 
للغاية، غري أنه، خالل السنوات «الجيدة»، يصل اإلنتاج التونيس من زيت الزيتون إىل املرتبة 

الرابعة عامليًا بعد الدول األوروبية الكربى املنتجة. وحتى خالل السنوات التي يقل فيها 
اإلنتاج، تُصنف تونس بشكل عام ضمن الدول الست األوىل املنتجة عىل مستوى العامل. 

قطاع زيت الزيتون موجه للتصدير، وقد متكنت تونس، من الحفاظ عىل حصتها يف األسواق 
الخارجية حتى هذه اللحظة، وحتى خالل السنوات التي انخفض فيها اإلنتاج، ما جعلها 

تحتل املرتبة الثالثة ضمن الدول املصدرة عىل مستوى العامل، بعد إسبانيا وإيطاليا. وتُعزى 
هذه املكانة التجارية إىل إطار السياسة الزراعية: حيث إن اإلطار السيايس يف قطاع الزيوت 

النباتية الغذائية يستهدف تشجيع تصدير زيت الزيتون املحيل، عىل عكس قطاعات الحبوب 
وتربية املوايش التي تستفيد من الدعم عىل نطاق واسع بوصفها من املواد الغذائية األساسية 

بالنسبة للسوق الداخلية.
يعرض الجدول 1 رؤية شاملة للدور املركزي الذي يقوم به قطاع الفالحة يف االقتصاد 

التونيس، مع تسليط الضوء عىل مكانة زيت الزيتون. وليك نفهم هذا القطاع يف سياقه 
الخاص، يجب اإلشارة إىل أنه قد تم تنفيذ برنامج لتحرير االقتصاد يف 1994 بواسطة 

مجموعة من اإلصالحات الهيكلية، ويف 1996، حث الربنامج الوطني للتطوير عىل تحديث 
الصناعة، مام أدى إىل رفع قدرة القطاع يف مجال تصنيع زيت الزيتون بشكل خاص. تنخفض 
مساهمة قطاع الفالحة يف الناتج املحيل اإلجاميل بشكل مستمر، مام يشري إىل غياب حوافز 
املخصصة لإلنتاج الفالحي باإلضافة إىل منو القطاعني الثانوي والثالثي. وميثل زيت الزيتون 

حوايل 10% من إجاميل اإلنتاج الفالحي يف تونس من حيث القيمة، وما يقارب من 2% من 
الناتج املحيل اإلجاميل، كام ميثل ما بني 30 إىل 40% من الصادرات الفالحية، ويشغل 35 
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مليون يوم عمل يف مجمل قطاع اإلنتاج والتصنيع، أي ما يعادل 20 فرًدا - يوميًا لكل هكتار 
سنويًا.

ويستعرض هذا الباب االتجاهات الكربى لقطاع الزراعة يف تونس، كام يدرس األوضاع يف 
قطاع زيت الزيتون عىل وجه الخصوص.

الجدول 1: أهم مؤرشات الفالحة يف تونس، 2012-2000
2000200520102012

9.469.9110.4810.71التعداد السكاين (مليون)
21.827.133.834.1الناتج املحيل اإلجاميل الفعيل (مليار دوالر أمرييك باألسعار الجارية)
2.3092.7323.2233.183نصيب الفرد الفعيل من الناتج املحيل اإلجاميل (دوالر أمرييك للفرد)

12.011.08.98.3الفالحة (كنسبة مئوية من الناتج املحيل اإلجاميل)
25.018.717.717.0الوظائف الزراعية (نسبة مئوية)

1.9---اإليرادات من زيت الزيتون كنسبة مئوية من الناتج املحيل اإلجاميل
9.7612.457.909.70زيت الزيتون كنسبة مئوية من اإلنتاج الزراعي بالقيمة

الصادرات من زيت الزيتون كنسبة مئوية من الصادرات الغذائية 
-42.0132.7626.91(بالطن)

-8.667.77-حصة تونس من الصادرات العاملية من زيت الزيتون (كنسبة مئوية)
1.661.721.791.76املساحة املغروسة بأشجار الزيتون (مليون هكتار)

115210120170إنتاج زيت الزيتون (ألف طن)
-5971.108601إنتاج الزيتون (ألف طن)

35.0---عدد أيام العمل يف قطاع زيت الزيتون (مليون)
--147-عدد مزارع الزيتون (ألف)

1.723-1.567-عدد املعارص
310.000---عدد الفالحني

املصدر:  البيانات الوطنية، مصادر متعددة.
ملحوظة: رقم إنتاج زيت الزيتون بالنسبة لعام 2102 ميثل متوسط تقديرات منظمة األغذية والزراعة ووزارة الزراعة 

األمريكية.
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أهمية الفالحة
تراجعت حصة الفالحة من الناتج املحيل اإلجاميل يف تونس من 12-15% خالل الستينيات 
إىل حوايل 8% يف نهاية العقد األول من األلفية الثانية. ولكن بالنسبة للقيمة املطلقة، فقد 
زادت القيمة املضافة بشكل ملحوظ يف قطاع الزراعة باألرقام الفعلية خالل الفرتة ذاتها، 

حيث قفزت من 5.0 مليار دوالر أمرييك يف الستينيات إىل أكرث من 5.3 مليار دوالر أمرييك يف 
نهاية الفرتة (الرسم البياين 1).

الرسم البياين 1: حصة الفالحة يف الناتج املحيل اإلجاميل يف تونس،  2010-1965

املصدر: البنك الدويل.
خالل الفرتة من 2009-2011 ، كانت الحصة الفالحية من الناتج املحيل اإلجاميل تقع ضمن 

املتوسط العاملي. وكانت تونس تحتل املرتبة الثانية والتسعني ضمن 185 دولة يف هذا املؤرش 
(امللحق 1، الرسم البياين 81).
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وإذا كانت القيمة املطلقة للصادرات الفالحية يف تونس قد زادت بشكل مستمر خالل 
هذه الفرتة، غري أن حصة الصادرات الفالحية بالنسبة إلجاميل الصادرات قد انخفضت من     

%من 5.3 إىل 0.4 يف بداية الفرتة إىل 0.5% (امللحق 1، الرسم البياين 82). 
وبالنسبة للصادرات الفالحية، تحتل تونس املرتبة الرابعة والعرشين بعد املائة ضمن 

160 دولة (متوسط 2011-2009). وال تُعترب هذه النتيجة مفاجأة نظرًا لكون تونس دولة 
مستوردة صافية للمنتجات الزراعية (امللحق 1، الرسم البياين 83). 

فقد كانت الواردات من املنتجات الزراعية الخام متثل أكرث من 8% يف املتوسط من إجاميل 
الواردات يف مطلع الستينيات. وقد انخفض هذا الرقم حتى وصل إىل حوايل 2% خالل 

السنوات األخرية (امللحق 1، الرسم البياين 48)، بسبب زيادة الواردات الصناعية. غري أن 
القيمة اإلجاملية للواردات الزراعية قد زادت، كام يجب التأكيد عىل أن حصة املنتجات 

الزراعية الخام تعترب مرتفعة بالنسبة إلجاميل الواردات، حتى مع كونها متثل 2% فقط، وذلك 
مقارنة بالدول األخرى (امللحق 1، الرسم البياين 58): حيث تحتل تونس املرتبة الثانية عرش 

ضمن 157 دولة يف هذا املؤرش.
تُستخدم الواردات من املنتجات الزراعية الخام للتمكن من إجراء مقارنات متسقة بني 

الدول. تستبعد هذه األرقام الواردات من املنتجات املُجّهزة، مثل النشا، والسكر، والدقيق، 
واملساحيق، والزيوت النباتية. عند أخذ املنتجات الغذائية املُجّهزة يف االعتبار، فإن مجمل 

الواردات الزراعية والغذائية يشغل حصة أكرب من إجاميل الواردات (بالقيمة)، مثلام هو مبني 
أدناه يف الرسم البياين 2.
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تونس - دراسة و تحليل منظومة زيت الزيتون

الرسم البياين 2: حصة املنتجات الزراعية الخام واملنتجات الغذائية من إجاميل الواردات، 
2010-1990

املصدر: اإلدارة العامة للدراسات والتنمية الزراعية.
فيام يتعلق بفرص العمل، أخذت نسبة السكان العاملني يف القطاع الفالحي تنخفض بشكل 

مستمر منذ عدة سنوات، بسبب تحديث القطاع الفالحي، وبسبب عدم إسهام قطاع الزراعة 
بشكل كبري يف االقتصاد الوطني. إال أن هذا القطاع ال يزال يوفر عدًدا كبريًا من فرص العمل، 

خاصة يف املناطق التي يغلب عليها الطابع الريفي. 
يف 2011، كان ما يقرب من 18% من القوى العامة (أي 3.8 مليون شخص) يعمل يف مجال 

الفالحة (الرسم البياين 3). تحتل تونس املرتبة الواحدة واألربعني ضمن 117 دولة يف هذا 
املؤرش (الرسم البياين 4).
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الرسم البياين 3: مساهمة الفالحة يف فرص 
العمل يف تونس، 2010-2000

املصدر: البنك الدويل.

الرسم البياين 4: مساهمة الفالحة يف فرص 
العمل يف تونس، مقارنة عىل املستوى الدويل

املصدر: البنك الدويل. 
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تونس

عدد فرص العمل يف قطاع الزراعة، والغابات والصيد
 (املحور األيرس، مليون عامل)
عدد الدولحصة الزراعة يف مجموع القوى العاملة (املحور األمين، %)

ملحوظة: تم حساب املتوسط للفرتة 2008-2010، مع مراعاة البيانات املتاحة. 

قبل الدخول يف تفاصيل قطاع زيت الزيتون، تجدر اإلشارة إىل أهم العقبات التي يواجهها 
القطاع الفالحي يف تونس:

● انعدام أمن حيازة األرايض: املنتجون ليس لديهم وسائل لحامية حيازاتهم من األرايض، 
والبعض يتعرض لتجزئة األرايض.

● نقص الدعم املقدم للمنتجني، وخاصة لصغار املزارعني، لرشاء املدخالت والحصول عىل 
القروض. 

● توزيع مياه الري بصورة غري عادلة، ونقص السياسات الواضحة فيام يتعلق بإدارة املياه.
● استمرار تقلص املساحة الزراعية بسبب تدهور خصوبة األرض، والتصحر، والتملح، 

والتحرض، خاصة يف إقليمي الوسط والجنوب. 
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تونس - دراسة و تحليل منظومة زيت الزيتون

دور زيت الزيتون
استعرضت الفقرة السابقة مكانة الفالحة بالنسبة لالقتصاد الوطني. وتقرتح هذه الفقرة 
عرض نظرة شاملة ألوضاع قطاع زيت الزيتون بالنسبة لالقتصاد، وعرض تفاصيل بعض 

اإلشكاليات الخاصة املتعلقة بغراسة أشجار الزيتون. 
الرسم البياين 5 يستعرض أرقام إنتاج أهم منتجات الصناعات الغذائية يف تونس، من حيث 

الحجم. تتمثل أهم منتجات الصناعات الغذائية يف تونس يف الزيتون (زيتون املائدة، وزيت 
الزيتون)، والقمح، والخرضوات، والحمضيات، وكذلك اللحوم، ومنتجات األلبان. ويشري الرسم 

البياين 6 إىل أن قطاعات الزيتون، وتربية املاشية، والخرضوات متثل مًعا ثالثة أرباع قيمة 
اإلنتاج الزراعي يف تونس من الناحية العملية.

الرسم البياين 5: حصة املنتجات الرئيسية، من حيث الحجم، من اإلنتاج الزراعي يف  تونس

الرسم البياين 6: حصة املنتجات الرئيسية، من حيث القيمة، من اإلنتاج الزراعي يف تونس

املصدر: فاوستات، بيانات 2011.
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املساحة الزراعية وأمناط األرايض الزراعية
تعترب عملية تجزئة األرايض من املشكالت الحادة بالنسبة للقطاع الفالحي يف مجمله، مام 

أدى إىل زيادة عدد األرايض الزراعية التي تقل مساحتها عن 5 هكتار. 
ويتم إنتاج الزيتون يف 75% من مجمل األرايض الفالحية يف تونس، بينام يتم تكريس %5.82 

منها بالكامل لغراسة الزيتون فقط. وتختلف املستغالت من حيث املساحة، والتقنيات 
املتبعة فيها، واإلنتاج، وتعترب ضمن املستغالت الزراعية الخاصة بصورة أساسية، وتتمثل 

بشكل أسايس يف بعض املستغالت الخاصة، والتجمعات، والتعاونيات، وأرايض الدولة، وبعض 
املستغالت التي ميتلكها فنيون. 

تعترب الفالحة الحديثة زراعة مكثفة نسبيًا. وتقع باملناطق املروية يف الشامل حيث األرايض 
الخصبة، ويف بعض املناطق التي تتمتع بظروف أفضل يف وسط تونس. 

تعتمد الزراعة التقليدية عىل كثافات ضعيفة و تتواجد عىل أرايض قليلة الخصوبة أو 
هامشية يف الجنوب وبعض املناطق يف الوسط. ويعتمد هذا النوع من الزراعة بشكل أسايس 

عىل األمطار. 
سيتم دراسة مكانة هذين النظامني الزراعيني بالنسبة لقطاع زيت الزيتون الحًقا.  

يوضح الجدول 2 املبني أدناه بنية مزارع الزيتون من حيث الحجم، ونسبتها مقارنة باألرايض 
املغروسة بالزيتون. فالغالبية العظمى من املستغالت (72%) تقل مساحتها عن 10 هكتار، 

وتقل مساحتها اإلجاملية عن جميع املجموعات األخرى. 
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تونس - دراسة و تحليل منظومة زيت الزيتون

الجدول 2: حجم ومساحة األرايض املغروسة بالزيتون
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14.4 46.8240 68.721اقل من 5 هكتارات
18.4 25.2306 537.028-10 هكتار
21.4 17.2357 1025.254-20 هكتار
21.6 8.5360 2012.542-50 هكتار

24.2 2.3404 3.436اكرث من 50 هكتار
100.0 100.01.666 146.981>50 هكتار

املصدر:  دراسة استقصائية لهياكل األرايض الزراعية 2006، اإلدارة العامة للدراسات والتنمية الزراعية.

استغالل األرايض الصالحة للفالحة
تشري أحدث األرقام الرسمية (2004-2005) إىل أن ما يقرب من 50% من األرايض الصالحة 

للزراعة يتم غراستها باألشجار املثمرة (بأشجار الزيتون بشكل أسايس من أجل زيت الزيتون 
وزيتون املائدة)، بينام تُزرع 40% منها مبحاصيل الحبوب (القمح والشعري بشكل رئييس)، 

كام هو مبني بالرسم البياين 7. ويُالحظ وجود تطور ضعيف للغاية مقارنة باألرقام السابقة 
عىل عامي 1995-1994.

يوضح الرسم البياين 8 تطور املساحات املزروعة باملحاصيل الرئيسية يف األرايض الصالحة 
للزراعة يف تونس من 1990 إىل 2011.

يف 2012، احتلت أشجار الزيتون حوايل 45% من األرايض الصالحة للزراعة، أي 1.7 مليون 
هكتار. وقد كان إنتاج املحاصيل الزيتية األخرى ضعيًفا عىل الرغم من الجهود التي بذلتها 
الحكومة السابقة للنهوض بزراعة اللفت وعباد الشمس. بحسب تقديرات ديوان الزيت، 

فقد تم تكريس 1.4 إىل 1.5 مليون هكتار من مجموع مساحات الزيتون إلنتاج زيت 
الزيتون، أما الباقي فقد ُخصص إلنتاج زيتون املائدة. غري أن هذه األرقام ما زالت أقل من 
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تقديرات القطاع، الذي يرى أن املساحة املخصصة إلنتاج زيت الزيتون ترتاوح ما بني - 1.6 
1.7 مليون هكتار.

أما بالنسبة للمساحة املزروعة مبحاصيل الحبوب فترتاوح بني 1.3 و 1.6مليون هكتار. 
ويتعلق األمر باملحصول الرئييس املنافس للزيتون. حيث يتم زراعة محاصيل الحبوب بشكل 

أسايس يف املناطق التي تتمتع مبناخ معتدل يف الشامل، ويف معظم األحيان يتم التبادل مع 
محاصيل الخرضوات، واملحاصيل العلفية، أو فرتات تبوير األرض. تغطي زراعة الخرضوات 

حوايل 0.15 مليون هكتار. وأخريًا، يوجد 5.5 مليون هكتار مغطاة بالغابات واملراعي.
وكام هو مبني بالرسم البياين 8، مل يتطور توزيع األرايض بحسب املحاصيل كثريًا خالل 

السنوات العرشين املاضية، حتى يف ظل االنخفاض املستمر الذي نالحظه يف زراعة القمح 
الصلب لصالح الزيتون.

الرسم البياين 7: تخصيص األرايض الصالحة 
للزراعة يف تونس

الرسم البياين 8: تطور املساحات املزروعة 
بحسب املحاصيل (مليون هكتار),

    2011- 1990

املصدر: مسح منظمة األغذية والزراعة للصناعات 
الغذائية يف تونس، وفًقا لبيانات وزارة الفالحة 

واملوارد املائية.

املصدر: بيانات اإلدارة العامة للدراسات والتنمية/ 
اإلدارة العامة لإلنتاج الفالحي، ووزارة الزراعة 

األمريكية (لعامي 2011 و 2012).
ملحوظة: املساحات الواردة يف الرسم البياين 8، جاءت من البيانات الرسمية لإلدارة العامة للدراسات 

والتنمية/ اإلدارة العامة لإلنتاج الفالحي لسنوات 1996، و2006، و2012. أما بالنسبة للسنوات األخرى، فيتم 
احتساب املساحات وفًقا لتقديرات القطاع فيام يتعلق بالدورات الزراعية الجديدة حتى عام 2011.
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تونس - دراسة و تحليل منظومة زيت الزيتون

أمناط األرايض املغروسة بالزيتون وإشكالياتها يف تونس
املزارع العائلية الصغرية

● يوضح الجدول 2 أن املزارع التي تقل مساحتها عن 10 هكتار متثل 71.9 % من مزارع 
الزيتون، وتغطي 32.8 % من إجاميل املساحة املغروسة بأشجار الزيتون. وبشكل عام، 
يتعلق األمر باملزارع الخاصة التي يديرها منتجون مسنون، مل تحصل الغالبية العظمى 
منهم عىل تعليم جيد، ولديهم إمكانات مالية ضعيفة. ويف معظم األحيان، تقدم هذه 

املزارع اليد العاملة األرسية األرسية الزائدة لديها إىل املزارع الخاصة الكربى، أو إىل 
مزارع الدولة لتويل مهام الجني أو األنشطة الزراعية األخرى. ومتثل هذه املجموعة 72 

% من اليد العاملة يف قطاع زيت الزيتون، مام يوضح أهمية هذا القطاع من حيث 
توفريه لفرص العمل، خاصة يف املناطق الريفية، التي يندر وجود فرص أخرى للعمل 

بها.
● تستخدم الغراسات التقليدية اليد العاملة بقوة، كام تستخدم امليكنة الزراعية القدمية، 

وتطبق أساليب الزراعة املوسعة. وتعترب تكلفة الهكتار يف هذا النوع من الزراعات 
أقل بشكل عام من تكلفة الزراعات الحديثة والكثيفة. ويرتبط انتاج أشجار الزيتون 

بشكل كبري عىل مياه األمطار، ومعظم املنتجني غري مستعدين للتفكري يف العوامل 
األخرى باعتبارها من العوامل الفعالة، التي ميكنها املساهمة يف رفع اإلنتاجية، عن 

طريق التطبيق الجيد للحزم الفنية. لذلك، فقد اصطدمت الجهود الرامية إىل النهوض 
باملامرسات الجديدة، بعزوف نوعي ناتج عن املوروث الثقايف املتعلق بقطاع زراعة 

الزيتون التقليدية.
● فقد أدت تجزئة األرايض، الناجمة عن بعض التقاليد املتعلقة باإلرث، إىل تجزئة مزارع 
الزيتون الكربى منذ عدة أجيال. وما زالت هذه الظاهرة مستمرة، مام أدى إىل انتشار 

الحيازات الصغرية. وتدار معظم هذه األرايض الزراعية، خاصة األرايض األكرب حجاًم ، 
بواسطة أحد أفراد األرسة، أو بواسطة شخص مقيم، يتوىل عملية اإلدارة بالنيابة عن 

باقي املالك من غري املزارعني.
● وقد تجمع عدد قليل من املنتجني يف جمعيات تعاونية، عىل الرغم من أن تلك 

الجمعيات ميكنها أن تساعد عىل تقليل بعض التكاليف عليهم، وتوفري بعض املدخالت، 
واإلعانات، وتحقيق وفورات اإلنتاج الكبري.
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املزارع الكربى، ومزارع الدولة
● تتسم املزارع التي تزيد مساحتها عن 20 هكتار بشكل عام باعتامد النظم الحديثة 

واملكثفة بشكل أكرب. تستخدم هذه املزارع املزيد من املدخالت للهكتار الواحد، كام 
متتلك أحدث املعدات وتوجه نشاطها بشكل أكرب للتجارة. وينعكس ذلك عىل ارتفاع 

تكاليف االستغالل مقارنة باملزارع الصغرية التي تطبق نظام الزراعة املوسعة. متثل 
هذه املزارع 45.8 % من املساحة املزروعة بالزيتون. ومن الجدير بالذكر أن األرايض 

الزراعية التي تزيد مساحتها عن 50 هكتار ال متثل سوى 2.3 % فقط من مجموع 
األرايض الزراعية، غري أنها تغطي وحدها 24.2 % من املساحة املزروعة بالزيتون.

● يتوىل ديوان األرايض الدولية إدارة مزارع الدولة، التي متثل 61.700 هكتار من الزيتون، 
أي أنها تغطي عمليًا 3.5 % من املساحة املزروعة بالزيتون. وتخضع عملية االستغالل  
(النقل، والتخزين، والتحويل، وتخزين الزيت) لرقابة كافية بشكل عام، ومتثل األنشطة 
املتعلقة بالزيتون 24 % من املبيعات، و 30 % من األنشطة الزراعية الغذائية. وتقيم 

مزارع الدولة عالقات وثيقة بشكل عام مع املؤسسة الرئيسية املنظمة لهذا القطاع، 
والواردة يف الباب الخامس.

● اعتباًرا من 1995 ، تم تأجري جزء من هذه األرايض عن طريق العقود طويلة األجل، 
مام أدى إىل ظهور فئة جديدة من املزارع: وهي مزارع الفنيني الزراعيني، التي تتمتع 

بوضع جيد بشكل عام، والتي ميكنها االستفادة من مختلف اإلجراءات التحفيزية، 
والقروض، واإلعانات، والتي تستويف الرشوط املناسبة لتأجري األرايض. وقد استطاعت 

تلك الحيازات الجديدة تعزيز قدرتها عىل التفاوض عرب سلسلة القيمة، وتحسني أدائها 
عىل املستوى الفني واالقتصادي.

يف تونس، متثل األرايض الصالحة للزراعة (5 مليون هكتار) حوايل ثلث املساحة الكلية للبالد. 
وبفعل التغريات املناخية، توجد ثالثة مناطق زراعية بيئية كربى، وتختلف تلك املناطق من 

حيث اإلنتاج الزراعي. ويقع 2% فقط من األرايض الصالحة للزراعة يف املناطق الرطبة وشبه 
الرطبة، بينام يوجد 87% منها يف املناطق القاحلة وشبه القاحلة (ناحية الجنوب). ويعترب 

املناخ يف تونس الذي يتسم بالتقلب الشديد تحٍد حقيقيًا أمام النشاط الزراعي، حيث يعد 
السبب الرئييس وراء التقلبات الشديدة التي تصيب اإلنتاج الزراعي.
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يعتمد 3% فقط تقريبًا من مجموع املساحات املزروعة بأشجار الزيتون عىل الري، وتقع 
58% من مزارع الزيتون باملناطق األكرث جفافًا يف الوسط والجنوب.

ومن أهم أصناف الزيتون التي تغرس يف تونس صنفي الشماليل والشتوي. وميثل صنف 
الشماليل 80% من اإلنتاج الوطني من زيت الزيتون، وتتم غراسته يف وسط وجنوب البالد، 
التي تعترب ضمن املناطق التي يقل فيها سقوط األمطار (<250 مم سنويًا). وينترش صنف 

الشتوي بشكل واسع يف الشامل، سواء كان ذلك بالسهول أو باملناطق الجبلية. ويغطي 
176.000 هكتار، وميثل حوايل 20% من إنتاج زيت الزيتون يف تونس. وتتضمن األصناف 

األخرى املوجودة يف تونس، الوساليت، والجربوعي، والزملاطي، والزرازي، والباروين و شمشاليل 
قفصة.

ويعرض الرسم البياين 13 يف نهاية هذا الباب تفاصيل املالمح اإلقليمية لإلنتاج الزراعي من 
الزيتون، بجانب املحاصيل األخرى يف شامل وجنوب تونس. ونستطيع أن نالحظ بوضوح 

مدى اعتامد اإلنتاج عىل طبيعة املناخ، وانحساره كلام أصبح املناخ أكرث جفافًا. كام يوضح 
هذا الرسم البياين أيًضا أن تشكيلة املحاصيل التي ميكن زراعتها تقل كلام اتجهنا جنوبًا ناحية 

املناطق القاحلة. 

مناطق إنتاج الزيتون
يوضح الرسم البياين 9 املناطق التونسية التي ُصنفت حسب املساحات املزروعة بالزيتون 
فيها (إنتاج زيت الزيتون). تتوافق األلوان مع ألوان الرسم البياين 13. تأيت مناطق الوسط 

عىل رأس التصنيف: حيث تقع بها أربعة من إجاميل خمسة مناطق تبلغ مساحتها املزروعة 
بالزيتون 150.000 هكتار أو أكرث. املنطقة األوىل هي صفاقس، وتقع يف إقليم الوسط. كام 

تحتل هذه املنطقة أيًضا وبشكل منطقي، املرتبة األوىل يف مجال تصنيع زيت الزيتون.
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الرسم البياين 9: املساحات املزروعة بالزيتون املخصصة إلنتاج زيت الزيتون، حسب كل 
إقليم (2011، ألف هكتار)

املصدر: اإلدارة العامة لإلنتاج الفالحي.

الشامل
يتمتع إقليم الشامل بتنوع كبري يف الرتبة. وينتج محاصيل الحبوب، والفاكهة (مبا يف ذلك 

الحمضيات)، واللوز، والخرضوات، باإلضافة إىل وجود نشاط تربية املاشية. ويرتاوح معدل 
سقوط األمطار يف هذا اإلقليم، بالرغم من عدم انتظامه، من 400 إىل 600 مم يف املتوسط 

سنويًا، إال أن اإلنتاج الزراعي يستفيد أيًضا من وجود مساحات شاسعة من األرايض املروية.  
ونتيجة لذلك، تزيد كثافة أشجار الزيتون املزروعة يف هذا اإلقليم مقارنة باملناطق األخرى. 
وينتج هذا اإلقليم أجود أنواع زيت الزيتون (التي تسجل أقل معدالت للحموضة). وينقل 

الزيتون بشكل كبري إىل املعارص التي تقع ناحية الجنوب، وذلك عن طريق الوسطاء والتجار. 
ويُالحظ وجود تزايد عدد األرايض التي تتحول إىل إنتاج الزيتون، وقد كشف املسح امليداين 

Graphique 9: Superficies oléicoles destinées à la production d’huile, par région 
(2011, milliers ha)
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الذي أجري ألغراض هذا التقرير عن وجود بعض الجهود املبذولة يف سبيل تعزيز القدرات 
فيام يتعلق بإحكام تطبيق الحزمة الفنية، لزيادة اإلنتاجية. 

ومن الناحية اإلسرتاتيجية، يعترب موقع إقليم الشامل مالمئًا للتجارة مع أوروبا. حيث يتمتع 
بأفضلية نسبية مقارنة بالجنوب بالنسبة لتكاليف النقل، والجوانب اللوجيستية للوصول إىل 
هذه األسواق (عىل الرغم من أن املناطق الرئيسية املنتجة املوجودة يف إقليم الوسط لديها 

موانئ أيًضا).

الوسط
من الناحية العملية، ميثل إقليم الوسط 56% من املساحة الوطنية املغروسة بالزيتون. 

ويعتمد نظام الزراعة يف هذا اإلقليم عىل الكثافة التقليدية  املوسعة بصورة أكرب من إقليم 
الشامل. وتُزرع املحاصيل السنوية عىل دورات تصل مدتها لـ5 سنوات أو أكرث، بسبب 

التقلبات املناخية الشديدة، وبسبب انخفاض معدالت سقوط األمطار (300 إىل 350 مم 
سنويًا). 

وعىل الجانب اآلخر، تتأثر املامرسات الزراعية بشكل كبري باملامرسات التقليدية املوروثة عن 
األسالف يف هذا اإلقليم. ويف معظم األحيان تخضع األرايض يف هذا اإلقليم للتجزئة بشكل 
كبري. غري أننا نجد تردًدا كبريًا يف تغيري أشجار الزيتون لدى تدهور إنتاجها. وبالتايل، فإن 
املستغالت يف هذا اإلقليم بشكل عام تعترب أقدم من مستغالت الشامل وأقل إنتاًجا منها.

الجنوب 
يتميز الجنوب مبناخ قاحل. وتعترب الرتبة يف هذا اإلقليم شديدة التعرض لالنجراف. ويرتاوح 

معدل سقوط األمطار بني 150 إىل 250 مم يف املتوسط سنويًا. حيث يتم غراسة أشجار 
الزيتون فقط. كام تعتمد الزراعة يف هذا اإلقليم أيًضا عىل الكثافات التقليدية املوسعة. 

خصائص زراعة الزيتون
ال يعتمد نظام غراسة أشجار الزيتون التقليدي عىل الري، ولكنه يعتمد عىل التوسع، حيث 

يتم استخدام القليل من املدخالت يف معظم األحيان، (مع استخدام القليل من املدخالت 
الكيميائية، بل إنه ال يتم استخدامها يف بعض األحيان)، واستخدام عدد كبري من اليد العاملة، 
وتكون كثافة التشجري فيه ضعيفة. ويف معظم األحيان يفوق عمر أشجار الزيتون عمر باقي 

األشجار املغروسة يف النظم الحديثة. 
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وتعترب الغالبية العظمى من العاملة غري مؤهلة إال أنها متثل جزًء أساسيًا من تكاليف اإلنتاج 
فيام يتعلق بالجني وتقليم األشجار عىل وجه الخصوص. ومنذ اندالع ثورة 2011، تقلصت 
اليد العاملة الريفية، كام زادت تكلفة هذا البند بالنسبة لإلنتاج، مام قىض عىل واحدة من 
أهم املزايا النسبية التي تتسم بها الزراعة يف تونس مقارنة بالدول الكربى األخرى املنتجة 

لزيت الزيتون.
يرتبط متوسط كثافة ضيعات الزيتون ارتباطًا وثيًقا مبعدل سقوط األمطار، حيث تقل الكثافة 
كلام اتجهنا إىل الجنوب، حيث يكون املناخ أكرث جفافًا. كام تتقلص أيًضا مجموعة املحاصيل 
التي ميكن زراعتها كلام صارت الظروف املناخية والرتبة غري مالمئة. هناك عدد محدود جًدا 
من املحاصيل التي تستطيع منافسة أشجار الزيتون يف الظروف املناخية الصعبة التي يتسم 
بها إقليم الجنوب يف تونس، مثل محاصيل الفستق، واللوز، ورمبا بعض األنواع االخري من 

األشجار املثمرة.
ومنذ إقامة مرشوعات تطوير أنظمة الري يف الستينيات، كانت عملية إقامة املزارع الجديدة 
و»املكثفة» مبثابة ابتكاًرا هاًما. فقد تم تطوير هذه املزارع ليك تتمكن من استيعاب كثافات 

تشجري أكرب (200 شجرة زيتون لكل هكتار)، واستخدام األسمدة وتقنيات الري بالتنقيط، 
كام تراعي أيًضا حجم األشجار، واألصناف األكرث تأقلام. ولكن هناك بعض العوامل التي تحد 
من التوسع يف هذا النظام، وتتمثل يف مدى توافر املياه بشكل خاص، باإلضافة إىل مجموعة 

أخرى من العوامل املتعلقة باإلنتاج مثل التمويل واليد العاملة. ويفرس ذلك جزئيًا سبب 
انتشار األسلوب التقليدي يف غراسة أشجار الزيتون بهذه الصورة حتى اآلن. وإىل جانب 

ندرة األمطار، أدت الظروف املناخية الصعبة إىل زيادة اإلجهاد املايئ الذي تعاين منه أشجار 
الزيتون بشكل أكرب. وقد أُجري عدد قليل من األبحاث يف تونس فيام يتعلق برتشيد استعامل 
املياه من حيث الكمية و الزمن. انتهى املجلس الدويل للزيتون من أحد أعامله مؤخرًا يف هذا 

الصدد، والذي موله الصندوق املشرتك مبشاركة املركز الدويل للبحوث الزراعية يف املناطق 
الجافة باملغرب وسوريا. وميكن اعتبار هذا العمل مبثابة دراسة مرجعية ميكن تطبيقها عىل 

تونس.
يف عام 2000، تم إدخال نظام الزراعة ذو الكثافة العالية جدا يف تونس بواسطة املستثمرين 

بالقطاع الخاص. ومن أهم خصائص هذا النظام:
● زيادة كثافة الغراسات (>1000 شجرة زيتون لكل هكتار)؛

● االستعامل املكثف للرتبة، مع اللجوء الستخدام األسمدة الكيميائية واملبيدات الحرشية 
بصورة منتظمة.
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● تحسني اإلنتاج و اإلنتاجية و املردودية االقتصادية عن طريق ميكنة عملية الجني، التي 
تقلص مدته (ما بني ساعتني إىل ثالث ساعات لكل هكتار).

تصل تكلفة االستثامر يف نظم الري بالتنقيط إىل حوايل 2200 دوالر أمرييك للهكتار. بينام 
يرتفع إجاميل تكلفة االستثامر يف النظام ذو الكثافة العالية جدا إىل حوايل 8000 دوالر 

أمرييك للهكتار. يتطلب اعتامد هذا النظام  بصورة حتمية استثامًرا أوليًا ضخاًم، وتكاليف 
استغالل مرتفعة (املياه، واألسمدة،  و الحامية الصحية لألشجار). ومن ناحية أخرى، تتطلب 
إدارة هذه النظم اليد العاملة املؤهلة، املعرفة بخصوصيات هذا النظام ، لذلك، كان اعتامد 

تلك النظم محدوًدا يف تونس.
فلم يُعتمد هذا النظام سوى يف 0.2% فقط من مجموع املساحة املغروسة بالزيتون (أي 
ما يقرب من 3500 هكتار)، لدى 30 ضيعة صغرى وكربى1. ويُعزى السبب يف كون تونس 
تحتل مرتبة متأخرة فيام يتعلق باعتامد هذا النظام من الغراسات، حيث تأيت بعد إسبانيا، 

والواليات املتحدة، وأسرتاليا، وشييل، واألرجنتني، إىل أن هذا النظام يتطلب رؤوس أموال 
أولية ضخمة، إىل جانب املشكالت الناجمة عن تجزئة األرايض2.

عمر أشجار الزيتون
عىل الصعيد الوطني، تنقسم ضيعات الزيتون يف تونس كام ييل3 :

●  %75.9 منها يف مرحلة اإلنتاج (5-50 سنة)، أي 1.3 مليون هكتار؛
●  %15.5 منها تعترب أشجار فتية (أقل من 5 سنوات)، أي 0.27 مليون هكتار؛

●  %9,6  منها تعترب من األشجار الهرمة، غري املنتجة، أو قليلة اإلنتاج (أكرث من 50 سنة)، أي 
0.16 مليون هكتار؛ 

وتتمثل أهم اإلشكاليات التي كشف عنها املسح امليداين، يف تردد املنتجني يف قلع األشجار 
الهرمة وغراسة أشجار جديدة لتحسني اإلنتاج. ويعزى ذلك إىل ارتفاع تكلفة الهكتار لغراسة 

الزيتون، باإلضافة إىل الفرتة الزمنية التي متتد ما بني غراسة األشجار، ووصوله إىل ذروة 
اإلنتاجية (من 5 إىل 7 سنوات). كام متثل املامرسات التقليدية، والجانب العاطفي عقبة 

إضافية، وذلك نظرًا لتوارث ضيعات الزيتون عرب األجيال املتعاقبة.  

1 املسح الذي أجرته اإلدارة العامة لإلنتاج الفالحي لتصنيف املزارع وفًقا للمساحة (>100 هكتار، 100-50 هكتار، و<25 هكتار) (2010).
2 اإلدارة الفنية للمزارع املكثفة، و الكثافة العالية جدا (العريب و هيدالقو و مسلم (2012).

3 وصف عام لزراعة الزيتون يف تونس، املجلس الدويل للزيتون (2012).
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وعادة ما تبدأ عملية جني الزيتون من أجل استخالص الزيت يف منتصف الخريف يف 
الشامل، وتستمر حتى شهر مارس يف الجنوب. يختلف الجدول الزمني للجني بحسب 

األقاليم، كام هو موضح بالجدول 3. قد تبدأ فرتة الحصاد املُوىص بها يف إقليم الشامل من 
شهر نوفمرب وتنتهي يف شهر فرباير. أما يف الوسط/ الجنوب فقد تستمر حتى شهر مارس. 

والنسبة للقامئني عىل التصنيع، فإن هذا األمر يتطلب منهم إدارة فرتات متعددة لذروة 
اإلنتاج والتي تختلف من إقليم آلخر. 

الجدول 3: الجدول الزمني للزراعة والحصاد 

املصدر: املسح امليداين

تسبب التقلبات الناجمة عن الظروف املناخية والرتبة بعض االختالفات عىل مستوى جودة 
وتكوين الزيت. وتعتمد جودة وكمية الزيت عىل مجموعة من العوامل، أهمها: 

● املحتوى نسبة الزيت داخل الثمرة ويختلف باختالف األصناف؛
● درجة نضج الثامر؛

● املناخ ونوع الرتبة، ووجود نظام للري أم ال؛
● معدات التصنيع، وطريقة استخالص الزيت، وظروف التخزين. من الناحية النظرية، يجب 

رحي مثار الزيتون خالل الـ24 ساعة التالية لجمعها، لضامن الحصول عىل أفضل جودة 
للزيت. فالوقت املنقيض بني عملية جني الثامر والتصنيع يعترب يف غاية األهمية بالنسبة 
لجودة الزيت، لذلك، أنشئت العديد من وحدات التصنيع داخل مناطق اإلنتاج أو عىل 

مقربة منها. إال أنه يف معظم الحاالت، تتعدى الكميات املجموعة طاقة املعارص اليومية، 
وبالتايل، يتم تخزين مثار الزيتون لفرتات طويلة عىل مستوي املعارص قبل عملية التحويل؛
● الفرتة ما بني عملية جمع الثامر وتحويلها. إن الفرتة التي تفصل بني عملية جني الزيتون 

وتحويلها، والتي تعترب طويلة نسبيًا يف معظم أقاليم البالد، ترض بجودة الزيت، بل ويكون 

Growing Harvesting
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الحصاد الزراعة
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لها تبعات سلبية عىل الكميات املخصصة للنوعيات املختلفة. فبعد عملية الجني، تبدأ 
مثار الزيتون يف التخمر بالفعل، مام يرض باإلنتاجية، وبنوعية الزيت، حيث يزيد ذلك 

من درجة الحموضة، والزنخ. وإذا متت عملية الجني بعد املواعيد املوىص بها، فإن ذلك 
يزيد من احتامل زيادة نسبة الحموضة بالثامر. وأي تأخري إضايف ما بني عملية الجني و 

التحويل سيزيد من نسبة الحموضة بشكل أكرب، ويف النهاية، ستنخفض جودة الزيت.

إنتاج زيت الزيتون
يبني الرسم البياين 10 أن إنتاج زيت الزيتون يف تونس كان دامئًا ما يتعرض لتقلبات شديدة 

من عاٍم آلخر، عىل الرغم من الزيادة املستمرة يف املساحات املغروسة. ويُعزى هذا األمر 
إىل ظاهرة املعاومة، (أي أن العام الذي يكون فيه اإلنتاج جيًدا يليه عام يكون فيه اإلنتاج 

ضعيفا)، ولكن التفسري األسايس لهذا األمر يكمن يف أن معظم الغراسات تعتمد باألساس 
عىل كمية األمطار. وقد تراوح اإلنتاج خالل السنوات العرش املاضية فقط ما بني 35000 طن 

(2002/01) إىل 280000 طن (2004/03).
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 الرسم البياين 10: إنتاج زيت الزيتون، 1970-2010

املصدر: اإلدارة العامة لإلنتاج الفالحي ووزارة الزراعة األمريكية (بالنسبة للبيانات السابقة عىل عام 1990).

عند مقارنة تونس بالدول الكربى األخرى املنتجة يف أوروبا وإقليم الرشق األدىن وشامل 
أفريقيا، نالحظ أن إنتاج تونس خالل السنوات املاضية، ميثل من 4 إىل 6% من اإلنتاج 

العاملي، وأن تونس تحتل املرتبة الرابعة، مع سوريا، بعد إسبانيا، وإيطاليا، واليونان (الجدول 
4). تضاعف اإلنتاج يف إقليم الرشق األدىن وشامل أفريقيا ملا يزيد عن الضعف، كام قامت 

العديد من الدول بزيادة إنتاجها تدريجيًا، خاصة املغرب، وسوريا، وتركيا. 

الجدول 4: اإلنتاج العاملي من زيت الزيتون وأهم الدول املنتجة، 1990-2012، ألف طن
199019952000200520102012

639.4337.6973.7826.91.391,9820.0إسبانيا
170.0400.0430.0424.0301.0350.0اليونان
163.3620.0509.0636.5440.0490.0إيطاليا
20.043.724.629.162.968.6الربتغال

993.71.403,61.940,51.928,62.209,11.739,2االتحاد األورويب
175.060.0130.0220.0120.0220.0تونس
36.035.035.075.0130.0100.0املغرب
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83.076.0165.0100.0180.0198.0سوريا
80.040.0175.0112.0160.0195.0تركيا

6.051.526.532.067.056.5الجزائر
0.012.020.010.025.015.5فلسطني
8.05.07.03.012.513.0إرسائيل
8.014.027.022.027.035.0األردن
6.05.06.05.532.018.0لبنان
7.04.04.09.015.015.0ليبيا

إقليم الرشق األدىن 
وشامل أفريقيا

410.0308.0599.0595.5779.5881.5

8.011.04.023.020.017.0األرجنتني
0.00.01.09.018.019.0أسرتاليا
0.00.00.00.016.021.5شييل

الواليات املتحدة 
األمريكية

1.01.00.51.04.012.0

32.06.07.58.015.015.0أخرى
411813416884.5أخرى
1.453,01.684,02.565,52.572,53.075,02.718,0العامل

املصدر:  املجلس الدويل للزيتون.

اإلنتاج البيولوجي
زادت املساحات املغروسة بالزيتون التي حصلت عىل شهادة اإلنتاج البيولوجي  بشكل 

كبري يف تونس، منذ عام 2000. وأصبحت مساحات الزيتون البيولوجي تشغل أكرث من ثلثي 
مجموع املساحة البيولوجية العضوية (الرسم البياين 11). وقد ارتفعت غراسة الزيتون 
البيولوجي من 0.5 إىل 6.7% من مجموع املساحات املغروسة بالزيتون، أي ما يعادل 

110000 إىل 120000 هكتار. 
تحتل تونس املرتبة الثالثة ضمن الدول املنتجة لزيت الزيتون البيولوجي عىل مستوى العامل، 

حيث تأيت بعد إسبانيا وإيطاليا (املركز الفني للفالحة البيولوجية).
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الرسم البياين 11: توزيع الزراعة العضوية 
عىل املساحات الزراعية(2009)

املصدر: املركز الفني للفالحة البيولوجية.

الرسم البياين 12: املساحات املغروسة 
بالزيتون البيولوجي، وصادرات الزيتون 

البيولوجي، 2010-2000

املصدر: املركز الفني للفالحة البيولوجية.
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تُعزى الزيادة األخرية التي طرأت عىل صادرات زيت الزيتون يف تونس بشكل أسايس إىل 
زيت الزيتون العضوي (الرسم البياين 12). ويعود السبب يف ذلك إىل عدم قدرة تونس عىل 

منافسة الزيوت األوروبية يف معظم أسواق زيت الزيتون التقليدي املُعلب. وخالل السنوات 
األخرية، غطت الصادرات من 40 إىل 60% من مجمل اإلنتاج الوطني. إن فكرة تصدير الجزء 
األكرب من زيت الزيتون التونيس دون معالجته وبهيئته السائبة (حيث يُصدر 11% فقط يف 

صورة معلبة) يحد من عملية تطوير الصادرات من الزيت البيولوجي، بسبب الصعوبات 
املرتبطة  يف إصدار شهادات املصادقة؛ ونظام االسرتسال. ال يوجد حتى اآلن أي مؤسسة 

مرخصة لالضطالع مبهام مراقبة الجودة و االسرتسال 
تشري التقارير الرسمية إىل أنه ميكن بيع زيت الزيتون الحاصل عىل ترخيص الزراعة العضوية 

مبا يزيد عن 20 إىل 30% عن أسعار الزيت التقليدي، إال أن الواقع يشري إىل أن فارق 
األسعار، يف حال مل يكن صفرًا، فإنه ال يتخطى 10 إىل 15% يف معظم األحوال. ويحقق هذا 

الفارق بعض املزايا للمنتجني بدرجات متفاوتة. يتم التفاوض حول أسعار الزيتون بني املنتج 
واملعرصة مثلام يتم مع اإلنتاج التقليدي.

وسيتم دراسة هذه املسائل باملزيد من التفاصيل يف األبواب التالية.

مساحات غري مزروعة %12.5 
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الرسم البياين 13 : األقاليم الزراعية يف تونس
الشامل
زراعة مكثفة، معدل سقوط األمطار سنويًا
400 - 450 مم، مع اعتامد الري بصفة هامة .
محاصيل الزيتون، والحبوب، واالشجار
املثمرة، واللوز، وتربية املوايش.
كثافة أشجار الزيتون:
 100 شجرة للهكتار، يف
املتوسط.

الوسط
زراعة موسعة، معدل سقوط
 األمطار سنويًا 300 - 350 مم،
 مع اعتامد الري بقلة. الزيتون:
الغراسة الرئيسية مع اعتامد زراعات 
سنويةبينية، عيل دورات مدتها 5 
سنوات.
كثافة أشجار الزيتون:
 50 - 60 شجرة زيتون 
للهكتار، يف املتوسط.

الجنوب
زراعة موسعة، معدل سقوط 
األمطار سنويًا 150 - 250 مم ، مع 
عدم اعتامد الري. تُزرع

أشجار الزيتون بنظام املحصول 
الواحد.
كثافة أشجار الزيتون: 17 - 20 
شجرة للهكتار يف املتوسط.
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الباب 2 - كفاءة إنتاج الزيتون
ملخص

يُزرع الزيتون يف تونس يف أقاليم الشامل، والوسط، والجنوب. ويتأيت معظم اإلنتاج من 
إقليم الوسط، الذي يضم ثلثي األرايض املزروعة بالزيتون. وبالرغم من زيادة املساحات 

عىل املستوى الوطني لتصل إىل 1.8 مليون هكتار، إال أن ا اإلنتاج مييل لالنخفاض. 
وبالتايل، فقد استقر اإلنتاج عند متوسط سنوي قدره 180000 طن من زيت الزيتون 

تقريبًا، باإلضافة إىل بعض التغريات الكبرية التي تحدث بني عام وآخر، بسبب عدم انتظام 
اإلنتاجية الذي يعود إىل املعاومة و التي تعترب من الخصائص الجينية، أيًا كان موقعها يف 

العامل. تتمثل أهم إشكاليات هذا القطاع فيام ييل:
● انخفاض معدالت اإلنتاج مقارنة باملعايري الدولية. تعترب معدالت اإلنتاج مرضية يف 
إقليم الشامل، ولكنها ضعيفة للغاية يف الجنوب، بسبب عدم استخدام املدخالت 

والتكنولوجيا الحديثة، باإلضافة إىل نقص املياه.
● مردودية متجهة نحو اإلنخفاض.

● يعتمد اإلنتاج عىل عدد من العوامل، أهمها كثافة أشجار الزيتون، التي تعترب ضعيفة 
يف تونس. يعترب الري ضمن الطرق التي تساعد عىل زيادة الكثافة، خاصة يف البالد التي 

تشهد انخفاًضا أو تغريًا يف معدالت سقوط األمطار. وبالنسبة لتونس، ال تغطي نظم 
الري سوى 3.5 % من املساحات املزروعة بالزيتون. وبالفعل، تقل املياه يف عدد من 

األقاليم يف تونس، مام يحول دون إقامة العديد من برامج الري املحتملة. عدم امتالك 
املزارعني للموارد املالية الكافية التي تتيح لهم استخدام املدخالت بشكل أكرب أو وضع 

نظم للري.
● تقدم أشجار الزيتون يف السن (أشجار هرمة): حيث يبلغ 25 % منهم أكرث من 70 

عاًما.
● يعترب إقليمي الوسط والجنوب أكرث حرارة وجفافًا بكثري من أقاليم زراعة الزيتون يف 
االتحاد األورويب، بل ويتعرضان أيًضا لظواهر تدهور خصوبة الرتبة، وجفاف املناخ، 

والتصحر.
● وفيام يتعلق بتكاليف اإلنتاج (عىل الرغم من صعوبة املقارنة بني أمناط اإلنتاج التي ال 
تستخدم نفس األساليب لحساب التكاليف)، تتمتع تونس بأفضلية نسبية واضحة من 
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إنتاج الزيتون وزيت الزيتون يف تونس
ترتبط ديناميكية إنتاج زيت الزيتون بالعالقة بني املساحة املزروعة بالزيتون و تطور االنتاج 

بالهكتار. بالنسبة  لألشجار املثمرة، تتطور املساحات املغروسة ببطء، مع بعض التغري البسيط 
نسبيًا والذي يطرأ سنويًا عىل مجموع املساحات املزروعة. يف بعض املناطق، يُزرع الزيتون 

مع زراعات أخرى مثل أشجار اللوز، واألشجار املثمرة، بنظام املحاصيل املتعددة.

حيث تكلفة العاملة مقارنة بالدول املنافسة يف االتحاد األورويب والواليات املتحدة
 (وذلك بالرغم من تراجع هذه امليزة إىل حد كبري بسبب ارتفاع األجور يف البالد). كام 

تسبب ضعف اإلنتاج يف إضعاف هذه امليزة أيًضا. وال تزيد القدرة التنافسية يف الشامل 
وإقليم صفاقس بشكل كبري عن هذين اإلقليمني عىل املستوى الدويل، حيث تقع 

التكاليف املُسجلة يف إقليم الوسط ضمن املتوسط الدويل. ومن ناحية أخرى، ال يعترب 
إقليم الجنوب ضمن األقاليم املنافسة عىل اإلطالق.

● وإذا شهد اإلنتاج بعض التحسن وتخطي قليالً املستوى الذي كانت عليه منذ 20 عاًما (مام 
قد يؤدي إىل زيادة التكاليف)، فستصبح التكاليف يف أقاليم صفاقس، والشامل، والوسط أقل 

من إسبانيا. كام ستزيد القدرة التنافسية يف الجنوب بالنسبة للمنتجني اآلخرين. 
● وعىل الرغم من أن التكاليف تعترب معقولة يف إقليم صفاقس، والشامل والوسط، إال أن 

أسعار اإلنتاج ال تغطي متوسط تكاليف إنتاج الزيتون بالكامل إال نادرا.
● غري أن الضيعات الحديثة التي تتمتع بإدارة جيدة ميكنها تسجيل تكاليف أقل.

● يف معظم األحيان، تعتمد الضيعات التقليدية عيل العاملة األرسية و األسمدة العضوية 
الواردة من املاشية الخاصة باملزرعة باعتبارها منتجات مجانية من الناحية العملية. إال أن 

منهجيتنا املعتمدة تحتسب هذه املدخالت وفًقا ألسعارها السوقية، مام يرفع التكلفة.
● يف الشامل، تنافس زراعات الحبوب ضيعات الزيتون، حيث تولد مداخيل متساوية  
دون الحاجة إيل ضخ الكثري من االستثامرات، و دون وجود فرتة زمنية دون إنتاج أو 

إنتاجية ضعيفة.
● تعترب أسعار دخول املصانع مجزية بشكل اكرب من أسعار إنتاج الزيتون، و يؤثر ذلك 
عيل سلسلة القيمة حيث أن التجار و الوسطاء الذين ميتلكون وسائل النقل يحققون 

هوامش كبرية.
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الرسم البياين 14: املساحات الزراعية وعائدات الزيتون، 2012-1990

املصدر: اإلدارة العامة للدراسات والتنمية واإلدارة العامة لإلنتاج الفالحي.

استُخدمت التقديرات الخاصة بالقطاع يف تحليل تطور املساحات املزروعة بالزيتون 
املخصص إلنتاج الزيت. وتجدر اإلشارة هنا إىل أن هذه التقديرات كانت أعىل من التقديرات 
املُقدمة من الديوان الوطني للزيت. فبحسب األخري، تم تخصيص 38% من مجموع املساحة 

املزروعة بالزيتون، أي ما يعادل 1.7 مليون هكتار إلنتاج زيت الزيتون، أما الـ17% الباقية، 
فُخصصت إلنتاج زيتون املائدة. يف الرسم البياين 14، تم الحصول عىل عائدات الزيت بالطن 
(معدل تحول 18%) بناًء عىل تقديرات املساحة التي أجراها القطاع، وعىل الرغم من وجود 
بعض االختالفات بالنسبة لتقدير املساحات بحسب الغرض من اإلنتاج، إال أن هذه البيانات 

قد استخدمت هنا لتوضيح تقلب عائدات الزيتون بشكل خاص. ونظرًا لكون إنتاج زيتون 
املائدة إنتاًجا هامشيًا، فسيتم دراسة الزيتون املخصص إلنتاج زيت الزيتون فقط يف هذا 

الباب.

Graphique 14: Superficies et rendements oléicoles, 1990-2012
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املساحة
ألف هك

الجدول 5: املساحات املزروعة بالزيتون بحسب نظام الحيازة (2012)، مليون هكتار
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--83.51.111.63.7حسب اإلنتاج

املصدر: اإلدارة العامة للدراسات والتنمية واإلدارة العامة لإلنتاج الفالحي.
1.  تُعترب املُغارسة شكالً من أشكال املُزارعة، حيث يعمل املزارع بالنيابة عن املالك. ويكون  مالحظات: 

ملزًما بزراعة األشجار، ثم بعد بضع سنوات، يعود إليه جزء من األرايض (واألشجار). 
يعرض الجدول 5 أرقام إنتاج الزيتون الرسمية مع التمييز بني اإلنتاج املخصص للزيت، 
واإلنتاج املخصص لزيتون املائدة. ويؤكد الجدول حقيقة أن معظم املساحات املزروعة 

بالزيتون املكرسة إلنتاج الزيت تعترب ضمن الحيازات العائلية. ومن الجدير بالذكر أن اإلدارة 
العامة للدراسات والتنمية قد قدرت املساحات املزروعة املخصصة إلنتاج زيت الزيتون بـ1.4 

مليون هكتار، وهو ما ينسجم مع األرقام املُسجلة لدى  الديوان الوطني للزيت.

الرسم البياين 15: أشجار الزيتون الحديثة املزروعة إلنتاج زيت الزيتون، 1990-2011، 
ألف هكتار

املصدر: دراسة خاصة، واإلدارة العامة لإلنتاج الفالحي
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كام يتضح من الرسم البياين 14، اعتمدت املساحات الزراعية  و اإلنتاجية مسارات متغرية 
منذ عقدين، مام كان له بالغ األثر عىل اإلنتاج:

● املساحات: تطورت مساحة األرايض املزروعة بالزيتون بشكل ثابت منذ 20 عاًما يف تونس. 
بحسب بيانات القطاع، مل تكن األرايض متثل سوى أكرث قليالً من 1.5 مليون هكتار، يف 

1990. وحتى عام 2012، زادت هذه املساحة مبا يقارب 0.67% سنويًا (متوسط املعدل 
املركب) حيث وصلت إىل 1.8 مليون هكتار يف 2011. وللمرة األوىل منذ 20 عاًما، سجلت 

األرقام تراجًعا طفيًفا يف 2012. يظهر الرسم البياين 51 تراجًعا يف نشاط غراسة أشجار 
الزيتون منذ 2009. إال البيانات املتاحة ال تسمح مبعرفة ما إذا كانت هذه الزراعات قد 

متت يف املساحات القامئة املزروعة بالزيتون، (عن طريق التكثيف، أو استبدال األشجار)، 
أم يف األرايض الزراعية الجديدة. 

● اإلنتاجية: يتم حسابها استناًدا إىل املساحات املزروعة املخصصة إلنتاج زيت الزيتون، 
وسيتضمن هذا الباب إنتاجية املساحات املخصصة إلنتاج الزيت فقط. ومن املؤكد أن  

اإلنتاجية غري مستقرة إىل حد كبري. ولكن ال يعترب ذلك باألمر املفاجئ يف دولة تشهد 
مناًخا قاحالً ومائالً للجفاف، مع قلة املساحات املروية . خالل األعوام الخمسة األخرية من 

فرتة الدراسة (2008-2012)، كان متوسط  اإلنتاج  أقل قليالً من األعوام الخمسة األوىل 
(1990-1994) من الفرتة ذاتها. 

● اإلنتاج: يف ظل التوسع يف املساحات الزراعية بشكل منتظم نسبيًا، يرجع السبب يف 
التغريات التي تطرأ عىل إنتاج زيت الزيتون بشكل أسايس إىل تغري  اإلنتاجية من 

عام آلخر. فقد وصل إنتاج تونس من زيت الزيتون يف 1996 إىل 310000 طن، إال أن  
اإلنتاجية  قد ظلت غري مستقرة بحيث مل تحقق سوى نصف هذا الرقم يف 2010 عىل 
الرغم من زيادة املساحات املزروعة بالزيتون. ويف 2013/14، انخفض اإلنتاج يف تونس 
حتى وصل إىل 80000 طن. وعىل النقيض من ذلك، كان من املفرتض أن يصل اإلنتاج 

خالل املوسم الزراعي 2014/2015، إىل حوايل 1.4 مليون طن من الزيتون، أي 280 ألف 
طن من زيت الزيتون، أي ما يوازي زيادة 300% بالنسبة ملوسم  الجني السابق، وفًقا 

للتوقعات التقديرية لوزارة الفالحة، بينام شهدت الدول املنتجة الكربى يف جنوب أوروبا 
انهياًرا غري مسبوق يف اإلنتاج بسبب انتشار نوع من الحرشات الضارة يف أشجار الزيتون.  

وقد ظل اإلنتاج يتأرجح ما بني هبوط وصعود بشكل متواصل. يعرض الرسم البياين 16 
البيانات الواردة من القطاع حول إجاميل إنتاج الزيتون (زيتون املائدة وزيت الزيتون)، 
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وإنتاج الزيتون املوجه لسوق زيت الزيتون. تُستعرض البيانات عىل محورين لتسهيل 
عملية املقارنة، مع مراعاة الفرق بني النطاقني.

 الرسم البياين 16: إجاميل إنتاج الزيتون وإنتاج زيت الزيتون يف تونس، 2012-1990

املصدر: اإلدارة العامة لإلنتاج الفالحي ووزارة الزراعة األمريكية.

انخفاض إنتاجية زيت الزيتون
يبني الرسم البياين 17 االتجاهات الخاصة بزيت الزيتون التونيس، فيام يتعلق  باإلنتاجية، 

ومساحة األرايض، واإلنتاج، بناًء عىل توقعات القطاع للفرتة من 1990 إىل 2012. وتظهر فيه 
بعض التطورات بشكل واضح، والتي تتمثل يف بطء التوسع يف األرايض الزراعية، والذي يقابله 
هبوط اإلنتاجية املثري للقلق. وقد أدى تزامن هذين االتجاهني مًعا إىل استقرار إنتاج الزيتون 

(إلنتاج زيتون املائدة، وزيت الزيتون). غري أن اإلنتاج قد ظل غري مستقر إىل حد كبري منذ 
ذلك الوقت، كام هو ُموضح يف الرسم البياين 16 أعاله.
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الرسم البياين 17: االتجاهات الخاصة مبساحة األرايض، وعائدات املحاصيل، وإنتاج الزيتون، 
2012-1990

املصدر: حسابات إل إم يس إنرتناسيونال، اإلدارة العامة لإلنتاج الفالحي
إن االتجاه الذي تسري فيه اإلنتاجية  واآلخذ يف االنخفاض يثري القلق، خاصة وأن بدايته كانت 

غري مبرشة عىل الصعيد الدويل. 
ويبني الرسم البياين 18 اإلنتاجية لدى كبار منتجي زيت الزيتون عىل مستوى العامل، والتي 
تم الحصول عليها بناًء عىل مساحة األرايض املخصصة إلنتاج زيت الزيتون، وبيانات إنتاج 

زيت الزيتون الواردة من املجلس الدويل للزيتون. وعىل كل حال، فإنه ميكن استخالص 
مجموعة من الدروس العامة من الرسم البياين 18 بخصوص السنوات الثالث األخرية، حيث 
كانت العائدات يف تونس هي األضعف، مع اعتبار أن هذه املقارنات املبارشة تحجب بعض 

الفروقات الهامة املتعلقة بهياكل ومكونات قطاعات زيت الزيتون يف مختلف الدول. 
وملراعاة التغريات التي يسببها املناخ، يوضح الجدول العائدات بحديها األدىن واألقىص، غري أن 

مستوى اإلنتاجية التي سجلتها تونس، تعترب أقل من الدول األخرى.
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الرسم البياين 18: عوائد أهم منتجي زيت الزيتون يف العامل، متوسط 2012-2010املصدر: 

حسابات إل إم يس إنرتناسيونال بناًء عىل البيانات القطرية للمجلس الدويل للزيتون.
ملحوظة: يتم حساب اا اإلنتاجية عىل أساس مساحات األرايض الزراعية الثابتة.

من الطبيعي أن تكون  اإلنتاجية لدى الدول الثالث الكربى يف أوروبا أعىل بكثري من مثيالتها 
يف إقليم الرشق األدىن وشامل أفريقيا. فهذا التفوق من حيث القدرة التنافسية عىل املستوى 

الفني هو تفوق واضح، حتى إذا أُخذ الحد األدىن لإلنتاجية يف االعتبار. غري أن اإلنتاجية يف 
تونس منخفضة مقارنة بالدول املنتجة يف إقليم الرشق األدىن وشامل أفريقيا. ويعود عدم 

استقرار اإلنتاجية إيل االعتامد عىل  نظم إنتاج تقليدية، وكثافة أشجار الزيتون، واملامرسات 
الزراعية، واملناخ، كام يعود ذلك أيًضا إيل الخصائص البيولوجية (املعاومة) ألشجار الزيتون.
وقد ساعد استخدام الحد األدىن واألقىص  لإلنتاجية  بدالً من املتوسط يف الرسم البياين 18 

عىل تجنب الفارق الذي يحدثه توايل عدد من سنوات الجفاف السيئة عىل متوسط اإلنتاجية 
لدى إحدى الدول. إن انخفاض اإلنتاجية يف تونس باملقارنة مع الدول األخرى املنتجة، سواء 
يف السنوات الجيدة والسيئة عىل حد سواء إمنا يدل عىل أن املشكلة تعود ألسباب هيكلية، 

وال ميكن ربطها باألسباب املناخية فقط. 
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التوزيع اإلقليمي إلنتاج الزيتون وزيت الزيتون يف تونس
لفهم سبب تراجع اإلنتاجية  يف تونس، ينبغي أوالً تحليل االختالفات الكبرية املتعلقة بتوزيع 
إنتاج الزيتون عىل املستوى اإلقليمي. ففي الباب األول، قمنا بتقسيم الدولة إىل ثالثة أقاليم 
كربى لإلنتاج، بحيث يتوافق هذا التقسيم بشكل عام مع كمية األمطار، حيث تقل األمطار 

كلام اتجهنا جنوبًا. ويبني الرسم البياين 19 إجاميل إنتاج الزيتون يف كل من تلك األقاليم 
الثالثة، إىل جانب اإلنتاج الوطني (حيث يوجه جزء من هذا اإلنتاج لسوق زيتون املائدة): 

● يرتكز اإلنتاج يف إقليم الوسط، الذي ميثل ثلثي اإلنتاج عىل املستوى الوطني؛
● أما الشامل، فيساهم بربع اإلنتاج عىل املستوى  الوطني؛
● بينام ميثل الجنوب أقل من % 10 من اإلنتاج  الوطني. 

يتبني من بنية أعامر الغراسات أن 30 % من األشجار يقل عمرها عن 20 عاًما، و 30% يرتاوح 
عمرها بني 30 و40 عاًما، بينام يزيد عمر األشجار عن 40 عاًما يف 40% منها. وقد كشف املسح 

امليداين الذي أجري من أجل هذا التقرير عن اعتقاد بعض الخرباء يف القطاع بأن نسبة أشجار 
الزيتون التي يزيد عمرها عن 75 عاًما قد تصل إىل 25 % من مزارع الزيتون. وتتواجد مشكلة 

شيخوخة األشجار خاصة مبناطق املنستري، وسوسة، صفاقس واملهدية عىل وجه الخصوص. 
ويجب التأكيد عىل أن 35% من املساحة املزروعة بالزيتون تقع عملياً يف املناطق الهامشية 

والتي تشهد ظروفًا مناخية ال تتوافق مع املعايري املوىص بها لزراعة الزيتون. 

الرسم البياين 19: إجاميل إنتاج الزيتون عىل املستويني اإلقليمي والوطني، 2012-1991، 
ألف طن

املصدر: اإلدارة العامة لإلنتاج الفالحي
ملحوظة: تتعلق البيانات بإجاميل إنتاج الزيتون (زيتون املائدة وزيت الزيتون).
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يتبني من الرسم البياين 20 أن مساحة األرايض املزروعة بالزيتون يف الشامل (14% من 
املساحة  الوطنية) أقل من الجنوب (22%)، ولكن نظرًا ألن  اإلنتاجية أعىل يف الشامل، فقد 

تفوق إنتاج هذا اإلقليم عىل إنتاج الجنوب.

الرسم البياين 20: التوزيع اإلقليمي للمساحات املزروعة بالزيتون، متوسط 2012-2010

املصدر: اإلدارة العامة لإلنتاج الفالحي.

إن لهيمنة إقليم الوسط عيل اإلنتاج  تأثريات هامة عىل اإلنتاجية. ويبني الرسم البياين 21  
إنتاجية الزيتون املخصص لزيت الزيتون عىل املستوى اإلقليمي. ويرتبط متوسط  اإلنتاجية 
اإلقليمية بصورة طبيعية ببيانات سقوط األمطار: حيث سجل الشامل أعىل عائدات (0.82 

طن للهكتار يف متوسط، بالنسبة للسنوات الثالث األخرية)، يليه الوسط (0.45 طن للهكتار)، 
ثم الجنوب (0.17 طن للهكتار).
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الرسم البياين 21: عائدات املحاصيل اإلقليمية إلنتاج الزيتون، 2012-2008، طن/هكتار

املصدر: اإلدارة العامة لإلنتاج الفالحي.

يبني الرسم البياين 22 و23 الفروقات فيام يتعلق بإنتاج الزيتون وكثافة األشجار بحسب 
الواليات. تشمل البيانات الخاصة بكثافة التشجري املساحات املروية وغري املروية، ولكن، 

نظرًا لضعف املساحات املروية، يؤثر هذا األمر تأثريًا بسيطًا عىل اإلنتاج العام  فيام يتعلق 
بالكثافة. وفيام ييل وصًفا تفصيليًا لبعض املناطق الرئيسية التي تم زيارتها يف إطار املسح 

امليداين الذي أُجري إلعداد هذا التقرير.
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تونس - دراسة و تحليل منظومة زيت الزيتون

الرسم البياين 22: إنتاج الزيتون حسب الوالية، متوسط 2007-2011، ألف طن

املصدر: اإلدارة العامة لإلنتاج الفالحي.
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الرسم البياين 23: كثافة أشجار الزيتون حسب الوالية، متوسط 2007-2011، شجرة زيتون/
هكتار

املصدر: اإلدارة العامة لإلنتاج الفالحي.
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تونس - دراسة و تحليل منظومة زيت الزيتون

أقاليم اإلنتاج
صفاقس (الوسط)  تبلغ مساحة الزياتني بوالية صفاقس حوايل 334200 هكتار، لتمثل 

بذلك أقل قليالً من 20% من مساحة األرايض املزروعة بالزيتون ومن اإلنتاج عىل املستوى  
الوطني. ومع ذلك، تعترب كثافة األشجار ضعيفة يف هذا اإلقليم (17 شجرة للهكتار بوجه 

عام)، حتى عند مقارنته مبناطق أخرى يف إقليم الوسط (الرسم البياين 23). ففي  هذه 
املنطقة، تستطيع  أشجار الزيتون مقاومة نقص األمطار، غري أن شيخوخة األشجار متثل 

مشكلة بالنسبة لإلنتاجية. لذلك، يسجل هذا اإلقليم أقل معدالت لإلنتاجية، ويشهد تقلبات 
بشكل أكرب من العديد من األقاليم األخرى. وقد يصل معدل استخالص الزيت إىل 30-27%يف 

بعض األعوام يف بعض املناطق املحددة من  الوالية، وينخفض إىل 18% يف السنوات السيئة. 
وبحسب التقديرات الرسمية، فإن 65 إىل 70% من اإلنتاج ال يعترب ضمن زيت الزيتون البكر 
املمتاز (حيث يرتاوح معدل الحموضة بني 0.8 و1.1%، بينام ينبغي أال يزيد هذا املعدل عن 
0.8% يف زيت الزيتون البكر املمتاز، بحسب التعريف الخاص بهذا النوع من الزيوت، وعىل 
الرغم من أهمية هذه النقطة، إال أنها ال تعترب كافية، حيث يجب أن يتضمن زيت الزيتون 
البكر مجموعة أخرى من الخصائص الكيميائية واملذاقية كذلك، حتى يُصنف ضمن الزيوت 

البكر املمتازة (املجلس الدويل للزيتون). 
وما زال املنتجون يف هذا اإلقليم مرتددين يف قلع أشجار الزيتون  الهرمة، خاصة يف غياب 

الحوافز املشجعة عىل قلع وتجديد ضيعات الزيتون.
مدنني (الجنوب) يضم إقليم مدنني يف جنوب تونس ما يقرب من 190000 هكتار من أشجار 

الزيتون. وعىل غرار والية صفاقس، تعترب معظم أشجار الزيتون من األشجار  الهرمة. كام 
أن معدل االستخالص يعترب مرتفًعا (30%) بل ويصل إىل نسب استثنائية يف بعض األحيان، 

بحسب طبيعة املناخ (مثلام حدث يف 2012). ويعترب هذا املعدل أفضل من املعدل املسجل 
يف والية صفاقس، حيث تساهم قلة األمطار يف خفض مستوى الحموضة.

ويعترب هذا اإلقليم من أول املناطق التي شهدت إنشاء جمعية رسمية معنية باملنتجني 
(الرشكة التعاونية للخدمات الفالحية)، لتقاسم التكاليف، وتوفري الخدمات، ومشاركة 

املعدات، يف ظل غياب املنح التي تساعد املزارعني عىل تطوير القطاع. إال أن فاعلية هذه 
الجمعية مل تثبت بعد.

بنزرت (الشامل) يستفيد هذا اإلقليم بشكل عام، من األمطار السنوية التي تصل إىل 600 
مم وإن كانت غري منتظمة. لذلك، تعترب عائدات املحاصيل غري مستقرة يف هذا اإلقليم 
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بشكل خاص، حيث ترتاوح ما بني 20 إىل 120 كغ للشجرة الواحدة (60 كغ يف املتوسط). ويف بداية املوسم، 
تصل معدالت االستخالص يف األغلب إىل 13%، وإن كانت تستطيع  بلوغ 25% (حيث يصل املتوسط يف 
هذا اإلقليم إىل 18%). ويعطي الزيتون الذي يتم إنتاجه يف الوسط والجنوب (يف إقليم صفاقس بشكل 

أسايس) من أجل التصنيع، معدالت استخالص أعىل بنسبة 1 إىل 2%، حيث تُنقل الثامر إىل املطاحن برسعة 
أكرب، وتُحول إىل زيت الزيتون قبل أن تصل إىل مرحلة األكسدة: حيث ال يتسنى لجزيئات الدهون - ثاليث 

الجليرسيد- الوقت ليك تتفكك وتحرر األحامض الدهنية (املجلس الدويل للزيتون).
ويعترب متوسط اإلنتاجية قريبًا للغاية من إنتاجية إقليم الوسط، وذلك لسببني: السبب 

األول أن إقليم الوسط ميثل ثلثي اإلنتاج (وبالتايل، يكون له الثقل األكرب بالنسبة للمتوسط 
الوطني)، كام أنه يقع بني طريف الشامل والجنوب. وإذا كانت هذه املعدالت اإلقليمية تخفي 
بعض االختالفات الهامة داخل األقاليم (الرسم البياين 24)، فقد كشفت البيانات عن تفاوتات 

شديدة عىل املستوى اإلقليمي. 

الرسم البياين 24: عائدات إنتاج الزيتون لكل والية، 2011-2012، طن/هكتار

املصدر: اإلدارة العامة لإلنتاج الفالحي. 
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تونس - دراسة و تحليل منظومة زيت الزيتون

ويشري ذلك إىل أن قطاع زيت الزيتون يف تونس ال يرتكز يف اإلقليم الذي يحقق أفضل 
اإلنتاجيات (الشامل)، بل يرتكز يف اإلقليم (الوسط) الذي يشهد  أضعفها. كام أن التنافس 
عىل األرايض الصالحة للزراعة أقوى بالفعل يف إقليم الشامل، حيث ميكن إنتاج محاصيل 
أخرى مثل الحبوب. وسرنى الحًقا، يف هذا الباب، أن األرباح التي تتحقق بشكل أكرب من 

املحاصيل املنافسة تشكل عقبة أمام التوسع يف التوسع يف الشامل. 

الري
يعترب الري من العوامل املؤثرة التي تحدد  اإلنتاجية. وكام يتبني من الرسم البياين 25، 

يندر وجود نظم للري يف ضيعات الزيتون يف تونس. ويقترص وجودها يف 60000 هكتار 
يف املجمل، أي %3.5 من مجموع املساحة املزروعة بالزيتون. وترتكز أكرب مساحة مروية 
يف إقليم الوسط، رغم أنها ال متثل سوى %3.4 فقط من املساحة املغروسة بالزيتون عىل 
املستوى اإلقليمي. أما يف الجنوب، الذي يتسم بالجفاف، فتصل هذه النسبة إىل 4.4%. 

الرسم البياين 25: املساحات املروية وغري املروية املزروعة بالزيتون، متوسط 2012-2010، 
ألف هكتار

املصدر: اإلدارة العامة لإلنتاج الفالحي.
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يعترب تأثري الري عىل متوسط اإلنتاج الوطني ضعيف، بالرغم من مساهمته يف زيادة كثافة 
أشجار الزيتون بشكل كبري، وذلك بسبب ضعف األرايض الزراعية املعنية. فكثافة الغراسة 

تؤثر بشكل مبارش عىل اإلنتاجية. يوضح الرسم البياين 26 العالقة بني كثافة غراسات الزيتون  
و اإلنتاجية عىل املستوى اإلقليمي. ويتضح من خالله تفوق إقليم الشامل من حيث الكثافة  

واإلنتاجية . أما الوسط، فيسجل كثافة تشجري مقاربة قليالً للجنوب، ولكنه يحقق نتائج 
أفضل بكثري بالنسبة لإلنتاج بالهكتار. 

الرسم البياين 26: إنتاج الزيتون، وكثافة أشجار الزيتون، معدل 2012-2010

املصدر: اإلدارة العامة لإلنتاج الفالحي.

ويشري ذلك إىل أن معدل إنتاج األشجار يعترب جيًدا يف إقليم الوسط بشكل خاص. كام يشري 
إىل إمكانية تحسني اإلنتاجية دون االضطرار إىل زيادة كثافة أشجار الزيتون عن طريق 

استعامل الري. ويتميز إقليم الوسط بإحكام املامرسات الفنية فيام يتعلق بإدارة األرايض 
الزراعية، حيث يتم استخدام األسمدة بشكل أفضل، فضالً عن تطبيق أسلوب ميكنة الجني 

عىل نطاق أوسع لتقليل الفاقد. 
كام تساعد زيادة الكثافة عىل تحسني اإلنتاجية، سواء كان ذلك بالنسبة لكميات مثار الزيتون 

و زيت الزيتون. وتساعد عملية الحصول عىل إمدادات مؤكدة من املياه عن طريق الري 
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تونس - دراسة و تحليل منظومة زيت الزيتون

عىل زيادة كثافة غراسات الزيتون، كام تساعد أيًضا عىل تحقيق إنتاج أوفر، إذا وقع إحكام 
استعامل الحزمة الفنية املتعلقة بالكثافة و الري. وبالرغم من هذه املزايا املثبتة التي 

يحققها الري بالنسبة لعائدات الهكتار، إال أنه مكلف للغاية ويتطلب رؤوس أموال هامة 
(2000 دوالر أمرييك/هكتار)4 وقد يتطلب ذلك تحسني فرص الحصول عىل القروض الفالحية 

لتنفيذه عىل أوسع نطاق ممكن يف تونس. 
يقارن الرسم البياين 27 بني متوسط كثافة أشجار الزيتون بحسب نظام الري يف ضيعات 

الزيتون يف األقاليم املختلفة يف تونس.

الرسم البياين 27: كثافة أشجار الزيتون حسب اإلقليم، يف ظل نظام الري أو بدونه، متوسط 
2012-2010، شجرة زيتون/هكتار

املصدر: اإلدارة العامة لإلنتاج الفالحي.

ارتفعت كثافات التشجري بفضل نظم الري إىل:

4. راجع الباب األول
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● 170% (×2.7) يف الشامل؛
● 206% (×3.1) يف الوسط؛
● 487% (×5.9) يف الجنوب؛

● 229% (×3.3) يف تونس بأكملها. 
األقاليم األكرث جفافًا، خاصة إقليم الجنوب، هي التي ستحقق الفائدة األكرب من استعامل 

الري من حيث تحسني كثافة التشجري، واإلنتاجية. غري أن املياه يندر وجودها إىل حد كبري يف 
الجنوب. وحتى إذا توفرت املوارد املالية، فستظل مشكلة ندرة املوارد املائية تؤثر بشكل كبري 

عىل عمليات تنفيذ برامج الري املحتملة. تقدر املوارد املائية بحوايل 9.4 مليار م3، يُستخدم 
منها 98% . وبالتايل، فإن نسبة املياه املتبقية لري املزروعات قليلة. ويساعد هذا األمر عىل 

فهم حجم التفاوت عىل املستوى اإلقليمي. ولكن من ناحية الجودة، ترتفع نسبة ملوحة 
املياه يف تونس بشكل كبري عن املعايري الدولية. لذلك، فإنه يُفضل االهتامم باملامرسات 

األخرى، إىل جانب الري لزيادة كثافة املزروعات، خاصة، يف املناطق التي تعترب إمدادات 
املياه فيها غري مؤكدة. 

وتعتمد إنتاجية الزيتون عىل مجموعة معقدة من العوامل. فمن املؤكد أن الري ميكنه 
تحسني اإلنتاجية عن طريق زيادة كثافة الغراسات، غري أنه من املمكن أيًضا اللجوء إىل 

مامرسات أخرى جيدة وغري مكلفة إلدارة األرايض الزراعية، والتي تسمح أيًضا بزيادة كثافة 
الغراسات. ومن هذه املامرسات، استخدام األسمدة، وتقنيات التقليم املالمئة، وتقنيات 

الجني، وأساليب أخرى حديثة والتي ينبغي أن تشكل األساس بالنسبة ألي مبادرة لتحسني 
اإلنتاجية، سواء يف ظل وجود نظم للري أو بدونها.  

إن املعارف والخربات املتعلقة باملامرسات الجيدة لزراعة الزيتون غري منترشة بشكل كاٍف يف 
تونس. وبالتايل، سيكون من املناسب القيام بدمج برامج نرش املعارف حول غراسة الزيتون 
املكثف. كام يجب أيًضا تحسني فرص حصول الفالحني عىل التمويل إذا كنا نرغب يف زيادة 

كثافة أشجار الزيتون بشكل ملحوظ.

مقارنة اإلنتاجية عىل املستوى الدويل
تعترب اإلنتاجية  أفضل مؤرش لقياس كفاءة اإلنتاج واألداء الفني يف قطاع الزراعة. كام تعترب 

أيًضا العامل الرئييس لتحديد تكاليف اإلنتاج. ويوضح الرسم البياين 28 القدرة التنافسية 
لإلنتاجية  يف تونس عىل مستوى العامل، وذلك بناًء عىل متوسط اإلنتاجية التي تم الحصول 
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تونس - دراسة و تحليل منظومة زيت الزيتون

عليها لكل دولة منتجة بالنسبة للسنوات الثالث األخرية. ومثلام حدث مع الحد األقىص 
واألدىن لعائدات املحاصيل (الرسم البياين 18)، تأيت تونس يف ذيل القامئة، وراء منافسيها من 

االتحاد األورويب وإقليم الرشق األدىن وشامل أفريقيا.

الرسم البياين 28: مقارنة بني عائدات الزيتون عىل املستوى الدويل، متوسط 2012-2010

املصدر: إل إم يس إنرتناسيونال، واإلدارة العامة لإلنتاج الفالحي

يعرض الرسم البياين 29 نفس املعلومات، ولكن بالنسبة إلنتاجية القمح اللني. يتم زراعة 
القمح بشكل أسايس يف تونس يف إقليم الشامل، وبعض مناطق الوسط. توضح هذه املقارنة 

أن التصنيف العام لتونس يُعترب أفضل قليالً من تصنيفها يف زراعة الزيتون، حيث يزيد 
متوسط إنتاجية القمح لديها عن األردن واملغرب (يف حني تضعها عائدات الزيتون بعد هاتني 

الدولتني). 
وعىل أية حال، فإنه نظرًا لقيام زراعة القمح بشكل أسايس يف إقليم الشامل يف تونس، 

فمن املنطقي مراجعة ترتيب عائدات الزيتون عىل املستوى الدويل يف هذا اإلقليم ألغراض 
املقارنة. ويوضح الرسم البياين 28 أنه حتى يف حالة دراسة إقليم الشامل فقط، يظل ترتيب 
تونس بعد املغرب واألردن، بالنسبة إلنتاج الزيتون، وذلك عىل عكس إنتاج القمح. لذلك، 
فإن هذا املؤرش األسايس املتعلق باألفضلية النسبية، يشري إىل أن نشاط زراعة القمح يعترب 

مناسبًا أكرث من الزيتون يف شامل تونس، وذلك من حيث قدرته التنافسية الفنية عىل 
املستوى الدويل. 
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الرسم البياين 29: مقارنة عائدات القمح اللني عىل املستوى الدويل، متوسط 2012-2010

املصدر: وزارة الزراعة األمريكية، ويوروستات.

وبعيًدا عن تلك املالحظات، يجب علينا أن نتذكر يف كل األحوال أن زراعة أشجار الزيتون 
والقمح تتم يف ظروف مختلفة عن كٍل من هذه الدول، وبالتايل، فإنه يتعني التعامل بحذر 

مع املقارنات عىل الصعيد الدويل.
ففي األقاليم األكرث جفافًا يف جنوب ووسط تونس، تقل حدة املنافسة بني الزيتون واملحاصيل 

األخرى. كام تتعلق قرارات املزارعني يف تلك األقاليم بكيفية تحقيق الربحية من إنتاج زيت 
الزيتون، أكرث من اختيار املحاصيل التي تحقق أرباًحا أفضل، بالنسبة لتكاليف العاملة 

واالستثامرات باألساس. ونعتزم يف الفقرة القادمة دراسة هذه املسألة املتعلقة بربحية إنتاج 
الزيتون مقارنة باملحاصيل املنافسة األخرى مبزيد من التفاصيل، سواء من ناحية قيمها 

املطلقة أو النسبية.  
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تونس - دراسة و تحليل منظومة زيت الزيتون

تكلفة إنتاج الزيتون يف تونس
يُخصص هذا الجزء لتحليل الفروقات بني تكاليف إنتاج الزيتون يف األقاليم املختلفة يف 

تونس، وأسباب هذه الفروقات. وليك نضع نتائج تونس يف سياقها الصحيح، ينبغي مقارنتها 
بالنتائج التي تم الحصول عليها يف عدد من الدول املنافسة، وخاصة االتحاد األورويب. 

وتساعد هذه املقارنة أيًضا يف إلقاء نظرة رسيعة عىل النتائج املتعلقة بالتكاليف التي ميكن 
لقطاع زيت الزيتون يف تونس تسجيلها إذا نجح يف تحسني أدائه عىل املستوى الفني. 

هيكلة مستغالت الزيتون
كام رأينا يف الباب األول، تتوزع املساحات املزروعة بالزيتون بني املستغالت الصغرية (أقل من 

10 هكتار) واملتوسطة (من 10 إىل 50 هكتار) والكبرية (أكرث من 50 هكتار) بشكل متوازن 
نسبيًا. وتؤدي تجزئة األرايض بشكل متزايد إىل زيادة عدد صغار املزارعني املستقلني، والذين 
أصبحوا ميثلون نصف مزارعي الزيتون تقريبًا، عىل الرغم من أنهم ال ميلكون سوى 51% من 
مجموع املساحة املزروعة بالزيتون. ومن ناحية أخرى، ميثل كبار املزارعون أقل من 3% من 
عدد املنتجني، ولكنهم يتولون زراعة ما يقرب من ربع مساحة األرايض عىل املستوى الوطني.
وبشكل عام، تُجهز األرض لغراسة الزيتون بواسطة جرارات مؤجرة يف معظم األحيان بالنسبة 
لصغار مزارعي الزيتون. أما بالنسبة لكبار املزارعني، فلديهم الجرارات الخاصة بهم، باإلضافة 

إىل معدات ميكانيكية أخرى. بعد عمليات الغراسة، يصعب عىل صغار املزارعني استخدام 
املدخالت نظرًا لصعوبة الحصول عىل التمويالت. كام يندر استخدام األسمدة الكيميائية 
بشكل خاص، حيث يلجأ صغار املزارعون إىل األسمدة العضوية التي يحصلون عليها من 

املوايش الخاصة بهم، حال وجودها لديهم. وعىل الرغم من أن هذه الطريقة تجعل اإلنتاج 
يف معظمه إنتاًجا عضويًا، (سواء كان مرخًصا أم ال)، إال أن اإلنتاجية تتأثر بصورة حتمية. 

وعمليًا تتم عمليات التقليم والجني يدويًا يف جميع أنواع املزارع، وذلك بواسطة اليد العاملة 
املوسمية، واليد العاملة األرسية يف املزارع الصغرى.  

اإلنتاج اإلقليمي للزيتون 
توضح هذه الفقرة بعض االختالفات الكربى عىل املستوى اإلقليمي يف مجال إنتاج الزيتون. 
إذ يعرض الرسم البياين 22 و23 الفروقات بالنسبة إلنتاج وكثافة أشجار الزيتون يف كل والية 

تونسية. ال تفرق البيانات املتعلقة بكثافة أشجار الزيتون بني املساحات املروية وغري املروية، 
ويعترب تأثري ذلك عىل متوسط ناتج الكثافة بسيطًا نظرًا لضعف نسبة املساحات املروية. 
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وسيتم استعراض وصف تفصييل لبعض املناطق الرئيسية التي متت زيارتها يف إطار املسح 
امليداين الخاص بهذا التقرير.

تكاليف اإلنتاج
يعرض الجدول 6 تقديرات املؤلفني بالنسبة لتكاليف إنتاج الزيتون يف كل إقليم، حيث 

أضيفت والية صفاقس لتكون مبثابة نقطة مرجعية. األرقام املذكورة هي أرقام 2012/11، 
حيث مل تتوفر البيانات بشكل كامل وكذلك نتائج الزيارات امليدانية إال لهذا املوسم فقط5. 

يستعرض الرسم البياين 30 النتائج لكل طن زيتون، ولكل طن من زيت الزيتون. ويراعي 
الهامش مجمل تكاليف اإلنتاج (املتغرية والثابتة)، مبا يف ذلك تكلفة اإلهالك، وتكلفة 

الفرصة البديلة لألرايض. وقد تم تحويل النتائج لكل طن من زيت الزيتون باستخدام معدل 
استخالص لـ0.2 طن من الزيت لكل طن زيتون. 

الجدول 6 مل يتناول سوى ضيعات الزيتون غري املروية. ونظرًا لتغري أمناط األرايض الزراعية 
بشكل كبري، مبا يف ذلك األرايض التي تقع ضمن نفس الوالية، فقد يكون من املناسب إجراء 

مجموعة من البحوث املتعمقة بشكل أكرب لتقدير تكاليف اإلنتاج ألمناط متنوعة بشكل أكرب 
من األرايض الزراعية، واملتعلقة بنظم اإلنتاج املتنوعة عىل وجه الخصوص (أشجار الزيتون 

+ أشجار مثمرة/ أشجار اللوز/الخرضوات). ينبغي إذن التعامل مع هذه النتائج بحذر، 
حيث إنها مخصصة فقط إلعطاء مؤرش عن متوسط حالة قطاع الزيتون يف كل إقليم. ميتلك 

املجلس الدويل للزيتون بيانات حديثة تضع تونس يف مكانة أفضل بكثري بالنسبة للدول 
املنتجة األخرى. باإلضافة إىل استعراض تكاليف إنتاج الزيتون يف إطار نظام اإلنتاج عايل 

الكثافة (الجدول 7)، إىل جانب تكاليف االستثامر إلنشاء هذا النظام (الجدول 8).

نوب( جان 2013. نين )ال س و ا مال( وسوس )الوسط( و ر )ال اني لبن يارا المي 5. ال
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الجدول 6: تكاليف إنتاج الزيتون يف تونس (املساحات غري املروية)، 2012/11
صفاقسالجنوبالوسطالشامل

تكاليف الزراعة املبارشة
10 10 24 36 دوالر أمرييك/هكتار - أسمدة

139 139 139 139 دوالر أمرييك/هكتار - حامية املحاصيل
149 149 163 175 دوالر أمرييك/هكتارتكاليف الزراعة املبارشة للهكتار

0 0 1 1 طن/هكتارعائد الزيتون (متوسط 2012-2010)
310 648 291 172 دوالر أمرييك/طن زيتونتكاليف الزراعة املبارشة للطن

العاملة
102 214 192 195 دوالر أمرييك/طن زيتون - التقليم والصيانة

114 142 114 114 دوالر أمرييك/طن زيتون - الجني
60 200 105 76 دوالر أمرييك/طن زيتوناإلهالك

179 376 228 167 دوالر أمرييك/طن زيتونتكلفة الفرصة البديلة لألرايض 
765 1,580 930 724 دوالر أمرييك/طن زيتونإجاميل تكلفة اإلنتاج 
3.829 7.924 4.642 3.613 دوالر أمرييك/طن زيت زيتونإجاميل تكلفة اإلنتاج

إجاميل تكلفة اإلنتاج بدون تكلفة 
الفرصة البديلة لألرايض 

586 1.204 702 557 دوالر أمرييك/طن زيتون

 املصدر: املسح امليداين، حسابات إل إم يس إنرتناسيونال، ومنظمة األغذية والزراعة، جانفي 2013.

الرسم البياين 30: تكاليف إنتاج طن الزيتون، وطن زيت الزيتون، 2012/11
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املصدر: املسح امليداين، حسابات إل إم يس إنرتناسيونال، ومنظمة األغذية والزراعة، جانفي 2013.
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تختلف تكاليف إنتاج الزيتون وزيت الزيتون غري املروي بشكل كبري من منطقة إىل أخرى: 
● حيث تقل تكلفة الطن بشكل كبري يف إقليم الشامل، وتليه والية صفاقس التي تسجل 

تكاليف مقاربة. أما إقليم الوسط، فتزيد فيه تكلفة طن الزيتون عمليًا بنسبة 30%. أما 
بالنسبة للتكاليف يف الجنوب، فتعترب مثرية للقلق بصورة أكرب، حيث متثل أكرث من الضعف 

مقارنة بالشامل، كام تزيد عن إقليم الوسط مبا يزيد عن %70.  
● وعىل الرغم تلك الفروقات الواسعة يف تكاليف الطن، إال أن تكاليف اإلنتاج املبارشة 

متساوية إىل حد ما يف جميع األقاليم، وذلك حني يتعلق باألمر بتكلفة الهكتار. وقد سجل 
الجنوب ووالية صفاقس أقل التكاليف يف هذا الصدد. وبالتايل، فإن هذه االختالفات 
الكبرية بني األقاليم تعود بشكل أسايس إىل الفروقات الكبرية يف اإلنتاجية، وهو ما تم 

تأكيده بالفعل يف هذا الباب. ففي إقليم الشامل مثال، يحتاج إنتاج طن واحد من الزيتون 
إىل أقل قليالً من هكتار واحد، أما يف الجنوب، فيحتاج ملا ال يقل عن 4.4 هكتار. ويصل 

هذا الرقم إىل 8.1 هكتار يف الوسط، و1.2 هكتار يف والية صفاقس. 
● وقد أجرى ديوان الزيت دراسات عديدة يف 2006 و2012، وقدر تكلفة الفرصة البديلة 

لألرايض بـ140 دوالر أمرييك للهكتار بالنسبة للشامل، و108 دوالر أمرييك للهكتار يف 
الوسط، و27 دوالر أمرييك للهكتار يف الجنوب. غري أنه بحسب الحسابات املُستخدمة يف 
هذا التقرير، يستطيع إقليم الجنوب إنتاج 2 طن من القمح للهكتار، بينام ميكن للشامل 
إنتاج 4 أطنان. ونظرًا ألن إنتاج طن الزيتون يتطلب أكرث من 4 هكتار يف الجنوب (انظر 

أعاله)، فإن ذلك يعني أن ُمنتج الزيتون يتخىل عن أكرث من 8 أطنان من القمح مقابل كل 
طن ينتجه من الزيتون. غري أنه يتنازل عن 4 أطنان فقط من القمح يف الشامل. لذلك، 

فمن الطبيعي أن تكون تكلفة الفرصة البديلة لألرايض أعىل يف الجنوب، عند ربطها بطن 
الزيتون. غري أن أرايض الجنوب تعترب ضمن األرايض الفقرية، لذلك، تعترب زراعة الزيتون 
هي الفرصة االقتصادية الوحيدة هناك. وبالتايل يوحي هذا األمر بأن التكاليف املنسوبة 

للجنوب قد يكون مبالًغا فيها. وقد يجد الفالحون بالفعل بعض الصعوبات يف العيش من 
محصول القمح يف هذا اإلقليم. وبالتايل فإن التكلفة الحقيقة للفرصة البديلة لألرايض قد 

تكون قريبة من الصفر. 
● وتتضمن هذه التكاليف أيًضا حامية املحاصيل، أي مكافحة األعشاب الضارة، وخاصة 

األعشاب النجيلية. ولكن هذه األعشاب تنمو بصورة متقطعة، لذلك، تعترب تكلفة إزالتها 
عىل مدى سنوات عديدة أقل من متوسط التكاليف. أسعار مبيدات األعشاب باهظة، 
لذلك ال يستخدمها صغار الفالحني قط، خاصة يف وسط وجنوب البالد. لذلك، فإننا إذا 
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حذفنا تكلفة الفرصة البديلة لألرايض، وتكلفة حامية املحاصيل، سينخفض إجاميل تكلفة 
إنتاج الزيتون وزيت الزيتون يف الجنوب إىل حد كبري. 

● وتؤثر الفروقات الخاصة بكثافة ضيعات الزيتون املذكورة يف مستهل هذا الباب بشكل 

كبري عىل اإلنتاجية، وبالتايل عىل تكاليف اإلنتاج. فإىل جانب تحسني اإلنتاجية، يؤدي 
تحسني الكثافة بالفعل إىل تحسني كفاءة عمليات الجني، والجمع، والتقليم.  

● وبشكل عام، تعترب تكاليف اإلنتاج يف تونس مرتفعة نسبيًا عىل الصعيد الدويل (انظر 

الفقرة التالية)، وخاصة يف إقليم الجنوب. غري أنها تختلف عن التكاليف التي يقدرها 
مزارعو الزيتون، حيث إن معظمهم ال يعتمدون طريقة الحساب املتبعة يف هذا التحليل. 

فمثال، تراعي التقديرات تكاليف اليد العاملة األرسية، وتكلفة الفرصة البديلة بالنسبة 
لألرايض، وتكلفة اإلهالك، بينام ال يحتسب املزارعون التونسيون يف الغالب الوقت الذي 
يقضونه هم وأرسهم يف العمل باملزرعة بقيمته الفعلية. ونفس االستنتاج بالنسبة لقيمة 

ضيعات الزيتون، حيث تُحتسب قيمتها صفرًا، بينام يجب األخذ بتكلفة فرصها البديلة يف 
االعتبار (أي التكلفة املستخدمة يف هذا التحليل بحسب قيمتها بالنسبة ملحصول القمح - 
راجع أعاله). ويفرس هذا االختالف يف أسلوب الحساب سبب ارتفاع إجاميل تكلفة اإلنتاج 

يف معظم األحيان عن سعر بيع املحصول، مام ال مينع من مواصلة عملية اإلنتاج. وكام 
ذكرنا أعاله، فقد أُخذ أيًضا بعني االعتبار تكاليف حامية املحاصيل التي مل تكن موجودة 

بالرضورة.
● وباإلضافة إىل كون تكاليف اإلنتاج أعىل يف الجنوب، فإن نوعية الزيت الذي يتم إنتاجه 

يف هذا اإلقليم تكون يف الغالب غري جيدة، بسبب ارتفاع معدل الحموضة به. ويعزى هذا 
األمر إىل غياب الجدية يف نظم مراقبة الجودة طوال عمليات اإلنتاج، باإلضافة إىل التأخر 

يف مواعيد التسليم وإطالة فرتات التخزين. ويزيد معدل الحموضة خالل الفرتة التي 
تنقيض ما بني عمليات الجني والتصنيع، وإذا زادت املدة عن 48 ساعة، فإن ذلك يؤدي إىل 
تدهور نوعية الزيت. كام ترتفع تكلفة نقل الزيتون إىل املعارص بسبب سوء البنية التحتية 

اللوجيستية. 
● وتُستخدم التقنيات الزراعية الحديثة بشكل أكرب يف الشامل، حيث يستخدم الفالحون، 

الذين يستطيعون الحصول عىل املزيد من املوارد املالية، املدخالت بشكل أكرب (األسمدة 
بشكل خاص)، كام أن املسافات بني املزروعات مناسبة هناك. كام تزيد أيًضا معدالت 

سقوط األمطار مقارنة بالجنوب، وميكن االعتامد عليها بشكل أكرب. كام يتعرض الجنوب 
لظاهرة تدهور خصوبة الرتبة، وشيخوخة ضيعات الزيتون مثل إقليم الوسط، وقد تخطت 
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بعض الضيعات ذروة قدرتها اإلنتاجية. ويف الجنوب،يتكون نظام الزراعة بشكل أسايس من 
الضيعات التقليدية الصغرية. 

يوضح الجدول 7 تكاليف إنتاج الزيتون وزيت الزيتون يف إطار نظام الري اإلنتاج عايل 
الكثافة، الذي أُدخل إىل تونس يف عام 2000. وتأيت هذه البيانات من البحوث التي أجراها 

معهد الزيتونة  و ديوان الزيت لصالح تونس، ومعهد البحوث اإلسباين لصالح جنوب إسبانيا. 
تقع تكاليف اإلنتاج يف إطار هذا النظام بني تكاليف الشامل والوسط. كام تعترب تكاليف 

االستغالل منخفضة نسبيًا، حيث تُوزع عىل إنتاج الزيتون للهكتار والذي يُعترب أعىل بكثري 
من زراعة الزيتون غري املروية (8.5 طن مقابل 0.7 طن يف املتوسط). 

وتتيح مثل هذه التقنيات العديد من املزايا، والتي تتضمن أساسا، الدخول يف طور اإلنتاج 
بشكل أرسع، ووفرة اإلنتاج، واستقراره، وتوزيع األسمدة عىل نحو أفضل، وتقليل اإلجهاد 

االحيوي عىل األشجار، ورفع جودة املحصول. 
غري أن تكاليف إنشاء مثل تلك النظم لإلنتاج تعترب مرتفعة (8000 دوالر أمرييك للهكتار، 
الجدول 8). هذا األمر يبعد عن قدرات معظم املزارعني الصغار، سواء من الناحية املالية 

(نظرًا لنقص املوارد املالية)، أو عىل مستوى املعارف الزراعية. إال أنه ما زال هناك ما يدعو 
للتفاؤل، إذ لوحظ أن مزارعي الزيتون الذين اعتمدوا هذا النظام، قد بدؤوا يحققون أرباًحا 
بعد موسم الجني الثالث. ولكن نظرًا لكون هذه النظم غري منترشة يف تونس، ونظرًا لكونها 

ال تشغل سوى نسبة محدودة من األرايض الزراعية، فلن تُؤخذ بعني االعتبار يف الفقرات 
التالية.

الجدول 7: تكاليف إنتاج الزيتون يف نظام اإلنتاج ذو الكثافة العالية 
تكاليف االستغالل

1.105دوالر أمرييك/هكتار- األسمدة، وحامية املحاصيل (مبيدات األعشاب، معاملة الصحة النباتية)
117دوالر أمرييك/هكتار- التقليم والصيانة

1.222دوالر أمرييك/هكتارتكاليف الزراعة املبارشة للهكتار
9طن/هكتارعائدات الزيتون (متوسط2010-12 )

144دوالر أمرييك/طن زيتونتكاليف الزراعة املبارشة للطن
اليد العاملة

553دوالر أمرييك/طن زيتون- الجني
167دوالر أمرييك/طن زيتونتكلفة الفرصة البديلة لألرايض
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863دوالر أمرييك/طن زيتونإجاميل تكلفة اإلنتاج
696دوالر أمرييك/طن زيتونإجاميل تكلفة اإلنتاج بدون تكلفة الفرصة البديلة لألرايض

4.316دوالر أمرييك/طن زيت الزيتونإجاميل تكلفة اإلنتاج
املصدر: أ العريب العجمي، ج. هيدالقو، و مسلم منجي. ، اإلدارة الفنية للمزارع الكثيفة وشديدة الكثافة، معهد 

البحوث الزراعية والسمكية والتدريب، األندلس (2012).

الجدول 8:تكاليف إنشاء ضيعة ذو كثافة عالية.
الخصائص

1.250 (4×2) - شجرة زيتون/هكتاركثافة أشجار الزيتون
(1.5×4) 1.667

9 طن/هكتارمعدل اإلنتاج (يف املتوسط)
أربيكينا، أربوزاناالصنف

18 %معدل االستخالص
تكاليف االستثامر 

2.400 دوالر أمرييك/هكتار - رشاء وغرس أشجار الزيتون (%30)
1.008 دوالر أمرييك/هكتار - حامية املحاصيل (%12.6)
2.240 دوالر أمرييك/هكتار - نظام الري بالتنقيط(%28)

 - تجهيز الرتبة، وتخصيبها، ومعاملة الصحة النباتية، ومكافحة 
2.352 دوالر أمرييك/هكتاراألعشاب الضارة (%29.4)

8.000 دوالر أمرييك/هكتارتكاليف االستثامر للهكتار
553 دوالر أمرييك/طن زيتونتكاليف التحويل والنقل

املصدر: حسابات منظمة األغذية والزراعة نقالً عن العريب العجمي، ج. هيدالقو، و مسلم منجي، اإلدارة الفنية 
للمزارع الكثيفة وشديدة الكثافة، معهد البحوث الزراعية والسمكية والتدريب، األندلس (2012)

تعكس تقديرات تكاليف إنتاج زيت الزيتون يف تونس وجود اختالفات هامة عىل الصعيد 
اإلقليمي، ولكن يجب أال ننىس أيًضا تأثري أمناط األرايض الزراعية عىل تكاليف اإلنتاجية. 

ورغم ذلك، كشف حساب التكاليف واالستبيانات امليدانية أن قطاع زيت الزيتون يف تونس 
يحتاج ملواجهة بعض العقبات، والتي تتمثل فيام ييل: 

● ضعف اإلنتاجية (وتقاس بطن زيتون/هكتار أو كغ/شجرة زيتون)

● شيخوخة أشجار الزيتون (يصل عمر أكرث من 25% منها إىل أكرث من 70 عاًما)؛



52

Tunisie-
Nord

Tunisie-
Sfax

Espagne Tunisie-
Centre

Italie Grèce États-Unis   Tunisie-
Sud

Coûts de culture directs    Main d’œuvre     Coûts fixes

● سوء حالة الشتالت باملنابت، وضعف األداء عىل املستوى الجيني؛

● عدم الحصول عىل القروض؛

● عدم تطوير نظم الري؛

● ضعف امليكنة الزراعية أو عدم توافقها.

مقارنة التكاليف مع الدول املنافسة
للرتكيز عىل نتائج تونس، وتحليل إمكاناتها، تم إجراء مقارنة بني تكاليف تونس وتكاليف 

الدول الكربى األخرى املنتجة للزيتون يف منطقة البحر األبيض املتوسط. وتشرتك تونس مع 
هذه البلدان يف طبيعة املناخ لديها، حيث تسقط األمطار يف فصل الشتاء، ثم يأيت فصل 
الصيف حيث ترتفع درجات الحرارة ويشتد الجفاف. غري أن املناخ يكون أكرث جفافا يف 
جنوب تونس مقارنة بالدول املتوسطية األخرى باالتحاد األورويب، ويتسم بندرة األمطار 

(انظر امللحق 2). 
يوضح الرسم البياين 31 و32 هذه املقارنة، بناء عىل تكلفة الهكتار لعام 2012/11 املطبقة 

عىل متوسط اإلنتاجية ومعدالت االستخالص للفرتة 2010/09-2012/11. 
الرسم البياين 31: مقارنة بني تكاليف إنتاج الزيتون عىل املستوى اإلقليمي والدويل.

تونس – 
الشامل

تونس – 
صفاقس

إسبانيا تونس – 
الوسط

إيطاليا اليونان الواليات 
املتحدة

تونس – 
الجنوب

املصدر: املسح امليداين، حسابات إل إم يس إنرتناسيونال، ومنظمة األغذية والزراعة، جانفي 2013.
ملحوظة: تم استبعاد تكلفة الفرصة البديلة لألرايض.

تكاليف الزراعة املبارشة العاملة التكاليف الثابتة

طن
يك/

مري
الر أ

دو
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الرسم البياين 32: مقارنة بني تكاليف إنتاج زيت الزيتون عىل املستوى أألقاليمي والدويل

تونس – 
الشامل

تونس – 
صفاقس

إسبانيا تونس – 
الوسط

إيطاليا اليونان الواليات 
املتحدة

تونس – 
الجنوب

املصدر: املسح امليداين، حسابات إل إم يس إنرتناسيونال، ومنظمة األغذية والزراعة، جانفي 2013.
ملحوظة: تم استبعاد تكلفة الفرصة البديلة لألرايض.

النتائج املبينة متثل أفضل بيانات متاحة بالنسبة لكل من الدول املنتجة. ولكن يجب مراعاة 
أن إجراء مقارنة لتقديرات تكاليف اإلنتاج بني دولتني مختلفتني كان أمرًا بالغ الصعوبة، 
نظرًا الختالف املنهجيات املتبعة يف تقدير التكاليف، وكذلك اختالف أمناط ونظم اإلنتاج 

الزراعي بشكل كبري بني تلك الدول. وعىل الرغم من ذلك، ميكن أيًضا الخروج مبجموعة من 
املالحظات. غري أن هذه املقارنة مل تراعي تكلفة الفرصة البديلة لألرايض، التي تقدر األرباح 

التي كان ميكن تحقيقها يف حالة زراعة أنواع أخرى من املحاصيل.
● وقد حقق شامل تونس وإقليم صفاقس نتائج جيدة للغاية، حيث كانت التكاليف املُقدرة 

أقل من تكاليف املنتجني اآلخرين. كام كان الوضع يف وسط تونس جيًدا أيًضا أما بالنسبة 
للجنوب، فقد سجل تكاليف أعىل بالنسبة للطن. 

● تتمتع تونس بأفضلية نسبية واضحة بالنسبة للدول األخرى املنتجة، وتتمثل يف تكلفة اليد 
العاملة بالنسبة للطن. وعىل الرغم من ذلك، بدأت هذه األفضلية بالنسبة للدول املنتجة 

املتقدمة يف الرتاجع بسبب ارتفاع األجور بصورة كبرية بعد الثورة. إن استخدام امليكنة 
الزراعية يف زراعة الزيتون ضعيف للغاية يف تونس، وسيظل السمة األساسية يف تونس 

لسنوات قادمة. 
● تعترب التكاليف الثابتة (اإلهالك، وتكلفة الفرصة البديلة لألرايض) مرتفعة نسبيًا يف تونس 
عند تقديرها بالنسبة لطن الزيتون أو طن زيت الزيتون. ويعود السبب يف ذلك األمر إىل 

تكاليف الزراعة املبارشة العاملة التكاليف الثابتة

طن
يك/

مري
الر أ
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ضعف اإلنتاجية  بشكل نسبي، مام يستلزم توزيع التكاليف الثابتة عىل إنتاج الهكتار 
الذي يكون بدوره أقل من إنتاج الدول األخرى.

إنتاج الزيتون يف إسبانيا
تحتل إسبانيا املرتبة األوىل ضمن الدول املنتجة للزيتون عىل مستوى العامل، وكام رأينا 
أعاله، فهي تعترب أقل دولة من حيث تكاليف اإلنتاج. لذلك، يعترب تنظيم قطاع زيت 

الزيتون يف هذا البلد أمًر ا يستحق الدراسة يف تونس. يتشابه هيكل قطاع زيت الزيتون 
يف إسبانيا إىل حد كبري مع قطاع زيت الزيتون يف تونس، حيث تشغل 54 % من الحيازات 

املزروعة بالزيتون أقل من 5 هكتار )مقابل 48 % يف تونس(. غري أن نطاق مزارع 
الزيتون يف إسبانيا يعترب أكرث توسًعا يف املتوسط من املزارع اليونانية أو اإليطالية. وينخرط 
العديد من مزارعي الزيتون يف إسبانيا يف الجمعيات التعاونية، التي تساعدهم عىل تبادل 
املعدات، وخدمات النقل، باإلضافة إىل خدمات أخرى. وينقسم إنتاج الزيتون يف إسبانيا 

بني ثالث نظم لإلنتاج، تعد كاآليت:
● اإلنتاج التقليدي أو املوسع: ويشمل األقاليم التي متتلك تراثًا قدميًا يف مجال زراعة 

الزيتون، وال يعتمد هذا النظام عىل الري بشكل عام. وترتاوح كثافة املزروعات بني 80 
إىل 120 شجرة زيتون للهكتار. كام تتواجد فئتان من ضيعات الزيتون، تلك التي يتم 

فيها استخدام امليكنة الزراعية، واألخرى بدونها. وحني يتعذر استخدام امليكنة الزراعية، 
ترتفع تكاليف اإلنتاج بشكل كبري.

● اإلنتاج املكثف: ويُطبق هذا النوع يف أنواع الرتبة الجيدة، مع استخدام نظام الري. 
وترتاوح كثافة املزروعات بني 200 إىل 400 شجرة زيتون يف الهكتار. وتسعى الغراسة 

الكثيفة إىل زيادة عائد الهكتار لخفض تكلفة طن املنتج، مع خفض التكاليف فيام 
بعد من خالل ميكنة عمليات الزراعة، والتقليم، والجني. ال ميثل اإلنتاج املكثف و 

عايل الكثافة سوى جزء بسيط بعد من إنتاج الزيتون يف إسبانيا، ولكنه يشهد تطوًرا 
رسيًعا. وتعتمد 22 % من املساحة املزروعة بالزيتون يف إسبانيا عىل الري. وهناك 

اتجاه قوي الستخدام امليكنة الزراعية يف عمليات الجني بواسطة مهزات األشجار، أو 
الحصادات التي متر بني صفوف األشجار، نظرًا الرتفاع تكلفة األيدي العاملة يف الجني 

اليدوي وموسميتها. ومتثل تكاليف عمليات الجني من 40 إىل 60 % من تكاليف زراعة 
الزيتون.
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كيف ميكن تفسري هذا االختالف يف التكاليف بني البلدين؟
ينبغي إذن تفسري أسباب هذه االختالفات بعد التعرف عليها. هناك نوعان رئيسيان من 

العوامل التي تؤثر بشكل كبري يف تحديد تكلفة اإلنتاج لكل طن: 
● الفروقات بني تكاليف إنتاج الزيتون للهكتار؛ 

● وطريقة تحويل تكلفة الهكتار إىل تكلفة طن الزيتون أو تكلفة طن زيت الزيتون من 

خالل األداء الفني.

تكاليف الزيتون للهكتار 
إذا نظرنا يف تكاليف الزراعة والجني بالنسبة لهكتار واحد فقط من الزيتون، سنجد أن 
التكاليف يف جميع أقاليم تونس تقل عن جميع الدول املرجعية األخرى (الرسم البياين 
33). ويسلط ذلك األمر الضوء عىل االختالفات املوجودة بني الدول فيام يتعلق بنظم 

اإلنتاج ومنطية املزارع. فزراعة الزيتون يف تونس، التي تعتمد نسبيًا عىل النظام املوسع، 
تولد تكاليف أقل بالنسبة للهكتار الواحد، حيث تقل كثافة تشجري، ويتم استخدام األسمدة 
واملدخالت األخرى بنسب ضعيفة، باإلضافة إىل استخدام أساليب الجني التي تتطلب الكثري 
من اليد العاملة. ولكن من ناحية أخرى، فقد أدى انخفاض اإلنتاجية إىل ارتفاع تكلفة طن 

زيت الزيتون. تساعد النظم ذو الكثافة العالية يف الدول املتقدمة عىل غراسة كل هكتار 
بكثافة اكرب، مام يساعد عىل تقليل تكلفة الطن وتحسني اإلنتاجية. وينطبق هذا الوضع 

بشكل خاص عىل املغرب وإسبانيا.
ويوضح الرسم البياين 33 ارتفاع تكاليف اإلنتاج يف تونس عنها يف املغرب. ويجب التأكيد عىل 

أن هذه الحسابات تعتمد عىل االفرتاضات اآلتية: 
● أنه قد تم إدراج تكاليف حامية املحاصيل، والتسميد، ومعاملة الصحة النباتية، والتقليم 

والجني فقط حرًصا عىل استخدام البيانات التي ميكن مقارنتها دونًا عن غريها؛
● كام أُجريت هذه التقديرات عىل النظم ذو الكثافة العالية. 

● اإلنتاج عايل الكثافة: تصل كثافة ضيعات الزيتون إىل أكرث من 800 شجرة للهكتار. 
يطبق هذا النظام، الذي يُعترب أسلوبًا جديًدا من أساليب زراعة الزيتون، يف أنواع الرتبة 

الجيدة، ويتطلب وجود نظاًما للري.



56

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

Tunisie-
Sud

Tunisie-
Sfax

Tunisie-
Centre

Tunisie-
Nord

Grèce Italie Espagne États-Unis 

Coûts de culture directs    Main d’œuvre     

ويعتمد قطاع زيت الزيتون يف تونس عىل الضيعات التقليدية، التي تعد من املزارع األرسية 
يف معظم األحيان، والتي يتوىل إدارتها أكرب األفراد سًنا، وإن كان ذلك األمر ال يقترص فقط 

عىل زراعة أشجار الزيتون. ويف الوقت الحايل، يعترب التقدم يف السن لدى العديد من 
املزارعني، إىل جانب غياب املسؤولني، النزوح مبثابة عقبات حقيقية يف مواجهة عمليات تنمية 

قطاع زيت الزيتون ودينامكيته. كام ساهم عدم الحصول عىل القروض من أجل تحديث 
النظام الزراعي يف عرقلة مسرية التنمية، يف نفس الوقت الذي زادت فيه األجور يف تونس 

لتقيض بذلك عىل األفضلية التي كانت تتمتع بها بسبب انخفاض تكاليف اليد العاملة لديها.
الرسم البياين 33: مقارنة بني تكاليف زراعة هكتار الزيتون بالنظام عايل الكثافة عىل 

املستوى اإلقليمي والدويل

تونس – 
الجنوب

تونس – 
صفاقس

تونس – 
الوسط

تونس – 
الشامل

اليونان إيطاليا إسبانيا الواليات 
املتحدة

املصدر: املسح امليداين، حسابات إل إم يس إنرتناسيونال، ومنظمة األغذية والزراعة، جانفي 2013.

االختالفات عىل مستوى األداء الفني
تعترب اإلنتاجية كأفضل مؤرش لقياس األداء الفني داخل أي قطاع. حيث يلعب دوًرا رئيسيًا 

حني يتعلق األمر بتحويل تكلفة الهكتار إىل تكلفة طن الزيتون أو طن زيت الزيتون. وقد تم 
بالفعل إجراء مقارنة بني  اإلنتاجيات يف موضع سابق من هذا الباب، ويوضح الرسم البياين 

28 الفجوة التي تفصل بني األداء الفني يف تونس و معظم الدول املنافسة. 

تكاليف الزراعة املبارشة العاملة
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و تعتمد الكفاءة الفنية عىل مجموعة محددة من العوامل. ويعترب املناخ من العوامل 
األساسية. وقد رأينا فيام سبق أن املناخ يف تونس يتسم بارتفاع درجات الحرارة والجفاف 

مقارنة ببقية الدول املنتجة يف االتحاد األورويب. ويف هذا الصدد، يبدو الجنوب اكرث تأثرا إىل 
حد كبري خاصة  فيام يتعلق بالخصائص املناخية املطلوبة لزراعة الزيتون، ويظهر ذلك يف 

انخفاض إنتاجية هذا اإلقليم بشكل كبري.
كام يعتمد األداء الفني أيًضا عىل أصناف الزيتون املستعملة، وعىل مستوى املامرسات 

الزراعية التي يطبقها الفالحون. وتتعرض ضيعات الزيتون لعديد اإلشكاليات: فهي يف معظم 
األحيان هرمة ، ذات حجم خرضي ضعيف، وتعاين من عدم اعتامد الري، وعدم االهتامم 

الكايف مبكافحة األعشاب الضارة، وعدم القيام بالتقليم املناسب، وعدم وجود أصناف مالمئة 
مع الظروف املحلية. 

ومن املمكن العمل عىل زيادة إنتاج الزيتون عن طريق زيادة استخدام املدخالت ونظم 
الري، إىل جانب اعتامد أساليب مناسبة لتقليم األشجار ومكافحة األعشاب الضارة. وعىل نحو 

مواٍز، مُيكن تحسني عمليات استخالص الزيت عن طريق جني مثار الزيتون حني تكون أكرث 
نضًجا (لضامن الحصول عىل أعىل معدالت استخالص ممكنة) وتحسني الجوانب اللوجيستية 

لتقليل املدد الزمنية الفاصلة بني عمليات الجني والعرص. وقد تؤدي هذه التحسينات إىل 
اقرتاب الكفاءة الفنية يف بعض املناطق يف تونس من املعايري لدى الدول املنتجة األخرى التي 

لديها ظروف مناخية مشابهة، وسيؤدي ذلك بدوره إىل تحسني النتائج بالنسبة للتكاليف. 
كام أن إستعامل األصناف املحلية التي تتمتع بإنتاجية أفضل، واملتالمئة مع الظروف املناخية، 

والصحة النباتية عىل املستوى املحيل والتي تنتج زيوتًا عالية الجودة سوف يُحدث طفرة 
واضحة عىل مستوى اإلنتاجية يف تونس. كام سيؤدي تكثيف الجهود الرامية إىل زيادة 

تدريب الفالحني عىل الجوانب املتعلقة بالجودة، واملامرسات الزراعية السليمة، وحامية 
الرتبة، واملامرسات املستدامة، من خالل برامج اإلرشاد التقني، إىل تحسني اإلنتاج و اإلنتاجية.

● وتعترب أصناف الشماليل والشتوي هي األصناف الرئيسية التي يتم غراستها إلنتاج زيت 

الزيتون يف تونس، باإلضافة إىل مجموعة أخرى ومحددة من األصناف التي تُزرع يف بعض 
املناطق.

● ويغرس صنف الوساليت يف إقليم القريوان، وينتج هذا الصنف زيتًا متوازنًا إىل حد كبري، 

حيث يتميز بنكهة الفاكهة، مع وجود مرارة خفيفة، ورائحة اللوز الطازج.
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● يُغرس صنف الزرازي يف الجنوب، وبشكل أسايس يف الواحات، إىل جانب بعض األصناف 
املحلية املتنوعة. وينتج هذا الصنف أنواًعا جيدة من زيتون املائدة، ويحتوي عىل نسبة 

كبرية من الزيت، إال أنه غري منتظم اإلنتاج ويعترب من األصناف املعاومة جدا (سنة جيدة/
سنة سيئة).

● أما األصناف املستخدمة يف إطار النظم املكثفة و الكثافة العالية جدا فتشمل أربيكينا، 
وأربوزانا، وكورونييك.

ما هي إمكانات تحسني األداء يف تونس عىل مستوى التكاليف؟
يف هذه الفقرة، افرتضنا أن إنتاجية الزيتون تتحسن يف جميع األقاليم التونسية، وأنها قد 

بلغت مستوى ثابتًا مقارنة بنتائج الدول املنافسة، وذلك عىل أساس االفرتاضات اآلتية: 
● أن اإلنتاجية قد تحسنت يف كل إقليم يف تونس بنسبة 50%.

● من املؤكد أن تحسني اإلنتاجية يتطلب زيادة استخدام املدخالت، واعتامد تقنيات زراعية جديدة، 

وخاصة تقدير املواعيد املناسبة للجني بشكل أفضل من قبل مزارعي الزيتون يف تونس. وقد راعينا هذا 
األمر بالنسبة للتكاليف. تحقق إسبانيا إنتاجية أكرب من تونس مبقدار أربع مرات، بينام تزيد تكلفة 

العناية بالهكتار مبقدار مرتني. وقد طبقنا نفس القاعدة الحسابية بالنسبة لتونس، حيث رفعنا تكلفة 
املدخالت بنسبة %25 لزيادة اإلنتاجية بنسبة 50%. 

ويوضح الرسم البياين 34 النتائج املتحصلة من هذه العملية. من املفرتض أن تظل األجور 
وأسعار املدخالت مستقرة، عىل الرغم من أن زيادة األجور تهدد قدرة تونس التنافسية فيام 

يتعلق بالتكاليف، كام رأينا أعاله.   
● وبالنسبة لتكاليف طن الزيتون، فإن عملية تحسني الكفاءة الفنية بنسبة 50% ستؤثر 

بشكل قوي عىل القدرة التنافسية يف تونس. حيث سيساعد ذلك األقاليم التونسية عىل 
االستفادة بشكل أكرب من تفوقها الحايل عىل منتجي االتحاد األورويب فيام يتعلق بتكلفة 

العاملة.  
● وستكون والية صفاقس هي التي تسجل أقل التكاليف ضمن الواليات املنتجة التي وقع 

عليها اختيارنا. حيث ستنخفض تكاليفها ملا يقرب من 70 دوالر أمرييك لطن الزيتون، ما 
يعني توفري 300 دوالر أمرييك لطن زيت الزيتون. 

● وعىل الجانب اآلخر، سوف تزيد تكلفة طن الزيتون بشكل عام يف الشامل.   
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● وسيشهد إقليم الوسط انخفاًضا يف األسعار، والتي ستصل عمليًا إىل 100 دوالر أمرييك 

لطن الزيتون. 
● أما يف الجنوب، فسوف يحقق املكسب األكرب من عملية تحسني األداء الفني. فعند خفض 
التكاليف إىل ما يقرب من 600 دوالر أمرييك للطن، ستصبح بذلك ضمن متوسط تكاليف 

اإلنتاج. ويدل ذلك عىل أن الجنوب مكبل حاليًا بالفعل بسبب معدل اإلنتاجية السيئ.

الرسم البياين 34: مقارنة بني تكاليف إنتاج الزيتون، مع مراعاة تحسني األداء الفني يف 
تونس. 

تونس – 
الشامل

تونس – 
صفاقس

إسبانيا تونس – 
الوسط

إيطاليا اليونان الواليات 
املتحدة

تونس – 
الجنوب

املصدر: املسح امليداين، حسابات إل إم يس إنرتناسيونال، ومنظمة األغذية والزراعة، جانفي 2013.
ملحوظة: تم استبعاد تكلفة الفرصة البديلة لألرايض.

وبالرغم من أن هذا املشهد يبدو مشهًدا افرتاضيًا، غري أنه يجب أال ننىس أن اإلنتاجية قد 
تراجعت يف تونس منذ عام 1990 (كام أرشنا يف مطلع هذا الباب). وقد ارتفع متوسط 

اإلنتاجية يف تونس خالل السنوات األربع املاضية إىل 0.47 طن زيتون للهكتار. وإذا ضاعفنا 
هذه العائدات بنسبة %50، مثلام ذكرنا يف املشهد املبني أعاله، فسوف تصل قيمتها إىل 0.7 

طن للهكتار. ويف 1993، كان متوسط عائدات الزيتون يف تونس 0.67 طن للهكتار، وخالل 
الفرتة 1990-1994، كان قد بلغ 0.63 طن للهكتار. وبالتايل، فإن مجرد استعادة تونس 

ملستوى اإلنتاجية الذي كانت تحققه منذ عرشين عاًما، سوف يزيد بشكل هائل من قدرتها 
التنافسية عىل املستوى الدويل. 

تكاليف الزراعة املبارشة العاملة التكاليف الثابتة
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هل هناك أي فرصة لتحقيق ذلك؟ إذا كان هناك أسبابًا عديدة لتفسري انخفاض اإلنتاجية يف 
تونس، فستظل عوامل تدهور خصوبة األرايض، والتغري املناخي، والتصحر هي األكرث تأثريًا. 

وعىل الرغم من أن استخدام املدخالت عىل نحو معزز ميكنه املساهمة يف تطوير املامرسات 
املستدامة بشكل أكرب، ومنع تدهور خصوبة الرتبة و انجرافها، بل وعكس تأثريها أيًضا، إال أن 

جفاف املناخ سيظل دامئًا ميثل عقبة أمام زيادة اإلنتاجية عىل املستوى املحيل.  

هوامش إنتاج الزيتون يف تونس
يقارن الرسم البياين 35 بني تكاليف اإلنتاج التي تم سبق تحليلها وأسعار املنتجني بالنسبة 

للزيتون يف تونس، عىل أساس أسعار العامني املاضيني. ويعرض الرسم البياين تكاليف اإلنتاج 
املُقدرة لكل إقليم عىل الوضع الحايل، مع مراعاة نسبة الخمسني باملائة الخاصة بتحسن 

العائدات (وكذلك زيادة التكاليف املبارشة بنسبة 52%) والتي ُوضع مثاالً لها فيام ييل. مل 
تُؤخذ تكلفة الفرصة البديلة لألرايض يف االعتبار. ميثل الخط البنفسجي نطاق أسعار إنتاج 
الزيتون، ويرتاوح بني 750 و950 دينار (أي 533 إىل 576 دوالر أمرييك لكل طن زيتون). 

ونستنتج من هذا الرسم البياين اآليت: 
● بالنسبة للوضع املُحسن، تغطي األسعار تكاليف اإلنتاج بشكل كامل أو جزيئ، يف أقاليم 

صفاقس، والشامل، الوسط، وذلك حني تكون يف أعىل مستوياتها. ويف إقليم صفاقس، 
تُغطى التكاليف املتغرية حتى يف حال وصول األسعار إىل أدىن مستوياتها. 

● أما بالنسبة إلقليم الوسط، فيتم تغطية التكاليف املتغرية يف الوضع الحايل، حني تكون 
األسعار مرتفعة.  

● أما يف إقليم الجنوب، فال تُغطى التكاليف املتغرية بواسطة األسعار حتى يف الوضع الحايل، 
وذلك بسبب ارتفاع تكاليف اإلنتاج. إال أن زيادة اإلنتاجية سوف تساهم يف تحسني هذا 

الوضع إىل حد كبري.    
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الرسم البياين 35: هوامش إنتاج الزيتون يف تونس، دوالر أمرييك/طن زيتون، سعر املنتجني

املصدر: املسح امليداين، حسابات إل إم يس إنرتناسيونال، ومنظمة األغذية والزراعة، جانفي 2013.
ملحوظة: تم استبعاد تكلفة الفرصة البديلة لألرايض.

قد يبدو للوهلة األوىل أن الرؤية مختلطة فيام يتعلق بإنتاج الزيتون يف تونس. ولكن يجب 
أن نتذكر أن هذا العجز الظاهري الذي يواجه عدد من املنتجني لتغطية إجاميل تكاليف 

اإلنتاج (أو الجزء املتغري منها بكل بساطة) يعترب من األمور الشائعة يف عامل الزراعة. وتعد 
األسباب كاآليت:

● عدم قيام املزارعني بحساب مجمل تكاليف اإلنتاج الثابتة لديهم. وقد قمنا يف هذا الرسم 

البياين باستبعاد تكلفة الفرصة البديلة لألرايض (أي عائدات املحاصيل التي كان ميكن 
إنتاجها من األرايض يف حالة زراعة محاصيل أخرى غري الزيتون). حيث يعترب الكثري من 

املزارعني من ماليك ضيعات الزيتون أن تكلفة األرايض تساوي صفرًا، نظرًا ألنها ال تحتاج 
ألية تكاليف أخرى، وألنه من غري الوارد بالنسبة لهم القيام بتغيري النشاط الزراعي عن 

طريق التخلص من أشجار الزيتون لديهم. وتنطبق هذه امللحوظة عىل تكاليف اإلهالك، 
التي تم دمجها مع التكاليف الثابتة: فاملزارعون الذين ميتلكون آالت ومعدات قدمية ال 

يسجلون عادة سوى تكاليف اإلصالح والصيانة.    
● تتضمن التكاليف املتغرية التكاليف املرتبطة باليد العاملة الخاصة بأعامل التقليم والجني، 
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مع تخصيص تكلفة مساوية لألجور املعتمدة يف الريف للعاملة األرسية. غري أن العديد 
من الفالحني يعتربون العاملة األرسية ضمن العاملة املجانية، وال يقومون بتسجيل الوقت 
الذي تقضيه األرسة يف العمل باملزرعة بقيمته الحقيقية. ويعزى هذا الوضع بشكل خاص 

إىل أن احتامل حصول جميع أعضاء األرسة العاملني باملزرعة عىل فرص أخرى للعمل يف 
الريف يعترب احتامالً ضعيًفا. 

● وتستفيد جميع مزارع الزيتون من األسمدة العضوية التي تأيت من املاشية املوجودة بها، 

وذلك باستثناء املزارع الكربى. غري أن املنتجني الصغار ال يحتسبون روث املاشية املستخدم 
كسامد ضمن التكاليف. وقد تم احتساب جميع األسمدة يف التقديرات وفًقا ألسعار 

السوق. 
● يف معظم األحيان، يُزرع الزيتون يف بعض القطع الزراعية الصغرية، بالطريقة التقليدية، 

لتوفري زيت الزيتون لألرسة. وعىل غرار مزارعي الدول املتقدمة الذين يقومون بزراعة 
الخرضوات يف الضيعات الخاصة بهم، فليس من املحتمل أن يأخذ املزارعون التقليديون 

تكلفة األرض، والعاملة األرسية، واملدخالت املحتملة بعني االعتبار. 
● وأخريًا، يجب أال ننىس أن هناك العديد من املزارعني الناجحني، الذين لديهم التمويل 

املناسب، والذين يحققون نتائج أكرب بكثري من هذه املستويات املتوسطة. ويتعلق األمر 
بشكل خاص باملزارعني الذي لديهم أنظمة لري ضيعات الزيتون. تتضمن األسعار املبينة 
يف الرسم البياين 35 والتي متثل متوسط التكاليف، عدد كبري من املزارعني الصغار الذي 
يعتمدون النظام التقليدي يف الزراعة، والذين لديهم إمكانيات ضعيفة بشكل أسايس.   

ما هي أهم الزراعات املنافسة للزيتون يف تونس؟
كام رأينا يف الباب األول، تغلب األشجار املثمرة (بدًءا من أشجار الزيتون) والحبوب عىل 

الزراعة يف تونس. إال أنه، بسبب الطقس الحار والقاحل يف وسط وجنوب البالد، ال تستطيع 
الحبوب منافسة الزيتون بشكل حقيقي إال يف الشامل ويف بعض مناطق الوسط. وبالنسبة 
للوسط والجنوب، فإن الغالبية العظمى من املزارعني من أصحاب الحيازات لديهم حرية 

االختيار بني زراعة الزيتون أو مامرسة شكل من أشكال الزراعة املوسعة، مثل تربية املوايش 
بشكل خاص. غري أن الكثري منهم قد حدد اختياره بالفعل، حيث تم زراعة أشجار الزيتون 

بالفعل يف معظم املناطق الصالحة للزراعة من هذا اإلقليم بنظام الزراعة الواحدة. 
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الجدول 9: إجاميل هوامش الربح اإلرشادية للمحاصيل املختلفة يف شامل تونس، متوسط 
2010-2012، دوالر أمرييك/هكتار

القمح القايسالشعريالقمح اللنيالزيتون
0616261البذور

36118114118األسمدة
139158158144حامية املحاصيل

315727270العاملة
490348344333التكاليف

1.021.681.201.41عائدات املحاصيل (طن/هكتار)
604286218324السعر (دوالر أمرييك/طن)

617480262457العائد
82124-127132إجاميل هامش الربح

املصدر: املسح امليداين، وحسابات إل إم يس إنرتناسيونال.

وبناء عىل ذلك، سيتم يف هذه الفقرة تحليل الربحية املقارنة لزراعة الزيتون واملحاصيل 
الزراعية األخرى يف إقليم الشامل فقط. يوضح الجدول 9 تقديرات إجاميل هوامش الربح 

ملحصول الزيتون (باستثناء تكاليف إنشاء ضيعات الزيتون) والحبوب املنافسة الرئيسية، بناًء 
عىل البيانات التي قُدمت إلعداد هذا التقرير. 

ويشري الجدول إىل أن الزيتون يولد هامش ربح إيجايب يف املتوسط يف إقليم الشامل، 
أما القمح اللني، والقمح الصلب فيمكنهم توليد نفس األرباح سنويًا، دون أن تحتاج إىل 
استثامرات أولية بنفس الحجم الذي تتطلبه عملية إنشاء ضيعات الزيتون. ويفرس هذا 
األمر جزئيًا سبب كون املساحات املغروسة بالزيتون يف الشامل أقل بكثري من املساحات 

املزروعة بالحبوب، حيث تم تخصيص 250000 هكتار للزيتون مقابل أكرث من مليون هكتار 
ملحاصيل الحبوب. غري أن املساحة املزروعة بالزيتون قد زادت بشكل طفيف يف الشامل 

خالل السنوات املاضية (امللحق 2، الرسم البياين 98)، ما يجعلنا نعتقد أن غراسة الزيتون يف 
الشامل تثري اهتامم املزارعني األكرث كفاءة والذين لديهم التمويل املناسب، والذين ميكنهم 

الحصول عىل نظم الري بشكل خاص.
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تكاليف نقل الزيتون إىل املعارص
لقد تضمن التحليل حتى اآلن تكاليف اإلنتاج وأسعار املنتجني بالنسبة للزيتون املخصص 

إلنتاج الزيت. أما يف هذا الجزء األخري، فسوف نوسع تحليلنا ليشمل أسعار دخول املعارص 
مع مراعاة تكلفة نقل الزيتون من املزرعة إىل املعرصة (التصنيع).

وتعد أهم التكاليف واألسعار املتعلقة بنقل الزيتون كاآليت:
● لقد ذكرنا يف هذا الباب أن أسعار إنتاج الزيتون كانت ترتاوح بني 750 و950 دينار (أي ما 

بني 533 إىل 675 دوالر أمرييك) لطن الزيتون يف 2012.
● بينام تراوحت أسعار دخول الزيتون للمعارص يف نفس العام ما بني 900 و1100 دينار (أي 

ما بني 631 إىل 789 دوالر أمرييك) لطن الزيتون.
● ويعطينا هذا الفارق بني السعرين متوسط هامش النقل والذي يصل إىل 150 دينار تقريبًا 

(107 دوالر أمرييك) لطن الزيتون، عند نقل الزيتون من املزرعة إىل املعرصة.
● وتعتمد التكلفة الفعلية لنقل الزيتون عىل مجموعة من العوامل، مثل املسافة الفاصلة ما 

بني املزرعة واملعرصة، ووسيلة النقل املستخدمة. فالتكلفة ليست واحدة يف حالة امتالك 
الفالح للمركبة أو استئجارها. ومبراعاة هذه البيانات، فإن تكلفة النقل، بحسب تقديرنا، 

ترتاوح بني:
● +/- 15 دينار (11 دوالر أمرييك) لطن الزيتون، للمسافات أقل من 60 كم؛

● و +/- 20 إىل 30 دينار (14 إىل 21 دوالر أمرييك) لطن الزيتون للمسافات األبعد.

● ومن خالل بعض املالحظات عىل املستوى امليداين، ُوجد أن متوسط املسافة بني املزرعة 

واملعرصة يصل تقريبًا إىل 75 كم، أي ما يساوي 25 دينار (18 دوالر أمرييك) لطن الزيتون.
● ويجب إضافة تكلفة شحن الزيتون إىل هذا الرقم (حيث تتحمل املعرصة تكلفة تفريغ 

الزيتون، عند االستالم). وقد وصل متوسط إجاميل تكلفة النقل، استناًدا إىل املالحظات 
امليدانية، إىل 15 دينار تقريبًا (11 دوالر أمرييك) لطن الزيتون.

● إذن، فقد وصل إجاميل تكلفة النقل إىل 40 ديناًرا (28 دوالر أمرييك) لطن الزيتون، أي 
أقل بكثري من هامش النقل املقدر بـ150 دينار (107 دوالر أمرييك) لطن الزيتون.

ميكن أن نستنتج إذن أن رشكات النقل تحقق أرباًحا ضخمة داخل سلسلة القيمة لزيت 
الزيتون. ويعترب هذا االستنتاج منوذجيًا بالنسبة لسالسل القيمة البسيطة التي تتسم بضعف 
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األداء عىل املستوى الفني، وضعف البنى التحتية. فبسبب قلة عدد املزارعني الذين ميتلكون 
الشاحنات الخاصة بهم (أو لديهم إنتاًجا يكفي لتغطية االستثامر يف وسائل النقل)، تستفيد 

رشكات النقل من هذا الوضع لتحقيق أرباح كبرية عىل مستوى نقل الزيتون.
ويدل ذلك عىل أن املزارعني الذين ال يقومون بأنفسهم بتوصيل إنتاجهم إىل املعارص، 

سيستفيدون كثريًا إذا تولوا هذا األمر بأنفسهم. إذ ميكنهم بالفعل تحسني الهامش لديهم 
إىل حوايل 70 دوالر أمرييك (كحد أقىص) لطن الزيتون. ومن ضمن الحلول التي قد تساعد 

عىل تحقيق ذلك، تطوير التعاونيات و/أو الجمعيات الزراعية وتوسيع نطاق نشاطها ليشمل 
تنظيم، وجمع الزيتون، وتوصيله إىل املعارص. وبالتايل، فإنه يجب دراسة املربر االقتصادي 

لرشاء أو تأجري الشاحنات من قبل التعاونيات الزراعية لنقل الزيتون دراسة متأنية.
ولن يكون ذلك باألمر الهني، خاصة بالنسبة لقطاع ليس لديه أي تاريخ يف مجال التعاونيات 
الزراعية، ويعاين من ضعف شبكات املزارعني لديه. وميكن للسلطات العامة املساهمة أيًضا 
يف خفض تكاليف النقل عن طريق تحسني شبكات الطرق باملناطق الريفية. وسيفيد ذلك 

األمر كثريًا، وسيساهم يف تحقيق الكثري من املزايا عىل املستوى االجتامعي واالقتصادي.
يف الباب التايل، سنستكمل عملية تحليل سلسلة القيمة لزيت الزيتون، مع دراسة تكاليف 

وربحية عمليات تصنيع زيت الزيتون.
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الباب 3 - قطاع تصنيع زيت 
الزيتون يف تونس

ملخص
يف تونس، يصل إجاميل الطاقة اإلنتاجية لزيت الزيتون حاليًا إىل حوايل 45000 طن يوميًا. 

وكام هو الحال بالنسبة إلنتاج الزيتون، يرتكز الجزء األكرب من الطاقة اإلنتاجية يف إقليم 
الوسط، أي 71 % من النسبة الوطنية. وتقع معظم املعارص يف هذا اإلقليم يف منطقتي 

صفاقس والساحل. وتخضع هذه املناطق لعمليات التحديث منذ عرشين عاًما. فأصبحت 
املعارص التي تعمل بنظام العمل املتواصل (الطرد املركزي) متثل ثلثي الطاقة اإلنتاجية. 

وبالنسبة ملرحلة ما بعد اإلنتاج، يوجد ما بني 35 إىل 40 مصنًعا لتعبئة الزيوت، وقد 
تخصص ما بني 12 إىل 24 مصنًعا منها يف تعبئة زيت الزيتون. ويصل إجاميل الطاقة 
اإلنتاجية لهذه املصانع إىل 15000 طن سنويًا، أي ما يقل عن 10 % من إنتاج زيت 

الزيتون يف تونس، باإلضافة إىل عدم استغالل هذه الطاقة بشكل جيد. وتعد البيانات 
األساسية لقطاع تصنيع زيت الزيتون كاآليت:

● ترتفع تكاليف العرص يف املصانع التي تعمل بنظام العمل املتواصل: حيث تقدر ب 
340 دوالر أمرييك لطن الزيت (يف 2012 )، وتزيد هذه التكاليف بشكل كبري عن 

التكاليف املعروفة يف إسبانيا وتركيا.
● كام تقلصت هوامش الربح من عمليات العرص تدريجيًا خالل السنوات األخرية، مع 

تزايد الضغط عىل السعر العاملي لزيت الزيتون، حيث انخفضت من 830 دوالر 
أمرييك يف املتوسط للفرتة من 2007 - 2009 إىل 500 دوالر أمرييك للفرتة من 2010 إىل 
2012 ، إال أن هذا الوضع يعترب أفضل من الوضع يف إسبانيا، التي كانت ترتاوح األرقام 
لديها ما بني 300 و 500 دوالر أمرييك خالل الفرتة من 2007 / 2008 - 2009 / 2010.
● وترتفع تكلفة التعليب يف تونس، بسبب ارتفاع تكاليف مواد التعليب، التي متثل 70 
% من إجاميل التكلفة. ويُعزى ذلك بشكل أسايس إىل أن تونس ال تُنتج ما يكفي من 
العبوات لنقل زيت الزيتون. فتضطر بذلك إىل استرياد معظم احتياجاتها من عبوات 

التعبئة من إيطاليا بشكل أسايس ثم من الصني. وتصل تكلفة التعليب يف عبوات 
زجاجية سعة 750 مل إىل حوايل 1000 دوالر أمرييك لكل طن من زيت الزيتون. بينام 

تصل التكلفة املكافئة يف إسبانيا إىل 650 دوالر أمرييك تقريبًا.
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قطاع التصنيع
يعرض الرسم البياين 63 وصًفا تفصيليًا لعمليات استخالص زيت الزيتون. وتتمثل خطوات 

استخالص الزيت يف غسل، وطحن، وعرص الثامر، ثم التخزين، إال أنه توجد بعض االختالفات 
بني األساليب التقليدية والحديثة. وسيتم دراسة هذين النظامني بالتفصيل يف هذا الباب.

● وميكن زيادة العائدات من بيع زيت الزيتون عن طريق إنتاج املزيد من الزيوت عالية 
الجودة. حيث يُنتج االتحاد األورويب كميات كبرية منها كاآليت: يتمثل 35 % من إنتاج 

إسبانيا يف زيت الزيتون البكر املمتاز. أما بالنسبة إليطاليا واليونان، فتصل هذه النسبة 
إىل 60 و 70 % لكل منهام بالرتتيب. أما بالنسبة لتونس، فال توجد بيانات دقيقة حول 

نوعية اإلنتاج، إال أن االستبيان امليداين يوحي بأن هذه النسبة تصل ملستويات أقل 
بكثري من تلك املستويات.

● وبالنسبة لحجم اإلنتاج، فقد لحقت بعض الدول يف إقليم الرشق األدىن وشامل أفريقيا 
بتونس. باإلضافة إىل ذلك، وبحسب البيانات املجموعة من أجل هذا التقرير، تنتج 

الدول املجاورة زيت الزيتون بأسعار منافسة لتونس، مام يجعل منها منافًسا خطريًا يف 
املستقبل، يف حالة قيامها بتطوير هذا القطاع.
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يف النظم املُحّدثة، يتم االكتفاء، عند استخالص الرسم البياين 36: نظرة شاملة عىل العمليات، من الجني وحتى العرص
الزيت، مبرحلة عرص واحدة تحت الضغط 

املرتفع، بواسطة األبراش ذات الشباك الرفيعة.
يتم تصنيع زيت الزيتون خالل األربع وعرشين ساعة التالية لجنيه، وذلك لتجنب تخمر الثامر. يُسلم 

الزيتون إىل املعرصة، حيث يتم التخلص من أي شوائب (األغصان، الطمي، والزلط)، أو أي عوالق أخرى، 
ثم يُغسل.

ثم تُطحن مثار الزيتون بعد ذلك بواسطة الرحى الحجرية، أو بواسطة مطاحن معدنية. وينتج عن عملية 
استخالص قطرات الزيت نوًعا من العجني الذي يُجبل (خلط) بعد ذلك إىل أن يصري قوامه متامسًكا، 

ويتم ذلك يف درجة حرارة مناسبة، حيث ترتاوح ما بني 20 إىل 30 درجة مئوية، لتفادي ارتفاع الحموضة، 
وللحفاظ عىل اللون والنكهة. ولكن من الناحية العملية، قد تصل درجات الحرارة إىل مستويات أعىل 

من ذلك. 

الطريقة التقليدية الطريقة الحديثة بنظام العمل 
املتواصل 

يتكون الفريق املسؤول عن التحويل من 5 أفراد 
(بينهم اثنني من العاملني املؤهلني) الستخالص 
الزيت. تُدمج مراحل الغسل، وإزالة األوراق، 

والطحن، والفصل مام يساعد املصنع عىل العمل 
بشكل متواصل مع تقليل األوقات املستقطعة 

إىل حد كبري.

بشكل عام، تتم عملية استخالص الزيت عن 
طريق الفصل (بواسطة الضغط الهيدرولييك) بني 
املراحل الصلبة («لب الزيتون») والسائلة («املاء 

الخرضي»، أي الزيت واملاء). قد يصل الضغط 
املستخدم يف هذه العملية إىل 40 ميجا باسكال. 

يوضع العجني يف األطباق الليفية (وتكون 
مصنوعة بشكل عام من ألياف القنب أو جوز 

الهند، إال أن األلياف الصناعية قد أصبحت أكرث 
انتشاًرا اآلن). وتُغطى األطباق الليفية بطبقة 
من العجني بسمك 2 سم، وترص فوق بعضها 

البعض، بحيث يصل عدد االطباق ما بني 25 إىل 
30 طبقة. وبالنسبة للطريقة التقليدية، تنتج 

عملية العرص األوىل %12 من كمية الزيت، مام 
يستلزم تكرار العملية مرة أخرى الستخالص 

الكمية املتبقية من الزيت. 

ويُستخدم نظام الفصل عن طريق الطرد 
املركزي: حيث يوضع العجني الزيتي يف آالت 

دوارة فائقة الرسعة (3000 دورة/الدقيقة) 
باستخدام قوة الطرد املركزي لفصل الزيت عن 

املاء واملواد الصلبة. 

يخضع الزيت املنتج بهذه الطريقة الختبارات التذوق وقياس درجة الحموضة.ويساعد هذا األمر يف 
عملية تقسيم الزيوت إىل نوعيات متجانسة. 

وميكن تخزين الزيت داخل املوقع مبارشة، سواء داخل خزانات مدفونة تحت األرض، أو يف خزانات ، 
لحاميته من تأثري الحرارة، والرطوبة، واألكسدة. وأحيانًا يوضع الزيت يف عبوات زجاجية من أجل بيعه. 

ويجب ترشيح الزيت املُخزن قبل بيعه. 

ويوجد نظاًما آخر مختلًفا متاًما، والذي يعتمد 
التصنيع بنظام التشغيل املتواصل: أي الرتشيح 
عن طريق االلتصاق (بطريقة سينوليا). حيث 

تُغمر شفرات فوالذية يف العجني الزيتي. ثم 
يلتصق الزيت املوجود بالعجني بالشفرات، عىل 

عكس املاء واملواد الصلبة. ونظرًا لضعف معدالت 
االستخالص، يتم يف معظم األحيان معالجة العجني 

املتبقي مرة أخرى.

فيصري السائل الذي يتم الحصول عليه بعد 
عملية العرص (ويسمى «املاء الخرضي») عبارة 

عن خليط من الزيت واملاء الخرضي. وبعد 
انتهاء عملية الرتشيح لفصل امللوثات الصلبة 
صغرية الحجم، يخضع الخليط لعملية فصل، 

أو طرد مركزي، يف املصانع الحديثة، للفصل بني 
الزيت واملاء.

ينتج عن هذه الطريقة بحسب نوع املصنع، 
إما ثالثة عنارص (وهي الزيت، واملاء، واملواد 

الصلبة، التي يُطلق عليها اسم «ثفل الزيتون») 
أو عنرصين اثنني (وهام الزيت وثفل الزيتون 

الرطب). وإذا كانت عملية الفصل عىل مرحلتني 
تتطلب عدد أقل من املعدات، فإن ثفل الزيتون 
الناتج عنها يكون رطبًا، مام يتطلب معالجته مرة 

أخرى بعد ذلك. 

الطريقة التقليدية (بقية) الطريقة الحديثة بنظام التشغيل املتواصل (بقية)

وميثل ثفل الزيتون الجزء املتبقي من عملية العرص، من 33 إىل 35% من كمية الزيتون املُصنع. وتُخزن 
بغرض بيعها أو الستخدامها كعلف رخيص إلطعام املاشية حني يزيد لديها الطلب عىل الغذاء. ولكنه قد 

يحتوي عىل نسبة من الزيوت قد تصل إىل 8%، لذلك، وقد يكون استخالص هذا الزيت لبيعه أمرًا مفيًدا 
من الناحية االقتصادية. وبعد االنتهاء من عملية استخالص الزيت من ثفل الزيتون، يتم غالبًا استخدام 

الجزء املتبقي منه كوقود. ويف بعض األحيان، يتم الفصل بني العنرصين املكونني لثفل الزيتون: اللب 
والنواة.
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يف النظم املُحّدثة، يتم االكتفاء، عند استخالص الرسم البياين 36: نظرة شاملة عىل العمليات، من الجني وحتى العرص
الزيت، مبرحلة عرص واحدة تحت الضغط 

املرتفع، بواسطة األبراش ذات الشباك الرفيعة.
يتم تصنيع زيت الزيتون خالل األربع وعرشين ساعة التالية لجنيه، وذلك لتجنب تخمر الثامر. يُسلم 

الزيتون إىل املعرصة، حيث يتم التخلص من أي شوائب (األغصان، الطمي، والزلط)، أو أي عوالق أخرى، 
ثم يُغسل.

ثم تُطحن مثار الزيتون بعد ذلك بواسطة الرحى الحجرية، أو بواسطة مطاحن معدنية. وينتج عن عملية 
استخالص قطرات الزيت نوًعا من العجني الذي يُجبل (خلط) بعد ذلك إىل أن يصري قوامه متامسًكا، 

ويتم ذلك يف درجة حرارة مناسبة، حيث ترتاوح ما بني 20 إىل 30 درجة مئوية، لتفادي ارتفاع الحموضة، 
وللحفاظ عىل اللون والنكهة. ولكن من الناحية العملية، قد تصل درجات الحرارة إىل مستويات أعىل 

من ذلك. 

الطريقة التقليدية الطريقة الحديثة بنظام العمل 
املتواصل 

يتكون الفريق املسؤول عن التحويل من 5 أفراد 
(بينهم اثنني من العاملني املؤهلني) الستخالص 
الزيت. تُدمج مراحل الغسل، وإزالة األوراق، 

والطحن، والفصل مام يساعد املصنع عىل العمل 
بشكل متواصل مع تقليل األوقات املستقطعة 

إىل حد كبري.

بشكل عام، تتم عملية استخالص الزيت عن 
طريق الفصل (بواسطة الضغط الهيدرولييك) بني 
املراحل الصلبة («لب الزيتون») والسائلة («املاء 

الخرضي»، أي الزيت واملاء). قد يصل الضغط 
املستخدم يف هذه العملية إىل 40 ميجا باسكال. 

يوضع العجني يف األطباق الليفية (وتكون 
مصنوعة بشكل عام من ألياف القنب أو جوز 

الهند، إال أن األلياف الصناعية قد أصبحت أكرث 
انتشاًرا اآلن). وتُغطى األطباق الليفية بطبقة 
من العجني بسمك 2 سم، وترص فوق بعضها 

البعض، بحيث يصل عدد االطباق ما بني 25 إىل 
30 طبقة. وبالنسبة للطريقة التقليدية، تنتج 

عملية العرص األوىل %12 من كمية الزيت، مام 
يستلزم تكرار العملية مرة أخرى الستخالص 

الكمية املتبقية من الزيت. 

ويُستخدم نظام الفصل عن طريق الطرد 
املركزي: حيث يوضع العجني الزيتي يف آالت 

دوارة فائقة الرسعة (3000 دورة/الدقيقة) 
باستخدام قوة الطرد املركزي لفصل الزيت عن 

املاء واملواد الصلبة. 

يخضع الزيت املنتج بهذه الطريقة الختبارات التذوق وقياس درجة الحموضة.ويساعد هذا األمر يف 
عملية تقسيم الزيوت إىل نوعيات متجانسة. 

وميكن تخزين الزيت داخل املوقع مبارشة، سواء داخل خزانات مدفونة تحت األرض، أو يف خزانات ، 
لحاميته من تأثري الحرارة، والرطوبة، واألكسدة. وأحيانًا يوضع الزيت يف عبوات زجاجية من أجل بيعه. 

ويجب ترشيح الزيت املُخزن قبل بيعه. 

ويوجد نظاًما آخر مختلًفا متاًما، والذي يعتمد 
التصنيع بنظام التشغيل املتواصل: أي الرتشيح 
عن طريق االلتصاق (بطريقة سينوليا). حيث 

تُغمر شفرات فوالذية يف العجني الزيتي. ثم 
يلتصق الزيت املوجود بالعجني بالشفرات، عىل 

عكس املاء واملواد الصلبة. ونظرًا لضعف معدالت 
االستخالص، يتم يف معظم األحيان معالجة العجني 

املتبقي مرة أخرى.

فيصري السائل الذي يتم الحصول عليه بعد 
عملية العرص (ويسمى «املاء الخرضي») عبارة 

عن خليط من الزيت واملاء الخرضي. وبعد 
انتهاء عملية الرتشيح لفصل امللوثات الصلبة 
صغرية الحجم، يخضع الخليط لعملية فصل، 

أو طرد مركزي، يف املصانع الحديثة، للفصل بني 
الزيت واملاء.

ينتج عن هذه الطريقة بحسب نوع املصنع، 
إما ثالثة عنارص (وهي الزيت، واملاء، واملواد 

الصلبة، التي يُطلق عليها اسم «ثفل الزيتون») 
أو عنرصين اثنني (وهام الزيت وثفل الزيتون 

الرطب). وإذا كانت عملية الفصل عىل مرحلتني 
تتطلب عدد أقل من املعدات، فإن ثفل الزيتون 
الناتج عنها يكون رطبًا، مام يتطلب معالجته مرة 

أخرى بعد ذلك. 

الطريقة التقليدية (بقية) الطريقة الحديثة بنظام التشغيل املتواصل (بقية)

وميثل ثفل الزيتون الجزء املتبقي من عملية العرص، من 33 إىل 35% من كمية الزيتون املُصنع. وتُخزن 
بغرض بيعها أو الستخدامها كعلف رخيص إلطعام املاشية حني يزيد لديها الطلب عىل الغذاء. ولكنه قد 

يحتوي عىل نسبة من الزيوت قد تصل إىل 8%، لذلك، وقد يكون استخالص هذا الزيت لبيعه أمرًا مفيًدا 
من الناحية االقتصادية. وبعد االنتهاء من عملية استخالص الزيت من ثفل الزيتون، يتم غالبًا استخدام 

الجزء املتبقي منه كوقود. ويف بعض األحيان، يتم الفصل بني العنرصين املكونني لثفل الزيتون: اللب 
والنواة.
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استعراض قطاع تصنيع زيت الزيتون يف تونس
تعالج املعارص مثار الزيتون من إنتاجها الخاص، أو من اإلنتاج املُرسل إليها. ويف معظم 

األحيان، يتوىل إدارة هذه املعارص مجموعة من األفراد الذين ينتمون ألرسة واحدة، ويتولون 
اإلرشاف عىل عمليات التسليم، والنقل، والتخزين، والتحويل، والتسويق. ويرتاوح موسم 

الزيتون ما بني 30 إىل 40 يوًما، يف فرتات اإلنتاج الضعيف، ومن 90 إىل 120 يوًما يف فرتات 
اإلنتاج الكبري.

ويأيت الزيتون من طرف القامئني عىل عملية جنيه، ومن األسواق البلدية األسبوعية، أو من 
املنتجني مبارشة. وقبل بدء موسم التحويل، يقوم جامعو الزيتون برشاء املحصول القائم 

من مساحات شاسعة نسبيًا من األرايض الزراعية، وتوقيع عقود الرشاء مع املنتجني. ويتم 
التفاوض عىل سعر الرشاء وفًقا للمحتوى الزيتي املتوقع. أما بالنسبة للوزن، فيتم التحقق 

منه قبل تسوية الحساب. وتدخل عملية فحص العينات ضمن إجراءات التسليم، ويف حالة 
تسلم شحنات غري متوافقة مع العينات فقد يؤدي ذلك إىل إلغاء التعاقد، أو تخفيض سعر 

الرشاء.
ويجب أن يكون املحتوى الزيتي لثامر الزيتون املشرتاة يف هذا اإلطار مرتفًعا، كام يجب أال 
تكون الثامر مكتملة النضج، وأال تحتوي عىل أية شوائب (مثل األغصان، والطمي، والحىص، 

واألحجار، واألعشاب، واألوراق). ومن الناحية العملية، يعترب املحتوى الزيتي هو الجزء 
األكرث أهمية. فقد يأيت محصول الزيتون من أقاليم مختلفة، وقد يكون من أصناف ونوعيات 

مختلفة.
ويزيد الطلب عىل العاملة املوسمية بشكل عام بعد انتهاء عمليات التسليم. حيث تستخدم 

املعارص التقليدية واملعارص املزودة مبعدات الكبس فائقة القوة فرق من العاملني يرتاوح 
عددها من 8 إىل 12 شخًصا (عىل أن تضم 2 أو 3 من العامل املؤهلني). ويتم التخلص من 

األوراق يدويًا، ويف معظم األحيان، تتسبب عملية الغسل يف حدوث بعض املشكالت بسبب 
اإلهامل، حيث تكون نسبة الشوائب التي تم التخلص منها ضئيلة للغاية، مام يزيد من 

معدالت الحموضة.
ويُنقل الزيتون الطازج يف شاحنات كربي و صغري، داخل أكياس من الخيش أو يف حاويات 
بالستيكية زنة 50 إىل 70 كغ. وعند وصول الزيتون، يتم تخزينه يف الهواء الطلق، أو داخل 

األحواض، ويتم ذلك عادة دون الفصل بني أصناف الزيتون املختلفة، أو درجة نضجه أو 
نسبة الشوائب العالقة به. وعىل الرغم من صدور توصيات باستخدام الصناديق البالستيكية 
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عند نقل وتخزين الزيتون، إال أنه يندر استخدام هذا النوع إىل حد كبري، ونجده لدى مزارع 
الدولة فقط، أو لدى بعض املشغلني بالقطاع الخاص.6

يوجد يف تونس حاليًا 1727 وحدة إلنتاج زيت الزيتون البكر، منها: 
● 620 وحدة تقليدية؛

● 438 وحدة كبس فائقة القوة؛
● 666 وحدة بنظام التشغيل املتواصل؛

● 3 وحدات مختلطة. 

الرسم البياين 37: التوزيع اإلقليمي للمعارص حسب الطاقة اليومية، 2012.

املصدر: الديوان الوطني للزيت.

يصل إجاميل الطاقة اإلنتاجية لزيت الزيتون إىل حوايل 45000 طن يف اليوم. ويوضح الرسم 
البياين 37 توزيعها الجغرايف.

ويوضح الجدول 10 تطور أمناط وحدات التصنيع يف تونس من 2005 وحتى 2012. كام يزيد 
عدد وحدات التصنيع بشكل مستمر منذ 20 عاًما. ومن ناحية أخرى، تزيد الطاقة اإلنتاجية 

بشكل واضح لدى الوحدات املجهزة بالكامل، والتي تعمل بالنظام املتواصل: حيث زادت من 

6. املسح الذي أجري لدى جهات التصنيع.

20%

71%

9%
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أقل من نصف إجاميل الطاقة اليومية يف 2005 حتى وصلت إىل ما يقرب من الثلثني يف 2012 
(يف حني أن هذه الوحدات متثل أقل من 40% من إجاميل عدد الوحدات).

الجدول 10: تطور تكوين قطاع تصنيع زيت الزيتون، من حيث الطاقة اإلنتاجية اليومية، 
خالل الفرتة ما بني 2005 و2012.

20052012
%%

23.614.5الطريقة التقليدية
17.719.7معدات كبس فائقة القوة

46.965.5الطريقة املتواصلة
11.80.4الطريقة املختلطة

املصدر:  دراسات محلية، الديوان الوطني للزيت، اإلدارة العامة لإلنتاج الفالحي.

تراجع عدد الوحدات التقليدية واملختلطة (التي تستخدم أكرث من طريقة للتصنيع) بشكل 
كبري. أما الوحدات املجهزة مبعدات الكبس الفائقة فلم يتم تطويرها بشكل عام. 

يزيد استخدام اليد العاملة اليومية بشكل أكرب يف الوحدات التقليدية واملجهزة مبعدات 
الكبس الفائقة؛ أما بالنسبة لوحدات العمل املتواصل، فتستهلك كميات أكرب من املياه 

والكهرباء. 
يوضح الجدول 11 أن الجزء األسايس من الطاقة اإلنتاجية يتمثل يف الوحدات الحديثة التي 

تعمل بنظام العمل املتواصل، وخاصة الوحدات املوجودة يف إقليم الوسط (وميثل %71 من 
الطاقة اإلنتاجية الوطنية لزيت الزيتون). وتتواجد معظم الوحدات يف منطقتي صفاقس 
والساحل (سوسة، واملنستري، واملهدية). وتعترب الطاقة اإلنتاجية يف الشامل والجنوب أقل 
بكثري: حيث متثل 20 و9% بالرتتيب من الطاقة اإلنتاجية اليومية عىل املستوى الوطني. 
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الجدول 11: التوزيع اإلقليمي للمعارص والطاقة اإلنتاجية اليومية، 2012.
الطاقة اليوميةعدد املصانع

(بالطن)
440 39 الطريقة التقليديةالشامل

649 26 معدات كبس فائقة القوة
7.751 147 الطريقة املتواصلة
8.840 212 املجموع اإلقليمي

5.348 489 الطريقة التقليديةالوسط
6,632 296 معدات كبس فائقة القوة

19.209 467 الطريقة املتواصلة
31.189 1.252 املجموع اإلقليمي

648 92 الطريقة التقليديةالجنوب
1.450 116 معدات كبس فائقة القوة

2.090 54 الطريقة املتواصلة
4.188 262 املجموع اإلقليمي

6.436 620 الطريقة التقليديةاإلجاميل
8.731 438 معدات كبس فائقة القوة

29.050 668 الطريقة املتواصلة
44.217 1.726 املجموع اإلقليمي

املصدر: دراسات محلية، الديوان الوطني للزيت، اإلدارة العامة لإلنتاج الفالحي.

تعترب أساليب التسويق تقليدية للغاية. ويسيطر عليها صغار التجار، حتى يف ظل وجود 
الرشكات الكربى العاملة يف مجال الصناعات الغذائية أو كبار املوزعني باألسواق، خالل 

السنوات األخرية. ويرتكز ثلثي أنشطة التسويق تقريبًا يف منطقتي صفاقس والساحل، اللتان 
تعدان من أهم مناطق اإلنتاج حيث يتم تصنيع الجزء األكرب من املحصول ليتم تحويله بعد 

ذلك إىل زيوت من نوعيات مختلفة.
وتُعزى هيمنة إقليم الوسط عىل التوزيع اإلقليمي لطاقات إنتاج زيت الزيتون، إىل التوزيع 

اإلقليمي لألرايض الزراعية املزروعة بالزيتون املذكورة يف الباب 2. ومن املنطقي أن يتم إنشاء 
املعارص بالقرب من ضيعات الزيتون، لتحويل مثار الزيتون مبجرد جنيها، حتى ال تتخمر 

فتتدهور نوعية الزيت الذي تحتويه تلك الثامر.
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ينتج زيت الزيتون من عملية طحن (الرحي والعرص) مثار الزيتون، باإلضافة إىل البقايا 
الصلبة، التي يطلق عليها «كسب الزيتون»، أو «ثفل الزيتون»، أو «كعكة الرتشيح» يف هذه 

الصناعة. وقد تصل نسبة الزيوت املوجودة يف ثفل الزيتون إىل 8%، لذلك، ، فقد يكون 
استخالصه أمرًا مفيًدا من الناحية االقتصادية. 

وهناك العديد من العوامل التي تؤثر عىل جودة زيت الزيتون، خاصة املدة الفاصلة بني 
عمليات الجني والرحي، وكذلك حالة مثار الزيتون قبل عملية العرص. وإذا مل يستويف الزيت 

مجموعة من املعايري املحددة، فيجب أن يخضع لعملية التكرير. 
يوجد يف تونس حاليًا 13 مصنع لتكرير الزيت، بإجاميل طاقة تكرير تصل إىل 900 طن/يوميًا. 

وتعمل هذه املصانع عىل تكرير زيت الزيتون البكر، والزيت املتحصل من ثفل الزيتون، 
باإلضافة إىل زيوت البذور الزيتية (الصويا، واللفت، وعباد الشمس) املستوردة يف تونس. 

يُباع زيت الزيتون املكرر بعد خلطه بزيت الزيتون البكر حتى يحق تسميته بزيت الزيتون 
البكر. 

وبعد انتهاء عملية االستخالص و/أو التكرير، يتم تخزين أو تعليب زيت الزيتون (أي تعبئته 
يف عبوات زجاجية وتغليفه) لتسويقه محليًا أو تصديره. 

يوجد ما بني 35 إىل 40 مصنًعا لتعليب الزيوت، مبا يف ذلك زيوت البذور، من أجل التسويق 
املحيل أو التصدير. ومن بني هذه املصانع، يوجد 24 مصنًعا متخصًصا يف تعليب زيت 

الزيتون. ويصل إجاميل الطاقة اإلنتاجية يف هذه املصانع إىل 15000 طن/سنويًا، ولكنها ال 
تُستغل سوى بـ60% فقط من طاقتها يف الوقت الحايل.

ويواجه قطاع التصنيع العقبات اآلتية:
● ضعف اإلنتاجية، وعدم استقرار اإلنتاج ؛

● رضورة تحويل مثار الزيتون برسعة بعد عملية الجني؛ وقد ساعدت عمليات التطوير عىل 

تقليل الفرتات الزمنية، مام أدى إىل تحسني متوسط جودة زيوت الزيتون املنتجة؛
● االفتقار إىل نظم إدارة الجودة واالسرتاتيجيات الصناعية الشاملة يف معظم األحيان (فيام 

يتعلق بالتعليب، ووضع العالمات التجارية، وتسمية املنشأ، ونقاط التسليم،إلخ.)؛ 
● تعاين سلسلة توزيع املنتجات الزراعية الغذائية من ارتفاع تكاليف النقل نسبيًا، باإلضافة 

إىل املشكالت املتعلقة بخسائر اإلنتاج ونظام االسرتسال؛
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● يشجع هيكل الحوافز عىل تصدير الزيوت غري املعالجة يف صورة سائبة، بدال من التشجيع 
عىل إضافة القيمة عىل املنتجات عن طريق تكرير وتعبئة الزيوت لتسويقها يف عبوات 

زجاجية؛ 
● وقد ساهم نقص عدد مصانع التعليب يف الحيلولة دون إضافة القيمة عىل الصادرات 

التونسية.

هيكل قطاع التصنيع
املعارص التقليدية واملعارص املزودة مبعدات الكبس فائقة القوة، مقابل املعارص الحديثة 

التي تعمل بنظام العمل املتواصل (الطرد املركزي)
تعترب عملية استخالص الزيت عملية بسيطة للغاية، وتتضمن الخطوات اآلتية: غسل وطحن 

مثار الزيتون، وتخزين الزيت املتحصل من هذه العملية. الحظنا حدوث تطور يف قطاع 
تصنيع زيت الزيتون يف تونس، كام هو مبني يف الرسم البياين 38 و39. 

● وعىل الرغم من وجود عدد كبري من الوحدات التقليدية بالفعل، إال أن عددها قد انخفض 

من 830 وحدة يف التسعينيات، حتى وصل إىل 620 وحدة يف 2012. يرتاوح إجاميل طاقتها 
اإلنتاجية ما بني 5000 إىل 10000 طن يوميًا.

● أما بالنسبة لتطور عدد املعارص املزودة مبعدات الكبس الفائقة فيعترب أقل من ذلك، 
حيث زادت من 324 وحدة يف 1994، حتى وصلت إىل 438 وحدة يف 2012. وقد تضاعف 

إجاميل طاقتها اإلنتاجية تقريبًا حيث وصلت من 5000 طن إىل 9000 طن يوميًا.  
● ويف الفرتة ذاتها، زاد عدد املعارص الحديثة العاملة بنظام العمل املتواصل ألكرث من أربع 

مرات، كام تضخم إجاميل الطاقة اإلنتاجية لديها وقفز من 5000 طن/يوم يف 1994، إىل 
حوايل 30000 طن/يوم يف 2012. 
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الرسم البياين 38: عدد وحدات تحويل 
الزيتون يف تونس، بحسب النوع،

1998-2012 

املصدر: بيانات مجموعة من مصادر محلية.

الرسم البياين 39: طاقة التحويل اليومية، 
حسب نوع وحدة الطحن، 1994-2012

املصدر: بيانات مجموعة من مصادر محلية.

بالنسبة للطاقة اإلنتاجية، متثل املعارص العاملة بنظام العمل املتواصل %65 من إجاميل 
الطاقة اإلنتاجية يف البالد. كام متثل املعارص التقليدية واملعارص املزودة مبعدات الكبس فائقة 

القوة 15 و20% من إجاميل الطاقة اإلنتاجية بالرتتيب. 
وبعد عملية الجني، يُرسل الزيتون إىل املعارص، ويتم وزنه هناك. ثم يتم التخلص من 

األغصان وأوراق الشجر، وتُغسل مثار الزيتون باملاء البارد. وبحسب الطريقة املستخدمة، 
سواء التقليدية، أو املعتمدة عىل العمل املتواصل، تختلف طرق عرص مثار الزيتون (انظر 

أدناه).  

املعارص التقليدية واملعارص املزودة مبعدات الكبس فائقة القوة. 
تطبق املعارص التقليدية واملعارص املزودة مبعدات الكبس فائقة القوة طريقة تصنيع زيت 

الزيتون التقليدية. وتستخدم هذه التقنية نظام الكبس الستخالص زيت الزيتون. فبعد 
غسل مثار الزيتون، توضع يف آلة الطحن، حيث تقوم شفرتان بسحق الثامر للحصول عىل 

عجني متجانس. وبعد عملية الخلط، يُفرد العجني عىل اسطوانات تسمى «األطباق الليفية“. 
وتساعد هذه األطباق الليفية عىل سيالن الزيت، بسبب مقاومتها للضغط، ونفاذيتها، وذلك 

عن طريق كبس العجني. تحتفظ األطباق الليفية بالطور الصلب من العجني، بينام الطور 
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السائل (وهو عبارة عن خليط من الزيت واملاء، أو ما يطلق عليه «املاء الخرضي») فيسيل، 
ويتم تجميعه. 

ثم يخضع السائل بعد ذلك لعملية الفصل (حيث يتم تجميع الزيت عىل سطح املاء 
الخرضي)، أو للطرد املركزي (وهو عبارة عن طريقة رسيعة وفعالة لفصل الزيت من الطور 

املايئ باملاء الخرضي). 
ويف حالة وجود وسائل للتخزين داخل املوقع، يُوجه الزيت مبارشة إىل حاويات من الفوالذ 
غري القابل للصدأ، ويُحفظ بعيًدا عن الضوء، ملنع األكسدة، وحتى ال يفقد جودته، أو يُعبأ 

يف عبوات إلرساله إىل األسواق املحلية أو للتصدير. وإذا مل تكن هناك وسائل للتخزين داخل 
املوقع، فيُنقل الزيت إىل حاوية تخزين عمومية، حيث يختلط بزيوت أخرى من أصناف 

متنوعة قادمة من املعارص أخرى ومختلفة. وقد قام مشغلو القطاع الخاص ببعض العمليات 
لتوسيع نطاق السعة التخزينية خالل السنوات األخرية، عن طريق خلق طاقات استيعابية 
إضافية عىل مستوى مصانع الزيوت القامئة، وخلق طاقات استيعابية جديدة عىل مستوى 
املصانع التي أُنشئت حديثًا، أو عن طريق زيادة عدد وحدات التخزين (الديوان الوطني 
للزيت). وقد ساعدت الزيارة امليدانية لبنزرت عىل مقابلة أحد مشغيل القطاع الخاص، 

والذي ميتلك حاوية للتخزين حيث يسمح للمنتجني بتخزين زيوتهم فيها مقابل مبلًغا من 
املال. ومل تكن هذه الحاوية مستخدمة بكامل طاقتها. 

وفيام يتعلق ببيع زيت الزيتون، تُعترب األسواق املحلية أقرب الزبائن من حيث املكان، 
برغم قلة الكميات التي يتم رشائها إىل حد كبري، حيث يُخصص هذا الزيت بشكل أسايس 
لالستخدام املنزيل. لذلك، يتم بيع الجزء األكرب من إنتاج الزيت يف صورة سائبة من خالل 

الرشكات الدولية الكربى. 
يُخزن ”ثفل الزيتون“، أو الجزء املتبقي من عملية الطحن، داخل حاوية قمعية لتسويقها 

أو الستخدامها كعلف للحيوانات. ويعترب ثفل الزيتون ذا قيمة متدنية، حيث يتكون بشكل 
أسايس من املاء والبقايا الصلبة، ولكنه قد يحتوي عىل نسبة قليلة من الزيت التي قد 

تصل إىل 8%، لذلك، فقد يكون مفيًدا من الناحية االقتصادية يف معظم األحيان، حيث يتم 
استخالص الزيت لتسويقه بوصفه «زيت ثفل الزيتون». 

وتشرتي الرشكات الدولية الكربى العاملة يف مجال تسويق زيت الزيتون ثفل الزيتون الذي 
تُنتجه املصانع الصغرية أيًضا من أجل تصنيعه. وتستخلص معظم الرشكات الكربى الزيت من 

ثفل الزيتون لدى مصانع التكرير. 
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ثم بعد انتهاء عملية استخالص الزيت من ثفل الزيتون، يتم عادة استخدام الجزء املتبقي 
منه كوقود. ويف بعض األحيان، يتم الفصل بني العنرصين املكونني له: اللب والنواة. 

ويُستخدم النوى أحيانًا يف صناعة األلواح الليفية. 

املطاحن الحديثة العاملة بنظام العمل املتواصل 
تستخدم املعارص الحديثة مصفًقا صناعيًا للفصل بني األطوار عن طريق الطرد املركزي. وقد 

تم تطوير هذه الطريقة لخفض تكلفة العاملة، وزيادة طاقة التحويل. 
فبعد االنتهاء من غسل الزيتون، تُرحي الثامر بآلة الرحي، التي تكون مزودة مبطارق أو 

شفرات. وينتج عن هذه العملية نوع من العجني، الذي يُخلط بعد ذلك الستخالص الزيت 
من الثامر. 

ثم يحقن العجني داخل املصفق الصناعي، حيث يضاف إليه املاء لتسهيل عملية الفصل 
بني األطوار. ويدور املصفق برسعة كبرية. وتساعد هذه العملية عىل فصل الزيت عن املاء، 

بفعل اختالف الكثافة يف كل منهام. ثم تُجرى عملية أخرى للطرد املركزي برسعة أكرب، لفصل 
الزيت عن املاء الخرضي. ثم يُوجه الزيت الناتج عن هذه العملية إىل وحدات التعبئة أو إىل 

حاويات التخزين.  

فئات ونوعيات زيت الزيتون
تُصنف زيوت الزيتون بحسب نوعياتها إىل فئات متعددة وبأسعار مختلفة. 

ويعترب زيت الزيتون البكر املمتاز من أفضل نوعيات زيوت الزيتون، وأغالها مثًنا أيًضا، بينام 
ال يصلح زيت الزيتون الوقاد لالستهالك اآلدمي إذا مل يخضع لعملية التكرير. يبني الرسم 

البياين 40 الفرق بني أسعار النوعيات املختلفة لزيوت الزيتون يف تونس.
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الرسم البياين 40: أسعار الفئات املختلفة لزيوت الزيتون، تسليم ظهر السفينة، املوانئ 
التونسية، 2002-2012، دوالر أمرييك/طن زيت الزيتون

املصدر: معهد اإلحصاءات الوطني
ملحوظة: األسعار املبينة لـ2012 هي أسعار تقديرية.

يجب أن تستويف الفئات املختلفة لزيوت الزيتون مجموعة من املعايري املحددة. ويجب 
مراعاة هذه الفئات املختلفة عند حساب هوامش الربح من عمليات التصنيع، مع مراعاة 

االختالفات بني أسعار كل فئة. هذه املعايري معرتف بها دوليًا، غري أن الضوابط التنظيمية قد 
تختلف بحسب الدولة املستهلكة فيام يتعلق بالزيوت املُكررة املخصصة الستهالك اإلنسان. 

زيت الزيتون البكر
يُنتج زيت الزيتون البكر بواسطة مجموعة من العمليات امليكانيكية فقط، أو من خالل 

مجموعة أخرى من العمليات الفيزيائية يف ظل ظروف محددة (وتكون ظروف حرارية عىل 
وجه الخصوص) مبا ال يسبب أي أرضار للمنتج. ويجب أال يخضع زيت الزيتون البكر ألي 
معالجات أخرى غري الغسل، والفصل، والطرد املركزي، والرتشيح. وتساعد عملية الغسل يف 

التخلص من األوساخ، واألجسام الغريبة األخرى العالقة بثامر الزيتون. أما العمليات األخرى 
فتساعد عىل فصل الزيت عن املكونات األخرى لثامر الزيتون، مثل اللب، واملاء، كام تساعد 

عىل تخليص الزيت من الشوائب. 

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

5 000

5 500

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

$E
U

 p
ar

 t
on

ne

زيت الزيتون املعبأ يف عبوات زجاجيةزيت الزيتون املُكرر
زيت الزيتون السائبزيت كسب الزيتون

حد
الوا

طن 
ر لل

دوال



80

وبهذه الطريقة، يصبح من املمكن توجيه زيوت الزيتون البكر لالستهالك اآلدمي. وتشمل 
هذه الزيوت اآليت:  

● زيت الزيتون البكر املمتاز: وهو زيت الزيتون البكر الذي ال تزيد فيه نسبة الحموضة 

الحرة املُعرب عنها بحامض األوليك عن 0.8 غ لكل 100 غ.
● زيت الزيتون البكر: هو زيت الزيتون البكر الذي ال تزيد فيه نسبة الحموضة الحرة املُعرب 

عنها بحامض األوليك عن 2.0 غ لكل 100 غ.
● زيت الزيتون البكر العادي: هو زيت الزيتون البكر الذي ال تزيد فيه نسبة الحموضة 

الحرة املُعرب عنها بحامض األوليك عن 3.3 غ لكل 100 غ. وال يجوز بيع هذه الفئة 
بالتجزئة للمستهلكني إال إذا سمحت ترشيعات الدولة املعنية بذلك. فمثالً، ال يجوز بيع 
هذه الفئة يف عبوات زجاجية داخل االتحاد األورويب. وتخضع لعملية تكرير هناك، ثم 

تُسوق بصورة سائبة بوجه عام، حتى تُدمج يف خالئط أخرى. 
● هناك فئة من فئات زيت الزيتون البكر التي ال تصلح لالستهالك اآلدمي عىل هيئتها: 

وهي زيت الزيتون البكر الوقاد. فنسبة الحموضة الحرة املُعرب عنها بالحامض االولييك 
تزيد عن 3.3 غ لكل 100 غ. وتُوجه هذه الفئة إىل مصانع التكرير (إلنتاج زيت الزيتون 

املُكرر، انظر أدناه) أو لالستخدامات الفنية غري الغذائية. وتأيت هذه الفئة من مثار الزيتون 
ذات النوعية الرديئة، أو من الثامر التي نتجت عن بعض املشكالت أثناء عمليات املناولة 

والتصنيع. 

زيت الزيتون املُكرر
ينتج عن عملية تكرير زيوت الزيتون البكر التي تتم دون تغيري يف البنية الكيميائية األساسية 

للزيت. وال تتعدى نسبة الحموضة الحرة فيه 3.0 غ لكل 100 غ. وتتمثل عملية التكرير 
بشكل عام يف معالجة الزيت البكر/ الزيت الوقاد عن طريق إضافة بعض املواد الكيميائية 

للتخلص من الحموضة، ثم الغسل والتجفيف، والتخلص من اللون والرائحة، ثم الرتشيح. 
وميكن بيع هذه الفئة للمستهلكني عن طريق التجزئة فقط إذا سمحت ترشيعات الدولة 

بذلك.
زيت الزيتون

يتكون زيت الزيتون من خليط من الزيوت البكر املُكررة وغري املكررة بنسب مختلفة. 
وال تتعدى نسبة الحموضة الحرة فيه 1%. ومتثل هذه الفئة الغالبية العظمى من الزيوت 
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املُباعة للمستهلكني يف األسواق العاملية. كام يتم دراسة نسب الخليط لتشكيل أمناط 
ومستويات مختلفة من األسعار. وتُستخدم هذه الزيوت بكرثة يف الطبخ بسبب ارتفاع 

نقطة التدخني بها. وتُصّدر هذه الفئة بكميات كبرية إىل الواليات املتحدة، وتحمل البطاقات 
الخاصة بها هذه التسمية :»خفيف جًدا أو extra light“. ويغلب زيت الزيتون املُكرر عىل 

هذه الفئة يف كل األحوال.
هناك فئة آخرى من الزيوت، مثل زيت ثفل الزيتون، والتي تنتج عن معالجة ثفل الزيتون 
الناتج من عملية الرحي بواسطة املواد املذيبة. وهذا النوع ال يصلح أبًدا لالستهالك اآلدمي 

بحالته تلك، بل يجب إخضاعه لعملية تكرير، حيث يُقطع بالزيوت املخصصة لالستهالك 
اآلدمي فيتحول إىل زيت ثفل الزيتون الصالح لالستهالك اآلدمي. ولكن هذا التقرير ال يراعي 

هذه الفئة من الزيوت، نظرًا لعدم وجود أي عنارص تثبت إنتاجه يف تونس.   

تكاليف تحويل الزيتون
تختلف تكاليف تحويل الزيتون بحسب وحدات الطحن، حيث تعتمد عىل الطريقة 

املستخدمة وموقع املعرصة. وترتكز طاقة تصنيع زيت الزيتون يف تونس يف إقليم صفاقس. 
ويوضح الرسم البياين 41 تكاليف الطحن املوزعة حسب أنواع املعارص املختلفة يف كل 

اإلقليم. ويعرض الجدول 12 بيان بتفاصيل األرقام. 
ويشري الرسم البياين لآليت:

● تسجل املعارص التقليدية تكاليًفا أعىل بالنسبة للعاملة التي ال ميكن االستغناء عنها يف 
معظم العمليات. كام متثل تكلفة العاملة أكرث من %50 من إجاميل تكلفة عمليات 

التحويل.  
● وتتشابه املعارص املزودة بوحدات الكبس فائقة القوة مع املعارص التقليدية، غري أنها 

تعتمد عىل امليكنة يف أحد أجزاء عملياتها. لذلك، فإن هذه املعارص تسجل تكاليًفا أعىل 
بالنسبة لالستهالك ، والصيانة، والخدمات العامة (املاء، والكهرباء، والهاتف)، إال أن 

تكلفة اليد العاملة لديها أقل. وبذلك يصبح إجاميل تكاليف التحويل يف النهاية عىل نفس 
مستوى تكاليف املعارص التقليدية.   

● وحيث إن املعارص العاملة بنظام التشغيل املتواصل مميكنة بشكل كامل، فإن اليد العاملة 

لديها متثل أقل من %10 من إجاميل تكلفة عمليات العرص. بينام ترتفع تكاليف اإلهالك، 
والصيانة، والخدمات العامة لديها لتمثل %80 من إجاميل التكلفة. كام تزيد التكاليف 
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املتعلقة بعملية التخلص من مياه الرصف بشكل أكرب يف هذا النوع من املعارص، نظرًا 
ألن نظام العمل املتواصل يتطلب استخدام كميات أكرب من املياه، لتصنيع طن واحد من 

الزيتون، وبالتايل فإنه يولد كميات كبرية من مياه الرصف التي تتطلب معالجتها مرة أخرى 
قبل التخلص منها.

ترتفع تكلفة اليد العاملة يف تونس، باإلضافة إىل أن اليد العاملة املؤهلة أصبحت نادرة. 
فوفًقا لالستبيان امليداين، تُقدر التكلفة اإلرشادية للعاملة املؤهلة بـ2000 دينار (1280 دوالر 

أمرييك) شهريًا يف املعرصة العاملة بنظام العمل املتواصل. ومن الرضوري وجود هذا النوع 
من العاملة خالل مدة الجني التي ترتاوح ما بني شهرين إىل 3 أشهر، وتعترب تكلفتها مرتفعة 

مقارنة بتكلفة اليد العاملة غري املؤهلة التي تصل إىل 30 ديناًرا (20 دوالر أمرييك) يوميا. 
وبالنسبة للمعرصة التقليدية، تُقدر التكلفة اإلرشادية للعاملة املؤهلة بـ1000 دينار (640 

دوالر أمرييك) شهريًا.
الرسم البياين 41: تكاليف التحويل حسب نوع املعرصة يف إقليم صفاقس، 13/2012 

املصدر: مسوحات محلية يف إقليم صفاقس، 2013.

0

50

100

150

200

250

300

350

Traditionnelle Super-presse    En continu

$E
U

 p
ar

 t
on

ne
 d

’h
ui

le
 d

’o
liv

e

Amortissements
Maintenance

Main d’oeuvre  
Eau, électricité et téléphone  

Scourtins
Évacuation des eaux usées

ون
زيت

ت ال
ن زي

يك/ط
مري

الر أ
دو

الطريقة التقليدية
اإلهالك العاملة األطباق الليفية
الصيانة املياه، والكهرباء، والهاتف ترصيف مياه الرصف

معدات الكبس فائقة القوةالعمل املتواصل



83

تونس - دراسة و تحليل منظومة زيت الزيتون

الجدول 21: تكاليف التحويل حسب نوع املعرصة يف إقليم صفاقس، 2013/2012، دوالر 
أمرييك/طن زيت الزيتون

نظام العمل املتواصلوحدة كبس فائقة القوةتقليدية
77103147اإلهالك  
162645الصيانة
1578321العاملة

132677املاء، والكهرباء، والهاتف
16320األطباق الليفية

222645ترصيف مياه الرصف
301295335اإلجاميل

املصدر:  استبيانات محلية يف إقليم صفاقس، جانفي 2013.

يجب مراعاة التكاليف األخرى، وخاصة تكاليف تخزين الزيت إذا كانت توجد حاويات 
تخزين داخل املوقع.

تعرض املعارص خدمات التحويل عىل مزارعي الزيتون املحليني، إىل جانب أنشطة التصنيع. 
وميكن لهؤالء أن يختاروا سداد مقابل مستحقاتهم زيتًا.

هوامش الربح من عمليات التحويل
تقوم املعارص برشاء الزيتون الذي يُرسل إليها، وتتوىل تحويله إلنتاج زيت الزيتون. ويعترب 

ثفل الزيتون من املنتجات الثانوية الناتجة عن عمليات التحويل، ويتم تسويقه كعلف 
حيواين أو سامد. كام ميكن أيًضا بيعه ألحد املعارص القريبة، لتحويله إىل زيت ثفل الزيتون. 
وقد تولد عمليات بيع تلك املنتجات الثانوية إيرادات تصل إىل 100 دوالر أمرييك للطن، أي 

ما يعادل تقريبًا 3% من إجاميل اإليرادات.   
وعند مراعاة هذا البند، ميكن حساب إجاميل هوامش الربح للمعرصة الواحدة يف تونس. 

ويحتسب الهامش اإلجاميل لطن زيت الزيتون كاآليت:
إجاميل   الهامش  =  إيرادات   بيع   زيت   الزيتون   واملنتجات   الثانوية   ويُطرح   منها   سعر   رشاء   الزيتون

يبني الرسم البياين 42 إجاميل الهوامش املقدرة إلحدى املعارص كمثال. يظهر الهامش بصورة 
واضحة من خالل الفارق بني الخطني (اإليرادات والتكاليف). تُقدر تكلفة الزيتون إلنتاج طًنا 
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واحًدا من الزيت بواسطة أسعار املنتجني للزيتون يف تونس، والتي قدمتها شعبة اإلحصاءات 
مبنظمة األغذية والزراعة، والتي أضفنا إليها تكلفة نقل الزيتون إىل املعرصة. تأيت اإليرادات 

من عمليات بيع زيت الزيتون وثفل الزيتون. أحيانًا يتم تصدير ثفل الزيتون (إىل إيطاليا 
عىل سبيل املثال) الستخدامه يف إنتاج الكهرباء. وإذا مل يتم بيعه، ميكن استخدامه كوقود 

داخل املعرصة. 
الرسم البياين 42: تقديرات إجاميل الهوامش من عمليات التحويل، 2012-2002

املصدر: FAOSTAT، مصادر محلية 

ارتفع سعر زيت الزيتون البكر السائب يف تونس من 1600 إىل 3700 دوالر أمرييك للطن، 
بني عامي 2002 و2012. يف 2012، كان سعر بيع ثفل الزيتون يرتاوح بني 70 و100 دينار 
(أي بني 45 و65 دوالر أمرييك). أي ما يعادل 115 إىل 165 دينار (أي 75 إىل 105 دوالر 

أمرييك) لطن زيت الزيتون، عىل اعتبار أن طن الزيتون ينتج 0.33 طن من ثفل الزيتون، 
مبعدل استخالص للزيت 20%. غري أن اإليرادات الواردة من بيع ثفل الزيتون غري متوفرة 

بالنسبة لهذه الفرتة بأكملها. لذلك، تم تقدير قيمتها عىل مستوى عام 2012، أي 90 دوالر 
أمرييك لطن الزيتون، للمدة كلها.  
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ويوضح الرسم البياين أن تطور أسعار زيت الزيتون البكر السائب قد أثر بشكل عام عىل 
أسعار الزيتون يف الجزء األكرب من املدة املذكورة. مام يعني أن املفاوضات عىل أسعار 

الزيتون كانت مفاوضات ناجحة وأن دخل مزارعي الزيتون كان يساير تطورات أسعار زيت 
الزيتون بشكل صحيح. 

تتغري األسعار وفًقا ملجموعة من العوامل: املوقع، والنوعية، ومحتوى الزيت، واملوسم. 
ويتوىل القامئون عىل تصنيع زيت الزيتون تحديد األسعار، بالنسبة ملوقع ما، ويزايدون 

عىل بعضهم البعض، بحيث تؤدي املنافسة إىل نقل التغريات التي تطرأ عىل أسعار زيت 
الزيتون إىل أسعار الزيتون. غري أن أسواق الزيتون املخصص إلنتاج الزيت، واألسعار التي 

يُتفق عليها بني مزارعي الزيتون، ومشرتيه ال تتسم بالشفافية. لذلك، فقد تتغري األسعار وفًقا 
لقرارات القامئني عىل التصنيع، ومتيل لالنخفاض حني يكون الجني وفريًا. وبالرغم من ذلك، 
يشري الرسم البياين إىل أن عملية نقل أسعار زيت الزيتون إىل أسعار الزيتون ترتبط نوًعا ما 

باملنافسة القامئة بني املعنيني بنشاط التصنيع.
ويف الفرتة بني 2002 و 2012، تذبذب إجاميل الهامش املُقدر حول 500 دوالر أمرييك/طن 

زيت الزيتون يف املتوسط، أي ما يكفي لتغطية تكاليف التحويل املقدرة بحوايل 300 دوالر 
أمرييك/طن زيت الزيتون (الرسم البياين 41).

تعليب زيت الزيتون
تختلف تكلفة تعليب زيت الزيتون البكر السائب لتحويله إىل منتج نهايئ من أجل بيعه 

بالتجزئة بشكل كبري، وذلك بحسب نوع وحجم الحاويات املستخدمة والسوق املستهدفة. 
الحاويات الرئيسية املستخدمة: تُستورد العبوات الزجاجية، واألوعية املعدنية يف الغالب من 

إيطاليا، كام بدأ استريادها يزيد تدريجيًا من الصني. وميكن أيًضا استرياد العبوات الزجاجية 
من فرنسا، غري أنها غالية الثمن، وذات نوعية أفضل، كام تستخدم يف األسواق األكرث تطلبًا 

مثل اليابان. وبحسب االستبيان امليداين، فإن العبوات الزجاجية املنتجة يف تونس تعترب ُعرضة 
للكرس بسهولة أكرب من العبوات املستوردة. لذلك، فالنوعية األخرية هي املفضلة بشكل أكرب. 
وترتاوح سعة العبوات الزجاجية ما بني 250 مل إىل 1لرت، أما األوعية املعدنية فترتاوح سعتها 

ما بني 1 إىل 5 لرت.  
وبحسب طريقة العرض املرغوبة للمنتج النهايئ، تختلف تكاليف وضع العالمة التجارية 
والطباعة بحسب تكلفة املواد والعاملة املستخدمة يف عملية التعليب. ويتضح ذلك من 
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الرسم البياين 43، الذي يوضح تراوح التكاليف اإلرشادية لتعبئة زيت الزيتون السائب يف 
تونس ما بني 350 إىل 2400 دوالر أمرييك لطن زيت الزيتون. 

الرسم البياين 43: تكاليف تعبئة زيت الزيتون يف 2012

املصدر: مصادر محلية.

وكام يتضح من الرسم البياين 43، تعترب الحاويات ضمن أكرث العنارص تكلفة يف عملية 
التعليب. حيث متثل حوايل 70% من مجموع التكلفة، سواء بالنسبة للعبوات الزجاجية أو 
األوعية املعدنية، بغض النظر عن السعة الخاصة بكل منهم. فبالنسبة للعبوات الزجاجية، 
ترتاوح تكلفتها ما بني 700 إىل 1700 دوالر أمرييك لطن زيت الزيتون، أما بالنسبة لألوعية 

املعدنية، فترتاوح ما بني 230 و560 دوالر أمرييك لطن الزيت. وتظل األوعية األغىل مثًنا هي 
العبوات الزجاجية سعة 250 مل، إال أن إجاميل التكلفة ينخفض كلام زادت سعة الزجاجة 

(من 250 مل إىل 1ل). كام تقل أيًضا تكاليف اإلهالك، والتحاليل، والشهادات الصحية،
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والنقل كلام زادت سعة األوعية. باإلضافة إىل أن تكلفة تعبئة الزيت يف األوعية املعدنية 
تعترب أقل من العبوات الزجاجية، وذلك بسبب انخفاض تكلفة األوعية املعدنية بشكل 

خاص، وبسبب قلة عدد الحاويات املطلوبة لتعبئة نفس الكمية من الزيت.  
وترتفع تكاليف تعليب زيت الزيتون يف تونس، بسبب ارتفاع التكاليف املصاحبة لعمليات 

استرياد الحاويات وأغطية العبوات بشكل خاص. وهذا األمر ال يضفي أي ميزة لتونس يف 
األسواق العاملية التي تغرقها املنتجات القادمة من الدول املنتجة املتقدمة مثل إسبانيا وإيطاليا. 
ويبدو أن عدد الرشكات املصدرة لزيت الزيتون املعلب قد زاد خالل السنوات األخرية، إال أن 

الطاقة االستيعابية لتعبئة زيت الزيتون غري مستغلة بالكامل، باإلضافة إىل أن القطاع يعاين 
من بعض القيود التي تحول دون جذب املستثمرين إليه. 

إجاميل هوامش نشاط تعليب زيت الزيتون
وفًقا للقامئني عىل أعامل التصنيع الذين تم استجوابهم يف إطار االستبيان امليداين ألجل هذا 

التقرير، فقد حقق منوذج العبوة الزجاجية سعة 750 مل نجاًحا كبريًا. ولتقدير إجاميل 
هامش التعليب، طُرح سعر زيت الزيتون السائب من سعر زيت الزيتون املعلب. ويتضح 
من الرسم البياين 44 أن إجاميل الهامش املتاح يُقدر بحوايل 1500 دوالر أمرييك لطن زيت 

الزيتون. بينام تقدر تكاليف التعليب يف العبوات الزجاجية سعة 750 مل بأقل قليالً من 
1000 دوالر أمرييك للطن.  

الرسم البياين 44: تقدير إجاميل هامش تعبئة زيت الزيتون يف 2012

املصدر: بيانات واردة من مصادر محلية.
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 تختلف تكاليف التعليب بحسب نوع وسعة األوعية، ومن املمكن أن نتوقع حدوث تغري يف 
إجاميل الهوامش بنفس الطريقة.

وفيام ييل عرض لقطاع تصنيع زيت الزيتون يف إسبانيا والذي ميكن استخدامه واالستفادة 
منه كمرجع بالنسبة لتونس.

قطاع تصنيع زيت الزيتون يف إسبانيا
تحتل إسبانيا املرتبة األوىل عىل مستوى العامل يف إنتاج زيت الزيتون. فقطاع زيت الزيتون 

يف هذه الدولة قد بلغ ذروته، كام أنه متطور للغاية. ففي 2007 / 2008 (آخر البيانات 
املتاحة)، كانت الدولة لديها 1732 مصنًعا للتصنيع يف طور التشغيل. وكان 80 % منها 

يستخدم تقنية الطرد املركزي عىل مرحلتني، ويعترب هذا النظام هو األكرث تطوًرا فيام 
يتعلق باستخالص الزيوت. وتتطلب هذه الطريقة استخدام اليد العاملة واملاء بصورة أقل. 

كام تتمتع أيًضا بطاقة استيعابية أكرب بالنسبة لعمليات االستخالص، وتنتج كميات أقل 
من النفايات. وترتكز هذه املصانع نسبيًا يف عدد من األماكن املحددة داخل البالد، حيث 
تتواجد بشكل أسايس يف األندلس (818)، قشتاال ال مانتشا (241) وكتالونيا (204). وإذا 
كانت أفضل فئات املصانع متثيالً تنتج ما بني 20 إىل 100 طن من الزيت يف كل موسم 

زراعي، فإن الجزء األكرب من إنتاج إسبانيا ) 34% ( يأيت من املصانع األكرب حجاًم، والتي 
ميكنها إنتاج ما بني 1000 إىل 2500 طن من الزيت يف املوسم الزراعي. ومتثل الفئة األوىل 

من املصانع 23 % من مجموع عدد املصانع، بينام ال يتجاوز هذا الرقم 11 % بالنسبة 
للفئة الثانية.

هناك 55 % من مصانع املصانع التي تتبع التعاونيات، أو التي أنُشئت كثمرة للرشاكات 
الخاصة يف مجال الزراعة: وقد أنتجت هذه املصانع 70 % من الزيوت املنتجة خالل املوسم 

الزراعي 2007 / 2008 . كام أنتجت مصانع القطاع الخاص الجزء الباقي. تبيع املصانع إنتاجها 
من الزيت للمزارعني بشكل أسايس (من أجل اإلستخدام الشخيص)، أو يف صورة سائبة ملصانع 
التكرير، ومصانع التعليب، وتجار الجملة، إال أننا الحظنا وجود اتجاه عام للتكامل الرأيس بني 

القامئني عىل أنشطة التصنيع. فخالل السنوات املاضية، زاد تركيز املعروض بصورة تدريجية، 
حيث أنشأت الجمعيات التعاونيات جمعيات أخرى من الدرجة الثانية، لرتكز فقط عىل 

نشاط التعليب، وإسرتاتيجية وضع العالمات التجارية لزيوتها.
وتعمل السلسلة اللوجيستية بشكل جيد كام أن القامئون عىل التصنيع قادرون متاًما عىل 

إدارة التغريات املتأصلة املتعلقة بكمية ونوعية إنتاج زيت الزيتون. إذا كان زيت الزيتون 
البكر املمتاز جاهزًا لتعليبه وتسويقه عىل هذا الحال، فالزيت من النوعية األدىن، والذي 



89

تونس - دراسة و تحليل منظومة زيت الزيتون

ال يصلح لالستهالك يف صورته الخام يجب أن يخضع للتكرير قبل خلطه بالزيوت البكر 
للحصول عىل زيت الزيتون. هناك 10 مصانع من ضمن مصانع التكرير الخمسة عرش 

التي كانت موجودة يف إسبانيا يف 2007 / 2008 ، تتبع لرشكات تعبئة الزيوت.
ويتضح التكامل الرأيس بشكل أكرب يف مجال التعليب. حيث متثل مصانع التعليب 

املتكاملة مع مصانع التكرير الحجم األكرب من اإلنتاج. إذ تتوىل تعليب وتسويق مجموعة 
كاملة من زيوت الزيتون، مبا يف ذلك زيت الزيتون البكر املمتاز. وهناك أيًضا املصانع 

التي تتبع مصانع التصنيع الكربى أو التعاونيات من الدرجة الثانية. وهذه املصانع ال تقوم 
سوى بتعبئة زيت الزيتون البكر، باإلضافة إىل قيام بعض املصانع املستقلة بتعبئة جميع 

أنواع زيوت الزيتون، مبا يف ذلك زيوت البذور.
ويوضح الرسم البياين 45 و 46 متوسط التكاليف املرجحة لعمليات التحويل والتعبئة 

يف إسبانيا للمواسم الزراعية الثالثة من 2007 / 2008 إىل 2009 / 2010 . إذا أُبقي عىل 
تكلفة التحويل ضمن نطاق 260 - 320 دوالر أمرييك لطن زيت الزيتون خالل هذه 

الفرتة، فستنخفض تكلفة التعليب من أكرث من 830 دوالر أمرييك لتصل إىل 660 دوالر 
أمرييك لطن زيت الزيتون. يبني الرسم البياين 45 إجاميل الهوامش اإلرشادية التي تم 

حسابها عىل أساس املتوسط املرجح ألسعار الرشاء من املزارع، ومصانع التحويل، ومن 
مصانع تعبئة زيت الزيتون البكر املمتاز.

الرسم البياين 45: تكاليف التحويل وتعليب 
زيت الزيتون يف إسبانيا، 2007 - 2010

املصدر: وزارة الزراعة والغذاء والبيئة يف إسبانيا.

الرسم البياين 46: إجاميل هوامش عمليات 
التحويل وتعليب زيت الزيتون يف إسبانيا، 
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املنظورات الدولية بشأن تصنيع زيت الزيتون
تحتل تونس املرتبة الرابعة ضمن الدول املنتجة لزيت الزيتون عىل مستوى العامل، بعد 

إسبانيا، وإيطاليا، واليونان، كام تحتل املرتبة الثالثة عامليًا من حيث التصدير بعد إيطاليا 
وإسبانيا. أما الدول الكربى األخرى يف مجال التصدير فهي تركيا، والربتغال، وسوريا، واملغرب. 

وتصدر تونس حوايل 70% من إنتاجها، وتعترب هذه النسبة هي األكرب بني جميع الدول 
املنتجة.

وإذا كان االتحاد األورويب، وخاصة إيطاليا وإسبانيا، ما زال ميثل الوجهة األساسية للصادرات 
التونسية من زيت الزيتون، إال أن حصته قد انخفضت من 90% تقريبًا خالل فرتة ما قبل 

عام 2006، إىل 60% تقريبًا منذ 2009، كام هو موضح بالرسم البياين 47. غري أنه، خالل 
الفرتة ذاتها، زادت نسبة الصادرات إىل الواليات املتحدة التي تعترب من أهم الدول املستوردة 

عىل مستوى العامل، حيث وصلت إىل 20000 - 30000 طن منذ 2008. 

الرسم البياين 47: صادرات تونس من زيت الزيتون بحسب جهة الوصول، 2011-2000

املصدر: املجلس الدويل للزيتون.
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سعر زيت الزيتون
نظرًا لكون االتحاد األورويب من أهم املناطق املنتجة لزيت الزيتون عىل مستوى العامل، فإن 
أسعار املنتجني لديه هي التي تحدد أسعار زيت الزيتون يف بقية دول العامل. بالنسبة لزيت 
الزيتون البكر املمتاز، تعترب األسعار املُسجلة يف أسواق الدول الثالثة الرئيسية املنتجة، وهي 
باري يف إيطاليا، وهرياكليون/ميسينيا يف اليونان، وخاين يف إسبانيا، هي األسعار االسرتشادية 
عىل مستوى العامل، أما بالنسبة لزيت الزيتون املُكرر، فيتم االسرتشاد بأسعار إشبيلية/قرطبة 

يف إسبانيا، وباري يف إيطاليا.   
وتتبع أسعار زيت الزيتون يف تونس نفس املنحي الذي تتبعه أسعار االتحاد األورويب. ويتم 

توجيه نسبة كبرية من إنتاج تونس إىل األسواق األوروبية. كام تختلف أسعار اإلنتاج تبًعا 
للعرض والطلب. ويفرس ذلك سبب ارتفاع أسعار الزيوت التونسية بشكل كبري يف أسواق 

إيطاليا التي تعاين من العجز، مقارنة باألسعار يف أسواق إسبانيا واليونان حيث يوجد فائض 
يف املعروض، ومن ناحية أخرى، يشري ارتفاع األسعار يف إيطاليا أيًضا إىل تفوق املعروض من 

حيث الجودة. ويتضح من الرسم البياين 48 أن األسعار التونسية كانت أقل من أسعار إسبانيا 
واليونان خالل الفرتة ما بني 2002 و 2007، ثم أصبحت متشابهة خالل 2009 إىل 2011، ثم 

بدأت تتخذ مساًرا مغايرًا بعد ذلك بدون أسباب واضحة.
الرسم البياين 48: مقارنة بني أسعار إنتاج زيت الزيتون البكر املمتاز يف األسواق األوروبية 

الرئيسية، وأسعار زيت الزيتون السائب يف تونس، 2013-2002

املصدر: معهد اإلحصاءات الوطني، واملجلس الدويل للزيتون. 
ملحوظة: االسعار التونسية املبينة بالنسبة لعامي 2012 و2013 عبارة عن أسعار تقديرية،أما أسعار 2013 

فقد تم حسابها عىل أساس بيانات جزئية.
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ويوضح الرسم البياين أيًضا وجود ارتباط قوي جًدا بني أسعار زيت الزيتون يف تونس واالتحاد 
األورويب. لذلك تعتمد إيرادات منتجي زيت الزيتون يف تونس بشكل أكرب عىل األسعار 

الدولية، كام تعتمد صحة قطاع زيت الزيتون يف تونس بشكل مبارش عىل قدرته التنافسية يف 
األسواق العاملية. 

االتحاد األورويب، املنافس الرئييس
يُنتج االتحاد األورويب من 1.9 إىل 2.5 مليون طن من زيت الزيتون سنويًا، ويتأيت أكرث من 

%95 من هذا اإلنتاج من إسبانيا، وإيطاليا، واليونان، كام يوضح الرسم البياين 49. يف 2012، 
انهار اإلنتاج ووصل إىل 1.7 مليون طن، حيث كان موسام جافا جدا يف اسبانيا، مام أدى إىل 

تراجع اإلنتاج بنسبة %50 تقريبًا. 
الرسم البياين 49: إنتاج زيت الزيتون يف االتحاد األورويب، 2012-2000

املصدر: املجلس الدويل للزيتون.

يُنتج االتحاد األورويب زيوتا ذا نوعية جيدة، كام هو ُموضح بالرسم البياين 50. يف 2009، 
سجل إنتاج إسبانيا من زيوت الزيتون %35 من زيت الزيتون البكر املمتاز، و %32 من 

زيت الزيتون البكر، و%33 من زيت الزيتون الوقاد، كام يتوزع إنتاج إيطاليا بالنسبة لنفس 
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هذه الفئات كاآليت: 59، و18، و%24 وتُنتج اليونان زيتًا عايل الجودة، وميثل زيت الزيتون 
البكر املمتاز من 65 إىل %70 من إنتاجها. وقد تزيد هذه النسبة لتصل إىل %80 يف السنوات 

الجيدة. تختلف هذه النسب باختالف السنوات، حيث يعتمد اإلنتاج عىل الظروف املناخية 
بشكل كبري. 

الرسم البياين 50: جودة الزيت املنتج يف الدول املنتجة الرئيسية

املصدر: يوروستات، وزارة الزراعة األمريكية.

تحقق الدول املنتجة أرباًحا أكرب من بيع زيت الزيتون بسبب كرب حجم اإلنتاج لديها من 
زيت الزيتون البكر املمتاز.

ومثلام ذكرنا سابًقا، يشهد قطاع زيت الزيتون يف إسبانيا درجة من درجات االندماج األفقي. 
فإذا كان هناك ما يزيد عن 1700 معرصة مرتكزة يف أقاليم اإلنتاج الرئيسية، فهناك العديد 
من مصانع التعليب املتكاملة أو امللحقة مبصانع التكرير أو املعارص. كام يتضح أيًضا تركز 
قطاع التعليب يف اليونان وإيطاليا، عىل الرغم من وجود عدد كبري من املعارص. ويوجد يف 

اليونان ما يقرب من 2200 معرصة، مقابل 5000 معرصة يف إيطاليا. 
وتعترب إيطاليا هي التي تسيطر عىل أسواق التصدير، وتتقدم عىل إسبانيا تقدًما بسيطًا 

إذا بقينا خارج التجارة بني بلدان االتحاد األورويب. تصدر كل من إسبانيا واليونان معظم 
زيوتها يف هيئة سائبة، ثم تُجمع بعد ذلك، وتُعلب، وتُغلف يف بلد الوصول. وتُوجه 90% 
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من الصادرات اليونانية إىل االتحاد األورويب. وتظل إيطاليا هي الوجهة الرئيسية للصادرات 
اليونانية، إال أن اليونان تصدر جزء من إنتاجها أيًضا إىل الدول األخرى املستوردة، مثل 

الواليات املتحدة، وكندا، وأسرتاليا. 

داخل إقليم الرشق األدىن وشامل أفريقيا
تحتل تونس املرتبة األوىل يف إنتاج زيت الزيتون يف إقليم الرشق األدىن وشامل أفريقيا، غري 

أن إنتاج البلدان املجاورة مل يتوقف عن النمو منذ عام 2000، مثلام يوضح الرسم البياين 
51. فقد بدأ اإلنتاج يف كل من سوريا وتركيا يقرتب بالفعل من مستوى اإلنتاج يف تونس من 
حيث الحجم، كام تطور اإلنتاج يف املغرب حتى تخطى 100000 طن سنويًا منذ عام 2009.

الرسم البياين 51: إنتاج زيت الزيتون يف إقليم الرشق األدىن وشامل أفريقيا، 2012-2000

املصدر:  املجلس الدويل للزيتون.

سوريا.يوجد يف هذا البلد 920 معرصة موزعة عىل األقاليم املختلفة: الشامل، والوسط، 
والجنوب، والجبهة البحرية. وليس من املتوقع أن يزيد عدد املعارص خالل السنوات القادمة، 

بسبب األوضاع الراهنة يف سوريا. كام أن معظم املعارص غري مجهزة باملعدات الحديثة، 
وتستخدم الطرق التقليدية.    
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وميثل زيت الزيتون البكر املمتاز أكرث من 55% من إنتاج سوريا من زيت الزيتون. ويف عام 
2009، صدرت سوريا 74000 طن من زيت الزيتون، حيث تم توجيه 51.4% منه إىل أوروبا، 

و16.2% إىل دول الخليج العريب، و10.8% إىل الدول العربية األخرى، و3.5% إىل آسيا، 
و8.1% إىل بلدان أخرى. ويبدو أيًضا أن هناك عمليات لتهريب زيت الزيتون السوري إىل 

األردن. 
تركيا.تشجع وزارة الزراعة يف تركيا املزارعني عىل زراعة الزيتون. فالزراعات الحديثة املكثفة 

سوف تنطلق بإنتاج الزيتون إىل آفاق بعيدة عىل املستوى الوطني، حني تصل إىل قمة 
اإلنتاج،. وقد ارتفع بالفعل عدد أشجار الزيتون من 98 مليون يف عام 2000 حتى وصل إىل 

155 مليون يف عام 2012. ومن املتوقع أن تشهد تركيا طفرة يف اإلنتاج لديها خالل السنوات 
القادمة.  

الرسم البياين 52: تكلفة عمليات طحن زيت الزيتون يف تركيا، 2012-2009

املصدر: غرفة الزراعة يف أيدين

ترتكز زراعة الزيتون يف ثالثة أقاليم بشكل أسايس: حيث يوجد 75% تقريبًا من أشجار 
الزيتون يف إقليم إيجة، و15% يف إقليم البحر األبيض املتوسط، و10% يف إقليم مرمرة. 

وينتج هذا البلد زيتون املائدة والزيتون املخصص الستخالص الزيت، ويأيت هذا النوع األخري 
من إقليم إيجة بشكل أسايس. ويوضح الرسم البياين 52 تكاليف التحويل يف محافظة أيدين 
(إقليم إيجة) منذ عام 2009: والتي تقع ضمن نطاق يرتاوح بني 250 إىل 310 دوالر أمرييك 

0

50

100

150

200

250

300

350

2009 2010 2011 2012

$E
U

 p
ar

 t
on

ne
يت

 الز
طن

يك/
مري

الر أ
دو



96

لطن زيت الزيتون. ويُعود هذا امليل البسيط لالنخفاض بشكل أسايس إىل تحسن معدالت 
االستخالص بصورة تدريجية (من 12% يف 2009 و2010 إىل 15% يف 2012). 

كام نالحظ أيًضا تطور طرق التصنيع والتكرير. فقد ركزت تركيا عىل التوسع يف أسواق 
التصدير الخاصة بها، مثلام فعلت تونس وسوريا، حيث توجه إليها جزء كبري من إنتاجها من 

الزيوت عالية الجودة. وال يتبقى سوى كمية صغرية لتسويقها يف أسواقها املحلية. وبالرغم 
من كرب حجم الطلب عىل زيت الزيتون يف االتحاد األورويب، غري أن تركيا رمبا قد تفضل 

األسواق األخرى بسبب الرضائب الباهظة التي تُفرض عىل منتجاتها لدى دخولها يف أسواق 
االتحاد األورويب. 

المغرب.يُحول حوايل 75% من إجاميل إنتاج الزيتون إىل زيت الزيتون. وتُوجه معظم 
صادرات املغرب إىل االتحاد األورويب، وخاصة إسبانيا، وإيطاليا، والربتغال. ويتم تصدير جزء 

من اإلنتاج يف صورة سائبة، ثم يتم تجميعه، وتعليبه، ووضع العالمات التجارية عليه بعد 
ذلك لدى الدولة املستوردة. كام يتم أيًضا تصدير زيت الزيتون املعلب إىل األسواق األوروبية 

املتخصصة. وتعترب الواليات املتحدة أيًضا ضمن األسواق املهمة بالنسبة لإلنتاج املغريب. 
ويتسم إنتاج زيت الزيتون بوجود عدد محدود من مصانع التحويل يف املغرب. وتتوىل هذه 
املصانع عملية إنتاج وتعليب زيت الزيتون من أجل األسواق املحلية والتصدير. متتلك بعض 

املصانع ضيعات الزيتون الخاصة بها، وتتوىل عمليات تحويل إنتاجها الخاص. ومن املمكن 
أيًضا توريد الزيتون إليها عن طريق التعاقدات مع املزارعني. ورمبا تأيت إمدادات هذه 

املصانع من املصدرين مًعا. وقد أُنشئت املعارص بالقرب من مناطق اإلنتاج، لتقليل الفرتات 
املمتدة ما بني عمليات الجني التحويل بقدر اإلمكان.   

غري أن معظم مزارعي الزيتون يف املغرب ال ميتلكون سوى بعض املعارص شبه الحديثة. 
وتعمل هذه املعارص بنظام امللكية املشرتكة، أو اإليجار، وتكون يف مواقع بعيدة عن ضيعات 

الزيتون. ويساهم هذا األمر يف إطالة الفرتات املمتدة بني عمليات الجني والتصنيع، مام 
يؤدي إىل تدهور نوعية الزيوت.   

يبني الجدول 13 التكاليف اإلرشادية إلنتاج زيت الزيتون يف معرصة مغربية بطاقة إنتاج 20 
طن/يوم.  
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الجدول 13: التكاليف اإلرشادية إلنتاج زيت الزيتون املعلب يف املغرب يف 2009
تكلفة (درهم/طن زيت املركز

الزيتون)
تكلفة (دوالر أمرييك/طن زيت 

الزيتون)
% من إجاميل التكلفة

16.0002.00061املادة الخام (الزيتون)
تكاليف التصنيع
100120الخدمات العامة

3240الرضائب
160201العاملة

1.6002006رسوم مالية
7090اضمحالل

7.24690628عبوات زجاجية
756953رسوم لوجيستية

326411رسوم أخرى
26.2993.287100اإلجاميل

املصدر:  وزارة الفالحة والصيد البحري يف املغرب 
ملحوظة: هذه البيانات عبارة عن تقديرات ُوضعت بناًء عىل اللقاءات التي أجريت مع عينة من األطراف 

الفاعلة يف قطاع زيت الزيتون يف املغرب. 

يف عام 2009، وصل سعر زيت الزيتون البكر عىل ظهر السفينة إىل 3889 دوالر أمرييك/
طن، بينام وصل سعر الزيت املُكرر إىل 3671 دوالر أمرييك، أما سعر الزيت الوقاد فقد 

وصل إىل 1694 دوالر أمرييك. وبالرجوع إىل التكاليف املُبينة أعاله، وبافرتاض أن تكلفة النقل 
معدومة، فإن هامش الربح من سعر زيت الزيتون البكر بقيمة 3889 دوالر أمرييك للطن 

سيعطي إجاميل هامش (العرص والتعليب) قيمته 1889 دوالر أمرييك، من الزيتون الذي تم 
رشاؤه بسعر 2000 دوالر أمرييك/طن زيت الزيتون. وال يبعد هذا الرقم كثريًا عن إجاميل 

الهوامش املُقدرة بالنسبة لتونس.

الدول املنتجة الجديدة
تعمل كل من شييل وأسرتاليا واألرجنتني عىل تنمية إنتاجها من زيت الزيتون، غري أن حجم 

اإلنتاج ال يزال ضعيًفا باملقارنة بالدول األخرى، كام يُستهلك معظم اإلنتاج يف األسواق املحلية 
أو املجاورة.
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الباب 4 - االستهالك والتجارة
ملخص

يعرض هذا الباب تحليالً لزيت الزيتون يف تونس من حيث االستهالك والتجارة مقارنة 
بالزيوت النباتية األخرى. وسنستعرض الوضع الحايل للطلب عىل الزيتون، مع دراسة 

امليزان التجاري. ويف النهاية، سنعرض توقعاتنا حتى عام 2025 بالنسبة الستهالك الزيوت 
النباتية بشكل عام، وزيت الزيتون بشكل خاص.

● يف الوقت الذي تزيد فيه معدالت استهالك زيت الزيتون يف معظم الدول الكربى من 
حيث االستهالك يف جنوب البحر املتوسط، إال أنه مييل لالنخفاض يف تونس حيث وصل 

من 6 كغ للفرد تقريبًا قبل عام 2000 إىل حوايل 3.5 - 4 كغ اآلن.
● ويتضح ذلك بشكل أكرب مع تزايد عدد السكان يف تونس. وميكن تفسري ذلك جزئيًا 
بالقول بوجود نوع من التجاهل لهذه السوق املحلية املتنامية املحتملة يف حمالت 

التوعية املعنية باملستهلكني، حيث تركز أنشطة الرتويج بالفعل عىل تنمية االستهالك يف 
أسواق التصدير. باإلضافة إىل ذلك، فقد وضعت الحكومة سياسة لدعم سوق الزيوت 
النباتية عىل املستوى الوطني لتلبية الطلب عىل هذا النوع من الزيوت. غري أن هذا 

القرار مل يساهم يف تسوية األوضاع بالنسبة لزيت الزيتون. كام وضعت الحكومة حًدا 
ألسعار الزيوت النباتية يف السوق الوطنية يف الوقت الذي شهدت فيه األسعار العاملية 
ارتفاًعا قويًا. كام شهدت أسعار زيت الزيتون من جانبها ارتفاًعا عىل املستوى الوطني. 
وبالتايل فإن هذه الظاهرة قد ألحقت الرضر بالقدرة التنافسية لزيت الزيتون وبالقدرة 

املالية عىل تحمل تكاليفه.
● ونتيجة لذلك، أصبحت تونس واحدة من أهم الدول املصدرة لزيت الزيتون عىل 

مستوى العامل. غري أنه، وبسبب عدم انتظام دورة اإلنتاج، تعرضت الصادرات لتغريات 
كبرية ( 25000 إىل 200000 طن).

● فقد كانت إسبانيا، وإيطاليا، وفرنسا ضمن الدول الرئيسية املستوردة لزيت الزيتون 
التونيس منذ وقت طويل، إال أن مجموع حصصها من حجم الصادرات قد انخفض 

منذ عام 2006 (من أكرث من 90 %إ ىل 60 % تقريبا). غري أن الصادرات إىل الواليات 
املتحدة قد بدأت يف النمو خالل الفرتة ذاتها.
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● تكون معظم الصادرات يف صورة سائبة، غري أن الصادرات من الزيوت البولوجية 
واملعلبة قد بدأت ترتفع منذ وقت قريب. وأصبحت متثل منذ ذلك الوقت 12 و 10 % 

تقريبًا بالرتتيب من إجاميل الصادرات.
● ولتحديد توقعاتنا بشأن استهالك الزيوت النباتية يف املستقبل، سنعتمد عىل التوقعات 
املستقبلية بالنسبة للزيادة السكانية واملدخول. ووفًقا لحساباتنا، فمن املتوقع أن يصل 

االستهالك إىل 415000 طن بحلول 2025 ، مقابل 317000 طن يف 2012 .
● وقد استنتجنا حصة زيت الزيتون من هذا النمو انطالقًا من مشهدين محددين.

● يف املشهد األول، أن تُبذل الجهود املتضافرة يف سبيل زيادة استهالك زيت الزيتون عىل 
املستوى الوطني، لريتفع بذلك إىل 6 كغ للفرد. ومن الناحية العملية، سيؤدي ذلك إىل 

مضاعفة االستهالك الوطني، ليزيد من 40000 طن (يف 2012) إىل 79000 طن.
● أما يف املشهد الثاين، فيقيض االفرتاض األسايس بأن يظل استهالك الفرد عند املستوى 
الضعيف الحايل والذي يُقدر ب 3.7 كغ. وبذلك، سيعمل النمو السكاين وحده عىل 

زيادة إجاميل االستهالك، ليصل عندئذ إىل 46000 طن.

استهالك الزيوت النباتية يف تونس
يوضح الرسم البياين 53 تطور استهالك زيت الزيتون عىل املستوى الوطني يف الدول الخمس 

الرئيسية من حيث االستهالك يف إقليم البحر األبيض املتوسط، باستثناء االتحاد األورويب، 
وذلك بناًء عىل بيانات االستهالك التي قدمها املجلس الدويل للزيتون. يزيد معدل االستهالك 
منذ 40 عاًما يف جميع البلدان باستثناء تونس. وقد زاد معدل استهالك زيت الزيتون بشكل 

رسيع يف تركيا عىل وجه الخصوص، والتي احتلت مكانة سوريا مؤخرًا، حيث كانت تحتل 
املرتبة األوىل عىل املستوى اإلقليمي من حيث استهالك زيت الزيتون. ويف الوقت ذاته، كان 

االستهالك يف تونس غري منتظاًم، بل إنه قد بدأ يف االنخفاض.
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الرسم البياين 53: استهالك زيت الزيتون يف دول جنوب البحر األبيض املتوسط، 2010-1980

املصدر: وزارة الزراعة األمريكية، واملجلس الدويل للزيتون.
يوضح الرسم البياين 54 زيادة استهالك الفرد مبعدالت معتدلة يف كل من الجزائر، وتركيا، 

واملغرب. أما يف تونس، فقد شهد االستهالك تطوًرا مختلًفا: حيث انخفض إجاميل االستهالك 
بالفعل، عىل الرغم من النمو السكاين الذي ميكنه خلق أسواٍق ذات حجم أكرب. إذن فقد 

انخفض استهالك الفرد من زيت الزيتون يف تونس بشكل واضح.
ويعرض الرسم البياين 55 استهالك الفرد من زيت الزيتون يف الدول الرئيسية من حيث 

اإلنتاج يف االتحاد األورويب. حيث يزيد استهالك الربتغال عن سوريا بصورة طفيفة، إذ يصل 
إىل 7 كغ للفرد. ومل يسجل استهالك الفرد بالدول املنتجة يف االتحاد األورويب أي معدالت 

ثابتة للنمو خالل األربعني عاًما املاضية.
وما زالت تونس محتفظة مبكانتها حتى بعد مرور فرتة طويلة من االنخفاض، حيث تحتل 

املرتبة الثانية عىل املستوى اإلقليمي من حيث استهالك الفرد من زيت الزيتون. وقد وصل 
استهالك الفرد سنويًا إىل حوايل 3.5 - 4 كغ، خالل الفرتة من 2010 إىل 2012. أما سوريا، التي 

سجلت أعىل نصيب للفرد من إجاميل الناتج املحيل، فقد وصل استهالك الفرد لديها إىل 6 
كغ.
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الرسم البياين 54: استهالك الفرد من زيت الزيتون يف دول جنوب البحر األبيض املتوسط، 
2010-1980

املصدر: وزارة الزراعة األمريكية، واملجلس الدويل للزيتون.

الرسم البياين 55: استهالك الفرد من زيت الزيتون يف الدول املنتجة الرئيسية باالتحاد 
األورويب، 2010-1980

املصدر: وزارة الزراعة األمريكية، واملجلس الدويل للزيتون.
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بدأت عملية االنخفاض يف معدالت استهالك زيت الزيتون تحدث يف تونس يف الوقت الذي 
شهدت فيه معدالت استهالك للزيوت النباتية منًوا قويًا عىل املستوى الوطني. فمن 1990 إىل 

2010، ارتفع املعدل السنوي للطلب عىل الُكسب بشكل مفاجئ بنسبة 5.4% سنويًا. كام، 
شهد استهالك الزيوت معدالت منو أقل حيث وصلت إىل 2.3% سنويًا. إال أنه، من 2005 إىل 

2010، زاد الطلب الوطني عىل الزيت مبعدل سنوي 3.1%، بينام وصل زيادة الطلب عىل 
الُكسب إىل معدالت مذهلة أيًضا، حيث بلغت 6.3% سنويًا. ومن املثري للدهشة أن الطلب 

عليها قد استمر يف النمو عىل الرغم من الركود العاملي الذي حدث يف 09/2008. 
مييل الطلب عىل الزيت النبايت للتأثر بارتفاع األسعار، غري أنه مل يتوقف عن النمو خالل 

السنوات خمس املاضية، بالرغم من ارتفاع األسعار عىل نحو غري مسبوق. وقد سجلت تونس 
يف هذه املنطقة أعىل معدالت الستهالك الفرد من الزيوت النباتية. كام شهدت الدول األخرى 

باملنطقة زيادة رسيعة أيًضا يف معدالت استهالك الفرد من زيوت الطعام، نتيجة لزيادة 
املدخول.

ونظرًا لزيادة الطلب عىل الزيوت النباتية، وانخفاض معدالت استهالك زيت الزيتون، فقد 
زادت معدالت استهالك الزيوت األخرى لتعويض هذا الفارق. كام ميكن أيًضا تفسري زيادة 

استهالك الزيوت األخرى بارتفاع أسعار زيت الزيتون بشكل كبري مقارنة بها. ويوضح الرسم 
البياين 56 انهيار الطلب عىل زيت الزيتون، بينام أُغرقت أسواق تونس بالزيوت املستوردة 

مثل زيت الصويا، ومؤخرًا زيت النخيل. وقد حدث هذا التغيري يف الوقت الذي بدأ فيه إنتاج 
زيت الزيتون يف تونس يشهد منًوا كبريا وتدريجيا.

الرسم البياين 56: استهالك الزيت النبايت يف تونس، 2010-1980

املصدر: وزارة الزراعة األمريكية، قاعدة بيانات زيوت العامل.
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وباإلضافة إىل زيادة املدخول، يُعزى استمرار زيادة االستهالك اإلجاميل للزيوت النباتية يف 
تونس عىل الرغم من ارتفاع أسعارها عىل الصعيد العاملي إىل تثبيت أسعارها يف األسواق 

التونسية يف مستويات أدىن من األسعار العاملية. وقد أنشأ الصندوق العام للتعويضات 
صندوقًا يتيح اإلبقاء عىل أسعار الزيوت النباتية ضمن مستويات أدىن من أسعار السوق 

(انظر الباب 5).
ويبني الرسم البياين 57 سعر زيت الزيتون السائب، وسعر الزيت النبايت املُدعم يف األسواق 

التونسية. خالل الفرتة من 2008 إىل 2010، حني كانت أسعار الزيوت النباتية املستوردة تزيد 
مبعدالت رسيعة، أُبقي عىل األسعار الوطنية يف مستوى 0.9 دينار (أي 0.6 دوالر أمرييك) 

للكيلوغرام. وهكذا كان يتم حامية املستهلك التونيس من ارتفاع األسعار. وخالل الفرتة ذاتها، 
كان السعر الوطني لزيت الزيتون يف أعىل مستوياته أيًضا، ولكنه مل يكن يستفيد من الدعم. 

وبالتايل، فقد أدى هذا الفرق املتزايد بني أسعار هذه الزيوت إىل تراجع جاذبية زيت الزيتون 
بشكل نسبي.

الرسم البياين 57: أسعار زيت الزيتون وأسعار الزيت النبايت املُدعم يف األسواق التونسية، 
2010-1990

املصدر: معهد اإلحصاءات القطري

يوضح الرسم البياين 58 إجاميل تكلفة الواردات من الزيوت النباتية، وتكلفة صندوق 
التعويضات. ومنه يتضح أن تكلفة اإلبقاء عىل السعر املحيل للزيوت النباتية عىل مستوى 
ثابت قد ارتفعت، حيث وصلت إىل أكرث من 200 مليون دينار (128 مليون دوالر أمرييك).
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الرسم البياين 58: تكاليف الزيوت النباتية املستوردة وصندوق التعويض، 2011-2003

املصدر: معهد اإلحصاءات الوطني

وكام يتضح من الرسم البياين 59، فإن تونس تستهلك بذلك حصة ضعيفة من إنتاجها من 
زيت الزيتون بصورة استثنائية.

الرسم البياين 59: استهالك زيت الزيتون كنسبة مئوية من اإلنتاج الوطني، مقارنة عىل 
املستوى الدويل

املصدر: املجلس الدويل للزيتون.
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تونس - دراسة و تحليل منظومة زيت الزيتون

الرسومات البيانية 60 و61 تساعد عىل املقارنة بني إنتاج واستهالك زيت الزيتون يف كل من 
تونس واملغرب.
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الرسم البياين 60: إنتاج واستهالك زيت 
الزيتون يف تونس، 2010-1980

املصدر: وزارة الزراعة األمريكية، واملجلس الدويل 
للزيتون.

كان االستهالك يف املغرب مييل إىل الزيادة بنفس معدل زيادة اإلنتاج. ولكن ذلك مل يكن 
الحال يف تونس. وقد أثبت التحليل املبني أعاله أن الطلب عىل زيت الزيتون يف تونس كان 
مييل إىل االرتفاع مبعدل أبطأ من معدل زيادة اإلنتاج. ونظرًا العتامد الطلب عىل عدد من 

العوامل، مثل األسعار، والدخل، وأذواق املستهلكني، فال يزال الطريق طويالً أمام تونس 
قبل أن يعتدل معدل استهالك زيت الزيتون لديها، ليصل إىل املستويات األوروبية. ومن 

ناحية أخرى، فقد قامت السياسات العامة الداعمة بدوٍر كبريٍ فيام يتعلق بتشجيع منتجي 
زيت الزيتون لتكييف منتجاتهم بحسب احتياجات أسواق التصدير بدالً من النهوض بزيت 

الزيتون يف األسواق املحلية (انظر الباب 5).

التجارة
أصبحت تونس واحدة من أهم الدول املصدرة لزيت الزيتون عىل مستوى العامل، إىل جانب 

إسبانيا، وإيطاليا، واليونان، نظرًا لزيادة إنتاجها من زيت الزيتون بينام تراجعت معدالت 
استهالكه لديها. فأصبحت منذ ذلك الوقت تحتل املرتبة الثانية ضمن الدول املصدرة لزيت 
الزيتون عىل مستوى العامل بعد االتحاد األورويب. ومن الجدير بالذكر أن زيت الزيتون هو 

الزيت الوحيد الذي يتم تصديره يف تونس.

الرسم البياين 61: إنتاج واستهالك زيت 
الزيتون يف املغرب، 2010-1980

املصدر: وزارة الزراعة األمريكية، واملجلس الدويل 
للزيتون.
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الرسم البياين 62: صادرات تونس من زيت الزيتون بحسب الجهة، 2011-2000 

املصدر: معهد اإلحصاءات الوطني

يبني الرسم البياين 62 بوضوح تذبذب الصادرات بشكل كبري. فخالل السنوات العرش األخرية، 
تباين مستوى الصادرات من أكرث من 200.000 طن إىل أقل من 25000 طن. ويف 2011، 

وصلت الصادرات إىل مستوى متوسط، حيث استقرت عند 100.000 طن تقريبًا. ويعود هذا 
التذبذب الشديد إىل عدم انتظام دورات اإلنتاج يف تونس (انظر الرسم البياين 60 والباب 2).  

كام يوضح الرسم البياين أيًضا أن إيطاليا، وإسبانيا، وفرنسا كانت من أهم أسواق زيت 
الزيتون بالنسبة لتونس. وقد كانت تونس أول دولة يف جنوب البحر املتوسط توقع عىل 

اتفاق الرشاكة مع االتحاد األورويب يف 1995. غري أن الرسم البياين يبني أيًضا أن اعتامد تونس 
عىل هذه األسواق التقليدية الثالثة يف مجال التصدير أصبح أقل مام كان عليه يف املايض. 

فبالفعل، مل تعد الصادرات إىل هذه الدول متثل سوى ما يقارب %60 منذ وقت قليل، بينام 
كانت متثل أكرث من 90%. 
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تونس - دراسة و تحليل منظومة زيت الزيتون

الرسم البياين 63: صادرات زيت الزيتون البكر واملُكرر املوجهة إىل الواليات املتحدة، 
2012-1997

املصدر: لجنة الواليات املتحدة التجارية.

يُعزى ذلك إىل زيادة الصادرات إىل الواليات املتحدة (الرسم البياين 63). يبني االستبيان 
امليداين أن الصادرات إىل الواليات املتحدة تعترب واعدة، وأن الواليات املتحدة تستورد 

بكميات كبرية يف الوقت الحايل. يوضح الرسم البياين أن ذلك األمر قد تُرجم يف تونس إىل 
انخفاض الصادرات من الزيت الوقاد إىل مصانع التكرير األوروبية والذي تم تعويضه 

بزيادة عمليات التكرير داخليًا وزيادة الصادرات من الزيوت املُكررة إىل الواليات املتحدة. 
ترتبط أسباب هذا التقلب بالتغري الهيكيل الذي طرأ عىل الواردات األمريكية من زيت 

الزيتون (املجلس الدويل للزيتون). يوضح الرسم البياين أن الزيادة التدريجية يف صادرات 
زيت الزيتون قد جاءت عىل حساب صادرات زيت الزيتون البكر. عىل أية حال، إذا كانت 

الواليات املتحدة تفضل زيت الزيتون البكر بشكل أكرب، فيمكن لتونس استغالل هذه 
الفرصة لتصدير املزيد من زيوت الزيتون البكر والبدء يف تصدير زيت الزيتون البكر املمتاز.
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الرسم البياين 64: الواردات من زيت الزيتون بحسب اإلقليم بالنسبة للواليات املتحدة، 
والربازيل، واليابان، وكندا، والصني، متوسط 2011-2009

املصدر: قاعدة بيانات تجارة البضائع الدولية يف كندا، مركز معلومات الجامرك الصينية، الجامرك اليابانية، 
.Alice Webولجنة الواليات املتحدة التجارية، و

زادت الصادرات للواليات املتحدة بصورة واضحة، وكام يتضح من الرسم البياين 64، أصبحت 
تونس متثل حوايل %10.5 من مجموع الواردات من زيت الزيتون يف الواليات املتحدة. ويف 
الوقت ذاته، مل تتمكن تونس من زيادة صادراتها بنفس القدر إىل الدول األخرى التي زادت 

وارداتها من زيت الزيتون، مثل الصني، والربازيل، واليابان، وكندا. ويشري االستبيان امليداين 
أيًضا إىل وجود طلب محتمل عىل زيت الزيتون التونيس يف إقليم الخليج وروسيا. وقد 

وضعت الحكومة مجموعة من التدابري التحفيزية للنهوض بقطاع زيت الزيتون يف تونس من 
خالل املشاركة يف املعارض الدولية املعنية باالسترياد والتصدير يف األسواق التي تشهد زيادة 

يف الطلب عىل هذا املنتج. وقد يكون خيار إقليم الخليج أكرث فعالية من حيث الجوانب 
اللوجيستية وتكاليف النقل، بدالً من الرتكيز فقط عىل األسواق البعيدة مثل الواليات املتحدة 

وآسيا.
يوضح الرسم البياين 65 أن الغالبية العظمى من الصادرات تتم يف صورة سائبة. كام نالحظ 

أيًضا من ناحية أخرى ازدهار الصادرات من زيت الزيتون البيولوجي واملُعلب يف عبوات 
زجاجية. فقد بدأت صادرات زيت الزيتون البيولوجي تصل إىل 21% تقريبًا من مجموع 

الصادرات، بعد أن شهدت منًوا مستقرًا منذ العقد األول من األلفية الثالثة. ومل تشهد 
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تونس - دراسة و تحليل منظومة زيت الزيتون

الصادرات املعلبة منًوا ملحوظًا إال منذ ثالث سنوات، وأصبحت متثل اليوم أقل من %10 
بقليل من إجاميل الصادرات من حيث الكمية.

الرسم البياين 65: صادرات تونس من زيت الزيتون بحسب الفئة، 2011-2002

املصدر: املعهد الوطني لإلحصاء، املركز الفني للفالحة البيولوجية، واملركز الفني للتعبئة والتغليف.
الرسم البياين 66: صايف الواردات من البذور الزيتية، والكسب الزيتية، والزيوت النباتية يف 

تونس، 2010-1990

املصدر: عامل الزيوت
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يعرض الرسم البياين 66 امليزان التجاري لقطاع البذور الزيتية يف تونس، حيث يتعلق األمر 
بصايف الواردات (أي الواردات مطروح منها الصادرات). وزيت الزيتون هو الزيت الوحيد 

الذي يُصدر يف تونس. يوضح الرسم البياين التغريات الجذرية التي طرأت عىل الوضع التجاري 
يف تونس مؤخرًا:

● منذ منتصف التسعينيات، سجلت تونس عجزًا يف الزيوت النباتية، بالرغم من تغري ذلك 

األمر بحسب دورة اإلنتاج.
. ففي الفرتة  ● منذ 2006، شهد امليزان التجاري للبذور الزيتية والُكسب الزيتية تطوًرا هائالً

السابقة عىل هذا التاريخ، مل تكن تونس تستورد البذور الزيتية، ولكن تغري هذا الوضع 
يف 2006، وبدأت الكميات املستوردة تزيد تدريجيًا منذ عام 2009. يتعلق األمر بحبوب 
الصويا بشكل أسايس، وقد واكب ذلك إنشاء مطحنة قرطاج الجديدة للحبوب يف تونس. 

خالل السنوات األخرية، أنتجت هذه الوحدة من 250.000 إىل 300.000 طن من ثفل 
الصويا.

● نتيجة لذلك، تراجعت الواردات من كُسب البذور الزيتية، مام يعني البدء يف إنتاجها عىل 
املستوى الوطني. ويف املقابل، زادت الواردات من البذور الزيتية بشكل كبري. والُكسب 

الوحيدة التي يتم استريادها هي كُسب بذور الصويا.
وعىل صعيد مواٍز، وبفضل زيادة الصادرات من زيت الزيتون، رفعت تونس من وارداتها من 

الزيوت النباتية لتلبية الطلب عىل املستوى املحيل، مثلام يتبني بوضوح من الرسم البياين 
67. ترتبط واردات الزيوت النباتية املبارشة بزيت الصويا بشكل أسايس، إال أن زيت النخيل 
قد شهد منًوا رسيًعا كذلك. ومن املفيد أيًضا مالحظة اختفاء الواردات من زيت اللفت التي 

كانت موجودة يف التسعينيات. ويرتبط هذا الرتاجع يف استرياد زيت اللفت بتطوير سوق 
الديزل اإلحيايئ يف أوروبا، والذي أدى إىل تقليل املنتجات املتاحة للتصدير (املجلس الدويل 

للزيتون).
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تونس - دراسة و تحليل منظومة زيت الزيتون

الرسم البياين 67: واردات الزيوت النباتية يف تونس، 2010-1990

املصدر: عامل الزيوت

يصل إجاميل تكلفة تلك الواردات إىل ما يقل قليالً عن 350 مليون دوالر أمرييك، غري أنها قد 
ارتفعت إىل أكرث من 400 مليون دوالر أمرييك. وميثل زيت الصويا القسم األكرب من إجاميل 

التكلفة. ومثلام يتضح من الرسم البياين 68، فقد حدث انهيار يف اإليرادات بالنسبة لصادرات 
زيت الزيتون منذ 2006، حيث انخفضت من 800 مليون دينار (486 مليون دوالر أمرييك) 
حتى وصلت إىل النصف تقريبًا. كام يوضح الرسم البياين أيًضا أن السبب وراء هذا االنهيار 

يعود إىل انخفاض أسعار التصدير وإىل انخفاض حجم الصادرات كذلك.
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الرسم البياين 68: إيرادات تصدير زيت الزيتون، 2010-1990

املصدر: البنك املركزي التونيس

يوضح الرسم البياين 68 أن التدابري التحفيزية التي اتخذتها الحكومة للنهوض بصادرات زيت 
الزيتون قد ساهمت يف تحسني امليزان التجاري للبالد. إال أن انخفاض إيرادات زيت الزيتون، 

التي واكبت ارتفاع تكاليف الزيوت النباتية تسبب يف حدوث عجز يزيد قليالً عن 250 
مليون دينار (أي 160 مليون دوالر أمرييك).
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الرسم البياين 69: امليزان التجاري لقطاع الزيوت النباتية (واردات الزيوت النباتية، 
وصادرات زيت الزيتون)، 2011-1990

املصدر: البنك املركزي التونيس

التوقعات بشأن استهالك الزيوت النباتية يف تونس
قبل البدء يف معالجة توقعات الطلب عىل الزيوت النباتية، يجب الجزم بأن الزيوت تتمتع 

بدرجة عالية من قابلية االستبدال فيام بينها. لذا يجب أن يشمل التحليل الطلب عىل 
الزيوت يف مجمله، نظرًا ألن املستهلك النهايئ قد يقرر تغيري نوع الزيت الذي يستخدمه وفًقا 

لتطور ظروف السوق. وعىل الصعيد الوطني، يتغري التكوين الدقيق للطلب من عام آلخر، 
بحسب املعروض، والتفضيالت الثقافية، والفروقات بني أسعار الزيوت املختلفة يف وقت ما. 

وقد سبق بيان تفاصيل هذه التطورات فيام سبق بالنسبة لتونس، حني انخفض استهالك 
زيت الزيتون، فتم تلبية الطلب املتزايد عىل الزيوت النباتية بزيادة استهالك زيت الصويا 
وزيت النخيل. ويستند هذا التحليل إذن عىل التوقعات بشأن الطلب الكيل عىل الزيوت، 
وليس عىل الطلب عىل كل نوع منها عىل حدة. وبعد ذلك، سوف نذكر بالتفصيل التطور 

املحتمل الستهالك زيت الزيتون يف إطار هذه التوقعات.
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يف تونس، تٌستخدم الزيوت بشكل رئييس إلنتاج الصابون يف مجال الصناعة، كام يزيد 
استخدامها أيًضا يف صناعة مستحرضات التجميل، يف مصانع التكرير. وتراعي بيانات 

االستهالك هذا األمر، كام تراعي أيًضا إسقاطاته عىل الطلب الكيل. ويف الوقت الحايل، 
تستخدم كمية محدودة للغاية من زيت الزيتون يف إنتاج الكتلة الحيوية، ولكن كل يشء 

يوحي بأن هذا القطاع يحتاج إىل تطويره.
يعتمد تحليل استهالك الزيوت يف تونس عىل مقارنات تجريبية ومفصلة مع الدول األخرى 
من جميع أنحاء العامل. ويستند هذا األسلوب إىل التقديرات املتعلقة بدرجة مرونة الطلب 

عىل الزيت بحسب الدخل عىل املدى الطويل، إىل جانب تقديرات منو الدخل الوطني والنمو 
السكاين. ويساعد هذا النهج عىل تقييم تأثري تطور دخل الفرد عىل طلب الفرد، كام سريد 

رشحه يف املحلق 3.
الرسم البياين 70: تونس - استهالك الفرد من زيت الطعام مقابل نصيب الفرد من الناتج 

املحيل اإلجاميل الفعيل، 2011-1995

املصدر: إل إم يس إنرتناسيونال.

تعود البيانات املتعلقة باستهالك الزيت يف تونس إىل عام 1995 فقط، ومع ذلك، يظهر اتجاه 
االستهالك بشكل واضح يف الرسم البياين 70.

يوضح هذا الرسم البياين أن طلب الفرد مل يتوقف عن النمو بالتوازي مع زيادة املدخول، 
خالل الفرتة من 1995 إىل 2011. وإذا استمر هذا االتجاه عىل حاله، فمن املُفرتض أن 
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يستمر استهالك الفرد من الزيوت النباتية يف النمو. ويعترب طلب الفرد يف تونس حاليًا 
أقل من الصني، التي مازال لديها معدالت منو قوية. إذن فتونس ال تزال بعيدة عن تحقيق 

التشبع من استهالك الزيوت النباتية. غري أنه ليس من املتوقع أن تحدث زيادة يف االستهالك 
مستقبالً يف تونس بنفس القدر الذي كان عليه يف املايض، حيث إن معدالت االستهالك تتباطأ 
بعد بلوغ مستوى محدد (كام ثبت يف حالة الصني، انظر امللحق 3). يف منوذج التوقع الخاص 

بنا، ُوضعت تونس ضمن مجموعة من الدول التي لديها مرونة متوسطة للطلب مقارنة 
بالدخل.

استهالك زيت الزيتون
يتم بعد ذلك دراسة الدور املحتمل لزيت الزيتون بني الزيوت النباتية. ونتوقع حدوث تقدم 

يف استهالك زيت الزيتون بشكل عام عند زيادة الدخل. يعرض الرسم البياين 71 متوسط 
استهالك الفرد لزيت الزيتون خالل 4 سنوات (-2009 2012) مقارنة مبتوسط نصيب الفرد 

من الناتج املحيل اإلجاميل بالنسبة ملجموعة ُمختارة من الدول من جنوب وشامل البحر 
األبيض املتوسط.

بالنسبة للدول الواقعة عىل الجانب األمين، فتعترب أهم أربعة دول بالنسبة إلنتاج زيت 
الزيتون يف االتحاد األورويب، كام يصل نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجاميل يف تلك الدول 

ألكرث من 15000 دوالر أمرييك: وهذه الدول هي إسبانيا، وإيطاليا، واليونان، والربتغال. وتأيت 
اليونان عىل رأس هذا التصنيف بسبب ارتفاع استهالك الفرد لديها من زيت الزيتون بشكل 

استثنايئ. وقد تم تجميع دول جنوب البحر املتوسط يف الجزء األسفل من يسار الرسم البياين. 
ومرة أخرى، تظهر سوريا بشكل استثنايئ، حيث يزيد استهالك الفرد لديها عن 6 كغ، كام 

يعترب نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجاميل هو األعىل يف هذا اإلقليم.
غري أن العالقة بني مستوى الدخل واستهالك زيت الزيتون يف تونس تعترب أكرث تعقيًدا من 

ذلك. فكام رأينا أعاله، استمر استهالك زيت الزيتون يف تونس يف االنخفاض حتى اآلن، 
سواء بالنسبة الستهالك الفرد أو االستهالك الكيل. لذلك، يُعترب مستوى استهالك الفرد لزيت 

الزيتون يف تونس أقل من املستوى املتوقع له، بسبب زيادة استهالك الفرد من الزيوت 
النباتية، باإلضافة إىل ضخامة إنتاجها عىل املستوى الوطني. وقد نتج هذا الوضع عن الرتكيز 

عىل اكتساب مزيد من الحصص يف أسواق التصدير عىل حساب االستهالك املحيل.
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الرسم البياين 71: استهالك الفرد من زيت الزيتون نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجاميل، 
متوسط 2009-2012، مقارنة عىل املستوى الدويل

املصدر: بحسب املؤلفني

ُوضعت بعض التوقعات بشأن استهالك زيت الزيتون بناًء عىل مشهدين. يف املشهد األول، 
افرتضنا بذل الجهود املتضافرة يف سبيل زيادة االستهالك املحيل من زيت الزيتون. ووفًقا 

لتقديرات املؤلفني، قد يدفع ذلك باستهالك الفرد ليصل إىل أكرث من 6 كغ (وهو املستوى 
الذي كانت عليه سوريا قبل اندالع الحرب) بحلول 2025. هناك مثة تقدير متحفظ يستند 

إىل الفكرة اآلتية:
● من املفرتض أن يصل نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجاميل بحلول 2025 يف تونس إىل 

نصيب الفرد الحايل من الناتج املحيل اإلجاميل يف سوريا (6900 دوالر أمرييك مقابل 7300 
دوالر أمرييك يف سوريا  قبيل اندالع الحرب).

● وكان استهالك الفرد من زيت الزيتون قد وصل يف تونس إىل 6 كغ تقريبًا يف عام 2000.

أما يف املشهد الثاين، فقد افرتضنا أن يظل استهالك الفرد من زيت الزيتون عند مستواه 
الحايل. وستُستعرض هذا التوقعات من خالل الجدول 14. ويف الحالة األوىل، سيتضاعف 

االستهالك من الناحية العملية ليصل إىل 79000 طن. أما يف الحالة الثانية، فلن يزيد 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000

ويًا)
/سن

(كغ
ون 

زيت
ت ال

ن زي
د م

لفر
ك ا

تهال
اس

(نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجاميل (دوالر أمرييك

اليونان، 19 كغ

إسبانيا، 12 كغ  إيطاليا، 11 كغ  

 الربتغال، 7 كغ سوريا، 6 كغ 
تونس، 3.3 كغ  

املغرب، 2.8 كغ  ليبيا، 2.3 كغ 
الجزائر، 1.4 كغ تركيا، 1.9 كغ 



117

تونس - دراسة و تحليل منظومة زيت الزيتون

االستهالك إال بصورة طفيفة، بفعل الزيادة السكانية فقط، فيصل بذلك إىل 46000 طن. ويف 
املشهد األول، سوف يزيد استهالك زيت الزيتون ليصل إىل خمس االستهالك الكيل للزيوت 

النباتية تقريبًا، بينام يف املشهد الثاين، سوف تنخفض هذه الحصة إىل %11 فقط.
الجدول 14: استهالك زيت الزيتون بحسب املشهدين املختلفني، 2025-2005

200520102012201520202025
املشهد األول

3.82.93.74.55.46.4استهالك الفرد ( كغ)
383040506379االستهالك املتوقع لزيت الزيتون (ألف طن) 

141013151619حصته من االستهالك الكيل للزيوت (٪)
املشهد الثاين

3.82.93.73.73.73.7استهالك الفرد (  كغ) 
383040414446االستهالك املتوقع لزيت الزيتون (ألف طن)

141013121111حصته من االستهالك الكيل للزيوت (٪)
3.7264.3964.3414.7605.9446.703نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجاميل (دوالر أمرييك)

269309317339381415الطلب عىل زيت الطعام (ألف طن)
املصدر: حسب املؤلفني
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الباب 5 - سياسة تونس يف مجال 
الفالحة وقطاع زيت الزيتون

ملخص
يف قطاع زيت الزيتون، ُوجهت اإلجراءات بقوة إىل النهوض بالصادرات. فكان املستفيدون 

الرئيسيون هم املشغلني املعنيني بأنشطة ما بعد التنفيذ. وتعترب عملية تعزيز التكامل 
العاملي ومجموعة اتفاقات التعاون التجاري هي مصدر هذا النهج السيايس الذي يرتكز 

عىل االعرتاف بزيت الزيتون بوصفه مصدًرا هاًما للعملة األجنبية. وميكن الخروج 
باملالحظات اآلتية:

● اإلطار املؤسيس شديد التعقيد، كام أن الصالحيات واملسؤوليات تتداخل وتتعارض فيام 
بينها لدى العديد من الهيئات واملؤسسات.

● وعىل مستوى الضيعات، يوجد نقص حاد يف التدابري املعنية بتحسني اإلنتاجية، مع 
غياب الجهود من أجل تحسني األداء الفني، مام يجعل تونس يف ذيل قامئة الدول 

املامثلة يف إنتاج زيت الزيتون.
● هناك مؤسسة وحيدة تعني بالبحث التنموي يف قطاع الزيتون، وتتمثل يف معهد 

الزيتونة. وسوف تؤدي عملية إتقان تطبيق الحزمة الفنية إىل خفض تكاليف اإلنتاج 
إىل حد كبري، والتي تعترب مرتفعة حاليًا يف تونس.

● تأثري اإلعانات املوجهة للفالحني ال يكاد يُذكر (غري أنها تولد مصاريف تشغيل). 
ويعكس ذلك وجود نقص يف كفاءة املؤسسات املُكلفة مبنح هذه اإلعانات.

● تُعترب صعوبة الحصول عىل القروض مشكلة حقيقة أمام الفالحني، كام يشكل هذا 
األمر عبئًا ثقيال عىل األداء الزراعي يف تونس.

● تعتمد تونس فقط عىل العبوات الزجاجية التي تستوردها من الخارج إذ ال يوجد 
لديها أي مصانع إلنتاج هذه العبوات. وبالتايل، ستساعد عملية تحسني قطاع التعليب 

عىل زيادة القيمة املضافة للصادرات. وللتغلب عىل هذه املشكلة، قد يكون من املفيد 
البدء يف تعليب الزيت السائب املُصدر عىل نطاق صغري يف املوقع لدى بلد الوصول.
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● وعىل املدى الطويل، سيكون تطور أذواق املستهلكني يف إقليم الرشق األدىن وشامل 
أفريقيا هو أكرث األهداف املنطقية بالنسبة لتونس بعد السوق املحلية. باإلضافة إىل أن 
هذا الخيار سيكون مناسبًا بشكل أكرب من حيث الجوانب اللوجيستية وتكاليف النقل، 

بدالً من الرتكيز عىل األسواق البعيدة مثل الواليات املتحدة أو آسيا.
● وإذا كانت تونس تجد بعض الصعوبات فيام يتعلق بتوسيع تواجدها يف األسواق 

األوروبية فيام يتعلق بالزيت التقليدي، فسيكون اإلنتاج البيولوجي وسيلة مناسبة 
بالنسبة لها يف سبيل تحقيق ذلك. كام زاد الطلب عىل زيت الزيتون يف تونس خالل 
السنوات املاضية، باألسواق التي كانت يسيطر عليها املنتجون األوروبيون يف املايض، 

مثل الواليات املتحدة، وكندا، واليابان.
● يف الباب 2 ، قمنا بتقييم انخفاض التكاليف الذي حدث بسبب التوسع يف شبكات 

التعاونيات و/أو الجمعيات الزراعية. فمن الناحية اإلسرتاتيجية، متثل التعاونيات 
الزراعية أيًضا وسيلة فعالة أكرث للوصول إىل املوارد التي قد يصعب عىل املزارع الصغري 

الوصول إليها. وقد تكون زيادة التمويل من أجل تحول مجموعة من الفالحني إىل 
الفالحة البيولوجية مثاالً جيًدا عىل ذلك.

السياسة الزراعية يف تونس
يف 1986، يف أعقاب األزمة التي رضبت ميزان املدفوعات، أطلقت تونس برنامج التكييف 

الهيكيل تحت إرشاف صندوق النقد الدويل. وقد شملت اإلصالحات الهيكلية مجاالت 
مختلفة، أي: التنظيم، والرضائب، والتجارة الخارجية، واالستثامر ونظام الحوافز. وبالنسبة 

للجانب الزراعي، كان الهدف يتمثل يف مقاربة األسعار الداخلية باملستويات العاملية وخفض 
اإلعانات املوجهة لإلنتاج.

قبل البدء يف تنفيذ برنامج التكييف الهيكيل، كانت السياسة الفالحية ترتكز عىل نظام 
رقايب وتنظيمي صارمني. كانت الدولة تحتكر وتدير عمليات تثبيت األسعار وتسويق بعض 

املنتجات األساسية واالسرتاتيجية، إىل جانب مجموعة من الهيئات العامة املكلفة بجمع، 
واسترياد، وتصدير، وتوزيع هذه املنتجات. ومنذ عام 1994، تم تحرير القطاع بالنسبة ملعظم 

املنتجات، مع اإلبقاء عىل رقابة األسعار عند مستوى معني بالنسبة للمنتجات الغذائية 
األساسية، مثل الحبوب، والزيوت النباتية واأللبان. وبالنسبة لقطاع زيت الزيتون، أُلغيت 

عملية تثبيت األسعار، كام ُوضع حًدا لتدخل الديوان الوطني للزيت. ومبرور الوقت، ساعدت 
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هذه التغيريات الرشكات الكربى الخاصة عىل التواجد بشكل أكرب يف األسواق. كام أدى الهدف 
املتمثل يف تعزيز التكامل عىل مستوى االقتصاد العاملي، يف إطار الخطة الوطنية للتنمية 

االقتصادية، إىل وضع نظاًما للحوافز لصالح زيت الزيتون، يركز عىل النهوض بالصادرات إىل 
حد كبري.

تُنفذ السياسة الفالحية يف تونس يف إطار خطط خامسية للتنمية الوطنية، وخالل السنوات 
األخرية، وضعت الخطط املتعاقبة مجموعة من األهداف الخاصة بقطاع الزراعة (إصالح 

نظام الحيازة الزراعية  القروض الفالحية عىل سبيل املثال). غري أن االستثامرات الفالحية قد 
انخفضت بشكل كبري مام حال دون تحقيق هذه األهداف.

الرسم البياين 72: االستثامرات يف مجال الزراعة والصناعات الغذائية كنسبة من إجاميل 
االستثامرات، 2010-1990

املصدر: اإلدارة العامة للدراسات والتنمية، واإلدارة العامة للصناعات الزراعية الغذائية.

يسلط الرسم البياين 72 الضوء عىل ذلك االنهيار الذي رضب االستثامرات الفالحية منذ عام 
1990، يف حني ظلت االستثامرات يف مجال الصناعات الزراعية الغذائية مستقرة نسبيًا خالل 

هذه الفرتة.
وقد استهدفت الخطة الحادية عرش (2007-2011) املنتجات الزراعية التي مل تستوف 

الحصص املخصصة لها من قبل االتحاد األورويب، والصناعات الزراعية الغذائية التي لديها 
إمكانات قوية بالنسبة للقيمة املضافة، مثل زيت الزيتون. فقد كان الهدف الشامل يتضمن 
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تحفيز اإلنتاج الفالحي، وتحديث نظم اإلنتاج الفالحي وتحسينها، ثم زيادة القيمة املضافة 
لبعض املنتجات الزراعية الغذائية. غري أن ثورة 2011 قد اندلعت من إحدى املناطق الريفية 

يف ذلك الوقت، فكان ذلك دليالً دامًغا عىل أن قطاع الزراعة كان ال يزال يعاين من بعض 
املشاكل العويصة7.

مالمئة برنامج التطوير الوطني (1996)
بعد تحريرها للتجارة، أطلقت تونس يف 1996 برنامجها الوطني للتطوير لتعزيز قدرتها 
التنافسية. وكان هذا الربنامج يسعى إىل تشجيع القطاعات املختلفة عىل زيادة قدراتها 
وتعزيز قدرتها التنافسية عىل املستوى الدويل. وقد استفاد قطاع زيت الزيتون من ذلك 
إلعادة هيكلة نفسه، وتحديث املعارص، واعتامد معايري أكرث رصامة للجودة. وقد تضمن 
الربنامج تخصيص التمويالت العامة لتنفيذ هذه التحسينات، من خالل الصندوق املعني 

بتنمية القدرة التنافسية يف مجال الصناعة، والذي يتم متويله من خالل رضيبة قيمتها 
1% عىل املنتجات املحلية واملنتجات املُستوردة. وكانت رشكات التصدير ُمعفاة من هذه 
الرضيبة. ويعرض الجدول 15 بيان باالستثامرات التي نُفذت يف هذا القطاع، باإلضافة إىل 

املبالغ املخصصة يف إطار برنامج التطوير. غري أن املعلومات املذكورة بشأن استخدام هذه 
الصناديق يف قطاع زيت الزيتون ال تزال معلومات جزئية.

الجدول 15: االستثامرات يف إطار برنامج التطوير الوطني لقطاع زيت الزيتون، 2012-2000
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املصدر: معلومات ُمقدمة من مصادر محلية (وزارة الصناعة)

ُعرض يف الباب 3 بيان بتفاصيل التغيريات الهيكلية التي أُجريت عىل قطاع إنتاج زيت 
الزيتون خالل العقدين املاضيني، مبا يعكس عملية التطوير. فبالرغم من كون عدد املعارص 

التقليدية ال يزال كبريًا، إال أنه قد انخفض بنسبة 25% خالل الفرتة من 1994 إىل 2012. ويف 
الوقت ذاته، زاد عدد الوحدات الحديثة العاملة بنظام العمل املتواصل ألكرث من 4 أضعاف.

ولي ل  اليا جن الم ال ما  را  ا  ن الغ ب األ ين ي  : را والري طا ال ي   رو التون ور ال 7 ج
ا الم 19 ر 2 )2012(. را والغ جتما ال ا
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اإلطار املؤسيس وتأثريه عىل السياسات. 
أصبح اإلطار السيايس يف تونس إطاًرا معقًدا نتيجة للتعقيد الشديد الذي يتسم به التنظيم 
املؤسيس كذلك. فقد تداخلت الصالحيات واملسؤوليات بني الهيئات واملؤسسات املختلفة. 

كام تداخلت مسؤوليات الوزارات املختلفة فيام بينها عىل الجانب اآلخر. ويعرض الجدول 16 
مختلف األطراف املنخرطة يف العملية السياسية، ويبني تبعيتها بصورة أساسية لثالث وزارات: 

وهي وزارة الفالحة، والصناعة، والتجارة. ومن الواضح أن هذه الهيئات، ليست فقط كبرية 
العدد، بل وتتداخل مهامها أيًضا فيام بينها يف معظم األحيان. ويؤدي هذا األمر إىل زيادة 

التعقيد وانعدام الكفاءة. وقد صدمنا ما اكتشفناه عن مدى تركيز هذه املهام عىل دعم 
وتشجيع الصادرات، ومدى ندرتها فيام يتعلق بدعم الفالحني. ويف الفقرات القادمة، سريكز 

التحليل عىل الخدمات والهيئات الرئيسية املنخرطة يف قطاع زيت الزيتون، وعىل فعالية 
التأطري السيايس لهذا القطاع، مع استنتاج أوجه القصور األكرث وضوًحا.
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يس يف قطاع زيت الزيتون يف تونس، واملهام األساسية

الجدول 16: التنظيم املؤس

الزراعة

دعم املنتجني

توفري املدخالت

القدرة التنافسية 
الفنية

دعم القامئني عىل 
التصنيع

التطوير الصناعي

برامج اإلرشاد

أهداف اإلنتاج

دعم االستثامر

تشجيع الصادرات

دعم الزراعة العضوية

وزارة الزراعة

اإلدارة العامة لإلنتاج الفالحي
✔

✔
✔

✔

اإلدارة العامة للدراسات والتنمية الفالحية
✔

✔
✔

✔

اإلدارة العامة لحامية جودة املنتجات الفالحية
✔

اإلدارة العامة للتمويل، واالستثامرات، والهيئات املهنية 
✔

✔

اإلدارة العامة للفالحة البيولوجية
✔

✔
✔

✔
✔

✔

املركز الفني للفالحة البيولوجية.
✔

✔
✔

الوكالة املعنية بتشجيع االستثامرات الفالحية
✔

✔
✔

✔

الديوان الوطني لزيت الزيتون
✔

✔
✔

✔
✔

✔
✔

معهد الزيتونة
✔

✔
✔

✔
✔

✔
✔

املركز القومي للدراسات الفالحية

مكتب دعم املصدرين
✔
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الزراعة

دعم املنتجني

توفري املدخالت

القدرة التنافسية الفنية

دعم القامئني عىل التصنيع

التطوير الصناعي

برامج اإلرشاد

أهداف اإلنتاج

دعم االستثامر

تشجيع الصادرات

دعم الزراعة العضوية

وكالة اإلرشاد والتكوين الفالحي
✔

وزارة الصناعة

اإلدارة العامة للصناعات الغذائية
✔

✔
✔

املركز الفني للصناعات الغذائية
✔

✔

الوكالة املعنية بتشجيع الصناعة
✔

✔
✔

✔

املركز الفني للتعبئة والتغليف
✔

✔

وزارة التجارة 

مركز تشجيع الصادرات
✔

مكتب التجارة
✔

اإلدارة العامة للجودة، والتجارة الداخلية، والتوظيف، 
والخدمات

✔

اإلدارة العامة للتجارة الخارجية
✔

اإلدارة العامة للتعاون االقتصادي والتجاري
✔

املصدر: بيانات واردة من مصادر محلية.
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السياسات املتعلقة  بالفالح
تتبع املؤسسات األربع اآلتية وزارة الفالحة، وتتدخل عىل مستوى اإلنتاج بشكل أسايس:

● اإلدارة العامة لإلنتاج الفالحي؛
● معهد الزيتونة؛

● اإلدارة العامة للدراسات والتنمية الفالحية؛
● اإلدارة العامة للتمويل، واالستثامرات، والهيئات املهنية.

فيام ييل بيان تفصييل باملهام املختلفة لهذه الهيئات ودراسة ملدى فعالية التدابري املُتخذة 
لصالح القطاع، استناًدا إىل مؤرشات األداء الفني.

اإلدارة العامة لإلنتاج الفالحي. تستكمل اإلدارة العامة لإلنتاج الفالحي تنفيذ أهدافها 
الخاصة باإلنتاج يف مختلف قطاعات الزراعة، ويف قطاع زيت الزيتون بشكل رئييس (زيتون 
املائدة وزيت الزيتون)، والتمور، واملاشية. وقد وضعت إسرتاتيجية محددة العتامدها من 

أجل تحقيق أهداف اإلنتاج الخاصة بالتصدير بشكل أسايس، وذلك من خالل االعتامد عىل 
نظام الحوافز بشكل خاص. وتجتمع اللجان الوطنية والجهوية (ويصل عددها إىل 24 لجنة) 

التي تضم األطراف املتدخلة من القطاعني العام والخاص يف كل قطاع، لحساب تقديرات 
اإلنتاج وتحديد األهداف الخاصة بعمليات البيع، والتصنيع، والتصدير. ويُنفذ ذلك يف إطار 

االسرتاتيجيات الوطنية التي تتضمن التوسع يف املساحات الزراعية، وتعزيز نظم الري، وتنمية 
الزراعة يف املناطق الجافة، والتحسينات الوراثية.

وقد كان من ضمن برامج اإلدارة العامة لإلنتاج الفالحي عملية النهوض بنظم الري، عن 
طريق تخصيص اإلعانات لتغطية نصف تكاليف اإلنشاءات الخاصة بنظم الري. ويف 2011، 
وبفضل هذا الربنامج، تم توصيل شبكات الري إىل 32000 هكتار من ضيعات الزيتون (أي 

2000 هكتار أكرث من املتوقع) يف جهة زغوان يف الشامل بشكل أسايس، والذي ميثل 2% من 
املساحة الزراعية الوطنية. وقد كان عىل املنتفعني الحصول عىل املياه، مع االلتزام بكثافات 
تشجري محددة، واستخدام أصناف الزيتون املحلية. وقد توىل الديوان الوطني للزيت توفري 

هذه اإلعانات (انظر أدناه).
معهد الزيتونة تأسس معهد الزيتونة يف 1981، وهو معهد بحثي متخصص يف إجراء 

الدراسات الزراعية والفنية واالقتصادية املعنية بتنمية قطاع زيت الزيتون. وقد ركزت 
مرشوعات املعهد مؤخرًا عىل تعزيز الغراسة املكثفة للزيتون، وتحسني اإلنتاجية (عن طريق 
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تكثيف املزروعات واختيار األصناف) وتطوير التقنيات الزراعية يف الشامل. ويتبع معهد 
الزيتونة مؤسسة البحث والتعليم العايل الفالحي. ويتم متويل املعهد بشكل رئييس من 

الصناديق الجامعية، باإلضافة إىل الدعم الذي تقدمه وزارة الفالحة بالنسبة ألنشطة اإلرشاد 
املوجهة للمزارعني.

اإلدارة العامة للدراسات والتنمية الفالحية. تعمل اإلدارة العامة للدراسات والتنمية الفالحية 
عىل النهوض بالزراعة والتنمية االقتصادية بالتعاون مع الخدمات األخرى، عىل الصعيد 

الجهوي بشكل خاص. ويتضمن تدخلها يف قطاع زيت الزيتون وضع االسرتاتيجيات لزراعة 
املحاصيل، والدراسات القطاعية، ومشاريع التعاون. كام تعتمد اإلدارة العامة للدراسات 

والتنمية الفالحية بوصفها واحدة من اإلدارات التابعة للوزارة، موقًفا محايًدا مع الخدمات 
الحكومية الفنية األخرى، غري أنها تتعاون معها يف ذات الوقت. وليس لإلدارة اتصال مبارش 

باملنتجني، ولكنها تتصل باألطراف الفاعلة يف أنشطة ما بعد التنفيذ، مثل القامئني عىل أنشطة 
التصدير والتصنيع.

اإلدارة العامة للتمويل، واالستثمارات، والهيئات المهنية.تعمل اإلدارة العامة للتمويل 
واالستثامرات والهيئات املهنية عىل النهوض باالستثامرات الفالحية الخاصة، واستهداف 

املشاريع املتوسطة والصغرية. كام تبذل اإلدارة جهودها أيًضا يف سبيل النهوض باملنظامت 
املهنية الزراعية، وتتضمن املنظامت املعنية باملنتجني. وقد اقرتح الصندوق املتخصص لتنمية 

قطاع الزيتون، الذي أُنشئ يف 1988، تخصيص بعض املوارد املالية لتشجيع عملية التوسع 
يف األرايض الزراعية من أجل غراسة الزيتون. ويعرض الجدول 17 املبالغ املالية املخصصة 

ملزارعي الزيتون للمساهمة يف إعادة هيكلة ضيعات الزيتون، عن طريق تجديدها، و إزالة 
األعشاب الطفيلية خاصة فيام يتعلق بالنجيل ، وقلع األشجار، وغراسة األشجار الجديدة. 
وتشري األرقام إىل أن املوارد املالية قد قُدمت بحيث تساعد عىل تيسري الغراسة يف مناطق 

الزراعة املكثفة واملروية. وقيم املبالغ املتاحة مذكورة يف الجدول بالدوالر األمرييك للهكتار.
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الجدول 17: املوارد املالية املُقدمة من الصندوق املتخصص لتنمية قطاع الزيتون (دوالر 
أمرييك/هكتار، وتوزيعها ما بني إعانة وقرض)
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الفئة أ
1000 -96إعادة الغراسة عن طريق استبدال أشجار الزيتون الهرمة (غري املنتجة) 

1000 -96التجديد
إنشاء ضيعة زراعية مغروسة بالزيتون يف منطقة جافة

1.122652510    الشامل
994652510    الوسط
962652510    الجنوب

2.244652510إنشاء ضيعة زراعية مزروعة بالزيتون يف منطقة زراعة مكثفة ومروية

288652510األسلوب املَُميكن
128652510األسلوب الكيميايئ

652510:رشاء معدات (باستثناء الجرارات)1
652510:تكاليف إنتاج أخرى (أسمدة، تقليم، عاملة)

10 - 12890زراعة أشجار الزيتون يف منطقة جافة 
10 - 60990زراعة أشجار الزيتون يف منطقة مروية

ملحوظة: 1. تقديرات أحد املستشارين املحليني.
املصدر:  الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، رقم 96 2012

تُصنف االستثامرات حسب ثالث فئات (أ، وب، وج)، ومُتنح اإلعانات و/أو القروض بحسب 
قيمة االستثامر (انظر فقرة االستثامرات املالية). مُتنح االستثامرات من الفئة أ إعاناٍت من 
طرف الصندوق املتخصص لتنمية قطاع الزيتون، وتكون استثامرات ذات تأثري مبارش عىل 
الجوانب اإلنتاجية (املدخالت، الوقود، أشجار الزيتون، وإعادة الغراسة، إلخ. (50%)). أما 

بالنسبة للفئة ب و ج، فتُمنح اإلعانات ملشاريع تتسم بطموح أكرب إلنشاء ضيعات الزيتون، 
ورشاء الجرارات الزراعية واملعدات املختلفة، والنقل، وحفر اآلبار، وإنشاء نظم الري 

بالتنقيط. ومُتنح اإلعانات من قبل الوكالة املعنية بتشجيع االستثامرات الفالحية بعد دراسة 
امللف.
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الجدول 18: اإلعانات املُقدمة من قبل الصندوق املتخصص لتنمية قطاع الزيتون «للفئة أ»، 
 2012-2004
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استثامرات يف أشجار الزيتون، مليون دوالر 
5.86.56.96.24.95.33.42.02.1أمرييك

1.41.61.71.61.21.30.80.50.5إعانات، مليون دوالر أمرييك
املصدر:  اإلدارة العامة للتمويل، واالستثامرات، والهيئات املهنية.

الحصول عىل القروض الفالحية.
يعترب الحصول عىل القروض الفالحية محدوًدا للغاية يف تونس. ويشكل ذلك عقبة أمام منو 

القطاع. فنسبة املنتجني الذين وقعوا عىل عقد  قرض  بنيك ال تتعدى 7%. كام أن البنوك 
ال متول سوى 11% من مجموع االستثامرات الزراعية، حيث يتم متويل 70% (بحسب 
اإلحصاءات الرسمية) منها من «رؤوس األموال»، ومن املرجح أن يتضمن ذلك قروض 

ضخمة للموردين واملشرتين. ومن ناحية أخرى، انخفضت حصة االستثامرات املُمولة من 
قبل القروض البنكية إىل النصف خالل السنوات األخرية، مع اإلبقاء عىل القروض املوسمية 

املخصص للمدخالت الزراعية. كام انخفضت أيًضا وبشكل كبري نسبة الفالحني الذين حصلوا 
عىل استجابة لطلباتهم بالحصول عىل القروض، حيث وصلت هذه النسبة ألكرث من نصف 

عدد الذين تم استجوابهم يف بداية التسعينيات، وانخفضت إىل 36% بعد مرور عرش 
سنوات. ويعود السبب يف تراجع عروض القروض إىل عدد من العوامل، نذكر منها عىل وجه 

الخصوص:
● انخفاض إجاميل الهوامش وتدهور معدالت التبادل التجاري يف القطاع؛

● مديونية املزارعني لدى املصلحة املركزية للمخاطر البنكية؛

● تواتر سنوات الجفاف، وغياب آليات التأمني؛
● عدم وجود آليات فعالة للضامن البنيك والتي تسمح بتغطية القروض.

تأثري التدابري عىل مستوى  الفالح
من املهم مالحظة أن التمويالت التي يقدمها الصندوق املتخصص لتنمية قطاع الزيتون 

تغطي عمليات إعادة زراعة وتجديد أشجار الزيتون بالكامل وذلك يف صورة إعانات. وعىل 
الرغم من ذلك، وكام رأينا فيام سبق، ال زال مزارعي الزيتون مرتددين يف قلع أشجار الزيتون 
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لديهم، بسبب ارتباطهم الشديد بتلك األشجار التي يعتربونها إرثًا عائليًا انتقل إليهم عرب 
أجيال عديدة. باإلضافة إىل أن الفرتة الزمنية ما بني عملية الزراعة، ودخول أشجار الزيتون 
يف فرتة اإلنتاجية، وبالتايل وصولها إىل الربحية، تعترب سببًا آخر لرفض اقتالع أشجار الزيتون 

الهرمة. ويوضح الرسم البياين 73 إجاميل االستثامرات يف إطار الصندوق املتخصص لتنمية 
قطاع الزيتون، ويُظهر هذه الحقيقة، كام يبني انهيار االستثامرات يف ضيعات الزيتون وتجديد 

األشجار.
يجب الرتكيز بشكل أكرب عىل معهد الزيتونة، الذي يعترب املؤسسة الوحيدة التي تقدم 
خدمات اإلرشاد. وكام رأينا يف الباب 2، قد تساعد عملية تحسني األداء الفني يف زيادة 

إنتاجية زراعة الزيتون يف تونس إىل حد كبري، مع تقليل تكاليف اإلنتاج، التي تعترب مرتفعة 
حاليًا يف تونس.

الرسم البياين 73: إجاميل مصاريف الصندوق املتخصص لتنمية قطاع الزيتون واملخصصة 
لغراسات أشجار الزيتون، 2012-2004

املصدر: اإلدارة العامة للتمويل، واالستثامرات، والهيئات املهنية.

أدى تخفيض اإلعانات الزراعية، وارتفاع تكاليف اإلنتاج، وزيادة مديونية املزارعني التي أدت 
إىل الحد من قدرتهم عىل الحصول عىل القروض، إىل اإلرضار بشكل كبري بالقطاع الريفي، 

وخاصة املنتجني يف جنوب البالد. كام أدت الضغوط االقتصادية واالجتامعية أيًضا إىل زيادة 
الشعور باإلحباط، حيث اقرتنت بالنزوح، وندرة فرص العمل غري الزراعية.
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وقد أكد الباب 2 أيًضا أن تطورات األداء الفني يف تونس تثري القلق، خاصة يف إقليم الجنوب 
الذي يتسم بالجفاف. وبالرغم من استمرار التوسع يف األرايض الزراعية، إال أن اإلنتاج ال يزال 

غري مستقرًا إىل حد كبري، بسبب انخفاض اإلنتاجية (الرسم البياين 74). وتنخفض اإلنتاجية 
يف الجنوب مبقدار خمس مرات تقريبًا  مقارنة الشامل، وذلك بسبب املناخ، وضعف كثافة 

الغراسات، وتقدم أشجار الزيتون يف العمر. كام تعترب نظم الري، التي تساعد عىل زيادة 
كثافة الغراسة و إنتاج الزيتون، محدودة، حيث تغطي 3.5% تقريبًا من املساحة الوطنية 
املغروسة بالزيتون. كام يوضح الرسم البياين 75 أن أن اإلنتاجية ميكنها الوصول ملستويات 

أعىل من ذلك يف الجنوب. ولكن نظرًا لندرة املوارد املائية، يجب أيًضا التفكري يف املامرسات 
األخرى التي تساعد عىل زيادة الكثافة واإلنتاجية، مثل إحكام تطبيق الحزمة الفنية (مثل 

التقليم املالئم، وتجديد أشجار الزيتون، وتقنيات الجني املُحسنة). 

الرسم البياين 74: االتجاهات بالنسبة 
ملساحة األرايض، وعائدات املحاصيل، 

وإنتاج الزيتون، 2012-1990

الرسم البياين 75: كثافة اشجار الزيتون
(يف ظل نظام الري، مقارنة بالزراعة يف 

املناطق الجافة)

املصدر: حسابات إل إم يس إنرتناسيونال، اإلدارة العامة لإلنتاج الفالحي

تشري هذه املالحظات إىل أن موضوع القدرة التنافسية الفنية مل يكن أبًدا جزًءا من الجهود 
املتعددة التي بُذلت يف سبيل تحسني قطاع زيت الزيتون، ولكن هذه املسألة تعترب مسألة 

جوهرية، إذ يرتكز الجزء األسايس من اإلنتاج يف املناطق التي تهطل فيها األمطار بنسب 
ضئيلة أو غري كافية. كام تعترب الجهود املعنية بزيادة اإلمدادات وجعلها منتظمة بشكل أكرب 
من العمليات املفيدة لتطوير قطاع التصنيع. لذلك، تُعترب أهداف الخطة الحادية عرش التي 
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تسعى إىل التوسع يف األرايض الزراعية املروية أو املزروعة بنظام اإلنتاج املكثف و الكثافة 
العالية  يف املستقبل مبثابة تقدًما إيجابيًا:

● تحقيق هدف الوصول باإلنتاج السنوي إىل 221000 طن من زيت الزيتون بحلول 2011، 
عن طريق تكثيف املزروعات والتوسع فيها؛

● زيادة املساحة املغروسة بأشجار الزيتون املروية بحوايل 30000 هكتار بحلول 2014 

(حيث ينقلها ذلك إىل 5% من املساحة الوطنية، مقارنة بـ3-4% حاليًا)؛
● زيادة عدد ضيعات الزيتون املغروسة بالنظام املكثف.

السياسات املستهدفة ملراحل ما بعد التنفيذ يف القطاع والتجارة
وفق ما جاء يف الجدول 16، هناك عدد من الهيئات املتدخلة يف مراحل ما بعد التنفيذ يف 
القطاع، وتتبع وزارة التجارة، وهي مسئولة أيًضا عن عملية النهوض بالصادرات. وترشف 

اإلدارة العامة للدراسات والتنمية املذكورة أعاله عىل األنشطة واإلجراءات املتعلقة بالتصدير، 
بينام توجد مؤسسة خدمية أخرى هي املسئولة عن املسائل املتعلقة بالجودة، والتي تعترب 

من أهم املسائل بالنسبة لزيت الزيتون.
ويعتمد عدد كبري من اإلجراءات التحفيزية املوجهة للقطاع الزراعي عىل قانون تشجيع 
االستثامرات (انظر اإلطار 1) وعىل أحد الربامج الهامة لتنمية الصادرات من خالل تيسري 

التجارة الخارجية.
وتستعرض الفقرات اآلتية تفاصيل املهام الرئيسية الخاصة بهذه املؤسسات، باإلضافة إىل 
تقييم مدى فعالية التدابري املختلفة التي اتُخذت لصالح أنشطة مرحلة ما بعد التنفيذ يف 

هذا القطاع.
الديوان الوطني للزيت قبل عام 1994، كان الديوان الوطني  للزيت يقوم مبامرسات 

احتكارية يف عمليات رشاء وتصدير زيت الزيتون، حيث كان يشرتي بكميات محدودة من 
املنتجني بأسعار مضمونة. كام كان الديوان الوطني  للزيت مسئوال أيًضا عن استرياد زيوت 

الطعام النباتية وحامية الدخل لصغار الفالحني. أما مهامه الحالية، فتتمثل فيام ييل:
● متابعة املعلومات املتعلقة باإلنتاج، وتصنيع منتجات الزيتون وبيعها، والتعاون مع 

املؤسسات األخرى يف مجال البحث والتطوير لحامية االنتاج ضد اآلفات واألمراض؛
● إعداد الربامج املعنية بضامن تحقيق التوازن بني العرض والطلب طوال املوسم، مع وضع 

املعايري الفنية للجودة؛
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● الترصف يف الضيعات التابعة للدولة؛
● منح اإلعانات للمنتجني: يوفر الديوان الوطني  للزيت املدخالت أو املعدات املدعومة، 

والتي يتم متويلها من ميزانية الدولة بالتعاون مع املندوبيات الجهوية للتنمية الفالحية. 
ويعترب الرشط الوحيد بالنسبة للمنتفعني هو امتالكهم ألحد ضيعات الزيتون. كام يحصل 
صغار املنتجني من أعضاء التعاونيات، أو املجموعات عىل إعانات أكرب بنسبة 5% لتغطية 

تكاليف النقل (الرسم البياين 76)؛
● اقرتاح بعض التدابري عىل الحكومة من أجل تثبيت أسعار البيع النهائية، وتحديد أهداف 

اإلنتاج والتسويق، اعتامًدا عىل متوسط أسعار البيع؛
● إدارة املخزون االحتياطي من زيوت الطعام.

الرسم البياين 76: إعانات املكتب الوطني لزيت الزيتون لصالح مزارعي الزيتون، 2006-
2012

املصدر: املكتب الوطني لزيت الزيتون.

وكالة النهوض باالستثمارات الفالحية. تعترب الوكالة املعنية بتشجيع االستثامرات الفالحية 
هيئة عامة وقد أُنشئت يف عام 1982. تتمثل مهمتها يف تشجيع االستثامرات الخاصة الوطنية 
واألجنبية يف مجال الزراعة عن طريق الحوافز املالية والرضيبية. وعىل عكس التمويالت التي 

تقدمها اإلدارة العامة للتمويل واالستثامرات والهيئات املهنية، تستهدف متويالت الوكالة 
املعنية بتشجيع االستثامرات الفالحية املشاريع املتوسطة والصغرية، واملزارع، مبا يف ذلك 

املزارعني الجدد. ويعرض اإلطار 1 ملحة مخترصة عن النظام الرضيبي واإلعفاءات واالمتيازات 
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الرضيبية املُقدمة حاليًا للمنتفعني. ويتم حاليًا مراجعة قانون تشجيع االستثامر، وذلك 
 ملراجعة نظام إصدار املوافقات بشكل خاص.8

تُسلم إعالنات مشاريع االستثامر الزراعي إىل الوكالة املعنية بتشجيع االستثامرات. ويجوز 
لألجانب املقيمني وغري املقيمني املشاركة يف إطالق األنشطة من خالل تأجري األرايض 

الفالحية، إال أن األجانب غري املقيمني ال يحق لهم امتالك األرايض الفالحية. كام يجب أن 
تتضمن االستثامرات رشيًكا تونسيًا عىل أن ميتلك 34% عىل األقل من رأس املال، وأن يكون 

ُموقًعا عىل عقد استئجار أرض ملدة تزيد عىل تسع سنوات. 
ويوجد نظامني للحوافز:

● الحوافز الرضيبية
● تستفيد الرشكات املقيمة التي تعتمد جزئيًا عىل نشاط التصدير من اإلعفاء من رضيبة 

القيمة املضافة ومن رضيبة االستهالك عىل السلع والخدمات، باإلضافة إىل اإلعفاء الرضيبي 

مار  ست ياسا ا اد ل ت ان ا اون والتنمي  المي م الت ن اد دراسا  ت ان ا اون والتنمي  المي م الت ن  8
تونس  2012 

اإلطار 5-1: قانون تشجيع االستثامر
والتنمية  بالصادرات  النهوض  إىل   1994 يف  صدر  الذي  االستثامر  تشجيع  قانون  يسعى 

الجهوية والزراعية. وتتمثل األحكام املتعلقة مبجال الزراعة يف اآليت:
● اإلعفاء التام من الرضائب عىل األرباح وعائدات املحاصيل املُعاد استثامرها.

● اإلعفاء التام من الرضائب خالل السنوات العرش األوىل من النشاط.
● اإلعفاء من رضيبة القيمة املضافة عىل السلع اإلنتاجية املُستوردة التي ال يوجد لها 

منتجات مقابلة يف تونس.
● يجوز للدولة دعم مصاريف البنية التحتية القامئة عىل املياه الجوفية الدافئة لتنمية 

تربية األحياء املائية واملزارع 
● مكافأة قدرها 7% عىل قيمة االستثامر.

● يجوز منح مكافأة إضافية بنسبة %8 عىل قيمة االستثامر لالستثامرات الزراعية يف 
الجهات التي تعاين من قسوة املناخ، مثل الجنوب عىل وجه الخصوص.
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عىل إيرادات التصدير ملدة 10 سنوات. وبعد مرور عرش سنوات، تصبح الرضيبة بنسبة 
5%، أي نصف القيمة االعتيادية. وتُسرتجع رسوم الجامرك املدفوعة عىل املواد واملعدات 

املُستوردة. وميكن للرشكات أيًضا أن تستفيد من الحوافز املالية املوضحة أدناه.
● ال يُفرض عىل الرشكات الفالحية التي تصدر 70% من إنتاجها عىل األقل، سوى رضائب 

محدودة (النقل، والتأمني االجتامعي، ورضيبة الدخل الفردي)، باإلضافة إىل رضيبة 
أرباح الرشكات، بعد خصم 10% من إيرادات التصدير من هذه القاعدة الرضيبية خالل 

السنوات العرش األوىل.
● االستثامر املايل: مُينح متويالً جزئيًا لالستثامر بحسب ثالث فئات محددة. كقاعدة عامة، يتم 

متويل 70% من إجاميل تكلفة املرشوع بواسطة قرض مرصيف متوسط األجل. ويُفرتض أن 
يتم متويل الثالثني باملائة الباقية ذاتيًا.

● الفئة أ: إعانة بنسبة 25% لالستثامرات أقل من 60.000 دينار (38.463 دوالر أمرييك). ال 
توجد اشرتاطات بوضع حد أدىن لرأس املال، وميكن سداد املبلغ بعد عرش سنوات بدون 

فوائد.
● الفئة ب: إعانة بنسبة %20 لالستثامرات ما بني  60.000و 225.000 دينار (أي بني 

38.463 و 144.235 دوالر أمرييك).
● الفئة ج: إعانة بنسبة 7% لالستثامرات أكرث من 225.000 دينار (144.235 دوالر أمرييك).

ويوجد أيًضا إعانات بنسبة %25 عىل املعدات الزراعية، و60، و50، و40% لتحسني نظم 
الري للفئات أ، وب، وج بالرتتيب. كام تقرتح الوكالة املعنية بتشجيع االستثامرات عىل 

املزارعني متويل وقود الديزل، باإلضافة إىل إعانات إلنشاء ضيعات الزيتون، ورشاء الجرارات 
واملعدات الزراعية، والنقل، وحفر اآلبار العميقة، وإنشاء نظم الري بالتنقيط.

المركز الفني للتعبئة والتغليف.أُنيشء املركز الفني للتعبئة والتغليف يف 1996، وهو هيئة 
تعمل يف مجال خدمات التعليب يف قطاع تصنيع املنتجات الغذائية. وبالنسبة ملجال زيت 
الزيتون، توجد 70 رشكة للتعليب (يف العبوات الزجاجية)، من ضمنها 10 مصانع متكاملة 

لتصنيع وتعبئة املواد الغذائية. ويضمن املركز الفني للتعبئة والتغليف النهوض بزيت 
الزيتون التونيس املعلب يف عبوات زجاجية لصالح الحكومة.

كام يدير املركز الفني للتعبئة والتغليف صندوق النهوض بزيت الزيتون املُعلب. وقد أنشأت 
وزارة الصناعة والتكنولوجيا هذا املركز يف 2006، وكان يهدف للمساهمة يف تنمية صادرات 

الصناعات الغذائية عن طريق إنشاء هياكل للتوزيع، وأنشطة ترويجية يف الدول املستهدفة، 
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باإلضافة إىل توعية الجامهري بالعالمات التجارية. وأهم األسواق املستهدفة لهذه األنشطة 
هي: اليابان، والصني، وفرنسا، والواليات املتحدة وأملانيا.

كام تُخصص مكافأة للرشكات التي تصدر أكرث من 100 طن سنويًا. وتتضمن برامج الصندوق 
إذن استهداف األسواق الرئيسية، ومالمئة التغليف بحسب متطلبات السوق، وتطوير 

العالمات التجارية، وإنشاء العالمات الخاصة بالجودة.
يسدد جميع املنتجني مساهامت (0.5% عىل صادرات زيت الزيتون السائب) لهذا الصندوق 

ليك يضمن أيًضا النهوض باملبيعات.

الجدول 19: تطور مساعدات صندوق النهوض بزيت الزيتون املُعلب، 2012-2006
2006200720082009201020112012

326252429:عدد الربامج املُوافق عليها
322832789301.024913:فائدة محددة (ألف دوالر أمرييك)
1175148151.4031.132962:فائدة قطرية (ألف دوالر أمرييك)

:92129343643عدد الرشكات املصدرة
املصدر:  بيانات مجموعة من مصادر محلية. 

الجدول 20: األموال املتاحة يف إطار صندوق النهوض بزيت الزيتون املُعلب، 2011-2007
20072008200920102011

إجاميل قيمة الصادرات السائبة (مليون 
532602372282247دوالر أمرييك)

القيمة السنوية 
1.737 2.015 2.514 3.707 3.407 (ألف دوالر أمرييك)

تراكمي
13.380 11.643 9.628 7.114 3.407 (ألف دوالر أمرييك)

املصدر:  معهد اإلحصاءات الوطني، املستشار املحيل.

مركز تشجيع الصادرات.مركز تشجيع الصادرات هو عبارة عن هيئة عامة ممولة من قبل 
البنك الدويل. ولديه عرشة مكاتب متثيلية لدى أسواق التصدير الرئيسية، ويهتم بالنهوض 

بهذا القطاع يف املقام األول. كام يوجه املركز املصدرين التونسيني إىل الفرص التجارية. 
وبالرغم من أن الحوار مع مركز تشجيع الصادرات قد كشف عن أنه من األسهل تشجيع 
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الصادرات السائبة، إال أنه يسعى إىل تشجيع صادرات زيت الزيتون املعلب عىل غرار 
الهيئات األخرى املعنية بدعم القطاع.

ويُقرتح عىل املصدرين نوعني من اإلعانات لتشجيع وتحسني اسرتاتيجياتهم يف حوايل 70 سوقًا 
من األسواق املستهدفة للتصدير كاآليت:

● اإلعانات التي يقدمها صندوق تشجيع الصادرات. حيث يوفر صندوق تشجيع الصادرات 
من 20 إىل 80% من ميزانية األنشطة املستهدفة، منها 30% يف صورة إعانات، و50% يف 
صورة قروض، تُسدد عىل ثالث سنوات، مع فرتة سامح مدتها سنة واحدة، بسعر فائدة 

مساويًا لسعر السوق.
● واإلعانات التي يقدمها صندوق تيسري الوصول إىل أسواق التصدير. حيث يتكامل هذا 

الصندوق الذي أنشئ يف 2000 مع صندوق تشجيع الصادرات. ويقرتح صندوق تيسري 
الوصول إىل أسواق التصدير إعانات تصل إىل 70%، بحد أقىص 10000 دينار (6410 دوالر 

أمرييك)، لتمويل تكلفة تنفيذ خطة تسويق الصادرات.
اإلدارة العامة للتجارة الخارجية. تنفذ اإلدارة العامة للتجارة الخارجية السياسة والقوانني 

التجارية (مكافحة اإلغراق عىل وجه الخصوص)، عن طريق اتخاذ التدابري الالزمة للنهوض 
بالرقابة عىل الصادرات، ومراقبة األسعار وحجم الواردات.

اإلدارة العامة للصناعات الغذائية. تُعد اإلدارة العامة للصناعات الغذائية الربامج يف إطار 
خطة التنمية الوطنية، وذلك إما بشكل مبارش أو من خالل الوكاالت املختلفة. وقد تم 

تحديد هذه الربامج بالتعاون مع الوزارات املعنية، وتم تصميم التدابري املصاحبة لها، ثم 
ُسلمت بعد ذلك إىل الحكومة.

المركز الفني للصناعات الغذائية.تتمثل مهمة املركز الفني للصناعات الغذائية يف تطوير 
الجوانب الفنية، والتجارية، والصناعية، عن طريق تقديم املساعدات لتحديث اإلنتاج 
والنهوض بالصادرات، خاصة فيام يتعلق باستحداث العالمات التجارية، ووضعها عىل 

املنتجات الجهوية والوطنية.
تأثري التدابري عىل التجارة

يف بداية الفرتة من 2000 إىل 2011، كان زيت الزيتون التونيس يُصدر بشكل أسايس يف صورة 
سائبة، بينام وصلت صادرات زيت الزيتون املُعلب إىل 1000 أو 2000 طن يف املتوسط. 

وكانت إجراءات الدعم تركز عىل تعزيز الروابط مع النظراء األجانب، ودعم أنشطة تنمية 
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تعليب منتجات الزيتون والعالمات التجارية الخاصة بها.ويوضح الرسم البياين 77 وصول 
حصة زيت الزيتون املعلب إىل 11.900 طن يف 2011، بعد أن كانت نسبتها ضئيلة للغاية يف 
بداية هذه الفرتة، غري أن هذه النسبة ال تزال ضعيفة للغاية بالنسبة إلجاميل صادرات زيت 

الزيتون.
الرسم البياين 77: صادرات تونس من زيت الزيتون السائب، و املعلب، والبيولوجي، 

2011-2002

املصدر: معهد اإلحصاء الوطني، املركز الفني للفالحة البيولوجية، واملركز الفني للتعبئة والتغليف.

تزايد عدد الرشكات الخاصة التي بدأت نشاطها يف مجال التصدير بسبب سياسة تحرير 
األسواق. وقد صارت متثل أكرث من 90% من إجاميل الصادرات، بعد أن كان ذلك كله ضمن 

اختصاصات الديوان الوطني للزيت.
● وكام رأينا يف الباب 4 أن استهالك زيت الزيتون ينخفض يف تونس. ويرجع السبب يف ذلك 

بشكل أسايس إىل التدابري التحفيزية التي شجعت عىل استهالك الزيوت النباتية الغذائية 
األخرى، إلتاحة زيت الزيتون للتصدير. لذلك، تُعترب السوق املحلية مبثابة فرصة حقيقية 
غري ُمستغلة. ويأيت بعدها إقليم الرشق األدىن وشامل أفريقيا الذي يعترب الهدف التجاري 

األكرث وضوًحا من حيث الجوانب اللوجيستية وتكاليف النقل، فهذا الخيار هو األفضل من 
الناحية املنطقية عند مقارنته بالخيار اآلخر الذي يركز عىل األسواق البعيدة مثل الواليات 
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املتحدة، أو آسيا. يف النهاية، فالصفة التي يتسم زيت الزيتون بوصفه زيتًا عايل الجودة 
ومفيًدا للصحة يجب أن تكون هي الرسالة التي يتم من خاللها جذب األسواق الداخلية 

واإلقليمية مثلام يتم اليوم مع أسواق التصدير البعيدة.
● وخالل السنوات املاضية، كانت تجارة املنتجات السائبة هي التي لها األولوية، غري أن زيت 

الزيتون املُعلب قد بدأ يشغل حصة متزايدة، وإن كانت ال تزال ضعيفة، بالنسبة إلجاميل 
الصادرات، وذلك بالرغم من قلة عدد وحدات التعبئة (يف عبوات زجاجية) يف البالد. ومام 

ال شك فيه أن أنشطة دعم القطاع التي تستهدف زيادة الصادرات املُعبأة تعترب مبثابة 
تشجيع عىل إضافة القيمة يف هذه الدولة.

● إال أن نقص إنتاج العبوات الزجاجية يف تونس يعرقل التقدم يف هذا االتجاه. كام أن 
عملية استرياد معظم العبوات تقريبًا من إيطاليا أو الصني لتعبئتها يف تونس ال تعترب 

فعالة. فعملية التعليب تعترب مبثابة حلقة هامة من حلقات سلسلة القيمة، وتأثري نطاقها 
عىل سلسلة القيمة له أهمية كبرية. وقد يكون من املفيد البدء يف التعبئة زيت الزيتون 

السائب ميدانيًا وعىل نطاق صغري، لدى بلد الوصول، يف انتظار معالجة تونس ملشكلة قلة 
عدد مصانع التعليب عىل أراضيها.ويجب إجراء دراسة مسبقة لقنوات التوزيع والقطاع 

املُستورد لدى الدول الرئيسية املستهدفة (املجلس الدويل للزيتون).

سياسات النهوض بالقطاع البيولوجي
تُعترب األسواق البيولوجية األسواق املحتملة لخلق القيمة املضافة منذ وقت طويل، كام 

تعترب أيًضا قوة دافعة يف اتجاه تحسني إدارة الصادرات الزراعية. ففي 1999، وضعت تونس 
خطة عمل ;وطنية, بغرض إنشاء املركز الفني للفالحة البيولوجية ووضع اإلطار الشامل 

الخاص بالقطاع العضوي9. وتتبع هذه السياسات وزارة الفالحة واملوارد املائية. ويعترب قطاع 
زيت الزيتون هو القطاع الزراعي الذي يحقق أفضل نتائج عىل مستوى اإلنتاج البيولوجي. 
وكام ذكرنا بالتفصيل يف الباب 1، قفزت مساحة األرايض الزراعية املغروسة بالزيتون بنظام 

اإلنتاج البيولوجي من 0.5% إىل 6.7% من مجموع املساحة املزروعة بالزيتون، أي أن 
املساحة الزراعية الحائزة عىل شهادة املادة البيولوجية قد وصلت إىل 120.000 هكتار 

تقريبًا.10 وتعترب منطقة صفاقس هي أكرب هذه املناطق من حيث املساحة الزراعية (%55.5 
من مجموع املساحة الزراعية)، وبالنسبة لتنوع هياكل اإلنتاج لديها، تحتل هذه املنطقة 

ري 1999 تاري 5 ا انون 99  30   9
ن ل البيولوجي 2011  10 المرك ال
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أيًضا املرتبة األوىل يف إنتاج زيت الزيتون البيولوجي.11 ونظرًا ألن مزارعي الزيتون كانوا 
يستخدمون األسمدة الكيميائية بصورة نادرة حيث كانوا يفضلون األسمدة العضوية التي 
تأيت من مواشيهم إن وجدت، فقد كان الجزء األكرب من اإلنتاج يعترب إنتاًجا بيولوجيا، عىل 
الرغم من عدم حصوله عىل شهادة بذلك. وتعمل اللجنة الوطنية للفالحة البيولوجية عىل 

النهوض باإلنتاج البيولوجي وإصدار الشهادات الخاصة به من أجل التصدير.
وعىل الرغم من وجود تداخالت ال مفر منها مع الوكاالت األخرى، تعترب الهيئتان املسؤولتان 

عن الفالحة البيولوجية هام:
● اإلدارة العامة للفالحة البيولوجية؛
● واملركز الفني للفالحة البيولوجية.

اإلدارة العامة للفالحة البيولوجية.اإلدارة العامة للفالحة البيولوجية مسؤولة عن تحديد 
األهداف اإلسرتاتيجية للفالحة البيولوجية. وتشجع السلطات العامة عىل إنتاج الزيتون 

البيولوجي عن طريق إعانات اإلنتاج التي تصل ملدة 5 سنوات. وقد كان الهدف الخاص 
بالخطة الحادية عرش للتنمية الوطنية يتمثل يف وصول اإلنتاج البيولوجي إىل 30% من إنتاج 

الزيتون الوطني يف 2016، خاصة وأنه يعترب وسيلة للوصول إىل أسواق التصدير.
تستطيع الدولة تغطية ما يصل إىل 70% من تكاليف إصدار الشهادات والتي ترتاوح بشكل 
عام ما بني 1000-2000 دينار للضيعة، أي ما يعادل 640-1280 دوالر أمرييك. ومن ناحية 

أخرى، تدعم الدولة الفالحة البيولوجية عن طريق مجموعة من االمتيازات الرضيبية 
والحوافز املالية:

● الخصومات الرضيبية عىل مجموع اإليرادات واألرباح املتولدة من االستثامرات خالل 
السنوات العرش األوىل؛

● الخصومات الرضيبية عىل اإليرادات واألرباح املعاد استثامرها من رأس املال األويل 
للمزرعة البيولوجية، أو لتنمية رأس مال هذه املزرعة، مبا يف ذلك األرباح املعاد استثامرها 

يف املرشوع؛
● اإلعفاء من الرسوم الجمركية، ومن رضيبة القيمة املضافة عىل املعدات املُستوردة التي ال 

يوجد لها مقابل يف األرايض التونسية؛

يتون   ارن  ال س دراس  ا ي  يتون البيولوج  إ يت ال ت ل نتا الم كر كرا هياك ا و ي و ي ال 11 س
 2011
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● اإلعفاء من رضيبة القيمة املضافة عىل املعدات املُنتجة يف تونس؛
● سداد رسوم التعاقد لالستثامر يف األرايض الزراعية؛

● اإلعانات لسداد األتعاب املرتبطة بدراسة املرشوعات؛
● دعم االستثامر بنسبة تصل إىل 30% من قيمة املعدات واألدوات املخصصة للفالحة 

البيولوجية.
● اإلعانات السنوية ملدة 5 سنوات عىل مصاريف التفقد ورسوم إصدار الشهادات، تصل 
إىل 70% من التكلفة، عىل أال يتعدى إجاميل قيمة اإلعانات 5000 دينار (3200 دوالر 

أمرييك). يزيد إجاميل الحد األقىص إىل 10000 دينار (6410 دوالر أمرييك) إذا كانت جهة 
اإلنتاج من أعضاء املجموعات التطوعية، للتشجيع عىل تبادل الخدمات الفنية واملساهمة 

يف مكافحة تجزئة األرايض، التي تعترب مشكلة متأصلة يف قطاع الزراعة يف تونس.
هناك أيًضا اإلعانات املتاحة عىل كل مستويات القطاع البيولوجي (للعاملني يف مجال 

التصنيع، والعرص، والتصدير). وتعترب هذه اإلعانات محددة بخمس سنوات أيًضا، ويطبق 
الحد األقىص لها بحسب منط جهة التشغيل (بالرغم من أن املسح امليداين مل يسلط الضوء 

عىل هذه الحدود القصوى). باإلضافة إىل وجود مجموعة من الحوافز من أجل املشاريع 
الفالحية املوجهة للتصدير بصورة استثنائية. كام تتوافق إجراءات إصدار الشهادات يف تونس 
مع معايري االتحاد األورويب للفالحة البيولوجية. ويتطلب ذلك استبعاد أي منتجات كيميائية، 

أو مبيدات آفات، أو أسمدة كيميائية، أو أي مدخالت غري طبيعية، باإلضافة إىل عمليات 
املراقبة، وإصدار شهادة مصحوبة ببطاقة املنتج. يف تونس، كام تعترب إمكانية تتبع الشهادة 

أمرًا مضمونًا من املزرعة وحتى املستهلك، مروًرا بجهات التصنيع والتكرير.

المركز الفني للفالحة البيولوجية.أنشئ املركز الفني للفالحة البيولوجية يف 1996، وتتمثل 
مهمته يف إدارة األنشطة البحثية يف مجال الفالحة البيولوجية. ويعرض عىل مزارعي الزيتون 
خدمات البحث واإلرشاد املُكيفة بحسب األقاليم املختلفة. كام يجري املركز الفني للفالحة 
البيولوجية أيًضا بعض التجارب حول األساليب والنظم املختلفة للزراعة. كام يسعى جاهًدا 

لتكييف نتائج هذه األبحاث مع الظروف التي تواجهها الزراعة يف مناطق اإلنتاج البيولوجي 
يف تونس،ويقرتح عىل املزارعني خدمات التكوين واإلرشاد.
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تأثري التدابري عىل قطاع الفالحة البيولوجية 
● كام رأينا يف الباب 1، فقد تضاعف إنتاج زيت الزيتون البيولوجي ما بني عامي 2006 

و2009. ويوضح الرسم البياين 77 تطور حصة زيت الزيتون البيولوجي بالنسبة إلجاميل 
صادرات زيت الزيتون. حيث انتقلت من مستوى ال يكاد يُذكر حتى وصلت إىل %12 

تقريبًا.
● ويف الوقت الذي وجدت فيه تونس بعض الصعوبات بالنسبة لتوسيع تواجدها يف األسواق 

األوروبية فيام يتعلق بالزيت التقليدي، فقد يكون اإلنتاج البيولوجي وسيلة مناسبة 
بالنسبة لها لتحقيق ذلك. باإلضافة إىل أن الطلب عىل زيت الزيتون البيولوجي قد زاد يف 
تونس، خالل السنوات املاضية، يف األسواق التي كانت يسيطر عليها املنتجون األوروبيون 
سابًقا، مثل الواليات املتحدة، وكندا، واليابان.12 وبالتايل، فإن إمكانات النمو يف املستقبل 
تكمن بال شك يف أسواق زيت الزيتون البيولوجي، الذي يشهد توسًعا أكرب، ويعتمد عىل 

هيكل قوي من الدعم الحكومي.
● يف بالباب 2، تم تقييم انخفاض التكاليف الناجم عن التوسع يف شبكات التعاونيات و/

أو الجمعيات الزراعية. حيث إن هذه التعاونيات الزراعية قد تؤمن الناحية اإلسرتاتيجية، 
مبثابة وسيلة فعالة بشكل أكرب للوصول إىل املوارد املحتملة التي يصعب عىل الفالح 

الصغري الوصول إليها. وقد تعترب عملية رفع سقف التمويل ملساعدة مجموعات الفالحني 
عىل التحول إىل الفالحة البيولوجية مثاالً جيًدا. ولكن يُخىش أن تؤدي زيادة عدد املنتجني 
الذين يتحولون إىل الفالحة البيولوجية إىل زيادة الطلب عىل السامد العضوي، مام يؤدي 

بدوره إىل زيادة األسعار.

تدابري النهوض باملؤرشات الجغرافية
ينص قانون عام 1999 املتعلق بتسميات املنشأ املُراقبة وبيانات مصدر السلع عىل النهوض 

باملؤرشات الجغرافية لزيت الزيتون التي تحمل بطاقات املنشأ.
ويهدف هذا القانون إىل حامية خصائص وسامت املنتجات الزراعية، وزيادة قيمتها املضافة، 

كام ينص عىل رضورة إعداد الدراسات واالسرتاتيجيات التي من شأنها أن تؤدي إىل اعتامد 
السياسات والتدابري التحفيزية.

ي  اري والبي ا الت تماد وو ال ادا ا ار ش ن  ول الم ال ال ار البيولوجي  تونس الت يار ال  12
سبتمبر 2008 
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وقد يكون من املناسب أن يتم تشجيع السياسات العامة عىل زيادة إنتاج زيت الزيتون عايل 
الجودة عىل املستوى الوطني عن طريق التدابري اآلتية:

● تشجيع مزارعي الزيتون عىل تحسني إنتاجية أشجار الزيتون وجودة الثامر لديهم لخفض 
تكاليف اإلنتاج وبالتايل تعزيز القدرة التنافسية لزيت الزيتون التونيس يف األسواق 

الوطنية؛
● تخصيص مكافأة للجودة من خالل نظم حامية املؤرشات الجغرافية وتسميات املنشأ 

وآليات االسرتسال.

يتعلق األمر باألدوات اإلسرتاتيجية املعنية بتطوير منافذ بيع زيت الزيتون التونيس يف االتحاد 
األورويب واألسواق العاملية.13

األطراف الفاعلة األخرى يف سلسلة القيمة
هناك العديد من الهيئات املسؤولة عن تنفيذ السياسات البيئية تحت إرشاف وزارة البيئة. 

ومن املؤكد أن أنشطة تلك الهيئات تؤثر عىل الوحدات الصناعية يف قطاع زيت الزيتون 
(فيام يتعلق مبياه الرصف، وإدارة املخلفات وكيفية التخلص منها عىل سبيل املثال).
كام تتوىل بعض الهيئات األخرى املهام املتعلقة باألبحاث ودعم املصدرين، وخاصة:

● االتحاد التونيس للصناعة، والتجارة والصناعات التقليدية. ويضم هذا االتحاد مجموعة 
من املصدرين ضمن أعضائه، ويشارك يف املناقشات حول الصادرات، واالستثامر، والتنمية 

اإلقليمية؛
● ميثل االتحاد التونيس للفالحة والصيد البحري مزارعي الزيتون، سواء كان األمر يتعلق 

بصغار أو كبار املنتجني، والتعاونيات والجمعيات املعنية باملنتجني؛
● املركز القومي للدراسات الفالحية؛

● مكتب دعم املصدرين؛

● وكالة اإلرشاد والتكوين الفالحي؛

● غرف التجارة والصناعة باإلضافة إىل الهيئات األخرى مثل الوكالة املعنية بتشجيع 

االستثامرات، ومركز تشجيع الصادرات للنهوض بالصادرات.

ا  نا ر ال ي  ت يين  را اديين ال ت ي ل ط األورو را ر  الما ل ال  راسي ال ر  ال ال  13
اني كريت اليونان  3  6 سبتمبر 2009 يا  الت ال   ا    ورو مود   ي  ال ا س الغ ي وال ا الغ
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النظام التجاري يف تونس
يف أعقاب برنامج اإلصالح الهيكيل يف 1986، بدأت القطاعات التونسية يف االنفتاح بداية من 
منتصف التسعينيات، للوفاء بالتعهدات التي اتُخذت يف إطار عدد من االتفاقيات التجارية 

التفضيلية:
● االنضامم إىل اتحاد املغرب العريب يف 1989، ويشمل موريتانيا، واملغرب، والجزائر، وتونس، 

وليبيا، ويهدف إىل النهوض بالتجارة يف دول املغرب العريب؛
● االنضامم ملنظمة التجارة العاملية يف 1994؛

● االتفاق األورو-متوسطي (1995)؛
● املنطقة العربية للتجارة الحرة (1997)؛

● االتفاقيات الثنائية يف 1998 1999- مع املغرب، واألردن، ومرص.
ومن ضمن هذه االتفاقيات، يتضمن عدد قليل منها أحكاًما تتعلق بتجارة زيت الزيتون، 

وذلك عىل الرغم من أن إقليم الرشق األدىن وشامل أفريقيا ميكنه أن يكون من األقاليم 
الواعدة بالنسبة ملستقبل هذا القطاع، 

كام ورد يف الباب 4.

انضامم تونس ملنظمة التجارة العاملية
أدى انضامم تونس ملنظمة التجارة العاملية إىل التزامها مبجموعة جديدة من التعهدات فيام 

يتعلق بتحويل الحواجز غري التعريفية إىل معادالت تعريفية، ثم خفض اإلعانات والرسوم 
الجمركية عىل مدى سنوات عديدة. وقد شملت التعهدات أيًضا إلغاء القيود الكمية األخرى. 

وقد بدأت تونس يف خفض الرسوم الجمركية يف إطار هذه التعهدات. فبالنسبة لزيت 
الزيتون، تم تخفيض الحد األقىص للنسب املثبتة السابقة عىل جولة أوروغواي إىل %120 

 بعد أن كانت 180%. كام ُخفضت الرسوم الجمركية املعمول بها عمليًا بنسبة %36
. ويف الوقت ذاته، استمر معظم قطاع الصناعات الغذائية يف االستفادة من الحامية 

الجمركية. وتعترب هذه الحامية أعىل نسبيًا بالنسبة ألنواع محددة من الحبوب والزيوت، 
ولكنها أقل بكثري بالنسبة لبعض الزيوت النباتية. فاألخرية تحظى بالحامية بفضل الرسوم 
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املفروضة عىل الواردات التي ترتاوح نسبتها ما بني 15 إىل 36%: 15% لزيت الصويا، و%29 
لزيت اللفت (الكانوال) و 36% 14  لزيت الزيتون (امللحق 4، الجدول 27).

اإلعانات املخصصة للزيوت النباتية
تستمر حكومة تونس يف دعم زيوت الطعام لثالثة أسباب رئيسية:

● النهوض بصادرات زيت الزيتون الوطني، نظرًا لكونها متثل مصدًرا هاًما للعملة األجنبية؛
● تلبية الجزء األسايس من الطلب عىل املستوى الوطني عىل الزيوت النباتية عن طريق 
استرياد الزيوت غري املُكررة من الصويا، والذرة، والنخيل بأقل تكاليف ممكنة. ويتوىل 

الديوان الوطني  للزيت إدارة عمليات االسترياد هذه، ويتم توزيعها عىل مصانع التكرير 
املحلية، وفق نظام حصص التكرير. كام ينبغي عىل منتجي القطاع الخاص استيفاء 

الرشوط الواردة باملواصفات التي حددتها الدولة، ليك يتمكنوا من التوقيع عىل العقد 
الخاص باسترياد الزيت النبايت، ومن ضمن هذه الرشوط أن يكون لدى املنتج سعة 

تخزينية قدرها 10000 طن عىل األقل. وتعتمد معدالت الرسوم الجمركية املفروضة عىل 
الزيوت النباتية عىل درجة التكرير بشكل أسايس. حيث تخضع الواردات من زيت الصويا 
غري املكرر لرسوم قدرها 15% ورضيبة القيمة املضافة بنسبة 0%، بينام تخضع الواردات 

من زيت اللفت غري املكرر لرسوم قدرها 15% ورضيبة القيمة املضافة بنسبة 18%؛
● استمرار الديوان الوطني  للزيت يف دعم الزيوت النباتية لإلبقاء عىل سعر منخفض نسبيًا 
للبيع بالتجزئة يف األسواق. وتتوىل الحكومة عملية تعويض الخسائر التي يتكبدها الديوان 
الوطني  للزيت من خالل الصندوق العام للتعويضات يف حالة البيع بسعر أقل من سعر 

الرشاء.
يوضح الرسم البياين 78 تطور السعر الرسمي الذي حددته الدولة: 

وا ورو اري   ا الت او بت  جول الم مركي المطب والم ول 27  الرسو ال ر الم 4 ال 14 ي



145

تونس - دراسة و تحليل منظومة زيت الزيتون

الرسم البياين 78: أسعار الزيوت النباتية املدعومة، 1990-2011، دينار/لرت

املصدر: بيانات مجموعة من مصادر محلية.

الرشاكة بني االتحاد األورويب وتونس
تتعاون تونس، إىل جانب عدد من بلدان املغرب العريب، مع أوروبا منذ وقت طويل يف 

إطار االتفاق األورو-متوسطي، والذي تم توقيعه يف 1995، والذي يُجدد تباًعا. وقد اتُخذت 
مجموعة من التدابري يف عام 1995 لتحرير تجارة املنتجات الزراعية. حيث إن املنتجات 

الصناعية كان قد تم تحريرها بالكامل، بينام خضعت املنتجات الزراعية ملجموعة من 
القوانني التجارية التفضيلية، التي كانت تعكس مصالح األطراف املختلفة فيام يتعلق 

باملنتجات االسرتاتيجية.
وتعترب الرشاكة مع أوروبا ذات أهمية كبرية حيث يُعترب االتحاد األورويب هو الرشيك التجاري 

األول بالنسبة لتونس. إذ ميثل ثالثة أرباع الصادرات يف تونس، وما يقرب من ثلثي وارداتها. 
ويخضع جزء كبري من واردات االتحاد األورويب، القادمة من بلدان البحر املتوسط غري 

األعضاء باالتحاد لنظام معالجة الوارد، أما الباقي، فيخضع لنظام الحصص املعفاة من الرسوم 
الجمركية.

وعمليًا فقد وصل حجم تجارة تونس مع أوروبا بالنسبة لزيت الزيتون ما بني 70 إىل %80.
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االتفاق التفضييل بني االتحاد األورويب وتونس
يتضمن اتفاق الرشاكة إنشاء منطقة للتجارة الحرة بصورة تدريجية لتبادل املنتجات 

الصناعية، وليس املنتجات الزراعية الصناعية، نظرًا لحساسية تلك املنتجات. غري أن هناك 
بعض التسهيالت املتبادلة بشأن املنتجات الزراعية مثل زيت الزيتون.

وتخضع الصادرات التونسية من زيت الزيتون املخصصة لالتحاد األورويب لحصة سنوية 
قدرها 56700 طن مبوجب اتفاق الرشاكة بني االتحاد األورويب وتونس. وتخضع واردات زيت 

الزيتون يف االتحاد األورويب بصورة طبيعية للرسوم الجمركية املرتفعة والتي ترتاوح حاليًا ما 
بني 1226 إىل 1603 يورو للطن. يف 2001، أُنشئت حصة معفاة من الرسوم الجمركية لزيت 

الزيتون غري املعالج (كود NC 15091010 أو 15091090).
تُعفى معظم صادرات زيت الزيتون الواردة من تونس إىل االتحاد األورويب من الرسوم 

الجمركية يف إطار هذه الحصة السنوية، إال أنه يتم استخدام 40% فقط من هذه الحصة. أما 
الباقي فيعرب من خالل االتحاد األورويب للوصول إىل دول أخرى خارج االتحاد. وقد اعتمدت 

املفوضية األوروبية مؤخرًا قانونًا يعيد تنظيم الحصص الشهرية لزيت الزيتون الوارد من 
تونس ما بني األول من فيفري و31 أكتوبر 2015 لتسهيل تصديرها إىل االتحاد األورويب. 
ويزيد هذا القرار من إجاميل الصادرات املحتملة بشكل خاص يف شهري فيفري ومارس، 

لريفعها من 5000 إىل 18000 طن، ويليها 8000 طن يف شهر أكتوبر.
وستمكن هذه املرونة منتجي تونس من زيادة صادراتهم من زيت الزيتون املُعفاة من 

الرسوم الجمركية املوجهة إىل االتحاد األورويب.
كان الجزء األكرب من هذه املواد يتم تصديرها يف صورة سائبة منذ وقت طويل، مام حرم 

املصدرين من القيم املضافة ذات الصلة بأنشطة التكرير، والتعليب، والتسويق، وبطاقات 
املنتج.

نظام معالجة الوارد
يسمح نظام معالجة الوارد ملصدري زيت الزيتون األوروبيني باسترياد زيت الزيتون القادم 

من الدول غري األعضاء باالتحاد إىل االتحاد األورويب بال أية رسوم جمركية، ثم يقومون 
بتصنيعه (عن طريق التكرير أو التعليب عىل سبيل املثال) مع زيت الزيتون املنتج يف 

أوروبا، برشط إعادة تصدير نفس كمية الزيت.
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ويف الوقت الحايل، يخضع جزء كبري من واردات االتحاد األورويب القادمة من دول البحر 
املتوسط غري األعضاء باالتحاد لنظام معالجة الوارد. ويخضع الجزء الباقي لنظام الحصص 

املعفاة من الرسوم الجمركية.

تونس والتجارة مع الواليات املتحدة األمريكية
تصدر تونس كميات كبرية من إنتاجها إىل الواليات املتحدة، والتي تُعفى من الرسوم 

الجمركية يف إطار نظام األفضليات املعمم. ويف 2010، احتل زيت الزيتون املرتبة األوىل 
ضمن املواد الغذائية، حيث وصلت قيمة الصادرات إىل 79 مليون دوالر أمرييك (أي معدل 
استخدام 98%)، من إجاميل 139 مليون دوالر أمرييك من الصادرات التونسية يف إطار نظام 
األفضليات املعمم.15 وتشري بيانات السنوات املاضية إىل أن إجاميل قيمة الصادرات التونسية 
من زيت الزيتون البكر قد وصل إىل املرتبة األوىل يف 2007 بواقع 47.6 مليون دوالر أمرييك 

(أي توفري للرسوم الجمركية بنسبة 3.4 إىل 5%/كغ) كام وصلت زيوت الزيتون األخرى إىل 
املرتبة الثالثة، بواقع 17.2 مليون دوالر أمرييك. ويف نفس العام، وصلت زيوت الطعام إىل 

إجاميل 3.2 مليون دوالر أمرييك (توفري 3.4%/كغ من الرسوم الجمركية)، وكانت تحتل املرتبة 
الرابعة.

ما زالت تونس ضمن الدول الرئيسية التي تستخدم هذا الربنامج لتصدير املنتجات الزراعية 
والصناعية إىل الواليات املتحدة. وكام ورد يف الباب 4، شهدت صادرات زيت الزيتون التونيس 

إىل الواليات املتحدة منًوا رسيًعا.

دعم املنتجات الغذائية
كان دعم املنتجات الغذائية يف تونس من أهم العنارص يف السياسات العامة لحامية 

املجموعات الضعيفة، وذلك يف إطار برنامج دعم املنتجات الغذائية الشامل الذي يديره 
الصندوق العام للتعويضات. ويتوىل الصندوق العام للتعويضات تعويض الفارق بني سعر 

السوق والسعر األدىن املحدد لبعض املواد الغذائية. ويف أعقاب برنامج اإلصالح الهيكيل يف 
1986، اتُخذت بعض التدابري لتقليل العبء املرتبط مبصاريف الدعم الغذايئ، عن طريق 

متييز املواد الغذائية وفًقا للطبقات االجتامعية التي تستهلكها. وقد تضمنت عملية إصالح 
هذا النظام اإلبقاء عىل دعم املواد الغذائية األساسية املُستهلكة من قبل الفئات املهمشة 

. بشكل أسايس، أو إلغاء الدعم عن املواد املُستهلكة لدى الطبقات األعىل دخالً

م  2012 يا الم ا األ رنا ن ل  ن  ي  ادرا التون يا المت التوس  ال و ار ل 15 المم الت
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وبذلك تم إلغاء الدعم تدريجيًا عن اللحوم، بينام أُبقي عىل الدعم عىل السكر، والعلف 
الحيواين (مبا يف ذلك الحبوب)، والحبوب املخصصة لالستهالك اآلدمي (القمح الصلب واللني)، 
وزيوت الطعام النباتية (باستثناء زيت الزيتون) والحليب، وإن كان مستواه منخفًضا، وذلك 

كاآليت:
● حوايل 40% من سعر املستهلك النهايئ بالنسبة للحبوب؛

● حتى 60% بالنسبة للزيوت النباتية؛

● 67% للحليب.

وبخالف املنتجات األخرى، يفيد الدعم املخصص للزيوت النباتية يف تلبية الطلب الوطني 
عىل زيت الطعام، مع تسهيل عملية تصدير زيت الزيتون. ويوضح الرسم البياين 79 تكلفة 

هذا الربنامج كنسبة من الناتج املحيل اإلجاميل.

الرسم البياين 79: تكلفة دعم املواد الغذائية كنسبة من الناتج املحيل اإلجاميل، 2010-1989

املصدر: البنك الدويل، املفوضية األوروبية.

أهم النتائج
يف النهاية، يلخص الجدول 21 جميع تدابري الدعم (يف صورة إعانات أو قروض) املتاحة 

ملختلف املتدخلني العاملني يف قطاع زيت الزيتون، والتي تم دراستها يف هذا الباب.
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تونس - دراسة و تحليل منظومة زيت الزيتون

الجدول 21: موجز اإلعانات/ القروض املخصصة لقطاع زيت الزيتون
القروض (%)اإلعانات (%)املؤسسةاملنتفعون

مزارعو الزيتون/املجهزون
اإلدارة العامة للتمويل،   إعادة زراعة، تجديد

واالستثامرات، والهيئات املهنية.
5-

اإلدارة العامة للتمويل،   إنشاء مساحة مزروعة بالزيتون 
واالستثامرات، والهيئات املهنية.

2565

اإلدارة العامة للتمويل،   ميكنة، معالجة كيميائية
واالستثامرات، والهيئات املهنية.

2565

اإلدارة العامة للتمويل،   رشاء الجرارات الزراعية، املدخالت
واالستثامرات، والهيئات املهنية.

2565

املكتب الوطني لزيت الزيتون.  تكاليف النقل
الوكالة املعنية بتشجيع   معدات زراعية

االستثامرات
25

الوكالة املعنية بتشجيع   نظم الري 
االستثامرات

40-50-60

الوكالة املعنية بتشجيع   متويل الديزل
االستثامرات

إنتاج الزيتون البيولوجي
  تكاليف إصدار الشهادات (1000 إىل 2000 دينار) 

عىل 5 سنوات
اإلدارة العامة للفالحة 

البيولوجية
حتى 70

ال ينطبقال ينطبق  القامئون عىل التصنيع، والتحويل، واملصدرون
املصدرون

الوكالة املعنية بتشجيع   استثامرات الفئة ا (أقل من 60000 دينار)
االستثامرات

2

الوكالة املعنية بتشجيع   استثامرات الفئة ب (من 60000 إىل 225000 دينار)
االستثامرات

20

الوكالة املعنية بتشجيع   استثامرات الفئة ج (أكرث من 225000 دينار)
االستثامرات

7

  النهوض بسلسلة القيمة أو الفرص التجارية (صندوق 
تشجيع الصادرات)

3050مركز تشجيع الصادرات

  تكلفة تنفيذ خطة التسويق من أجل التصدير بقيمة 
تصل إىل 10000 دينار (صندوق تيسري الوصول إىل 

أسواق التصدير)1

حتى 70مركز تشجيع الصادرات

املصدر: املسح امليداين
ملحوظة: 1.  أكرث من ثالث سنوات باملعدالت الحالية.



150

نظرًا لدرجة التعقيد التي يتسم بها اإلطار املؤسيس يف هذا القطاع، قد يكون من املناسب 
اتخاذ بعض اإلجراءات لتبسيطه. فقد الحظنا وجود عدد قليل من تدابري الدعم املوجهة 

للمزارعني وما مل تُبذل الجهود يف سبيل تحسني أداء اإلنتاج الفني، سيظل قطاع إنتاج زيت 
الزيتون يف تونس يعاين من ضعف اإلنتاجية مقارنة بالدول األخرى املنتجة لزيت الزيتون من 

نفس املستوى.
وهناك العديد من املؤسسات التي يُفرتض أن تقدم الدعم لهؤالء املزارعني، إال أن تحليل 
الحقائق يشري إىل أن هذا الدعم مل يصل إليهم أبًدا. كام أن صعوبة حصول املزارعني عىل 

القروض تشكل عبئًا ثقيالً عىل األداء الزراعي يف تونس.
وهذا األمر لن يتطلب فقط تبسيط الهيكل املؤسيس يف املستقبل، بل سيتطلب أيًضا تنمية 

الرشاكات بني القطاعني العام والخاص إلدارة هذا القطاع بشكل أفضل.
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الباب 6 - امللخص والتوصيات

يف هذا الباب الختامي، سوف نستعرض ثالثة موضوعات بحثية، مع عرض موجز لنتائج هذا 
التقرير واآلثار املرتتبة عليه:

: سوف يُعرض ملخًصا ألهم نتائج هذه الدراسة، فيام يتعلق باستهالك زيت الزيتون،  ● أوالً
والتجارة واإلنتاج والتصنيع.

● ثانيًا، التذكري بالتدخالت السياسية الرئيسية فيام يتعلق بإدارة قطاع زيت الزيتون.
● ثالثًا، اقرتاح مجموعة من التدابري املتعلقة بالدعم، ودراسة نتائجها عىل قطاع زيت 

الزيتون يف املستقبل.
وأخريًا، سيُختتم هذا الباب بتحليل لنقاط القوة، والضعف، والفرص، واألخطار التي يتسم بها 

قطاع زيت الزيتون يف تونس.

استهالك وتجارة زيت الزيتون
● تتمثل النقطة األساسية بالنسبة لهذا التحليل يف أن االستهالك الوطني لزيت الزيتون ال 
يعاين من التذبذب فقط(حيث يرتاوح بني 20000 و 60000 طن)، بل ومييل لالنخفاض 

أيًضا. كام أن متوسط سعر استهالك زيت الزيتون يزيد عن متوسط سعر الزيوت النباتية 
األخرى مبقدار خمس مرات. ويؤثر هذا الفارق يف األسعار عىل اختيارات املستهلكني 

التونسيني، الذين يفضلون يف النهاية الزيوت النباتية األخرى عىل زيت الزيتون بسبب 
انخفاض أسعارها. ويُعزى هذا الوضع بشكل جزيئ إىل السياسة التي تهدف إىل تكريس 

زيت الزيتون املُنتج محليًا لصالح التصدير وتشجيع استهالك زيوت الطعام النباتية األخرى 
عىل املستوى  الوطني، حيث تستفيد هذه الزيوت من الدعم الذي يديره الصندوق العام 

للتعويضات.
● ونظرًا لتجاهل الطلب الوطني بشكل كبري، تعترب هذه األسواق املحتملة التي ميكن 

الوصول إليها بصورة مبارشة غري مستغلة بشكٍل كاٍف. ويشري التحليل إىل أن الطلب عىل 
الزيوت النباتية سوف يزيد بالتوازي مع زيادة الدخل، مع احتامل انتشار ظاهرة كبرية 
تتمثل يف التغيري بني أنواع الزيوت املختلفة. ويتمتع زيت الزيتون مبيزة تجارية لكونه 
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من الزيوت عالية الجودة، واملفيدة للصحة. لذلك فسوف تؤيت جهود ترويج هذه الصورة 
مثارها يف األسواق املحلية واإلقليمية (سوق إقليم الرشق األدىن وشامل أفريقيا)، مثلام 

نجحت يف األسواق الخارجية. وتُشري الحسابات املبينة يف هذا التقرير إىل أنه، بفضل تركيز 
الجهود، سيمكن مضاعفة االستهالك الوطني من زيت الزيتون، من اآلن وحتى 2025 

ليصل فعليًا إىل 80000 طن.
● أما بالنسبة للتجارة، فقد كان الرتكيز دامئًا منصبًا عىل تصدير زيت الزيتون السائب. غري 
أن الصادرات املعلبة قد بدأت تنمو، بفضل الجهود املُعززة للنهوض بالعالمة التونسية، 

بالرغم من أن إنتاج العبوات الزجاجية الجيدة ال يزال محدوًدا عىل املستوى الوطني.
● أظهر تحليل املنتجات املوجهة للتصدير أن تونس ال تستنفذ حصتها املرخصة لها من 

قبل االتحاد األورويب بسبب بعض املشكالت اإلدارية بشكل أسايس. وقد كانت الصادرات 
إيل كل من إيطاليا، وإسبانيا، وفرنسا متثل 90% تقريبًا من حجم الصادرات، غري أن هذه 

الحصة قد بدأت تنخفض منذ عام 2006، فوصلت إىل 60% تقريبًا.
● ومن املرجح أن تستمر الصادرات إىل االتحاد األورويب يف هيئتها السائبة، نظرًا لتمتع 

الزيوت الزيتون األوروبية بحامية قوية، وبوضع قوي يف أسواق االتحاد األورويب. بالنسبة 
لتونس، تكمن إمكانات االتحاد األورويب بال شك يف سوق املنتجات البيولوجية، التي تشهد 

منًوا أكرب، وتعتمد عىل بنية قوية من الدعم الحكومي.
● إذن فتونس قد اتخذت قراًرا صحيًحا باستهدافها لألسواق الجديدة النامية. فقد زادت 

الصادرات إىل الواليات املتحدة برسعة كبرية. ومع تطور األذواق، سوف تتمكن تونس من 
استغالل الفرصة لفتح أسواقًا جديدة لزيت الزيتون عايل الجودة (البكر والبكر املمتاز). 

ويشري املسح امليداين إىل أن ذلك ينطبق أيًضا عىل آسيا، والصني عىل وجه الخصوص، 
وروسيا.

● متثل زيادة الدخل، وتطور أذواق املستهلكني املتزامن معها يف إقليم الرشق األدىن وشامل 

أفريقيا من أكرث األهداف التجارية املنطقية بعد السوق الداخلية، فيام يتعلق بالجوانب 
اللوجستية وتكاليف النقل، نظرًا لوقوع هذا اإلقليم بالقرب من تونس مقارنة باألسواق 

األخرى.
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قطاع زيت الزيتون: اإلنتاج والتصنيع
يلخص الرسم البياين 80 الهوامش والتكاليف التي ُسجلت يف جميع مراحل سلسلة القيمة 
لزيت الزيتون املعلب واملوجه للتصدير، وقد تم تحليلها يف البابني 2 و 3 من هذا التقرير، 

بناًء عىل العنارص اآلتية:

● هامش اإلنتاج هو إجاميل هامش الربح لكل طن زيتون وقد احتسبت قيمة الهامش 

بالنسبة إلقليم صفاقس الرئييس يف الباب 2. ويراعي هذا الهامش مجمل تكاليف اإلنتاج 
(املتغرية والثابتة)، متضمًنا تكلفة اإلهالك، وتكلفة الفرصة البديلة لألرايض. وقد تم تحويل 

النتائج لطن زيت الزيتون باستخدام معدل استخالص قدره 0.2 طن زيت لكل طن 
زيتون. وعىل الرغم من أن هذا الهامش يعترب سلبيًا يف املتوسط، إال أن التكاليف املُسجلة 

يف إقليم صفاقس كانت أقل من األقاليم األخرى، باستثناء إقليم الشامل.
● كام تم أيًضا حساب هامش النقل يف الباب 2، عىل أساس الفارق بني أعىل سعر إلنتاج 

الزيتون وأعىل سعر لدخول الزيتون للمعرصة (وتحويل كال السعرين إىل سعر زيت 
الزيتون املكافئ لهام). وتكلفة النقل هي متوسط التكلفة املُعلن عنها من قبل املصادر 

املحلية بالنسبة ملسافة طولها 75 كم للوصول إىل املعرصة.
● هامش التحوبل الذي تم حسابه يف الباب 3 هو متوسط القيمة خالل السنوات الثالث 

املاضية (2009-2012). ويتعلق األمر بالفرق بني سعر بيع زيت الزيتون ومنتجاته الثانوية 
من ناحية، وسعر رشاء الزيتون من ناحية أخرى. وتعترب تكلفة التحويل هي متوسط 

تكلفة تقنيات التصنيع الثالثة املبينة يف الباب الثالث.
● هامش التعليب هو الفرق بني سعر زيت الزيتون املعلب وسعر الزيت السائب، عىل 

أساس السعر عىل ظهر السفينة، وسعر التعليب يف عبوة زجاجية سعة 750 مل. ويعتمد 
سعر التكلفة أيًضا عىل سعر التعليب يف زجاجات سعة 750 مل (انظر الباب 3).

يساعد الرسم البياين 80 يف التوصل إىل مجموعة من النتائج الهامة بالنسبة لقطاع زيت 
الزيتون يف تونس، والواردة فيام ييل بالنسبة لكل مرحلة عىل حدة، بدءا من مرحلة اإلنتاج 

وحتى التعليب.
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الرسم البياين 80: تكاليف وهوامش إنتاج وتصنيع زيت الزيتون يف تونس

املصدر: حساب املؤلفني

اإلنتاج
تُعترب عملية إنتاج الزيتون هي حجر األساس بالنسبة لقطاع زيت الزيتون يف تونس، غري أن 
هذا األساس ما زال يعاين من الضعف نسبيًا للمساهمة يف تنمية واحد من أهم القطاعات 
الحيوية يف تونس. وتعترب الحلقة الضعيفة يف هذا القطاع هي حلقة اإلنتاج، حيث تتعرض 

ملشكلتني، وهام:
● بالنسبة إلنتاجية الهكتار، تبني أن تونس تحتل املرتبة األخرية بني الدول التسعة املنتجة 

للزيتون يف االتحاد األورويب، وإقليم الرشق األدىن وشامل أفريقيا. ويف الوقت الذي تقارب 
فيه اإلنتاجية يف شامل تونس متوسط اإلنتاجية يف املغرب، فإن إنتاجية الوسط تقل مرتني 

عن مثيالتها يف الدول املنافسة، كام تقل يف الجنوب مبا يزيد عن أربع مرات.
● ومن ناحية أخرى، ال تزال اإلنتاجية آخذة يف االنخفاض (بنسبة 0.4% يف املتوسط منذ 

.(1990
وتعد اإلشكاليات الرئيسية التي تؤثر عىل العائدات كاآليت:

● ضعف البنى التحتية، ونقص موارد الري: حيث ال متثل املساحات املروية سوى %3.5 

من املساحة املغروسة بالزيتون يف تونس، كام يعترب نقص املياه عقبة أمام التوسع يف 
املساحات املروية؛
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● ارتفاع نسبة أشجار الزيتون غري املصانة بشكل كاٍف، وسوء املامرسات الزراعية؛
● ضعف مستوى امليكنة الزراعية (خاصة ميكنة الجني)؛

● ضعف كثافة التشجري وشيخوخة أشجار الزيتون. حيث تعترب كثافة املزروعات ضعيفة يف 

تونس، باإلضافة إىل أن أشجار الزيتون قد هرمت يف مناطق عديدة، مام أدى إىل ضعف 
اإلنتاجية.

● وقاية النباتات محدودة، إىل جانب االفتقار إىل الخربة وقلة االستثامرات املرتبطة مبرحلة ما 

بعد الجني.
يعترب الري هو الحل الذي سيساهم يف تحسني اإلنتاجية يف عدد من البلدان، غري أن مشكلة 

نقص املياه متثل عقبة أمام التوسع يف مساحات األرايض املروية يف تونس. فاملساحات املروية 
ال متثل سوى 3.5% من املساحات املغروسة بالزيتون يف تونس. وبالنسبة ملوضوع شيخوخة 

أشجار الزيتون، يُقدر عدد أشجار الزيتون التي يصل عمرها ألكرث من 70 عاًما بـ%25.
كام أن هناك أيًضا مجموعة من العوامل االجتامعية واالقتصادية التي تعيق عملية التوسع 

يف اإلنتاج وتحسني اإلنتاجية. إذ يتعلق األمر بتقدم مزارعي الزيتون يف العمر، واالفتقار 
إىل الخربة يف مجاالت التسويق واإلدارة، وتفضيل املنتجني لالستغالل الفردي، مام أدى إىل 

وجود عدد محدود من التعاونيات املعنية باملنتجني. كام متثل ندرة خدمات اإلرشاد العامة 
والخاصة عامالً إضافيًا من العوامل املتسببة يف انخفاض اإلنتاجية.

وبشكل عام، فقد توصل الرسم البياين 80 واملعلومات املجموعة خالل املسح امليداين إىل 
أنه قد تم تجاهل مستوى إنتاج الزيتون يف الجهود املعنية بتنمية صادرات زيت الزيتون 
والنهوض باملنتجات ذات القيمة املضافة. كام أن إنتاجية مزارع الزيتون ضعيفة ومتقلبة، 

باإلضافة إىل أن االستثامرات يف مجال الزراعة قليلة للغاية (مبا يف ذلك االستثامرات يف مجال 
الري)؛ فضالً عن قلة الفرص للحصول عىل القروض الفالحية إىل حد كبري. وحتى بالنسبة 

للمزارعني الذي يرغبون يف تحسني إنتاجهم وتحديثه (رغم أن جمود مزارعي الزيتون يُعترب 
أيًضا من ضمن املشكالت التي تواجه هذا القطاع)، فإن هذا األمر يُشكل عقبة كبرية أمامهم.
وبالنسبة لتكاليف اإلنتاج، تتمتع تونس بأفضلية واضحة مقارنة بالدول املنافسة يف االتحاد 

األورويب نظرًا النخفاض تكلفة األيدي العاملة لديها. وقد بدأت هذه األفضلية يف الرتاجع 
نظرًا الرتفاع األجور بصورة كبرية بعد اندالع ثورة 2011. عىل أي حال، فقد ألغيت هذه 

امليزة التي ال تزال تونس تتمتع بها بسبب ضعف  االنتاجية. وإجامالً، يُعترب إقليمي صفاقس 
والشامل من األقاليم املنافسة عىل املستوى الدويل، أما الوسط، فيعترب ضمن األقاليم التي 
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تسجل أقل التكاليف عىل املستوى الدويل. أما الجنوب، فال يُعترب ضمن املنافسة عىل 
اإلطالق. ووفًقا للتحليل الوارد يف هذا التقرير، إذا تحسنت اإلنتاجية يف كل إقليم لتصل إىل 

مستوى أعىل بقليل عام كانت عليه قبل 20 عاًما (مع مراعاة زيادة التكاليف املصاحبة)، 
فسينضم إقليم الوسط إلقليمي صفاقس والشامل ليسجلوا مًعا أقل التكاليف عىل املستوى 

الدويل، ويحتلوا بذلك مكانة إسبانيا. وسيكون إقليم الجنوب هو املستفيد األكرب من هذا 
التحسن يف العائدات، حيث سيتيح له ذلك تسجيل تكاليف أقل من معظم الدول األخرى، 

باستثناء إسبانيا.
كام أن زيادة العائدات بهذا الشكل سوف يكون لها نتائج كبرية عىل القدرة التنافسية إلنتاج 

الزيتون يف تونس عىل املستوى الدويل، وذلك فيام يتعلق بالتكاليف يف إقليم الوسط (مبا 
يف ذلك إقليم صفاقس) والجنوب، كام سيساهم أيًضا يف تحسني هوامش مزارع الزيتون. 

وبالتايل، سوف يزيد من متوسط أسعار الزيتون بالنسبة لتكاليف اإلنتاج املتغرية يف معظم 
األقاليم.

وقد يؤدي تحسن أوضاع املزارع من الناحية االقتصادية إىل تحقيق مزايا أخرى. وستصبح 
عملية تشجيع االستهالك عىل املستوى الوطني أكرث سهولة خاصة يف إطار طرح زيوت 

الزيتون عىل نحو يحقق استقرار أفضل، من حيث الكميات واألسعار يف آن واحد. يف الوقت 
الحايل، تتغري الكميات املطروحة واألسعار من عام آلخر بشكل كبري، مام يؤدي إىل خروج 

فئات كثرية من املستهلكني.

النقل 
يوضع الرسم البياين 80 أن أنشطة نقل الزيتون من املزارع ومراكز التجميع إىل املعارص 

تحقق هوامش مريحة وأرباًحا ضخمة. حيث تحقق أسعار دخول املعارص أرباًحا أعىل بكثري 
من أسعار اإلنتاج، وذلك نتيجة لنقص البنى التحتية والحاويات املالمئة للنقل.

ولألسف، ال يستطيع معظم مزارعي الزيتون أن يستفيدوا من الهوامش التي ميكن تحقيقها 
يف هذه املرحلة من سلسلة القيمة، بسبب ضعف اإلنتاج، أو بسبب غياب اإلمكانات املالية 

لالستثامر يف وسائل النقل.
ومن املفرتض أن يكون هذا الوضع مبثابة تشجيع ملزارعي الزيتون عىل االنضامم إىل خطط 

التعاونيات للمشاركة يف رشاء أو تأجري وسائل النقل، لالستفادة من األرباح الضخمة التي 
ميكن تحقيقها يف مرحلة «النقل» داخل سلسلة القيمة. غري أن أنشطة التعاون الزراعي غري 

متطورة يف تونس كام أن مزارعي الزيتون غري منظمني نهائيًا.
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فإذا كان مزارعي الزيتون يف تونس منظمون بشكل أفضل ولديهم استعداًدا للتعاون، فسوف 
يتمكنون من تحقيق هوامش الربح املرتفعة نسبيًا من عمليات النقل بطريقتني، وهام:

● من خالل التفاوض عىل رفع أسعار اإلنتاج مبا يؤدي لتقليل الفارق الكبري املوجود بني 

أسعار اإلنتاج وأسعار دخول املعارص؛
● عن طريق املشاركة يف رشاء أو تأجري وسائل النقل بأسعار مناسبة.

وقد متثل السياسات العامة املعنية بتطوير البنية التحتية للطرق باملناطق الريفية حالً عىل 
املدى البعيد يف سبيل خفض تكاليف النقل. وبعيًدا عن قطاع زيت الزيتون، ستعود عمليات 
تطوير البنية التحتية للطرق الريفية بالكثري من املنافع عىل املستوى االقتصادي واالجتامعي.

التحويل
خضع قطاع التحويل لعمليات تحديث. ومنذ ذلك الوقت أصبح النظام السائد هو أسلوب 

العمل املتواصل الذي يحد كثريًا من الحاجة إىل اليد العاملة. وسيكون من املناسب من 
الناحية االقتصادية القيام بعمليات دمج للمعارص صغرية الحجم واملتعددة، غري أن قطاع 
التصنيع ال ميثل اآلن اإلشكال األبرز الذي يعيق نجاح عملية تطوير قطاع زيت الزيتون يف 
تونس. كام تعترب أسعار التحويل أسعاًرا منافسة بالنسبة ملثيالتها يف الدول املنتجة األخرى. 

كام أن أرباحه إيجابية دون إفراط. باإلضافة إىل أن أسعار الزيتون تعكس التغريات التي تطرأ 
عىل أسواق زيت الزيتون. ويف الحقيقة، يبدو أن مفتاح النجاح بالنسبة للعاملني يف أنشطة 

التصنيع يتمثل يف التكامل يف مراحل ما قبل اإلنتاج (بالنسبة للنقل إىل املعارص، انظر أعاله) 
و/أو ما بعده (التعليب).

التعليب
يتمتع قطاع التعليب بأفضلية نسبية يف تونس، حيث يحصل عىل متويالت مخصصة، كام 

يستفيد من دعم األموال العامة ووكاالت الرتويج املختلفة (حمالت لرتويج الصادرات، مثالً)، 
كام ميكنه أيًضا الوصول إىل أسواق التصدير وإىل األسواق املحلية ذات القيمة املرتفعة. 

وتعترب هوامش هذا القطاع إيجابية وميكن مقارنتها بهوامش الدول املنتجة األخرى.
ولتعزيز قطاع التعليب يف تونس، يجب تطوير اإلنتاج املحيل من العبوات الزجاجية عالية 

الجودة، بدالً من االضطرار إىل استريادها لتصدير زيت الزيتون كام هو الحال يف الوقت 
الراهن.
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اإلطار السيايس بالقطاع
يعاين اإلطار املؤسيس من التعقيد الشديد،بحيث تتداخل الصالحيات واملسؤوليات وتتعارض 
فيام بينها داخل العديد من الهيئات واملؤسسات. وقد كان من املفاجئ مالحظة مدى تركيز 

هذه املهام عىل املجاالت املتعلقة بدعم الصادرات والنهوض بها.
وعىل مستوى الفالح، يوجد نقص حاد يف إجراءات التشجيع املعنية بتحسني اإلنتاجية. فهناك 
مؤسسة واحدة فقط هي املعنية بتقديم خدمات اإلرشاد الزراعي. ومن الناحية اإلسرتاتيجية، 

متثل التعاونيات الزراعية وسيلة فعالة أكرث للوصول إىل املوارد املحتملة التي يصعب عىل 
الفالح الصغري الوصول إليها. ومن أمثلة ذلك تخصيص املزيد من األموال ملساعدة مجموعات 

الفالحني عىل التحول إىل الفالحة البيولوجية. باإلضافة إىل أن فرص الحصول عىل القروض 
قليلة، فقد أشار املسح امليداين الذي أجري من أجل هذا التقرير إىل أن عدد فالحي الزيتون 

الذين يحصلون عىل القروض يف تراجع مستمر.
ويُعزى تراجع استهالك زيت الزيتون يف تونس إىل السياسات التي تشجع عىل استهالك 

الزيوت النباتية األخرى بشكل خاص، وذلك، بغرض تخصيص زيت الزيتون للتصدير. إذن، 
يعترب النهوض باستهالك زيت الزيتون باألسواق الداخلية فرصة حقيقية وغري مستغلة. كام 

ينبغي التفكري بعد ذلك، عىل املدى البعيد، يف فرص االستهالك املوجودة يف إقليم الرشق 
األدىن وشامل أفريقيا.

ميثل نقص اإلنتاج الوطني من العبوات الزجاجية الجيدة عقبة ينبغي التغلب عليها 
ومعالجتها لىك تتمكن تونس من زيادة القيمة املضافة لصادراتها. وكبداية، قد يكون الحل 

هو مساعدة الرشكات التونسية املصدرة لزيت الزيتون السائب عىل تعبئته يف عبوات ميدانيًا 
لدى بلد الوصول، مع البدء عىل نطاق صغري. ويجب إجراء بعض الدراسات التكميلية حول 

هياكل األسواق املستهدفة.

التوصيات
اإلنتاج 

تعرض قطاع إنتاج الزيتون يف تونس لإلهامل، مام أدى إىل ضعف اإلنتاجية وانخفاضها. لذلك 
فمن الرضوري إعادة تنشيط هذه الحلقة إلنعاش قطاع زيت الزيتون يف املستقبل. لذلك، 

تُقرتح التوصيات اآلتية:
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● إطالق حملة مخصصة لزيادة اإلنتاجية عن طريق تحسني املامرسات الزراعية، مبا يف ذلك 
استخدام مياه الرصف. ويجب أن تستهدف هذه الحملة مناطق الشامل والوسط التي 

يُتوقع لها النجاح. بالنسبة للجنوب، ينبغي اختيار األصناف املناسبة، والتي تتمتع مبقاومة 
أكرب للجفاف، وغرس أشجار الزيتون بني أشجار الفستق. باإلضافة إىل التعجيل بجني 

الزيتون للحد من انتشار الحرشات وتحسني جودة الزيت.
● النهوض بتجديد ضيعات الزيتون والتشجيع عىل إنتاج املشاتل. وينبغي تقديم املساعدات 

املالية للفالحني الذي يقومون بتغيري ضيعات الزيتون القدمية لديهم وتشجيعهم عىل 
استخدام األصناف املُحسنة املتالمئة مع الظروف املحلية.

تستلزم هذه املبادرة، مثل مبادرات أخرى غريها، تسهيل حصول فالحي الزيتون عىل 
القروض. وبالتايل، يجب دعم جهود السلطات العامة التي تسعى لضامن برامج التمويل 

من بنوك القطاع الخاص.
● تحسني مستوى اإلنتاجية واستقرارها. حيث إن اإلنتاجية ال تعاين فقط من االنخفاض، بل 

وتعاين من عدم االستقرار أيًضا. وميكن زيادة كثافة التشجري ومعالجة مشكلة عدم استقرار 
اإلنتاجية عن طريق النهوض بنظم اإلنتاج األكرث تكثيًفا يف إقليمي الشامل والوسط 

لكونهام من األقاليم األكرث مالمئة مع ظروف اإلنتاج. ومن الطرق التي تساعد عىل تحقيق 
ذلك التوسع يف نظم الري بالتنقيط. وقد شجع ارتفاع مستوى األسعار خالل السنوات 
األخرية فالحي الزيتون عىل االستثامر يف نظم الري يف الشامل وبعض مناطق الوسط. 

ومن ناحية أخرى، فقد أدى تقلب األسعار إىل منع االستثامرات من االستمرار يف منطقة 
الجنوب بشكل خاص. ويف كل األحوال، ينبغي تحليل املوارد املائية قبل الرشوع يف إقامة 
االستثامرات يف مجال الري، والتي يجب تشجيعها عن طريق الحوافز الرضيبية وتسهيل 

عمليات الحصول عىل القروض. باإلضافة إىل ذلك، يقع جزء كبري من اإلنتاج يف تونس اليوم 
يف األقاليم الهامشية، أي يف الجنوب، والجزء األكرب من وسط البالد، نظرًا لكونها أكرث دفئًا، 
وجفافًا بكثري مقارنة بأقاليم بأقاليم غراسة الزيتون يف اإلتحاد األورويب. الزيتون يف االتحاد 
األورويب. ويجب عدم تشجيع عملية تطوير اإلنتاج يف هذه األقاليم إال بعد دراسة أساليب 

اإلنتاج املستخدمة بها بشكل معمق.
● تشجيع ودعم التعاون الزراعي، واملنظامت املعنية بإنتاج الزيتون، عىل األقل فيام يتعلق 
بتقديم الخدمات (رشاء األسمدة واملبيدات الحرشية بالجملة، وتأجري الجرارات الزراعية، 

ووسائل النقل). ومن املمكن متويلها ذاتيًا من خالل اقتطاعها من مبيعات الزيتون أو زيت 
الزيتون. وسيالحظ املزارعون فوًرا الفوائد التي ستعود عليهم من هذا التعاون، وذلك فيام 
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يتعلق بالتفاوض عىل األسعار داخل املزرعة أو لدى مراكز الجمع املحلية. وميكنهم أيًضا 
تحقيق أرباًحا كبرية من نشاط النقل، عن طريق تنظيم نقل الزيتون بشكل جامعي إىل 

املعارص أو مراكز التجميع املحلية.
● تعزيز اإلرشاد الزراعي عن طريق التعاونيات. فالتعاونيات الزراعية تستطيع أيًضا مساندة 

برامج اإلرشاد املعززة، واملوجهة لتحسني إدارة املزارع إلنتاج زيت الزيتون عايل الجودة، 
يف إطار برامج مخصصة لتحسني اإلنتاجية. كام ستساهم أيًضا عمليات الرشاء الجامعية 

وتوزيع األسمدة ومنتجات حامية املحاصيل من قبل التعاونيات الزراعية يف إجراء مسح 
لكفاءة هذا القطاع عىل املستوى الفني مع تعزيز القدرة عىل التفاوض لدى املزارعني 
وتقليل تكاليف النقل. ومن ناحية أخرى، تسهل التعاونيات عملية تبادل املعارف عىل 

املستوى الفني. ولكن تونس ليس لديها أي تاريخ يف مجال التعاون الزراعي الخاص، لذلك، 
ينبغي معالجة هذا األمر.

االستهالك 
● تطوير السوق الوطنية. ونظرًا لتجاهل الطلب إىل حد كبري عىل املستوى الوطني، فإن 

هذه األسواق املحتملة للوصول املبارش مل تُستغل بشكل كاٍف. ووفًقا للحسابات املوضحة 
يف إطار هذا التقرير، فأنه ميكن عن طريق تركيز الجهود، النهوض باالستهالك الوطني 

لزيت الزيتون ومضاعفته، ليصل فعليًا إىل 80000 طن بحلول عام 2025. ويجب أن تقرتن 
هذه الجهود بتغيري سياسة الدعم املُعتمدة من قبل الحكومة. وبالتايل، ينبغي التوسع يف 

الحمالت التسويقية املعنية بالصادرات لتطوير إمكانات السوق الداخلية.

التصنيع
● عىل الرغم من الجهود الواضحة التي بذلتها حلقة التصنيع يف سلسلة القيمة خالل 

السنوات العرش األخرية، ولكن ما زالت هناك فرصة لتحسني نوعية الزيت، بفضل تقنيات 
التصنيع املتطورة. كام سيستفيد القطاع أيًضا من اعتامد التكنولوجيا املحسنة الستخالص 

الزيت والتي تُقلل من الحاجة إىل اليد العاملة واملاء.
● ومن املنطقي أيًضا النهوض بدمج املعارص الصغرية، مع تسهيل عملية إدخال التقنيات 

املتكاملة ملعالجة الشوائب املوجودة مبياه الرصف لدى وحدات التحويل (املرجني)، لجعل 
عملية تجميع املياه وإعادة تدويرها لألغراض الزراعية أمرًا ممكًنا. كام يجب تطوير 

منشآت معالجة مياه الرصف القامئة.
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التجارة
● استكامل عملية تطوير طرح الزيتون يف عبوات زجاجية، مع معالجة مشكلة نقص إنتاج 

العبوات الزجاجية الجيدة كام هو موضح أعاله.
● تطوير األسواق التقليدية. أظهر تحليل املنتجات املوجهة للتصدير أن تونس ال تستنفد 

حصتها املرصح بها من قبل االتحاد األورويب بسبب بعض املشكالت اإلدارية بشكل أسايس. 
ومن املرجح استمرار الصادرات إىل االتحاد األورويب يف هيئتها السائبة، نظرًا لتمتع زيوت 

الزيتون األوروبية بحامية قوية، وبوضع قوي يف أسواق االتحاد األورويب. وبالنسبة لتونس، 
تكمن إمكانات االتحاد األورويب بال شك يف سوق املنتجات البيولوجية، التي تشهد منًوا 

أكرب، وتعتمد عىل بنية الدعم الحكومي القائم بشكل جيد يف تونس.
● استهداف األسواق الجديدة النامية. سوف تتمكن تونس غالبًا من استغالل الفرصة لفتح 
أسواٍق جديدة لزيت الزيتون البكر والبكر املمتاز عايل الجودة. ويشري املسح امليداين إىل 

أن هذا األمر ينطبق أيًضا عىل آسيا، والصني بشكل خاص، وروسيا.
● استهداف إقليم الرشق األدىن وشامل أفريقيا. متثل زيادة الدخل، وتطور أذواق املستهلكني 

املتزامن معها يف إقليم الرشق األدىن وشامل أفريقيا من أكرث األهداف التجارية املنطقية 
بعد السوق الداخلية، فيام يتعلق بالجوانب اللوجيستية وتكاليف النقل.

السياسة
● عىل الصعيد االسرتاتيجي، تعترب التعاونيات الزراعية أكرث وسيلة فعالة للوصول إىل املوارد 

املحتملة التي يصعب عىل الفالح الصغري الوصول إليها. ومن أمثلة ذلك تخصيص املزيد 
من األموال ملساعدة مجموعات املزارعني عىل التحول إىل الفالحة البيولوجية.

● ميثل نقص اإلنتاج الوطني من العبوات الزجاجية الجيدة أحد املعوقات. ولتعزيز قطاع 

التعليب يف تونس، ينبغي تطوير اإلنتاج املحيل من العبوات الزجاجية عالية الجودة، 
بدالً من االضطرار إىل استريادها لتصدير زيت الزيتون مثلام هو الحال يف الوقت الراهن. 

وكبداية، قد يتمثل الحل يف مساعدة الرشكات املصدرة لزيت الزيتون السائب عىل تعبئته 
ميدانيًا لدى بلد الوصول، مع البدء عىل نطاق صغري. وقد يتمثل الحل البديل يف توفري 

التمويل والدعم الفني الالزمني لتطوير قطاع التعليب الوطني.
● تطوير املؤرشات الجغرافية والنهوض بها. إن النهوض باملؤرشات الجغرافية لزيت الزيتون 
الذي يحمل بطاقة املنشأ سيسمح بتقييم زيت الزيتون التونيس بشكل أفضل من ناحية، 

ووضع تونس ضمن السوق املتخصصة من ناحية أخرى. للسلطات العامة دور ينبغي 
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القيام به يف هذا املجال، وذلك من خالل السياسات والتدابري التحفيزية التي تهدف ملنح 
جوائز عىل الجودة بواسطة نظم حامية املؤرشات الجغرافية، وتسميات املنشأ وآليات 
التتبع. يتعلق األمر هنا باألدوات اإلسرتاتيجية املعنية بتطوير منافذ بيع زيت الزيتون 

التونيس داخل االتحاد األورويب ويف األسواق العاملية.
● ترشيد التأطري املؤسيس بالقطاع، وإعادة توجيه اإلطار السيايس لتنفيذ التوصيات املختلفة 

الصادرة أعاله. من املمكن طلب مرحلة تالية من الدعم من البنك األورويب لإلنشاء 
والتعمري ومن منظمة األغذية والزراعة، لتسهيل عملية تنفيذ هذه الفكرة، خاصة من 

خالل بناء حوار أفضل بني األطراف الفاعلة من القطاع الخاص والسلطات العامة
ولتلخيص هذا التقرير، تضمن الجدول 22 موجزًا لتحليل مواطن القوة، والضعف، والفرص، 

واألخطار التي يتسم بها قطاع زيت الزيتون يف تونس.
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الجدول 22: تحليل نقاط القوة والضعف والفرص واألخطار يف سلسلة القيمة لزيت الزيتون

مراحل سلسلة 
القيمة 

مواطن 
الضعف

مواطن القوة

الفرص

األخطار
اإلنتاج

تعطي زراعة الزيتون املروية نتائج 
أفضل من الزراعة املطرية: تأثري إيجايب 

للري عىل استقرار اإلنتاج و اإلنتاجية.

فيام يتعلق بتكاليف اإلنتاج، تتمتع 
تونس بأفضلية نسبية واضحة من 

حيث تكلفة اليد العاملة مقارنة بالدول 
املنافسة يف االتحاد األورويب والواليات 
املتحدة (بالرغم من تراجع هذه امليزة 

إىل حد كبري بسبب ارتفاع األجور يف 
البالد). وتنطبق هذه املالحظة أيًضا 

عىل امليكنة، وعىل القطاعات األخرى يف 
سلسلة القيمة.

اإلنتاجية ضعيفة يف مزارع الزيتون 
يف تونس، مقارنة مبثيالتها يف الدول 

األخرى املنتجة (بسبب شيخوخة 
أشجار الزيتون، وضعف كثافة التشجري، 

وغياب أنظمة الري).
املعارف والخربات املتعلقة باملامرسات 
رشة 

الرشيدة يف زراعة الزيتون غري منت
بصورة كافية.

تذبذب اإلنتاج

عدم موثوقية النظام املايل وتجزئة 
يض، حيث إن املنتجني ال ميلكون 

األرا
الوسائل لضامن حقوق الحيازة.

نقص الدعم املقدم للمنتجني، وخاصة 
رشاء املدخالت 

صغار املزارعني، ل
والحصول عىل القروض.

غياب التكامل األفقي (التنظيم، الدمج) 
يس (املزارع واملصانع املتكاملة).

والرأ
أُلغيت األفضلية املتعلقة بتكلفة اليد 

العاملة بسبب ضعف اإلنتاجية.

تثبيت معدالت اإلنتاج عن طريق 
تشجيع أفضل املامرسات يف مجال 
الزراعة والري، وخاصة فيام يتعلق 

رصف.  
باستخدام مياه ال

ال تزال املنتجات الثانوية لإلنتاج 
(أخشاب الكتلة الحيوية واملاء 

ًا،  رضي) غري مقدرة بشكل كاٍف نسبي
الخ

وميكن لهذه املنتجات أن تكون ضمن 
مصادر الدخل يف املستقبل.

قد يساعد تشجيع تنمية هياكل 
الجمعيات التعاونية يف زيادة إنتاجية 
املزارعني وتحسني الوصول إىل األسواق.

التوسع املحتمل يف الغراسة املكثفة 
والنهوض بزراعة الزيتون البيولوجي.

رسعة يف عدد من دول 
يزيد اإلنتاج ب

رشق األدىن وشامل أفريقيا، 
إقليم ال

وخاصة يف تركيا، واملغرب والجزائر.

يف الشامل، تنافس زراعة الحبوب 
غراسة الزيتون. كام توفر مصادر دخل 
مكافئة ولكنها ال تتطلب هذا الحجم 
من االستثامرات، باإلضافة إىل أنها ال 
تستلزم وجود فرتات لرتاجع أو وقف 

اإلنتاج.

وقد شجع ارتفاع أسعار اإلنتاج خالل 
السنوات األخرية مزارعي الزيتون عىل 

االستثامر يف نظم الري يف الشامل 
وبعض مناطق الوسط. ومن ناحية 

أخرى، أدى تقلب ألسعار إىل تراجع 
االستثامرات يف املستقبل خاصة يف 

منطقة الجنوب. 

أصبح املنتجون التونسيون خارج 
املنافسة بسبب اإلعانات املخصصة 

ملنتجي زيت الزيتون األوروبيني.



164

التصنيع 
يسعى قطاع التصنيع جاهًدا لتقليل 
فرتات املعالجة (ما بني عملية الجني 

والتحويل)، مام ساهم بشكل واضح يف 
تحسني متوسط جودة زيوت الزيتون 

املنتجة.

نقص املعلومات حول األسواق.

رص قدمية وغري مصانة 
معظم املعا

بشكل كاٍف، وال متتلك أي معايري 
لتحقيق الحد األدىن من الجودة، مام 

رض بجودة اإلنتاج.
ي

عدم اإلملام مبعايري الجودة املطلوبة 
باألسواق (عىل عكس معايري الجودة 

التقليدية)
االفتقار إىل اإلبداع

- إمكانية تحسني الجودة عن عن 
طريق اعتامد أساليب التصنيع الحديثة

- اعتامد التكنولوجيا املحسنة 
الستخالص الزيت مام يُقلل الحاجة إىل 

اليد العاملة واملاء.
رصف (املرجني)

- إعادة استخدام مياه ال
- امتالك حاويات مالمئة للنقل وبنى 

تحتية ُمحسنة
- إمكانية تعزيز املشاريع الصغرية

 

الجدول 22: تحليل نقاط القوة والضعف والفرص واألخطار يف سلسلة القيمة لزيت الزيتون (بقية)
التوزيع

ًا يف  تشغل تونس موقًعا اسرتاتيجي
حوض البحر األبيض املتوسط.

تقل تكلفة التوزيع يف الدول األوروبية 
عن تكلفة التوزيع يف الدول األخرى 

املستوردة.

تعاين سلسلة توزيع منتجات 
الصناعات الغذائية من ارتفاع تكاليف 

ًا، باإلضافة إىل املشكالت  النقل نسبي
املتعلقة بخسائر اإلنتاج الجسيمة 

ونظام االسرتسال

تحسني نظام التتبع.
إنشاء شبكة ألسواق الجملة التي تتيح 
البيع بالجملة بأسعار تتسم بشفافية 

أكرث.

 
بالنسبة للزيتون، تعترب أسعار دخول 

رص مربحة بشكل أكرب مقارنة 
املعا

بأسعار اإلنتاج، مام يعني أن التجار 
والوسطاء الذين لديهم وسائل للنقل 

يحققون أرباًحا كبرية يف سلسلة 
القيمة. 
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القيمة 

املضافة 
- وضع 

العالمات 
التجارية، 

والتغليف، 
والتعبئة

 يتمتع قطاع التعبئة باألفضلية: حيث 
يحصل عىل أموال مستقلة، ويستفيد 

من الدعم الذي توفره الصناديق 
العامة ووكاالت الرتويج املختلفة.

يوجد نقص يف نظم إدارة الجودة 
واالسرتاتيجيات الصناعية الشاملة يف 

معظم األحيان (وذلك فيام يتعلق 
بالتعليب، ووضع العالمات التجارية، 
وتسمية املنشأ، ونقاط التسليم، إلخ.)؛

إمكانات قطاع التعليب الوطنية 
محدودة، ومستوى الجودة غري كاٍف 

بالنسبة للزيوت.

تُباع الزيوت املُنتجة يف صورة سائبة 
يس، وفرص زيادة القيمة 

بشكل أسا
محدودة للغاية.

النهوض بزيت الزيتون البيولوجي 
واملؤرشات الجغرافية

تطوير قطاع التعليب الوطني

قد ال تكون األموال الالزمة إلقامة 
االستثامرات التكنولوجية الضخمة 

متوفرة.

 
يف معظم األحيان ال يتم توزيع القيمة 

املضافة بشكل جيد بني األطراف 
الفاعلة بالقطاع.

 

االستهالك 
(الصادرات، 

األسواق 
الداخلية)

 
يشجع هيكل الحوافز بشكله الحايل 
عىل تصدير الزيوت غري املعالجة يف 
صورة سائبة، بدال من تثمني عملية 

إضافة القيمة عىل املنتجات عن طريق 
تكرير وتعليب الزيوت لتسويقها يف 

عبوات زجاجية.
أدى نقص مصانع التعليب إىل 

منع تونس من إضافة القيمة عىل 
صادراتها.

وبسبب غياب اسرتاتيجيات التسويق، 
أصبحت األولوية منصبة عىل تحقيق 

املكاسب قصرية األجل.

حصة زيت الزيتون البكر املمتاز يف 
السوق ضعيفة، ولكن ميكن تنميتها

وجود ممثل تجاري لدى أسواق 
جهات الوصول (الصني، ودول الخليج، 

وروسيا)
يتمتع زيت الزيتون بأفضلية تجارية 

نظرًا لكونه من الزيوت عالية الجودة. 
إمكانات األسواق الداخلية غري 

مستغلة إىل حد كبري.

يسعى املنتجون يف الواليات املتحدة 
إىل زيادة حجم العرض لديهم عن 

طريق زيادة إنتاجهم الخاص، لتلبية 
متطلبات السوق األمريكية املتنامية 

بشكل أكرب.
تخضع أسعار زيت الزيتون لضغوط 

شديدة بسبب الزيادة التي طرأت 
عىل اإلنتاج مؤخرًا يف العديد من 

األقاليم يف جميع أنحاء العامل. يُوجه 
نظام املساعدات للتخزين االحتياطي 

لدى االتحاد األورويب لتجنيب جزء 
من اإلنتاج األورويب بعيًدا عن األسواق 

من أجل دعم األسعار، غري أنه يف 
فرتة التقشف االقتصادي، تكون 

هذه املبادرة مهددة بسبب تخفيض 
امليزانية.
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الجدول 22: تحليل نقاط القوة والضعف والفرص واألخطار يف سلسلة القيمة لزيت الزيتون (بقية)
املؤسسات/ 

السياسة
ميكن للعديد من املؤسسات املعنية 
بالقطاع التعاون فيام بينها العتامد 
نهج يشمل سلسلة القيمة بأكملها 

(بداية من مرحلة اإلنتاج وحتى 
التوزيع)

غياب اإلسرتاتيجية طويلة األجل 
بالنسبة لزيت الزيتون 

تجزئة العديد من املؤسسات ذات 
املسؤوليات املتداخلة. 

ًا  عدم وجود أي تدابري سياسية تقريب
عىل مستوى مزارع الزيتون.  

صعوبة الحصول عىل التمويل 

مراجعة سياسة التصدير/ النهوض 
بالطلب عىل املستوى الوطني 

تبسيط املؤسسات

رشاكات عىل مستوى القطاع 
تنمية ال

العام والخاص لتحقيق اإلدارة الرشيدة 
لسلسلة القيمة

سوف تساهم السياسات العامة 
املعنية بتحسني البنية التحتية للطرق 
يف املناطق الريفية يف تقليل تكاليف 

النقل، كام ستساهم يف التوصل لحلول 
عىل املدى الطويل.

رصامة للجودة 
اعتامد معايري أكرث 

تهدد االضطرابات السياسة بعرقلة 
يس

الحوار السيا
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امللحق 1 - قطاع الفالحة يف تونس

خالل الفرتة من 2009-2011، كانت الحصة الزراعية من الناتج املحيل اإلجاميل تقع ضمن 
املتوسط العاملي. ويشري الرسم البياين 81 إىل أن تونس كانت تحتل املرتبة الثانية والتسعني 

ضمن 185 دولة فيام يتعلق بحصة الزراعة يف اإلنتاج االقتصادي.
الرسم البياين 81: حصة الزراعة يف الناتج املحيل اإلجاميل، مقارنة عىل املستوى العاملي 

املصدر: البنك الدويل.

ويف الوقت الذي زادت فيه القيمة املطلقة للصادرات التونسية من املنتجات الزراعية الخام 
بصورة مطردة خالل هذه الفرتة، غري أن حصتها يف إجاميل الصادرات قد انخفضت (الرسم 

البياين 82)، من 3.5 -4.0% يف بداية الفرتة حتى وصلت إىل %0.5.
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الرسم البياين 82: حصة املنتجات الزراعية الخام من إجاميل الصادرات، 2010-1962

املصدر: البنك الدويل.

بالنسبة لهذا املؤرش، جاء ترتيب تونس رقم 124 ضمن 160 دولة (الرسم البياين 83، ودامئًا 
لنفس الفرتة من 2009-2011). وال تُعترب هذه النتيجة أمرًا مفاجئًا نظرًا لكون تونس من 

الدول املستوردة الصافية للمنتجات الزراعية.
يف بداية الستينيات، بلغ متوسط الواردات التونسية من املنتجات الزراعية الخام أكرث من 

8% من إجاميل الواردات، غري أنه انخفض منذ ذلك الوقت حتى وصل إىل 2% تقريبًا (الرسم 
البياين 84) بسبب زيادة الواردات الصناعية.
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الرسم البياين 83: حصة الزراعة من الصادرات، مقارنة عىل املستوى العاملي 

املصدر: البنك الدويل.

الرسم البياين 84: حصة املنتجات الزراعية الخام من إجاميل الواردات، 2010-1962

املصدر: اإلدارة العامة للدراسات والتنمية الفالحية.

عىل املستوى الدويل، تحتل تونس املرتبة الثانية عرش ضمن 157 دولة (الرسم البيان 85). 
وتُستخدم الواردات من املنتجات الزراعية الخام إلجراء قياسات متسقة بني الدول. ويجب 

مراعاة أنه قد تم استبعاد الواردات من املنتجات املُصّنعة، مثل النشا، والسكر، والدقيق، 
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واملساحيق، والزيوت النباتية يف الرسم البياين 84 و85. فعند أخذ املنتجات الغذائية املُصّنعة 
يف االعتبار، تصبح حصة إجاميل الواردات الزراعية والغذائية أكرب بالنسبة إلجاميل الواردات 

(بالقيمة)، كام هو موضح يف الرسم البياين 86 أدناه. حيث يعرض األخري بيانات تعود 
لعام 1990، مشريًا إىل أنه عند مراعاة التحليل للمنتجات الزراعية املُصّنعة، ستصبح حصة 

املنتجات الزراعية ما بني 6 و8% من مجموع الواردات خالل هذه الفرتة.

الرسم البياين 85: حصة الزراعة من الواردات، مقارنة عىل املستوى العاملي

املصدر: البنك الدويل.
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الرسم البياين 86: حصة املنتجات الزراعية الخام و املنتجات الغذائية من إجاميل الواردات، 
2010-1990

املصدر: اإلدارة العامة للدراسات والتنمية الفالحية.
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امللحق 2 - إنتاج الزيتون واملناخ

للرتكيز عىل نتائج تونس بالنسبة للتكاليف، وتحليل إمكاناتها، تم إجراء مقارنة بني تكاليف 
تونس وتكاليف الدول الكربى األخرى املنتجة للزيتون يف منطقة البحر األبيض املتوسط. 

وتشرتك هذه البلدان يف طبيعة املناخ لديها، حيث تسقط األمطار يف فصل الشتاء، ثم يأيت 
فصل الصيف حيث ترتفع درجات الحرارة ويشتد الجفاف. غري أن املناخ يكون أكرث جفافا يف 
جنوب تونس مقارنة بالدول األخرى يف إقليم املتوسط باالتحاد األورويب. حيث تنخفض فيه 

معدالت سقوط األمطار إىل حد كبري.

املصدر: فاوستات. املصدر: فاوستات.    

الرسم البياين 88: درجة مئوية
يعرض الرسم البياين 87 و88 مقارنة بني معدالت هطول األمطار ودرجات الحرارة يف األقاليم 

التونسية واألقاليم الرئيسية لزراعة الزيتون يف االتحاد األورويب. وتظهر األقاليم التونسية 
باللون األخرض للتفريق بينها وبني األقاليم األخرى. وتشري األرقام إىل اآليت:
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الرسم البياين 88 : متوسط درجات الحرارة
سنويًا



173

تونس - دراسة و تحليل منظومة زيت الزيتون

● درجات الحرارة: يرتفع متوسط درجات الحرارة يف تونس خاصة يف الجنوب مقارنة بأقاليم 

الزيتون األخرى، حيث تزيد بخمس درجات مئوية يف املتوسط عن أقاليم الزيتون يف 
االتحاد األورويب.

● معدل هطول األمطار تقل يف تونس معدالت هطول األمطار إىل حد كبري باملقارنة بأقاليم 

زراعة الزيتون يف االتحاد األورويب. ويُعترب إقليمي الجنوب والوسط أكرث جفافًا من األقاليم 
األخرى إىل حد بعيد، فمتوسط هطول األمطار فيهام ال يزيد عن نصف إىل ثلث متوسط 
هطول األمطار يف األقاليم األوروبية. أما يف شامل تونس، فمستوى هطول األمطار يقارب 
املستويات املوجودة يف أقاليم الزيتون األكرث جفافًا يف إسبانيا، غري أن املناخ يف تونس ما 

زال هو األكرث جفافًا أيًضا بني الدول املنافسة األخرى.

الجدول 23: إجاميل هوامش الربح اإلرشادية بالنسبة لشامل تونس، متوسط 2012-2010، 
دوالر أمرييك/هكتار

قمح قايسشعريقمح لنيزيتون
0616261بذور

36118114118أسمدة
139158158144حامية النباتات

315727270اليد العاملة
490348344333التكاليف

1.021.681.201.41اإلنتاج (طن/هكتار)
604286218324السعر (دوالر أمرييك/طن)

617480262457العائد
82124-127132إجاميل هامش الربح

املصدر:  املسح امليداين، وحسابات إل إم يس إنرتناسيونال. 

ما هي أهم املحاصيل املنافسة للزيتون يف تونس؟
كام رأينا يف الباب األول، تغلب املحاصيل الشجرية (بدًءا من أشجار الزيتون) والحبوب عىل 

الزراعة يف تونس. إال أنه، بسبب حرارة الطقس والجفاف يف وسط وجنوب البالد، ال تستطيع 
الحبوب منافسة الزيتون بصورة فعلية إال يف الشامل وبعض مناطق الوسط. أما يف الوسط 

والجنوب، فيستطيع الغالبية العظمى من املزارعني من أصحاب الحيازات االختيار بني زراعة 
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الزيتون أو مامرسة شكل من أشكال الزراعة املوسعة، مثل تربية املوايش بشكل خاص. غري 
أن هذا األمر ليس وراًدا بشكل عام، نظرًا ألن أشجار الزيتون قد ُزرعت بالفعل يف معظم 

املناطق الصالحة للزراعة يف هذا اإلقليم بنظام املحصول الواحد.
لذلك، فقد أُخذ إقليم الشامل فقط بعني االعتبار ألغراض تحليل املقارنة بني ربحية زراعة 
الزيتون واملحاصيل الزراعية األخرى. ويعرض الجدول 23 األرباح املُقدرة لزراعة الزيتون 

(باستثناء تكاليف إحداث ضيعات الزيتون) واملحاصيل املنافسة الرئيسية.
ويتبني من الجدول أن غراسة الزيتون تحقق هوامش إيجابية يف الشامل. غري أن محاصيل 

القمح اللني والقمح الصلب تستطيع تحقيق نفس الهوامش يف السنة الواحدة، دون 
االضطرار إىل ضخ استثامرات أولية بنفس القدر الذي تتطلبه عملية إحداث ضيعة الزيتون. 

ويفرس ذلك جزئيًا سبب كون املساحات املغروسة بالزيتون يف الشامل أقل بكثري من 
املساحات املزروعة بالحبوب، حيث تم تخصيص 250000 هكتار تقريبًا للزيتون مقابل أكرث 

من مليون هكتار ملحاصيل الحبوب. غري أن املساحة املزروعة بالزيتون قد زادت بشكل 
طفيف يف الشامل خالل السنوات املاضية (الرسم البياين 89)، ما يجعلنا نعتقد أن زراعة 

الزيتون يف الشامل تجذب املزارعني الذين يتمتعون بكفاءة أكرب ولديهم التمويل املناسب، 
وخاصة الذين ميكنهم اعتامد نظم الري.

الرسم البياين 89: املساحات اإلقليمية املزروعة بالزيتون يف تونس، 2012-2008

املصدر: اإلدارة العامة لإلنتاج الفالحي.
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امللحق 3 - أسلوب التنبؤ

يعترب دخل الفرد ودميوغرافيا السكان مبثابة أهم قوتني محركتني الستهالك الزيوت النباتية. 
فاستهالك الفرد مييل للزيادة كلام ارتفعت األجور. وبالتايل، يزيد حجم الطلب عىل الزيوت 

النباتية بشكل مبارش لدى االقتصاديات والشعوب التي تشهد منًوا كبريًا.
ويتضمن األسلوب املتبع للتنبؤ باستهالك زيوت الطعام حتى عام 2025 الخطوات اآلتية:

● يتم تقدير مرونة الطلب مقارنة بالدخل يف تونس والدول األخرى ملعرفة النسبة املئوية 
لتغري الطلب الذي يتوافق مع تغري الدخل بنسبة 1%. ويستند هذا التحليل إىل بيانات 
سابقة حول الدخل وطلب الفرد يف مجموعة مختلفة من الدول، وعىل أساس تقديرات 

معهد البحوث يف السياسات الغذائية والزراعية. ومن ناحية أخرى، يراعي التحليل 
انخفاض الطلب حني يصل الدخل  إىل مستوى معني.

● استُخدمت اإلحصاءات املالية الدولية الخاصة بصندوق النقد الدويل لتوقع النمو 
الدميوغرايف من اآلن وحتى عام 2025.

● وباملثل، استُخدمت معدالت النمو التي قدرها صندوق النقد الدويل للحصول عىل دخل 

الفرد عىل املستوى الوطني لكل عام حتى 2025.
● تم الحصول عىل استهالك الفرد من الزيت سنويًا بتطبيق مرونة الطلب مقارنة بالدخل 

عىل الزيادة السنوية للدخل.
● ثم تم بعد ذلك حساب حاصل رضب استهالك الفرد من الزيت يف إجاميل عدد السكان 

لحساب مجموع استهالك الزيوت النباتية لكل عام حتى 2025.
يشري التحليل إىل وجود عالقة وثيقة بني استهالك الزيوت وتطور الدخل. ويوضح الرسم 

البياين 90 و91 هذه العالقة يف دولتني ناميتني، وهام الهند والصني. ويتبني طلب الفرد من 
زيوت الطعام ونصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجاميل سنويًا من خالل مجموعة من النقاط.
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الرسم البياين 90: الهند: استهالك الفرد من زيت الطعام مقابل نصيب الفرد الفعيل من 
الناتج املحيل اإلجاميل، 2013-1980

املصدر: إل إم يس إنرتناسيونال.

الرسم البياين 91: الصني: استهالك الفرد من زيت الطعام مقابل نصيب الفرد الفعيل من 
الناتج املحيل اإلجاميل، 2013-1980

املصدر: إل إم يس إنرتناسيونال.
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تساعد هذه العالقات (التي تستند إىل سلسلة طويلة للغاية من البيانات) يف تقدير مرونة 
الطلب مقارنة بالدخل مع تطور اقتصاد البالد مبرور الوقت. ثم يتم بعد ذلك اعتامد مرونة 

الطلب مقارنة بالدخل والتي تناسب الدولة التي يتم دراستها بشكل أفضل (أي تونس يف 
هذه الحالة)، عن طريق إلحاقها بالتقديرات املتعلقة بنمو الدخل والسكان.

استهالك الزيت النبايت حتى عام 2025
يعرض الجدول 24 التوقعات حول نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجاميل يف تونس، بدمجه 

يف سياق دويل خاص بالدول املنتجة واملستهلكة الكربى. يلخص الجدول 25 توقعات النمو 
الدميوغرايف لهذه الدول بعينها.

الجدول 24: التوقعات حول نصيب الفرد من الناتج املحيل اإلجاميل، ألف دوالر أمرييك يف 
 2011

مو 
 الن

سط
متو

وي 
لسن

ا

200520102012201520202025 2012) 
(-2025

2.0%4.45.15.25.86.66.7الربازيل
7.2%2.13.33.94.97.29.9الصني

االتحاد 
األورويب

24.224.624.926.228.530.1%1.5

5.0%0.81.11.21.41.92.3الهند
4.5%1.62.02.22.63.33.8إندونيسيا

1.5%48.549.249.952.256.060.5اليابان
3.3%4.65.35.86.47.68.9روسيا

الواليات 
املتحدة

55.155.256.457.461.766.0%1.3

3.5%3.74.44.34.85.96.7تونس
املصدر: صندوق النقد الدويل.
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الجدول 25: توقعات النمو الدميوغرايف، مليون
مو 

 الن
سط

متو
وي

لسن
ا

200520102012201520202025 2012) 
(-2025

1.0%186195199205215226الربازيل
0.5%1.3081.3411.3551.3761.4111.447الصني

االتحاد 
األورويب

505516520526537549%0.4

1.4%1.1401.2251.2601.3161.4141.519الهند
1.1%227240245253268283إندونيسيا

0.0%126127127127127127اليابان
0.0%144143143143142142روسيا

الواليات 
املتحدة

297310316325340355%0.9

1.1%101011111212تونس
املصدر: اإلحصاءات املالية الدولية.

يعرض الجدول 26 النتائج التي تم الحصول عليها فيام يتعلق بالطلب عىل زيوت الطعام 
النباتية حتى عام 2025، لكل الدول التي تم دراستها. لنالحظ أن هذه التقديرات تأخذ 
بجميع أنواع زيوت الطعام النباتية، حتى األنواع األقل شيوًعا. غري أنها تستثني استهالك 

الدهون الحيوانية.
ويشري الجدول 26 إىل أنه من املتوقع أن يزيد استهالك الزيت يف تونس مبعدل ثابت حتى 

عام 2025. وقد بلغ متوسط النمو السنوي 2.1%، أي أنه قد اقرتب من املتوسط 2.2% الذي 
ُسجل يف الفرتة 2000-2013. وتُعزى هذه النسبة املتوقعة للنمو واملقدرة بـ1% إىل الزيادة 

السكانية. أما الباقي، فيعكس استجابة الطلب لتوقعات النمو الهائلة للناتج املحيل اإلجاميل. 
كام يعترب الشباب التونيس أيًضا من العوامل التي ال ميكن تجاهلها فيام يتعلق بزيادة 

استهالك الزيوت. فالعديد من الشباب سوف ينضمون بالفعل إىل الحياة العملية خالل 
السنوات العرش املقبلة.
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الجدول 26: إجاميل الطلب عىل زيوت الطعام النباتية، 2005-2025، مليون طن

200
5

201
0

201
2

201
5

202
0

202
5

نمو
ال

(20
25-

201
2) 

2.1%0.760.830.890.971.101.18األرجنتني
1.7%0.390.480.490.510.550.60أسرتاليا
2.2%3.173.523.734.054.594.93الربازيل

1.1%0.780.730.740.760.800.85كندا
3.7%18.6824.4326.5030.5136.9742.48الصني

االتحاد 
األورويب

10.7810.8910.5610.6910.9511.21%0.5

4.2%11.1014.6016.3919.1723.9427.87الهند
3.6%3.764.485.226.227.498.44إندونيسيا

1.4%1.361.391.371.291.421.52إيران
0.0%2.072.041.981.971.981.98اليابان
3.3%0.801.051.171.331.591.79ماليزيا

2.1%1.481.551.721.852.072.23املكسيك
3.3%0.420.430.450.500.600.67الفلبني
1.3%2.082.502.632.772.963.10روسيا
2.3%0.610.630.640.680.780.84تايالند
2.7%1.241.281.391.551.801.97تركيا

0.5%0.610.870.900.900.930.95أوكرانيا
الواليات 
املتحدة

9.529.589.8810.3110.8311.36%1.0

2.1%0.270.310.320.340.380.42تونس
املصدر: توقعات إل إم يس (انظر الرشح املوضع أعاله).

تولد هذه التوقعات أرقام استهالك الفرد املبينة يف الرسم البياين 92. ووحدة قياسها 
بالكيلوغرام للفرد للمقارنة بني استهالك الزيت يف الوقت الحايل (يف 2012)، واالستهالك 

املتوقع لعام 2025. وقد صنفت الدول يف ترتيبها بحسب الطلب يف الوقت الحايل.
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الرسم البياين 92: استهالك الفرد من الزيت يف مجموعة مختارة من األسواق، يف 2012 
و2025

املصدر: الجدول 26:
تسلط هذه البيانات الضوء عىل تباطؤ الطلب لدى االقتصاديات ذات الدخل األكرث ارتفاًعا. 

مام يعني أن استهالك الفرد من الزيت يف 2025 مياثل االستهالك الحايل. وتقع تونس اليوم يف 
مستوى أعىل من متوسط االستهالك الفرد العاملي.

0 5 10 15 20 25 30 35

2012 2025

الواليات املتحدة
تونس
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أوكرانيا
الصني

الربازيل
تركيا
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إيران
العامل
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الفلبني

كغ/فرد
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امللحق 4 - الرسوم 
الجمركية يف تونس

يعرض الجدول 27 معدالت الرسوم الجمركية املطبقة واملثبّتة عقب جولة املفاوضات 
التجارية يف أوروجواي. وقد بدأت تونس يف خفض الرسوم الجمركية يف إطار التزاماتها تجاه 

منظمة التجارة العاملية. بالنسبة لزيت الزيتون، وقد تم تخفيض الحد األقىص للنسب املثبّتة 
السابقة عىل جولة أوروجواي إىل 120% بعد أن كانت 180%. كام ُخفضت الرسوم الجمركية 

املطبقة عمليًا بنسبة 36%. ويوضح الجدول أن معظم قطاع الصناعات الغذائية قد ظل 
يستفيد من الحامية الجمركية. بشكل عام، ويُعترب مستوى الرسوم مرتفًعا بالنسبة للمنتجات 

املصّنعة وبعض الحبوب أو الزيوت. غري أنه يُعترب منخفًضا إىل حد كبري بالنسبة لبعض 
الزيوت النباتية. حيث تحظى األخرية بحامية الرسوم املفروضة عىل الواردات والتي ترتاوح 

نسبتها ما بني 15 إىل 36%: 15% لزيت الصويا، و29% لزيت اللفت (الكانوال) و36% لزيت 
الزيتون.

الجدول 27: الرسوم الجمركية يف تونس عىل املنتجات الزراعية قبل وبعد صدور القانون 
املتعلق باتفاقات جولة أوروجواي، %

الرسوم الجمركية املثّبتةالرسوم الجمركية املطبقة

وم 
 رس

سط
متو

افة
ملض

مة ا
لقي

ا

وم 
لرس

دىن 
 األ

حد
ال

فة 
ملضا

مة ا
لقي

ا

وم 
لرس

ىص 
األق

حد 
ال

فة 
ملضا

مة ا
لقي

ا

وم 
 رس

سط
متو

فة 
ملضا

مة ا
لقي

ا

وم 
لرس

دىن 
 األ

حد
ال

فة 
ملضا

مة ا
لقي

ا

وم 
لرس

ىص 
األق

حد 
ال

فة 
ملضا

مة ا
لقي

ا

الحبوب
363636808080القمح الصلب

363636100100100القمح
363636757575الشعري
151515171717الذرة

363636606060األرز (املقشور)
البذور الزيتية

151515171717الصويا
363636757575عباد الشمس

151515171717الكانوال/ اللفت
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363636150150150لب النخيل
363636150150150بذرة القطن

363636200200200الفول السوداين (بقرشته)
كُسب البذور الزيتية

363636150150150كسب الصويا
363636150150150أنواع الُكسب األخرى

زيوت الطعام
151515171717زيت الصويا غري املُكرر

151515171717زيت الصويا املُكرر
363636757575زيت عباد الشمس غري املُكرر

363636757575زيت عباد الشمس املُكرر
151515241730زيت الكانوال/ اللفت غري املُكرر

272727303030زيت الكانوال/ اللفت املُكرر
363636757575زيت النخيل غري املُكرر

363636757575زيت النخيل املُكرر
363636757575زيت القطن غري املُكرر

363636757575زيت القطن املُكرر
363636757575زيت فول السوداين غري املُكرر

363636757575زيت فول السوداين املُكرر
363636120120120زيت الزيتون البكر

363636120120120زيت الزيتون
سكر

363636100100100سكر خام
363636100100100سكر ُمكرر

منتجات حيوانية
363636757575بقر 
363636100100100حمل
363636757575دجاج
363636100100100غنم
363636180180180ماعز
363636120120120خنزير
363636180180180حليب

املصدر: منظمة التجارة العاملية
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