
l 021lيونيو   l 1 lالعدد  l 6 lمجلة دراسات االقتصاد واألعمال ، المجلد   
 

 
1 

 

 2015 - 2001خالل الفترة  وتنافسية الصادرات الليبية آلداءدراسة تحليلية 

 •حسين فرج الحويج

 خلصستم
              الفتددددر  خدددد   الخارجيدددد  األسددددوا   ددددي ال يبيدددد  السدددد  ي  الصددددا را  وتنا سددددي  آ اء لتقيددددي  يأساسدددد بشدددد   ال راسدددد  هدددد   هدددد   

 مدد  مجموعدد  اسددتخ ا  خدد   مدد  و لدد  ،التح ي ددي الوصددفي المددنه  ال راسدد  تبندد   قدد  الهدد   هدد ا ولتحقيدد  ،(2001-2012)
 صدددا ي وقيمددد  الصدددا را   قيمددد   دددي النمدددو م ددد   مؤشدددرا   دددي تمث ددد  والتدددي المجدددا   هددد ا  دددي ع يهدددا المت دددار  المؤشدددرا 
 التجاري  والتوا   والت ام   االن ماج ومؤشرا  الوطني   الصا را   ي الحص  ومؤشر  ر   ل   الصا را  وقيم  الصا را  

 .السوقي  الحص  ومؤشر الظاهر   النسبي  الميز   مؤشر بالتنا سي  الخاص  المقاييس وب ض
  لد  رغد  ول نهدا الصدا را   لصدا ي موجبد  وقدي  النمو  م  م قوال   ق را   حقق  ق  ال يبي  الصا را  أ  ال راس  نتائ  أه  بين 
    سدو   دي جغرا يا   ال يبي  الصا را  تر ز   ق   ل  إلى وباإلضا    (والغاز النفط)  ستخراجيالا الصناع  قطاع  ي تر ز  ق 

         مدددد  التجددداري التوا دددد  مددد  م قددددوال   قددد را   حققددد  قدددد  ال يبيددد  الصددددا را  أ  إلدددى أيضدددا   النتددددائ  أشدددار  وقدددد  األوروبدددي  االتحدددا 
  المغاربيددد   والددد و  آسددديا  لددد و  االقتصدددا ي الت ددداو  ومنطقددد  ال وميسدددا   و   تجمددد   اإلق يميددد  االقتصدددا ي  التجم دددا  ب ددض
    قددط قطدداعي   ددي ظدداهر  نسددبي  بميددز  تحظددى ليبيددا أ  الظدداهر  النسددبي  الميددز  مؤشددر نتددائ  بيندد  وقدد   األوروبددي االتحددا  و و 
 ال يبيد  ل صا را  السوقي  الحص  أ  السوقي  الحص  مؤشر نتائ  وبين  ال يماويا   وقطاع الم  ني   الصناعا  قطاع  هما
 .0.02 مق ار  ما تتجاوز ل  إنها حيث ج ا   ض يف  تزا  ال

 تف يد  ع ى ال م  ضرور  إلى إضا     والجغرا ي  الس  ي بب  يها ال يبي   الصا را  تنوي  ع ى ال م  بضرور  ال راس  أوص 
 .الصا را  تنوي  عم ي   ي منها ل ستفا   اإلق يمي االقتصا ي الت ام  اتفاقيا 

 .  توا   تجاري  الصا را  ال يبي صا را   تنا سي   حص  سوقي  الكلمات الدالة:

 Introduction قدمةم  -1

تمثدد  الصددا را  عنصدددرا  مهمددا  مدد  عناصدددر الط دد  ال  ددي  دددي 
االقتصا   وهي تؤثر بصور  إيجابي   ي مسدتو  الد خ  الدوطني 

التطبيقيددد  (  وقددد  أ ددد   ال  يددد  مددد  ال راسدددا  2002 )سددد ي ي 
التي أجري   ي ال  يد  مد  الد و  المتق مد  والد و  الناميد  ع دى 
ال  قددددد  اإليجابيددددد  بدددددي  نمدددددو الصدددددا را  وتسدددددارع وتيدددددر  النمدددددو 

 آ اء(   مددددا يددددؤ ي التحسدددد   ددددي 2002ي ي  االقتصددددا ي )سدددد 
الصا را   ي االقتصدا ا  الصدغير  المنفتحد  ع دى الخدارج إلدى 

وتخفدددددددديض البطالددددددددد   تسددددددددري  م ددددددددد ال  النمددددددددو االقتصدددددددددا ي  
ويتط دد  تطددوير  والمحا ظدد  ع ددى االسددتقرار االقتصددا ي ال  ددي 

 (.Gutierrez, 2006)الصا را  عموما  ر   تنا سيتها  آ اء

 

 

ي   االقتصا  ال يبي م  االقتصا ا  المنفتح  بش    بير ع دى 
الخددددارج  حيددددث لدددد  تددددنخفض نسددددب  الصددددا را  ل نددددات  المح ددددي 

%  وقدد  35عد   2012 - 1970خد   الفتدر   GDPاإلجمدالي 
إلددى  2012%  مرتف د   سددن  70.6مدا نسددبت   2010ب غد  سددن  

(  ونظدرا  ل د ور الد ي ت  بد  2015% )الحوي  والماقوري  76.4
الصدددددا را   دددددي االقتصدددددا   ونتيجددددد   ل منا سددددد  المتزايددددد   ع دددددى 

ج ار  واند ماالمستو  ال المي  واالتجا  المتنامي نحو تحرير التج
وتنا سددي  الصددا را  الوطنيدد  هددو مدد   آ اءاألسددوا    ددق  تقيددي  

 األهمي  بم ا .

ت دد  ليبيددا مدد  الدد و  الم تمدد   بشدد   ع ددى القطدداع النفطددي  وقدد  
 1970ش    الصا را  النفطيد  نسدب  لد  تدنخفض خد   الفتدر  
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(  ول ل   ق  2015 % )الحوي  والماقوري 94.3ع   2010 -
حصي   الصا را  ال يبي  رهين  ل تق با  التي ق  تشه ها أسد ار 

تبن  ال ول  ال يبيد  خد    النفط ال المي  بي  الحي  واآلخر  وق 
ال قو  الماضدي  ب دض السياسدا  االقتصدا ي  الراميد  إلدى تنويد  
هي ددد  الصدددا را   و لددد   دددي إطدددار سياسدددا  التنويددد  الهي  دددي 

(  وقدد  اصددطبغ  حقبدد  2015 بشدد   عددا  )الحددوي  والمدداقوري 
السددددب ينيا  برؤيدددد  اقتصددددا ي  هدددد    لتحدددد   محدددد  الددددوار ا  

(  ت هدددددا خددددد   1999 وثيددددد  والم  ومدددددا  )الهيدددددو  الوطنيددددد  ل ت
حقبد  الثمانينيدا  ومددا ب د ها توجدد  عدا  لدد ع  ب دض الصددناعا  
االسدددددتراتيجي  التدددددي تددددد  إنشددددداؤها لغدددددرض التصددددد ير  الصدددددناع  
البترو يماويدد   و لدد  بهدد   تنويدد  هي دد  الصددا را   والتخفيدد  
مدد  حدد   التق بددا   ددي حصددي   النقدد  األجنبددي ومددا لهددا مدد  آثددار 

 ع ى برام  التنمي   ي الب  . مباشر 

يم   تح ي  المش    البحثيد  ل  راسد   دي التق بدا  التدي تشده ها 
الصا را  ال يبي  المرتبط  بتق بدا  أسد ار الدنفط  ومدا لد ل  مد  
آثار س بي  مباشر  ع ى خطط وبرام  التنميد   التدي ت تمد  ع دى 

اسدددا  ال ائددد ا  الري يددد  لهددد ا القطددداع  ومدددا لهدددا أيضدددا  مددد  ان  
ع دددى المسدددتو  الم يشدددي ل سددد ا  الددد ي يتدددوثر بت بددد   حصدددي   
الصددا را  النفطيدد  إلددى حدد   بيددر  ول دد  االنخفدداض الحددا   ددي 

  والظرو  األمني  التي شده ها 2015أس ار النفط خ   ال ا  
القطاع النفطي  ي ليبيدا خد   السدنوا  األخيدر   ومدا تب هدا مد  

تفاع لألس ار خير  لي  ع دى ت هور  ي قيم  ال ينار ال يبي  وار 
الصا را  ال يبي  وتنا سيتها  ي  آ اء ل   وع ى ه ا يوتي تقيي  

األسددوا  الخارجيدد  مدد  قبيدد  تقيددي  السياسددا  التددي تدد  تبنيهددا  ددي 
 ه ا اإلطار.

مددا هددو ع ددى  لدد  يم دد  تح يدد  سددؤا  ال راسدد   ددي اآلتددي   بندداء  
الصددددددددا را  ال يبيدددددددد  وتنا سدددددددديتها  ددددددددي األسددددددددوا   آ اءمسددددددددتو  
  وع ددى هدد ا يتمثدد  الهدد   األسدداس لهدد   ال راسدد   ددي الخارجيدد  

وتنا سدددددي  الصدددددا را  ال يبيددددد   دددددي  آ اءمحاولددددد  تقيدددددي  مسدددددتو  
األسوا  الخارجي   وتتبنى ال راس   ي سدبي  تحقيد  هد ا الهد   
المدددددنه  الوصدددددفي التح ي دددددي  و لددددد  مددددد  خددددد   تح يددددد  ب دددددض 

وتنا سي  الصدا را    آ اءشرا  االحصائي  الخاص  بقياس المؤ 
اسددددتنا ا  ل بيانددددا  المتاحدددد  مدددد  خدددد   منظومدددد  مر ددددز التجددددار  

التددداب   International Trade Centre ITCال دددالمي 

 International Tradeلمنظمدددددددد  التجددددددددار  ال الميدددددددد  

Organization WTO  وتتمثد  الحد و  الزمنيد  لهد   ال راسد  
  بينمدددا تتمثددد  حددد و ها الم انيددد   دددي 2015 - 2001ر   دددي الفتددد

 االقتصا  ال يبي.
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وتنا سدددي   آ اءتطرقددد  ال  يددد  مددد  ال راسدددا  السدددابق  لموضدددوع 
 الصا را   وم  ه   ال راسا  ما يوتي 

  (2015) دراسةةة Palus et al.    آ اءالتددي هددد    لتح يددد 
وتنا سددددي  التجددددار  لقطدددداع صددددناع  األخشددددا  التحوي يدددد  ب ولدددد  
سددددد و ا يا  وقددددد  اسدددددتخ م  ال راسددددد  مجموعددددد  مددددد  المؤشدددددرا  
لتح يدددد  الوضدددد  التنا سددددي ل ولدددد  سدددد و ا يا  ددددي هدددد ا القطدددداع  

        2012-2003والتغيدددددددرا   دددددددي هددددددد ا الوضددددددد  خددددددد   الفتدددددددر  
               شددددددددددددددم   هدددددددددددددد   المؤشددددددددددددددرا  مؤشددددددددددددددر التخصدددددددددددددد وقدددددددددددددد

Trade  Specialization Index  ومؤشدر نسدب  الصدا را  
الميددز  النسددبي   مؤشددر  و Export-Import Ratioوالددوار ا  
  Revealed Comparative Advantage(RCA) الظداهر 
   Vollrath's Comparative Advantage Indexومؤشر

  Grubel-Lloyd Indexوق  استخ م  ال راسد  أيضدا  مؤشدر
وق  توص   ال راس  إلى أ   ول  س و ا يا تحظى بمزايدا نسدبي  
 دددي ال  يددد  مددد  منتجدددا  هددد ا القطددداع  وأ  م ددد   التخصددد  

يدز ا   Intra-Industry Specializationالد اخ ي ل صدناع  
مد  مسدتو  القيمد  المضدا   ل منددت   وتتفد  ال راسد  الحاليد  مدد  

  م هدا  دي وتخت د  ه   ال راس   دي اسدتخ ا  ب دض المؤشدرا 
أنها تر ز ع ى جان  الصا را   وأنها تستخ   ع  ا  أ بر مد  

 آ اءاألمدددر الددد ي ي طدددي رؤيددد  أوضددد  وأ   لواقددد    المؤشدددرا 
 وتنا سي  الصا را .

   التددي هدد    لقيدداس القدد ر   ،(2013)دراسةةة الجنةةدخ ونخةةرون
التنا سددي  لصددا را  أهدد  المحاصددي  الزراعيدد   ددي مصددر  وقدد  
اسددتخ م  ال راسدد  عدد  ا  مدد  مؤشددرا  التنا سددي  الم تمدد   ع ددى 
بيانددا  التجددار  الخارجيدد   ومنهددا مؤشددر الميددز  النسددبي  الظدداهر  

(RCA)  ومؤشددددر القيمدددد  النسددددبي  ل وحدددد   (RUV) ومؤشددددر  
ؤشددددر االعتمددددا  ع ددددى التصدددد ير  وب ددددض اختددددرا  األسددددوا   وم

مؤشدددرا  التنا سدددي  السددد ري   وتتفددد  هددد   ال راسددد  مددد  ال راسددد  
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الحالي   ي استخ امها لمؤشرا  التنا سي  الم تم   ع ى بيانا  
التجددار  الخارجيدد   وتخت دد  م هددا  ددي تر يددز هدد   ال راسدد  ع ددى 

 ب ض المنتجا  الزراعي   قط.

  ( 2012دراسةةةة حسةةةن واسةةةماعيل)،   التدددي هددد    إلدددى تح يددد
الوضدد  التنا سددي لصددا را  الدد و  ال ربيدد  اسددتنا ا  إلددى ب دددض 
          المؤشددددددددددرا  الم تمدددددددددد   ع ددددددددددى بيانددددددددددا  التجددددددددددار  الخارجيدددددددددد   
        وقدددددددددد  اسددددددددددتخ م  ال راسدددددددددد  مؤشددددددددددرا  االندددددددددد ماج والت امدددددددددد 

(IIT) Intra-Industry Trade   وتوا ددددددددددددددددددد  الصدددددددددددددددددددا را  
Correspondence Indexالميدز  النسددبي  الظدداهر     ومؤشددر

(RCA) إضددددددددددددددددددددددا    لمؤشددددددددددددددددددددددري تر ددددددددددددددددددددددز الصددددددددددددددددددددددا را              
Export Concentration Index   والحصدددد  السددددوقي  

Market Share MS وشم   ال راس  س  عشر   ول  منهدا  
  وق  خ ص  ال راس  مد  خد   تح يد  مؤشدرا  التنا سدي  ليبيا

إلى ب دض االسدتنتاجا  تمحدور  حدو  سديطر  القطداع النفطدي 
ع دددى هي ددد  الصدددا را   دددي ب دددض الددد و  ال ربيددد   وانخفددداض 
التنا سددي  نتيجدد  ضدد   المسددتو  اإلنتدداجي لهدد   الدد و  الندداج  
عدد  انخفدداض الجددو    وانخفدداض المسددتو  الت نولددوجي  وتتفدد  
ه   ال راس  م  ال راس  الحاليد   دي ال  يد  مد  المؤشدرا  التدي 
تددد  اسدددتخ امها  وتخت ددد  م هدددا  دددي أنهدددا  راسددد  قطريددد  لحالددد  
االقتصا  ال يبي   ض   ع  استخ امها لمؤشرا  أوسد  لتح يد  

 الصا را  ال يبي   ي األسوا  الخارجي . وتنا سي  آ اء

  (2010) دراسةةة Abdmoulah and Laabas    التددي
هدد    إلددى تقيددي  القدد ر  التنا سددي  لصددا را  الدد و  ال ربيدد   ددي 

خ م   دددي  لدددد  ب ددددض المؤشددددرا  األسدددوا  ال وليدددد   وقدددد  اسددددت  
الم تمدددد   ع ددددى بيانددددا  التجددددار  الخارجيدددد   ومنهددددا نسدددد  نمددددو 

  وب ددض المؤشددرا  Export Growth Ratesالصددا را  
إلددى الخاصدد  ب رجدد  تنددوع الصددا را   و رجدد  تر زهددا  إضددا   

  وب ددددض المؤشددددرا  (RCA)مقيدددداس الميددددز  النسددددبي  الظدددداهر  
ليبيدددا )األخدددر   وقددد  شدددم   ال راسددد  سددد  عشدددر   ولددد  عربيددد  

  وقدد  خ صدد  إلددى أ  الدد و  ال ربيدد  متبايندد  (ليسدد  مدد  بينهددا
 دددددي المدددددوار  الطبي يددددد  و دددددي تنا سدددددي  الصدددددا را   وأ  الددددد و  

خارج قطداع المحروقدا    هاالنفطي  ق   ش    ي تنوي  صا رات
رغدددد  ا  إيددددرا ا  هدددد ا القطدددداع م ندددد  هدددد   الدددد و  مدددد  تحقيدددد  
مسدددتويا  م قولددد  مددد  التنميددد  الم تمددد   ع دددى الدددنفط  وهدددي ال 

تتسددد  باالسدددت ام   أمدددا الددد و  غيدددر النفطيددد   قددد  حققددد  تنوعدددا  
م حوظددا   ددي هي دد  صددا راتها اعتمددا ا  ع ددى القطدداع الصددناعي  

و  المط ددو   وتتفدد  هدد   ال راسدد  مدد  الدد ي ال يددزا   و  المسددت
ال راسددد  الحاليددد   دددي االعتمدددا  ع دددى بياندددا  التجدددار  الخارجيددد   
وتخت   م ها  ي ب ض المؤشرا   و ي تر يزها بش   مفص  

 ع ى حال  االقتصا  ال يبي.

  (2010) دراسةةةة Athanasoglou et. Al      التدددي هددد
  2006 - 1996الصدددا را  اليونانيددد  خددد   الفتدددر   آ اءلتقيدددي  

التفصدي ي   Panel Dataمسدتخ م  بياندا  الس سد  القطاعيد  
ل تجار  الثنائي  بحس  المنتجا   وق  استخ م  ال راس  طريق  

لتح يد   Constant Market Shareالحصد  السدوقي  الثابتد  
ل صا را  اليوناني   وقد  تد   Market Shareالحص  السوقي  

الصددا را  اليونانيدد   وأثددر  خ لهددا تح يدد   رجدد  التخصدد   ددي
وقدد    المنا سدد  السدد ري  ع ددى الحصدد  السددوقي  لهدد   الصددا را 

بينددددد  نتدددددائ  ال راسددددد  تغيدددددرا  م تبدددددر   دددددي هي ددددد  الصدددددا را  
وخاصددددد  توزي هدددددا الجغرا دددددي  وظ ددددد  الصدددددا را  متر دددددز   دددددي 

 Lowوجيدد  الق ي دد  والمتوسددط القطاعددا   ا  ال ثا دد  الت نول

and Medium Technology Sectors   وتتفددد  هددد  
الصا را    آ اءال راس  م  ال راس  الحالي   ي اهتمامها بتقيي  

ل نها تخت د  م هدا  دي ال ثيدر مد  المؤشدرا  المسدتخ م    فدي 
الصددا را  بددالتر يز ع ددى  آ اءحددي  تهددت  هدد   ال راسدد  بتح يدد  

 Constant Market Share Analysisأنمددددو ج 

(CMSA) ع ددى أثددر هي دد  الصددا را  والتنا سددي   الدد ي ير ددز
الصددا را   تنصددر  ال راسدد  الحاليدد  لتقيددي  الوضدد   آ اءع ددى 
 وتنا سي  الصا را  ال يبي   ي األسوا  الخارجي . آل اءالحالي 

   (2006)دراسةةةةةGutierrez ،   آ اءالتددددي هدددد    لتح يدددد 
والتنا سدددي  الخارجيددد  لجمهوريددد  مقددد ونيا )يوغسددد  يا  الصةةةادرات

سددددابقا (  إضددددا   إلددددى تقدددد ير التددددواز  لسدددد ر الصددددر  الحقيقددددي 
  وقد  Real effective exchange rate (REER) الف دا 

الصدددا را    آ اءاسدددتخ م  ال راسددد  ب دددض المؤشدددرا  لتح يددد  
منهددا نسدد  النمددو  ددي الصددا را   والهي دد  السدد  ي ل صددا را  

Exports by Sectors  إضدا   إلدى مؤشدر الحصد  السدوقي  
Market Share (MS)  واسددتخ م   ددي تح يدد  التنا سددي  

 Indicators "ت  ف  الموار  المح ي "  مؤشرا  مستو  األجور
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of Wage and Cost Competitiveness   وقد  توصد  
ال راسدددد  إلددددى أندددد  بينمددددا ي مدددد  سدددد ر الصددددر  التنا سددددي ع ددددى 
تحسدددي  مسدددتو  التنا سدددي   دددي األجددد  القصدددير   دددق  اسدددت ام  

عددا   توجيدد  تالتنا سددي   حتدداج إلددى تحسددي  مسددتو  اإلنتاجيدد   واه
األ ثدددر  ينامي يددد   وتتفددد  هددد   ال راسددد  مددد   ا المدددوار  ل قطاعددد

وتنا سدددددي   آ اءى تح يددددد  ال راسدددد  الحاليددددد   دددددي أنهدددددا تر ددددز ع ددددد
تر ددز ع ددى  الحاليدد  الصددا را   وتخت دد  م هددا  ددي أ  ال راسدد 

المؤشددرا  الم تمدد   ع ددى بيانددا  التجددار  الخارجيدد   التددي ت ددو  
متاحددددد  بشددددد    بيدددددر ومفصددددد   وتوخددددد   دددددي قياسدددددها ل تنا سدددددي  

 ال وام  الس ري  وال وام  غير الس ري   ي الحسبا .

بق  أنهدا قد  تناولد  مسدال  تقيدي  يتض  م  خد   ال راسدا  السدا
والتنا سدي  لد و  وقطاعدا  مخت فد   وتحداو  هد   ال راسدد    اءاآل

تقيدي   (بحسد  ع د  الباحدث)تق ي  إضا   تطبيقيد   حيدث لد  يدت  
وتنا سي  الصا را  ال يبي  بشد   تفصدي ي  لد ا تسد ى هد    آ اء

 وتنا سدددددددي  الصدددددددا را  ال يبيددددددد  باسدددددددتخ ا  آ اءال راسددددددد  لتقيدددددددي  
مجموع  واس   م  المؤشرا  المت ار  ع يها  ي ه ا المجدا   
ومحاولدد  تقيددي  السياسددا  التددي تدد  تبنيهددا مدد  قبدد  ال ولدد  ال يبيدد  

  ي ه ا اإلطار. 

 :Analysing Methodologyمنهجية التحليل   -3

  Data Sourcesمصادر البيانات  1 -3

بياندددا  ت تمدد  ال راسدد  ع ددى البيانددا  المتاحدد  مدد  خدد   قاعدد   
  و لددد  حسددد  نظدددا  التصدددني   (ITC) مر دددز التجدددار  ال دددالمي

 Harmonized (HS) السددددددد  ي المنسددددددد  ل تجددددددددار  الخارجيددددددد 

Commodity Description and Coding  System 
  بحيددث Digit Level-2 مدد  المسددتو  الثدداني 2002إصدد ار 

يقتصددر مسددتو  التح يدد  ع ددى أقسددا  و صددو  السدد    مدد  األخدد  
         ثدددددددددددر  بدددددددددددار إم انيددددددددددد  التطدددددددددددر  إلدددددددددددى مسدددددددددددتويا  أ دددددددددددي االعت
  مدا  عد  الحاجد  إلدى  digit Level Or More-4  تفصدي   
ع دددى البياندددا  المت  قددد  مددد  شدددر اء وسدددو  يدددت  االعتمدددا    لددد  

  و ل  ل ونها ت  س جانبدا  مد  ال قد  قد  Mirror Dataالتجار  
     الناميددددد ال ي دددددو  متاحدددددا   دددددي البياندددددا  الوطنيددددد  ألغ ددددد  الددددد و  

(ITC, 2011, P21.) 

 
 

  Analysing Indicatorsمؤشرات التحليل  2 -3

وتنا سددددددي   آ اءت تمدددددد  ال راسدددددد  ع ددددددى عدددددد   مؤشددددددرا  لتح يدددددد   
 الصدددا را  ال يبيددد   ويم ددد  ت خدددي  هددد   المؤشدددرا   دددي اآلتدددي

(International Trade Centre, 2016)   (2005)خضر: 

  معةدل النمةو فةي قيمةة الصةادرات Export Growth in 

value )%( ويقددديس هددد ا المؤشدددر م ددد   النمدددو الحاصددد   دددي  
الصدددددددا را   وتشدددددددير النتيجددددددد  اإليجابيددددددد   دددددددي قيمتددددددد  إلدددددددى أ  
الصدددا را   ددددي زيددددا    وهددددو مؤشدددر جيدددد   بينمددددا تشددددير النتيجدددد  
السدد بي  إلددى ال  ددس  ويم دد  صددياغ  هدد ا المؤشددر ع ددى الشدد   

 اآلتي 
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0

1
tt

t

ds

t

dst

ds
X

X
GVX 

GVXحيددث تشددير 
t
ds   إلددى م دد   النمددو  ددي صددا را  ال ولددd 

إلدى السدن   tو  t0  وتشدير t دي الفتدر   Sم  السد    أو القطداع 
إلددددددى قيمدددددد   x األولددددددى والسددددددن  الثانيدددددد   ددددددي المقارندددددد   وتشددددددير

إلددددددى القطدددددداع  Sإلددددددى ال ولدددددد   وتشددددددير  dالصددددددا را   وتشددددددير 
المدددد روس  وسدددديت  احتسددددا  هدددد ا المؤشددددر بالنسددددب  ل صدددددا را  
 االجمالي  ب ال  ع  احتساب  ل صا را  القطاعي      ع ى ح  .

  قيمةة صةافي الصةادرات Value of Net Exports يقديس  
هدد ا المؤشددر صددا ي الصددا را   ويشددير إلددى مدد   وجددو   ددائض 

الميددزا  التجدداري ل  ولدد    ددي التجددار  مدد  ع مدد   وهددو ي بددر عدد  
وي دد  مدد  المؤشددرا  التددي ي تمدد  ع يهددا  ددي الت ددر  ع ددى م اندد  
ال ولدد   ددي السددو  ال الميدد   وتدد   القيمدد  الموجبدد  لهدد ا المؤشددر 
ع ددى وجددو   ددائض  ددي التجددار   بينمددا تدد   القيمدد  السددالب  ع ددى 

   ويم   صياغ  ه ا المؤشر ع ى الصور  اآلتي  وجو  عجز

t

ds

t

ds

t

ds MXTB  
إلددى قيمدد  الصددا را    Xوإلددى السددن  الم روسدد    tحيددث تشددير 

إلدددى  Sإلدددى ال ولددد  و d  وتشدددير إلدددى قيمددد  الدددوار ا  Mوتشدددير 
القطددداع المددد روس  وسددديت  احتسدددا  قيمددد  هددد ا المؤشدددر بالنسدددب  

جمالي الوار ا .  إلجمالي الصا را  واه

  الصةةادرات لكةةل فةةرد Per Capita Exports يقدديس هدد ا  
المؤشدددر نسدددب  االنفتددداا ع دددى الخدددارج لب ددد  مدددا  ونسدددب  مسددداهم  
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األ ددرا   ددي ب دد  مددا  ددي اإلنتدداج ل سددو  ال الميدد   ويم دد  صددياغ  
 ه ا المؤشر ع ى الصور  اآلتي  

t

d

t

dst

ds
pop

X
Xcap 

 
إلددى قيمدد  الصددا را    Xوإلددى السددن  الم روسدد    tحيددث تشددير 

 Sإلى ال ول  و d  وتشير إلى اجمالي ع   الس ا  popوتشير 
 إلى القطاع الم روس.

  الحصةةةة فةةةي  جمةةةالي الصةةةادرات الو نيةةةة Share in 

National Exports (%)  ويشدير هد ا المؤشدر إلدى األهميد  
النسددددددبي  ل صددددددا را  القطاعيدددددد  بالنسددددددب  إلجمددددددالي الصددددددا را   

 ويم   صياغ  ه ا المؤشر ع ى الصور  اآلتي  
















t

d

t

dst

ds
X

X
SHNX 100

 
إلددى قيمدد  الصددا را    Xإلددى السددن  الم روسدد   و tحيددث تشددير 

 إلى القطاع الم روس. Sو إلى ال ول   dوتشير 

  معةةةةدل التركةةةةا فةةةةي الصةةةةادرات Concentration of 

Exports   ويشير ه ا المؤشر إلى  رج  اعتما  صا را  الب  
التر ددددددز  ددددددي ع دددددى عدددددد   محددددد و  مدددددد  السددددد    ويقدددددداس م ددددد   

 Hirschman را  ب ددد   مؤشدددرا   مددد  أهمهدددا مؤشدددرالصدددا

Index "H"  ال ي يم   صياغت  ع ى الصور  اآلتي   

n

n
X

X

H

n

s d

ds

11

1

2

1

















 
إلددى قيمدد   Xd إلددى عدد   السدد   المصدد ر   وتشددير nحيددث تشددير 

إلدددى قيمددد  صدددا را   Xds  وتشدددير dإجمدددالي الصدددا را  ل  ولددد  
 رج    ق   H=0  واه ا  ان  Sم  الس    أو القطاع  dال ول  

 دددق  هددد ا يددد   ع دددى تر دددز   H=1التندددوع  ام ددد   أمدددا إ ا  انددد  
 ام   ي الصا را   وسو  يت  استخ ا   ا  المؤشدر لحسدا  

إلددى  nم د   التر دز الجغرا دي ل صددا را  ال يبيد   حيدث ستشدير 
وتشدير   (ليبيدا) dع   المنداط  الجغرا يد  المسدتور   مد  ال ولد  

Xds   إلى قيم  صا را  ال ولd (ليبيا)   ل منطقدS  وتشدير Xd 
 .(ليبيا) dإلى قيم  إجمالي الصا را  ل  ول  

   مؤشر االنةدماج والتكامةلIntra-Industry Trade ITT  
  وهددو يقدديس Herber G. Grubelينسدد  هدد ا المؤشددر إلددى 

االقتصددددا ي  مدددد   اندددد ماج صددددا را   ولدددد  مددددا مدددد  التجم ددددا  
 االق يمي   ويم   صياغ  ه ا المؤشر ع ى الصور  اآلتي  
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 Aggregated ITTبدر هد ا المؤشدر عد  المقيداس المجمد وي 

Index  الددد ي يقددديس عم يددد  االنددد ماج ع دددى مسدددتو  االقتصدددا  
(    Havrylyshyn and Kunze, 1997.) 

لألسدوا  ال الميدد    iمد  السد     إلدى الصدا را  Xiحيدث تشدير 
مدد  األسددوا  ال الميددد    iمدد  السدد    إلددى الددوار ا   Miتشددير و 

 ددق   رجدد  االندد ماج م  ومدد   أمددا إ ا  (ITT = 0) واه ا  اندد 
  ق   رج  االن ماج  ام  . (ITT = 1)  ان 

  مؤشةةةر التوافةةةا التجةةةارخCorrespondence Index 

(Cosine):  رجدددددد  توا دددددد  هي دددددد  ويشددددددير هدددددد ا المؤشددددددر إلددددددى 
أو   الصا را  لب   ما م  هي   الوار ا  )الط د ( ل ولد  أخدر 

مجموعد  مد  الد و   ويم د  صدياغ  هد ا المؤشدر ع دى الصددور  
 اآلتي  

)).(( 22 
k

ki

k

ik

k

jkikij MXMXCOSINE

 
تشدددير   و kمددد  السددد     iإلدددى صدددا را  الب ددد   Xikحيدددث تشدددير 

Mjk  ) إلدددددى وار ا  ال ولددددد  )أو المنطقدددددj     مددددد  السدددددk   واه ا
  أمددددا إ ا  ددددق   رجدددد  التوا دددد  م  ومدددد  (COSINE=0)  اندددد 
  ق   رج  التوا    ام  . (COSINE=1)  ان 

  مؤشةةةةةر الميةةةةةاة النسةةةةةبية ال ةةةةةا رة (RCA)Revealed 

Comparative Advantage يسددتخ   هدد ا المؤشددر لقيدداس  
(  وخاصدددد   ددددي YUE,2001التجددددار  ل ولدددد  مددددا ) آ اءمسددددتو  

قاييس التنا سي  التي توخ   دي وهو م  م مجا  التجار  الس  ي  
 Khan andال وام  الس ري  وال وام  غير الس ري  ) عتباراال

Barta, 2005  ويم دد  صدددياغ  هدد ا المؤشددر ع ددى الصدددور  )
 اآلتي  

Xwij/Wi)(Xij/Xi)/(RCA 
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مد  السد    أو القطداع  iتشير إلى صا را  الب د   Xijحيث إ  
j بينمددا تشددير  Xi  إجمددالي صددا را  الب دد  إلددىi وتشددير  Xwj 

 إلددى Xw  وتشددير jمدد  السدد    أو القطدداع  صددا را  ال ددال إلددى 
 دددددق  الب ددددد   (RCA1إجمدددددالي صدددددا را  ال دددددال   واه ا  انددددد  )

و الصدناع  الم نيد   ميدز  نسدبي   دي القطداع أو المندت  أيحظى ب
 ددق  الب دد  ال يحظددى بميددز  نسددبي   ددي  (RCA1أمددا إ ا  اندد  )

 .و الصناع القطاع أو المنت  أه ا 

  السةةوقيةالحصةةة  مؤشةةر (MS) Market Share يقدديس  
هدد ا المؤشددر تنا سددي  صددا را  ب دد  م ددي   ددي سددو  مددا  وي ددر  

 بالصيغ  اآلتي  

 k
i

MXijMSij / 

إلدى السدو    kإلدى الب د   وتشدير  jإلدى السد     و iحيث تشير 
 إلى الوار ا . Mإلى الصا را   و Xو

 وتنافسةةةةةةةةةةةية الصةةةةةةةةةةةادرات اإل ةةةةةةةةةةةار المفةةةةةةةةةةةا يمي آلداء  -4
Conceptional Framework of the export 

performance and competitiveness:  

وتنا سدي  الصدا را    آ اءته   ه   الفقر  الست راض مفهدومي 
و لدد  بغيدد  تح يدد  اإلطددار النظددري لهدد ي  المفهددومي  الدد ي سدديت  

وتنا سدي  الصدا را   دي هد    آ اءتبني  والت امد  م د   دي قيداس 
 ال راس .

 The Concept Ofالصةةةةادرات  نداءمفهةةةةو   4-1

Exports Performance    ت ددددد    الت ريفددددا  والمفددددداهي
 اء الصددا را   قها ال ثيددر مدد  ال تددا  لمددا ي ددر  بدد التددي سددا

الظرو  وق  ر ز ب ضه  ع ى تح ي  ه ا المفهو  م  ناحي  
 Cavusgil and اء  ومدد   لدد  واآلليدا  الم ددزز  لهدد ا اآل

Zou (1994  الددددد ي وصددددد  هددددد ا المفهدددددو  بونددددد  اسدددددتجاب )
استراتيجي  م  قب  إ ار  الشر ا  ل تفاع  بي  القو  ال اخ ي  

(  ويقص  بهدا القدو  المدؤثر  ع دى Roxo, 2014والخارجي  )
 آ اءصددا را  هدد   الشددر ا   وقدد  أضددا  ال اتبددا  بددو   آ اء

  م  خد   المد   الد ي ت دو  عند   ر عنالصا را  إنما ي ب  
األهددددددد ا  االقتصدددددددا ي  واالسدددددددتراتيجي  المت  قددددددد  بالمنتجدددددددا  
المصدد ر  مدد  خدد   الشددر ا   قدد  تدد  تحقيقهددا ضددم  عم يدد  
التخطدددددددديط والتنفيدددددددد  الخاصدددددددد  باسددددددددتراتيجي  التسددددددددوي  لهدددددددد   

الصدا را  ع دى  آ اء Shoham (1998) ي در الشر ا   و 
مددد  خددد   المبي دددا  ال وليددد  النتيجددد  المتحصددد  ع يهدددا "أنددد  

(  وقدد  اشددتم  هدد ا المفهددو  ع ددى Roxo, 2014) "ل شددر ا 
عنها بقيمد  آل اء الصا را  هي المبي ا  الم بر ث ث  أب ا  

الصدددددددا را   وربحيددددددد  الصدددددددا را   والتغيدددددددر الحاصددددددد   دددددددي 
(  األمدر الد ي يؤ د  ع دى أهميد  Roxo, 2014)الصدا را  

ع  م  المؤشرا  التدي الصا را  م  خ   مجمو  آ اءقياس 
(  Roxo, 2014) ت بددر عدد  األب ددا  المخت فدد  لهدد ا المفهددو 

الصددددددا را  إنمددددددا  آ اءإلددددددى أ   Spasova (2014) ويشدددددير
يشددير إلددى سدد و  شددر   مددا  يمددا يت  دد  ب م يدد  ر دد  موار هددا 
 وقددددد راتها  دددددي السددددديا  الددددد ولي خددددد    لحظددددد  زمنيددددد  م ينددددد 

(Spasova, 2014)  الصدددا را  بحسددد  هددد ا  آ اء  وي ددد
 ال ات  م يارا  لنجاا عم يا  التص ير  ي ه   الشر ا .

الصا را  إنما هو ت بيٌر ع  ق ر  صا را   آ اءوع ى ه ا  ق  
شددر   مددا أو  ولدد  مددا ع ددى ال مدد  ب فدداء   ددي األسددوا  ال وليدد   
التدددي يم ددد  االسدددت ال  ع يهدددا مددد  خددد   جم ددد  مددد  المؤشدددرا  

 تت    بقيم  الصا را  وربحيتها  وتق باتها.

 The concept ofمفهةةةو  تنافسةةةية الصةةةادرات 4-2

exports competitiveness    صددار ل تنا سددي   ددي عددال
اليو  أهمي   بر   ي مخت    و  ال ال    ونشئ  لها هيئا  
ومجددالس  وصددار لهددا سياسددا  واسددتراتيجيا   وغدد   ال ثيددر 
م  ال و  تهت  أيما اهتماٍ  بقياس مستو  تنا سي  اقتصدا اتها 
الوطنيدد   اسددتنا ا  لمؤشددرا  تدد  تطويرهددا لهدد ا الغددرض )و يدد   

ل  نتاجدا  طبي يدا  ل تطدورا  التدي حصد   (  وق   ا   2003
 ددي نظريددا  النمددو االقتصددا ي والتجددار  ال وليدد   التددي تشددير 
إلى أهمي  الت وي  ع ى التجار  ال ولي   و ا  لتحقي  م  ال  

(  وتتض  أهمي  2003مرتف   م  النمو االقتصا ي )و ي   
التنا سددي   ددي أنهددا تقضددي ع ددى عقبدد  ضددي  السددو  المح يدد  

نهددددددددا تفضددددددددي إلددددددددى اندددددددد ماج (  حيددددددددث إ2005 اوي )مسدددددددد  
المؤسسددا  والدد و   ددي السددو  ال الميدد  الواسدد    التددي تددؤ ي 
بددددددد ورها م عومددددددد   بو بيدددددددا  النظريددددددد  االقتصدددددددا ي  والتددددددداري  
االقتصدددا ي المت  قددد  باتسددداع األسدددوا  والتخصددد  ومسدددتو  
اإلنتاجيدد  إلددى ضددما  اسددتمراري  التنميدد  االقتصددا ي  وتحسددي  

  يش  لت   ال و .مستويا  الم
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يخت ددد  مفهدددو  التنا سدددي  بددداخت   المقصدددو  منهدددا  و لددد  مددد  
حيث ما إ ا  ا  الح يث منصبا  ع ى شر    أو قطاع  ي  ول  

 ولددد  بو م هدددا  ويقدددو   لددد  بددد  شددد  إلدددى اخدددت   ع دددى مدددا  أو 
المفهدددددو  والت ريددددد  الددددد ي يم ددددد  أ  يحددددد   أطدددددر هددددد   ال  مددددد  
وم ناهدددددا  وحيدددددث يتر دددددز البحدددددث ع دددددى تقيدددددي  القددددد ر  التنا سدددددي  
ل صا را   ي األسدوا  الخارجيد   قنندا ال نتحد ث عد  شدر   مدا 
بقددد ر مدددا نحددد  بصددد   تقيدددي  التنا سدددي  ل قتصدددا  بوسدددر   ويشدددير 

فهو  التنا سي  بشد   عدا  إلدى  لد  الوضد  الد ي تسدتطي  مد  م
 عددددد خ لددددد  ال ولددددد  أو الشدددددر   أو الصدددددناع  أ  تميدددددز نفسدددددها 

 Mescon(  وقددددد  عدددددر  2010  منا سددددديها )خيددددداري و شددددداوي
القدددد ر  ع ددددى اإلنتدددداج بطريقدددد  أو أ ثددددر ال "التنا سددددي  ع ددددى أنهددددا 

(  2010 )خيدداري و شدداوي  "يسددتطي  المنا سددو  الوصددو  إليهددا
ع دى  OECDوق  عر تهدا منظمد  الت داو  االقتصدا ي والتنميد  

القددد ر  ع دددى إنتددداج السددد   والخددد ما  التدددي تواجددد  اختبدددار "أنهدددا 
المزاحمددد  الخارجيددد   دددي الوقددد  الددد ي تحدددا ظ  يددد  ع دددى توسدددي  

  وبشدد   عددا  ت بددر التنا سددي  عدد  قدد ر  "الدد خ  المح ددي الحقيقددي
 .(2003ارجي  )و ي   الب   ع ى زيا   حصت  م  األسوا  الخ

يشدددير مفهدددو  القددد ر  التنا سدددي  أيضدددا  إلدددى امدددت   الددد و  آليدددا  
ل تفو  والتميدز تجدا  المنا سدي  و لد  مد  خد   ت دالي  اإلنتداج 
التددي ت بددر عمددا يسددمى بالمنا سدد  السدد ري   ومدد  ناحيدد  الجددو   
والنوعيدد   ومدد  خدد   الدد ور الدد ي يم دد  أ  ت  بدد  الح ومدد   ددي 

 الز هدارتو ير خد ما  البنيد  األساسدي  ال زمد    ل  ع  طري 
القطدددداع اإلنتدددداجي الم نددددي  والتر يددددز ع ددددى صددددياغ  السياسددددا  
االقتصا ي  ال اعم  لتطوير الق را  التنا سي  ل منشد   ال ام د   
إضددددا    إلددددى وضددددد  القددددواني  والتشدددددري ا  المرندددد   والمشدددددج    

صددال  لنمددو وال ا  دد  نحددو إيجددا  بيئدد  أعمددا  ومنددا  اسددتثماري 
إلنتاجيدددد   اخدددد  ال ولدددد  وتطددددور القدددد را  التنا سددددي  ل قطاعددددا  ا

 (.2014 ض ي   )خربوط ي و 

ت ني التنا سي  ع ى مسدتو  القطداع قد ر  الشدر ا  ع دى تحقيد  
النجاا المستمر  دي األسدوا  ال وليد   وامدت   وتوسدي  حصدتها 
السدددوقي   و  اعتمدددا  ع دددى الددد ع  أو الحمايددد  المق مددد  مددد  قبددد  

 .(LOOPS,2016) ال ول 

 

  Results and Discussionوالمناقشة  النتائج  -5

سدديت  خدد   هدد ا القسدد  اسددت راض ومناقشدد  أهدد  النتددائ  التددي تدد  
التوص  إليها ع  طري  احتسا  المؤشرا  الم  ور   باستخ ا  

 البيانا  المشار إلى مصا رها  ي القس  الساب .

 Export Growthمعدل النمةو فةي قيمةة الصةادرات  5-1

in value )%(  (  1( والش   رق  )1باالستنا  ل ج و  رق )
يم دد  النظددر إلددى االتجددا  ال ددا  لم دد   النمددو  ددي الصددا را  

مدددد  خدددد   مددددرح تي    2015 - 2001ال يبيدددد  خدددد   الفتددددر  
 2008و 2001شددده   األولدددى التدددي انحصدددر  بدددي  عدددامي 
  األخدر  التدي نموا  م حوظا   ي قيم  الصا را   بينما انطدو 

 ت تها ع ى انخفاض أق  ح    ي قيم  ه ا الم   .

وبالنظر لطبي   م  ال  النمو  ي قيم  الصا را  ال يبي  خ   
يم   القو  أ  ج هدا  دا  إيجابيدا   األمدر  2015 - 2001الفتر  

الددد ي يددد   ع دددى نمدددو قيمددد  الصدددا را   ومدددا يترتددد  ع يددد  مددد  
تحسدد   ددي قيمدد  الميددزا  التجدداري  وزيددا    ددي حصددي   الصددر  
       األجنبددددي  األمددددر الدددد ي يددددن  س إيجابيددددا  ع ددددى بددددرام  التنميددددد  

. 
 معدل النمو في قيمة الصادرات الليبية خالل (1)جدول 

 (2015 – 2001) الفترة

 معدل النمو )%( )مليون دوالر( قيمة الصادرات السنة

2001 12383.592 - 

2002 10763.916 -13.08 

2003 14796.41 37.46 

2004 20633.125 39.45 

2005 30445.584 47.56 

2006 40596.737 33.34 

2007 46018.077 13.35 

2008 63094.565 37.11 

2009 38124.694 -39.58 

2010 49107.849 28.81 

2011 18706.74 -61.91 

2012 59143.785 216.16 

2013 42702.032 -27.80 

2014 20909.998 -51.03 

2015 10248.849 -50.99 

       المص ر  عم  الباحث باالستنا  إلى 
 - International Trade Centre ITC, (2016), List of importing 

markets for a product exported by Libya, 2001 - 2015. 
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 – 2002) وق  تر ز ج  القدي  اإليجابيد  لهد ا المؤشدر  دي الفتدر 

 – 2009)وقددد  شددده   الفتدددر   %،34.7  بمتوسدددط ب ددد  (2008

ت ب با  م حوظا   ي م    نمدو الصدا را   وشده  عدامي  (2015
ع دى  %61.91و %39.58 دنموا  س بيا  يقد ر بد 2011و 2009

 ددد ل  نمدددوا   2015و 2014و 2013التدددوالي  وشددده   األعدددوا  
 ع دددى التدددوالي. 50.99%و 51.03%و 27.8% دسددد بيا  يقددد ر بددد

وت و  الت ب با   ي م    النمو  ي قيمد  الصدا را  ال يبيد   دي 
الغال  إلى الت ب با  الحاص    ي قيم  الصا را  النفطي  التي 

 دددي % 96.3مدددا يقددد ر بدددد  2015 - 2001شددد    خددد   الفتدددر  
(  وت ددو  ITC, 2016المتوسددط مدد  قيمدد  إجمددالي الصددا را  )

الت بدددد با   ددددي قيمدددد  الصددددا را  النفطيدددد  بشدددد   عددددا  ل تغيددددرا  

الحاصددد    دددي أسددد ار الدددنفط ال الميددد    يمدددا عددد ا ت ددد  المت  قددد  
بالسنوا  الث ث األخيدر  التدي تدوثر  خ لهدا صدا را  ليبيدا مد  

والغدددداز الطبي ددددي بددددالتوترا  األمنيدددد  التددددي شدددده تها الددددنفط الخددددا  
 منطق  الحقو  النفطي  خ   ت   الفتر .

الصددا را  ال يبيدد  خدد    آ اءوع ددى  لدد  يم دد  القددو  أ  م دد   
و قدددددددا  لهددددددد ا المؤشدددددددر  دددددددا  جيددددددد ا   دددددددي  2008 - 2001الفتدددددددر  

ب دددددددد    2015 - 2008المتوسددددددددط  وقدددددددد  اتسدددددددد  خدددددددد   الفتددددددددر  
ي ددو  الرتبدداط الصددا را  بسدد    الددنفط   االسددتقرار  األمددر الدد ي

ومدددددا ي نيددددد   لددددد  مددددد  تددددد ني مسدددددتو   اع يددددد  سياسدددددا  تنويددددد  
الصددا را  التددي انتهجتهددا ال ولدد  ال يبيدد  خدد   الحقبدد  الماضددي   
 وين ر استمرار ه ا االخت   ب ثار س بي  ع ى االقتصا  ال يبي.

 

 
 2015 - 2001خالل الفترة  النمو في قيمة الصادرات الليبية لمعدل( االتجاه العا  1شكل )

 .(1المص ر  عم  الباحث باالستنا  ل ج و  رق  )                              
 

  Value of Net Exportsقيمةةة صةةافي الصةةادرات  5-2
( الددد ي يبدددي  قيمدددد  صدددا ي الصددددا را  2بدددالنظر ل جددد و  رقدددد  )
أ  ليبيددددا قدددد  يم دددد  القددددو   2015 - 2001ال يبيدددد  خدددد   الفتددددر  

  ب دد   ددي 2014 - 2001حققدد   ائضددا  تجاريددا  خدد   السددنوا  
م يددو   والر   ددي حددي  شدده    20238.29المتوسددط مددا قيمتدد  

الر  ولدددد  م يددددو   و  1319.81عجددددزا  تجاريددددا  قدددد ر   2015سددددن  
 م يددو   والر  و لدد  سددن  2209.59يددنخفض هدد ا المؤشددر عدد  

حيدث  2008  وق  ب   ه ا الفائض أقصى قيمد  لد  سدن  2014
 م يو   والر. 44803.3سج  ما قيمت  

( الدددددد ي يبددددددي  االتجددددددا  ال ددددددا  لقيمدددددد  2وبددددددالنظر ل شدددددد   رقدددددد  )
الصدددا را   وقيمددد  الدددوار ا   وقيمددد  صدددا ي الصدددا را  خددد   

يتبدددددي  أ  االتجدددددا  ال دددددا  لقيمددددد  صدددددا ي  2015 - 2001الفتدددددر  
الصددا را  مماثدد  تمامددا  ل تجددا  ال ددا  لقيمدد  الصددا را   األمددر 
الدد ي ي نددي أ  التغيددرا  الحاصدد    ددي قيمدد  صددا ي الصددا را  

إنمددا هددي راج دد  بال رجدد  األولددى إلددى  (رصددي  الميددزا  التجدداري)
 ددي جزئهددا  التغيددرا  الحاصدد    ددي قيمدد  الصددا را   التددي ت ددو 

األ بر ل تغيدرا   دي قيمد  الصدا را  النفطيد   ويتضد   لد  مد  
ى االتجا  ال ا  لقيم  الصدا را   خ   الش   ال ي يتخ   منحن

ومنحنى االتجا  ال ا  لقيم  صا ي الصا را   أما التغيدرا   دي 
 قيم  الوار ا   ق   ان  مستقر  بش   واض  خ   ت   الفتر .

القدددو  أ  الصددددا را  ال يبيددد  قدددد  حققدددد   ع ددددى  لددد  يم دددد  بنددداء  
جيدددد ا   تمثدددد   ددددي القيمدددد   آ اءبشدددد   عددددا  و قددددا  لهدددد ا المؤشددددر 

االتجاه العام لمعدل نمو 
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  األمددر ( ددائض الميددزا  التجدداري)اإليجابيدد  لصددا ي الصددا را  
الدد ي ي نددى أ  الصددا را  ال يبيدد   اندد  خدد   ت دد  الفتددر  قددا ر  
ع ددى تغطيدد  قيمدد  الددوار ا  وتحقيدد   ددائض تجدداري  وي دد   لدد  
م  نقاط القو  التي تحس  لقطداع الصدا را   دي ليبيدا   لد  أ  
ه ا الفائض يمث  المص ر األساس لتموي  برام  التنمي   ورغد  

بدددالتغيرا   دددي قيمددد  الصدددا را    لددد   دددق  ارتبددداط هددد ا الفدددائض 
التي تخض  ل تق با  التي تح ث بي  الحدي  واآلخدر  دي أسد ار 
الددددنفط ال الميدددد  يج دددد  مدددد  أهدددد ا  التنميدددد  االقتصددددا ي  رهيندددد  
بالظرو  السائ    دي السدو  النفطيد  ال الميد   األمدر الد ي ي د  

 اخت ال  تج  م الجت .
 

 2015 - 2001 ة صافي الصادرات الليبية خالل الفترة( قيم2جدول )
 )مليون دوالر( قيمة صافي الصادرات )مليون دوالر( قيمة الواردات )مليون دوالر( قيمة الصادرات السنة

2001 12383.59 3945.91 8437.68 

2002 10763.92 4969.15 5794.77 

2003 14796.41 5513.85 9282.57 

2004 20633.13 7157.95 13475.18 

2005 30445.58 8341.31 22104.28 

2006 40596.74 9277.87 31318.87 

2007 46018.08 12190.56 33827.52 

2008 63094.57 18291.26 44803.30 

2009 38124.69 19623.99 18500.70 

2010 49107.85 20573.58 28534.27 
2011 18706.74 7127.94 11578.80 

2012 59143.79 21978.21 37165.58 

2013 42702.03 26399.12 16302.91 

2014 20910.00 18700.41 2209.59 

2015 10248.85 11568.66 -1319.81 

 المص ر  عم  الباحث باالستنا  إلى 
 International Trade Centre ITC, (2016), List of importing markets for a product exported by Libya, 2001 - 

2015. 

 International Trade Centre ITC, (2016), List of supplying markets for a product imported by Libya 2001 - 

2015. 
 

وقد  ارتبطدد  قيمدد  صدا ي الصددا را   ددي ليبيدا تاريخيددا  بالتق بددا  
الدنفط  حيددث عددانى االقتصدا  ال يبددي عجددزا  الحاصد    ددي أسدد ار 

خددد   الفتدددر  التدددي سدددبق  ا تشدددا  الدددنفط  وحقددد   ا  تجاريدددا  مزمنددد
  1963الميدددزا  التجددداري ال يبدددي  ائضدددا  ألو  مدددر  خددد   ال دددا  

صدددار يتزايددد  بشددد   مضدددطر  مددد  تصدددحي  أسددد ار الدددنفط خددد   
  وظددددددد  يتق ددددددد  خددددددد   الفتدددددددر  ال حقددددددد  ارتفاعدددددددا  1973ال دددددددا  

ا  مددد  تق بدددا  أسددد ار الدددنفط )الهيدددو  ال امددد  ل م  ومدددا  وانخفاضددد
 (.2005واالتصاال   
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 العا  لصافي قيمة الصادرات االتجاه( 2شكل )

 

  Per Capita Exports الصةادرات لكةل فةرد فةي ليبيةا 5-3
( الدد ي يبددي  حجدد  الصددا را  ل دد   ددر  3بددالنظر ل جدد و  رقدد  )

مدد  السدد ا  يتبددي  أ  هدد ا الم دد   قدد  ب دد  أقصددى قيمدد  لدد  سددن  
 والر ل فددر   ولدد  تددنخفض هدد   القيمددد   8650.20بواقدد   2008

 والر  وقددددد  ب ددددد   1787.73خددددد   الفتدددددر  المشدددددار إليهدددددا عددددد  
       وال ل فددددر   4528.40متوسددددطها خدددد   هدددد   الفتددددر  مددددا قيمتدددد  

. 
  

 

النظر ل تجا  ال ا  لقيم  ه ا المؤشر ي حظ أند  قد  أخد   دي وب
  بد أ ب د ها  دي التنداق  التد ريجي  وقد  2008التزاي  إلى سدن  

لتدددي حصددد    دددي قيمددد  الصدددا را   ارتدددبط  دددي  لددد  بدددالتغيرا  ا
  االتجددا  ال ددا  ل نمددو السدد اني قدد  أخدد  اتجاهددا  تصدداع يا  حيددث إ

 الفتر . ت  بطيئا  خ   

 2015-2001في ليبيا خالل الفترة  فرد( الصادرات لكل 3) جدول
 )دوالر/فرد( الصادرات لكل فرد )مليون نسمة( عدد السكان )مليون دوالر( قيمة الصادرات السنة

2001 12383.59 5.842 2119.75 

2002 10763.92 6.021 1787.73 

2003 14796.41 6.221 2378.46 

2004 20633.13 6.42 3213.88 

2005 30445.58 6.629 4592.79 

2006 40596.74 6.843 5932.59 

2007 46018.08 7.065 6513.53 

2008 63094.57 7.294 8650.20 

2009 38124.69 7.53 5063.04 

2010 49107.85 7.774 6316.93 

2011 18706.74 8.026 2330.77 

2012 59143.79 8.286 7137.80 

2013 42702.03 8.554 4992.05 

2014 20910.00 8.83 2368.06 

2015 10248.85 6.278 1632.50 

  المص ر  عم  الباحث باالستنا  إلى
 .2015  2013  2010  2006االقتصا ي ال ربي الموح    صن و  النق  ال ربي وآخرو   التقرير -

 International Trade Centre ITC, (2016), List of importing markets for a product exported by Libya. 2001- 

2015. 
 United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD, statistical online database, 

http://unctadstat.unctad.org/CountryProfile/GeneralProfile/en-GB/434/index.html, Date: 24. 11. 2016. 

االتجاه العام  لقيمة صافي 
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وبمقارنددد  هددد   النتدددائ  مددد  نظيراتهدددا  دددي ب دددض الددد و  األخدددر  
( أ  الصددددا را  ال يبيدددد  قدددد  3ي حددددظ مدددد  خدددد   الشدددد   رقدددد  )

جي ا  مقارن  ب و  المقارند  التدي ت وند  مد   د  مد   آ اءحقق  
الجزائدددددر  والمغددددددر   وتددددددونس  ومصددددددر والسدددددد و ي   والصددددددي   

وايطاليددددا  والبرازيدددد   إضددددا    ل واليددددا  المتحدددد   األمري يدددد   وقدددد  
جداء  ليبيددا  دي  لدد   دي الترتيدد  الثالدث ب دد   د  مدد  السدد و ي  

يطاليددددددددا ال تددددددددي  حققتددددددددا مددددددددا قيمتدددددددد     ل فددددددددر   والر 8237.20واه
  والر ل فر  ع ى التوالي. 7174.24و

 

 
  2015 - 2001( متوس  قيمة الصادرات لكل فرد في ليبيا وبعض الدول االخرى خالل الفترة 3شكل )

 المص ر  عم  الباحث باالستنا  إلى                           
 United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD, statistical online database, 

http://unctadstat.unctad.org/CountryProfile/GeneralProfile/en-GB/434/index.html, Date: 24. 11. 

2016. 
 International Trade Centre ITC, (2016), List of exporters for the selected product, 2001-2015. 

 

الصدددا را  ال يبيددد  و قدددا  لهددد ا المؤشدددر ي ددد   آ اءوع دددى هددد ا  دددق  
جي ا  خاص  إ ا ما اخ نا ب ي  االعتبار صغر حج  الس ا   ي 
ليبيا مقارن  ب و  المقارن  التي وص    ي إح اها "الصي " إلدى 
أ ثدددر مددد  م يدددار نسدددم   ويددد   هددد ا  اللددد  واضدددح  ع دددى أهميددد  

 مساهم  الفر   ي ليبيا  ي السو  ال المي .

لقطاع النفطدي ع دى هي د  ا  ب  م  الت  ير بسيطر  ورغ   ل  
مدددد  أ  جدددد  الصددددا را  الموجهدددد   لدددد  الصددددا را  ومددددا ي نيدددد  

الد ي ي تمد  بد ور  ل سو  ال المي  إنما هي م  القطداع النفطدي  
 ثدددر مددد  اعتمدددا   ع دددى ال مددد   األمدددر الددد ي ع دددى رأس المدددا  أ

مسدددداهم  ال  ي  دددس ؤثر ع دددى مددد   قددد ر  هددد ا المؤشدددر  دددي أيددد
  را   ي اإلنتاج ل سو  ال المي .لحقيقي  لألا

 Share in الحصةةة فةةي  جمةةالي الصةةادرات الو نيةةة 5-4

National Exports (%) مدد  خدد   انظددر ل جدد و  التددالي  
( الددد ي يبدددي  حصددد  الصدددا را  القطاعيددد  مددد  اجمدددالي 4رقددد  )

  و لدد  حسدد  2015 - 2001الصددا را  الوطنيدد  خدد   الفتددر  

أقسددددا  السددددد    يتضدددد  بشددددد ٍ  ج دددددي السدددديطر  المفرطددددد  لقطددددداع 
 حس  التصني  الس  ي المنسد  Vالقس  )الصناعا  الم  ني  

HS2002) حيددددث لدددد  تقدددد  مسدددداهم  هدددد ا القسدددد   ددددي إجمددددالي  
وق  ب   متوسط مساهم  ه ا القطاع   %94.73الصا را  ع  

  %96.33مدا نسدبت   ال راسد  ي إجمالي الصا را  خ    تدر  
وبدددالنظر ل تجدددا  ال دددا  لمسددداهم  قطددداع الصدددناع  الم  نيددد   دددي 
إجمالي الصا را  يتضد  أنهدا  اند  مسدتقر   دي مسدتو  يتدراوا 

  األمدددددر الددددد ي ي ندددددي اسدددددتمرار %97.47إلدددددى  %94.73مددددد  
 ظاهر  التر ز القطاعي  ي الصا را  ال يبي .

وبشيء م  التفصي  وبالرجوع ل بياندا  المتاحد  يم د  القدو  أ  
 ني قدد  اسددتحو  ع ددى مددا  ددالخددا  بددالوقو  الم 27الفصدد  رقدد  

 V دددددددددي المتوسدددددددددط مددددددددد  م وندددددددددا  القسددددددددد   %99.93نسدددددددددبت  
(ITC,2016) ومددد   لددد  يتضددد  أ  سددديطر  هددد ا القسددد  ع دددى  

 هي   الصا را  إنما هي ناجم  بال رجد  األولدى عد  المسداهم 
مد  هد ا  27 الي  ل صا را  النفطي  التي تن رج تح  الفص  ال

 .القس 
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 2015 - 2001الفترة ل خال )%( ( الحصة في  جمالي الصادرات الو نية 4جدول )
 2015 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001 *السلع أقسا 

I 0.07 0.08 0.05 0.04 0.02 0.03 0.04 0.22 

II 0.07 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.03 

III 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 

IV 0.00 0.02 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.06 

V 95.46 95.21 96.73 96.37 97.47 97.37 97.29 94.73 

VI 2.75 2.82 1.70 1.59 1.59 1.16 0.72 1.83 

VII 0.38 0.44 0.25 0.24 0.27 0.23 0.01 0.03 

VIII 0.09 0.08 0.02 0.02 0.02 0.05 0.03 0.08 

IX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 

X 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.03 

XI 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.03 

XII 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

XIII 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 

XIV 0.00 0.09 0.22 0.74 0.02 0.04 1.27 0.58 

XV 1.01 1.13 0.90 0.90 0.49 0.64 0.48 1.81 

XVI 0.11 0.06 0.05 0.03 0.05 0.25 0.06 0.18 

XVII 0.02 0.02 0.00 0.02 0.01 0.03 0.06 0.36 

XVIII 0.00 0.01 0.02 0.01 0.03 0.01 0.01 0.01 

XIX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 

XX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 

XXI 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 (1نظر الم ح  رق  )ا*        

 المص ر  عم  الباحث باالستنا  إلى        
- International Trade Centre ITC, (2016), List of importing markets for a product exported by Libya,(Mirror Data), 2001-2015. 

 

قددد  حقددد  ثددداني أ بدددر  VIويتضددد  مددد  الجددد و   ددد ل  أ  القسددد  
مساهم   ي اجمالي الصا را   التي ب   متوسطها خ   الفتدر  

 VI  وبالنظر لتر يبد  القسد  %1.77ما نسبت   2015 - 2001
ي حدددظ السدددديطر  الواضدددح  لقطدددداع البترو يماويدددا   و لدددد  مدددد  

الددد ي يت دددو  ج ددد  مددد  مدددا   الميثدددانو   29خددد   الفصددد  رقددد  
Methanol  الددد ي يت دددو  ج ددد  مددد  مدددا تي  31  والفصددد  رقددد

  حيددددددددث ب غدددددددد  نسددددددددب  Ammoniaواألمونيددددددددا  Ureaاليوريددددددددا 
 دي  %86.24مدا نسدبت   VI  مساهم  ه ي  الفص ي   دي القسد

  (.ITC, 2016)المتوسط 

يتض  م   ل  أ  الصا را  ال يبيد  ت داني اخدت ال  هي  يدا  نجد  
النفطيددددد  وضددددد   مسددددداهم  عددددد  ارتفددددداع مسددددداهم  الصدددددا را  

خددددددددر   ورغدددددددد   لدددددددد   ددددددددق  قطدددددددداع الصددددددددناعا  القطاعددددددددا  األ
ي دد   Petrochemical industries Sectorالبترو يماويدد  

الواعدد    التدي يم د  الت ويدد  ع يهدا لتنويد  هي دد   مد  القطاعدا 
 الصا را .

 Concentration of معةةةدل التركةةةا فةةةي الصةةةادرات 5-5

Exports دي   الفقدر  الت در  ع دى م د   التر دز   سيت   ي ه 
الصددا را  ال يبيدد  سدد  يا  وجغرا يددا   و لدد  و قددا  لمؤشددر هيرشددما  

Hirschman Index. 

( يتضدددد  5بددددالنظر ل جدددد و  رقدددد  ) التركةةةةا السةةةةلعي للصةةةةادرات: .1
      بجدددددددد ء التر ددددددددز السدددددددد  ي ال بيددددددددر ل صددددددددا را  ال يبيدددددددد  خدددددددد   

          حيددددث ب غدددد  قيمدددد  مؤشددددر هيرشددددما (2015 – 2001) الفتددددر 
                ددددددددددددي المتوسددددددددددددط   0.91ل تر ددددددددددددز السدددددددددددد  ي مددددددددددددا يقدددددددددددد ر بددددددددددددد 

  األمدددر الددد ي يؤ ددد  0.88الفتدددر  عددد   ولددد  تدددنخفض خددد   هددد  
اعتمدا  الصدا را  ال يبيد  ع دى عد   محد و  مد  السد    استمرار 

    وتتمثددد  سددد    التصددد ير الرئيسددد   دددي ليبيدددا  مدددا تبدددي  ممدددا سدددب 
  ي النفط.
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 2015 - 2001 ( معدل التركا في الصادرات الليبية خالل الفترة5جدول )

 السنة
 للتركا السلعي قيمة مؤشر  يرشمان

Hirschman Index 
 معدل التغير

 الجغرافي للتركا قيمة مؤشر  يرشمان
Hirschman Index 

 معدل التغير

2001 0.89 - 0.82 -0.01 

2002 0.89 0.00 0.83 0.00 

2003 0.88 -1.12 0.83 0.07 

2004 0.89 1.14 0.77 0.16 

2005 0.92 3.37 0.65 0.15 

2006 0.92 0.00 0.55 0.16 

2007 0.91 -1.09 0.46 -0.07 

2008 0.91 0.00 0.49 0.08 

2009 0.94 3.30 0.45 -0.09 

2010 0.93 -1.06 0.49 0.04 

2011 0.93 0.00 0.47 0.21 

2012 0.94 1.08 0.37 -0.05 

2013 0.93 -1.06 0.39 -0.51 

2014 0.83 -10.75 0.59 0.05 

2015 0.87 4.82 0.56 -0.01 

 إلى:المصدر: عمل الباحث باالستناد 

- International Trade Centre ITC, (2016), List of importing markets for a product exported by Libya,(Mirror Data), 2001-2015. 

 
 

 

وبالنظر لم    تغير مؤشر هيرشما  ل تر ز الس  ي ل صدا را  
الفتدددددددر  المددددددد  ور  ي حدددددددظ أنددددددد  يتق ددددددد  ارتفاعدددددددا  ال يبيددددددد  خددددددد   
ويتضدد   لدد  لتق بددا  قيمدد  الصددا را  النفطيدد    وانخفاضددا   تب ددا  

( الدد ي يبددي  م دد   التغيددر  ددي حصدد  4مدد  خدد   الشدد   رقدد  )
قيمددد  مؤشدددر  الصدددا را  النفطيددد  مددد  اجمدددالي الصدددا را   و دددي

 - 2001هيرشما  ل تر ز الس  ي ل صا را  ال يبي  خ   الفتر  

  م ددد ال  التغيدددر  دددي  ددد  المؤشدددري  متماث ددد    حيدددث إ2015

بشددددد   يؤ ددددد  االرتبددددداط الوثيددددد  بدددددي  التغيدددددر  دددددي قيمددددد  مؤشدددددر 
هيرشددما  ل تر ددز السددد  ي  و ددي حصدد  الصدددا را  النفطيدد   دددي 
إجمالي الصا را   األمر ال ي يؤ   استمرار اعتما  الصا را  

 آ اءا  ددق  ال يبيدد  بشدد    بيددر ع ددى القطدداع النفطددي  وع ددى هدد 
التنويدد  الهي  ددي ال يددزا   الصدا را  ال يبيدد  مدد  حيددث مسددته  ا 

 ض يفا   رغ  السياسا  التي ت  تبنيها  ي ه ا اإلطار.

 

 الليبيةدرات ا( مقارنة بين حصة الصادرات النف ية وقيمة مؤشر  يرشمان للتركا السلعي للص4) شكل
 2015 - 2001خالل الفترة  

 (.2،5المص ر  عم  الباحث باالستنا  ل ج و  رق  )                        
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 قيمة مؤشر هيرشمان للتركز السلعي مساهمة الصادرات النفطية
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( الد ي يبدي  5بدالنظر ل جد و  رقد  ) التركا الجغرافي للصادرات: .2
 ددد ل  قيمددد  مؤشدددر هيرشدددما  ل تر دددز الجغرا دددي  يتضددد  بجددد ء 

ال يبيدد  مدد  حيدث الوجهدد  الجغرا يدد   ورغدد   لدد  تر دز الصددا را  
الصددا را  ال يبيدد  مدد  هدد   الناحيدد  أ ضدد  حدداال    آ اء  قدد   ددا 

حيث شده   قيمد  هد ا المؤشدر تحسدنا  م حوظدا  خد   الفتدر  قيد  
حدو   2003-2001ال راس    ق  تراوح  ه   القيم  بدي  سدنتي 

  0.77إلدى  2004  منخفضد   سدن  0.83إلدى  0.82 ما يق ر بد
واسددتمر   ددي االنخفدداض خدد   السددنوا  ال حقدد  إلددى أ  ب غدد  

  واسددددتمر   ددددي الت بدددد   0.46مددددا قيمتدددد   2007خدددد   ال ددددا  
  0.37إلدددددى  2012ارتفاعدددددا  وانخفاضدددددا  إلدددددى أ  وصددددد   سدددددن  
إلدددى مدددا قيمتددد   2015وعددداو   االرتفددداع إلدددى أ  وصددد   سدددن  

األولدددى  دددي   وتتر دددز الصدددا را  ال يبيددد  جغرا يدددا  بال رجددد  0.56
 .EU28سو  االتحا  األوروبي 

( أ  التحسددد   دددي هددد ا المؤشدددر قددد  5ويتضددد  مددد  الشددد   رقددد  )
  ال يبي  ع ى اخترا  أسوا  ج ي   جاء  نتيج   لق ر  الصا را 

  يتض  2015- 2001 بالنظر ل تحو  ال ي حص  بي  عامي 
از يدا  الحصد  النسدبي  ألسددوا  آسديا  والد و  المغاربيد   وأسددوا  

و ند ا واسدتراليا  إضدا   إلدى  الواليدا  المتحد   األمري يد    م  
الصددا را   آ اءأسددوا  أوروبددا الشددرقي   ويدد    لدد  ع ددى تحسدد  

ال يبيدد   يمددا يت  دد  بتنويدد  الوجهدد  الجغرا يدد   و لدد  رغدد  أ  هدد ا 
التحسدددد  ال يددددزا  ضدددد يفا  بسددددب  السدددديطر  المفرطدددد  ل صددددا را  

 سو  االتحا  األوروبي. النفطي  التي تتج  بش   أساسي ل
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 2015ب( التوايع الجغرافي للصادرات الليبية سنة  - 5شكل )                   2001سنةأ( التوايع الجغرافي للصادرات الليبية  - 5شكل )   
           المص ر  عم  الباحث باالستنا  إلى        

             -  International Trade Centre ITC, (2016), List of importing markets for a product exported by Libya, 2001-2015. 
 

-Intraمؤشةةةةر االنةةةةدماج والتكامةةةةل للصةةةةادرات الليبيةةةةة  5-6

Industry Trade "ITT" Index  ي دد  هدد ا المؤشددر مدد  
التجددددار   آ اءتهددددا  ددددي مجددددا  تقيددددي  المقدددداييس التددددي تزايدددد   أهمي

ال ولي   ي ال قدو  األخيدر   وي بدر مصدط   التجدار  ضدم  نفدس 
الصناع  ع  الصا را  والوار ا  اآلنيد  ضدم  نفدس الصدناع  

 ,Yusefzadehبالنسدددددب  ل ولددددد  مدددددا مقارنددددد   بشدددددر اء التجدددددار   )
بددددي  قيمدددد  مؤشددددر ( الدددد ي ي7وبددددالنظر ل جدددد و  رقدددد  )(  2015

 Herber G. Grubel  Index (1975) والت امد االند ماج 
يتضددد  أ  قيمددد   2015-2001ل صدددا را  ال يبيددد  خددد   الفتدددر  

   دي حدي  0.12ه ا المؤشر ق  ب غد   دي المتوسدط مدا يقد ر بدد 
ب دد  المتوسددط ال ددالمي لهدد ا المؤشددر خدد   نفددس الفتددر  مددا قيمتدد  

0.99 (ITC, 2016 ويشير  ل  إلى ضد   مسدتو  اند ماج  )
 الصا را  ال يبي   ي السو  ال المي .

ويتض  م  خ   تتب  االتجا  ال دا  لقيمد  هد ا المؤشدر أنهدا قد  
أخدد   اتجاهددا  تصدداع يا  خدد   هدد   الفتددر   أ ضددى إلددى تحسدد  
م حوظ  ي ان ماج الصا را  ال يبيد   دي السدو  ال الميد   حيدث 

مدددد   2015و  2001ارتف دددد  قيمدددد  هدددد ا المؤشددددر بددددي  عددددامي 
تقريبددددا   وقدددد  تر ددددز  القددددي   %45.5  بم دددد   0.16إلددددى  0.11

  وي دددددو  2015 - 2013 لمرتف ددددد  لهددددد ا المؤشدددددر خددددد   الفتدددددر ا
انخفدداض قيمدد  هدد ا المؤشددر إلددى ارتفدداع قيمدد  الصددا را  ال يبيدد  
عدددددد  الددددددوار ا   وي ددددددو  ت بدددددد بها ارتفاعددددددا  وانخفاضددددددا  ل تغيددددددرا  

ي حدظ أ  الحاص    ي قيم  الصدا را  وقيمد  الدوار ا   حيدث 
الصدددا را  ال يبيددد  تتق ددد  خددد   هددد   الفتدددر  بم ددد ال  أ بدددر مددد  
تق دد  الددوار ا   وي ددو   لدد  بطبي دد  الحددا  لتر زهددا هي  يددا   دددي 
القطدددداع النفطددددي  األمددددر الدددد ي يج  هددددا أ ثددددر عرضدددد   ل تق بددددا  

 الحاص    ي أس ار النفط.
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( االندماج والتكامل للصادرات الليبية مقارنًة ببعض الدول 7جدول )
 2015 - 2001االخرى خالل الفترة 

 (ITT) مؤشر االندماج والتكامل السنة
2001 0.11 

2002 0.11 

2003 0.10 

2004 0.12 

2005 0.10 

2006 0.09 

2007 0.10 

2008 0.12 

2009 0.11 

2010 0.13 

2011 0.11 

2012 0.10 

2013 0.14 

2014 0.18 

2015 0.16 

  

 المصدر: عمل الباحث باالستناد إلى: 

- International Trade Centre ITC, (2016), List of importing      

  markets for a product exported by Libya, (Mirror Data), 2001-  

  2015. 

- International Trade Centre ITC, (2016), List of supplying          

  markets for a product imported by Libya, (Mirror Data), 2001-  

  2015. 

 

وبددالنظر لمتوسدددط قيمددد  هددد ا المؤشدددر بالنسدددب  ل صدددا را  ال يبيددد  
مقارنددد   بدددب ض الددد و  األخدددر  ع دددى المسدددتو  ال دددالمي ي حدددظ 

  القيمددددد   حيدددددث تدددددراوا م ددددد   التجدددددار  ضدددددم  نفدددددس تددددد ني هددددد 
الصددناع   ددي منطقدد  االتحددا  األوروبددي )الشددري  التجدداري األو  

 2001و لدددددددد  بددددددددي  عددددددددامي % 65.4و %64.7ل يبيددددددددا( بددددددددي  
( 6(  وبددددالنظر ل شدددد   رقدددد  )Panayiotis, 2010) 2007و

ي حظ أ  ليبيا قد  ح د   دي الترتيد  األخيدر بدي  مجموعد   و  
 دددي  0.98هددد ا المؤشدددر  يهدددا مددد  ي تراوحددد  قيمددد  المقارنددد  التددد
 و  المغدددر  ب دددض  دددي ليبيدددا  وقددد  حققددد   0.12ايطاليدددا إلدددى 

ال ربددي المتمث دد   ددي تددونس والجزائددر والمغددر  مسددتويا  مرتف دد  
ع ددى التددوالي   ددي حددي   0.69و 0.76و 0.85ب غدد  مددا قيمتدد  

  وي   0.60حقق   ول  نفطي  أخر  وهي الس و ي  ما يق ر بد 
ا را  ال يبيدد   ددي السددو   لدد  ع ددى تواضدد  اندد ماج وت امدد  الصدد

 آ اءمقارنددد  بهددد   الددد و   األمدددر الددد ي يدددوحي بضددد   ال الميددد  
 الصا را  ال يبي  م  ه   الناحي .

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

والتكامل للصادرات في ليبيا وبعض  ( قيمة مؤشر االندماج6شكل )
 2015 – 2001الدول االخرى خالل الفترة 

 المصدر: عمل الباحث باالستناد إلى: 
- International Trade Centre ITC, (2016), List of  importing 

markets for a product exported by Libya, 2001-2015. 
 

 Correspondence Indexمؤشةةر التوافةةا التجةةارخ  5-7

"Cosine" احتسددا   رجدد  توا دد    تدد  مدد  خدد   هدد ا المؤشددر
الصدددا را  ال يبيددد  مددد  وار ا  عددد   مددد  الت دددت   االقتصدددا ي 

 Europeanيدددددددددد  المتمث دددددددددد   ددددددددددي االتحددددددددددا  األوروبددددددددددياالق يم

Union"EU28"واتحدددددددددددددا  المغدددددددددددددر  ال ربدددددددددددددي  Maghreb 

Union والسو  المشتر   لشدر  وجندو  ا ريقيدا  Common 

Market for Eastern & Southern Africa 

(COMECA) ريقيددددددداالتجمددددددد  االقتصدددددددا ي لددددددد و  غدددددددر  أ  و  
Economic Community of West African States 

(ECOWAS)  واتفاقيددد  التجدددار  الحدددر  لددد و  أمري دددا ال تينيددد  
North American Free Trade Agreement 

(NAFTA) ومنطقددددددددد  الت ددددددددداو  االقتصدددددددددا ي لددددددددد و  آسددددددددديا  
 Asia-Pacific Economic Cooperation (الباسددفي )

(APEC)(  ي حددظ 7( والشدد   رقدد  )6  وبددالنظر ل جدد و  رقدد )
أ  م دددد   التوا دددد  التجدددداري ل صددددا را  ال يبيدددد  مدددد  التجم ددددا  

مددا ب ددي المتوسددط  قُدد راالق يميدد  المدد  ور  قدد  ب دد  مسددتو   جيدد ا  
 ددي  COMECA  وقدد  جدداء تجمدد   و  ال وميسددا 0.43قيمتدد  

بدددددد  APEC  ت تدددد   و  الباسددددفي  0.48الترتيدددد  األو  بم دددد   
   ت تهددددددددددددا  و  التجمدددددددددددد  االقتصددددددددددددا ي لغددددددددددددر  ا ريقيددددددددددددا0.45

ECOWAS  وجددددددددداء االتحددددددددا  األوروبدددددددددي0.44بددددددددد   EU28      
        ت تهددددددددا منطقدددددددد  اتفاقيدددددددد  0.41 ددددددددي الترتيدددددددد  الرابدددددددد  بم دددددددد   

         و و  NAFTAالتجددددددددددار  الحددددددددددر  لدددددددددد و  أمري ددددددددددا ال تينيدددددددددد  
0.40المغدددددددددر  ال ربدددددددددي  دددددددددي  ا  الترتيددددددددد  بمدددددددددا يقددددددددد ر بدددددددددد 
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 2015 - 2001الفترة  ( التوافا التجارخ للصادرات الليبية خالل6جدول )
 مع بعض التجمعات االقليمية قيمة مؤشر التوافا التجارخ للصادرات الليبية    

Correspondence "Cosine" Index 

 EU28 MU COMECA ECOWAS NAFTA APEC 

2001 0.28 0.34 0.44 0.42 0.27 0.31 

2002 0.28 0.31 0.35 0.38 0.26 0.29 

2003 0.29 0.33 0.40 0.51 0.32 0.33 

2004 0.32 0.31 0.45 0.51 0.36 0.36 

2005 0.39 0.40 0.50 0.56 0.43 0.42 

2006 0.42 0.41 0.57 0.38 0.45 0.45 

2007 0.40 0.37 0.52 0.38 0.46 0.46 

2008 0.49 0.45 0.45 0.44 0.57 0.58 

2009 0.42 0.29 0.39 0.26 0.43 0.47 

2010 0.46 0.34 0.46 0.28 0.46 0.49 

2011 0.52 0.46 0.57 0.41 0.51 0.57 

2012 0.55 0.57 0.57 0.39 0.46 0.56 

2013 0.54 0.52 0.52 0.56 0.42 0.54 

2014 0.48 0.47 0.55 0.59 0.39 0.51 

2015 0.37 0.38 0.48 0.51 0.25 0.35 

 المصدر: عمل الباحث باالستناد إلى:

-   International Trade Centre ITC, (2016), List of products imported by EU28, Maghreb,           

COMECA, ECOWAS, NAFTA and APEC, 2001-2015. 

 

 

 

 
 2015 - 2001 مؤشر توافا الصادرات الليبية خالل الفترة( قيمة 7شكل )

 المص ر  عم  الباحث باالستنا  إلى                               

                                 - International Trade Centre ITC, (2016), List of products imported by APEC, NAFTA,  

 ECOWAS, COMESA, MU, EU28

ويد    لد  ع ددى أ  الصدا را  ال يبيدد  قد  حققد  توا قددا  جيد ا  مدد  
عددد   مددد  التجم دددا  االقتصدددا ي  االق يميددد  مددد  مخت ددد  قدددارا  
ال ددددال   األمددددر الدددد ي ي نددددي إم انيدددد  تطددددوير الصددددا را  ال يبيدددد  

المسداعي المب ولد  مدد  لد   ددي إطدار المتجهد  لهد   المنداط   و 
 ج  تنوي  هي   الصا را .أ

 

بدالنظر ل جد و  : (RCA) مؤشر المياة النسةبية ال ةا رة 5-8
( الدددد ي يوضددددد  نتددددائ  مؤشددددر الميدددددز  النسددددبي  الظددددداهر  8رقدددد  )
RAC   يتبدي  أ   2015 - 2001ل صا را  ال يبي  خ   الفتدر

هر   ددددددي قسددددددمي  مدددددد  أقسددددددا  ليبيددددددا تحظددددددى بميددددددز  نسددددددبي  ظددددددا
المتمثدددد   ددددي المنتجددددا  الم  نيدددد    Vالقسدددد  وهمددددا  الصددددا را  
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المتمثددد   ددددي المنتجدددا  ال يماويددد  ومددددا يدددرتبط بهددددا   VIوالقسددد  
 27 دي الفصد  رقد   Vوتتر ز الميز  النسبي  المحقق   ي القسد  

مدددر  دددي   الم ددد ني الددد ي يتر دددز  دددي واقددد  األالمتمثددد   دددي الوقدددو 
 تتر ددز  VIالددنفط والغدداز  أمددا الميددز  النسددبي  المحققدد   ددي القسدد  

 المتمثد   دي ب دض المنتجدا  البترو يماويد  31 ي الفصد  رقد  
 .Ammoniaواألمونيا   Ureaالمتمث    ي اليوريا 

  More detailed data(6وبدال جوء لبياندا  أ ثدر تفصدي   )

digit level  نسددبي  ظدداهر   ددي يتضدد  أ  ليبيددا تحظددى بمزايددا

ب دددددددددددددض المنتجدددددددددددددا  البترو يماويددددددددددددد  األخدددددددددددددر   الميثدددددددددددددانو  
Methanol  واإليثي دددددددددددددددددددددددددددددددددي  Ethylene  والبدددددددددددددددددددددددددددددددددروبي ي  
Propylene  والبيدددددددددددوتي ي  Butylene  وبدددددددددددوليميرا  البدددددددددددولي

 High Density Poly Ethyleneإيثي ددي  مرتفدد  ال ثا دد  

HDPE  الميثدانو    وق  تر ز  المزايا النسبي  الظاهر  ل د  مد
واإليثي دددددي  والبدددددروبي ي  والبدددددولي إيثي دددددي  مرتفددددد  ال ثا ددددد  خددددد   

   ددي حددي  ت شدد  هدد   الميددز  بالنسددب  2010-2001السددنوا  
  (2016)الحوي    .2006لمنت  البيوتي ي  ب   ال ا  

 

 
 للصادرات الليبية حسب أقسا  وفصول السلع RCA( نتائج مؤشر المياة النسبية ال ا رة 8جدول )

 2015 - 2001خالل الفترة 

 السنة
 فصول السلع أقسا  السلع

 الفصل العدد القس  العدد

2001 2 V, VI 2 27 ،31  

2002 2 V, VI 2 27 ،31  

2003 2 V, VI 2 27 ،31  

2004 2 V, VI 2 27 ،31  

2005 2 V, VI 2 27 ،31  

2006 2 V, VI 2 27 ،31  

2007 2 V, VI 2 27 ،31  

2008 2 V, VI 2 27 ،31  

2009 2 V, VI 2 27 ،31  

2010 2 V, VI 2 27 ،31  

2011 2 V, VI 2 27 ،31  

2012 2 V, VI 2 27 ،31  

2013 2 V, VI 2 27 ،31  

2014 2 V, VI 2 27 ،31  

2015 2 V, VI 2 27 ،31  

 المصدر: عمل الباحث باالستناد إلى:

- International Trade Centre ITC, (2016), List of exported products for the selected product, 2001-2015. 

- International Trade Centre ITC, (2016), List of importing markets for a product exported by 

Libya,(Mirror Data), 2001-2015 

ويدد    لدد  ع ددى أ  الميددز  النسددبي  ل صددا را  ال يبيدد  قدد  تر ددز  
 ي القطداع النفطدي  وأنهدا قد  حققد  مزايدا نسدبي  مهمد   دي أحد  
القطاعدددددددددددا  المرشدددددددددددح  لتنويددددددددددد  الصدددددددددددا را   وهدددددددددددو قطددددددددددداع 
البترو يماويا   ويفسر ت ني عد   السد   التدي تحظدى  يهدا ليبيدا 

التددي تتميددز بهددا  بمزايددا نسددبي  ظدداهر  إلددى ظدداهر  التر ددز السدد  ي
 (.2009الصا را  ال يبي  )حس  واسماعي   

 Market الليبيةةة للصةةادرات مؤشةةر الحصةةة السةةوقية 5-9

Share (MS) of the Libyan Exports  بدالنظر ل دوار ا  
  (27الفصددددد  )ال الميدددد  ي حدددددظ أ  منتجدددددا  الوقددددو  الم ددددد ني 

قائمددددد    ومنتجدددددا  اآلال  والتجهيدددددزا  ال هربائيددددد  قددددد  تصددددد ر 
   يمددددا عدددد ا 2015 - 2001الدددوار ا  ال الميدددد  خدددد   السددددنوا  

المت  قدد   (84) التدي تصد ر   يهددا منتجدا  الفصد  2002سدن  
 (ITC, 2016) .بالمفاع   النووي  والتجهيزا  الخاص  بها
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 2015 - 2001 السلع خالل الفترة حسب أقسا  للصادرات الليبية MS( نتائج مؤشر الحصة السوقية 9جدول )
 2015 2013 2011 2009 2007 2005 2003 2001 أقسام السلع

I 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

II 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

III 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

IV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

V 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.005 0.01 0.005 

VI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

VII 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

VIII 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

IX 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

X 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

XI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

XII 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

XIII 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

XIV 0.0 0.0 0.0 0.001 0.0 0.0 0.001 0.0 

XV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

XVI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

XVII 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

XVIII 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

XIX 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.001 0.0 0.0 

XX 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

XXI 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 المصدر: عمل الباحث باالستناد إلى:

- International Trade Centre ITC, (2016), List of exported products for the selected product, 2001-2015.  - International 

Trade Centre ITC, (2016), List of importing markets for a product exported by Libya, (Mirror  Data), 2001-2015 

وبشدددددددديء مدددددددد  التفصدددددددددي  يم دددددددد  القددددددددو  أ  منتجدددددددددا  اآلال  
 - 2001والتجهيددزا  ال هربائيدد  قدد  تصدد ر  خدد   االعددوا  مدد  

 %،14.4إلددى  %13.39بحصدد  سددوقي  تراوحدد  مدد   2005
أمدددددا منتجدددددا  الوقدددددو  الم ددددد ني  قددددد  تصددددد ر  قائمددددد  الدددددوار ا  

  بحص  سوقي  تراوحد  2014 - 2007ال المي  خ   الفتر  
مدددر الددد ي   األ(ITC, 2016)% 17.98إلدددى  %14.26مددد  

 ي   ع ى أهمي  ه   المنتجا  بالنسب  ل سته   ال المي.

نتائ  مؤشدر الحصد  ال ي يبي   أع  ( 9رق  ) وبالنظر ل ج و 
خد   الفتدر  ل صا را  ال يبي  حسد  أقسدا  السد    MSالسوقي  

ي حدددظ أ  الحصددد  السدددوقي  ل صدددا را  ال يبيددد   2015 - 2001
المت  ددد  بالمنتجدددا  النفطيددد    Vضدددئي   جددد ا    يمدددا عددد ا القسددد  

التددي حققدد   يهددا الصددا را  ال يبيدد  حصدد  سددوقي  ب غدد  خدد   
  انخفضدد  خدد   ال ددا  0.02مددا مقدد ار   2009 - 2001الفتددر  
نظدددددرا  ل ظدددددرو  التدددددي مدددددر  بهدددددا الدددددب     0.005الدددددى  2011

 2015لت دداو  االنخفدداض عددا   0.01إلددى  2013وارتف دد  عددا  

التددي   بطبي دد  الحددا  ل ظددرو  األمنيدد  وي ددو   لدد  0.005الددى 
مدددر  بهدددا منطقددد  المدددوانل النفطيددد   التدددي ت ددد  المغددد ي األسددداس 

 ل صا را  ال يبي .

( الددد ي يبدددي  10وبشددديء مددد  التفصدددي  وبدددالنظر ل جددد و  رقددد  )
ل صدددددا را  ال يبيددددد  مددددد   MSنتدددددائ  مؤشدددددر الحصددددد  السدددددوقي  
صد  الح يتبي  أ  2015-2001المنتجا  الم  ني  خ   الفتر  

الدد ي يمثدد  الصددا ا  النفطيدد    (27)األ بددر قدد   اندد  ل فصدد  
  و ل  0.02حيث ب غ  الحص  السوقي  له ا الفص  ما مق ار  

  انخفض  خ   الفتدر  التاليد  إلدى 2009 - 2001خ   الفتر  
0.01. 

الصدددددا را  ال يبيددددد   وتنا سدددددي  آ اءويتضددددد  مددددد   ددددد   لددددد  أ  
إلددى حددٍ   بيددٍر بالصددا را  النفطيدد  التددي تسددتحو  ع ددى  ا مرتبطدد

هي دد  الصددا را  ال يبيدد  خدد   الفتددر  قيدد  ال راسدد   األمددر الدد ي 
يتبدي  مد  خ لد  ضد   وعد    اع يد  سياسدا  التنويد  الهي  ددي 

 التي ت  تبنيها خ   المرح   السابق .
 



l 2017  يونيو  l 1 lال     l 6 lمج    راسا  االقتصا  واألعما   المج         
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 2015 - 2001 خالل الفترةمن المنتجات المعدنية  للصادرات الليبية MSنتائج مؤشر الحصة السوقية ( 10جدول )

 فصول السلع  
2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 

25 0 0 0 0.0002 0.0002 0.0002 0.0003 0.0003 

26 0 0.0001 0.0001 0.0002 0 0 0 0 

27 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 

 المصدر: عمل الباحث باالستناد إلى:

- International Trade Centre ITC, (2016), List of exported products for the selected product, 2001-2015. 

- International Trade Centre ITC, (2016), List of importing markets for a product exported by Libya,(Mirror 

Data), 2001-2015 

 conclusion andالخالصةةةة والتوصةةةيات  -6

Recommendations  

 آ اءتدددد   النتددددائ  التددددي تدددد  التحصدددد  ع يهددددا مدددد  خدددد   قيدددداس 
 2015 - 2001وتنا سددددددددي  الصددددددددا را  ال يبيدددددددد  خدددددددد   الفتددددددددر  

يدد  قدد  ال يبليهددا ع ددى أ  الصددا را  باسددتخ ا  المؤشددرا  المشددار إ
غ ددددد  سدددددنوا  ال راسددددد   ب ددددد   دددددي حققددددد  نمدددددوا  ايجابيدددددا  خددددد   أ

  بينمدا 2008 - 2002خد   الفتدر  % 34.7المتوسط ما مقد ار  
 نموا  س بيا . 2105 - 2013  2011  2009حقق  السنوا  

جيد ا   يمدا يت  د  بالقيمد   آ اءلق  حقق  الصا را  ال يبي   د ل  
  األمددر ( ددائض الميددزا  التجدداري)اإليجابيدد  لصددا ي الصددا را  

ال ي ي نى أنها  ان  قدا ر  ع دى تغطيد  قيمد  الدوار ا  وتحقيد  
 دددائض تجددداري  وقددد  ب غددد  قيمددد  هددد ا الفدددائض خددد   السدددنوا  

م يدددو   20238.29 د  مددا يقدد ر  دددي المتوسددط بدد2014 - 2001
بمددددددا يقدددددد ر بددددددد  2008 والر  مسددددددج   أقصددددددى قيمدددددد  لدددددد  سددددددن  

قددد  حققددد  الصدددا را  ال يبيددد  خددد   م يدددو   والر  و  44803.3
م يددو   والر نددت   1319.81عجددزا  تجاريددا  يقدد ر بددد  2015ال ددا  

 ع  ت ني قيم  الصا را  النفطي .

جيدد ا    آ اءحقدد  مؤشددر حجدد  الصددا را  ل دد   ددر  مدد  السدد ا  
 والر  8650.20بواقددد   2008وقددد  ب ددد  أقصدددى قيمددد  لددد  سدددن  

ل فددر   ولدد  تددنخفض هدد   القيمدد  خدد   الفتددر  المشددار إليهددا عدد  
 وال ل فدددر   وقددد   4528.40  والر  بمتوسدددط يقددد ر بدددد 1787.73

جددداء  الصدددا را  ال يبيددد   دددي الترتيددد  الثالدددث مقارنددد   ب ددد  مددد  
الجزائدددددر  والمغددددددر   وتددددددونس  ومصددددددر والسدددددد و ي   والصددددددي   

   المتح   األمري ي .وايطاليا  والبرازي   إضا    ل واليا

تمث ددددد  حصددددد  الصدددددا را  القطاعيددددد  مددددد  اجمدددددالي الصدددددا را  
  و لدددددد  حسددددد  أقسددددددا  2015 - 2001الوطنيددددد  خدددددد   الفتدددددر  

الس     ي السديطر  المفرطد  لقطداع الصدناعا  الم  نيد   حيدث 
لدددددد  تقدددددد  مسدددددداهم  هدددددد ا القسدددددد   ددددددي إجمددددددالي الصددددددا را  عدددددد  

 ددي إجمددالي    وقدد  ب دد  متوسددط مسدداهم  هدد ا القطدداع94.73%
 .%96.33الصا را  خ   الفتر  الم  ور  ما نسبت  

وق  تر ز  الصا را  ال يبي  خ   الفتر  قي  ال راسد  سد  يا   دي 
حيث ب   متوسط قيمد  مؤشدر هيرشدما  ل تر دز القطاع النفطي  

 ددددي المتوسددددط   0.91السدددد  ي ل صددددا را  ال يبيدددد  مددددا يقدددد ر بددددد 
وتر ددز  هددد   الصددا را  جغرا يدددا   دددي سددو  االتحدددا  األوروبدددي  
وقددد  ب غددد  قيمددد  مؤشدددر هيرشدددما  ل تر دددز الجغرا دددي ل صدددا را  

 .0.58ال يبي   ما مق ار  

ت   نتائ  مؤشر االن ماج والت ام  ع ى ض   مستو  اند ماج 
  قيمدددد  هدددد ا ال يبيدددد   ددددي السددددو  ال الميدددد   حيددددث إالصددددا را  

   دي حدي  ب د  0.12قد  ب غد   دي المتوسدط مدا يقد ر بدد  المؤشر
  وقد  أخد   0.99المتوسط ال المي خ   نفس الفتدر  مدا قيمتد  

قيمدد  هدد ا المؤشددر اتجاهددا  تصدداع يا  خدد    تددر  ال راسدد   أ ضددى 
إلدددى تحسددد  م حدددوظ  دددي انددد ماج الصدددا را  ال يبيددد   دددي السدددو  

 0.11مدد   2015و 2001ال الميدد   حيددث ارتف دد  بددي  عددامي 
تقريبدددددا   وبمقارنددددد   رجددددد  انددددد ماج  %45.5  بم ددددد   0.16إلدددددى 

الصدددا را  ال يبيددد  وت ام هدددا مددد  السدددو  ال الميددد  بدددب ض الددد و  
ف   حيدددث ح دد  ليبيدددا  دددي األخددر  اتضددد  أ  هددد   ال رجدد  ضددد ي

  المختددددار  مدددد  شددددتى قددددارا  خيددددر بددددي   و  المقارنددددالترتيدددد  األ
 ال ال .

مدددد  ب ددددض التجم ددددا   ا  اريددددحققدددد  الصددددا را  ال يبيدددد  توا قددددا  تج
 االقتصدددا ي  االق يميددد   جددداء  دددي مقددد متها تجمددد   و  ال وميسدددا

COMESA    ت تهددا  و  الباسددفي  0.48بم دد  APEC  بمددا
  ت تهددددا  و  التجمدددد  االقتصددددا ي لغددددر  ا ريقيددددا 0.45يقدددد ر بددددد 
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ECOWAS وجاء   و  االتحا  األوروبي0.44 دب   EU28 
  ت تهدددا منطقددد  اتفاقيددد  التجدددار  0.41 دددي الترتيددد  الرابددد  بم ددد   
  و و  المغددر  ال ربددي NAFTAالحددر  لدد و  أمري ددا ال تينيدد  
 .0.40 ي  ا  الترتي  بما يق ر بد 

ل صددددا را   RACبيندددد  نتددددائ  مؤشددددر الميددددز  النسددددبي  الظدددداهر  
أ  ليبيدا تحظدى بميدز  نسدبي   2015 - 2001ال يبي  خ   الفتر  

المنتجدددا  ال يماويددد   وبشددد ٍ  المنتجدددا  الم  نيددد   و ظددداهر   دددي 
 ددددددي ب ددددددض المنتجددددددا   ددددددي الوقددددددو  الم دددددد ني و  أ ثددددددر تفصددددددي   
 الميثددددددانو   واألمونيدددددا  و المتمث ددددد   دددددي اليوريدددددا   البترو يماويددددد 

  والبيدددوتي ي   وبدددوليميرا  البدددولي إيثي دددي    والبدددروبي ي واإليثي دددي 
 .HDPEمرتف  ال ثا   

ا  ال يبيد  ع دى ل صدا ر  MSنتائ  مؤشر الحصد  السدوقي    ل 
المنتجدا  النفطيد   التدي أ  ه   الحص  ضدئي   جد ا    يمدا عد ا 

حققدد   يهددا الصددا را  ال يبيدد  حصدد  سددوقي  ب غدد  تراوحدد  بددي  
 .0.02و 0.005

يوصددي البحددث بال مدد  ع ددى تنويدد  الصددا را   و لدد  ع ددى هدد ا 
مدد  خدد   تنويدد  الهي دد  اإلنتدداجي ل قتصددا  ال يبددي الدد ي الزا  

حدددٍ   بيدددر  دددي قطددداع الصدددناع  االسدددتخراجي  "الدددنفط يتر دددز إلدددى 
والغدداز"  و لددد  بدددالتر يز ع دددى المجددداال  التدددي تتمتددد   يهدددا ليبيدددا 
بمزايا نسبي   ومنهدا قطداع الصدناع  البترو يماويد    مدا يوصدي 
البحدددث بال مددد  ع دددى تنويددد  األسدددوا  التصددد يري  والدددتخ   مددد  

بيددد  رهينددد  ظددداهر  التر دددز الجغرا دددي التدددي تج ددد  الصدددا را  ال ي
بظدددرو  الط ددد  وتق باتهدددا  دددي ت ددد  األسدددوا   ويوصدددي البحدددث 
 دددد ل  بضددددرور  تف يدددد  اتفاقيددددا  الت امدددد  االقتصددددا ي االق يمددددي 
ع ددددددى نطددددددا  المغددددددر  ال ربددددددي  والنطددددددا  ال ربددددددي  واإل ريقددددددي 

 ل ستفا   منها  وسوا  واع   ل تص ير.
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(12   .)2181 - 2191. 
8. LOOPS( .2016 القددددددددد ر  التنا سدددددددددي  ل قتصدددددددددا  ال يبدددددددددي .)

 . طددددددراب س  المنظمدددددد  ال يبيدددددد  ل سياسددددددا االرتقدددددداءومتط بددددددا  
 واالستراتيجيا .

(. ال وامدددد  2014عددددامر محمدددد  خربددددوط ي  وعابدددد   ضدددد ي . ) .9
المددؤثر   ددي القدد ر  التنا سددي  ل صددا را  السددوري . مج دد  جام دد  

 .695 - 671(  1) 30 مش  ل   و  االقتصا ي  والقانوني   
(. القدددددد ر  التنا سددددددي  وقياسددددددها. 2003محمدددددد  عدددددد نا  و يدددددد . ) .10

 .ال وي   الم ه  ال ربي ل تخطيط
(. القددددددد ر  التنا سدددددددي  2010زهيدددددد  خيددددددداري  وشدددددددا ي  شددددددداوي. ) .11

 راسدددد  حالدددد  الجزائددددر. الم تقددددى الدددد ولي  -ل صددددناع  التحوي يدددد  
الرابددددد  حدددددو  المنا سددددد  واالسدددددتراتيجيا  التنا سدددددي  ل مؤسسدددددا  
الصدددناعي  خدددارج قطددداع المحروقدددا   دددي الددد و  ال ربيددد     يددد  

-  جام ددددددددد  الشددددددددد  -ال  دددددددددو  االقتصدددددددددا ي  وع دددددددددو  التسددددددددديير
 (.21 - 1)الصفحا   .2010 نو مبر 09و 08 

صددددن و  النقدددد  ال ربددددي وآخددددرو   التقريددددر االقتصددددا ي ال ربددددي  .12
 .2015  2013  2010  2006الموح   
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(  الس سدددددد   2005الهيددددددو  ال امدددددد  ل م  ومددددددا  واالتصدددددداال   ) .13
-1954التجددددار  الخارجيدددد  خدددد   الفتدددددر   إلحصدددداءا الزمنيدددد  

2003. 
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Abstract: 

The main aim of this study was to evaluate the performance and competitiveness of the Libyan 

commodity exports in foreign markets over the period of 2001-2015. 
In order to achieve the study targets a descriptive analytical approach was adopted. In terms of the 

measuring tools, the study has used nine of the most widely used indicators, which are Export Growth 

in value, Value of Net Exports, Per Capita Exports, Share in National Exports, Intra-Industry Trade 

ITT, Correspondence Index "COSINE", Revealed Comparative Advantage "RCA", and Market Share 

"MS." 
The main findings of the study illustrated that the Libyan exports has achieved a considerable level of 

growth, and positive value of net exports. However, they are highly concentrated in the oil-gas sector. 

In addition, the most significant destination of the Libyan exports was the EU28 market. Moreover, 

the results of the COSINE indicator represented that the Libyan exports has achieved a reasonable 

level of trade corresponding with some of the regional economic groups, such as COMISA, APEC, 

Maghreb Union and EU28. The results of the comparative advantage index "RCA" showed that the 

Libyan exports has a Revealed Comparative Advantage in only two trade sections, which are the 

mineral products and the products of the chemical or allied industries. Furthermore, the market share 

of the Libyan exports was very weak, with values of not more than 0.02. 
The study recommendations concentrated on the necessity of the structural and geographical 

diversification of the Libyan exports. As well as, It recommended that the regional economic 

agreements should be activated. 
Key words: Exports, Competitiveness, Market Share,  Libyan exports. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


