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المستخمص:

تناولتتت الد ارستتة تحريتتر القطتتاع المص ترفي كآليتتة لزيتتادة القتتدرة التنافستتية بتتين المصتتارف التجاريتتة والتتتي
بتتدور ا ستتتكون داعمتتا م متتا فتتو دعتتم النمتتو االقتصتتادي فتتو االقتصتتاد الميبتتي ختتبلل الرت ترة  ،2018-2000وقتتد
دفت الدراسة لتحديد ا مية ودور القروض الممنوحة من المصارف التجارية فو ظل مستوي االنرتاح والتحرر

المالي في االقتصاد الميبي في التأثير عمو النمو االقتصتادي فتي القطاعتات ييتر النرطيتة ،وقتد استتندت الد ارستة
عمو ان النمو فو االقتصاد الميبي مرتبط اساسا بالنمو في نتات القطتاع النرطتي وان عتدم التنتوع االقتصتادي فتو
االقتصاد الميبي سا م فو ضعف دور المصارف فو تمويل المشتاري االنتاجيتة فتو ظتل مستتوي االنرتتاح المتالي
المحدود و يمنة الدولة عمتو عمميتة التنميتة متن ختبلل االنرتام العتام ،ولتحقيتم أ تداف الد ارستة واختبتار فرضتيات ا
استتتخدمت الد ارستتة ﺍلمن

ﺍلتحميمي والقياستتي متتن ختتبلل اختبتتار جو انستتون الختبتتار العبلقتتة فتتي االجتتل الطويتتل

واختبتتار الس تتببية لجرانجتتر لقي تتاس العبلق تة ف تتي االج تتل القصتتير مس تتتندةً عمتتو البيان تتات ﻭ ﺍإلحص تتا ات ﺍلمﺭتبﻁة
بمتغي ترات الد ارستتة ،وخمصتتت الد ارستتة التتو عتتدم وجتتود عبلقتتة فتتو االجتتل القصتتير بتتين القتتروض الممنوحتتة متتن
المصتتارف ومستتتوي االنرتتتاح المتتالي فتتي االقتصتتاد الميبتتي متتن ج تتة والنمتتو فتتو القطاعتتات ييتتر النرطيتتة متتن ج تتة
اختتري فتتو حتتين ان تتد العبلقتتة موجتودة عمتتو المتتدي الطويتتل ،واوصتتت الد ارستتة بضتترورة اعطتتا فرصتتة اكبتتر
لمقطتتاع المصتترفي فتتو تمويتتل التنميتتة االقتصتتادية متتن ختتبلل توستتي درجتتة االنرتتتاح المتتالي التتتي تضتتمن وض ت

سياستتة إق تراض واضتتحة ترف ت متتن كرتتا ة الج تتاز المصتترفي ،متتن اجتتل استتتخدام أكرتتأ لمم توارد الماليتتة لممصتتارف
التجاري تتة تض تتمن المس تتا مة برعالي تتة ف تتو عممي تتة التنمي تتة االقتص تتادية وتعي تتم الرس تتاد اإلداري والم تتالي ف تتي القط تتاع
المصرفي.
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د .يوسف األصرر ؛
مقـــــدمة:
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جامعة

الزيتونة

يعتبر القطاع المصرفي المتطور ركيزة أساسية لمنمو االقتصادي ،وذلك نظ اًر لمدور ال ام الذي يقوم بت

في تنشيط الحركة االقتصادية والن وض بالتنمية االقتصادية من خبلل تجمي المدخرات من مصادر ا المختمرتة،
ثتتم تعمتتل عمتتو توظير تتا فتتي مجتتاالت متعتتددة بمتتا يترتتم والسياستتات االقتصتتادية .ولقتتد أصتتبحت المصتتارف تشتتكل
أج زة فعالة يعتمد عمي ا قي تطوير وتنمية مختمف قطاعتات االقتصتاد التوطني ،ول تذا فتان كرتا ة االقتصتاد فتي
أي مجتم يعتمد إلي حد كبير عمو كرا ة القطاع المصرفي وحسن أدائ  ،و ذ الدراسة تي فتي إطتار توضتي

أ ميتتة تحريتتر وتطتتوير القطتتاع المصتترفي فتتي دفت وتستري وتيترة النمتتو االقتصتتادي فتتي ليبيتتا ختتبلل فتترة الد ارستتة،
والشروط الواجب توفر ا من اجل الرف من كرا ة وتطوير المصارف التجاريتة وضتمان مستا مت ا فتي تعزيتز تذا
النمو .وفتي تذ الد ارستة ستيتم استتخدام أستاليب االقتصتاد القياستي لتقتدير نمتوذج اقتصتادي يعكتس العبلقتة بتين
تطور أدا المصارف في االقتصاد الميبي والنمو االقتصادي ،ويركز النموذج عمو المتغيرات التالية:

ت ت ت المتغيتتر التتتاب و تتو النتتات المحمتتي اإلجمتتالي الحقيقتتي ( ) GDP

لمقطاعتتات ييتتر النرطيتتة بالعممتتة المحميتتة

وبأسعار سنة األساس  2010كمؤشر عمو النمو االقتصادي ويأخذ ذا المتغير الرمز ( .) GDP
ت ت ت المتغيرات المستقمة وتشمل:
• االئتمان المصرفي ( القروض والتس يبلت االئتمانية).
• حجم الوساطة المالية

كمؤشر لمتطور والتحرر المصرفي.

• اإلنرتتام العتتام عمتتو القطاعتتات االقتصتتادية ييتتر النرطيتتة باعتبتتار عامتتل م تتم فتتي التنميتتة االقتصتتادية ال يمكتتن
إ مال .

المشكمة البحثية:

ال يمكن أن يتحقم الدور المتوق لمقطاع المصرفي في تشجي عمميات االستثمار والتمويل اإلنمائي

بالشكل المطموب والذي ي دف إلي تحقيم النمو االقتصادي دون سياسات اقتصادية وتحرير المصارف وزيادة
القدرة التنافسية بين ا لتحريز القطاعات يير النرطية ودعم ا وتوجي االئتمان المصرفي ( القروض والتس يبلت
االئتمانية ) نحو المشاري األكثر أ مية لتحقيم النمو االقتصادي.

وعمي فان القطاع المصرفي في ليبيا يعاني كغير من الدول النامية مشاكل عديدة ،وال زال بحاجة

إلي تطوير وتحديث لكي يجاري التطورات التنظيمية والتقنية في أدا الصناعية المصرفية العالمية .وبالتالي
يمكن التعبير عن المشكمة البحثية في التساؤالت اآلتية:
ت ت ت ت ل قامت المصارف التجارية في ليبيا بدور ا في دعم القطاعات يير النرطية لتحقيم النمو االقتصادي؟
ت ت ت ل تطور وتحرر القطاع المصرفي يس م في تحقيم النمو االقتصادي بشكل فعال؟

ت ت ت ل سا مت سياسات الكب في اإلعمال المصرفية في القطاع المصرفي في تقييد المصارف التجارية عن

أدائ ا المناط ب ا؟
فرضية الدراسة:

تستند الدراسة عمو الررضيات التالية-:

 -1النمتتو فتتي االقتصتتاد الميبتتي م ترتبطٌ بتتالتطورات النرطيتتة  ،و تتو انعكتتاس لضتتعف مؤش ترات التنوي ت ا واالنرتتتاح
المالي.

 -2تحرير القطاع المصرفي المتدرج يؤدي إلي دعم النمو االقتصادي في ليبيا عمو المدي الطويل.
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-3ضتتعف ا ميتتة العبلقتتة بتتين القتتروض والتطتتور المتتالي واالنرتتام العتتام فتتي التتتأثير عمتتو نمتتو نتتات القطتتاع ييتتر
النرطي.
أىداف الدراسة:

ت دف الدراسة إلي تحقيم ما يمي:

 1ت ت ت إبراز العبلقة لدور المصارف التجارية كمؤسسات مالية تسا م في النمو االقتصادي.
 2ت ت ت ت تحميل وقياس مدي تطور القطاع المصرفي وانعكاس عمو تحقيم النمو االقتصادي في ليبيا خبلل فترة
الدراسة.

 3ت ت ت إيجاد الحمول المناسبة لممشاكل التي تراقمت وأدت لتراج معدالت النمو االقتصادي وضعف أدا القطاع
المصرفي
أىمية الدراسة:

تأتي أ مية ذ الدراسة من كون ا تتناول موضوعاً م ماً في االقتصاد الميبي يتعمم بتحرير القطاع

المصرفي وذلك لمحد من سياسات الكب المالي لتحسين أدائ .

ومما يكسب ذ الدراسة أ مية أيضا و أن ا تساعد أصحاب القرار عمو رسم سياسات اقتصادية

مناسبة لمحد من سياسات الكب المالي والتدخل الحكومي في أدا المصارف التجارية.
منيجية الدراسة:

تعتم تتد الد ارس تتة عم تتو الم تتن

االقتصادي كما تستخدم المن
في ذ الدراسة برنام

الوص تتري ف تتي وص تتف وتحمي تتل العبلق تتة ب تتين القط تتاع المص تترفي والنم تتو

القياسي مستندة عمو البيانات واإلحصا ات المرتبطة بمتغيرات الدراسة وتستخدم

( ) Eviews 10في الوصول لمخرجات تقدير واختبار النماذج القياسية المستخدمة.

الدراسات السابقة:

تضمن األدب االقتصادي عديد من الدراسات السابقة التي تناولت العبلقة بين اقتصاد الظل والنمو

االقتصادي وتأثير عمو الحياة المعيشية لممجتمعات من جوانب مختمرة ،حيث تناولت عدة دراسات ظا رة
اقتصاد الظل ،من حيث مر وم وأشكال  ،واترقت الدراسات فيما بين ا عمو أن مر وم اقتصاد الظل و ذلك

االقتصاد الذي ال يخض لمرقابة الحكومية وال تسجل مدخبلت ومخرجات في سجبلت الحسابات القومية ،وال
يعترف بالقوانين والتشريعات الصادرة ،وأن جريمة يسل األموال تعد من أبرز أشكال اقتصاد الظل ،ومن أ م
ذ الدراسات:ت ت
 .2دراسة (الحداد )1020،بعنـوان :قيـاس أثـر التسـييالت االنتمانيـة فـي النمـو االقتصـادي  .لالقتصـاد
الميبي لمسنوات 2986ــــــ.1008

لقد ا تمت ذ الدراسة بمحاولة قياس أثر التس يبلت االئتمانية الممنوحة من المصارف التجارية عمتو

النشتتاط االقتصتتادي متتن ختتبلل معتتدل النمتتو لمنتتات المحمتتي اإلجمتتالي ،ييتتر النرطتتي 1986ت ت ت ت 2008فتتي ضتتو
التغي ترات والتطتتورات االقتصتتادية التتتي ط ترأت عمتتو االقتصتتاد الميبتتي ،وتمحتتورت مشتتكمة الد ارستتة فتتي البحتتث عتتن
حقيقة دور التس يبلت الممنوحة من المصارف التجارية فتي تحقيتم النمتو االقتصتادي ،واألستباب التتي أدت التتي

تتتدني فاعميتتة الج تتاز المص ترفي والتس ت يبلت االئتمانيتتة فتتي تمويتتل التنميتتة ،وخمصتتت الد ارستتة إلتتي وجتتود تتتأثير
لمتس يبلت االئتمانية الممنوحة من المصارف التجارية عمو النات المحمي يير النرطي.
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 .1دراسة (الفواري )1006،بعنوان :الفروض والتسييالت الممنوحة من المصـارف التجاريـة والمصـارف
المتخصصـــة ،وأثرىـــا عمـــى نـــاتال القطاعـــات االقتصـــادية ـــــــ دراســـة تطبيقيـــة عمـــى االقتصـــاد الميبـــي

2980ــــ.1001

تتمحور طبيعة المشكمة التي تعرضت إلي ا

والمتخصصة في دعم نات

ذ الدراسة في مدي مسا مة المصارف التجارية

القطاعات االقتصادية ،من خبلل القروض والتس يبلت الممنوحة ل ا ،إال أن

المشكمة الحقيقية ال تكمن في حجم التمويل الممنوح فقط ،وانما أثار

ذا التمويل عمو نات

القطاعات

االقتصادية.
وت دف الدراسة إلي تحديد وتحميل الموارد المالية لممصارف التجارية والمتخصصة ،والتعرف عمو مدي
مسا مت ا في دعم وتمويل القطاعات االقتصادية ،وأثر ا عمو نات

ذ القطاعات ،وبعض المتغيرات المحركة

لمنشاط االقتصادي .ومن أ م نتائ التقدير التي توصمت إلي ا ذ الدراسة :أن ناك عبلقة قوية بين القروض
الممنوحة من المصارف التجارية والمتخصصة والنات الكمي باألسعار الجارية .إال أن القروض الممنوحة من

المصارف التجارية والمتخصصة عمو نات القطاعات االقتصادية .كم أوصت الدراسة بالعمل عمو قيام سوم
مالي منظم وان جاح من خبلل عدد كبير من المؤسسات المالية المتطورة تكون قادرة عمو تنشيط الحركة
االقتصادية وتوفير مناخ استثماري مستقر واتباع سياسات اقتصادية مبلئمة ومرنة.
 .3دراسة ( الشريف محمد ) 2005 ،بعنوان :اىمم محددات النمو االقتصـادي فـي ليبيـا خـالل الفتـرة
2980ـــــ.1000

دفت ذ الدراسة إلي تحديد أ م محددات النمو االقتصادي في ليبيا ،وقياس اثر كل من ا ،واعتمتدت

الد ارستتة فتتي تحميم تتا لمعبلقتتة بتتين النمتتو االقتصتتادي فتتي ليبيتتا ،ومحددات ت الرئيستتية ،مستتتخدمة فتتي ذلتتك النمتتوذج

القياس ت تتي الت ت تتالي ،Liny=Linx1+Linx2+Linx3+LinT :حي ت تتث  Linyتش ت تتير ال ت تتي التغي ت تتر ف ت تتي الن ت تتات الق ت تتومي
اإلجمتتالي Linx1 ،القتتوي العاممتتة ،و  Linx2رأس المتتال Linx3 ،واإلنرتتام االستتتثماري LinT ،التقتتدم التكنولتتوجي.
وتوصمت الدراسة إلي مجموعة متن النتتائ وكتان متن أ م تا :أن القتوي العاممتة ورأس المتال واإلنرتام االستتثماري
والتقدم التكنولوجي ،ي محتددات النمتو االقتصتادي فتي ليبيتا ختبلل فتترة الد ارستة ،حيتث كانتت قتادرة عمتو ترستير
 %94من ذ التغيرات التتي حتدثت فتي معتدل النمتو  ،وأمتا المحتددات األختري ختارج النمتوذج فمتم تكتن مستئولة
عمو أكثر من  %6من ذ التغيرات .كما يشير ذلك معامل التحديد  R2و ذ النتيجة تعزز الررضيات الرئيسية

ل ذ الدراسة.
 .4دراسة (صداقة )2998،بعنوان :االنتمان المصرفي وأثره عمى اإلنتاجية في االقتصاد الميبي
لمسنوات 2985ـــ.2995

اعتمدت ذ الدراسة عمو األسموب الوصري االستقرائي واألسموب الكمي ،كما اعتمدت عمو فرضية

أساسية مراد ا :ناك عبلقة طردية بين مستوي االئتمان واإلنتاجية لمقطاعات االقتصادية المختمرة .ومن ضمن
تساؤالت ذ الدراسة و مدي مسا مة األموال المستثمرة والمنرقة عمو القطاعات اإلنتاجية في زيادة إنتاج ا.
ومن أ م النتائ

ل ذ الدراسة :انخراض اإلنتاجية في قطاع البنا والتشييد ،وكذلك قطاع الخدمات ،ريم

استحواذ دين القطاعين عمو نسبة عالية من االئتمان ،وتذبذب مستويات اإلنتاجية المتوسطة والحدية في

قطاعي الصناعة والنرط والتعدين وزيادت ا في قطاع الزراعة.
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 .5دراسة (شامية )2989،بعنوان :االنتمان المصرفي وأثره عمى اإلنتاجية في االقتصاد الميبي
لمسنوات 2970ـــــ.2985

دفت الدراسة إلي قياس اثر العوامل النقدية متمثمة في مستويات االئتمان عمو إنتاجية االقتصاد

الميبي ،منطمقاً من فرضية مراد ا :أن لمسياسة التمويمية أ مية بالغة في التأثير عمو النمو والتنمية ،وان أي

قصور في توفير التمويل يعتبر عائقاً لمنمو ،يؤدي إلي أثار سيئة عمو اإلنتاج واالستخدام ،وكذلك فان التوس

في التمويل وتوفير  ،يعتبر داعماً لمنمو ويساعد االقتصاد عمو تحقيم معدالت عالية في اإلنتاج واالستخدام،

واعتمدت ذ الدراسة عمو اسموب االقتصاد والقياس في قياس اإلنتاجية ،وتوصمت إلي أن النات الكمي يزداد

ولكن بمعدل متناقص.
المحور األول :الجانب النظري لمدراسة
أوال :الجياز المصرفي والنظام النقدي في االقتصاد الميبي:

يعتبر القطاع المالي والمصرفي من أكثر القطاعات تأثيرا ،والتي تمثل مبلمح ا في التطورات

والتغيرات المتبلحقة التي ش دت ا الساحة المالية والمالية الدولية ،وفي مقدمت ا االتجا المتزايد نحو التحرر من

القيود وازالة المعوقات التشريعية التي تحول دون توس المصارف في أنشطت ا.

ولقد انت جت ليبيا خبلل السنوات األخيرة مجموعة من السياسات ت دف إلو إعادة يكمة االقتصاد
الميبي وترعيل دور القطاع الخاص وتشجي االستثمارات األجنبية والتوج نحو االنرتاح عمو العالم الخارجي،
ونظ ار أل مية القدرة التنافسية لممصارف التجارية الميبية ،يتحتم عمي ا تعزيز قدرت ا التنافسية ،وزيادة قواعد ا
الرأسمالية وتنوي خدمات ا المصرفية ،ورف كرا ة موارد ا البشرية ،حتو تستطي منافسة المصارف األجنبية (

الحاسية)1995،235،

نشأة وتطور الجياز المصرفي في ليبيا:

كتتان االقتصتتاد الميبتتي قبتتل البتتترول اقتصتتاد كرتتاف ولتتذلك كتتان يتمتت بدرجتتة عاليتتة متتن االكترتتا التتذاتي فيمتتا

يتعمتتم بتتالمواد الغذائيتتة الرئيستتية .فبستتبب انخرتتاض مستتتوي التتدخل القتتومي كتتان الطمتتب عمتتو الستتم والختتدمات
منخرضاً مما خمم نوعاً من التوازن بين اإلنتاج الوطني واالست بلك.

إن ذا النوع من التوازن بين الطمب والعرض لم يكن نتيجة لكرا ة اإلنتاج كما يتصور الكثيرون ولكن كتان

يمثل خبلصة التوازن بين عناصر التخمف االقتصادي والرقر المادي .فانخرتاض األستعار التذي كثيت اًر متا يتحتدث

عن الناس باعجاب وتمك األسعار لم تكن نتيجة لبلزد ار االقتصادي ولكن كان يمثل ظتا رة عامتة متن ظتوا ر

اقتصاديات الرقر ،فري مثل ذا المستوي من التخمف الذي كان يمثل لكثير من الدول النامية تتكون حمقة مررية
بتتين الرقتتر والج تتل .فالمستتتوي المتتنخرض متتن الد اريتتة الرنيتتة والعمميتتة فتتي ميتتادين اإلنتتتاج يتتؤدي إلتتو قمتتة اإلنتتتاج
وانخراض التدخل ممتا يستبب انخراضتاً فتي االستت بلك والتتوفير وبالتتالي انخرتاض الطمتب عمتو الستم والختدمات،

األمتتر التتذي ال يشتتج عمتتو زيتتادة اإلنتتتاج واالستتتثمار ،إن تتذ الحمقتتة المرريتتة تتي التتتي تكت لتون القاعتتدة الرئيستتية
لمتخمتتف االقتصتتادي و تتي التتتي تشتتكل عناصتتر اقتصتتاديات الرقتتر .وان التطتتور االقتصتتادي فتتي ليبيتتا جتتا كمتتا
نعرف بسبب اكتشاف النرط بكميات كبيرة وفي وقت قصير ( .النعاس،2010،ص ص 67ت ت)68
بنا اً عمو ما تقدم لم تكن البيئة االقتصادية بميبيا خبلل العصتور الماضتية حتافزة لظ تور أج تزة ومؤسستات

مصترفية ،فاالقتصتتاد الميبتتي كتتان حينئتتذ اقتصتتاداً متخمرتاً تقتتوم تجارتت الخارجيتتة فتتي نطتتام ضتتيم ،وتعمتتل النستتبة
الكبتتري متتن الستتكان فتتي القطتتاع الز ارعتتي ،وقامتتت الصتتناعة عمتتو الحتترف والمصتتنوعات اليدويتتة ،فاتصتتف تتذا
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االقتصتتاد بانخرتتاض كبيتتر لمستتتويات المعيشتتة ،وضتتآلة حجتتم االدختتار وعتتدم وجتتود مجتتاالت ممحتتة لبلستتتثمار مت
ندرة فترص التعمتيم وعتدم انتشتار التعامتل باالئتمتان ،و تذ جميعتاً ظتروف ال يمكتن أن تحتتاج إلتو أيتة ختدمات أو

تست يبلت ائتمانيتتة توجتتب ظ تتور مؤسستتات مص ترفية كتمتتك المؤسستتات التتتي توجتتد اليتتوم فتتي أنحتتا التتببلد .حيتتث

عرفت الببلد المؤسسات المصرفية أول ما عرفت ارتباط تا سياستياً وتجاريتاً بتالببلد األجنبيتة ،وظ ترت التشتريعات
المصرفية الميبية ومؤسسات ا المختمرتة التتي تتزاول الدولتة متن ختبلل ستمطات ا فتي تطبيتم تشتريعات ا وتستير شتئون
المجتم  .وقد مرت المصارف في ليبيا بعدة مراحل مختمرة حتو وصمت إلو ما ي عمي اآلن و ذ الم ارحتل أو
الرترات و ي كاآلتي( :الحوتي،2010 ،ص ص 2ت ت ت.)4
المصارف التجارية:

يختم تتف تعري تتف المصتتتارف التجاري تتة ب تتاختبلف الم تتن

ال تتذي يس تتتخدم الب تتاحثون وبتتتاختبلف النظت ترة إل تتو

الوظائف التي تؤدي ا تمك المصارف ،لذلك يصعب مع ا حصر تعريف شامل لممصرف التجاري ،يبل أن تطور

المؤسستتات الماليتتة فتتي المجتمعتتات وظ تتور الجديتتد من تتا أدي إلتو وضتتوح مر تتوم المصتترف ،وأصتتب متتن الست ل
التعرف عمو الستمات الرئيستية لعمم تا ،وبالتتالي يمكتن تعريتف المصتارف التجاريتة بنتا اً عمتو تمتك الستمات عمتو

أن ا " :ي تمك المؤسسات التي تنت ختدمات مصترفية متنوعتة لمجم تور دون تمييتز ،ف تي تقتدم لممتدخرين فرصتة

متنوعتتة الستتتثمار متتدخرات م متتن ختتبلل الودائ ت التقميديتتة أو ش ت ادات اإليتتداع قصتتير األجتتل وكتتذلك تتتتي فتترص
عديتتدة لممقترضتتين متتن ختتبلل تقتتديم قتتروض قصتتيرة ومتوستتطة وطويمتتة األجتتل" .وأيض تاً يمكتتن تعريتتف المصتتارف

التجاريتتة ( نتتدي ،1999 ،ص  )7بأن تتا" :تم تتك المؤسستتات الماليتتة الت تتي يرتك تتز نشتتاط ا المص تترفي عم تتو قب تتول
الودائ ت المص ترفية ،ومتتن االئتمتتان "التس ت يبلت االئتمانيتتة"  Credit Facilitiesبمعنتتو أن المصتترف التجتتاري
يعتبتتر مؤسستتة ماليتتة وستتيطة بتتين التتدين ل تتم متتدخرات وبتتين التتذين يريبتتون فتتي إق تراض تتذ األم توال" .ومتتا يميتتز

المصارف التجارية و متدي تأثير تا عمتو حجتم االئتمتان المصترفي وقبول تا لمحستابات الجاريتة ول تا تأثير تا عمتو
عرض النقود وكذلك تنريذ برام تنموية دف ا الدف بعجمة التنمية في جمي المجاالت االقتصتادية واالجتماعيتة(
شنيبيش ،2009 ،ص.)221
أىم المؤشرات المالية لممصارف التجارية في ليبيا خالل الفترة (1000ــــ:)1028

إن مستتتوي أدا أي نظتتام مص ترفي ودور فتتي النشتتاط االقتصتتادي وتحقيتتم النمتتو ب ت يتأكتتد متتن ختتبلل

وجود سبلمة ذا النظام وقدرت عمو تمبية احتياجات التنميتة االقتصتادية واالجتماعيتة فتي إطتار القتوانين والمتوائ
التتتي تحكتتم العمتتل المص ترفي .ويتطمتتب تحقيتتم مبتتدأ الستتبلمة المص ترفية أن تتمت ت كتتل وحتتدة متتن وحتتدات النظتتام
المصرفي بموقف متالي ستميم ،ولتدي ا القتدرة والكرتا ة اإلداريتة والماليتة التتي تمكن تا متن إدارة أصتول ا وخصتوم ا،

أي (موجودات تتا ومطموبات تتا) بكر تتا ة والقي تتام ب تتدور ا ف تتي الوس تتاطة المالي تتة 2.ن تتاك ع تتدة مع تتايير ومؤشت ترات مالي تتة
تس ت تتتخدم لقي ت تتاس م ت تتدي س ت تتبلمة األدا المصت ت ترفي ب ت تتدف تقي ت تتيم المص ت تتارف التجاري ت تتة ف ت تتي ليبي ت تتا خ ت تتبلل الرتت ت ترة
 2000ت ت ،2018وفيما يمي أ م ذ المؤشرات :ت ت
إجمالي القروض والتسييالت:

يعتبتتر متتن القتتروض والتس ت يبلت االئتمانيتتة احتتد أ تتم الختتدمات المص تترفية التتتي تقتتوم ب تتا المص تتارف

التج اري تتة فت تتي إطت تتار دور ت تتا التمت تتويمي .حيت تتث ست تتا مت المصتتتارف التجاريت تتة الميبيت تتة مست تتا مة فعالت تتة فت تتي التنميت تتة
االقتصادية لمببلد ،وذلك عن القروض التتي منحت تا ستوا لئلفتراد ولمج تات العامتة ،فتي شتكل قتروض عقاريتة أو
ق تتروض اجتماعي تتة (س تتمف) أو ف تتي ش تتكل تست ت يبلت ائتماني تتة لؤليت تراض اإلنتاجي تتة وتموي تتل المش تتروعات العام تتة
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الموافق  12-11نوفمبر 1029

المؤتمر العممي الدولي الثالث لكمية االقتصاد والتجارة
المؤسسات واشكاليات التنمية في الدول النامية (ليبيا أنموذجاً)

والخاصة .ويبين العمود الثاني بالجدول رقم (  )1إجمالي

INSD2019

ذ القتروض الممنوحتة متن المصتارف التجاريتة فتي

ليبيتتا ختتبلل الرت ترة  2000ت ت .2018بمغتتت نحتتو  5584.0مميتتون دينتتار فتتي العتتام  ،2000واستتتمرت فتتي الزيتتادة فتتي بقيتتة
الرت ترة إلتتو مبمتته وقتتدر  7164.3مميتتون دينتتار فتتي ن ايتتة العتتام  ،2018أي بزيتتادة قتتدر ا  1580.3مميتتون دينتتار ختتبلل
الرترة 2000ت ت ت.2018
إجمالي الودانع:

يقصد بالوديعة النقدية المصرفية :النقود التي يع د ب ا األفراد أو ال يئات إلو المصرف ،عمو أن

يتع د المصرف برد ا أو برد مبمه مساو ل ا لدي الطمب أو بالشروط المترم عمي ا بين المصرف والعميل.

والمصارف التجارية عادة تتمقو من عمبلئ ا عدة أنواع من الودائ أ م ا :الودائ الجارية أو الودائ
تحت الطمب ) ،(DDتمي ا في األ مية الودائ ألجل  TDوالودائ باخطار ( NDالودائ باشعار) وودائ التوفير
جدول رقم ( )2أىم المؤشرات المالية لممصارف التجارية في ليبيا خالل الفترة (1000ــــ)1028
مميون دينار

السنة

قروض لؤلنشطة االقتصادية .إنتاجية وخدمية

إجمالي الودائ

2000

5584.0

7434.1

2001

6057.6

8386.2

2002

6357.8

8707.8

2003

6775.1

9567.2

2004

6510.3

10860.4

2005

6166.6

13782.5

2006

7067.2

17359.2

2007

8191.3

24805.5

2008

10544.9

41531.0

2009

11812.7

48672.3

2010

13044.6

55313.0

2011

11035.1

58480.1

2012

12906.5

68346.2

2013

14456.6

83562.7

2014

15449

78910.4

2015

14243.3

71257.1

2016

10506.1

83407.6

2017

7601.7

62186.4

2018

7164.3

49090.3

المصدر :مصرف ليبيا المركزي ،اإلحصا ات النقدية والمالية1966(،ت ت2000(،)2000ت ت)2010
 .SDويوض العمود الثالث بالجدول رقم ( )1إجمالي الودائ ختبلل الرتترة 2000ت ت  2018بالمصتارف التجاريتة
الميبيتتة ،حيتتت بمغتتت فتتي ن ايتتة العتتام  2000نحتتو7434.1.مميتتون دينتتار ،وقتتد بمغتتت إجمتتالي الودائت بالمصتتارف
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د .طارم بغني

جامعة

الزيتونة

التجاريتتة فتتي ن ايتتة  2010نحتتو  55313.0مميتتون دينتتار ،ثتتم اختتدت فتتي الزيتتادة وخاصتتة ختتبلل الرت ترة 2011ت ت ت
 ،2018أي بزيادة وقدر ا  41656.2مميون دينار عن ن اية العام ،2000
ثانياً  :التحرر (االنفتاح) المالي في االقتصاد الميبي .
تعريف االنفتاح المالي:

ينتدرج التحترر أو االنرتتاح المتالي ضتمن ستيام التحريتر االقتصتادي ،ويعتبتر أحتد مكوناتت الرئيستية فتي

برام اإلصبلح االقتصادي ،كما ينتدرج كتذلك ضتمن التطتورات الماليتة والمصترفية العالميتة التتي تقتوم عمتو مبتدأ
التحريتتر متتن القيتتود والعراقيتتل وزيتتادة حتتدة المنافستتة بتتين البنتتوك ،واستتتعمال وستتائل تكنولوجيتتة متطتتورة لبلتصتتال

والمعمومات ،وتطبيم مقررات لجنة بازل العالمية وعمو ذلك عرف تا "" MURAT UCERعمتو أن تا :عبتارة عتن
عمميتتة تتمثتتل فتتي مجموعتتة متتن اإلج ت ار ات التتتي تطبتتم متتن أجتتل إلغتتا القيتتود المرروضتتة عمتتو القطتتاع المتتالي
والمصتترفي كتحري تتر مع تتدالت الرائ تتدة ،ون تتزع القي تتود المرروضتتة عم تتو حس تتاب رأس الم تتال ،وذل تتك ب تتدف إص تتبلح
القطاع المالي الداخمي والخارجي لمدولة ( .)Murat,2000,p23
التحرر (االنفتاح) المالي في االقتصاد الميبي:

تميز النظتام المتالي فتي االقتصتاد الميبتي ختبلل المرحمتة الممتتدة بتين  2003-1977بخضتوع لقواعتد

النظام االشتراكي المبني عمو آلية التدخل الحكومي في مجال التمويل ،األمر الذي أدي إلو تعاظم دور الخزينة

العامتتة و يمنت تتا عمتتو حستتاب النظتتام المصتترفي ،وت متتيش وا متتال دور القطتتاع المص ترفي التتذي أصتتب يتميتتز
بالستتمبية ستوا عمتتو مستتتوي تعبئتتة االدختتار أو عمتتو مستتتوي توزيت القتتروض ،فقتتد كتتان متتن بتتين سياستتات الكتتب

المالي في ليبيا يمم المجال المصرفي أمام إنشا البنوك الخاصة ،باإلضافة إلتو عتدم استتقبللية البنتك المركتزي
وخضوع والنظام المصرفي معا إلو الق اررات المركزية ،وفي ظتل تذا النظتام فتان توزيت االئتمتان وستقر وتحديتد
معدالت الرائدة يخض لتوجي إداري بعيدا عن معيار المردوديتة الماليتة لصتال المؤسستات المصترفية ،وقتد أدت
ذ السياسة إلو إبعاد المصارف عن وظائر ا التقميدية المتمثمة في تمويل االستثمارات وتعبئة االدخارات.
م بداية القرن الواحد والعشرين وفو ظتل االنرتتاح االقتصتادي التذي شت دن التببلد بعتد إلغتا العقوبتات
االقتصادية الدولية عمو ليبيا ،بدأ النظام المالي يش د تحسنا ممحوظا من خبلل مجموعة من اإلج ار ات التتي تتم
اتخاذ تتا ابتتتدا ً متتن عتتام  2003من تتا عمتتو ستتبيل المثتتال ال الحصتتر تحريتتر أستتعار الرائتتدة الدائنتتة عمتتو الودائت ،
وتتترك الحريتتة لممصتتارف لمترتتاوض بشتتأن ا مت زبائنت  ،وتوحيتتد أستتعار الرائتتدة المدينتتة عمتتو القتتروض والتست يبلت
بمتتا يعتتادل ستتعر الخصتتم لتتدي مصتترف ليبيتتا المركتتزي مضتتافا إلي ت عمتتو األكثتتر نستتبة  ، %2.5وتخرتتيض ستتعر
الرائتدة عمتتو ودائت المصتتارف التجاريتتة لتتدي البنتك المركتتزي متتن  2.5إلتتو  %1.75لتشتتجي المصتارف التجاريتتة
لمبحتتث عتتن مصتتادر استتتثمار محميتتة (المركتتزي ،2010 ،ص ،)40وادختتال تعتتديل فتتي القتتانون المصتترفي يتتنص

عمو أال يتمقو مصرف ليبيا المركزي توجي ات من الحكومة والذي سا م في استقبللية أكبتر لممصترف المركتزي،
واعتادة يكمتة مصترف ليبيتا المركتزي ،كتم تتم إنشتا ستوم األورام الماليتة فتي يونيتو  2006ويتمتت

تذا الستوم

ب أرستتمال بمتته  20مميتتون دينتتار ليبتتي من تتا مميتتوني دينتتار عمتتو شتتكل أس ت م وي تتدف تتذا الستتوم لمواكبتتة االنرتتتاح
االقتصادي في االقتصاد الميبي وعممية توستي قاعتدة الممكيتة والخصخصتة ،إال إن أدائت الزال محتدودا و تو فتي

أولتتو خطوات ت وتواج ت عقب تة ضتتعف القطتتاع الختتاص فتتي االقتصتتاد الميبتتي  ،كمتتا كتتان متتن ضتتمن اإلج ت ار ات
المتخذة في ظل اإلصبلحات االقتصادية واالنرتاح المالي فت السوم المحمية إلنشتا البنتوك األ ميتة واألجنبيتة،
كم تم نقل ممكية بعض البنوك العامة من مصرف ليبيا المركزي إلو يئة مختصة باعادة ال يكمية المصرفية.
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أما في إطار تحرير الحساب الرأسمالي بميتزان المتدفوعات فقتد تضتمنت إجت ار ات االنرتتاح تقميتل القيتود
عمو حركة الحساب الرأسمالي ،من خبلل تخريف القيود عمو تدفقات رؤوس األموال من والتو االقتصتاد ،وحريتة
التعامتتل بمختمتتف أشتتكال رؤوس ألم توال كاالستتتثمارات األجنبيتتة المباش ترة واستتتثمارات المحتتافظ الماليتتة كاألس ت م
والس تتندات والمع تتامبلت المتعمق تتة بأص تتول الث تتروة العقاري تتة والمع تتامبلت المتعمق تتة ب تتالثروات الشخص تتية والمع تتامبلت

المتعمق تتة بال تتديون ك تتالقروض البنكي تتة وااللت ازم تتات والتست ت يبلت االئتماني تتة المقدم تتة م تتن ال تتدول المتقدم تتة  ،ويمك تتن
مبلحظة ذلك جميا من حجم التدفقات الواردة والصادرة نسبة إلو النات المحمو اإلجمتالي ختبلل فتترتين مختمرتتين
فتتي التوج ت الخ تتارجي ،فتتالرترة  2009-2000كانتتت امت تتداد لرتتترة ضتتعف االنرت تتاح التج تتاري والمتتالي متت العتتالم
الختتارجي فكانتتت نستتبة التتتدفقات الداخمتتة إلتتو النتتات فتتي المتوستتط ح توالي  ، %0.03فيم تا كانتتت نستتبة التتتدفقات

الماليتة الخارجتتة نستتبة لمنتتات المحمتتو لتتنرس الرتترة حتوالي  %2كمتوستتط ستتنوي  ،بالمقابتتل شت دت الرتترة -2010
 2018و تتو فتت ترة اإلص تتبلحات االقتص تتادية واالنرت تتاح الم تتالي مت ت الع تتالم الخ تتارجي تحس تتننا ممحوظ تتا ف تتي نس تتبة
التتتدفقات الماليتتة ستوا الداخمتتة أو الخارجتتة نستتبة لمنتتات المحمتتو ،حيتتث بمغتتت نستتبة التتتدفقات الداخمتتة إلتتو النتتات
المحمتتو فتتي المتوستتط  %3ستتنويا فيمتتا بمغتتت نستتبة التتتدفقات الخارجتتة إلتتو النتتات المحمتتو نستتبة  %12كمتوستتط
ستتنوي  ،و تتو متتا يعكتتس إجمتتاال زيتتادة فتتي درجتتة االنرتتتاح المتتالي وتخريتتف القيتتود عمتتو حركتتة الحستتاب المتتالي

والرأسمالي.

الصعوبات والمشاكل التي تواجو المصارف التجارية:

 1ت طبيعة ممكية المصارف التجارية العامة حيث أن ا تخض لممكية مصرف ليبيا المركزي ،باإلضافة إلي ذلك
فان المصارف الخاصة ريم ممكيت ا خاصة ،إال أن ا تعمل تحث إشراف ورقابة المصرف المركزي ،وبالتالي
انعدمت روح المنافسة ما بين المصارف التجارية ،واقتصر دور المصارف التجارية عمو تقديم الخدمات التقميدية
وعدم اال تمام بتطوير الخدمات المصرفية.

 2ت تعاني المصارف التجارية من محدودية مجاالت االستثمار وتوظيف األموال إذ أن جل استثمارات المصارف
التجارية تتمثل في من القروض والتس يبلت االئتمانية ذات المخاطر العالية.
 3ت تعاني المصارف التجارية من ارتراع حجم السيولة الرعمية مقارنة بالسيولة القانونية المحددة من قبل مصرف
ليبيا المركزي ،وكذلك حجم االحتياطيات الرعمية مقارنة باالحتياطيات القانونية.
 4ت تعاني المصارف التجارية من قصور في تطبيم التكنولوجيا المصرفية الحديثة وعدم وجود إدارة خاصة

بتسويم الخدمات المصرفية.
اإلنفاق العـــــام:

تشير األفكار النظرية والواق االقتصادي إلو أن تأثير العائدات النرطية عمو اقتصادات الدول المنتجة

لمنرط يتم عن طريم اإلنرام العام ،حيث أن إجمالي اإليرادات النرطية تتحول لحسابات االحتياطيات العامة .إال
آن اعتماد اقتصاديات البمدان المنتجة لمنرط عمو اإليرادات النرطية يجعم ا عرضة لمصدمات الخارجية
(الشامي ،الطروم،2012،ص ،)50ويعد اإلنرام العام احد أ م أدوات السياسة المالية التي تستخدم ا الدولة
من اجل إشباع الحاجات العامة ،وتحقيم األ داف االقتصادية واالجتماعية في المجتم  ،ولعل أ م مبلم

االقتصاد الميبي اعتماد عمو اإلنرام العام بشكل كبير ،فمند اكتشاف النرط وبداية تصدير بكميات تجارية توافر
لمدولة إيرادات مالية كبيرة ،وحتو تعود ذ اإليرادات بالنر عمو كافة أفراد المجتم بذلك توج ت الدولة إلو
حقن عائدات النرط لتحريك كافة القطاعات االقتصادية عن طريم اإلنرام العام (الوحشي ،2012،ص)2015
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د .يوسف األصرر ؛

د .طارم بغني

جامعة

الزيتونة

لقد ش دت الرترة  2013-2000باستثنا العام  2011توسعا في االنرام الحكومي أجا نتيجة
الرتراع اسعار النرط مقارنة برترة التسعينات من القرن الماضي ولذا يمب طاب السياسة التوسعية فو االنرام
العام سوا االنرام الجاري أو االنرام االستثماري و و ماسا م فو تحقيم استقرار نسبو في أدا االقتصاد

الوطني اما خبلل د الرترة  2018-2014فكانت فترة استثنائية في االقتصاد المحمو بسبب الظروف االمنية
والسياسية وما صاحب ا من انخراض االنتاج النرطي وتد ور الصادرات النرطية وانخراض االنرام العام،
وبالمجمل فقد تجاوز ما تم انراق خبلل الرترة  2018-2000مبمه  400مميار دينار وبنظرة بسيطة الو مدي
مسا مة احداث د المباله تغي ار فو بعض المؤشرات التو تعكس تطور ادا االقتصاد الميبي يتض الضعف
الكبير فو احداث دا االثر فمسا مة قطاعات الزراعة والصناعة لم تتغير ظمت تتراوح فو المتوسط العام بين

 4%- 7%وظمت الصادرات تعتمد عمو  %97من الصادرات النرطية ونمو النات المحمو يعتمد عمو نمو
نات القطاع النرطي وما يحدث في من تطورات فو االسعار واالنتاج يعكس ذلك كم ضعف وعدم كرا ة
سياسة االنرام العام فو تنوي مصادر الدخل من خبلل تطور نات القطاعات االقتصادية يير النرطية لتسا م
فو رف مستويات النمو االقتصادي خصوصا القطاع الصناعي ،ويرج

ذا الضعف بدرجة اساسية الو الرساد

اإلداري والمالي في االنرام وادارة المشاري االستثمارية التو تتبنا ا الدولة وفو ظل يياب القطاع الخاص
الكرو والرعال عن النشاط االقتصادي.
ثالثاً :النمو االقتصادي في النظرية االقتصادية:

.2

مفيوم النمو االقتصادي:

من أ م المرا يم كثيرة التداول متن قبل المركرين االقتصاديين أو المنظمتات و ال يئتات الدوليتة الحكوميتة

ت ت تتو مر ت ت ت تتوم النمت ت تتو االقتص ت ت تتادي ،و قت ت تتد ت ت ت تتم تنت ت تتاول ت ت تتذا المر ت ت تتوم م ت ت تتن جوانت ت تتب مختمر ت ت تتة من ت ت تتا م ت ت تتا يم ت ت تتو:

أ -يعتترف النمتتو االقتصتتادي بوصتتر الزيتتادة فتتي قيمتتة الستتم و الختتدمات المنتجتتة متتن قب تتل االقتص تتاد التتوطني،
ويق تتاس النمتتو تقمي تتديا بوص تتر النستتبة المئوي تتة لمزيتادة ف تتي الن تتات المحمتتي اإلجم تتالي الحقيقتتي ( ،(GDPويحستتب
النمتتو االقتصتتادي بصتتيه حقيقيتتة وذلتتك متتن أجتتل إيضتتاح تتأثير التضتتخم عمتتو ستتعر الستم و الختدمات المنتجتتة
(القريشي ،2010،ص.)71

ب -بعرف النمو االقتصادي بأن عبارة عن معدل الزيادة في اإلنتاج أو الدخل الحقيقي فتي المجتمت ختبلل فتترة
زمنية معينة عادة سنة و و يعكس التطورات والتغيرات التي تحدث في الطاقة اإلنتاجية (ابوزيد،عبدالبر،ص)29
من خبلل التعريرين السابقين يتض أن النمو االقتصادي ال يعني حدوث زيادة في إجمالي النات
المحمي فقط ،بل البد أن يترتب عمي زيادة في دختل الررد الحقيقي أي أن معدل النمو االقتصادي البد أن يروم

معدل النمو السكاني ،إن الزيادة التي تحدث في دخل الررد ال يعنو أن تكون زيادة نقدية فحسب ،بل يتعين أن
تكون ذ الزيادة حقيقية ،و يتم ذا من خبلل استبعاد أثر التغير في قيمة النقود ،أي استبعاد أثر التضخم،
تعبير و مصداقية عن دخل الررد ،و إجماال فان
ًا
وبالتالي فان دخل الررد المحسوب باألسعار الثابتة و األكثر
النمو االقتصادي و عبارة عن ظا رة كمية تتمثل في زيادة النات المحمي اإلجمالي الحقيقتي من فترة إلو أخري
عادة ما تكون سنة.
عناصر النمو االقتصادي:

من أ م العناصر التي تسا م في تحقيم النمو االقتصادي ما يمي-:

ا ت ت ت ت تراكم رأس المال  :يشتمل ذا العنصر عمو االستتثمارات الجديتدة فتي األرض و الستم اإلنتاجيتة و المتوارد
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البشرية.
ب ت ت ت ت العمت ت تتل :حيت ت تتث ي ت ت ترتبط بت ت تتاألثر االيجت ت تتابي لمنمت ت تتو الست ت تتكاني بت ت تتالنمو االقتصت ت تتادي مت ت تتن خت ت تتبلل زيت ت تتادة قت ت تتوة
العمل التي تتؤدي إلتو زيتادة اإلنتتاج تذا متن ج تة  ،وزيتادة حجتم األستوام و ست ولة تحريتز الطمتب االستت بلكي
المؤدي إلو تحريز الطمب االستثماري من ج ة أخري.

تممية ،وتطبيقات ا ،وتطتويع ا
عرف ل
بأن االستخ تتدام األمثل لممعرفة الع ت ل
الموارد الطبيعية والتقدم التكنولوجي والذي ُي ل
لخدمة االنسان ورفا ليت .
النظريات التقميدية والحديثة في تفسير النمو االقتصادي:

لقد اعتبر الركر االقتصادي الكبلسيكي أن التراكم ال أرستمالي تو الستبب الرئيستي لمنمتو االقتصتادي ،و

أن األربتتاح تتي المصتتدر الوحيتتد لبلدختتار ،و أن النمتتو االقتصتتادي مآل ت الركتتود االقتصتتادي ،أمتتا النيوكبلستتيك
فأولو ا تماما كبي ار بتحميل الكيرية التي يوزع ب ا ج از السعر موارد المجتم بين مختمف االستخدامات المتاحتة،

واعتبتتروا أن عممي تتة النم تتو ل تتا طبيعتتة تدريجي تتة ومتس تتقة وتراكميت تة ،فيم تتا ا تتتم الرك تتر الكين تتزي بح تتدوث االس تتتقرار
االقتص تتادي أكث تتر م تتن ا تمامت ت ب تتالنمو االقتص تتادي ،و اعتب تتر أن النم تتو االقتص تتادي يعتم تتد عم تتو حج تتم العم تتل
المستتخدم عمتو اعتبتار أن االقتصتاد يحتتوي عمتو طاقتات إنتاجيتة ييتر مستتغمة ،ل تذا الستبب ا تتم "كينتز" بعتبلج
أزمة الكساد من خبلل زيادة حجم الطمب الكمي الرعال إلو الحد الذي يسم بتحقيم التشغيل الكامل لمعمالة ،أما
الكينزيتون الجتتدد فبينتوا متن ختتبلل نمتتوذج تتارود  -دومتار أن كتبلً متتن الميتتل الحتدي لبلدختتار و المعامتتل الحتتدي

ل ترأس المتتال تعتتد متتن المحتتددات األساستتية لمنمتتو االقتصتتادي ،وأن تحقيتتم االستتتخدام الكامتتل لمم توارد يتطمتتب أن
تتعادل الزيادة في الطاقة اإلنتاجيتة مت الزيتادة فتي الطمتب الكمتي ،أمتا النظريتات المعاصترة ذات التوجت الختارجي
فيري مركرو ا أن الزيادة في معدل النمتو االقتصتادي فتي األجتل الطويتل ال يمكتن أن تتحقتم إال إذا حتدثت برعتل

عوامل خارجية مثل تغير معدل النمو الستكاني و االدختار و التقتدم التقنتي التذي يستم بزيتادة اإلنتتاج ،ومتن أ تم
النظريتتات المعاص ترة نظريتتة النمتتو التتداخمي التتتي ركتتزت عمتتو أ ميتتة السياستتات االقتصتتادية فتتي تحريتتز معتتدالت
االستثمار ،وأيضا عمو التطور التقني ورأس المال البشتري و تراكمت فتي تحقيتم النمتو ،كمتا أكتدت نمتاذج النظتام
المرتتتوح عمتتو دور التجتتارة الدوليتتة فتتي تحقيتتم النمتتو االقتصتتادي متتن ختتبلل االنرتتتاح التجتتاري وتشتتجي الصتتادرات
(السواعي ،2015 ،ص.)18
النمو في االقتصاد الميبي:

يعتبر االقتصاد الميبي متن االقتصتادات الناميتة التذي رستمت مبلمحت مجموعتة متن الخصتائص العامتة

التتتي حتتددت المستتار العتام لبلقتصتتاد الميبتتي ختتبلل الرتترة  2018-2000ريتتم التغيترات والتطتتورات التتتي شت د ا
االقتصتتاد الميبتتي والتتتي فتتي مقتتدمت ا التحتتول فتتي فمستترة إدارة االقتصتتاد متتن نظتتام االقتصتتاد الموج ت إلتتو نظتتام

االقتصاد المختمط  ،وحيث أن النمو المستقر والمستدام يعطو مؤش اًر اماً وقوياً عمو مدي اتساع حجم القاعتدة

اإلنتاجي تتة ألي اقتص تتاد ومكانتت ت ب تتين االقتص تتادات الدولي تتة بعك تتس النم تتو المؤق تتت ال تتذي يعط تتو مؤشت ت ار عم تتو أن
االقتصتتاد ال يقتتف عمتتو قاعتتدة إنتاجيتتة عريضتتة وأن نتتاك عوامتتل تحضتتر وتغيتتب و تتو التتتي تستتا م فتتي زيتتادة

تقمبات النمو االقتصادي و و ما يعطي مؤش اًر واضحاً عمو ضعف أدا االقتصاد ،و ذا ما يدعو إلو البحث في
نموا مستداما أو مؤقتا.
حقيقة النمو االقتصادي كون ً
ظ تتور االختتتبلالت ال يكميتتة االقتصتتادية فتتي االقتصتتاد الميبتتي ،حيتتث عانتتا االقتصتتاد الميبتتي عمتتو متتدي
الرت ترات المتعاقبتتة متتن مجموعتتة متتن االختتتبلالت ال يكميتتة التتتي تراكمتتت م ت متترور التتزمن وبتترزت بشتتكل واض ت
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د .طارم بغني

جامعة

الزيتونة

خاصة في فترات األزمتات النرطيتة  ،تذ االختتبلالت فتي الحقيقتة أصتبحت متن ستمات العامتة ،وتمثمتت بضتعف
الت ترابط بتتين القطاعتتات االقتصتتادية ،ووجتتود خت تتمل فتتي التطتتور القطتتاعي بستتبب توج ت ت العمميتتة االستتتثمارية إلتتو
قطاعتات معينتة دون أختري ،و يمنتتة قطتاع التنرط عمتو االقتصتاد برعتل تتتدفقات مبيعتات منتجاتت

لمختارج وتطتتور

واستحواذ عمو أعمو معتدالت األجتور ،و تو متا خمتم ترتاوت فتي المستتوي المعيشتي بتين الطبقتة العاممتة فتي تذا
القطاع والقطاعات األخري ،باإلضافة لسيطرة القطاع العام عمو حساب القطاع الخاص.

نمو الناتال المحمي اإلجمالي لمقطاع غير النفطي (:)2018-2000

إن مسألة إيجاد بتدائل إلنتتاج التنرط متن ختبلل التنويت االقتصتادي تو تدف مريتوب فتي االقتصتادات

النرطية ،يير إن المبلحظ أن معظم ذ االقتصادات لم تستط من تحقيم ذا التنوع ،ولتم تستتطي تحقيتم نمتو
طويتتل األمتتد فتتي المستتتوي المعيشتتي كمتتا تبينت حصتتة الرتترد متتن النتتات المحمتتي اإلجمتتالي ،ويمكتتن معرفتتة ال يكتتل
االقتصادي من خبلل نصيب القطاعات المختمرة من النات المحمي اإلجمالي ،بمعنو مسا مة كل من ا فتي تذا

النات والذي يتوق كما و متعارف عمي اقتصادياً أن تكون متميزة ب القطاعات اإلنتاجية أكثر متن يير تا .وان

الظتروف التاريخيتتة التتتي متتر ب تتا االقتصتتاد الميبتتي والخصتتائص المصتتيقة بت فتتي تعميتتم ستتيطرة قطتتاع التتنرط عمتتو
النشتاط االقتصتتادي حيتتث ارترعتتت نستتبة مستتا مت فتتي النشتاط االقتصتتادي ،بينمتتا ظمتتت نستتبة مستتا مة القطاعتتات
األختري متواضتتعة جتدا مقارنتتة بحجتتم االنرتام عمتتو تد القطاعتتات  ،فمستتا مة قطتاع الز ارعتتة فتو النتتات المحمتتو

ختتبلل الرتتترة فتتو المتوستتط بمغتتت  %4ولممرارقتتة فتتان مستتا مة قطتتاع الز ارعتتة ختتبلل فتت ترة الستتتينات متتن القتترن
الماضتتي كانتتت  %70متتن النتتات المحمتتو وذلتتك قبتتل البتتد فتتو تصتتدير التتنرط ممتتا يعكتتس ان قطتتاع التتنرط بقتتدر
ماستتا م فتتو تنميتتة االقتصتتاد ستتا م ايضتتا ف تو ا متتال بعتتض القطاعتتات االقتصتتادية ،امتتا قط تاع الصتتناعة فتتان
مستتا مت فتتو النتتات المحمتتو لتتم تتجتتاوز فتتو المتوستتط العتتام  %6لكتتل الرت ترة الزمنيتتة عمتتو التتريم متتن أ ميتتة تتذا

القطاع في معظم اقتصتادات التدول خصوصتا فتي المجتال التصتديري ،فتي المقابتل فتان مستا مة قطتاع الختدمات
بمغت فو المتوسط  %40-35%و ي انعكاس لمسا مة أكثر من عشر قطاعات مكونة ل وادا ما وزعت نستب
مسا مة قطاع الخدمات عمو كل قطتاع فمتن تتجتاوز نستبة مستا مة كتل قطتاع فتي المتوستط متا بتين ،%4-%2
أما من ناحية توزي النمو االقتصادي عمو القطاعات اإلنتاجية والخدمية والتي تكون فو المجمتل النتات المحمتو
اإلجمتتالي ،فتتان قطتتاع الز ارعتتة كتتان أضتتعف القطاعتتات نم توا حيتتث بمتته متوستتط النمتتو فتتو تتذا القطتتاع باألستتعار
الثابتتتة معتتدل نمتتو ستتالب بمتته فتتو المتوستتط  %1-ستتنوياً و تتو متتا يعكتتس حجتتم التتتد ور التتذي حصتتل فتتو القطتتاع
الزراعي وعدم توجي االستثمارات ذات الجدوي إلو ذا القطاع ،أمتا قطتاع الختدمات فقتد بمته متوستط النمتو فتو
ذا القطاع باألسعار الثابتة معدل نمو بمه فو المتوسط  %3سنوياً ،عمما بان تدا القطتاع يستتحوذ عمتو النستبة

االكبر من القوة العاممتة فتو االقتصتاد الميبتي خصوصتا فتي قطتاعي الصتحة والتعمتيم و تو متا يعطتو مؤشت ار عمتو
التناقض بين حجم االنرام عمو دا القطاع وانتاجية دا القطاع ،اما القطتاع الصتناعي فقتد بمته حجتم النمتو فتو
تدا القطتتاع ختتبلل تتذ الرتترة فتتو المتوستتط  %10وريتتم ذلتتك ظمتتت مستتا مة القطتتاع الصتتناعي ضتتعيرة جتتدا فتتي
النات المحمو اإلجمالي.
واجماال لما سبم دكر فان الواق االقتصادي فتو ليبيتا والتذي تعكست عديتد المؤشترات االقتصتادية يؤكتد

ان القتروض التتو تمنح تا المصتارف التجاريتة فتو ظتل نستبة االنرتتاح المتالي الضتعيرة لبلقتصتاد الميبتي لتم تست م
فتتو تطتتور النتتات المحمتتو لمقطتتاع ييتتر النرطتتي فظمتتت مستتا مت فتتي النتتات والصتتادرات ضتتعيرة جتتدا ،وان القيتتود
المرروضة عمو المصارف التجارية فو عممية تمويل التنمية كانت عائقا فو تطور نات القطاعات يير النرطية،
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وفو ظل يياب المصتارف الخاصتة ذات ال أرستمال الكبيتر لرتترات طويمتة عتن االقتصتاد الميبتي يتاب نتيجتة لتذلك
مصتطم المنافستة بتتين تد المصتتارف فتو تمويتتل التنميتة ،واصتتب دور المصتارف تقميتتديا فتو ظتتل يمنتة الدولتتة
عمتتو تمويتتل التنميتتة متتن ختتبلل االنرتتام العتتام والتتذي اثبتتت ضتتعر فتتو تنوي ت مصتتادر التتدخل فتتو ظتتل ضتتعف
السياسات االقتصادية المختمرة وانتشار الرساد اإلداري والمالي في القطاع العام فتو توجيت وادارة المشتاري والتتي

تخض في الغالب لآل ار الشخصية وليس لمر وم الجدوي االقتصادية لممشاري  ،كل ذلك سا م فتو ضتعف اثتر
ذ المتغيرات عمو النمو لمقطاعات يير النرطية.
المحور الثاني :الجانب التحميمي والقياسي لمدراسة
الدراسة القياسية:

ي تتدف تتذا الجان تتب إل تتو اختب تتار العبلق تتة ف تتو الم تتدي الطوي تتل م تتن خ تتبلل اختب تتار التكام تتل المشتتتترك

لجو انسون واختبار اتجا العبلقة السببية في األجل القصير باستخدام اختبار السببية لجرانجر بين متغير النمو
االقتصادي معب ار عن بالنات المحمو لمقطاعات يير النرطية والتحرر المالي والقروض الممنوحة من المصتارف
التجارية واإلنرام العام وذلك وفقا الخطوات التالية :
• اختبار استقرار السبلسل الزمنية باستخدام اختبار فيميب بيرون (. )pp
• اختبار التكامل المشترك لجو انسون .

• حديد فترة التأخير (اإلبطا ) المثمو إلج ار اختبار السببية.
• اختبار ج ار نجر لمسببية:

باس ت تتتخدام بيان ت تتات السبلس ت تتل الزمني ت تتة لمتغيت ت ترات الد ارس ت تتة لمرتت ت ترة  2018-2000وباألس ت تتعار الثابت ت تتة

(أسعار )02010كما ي موضحة بالجدول رقم ()2
جدول رقم ( )1السالسل الزمنية لممتغيرات الدراسة (مميون دينار)
السنة

النات المحمو

التحرر المالي

اإلنرام العام

قروض لؤلنشطة االقتصادية .إنتاجية وخدمية

2000

11195

52.2

8635

5845.1

2001

16769

41.5

10461

6964.3

2002

20362

39.6

11767.4

8074.7

2003

22366

39.3

9405.5

8794

2004

24362.4

34.34

18239.8

8366.7

2005

28177

27.3

17699.4

7696.3

2006

28836

31.6

16876

9127.5

2007

28305

33.5

18778.1

9493.1

2008

27141

40.7

19901.5

11064.8

2009

29330

41.25

21114.9

12101

2010

22319.1

58.4

27636.3

13044.6

2011

9309.9

118.5

20166

11035.1

2012

12463.3

103.5

43787.4

12906.5

2013

11343.1

127.4

51764.1

14456.6
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الزيتونة

2014

8212.6

188.1

33912.2

15449

2015

12804.3

111.23

30426.8

14243.3

2016

10159.1

103.4

16113.5

10506.1

2017

7899.5

96.2

14244

7601.7

2018

7887.9

90.8

17111.9

7164.3

المصدر-1 :مصرف ليبيا المركزي ،النشرة االقتصادية ،أعداد مختمرة لمرترة.
 - 1اختبار استقرار السالسل الزمنية:

الختبتتار استتتقرار متغي ترات النمتتوذج لتجنتتب نتتتائ االنحتتدار ال ازئتتف بتتين المتغي ترات تت لتم استتتخدام اختبتتار
ديكتتو فتتولر ( )D-Fلتحديتتد درجتتة تكامتتل السبلستتل الزمنيتتة لممتغيترات وكانتتت النتتتائ المتحصتتل عمي تتا كمتتا تتي

موضحة بالجدول رقم ( )3حيث أظ ترت النتتائ أن كتل المتغيترات استتقرت عنتد الرترم األول حيتث كتان مستتوي
االحت تتتمالية ( (probأقل من  %5لكتتل المتغيرات عنتد ال ت تتررم األول و تو متا يعنتو استتقرار الس ت تتبلسل الزمنيتة ،
في حتين لتم تستتقر تذ السبلستل عنتد المستتوي (  ، )Levelحيتث كتان مستتوي الداللتة أكبتر متن  %5و تو متا
يعنو أن القيم الجدولية أكبر من القيم المحسوبة وبالتالي عدم استقرار السبلسل الزمنية.
جدول رقم ( )3اختبار استقرار السبلسل الزمنية لمتغيرات الدراسة
المتغيرات
النات المحمو

Levelالمستوي
D-F

(prob).

1st Differenceالررم االول
النتيجة

D-F

)((prob

النتيجة

 0.7451 -0.956663يير مستقرة 0.0206 -3.518928

)I(1مستقرة

اإلنرام العام

 0.3383 -1.868391يير مستقرة 0.0072 -4.054159

)I(1مستقرة

التحرر المالي

 0.5697 -1.377383يير مستقرة 0.0019 -4.728394

)I(1مستقرة

 0.2898 -1.985028يير مستقرة 0.0131 -2.588972

)I(1مستقرة

لمقطاعات يير النرطية

القروض الممنوحة من
المصارف

المصدر :من إعداد الباحث باستخدام برنام ( )EViews 10بنا ً عمو بيانات الجدول رقم ()2
 - 1اختبار التكامل المشترك (.العالقة بين المتغيرات في المدى الطويل):

تستخدم من جية التكامل المشترك لمعرفة طبيعة العبلقة التوازنية بين المتغيرات في المدي الطويل

ويعرف بأن التعبير اإلحصائي لمعبلقة التوازنية طويمة األجل (نوال ،2011،ص )182وتوجد عدة اختبارات
لمتكامل المشترك بين المتغيرات ولكن من أ م ا في حالة تعدد المتغيرات و اختبار التكامل المشترك الذي
اقتتترح جو انسون ،وتشير نتائ اختبار جو انسون الواردة في الجدول رقم ( )4أن قيم ()Max-Eigen

اإلحصائية اكبر من القيم الحرجة عند مستوي معنوية  ،%5بذلك تُقبل الررضية العدمية  ،H0و و ما يعنو
وجود عبلقة لتكامل متزامن بين المتغيرات ،حيث أن عدد متج ات التكامل المتزامن و ()r=1عند مستوي

معنوية  ،%5أي توجد بين جمي المتغيرات عبلقات توازنية طويمة األجل ،أي بمعنو أن ا ال تبتعد كثي ار عن
بعض ا البعض في المدي الطويل بحيث تظ ر سموكا متشاب ا وبالتالي يمكن التأكيد عمو وجود عبلقة بين
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المتغيرات في األجل الطويل ،و و ما يؤكد أن ذ المتغيرات ترتبط بعبلقة توازنية عمو المدي الطويل وتسمك
سموكا واحدا وان أي تقمبات أو صدمات تحدث تتأثر ب ا باقي المتغيرات.
والبد من االشارة الو ان كان من المرترض استخدام نموذج تصحي الخطأ فو ظل وجود عبلقة
تكامل مشترك بين متغيرات الدراسة ،اال ان نتائ نموذج تصحي الخطأ لم تكن مقبولة وال يمكن االعتماد عمي ا
فو الترسير االقتصادي فد ظ رت المشاكل االحصائية ( )T.F.R²والقياسية ( ،)LM .ARCHوفو اشارة
معامل تصحي الخطأ.
جدول رقم (  ) 4اختبار التكامل المشترك لجو انسون
0.05

Max-Eigen

Hypothesized

**Prob.

Critical Value

Statistic

Eigenvalue

)No. of CE(s

0.0000

27.58434

52.55862

0.954575

* None

0.2809

21.13162

15.11605

0.589007

At most 1

0.3680

14.26460

8.106647

0.379272

At most 2

0.0496

3.841466

3.854604

0.202873

* At most 3

Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

المصدر :من إعداد الباحث باستخدام برنام ( )EViews10بنا ا عمو بيانات الجدول رقم( ) 2
 .2اختيار عدد فترات التباطؤ الزمني:

إلج ت ت ار اختبت تتار العبلقت تتة الست تتببية يتطمت تتب ذلت تتك تحديت تتد العت تتدد األمثت تتل لرت ت ترات التبت تتاطؤ الزمنت تتي ()t-1

لممتغيرات ،ويتم تحديد ذلك من خبلل المجو لمعياريAkaike Information Criterion (AIC) Schwartz
) ،Criterion (SCواختيتتار الرت ترة التتتي يأختتذ في تتا المعيتتارين أقتتل قيمتتة ،وقتتد أظ تترت النتتتائ أن العتتدد األمثتتل
لرت ترات التبتتاطؤ الزمنتتي تتو ( )2فت ترات زمنيتتة ،كمتتا تتو موض ت بالجتتدول التتتالي رقتتم ( )5حيتتث أن تتذا الشتترط
يتحقم عنتد الرتترة التانيتة والتتي تأختذ في تا قتيم كتبل متن المعيتارين )AIC( :و) )SCأقتل القتيم والتتي تتحتدد عنتد ا

فترة اإلبطا و و الرترة التانية.

جدول ( )5تحديد فترات االبطا المثمو
HQ

SC

AIC

FPE

LR

LogL

Lag

68.01801

68.19458

67.99853

4.00e+24

NA

-573.9875

0

65.09040

65.97321

64.99296

2.12e+23

58.65501

-532.4402

1

*63.46190

*65.05096

*63.28651

*5.80e+22

*28.71046

-501.9353

2

المصدر  :من إعداد الباحث باستخدام برنام

( )EViews 10بنا ا عمو بيانات الجدول رقم ( .) 2

 -3اختبار السببية (:)Causality Test

يستخدم اختبار جرانجر لمسببية في تحديد اتجا العبلقة بين المتغيرات ما إدا كانت ذ العبلقتة باتجتا

واح ت تتد أم باتج ت تتا ين ،أم ال توج ت تتد عبلق ت تتة ف ت تتي األس ت تتاس م ت تتن خ ت تتبلل اس ت تتتخدام انح ت تتدار المتغيت ت ترين عم ت تتو بع ت تتض
(جارات ،2015،ص ، )1097ولقد تم استخدام اختبار السببية لقياس العبلقة فو االجل القصير بعد قياس ا فتو
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د .يوسف األصرر ؛

جامعة

د .طارم بغني

االجتتل الطويتتل باستتتخدام التكامتتل المشتتترك  ،كمتتا ان اختبتتار الستتببية تتو فتتي اطتتار نمتتوج

الزيتونة

, VARوالتتذي يأختتذ

االثتتر الزمنتتو فتتي التتتأثير عمتتو المتغي ترات االقتصتتادية فتتو الحستتبان ،وبطبيعتتة المتغي ترات االقتصتتادية وخصوصتتا
متغيرات الدراسة فان االثر الزمنو ل ا م م فو التأثير عمتو النمتو االقتصتادي فتو االقتصتاد الميبتي فاالستتثمارات

االنتاجية يأتي مردود ا عبر الزمن.

وقتتد أظ تترت نتتتائ العبلقتتة الستتببية كمتتا تتي موضتتحة بالجتتدول رقتتم ( ) 6عتتدم وجتتود عبلقتتات تبادليتتة
سببية بين متغيرات الدراسة في األجل القصير ،حيث أن كل القيم االحتمالية أكبر من ( )%5و و متا يعنتو أن
القيم المحسوبة ل ت  Fأقل من القيم الجدولية لت  ،Fوبالتالي نقبل فرضية العدم بعدم وجود عبلقتة ستببية فتي األجتل
القصير بين متغيرات الدراسة

جدول رقم ( )6نتائ العبلقة السببية
Pairwise Granger Causality Tests
Date: 07/02/19 Time: 01:00
Sample: 2000 2018
Lags: 2
Prob.

F-Statistic

Obs

Null Hypothesis:

0.1585

2.15568

17

S does not Granger Cause GDP

0.2911

1.37014

0.1504

2.22787

0.6290

0.48209

0.2991

1.33705

0.1094

2.67572

GDP does not Granger Cause S
K does not Granger Cause GDP

17

GDP does not Granger Cause K
G does not Granger Cause GDP

17

GDP does not Granger Cause G
( )EViews 10بنا ا عمو بيانات الجدول رقم (.)2

المصدر :من إعداد الباحث باستخدام برنام
التحميل االقتصادي لنتانال الدراسة االقتصادية
خمصت نتائ

الدراسة القياسية

إلو وجود عبلقة توازنية في األجل الطويل بين متغير النمو

االقتصادي معب ار عن بالنات المحمو اإلجمالي لمقطاعات يير النرطية وكبل من التحرر المالي والقروض

الممنوحة من المصارف التجارية واإلنرام العام وعدم وجود ذ العبلقة في األجل القصير بين ذ المتغيرات
والذي مبعث إلو اعتماد النات المحمو اإلجمالي في االقتصاد الميبي في نمو عمو النمو في النات المحمو
لقطاع النرط بشكل رئيسي وبالتالي فان مستوي النمو يتحدد من خبلل نات القطاع النرطي المرتبط بدور بحجم

اإلنتاج النرطي ومستوي أسعار النرط الدولية ومسا مة القطاعات األخري فو نمو النات المحمو ضعيف جدا

نظ ار لضعف مسا مة ذ القطاعات في النات ككل حيث ال تتجاوز بين  %7-4لقطاع الزراعة والصناعة
.فيما يصل مسا مة القطاع الخدمي إلو  %40-35في المتوسط وارتراع ذ النسبة في حقيقت ال يعكس حجم
اإلنتاجية ل ذا القطاع بل و صورة مضممة لقطاع تتضخم في العمالة وتضعف في اإلنتاجية  ،فاجمالي القوي

العاممة في القطاع العام بمغت في العام  2012حوالي  1.524مميون عامل استحوذ القطاع الخدمي من م عمو
حوالي .%80ومن ذ الحقيقة يمكن تبين عدم وجود عبلقة في الراجل القصير بين النات المحمو اإلجمالي
لمقطاعات يير النرطية والمتغيرات األخري.
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ان اثر القروض التجارية عمو النمو االقتصادي ليس فعاال فمعظم القروض التجارية تصب في جانب
االستيراد االست بلكي وتقل في الجانب اإلنتاجي لذا يظ ر ذلك جميا من خبلل ضعف مسا مة القطاعات يير
النرطية في النات المحمو اإلجمالي في األجل القصير ويبقو األثر محدودا عمو المدي الطويل ويبقي ضعف
التحرر المالي عائقا أمام أ مية االئتمان المصرفي في المسا مة بشكل فعال في التنمية االقتصادية فقد كان
من بين سياسات الكب المالي في ليبيا يمم المجال المصرفي أمام إنشا البنوك الخاصة ،باإلضافة إلو عدم
استقبللية البنك المركزي وخضوع والنظام المصرفي معا إلو الق اررات المركزية ،وفي ظل ذا النظام فان توزي
االئتمان وسقر وتحديد معدالت الرائدة يخض

لتوجي إداري بعيدا عن معيار المردودية المالية لصال

المؤسسات المصرفية ،وقد أدت ذ السياسة إلو إبعاد المصارف عن وظائر ا التقميدية المتمثمة في تمويل

االستثمارات وتعبئة االدخارات .وان ش د النظام المصرفي تحر ار بطيئا في السنوات األخيرة لن تكون أثار عمو
المدي القصير ويتطمب المزيد من اإلج ار ات التي تدعم االنرتاح المالي الداعم لمتنمية االقتصادية.

أما اإلنرام العام والذي يعتبر أداة النمو في االقتصاد الميبي فتقيم ال يتطمب الكثير من الج د
فاإلنرام عمو القطاعات االقتصادية المختمرة لم يسا م كثي ار في تحسن نسبة مسا مة القطاعات يير النرطية
في النات المحمو اإلجمالي ويبقو االثر بعيدا عن كل الطموحات فبل زالت الصادرات تعتمد بنسبة  %97عمو
الصادرات النرطية وال زال النات المحمو اإلجمالي يعتمد في نمو بشب كمو عمو النمو المتحقم في النات

المحمو لقطاع النرط ولقد قمل اإلنرام العام الذي كانت وال زالت تعتمد عمي الدولة في تمويل التنمية من أ مية
القطاع المصرفي في تمويل التنمية االقتصادية خبلل العقود الماضية.
النتانال والتوصيات:
أوال :النتانال:

من خبلل الدراسة تم التوصل إلو مجموعة من النتائ و ي فيما يمي-:

 -1يبقي تحرر القطاع المصرفي فو االقتصاد الميبي ضعيرا ويعيم الية عمل المصارف في المنافسة
والمسا مة فو تحقيم التنمية االقتصادية من خبلل دور اكبر لعممية التمويل المصرفي لمنشاط االقتصادي

تضمن المسا مة فو التنمية وتحيم المردود المالي لممصارف.

 -2ال زالت الدولة ت يمن من خبلل القطاع العام عمو عممية التنمية االقتصادية و و ماسا م فو ضعف دور
المصارف التجارية فو عممية تمويل التنمية وفت الباب عمو مصراعي لمرساد المالي.
 -3التركيز عمو تمويل الجانب االستيرادي االست بلكي قمل من ا مية دور المصارف فو تحقيم النمو
االقتصادي فو القطاعات يير النرطية.

 -4خمصت الدراسة الو عدم وجود عبلقة فو االجل القصير وفقا الختبار السببية لجرانجر بين متغيرات
الدراسة مرد الو ان النمو يتحدد من خبلل نمو النات المحمو لقطاع النرط وان التمويل المصرفي لمقطاعات
يير النرطية في يالب تمويل استيرادي است بلكي وان وجد تمويل انتاجي يكون اثر عمو المدي الطويل.
 -5اكدت الدراسة القياسية عمو وجود عبلقة في االجل الطويل وفقا الختبار جو انسون ولكن تبقي د العبلقة

محدودة يؤكد ا واق االقتصاد الميبي فو ظل سيطرة القطاع النرطي في تحديد مستوي النمو االقتصادي كما
يؤكد ارتراع حجم الواردات فو االقتصاد الميبي فو ظل ضعف االنتاجية فو القطاعات يير النرطية.

ثانيا :التوصيات:
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د .يوسف األصرر ؛

د .طارم بغني

جامعة

الزيتونة

 1ت ت وض سياسة إقراض واضحة ومتناسقة ،ومن األجدي الرف من كرا ة الج از المصرفي ،من اجل استخدام
أكرأ لمموارد البشرية والمالية لممصارف التجارية .ومن أجل تقديم خدمات أفضل.
 2ت ت ت ت اال تمام بالطرم السميمة لمن االئتمان ،وعمل التحميبلت البلزمة لمركيز العميل المالي م التركيز عمو
قائمة التدفقات النقدية التقديرية.

3ت ت ت تتتوفر بيئتتة اقتصتتادية مستتتقرة حيتتث يعتتد استتتق ارر االقتصتتاد الكمتتي ركي تزة أساستتية قبتتل تبنتتي سياستتة التحريتتر
المالي ،فالبيئة االقتصادية المستقرة تغيب عن ا مخاطر التضخم وعجز الموازنة ويير تا متن المختاطر التتي تتؤثر
عمو االنرتاح عمو النظام المالي العالمي ومن ثم االندماج في .

• سياسة نقدية موج ة نحو االستقرار.

• سياسة مالية فعالة وأسعار الصرف تدعم االستقرار المالي.
 4ت ت تتوافر قطتتاع متتالي كرتتؤ ومستتتقر ومتطتتور يواكتتب التطتتورات العالميتتة ويستتا م فتتي جتتذب االستتتثمارات األجنبيتتة
يير المباشرة (استثمارات الحافظة)  ،فالسوم المالية الحالية ترتقر إلو مقومات جذب االستثمارات األجنبية ييتر
المباشرة.

 5ت ت ت ت ت لتحقيتتم االستتتقرار والنمتتو المستتتدام فتتي االقتصتتاد الميبتتي مستتتقببل البتتد متتن إعتتادة النظتتر فتتي تغييتتر يكميتتة
االقتصتتاد الميبتتي التتتي تعتمتتد عمتتو قطتتاع أحتتادي الجانتتب فتتي تستتيير حركتتة النشتتاط االقتصتتادي و تتو ماستتا م فتتي
تتتردي األوضتتاع االقتصتتادية فتتي فتترات األزمتتات النرطيتتة والسياستتية  ،و تتذا التغييتتر لتتن يتتتم بتتالق اررات التتتي تكتتتب
صتتناع القترار فتتي االقتصتتاد الميبتتي أن يعممتوا عمتتو
عمتتو التتورم دون أن يكتتون ذلتتك واقعتتا ممموستتا  ،بالتتتالي عمتتو ُ
تحقيم دفين األول في األجل الطويل والثاني في األجل القصير.
6ت ت ت ت ت تنويت القاعتتدة اإلنتاجيتة فتتي االقتصتتاد الميبتتي وعتدم جعتتل االقتصتتاد الميبتتي مر ونتا بتقمبتتات وصتتدمات أستتعار
وانتاج النرط  ،خصوصا أن ناك مقومات موجودة لتنوي القاعدة اإلنتاجية لو وجد من يدعم ا ،فموقت ومستاحة
ليبيا الجغرافية يجعل من ا مركت از لمتجتارة بتين أفريقيتا وأروبتا ،باإلضتافة إلتو مقومتات صتناعة الستياحة والختدمات
والتتتي بامكتتان عوائتتد التتنرط أن ترستتع قواعتتد ا عمتتو المتتدي الطويتتل متتن ختتبلل وض ت الب ترام التنمويتتة المكرولتتة
بد ارستتات الجتتدوي االقتصتتادية لمن تتوض بتتالواق اإلنتتتاجي والختتدمي إلتتو المستتتوي التتذي يتتؤمن مستتتوي متتن القتتدرة

عمو المنافسة الدولية  ،ودو ار اما في توفير جز كبير من الطمب المحمو عمو السم والخدمات.
المراجــع:

 -1ميمود جمعة الحاسية ،النقود والمصارف والنشاط االقتصادي ،منشورات مركز بحوث العموم االقتصادية،
بنغازي-ليبيا.1995 ،
 -2عبد الرحيم محمد النعاس ،ظ ور وتطور النقود والمصارف في ليبيا ،دار مكتبة الرضيل لمنشر والتوزي ،
ليبيا.2010 ،

 -3سالم ارحومة الحوتي ،أثر التشريعات واإلج ار ات المصرفية عمو تطور الج از المصرفي الميبي ،ندوة عمو
امش معرض المؤسسات المالية والمصرفية ،ليبيا.2010 ،
 -4منير إب ار يم ندي ،إدارة األسوام والمنشآت المالية ،منشورات منشاة المعارف ،اإلسكندرية.1999 ،

 -5عمو رمضان شنيبيش ،اثر إصبلح النظام المصرفي عمو كرا ة األدا وتطوير الخدمات المصرفية في
ليبيا خبلل الرترة  1999ت ت  ،2008رسالة دكتو ار يير منشورة ،جامعة النيمين ،السودان.2009 ،
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 -6محمد صال تركي القريشي ،عمم اقتصاد التنمية، ،دار إث ار لمنشتر والتوزي  ،األردن  ،الطبعتة األولتو
.2010
 -7صبري أبو زيد ،عبدالحمبد عبد البر ،التنمية االقتصادية ،جامعة قناة السويس ،كمية التجارة ،من يير سنة
نشر .

 -8خالد محمد السواعو ،دراسة بعنوان :أثر تحرير التجارة والتطور المالي عمو النمو االقتصادي ،المجمة
األردنية لمعموم االقتصادية ،المجمد،2العدد.2015 ،1
 -9نوال محمود ،استخدام من

التحميل المشترك لبيان أثر المتغيرات النقدية والحقيقية عمو التضخم ،العرام

،مجمة جامعة االنبار لمعموم االقتصادية واإلدارية،المجمد ،4العدد .2011 ،7

 10ت ت ت عبداهلل امحمد شامية ،االئتمان المصرفي وأثر عمو اإلنتاجية في االقتصاد الميبي ( بنغازي ) مجمة
البحوث االقتصادية ،المجمد األول ،العدد األول ،خريف.1989 ،
 -11جو جارات ،ترجمة ند عبد الغرار عودة  ،االقتصاد القياسي ،دار المريع لمنشر ،المممكة العربية
السعودية .2015،
 12ت ت ت سبلم الشامي،

يتم الطروم ،قياس اثر تقمبات أسعار النرط في أدا االقتصاد الميبي لمسنوات

(01970ت ت ،)2009مجمة التخطيط والتنمية ،العدد الخامس ،السنة الخامسة ،ليبيا،فبراير،2012

13ت ت ت صابر الم دي الوحش ،اثر اإلنرام العام عمو النات المحمي يير النرطي في االقتصاد الميبي ،مجمة
جامعة الزيتونة ،العدد الراب  ،فصل الخريف.2012 ،
 14ت ت ت عبد العزيز عمو صداقة ،االئتمان المصرفي وأثر عمو اإلنتاجية في االقتصاد الميبي لمسنوات
1980ت ت ت ،1995رسالة ماجستير يير منشورة ،أكاديمية الدراسات العميا ،ليبيا.1998 ،

 15ت ت ت ت احمد الشريف محمد ،أ م محددات النمو االقتصادي في ليبيا1980 ،ت ت ت ،2003رسالة ماجستير يير
منشورة ،أكاديمية الدراسات العميا ،ليبيا.2005 ،
 16ت ت ت ت أمل العارف الحداد ،قياس أثر التس يبلت االئتمانية في النمو االقتصادي ،لبلقتصاد الميبي لمسنوات
1986ت ت ت  ،،2008رسالة ماجستير يير منشورة ،األكاديمية الميبية ،ليبيا.. 2010 ،

 17ت ت ت أنور محمد الروري ،القروض والتس يبلت الممنوحة من المصارف التجارية والمصارف المتخصصة،
وأثر ا عمو نات القطاعات االقتصادية ،دراسة تطبيقية عمو االقتصاد الميبي 1985 ،ت ت ،2002رسالة ماجستير
يير منشورة ،األكاديمية الميبية ،ليبيا. 2006 ،
 -18مصرف ليبيا المركزي  ،النشرة االقتصادية ،الرب األول .2010

 -19مصرف ليبيا المركزي ،اإلحصا ات النقدية والمالية1966( ،ت ت2000(،)2000ت ت)2010
77-- Murat Ucer, «Notes on Financial Liberalization», Proceedings of the Seminar:
«Macroeconomic Management: New Methods and Current Policy Issues», Held in
Turkey,27/2/ 2000.

Abstract
The study crystallized on the liberalization of the banking sector as a
mechanism to increase the competitiveness of commercial banks, which in turn will
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...  دراسة تطبيقية عمى-تحرير القطاع المصرفي كآلية لزيادة القدرة التنافسية لممصارف في دعم النمو االقتصادي
الزيتونة

جامعة

 طارم بغني.د

 يوسف األصرر ؛.د

be an important supporter in supporting economic growth in the Libyan economy
during the period 2000-2018. The aim of this study is to clarify the importance and
role of loans granted by commercial banks in light of the level of openness and
financial liberalization in the Libyan economy. The study was based on the fact that
the growth in the Libyan economy is mainly related to the growth in the output of the
oil sector and that the lack of economic diversification in the Libyan economy
contributed to the weak role of banks in financing projects. Productivity in light of
the low level of financial openness and state domination of the development process
through public spending. To achieve the objectives of the study and test its
hypotheses, the study used the analytical and normative methodology through the
Johansson test to test the long-term relationship and the causal relationship test of
Ganger to measure the short-term relationship based on data and statistics related to
the study variables.
The study concluded that there is no short-term relationship between bank loans and
the level of financial openness in the Libyan economy on the one hand and growth in
the non-oil sectors on the other, while this relationship exists in the long run. The
study called for giving the banking sector a greater opportunity to finance economic
development by expanding the degree of financial openness, while ensuring a clear
lending policy to raise the efficiency of the banking system, in order to use the
financial resources of commercial banks more efficiently to ensure an effective
contribution to the process of economic development and reduce administrative and
financial corruption in The banking sector
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