


 

1  
 القدرة التنافسية لالقتصاد الليبي ومتطلبات االرتقاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القدرة التنافسية لالقتصاد الليبي 

 رتقاءالومتطلبات ا

 

 

 

  يونيو

 

 

 



 

2  
 القدرة التنافسية لالقتصاد الليبي ومتطلبات االرتقاء

 

 رتقاءالقتصاد الليبي ومتطلبات االقدرة التنافسية لال

 مقدمة

يعد تقرير التنافسية العالمي الصادر عن املنتدى الاقتصادي 

الدول على العالمي من أهم التقارير العاملية، إذ يهدف إلى مساعدة 

تحديد العقبات التي تعترض النمو الاقتصادي املستدام، ووضع 

الاستراتيجيات للحد من الفقر وزيادة الرخاء ويقيم قدرتها على 

توفير مستويات عالية من الازدهار والرفاهية ملواطنيها، ويعد من 

التقارير التي توفر تقييما شامال لنقاط القوة والتحديات 

  .القتصادات الدول 

تكمن أهمية التنافسية في تعظيم الاستفادة ما أمكن من امليزات و 

التي يوفرها الاقتصاد العالمي والتقليل من سلبياته، ويشير تقرير 

التنافسية العالمي إلى أن الدول الصغيرة أكثر قدرة على الاستفادة 

من مفهوم التنافسية من الدول الكبيرة، حيث تعطي التنافسية 

الصغيرة فرصة الخروج من محدودية السوق شركات الدول 

ألن هذه الدول الصغيرة  ،1الصغير إلى رحابة السوق العالمي

والنامية أصبحت مجبرة على مواجهة هذا النظام، بصفته إحدى 

 .حاليتحديات القرن ال

وبما أن املؤسسات هي التي تتنافس وليس الدول، فإن املؤسسات 

كون قادرة على املهمة في رفع التي تملك قدرات تنافسية عالية ت

مستوى معيشة أفراد دولها، كون مستوى معيشة أفراد دولة ما 

مرتبط بشكل كبير بنجاح املؤسسات العاملة فيها وقدرتها على 

اقتحام ألاسواق العاملية من خالل التصدير والاستثمار ألاجنبي 

 املباشر، حيث يالحظ نمو التجارة العاملية والاستثمار ألاجنبي

 .املباشر في العالم بوتيرة أسرع من نمو الناتج العالمي

 

 

 

 

 

                                                           
1 World economic forum,"World competitiveness report", 

Geneva, 1999, P2. 

 

عن ا صدر املنتدى الاقتصادي العالمي، تقرير يوفي هذا الصدد ، 

كل عام، حيث صدر تقرير التنافسية للعام التنافسية العاملية 

، غير أن ليبيا لم تكن مصنفة فيه، لهذا سنعتمد 5102 /5102

على مخرجات تقرير في تقييم القدرة التنافسية لالقتصاد الليبي 

، والذي أشار فيه الي تراجع ترتيب ليبيا في 5102/5102العام 

دولة،  021من إجمالي  001مؤشر التنافسية العالمي الي املركز 

 بذلك في هبوطه وذلك نتيجة
ً
الختالل الوضع  مستمرا

 .الاقتصادي الكلي وصعوبة ممارسة أنشطة ألاعمال

هذه الورقة اللقاء الضوء على تحليل  تهدف، وانطالقا مما سبق

، العالمي في مؤشر التنافسيةالقدرة التنافسية لالقتصاد الليبي 

أن املؤشر لم يتطرق لليبيا خالل تقريره ألاخير وننوه مرة أخرى 

لعام ، وبالتالي فإن التركيز سيكون على املؤشر 5102/5102للعام 

  :ثالث محاور رئيسية هيمن خالل وذلك  5104-5102

إلاطار النظري ملفهوم التنافسية ومجاالتها، وطرق قياسها  :أوال

 .ومؤشراتها

تحليلية ملرتبة ليبيا في مؤشر التنافسية لعام  قراءة :ثانيا 

5104/5102.  

 . متطلبات الارتقاء بتنافسية الاقتصاد الليبي :ثالثا 
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إلاطار النظري ملفهوم التنافسية ومجاالتها،  :أوال

 وطرق قياسها ومؤشراتها

 مفهوم التنافسية 

يتميز مفهوم التنافسية بالحداثة وال يخضع لنظرية اقتصادية 

التي عرفت  0891-0890عامة، وأول ظهور له كان خالل الفترة 

خاصة في )كبيرا في امليزان التجاري للواليات املتحدة ألامريكية عجزا 

وزيادة حجم الديون الخارجية، وظهر الاهتمام ( تبادالتها مع اليابان

 بمفهوم التنافسية مع بداية التسعينات كنتاج للنظام 
ً
مجددا

العوملة، وكذا التوجه  صادي العالمي الجديد وبروز ظاهرةالاقت

 .اديات السوق العام لتطبيق اقتص

ويتداخل مفهوم التنافسية مع عدة مفاهيم أخرى، من بينها النمو 

والتنمية الاقتصادية وازدهار الدول وهذا ما يصعب من تحديد 

تعريف دقيق ومضبوط للتنافسية، إضافة إلى عامل مهم أال وهو 

ديناميكية التغير املستمر ملفهوم التنافسية، ففي بداية 

ط بالتجارة الخارجية ثم ارتبطت بالسياسة السبعينات كانت ترتب

الصناعية خالل سنوات الثمانينات، أما في سنوات التسعينات 

فارتبطت بالسياسة التكنولوجية للدول، وحاليا تنافسية الدول 

 .تعني مدى قدرتها على رفع مستويات معيشة مواطنيها

ختلف معظم الاقتصاديين والهيئات الاقتصادية الدولية على ا

ديد مفهوم محدد ودقيق للتنافسية، فينطلق بعضهم من تح

مفهوم ضيق ويختصرها في تنافسية السعر والتجارة، ويستعمل 

البعض آلاخر مفهوم واسع يكاد يشمل جميع مناحي النشاط 

الاقتصادي، وهذا ما يظهر جليا في التعداد الكبير للمؤشرات 

 .املستعملة لقياس القدرة التنافسية

في املفاهيم، فمن مفهوم امليزة النسبية وتتمثل في وقد وقع تحول 

قدرات الدولة من موارد طبيعية واليد العاملة الرخيصة، املناخ 

واملوقع الجغرافي التي تسمح لها بإنتاج رخيص وتنافس ي، إلى مفهوم 

امليزة التنافسية وتتمثل في اعتماد الدولة على التكنولوجيا 

ية إلانتاج وفهم احتياجات والعنصر الفكري في إلانتاج، نوع

ورغبات املستهلك، مما جعل العناصر املكونة للميزة النسبية تصبح 

 2.غير فاعلة وغير مهمة في تحديد التنافسية

 :تعاريف التنافسية 

يوجد العديد من املقاربات املعتمدة لتعريف التنافسية، تشترك 

 على 
ً
املستوى الدولي، كلها في كون التنافسية يتم الحديث عليها دوما

 :أحد هذه املقاربات تقسم التعاريف إلى ثالث مجموعات 

  املجموعة ألاولى وتتضمن كل التعاريف التي تأخذ في عين

 .الاعتبار حالة التجارة الخارجية للدول فقط

  املجموعة الثانية وتتضمن كل التعاريف التي تأخذ في عين

ت املعيشة الاعتبار حالة التجارة الخارجية وكذا مستويا

 .لألفراد

  املجموعة الثالثة وتتضمن كل التعاريف التي تأخذ في عين

 .الاعتبار مستويات املعيشة لألفراد فقط

والانتقاد املوجه لهذه املقاربة كونها ال تتعرض إلى تعاريف 

التنافسية على مستوى املؤسسات أو قطاع النشاطات، لذا سوف 

ف التنافسية حسب اختالف نعتمد املقاربة التي تميز بين تعاري

 .محل الحديث فيما إذا كان عن شركة أو قطاع نشاط أو دول 

 تعريف التنافسية حسب املؤسسات  -0

رتها على تلبية رغبات تعريف التنافسية للشركات حول قديتمحور 

املختلفة، وذلك بتوفير سلع وخدمات ذات نوعية جيدة  املستهلكين

تستطيع من خاللها النفاذ إلى ألاسواق الدولية، فالتعريف 

القدرة على إنتاج السلع : "البريطاني للتنافسية ينص على أنها 

والخدمات بالنوعية الجيدة والسعر املناسب وفي الوقت املناسب 

ل أكثر كفاءة من املنشات وهذا يعني تلبية حاجات املستهلكين بشك

 .3"ألاخرى 

 

 

                                                           
التنافسية ومؤشرات قياسها، مذكرة : ويس دمحم الطيب، الفصل الاول د 2 

ماجستير في العلوم الاقتصادية ، مذكرة قدمت لنيل شهادة املاجستير في العلوم 

 .5112ورقلة سنة الاقتصادية بجامعة 

 
3

محددات القدرة التنافسية لألقطار العربية في ألاسواق "وديع دمحم عدنان،  

 .5110، تونس، "الدولية، بحوث ومناقشات
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 :تعريف التنافسية حسب قطاع النشاط  -5

تعني التنافسية لقطاع ما قدرة املؤسسات املنتمية لنفس القطاع 

الصناعي في دولة ما على تحقيق نجاح مستمر في ألاسواق الدولية 

دون الاعتماد على الدعم والحماية الحكومية، وهذا ما يؤدي إلى 

لك الدولة في هذه الصناعة، ويجب تحديد القطاع بدقة تميز ت

 قطاع صناعة املوصالت ال يمكن خلطه مع قطاع 
ً
فمثال

 .إلالكترونيات، ألن مجاالت وظروف إلانتاج تختلف

 :تعريف التنافسية على مستوى الدول  -3

وكذا املنظمات والهيئات الدولية  يون اب والاقتصادهتم الكت  ا

بتعريف التنافسية على مستوى الدول أكثر من تعريف التنافسية 

على مستوى املؤسسات وقطاع النشاط، لذلك نجد أن هناك 

العديد من التعاريف وتختلف حسب الزاوية التي ترى منها 

 .التنافسية وسنتطرق ألهم هذه التعاريف

 (:OCED) ي و التنميةتعريف منظمة التعاون الاقتصاد

التنافسية  4 (OCDE)منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية  تعرف

املدى الذي من خالله تنتج الدولة وفي ظل شروط : "على أنها 

السوق الحرة والعادلة، منتجات وخدمات تنافس في ألاسواق  

العاملية، وفي نفس الوقت يتم تحقيق زيادة الدخل الحقيقي 

 5".جل الطويلألفرادها في ألا 

 أنواع التنافسية 

تميز العديد من الكتابات بين عدة أنواع من التنافسية 

 :هي

فالبلد ذو التكاليف : تنافسية التكلفة أو السعر  -

ألارخص يتمكن من تصدير السلع إلى ألاسواق الخارجية 

 .بصورة أفضل ويدخل هنا أثر سعر الصرف

التنافسية باعتبار أن حدود :  التنافسية غير السعرية -

غير السعرية، فإن العديد من العوامل غير التقنية و معرفة  ب

                                                           
4 OCED : Organisation de Coopération et Développement 

Economique 
العربي ، املعهد "حالة مصر: دور الحكومة الداعم للتنافسيه"طارق نوير،  5

 .5115للتخطيط، الكويت، 

بعض الكتاب يتكلمون عن املكونات غير السعرية في 

 . التنافسية 

وتشمل باإلضافة إلى النوعية : التنافسية النوعية -

املالئمة عنصر إلابداع التكنولوجي، فالبلد ذو املنتجات و 

ألاكثر مالئمة للمستهلك و املبتكرة وذات النوعية الجيدة، و 

حيث املؤسسات املصدرة ذات السمعة الحسنة في السوق، 

يتمكن من تصدير سلعة حتى ولو كانت أعلى سعر من سلع 

 .منافسة

حيث تتنافس املشروعات من خالل :  التنافسية التقنية -

ويميز تقرير التنافسية  .النوعية في صناعات عالية التقنية

التنافسية  WEF  2000 الاقتصادي العالميللمنتدى عاملية ال

، و تركز على مناخ ألاعمال CCIالظرفية أو الجارية  ودليلها 

وعمليات املؤسسات وإستراتجياته، وتحتوي على عناصر مثل 

، وبين ...التزويد، التكلفة، النوعية، والحصة من السوق الخ: 

 ، وتركز على إلابداعGCIالتنافسية املستدامة و دليلها 

التكنولوجي ورأس املال البشري والفكري، وتحتوي على 

عناصر مثل التعليم ورأس املال البشري و إلانتاجية، 

مؤسسات البحث و التطوير، الطاقة إلابداعية، الوضع 

 .املؤسس ي، وقوى السوق 

تدفع ألابعاد ألاساسية في التنافسية إلى الاهتمام بجوانب عديدة 

 :منها 

ارا من مستوى املشروع أو املنتج إلى اعتب:  مستوى التحليل .0

 .مستوى القطاع ثم مستوى البلد وحتى على مستوى إلاقليم

هي تحقيق ألاهداف بأقل التكاليف، والفعالية و : الشمول  .5

 .الاختيار الصحيح للغايات

حيث أن التنافسية في جوهرها تعني مقارنة : النسبية  .3

مؤسسات أو أقسام نسبية بين الاقتصاديات سواء كانت بلدانا أو 

في املؤسسة الواحدة، أو بين فترتين زمنيتين وهو ما يثير مسألة 

 WEFفقدان التنافسية والديناميكية، كما يفسر اهتمام تقرير 

بجانب نمو التنافسية مقابل التنافسية الجارية في عدديه 

أو تعني املقارنة النسبية بالقياس إلى وضعية افتراضية . ألاخيرين

 مستهدفة و 
ً
 .تكون معرفة جيدا
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 مؤشرات قياس القدرة التنافسية 

ثمة العديد من مؤشرات التنافسية، فبعض الدراسات تقتصر 

أسعار الصرف الحقيقية : هذه املؤشرات على عدد محدود مثل 

التصدير املستندة إلى مؤشرات أسعار املستهلك، قيمة وحدة 

وغير املتاجر بها، املصنعة، السعر النسبي للسلع املتاجر بها للسلع 

تكلفة وحدة العمل املميزة في الصناعة التحويلية، ولكن إلانجاز 

 .الحقيقي لكل منها في تفسير تدفقات التجارة ليس كامال

 مؤشرات قياس تنافسية الدول 

أكد معظم الباحثين على ضرورة استعمال عدة مؤشرات لقياس 

ي مالحظة تطور تنافسية دولة ما، والبدائل املتوفرة لذلك تتمثل ف

الدخل الحقيقي حسب الفرد أو إلانتاجية، أو على النتائج التجارية 

 . للدولة

تطور الدخل الحقيقي حسب الفرد و إلانتاجية مفاهيم مرتبطة 

هذه النقطة  Markusen 6ولكن ليست متشابهة، حيث يوضح 

بقوله أن الدخل الحقيقي حسب الفرد يرتبط  بعوامل إلانتاج        

الكلية، التوفر على رأس املال واملوارد الطبيعية وكميات التبادل، 

عادة متمثلة في التطورات )فزيادة عوامل إلانتاج الكلية 

تزيد الدخل حسب الفرد، مثل ما يفعل تطور ( التكنولوجية

التخصيص الوطني باملوارد الطبيعية ورأس املال املادي، أو تحسن 

 .في التبادالت

لدولة ما تتحسن عندما تكون العملة الوطنية كميات التبادل 

مثمنة أو سعر الصادرات للدولة ترتفع مقارنة لسعر 

وهذا ما يؤدي لزيادة حجم الاستهالك الداخلي املمكن  الواردات،

انطالقا من التخصيص املعطى من الثروات الطبيعية ومن تجارة 

 .متوازنة

الفرد عندما تزداد كميات التبادل لدولة ما ومنه الدخل حسب 

يكون طلب عالمي إضافي على املنتجات والخدمات املصدرة من 

طرف هذه الدولة، أو عرض عالمي إضافي على املنتجات والخدمات 

التي تستوردها، ولهذا فإن مقاربات التنافسية الوطنية املبنية على 

 .التجارة والدخل حسب الفرد مرتبطة فيما بينها

                                                           
 دويس دمحم الطيب نفس املرجع السابق  6

لة ما مركزة على قطاعات النشاط عندما تكون محفظة صادرات دو 

ذات نمو كبير ومحفظة الواردات مركزة على قطاعات نشاط ذات 

نمو ضعيف أو في حالة انحدار، فيمكن أن يكون مؤشر على 

تحسن  كميات التبادل لهذه الدولة، وهذا يخضع لسرعة رد فعل 

ألاسواق العاملية لشروط العرض والطلب إلاضافيين، ويرتفع دخل 

تحت تأثير زيادة التخصيص الوطني من الثروات الطبيعية الفرد 

نتيجة )أو من رأس املال املادي ( تنقيب عن الثروات الطبيعية)

 (.الستثمارات سابقة

 

 ( :WEF)تقرير املنتدى الاقتصادي العالمي 

 تقرير التنافسية العاملية 
ً
 له، ويصدر سنويا

ً
يتخذ سويسرا مقرا

(GCY )مية الدولية بالتعاون مع مركز التن(CID ) التابع لجامعة

تقرير "هارفرد بالواليات املتحدة ألامريكية، وهذا تحت عنوان 

" Global Competitiveness Yearbookالتنافسية الكونية، 

: ويستخدم عدد كبير من املؤشرات موزعة على ثمانية عوامل

العمل إلانتاج، الحكومة، املالية، البنية التحتية، التقنية، إلادارة، 

و املؤسسات، ويقوم هذا التقرير بترتيب الدول باالستناد على عدد 

 سنة  012كبير من املؤشرات بلغ عددها 
ً
منها الكمي  5111مؤشرا

ومنها الكيفي ويخص آراء مديري ألاعمال عبر العالم، ويعتمد 

املنتدى الاقتصادي العالمي في أعداده للتقرير على مقاربة أن ثروة 

في معدل الناتج املحلي الصافي حسب الفرد ومستوى الدول تتمثل 

 :نموه، واملؤشرين اللذين يعدهما املنتدى هما

- (GCI : Growth Competitiveness Index ) 

- (CCI : Current Competitiveness Index)  

 .ويفترض أنهما يفسران نمو مستوى ثروة ألامم على املدى املتوسط

يركز على التنافسية كونها مجموعة مؤسسات  GCIفاملؤشر ألاول 

وسياسات اقتصادية تضمن معدالت نمو مرتفعة على املدى 

املتوسط، ويهدف إلى قياس إمكانيات النمو للخمسة سنوات 

يستعمل املؤشرات الاقتصادية  CCIالقادمة، بينما املؤشر الثاني 

، الجزئية لقياس الهيئات وهياكل السوق والسياسة الاقتصادية

التي تضمن مستوى آني من الازدهار وهو يهدف لقياس القوة 

 .إلانتاجية آلانية لنفس الدول 

املؤشران يعتمدان على نفس ألاسلوب وهو إعداد مؤشر التنافسية 

 .كمتوسط مرجح ملجموعة من املتغيرات املعيارية
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 على مجموعة مقاييس كمية GCIيتم إعداد املؤشر 
ً
متغيرات )بناءا

، وكذلك يعتمد على تحقيقات كيفية تتم (ية معياريةاقتصادية كل

مؤسسة خاصة  4211)دولة  015مع مديري املؤسسات في 

 :، مواضيع الاستبيان منظمة في عشر مواضيع (وعمومية

  إلابداع ونشر التكنولوجيا، : البيئة الاقتصادية الكلية

 .الهياكل القاعدية العامة

  فساد، املنافسة في عقود وقوانين، ال: الهيئات العمومية

السوق الداخلي، تطور نظام العناقيد، سوق ألاعمال وسياسة 

 .املؤسسات، السياسة البيئية

 

 

 

عشرون فقط من مقاييس هذه املواضيع   GCIتستعمل في حساب 

يوضحان كيفية حساب هذا (  4و 3رقم ) والجدولين املوالين 

 .7املؤشر وكذا نوعية املتغيرات الكمية والكيفية

 

                                                           
7 Gregoir stéphane  et Maurel françoise, "Les indices de 

compétitivité des pays : interprétation et limites", octobre 

2002, p4-6. 

 

 املؤشرات الفرعية

 

 عدد املتغيرات

املتوسط ر وزن

الحسابي ملتغيرات 

 املجموعة

املؤشر وزن املركبة في 

 إلاجمالي

 كيفي كمي املجموع كيفي كمي
دول خارج 

 القلب

 دول 

 القلب

 بيئة الاقتصاد الكلي

 الاستقرار -

 ترتيب خطر القروض -

 النفقات العمومية -

 الهيئات العمومية

 عقود وقوانين -

 الفساد -

 االتكنولوجي

 إلابداع -

التقنيات الجديدة لإلعالم  -

 وإلاتصال

 نقل التكنولوجيا -

 

2 

1 

0 

 

1 

1 

 

5 

 

2 

0 

 

5 

0 

1 

 

4 

3 

 

4 

 

2 

0 

 

1 

0 

0 

 

4 

3 

 

2 

 

01 

5 

 

2/1 

1 

0 

 

1 

1 

 

3/4 

 

5/3 

1/2 

 

5/1 

0 

1 

 

0 

0 

 

0/4 

 

0/3 

0/5 

0/3 

0/5*0/3 

0/4*0/3 

0/4*0/3 

0/3 

0/5*0/3 

0/5*0/3 

0/3 

0/9*0/3 

 

0/5*0/3 

3/9*0/3 

0/2 

0/5*0/4 

0/4*0/4 

0/4*0/4 

0/2 

0/5*0/4 

0/5*0/4 

0/5 

0/5*0/5 

 

0/5*0/5 

1 

 0 0   32 51 02 املجــموع

 1تركيبة املؤشر: 1  جدول رقم GCI 
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 CCI : Current Competitiveness)أما مؤشر التنافسية الحالية 

Index)،   فيدرس ألاسس الاقتصادية الجزئية ملعدل الدخل

بالنسبة لكل فرد ويعتمد على محددات امليزة ( PIB)القومي الصافي 

سوف نتعرض لها )التنافسية التي وضعها الاقتصادي بورتر 

 
ً
، ويلجأ املنتدى الاقتصادي العالمي ألعداد هذا املؤشر إلى (الحقا

رات كيفية مستخرجة من استبيان مع مدراء املؤسسات، متغي

واختيار هذه املتغيرات وترجيحها يتم بعد تحليل إحصائي صغير 

 من عالقة خطية  ذهلعالقة الارتباط بين ه
ً
املتغيرات، وهذا انطالقا

بين مستوى الدخل القومي الصافي بالنسبة لكل فرد ومخزون رأس 

رأس املال باملعنى العام، أي يؤخذ )املال لكل فرد القتصاد ما 

 (.يتضمن رأس املال البشري 

لكن في الواقع عدد املتغيرات أكثر من عدد الدول لذا فالطريقة 

تعتمد على تحليل املعطيات عوض عن الانحدار الخطي املتعدد، 

كل املتغيرات املستخرجة من الاستبيان ليست قابلة للقياس ماعدا 

 .ختراع املودعة بالنسبة لكل فردمتغير واحد وهو عدد براءات الا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ملرتبة ليبيا في مؤشر التنافسية لعام  تحليليةرؤية  :ثانيا

5102/51028 

نحاول في هذا املبحث تتبع ترتيب ليبيا في مؤشر التنافسية تفصيليا 

وفق املعايير املعتمدة دوليا ومقارنتها بترتيبها في سنوات ماضية 

املعلومات لنخلص إلى تقدير صحيح لوضع ليبيا بحسب املتاح من 

 .تنافسيا

                                                           
تصنيف ليبيا في حيث لم يتم  5102نود التنويه أن البيانات متوفرة  إلى عام   8

املؤشر املاض ي كان ..املؤشر عادة يتقاطع فيه عامان..مؤشر التنافسية لهذا العام

 .5102-5102وأخر مؤشر هو  5102-5104للعام 
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 العاملية  ترتيب ليبيا في مؤشر التنافسية 

 5102/5102إلي  5110/5101ترتيب ليبيا في مؤشر التنافسية خالل السنوات 

 (7-0)الدرجة  عدد الدول الخاضعة للتصنيف التصنيف السنوات

5104-5102 052 044 3.2 

5103 - 5104 019 049 3.1 

5105- 5103 003 044 3.1 

5101-5100 011 038 3.1 

5118-5101 99 033 3.8 

Source: World Economic Forum (WEF), the Global Competitiveness Report, different issues. 

 (تراجع في الترتيب= تقدم املرتبة )* 

 

Source: World Economic Forum (WEF), the Global Competitiveness Report, different issues. 

ويالحظ من الجدول والشكل  السابقين تراجع ترتيب ليبيا في مؤشر 

من إجمالي  052إلى املركز  5102-5104التنافسية العاملية لعام 

دولة في عام  049من إجمالي  019دولة مقابل املركز  044

، مما يضعها في الشريحة الُربعية الدنيا من البلدان 5103/5104

 . التي تضمنها التقرير العالمي للتنافسية
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 ترتيب ليبيا في أقسام التقرير واملؤشرات الفرعية واملراحل الاقتصادية: 

 5104و 5103أداء ليبيا في املجموعات واملحاور الرئيسية للتقرير للعامين 

 املجموعات واملؤشرات الرئيسية
الترتيب لعام 

من أصل  5103
 دولة 021

 5102الترتيب لعام 
 التغير دولة 022من أصل 

  02- 052 011 الترتيب العام 

 03 111 -01  :(Basic Requirements)مجموعة املتطلبات ألاساسية ( 0

 052 142 -01  (Institutions)محور املؤسسات ( 0 

 013 113 -01 (Infrastructure)البنية التحتية  محور ( 5

 استقرار الاقتصاد الكلي محور ( 3
(Macroeconomic Stability ) 

02 41 -52  

 & Health) محور الصحة والتعليم ألاساس ي( 4
Primary Education)  

051 119 +0  

 030 137 +5  (:Efficiency Enhancers)مجموعة محفزات الكفاءة ( 5

 Higher)محور التعليم العالي والتدريب ( 2 
Education & Training) 

014 102 +5  

 Goods Market)محور كفاءة السوق ( 2
Efficiency) 

043 139 +4  

 Labor Market)محور كفاءة سوق العمل ( 1
Sophistication) 

032 133 +3  

 Financial)محور كفاءة ألاسواق املالية ( 9
market Sophistication) 

041 144 +3  

 Technological)محور الجاهزية التكنولوجية ( 8
Readiness) 

059 130 -5  

 91 85 -2  (Market Size)محور حجم السوق ( 01 

 & Innovation) مجموعة عوامل الابتكار والتطوير( 3
Sophistication Factors :) 

020 143 -5  

 Business) بيئة ألاعمال   محور تطور (  00 
Sophistication) 

030 135 -4  

 042 144 +5  (Innovation)محور الابتكار ( 05

 



 

10  
 القدرة التنافسية لالقتصاد الليبي ومتطلبات االرتقاء

 

 

 .5102/5102منتدي الاقتصاد العالمي، تقرير التنافسية العالمي، : املصدر

 (.ألافضل) 7و ( ألاسوأ) 0تتراوح النقاط بين *

نالحظ من الشكل والجدول السابقين تدهور أداء ليبيا في معظم 

 الركائز الاثنتي عشرة ملؤشر التنافسية العالمي، مما أدي لحصولها 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الركائز واقترابها أكثر فأكثر من مركز  علي نقاط أقل في هذه

 .الشكل السابق

محورا رئيسيا ( 05)وينقسم التقرير إلى ثالثة مجموعات تضم 

مؤشرا فرعيا، حيث يقدم ترتيبا لجميع ( 012)ينضوي تحتها 

املجموعات واملحاور واملؤشرات مع الاختالف في أهميتها 

الثالث ومحاورها النسبية، وفيما يلي ترتيب ليبيا في املجموعات 

 .5104و 5103الرئيسية للعامين 

 مجموعة املتطلبات ألاساسية 

(Basic Requirements:) 

مرتبة حسب  09أن ليبيا تراجعت  السابقيالحظ من الجدول 

هذه املجموعة عن العام املاض ي، ومن املالحظ أنه بعد تراجع 

نة لهذه املجموعة هذا العام بقى  ليبيا في أغلب املحاور املكو 

ميزة تنافسية في حين ( الصحة والتعليم ألاساس ي)املحور الرابع 

ع مرتبة أن باقي املحاور لم تعد نقاط قوة هذا العام وذلك لتراج

 .000ليبيا إلى املرتبة 
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 (Institutions)املؤسسات :  املحور ألاول 

 املجموعات واملؤشرات الرئيسية
الترتيب لعام 

من أصل  5103
 دولة 021

 5102الترتيب لعام 
 التغير دولة 022 من أصل

   02- 030 002 حقوق امللكية 0.10

         3- 043 042 حماية حقوق امللكية الفكرية  0.15

    02- 033 009 تسرب ألاموال العامة 0.13

    42- 005 21 الثقة العامة في السياسيين 0.14

    51- 055 015 الدفعات غير املوثقة والرشوة 0.12

      1- 014 81 استقاللية القضاء 0.12

    34- 054 81 منح تفضيل في اتخاذ القرارات الحكومية 0.11

    32- 032 011 وجود هدر في الانفاق الحكومي 0.19

    03- 034 050 ميةو عبء الاجراءات الحك 0.18

    00- 032 054 فعالية القضاء في حل النزاعات 0.01

   05- 051 002 في التصدي لقانونية إلاجراءات الحكومية فعالية القضاء 0.00

    04- 038 052 شفافية عملية رسم السياسات الحكومية 0.05

    01- 045 035 مواجهة الارهاب على منشآت ألاعمال تكلفة 0.03

    21- 039 99 تكلفة مواجهة العنف والجريمة على منشآت ألاعمال 0.04

    24- 002 25 املنظمة كعبء على منشآت ألاعمالالجريمة  0.02

      3- 043 041 إمكانية الاعتماد على خدمات الشرطة لتطبيق القانون  0.02

    52- 051 015 أخالقيات منشآت ألاعمال 0.01

     5+ 044 042 صرامة معايير التدقيق الداخلي وإعداد التقارير املالية 0.09

     3+ 044 041 (الحاكمية املؤسسية/ )إلادارة  فعالية مجالس 0.08

     3+ 044 041 حماية حقوق ملكية ألاقليات 0.51

--  043 -- حماية املستثمرين 0.50
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هذا ( 045)مرتبة ليحقق  01حسب هذا املحور  تراجع أداء ليبيا

 3ماعدا  العام بسبب التراجع في كافة املؤشرات املكونة له

صرامة معايير التدقيق الداخلي وإعداد مؤشرات فقط وهم 

، (الحاكمية املؤسسية/ )التقارير املالية، وفعالية مجالس إلادارة 

، مع العلم أن هذه املؤشرات و حماية حقوق ملكية ألاقليات

 مستمدة من نتائج مسح آلاراء لقادة الرأي في القطاع 
ً
جميعا

أعمال ومدراء عامين، ويعد هذا املحور ليبيا من رجال الخاص في 

من أكثر املحاور تراجعا في ليبيا وأخطرها ألامر الذي قد يؤثر بقوة 

 .علي بيئة ألاعمال في ليبيا

 

 (Infrastructure)البنية التحتية :  املحور الثاني

 املجموعات واملؤشرات الرئيسية
الترتيب لعام 

من أصل  5103
 دولة 021

 5102الترتيب لعام 
 التغير دولة 022من أصل 

 =     044 044 نوعية البنية التحتية 5.10

      9- 045 034 نوعية الطرق  5.15

--  -- -- نوعية البنية التحتية للسكك الحديدية 5.13

      1- 030 054 نوعية البنية التحتية للموانئ 5.14

      3- 038 032 لخدمات النقل الجوي نوعية البنية التحتية  5.12

     9+ 18 91 كيلومتر/توافر مقاعد النقل الجوي  5.12

    51- 002 82 نوعية خدمات تزويد الكهرباء 5.11

    03+ 8 55 خطوط الهاتف الثابتة 5.19

      3+ 95 92 اشتراكات الهواتف الخلوية 5.18

 

  حسب هذا املحور ( 003)رتبة امل ليبيا تاحتل
ً
 اتبمر  01 متراجعة

مقارنة مع تقرير العام املاض ي، وبذلك لم يعد هذا املحور ميزة 

يعزى هذا التراجع ألاكبر ضمن مجموعة و . تنافسية هذا العام

نوعية لى التراجع في مؤشر إاملتطلبات ألاساسية بشكل رئيس ي 

 034ليبيا العام املاض ي في حين كانت مرتبة  045 الطرق إلي املرتبة 

جودة البنية درجات، كذلك حدث تراجع في مؤشر  9بتراجع 

( 054) ليبيافي حين كانت مرتبة ( 030)التحتية للموانئ إلى مرتبة 

جودة حسب املؤشر الفرعي  ليبياالعام املاض ي؛  والتراجع في مرتبة 

درجات عن العام  3ب  البنية التحتية لخدمات النقل الجوي 

نوعية خدمات املاض ي، كما شهدت ليبيا تراجعا كبيرا في مؤشر 

  .هذا العام( 002)ليحقق املرتبة تزويد الكهرباء 
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 (Macroeconomic Environment)محور بيئة الاقتصاد الكلي : املحور الثالث

 املجموعات واملؤشرات الرئيسية
لعام الترتيب 

من أصل  5103
 دولة 021

 5102الترتيب لعام 
 التغير دولة 022من أصل 

       9- 05 4 املوازنة العامة 3.10

     05- 09 4 إلادخار 3.15

  015+ 0 013 التضخم 3.13

 = 0 0 الدين الحكومي 3.12

        2- 83 91 التصنيف الائتماني للدولة 3.12

 

درجة لتصل إلي  52بحوالي حسب هذا املؤشر  ليبيامرتبة  تراجعت

العام املاض ي، وتكمن اسباب  02بعد أن كانت في املرتبة  40املرتبة 

التراجع في تراجع كل من مؤشرات املوازنة العامة والادخار 

علي التوالي، بينما  درجة 2و  05و  9 والتصنيف الائتماني وذلك ب

نا هذا العام ، وعلي الجانب آلاخر ظل شهد مؤشر التضخم تحس

 .دون تغيير مقارنة بالعام املاض ي مؤشر الدين الحكومي 

 

 (Health and Primary Education)الصحة والتعليم ألاساس ي : املحور الرابع

 املجموعات واملؤشرات الرئيسية
الترتيب لعام 

من أصل  5103
 دولة 021

 5102الترتيب لعام 
 التغير دولة 022من أصل 

--  -- 0 أثر انتشار مرض املالريا على منشآت الاعمال  4.10

--  -- 0 حاالت إلاصابة بمرض املالريا 4.15

   08+ 22 94 أثر انتشار مرض السل على منشآت الاعمال 4.13

    52- 80 22 حاالت إلاصابة بمرض السل 4.14

    11+ 0 19 على منشآت الاعمالأثر انتشار مرض إلايدز  4.12

    25- 83 40 انتشار مرض إلايدز 4.12

       0- 29 21 وفيات الرضع 4.11

       0- 24 23 توقع الحياة 4.19

      4+ 059 035 نوعية التعليم ألاساس ي 4.18

--  -- -- نسبة الالتحاق بالتعليم ألاساس ي 4.01
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في محور الصحة والتعليم ألاساس ي  ليبيا ارتفاعا طفيفاحققت 

( 008)املرتبة  تضمن مجموعة املتطلبات ألاساسية  حيث سجل

 رتفاعللعام املاض ي، حيث يعزى ذلك الى الا (  051)مقارنة  باملرتبة 

في املؤشرات الفرعية  املكونة لهذا املحور كمؤشر ألاثر الاقتصادي 

مرتبة عن العام  08 ارتفعال حيث ملرض السل على بيئة ألاعم

، ومؤشر ألاثر الاقتصادي لاليدز على (22)املاض ي ليسجل املرتبة 

باإلضافة ( 0)مرتبة ليسجل املرتبة  11 ارتفعبيئة ألاعمال و الذي 

حتل لتمرتبة  4مؤشر جودة التعليم ألاساس ي بمقدار  ارتفاعلى إ

 (. 059)مرتبة  ليبيا

 (:Efficiency Enhancers)مجموعة محفزات الكفاءة 

، وتمثل مرتبتين ارتفاعا بحوالي حسب هذه املجموعة سجلت ليبيا

 على مرتبة 
ً
 ليبيااملحاور واملؤشرات ضمن هذه املجموعة ألاكثر أثرا

  .(GCI)حسب مؤشر التنافسية العالمي 

 

 ( Education and TrainingHigher)التعليم العالي والتدريب : املحور الخامس

 املجموعات واملؤشرات الرئيسية
 5103الترتيب لعام 

 دولة 021من أصل 

الترتيب لعام 
من أصل  5102

 دولة 022
 التغير

   9- 51 05 نسبة الالتحاق بالتعليم الثانوي  2.10

  2+ 40 41 نسبة الالتحاق بالتعليم العالي 2.15

القدرة على تلبية متطلبات )نوعية النظام التعليمي  2.13
 (الاقتصاد التنافس ي

049 044 +4  

  2+ 052 031 نوعية تعليم العلوم والرياضيات 2.14

  4+ 045 042 نوعية كليات إدارة ألاعمال 2.12

  5+ 043 042 وصول الانترنت إلى املدارس 2.12

  2+ 043 049 توافر خدمات البحث والتدريب محليا 2.11

 = 043 043 درجةالاستثمار في تدريب العاملين في منشآت ألاعمال 2.19

 

للعام املاض ي ( 014)مقارنة باملرتبة ( 015)املرتبة  ليبيا تسجل

 م
ً
في املؤشرات  تحسن، حيث يعزى ذلك الى البذلك مرتبتين رتفعة

نوعية مؤشر نسبة الالتحاق بالتعليم العالي، و الفرعية  كمؤشر 

النظام التعليمي، ومؤشر نوعية تعليم العلوم والرياضيات،  

، ومؤشر وصول الانترنت إلى املدارس، جودة كليات ألاعمالومؤشر 

لكن حدث تراجع ، توافر خدمات البحث والتدريب محليا ومؤشر

مراتب ( 9)ملؤشر نسبة الالتحاق بالتعليم الثانوي وذلك بحوالي 

 .مقارنة بالعام املاض ي
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 (Goods Market Efficiency)محور كفاءة ألاسواق السلعية : املحور السادس

 املجموعات واملؤشرات الرئيسية
الترتيب لعام 

من أصل  5103
 دولة 021

 5102الترتيب لعام 
 دولة 022من أصل 

 التغير

    3- 040 038 كثافة املنافسة املحلية 2.10

   5 - 031 032 درجة الهيمنة على السوق  2.15

   0+ 043 044 كفاءة سياسات منع الاحتكار  2.13

--  018 012 نسب الضرائب وأثرها على تحفيز الاستثمار 2.14

--  44 -- نسبة الضرائب الكلية 2.12

--  009 -- نشاء شركةإجراءات التي يتطلبها عدد إلا  2.12

--  008 -- النشاء شركةالوقت الالزم  2.11

    4+ 043 041 كلفة السياسة الزراعية 2.19

  00- 035 050 انتشار معيقات التبادل التجاري  2.18

 = 0 0 الرسوم على التبادل التجاري  2.01

    2+ 043 041 انتشار امللكية ألاجنبية 2.00

 = 032 032 أثر قوانين الاستثمارات ألاجنبية على منشآت ألاعمال 2.05

    3+ 038 040 عبء إلاجراءات الجمركية 2.03

    1+ 010 019 الصادرات كنسبة من الناتج املحلي إلاجمالي 2.04

     2- 031 035 درجة الاستجابة التجاهات العمالء 2.02

   01- 038 058 درجة تعقيد الطلب 2.02

 

مراتب فقط ليحقق مرتبة  4حسب هذا املحور  ليبيا ارتفع ترتيب

 00 ليبياهذا العام ، ويعود هذا التراجع الطفيف الى تراجع ( 038)

لتصل الى انتشار معيقات التبادل التجاري مرتبة حسب مؤشر 

 

 

 

 

 

وتراجع مرتبتها حسب مؤشر درجة تعقيد الطلب ( 035) مرتبة

 (.038)مراتب لتصل إلى  01
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 (Labor Market Efficiency)كفاءة سوق العمل : املحور السابع

 املجموعات واملؤشرات الرئيسية
الترتيب لعام 

من أصل  5103
 دولة 021

 5102الترتيب لعام 
 دولة 022من أصل 

 التغير

  09- 013 92 العالقات التعاونية بين العاملين وأصحاب العمل 1.10

  08+ 95 010 املرونة في تحديد ألاجور  1.15

     8- 82 92 نهاء الخدماتإممارسات التشغيل و  1.13

--  45 -- كلفة انهاء الخدمات  1.14

     8- 25 43 تأثير الضرائب علي حافز العمل 1.12

     2- 035 052  ألاجور و الانتاجية 1.12

  00- 041 058  الاعتماد على إلاداراة املؤهلة 1.11

  30- 009 91 هجرة العقول  1.19 

     3- 035 058 جذب املوهوبين ىقدرة الدولة عل 1.18

    4+ 030 032 مشاركة الاناث في القوة العاملة 1.01

 

رفع  عمل عليتقد نقاط املهمة التي اليعتبر هذا املحور نقطة من 

مراتب  3بمقدار ( 033)الى  ليبيامرتبة  ارتفعت، حيث ليبياتنافسية 

، ويعزى ذلك إلى أن أغلب املؤشرات الفرعية فقط هذا العام

 هذا العام، حيث تعتبراملكونة لهذا املحور شه
ً
                                          دت تراجعا

 

تراجع بزيادة هجرة العقول، و  معالجتها وتتمثلنقاط ضعف يجب 

، لكن تجدر إلاشارة إلي أن الارتفاع في املحليينالاعتماد على املدراء 

وبشكل أكبر إلي الارتفاع في املؤشر الفرعي الخاص  ى هذا املحور يعز 

مرتبة مقارنة بالعام  08وذلك بحوالي  باملرونة في تحديد ألاجور 

 .املاض ي
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  Market Sophistication)(Financialتطور ألاسواق املالية :  املحور الثامن

الترتيب لعام  املجموعات واملؤشرات الرئيسية
من  5103
 021أصل 

 دولة

 5102الترتيب لعام 
 دولة 022من أصل 

 التغير

   3+ 044 041 توافر الخدمات املالية 9.10

  4+ 044 049 القدرة على تحمل تكاليف الخدمات املالية 9.15

  5+ 041 045 التمويل من خالل أسواق رأس املال املحلية  9.13

  05- 045 031 سهولة الاقتراض 9.14

  04- 045 059 توافر التمويل لراس املال املغامر 9.12

  3+ 045 042 متانة البنوك 9.12

  3+ 031 041 فعالية إجراءات تبادل ألاوراق املالية 9.11

--  043 -- (للمقرضين واملقترضين)القانونية مؤشر الحقوق  9.19

 

 اانه حيث( 044)في هذا املحور مراتب فقط  3 ليبيا ارتفع ترتيب

ميزة تنافسية في أكثر من مؤشر من مؤشرات هذا املحور  تحقق

توافر الخدمات املالية، ومؤشر القدرة على تحمل  مؤشر: مثل 

تكاليف الخدمات املالية، ومؤشر التمويل من خالل أسواق رأس 

املال املحلية، ومؤشر متانة البنوك، ومؤشر فعالية إجراءات تبادل 

ألاكبر وخروجه كميزة  ليبيا، في حين كان تراجع ألاوراق املالية

س أو مؤشر توافر التمويل لر سهولة الاقتراض، تنافسية في مؤشر 

 .املال املغامر
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 (Technological Readiness)الجاهزية التكنولوجية: املحور التاسع

الترتيب لعام  املجموعات واملؤشرات الرئيسية
من  5103
 021أصل 

 دولة

الترتيب لعام 
من أصل  5102

 دولة 022
 التغير

    0+ 041 040 التكنولوجياتتوافر أحدث  8.10

 = 045 045 الاستيعاب التكنولوجي على مستوى املؤسسات 8.15

   4+  044 049 نقل التكنولوجيا والاستثمارات ألاجنبية املباشرة 8.13

     2- 019 013 مستخدمي الانترنت 8.14

 Broad)اشتراكات الانترنت ذات النطاق العريض  8.12
Band) 

018 
012 

+3    

 81 95 +02  (Bandwidth)نطاق تردد الانترنت  8.12

 ------  19 من السكان 011/ اشتراكات الانترنت  8.11

 

في  محور الجاهزية التكنولوجية  ليبياترتيب تراجع 

(Technological Readiness ) ضمن مجموعة محفزات الكفاءة

(Efficiency Enhancers  ) 059مقارنة باملرتبة  031ليسجل املرتبة 

 راجع للمحور للتراجع في املؤشر الفرعيللعام املاض ي حيث يعزى الت

 (019)ليسجل املرتبة  اتبمر ( 2)عدد مستخدمي الانترنت بتراجع 

مدى توفر  بينما شهدت باقي املؤشرات تحسنا مثل مؤشر

ستثمارات ، ومؤشر نقل التكنولوجيا والا التكنولوجيا الحديثة

، ومؤشر اشتراكات الانترنت ذات النطاق العريض ألاجنبية املباشرة

(Broad Band) ومؤشر نطاق تردد الانترنت ،(Bandwidth.) 
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 (Market Size)حجم السوق : املحور العاشر

الترتيب لعام  املجموعات واملؤشرات الرئيسية
من  5103
 021أصل 

 دولة

الترتيب لعام 
من أصل  5102

 دولة 022
 التغير

   02- 82 91 مؤشر حجم السوق املحلي 01.10

     2+ 21 15 مؤشر حجم السوق ألاجنبي 01.15

      5- 19 12 مؤشر الناتج املحلي بالدوالر 01.13

  59+ 08 41 مؤشر الصادرات كنسبة من الناتج املحلي 01.14

 

مراتب عن  2وذلك بانخفاض  (92)الى املرتبة  ليبياتراجعت مرتبة 

ويعزي هذا التراجع إلي الانخفاض في املؤشرات ، العام املاض ي

مؤشر الناتج املحلي بالدوالر، ومؤشر حجم السوق : الفرعية مثل

املحلي، بينما حدث تحسن في مؤشر الصادرات كنسبة من الناتج 

ر ذكره  أن الحل من الجديألاجنبي، و املحلي، و مؤشر حجم السوق 

أمام هو التوجه الى ألاسواق الخارجية لتوسيع السوق  ألامثل لليبيا

 .وذلك ملحدودية السوق املحلية الليبية املنتجات والخدمات

 مجموعة عوامل الابتكار والتطور 

 (Innovation and Sophistication Factors)  
 

هذه املجموعة بحوالي مرتبتين  شهدت ليبيا تراجعا في ترتيب

مقارنة بالعام املاض ي والذي حققت فيه املرتبة  043لتسجل املرتبة 

040. 
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  (Business Sophistication)مدى تطور بيئة ألاعمال: املحور الحادي عشر

 املجموعات واملؤشرات الرئيسية
الترتيب لعام 

من أصل  5103
 دولة 021

 5102الترتيب لعام 
 التغير دولة 022من أصل 

   58- 29 58 عدد املوردين املحليين 00.10

 = 045 045 نوعية املورديين املحليين 00.15

    0- 041 038 تطور نشوء العناقيد وترابط القطاعات 00.13

    0+ 034 032 طبيعة امليزة التنافسية 00.14

 = 043 043 القيمةاتساع سلسلة  00.12

  01+ 93 83 ضبط التوزيع على النطاق العالمي 00.12

     9- 045 034 تعقيد عمليات الانتاج 00.11

     5- 043 040 انتشار عمليات التسويق 00.19

   52- 059 015 القابلية في تفويض السلطة 00.18

 

متواضعة نوعا ما في جميع مؤشرات هذا املحور  ليبياكانت نتائج 

في الترتيب ( 032)ليصل الى املرتبة  اتبمر  4مما أدى إلى تراجعه 

 العام، ويمكن إبراز أهم املؤشرات 

 

، ومؤشر (29) مؤشر عدد املوردين املحليين: املتراجعة كما يلي

 ومؤشر تطوير الحكومي للقطاعات ،(045)تعقيد عمليات الانتاج 

مدى  ، ومؤشر(043) انتشار عمليات التسويق ، ومؤشر(041)

 (.059) تفويض السلطة

 (Innovation)الابتكار: املحور الثاني عشر

 املجموعات واملؤشرات الرئيسية
الترتيب لعام 

من أصل  5103
 دولة 021

 5102الترتيب لعام 
 لتغيرا دولة 022من أصل 

   0- 044 043 الابتكارالقدرة على  05.10

  0+ 043 044 نوعية مؤسسات البحث العلمي 05.15

  5+ 044 042 انفاق منشآت الاعمال على البحث والتطوير 05.13

التعاون بين الجامعات ومنشآت ألاعمال في مجال البحث  05.14
 و التطوير

049 044 +4  

 = 043 043 امتالك الحكومة للتقنيات الحديثة  05.12

    5- 008 001 توافر املهندسين والعلماء 05.12

  45- 054 95 براءات الاختراع لكل مليون نسمة 05.11
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ضمن مجموعة عوامل الابتكار ( Innovation)شهد محور الابتكار

 ( Innovation and Sophistication Factors)والتطور 
ً
 ارتفاعا

ارتفعت مؤشراته هذا العام، حيث  044ليسجل املرتبة  مرتبتين

نوعية مؤسسات البحث العلمي، ومؤشر انفاق كمؤشر الفرعية 

التعاون بين منشآت الاعمال على البحث والتطوير، ومؤشر 

، بينما التطويرت واملؤسسات الصناعية في البحث و الجامعا

تراجعت مؤشرات كل من القدرة على الابتكار، وتوافر املهندسين 

 .وبراءات الاختراع لكل مليون نسمة والعلماء،

كما يصنف التقرير الدول املشاركة ضمن ثالثة مراحل رئيسية 

للتطور الاقتصادي باإلضافة إلى مرحلتين انتقاليتين وعلى النحو 

 :التالي

 الاقتصادات املعتمدة على املوارد الطبيعية :املرحلة ألاولى _

ملرحلة الانتقالية ما الاقتصادات في ا :املرحلة الانتقالية ألاولى _

 بين املرحلة ألاولى والثانية

 الاقتصادات املعتمدة على الكفاءة والفاعلية : املرحلة الثانية _

الاقتصادات في املرحلة الانتقالية  :املرحلة الانتقالية الثانية _

 ما بين املرحلة الثانية والثالثة

 تكارالاقتصادات املعتمدة على املعرفة والاب: املرحلة الثالثة _

 

يقدم تصنيف الدول في مراحل التطور الاقتصادي مفهوما أدق 

لعوامل تنافسية الاقتصادات املشاركة بعيدا عن الترتيب العام 

الذي يقدم تصنيفا عاما خارج نطاق خصوصية الاقتصادات 

املشاركة، هذا التصنيف يجب أن يستخدم كمحور لتطوير 

ث يمنح هذا السياسات واملقترحات لتحسين ألاداء التنافس ي حي

التصنيف فرصة كبيرة لتلمس مواقع التراجع في ألاداء وبنفس 

الوقت اكتشاف املجاالت ذات الوزن ألاكبر والتأثير ألاعمق على 

الترتيب وذلك عن طريق تحديد أهمية نسبية مختلفة للمجموعات 

 . حسب موقعها في التصنيف

 للمؤشر، فإن الاقتصاد الذي يمر باملرحلة ألاول
ً
ى من ووفقا

التنمية، يعتمد على عوامل إلانتاج من عمالة غير مؤهلة ورأس 

وخالل هذه . املال املتاح باإلضافة إلى املوارد الطبيعية املتاحة

املرحلة تعتمد الشركات على املنافسة السعرية وبيع السلع ألاولية 

وتتسم مستويات إنتاجيتها باالنخفاض، وهو ما يعكسه تراجع 

وفي سبيل الحفاظ على التنافسية في هذه . مستويات ألاجور 

املرحلة، يتم الاعتماد على مجموعة مؤشرات املتطلبات ألاساسية 

جودة املؤسسات العامة والخاصة، جودة البيئة التحتية، مدى )

استقرار الاقتصاد الكلي، ومستوى الرعاية الصحية والتعليم 

 من الدول النامي(. ألاساس ي
ً
ة منها وتشمل تلك املرحلة عددا

 .موريتانيا من الدول العربية

 بين املرحلتين ألاولى والثانية

وتشمل العدد . ثم املرحلة الانتقالية بين املرحلتين ألاولى والثانية

ألاكبر من الدول العربية، وهي اململكة العربية السعودية والكويت 

 .وقطر ومصر وسورية وليبيا واملغرب والجزائر

جور مع تحقيق التقدم في مراحل وكلما ارتفعت مستويات ألا 

التنمية، انتقلت الاقتصادات إلى مرحلة التنمية الثانية، وخاللها 

تبدأ الاقتصادات في تطوير عمليات إلانتاج لتصبح أكثر كفاءة 

وفاعلية في الارتقاء بجودة املنتج ليصبح أكثر قدرة على املنافسة 

املية على مجموعة وفي هذه املرحلة تعتمد التنافسية الع. الدولية

مدى تطوير التدريب والتعليم العالي، )مؤشرات معززات الكفاءة 

مدى فاعلية وكفاءة سوقي السلع والعمل، مدى عمق ونضج سوق 

املال، ومدى القدرة على الاستفادة من التقدم التقني الحالي 

، وتشمل (باإلضافة إلى مدى اتساع حجم السوق املحلي أو الخارجي

 في مرحلة تعزيز فاعليتها الاقتصادية كتونس  تلك املرحلة
ً
دوال

 .وليبيا ولبنان
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 ترتيب ليبيا في مراحل التطور الاقتصادي

 

 املرحلتين الثانية والثالثةبين 

ثم املرحلة الانتقالية بين املرحلتين الثانية والثالثة وتشمل مملكة 

وفي املرحلة الثالثة وألاخيرة من التنمية، . البحرين وسلطنة ُعمان

 لتصنيف املؤشر، ينتقل الاقتصاد إلى مرحلة القدرة على 
ً
وفقا

توليد مستويات مرتفعة من ألاجور وما يصاحبها من مستويات 

 معيشية مرتفعة، 

 

 

 

وفي هذه املرحلة تصبح الشركات، بفضل التقدم العلمي والتقني 

والاهتمام بمجال البحوث والتطوير، قادرة على التوصل إلى 

ابتكارات فريدة يتم تحويلها إلى منتجات جديدة من خالل عمليات 

 لنتائج معتمدة لبحوث عمليات 
ً
إنتاجية معقدة ثم تصميمها وفقا

علم والتقنية وتشمل تلك املرحلة تعتمد مستويات متقدمة من ال

 .دولة إلامارات العربية املتحدة فقط من الدول العربية
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 جدول ألاهمية النسبية للمحاور الرئيسية في احتساب املراتب في املؤشر العام

 

 ألاهمية النسبية للمحاور املجموعات
املرحلة  املرحلة ألاولى

 الثانية

املرحلة 

 الثالثة

 %51 %21 %21 ألاهمية النسبية ملحاور مجموعة املتطلبات ألاساسية

 %21 %21 %32 ألاهمية النسبية ملحاور مجموعة محفزات الكفاءة

 %31 %01 %2 الاهمية النسبية ملحاور مجموعة عوامل الابتكار والتطوير

 

 والتي  أن ىونخلص مما سبق إل
ً
أكثر املؤشرات الفرعية انخفاضا

 :تعكس أوجه الضعف في أداء املؤشرات هي في املجاالت التالية

 عدم توافر الاستقرار السياس ي وألامني .0

 .عبء إلاجراءات الحكومية املتعلقة بأداء ألاعمال .5

 .تزايد معدالت الفساد .3

 .ضعف التمويل من خالل ألاسواق املالية املحلية .4

كنولوجيا الحديثة في مختلف حقول عدم توفر الت .2

 .إلانتاج

 .ربط ألاجور بمعدالت إلانتاجية .2

 .البيئة الداعمة لالبتكار ومراكز البحث والتطوير .1

 

ضعف العالقة بين مؤسسات البحث العلمي والقطاع  .9

 .الصناعي

 .فعالية التشريعات التي تحمي حقوق امللكية الفكرية .8

 .الحديثةاستخدام الشركات ألساليب التسويق  .01

 .كفاءة إلادارة العليا على تفويض السلطة في الشركات .00

 .(Clusters)تطور مجمعات ألاعمال  .05

التسرب املدرس ي وانخفاض معدالت الالتحاق بالتعليم  .03

 .الثانوي 

 .أداء مؤسسات القطاع العام والخاص بشكل عام .04

القدرة على ربط ألاسواق العاملية باألسواق املحلية  .02

 .بكلفة منخفضة
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 .5102/5102منتدي الاقتصاد العالمي، تقرير التنافسية العالمي، : املصدر

ويالحظ من الشكل السابق أن أبرز ألاسباب وراء تراجع ترتيب ليبيا 

 في مؤشر التنافسية العاملية هذا العام إلي عدم الاستقرار السياس ي

وألامني، وعدم توافر التمويل، وعدم توافر العمالة املاهرة واملدربة، 

 .والبيروقراطية الحكومية و تفاقم معدالت الفساد 

 متطلبات الارتقاء بتنافسية الاقتصاد الليبي  : ثالثا

في املدي العاجل ينبغي التحرك السريع لتحقيق سرعة تحقيق  -

محاربة الفساد املالي وإلاداري بكافة صوره و الاستقرار ألامني، 

ضمان توفير الحاجات و والتطبيق الحاسم ملبادئ الحكم الرشيد، 

 ىألاساسية للمواطنين خاصة للفئات املهمشة واملناطق ألاول

إسهام القطاع الخاص الوطني في التنمية ووضع و بالرعاية، 

كاملة اعداد خريطة استثمارية متو الترتيبات املؤسسية لذلك، 

تفعيل دور و تحفز الاستثمارات بشكل عادل في جميع أنحاء ليبيا، 

الجهاز املصرفي في تنشيط الحركة الاقتصادية من خالل توفير 

إدارة و التمويل امليسر وإعادة جدولة الديون للعمالء املتعثرين، 

والريعية للدولة باعتبارها ملكية عامة للشعب  ألاصول إلانتاجية

  .لنهوض الاقتصاديوأساس لتحقيق ا

من الجدير بالذكر ان تعزيز التنافسية في ليبيا يتطلب تطوير  -

بنية مؤسسية فعالة تتصدر اوليات واضعى السياسات فى ليبيا وهى 

بدورها تستند الى توافر قواعد بيانات ومعلومات محدثة وموثوق 

بها وفق املقاييس الدولية مع الاهتمام بانشطة التمويل والضمان 

 .رويج لالستثمار وتنمية الصادراتوالت

ينبغي أن تتبني الدولة في هذا إلاطار خطة تشريعية عاجلة  -

ملواجهة آثار الفساد ومنع استعادة الفساد لنفوذه ومحاربة الفساد 

إلاداري من خالل التطبيق الصارم ملبادئ الحوكمة الرشيدة، 

كومة واملجتمع املدني، جديدة ملكافحة الفساد بمشاركة الحآليات و 

وضع آليات جديدة لاللتحاق بالوظيفة العامة تقوم علي الجدارة و 

 .تفعيل قوانين محاربة الرشوة والفساد واملحسوبيةو والشفافية، 

ة تنموية  - تحتاج ليبيا خالل املرحلة املقبلة إلى وضع استراتيجي 

شاملة، من أجل تشجيع مبادرات القطاع الخاص للولوج إلى 

ف القطاعات الاقتصادية على أساس احترام مبادئ القانون مختل

ي، . والالتزام بقواعد ااملنافسة
 
وإضافة إلى استقرار الاقتصاد الكل

 
ً
 فاعلة

ً
 اقتصادية

ً
يتطلب إنجاح هذه الاستراتيجية التنموية إدارة

 يضمن الوصول إلى 
ً
 ديناميكيا

ً
 مصرفيا

ً
تدعم املستثمرين، وقطاعا

 ق
ً
ة، التمويل، وإطارا  يحمي حقوق امللكي 

ً
 واضحا

ً
 وتنظيميا

ً
انونيا

 غير منحاز 
ً
 قضائيا

ً
ويقي من املمارسات الضارة باملنافسة، ونظاما

 لتعزيز الثقة 
ً
ات مناسبة يسهر على تنفيذ مقتضيات العقود، وآلي 

ة أربعة عقود 
الاجتماعية في مجتمع افتقر إلى مثل هذه الثقة مد 

ف  .وني 
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اهمية ايالء اولوية لتحقيق اداء  ضمن هذة التوجهاتيأتي و  -

اقتصادى متكامل قوى وتحفيز بيئة اعمال جذابة وتجذير حوكمة 

فعالة ذات شفافية، ايجاد بنية تحتية مساندة ومتطورة، الحفاظ 

على تدخل حكومى رشيد، تحفيز الاشتثمار املحلى والعربى البينى 

ق والاجنبى، تحقيق انتاجية اعلى وتكلفة اقل، ايجاد اسوا

متخصصة واكثر ديناميكية، وتبنى سياسات صناعية واعية 

وسياسات خارجية مرنة ودعم الابتكار وتوطين التقنية والنهوض 

 .براس املال البشرى وتجسير الفجوة الرقمية

كما  ينبغي مواصلة إلاصالحات في مجاالت عدة أهمها؛  -

العالي التعليم بمراحله املختلفة مع التركيز على التعليم الثانوي و 

بما يعزز عوامل الابتكار والتقدم العلمي والتقني في ظل تراجع 

معدالت الالتحاق باملدارس الثانوية والتعليم العالي ، رفع مستوى 

البنية التحتية، تحديث آليات تسويق املنتجات املحلية وتشجيع 

 جمود 
ً
الصادرات، مواجهة تحديات سوق العمل وخصوصا

وتراجع مستويات إلانتاجية وألاجور التشريعات ونظم التوظيف 

وتدني مستوى مشاركة املرأة في املجتمع والسلطات التنفيذية 

 .والتشريعية والقضائية

الاستثمار في البشر قاطرة النمو، لهذا فمن املقترح العمل على  -

أن تصبح سوق العمل أكثر شفافية، مع توفير برامج تدريبة 

تيسير علي شركات القطاع للعاطلين عن العمل باإلضافة إلي ال

الخاص الرسمية ودعمها في مجال خلق فرص عمل جديدة 

 .ومستدامة

الاقتصاد الليبي في حاجة ألسس قوية، حيث أصبح حتميا  -

بالنسبة لليبيا تحقيق نمط من النمو يتيح لها التغلب على قيود 

الاقتصاد الكلي التي تواجهها دون اللجوء لتطبيق سياسات 

إلى حدوث اضطرابات، كما أنه من الضروري  تقشفية قد تؤدي

 الاستجابة إلي آمال وتطلعات الليبيين للمشاركة الفعالة في 
ً
أيضا

 .الحياة الاقتصادية

النهوض باالبتكار هو أهم متطلبات تحقيق التنافسية بهدف  -

 .خلق اقتصاد ديناميكي قادر علي تحقيق معدالت نمو مرتفعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التوصيات الهامة التي ينبغي أن يركز عليها صانعوفيما يلي عدد من 

 :القرار الليبي خالل هذه املرحلة الفارقة وذلك علي النحو التالي

 

 توفير البيئة التى تضمن روح املبادرة وتشجيع القطاع الخاص. 

 زالة البيروقراطية والفساد وتحسين إنظمة الضريبية و صالح ألا إ

 .الخدمات العامة

 س املال أاء سوق ألاوراق املالية ودورها  فى اسواق ر تعزيز فعالية وأد

 .العاملية

 اصالح قطاع التعليم ومطابقة مراجاته باحتيجات سوق العمل. 

 اقامة البنية التحتية للمجتمع الرقمى وشبكات الاتصاالت. 

  السياس ي ،  "وضع استراتجية للتنافسية تعتمد علي الاستقرار بانواعه

 ." الاقتصادي ، الاجتماعي

  دارية لهالتنوع في السوق والكفاءة إلا . 

 ضرورة تشجيع وحماية امللكية الفكرية. 

 الحد من هدر ألاموال بال طائل والرشوة واملحسوبية. 

  ضافي في تحسين مرتبة ليبيا في إاهمية الكفاءة القضائية كمؤشر

 .مؤشر التنافسية

 عادة إليبيا و في  ضرورة تبني منهجية وطنية موازية لتقييم التنافسية

 
ً
 .تقييمها سنويا
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 من إصدارات املنظمة

 . أولويات حكومة الوفاق الوطني .0

 .ملضمون  اساس ي، قراءة في يمسودة الاتفاق الس .5

 .وترشيد إلانفاق الحكومي 5104تقرير ديوان املحاسية  .3

 .إطار للتحوالت الشاملة .2

 .آلاثار إلاجتماعية لإلنقسام السياس ي في ليبيا .2

 .رؤية تحليلية استشرافية... املشهد السياس ي و ألامني في ليبيا .2

 .ألاثار إلاقتصادية لإلنقسام السياس ي في ليبيا .7

 هل إحالل السالم ممكن في ليبيا؟ .1

 .سياسات الدعم السلعي في ليبيا .0

 .5102حصاد عام : ليبيا  .01

 .5102الل عام تقييم ألاداء الحكومي خ .00

 .املسار واملخرجات والتعقيبات،الهيئة الدستورية لصياغة الدستور الليبي .05

 .واقع الاتفاق السياس ي بين املأمول و املمكن .03

 .تطبيقات الحوكمة في إلادارة الليبية .02

 .ومسارات خيار بناء الدولة في ليبيا، تفكيك مستويات الصراع  محليا .02

 .إنجازات و إخفاقات ..فبراير بعد خمس سنوات  01ثورة  .02

 .الواقع والتحديات ..قطاع الصحة في ليبيا     .07

 .ألاسباب وآلاثار والحلول  - أزمة الدينار الليبي .01

 .املختنقات والتحديات وسبل املعالجة - في ليبياالعام التعليم   .00

 .من بوابة الوفاق  الحرب على تنظيم الدولة في ليبيا   .51

 .املصالحة الوطنيةالعدالة الانتقالية طريق إلى  .50

 .تحديات ومآالت وفرص: التحول الديمقراطي في ليبيا .55

 .قراءة تحليلية لألسباب وآلاثار واستعراض للحلول  . ..الفساد املالي في الاقتصاد الليبي .53

 . 5102وفق تقرير ديوان املحاسبة   -السياسات الجمركية الليبية   .52

 .السياسات الاقتصادية والعامة ومتطلبات النجاح .52

 هل الديمقراطية التوافقية سبيل لتعايش السياس ي في ليبيا؟ .52

 .التقارير و املؤشرات مفهومها وأهميتها في صناعة القرارات .57
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 نبذة عن املنظمة الليبية للسياسات و إلاستراتيجيات

في   5104 ديسمبرفي  املنظمة الليبية للسياسات وإلاستراتيجيات هي مؤسسة مستقلة، غير ربحية وغير حكومية تأسست

 . 5102و تم إفتتاح مكتب تمثيلي لها في إسطنبول في يناير، طرابلس ليبيا

تقوم املنظمة  بإجراء ألابحاث و  الدراسات التي تخص قضايا السياسات وإلاستراتيجيات الحالية والناشئة من أجل الوصول  

و تكرس املنظمة   جهدها من أجل تحسين أداء . قرارلى سياسات فعالة و ناجحة و كذلك من أجل تقديم الدعم لصانعي الإ

تهدف املنظمة كذلك إلى نشر مفاهيم الجودة . املؤسسات الليبية وتعزيز الرفاهية إلاقتصادية وإلاجتماعية للشعب الليبي

 إلى تعزيز و تهدف املنظمة أي. والحوكمة والتخطيط إلاستراتيجي و ثقافة التميزة من أجل تطوير أداء املؤسسات الليبية
ً
ضا

. ونشر املعرفة حول السياسات العامة وإلاستراتيجيات للحكومة من خالل نشر إلاحصاءات والدراسات والتقارير الدورية

 .ورش عمل و منتديات من أجل النقاش و تبادل ألاراء و ألافكار و نشر املعرفة و قوم املنظمة كذلك بتنظيم مؤتمراتت
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