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 الممخص

وذلك من  النمو االقتصادي في ليبيا،العالقة بين جودة المؤسسات و  الى دراسةييدف ىذا البحث        
 متوسط الدخل الفردي والمستوى المعيشي لمفرد بصفة عامةنمو مستوى ع وتفحص ما طرا عمى خالل تتب

في محاولة لتعميق فيم المشكمة التي تعاني  ،من جية ومستوى تقدم وتطور المؤسسات من جية أخرى
 كدولة نامية مرت برياح التغيير التي شيدتيا المنطقة في العشرية الماضية. ليبيا،منيا 
أن ثروة النفط قد ضمنت مستوى معيشي مقبول  : التوصل الى مجموعة من النتائج كان أبرزىا لقد تم

لميبيين خالل فترة البحث في حين شيد الدخل القومي االجمالي ونصيب الفرد من الدخل القومي االجمالي 
خبط وعبث ومعدالت نموىما تقمبات وتذبذبات مردىا بشكل رئيسي الى ما شيده البناء المؤسسي من ت

 مفتعل.
  ليبيا. –التنمية  - النمو –المؤسسات  / الكممات المفتاحية
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 :المقدمة
نما تجابو مشكمة غياب المؤسسات مشاكل تعاني من ليبيا كدولة نامية ال  نقص الموارد واإلمكانيات وا 

تقدم والنمو االقتصادي ،وىو ما يتطمب البناء والتطوير ليذه المؤسسات لتساىم في دفع عجمة ال وضعفيا
 وتسريع خطاه بعيدا عن التذبذبات والتقمبات الناتجة عن االجتيادات الشخصية والفردية غير المدروسة

 ،فالمؤسسات ليا دور ال يقل أىمية عن حجم الموارد واإلمكانيات.
دم سميث وغيره ورد في الكثير من الكتابات المتعمقة باألدب االقتصادي والتي منيا كتاب ثروة االمم أل

من االقتصاديين مثل دارون اسيمو جمو من معيد ماساتشوستس لمتكنولوجية والعموم السياسية واالقتصادي 
أن المؤسسات ىي التي تمعب جيمس روبنسون من جامعة ىارفارد في كتابيما "لماذا تفشل األمم " ما يؤكد 

،وعادتا ما يترجم غياب المؤسسات  لمدول النمو االقتصادي تالدور الرئيسي في تحديد مستويات ومعدال
وتصاعد موجة البيروقراطية المعقدة وانعدام النزاىة وضعف الحوكمة بروز الرأي الفردي و وىشاشتيا في سطوع 

جميعيا تعرقل وتثبط الدور المطموب والمنشود لممؤسسات وتؤدي االرىاب وتنامي الجريمة وعدم االستقرار و 
شويو النمو االقتصادي. من ىنا برزت أىمية االقتصاد المؤسسي الذي يسعى الى بنياية المطاف الى عطب وت

رفع االنتاجية والتنافسية نحو تحقيق الكفاءة االقتصادية ويرفع من معدالت النمو االقتصادي الشامل الذي يحقق 
 ي. مزيدا من فرص العمل والتوظف ويوافق متطمبات التنمية الشاممة والمستدامة لممجتمع الميب

 :المشكمة البحثية
ال شك أن الدولة الميبية تسعى جاىدة في سبيل تحقيق النمو االقتصادي الذي يضمن لممواطن الميبي 

تفتقد يا إال ان حياة كريمة من خالل توفير فرص كافية وعادلة لمعمل وبما يحقق مستوى معيشي مرموق
 االفضل من الموارد واإلمكانيات المتاحة. لممؤسسات الفاعمة والناضجة التي تضمن وتحسن صناعة المزيج

 -وبالتالي يمكننا صياغة ىذه المشكمة في التساؤل االتي :
كتذبذب معدالت نمو الدخل القومي االجمالي ما ىي اسباب ضعف وتذبذب النمو االقتصادي في ليبيا  س/

شاشة المؤسسات في ىذه ؟ وىل ىناك من دور لضعف وىومعدل نمو نصيب الفرد من الدخل القومي االجمالي 
 المشكمة التي يعاني منيا االقتصاد الميبي خالل فترة البحث؟

 :هدف البحث
الذي يوافق متطمبات  ييدف ىذا البحث الى ابراز العالقة بين جودة المؤسسات والنمو االقتصادي

تمر بأحداث دولة نامية منيا ليبيا ك في محاولة لتعميق فيم المشكمة التي تعاني ،التنمية الشاممة والمستدامة
 -وذلك من خالل : .والزالت مستمرة 2011وصراعات منذ العام 

 دراسة موضوع المؤسسات والنمو في االدب االقتصادي. -1
 القاء نظرة عمى وضعية النمو االقتصادي في ليبيا. -2
 تحميل واقع المؤسسات العاممة في ليبيا. -3
 الخروج بمجموعة من النتائج والتوصيات. -4

 :لبحثفرضية ا
يقوم ىذا البحث عمى فرضية رئيسية تقول أن ضعف وتذبذب  النمو االقتصادي خالل فترة البحث 

 .تخمف المؤسسات في الدولة الميبيةمرده إلى ىشاشة وتشوه و 
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 :منهجية البحث
يعتمد ىذا البحث عمى المنيج التحميمي الوصفي وذلك من خالل تتبع ودراسة مسيرة االقتصاد الميبي 

في ذلك عمى الرجوع الى ادبيات الموضوع باالعتماد  حتى تاريخ اعداد ىذا البحث،صف الثمانينات منتمنذ 
وتفحص واستقراء البيانات واإلحصاءات الواردة في العديد من الدراسات والتقارير والنشرات االحصائية ذات 

 ثم نختم بمجموعة من النتائج والتوصيات. الصمة بالموضوع،
 :الدراسات السابقة

 .،(2017)حواس وهواري ،م 2017دراسة أمين حواس وأحالم هواري  .1
الدراسة  ىذه كانت ىذه الدراسة بعنوان المؤسسات كمحدد رئيسي لألداء االقتصادي لمبمدان حيث تدعم

 في يتمثل البمدان عبر االزدىار االقتصادي في الحاصمة لالختالفات الرئيسي المحدد بأن القائل االدعاء
 كيفية عمى المؤسسات فييا تؤثر التي الكيفية ىذه الدراسة تستعرض كما .االقتصادية المؤسسات في االختالفات

 تفسير في المؤسساتية لمنوعية المحتمل الرئيسي الدور المقابل أدى في. ام اقتصاد تنمية عمل وأداء و
 التي العوامل مختمف عمى عرفالت لمحاولة الباحثين من االقتصادية بالعديد التنمية في الدولية االختالفات

 و الثقافية المواقف و  المناخ و الجغرافيا تتضمن التي المتغيرات من عدد الدراسات عمى تمك لتكشف .تحددىا
 نصف خالل انو بإظيار ايضا الدراسة ىذه قامت و .القانونية االصول و الحالية التاريخية لممؤسسات الجذور
حيث  .كان موحدا بمد شطري بين الدخل فجوة اتساع الى الشمالية كوريا كودر  و الجنوبية كوريا نمو ادى قرن 
 لمكوريتين. االقتصادي االداء تباين تفسر المؤسسات ان القول يمكن

 .(2015)فاطمة زرواط، م2015 دراسة فاطمة زرواط وأمين حواس .2
 المؤسسات تطور بين قةالعال إبراز كانت ىذه الدراسة بعنوان المؤسسات والنمو االقتصادي وىدفت الى

 بأن القائمة الفكرة تدعم و النامية البمدان منيا التي تعاني المزمنة المشكمة و ترصدت جوىر  والنمو االقتصادي
 عمل كيفية في تؤثر التي والقواعد مؤسساتيا المختمفة، بسبب االقتصادي نجاحيا حيث من البمدان تختمف

 كوريا وركود الجنوبية نمو كوريا أدى فقط قرن نصف خالل انو إظيار أيضا عمى الدراسة االقتصاد وقامت ىذه
 الجغرافيا والثقافة، القول بأن عوامل  يمكن فال موحدا كان بمد شطري الدخل بين فجوة اتساع إلى الشمالية
المؤسسات في كال  لمكوريتين بل أن المسئول عمى ذلك ىو اختالف  االقتصادي األداء تباين تفسر والجيل

 بناء فإنو يتوجب أنو من أجل تحقيق التنمية االقتصادية المنشودةإلى لبمدين. حيث توصمت ىذه الدراسة ا
 المؤسسات تطور المثال  سيبل االقتصادي وعمى واالنفتاح اإلصالح سياسات إلنجاح فعالة مؤسسات وتطوير
 في االقتصادية خاصة لحاجاتا مع تتناسب خدمات توفير إلى يؤدي مما القضاء استقاللية يعزز القضائية

 واالستثمارية. المالية النزاعات فصل مجال
 .(2013)العجموني، م 2013دراسة العجموني  .3

حيث  كانت ىذه الدراسة بعنوان أثر الحكم الرشيد عمى التنمية االقتصادية المستدامة في الدول العربية،
يق التنمية االقتصادية المستدامة والنمو ىدفت ىذه الدراسة الى التعرف عمى اثر الحكم الرشيد في تحق

وذلك من خالل القيام بتحميل خصائص ومبادئ مؤشرات الحكم الرشيد  م، 2011 – 1996االقتصادي خالل 
 في البمدان العربية عمى المدى القصير وما مدى القدرة عمى ادامتو بما يحقق التنمية االقتصادية المستدامة،

وتوصمت الدراسة الى وجود تأثير لمحاكمية الرشيدة  ار المتعدد ذو التأثير الثابت،وذلك باستخدام نموذج االنحد
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حيث أظير التحميل أن معدل النمو االقتصادي مرتبط ايجابيا  عمى معدل النمو االقتصادي في البمدان العربية،
 بمستوى تطور المؤسسات.

  (.Kaufmann& Kraay,2002)كوفمان وكرأي  دراسة  .4
وىي من ابرز الدراسات التي قامت بدراسة اثر الحكم  راسة بعنوان النمو دون ادارة الحكم،كانت ىذه الد

حيث قامت بدراسة العالقة السببية بين ادارة الحكم والنمو االقتصادي كدراسة  الرشيد عمى النمو االقتصادي،
الفردي دالة في نوعية ادارة الحكم إذ اعتبرت ىذه الدراسة أن الدخل  حالة لدول امريكا الالتينية ودول الكاريبي،

واالستقرار  والمسائمة، والذي يقاس بمتوسطات مؤشرات ادارة الحكم والمتمثمة في ستة متغيرات ىي الصوت،
ومكافحة الفساد. كما أن أحد ىذه المتغيرات الستة دالة في  واألطر التنظيمية، وفعالية الحكومة، السياسي،

لدراسة الى وجود تأثير سببي قوي ينطمق من ادارة الحكم الى الدخل الفردي الدخل الفردي. لقد خمصت ىذه ا
وىو ما يؤكد مدى أىمية ادارة الحكم الراشد  ،حيث يؤدي تحسين نوعية ادارة الحكم الى زيادة الدخل الفردي،

 بالنسبة لمتنمية االقتصادية لمبمدان.
 السابقة بين الدراسة الحالية والدراسات واالختالفأوجه التشابه 

 ليا عالقة مباشرة مع موضوع الدراسة الحالية،التي تم استعراض مجموعة من الدراسات السابقة 
واألدوات  التي تتبعيا، والمنيجية يدف الذي تسعى لتحقيقو،وتختمف كل دراسة عن األخرى بحسب ال

االولى والثانية عمى حيث ركزت الدراسة  ،والنتائج التي تم التوصل إلييا المستخدمة لتحقيق ىدف الدراسة،
أما الدراسة الثالثة  وأرجعتو إلى االختالف في المؤسسات االقتصادية، لمكوريتين االقتصادي االداء تباين تفسير

. وكانت والرابعة فقد تناولتا مؤسسة الحكم )المؤسسات السياسية( وما ىو أثرىا عمى النمو والتنمية االقتصادية
ومن  ،ياوتفسير نتائج ،تيابناء أداو  إثراء اإلطار النظري لمدراسة الحالية،ىذه الدراسات عامال مساعدا  في 

 أن ىناك أوجو تشابو وأوجو اختالف بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية،خالل االستعراض السابق تبين 
النمو والتنمية تمعب دورا ميما في المؤسسات عمى اختالف انواعيا  أن  في حيث تتمثل أوجو التشابو

تحقيق وأىميتيما لمدول في موضوع المؤسسات وأن كل من ىذه الدراسة والدراسات السابقة تناول  ،االقتصادية
وبالنسبة ليذه الدراسة فقد تميزت عن الدراسات السابقة بأنيا تختص بدراسة الحالة  النمو والتنمية االقتصادية.

كانت اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية موظفة الميبية فقط وأخذت بالتعامل مع المؤسسات بكل أنواعيا سواء 
وتأتي نتائج ىذه الدراسة في مجمميا  في ذلك مجموعة من المؤشرات لم تستخدم في الدراسات االربعة السابقة.

 خاصة بالحالة الميبية.
 لمؤسسات والنمو في االدب االقتصاديأوال/ا

ر التجارة والصناعات في دولة ما ال ( نادرا ما تزدى1776ثروة االمم )يقول آدم سميث في كتابو 
أي ال يمكن لمتجارة والصناعة  تتمتع بإدارة منتظمة لمعدالة وال يشعر الناس أنيم آمنون عند حيازتيم ألمالكيم،

وىو ما يؤكد أن االىتمام  أن تزدىر في أي دولة ال توجد فييا درجة معينة من الثقة في عدالة الحكومة.
سسات والنمو والتنمية االقتصادية ضاربا في القدم وقد خاض فيو االقتصاديون بموضوع العالقة بين المؤ 

 االوائل.
 Why Nations) (Acemoglu & Robinson,2012,p35) ورد في كتاب لماذا تفشل االمم

Fail )،حيث  أن المؤسسات ىي التي تمعب الدور الرئيسي في تحديد مستويات ومعدال النمو االقتصادي لمدول
سساتيون الجدد أن المحددات الرئيسية لمستويات التنمية ومعدالت النمو ىي المؤسسات عمى وجو يرى المؤ 
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إذ تحدث االختالفات الحاصمة في مستويات التنمية بين البمدان اساسا نتيجة وجود  التحديد دون غيرىا،
 اختالفات في نوعية مؤسساتيا.

الختالف بين الدول في مستوى الدخل الفردي لقد اىتم الكثير من الباحثين االقتصاديين بأسباب ا
ىل السبب يكمن في وفرة الموارد أم  واختالف مستويات النمو والتنمية االقتصادية من دولة الى اخرى،

حيث اتفق الكثير منيم عمى أن ىناك تأثير قوي وعالقة واضحة ما بين مدى قوة  المؤسسات أم غير ذلك،
و ىذا البمد من دخل من خالل مساىمة ىذه المؤسسات القوية في ترسيم المؤسسات في بمد ما وبين ما يحقق

  .( 142،143،ص ص2015)فاطمة زرواط، وتحقيق معدالت عالية لمنمو والتنمية االقتصادية في ىذه البمدان
أو القيود التي وضعت  ( أن المؤسسات ىي قواعد المعبة في مجتمع ما،Douglas North)يرى 

 كما يقصد بالمؤسسات القيود الرسمية المتمثمة في القوانين والدساتير، شكل التفاعل البشري،إنسانيا والمحددة ل
والسياسات الحكومية المتمثمة في التنفيذ والعقاب التي تحدد  والقيود غير الرسمية المتمثمة في العادات والتقاليد،

 North, D. (1990,p3.)) التفاعالت بين المتعاممين االقتصاديين
( أن المؤسسات تؤثر عمى النمو االقتصادي من خالل التأثير  North and Thomas)يرى  كما

فعندما يتوفر االمان فيما يتعمق بحقوق الممكية  عمى حقوق الممكية و ىياكل الحوافز وتكاليف المعامالت،
لوصول الى اسواق يكون ا وتكون العقبات البيروقراطية محدودة، ومحدودية المخاطر القانونية واالقتصادية،

وبالتالي فإنو من المرجح أن تزدىر فييا االعمال وتزيد االنتاجية وترتفع فييا مستويات الدخل  العمل أمنا،
أما بالنسبة لممجتمعات التي يواجو فييا المستثمرون مخاطر عالية فيما يتعمق بحقوق الممكية ومحدودية  الفردي،

ىو ما يجعميا اقل جذبا الستثمارات  و المطالب البيروقراطية الخانقة،أ والفساد الشديد، المجوء الى القانون،
وتشمل ىذه التأثيرات ايضًا انخفاضا في مستويات راس المال البشري وانخفاضا في  االمشاريع. كماصحاب 

 .(Maseland,2013) حجم التجارة واالستثمار االجنبي
 االقتصادي لمنجاح المحددات األساسية ىي المؤسسات في االختالفات أن إن الفرضية التي تقول

 إلى تستند ال البمدان بين نراىا التي الدخل في وتوضيح بأن االختالفات تحتاج إلى ادلة، الطويل، المدى عمى
 الجغرافيا. من األخرى الجوانب الطبيعية أو الموارد في االختالفات

الذكر مستنبطا ذلك من تجارب  ( أفضل االدلة عمى صحة الفرضية السالفةOLSEN,1996لقد قدم )
( الحدودية بين Nogalesفمو نظرنا الى مدينة) التاريخ حول التأثير الكبير لممؤسسات عمى النجاح االقتصادي،

حيث يقدر متوسط الدخل في نصف المدينة الشمالي الواقع في الواليات  والية اريزونا االمريكية والمكسيك،
كما أن  مقارنة بمتوسط الدخل في النصف الجنوبي الواقع في المكسيك، المتحدة ثالثة اضعاف متوسط الدخل

إذا لماذا  المستوى التعميمي أعمى في الشمال وشبكات الطرق أفضل ومعدالت وفيات االطفال منخفضة جدًا،
 االختالف في مستويات المعيشة في الجانبين رغم التوافق الجغرافي والمناخي والعرقي؟

أن  (حول المدينة سالفة الذكر،Esquire)في مجمة  1999( عام Daron Acemoglu)كتب 
خدمات حكومية يمكن  و النظام و بالقانون الحدود من الشمالي الجانب تمتع في االختالف الرئيسي يتمثل

أنشطتيم دون خوف عمى حياتيم  و اليومية ألعماليم الذىاب المدينة ىذه لمواطني حيث يمكن االعتماد عمييا،
اآلخر يعاني السكان من مؤسسات تغذي الجريمة والكسب  الجانب اما عمى  ممكيتيم. حقوق أو تيمسالم أو

 األمن. انعدام و غير المشروع
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فمدينا مثال المانيا  ىناك أمثمة تاريخية كثيرة تقدم لنا أدلة صريحة عمى صحة الفرضية سالفة الذكر،
حيث تشير  وكذلك مثال كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، ،الغربية والشرقية بعد فترة الحرب العالمية الثانية

باألسعار الثابتة لمدوالر   GDPم إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحمي االجمالي 2010التقديرات في عام 
 دوالر امريكي في كوريا الجنوبية، 26609في كوريا الشمالية مقارنتًا  أمريكيدوالر  1612م يقدر   2005عام 
ويزداد االمر وضوحا  ضافة الى تدني مستوى الخدمات الصحية في كوريا الشمالية مقارنتا بشقيقتيا الجنوبية،باإل

حيث نالحظ أن الفجوة االقتصادية تزداد  في الفوارق بين الكوريتين عند القاء نظرة عبر الفضاء الخارجي لياًل،
حيث نشاىد صورة ليمية لمخارطة  فت لمنظر،وضوحا من خالل صورة القمر الصناعي لكال البمدين وبشكل مم

الخاصة بكوريا الشمالية وىي مظممة ظالما دامسًا بسبب عدم توفر الكيرباء التي تعد المصدر الرئيسي 
والضروري لمقيام بأي نشاط اقتصادي عمى عكس خارطة كوريا الجنوبية التي تتوىج لياًل دليال عمى توفر 

حيث تشير إحصائيات كوريا الى أن انتاج كوريا الجنوبية من  االفضل،الكيرباء وعمى المستوى المعيشي 
م بينما بمغ انتاج كورية الشمالية من الكيرباء  2016مميون كيمو وات ساعة في العام  540.4الكيرباء قد بمغ 

 مميون كيمو وات ساعة. 23.9نحو 
فيا واحدة والمناخ متماثل والعرق إذا ما الذي يفسر ىذه االختالفات الواسعة بين المتناقضين فالجغرا

ففي كوريا الشمالية  آال وىو اختالف المؤسسات، واحد؟ في الحقيقة ال نجد إال تعمياًل واحدًا لكل ىذه الحاالت،
( الذي يمنع الممكية الخاصة واقتصاد Juche)أعتمد النظام الدكتاتوري الذي انتيج نموذجا شيوعيا عرف بنظام 

الجنوبية فقد أعتمد نظامًا ديكتاتوري انتيج نموذجا رأسماليًا ال يمنع الممكية الخاصة ويترك أما في كوريا  السوق،
القيادة الى اقتصاد السوق ويشجع المؤسسات االقتصادية واالستثمار في الموارد البشرية بيدف رفع القدرة 

أفضى الى تحقيق اسرع وأفضل مما  التنافسية وفتح المجال أال محدود امام صادراتيا الى كل بمدان العالم،
ثم توجت كوريا الجنوبية مسيرتيا نحو التنمية بتحوليا الى بمد ديمقراطي  معدالت النمو عمى مستوى العالم،

وبالتالي فإن تبني منيج مؤسسي مختمف في  خالل العقود القميمة الماضية وبمزيد من التحرر االقتصادي،
 وات االقتصادية من خالل معدالت نمو مختمفة عبر العقود الماضيةالكوريتين أدى الى تباين مختمف في الثر 

 .(132 - 127،ص ص 2017)حواس وهواري،
مما الشك فيو أن لمؤسسات تعتبر من المحددات الرئيسية لنجاح عممية النمو والتنمية االقتصادية ألي 

يديولوجيا، توفرت االرادة السياسية التي تصنع فإذا  بمد في ىذا العالم المتعدد االعراق والمختمف جغرافيا وا 
عندما  ة الناجحة في إقميم جغرافي فإن ذلك ينبئ بتحقيق تنمية اقتصادية في مستقبل قريب.يالمؤسسة السياس

تتوفر المتطمبات الرئيسية االتية في المؤسسات القائمة في اقميم معين كحماية حقوق الممكية وسيادة القانون 
فإن ذلك يؤثر بشكل ايجابي وفاعل  لشفافية وانعدام القيود السياسية عمى السمطة التنفيذية،والبيروقراطية الفعالة وا

  - .(Easterly,2001,p211) غي احداث ونجاح التنمية االقتصادية
إن العالقة بين جودة المؤسسات ومستويات التنمية العالية ىي عالقة سببية ذات اتجاىين وبالتالي 

ولعل ما حققتو دول  دخول في البمدان كمما تحسنت وأصبحت المؤسسات أكثر جودة،كمما ارتفعت مستويات ال
الخميج في المنطقة العربية في الوقت الراىن ألبمغ دليل عمى ذلك. فكمما زادت مستويات الدخول لدى االفراد 

تت العديد من وقد أثب زادت مطالبتيم بتحسين جودة مؤسساتيم التي تصنع ليم مستويات معيشية وسعادة أفضل.
يجابي بين جودة المؤسسات وتطور نصيب الفرد من الدخل وربما نستعيض عن  الدراسات وجود ارتباط وثيق وا 

 ذلك بمسمى جودة الحياة.
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 ثانيا/ النمو االقتصادي في ليبيا.
حيث كان  م كان االقتصاد الميبي يعتمد عمى النشاط الزراعي، 1951بعد استقالل ليبيا في عام 

فقبل  من الناتج المحمي االجمالي، %30من االيدي العاممة في االقتصاد ويساىم بنحو  %70 يستوعب
اكتشاف النفط والغاز كان ىذا االقتصاد من أفقر اقتصاديات العالم، إال ان الحال قد تغير باكتشاف النفط 

امج التنمية االقتصادية منذ ذلك التاريخ بداء دعم بر  .(2006،آريستومين) م 1962وبكميات كبيرة في العام 
 م2010دوالر امريكي في العام  12380واالجتماعية بقوة حيث بمغ الناتج المحمي االجمالي لمفرد نحو 

(World Bank, Data .) 
ارتفعت اسعار النفط مما ادى الى زيادة مساىمتو في تكوين الناتج  2010 – 1961خالل الفترة 

من العائدات  %93كما شكل النفط نحو ، رباع الناتج المحمي االجماليالمحمي االجمالي بنحو يقارب ثالثة ا
 من عائدات الصادرات. %95الحكومية ونحو 

نظرا لما مرت بو ليبيا من عقوبات دولية وانعدام االستثمار في القطاع النفطي بسبب نقص 
مميون  3رميل يوميا بداًل من مميون ب 1.65االستثمارات والتكنولوجيا فقد انخفض انتاج البالد من النفط الى 

 .(1ص ،2006،آريستومين) م 1969برميل يوميًا في العام 
ليا إثر لمحكومة واسعا تدخال الميبي االقتصاد لقد عرف  السبعينات بداية في اشتراكية دولة إلى تحوُّ

 القطاعات بين اً سجامان ىناك يكون أن دون جاً مزدو  اقتصاًدا ليبيا تبنت النفط، اكتشاف أعقب الذي فخالل العقد
 عمى واعتمادا لمتصنيع طموحة اقتصادية خطة مع متزامنا التأميم لقد جاء .النفطية غير النفطية والقطاعات

 النفطية الصناعة عمى منتجات رئيسية   بصورة   السبعينات خالل التصنيع اعتمد الجزائر المجاورة وقد تجربة
 وعمى الصناعات التحويمية.
فترة منتصف السبعينيات تغيرات عمى مستوى الحياة السياسية واالقتصادية وتحديدا  شيدت ليبيا خالل

عندما طرحت القيادة الميبية في ذلك الوقت نظاما سياسيا جديدا وفقا لرأي شخصي محض نتج عنو تغيرات 
 و تم الغاء العمل بالدستور. جوىرية في مؤسسات الدولة السياسية واالقتصادية واالجتماعية

لغاء حسابات  كان من ابرز مالمح تمك التغيرات اقتصاديا الغاء حقوق الممكية الخاصة ومنع التجارة وا 
المدخرات الخاصة وأصبحت القروض مقتصرة عمى المؤسسات العامة بدال من منحيا لمقطاع الخاص. وفي 

ع العام في ىيمنتو عمى أوائل التسعينيات شيد االقتصاد الميبي ترددا في االنفتاح عمى السوق واستمر القطا
وأثرت العقوبات المفروضة عمى ليبيا تأثيرا بميغًا عمى اغمب المؤسسات العاممة  ،اغمب االنشطة االقتصادية

 بالبالد.
التي منيا قضية لوكربي وما دفع مع مطمع االلفية الجديدة وبعد تجاوز البالد ألغمب المشاكل الدولية 

لتصنيع الحربي وتخمي ليبيا عن موضوع التسميح الذي عمى إثره تم نقل فييا من تعويضات لمضحايا ومشكمة ا
مرت في محاولة لالندماج في المجتمع الدولي استمتعمقات البرنامج الى الواليات المتحدة دون أي تعويضات، 

إلصالح المؤسسي الذي طال العديد من المؤسسات وخاصة االقتصادية اتجاه العشرة سنوات أخرى تقريبا في 
 .وتجنب السياسية
المتغيرات السياسية الحاصمة في دول جنوب المتوسط وخاصة في كل من تونس ومصر وما إال أن 

لم تشى إال وأن صدعت البيت الداخمي لميبيا وتركتيا في حالة تطورت اليو الحال من سقوط لألنظمة السياسية ،
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لميبيين الى أن  يمسوا ويصبحوا عمى أمل ،وىو ما أفضى با تصدع وسقوط ألغمب المؤسسات العاممة بالبالد
 دولة المؤسسات والقانون.

رغم ما شيدتو ليبيا من عدم استقرار في نظاميا االقتصاد والسياسي وما نتج عنو من تغيرات وعدم 
إال أن ثروة النفط قد ضمنت مستوى معيشي مقبول لميبيين  االقتصادية، استقرار في بناء مؤسساتيا السياسية و

 تفترة البحث في حين شيد الدخل القومي االجمالي ونصيب الفرد من اجمالي الدخل القومي ومعدالخالل 
 تقمبات وتذبذبات مردىا بشكل رئيسي الى ما شيده البناء المؤسسي من تخبط وعبث مفتعل. مانموى

ىو اإلجمالي كان اتجادخل القومي نالحظ أن متوسط نصيب الفرد من ال( 1من خالل الجدول رقم )
م، حيث حقق معدل نمو متوسط الفرد من الدخل  2004 - 1985الممتدة من ناحية االنخفاض عبر السنوات 

القومي اشارة سالبة في اغمب السنوات المشار الييا ،االمر الذي يعكس حالة سوء التصرف في الموارد 
ية التي شيدتيا الدولة ومؤسساتيا نحو واإلمكانيات التي تمتمكيا البالد ،وتتوافق ىذه الفترة مع التغيرات الجوىر 

نظام وبناء مؤسسي جديد لم يستطع تحقيق االىداف المرجوة منو وذلك بدليل عدم القدرة عمى تطوير ونمو 
 الدخل القومي االجمالي ونصيب الفرد من الدخل القومي خالل الفترة المشار الييا.

م فقد شيد متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي  2010 – 2005أما السنوات الممتدة من 
االجمالي اتجاىًا نحو االرتفاع كان مرده ما حصل بسوق النفط العالمي من ارتفاع ألسعار النفط وزيادة الطمب 
العالمي عمى ىذه السمعة ،حيث حقق معدل نمو متوسط الفرد من الدخل القومي اشارة موجبة في أغمب السنوات 

م الذي سجل فيو متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي االجمالي  2009ذلك باستثناء العام المشار الييا و 
إن أثار األزمة االقتصادية عمى  انخفاضا واضحا نظرًا لتبعات االزمة االقتصادية العالمية في تمك الفترة ،حيث
قتصاد العالمي من ركود من اال ةليبيا كانت واضحة من جراء انخفاض الطمب العالمي عمي النفط نتيجة لمعانا

تطبيقًا لقرار  2009-2008قامت ليبيا بتخفيض حصتيا اإلنتاجية خالل عامي إذ ، جراء األزمة المالية العالمية
، بنسبة  ،وىو ما أدي الي تراجع حجم الصادرات النفطية لميبيا ،بتخفيض حصص اإلنتاج منظمة أوبك

 61.4 وانخفض الي 2008دوالر لمبرميل في عام  96.4 % ،أما متوسط األسعار فقد بمغ 9.05انخفاض 
 2009السنوي، المركزي التقريرمصرف ليبيا ) %36.3 م، أي بنسبة انخفاض 2009دوالر لمبرميل في عام 

وىو ما يعني ويؤكد استمرارية اعتماد الدولة الميبية في اقتصادىا ولفترة زادت عن نصف  (.47-46ص  ص
أي تطوير ممموس يدعم مصادر الدخل القومي االخرى غير النفط ،إن ما سبق  قرن عمى مورد ناضب ودون

ن ما حصل من ارتفاع في قيمة  يؤكد فشل مؤسسة الدولة في ليبيا في تطوير وتنويع مصادر الدخل القومي وا 
مي مرده الى عوامل خارجية متمثمة في الطمب العال 2010 – 2005الدخل القومي والدخل الفردي في السنوات 

 عمى النفط.
المتأمل في الجدول المقابل والخاص بإجمالي الدخل القومي وبنصيب الفرد من اجمالي الدخل إن 

ومعدل نموه يممس حقيقة أن ثروة النفط قد ضمنت مستوى  1القومي في ليبيا باألسعار الجارية لمدوالر االمريكي
قومي االجمالي ونصيب الفرد من اجمالي الدخل معيشي مقبول لميبيين خالل فترة البحث في حين شيد الدخل ال

                                                 

لقد مت استخدام االسعار املقومة بالدوالر االمريكي بداًل من الدينار اللييب نظراً الن الدينار اللييب مل حيافظ على  - 1
 اقل استقرارا لو قارناه بباقي العمالت االجنبية وخاصة الدوالر االمريكي وذلك خالل فرتة البحث.قيمتو وىو 
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تقمبات وتذبذبات مردىا بشكل رئيسي الى ما شيده البناء المؤسسي من انخفاضات و  مانموى تالقومي ومعدال
 تخبط وعبث مفتعل. 

الجارية لمدوالر االمريكي ونصيب الفرد من اجمالي الدخل  باألسعارالدخل القومي االجمالي  (1جدول رقم )
 قوميال

 %الفرديمعدل نمو الدخل  )دوالر( الدخل الفردي )مميار دوالر(الدخل القومي االجمالي  السنة
1985 27.105 8159 - 
1990 32.691 8555  +4.9 
1995 29.894 6803  _20.5 
2000 32.771 6402  _5.9 
2002 20.48 5170.00  _19.2 
2003 26.27 5160.00  _0.2 
2004 33.12 5140.00  _0.4 
2005 47.33 6860.00  +33.5 
2006 54.96 8600.00  +25.4 
2007 67.52 10400.00  +20.9 
2008 87.14 12200.00  +17.3 
2009 63.03 12090.00  _0.9 
2010 74.77 12380.00  +2.4 
2011 34.70 4690.00  _62.1 
2012 81.87 11550.00 +146.3 
2013 65.50 10750.00  _6.9 
2014 41.14 7610.00   _29.2 
2015 27.84 5690.00  _25.2 
2016 26.22 4560.00  _19.9 
2017 38.12 5330.00  +16.9 
2018 48.32 6330.00  +18.8 

 الجدول من اعداد الباحث استنادا عمى المصادر االتية: 
1- https://data.worldbank.org/country/libya?view=chartWORLD BANK, DATA,        
. 25،الجدول 2006الربع الثاني . 27،الجدول 2008الربع األول، النشرة االقتصادية، مصرف ليبيا المركزي،  -2

 .21الجدول  م،2000
. العدد 77،ص8ول رقم م،الجد1993العدد السابع والثالثون، التقرير السنوي، مصرف ليبيا المركزي،  -3

 .47،ص55،2011
 
 

https://data.worldbank.org/country/libya?view=chart
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 واقع المؤسسات الميبية. ثالثا/
التي يتوقف عمييا النمو االقتصادي  الرئيسيةمن بين التقارير الدولية التي تساعدنا عمى فيم العوامل 

  (WEF)االقتصادي العالمي ىالتقرير الذي اصدره المنتد وأسباب نجاح بعض البمدان اقتصاديا دون غيرىا،
 ،ثم بدأ التقرير في الصدور بعد ذلك بشكل متتابع فقط أوروبيةدولو  16عمى  شتملاو ، م 1979عام في 

-2013) ةدولو في تقرير التنافسية العالمي 148التي بمغ عددىا  المدرجة،وصحب ذلك زيادة في عدد الدول 
قارير بالتعاون مع مجموعو حيث يتم اعداد ىذه الت 2007( وأخذت ليبيا تدرج في ىذا التقرير منذ عام 2014

عمى ثالث بنود رئيسيو ىي بند المتطمبات ىذا التقرير  مؤشراتوتتوزع  .من المؤسسات والييئات في العالم
 .(238-213ص ص  2014) المحجوبي،بند عوامل تطور االبداع واالبتكار بند معززات الكفاءة، األساسية،

ىو مؤشر المؤسسات التي نحن بصدد بالتقرير اردة إن المؤشر االكثر أىمية من بين كل المؤشرات الو 
تفحصيا ودراستيا ومن ثم االستفادة من نتيجة فحصيا في موضوع ىذا البحث،من خالل استشفاف وتممس دور 

 وتأثير المؤسسات في النمو االقتصادي والتنمية المستدامة في ليبيا.
 :مؤشر المؤسسات الميبية 

في تقرير ىذا المنتدى وكما اشرنا انفًا بأن ادراج ليبيا في تقارير ىذا المنتدى  نظرًا لحداثة ادراج ليبيا       
فقد  يعد تاريخ فاصل لميبيا بين مرحمتين واضحتي المعالم، 2011كما أن العام  م، 2007كانت في العام 

محدد لمتحوالت تعمدنا أخذ بيانات ىذا التقرير المشار اليو سابقا عن فترة سابقة وأخرى الحقة بالتاريخ ال
ووفقًا ليذا المؤشر)مؤشر المؤسسات( فان اداء المؤسسات الميبية كان متأخرًا مقارنة بباقي بمدان العالم  الفاصمة،

قد شيدت تراجعا  2011بل أن المرحمة الثانية والتي عقبت العام  خالل المرحمتين المشار إلييما  أعاله،
 2009-2008( مقارنو بالعام 2014-2013ن رتبو في العام )حيث سجل ىذا المؤشر تراجعا بستي ،ممحوظاً 

 .والتي من ابرزىا مؤشر كمفة االرىاب لو، المكونة الفرعيةويعود ذلك الى تراجع نسبو المؤشرات 
  رتبو في العام  116وتراجع مركز ليبيا حسب مؤشر كمفة االرىاب  132تراجع ترتيب ليبيا الى

 .2009-2008مقارنو بالعام  (2013-2014)
  حيث تراجع ، 88تراجع ترتيب ليبيا حسب مؤشر تكمفو العنف والجريمة عمى االعمال الى المركز

-2008مقارنو بالعام  (2014-2013مركز ليبيا حسب ىذا المؤشر باثني وثمانين رتبو في العالم )
2009 . 

  تراجع مركز  ذ،إ147تراجع ترتيب ليبيا حسب مؤشر حماية حقوق صغار حممة االسيم الي المركز
 رتبو خالل الفترة المشار الييا. 69ليبيا بسبب ىذا المؤشر 

  حيث تراجع مركز ليبيا 118الى الترتيب  العامةتراجع ترتيب ليبيا وفق المؤشر الفرعي ىدر االموال،
 وفق ىذا المؤشر ستون رتبو خالل الفترة المشار الييا.

  والمؤشر الفرعي جودة خدمات الشرطة، الفكرية، كيةالممتراجع مركز ليبيا وفق المؤشر الفرعي حماية 
رتبة عمى التوالي كما  46رتبة ، 46رتبة، 58 والمؤشر الفرعي جوده فعالية مجالس إدارة الشركات بـ

 المكونة لممؤشر الرئيسي مؤشر المؤسسات. الفرعيةىو موضح بالجدول المقابل الذي يبين المؤشرات 
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 (.2014-2013( و)2009-2008مؤشر المؤسسات في عام )ترتيب ليبيا حسب  (2الجدول ) 

 مؤشر المؤسسات
2008-2009 2013-2014 

 القيمة الرتبة القيمة الرتبة التغير في الرتبة
65 3.9 125 3.2 

  60 3.4 116 - 103 حقوق الممكية. -1
 13 2.2 146 - 88 الممكية الفكرية. حماية -2

 58 2.4 118 - 58 هدر األموال العامة. -3
 60 3.1 67 - 63 الثقة في السياسيين. -4

 4 3.3 102 - - المدفوعات غير المنظمة والرشاوي. -5
 - 3.2 97 - 59 استغالل القضاء. -6

 38 2.9 90 - 68 المحسوبية في اتخاذ القرار من الموظفين. -7
 22 2.8 100 - 69 الهدر في اإلنفاق الحكومي. -8
 31 2.9 121 - 86 عبء التشريعات الحكومية. -9

 35 2.9 124 - - كفاءة االطار القانوني في تسوية النزاعات. -10
كفاءة النظام القانوني في الطعن في  -11

 األنظمة الحكومية.
- - 115 2.9 - 

 - 3.5 125 - 100 ثقافة السياسات الحكومية. -12
 25 4.1 132 - 16 كمفة االرهاب عمى االعمال.. -13

 116 4.3 88 - 6 كمفة العنف والجريمة عمى األعمال. -14
 82 5.5 52 - 9 الجريمة المنظمة. -15

 43 2.7 140 - 94 جودة خدمات الشرطة. -16
 46 3.6 102 - 62 أخالقيات المؤسسات الخاصة. -17

 40 2.6 146 - 124 قوة المعايير المحاسبية. -18
 22 3.1 147 - 131 فعالية مجالس إدارة الشركات. -19

 46 2.6 147 - 78 حماية حقوق صغار حممة االسهم. -20
 69 - - - - قوة حماية المستثمرين. -21

 المصدر/ من إعداد الباحث اعتمادًا عمى بيانات:
1- World Economic Forum, The Global Competitiveness Reports, 2008-2009, P21 
2- World Economic Forum, The Global Competitiveness Reports, 2013-2014, P2 
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م وىو العام الذي سقطت فيو منظومة  2011المؤسسات الميبية قبل العام إن المتأمل في ترتيب 
المؤسسات الميبية يجد تخمفيا وعدم مواكبتيا لمتغيرات الحاصمة في مؤسسات دول العالم بصفة عامة ومؤسسات 

نة الدول النامية بصفة خاصة ودليمنا في ذلك ىو عدم احراز أي تقدم في ترتيب مؤسساتيا بل تراجعيا مقار 
االمر الذي يعكس الواقع اليش الذي كانت تعاني منو ىذه  بباقي بمدان العالم الداخمة في ىذا التصنيف،

 .(WEF,GCR,2007-2010)المؤسسات
م نالحظ تدىورىا بدرجة حادة االمر الذي  2011أما بالنسبة الى ترتيب المؤسسات الميبية بعد العام 

سسية بشكل شبو كامل وىو ما تؤكده قراءات مؤشر المؤسسات بعد التاريخ يعني تدىور وسقوط المنظومة المؤ 
 .المذكور انفًا بسبب تدىور أغمب مؤشراتو الفرعية االحدى والعشرون كما ىو بالجدول السابق

( والذي 2القراءات المتحصل عمييا من مؤشر المؤسسات الميبية الموضحة في الجدول رقم )بمقارنة 
في الدخل القومي االجمالي ونصيب الفرد منو بمستويات النمو ا وىشاشتيا بل وسقوطيا وذلك أفصح عن ترديي

نستنتج أن ما سبق ( التي شيدت انخفاضات وتقمبات وتذبذبات خالل فترة البحث 1الموضح في الجدول رقم )
 االساسية التي تقوليعطي إجابة واضحة وجمية عن التساؤل الوارد في اشكالية ىذا البحث ويتفق مع الفرضية 

:_ أن ضعف وتذبذب  النمو االقتصادي خالل فترة البحث مرده إلى ىشاشة وتشوه وتخمف المؤسسات في 
 الدولة الميبية.

إن تأثير ودور المؤسسات في النمو والتنمية المستدامة ال يقتصر فقط عمى المؤسسات االقتصادية        
 أن في شك سات عدلية وأمنية وتعميمية وصحية وسياسية. فالفحسب بل عمى كافة مؤسسات الدولة من مؤس

 العالم ما استفاده  مقدمة في تأتي النمو والتنمية المستدامة في المؤسسات ودور الصالح بالحكم المتعمقة المفاىيم
دارية خبرات وما اكتسبو  من أزمات من أصابو ما جراء من دروس من  أثبتت فقد .ومؤسسية اقتصادية وا 
 تشير حيث المستدامة، والتنمية الحكم الصالح والنمو بين إغفاليا يمكن ال وثيقةً  ىناك صمة  أن العممية ربةالتج

 دخل متوسط نمو إلى يضيف   أن يمكن الجميع حقوق  ومصالح   يضمن بشكل السمطة   ممارسة   أن إلى األدلة
م المؤشرات التي يمكن االستعانة بيا ومن أى .(6،ص2006،وآخرين البريكان ) سنوياً  %2 تقارب نسبةً  الفرد

في تحميل ىذا الموضوع ودراسة ما مدى صالح نظام الحكم وجودتو وبالتالي محاولة الربط بين واقعو وواقع 
الذي يصدر عن ( Control of Corruption )النمو والتنمية المستدامة في بالدنا مؤشر مكافحة الفساد

 مؤسسة البنك الدولي.
 فساد مؤشر مكافحة الControl of Corruption  

يصدر ىذا المؤشر عن البنك الدولي وىو عبارة عن مؤشـر يتعمـق بـإدارة الحكـم ، يـتم تجميـع عناصـره مـن       
 . (238-213،ص ص 2017،)المحجوبيمصادر مختمفة ، ويقيس اإلدراك الحسي لممفاىيم التالية

 الفساد بين المسئولين الحكوميين. -
 و األعمال التجارية.الفساد كعقبة في وج -
 مدى تواتر تقديم " أموال غير قانونية " إلي الرسميين والقضاة. -
 مدى إدراك وجود الفساد في سمك الخدمات المالية. -

 والقيم العمية الموجبة ىي األفضل. 2.5، +  2.5-إن درجات ىذا المؤشر تتراوح بين 
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 (  3الجدول رقم ) 
 Control of Corruption  مؤشر مكافحة الفساد

 قيمة المؤشر السنوات
1996 0.97- 
1998 0.78- 
2000 0.83- 
2002 0.82- 
2003 0.81- 
2004 0.84- 
2005 0.87- 
2006 0.89- 
2007 0.83- 
2008 0.81- 
2009 1.1- 
2010         -1.26 
2015         -1.69 

www.arabstats.org/indicator.asp?ind=%gid=11&sgid=46  
 https://data.worldbank.org/The World Bank, Data,  
 :تحميل مؤشر مكافحة الفساد في ليبيا- 

حيث سجل  2015 – 1996في ليبيا خالل الفترة  ( تطور مؤشر مكافحة الفساد3يبين الجدول رقم ) 
وىـي أعمـي درجـة خـالل فتـرة الدراسـة بالنسـبة لميبيـا، حيـث تشـير  2015في عـام  1.69-مؤشر مكافحة الفساد 

 ىذه الدرجة إلي وضعية مرتفعة من الفساد.
البة وعـدم إن المتتبع ليذا المؤشر خالل سنوات البحـث يالحـظ أنـو فـي كـل السـنوات قـد سـجل درجـة سـ

،أمـا بدايـة مـن عـام  م 2008 -م 1996،كما أنو لم يتعدى  سالب واحد خـالل الفتـرة  تسجيمو ألي درجة موجبو
قفــز ىــذا المؤشــر فــوق مســتوى ســالب واحــد وأخــذ فــي االرتفــاع ســنة بعــد أخــرى حتــى  م 2015م وحتــى  2009

ل أن السـنوات األخيـرة وخاصـة بعـد ،األمر الذي يشير إلي وضعية سـيئة عمـي سـمم الفسـاد بـ 1.69وصل سالب 
م قــد زادت ســوًء. ىــذا يؤكــد أن الفســاد فــي ليبيــا نحــو  2011االحــداث السياســية واألمنيــة التــي حصــمت فــي عــام 

اتجاه الزيادة سنة بعد أخري وتحديـدا فـي ادارة الحكـم وجودتـو ومـا يتعمـق بمنظومـة المؤسسـات السياسـية فـي ليبيـا 
، وىـو مـا يفسـر التذبـذب الحاصـل فـي النمـو  ومـة المؤسسـية فـي ليبيـا بشـكل عـاممـن المنظ يتجـزأوالتي ىي جـزء 

حيث أن الضعف والتذبذب في النمو االقتصادي خالل فترة البحث مـرده  االقتصادي في ليبيا خالل فترة البحث،
 ل واضح.ة لمبحث وبشكيإن ذلك يؤيد الفرضية الرئيس إلى ىشاشة وتشوه وتخمف المؤسسات في الدولة الميبية.

 
 

http://www.arabstats.org/indicator.asp?ind=%25gid=11&sgid=46
http://www.arabstats.org/indicator.asp?ind=%25gid=11&sgid=46
https://data.worldbank.org/
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 :رابعا/ النتائج والتوصيات
 :النتائج

رغم ما شيدتو ليبيا من عدم استقرار في نظاميا االقتصاد والسياسي وما نتج عنو من تغيرات وعدم استقرار  -1
مقبول لميبيين خالل فترة إال أن ثروة النفط قد ضمنت مستوى معيشي  في بناء مؤسساتيا السياسية واالقتصادية،

البحث في حين شيد الدخل القومي االجمالي ونصيب الفرد من الدخل القومي االجمالي ومعدالت نموىما 
 تقمبات وتذبذبات مردىا بشكل رئيسي الى ما شيده البناء المؤسسي من تخبط وعبث مفتعل.

د تذبذبات مستمرة طيمة الفترة إن نصيب الفرد من اجمالي الدخل القومي في ليبيا ومعدالت نموه شي -2
 المذكورة. 

م وىـــو العـــام الـــذي ســـقطت فيـــو منظومـــة  2011إن المتأمـــل فـــي واقـــع ترتيـــب المؤسســـات الميبيـــة قبـــل العـــام  -3
المؤسسات الميبية يجد تخمفيا وعدم مواكبتيا لمتغيرات الحاصمة في مؤسسات دول العالم بصفة عامـة ومؤسسـات 

منــا فــي ذلــك ىــو عــدم احــراز أي تقــدم فــي ترتيــب مؤسســاتيا بــل تراجعيــا مقارنــة الــدول الناميــة بصــفة خاصــة ودلي
 االمـــر الــذي يعكـــس الواقـــع اليـــش الـــذي كانـــت تعـــاني منـــو ىـــذه ببــاقي بمـــدان العـــالم الداخمـــة فـــي ىـــذا التصـــنيف،

 المؤسسات.
االمــر الــذي م نالحــظ تــدىورىا بدرجــة حــادة  2011بالنســبة الــى واقــع وترتيــب المؤسســات الميبيــة بعــد العــام  -4

يعني تدىور وسقوط المنظومة المؤسسية بشكل شـبو كامـل وىـو مـا تؤكـده قـراءات مؤشـر المؤسسـات بعـد التـاريخ 
 .المذكور انفًا بسبب تدىور أغمب مؤشراتو الفرعية االحدى والعشرون

مــا يتعمــق أن ظــاىرة الفســاد فــي ليبيــا نحــو اتجــاه الزيــادة ســنة بعــد أخــري وتحديــدا فــي ادارة الحكــم وجودتــو و  -5
مـن المنظومـة المؤسسـية فـي ليبيـا بشـكل عـام، وىـو  يتجـزأبمنظومة المؤسسات السياسية في ليبيا والتي ىي جـزء 

فــي حيــث أن الضــعف والتذبــذب  مــا يفســر التذبــذب الحاصــل فــي النمــو االقتصــادي فــي ليبيــا خــالل فتــرة البحــث،
 مف المؤسسات في الدولة الميبية.النمو االقتصادي خالل فترة البحث مرده إلى ىشاشة وتشوه وتخ
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مكانيات جياز االمن والشرطة،  ومحاربة االرىاب والقضاء عمى الجريمة من خالل رفع قدرة وا 
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Summary 

This research aims to study the relationship between the quality of institutions 

and economic growth in Libya; through tracking and examining what occurred at the 

level of the average per capita income and the level of per capita standard of living 

on side and the level of progress and development institutions on the other side. In 

this work we attempted to understand the problem of Libya as a developing country 

experienced huge regional changes in the past decade.  

Indeed, a number of conclusions have been reached, most notably: that the oil 

wealth ensured an acceptable standard of living for Libyans during the         

research period, while GNI and GNI per capita and their growth rates fluctuated 

mainly due to the intentional misconduct in the institutional building. 
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