สาธารณรัฐสั งคมนิยมประชาชนอาหรับลิเบีย
(The Great Socialist People’s Libyan Arab Jamahiriya)
ข้ อมูลสํ าคัญ
เป็ นประเทศที่มีทรัพยากรนํ้ามันอุดมสมบูรณ์ และมีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
อย่างรวดเร็ ว โดยอยูร่ ะหว่างกระบวนการเข้าเป็ นสมาชิก WTO
 พึ่งพาอุตสาหกรรมการผลิตนํ้ามันเป็ นหลัก รายได้ส่วนใหญ่มาจากการส่ งออก
นํ้ามันมากถึง 95% ของการส่ งออกรวม
 อุตสาหกรรมที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนต่างชาติ ได้แก่ ธุ รกิ จนํ้ามันและ
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง เกษตรกรรม เหมืองแร่ เหล็กและอลูมิเนียม และก่อสร้าง
 มีการนําเข้าอาหารเป็ นส่ วนใหญ่คิดเป็ นร้อยละ 75 ของการบริ โภค
ภายในประเทศ
การปกครอง อํานาจนิยม
เมืองหลวง กรุ งตริ โปลี (Tripoli)
ประธานาธิบดี Colonel Muammar Abu Minyar Al Gaddafi
พืน้ ที่
1.76 ล้าน ตร.กม.
มีฐานะเป็ นผูน้ าํ การปฏิวตั ิ (Revolutionary Leader)
ประชากร
6.32 ล้านคน (2010)
รัฐมนตรีพาณิชย์ (Trade Minister) Mr. Muhammad al-Huwayzi
ภาษาทางการ อาหรับ
ศาสนา
ร้อยละ 97 ของประชากร นับถือศาสนาอิสลาม
ฝ่ ายสุ หนี่
ข้ อมูลเศรษฐกิจ
2008
2009 ทรัพยากร ปิ โตเลียม ก๊าซ ยิปซัม
GDP (US$bn)
85.61
85.04 ผลิตภัณฑ์ เกษตร ข้าวสาลี บาเลย์ มะกอก อินทผลัม พืชตระกูลส้ม ผัก
GDP per capita (US$)
13,800
13,400 อุตสาหกรรม นํ้ามัน ปริ โตรเคมี อลุมีเนียม เหล็ก อาหาร สิ่ งทอ
Real GDP growth (%)
2.7
-0.7
FDI (US$m)
12.89
17.41


การค้ าลิเบีย-โลก 2009 (พันล้ านดอลลาร์ สหรัฐฯ)
มูลค่ าการนําเข้ า 22.11 (2.08 %)
มูลค่ าการส่ งออก 34.24 (-44.73%)
สิ นค้ าออก นํ้ามันดิบ นํามันกลัน่ ก๊าซ เคมีภณั ฑ์
สิ นค้ า เข้ า เครื่ องจักร วัถุดิบ กึ่ งสําเร็ จ รู ป อาหาร ยานพาหนะ สิ นค้า
ตลาดส่ งออกสํ าคัญ อิตาลี(37.65%), เยอรมนี(10.11%),
อุปโภคบริ โภค
ฝรั่งเศส(8.44%),สเปน(7.94%),สวิตเซอร์แลนด์(5.93%),
แหล่งนําเข้ าสํ าคัญ อิตาลี(18.9%), จีน(10.54%), ตุรกี(9.92%), เยอรมนี
สหรัฐอเมริ กา (5.27%)
(9.78%), ฝรั่งเศส(5.63%), ตูนีเซี ย(5.25%) เกาหลีใต้(4.02%)
อัตราภาษีนําเข้ าเฉลีย่ ร้อยละ n.a
อัตราภาษีนําเข้ าสิ นค้ าเกษตร ร้อยละ n.a
อัตราภาษีนําเข้ าสิ นค้ าอุตสาหกรรม ร้อยละ n.a
การค้ าไทย-ลิเบีย 2009 (ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ)
มูลค่ าการนําเข้ า 8.42
มูลค่ าการส่ งออก 224.78
สิ นค้ าออก อาหารทะเลกระป๋ องและแปรรู ปรถยนต์ อุปกรณ์และ สิ นค้ าเข้ า เคมีภณั ฑ์ เครื่ องใช้เบ็ดเตล็ด ผลิตภัณฑ์ทาํ จากพลาสติก
ส่ วนประกอบ เครื่ องรับวิทยุโทรทัศน์และส่ วนประกอบ เครื่ อง เครื่ องจักรกลและส่ วนประกอบ เสื้ อผ้าสําเร็ จรู ป
ซั ก ผ้า และเครื่ องซั ก แห้ ง และส่ ว น
ตู้เ ย็น ตู้แ ช่ แ ข็ ง และ ลําดับแหล่งนําเข้ า 103 อัตราขยายตัว -48.71%
ส่ วนประกอบ ผลไม้กระป๋ องและแปรรู ป ผลิตภัณฑ์ยาง กระดาษ
และผลิตภัณฑ์กระดาษ เสื้ อผ้าสําเร็ จรู ป รองเท้าและชิ้นส่ วน
ลําดับตลาดส่ งออก 57 อัตราขยายตัว -28.15%
สถิตกิ ารค้ าไทย – ลิเบีย (ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ)
ปี
มูลค่ าการค้ า
การส่ งออก
การนําเข้ า
ดุลการค้ า
2007
279.50 (+101.77%)
267.31 (+93.82%)
12.18 (1,910.01%)
255.13
2008
296.43
329.26 (+17.80%)
312.84 (+17.03%)
16.41 (34.74%)
2009
216.36
233.20 (-29.17%)
224.78 (-28.15%)
8.42 (-48.71%)
2010 (ม.ค.-ก.ค.)
169.36
169.36 (+22.46%)
169.36 (+24.03%)
0.0036 (-99.79%)
ทีม่ า: Economist Intelligence Unit, CIA Factbook, World Trade Organization, กระทรวงการต่ างประเทศ, กรมเจรจาการค้ าระหว่ างประเทศ

