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  :ملخصال
، مع رىا ادلنظمات وادلؤسسات الدوليةىدفت الدراسة إىل عرض ادلؤشرات العادلية للتنافسية االقتصادية واليت تنش

عن  الصادر كل عامُتحديث للتنافسية االقتصادية العادلية و اللوجستية كمقياس مهم و الًتكيز على مؤشر اخلدمات 
البنك الدويل وذلك بتسليط الضوء على قيمة ىذا ادلؤشر بأبعاده الست على االقتصاد اللييب ومرتبة ليبيا عادليًا يف 

 ة العادلية.األداء اللوجسيت ومن مث تقييم وضع االقتصاد اللييب يف التنافسية االقتصادي
استخدمت الدراسة ادلنهج الوصفي التحليلي باالستعانة باجلداول والبيانات والتقارير  الصادرة عن البنك الدويل فيما 

، وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج من أعلها أن 2018-2007يتعلق دبؤشر اخلدمات اللوجستية خالل الفًتة 
موقع اسًتاتيجي وساحل حبري يتوسط القارتُت األفريقية واألوروبية  وال  االقتصاد اللييب على الرغم شلا يتمتع بو من

يعاين من صعوبات وربديات جغرافية إال أن الصراع والنزاع ادلسلح واالنقسام السياسي وادلؤسسي وتفشي الفساد 
مؤشرات األداء  جعلو يعاين من ضعف وىشاشة يف كل ادلؤشرات االقتصادية اخلاصة بالتنافسية االقتصادية ال سيما

 اللوجسيت.
 الكلمات المفتاحية: القدرة التنافسية، االقتصاد الليبي، مؤشر الخدمات اللوجستية.
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  :مقدمة وأهمية الدراسةال
حولت العودلة وزيادة القدرة التنافسية اخلدمات اللوجستية إىل أحد العناصر الرئيسية للتجارة؛ حيث يؤثر األداء 
اللوجسيت للبلد على القدرة التنافسية والتجارة الدولية؛ فاخلدمات اللوجستية الفعالة تسهل نقل ادلنتجات و البضائع، 

يل التكلفة عند تداوذلا بُت البلدان. وتعترب اخلدمات اللوجستية جزء من شلا يضمن سالمتها وسرعتها باإلضافة إىل تقل
 سالسل التوريد اليت زبطط وتنفذ وتتحكم يف التدفق الفعال للسلع واخلدمات وادلعلومات من ادلصدر إىل ادلستهلك. 

ءة، وزيادة القدرة و تكمن أعلية اخلدمات اللوجستية يف القدرة على حل مشكالت النقل والتخزين والتغليف بكفا
 (.De Souza et al,2007 التنافسية للشركات والدولة بشكل عام

ميكن للبلدان التحقق من أداء  حيث عناصر القدرة التنافسية الوطنية، كما تعد اخلدمات اللوجستية أحد أىم 
ليل قيمة مؤشر األداء أنشطتها اللوجستية لتحديد قدرهتا التنافسية يف رلال اخلدمات اللوجستية التجارية و ذلك بتح

 (.Ulutas & Karakoy,2019معايَته الست )اللوجسيت و 
٪ 15٪ و 2ة تًتاوح بُت ( أن التكاليف اللوجستيOECD,2005و تقدر منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )

( . لذلك ؛ تلعب اخلدمات اللوجستية دورًا مهًما يف ادلنافسة Marti et al,2007من إمجايل حجم األعمال) 
الدولية، حيث أن جودة اخلدمات اللوجستية والبٌت التحتية ذلا تأثَت قوي على تسهيل نقل البضائع بُت البلدان. يف 

ة  غَت الفعالة إىل ارتفاع التكاليف من حيث الوقت وادلال ، شلا يؤثر سلًبا على ادلقابل ، تؤدي اخلدمات اللوجستي
 ( . 2018اقتصادات البلدان والشركات ، و يقلل من حجم ادلبيعات )البنك الدويل ،

و تأسيسًا على ما تقدم تأيت ىذه الدراسة الستعراض ادلؤشرات اليت تعتمدىا ادلنظمات الدولية يف التنافسية     
القتصادية، و يف الوقت ذاتو  تسليط الضوء على  مؤشرات التنافسية االقتصادية العادلية لالقتصاد اللييب باختيار ا

( باعتباره أحد مؤشرات التنافسية االقتصادية احلديثة واليت اعتمدىا البنك LPIوالًتكيز على مؤشر األداء اللوجسيت )
، ونظرا ألعليتو البالغة وما يلقاه اس جودة اخلدمات اللوجستية للدوليكأداة مرجعية لق  2007الدويل ابتداء من سنة 

من اىتمام واسع بُت سلتلف دول العامل دلا لو من دور يف تسهيل التبادل التجاري سواء من جانب الصادرات أو 
 (. كما تتوفر بيانات عن ىذا ادلؤشر فيما يتعلق باالقتصاد اللييب.2021الواردات )بشَت و طالل ،

وبالتايل تتجلى أعلية الدراسة من خالل أعلية ادلوضوع نفسو حيث يشَت البنك الدويل إىل أن اخلدمات اللوجستية سبثل 
العمود الفقري للتجارة العادلية ويف ظل زيادة انتشار سالسل التوريد على مستوى العامل فإن جودة اخلدمات اللوجستية  

تو يف االقتصاد العادلي من عدمها . كما أن للخدمات اللوجستية أعلية كبَتة يف بلد ما سبكنو من ربديد إمكانية مشارك
 (.2022 يف تعزيز تنافسية القطاع التجاري داخل الدول وفيما بُت دول العامل) عمر وسنا،

 نك الدويل،كما يعتربىا البنك الدويل مفتاح النمو االقتصادي والقدرة التنافسية للبلدان اليت تعاين ربديات جغرافية )الب
( إضافة إىل ما ميثلو وجود خدمات لوجستية فعالة من تعزيز القدرة التنافسية للدولة وإسهامو يف تسهيل 2018

 اندماجها يف االقتصاد العادلي.
 مشكلة الدراسة:

يعاين االقتصاد اللييب من ضعف شديد فيما يتعلق بالدعائم األساسية للتنافسية من حيث التنوع والكفاءة واالستدامة 
سواء ما يتعلق منها دبدخالت االقتصاد  كادلؤسسات ومؤشرات احلوكمة وزلاربة والتحكم يف الفساد والبنية التحتية 
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جاذبية االستثمار وحجم السوق ورأس ادلال البشري واخلدمات وبيئة االقتصاد الكلي وفعالية قطاع األعمال  و 
اللوجستية والقدرة على االبتكار وكفاءة التعليم والصحة والتدريب وتطوير سوق ادلال، أو سلرجات االقتصاد كالتصنيع 

كادلنتدى  دوليةوالصادرات، وبالتايل كل ادلؤشرات اخلاصة بالتنافسية االقتصادية اليت تصدرىا ادلنظمات واذليئات ال
االقتصادي العادلي، وادلعهد الدويل للتنمية اإلدارية، ورللس التنافسية الصناعية األمريكي، باإلضافة إىل البنك الدويل 

 )إداريت التجارة و النقل(، ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية، وصندوق النقد العريب .
 ؤل التالي :وبناء عليه تتمثل مشكلة الدراسة في طرح التسا 
 هو وضع االقتصاد الليبي في  التنافسية االقتصادية وفقاً لمؤشر األداء اللوجستي؟  ما 

 هدف الدراسة: 
ربليل  وتقييم وضع االقتصاد اللييب يف مؤشر  التنافسية االقتصادية العادلية اخلاص باألداء يتمثل هدف الدراسة في 

 اللوجسيت. 

 منهجية الدراسة:
ادلنهج الوصفي التحليلي من خالل عرض وربليل مؤشرات التنافسية اليت تعرضها ادلنظمات واذليئات  اتبعت الدراسة

الدولية ادلعنية بالتنافسية االقتصادية مع الًتكيز على مؤشر اخلدمات اللوجستية باعتباره أحد مؤشرات التنافسية 
 االقتصادية احلديثة وتتوافر بو بيانات عن االقتصاد اللييب.

 الدراسات السابقة:
على أعلية مؤشر األداء اللوجسيت وتقييم أداء اخلدمات اللوجستية يف اجلزائر  (2222)عمر و سنا،  ىدفت  دراسة

حسب منهجية البنك الدويل وتسليط الضوء على ترتيب اجلزائر يف تقرير أداء اخلدمات اللوجستية وتوصلت الدراسة 
غَت الفعالة وغَت الكفؤة تواجو عدة عقبات أمام تنمية صادراهتا وزيادة  إىل أن الدول ذات اخلدمات اللوجستية

 تنافسيتها نتيجة ارتفاع التكاليف األمر الذي ينعكس سلباً على قدرة ىذه الدول على ادلنافسة عادلياً.
اللوجستية إىل ربليل ذبارة إعادة التصدير وإبراز دور اخلدمات  (2222)لمين وعبد المجيد، يف حُت ىدفت دراسة 

يف تنميتها، ودراسة أثر األداء اللوجسيت على ذبارة إعادة التصدير لثماين دول ىي الواليات ادلتحدة األمريكية، وىونغ  
( واستخدمت 2018-2010خالل الفًتة ) وسلطنة عمان. ،كونغ، اإلمارات، البحرين، قطر، السعودية، األردن

ا أن مؤشرات األداء اللوجسيت يف رلملها كان ذلا عالقة طردية بتجارة الدراسة ظلاذج بانل وتوصلت إىل نتيجة مفادى
إعادة التصدير غَت أن مؤشر البنية التحتية ادلتعلقة بالتجارة والنقل ومؤشر كفاءة ونوعية اخلدمات اللوجستية كان ذلما 

 عالقة عكسية بتجارة إعادة التصدير.
دور األداء اللوجسيت يف تسهيل وربفيز الصادرات للمساعلة يف  (2222 )بشير وطالل،بينما حللت دراسة كل من 

باستخدام بيانات البانل  2018-2010التأثَت على النمو االقتصادي لستة وعشرون دولة افريقية خالل الفًتة 
ء واستخدمت الدراسة ظلوذج االثار الثابتة وخلصت الدراسة إىل نتيجة معاكسة للنظرية االقتصادية وىي أن األدا

اللوجسيت يؤدي دورا عكسيا يف تعزيز مساعلة الصادرات يف التأثَت على النمو االقتصادي ومت تفسَت ىذه النتيجة من 
قبل الباحثان بأن التحسن يف األداء اللوجسيت كان لو دور يف تسهيل وربفيز التجارة اخلارجية سواء صادرات أو 
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ادة أكرب من الواردات والذي بدوره انعكس سلبا على النمو واردات وبالتايل كانت زيادة الصادرات يقابلها زي
 االقتصادي لدول العينة.

بتحديد مستوى وإظهار أعلية اخلدمات اللوجستية والتعرف على العناصر  (2228 )نوال ورشيد،وقامت دراسة 
لوجسيت لكل من اجلزائر األساسية ادلعتمدة يف مؤشر األداء اللوجسيت من خالل ربديد مواطن القوة والضعف لألداء ال

وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج من  واإلمارات العربية ادلتحدة. واستخدمت الدراسة ادلنهج الوصفي وادلنهج التحليلي،
بينها أن اخلدمات اللوجستية يف االمارات العربية ادلتحدة تتميز بالكفاءة حيث ربتل ادلركز األول عربيا ومركزا متقدما 

 .داء اللوجسيت لكنو مازال ضعيفاً زائر فتشهد ربسنا يف األعادليا، أما اجل
على تشخيص ضعف األداء اللوجسيت يف اجلزائر وذلك عن طريق ربليل مؤشر األداء  (2228 ،)فريدة دراسة ركزتو 

ومقارنتو دبؤشر أداء كل من تونس وادلغرب وتوصلت  2018-2007اللوجسيت يف اجلزائر يف الفًتة ادلمتدة من 
سة إىل عدة نتائج منها: نقص الدعم اللوجسيت للمصدرين من حيث التخزين والنقل وادلناولة. غياب التطبيق الدرا

تدين كفاءة  الفعلي للمقاربة التسويقية، قلة ادلوانئ التجارية واطلفاض الطاقة االستيعابية للموانئ التجارية ادلوجودة،
 األسطول البحري التجاري.

ة الضوء على القدرة التنافسية لالقتصاد اللييب وترتيبها بُت الدول خالل الفًت  (2222 )الشعافي،وسلطت دراسة 
، واستخدمت الدراسة ادلنهج الوصفي التحليلي، وذلك بتحليل وتقييم وضع االقتصاد اللييب وفقاً 2009-2011

تصادي العادلي.  وتوصلت الدراسة إىل حملاور مؤشر التنافسية العادلي الصادر عن تقرير التنافسية العادلي من ادلنتدى االق
أن االقتصاد اللييب على الرغم شلا يتمتع بو من بيئة مستقرة لالقتصاد الكلي إال أنو يواجو العديد من التحديات 
ادلستقبلية مثل كفاءة السلع، والعمل، واألسواق ادلالية، فضال عن البنية التحتية ادلتخلفة، ومستويات منخفضة من 

 ا.التكنولوجي
( عن العالقة بُت مؤشر األداء اللوجسيت بأبعاده FAlexandra &,Veronika,2021)و كشفت دراسة 

الست )التخليص اجلمركي، البنية التحتية، الشحنات الدولية، الكفاءة اللوجستية، مراقبة الشحنات وتتبعها( والناتج 
 سلتارة من سلتلف القارات.لبلدان  2010احمللي اإلمجايل للفرد مقوماً بالدوالر حسب أسعار 

واستخدمت الدراسة معامل االرتباط اخلطي إلغلاد العالقة بُت الناتج احمللي اإلمجايل واألداء اللوجسيت بأبعاده الست 
. وكشفت نتائج 2018و 2016و  2014و  2012و  2010بلد للفًتة  134واشتملت الدراسة على  

اتج احمللي اإلمجايل ومؤشرات األداء اللوجسيت يف دول االرباد األوريب وأن الدراسة أن ىناك عالقة خطية موجبة بُت الن
 ىذه العالقة ضعيفة يف دول القارة األفريقية.

( للمقارنة بُت مؤشر اخلدمات ANOVAظلوذج أنوفا ) (Sergi et al.,2021)واستخدمت دراسة 
وآسيا ودول االرباد األوريب حيث  من  أفريقياجملموعة دول   ((GCI( ومؤشر التنافسية العادلي   (LPIاللوجستية 

كمتغَتات   GCIكمتغَت تابع، ومكونات مؤشر التنافسية العادلية   LPIاعتمدت الدراسة مؤشر اخلدمات اللوجستية 
حسب الدراسة وىي: البنية التحتية، العامل البشري، ادلؤسسات،  GCIمستقلة شلثلة يف ثالث رلموعات دلؤشر 

واشتملت على جودة الطرق، كفاءة خدمات  وذات صلة دبكونات مؤشر اخلدمات اللوجستية.باعتبارىا تشًتك 
 القطارات، كفاءة خدمات ادلوانئ البحرية، الكهرباء كمتغَتات شلثلة للبنية التحتية. 
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يس ، تنوع أما ادلتغَتات ادلمثلة جملموعة العامل البشري فقد اشتملت على مهارات اخلرغلُت، التفكَت النقدي يف التدر 
القوى العاملة، مدى تدريب ادلوظفُت، بينما اشتملت رلموعة ادلمثلة للمؤسسات على: كفاءة اإلطار القانوين يف 

وقد توصلت نتائج الدراسة إىل أن ىذه اجملموعات  تسوية ادلنازعات، اجلرمية ادلنظمة، تفشي الفساد، استقالل القضاء.
 للدول. ضرورية لتحسُت وتطوير األداء اللوجسيت

دولة غَت ساحلية إىل أنو  37اليت اشتملت على  (Sharapiyeva et al.,2019)يف حُت  توصلت  دراسة 
ميكن إزالة الصعوبات والتحديات اليت تواجو اللبدان غَت الساحلية من حيث جودة البنية التحتية وكفاءة اخلدمات 

سهيل التجارة وتسريع اإلجراءات الرمسية ادلرتبطة حبركة اللوجستية وذلك من خالل تطوير أساسيات االقتصاد الكلي وت
الشحن والتخليص اجلمركي وتنظيم حركة ادلرور والنقل وتطوير البنية التحتية خاصة يف ادلناطق احلدودية وإنشاء الطرق 

نقل من خالل والسكك احلديدية وصيانتها بانتظام وتوسيع الفرص لتوريد خدمات النقل وتعزيز أنظمة إدارة احلركة وال
 تقنية ادلعلومات يف ادلوانئ أو سكك احلديد. 

فقد قارنت تأثَت مكونات مؤشر األداء اللوجسيت على التجارة يف  (Marti et al,2014 Luisa)أما  دراسة 
ا الشرق األقصى، الشرق األوسط، أوروبا الشرقية(  كم االقتصادات الناشئة يف مخس مناطق )افريقيا، أمريكا اجلنوبية،

قامت بإجراء مقارنة بُت ىذه ادلناطق وعرض التطورات اللوجستية من حيث اإلجراءات اجلمركية وتكاليف الشحن 
والبنية التحتية واجلودة والكفاءة اللوجستية للنقل الربي والبحري. وذلك دبقارنة بيانات مؤشر األداء اللوجسيت يف عام 

 دراسة ظلوذج اجلاذبية. . واستخدمت ال 2012ببيانات ادلؤشر للعام 2007
وكشفت نتائج الدراسة أن أي ربسينات يف مؤشر األداء اللوجسيت يؤدي إىل ظلو كبَت يف التدفقات التجارية للبلد وأن 
مؤشر األداء اللوجسيت أصبح ذا أعلية متزايدة للتجارة الدولية يف العديد من البلدان النامية يف أفريقيا وأمريكا اجلنوبية 

 شرقية.وأوروبا ال
 التعليق على الدراسات السابقة:

اتفقت الدراسات السابقة على أعلية ودور اخلدمات اللوجستية يف التنافسية االقتصادية للدول وتطوير القطاع التجاري 
احمللي والدويل  واختلفت فيما بينها يف استخدام ادلنهجية بُت التحليل الوصفي والكمي ودراسة ادلقارنة بُت سلتلف 
الدول وادلناطق. وقد سبيزت الدراسة احلالية بًتكيزىا على االقتصاد اللييب حيث وجد الباحثان ندرة شديدة يف دراسة 

 وربليل مؤشرات اخلدمات اللوجستية يف ليبيا وتأثَتىا على وضع االقتصاد اللييب يف التنافسية االقتصادية العادلية.

 مفهوم التنافسية االقتصادية:
ية على أهنا القدرة على انتاج سلع و خدمات ذبتاز اختبار ادلنافسة الدولية وبالتايل ػلافظ ادلواطنون على تعرف التنافس

 مستوى معيشي متزايد ومستدام.
بأهنا فرع من علم االقتصاد يتناول بالتحليل األعمال والسياسات اليت  IIMD)ويعرفها ادلعهد الدويل لتطوير اإلدارة)

 تكيف وتصنع قدرة البلدان خللق واحلفاظ على بيئة تدعم انتاج قيمة مضافة أكرب دلؤسساهتا و رفاىية أكثر لسكاهنا.
مرتفع ومستدًن مقاساً أما ادلنتدى االقتصادي العادلي فيعرفها على أن قدرة قطر ما على الوصول إىل مستوى معيشي 

 .(2010بالدخل الفردي )عابد وعلي، 
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( أن التنافسية االقتصادية ىي ادلقدرة على توليد ادلداخيل من OCDEوتعرف منظمة التعاون والتنمية االقتصادية )
نفسو  عوامل اإلنتاج تكون مرتفعة نسبيا، باإلضافة إىل توليد مستويات عمالة مستدامة لعوامل اإلنتاج ويف الوقت

 .(2014 ادلقدرة على مواجهة التنافسية الدولية )سامية،

  :مؤشرات التنافسية االقتصادية
توجد عدة مؤشرات للتنافسية االقتصادية تصدرىا منظمات اقتصادية سلتلفة ومن أعلها )ادلعهد العريب 

 (:2021للتخطيط،
 مؤشر التنافسية العالمي -2

، حيث يقوم بقياس القدرة التنافسية القتصاديات عدد  1979يصدر مؤشر التنافسية العادلي مرة يف كل سنة منذ عام 
كبَت من الدول سواء ادلتقدمة او النامية وكذلك أىم العوامل احملددة ذلا، ويتم ربديد مدى تنافسية االقتصادات اليت 

ركيزة سبثل  12وعة من ادلؤشرات اجلزئية واليت مت ذبميعها يف تندرج يف ادلؤشر من خالل منهجية ترتكز على رلم
 ادلرتكزات والدعامات األساسية للتنافسية.              

 منهجية المؤشر
 من رلموعة على اعتمادا ، مت احتساب درجات ىذا ادلؤشر2017وإىل حدود عام  1979منذ أول إصدار يف عام 

 والصحة، والتعليم الكلي، االقتصاد وبيئة واالبتكار، ادلؤسسات، :للتنافسية التالية األساسية بالدعائم ادلتعلقة البيانات
 السوق، وحجم واجلاىزية التكنولوجية، ادلال، سوق وتطوير السلع، سوق وكفاءة والتدريب، العايل، األساسي، والتعليم

 Basic) ”األساسية ادلتطلبات“ :رئيسية فئات يف ثالث الدعائم ىذه ذبميع مت وقد .األعمال تقدم ومدى
Requirement،) معززات الكفاءة"و "(Efficiency Enhancers،) االبتكار عوامل"و "

(Innovation Factors). 
 واليت ،‘‘الرابعة الصناعية الثورة’’بظهور  ارتباطا االقتصادات من العديد أداء يف مهمة جديدة تغيَتات سطوع ومع
 وكذلك جديدة وظائف خللق فرًصا الوقت نفس يف سبّثل العامل لكوهنا دول لكل جديدة ومرحلة حقيقية ثورة سبّثل

 السياسات النظر يف إعادة إىل بالتايل يدفع والذي االقتصادات بُت جديدة استقطابات أو حبدوث تباعد لتهديدىا
  العادلي التنافسية مؤشر’’  2018 عام ابتداًء  من العادلي االقتصادي ادلنتدى أصدر جديدة، مسارات وربديد

 يف تعريف الرابعة الصناعية الثورة مفهوم دمج خالل من السياسات صنع يف التفكَت ادلؤسسة يف ىذه من كمساعلة‘‘
 .التنافسية القدرة

 ادلنهجية من هبا االحتفاظ مت مؤشرا 34 منها  فرديا، مؤشراً  98 على التنافسية القدرة لقياس اجلديدة ادلنهجية وتعتمد
 واألسواق البشري، ادلال ورأس األعمال، بيئة تيسَت (رئيسية زلاور يف أربعة ادلؤشرات ىذه ذبميع مت وقد .السابقة

 وسياق واالستعداد التكنولوجي، التحتية، والبنية ادلؤسسات،: وىي أساسية دعامة 12 يف تندرج) ومنظومة االبتكار
 السوق، ادلايل، وحجم والنظام العمل، ادلنتجات، وسوق سوقو  وادلهارات، والتعليم، والصحة، الكلي، االقتصاد

 من مؤشر كل يوضح دولة، لكل التنافسية الوضعية ربديد إىل وباإلضافة على االبتكار. والقدرة األعمال، وديناميكية
 للقدرة ” ادلثالية القيمة’’ أو  ادلثايل الوضع من االقتصاد دنو مدى 100 إىل 0 من تقييم مقياس خالل استخدام

 من آخر نوع على مؤشر التنافسية يستند الكلي، االقتصاد متغَتات (الكمية البيانات بعض إىل إضافة، التنافسي
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 Executive Opinion) ”التنفيذي مسح الرأي“ سنوي مسح بنتائج تتعّلق واليت ادلعلومات مصادر
Survey15000 وحوايل) التجارية وادلنظمات البحوث معاىد (حول العامل شريك معهد 160 من أكثر ( مع 

ادلصادر  من النوع ىذا .دولة كل يف األعمال لتطوير إعاقة األكثر 16 العوامل والشركاء لتحديد األعمال رجال من
 ونتائج ادلزاجية حالتهم تسيطر عليها قد واليت ادلستجَوبُت أجوبة زبص انتقادات األحيان من العديد يف تعًتضو

 التحّيز إىل األصلية دوذلم يف رأيهم عن استجواهبم األعمال عند رجال يتعّمد فقد وبالتايل االقتصادية، معامالهتم
 .الدول ألنظمة شديدة يوّجهون انتقادات قد مثلما وادلديح

 اإلدارية للتنمية الدولي للمعهد التنافسية مؤشر-2
Competitiveness Index of International Institute for Management 

Development. 
 لوزان مدينة يف مقرّه والذي يوجد اإلدارية للتنمية الدويل ادلعهد عن 1989 عام منذ سنوياً  ادلؤشر ىذا يصدر

 The IMD World Competitiveness ’’بعنوان تقرير يف ادلؤشر ىذا يصدر. السويسرية
Yearbook. بشكل لديها تتوفر اليت ادلوارد استخدام يف الدول وكفاءة وربليل مقدرة معرفة إىل ادلؤشر ىذا يهدف 

 .عادلياً  التنافسية مراتب أعلى إىل والوصول اقتصاداهتا تطوير وتساىم يف أمثل
 المؤشر منهجية
 القدرة من سلتلفة جوانب منها كل رئيسية تربز زلاور أربعة إىل الدول ترتيب وربديد التنافسية قياس يف ادلؤشر يستند

 على زلور كل ػلتوي .التحتية والبنية األعمال، قطاع وفعالية احلكومة، وكفاءة وفعالية االقتصادي، األداء :التنافسية
 مؤشرات ثلثي (. يتكون ضلو اجملموع يف مؤشرا 333 (فرعية مؤشرات عدة تشمل بدورىا واليت مؤشرات رئيسية 5

 احلكومي واإلنفاق اإلمجايل احمللي والناتج مثل البطالة اقتصادية بيانات وىي الكمية، البيانات من (66.7 التقرير )%
 الرأي استطالع عرب عليها احلصول يتم بيانات عن عبارة ( فهو33.3 %) الثلث الباقي أما .والتعليم الصحة على

 والفساد، االجتماعي، والعودلة، التماسك مثل موضوعات عدة يغطي والذي ،) شخص آالف 6 من التنفيذي )أكثر
 .اوغَتى

 :للتنمية اإلدارية الدولي للمعهد التنافسية مؤشر إلى الموّجهة المالحظات أهم بين من
 بالنظر الرأي استطالع كغالب مسوحات عليها، يُؤخذ واليت وادلسح الرأي استطالع بيانات على ادلؤشر اعتماد 

 .األجوبة على تؤثر قد واليت ادلزاجية للمستجَوبُت احلالة وتأثَت الشخصي الطابع إىل
 االقتصادي للمنتدى التنافسية مع مؤشر مقارنة ،) 2018 تقرير يف دولة 63 (ادلؤشر هبذا ادلعنية الدول عدد قلة 

العربية  وادلملكة وقطر، ادلتحدة، العربية اإلمارات باستثناء العربية وكل الدول النامية الدول جل وغياب العادلي،
 .واألردن السعودية،

 Competitive Industrial Performance Index  الصناعيةمؤشر التنافسية -2
 ويهدف سنوي، بشكل )ادلتحدة )اليونيدو لألمم التابعة الصناعية التنمية منظمة عن الصناعية التنافسية مؤشر يصدر

 كبَتة مضافة قيمة على احتوائها ومدى ادلصنعة، السلع وتطوير على إنتاج الدول قدرة وربديد قياس إىل ادلؤشر ىذا
 لثمانية وفقا احمللية والدولية األسواق يف تواجدىا وزيادة صناعتها فرض على قدرهتا وكذلك وتكنولوجيا متطّورة،
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 يف رلّمعة وىي .والتصدير القومي والدخل والقيمة ادلضافة بالصناعة عالقة ذات وذبارية اقتصادية فرعية مؤشرات
 .مستويات ثالث

 المؤشر منهجية
 والقيمة بالصناعة عالقة ذات اقتصادية وذبارية فرعية مؤشرات لثمانية وفقا الصناعية التنافسية وربديد قياس يتم

 وكلما 1 إىل 0 بُت مؤشر كل مقياس يًتاوح مستويات، ثالث رلّمعة يف وىي .والتصدير القومي والدخل ادلضافة
 :الصناعية التنافسية مستوى على تقدمها ذلك يعٍت كلما ،8النقطة  دولة من تقييم اقًتب

 :ادلصنعة السلع وتصدير إنتاج على الدولة قدرة :األول المستوى
 1( مؤشر (للفرد ادلصنعة ادلنتجات يف ادلضافة القيمة. 
 2 مؤشر( للفرد التحويلية الصادرات(. 

 :التكنولوجي احملتوى قوة مستوى على االقتصاد وضعية :الثاني المستوى
 4و 3 مؤشرين (التصنيع كثافة.) 
 6و 5 مؤشرين (الصادرات جودة.) 

 :العادلي التصنيع على الدولة تأثَت :الثالث المستوى
 7مؤشر( العادلية الصناعية ادلضافة القيمة يف الدولة حصة.) 
 8 مؤشر( العادلية الصناعية الصادرات يف الدولة حصة.) 
 ومؤشرات قياسات على دولة اعتمادا لكل التنافسية بقياس قيامو ىو الصناعية التنافسية مؤشر منهجية مُيّيز ما

 مدخالت على يعتمد والذي العادلي االقتصادي التنافسية للمنتدى مؤشر خبالف والتصنيع االقتصاد دلخرجات
 الدول اليت بُت ادلؤشر ىذا حساب عند والفصل باالعتبار األخذ عدم ىو أيضا أىم ادلالحظات بُت ومن .االقتصاد

 .ادلوارد ىذه تتوّفر على ال اليت والدول والطاقوية ادلعدنية ادلوارد من كبَتة ثروات على تتوفر
 The Travel & Tourism Competitiveness     والسفر السياحة تنافسية مؤشر-4

 مصدراً  سبثل حيث الدول من اقتصادات العديد عليها تعتمد اليت ادلهمة القطاعات بُت من والسفر السياحة تعترب
 ادلستوى على ادلنافسة على القطاع وقدرتو ىذا ميثلها اليت القوة االقتصادية السياحة تنافسية وتعكس .للدخل رئيسياً 
 خاللو من يعرض 2007 منذ عام تقرير بإصدار العادلي االقتصادي ادلنتدى يقوم القطاع، ىذا ألعلية ونظرا، العادلي
 .دولة لكل والقوة الضعف نقاط وػللل والسفر، السياحة على مستوى تنافسيتها حسب الدول ويصنف يقيس مؤشرا
 .القطاع ىذا يف االستدامة لتطوير احملددة العوامل والسياسات يقيس كما

 المؤشر: منهجية
 وادلوارد التحتية، والبنية السفر والسياحة، وسياسة التمكينية، البيئة ىي رئيسية، مؤشرات أربع على التقرير يعتمد

 وادلوارد والصحة، والنظافة واألمن، والسالمة العمل، بيئة منها مؤشرات فرعية، 14 على يعتمد كما .والثقافية الطبيعية
 الدويل، والسياحة، واالنفتاح السفر أولويات وربديد واالتصاالت، ادلعلومات تقنيات وجاىزية وسوق العمل، البشرية

 التحتية والبنية وادلوانئ، األرضية التحتية اجلوي، والبنية للنقل التحتية والبنية البيئية، واالستدامة األسعار، وتنافسية
 (.2021التجاري)ادلعهد العريب للتخطيط ، والسفر الثقافية وادلوارد ادلركز، الطبيعية يف وادلوارد السياحية، للخدمات
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 Logistics Performance Index(LPI) اللوجستي األداء مؤشر-5
و .للدول واالقتصادية اللوجستية ادلساندة لألنشطة التحتية البنية جودة يقيس بمركّ  مؤشر ىو اللوجسيت األداء مؤشر

 ربديد على الدول ىذه يساعد وىو . 2007يصدر كل سنتُت عن البنك الدويل و صدرت  أول نسخة يف سنة 
 يف أدائها لتحسُت نوعية السياسات ربديد وبالتايل التجارية، اللوجستيات رلال يف تواجهها اليت الفرص، والتحديات

 .اجملال ىذا
 المؤشر: منهجية
 :رئيسية رلاالت ستة على لألداء اللوجسيت تقييمو يف ويعتمد ،) األفضل (5 إىل) األسواء (1 من ادلؤشر قيمة تًتاوح

 .اجلمركي التخليص عملية وتبسيط سرعة يف واحلدود اجلمارك إدارة كفاءة -1
 .للنقل التحتية والبنية التجارة نوعية -2
 .تنافسية بأسعار الشحنات ترتيب سهولة -3
 .اللوجستية اخلدمات ونوعية كفاءة -4
 .والبضائع الشحنات وتعقب تتبع على القدرة -5
 .احملدد الوقت يف الشحنات وصول توقيت -6
 سنتُت. ويشمل كل عادلي للرأي ومسح استطالع على اللوجستية اخلدمات أداء حول بياناتو يف ادلؤشر يستند 

 اللوجسيت األداء تقييم يتم حيث السريعة، النقل وشركات العادلية وكاالت الشحن مثل اجملال، ىذا يف العاملة الشركات
سلرجات ( يبُت مدخالت و 1والشكل التايل رقم ) .معها التجارة تتم اليت تلك وكذلك فيها يعملون للدول اليت

 .اخلدمات اللوجستية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اللوجستية( مؤشرات ادلدخالت والنواتج يف مؤشر أداء اخلدمات 1شكل رقم )
 (2018ادلصدر : )البنك الدويل ، 

 
 

 األداء في تقديم
 الكمفة، الخدمات

 الموثوقية

 التوقيت

الشحنات 
 الدولية

 الجمارك

البنى األساسية     

نوعية الخدمات   

تقديم 
الخدمات 
 على صعيد 

 مجاالت تنظيم
 السياسات
 )المدخالت(
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 واقع األداء اللوجستي لالقتصاد الليبي من خالل تقارير وبيانات البنك الدولي:
يعد أداء اخلدمات اللوجستية عاماًل أساسيًا للنمو االقتصادي للبلد و قدرتو على اكتساب ادليزة التنافسية، ويؤدي 

زيادة تكلفة األنشطة وتقليص إمكانية التكامل مع سالسل القيمة العادلية كما أنو عدم كفاءة اخلدمات اللوجستية إىل 
وميكن للحكومات استخدام  ميكن أن يكلف البلد خسائر كبَتة للغاية عند زلاوالهتا للمنافسة يف السوق العادلية.
و بشكل أفضل ، و السياسات مؤشر أداء اخلدمات اللوجستية لفهم الصلة بُت اخلدمات اللوجستية و التجارة و النم

 (. 2018اليت ميكن أن تضعها للتنافس على مستوى العامل )فريدة،
، وىو خبَت اقتصادي أول دبجال النقل بالبنك الدويل "يسعى مؤشر أداء اخلدمات فرانسوا أرفيز-جانيقول 

ان اليت ترتفع فيها تكاليف اللوجستية إىل تسجيل حقيقة معقدة إىل حد ما: وىي مسات سلسلة التوريد". ففي البلد
 ساىم األكثر أعلية يفاخلدمات اللوجستية، صلد أن ادلسافات بُت الشركاء التجاريُت ليست يف كثَت من األحيان ىي ادل

 (.2014ىذه التكاليف، بل مدى التعويل على سلسلة التوريد والثقة فيها" )البنك الدويل ،
ؤشر أداء اخلدمات اللوجستية، "ال ميكنك ربسُت البنية التحتية دون مؤسس مشروع تقرير م أرفيز، وىو أيضا وأضاف

معاجلة قضايا إدارة احلدود. ومن الصعب عمل كل شيء على ضلو صحيح. وادلشاريع أكثر تعقيداً، يف ظل وجود كثرة 
ادة ما وعلى النقيض، فإن البلدان متوسطة الدخل ع أصحاب ادلصلحة، وعدم توفر ادلزيد من ادلكاسب السهلة".

تكون لديها بنية ربتية جيدة تعمل بشكل معقول ومراقبة جيدة للحدود. إهنا ذبٍت بشكل عام أكرب ادلكاسب من 
ن، والتخزين)البنك الدويل ربسُت اخلدمات اللوجستية، وخاصة من خالل تعدد ادلهام ادلتخصصة، مثل النقل والشح

اللوجستية يف ليبيا دبكوناتو الست، ورلموع األداء اللوجسيت ( مؤشر أداء اخلدمات 1ويبُت اجلدول رقم ) .(2014،
سنة صدور أول  2007مع مالحظة أنو مل تتوفر بيانات عن ليبيا يف العام  2018- 2007للمؤشر خالل الفًتة 

( فإن كل مكونات ادلؤشر  1وكما  يشَت اجلدول )، ويل حول أداء اخلدمات اللوجستيةنسخة من تقرير البنك الد
عنصر معدل تكرار وصول الشحنات إىل الشخص  -نسبياً –منخفضة طوال الفًتة ادلشار إليها وأفضلها أداًء كانت 

ادلرسلة لو وفقاً للجدول الزمٍت ادلقرر أو خالل ادلدة الزمنية ادلتوقعة )التوقيت(، حيث سجل  ادلؤشر الفرعي  قيم أكرب 
قبل أن  2010( لعام 2.98كونات ادلؤشر عند )كما سجل أعلى قيمة دل  2018-2010طوال الفًتة  2.50من 

( مث تراجع قلياًل عام 2.85حيث سجل قيمة ) 2014ويعاود االرتفاع عام  ، 2012( عام 2.51ينخفض إىل )
وميكن أن يعزى سبب اطلفاض مكونات مؤشر ، (2.77عند ) 2018ًتاجع أكثر عام ( وي2.83عند ) 2016

إىل عدة أسباب من أعلها الظروف االستثنائية اليت يشهدىا االقتصاد  م2018-2010اللوجسيت خالل الفًتة  األداء
كذلك اندالع احلروب، وإقفال موانئ و  اللييب حيث عدم االستقرار السياسي واألمٍت، وتعدد وتعاقب احلكومات،

سبب ارتفاع أما ، وادلمول الرئيس لواردات البالد % من صادرات البالد97األخَت  يشكل  حوايل وحقول النفط و 
عنصر )التوقيت( نسبياً مقارنة بالعناصر األخرى ادلكونة دلؤشر األداء اللوجسيت فقد يرجع ذلك إىل أن معظم أو ميكننا 

% من صادرات ليبيا تذىب إىل أوروبا ونظراً دلوقع ليبيا االسًتاتيجي 85القول كل صادرات ليبيا من النفط والغاز و 
وامتالكها لساحل حبري ذو موقع مطل على دول القارة األوروبية فإن ىذا أعطاىا ميزة  و قرهبا من السواحل األوروبية

ادلوقع و قرب ادلساقة شلا مّكنها من سهولة وسرعة التبادل التجاري يف ادلكان والتوقيت ادلناسبُت على الرغم من تراجع 
آنفًا حيث تفاقم االنقسام السياسي م لألسباب اليت ذكرناىا 2018-2016ىذا العنصر )التوقيت ( خالل الفًتة 
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يف تلك واحلكومي خالفًا إلقفال مورد النفط السلعة التصديرية شبو الوحيدة يف االقتصاد اللييب واهنيار أسعاره أيضًا 
يلي ادلؤشر الفرعي )التوقيت( ادلؤشر الفرعي  كفاءة وجودة اخلدمات اللوجستية ، م2017-2015الفًتة ال سيما 

 .(2.05أكرب من ) 2018-2010لفًتة لحيث سجل قيم 
حيث تراوحت قيمتو بُت  كفاءة عملية التخليص اجلمركي، أما أسوأ ادلؤشرات الفرعية  أداء فقد كان من نصيب:

ويالحظ من خالل  كأدىن قيمة.  2018( عام 1.95)كأعلى قيمة سجلها ىذا ادلؤشر و  2010( عام 2.15)
اخلدمات اللوجستية كان لعنصر: القدرة على متابعة خطوط سَت  اجلدول أن أدىن قيمة سجلتها عناصر مؤشر

 2016-2014( لفًتة 2.85لها قيمة )على الرغم من تسجي 2018( عام 1.64الشحنات و تتبع مسارىا عند )
 2014( عام 2.50بصفة عامة فإن رلموع أداء اخلدمات اللوجستية يف ليبيا سجل قيم تراوحت بُت األعلى عند )و 

 ( ادلرافقُت لو.3( و رقم )2(، والشكل رقم )1كما ىو موضح باجلدول )  2018( عام 2.11عند )و األدىن 
 = مرتفع(5=منخفض إلى 2( مؤشر أداء الخدمات اللوجستية في ليبيا )2جدول رقم )

 السنة

كفاءة و 
جودة 

اخلدمات 
 اللوجستية

سهولة ترتيب 
الشحنات 
بأسعار 
 تنافسية

معدل تكرار وصول 
الشخص  الشحنات إىل

ادلرسلة لو وفقاً للجدول 
الزمٍت ادلقرر أو خالل 

 ادلدة الزمنية ادلتوقعة

نوعية التجارة 
و البنية 

التحتية ادلتعلقة 
 بالنقل

القدرة على 
متابعة خطوط 
سَت الشحنات 
 و تتبع مسارىا

كفاءة 
عملية 

التخليص 
 اجلمركي

مؤشر أداء 
الخدمات 
اللوجستية 

 )كلي(

2007 - - - - - - - 
2010 2.28 2.28 2.98 2.18 2.08 2.15 2.22 
2012 2.25 2.62 2.51 1.75 2.38 2.08 2.28 
2014 2.29 2.29 2.85 2.29 2.85 2.41 2.52 
2016 2.50 2.40 2.83 2.04 2.85 1.88 2.26 
2018 2.05 1.99 2.77 2.25 1.64 1.95 2.22 

 بيانات البنك الدويلادلصدر: من إعداد الباحثان باالعتماد على قاعدة 

 
(: تطور ادلكونات الفرعية دلؤشر األداء اللوجسيت يف ليبيا 2شكل رقم )  

(1عتماد على بيانات اجلدول رقم )ادلصدر : من إعداد الباحثان باال  
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  2018-2007( تطور األداء اللوجسيت يف ليبيا خالل الفًتة 3شكل رقم )

 1باالعتماد على بيانات اجلدول رقم )ادلصدر : من إعداد الباحثان 

وفيما يلي سيتم التطرق إىل تقييم كل مؤشر فرعي مكون دلؤشر األداء اللوجسيت الواردة يف تقرير األداء اللوجسيت 
 والصادر عن البنك الدويل و ترتيب ليبيا عادلياً حسب كل مكون: 2018

 (2017اجلمارك: )االسكوا، -1
ىام يف تنظيم عمليات التجارة اخلارجية، كوهنا اجلهة ادلسؤولة عن تنظيم وتيسَت ادلعامالت تقوم إدارة اجلمارك بدور 

ادلتعلقة بإجراءات التصدير واالستَتاد وما يًتتب عنها من إجراءات التخليص اجلمركي على احلدود لذا فإن أي عرقلة 
السلع عرب احلدود ويزيد من تكاليف الصادرات ما أو تأخَت يف اجلانب اإلجرائي للعملية اجلمركية سيؤثر على انسيابية 

 (.2018لباً على تنافسيتها )فريدة ،يؤثر س
( عن 1.95( أن ادلؤشر الفرعي لكفاءة اجلمارك و التخليص اجلمركي يف ليبيا سجل قيمة ) 2و يشَت اجلدول رقم )

 عادلياً . 149زلتاًل ادلرتبة  2018العام 
ئ وادلطارات والطرق والسكك احلديدة ومرافق التخزين وإعادة الشحن وتكنولوجيا وتشمل ادلوان البنية التحتية:-2

 2018( خالل العام ( 2.25 ( سجلت قيمة ادلؤشر الفرعي2ادلعلومات واالتصاالت. وكما يشَت اجلدول رقم )
 لنفس العام. 115وادلرتبة 

 الشحنات الدولية: سهولة ترتيب الشحنات بأسعار تنافسية. -3
 (.2عادلياً كما موضح باجلدول رقم )159زلتال ادلرتبة  2018( خالل العام 1.99مة ادلؤشر الفرعي )سجلت قي

ويشمل النقل جبميع أظلاطو وادلوانئ والتخزين وإعادة  اجلودة والكفاءة اللوجستية )نوعية اخلدمات اللوجستية(:-4
اجلودة /ادلعايَت ووكاالت الصحة والصحة النباتية الشحن والتوزيع ووكالء الشحن والدوائر اجلمركية ووكاالت ضمان 

 وادلخلصون اجلمركيون ومجعيات التجارة والنقل وادلرسل إليهم او الشاحنون.
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( خالل العام 2.05( أن  قيمة ادلؤشر الفرعي  للجودة والكفاءة اللوجستية سجلت قيمة )2ويبُت اجلدول رقم )
 عادلياً. 153زلتال ادلرتبة  2018

القدرة على تتبع الشحنات وتعقبها والتأكد من وصوذلا وقد سجل قيمة ادلؤشر  اقتفاء اثر الشحنات:تعقب و -5
 ( . 2كما ىو موضح باجلدول )  160زلتال ادلرتبة  (1.64) (الفرعي

توقيت التخليص والتسليم، تواتر وصول الشحنات إىل ادلرسل إليهم ضمن مواعيد التسليم ادلقررة أو  التوقيت:-6
قعة والتأخَت والتخزين اإللزامي وادلعاينة قبل الشحن وادلعاينة عند نقل البضائع من سفينة إىل أخرى واألنشطة ادلتو 

 االجرامية وطلب ادلدفوعات غَت الرمسية.
زلتال  2018( عن العام 2.77( أن  قيمة ادلؤشر الفرعي للتوقيت سجلت قيمة ) 2ويتبُت من خالل اجلدول رقم )

 ياً.عادل 123ادلرتبة 
 ( المؤشرات الفرعية لمؤشر األداء اللوجستي في ليبيا2جدول رقم )

 الجمارك ادلؤشر الفرعي
البنية 
 التحتية

الشحنات 
 الدولية

الجودة و الكفاءة 
 اللوجستية

تتبع و تعقب  
 الشحنات

 التوقيت

 2.77 1.64 2.05 1.99 2.25 1.95 الدرجة

 123 160 153 159 115 149 الًتتيب العادلي

 2018ادلصدر :البنك الدويل ،
 :2228-2227اللوجستية خالل الفترة ترتيب ليبيا عربياً  في مؤشر أداء الخدمات 

يهدف البنك الدويل من إغلاد مؤشر اخلدمات اللوجستية وتقدميو مرة كل سنتُت حىت يكون أداة قياس مرجعية 
رلال اللوجستيات التجارية، وربديد اإلجراءات اليت دلساعدة البلدان على ربديد التحديات والفرص اليت تواجهها يف 

ينبغي أن تتخذىا لتحسُت أدائها يف ىذا اجملال، وللمؤشر دور فعال يف تقييم اخلدمات اللوجستية يف ادلنطقة العربية، 
 وتوجيو اإلصالحات ضلو ربسُت األداء. 

دلرتبة العادلية ذلذه الدول وكما يبُت اجلدول فإن ( مؤشر اخلدمات اللوجستية يف الدول العربية وا3يبُت اجلدول رقم ) 
وىو األعلى بُت البلدان  ، 3.94رلموعًا بلغ  2016حسب ادلؤشر يف عام  اإلمارات العربية ادلتحدة سجلت،

( وىي األعلى عربياً أيضاً. وسجلت سوريا أدىن 3.96سجلت حسب ادلؤشر قيمة بلغت ) 2018ويف العام  ،العربية
 . 2016يف عام  1.60، وأداؤىا ال يزال ضعيفاً عند 2007رلموع يف عام 

ادلوضحة باجلدول صلد  2018-2010لكن بالنظر إىل بيانات األعوام  2007ومل تتوفر بيانات عن ليبيا يف العام 
  2.11إىل و  2.26إىل  2016قبل أن ينخفض يف العام  2014يف العام  2.50أن ليبيا سجلت أداء تراوح بُت 

 .2018يف العام 



 

  تنافسية االقتصاد الليبي وفق منهجية مؤشر األداء اللوجستي للبنك الدولي 
 : درنةلجامعةا                      ، أ. أسيا جمعة التركاوي        د. صقر حمد الجيباني

02 asic.elmergib.edu.ly                                                                                                

باستثناء تونس وموريتانيا اللتُت شهدتا  2018و  2007من اجلدول ارتفاع رلاميع البلدان العربية بُت عامي  ويتبُت
لكنو أحرز تقدما  2016تراجعاً حاداً والسودان الذي شهد تقلبات رافقها تدىور . ومل تتوفر بيانات عن اليمن عام 

 بارزا يف السنوات السابقة.
البلدان العربية كثَتا بُت بلد و آخر، و يف بعض احلاالت، بُت عام وآخر يف البلد نفسو. وميكن أن ويتفاوت أداء 

، دبا يف ذلك التغَت يف نظرة ادلستخدمُت والتدىور الناجم عن األزمات والتغَت يف جم ىذه التغَتات عن عوامل سلتلفةتن
 (2017األولويات احلكومية )االسكوا ،

 2014( عدم التجانس دبؤشر اخلدمات اللوجستية فيما بُت الدول العربية، ففي عام 3اجلدول ) وكما يتبُت أيضاً من
(. ويف 2019حازت ثالث دول عربية من بُت الدول اخلمسُت األوىل عادليا بالًتتيب للمؤشر)التقرير االقتصادي ،

عام  27العادلي بعد أن كانت بادلرتبة على ادلستوى  11صلد أن االمارات العربية ادلتحدة احتلت ادلرتبة  2018عام 
الكويت و  59مث البحرين   55والسعودية بادلرتبة  43وسلطنة عمان بادلرتبة  30وجاءت دولة قطر بادلرتبة  2014

ويف  117،  109،  105وأخَتا تونس وادلغرب واجلزائر بادلراتب  84فاألردن  79بعدىا لبنان و  67فمصر  63
 147والعراق  144والصومال  138وسوريا  135، 121يت السودان وموريتانيا بادلرتبتُت اخر القائمة العادلية تأ

 ( التايل:3كما يوضح اجلدول رقم )  154وليبيا 
 2018-2007( ترتيب ليبيا عربياً يف مؤشر اخلدمات اللوجستية خالل الفًتة 3جدول رقم )

 الدولة

مؤشر أداء 
اخلدمات 

اللوجستية لعام 
2007 

مؤشر أداء 
اخلدمات 

اللوجستية لعام 
2010 

مؤشر أداء 
اخلدمات 

اللوجستية لعام 
2012 

مؤشر أداء 
اخلدمات 

اللوجستية لعام 
2014 

مؤشر أداء 
اخلدمات 

اللوجستية لعام 
2016 

مؤشر أداء 
اخلدمات 

اللوجستية لعام 
2018 

 اجملموع ادلرتبة اجملموع ادلرتبة اجملموع ادلرتبة اجملموع ادلرتبة اجملموع ادلرتبة اجملموع ادلرتبة

 2.69 84 2.96 67 2.87 68 2.56 102 2.74 81 2.89 52 األردن
اإلمارات العربية 

 ادلتحدة
20 3.73 24 3.63 17 3.78 27 3.54 13 3.94 11 3.96 

 2.93 59 3.31 44 3.8 52 3.05 48 3.37 32 3.15 36 البحرين
 2.57 105 2.5 110 2.55 110 3.17 41 2.84 61 2.76 60 تونس
 2.30 138 1.6 160 2.09 155 2.60 92 2.74 80 2.9 135 سوريا

 2.43 121 2.53 103 2.16 153 2.10 148 2.21 146 2.71 64 السودان
 2.18 147 2.15 149 2.30 141 2.16 145 2.11 148 - - العراق
 3.20 43 3.23 48 3.00 59 2.86 62 2.84 60 2.92 48 ُعمان

 - - - - - - - - - - - - فلسطُت
 3.47 30 3.6 30 3.52 29 3.32 33 2.95 55 2.98 46 قطر

 2.86 63 3.15 53 3.01 56 2.83 70 3.28 36 2.99 44 الكويت
 2.72 79 2.72 82 2.73 85 2.58 96 3.34 33 2.37 98 لبنان
 2.11 154 2.26 137 2.50 118 2.28 137 2.33 132 - - ليبيا
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 2.82 67 3.18 49 2.97 62 2.98 57 2.61 92 2.37 97 مصر
 2.57 109 2.67 86 - - 3.03 50 - - 2.38 94 ادلغرب

 3.01 55 3.16 52 3.15 49 3.18 37 3.22 40 3.02 41 السعودية
 2.33 135 1.87 157 2.23 148 2.40 127 - - 2.63 67 موريتانيا
 2.27 140 - - 2.18 151 2.89 63 2.58 101 2.29 112 اليمن
 2.45 117 2.77 75 2.65 96 2.41 125 2.36 130 2.06 140 اجلزائر

 2.21 144 1.75 158 1.77 160 - - 1.34 155 - - الصومال
 متاح على الرابط : 2018البنك الدويل ، - 2017ادلصدر :االسكوا ،

Rankings 2018 | Logistics Performance Index (worldbank.org)Global  
 ترتيب ليبيا عالمياً في مؤشر األداء اللوجستي:

تكشف تقارير البنك الدويل أن الفجوة بُت البلدان صاحبة أفضل وأسوأ أداء يف رلال اخلدمات اللوجستية للتجارة ال 
. وال تزال ىذه الفجوة قائمة نظرًا لتعقد 2007و منذ عام تزال واسعة جداً، رغم التقارب البطيء الذي شهدت

اإلصالحات ادلتعلقة باخلدمات اللوجستية واالستثمار يف البلدان النامية، رغم اإلدراك العادلي تقريبًا بأن ضعف 
 ،ويلي يف العامل احلديث)البنك الدمستوى كفاءة سلسلة التوريد ىو العائق الرئيسي أمام ربقيق التكامل التجار 

2014.) 
أن نستعرض ترتيب االقتصاد اللييب عادلياً يف رلموع مؤشر األداء اللوجسيت سنقوم بعرض االقتصادات اليت احتلت  قبل

ادلراكز العشرة األوىل عادليًا يف مؤشر األداء اللوجسيت، مث نعرض أدىن عشرة بلدان عادليًا يف األداء اللوجسيت وذلك 
عن اخلدمات اللوجستية بعنوان "إقامة روابط  من أجل التنافس:  2018البنك الدويل لسنة وفقًا دلا جاء يف تقرير 

 اخلدمات اللوجستية للتجارة يف االقتصاد العادلي".
منذ اعداد ادلؤشر   LPIوقد حققت بلدان العامل ادلتقدم ادلراكز العشرة األوىل يف تصنيف مؤشر األداء اللوجسيت 

الدول هتيمن على سلسلة التوريد، أما الدول األدىن ترتيباً فهي الدول منخفضة ومتوسطة ألن تلك  2007األول عام 
 الدخل، والدول ذات االقتصادات اليت تعاين من االضطرابات السياسية والكوارث الطبيعية )التقرير االقتصادي،

2019.) 
 أفضل عشرة بلدان في األداء اللوجستي عالمياً :

احتلت البلدان ذات الدخل ادلرتفع ومعظمها يف أوروبا، ادلراكز العشرة األوىل يف  ة ادلاضية،على مدى السنوات العديد
حيث هتيمن ىذه البلدان على صناعة سالسل التوريد. وقد احتلت أدلانيا   LPIتصنيفات مؤشر األداء اللوجسيت 

( للسنوات 4.20( ، )4.23)( ، 4.12دبؤشر أداء سجل )   2018 -2014ادلركز األول عادليًا ما بُت سنيت 
 على التوايل. 2018و  2016و  2014

عام  13( بعد أن كانت يف ادلركز 4.05دبجموع أداء سجل ) 2018تلتها السويد يف تسجيل ادلركز الثاين عام 
 . 3.85)دبؤشر أداء )  2012

قبل أن تًتاجع  )4.04(ل دبجموع أداء سج 2014وكذلك عام  2018مث تأيت بلجيكا يف ادلركز الثالث عادليا عام 
 (. 4.11(دبجموع أداء سجل  2016إىل ادلركز السادس عام 

https://lpi.worldbank.org/international/global/2018
https://lpi.worldbank.org/international/global/2018
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( لكل منهما والنمسا  كانت يف ادلركز 4.03يف ادلركز الرابع واخلامس كل من النمسا واليابان دبجموع أداء سجل )
 4أن ربقق ادلركز  قبل 2016عام  7مث تقدمت اىل ادلركز  2014عام  22وتراجعت اىل ادلركز  2012عام  11
 .2018عام 

 10و 8دبجموع أداء سجل  2016،  2014،  2012أما اليابان فقد سجل أداء ادلؤشر تراجعا خالل السنوات 
  2018عام  4قبل أن تقفز إىل ادلركر  12و 

 ( وقد سجلت يف عام4.02(يلي ىذه ادلراكز األربعة ىولندا اليت جاءت يف ادلركز اخلامس دبجموع أداء سجل
يلي ذلك كل من  ،2016اجع إىل ادلركز الرابع عام ( زلتلة ادلركز الثاين قبل أن تًت 4.05رلموع أداء بلغ)  2014

 ( .4سنغافورة والدظلارك وبريطانيا وفنلندا كما موضح باجلدول رقم )
 ( البلدان العشرة األوىل يف مؤشر اخلدمات اللوجستية4جدول رقم )

 االقتصاد

0280 0282 0284 0286 

قٍمت 

 المؤشر

الترتٍب 

 العالمً

قٍمت 

 المؤشر

الترتٍب 

 العالمً

قٍمت 

 المؤشر

الترتٍب 

 العالمً

قٍمت 

 المؤشر

الترتٍب 

 العالمً

 8 2002 8 2000 8 2080 2 2020 ألمانٍا

 0 2023 0 2002 4 0074 80 0063 السوٌد

 0 2022 4 2088 0 2022 5 0076 بلجٍكا

 2 2020 5 2082 00 0043 88 0067 النمسا

 3 2020 80 0075 82 0078 6 0070 الٍابان

 4 2020 2 2087 0 2023 3 2020 هولندا

 5 2022 3 2082 3 2022 8 2080 سنغافورة

 6 0077 85 0060 85 0056 4 2020 الدانمارك

 7 0077 6 2025 2 2028 82 0072 برٌطانٍا

 82 0075 83 0070 02 0040 0 2023 فنلندا

 2018:البنك الدويل ،ادلصدر 
 :لدان في األداء اللوجستي عالمياً أدنى عشرة ب

البلدان العشر األدىن يف الًتتيب وىي اليت سجلت أسوأ أداء يف مؤشر اخلدمات اللوجستية يف الغالب البلدان ذات 
متأثرة بالصراعات ادلسلحة ، وىي إما اقتصادات ىشة يف أفريقيا أو ادلناطق ادلعزولة األدىنالدخل ادلنخفض وادلتوسط 

والكوارث الطبيعية واالضطرابات السياسية أو البلدان غَت الساحلية اليت تواجو بطبيعة احلال ربديات جغرافية أو 
 (.2018 اقتصاديات االتصال بسالسل التوريد العادلية )البنك الدويل،

اللوجسيت ويتضح من اجلدول أن ليبيا احتلت ( بوضح أسوأ عشرة بلدان يف األداء 5ويالحظ من خالل اجلدول رقم )
رلموع األداء  2012مرتبة متدنية جدًا ضمن أدىن عشرة بلدان يف مؤشر األداء اللوجسيت حيث سجلت يف العام 

حققت و  2014( يف العام 2.50ؤشر إىل )مث ارتفعت قيمة ادل ،عادلياً  137صلت إىل ادلرتبة ( وو 2.28اللوجسيت )
وتنخفض  137عند ادلرتبة  2016( عام 2.26تنخفض قيمة ادلؤشر من جديد وتصل إىل ) قبل أن 118ادلرتبة 

وبالتايل أصبحت ليبيا حسب آخر تقرير دلؤشر األداء  .154تنحدر إىل ادلرتبة و  2018( عام 2.11أكثر إىل )
ا الوسطى واألخَتتُت اللوجسيت الصادر عن البنك الدويل يف ذيل القائمة سبقتها كل من ىايييت وزميبابوي وأفريقي
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تعانيان من مصاعب وربديات جغرافية ال تعانيها ليبيا اليت تتمتع بساحل حبري يقارب األلفي كيلومًت ويشرف على 
 القارة األوربية.

كان   2018كما يالحظ من خالل اجلدول أن أسوأ أداء لوجسيت حسب آخر تقرير صادر عن البنك الدويل لعام 
، وبورندي وىي دول عانت من صراعات وانقسامات وحروب أىلية كما  ن، و أصلوالنصيب كل من أفغانستا من

 تعاين صعوبات وربديات جغرافية.
 ( البلدان األدنى في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية5جدول رقم )

 االقتصاد

0280 0282 0284 0286 

قٍمت 

 المؤشر

الترتٍب 

 العالمً

قٍمت 

 المؤشر

الترتٍب 

 العالمً

قٍمت 

 المؤشر

الترتٍب 

 العالمً

قٍمت 

 المؤشر

الترتٍب 

 العالمً

 842 8073 832 0082 836 0025 803 0002 أفغانستان

 837 0023 807 0002 880 0032 806 0006 أنجوال

 836 0024 825 0038 825 0035 833 8048 بورندي

 835 0025 822 0034 802 0007 65 0047 النٍجر

 834 0026 833 0020 - - 832 0026 سٍرالٍون

 833 0027 822 0085 834 0026 825 0088 أرٌترٌا

 832 0088 805 0004 886 0032 805 0006 لٍبٍا

 830 0088 837 8050 822 0005 830 0020 هاٌٍتً

 830 0080 838 0026 805 0002 820 0033 زٌمبابوي

 838 0083 - - 802 0004 76 0035 أفرٌقٍا الوسطى

 2018الدويل ،البنك  ادلصدر:
يالحظ من خالل البيانات السابقة والعرض السابق تدين وضعف مؤشرات األداء اللوجسيت يف ليبيا وتسجيل ليبيا 
مرتبة متأخرة جدًا عربيًا وعادليًا يف مؤشر األداء اللوجسيت ومن مث ضعف قدرهتا التنافسية ويعزو الباحثان ىذه النتائج 

لعادلية وخاصة ما يُعرف دبؤشرات احلوكمة ومؤشرات مدركات الفساد حيث يعاين إىل ضعف وتدين مؤشرات التنمية ا
االقتصاد اللييب من انقسام سياسي وحكومي وبَتوقراطية مفرطة يف اإلجراءات وعدم الشفافية وتفشي الفساد واذلدر 

 دمات اللوجستية.يف االنفاق العام يف غَت أوجهو الصحيحة شلا يؤثر بشكل مباشر على مجيع مكونات مؤشر اخل
وفيما يلي سيقوم الباحثان بعرض مفهوم السيطرة على الفساد الصادر عن البنك الدويل ومؤشر مدركات الفساد 

تستند احلوكمة الرشيدة على ادلؤشرات التالية: و  الصادر عن منظمة الشفافية الدولية مع بيان وضع ليبيا:
(www.worldbank.org. Good Governance Indicators:) 

استغالل  سوءبانو،  الفساد ادلؤشر يعرف: CC  (Control of Corruption)الفساد السيطرة  مؤشر (2
 أثناء يف الرشاوي احلكوميُت ادلوظفُت خاصة، وعلى سبيل ادلثال قبول مصاحل أجل من السلطة أو العامة الوظيفة

ادلؤشر مدى استغالل السلطة العامة لتحقيق مكاسب يقيس ىذا العامة. و األموال واختالس ادلشًتيات والعموالت
 خاصة دبا يف ذلك أعمال الفساد صغَتىا و كبَتىا.

 (2228-2226في ليبيا خالل الفترة ) السيطرة على الفساد ( تطورات مؤشر 6جدول ) 
 السنة 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
السيطرة على  1.08- 1.05- 0.95- 1.21- 1.29- 1.30- 1.36- 1.48- 1.57- 1.62- 1.63- 1.59- 1.55-

 الفساد

 Worldwide Governance Indicators(WGI)  (WWW.govindicators .org): (CC,2.5 )ادلصدر:
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، و كما بوضح 2018-2006( يف ليبيا خالل الفًتة CC(  مؤشر السيطرة على الفساد )6رقم  )يوضح اجلدول 
شلا يعكس تفشي  2010اجلدول صلد أن مؤشر السيطرة على الفساد  سجل قيم  سالبة  و متدنية السيما بعد العام 

 .الفساد و انتشار الفوضى على كافة الصعد 
 CPI )(CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX)( مؤشر مدركات  الفساد)2

يرتبها حسب مستوى النزاىة والشفافية فيها، ويبدأ دبائة نقطة ألعلى مستوى يف النزاىة ؤشر الدول و يصنف ىذا ادل
والشفافية ويتدرج نزواًل لألقل فاألقل إىل أن يصل إىل األكثر فساداً، وتتحدد ىذه ادلستويات بناء على ادلعلومات اليت 

لدويل والبنك االفريقي للتنمية وادلنتدى االقتصادي العادلي تتحصل عليها من ادلنظمات الدولية ادلتخصصة مثل البنك ا
قطاع األعمال والقطاع العام الرأي دلؤسسات اجملتمع ادلدين و  وادلسوحات اليت تقوم هبا ادلؤسسات البحثية واستطالع

 (.2015)ديوان احملاسبة اللييب، 
( فإن البلدان األكثر فساداً 2019مدركات الفساد )وحبسب التقرير الصادر عن منظمة الشفافية الدولية حول مؤشر 

ىي البلدان اليت تعاين من نزاعات سياسية مزمنة وحروب داخلية مزقت البنية التحتية للحكم وعطّلت مؤسسات 
الدولة. كما أن غياب سيادة القانون والتضييق على حرية الصحافة وزلدودية التعبَت واخلوف من التبليغ على مظاىر 

)منظمة  خشية التعرض لالنتقام عوامل أخرى أشار إليها التقرير كقواسم مشًتكة للبلدان األكثر فساداً  الفساد
 (.2019 الشفافية الدولية،

ظلت  2018- 2013حبسب نفس التقارير السنوية الصادرة عن منظمة الشفافية الدولية فإن ليبيا خالل الفًتة و 
( التايل الذي يبُت  تطور مؤشر إدراك 7امل وىذا ما يوضحو اجلدول )من ضمن العشرة دول األكثر فساداً يف الع

( 2018- 2008الفساد يف ليبيا وترتيبها العادلي على سلم الفساد حسب منظمة الشفافية الدولية خالل الفًتة )
 (2228-2228(:تطور مؤشر مدركات الفساد في ليبيا خالل الفترة )7.جدول )

 عدد الدول التي تأتي بعد ليبيا الترتيب على سلم الفساد (222-2)مؤشر مدركات الفساد  السنة
2228 25 126/180 54 
2229 21 130/176 46 
2222 22 146/178 32 
2222 20 168/183 15 
2222 21 160/174 14 
2222 16 172/175 3 
2224 18 169/175 6 
2225 16 161/167 6 
2226 14 170/176 7 
2227 17 171/180 9 
2228 17 170/180 10 

 https://www.transparency.org/cpi2013/results منظمة الشفافية الدولية على ادلوقع:  : ادلصدر
 125. ص 2015ديوان احملاسبة اللييب . التقرير السنوي العام  -

https://www.transparency.org/cpi2013/results
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ل العشر األكثر فسادًا يف كانت من ضمن الدو   2018- 2013ليبيا خالل الفًتة يالحظ من خالل اجلدول أن 
( 7( ومؤشر مدركات الفساد باجلدول رقم )6ادلشار إليها باجلدول رقم ) فقًا دلؤشرا السيطرة على الفسادو  .العامل

سيب اإلداري، وىدر ادلال وبالتايل ينظر إىل ليبيا على أهنا دولة يهيمن عليها الفساد، شلا ينعكس على تفشى  الت
العام، وعدم ادلساءلة واحملاسبة للمسؤولُت، ومن مث تدين اخلدمات وتردي البنية التحتية وانعدام الكفاءة وسوء اجلودة 

 (. 2020 )اجليباين وآخرون،
 التوصيات:الخاتمة و 

على الرغم شلا يتمتع بو االقتصاد اللييب من الوفرة النسبية يف ادلوارد ادلالية النامجة عن مورد النفط وعلى الرغم من قرب 
 2018-2010ليبيا من األسواق الدولية )االرباد األوريب( إال أن قيم مؤشر اخلدمات اللوجستية يف ليبيا للفًتة 

عف يف اخلدمات اللوجستية باالقتصاد اللييب وىذا يضر ببيئة قطاع حيث  ىناك مواطن ض ؛أداًء منخفضاً سجلت 
 قدرهتا التنافسية العادلية. دولية باالقتصاد اللييب شلا أضعفاألعمال والتجارة الداخلية وال

ودبجموع  2018عام  154سجلت ادلرتبة حيث جاءت ليبيا يف ذيل القائمة بادلراكز العادلية دلؤشر األداء اللوجسيت و 
 (.5من ) (2.11شر)مؤ 

أضعف أداء بُت العناصر ادلشمولة دبؤشر أداء اخلدمات  كما سجل ادلؤشر الفرعي تتبع وتعقب الشحنات الدولية
 .اإلجراءات احلدوديةاللوجستية يليو عنصر التخليص اجلمركي و 

القطاع اخلاص واحلكومات مؤشر أداء اخلدمات اللوجستية ىو من ادلؤشرات ادلستخدمة على نطاق واسع، ويعًتف بو 
والكيانات الدولية كأداة ىامة لقياس كفاءة البلدان يف اخلدمات اللوجستية. ويستخدم البنك الدويل ومنظمات دولية 
أخرى ادلؤشر على ضلو متزايد يف أنشطة تيسَت التجارة يف البلدان النامية. ويسمح ادلؤشر ألصحاب ادلصلحة يف 

ال واجملتمع ادلدين بتقييم ادليزة التنافسية اليت توفرىا اللوجستيات اجليدة وفهم أعلية القطاع احلكومي وقطاع األعم
 التدخالت ادلختلفة.

وعليو؛ من الضروري أن تويل السلطات ادلسؤولة يف  ليبيا االىتمام بادلنهجية ادلستخدمة يف حساب ادلؤشر وأن تدخل 
خرى ادلشاركة يف ادلسح لتقييم النتائج والتحقق من دقتها، يف مناقشات جدية مع الوكاالت ادلسؤولة واجلهات األ

ويستحسن أن تعمد البلدان بعد كل إصدار للمؤشر إىل كشف األسباب اليت أدت اىل تراجع نتائجها ووضع خطط 
 (.2017 دلعاجلة ىذه األسباب )االسكوا،

تحتية األساسية والتكنولوجية )ادلوانئ، الطرق، كما غلب على مجيع  البلدان ومن بينها ليبيا التحسُت ادلستمر للبنية ال
ادلطارات، االتصاالت السلكية والالسلكية، التجارة اإللكًتونية( وتوسيع العالقات التجارية مع العامل من خالل 

عادلية(،  االنضمام إىل التكتالت االقتصادية اجلهوية )االرباد األفريقي و األوريب( و ادلنظمات العادلية )منظمة التجارة ال
كما غلب عليها ترتيب عدد من ورشات العمل من ادلعنيُت من القطاع اخلاص والعام لضمان ادلشاركة الفاعلة للقطاع 

 (.2013 اخلاص يف وضع خارطة طريق لتحسُت وضع ليبيا وضمان تنافسية االقتصاد اللييب دولياً )الشعايف،
ل حكومة واحدة تبسط سيطرهتا على كافة ربوع البالد وكل ما سبق ذكره لن يتحقق بدون استقرار سياسي يف ظ

وتعمل بفعالية وكفاءة وشفافية وربارب الفساد وتوجو االنفاق العام ضلو تطوير البنية التحتية وربسُت اخلدمات لتجعل 
 االقتصاد اللييب ػلتل ادلكانة اليت يستحقها يف االقتصاد العادلي ويعزز من تنافسيتو الدولية.
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Competitiveness of the Libyan economy according to the World 

Bank’s Logistics Performance Index methodology 

Abstract  
The study aimed to present the global indicators of economic competitiveness 

published by international organizations and institutions, with a focus on the logistics 

performance index as an important and modern measure of global economic 

competitiveness, issued every two years by the World Bank, highlighting the value 

of this indicator in its six dimensions on the Libyan economy and Ranking Libya 

globally, and then assessing the status of the Libyan economy in global economic 

competitiveness0 

The study used the descriptive analytical approach using tables, data and reports 

issued by the World Bank regarding the logistics performance index during the 

period 2007-2018.  

The study reached several results, the most important of which is that the Libyan 

economy, despite its strategic location and a maritime coast in the middle of the 

African and European continents, does not suffer from difficulties and geographical 

challenges, but the conflict, armed conflict, political and institutional division and the 

spread of corruption made it It suffers from weakness and fragility in all the 

economic indicators related to economic competitiveness, especially the logistical 

performance indicators. 

Keywords: competitiveness, Libyan economy, logistics performance index. 
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