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تقلبات أسعار النفط وأثرها على النمو االقتصادي (دراسة قياسية لالقتصاد اللييب من
 0991إىل 0101م)

د .أبوبكــر عبدالقادر أبوع ــزوم.مساعد حماضر بقسم االقتصاد كلية االقتصاد واحملاسبة
جامعة سبها

ملخص الدراسة
هتدف ىذه الورقة إذل دراسة العالقة بُت كل من أسعار النفط اخلام والنمو االقتصادي للناتج احمللي
اإلمجارل كمؤشر للتنمية االقتصادية لالقتصاد اللييب ،خالل الفًتة من  1990إذل 2010م .اعتمدت
الدراسة على ربليل البياانت اخلاصة ابالقتصاد اللييب ،وذلك ابستخدام ادلنهج الوصفي التحليلي،
وادلنهج الكمي لقياس العالقة بُت ادلتغَتين موضوع الدراسة ،ابستخدام برانمج  Rللتحقق من صحة
الفرضية اليت تنص على وجود عالقة طردية بُت ادلتغَتين .حيث خلصت الدراسة إذل وجود عالقة
طردية وقوية بُت ادلتغَتين ،وأن االقتصاد اللييب ػلمل يف طياتو أعراض ادلرض اذلولندي ،الذي سبب يف
رواج وازدىار قطاع اخلدمات على حساب قطاع اإلنتاج السلعي .كما أن ىذا ادلرض نتج عنو اختالل
يف ىيكل االقتصاد اللييب ،وخاصة فيما يتعلق بتوزيع العمال بُت األنشطة االقتصادية .وأيضا تكشف
الدراسة عن الصدمات اخلارجية اليت ؽلكن أن تؤثر يف االقتصاد اللييب وبشكل مباشر ،دلا ذلا من آاثر
ق وية على أسعار النفط .ويف النهاية خلصت الدراسة إذل مجلة من النتائج وادلقًتحات اليت ؽلكن
االستفادة منها إلعادة تصحيح ىيكل االقتصاد الوطٍت وربريره من تبعية النفط.
املقدمة

استنادا إذل النظرية االقتصادية أن اكتشاف موارد للتصدير ودبعدالت عالية يف أي بلد ما ،يضمن
ربقيق معدالت عالية يف التنمية االقتصادية .ولكن يف بعض األحيان تكون النتائج سلبية .فزايدة
الصادرات من ىذه ادلوارد يولد آاثر سلبية على االقتصاد إذا ما دل يتم استغالل تلك العائدات
وتوظيفها ابلشكل األمثل ،وخصوصا يف حالة االقتصاد ادلفتوح والصغَت ،كاالقتصاد اللييب .فإن
الصدمات اخلارجية قد تؤدي إذل إحداث تغَتات ىيكلية يف االقتصاد .فقد أظهرت التدفقات ادلفاجئة
من العائدات النفطية الفوارق يف اإلنتاجية بُت القطاعُت اإلنتاجي واخلدمي ،وىو ما يعرف يف اللغة
اإلصلليزية دبصطلح  .De-industralisationكما أن ىذه احلقيقة أيدىا العديد من االقتصاديُت
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الحقا وحىت يومنا ىذا .ولعل أبرز من جسد ىذه الظاىرة يف شكل مشكلة اقتصادية ىم علماء
االقتصاد اذلولندي ،وما نتج عن اكتشاف الغاز بوفرة يف ىولندا ،وأثره على تراجع ظلو القطاعات
اإلنتاجية ،وىو ما عرف الحقا ابدلرض اذلولندي " ،"Dutch Diseaseوىو ما تعاين منو أغلب
()1
الدول اليت تتمتع بثروات ضخمة من ادلوارد الطبيعية.
وبتتبع حالة االقتصاد اللييب خالل فًتة الدراسة؛ صلد أن الدولة الليبية دل تستطع التخلص من االعتماد
على النفط يف مواردىا ادلالية .فمصادر الدخل األخرى وادلتمثلة يف القطاع العام واخلاص اقتصرت على
تلبية بعض حاجة السوق احمللي ،وأن قدرهتا على التصدير تكاد تكون معدومة يف بعض السنوات.
فمثالً تراجعت نسبة مساعلة قطاع الزراعة يف الناتج احمللي اإلمجارل ،حيث دل تتعد مساعلتو  %4منذ
العام  2002وحىت هناية فًتة الدراسة .يف حُت استحوذ قطاع اخلدمات وقطاع النفط على النسبة
األكرب من حيث األعلية النسبية ابلنسبة إلمجارل الناتج احمللي ،نتيجة لزايدة الطلب على اخلدمات،
كالبناء والتجارة الداخلية .ويف الوقت نفسو ظل قطاع النفط ىو ادلهيمن على الصادرات الليبية على
الرغم من االستثمارات اليت قامت هبا الدولة ،هبدف الرفع من قدرة القطاع اإلنتاجي على زايدة اإلنتاج
والتنوع يف الصادرات الليبية ،اليت من شأهنا أن تطول ،هبدف ربقيق التنمية ادلستدامة.
هتدف ىذه الورقة إذل التحقق من نقمة وفرة ادلوارد الطبيعية على االقتصاد اللييب ،وىل االقتصاد اللييب
فعالً يعاين من أعراض ادلرض االقتصادي اذلولندي؟ وما مدي أتثر القطاعات االقتصادية األخرى
ابلناتج احملقق من قطاع النفط؟ وكيف أن التقلبات اليت شهدهتا أسعار النفط أثرت على ظلو وتراجع
القطاعات االقتصادية األخرى؟ وما ىي مسببات ىذا ادلرض يف االقتصاد اللييب؟ وما ىي التدابَت
الالزمة للتخلص من ىذا ادلرض من خالل االستفادة من أعمال اآلخرين؟ وأيضا زلاوالت دلأل الفجوة
يف األدبيات من ادلرض اذلولندي ،وخاصة يف احلالة حيث ينتج القطاع ادلزدىر (النفط) السلع الوسيطة.
وأخَتا ومن خالل ىذه الدراسة سنكون قادرين على استنتاج األثر الصايف لقطاع النفط يف الناتج احمللي
اإلمجارل غَت النفطي ( ،)NOGDPمع األخذ يف االعتبار أن  NOGDPىو رلموع الناتج
للقطاعات غَت النفطية القابلة للتصدير ( .)NOوىذا مهم جدا ،والسيما لصانعي السياسات ،الذين
(1) Ebrahim-zadeh C.," Dutch Disease : Too Much Wealth Managed
Unwisely" , Finance and Development ,International Monetary Fund
,Mars 2003 , P:50.
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يهدفون إذل تنويع مصادر الدخل يف البالد من خالل االكتفاء ،وتسارع معدل ظلو NOGDP؛
لتحقيق ىذا النوع من اذلدف و NOGDPأبن ينمو يف حد ذاتو بغض النظر عن عائدات النفط.
كما تربز أعلية ىذه الورقة يف إمكانية تعميم نتيجة ىذا النموذج؛ ليعكس أتثَت الطفرة النفطية على
ىيكل القطاعات االقتصادية األخرى بشكل خاص للدول ادلنتجة للنفط .كما أنو ؽلكن توجيو اإلنفاق
احلكومي إذل تفضيل بعض القطاعات الفرعية مقارنة مع األخرى .وىذا يتيح للحكومة تعزيز
الصناعات اليت تدر التكنولوجية اخلارجية ،أو دلساعدة الشركات احمللية الغتنام األرابح االحتكارية
للمنافسُت األجانب .على سبيل ادلثال ؽلكن للصناعات الناشئة أن ربقق فوائد إضافية يف شكل اخلربة
وادلعرفة اليت تنتشر إذل بقية االقتصاد ،وىذا قد يدعو احلكومة لتعزيز ىذه األنواع من الصناعات .عالوة
على ذلك مساعلتها يف إثراء ادلكتبة العلمية دبثل ىذا النوع من الدراسات؛ دلا ذلا من أعلية يف ربقيق
تنمية مستدامة من خالل تطبيق أساليب حبثية متطورة.
وتسعى الد راسة إذل التحقق من فرضية مفادىا "أن التطور والنمو يف االقتصاد اللييب مرتبط سباما
ابلتطورات يف أسعار النفط العادلية" ،أي دبعٍت وجود عالقة طردية بُت أسعار النفط وظلو الناتج احمللي
اإلمجارل اللييب ،وكما ىو مبُت يف النموذج التارل:

Yt     X t   t

Yt

سبثل ادلتغَت التابع :الناتج احمللي اإلمجارل،

Xt

سبثل ادلتغَت ادلستقل :أسعار النفط اخلام  ،قيمة



ادلعلمة ادلراد تقديرىا  ،ادلقدار الثابت  t ،الزمن t ،سبثل مقدار اخلطأ.
اعتمدت الدراسة على ادلنهج الوصفي التحليلي يف ربليل أداء ادلتغَتين وتطورعلا خالل مد ة فًتة
الدراسة ،كما اتبعت أساليب القياس الكمي لقياس أثر صدمات أسعار النفط يف الناتج احمللي
اإلمجارل.
وسبتد حدود الدراسة لتغطي الفًتة ادلمتدة من عام  1990إذل 2010م .ونظراً لألحداث اليت شهدهتا
ليبيا يف العام 2011م وحىت ىذا التاريخ؛ فقد مت استبعاد ىذه السنوات من الدراسة؛ وذلك بسبب
وعدم دقة البياانت اإلحصائية ،من حيث سبثيلها للواقع اللييب ،وخصوصا فيما يتعلق إبنتاج النفط،
وتوزيع العمالة بُت األنشطة االقتصادية ،وغَتىا من ادلشاكل اليت يعانيها االقتصاد اللييب.
تنقسم ىذه الورقة إذل زلورين رئيسيُت دبا فيها ادلقدمة ،وذلك على النحو التارل:
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احملور األول ويتضمن النظرايت االقتصادية ذات الصلة دبوضوع الدراسة ،وكذلك توضيح ادلصطلحات
الوارد ة يف الدراسة واخلاصة ابدلوارد الطبيعية ،ومفهوم ادلرض اذلولندي ،من خالل استعراض بعض
الدراسات السابقة ،اليت قام هبا الباحثون االقتصاديون يف ىذا النوع من ادلشاكل االقتصادية.
أما احملور الثاين فقد خصص لدراسة وربليل ىيكل االقتصاد اللييب للفًتة 2010 -1990م ،من
خالل ربليل بياانت بعض ادلتغَتات االقتصادية ،ودراسة العالقة بينهما وبُت التطور يف أسعار النفط.
ومن أىم تلك ادلتغَتات :ىي اذباىات االنفاق العام ،واألعلية النسبية دلكوانت الصادرات الليبية،
وتوزيع العمالة بُت األنشطة االقتصادية .كما مت تقدير العالقة الكمية بُت أسعار النفط ومعدالت النمو
بُت القطاعات االقتصادية ،ابستخدام األساليب اإلحصائية.
أخَتا أىم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة ،وتقدًن التوصيات اليت من شأهنا الرفع من أداء وكفاءة
و ً
السياسات االقتصادية يف ليبيا.
احملور األول :اجلانب النظري

املوارد الطبيعية ومفهوم املرض اهلولندي

مته ــيد

اتسمت أغلب الدول النفطية ،والسيما الدول النامية منها ،جبملة من اخلصائص حىت
أصبحت صفة مالزمة ذلا على طول الوقت .وأىم ىذه اخلصائص تصنيفها ربت مسمى اقتصادايت
القطاع الواحد؛ العتمادىا األساسي يف مواردىا على العائدات النفطية .ومع مرور الوقت أصبحت
ىذه العائدات الوفَتة من النفط سبب تراجع وأتخر تلك الدول ،وبقائها ضمن رلموعة الدول النامية.
دوال مثل :الياابن ،ودول جنوب
فمثالً ويف هناية القرن العشرين ،و بداية القرن الواحد والعشرين ،صلد ً
شرق آسيا (كوراي اجلنوبية ،اتيوان ،ىونكونغ،سنغافورة) تتمتع ابقتصادايت قوية على الرغم من أهنا ال
سبتلك وفرة يف ادلوارد الطبيعية مقارنة ابقتصادايت غَتىا من الدول الغنية مثل معظم دول أفريقيا،
والشرق األوسط ،وأمريكا الالتينية.
من أبرز تلك السمات اليت ميزت تلك الدول الغنية ابدلوارد االقتصادية ،ىي العالقة غَت
ادلتكافئة بُت العائدات النفطية لسنوات عدة ،وبُت معدالت النمو االقتصادي اليت حققتها .وعلى
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الرغم من ربقيق بعض من تلك الدول معدالت ظلو عالية يف انتج احمللي اإلمجارل؛ إال أن تلك
ادلعدالت صلدىا ربققت يف الغالب من جانب القطاعات اخلدمية إذا ما استبعدان انتج القطاع النفطي.
عليو سيتم يف ىذا احملور من ىذه الورقة استعراض مجلة من النظرايت االقتصادية ذات العالقة
دبثل ىذا النوع من ادلشاكل االقتصادية ،اليت تدرس حقيقة لعنة ادلوارد ()Resource Curses
على االقتصاد إذا دل يتم استغالذلا االستغالل األمثل ،ومحاية القطاعات االقتصادية األخرى "الصناعية
واإلنتاجية" ،وكيفية بيان األثر احلقيقي ذلذه الظاىرة ،من خالل ذبارب بعض الدول ،وزلاوالت بعض
االقتصاديُت تطبيق بعض النماذج اإلحصائية لقياس مدى األثر.
أوالً  :وفرة ادلوارد الطبيعية والنمو االقتصادي:
ادلقصود ابدلوارد الطبيعية:
يقصد ابدلوارد الطبيعية ( :)Natural Recoursesتلك ادلوارد اليت ؽلتلكها القطر داخل
نطاق حدوده ،سواء فوق األرض،أو يف ابطنها ،واليت ليس لإلنسان أي دور يف وجودىا .وقد تكون
تلك ادلوارد يف صورة معادن،أو بًتول،أو غاابت،أو تربة من نوع خاص...إخل .وتنقسم ادلوارد الطبيعية
إذل نوعُت علا :موارد غَت متجددة ،وىي تتضمن ادلوارد اليت تتجدد ذاتيا ،وىي موارد ال تتعرض
للنُضوب إذا ما استغلها اإلنسان أبسلوب معتدل راشد ،بعيداً عن اإلسراف ،مثل :ادلصادر النباتية
واحليوانية .أما ادلوارد ادلتجددة فهي تتضمن ادلوارد ادلوجودة يف البيئة على ىيئة رصيد اثبت ،وما يؤخذ
منو ال يعوض ،ومن مثَّ فهي موارد معرضة خلطر النضوب والنفاذ .مثل :الفحم ،والنفط ،والغاز
الطبيعي ،وادلعادن ادلشعة.
وىنا غلب التمييز بُت ادلوارد الطبيعية وادلوارد االقتصادية ( Economic
 ،)Recoursesفادلوارد الطبيعية وىي اليت عرفناىا فوق،أما ادلوارد االقتصادية فهي تلك النوع من
ادلوارد الطبيعية ،اليت تتميز ابلندرة النسبية ،وذات استخدامات مهمة يف احلياة العامة ،مثل :النفط
ومشتقاتو،أو كمخزون للقيمة ،كالذىب وادلاس .عليو فإن وفرة ىذه ادلوارد "االقتصادية" ىي اليت سبيز
الدول الغنية عن الدول الفقَتة ،اليت ال سبتلك أي نوع من تلك ادلوارد ،ولكن ليس ابلضرورة أن تكون
الدول ذات االقتصادايت ادلتقدمة وادلتطورة إحدى الدول الغنية ،فوفرة ىذه ادلوارد قد ربدث أتثَتات
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ىيكلية غَت مرغوبة يف اقتصادايت تلك الدول الغنية .أما الدول ادلتقدمة فهي تعتمد على ادلورد البشري
يف العملية االقتصادية ،وىذا ما سنبينو يف ىذه الورقة.
مفهوم النمو االقتصادي:

النمو االقتصاديهو عبارة عن عملية يتم فيها زايدة الدخل احلقيقي زايدة تراكمية
ومستمرة عرب فًتة شلتدة من الزمن (ربع قرن) ،حبيث تكون ىذه الزايدة أكرب من معدل ظلو السكان ،مع
توفَت اخلدمات اإلنتاجية واالجتماعية ،ومحاية ادلوارد ادلتجددة من التلوث واحلفاظ على ادلوارد غَت
ادلتجددة النضوب .كما يعرف أيضا على أنو الزايدة يف كمية السلع واخلدمات اليت ينتجها اقتصاد
معُت .وىذه السلع يتم إنتاجها ابستخدام عناصر اإلنتاج الرئيسية وىي :األرض ،والعمل ،ورأس ادلال،
والتنظيم(.)1
شلا تقدم ؽلكن تعريف النمو االقتصادي ابلزايدة يف دخل الدولة خالل فًتة زمنية معينة ،عادة
سنة ،ويتم قياسو ابستخدام النسبة ادلئوية لنمو الناتج احمللي اإلمجارل ،ومقارن النسبة يف سنة معينة
بسابقتها ،حيث تعد الزايدة يف رأس ادلال والتقدم التكنولوجي وربسُت مستوى التعليم األسباب
الرئيسية للنمو االقتصادي ،كما أبرزت السنوات األخَتة فكرة التنمية ادلستدامة عوامل أخرى ،مثل:
العوامل البيئية الرئيسية للنمو االقتصادي احلقيقي عند استبعاد نسبة التضخم ،وعدم احتساهبا عند
احتساب أسعار السلع واخلدمات.
 – 3تراكم رأس ادلال:
إن تراكم رأس ادلال يتعاظم خالل عملية االستثمار الصايف ،الذي ؽلثل الفرق بُت صايف دخل
البلد (الدخل االجتماعي انقص االنداثر) وبينما يستهلكو من ذلك الدخل خالل فًتة زلاسبية زلددة
.إن تراكم رأس ادلال يزيد يف قدرة البلد على إنتاج السلع .ومن ىنا غلب التمييز بُت مصطلحي رأس
ادلال والسلع الرأمسالية .فرأس ادلال ؽلثل ادلوجودات اليت زبلق قناة إضافية للدخل القابل للقياس يف
ادلستقبل ،يف حُت أن السلع الرأمسالية ىي عبارة عن سلع تستعمل إلنتاج سلع أخرى .والًتاكم يف رأس
ادلال يشمل أنواع السلع واخلدمات كافة .مثالً :اإلنفاق على التعليم والصحة يعترب كإنفاق استثماري
على سلعة استهالكية ،وىو ما يعٍت اعتبارىا جزءًا من تراكم رأس ادلال.
( )1زلمود جاسم عباس ،النمو االقتصادي ...ادلؤشرات االساسية يف االقتصاد العراقي ( ،)2008-1970جامعة النهرين ،ص9
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خالصة القول:إن ىناك العديد من ادلؤشرات االقتصادية والنماذج القياسية ،اليت ؽلكن
استخدامها يف دراسة ىذا النوع من الدراسات ،كما ؽلكن استخدام متغَتات اقتصادية أخرى كقياس
مستوى التقدم التكنولوجي أو معدالت التوظيف وتوزيع األجور،أو مستوى اإلنفاق العام...إخل ،بدالً
من تلك ادلتغَتات .فالزايدة يف معدالت ظلو الناتج احمللي أو الدخل القومي قد ال تكون زايدة حقيقية
يف النمو االقتصادي ،إظلا زايدة ظاىرية (مالية) فقط؛ بسبب زايدة اإلنفاق أو زايدة األجور مثالً.
اثنياً  -ادلرض اذلولندي والنظرية االقتصادية:
مفهوم املرض اهلولندي:
يتلخص مفهوم ادلرض اذلولندي ( )Dutch Diseaseيف أن بعض الدول اليت تتمتع
بثروات ضخمة من ادلوارد الطبيعية ،عادة ما يكون أداء اقتصادىا أسوأ من تلك الدول اليت ال تتمتع
هبذا القدر الضخم من ادلوارد .وأطلق عليو ىذا ادلصطلح لـحالة الكسل والًتاخي الوظيفي ،اليت أصابت
الشعب اذلولندي يف النصف األول من القرن ادلاضي 1950-1900م ،بعد اكتشاف النفط يف حبر
الشمال .حيث سادت حالة الًتف والراحة أوساط اجملتمع اذلولندي؛ بسبب زايدة اإلنفاق االستهالكي
إلىأن آفاق اجملتمع اذلولندي على حقيقة نضوب اآلابر اليت استنزفها ابستهالكو غَت ادلنتج؛ فذىبت
تسميتها يف التاريخ االقتصادي ابدلرض اذلولندي.بعدىا توالت الدراسات االقتصادية لبيان العالقة بُت
وفرة ادلوارد الطبيعية والنمو االقتصادي ،واليت انتهت دبجملها إذل وجود عالقة سالبة بينهما ،عرفت
الحقا ابسم لعنة وفرة ادلوارد.
ويف عام  1995قام كل من  Warner&Sachsبدراسة العالقة بُت الصادرات النفطية
ومعدالت النمو االقتصادي ،ووجدا أن االقتصادايت اليت سبثل فيها صادرات ادلوارد الطبيعية نسبة كبَتة
من رلموع الصادرات احمللية ابلنسبة للناتج احمللي اإلمجارل تتجو ضلو ربقيق معدالت ظلو اقتصادي
منخفضة مع مرور الوقت .كما خلصت دراسة شكوري سيدي دمحم عن العالقة بُت وفرة ادلوارد الطبيعية
والنمو االقتصادي يف االقتصاد اجلزائري 2012مإذل وجود العالقة عكسية بُت النمو االقتصادي
والصادرات من النفط والغاز ،ففي ادلدى الطويل أظهرت الدراسة تراجع الصادرات من القطاعات
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األخرى ،وخاصة القطاع الصناعي عند حدوث ارتفاع يف أسعار النفط العادلية(.)1
من النماذج االحصائية اليت توضح نظرية ادلرض اذلولندي ظلوذج  Gregoryسنة
 ،11976حيث اىتم ابلًتكيز على التغَتات اذليكلية اليت طرأت على االقتصاد األسًتارل من خالل
ظلوذج مبسط بعد التطور الكبَت الذي شهده قطاع ادلناجم ،حيث وضع من خاللو أتثَت األسعار احمللية
على عرض الصادرات ،والطلب على الواردات ،وخالصة ماتوصل إليو ىو أن اكتشاف ادلوارد الطبيعية
من خالل اكتشاف ادلناجم يف دولة أدى إذل ظلو يف عرض الصادرات ،وابلتارل إذل فائض يف ميزان
ادلدفوعات ،األمر الذي أدى إذل ارتفاع يف سعر الصرف احلقيقي للعملة احمللية نتيجة زايدة أسعار
السلع غَت القابلة للتبادل التجاري ابلنسبة ألسعار السلع القابلة للتبادل التجاري .ووضع Gregory
أربع فرضيات أساسية ذلذا النموذج وىي(:)2
ثبات زلددات التبادل التجاري الدورل.
أن حجم الصادرات يعادل حجم الواردات.
مجود حركة رؤوس األموال أي يركز النموذج على ربليلو ادليزان التجاري فقط.
األسعار النسبية للواردات تتحدد فقط يف السوق العادلي ،يف حُت أن السلع خارج التبادل التجاري
الدورل يتحدد سعرىا يف السوق احمللي من خالل تفاعل قوى الطلب والعرض.
من خالل ىذا النموذج البسيط فإن  Gregoryػلاول توضيح الصعوابت اليت ؽلكن أن
يواجهها قطاع اإلنتاج الصناعي يف اقتصاد لديو وفرة عالية من ادلوارد الطبيعية ،والشكل ( )3يوضح
ىذا النموذج بيانياً .من خالل الرسم ؽلثل احملور الرأسي األسعار النسبية للسلع القابلة للتبادل التجاري
P.BC l P.BNC 
،) 
ابلنسبة ألسعار السلع غَت القابلة للتبادل التجاري (سعر الصرف احلقيقي
يف حُت ؽلثل احملور األفقي حجم الصادرات والواردات .وؽلثل ادلنحٌت Moمنحٌت الطلب على
الواردات ،وادلنحٌت X0منحٌت الصادرات األخرى (بدون صادرات ادلناجم) .وأن ادليزان التجاري يف
حالة توازن بتساوي الصادرات مع الواردات عند السعر  POوالكمية  .Q0وبعد اكتشاف ادلناجم
زاد حجم الصادرات لينتقل ادلنحٌت X0ذباه اليمُت إذل | ،X1مع بقاء منحٌت الطلب على الواردات

(1)Gregory,R..G," Some implication of the growth mineral sector " , Australian
Journal of the Agricultural Economics , 20 Aout 1976 , P:05 .
( )2شكوري سيدي دمحم ،مرجع سبق ذكره ص
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اثبتًا يف ادلدى القريب ،ىذا الوضع سيعمل علىإحداث ربسُت يف العملة احمللية مقابل العمالت
األجنبية ،وارتفاع سعر الصرف احلقيقي ،األمر الذي يًتتب عليو اطلفاض يف حجم صادرات لتصل من
 q0ارل  q2احمللية ،وارتفاع حجم الواردات من q0إذل  . q1ويضيف  Gregoryأن انتعاش قطاع
ادلناجم يؤدي إذل تراجع يف قطاع الصناعة اليت تنتج سلع اإلحالل الواردات ،والسلع ادلصدرة اليت
كانت تنتج داخل القطر قبل اكتشاف تلك ادلناجم وزايدة يف حجم الواردات من خالل حركة سعر
الصرف احلقيقي.
ويري  Gregoryأن ىذا الوضع سوف ػلدث تغَتات ىيكلية يف االقتصاد يف ادلدى
القصَت ،األمر الذي يدفع احلكومة إذل التدخل من خالل سياسة زبفيض العملة احمللية،أو تقدًن الدعم
إذل القطاع الصناعي بغرض رفع قيمتو من الصادرات .غَت أن سياسة الدعم ىذه سوف يكون ذلا أثر
سليب من خالل زايدة الفائض يف ميزان ادلدفوعات ،األمر الذي سيؤدي إذل رفع سعر الصرف رلدداً.
كذلك احلال ابلنسبة لسياسة خفض قيمة العملة ،فإهنا سوف تؤدي إذل خفض قيمة األرابح لالقتصاد
احمللي اآلتية من تصدير قطاع ادلناجم.
شــكل ( :)1يوضح ظلـ ــوذج Gregory

B
P0
A

C
P1

ادلصدر ،Gregory,R..G, :مراج سبق ذكره ،ص .05
كمية السلع

q0

q1
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وقد خلص Gregoryإذل أنو ال توجد أي وسيلة لتجنب الًتاجع النسيب لقطاع السلع
القابلة للتبادل التجاري (قطاع الصناعة) إال من خالل االستثمار اخلارجي للناتج ادلتحقق من صادرات
قطاع ادلناجم ،وأن احلماية الكاملة لالقتصاد تتطلب استثمار كل الناتج يف اخلارج ،شلا يعمل على محاية
االقتصاد احمللي من انتعاش قطاع ادلناجم .فبدون تدخل احلكومة األسًتالية فان قطاع اخلدمات يعترب
ىو ادلستفيد األكرب من تلك الطفرة ادلالية الناذبة عن ارتفاع أسعار ادلواد اخلام للقطاع ادلنتعش (قطاع
ادلناجم).
وليس بعيدا عن ربليل  Gregoryللمرض اذلولندي وسبل رلاهبتو ببضع سنوات حىت قدم
االقتصادي  Cordenسنة 1984م ظلوذجا جديدا القتصاد صغَت مفتوح ،يتكون من ثالثة
قطاعات( ،)1يشرح من خاللو ظاىرة ادلرض اذلولندي،أطلق عليو اسم النموذج األساسي ( The
 .)Core Modelوىذه القطاعات سبثل كل من قطاع ادلوارد الطبيعية،أو ادلنتعش ( Booming
 ،)Sectorويرمز إليو ابلرمز  ،Bوالقطاع ادلتأخر ( )Lagging Sectorويضم قطاع الصناعة
والزراعة ،ويرمز إليو ابلرمز  .Lأما القطاع الثالث فهو القطاع اخلدمي،أو قطاع السلع غَت القابلة
للتداول ( ،)Non-Traded Goodsورمزه  .Nكما يفًتض Cordenأن لكل قطاع عامل
إنتاج خاص بو (رأس ادلال) ،وعامل إنتاج متحرك ومشًتك بُت كل القطاعات (العمل) ،وافًتاض ثبات
سلزون العوامل مع مرونة أسعارىا ،ولغرض ربليل اآلاثر احلقيقية على االقتصاد؛ فإن النموذج يًتك جانبا
اآلاثر النقدية .كما قدم  Cordenظلوذجا بيانيا يوضح فيو آلية عمل ىذا النموذج .فمن خالل
الشكل ( ،)5ؽلثل احملور الرأسي أسعار السلع غَت القابلة للتبادل التجاري  .Pnواحملور األفقي ؽلثل
السلع غَت القابلة للتبادل التجاري ،يف حُت ؽلثل ادلنحٌت Dالطلب على سلع القطاع  .Nأما ادلنحٌت
 Sيف مثل عرض منتجات القطاع نفسو.

)1(Corden,M., " Booming Sector and Dutch Disease Economics : Survey and
Consolidation" ,Oxford Economic Papers , New Series , Vol 36 , Nov.1984 ,P :
360-363..
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شــكل ( )2ظلـ ــوذج (Cordenالنموذج األساسي)
Pn

S1
S

E

C
D2

P1
B

D1

 ،361مرجع سبق ذكره،
D

السلع غير قابلة للتبادل التجاري
N

. :Source:Corden,M
ص
A
Q1

P

ادلصدر

Q

من خالل ىذا النموذج توصل  Cordenإلىأن الصدمات ادلفاجأة لالقتصاد الناذبة من
ارتفاع أسعار ادلوارد الطبيعية ادلصدرة يولد أثرين على االقتصاد احمللي للقطر ،وعلا أثر النفقات
( ،)Spending Effectوأثر حركة ادلوارد (.)Resource Movement Effect
أثر النفقات ()Spending Effect
إن زايدة الدخل الناتج من ازدىار القطاع  Bأدى إذل زايدة اإلنفاق بشكل عام ،ومع ادلرونة ادلوجبة
للطلب على منتجات القطاع  Nفإن أسعار ىذه ادلنتجات سوف ترتفع ابلنسبة ألسعار سلع التبادل
التجاري ،وىذا يؤدي إذل ارتفاع يف سعر الصرف احلقيقي ،وزايدة الطلب على منتجات القطاع  Nمن
 QإذلQ1؛ بسبب انتقال منحٌت الطلب من Dإذل D1وارتفاع السعر من Pإذل ،P1وربول ادلوارد
من القطاعُت  Bو  Lلصاحل القطاع N.
وأثر حركة ادلوارد (.)Resource Movement Effect
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يؤدي انتعاش القطاع  Bإذل زايدة اإلنتاجية احلدية للعمل فيو ،ويًتتب عليو انتقال اليد العاملة من
القطاعُت Nو  Lضلو القطاع  ، Bاألمر الذي ينتج عنو اآليت:
ربول اليد العاملة من القطاع ادلتأخر  Lضلو القطاع ادلزدىر  Bغلعل إنتاج القطاع  Lينخفض،
ويسمى ىذا ابألثر ادلباشر Direct De-industrialisation؛ لًتاجع القطاع الصناعي ،وذلك
لعدم وجود أي أثر انتج عن القطاع  ،Nأي :دل يكن نتيجة ارتفاع سعر الصرف احلقيقي.
كذلك عند انتقال اليد العاملة من القطاع Nإذل القطاع ادلنتعش  Bبسعر صرف حقيقي اثبت،
فهذا يؤدي إذل ربرك منحٌت العرض  Sإذل (S1اطلفاض إنتاج القطاع  Nبسبب ربول ادلوارد منو إذل
القطاع  .)Bىذا الوضع سيؤدي إذل خلق طلب إضايف على السلع  ،Nشلا يؤدي إذل انتقال منحٌت
الطلب إذل .D2
ويف حالة اجلمع بُت ىذين األثرين يتولد األثر غَت ادلباشر لًتاجع القطاع الصناعي
( ،)Indirect De-industrialisationالناتج عن انتقال اليد العاملة من القطاع Lإذل القطاع
 ،Nوىو ما يكملو انتقال اليد العاملة من القطاع Lإذل القطاع  .Bويف النهاية أشار Cordenإذل
حالة خاصة ،واليت سبيز انتعاش قطاع ادلوارد الطبيعية ،وىي احلالة اليت ال يستخدم فيها ىذا القطاع
عامل إنتاج متحرك يف ابقي االقتصاد ،ويف ىذه احلالة فإن األثر الوحيد ىو أثر النفقات ،إضافة إذل
ذلك فقد أشار Cordenإذل مالحظة أخرى مهمة ،وىي احلالة اليت يشمل فيها القطاع ادلتأخر
( Lالقطاع الصناعي) ،ابإلضافة إذل وجود قطاع زراعي مصدر للخارج ،ففي وضع مثل ىذا فإن ادلرض
االقتصادي اذلولندي سوف يؤدي إذل تراجع القطاع الصناعي ، De-industrialisationوكذلك
قطاع الزراعة.De-agriculturation
أما من انحية التوزيع القطاعي؛ فإن كال األثرين ؼلفضان النواتج احلقيقية لعامل اإلنتاج
اخلاصبالقطاع ادلتأخر  ، Lوىذه النقطة سبثل ادلشكلة الرئيسية للمرض االقتصادي اذلولندي؛ ألن زايدة
األسعار النسبية دلا ال يقبل التداول دوليا يصحبو عادة ارتفاع معدالت الربح فيها ،وىذا عامل رئيسي
يف دفع ادلستثمرين إذل استثمار أمواذلم يف قطاعات السلع واخلدمات اليت يصعب استَتادىا ،أكثر من
استثمارىا يف قطاع ادلنتجات الصناعية ،وىذا من أىم أسباب التفاوت الكبَت يف النمو لصاحل
القطاعات اليت ال تقبل ادلتاجرة دوليا ،وتزايد اعتماد االقتصاد على االستَتاد.
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اثلتا  :العوامل ادلؤثرة يف أسعار النفط:
سلعا عينية يف حد ذاهتا ،وتتأثر أسعارىا بقوى الطلب والعرض على النفط
يعترب النفط والغاز ً
والغاز كسلع .حيث ؼلتلف سعر برميل النفط من مكان إذل آخر ،اعتمادا على عدة عوامل ،مثل:
الكثافة النوعية ( ،)APIونسبة الكربيت ،ومكان استخراجو .ويًتكز استهالك النفط يف قطاعات
النقل ،والصناعة ،والتدفئة .وهبدف احملافظة على سعر النفط عند مستوى ػلقق الفائدة جلميع البلدان
ادلصدرة للبًتول؛ فقد تشكلت منظمة (أوبك) .وبشكل عام ال يوجد نسق زلدد ؽلكن التنبؤ بو
ألسعار النفط يف ادلستقبل القريب أو البعيد ،نظرا لوجود عدة عوامل متداخلة تؤثر على أسعار النفط،
وبعضها يصعب التنبؤ هبا .وىنا سوف نشَت إذل بعض وأىم العوامل اليت تكون أىم زلددات الطلب
على النفط والغاز:
أوال -الطلب العادلي :ويعترب أىم زلددات الطلب على النفط ،وذلك بسبب ظلو االقتصاد العادلي وما
تبعها من زايدة على النفط لغرض النقل والصناعة .وأيضا أدت الزايدة يف عدد السكان إذل زايدة يف
استهالك النفط والغاز .حيث زاد معدل االستهالك النفطي العادلي بنسبة  %1.76سنواي يف السنوات
تفاعا إذل مستوايت قياسية يف
اخلمس مابُت  2013-2008ادلاضية .وقد سجلت أسعار النفط ار ً
منتصف عام  ،2008بلغ ( 147.27دوالر) الشيء الذي أثر سلبيا على االقتصاد العادلي ،وأدى
إذل خفض الطلب العادلي على النفط .ومن جهة أخرى فإن اطلفاض أسعار النفط اطلفاضا حادا (أقل
دوالرا) يوقف عجلة االستثمارات يف ادلشاريع النفطية ،وابلتارل يؤثر سلبا على ظلو اإلمدادات
من ً 40
النفطية يف ادلستقبل؛ لذلك ال بد من وجود أسعار نفط عادلة تعود ابلفائدة على ادلستهلكُت وادلنتجُت
على حد سواء.
اثنيا -األزمات االقتصادية العادلية :أدت مثل ىذه األزمات االقتصادية -مثل :أزمة االئتمان والكساد
العادلي يف السنوات القليلة ادلاضية ( )2009-2008واألزمة ادلالية اآلسيوية (-)1999إذل اطلفاض
أسعار النفط ،بسبب اطلفاض الطلب على البًتول لضعف قوة االستثمار العادلي .وبشكل عام شهدت
أسعار النفط اخلام خالل عام  2013إذل االطلفاض ألول مرة بعد األزمة ادلالية العادلية ،حيث
اطلفضت أسعار سلة أوبك بنحو  3.6دوالر للربميل لتصل إذل  105.9دوالر للربميل زلققة بذلك
متوسط معدل اطلفاض قدره .% 3.3
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اثلثاً -احلروب :وخاصة يف ادلناطق الغنية ابلنفط مثل احلروب يف منطقة الشرق األوسط اليت ربتفظ
بنحو  %80من سلزون العادل للنفط ،ويوجد تقريبا  % 62.5منو يف اخلمس دول التالية :ادلملكة
العربية السعودية ،اإلمارات العربية ادلتحدة ،العراق ،الكويت ،إيران .بينما سبتلك أمريكا  %3فقط من
االحتياطي العادلي.
رابعا  -الكوارث الطبيعية :مثل األعاصَت والزالزل ،خاصة تلك اليت تضرب مناطق منتجة للنفط شلا
يؤدإيذل نقص معدل اإلنتاج وزايدة األسعار.
خامسا -القرارات والتصرػلات السياسية الدولية :مثل التهديد ابحلرب،أو فرض عقوابت اقتصادية على
دول منتجة للنفط ،مثل العقوابت اليت فرضتها أمريكا سابقا على العراق ،وحاليا على إيران.
سادساً – ادلضارابت  :قد ذبعل العرض اكثر او اقل من الطلب شلا يؤدي اذل خلق فوضى يف سوق
النفط.
سابعاً  -سعر صرف الدوالر  :نظرا لالرتباط الوثيق بُت سعر الدوالر و سعر النفط حيث إن معظم
التبادالت التجارية النفطية تتم بعملة الدوالر؛ لذلك فإن اطلفاض أو ارتفاع سعر الدوالر سيؤثر سلبا أو
إغلااب على اقتصادايت الدول ادلنتجة ،فمثالً عندما تنخفض قيمة الدوالر ترتفع أسعار النفط ابلدوالر
حىت تظل متوافقة مع سعره ابليورو.
احملور الثاين  :اجلانب العملي
ىيكل االقتصاد اللييب وأىم ادلتغَتات االقتصادية
متهيــد:

ؽلثل االقتصاد اللييب ظلطا مثاليا القتصادي انميا مفتوحا يتمتع بتشجيع مفاجئ وضخم من
ادلكتسبات النقدية عن طريق الطفرات النفطية خالل الفًتات / 1990 ، 1979 ، 1974/1973
 . 2000حيث ذبدر اإلشارة إذل أن معدل االنفتاح على العادل اخلارجي قد بلغ  %78و % 94
خالل العامُت  1970و  1975على التوارل .ويف العام  2001عادت ىذه النسبة لالرتفاع لتسجل
 ،%82فمن ادلالحظ أن زايدة الواردات اليت تظهر زايدة يف معدل االنفتاح على العادل اخلارجي قد
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ارتفعت مع حدوث طفرات يف أسعار النفط العادلية حيث اطلفض معدل االنفتاح إذل  %37يف العام
 ،1998اليت وصلت فيها أسعار النفط أدىن مستوايهتا خالل فًتة الدراسة(.)1
ىذا وقد شرعت الدولة يف برانمج تصنيع بدائل الواردات ،يف حُت بعد عقد من الزمان تقريبا
ربولت الطفرة إذل التمثال ،وواجو االقتصاد صعوابت خطَتة دفعت الدولة إذل تنفيذ برامج التكيف
اذليكلي ،اليت دل يعلن عنها مسبقا؛ للتغلب على ادلخاطر اليت قد تعيق إدارة االقتصاد الكلي .ففي
خالل السبعينات وبداية الثمانينات سبتع االقتصاد اللييب بتيار من مكاسب (الصادرات النفطية) اليت
أسهمت بنسبة  %99من إمجارل الناتج .ويف الفًتة نفسها أدخلت الدولة بعض التدابَت غَت التحرير،
سبثلت يف تعزيز احتكار الدولة على التجارة اخلارجية وزايدة تدخلها يف سلتلف جوانب االقتصاد .وعلى
الرغم من التدفقات الرأمسالية اذلائلة اليت ربققت جراء ارتفاع أسعار النفط أوائل وأواخر السبعينيات،
حقق االقتصاد اللييب معدالت ظلو عالية .حيث تشَت البياانت ادلتاحة أن الناتج احمللي اإلمجارل احلقيقي
حقق معدل ظلو متوسط عن الفًتة ( ،)1980-1970بلغ ،%13إال أن تلك الطفرة كانت فرصة
مهدرة ،دل تستخدم إيراداهتا يف خلق مصادر بديلة للصادرات النفطية لًتسيخ مبدأ التنمية ادلستدامة(.)2
وفيما يلي أىم اخلصائص ادلتعلقة ابالقتصاد اللييب واالستدالل ابلبياانت واإلحصائيات ادلتعلقة ابلنشاط
االقتصادي اللييب خالل فًتة الدراسة.
أوالً  :نظرة عامة حول االقتصاد اللييب وأىم ادلتغَتات االقتصادية.
 - 1تطور وظلو الناتج احمللي اإلمجارل واألعلية النسبية دلكوانتو.
بتتبع البياانت ادلتعلقة بتطور وظلو الناتج احمللي اإلمجارل ،وأىم ومكوانتو خالل فًتة
الدراسة ،صلد أن الناتج احمللي اإلمجارل شهد تذبذب يف معدالت ظلوه ،وخاصة يف الفًتة ادلمتدة من
عام  1990وحىت العام 1999م ،وذلك بسب احلصار الذي فرض على ليبيا من قبل األمم ادلتحدة،
حيث سجلت معدالت ظلو سالبة ،بلغت أقصاىا  %10.3عام 1990م .وىذا الًتاجع يف الناتج
اإلمجارل يعزإىذل تراجع قطاع اخلدمات ،وذلك بسبب اطلفاض اإلنفاق العام ،والناتج عن تراجع قيمة
الصادرات النفطية ،اليت اطلفضت بنسبة  .%2.6فقد سجلت قيمة الناتج لقطاع النفط معدل ظلو
( )1ابوبكر عبدالقادر ابوعزوم ،دور السياسة النقدية يف التنمية االقتصادية :دراسة تطبيقية علي االقتصاد اللييب خالل الفًتة
 ،2003-1970رسالة ماجستَت ،غَت منشورة ،جامعة الفاتح .2005 ،ص45
( )2مت احتساب النسب من قبل الباحث من واقع بياانت التقارير السنوية دلصرف ليبيا ادلركزي  ،اعداد سلتلفة

77

جملة البحوث األكادميية

العدد اخلامس

يناير 6102

سالب بلغ  %38.2يف العام 1998م ،فضال عن السنوات األربع األوذل من الدراسة ،اليت شهدت
أيضا تراجعا يف قيمة الناتج النفطي .يف حُت صلد أن القطاع اخلدمي شكل النسبة األكرب من بُت
مكوانت الناتج احمللي اإلمجارل .فقد ظلا دبعدالت موجبة خالل الفًتة ،ابستثناء العام 1999م ،حيث
تراجعت قيمتو بنسبة %28.4؛ وذلك بسبب تراجع اإلنفاق العام -كما أشران سابقا .-أما ما ؼلص
انتج القطاع السلعي ،والذي يضم كال من الناتج من قطاع الصناعة والتعدين ،والناتج من قطاع
الزراعة ،ونتيجة لألموال الضخمة اليت ضختها الدولة ،وىدفها منها إذل تنويع مصادر الدخل ،والتخلي
عن فكرة االعتماد على النفط ،فقد شهد قطاع الزراعة ظلواً ملحوظا خالل النصف األول من فًتة
الدراسة ،حيث بلغت قيمتو  1449.9د .غَت أن السنوات الالحقة من العام 2000م ،وحىت العام
2004م ،شهد انتج القطاع تراجعا متتاليا ،بلغ أدىن مستوى لو  %8.3عام 2001م .أما قطاع
الصناعة فقد شهد تذبذاب يف قيمتو حىت العام 2001م ،حيث سجل أدىن معدل ظلو ،%12.2
وبعدىا واصل النمو دبعدالت مرتفعة ،وصلت إذل  34.6خالل العام 2003م .وبشكل عام فقد
تطورت قيمة الناتج لقطاع اإلنتاج السلعي من  1046مليون دينار عام 1990م،إلىأن بلغت
 8508.4مليون دينار هناية العام  .2010زلققاً بذلك معدل ظلو متوسط  .%10.8واجلدول التارل
يوضح معدالت النمو السنوي ادلركب للناتج احمللي اإلمجارل ومكوانتو.
جدول رقم ( )1معدالت النمو السنوي للناتج احمللي اإلمجارل ابألسعار اجلارية خالل الفًتة
2010 - 1990
الناتج احمللي اإلمجايل %قطاع النفط %قطاع الصناعة والتعدين %قطاع الزراعة %قطاع اخلدمات%
13

19.7

12.6

8.9

10.1

استناداإذل التقارير السنوية دلصرف ليبيا ادلركزي( ،أعداد سلتلفة).
ادلصدر :اجلدول من إعداد الباحث
ً
وابلنظر إذل مساعلة القطاعات االقتصادية يف الناتج احمللي اإلمجارل ابألسعار اجلارية خالل
فًتة الدراسة ،وكما ىو مبُت يف الشكل ( ،)3صلد أن نسبة مساعلة قطاع اخلدمات ىي األكرب من
إمجارل الناتج ،خالل الفًتة ادلمتدة من  1990وحىت العام  .2002ففي العام  1998بلغت قيمة
انتج القطاع  10537.6مليون دينار ،لتسجل أعلى نسبة مساعلة للقطاع  % 67.1عن الفًتة
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بكاملها .أما الفًتة ما بعد العام  2002فقد أخذت نسبة مساعلة ىذا القطاع يف الًتاجع ،لتصل أدىن
مستوى ذلا خالل العام  2008لتسجل  ،% 24.2ليحتل بعدىا انتج القطاع النفطي ادلرتبة األوذل،
وذلك بسبب رفع احلصار عن ليبيا ،وكذلك التحسن الذي طرأ علىأسعار النفط العادلية ،وزايدة اإلنتاج
من النفط اخلام ،حيث ازدادت العائدات بنسبة أعلى من نسبة الزايدة يف اإلنفاق العام.
أما فيما يتعلق دبساعلة القطاع السلعي يف الناتج احمللي اإلمجارل ،وكما ىو مبُت يف الشكل
رقم ( ،)6فقد تراوحت نسبة مساعلتو يف الناتج مابُت  %18و  % 6.2خالل العامُت  1999و
 2008على التوارل .حيث مثلت نسبة مساعلة قطاع الصناعة  ،%7.7وقطاع الزراعة مثل ما نسبتو
 % 10.3خالل العام  .1999كما يالحظ من الرسم البياين لألعلية النسبية دلكوانت الناتج احمللي
اإلمجارل أن العالقة بُت انتج قطاع النفط وانتج القطاع اخلدمي سبثل عالقة عكسية .دبعٌت أن التغَتات
اليت يشهدىا الناتج اإلمجارل يفسرىا التغَتات اليت يشهدىا أحد ىذين القطاعُت ،وأن قطاع اإلنتاج
السلعي ليس لو أعلية تذكر يف الناتج احمللي اإلمجارل ،األمر الذي يوضح ضعف القدرة التنافسية ذلذا
القطاع .وىذا الوضع يؤكد حقيقة أن االقتصاد اللييب يفتقر إذل تنوع مصادر الدخل ،وأن اجلهود
ادلبذولة من أجل ىذا الغرض دل تؤت نفعاً .فزايدة قيمة الناتج احمللي اإلمجارل ىي بسبب الزايدة يف
إنتاج النفط،أو ارتفاع أسعاره ،األمر الذي ينعكس زايدة اإلنفاق على القطاع اخلدمي.
الشكل رقم ( )3األعلية النسبية دلكوانت الناتج احمللي اإلمجارل ابألسعار اجلارية خالل الفًتة -1990
2010
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استناداإذل التقارير السنوية دلصرف ليبيا ادلركزي( ،أعداد سلتلفة).
ادلصدر :من إعداد الباحث
ً
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 – 2توزيع اليد العاملة بُت القطاعُت اخلدمي والسلعي يف االقتصاد اللييب:
اتسمت ادلرحلة األوذل من فًتة الدراسة ابالستقرار النسيب يف سوق العمل وحىت العام
 .2000فقد استحوذ قطاع اخلدمات على حوارل  %70من إمجارل العمالة يف االقتصاد اللييب ،يف
حُت بلغت نسبة العاملُت يف قطاع اإلنتاج السلعي حوارل  ،%30األمر الذي يوضح النسبة الضئيلة
للعاملُت يف قطاع النفط ،فقد ظلت النسبة اثبتة  %1.7حىت العام  .1997ومن حيث معدالت
النمو السنوي ،وابلنسبة لقطاع اخلدمات فإن النسبة دل تتجاوز  %7.9عام 1993م ،أما قطاع
اإلنتاج السلعي سجل أعلى معدل ظلو خالل العام  1997بلغ  ،%5.2يف الوقت الذي بلغ أقصى
معدل ظلو للعمالة يف النشاط االقتصادي  %6.7عام 1993م .ويرجع ذلك االستقرار إذل الظروف
االقتصادية اليت مرت هبا ليبيا ،واتباع سياسة مالية انكماشية دلواجهة الضغوط التضخمية خالل تلك
الفًتة.
أما الفًتة اليت تلت العام 2000م ،وبعد رفع احلصار عن ليبيا ،وزايدة اإلنتاج والتصدير من
النفط اخلام ،وإعطاء صالحيات أكثر للشعبيات يف مسألة التعيينات للموظفُت اجلدد ،وكذلك
اذباىات الدولة لتخليص االقتصاد الوطٍت من ىيمنة القطاع العام ،وإعطاء فرصة أكرب للقطاع اخلاص،
حيث قامت الدولة خبصخصة العديد من ادلؤسسات وادلصانع إذل القطاع العام ،غَت أن ىذا التغَت
أجرب الدولة على نقل ىؤالء ادلوظفُت إذل قطاع اخلدمات ،هبدف توفَت الدخل الالزم ذلم ،فقد زاد عدد
العاملُت يف قطاع اخلدمات ،الذي شهد انتعاشا ملحوظا من خالل زايدة اإلنفاق العام ،يف الوقت
الذي تراجع فيو عدد العاملُت يف قطاع اإلنتاج السلعي .وبتتبع البياانت ومن خالل الشكل أدانه ،صلد
أن عدد العاملُت يف قطاع اخلدمات بلغت نسبتهم إلىإمجارل العاملُت  %90.7هناية الفًتة .يف الوقت
الذي بلغت فيو نسبة العاملُت بقطاع اإلنتاج السلعي  %7.9إلىإمجارل العاملُت .حيث بلغ عدد
العاملُت يف القطاعُت  1265.574و  110.085مليون نسمة هناية فًتة الدراسة على التوارل.
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الشكل رقم (  )4يوضح نسبة العاملُت بقطاعي اإلنتاج السلعي واخلدمي يف النشاط االقتصادي خالل
الفًتة 2010 - 1990
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استناداإذل التقارير السنوية دلصرف ليبيا ادلركزي( ،أعداد سلتلفة).
ادلصدر :من إعداد الباحث
ً
من الشكل أعاله يتبُت لنا مدي أتثر االقتصاد اللييب ابلعائدات النفطية ،واليت تتمثل يف أتثر
اإلنفاق العام ابلعائدات النفطية وأسعار النفط .وأن ىذه العائدات أدت إذل تغَتات ىيكلية يف
االقتصاد اللييب ،من خالل إعادة توزيع القوى العاملة بُت القطاعات واألنشطة االقتصادية .ووفقاً
للنظرية االقتصادية فإن انتقال العمالة من القطاع اإلنتاجي إذل القطاع اخلدمي،أثر سلبا على اإلنتاج،
وابلتارل تراجع الصادرات غَت النفطية ،بل تعدى األمر إذل عجز ىذا القطاع عن مواجهة الطلب احمللي
على تلك السلع وزايدة الواردات.
 – 3العالقة بُت اإليرادات النفطية واإلنفاق العام:
بتتبع حالة االقتصاد اللييب منذ اكتشاف النفط وبداية تصديره ،كان لعوائد النفط دور كبَت
يف عملية التنمية االقتصادية يف سلتلف أوجو النشاط االقتصادي .وقد ذبسد ذلك من خالل خطط
وبرامج التنمية اليت اعتمدهتا الدولة لدعم التنمية األساسية لقطاع اخلدمات ،وقطاع اإلنتاج السلعي.
ومن خالل البياانت ادلتوفرة عن االقتصاد اللييب فقد راوحت نسبة مساعلة اإليرادات النفطية إلىإمجارل
اإليرادات العامة ما بُت  % 37.7إذل  ،% 91.1خالل العامُت  1994و 2007م على التوارل.
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أما قيمة اإليرادات النفطية عن فًتة الدراسة فقد اضلصرت ما بُت 1386و 55713مليون دينار،
حيث ظلت دبعدل متوسط بلغ  .%38وفيما ؼلص اإلنفاق العام فقد شهد تطورا دبعدالت شبو اثبتة
يف النصف األول من فًتة الدراسة وحىت العام 2003م ،ليبدأ بعدىا يف النمو دبعدالت سريعة
ومتزايدة ،بلغت  %137.8يف العام .2004
الشكل رقم ( )5يوضح العالقة بُت اإليرادات النفطية والنفقات العامة (األسعار اجلارية)
خالل الفًتة 2010 -1990
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السنوات

استناداإذل التقارير السنوية دلصرف ليبيا ادلركزي( ،أعداد سلتلفة).
ادلصدر :من إعداد الباحث
ً
من خالل الشكل ؽلكن أن نالحظ اذباىات اإلنفاق العام يف ليبيا ،وعالقتها القوية
ابإليرادات النفطية ،حيث إن منحٌت اإلنفاق العام يتخذ نفس اذباىات اإليرادات النفطية .وبذلك
ؽلكن القول:إن احملدد األساسي لإلنفاق العام يف ليبيا ىو إيرادات النفط ،وأن القطاعات األخرى سبثل
نسبة ضئيلة جداً يف توفَت األموال لالقتصاد الوطٍت .وىذا يقودان إذل حقيقة أثر التقلبات يف أسعار
النفط العادلية ،وأثرىا علىأداء النشاط االقتصادي يف ليبيا ،وخصوصا ويف ظل ضعف وأتخر القطاع
اإلنتاجي.
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 – 4التجارة اخلارجية وصايف ادليزان التجاري:
شكلت الصادرات النفطية النسبة الكبَت من إمجارل الصادرات يف االقتصاد اللييب ،حيث
تراوحت ىذه النسبة خالل فًتة الدراسة ما بُت  %51.9و  % 97.7خالل العامُت  2002و
 2008على التوارل ،وكما ىو مبُت يف الشكل ( )7كما ىو احلال ابلنسبة لالعلية النسبية للميزان
التجاري ابلنسبة إذل الناتج احمللي اإلمجارل ،فإن النسبة أخذت يف التزايد ،وخاصة بعد العام 2001
حىت بلغت أقصي نسبة ذلا  % 46.3خالل العام  .2007ومن جانب آخر تعكس ىذه النسب
العالية من الفوائض التجارية ارتفاع الرقم القياسي ألسعار الصادرات الليبية ،مقابل الرقم القياسي
ألسعار الواردات الليبية ،ىذا من جهة ،ومن جهة أخرى تعكس ىذه الفوائض سياسة تقشف ادلالية
العامة يف حالة اطلفاض أسعار النفط ،حيث إن احلكومة خالل فًتة الدراسة اذبهت إذل التخفيض من
إ نفاقها خالل السنوات اليت اطلفضت فيها أسعار النفط .وذبدر اإلشارة ىنا إذل أن تقليص اإلنفاق
احلكومي كان مركزا على زبفيض اإلنفاق التنموي ابلدرجة األوذل وسياسة ذبميد األجور ابلدرجة
الثانية.
الشكل ( )6يوضح األمهية النسبية لكل من الصادرات وامليزان التجاري خالل الفرتة - 0991
0101
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السنوات

استناداإذل التقارير السنوية دلصرف ليبيا ادلركزي( ،أعداد سلتلفة).
ادلصدر :من إعداد الباحث
ً
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 – 5العالقة بُت تطور وظلو الناتج احمللي اإلمجارل وأسعار النفط العادلية:
من ادلعروف أن أسعار النفط العادلية تتأثر بشكل كبَت القرارات السياسية ،وكذلك األحداث
العادلية كاحلروب والكوارث الطبيعية ،فأسعار النفط تعترب من ادلتغَتات اخلارجية اليت ال ؽلكن للقطر
التحكم هبا ،فهي تتحدد وفقاً لقوى الطلب والعرض يف السوق العادلي .ومن خالل الشكلُت (،11
 )12اللذين يوضحان العالقة بُت تطور ومعدالت النمو لكل من الناتج احمللي اإلمجارل ابألسعار
اجلارية وأسعار النفط،أصبح لزاماً الوقوف على األحداث العادلية اليت أحدثت تلك التذبذابت يف
أسعار النفط.
شهدت أسعار النفط ارتفاعا يف عام  1990عن سابقتها ،بسبب اإلنتاج ادلنخفض
وادلخاوف اليت ارتبطت بغزو العراق للكويت وانطالق حرب اخلليج ،حيث دخلت بعدىا أسعار النفط
يف فًتة اطلفاض دائم ،حىت عام 1994م ،حيث وصلت إذل أدىن مستوى ذلا منذ عام 1973
.صلحت األوبك يف ضبط احلصص ،واستعادت األسعار عافيتها عام 1996م ،لتصل إذل 18.6
دوالر للربميل .إال أن ىذا التعايف دل يدم طويال ،حيث انتهت زايدة األسعار هناية سريعة يف أواخر عام
 1997وعام 1998م ،لتصل إذل  12.3دوالر للربميل ،نتيجة إذل ذباىل أتثَت األزمة االقتصادية يف
آسيا ،وعودة الصُت وروسيا كقوى منتجة يف السوق العادلي ،وعليو ربركت األوبك وخفضت إنتاجها
دبقدار  3ماليُت برميل يف عام 1999م ،لتصعد األسعار إذل  17.5دوالر للربميل ،ساعدت ادلشاكل
الفنية بداية عام  2000يف صعود أسعار النفط إذل مستوى  .27دوالر ،وغذت االضطراابت
وادلشاكل الفنية مسار النفط الصاعد إذل عام  ،2003ويف عام  2005قفزت أسعار النفط بسبب
األعاصَت والعوامل اجليوسياسية إذل حد  50.6دوالر للربميل ،وبعدىا أدى ضعف الدوالر األمريكي
والنمو السريع لالقتصادايت اآلسيوية ،واستهالكها للنفط والعوامل ادلناخية واجليوسياسية ،والقالقل
األمنية يف نيجَتاي وفنزويال والعراق خالل ىذه الفًتة إذل وصول أسعار النفط إذل مستوايت قياسية
المست  90دوالرا للربميل اخلام.
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الشكل ( )7مقارنة بُت معدالت النمو لكل من الناتج احمللي اإلمجارل وأسعار النفط
خالل الفًتة 2010 - 1990
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السنوات

استناداإذل التقارير السنوية دلصرف ليبيا ادلركزي( ،أعداد سلتلفة).
ادلصدر :من إعداد الباحث
ً
فكما نالحظ من الشكل ( )7أن الناتج احمللي اإلمجارل اللييب قد شهد تذبذابً كبَتاً تبعا
الضطراابت اليت شهدهتا أسعار النفط ،فقد ازبذ منحٌت معدل النمو السنوى تقريبا نفس نسق معدل
ظلو أسعار النفط .ىذا الوضع يعزز حقيقة اعتماد االقتصاد اللييب على اإليرادات النفطية بشكل اتم.
وأن الصدمات اليت شهدهتا أسعار النفط انتقلت وبشكل مباشر إذل االقتصاد اللييب .ففي حُت بلغ
معدل النمو السنوى للناتج اإلمجارل  %13عن الفًتة زلل الدراسة ،بلغ معدل النمو السنوي ألسعار
النفط  .%10فقد تراوحت نسبة النمو للناتج احمللي اإلمجارل ما بُت  %42.2عام  2002و-
 %26عام  2009حُت تراجعت قيمة الناتج من  116639.617مليون دينار عام ،2008
لتصل إذل  86288.9مليون دينار العام التارل .واجلدير ابلذكر أن أسعار النفط سجل أدىن مستوى
ظلو نفس العام بلغ،%35.3-أما عارل معدل ظلو حققو سعر النفط بلغ  57.7عام  ،2000وذلك
بعد اخلروج من أزمة .1998
ومن جهة أخرى يظهر الشكل ( )8مدى ارتباط الناتج احمللي اإلمجارل أبسعار النفط ،حيث
صلد أن أينما اذبهت أسعار النفط اذبهت قيمة الناتج احمللي .ففي العام  2008سجل الناتج احمللي
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اإلمجارل أقصى قيمة لو ،وىي  116639.617مليون دينار ،وذلك حُت وصلت أسعار البًتول
ذروهتا  94.1دوالر ،خالل فًتة الدراسة .أما عن أقل قيمة سجلها الناتج احمللي اإلمجارل كانت
 9750.7مليون دينار عام  .1990كما تراوحت قيمة أسعار النفط مابُت  12.3و  94.1دوالر
عامي  1998و 2008على التوارل.
الشكل ( )8يوضح العالقة بُت تطور أسعار النفط اخلام وتطور الناتج احمللي اإلمجارل
(األسعار اجلارية) خالل الفًتة 2010 - 1990
قيمة الناتج وسعر البترول
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السنوات

استناداإذل التقارير السنوية دلصرف ليبيا ادلركزي( ،أعداد سلتلفة).
ادلصدر :من إعداد الباحث
ً
من خالل التحليل السابق لبعض متغَتات االقتصاد اللييب يتضح جلياً أن النفط
ىو احملرك وادلمول األساسي لربامج التنمية يف االقتصاد اللييب .فكل ادلتغَتات اليت تناولتها الدراسة
أظهرت ارتباطا وثيقا بينها وبُت اإليرادات النفطية .وىذه النتائج منطقية وخصوصاً أن نسبة الصادرات
النفطية إذل الناتج احمللي اإلمجارل تروحت ما بُت  %52إذل  %98خالل الفًتة .كما أن اإلنفاق العام
معتمدا سبام على العائدات النفطية ،وأن قطاع اإلنتاج السلعي دل يكن لو دور يذكر يف توفَت ادلوارد
للتنمية .وىذه احلقيقة دفعت إذل انتقال العمالة من قطاع اإلنتاج السلعي إذل قطاع اخلدمات ،الذي
أسهم بشكل كبَت يف الناتج احمللي اإلمجارل ،بسبب التوسع الكبَت يف اإلنفاق العام.
عليو ؽلكن القول:إن االقتصاد اللييب فعالً ػلمل يف طياتو أعراض ادلرض اذلولندي ،وذلك من
خالل ما مت عرضو يف اجلانب النظري يف ىذه الدراسة ،وما مت استنتاجو من ربليل بياانت االقتصاد
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اللييب .حيث إن أغلب ادلتغَتات االقتصادية اليت مت تناوذلا أظهرت مدي أتثرىا أبسعار النفط
واإليرادات النفطية .ودلعرفة مدي أتثَت ىذا ادلرض على االقتصاد الكلي ،سوف نقوم بدراسة قياسية
هتدف إذل قياس العالقة الكمية بُت أسعار النفط والنمو االقتصادي لالقتصاد اللييب.
اثنيا :تقدير العالقة الكمية بُت أسعار النفط ومعدالت النمو بُت القطاعات االقتصادية:
 وصف النموذج القياسي وربديد معلمات النموذج:ؽلر بناء النموذج القياسي أبربع مراحل ؽلكن إغلازىا ابلًتتيب كما يلي:
أوالً :تعيُت النموذج " "Specification modelويتم يف ىذه ادلرحلة ربديد ادلتغَتات اليت غلب
أن يشتمل عليها النموذج ،أو اليت غلب استبعادىا منو ،و تعد ىذه ادلرحلة من أصعب وأىم ادلراحل يف
بناء النموذج.
اثنيا :تقدير معلمات النموذج " "Estimation of parametersو يتم يف ىذه ادلرحلة تقدير
معادل العالقة اليت مت وصفها وصياغتها رايضيا من خالل ادلرحلة السابقة.
اثلثاً :تقييم ادلعلمات ادلقدرة للنموذج " "Evaluation of estimationsإذ يتم اختبار قوة
ومعنوية النموذج ادلقدر ابعتماد طرق إحصائية معينة للتأكد من صالحية النموذج وقدرتو على التنبؤ.
رابعاً :اختبار مقدرة النموذج على التنبؤ  Test of Evaluation Modelإذ البد من اختبار
مدى استقرار ادلعلمات ادلقدرة عرب الزمن.
عليو فإن النموذج ادلقًتح يف ىذه الدراسة ىو ظلوذج االضلدار اخلطي البسيط Simple
 ،Regressionوذلك هبدف إغلاد وتقدير العالقة الكمية بُت التغَتات يف أسعار النفط ،وأثرىا
على التغَتات يف الناتج احمللي اإلمجارل ،من خالل ربليل البياانت ادلتوفرة عن أسعار النفط يف السوق
العادلي ابلدوالر األمريكي ،وكذلك قيمة الناتج احمللي اإلمجارل اللييب ابألسعار اجلارية خالل الفًتة
ادلمتدة من عام  1990إذل عام  .2010ووفقا للفرضية اليت تقوم عليها الدراسة فإن االقتصاد اللييب
يتأثر بشكل كبَت ابلتقلبات اليت تشهدىا أسعار النفط،وعليو فإن النموذج ادلقًتح أيخذ الصورة التالية:
GDP  f  X ..........................1

Y
X
 tسبثل ادلتغَت التابع  :الناتج احمللي اإلمجارل t ،سبثل ادلتغَت ادلستقل :أسعار النفط اخلام
وتعٍت أن الناتج احمللي اإلمجارل عبارة عن دالة يف أسعار النفط .ولتقدير العالقة اخلطية بُت ادلتغَتين فإن
ادلعادلة( )1أتخذ الصيغة التالية:
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Yt  0  1 X t   t .......................  2



 1 ،قيمة ادلعلمة ادلقدرة  0 ،ادلقدار الثابت  t ،الزمن  t ،سبثل مقدار
اخلطأ  errorوالذي غلب أن ػلقق الفروض األربعة ،واليت سبثل الشرط األساسي الستخدام طريقة
ادلربعات الصغرى العادية  OLSيف التقدير وىي:
متوسطة أو التوقع الرايضي يساوي صفر ويرمز لو ابلرمز

E    0

تباينو يساوي قيمة اثبتة  Var    أو ما يعرف بثبات التباين Homo scedasticity
عدم وجود ارتباط بُت حدود ادلتغَت العشوائي ،أي أن أي تغاير ألي قيمتُت= صفر أو ما يعرف بفرض
2

cov  i ,  j   E  i ,  j   0

عدم وجود ارتباط ذايت  Non-autocorrelationاو
إن ادلتغَت العشوائي يتوزع توزيعا طبيعيا ،أي :معتدل.
اثنياً :قياس العالقة بُت ادلتغَتات زلل الدراسة وتفسَت النتائج:
اإلحصاء الوصفي:
نالحظ من خالل اجلدول ( )3والذي يبُت بعض ادلؤشرات االحصائية ،فمثال صلد أن معدل الناتج
احمللى ابلعملة احمللية يبلغ  39565.7200يف حُت أن معدل أسعار النفط خالل نفس الفًتة يبلغ
34.5476
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اجلدول ( )3بعض ادلؤشرات اإلحصائية ادلتعلقة ابلنموذج القياسي
OILP

GDP

البيان

21

21

حجم ادلشاىدات

00012.3

9750.7000

أقل قيمة

00094.1

116639.6000

أكرب قيمة

.000018

12959.6000

الربيع األول

00050.6

67048.3000

الربيع الثالث

34.5476

39565.7200

ادلعدل

00023.1

17620.2000

الوسيط

5.2553

7803.7410

متوسط مربعات اخلطأ

23.5852

23287.4000

ادلعدل األدىن

45.5100

55844.0300

ادلعدل األعلى

579.9876

1278866000

التباين

24.0829

35761.2300

االضلراف ادلعياري

61.073

0.8757

االلتواء

-0.2428

-0.8743

التفلطح

ادلصدر  :من إعداد الباحث ابستخدام برانمج R
وىناك بعض ادلالحظات اليت غلب اإلشارة إليها لتطبيق ىذا النموذج وىي:
العالقة ادلطلوب تقديرىا ال يعترب الزمن متغَتا فيها لذلك يتم حساب االضلدار اخلطي.
يف حالة دراسة متغَتات الزمن يكون متغَتا فيها (متغَت مستقل دائما) يتم دراسة واختبار مدى استقرار
السلسة من عدمو ابستخدام عدة اختبارات منها اختبار .Dickey and Fuller
يتم حساب معامل االرتباط الذايت والذايت اجلزئي يف حالة متغَت الزمن أحد ادلتغَتات ادلدروسة،أي:
حساب  partial autocorrelationsو. Autocorrelations.
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الشكل البياين ( )9يوضح مدى العالقة بُت السنوات والناتج احمللى اإلمجارل ابلعملة احمللية ،وكذلك
بُت السنوات وأسعار النفط خالل نفس الفًتة.
الشكل ( )9يوضح العالقة بُت السنوات والناتج احمللى اإلمجارل

ادلصدر  :من إعداد الباحث ابستخدام برانمج R
وابستخدام اختبار كلموقروف مسَت نوف ( One-sample Kolmogorov-Smirnov
 )testالختبار فرضية أن البياانت تتبع التوزيع الطبيعي أم ال( alternative hypothesis:
)two-sided؟
فمن خالل النتائج أدانه نقبل بفرضية العدم ،واليت تنص على أن البياانت تتبع التوزيع الطبيعي ابلنسبة
للمتغَتين Y , X
)(Data: x
D = 0.2706, p-value = 0.07544
)(Data: y
D = 0.2649, p-value = 0.08645
اختبار داربن واتسن( )Durbin-Watson test
على انعدام االرتباط الذايت بُت األخطاء أي أن معامل االرتباط
حيث تنص فرضية العدم
الذايت بينها معدوم .فمن خالل النتيجة أدانه نالحظ أن األخطاء مستقلة خطيا وال يوجد ارتباط ذايت.
DW = 1.4522, p-value = 0.123
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alternative hypothesis: true autocorrelation is not 0
معامل االرتباط Correlation
من خالل قيمة معامل االرتباط والبالغة  ،0.9852306يتضح وجود عالقة موجبة وقوية
بُت ادلتغَتين  .Y , Xكما أن معادل النموذج معنوية جدا حسب قيمة .p-value
:Coefficients
Estimate Std. Error t value P-value
)*** Intercept) -10977.06 2437.39 -4.5040.000243
*** x
1462.99 58.33 25.080 5.02e-16
--Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
Residual standard error: 6283 on 19 degrees of freedom
عليو فإن معادلة النموذج ادلقدر ؽلكن صياغتها على النحو التارل :

y  10977.06  1462.99x
)(2437.39) (58.33

n  21

SE

R 2  0.9707

ومن خالل ىذا النموذج وبتطبيق ادلعيار االقتصادي ادلتعلق إبشارة وحجم ادلعامالت ادلقدرة صلد أن
إشارة ادلعلمة ادلقدرة تتفق مع الفرضية القائلة أبن أسعار النفط ترتبط طرداي مع معدالت النمو للناتج
احمللي اإلمجارل ،حيث إن ارتفاع سعر النفط بوحدة واحدة يؤدي إذل ارتفاع الناتج احمللي اإلمجارل بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
 1462.99وحدة.
ووفقا لقيمة معامل التحديد فإن ىذا النموذج يفسر حوارل  %97من التغَتات ،اليت تطرأ
على الناتج احمللي اإلمجارل ،بسبب التغَتات يف أسعار النفط .كما أن ىذا النموذج يصلح للتنبؤ ابلقيم
ادلستقبلية للمتغَت Yابستخدام قيم سلتلفة للمتغَت Xمن ( )100-80كما ىو موضح ابلشكل
البياين( )10التارل:
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النتائج والتوصيات

أوال  :النتائج:

ال يزال االقتصاد اللييب معتمدا اعتمادا كامال على اإليرادات النفطية ،فهو بذلك عرضة للتأثَت الكبَت ابلتقلبات
اليت تشهدىا أسعار النفط العادلية ،سواء بسبب األزمات السياسية أو االقتصادية،أو بسبب ادلشاكل ادلتعلقة
ابإلنتاج .شلا يعٍت التأثر الكبَت ابلصدمات اخلارجية.
تذبذابت يف إيرادات الدولة الناتج عن التذبذابت يف أسعار النفط ،بسبب االعتماد الكبَت على العائدات
النفطية .حيث تًتاجع قيمة الناتج والصادرات لقطاع اإلنتاج السلعي يف أوقات ازدىار أسعار النفط وظلو قطاع
اخلدمات ،يف الوقت الذي يفًتض فيو زايدة التوسع يف اإلنتاج السلعي والتصدير.
تقليل اإلنتاجية والتنافسية يف القطاعات غَت النفطية ،حيث أثرت التقلبات يف أسعار البًتول على حركة
وانتقال عنصر العمل بُت القطاعات واألنشطة االقتصادية .فزايدة األسعار تؤدي إذل زايدة الدخل الذي يؤدي
بدورة إذل زايدة اإلنفاق العام ،وخصوصا اإلنفاق االستهالكي أو التسيَتي ،األمر الذي دفع العاملُت إذل
االنتقال من قطاع اإلنتاج السلعي إذل قطاع اخلدمات ،بسبب ارتفاع األجور وادلزااي األخرى.
أتصل ادلرض اذلولندي يف االقتصاد اللييب وبشكل كبَت ،وذلك من خالل العالقة القوية بُت أسعار النفط ،وظلو
وتطور الناتج احمللي اإلمجارل ،حيث بلغت قدرة التفسَت للتغَت يف أسعار النفط يف التغَت يف الناتج احمللي
اإلمجارل حوارل  .%98وكما أظهرتو العالقة ادلقارنة بُت معدالت النمو للمتغَتين.
اثنيا  :التوصيات:
العمل على أتسيس وتفعيل الصناديق السيادية لتحقيق االستقرار االقتصادي ومحايتو من التقلبات النفطية،
ودمج الصناديق السيادية يف إطار ادلالية العامة ،وضبطو بشرط زلدد ،ينسق كيفية حركة األموال بُت ادليزانية
والصندوق السيادي بشكل ىيكلي.
ضبط اذباىات اإلنفاق العام من خالل إنشاء أسس ولوائح الستقرار السياسة ادلالية ،واليت من شأهنا احلد من
أثر تقلبات أسعار النفط.
العمل على غلاد مصادر جديدة لتمويل ادليزانية العامة ،عن طريق تنويع مصادر الدخل ،وذلك من خالل تنمية
الصادرات غَت النفطية ،ورفع نسبة مساعلتها يف الناتج احمللي اإلمجارل.
االستفادة من ذبارب الدول األخرى يف رلاهبة ظاىرة ادلرض اذلولندي.
تطوير كفاءة العمالة يف ليبيا عن طريق التدريب ادلهٍت والعلمي على مجيع ادلستوايت .والعمل دببدأ الكفاءة عند
اختيار ادلسؤولُت دبا يضمن القضاء تدرغليا على ظاىرة الفساد اإلداري.
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