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الممكنات االقتصادية المتوقعة لتحقيق االمن الغذائي من القمح الليبي
زهرة صالح أحميدة  ،نشوي عبد الحميد التطاوي  ،منيرة طه الحاذق و الحسين عبد اللطيف الصيفي
قسم االقتصاد و إدارة االعمال الزراعية  -كلية الزراعة ـ جامعة االسكندرية -االسكندرية  -مصر

يعتبرتحقيق األمن الغذائي هدفا ً تنشده معظم االقتصاديات العالمية ال سيما النامية منها ،لكن األمر يزداد صعوبة على
االقتصاديات التي تعتمد على الواردات لتأمين غذائها بدرجة كبيرة .وليبيا تسعي بدورها إلى تحقيق األمن الغذائي وفق خطط
استراتجية وتنموية متنوعة واختلفت بحسب الظروف  ،حيث إن رفع معدالت االكتفاء الذاتي في القمح سوف يأخذ فترة
مستقبلية ليست بالقصيرة وأنه سوف يتم تدريجياً .وتتمثل المشكلة البحثية بوجود فجوة غذائية في القمح من خالل تضاعف
كمية واردات القمح من نحو  427ألف طن في عام  2000إلى  2,16مليون طن في عام  2014بزيادة تضاعفت بأربعة
أضعاف  ،و بلغت قيمتها حوالي  284مليون دينار ليبي كمتوسط خالل الفترة ( )2014-2000مما يٌمثل عبئا علي الموازنة
العامة للدولة وتزيد من عجز الميزان التجاري وبخاصة الميزان التجاري الزراعي .ويهدف البحث إلى التنبؤ بأهم السياسات
التى يمكن أن تحقق األمن الغذائى من القمح في عام  2020من خالل دراسة العوامل االقتصادية المؤثرة على كل من كميات
اإلنتاج واالستهالك المحلي من القمح في ليبيا.واتضح من الدراسة إمكانية رفع معدل االكتفاء الذاتي من القمح في المستقبل
تدريجيا إذا ما تم زيادة المساحة المزروعة من القمح مع ضرورة ترشيد معدل االستهالك الفردي في ليبيا من القمح مع
التركيز علي تالفي كافة السلبيات االخري التي تعوق رفع معدالت االكتفاء الذاتي من القمح مثل تخفيض معدل النمو
السكاني ،وتحسين اإلنتاجية الفدانية ،وزيادة اإلنتاج الكلي من القمح ،وزيادة الرقعة المزروعة ،واالهتمام بوسائل النقل
والتخزين ،وإعادة النظر في دعم الخبز.حيث أظهرت الدراسة أن التنبؤ بأقصى نسبة اكتفاء ذاتي في القمح يمكن تحقيقها تبلغ
حوالي  %23في عام  2020من خالل البدائل التى اقترحتها الدراسة ،لذلك فمازال هناك حاجة للعديد من الجهود والسياسات
الزراعية المتنوعة لتحقيق االكتفاء الذاتي الكامل من القمح في ليبيا إذا ما خلصت النوايا وتوفرت األسباب.

المقدمة
ﺷﺎع اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺴﺒﻌﯿﻨﯿﺎت ﻟﻠﺩﻻﻟﺔ
على الطبيعة الخاصة ﻟﻠﻌﺠﺯﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻲ ﻭﻤﺩﻯ ﺨﻁﻭﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻜل
ﻤﻥﺍ ﻷﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻜﻜل ،ﻭﺨﺎﺼﺔ
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻟﻨﺎﻤﻴﺔ ،ﻫﺫﺍ ﻭﺘﺘﻌﺩﺩ ﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻲ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ
ﺘﺩﻭﺭدائما َﺤﻭل ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﺴﻜﺎﻨﻪ
ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺫﺍﺀ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﺼﺤﻲ ﺨﻼل ﺃﻱ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ،ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ
ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻐﺫﺍﺌﻲ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
ﺒﺄﻨـﻪ ﺘـﻭﻓﻴﺭﻤﺨـﺯﻭﻥ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ ﻴﻐﻁﻲ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻊ
ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ فتتعلق قضية األمن الغذائي بقدرة
المجتمع على توفير احتياجات األفراد من الغذاء ويتم توفير
االحتياجات الغذائية لألفراد إما بإنتاج السلع الغذائية محليا ً أو قد
تضطر الدولة إلى توفير عوائد نقدية يمكن استخدامها في استيراد
الناقص من اإلنتاج المحلي من تلك االحتياجات ،ونظراً ألهمية
القمح كسلعة استراتيجية في ليبيا حيث يعتبر من أهم محاصيل
الحبوب على االطالق التي تشمل الشعير واألرز والذرة حيث
يعتبر المصدر الرئيسي لصناعة رغيف الخبز والذي يمثل أحد
المكونات األساسية لوجبة الفرد الليبي وسوف يتم التركيز على
األمن الغذائي من القمح نظراً ألنه أحد المؤشرات االقتصادية
الهامة التي تبين الوضع الحالي لألمن الغذائي الليبي.
مشكلة البحث
يُعد األمن الغذائي وتوفير الغذاء األهتمام األول لدول العالم
في ظل االرتفاع المتواصل ألسعار السلع الغذائية وخاصة للدول
المستورة للسلع االستراتيجية مثل القمح في الدول العربية وخاصة

الجمهورية الليبية حيث تضاعفت كمية واردات القمح من نحو
 427ألف طن في عام  2000إلى  2,16مليون طن في عام
 2014بزيادة أربعة أضعاف تقدر قيمتها بحوالي  284مليون
دينار ليبي كمتوسط خالل الفترة ( )2014-2000مما يؤثر سلبيا ً
على الميزان التجاري الليبي وخطط التنمية الزراعية في ليبيا،كما
أن معظم الدول المصدرة للقمح تستخدم القمح كوسيلة للضغط
السياسى على الدول المستوردة وقد حدث نتيجة لذلك ازمات
غذائية حادة فى ليبيا في عهود سابقة.
هدف البحث
استهدف البحث بصفة أساسية دراسة الممكنات االقتصادية
المتوقعة لتحقيق األمن الغذائي من القمح الليبي خالل الفترة
( )2014-2000من خالل دراسة األهداف الفرعية التالية )1( :
دراسة تطور كميات اإلنتاج واالستهالك من القمح في ليبيا )2(،
التحليل االيكونومتري للعوامل المؤثرة على إنتاج واستهالك القمح
في ليبيا  )3( ،دراسة الفجوة الغذائية ونسبة االكتفاء الذاتي من
القمح في ليبيا خالل نفس الفترة )4( ،دراسة االتجاهات المستقبلية
المتوقعة وذلك للتنبؤ بمدى إمكانية تحقيق االكتفاء الذاتي واألمن
الغذائى من القمح في عام  2020من خالل دراسة العوامل
االقتصادية المؤثرة على كميات اإلنتاج واالستهالك المحلي من
القمح في ليبيا.
الطريقة البحثية ومصادر البيانات
تم استخدام أسلوب التحليل الوصفي والكمي من خالل االنحدار
البسيط واالنحدار المتعدد في الصورتين الخطية واللوغارتيمية
المزدوجة وباالستعانة بأسلوب االنحدار المرحلي()wise -Step
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زهرة صالح أحميدة وآخرون

الختيار المتغيرات التفسيرية ذات التأثير األفضل واالقوي علي
المتغير التابع فضالً عن استخدام معادالت االتجاه الزمني العام
لبعض المتغيرات االقتصادية .
واعتمد البحث على البيانات المنشورة خالل الفترة
( )2014-2000والتى أمكن الحصول عليها من النشرات
االقتصادية المختلفة التى تصدرها وزارة الزراعة والثروة
الحيوانية ،وكذلك نشرات مصرف ليبيا المركزي ،ونشرات
منظمة األغذية والزراعة (الفاو)،واالبحاث والدراسات ذات
الصلة على الشبكة الدولية للمعلومات (االنترنت).
النتائج والمناقشة
أوالً :كمية اإلنتاج المحلي من القمح وأهم العوامل االقتصادية
المؤثرة عليه:
يبين الجدول رقم  1تزايد كمية اإلنتاج المحلي من القمح حيث
تراوحت بين حد أدنى بلغ نحو  104ألف طن في عام  2006وحد
أقصى بلغ حوالي  200ألف طن في عام  2014بمتوسط سنوي
بلغ  140.93ألف طن خالل فترة الدراسة ( )2014 - 2000
وبمعدل نمو سنوي قدر بحوالي  %4خالل نفس فترة الدراسة.
ويمكن دراسة أهم هذه العوامل كما يلي:
 -1المساحة المزروعة من القمح :تزايد المساحة المزروعة من
القمح من نحو  132ألف هكتار في عام  2006وحد أقصى
بلغ حوالي  257ألف هكتار في عام  2014ألف هكتار
بمتوسط سنوي بلغ  177.60ألف هكتار خالل فترة الدراسة
( )2014 -2000بمعدل نمو سنوي معنوي احصائيا ً عند
مستوي  %5قدر بحوالي  %3.30خالل نفس فترة الدراسة.

 -2اإلنتاجية االهكتارية من القمح :تذبذبت إنتاجية الهكتار من القمح
خالل فترة الدراسة حيث تناقصت من  0.78طن /هكتار في
عام  2000إلى حوالي  0.63طن /هكتار في عام  2005ثم
تزايدات حتى وصل إلى حوالي  0.97طن /هكتار في عام
 2010ثم تناقصت مرة أخره لتصل إلى حوالي  0.78طن /
هكتار في عام  2014بمتوسط سنوي بلغ  0.79طنا للهكتار
خالل فترة الدراسة.
 -3السعر المزرعي (دينار للطن) للقمح :تذبذب السعر المزرعي
خالل فترة الدراسة حيث تزايد بحوالي  325.00دينار /
طن في عام  2000ثم تناقص ليصل إلى حوالي 306.50
دينار /طن في عام  2004ثم بدأ في التزايد ليصل إلى
حوالي 338.07في عام  2014بمتوسط سنوي بلغ 322دينار
للطن خالل فترة الدراسة وبمعدل نمو سنوي معنوي إحصائيا ً
عند مستوي معنوية  %1بلغ حوالي  %0.50كمتوسط خالل
فترة الدراسة (.)2014-2000
ثانياً :كمية االستهالك القومي من القمح وأهم العوامل االقتصادية
المؤثرة عليه:
يبين الجدول رقم  2تزايد كمية االستهالك القومي من القمح
حيث تراوحت كمية االستهالك من القمح بين حد أدنى بلغ نحو
 916ألف طن في عام  2000وحد أقصى بلغ حوالي 1158ألف
طن في عام  2014بمتوسط سنوي بلغ 1032ألف طن خالل فترة
الدراسة ،وبمعدل نمو قدر بنحو % 1.70خالل فترة الداسة .
ونظراً ألن التغير في كمية االستهالك القومي للقمح هي
محصلة للتغيرات في عدد السكان ومعدل االستهالك الفردي في
السنة والدخل القومي يمكن دراسة كل من:

جدول  .1أهم العوامل المؤثرة على كمية اإلنتاج المحلي من القمح خالل الفترة ()2014-2000
اإلنتاجية
كمية اإلنتاج ألف
الهكتارية طن/
المساحة المزروعة ألف هكتار
السنة
طن
هكتار
0.78
160.91
125.00
2000
760.
165.34
125.00
2001
0.78
160.57
125.00
2002
0.76
164.41
125.00
2003
0.77
163.05
125.00
2004
0.63
165.00
104.00
2005
0.79
132.00
104.00
2006
0.79
140.00
104.00
2007
0.80
142.00
105.00
2008
0.80
133.00
106.00
2009
0.97
171.28
166.00
2010
0.93
215.69
200.00
2011
0.78
255.87
200.00
2012
0.78
256.24
200.00
2013
0.78
256.62
200.00
2014
0.79
177.60
140.93
المتوسط
*
**
0.80
3.30
4.00
معدل النمو

السعر المز رعي دينار/طن
325.00
315.00
313.00
310.00
306.50
330.00
312.00
313.00
313.00
313.00
331.15
333.46
335.76
338.07
338.07
321.80
**
0.50

** :معنوي عند  : * ، 0.01معنوي عند 0.05
المصدر :جمعت وحسبت من:
 .1وزارة الزراعة والثروة الحيوانية ،نشرة أسعار المستهلك للمنتجات الزراعية،أعداد متفرقة ،ليبيا .
2. United Nations, Food Agriculture Organization, Production Year Book, Different Volume,Room.
3. United Nations, Food Agriculture Organization, Food Balance Sheets, Different Volumes, Room
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جدول  .2أهم العوامل المؤثرة على كمية االستهالك القومي من القمح في الفترة ()2014-2000
السنة

كمية االستهالك
ألف طن

عدد السكان
مليون نسمة

الدخل الفردي
باألسعار الجاري

معدل االستهالك
الفردي كجم/سنة

سعر واردات ليبيا
من القمح دينار/
طن

كمية الواردات
ألف طن

2000

916.34

5.34

333

171.70

19.00

427.33

2001

928.13

5.43

325

170.99

28.10

266.55

2002

943.77

5.52

439

171.03

61.00

490.01

2003

980.30

5.61

533

174.77

65.80

214.84

2004

981.04

5.70

695

172.02

72.10

410.33

2005

990.14

5.80

751

170.68

78.40

580.31

2006

1006.94

5.91

781

170.47

84.70

522.20

2007

1014.00

6.02

809

168.52

91.00

853.09

2008

1048.60

6.12

829

171.26

97.30

809.96

2009

1066.80

6.21

859

171.84

103.60

1854.81

2010

1085.10

6.27

898

173.20

109.90

1713.19

2011

1103.30

6.29

772

175.46

116.20

832.05

2012

1121.60

6.28

806

178.51

122.50

1272.62

2013

1139.80

6.27

853

181.93

128.80

2104.67

2014

1158.00

6.26

847

185.04

135.10

2164.60

 -1عدد السكان :تزايد عدد السكان في ليبيا حيث تراوح بين حد
أدنى بلغ حوالي 5.34مليون نسمة في عام  2000وحد
أقصى بلغ حوالي  6.29مليون نسمة في عام  2011بمتوسط
سنوي بلغ  5.94مليون نسمة وبمعدل نمو سنوي معنوي
إحصائيا ً عند مستوي معنوية  %1بلغ حوالي  %1.30خالل
فترة الدراسة.
 -2الدخل الفردي :تزايد الدخل الفردي باألسعار الجاري حيث
تراوح بين حد أدنى بلغ حوالي333دينارفي عام 2000
وحد أقصى بلغ حوالي 898دينارفي عام  2010بمتوسط
سنوي بلغ  702دينار خالل فترة الدراسة ،وبمعدل نمو
سنوي معنوي إحصائيا ً عند مستوي معنوية  %1قدر بحوالي
 %6.40خالل نفس الفترة .
 -3معدل االستهالك الفردي كجم /السنة :تزايد معدل االستهالك
الفردي في السنة حيث تراوح بين حد أدنى بلغ حوالي
168كجم /السنة في عام  2007وحد أقصى بلغ حوالي 185
كجم /السنة في عام  2014بمتوسط سنوي بلغ  174كجم/
سنة ومعدل نمو معنوي إحصائيا ً عند مستوي معنوية  %1بلغ
حوالي  %0.40خالل فترة الدراسة.
 -4سعر واردات القمح العالمي للطن :تذبذب سعر واردات القمح
للطن حيث تراوح بين حد أدنى بلغ حوالي  19دوالر /للطن
في عام  2000وحد أقصى بلغ حوالي  135دوالرا للطن في
عام  2014بمتوسط سنوي بلغ  88دوالر /للطن  ،وبمعدل
نمو سنوي معنوي إحصائيا ً عند مستوي معنوية  %1بلغ نحو
 %10.90خالل فترة الدراسة.
 -5كمية الواردات من القمح :تذبذبت كمية الواردات من القمح
مابين الزيادة والنقصان حيث بلغتحد أدنى حوالي  215ألف
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طن في عام  2003وحد أقصى بلغ حوالي 2165ألف طن
في عام  2014بمتوسط سنوي بلغ 968ألف طن  ،وبمعدل
نمو سنوي معنوي إحصائيا ً عند مستوي معنوية  %1بلغ نحو
 %14.60خالل فترة الدراسة.
ثالثاً :التحليل األيكونومتري للعوامل المؤثرة على اقتصاديات
محصول القمح في ليبيا:
نتيجة لتعدد حاالت عدم االستقرار في السوق المحلي للقمح،
وبسبب وجود عالقات متشابكة ومتداخلة بين اإلنتاج واالستهالك
وتنعكس هذه العالقات على استقرار وتوازن العرض والطلب على
القمح في السوق المحلي ولتحليل أثر التغيرات في السوق المحلي
للقمح تم دراسة أهم العوامل التي تؤثر على تلك المتغيرات وقد
تم تقدير الدوال باستخدام النماذج الرياضية المختلفة وفقا ً للمنطق
االقتصادي ونتائج االختبارات اإلحصائية المختلفة ،واتضح
أفضلية الصورة اللوغاريتمية المزدوجة للوقوف على مدى تأثير
هذه العوامل على اإلنتاج المحلي كما يلي:
العوامل المؤثرة على اإلنتاج المحلي من القمح:
للتعرف على أكثر العوامل تأثيراً على اإلنتاج المحلي من
القمح تم افتراض أن الكمية المنتجة من القمح دالة في كل من
المساحة المزروعة،اإلنتاجية الهكتارية،السعر المز رعي في العام
السابق،كمية االستهالك وقد أوضحت نتائج تحليل معادلة اإلنتاج
المحلي من القمح باستخدام أسلوب االنحدار المرحلي((Step-
 wiseأن أكثر العوامل تأثيرا على كمية اإلنتاج من القمح تتمثل
في كل من المساحة المزروعة ( )X1واإلنتاجية الفدانية ()X2
حيث تفسر التغيرات في هذه العوامل نحو  %95من التغيرات
في كمية اإلنتاج المحلي من القمح خالل فترة الدراسة (2000
.)2014 -

D.W= 1.91

*()5.49

*()13.12

F= 107.52

R2= % 95

زهرة صالح أحميدة وآخرون

وقد اتفقت إشارات معالم هذه الدالة مع المنطق االقتصادي
حيث العالقة الطردية بين اإلنتاج المحلي من القمح وكل من
المساحة المزروعة واإلنتاجية الهكتارية تدل على أن زيادة تلك
العوامل تؤدي إلى زيادة في كمية إنتاج القمح ،وقد تبين من معادلة
اإلنتاج المحلي من القمح أن زيادة قدرها  %10في كل من المساحة
المزروعة واإلنتاجية الهكتارية تؤدي إلى زيادة في الكمية المنتجة
من القمح بنحو %11.05 ،%10.44لكل منها على الترتيب .
العوامل المؤثرة على االستهالك المحلي من القمح:
للتعرف على العوامل المؤثرة على االستهالك القومي للقمح
أفترض أن كمية االستهالك القومي للقمح دالة في كل من عدد
السكان ،الدخل الفردي باألسعار الجارية  ،معدل االستهالك
الفردي ،سعر واردات للقمح للطن ،كمية الواردات ،وقد أوضحت
نتائج تحليل معادلة االستهالك القومي للقمح باستخدام أسلوب
االنحدار المرحلي ) (Step-wiseأن كمية االستهالك القومي
للقمح تتأثر معنويا ً بكل من عدد السكان( )X1و معدل االستهالك
الفردي ( ،)X2وتفسر التغيرات في هذه العوامل نحو  %98من
التغيرات في الكمية المستهلكة خالل فترة الدراسة (-2000
.)2014
*()13.12
*()5.49
R2= % 98
F= 291.72
D.W= 2.34
وقد اتفقت اشارات معالم هذه الدالة مع المنطق االقتصادي
حيث العالقة الطردية بين الكمية المستهلكة من القمح وكل من عدد
السكان( )X1ومعدل االستهالك الفردي ( )X2فهما يؤديان إلى زيادة
الكمية المستهلكة من القمح وقد تبين من معادلة االستهالك القومي
للقمح أن زيادة قدرها  %10في تلك العوامل يؤدي إلى زيادة في كمية
المستهلك من القمح بنحو  %10.92 ،%9.30لكل منها على الترتيب.
بذلك يتبين أن المساحة المزروعة وإنتاجية الهكتار من أهم
العوامل المؤثرة على إنتاج القمح ،وأن عدد السكان و معدل
االستهالك الفردي من أهم العوامل المؤثرة على استهالك القمح
في ليبيا خالل فترة الدراسة.
رابعاً :الفجوة الغذائية ونسبة االكتفاء الذاتي في القمح في ليبيا:
يتبين من البيانات الواردة بجدول  4تزايد حجم الفجوة
الغذائية من القمح حيث تراوحت بين حد أدنى بلغ حوالي 791.34
ألف طن في عام  2000وحد أقصى بلغ نحو  960.80ألف طن
في عام  2009بمتوسط سنوي بلغ  891.32ألف طن خالل فترة
الدراسة .وأن نسبة االكتفاء الذاتي في القمح قد تراوحت بين حد
أدنى بلغ نحو  %10في عام  2009، 2008 ،2007 ،2006وحد
أقصى بلغ حوالي  %18في عام  2013 ،2012 ،2011بمتوسط
سنوي بلغ  %14خالل فترة الدراسة.
خامسا :معامل األمن الغذائي للقمح في ليبيا خالل فترة الدراسة
(:)2014-2000
تتراوح قيمة معامل األمن الغذائي للقمح بين الصفر والواحد
الصحيح ،وكلما اقتربت القيمة من الصفر دل ذلك على انخفاض
معدل األمن الغذائي وكلما اقتربت القيمة من الواحد الصحيح كلما
زاد تحقيق األمن الغذائي للقمح ،ويحتسب معامل األمن الغذائي بأنه
نسبة المخزون االستراتيجي إلى االستهالك القومي للقمح ،وبما أن
المخزون اإلستراتيجي للقمح يقدر بحوالي  1146.68طن ومتوسط
االستهالك القومي للقمح يقدر بحوالي  1.03مليون طن خالل فترة
الدراسة ( )2014-2000كمتوسط عام خالل تلك الفترة ،وبالتالي
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يقدر األمن الغذائي بحوالي 0.58ولذلك يتطلب األمر اتخاذ مختلف
اإلجراءات التي تؤدي إلى زيادة حجم المخزون االستراتيجي للقمح
ليكفي نصف االحتياجات منه لالستهالك المحلي حتى تقترب قيمة
معامل األمن الغذائي على األقل من الواحد الصحيح.
سادسا :االتجاهات المستقبلية المتوقعة نحو إمكانية تحقيق األمن
الغذائي في القمح في ليبيا خالل الفترة (:)2020-2018
البديل األول  :تعتمد افتراضات هذا البديل على التوقع بكمية
اإلنتاج المحلي من القمح في عام  2020وفقا ً لمعدالت الزيادة
السنوية في كل من المساحة المزروعة واإلنتاجية الهكتارية خالل
الفترة ( )20002014مع ثبات كل من معدل استهالك الفرد من
القمح ( كجم /سنة) وثبات معدل الزيادة السكانية بنسبة ()%1.3
سنوياً ،و وفقا ً لهذه االفترضات قدرت المساحة المزروعة بنحو
 272.69ألف هكتار ،إنتاجية الهكتار بنحو  0.81طن للهكتار في
عام  2020ليكون حجم اإلنتاج المتوقع حوالي  220.87ألف طن،
وكمية االستهالك حوالي  1157.98ألف طن  ،وحجم الفجوة نحو
 937.11ألف طن ،نسبة اإلكتفاء الذاتي  %19في عام ،2020
ويمكن تحقيق ذلك من خالل زيادة المساحة المزروعة من القمح .
البديل الثاني :تعتمد افتراضات هذا البديل على التوقع بكمية
اإلنتاج في عام  2020وفقا ً لمعادالت الزيادة في إنتاجية الهكتار
بمعدل سنوي  0.008طن للهكتار مع بقاء المساحة المزروعة دون
زيادة وثبات معدالت االستهالك الفردي ومعدل السكان السنوي و
وفقا ً لهذه االفتراضات ظلت المساحة المزروعة  256.62ألف
هكتار بدون زيادة مع زيادة إنتاجية الهكتار بالمعدل السنوي
 0.008طن للهكتار لتصل  0.81طن للهكتار عام  2020ليصبح
حجم اإلنتاج المتوقع  207.87ألف طن وحجم الفجوة 950.11
الف طن لتصل نسبة االكتفاء الذاتي  %18في عام  ،2020وهي
نسبة مازالت منخفضة جدا ويتضخ من هذا البديل الثاني أن زيادة
إنتاجية الهكتار مالم يتم معها زيادة المساحة المزروعة من القمح
فهي غير كافية لرفع االكتفاء الذاتي في المستقبل بالرغم من ثبات
معدل االستهالك الفردي ومعدل الزيادة في السكان.
البديل الثالث :تعتمد افتراضات هذا البديل على التوقع بزيادة
كميات االنتاج من خالل التوسع في المساحة المزروعة وزيادة إنتاجية
الهكتار مع محاوالت خفض معدل االستهالك الفردي في المستقبل إلى
المعدل الذي كان عليه معدل االستهالك الفردي في عام  2000وهو
 172كجم /سنة وطبقا ً الفتراضات هذا البديل الثالث فإن حجم فجوة
القمح سوف تنخفض إلى  890.25ألف طن في عام  ،2020وتصل
نسبة االكتفاء الذاتي المتوقعة إلى  %20في عام  2020وهي نسبة
متوسطه في ظل اإلمكانيات االقتصادية الحالية المتاحة.
البديل الرابع :تعتمد افتراضات هذا البديل على التوقع بزيادة
كميات االنتاج من خالل التوسع في المساحة المزروعة وزيادة
إنتاجية الهكتار مع محاوالت التوصل إلى خفض معدل االستهالك
الفردي من القمح في ليبيا في المستقبل إلى ادنى معدل يمكن تحقيقه
في السنوات المقبلة  160كجم/سنة وهو مايوزاي تقريبا ً ضعف
معدل االستهالك الفردي من القمح على مستوي العالم  ،وطبقا ً
الفتراضات هذا البديل الرابع فإن حجم فجوة القمح سوف تنخفض
إلى  812.73ألف طن في عام  ،2020وتصل نسبة االكتفاء
الذاتي المتوقعه إلى  % 21ويقدر معامل األمن الغذائي 1.24
في عام  ،2020وهي أعلى نسبة يمكن الحصول عليها من خالل
البدائل االربعة التي تم تصورها كرؤية مستقبيلة للتنبؤ بنسب
االكتفاء الذاتي المتوقع في القمح .
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متوسط

5.94

معدل النمو

1.70

1032.25

**

1.30

702
6.40

**

173.83
0.40

**

**

967.77

87.57
10.90

**

14.60

**

** :معنوي عند 0.01
المصدر :جمعت وحسبت من:
 -1مصرف ليبيا المركزى  ،النشرة اإلقتصادية  ،أعداد متفرقة.
2- United Nations, Food Agriculture Organization, Food Balance Sheets, Different Volumes, Room.
جدول  .3معادالت االتجاه الزمنى العامل مؤشرات األمن الغذائي الليبي من القمح خالل الفترة (.)2014-2000
T

R2

F

معدل النمو

المتغير

المعادلة

المساحة

*3.21

0.44

10.27

3.30

اإلنتاج

*3.63

0.50

13.14

4.00

كمية االستهالك القومي

**36.24

0.99

1313.35

1.70

االستهالك الفردي

**3.63

0.50

13.15

0.40

*

**

**

** :معنوية عند  : * ، 0.01معنوي عند 0.05
المصدر :حسبت باستخدام برنامج
من بيانات الجدول رقم (SPSS)2،1
.جدول  .4الفجوة الغذائية ونسبة االكتفاء الذاتي في القمح في الفترة () 2014-2000
السنة

الفجوة الغذائية ألف طن

االكتفاء الذاتي %

2000

791.34

14

2001

803.13

13

2002

818.77

13

2003

855.30

13

2004

856.04

13

2005

886.14

11

2006

902.94

10

2007

910.00

10

2008

943.60

10

2009

960.80

10

2010

919.10

15

2011

903.30

18

2012

921.60

18

2013

939.80

18

2014

958.00

17

إجمالي

13369.9

202.96

متوسط

891.32

14

المصدر :جمعت وحسبت في الجدول رقم(.)2 ،1
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جدول  .6البدائل المقترحة لتوقعات اإلنتاج واالستهالك والفجوة ونسبة االكتفاء الذاتي من القمح حتي عام .2020
البديل
البديل األول

البيان

2014

2020

عدد السكان مليون نسمة

6.26

6.46

المساحة المزروعة ألف هكتار

256.62

272.69

اإلنتاجية الهكتارية طن /ه

0.78

0.81

200.00

220.87

كمية االستهالك ألف طن

1158.00

1157.98

الفجوة الف طن

958.00

937.11

 %االكتفاء الذاتي

17

19

معدل االستهالك الفردي كجم /سنة

185

179

المساحة المزروعة ألف هكتار

256.62

256.62

اإلنتاجية الهكتارية طن /ه

0.78

0.81

كمية اإلنتاج ألف طن

200.00

207.87

كمية االستهالك ألف طن

1158.00

1157.98

الفجوة الف طن

958.00

950.11

 %االكتفاء الذاتي

17

18

معدل االستهالك الفردي كجم /سنة

185

179

المساحة المزروعة ألف هكتار

256.62

272.69

اإلنتاجية الهكتارية طن /ه

0.78

0.81

كمية اإلنتاج ألف طن

200.00

220.87

كمية االستهالك ألف طن

1158.00

1111.12

الفجوة الف طن

958.00

890.25

 %االكتفاء الذاتي

17

20

معدل االستهالك الفردي كجم /سنة

185

172

المساحة المزروعة ألف هكتار

256.62

272.69

اإلنتاجية الهكتارية طن /ه

0.78

0.81

كمية اإلنتاج ألف طن

200.00

220.87

كمية االستهالك ألف طن

1158.00

1033.60

الفجوة الف طن

958.00

812.73

 %االكتفاء الذاتي

17

21

معدل االستهالك الفردي كجم /سنة

185

160

كمية اإلنتاج ألف طن

البديل الثاني

البديل الثالث

البديل الرابع
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Libyan Wheat
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EL - Seify
Department of Economics and Agribusiness, Faculty of Agriculture, Alexandria University
Alexandria , Egypt

W

HEAT is a major strategic commodity in Libya. Wheat is the main item in
Libyan meals especially for low income people. Total production of wheat
lags behind domestic consumption. The wheat imports amounts to about 2-1 million ton. The problem of the study is the disequilibrium between production and
domestic consumption. The research aims at shedding the light on the current situation of wheat in Libya by studying the production, consumption, foreign trade,
self-adequacy rate, food security factor. The research concerns also with estimating the possibility of achieving food security factor of wheat until the year 2020.
To achieve the objectives,To achieve the objectives, the study relied on published
secondary data and the Central bank of Libya, food and agriculture organization
of the united nation (FAO), and some web sites on the internet. As regards the
methodology, the study applied both descriptive and statistical analysis methods
particularly simple linear regression equations and multiple regression equations
in both the linear and double-log forms, using step-wise regression analysis. The
study concerns with determination the factors affecting both wheat quantity produced and domestic consumption in Libya. The study concerns with studying 4
assumed scenarios for increasing food security factor and choosing the best one.
Keywords: Food Security, Libya, Forecasting, Wheat, Self-sufficiency,
Consumption, Production
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