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 لصادرات الميبية باستخدام نماذج الجاذبية اياس أهم محددات ق
 (2102-0991) خالل الفترة

 د. أيوب محمد الفارسي 
 جامعة بنغازي   –كلية االقتصاد 

aiyobelfarci@gmail.com 
 الملخص 

إىل أن حجم  Jan Tinbergenتعتمد فكرة ظلاذج اجلاذبية على "قانون نيوتن" للجاذبية ، ويشري القانون الذي طوره 
التدفقات التجارية البينية بني البلدان تعتمد على عدة عوامل من أعلهما حجم االقتصاد ، وادلسافة بني تلك الدول . 
ومن ىنا ناقشت ىذه الورقة أىم تلك العوامل اليت دتثل ميزة تنافسية لالقتصاد اللييب يف ظلو وتنويع الصادرات إىل 

من أجل صني وجنوب أوروبا ومشال إفريقيا والدول العربية كوهنا الشريك األساسي لليبيا الدول الشريكة شلثلة يف دول ال
الوقوف على ادلزايا التنافسية لالقتصاد اللييب والعمل على حتسني شروط التبادل استنادا على تلك ادلزايا ، وذلك يف 

رية اليت تعتمد بشكل شبو كلي على الصادرات ظل احلاجة ادللحة لالقتصاد الوطين إىل التنويع وتوسيع القاعدة التصدي
النفطية . واتبعت الدراسة منهجية االقتصاد القياسي يف بناء ظلوذج اجلاذبية للصادرات الليبية لتقدير مرونات متغريات 

 الدراسة .
لطلب الكلي يف الدول الشريكة شلثال بالناتج احمللي اوتوصلت الدراسة إىل أن ىناك تأثري معنوي وإغلايب دلتغري حجم 

اإلمجايل على تدفق الصادرات الليبية . كذلك فإن متغري حجم السكان ارتبط بعالقة طردية وذات داللة إحصائية مع 
حجم  الصادرات الليبية ، أما ادلسافة بني عواصم الدول الشريكة مع العاصمة الليبية طرابلس فارتبط بعالقة سالبة مع

لدول  هةعامل اللغة ادلشًتكة مل يكن ذو تأثري كون  أغلب الصادرات الليبية موج كما أنالصادرات إىل تلك الدول .  
 الصني وأوروبا وليس للدول العربية .

لييب وأوصت الدراسة بضرورة زيادة القاعدة اإلنتاجية وتنويعها من أجل استغالل ادليزة النسبية اليت يتمتع هبا االقتصاد ال
استغالل و . من حيث كثافة رأس ادلال بالتوسع بالصناعات اليت تتطلب كثافة رأس مال على حساب عنصر العمل 

والصناعات البريوكيماويات خصوصا يف ظل ادلوارد الطبيعية من خالل التوسع يف الصناعات ادلرتبطة بقطاع الطاقة ميزة 
استغالل ادليزة التنافسية للموقع اجلغرايف من خالل ب ت الدراسةتزايد الطلب العادلي على ىذه ادلنتجات . كما أوص

 انشاء مناطق جتارة حرة وتطوير البنية التحتية ادلرتبطة حبركة التجارة مثل ادلواصالت واالتصاالت .
 كلمات مفتاحية : ظلوذج اجلاذبية ، الناتج احمللي اإلمجايل ، التبادل التجاري ، ظلاذج البانل .
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 مقدمة  -1
تلعب التجارة اخلارجية دورا بارزا يف النشاط االقتصادي، وىي أحد زلددات النمو االقتصادي. ولذلك تسعى الدول 
لزيادة معدالت التبادل التجاري بينها من خالل زيادة حجم الصادرات باستغالل ادلزايا النسبية والتنافسية لكل بلد ، 

جنيب. ومن ىنا يتفق االقتصاديون على أن زيادة الصادرات يشكل أحد أىم وىذا يزيد من حصيلة الدولة من النقد األ
دوافع النمو االقتصادي، ويف البلدان النامية صلد أن الصادرات تقوم أساسا على سلع أولية زلدودة، وال تتمتع 

التنوع غري كاف صادراهتا بالتنوع، وعلى الرغم من أن بعض ىذه الدول حقق تنوعا يف ىيكل الصادرات غرب أن ىذا 
 لسد الطلب احمللي، وبالتايل فهناك حاجة كبرية لالسترياد لسد ىذا الطلب.

وتبحث الدول عن الدول عن استغالل ادلزايا التنافسية القتصاداهتا من أجل حتقيق معدالت تبادل مرتفعة. ويتم 
ادية ومن أعلها ظلوذج اجلاذبية يف التعرف على أىم زلددات التجارة اخلارجية بني الدول من خالل النماذج االقتص

التجارة اخلارجية الذي ُيمكن من خاللو قياس أىم ادلؤثرات وادلزايا التنافسية لالقتصاد، وبعد ذلك ُيكن استهداف 
 ادلتغريات اليت ذلا أثر إغلايب على حجم الصادرات وتنميتها وتطويرىا.

الصادرات، حيث تعتمد بشكل شبو كلي على الصادرات وتعد ليبيا من بني الدول اليت ال تتمتع بتوع يف ىيكل 
% من إمجايل الصادرات. ويف ادلقابل يف الدولة الليبية تعتمد بشكل أساسي على 97النفطية اليت تشكل أكثر من 

اللييب إىل تنويع الصادرات  لالقتصادالواردات لتغطية الطلب احمللي على السلع واخلدمات. وتبدو احلاجة ملحة 
ل ما ىو متاح من مزايا قد تؤثر بشكل إغلايب على ىذه الصادرات من أجل اخلروج من حالة تبعية االقتصاد واستغال

 الوطين لقطاع الطاقة.
 مشكلة الدراسة: -2

تتلخص مشكلة الدراسة يف أنو بالرغم من اإلمكانيات الكبرية اليت تتمتع هبا ليبيا من فوائض مالية ضخمة وموقع 
بيعية سلتلفة إال أن االقتصاد اللييب ظل رىينا دلورد واحد ، وىو النفط الذي تتعرض صماعتو جغرايف متميز وموارد ط

. وجراء د مصادر دخل أخرى للدولة الليبيةلصدمات دورية دائما ما تنعكس بالسلب على االقتصاد اللييب لعدم وجو 
رات غري النفطية، وذلك ال يتأتى إال من ذلك تعالت ادلطالبات بضرورة تنويع االقتصاد الوطين وتشجيع وزيادة الصاد

الذي ُيكننا من استهداف ادلتغريات األكثر تأثريا يف تدفق قياس أىم زلددات ادلزايا التنافسية للصادرات الليبية خالل 
 الصادرات الليبية إىل البلدان الشريكة يف التجارة .

 هدف وأهمية الدراسة  -3
 األىداف وىي :هتدف ىذه الدراسة إىل رلموعة من 

 اعطاء فكرة حول التجارة اخلارجية وتعريف نظرياهتا . -
 . األخرىدراسة التجارة اخلارجية بني ليبيا وأىم الدول  -
 الليبية الىم الدول . عوامل احملددة للصادراتحتليل ودراسة أىم ال -
 .اقًتاح التوصيات من خالل أىم النتائج اليت مت احلصول عليها  -
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لزم أوال تلدراسة يف كون وضع اخلطط ادلستقبلية للوصول ذلدف تنويع وزيادة الصادرات الليبية يسوتكمن أعلية ىذه ا
تشخيص واقع التجارة اخلارجية الليبية أوال وحتديد أىم زلدداهتا ، وبعد ذلك يتم صياغة السياسات االقتصادية بناء 

ظلاذج اجلاذبية يف ىذا الصدد ، حيث يتم من خالذلا  على نقاط قوة الصادرات الليبية التنافسية ، ومن ىنا تأيت أعلية
 (.Gravity Modelقياس أىم زلددات التجارة اخلارجية )

 منهجية الدراسة  -4
يتبع ىذا البحث األسلوب اإلحصائي الوصفي بتحليل بيانات واجتاىات التجارة اخلارجية الليبية ، وحتليل ىيكل 

 موعات البلدان ادلصدر إليها .الصادرات الليبية من حسب رلموعات السلع ورل
 Panel Dataكذلك مت اتباع تقنيات االقتصاد القياسي يف تقدير ظلوذج اجلاذبية التجارية باستخدام بيانات بانل 

، باستخدام  2020-1990شريك جتاري دتثل أىم الشركاء التجاريني لليبيا خالل الفًتة  14للصادرات الليبية مع 
 بيانات البنك الدويل ووزارة التخطيط الليبية ومصرف ليبيا ادلركزي . بيانات مستقاه من قاعدة

 عينة الدراسة  -5
سنقوم يف ىذه الدراسة بتقدير ظلوذج اجلاذبية لشق التبادل التجاري ادلتمثل يف الصادرات الليبية ألىم الشركاء 

 دولة وتكتل اقتصادي وىي :  14التجاريني لليبيا والذين مت  حتديدىم ب 
(، NLD(، ىولندا )FRA(، فرنسا )UK(، بريطانيا )ESP(، إسبانيا )GER( ، أدلانيا )ITAيا )إيطال

(، االحتاد األورويب ASIA(، دول آسيا )UAE(، اإلمارات العربية ادلتحدة )EGY(، مصر )GREاليونان )
(EU( دول مشال ووسط أمريكا ،)NAC( دول االحتاد اإلفريقي ، )AFC( الدول العربية ،)ARB. ) 

 الدراسات السابقة  -6
ىناك العديد من الدراسات اليت تناولت موضوع اجلاذبية التجارية ومن أبرز ىذه الدراسات دراسة )إمساعيل وزلمود ، 

باستخدام  2014-1990(، اليت ىدفت إىل قياس زلددات التجارة اخلارجية للدول العربية خالل الفًتة  2018
إىل أن الناتج احمللي اإلمجايل يرتبط بعالقة طردية مع الصادرات العربية ، كذلك فإن ظلاذج اجلاذبية ، وتوصلت الدراسة 

ازدياد عدد السكان يساىم يف زيادة استريادىا دلواجهة الطلب ادلتزايد ، أما احلدود ادلشًتكة فليس من الضروري أن 
ن )اإلمارات ، والسعودية ، وسوريا ، ينعكس إغلابا على الصادرات  فقد ارتبط بعالقة عكسية مع الصادرات يف كل م

ولبنان ، وادلغرب ، وموريتانيا ( ، ويعترب االحتاد األورويب الوجهة األىم للصادرات العربية باستثناء األردن وقطر 
واإلمارات . كذلك فإن ادلتغري الوعلي ادلعرب عن اللغة ادلشًتكة تعترب عامل أساسي يف تدفق الصادرات العربية باستثناء 

 ليبيا وموريتانيا .
 2017-2000( إىل التعرف على زلددات التجارة اخلارجية يف اجلزائر خالل الفًتة 2017وىدفت دراسة )سلتار ، 

دولة ، وأشارت النتائج لعالقة طردية بني حجم االقتصاد وعدد السكان  41، باستخدام ظلاذج اجلاذبية بني اجلزائر و 
 هة أخرى ، كما أن عامل ادلسافة جاء بإشارة سالبة ومعنوية . من جهة والصادرات اجلزائرية من ج
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( واليت كانت بعنوان زلددات التدفقات التجارية اخلارجية األردنية Hijazeen and Tariq, 2017أما دراسة )
، وأشارت النتائج لعالقة موجبة بني الناتج احمللي اإلمجايل  2015-2000ظلاذج اجلاذبية ، خالل الفًتة  مباستخدا

االمسي األردين وشركائو التجاريني ، يف حني تكاليف التجارة )للصادرات والواردات( كان ذلا أثر سليب على التدفق 
قافة كان ذو تأثري إغلايب وذو داللة إحصائية ، أما ادلتغري التجاري . كذلك فإن ادلتغري الوعلي ادلتمثل يف عامل الث

 الوعلي ادلتمثل يف اتفاقية التجارة مع االحتاد األورويب فقد كان ذو أثر سليب ومعنوي . 
( عن زلددات التجارة اخلارجية دلصر باستخدام ظلوذج اجلاذبية ، بالنسبة 2015فيما أشارت دراسة )رفعت وصربي ، 

رجية مع سبع دول ىي األردن ولبنان والسعودية وليبيا والسودان وسوريا واإلمارات ، إىل أن زيادة الناتج للتجارة اخلا
احمللي اإلمجايل دلصر والدول ادلعنية يؤدي لزيادة الصادرات ادلصرية ذلذه الدول ، يف حني تؤدي زيادة ادلسافة لًتاجع 

 ىذه الصادرات .
، التعاون االقتصادي للبحر األسود تيسري التجارة اخلارجية ومنظمة (Ozge & Other , 2015)وتناولت دراسة     

، باستخدام  ظلاذج اجلاذبية ، وخلصت الدراسة إىل أن ادلتغريات  2013-2007بالًتكيز على تركيا ، خالل الفًتة 
إشارهتا مطابقة لنظرية ظلوذج ادلستقلة ادلستخدمة يف الدراسة وىي الناتج احمللي اإلمجايل وادلسافة وعدد السكان جاءت 

( الصادر عن البنك الدويل الذي يقيس التدفقات التجارية LPIاجلاذبية ، إضافة إلضافة مؤشر األداء اللوجسيت )
فقد تناولت زلددات  (Josic,2008)الثنائية وتيسري التجارة ، وجاءت إشارتو موجبة وذا داللة إحصائية . أما دراسة 

دولة أوروبية من منظمة التعاون والتنمية االقتصادية باستخدام ظلوذج اجلاذبية ، خالل الفًتة  23د التجارة اخلارجية لعد
لكل من قوة االقتصاد والناتج احمللي اإلمجايل على صادرات الدول  إغلايب، وتوصلت الدراسة ألثر  1990-2007

 ادلعنية . ادلعنوية ، كذلك توصلت الدراسة ألثر عكسي لعامل ادلسافة بني الدول
 اإلطار النظري لنموذج الجاذبية  -7

  نموذج الجاذبية 7-1
التدفقات الثنائية بني الكيانات اجلغرافية ادلختلفة ، ويقوم على  ظلوذج اجلاذبية ىو أسلوب حتليلي يستخدم لنمذجة

أساس حتليل عدد من ادلتغريات االقتصادية واالجتماعية ، مثل اذلجرة والتجارة الدولية وتقارب األسعار. 
(Fernandez , 2008 , p2) 

 نموذج الجاذبية في التجارة الخارجية  7-2
من خالل دراستو   Jan Tinbergenكان أول تطبيق لنموذج اجلاذبية على التجارة اخلارجية من قبل االقتصادي 

اليت أكد فيها على أن حجم التبادل التجاري بني بلدين ُيكن قياسو استنادا على ظلوذج  1962اليت نشرىا سنة 
لى حجم االقتصاد معربا عنو بالناتج احمللي اإلمجايل ، "نيوتن للجاذبية" حيث أن التجارة اخلارجية بني بلدين تعتمد ع

 ( .Ranilovic,2017وتكاليف النقل للبضائع بينهما معربا عنو بادلسافة بني البلدين . )
وينص ظلوذج اجلاذبية التجارية على أن حجم التبادل التجاري بني بلدين يتناسب طرديا مع حجم اقتصاد البلدين 

 (Anderson,2011, p2)ما ، وىو ما ُيكن توضيحو بادلعادلة التالية وعكسيا مع ادلسافة بينه
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Xij=
     

   
 

 حيث أن : 
j والبلد     i : قيمة التجارة اخلارجية )الصادرات أو الواردات ( ادلتدفقة بني البلد   Xij 

       : حجم االقتصاد للبلدين معربا عنو بالناتج احمللي اإلمجايل 

 Dij  : ادلسافة بني البلديني  تقاس بادلسافة بني عواصم البلدين    

 وبأخذ اللوغاريثم الطبيعي  لنموذج اجلاذبية ضلصل على العالقة اخلطية التالية :
 

log Xij=α0+β1logXi+β1logXj-β3logDij 

 

ُيكن إضافة متغريات أخرى  1966يف عام  Linnemanويف الصيغة ادلطورة لنموذج اجلاذبية ادلوسع الذي اقًتحو 
مثل : )اللغة ادلشًتكة ، واحلدود ادلشًتكة ، وسعر الصرف ، واالتفاقيات التجارية بني البلدين ( . )البدري وعبد ، 

 ( .41، ص 2017
 ميزات نموذج الجاذبية  7-3

 (Shahriar & Other , 2019, p30)يتمتع ظلوذج اجلاذبية بالعديد من نقاط القوة واخلصائص التالية: 
ظلوذج بديهي : ظلوذج اجلاذبية بديهي للغاية وذلك بسبب اعتماده على قانون نيوتن للجاذبية ، الذي يعترب من  .1

 القوانني الثابتة وادلسلم هبا .
يرتكز على أسس نظرية قوية : بمين ظلوذج اجلاذبية على أساس النظرية االقتصادية من خالل عالقة ادلتغريات  .2

 ( 1خلة يف النموذج مع بعضها . كذلك فهو يقوم على أساس القياس االقتصادي الكمي .أنظر الشكل )الدا
التوازن العام : ُيثل ظلوذج اجلاذبية توازنا عاما وواقعيا ، ويستوعب ىذا التوازن رلموعة كبرية من البلدان الشريكة  .3

 يف التجارة ، إضافة لقطاعات متعددة وحىت شركات .
هبيكل مرن : يتصف ظلوذج اجلاذبية بادلرونة حيث ُيكننا من إضافة متغريات كثرية ذلا تأثري يف تدفقات يتمتع  .4

التجارة اخلارجية ، وكذلك ُيكن أن ختتلف رلموعة ادلتغريات ادلشمولة يف النموذج حسب خصوصية كل بلد 
م من أجل دراسة الروابط بني التجارة .كذلك ُيكن من خالل ظلوذج اجلاذبية دمج فئة واسعة من أطر التوازن العا

 وأسواق العمل واالستثمار والبيئات وتغري ادلناخ وما إىل ذلك .
أىداف أساسية ىي  4القدرة التنبؤية : هتدف األحباث يف العلوم االجتماعية والنمذجة االقتصادية لتحقيق  .5

( وأحد أىم مزايا Ethridge, 2004( )Babbie,2007االستكشاف والوصف والتفسري والتنبؤ . )
يف ادلائة  90و  60ظلوذج اجلاذبية ىي القدرة التنبؤية العالية حيث تًتاوح نسبة القدرة التنبؤية للنموذج بني 

 (Van Bergeijk and Brakman, 2010مقارنة بالبيانات الفعلية .)
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 (1شكل )
 األسس النظرية القوية لنموذج الجاذبية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: adapted from yotov et al (2016: 12) 

 

 2121-1991تطور الصادرات الليبية خالل الفترة  -8
م ، 1990مليون دينار يف عام  3247.5شهدت الصادرات الليبية ظلوا كبريا طيلة فًتة الدراسة حيث ارتفعت من 

مليون دينار بسبب  14294.5إىل  2020قبل أن تنخفض يف عام م ، 2010مليون دينار يف عام  61658إىل 
ة اليت طرأت على أسعار النفط ، حيث دتثل بسبب التغريات الكبري و  الظروف السياسية واألمنية اليت مرت هبا ليبيا 

 . الصاردات النفطية  ادلصدر األساسي للصادرات الليبية ، وىو مورد ناضب يتأثر بالتغريات العادلية يف سوق النفط
م ( 2003م إىل 2000بداية العقد ادلاضي )  أن( ، 2ومن خالل البيانات ، ُيكن مالحظة كما يف الشكل )   

مليون  14434.2م ، لتصل إىل 2000مليون دينار عام  6185.6لصادرات حيث ازدادت من دتيزت بارتفاع ا
% ، 27.6م أي بنسبة ارتفاع بلغت 2003مليون دينار يف عام  18431.8م .  لًتتفع إىل 2002دينار عام 

لصادرات م بلغت ا2009مليون دينار . أما يف عام  39955م لتصل إىل 2005واستمر ارتفاع الصادرات يف عام 
 % .33.1مليون دينار أي بنسبة ارتفاع  61658إىل  2010مليون دينار ، لتحقق ارتفاعا ملحوظا يف  46319

 2011فشهدت الصادرات تذبذبا ملحوظا ، حيث اطلفضت الصادرات يف عام  2010أما الفًتة ما بعد عام 
% بسبب 245.5فاعا كبريا بنسبة شهدت ارت 2012% بسبب أحداث الثورة الليبية ، ولكن يف عام 51بنسبة 

 2016-2013االستقرار النسيب للوضع األمين والسياسي ، ولكن عادت الصادرات لالطلفاض ادلستمر بني عامي 

Gravity 

 الجاذبية 

لمتجارة  نموذج أرمينغتون  

Armington-CES  

اولين -هيكشر  

Heckscher-Ohlin  

 المنافسة االحتكارية

monopolistic 

 الشركات غير المتجانسة

Heterogeneous 

 نظرية ريكاردو

Recardian 

 القطاع الريكاردي

sectoral recardian 

 قطاع ارمينغتون

Sectoral Armington-

 القطاعات الوسيطة

Sectoral Intermediates 

 الديناميكية

Dynamics 
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بواقع  2015% مقارنة بعام 39.3إىل أىن مستوى ذلا يف فًتة الدراسة باطلفاض بلغ  2016لتصل يف عام 
مليون دينار  41492.4لتصل إىل  2018و  2017 يف عامي مليون دينار ، مث أخذت يف التعايف 13579.4

 مليون دينار . 14294.5بواقع  2020. مت شهدت اطلفاضا حادا يف عام  2018يف عام 
 (2شكل )

 
 الصادرات الليبية حسب أقسام السلع  -9

واحملروقات وادلواد  ال يتمتع ىيكل الصادرات الليبية بتنوع كايف ، حيث تًتكز الصادرات يف مواد الوقود ادلعدنية
% . أما باقي أصناف الصادرات 99-90ادلتصلة هبا اليت تشكل النسبة األكرب من الصادرات بنسبة تًتاوح بني 

% طيلة فًتة الدراسة . وتعد ادلواد الغذائية واحليوانات احلية ثاين أكرب البنود . أما 10فال تتخطى رلتمعة نسبة 
 حجم صادراهتا بشكل كبري مقارنة بالصادرات ادلرتبطة باحملروقات .باقي أقسام السلع فتعاين من قلة 

ويشكل ىذا األمر أحد أكرب مشاكل االقتصاد اللييب ، حيث يعاين من ىيمنة قطاع الطاقة على االقتصاد الوطين 
 ، وعدم وجود قاعدة تصديرية متنوعة تقي االقتصاد من تقلبات قطاع الطاقة .

 مليون دينار              ة حسب أقسام السلع        الصادرات الليبي          (          1جدول )      
 2115 2111 2115 2111 1995 أقسام السلع

 86796 ;=> 66:9 >;7: 161:8 مواد غذائية وحيوانات حية

 8>9 7 7 7 18 مشروبات وتبغ

 :>=197 >9; ;;78 >>19 :1711 مواد خام غير صالحة لألكل باستثناء الوقود

مواد الوقود المعدنية والمحروقات والمواد 
 المتصلة بها

6=:9=:1 8==61;7 777161:1 89186618 16767=;8 

 167 7 7 7 7 زيوت وشحوم حيوانية ونباتية

 =798>6 1;>77; ;6969> 7:96=1 76>178 مواد كيماوية

مصنوعات صنفت في الغالب حسب المواد 
 المصنوعة منها

<88<= 77:77 677< 791871 1619=7 

 8>>19 7 68:9 7 >:89 آالت ومعدات نقل

 7=8= =:1 71 =;7 :;== مصنوعات مختلفة

 =>>:8=1 7 7 7 7 سلع وصفقات غير مصنفة على أساس النوع

 14892124 46196343 31147994 5221473 3222393 المجموع

 التجارة اخلارجية . ادلصدر : وزارة التخطيط ، مصلحة التعداد واإلحصاء ، بيانات 
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 الصادرات الليبية حسب أهم البلدان المصدر إليها -11
وعة م إىل البلدان يف كافة  القارات ، متمثلة يف رلم 2010- 1990توزعت الصادرات الليبية خالل الفًتة من    

(. إال أن األعلية 2با ودول مشال ووسط أمريكا ودول آسيا كما يف اجلدول رقم )و ور الدول العربية وبلدان جنوب أ
)االحتاد األرويب (  –ات الوطنية ذلذه البلدان كانت متباينة بشكل واضح ، فنجد أن دول غرب أوروبا ر دالنسبية للصا

كانت نسبة الصادرات الليبية إىل الدول   1990احتلت ادلركز األول خالل الفًتة موضوع الدراسة حيث أنو يف عام 
% من إمجايل الصادرات 82.5م لتصل إىل 2002.مث اطلفضت خالل    تدرا% من إمجايل الصا84األوروبية 

 % من امجايل الصادرات .81بلغت  2010الليبية ، ويف عام  
واستمرت يف اذليمنة على النسبة األكرب من الصادرات الليبية حىت هناية فًتة الدراسة حىت مع الصدمات اليت تعرضت  

ذلا الصادرات النفطية الليبية وصدمات أسعار النفط فقد شكلت نسبة الصادرات الليبية إىل دول االحتاد االورويب يف 
لليبية . أما الصادرات الليبية إىل رلموعة الدول العربية فإهنا مل % من إمجايل الصادرات ا60ما نسبتو  2019عام 

م ، مث اطلفضت بشكل  2002% يف عام 6% مث ارتفعت إىل 3.2م لتصل إىل 1990دتثل نسبة تذكر إال يف عام 
مت % من إمجايل الصادرات وىي نسب متدنية يف اجململ طيلة الفًتة ادلذكورة . 1.7م لتصل إىل 2010كبري يف عام 

إىل  2015مث شهدت ارتفاعا يف عام  2012% فقط يف عام 1عادت ىذه النسبة لإلطلفاض لتصل إىل 
، وبعد التحسن يف الصادرات النفطية إىل الدول األوربية عادت نسبة الصادرات إىل الدول العربية 14.4%

 . 2019% يف عام 5لإلطلفاض إىل 
م ، مث 1990% يف عام 3.9الل الفًتة فقد تذبذبت ، فمن نسبة أما الصادرات إىل رلموعة الدول االسيوية خ   

% من إمجايل الصادرات 9م لتصل إىل 2002، وواصلت االرتفاع يف عام 1995% يف عام 7ارتفعت النسبة إىل 
شهدت  2020إىل  2011. ويف الفًتة ما بني  2010% من إمجايل الصادرات يف عام 12.4الليبية ، ومنها إىل 

وصلت  2019% ، ويف عام 20بلغت نسبتها  2012رات إىل دول آسيا ظلوا ملحوظا ، ففي عام نسبة الصاد
% من إمجايل الصادرات الليبية ، وتعترب الصني الوجهة األىم إىل قارة آسيا وىي ادلسبب الكبري الرتفاع  28النسبة إىل 

 لصني .ىذه النسبة يف السنوات األخرية بسبب الصادرات النفطية الليبية إىل ا
وفيما يتعلق  بالصادرات الوطنية لباقي دول العامل ومنها الدول األفريقية ، فإهنا حققت نسب ضئيلة جدا ، شلا يشري 
لًتكز الصادرات الليبية يف منطقة جغرافية بعينها وىي منطقة االحتاد األورويب وذلك بسبب أن ىذه الدول ىي األكثر 

% من إمجايل 98لى النسبة األكرب من رلمل الصادرات الليبية وصل إىل نسبة استريادا للنفط اللييب الذي يهيمن ع
 الصادرات كما سبق الذكر .

 ألف دينار            ليها      الصادرات الليبية حسب الدول المصدر إ            (            2جدول )
 2115 2111 2115 2111 1995 البلد
 6409451 19527937 12930651 2224762760 1354194955 إيطاليا
 77498 1182429 3031543 797016240 435041709 ألمانيا
 788567 4264698 3102831 796394897 422402956 إسبانيا
 360915 2059738 624188 119658739 52692140 بريطانيا
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 1114439 7178665 1733100 294203739 197227518 فرنسا
 1025048 1558568 608432 35873367 22549487 هولندا
 360915 2059738 997122 138656636 75518052 اليونان
 165109 386295 291771 29254246 67282921 مصر

 1878619 165250 78457 90861 493764 اإلمارات
 3793509 1700568 1123113 280038 199976 الوطن العربي
 5959104 8275986 4710166 422112 228910 دول آسيا

 6540764 9274368 23671304 4456083 2615616 االتحاد األوروبي
 11512 60670 22438 13934 6378 دول إفربقيا

 724664 2228769 1363445 11302 27259 شمال ووسط أمريكا
 ادلصدر : وزارة التخطيط ، مصلحة التعداد واإلحصاء ، بيانات التجارة اخلارجية . 

ملخصا لتفاوت حجم الصادرات الليبية جملموعة الدولة الشريكة لليبيا يف التجارة ، وعلى صعيد ( 3ويوضح الشكل )
البلدان فإن إيطاليا ذلا النصيب األكرب من الصادرات الليبية ، وتليها دول أدلانيا وإسبانيا وفرنسا ، واليت تشكل 

انعكس على حجم الصادرات الليبية دلنطقة االحتاد الصادرات النفطية الليبية النسبة األكرب بني دول العامل ، وىذا 
 األورويب ككل .

 (3شكل )

 
 ةينموذج الجاذبية للصادرات الليب -11

يف ىذا اجلزء سنقوم بتقدير ظلوذج اجلاذبية ادلوسع للصادرات الليبية ، وذلك بإضافة متغريات ىامة ذلا تأثري على 
 : لتايلاالصادرات الليبية وذلك وفقا للنموذج 

log Xij=α0+β1logYi+β1logPOPj-β3logDISij+ɛi 

 حيث أن :
X  الصادرات الليبية إىل الدول الشريكة يف التجارة : 
Y  الناتج احمللي اإلمجايل للبلد الشريك يف التجارة : 

POP عدد السكان للبلد الشريك : 

0
5000000
10000000

15000000
20000000
25000000

 الصادرات الليبية ألهم الشركاء التجاريين

2010 2015 
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DIS  تكاليف التجارة معربا عنو بادلسافة بني العاصمة الليبية وعواصم الدول ادلصدر ذلا : 
ɛi  ادلتغري العشوائي : 

 :β1 β2 β3 مرونات ادلتغريات ادلستقلة 

 LANGإضافة ذلذه ادلتغريات سيتم إضافة متغري وعلي يعرب عن عامل اللغة ادلشًتكة بني البلدين ويرمز لو بالرمز 
 يف حال اللغة ادلختلفة بني البلدين . 0يف حالة اللغة ادلشًتكة ، ويكون بقيمة  1 وتكون قيمتو

 تحديد متغيرات النموذج  11-1
 الختيار النموذج األنسب Hausmanاختبار  11-2

جاء معنويا عند  Random  Effect( أن اختبار 3نالحظ من خالل اجلدول ) Hausmanبالنظر لنتيجة اختبار 
اليت تنص على أن ظلوذج األثر الثابت  H1وقبول الفرضية البديلة  H0% وىذا األمر يقودنا لرفض الفرضية الصفرية 5

 ىو األنسب يف ىذا النموذج .
 Hausman( اختبار 3جدول )

 
  نتائج تقدير معلمات نموذج الجاذبية 11-4

( نالحظ أن النتائج جاءت مجيعا متطابقة مع نظرية اجلاذبية 4اجلدول )من خالل نتائج تقدير النموذج ادلبينة يف 
 التجارية ، وكانت النتائج على النحو التايل  :

ىناك عالقة طردية وذات داللة إحصائية للناتج احمللي اإلمجايل ، حيث أن النمو االقتصادي يف الدول الشريكة -1
 السترياد ، وىذا ينعكس يف صورة زيادة الصادرات الليبية .لليبيا يف التجارة يدفع هبذه الدولة لزيادة ا

معنوية معامل عدد السكان ، وارتباطو بعالقة موجبة مع الصادرات الليبية ، حيث أن عدد السكان من أىم  -2
 زلددات الطلب الكلي ، وزيادة عدد السكان يزيد من الطلب على السلع األولية واالستهالكية شلا يدفع بالدول إىل

 االسترياد لتغطية ىذا الطلب احمللي .
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أما عامل تكاليف التجارة اخلارجية والذي مت التعبري عنو بادلسافة بني العاصمة الليبية وعواصم الدول الشريكة  -3
فقط جاءت نتيجتو مطابقة دلا ينص عليو ظلوذج اجلاذبية ، فقد جاءت إشارتو سالبة ومعنوية . أي أن زيادة ادلسافة 

ليبيا وشركائها التجاريني ػلد من تدفق الصادرات الليبية ، وىذا ما يفسر تركز احلجم األكرب للصادرات إىل دول بني 
 جنوب أوروبا األقرب جغرافيا لليبيا .

أما عامل اللغة ادلشًتكة فقد جاء غري معنوي ، أي أنو غري مؤثر يف تدفق الصادرات الليبية كون أن النسبة األكرب  -4
درات الليبية تدفق ضلو دول ال تشًتك مع ليبيا يف نفس اللغة ، وأن صادرات ليبيا للدول العربية واألفريقية من الصا

 مثلت أقل نسبة من إمجايل الصادرات الليبية مقارنة بادلناطق اجلغرافية األخرى .
فقد  Fك فإن معنوية % وىي نسبة جيدة تدل على القدرة التفسريية للنموذج ، كذل71.3معامل التحديد بلغ  -5

 % شلا يعين معنوية النموذج ادلقدر ككل .5جاءت أقل من 
 ( نتائج تقدير نموذج الدراسة 4جدول )

 
 التوصيات   11-1

 على ضوء النتائج ادلتحصل عليها توصي الدراسة بالنقاط التالية :
غلب أوال على الدولة الليبية تنويع القاعدة التصديرية  وتقليل االعتماد على سلع احملروقات ، وذلك من أجل  -1

محاية االقتصاد من أي صدمات قد حتدث يف أسواق النفط العادلية . ويكون ذلك من خالل دعم الصناعات 
غالل قطاع النفط يف التخصص يف رلال اليت تعتمد على مدخالت ذات ميزة نسبية يف االقتصاد اللييب مثل است

البًتكيماويات، واستغالل ادلوقع ادلتميز لليبيا يف جتارة العبور ، واالقتصاد اخلدمي بالًتكيز على مناطق ترانزيت 
 ومناطق جتارة حرة .

ليبيا ، العمل على زيادة الصادرات الليبية إىل دول اجلوار خاصة مع الدول العربية ذات احلدود ادلشًتكة مع  -2
 لالستفادة من اطلفاض تكاليف النقل الناشئة عن عامل ادلسافة .



 

 (8102-0991)  لصادرات الميبية باستخدام نماذج الجاذبية خالل الفترةاياس أهم محددات ق
 جامعة بنغازي                                                                د. أيوب محمد الفارسي
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انشاء منطقة جتارة حرة مع دول ادلغرب العريب ودول جنوب الصحراء ، لتسهيل تدفق الصادرات الليبية وتطوير  -3
 البنية التحتية من طرق وموانئ وشبكات مواصالت من وإىل ىذه الدول .

ات جتارية من شأهنا زيادة حجم الصادرات الليبية إىل الدول اليت تنخفض نسبة العمل على الدخول يف اتفاقي -4
 الصادرات الليبية إليها مثل دول مشال ووسط امريكا ودول إفريقيا .
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Measuring the most important determinants of competitive 

advantages for Libyan exports using gravity models 
Econometrics study of Libyan exports to the most important trading partners during 

the period 1990-2018 

 

 

Abstract 

    The idea of gravity models is based on "Newton's law" of gravity, and the law 

developed by Jan Tinbergen indicates that the volume of trade flows between 

countries depends on several factors, the most important of which is the size of the 

economy, and the distance between those countries. Hence, this paper discussed the 

most important of those factors that represent a competitive advantage for the Libyan 

economy in the growth and diversification of exports to the partner countries 

represented in China, Southern Europe, North Africa and the Arab countries, being 

the main partner for Libya in order to identify the competitive advantages of the 

Libyan economy and work to improve the exchange process based on Those 

advantages, in light of the urgent need for the national economy to diversify and 

expand the export base, which depends almost entirely on oil exports. The study 

followed the econometric methodology in building a gravity model for Libyan 

exports to estimate the flexibility of the study variables. 

    The study concluded that there is a significant and positive effect of the volume 

variable of aggregate demand in the partner countries represented by the gross 

domestic product on the flow of Libyan exports. Also, the population size variable 

was associated with a positive and statistically significant relationship with Libyan 

exports, while the distance between the capitals of the partner countries with the 

Libyan capital Tripoli was negatively related to the volume of exports to those 

countries. As for the common language factor, it had no effect, since most of the 

Libyan exports are directed to China and Europe, not to Arab countries. 

     The study recommended the need to increase and diversify the production base in 

order to exploit the comparative advantage that the Libyan economy enjoys in terms 

of capital intensity by expanding industries that require capital intensity at the 

expense of the labor component, and natural resources through the expansion of 

industries related to the energy sector, and exploiting the competitive advantage of 

the geographical location Through the establishment of free trade zones and the 

development of infrastructure related to the movement of trade, such as 

transportation and communications. 

 

 

 


