
222028 

 

592 
 

                               الهمو االقتصادً في لىبىا  وأثره علىاإلهفاق على التعلىن 

 (2102-0891خالل الفترٌ )

 () انتصاز أبوبكس باحلاج              ()إيهاس صاحل أبو جبازة 

()يٝبٝا - َصرات١ جاَع١ ايشٝاس١ٝ ٚايعًّٛ االقتصاد ن١ًٝ 

E-mail address: antsarbalhaj@gmail.com    
 

 

 امللخص

اإلْفام ع٢ً ايتعًِٝ ميثٌ أ١ُٖٝ نربيٟ   ايربع ب جعحًرب١ االقتصرباد   أٟ دٚيرب١ت ٜٚعتربي تظربحٝب االْفربام عًرب٢          

َٔ ايٛسا٥ٌ املشاعع٠ يتركٝل ايُٓٛ االقتصادٟ ٚحتكٝل خطط ايت١ُٝٓ اييت تشعٞ إيٝٗا ايربعٍٚ ايٓاَٝرب١   ايتعًِٝ 

 ٚاملتكع١َ.

نُا إٔ اإلْفام االسربتثُايٟ ٜعتربي َرٔب أٖرِب أدٚاس ايشٝاسرب١ املايٝرب١ ملربا يرب٘ َرٔب تربنمو عًرب٢ ايُٓرٛب االقتصربادٟت              

      ٚ  ِ ٍ تربعْٞ االْفربام عًرب٢ ايتعًرٝب ي َشربتٜٛاس ايُٓرٛب      ذٝث تهُٔ املظه١ً ايبرثٝرب١ ذرٛب جايتربايٞ اطتفرباو ٚقصرٛب

االقتصادٟت ٚجاعتباي يٝبٝا َٔ ايعٍٚ ايٓا١َٝ اييت تشعٞ يزٜاد٠ االْفام ع٢ً ايتعًِٝ ألجرٌب يٜرباد٠ ايٓرباتخ ا ًرٞب     

 االمجايٞ.

تٗعف ٖذٙ ايٛيق١ ايبرث١ٝ إيٞ جٝإ أمر اإلْفام ع٢ً ايتعًِٝ عًرب٢ ايُٓرٛب االقتصربادٟ ٚقربع ا الربر ايٛيقرب١ جربنٕ        

عالق١ طرد١ٜ َٛجب١ جُٝٓٗا ٚجاعتباي ٖذٙ ايعالق١ تتنمر مبع٣ ترٛب ر اإلٜربراداس ايٓفطٝرب١ نْٛٗربا املصربعي      ٖٓاى 

ٗخ ايٛ ربربفٞ        ِت ٚقربربع   اتبربربا  املربرٓب ٓٗا ايتعًربرٝب األساسربرٞب يفْفربربام   يٝبٝربربا عًربرب٢ املظربربرٚعاس ايتُٜٓٛربرب١ َٚربرٔب لربرُب

 ٚايترًًٝٞ يًبٝاْاس جاستدعاّ األسًٛب ايكٝاسٞ.

ا٥خ َٓٗا إٔ ايشٝاس١ املاي١ٝ املتبع١   يٝبٝا تتنمر جاإلٜراداس ايٓفطٝرب١ خربالٍ ايفربا٠    نُا تٛ ًر ايٛيق١ يعع٠ ْت

ط َربربرتبط جايتكًبربرباس ايربربيت ميربربر جٗربربا االقتصربرباد ايعربرباملٞ َربرٔب  ربربا٠    2980-2022) (ت ٚجاعتبربرباي االقتصربرباد ايًربرٝب

يُٓرٛب االقتصربادٟ ٚ َرٔب    ألخرٟ؛  إٕ اإلٜراداس ايٓفط١ٝ تؤمر   اإلْفام ايعاّ ع٢ً ايتعًِٝت ٚ جايتربايٞ ٜتذجربذب ا  

أِٖ ايتٛ ٝاس تٛ ٞ ايعياس١ جضرٚي٠ االٖتُاّ جاإلْفام ع٢ً االستثُاي   يأض املاٍ ايبظرٟت نُربا ظترب    

 االٖتُاّ مبدتًف َراذٌ ايتعًِٝ ٚ تكعِٜ املزٜع َٔ ايعٚياس ايتعيٜب١ٝ يععِ األ راد ٚ يٜاد٠ خياتِٗ.

 .ايُٓٛ االقتصادٟ  تيعاّاإلْفام ا تاالْفام ع٢ً ايتعًِٝ :ايهًُاس ايعاي١
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 املكدمة

ٜعع ايعٓصر ايبظرٟ أِٖ ايعٓا ر اإلْتاج١ٝ اييت ميهٔ إٔ تشاِٖ   حتكٝل ايت١ُٝٓت يهٔ ئ ٜؤدٟ ٖذا 

ايعٓصر دٚيٙ دٕٚ تعًِٝت ذٝث ٜشِٗ ايتعًِٝ   ترانِ يأض املاٍ ايبظرٟت ٚتظو ْعرٜاس ايُٓٛ 

ايُٓٛ االقتصادٟ طٌٜٛ األجٌت ٜٚزداد ايتكعّ ايتكين سرع١ االقتصادٟ إىل إٔ ايتكعّ ايتكين ٜزٜع َٔ َععٍ 

عٓعَا تهٕٛ ق٠ٛ ايعٌُ أذشٔ تعًًُٝات َٔ ٖٓا  إٕ ترانِ يأض املاٍ ايبظرٟ ٜشاعع   ايتكعّ ايتكينت 

 .(230ت 229)ذفٝغت  ٜٚعع َصعيا َٔ َصادي ايُٓٛ املشتعا١َ

املاٍ ايبظرٟ ٚ ايذٟ ُٜركل ايعٛا٥ع االقتصاد١ٜ ٚ ٜٚعتي االْفام ع٢ً ايتعًِٝ َٔ أٚيٜٛاس االستثُاي   يأض 

 ايغو االقتصاد١ٜ جاعتباي يٝبٝا تعتُع ع٢ً االٜراداس ايٓفط١ٝ نْٛٗا املصعي ايٛذٝع يًعخٌ .

ٜٚعتي االْفام ع٢ً ايتعًِٝ ننذع أدٚاس ايشٝاس١ املاي١ٝ ألٟ دٚي١ تشعٞ يتركٝل ايت١ُٝٓ االقتصاد١ٜ طا١ًَ 

تكعّ اقتصادٖا ٜعتُع جصف١ ي٥ٝش١ٝ ٚ أساس١ٝ ع٢ً ايتعًِٝ ٚ جاألخص ايتعًِٝ  يذيو قع أدينر ايعٍٚ إٔ

نُا ٜشاِٖ  ايتعًِٝ    ع١ًُٝ ايت١ُٝٓ   مجٝب  ت(2)جٔ سعٛدت  ٘ قا٥عًا ٚ َٓتخ يًعًِ ٚ املعر ١ايعايٞ جصفت

تدصصني   نٌ أجعادٖا االقتصاد١ٜ ٚ االجتُاع١ٝ ألْ٘ ٜعع استثُاي   يأض املاٍ ايبظرٟ ٜعطٞ اجملتُب َ

اجملاالس َٔ ٖذا املٓطًل ال ٜعع االْفام ع٢ً ايتعًِٝ َٔ لُٔ االْفام االستٗالنٞ جٌ َٔ لُٔ االْفام 

االستثُايٟ ٚ ايتعًِٝ جظهٌ عاّ ٜشاِٖ   تطٜٛر املٛايد ايبظر١ٜ ٚ حتشٝٓٗا ٚ ٜهتش  االْفام ع٢ً 

  .(3ايرجٝعٞت ) ١ايتُٓٝايتعًِٝ أ١ُٖٝ نبو٠  َٔ ذٝث حتعٜع نفا٤اتٗا ٚ َشاُٖتٗا   

 :املشكلة البخجية

جاعتباي االقتصاد ايًٝط ٜعتُع ع٢ً َٛيد ٚذٝع ٖٚٛ ايٓفط  اإلْفام ع٢ً ايتعًِٝ ال ٜشاِٖ جظهٌ نبو   

حتكٝل َععالس منٛ اقتصادٟ َرتفع١ ع٢ً ايرغِ َٔ اإلْفام املتذجذب عًٝٗات تتُثٌ املظه١ً ايبرث١ٝ   

 ايتشاؤٍ ايتايٞ:

   ي ب َععالس ايُٓٛ االقتصادٟ   يٝبٝا؟ ٜؤدٟ إىلٌٖ اإلْفام ع٢ً ايتعًِٝ  -

 :فسضية الدزاسة

 ايٓاتخ)االقتصادٟ  ٚايُٓٛ ايتعًِٝ ع٢ً االستثُايٟ ْفاماال جني َع١ٜٛٓ دالي١ ذاس َٛجب١ ايتباط عالق١ تٛجع

 .يٝبٝا  ( اذتكٝكٞ االمجايٞ ا ًٞ

 :هدف الدزاسة

 .م ع٢ً ايتعًِٝ ٚ ايُٓٛ االقتصادٟايعالق١ جني االْفاَعر ١ أمر ْٚٛ   .2

 َعر ١ أِٖ ايعٛاٌَ املؤمر٠ ٚيا٤ ايتذجذب   االْفام ع٢ً ايتعًِٝ. .2

 .ام ع٢ً ايتعًِٝ َٔ اإلْفام ايعاّايتعرف ع٢ً ذص١ اإلْف .3
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 :أهمية الدزاسة

املٛايد ايبظر١ٜ املؤ١ًٖ تٓبب أ١ُٖٝ ايعياس١ َٔ نْٛٗا تبرث   َعادت١ أمر االْفام عًٞ ايتعًِٝ تٛ و 

ٚايكادي٠ ع٢ً تٛ و َشت٣ٛ َٔ ايعخٌ ٜهفٌ يتًو املٛايد املشا١ُٖ   ايتفا  َععٍ ايُٓٛ االقتصادٟت 

ٚذيو َٔ خالٍ ايانٝز ع٢ً ايتعًِٝ جها ١ أْٛاع٘ت نُا ٜؤمر ايتعًِٝ جظهٌ غو َباطر ع٢ً اإلْتاج١ٝ 

يهفا٠٤ ٚاملكعي٠ ايذ١ٖٝٓ ٚايفهر١ٜت ٚهلذا  إٕ ٖذٙ َٔ خالٍ حتشني املٛايد ايبظر١ٜ ٚتطٜٛرٖا ٚ ي ب ا

ايعياس١ حتاٍٚ إٔ تعاجل املظه١ً اييت ٜٛجٗٗا االقتصاد ايًٝط َٔ خالٍ دياس١ ايعالق١ جني ايتعًِٝ ٚايُٓٛ 

 االقتصادٟت ٚ إجراي جعض املعٛقاست َٚٔ مِ ٚلب جعض املكاذاس أٚ اذتًٍٛ ايالي١َ ملعادت١ تًو املظه١ً.

 :اسةمههجية الدز

ت  إٕ ٖذٙ ايعياس١ اتبعر املٓٗخ ايٛ فٞ ايعياس١ ٚايٛ ٍٛ إيٞ ْتا٥خ ستعد٠يغرو حتكٝل أٖعاف 

ت نُا   االقتصادٟ   ايٓعر١ٜ االقتصاد١ٜٚايترًًٝٞ   عرو ايعالق١ جني اإلْفام عًٞ ايتعًِٝ ٚايُٓٛ 

اّ ايُٓٛ االقتصادٟ جاستدعاستدعاّ املٓٗخ ايهُٞ ايتطبٝكٞ   قٝاض أمر اإلْفام عًٞ ايتعًِٝ عًٞ 

 .األسايٝ  ايكٝاس١ٝ ٚاإلذصا١ٝ٥

 الدزاسات السابكة:

  ٌَٓصٛي جٔ سعع جٔ ستُع  رغ:  

ٖع ر ٖذٙ  ت(2002-2969 )إسٗاَاس ايتعًِٝ   َععٍ ايُٓٛ االقتصادٟ   املًُه١ ايعرج١ٝ ايشعٛد١ٜ

جني َععالس َععٍ االقتصادٟ ٚيأض املاٍ ايثاجر ٚ طهٌ ايعالق١ جني ايُٓٛايعياس١ يًهظف عٔ ْٛ  ٚ

أِٖ َا تٛ ًر ي٘ َٔ ْتا٥خ  ٜعتي يأض املاٍ ايبظرٟ أنثر تنموًا يأض املاٍ ايبظرٟت ٚاالقتصادٟ ٚايُٓٛ 

 َتغو منٛ طالب ايتعًِٝ ايفين ال تٛجع عالق١ جنيالقتصادٟ َٔ يأض املاٍ ايثاجرت ٚع٢ً َععالس ايُٓٛ ا

َٔ أِٖ ايتٛ ٝاس أٚ ر ايعياس١ َععالس ايُٓٛ االقتصادٟت ٚايٞ ٚايتعًِٝ ايعَتغو منٛ طالب ٚ

ايتٛسب   أٜضًا  تح َزٜع َٔ ايهًٝاس ٚاملعاٖع ٚٚ جاالستُراي جزٜاد٠ االْفام ع٢ً ايتعًِٝ مبراذً٘ املدتًف١ت

 ٖذا اجملاٍ يًحٓشني.

   َٞ2102دياس١ أمحع سال: 

تصادٟ خالٍ ٚتٗعف ايٛيق١ ايبرث١ٝ إيٞ حتًٌٝ ايعالق١ ط١ًٜٛ األجٌ جني اإلْفام ع٢ً ايتعًِٝ ٚ ايُٓٛ االق 

ت َٔ أِٖ ْتا٥خ تكراي١ٜ ْٚعر١ٜ ايتهاٌَ املظاى  استدعاّ اختباياس اإلس( 2023ٚ-2964ايفا٠ )

 ايُٓٛ االقتصادٟ لعٝف١ جعًات ٖذٙ ايعياس١ أْ٘ جايرغِ َٔ يٜاد٠ اإلْفام ع٢ً ايتعًِٝ إال إٔ َشاُٖت٘  

اطتفالِٗ   ايتدصصاس ٚ %8222االجتُاع١ٝ جٓشب١ خٍٛ ايطالب يًتدصصاس االْشا١ْٝ ٚٚايتفا  د

تًكا٥ًٝا َٓ٘ ٜٓدفض ايٓاتخ ايٛطين ٚعٌُ ٖٚٚذا ال ٜتٛا ل َب اذتٝاجاس سٛم اي %2922ايع١ًُٝ جٓشب١ 

يعكٍٛ ًٝا ٜٗاجرٕٚ أٚ َا ٜعرف جعاٖر٠ ٖحر٠ آٜدفض ايُٓٛ االقتصادٟت ٚٚجع جنٕ مح١ً ايظٗاداس ايع

ٖذا َا ٜفشرٙ َرتبط جعٛاٌَ أخرٟ غو ايتعًِٝ ٚايٓاتخ ا ًٞ االمجايٞ جاذثني عٔ  رص عٌُ أ ضٌت ٚ
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عٌُ ع٢ً املٛا١َ٤ جني ايشٝاساس ٚ رص ( ٚقع ناْر أجري ايتٛ ٝاس: اي%29لعف َعاٌَ ايترعٜع ايبايغ )

و  رص تٛ ٚذيو جترشني أٚلاعِٗ املعٝظ١ٝ ٌٚ ع٢ً اذتع َٔ ٖحر٠ ايعكٍٛ املٓاٖخ ايتع١ًُٝٝت ايعُايعٌُ ٚ

 َٔ زت١ً اداي٠ االعُاٍ ٚاالقتصاد ادتزا٥ر. ياتِٗ.خعٌُ تتٓاس  َب َٗاياتِٗ ٚ

  دياس١ ستُع عتٝٞ اير ٝل: 

ٖٚع ر ٖذٙ  ت)أمر االستثُاي   ايتعًِٝ ع٢ً ايُٓٛ االقتصادٟ   ادتُٗٛي١ٜ اي١ُٝٓٝ دياس١ حت١ًًٝٝ قٝاس١ٝ(

تكّٛ ٚ آمر ذيو ع٢ً ايعخٌ اذتكٝكٞتياس١ ملعر ١ ايعالق١ جني ايعخٌ ٚاالْفام االستثُايٟ   ايتعًِٝ ٚايع

ّٛ ع٢ً ٖذٙ ايعياس١ يًتعرو إيٞ أمر االستثُاي   ايتعًِٝ ع٢ً ايُٓٛ االقتصادٟ   ايُٝٔ دياس١ تك

ايتعيٜ  املٗين ٜعاْٞ ٚ خ ٖٞ إٔ ايتعًِٝ ايفينِ ايٓتا٥ايترًٌٝ ايكٝاسٞت َٚٔ أٖاستدعاّ األسًٛب ايٛ فٞ ٚ

تُث١ً   غٝاب ايفًشف١ ايٛالر١ ايتعًِٝ ٜٛاج٘ حتعٜاس َتتُثٌ   اطتفاو ععد املًتركني َٚٔ عٛا٥ل 

ايٓتا٥خ ايٛايد٠   ايترًٌٝ ايكٝاسٞ أظٗرس إ ايعالق١ سشٞ ٚستعٚد١ٜ ايب١ٝٓ ايترت١ٝت ٚقصٛي ايتٓعِٝ املؤٚ

ذٝث تبني إٔ ٖذٙ االْفام االستثُايٟ يًتعًِٝ شتايف١ يًٓعر١ٜ االقتصاد١ٜ مجايٞ ٚني ايٓاتخ ا ًٞ اإلج

جاألخص االستثُاي   ايتعًِٝ ملا ي٘ َٔ دٚي   ي ب ِ ايتٛ ٝاس: لرٚي٠ االستثُاياس َٚٔ أٖايعالق١ سًب١ٝ ٚ

أ ٛاد تتٛا ل َب َععالس ايُٓٛ االقتصادٟت ايتعًِٝ جها ١ َراذً٘ عتتاد إلعاد٠ ٖٝه١ً يغرو خترٜخ 

 سٛم ايعٌُ.

 :للدزاسة اإلطاز الهظسي

 ليبيا: يف التعليم عو تازخيية نبرة

 استكراي َٚع٣ ي٘ت ٚايشٝاس١ٝ االجتُاع١ٝ ٚاالقتصاد١ٜ اذتاي١ ع٢ً جًع أٟ   ٚتطٛيٖا ايتعًِٝ ذاي١ تعتُع

 َٚع٣ اذتهاّ ٚجراَخيًعٚي١  ايشٝاس١ٝ اذتاي١ ذش  َتغوا يٝبٝا   ايتعًِٝ نإ  ٝ٘ يذيو األٚلا 

يٝبٝا  الذتالٍ اٜطايٝا اعتُعتٗا اييت ايتُٗٝع١ٜ ايياَخ إيِٝٗت ٚلُٔ جايٓشب١ َٓ٘ ٚاهلعف ايتعًِٝ أ١ُٖٝ

 نإ هلا جذيوت ذٝث ايان١ٝ مساح ايشًطاس جعع ايًٝب١ٝ ايٛالٜاس جعض   املعايض جعض جفتح ٚقاَر

 اذتالهلا جعع يٝبٝا َعايسٗا   ععد َٔ اٜطايٝا ٚيادس َباطر٠ت ايهٓٝش١ ٜتبب املعايض تبظوٜا ٖذٙ جعض

جايٓشب١ يًٝبٝنيت   ايٛاقب اآلَر تكبٌ َٔ ذاي١ جشط ع٢ً  ٝ٘ ٚايعٌُ ٚاالستكراي ايبًع الستٝطإ خط١  

 ايع١ٜٝٓ يًُعايض أجٓا٥ِٗ إيساٍ ايًٝبٕٝٛ جشٝطا ٚ ضٌ ايًٝبٝني َٔ املعايض هلذٙ املرتادٜٔ ععد نإ يذيو

 .االٜطاي١ٝ املعايض إىل ايساهلِ عٔ ايصٛ ١ٝ ٚايزٚاٜاايتكًٝع١ٜ 

 ٚاملٓاٖخ ايتدطٝط ا تكعس إىل املرذ١ً تًو أْٗا   ت إالايتع١ًُٝٝ اذتاي١   ايترشٔ ٖذا ع٢ً ايرغِ

 عٗع   ايهِ ٚايٓٛ  ْاذ١ٝ َٔ نبوا ٚتطٛيا ْٛع١ٝ ْك١ً يٝبٝا   ايتعًِٝ ايًٝب١ٝت  ٚطٗع يًب١٦ٝ املال١ُ٥

 جعع ٚايثا١ْٜٛت اإلععاد١ٜ ٚ االجتعا١ٝ٥ املعايض ععد نبو٠   يٜاد٠ ايفا٠ تًو طٗعس  كع ايًٝب١ٝت املًُه١

 أععاد يٜاد٠ ٚ األطفاٍ اٖتُاّ جرٜاو إيٝٗا ٜضاف َراذٌت 3 َٔ تتهٕٛ ايتع١ًُٝٝ أ برر املراذٌ إٔ

 ٚجعأ اياج١ٝ ٚن١ًٝ ايًٝب١ٝ ادتاَع١ إْظا٤ قبٌ ٚذيو املعًُنيت َعاٖع إععادٚ امل١ٝٓٗ ٚاملعايض املعاٖع

 ٚندال ١ يٝبٝات   ايتعًُٝٞ ايٛلب نبو٠   طفر٠  رعمر يًُعًُنيت َٛيد خو َٓٗا د عاس خترٜخ
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 ٚط١ٝٓ خط١   طا١ًَ تع١ًُٝٝ يع١ًُٝ ايبعا١ٜ اذتكٝك١ٝ نإ املًهٞ ايعٗع إٕ ايكٍٛ ميهٔ ايفا٠ هلذٙ

 .(تعًِٝ ايعاّ   يٝبٝا)اي ايعٚي١ ايًٝب١ٝ تبٓتٗا

 أهمية التعليم:مفهوم و

 َب تتال٥ِ ق١ٜٛ تع١ًُٝٝ َٓع١َٛ اآلَر جٓا٤ زتتُب َات ٜتطً  أٚ دٚي١ نبو٠ ألٟ ا الح ع١ًُٝ   يًبع٤

ٚايتعًِٝ ٖٛ َا ٜؤمر   سًٛى ايفرد جفضٌ انتشاج٘ أمناط  ايعٌُت ٚسٛم ٖذا اجملتُب تطٛي َتطًباس

ع٢ً ايتعاٌَ َب عامل٘ ارتايجٞت تزٜع َٔ نفا٠٤ ايفرد ٚتشاععٙ ١ ٚعك١ًٝ تٗعف يت١ُٝٓ ارتياس ٚإديانٝ

ٜكصع ج٘ تًو املعايف اييت َٜرصٌ عًٝٗا األ راد َٓذ ايٛالد٠ إيٞ املٛس ٚ ٖذا ٜٓعهص ع٢ً تصر اتِٗ   ٚ

 اذتٝا٠ اي١َٝٛٝ .

ؤدٟ يع ب ٛي  ٝ٘ ٜنُا إٔ يًتعًِٝ أ١ُٖٝ جاعتبايٙ ٜشاِٖ   جٓا٤ يأض املاٍ ايبظرٟ ٚايت١ُٝٓ ٚ جايتايٞ ايتط 

ذيو يترشني املشتٟٛ املعٝظٞ عٔ طرٜل يٜاد٠ ايعخٍٛ يأل راد عح١ً ايُٓٛ االقتصادٟ ٚاالجتُاعٞت ٚ

ايترصٌٝ ايعًُٞ ايعايٞ ٚ تعٗر أ١ُٖٝ ايتعًِٝ َٔ خالٍ األمر ايذٟ ٜان٘   املٛايد ايعٌُ ٚ يترفٝزِٖ ع٢ً

 .(42-40سعٝعت ص) ايبظر١ٜ ٚذيو ٜؤدٟ ير ب َشت٣ٛ ي اٖٝتِٗ االقتصاد١ٜ

 :ليت تؤثس يف االنفام على التعليمالعوامل ا

ٚقع نإ َٔ ايصع  ٚلب َكاٜٝص َٛذع٠   ايتعًِٝ حبٝث ميهٔ تطبٝكٗا   ايعٍٚ ايٓا١َٝ ٖٚذا َا 

ٜيي جنٕ يهٌ دٚي١ ج١٦ٝ اقتصاد١ٜ ٚ سٝاس١ٝ شتتًف١ عٔ جاقٞ ايعٍٚت ٚ ال ميهٔ ايتغالٞ عٔ أ١ُٖٝ 

جاعتبايٙ جعا١ٜ ايطرٜل يتركٝل ايت١ُٝٓ جٛاسط١ املٛيد ايبظرٟ ايذٟ   استثُايٙ جاإلْفام االْفام ع٢ً ايتعًِٝ 

 (.53)ايعاديٞت  عًٝ٘ ٖٓا تيي جترج١ نٛيٜا ادتٓٛج١ٝ اييت اٖتُر جايتعًِٝ ٚ أْفكر عًٝ٘ أَٛاٍ طا١ً٥

 :تٛجع ايععٜع َٔ ايعٛاٌَ اييت تؤمر   ذحِ اإلْفام ع٢ً ايتعًِٝ

 عٛاٌَ ايعاخ١ًٝ: زتُٛع١ ايأٚاًل

-39-38ايعٛاٌَ )طرٜرت َٔ لُٔ ٖذٙ ًا ٚمٝكًا جاملؤسشاس ايتع١ًُٝٝ ٚايعٛاٌَ تكإ اقااْ إٕ ٖذٙ

40): 

 َشت٣ٛ أجٛي ايعُاٍ جاملؤسشاس ايتع١ًُٝٝ.  -

 ايتٛيٜب ايعُرٟ ألعضا٤ ١٦ٖٝ ايتعيٜص ٚ جايتايٞ ٜؤمر   َشتٟٛ األجٛي. -

 َشت٣ٛ ايتهٓٛيٛجٝا ايتع١ًُٝٝ. -

 .ْصٝ  أعضا٤ ١٦ٖٝ ايتعيٜص َٔ ايشاعاس ايتعيٜش١ٝ  -
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 زتُٛع١ ايعٛاٌَ ارتايج١ٝ ماًْٝا:

 ٖذٙ ايعٛاٌَ اييت ال دخٌ   املؤسشاس ايتع١ًُٝٝ جٗا ٚ َٔ لُٓٗا: ٚ 

 َشتٟٛ ايعخٌ ايكَٛٞ.  -

 َشتٟٛ ايٓفك١ املعٝظ١ اييت تعخٌ   حتعٜع أسعاي ايشًب ٚ ارتعَاس. -

 .  َشتٟٛ ايتهٓٛيٛجٝا   ايتعًَِٝشتٟٛ ايتهٓٛيٛجٝا   ايعٚي١ اييت تؤمر  -

 . ايتٛيٜب ايعُرٟ يًشهإ -

 تعسيف الهمو االقتصادي:

 اإلْتاج١ٝ ايطاق١   ايه١ُٝ ايتغواس ٜعهص ٖٛ ٚ أخر٣ إىل  ا٠ َٔ اذتكٝكٞ ايكَٛٞ ايٓاتخ   ايزٜاد٠

 .(372)األَنيت   رٝح ايعهص  ايطاق١ استغالٍ ْشب١ ايتفعر  هًُا ايطاق١ت ٖذٙ َٚع٣ استغالٍ

 :(9)ًَٝٛدت  ايُٓٛ االقتصادٟ عاد٠ مالث ذاالسٜٚنخذ َععٍ 

 َععٍ منٛ ماجر : أٟ منٛ َٓتعِ عي ايزَٔ . -

 َععٍ منٛ َتزاٜع : أٟ ٜزداد عي ايزَٔ . -

 : أٟ ٜتٓاقص عي ايزَٔ.َععٍ منٛ َتٓاقص -

 

 ايزَٔ( ٜٛلح أطهاٍ ايُٓٛ االقتصادٟ عي 0طهٌ )
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 الهمو االقتصادي:التعليم و

َُباطر ع٢ً ايُٓٛ االقتصادٟ ٚقع أنعس جعض دياساس ايبٓو ايعٚيٞ  ذٝث ٜعتي ايٓعاّ ايتعًُٝٞ َؤمر 

 جنٕ ايتعًِٝ َرجح جايٓشب١ يالستثُايت  هًُا ايداد َععٍ ايُٓٛ االقتصادٟ تزداد ْشب١ ايتعًِٝ.

قٝاض ايعا٥ع ايٓاجِ عٔ ايانٝ  ايٓٛعٞ أل راد اجملتُب ٚ ُٝا  نُا إٔ ايهثو َٔ االقتصادٜني ذاٚيٛا

 ًٜٞ جعض َٔ األحباث:

قع أٚلرر جنٕ االستثُاي ٚاييت قع ذتكتٗا دياساس ععٜع٠ ٚ Schultz 2960َٔ أٚيٞ ايعياساس دياس١ 

رٚم   ايغو َتعًُني ٚ ْش  ٖذٙ ايفايعخٍٛ جني األ راد املتعًُني ٚ   ايعٓصر ايبظرٟ ٜؤدٟ يفرٚم  

قع قاّ حبشاب   Becker 1962أَات ٚايتع١ًُٝٝ َا جني األ رادٍٛ يالختالف   األٚلا  ايصر١ٝ ٚايعخ

 )ذفٝغت أخر غو َتعًِم جني دخٍٛ األ راد يفرد َتعًِ ٚع٢ً يأض املاٍ ايبظرٟ جطرٜك١ ايفرٚ ايعا٥ع

230-232.) 

 االنفام العام على التعليم والهمو االقتصادي:

عًٞ ايتعًِٝ استثُايا   ايبظر ٜشاِٖ   حتكٝل ايُٓٛ ٚايتطٛي   أٟ جًع نإت إذ ٜعع ايفرد ٜعع اإلْفام 

ادتاٌٖ ع ٤ ع٢ً ايعٚي١   ذني ٜشاِٖ ايفرد املتعًِ   يٜاد٠ اإلْتاد ٚحتكٝل أع٢ً اْتاج١ٝ ممه١ٓ َٔ 

ا ستشاِٖ   يٜاد٠ ع٠  إْٗخالٍ جٓا٤ قاعع٠ اْتاج١ٝ جايتعًِٝت ٚعٓع حتكٝل  رص ايعٌُ املٓا ش١ هلذٙ ايكاع

 .ايٓاتخ ايكَٛٞ

ٍ عٔ ايعُاي١ املعيج١ ٜظهٌ االْفام ع٢ً ايتعًِٝ َهاْ٘ ١َُٗ   أغً  ارتطط ايت١ُٜٛٓ جصفت٘ املشؤٚ

 ٚجُٝٓا ٜٛجع اختالف جني ايباذثني   إذا َا نإ االْفام ع٢ً ايتعًِٝ ٜعتي إْفاقا َٓتحًا املٓتح١تٚ

 .(26-25-24-23-22اذتشٝينت ) )استٗالنٝا أٚ استثُايٜا(

خالف ايطً  ع٢ً ايشًب املاد١ٜ  ايٛاقب ٜكٍٛ جنٕ ايتعًِٝ عتتاد يًُزٜع َٔ ايتعًِٝ ٚ ٖٛ ال ٜهتفٞ أجعًا ع٢ًٚ

أٍٚ َٔ اعتي ايتعًِٝ ْٛعًا َٔ أْٛا  تفاٚت١ت ٚاستٗالى جعيجاس َٚصتع إٔ ايتعًِٝ استثُاي ٚايرأمساي١ٝ ٚ

يجاٍ االقتصاد جعٚي د ع٢ً لرٚي٠ اٖتُاّ املشتثُرٜٔ ٚطاٍ ٚنُا أْ٘ طعاالستثُاي ا ًٞ ٖٛ أيفرٜع َاي

 ع٢ً لرٚي٠ َشاعع٠ ايعٍٚ   حتٌُ ْفكاس ايتعًِٝ.ايتعًِٝ   ايت١ُٝٓ االقتصاد١ٜ ٚ

( إٔ َععالس ايُٓٛ يًٓاتخ ا ًٞ اإلمجايٞ ٚيفْفام ع٢ً ايتعًِٝ ناْر َٓدفض١ 2ْٚالذغ َٔ ادتعٍٚ  )

نُا ايعاملٞت ٚ ايًٝط ع٢ً اإلٜراداس ايٓفط١ٝ اييت تذجذب تبعا يتكًباس   االقتصاد جشب  اعتُاد االقتصاد

ناْر ْشب١ اإلْفام ع٢ً ايتعًِٝ َٔ اإلْفام اإلمجايٞ يٝبٝا تعرلر أليَاس َثٌ اذتصاي ٚاذترٚبت ٚإٔ 

استُراي ايٓاتخ ا ًٞ ناْر َتذجذج١ جْالذغ إٔ اإلْفام ع٢ً ايتعًِٝ ٚ َٓدفض١ يذاس األسبابت نُا

( َر اإلْفام ع٢ً ايتعًِٝ ٚمنٛٙ ٚ ايٓاتخ ٚ 2999-2990  سٓٛاس )ٚ(ت 2989-2980خالٍ ايفا٠ ) 

( َتذجذج١ 2منٛٙ ٚ ذحِ اإلْفام ع٢ً ايتعًِٝ ع٢ً اإلْفام ايعاّ ذٝث ناْر ايبٝاْاس ايٛايد٠   جعٍٚ  )

  ًبًا ع٢ً االٜراداس ايٓفط١ٝت ٚس يًغا١ٜ جشب  اذتصاي االقتصادٟ ايذٟ  رو ع٢ً ايبالد آْذاى مما أمر

طٗعس ايدٖاي ٚحتشٔ  2020ٚ 2009ٚيهٔ   س١ٓ  ٝبٝا جتذجذب( َر اقتصاد ي2009-2000سٓٛاس )
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قع ناْر سٓٛاس س١٦ٝ ع٢ً  2022-2022نذيو   َععالس ايُٓٛت جُٝٓا   سٓٛاس   االْفام ٚ

ُهٔ تصٛي ايعالق١ جني ايعًِ املَٔ ٚ .قتصاد ايًٝط جشب  ظرٚف اذترب ٚاالْكشاَاس ايشٝاس١ٝاال

 (86-85اإلْتاد )جٔ ايعاي١ٜتٛجٝا ٚايتهٓٛيٚ

 ايتهٓٛيٛجٝاح ايعالق١ جني ايعًِ ٚاالْتاد ٚ( ٜٛل2طهٌ )

 

 

 

 

 

 
 

 

 : آمر اإلْتاد   ايتهٓٛيٛجٝا.2ايرقِ 

 : آمر ايتهٓٛيٛجٝا   ايعًِ.2ايرقِ 

 : آمر ايعًِ   اإلْتاد.3ايرقِ 

 ايتهٓٛيٛجٝا.: آمر ايعًِ   4ايرقِ 

 : آمر ايتهٓٛيٛجٝا   اإلْتاد.5ايرقِ 

 :قياس منوذج العالقة ما بني االنفام على التعليم والهمو االقتصادي يف ليبيا

  :جٓا٤ ايُٓٛذد يٜالًٝا 

ذٝث سٝتِ ايتكعٜر جني ايٓاتخ ا ًٞ االمجايٞ َعيا عٔ ايُٓٛ االقتصادٟ ٚاإلْفام ع٢ً ايتعًِٝ ٚ سٝتِ 

   املالذل. اييت استدعَر يًتكعٜرعرو ايبٝاْاس 

  .االْفام ع٢ً ايتعًِٝ  EGايٓاتخ ا ًٞ االمجايٞت  GDPذٝث إٔ
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  :جٓا٤ ايُٓٛذد قٝاسًٝا 

  ٖذٙ اذتاي١ ٜتِ جٓا٤ ايُٓٛذد قٝاسٝا يغرو حتعٜع ايعالق١ جني ايٓاتخ ا ًٞ االمجايٞ جاعتبايٙ ممثال عٔ 

 ايتعًِٝ.ايُٓٛ االقتصادٟ ٚجني االْفام ع٢ً 

GDP =          ………….(1) 

 : ذٝث إٔ

  .: االْفام ع٢ً ايتعًِٝ  

  .اذتع ايثاجر : 

GDPٞايٓاتخ ا ًٞ االمجاي :.  

  .: ذع ارتطن  

 ايُٓٛذد تكعٜر : 

جٓا٤ ع٢ً ذيو  كع   تكعٜر ايُٓٛذد يتكعٜر َعادالس االضتعاي ٚ Gretl سٝتِ ايتكعٜر جٛاسط١ جرْاَخ

خ ا ًٞ ايٓاتباي االخو ٖٛ املتغو املشتكٌ ٚاالْفام ع٢ً ايتعًِٝ جاعتايٓاتخ ا ًٞ االمجايٞ ٚجاستدعاّ 

جٓا٤ ع٢ً ٖذا ايتكعٜر ٚ( 2خط١ٝ نُا   املعادي١ يقِ ) ايبعا١ٜ ستهٕٛ جظهٌاالمجايٞ َتغو تاجب .ٚ

 ناْر ايٓتا٥خ نايتايٞ :

GDP = 22505.5 + 21.9005 EG + et  ………….(1) 

T        (11.25)          (5.147) 

ا شٛج١ أني َٔ ادتعٚي١ٝ ٖذا ٜعين إٔ َعًُاس ايُٓٛذد  t( مبا إٔ قِٝ 2203ناْر قُٝتٗا )  Tادتعٚي١ٝ

 َع١ٜٛٓ إذصا٥ٝا.

إٔ ايُٓٛذد نهٌ أني َٔ ادتعٚي١ٝ ٖذا ٜعين ( 26.49) ادتعٚي١ٝ Fت جُٝٓا تبًغ ق١ُٝ F ا شٛج١

  َعٟٓٛ إذصا٥ًٝا.

0246         …………  D.W = 0.93 

ُٚجع إ َع١ًُ  ١ٜ جني ايٓاتخ ٖذا ٜعين ٚجٛد عالق١ طرداملتغو املشتكٌ إطايتٗا َٛجب١ ٚٚجٓا٤  ع٢ً ايتكعٜر 

ٓتدًص َٔ يٚ D.Wنذيو ق١ُٝ ناْر لعٝف١ ٚ   االْفام ع٢ً ايتعًِٝت ٚمبا إٔ ا ًٞ االمجايٞ ٚ

غايٜتِ يًٓاتخ ذيو جنخذ ايًٛو خطٞ ٚااليتباط ايذاتٞ ُْغو طهٌ املعادي١ َٔ طهٌ خطٞ إيٞ غ َظه١ً

تٛ ًٓا أل ضٌ تدعاّ ععد َٔ ايُٓاذد ايرٜال١ٝ ٚجاس ٚيكع قُٓا  االْفام ع٢ً ايتعًِٝا ًٞ االمجايٞ ٚ

 :ٚناْر ايٓتٝح١ نايتايٞ منٛذد 
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 َٚٔ خالٍ ايٓتٝح١ ناْر َعادي١ االضتعاي 

GDP = 8.833 + 0.26  L EG …………. (2) L 

ت َٚع١ًُ املتغو %26ٜزداد ايٓاتخ ا ًٞ اإلمجايٞ جٓشب١  %2ايتفشو نًُا ياد االْفام ع٢ً ايتعًِٝ جٓشب١ 

صتع جنْٗا َٓدفض١ ألٕ ٖٓاى عٛاٌَ أخرٟ مل  تذنر    ايُٓٛذد هلا    جايٓعر يك١ُٝ ت ٚاملشتكٌ َٛجب١

َٔ ايتغٝواس اييت  %39ٖذا ٜعٍ ع٢ً إٔ ٚ %39ذٝث جًغر قُٝتٗا اإلمجايٞ ٚ و ع٢ً ايٓاتخ ا ًٞتنم

فاو ايكعي٠ ايتفشو١ٜ ٖذا ٜظو الطتاس اذتا ١ً   املتغو املشتكٌ ٚذصًر   املتغو ايتاجب تفشرٖا ايتغو

 .ٚقعر   َٓطك١ ايتباط ذاتٞ D.W عٗر اختباي داجرٕ ٚاتشٕٛ إٔ ق١ُٜٝيًُٓٛذدت ٚ

املظه١ً ْنخذ ايفرم ايعاّ املع١ُُ يًتننع َٔ إٔ َظه١ً ذكٝك١ٝ أٚ غو ذكٝك١ٝ ٚ عٓع  ٚيغرو ذٌ ٖذٙ

 ايتكعٜر ناْر ايٓتا٥خ نايتايٞ:

ٚقعر    D.W (  2ْٚالذغ جنٕ َعامل َعادي١ االضتعاي ظًر ماجت١ نُاٖٞ ٚمل ختتًف عٔ املعادي١ يقِ )ٚ

ايكعي٠ ايتفشو١ٜ قع    لا ١ إيٞ إٔ ق١ُٝ َٓطك١ ععّ ٚجٛد َظه١ً أٟ ععّ ٚجٛد ايتباط ايذاتٞ  جاإل

َب ٖذا تعٌ ٖٓاى عٛاٌَ أخرٟ مل تعٗر   ايُٓٛذد ألْٗا ت ٚ%58ٚ ًر يك١ُٝ أنثر َٔ ٚ حتشٓر

 يٝشر َٔ لُٔ َٛلٛ  ايبرث ٚجعع ايتكعٜر ناْر املعادي١ نايتايٞ: 

I_GDP = 8.82 + 0.26  I_ EG …………(3) 

٢ ععّ ٚجٛد َظه١ً ايتباط ذاتٞ  ٖذا ٜعٍ عًٚ (22246ا قُٝت٘ )ْالذغ جنٕ ق١ُٝ داجرٕ ٚاتشٕٛ ٚ ًر ملٚ

 .ٖٚذا ٜعٍ ع٢ً إٔ املعًُاس  رٝر١

ناْر دعاّ اختباي دٜهٞ  ٛير ٚ ًٝبص ٚ  استٚاس االستكراي١ٜ يًشالسٌ ايز١َٝٓ قع   إجرا٤ اختبايٚ

 ايٓتا٥خ نايتايٞ:
 

GDP 

 t-Statistic Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.426122 0.0009 

Test critical values 

1% level -4.356068 

 5% level -3.595026 

10% level -3.233456 
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GDP 

 t-Statistic Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.426122 0.0009 

Test critical values 

1% level -4.356068 

 5% level -3.595026 

10% level -3.233456 

 

ْٚالذغ َٔ خالٍ ايظهًٝني ايشاجكني جنٕ ايشالسٌ ايز١َٝٓ ستٌ ايعياس١ ناْر َشتكر٠ ذٝث   

  املشتٟٛ األٍٚت جُٝٓا ايٓاتخ ا ًٞ  %5االْفام ع٢ً ايتعًِٝ ناْر َع١ٜٛٓ َٚشتكر٠ عٓع َشتٟٛ 

ت ٚعٓع استدعاّ اختباي  ًٝبص ناْر %5اإلمجايٞ نإ َشتكر عٓع املشتٟٛ األٍٚ مبشتٟٛ َع١ٜٛٓ 

 ايٓتا٥خ نايتايٞ:

D (EG) 

 Adj. t-Stat Prob.* 

Phillips- Perron test statistic -8.426390  0.0000 

Test critical values 

1% level -3.661661 

 5% level -2.960411 

10% level -2.619160 

 

GDP 

 Adj. t-Stat Prob.* 

Phillips- Perron test statistic -3.844738   0.0269 

Test critical values 

1% level -4.273277 

 5% level -3.557759 

10% level -3.212361 
 

ْالذغ جنٕ اختباي  ًٝبص قع تٛا ل َب اختباي دٜهٞ  ٛير عٓع اجرا٤ اختباي ايتهاٌَ املظاى اصتٌ 

ايشًش١ً ايز١َٝٓ يًبٛاقٞ  استكرايٜٖ٘ذا َا أظٗرٙ ٓاى تهاٌَ َظاى جني املتغؤٜ ٚدتراصتر تبني إٔ ٖ

ٖذا ٜعٍ ع٢ً إٔ ايك١ُٝ اييت   اذتصٍٛ عًٝٗا ٖٞ قِٝ ت ٚ%20ٚناْر َشتكر٠ عٓع   gretl ذش 

 ٚاقع١ٝ ختص االقتصاد ايًٝط. 
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 الهتائج:

َٔ خالٍ تتبعٓا يعٚي االْفام ع٢ً ايتعًِٝ ع٢ً ايُٓٛ االقتصادٟ   يٝبٝا صتع أْٗا جذير زتٗٛداس نبو٠ 

 :املطًٛبت ٜٚرجب ذيو إيٞشتٟٛ يفْفام ع٢ً ايتعًِٝ إال أْٓا ْالذغ جنٕ االْفام َزاٍ أقٌ َٔ امل

ععّ االٖتُاّ جاإلْفام ع٢ً ايتعًِٝ جايظهٌ ايها  ٚذيو يتٓاقص االستثُاي أٚ جشب  اذتصاي  .2

االقتصادٟ ٚععّ ٚجٛد استكراي سٝاسٞ مما أدٟ يًتنمو ع٢ً اإلٜراداس ايٓفط١ٝ املشؤٚي١ عٔ اإلْفام 

يٝبٝا مل ٜشتفع َٔ ذيو االْفام يانزٙ ع٢ً ايعاّ عًَُٛا ٚ اإلْفام ع٢ً ايتعًِٝ خصٛ ًات ألٕ اقتصاد 

 ايكطا  ايٓفطٞ.

جايرغِ َٔ األ١ُٖٝ اييت ظتشعٖا االْفام ع٢ً ايتعًِٝ ع٢ً ايُٓٛ االقتصادٟ إال أْ٘ ٜٛجع خًٌ     .2

 تٛجٝ٘ املٛايد االقتصاد١ٜ يتركٝل ايُٓٛ االقتصادٟ. 

نٕ ٖٓاى عالق١ طرد١ٜ جني ايٓاتخ قع نإ لعٝفت ٚأظٗرس ايٓتا٥خ ج   ٜتضح يٓا إٔ َعاٌَ ايترعٜع  .3

ا ًٞ االمجايٞ ٚاالْفام ع٢ً ايتعًِٝ ٚجعع اجرا٤ نا ١ االختباياس ٚجع جنٕ ايشب  يضعف ايكعي٠ 

 ايتفشو١ٜ يًُٓٛذد جشب  َتغواس خايج١ٝ يٝشر لُٔ َٛلٛ  ايعياس١.

 التوصيات: 

اٍ ايبظرٟت ٚتظحٝب االستثُاي تٛ ٞ ايعياس١ جضرٚي٠ االٖتُاّ جاإلْفام ع٢ً االستثُاي   يأض امل .2

 األجٓط   ايتعًِٝ . 

نُا ظت  االٖتُاّ مبدتًف َراذٌ ايتعًِٝ ٚ تكعِٜ املزٜع َٔ ايعٚياس ايتعيٜب١ٝ يععِ األ راد ٚ يٜاد٠   .2

 خياتِٗ.

قطا     يالستثُاي ٚخا ١ ٚايتعيٜ  االستثُاي يكطا  ايتعًِٝ لرٚي٠ َٓح األٚي١ٜٛ   شتصصاس  .3

 االْتاج١ٝ. ٚيٜاد٠ ايبظرٟ املاٍ يأض تك١ٜٛ   دٚي َٔ ي٘ ملا ايعايٞ ايتعًِٝ

 :عاملساج

(ت املٓعُرب١ ايًٝبٝرب١ يًشٝاسرباس    2026ايتعًِٝ ايعاّ   يٝبٝا املدتٓكاس ٚايترربعٜاس ٚسرببٌ املعادترب١ )اجرٜرٌب       .2

  WWW.loospsresedrrel.comٚاالسااتٝحٝاس 

ِ ٚايتربعيٜ    عًُٝرب١      ايرجٝعٞت  ربالح خًربفت     .2 ت جٓربا٤ يأض املرباٍ ايبظربرٟ   يٝبٝربا    دٚي االْفربام عًرب٢ ايتعًرٝب

ي٠ت نًٝربرب١ االداي٠ ٚ االقتصربربادت ادتاَعربرب١ املشتٓصربربر١ٜت )     (ت َربربؤ ر 2020-2970ٚيقربرب١ حبثٝربرب١ َٓظربرٛب

 .2020-20-25ت١ُٝٓ املٛايد ايبظر١ٜت َعٗع ايتدطٝطت طراجًصت 

ت    .3 ِ عًرٞب ايُٓرٛب      اير ٝلت ستُع عترٞب ت دياسرب١  االقتصربادٟ   ادتُٗٛيٜرب١ ايُٝٓٝرب١   أمربر االسربتثُاي   ايتعًرٝب

ت اجملًربرب١ ايعًُٝربرب١ ا هُربرب١ طربربؤٕٚ      م ايعُربرٌب ِ ايعربرباملٞ ٚسربرٛب ٍ ايتعًربرٝب ١ت املربربؤ ر ايعرجربرٞب ذربرٛب حتًًٝٝربرب١ قٝاسربرٝب
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ُين يًعياسربرباس     2008ت 32ايعصربربرت زتًربرب١ عًُٝربرب١ ستهُربرب١  صربرب١ًٝت ايعربربعد      تصربربعي عربرٔب املرنربربز ايربرٝب

 االسااتٝح١ٝ.   

 تِ عًرٞب ايُٓرٛب االقتصربادٟ   يٝبٝربا    أمر االسربتثُاي   ايتعًربٝ  ٚايغصنيت ْٛافت  تا ت صتٝ  ستُعايظع  .4

 .22ت ايععد 8تاجمل١ً ايعرج١ٝ يضُإ جٛد٠ ايتعًِٝ ايعايٞت اجملًع 2025دياس١ حت١ًًٝٝ قٝاس١ٝت

ِ   عًُٝرب١ اإلمنربا     .5 ت زتًرب١ نًٝرب١   ايعرجٝرب١ ٤ االقتصربادٟ   ايبًربعإ   ايعاديٞت عادٍ زتٝعت َشربا١ُٖ ايتعًرٝب

 (.2023) ت ايععد ارتاَص ٚايثالمٕٛيًعًّٛ االقتصاد١ٜ جغعاد

جاجربربا سربربعٝعت يبٓربرب٢ت دٚي االسربربتثُاي   يأض املربرباٍ ايبظربربرٟ   ايُٓربرٛب االقتصربربادٟ جربربادتزا٥ر خربربالٍ ايفربربا٠       .6

 ت جاَع١ ايظٗٝع مح٘ رتضر جايٛادٟ.2025-2024(ت يساي١ َاجشتو ت2005-2023)

-20 حبثٝرب١ت  ت ٚيقرب١ ايتعًِٝ   ايُٓٛ االقتصادٟ َب االطاي٠ ايٞ ذايرب١ ادتزا٥ربر   جٔ ايعاي١ٜ ذشنيت دٚي .7

 benlaria@yahoo.fhت 08-2028

ٚيقرب١ حبثٝرب١   ت رربث ايعًُرٞب   يٝبٝربا )سرببٌ َٛاجٗرب١(     ايترربعٜاس ايغربو تكًٝعٜرب١ يًب    جٔ سعٛد يذاب ستُربعت  .8

  pdf-http://uob.edu.ly/assets/uploads/pagedownloads/e3df5. َٓظٛي٠ . 

غت .9 افت ذفربرٝب ِ عًربرٞب ايٓ   جٛلربرٝب ي٠ )َكايربرب١(ت ٝربربٚيقربرب١ حبثرت ُربرٛب االقتصربربادٟ   ادتزا٥ربرب  أمربربر ايتعًربرٝب  ١ َٓظربرٛب

2967-2020 .  http://www.enssea.net/enssea/majalat/2229.pdf 

ِ ٚايُٓربرٛب االقتصربربادٟ   ادتزا٥ربربرٚاقربربب ايعالقربرب١ طًٜٛربرب١ األجربرٌب جربربني االْفربربام عًربرٞب ايتع سربربالَٞت أمحربربعت .20 : ًربرٝب

دصص١   االقتصرباد ٚإداي٠ االعُرباٍت   ت زت١ً ع١ًُٝ سته١ُ َت2023-2964دياس١ قٝاس١ٝ يًفا٠ 

 أدياي ادتزا٥ر. -جاَع١ آمحع ديا١ٜ ت2027األٍٚ ٜٓاٜر ايععد  تزت١ً االقتصاد ٚاداي٠ األعُاٍ

ِ غربربز٠ خربربالٍ ايفربربا٠ ايزَٓٝربرب١   طربربرٜرت عزٜربربز٠ عبربربعا ت .22 ِ ايعربرباّ   َربربعٜرٜاس تعًربرٝب ٚاقربربب االْفربربام عًربرب٢ ايتعًربرٝب

 غز٠. ت ادتاَع١ االسال١َٝت2005 يساي١ َاجشتوت (ت2995-2003)

اس ايتطبٝكٝرب١:  دٟ جربني ايٓعرٜرب١ ٚايعياسرب   ٖٝهرٌب االْفربام ايعرباّ ٚايُٓرٛب االقتصربا     ينت اسرا٤ت عادٍ اذتشٝ .22

ٚ  ت(2022سًشربرب١ً أٚيام حبثٝربرب١ت)ْٛ ُي  ١ت َصربربرت  جاَعربرب١ ايكربرباٖر٠ت نًٝربرب١ االقتصربرباد  ّ ايشٝاسربرٝب ايعًربرٛب

 ادتٝز٠.

 .3ص ت 2002عُإت ٚايتٛيٜبت يًٓظر اذتاي١ داي ايهًٞت االقتصاد َبادئ ايٖٛابت األَنيت عبع .23

ِ   ايُٓربرب   .24 -2980)-ٛ االقتصربربادٟت دياسربرب١ ذايربرب١ ادتزا٥ربربر عبعايباسربربطت ٚيربربع عُربربرٟت إسربربٗاّ ايتعًربرٝب

 (ت جاَع١ أستُع جٛقر٠ جَٛرداضت ادتزا٥ر.2026-2025(ت يساي١ َاجشتو )2023

mailto:benlaria@yahoo.fr،20-08-2018
mailto:benlaria@yahoo.fr،20-08-2018
http://www.enssea.net/enssea/majalat/2229.pdf
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ِ   َعربعٍ ايُٓرٛب االقتصربادٟ   املًُ       رغٌت َٓصٛي جٔ سععت   .25 هرب١ ايعرجٝرب١ ايشربعٛد١ٜ    اسربٗاَاس ايتعًرٝب

 تاطرٚذ١ دنتٛياٙت جاَع١ أّ ايكرٟ َه١ املهر١َ.(2969-2022)

ذايرب١ ادتزا٥ربرت    ٟ   ايربعٍٚ ايعرجٝرب١ ٚسرببٌ تفعًٝربٗات    ا عداس اذتعٜث١ يًُٓٛ االقتصرباد  ًَٝٛدت  ٚعٌٝت   .26

١ ادتاَعٝرب١    2020-2990ت دياس١ َكاي١ْ خالٍ ايفربا٠ ) َصرت ايشعٛد١ٜ ياٙت ايشرٓب  (تاطرٚذرب١ دنترٛب

 .ت ن١ًٝ ايعًّٛ االقتصاد١ٜ ٚ ايعًّٛ ايتحاي١ٜ ٚ عًّٛ ايتشٝو3ت جاَع١ ادتزا٥ر2023-2024

 ايٓظراس االقتصاد١ٜ ملصرف يٝبٝا املرنزٟت سٓٛاس شتتًف١ .27

 ايتكايٜر ايش١ٜٛٓ ملصرف يٝبٝا املرنزٟ ت سٓٛاس شتتًف١. .28
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 :املالحل

 ( املتغواس املشتدع١َ   ايعياس0١جعٍٚ )

 ايش١ٓ EG اْفام عاّ %َععٍ ايُٓٛ اْفام ايتعًِٝ ع٢ً االْفام ايعاّ GDP %َععٍ ايُٓٛ

------- 30174.7 2.337029249 -------- 16739.2 391.2 1980 

24848.3 24849.3 2.928686484 539 18438.3 540 1981 

26602 26603 3.311055808 540.5 16354.3 541.5 1982 

25509 25510 2.757207042 398.5 14489.3 399.5 1983 

24439.8 24440.8 2.019150825 356 17680.7 357 1984 

24354.5 24355.5 1.754222481 224.9 12877.5 225.9 1985 

20998.8 20999.8 2.177412359 224.9 10374.7 225.9 1986 

17911.9 17912.9 2.120545318 171.5 8134.7 172.5 1987 

19269.8 19270.8 1.999700899 186.2 9361.4 187.2 1988 

20656.8 20657.8 1.831129196 195.2 10714.7 196.2 1989 

21425 21426 2.142128966 165 7749.3 166 1990 

43556.8 43557.8 1.964954066 160.7 8229.2 161.7 1991 

23332.4 23333.4 2.115695729 133.7 6366.7 134.7 1992 

23423.6 23424.6 0.632709412 44.6 7207.1 45.6 1993 

22696.1 22697.1 1.174955738 79.3 6834.3 80.3 1994 

24607.4 24608.4 1.780238754 118.6 6718.2 119.6 1995 

25137.2 25138.2 1.756510449 139.7 8010.2 140.7 1996 

25493.2 25494.2 1.019521248 85.8 8513.8 86.8 1997 

25907.7 25908.7 1.433124448 132.1 9287.4 133.1 1998 

25224.3 25225.3 2.327577502 183.4 7922.4 184.4 1999 

25550.4 25551.4 4.797515685 377.5 7889.5 378.5 2000 

29377.5 29378.5 3.703039825 350.2 9484.1 351.2 2001 

28525 28526 4.447127366 400.5 9028.3 401.5 2002 

31730.6 31731.6 4.250986382 333 7857 334 2003 

33617.4 33618.4 1.349078272 157 11711.7 158 2004 

44817.4 44818.4 3.495733554 443.5 12715.5 444.5 2005 

45118.6 45119.6 2.593220591 347.7 13446.6 348.7 2006 

48897 48898 3.241432468 545.7 16866 546.7 2007 

50227.7 50228.7 2.558013194 493.4 19327.5 494.4 2008 

49853.3 49854.3 6.133552963 1436.3 23433.4 1437.3 2009 

52008.9 52009.9 5.181823114 1431.8 27650.5 1432.8 2010 

20145.7 20146.7 1.161348924 160.1 13871.8 161.1 2011 

39921.7 39922.7 1.742279417 559.5 32170.5 560.5 2012 
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 ايعاّ َٔ قبٌ ايباذث  اذتشاب َععالس ايُٓٛ ٚذحِ اإلْفام ع٢ً ايتعًِٝ ع٢ً اإلْفام 

Model 3: OLS, using observations 1980-2012 (T = 33) 
Dependent variable: GDP 

 Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

const 22505.5 1999.69 11.25 <0.0001 *** 

EG 21.9005 4.25467 5.147 <0.0001 *** 
 

Mean dependent var 30163.41 S.D. dependent var 10289.04 

Sum squared resid 1.83e+09 S.E. of regression 7675.953 

R-squared 0.460829 Adjusted R-squared 0.443437 

F(1, 31) 26.49569 P-value(F) 0.000014 

Log-likelihood −341.0064 Akaike criterion 686.0127 

Schwarz criterion 689.0057 Hannan-Quinn 687.0198 

rho 0.530504 Durbin-Watson 0.939434 
 

Model 11: OLS, using observations 1980-2012 (T = 33) 

Dependent variable: l_GDP 

 Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

const 8.83356 0.319261 27.67 <0.0001 *** 

l_EG 0.257180 0.0568640 4.523 <0.0001 *** 
 

Mean dependent var 10.26447 S.D. dependent var 0.311523 

Sum squared resid 1.870957 S.E. of regression 0.245669 

R-squared 0.397531 Adjusted R-squared 0.378096 

F(1, 31) 20.45491 P-value(F) 0.000084 

Log-likelihood 0.530979 Akaike criterion 2.938043 

Schwarz criterion 5.931058 Hannan-Quinn 3.945101 

rho 0.557854 Durbin-Watson 0.883838 
 

Model 13: Cochrane-Orcutt, using observations 1981-2012 (T = 32) 

Dependent variable: l_GDP 

rho = 0.558109 

 Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

const 8.82091 0.360789 24.45 <0.0001 *** 

l_EG 0.261084 0.0630893 4.138 0.0003 *** 
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Mean dependent var 10.26290 S.D. dependent var 0.316374 

Sum squared resid 1.290667 S.E. of regression 0.207418 

R-squared 0.585032 Adjusted R-squared 0.571200 

F(1, 30) 17.12576 P-value(F) 0.000261 

rho −0.194501 Durbin-Watson 2.246776 
 

Model 15: OLS, using observations 1980-2012 (T = 33) 

Dependent variable: l_GDP 

 Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

const 8.83356 0.319261 27.67 <0.0001 *** 

l_EG 0.257180 0.0568640 4.523 <0.0001 *** 
 

Mean dependent var 10.26447  S.D. dependent var 0.311523 

Sum squared resid 1.870957  S.E. of regression 0.245669 

R-squared 0.397531  Adjusted R-squared 0.378096 

F(1, 31) 20.45491  P-value(F) 0.000084 

Log-likelihood 0.530979  Akaike criterion 
2.9380 

43 

Schwarz criterion 5.931058  Hannan-Quinn 3.945101 

rho 0.557854  Durbin-Watson 0.883838 
 

Model 16: Cochrane-Orcutt, using observations 1981-2012 (T = 32) 

Dependent variable: l_GDP 

rho = 0.558109 

 Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

const 8.82091 0.360789 24.45 <0.0001 *** 

l_EG 0.261084 0.0630893 4.138 0.0003 *** 
 

Mean dependent var 10.26290 S.D. dependent var 0.316374 

Sum squared resid 1.290667 S.E. of regression 0.207418 

R-squared 0.585032 Adjusted R-squared 0.571200 

F(1, 30) 17.12576 P-value(F) 0.000261 

rho −0.194501 Durbin-Watson 2.246776 
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Null Hypothesis: D(EG) has a unit root 

Exogenous: Constant, Linear Trend 

Lag Length: 5 (Automatic - based on SIC, maxlag=8) 

 t-Statistic Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.426122 0.0009 

Test critical values: 1% level -4.356068  

 5% level -3.595026  

 10% level -3.233456  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 

Null Hypothesis: GDP has a unit root 

Exogenous: Constant, Linear Trend 

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=8) 

 t-Statistic Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.887455 0.0244 

Test critical values: 1% level -4.273277  

 5% level -3.557759  

 10% level -3.212361  
 

Exogenous: Constant, Linear Trend 

Bandwidth: 1 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 

 Adj. t-Stat Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -3.844738 0.0269 

Test critical values: 1% level -4.273277  

 5% level -3.557759  

 10% level -3.212361  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Residual variance (no correction) 52028999 

HAC corrected variance (Bartlett kernel) 48300135 
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Null Hypothesis: GDP has a unit root 

Exogenous: Constant, Linear Trend 

Bandwidth: 1 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 

 Adj. t-Stat Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -3.844738 0.0269 

Test critical values: 1% level -4.273277  

 5% level -3.557759  

 10% level -3.212361  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Residual variance (no correction) 52028999 

HAC corrected variance (Bartlett kernel) 48300135 

 
  

Null Hypothesis: D(EG) has a unit root 

Exogenous: Constant 

Bandwidth: 11 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel 

 Adj. t-Stat Prob.* 

Phillips-Perron test statistic -8.426390 0.0000 

Test critical values: 1% level -3.661661  

 5% level -2.960411  

 10% level -2.619160  

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

Residual variance (no correction) 90065.11 

HAC corrected variance (Bartlett kernel) 28195.36 

Phillips-Perron Test Equation 

Dependent Variable: D(EG,2) 

Method: Least Squares 

Date: 12/04/18   Time: 21:02 

Sample (adjusted): 3 33 

Included observations: 31 after adjustments 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

D(EG(-1)) -1.228578 0.185457 -6.624597 0.0000 

C -1.035350 55.74575 -0.018573 0.9853 

R-squared 0.602114 Mean dependent var 8.083871 

Adjusted R-squared 0.588394 S.D. dependent var 483.6369 

S.E. of regression 310.2845 Akaike info criterion 14.37520 
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Sum squared resid 2792018. Schwarz criterion 14.46771 

Log likelihood -220.8156 Hannan-Quinn criter. 14.40536 

F-statistic 43.88529 Durbin-Watson stat 2.159006 

Prob(F-statistic) 0.000000  
 

 

 

Step 1: cointegrating regression 
 

Cointegrating regression -  

OLS, using observations 1980-2012 (T = 33) 

Dependent variable: l_GDP 

 

             coefficient    std. error    t-ratio    p-value  

  ----------------------------------------------------------- 

  const       8.70169       0.447094      19.46     3.43e-018 *** 

  l_EG        0.224770      0.0674287      3.333    0.0024    *** 

  time        0.0246388     0.0198401      1.242    0.2242    

  timesq     −0.000280962   0.000602096   −0.4666   0.6442    

 

Mean dependent var   10.26447   S.D. dependent var   0.311523 

Sum squared resid    1.192524   S.E. of regression   0.202784 

R-squared            0.615994   Adjusted R-squared   0.576269 

Log-likelihood       7.962214   Akaike criterion    −7.924429 

Schwarz criterion   −1.938399   Hannan-Quinn        −5.910312 

rho                  0.273065   Durbin-Watson        1.402195 

 

Step 2: testing for a unit root in uhat 

 

Augmented Dickey-Fuller test for uhat 

testing down from 1 lags, criterion AIC 

sample size 32 

unit-root null hypothesis: a = 1 

 

  model: (1-L)y = (a-1)*y(-1) + e 

  estimated value of (a - 1): -0.726935 

  test statistic: tau_ctt(2) = -4.32601 

  p-value 0.08227 

  1st-order autocorrelation coeff. for e: -0.027 

 

There is evidence for a cointegrating relationship if: 

(a) The unit-root hypothesis is not rejected for the individual variables, and 

(b) the unit-root hypothesis is rejected for the residuals (uhat) from the  
    cointegrating regression. 


