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الََهااۚ   اُوْسَعهَا إَِلا اَنْفس ا اّلَلُا يَُكلُِّفا َلا

وْا انَِسينَا إِنْا اتَُؤاِخْذنَا َلا اَرَبنَا ۚ   اْكتََسَبْتا َما اَوَعلَْيهَا َكَسَبْتا امَا
َ
 أ

نَا
ْ
ْخَطأ

َ
ااََّلِيَنا ََحَلَْتهُا َكَما اإِْص ا َعلَْيَنا ََتِْمْلا َوَلا اَرَبنَا ۚ   اأ لََعَ

لْنَا َوَلا اَرَبنَا ۚ   اَقْبلِنَا ِمنْا ََلَاابِهِا َطاقَةَا َمااَلا اَُتَمِّ
اۚ   اَوارََْحْنَا ََلَا َواْغِفرْا َعَنا َواْعُفا ۖ

نَْتا
َ
نَا اَمْوَلنَا أ ا افَانُُْصْ               ﴾٢٨٦﴿ الََْكفِِرينَا الَْقْومِا لََعَ

 [صدق اهلل العظيم ]

  (286آيه رقم ) بقرةالسورة           
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 داءــــااله

اىل أمي التي هي ينبوع الحنان اىل من 
أقدامها، والدتي خص اهلل الجنة تحت 

 الغالية

اىل قدوتي في هذه الدنيا الذي حفزني 
بكلماته..أعانني بعزيمته، والدي 

الغالي.. إىل من صبروا معي زوجتي 
 وأبنائي

 اىل بلد الجهاد وطني الغالي ليبيا

 من كانوا عائلتي الثانية... وشاركوني ىلا
ثاني مصر نبع العلم ال حياة الغربة.. بلدنا

 والمعرفة
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 شكر وتقدير
َرب ِّ َأْوزِّْعنِّي َأْن َأْشُكَر نِّْعَمَتَك الَّتِّي َأْنَعْمَت َعَليَّ َوَعَلى َوالَِّديَّ َوَأْن َأْعَمَل َصالِّحًا ﴿قال تعالى: 

يَن﴾ الِّحِّ َك الصَّ َبادِّ ْلنِّي بَِّرْحَمتَِّك فِّي عِّ  َتْرَضاُه َوَأْدخِّ
 [19 ]سورة النمل اآلية

في نهاية هذا العمل  المالا ب ذل هللا  و  لن  ح  حهللاملل و العقلي اللللأن  قل  ح   اليسعني
 خنًا. آز هذه الن الة، فقه الحمل حوال و يسن لي إنجا

                                      أ.د. حسنننننن ي حسنننننن    ننننننرا .كمللللللا ح للللللمن فللللللي هللللللذا الملللللللا    للللللنف  الن للللللالة 

 قلل  هللانمللهما  قلل  كللذلص  بلل  اليللعنهان اليللي وا هينللي فللي  .وأ.د.  حمنند سننعيد نسنني ني
 إكما  هذه الن الة. فجزاهما و  ني خصن الجزاء.

ردقواليفلللللللللللنكني ح  ح لللللللللللمن   لللللللللللن  المنا  لللللللللللة                                     أ.د أحمننننننننننند ُبننننننننننندالرحي    

  ليها. فثااههملا ليف قهما ذالنظن في الن لالة. وكلنممهلا و نا  ُبد ال هاب أ.د ُلي شريفو
 و ونفع ذعقمهما.

 حمد ُ اد /دكما ح من ب   ن  اهم في إ انيي هينضيح. حو كن ية. وحخص ذالذبن 

 يد    جا عة  ن أإيم   /دُاء ُقل نالكلية، ود /د أ يرة ُقل نالكلية، /د ،نالكلية

 /دنالكلينة و نادية ال منر /.دأ  ان السعد    جا عة الم  فية، وحس /أ.دو الم  فية،

 . ق   ا ا طنه ل   ن نيح وكن ية وإ  اد نالكلية  يراند  غل ل

كمللا ح للمن بلل   للن  للاهم ذعقملله وبياذاكلله فللي الحيللنا  قلل   عقن للان ك للص الل ا للة 
سننا ي  /والنندوت رالنندوت ر/ ر ننكي  ونني، و النندوت رة/ سننل   سننليما ، و قلل   ح للهم 

 .الحميد المطلب ُبد ُبد           /والدوت ر ، خليل

وآ ل   لن و  لز  لثنه ح  أيسلن ح لن اال لليفاد   لن هلذه الل ا لة، وح  كفلن  هللاقللة نافعللة 
 في  قسقة   ائ   سم اال يياد. 

كما حكلل  ذث مي آيان ال من والعنفا  إل   عاد   سا ل المقحق الثللافي ذالسلفا   القصةيلة 
 ذاللاهن  األ ياهللا اد مس اهللامل الجازو  

 الى البالديكون في هذا العمل نفعاً  كما ارجوه تعالى أن
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 المستخلص

سلليهلا الل ا للة اليعللنا  قلل  دو  االنفللا  العللا  فللي كحلصللق اال لليلنا  اال ييللاد  فللي ك
 لللن وهللالللل   2017- 1986خلللاا الفيلللن   N.KALDOR للنظنملللة المنهلللع السلللحن  لللل اًللللف  ، و  لصةيلللا

خاا د ا ة كطن  االنفا  العا  ووا ع اال يلنا  اال يياد  فلي لصةيلا خلاا فيلن  الل ا لة، وبلذل  
إلللل  سيلللا   ذاإلضلللافةكحقصللل  العا لللة هلللصن االنفلللا  العلللا  وحذعلللاد اال للليلنا  اال ييلللاد  فلللي لصةيلللا، 

  لللن بللل   قللل الل ا لللة  ا يمللللنو لللل  اال للليلنا  اال ييلللاد . ؤ لللن العا لللة هلللصن االنفلللا  العلللا  و 
 فنضليان الخيالا  القيا لي والملنهج اليحقصقي المنهجالمنهج الملا   في  نض اليجا ب اللولية، و 

 .حهلافها وكحلصق الل ا ة

ذعاد اال ليلنا  اال ييلاد  فلي لصةيلا خلاا حهيحقص  العا ة هصن االنفا  العا  و  اهيمتو ل 
لأن  علالم اللاللة المعةلن   لن ( ليلل(ARDLنملنهللا  ، وهللال  ذا ي لا  2017- 1986فين  الل ا ة 

في الفين  الثانية  لنهميادخاا الميغصن ا كم ، و لاآل   الليصن والطنم العا ة هصن الميغصنمن في 
 . 2011 ذعل حهللالاث ( فين   ا2011-2017)

اا  االنفا  العا   ق  ب   ن النمن اال يياد ، و علالن ل ا ة ح  آهصنت نيائج الهللاصث 
الي  م، و صزا  الملفن ان في لصةيلا كيالاأن فلي  لل كها  قل  كحلصلق اال ليلنا  الاطالة، و علالن 

 اال يياد  وهللال  الخياا الظنوا اال ييادية في اال يياد القصةي.

الزماد  في   حكما حظهنن نيائج العا ة هصن االنفا  العا  و ؤ ن اال يلنا  اال يياد ، 
 للل  يلللحيح فلللي األالنا  اال ييلللاد   لللن الناهللالللل اال للليل لللل  ا يلللناب  ؤ لللناالنفلللا  العلللا  كلللؤد  إ

  اإلنفلللا  العلللا  لللم يملللن لللله اللللو  المهلللم فلللي هقللن  هللللا اال للليلنا  ح قلل  ، وهلللذا  األلللا الطنملل 
 ييلللادية الاال ييلللاد  خلللاا فيلللن  الل ا لللة، ومعلللز  هللالللل  لعلللل  كن لللصل االنفلللا  العلللا  ولقظلللنوا ا

 اال يياد القصةي خاا فين  الل ا ة. ذه سيا ية اليي  نالو 

  



ر سعيد عطية                                          دور اإلنفاق العام في تحقيق االستقـرار االقتصـادي في ليبيا  علي منصو

 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية   

 فهرس المحتويات 
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 الصفحة
 و المسي قص 
 ز الفهلللا   

 1 الفصل التمهيدي : اإلطار العام للدراسة

 2  لل ة الل ا ة المبحث األول :

 3   مقة الل ا ةأواًل : 
 4 حهمية وفنضيان وحهلاا الل ا ة ثانيًا :
 6  نهج الل ا ة والةيانان المسي ل ة ثالثًا :

 6 خطة الل ا ةرابعًا : 

 8 الل ا ان الساذلة المبحث الثاني :

 8 د ا ان كيعقق ذاال يلنا  اال يياد  أواًل :
د ا للللان كيعقللللق ذالعا للللة هللللصن اإلنفللللا  العللللا  وحذعللللاد اال لللليلنا   ثانيااااًا :

 اال يياد  
10 

 15 ذعض الل ا ان اليطةيقية  ن اال يياد القصةي ثالثًا :

الفصل األول : اإلنفاق العام واالستقرار 
 )إطار نظري(االقتصادي 

20 
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 143 لقل ا ة القيا ية  نظن  اإلطا  ال المبحث األول :

 143 السقسقة الز نية) من ( ا يلنا مة  أواًل :
 147 (ARDL)نماهللا  االنحلا  الذاكي ثانيًا : 
 151 واخياا ان السمن   كنميف النمنهللا ثالثًا : 

سيا  العا ة هصن اإلنفا  العا  والنمن اال يياد   المبحث الثاني :
 والاطالة في لصةيا 

157 

 157 في لصةياالعا ة هصن اإلنفا  العا  والنمن اال يياد  سيا   : أوالً 
 161 في لصةياالعا ة هصن اإلنفا  العا  و سين  الاطالة سيا   : ثانياً 

 166العا لة هلصن اإلنفلا  العلا  والي ل م و صلزا  سيا   : لثالثا المبحث
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رقم  الموضــــــــــــــــوع
 الصفحة

 الملفن ان في لصةيا 
 166 في لصةياالعا ة هصن اإلنفا  العا  والي  م سيا   : أوالً 

العا ة هصن اإلنفا  العا  و صلزا  المللفن ان فلي اال ييلاد سيا   : ثانياً 
 القصةي 

169 

ـــعالمبحـــث ال سيلللا  العا لللة هلللصن اإلنفلللا  العلللا  واال للليلنا   : راب
 (2017-1986اال يياد  في لصةيا خاا الفين  )

173 

 174  ؤ نان اال يلنا  اال يياد  في لصةيا  : أوالً 
 177 كللأن العا ة هصن اإلنفا  العا  و ؤ ن اال يلنا  اال يياد   : ثانياً 

 182 الخالصة والنتائجالفصل الختامي : 

 183 النيائج والل و  المسيفاد   ن اليجا ب اللولية  المبحث األول :

 183 المق ص ونيائج الل ا ة :  أوالً 
 187 الل و  المسيفاد   ن اليجا ب اللولية   :ثانيًا 

 190 نيائج الل ا ة القيا يةثالثًا : 

 لينهللاللان ليعزمللز دو  اإلنفللا  العللا  فللي كحلصللق  المبحــث الثــاني :
 في لصةيا اال يلنا  اال يياد 

198 

 198  ق   سين  اليجا ب اللولية  أواًل :
 199  ق   سين   ؤ نان اال يلنا  اال يياد  في لصةياثانيًا : 

 204 : المراجع قائمة 

 214-204  نا ع ذالقغة العنهية.أواًل : 
 220-215 ذالقغة اإلنجقصزمة. نا ع ثانيًا : 

 245-222 المالحق
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 قائمة الجداول 
 أواًل : الجداول بالمتن

رقم 
رقم  العنـــــوان الجدول

 الصفحة
 89 نظن   لا نة  ق   علالن اال يلنا  اال يياد  الننومجي والقصةي  (2-1)
 92-91 ال طط الينمنمة في اال يياد المالصز  )المنهللاقة األول ( (2-2)
 93 ال طط الينمنمة في اال يياد المالصز  )المنهللاقة الثانية( (2-3)
 97 نظن   لا نة  ق   علالن اال يلنا  اال يياد  المالصز  والقصةي  (2-4)
 104-103  (2017-1986كطن  هيم  اإلنفا  اال يهاكي خاا الفين  ) (3-1)
-1986خللللاا الفيللللن  )هللاجللللم اإلنفللللا  العللللا  فللللي اال ييللللاد القصةللللي  (3-2)

2000)  
109 

-2001هللاجللللم اإلنفللللا  العللللا  فللللي اال ييللللاد القصةللللي خللللاا الفيللللن  ) (3-3)
2017)  

111 

خلللللاا الفيلللللن  إلللللل  النلللللاكج المحقلللللي اإل ملللللالي إلنفلللللا  العلللللا  نسلللللاة ا (3-4)
(1986– 2017)  

113-114 

نيللللللصد الفللللللند  للللللن اإلنفللللللا  العللللللا  واال لللللليهاكي   ين للللللط كطللللللن  (3-5)
  (2017 - 1986واال يثما   في اال يياد القصةي خاا الفين  )

116-117 

 الزماد  الظاهنمة لعنفا  العا  في اال يياد القصةي (3-6)
  (2017-1986خاا الفين  )

119 

فلي  اال ييلاد  فلي  انلد العلنض الفقلي كطن   ؤ لنان اال ليلنا  (3-7)
 لصةيا

124 

 131-130  (2017- 1986كطن   ؤ نان الي  م واليناز  ال ا  ي لقفين  ) (3-8)
فيللن  ( لميغصللنان الل ا للة لقADFنيللائج اال لليلنا مة ذحسللد اخياللا  ) (4-1)

(1986-2017 ) 
154 

( لميغصلللللللللنان الل ا لللللللللة PPنيلللللللللائج اال للللللللليلنا مة ذحسلللللللللد اخيالللللللللا  ) (4-2)
  (2017-1986فين )لق

155 

 159  (2017- 1986)اإلنفا  العا   قي الناكج المحقي اإل مالي لقفين   حان (4-3)
 161 اإل مالي في األ   الطنم  اإلنفا  العا   قي الناكج المحقي  حان (4-4)
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رقم 
رقم  العنـــــوان الجدول

 الصفحة
 ( 2017- 1986)لقفين   

 163  2017 – 1986لقفين   علالن الاطالة اإلنفا  العا   قي   حان (4-5)
- 1986)لقفيللن   الاطالللة فللي األ لل  الطنملل حاناإلنفللا  العللا   قلل   (4-6)

2017 ) 
164 

 167  (2017 – 1986)اإلنفا  العا   قي  سين  الي  م لقفين   حان (4-7)
                  لقفيللن فللي األ لل  الطنملل   اإلنفللا  العللا   قللي  سللين  الي لل م  حاللن (4-8)

(1986 – 2017)  
168 

 170  (2017-1986)لقفين   اإلنفا  العا   ق  المصزا  اليجا    حان (4-9)
لقفيلللن   فللي األ للل  الطنملل اإلنفللا  العلللا   قلل  المصلللزا  اليجللا    حاللن (4-10)

(1986 -2017)  
172 

 – 1986كطللللن   ؤ للللنان اال لللليلنا  اال ييللللاد  فللللي لصةيللللا لقفيللللن   (4-11)
2017  

176-177 

- 1986اال يلنا  اال يياد  لقفيلن   اإلنفا  العا   قي  ؤ ن حان (4-12)
2017  

178 

-1986)قفيلن  لاإلنفا  العا   قي  ؤ ن اال يلنا  اال يياد   حان (4-13)
2017)  

180 

 المالحقبشكال األوثانيًا : الجداول 

رقم 
 الملحق

رقم  العنـــــوان
 الصفحة

 الفيللللن عنفللللا  اال لللليهاكي العللللائقي خللللاا لاالكجللللاه الز نللللي العللللا   (1-1)
(1986–2017 ) 

222 

هاكي الحملللن ي خلللاا الفيلللن  االكجلللاه الز نلللي العلللا  لعنفلللا  اال لللي (1-2)
(1986-2017)  

222 

 – 1986خللاا الفيللن  ) االكجللاه الز نللي العللا  لعنفللا  اال لليهاكي (1-3)
2017)  

223 
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رقم 
 الملحق

رقم  العنـــــوان
 الصفحة

 – 1986االكجللللللاه الز نللللللي العللللللا  لعنفللللللا  اال لللللليثما   خللللللاا الفيللللللن  ) (1-4)
2017)  

223 

 – 1986كللللأن االكجللاه الز نللي العللا  لعنفللا  العللا  خللاا الفيللن  ) (1-5)
2017)   

224 

االكجاه الز ني العلا  إل ملالي النلاكج المحقلي ذاأل لعا  الثاهيلة لعلا   (1-6)
 ( 2017 – 1986)خاا الفين     2010

224 

 1986خاا الفين  )االكجاه الز ني العا  لمعلالن الاطالة في لصةيا  (1-7)
-2017)  

225 

 225  (2017- 1986خاا الفين  )االكجاه الز ني العا  لعنض النلند  (1-8)

- 1986االكجللللاه الز نللللي العللللا  لي لللل م فللللي لصةيللللا خللللاا الفيللللن  ) (1-9)
2017)  

226 

لقفيلللللن  خلللللاا االكجلللللاه الز نلللللي العلللللا  ليلللللاد ان السلللللقع وال لللللل ان  (1-11)
(1986 -2017)  

226 

 1986لقفيلن  )خلاا االكجاه الز ني العا  لنا دان السقع وال لل ان  (1-12)
– 2017)  

227 

 228  عطيان الل ا ة و ياد ها (2-1)

كطن   علالن  ؤ نان اال يلنا  اال ييلاد  لا ييلاد القصةلي فل   (2-2)
 ( 2017- 1986)الفين  

231 

 229  (2017-1986الفين  )ياد  في لصةيا خاا حذعاد اال يلنا  اال ي (2-1)

 229  (2017- 1986  العا  ذ قية خاا الفين  )االنفا (2-2)

 230 ا يلنا مة إذعاد اال يلنا  اال يياد  في لصةيا ) نل الفن  األوا( (2-3)

 230 ا يلنا مة االنفا  العا  في لصةيا ) نل الفن  األوا( (2-4)

 قائمة األشكال
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رقم 
 شكلال

 العنـــــوان
رقم 

 الصفحة
 اال ييلللاد  اال للليلنا  هلللنا ج فلللي واألغلللناض والسيا لللان ألهللللااا (1-1)

 الفق 
46 

 الحمللللللن ي المعا للللللان مللللللنلو   و ناساللللللة ذلللللل دا   الممقفللللللة لهصئللللللانا (2-1)
 اإل مالي

79 

 88 المناهللا  اليي  نن هها  سصن  الينمية في  الصزما  (2-2)
 110  (2000-1986)إ مالي اإلنفا  العا  خاا الفين   (3-1)
 112  2017- 2001إ مالي اإلنفا  العا  في لصةيا خاا الفين   (3-2)
 125  (2000-1986اإل مالي خاا الفين  ) الناكج المحقي (3-3)
 126  2017-2001الناكج المحقي اإل مالي لقفين   (3-4)
 128  2000-1986ال يياد القصةي خاا الفين   علالن الاطالة في ا (3-5)
 129  2017-2000ال يياد القصةي خاا الفين   علالن الاطالة في ا (3-6)
 133  (2000-1986خاا الفين  ) نض النلند في اال يياد القصةي  (3-7)
 134  (2017-2001 يياد القصةي خاا الفين  ) نض النلند في اال (3-8)
 135  (2000-1986 علالن الي  م في لصةيا خاا الفين  ) (3-9)
-2001 ييللللللاد القصةللللللي خللللللاا الفيللللللن  ) علللللللالن الي لللللل م فللللللي اال (3-10)

2017)  
136 

 137  2000-1986ماد ان السقع وال ل ان في لصةيا خاا الفين   (3-11)
 138  2017-2001ماد ان السقع وال ل ان في لصةيا خاا الفين   (3-12)
 139  2000-1986اال يياد القصةي لقفين  النا دان  ن السقع وال ل ان في  (3-13)
 140  2017-2001الن ادان  ن السقع وال ل ان في اال يياد القصةي لقفين   (3-14)
 174  2017- 1986المنهع السحن  لا يياد القصةي خاا الفين   (4-1)



 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 اإلطار العام للدراسة
 

 ةــــــة الدراســــــمقدم ث األول:ــــالمبح.  

  : ةــــات السابقـــالدراسالمبحث الثاني. 
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 تمهيديالفصل ال

 طـــار العـــام للدراســــةاإل
 تمهيد: 

يهتم الفصل التمهيدي بعرض اإلطار العاا  لددراةاو لكلان خال ااتق التت المات المعتماد  
ملاااي فاااج خ ااااق العلاااب العدماااج بلااارض الج،اااجق ملاااي اللتاااالتم لداااد  ااام  ت ااالم الفصااال التمهيااادي 

 هما:خعلثيل 
 الدراةو.ختدخو :المعلب األلق

 .الدراةات ال ابتو :المعلب الثانج        
 المبحث األول

 ةـــــــة الدراســــــمقدم
ال شاان  ك  اال األنومااو لال لاةااات االدتصاااة و المتععااو  هاادى فااج خ مدهااا ملااي  لتياا  

 عدااي ألفااراة الم تماا م لفااج هاابا اإلطااار  ياارس فياار   لتياا  خ ااتج ات ختلمااو خاال  هلااوخ ااتجر رفا
 Macroeconomicاالدتصاااةر اليدااج  االةااتترار ُ عتياار االةااتترار االدتصاااةي لداادلقم  يااب

Stability د الملدةات الهاخو لدلمج االدتصاةر فج األجل الطج لم للعل لججة  داال ل شابن  
دتصاااة و عدااي الم ااتجر اليدااج هااج خااا ياااةي ملااي ااااتتى الاار ر  ااجق لثياا  ناايل المتلياارات اال

خفهاااج  االةاااتترار االدتصااااةي صاااعع  االدتصااااةييل يااارلك  ك  لتيااا  االةاااتترار يتمثااال فاااج رفااا  
خ ااااتج ات التشااااليل ألدصااااي خ ااااتجر خمحاااال لدمااااجارة المتا ااااو بالدللااااوم لالااااعع  ا ااااار ياااارر  ك 

لعااات   لألةاااعاري اةاااتترار الم اااتج ات العاخاااو االةاااتترار يتمثااال فاااج ال لاةاااات التاااج  ر ااا  عدااا
عدااي  نااق  لتياا  التشاااليل  االدتصاااةي االةااتترارخشااحتت التمااومم ل شااحل عااا   محاال  عر اا  

المتترك بمعدق نمج  قلتج جيد خ    لب التليرات اللاة  فج الم تجر  االدتصاة والياخل لدمجارة 
اليدج يتممل خ   اا خال التاجاسك الاداادج لالواارجج  االدتصاةي االةتترار ر  ك  ملألةعارالعا  

ل راجاا  خعاادالت التمااوم.  المر فاا  االدتصاااةيختترناااب نتلتياا  خ ااتجر ختلاام خاال التشااليل لاللمااج 
  ااب  ك  عماال عدااي  لتياا   ر عااو  هااداى عاخااو  تمثاال فااج:  ادتصاااة ولخاال ثاامم فاا ك   ااو ةلاةااو 

خر فاا  خاال التشااليلم ل ل اايل  لنااا  خياا اك اةااتترار الم ااتجر العااا  لألةااعارم ل لتياا  خ ااتجر 
 . االدتصاةيالمدفجعات بالتوفل  خل  د  الع  م ل لتي  خعدق خلاةب خل اللمج 

لفج هبا اإلطار  يارس  هملاو هابل الدراةاو  ياب  هاتم ندراةاو المتليارات االدتصااة و عداي 
ج بمفهجخااق ال ااان  الديياا لتدتصاااةالم ااتجر اليدااج التااج خاال شاا نها  لتياا  االةااتترار االدتصاااةي 

عد خل االدتصاة ات الهشو نورا ليجنق  عتمد فج المتا  مللقم اا،و ل ك االدتصاة الدييج  ُ  اإلشار 
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اللطاااو ل تاا ثر  ععااا لاابلن الدللااو  واأللق عدااي عجالااد الاالفذم لالاابي  تعاارض  ةااعارل لتتدعااات لاةااع
ج داااو  ااااك ةااايعا فاااج ا عاااا  نهااابل التتدعااااتم  ماااا  ك يلاااات الر  اااو االدتصااااة و الجانااالو لفتااار  ط

ة الديياج خماا  ةر ملاي  ادهجر األلناا  ادتصاةلاةات اانتو لملاا  األعمااق لاالةاتثمارات فاج اال
االدتصااااة و اا،اااو عداااي الم اااتجر اليداااجم  ماااا  ك خ اااتج ات الااادعم المر فعاااو التاااج  انااا   تاااد  

خ تج ات التشليل  لدمجاطليل ال  ا د مال عدي نعف اللمجك  االدتصاةي اليدج الدييج لانوفاض
م لفااج هاابا اإلطااار  لاللاا  الدراةااو   ااارت بعاا  الاادلق فااج  لتياا  خ ااتج ات جيااد  خاال لاإلنتااا 

االةتترار االدتصاةي خل اتق الصلاةي  ال لاة و خثل   ر و اللرل ت لخالي  ام لنتاط التج  التاج 
ات مافاااو الدللااو ار يلاا  مليهااا ةلاةااات هاابل الاادلق فااج االةااتفاة  خاال هاابل الصاالاةي  ل لااب  ةااع

العااا   نفاااوالدييلااو فااج االةااتفاة  خاال ،االدلدها ال االاةي.  مااا  لاللاا  الدراةااو بالعلااب لالتلدياال اإل
( باعتعاااارل   اااد المتليااارات الهاخاااو التاااج  ااااثر عداااي 2017-1986الديياااج ااااتق الفتااار  ال خللاااو  

ياثر عدي خ تج ات  خ تج ات اللا ت الملدج لالبي  عحس ندلرل خ تج ات اللمج االدتصاةيم  ما
عدااي التمااوم لخياا اك الماادفجعاتم للفتااا لددراةااو  اام   اا ثيرل شااليل المااجارة بااالم تم م فماات عاال 

نلااااق ردااام ملاةاااج خر اااب لقلاااار خ اااتج ات االةاااتترار االدتصااااةي فاااج لييلاااا بشاااحل ااااا  لالااادلق 
خال  ،الات التاجاللاخلو بشحل عا .  ما انته  الدراةو نلاق عدي نتالت التلديل لم مجعو خل التج 

شاااا نها  ك   اااااعد ،اااالا  التاااارار فااااج  لديااااد خ مجعااااو خاااال ال لاةااااات لاألةلات المتلمااااو لرفاااا  
الدييج لهج األخار المداو لالمارلري اا،او بعاد   ادا   لتدتصاةخ تج ات االةتترار االدتصاةي 

لفااج نااجق كلاان  . 2011عااد  االةااتترار ال لاةااج التااج خاارت نهااا الدللااو بعااد   اادا  الثااجر  عااا  
 يهتم المعلب األلق بعرض ا  ج:

 : خشحدو الدراةو. لالب  
  هملو لفرنلات ل هداى الدراةو. : ثانلاب 
 خلهت الدراةو لاليلانات الم تودخو. : ثالثاب 

 ر عاب : اطو الدراةو.
 اواًل : مشكلـــــــة الدراســـــــة :

العاا  فاج  نفااوةلر اإل : خاا ا  اج تمثل خشحدو العلب فج خلاللو اإلجابو عدي الت اا ق 
؟ ل ليثا  عال هابا ال اااق عاد  2017-1986 لتي  االةاتترار االدتصااةي فاج لييلاا ااتق الفتار  

  ةئدو فرعلو  ما يدج: 
العاااااا  لخاشااااارات االةاااااتترار االدتصااااااةي فاااااج اللور اااااو  نفااااااوخاااااا العتداااااو نااااايل  ااااال خااااال اإل -1

ةااااهم  فاااج  لتيااا  ل ع  ااا  االةاااتترار  العاااا  التاااج نفااااواالدتصااااة وم لخاااا  هااام ةلاةاااات اإل
 االدتصاةي فج بع  الت ارت الدلللو؟
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العاااا  لخاشااارات االةاااتترار االدتصااااةي فاااج لييلاااا فاااج فتااار   نفااااوخاااا  هااام ا  اهاااات  طاااجر اإل -2
 الدراةو؟

العااا  ل بعاااة االةتتراراالدتصاااةي فااج لييلااا  اللمااج  نفاااوطيلعااو العتدااو التااج  اار ذ ناايل اإل خااا -3
 المي اك الت اري؟ –التجظف  العطالو(  –التموم  –االدتصاةي 

العااا  فااج  لتياا  االةااتترار االدتصاااةي فااج  نفاااوالتسخااو لتع  اا  ةلر اإل المتتر اااتخااا  هاام  -4
و    اللاخلااو لييلااام فااج نااجق  اال خاال الاادرلر الم ااتفاة  خاال الت ااارت الدلللااو ةااجاق المتتدخاا

 لنتالت الدراةو المتتر و؟

 :أهمية وفرضيات وأهداف الدراسةثانيًا : 
 أ: أهمية الدراسة:

 األهمية العلمية للدراسة: .1
العااا  فااج  نفاااو لعاا  األهملااو العدملااو لهاابل الدراةااو خاال جااانييل  يااب خاال نا لااو ةلر اإل

 - لتيااااا  االةاااااتترار االدتصااااااةي ب بعااااااةل الرلل ااااالو لتةاااااتترار االدتصااااااةي  اللماااااج االدتصااااااةي 
لخياا اك الماادفجعات( فااج مطااار ال اادق الفيااري ناايل الماادارر االدتصاااة و  -لالتشااليل  -لالتمااوم 

  ااجق األةاادجت األخثاال لتلتياا  االةااتترار االدتصاااةي ل وتدااف  داان الاار ر ناايل ا  ااال عااد   اادال
 عتتدلك فج دادر  ل فااق   الدللو فج اللشاط االدتصاةي لالبي  يلال  نصار ادتصاة ال جوم لالبيل

ل ااعري ليللااات ال ااجو اللاار  فااج  لتياا  االةااتترار االدتصاااةي لهااج اال  ااال الاابي  يلتااق اال هاااس 
رهااا فااج الماادارر اليتةاالحلو لاللتد ااو لالتجدعااات الرشاايد م لاال  ااال األااار لهااج  اادال الدللااو لةل 

 لتي  االةتترار االدتصاةي ل طيي  ال لاةاات االدتصااة و  الماللاو لاللتد او لايرهاا( خال نا لاوم 
 فمتب عل ال دق الدالر نيل اال  اهيل المب جر ل  جق  لديد  ةعات عد  االةتترار االدتصاةي. 

ألثاار ل وهاار نجنااجه األهملااو العدملااو لددراةااو   مااا باااللور ملااي االاااتتى ناايل طيلعااو ا
العااا  عدااج   ااد خحجنااات االةااتترار االدتصاااةي  اااللمج فااج اللااا ت الملدااج اإلجمااالج لفتاااب  نفاااولإل

 خاالع اا  المجاسنااو  ل  لاإليااراةات اللفطلااو  العااا  عاال طر اا   نفاااوألةاادجت  مج اال التجةاا  فااج اإل
ةااتثماري اال نفاااوعاال اإل ةااتهت جاال نفاااوم باإلنااافو ملااي التعااايل المدلااج  لتاا ثير اإلاالدتااراض

عدااي اللمااج فااج اللااا ت الملدااج اإلجمااالجم  يااب ياااثر األلق عدااي اللمااج خاال جانااب الطداابم نيلمااا 
 ياثر الثانج عدج اللمج خل جانب العرض. 

 األهمية التطبيقية للدراسة:  .2
 يمل األهملو التطيلقلو لددراةو اللاللو بااللور ملاي  الاو الدللاو الدييلاو فاج التر يا  عداي 

العاااااا  نججاااااق ااااااا  باعتعارهاااااا م ااااادر ال لاةاااااات  نفااااااوالماللاااااو نججاااااق عاااااا  لاإل هملاااااو ال لاةاااااو 
العاااا   نفااااواالدتصااااة و اليدلاااو المااااثر  عداااي االةاااتترار االدتصااااةي ب بعااااةل الرلل اااوم لار عااااط اإل
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العاا  لدتتدااب  نفااوتمج الم لخال ثام  عارض   ام اإلدبااإليراةات اللفطلاو باعتعارهاا المصادر األلق ل
العا  فج  لتيا   نفاواناب خ   ةعار اللفذم األخر البي ياثر عدي فاعدلو ةلاةو اإلار فاعاب لانوف

االةتترار االدتصااةي.لخل نا لاو  ااررم فا ك األهملاو التطيلقلاو لددراةاو   اتمد خال  لديال هلحال 
العا  بشقلو ال اري لاالةتثماري لكلن نوراب لدتعايل الييير نايل ةلر  ال خلهماا فاج  لتيا   نفاواإل
العااا  لالاابي  نفاااوعاااة االةااتترار االدتصاااةيم لخاال ثاام التر ياا  عدااي ااتلااار الهلحاال المتلاام لإل ب

  محل خل  لتي  االةتترار االدتصاةي.
 : فرضيات الدراسةب
سقرار االقتصادي تبعا الختالف أن سياسات اإلنفاق العام تتباين في قدرتها على تحقيق اال -

  : في األجلين القصير والطويل الليبيالظروف االقتصادية في االقتصاد 
  .اللمج االدتصاةيل العا   نفاواإلخل   لنيل طج دو األجل  ججد عتدو طرة و  .1

 فج  وفل  العطالو فج لييلا.فج ا جديل التصير لالطج ل   اهم اإلنفاو العا   .2

 .نيل س اة  اإلنفاو العا  ل ل ل خي اك المدفجعاتطج دو   جاسنلو ججد عتدو  .3

ملاااي س ااااة   اااد  التماااوم فاااج  -الةاااتهت جا نفااااواا،اااوب اإل –العاااا   نفااااو ااااةي س ااااة  اإل .4
 االدتصاة الدييج. 

   اهم اإلنفاو العا  فج  لتي  االةتترار االدتصاةي فج لييلا. .5

 

 : أهداف الدراسةج
العااا  فااج  لتياا  االةااتترار  نفاااو  ااتهدى الدراةااو بصاافو  ةاةاالو  لدياال لملااار ةلر اإل

م لكلااان خااال ااااتق  لتيااا  األهاااداى الفرعلاااو 2017-1986االدتصااااةي فاااج لييلاااا ااااتق الفتااار  
 التاللو:
العاا  لاالةتتراراالدتصااةيم خا  ر،اد  نفااو لديد ،لااو اإلطار اللوري لدعتداو نايل اإل -1

  ل ع  ااا  العاااا  فاااج  لتيااا نفااااوبعااا  الت اااارت الدلللاااو التاااج ةااااهم  فيهاااا ةلاةاااات اإل
 االةتتراراالدتصاةيم لاةتوت  الدرلر الم تفاة  خلها. 

العاااا  لخاشااارات االةتتراراالدتصااااةي فاااج لييلاااا فاااج فتااار   نفااااو لديااال ا  اهاااات  طاااجر اإل -2
 الدراةو.

العاااا  ل بعااااة االةاااتترار االدتصااااةي فاااج لييلاااا اللمج  نفااااوالعتداااو نااايل اإل ل لديااال ملاااار -3
 ([.ت اري ال مي اكخي اك المدفجعات  ال –التجظف  العطالو(  –التموم  –االدتصاةي 

العاا  فاج  لتياا  االةاتترار االدتصااةي فااج  نفااوتفعيال   ع  اا ( ةلر اإللنا  ختتر اات ل -4
 ل اللاخلااو لنتااالت الدراةااو لييلااام فااج نااجق نتااالت بعاا  الت ااارت الدلللااو ةااجاق المتتدخااو 

 المتتر و.
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 :منهج الدراسة والبيانات المستخدمةثالثًا : 
لتلتياا   هااداى الدراةااو دااد  اام اةااتودا  األةاااليب اإل صاااللو الج،اافلو لاليملااو التسخاااو 
لتتاادير الماشاارات لالعتدااات االدتصاااة و الوا،ااو بمجنااج  الدراةااوم  يااب  اام اةااتودا   اال خاال 

لالملهت المتارك لالملهت القلاةج الاتعار فرنلات الدراةو ل لتي   هادافها. لداد الملهت التلديدج 
العااا  لخاشاارات االةااتترار  نفاااو اام اةااتودا  الماالهت المشااار مللااق  لالب لتلدياال ا  اهااات  طااجر اإل

 االدتصاةي فج لييلا اتق فتر  الدراةو. 
للااو التااج ةاااهم  فيهااا فااج  اايل  اام اةااتودا  الماالهت المتااارك لر،ااد بعاا  الت ااارت الدل 

العااا  فااج  لتياا  ل ع  اا  االةااتترار االدتصاااةي نهاادى التج،اال لااعع  اللتااالت  نفاااوةلاةااات اإل
       العا  فج  لتي  االةتترار االدتصاةي فج لييلا.  نفاولتةتفاة  نها فج ادتراه يللات  فعيل ةلر اإل

العا  ل هم خاشرات االةاتترار  اونف م اةتودا  الملهت القلاةج لدراةو العتدو نيل اإل  ما
.   يااب  مثداا  الوطااج  األللااي فااج مجااراق بطاااق المتاا ار نماااك  اإلاالدتصاااةي خاال اااتق  طيياا  

خلل الدراةو ديل اليدق فاج  لفياب اللماجك  ااتعار جبر الج د ( ااتعارات ةحجك ال تةل ال خللو  
لكلن لت لب ظهجر خشاحدو االنلادار ال الاف. لطعتاا للتاالت ااتعاارات ال احجك  ام اةاتودا  نماجك  

 تدير خعالم الدالو المعير  عال العتداو نايل  يب  م  م(ARDL بطاق  المجسعو(المت ار  سخللو اإل
م  مااا  ام  تاادير هاابل اللمااك  نججااجة فتاارات مبطاااق اةااوات فااج اللماااك  القلاةالو المتاادر  بالدر المتليار 

 اا ثير المتلياارات  الختااداةلكلاان نواارا م الموتااار  خاال األةاادجت نف ااقلدمتلياار الم ااتتل لفتاار  سخللااو 
ةاااق المتليار م ام لداد الم تتدو التج  ام  لاللهاا فاج الدراةاو عداي المتليار التااب  ل الجات ختتاللاوم 

س  ت لم هابل المر داو ملاي خاا ديال التج  لاللتها الدراةو لتعحفج المر دو الثانلو خل الفتر   جهمجال
لداااد  اااام االةاااتعانو باليلاناااات المتا ااااو بالعدياااد خاااال المصااااةر خلهااااا م لخاااا بعاااادها. 2011 ااادا   

باإلناااافو ملاااي خاااا  ااام  صااارل خااال المتلاااد   األخااامل لاناااات خصااارى لييلاااا المر ااا ي لاليلااان الااادللج 
 كات الصدو بمجنج  الدراةو.العدملو ةات لالرةالل لالعلج  الدرا

 رابعًا : خطة الدراسة :
  لالل  الدراةو ام و فصجق  ةاةلو بعد الفصل التمهيدي عدي الللج التالج :

 الفصل التمهيدي : اإلطار العام للدراسة : 
o : و الدراةواختدخ المبحث األول. 
o : الدراةات ال ابتو المبحث الثاني. 

 )الفصل األول : اإلنفاق العام واالستقرار االقتصادي )إطار نظري : 
o : الدلر االدتصاةي لإلنفاو العا  فج اللور و االدتصاة و المبحث األول. 
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o : اإلطار اللوري لتةتترار االدتصاةي المبحث الثاني. 
o : العتدو نيل اإلنفاو العا  ل بعاة االةتترار االدتصاةي المبحث الثالث 

 الثللاني : تبراتللا الجللرويي واالي يللا فللي دور اإلنفللاق العللام فللي تحقيللق االسلللتقرار  الفصللل
 : االقتصادي

o : الت ر و اللرل  لو المبحث األول.   
o : الت ر و المالي  و المبحث الثاني. 

   الفصل الثالث : تطور اإلنفاق العام واؤشلرات االسلتقرار االقتصلادي فلي ليبيلا خلالل الفتلر
(1986-2017) : 
o : طجر اإلنفاو العا  فج لييلا المبحث األول . 
o : خاشرات االةتترار االدتصاةي فج لييلا المبحث الثاني. 

  الفصل الرابع : قياس العالقة بين اإلنفاق العام وأبعاد االستقرار االقتصادي في ليبيلا خلالل
 : (2017-1986الفتر  )

o : اإلطار اللوري لددراةو القلاةلو المبحث األول. 
o ملار العتدو نيل اإلنفاو العا  لاللمج االدتصاةي لالعطالو فج لييلا حث الثاني :المب. 
o : ملار العتدو نيل اإلنفاو العا  لالتموم لخي اك المدفجعات فج لييلا المبحث الثالث. 
o : ملااار العتدااو ناايل اإلنفاااو العااا  لاالةااتترار االدتصاااةي فااج لييلااا اااتق  المبحللث الرابللع

 .(2017-1986الفتر   
 الفصل الختااي : الخالصة والجتائي : 

o : اللتالت لالدرلر الم تفاة  خل الت ارت الدلللو المبحث األول. 
o : صااةي فاج ختتر ات لتع    ةلر اإلنفاو العا  فج  لتي  االةاتترار االدت المبحث الثاني

 .لييلا
  المراجع.قائمة 
 المالحق.  
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 المبحث الثاني
 ةــــات السابقـــالدراس

 

لاالةااتترار العااا  يتلااالق هاابا المعلااب الدراةااات ال ااابتو فااج نااجق العتدااو ناايل االنفاااو  
 االدتصاةي  يب يهتم بعرنها  التالج:

  لالب: ةراةات  تعد  باالةتترار االدتصاةي.
  تعد  بالعتدو نيل االنفاو العا  لاالةتترار االدتصاةي.ثانلاب: ةراةات 

 ثالثاب: بع  الدراةات التطيلقلو عل االدتصاة الدييج.
 :دراسات تتعلق باالستقراراالقتصاديواًل :ا

هلاا  العدياد خاال الدراةاات التااج  لاللا  خ مجعااو خال خاشاارات االةاتترار االدتصاااةي  ك  م
 االدتصاةي: االةتترارديد خاشرات  ل حل  ك   تدق خل اتلها عديالتج  م

نتلديال خاشارات االةاتترار االدتصااةي شامد   (1 (2002طدفاهم   مد فتد داخ  ةراةو  
. لداد  2000ل تي عا    1990 لديل ختارك لعيلو خل الدلق العر لو خلها خصر لدفتر  خل عا  

اللقلتاج لن اعو فاال   ممل   دان الماشارات  ال خال خعادق التماوم لاللماج فاج اللاا ت الملداي 
الل اااات ال ااااري لدلاااا ت الملداااي لااالعحس خااادر  ل ااال خيااا اك الل اااات ال ااااريم لةاااعر الصااارى 
الرةمج لدعمدو باإلنافو ملي ن عو ع   المجاسنو لدلا ت الملدي اإلجمالج إل ماه خدر انوفاض 

و الاديل الع   فج المجاسنو العاخوم لخعدق ادخو الديل لدصاةرات لتلدياد خادر  ل ال خعادق ادخا
 الوارجج.
( لالتااج (Montiel, Peter, and Luis Servén 2, 2006لدااد  لناال  ةراةااو   

ةللاو  77ةللاو ،الاعلو ل 20( خلهاا  2000-1960ةللو اتق الفتر  خال   97شمد  عيلو خل 
اللقلتج لخدر  ناخلو اخحانلو اةتودا  التليرات فج نمج اللا ت الملدي اإلجمالج لتعحس االةتترار
 ماشاارات  GDP لتيا  اللمااج االدتصاااةيم لخعاادالت التمااوم ل ليار األةااار اللتاادي بالل ااعو لااا 

لالع اا  المااالج العااا   GDPلتةااتترار اللتااديم باإلنااافو ملااي ع اا  الل ااات ال اااري  ل ااعو خاال 
يد خادر لالبي ير عذ نتلتي  االةتترار المالجم باإلنافو ملي  ليرات خعدق الصرى اللقلتج لتلد

 اةتترار خعدق الصرى ل ليرات ،افج  دفتات ر لر األخجاق لالتج  عحس الصدخات الوارجلو.

http://www.arab-تمحددددفاح، ددددراتااالستدددد االااصادددد ا اهااصل رددددرخطاتاا   ددددفاا  دددد  ا ،   دددد  اأ1

api.org/course23ا(.2002)تا
(2) Montiel, Peter, and Luis Servén. "Macroeconomic Stability in Developing 

Countries: How Much is Enough?." The World Bank Research Observer, Vol.21 

No. 2 (2006). 

http://www.arab-api.org/course23
http://www.arab-api.org/course23
http://www.arab-api.org/course23
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( ملاي نتل او خفاةهاا  ك  لتيا  االةاتترار (1 2011الع  ا م   رشا عيادةراةو  ما  ج،د  
عواام الاادلق ملااي  لقلتها.ل مثاال  لتياا  خ  ااد األهااداى األةاةاالو التااج   ااعي االدتصاااةي  مثاال 

االةااتترار فااج االدتصاااة اليدااج خلوجخااو ختعاادة  العلا،اار لختشااابحو األبعاااةم مك  شااير ملااي  لتياا  
 جللفو خل التجاسك الداادج لالوارجج  تممل  لتي  االةتترار اللتدي لاللقلتج لاةتترار األةاجاو 

  لخعدالت ،رى  لاف لو. ل تج   لتيا  هابا الماللو باإلنافو ملي لججة خعدالت ةيل عا  خ تتر 
االةاااتترار عداااي اإلةار  اليااافق لم مجعاااو خااال المتليااارات التاااج  عاااد بمثاباااو خاشااارات  عحاااس خااادر 

خعواام اللحجخااات ملااي  لقلتااق خاال اااتق لناا   يدتصاااةي ألي ةللااو. لاالعاااب خااا   ااعتلتاا  االال
ى المر عطاو باالةاتترار خال ديال ةلاةات ل راخت االةتترار االدتصاةي. لفاج ةاييل  لتيا  األهادا

نااق ال نااد خاال اإلشااار  ملااي  هملااو التل ااي  ناايل عماال ال لاةااات االدتصاااة و  ال لاةااات الموتدفااو ف
 ل عمها العع .

( نتلدياال  طاااجر (2 2013م لياااارلك  باإلنااافو ملااي كلااان فتااد داخاا  ةراةاااو  ةاااخج ال اايد
ل لاااب  ثااار هااابا   (2011- 1975 خاشااارات االدتصااااة اليداااي لتدتصااااة المصاااري ااااتق الفتااار  

التطااجر عدااي  ةاق اللشاااط االدتصاااةي لمصاار فمااتب عاال نلاااق رداام ملاةااج لدتعيياار عاال االةااتترار 
االدتصاااةي اليدااي ل لااب ار عاطااق بمعاادالت اللمااج االدتصاااةي. لداخاا  الدراةااو بل ااات خعاخاال 

تق فتااار  الدراةاااو االر عاااط نااايل خاشااار االةاااتترار االدتصااااةي اليداااي لخعاادق اللماااج االدتصااااةي اااا
ل ااابلن ااتعاااار لجاااجة عتداااو ةاااييلو نيلهماااا خااال ااااتق  طييااا  ااتعاااار جرن ااار لد اااييلو ل ج،اااد  
الدراةااو ملااي  ك ا  ااال ال ااييلو   ااير فااج اال  اااهيل لأك  اناا  ةرجااو  اا ثير االةااتترار االدتصاااةي 

يل المتلير ل عدي اللمج االدتصاةي   ثر دج . لاةتودص  الدراةو  ك هلا  عتدو عح لو دج و ن
خماااا يا اااد ا ثاااار ال اااديلو لت اياااد عاااد  االةاااتترار االدتصااااةي اليداااي عداااي اللماااج االدتصااااةي فاااج 

 االدتصاة المصري.
( بعلااااجاك اليلاااان المر اااا ي لةلاةااااات اةااااتترار (3 2015مخ ااااعجةي  لفااااج ةراةااااو  خديلااااو

ةراةاااو ختارنااو نااايل ال  الااار  –التلياااا بالمجاقخااو نااايل التماااوم لالتاادر  الشاااراللو  –االدتصاااة اليداااج 

ك، ددد اتاتااصادد ا اهااصل رددرخكاا و،ددراتالستدد ا  اهتددراداددفا     تاا(1)
ا.(2011)تا3دفخااالر تاا  جرهةاتإخاهةااصدمرلتاجرال  اح،وانت

اصل رددرخكاا و،ددعاتال ددفصالاا قمددوا ملل رددرخاا ردد طاخددمللاااصادد ا اه  ددوهاالستدد االااتآخدد تنا(ااددرالراا ددد ف2)
تاا46ا  ددفخاا اددرة ةتاجرال دد اتاات2011اىلاا1975ا  دةةاالدد ا

ا.(2013) ون وا
ا  قادددساا وا الددد اضدددواا  رددد  اتا ادددفهةاا–ا اقدددملاا  كددد كاتا رادددرالاااددد ا اهااصل ردددرخاا و،دددرااال،و ددد االدددد وخكتا(ا3)

خهاادددد االارهندددد اضدددوااا ا دددد اتت ندددددراا ددددنااد مدددفالاد،ددددعاالددددق  اا ارهندددد اضدددواا راددددرالاا اقددددملاا  كدددد كاا–ا شددد ا   ا
اا ا د تاااتاتاتا رارالااا ا اهااصل ررخاا و،را ،ج ا  اتت ندر

(2015)تا14دفخا
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الدتصاة الفرن ا التج اعتمدت عدي خلهت المتارنو نيل ةلاةات اليلن المر  ي لةلاةات اةتترار 
مياا  ةلر اليلااج  المر   ااو بالديلاخلحلااوم خاال اااتق اليدااج لد  الاار لفرن ااام  يااب  ظهاارت اللتااالت  

 طييا  ال لاةاو اللتد ااو التجةاولو  ل ال لاةاو اللتد ااو االنيماشالوم نهادى  لتياا  االةاتترار اللتاادي 
لاللمج االدتصاةيم لكلن االةتترار يتلت  خل ااتق اةاتتتللو اليلان المر ا ي التاج  عتيار م ادر 

عدااي خعاادالت  مااوم  وواافلاملاةااو نتد ااو فعالااو لكلاان لدالم ااالل الهاخااو فااج مطااار العلااب عاال ة
 . علد خ تج ات ختدنلوم لكلن الملافوو عدي التدر  الشراللو

العاا   نفااو( بااتعاار العتداو ال اييلو نايل اإل(1 2015لدد داخا  ةراةاو  انال عا   خلمادم 
العااا  فااج  لتياا   هااداى االةااتترار  نفاااول هااداى ال لاةااو االدتصاااة و فااج  لدياال ةلر ةلاةااو اإل
م VAR)Vector Auto Regressive االدتصااةي فاج ال  الار باةاتودا  نماجك  االنلادار الابا ج

لالم اتجر العاا  لألةااعارم  العاا  عداي  ال خال اللمااج االدتصااةي نفاااو ياب نيلا  ناعف يثاار اإل
هاا   العاا  لام  حال لهاا ةلر   نفااولخعدالت العطالو لخي اك المدفجعات خما يادق عداي  ك ةلاةاو اإل

فج ندجغ هدى التجاسك خل اتق  لتي   هداى ال لاةلو االدتصاة و  تاي فاج ظال االنفتااه عداي 
 الوار  لجمدو اإل،ت ات المتوب . 

بعـاد أالعـام و نفاقدراسات تتعلق بالعالقة بين اإلثانيًا :
 : االستقراراالقتصادي

 العام والنمو االقتصادي نفاقأ: العالقة بين اإل
 ,Constantans Alexiouالااا و عداااي ةلق جلاااجت شااارو يةااالالااا طيلقهلاااا  ةراةاااو 

 اإلثعااات باةااتودا  االدتصاااة القلاةااجم  اللحااجخج لاللمااج االدتصاااةي نفاااو(؛ بعلااجاك اإل(2 (2009
 لاظهرت ماللحجخج نفاوددخ  الدراةو ةليت مناصلا عدي العتدو نيل اللمج االدتصاةي لاإل يب 

الدراةو  ثر ةد دو خل المتليرات باةتودا  اثليل خال  ةااليب االدتصااة القلاةاج ل اععو نداداك فاج 
لاللتاااالت التاااج   2005ل تاااي   1995الملطتاااو الممتاااد  عداااي جلاااجت شااارو يةااالا فاااج الفتااار  خااال 

 ةااافرت علهاااا الدراةاااو  شاااير األةلاااو فيهاااا ملاااي  ناااق خااال  ،ااال الوم اااو ختليااارات الم اااتودخو فاااج 
اللحااااجخج عدااااي  يااااج ل ر ر الماااااقم لخ اااااعدات التلملااااو لاالةااااتثمار الوااااا   نفاااااوديرم اإلالتتاااا

خهااددد اا  مللددد اا دددداا  اضدددواختهاا راددد ااان دددرماا  دددراادافا ددداااةدددفاااا د راددد ااصل ردددرخ  اضددد ادددد ةا مدددفا(ا1)
تاك، دد اا  ،ددواااصل رددرخ  اتا  جره دد اا د رادد ااصل رددرخ  ادااا ا دد اتأةددفاااان ددرماا  ددراا
ا(.2015)ات9دفخاتااا ا  تاتد،وااا  د ري

(2) Alexiou, Constantinos. "Government Spending and Economic Growth: 

Econometric Evidence from the South Eastern Europe (SEE)." Journal of 

Economic and social research. vol 11.no1 (2009). 
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فج  يل  ك المتلير    انج ل يير عدي اللمج االدتصاةيمملاالنفتاه الت اري  شير ملي لججة  ثر 
 نل لةديلو.  المتعتجم لهج اللمج ال حانجم لجدت يثارل نئيدو م صاللاب 

بااتعاار العتداو ال اييلو نايل  SrinivasanPalamalai( 1) ,, 2014(فتد اهتم  ةراةاو 
الماالهت القلاةاج لهااج خاالهت التياخال المشااتر  لنمااجك   لاللمااج االدتصااةي باةااتودا  العااا  نفااواإل

 صللو األاطاق ل ظهرت نتل و االاتعار فج ةراةو لججة عتدو  جاسك عدي المادر الطج ال نايل 
العااا  لاللمااج االدتصاااةي فااج الهلااد. ل شااير اللتل ااو ملااي  ك هلااا  عتدااو ةااييلو فااج ا  ااال  نفاااواإل

م العااا  عدااي الماادر التصااير لالماادر الطج اال   ماااب  نفاااولا ااد  متااد خاال اللمااج االدتصاااةي ملااي اإل
 .Wagnerلهبا خا يتف  خ  دانجك 

 العام بالتشغيل )البطالة( نفاق: عالقة اإلب
العااا  اللحااجخج عدااي خعاادق العطالااو  نفاااونتلدياال  اا ثير اإل (2 الدراةاااتاهتماا  العديااد خاال 

 خلها: (VAR)لدتياخل المشتر  لنمجك   Johansenباةتودا  ااتعار
التاج  جر ا  لدعدياد  (Brückner, Markus, and EviPappa) 3., 2012( ةراةو -1

 ك ال  اااة  فااج لدااد  ظهاارت نتال هااا خاال ندااداك خلومااو التعااالك لالتلملااو فااج الم اااق االدتصاااةي 
اللفتات اللحجخلو  اةي ملي انوفاض  يير فج خعدق العطالوم  يب  ميل التجةعات الماللو   مااب 

 ملي س اة  األججر اللقلقلو.
نتلدياال  اا ثير داخاا   2015Mortazavifar, S., and K. Saeedi( 4),(ةراةاو  -2

 العاااا  اللحاااجخج عداااي خعااادق العطالاااو باةاااتودا  نماااجكجيل اهاااتم األلق خلهماااا ندراةاااو  ثااار نفااااواإل
العا  اإلجمالج عدي خعدالت العطالو  ياب  يايل لجاجة عتداو عح الو نايل  ال خال خعادق  نفاواإل

 فتااد اهااتم اللمااجك  الثااانج ندراةااو  ثاار ا ااارماللحااجخج. لعدااي ال انااب  نفاااوالعطالااو لأجمااالج اإل

(1) Palamalai, Srinivasan. "Causality Between Public Expenditure AND Economic 

Growth: The Indian Case. " Srinivasan, P.(2013),“Causality Between Public 

Expenditure and Economic Growth: The Indian Case”, International Journal of 

Economics and Management, vol 7.no2 (2014). 

(2)Mayer, Eric, StéphaneMoyen, and Nikolai Stahler. "Government Expenditures and 

Unemployment: a DSGE Perspective." Economics studies Series 1 Discussion 

PaperNo18(2010). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2785382 

(3) Brückner, Markus, and EviPappa. "Fiscal Expansions, Unemployment, and Labor 

Force Participation: Theory and Evidence." International Economic Review, vol 

53.(4) (2012). 

(4) Mortazavifar, S., and K. Saeedi. "The Effect of Government Expenditure on 

Unemployment Rate for Iran." International Journal of Review in Life 

Sciences vol 5 No.7 (2015). 

https://ssrn.com/abstract=2785382
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اللحاااجخج ال ااااري عداااي خعااادق العطالاااوم ل ظهااارت اللتاااالت  ك هلاااا  عتداااو م  انلاااو نااايل  نفااااواإل
 المتلير ل.
( التج اهتم  بقلار  ثر اللفتات العاخو عداي خعادلج (1 2015ةراةو  خترانج  ميدم  -3

ل فااج ادتصاااة  ي ةللااوم  يااب  ج،ااد  الدراةااو يل  ةاةااي ل  عتيااراك خاشاار يالعطالااو لالتمااوم الدااب
العاا  اللقلتاج فاج ةالو خاا يااةي ملاي انوفااض خعادق العطالاو لس ااة  طفلفاو  نفاوس اة  اإلملي  ك 

جداب فج خعدق التموم فج ال لو التاللو لتدن ال  اة م  ما   ادت اللتاالت التاج  ظهر هاا الدراةاو  ك 
 ال لاةو الماللو التجةولو لدللو ال  الر  ان  ناجلو لفعالو.

 تضخمالعام بال نفاق: عالقة اإلج
العا  لالبي   هم فج  لديد خدر ن اه الدللو فاج  جظلا  اإلخحاناات  نفاوعلد ةراةو اإل

الماة ااوم فااج الجداا  كا ااق فاااك خعاادق التمااوم  عااد خاشاارا خهماااب فااج األةاق االدتصاااةي ألي ةللااوم 
العا  فج  نفاوخل هلا  ،عل  اللاجو خاةو لقلار هبل الواهر  لخلاللو ةراةو ل لديل ةلر اإلل 

 ع   هااا  ل اللااد خلهااا. لخاال الماارلري خراجعااو بعاا  الدراةااات التطيلقلااو فااج هاابا الم اااق التااج 
 العا  لخل هبل الدراةات:  نفاو لالل  خجنجعج التموم لاإل

العاااا   نفااااوم بعلاااجاك عالعتداااو نااايل اإل(2011Magazzino, Cosimo) 2 ,ةراةاااو  
هادف  الدراةاو ملاي  تيالم األةلاو الت ر يلاو لدعتداو نايل  ياب لالتموم فج نداداك العلار المتجةاذ؛ 

م  2009 –  1970العااا  لالتمااوم فااج ندااداك العلاار األناال  المتجةااذ اااتق فااج الفتاار   نفاااواإل
لكلاااان باةااااتودا  خاااالهت ال تةاااال ال خللااااوم بليااااب  اااام اةااااتودا  اليلانااااات ل ةااااال بعاااا   ةاااااليب 

العااا  لالتمااوم  نفاااوج دااو الماادر ناايل نمااج اإلاالدتصاااة القلاةااج. لعدلااق لجاادت الدراةااو عتدااو ط
فتااذ لدير لااااق لعااتل  عداااي كلاان فااااك ااتعااار جران ااار لد ااييلو  ظهااارت نتال ااق  ةلاااو عدااي المااادر 

ةاعانلا؛ لعتداو  عداي التماوم لتيار  لخالطاا ل  نفااوالتصير نججاجة عتداو ةاييلو اال  اال خال اإل
 العا  بالل عو لفرن ا. نفاوثلاللو اال  ال إل طاللام لخل التموم ملي اإل

(  ااجق التمااوم نايل ختلياارات االدتصاااة اللقلتااج (3 2011 مااد نر هاجم  ظهارت ةراةااو  ل 
ثاااارل ل ج،ااال ملاااي هلملاااو  م لالتاااج  طااارو فيهاااا ملاااي  ةاااعات التماااوم لاااااتتى (التلديااال اللتااادي 

تا(2012-1988أثدددد ااان ددددرمااىوددددوالراد،ددددعاال ددددفااا ا ر دددد اتا  ردددد  ادااا ا دددد ا)االادددد ادامح ددددفتاا(1)
 .2015اا ا  تاك،  اا  ،واااصل ررخ  تاا  ،وااا  جره  اتد،وااا  د ريتات

(2) Magazzino, Cosimo. "The Nexus Between Public Expenditure and Inflation in the 

Mediterranean Countries." Theoretical and Practical Research in Economic 

Fields (TPREF) vol 1.No3 (2011). 

ك، دد اتاا."اىا اددراتا  ي، ددناا قاددفكأمحددفاإض   ددراد،ددر.ااا  ردد  اضددواال اددرياالااصل رددرخاا(3)
ا.(2011)ا88ااخاهةاتاصل ررختااارال  اا د قر   تاا  فخا



ر سعيد عطية                                          دور اإلنفاق العام في تحقيق االستقـرار االقتصـادي في ليبيا  علي منصو

 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  13

اللحجخج فاج العاراو عداي ادا  ال ايجلو لدصاجر  ةلات ال الطر  عديهاا خا  خلدلة او ةلر  نفاواإل
دطا  الماق لالت ثير المي  ل عر الفالد  فج الطدب اليدي جملعها  تجة ملي االات اق فج التلوير 
 للر و الم تجر العا  لألةعار لااتلار  ةلات ال لطر  عدي التموم   ب الفاعدلو الجادولو لها.

( عداي خصااةر التماوم فاج الممدياو (1 2011  ت ةراةو  خلمد نل عيد هللا ال اراهم لر 
العر لااو ال ااعجة و لالتااج بلثاا  فااج  هاام العجاخاال الم اايعو لدتمااوم فااج االدتصاااة ال ااعجةي اااتق 

( ل ظهرت اللتالت  ك ال لاةو اللتد و  اةر ةلراب خهماب فج التا ثير بمعادق  2007 – 1970المد   
 األجديل التصير لالطج ل.التموم فج 

 نفااو( إل مااه  طاجر   ام اإل(2 2011م لهدف  ةراةو  اديل عياد اليار م خل ال خلماد
(م رةااالو خاج ااتير ختدخااو ملااي خ دااس  2009 – 1990العااا  ل ثاارل بالتمااوم فااج العااراو لدمااد   

تصاااة العرادااج العااا  فااج االد نفاااو دلااو اإلةار  لاالدتصاااة جاخعااو االنعااار التااج  لااالق فيهااا   اام اإل
لال  اااة  فااج المعاارلض اللتاادي ل ج،اال ملااي  ك اللااد خاال ظاااهر  التمااوم ال  اا  ي خاال  وفاال  

 نفااااوالعاااا  نااال  فعيااال ةلر التطاعااات اإلنتاجلاااو للةاااالل التمج ااال األاااارر لةلر اإل نفااااو  اام اإل
 االةتثماري.
 لديال : نتتاد م 1997Papi, Ms Laura, and Ms GC Lim( 3) , (داخا  ةراةاولداد 

لكلان   1995ملاي   1970ملاةج لملدةات التماوم فاج  ر لاام لكلان باالعتمااة عداي الفتار  خال 
م ل اناا   1970لتلديااد العجاخاال األةاةاالو لراق ار فااا  خعاادق التمااوم فااج االدتصاااة التر ااج خاال 

اللتالت األةاةلو  شير ملي  ك المتليرات اللتد و  عرض اللتاجة لةاعر الصارى(  عتيار الملادةات 
الرلل ااو لدتمااوم فااج  ر لااام باإلنااافو ملااي ةلر ع اا  المجاسنااوم لأةااهاخق فااج خ  ااد خاال الماالجط 

 التموملو. 
 جتلديداالطاار اإلخال ااتق  : (Ahmad Abdallah Hamid, 2005)لدادخ  ةراةاو 

 ياب داخا  باشاتتاو  2002-1982لدملدةات الرلل و لدتموم فاج ال اجةاكم لكلان ااتق الفتار  
المرلنااو ال اااعر و لدلاااا تم لكلااان خاال ااااتق العتداااو نااايل عاارض اللتاااجة لاللاااا ت الملداااي اإلجماااالج 
ل اةتودا  اليلانات الوا،و بالم تجر العا  لألةعار لعرض اللتجةم لةرعو ةلراك اللتجةم ل ت لم 

لالتااج شااهدت خعاادالت نمااج عاارض اللتااجة   1996-1982الفتاار  األللااي  : ر  الدراةااو لفتاار يلفتاا
% ااتق الفتار  30% بالمتارنو بمتجةذ خعدق نمج عرض نتجة ل،ال 86خر فعو بمتجةذ ل،ل 

هللاااا ااتااالررخهاا  ر  اداا م،ود اا   ض د اا دد وخ  (ا1) تا مفاض اداف
.2011ا  فخااصتلتاتا27اجمل،فااوهايتاتاخالشاا

-1990  ددددوهاحجدددد ااان ددددرماا  ددددرااتاثدددد قاد،ددددعاا  ردددد  اداا  دددد اما ،مددددفةا)ا مددددفتااخ، ددددناداددددفا و  ا ددددد (ا2)
ا.(2011)تاك،  ااصخاهةاتاصل ررختاجرال  ااألنارهتااتا2009

(3) Papi, Ms Laura, and Ms GC Lim. An Econometric Analysis of the Determinants of 

Inflation in Turkey. Working Paper No.97/170. International Monetary Fund, 

1997. 
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م ل ان  نتالت الدراةو  شير ملي ار فا  خعادالت التماوم فاج الفتار  خال عارض  2002- 1997
 %9.38اللتالت  ك المرلناو ال اعر و لدلاا ت  انا  خججعاو لخر فعاو ل،اد  اللتجةم ل  ما  ظهرت 

خما يدق عدي  ك اللماج االدتصااةي ااتق فتار  الدراةاو  ااك خصالجت ن ايلا بمعادالت عاللاو خال 
العرض اللتدي التج   يي  فج التمومم لهبا  علي  ك التموم فاج ال اجةاك  عتيار فاج األةاار 

 ظاهر  نتد و. 
التمااوم   ةادج   (: ندراةاو(Burstein, Ariel, et, 2002 1( ماا داخا    ماا ةراةاو 

 يب  تععاا  الدراةااو لااعع  الاادلق الملت ااو   جر ااا لالمح االن(  1990 ا بعااد عااا اااتق الفتاار  خاا
و خااا   وفااال  ملماااو ك لدتماااوم عتدااا نااارس اللتاااالت لخااال   ال ااالج ويلاناااات الخااال ااااتق التماااوم 

ك ال ااايب الااارللس لد  ااااة  فاااج خعااادالت التماااوم هاااج  ياااالل  التجس ااا     مااااب العمداااوم ل ج،اااد   
الوارجلو  دل ججة  خل  بع  ال اد  الملدلاو لليال  تا ثر  الجارةاتك  لاالةتيداق لد د  الملدلو ل 

نتاااالت  شاااير ملاااي   ج،اااد  الدراةاااو الااايل  خعااادالت التماااوم علاااد  وفااال  ملماااو العمداااو الملدلاااوم
األجليلااوم لشاارلط  تد ااوم ل ظهاارت  ك ةااعر الصاارى لاألةااعارالتمااوم فااج المتااا  األلق ظاااهر  ن

 لالتلياراتالت ار   عتير األةار فج  لديد التموم فج األجال الطج الم نيلماا نماج عارض اللتاجةم 
 فج خعدق الفالد  عدي  كلك الو انو خل الملدةات الهاخو لدتموم فج األجل التصير.

 ,Mohsen Mehraraa, Mohsen Behzadi Soufianib) مااا بلثاا  ةراةااو 

))2(2016 ,Rezaeic Sadeq اللحاااجخج  نفااااوالعتداااو ايااار الوطلاااو نااايل التماااوم لاإل فاااج
نماجك  انلادار  م لكلن باةاتودا  2013- 1990باةتودا  اليلانات ر   ال لج و اتق الفتر  خل 

اللواااا  االنيماشااالو  ك اةاااتودا  نماااجك  ال لاةااالو الماللاااو ل االنتتاللاااو. ل شاااارت اللتاااالت مال تةااا
ك االنفاااو اللحاااجخج لاالس لااق عتداااو بالتمااوم فااج المااادر الطج اال لاك التجدعاااات  المااالج األلق( 

التماااوملو   ااااهم فاااج ا ااادا  التماااوم فاااج المااادي التصاااير فتاااذم لاظهااارت هااابل الدراةاااو ا مااااب 
المعارلض خال اللتاجة باةتودا  نمجك  ال لاةلو الماللو التجةولو  اللوا  الماالج الثاانج( اك س ااة  

  لديها الم  د خل ا ثار التموملو ندال خل الم  د خل نمج اللا ت.
 العام وميزان المدفوعات: نفاق: العالقة بين اإلد

العاا  لخيا اك المادفجعات بصافو اا،او  نفااواهتم  العديد خل الدراةاات بالعتداو نايل اإل
لةراةاات  اارر  (Bluedorn and Leigh, 2011( ل Abbas et al, 2011    ةراةاو ماا فاج 

رخااااا ي   ااااادت عداااااي  هملاااااو  اااااجاسك خيااااا اك المااااادفجعات    اااااد خاشااااارات االةاااااتترار االدتصااااااةي  

(1) Burstein, Ariel, Martin Eichenbaum, and Sergio Rebelo. Why are Rates of 

Inflation so Low After Large Devaluations?, Working Paper No8748.National 

Bureau of Economic Research, 2002. 

(2) Mehrara, Mohsen, Mohsen Behzadi Soufiani, and Sadeq Rezaei. "The Impact of 

Government Spending on Inflation Through the Inflationary Environment, STR 

Approach." World Scientific News EISSN 2392-2192,NO.37 (2016). 
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( خ اتودخو فاج كلان (Montiel and Luis, 2006( ل 2002طدفااهم ا ماد ( ل  1981س اجم
 لخلها:   ات المي اك ال اري  ل عو خل اللا ت الملدي اإلجمالج

العااا  لالااديل العااا   نفاااو( التااج اهتماا  نتلدياال ةلاق اإل(1 2002الرلانااد م ةراةااو  خجةااي 
اللحاجخج لف اج  الميا اك الت ااريم  ياب  ظهارت  نفااولالصاةرات لاالةتيراةم لقلار نمج ف ج  اإل

( يتا ثر ندرجااو  يياار  بالماارالب اياار المعاشاار  GEاللحااجخج   نفاااوك اإل نتاالت التلدياال لالقلااار باا
لاا،ااااو التعااااار   ال مر لااااو المفرلنااااو عدااااج االةااااتيراةات لالصاااااةرات خاااال ال ااااد م  مااااا يتاااا ثر 

ملااي  ااد  يياار   ماااب لن اايلاب بالاادال  ل اللااا ت الملدااج اإلجمااالج  (NX)بصااافج المياا اك الت اااري 
GDPنفااااو اااحاك فتاااذ مكا  عتماااد  مج ااال اإلاللحاااجخج اليتااا ثر ن  ااااة    ااام ال نفااااو.  ماااا  ك اإل 

عداي س ااة  اإلياراةات اللحجخلاو خال ااتق المارالب المعاشار  لايار  – لتل و طيلولو -اللحجخج 
عاادة ال اااةي الخعاشاار  لالتااج  اا  ج بالدرجااو األللااي خاال نمااج اإلنتااا  ال اادعج لالواادخجم فاا ك س اااة  

 اللحجخج. نفاوبالمرلر  ملي س اة  اإل
( التاج بلثا  العتداو نايل ال لاةاو (et al., 2011)S. M. Ali Abbas, 2لفاج ةراةاو 

الماللااو لالل ااات ال اااريم اةااتلاةا ملااي عيلااو   ياار خاال االدتصاااةات المتتدخااو لاللاشاائو خمااا  اناا  
 Panelعدلاااق فاااج الدراةاااات ال اااابتو ل اةاااتودا  خ مجعاااو ختلجعاااو خااال األةااااليب اإل صااااللو: 

Regressions  مVAR اللتااااالت  ك  ع  اااا  ر،اااايد الماللاااو العاخااااو  اللفتااااات العاخااااو (. ل ظهااارت
 ل عو خل اللا ت الملدج اإلجمالج( ير عذ نتل ل فج  الل ات ال اري  ل عو خل اللا ت الملدج 

العا   ل عو خل اللا ت ياةي ملاي  ل ال فاج الل اات  نفاواإلجمالج( بمعلي  ك  رشيد لنعذ اإل
ر فاااج اليداااداك اللاشااائو  اللاخلاااو( لالملوفماااو الااادالم لكلااان ال ااااري. ل يااادل  ك هااابا االر عااااط  داااج 

علدخا  حجك ةعر الصرى خرنابم لعلدخا  يجك االدتصاةات   ثر انفتا ام علدها  حجك اللا ت فجو 
% خااااال اللاااااا ت الملداااااج  90الم اااااتج ات الملتمداااااو  ل خ اااااتج ات الاااااديل األلللاااااو  ياااااب  ت اااااالس 

 اإلجمالج.
 : ة عن االقتصادالليبيبعض الدراسات التطبيقيثالثًا :

 عتمااد   ك االدتصااة الديياج اليا اق (3 (1992نيلا  ةراةاو  الصادي  نصار ةااالم الشاالييم 
العا   يب  محل  الدراةو باةتودا   ةدجت  نفاويراةات اللفطلو فج  مج ل اإلاإلبشحل  يير عدي 

العاااا  فاااج  نفااااوالتلديااال اليماااج القلاةاااج لالج،ااافج خااال خعرفاااو اهااام العجاخااال التاااج  لحااام   ااام اإل
ثيتاا  اللتااالت المتلصاال عديهااا  ك اإليااراةات اللفطلااوم الدييااج اااتق فتاار  الدراةااو. فتااد   االدتصاااة

تااا. الواعاا  تاضفة.ااتجويتااان رمااىووالراتاا   اناا  جرهكاتامنواا ف  اا  راادااألهخنا(1)
ا.2002  و  اا  وقو وجرتاتاا ف    اا  رال ا ،ايثاا  ،مراتا 17ا  فخا

(2) Abbas, SM Ali, et al. "Fiscal Policy and the Current Account." IMF Economic 

Review Vol. 59. No.4, (2011). 

اتا1992-1970خهاا ا  ا ا  ا ، ةةا–(اا رف اانر اارملاا شر ىبتاا فخاالااصن رماا  راادااصل ررخاا ، يبا3)
 (.1992تاك،  ااصل ررختجرال  اضقارزكتا  ا رتا)
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العااا  فااج ال االجات ال ااابتو ل  اام الااديل العااا  الملدااي خاال العجاخاال المهمااو التااي  نفاااولخ ااتجر اإل
 العا . نفاو دعب ةلراب  ييراب فج  لديد   م اإل

 Cointegration( باةتودا   ةادجت (1 2007 مد عدج اللج وم لداخ    ما ةراةو   

And Error Correction Model   الاتعاار داانجك 2000-1975عل االدتصاة الدييج لدفتر  
 العا .  نفاوفاجلرم لالبي  فترض ةييلو   رر خل اللمج فج الدال التجخج ملي اإل

لدتياخل  Unit Roots Test Johansen (1988))فتد  ييل خل مجراق ااتعار االةتترار
المشاااتر  عااال لجاااجة عتداااو  جاسنلاااو طج داااو المااادر نااايل اللاااا ت الملداااي اإلجماااالج  مقلاااار لدلماااج 

العاا .  مااا  يايل   مااا خال اااتق ااتعاارات ال ااييلو عال لجااجة عتداو ةااييلو  نفاااواالدتصااةي لاإل
دراةاو عال عاد    يياد داانجك نيل المتليار ل. ل فياد نتاالت ال Bi-Directional  رر فج ا  اهيل 

 لاالر فج االدتصاة الدييج اتق فتر  الدراةو. 
( بعلاااجاك  ثااار العجالاااد اللفطلاااو عداااي المتليااارات (2 2013 ظهااارت ةراةاااو  خلماااد  رةيداااقم 

( نتااالت  ا ااد الاادلر الييياار 2010-1990االدتصاااة و اليدلااو فااج االدتصاااة الدييااج اااتق الفتاار   
العالملااو فااج ادتصاااةات الاادلق اللفطلااو  يااب  حااجك لهااا  ثاار خعاشاار عدااي لتطااجرات  ةااجاو الاالفذ 

اللا ت الملدج اإلجمالج فج الدلق اللفطلو األخر البي  عحس نف ق عداج خ اتجر المولشاو اا،او 
فااج الاادلق ،االير  العاادة خاال اللا لااو ال ااحانلو خثاال لييلا. يااب   اادت اللتااالت عدااي لجااجة عتدااو 

لاللاااا ت الملداااج اإلجماااالجم لاةاااتمرار انوفااااض خ ااااهمو دطااااعج  طرة اااو نااايل اإلياااراةات اللفطلاااو
و بااالرام خاال   اام خوصصااات ال راعااو لالصاالاعو فااج اللااا ت الملدااج اإلجمااالج اااتق فتاار  الدراةاا

 ي ةورت لهبل التطاعات.تلاالتلملو 
 ك ل شااااارت الدراةااااو   مااااا ملااااي  ك  ر يااااب الت ااااار  الوارجلااااو لتدتصاااااة الدييااااج لااااج   

% خال خ ماج  90و لا د  لهج اللفذ  يب  شحل ن عو    اد عال ي  عدي خاة  رلل العالدات  ر 
% خل اللفذ  صدر ملي الدلق الصلاعلوم  خا بالل عو لدجارةات فتد 75الصاةراتم  ما  ك  جالج 

% خااال خ ماااج  66شاااحد  ال اااد  المصااالعو الل اااعو األ يااار خااال الاااجارةات مكا ل،اااد  ملاااي  اااجالج 
ا  اللفذ لاللاس فج  يج ل اللا ت الملدج اإلجمالج فج العتاد األلق الجارةات. لانوفاض  صو دط

خااال هااابا التااارك ب ااايب  راجااا   صااايدو الصااااةرات اللفطلاااو خااال نا لاااو لنتل اااو  عاااراض المااارض 

االرددد تاااتا(2000-1975تاغقددد ادااصل رددرخاا ، ددديبا)اخ ادددرهات  دد  ااأمحددفاد،دددرااىو دد تا(ا1)
 اhttps://search.mandumah.com /Record/63101اال رااد،ع:0ا(.2007)تا119دفخا

تدةةااث اا  وا فاا ق    اد،راا  ارياالااصل ردرخ  اا و، د ادااصل ردرخاا ، ديباخدمللااالر  راال  راا مفاك  ف  .اا(2)
ات35دفخااتاا ارة ةاجرال  اات  ا  تاا ايوثاتا فهاارالااال  فات اتا1990-2010

(2013). 
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لمااج المتعاااط  فااج دطااا  الالهجللاادي خاال نا لااو ثانلااو  يااب  جةاا  دطااا  الواادخات عدااي   ااات 
 ال راعو لالصلاعو. 

 ثار عارض اللتاجة لالتماوم الم اتجرة عداي  (1 (2014الطجاجم ل ما ةرر  خلمد خلير 
لتطو هاخو فج ااتلاار  التموم الملدي فج لييلا  يب  م  لديد  هم العجاخل الماثر  فج التموم 

ال لاةااات االدتصاااة و الملاةااعو ةااجاق خاللااو  ل نتد ااو  ل   ار ااو؛ لكلاان ألنهااا  لاادة  ةااعات   ايااد 
عال ايرهاا.  ياب داخا  الدراةاو نتتاد م نماجك   طيلتاج لتجنالو خعدالت التموم فج هبل الدللو 

ةلر عرض اللتاجة لالتماوم الم اتجرة فاج التماوم فاج االدتصااة الديياجم لكلان عال طر ا  مجاراق 
انلدار ختعدة  م صلق ااتلاار خ مجعاو المتليارات الم اتتدو المف ار  لدتماوم فاج لييلاام لهاج: الاردم 

 ات المتلد م لةعر ،ارى الاديلار ختانال الادلالر  تعييار عال القلاةج ألةعار الم تهدن فج الجال
اللحاااجخجم ل ج،اااد  نتاااالت الدراةاااو ملاااي  نفااااوالتماااوم الم اااتجرةم لنماااج المعااارلض اللتاااديم لاإل

خعلج و المتليرات الم اتتدو فاج  ف اير التماوم فاج لييلاا؛  ياب ل،اد  ملماو خعاخال التلدياد ملاي 
دو جاقت ختفتو خ  اللور و االدتصاة وم لهج خا  علاي %م  ما  ك مشارات المتليرات الم تت82.5

  لت  فرنلو الدراةو خل   ثير عرض اللتجة لالتموم الم تجرة عدي التموم فج لييلا.
بمشاحدو خاا مكا  ااك  محال لددللاو  (2 (2015،ةعيد  نج خلمد هتم  ةراةو    ا   نجلا 

الدييلو  ك   تلل ميراةات اللفذ فج  مج ل االةتثمار العاا    اييل لتلج ا  خصااةر الادال التاجخجم 
ل التااالج التتدياال خاال التتدعااات التااج  لااد  ب اايب ميااراةات الاالفذ لكلاان لمجاجهااو نااعف خ اااهمو 

 االةتثمار عمجخاب اصج،ا فج اللا ت الملدج اإلجمالج.
هدف  الدراةو ملي  جنالو  هام ا ثاار االدتصااة و التاج  مارةاها اإلياراةات اللفطلاو  يب 

عدي المتليرات االدتصاة و اليدلو لاالةتفاة  خل   ارت الدلق اللفطلو فج  لفلو اةتثمار مياراةات 
فااج االدتصاااة الدييااجم ل ج،ااد  ملااي نتل ااو خفاةهااا  ك  يالاالفذ خاال  جاال  لتياا  اللمااج االدتصاااة

% عداي التاجالج ااتق 2% ل12ب االةتثمار فاج اللاا ت الملداج اإلجماالج ال تعادر نعف نصي
% خااال   ااام 1فااج المتجةاااذ  رالعتااد الماناااج    االةاااتثمار األجلياااج المعاشاار فاااج لييلاااا ال يتعاااد

 االةتثمار األجليج عدي خ تجر العالم.

اتاأثد ادد ااا قادوخاتا  رد  اا دد وهخاد،دعاا  رد  ااي،دعا ا  ا درا مفاالقرياا  دوخعتا(ا1)
ا.430-413صا(:2014)اتالر ااصدمرلتجرال  اح،وانتك،  اا  جرهةاتإخاهةا

(احدرااأضواا  فةا وا مفتااإ  اخاالال رعاا ق  اا ، يباتأث ةراد،عااصا ثمرهاا  رااتا قموااصل ررخكاتاا2)
 (.2015تاجرال  اا قروهةتاالر اتا)تك،  اا  جرهة
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           ااااادت الدراةاااااو عداااااي  فشاااااي الف ااااااة ل بنااااابت ةلر الدللاااااو  ياااااب  ك لييلاااااا  لتااااال ماااااا  
ناايل الاادلق األ ثاار ف اااةا فااج العااالم   ااب  تر اار خلومااو الشاافاصلو   2014المر عااو العاشاار  ل االو 

 الدلللو.
ل ج،اااااد  الدراةاااااو   ماااااا ملاااااي  ك اإلياااااراةات اللفطلاااااو لهاااااا  ااااا ثير عداااااي االدتصااااااة خااااال           

االدتصااااةي لالمجاسناااو ااااتق دلاااجات خلهاااا : ،ااالدلو الثااارل  ال ااالاة و لخيااا اك المااادفجعات لاللماااج 
 العاخو.

 Musa) ف شااااارت ةراةااااو لاللااااا ت الملدااااج نفاااااوالعتدااااو ناااايل اإل خااااا صلمااااا  واااا  

Abolgasem Taweel, 2016) اللااا ت الملدااي ل  نفاااوالتااج فلصاا  العتدااو ال ااييلو ناايل اإل
. لدااد  اام 2008-1962لتدتصاااة الدييااج لكلاان لدفتاار  خاال  خااو دااانجك فاااجلرقاإلجمااالج لخاادر خت

فاااج هااابل الدراةاااو ااتعاااار هااال اليلاناااات خ اااتتر     ال؟ ل ااابلن  ااام  لديااال التياخااال المشاااتر  نااايل 
. لداد  ظهارت اللتاالت لجاجة عتداو فاج المادر (1 ختليرات الدراةو ل  ماا  ام مجاراق ااتعاار ال اييلو

الدراةااو فاعدلااو هاابا التااانجك عدااي االدتصاااة الدييااج عدااي  الطج اال ناايل المتليااراتم  مااا  ثيتاا  هاابل
  بع  ختليرات الدراةو. 

وجلللود اختالفلللات حلللول تجلللاول اودلللو  الدراسلللة دور أظهلللرت الدراسلللات ال لللابقة وقلللد 
اإلنفاق العام في تحقيق االستقرار االقتصادي حيث تختلف الدراسلة علن الدراسلات ال لابقة فلي 

 األوجه التالية:
  التميي  نيل ةلر اإلنفاو العا  فج  لتي  االةتترار االدتصاةي ب بعاةل الموتدفو فاج الادلق

 المتتدخو لالدلق اللاخلوم خ ترشد  بالت ر و اللرل  لو لالت ر و المالي  و.

  ر  ت الدراةو عدج بلب العتدو نيل اإلنفااو العاا  ل بعااة االةاتترار االدتصااةي الموتدفاو
 يج.فج االدتصاة الدي

  داخاا  الدراةااو نيلاااق خاشاار ةليل( ليااج ُ عياار عاال االةااتترار االدتصاااةي فااج الاادلق اللاخلااو
 لفتاب لمر   ع  الدلرع ال لري.

 

(1) Musa Abolgasem, Taweel, Rashed Muftah. S. Abdulladi ,"Causality Between 

Government Expenditure and GDP in the Libya Economy", Journal of 

Economics and Political Science: Faculty of Economics and Commerce/ Al-

Asmarya Islamic University, Libya, Issue 7: June, (2016). 
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 طار نظريإ
 :العاا   نفاا لإل الدور االقتصادي المبحث األول

 .في النظرية االقتصادية
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 األولالفصل 

 العام واالستقراراالقتصادي نفاقاإل
 (انظري   ا)اطار  

 تمهيد:
تدخل الدولة في  الياي ا اتصادي  أة أ يرا ييروع    ي   يروع اللصيمن و لي   ي   أصبحلقد 

إلى لقل اة اأجل حم أة النش ط اتصاد  ين حيث أن غا ب الدولة ساعرض اتصاد  ات اللطناة 

ن ولقيييد  ييي ع جيييدق تديييير حيييلق تيييدخل الدولييية فييي  الياييي ا (1) شييي ال اخييياتق اتسييياقراع اتصادييي  ي

هي  اكارير صيدعا  ايى الا دياث اك ريل  جهي   الويل  اتصاد  أةن و ي  إ ا ت تيم اليمل ي ت أ  

  لامييلاع  وتيقيييس اتسييياقراع اتصاديي  ي الااييى ولقيييد اتقويي  اتصاديي  الن  يييي     ييدا  و ع عييييي

لاييدخل الدولييةن ولاييل فر ييس  نهميي  حؤؤيير الايي  ت  ييد عأأييرن تميي  أن هنيي    ييدا  لا ييل سيي همم فيي  

طي ع النريري ب سياعراض اإ فديل ي  خيتق هياا الترساخ أفا ع تيل  ي  الفيرفي ن وتقيل  الدعاسية 

 لتتف   الع   واتساقراع اتصاد  ي ت لا ل :

 النرر ة اتصاد  أة. المبيث اكوق: الدوع اتصاد  ي لإلتف   الع   ف 

 ط ع النرري لتساقراع اتصاد  ي.المبيث الر ت : اإ

 المبيث الر لث: العتصة  ي  اتتف   الع   وأبع   اتساقراع اتصاد  ي.

  

                                                           

199898دور الدولة ىف االقتصاد1
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 األوللمبحث ا
العام في النظرية  نفاقلإل الدور االقتصادي 

 االقتصادية
صادييي  أة وتالجيييد تياييييل أممييي  ااضيييم  تياييييل  وع اتتفييي   العييي   اسيييا دا  النرر ييية ات

تفداقُر  اى تل أتلاع اتتف   الع   تررًا كن هاه اكتلاع تأخا صاغً    اافةنو ان وق هاا المبيث 
 ت آلت :الع    لإلتف  اتصاد  ي  ب لشرح الدوع

 أوًت: اتتف   الع   ف  النرر ة اتصاد  أة.
   تاً :اتتف   الع   ف  الوا ساة الم لاة.

 رً :طر  الامل ل الم  را  اى فع لاة اإتف   الع  .  ل
 :العام في النظرية االقتصادية نفاقاإل :أوال  

           يييييي  اهيييييي ئاويييييية لاوا سيييييية الم لايييييية و عاديييييير اك وات الر  أحييييييد اهيييييي العيييييي    تفيييييي  أمرييييييل اإ
       اييييية اللسييييي ئل المهمييييية الاييييي  تويييييا د ه  الدولييييية لايقييييييس أهيييييدافه  فييييي  المؤييييي تت اتصادييييي  أة والم ل

 . ع  ال تف  ف  اكتشفة اتصاد  أة أ ى إلى تفلع ف   فهل  اإ الدولةن تنلع  ؤ تت تدخل أو 

 عند أبرز المدارس االقتصادية :تفاق العام اإل .أ

 حي  فف  الم لاةن الفار ة والمداعس اتصاد  أة اكترمة ب خاتف الع   إلتف  ل النررا اخاافم     

 اليت   وب لقيدع نهحيدو  أيييس في  أميلن  وأن العي   تفي  اإ خفي  ييروعا الاتسيام  الفاير ايرى 
   ي  ا تعني  تريره  في  تفي  اإ   ي  ا أن  لي  المييد ان الاقايدأية  لظ ئفهي  القاي    ي  الدولية لامميي 

ليياا فيي لفار  1.المؤاميي  أفييرا   ايى الضييرائ   يي  بم  ييد سياغف  واليياي الع  يية الملا تيية  ؤي 
لة حؤمهيي ن أي آليية الي عسيية حيييث تامييي  تفق تهيي  بضييؤمل يير بمفهييل  الدو اعتييبف فيي    اتسييام ال

العيي   وتقيييييده  فيي  أيييييس اليييدو  والويييع  إلييى تيقييييس تويي وي جييي تد  اإايييرا ات  تفييي  حديير اإ
العييييي   بمعنيييييى أن تاييييي  ر فييييي  الهاميييييل اتصادييييي  ي  تفييييي  العييييي  ن فضيييييًت  ييييي  حاييييي   اإ تفييييي  واإ

"أن أحوي  النفقي ت هي   (Say لر اتصاد  ي الفرتو  سي ي )واتجام    لادولة. وتاتر هن     ص
هييل اسيياهتا   عيي  ال تفيي  اليمييل   بملجيي  النرر يية الاقايدأيية اإ تفيي  اكصييل حؤمييً " ليياا ا اديير اإ

غيييير  نييياي وتضييييا  لاريييروا القل ايييية لييياا أؤييي  أن أميييلن فييي  أييييييس الييييدو ن وهنييي  تييي ن هييييدف 
 . (2)ع  ال تف  الضرائ  الاي اناي  نر     ا اإ الاتسا  حم أة الرلعا الدن عاة    ت ااد

لايي  الافييلعات التحقيية فيي   وع الدوليية وبعييد ال  يي  ا المضييفر ا ليؤيي  تييدخل الدوليية فيي  
ليييياي وييييعاه  فيييي  النرر يييية النشييي ط اتصاديييي  ي أ ى إلييييى خيييروا الملا تيييية الع  يييية  ييي  اإطيييي ع ا

                                                           
(1) Herrea,Santiago,"Public Expenditure and Growth", The World Bank, Policy 

Research Working Paper No4392, October2007;p2. 
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إحيدى اك وات الم لاية الرئاوية الاي   الع   ف  تلاا ف لمدعسة الاين  ة ت تم ترى أن اإن (1)الاقايدأة
توييييا د ه  الدوليييية لااييييأ ير  اييييى تمييييل النيييي تي الاايييي  وتل  عيييير لايقيييييس أهييييداف الدوليييية اتصاديييي  أة 
واتجام عاة والوا ساةن و ل     ختق  وعه ف  تيفي  الفا  الاا  و ف  اتصاد   القل   تيل 

العيييي   وخفيييي  الضييييرائ  فيييي  أوصيييي ت  تفيييي   ا اإالالظييييك الا  ييييل لقدعاتيييير اإتا جايييية و ليييي     يييي 
العي   صيد ت ايى  ي  الفي ب  الياي  ي الاقاييدي وأصيبح أ اا  همية  تفي  . وهاا أعن  أن اإ(2)الاو  

 ييدت  يي   العيي   تفيي  أن تاؤييأ الدوليية إلييى   يي  ا اتلايقيييس الاييلا ن اتصاديي  ي. و فضييل الاين  ييلن 
  ا النفقييي ت الع  ييية هييي  اك اا اكس سييياة لاوا سييية الاؤيييلل إليييى ت ضيييا  الضيييرائ  إ  وجيييدوا أن   ييي

الدوليية الايي  تعامييد فيي   ن  إن (3)اتصاديي  أة فيي  تيقيييس  عييدتت النمييل المر لايية فيي  اكجييل الفل ييل
ص  عاته   اى الملا  اكولاة تلاجر تقاب ت تديرا ف  ويعه  الاؤ عي ب لمق عتة    الدوق الا  لهي  

ولهاه الاقاب ت اتعم س ت  اى الدخل اليلطن  وط لمي  أن  لائيد ن (4)ص  دا صن عاة تديرا و انل ة
الد  عات ف   عرمه  تعل  إليى الدولية فيان الوا سية الم لاية تايلن أ اا  همية لاايأ ير  ايى سيال  
 ب ص  اك لان اتصاد  اي  وترت  ترر ية الميرض الهللنيدي  اي  إ ي  ا ت دياث  لا يل اإتاي ا

أؤ  اييية بويييد  اااشييي ف  يييلع   ييي  أو إاسييياؤ بة لديييد ة  – الميييرض الهللنيييديأي  –والييياي أييييد  
 .(5)تااؤة اعتف ع سعره ف  اكسلا  الدولاة  رام  هل الي ق ف  الدوق النففاة

ام  أتر    المتحظ أن هن    دا  لا ل  اعاة إلى     ا تدخل الدولة والا  تاتر  نه  
بعنلان "ته أة سا سية د    ت تين أطروح   أه  و   1931 –  1929تؤربة الاو   الادير لافارا 

المرافقة له  والداعاة إلى     ا تدخل الدولة    طر س الوا سية اتصادي  أة و ي  طر يس ( 6)الدخل"
الادخل المب شر ل    ا الفا  الفعا ن تم  أن اليرب الع لماة اكوليى والر تاية و ي  تياي  نهمي   ي  

ل يي ت إلييى   يي  ا الاييدخل إ يي  ا إ ميي ع  يي    يي ع  ييد الييدوق المشيي عتة فيي  اليييرب  ميي   فيي  اليم
  رتيير اليييرب بشييمل جعييل القييلا اإتا جايية لادوليية تافييلع إلييى  عجيية  ؤيي  اكسييلا  القل ايية  يي  
اسااع ب  ناؤ تهي ن ولقيد تميي ت الفايرا بعيد الييرب الع لماية الر تاية برهيلع الفاير الم عتوي  وتيأ ر 

وص  م  اأ ام ت تديرا أ ت إلى تافل الدولة با اعا   هاا الفرح (7)الدوق المواقاة حدار  و نه  ليدا 
 العداد    الم سو ت الع  ة.

                                                           

1

(2) Lopes da Veiga, José, Alexandra Ferreira-Lopes, and Tiago Sequeira. "Public 
debt, economic growth, and inflation in African economies." South African 

Journal of Economics, vol 84 Issue(2), (2014):pp 294-322 . 

(3)Mayer,Duesenberry, Aliber, "Money Banking And Economy", 6th, ed. The 

United States of America, Ch. 15 (1996):p 268. 

4Dutch Disease

احلكااي ي نفااا الكليااة لايا ااة اإ االقتصاااد ةاآلاثر 5
2010: (55

(6) Keynes, J.M., The end of Laissez-Faire, in Essays in Persuasion W.W Norton, 

New York, 1963: p. 317. 
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 العام في النشاط االقتصادي نفاقتفسير دور اإل ب .
تيييي وق الدعاسيييية هنيييي  تفوييييير أسييييب ب ت ااييييد اإتفيييي   العيييي    يييي  خييييتق  ييييرض  عال بعيييي  

العيي    تفيي   ب ت ااييد اإ يي  تأجيييل إ عاا أسييبر    رييل فيي جنر و وييؤر و وبامييل  واا  يي ن. اييالمف
العيي   وأبعيي   اتسيياقراع  تفيي  والر هر يية إليي  المبيييث الر لييث اليياي أفويير العتصيية  ييي  اإ ةاليقاقايي

 اتصاد  ي.
 قانون فاجنر: -1

م ت  أ للف ف جنر    أوائل اتصاد  اي  الاا  اهاميلا  افويير تيدخل لُأعد اتصاد  ي اك
 يي  أطاييس  اايير  تيياا  بقيي تلن )ت ااييد   1883   يي   الدوليية فيي  النشيي ط اتصاديي  ين حيييث صييد  فيي

اتفاييس تيايايير  يي   دييدأ أن  (ن حيييثLow of increasing state activity –تشيي ط الدوليية 
وب لاي ل  اسياناي  (1)الع   في  اليدخل القيل   تف  الادنا  أقل  إلى اعتف ع تدخل الدولة وحدة اإ
العيي    تفيي  شيي ط العيي   )اليمييل  ( حيييث انمييل اإالعتصيية الابةايية  ييي  النمييل اتصاديي  ي وتمييل الن

تدييييي  الفيييير   يييي  الوييييا  فيييي  اديييير  يييي   عييييدق النمييييل اتصاديييي  ين أي أن  عييييدق النمييييل أبمعييييدق 
 .(2)مل تدي  الفر     الن تي القل  وال د  ت الع  ة أملن أادر     عدق ت
ة الاقايدأيية العيي   كسييب ب تاعاييس  السيي  وظيي ئك الدوليي تفيي  صييد أعجيي  فيي جنر النمييل فيي  اإ

و  يي  ا طايي  اكفييرا   اييى الوييا  وال ييد  ت الع  ييةن وصييد أ داييم وصيي ئ  القييرن العشيير   صييية هيياا 
القيي تلن. وحويي  فيي جنر فييان تلسيي  الييدوع اتصاديي  ي لاييدوق أعييل  إلييى  ت يية أسييب ب عئاويية وهيي  

فيييل    يييل الادييينا  والاييييداث الييياي اييي  ي إليييى   ييي  ا الي جييية إليييى الوييياف ت العمل اييية صديييد الاا
 ايييى  تفييي  ب ليم أييية والاشييير   والانريييا ن تمييي  أن تميييل اليييدخل القيييل   اييي  ي إليييى الالسييي  فييي  اإ

ة والاعاا  ب إي فة إلى    ل الافلع اتصاد  ي والاانلللج  حيث أعمتن  اى الوافرا االرف ه
 ايييييى إ اعا اتحااييييي عات الفداةاييييية صديييييد   ييييي  ا تفييييي لا اك ال اتصادييييي  ي وتيييييلفير اتسيييييارم عات 

. و ممي  صيا غة صي تلن في جنر  ايى (3)قفي ع ال ي    القف   ت الا  أيؤ   نه  الالضروع ة ف
/)/(                    :(4)النيل الا ل  NYfYG 

            

 ( هل  د  الوم نNهل الدخل اللطن  ) (Yن )ىاليمل  تف  ( هل اإGحيث: )    

                                                           

(1) Lin, Chi-ang. "'Structural'Wagner's Law and Institutional Dynamics: An 

Evolutionary Perspective." Public Finance= Finances publiques Vol.53.(2) 

(1998): 175-194. 

غاام  نشااير  ر ااالة دوتاايرا 2
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(4) Payne, James E., and Bradley T. Ewing. "International evidence on Wagner's 

hypothesis: A cointegration analysis." Public Finance= Finances publiques vol 

51.(2) (1996):pp 258-274. 
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 تفسير مسجريف لتدخل الدولة في النشاط االقتصادي: -2

أن تدخل الدولية في  النشي ط اتصادي  ي  ي  طر يس القفي ع  Musgraveارى  وؤر و 
العيي   أمرييل  ويي  دا لاقفيي ع ال يي   ل  يي  ا اسييارم عاترن و ليي  باص  يية  شييرو  ت الدنايية اكس سيياة 

الميييداعس وغيرهييي ن إ  أن القفييي ع العييي    ييي  وجهييية تريييره إتمييي  هيييل  مميييل  ريييل الفييير  والابييي عي و 
لإلتش لات اتسارم ع ة ال  صةن و ؤ  أن أوامر ف  حره   اى الالس  ف  النش ط اتصاد  ي. 

الع    اى الاعاا  والادع   والدية بدفة خ صةن أعد اسارم عا ف  عأس  تف  و رى  وؤر و اإ
 .(1)الم ق البشري 

 يي  الفشييلن  وييؤر و أن لادوليية  وع هيي   فيي  تنرييا  اصاديي   الوييل  وحم ااييراميي  اييرى  
و ل   اقل مر سلال ب كترمة الق تلتاة والمراقبة الدقاقةن أو باص  ية المنشيآت الضيروع ة الاي  أفشيل 

 .(2)الول  ف  إص  اه ن و ل  ت  أيدل المؤام   اى أصدى إشب ع  مم  وت ااد عف هيار
الع   إتمي  ترجي  إليى تلسي  الدولية في  إتشي ل  تف  ال    ا ف  اإلن  أن  ومما سبق يتضح

الدناة اكس ساة لاانماة اتصاد  أةن والادخل ف  اليا ا اتصاد  أة    أجل عفي   ويالى المةاشية 
والرف هايييية لامييييلاطني ن والعمييييل  اييييى إ اليييية المعلصيييي ت  يييي  أ يييي   المن فويييية وتنرييييا   لايييي ت الوييييل  

ف  ح تت اليروب والالاع ن وأأض  تايدخل  تف   ع الدولة إلى     ا اإواإشراف  ايه ن تم  تب 
 الدولة    أجل إ   ا الالا ن اتصاد  ي وإ   ا تل    الدخل القل  .

 : Peacock-wismanوايزمان  -تفسير بيكوك -3
خاييث حيي وق اتصاديي  أ ن تفوييير ظيي هرا ت ااييد  وع الدوليية فيي  اليايي ا اتصاديي  أةن حيييث 

 لى اآلت :الافور ا
هيياا تميي   اييى فاييرات  اقفعييةن حيييث أن إتفيي   العيي   تتييا  بشييمل  وييامر وإال  يي  ا فيي  اأن  -

 تفيي  اليدوع ااييأ ر ب كحييدا  اتسيارن ئاة خ صيية اليييربي  العي لمياي  حيييث ص  تيي  إليى   يي  ا اإ
 .الع  

             و النويييييييداة تايييييييلن اارييييييير أهماييييييية فييييييي  فايييييييرات أالمفاقييييييية  ةالع  يييييييلنفقييييييي ت ان ال  ييييييي  ا فييييييي  ا -
 .(3)اله ات واتيفراب ت اتجام عاةن و اار تالن الدولة  ضفرا إلى     ا اإتف   الع  

                                                           

(1) Musgrave R.A.and Musgrave, Public Finance in Theory and Practice New 

York: MCGraw Hill,(1979):PP.140 – 142 . 

غم  ر الة دوتيرا 21968
198932 نشير 
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(3) Magnus Henrekson, "The peacock-Wiseman Hypothesis", In N.Gemmel, ed, 

Public Sector Growth, Theories and International Evidence. Cheltenham; Edward 

Elgar publishing (1993): p53. 
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بعيييد وصيييلق اإتفييي   العييي   اليييى  ويييالى  عيييي  أديييبح  ييي   رو فايييرض اتصادييي  أ ن أتييي 
 :  صلن وهاه الر هرا له   درعانأالدع  يغفر الى  والى 

تفيي   العيي  ن اى ان الدوليية تاييلن  ضييفرا ا يير المعيي و ا: و قدييد بيير  عيي و ا ت ديياث اإ -
 سيامراع ظي هرا بالى ت داث تفد النفقة ك ير  ي  ولفايرا  ييدو ا و لي  كسيب ب تاعايس 
    او لعد  تممنه     تيقيس الهدف الاي خددم لر النفقة الع  ة.

ن ت دياث تفقية  ي   ي  ا  ي  ة حييث أ ر الالس : و ل  اك ير أرهير في  الملا تية الع  يأ -
 .(1)ت داث  د ع و أخرى لقض أ   رتبفة  اات ات ر اابعه 

  ً ن هني   أسيب بالع   تتعن    ي  ا المنفعية الع  ية ك تف  أن     ا اإ والنتيجة من التفسير
الع   لقا س  تف  تر    ا    اا  اساعم ق  قداع اإاظ هرا سلف تعريه  ف  هاا الفدلن لال  ف

 لصي  اتتفي   عرض ويا ل  فيان الدعاسية  ي  خيتق  ي  أيأت  تحؤ  الدوع اتصادي  ي لادوليةن وب لاي
 .ة الم لاةالع   ف  الوا س

 :في السياسة الماليةالعام  نفاق: اإلثانيا  
 يي  تييأ ير  ايى الفايي  الااييى  و ليي  لميي  لير أحييد أ وات الوا سيية الم لايةالعي    تفيي  ُأعيد اإ

ن وب لاي ل  ترهير هني  اتساقراع اتصاد  ي اخاتقوالاي أعادره تين  اك اا اكارر فع لاة لمع لؤة 
الاييي  أممييي  اسيييا دا ه  لايقييييس اتسييياقراع  م لايييةأ اا  ييي  أ وات الوا سييية الالعييي   تييي تف  اإأهماييية

العيي    تفيي  اتصاديي  ي الااييىن وتيياه  النرر يية اليداريية فيي  الم لايية الع  يية إلييى  عاسيية طداعيية اإ
 .(2)تف  تبع  تخاتف طداعة هاا اإ   تفو   عه اتصاد  أة حيث ت ااك    ع هاا اإ

 اايييك الاعر فييي ت العييي   بيييا عاا   تفيي  لييال  تانييي وق الدعاسييية  ييي  خييتق  ييي  ااييي  أهماييية اإ
العيي   و درعاتيير و  ااييك  تفيي  تايي  الم لايية الع  يية ب إييي فة إلييى تيداييد أعتيي ن اإالملجييل ا فيي  

 . اتلا ر اتصاد  أة
 العام نفاقاإل فهومأ: م

العي   أصيبح اك اا الرئاوية لاوا سية  تفي  العي   تمي  سيدس وأن  ترتي  أن اإ  تفي أعمد اإ
الع   تهدف إليى  تف  الم لاة الا  تهدف إلى تيقيس اتساقراع اتصاد  ين وب لا ل  فان  عاسة اإ

 عرفيية اك يير اليياي أيققيير  اييى اتسيياقراع اتصاديي  ي أو بديياغة أخييرى  ييدى فع ليايير فيي  تيقيييس 
العيي    يي  إ ييرا   تفيي  ة اتصاديي  أةن وصدييل  ليي  ت ييد  يي  تيداييد إطيي ع المفيي ها  لإلأهييداف الوا سيي

 و درعاتر اتصاد  أة. أعت تر
                                                           

(1) Brown, C. V., and P. M. Jackson. "Public Sector Economics (Martin Robertson, 

Oxford)." (1982):p88 

(2) Tiebout, Charles M. "A pure Theory of Local Expenditures." Journal of political 

Economy vol64.(5) (1956):pp 416-424.  
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 :وأركانهالعام  نفاقال   –1
العيي   فيي   تفيي  العيي   تيداييد   هيايير وشييمل الدوليية  يي  ختلييرن ف إ تفيي  افايي   عاسيية اإت

اليدارييية المادخايييةن حييييث أعادييير أتدييي ع العييي   فييي  الدولييية  تفييي  الدولييية الي عسييية أ اايييك  ييي  اإ
العيي   وسييياة أؤيي   ايييى  تفيي  المدعسيية الاين  يية  اييى خييتف أتديي ع المدعسيية الاتسيياماة أن اإ

 تفيي  اإ الدوليية اسييا دا ه  لااييأ ير  اييى تمييل النيي تي المياييىن لييال  اهييا  اتصاديي  الن  دعاسيية أ يير
 .(1)هداف الوا سة اتصاد  أة لادولةالع    اى الماغيرات اتصاد  أة الاااة واللصلق إلى أ 

 عام :ال نفاقال  ( تعريف1-1)

جيل إشيب ع ح جية أأقل   دفعير شي ث  ي    ي   النقل    بأتر " داغ  ع  ال تف  أعرف اإ
 . (2)   ة"

الدولية بم اايك هيت تهيي   ي  تفقي ت تقدأية بقديد اليديلق  اييى  تدفعيرأو هيل " ؤميلع  ي  
وبيال  فهيل أمريل المبي لغ النقدأية الاي   (3)المشبعة لاي جي ت الع  ية تب ل د  الملاع  الت  ة لاقا   

 تددع    القف ع الع    هدف تيداد المنفعة الع  ة.
 ( أركان النفاق العام:1-2)

 : (4)ااضح    الاعر و أ ته اكعت ن الرئاوة لانفق ت الع  ة وه 
نقدي و ل  بقاي   الدولية تشيب ع شمل المداغ ال تف  الع    داغ تقدين حيث اا ا اإ تف  اإ

  تيي ت اتصاديي  أة يدييلق  ايى الوييا  وال ييد  ت و يينح اإفيي  سييديل ال تفيي  الي جي ت الع  يية ب إ
 واتجام عاة. 

و أالعيي   أدييدع  يي  شيي ث  يي  ن أي أن تاييلن النفقيية الع  يية صيي  عا  يي  الدوليية  تفيي  اإ -
الم سوي ت الع  ية الا بعية حد أش  صه ن وهاا اللصيك أشيمل الدولية والهيتي ت الميااية و أ

 له .

شب ع ح جة    يةن بمعنيى أن أميلن الهيدف هيل تيقييس المنفعية إالع   اهدف إلى  تف  اإ -
    ً  أؤ  أن أقدد  نر تيقيس  نفعة    ة. تف  الع  ةن فاا  أملن اإ

                                                           

(1) Warren, Tracey. "Work–Life Balance/Imbalance: the Dominance of the Middle 

Class and the Neglect of the Working Class." The British Journal of Sociology 

vol66.Issue 4 (2015): pp 691-717.  

اييازناااة العا اااة " -)النفقاااات العا اااة اقتصاااادات ايالياااة العا اااة2
201972

يالية العا ة3  )النفقات العا ة واييازنة العا ة للدولة " علم ا
20016465

(4) Harvey S. Rosen, Ted Gayer, "Public Finance", New York: McGraw Hill, Eighth 

Edition, (2008) : pp10-11. 
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اك وات الرئاويية الايي  أؤيي  أن تيي  ي  وعًا  حييدأالعيي   أمرييل  تفيي  وبنيي ًل  اييى  ليي  فييان اإ
ًت فيي  تدييياح النايي ئي الال  ةايية إخف صيي ت الوييل  وتيقيييس العداليية  يي  طر ييس تيوييي  تل  يي  فيي  

 الرف هاة وت ضا  المعدتت الي  ا لافقر. 
العي   حييث  تفي  الع      جهة    ة عتن  أس سا     أعت ن اإ تف  أعد اشاراط صدوع اإ

ش    الع  ة والدولة والهيت ت    ةن الع   تل النفق ت الا  أقل   ه  اك تف  ادخل ف  إط ع اإ
ام  اندعا تياه  أأض  تفق ت المشرو  ت الع  ة وف  هاه النقفية ب لياات  اع تقي و حيلق طداعية 

فامي  ايرى  تفي  هاه النفق تن ف لبع  أعادره  تفق ت خ صة  واندا  ال  إلى المةاي ع القي تلت  لإل
 اف .حمل   اسان  ا إلى المةا ع اللظ إتف  البع  أتر 

 تفي  الع  ن حييث ت أعيد  ي  اإ تف  وُ عد إشب ع الي جة الع  ة الرت  الر لث    أعت ن اإ
ن؛ اكوق أن االاي اهدف إلى إشب ع ح جة خ صة. انياي  ي  هياا اليرت  ا ابي ع  تف  الع    ل  اإ

تنفس  فعهي  الدولة أؤ  أن توعى لايقيس الد لح الع  ؛ وات اب ع الر ت  أن اك لاق الع  ة الا  
ج ل  نه   اى الد لح ال    أعد إخيتًت بيأه   ديدأ  إتف  اكفرا  ف   ؤمل ه ن و اى هاا فان 

ن لعاير  ي  اللاييح أن (1)ف  الم لاة الع  ةن وهيل  ديدأ وجيلب  وي واا الؤماي  أ ي   اكعبي ل الع  ية
 تفي  فمي   ديرعات اإالع    دا  درعات  ا ت    أهميار في  المؤي ق المي ل  واتصادي  ي.  تف  لإل

 الع  ؟ 
 العام:  نفاقمبررات ال  ب.

العيي   فيي  أي  اييد  اييى  يي  أقييرعه المؤاميي  أتيير الميي  ي اك رييل  ييي   تفيي  االصييك  وييالى اإ
العييي   إليييى النييي تي  تفييي  ال ييي   والعييي  ن و ايييى تديييلعاتر لاعدالييية اتجام عايييةن وت اايييك تويييبة اإ

  تديييران حيييث اييرى العداييد  يي  اتصاديي  اي  و اييى المياييى اإجميي ل   ييي    ااييك الداييدان اخاتفيي
في    ً الع   أ را أس سيا تف  أن الوا س ت اليمل اة وتدخل اليمل ة    ختق اإ "غ لدر ث"عأسه  

حييدا  اتسيياقراع اتصاديي  ي الااييى والفع لايية اتصاديي  أةن و اييى ظييل سييا  ا  ييد  الاقييي ن و ليي  إ
 بييير "حييير فييي  اتخااييي ع" وييييح أن قاييي   اليمل ييية  ييي  خيييتق تا "فر يييد  ن "العميييد  ييي   لييي  فيييان

ن (2)ب لالس  إليى  ي  هيل أبعيد  ي  وظ ئفهي  اكس سياة أمريل  قبية في  وجير اسياعم ق الميلاع  بمفي لا
و مم  المدرع اكس س لاادخل اليمل   ف  وجل   يلب ترييرا لم رجي ت اكسيلا  وهياا ت أعيدو 

أقاضيييى عسييي  هييياه الوا سييي ت  ق عتييية  أن أميييلن شيييرط  ييييروع   تت ييي   سا سييي ت تدخاايييةن حييييث
العيلب الفعااة الا  تق  فيه  اكسلا  ب لعيلب المياماة لاادخل اليمل  ن و ملن  ل   ي  خيتق 

 : ةا ع   أس سيي  هم 

                                                           

يالية العا ة) اإ 1) 1999العام واييازناة "  نفا "اقتصادات ا

137141. 
(2) Mullard, Maurice. The politics of public expenditure. Rutledge, London (2005): 

p45  
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: حييث ان جهي   الويل  في  اليدوق الن  اية ااميي  بري هرا الؤميل  ب لمق عتية  ةا ع الافي لا -
الؤمييييل  إلييييى العداييييد  يييي  العلا ييييل اتصاديييي  أة بمريايييير فيييي  الييييدوق الماقد يييية. و رجيييي  هيييياا 

 واتجام عاة الو ئدا و  اارت   ايه     اتعدا   روتر اتتاق ق لعلا ل اإتا ا.

وتيي  ي هيياه اليقاقيية إلييى أن جهيي   الوييل  الويي ئد فيي  تايي  الييدوق تأعمييد حقاقيية الييلفرا 
لوييل  فقييف فيي  النوييداة لامييلاع  فيي  هيياه المؤامعيي تن و يي   يي  فييان اتلاؤيي ل إلييى جهيي   ا

وفيي   اسييا دا  المييلاع  ايي  ي إلييى تايي ئي سيياداة  اييى تيقيييس الاييلا ن فيي  اتصاديي   الاايي .
 يي   دولييةظييل هيياه الرييروف فييان  يي  ايي  ي إلييى تيوييي  ت ديياث المييلاع  هييل تييدخل ال

   1.ت  لاسفة صلى الول   ع  طر س اإتف   ال
ة لافت ت الفقيرا ف  المؤام  : ان ات ف ض  والى المةاشالعدالة ف  تل    الدخلق  ةا ع -

اييد ل الييى   يي  ا توييبة المييلاع  الايي  اييداره  القفيي ع العيي   و ليي   يي  اجييل تيوييي   وييالى 
 . (2)ال د  ت الع  ر ت لاعاا  والدية الا  أوافيد  نه  أس سً   وي الدخل الميدو 

 العام نفاقاإل  انواع: ج
 ةاي ع   اكوق  اشي بر  ي  الم لاية  لاامي   ي  اتتف   الع    اى أس س اصادي  ي تويا د  

ال  صة حيث أفر   ي  اإتف   اتسارم عي واإتف   الؤ عين والر ت  تامي  بر الم لاة الع  ة فقف 
 (3)الايل ا . واإتف  و فر   ي  اإتف   اليقاق   

ت  تصيية ليير ب لوييل  تيي ك    إتفيي  تيير أمميي  الاميييي   ييي  اوفيي  إطيي ع اصاديي   الوييل  ف
الييت   لايفيي ى  اييى النريي   العيي   وال ييد  ت  تفيي  أمرييل شييروط وجييل  الوييل  ت إ إتفيي  عن و والييدف 

أممل اصاد   الول  و هدف إلى إشب ع ح ج ت  شارتة    تشي ط القفي ع  إتف  اإ اع ةن وهن   
 .(4)أمرل تدخت ف  اتصاد   تاتا ا الدولة لواعة    أة إتف  ال    ت لاعاا  والديةن وهن   

 : االستثماري  نفاقالجاري( وال االستهالكي ) نفاقل : ا1
اليمل ة  اى شرال الويا  وال يد  ت ال  صية بي كفرا ن  إتف   ساهتا ات تف  اإ و امرل

لييدالن الع  يية  اييى تفقيي ت الوييا  وال ييد  ت و رتبيي ت المييلظفي  ب إييي فة إلييى سييدا  فلائييد ا رييل 
 .(5)اخاتف أتلا ه 

اميييلن ت   إتشييي ل المشيييرو  ت الع  ييية وصيييا تاه ن  ريييل إتشييي ل أ ييي  اتتفييي   اتسيييرم عي ف
المداعس والمواشضا تن والودو  و شرو  ت اليري .... اليخ. وطداعية اإتفي   اتسيارم عي أتير  ي  

  و ل  بعمد اإتف   اتساهتا  ) الؤ عي( فهيل أيي فظ فقيف  ايى الريروا القل اية. الرروا القل اةن
                                                           

(1) Gregory Mankiw, Principles of Economies, Third Edition, E Book Edition, USA, 

(2004); p11.  
16 رجع  بق ذور 2

يالية العا ه   3)  7375 رجع  بق ذور اقتصادات ا
 294295بق ذور  رجع    4)
يالية العا ه   5)  201974بق ذور  رجع  اقتصادات ا



ر سعيد عطية                                          دور اإلنفاق العام في تحقيق االستقـرار االقتصـادي في ليبيا  علي منصو

  

 
 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  

و اييى  (الؤيي عي اتسيياهتا  ) تفيي  اإاييرا ات الع  أيية لامل ييل اإ وتعامييد الييدوق بدييفة    يية  اييى
اتسييارم عين تميي  أتيير لملاجهيية اك  يي ت اتصاديي  أة المواعديياة  تفيي  القييروض الع  يية لامل ييل اإ

 تفيي  اليمييل   الؤيي عي والالسيي  فيي  اإ تفيي  تاؤييأ الدوليية إتعيي و اتصاديي    ديير الضييغف  اييى اإ
 . (1)اتسارم عي 

 :التحويلي  نفاقلحقيقي وال ا نفاقال -2
اتتف   اليقاق  لر  ق  ل  ب شر تدفعر الدولة وتاي   تايلن هي  النفقية اللحييدا في  الم لاية 

 .(2)الاقايدأةن و   أ رااه   ف   م  الوا  وال د  ت الا  تيدل  ايه  الدولة
عاييية فهيييل اتفييي   لييياد لييير  ق  يييل  ب شييير وتشيييمل اإ  تييي ت اتجام ا ييي  اإتفييي   الاييييل ا  

الم اافة  رل إ  تة البف لة واإ  ت ت ف  ح لة الالاع  ت لويلق وال ل اقن و ل  اإتف   الايل ا  
  (3)أو ه  ف  إ   ا تل    الدخل وهل    اك وات الا  تامي  بر الم لاة اليدارة.

                 واتسيييييارم عي لييييير  سييييياهتا ات تفييييي  أن تيييييت  ييييي  اإ   سيييييدس ييييي  خيييييتق  وحظلقدددددد لددددد
تييأ ير  ب شيير  اييى اتسيياقراع اتصاديي  ي الااييى  يي  خييتق تأ يرهميي   اييى الماغيييرات اتصاديي  أة 
               الاااييييييية اكس سييييييياة تمعيييييييدق النميييييييل اتصادييييييي  ي والاضييييييي   والاشيييييييغيلن والييييييياي تيييييييي وق الدعاسييييييية 

              فييييي  المبييييييث الر ليييييث  ييييي  هييييياا الفديييييل  ون إغفييييي ق العتصييييية  ييييي   إ يييييرا ه بشيييييمل أارييييير تفدييييييتً 
الع   ب لاعرف  اى تلجير الوا سية اتصادي  أة لايدت ن  تف  الالا ن ال  عج ن و ومح لن  تقوا  اإ

 د  فيان هياا أعنيى اهامي   الدولية  ي ساهتا ات تف  اتسارم عي  اى اإ تف  فا ا ت تم الغابة لإل
  ي  ا الفاي  الاايى تسيااع ب  نيىفهاا أع ساهتا ات تف   إباإتا جاةن وإ ا ت ن اتهام    االقدع 

 نييد ة صييد أشي عت إلايير تويي  ق ت تييم الدعاسي دير ا دعاسييةن وفي  هيياه المرحايية  ي  ال(4)العيرض الااييى
والمامرييييل فيييي  اكسييييب ب اليقاقايييية واكسييييب ب  يييرض  وع اإتفيييي   العيييي   فيييي  النشيييي ط اتصاديييي  ي 

 الفرع الا ل :ايه     ختق ساعر الع  ن والا  سنقل  ب  تف  الر هر ة الا  أ ت إلى     ا اإ
 العام نفاقتزايد اإل اسباب:د 

  يم في  الياي ا اتصادي  أة وص إتف   الع  ا ت ااد  وع تفويرهاا المبيث إلى  تعرضلقد 
 ضييييروعالالعيييي  ن و  تفيييي  ب سيييياعراض أهيييي  تفويييييرات   ييي  ا هيييياا الييييدوع  يييي  خيييتق   يييي  ا اإ الدعاسييية
الامييي   يي  تيل ي   ي      ي    ي  ا اليدخل القيل  ن أممي  الع تف  ت ااد اإ  عاسة ظ هرا اساام ق

العي   اي  ا   ي   ي    تفي  الع  ن فهن   ال    ا المفاقة والا  تعنيى أن حؤي  اإ تف  ال    ا ف  اإ
  آلخر أ   ال    ا النوداة فاعنى توبة ال    ا المفاقة إلى بع  الماغييرات اتصادي  أة المهمية في

 . (5)والدخل القل  اغيرات هل إجم ل  الن تي المياى لماتصاد  ن وأه  هاه ا
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الع   ت تعنى     ا المنفعة المارتبة  تف  إلى أن     ا اإ اوب  ئ  ي  دل ت د    اإش ع 
 ون  تفي   اار بدلعا حاماة فقد ترج  هاه ال    ا إلى أسيب ب ظ هر ية بمعنيى ال  ي  ا في  عصي  اإ

ن تفي  اإ انيى   ي  ا المنفعية المارتبية  ي  هياأ ي  ال  ي  ا اليقاقاية فاعال    ا في  المنفعية اليقاقايةن 
. أي أتن  ت أمم  أن تقدل اكعصي   (1)و دق  ل   اى     ا الادخل اليمل   ف  اليا ا اتصاد  أة

تياييل أسييب ب  االجي ك  ي  اليقاقيةن وب لايي ل  العي   تميي  هي  كتهي  صييد ت تاشي تفي  الماعاقية ب إ
الع    ي  أسب ب ظ هر ة وأسب ب حقاقاة حيث تعرف اكسب ب الر هر ة بأته    ي  ا   تف     ا اإ

العيييي  ن  ون أن أق  اهيييي    يييي  ا فيييي  تدييييي  الفيييير   يييي  تمايييية الوييييا   تفيييي  اكعصيييي   المعدييييرا  يييي  اإ
العيي    ديييلبة    يي  ا فعاايية فاميي   تفيي  وال ييد  تن أ يي  ال  يي  ا اليقاقايية فهيي  تعديير  يي    يي  ا اإ

ر الفر     اساهت  لا د  ت الع  ةن وهاا النلع  ي  ال  ي  ا هيل المعدير اليقاقي   ي  أيدل  اا
 الع  . تف  اف لا اإ

 العام :  نفاقاألسباب الظاهرية لتزايد ال  -1
أه   تامرل اكسب ب الر هر ة ل    ا اإتف   الع   ف  تدهلع قامة النقل  الا  ُتعد     ي 

الع   ظ هر  ن و قدد  ه  ات ف ض القلا الشرائاة له   م  ا  ي  ف  تاكسب ب الم  أة إلى ت ااد اإ
إلى تقث  قداع الوا  وال د  ت الا  أمم  اليدلق  ايه   اات العد     اللحدات النقدأة    

 تفي  المقداع الاي تي ن أممي  اليديلق  ااير  ي  صديلن و ارتي   ايى تيدهلع قامية النقيل    ي  ا اإ
دهلعن و عيد ات في ض قامية النقيل  سيمة  شيارتة ليدى ت فية اتصادي  ات اليمل   لملاجهة هاا الاي

 نييا خروجهيي   يي  ص  ييدا الدييرف ب ليياه ن و ييرتبف ات فيي ض قاميية النقييل  بريي هرا الاضيي   والايي  
تامرل ف  اتعتفي ع في  المويالى العي   لرسيع ع والياي اينؤ   نير   ي  ا اللحيدات النقدأية المدفل ية 

العي    تفي  وا  وال د  تن و   هن  تنشأ العتصة الفر أة  ي  اإترير اليدلق  اى تماة    ال
اليمييل   فيي  فاييرات   اافيية وخ صيية إ ا ت تييم هيياه  تفيي  والموييالى العيي   لرسييع عن ولمق عتيية اإ

الفاييرات  اب  ييدا أؤيي  تعييدال هيياه اكعصيي   بميي  أوييابعد الاغيييرات الايي  طييرأت  اييى القييلا الشييرائاة 
 دا  اكعصييي   القا سييياة لمويييالى اكسيييع ع و لييي   ييي  خيييتق المع  لييية لانقيييل ن و لييي   ييي  خيييتق اسيييا

 :(2)الا لاة
العيييي   ب كسييييع ع الؤ ع ة الموييييالى العيييي    تفيييي  العيييي   ل )اإ تفيييي  ال  يييي  ا اليقاقايييية فيييي  اإ

 . 100× لرسع ع(
العيي   ظ هر يي  هييل تغييير الفيير  المي سييداة  تفيي  والوييد  الريي ت  اليياي ايي  ي إلييى ا  أيي   اإ

العيي  ن والمريي ق  اييى  ليي  هييل إلغيي ل  تفيي  الايي  أمميي  أن ترهيير   يي  ات تديييرا فيي  حؤيي  اإالع  يية 
الملا تيي ت المايقيية ويييمه  إلييى الملا تيية الع  يية لادوليية بعييد ا اميي    دييدأ وحييدا الملا تيية الع  يية أو 
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ت الا ا     بع  النر  المي سداة الاقايدأة الا  تأخا بمددأ الن تي اإجمي ل   نيد إ يدا  حوي ب 
اليميييل   أويييؤل وفيييس هييياا النرييي   إت بعيييد اسيييايرا  حديييياة  تفييي  الملا تييية الع  يييةن إ  لييي  أمييي  اإ

تهي  تيدير وفقي  لمديدأ الني تي اإجمي ل  الياي أقيل   ايى أسي س أن تقييد اإارا اته   نهي ن أ ي  اآلن ف
  أض   أعصي   ا فة تفق ت الدولة وإارا اته  ف  الملا تة الع  ة  ون إجرال أي  ق صة  ينه ن وهل  

 الملا تة الع  ة بشمل تدير  ق عتة بم  ت ن  اار الي ق ف  الو  س.
 العام :  نفاقاألسباب الحقيقية لزيادة ال  -2

الع   ترجي   تف  تشير الدعاس ت الم ادة ف  الم لاة الع  ة إلى أن ال    ا اليقاقاة ف  اإ
لرييروف الايي  تاييلن  ايهيي  و عجيية إلييى أسييب ب  داييدا ت ااييك اكهمايية النوييداة لاييل  نهيي  بيويي  ا

 ي  اكسيب ب اليقاقية الاي  تي  ي اليى   ي  ا اإتفي   العي   الييروب و  اابعهي  الاقد  ف  تل  ولةن 
 يي  إ اليية    عهيي ن وتفييلع  وع الدوليية  يي   وع  ي اييد فيي  ظييل الدوليية الي عسيية إلييى  وليية  ادخايية 

   يي  ال ييد  ت الع  ةنوتقييدأ  لايقيييس أغييراض اصاديي  أة واجام عايية. و  يي  ا  السييف تدييي  الفيير 
 (1) الم  د    الد   لاوا  وال د  ت اكس ساة والضروع ة كفرا  المؤام  لرف   والى المةاشة.

و   ج ت   خر فان وجل  تقاب ت اصاد  أة وخدلص  في  ح لية الرتيل  اتصادي  ي الياي 
أجيل   ي  ا  عيدتت الفاي    ي  تف  لر اتعم س تر الواداة تفرض  اى الدولة القا   ب لم  د    اإ

الفعاييي  إليييى المويييالى الييياي أيقيييس اتسيييا دا  الا  يييل ييييم  إطييي ع الف صييية اإتا جاييية لتصادييي   
فشييل تريي   الوييل  و ييد  تيقيييس اتسيياقراع اتصاديي  ي فيي   ان لييلحظ  سييدس وأن . وتميي(2)الييلطن 

ل تيقيييس تايي  اكترميية الرأسييم لاة أ ى إلييى يييروعا تييدخل الدوليية فيي  النشيي ط اتصاديي  ي  يي  أجيي
العيييي   تعاديييير  يييي  أهيييي  اك وات الموييييا د ة لايقيييييس أهييييداف الوا سيييية  تفيييي  اكهييييدافن ف  يييي  ا اإ

 اتصاد  أة.
العي   أ ى إليى احاتلير  م تية ه  ية ييم  الوا سية  تف  أن ا  أ   اإ نستخلص مما سبق

  هاه المرحاية  ي  ف در راع اتصاد  ي الااىن و اتصاد  أة  م  أ ى إلى     ا أ ره  اى اتساق
العي    تفي  العي   وتاعيداه إليى اإ تفي   ؤمل ة    اكستاة الا  تاؤي و  اإطي ع المي ل  لإل دعاسةال

وأسيييب ب ت ا يييد  العييي   وأتلا يييرُ  تفييي   فهيييل  اإوتييي  تليييياح ن تصادييي  أةاأحييد أهييي  أ وات الوا سييية ا
فييي  تيقييييس أهيييداف  عييي  ال فييي  تاإ الاييي  تيمييي  فع لاييية طييير  الامل يييل  عرفييية ن وتبقيييىاتتفيي   العييي  

أعادر بمر بة حاقة اللصل  يي  الؤ تي  المي ل   الفرع الاااة؟ وب لا ل  فان هاا الوا سة اتصاد  أة
الياي سياملن و  الع   تف  طر  الامل ل الم  را  اى فع لاة اإ اى  لإلطتعقد ة الع   و  تف  إلل

  فرع الا ل . نلان ال
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 العام نفاقعلى فعالية اإل: طرق التمويل المؤثرة ثالثا  
تعييد الي ليية اتصاديي  أة الويي ئدا  يي   ييي  أهيي  العلا ييل الايي  تويي ه  فيي  تيداييد  ييدى فع لايية 

فيي   العيي   فيي    يي  ا تمييل النيي تي المياييى اإجميي ل ن ففيي  ح ليية الاويي   اتصاديي  ي تفيي  سا سيية اإ
ن هن   ط صي ت إتا جاية حيث تالن هن    روتة   لاة ف  الؤه   اإتا ج ن وتال  الدوق الماقد ة

الع   سلف ت  د  ي   ويالى الفاي  الاايىن في  هياه الي لية  تف  غير  واغاةن فان     ا حؤ  اإ
أ ييي  فييي  ح لييية  إليييى   ييي  ا القيييلا الشيييرائاة وب لاييي ل  اييي  ا  الفاييي  الاايييىن اييي  يالعييي    تفييي  فيييان اإ

ا فييي  اسييياغتق الميييلاع  فهييي  تاميييي  بؤميييل  فييي  حرتييية اإتاييي ا و يييد  الافييي ل ن  ايييةاتصادييي  ات ال
   العي تفي  ن وحايى اي  ي اإ(1)اتصاد  أة وتقث ف  الاال   الرأسيم ل  وييعك الدناية اكس سياة

إليى  تفي  و ومح  السا  الف صة اإتا جاةن فت د أن الجير هياا اإ ن  اةوظافار ف  اتصاد  ات ال
رم عات ف  القف ع ال    و    ا     ا الاال   الرأسم ل ن و ل     ختق     ا المدخرات واتسا

 حؤي العي    ايى  تفي  تأ ير   ي  ا حؤي  اإ ن  إاتسارم عات الع  ة تم  أؤ  تدعا  الدناة الايااة. 
 . (2)الع   تف  الن تي االصك  اى  ددع تمل ل هاه ال    ا ف  اإ

 العام : نفاقال  العام وأثره على فعالية نفاقالتمويل المحلى لل . أ
مل يل الميايى  يدا أشيم ق حيييث أممي  أن اا يا شيمل  اي  لاويندات أو اتصاييراض اا يا الا

   الؤه   المدرف ن و   ي الدغر النود  كسلا  عأس الم ق ف  الدادان الن  اة إلى اليد  ي  
حيييث ليي  تايي  الداي  الييير لاويينداتن وصييد أمييلن هيياا المدييدع  يييدو ا وت أعايد بيير فيي  هيياه الييدوقن 

ارييير تن فوييياةن وتعيييد الويييل  الم سوييياة فييي  اك  أسيييع ع الف ئيييدا اليقاقاييية اليمل ييي ت  وييياعدا لاييير 
الدايييدان الن  ايييية أاديييير  ديييدع لاامل ييييل المياييييى غيييير المدييييرف   يييي  طر يييس   سويييي ت الضييييم ن 

طرح سندات أو  -اتجام    وصن  اس المع ش تن و   اللايح أن اتصاراض    الول  النقدأة
ة لدى اكفرا  وسلف اللد  خيلت جدايدا والنااؤية أتير إ ا سلف ا  د حؤ  الويلل -اإصداع النقدي

ل  ترف  الدولة الضرائ  بشمل تدع ؤ  فان     ا الويللة بشيمل سينلي و ويامر سيلف اي  ي إليى 
حيييدا    ييي ع إ خيييلق اتصادييي   فييي  ح لييية تضييي  ن تمييي  أن اتصايييراض اليييداخا  سيييلف اييي  ي إليييى 

ل ييييل  شيييي ع   إتا جاييييةن بعمييييد اتصاييييراض إأؤ  ايييية وخ صيييية إ ا وجهييييم الدوليييية هيييياه القييييروض لام
ال يي عج  اليياي ايي  ر سيياب   اييى اتصاديي   تااؤيية خييروا  ييلاع    لايية  عادييرا  ديير توييداد اكصويي طن 

اراض تردييييم الالصعييي ت فالعييي   إليييى   ييي  ا اإايييرا اتن فبييي  تفييي  و ييي  ي الالسييي  النقيييدي لامل يييل اإ
 عتف ع  والى اكعصدا النقدأة اليقاقاةن الاض ماة ارتف  اإارا  الموامد    الامل ل الاض م  ب

لايي  هيياه اكخيييرا تاييأ ر  الصعيي ت الاضيي   فيي  شييمل  تصيية تن سيي   مويي ن و يي  اعتفيي ع  عييدق 

                                                           

(1) R.chelliab,"Faiscal policy in underdeveloped Countries", London, (1960): pp 

19-20. 

صااندو  النقااد العاارى2
19982425
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اك ير  نالاض   تا ااد تاافة حا  ا النقل  و ي وق اكفرا  اليد    حا  ا اكعصيدا النقدأية اليقاقاية
 . (1)  طر س خاس النقل الع     تف  الاي أفرض حدو ا  اى حؤ  تمل ل اإ

 و مم  تقوا    ر الامل ل الميا   اى فع لاة اإتف   الع   تم  اا : 
إ ا ت تييم الدولييية  ويياعدا ليييدف  أسييع ع ف ئيييدا حقاقاييية أ اييى  ايييى الامل ييل ب لوييينداتن  ييي   -

ن أو تيمل  عدق تضي   أارير اعتف  ي  إ ا وصي  (2)تيمل أ ر   احمة تدير لاقف ع ال   
الامل ييل الاضيي م   يي   يي  اارتيي   اايير  يي  تييأ ير  اييى  ديي  ع الامل ييل اتخاايي ع  اييى 

اكخييرىن إ  سييا  ا  صييعلبة اليدييلق  اييى صييروض تؤ ع يية أجنداييةن تميي  أن اكعجييح أن 
ا  ي الاض   إلى خف  اإارا ات الضر داةن وحاى ولل ل  ا  ر الاض    اى  دي  ع 

ي  ي إلييييى   يييي  ا اإاييييرا ات الامل ييييل فييييان ا  أيييي    عييييدق الامل ييييل  يييي  الدنيييي  المرتيييي ي سيييي
اليقاقاييةن ولايي  حاييى  وييالى  عييي   يي  الاضيي  ن إ  أن تؤيي و  الاضيي   لهيياا الموييالى 
سيييي  ي إليييى خفييي  اإايييرا ات بييي لقا  اليقاقاييية كن اكعصيييدا النقدأييية الاييي  تشيييمل و ييي ل 

 .(3)الضر بة الاض ماة سانامش ب لقا س إلى  وال  ت الاض   المن ظرا
العي    ايى ح لير فويارهر  تفي   ا ضيا  تويبة الضيرائ   ي  بقي ل اإإ ا    عغدم الدولة  -

أميييلن  حييييثتااؤييية هييياه الوا سييية  ييي  خيييتق اآل ييي ع الالسيييةاة فييي  حؤييي  اليييدخل القيييل  ن 
فييي  العلائيييد   قيييداع العؤييي  فييي  الفاييي   ايييى اتسيييارم ع ت انويييؤ   ييي   قيييداع اتت فييي ض

ا خيي ع تااؤيية اعتفيي ع  الضيير داة  ييل  يي  حؤيي  الضييرائ   فروحيي   نيير  يي  أييياو إلايير  يي 
  .() خلق اكفرا  والاي انوؤ        حد     شدا الميل إلى ات خ ع  ند اكفرا 

 العام :  نفاقال  العام وأثره على فعالية نفاقالتمويل األجنبي لل  .ب
سيينعمد في   لا تيية )فؤيلا الميلاع  المياايية( إن العؤي  الهاماي   يي  ات خيي ع واتسيارم ع 

 ب شيير و يي  أجييل تغفايية هيياا العؤيي  وفيي  ح ليية  ييد  تف أيية المديي  ع المياايية فييان الدوليية بشييمل 
ن واليياي (5)اييلل فيي  هيياا الدييد   يي  العؤيي  ال قييلقالدوليية سييااؤأ إلييى الامل ييل اكجنديي ن و مميي  ال

ب الؤيي عي لمييي ان المييدفل  تن الييح وجييل   تصيية صل يية  ييي   ؤيي  الملا تية الع  يية و ؤيي  اليويي 
ر اا اايييد بديييلعا  ويييامرا و ييي  جهييية أخيييرى فيييان اإايييرا ات الع  ييية تا اايييد بشيييقا تفييي  اإ ن  إحييييث 

بدعلبة ف  ظل ات ف ض الدخل و د  فع لاة اإ اعا الضير داةن وفي  ظيل يييس اكسيلا  الم لاية 

                                                           

(1) R.chelliab, op.cit, p 22 

2 

1996"التضخم والتكيف اهليكلي يف الدول النا ية3

1820 

درا ااة يليليااة  اايجز  ىف   ااار  –التقلبااات االقتصاااد ة  ااا الايا ااتا اياليااة والنقد ااة "4
1981142النظر ة الكينز ة

(5 The Twin Deficit . 
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العيي    يي   تفيي  فيي  الييدوق الن  ايية والوا سيي ت غييير المؤدأيية لوييعر الف ئييدان فييان إ م تايية تمل ييل اإ
الامل ييل و  يييدو ان وب لايي ل  ابقييى فيي  اييد هيياه الييدوق؛ الامل ييل النقييدي خييتق ات خيي ع ال يي   جييد 

ط  اوييييران و ال يييي عج ن و مميييي  أن اييييا  الامل ييييل ال يييي عج   رت يييية طيييير : الميييينحن القييييروض بشيييير 
 علتية لامشي ع  ن وعغي  أن  واتصاراض الاؤ عين وصد تا ا المنح شمل تقد أو  وي  دات سياةاة أو

  اليمييل   و يي  ا  يي  تضيي ف إلييى اإاييرا ات اليمل اييةن إت أتهيي  الميينح اكجندايية ت ت  ييد  يي  الييدا
ن وتعامييد إلييى حييد تدييير  اييى اكحييلاق اتصاديي  أة الويي ئدا فيي  الداييد (1)تقييد   مل يي  بمبيي لغ  يييدو ا

 ئيدا المدا ن أ   القروض الماورا تاا  الا  تمنيه  المنرم ت النقدأة الدولاة فه  تمنح بأسع ع ف
تهييي  بفايييرات سيييم ح طل ايييةن أ يي  القيييروض الاؤ ع ييية فاالصيييك  ايييى ا  اصار أصييل  ييي  أسيييع ع الويييل   يي

ويييللةن وتقيييا  هيياه الدنييل  لامقييدعا اتفاراييياة لهيياا الداييدن وتيي  ر تقابيي ت لار الدنييل  ياحاميي ق تييلف
ج   ايية اتصاييراض  يي  ال يي عان وغ لبيي   يي             أسييع ع الف ئييدا وأسييع ع الدييرف  اييى  ييدى 

الداد إلى إجب ع حمل  ته   اى اليد               كجنداة الما حة أ    ا  ي ات ف ض اك لاق ا
 ه ن والبيث     د  ع تمل ل  دااة    الول  الميااة. إتف ص

العي   إليى اتصايراض  ي   تفي  وتؤدع اإش عا إليى أن اليدوق الن  اية اتؤهيم في  تمل يل اإ
ليدوق  ايى تماي ت تدييرا  ي  القيروض ال  عا وت سيام  في  فايرا الويبعين تن وبيال  حديام هياه ا

العيييي   وتمييييل أعبيييي ل خد يييية الييييدا  لهيييياه الييييدالن  ييييدأت ترهيييير  تفيييي  ال  عجاييييةن ولايييي   يييي  تمييييل اإ
لييال  لؤييأت الييدوق إلييى يييغف  الع  يية المشييمتتن خ صيية ظهييلع ح ليية العؤيي  الييدائ  فيي  الملا تيية

رييه  إليى  شي ال أهمهي  اللاع ات والوي     اتحاا طي ت النقدأية وإ ي  ا جدولية اليدالنن  مي   
اك ير الياي ألي   اليدوق إليى ن(2)جام عايةتييفراب ت اتبف لية واالاتام و النمل واعتف ع اكسع ع و 

تهي  والويي   ي  اتحاا طي ت النقدأية واتصايراض  ي  ال ي عا لاغفاية العؤي  اليداخا ن  ايغف واع 
دوق ايييفرت إلييى القايي   وهيياا  يي  سيي ه  فيي  تغاأيية المدالتاييةن و يي  ات فيي ض  عييدتت تمييل هيياه اليي

بعماايية إ يي  ا الؤدوليية بوييد   ؤ هيي   يي  توييداد  التهيي ن وتييل هيياا سيي ه  فيي  حييدو  ايييفراب ت 
 . (3)اجام عاة

 العام عن طريق اليرادات النفطية:  نفاقتمويل ال .ج
تعامييييد الم لايييية الع  يييية فيييي  العداييييد  يييي  الييييدوق النففايييية  اييييى اليييينفف اليييياي الجيييير المويييي ع 

العيييي   حييييث أتيييير فيييي  حقبييية الففييييرا النففايييية تالتييييم  تفيييي  اعم لر لامل يييل اإاتصادييي  ي و ييييا  اسيييي
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احاا طيي ت   لايية تيي  اسييارم ع جيي ل  نهيي  فيي  الييدوق الماقد ييةن و نييد    ييدأ اتيويي ع هيياه الففييرا  ييدأ 
 .(1)إلى تا  اتحاا ط ت لامل ل العؤ الالجر 

            فييييي  والمشيييييماة فييييي  هييييياا الديييييد  تامييييي  أن هنييييي    لا يييييل خ عجاييييية هييييي  الاييييي  تيييييايم 
تيداييد حؤيي  إتايي ا اليينفف وأسييع عهن وإ ا ت تييم إاييرا ات اليينفف فيي  حقبيية الففييرا النففايية تديييرا فييان 

الع   تع ظ ن ول  أم   لجه  ف  ظل إساراتاؤاة  عينة إلى  ني ل ص  يدا صين عاة بقيدع  ي   تف  اإ
وبعيييد  يييروع  تفييي  إاتسييياهتا ن و نيييد   اتيويييرت الففيييرا النففاييية تقايييث ا تفييي  اييي ن  لجهييي  لإل

           العدايييييد  ييييي  الوييييينلات  ييييي  اق ات امييييي    ايييييى الييييينفف تدييييييرا حييييييث لييييي  ايييييا  ات ييييي   طر قييييية جييييي  ا 
ن ولقييد شييهدت أسييع ع اليينفف  داأيية القييرن (2)لا ضييا  هيياا ات اميي   لعييد  وجييل  تلجيير تنمييلي سيياا 

الياي  فاية فيان الاوي  ق الي ل  اعتف    تديران وف  ظل هاا ال خ  النفف  الياي شيهدتر اليدوق النف
أفرح ف  هاا المؤ ق ااميلع حلق تاضاة إ اعا العلائد النففاةن حيث أ ى اعتف ع سعر النفف إليى 
    ا تديرا ف   لائده أ ت إلى حدو  فلائ  ف  الملا ت ت الع  يةن لاي  هياه الفيلائ   ي  لدريم 

العيي    تفيي  تفيي ع حؤيي  اإالعيي  ن و اييى الييرغ   يي  اع  تفيي  أن تيللييم إلييى  ؤيي  بوييد  اعتفيي ع اإ
را النففايةن فيان هني   شيلاهد  ايى ات ي   اليدوق فيبشمل وايح    اعتف ع   ئدات النفف ختق الف

العيي  ن و ليي  ترييرا لاعييرض أسييع ع اليينفف إلييى  تفيي  اميي  أ ييث اإفالمدييدعا لايينفف  لصفيي   ايفريي  
ن ليال  ص  يم  عري  (3)ففاةتقاب ت شدادا ت  ر  اى النمل اتصاد  ي واك ال الم ل  ف  الدوق الن

هاه الدوق باتش ل صن  اس ترديم لامو  دا  اى إ اعا العلائد النففاة حيث تعمل هاه الدوق  اى 
 يي  هيياه المييدخرات فيي  أوصيي ت  تفيي  ات خيي ع فيي  هيياه الديين  اس فيي  أوصيي ت الييلفرا النففاييةن واإ

ا  لرجاييي ق الموييياقدااةن ات فييي ض العلائيييد النففايييةن و ييي  أ راييية هييياه الدييين  اسن الديييندو  الايييل 
الياي سيلف تاييد   نير  (5)()تؤربية النيرو ي        (4) يوصندو  يبف اإارا ات الع  ة ف  ليديي
 اى اليمل  ت النففاة أن تلجر  لائد النفف            افديل أارر ف  الفدل الر ت (ن و ؤ  
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 يتييية  تئمييية لافيييلع القفييي ع  إص  ييية الدناييية الايااييية الت  ييية لافيييل ر  نييي ف اتسيييارم ع الييياي ايييلفر
 ال    بغاة تيقيس اسادا ة اصاد  أة ف  اكجل الفل ل. 

العي    تفي  إ اعا العلائد النففاة تامرل ف  اعتفي ع اإتاضاة لم  سدس فان تيدأ ت  كنتيجةو
الفارا الا  ت  ا   ه  العلائد النففاة بود  اعتف ع أسيع ع الينفف  - واتسارم عي  اتساهتا بشقار 

ن و فويير  ليي   يي  خييتق خيييرااك نويي   رتفعيية ف صييم  السييف هيياه النويي  فيي  العشيير سيينلات  -
سعى الدوق إلى  لاجهة يغلط البف لة والفقرن و ي  أجيل تيقييس اتسياقراع اتصادي  ين خ صية 
وأتهييي  ت تويييافا  ات امييي    ايييى القفييي ع ال ييي   لملاجهييية هييياه الاييييدأ ت فييي  الميييدى القديييير 

 تف  ة إلى  ددع الامل ل فان هن    دا  لا ل ت  ر  اى فع لاة سا سة اإوالمالسفن وب إي ف
فعا  ال تف  الع   الاي ااضح أ ره    ختق اإ تف  الع   ف  تأ يره   اى الن تي     ينه  تلع اإ

سا  وخد  تن حيث أن لير أ يرا  ب شيرا  ايى  ويالى الني تي القيل  ن  رالاي تشارى بر الدولة  ق  ا
اتسارم عي فار فع لاية تدييرا في    ي  ا الاايل   الرأسيم ل  في  المؤامي ن و ي   ي    ي  ا  ف  تأ   اإ

الف صة اإتا جاة  اى  والى اتصاد   القل  . ولعل الاو  ق الياي أفيرح في  هياا المؤي ق حيلق 
في  المبييث  بعرييرن هاا    ساقل  الدعاسية العام على االستقرار االقتصادي نفاقال  تأثير و ع 

 الع   وأبع   اتساقراع اتصاد  ي.  تف  الر لث الماعاس  دعاسة العتصة  ي  اإ
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 المبحث الثاني
 اإلطار النظري لالستقراراالقتصادي

عغي  - اقد ية إليى تيقاقهي    وعى تل الدوقن سلال ت تيم ت  اية أ   أه  اكهداف الا  ت
هييييل تيقيييييس  -ام تهيييي  اتصاديييي  أةالفاوييييضاة اتصاديييي  أة الايييي  تقييييل   ايهيييي  تنر اكسييييداخيييياتف 

اتساقراع اتصاد  ي. و عني  اتسياقراع اتصادي  ي تيقييس أ ايى  ويالى لتسيا دا  لاميلاع   ون 
أي الالصييل إلييى إتايي ا أاديير صييدع  مميي   يي  النيي تي الميي  ي أو الييدخل القييل   اليقاقيي   نتضيي  

حييييييث عتييييي  .(1)مييييي لاشيييييغيل لاقيييييلى الع  اييييية فييييي  المؤاوالييييياي أعنييييي  ب لضيييييروعا أصديييييى  عجييييي ت ا
الما ددلن ف  اتصادي   الااي   ايى  عاسية ج تي  الفاي  تييم تيأ ير أحيدا  الاوي   العي لم  
 الاديييرن و يي   لييي  فقييد اسيياعيد اتسييياقراع اتصاديي  ي  يييي   عاسيية الؤيي تدي . فييي لعرض شيي تُر شيييأن

اآلطيي ع  اايي  اانيي وق هيياا المبيييثميي  الفايي  أحييد المملتيي ت اكس سيياة لدعاسيية اتصاديي   الاايي ن وفا
 م اافة لامداعس اتصاد  أة:ري لتساقراع اتصاد  ي ف  يلل اآلعال الالنر

 : اتساقراع اتصاد  ي ف  النرر ة اتصاد  أة.أوتً 
 واتخاتق اتصاد  ي ف  الدوق الن  اة والماقد ة.   تاً :  فهل  اتساقراع

   لرً :   شرات اتساقراع اتصاد  ي.

 :تصادي في النظرية االقتصادية: االستقراراالقأوال  
 اوا س تلالع   وإتم  هدفً   تف  لإل المعنى ت أعادر فقف هدف ً  واتساقراع اتصاد  ي  هاا

 تت ييي  هنييي  ااعيييي   ايييى الدولييية أن تايييدخل و ييي   الم لايييةالوا سييية  وخدلصييي ً اتصادييي  أة الاااييية 
 .(2)إجرالات    ش ته  تيقيس اتساقراع اتصاد  ي ف  المؤام 

اتصاد  أة سلف اا  تن ولر    مداعس ال  ند ا ر   فهل  اتساقراع اتصاد  ي لافويرو 
    ختق اتؤ هي  عئاوي  هم  اتد ع ) د  تدخل الدولة( و)اتد ع تدخل الدولة(.

 ) انصار عدم تدخل الدولة( االستقرار االقتصادي عند  -أ
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الياي حيد   الا لاير لااوي   الادييراتؤر  عري  الما دديلن في  اتصادي   الااي  في  الوينلات    
   القرن الم ي  لايداد  فهل  لتساقراع اتصاد  ين و ل  وفقً  لتخاتف  الرت ين تف  أوائل 

 الرروف اتصاد  أة واتجام عاة والوا ساة  ي  الدوق الماقد ة والن  اة.ف  
ل  في  تيقييس ويحيث  رف أتد ع هاا اتتؤ ه ب لمي فري  ت اق  ه  بمفي لا اصادي   ال

اتساقراع اتصاد  ين إن  وع الدولة ف  تيقيس اتساقراع اتصاد  ي ل  ااو  ب لافي لا والف  ااية 
 وأن أي تدخل لادولة ل  ا  ي إت إلى     ا  د  اتساقراع اتصاد  ي.

 : : المدرسة النقدية 1
 ون  ايمن ت جي ن و خير ر د  نن فرات  تلقد ت ن آلعال وأفا ع اتصاد  اي  وأ ر ه   ياالن ف

فيي  صييا غة وتشييميل  يي  سييمى ب لمدعسيية النقدأيية فيي  اللتأيي ت المايييدا والايي   رفييم بمدعسيية  اً  وع 
 شام غل. 

 وبدلعا    ة فان هاه المدعسة تادنى الد لى إلى اكفا ع والوا س ت اتصاد  أة الا لاة:
  ساقراعاتصاديي  ي حيييث  فيي ل الافييلعات النقدأيية والعلا ييل النقدأيية  وعا تديييرا فيي  تيقيييس اتإ

ا تيييد النقيييدالن  ايييى وجيييل   تصييية صل ييية  يييي  الاقابييي ت فييي  العيييرض النقيييدي والاقابييي ت فييي  
 . (1) وال  ت الدخل القل  

  حيييث  أف ليي  النقييدالن  ييدوع  يييدو  و ن سيي  لاييدخل الدوليية فيي  النشيي ط اتصاديي  ي اميي
 . تصاد  يا أعاقدون أن  يدو أة تدخل الدولة شرط يروعى لايقيس اتساقراع

إن تلفير إط ع  واقر لانشي ط اتصادي  ي  يدون تيدخل الدولية ايا   ي  خيتق تديضاة حيث 
كن هييياه  ؛ايييل أشيييم ق اتحااييي عات سيييلال ت تيييم احااييي عات الم سوييي ت الادييييرا والنق بييي ت العم لاييية

 .  2)اتحاا عات تعل  وتعفل حر ة و لاة الول  
 رؤية النقديين لتحقيق االستقراراالقتصادي: -

ايييرى النقيييدالن )فر يييد  ن( أن اتسييياقراع اتصادييي  ي أميييلن  ممنييي   نيييد   تفديييس القلا يييد 
 والوا س ت الا لاة:

 بيييي ت  عييييدق تمييييل العييييرض النقييييدي  نييييد  وييييالى  ويييي و لمعييييدق النمييييل اليقاقيييي  لانيييي تي  -1
 .(3)القل  

                                                           

 يف اقتصاادات النقايد""  1
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(2) Lim, Joseph. "The New Structuralist Critique of the Monetarist Theory of 
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وصي ت الالا ن الدوعى لملا تة الدولة أي تلا ن  لا تة الدولة ختق الدوعا اتصاد  أة فف  أ -2
الييرواا اتصاديي  ي أمييلن هنيي   فيي ئ  فيي   ي اتايية الدوليية أغفييى  ؤيي  الملا تيية فيي  فاييرا 

 .(1)الاو   اتصاد  ي

 :: مدرسة التوقعات الرشيدة )الكالسيكية الجديدة(2
أمرييييل اتصاديييي  ي عوبييييرت لييييلتد واتصادييييي  ي تل يييي س سيييي عجنم أ يييير   فاييييري  دعسييييية 

 يي  ليي عال اتصاديي  أة لامدعسيية الاتسيياماةنوتااؤة لهيياا الالصعيي ت الرشيييدا والايي  تمرييل ا اييدا ا فار 
 الالاصل الفاري  ي  المدعساي  فقد  رف ه تل ب لمدعسة الاتساماة الؤدادا. 

الماغييرات اتصادي  أة في    ايى اى أهماة  وع الالصعي ت الرشييداتواند  عال هاه المدعسة  
 تيقيس اتساقراع اتصاد  ي. 

 واهااي   ا تمألا تلصع ت اللحدات اتصاد  أة الم اافة سلال تفارض هاه المدعسة تف 
أ   ناؤييي ن ) ميي تن أ  عجيي ق أ ميي ق(. فييا ا تيي ن الاغييير فيي  الوا سيية الم لايية والنقدأيية  الصعيي   يي  
صديييل اللحيييدات اتصادييي  أة فيييان  ويييالى اإتاييي ا والالظيييك لييي  اايييأ ر  ااييي  الوا سييي تنأي أن تاييي  

لايييأ ير  ايييى  ويييال  ت اإتاييي ا والالظايييو وأن  يييد  ف  ااييية تاييي  الوا سييي ت لييي  تايييلن فع لييية فييي  ا
ا ي   الوا س ت ف  تيقيس اتسياقراع اتصادي  ي تاني ص   ي   عال الايني  ي  والنقيداي   ايى الويلال

 .(2)ت تم غير  الصعة فولف أيد  العمدإ ا 
 لتحقيق االستقراراالقتصادي: كالسيك الجددرؤية ال

تد ع  دعسة الالصع ت الرشيدا  افديس صلا د أس ساة بويافة لاقايل هاه الاقاب ت اندح أ
اجرال تغيرات ح سمة ولمرا واحدا ف   ع لؤة القضي أ  الم اافية تؤعل    الوهل الاند   ه  أهمه  

لضم ن تا ئي اصاد  أة حميدان أي اجرال تغييرًا ش  ًت ولاد ج ئايً   ايى صيعيد اكترمية المعناية 
لايقيس اتساقراع  د اللصفة الا  اصارحه  النقدالن وه  تف  لاة والنقدأةوالوا س ت اتصاد  أة الم

  . (3)اتصاد  ي
 :(انصار تدخل الدولة)االستقرار االقتصادي عند  -ب

ا اقد أتد ع تدخل الدولة بأهماة  وع الدولة ف  تيقيس اتساقراع اتصادي  ي  ي  خيتق 
ايييى الماغييييرات اتصادييي  أة اله  ييية لايقييييس قاييي   اليل ييية  افدييييس سا سييي ت   لاييية وتقدأييية لاايييأ ير  

 اتساقراع اتصاد  ي.
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تري   الوييل ن و ايى  ميد  عال اتصادي  اي  المييي فري ن ا اقيد اتدي ع تييدخل الدولية ان 
حاى ف   ولة  ات أسلا    لاة  اقد ةنتأوفر    وجل   والى   لى    الالظكن أو اساقراع 

اديييي  ي أمييييلن  قدييييلًت  يييي  الن حايييية اتجام عايييية فيييي   وييييالى اكسييييع عن أو تيقيييييس  عييييدق تمييييل اص
أو تيقييييس تيييلا ن فييي   يييي ان الميييدفل  ت. و ييي  هنييي  أديييبح وجيييل  الدولييية أ يييرًا بييي لغ  واتصادييي  أةن

 اكهماة لاأ ي  تيقيس هاه اكهداف.
 :: المدرسة الكينزية 1

أعادييير اتصادييي  ي الدر فييي ت  الايييلع  تينييي    سيييد هييياه المدعسييية حييييث ترتييي  المدعسييية 
 ين  يية بدييلعا    يية  اييى أهمايية  وع العلا ييل غييير النقدأيية فيي  تيقيييس اتسيياقراع اتصاديي  ينالا

حيث ترى هاه المدعسة أن الاقاب ت ف  اتسارم ع ف  أوص ت الاو   واليرواا هي  الويد  الرئاوي  
لعييييد  اتسيييياقراع اتصاديييي  ي وفيييي  اللصييييم تفويييير ت تغفييييل  وع الوا سيييي ت النقدأيييية ال  طتيييية  اييييى 

لاقفيي ع ال يي   فيي   ؤيي ق  تفيي  ع اتصاديي  ي. بةبيي عا أخييرى فييان الاقابيي ت فيي  صييراعات اإاتسيياقرا
وهيياا اكخييير أوييد  تقابيي ت فيي  العييرض  ناتسييارم ع تيي  ى إلييى حييدو  تقابيي ت فيي  الييدخل القييل  

 . (1)النقدي ولاد العمد تم  أعاقد النقدالن 
  أة الايي  تييأتى  يي  اميي  ا تييد الاني  ييلن  اييى  وع تضيي   الاايي لاو والدييد  ت اتصاديي

ج تيي  العييرض وتوييد  تفيي ص   شييماة الاضيي  ن و  تييد أأضيي  أتديي ع المدعسيية الاين  يية  اييى أهمايية 
 وع الدوليية فيي  تويير    ماايي ت النمييل والاقييد  وأن صييلى الوييل  وحييده  ليي  تاييلن فع ليية فيي  تيقيييس 

 . (2) ل 
 لتحقيق االستقرار االقتصادي:  يينرؤية الكينز - 

             العيي   تلسييياة لاقضيي ل  تفيي  إلييى أن اإ –فيي   ر ف تايي   –الييدا ي   ايي ن تينيي  فيي   قد يية
 تفي   ايى أن اإThe Means to Prosperityعتي  في  تا بير  1933 ايى الاوي  . ففي   ي   

 – اى اك م ق الع  ة  ي  شيأتر أن ارفي   ويالى الاشيغيل لياد فقيف بشيمل  ب شيرن ولاي  أأضيً  
صارحهيي  النقييدالن لايقيييس اميي  اتاقييد الاين  ييلن اللصييفة الايي   شيير. تبشييمل غييير  ب –وبدعجيية أاديير 

اتسييياقراع فهنييي   صيييعلبة  مااييية تامييي  فييي  تفدييييس سا سييية  عيييدق تميييل    يييم لاعيييرض النقيييدين 

                                                           

الايا ااااة النقد ااااة وا ااااتقاللية البناااا  ايرواااازي" 1)
20135456
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 ي  العيرض النقيدي واليدخل القيل   لياد تمي  ايراه  (1)ب إي فة إلى  ل  فان اتؤ ه العتصة الودداة
 . (2)النقدالن 

  الؤييد  ا تييدون  اييى أهمايية تفديييس سا سيي ت   لايية وتقدأيية  تئميية يينيي  و يي  هيياا فييان الا
 :(3)لايقيس اتساقراع اتصاد  ي والاي أمم  أن اا ا أحد أسالبي  هم 

 
 أسلوب التغذية المرتدة:  -

هل أسالب اامي  ب لرب ت والؤمل  حيث أمرل  تصة غير  رتة  ي  الوا سي ت الاديياياة 
تصاد  ن وطبقً  لهاا اكسالب اا  أوت تيداد ح لة اتصادي   الاي  توياد ى والي لة الا  أمر  ه  ا

 . (4)الادخل اليمل  
 أسلوب السياسات التغييرية )المرنة(: -

وهيييل اكسيييالب اكارييير شييييل   فييي  اتسيييا دا  حييييث أييييد  حؤييي  واتؤييي ه تفدييييس الوا سييي ت 
يييلل الم شييرات اتصاديي  أة اله  يية الم لايية والنقدأيية المتئميية لاييل ح ليية أميير  هيي  اتصاديي    اييى 

 امعدق الاض   والبف لة و ي ان المدفل  ت والم شرات والعلا ل الوا ساة. 
وبدييلعا    يية فييان المدعسيية الاين  يية ترتيي   اييى سا سيي ت الفايي  الااييى لايقيييس اتسيياقراع 

لية تامي  اتصاد  ي. ووفق  لهاه المدعسية فيان اللصيفة المقارحية لمع لؤية  شيماا  الاضي   والبف 
 . تاو  ب لمروترفديس سا سا ت   لاة وتقدأة ف  ت

إن تفديييس تايي  الوا سيي ت سيياالن  ات ف  اايية فيي  تيقيييس اتسيياقراع اتصاديي  ي فيي  ظييل 
لقد ا ادرت  يداة تا  اآلعال واكفا ع لتصاد  ي الدر ف ت  الالع  تين  بمر بة  تدخل اليمل ة.

 .(5) لعا جدادا ف    ل  اتصاد   الرأسم ل 
 :: المدرسة الهيكلية2

تدايييلعت أعال و فييي ها  المدعسييية الهامااييية  ايييى ايييد  يييد   ييي  اصادييي  ى أ ر مييي  التتيناييية  نيييا 
 ال موين ت حينم  تعريم العداد     وق أ ر م  التتيناة لضغلط تض ماة. 

                                                           

1

الايا اااااااااة االقتصااااااااااد ة "درا اااااااااات يف االقتصااااااااااد التطبيقاااااااااي 2)
1989165166 

(3) Thomas Mayer, James S. Duesenberry, Robert Z.Aliber, op.cit,: p p 394 -396. 
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(5) Ocampo, Jose Antonio. A Broad View of Macroeconomic Stability. United 

Nations,Department of Economics and Social Affairs,(2005).1-2 www.un.org/desa/papers 

http://www.un.org/
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 وتقد  هاه المدعسة تفويرا  غ ارا لامدعسية النقدأية فامي  ااعايس  اشي اث اك  ية اتصادي  أة
اك  ة الا  تع تى  نه  الدادان الن  اة ت ترج  وفقً  لهاه  ن  إحيث  الا  تع تى  نه  الدوق الن  اة.

المدعسيية إلييى وجيييل  فيي ئ  الفاييي  الااييى الييياي ايي  ي إلييى  ؤييي  فيي   يييي ان المييدفل  ت واعتفييي ع 
عنييى وإتمي  ارجيي  إلييى وجيل  يييعك فيي  الف صية اإتا جايية لتصاديي   بم ن عيدتت الاضيي   والبف ليية

 . (1)تقث ف  ج ت  العرض الااى    اتصاد  
اخان ص ت أو صييل   ايى ج تي  العيرض الاايى  ي  اتصادي   والاي   ةتيد  هاه المدعسة  ت 

 :(2)تمرل أسب ب  عئاواة لعد  اتساقراع اتصاد  ي ف  الدادان الن  اة وه 
ب ت الااييي  اخان صييي ت فييي  القفييي ع ال عا يييى حييييث أن  يييرض الويييا  الغاائاييية  ييي  اليديييل  -1

الفاييي  الما اايييد  ااييير تااؤييية   ييي  ا  خيييلق الويييم ن والايضييير وب لاييي ل  فيييان  يييد   روتييية 
 العرض ف  القف ع ال عا ى ا  ي إلى اعتف ع  عدق الاض  . 

اخان صييي ت فييي   يييرض النقيييد اكجنديييى حييييث أن  عيييدق تميييل حديييياة الدولييية  ييي  الديييرف  -2
جنداة    الوا  وال د  ت وهاا ا  ي اكجندى ت الاا  الفا  الما ااد  اى اللاع ات اك

 إلى اعتف ع أسع ع اللاع ات وتف ص   عدتت الاض  . 
تقث الميلاع  الميااية لادولية  ي   لاابية النفقي ت الما اايدا لادولية في  النشي ط اتصادي  ي  -3

تخاتق إليى ييعك اوخ صة ف  المداخل اكولى لعمااة الانماة اتصاد  أةن و رج  هاا 
ديييل اإاييرا ات  يي  الضييرائ  وغيرهيي  إلييى شيييلع الفويي   الميي ل  واإ اعى تي الافيي لا فيي 

 الاى ا  ي إلى الات   والاهرب وته  الملاع  الع  ة لامؤام . 

 رؤية المدرسة الهيكلية لتحقيق االستقرار االقتصادي -
أيية أو  ى إليى العلا يل النقدي  ت تُعيييياك  ية اتصادي  أة في  الداييدان الن  اية في  ترير الهاما 

الوا سيي ت النقدأيية والم لايية ال  صيية وإتميي  ترجيي  إلييى اخيياتتت هاماايية تيايي ا فاييرا   نايية أطييلق 
  في     يد  ايى  لي  فيان الهاماييي  ايرون أن تيقييس اتسياقراع اتصادي  ي أمُمي وبن لً لمع لؤاه . 

 الم  د    الوا س ت اتصاد  أة الالسةاة. ن و ل  أعنى   اتسارم عات
          العيييي    تفيييي   وتت تيقيييييس اتسيييياقراع اتصاديييي  ي ترتايييي   اييييى ت ضييييا  اإإن  عريييي   ييييي

           ولايييييي  أؤيييييي  تعدتيييييية المييييييلاع  لامل ييييييل اكغييييييراض الانمل يييييية  الملا تيييييية يييييي  أجييييييل تيقيييييييس تييييييلا ن 
فيي تصاراض العيي   الميايي  واكجنديي  أمميي  أن أميير  نالع  يية حاييى تمميي   يي    يي  ا ج تيي  العلائييد

          ن (3)خراتن وأن فيييييرض الضيييييرائ  لييييير أغيييييراض تقايدأييييية فييييي  اليييييدوق الن  ايييييةبعييييي  فؤيييييلات الميييييد
                                                           

7919 – 1970العااام واال ااتقرار االقتصااادي يف  صاار  نفااا اإ  1)

1623 
(2)Ocampo, Jose Antonio op.cit, p2-3. 
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و ليييي  أعنيييي  ان المدعسيييية تييييرى ان تييييدخل الدوليييية فيييي  اتصاديييي   ا يييير يييييروعى لاعييييدال  ويييي عات 
اتصاد   و ع لؤة اتخاتتت    إ ف ل  وع حيلي لاقف ع ال    ف  تنشاف وتقر ر  وال  ت 

لفا  أو ات ف يرن وتيايل القف   ت اتصاد  أة بغرض اللصلف اإتا ا وتال   ع لؤة ف ئ  ا
 اييييى  وييييال  ت الافيييي لا وتلجايييير المييييلاع  تيييييل الا ديييياث اك رييييل تسييييا دا  ته  فيييي  العماايييي ت 

 اإتا جاة.
 فيييي   ماايييية اتسيييياقراع اعيييي   وعًا  همييييً  وأس سييييا ً االعيييي    تفيييي  إا أن يتضددددح ممددددا تقدددددم

ؤييية  ييي  اليييدوعا اتصادييي  أة والموييي همة فييي  الايييأ ير  ايييى و ع لؤييية اتخييياتتت الن ت اتصادييي  ي
ن وأن أه  وظافة واجبة  اى الدولة ف  ظل الرروف الم اافية هي  تيقييس اتسياقراع الفا  الاا 

 اتصاد  ي الاا  الاي أ ااك  ي  الدوق الن  اة والدوق الماقد ة. 

في  االقتصاديواالختالل االستقرارمفهوم :  ثانيا  
 :الناميةو دمةالدول المتق

           ايييييييييرتبف  فهيييييييييل  اتسييييييييياقراع اتصادييييييييي  ي بمفهييييييييييل  اليييييييييدوعا اتصادييييييييي  أةن حييييييييييث تشييييييييييير 
الاؤربة الا ع  اة إلى أن فارات الالس  اتصاد  ي وات ف ض  عيدتت البف لية اابعهي  فايرات بيفل 

   عيدتت النمل اتصاد  ي واتام و النش ط اتصاد  ين فف  فارات بيفل النميل اتصادي  ي ترتفي
البف لة و ن ف  الموالى الع   لرسع عن والدوعا اتصاد  أة المفارية تعمد حرتة  نارمة    
ات  ه ع والرتل ن إت أتر ف  اللاص  فان الدوعات اتصاد  أة ت تأخيا شيمت  نارمي ن وب لاي ل  فيان 

ا  يييي  اك  يييي ت تفيييي ص  اخيييياتق اتسيييياقراع اتصاديييي  ي الييييداخا  وال يييي عج  أفيييير  بمييييل تأايييييد  ييييد 
 . (1)اتصاد  أة ال فيرا تاف ص   عدتت الاض   وتدهلع  عدتت النمل اليقاقاة

 اختالل االستقرار االقتصادي الداخلي والخارجي:.أ
إن اخيييياتق اتسيييياقراع اتصاديييي  ي ال يييي عج  أعمييييد وجييييل  فؤييييلا فيييي  المييييلاع  المياايييية أو 

اييةن وبةبيي عا أ   أيييد  اتخيياتق الييداخا  اخيياتتت فيي  توييبة المييدخرات إلييى اتسييارم عات اللطن
 ند   ااير  اصاد   الداد المعنى إ   بدلعا تاؤ و  الن تي الممم  أو تقل  نيرن والني تي المممي  

حييدا  إهييل الموييالى اليياي تاييلن  نييده المييلاع  الي لايية تصاديي    يي   ويياغاة اسيياغتت تيي  ت  ون 
تساقراع اتصاد  ي الداخا  وال  عج  وتقل  فان هن    تصة  ي  اخاتق ا .(2)ماةيغلط تض 
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مع لؤييييية اتخييييياتق ل هييييي  اإجيييييرالات المابعييييية  اليييييياح العتصييييية  ينهمييييي  و ييييي الدعاسييييية فامييييي  ااييييي  
 اتصاد  ي.

 الداخلي والخارجي اختالل االستقرار االقتصادي العالقة بين -1
 اؤييي و ا النييي تي  انشيييأ اخييياتق اتسييياقراع اتصادييي  ي اليييداخا   نيييد   أميييلن الفاييي  الاايييى 

الممميي ن وهنيي  أمييلن اكعجييح هييل ظهييلع يييغلط تضيي ماةن وفيي  العداييد  يي  الداييدان الن  ايية أمييلن 
الامل ل النقدي لعؤل ات اليمل ة هل الود  ف  حدو  اتخاتق الداخا  لتساقراع اتصاد  ين 

أن أييد  حيث أن  ل  ا  ي إلى تض  ن غير أن اخاتق اتسياقراع اتصادي  ي اليداخا  أممي  
أأض   ند   ان ف  الفا  الااى ات ف ي   ايلظ     الن تي الممم ن وف  هاه الي لة    ا    
أشهد اتصاد    عيدتت  رتفعية  ي  البف ليةن وب إيي فة إليى اتخياتتت الداخااية أممي  أن أمير 

ل   ؤ  اتصاد   ب خاتتت خ عجاة والا  ترهر    ختق اتخاتق ف   ي ان المدفل  تن فلج
اك يير اليياي اافايي   إجميي ل  حويي ب تر المشيي ع إليهيي  تمرييل عصيييدا سيي لب ن فيي  هيياا اكخييير أعنييى أن

تر أمم  الدايد المعنيى اوجل  ف ئ  ف   ي ان المدفل  ت ف أ   ن اخارترتيبة    تدفق ت عأسم لاة 
 .(1)   تيقيس تراا  ف  احاا ط تر الدولاة

الداييدان الن  ايية وخ صيية  اييدان جنييلب شيير  أسييا  أن الايي   ييرت  هيي   اؤيي عب الم اافييةت تييد ال
اخاتق اتساقراع اتصاد  ي ال  عج  أعمد ف  أغا  اكحا ن وجل  فؤيلا في  الميلاع  المياايةن 

اخاتتت أمم   ع لؤاه     أي أن هن   اخاتق  ي  ات خ ع القل   واتسارم ع القل  ن وه  
وب لايي ل  فييان الدوليية الن  ايية   يييرا بييأن تابيي   ن(2)حييدا  تغيييرات فيي  الوا سيية اتصاديي  أةإطر ييس 

إجرالات لادياح اخاتق اتساقراع اتصاد  ي اليداخا  والمامراية في   مااي ت الاديياحن أو أن 
تقييل  بيياجرالات لادييياح اخيياتق اتسيياقراع ال يي عج  تيينهي لايقيييس اتسيياقراع اتصاديي  ي الااييى 

سية جيرالا  أجيدى لهياه اليدوق؟ن هياا  ي  سياقل  الدعا   ختق  ماا ت الامل يل ال ي عج ن فيأي اإ
 .ب إج بة  نر    ختق    ااى

 معالجة اختالل االستقرار االقتصادي -2
إن خاييي ع الاديييياح انفيييلي فيييي  أغاييي  اكحاييي ن  ايييى تدنييييى خاييي عات   لمييية بغاييية خفيييي  

ملن لدى الداد اتسااع بن لا  الو اق الاي أفرح تفور هن  هل    إ ا ت تم اتخاتتت    را و 
المعنيييى إ ييي   يييلاع    لاييية ت فاييية تايييلن فييي  العييي  ا احاا طييي ت أجنداييية أو تايييلن لدأييير القيييدعا  ايييى 
اتصاييراض  يي  ال يي عا لاغفايية أي تقييث فيي  حويي بر ال يي عج ن لايي   يي  أمييي  الييدوق الن  ايية أتهيي  

اا   وهيايفرت لتصاراض    ال  عا كن ح جاه  لتسارم ع ف صم وبشمل هاما  ات خ ع القل 
ن وب لا ل  فان هن   حاقة  فرغة تامرل ف  أن ات في ض اليدخل اي  ي دخلال   أ ى إلى إيع ف 
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(2) Lipsey and Chrystal ," Economics" tenth edition, untited states, Oxford university 

press, Inc, New York, (2004): pp 432-433. 



ر سعيد عطية                                          دور اإلنفاق العام في تحقيق االستقـرار االقتصـادي في ليبيا  علي منصو

  

 
 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  

 اً ن وليي  تؤييد الييدوق الن  ايية  يي   ييد(1)إلييى إيييع ف ات خيي ع اليياي ايي  ر  ييدوعه  اييى حؤيي  اتسييارم ع
 ل  ييي  ا ات خييي ع سيييلى اتصايييراض  ييي  ال ييي عا ل  ييي  ا  عيييدتت النميييل وتغفاييية العؤييي  فييي  اليوييي ب

أسييع ع المييلا  اكولايية الايي  تعامييد  ايهيي  الدوليية أمييلن  يي  المالصيي   مالؤيي عين ففيي  ح ليية ات فضيي
 ل ا هاه اكسع ع إليى اتعتفي ع في  الموياقدلن ففي  هياه الي لية أويافا  الدايد تغفاية الينقث في  
حديييياة صييي  عاتر  ييي  طر يييس الويييي   ييي  احاا ط تييير الرسيييماةن وهيييل خاييي ع أفايييس  ااييير تمل يييل 

ن إت أن    شروط هاا الامل يل أن أميلن اتخياتق   عيي  وأن أميلن ليدى الوياف ت (2)اتخاتق
المعناة الملاع  الا فاةن فا ا ت ن اتاع و اكسع ع الع لماية لاويا  اكولاية أ يرا بعييد المني ق أو تي ن 
هييياا الامل ييييل أشيييمل خفييييلعا  ايييى  وييييالى اتحاا طييي ت الرسييييماة لايييدت ن أدييييبح اإصيييتح أ ييييرا 

خ صة  ند   الاجر الداد صعلبة ف  اللف ل ب لا ا  ت خد ة الدالن اللاصعة  اى ت هارن  يروع  ن
 رفف  هاه الي لية تايلن اتحاا طي ت الرسيماة وتيدفق ت العماية اكجنداية غيير ت فاية لالفي ل ب لا ا  تي
 ال  عجاييةن و ندئييا اافايي   ييتا هيياه الي ليية إجييرال تدييياح خيي عج  ب إييي فة إلييى يييروعا تدنييى

 .(3)  ي ش  ل بغرض ت ضا  أعب ل الدا  تؤ ه الدائني  الرسميي  رت
أممي  الالصيل إليى تااؤية  ف  هي  أن اإصيتح أميلن ييروع    العدر  السدابق   خيتق  

الي ليية تاييلن   نييد   الاجيير الداييد صييعلبة فيي  اللفيي ل ب لا ا يي ت خييد  ت الييدا  ال يي عج ن ففيي  هيياه
جندايية الييلاع ا  يي  طر ييس الويياف ت النقدأيية غييير ت فايية اتحاا طيي ت الرسييماة وتييدفق ت العمييتت اك

اتفاراض بيأن اخياتتت اتسياقراع  لالف ل ب تلا ا  ت ال  عجاةن وبشمل     ت أؤ  المب لغة ف 
اتت فيي ض العيي عض فييان اتصادي  ي ال يي عج  هيي   ات طيي ب   يي عضن كتيير و ايى سييديل المريي ق 

سيينلاتن وب لمرييل فييان اتعتفيي ع الشييداد   يي  أوييامر لعييدافيي  اكسييع ع الع لمايية لاوييا  اكولايية غ لبيي  
الع عض ف  حؤ  اتسارم عات الاي أود   ؤ ا ف  اليو ب الؤ عي صد ت أملن  ي  النيلع الياي 

القدييرن و ي   ي  أميلن اإصيتح أ يرا  رغلبي  فاير في    ايى اك يد أديح  و عه    تاقي ل تفوير
  عجاية معنى احاا ط ت ت فاة لامل ل اتخاتتت التالافر لدى الداد ال غ ل  اكحلاق حاى  ند  

اتسياقراع اتصادي  ي  أهدافت وهل: هل  فهل  أو أق  ه  تو    حيث ادر   اى المدى الفل لن
  الييدوق الماقد يية؟ هيياا  يي  تقييل  الدعاسيية ب إج بيية  نيير فيي  الؤيي ل فييفيي  الييدوق الن  ايية هيي  تفوييه  

 اآلت :
 : الناميةوالدول المتقدمة  مفهوم االستقرار االقتصادي في.ب 

                                                           

119811988

1988غم  نشااير ر ااالة دوتاايرا 

315316

22016

6بق ذور  رجع  3



ر سعيد عطية                                          دور اإلنفاق العام في تحقيق االستقـرار االقتصـادي في ليبيا  علي منصو

  

 
 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  

و لييلع  تعادر الديتة اتصاد  أة المواقرا شيت  أس سا  ف  تيقيس الانماة في  اصادي    ي ن 
ة  يييد ا وهيي : تمييل النيي تي اليقاقيي ن أهييداف عئاويي ةاتسيياقراع اتصاديي  ي أمميي  تؤ ئايير إلييى  ت يي

سييييعر الدييييرف والاييييلا ن  إييييي فة اتسيييياقراع فيييي  ن و مميييي (1)الاشييييغيل الا  ييييل واسيييياقراع اكسييييع ع
ال  عج  إ ا أخات  بعي  ات اب ع  عجة اتتفا ح اتصاد  ين ولعار    اللايح أن هاه اكهيداف 
 اداخايية و ارابفييةن فدييدون العم ليية الا  ايية فييان النيي تي الميامييل فيي  اصاديي    يي  ليي  اايقييس بدييفة 

 . (2)ل اتصاد  ياااةن تم  ت  ى تقاب ت اكسع ع إلى سافرا  د  الاأاد و رصاة النم
حيييدا  الانماييية اتصادييي  أة لييياد إت أحيييد الريييروف اكس سييياة إ إن اتسييياقراع اتصادييي  ي 

والييييياي انبغييييي  أن ُايييييدل ر  بغييييييره  ييييي  الريييييروف المافابييييية إتؤييييي ح الوا سييييي ت ال  صييييية ب لانماييييية 
صادي  أة اتصاد  أةن فمعروف أن تيقيس الاشغيل الا  ل ا  ي إلى اتسيا دا  الا  يل لاميلاع  ات

الما حيييةن وب لاييي ل  فيييان تيقييييس الانماييية اتصادييي  أة أؤييي  أن أويييير جنبييي  إليييى جنييي   ييي  تيقييييس 
اتسيييياقراع اتصاديييي  ين حيييييث أيدييييل اكفييييرا   اييييى  ميييي ع و م سيييي  الانماييييةن حيييييث أن غايييي ب 
اتساقراع اتصاد  ي أيلق الارير  ي  اتسيارم عات المناؤية إليى اسيارم عات غيير  ناؤيةن وإ ا تي  

ا بعييييي  ات ابيييي ع ح ليييية الييييدوق الن  ايييية فييييان اك  يييي ت اتصاديييي  أة الايييي   ييييرت  هيييي   فعييييم اكخيييي
ب لم سويي ت النقدأيية الدولايية إلييى الاييدخل يييم   يي  أعييرف  دييرا ي اتسيياقراع اتصاديي  ي أو  ييرا ي 

اليمييل    تفيي  الارديييم الايي  تهييدف إلييى ت ضييا  العؤيي  فيي  الملا تيية الع  يية  لاسييفة يييغف اإ
اليويييي ب الؤيييي عين والشييييمل الايييي ل  أعفييييى لنيييي  فاييييرا   ادييييرا  يييي   ييييرا ي  وت ضييييا  العؤيييي  فيييي 

اتسييياقراع اتصادييي  ي الاايييى. أ ييي  اللجييير الرييي ت  لااديييياح هيييل الااايييو الهاماييي  الييياي أ ييياث 
بملاجهيية اتخيياتتت الايي  تعاييرض  لاصيياة النمييل فيي  اكجييل الفل ييلن  رييل اتتيييراف فيي  حييلاف  

الرسيييل  الؤمرتاييية المرتفعييية وتايييللى سا سييي ت ج تييي  العيييرض اإتاييي ان الرص بييية والقييييل  الويييعر ةن 
 . (3)القض ل  اى هاه اتخاتتت

 اكهداف والوا س ت واكغراض ف   را ي اتساقراعاتصاد  ي الااى 1-1شمل 
 
 

                                                           

162بق ذور  رجع  1

 163نفس ايرجع الاا ق

االقتصااااد الكلاااى  االختياااار العاااام وا اااا "2
1999195

 292293 رجع  بق ذور 3

 اكهداف النه ئاة ض اللسافةااكغر  الوا س ت

     ا  عدق النمل اتصاد  ي 
 ت ضا  البف لة 

 اتساقراع ال  عج  
 إ   ا الالا ت ت الاااة

 تقااث  ؤ  الملا تة 
تيوييييييييي  وييييييييي   ييييييييي ان 

 المدفل  ت 
 تقااث الاض  

 الوا سة الم لاة
 لوا سة النقدأة ا

 سا سة الدرف



ر سعيد عطية                                          دور اإلنفاق العام في تحقيق االستقـرار االقتصـادي في ليبيا  علي منصو

  

 
 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  

 
 
 
 

دي  أةن بييل  و ن صشي تن المددع:  اى تلفيس الد   ن أسد  ن ل تمل ا صفري تمفي  لاقيل   الوا سي ت اتصا
  .557ن  1996ن المعهد العربي للتخطيط الكويت نتدوا  قدت ب لق هرا

 مفهوم االستقراراالقتصادي في الدول المتقدمة: -1
            اميييي  سييييدس اإشيييي عا إليييييى أن فيييي  المبيييييث اكوق فييييان الويييييمة الممييييي ا لانشيييي ط اتصادييييي  ي 

              اقابييييييييي ت اتصادييييييييي  أة ييييييييييم   ييييييييي  أعيييييييييرف فييييييييي  الييييييييينر  الرأسيييييييييم لاة هييييييييي  حاماييييييييية تعرييييييييييه  لا
ب لدوعا اتصاد  أةن وإ ا ت تم أ   ت الاض   والبف لة له     ع اصاد  أة واجام عاة وخامة  اى 
فتيي ت  ر ضيية  يي  المؤاميي  ت سييام   وى الييدخلق الر  اييةن فقييد ظهييرت الي جيية إلييى سييعى الييدوق 

و    عهييي  الوييياداة و لييي   ييي  خيييتق إجيييرالات لايييايم  فييي   يييدى حيييدا اليييدوعات اتصادييي  أة وت ضاييي
الوا سية اتصاديي  أةن وب لايي ل  فيان اتسيياقراع اتصاديي  ي في  الييدوق الماقد يية اامريل فيي  اللصييلق 

ن (1)إليى الاشيغيل الا  يل  ي  اليفي ى  ايى صيدع  ن سي   ي  اتسياقراع في  المويالى العي   لرسيع ع
 عيدتت بف لية  عدو ية وإتمي  ييغفه  إليى غير أن المقدل  ب لاشغيل الا  ل لاد اللصلق إلى 

 ليي  اليييي  اليياي ت أوييمح إت بميي  أوييمى البف ليية اتحاا ااييةن تميي  أن المقدييل  ب تسيياقراع فيي  
الموالى الع   لرسع ع لاد الرب ت  فاق  وإتم  ترديم  عدق ال    ا بم  أمم  الوافرا  اارن ولقد 

 خر لتساقراع اتصاد  ي والمامرل ف  اسياقراع  أي ف الفار اتصاد  ي ف  اآلوتة اكخيرا بعدا
ن وب لايي ل  فييان المييي وع اكس سيياة لتسيياقراع اتصاديي  ي فيي  الييدوق الماقد يية (2) ييي ان المييدفل  ت

تيقيس  والى  رتف     تشغيل الملاع  اتصاد  أةن تيقيس صدع  ن س     اتساقراع  تامرل ف :
   اتساقراع اتصاد  ي ال  عج . ف  الموالى الع   لرسع عن تيقيس تلع  

في      ختق الايايل الو  س أمم  صيا غة تعر يو شي  ل لمفهيل  اتسياقراع اتصادي  ي
الييياي أعدييير  ييي  تيقييييس الاشيييغيل الا  يييل لاميييلاع  اتصادييي  أة الما حيييةن وتفييي  ي  اليييدوق الماقد ييية

قاقيي   ن سيي  فيي  النيي تي الاقابيي ت الاديييرا فيي  الموييالى العيي   لرسييع ع  يي  اتحافيي ى بمعييدق تمييل ح
 ي : ياليقاق ن أي أن  فهل  اتساقراع اتصاد  ي ااضم  هدفي  أس س

 اليف ى  اى  والى الاشغيل الا  ل لاملاع  اتصاد  أة الما حة؛ -
 تيقيس  عجة  ن سبة    اتساقراع ف  الموالى الع   لرسع ع؛-

اكهماة خ صة فام  ااعاس  ايقيس ولم  ت ن تدخل الدولة ف  اليا ا اتصاد  أة أ را ب لغ 
اتساقراع اتصاد  ي الااى ب  اب عه أحد أه  الشروط اللاجي  تلفرهي  لايقييس الانماية اتصادي  أةن 
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ليى واكهيداف الاي  تويعى الدولية إالمواقرا اتصاد  أة  م شراتال  عرفةيروعا  وب لا ل  اصبيم
 .اتتى لؤ لف  اوهاا   سيا  تن ولر  تيقاقه     ختق هاه الوا سةن

 مفهوم االستقراراالقتصادي في الدول النامية:  -2
ارتبف  فهل  اتساقراع اتصاد  ي ف  الدوق الن  اة اعتب ط  شدادا ب لاؤ عا ال  عجاةن و لي  

اتصاديي  ي ولضييعك سييافرته   اييى  وييالى   نا تهيي بوييد   يي  تع تايير  يي  اخيياتتت هاماايية فيي  
الدوق الن  اة  اى إتا ا وتددار ساعة واحدا    الوا  اكولاةن  النش ط اتصاد  ين حيث تعامد

القييلق أن  ت أمميي  نهيي  بيي لدت  الماقد ييةن فييوت ااييك أهييداف اتسيياقراع اتصاديي  ي بيي لدت  الن  ايية 
 ؛ ضيملن اتسيياقراع اتصادي  ي فيي  اليدوق الن  ايية هيل اسيياهداف المي فرية  اييى الاشيغيل الا  ييل

أجل تلياح الفارا  ن و  (1)الدوق الن  اةا ال اإتا ا غير  لجل  ف  كن الؤ ت  اك ر     ه
حيييث  تقيل  الدعاسية بمق عتية بويافة  يي  اليدوق الن  اية واليدوق الماقد ية.  ي  خيتق العيرض الاي ل 

 :(2)تع ت  الدادان الن  اة   
اتحيييظ أتييير فييي  حيييي  توييياهدف سا سييي ت اتساقراعاتصادييي  ي بييي لدت  مشدددكلة البطالدددة:  -

ماقد يية  ييتا  شييماة البف ليية الدوع يية فيي  أ  يي ت الاويي  ن فييان هييدف  ييتا البف ليية فيي  ال
الدوق الن  اة أواهدف البيث    حالق لابف لة الهامااة المرتبفة  ا اك ها ال اإتاي ا 

 ام   تر س بقً .
اتحييييظ أتيييير فيييي  حييييي  تهييييدف سا سيييي ت اتساقراعاتصاديييي  ي بيييي لدت  مشددددكلة التضددددخ :  -

تتف  الملجي ت الاضي ماة الاي  تنياي  ي  اليدوعا اتصادي  أةن فيان  شيماة  الرأسم لاة إلى
الاضيي   فيي  الداييدان الن  ايية تعييل  إلييى اتخيياتتت الهاماايية وات اميي   الادييير  اييى العيي ل  

  ال  عج  فام  ااعاس ب لملا  الغاائاة وعأس الم ق اكجندى.
اة اتخياتتت الاي  تاعيرض  ي  ت حاية أخيرى اتحيظ أن  شيمميزان المدفوعات: اختالل  -

له   لا    المدفل  ت ف  الدوق الرأسيم لاة لاويم اتعم سي  تخياتتت اصادي  أة هاماايةن 
وإتم  ه   يداة ته ئاة لقلى الدراع والمن فوة الق ئمة  ي  الاااتت اتصاد  أة الادرى 

فل  ت هييل فيي  فيي  الوييل  العيي لم ن أ يي  ب لنوييبة لاداييدان الن  ايية فييان اخيياتق  ييي ان المييد
جلهره اخاتق هاماى  اخاى  ي  حؤ  هامل اإتا ا القل   وحؤي  هاميل الفاي  الااي ن 

  ي  صلى اتساهت  وصلى ات خ عن  ي  حؤ  اتسارم ع و د  ع الامل ل الميااة.

 االقتصادي الكلى االستقرار ) أبعاد(: مؤشرات ثالثا  
سياقراع اتصادي  ي الاايى أممي  قا سير تشير الاريير  ي  الدعاسي ت اتصادي  أة إليى أن ات

اتسيياقراع اتصاديي  ي  ن  إ  يي  خييتق الاقابيي ت صديييرا اكجييل لاماغيييرات اتصاديي  أة الااايية اله  ييةن
الااى ت أعامد فقف  اى وي  الوا س ت اتصاد  أة الاااة أو  اى إ اعا اتصاد   الاايىن ولاي  

                                                           

(1) Montiel, Peter, and Luis Servén.,Op.cit,pp:153-154 

يا ااات التكييفااة لصااندو  النقاد الاادول واعرجااا علااى عااال  االخااتالالت الا2
 1993130131" االقتصاد ة يف الدول النا ية
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نفيييا  ييد   يي  اإصييتح ت الهاماايية الايي   يي  تيقيييس اتسيياقراع اتصاديي  ي الااييى اافايي  أأضيي  ت
 .(1)ا  الم اافة المملتة كي اصاد  شأته  تيوي  أ ال القف   ت واكسل 

اهيدف  في  اليدوق الن  اية أممي  القيلق "بيأن اتسياقراع اتصادي  ي بالنسبة للددول الناميدة -
ق الاشيغيل إلى تيقيس الانماة اتصاد  أة والمي فرة  اى المعدتت المرتفعة له     خت

لويييعري والنقييدي المتئييي  الامييلاع  البشييير ة والم  أيية والم لاييية  يي  تيقييييس اتسيياقراع  ا  ييلال
تسامراع  ف   ؤاة الانماةن إت أتر ت  تا اث هاه اكهداف يم  أعبعية أهيداف ُتعيرف 

ن  ي عبة البف لة وتلفير العمل واقرتيقيس  عدق تمل  "ب لمرب  الويري لا لدوع وه  : 
شغيل(ن تيقيس الالا ن ال  عج ن  ي عبة الاضي  ن ليال  تقيل  الدعاسية با في ل صيلعا )الا

 .(2)"وايية    هاه اكهداف بغرض اساعم له  تم شرات لتساقراع اتصاد  ي
إلى تيقيس  ف  الدوق الن  اة اتساقراع اتصاد  ي ر أؤ  أن تهدف سا س توب لا ل  فات
 :(3)أعبعة أهداف عئاوة

 %. 4  ن حيث أن  عدق النمل المقدلق ف  ح لة الاشغيل الا  ل هل النمل الور  -
 %. 4الاشغيل الا  ل و ل  إ ا ل  ااؤ و   عدق البف لة  -
%   ي  ا 2أسيع ع الؤماية و % في 1اساقراع اكسع ع    ختق     ا سنل ة ت ت  يد  ي   -

 أسع ع المواها .  سنل ة ف 
 تلا ن  ي ان المدفل  ت.  -

لنقيييد اليييدول  الم شيييرات اكس سييياة الاييي  أممييي  ات امييي    ايهييي  صيييندو  ا أدييينكحييييث و 
إلييى خمويية  اغيييرات اصاديي  أة ه  ييةن  الدددول المتقدمددةفيي   الااييىلقايي س اتسيياقراع اتصاديي  ي 
 : (4) تامرل هاه الم شرات فام  اا

ن فمعيدق تضيي    رتفي  اهيد  النميل اتصادي  ي و غيير  يي  هو وياقر  ةتضي    ن فضي ت عيدت .1
  يييد فييي  ح لييية  يييد  ت االاضييي   غيييير الموييياقر  ويييال  ت  ن  إطل اييية اكجيييل. حييييث قيييا  العقيييل  

 .يقاقاة كسع ع الف ئدا والضرائ ال وال  تالم  طرا و   ر  اى الم اعتف عو       نالاقي 
 ويال  تلاف ئدا طل اة اكجلن  م  أؤعل هياه الالصعي ت تي  ى إليى اسياقراع   ةع  ن فض سعأ .2

 .الاض   ف  المواقدل
 ض توييييبة الييييدا  العيييي   إلييييى النيييي تي المياييييى اإجميييي ل ن أميييينح اليمل يييية  روتيييية ت فايييية ات فيييي .3

 تسا دا  إارا ات الضرائ  لااداة اتحاا ج ت الميااة  دت    سدا  الدالن ال  عجاة. 
 ات ف ض  ؤ  الملا تة اليمل اةن الاى ساو ه  ف   ن  ت ااد الدا  الع  . .4
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  يييييل العمييييتت اكخييييرىن واسيييياقراع العمايييية أويييييمح اسيييياقراع سييييعر صييييرف العمايييية المياايييية  ق .5
           ا ت النمييييييل اتصاديييييي  ي طل ايييييية لامدييييييدع   والموييييييالع ا  ب إسييييييه   فيييييي  تيقيييييييس اسيييييياراتاؤ

  .اكجل

حد الماغيرات أصاد  ي الااى ت اايقس ب ساقراع ن أمم  القلق أن اتساقراع اتمما سبق
أمييييلن سييييال  هيييياه الماغيييييرات ااويييي  ب ت اييييداق   نييييد   اايقييييساتصاديييي  أة الااايييية اله  ييييةن ولايييي  

م  يد  ي  اتسياقراع اليقاقي  والنقيدي ااؤير تييل الالمني ف اتصادي  ي الاايى  ؤعيلواتساقراع  م  أ
 لانماة اتصاد  أة كي  ولة. الاي اارت   اار ت ااد  عدتت النمل وا

 فيي ل صييلعا ابلقييد ص  ييم الدعاسيية  يي  خييتق هيياا المبيييث اكوق وكنتيجددة لمددا سددبق : 
في  المبييث الري ت ن  وايية     وع الدولة ف  اليا ا اتصاد  أة و فهل  اتسياقراع اتصادي  ي

 ف  هيي  أن حؤيي  الدوليية فيي  اليايي ا اتصاديي  أة  نحيييث تلصييام إلييى تااؤيية  هميية فيي  هيياا المؤيي ق
اي  شيهدت  رتبف أس س  ب لرروف الا  أمر  ه  اتصاد   اللطن  خ صة ب لنوبة لادوق الن  اية ال

اصاديي  اته   ييدا ايييفراب ت  ميي   ا   يي  أهمايية  وع الدوليية لايقيييس اتسيياقراع اتصاديي  ي اليياي 
أصييبح أ ييرا يييروع   فيي  ظييل الماغيييرات اتصاديي  أة الع لماييةن حيييث لييلحظ أن  فهييل  اتسيياقراع 

ي في  اتصاد  ي ف  الدوق الن  اة أ ااك  نر ف  اليدوق الماقد يةن في خاتق اتسياقراع اتصادي  
الدوق الن  اية هيل اتعمي س تخياتق الهاميل اإتاي ج  لهياه اليدوق و يد   روتاير و يد  تيممهي  في  
النشييي ط اتصادييي  ي وا امييي   غ لداييية هييياه اليييدوق  ايييى إتاييي ا وتديييدار سييياعة واحيييدان وهييياا  ميييد 

وعا اخاتق اتساقراع اتصاد  ي الااى ف  الدوق الماقد ية الياي انياي  ي  اآل ي ع الن جمية  ي  اليد
اتصادي  أة. وب لاي ل  فيان تؤي ح جهييل  الانماية االصيك  ايى الوييير المضيفر  تييل تيقييس أهييداف 
اتساقراع اتصاد  ي تمي  تي  الالصيل إليى تااؤية ه  ية وهي  أن اخياتتت اتسياقراع اتصادي  ي 

إلييى   تاييلن إت اتعم سيي  لفؤييلا المييلاع  المياايية فيي  الييدوق الن  اييةن اك يير اليياي أ ى لييال  عجايية 
 الادياح ف  ترير    الدوق الن  اة.  ً    اسافي ق ظ هرا المدالتاة والاؤلل إلى الامل ل  لي

لوا سي ت في  هياا المبييث حيلق اكهيداف اكعبعية  لقد تبلورت الفكدرة األساسديةخالصة : ال     
ن حيييث أتهيي  ُتعديير  يي    شييرات  اييى اتساقراعاتصاديي  ي فيي  الييدوق الن  اييةاتساقراعاتصاديي  ي 

أتيير تاميي  ت تييم  ويي حة المربيي  الويييري أاديير تاميي  تيي ن  ليييًت  (1)و ليي  وفقييً  لمربيي  "ا لييدوع"الااىن
ن ليلحظ أن  اى اساقراع اتصاد   اللطن  لادولة. و   ختق تيايل   شرات اتساقراعاتصاد  ي

ايييي  ر  اييييى  عييييدق النمييييل  الا  ييييلالاشييييغيل  دافن فايقيييييسهيييياه اكهيييي هنيييي   اعتبيييي ط  ييييي    ااييييك
اتصاد  ي المواقر    ختق     ا اإتا جاةن و   ي تيقيس الاشغيل الا  ل إليى اسيا دا  ت  يل 
الملاع  اتصاد  أة  م  ا  ي إلى عف   عدتت النمل اتصاد  ي و ويال  ت اكسيع عن تمي  تي  ى 

  ت  ن ظرا ف  النش ط اتصاد  ي.الاقاب ت ف   وال  ت اكسع ع إلى تقاب
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 يييييي  خييييييتق العييييييرض الويييييي  س لييييييلحظ اخيييييياتف أتييييييلاع المفيييييي ها  اتصاديييييي  أة لتسيييييياقراع 
العيي   تأحييد أهيي  أ وات  تفيي  اإ وع تحييظ فيي  هيياا الوييا   هييل  ييرو  اتصاديي  ين ولعييل الشيي ل الم

   أو أوصييي ت الوا سيية الم لايية المويياعماة فيي  تيقيييس اتساقراعاتصاديي  ي خ صيية فيي  أوصيي ت الاويي
اليرواا ترييرًا لاأ يرهيي  فيي  تيل  يي   وييالى الاشييغيل و وييالى اكسيع عن ف لويي اق اليياي أمميي  طرحيير 

 العدددام بصدددفة خاصدددة فدددي تحقيدددق االسدددتقرار نفددداقال  فييي  هييياا المؤييي ق ااعايييس بماضاييية اسيييا دا  
 هاا سيا  اإج بة  اار    ختق المبيث الر لث. ؟االقتصادي

 المبحث الثالث
 العام وأبعاد االستقراراالقتصادي نفاقاإل العالقة بين

العي   واتسياقراع  تفي  لقد تن ولم الدعاسة ف  المب حث الو بقة اإط ع النريري لوا سية اإ
الع   تأحد  تف  ولقد للحظ الدوع الرئاو  لإل اتصاد  ي    ختق الؤ ت  النرري لهاه الدعاسةن

ا الفايي  الاايي  وتيقيييس الوا سيية اتصاديي  أة الايي  أهيي   ييي وع الوا سيية الم لايية والموييا د ة إ اع 
العي    تفي  اإ سياقل  الدعاسية  اياييل أ يرف  يلل   سدس  تقل  إلى تيقيس اتساقراع اتصاد  ين

  العييرض الااييى  اييى أبعيي   اتسيياقراع اتصاديي  ي و ليي   اييى جيي تد  اتسيياقراع اتصاديي  ي ج تيي
 ن ت لا ل :وج ت  الفا  الاا 
 .  الع   وأ ره  اى النمل اتصاد  ياوًت: اإتف 

  والى الاشغيل.   تاً :اإتف   الع   وأ ره  اى
   لرً : اإتف   الع   وأ ره  اى الاض  .

 .المدفل  ت ي ان الع   وأ ره  اى  عابعً : اإتف  
 :العام وأثره على النمو االقتصادي نفاق: اإلأوال  
العيي   أمميي  أن تيي  ى إلييى   يي  ا فيي  النيي تي  تفيي  فيي  اإإن أأيية   يي  ا  ن يي  الن حايية النرر يية     

المياى اإجم ل ن  م  اللد     ا أخرى ف  الفا  الااى  ل     ي  تمل الن تي المياى اإجمي ل  
وتض   اكسع عن و الصيك هياا الال  ي   ايى صييل  الف صية اإتا جاية في  ج تي  العيرض و ييد ات 

العيي  ن  تفيي  وهنيي    ييدا  لا ييل تييايم  فيي  فع لايية اإ  ضيي  ك الم لايية الع  يية فيي  ج تيي  الفايي ن
حيث االص  أن أميلن  ضي  ك الم لاية الع  ية  لجبي  في  اتصادي  ات المغاقية حييث الجيد تبي ط  

 تفي  عاميد اإ العي  ن و  تفي  اإ الامل يل صيد تييد  أأضي  تااؤيةف  الف صة اإتا جاةن تم  أن طر قية 
ر  ي  الميرجح تإال   ن حيث  تف  ف    احمة اإ الع   ف  تالع    دعجة ب لغة  اى    ع هاا اإ

ن وصييد االصيي  المويياهاالن الم  نييلن (1)العيي   تاميي  تيي ن الييدا  اليمييل   أصييل تفيي  اإ أن ت  ييد فع لايية
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الع    ملت  ي   تف  ن حدو      ا  واقدااة ف  الضرائ  إ ا ت ن اإ(1) نرر ة الاع  ق الر م ع ي
اتسياهتا  ال ي    مي  اي  ي إليى تيدايد  تفي  ن و ي   ي  صيد اين ف  اإطر س     ا الدا  الع  
العي   المميلق  تفي  الع    ايى الفاي  الاايىن ب لمريل اي  ي اعتفي ع اإ تف  اك ر الملج  ل    ا اإ

ن  ي  (2)   طر س الدا  الع   إلى     ا الفا   اى اتئام ن  مي  اي  ي إليى اعتفي ع سيعر الف ئيدا
في   اإجمي ل  ايى تميل الني تي  ع  ال تف  اإت  ير قل  ب لافر  إلى االدعاسة س ختق    سدس فان

 . اآلجاي  القدير والفل ل
في  اإلجماليالمحلي  العام على نمو الناتج نفاق: تأثير اإلأ

 اآلجليين القصير والطويل
وير  اى  تا  ش ال ف  اكجل الفل ل و ؤ ه     تفف  الارتي   ي االاقايد إفراطأ    

أسييب ب اك  يية اتصاديي  أة الايي  أصيي  م العيي ل  فيي  سيينلات الرت نايي ت  يي  القييرن العشر  نإييي فة 
إلييى  ييد  تلاصيياه  إلييى الوا سيي ت الن جعيية والت  يية لا ييروا  يي  هيياه اك  ييةن  يير  الفايير الاينيي ي 

لي سيمة الاي تددى لافوير العلا ل الا  ترج  إليه  هاه اك  ةن واصايراح الوا سي ت الضيروع ة وا
 .(3)لعتجه  ف  اكجل القدير

 في األجل القصير:  الجماليالمحلي  العام على الناتج نفاقال  أثر -1
              عيييييد النميييييل ا الاينييييي ي والنميييييل ا النيلتتسيييييام   ييييي   يييييي  النمييييي  ا الاييييي  ص  يييييم بشيييييرح أُ 
الاين  يلن  أصير حييث وتمل الن تي المياى اإجم ل  ف  اكجل القديرن  ع  ال تف   ي  اإ العتصة
 اغيييير خييي عج  اييي  ر  ايييى تميييل النييي تي الميايييى فييي  اكجيييل القديييير والمالسيييف  عييي  ال تفييي  أن اإ

العيي   ايي  ي إلييى الاييأ ير سيياب   اييى الفايي  الااييى  تفيي  وحويي  النمييل ا الاينيي ي فييان ت ضييا  اإ
في  النه أية ويادى الياي أقيل  المضي  ك الو اى حؤ  الدخل  ب شران وهل    ا  ي إلى تشلل أ ر 

سيي  ي إليى ات في ض  عي  ال تفي  إلى ات ف ض حؤ  العم لةن ب إي فة إلى  ل  فيان ات في ض اإ
 عيي  ال تفيي   عييدتت الف ئييدا وتييدهلع فيي  سييعر صييرف العماييةن وتاييلن هنيي    تصيية سيياداة  ييي  اإ

 و يييد  اسييياقراعالعويييمري  تفييي  وتميييل النييي تي فييي  بعييي  اليييدوق لعيييدا  لا يييلن تييياتر  نهييي  غابييية اإ
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 ب إيييي فة إليييى  عيييدق أجييير ت نالعييي   تفييي   ايييى بقاييية اكتيييلاع اكخيييرى  ييي  اإالريييروف الوا سييياة 
 اى صف   ت غير  ناؤة ل  أو ه  ف   ع  ال تف      ا اإ ن  إاام شى    إتا جاة العم قن حيث 

 .(1)    ا  عدق النمل الن تي
الا ضايييو  ييي  حيييدا  العييي   إليييى تيقييييس اتسييياقراع اتصادييي  ي  ييي  خيييتق تفييي  و هيييدف اإ

الاقابيي ت اتصادييي  أة  دييير  راحيييل اليييدوعا اتصادييي  أةن ف لدوليية  ييي  طر يييس  وييي هماه  فييي  الفاييي  
الع   ف  أوص ت اتتام و وتيد  نير في  أوصي ت  تف    د اإااى أممنه  القا    دوع تعل ض ن فالا

 ايي  حويي  المرحايية العيي   أمييلن  تفيي  اإ  يي  خييتق دولييةتييدخل ال إلاييرإشيي عا االالسيي ن تميي  سييدس 
إليى طاي  تايى غيير تي ف تقيل  فف  ح لة الفؤلا اتتام شاة والا  ترجي  ن الا  أمر  ه  اتصاد  

 لفاي  الاايىن و ي   ي  الني تي العي   حييث اي  ا  ا تفي     أجل     ا الفا  الااى      ا اإ دولةال
 ييد  يي  العييرض الااييىن اإجميي ل . أ يي  فيي  ح ليية الفؤييلا الاضيي ماة والايي  ترجيي  إلييى طايي  تاييى ا  

أعييل  النيي تي المياييى  الفايي  الااييى وب لايي ل  هيي  و يي   يي  ايين ف إتف صفييان اليمل يية تقييل  ب فيي  
 . (2)اإجم ل  اليقاق  إلى  والى الاشغيل الا  ل

مييلن أاريير فع لايية فيي  ح ليية  روتيية أالعيي    تفيي  اإ النااؤيية الايي  ت اييث إليهيي  أنوب لايي ل  فييان   
 دا.اتسارم ع لوعر الف ئ

 الجمالي في األجل الطويل: المحلي العام على الناتج  نفاقأثرال  -2
العي    هيدف تغييير هاميل اتصادي   اليلطن   ي  طر يس   ي  ا  تفي  تقل  الدولة  نيلع  ي  اإ

الف صيية اإتا جاييةناك ر اليياي ايينعمد بعييد فاييرا طل ايية  اييى الييدخل الييلطن  تيييل ال  يي  ان و ارتيي  
تلجيه   ب شرا لاملاع  اإتا جاة إلى ج ت   ل  صيد أميلن تلجاير الدولية  تف   اى هاا النلع    اإ

لاملاع  اإتا جاة غير  ب شر    طر س الاأ ير  اى تاضاة اسا دا  اكفرا  لهاه الملاع . أ ي  فامي  
ااعاييس ب لالجايير المب شيير فيييا   ليي   يي  طر ييس اتسييارم ع العيي  ن إ يي   يي  خييتق اسيياغتق بعيي  

 ايييى الدناييية الاياايييةن وفامييي  ااعايييس ب لالجاييير غيييير المب شييير لاميييلاع   تفييي  ةن أو اإالميييلاع  الفداةاييي
أو ف   مي ن  عيي  و ي  ي  تف  اإتا جاة فيا     طر س الاأ ير  اى  عدق الربح ف  تلع    اإ

إ يييي  إلييييى اتاقيييي ق المييييلاع  اإتا جايييية إلييييى تييييلع  عييييي   يييي  فييييروع النشيييي ط  تفيييي  هيييياا النييييلع  يييي  اإ
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إلييى تلجايير المييلاع  الايي  تيييم تدييرف اكفييرا  إلييى بعيي  المنيي طس  اييى حويي ب  أو اتصاديي  ي؛
 .(1) ن طس أخرى 

 تفيي  ايي  ر تييدخل الدوليية  يي  طر ييس اإ الدعاسيية فيي  المب حييث الويي بقة   تن ولاييرُ   يي  خييتقو 
الع    اى تمف اسا دا  الملاع  اإتا جاة اك ر الاي ا  ي إلى تيقيس تمف جداد ا  د    الن تي 

ىن و لييي  كن  قيييداع النييي تي االصيييك  ايييى  ويييالى تشيييغيل الميييلاع  الملجيييل ا تييييم تديييرف المياييي
 تفيي  اكفييرا ن وتييال   اييى تاضايية تل  يي  هيياه المييلاع   ييي  اتسييا دا  ت الم اافييةن وب لايي ل  فييان اإ

العيييي   أمميييي  أن ايييي  ي إلييييى   يييي  ا النيييي تي اإجميييي ل  فيييي  اكجييييل الفل ييييلن ولقييييد تن ولييييم النميييي  ا 
العييي   وتميييل النييي تي الميايييى اإجمييي ل  فييي  اكجيييل  تفييي  اليدارييية شيييرح العتصييية  يييي  اإاتصادييي  أة 

الفل يل والاي  اعتبفيم  نرر ي ت النمييل اليداريةن وفي  إطي ع هيياه النرر ي ت فيان   اايك الدعاسيي ت 
ن وحيث أتر (2)الع   تع  ل  فور لنمل الن تي المياى اإجم ل  ف  اكجل الفل ل تف  أي فم اإ
الالسيةاة ت تي  ر  ايى  عي  ال تفي  اإ أنالفل ل اايد  اإتا ا بموالى العرض بييث ف  اكجل 

تميييل النييي تي  يييل تييي  ر فقيييف  ايييى المويييالى العييي   لرسيييع ع وسيييعر الف ئيييدا اكسيييمىن و لييي  حوييي  
النرر  ت النيلتتساماة الاي  تقير بيأن النميل  يرتبف بي لافلع النقيدين و ايى العميد  ي   لي  فيان 

 اييى النمييل فيي  اكجييل  عيي  ال تفيي   يير إأؤيي    لإلتقيير با م تايية وجييل  أ (3)ريية لانمييلالنرر يي ت اليدا
 ايى  تفي  ولاد حو  تميارن و ي  أهي  اك راية  ايى  لي  اإ تف  الفل ل و ل  حو  تلعاة اإ

 .(4)الدناة الايااة والاعاا  والبيث العام 
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ك رييل لاييدخل الدوليية تمل جيي  حييد  فايير المعييدق ا )Barro")1"لقييد صيي ق اتصاديي  ي بيي عو  
 القفي ع ال ي  . وب لاي ل  فيان العي   وإتا جاية  تف  والاي الا ن فار  ي  اك ر اليدي اإأؤ    لإل

اية الايااية الاي  ن  ر  ايى تميل الني تي الميايى اإجمي ل   ي  خيتق تأ يرهي   ايى الداالع    تف  اإ
فيي   ييدا  عاسيي تن وب لايي ل  فاتنيي  تويي ه  فيي    يي  ا إتا جايية القفيي ع ال يي  ن وهيياا  يي  أشييير إلايير 

لر    ع إأؤ  اة  اى النمل اتصاد  ي ف  اكجل الفل ل  ي   ي اتسارم ع  تف  اإ ت اث إلى أن
طر ييس   يي  ا إتا جايية القفيي ع ال يي   وهييل  يي  أشيي ع إلايير بمدييفاح اك يير الييدخيل أو أ يير الويياعة 

تييل ى اآل يي ع الماع عييية  اييى الع  يية وب لايي ل  االصييك اك يير  اييى النمييل  اييى  ييدى غابيية أي  يي  
 .(2)النلع اآلخرن    ع الم احمة ف  اكجل القدير واآل  ع الدخياة ف  اكجل الفل ل

نمو الناتج العام على  نفاقلإل : اآلثار غير المباشرةب
 اإلجماليالمحلي 

 ترهي   يل سيلف  تي  الع   ت تقادر فقف  اى اآل  ع المب شرا الا  سدس و  تف  اإ   ع إن 
تينيي  اف  ييل فاميي  بعييد وبفعييل    ييل اليي    لاللييد تييأ يرا  اييى الييدخل واتسييا دا ن وهيياا  يي  وصييفر ت

الم لايية الع  يية تيي  ر بعييدا طيير   اييى الماغيييرات اتصاديي  أة  ن  إبييأ ر المضيي  ك والمعؤييلن حيييث 
الااايية  يي  أجييل تيقيييس اتسيياقراع اتصاديي  ين  يي  خييتق تأ يرهيي   اييى  عييدق الاضيي   واليويي ب 

لمييي ان المييدفل  ت وتفييلع المدالتايية الداخااية وال  عجايية و اييى النشيي ط اتصاديي  ي بدييفة  الؤي عي 
   ةن وت  ر  اى الني تي الميايى اإجمي ل   ي  خيتق تأ يرهي   ايى  ملتي ت الفاي  الاايىن وهي  

 تفي  . وب لا ل  فان اإشم لاة اكس ساة تاميلع حيلق تلعاية اإ(3)ات خ ع واتسارم ع واتساهت 
؛ الاي  طبقيم في   داأية الرت يني ت في  الممااية (4)اد تميار وهاا    تليير ترر ة المضي  كول

 لمللدن و رتبف أ يرالمايدا و ومى أ ر المض  ك ب تساهت  المللدن تم  أفاس  اى اتسارم ع ا
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ب ك ر المارت   اى اإتا ا تااؤة تف  ل تل  ي  المضي  ك والمعؤيل حييث  اتساهتا  تف  اإ
هنيي     ي ع  اا بعيية و الالاية  اييى اليدخل القييل   تااؤية لاايي ب  اليدخلق النقدأيية الاي  تنيياي  يي   أتير
 الع  .  تف  الع   المب شرنحيث ا  ي إلى     ا ف  الدخل تفل  ال    ا ف  اإ تف  اإ

وتؤدع اإش عا هن  إلى أتير و ايى اليرغ   ي  وجيل   ييل حيدي لتسياهت   رتفي  في  اليدوق 
 أن  لاة المض  ك ل  تيقيس   ي  ا في  اليدخل و عيل  هياا إليى ييعك الف صية اإتا جاية الن  اة إت

لهياه اليدوقن ولقيد أ دايم الاؤربية أن أارر ية  تئي و د   روتاه   م  أؤعل النميل ا الايني ي غيير  
ح تت البف لة ف  الدادان الن  اة ه  لاوم  اى النمف الاين ين الاي أممي   ع لؤاير  ي  خيتق 

المضييي  ك ولهييياا  نيييد   طبقيييم اليييدوق الن  اييية الوا سييي ت الاين  ييية  ييي  خيييتق الالسييي  فييي   ديييدأ 
سا س ت الامل ل ب لعؤ ن فان أصدى تااؤة وصام إليه  ه  تيفي  الفا  المياى الاي لي  أؤيد 
ساع   يااة تسااع  ه ن لال  فان هاه الدوق واجهم خا ع  ؛ إ   الاؤلل إلى اتسايرا  لود الفؤلا 

نفدس  اى الدوق  ات المقدعا الم لاة الع لاة؛ أو القدلق ب لضيغلط الاضي ماة وتيدهلع القيلا وهاا ا
 .(1) الشرائاة واللصلع ف  فخ المدالتاةن وهاا انفدس  اى الدوق  ات الملاع  الميدو ا

 ون     ا العؤ  إ ا  ا ت اإارا ات ب لقيدع تفويرن  تف  ت  د اإ الدولةأن  يتضح مما سبق
 اى اإارا ات الع  أة فت  د    الاؤلل إلى المد  ع المش ع  تف    العؤ  بود      ا اإوإ ا  ا

إليه ن فا ا ت ن  عدق الف ئدا أ اى    المعدق المعروض ف  سل  الوندات فيامم   نيده  الاؤيلل 
 إلى القروض الع  ة والا  ت  ى إلى عف   عدتت الف ئدا والياي االصيك  يدوعه  ايى وجيل  أو  يد 

 .وجل   لاع    لاة  عفاة ف  اتصاد  
 العام :  نفاقمضاعف ال  ثرأ :1

ن أي  يي  إ ا تفيي  العيي    اييى الغييرض  يي  هيياا اإ تفيي  ت ااييك اآل يي ع الميامايية لامل ييل اإ 
ن حيييث سيياهتا ات تفيي  العيي   هيي  ل  يي  ا فيي   عييدتت اتسييارم ع أو فقييف لإل تفيي  ا تييم   يي  ا اإ

ن ة ييل  يي  خييتق الييدا  العيي   أمميي  أن تاييلن ليير   يي ع طيي ع ا أو   احمييأتيير  يي  الميامييل أن الامل 
   الويللة ال  صة صد ت  اليدلق  ايه   ي  القنيلات اليمل اية  مي  صيد أميلن لير  اً ج ل ن  إ حيث

 ب فيي  الييدا  العي   إلييى ات فيي ض اي  ي ع اتام شيياةن وصييد اي  ي إلييى عفيي  سيعر الف ئييدا لاشييؤا  اتاا
 . (2) عدتت الاض      جداد اتسارم ع ال    واعتف ع
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(2) Yellen, Janet L. "Symposium on the Budget Deficit." Journal of Economic 

Perspectives, Vol 3. No.2, (1989), pp:17-21.
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 دى فع لاة المض  ك ف  إط ع الم لاة اللظاضاية و لي  ييم   ؤمل ية  ي   أمم   ن صشة
ن صشي ت تاعايس  هاميل المضي  ك تياياه     ختق    ااي ؛ أوق هياه الم العن صر تي وق الدعاسة

اللطن  وا خي ع  تف  بم ااك تقوام تر لاد لر تفد الاأ ير  اى سال  اإ ع  ال تف  اإ ن  إحيث 
أميد  تفي  الايل ا  تدييرا في  المضي  ك و لي  كن هياا اإ تف  حدة اإ الماع  اي ن فا ا ت تم

الماعايس بفلائيد اليدالن لياد لير  تفي  شرائح تامي  ب عتف ع الميل اليدي لتساهت  ف  حيي  أن اإ
 .(1)أي و ن ف  المض  ك

                  العيييييي   لرسييييييع ع فييييييا ا فييييييرض  بيييييي ت   يييييي ت  هيييييياه المن صشيييييي ت ااعاييييييس ب سيييييياقراع الموييييييالى 
العي   لياد لهي  تيأ ير إت  ايى الني تين لاي  اللاصي   تفي  الموالى العي   لرسيع ع فيان ال  ي  ا في  اإ

                العيي   أمميي  أن ايي  ي إلييى تضيي  ن لييال  أؤيي  الاميييي   ييي  الافييلعات  تفيي  أقييلق بييأن اعتفيي ع اإ
 .(2)ف  الاماة والوعر

حيث أاد  اى أن الملا تة المالا تة  –:Haavelmo ر  لث هاه المن صش ت ه     ج ل ب 
العييي    مللييية ب ل  ييي  ا فييي  اإايييرا ات الضييير داة فيييان هييياا  تفييي  لهييي  أ يييرن فيييا ا ت تيييم ال  ييي  ا فييي  اإ

𝟏العي   أمي عس أ يرا  ضي  ف  بمقيداع  تفي  سي  ي إلى حدو  أ ر  ضي  كن فيا ا تي ن اإ

𝟏−𝑪
إ ا و  

𝑪ا تييم ال  يي  ا فيي  الضييرائ  تميي عس أ ييرا  ضيي  ف  سييادا  بمقييداع 

𝟏−𝑪
وإ ا تيي ن هنيي   تييلا ن  ييي    

 و)اإارا ات( فان اك ر الااى لاد  عدو  .  الع   تف  ال    ا ف  اإ
 تفييييي  ا تيييييد  ايييييى أن ال  ييييي  ا المالا تييييية فييييي  تيييييل  ييييي  اإ Haavelmo- -وب لاييييي ل  فيييييان 

حاييى وإن ت تييم يييةافة  -إلييى ال  يي  ا فيي  النمييل فيي  اكجييل القديييروالضييرائ  أمميي  أن تيي  ى 
وهييياا  يييي  ا تيييد  اييييى أهماييية الملا تيييية الع  ييية تييييأ اا لايقييييس اتسيييياقراع  -لاويييم بشيييمل  ضيييي  ك

 . (3)اتصاد  ي الااى
ينيي  للجييل  ط صيية إتا جايية  عفاييةن ف تصاديي   فيي  ت عابيي  هيياه المن صشيي ت تامرييل فيي  افاييراض

أصييل  يي  الاشييغيل الا  ييل و يي   يي  أمييلن الؤهيي   اإتايي ج  أاريير  روتيية ترييره أعمييل  نييد  وييالى 
لا    ا الي صاة ف  الفا ن وهاا   ت انفدس    واصي  اليدوق الن  ايةن أ ي  خي  د هياه المن صشي ت 

اليياي وجيير  تفيي  اامرييل فيي  اتفاييراض بييأن ال  يي  ا فيي  اتسييارم ع تقاديير  اييى الامايية اكصييااة لإل
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لجييد   ييي  ا  اا لايية فييي  الف صيية اإتا جايييةن فييا ا ت تيييم الييدخلق اإيييي فاة لتسييارم عن و يي   ييي  ت ت
تل ع  ي  ات خ ع واتساهت  فان ليني  أفايرض أن ات خي ع ت  تف  الماا لاة الا  تارت   اى اإ

 .(1)اايلق إلى اسارم ع جدادن وإتم  أعادر ات خ ع    صدل الاورب
            لايييييي  أدييييييبح المضيييييي  ك أاريييييير  صييييييية ينيييييي  و تولافيييييي  ى أوجيييييير القدييييييلع الميييييياتلعا  نييييييد 

أؤييي  إ خييي ق  ندييير الييي    فييي  الاياييييلن واكخيييا بعيييي  ات ابييي ع الويييال  اتسييياهتا  وتفييي  ى 
اتفاراض الاي افارير بأن ال    ا ف  اتسارم ع تقادر  اى أ ر الاماة اكولاية لتسيارم ع  ون 

اتسيياهتا  الن جميية  يي  اتسييارم ع  تفيي  اإأن اايهيي    يي  ات  اا لايية تريرهيي  ال  يي  ا الي صيياة فيي  
 اكولى. 

 ثر معجل االنفاق العام :أ: 2
مب شرا لإلتف   الع   ف  الن تي اإجم ل ن  اى ال    ا الماا بعية  ي  القادر اآل  ع غير تأ

اتسيياهت  المللييدن وإتميي  هنيي     يي ع غييير  ب شييرا أخييرىن تيييد  فيي  النيي تي اإجميي ل   يي  خييتق 
لايي  أيييد ه  اإتفيي   العيي   فيي  الفايي   اييى اتسييارم عن وهيي   يي  أفاييس  ايهيي  اتسييارم ع ال  يي  ا ا

اتسيارم ع و ممي  في  الاغيير ليى إاتسياهت   في الملليد او الاي ب . اى ان المعؤيل اديي  أ ير الاغير 
 I Δ⁄ C  Δ: (2)الاعدير     ل  تم  اا 

ي العييي   والمامراييية فييي   ديييدأ تفييي  إلله فيييان اآل ييي ع غيييير المب شيييرا لمييي  سيييدس  تييير  وكنتيجدددة
و ي  العي    تفي  تافا  تلفر جه   إتاي ج   يرن اان سي   ي  ال  ي  ا في  اإ عؤل المض  ك والم

لمفهيل  وخدي ئث اتسياقراع اتصادي  ي في  اليدوق  ري ت ف  المبيث ال     رياُر الدعاسةختق 
اتصادي   الايدي  في   واصي  فشل هاه الوا سة ف  الدوق الن  اة ف  اتار ع تأايد  ل   اى الن  اةن

  في  تيدايد فع لاية المضي  كن العي   تاعي   وعا  همي تفي  ن تم  أن طر قة تمل يل اإراب الفدل ال
العيي   إلييى   احميية القفيي ع ال يي    يي  خييتق سييعر الف ئييدا  تفيي  تيير إ ا أ ت ال  يي  ا فيي  اإإحيييث 

ل   بشييمل جيييدن وب لايي ل  حييدا  تييأ ير  ضيي  ك  اييى اليدخل القييإى إليى فيان هيياه ال  يي  ا ليي  تيي  
الاايى  مللية  تفي    ي  ا حقاقاية خ لدية في  تاي ع اإ العي   تفي  تر أؤ  أن تالن ال    ا ف  اإاف

 ييي  طر يييس القيييروض أو  ييي  طر يييس اإصيييداع النقيييدين هييياا اكخيييير أميييلن شييي ئ  اتسييياعم ق فييي  
ر يييس فيييرض حييي تت الاوييي   و ييي  فيييرض  روتييية الؤهييي   اإتاييي ج ن أ ييي  إ ا تييي ن الامل يييل  ييي  ط

ال يي    ميي  أضييعك ال  يي  ا الااايية الايي   تفيي  الضييرائ  ففيي  هيياه الي ليية سييلف ايينقث تايي ع اإ
 توي  ق ايلن اا الع    اى تميل الني تي الميايى اإجمي ل ن تف  اإ د  ف  الدخل. بعد  عاسة أ رتي

                                                           

(1) Boadway. R.W. and D.E Wildasin."Public Sector Economics" Boston, Little  

Brown.(1985).P.381 
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 ايييى  ويييالى الاشيييغيل الييياي أمريييل الؤ تييي  الرييي ت   ييي  جلاتييي   اإتفييي   العييي  حيييلق تاضاييية تيييأ ير 
 العرض الااى. 

 العام وأثره على مستوى التشغيل: نفاق: اإلثانيا  
 تفيي  بدييفة    يية واإ سيياقراع اتصادي  ي ي  أهيي  أهييداف ات أعادير تيقيييس الاشييغيل الا  ييل
العي   في  تيأ يره  ايى  ويالى الاشيغيل بميدى  وي همار  تف  الع   بدفة خ صةن وترهر أهماة اإ
أة الما حية أصديى اسياف  ا  ممنية  هيدف اصايراب اتصادي    يي  في  اتسياف  ا  ي  الميلاع  اتصادي  

 خيييتق  ييي  ااييي   اياييييلن ليييال  تقيييل  الدعاسييية  ييي  (1)ح لييية الاشيييغيل الا  يييل لؤماييي   لا يييل اإتاييي ا
  اى  والى الاشغيل.  ع  ال تف  اإ تقل   دعاسة  لاة تأ ير تم  الالا ن ف  سل  العمل

 االقتصادي الكلى:  التوازن في سوق العمل كجزء من التوازن  -أ
لقد  ي  تين  أن خف  اكجلع ت ا  ي إلى القضي ل  ايى البف لية تمي  أصير بير الاتسيا ن 
ولاييي   ايييى العميييد  ييي   لييي ن كن العم لييية  رتبفييية بقيييراعات المنرميييي  الاييي  تييييد  حؤييي  اإتاييي ا 

تاي ا المرغلب فار )الفاي  الفعي ق( وت ضيا  اكجيلع أقايل  ي  الفاي  الفعي ق و قايل  ي  حؤي  اإ
الييت   إشييب ع هيياا الفايي ن فهنيي   إ ن  تصيية  ب شييرا  ييي  حؤيي  اإتايي ا المرغييلب تيقاقيير وحؤيي  
العم لة الضروع ة لايدلق  اى هاا اإتا ا فال     ا ف  اإتا ا تفارض     ا العم لية والعميد 

 .(2)صياح
لاتسيامى هيل أن إ ن ف لنااؤة الا  اا  الالصل إليه  ه  أن الفر   ي  الايايل الاين ى وا

هيياا اكخييير انفاييس  يي  الاييلا ن فيي  سييل  العمييل بيي فاراض أن العم ليية ت  اييةن  يي  اناقييل اك يير إلييى 
بقاة اكسلا ن أ   ف  الايايل الاين ى فان الميد  ليؤ  العم لة هل الفا  الفع ق الت   الاشغيل 

الاايى الياي اي  ر  يدوعه  ايى في    ي  ا الفاي   ع  ال تف  اإ اإتا ج ن وترهر هن  أهماة ب لؤه  
  والى الاشغيل. 

الدعاس ت الماعاقة بول  العمل  رل بقاة اكسلا   ايايل ج تدي ن الؤ ت  العداد    وتها  
اكوق اامرل ف  الوعر الاي ااعايس  ايدايد اكجيلع أ ي  الؤ تي  الري ت  فياعايس ب لاماية أو  ويالى 

ميي  المشييماا ن اكس سيييا ن الماعاقايي ن  ايايييل سييل  ن وب لايي ل  فييان اكجييلع والاشييغيل ه(3)الاشييغيل
وهنييي   اتؤ هييي ن أس سيييا ن فييي  تياييييل سيييل  العميييل اامريييل اتتؤييي ه اكوق فييي  تياياييير  ييي   العميييلن
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 نفاس ج ئ  أقل   دعاسة سال  اكفرا  الف  اي  ف  هاا الويل ن أ ي  اتتؤي ه الاايى فيهيا   دعاسية 
 ير   ااك الوا س ت والماغيرات اتصاد  أة  اى تل  تصة سل  العمل  بقاة اكسلا  وتاضاة تأ

سيييلف اندييي  اتهامييي   الدعاسييية  لييييلع الى الاشيييغيلن وتم شيييا   ييي  طداعييية  ييي  اكجيييلع و وييي
  1929ن الداعس لافلعات النرر ة اتصاد  أة اتحظ أتر  ق  أ  ية إب لؤ ت  الااى فقف حيث 

سيييل  العميييلن حيييث أعجييي  سيييد    يي ع تينييي  فييي  وجيير الاتسيييا  وأييييف  صييبغة تااييية فييي  تيايييل
اسياعراض اكفاي ع الوي بقة أقيل   ن  إ. (1)البف لة تمي  سيدس وأن أشيرت  إليى  يد  تف أية الفاي  الاايى

العيي   بدييفة  تفيي   ييدى فع لايية الوا سيي ت اتصاديي  أة بدييفة    يية واإ  يي إلييى طييرح تويي  ق  هيي  
اإج بية  ايى  ريل  ن  إخ صة ف  ت ضا   عيدتت البف لية  ي  خيتق تأ يرهي   ايى سيل  العميل؟ 

وا سيييية الهيييياا الاويييي  ق  ييييرتبف بفداعيييية الايايييييل اتصاديييي  ي لوييييل  العمييييلن فعنييييد الييييبع  فييييان 
و ع لؤيية البف لييةن أ يي  الييبع  اآلخيير فاقيير بييأن المشييماة  وظيي ئك ديي  أة لانمييل تفيايية ب اييسصاات

تير أففيلا إليى االاي  تيمي  سيل  العميل وب لاي ل  ف لاوم ف  الوا سة اتصادي  أة وإتمي  في  القلا يد
الوفح صراع  ي  تا ع  ن و   هني  فيان أي ات في ض في  اكجيلع اتسيماة سيي  ي إليى ات في ض 
اتساهت  الاي هل ج ل    الفا  الااىن  م  ا  ي إلى تف ص   شماة البف لة و   أجل  ع لؤة 

دي  أة هاه الليةاة ت د    تدخل الدولة    طر س إتع و الفاي  الفعي ق  ي  خيتق سا سية اصا
العيي   فييي  الاييأ ير  ايييى سييل  العميييل ب  ابيي عه جييي لا ه  يي   ييي   تفييي  . وترهييير أهمايية اإ(2)تلسييةاة

 ايى سيل  العميل إ يرا   العي   وأ يره تفي  اإ نقل   ي  خيتق  ي  ااي   دعاسيةالفا  الفع ق لال  سي
 . ةوالى الاشغيل والا ضا     البف ل دى فع لياه  ف      ا  

 على مستوى التشغيل:  عامال نفاقال آلية تأثير  -ب
حو  النرر ة الاين  ة فان ات ف ض  والى الاشيغيل  يرتبف بمويالى الفاي  الاايىن تمي  
               أن الويييييمة المميييييي ا لاايايييييييل الاينييييي ى هيييييي  اخييييياتف تيايييييييل  الييييية العمييييييل  ييييي   يييييي  هيييييل الييييييي ق 

            رفضيييلن حيييدو  فييي  النرر ييية الاتسييياماةن حييييث أفايييرض تينييي  فييي  ترر اييير الع  ييية أن العمييي ق ا
              أي ات فييييي ض فييييي  أجيييييلعه  النقدأييييية  ييييي  أجيييييل تيقييييييس اعتفييييي ع فييييي   ويييييالى الاشيييييغيل فييييي  حيييييي  
ت أعاريلن  اى ات ف ض أجلعه  اليقاقاةن  ند اعتف ع الموالى الع   لرسع ع    بقي ل اكجير 

 .(3)النقدي    ا ً 
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و  ي  ا اتسياهت ن و لي   ي  خيتق إ ي  ا الع        ا الفاي  الاايى  تف  أو ه  اإحيث 
قل   لظافاي  هم  تنماة الدخل أالع    تف  اإ حؤ  اتسارم ع وب لا ل  فانتل    الدخل أو      ا 

 والمي فرة  اى اساقراعه    ختق: 
 ال     م  ا  ي إلى     ا الفا  الااى. تف  الع   إلى ج ت  اإ تف  الالس  ف  اإ -
العيي   تبعيي  لاغيييرات الييدوعا اتصاديي  أةن ففيي  فاييرات الرخيي ل تقاييث  تفيي  تغيييير سا سيية اإ -

 تفيي  ال يي  ن أ يي  فيي  فاييرات الاويي   ايين ف  اإ تفيي  هيي  بوييد    يي  ا اإإتف صالدوليية  يي  
هيي  إتف صال يي    ميي  أفييرض  اييى الدوليية القايي   بوا سيية   لايية تعل ضيياة  يي  خييتق   يي  ا 

 .(1)اع النقديوتواعمل ف  تمل ار الدا  الع   واإصد
وجيل  بف لية  ن  إحييث  العي  ن تفي  اإ حدو  ظ هرا البف لية  ي  خيتقو مم  لادولة تف  ى 

 ا ااييدا  عنيي ه ات فيي ض الفايي  الااييى الفعيي ق  ميي  ايي  ر سيياب   اييى عغبيية المنيياي فيي  الالسيي  فيي  
ل اإتا ا بود  ات ف ض اكسع عن تم  أمم  أن ا  ي إلى إأق ف بعي  خفيف اإتاي ا  مي  ايدخ

 ييي    إتفييي  اتصادييي   فييي  حاقييية  فرغييية  ييي  البف لييية وات فييي ض الفاييي  الاايييى وهنييي  تايييلن سا سييية 
تلسييةاة تفيايية  ايقيييس اإتعيي و اتصاديي  ين إ يي   يي  خييتق اإ  تيي ت اتصاديي  أة لامناؤييي  الايي  
تو ه  ف      ا تشغيل الملاع  الما حة أو    ختق قا   الدولة باتش ل  دن جدادا و يده  بؤماي  

العي    تفي  ال د  ت اكس سياةن اك ير الياي أمويح ب ايس فير  جدايدا لااشيغيل وُ تحيظ أأضي  اإ
الايييل ا  ال يي   ب لمع شيي ت والاييأ ي  اليياي  يي  شييأتر   يي  ا اطمتنيي ن اكفييرا   اييى  ويياقداه   ميي  

العييي    لصعييي  ه  ييي  ييييم  سا سييي ت  تفييي  اإ يايييل ر  ايييى   ييي  ا إتاييي جه . و أميييلن لييير اك ييير الاديييي
 .(2)ية البف لة سلال ت ن  ل  يم  الوا س ت الررفاة أو الهامااة م ف

فييي  تأ يرهييي   ايييى  ويييالى  (3)مييي عس   ييي عا ظرفاييية و  ييي عا هاماايييةأالعييي    تفييي  اإ إنوالنااؤييية 
العيي   فيي  إتبيي ع سا سيية إتعيي و توييمح بيي ل روا  يي   تفيي  إللحيييث تاؤاييى اآل يي ع الررفايية الاشييغيل 

 ع  عييدتت البف لييةن أ ي  اآل يي ع الهاماايية فااييلن  يي  خييتق  ييرا ي حي تت الاويي   الايي  تامييي  ب عتفيي
 مل الشغل    طرف القف ع  المشرو  ت الع  ة واتسارم ع ف  الدناة الايااة الا  تومح فر 

 .ال   
 : العام وأثره على التضخم نفاق: اإلثالثا  

إليييى عفييي   العييي    ييي  طر يييس اتصايييراض اييي  ي تفييي  ليييلحظ فييي  المبييييث اكوق أن تمل يييل اإ
 ايى  الع   الالسع  تف  اإ وع  قف ع ال   ن  م  اربف تأ يرأسع ع الف ئدا و  احمة اسارم ع ال
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اليييدخل و ممييي  لديييي تع  الوا سييية اتصاديييي  أة أن أمنعيييلا حيييدو   ليييي   ييي  خييييتق الانوييييس  ييييي  
 قيييى سيييعراب ايالنقيييدي الييي معيييروضنقدأيييةن و لييي   ييي  طر يييس   ييي  ا الوالوا سييية ال م لايييةوا سييية الال

العي   انفيلي  تفي  الف ئدا  ند  والاه اكوقن لا  تفلع اإصيداع النقيدي الموياعمل في  تمل يل اإ
هياا الفديل حييث سينقل   لس المو ع الماب  في  تيايي اى    طر تغاأة الاض  ن ااضح  م  سد

 ة داع النقدي في    ي  ا فع لايف   رحاة أولى با را  أهماة الامل ل النقدي    ختق اساعم ق اإص
 تفيي  العيي  ن أ يي  فيي   رحايية   تايية فويييا  إ ييرا  إ م تايية حييدو  تضيي   تيي تي  يي  تمل ييل اإ تفيي  اإ

الفاي  الاايى في   -الع   ب إصداع النقدي وسياملن هياا الاياييل في  إطي ع تميل ا العيرض الاايى
 .ظل  د   ب ت الموالى الع   لرسع ع

 العام عن طريق الصدار النقدي : نفاقتمويل ال   -أ
بف اتسيياقراع اتصاديي  ي تميي  سييدس اليييداث  نيير فيي  المبيييث الريي ت  بمليييل ي  هميي : اييرت

تشييييغيل المييييلاع  اتصاديييي  أة واسيييياقراع الموييييالى العيييي   لرسييييع عن حيييييث اييييرى تينيييي  أن الامل ييييل 
الاضيي م  ايي  ي إلييى تشييغيل المييلاع  اتصاديي  أة  يي  طر ييس   يي  ا الفايي  الفعايي ن و ييرى بعيي  

اكسيع ع و لي  بشيرط  ن لادولة صدعا  اى تيقيس اتساقراع في أ (1)9431 رل ليرتر  اتصاد  الن 
تلافر الرغبية الوا سياةن تمي  أؤي   ايى اليمل ي ت أن تلظيك ط ص تهي  لايقييس اتسياقراع الويعري 

لايي  تفيي لا هيياه الوا سيية تالصييك  اييى  ييدى تمايي  الؤهيي   اإتايي ج  ب لمروتيية  والاشييغيل الا  ييلن
  يي  ا الفايي  الفعايي  ليي   ن  إ ييد  يي   نيي ل جهيي   إتايي ج   ييرن حيييث ت الا فاييةن ففيي  الييدوق الن  ايية

تؤيييدي تفعييي  كن  شيييماة هييياه اليييدوق تامريييل فييي  ييييآلة  لاع هييي  اتصادييي  أةن ليييال  انديييح بعييي  
اتصاديييي  الن بعييييد  الاؤييييلل إلييييى هيييياه الوا سيييية إت  نييييد   تدييييدأ  عيييي ل   روتيييية الؤهيييي   اإتايييي ج  

العي    ي  طر يس اإصيداع النقيدي  تف  اكس س  لامل ل اإ.    هن  أرهر أن الاأ ير (2)ب لرهلع
ن فيان  لاية اتاقي ق الايأ ير (3)أملن    ختق تأ يره  اى الفا  الااى وحو  وجهة النرر الاين  ة

ن اسيييا دا  اإصيييداع النقيييدي اييي  ي إليييى ات فييي ض أسيييع ع إتايييلن  ييي  خيييتق سيييعر الف ئيييدا حييييث 
 ي  طر يس اإصيداع النقيدين ت يد  العي   المميلق تفي  اإ رل الافر  إليى  لاية تيأ يالف ئدا. لال  صد

    إ خ ق الول  النقدي ف  تيايل أ ر الم احمة و دى تأ يره   اى اسارم ع القف ع ال   . 
 : الكلى الطلب – الكلى العر  نموذج باستخدام التضخ  على العام النفاق أثر -ب
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 تيداييد لدعاسيية اكس سيي  الااييى االنمييل  هييل إتميي  الااييى والعييرض الااييى الفايي  تمييل ا أن
  ايييى لإلج بييية النميييل ا هييياا اسيييا دا  أممييي  وب لاييي ل  لرسيييع عن العييي   والمويييالى  النييي تي  ويييالى 
 الاشيغيل بم اأي  تاماي  أن الويل   تصادي  أ ت أممي  هيل: ااي  فامي  المامراية اكسيتاة  ي   ؤمل ة
 الاضي   احايلال ختلهي   ي   أممي أخرى  وسياة    وهل واحد؟  ن ف  الوعري  واتساقراع الا  ل
  عييدتت عفي  إلييى اي  ي اليياي اك ير سير ار  يي  واإبفي ل اتصاديي  ي النميل جميي ح تيبح ب سيارن ل
 الاضييي    اييى العيي   اإتفيي   أ ييير  يي  سييننفاس لييال  فيهيي ؟  رغيييلب غييير  وييال  ت إلييى البف ليية
 .الااى الفا  – الااى العرض تمل ا ب سا دا 

ولقييييد اخاافييييم  اصاديييي  ي ليييير  ديييي  ع وأسييييب ب  داييييدا إن الاضيييي   شييييأتر شييييأن أي  ييييرض
ن و رجي  اليبع  تاي  اكسيب ب إليى صيلى الفاي   ينمي  وطر  العتا اكسب بوجه ت النرر حلق 

 يييي   يييي  تميييد  الفاييي  الاايييى ن ليييال  فاتنييي  تم(1)ارجعهييي  اليييبع  اآلخييير إليييى صيييلى العيييرض الويييلقاة
ت الايي  تلاجيير الاضيي   هيي  الاغييير لااضيي   ويييغف الااافيية لااضيي  ن حيييث أتيير  يي  أهيي  الدييد  

لااض   أق   تمد  الفا  ن  إحيث  ع  ال تف  الاي أفرأ  اى الفا  الااى خ صة فام  ااعاس ب إ
 ند   ارتف  الفا  الااى  اى تيل أارر سر ة     ويالى اإتا جاية المالصعية لتصادي  ن اك ير 

اييييي ن وتمرييييل الوا سيييية النقدأيييية الييياي  يييي  شييييأتر عفييي  اكسييييع ع لملا تيييية صيييلى العييييرض والفايييي  الا
  تضيي   الفايي ن أ يي  يييغف الااافيية أحييد العلا ييل الرئاويية ليييدو  عيي  ال تفيي  المديي حبة ل  يي  ا اإ

 يي  اعتفيي ع الاايي لاو خييتق الفاييرات الايي  تشييهد  عييدتت بف ليية  رتفعيية واسيياغتت  نشييألااضيي   في
ن   يي  ا أجييلعه  اليقاقايية أو يييةاف  لامييلاع ن حيييث أف ليي  العميي ق  رفيي  اكجييلع إ يي  كتهيي  ار ييدو 

أتهيييي  االصعييييلن أن أمييييلن الاضيييي    رتفعيييي   ميييي  ايييي  ي إلييييى اتاقيييي ق  نينييييى العييييرض الااييييى إلييييى 
اي  الم لاة والنقدأة بقيا   ون تغييير فيان اتصادي   القيل   سيلف اناقيل ين فال أن الوا س(2)اك اى

الى المعيدق الفداعي   ينمي  إلى  والى تلا ت  جدايد والنااؤية أن الني تي اين ف  إليى أصيل  ي   وي
 ويييالى اكسيييع ع ارتفييي  وسييياقل  واييييعل الوا سييية اتصادييي  أة    ييي  ا الفاييي  الاايييى بيييييث أعيييل  
اتصاد   اللطن  إلى اللي  اكوقن وتررا كن العم ق صد حدالا  اى    ت تلا ار دون        ا 

والنااؤة ه  اتسامراع ف   ف  اكجلعن فان هاا ساشؤعه   اى المف لبة  را   تاة  رف  اكجلعن
 .(3)اعتف ع اكسع ع وهاا هل تض    ف  الاا لاو

 ايييا  اللصيييلق إليهييي   ييي  الاياييييل الوييي  س هييي  أن واييييع  الوا سيييةى الاييي النتيجدددة ن  إ    
اتصادييي  أة فييي  ظيييل هييياا النميييل ا ت أويييافاعلن أن أعاميييلا تاييي ئي صيييراعاته   ون  عرفييية تلصعييي ت 

أعييييد  يييي  الدييييعلبة بمميييي ن لييييال  ُأقاييييرح أن ارتيييي  صيييي تعل الوا سيييية اكفييييرا  ب لنوييييبة لهيييي ن وهيييياا 
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ت امييي    ايييى الوا سييي ت اتصادييي  أة  ايييى الوا سييي ت المف جتييية غيييير المالصعيييةن ب إيييي فة إليييى ا
طل اة اكجل لايقيس اتساقراع اتصاد  ين    ختق تيفي  اكفرا   اى     ا إتا جياه  الهامااة 

 س   يييي  ايالظاييييو وال  يييي  ا فيييي   عجيييية  روتيييية الوييييل   يييي  طر ييييو  يييي  ا  قييييدعا الم سويييي ت  اييييى ال
 .ةيالشف في

الع   ف  ظل تر   الوعر غير الر  م ت  الالصل إلى تا ئي  همة  تف  اإ    ختق تن وق
العيي   تيي  ر  اييى ج تيي  العييرض والفايي  الااييىن وتيي  ى إلييى  تفيي  تامرييل فيي  أن الاغيييرات فيي  اإ

مييل الني تين وإلييى تضيي   غيير  رغييلب فاير ت ايي  ي إلييى تضي    رغييلب فاير أديي حبر   يي  ا في  ت
العيي   فيي  اكجييل القدييير هيي   تفيي  اإ نديير اكس سيي  الميييد  لفع لايية  يي  ا تمييل النيي تين و عييد الع

تفيييلع  ملتييي ت العيييرض الاايييىن حييييث تعيييد  اغييييرات سيييل  العميييل المييييد  اكس سييي  فييي  اكجيييل 
 سييييييااع  اة لتصاديييييي   وعأس الميييييي قالقديييييييرن أ يييييي  فيييييي  اكجييييييل الفل ييييييل فيييييييا  إييييييي فة الف صيييييية ات

العي   تعيد أ اا عئاوية إ اعا الفاي  الاايى في  الدايدان الن  ايةن  تفي  اإ والاانلللجا ن وال تصة أن
إت أن الشيييي ل المتحييييظ فيييي  اآلوتيييية اكخيييييرا هييييل اتفايييي ح اصاديييي  ات الييييدوق الن  ايييية  اييييى العيييي ل  

 لف  اييية فايييرن والاييي   ييي   ينهييي  ك وات اال ييي عج ن  مييي  أ ييير  ايييى اتسييياقراع اتصادييي  ي الاايييى وا
لدييرف العيي  ن لييال  فييان الاويي  ق اليياي أفييرح فيي  هيياا المؤيي ق ااميييلع حييلق:  يي  تريي   ا تفيي  اإ

الهيدف الرابي   ي    تصيةو ي   الع   ف  تيقيس اتساقراع اتصاد  ي؟ تف  اإ المتئ  ل    ا فع لاة
   شيراتتيقييس الايلا ن ال ي عج  ييم   مرل في والما الع   تف   إاهداف اتساقراع اتصاد  ي ب

  العي  تفي   وع اإ؟ ولإلج بية  ايى هياه اكسيتاة وغيرهي  سييا   عاسية اتساقراع اتصادي  يسا سة 
 .دعاسة   تبقى    الؤ ت  النرري لهاه ال ) ي ان المدفل  ت( ف  اتساقراع ال  عج 

 :ميزان المدفوعاتعلى  العام وأثره نفاقاإل: رابعا  
             تصاديييييي  ات اتفا حيييييي  تديييييييرا خييييييتق الفاييييييرا اكخيييييييرا  ميييييي  أ يييييير  اييييييى غايييييي  اأ لقييييييد شييييييهدت 

 ره  في  اتصادي  ات فع لاة الوا سة اتصاد  أة ف  هاه الدوق حيث تفقد هاه الوا سة ج لا    أ
ايى قامية ه  ب تصاد  أ ت المغاقةن فعا  سديل المر ق فان اللاع ات ت  ر سياب    ص عت المفالحة إ ا
ن 1العي  ن ليال  وجي  إأؤي   تيلع  ي  الاف  يل  يي  الوا سي ت الداخااية وال  عجايية تفي   ضي  ك اإ

العي    تفي  اإ  ي  خيتق  عاسية  يدى فع لاية وهاا    تان ولر الدعاسة ب لافر  إلار ف  هاا المفا 
 ألاويندع ا وتميل ل ا  نيدق فمينين يف  تيقيس اتساقراع اتصادي  ي ال ي عج ن وسييا  اسيا د  تمي

ف   ي ولة إظه ع الي لة اكتو   (2)أس سيي  ى  اغير  ية  ايت ام   ف  الفع ليت  احيث  سيدت 
 ارر فع لاة. اكع   ال تف  اإ إظه ع  وع
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القتصاااد لفلماانج  –العااام فااي  طااار نمااو ج مناادل  نفاااقأ: اإل
 مفتوح

صاديي   صييغير  فاييلح إن الشييمل اكس سيي  لنمييل ا  نييدق فمييني أقييل   اييى أسيي س تمييل ا ت
الاجيير سيييعر ف ئيييدا  ييييد    لماييي  وواع ات تاوييي  ب لمروتييية الا  اييية  نيييد سيييعر  عيييي   قيييل  ب لعماييية 

ن و وعى هاا النمل ا إلى تيداد الالا ن اليداخا  وال ي عج   ي  خيتق اشياق    نينيى (1)اكجنداة
دق فاامني أن هني   ااضح لن     ختق تمل ا  نالايايل الو  س  ي ان المدفل  ت وإي فار إلى 

تييلا ن  اخايي  وتييلا ن خيي عج ن وإ ا افارييين  أن هنيي   تييلا ن  اخايي  وخيي عج ن إت أتيير أمميي  أن 
أميييلن هييياا الايييلا ن هيييل تيييلا ن أصيييل  ييي  الاشيييغيل الا  يييلن وتمييي  فييي  ح لييية اتصادييي   المغايييس تقيييل  

ي حمييييل   تلسييييةاة  يييي  أجيييييل عفيييي   وييييالى النشيييي ط اتصادييييي   إتفييييي  اليمل يييية ب ت يييي   سا سيييية 
وا اد   البف لةن لا  هاه الوا سة لاد له  تفد اك ر إ ا    صلعتم ب تصاد   المفالحن حيث 

العيي   فيي  اتصاديي   المفاييلحن  تفيي  اإن لايداييد فع لايية ا  سييدس اإشيي عا إلييى أن هنيي    ةايي ع أتيير تميي
ة حييرا وهميي  حرتيية عأس الميي ق الييدول  وتريي   الدييرف المابيي ن فعنييد   تاييلن ع وس اك ييلاق الدولايي

اليرتييية فيييان العماييية تايييدفس  دييير الييييدو  اسييياؤ بة لافيييرو   يييي  أسيييع ع ف ئيييدان النميييل اتصادييي  ي 
وهيياا  يي  أشييمل  ييدا صييعلب ت  اييى صيي تع   .(2)عيي  ال تفيي  و لا ييل أخييرىن تاهيي  لهيي   تصيية ب إ

 الع   حو  المةا ع   الو بقي  الاتر.  تف  اإ ا  تيايل فع لاةالوا سة اتصاد  أة لال  سي
 العام في االستقرار االقتصادي الخارجي نفاق: دور اإلب

 مييلق  يي  طر ييس   يي   إتفيي  تيي  الالصييل سيي بق  إلييى أن العمييل الميي ل  البيييم  يي  خييتق 
الضيييرائ  أو اليييدا  العييي   ت أممييي  أن توييي ه  فييي  تيقييييس اتسييياقراع اتصادييي  ي المنشيييل  بشيييمل 

ملا تة و ؤ  اليو ب الؤي عي في   يي ان ي ؛ هم   ؤ  اليفع قن والاي انعمد ف   اغير   أس س
المييدفل  تن لييال  فييان وجييل   عجيية  يي  الاف  ييل والانويييس أعاديير  يي  اكهمايية بمميي ن خ صيية فيي  
الييدوق الن  اييةن لييال  سيييا  تنيي وق العتصيية  ييي   ؤيي  الملا تيية و ؤيي  اليويي ب الؤيي عي  يي  خييتق 

الع   وسا سة  تف  اإلاف  ل  ي  إلى سدل تدعا  ا  ن و ل  صدل الافر  ل عاسة فرياة العؤ  الال 
 . ف  ه  ش الدعاسة  لرف اكجند  لعتا هاا العؤ  الال الد
 م: ءفرضية العجز التو  -1

      لايا  اتصاد   الااى  ات اكهماة الاديرا الا  تفايرض أن لتعد ظ هرا العؤ  الال 
الؤيييي عي فيييي   ييييي ان ايييي  ي إلييييى  ؤيييي  اليويييي ب  العيييي   تفيييي   ؤيييي  الملا تيييية النيييي تي  يييي    يييي  ا اإ
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في   نادييك سينلات الوييبعين ت  Cripps, Godlyالميدفل  ت والاي  تمييم صيا غاه   يي  طيرف 
ف  الممااية الماييدان حييث أ دايم الدعاسي ت أن العؤي  في  القفي ع العي   أييد  الرصييد في   يي ان 

اييية تييير  ييي  خيييتق تياييييل اإحدييي ئا ت الماعاقييية ب للتأييي ت الماييييدا اك ر مإن حييييث (1)الميييدفل  ت
والايي  أ داييم أن اعتفيي ع العؤيي  الميي ل  لادوليية ايي  ي إلييى   1990 - 1980والا بيي ن خييتق الفاييرا 

ظهيييلع  ؤييي  فييي  اليوييي ب الؤييي عين وت اايييك  عال الميييداعس اتصادييي  أة فييي  تفويييير العتصييية  يييي  
ن المدعسيية الاتسيياماة اليداريية ت تييد أن العؤيي  الميي ل  إالعؤيي  الميي ل  والعؤيي  ال يي عج ن حيييث 

العؤي  ال يي عج ن أ ي  وجهية النريير الاين  ية فا اايك  يي  سي بقاه  حييث أقييرون بيأن العؤيي  أويد  
ال ييي عج  هيييل المويييد  لاعؤييي  المييي ل  و فويييرون  لييي   ييي  خيييتق  ييينهي اتسيييااع بن أ ييي  الاياييييل 
اكارر  صية فهيل الاياييل النييلتين ى لمنيدق فميني حييث أايدا أن اعتفي ع العؤي  المي ل  سيي  ي إليى 

الف ئييدا اك يير اليياي أوييمح  ييدخلق عأس الميي ق  ميي  ايي  ي إلييى عفيي  سييعر الدييرف اعتفيي ع أسييع ع 
هيياا فيي   -و  في   يي  تن فويياة الوييا  اللطنايية اك ير اليياي ا  ييد  يي  العؤيي  في  اليويي ب الؤيي عي 

هاا  ي  ج تي  الفاي ن أ ي   ي  ج تي   -ظل تر   الدرف الع ئ  وحر ة تديرا تتاق ق عأس الم ق
لعي   تيي  ى إلييى اعتفيي ع الموييالى العي   لرسييع عن  ميي  أ فيي  تن فويياة ا تفيي  العيرض فييان   يي  ا اإ

الوا  اللطناة اك ير الياي ا  يد  ي  العؤي  ال ي عج ن  ي  خيتق  ي  سيدس تتحيظ أن العتصية  يي  
العؤيييييي  الميييييي ل  والعؤيييييي  ال يييييي عج  تاعاييييييس ب لعتصيييييية  ييييييي  اتسييييييارم ع وات خيييييي ع و يييييينهي  ييييييي ان 

 . (2)المدفل  ت
 ستثمار ومنهج ميزان المدفوعات ا -ر دخابين االعالقة  -

ااييل ع  ييي  اتسيياهت  ال يي    Y تصيية الاييلا ن اتصاديي  ي الااييى تاييو أن النيي تي  تشييرح
Cp     واتسارم ع الIp الع   تف  واإ Gg + Ig  والد  عاتX  واللاع اتM  ب إي فة إليى

 : (3)لا لاة   ختق المع  لة ا BDعصيد حو ب عأس الم قن و ايد  العؤ  الم ل 
BD = Cg + Ig – T ………………….. (1) 

 أ   العؤ  ف  حو ب عأس الم ق فيايد     ختق المع  لة الا لاة: 
CAD = - (X – M – F) …………….. (2) 

 Sp = Y – T – Cp ………… (3)ام  أممنن  تا  اه   اى الشمل : 
ى  تصيية العؤيي  وباعييل   المع  ليية الويي بقة فيي   اف بقيية الييدخل الشييهيرا فاتنيي  تيدييل  ايي

 .CAD = (Ip – Sp) + BD   اكس ساة. لالال 

هيياه العتصيية تليييح أن العؤيي  فيي  اليويي ب الؤيي عي هييل عبيي عا  يي  الفيير   ييي  اتسييارم ع 
وات خيي ع ال ييي   ب إيييي فة إليييى العؤيي  المييي ل . فيييا ا تييي  تمل ييل اتسيييارم ع ال ييي    ييي  طر يييس 

                                                           

1

stop and go

(2) S. M. Ali Abbas & Jacques Bouhga-Hagbe & Antonio Fatás & Paolo Mauro & 

Ricardo C Velloso, Op. Cit, vol. 59(4), pp 603-629 
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و  ااك تيايل العتصة  ي  العؤ  في   ن  صلى لاليداث     ؤ  تل ات خ ع ال    فاتن  بدد  
الملا تة والعؤ  ف  اليو ب الؤ عي ب خاتف تياييل  يي ان الميدفل  تن حييث أممي  الامييي   يي  
  المييينهي النقيييدي و ييينهي اتسيييااع بن فهييياا اكخيييير أقييير  لجيييل   تصييية  ب شيييرا  يييي  العؤييي  المييي ل

شييييهيرا أمميييي  ا ابيييي ع تييييل  يييي  تيييير فيييي   اف بقيييية الييييدخل الإوالعؤيييي  فيييي  اليويييي ب الؤيييي عين حيييييث 
حييييث تيديييل  ايييى  Aبقيييدعا المؤامييي   ايييى اتسيييااع ب  العييي   تفييي  اتسييياهت  واتسيييارم ع واإ

أن ف ئضي  في  اليوي ب الؤي عي ت  وتعادير هياه المع  ليةX – M + F = Y – A المع  لة الا لاة 
وب لاي ل  أميلن هني    أمم  أن اايقس إت إ ا تؤ و  اليدخل القيل   الف صية اتسيااع  اة لتصادي  ن

ن  ييي  خيييتق  ييي  سيييدس أممننييي  (1) ؤييي  خييي عج   نيييد   تاؤييي و  الف صييية اتسيييااع  اة اليييدخل القيييل  
 اسانا ا    اا :

 تفيي  خ صيية اإ –لا ضييا  العؤيي  فيي   ييي ان المييدفل  ت ت ييد  يي  ت ضييا  اتسييااع ب  -
 أو     ا الدخل القل  . -ع  ال

ضا  العؤ     خيتق   ي  ا الدي  عات أمم  لا ضا  أسع ع الدرف أن تو ه  ف  ت  -
 واليد    اللاع ات.

وب لايييي ل  فييييان هيييياا الميييينهي ا تييييد أن عصيييييد الملا تيييية الع  يييية هييييل اك اا الرئاويييية لاوا سيييية 
اتصاديي  أة لايقيييس الاييلا ن ال يي عج  وهيياا أعنييى أن العؤيي  فيي  الملا تيية الع  يية ايي  ر سيياب   اييى 

المييدفل  ت فهييل انفاييس  يي   ق عبيية  ف  هيي  أن هنيي    اليويي ب الؤيي عين أ يي  الميينهي النقييدي لمييي ان
 . تصة  ي  اخاتق  ي ان المدفل  ت والف ئ  ف  المعروض النقدي

 : توءمالعام وقنوات انتقال العجز ال نفاقال  -
  و لييي   ييي  خيييتق لي  النمييي  ا الاييي  فويييرت العؤييي  الايييل أعيييد تميييل ا  نيييدق فاميييني  ييي   ييي
ن (2)و عجيية  روتيية سييعر الدييرف و عجيية  روتيية اكسييع عفريييا ت حرتيية ع وس اك ييلاق الدولايية 

هي   نيد   أميلن تري    ايلل و اى حؤ  اتصاد  ن وتعد الي لة الا  تدد  فيه  فرياة العؤ  ال
 ايلل ولقد ظهرت  يدا  تحري ت حيلق العؤي  ال    حرتة تديرا لر وس اك لاق. (3)الدرف  رن 

حيث أعد فامني أوق    أش ع إلى اآل  ع  (4)م نر   الدرف الر   و ل   اغير الفريا ت الو بقة
 .الع    اى الالا ن ال  عج  تف  لإلرتبة الما

                                                           

250بق ذور  رجع  1

2

غم  نشير  ر الة  اجاتم19902010
201366 

3

ايرجع الاا ق
4



ر سعيد عطية                                          دور اإلنفاق العام في تحقيق االستقـرار االقتصـادي في ليبيا  علي منصو

  

 
 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  

 :كأحد مكونات الطلب الكلي نفاقاإل -ج
سياند  اي  اعأى ف  الالا ن ال  عج ن وهل تمل ا  (إلاوندع سيدت )ت ن   1952ف      

ايي  أن عصيييد المييي ان الاؤيي عي النمييل ا الاينيي ي فيي  الايايييل اتصاديي  ي الاايي ن و دنيي   نهؤيير  
لادوليية  يي  هييل إت  قييداع الييدخل الييلطن   فروحييً   نيير  قييداع الوييا  وال ييد  ت الايي  اييا  اسييااع  ه  

وإجميي ل  اتسييارم عن فييا ا  عيي  سيياهتا  العيي ئا  )ال يي  ( والات تفيي  عبيي عا  يي  اإ وهييل يااييً ن 
ييي ان الاؤيي عي لادوليية أيقييس  ؤيي ًا تعييدى  قييداع اتسييااع ب الميايي   قييداع الييدخل الييلطن  فييان الم

. و رتيي  المييدخل فيي  تيايايير  اييى الماغيييرات اتصاديي  أة (1)بمقييداع الفيير   ينهميي  والعمييد صييياح
الاااة  اؤ هًت  ال  اآل  ع غير المب شرا  اى النقل  )أسع ع الف ئيدان تيدفق ت عأس المي ق( أي أتير 

حييث اهيا  بي لمي ان الاؤي عي وبيال  اافيس اها  بول  الوا  و همل سل  النقد وسيل  عأس المي قن 
    دخل المروت تن و  ااك  نر ف  تؤ هل المروت ت  ند اسا دا  سيعر الديرف تيأ اا لعيتا 
ال اييييل فيييي   ييييي ان المييييدفل  تن و عييييرف  ييييي ان المييييدفل  ت وفقييييً  لهيييياا المييييدخل بأتيييير الفيييير   ييييي  

لنقدأية(ن أي أن  يي ان الميدفل  ت بيي  الميدفل  ت الاااية )فامي   يدا الويافة او المايدتت الاااية 
ن وب لاي ل  ف لفاي  الااي  أميلن  ويل ً  إجمي ل  هل عب عا    الفر   ي  الدخل اللطن  اإجم ل 

 :(2)الن تي الميا  وإجم ل  الدخل القل  ن حيث
Y=AD=C+I+G+(X-M) 

ف   حيث تعادر الاغيرات الي صاة ف  الفا  الااىن ه  الود  وعال الاغيرات الا  تيد   
 حؤ  الن تي الميا  اإجم ل .

عييد أ اا عئاويية إ اعا الفايي  الااييى فيي  الداييدان الن  اييةن إت أن أالعيي    تفيي  اإ ن  إ خالصددة :
فقيد الش ل المتحظ ف  اآلوتة اكخيرا هل اتفا ح اصادي  ات اليدوق الن  اية  ايى العي ل  ال ي عج ن 

   وع اايييد  وفقييً  لمةايي ع   وهميي  حرتيية العيي  تفيي  ن لإلأاتضييح لنيي   يي  خييتق تمييل ا  نييدق فمييني 
ن هني   أظهير الاياييل أ فقيد ايلل    ب لنوبة لفريياة العؤي  الأعأس الم ق وتر   الدرف الماب ن 

ن  ؤيي  الملا تيية قييً  لانمييل ا الاينيي ين وب لايي ل  فييا تصيية  ييي  العؤيي  ال يي عج  والعؤيي  الميي ل  وف
 هياه ك  اى تر   الدرف الماب  لادولةن وف و ل  االص نالع  ة ا  ر ساب   اى اليو ب الؤ عي 

الدعاسة تواند الى الايايل الاين ي الاي  در  نر الاويندع سييدت   رصييد الميي ان الاؤي عي حييث 
 يي ع النقدأيية لااييلا ن ال يي عج ن ليياا اسيياندت الماغيييرات اليقاقايية  اؤيي هًت اآل ارتيي  فيي  تيايايير  اييى
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العيي    اييى   شيير الاييلا ن  تفيي  اآل يي ع اليقاقايية لإلأضييً   اييى هيياه الؤلاتيي  لايي  ترهيير أالدعاسيية 
 ال  عج  لايقيس اتساقراع اتصاد  ي.



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

  
 العام تا النرويج وماليزيا يف دور اإلنفاق جترب

 االقتصادي  االستقراريف حتقيق 
 

 :يةتجربة النرويجال المبحث األول. 

  : ةـالتجربة الماليزيالمبحث الثاني. 
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 الفصل الثاني

 تجربتا النرويج وماليزيا في دور اإلنفاق العام 
 في تحقيق االستقرار االقتصادي

 تمهيد:
تجى تي،  بى  اليجى ال اليللاىن الن فثىن  ى  ينقسم هذا الفصل إلى  بحثيى، و لكلىع ل ى   

ح،ث بج ل تثق،ق أهياف االسيق اا االقيص دي عب  دلا اإلنف ق ال  م    تثق،ق تلع األهيافو 
 ك آلت :الخ صن ب ليلل الميقيبن لالن بان م تن لل اليج ال اليللان س،ي

  .اليج تن الن ليجان :للالمحثث األ
 .نىاليج تن الم ل،زي :ي ن المحثث ال

 المبحث األول
 ة ـــة النرويجيــالتجرب

إن تنىى لل صىىن ديق اليىى لا السىىا د ن للىىيلل النفباىىن يىى تحه بمداىىدا أهىىم لهىىد إدااا الم لاىىن 
ليلع اليللو  ىيي ادا  انفىه تيسىم بخصى الث هى : هى  : اليذمىذلو لبصىياه  اى اف و ب إلاى  ن 

اإلنفىى ق ال ىى م لكاتاىىن تث،،ىىي إلىى  األصىىل الممىىيق بنىىو ن اىىخو لهىىذث الخصىى الث تىى ه   ىى  بسىى ا 
آهىىى ا اليذمىىىىذل لال  قىىى،   ىىىى  األفىىىىل القصىىى،   ىىىى  كلىىىع اإلنفىىىى قو لت ليىىىى ل   ىىى  النمىىىىد لاالسىىىىيق اا 

إ جىى د حلىىدل تسىىمب ل ىى  ب السىىيف دا بىى   يىى ا  ااتفىى ا أسىى  ا  سىىيدفخ عل، ىى و بمىى   (1)االقيصىى دي
و  ىى  بجى ال  أاىى  و بىى  الب قىن ليطبىى  بىو الفيىى ا  اليىى  تىنخفع  ، ىى  أسىى  ا الب قىن لليسىىيخيب

 .(2)   ف مى صن ديق الي لا السا د نلهد ب  م،  الثلدل المقي حن الي  تبني   ال ييي ب  اليلل 

تبب،ىىق بحىى د  ت يبىى  دللىىن النىى ليي بىى  مىى،  أهىىم الىيلل  ىى  ال ىى لم اليىى  ت يمىىي علىى  ح،ىث 
بخيلى  فدانىخ ب  بلي ى  ب  ي،  المف فانو لاالسيف دا ب  تج تن الصن ديق السا د ن    الثدكمن ل 

لهد ب  ينببق عل  صنيلق   السا ديو م،نم  يحق  تبباق      ل،با  ق،ي االايح ا. لب  ا ل هذا 
النمىىدكي  م ىى  ب   ىىن الىىيلا الىىذي تقىىدم بىىو الصىىن ديق السىىا د ن ليثق،ىىق االسىىيق اا االقيصىى دي  ىى  

 .الن ليي
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صىىىىنيلق السىىىىا دي ليللىىىىن ال يلعحىىىىوالىىىىذي  الىىىىيلاالمحثىىىىث  ىىىى  تداىىىىاب  التبىىىى م أهماىىىىن هىىىىذ
و بمى   سىيدفخ السىيخياب    ى  بجى ل االسىييم االن لييو اصدصً  بى  ح،ىث المحى لل الم صىددا 

االسىىىييم اي لدلاث  ىىى  تثق،ىىىق االسىىىيق اا االقيصىىى ديو لليثق،ىىىق  نفىىى قاإلدااا الج،ىىىيا لالث امىىىن لإ
 و كم  يل :ال يف ب  المحثث تم تقسام

 الي لا السا د ن.ألاًل: بف هام ع بن حدل صن ديق 
 .ه ناً : دلا صنيلق الي لا السا دي الن ليج     تثق،ق االسيق اا االقيص دي

 : : مفاهيم عامة حول صناديق الثروة السياديةأوالا 
ت يب  صن ديق الي لا السا د ن ب  م،  اآللا   اليى  ت يمىي عل، ى  الىيلل كدسى،لن ل داى ا 

لالطىى   المنمىىنا بىى  أفلىىوو ح،ىىث تميلىىع فماىى  الىىيلل لاالسىىييم ا علىى  حىىي سىىدال بثسىىخ ال ىىيف 
ال، و لعنيب  يي اكم لي  ملي أل  ال،دالأل  احيا ط   ب م   أفنبان تقام بصفن نمدكفان ب ليلالا

لالمث  ظىىن علىى   تنمىىن الصىىن ديق السىىا د ن م ىىيف االسىىيق اا المىى ل  احيا طىى   أكيىى  بمىى   ثي فىىو 
و لقىي نمىن  الصىن ديق السىا د ن (1)اا تلىع السى،دلن اإلاى فاندالإ فنباىناحيا ط ت   ب  ال مى   األ

بنذ الخمس،ن   بى  القى ن ال مى ي و للحى  حجم ى  اإلفمى ل  على  النبى ق ال ى لم  قىي ماد بصىداا 
كب،ىى ا علىى  بىىي  ال مىى ي  سىىنن األا،ىى او لهىى  ت مىىل أس سىىً  علىى  تىىيلي  المىىيا ا  علىى  المسىىيد  

% بىى  إفمىى ل  األصىىدلو 70أكبىى  امسىىن صىىن ديق نثىىد  الىىيلل و لتحقىى  الثاىى ما  بي كىىزا لتميىىل
 .(2)ليق  نصف      أييي البليان الي  تصيا كما   اخمن ب  النفه لالط م

 تعريف صناديق الثروة السيادية:  -أ
ت ىىيد  الي  يفىى   اليىى  أعب،ىىق لصىىن ديق اليىى لا السىىا د نو للىىم ييفىىق علىى  ت  يىى  بدحىىي  

 لش بل لب  م،ن   ب  يل :
النقىىي الىىيلل  : صىىن ديق اليىى لا السىىا د ن نحىى اا عىى  صىىن ديق اسىىييم ا  ت  يىى  صىىنيلق   -1

كا  غىىى   اىىى ه تملح ىىى  الث دبىىىن ال  بىىىنو لتنمىىىن الث دبىىىن ال  بىىىن صىىىن ديق اليىىى لا 
إداات ىى  أل  تيىىدل  تدفاف ىى أل  السىىا د ن ألغىى ا  اقيصىى د ن كلاىىنو لهىى  تثىىيف  ب ألصىىدل

اسىىييم اين تينىىم  االسىىييم ا  ىى  ليثق،ىىق أهىىياف ب لاىىن بسىىيخيبن  ىى  كلىىع اسىىي اتاجا   
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و لتيسىىىىم صىىىىن ديق اليىىى لا السىىىىا د ن مينىىىدا ها كل ىىىى  المنظمىىىىن (1)األصىىىدل الم لاىىىىن األفنباىىىن
للجدانخ الق ندناىن لالم سسى تان لبم اسى   الث دبىنو لهى  بجمدعىن بيطى ي ا الخصى الثو 
 من ىىىىىى  صىىىىىىن ديق اسىىىىىىيق اا الم لاىىىىىىن ال  بىىىىىىن لصىىىىىىن ديق المىىىىىىيا ا  لب سسىىىىىى   اسىىىىىىييم ا 

مقي نىىىىىن ب الليزابىىىىى   الحيا طىىىىى  و لصىىىىىن ديق الينماىىىىىنو لصىىىىىن ديق االحيا طىىىىى   غ،ىىىىى  اال
 .(2)اليق عي ن الص يثن"

: صىىن ديق اليىى لا السىىا د ن نحىى اا  OECDت  يىى  بنظمىىن الي ىى لن لالينماىىن االقيصىى د ن  -2
غ،ىى  بح شىى ا بىى  أل  عىى  بجمدعىىن بىى  األصىىدل الم لاىىن المملدكىىن لالمىىيااا بب يقىىن بح شىى ا

أل  الث دبىىىن ليثق،ىىىق أهىىىياف لطناىىىن لالممدلىىىن إبىىى  ب حيا طىىى   الصىىى ف األفنبىىى طىىى ف 
 .(3)أ ن دادل أا   أل  اإلي ادا  ال  بن لليللنأل  ص داا  المدااد البباعان

قنىىىدا  : الصىىىنيلق السىىىا دي نحىىى اا عىىى  لجنىىىن األبىىىم الميثىىىيا لليجىىى اا لالينماىىىن ت  يىىى    -3
بى  أصىدل ب لاىن بى      اسىييم اينب دنى اأسم لان عيا تساب  عل،   الث دبن  ى  صىداا

و علمى  أن بىدااد الصىنيلق تيمى ل بى   ى الع 4أس م لسنيا  لغ، ه  بى  األدلا  الم لاىن
إيى ادا  الصى داا  أل  نداتي عملاى   الخصخصىنأل  المدامنن ال  بنأل  ب،زان المي دع  

الث دباىىىن  السىىىلعانو لت ليىىى ل   ىىىين صىىىنيلق اليىىى لا السىىىا دي ال يينىىىم  صىىىن ديق اليق عىىىي
لالم ك   االقيص د ن المملدكن لليللىن ب إلاى  ن إلى  احيا طى   الصى ف المىيااا بى  قبىل 

 .(5)السلب   النقي ن لالمسي ملن ليثق،ق أهياف السا سن النقي ن

   ا ل ب سبق  م نن  تقي م ت  ي  ش بل كم يل  :ب 
 الىىىيث م  ، ىىى أل  داات ىىى إحىىىي األدلا  الم لاىىىن اليىىى   م ىىى  أ  يبىىى  صىىىنيلق اليىىى لا السىىىا دي  

يىيم تمديلىو بى  ح،ىث  وتنمديىن قىي تحىدن  غ،  بح ش ا ب  قبل الث دبن ألغى ا أل  بب يقن بح ش ا
بى  أل  المدامنن ال  بىن لليللىنأل  عيا بص دا بن   الفداالع الم لان المثققن    ب،زان المي دع  

 احيا ط   الص ف األفنب .أل  ا ل عملا   الخصخصن

                                                           

1 Allen, Mark, and Jaime Caruana. "Sovereign wealth funds a work agend IMF, 

No.29 (2008).pp:4 

(2) Braunstein, Jürgen. "Sovereign Wealth Funds: The Emergence of State Owned 

Financial Power Brokers." Available at SSRN 1452797 (2009):p17 
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 صناديق الثروة السيادية: دوافع إنشاء   -ب
ببىىى اا  لدلا ىىى  إنمىىى ل صىىىن ديق اليىىى لا السىىىا د نو لحىىى   م ىىى  تلخىىىاث هىىىذث  قىىىي تخيلىىى  

 المب اا  فام  يل :
  ً اليقلحىىى    ىىىى  اإليىىىى ادا  النفباىىىن لكلىىىىع تثسىىىىحأل  حم  ىىىن الم،زاناىىىىن ال  بىىىن بىىىى  اليط،ىىىى ا  -

للننىىدل الببا ىى  للمىىدااد لالث فىىن إلىى  أصىىدل أاىى   ت ىىد  ننىىدل المصىىيا الثىى ل  
 .(1)ل  و لكلع ب  بلق علاو بمصبلب ال يالن م،  األفا ل

إب  نان تنديى  بصى دا الىيالو يدسى  الب قىن االسىيا  مان ل قيصى د الىدطن و لكلىع   يمىي  -
اقيص دا  البليان صط، ا  لهذا   ن  أن عل  حجم االحيا ط  لب لنن الج  م اإلني ف و

ح،ىىث   ىىدن ل ىى  دا ىى  أكبىى  إلنمىى ل صىىن ديق اسىىييم اين الثجىىم قل،لىىن السىى  ن )بيىىل ل،باىى (و 
 .(2)اسييم ا ال داالي النفبان"أل   دا اه  لثفز بم   إب  ن   اليندي  المثيلداو  نلع أللك

عىىىىى ا  المىىىىى   ال دلنىىىىىيي بسىىىىىبخ لفىىىىىدد ان   سىىىىى   سىىىىىلبان لليىىىىىي ق   تجنىىىىىخ ف ىىىىىدا أ  -
الم لانالن تجىىن عىى  اليىى لا الببا ىىن اليىى  ت ىى ف بىىنع ا  كلىىع المىى  و لكلىىع بىى  اىى ل 

ظ علىى   ال مىىل علىى  إط لىىن عمىى  اليىى لا النفباىىن بىى  اىى ل اسىىييم اه  ا افاىىً  لكلىىع للثفىى
اسىىيق اا النمىى ق االقيصىى دي لحم  ىىن الصىىن ع   الدطناىىن بىى  ان   سىى   اليىىي ق   السىىلبان 

 .(3)ال  م نف قلإ

ميقلحىى    اليىى  تىى تحهل الصىى ف األفنبىى    احياىى طل ىى     خىى ط  اليىى  قىىي يي ىىختاىى  المت -
ب يال  الف اليا لسى   الصى ف األفنبى   فى   على  الىيلل تنديى  بجى ال  تدفاى  هىذث 
االحيا طىى  و لهىىد بىى   م ىى  القاىى م بىىو عىى  ط يىىق إنمىى ل صىىن ديق سىىا د ن تقىىدم ب سىىييم ا 

 ل ب  المخ ط .فزل ب  هذث االحيا ط      أصدل ب لان بم   قل

صىىىن ديق اليىىى لا السىىىا د ن  ىىى  نقىىىل اليحندلدفاىىى  إلىىى  الىىىيلل الم لحىىىنو ح،ىىىث تىىى دي تسىىى عي  -
االسييم اا  المح ش ا لغ،  المح ش ا ل ذث الصىن ديق  ى  الىيلل الميقيبىن إلى  تدسىا  حجىم 

 .(4)المح دال  االقيص د ن بم   ،   عملا   نقل اليحندلدفا  لالم  اف
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: تس   صن ديق الي لا السا د ن ليثق،ق ال ييي ب  األهىياف السيادية أهداف صناديق الثروة -ي
 أهم  :

داىىل ليثق،ىىىق االسىىىيق اا االقيصىىى دي: تىىىم إنمىى ل هىىىذث الصىىىن ديق أس سىىىً  لليصىىىيي ليقلحىىى    -
أس  ا سل  المدااد البباعانو لت لي ل  لنم ن اسيق اا إي ادات   ب  صى داا  هىذث السىل و 

اعاىىىن لا صىىىن الىىىنفه ييسىىىم ميقلحىىى   حىىى دا  ىىى  أسىىى  اثو ح،ىىىث أن سىىىدق سىىىل  المىىىدااد البب
لاليلل الي  ت يمي اقيصى دات   على  صى داا  هىذث المنيجى   تيثمىل لطىنا هىذث اليط،ى ا و 
لت لي ل  سا دن ل ذا الصنيلق دلا    حم  ن االقيص د لتمديلو اي هذث اليقلح  و حي  

 .(1)  ا المدااد البباعانتحدن هن ك ع اليا  بسيق ا لبيح اا ليف دي اليقلح      أس

بىىىيا ا  لافاىىى ل : يىىىيم إنمىىى ل صىىىن ديق المىىىيا ا  للثفىىى ظ علىىى  ال  الىىىيا  بىىى  المىىىدااد  -
البباعان غ،  الميجيدا لت ليى ل  تحىدن بىيا ا  ألفاى ل المسىيقبلو  ى لمداد الخى م لالمىدااد 

 ى  كا  الصلن م   تيم،ز ب لنندلو ب  د   ب ع اليللو اليى  ت يمىي على  هىذث المىدااد 
اقيصىىىى دات  و إلىىىىى  تدف،  ىىىى   ىىىىى  سىىىىىب،ل تثق،ىىىىق ال يالىىىىىن مىىىىى،  األفاىىىى ل ليلباىىىىىن احيا فىىىىى   
المسىىىيقبلو عنىىىيب  تسىىىينفذ هىىىذث المىىىدااد الن اىىىحنو كمىىى  أن صىىىن ديق المىىىيا ا  لالم  ل ىىىن 
أ نىىىً  بصىىىن ديق األفاىىى ل تسىىىيخيم ليخصىىىاث إيىىى ادا  المىىىدااد بن صىىىفن عبىىى  األفاىىى لو 

 .(2)إل  أصدل ب لان داالمنميثديل أصدل غ،  ق ملن لليجييي 

تمديل الم  ش   اليق عي ن: ت يف ب ع الصن ديق السا سىان ليمديىل اليزابى   الم  شى    -
اليق عي نو لأنمئق هذث الصىن ديق بى  أفىل بداف ىن ال جىز  ى  المسىيقبل لىي   الم  شى   

بلح   اليق عي ن لماخدان األشخ ه نياجن ليزايي النمد الي مط ا   لالقياا عل  تطبان بي
 .(3)اليمديل    المسيقبل المي لقن م  

ب ىىىىىىع الصىىىىىىن ديق السىىىىىىا د ن ت ظىىىىىىام ع الىىىىىىي  ال ىىىىىىيف األس سىىىىىى  بىىىىىى ن إاألدال األبيىىىىىىل:  -
تميمل احيا ط   النقي األفنب  على  فىزل اى لاي للسا سىن ح،ث االحيا ط   األفنبانو 

النقي ىىىن لإدااا أسىىى  ا الصىىى فو ح،ىىىث يىىىيث م البنىىىع الم كىىىزي ب الحيا طىىى   ال سىىىمان لتىىىيم 
إدااا األبىدال إداات   ب ن  ن   القن عل  المي  القص،  ليثق،ق ال يف المزدلي الميميل    

                                                           

(1) Mehrara, Mohsen. "The asymmetric relationship between oil revenues and 

economic activities: The case of oil-exporting countries.", Energy Policy, Vol. 

36. Issue 3, (2008) pp: 1164-1168.  
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   النقىي األفنبى   يداى   ى  الصىن ديق و أب  الجزل الميحق  بى  احيا طىلالمث  ظن عل،  
 .(1)السا د ن ل،يم اسييم اه 

الينىىىدا االقيصىىى دي:  نىىى ف إلىىى  الم نىىىلن الم لاىىىن ال  بىىىن  ىىى  البلىىىيان النفباىىىن لأب  دهىىى   -
الينمديىىنو ب نىىلن أاىى   تدافىىو تلىىع البلىىيان اليىى  ت يمىىي اقيصىى دات   علىى  إنيىى ي لتصىىيي  

مخببىىىى  الينماىىىىن  ، ىىىى و لتيميىىىىل الم نىىىىلن الىىىىنفهو لاليىىىى  ك نىىىىق لبىىىى  تىىىىزال أهىىىىم هىىىى ف  ل
ب السىىي ياد ل صىى  بىى  ب ىىي ننىىدل الىىنفه لىىذلع كىى ن هىىيف الينديىى  االقيصىى دي أي تنديىى  

تنديى  بصى دا الىيال الث ىدب  ميبىدي  القب عى   لاإليى ادا  أل  بص دا اليال الدطن 
 .(2)غ،  النفبانو هي ً  ب لنً  لم ظم البليان النفبان

 مميزات صناديق الثروة السيادية:  -د
الم لاىن األاى   بمجمدعىن بىى   م سسى  تيم،ىز صىن ديق اليى لا السىا د ن عى  غ، هىى  بى  ال 

 :(3)الخص الث بن  
تيم،ز ع  البندك الم كزين ب  ح،ث أهيا   و     تسى   إلى  االسىييم ا للىا  إلى  إدااا  -

أصىىىدل   االسىىىييم ا  ىىى  الصىىى فو ليطلىىىخ علىىى  بثفظىىىن سىىى   السا سىىىن النقي ىىىن لسا سىىىن 
األس م    ح،  أن البندك الم كزين للحدن   بلزبن ب الحيف ظ بمسيد  ب ى،  بى  السى،دلن 
لمداف ن اليط،ى ا   ى  أسى  ا الصى فو تسىييم  أس سىً   ى  السىنيا و لهىذا بى ل غم بى  أن 
ب ىىع الىىيلل بيىىل الصىى،  لالنىى ليي تدكىىل ب مىىن إدااا صىىن د ق   السىىا د ن إلىى  أقسىى م  ىى  

 ندك الم كزين لص لب لمااا الم لان.الب

تيم،ىز عىى  صىن ديق الم  شىى   ال مدباىنو لحىىدن بىدااد هىىذث األا،ى ا تىىنت  بى  االشىىي اك    -
 ب  ف نو لت يف إل  تمديل ب  ش   األفا ل الق دبن ب  ف ن ه نان.

تيم،ىىز عىى  الم سسىى  و ح،ىىث تناىىذ الم سسىى   ال مدباىىن شىى ل شىى ك   تج ايىىن لتخنىى   -
دن اليجىى ايو لاألبىى  لىىا  كىىذلع ب لنسىىحن للصىىن ديق السىىا د ن اليىى  هىى  بمدفىىخ كلىىع للقىى ن

صىىن ديق اسىىييم او للفافىىن المىى ك   األس سىىان هىى  إنيىى ي السىىل  لالخىىيب    ىى  حىى،  أن 
 لفافن الصن ديق السا د ن ه  اسييم ا األصدل الم لان.

 
 :(1)أنواع صناديق الثروة السيادية-هـ

                                                           

جملةةةةة اقتصةةةةادفت قةةةةا  ا  يقيةةةةا1
201020

 21م يع سبق ذمي ه2
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 ندا المعا ا المسيخيم    اليصنا و ل قً  لم  يل : تخيل  الصن ديق السا د ن ب اي ف 
 وفقًا لمجال عمل الصندوق: ووفقًا لهذا المعيار يوجد: -1

صن ديق سا د ن بثلان: يي كىز نمى ط   دااىل البلىيو لن نى  م ى  تدفاى  الفىداالع الم لاىن  -
ل ذث الصن ديق    بخيل  المج ال  لالف ه المي حن ل سييم ا    الياالو لت ىدد هىذث 
الصن ديق بفداالي كب، ا القيص ده  الدطن  ب  ح،ث اليس ي  ب  لت، ا الينماىن االقيصى د ن 

 لمي دا الن تي المثل  اإلفم ل .

صن ديق سا د ن دللان: تسييم  ب ع اليلل صن د ق   السا د ن  ى  الخى اي كى  ال يىزاحم  -
ماىىىى   ليجنىىىىخ أعىىىى ا  بىىىى    ىىىى ف  ىىىى  األدأل  االسىىىىييم ا الث ىىىىدب  االسىىىىييم ا الخىىىى هو

تيىى ك الفي ىى د أل  االقيصىى د ن بىى لم   ال دلنىىييو بىى  اىى ل أدلا  لآفىى ل بثىىيدا بسىىحق ً 
 الق الم،  عل  تلع الصن ديق.

 :(2)الصن ديق السا د ن هم يب م أهم ندع ن ب   وفقًا لمصادر دخل الصندوق: -2

ث الصن ديق الممدلن عى  ط يىق عداالىي المىداد األللاىن )صىن ديق سىا د ن نفباىن(: ت يبى  هىذ -
ال داالي ألل بصيا ليمديىل الصىن ديق السىا د نو بى  اى ل صى داا  المىداد األللاىن لعلى  
اأسىى   الىىىنفه لالطىى مو النثىىى تو الفدسىىف   لغ، هىىى و لت ليىى ل  هىىى  صىىن ديق تحدن ىىى  اليللىىىن 
 المصياا للمداد األللان لأس سً  النفبان أي أن بدااده  تنت  أس سً  ب  ص داات   النفبان.

مدلىىىن بفىىىداالع المىىىي دع   اليج ايىىىن )صىىىن ديق سىىىا د ن غ،ىىى  نفباىىىن(: تميىىىل الصىىىن ديق الم -
 ىىىداالع المىىىي دع   اليج ايىىىن ل ىىىداالع الم،زاناىىىن  ىىى  ب ىىىع االقيصىىى دا و هىىى ن  بصىىىيا 
أس س  ليمديل صن ديق الي لا السا د نو لهذا النىدا بى  الصىن ديق بدفىو  ى  الىيلل غ،ى  

 النفبان.

اا أا   بى  الصىن ديق السىا د نو للحن ى  تخى ي كم   م   أن يدفيو    ب ع اليللو أند 
 :(3)ب  اإلط ا اليمديل  الس مق الذك و بن  

انب قىىىىىً  بىىىىى  كىىىىىدن الم سسىىىىى   اليىىىىى  تىىىىىم الصىىىىىن ديق الممدلىىىىىن بفىىىىىداالع الخصخصىىىىىن :  -
اصخصي      كي،  ب  اليلل ب  القب ا ال  م إل  الخ ه ح،ث ييم تثديىل فىزل بى  

تيحىى ي  اسىىي م ال  الىىيلل ل ىىذث ال داالىىي  من ىى  بىى  عداالىىيه  إلىى  الصىىن ديق السىىا د نو كمىى  
دا ها لىىن يدف  ىى  بح شىى ا ليمديىىل الم،زاناىىن ال  بىىنو ل ىى  ب ىىع األحاىى ن ليمديىىل مىى ابي إعىى 

                                                                                                                                                                      

1

201468رسالة مايستري

(2) S.Regimes and Revenue Management Vadar, Petroleum Fiscal Systems. IMF, 

Work Paper, No. 04/41, (July,2008) pp27-28. 

 8م يع سبق ذمي ه3
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االقيص د لسياد الييدنو لنظ ًا لنخ بن هذث ال داالي لتخد   ب  أن تقدد إلى  تدسى  كب،ى  
إل   م   دن أكب  ب  الب قن االسيا  مان ل قيص دو لالذي  م   أن ي دي ال  نف ق   اإل

ح لىىىىن بىىىى  الينىىىىخم ال م ىىىى  السىىىىاب ا عل، ىىىى و انب قىىىىً  بىىىى  كىىىىدن الم سسىىىى   اليىىىى  تىىىىم 
ع م لجما  األفا ل ييم تثديل كل فزل ب  عداالي الخصخصن إل   اصخصي   ه  بلع

 صن ديق سا د ن.

الصىىىن ديق الممدلىىىن بفىىى الع الم،زاناىىىن: تلجىىىن ب ىىىع الث دبىىى  و عنىىىي تثق،ىىىق  ىىى الع  ىىى   -
الم،زاناىىن ال  بىىن لليللىىنو إلىى  تثديىىل هىىذا الفىى الع السىىييم اث  ىى  األصىىدل الم لاىىن بطىى   

و للمى  لىدح  تىدال  اليط، ا  االقيص د ن ب  ف ىن أاى   لبداف ن تثق،ق عداالي ب  ف نو 
تثق،ىىىق هىىىذث الفىىىداالع لااتفىىى ا بسىىىيداه  يىىىيم اللجىىىدل إلىىى  تحىىىدي  صىىىن ديق سىىىا د ن قصىىىي 

 اسييم اه  لتنم،ي  .

: دور صندوق الثروة السيادي النرويجي في تحقيق ثانياا 
 :االقتصادي االستقرار

صنيلق   السا دي    سىب،ل تثق،ىق المىف فان تببق الن ليي بح د  الث دبن ال ش،يا عل  
لال يالن    تس،، ثو ح،ث   يب  الصنيلق الن ليج  ب  م،  النم كي ال  لماىن  ى  ب،ىيان المىف فان 

 بيً   ثيذ  بوو بم  دا ال ييي ب  المنظم   ال  لمان.
 :(1)صندوق الثروة السيادي النرويجيدوافع وأهداف إنشاء  -أ

            ق بىىىىىىىق الث دبىىىىىىن الن ليجاىىىىىىىن مينسىىىىىىىا  أداا بىىىىىى  أدلا  السا سىىىىىىىن الم لاىىىىىىىن  م1990سىىىىىىنن 
صىنيلق  المىي  البديىلو  ننمىن  بى    ى ف مىىالي  تثس  ب  إدااا ع اليا  المىدااد النفباىن على  

هذا الصنيلق نياجن لمح حي   طديلن عل  بسيد  الب لمى ن الن ليجى و انبلقىق سىنن  لف ل النفه.
ب  ا ل تقي م لمااا الم لان ليق ي  تداب فاو بخيلى  األسى ل،خ اليى   م ى  بى  ا ل ى   م1974

 (Tempo Committee)ميق ي  لجنىن تى ببد  م1983اسيط ل الي لا النفبان للبليو لاني ق سنن 
الن شىئن بى  اسىيط ل األاتى   ادا ا عل  الي  اقي حق إنم ل صنيلق  م   الث دبن ب  الثف ظ 

 .لادا اه  لنفبانالمدااد ا
عقخ ق اا عملان اإلنم لو تلق  الصنيلق عملان تثديىل األبىدال األللى  بى  لمااا الم لاىن 

فلىىىىىىق اإلسىىىىىىي اتاجان االسىىىىىىييم اين للصىىىىىىنيلق هىىىىىى  نفسىىىىىى    م1997و لحيىىىىىى  سىىىىىىنن م1996سىىىىىىنن 
اإلسي اتاجان الميح ن ب  قبل البنع الم كزي الن ليج  فام   خث احيا ط تو ب  ال ملن األفنباىنو 

بلا ا دلالا ك نق تثىق إدااتىوو كل ى   ى  الىيال  20لقي اسييم  الصنيلق    كلع الدقق حدال  
                                                           

(1) Backer, Larry Catá. "Sovereign wealth funds as regulatory chameleons: The 

Norwegian sovereign wealth funds and public global governance through private 

global investment." Georgetown Journal of International law. Vol. 41,No 2 

(2009) : p125 -p133 
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لمااا الم لاىن دااسىن اإلسىىي اتاجان االسىييم اين الخ صىىن  (و أعىى د 1997الي مىقو ل ى  نفىى  السىنن )
% ب  أصدل      األسى مو لنياجىن لىذلعو تىم إنمى ل منىع إدااا 40ب لصنيلقو لق ا  أن تسييم  

 ىى   ("Norges Bank Investment Management "NBIM)االسىىييم اا  الن ليجىى  
بىن لمااا الم لاىن لاى ل الفيى ا بىى  و ألكلىق ب مىن إدااا لتسى،،  الصىنيلق تثىق إشى اف لاق م1998
شىى ي  أسى  ا الىىنفه ااتف عىً  ًا سىىاً  بمىى  أد  إلى  نمىىد كب،ى  لغ،ىى  بيدقىى   م2008 – 2000مى،  

بلاى ا دلالا(و كمى  ع  ىق هىذث الفيى ا أ نىً   322بلا ا دلالا إلى   44   إي ادا  الصنيلق )ب  
لىى  صىىنيلق الم  شىى   الث ىىدب  صىىنيلق الىىنفه إ  تط،،ىى ًا  ىى  اسىىم الصىىنيلقو   نيقىىل بىى  تسىىمان

 .("Government Pension Fund Global "GPFG)اإلفم ل 
 دوافع إنشاء صندوق الثروة النرويجي :-1

 أنو ب ل غم ب  ااي ف اليلا   إال أنو  م   حص ه     عيا اعيح اا  أهم   :
م،ن مىى  بىى  الفصىىل مىى،  صىىنيلق الىىنفه لالمدامنىىن ال  بىىن ليجنىىخ اليىىياال الىىذي قىىي  ثىىي:  -

 ح،ث األهياف لالدف ال .

تجنخ الينه، ا  السلبان للي لا النفبان عل  االقيص د الن ليج  الميميلن أس سً     ااتف ا  -
س   ص ف ال ملن المثلانو لانخف   تن  سان القب ع   اإلني فان داال لا اي الدط و 

 ىىىىن بىىىىنه  المىىىى   لتدفىىىىو المىىىىدااد الم لاىىىىن نثىىىىد القبىىىى ا النفبىىىى و لهىىىى  اليىىىىنه، ا  الم  ل 
 ال دلنيي.

تثق،ىىق أكبىى  ع الىىي بم ىى  بىى لنظ  لينىىدا المثىى    الم لاىىن اليىى   م ىى  للصىىنيلق االسىىييم ا  -
 ، ىى  لتجنىىخ انخفىى   ًامىىن أصىىدل الصىىنيلق  ىى  ح لىىن االحيفىى ظ م ىى   ىى  شىى ل سىى،دلن 

 نقي ن.

 النقي ىن  ى  االسييم ا    األصدل الم لان  م ى  الث دبىن بى  الثصىدل على  السى،دلن ن  إ -
 .(1)أقل بيا مبنان بم نن ب لنظ  لس عن تثدل هذث األصدل إل  س،دلن نقي ن

 أهداف إنشاء صندوق الثروة النرويجي :-2
   : الي لا الن ليج  صنيلق تيميل أهياف 

 ت زيز قياا الث دبن عل  اليس،،  طديل األفل ليادل الي لا النفبان. -

 تثق،ق ببيأ اليدمي  ال  دل للي لا  م،  األفا ل. -

تثديل الي لا النفبان إل  ه لا ب لان ب  ا ل اسييم اه     األسداق الم لان ال  لمان بى   -
 المخ ط ا. –األاذ ب ،  االعيح ا ببيأ ال  الي 

 .(1)الثف ظ عل  اسيق اا المدامنن ال  بن لليللن لحم يي   ب  أه  تقلح   اليادل النفبان -

                                                           

م يةةع سةةبق )1( 
9394ذمي ه
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 هيكلية صندوق الثروة السيادي النرويجي: -ب
أ نىىً  عملاىىن تق،ىىام لمىىي  تبب،ىىق نظىى م الث دبىىن الف  لىىن  ىى  صىىنيلق اليىى لا السىىا دي  تىىيم 

 الن ليج .

ييم،ىىز نمىىدكي ح دبىىن صىىنيلق اليىى لا السىىا دي  ىى  النىى ليي ميقسىىام كمــة الصــندوق: و ح -1
و (2)لااب للم  م لالمسئدلا   م،  بخيل  ال ،ئ   الم لفن بيدااا لب اًحن نم ق الصنيلق 

 لي ل :كم   ظ  ث الم ل ا

 الهيئات المكلفة بإدارة ومراقبة صندوق المعاشات الحكومي اإلجمالي 1-2شكل

 
  "Governance Framework of Government Pension Fund Global": (3)المصيا

 عل  المدق  ال سم  للث دبن الن ليجان.
 السا دي عل  تيال ه : ه،ئ   ه :  يمي نظ م ال ق بن لاإلش اف لصنيلق الي لا 

 :(4)تيميل ب  بو    البرلمان النرويجي:( 1-1)

                                                                                                                                                                      

(1) Kimmitt, Robert M. "Public footprints in private markets: Sovereign wealth funds 

and the world economy." Foreign Affairs vol.87(1),(2008) pp: 119-130. available 

at:  -https://www.jstor.org/journal/foreignaffairs  

(2) Allen, Mark, and Jaime Caruana.Op.cit;p8 

(3) https://www.regjeringen.no/en/topics/the-economy/the-government-pension-fund/ 

government-pension-fund-global-gpfg/governance-framework-for-the government 

/ id696848/ 

- Rashid, Samee. "Sovereign Wealth Funds and the Possibilities of Establishing 

Them in Iraq." Univ.of Wisconsin Legal Studies Research Paper (2013),p13 

- Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=2377586 

(4) https://www.regjeringen.no/en/topics/the-economy/, Op.cit. 

https://www.regjeringen.no/en/topics/the-economy/the-government-pension-fund/
https://www.regjeringen.no/en/topics/the-economy/
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إصىىىىىياا قىىىىىدان،  لتمىىىىى ي    بثىىىىىيدا ألهىىىىىياف لب ىىىىى م لكاتاىىىىىن إدااا صىىىىىنيلق الم  شىىىىى    -
 الث دب  اإلفم ل .

ب اًحن لبس للن لمااا الم لان ب عيح اه  الج ن الم لحن للصنيلق لإفح اه  عل  تقىي م تق يى   -
 حدل كاتان لأدال الصنيلق.سندي 

 :(1)ت يب  ال ،ئن الم لحن للصنيلق لتحل  ب لدف ال  الي لان وزارة المالية:( 1-2)
 إصياا ت لام   لتدف،    ا صن ب اتان إدااا الصنيلق. -

إعياد إسي اتاجان اسييم ا ألصدل الصىنيلق عى  ط يىق تحىدي  بثفظىن اسىييم ا ب فعاىن  -
المسييم   ،  و لأب ك  اسييم ا هذث المثفظنو لإلزام ال ،ئن تينم  أنداا األصدل الم لان 

 المس، ا عل  االليزام م  .

إعياد بح د  أا ًان السىييم اا  الصىنيلق لال مىل على  إقصى ل المى ك   المخ لفىن ل ىذث  -
 المح د  ب  اسييم اا  الصنيلق.

 تقي م تق ي  سندي للب لم ن يينم  تق،ام سا س   إدااا لأدال الصنيلق. -

ل أدال اسىىييم اا  إلىىزام الج ىىن المسىى، ا )البنىىع الم كىىزي( ميقىىي م تقىى اي   صىىلان لسىىندين حىىد  -
 ن   لل أي ال  م للس الل اإلع م.الصنيلق ب  إع 

القا م ب ملان الم اف ن لتق،ام    لان تس،،  البنع الم كزي للصنيلق ع  ط يق االسىي  نن  -
 بمنظم   اسيم اين بسيقلن.

 البنك المركزي: ( 1-3)
  يبى  الج ىن المسى، ا للصىنيلق لهىد بسىئدل  "Norges Bank "منىع النى ليي الم كىزي  

 :(2)أب م لمااا الم لان ب ل  ب لدف ال  الي لان
ال مىىىل علىىى  تثق،ىىىق أكبىىى  ع الىىىي بم ىىى  السىىىييم اا  الصىىىنيلق بىىى  األاىىىذ ب ىىى،  االعيحىىى ا  -

 المخ ط  المص ححن ل ذث االسييم اا .

سىىىي اتاجان االسىىىييم ا الم يمىىىيا بىىى  طىىى ف لمااا الم لاىىىن لال مىىىل علىىى  تقلىىىاث  االليىىىزام ب -
هىى با الخبىىن لاالنث ا ىى   المعا ايىىن مىى،  بثفظىىن االسىىييم ا الف لاىىن للصىىنيلق لالمثفظىىن 

 الم فعان الم يميا ب  قبل لمااا الم لان.

 عياد لنظ م ًا ت بخيل  أنداا المخ ط  المص ححن السييم اا  الصنيلق.اإل -

 م تقىىى اي   صىىىلان لسىىىندين لىىىدمااا الم لاىىىن تينىىىم  النيىىى الي المثققىىىن لاسىىىي اتاجا   إدااا تقىىىي -
 ن   لل أي ال  م.الصنيلق ب  االليزام منم  اليق اي  لإع 

                                                           

(1) Jafarov, Etibar, and Daniel Leigh. "Alternative fiscal rules for Norway. "IMF 

Working Papers, No.07/241 (2007), pp:14-15. 

(2) Allen, Mark, and Jaime Caruana., Op. cit; p10. 
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 الرقابة على الصندوق: -2
 خن  "صنيلق الم  ش   الث ىدب  اإلفمى ل  لمسىيدي   بخيلفىن بى  ال ق بىن تى دي إلى   

المم اس   الممىبدهن لغ،ى  الق ندناىنو ح،ىث تخنى  ال ،ئىن الم لفىن بىيدااا اليقل،ل قيا اإلب  ن ب  
اسىىييم اا  الصىىنيلق إلىى  اق بىىىن داالاىىن بىى  قبىىىل البنىىع الم كىىزي لالىىذي تقىىىدم بىىو لحىىيا الم اف ىىىن 
لاليىىىيق،ق الي ب ىىىن للبنىىىعو كمىىى   خنىىى  البنىىىع الم كىىىزي ل ق بىىىن لمااا الم لاىىىن اليىىى  تسىىىي ،  بم  تىىىخ 

ن ليق،ىىام أدال البنىىع ب إلاىى  ن إلىى  اليقىى اي  الفصىىلان لالسىىندين اليىى   سىىلم   ب اف ىىن لتىىيق،ق بسىىيقل
 .(1)البنع لدمااا الم لان

لتخن  لمااا الم لان ل ق بن ص ابن ب  قبىل الب لمى ن الىذي   يبى  الج ىن الدح،ىيا المخىدل 
لمااا  ل ىى  صىى حان إصىىياا لت ىىييل القداعىىي لالقىىدان،  المنظمىىن لنمىى ق الصىىنيلقو كمىى  أن اسىىي م ل

الم لاىىن ألصىىدل الصىىنيلق بمدا قىىن بسىىحقن بىى  الب لمىى نو ب إلاىى  ن إلىى  إلزاباىىن تقىىي م تق يىى  سىىندي 
 حدل لا  الصنيلق إل  الب لم ن.

           بىىىىىىىيدااا صىىىىىىىنيلق اليىىىىىىى لا  الم لىىىىىىى  يبىىىىىىى   النرويجـــــــي: الســـــــيادي إدارة صـــــــندوق الثـــــــروة  -3
قى م  لسىبخو لل ىذا اسى لن عى  الصىنيلق ال ،ئىن المح،ث ُ  ىي السا دي البنع الم كزي الن ليج  

منىىىىىىىىع إدااا االسىىىىىىىىييم اا  الن ليجىىىىىىىى   سىىىىىىىىم البنىىىىىىىىع مينسىىىىىىىىا  لحىىىىىىىىيا   ناىىىىىىىىن ت ب ىىىىىىىىن لىىىىىىىىوو ت
"NBIM"بىىىى إلدااا المح شىىىى ا السىىىىييم اا  الصىىىىنيلقو لكلىىىىع ل قىىىىً  لل ا ىىىىل الينظامىىىى   نم لفىىىىال

 :(2)الي ل 

ييحىىدن بىى  اىىنو البنح ملاىى   الال ،ئىىن المسىىئدلن عىى  بخيلىى  ح،ىىث ُ  ىىي المجلىى  الينف،ىىذي:  -
المجلىىىىى  إعىىىىىياد المخببىىىىى   فافىىىىىن سىىىىىح ن أعنىىىىى ل م ال سىىىىىن بثىىىىى    البنىىىىىع الم كىىىىىزيو ل 

تج ،ىىىز يدااا االسىىىييم اا و ب إلاىىى  ن إلىىى  الخ صىىىن بىىىبنىىىع  ىىى ا اللاالسىىىي اتاجا   بننمىىىبن 
المحىى د  المثىىيدا لحاتاىىن إدااا المخىى ط  علىى  بسىىيد  هىىذا البنىىع ليثىىيد ب ىى م لصىى حا   

 بجل  اإلدااا.

مجلىىى  االسيمىىى اي: تىىىم تنساسىىىو بىىى  قبىىىل المجلىىى  الينف،ىىىذيو لييحىىىدن بىىى  أات ىىىن ابىىى ال ال -
 دلل،، و  قدم ميقي م اسيم اا  لمجل  إدااا البنع ليثس،  بسيد  إدااا اسييم اا  البنع.

 ق بىن على   ال ى   لفافىي متيميىل  اً الب لم ن امسن عم  عنىد  ح،ث   ، بجل  الم اًحن:  -
و "إدااا االسىىييم اا  الم كىىزي المسىىم  "منىىع بنىىع ىى ا القىىدم م ىى  ال ملاىى   لاألنمىىبن اليىى   

لبىىىىي  بب بقي ىىىى  للقىىىىدان،  لأنظمىىىىن الم اف ىىىىنو لاليىىىىيق،ق لالمصىىىى دقن علىىىى  القىىىىداالم الم لاىىىىن 
 .السندين للبنعلالم،زانان 
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(2) Available at :  https://www.norges-bank.no, 2018. 

https://www.norges-bank.no/
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المجمدعن القا د ن للبنع: تنم هذث المجمدعن الميي  الينف،ذي للبنع ب إلا  ن إل  اؤس ل  -
م اا  الخزينىىنو إدااا المخىى ط و ال ملاىى  و ال  قىى   اإلسىىي اتاجانو الم اف ىىن بصىى لب اسىىيي

 تنف،ذ سا س   لاسي اتاجا   البنع.ب مي   ب  بخيل  اإلط اا  

بيب  ناىىن االسىىي  نن بم سسىى    "NBIM"كمىى  تسىىمب القداعىىي المنظمىىن السىىييم اا  منىىع 
له،ئىىى   ا افاىىىن إلدااا االسىىىييم اا و بث،ىىىث  مىىىنب البنىىىع تفىىىديع ل ىىىذث الج ىىى   بىىىيدااا فىىىزل بىىى  
المثفظن االسييم اين للصنيلق ب لنظ  لخب ت ى   ى  هىذا المجى ل لبى  أفىل ت ظىام ال داالىي لاليقل،ىل 

 ب  المخ ط  المص ححن ل ملان االسييم ا.
 العام: نفاقدي النرويجي كأداة لتحقيق االستقرار االقتصادي وضبط اإل صندوق الثروة السيا-ج

بنذ البيا ن اسيخيم صنيلق الي لا السىا دي الن ليجى و كىنداا للسا سىن الم لاىنو تىيعم إدااا 
ع الىىيا  الىىنفه علىى  المىىي  البديىىلو لتىىذلع  ىى لط   األس سىى  بىى  الصىىنيلق هىىد دعىىم المدامنىىن 

سنديً  ب ،يًا ع  االاتح ق لاالعيم د عل  إي ادا  القبى ا النفبى و ال  بنو لام ن بداد ه مق ل   
لاليىى  تميىى م ب ليذمىىذل لعىىيم الاقىى،  الميدلىىي أس سىىً  بىى  تقلىىخ أسىى  ا الىىنفهو لبىى  عملاىى   اإلنيىى ي 
لاليسديق بصداا ه ندينو إك أن ب ظم بن طق إني ي لاسيخ اي النفه  ى  النى ليي هى  بنى طق كا  

غلىىىخ أ ىىى م السىىىنن لاليىىى   ىىى  ب ىىىع األحاىىى ن ت  قىىىل عملاىىى   اإلنيىىى ي فىىى لف فديىىىن اديئىىىن  ىىى  أ 
 .(1)لاليسديق

لتم  أن إي ادا  النفه تصخ    الصنيلقو   د مذلع قي عزل تم بً  المدامنن ال  بىن عى  
إي ادا  النفهو لت لي ل  حث الث دبن عل  عيم االعيم د عل  إي ادا  الىنفهو لال مىل على  إ جى د 

و بصىداا  سدمو لإيى ادا  الممى لع   ال  بىنبدامني   السندين ك لن االخو لال بص دا مييلن ليمديل
ال  م لتق،،يثو للح  ب  ن حان أا   اته عجز  نف قتيايجان سنن ب ي أا   إا  ن إل  احه اإل

ان إلفمى ل  أصىىدل الصىنيلقو  فى  اتاى  عىى م   م2001المدامنىن غ،ى  النفباىنو بثجىىم القامىن السىًد
داىى ل ق عىىيا ب لاىىن  ثداهىى و أن ال ييجىى لم عجىىز المدامنىىن غ،ىى  النفباىىن بىى  عملىىق الث دبىىن علىى  إ

%( بىى  إفمىى ل  أصىىدل صىىنيلق الىىنفه الث ىىدب و لهىىد كا  الم ىىيل المداىىدا ك  الىىي 4نسىىبيو )
ن الث دبىن ح،نمى  أعىي  إسندي لص    بيدق  ع  عملا   االسييم ا ألصىدل الصىنيلقو ح،ىث 

أصىىىىدل الصىىىىنيلق            ( ك نىىىىق ت يىىىىي أن تنمىىىى  %4لأدالىىىىق هىىىىذث الق عىىىىيا الم لاىىىىن )ق عىىىىيا 
لسىىىىي عجىىىىز            لتىىىىيا ه  للمسىىىىيقبلو   ىىىى  ال تقيبىىىى  بنىىىىوو لإكا بىىىى  أااد  أن تقيبىىىى  بنىىىىو 

إي اداتىىو الميدق ىىن  السىىثخ بنىىو ب ىىيل حجىىم أل  المدامنىىن غ،ىى  النفباىىنو   مىىي أال ييجىى لم االقيبىى ا
ان ألصىدل الصىىنيلقو لتىذلع تىىم دبىي الصىىنيلق بىى  %( بىى  القامىن 4لالميميلىن بمىى  نسىبيو ) السىىًد
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الخىى لي ب ىىيا نيىى الي           ليم ىى   والسا سىىن الم لاىىنو لاليىى  هىى  بىى  ب ىى م لمااا الم لاىىن حصىى اً 
 :(1)له  م2002و ل  لق ع م م2001%( لالي  أق   ع م 4ب  لاال إدا ل ق عيا )

 النفبان.حم  ن الم،زانان ال  بن ب  اليط، ا     اإلي ادا   

 الثف ظ عل  األصدل الم لان لط   اسي م ل   ب  قبل األفا ل الق دبن. 

 تجنخ ف دا أع ا  الم   ال دلنيي    الب د. 

ال مل عل  إط لن عم  الي لا النفبان ب  ا ل اسييم اه  مداسبن الصنيلق    األصدل  
 الم لان الخ افان.

             نفىىىىى قإيىىىىى ادا  الىىىىنفه الميقلحىىىىن لاإللتىىىىذلع نجىىىىب الصىىىىنيلق بفىىىىىع االاتحىىىى ق المح شىىىى  مىىىى،  
                  ال ىىىىىى مو هىىىىىىذا بىىىىىى  ن حاىىىىىىن األفىىىىىىل القصىىىىىى، و كىىىىىىذلع نجىىىىىىب الصىىىىىىنيلق ب ملاىىىىىىن االداىىىىىى ا لتنماىىىىىىن 

            مىىىل علىىى   ال ىىى م  ىىى  المسىىىيقبل أي  نفىىى قالمىىىيا ا  للمسىىىيقبل لطىىى   تطباىىىن لبق ملىىىن ميىىى دا اإل
            ال ىىىىى م اصدصىىىىىً  ألغىىىىى ا  الم  شىىىىى   اليق عي ىىىىىن  نفىىىىى قالميدق ىىىىىن ب إلالىىىىىق تىىىىىدامن مىىىىى،  الزيىىىىى دا 

               لال ع  ىىىىىن الصىىىىىثان لبىىىىى  يي لىىىىىق بمىىىىىاخدان السىىىىى  ن بىىىىى  ف ىىىىىنو لتىىىىى،  االنخفىىىىى   الميدقىىىىى   ىىىىى  
م تط،ى  اسىم الصىنيلق ل،يثىدل بى  2005ل ى  عى م  واإلي ادا  الميدليا ب  النفه نياجن الننىدل

صىىىنيلق أل  و(2)ال ىىى لم  – ليجىىى  إلىىى  صىىىنيلق اليق عىىىي الن ليجىىى  الث ىىىدب  صىىىنيلق الىىىنفه الن
ب    اغو   ليق عي أب   ثي ي إلاو  اليق عي اليلل و لأن تسمان الصنيلق بصنيلق اليق عيو لم  ن   

الجما و لا ى  اإلنيى ي ليىنب،  اليق عىي أبى  ب غىدل فاىو أ نىً و لأن أحىي أهىياف الصىنيلق ال الاسىن 
ال                  هد تمديل تق عي األفا ل الق دبنو كم  أن تسمان الصنيلق بصنيلق اليق عيو 

نىو ال إميميىل ب الداى ا للمسىيقبلو ح،ىث   ن  أنىو تثىدل بى  الطى   األس سى  بى  الصىنيلقو لال
يىىيم السىىثخ بىى  الصىىنيلق لسىىي النفقىى   ال  بىىن  ىى  بجىى ل اليق عىىيو لإنمىى  لسىىي ال جىىز  ىى  المدامنىىن 

 بصداا ع بن.

 االستقرار االقتصادي النرويجي والليبي عدالت( نظرة مقارنة على م1-2)جدول 
 االقيص د الل،ب  االقيص د الن ليج  ما ن الم يل

 فم ل  الن تي المثل  إ
 )ب ليلالا األب ي  (

)3(65950  
 بلا ا دلالا

74.77 
 بلا ا دلالا ب ألس  ا الج اين
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(2) Norway Government Pension Fund – Global (NPFG) 

- Clark, Gordon L., and Ashby HB Monk. "The Norwegian government pension 

fund: Ethics over efficiency." Rotman International Journal of Pension 

Management vol 3.Issue(1),(2010) pp;14. 

365.95740
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 %5.02 % 4.32 ب يل النمد االقيص دي
 %2.80 %3.49 ب يل الينخم
 %18.62 % 3.6. ب يل الحب لن

 الص داا  
 ب  السل  لالخيب  

18.90 

 دلالا ت يل،دن 
البليان % تصيي  إل  4.42بن   

 ال  لم ال  ت 

49.05 

 بلا ا دلالا
 ب ألس  ا الج اين

 الداادا  
 ب  السل  لالخيب  

18.43 

 ت يل،دن دلالا
17.67 

 بلا ا دلالا

 عجز/  الع
 الم،زان اليج اي  

0.47 

 بلا ا دلالا470
31.38) ) 

 بلا ا دلالا
القدبان لمنظمن الي ى لن لالينماىن  ى  الم،ىيان المصيا: ما ن   الثس ب   القدبان للبنع اليلل و لتا ن   الثس ب   

 .https://data.oecd.org., https://data.wordbank.org  . االقيص ديو
 خالصة التجربة النرويجية:

الىىىيلل بىىى  أفىىىل إدااا  ىىىداالع األبىىىدال اليىىى  ُت ىىىي صىىىن ديق اليىىى لا السىىىا د ن أداا تسىىىيخيب   
االداىى ا بمىى   خىىيم بصىلثن االقيصىى د الىىدطن  لالمجيمىى  أل  تثقق ى   ىى  عىىيا بجىى ال  ك السىييم ا

ك لو ب  ا ل ام ن دال بسيق  لحم  ن حقدق األفا ل ال حقن بسبخ تدق  ننىدل بصى دا 
 الب قن الي  ك نق تثقق ص داا  ب تف ن ل ذث اليلل ح لاً .

يبىى  دللىىن النىى ليي بىى  مىى،  الىىيلل ال االىىيا اليىى  اعيمىىي  علىى  صىىن ديق اليىى لا السىىا د نو لت 
  اآلن بى  مى،  أكبى  لأنجىب الصىن ديق السىا د ن  ى  ال ى لمو يىلي يب  هذا الصنيلق بنذ نمىنتو لح

لي دد كلىع إلى  ط يقىن تسى،،  الصىنيلق لاعيمى دث على  ب ى ي،  لبحى د  الثدكمىن الج،ىيا مىيلًا بى  
المىىىف فان  ىىى  ك بىىىل ب  ب تىىىوو لاعيمىىى دث علىىى  ها ىىىل تنظامىىى  ل قىىىً  للنمىىى كي ال  لماىىىن لصىىىداًل إلىىى  

 ال ق بن اليًاقن عل  كل ب  لو ع قن ب لصنيلق.
الىنفه  سى عي على  أسى  ا  دفىدد هىذا الصىنيلق  ى   يى ا  ااتفى ا  أب  ب لنسحن لليللىن الل،باىن

 ظ علىى  اسىىىيق اا النفقىى  و لل ىىىذا فىىىاليللىىن بىى  الثإدااا عملاىى   الم لاىىنو لتم ىىى  بىىدااد الصىىىنيلق 
إلداىىى ا ايي ىىى،  لاىىى  قداعىىىي تث ىىىم سا سىىى   اإليىىى ادا  لالنفقىىى   الم تحبىىىن بصىىىنيلق االسىىىيق اا ل 

% بى  إيى ادا  الىنفه بى  70ن أبم نى   70/30لإلط ل ق عيا تدميى  اإليى ادا  على  أسى ت نسىحن 
الىىى غم بىىى  أن صىىىنيلق   و  لعلىىى  (1)  ك االسىىىي نفىىى ق% لإ30االسىىىييم اي ل  نفىىى قالم،زاناىىىن لإ

 ى  ال ى لمو إال أنىو   ى ن    ً سىا د   ً صنيلق 20 ي ب  م،  أكب  السا دي )صنيلق احه المدااد(  ُ 
بىى  اىى ل إدااتىىو أل  ال ييىىي بىى  الممىى كل سىىدال بىى  اىى ل اعيمىى دث علىى  داىىدل صىى داا  الب قىىنو

أي بعاىى ا بىى  ب ىى ي،  الثدكمىىنو بمىى  ال اليى  ت يبىى ث بجىى د حسىى ل بىى  حسىى ب   الخزينىن لال ييحىى  
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ق بىىق                      و ح،ىىث  سىىمب ب السىىيط ل األبيىىل لمىىداادث بب يقىىن تسىىمب بمنىى عفي  
م يف اىم ن االسىيق اا اى ل  يى ا تقلىخ أسى  ا  م1995نم ل هذا الصنيلق ع م ياليللن الل،بان ب

: أن ل،باىى  (2)أشى ا  إلى  النقىىي الىيلل و اغىم أن ب ىع اليقى اي  المنمىىداا بى  قبىل صىنيلق (1)الىنفه
%و لهىد بى  أد  30النفه الذي ع دل ى  ميى دا سى ي ن  ى  الىداادا  منثىد  ا حققق مي دا    ع الي

الم كىىىزي                    إلىىى  ميىىى دا  ىىى  تىىى اكم صىىى    األصىىىدل األفنباىىىن لىىىي  بصىىى ف ل،باىىى  
بلاىى ا دلالا  136لاصىىل إلىى  حىىدال   (3)لالم سسىىن الل،باىىن ل سىىييم ا )الصىىنيلق السىىا دي الل،بىى (

 .م2008%    ع م 6أب ي  و لااتف  س   الص ف الثقاق  لليين ا منسحن تقيا منثد 
إال أن االاىىىىب اب   السا سىىىىان لاألبناىىىىن أد  إلىىىى  تق،،ىىىىي حىىىى د  ىىىى  بجىىىى ل اإلفىىىى الا  علىىىى  

   بسىىىىيد  السا سىىىى  و لال يىىىىزال المصىىىى ف الم كىىىىزي ي فىىىىل أدال بخيلىىىى  أنىىىىداا المىىىىي دع   بطىىىى
 .(4)المث  ظن عل  االحيا طا  

 
 المبحث الثاني

 ةــــة الماليزيـــــالتجرب
 ى  أب ي ى  ال ت،ناىن لألالتى و ح،ىث    ىتبى  نظ،  للينماىن  نالم ل،زيى نالينمديى يج تنالتخيل  

عبق داسىً  اليي  هد النداا الصلحن ب ل    لا تو االفيم نان لالسا سانو  ين اليج تن الم ل،زين أ  ن  إ
بلاى ا  400اقيص د اليللن ييحدن ب  إفم ل  النى تي المثلى  حىدال   ن  إلحي،  ب  الم دلو ح،ث 

  ىى  فنىىدل حىىيي الىىيلل القديىىن اقيصىى د  ً إبىى  . لت يم2010دلالا أب ي ىى  ب ألسىى  ا الج ايىىن ل ىى م 
                                                           

119981999
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142003World bank, 
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لت ىىي بىى  أكبىى  دلل ال ىى لم  ىى  إنيىى ي المبىى ق لميىىق  ون    ىى  الزااعىىن شىى ق آسىىا  لي مىىل هلىىث سىى 
كمىى  ت يبىى  ااب ىىن دلل ال ىى لم  ىى  إنيىى ي الح كىى ل لتدفىىي بث صىى،ل أاىى ي ب مىىن بيىىل األام  والنخ،ىىل
كم  ت يب  األام ل لبنيج ت   اااليث المنيج      المداد الخ م غ،   ولالفلفل ولفدم ال ني والم ال 

لت ىى  ل ىى ا بىى  الطىى م الببا ىى  لالىىنفه  ولم  ىى  إنيىى ي القصىىيي الم يناىىن. لت ىىي ه لىىث أكبىى  دلل ال ىى 
لالب سىىياع  واصدصىىً   ىى  بجىى ل اإللحي لناىى   ولالنثىى ت لالىىذهخ لييسىىم اليصىىنا  بىى لنمد السىى ي 

لالصىن ع   اليى  تيبلىخ  ولالىنفه ولالحام ليى   ولالمنيج   الخمبان ولالمب ق و)اللياال ( لالنساي
 : الي ل ب  ا ل اليقسام  ل،ل اليج تن الينمدين الم ل،زينتث و ليم  (1)تحندلدفا  ع لان

 .ب ع ب بب اليج تن الينمدين الم ل،زينألاًل:     
دلا اليج تىىىىن الينمديىىىىن الم ل،زيىىىىن بىىىى  اىىىى ل دلا اإلنفىىىى ق ال ىىىى م  ىىىى  تثق،ىىىىق االسىىىىيق اا  ه ناىىىىً :    

 .االقيص دي
 ية :الماليز يةالتنموض مالمح التجربةعب: أوالا 

السىىىدق اقيصىى د    نمىىىدكي المىىزي مىىى،  لاغىىم تبباق ىى  اايلىى  م نىى بي الينماىىىن  ىى  ب ل،زيىىى  
حىىيا: تنماىىن بنفيثىىن علىى  ال ىى لم الخىى اف  إهىىد   الاسىى ح،ىىث كىى ن اليثىىيي ال ي لاليخبىىاه الم كىىز 

ت ىىىى   البلىىىىي أل  بفىىىى تاب االقيصىىىى د  دلن  قىىىىيان السىىىىاب ا الدطناىىىىن علىىىى االقيصىىىى د بىىىى  اليف عىىىىلل 
اليى  تجلب ى  ب  ى  االسىييم اا  األفنباىن. لالداقى  أن ليج تىن ال دلمىن ل لمخ ط  اليحعان االقيص د ن 

الن باىن ا صىن فدانحىو بى  البلىيان   مليًا إسى باً  ييمى بو  ى  كي،ى  بىب دن    نب ل،زي  أهمان لا ص
اسىىي    اسىىي اتاجا   اليج تىىن و لكلىىع بىى  اىى ل (2)يج تىىو اىى لااالال  تاىىنو لالي مىىق  ىى  دااسىىن 

 الينمدين الم ل،زين لب احل   لالخبه الينمدين    اط ا ام ام دلا اليللن    بخيل  الم احل.
  ستراتيجيات التجربة التنموية الماليزية:ا -أ
سي اتاجان  ى  ابب ى  الينمديىن اب  أهم األسح ل الي  د  ق ب ل،زي  الايا ا "الا ب ن" كمثبن    

و هد الق ف،ل فييي ب  الم خ الم ل،زي ق دا عل  بداكحن م1991حي   م1981ع م امييال ب  
اليبداا  الصن نان الثيييىن بى  اى ل االليىزام ب ألا ًاى   الم ناىن لقامىن ال مىل لإتحى ا السا سىن 
المن جان    اليصنا  لإ ج د كفى لا  اقيصى د ن بيبىداا بيم،ىزا ل ى  الدقىق نفسىو لاى  سا سى   

لاقيص د ن ت اعى  اصدصىان الظى لف الم ل،زيىن  ى  ك  ىن المجى ال . كىل كلىع أب ى   ب لان لنقي ن
تثقاقو ب  ا ل اعيح ا الا ب ن بمي بن "األل ال لح " ليلل فندل ش ق أسا  لالميا   القد  ع  

                                                           

 –الط ةةوذر التط ةةوي الصةةي   –الط ةةوذر التط ةةوي املةةاليزي –منةةاذر مط ويةةة معا ةة ة (1)
والبحةةث  ةةذ منةةوذر الط ةةوذر التط ةةوي املصةة ي  –الط ةةوذر التط ةةوي املكسةةيك   –الط ةةوذر التط ةةوي ال ميةةي 
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ن اى ا الىذي  أصى ب  الثاى ا األب ي اىن. لتى ل غم بى  الفمىل لاالحقدق      بداف ن المداق  الط يحن ل 
و إال أن كلع لم  من  (1) د ن    الا ب ن ا ل حقحن ب   م   أن نبلق عل،   عنق الزف فناالقيص

 ل ق نظ م الم سس  و بم  ي هل   ليحدن الم فعان لالمثبن األس سان.
ف ل  اليج تن الصن نان لاالقيص د ن الم ل،زين همى ا سىندا  طديلىن بى  اليخبىاه لالينف،ىذ 

ب سسى   اليخبىاه لالينماىن بم ل،زيى     تىن اليثىي    الخ افاىنو ل لالمي ب ن لاألهم ب  كلع بداف ى
لم  ين سخ ب ل،زيى  للاى  كلىع  أن األاذ ب ليج تن الا ب نان لم     تقل،يا بثن  مل اايا اا لانيق لً 

   إط اث الصثاب ا صن لأن ب ل،زي  ملىي بي ىيد األعى اق لاألد ى نو لشىملق عملاىن االسىيف دا بى  
اليج تىىىن الا ب ناىىىن فدانىىىخ نظ يىىىن لعملاىىىنو لتميىىىل كلىىىع االسىىىييم ا الا بىىى ن  المح شىىى  ح،ىىىث ت لمىىىق 

لمىىىىيا ا  المثلاىىىىن لاليحىىىىدي  ب ل،زيىىىى  أ حىىىى اا عملاىىىىن للاىىىى ي   بداىىىى  الينف،ىىىىذ كسا سىىىى   ت بئىىىىن ا
 .(2)ال أسم ل  ليمديل بم لع   الينمان االقيص د ن لاالفيم نان

لقىىىي أصىىىحثق ب ل،زيىىى  ق عىىىيا صىىىن نان أس سىىىان للمنيجىىى   الا ب ناىىىن اليىىى  أغ قىىىق األسىىىداق 
لن  سق الصن ع   األلاتان ب هظن اليح لا و  ح نق المصى لب بمىي كن مى،  ب ل،زيى  لالا بى ن اليى  

األللى    صىن السىيط ل األيىيي ال  بلىن ال ااصىن فامى  ك نىق ت ىيف ب ل،زيى  للثصىدل  لفي    
 اليللىنو لكى ن كلىع بفنىل سا سىن (3)عل  بدقل قيم    تثق،ق نقلن صن نان عل  المي  البديل

قيم ن نن تنمدين بيم،زا اعيمي  عل  الخلىه مى،  اليبىداا  ال صى ين لالقىام تأن  قاسيب ع ي ال
الم بلن ب  ا ع تبب،ق المف هام الينمديىن الط تاىن اليى  تيم شى  لاصدصىان الظى لف اإلس بان 

االقيصىىى د ن لاالفيم ناىىىن لالييناىىىن لم ل،زيىىى و بىىى  األ مىىى ن بنىىى لاا اسينسىىى   بىىى   م ىىى  أن  ثقىىىق 
للمجيمىىى  المىىى ل،زي الينماىىىن الثقاقىىىن الف  لىىىنو  ح نىىىق سا سىىىيو االتجىىى ث شىىى ق  إلىىى  الا بىىى ن كمثبىىىن 

 .نااالاس

 :ةالماليزي ةالتنموي تجربةاستراتيجيات الل مراح -ب
ن الي لانو ب  ا ل الخ يبن اإل ن حا  ب ل،زي    م   تيح  ب احل اسي اتاجا   الينمان  
ب  االسي اتاجا   ليثق،ق الينمان تيلخث  اً عيد نالم ل،زيق ب سس   اليخباه لالينمان لقي لا 

 (2-2ش ل )           النق ق اآلتان:
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 .20المصيا : عبي المبلخ عبي الثم،يو نم كي تنمدين ب  ص او ه

  الي  بل ب  االسييم ا األفنبى  المح شى  بثىذا حيى  بنيصى  اليم ن،ناى  و هىم السىم   لىو
ب ليادل للح  ام  ش لق أال تن    السل  اليى  ينيج ى  المسىييم  األفنبى  الصىن ع   

 الدطنان.

  ابىىىي ك اؤيىىىن بسىىىيقبلان للينماىىىن لالنمىىى ق االقيصىىى دي بىىى  اىىى ل ابىىىه امسىىىان بيي ب ىىىن
لبيح بلن بنذ االسيق ل لحي  اآلنو مل اسي ياد ب ل،زي  المح   لليادل    القى ن الثى ل  

 .م2020الداحي لال م ي  ب  ا ل اليخباه لم ل،زي  

  ا النمىى ق الصىن ع  "الصىىن ع   الينىدا الحب،ى   ىى  الب،ئىن الصىن نان لتطب،ي ىى  لم ظىم  ى ل
 ال أسم لان". –الدسابن  –االسي  كان 

  أل  سي اتاجان االعيم د عل  الذا     االاب ا ب ل خل الينمديو سدال الحم   ااني  ي
اليمديل و ح،ث عملىق على  حمىي المىيا ا  المثلاىن ال مبىن السىيط ل المىدااد البباعاىن 

 لالم د ن المي حن.

   سىى،دي ك  بىىل بىى  بدقىى  ب ل،زيىى  الجط ا ىى  الم كىىزي كبدابىىن السىىدق األ االسىىيف دا القصىىد
 .(1)ثن ا اي الثيلدتفذل لم ك   االسييم ا الي  تيث   ع    ه ب  

  االهيم م ميج تن تثس،  الم ش ا  االفيم نان ل أت الم ل الحمى   اإلسى ب و سىدال كى ن
المسىىلم،  الىىذي  ت حىىخ السىىلب   بىى  الم ىى ف ي  إل، ىى  بىى   مأ بىى  أهىىل الىىب د األصىىل،، 

ميدط،ن مو كمى  أسى م ااتفى ا نصى،خ الم يى،   ى  الملحاىن الممىي كن لليى لا  ى  القب عى   
                                                           

11991

 6920154648حبوا اقتصادية   بية2013

 المراحل التى مرت بها مسيرة التنمية في ماليزيا

مرحلة التصنيع 
 الثقيل

 مرحلة تدخل الدولة

اسم بس، ا الينمان للا    
عل  الب يق الصثاب ل 
 تدسا  اق ن القب ا ال  م

بيلق البيا ن الصلحن لالثقاقن 
لي م،ق الق عيا الصن نان 
 لاالنب ق ال  آ  ق اليصيي 

ملل  ،   االقيص د 
الم ل،زي ب حلن النني ل 

 الي اف  بخ ط تج لم 

 ب حلن اليث ا األقيص د 
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اإلني فاىىىن المخيلفىىىنو  نىىى  عىىى  القبىىى ا المىىى ل  لالمصىىى   و إلىىى  تىىىد ،  اؤلت األبىىىدال 
  المثلاىىىن ال مبىىىن لمخيلىىى  ألفىىىو الينماىىىن بصىىىداا بيزايىىىيا لاليىىى  أسىىى مق  ىىى  اإلقىىى ل بىىى

الىىييدن الخ افاىىنو لبىى  يي تىىخ عل، ىى  بىى  ميىى دا عىىخل الىىيي  الىىذي ي هىىق المىىدااد ال مبىىن 
 .(1)للينمانو  ن  ع  ال داقخ الداامن افيم نا  لسا سا 

  اليىىىزام الث دبىىىن ب ألسىىىلدل اإلسىىى ب  السىىىلام  ىىى  بم اسىىىن بخيلىىى  األنمىىىبن االقيصىىى د ن
يل  المم لع   االقيص د ن إلى  لتدفاو المداادو  ف  ح،  عملق عل  تثديل بلحان بخ

القب ا الخ هو  قي نمق بسى للان األ ى اد لإشى اك م عملاى   ى  تثق،ىق األهىياف القدباىنو 
سي اتاجانو ل يم لاحيفظق بس م ا ه    إدااا الم سس   كا  األهمان االفيم نان لاال

أسىىى مق . لبىى  ن حاىىىن أاىى   (2)اليخلىى  عىىى  دلاهىى   ىىى  بم اسىىن ال ق بىىىن لاإلشىى اف عل، ىىى 
الث دبن    اليقل،ل ب  اآله ا السلبان لليثدل إل  القب ا الخ ه ع  ط يق بنب تىنب،  
اىىي الحب لىىن لل ىى بل،   ىى  الخىىيب   اليىى  تىىم تثديل ىى  إلىى  القبىى ا الخىى هو بىى  لعىىيهم 

 .(3)بنفدا أعل     المي  الق يخ

 مرين هما:أان التجربة الماليزية ركزت على ولمناقشة دور الدولة في االقتصاد نجد  -

تىىىىيم بىىىى  اىىىى ل القنىىىىىدا  : طبا ىىىىن دلا اليللىىىىن  ىىىى  النمىىىى ق االقيصىىىى دي  ىىىى  ب ل،زيىىىى   
الي مق اطاىن للمىىدا  الميميلىن  ىى  األحىزال الم ل،زيىىن المي ىيدا اليىى  تىد   ألسىى  بمىى اكن 
بم نن للن ت    بن قم   لجما  القن    المي لقن ب لمصلثن ال  بىنو لبي ب ىن السىلبن 

 تبباق   الج د لجما  السا س   الي  ييم المدا قن عل،  .الينف،ذ ن    

    اآلت : ييثتثي يم  ل  :اإلس ب     ب ل،زي  االقيص دي اليمديل  
o   نظىى م الم ابثىىن اإلسىى بان هىىد نظىى م عىى دل لآبىى  لهىىد  فىىيب المجىى ل السىىييم ا المىى ل

 قىىىدم علىىى  تق سىىىم الىىى تب لالخسىىى اا للىىىذلع  ىىىين البىىى  ،  ال مىىىي أن  و كمىىى بمىىى ل حقاقىىى 
 يينكيلا ب  إب  نان أن  ثقق المم لا اتث .

o  الممىىى لع   االقيصىىى د ن يىىىيم دااسىىىي   قبىىىل المخىىى ط ا ب ليمديىىىلو كلىىىع أن الىىىذي  ثصىىىل
عل  الق   بف اليا ال   ناو كي، ا أن ييات المم لا   ىد  ى  الن   ىن ال يليىزم إال مىي   

 داالي عل  اليي .الف
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(2) Kaleem, Ahmad. "Modeling monetary stability under dual banking system: the 

case of Malaysia." International Journal of Islamic Financial Services 

,vol 2.No 1 (2000)pp:21-42. 
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o ى  بمى لع   تنمديىىن تى د  إلى  ميىى دا ًاىىنظى م الم ابثىن اإلسىى بان  قىام اقيصى ًدا حقاق   
 .(1)قدا اليللنو لب  لجن بم لن الحب لن لمي دا الين  سان لاليقل،ل ب  االحيح ا

الم ل،زينو   مىل ن الياعمن    اليللن االسا س    ين البنع الم كزي الم ل،زي ب  ا ل القد  لأا، اً   
علىى  اليصىىيا ألن   ىىدن حلقىىن الدصىىل مىى،  المىى ق لالطىى ل للم لاىىن اإلسىى بانو بخبىىدا  بيالسىىن 
لتب يقن عملان لب نان تنم  ل ذث الصن عن الفيان اا ًيا عل  المسيدي،  الق يخ لالح ،ي لتيااس   

لصن عن ب ل ب  تثي ي أكي  لاقعان لبنبقانو ت يمي عل  تثل،   إحص الان إقلامان لع لمان لمي ا
 عل  ص ،ي القىد  ال  بلىن المياتىن منظى ا مأ إلاو ب  دعم سدال عل  الص ،ي الينظام  لاليم ي  

النظىىى م االقيصىىى دي المىى ل،زي قىىى الم علىىى  دعىىىم النظىىى م المىىى ل   ن  إإسىى بان الجىىىذلا ع لماىىىن ال ؤيىىىنو 
د ىن  ى  كلىع بى  ح،ىث األنظمىن اليقل،يي إا  ن إل  النظ م الم ل  اإلس ب و ليثى لل اليىزام الثا 

 .(2)لاليم ي    لالن االخ
 :ةالماليزي للتجربة ةخطط التنمويال -ج

 نا   بىى  القىى ن الم اىى ،ميا ىىن السىىيإلىى    ىى  بنيصىى  الخمسىى،نا  مىىيأ  أللىى  الخبىىه 
للفيىىى ا لاىىى ق الخبىىىن الخمسىىىان األللىىى  لم ل،زيىىى  ح،ىىىث لك نىىىق ت ىىىيف إلىىى  تبىىىدي  البناىىىن اليثياىىىن 

( األسىى  ال مبىن لليثىىدل بىى  صىىن ع   م1990 – 1971الخبىن الي ناىىن )ل  (وم1970 – 1966)
و لقىىىي تىىىم صىىىا غي   ليين سىىىخ بىىى  (3)اإلحىىى ل بثىىىل الىىىداادا  إلىىى  الصىىىن ع   المدف ىىىن لليصىىىيي 

 ب احل السا س   االقيص د ن الينمدين عل  النثد الي ل :
 :  (م1990 – 1971للفترة )االقتصادية  اتالمرحلة األولى: السياس .1

اليح ينى   االقيصى د ن لاالفيم ناىن ألغلباىن  قل،ىل بى يح،ث اكىز  الم حلىن األللى  على  ال
الىىق  ىى ه عمىىل بىى  اىى ل هىىي ،  ) السىىيق اا الىىدطن اىىم ن البىى  أفىىل و (4)السىى  ن المىى اللي، 

الدفافىىىىن  القنىىى ل علىىى  الفقىىىى و إعىىى دا ها لىىىن المجيمىىىى  منظىىى ث تنىىىىم  القنىىى ل علىىى  الىىىى ته مىىى، ل 
 (.ال  ق األصل االقيص د ن ل 
. الم حلىن ا ل هىذث   إل  حي كب، ،ماد  حصث اليدفا  لال مل للس  ن األصل،كم  

قيصى دي ب تف ىن اتثق،ىق ب ىيال  نمىد إلى  أد  اإلحص لا  أن نجى   تلىع السا سىن  أف   لقي 
                                                           

49بق ذمي هم يع س1

(2) Kassim, Salina H., M. Shabri Abd Majid, and Rosylin Mohd Yusof. "Impact of 
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إلىىى   م1970% عىى م 24بىى  النىىى تي القىىدب  )المىى ل،زي( ح،ىىث ااتفىى   ، ىىى  نصىى،خ شىى خ الم يىىىد 
البحقى   المي لمىن بى  ب نيسى،  لأطحى ل نسحن المجيم  ب   ا ديم إا  ن إل   وم1990% ع م 30

 ىى   اسىىييابنلحققىىق تلىىع الفيىى ا  م1990% عىى م 29إلىى   م1970% عىى م 5لبث سىىب،  بىى  نسىىحن 
الصىى داا  ال الاسىىن لاليىىى  تنىىمنق المنيجىىى   الح  ت الاىىن لاإللحي لناىىنو لالصىىىن ع   اليق،لىىن. لبىىى  

لتميىىىل الخبىىىه    علاىىىنأصىىىحثق الخبىىىه االقيصىىى د ن أكيىىى   ثيييىىىناالقيصىىى د ن ال   تبنىىى  السا سىىى
تنىم أاتى  ح،ىث إلى  عمى ي  ع بى   ي يباالخمسان المخيلفن فزلا ب  الخبه طديلن المي  الي  

 .(1)االقيص دي ي نمد ييخباه الالدلا اليللن    ا ل   ابه امسان يب م 
 األولى( ( الخطط التنموية في االقتصاد الماليزي )المرحلة2-2)جدول 
 الهدف منها بيان الخطط

 (هي ق ليبدي  الب،نن اليثيان)1957االسيق ل   ب ي حصدل   عل  1970إل   1966األلل  ب   نالخب
 1975إل   1971الخبن الي نان ب  

 
الفق .لتنىىىى،،ق الفجىىىىدا مىىىى،    القنىىىى ل علىىىىل ا ىىىى  بسىىىىيد  المعامىىىىن  

لالصىى،ن،،  لكلىىع بى  اىى ل ميىى دا نصى،خ الفىى د المىى ل،زي  ي، المى الل 
 ب  إفم ل  الن تي القدب .

 1980إل   1976الخبن الي لين ب  
 

تثق،ىىق ب ىىيال  نمىىد ب تف ىىن بىى  اسىىيم اا الم  بلىىن ل  الي لىىام بىىدي ت 
 اليفن،لان للم ل،زي، .

 عيالن تدمي  الي لا.ل   االعيم د عل  اأت الم ل الحم    

األصىىدل للمىى خ المىى ل،زي بىى  اىى ل شىى ال أسىى م  ىى  ميىى دا بلحاىىن  
 الم ك   الحب   

 1985إل   1981الخبن ال اب ن ب  

 
بىىى  اىىى ل األسىىى  ال مبىىىن لصىىىن ع    سىىىي اتاجان لليصىىىنا الاىىى   
 .ح ل بثل الداادا  لالصن ع   المدف ن لليصيي إ

%  ىى  ن   ىىن  يىى ا 2.5إلى   تقل،ىل نسىىحن الفقىى  إلى  أن لصىىلق نسىىبيو  1990إل   1986لخبن الخ بسن ب  ا
 هذث الخبن.

 .م1999% ع م 30ااتف ا نص،خ الف د ب  الن تي القدب  إل   
% بىىى  29ميىى دا  ىىى  طحقىى   المي لمىىى،  ح،ىىث لصىىىلق النسىىحن إلىىى   

 المجيم  الم ل،زي.
 29-27ه -ه و2013الياا الج بعانو ونماذج تنموية معاصرةالمصيا: عبيالمبلخ عبيالثم،يو 

 .50و همرجع سبق ذكرهسث  أحمي حس و           
 

هىىياف افيم ناىىن اىى ل الم حلىىن األللىى  بىى  جثىىق الث دبىىن الم ل،زيىىن  ىى  تثق،ىىق أ كمىى  ن
 :(2)الخبه الينمدين

ــة :إ  ــع الثــروة بــين األعــراق المختلف % بىى  2.4 بىى ميىى دا نصىى،خ المىى الل   عــادة توزي
بلا ا  32.4% ب  إفم ل  12.5إل  حدال   1970ب  ع م بلا ا دلالا  5.6فم ل  اإل
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مو 1985عىى م بلاى ا دلالا  76.1% بى  إفمى ل  17.8إلىى  ااتفى  هىم و 1980عى م دلالا 
 له ذا تيزايي نسحن الم لي،  أي الس  ن األصل،، .

 1970% ع م 24ح،ث تن عفق بلحان األصدل ب   ملكية األصول للشعب الماليزي : 
بل،ىىدن  ملحىىدن أسىىى م  12بل،ىىىدن بىى  إفمىى ل   7ليدفىىي  .1990م عىى  %30 إلىى  حىىدال 

عىىىىى م % 61صىىىىىدل لاف نىىىىىخ انخفنىىىىىق بىىىىى حصىىىىىث  ىىىىى  المىىىىى ك   الحبىىىىى   بلحاىىىىىن األ
 .م1990ع م  %30 إل 1970

 :2000-1991حديثة المرحلة الثانية: سياسة التنمية ال .2
             م2020 ؤيىىىىىن الىىىىىب د ل ل سىىىىىي يادنىىىىىداا الم حلىىىىىن األللىىىىى   فىىىىىلألالخبىىىىىن طديلىىىىىن ا شىىىىى لق

                و الينماىىىىىىن الجييىىىىىىيا   الميقيبىىىىىىن لب ىىىىىىي  الب يىىىىىىق ليبب،ىىىىىىق سا سىىىىىىالثيييىىىىىىن  ىىىىىى  تثق،ىىىىىىق اليللىىىىىىن 
               بىىىىىى  مالىىىىىىق بثيفظىىىىىىن ب ألهىىىىىىياف الداسىىىىىى ن للسا سىىىىىىن االقيصىىىىىى د نو لاكىىىىىىز  أكيىىىىىى  علىىىىىى  الفقىىىىىى و ل 

 االعيمى د األعظىم  ى  لك نبجيم  صن ع  لتج اي للس  نو لأكي  عل  اليبدي  الس ي  لنم ق 
لبى  و نج م هيف إع دا ال ا لن لتقديىن تنماىن المىدااد الحمى ينهذث الم حلن عل  القب ا الخ ه إل

أهىىياف هىىذث الخبىىن إنمىى ل ب  ىىي بىى ل،زي للما ىى ل الحي لناىى   تملحىىو لتىىيي ث اليللىىن أسىىدا ب لم  ىىي 
 .(1)الحداي لالم  ي الي يدان 

 
 االقتصاد الماليزي )المرحلة الثانية( الخطط التنموية في (3-2)جدول 

 الهدف منها  بيان الخطط
إل   م1991ب  ع م  لل الخبن اال

 م1995
حيمان اليادل لماى دي  لبجى ال  اقيصى د الم   ىن دلن انيظى ا  

 قىيان تن  سى   بى  الىيلل تميلىق  ى    ثمل ب ل،زيى  تحلفىن ع لاىن
  قيان   ه اللث ق ب ليقيم.ل  الميقيبن

إل   م1996ب   ي نانالخبن ال
 م2000

 الدطن . تدل،ي نمد بم ل كات  ب  ا ل تنمان االسييم ا 
 ع دا النظ     بلحان األصدل اإلني فان.إ  
 داات  .إنم ل بم اي  للقب ا ال  م لتدل  إتيال اليللن     
تبن  سا س   تنمدين ح سمن للقبى ا الخى ه لكلىع بى  اى ل  

 –النظىىى م النىىى يب   –لالمدامنىىىن  –اسىىىيخيام سىىىلبن اليىىى ااث 
 لالثدا ز الم لان.

اسىيم اا الم  بلىن اليفنى،لان للمىى خ المى ل،زي بى  اى ل الىىيعم  
 المقيم لخيبن الي لام.

 م2001للفي ا ب   لينالخبن الي 
 م2005إل  

 الين  سان لمق ملن ال دلمن لاليث ي  االقيص دي. 

دعم ع ق   اليم بع القب ع  ب  ا ل اليدس  المسىيم   ى   
 الصن ع   الدسابن لالمس نيا لت ش،ي الداادا  الصن نان.
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 الهدف منها  بيان الخطط
تنماىىىىىىىن الممىىىىىىى لع   الصىىىىىىىط، ا لالميدسىىىىىىىبن لا ىىىىىىى  تن  سىىىىىىى،ي    

 لتخ صن الصن ع   ال يتان ال،يلينو الطذاالان.

دعىىىم إق بىىىن تنماىىىن بسىىىييابن تناىىىذ  ىىى  االعيحىىى ا الب،ئىىىن م ىىىيف  
 تقدين النمد    األفل البديل

  إلى 2006ب  ع م   اب نالخبن ال 
2010 

 

د ىى  القىىياا االسىىيا  مان لليحندلدفاىى  المصىىن ن داالاىى  لاليسىىديق  
 ال  لم  ل  .

بلاىىىىى ا  2.6دعىىىىىم البناىىىىىن اليثياىىىىىن للنمىىىىى ق االقيصىىىىى دي بمبلىىىىىل  
تبىىىىىىىدا القامىىىىىىىن المنىىىىىىى  ن  ىىىىىىى  قب عىىىىىىى   الزااعىىىىىىىن ل  قنىىىىىىىجيا 

 %.6.7لالخيب   بم يل نمد بسي يف 
31-30ه -وه2013و الياا الج بعانومعاصرةنماذج تنموية عبيالمبلخ عبيالثم،يو -المصيا: 

 224و ه بق ذكرهمرجع سيدس  بثمددو  -          
 .62-61و ه همرجع سبق ذكرهمي د أمد  ثمو  -          

 

 : (2020)رؤية  التحرر االقتصادي الثالثة: مرحلةال .3
لفىىدد لهىىي ق هىىذث الم حلىىن إلىى  تث يىى  االقيصىى د لاالنفيىى   علىى  االقيصىى د ال ىى لم  بىى  

 ادابه تنم  بقدب   الدطنان االقيص د ن لقي أد  سا س   هذث الم حلن إل  :
 . تنماه عملا   النمد الصن ع  لت م،ق اليدفو اليصيي ي    عملا   اليصنا 

 .تثييث الب،ئن اليثيان ل قيص د الم ل،زي 

 حيا: بزيي ب  الي  لن االقيص دي اإلقلام     إط ا بجمدعن مليان كيلن آسا .إ 

 .تبدي  طحقن ب  اف ل األعم ل الم ل،زي،  ب  كل  األصدل الم اللين 

  االهيمىىىىى م لالي ك،ىىىىىز علىىىىى  اسىىىىىيقيام لاسىىىىىيخيام المىىىىى ك   ال ىىىىى م ا للقدباىىىىى   أي المي ىىىىىيدا
الجنسا   للمس عيا    تثق،ق األهياف السا سان إلع دا ها لن المجيم  لتثق،ىق الينماىن 

 .(1)االقيص د ن

الخمسىىان الن فثىىن المي  ًحىىن كا نىى  اقيصىى د   كاتىى  الينماىىن   نىىي لقىىي أ ىى م  تلىىع الخبىىه 
ك نىىىىق اليللىىىىن األسىىىى،دين الدح،ىىىىيا اليىىىى  ا نىىىىق  م1998و م1997ت  اىىىى   لامبىىىىن الم لاىىىىن عىىىى م 
البنىىع الىىيلل  لاتخىىذ  إفىى الا  حم الاىىن للثفىى ظ علىى  ب ىىيال  أل  بسىى عيا صىىنيلق النقىىي الىىيلل 

 .(2)ل،زين نص  ًامي  النمد م   ب ل غم ب   قيان ال ملن الم 

                                                           

1www.mida.gov.my
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مـ  خـالل دور اإلنفـاق فـي  يـةالماليز تجربـة: دور الثانياا 
 : تحقيق االستقراراالقتصادي

نجثىىق الث دبىىن الم ل،زيىىن اليىى  اببىىق ليج ىىل بىى  ب ل،زيىى  ملىىيا صىىن نا  ب لح بىىل عىى م 
 ى  افياىى م األمبىىن االقيصىى د ن الحب،ىى ا اليى  عصىىفق بم ل،زيىى  لت ىىيد بىى  اقيصىى د    دلل  م2020

مو لأد  هىىىذث األمبىىىن إلىىى   قىىىيان ال ملىىىن الم ل،زيىىىن )ال يجنىىىق( 1997فنىىىدل شىىى ق آسىىىا  بنىىىذ عىىى م 
نصى  ًامي ىى و إال أن الث دبىىن الم ل،زيىىن اسىىيب عق لا  ىى  لجماى  تدق ىى   الخبىى ال ل ىى  أقىىل بىى  

  إاىى اي االقيصىى د المىى ل،زي بىى  أمبيىىو للاىى و بجىىيدا لىىا  علىى  ط يىىق االني ىى   عىى ب،   قىىه بىى
الحب لو للح  عل  ط يق النمد لتم يال  ب تف ن ًا س  ب ليلل الي  ت  اق لامبنو لل ل أهىم 

أل  بىى   م،ىىز النجىى   االقيصىى دي المىى ل،زي هىىد أنىىو تىىم دلن أي بسىى عيا بىى  صىىنيلق النقىىي الىىيلل 
 .(1)ت م  اإلص حان الي  هبق إاف ق      ال ييي ب  اليلل الن بانالبنع اليلل و للصف 

، الماليزية دولةئية العاجلة التي اتخذتها الاإلجراءات الحما -أ
 ما يلي: توالتي تضمن

  = ايجنق(و لبن  تثديل   إل  الخ اي. 3.8تيب،ق ال ملن الم ل،زين أب م اليلالا )اليلالا 

  األفنبان ب  لإل  ب ل،زي .    ق،دد عل  تي ق اؤلت األبدال 

 ال  م. نف قافع اإل 

    ىىىىيب المىىىى ك   لالم سسىىىى   المىىىى اد اصخصىىىىي   أبىىىى م المىىىى ل،زي،  للىىىىا  أبىىىى م المىىىى ك 
 األفنبانو لتقي م إعف لا  ا يبان بمج ن.

 (2)الم ل،زين ميبب،ق هذث اإلف الا و لسبب،  يللنلتمس ق ال: 

األهىىىىياف االقيصىىىى د ن المبلدتىىىىن بن ىىىى و السىىىىبخ األلل: ألن ىىىى  ك نىىىىق ن فثىىىىن  ىىىى  تثق،ىىىىق 
ط يق النمد لاليقيم االقيص دي   لا صن    لق  تيهدا ًامن ال ملنو للا  الب د عل

بىىى  فييىىىيو  قىىىي حفىىىز  السا سىىى   الم لاىىىن لالثىىىدا ز النىىى يبان اليىىى  طحقىىىق اىىى ل هىىىذي  
 قنفىىىى ال ىىىى ب،  البلىىىىخ الىىىىياال و األبىىىى  الىىىىذي أد  إلىىىى  ااتفىىىى ا االسىىىىي  ك الخىىىى ه لاإل

 االسييم اي.
 السبخ الي ن : بن  أي بث لال  فيييا للمن اتن عل  ال ملن لتختاع ًامي  .

 :م 1997عام المالية  استراتيجيات مواجهة األزمة -ب
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الم ل،زيىىن ليثق،ىىق الن ىىد  بىى  كبىىدا األمبىىن الم لاىىن ل ىى   يللىىنبىى  الدسىى الل اليىى  تبني ىى  ال
ب ىىي كلىىعو إقى اا الحي،ىى  بىى  الخبىىه لالبىى ابي نجى ما  اليىى  تثققىىق الدقىق نفسىىو المث  ظىىن علىى  اإل

و لتخ صىىن بىى  ط حيىىىو بىى  ابىىىن  ىىىنعلىىى  المصىى لب الف د   بىىنن تنف،ىىذه  لتطل،ىىىخ المصىىلثن اللدقىى
تثىق شى  ا "نثىد تثق،ىق تنماىن  م2005حيى   م2001امسان اقيص د ن عقخ األمبىن مىيأ  عى م 

% 7.5ه ميىىن لق ملىىن لليحاىى " اليىى  هىىي ق إلىى  الدصىىدل بم ىىيل نمىىد النىى تي المثلىى  اإلفمىى ل  إلىى  
"و لت ىي انخفى   م2000 –1996%و ب  اى ل  يى ا  الخبىن السى بقن عل، ى  "4.7سندي و بق مل 

 .(1)ب  ف ال األمبن 98بيدسه دال الف د السندي ع م 
االسىىي اتاجا   تجسىىى،يا لسا سىىن فييىىيا لليثىىىدال  االقيصىى د ن الدطناىىىن لقىىي تنىىمنق هىىىذث 

  اليى  اقي ح ىى  ب ىى ت،  بثمىىي لإحى ل بثىىل تدصىىا   صىىنيلق النقىي الىىيلل  لمسىى عيا ب ل،زيىى  علىى
 تج لم بثني   النقي ن.

  اسيم اا النج      إدااا االقيص د الحل  لالسا س   الم لانو م يف الدصدل إل  اقيصى د
البنانو ب  نسحن تنخم بنخفنن ميعم ب  قدا البلخ لاالسىييم ا الخى ه  ى   ب لدب ت 

إ ص ل بيدسىه داىل الفى د   االقيص د المثل  لنمد بسيق  ل قيص د ال  لم و لل مل عل
اينج   " لافع نسحن الحب لن  3.80اينج    ب ل،زين "اليلالا =  17.779السندي إل  

 .(2)0052% ب  اني  ل  ي ا الخبن ع م 2.7إل  

  اىىىنو تقديىىىن البىىى ابي اليدميعاىىىن للىىىيال بىىى  أفىىىل بمىىى اكن أكيىىى  تدامنىىى  مىىى،  الجم عىىى   ال ً 
أهياف الخبه الس بقن ل ى ي بمى لن الفقى و لافىع ب ىيال  الفقى  المىيق  إلى  اسيم اا ل 

و لإعىى دا ها لىن اليدميىى  الىدفاف  مىى،  األعى اق لالدال ىى   م ىىيف م2005%  ى  1أقىل بىى  
 لبدحي.من ل بجيم  ع دل 

 ت زيز الين  سان    القب ع   االقيص د ن ال الاسن ب  تزايي حيا المن  سن م،  اليلل عل  
فذل االسييم ا لتسديق اإلني ي الصىن ع  لالزااعى  لالخىيب و   لقبى ا الصىن ع  الىذي 

% اى ل الخبىن الي بنىنو 8.9% سندي  ا ل الخبن الس بقنو ينمد منسىحن 9.1نم  منسحن 
ثىىىد ت ك،ىىىز اليقناىىىن لتقل،ىىىل ال م لىىىنو م،نمىىى  ييدقىىى  أن ينمىىىد قبىىى ا الخىىىيب   بسىىىبخ النقلىىىن ن
 .(3)%  قه عل  اليدال 3% ل7.7لالزااعن منسحن 

   تدسىىىا  اسىىىيخياب   "تقناىىى   االتصىىى ل الم لدبىىى ت "و لف ىىىل ب ل،زيىىى  ب كىىىزا إقلاماىىى  لدللاىىى
م ىيف تقل،ىل الفى اق لخيب ت   لإني ف  و ب  ال مل عل  تد ،  الب،ئىن اليسىيداين لالق ندناىنو 
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ن اليثياىن ناال قم  م،  الفق ال لاألغنا لو لت،  القب ع   االقيص د نوب  ا ل تدسا  الب
 .(1)االتص لان

 :ماليزيااإلنفاق العام في تمويل مصادر  -ج
 :(2)المدامنن السندين    ب ل،زي  عل  اآلت  ب دن   تممل 

 مح ش ا.التمط،ل لتطب  ب لح بل ب  الن االخ المح ش ا لغ،   نفق   -1
 لتدما ك آلت  :  ا ً ا افأل  ا ً ديل ب  دي  الث دبن سدال ك ن بثلتنمان تم نفق   -2

% ب  المدامنن السندين بدف ن ليثق،ق أهياف اقيص د ن لافيم نان لأبنان لإدااين ب  20
 % بخصصن للينمان االقيص د ن.50% إل  40

 ظ   اأت الم ل األفنب  المح شى   ى  الم،زاناىن السىندين ح،ىث  خصىث لىي   لتنماىن  لال
 القب ا الصن ع .

            علىىىىىىى   م2010 –2006ت كىىىىىىىز السا سىىىىىىىن االقيصىىىىىىى د ن الم ل،زيىىىىىىىن  ىىىىىىى  الفيىىىىىىى ا وكنتيجـــــــة 
 تبدي  القامن المنى  ن  ى  قب عى   الصىن عن لالخىيب   لالزااعىن.  ب،نمى  ييثىيد قبى ا الصىن عن 

ساسيم     اليثدل إل  األنمبن كا  اليحندلدفا   ننو  % سندي و6.7 يل نمد سندي بسي يف ب
 ال  لان لالم دن الم     األكب  لالي  تم   ب  ًامن بن  ن أعل     بخيل  الصن ع  .

لب  ت ك،ز الخبه الم ل،زين على  الصىن عنو  قىي اسىي ي ق السا سىن االقيصى د ن الم ل،زيىن 
% لإعى دا االعيحى ا ل ىذا القبى ا لا ىدن القى ط ا 5الزااعىن اى ل نفى  الفيى ا منسىحن أن ينمد قبى ا 

الي ليىىىن للنمىىىد االقيصىىى دي لإمالىىىن سىىىدل الف ىىىم الىىىذي ينظىىى  إلاىىىو علىىى  أنىىىو نمىىى ق بىىىنخفع القامىىىن 
المن  نو ح،ث ت ي الزااعن النم ق االقيص دي ال الاس  للمجيم ى   ال يتاىن  ى  ب ل،زيى  علمى  بىنن 

 الم ل،زي،   عامدن    بن طق ايتان.% ب  37نثد 

 والليبي ماليزي االستقرار االقتصادي ال عدالت( نظرة مقارنة على م4-2)جدول 
 االقتصاد الليبي ماليزي االقتصاد ال بيان المعدل

فم ل  الن تي المثل  إ
 )ب ليلالا األب ي  (

222 

 بلا ا دلالا
74.77 

 بلا ا دلالات ألس  ا الج اين
 %5.02 %8.5 االقيص ديب يل النمد 

 %2.80 %2.8 ب يل الينخم
 %18.62 % 9.2 ب يل الحب لن

 49.05 84.5 الص داا  

                                                           

(1)Abdullah, Hussin, and Selamah Maamor, Op. Cit. PP 92 
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ب  % 2بن   بلا ا دلالا  ب  السل  لالخيب  
 ال  لمان الص داا 

 بلا ا دلالا
 ب ألس  ا الج اين

 الداادا  
 ب  السل  لالخيب  

65.5 

 بلا ا دلالا
17.67 

 بلا ا دلالا
 عجز/  الع

 الم،زان اليج اي  
19 

 بلا ا دلالا
31.38) ) 

 بلا ا دلالا
ن لالينماىن  ى  المصيا: ما ن   الثس ب   القدبان للبنىع الىيلل ولتا ن   الثسى ب   القدباىن لمنظمىن الي ى ل 

 orghttps://data.oecd. https://data.wordbank.org. .الم،يان االقيص ديو 

 خالصة التجربة الماليزية :
هم،ي ى  ب لنسىحن أ اليج تن الم ل،زين    الينمان ُت ىي بى  اليجى ال اليى  تميى م بخصدصى،ي   ل 

 لىىيلل ال ىى لم الن باىىن لاليىى   م ىى  السىى،  علىى  اب هىى  للىىيخلث بىى  اليخلىى  لاليحعاىىن االقيصىى د ن 
 ات ن عقدد الم اىان   قىي نجثىقب،     المج ل االقيص دي ا ل األنج   ك ق يللن ب ل،زي  حقق

    اليد ،ق م،  اتج ه، : 
 االنيب ي    اقيص د    ال دلمن.االول : 
 االحيف ظ من ي االقيص د الدطن .الثاني : 

يا للسىىل  كبىى  بصىىأللاىىن الحسىىابن إلىى    ملىىي   يمىىي علىى  تصىىيي  المىىداد األ قىىي تثدلىىق بىى
 لاليقنا   الصن نان    فندل ش ق آسا . 

مبىن االقيصى د ن الخ نقىن اليى  إن ن ي االقيص د الم ل،زي الميم،ىز اسىيب ا الخى لي بى  األ
(  إك لم تخن  لم لق صنيلق النقىي الىيلل  لالبنىع 1997عصفق ميلل فندل ش ق آسا  ع م )
 د ن بى  اى ل م نى بي اقيصى دي لطنى  ي أمبي ى  االقيصى اليلل  ل  ي أمبي   مىل اسىيب عق عى

بيم،ىىىىز عمىىىىل علىىىى   ىىىى   ق،ىىىىدد بمىىىىيدا علىىىى  سا سىىىىن الىىىىب د الم لاىىىىن لالنقي ىىىىن لالسىىىى،  بمىىىى لط   
 االقيص د ن الدطنان.

نسىى ن  ىى  النمىى ق الينمىىدي  اك ح،ىىث اكىىز  علىى  المبىىيأ اإلسىى ب  الىىذي ي كىىز علىى  اإل 
القيصىى د ن بىى  االهيمىى م مينماىىن األغلباىىن ا كىىي  علىى  تمسىى    بىى لقام االا ًاىىن لال يالىىن لالمسىى لاا أ

صىل،،  بى  الم ليى،  لتمىجا  م على  ال مىل ب لقب عى   االني فاىن  لُي ىي المسلمن ب  السى  ن األ
سبق )ب  ت،  بثمي( الفح  الينمىدي المثفىز لقاى دا ب ل،زيى  ليحىدن دللىن  ح  االا  لماال ب ل،زي  األ

يي و لع سىىق اليج تىىن الم ل،زيىىن قىىياا اليللىىن  ىى  قىىل تقىىأصىىن نان بيم،ىىزا علىى  بسىىيد  آسىىا  علىى  
  لاالفيم ع  الذي االعيم د عل  الذا  للم ييثقق كلع اال بمدفخ تدا   ش ق االسيق اا السا س

 س س     االسيق اا االقيص دي.ك ن الث  ز األ

https://data.oecol.org/
https://data.wordbank.org/
https://data.wordbank.org/
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ديىىن بىى  هىى ال ال هىىيم لل ملاىىن الينمإكمىى  ُ  ىىي الينىىدا ال  قىى   ىى  المجيمىى  المىى ل،زي بصىىيا 
س مق ميقدين االقيص د الم ل،زي لبنثي   االسيف دا ب  اليحي   اإلقلامان كمنظمن )اسا ن( الي  أ

 ب  نن    سلم االقيص دا  ال  لمان.
             أن تىىىىىيات تج تىىىىىن ب ل،زيىىىىى  دااسىىىىىن المىىىىىي  لت لنسىىىىىحن ليللىىىىىن ل،باىىىىى  كنمىىىىىدكي للىىىىىيلل الن باىىىىىن 
          الصىىىىىىث   لأ الصىىىىىىن ع   لأالفيمىىىىىى ع  ب مقىىىىىىن لدًاقىىىىىىن  ىىىىىى  شىىىىىىي  المجىىىىىى ال  سىىىىىىدال الج نىىىىىىخ ا

          فاىىىى ل الق دبىىىىن الي لامىىىى ....الس ل سىىىىيف دا بن ىىىى   ىىىى  الن ىىىىد  اقيصىىىى د ً  لاىىىىم ن بسىىىىيقبل األ لأ
              بىىىىىى  الداقىىىىىى  االقيصىىىىىى دي ال ي ىىىىىى  إلىىىىىى  نمىىىىىىدكي  ثقىىىىىىق االسىىىىىىيق اا االقيصىىىىىى دي  قىىىىىىي بىىىىىى   ل،باىىىىىى  

ل  يىىى ا  االسىىىيق اا السا سىىى   نىىىياي بمىىى لع   الخبىىىه ب ل ييىىىي بىىى  المثىىى لال  اليخباباىىىن اىىى 
 : ك لي ل 
 (  ح،ىىث تىىم تخصىىاث ببلىىل م1990 – 1986ابىىن اليثىىدل االقيصىى دي لاالفيمىى ع : )

افقىىىق اليللىىىن الل،باىىىن  ىىى  تنف،ىىىذ الخبىىىن و لأبلاىىى ا دينىىى ا لينف،ىىىذ الخبىىىن 10.9 قىىىيا منثىىىد 
ممى لع   ال قي علاىو  ى  اليزاب   المن ل األللدين لينف،ذ إعبل بسبخ تقلخ إي ادا  النفه 

 . (1)الينمدين لاسيحم ل الخبه الس بقن
 ( 1991الب نىىىى بي اليىىىى ن  لخبىىىىن اليثىىىىدل االقيصىىىى دي لاالفيمىىىى ع  كىىىى ن اىىىى ل الفيىىىى ا-

 نىىىً  علىىى  تصىىىتان أ(: ح،ىىىث  مىىىلق اليللىىىن الل،باىىىن  ىىى  تنف،ىىىذ الخبىىىن مىىىل عملىىىق م1995
 .(2)ايناالليزاب   الس بقن لاسيحم ل المم لع   الج 

 (  هىىىد م نىى بي تم ،ىىىيي إلم1996 – 1995الب نىى بي االسىىىييم اي الي هىى : ) عىىياد ابىىىن
 2470.9اليللن الل،بان    االهيم م ميسييي اليزاب تو الي  قي ىن اليى  ملطىق نثىد لاسيم   

بى   (3)ا ل،ب  عنىي االني ى ل بى  الب نى بيبل،دن دين  2210بل،دن دين ال،ب  بق انن منثد 
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االستقرار  مؤشراتالعام و نفاقتطور اإل

 (2017 -1986االقتصادي يف ليبيا خالل الفرتة )
 

 امـالع نفاقور اإلــــتط  : ث األولـــالمبح. 

  :  االسثثثثثثث   ار  مؤشثثثثثثث ا المبحثثثثثثثث ال ثثثثثثثان

 .بيااالق صادي ف  لي
 



 

ر سعيد عطية                                          دور اإلنفاق العام في تحقيق االستقـرار االقتصـادي في ليبيا  علي منصو

 

  

 
 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  

 الفصل ال الث

االستقرار االقتصادي في  مؤشراتالعام و نفاقتطور اإل
 م(2017 -1986)ليبيا خالل الفترة 

 تمهيد: 
اسعاااااا للاالااااا ا ناااات  ا   ن ااااا تتنااااالد اسة اناااا  ذااااف لاااااد تاااارا اس  اااا  ات اتااااا  ت اااا   اإ

. لبغي  اس ص د إسى تح يق أتاةا  اسة انا  ا(2017 – 1986)ا الت ادي في سيبيا لاد اس ت ة 
 تما: ة تم ت سيم اس    إسى ذبحثيف ف

 .في سيبيا اسعاا ن ا ت    اإ :اسمبحث األلد 
 .ادي في سيبياا نت  ا  ا الت  ذؤش ا  :اسمبحث اسثاني

 المبحث األول
 في ليبيا العام نفاقتطور اإل

  عتماة فاي سيبياالتب يا  اسملذسا  لف اال س اسعااا  ا ن اتتنالد اسة ان  في تارا اسمبحاث ت ا   اإ
 لتتباا ت ا   بشايي  اا ناتكا ي لا ناتثما ي ا اسعااا ن اا اإت ا   بتحليا   ليختص ترا اسمبحاث
فضااااا لااااف استعاااا   للااااى ذااااا  اااا أ للياااا  ذااااف ت ياااا ا   ا( 2017-1986لاااااد فتاااا ة اسة اناااا  )

اسمؤشاا ا  اس مياا   يتنااالد . كماااست ياا ا باإضاااف  إسااى استعاا   للااى األنااباو اس اذناا  ل ا  تاار  ا
اسعااا ا الت اادي  ن اا ظاات ة تااياة م ام اإتناالد ياسعااا لأليا ال  ن ا سيياس اآلثا  ا الت ادي  سإل

لس ااة تاام انااتخةاا اسعةيااة ذااف اس اا     (1)ا2010اسليبااي ذااف لاااد ت   اتاا  باألنااعا  اسثابتاا  سعاااا 
اسعااااا للاالتااا  بااااساذف لأبعااااد ا نااات  ا   ن اااا سإل ااا  سمع فااا  ا ت اتاااا  اسمختل -سلاااةلاد اسيياناااي 

 :(2)شكاد استاسي لاستى تألر األ –ا الت ادي لاد فت تى اسة ان  
 شكل الدالة نوع الدالة
 t1X1Y=a+b اسخ ي 

 t1LnX1Y=a+b اسن ف س غا تمي  في ذت ي  اساذف
 t1X1LnY=a+b مت ي  استابااساسن ف س غا تمي  في 
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 t1LnX1LnY=a+b لج  في ذت ي  اساذفس غا تمي  ذاد

 : يثم
Y =.اسمت ي  استابا 

tX =.اسمت ي  اسمست   اساذف 
ميث اشتملت اسنماذج للي ذت ي  ذسات   Dummy Variables   تميدلاد اسمت ي  اسإ ما تم 
إساااى لااااا  ماااةا لبعاااة األ ا(2010- 1986) ا2011فب ايااا   أماااةا سااايعكل اس تااا ة البااا   لتماااي
   ميث ت بح اسمعادس  للي اسشك  ا تي :ا(2017 -2011) ا2017

 i+e1i+ a D2iX2+b1iX1=a+biY 

i = 1,2,3 ……..N 
( سلة س  للى 0لاسييم  ص   ) مةا ( سلة س  للى لج د أث  سأل1ليستخةا اسييم  لامة صحيح )

 . (1)لةا لج د ترا األث 
 مرك  ة ألا  كما يلي:لفي ض   ذانبق  فإن اسة ان  ن   تتنالد است   ا  في اس ت ة اس 

 .(2017-1986لاد اس ت ة )يبي اإن ا  اسعاا في ا الت اد اسلت     أل ل:       
 ثانيال: اسمؤش ا  اس مي  سيياس اآلثا  ا الت ادي  سإلن ا  اسعاا.      
 ثاسثال: ظات ة تااية م م اإن ا  اسعاا في ا الت اد اسليبي.       

ام فوي االقتصواد البيبوي خووالل العو نفواقاإلتطوور : والا ا
 :م(2017- 1986)الفترة 

أتميااا  لاصااا  باسنساااب  سلاااةلد اسم اااة ة  لاسعااااا يباااةل ذ ن اااا إن تحةياااة  بيعااا  لم ااام اإ
سلن ط  ف ة بارست اسةلسا  جكا دا كبيا ة ذاف أجا  تح ياق اسنما  ا الت اادي  لتن ياا ذ ااد  اساةل   

 نت  ا  ا الت ادي  لذنر اسن ف اسثاني ذف اسعاا اسةل  األناني في تح يق ا ن ا لس ة سع  اإ
اسعاا   ن ا ل ة اسثمانينا  شكة  اسةلس  انخ اضا في إي اداتكا اسعاذ   ذما دفعكا إسى تخفيض اإ

ا نااااااتثما ي  ن ااااااا اإأل  اسعاااااااا اس ااااااا ي )ا نااااااتكا ي( ن ااااااا لإسااااااى اسم اضاااااال  باااااايف ل ااااااض اإ
سيانااا  اسماسيااا  لم ذاااا لفاااي ا الت ااااد اسليباااي اسعااااا فاااي اس ن اااا )اس أناااماسي(  للليااا  فاااإن دل  اإ

لاصاا   يمثاا  اسمت ياا  اسمكاايمف للااى اسنشاااا ا الت ااادي لاسمحاا ا اساا ايل سعملياا  اسنماا  لاستنمياا  
 ا الت ادي .
اسعاا في ا الت اد اسليبي لاد فت ة اسة انا  ت لباا  ذلح ظا   نا ا  فاي  ن ا شكة اإ ف ة
 بيعاا  است اا  ا  استااي  اا أ  للااى  -سااى مااة كبياا  لإ -فااي ذعااة   نماا    لكساات  اأ ذساات يات 

 ا الت اد اسليبي لاد تر  اس ت ة في كاف  اسمنامي ا الت ادي  لا جتماعي  لاسسياني .
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اسعاا لتحلي  ات اتات  تام ت سايم اس تا ة ذحا  اسة انا   ن ا لس  ض اس ال   للى ت    اإ
  لالاااة كاااان ا(2017 -2001)   لاسثانيااا  ذااافا(2000-1986)إساااى فتااا تيف  ت  اااى األلساااى ذاااف 

ياسسب  في ذس  است سيم  اجا إسى التا  تل  اس ت ا  ذف ميث اسظ ل  ا الت ادي  لاسسياني .
 نفوووواقاالسووووتهاللي العووووا بي واإل نفوووواقاإل تطووووور -أ

 :م(2017 – 1986)االستهاللي الحكومي خوالل الفترة 
السااميف  ( ين ساام إسااىا نااتكا ي )اس ااا ي  ن ااا ( أن اإ1-3يتضااح ذااف لاااد اس ااةلد )

ا نااتكا ي اسحكاا ذي  ليتضااح جليااال أن أي  ن ااا لاإ (1)ا نااتكا ي اسعاااالي ن ااا اإ: يف ي ايساا
ا ناااتكا ي تعناااي زياااادة فاااي اس لااا  اس لاااي اساااري يسااااتم فاااي تح يااا  اسع لااا   ن اااا زياااادة فاااي اإ

تاااا  اساذنياا  ستأ ياااة ا الت ااادي  لباستاااسي زياااادة اسناااتح اسمحلاااي ميااث ت اا ا اسة انااا  بتحلياا  ا ت ا
 اس  ضي .

 االستهالكي العائلي  نفاقال  .1
 ن ااا اإ إجماااسيأن ذت نااط  ا(2000-1986)ميااث ألضااحت اس تاا ة األلسااي ذااف اسة اناا  

 ا1990ذليااا  دينااا  سيبااي فااي لاااا  5.33ا نااتكا ي اسعاااالي الااة تاا ال  باايف مااة أدنااي بلاا  نحاا  
% ذااف اسمت نااط لاااد فتاا ة 116.7نحاا  بنسااب  نماا   ا1998لاااا ذليااا  ينااا   8.95لمااة أال ااى 

 ذليا  دينا  سيبي.  6.96اسة ان  لاسري الة  بنح  
 م(2017- 1986)خالل الفترة في االقتصاد الليبي االستهالكي  نفاقتطور هيكل ال  1-3جدول 

ياال تهالك ي)اجللري ينفلقاإليإمجليلياال تهالك ياحلكوم ينفلقاإلياال تهالك ياسعلئل ينفلقاإلياسسنل
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ياال تهالك ي)اجللري ينفلقاإليإمجليلياال تهالك ياحلكوم ينفلقاإلياال تهالك ياسعلئل ينفلقاإلياسسنل
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ملتلحليعل ياسش كلياسدطس ليسلمعلوملتي) ي. WWW.UN.ORGاملصدر:يب لانتياألممياملتحدةيا

ا نااتكا ي اسعاااالي لاااد اس تاا ة األلسااي  ن ااا اإ جماااسيلبة اناا  ا ت ااا  اساذنااي اسعاااا إ
تااام ت اااةي  اسعةياااة ذاااف اس ااا   اس ياضاااي  مياااث تبااايف أن اسمعادسااا   ا(2000-1986)ذاااف اسة انااا  
ة تأ ة ثب   ذعن ي  بيانا  تل  اس ت ة. لالاسمستخةذ  في است ةي  أفض  اس     ت ذفاسخ ي  كان

  اسمأس فاا  للااى اسنحاا  اسااري تعكساا  اسمعادساا  األلسااي م ااااياست ااةي ا  لنااة ذساات يا  اسمعن ياا  اإ
 .(1)(1 الم ) م اايباسملحق اإ (1-1باس ةلد)

ا نتكا ي  ن ا اإ إجماسيذف است ي ا  في  %65 لتشي  ت ةي ا  تل  اسمعادس  أن نح 
تماعيا  لا الت اادي  لاست ن س جيا  اسم تب ا  بااساذف فاي تلا  اس تا ة. اسعاالي ت جا إسى اسع اذ  ا ج

ا ناااتكا ي  ن اااا اإ إجمااااسيلالاااة أذكاااف مسااااو ذ اااةا  است يااا  اسسااان ي لااااد اس تااا ة األلساااي فاااي 
% ناان يال لاااد اس تاا ة األلسااي 2.53ذليااا  دينااا  سيبااي يعااادد نحاا   0.2اسعاااالي لاسااري الااة  بنحاا  

 .( اسمبيف باسملحق اإم ااي1-1)  د باس ةلداسنح  اس ا ىذف اسة ان  لل
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ساااا تمي ف ااااة تاااام إدلاااااد اسمت ياااا  ا ا(2017-2001)لبة اناااا  اس تاااا ة اسثانياااا  ذااااف اسة اناااا  
( ليتضاح 1 -1استي تشي  سكا اسمعادس  اسثاسث  باس اةلد ) ا2011لاا  أمةا سيعكل فت ة ذا الب  

ذليا  دينا  سيبي  نن يال   0.62دة بل ت ا نتكا ي اسعاالي الة م ق زيا ن ا اإ إجماسيذنكا أن  
ا ناااتكا ي اسعااااالي لااااد لشااا  اسسااان ا   ن اااا اإ إجمااااسي% نمااا ال نااان يال فاااي 4.8تعاااادد نحااا  

يتضااح ذااف اسنتااااح  ا2011. لباسنسااب  سل تاا ة بعااة لاااا ا(2010-2001)األلسااي ذااف اس تاا ة اسثانياا  
ت لذيا  اسةسا   أن نتاااح استحليا  جاا   كا  ذاف ثابا ىاسري تم إدلاس  للا س تمياذعن ي  اسمت ي  

( اسااري تبينااا ع اسمعادسااا  اس ابعاا  لااااد اس تااا ة 1-1باس اااةلد )باااسملحق اسم ضاااح للااي اسنحااا  اسااا ا د 
ا ناتكا ي اسعااالي الاة انخ اض بم اةا   ن اا اإ إجماسيلاستي يتضح ذنكا أن  ا(2011-2017)

 ن اااا اإ إجمااااسي اجعاااال نااان يال فاااي % ت16.8ذلياااا  ديناااا  سيباااي نااان يا لتااا  ذايعاااادد نحااا   1.16
ي.ا(2017-2011)ا نتكا ي اسعاالي لذس  لاد نن ا  األلي ة ذف اس ت ة اسثاني  

 االستهالكي الحكومي:     نفاقال   .2
 إجمااسي( أن 1 -3باسنسب  سل ت ة األلسي ذف اسة انا  ألضاحت اسبياناا  اسا ا دة باس اةلد )

ذلياا  ديناا  سيباي لذسا  فاي  5.19بيف مة أدناي بلا  نحا   ا نتكا ي اسحك ذي الة ت ال  ن ا اإ
% 112.9بنسااب  تمثاا  نحاا   1990لاااا  ذليااا  دينااا  سيباي فااي  7.03لمااة أال ااى  ا1987لااا 

 ذليا  دينا  سيبي.  6.2ذف اسمت نط لاد فت ة اسة ان  لاسري الة  بنح  
                    ا ناااااااااااتكا ي ن اااااااااااا اإ جمااااااااااااسيلذاااااااااااف لااااااااااااد د انااااااااااا  ا ت اااااااااااا  اساذناااااااااااي اسعااااااااااااا إ

             ف اااة تااام است اااةي  باناااتخةاا اسعةياااة  ا(2000-1986)اسحكااا ذي لااااد اس تااا ة األلساااي ذاااف اسة انااا  
اس    اس ياضي  ميث تبيف لةا ثب   ذعن ي  أي ذف اس    اسمستخةذ  في است اةي  أي أن  ذف

اسحسااابي لاااد تلاا  اس تاا ة اسحكاا ذي تتااأ جح ماا د ذت ناا كا  ن ااا اإ إجماااسياسبيانااا  اسخاصاا  ب
  .(1)م ااياسم ضح  باسملحق اإ (2-1للى اسنح  اسري تعكس  اسمعادس  األلسي باس ةلد )

ف اااة تااام إدلااااد  ا(2017-2001) ماااةا لبة انااا  اس تااا ة اسثانيااا  ذاااف اسة انااا  ذاااا بعاااة األ
لذاا  ا2011لاا  أمةا للي ك  ذف ثابت لذي  اسةس  لذس  سيعكل فت ة ذا الب   س تميااسمت ي  
ف اة جاا   نتاااح استحليا  للاي  سا تمياميث يتضح ذف اسنتااح ذعن ي  اسمت ي   ا2011بعة لاا 

 أماةا ( مياث يتبايف أن اسمعادسا  اسثاسثا  استاي تشاي  إساي فتا ة ذاا البا  2-1اسنح  اس ا د باس اةلد )
ذلياا   0.19ا نتكا ي اسحك ذي الة م ق زيادة بل ات  ن ا اإ إجماسيليتضح ذنكا أن  ا2011

ا نتكا ي اسحك ذي لاد  ن ا اإ إجماسي% نم ال نن يال  في 2.8دينا  سيبي نن يال تعادد نح  
 . ا(2010-2000)اسسن ا  اسعش  األلسي ذف اس ت ة اسثاني  
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 إجمااسيلاستي يتضح ذنكاا أن  ا(2017-2011)في ميف تشي  اسمعادس  اس ابع  إسى فت ة 
ذلياااا  ديناااا  سيباااي نااان يال ي اااة  بحااا اسي  0.59انخ اااض بنحااا   ا ناااتكا ي اسحكااا ذي الاااة ن اااا اإ

اسسان ا  األليا ة ذاف نبا ا نتكا ي اسحك ذي لاد  ن ا اإ إجماسي% ت اجعال نن يال في 16.8
 اس ت ة اسثاني .

 :م(2017 – 1986)وتطوره خالل الفترة  ) الجاري(االستهالكي نفاقال إجمالي : ب
ألضاااحت ل ا ناااتثما ي   ن اااا ا ناااتكا ي لاااف اإ ن اااا اتسااامت تااار  اسسااان ا  باياااادة اإ

 10.6ا نااتكا ي الااة تاا ال  باايف مااة أدنااي بلاا  نحاا   ن ااا اإ إجماااسيذسااب ا أن اسبيانااا  اساا ا دة 
ذلياا  دينااا  سيباي لذسا  لاااا  15.05 بلا  نحا ماة أال ااى ل  ا1987ذلياا  ديناا  سيباي لذساا  لااا 

ذليااا   13.5 ة األلسااى لاستاي الااة   بنحا   تااس% فااي اسمت ناط لاااد  111.9تمثا  نحا   ا1998
ا ناااتكا ي لاااااد اس تاااا ة  ن ااااا اإ إجماااااسيديناااا  سيبااااي. لسة اناااا  ا ت اااا  اساذنااااي اسعاااااا سمت يااا  

ف ااة تاام انااتخةاا اسعةيااة ذااف اس اا   اس ياضااي  ميااث تباايف أن اس اا  ة اسخ ياا   ا(1986-2000)
تلا  اس تا ة لالاة تأ اة ثبا   ذعن يا   انت أفض  اس    سلتعبي  لاف اسعاالا  بايف اسمت يا ا  لااد 

 ادساا  األلسااى باس ااةلدعن ياا  اسمأس فاا  للااى اسنحاا  اسااري تعكساا  اسمعممساات يا  اساساست ااةي ا  لنااة 
  .(1)م اايسم ضح  في اسملحق اإ( ا1-3)

 ن ااااا اإ إجماااااسي% ذااااف است ياااا ا  فااااي 64 لتشااااي  ت ااااةي ا  تلاااا  اسمعادساااا  إسااااى أن نحاااا 
ا جتماعياا  لا الت ااادي  لاست ن س جياا  اسم تب اا  باااساذف. لنتي اا   ا نااتكا ي ت جااا إسااى اسع اذاا 

  ست ااةي ا  اسشااك  اسخ ااي فإناا  يمكااف ا لتماااد للااى ت ااةي ا  اس اا  ة م ااااي  ت اااا اسمعن ياا  اإ
ا نااتكا ي لاسااري  ن ااا اإ إجماااسياسخ ياا  ست ااةي  ذ ااةا  است ياا  اسساان ي لاااد اس تاا ة األلسااي فااي 

% ناان يال لاااد اس تاا ة األلسااي ذااف اسة اناا  1.86ينااا  سيبااي يعااادد نحاا  ذليااا  د 0.30الااة  بنحاا  
 للى اسنح  اس ا د باس ةلد اسسابق.

 ا(2017- 2001)( اس تا ة اسثانيا  ذاف اسة انا  3-1لبانتخةاا اسبيانا  اس ا دة باس ةلد )
لاااد           ا ناتكا ي  ن اا ي سة اناا  ا ت اا  اساذناي اسعااا سإلسا تمف اة تام إدلااد اسمت يا  ا

لذسا                  ا2011لااا  أماةا اس ت ة اسثانيا  سلة انا  لذسا  سايعكل اس تا ة ذاا البا  لبعاة 
سخااا  ا       للااى كاا  ذااف ثاباات لذياا  اسةاساا  لالتبااا  ذعن ياا  اس ااا   ساا تميابإدلاااد اسمت ياا  

اسم تبط باسمي  لالة  س تميااسم تبط بثابت اسةاس  لذعن ي  اس ا  اسخا  باسمت ي   اس تميباسمت ي  
ا ناتكا ي الاة  ن اا اإ إجمااسي( أن 3- 1( باس اةلد )3أظك   نتااح استحلي  اس ا دة باسمعادس  )
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% ذااف 4.3 اذليااا  دينااا  سيبااي ناان يال  لاستاي ت ااة  بمعااةد نماا  بلاا  ناان يل  0.84م اق زيااادة بل اات 
 . ا(2010- 2001)اني  ا نتكا ي لاد اسعش  نن ا  األلسي ذف اس ت ة اسث ن ا اإ إجماسي

لاستاااي يتضاااح ذنكااااا أن  ا(2017 – 2011)فاااي مااايف تشاااي  اسمعادسااا  اس ابعااا  إساااى فتااا ة 
% 16.7ذليا  دينا  سيبي نن يال يعادد نح   1.73ا نتكا ي الة تةت   بم ةا   ن ا اإ إجماسي

 تااا ة اسثانيااا  األليااا ة ذاااف اس ساااباا ناااتكا ي لااااد اسسااان ا  اس ن اااا اإ إجمااااسيت اجعااال نااان يال فاااي 
 . ا(2017 – 2001)
 : م(2017 – 1986)االستثماري )الرأسمالي( وتطوره خالل الفترة  نفاق: ال ج

 ن ااااا ذ ا ناااا  باإ ا(2000 – 1986)ا نااااتثما ي انخ اضااااال لاااااد اس تاااا ة  ن ااااا شااااكة اإ
أن ( 2 - 3ا ناااتكا ي لااااد ن ااال اس تااا ة ذاااف اسة انااا  ف اااة أظكااا   اسبياناااا  اسااا ا دة باس اااةلد )

تمثاا  نحاا   13.46ميااث الااة  بنحاا   1991ا نااتثما ي بلاا  مااة  األال ااى لاااا  ن ااا اإ إجماااسي
ذلياا  ديناا  سيباي  بينماا بلا   11.1% ذف اسمت نط لاد فت ة اسة ان  لاساري الاة  بنحا   121.6

لااد اس تا ة األلساي ذاف اسة انا   1998ذلياا  ديناا  سيباي لذسا  فاي لااا  8.11مة  األدناى نحا  
تم ت اةي  اسعةياة لالة  ليعاى ذس  سلح ا  ا الت ادي اسم  لض للى سيبيا.  ا(2000 – 1986)

ا نااتثما ي ميااث تباايف  ن ااا اإ جماااسيذااف اس اا   اس ياضااي  لنااة د اناا  ا ت ااا  اساذنااي اسعاااا إ
 ن ااااا اإ إجماااااسيلااااةا ثباااا   ذعن ياااا  أي ذااااف اس اااا   فااااي است ااااةي   أي أن اسبيانااااا  اسخاصاااا  ب

تتأ جح م د ذت ن كا اسحسابي لااد تلا  اس تا ة للاى  ا2005ا  اسثابت  سعاا ا نتثما ي باألنع
  .(1)م ااياسمبين  باسملحق اإ (4 – 1اسمعادس  األلسي باس ةلد )اسنح  اسري تعكس  
( اسخاصاا  باسمعادساا  اسثاسثاا  لاستااي تشااي  إسااى 4 - 1نتااااح اساا ا دة باس ااةلد )اسلذااف لاااد 

 0.82م ق زيادة بل ات  الة اإن ا  ا نتثما ي  إجماسيذنكا أن (  يتضح ا2010 –2001اس ت ة )
ا ناتثما ي  لااد  ن اا اإ إجمااسي% نما ال نان يال  ذاف 5.2ذليا  دينا  سيبي  نن يال تعاادد نحا  

لبااسنظ  إساى اسمت يا   ا2011 أماةا تلا  اسسان ا  تعكال اس تا ة ذاا البا  اسسن ا  اسعش  األلسي ل 
كا  ذاف اسثاباات لذيا  اسةاسا  لاساري اظكاا  ذعن يا  اس تا ة اسثانيا  لنااة  اساري تام إدلاساا  للاي سا تميا

 ا(2017-2011)تشاي  اسمعادسا  اس ابعا  إساى فتا ة  مياث  اسمأس فا . م ااايذست يا  اسمعن يا  اإ
ذليا  دينا  سيبي نن يال يعادد  1.44ا نتثما ي الة انخ ض بم ةا   ن ا لاستي يتضح ذنكا أن اإ

اإن ا  ا نتثما ي لاد اسسن ا  األليا ة ذاف اس تا ة  إجماسيال نن يال في % ت اجع16.7ذس  نح  
 . (2)ا(2017-2011)اسثاني  
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 اا ناتكا ي لا   تااياةل  ن اا استي يمكاف است صا  إسيكاا تاي أن اإ وبالتالي فإن النتيجة
 ن ااا اإذتربااربال  غاام اسظاا ل  ا الت ااادي  لاسسيانااي  استااي ذاا   بكااا اسةلساا  لذساا  لنااة ذ ا نتاا  ب

ا نتكا ي لتحلي  ا ت ا  اساذني اسعاا س ا   ن ا تحلي  هيك  اإس ترا ذا انتةلىل   ا نتثما ي 
 ا نتكا ي اسحك ذي(. ن ا ا نتكا ي اسعاالي  اإ ن ا ذف )اإ

 إجماااسيا نااتثما ي )اس أنااماسي( فااي  ن ااا ا نااتكا ي)اس ا ي( لاإ ن ااا للنااة ذ ا ناا  اإ
  ا2005اس اا ي بعاة نان   ن اا ا ناتثما ي ذ ا نا  باإ ن اا تضح ا ت اا نسب  اإاسعاا  ي ن ا اإ

  لي جااا ذساا  إسااى زيااادة اسن  ااا  ن ااا اإ إجماااسي% ذااف 55.6 يلاستااي بل اات فااي اسمت نااط ماا اس
 اسعاذ  للى ذشا يا اسبني  األناني  لاسخةذي  لاإنتاجي .

( ت ناعال اناتثما يال  ا2017-2000)أن ا الت اد اسليباي الاة شاكة لااد اس تا ة  والخالصة
  ا2008لااا  ن اا اإ إجمااسي% ذف 45.5ا نتثما ي م اسي  ن ا ميث بل ت نسب  ذساتم  اإ

ذما يؤكة انتم ا  ت ج  اسةلس  نح   فا نسب  ذساتم  اس  الا  غيا  اس يييا  فاي اسنااتح اسمحلاى 
سح اام ذساااتم  اإياا ادا  اسن  ياا  فااي  ا نااتثما ي ذت ياا ال تابعااال  ن ااا لباستاااسي صااا  اإ  جماااسياإ

فااي ماايف يب ااى اإن ااا  ا نااتكا ي اس ااا ي ذكيمنااال للااى ذعظاام ناان ا  اسة اناا  اسم ازناا  اسعاذاا   
% فاي اسمت ناط فاي اس تا ة 61.90ميث بل ت نساب  ذسااتم  اإن اا  ا ناتكا ي اس اا ي ما اسي 

فااي  38.09ة اسة اناا  بحاا اسي ( أذاااا اإن ااا  ا نااتثما ي اسااري يساااتم لاااد فتاا  1986-2017)
ا نتثما ي ينخ ض لبشك  ن يا نتي   انخ اض اسعااةا  اسن  ي   في  ن ا أي أن اإاسمت نط  

يتاايااة ل  يتناااالص إ  بعااة فتاا ة زذنياا  لبنساا  ذ  ياا  بسااي   أل  اس ااا ي ثابتااال  ن ااا ماايف يب ااى اإ
ي.(1)  انخ اض اإي ادا بسب  لةا الة ة اسةلس  للى إي ا  ت ةيم بعض اسخةذا  في فت ا

 :م(2017 -1986)العام خالل الفترة  نفاق: تطور حجم ال د
تمياا  تاار  اسحيباا  اساذنيا  بانخ اااض أنااعا  اسان ط  لذااف ثاام انخ ااض اإياا ادا  اسن  ياا  
اسليبي   لباإضاف  سرس   ف ة لاج  ا الت اد اس  ني م ا ال ت نيا ذنر ذنت ف اسثمانينياا  فا ض 

ج لصااامب  اسحظاا  اس اا ي ذناار بةاياا  استسااعينيا  لاسااري كااان مااااا أذاااا لصاا د للياا  ذااف اسخااا  
اسمشاا للا  اس ااناعي  فااي اسح اا د للااى است نياا  اسحةيثاا  لاسمعااةا  اسازذاا   لإلااادة اسنظاا  فااي 
اس ثي  ذف اسسيانا  استنم ي   لفي أدا  اس  الا  اسمختل   لذش للاتكا اسعاذ   لاسبة  فاي ت يايم 

اسري الاد إسى ضخاذ  األعبا  استي تحملتكا اسةلس  آنراا  فات كت إسى تخفيض  ألضالكا  األذ 
اسعااااا بغيااا  اسساااي  ة للاااى اسع اااا اسمتنااااذي فاااي اسمياانيااا   للملااات للاااى تضاااييق ذ ااااد  ن اااا اإ

اسم ازنااا  اسساااليي  )ا ناااتي ادي (  لفااا ض اليااا دا للاااى استح يااا  اسخاااا جي  ذاااف أجااا  اسساااي  ة للاااى 
 . (2)بي انتخةاا اسعمل  األجن
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اسعااا باألنااعا   ن اا ( يتضاح أن م ام اإ2- 3ذاف لااد اسبياناا  اسم ضاح  باس ااةلد )
تمياااا باستربااارو  مياااث  ا(2000-1986)لااااد اس تااا ة األلساااي ذاااف اسة انااا   ا2010اسثابتااا  سعااااا 

ذليااا  دينااا  سيبااي لذساا  فااي لاااا  20.32اسعاااا باايف مااة أدنااي بلاا  نحاا   ن ااا اإ إجماااسيتاا لا  
 28.37لاساري بلا  نحا  ا1991ألر في استااية اسمض  د مني بل  مة  األال ى لااا ثم  ا1987

 24.6% ذاف اسمت ناط لااد فتا ة اسة انا  لاساري الاة  بنحا   115.4ذليا  دينا  سيبي تمث  نح  
)اس ااااااا ي( ا نااااااتكا ي  ن ااااااا ذليااااااا  دينااااااا  سيبااااااي  ليعاااااااى ذساااااا  إسااااااى انخ اااااااض كاااااا  ذااااااف اإ

 .(1)بةاي  اسح ا  ا الت ادي لاست ني لاد تر  اس ت ة ألنباو لا نتثما ي)اس أنماسي(
 م(2000-1986)العام في االقتصاد الليبي خالل الفترة  نفاق( حجم ال 2-3جدول )

 )اسي ميابملل لريقينلريس ىب               م2010 باألسعار الثابتة لعام                             
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 م(2000-1986)العام خالل الفترة  نفاقال  إجمالي( 1-3شكل )
 

 
اسعااا لااد اس تا ة األلساي ذاف اسة انا   ا ن ااإ جمااسيللنة د ان  ا ت اا  اساذناي اسعااا إ

لالااة تبااايف لااةا ثبااا   ذعن ياا  أي ذاااف اإشااكاد اسمساااتخةذ  فااي است اااةي  أي أن  (1986-2000)
اسعااا تتااأ جح ماا د ذت ناا كا اسحساابي لاااد تلاا  اس تاا ة للااى  ن ااا اإ إجماااسياسبياناا  اسخاصاا  ب

  .(1)م اايإاباسمحلق  (5-1 الم )( باس ةلد 1معادس  األلسى )اسنح  اسري تعكس  اس
بعاااض استحااا    استشااا ييي  لا الت اااادي   ا(2017 – 2001)لالاااة شاااكة  اس تااا ة اسثانيااا  

استااي انااتكةفت تاايااة ذساااتم  اس  اااا األتلااي )اسخااا ( فااي اسنشاااا ا الت ااادي بكااة  استخفياا  
خ اااض ذاف لاا   اسم ازنا  اسعاذاا   كمااا شاكة  ال اااا  لاسياا  فاي أنااعا  اساان ط اسعاسميا   لكاارس  ان

اسعاااا  ن ااا نااع  اسااةينا  اسليبااي ذ اباا  اسعمااا  األجنبياا   فااأث   تاار  استحاا    للااى ات اتااا  اإ
 ماةا ألسلكنتي ا   ا2010في ا الت اد اسليباي لااد تار  اس تا ة مياث تمياا با  ت ااا متاى لااا 

باس اةلد  كما ت  ذ ضاح مةا اسعاا بتل  األ ن ا ف ة تأث  اإ( 2)ا2011استي ذ   بكا سيبيا لاا 
باألنعا  اسثابت  سعاا  ا(2017 – 2001)اسعاا لاد اس ت ة  ن ا ( اسري ي ضح ت    اإ2 – 3)

 .ا2010
سايعكل  سا تمياف ة تم إدلااد اسمت يا   ا(2017 – 2001)لسةا ن  ا ت ا  اساذني سل ت ة 

ةى مياااث أشااا   اسنتاااااح استااي تختبااا  ذااا ا2011لذااا بعاااة لاااا  ا2011لااااا  أمااةا فتاا ة ذاالبااا  
اساااري تاام إدلاساا  للااي كااا  ذااف )ثاباات لذياا  اسةسااا ( لااةا ذعن ياا  اس اااا   ساا تمياذعن ياا  اسمت ياا  

 ساا تمياباااسمت ي   اسةاساا  لثباا   ذعن ياا  اس ااا  اسخااا اسماا تبط بثاباات  ساا تميااسخااا  باااسمت ي  
اسم ضاح بااسملحق  (5 – 1اسنح  اسا ا د باس اةلد )ى اسم تبط باسمي . لالة جا   نتااح استحلي  لل
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 ا2011 أماةا   ميث يتضح أن اسمعادس  اسثاسث  استي تشي  إسي فتا ة ذاا البا  (1اإم ااي  الم )
لنااة ذساات يا  اسمعن ياا  اسمأس فاا . لالااة تباايف ذااف اسمعادساا  اسثاسثاا  أن  ساا تمياإسااى ذعن ياا  اسمت ياا  

نما ال  %4.7عاادد نحا  تذليا  دينا  سيباي نان يال  1.65اسعاا الة م ق زيادة بل ت  ن ا اإ إجماسي
. ا(2010-2000)اسعاا لاد اسسن ا  اسعش  األلسي ذف اس ت ة اسثاني   ن ا اإ إجماسينن يال في 

( 5 – 1باس ااةلد ) ا(2017-2011) مااةا فااي ماايف تشااي  اسمعادساا  اس ابعاا  إسااي فتاا ة ذااا بعااة األ
ن يال ذليااا  دينااا  سيبااي ناا 3.18اسعاااا م ااق انخ اااض بلاا   ن ااا اإ إجماااسيلاستااي يتضااح ذنكااا أن 

األلياا ة ذااف اس تاا ة  اسعاااا لاااد اسساان ا  ن ااا اإ إجماااسي% ت اجعااال ناان يال فااي 16.7يعااادد نحاا  
ي  اسمأس ف .م ااي. لنة ذست يا  اسمعن ي  اإا(2017-2011)اسثاني  

 م(2017 – 2001)العام في االقتصاد الليبي خالل الفترة  نفاق( حجم ال 3-3(جدول 
يم2010باألسعار الثابتة لعام 

ي)اسي ميابملل لريقينلريس يب 

اال تهالك يينفلقاإل اسسنل
يمجليلاإل

معدالتياسنموي
ياسسنوي

ياال تثملريينفلقاإل
يمجليلاإل

معدالتياسنموي
ياسسنوي

اسعلقيينفلقاإل
يمجليلاإل
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م2017- 2001العام في ليبيا خالل الفترة  نفاقال  إجمالي(  2 – 3شكل ) 

ي
 

 نفاقثار االقتصادية لإلأل: المؤشرات الكمية لقياس اثانياا 
 : العام

اسعااااا فااي ا الت ااااد اسليباااي لد اناا  شااايي  ا ناااتكا ي  ن اااا بعااة استعااا   للاااى ت اا   اإ
ؤش ا  اس مي  )اس ا ي( لا نتثما ي )اس أنماسي(  يل  اس ت ة اسمستكةف  سلة ان   يمكف ت ضيح اسم

 يلي:لذس  كما  ن ا ثا  ا الت ادي  سكرا اإاسمستخةذ  سيياس األ
 :نسبة النفاق العام إلى الناتج المحليأ: 

  ليمكاف امتسااو تارا جمااسياسعاا إسى اسناتح اسمحلاى اإ ن ا يييل ترا اسمؤش  نسب  اإ
 :(1)اسمؤش  بانتخةاا اس ي   استاسي 

النفاق العام لسنة ما=   جماليالعام الى الناتج المحلي ال نفاقنسبة ال 
الناتج المحلي الجمالي لنفس السنة

ي

نساب  ا الت اادي  فاإذا كانات ليستخةا ترا اسمؤش  سيياس ذةى تةل  اسةلس  فاي اسنشااا 
ذ ت عاا   فإناا  يااةد للااى تااةل  اسةلساا  بة جاا  لاسياا    جماااسياسعاااا اسااى اسناااتح اسمحلااي اإ ن ااا اإ

 ن ااا )ذثاااد ذساا  اسةلساا  استااي كاناات تتبااا استخ اايط اسم كاااي ناااب ا ميااث ي ت ااا اسمياا  اسمت نااط سإل
ذنخ ضاا   فإناا  يااةد  جماااسياسعاااا اسااى اسناااتح اسمحلااي اإ ن ااا نسااب  اإاسعاااا(  فااى ماايف إذا كاناات 

للى تةنى دل  اسةلس  للةا تةللكا بة ج  كبي ة فاي اسحيااة ا الت اادي   كماا يساتةد بكارا اسمؤشا  
يفي ذع ف  د ج  إشباا اسحاجا  اسعاذ  ذف الب  اسةلس .
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اسعااااا فاااي ا الت ااااد اسليباااي سل تااا تيف للاااى  ن اااا مت ناااط سإلليمكاااف ذع فااا  ت ااا   اسميااا  اس
 اسنح  استاسي:

لااد  نسب  اإن ا  اسعاا اساى اسنااتح اسمحلاي اإجمااسي( ت    4-3ي ضح اس ةلد  الم )
كحة أدني   %52ذف  نسب  اإن ا  اسعاا اسى اسناتح اسمحلي اإجماسيتر  اس ت ة  ميث انخ ضت 

بلااا  ل  ا1994لااااا  %61األال اااى نحااا  ماااة  ي مااايف بلااا  فاااا 1999  ا1998لذسااا  فاااي لااااا 
 . %57اسمت نط لاد فت ة اسة ان  بنح  

ليع د اسسب  في ذس  إسى ا نخ اض في اسع ااة اسماسيا  اسمتأتيا  ذاف ال ااا اسان ط  األذا  
اسعاااا  لباستاااسي أثاا  فااي الااة تكا للااى استااةل  فااي اسنشاااا  ن ااا اسااري أثاا  فااي الااة ة اسةلساا  للااى اإ

 نسااب  اإن ااا  اسعاااا اسااى اسناااتح اسمحلااي اإجماااسي جتمااالي  لذااف ثاام فااإن ا ت اااا دي لاا الت ااا
يشي  إسى ا ت اا تةل  اسةلس  اسليبي  فاي اسنشااا ا الت اادي لللاى اسعكال  فاإن انخ ااض اسنساب  

 يشي  إسى تةنى تةل  اسةلس  في اسنشاا ا الت ادي. ا1999ل ا1998في نن ا  
 في ليبياإلى الناتج المحلي الجمالي العام  قنفال نسبة ا( 4-3جدول )

ي(م2017 –1986خالل الفترة )

أب علرييمجليلاسنلتجياحملل ياإل اسسنل
يق2010

إىليينفلقإلاينس ل
ياسنلتجياحملل ياإلمجليل

إىلياال تهالك يينفلقسإلنس لي
ي)اجللري ياسنلتجياحملل ياإلمجليل

سإلنفلقياال تثملرييينس ل
يمجليلإىلياسنلتجياحملل ياإل

ي رامسليل)اس
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إىلياال تهالك يينفلقسإلنس لي
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ي WWW.UN.ORGاملصدر:يب لانتياألممياملتحدةياملتلحليعل ياسش كلياسدطس ليسلمعلوملتي)
ي لحاا اسمااقيق اا ييلاحتساالهيمتنساا لياإلنفاالقياسعاالقيطنساا لياإلنفاالقياال ااتهالك ي)اجلاالري يطنساا لياإلنفاالقياال ااتثملريي)اسرأمسااليل يي-

ي. 3-3اب ت داقيب لانتياجلدطليرقمي)
 م ام اإن اا  اسعااا فاي اسنشااا ا الت اادي ما تشي  بيانا  اس ت ة اسثاني  ذف اسة ان  أن 

ذليااا  دينااا  سيبااي ناان يال يعااادد نحاا   0.01بلاا   ال الااة م ااق انخ اضاا ا2011 أمااةا لاااد ذااا الباا  
لااد اسسان ا  اسعشا   ح اسمحلاي اإجمااسينساب  اإن اا  اسعااا اساى اسناات% ت اجعاال نان يال فاي 1.7

نسااب  ( أن ا2017-2011  فااي ماايف ت ضااح اس تاا ة )ا(2010-2000)األلسااي ذااف اس تاا ة اسثانياا  
ذليااا  دينااا  سيبااي ناان يال  0.01بم ااةا   تالااة انخ ضاا اإن ااا  اسعاااا اسااى اسناااتح اسمحلااي اإجماااسي

األليا ة  سابااسعااا لااد اسسان ا  اس  ن اا% ت اجعاال نان يال فاي اسميا  اسمت ناط سإل1.9تعادد نحا  
 .ا(2017-2011)ذف اس ت ة اسثاني  

  ميااث ا  ف ااة تربااربت هيمتكاااسااى اسناااتح اسمحلااي اإجماااسي ا نااتكا ي ن ااا إا نسااب أذااا 
 تمتى لصال ا2000 – ا1986ذليا  دينا  سيبي لاد اس ت ة األلسى سلة ان   0.31ذف  تا ت ع

ذاف اسمت ناط لاستاي ت اة  بنحا   %100سب  ت   إساى ما اسي بن ا1998األال ى لاا  اإسى مةت
 ن ااا إا نسااب ( لاستاي يتضااح ذنكاا أن ا2017 – 2000ذلياا  دينااا  سيباي كمااا تشاي  اس تاا ة ) 0.3

ذليا  دينا  سيبي نن يال بمعةد  0.01بنح   تالة انخ ض اسى اسناتح اسمحلي اإجماسي ا نتكا ي

http://www.un.org/
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لاد في اسنشاا ا الت ادي ا نتكا ي  ن ا إم م اي ت اجعال نن يال ففيسب  % 3.1انخ اض 
 . ا2011 أمةا اس ت ة ذا الب  

 ن اااااا ( لاستاااااي ت ضاااااح زياااااادة تاااااةل  اسةلسااااا  فاااااي اإا2017 - 2011أذاااااا اس تااااا ة ذاااااف )
زياادة بل اات  تم  ا اساى اسنااتح اسمحلااي اإجمااسي ا ناتكا ي ن ااا إا نساب ا ناتكا ي مياث أن 

 ن اااا إا نساااب % نمااا ال نااان يال فاااي 14.8 يال بمعاااةد نمااا  ي اااة  بنحااا  ذلياااا  ديناااا  سيباااي نااان 0.05
-2011)لااااد اسسااان ا  األليااا ة ذاااف اس تااا ة اسثانيااا   اساااى اسنااااتح اسمحلاااي اإجمااااسي ا ناااتكا ي

    إسي  لاد تر  اس ت ة.يلت  أللى ذست ى  ا(2017

مة  األال ى لاا   ف ة بل  في اسنشاا ا الت ادي ا نتثما ي  ن ا إاسى م م الباسنسب  
ذليااا   0.18ذليااا  دينااا  سيبااي  لالااة بل اات أدنااي هيماا  ساا  نحاا   0.3لاسااري ي ااة  بنحاا   ا1990
  كماااا تشاااي  فتااا ة ذاااا البااا  ا(2000 – 1986)لااااد اس تااا ة ذاااف لذسااا    1998لااااا  سيبااايديناااا  
الاة  اساى اسنااتح اسمحلاي اإجمااسي ا ناتثما ي  ن ا إا نسب لاستي ليتضح ذنكا أن  ا2011 أمةا 
ذليااا  دينااا  سيبااي ناان يال لاااد اسساان ا  اسعشاا  األلسااي ذااف اس تاا ة اسثانياا   3.03بحاا اسي  تا ت عاا

 ن ا إا نسب لاستي يتضح ذنكا أن  ا(2017-2011). في ميف تشي  فت ة ذف ا(2000-2010)
فااي  ناان يال   سيبااي ذليااا  دينااا 0.26زيااادة بل اات  تم  اا اسااى اسناااتح اسمحلااي اإجماااسي ا نااتثما ي 
 .ا(2017-2011)األلي ة ذف اس ت ة اسثاني   سبالاد اسسن ا  اساسمت نط 

 : العام نفاقنصيب الفرد من ال متوسط : ب
  ليتم مساب  ذف ن ا ن ي  اس  د اس امة ذف اسسكان ذف اإذت نط ي ضح ترا اسمؤش  

ي.اسعاا للى لةد اسسكان في نن  ذعين  ن ا لاد السم  اإ

ال نفاق العامالعام =  نفاقل نصيب الفرد من امتوسط 
عدد السكان

 

اسعاااااا  كمااااا يسااااتخةا  ن ااااا ن ااااي  اس اااا د ذااااف اإذت نااااط سااااتخةا تاااارا اسمؤشاااا  سمع فاااا  ي
ألغ اض اسم ا ن  س ت ا  زذني  ذختل   سن ل اسةلس   فإذا كان ن ي  اس  د اس امة ذف اسسكان فاي 

ذف ذعةد نم  اسسكان  اسري يعناى زياادة  اسعاا يتااية بمعةد أ ب  ن ا تااية  فإن  يةد للى أن اإ
اسعااا  أذاا إذا  ن ا ت ج  اسةلس  إشباا اسحاجا  اسعاذ   كما يةد للى لج د زيادة ميييي  في اإ

ن اي  اس ا د فاي تنااالص  فاإن تارا يعناى أن م ا  اس ا د ذاف ذت ناط مة  اسعكل  أي لجاة أن 
ن اي  ذت ناط ست ا   استاي ماةثت فاي ليمكاف ذع فا  ا .(1)اإشباا ذف اسحاجا  اسعاذ  ذتناال  

 للى اسنح  استاسي: ا(2017 -1986)اسعاا لاد اس ت ة  ن ا اس  د ذف اإ
 (:م2000 -1986العام خالل الفترة ) نفاقنصيب الفرد من ال متوسط  -1
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           اسعااااا شاااكة  ن اااا ن اااي  اس ااا د نااان يال ذاااف اإذت ناااط ( أن 5 -3ي ضاااح اس اااةلد  الااام )
            صااااع دال لتب  ااااال  ف ااااة ناااا   ن ااااي  اس اااا د لاااااد تاااار  اس تاااا ة أدنااااى هيماااا  ساااا   تربااااربال فااااي هيمتاااا 

 ا1991دينااا  سيبااى  لأال ااى هيماا  ساا  كاناات ناان  أسااف  4.47بم ااةا  بم ااةا  بلاا   ا1999ناان  
اسعاا  ن ا ن ي  اس  د ذف اإذت نط   ليعل  استربرو في يلاسيب ادينا ل أسف  6.31بل  نح   بم ةا 

اسعاا لاد تر  اس ت ة ذف جك  لإسى تااية لاةد اسساكان ذاف جكا  ألا ى   ن ا م م اإإسى تربرو 
               ذليااااا  دينااااا  سيبااااى   28.4ميااااث بلاااا   ا1991اسعاااااا أللااااى هيماااا  ساااا  فااااي لاااااا  ن ااااا لناااا   اإ

ذليا  دينا  سيبى  لكرس  شكة  تر  اس ت ة ترباربا فاي 20.3بنح   ا1987لأدنى هيم  س  في لاا 
سف ديناا  سيباى أ 2.99ثما ي  ميث ت ال  بشك  لاا  بيف ا نت ن ا ن ي  اس  د ذف اإنط ذت  

لي جاااا تاااارا ا 1998ساااف ديناااا  سيباااى كحاااة أدناااى فاااي لااااا أ 1.57ل ا1991 حاااة أال اااى لااااا 
اسعااا  باإضااف   ن اا إسى أن اسن  ا  ا نتثما ي  الة تحملت جا ال كبيا ال ذاف ل اض اإ ا نخ اض

 ن ااا ا نااتثما ي ذااف م اام اإ ن ااا اسسااكان بمعااة   ت اا   اسايااادة ذااف ن ااي  اإإسااى تاايااة لااةد 
 اسعاا.

ا ناتكا ي انخ اضاال لااد اس تا ة األلساى ذاف  ن اا ن اي  اس ا د ذاف اإذت ناط لالة بلا  
لالااة ترباارو تاارا  اسيبيلاا ادينااا ل أسااف  2.9ا نااتكا ي إسااى  ن ااا اسة اناا  سي اا  ن ااي  اس اا د ذااف اإ

 اديناا ل أساف  3.31لماة اال اى بلا   1987لااا  اسيبيل  ال دينا  أسف  2.59دنى بل  أ اسمت نط بيف مة
ي.ا1991لاا  اسيبيل 

العام واالستهالكي واالستثماري في  نفاقنصيب الفرد من ال متوسط تطور  5-3جدول 
 م(2017 -1986)االقتصاد الليبي خالل الفترة 

 السنة

عدد 

السكان 

)مليون 

 نسمة(

 إجمالي

 نفاقاإل

ام )مليار الع

 دينار(

نصيب الفرد 

 نفاقمن اإل

 العام )دينار(

 نفاقاإل

االستهالكي 

)مليار 

 دينار(

نصيب الفرد 

 نفاقمن اإل

االستهالكي 

 )الف دينار(

 نفاقاإل

االستثماري 

)مليار 

 دينار(

نصيب الفرد من 

العام  نفاقاإل

االستثماري 

 )دينار(

1986 3.96 23.88 6.03 12.41 3.13 11.48 2.90 

1987 4.08 20.33 4.99 10.56 2.59 9.76 2.39 

1988 4.19 21.90 5.23 11.44 2.73 10.45 2.50 

1989 4.29 23.44 5.46 12.24 2.85 11.21 2.61 

1990 4.40 24.32 5.53 12.35 2.81 11.98 2.72 

1991 4.50 28.38 6.31 14.91 3.31 13.47 2.99 

1992 4.60 27.05 5.88 14.08 3.06 12.96 2.82 

1993 4.69 26.55 5.66 14.25 3.04 12.30 2.62 

1994 4.79 26.68 5.57 13.86 2.90 12.82 2.68 

1995 4.88 22.24 4.56 13.62 2.79 8.62 1.77 

1996 4.97 25.74 5.18 14.46 2.91 11.29 2.27 

1997 5.06 25.63 5.06 14.99 2.96 10.64 2.10 
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1998 5.15 23.17 4.50 15.05 2.92 8.12 1.57 

1999 5.25 23.45 4.47 14.70 2.80 8.75 1.67 

2000 5.34 26.52 4.97 14.27 2.67 12.24 2.29 

 2.39 11.07 2.90 13.55 5.29 24.62 4.68 الم وسط

2001 5.43 27.92 5.14 16.10 2.97 11.82 2.18 

2002 5.52 30.19 5.47 16.36 2.96 13.83 2.51 

2003 5.61 29.80 5.31 17.03 3.04 12.77 2.28 

2004 5.70 30.95 5.43 16.89 2.96 14.07 2.47 

2005 5.80 35.84 6.18 19.30 3.33 16.54 2.85 

2006 5.91 37.18 6.29 20.47 3.47 16.71 2.83 

2007 6.02 39.19 6.51 21.34 3.55 17.84 2.97 

2008 6.12 40.57 6.63 22.08 3.61 18.49 3.02 

2009 6.21 40.02 6.45 21.86 3.52 18.15 2.92 

2010 6.27 41.74 6.66 22.75 3.63 18.99 3.03 

2011 6.29 16.20 2.58 8.83 1.40 7.37 1.17 

2012 6.28 36.36 5.79 19.83 3.16 16.52 2.63 

2013 6.27 17.41 2.78 9.49 1.51 7.92 1.26 

2014 6.26 13.23 2.11 7.22 1.15 6.02 0.96 

2015 6.28 11.88 1.89 6.48 1.03 5.40 0.86 

2016 6.29 31.77 5.05 24.5 3.90 7.17 1.14 

2017 6.37 35.67 5.60 25.45 4.00 11.21 1.76 

 2.17 12.99 2.89 17.41 5.05 30.03 6.04 الم وسط

ي WWW.UN.ORGعدقياسسكلني/يب لانتياألممياملتحدةياملتلحليعل ياسش كلياسدطس ليسلمعلوملتي)-املصدر:
ياسعلقيبشي هي)اال تهالك يطاال تثملري يمتياحتسلبهيمقيق  ياس لح .ينفلقنص بياسفرقيمقياإلمتو  ي-

ي

 :م(2017-2001)العام خالل الفترة  نفاقنصيب الفرد من ال متوسط  -2
اس تا ة  اسعااا لااد تلا  ن اا ن ي  اس  د ذف اإذت نط ( أن 5 – 3يامظ ذف اس ةلد )

)ف ااة  ا2015  ا2014  ا2013  ا2011 ااان يسااي  فااي ذعظماا  نحاا  اسايااادة  بانااتثنا  األلاا اا 
لااد نان   يلااسيب اديناا ل أساف  5.14اسعااا ذاف  ن اا انخ ض فيكا(  ميث ا ت ا ن ي  اس  د ذف اإ

اد اسعااا لا ن اا   أي أن ن اي  اس ا د ذاف اإا2010لااا  اسيبيل  ادينا ل أسف  6.661إسى  ا2001
اسعااا بمعاةد أ با  ذاف  ن اا ( ذا ا   لي جاا ذسا  إساى زياادة اإ8تر  اس تا ة الاة تضاالف بحا اسي )

 زيادة لةد اسسكان.
ا نتكا ي لااد تار   ن ا ن ي  اس  د ذف اإذت نط  ما يتضح ذف ن ل اس ةلد أن 

  ا2010لااا  يلااسيب اديناا ل أساف  3.631إساى  ا2002لااا  يلااسيب اديناا ل أساف  2.964اس ت ة ا ت ا ذف
ن اااي  اس ااا د ذاااف مت ناااط ف اااة ناا لت أللاااى هيمااا  س ا2011لااااا  أماااةا بانااتثنا  ألااا اا ذاااا بعاااة 

http://www.un.org/
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ن ااي  مت نااط   أذااا باسنسااب  سيلاااسيب ادينااا ل أسااف  3.157 بنحاا  ا2012ا نااتكا ي لاااا  ن ااا اإ
 2.18ذاف ا نتثما ي  ف ة شكة ا ت الاا ذلح ظاا لااد تار  اس تا ة  مياث ا ت اا  ن ا اس  د ذف اإ

 أماةا لأنخ اض بعاة  ا2010دينا  سيبى في لاا أسف  3.031 إسى ا2001لاا  يلاسيب ادينا ل أسف 
 .2015لذس  لاد لاا  يلاسيب ادينا ل  860إسي نح   ا2011لاا 

ذاف  ا نتكا ي لن ي  اس ا د ن ا ن ي  اس  د ذف اإذت نط سما نبق لبم ا ن   نتيجة
  ن اااااا ن اااااي  اس ااااا د ذاااااف اإذت ناااااط  تااااا ة  فإنااااا  ياماااااظ أن ا ناااااتثما ي لااااااد تااااار  اس ن اااااا اإ

 ا2010ل ا2008ا ناااااتكا ي فاااااي أغلااااا  اسسااااان ا  باناااااتثنا  بعاااااض اسسااااان ا  اسمت ا بااااا  ذثااااا  
لتااارا ي جاااا إساااى ت جااا  اسةلسااا  نحااا   ا ناااتثما ي  ن اااا أ بااا  ذاااف ن اااي  اس ااا د ذاااف اإ ا2013ل
نااباو نيانااي  لاالت ااادي  لاصاا  ذااا ا نااتكا ي لاااد اس تاا ا  اسمختل اا  لي جااا ذساا  أل ن ااا اإ

يتعلق باس كاز اإدا ي  لاإج ا ا  استي ثم اتخاذتا نحا  إلاادة اسكيكلا  لاستحا د سإلنتااج اسخاا  
لا تتماا بمش للا  اسبني  األناني  ذا اسمشا للا  ا ناتثما ي   ذاا تخفايض  (1))اسخ خ  (

اسعاا في  ن ا د اسايادة اسظات ي  في اإاسبامث إسى استأ ة ذف لج   اا نتكا ي  لترا دل ن ا اإ
  ا  استاسي.ا الت اد اسليبي لاد فت ة اسة ان  لذس  ذف لاد اس

 : العام في االقتصاد الليبي نفاقظاهرة تزايد حجم ال ثالثًا : 
اسعااا فاي ا الت ااد اسليباي لااد اس تا ة ذحا  اسة انا   ن اا ذف لاد تتبا ت ا   م ام اإ

 ن اا سييم اسم ل    لكان ذسا  باألناعا  اسثابتا   لسلتأ اة ذاف لجا د ظاات ة تااياة اإتبيف أن  تااية با
اسعااااا  لأن اساياااادة مييييااا  لسيسااات ظات يااا   يت لااا  ذسااا  أن نألااار فاااي ا لتباااا  است ييااا ا  استاااي 

اسعاااا   ن ااا مااةثت فااي اسمساات ى اسعاااا سألنااعا   لاستأ يااة للااي لجاا د اسايااادة اسظات ياا  سح اام اإ
اسعااا استاي   ي ابلكاا زياادة فاي كميا  اسسالا  ن اا سايادة اسظات ي  تل  اسايادة في م م اإلي  ة با

لاسخةذا  اسمستخةذ  إشباا اسحاجا  اسعاذ  أي أنكا   تؤدى إسى زيادة م م اسخاةذا  اسم ةذا  
 اسعاااا   تااؤدى إسااى زيااادة ن ااي  ن ااا ذااف الباا  اسةلساا   لتاارا يعنااى أيضااا أن اسايااادة فااي م اام اإ

ثااا  است يااا  فاااي اسمسااات ى اسعااااا سألناااعا  باناااتخةاا أاس ااا د ذاااف اسخاااةذا  اسعاذااا  ليمكاااف اناااتبعاد 
 اسبيانا  باألنعا  اسثابت  استي التمة  لليكا اسة ان .

 ا(2017 -1986)اسعاااا لاااد اس تاا ة  ن ااا ( ت اا   م اام اإ6-3ي ضااح اس ااةلد  الاام )
ةلد يتضاح سناا أن تنااا ترباربا فاي م ام (  لذاف لااد اس اا2010 باألنعا  اسثابت  )أنعا  نن 

 ا1986 لااا ديناا  ذلياا  23.88( مياث انت ا  ذاف ا2000 -1986اسعااا لااد اس تا ة ) ن اا اإ
أ باا   1991 غاام أن اإن ااا  اسعاااا سألنااعا  اسثابتاا  سعاااا   ا1991دينااا  ناان   ا ذلياا 28.38إسااى 

  20.28 –ا ي  لاسثابت  ي ة  بح اسي إ  أن اس    بيف اإن ا  اسعاا باألنعا  اس  1986ذف لاا 

                                                           

83مرجعي   يذكره1
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س اي يااداد بعاة تار  األلا اا اإن اا  اس اا ي  2010لااا  41.74ثم لاد إسى ا  ت اا سي   إساى 
  ميااث ناا   أللااى هيماا  ساا  لنااة لاااا 2010بمعااة   أ باا  ذااف اإن ااا  باألنااعا  اسثابتاا  سعاااا 

اسعاااا الااة  ن ااا اسعاااا ن ااة أن اإ لباااسنظ  إسااى ا ت ااا   47.32بايااادة ظات ياا  ت ااة  بنحاا   2015
اسعااا لااد فتا ة اسة اناا   ن اا فاي اإلنما  اسسان ي سذعاةد أللاى تااياة باألناعا  اسثابتا   مياث بلا  

 %(. 124م اسي ) ا2012اسثاني  لاا 
 العام في االقتصاد الليبي نفاق( الزيادة الظاهرية لل 6-3) جدول

ييبىبالمليار دينار ل (م2017-1986خالل الفترة )

 السنة
العام باألسعار الجارية  نفاقال 

(1) 
العام باألسعار الثابتة )لسنة  نفاقال 

 (2( )م2010
الزيادة 
 (3الظاهرية )

1986 5.45 23.88 -18.43 

1987 5.9 20.33 -14.43 

1988 6.44 21.9 -15.46 

1989 6.92 23.44 -16.52 

1990 6.41 24.32 -17.91 

1991 8.1 28.38 -20.28 

1992 8.49 27.05 -18.56 

1993 8.73 26.55 -17.82 

1994 8.87 26.68 -17.81 

1995 9.59 22.24 -12.65 

1996 10.9 25.74 -14.84 

1997 12.65 25.63 -12.98 

1998 12.52 23.17 -10.65 

1999 12.82 23.45 -10.63 

2000 13.21 26.52 -13.31 

2001 7.45 27.92 -20.47 

2002 11.46 30.19 -18.73 

2003 14.36 29.8 -15.44 

2004 17.64 30.95 -13.31 

2005 19.3 35.84 -16.54 

2006 20.05 37.18 -17.13 

2007 22.3 39.19 -16.89 

2008 25.18 40.57 -15.39 

2009 37.28 40.02 -2.74 

2010 40.68 41.74 -1.06 

2011 38.51 16.2 22.31 

2012 59.46 36.36 23.1 
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 السنة
العام باألسعار الجارية  نفاقال 

(1) 
العام باألسعار الثابتة )لسنة  نفاقال 

 (2( )م2010
الزيادة 
 (3الظاهرية )

2013 55.47 17.41 38.06 

2014 59.24 13.23 46.01 

2015 59.2 11.88 47.32 

2016 58.8 31.77 27.03 

2017 50.2 35.67 14.53 

ي WWW.UN.ORGاملصدر:يب لانتياألممياملتحدةياملتلحليعل ياسش كلياسدطس ليسلمعلوملتي)ي
ي .2 يطرحياسعموقيرقمي)1مي) ي=ياسعموقيرق3اسعموقيرقمي)ي

أل  اسعاااا ذ جاا دة فااي ا الت اااد اسليبااي  ناا ا  ظات يااا ن ااا   فااإن ظااات ة تاايااة اإبالتاااليل
اسعاا  لباستاسي فاإن ا الت ااد اسليباي ين باق لليا  الاان ن  ن ا لنة انتبعاد اسايادة اسظات ي  في اإ

)Wagner((1) دلد اسعاااسم ذاف تار  اسناميا   لللااى  اسعااا لأناا    يخا ج لاف غاسبيا  ن اا ستااياة اإ
اسعاااا فااي ا الت اااد اسليبااي  ن ااا تاارا األناااس فإناا  ي اا  ذع فاا  األنااباو استااي أد  إسااى زيااادة اإ

 .(2)لاد فت ة اسة ان 

  

                                                           
(1) Musa Abolgasem, Taweel, Rashed Muftah. S. Abdulladi, Op.cit. pp.332. 

(2)Eviwes9
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 المبحث الثاني
 االستقرار االقتصادي في ليبيامؤشرات 

          ناااااات  ا  ان االااااااال ذااااااف ذنك ياااااا  اسة اناااااا  اسمتبعاااااا  فااااااي اس اناااااا  اسنظاااااا ي فااااااإن اسة اناااااا 
                 استضااااخم )جان  لاااا ض(ا الت اااادي إسااااى ذؤشاااا ا  اسنمااا  لاسب اساااا ا ناااات  ا  بت سااايم ذؤشاااا ا  
  مياث نايتم تحليا  ذعاةسي اسنما  لاسب اسا  سا تبااا اس ثياق بينكماا )جان   لا (لاست ازن اسخا جي

           اسم جااااا دة بينكماااااا كااااارس   ثاااام ا نت ااااااد إساااااى تحليااااا  ذعاااااةد استضاااااخم لاستااااا ازن اسخاااااا جي سلعاالااااا  
 – 1986ذاااا ذ ا نااا  بااايف اس تااا ة  ا2017 – 1986ذاااف لااااد اسمت يااا ا  اسن ةيااا   لااااد اس تااا ة 

فتاا ة نكايااا  اسخ اااط ا الت اااادي  لاسباااة  فاااي اسبااا اذح ا ناااتثما ي  )اسح اااا  ا الت اااادي(   ا1999
ح اإنعااااد لدلااام اسنمااا  لتاااي فتااا ة بااا اذح است اااحيح اسكيكلاااي لبااا اذ ا2017-ا2000لاس تااا ة ذاااف 
  لناا   يتنااالد اسمبحااث تحلياا  است اا  ا  اساذنياا  سمؤشاا ا  )لااةا اناات  ا  نيانااي( ا الت ااادي

 ا نت  ا  ا الت ادي ذف لاد ذايلي:
 ا(.2017-1986) أتم است   ا  ا الت ادي  لاسسياني  لاد اس ت ةف  ة ذ جاة لف  : أل ل 
 ا(.2017-1986ي لاسب اس  لاد اس ت ة)ت   ا  ذعة   اسنم  ا الت اد : ال ثاني
-1986: ت اا  ا  ذؤشاا ا  استضااخم لاستاا ازن اسخااا جي فااي ا الت اااد اسليبااي لاااد اس تاا ة ) ال سثااثا

 ا(.2017
م التطورات االقتصادية فكرة موجزة عن أه: أوالا 

 م(:2017 – 1986ة خالل الفترة )يوالسياس
 م(:2000 – 1986أ: الفترة )

اس اال  اس في ة استي تتمتاا بكاا سيبياا  فكاي تمتلا  االت اادال يععاة ذاف أالا  للى اس غم ذف ذ ا د 
ا الت اااديا  تن لااال فااي ذن  اا  اسم اا و اسع بااي لباايف اسبلااةان اسمنت اا  سلاان ط بشااك  لااا . ف ااي 

بةاي  ا نات اد تبنات نك اا االت ااديا  أن سيبيا لك ي تا ذف دلد اسعاسم لفين ة ألاا  اسسبعينا   
ذعتمااةة للااى ال اااا اساان ط كم ااة  تماا يلي  -الاذاات بسيانااا  تنم ياا  جااة تاذاا  ميااث  اشاات ا يال 
لم  اات  ا1986 ذااف لاااد التماااد اسمخ  ااا  استنم ياا  ذناار ا ناات اد إسااى غاياا  لاااا -أناناي 

بةاياا   لفااي. ذعااة   اسنماا  ا الت ااادي  لتحسااف ذعااة   استشاا ي  سيبيااا ن لاا  ن عياا  لاصاا  فااي
اسبتااا لد نااان     االت اااادي  لان ااا  أتمكاااا أزذااا  انخ ااااض ناااع اسثمانيناااا  شاااكة اسعااااسم لاااةة أزذاااا

في  لف ض اسح ا  ا الت ادي.ترا اس االا كان س  انعكانا  كبي ة للى ا الت اد اسليبي ا1986
 جاا ا ا  لصاا ت باإصااامي  لاصاا  فاايإذمااا ساااا س اا   اسساال ا  إسااى اتخاااذ بةاياا  استسااعينا  

 شااية  سمااا مااة  فياا  ذااف الااتا   لت اااالم ل ااا اسعاذاا   لذساا  إلااادة ت جيكاا  لت جاناا  اسن  ااا 
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اسميااني  اسعاذ  لللى ترا التا   سيبيا نظاا ا الت اد اسم ج  اسري م   ا نتثما  فاي اسحاةلد 
  استااي ت   تااا اسةلساا   لفاا ض الياا دال صااا ذ  للااى است ااا ة اسخا جياا   لشااالت فياا  الياا د األنااعا 

   شب  كاذ .لكثع   أشكاد اسةلم  لغياو اس  اا اسخا  بشك
لأدى تاااةل  اسحك ذااا  اسحااااد فاااي ا الت ااااد للاااى ذاااةا  لاااةة نااان ا  إساااى ماااةل  تاااةت    

ذت اصاا  فااي ذناااا األلماااد  لانخ اااض اسنماا  ا الت ااادي  لتااةني ذساات يا  اسمييشاا   لتشاشاا  
ت ااادي  ألضاااا ا الت اااد للااى اسمساات ى اس لااي  فضااا لااف زيااادة تااأث  ا الت اااد باس ااةذا  ا ال

اسخا جيا . لكاان ضاعف ك اا ة اسحك ذاا  ذاف اسمع الاا  األلا ى أذاااا استنميا  ا الت اادي . لالاة بااةأ 
تةت   األم اد ا الت ادي  في ذنت ف اسثمانينا  ذا انخ اض أنعا  اسن ط اسعاسمي   ثم ت االمت 

ة تانعكل فاي األم اد في استسعينا  نتي   سلع  با  اسةلسيا  استاي فع ضات للاى اسةلسا . لتار  اس تا  
 .(1)ا(2000 – 1986)اسم مل  األلسي سلة ان  

 م(:2010 – 2001: الفترة من )ب
تااأث   سيبيااا ك ي تااا ذااف اسااةلد اسناذياا  باألزذاا  اسماسياا  سااةلد شاا   لجناا و شاا   آناايا لاستااي 

( تااأثي ال ناالبيال انعكاال للااى األدا  ا الت ااادي اسليبااي بنكاياا  ا1999- 1997ظكاا   فااي اس تاا ة )
مياااث أد  إساااى ت اجاااا أناااعا  اسااان ط لاسسااالا األلسيااا  لنااااتمت فاااي ل اااض ذعاااةد اسنمااا    اس تااا ة

اسحيي ااي ساالت اااد باسةلساا . لفااي اسم اباا  تحسااف األدا  لاااد اس تاا ة اسثانياا  نساابيال للااى اساا غم ذااف 
اسحاااادي لشااا  ذاااف نااابتمب   أماااةا تعااا ض ا الت ااااد اسليباااي سعاااةد ذاااف اس اااةذا   لذاااف أتمكاااا 

ت اااد إسااى استحسااف استااة ي ي لذساا  بسااب  ا ت اااا أنااعا  اساان ط فااي اسم اااا   ثاام انت اا  ا الا2001
(  أي أن استحساف ا2008-2003األلد ذا ا ت اا ذست يا  اس ل  اسعاسمي  للي   لاد اس تا ة )

فاااااي األدا  ا الت اااااادي سااااايل بساااااب  إجااااا ا ا  االت اااااادي  ذاتيااااا  با الت ااااااد اسليباااااي  بااااا  بساااااب  
 د سيبيا في ذ ملا  األسفيا  اسثاسثا  استاي  اف كاا صاع د ذلحا   ذكة  سةل اإصاما  ناس   اسرك 

ذمااا ذكااة إسااى ل ااة باا اذح تنم ياا   م ماا  للااى : اسبتاا لد  لانتعاااد اسخايناا  اسعم ذياا   أنااعا  فااي
  لسكارا اسساب  ا2009-2000غ ا  ب ناذح ا نعاد ا الت اادي لب نااذح دلام اسنما  لااد فتا ة 

( األذاا  اسااري دلااا إسااى ا2009-2007  اسماسياا  اسعاسمياا  )األزذاا أمااةا تااأث   سيبيااا ذاا ة ألاا ى ب
تبنااي اسةلساا  نيانااا  االت ااادي  ذختل اا   لاستااي انااتكةفت تن يااا اس الااةة اإنتاجياا  لزيااادة ذشااا ك  

 .(2)اسعاا ن ا اس  اا اسخا  في اسنشاا ا الت ادي إسى جان  نيانا  ذاسي  ت ييةي  سخ ض اإ
                                                           

1،
 3ي22006

  يمرجااعي ااي2
1314ذكره
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 م(:2017 – 2011: الفترة من )ج
: اإن سيبيا تم  بمنع ف تا يخي  (1)سنسب  سكر  اس ت ة ف ة جا  بت  ي  صنةل  اسن ة اسةلسيبا

لت اجااا  اسسااال ا  تحاااةيال ذادلجاااال يتمثااا  فاااي تح ياااق انااات  ا  ا الت ااااد لتلبيااا   م ماااا  اسثااا  ة. 
لتتمثاا  استحااةيا  ال ااي ة األجاا  فااي إدا ة استحاا د اسسيانااي  لإلااادة اسحاساا  األذنياا  إسااى لضااعكا 

ا الت اااادي   بيعاااي  لتح ياااق انضاااباا اسم ازنااا   ذاااا اسح اااا  فاااي اس الااات ن سااا  للاااى ا نااات  ا اس
اس ليا. لللى اس غم ذف أن سيبيا تسات يا تحما  ذسات يا  ذ ت عا  ذاف اسن  اا  اس ا يا  فاي فتا ا  
استحا د  فااإن اسايااادة فاي األجاا   لتناااالص اسااةلم فاي اس الاات اساا اتف  يعما  للااى إضااعا  تاا اذ  

  لتضاعف آفاا  اناتم ا ي  األلضااا كماا تاي  اسسياناا  اسماسيا  اسعاذا  اسمتبعا  ماسياال األذان في 
ليتعاايف لف ااا ساارس  أن ت اا ا سيبيااا فااي اسمااةى اسمت نااط بمعاس اا  ذساااا  كثياا ة تشاام  بنااا  اس ااة ا  
لتحسيف ج دة استعليم لإلادة تشيية اسبني  استحتي  لت ا ي  األنا ا  اسماسيا  لل اض ا لتمااد للاى 

 .(2)ط للضا شبك  أذان اجتمالي تتسم بك ا ة أللى ذف ذي الب اسن 
: تطورات معدالت النمو االقتصادي والبطالة خوالل اا ثاني

 :(م2017-1986الفترة )
ميااث ت كااا اسة اناا  فااي تحليلكااا للااى أتاام ذت ياا ا  جاناا  اسعاا ض اس لااي لاسمتمثاا  فااي 

لاسااري يععتمااة للياا  فااي  ا2010سعاااا  باألنااعا  اسثابتاا  جماااسيتحلياا  ذعااةد نماا  اسناااتح اسمحلااي اإ
فاي ت ا  ا  اسح اسة انا   ضاتتحليا  اسنما  ا الت اادي بساب  اناتبعاد  أثا  ا ت ااا األناعا   كماا 

 اسب اس .ذعة   
 : م2017 – 1986تحليل تطور النمو االقتصادي في ليبيا  -أ

 اااادي ذاااف اساااةلاام األناناااي  استاااي ت شاااف است ااا   ا الت جمااااسيليععاااة اسنااااتح اسمحلاااى اإ
يكاا ن لااادة غياا  ذي ذضاام ن إذ أناا   جماااسيلذسااي ت  استنم ياا  لذااف اسمعلاا ا أن نماا  اإنتاااج اإ

 لما زاد استخ ص باسنسب  سلمش للا  لتعةد ذ ام  إنتاج اسسلع  اسنكااي  في ذش للا  ذختل   
ني    لما زاد  الم اإنتاج  ميث أن إنتاج اسسلع  اسنكااي  في ذش لا ذا ن   يستخةا كسلع  ل 

فااي ذشاا لا آلاا  لساارس  فااإن ذ ا ناا  اسنماا  ذا  اسمعنااى ا الت ااادي إنمااا يكاا ن باسنسااب  سلنماا  فااي 
اساري تا  عباا ة  جمااسياسييم  اسمضاف  إسى اسةل  اس ا ذي. لذسا  ذاا يعبا  لنا  اسنااتح اسمحلاي اإ

  لااف ذ ماا ا هاايم اسساالا لاسخااةذا  اسمنت اا  ضاامف مااةلد اسسيانااي  سةلساا  لامااةة لاااد فتاا ة زذنياا
ي.(3)ذعين  ذةاتا نن 
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 في ليبيا تطور مؤشرات االستقراراالقتصادي في جانب العرض الكلي (7-3جدول )
 اسسنل

اسنلتجياحملل يي
يابأل علرياجللريل

يمجليلاسنلتجياحملل ياإل
ابأل علرياسثلبتليسعلقي

ابملل لرييق2010
يقينلر

معدليمنوي
اسنلتجياحملل ي

ابأل علرياسثلبتلي
ي%

مجليليمجليلاسنلتجياسيوم ياإل اسيوىياسعلملليإ نس لياستشغ  ي 
إىليعدقي

 اسسكلنيي%

معدلياس (لسلي
ي%

 ابألسفيابملل لريقينلريابملل لريقينلر

 

  

 

 

 

  

 

ياملصدر:
- 

WWW.UN.ORG 
- WWW.UN.ORG 
.اهل ئالياسعلماليسلمعلومالتيطاستو  ا  -

- WWW.UN.ORG 
- WWW.UN.ORG 

http://www.un.org/
http://www.un.org/
http://www.un.org/
http://www.un.org/
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 http://data.worldbank.orgي -
 :م(2000-1986)الفترة الزمنية من  -

( ياماظ أن تار  اس تا ة تمياا  باناتم ا  تاةت   7– 3لذف لاد تحلي  بيانا  اس ةلد )
ي لذسا  اذعة   اسنم  في ذعظم اسمت ي ا  ا الت اادي  اس ليا  اسنات ا  لاف انخ ااض اسنااتح اسن  ا

باألنااعا  اسثابتاا  سعاااا  جماااسيميااث ت الماات هيماا  اسناااتح اسمحلااى اإ بسااب  انخ اااض فااي أنااعا  
 ا1987ذلياا  ديناا  سيباي لااد اس تا ة األلساي ذاف اسة انا   33.4بيف مة أدني بل  نح   ا2010

بايااادة ت ااة  لالااة ذثاا  مااة  األال ااى  ا1997لاسااري ألاار فااي استاايااة متااى بلاا  مااة  األال ااى لاااا 
 ذليا  دينا  سيبي.  46.3ت ة ذف اسة ان  لاسري الة  بنح  % ذف ذت نط تر  اس  109.5نح  ب

لاد  ا2010اسناتح اسمحلي باألنعا  اسثابت  سعاا  جماسيلبتحلي  ا ت ا  اساذني اسعاا إ
ف اة تام ا لتمااد للاي اس ثيا  ذاف األشاكاد اس ياضاي   ا(2000-1986)اس ت ة األلساي ذاف اسة انا  

أفضا  اسمعااد   ست فياق بياناا  تلا  اس تا ة لالاة تأ اة ثبا    تميث تبيف أن اسمعادس  اسخ ي  كان
  اسمأس فا  سلمعن يا  للاى اسنحا  اساري تعكسا  اسمعادسا  م ااايذعن ي  است ةي ا  لنة اسمسات يا  اإ

 .(6-1باس ةلد )( 1اسمبيف باسملحق اإم ااي  الم )األلسي 
 إجمااسي يا ا  فاي % ذف است63( إسي أن نح 6-1ميث تشي  اسمعادس  األلسى باس ةلد )

ت جاااااا إساااااى اسع اذااااا  ا جتماعيااااا  لا الت اااااادي   ا2010اسنااااااتح اسمحلاااااي باألناااااعا  اسثابتااااا  سعااااااا 
لاست ن س جياا  اسم تب اا  باااساذف. لالااة أذكااف مساااو ذ ااةا  است ياا  اسساان ي لاااد اس تاا ة األلسااي فااي 

ا  دينااا  سيبااي ذلياا 0.71لاسااري الااة  بنحاا   ا2010اسناااتح اسمحلااي باألنااعا  اسثابتاا  سعاااا  إجماااسي
ى اسنحاا  لاالذساا  ل ا(2000 – 1986)% ناان يال لاااد اس تاا ة 1.67ذح ااق ذعااةد نماا  الااة  بنحاا  

 .استاسي (3-3لاسشك  )  (1)م ااياسم ضح باسملحق اإ (6-1اس ا د باس ةلد )

يق 2000-1986)خاللياسفرتةيايس   لييمجليل ياسنلتجياحملل ياإل3-3شك ي)
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ن تار  اسمعاة   نات ا  لاف انخ ااض فاي اسناااتح فااإسل تا ة األلساى سلة انا   وكنتيجاة عاماة
اسن  اااي بساااب  انخ ااااض كميااا  اسااان ط اسم اااة ة ذاااف جكااا   لكااارس  بساااب  اسح اااا  ا الت اااادي 

ا ت اااا ذساااتم   اسم اا لض للااى سيبيااا لاااد تاار  اس تاا ة ذااف جكاا  ألاا ى  لكمااا شااكة  تاار  اس تاا ة
ي.(1)جماسياسناتح اسن  ي في اسناتح اسمحلى اإ

 :م(2017-2001)الفترة الزمنية  -
لالاة تام إدلااد  ا(2017-2001)لتشي  نتااح ت ةي ا  اسمعادس  اسثاسث  استي تعكال اس تا ة 

اسمت يا             لذا بعة  مياث ياؤث   ا2011لاا  أمةا سيعكل فت ة ذا الب   اس تمياسمت ي  
أن سلناااتح اسمحلااى  أظكاا  استااي ليتضااح ذااف اسنتااااح  للااى كاا  ذااف اسمياا  لثاباات اسةاساا   اساا تمي

ذلياااا  ديناااا  سيباااي نااان يال   4.08الاااة م اااق زياااادة بل ااات  ا2010باألناااعا  اسثابتااا  سعااااا  جمااااسياإ
             لااااااااااد اسسااااااااان ا  اسعشااااااااا  األلساااااااااي ذاااااااااف اس تااااااااا ة اسثانيااااااااا   % نمااااااااا ال نااااااااان يال 6.6تعاااااااااادد نحااااااااا  

 اجا إساى ا ت ااا  لذس ( 6-1( باس ةلد )3  )سلذس  للى اسنح  اس ا د باسمعاد ا(2000-2010)
أنعا  اسن ط لاد تر  اس ت ة ميث لص  إسى أ الااا هياناي  لكارس   فاا اسح اا  اسم ا لض للاى 

لاستاي  ا(2017-2011)سيبيا ذف الب  اسم تما اسةلسي  في مايف ألضاحت اسمعادسا  اس ابعا  اس تا ة 
ذليااا   6.01م ااق انخ اااض بلاا   2010اسناااتح اسمحلااي باألنااعا  اسثابتاا  سعاااا  إجماااسيأشااا   أن 

اسنااتح اسمحلاي باألناعا  اسثابتا   إجمااسي% ت اجعاال نان يال فاي 16.7دينا  سيبي نان يال يعاادد نحا  
 .ا(2017-2011)األلي ة ذف اس ت ة اسثاني   باسلاد اسسن ا  اس ا2010سعاا 

 م2017-2001للفترة في ليبيا  جماليال ( الناتج المحلي4-3شكل)
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يتبااا لإسااى مااة كبياا  است ياا ا   جماااسيأن نماا  اسناااتح اسمحلااى اإ وعلااى كلااك  مكاان القااول
  فانا اسيجما الت ادي  لاسسياني  أي لنةذا يتم تح يق ذعة   نم  ذ ت ع  في اسناتح اسمحلى اإ

انعكاس  نت  ا  األلضاا ا الت ادي  لاسسياني . ليتأث  كرس  بأناعا  اس ااد ا  اسن  يا  لذسا  
لاسعكاال صااحيح ل   جماااسييااةد تاارا للااى ا ت اااا ذساااتم  اسناااتح اسن  ااي فااي اسناااتح اسمحلااى اإ

مباشا ة فاي ثا تاا اسأ  استاي تحاةد  فاي ال ااا اسان ط للاى ي ت   تأثي  است   ا  اإي ابي  لاسسالبي
ثا تاااا لانعكانااااتكا إساااى اس  الاااا  غيااا  أساالت ااااد اسااا  ني  بااا  تمتاااة  جمااااسياسنااااتح اسمحلاااى اإ

ال ااااا اسااان ط يعتبااا  ذمااا    ن  إ  مياااث (1)اسن  يااا  استاااي تعتماااة فاااي تم يلكاااا للاااى اسعاااااةا  اسن  يااا 
  ايسيال سلنشاا ا الت ادي لاست ا ة اسخا جي .

 : م2017 – 1986يبيا خالل الفترة في ل ل تطورات معدالت البطالةتحلي -ب

يمكااف تع ياا  اسب اساا  بأنكااا است الااف اإجبااا ي س ااا  ذااف اس اا ة اسعاذلاا  فااي ا الت اااد لااف 
 .(2)اسعم  ذا لج د اس غب  لاس ة ة للي 

 ما ت اس لادة د ج  ا نتخةاا غي  اس اذ  سلعم  بنسب  ذف اس  ة اسعاذلا   لتسامى تار  
 .(3)أن سكرا اسمعةد أث ال ذباش ال في ذعةد اسنم  ا الت ادياسنسب  )ذعةد اسب اس ( ل ش  

ناابق اإشااا ة فااي اس  اا  األلد إسااى أن نيانااا  ا ناات  ا  ا الت ااادي فااي اسااةلد ل  مااا 
تكة  إسى تح يق أ بع  أتاةا  ذنكاا )استشا ي  اس اذا   لاسنما  ا الت اادي( لذسا  إذ سام  (4)اسناذي 

ةد اسنماا  اسساا يا ذعااةد نماا  ذ باا د فااي ماساا  استشاا ي  %  لأن يكاا ن ذعاا4يت ااالز ذعااةد اسب اساا  
ستخفاايض لااةد اسعااا ليف لااف  التنااا يباا ز استسااايد تاا  يععااة تاارا اسمؤشاا  كافيلاا%  4اس اذاا  تاا  

 اسعم  )ذعة   اسب اس (؟
 :م(2000-1986)الفترة الزمنية  -

( ناماظ ت ا   ذعاة   اسب اسا   فاي ا الت ااد 7-3ذف لاد تحلي  ذع يا  اس اةلد )
  ميااث تاا ال  ذت نااط ذعااةد اسب اساا  باايف مااة أدنااى بلاا   ا(2000 – 1986)لاااد اس تاا ة األلسااي 

أي باياااادة ت ااااة   ا2000 - 1990% لااااذي  20.81لماااة أال اااى بلاااا   ا1986%  لااااا  3.7
% ذااف لااةد اسسااكان  16.8% ذااف اسمت نااط لاااد فتاا ة اسة اناا  لاسااري الااة  بنحاا  123.8بنحاا   

 (.5-3) لاسشك ( 7- 3ةلد )لذس  للى اسنح  اس ا د باس 
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 م2000-1986( معدالت البطالة في االقتصاد الليبي خالل الفترة 5-3شكل )
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-1986)لبة اناا  ا ت ااا  اساذنااي اسعاااا سمعااةد اسب اساا  لاااد اس تاا ة األلسااي ذااف اسة اناا  
نماا اس ياضي  ميث تبيف أن اسمعادس  اسخ ي  كانت األللى اس ثي  ذف  ف ة تم ا لتماد ا(2000

  أفضااا  اسمعااااد   ست فياااق بياناااا  تلااا  اس تااا ة لالاااة تأ اااة ثبااا   ذعن يااا  است اااةي ا  لناااة ذسااات يات
مبيف باسملحق اس (1)(7 – 1  األلسي باس ةلد )  اسمأس ف  للى اسنح  اسري تعكس  اسمعادسم ااياإ
 .(1 الم ) م ااياإ

( 1اسمباايف باااسملحق اإم ااااي  الاام )( 7 -1لتشااي  ت ااةي ا  اسمعادساا  األلسااي باس ااةلد )
% ذااف است ياا ا  فااي ذعااةد اسب اساا  ت جااا إسااى اسع اذاا  ا جتماعياا  لا الت ااادي  50إسااى أن نحاا 

لاست ن س جياا  اسم تب اا  باااساذف. لأن ذ ااةا  است ياا  اسساان ي لاااد اس تاا ة األلسااي فااي ذعااةد اسب اساا  
% نان يال لااد اس تا ة األلساي ذاف اسة انا  5.42ذليا ن نسام  يعاادد نحا   0.91ة  بنحا  لاسري ال

ذعاةد اسب اسا  ت االةي لااد اس تاا ة إن للاى اسنحا  اسا ا د باس اةلد اسساابق. إجماا ل يمكاف اس ا د 
  لا الت ااااادي  لاسح ااااا  ا الت ااااادي لانخ اااااض يبسااااب  اسظاااا ل  اسسياناااا ا(2000 – 1986)

اسمايااة ذااف استشاا ي  باإضاااف  إسااى  أمااةا اسي لااةا الااة ة اس  اااا اسعاااا للااى أنااعا  اساان ط  لباستاا
ي.(2)نيان  ت لي  اسعماس  استي التمةتكا اسةلس  تحت ض ط ش لا صنةل  اسن ة اسةلسي

 اساااا تميمت ياااا  ف ااااة تاااام إدلاااااد اس ا(2017-2001)لبة اناااا  اس تاااا ة اسثانياااا  ذااااف اسة اناااا  
بعاةتا لالاة جاا   نتاااح استحليا  للاي اسنحا  اسا ا د  لذاا ا2011لااا  أماةا سيعكل فتا ة ذاا البا  

 أماااةا را اس اااةلد تشاااي  إساااي فتااا ة ذاااا البااا  ( مياااث يتبااايف أن اسمعادسااا  اسثاسثااا  بكااا7 -1باس اااةلد )
% 0.6% يعاااادد نحااا  0.11بلااا   كاليتضاااح ذنكاااا أن ذعاااةد اسب اسااا  الاااة م اااق انخ اضااا ا2011
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 ا(2010-2000)أللساي ذاف اس تا ة اسثانيا  ت اجعال نن يال في ذعةد اسب اس  لاد اسسن ا  اسعشا  ا
 .(1)ليعاي ذس  إسي اسسيانا  لاسب اذح ا نتثما ي  في تل  اس ت ة

 م2017-2000( معدالت البطالة في االقتصاد الليبي خالل الفترة 6-3) شكل
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لاستاي يتضاح ذنكاا أن ذعاةد  ا(2017-2011)إساى فتا ة  في مايف تشاي  اسمعادسا  اس ابعا 
% نماااا ال ناااان يال فااااي ذعااااةد اسب اساااا  لاااااد 2.2% تعااااادد نحاااا  0.41اسب اساااا  م ااااق زيااااادة بل اااات 

لذساا  انعكاااس سظاا ل  ا ن ساااا اسسيانااي  ا(2017-2011)اسساان ا  األلياا ة ذااف اس تاا ة اسثانياا  
 لتةت   اسحاد ا الت ادي.

م والتوازن الخووووووارجي في : تطور مؤشرات التضخاا لثثا
 : م(2017 – 1986)االقتصاد البيبي خوووووالل الفترة 

( بتحليا  ذعاة   استضاخم لااد 8 – 3ت  ا اسة ان  ذف لاد اسبيانا  اس ا دة ب اةلد )
ا ت اااا  اساذناااي اسعااااا سلمؤشااا ا  اسمتعل ااا  باستضاااخم  يااا   ذاااا إبااا از أتما(2017- 1986)اس تااا ة 

 ااا  بااااست ازن اسخاااا جي اساااري يمكاااف اناااتنتاج  ذاااف لااااد د انااا  أ صاااة  ذيااااان لاسمؤشااا ا  اسمتعل
 لا ت ا  اساذني اسعاا سل اد ا  لاس ا دا . اسمةف لا 

ميااث اتساام اسمناااا ا الت ااادي فااي سيبيااا فااي تاار  اس تاا ة بم م لاا  ذااف اسخ ااااص أتمكااا 
ا دا  إسااى اس اااد ا   انااتم ا  التماااد ا الت اااد للااي ذاا  د لميااة لتاا  اساان ط  لا ت اااا ذعااةد اساا  

لتعااةد أنااعا    (2)لهيمناا  اس  اااا اسعاااا للااى اسنشاااا ا الت ااادي  لضااعف دل  اس  اااا اسخااا 
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اس اا    لغياااو ناا   األل ا  اسماسياا   لضااعف ك ااا ة است نياا  اسمسااتخةذ   لال اا   إدا ة اسماا ا د 
كم االا  لذاسا   اسبش ي   لال    استنظايم اإدا ي  لاناتم ا  ازدلاجيا  دل  ذ ا   سيبياا اسم كااي 

لالاااة شاااكة  تااار  اس تااا ة اتخااااذ إجااا ا ا  تساااتكة  ذعاس ااا  نااا امي ا لاااتاد   سلم اااا   است ا يااا 
( سعاااا 1اسسااابق لاس ااةلد لكااان ذااف أب زتااا است ياا ا  فااي الااان ن اسم ااا   لاسن ااة لا اتمااان  الاام )

تح ليتضاامف اسسااما  ب ااتح ذ ااا   ذحلياا  جةيااةة لاسسااما  أيضااال سلم ااا   األجنبياا  ب اا 1993
تام أ    نكاتم بتحليا  است ا   ل ( نا8-3لذاف لااد اس اةلد ) (1)ف لا لذكات  تمثي  سكا فاي سيبياا

 .ا(2017 – 1986)است ي ا  استي ت  أ للى ا الت اد اسليبي لاد فت ة اسة ان  
 م(2017- 1986)للفترة في ليبيا تطور مؤشرات التضخم والتوازن الخارجي  (8-3جدول )

 اسسنل
عرضياسنيوقي

يملل لريقينلر )اب
اسعلقيينفلقاإل

يق2010أب علري

معدلي
استض مي

ي%

اسصلقراتيمقي
اسسلعيطاخلدملتي

يق2010أب علري

اسوارقاتيمقي
اسسلعيطاخلدملتي

يق2010أب علري

رص دياحلسلبياجللريي)م زاني
 علريأبياملدفوعلتيابملل لريقينلر 

يق2010اثيتلي
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 اسسنل
عرضياسنيوقي

يملل لريقينلر )اب
اسعلقيينفلقاإل

يق2010أب علري

معدلي
استض مي

ي%

اسصلقراتيمقي
اسسلعيطاخلدملتي

يق2010أب علري

اسوارقاتيمقي
اسسلعيطاخلدملتي

يق2010أب علري

رص دياحلسلبياجللريي)م زاني
 علريأبياملدفوعلتيابملل لريقينلر 

يق2010اثيتلي

2011 

2017  

ملتلحل:ياملصدر ي WWW.UN.ORG)يسلمعلوملتيعل ياسش كلياسدطس ليب لانتياألممياملتحدةيا
 عداقيمتفرقلي.يراسسنويلي،مصرفيس   لياملركزي،يأاستيلري -

 : م(2017 – 1986)عرض النقود في االقتصاد الليبي خالل الفترة  -أ

يمي  بعض ا الت ادييف إسى تع ي  اسن  د التمادال للى اسميياس اسمساتخةا سييااس كميا  
 :(1)تم اإشا ة إسى اسم اييل استاسي  س مي  اسن  دتي اسم تما. لفي ترا اإ ا  اسن  د ف
ليشاتم  للاى اسعماا  اسمتةالسا  لاا ج اسبنا ا  )1M(اسري ي ذا سا  لاادة بااس ذا لت   -

لكااارس  اس داااااا أل اسحساااابا  اس ا يااا  أي تحااات اس لااا . لي لاااق للاااى تااارا اسمييااااس 
 بميياس اسضيق سيياس كمي  اسن  د.

ليشااتم  للااى ذااا تاا  ذ جاا د فااي اسيياااس اسضااايق  )2M(اسااري ي ذااا ساا  باااس ذا  لتاا  -
)1M( . باإضاف  إسى اس دااا ا دلا ي  لاساذني  ال ي ة األج 

باإضاااف  إسااى  )2M(لتاا  يشااتم  للااى ذااا تاا  ذ جاا د فااي  )3M(لتاا  اسااري ياااس ذا  -
اف  إساى اس داااا اس دااا اساذني    يل  األج  + لدااا اسمييمي باسعما  األجنبيا   إضا

 سةى ذؤنسا  ا لتماد غي  اسبن ي   لي لق للى ترا اسميياس اسم نا س مي  اسن  د.
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ذكانيااا  تح يلكاااا إساااى ن ااا د نااااال  بسااا ل  لبأالااا  إفكااار  اس داااااا ال يبااا  سلن ااا د لذسااا  بساااب  
ستحةياة ات اا  اسنما  فاي لا ض اسن ااة  ال ذكما ال يعتبا  ذؤشا   M2شاا  )ناذلسا ن( فاإن ألساا ة لكماا 

ن لاا ض اسن اا د باااسمعني اسضاايق  يعباا  لااف اس ميااا  اسن ةياا  أ  ل (1)ذساات ى اسنشاااا ا الت اااديل 
 ن اا   لإنما است ي ا  في اإن ا اس علي  اسمت ف ة في ا الت اد اس  ني لسيل ت  اس مية اسمحةد سإل

ب  اس لي لاس ل  اس لي لذست ى اسةل  الة ت ا ن انات اب  سلت يا ا  استاي تحاة  فاي اسم جا دا  شا
 .(2)اسن ةي   ذما يستةلي ألر اشبا  اسن  د بنظ  ا لتبا  ستحةية ذ ك ا ل ض اسن  د

 : م(2000 – 1986)عرض النقود خالل الفترة  -1
ي لاد تار  اس تا ة ذاف اسة انا  نظ ال ستع ض ا الت اد اسليبي سظ ل  اسح ا  ا الت اد

 هيما ( أن 8 - 3 ا دة باس اةلد )تأث  ل ض اسن  د بتل  اسظ ل  مياث ألضاحت اسبياناا  اسا ةف 
ذلياا  سيباي  9.50نحا  لالة ذث   ا2000ل ض اسن  د الة ت المت بيف مة  األال ى لاا  إجماسي

ذلياا  ديناا  سيباي. لبايف ماة  أدناي ت اة  هيمتا   6.8ن  تضاالف بم اةا   ألاد فت ة اسة ان  أي 
-1986)ي ذاااف اسة انااا  لااااد اس تااا ة األلسااا 1986لذسااا  لااااا ذلياااا  ديناااا  سيباااي  4.2بحااا اسي 
 .(7-3كما في اسشك  ) ا(2000

لااا ض اسن ااا د لااااد اس تااا ة األلساااي ذاااف اسة انااا   جمااااسيلبة انااا  ا ت اااا  اساذناااى اسعااااا إ
ف اااة تااام ا لتمااااد للاااي اس ثيااا  ذاااف األشاااكاد اس ياضاااي  مياااث تبااايف أن شااااك   ا(1986-2000)

ة لالاة تأ اة ثبا   ذعن يا  است اةي ا  اسمعادس  اسخ ي  كاان أفضا  األشاكاد ست فياق بياناا  تلا  اس تا  
اسم ضااح  ى تعكسا  اسمعادساا  األلساي باس ااةلد  اسمأس فاا  للاى اسنحاا  اساارم ااايلناة اسمساات يا  اإ

 .(3)(8 -1) الم  م اايباسمحلق اإ

  

                                                           
(1) Paul A. Samuelson and others, Economics (New-York : MC Grew – Hill, Inc, 

1995) p .481 . 

اسنيااوقيطاملصاالرفيطاسس ل االياسنيديااليمااعيت(  يل االيايس   اال2
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 ا(2000-1986)( ل ض اسن  د في ا الت اد اسليبي لاد اس ت ة 7-3شك )
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لا ض اسن ا د ت جاا  إجمااسي% ذف است يا ا  فاي 96لتشي  ت ةي ا  تل  اسمعادس  أن نح 
إساااى اسع اذااا  ا جتماعيااا  لا الت اااادي  لاست ن س جيااا  اسم تب ااا  بااااساذف. لالاااة أذكاااف مسااااو ذ اااةا  

ا  ذلياا  دينا 0.42لا ض اسن ا د لاساري الاة  بنحا   إجمااسياست ي  اسسن ي لاد اس ت ة األلسي فاي 
نن يال لااد اس تا ة األلساي ذاف اسة انا  للاى اسنحا  اسا ا د باس اةلد نم ال % 6.17سيبي يعادد نح  

(1-8.) 
 :م(2017-2001)عرض النقود خالل الفترة  -2

             للاااااى اسااااا غم ذاااااف أن تااااار  اس تااااا ة اتسااااامت بنااااا ا ذاااااف ا نااااات  ا  لااااااد اسعشااااا  نااااان ا  
          فب ايااااااا  ا  أن ذسااااااا   يعكااااااال  أماااااااةا ذسااااااا  البااااااا  ( ل ا2010 – ا2001األلساااااااي سكااااااار  اس تااااااا ة )

للاى كا  ذاف ثابات لذيا  اسةاسا  سايعكل اس تا تيف  اسا تمياس ت ة في ذ ملكا ف ة تم إضاف  اسمت يا  
شااا   اسمعادساا  أاح اسمعن ياا  لنااة كاا  ذعادساا   ميااث ميااث ي ضااح نتااا ا2011 أمااةا الباا  لبعااة 

 إجماسي  ليتضح ذنكا أن ا2011 مةا  ة ذا الب  األ( إسى ذعن ي  اس ت8 – 1اسثاسث  في اس ةلد )
% نما ال 19.1ذليا  دينا  سيبي نن يال  بمعةد نما  ي اة   4.48ل ض اسن  د الة م ق زيادة بل ت 

-2000)لاااا ض اسن اااا د لاااااد اسساااان ا  اسعشاااا  األلسااااي ذااااف اس تاااا ة اسثانياااا   إجماااااسيناااان يال فااااي 
 .ا(2010
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ا(2017-2001)لاد اس ت ة  ( ل ض اسن  د في ا الت اد اسليبي8-3شك )
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لاستااااي يتباااايف ذنكاااااأن  ا(2017-2011)فااااي ماااايف ألضااااحت اسمعادساااا  اس ابعاااا  إسااااى فتاااا ة 
% فاي 6.8ذلياا  ديناا  سيباي نان يال بمعاةد نما  نان ي  4.48لا ض اسن ا د الاة زاد بييما   إجماسي
 .(1)ا(2017-2011)األلي ة ذف اس ت ة اسثاني   سباسسن ا  اسل ض اسن  د لاد ا إجماسي

 م(2017 – 1986)معدالت التضخم في االقتصاد الليبي للفترة  -ب 
يععاا   استضااخم بمعنااا  اسعاااا تاا  ا  ت اااا اسمسااتم  فااي األنااعا  لم ذااال  للنااةذا يااة س 

ل  إسي است يا ا  اسنسابي  ا الت ادي ن استضخم يعتمةلن للى ذ ك ا اس الم اسيياني ألنعا  اسمستك
 .(2)ف اد لاد نن استي ت  أ للى أنعا  أتم اسسلا لاسخةذا  استي يستكل كا األ

 :م(2000-1986)الفترة الزمنية  -
            س اااة شاااكة ذت ناااط ذعاااةد استضاااخم لااااد اس تااا ة األلساااى انخ اضاااال بلااا  ماااة  األدناااى نحااا  

لذسااا  ذاااف لااااد اسبياناااا  اسااا ا دة  ا(2000-1986) لااااد اس تااا ة األلساااي ذاااف اسة انااا  0.16-
لالااة نا لت اس تا ة ت اجعااال فاي ذعااةد ( 11-3لاسشاك  )  (3)م اااايبااسملحق اإ (9 - 1باس اةلد )

% ذااف اسمت نااط لاااد 0.2%  إذ انخ ضاات األنااعا  بم ااةا  3.2 –نماا  استضااخم لالااة   بنحاا  
 فت ة اسة ان .

                                                           

6869مرجعي   يذكره1

48  ييذكرهمرجعي 2
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-1986)اس ت ة األلسي ذف اسة ان   لس ة أظك   ا ت اتا  اساذني  سمعةد استضخم لاد
استااي تاام ا لتماااد للااي اس ثياا  ذااف األشااكاد اس ياضااي  ميااث تباايف لااةا ثباا   اي ذااف  ا(2000

( مياث 9 -1األشكاد اسمستخةذ  في است ةي  للى اسنح  اسرى تعكسا  اسمعادسا  األلساي باس اةلد )
 .تشي  اسمعادس  األلسى إسى لةا ذعن ي  اس ت ة األلسى سلة ان 

 ا(2000-1986)( ذعة   استضخم في سيبيا لاد اس ت ة 9-3ك )ش
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 :م(2017-2001)الفترة الزمنية  -
دلاد اسمت ي  إف ة تم  ا(2017-2001)لبة ان  استضخم لاد اس ت ة اسثاني  ذف اسة ان  

مياث يتضاح ذاف اسنتاااح  ا2011لذاا بعاة لااا  ا2011لااا  أماةا سايعكل فتا ة ذاا البا   اس تمي
دلاس  للى ك  ذف ثابات لذيا  اسةاسا  لالاة جاا   نتاااح استحليا  إاسري تم  اس تميذعن ي  اسمت ي  

ليتضااح ذنكااا أن ذعااةد استضااخم الااة  ا2011 أمااةا اسمعادساا  اسثاسثاا  استااي تشااي  إسااى فتاا ة ذااا الباا  
% نما ال نان يال فاي ذعاةد استضاخم 260.6بنحا   % نن يال بمعةد نم  ي اة  1.6شكة زيادة بل ت 

ي.(10-3كما ي ضح  اسشك  ) ا(2010-2000)لاد اسسن ا  اسعش  األلسي ذف اس ت ة اسثاني  
% 21.4% ناان يال يعااادد نحاا   1.58 مااا م ااق ذعااةد استضااخم انخ اضااال ي ااة  بحاا اسي 

( 2017-2011تا ة اسثانيا  )األليا ة ذاف اس  بات اجعال نن يال في ذعةد استضخم لاد اسسان ا  اسسا
ي.(1)ا(2017-2011)لذس  ذا تشي  س  اسمعادس  اس ابع  استي تعكل اس ت ة 

يق 2017-2001) يمعدالتياستض مياياالقتصلقياسل يبيخاللياسفرتةي10-3شك ي)

                                                           

201447استيريرياسسنويياسثلمقيطاخلمسون1
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 مؤشرات التوازن الخارجي:تطورات : ج
ازن اسخااا جي فااي تاا ازن ذياااان اسمااةف لا  إذ يعكاال لضااا ذياااان اسمااةف لا  يتمثاا  استاا  

بأن  يمكف لضا اسم ك ا سمياان اسمةف لا  ا الت ادا   كما ذ الف ا الت اد اس  ني ت ا  باالي 
عباا ة لاف نا   ذحانابي ذناتظم س افا  اسمعااذا  ا الت اادي  استاي تمات بايف اسمييمايف فاي تار  

 .(1)لد األل ى لذس  لاد فت ة زذني  ذعين  لادة ذا ت  ن نن اسةلس  لاسمييميف في اسة
 ( صادرات السلع والخدمات:1)

ان ا لتماد اس بي  لاسمتااية للى اإي ادا  ذف اس اد ا  اسن  ي  ن   يؤدي متمال إساى 
اناات  ا  اسااةل  ذااف اسعمااا  اس اايب   لاستااي يسااتخةذكا ا الت اااد اساا  ني فااي نااة  اترباارو للااة

ا  اسمحلياا  ذااف اسساالا ا نااتكا ي  اإنتاجياا  لذسااتلاذا  اإنتاااج  ليااتم ت سااي  ذساا  ذااف ا متياجاا
لاد اسع اذ  اسمؤث ة في اس ل  للى اسن ط اساري يتاأث  باس لا  اسعااسمي  لامتياجاا  استنميا  فاي 

اسسام  اسةلد اسن  ي  األل ى  لغي  ذس  ذف ل اذ  ت ن س جي  لنيانا  لاالت اادي   لبااسنظ  إساي 
فاي استاأثي  للاى ن أناعا  اس ااد ا  لاصا  اسن  يا  تمثا  ناببال ذكماال يييا  ساالت ااد اسليباي ألاس  

ت ازن اسخاا جي  ف اي ذنت اف اسثمانينياا  لناةذا أدى فاااض ليضال ذؤش ال ذكما سأب اذح استنمي   ل 
ى اسع ض ذف اسن ط في اسس   اسعاسمي  إسى انخ اض أنعا   إسى مة ا نكيا   لت  ذا انعكل لل

دى تاارا ا نخ اااض فااي أنااعا  اساان ط إسااى أ  لس ااة ا(2000 – 1986)اس تاا ة األلسااي ذااف اسة اناا  

                                                           

 28االقتصلقياسدطيل1
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ت اجااا إياا ادا  ت ااةي  اساان ط اسخاااا إسااى اسحااة اسااري ل ااا  فياا  اسةلساا  لااف اسيياااا بأعبااا  اسعملياا  
 .(1)استنم ي 

 :م(2000-1986)الفترة الزمنية  -
( أن ذت ناط 8 -3بيانا  اس ا دة باس اةلد )للاد اس ت ة األلسي ذف اسة ان  يتضح ذف اس

ذلياا  ديناا  سيباي كحاة أدناي لااد اس تا ة  23.6هيم  صاد ا  اسسلا لاسخةذا  الاة ت المات بايف  
 1997ي ألاار  فااي استاايااة اسمضاا  د متااي بلاا  لاااا تاالاس ا(2000-1986)األلسااي ذااف اسة اناا  

ذلياااا   33.49ي ت ااة  بنحاا  % ذااف اسمت نااط لااااد فتاا ة اسة اناا  لاساار 116.3 حااة أللااى نحاا  
 كما ت  ذ ضح في اسشك  استاسي : دينا  سيبي

 ا2000-1986( صاد ا  اسسلا لاسخةذا  في سيبيا لاد اس ت ة 11-3شك )
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سة انا  لبة ان  ا ت ا  اساذنى اسعاا س ااد ا  اسسالا لاسخاةذا  لااد اس تا ة األلساي ذاف ا
ف ااة تاام ا لتماااد للااي اس ثياا  ذااف األشااكاد اس ياضااي  ميااث تباايف لااةا ثبااا    ا(1986-2000)

صااد ا  اسسالا  إجمااسيذعن ي  أي ذف ا شكاد اسمستخةذ  في است ةي  أي أن اسبيانا  اسخاصا  ب
لاسخااةذا  تتااأ جح ماا د ذت ناا كا اسحسااابي لاااد تلاا  اس تاا ة للااى اسنحاا  اساارى تعكساا  اسمعادساا  

 استاسي: لاسشك    (2)م ااياسمبيف باسملحق اإ (01 – 1سي باس ةلد )األل 
 ا2017-ا2001( صاد ا  اسسلا لاسخةذا  في سيبيا لاد اس ت ة 12-1شك )
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 :م(2017-2001)الفترة الزمنية  -
ذاااف اسسااالا لاسخاااةذا  سل تااا ة اسثانيااا  ذاااف  لبة انااا  ا ت اااا  اساذناااي اسعااااا سييمااا  اس ااااد ا 

لااااا  أماااةا سااايعكل فتااا ة ذاااا البااا   اسااا تميمت يااا  دلااااد اسإمياااث تااام  ا(2017-2001)اسة انااا  
دلاساا  إاسااري تاام  اساا تميذعن ياا  اسمت يا   ميااث يتضاح ذااف اسنتااااح ا2011لذاا بعااة لاااا  ا2011

اسثاسثا  تشاي  إساي فتا ة ذاا البا   اسمعادسا  فاإنللي ذي  اسةاس   لذف نتاااح استحليا  باس اةلد اسساابق 
ليامااظ ذنكااا أن هيماا  صاااد ا  اسساالا لاسخااةذا  باااس غم ذااف أنكااا ذ ت عاا   فكااي  ا2011 أمااةا 

ذليا  دينا  سيبي نن يال بمعةد زيادة نن ي  2.58في ن ل اس الت غي  ذست  ة ميث بل ت م اسي 
-2000)د اس تاا ة اسثانياا % نماا ال ناان يال فااي هيماا  صاااد ا  اسساالا لاسخااةذا  لااا6.2الااة  بنحاا  

 .(1)ا(2010
لاستااي يتضااح ذنكااا أن هيماا   ا(2017-2011)فااي ماايف تشااي  اسمعادساا  اس ابعاا  إسااى فتاا ة 

% 16.7ذليا  دينا  سيباي نان يال يعاادد نحا   3.85بل   ال صاد ا  اسسلا لاسخةذا  م ق انخ اض
 ة ذاااف اس تااا ة اسثانيااا  األليااا اسسااابات اجعاااال نااان يال فاااي صااااد ا  اسسااالا لاسخاااةذا  لااااد اسسااان ا  

 .(2)ا(2011-2017)
( ن ااااااة أن ذعااااااةد ا2010 – 2001للنااااااة ذ ا ناااااا  تاااااار  اسنسااااااب  بنظي تكااااااا فااااااي اس تاااااا ة )

 (.ا2017 – 2011ا نخ اض ظك  ب ض    يل  نن ا  لةا ا نت  ا  اسسياني سل ت ة )
 ( واردات السلع والخدمات:   2)

                                                           

2010112طاستعداقياإلحصل مصلحلي1

 5201112مصلحلياألحصل يطاستعداق2
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( سييمااا  اسااا ا دا  سل تااا ة األلساااي ذاااف 8 -3اناااتنادال إساااي األ الااااا استاااي تضااامنكا اس اااةلد )
 7.6اسة ان  ف ة تبايف أن ذت ناط هيما  لا دا  اسسالا لاسخاةذا  الاة تا ال  بايف ماة أدناي بلا  نحا  

فاي مايف بلا  ماة  األال اى   ا(2000-1986)ذليا  ديناا  سيباي لااد اس تا ة األلساي ذاف اسة انا  
 . 1991% لذس  لاا  13.1بنح  

 :م(2000-1986)الفترة الزمنية  -
لبة اناا  ا ت ااا  اساذنااى اسعاااا ساا ا دا  اسساالا لاسخااةذا  لاااد اس تاا ة األلسااي ذااف اسة اناا  

ف ة تم ا لتمااد للاي اس ثيا  ذاف اسمعااد   اس ياضاي  مياث تبايف  لاةا ثبا    ا(1986-2000)
  هيم  اسا ا دا إجماسيذعن ي  أي ذف اسمعاد   اسمستخةذ  في است ةي  أي أن اسبيانا  اسخاص  ب

ذف اسسلا لاسخاةذا  تتاأ جح ما د ذت نا كا اسحساابي لااد تلا  اس تا ة للاى اسنحا  اسارى تعكسا  
 : ( 13-3لاسشك  )  م ااياسم ضح  باسملحق اإ( 1)(11 -1اسمعادس  األلسي باس ةلد )

 ا2000-ا1986( اس ا دا  ذف اسسلا لاسخةذا  في ا الت اد اسليبي سل ت ة 13-3شك  )
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 :م(2017-2001)الفترة الزمنية  -
 -2001)لبتحلي  ا ت ا  اساذني اسعاا سييم  اس ا دا  ذف اسسالا لاسخاةذا  سل تا ة اسثانيا  

لذااا بعااة لاااا  ا2011لاااا  أمااةا ساايعكل فتاا ة ذااا الباا   اساا تميدلاااد اسمت ياا  إف ااة تاام  ا(2017
للاي اسنحا   دلاسا  للاي ذيا  اسةاسا  ف اطإاسري تام  اس تمياسمت ي    ستعكل اسنتااح ذعن ي ا2011

 ا2011 أماةا اسمعادسا  اسثاسثا  تشاي  إساي فتا ة ذاا البا  أن ( ميث يتبيف 11 – 1اس ا د باس ةلد )
ذليا  دينا  سيبي نن يال   0.97ليتضح ذنكا أن هيم  اس ا دا  ذف اسسلا لاسخةذا  الة زاد  بنح  
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% نم ال نن يال  في لا دا  اسسلا لاسخةذا  لاد اسسان ا  اسعشا  األلساي 5.3بمعةد نم  نن ي  
 .(1)ا(2010-2000)ذف اس ت ة اسثاني  

لاستااي يتضااح ذنكااا أن هيماا   ا(2017-2011)فااي ماايف تشااي  اسمعادساا  اس ابعاا  إسااي فتاا ة 
انخ اض ذليا  دينا  سيبي نن يال بمعةد  1.65اس ا دا  ذف اسسلا لاسخةذا  الة انخ ضت بم ةا  

ناان ا  ساابا اس% ت اجعااال ناان يال فااي هيماا  اساا ا دا  ذااف اسساالا لاسخااةذا  لاااد 16.7الااة  بنحاا  
 .(14-3لذس  اسم ضح في اسشك ) ا(2017-2011)األلي ة ذف اس ت ة اسثاني  

 ا2017-ا2001( اس  ادا  ذف اسسلا لاسخةذا  في ا الت اد اسليبي سل ت ة 14-3شك )
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 قياس العالقة بني اإلنفاق العام 

 يف ليبيا وأبعاد االستقرار االقتصادي 
 (م2017 -1986خالل الفرتة )

 للدراسة القياسية نظريطار الاإل : ث األولـــالمبح. 

  العالقة بين اإلنفاق العام والنمو  المبحث الثاني : قياس

 االقتصادي والبطالة في ليبيا.

 : العالقوووة بوووين اإلنفووواق العوووام قيووواس  المبحوووث الثالوووث

 .والتضخم وميزان المدف عات في ليبيا

  :  قيووواس العالقوووة بوووين اإلنفووواق العوووام المبحوووث الرابووو

 –م1986واالستقرار االقتصادي في ليبيا خوالل الفتور 

 .م2017
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 الفصل الراب 

العام وأبعاد  نفاققياس العالقة بين اإل
 (م2017 -1986االستقراراالقتصادي في ليبياخالل الفترة )

 تمهيد: 
العاا  فاي بدور اإلنفاق يهدف هذا الفصل من الدراسة إلي توسيع نطاق المعرفة االقتصادية 

سة ت الدراأعتمدولذلك فقد   (2017 – 1986)خالل الفترة  تحقيق االستقرار االقتصادي في ليبيا
 ا وهاااي(1) (2010- 1986)ماارتلتينا الولااا  إلااا   تقسااايي بياناااات هااذ  الفتااارة فااي تحليلهاااا علااي 

بداياة االنفتااا االقتصاادي ومحاولاة اإل االاا والمرتلاة نهاية الخطا  االقتصاادية ألالفاافة إلا  
والتاا  تميااعت ألعااد  االسااتقرار ألساابا االنقسااا  السياسااي وتتااي نهايااة   2011الثانيااة مااا ألعااد عااا  

العالقاة باين  المباتا  فاي فاو تقسايي ا فقاد تاي االعتمااد فاي ومن خالل ماسبقا  2017الدراسة 
ألقياس هذ  العالقة من خاالل  يختص هذا الفصلتي  ادي االستقرار االقتصأألعاد اإلنفاق العا  و 

 مايلي:

  .للدراسة القياسية النظري  طاراإل المبح  الول:

 والنمو االقتصادي والبطالة في ليبيا.العا   نفاقالعالقة بين اإل قياس :المبح  الثاني

 في ليبيا. وميعان المدفوعات التضخيو العا   نفاققياس العالقة بين اإل :ل المبح  الثا

 .االستقرار االقتصادي في ليبيامؤشر العا  و  نفاقالعالقة بين اإل: قياس المبح  الراألع 
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 المبحث األول
 للدراسة القياسية نظريال طاراإل

ماان ا اال قياااس العالقااة بااين اإلنفاااق العااا  واألعاااد االسااتقرار االقتصااادي يتضاامن  لااك دراسااة    
لمتغياارات النمااو ق القياساايا لحااي تصاابت نتااالت التقاادير التااي سااتعتمدها السالساال العمنيااة ساانون 

 الدراسة غير زالفة.
السالساال العمنيااة وفااي  ماان االختبااارات الخا ااة ألساانون  تياا  سااتعتمد الدراسااة علاا  م موعااة   

تال اختالف سنون تلك السالسل العمنية عند الفرق الول وعند الفرق الثاني سيتي اعتماد طريقة 
لماات النماو ق. وسااي ري فاي تقادير مع  ARDLاالنحادار الاذاتي لفتارات اإلألطاا  الموزعااةنماو ق 

فااي ال لااين القصااير بااين اإلنفاااق العااا  وأألعاااد االسااتقرار االقتصااادي ن هناااع عالقااة التأكااد ماان أ
ختبارات المعتمدة في النمو ق المذكور أعال . وللو ول إلا  نتاالت القيااس االوالطويل و لك وفق 

 في هذا المبح  تناول النقاط االتية:سيتي 
 السالسل العمنية. استقرارية) سنون(أواًل:    
 (.ARDLثانيًا: نما ق االنحدار الذاتي )   
 .واختبارات السنون  ثالثًا: تو يف النمو ق   
 الزمنية سلالسال استقرارية) سكون(:  والا أ
  Stationary in time seriesالسلسلة الزمنية )سكون(مفهوم استقراريه -أ

عنااادما تحاااون هاااذ    سااااكنةاقاااع العملاااي والتطبيقاااي تحاااون السالسااال العمنياااة فاااي الو أغلاااا ن أ
أنهاا تتذبااذو تاول وسا  تسااابي أي  البياناات مساتقرة أفقياًا تااول المحاور السايني )محااور الاعمن(ا

ة تصااالياالختبااارات اإلأو  ثبااات  لااك فااي الرسااي البيااانيإثاباام مسااتقل عاان الااعمنا وقااد تف اال فااي 
المتغيرات االقتصادية غالبًا ما تعد سالسال زمنياة غيار مساتقرة لحونهاا أن  وعل  سبيل المثال ن د
ساال زمنيااة مسااتقرة يسااهل سالإلاا   عااا ا ولااذلك ال بااد ماان تحويلهااا إت ااا تسااير ألصاافة عامااة فااي 

للتقااااديرا ي تعطااااي دالااااة تاااان اسااااتخدا  التحااااويالت ي عاااال البيانااااات ممهاااادة للتحلياااال والأنمااااذ تها و 
المصااطلت كتعبياار عاان در ااة تحاماال السلساالة العمنيااة و لااك بتقاادير مااا أو  ويسااتخد  هااذا المفهااو 
كانام السلسالة العمنياة تحتاوي علا   اذر وتادة فاان هاذ   اإ (. و Unit Rootتحتويا  مان  اذور )

. I(1( ويرمااع لهااا )Integrated of order oneالسلساالة تعااد متحاملااة ماان الدر ااة الولاا  )
ال يت اوز اثنين أي  اI(2ويرمع لها ) 2و I(0اوا در ة تحامل السالسل العمنية بين الصفر )وتتر 

. وماااا عااادا السالسااال العمنيااااة كثاااارالسلسااالة العمنياااة تحتااااوي  اااذري وتااادة علااا  الأن  مماااا يعناااي
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 Nonن ألقيااااة السااااالل العمنيااااة تعااااد غياااار مسااااتقرة )إ. فااااI(0المتحاملااااة ماااان الدر ااااة الصاااافر )

Stationary أخاذ( فاال باد مان ( الفارق الول لهااFirst Difference تتا  تصابت مساتقرة مان )
الفرق الثاني وتحون سلسلة زمنياة متحاملاة  أخذلي تصبت مستقرة فيتي  اإ ما أ. I(1الدر ة الول  )

 . I(1)(2من الدر ة الثانية ويرمع لها )

 : (2)تحققم ال روط االتية إ ا (مستقرة )أل نل تا   ساكنةتصبت السلسلة العمنية في فو  ماسبقا 
 E (Xt)=u   ثبوت الوس  الحسابي 

 var (XT) = 𝝈𝟐𝐱   ثبوت قيمة التباين 

,𝐗𝐓امتالع السلسلتين )  𝐗𝐓+𝐊ارتباط م ترع يعتمد عل  اإل )( زاتةK.) 

 ن:أإذ 

uتمثل وس  تسابي : 

𝜎2x تمثل التباين : 

 : اختبارات االستقرارية -ب
اختبار استقرارية السالسل العمنية للمتغيرات ومعرفة در اة تحامال هاذ  السالسال من أ ل 

 كاآلتي: استخداماً  وأكثرها اهي االختبارات سيتي عرض
 : (DFفولر البسيط ) –اختبار ديكي -1

تااد الخطااأ الع ااوالي ال يتااوز  أن  عناادما تحااون السلساالة العمنيااة غياار مسااتقرة فهااذا يعنااي
لمعرفااااة معنويااااة المتغياااار  Tتوزيعااااا طبي ياااااه وفااااي هااااذ  الحالااااة ال يمناااان االعتماااااد علاااا  اختبااااار 

دينااي وفااولر اختبااارا يتطلااا إ اارا  انحاادار  اتااي لحاال ماان أو ااد كاال  1979اه وفااي عااا  إتصااالي
ر مستقل ألاالعتماد عل    بتباطؤ سنة واتدة كمتغيإدخالسلسلة مع الفرق الول لها كمتغير تاألع و 
 : (3)ثالث  يغ للمعادالت وعل  النحو اآلتي

 زمني( إت ا *  يغة سير ع والي ألسي ) بدون تد ثابم و 
ΔYt = δ1Yt-1 + Ut→1 

 δ=0فهذا يعني  B=1ه فعندما δ=B-1أن  إ 
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 *  يغة سير ع والي بو ود الحد الثابم
ΔYt = δ0 + δ1 Yt-1 + Ut→2 

 العمني ت ا الحد الثابم واإل *  يغة سير ع والي بو ود
ΔYt = δ0 + δ1 Yt-1 +δ2T + Ut→3 

وأن الفاارق باااين هاااذ  الصااايغ الاااثالث ينمااان فااي إفاااافة الحاااد الثابااام فاااي المعادلاااة الثانياااة 
 أي هذ  الصيغ  ميعها فرفاية العاد  أخذ( في المعادلة الثالثةه وتTوإفافة الحد الثابم والعمن )

العمنية غير مستقرة وتحوي عل   ذر وتدة مقابل الفرض البديل السلسلة أن  يعني H0:a=0أن 
فولر  –المحتسبة المطلقة مع قيمتها ال دولية في  داول ديني  (t)ه وعند مقارنة H1:δ=1القالل

 ( ال دولية هذا يعنيtالمحتسبة اكبر من قيمة ) (t)كانم قيمة  اإ رفض الفرفية ه فأو  يتي قبول
البح  مستقرة فاي فرقهاا الول وقاد تحقاق السلسالة العمنياة اساتقراريتها ألعاد السلسلة العمنية قيد أن 
الفرق الثانيه هذا ما لي تحن مستقرة في مستواها ال لي وغالبا ما تتحقق استقرارية السالسل  أخذ

 –اختبار ديني إل   الثانيه ومن أهي االنتقادات التي تو  أو  العمنية االقتصادية في الفرق الول
تقاديرات أن  عاد  اهتماما  بو اود م انلة االرتبااط الاذاتي فاي تاد الخطاأ الع اوالي مماا يعناي فولر

 .(1)المربعات الصغرى للمعادالت أعال  ال تتسي ألالحفا ة
 (ADFفولر الموسع ) -اختبار ديكي -2

فااولر -دينايهاذا االختباار لتحليال طبيعاة وخصااالص السالسال العمنياة مان قبال  ئن اأ  قاد 
(ا وأن هاذا االختباار ADFفاولر الموساع ) -ختباار ديناياطلق عليا  ألأوقد  1981و لك في عا  

يعد أكفأ اختبارات  ذر الوتدة و لك في محاولت  لتصحيت م نلة االرتباط الذاتي في البواقي عن 
بتقدير معادلة طريق تضمين دالة االختبار عددًا معينًا من فروقات المتغير التاألع المتباطئ و لك 

 :(2)االنحدار االتية

∆𝒚𝒕 = ℷ𝒕−𝟏 + ∑ 𝑩∆ℷ𝒕−𝟏

𝒌

𝒊=𝟏

+ 𝒆𝑻 … … … … … … … … … . . (𝟑) 

 إ فولر البسي   -ويتي استخدا  هذا االختبار ألالطريقة نفسها التي استخدمم طريقة ديني
 tة ألاااالقيي ال دولياااة وعنااادما تحاااون تصااااليومقارناااة هاااذ  اإل ( للمعلماااة tة )إتصااااليياااتي فحاااص 
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و ااود  ااذر الوتاادة أي  اكباار ماان قيمتهااا المحتساابة وفااي هااذ  الحالااة نقباال فرفااية العااد ال دوليااة 
تساااتقر السلسااالة أن إلااا   الفاااروق لهاااا أخاااذومااان ثاااي عاااد  اساااتقرار السلسااالة العمنياااة وهناااا يساااتو ا 

كانااام السلسااالة  اإ ( علااا  الفاااروق و ADF ااارا  اختباااار  اااذر الوتااادة الموساااع )إالعمنياااة ومااان ثاااي 
 .I(1)ن السلسلة متحاملة من الدر ة إول  فالعمنية مستقرة عند الفروق ال

نهاااا تحاااون متحاملاااة مااان إأخاااذ الفااارق الثااااني فكانااام السلسااالة العمنياااة مساااتقرة ألعاااد  اإ ماااا أ
الفاارض  قاال ماان قيمتهااا المحتساابة هنااا تقباالأال دوليااة  tكاناام قيمااة  اإ مااا أا I(2)الدر ااة الثانيااة 

 .(1)عد  و ود  ذر وتدة واستقرار السلسلة العمنيةأي  البديل
 Philips – perron Test بيرون  –اختبار فيلبس  -3

         ماااان خااااالل  1988فااااولر الموسااااع عااااا  –دينااااي  طااااور كاااال ماااان فيلااااب  وبياااارون اختبااااار
العماال علاا  تصااحيت االرتباااط الااذاتي فااي بااواقي معادلااة االنحاادار الختبااار  ااذر الوتاادة ألاسااتخدا  

ألالحسااابان و اااود االرتبااااط الاااذاتي ويعنااا  الطبيعاااة  أخاااذمعلميااا  لتبااااين النماااو ق لي طريقاااة غيااار
ينااون غياار مساتقل أل اانل قلياال أن  الدينامينياة فااي السلسالة تياا  أناا  يسامت لحااد الخطااأ الع اوالي

ليه وموزعا توزيعا غير مت ان  وهو بذلك يتخل  عن ال اروط التقليدياة لتوزياع تاد الخطاأ الع اوا
االرتباط الذاتي  ثارأة للتخلص من تصاليول ومن ثي تحويل اإلأمد عل  تساو  ذر الوتدة ويعت

 ة االختبار ويمنن تقدير التباين عل  النحو التي:تصاليعل  التوزيع االتتمالي إل
𝑺𝒖

𝟐 =  𝑻−𝟏 ∑ 𝒖�̂�
𝒕 +𝑻

𝒊=𝟏  𝟐𝑻−𝟏 =∑ ∑ �̂�𝒕�̂�𝒕=𝟏 … … … . (𝟒)𝑻
𝒕=𝒋+𝟏

𝒍
𝒋=𝟏  

فاولر  –الصيغ والقيي ال دولية  اتها التي يستخدمها اختبار ديناي ويستخد  هذا االختبار 
الثانياة الحاد الثابام فقا   أخاذزمناي وت إت اا الصايغة الولا  بادون الحاد الثابام وبادون  أخذتي  ت

 ت اا الحاد الثابام ماع اإل أخاذمتوس  السلسلة ال يسااوي  افراه أماا الصايغة الثالثاة فتأن  الفتراض
ال دوليااااة فهااااذا ياااادل علاااا  اسااااتقرار السلساااالة  (t)كباااار ماااان أالمحتساااابة  (t)كاناااام  اإ العمناااايه فاااا

 –اختباار ديناي مان وأدق فضالأ ةإتصالي اختبارية قدرة بيرون –فليب  اختبار . ويمتلك(2)العمنية

 لعد  تساس غير (PP)االختبار هذا ويعد العينة  غيرةا ت ي ينون  عندما السيما الموسع فوللر
 .(3)التقليدية الع والي الخطأ تد توزيع شروط توافر
 :ARDLالقيم الموزعة متاخرًا(  نماذجاالنحدار الذاتي ) نماذج ثانيًا:
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ق االنحدار نما سنلق  نظرة سريعة عل  أنوا  من أهمية استخدا  النمو قا وتت  نتحقق   
 من خالل مايلي: ARDLومراتل اختبار نمو ق  ةتأخر مفترات الالالذاتي وأسباو 

 : )ARDL(نموذج االنحدار الذاتي لفترات اإلبطاء الموزعة أنواع   -أ
 : (1)المتباطئات الموزعة كالتالي نما قي ا التفرقة بين أنوا   

: تعتماااد  ياااا  القيمااااة الحالياااة للمتغياااار التاااااألع علااا  الم مااااو  الماااار ت للقاااايي  النوووووع ا و 
نمااا ق الع ااوالي وتساامي ألالعنصاار الخطااأ إلاا   الحافاارة والمافااية للمتغياار المسااتقل ا ألاإلفااافة

 المتغيرات المستقلة المتباطئة.

: تعتمااد  ياا  القيمااة الحاليااة للمتغياار التاااألع علاا  القيمااة المتباطئااة للمتغياار  النوووع النوواني
االنحادار الاذاتيا تيا   نماا قب نماا قالخطأ الع واليا وتعرف هاذ  الإل   التاألع نفس ا ألاإلفافة

 تهتي ألسلوع المتغيرات االقتصادية.

: تي  تعتمد القيمة الحالية للمتغير التاألع عل  الم مو  المر ت للقيي الحافرة النوع النالثما أ
 متغير التاألعا ألاإلفافة إل  الخطأوالمافية للمتغير المستقلا وكذلك م مو  القيي المافية لل

 نحدار الذاتي لفترات اإلألطا  الموزعة.اال نما قالع واليا وهي 
 THE REASONS FOR LAGS(2) :سباب الفترات الزمنية المتأخرةأ -ب

سعر رأس المال ألالنسبة للعمالاة يانخفضا مماا ي عال تباديل رأس أن  ألافتراضأسباب فنية :  -1
)مرتلاة وقام إل   المال ألالعمالة ممننا اقتصاديا. ألالطبع إفافة المعيد من رأس المال يحتاق

السااعر مؤقتااا فااإن المؤسسااة قااد ال تساار  فااي  ضكااان انخفااا اإ  لااك إلاا   التحااوين(ا ألاإلفااافة
كااان ماان المتوقااع ألعااد هااذا االنخفاااض المؤقاام فااي  اإ تبااديل رأس المااال ألالعمالااةا خصو ااا 

ماان مسااتويات  الساااألقة. فأتيانااا عااد  تااوافر معلومااات  أكثااريعااود ويااعداد أن  سااعر رأس المااال
 .lags(3)كا ية ينون أتد أسباو و ود فترات زمنية متأخرة 

هااذ  السااباو تعااد أيضااا ماان أسااباو الفتاارات العمنيااة المتااأخرةا التعامااات  أسووباب ميسيسووة : -2
الماواد الخاا . وكمثاال ،خارا الشاخاي الاذين أو  الت ييد قد تعوق المؤسسة من تغيار العمالاة
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ساانوات  7أو  ساانوات 3ساانةا  1يسااتثمرون أمااوالهي فااي البنااوع كودالااع لفتاارات زمنيااة طويلااة 
ممااا  أكثاارينااون ماان غياار الممناان م اااركتهي فااي أى سااوق ت اريااة تتاا  ولااو كاناام مناساابهي 

ن مسااموتا لهااي يحصاالون علياا  ماان البنااك. وباانف  ال اانلا فااإن العاااملين فااي شااركة مااا ينااو 
اختيار خطة التاأمين الصاح  التا  يرغباون فيهااا ولحان عنادما يختاار العامال خطاة ماا يناون 

 غير مسموا ل  الخروق منها والدخول في خطة أخرى.

 :ARDLج: مراحل اختبار نموذج االنحدار الذاتي ) القيم الموزعة متاخرًا( 
اختبااار التحامال الم ااترع باين المتغيااراتا  ت اير العدياد ماان الدراساات التاا  امهارت اهمياة

واختباار  (Engle and Granger, 1987)فثماة م موعاة مان االختباارات التاي تتمثال ألاختباار 
(Johansen and Juselius, 1990)(1)تحاااون أن  . ولحااان إ ااارا  هاااذ  االختباااارات يتطلاااا

متغياارات متحاملااة باادر ات المتغياارات متحاملااة ماان نفاا  الدر ااة وال يمناان إ رالهااا فااي تالااة و ااود 
إلا   نتال ها قد تحون غير دقيقة في تالة  غر ت ي العينة. ولذلك سيتي الل او أن  مختلفةا كما

خلاي  بينهماا أو  عناد الفارق الولأو  طريقة إلي اد هاذا التحامال الم اترع للمتغيارات فاي المساتوى 
ماااان خااااالل أساااالوو اختبااااار  و لااااك ألاسااااتخدا  طريقااااة االنحاااادار الااااذاتي لفتاااارات اإلألطااااا  الموزعااااة

المقترتة مان  Autoregressive Distributed Lag Bounds Testing Approachالحدود
 .(2)( ,.2001Pesaran et al)قبل 

عن غيرها من الطرق الختبار التحامل الم ترع ألعادة معاياا أهمهاا  ARDLوتتميع طريقة
أو خلاي  بينهمااا I(1)أو  I(0)هاا ساوا  أكانام در اة التحامال الم اترع للمتغيارات ؤ أن  يمنان إ را

 اإ في تالة العينات الصاغيرة كماا تحاون هاذ  الطريقاة  يادة   كما أنها تعطي نتالت ومقدرات كف
  .(3)كان سنون المتغيرات غير وافت

العااادم ا وتحاااون قباااول الفااارض يتي لاااذلكا وباالعتمااااد علاااي قيماااة المحساااوبةا سااا وكنتيجوووة
 ا.إتصاليمعامالت االنحدار لقيي المتغير المفسرة في الفترات العمنية المتأخرة معنوية 

                                                           

(1) Johansen, Søren, and Katarina Juselius. "Maximum likelihood estimation and 

inference on cointegration—with applications to the demand for money." Oxford 

Bulletin of Economics and statistics vol52.(2)(1990)pp:169-210. 

(2) Pesaran, M. Hashem, Yongcheol Shin, and Richard J. Smith. "Bounds testing 

approaches to the analysis of level relationships." Journal of applied 

econometrics vol16.Issue3 (2001)pp:289-326. 

(3) Hoque, Mohammad Monjurul, and Zulkornain Yusop. "Impacts of trade 

liberalisation on aggregate import in Bangladesh: An ARDL Bounds test 

approach." Journal of Asian Economics,vol 21.(1),(2010)pp:37-52. 
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علااا  ثاااالث مراتااالا ففاااي المرتلاااة الولااا  ياااتي اختباااار   ARDLوسااايتي اساااتخدا  طريقاااة
إألعاااااد االسااااتقرار االقتصااااادي ومؤشاااار ) خمسااااةدلااااة ماااان المعااااادالت اللحاااال معا الم ااااترعالتحاماااال 
 غيااار المقي اااد تصاااحيت الخطاااأ إطاااار( التاااي تتحاااون منهاااا الدراساااة و لاااك فاااي االقتصاااادي االساااتقرار

Unrestricted Error Correction Model (UECM) (1)ألالصيغة اآلتية:  
t+  1-tX + 1 -tYφ +  i-tX∆ iΣ  λ+   1-tY∆  iα +   Σ  β=  tY∆ ..... .........)5( 

             α, β, λ, φ, : ا  المتغيااارات المساااتقلةمت ااا  : Xا المتغيااار التااااألع: Yتيااا : 
ا  فترات اإلألطا  لمتغيرات الفرق الول: m , n  االفرق الول للمتغيرات:  ∆ا معامالت المتغيرات

 :تد الخطأ الع والي. 
 من خالل:( 5) ويتي اختبار التحامل الم ترع بين المتغيرات في المعادلة

 φ = : 0H  =0      تحامل م ترع بين المتغيرات     و ود اختبار الفرفية الصفرية: عد 
 ≠ φ : 1H  ≠0        م ترع بين المتغيرات           مقابل الفرفية البديلة: و ود تحامل

الختبار تلك الفرفيات تي   test-Boundيتي استخدا  اختبار  (5) المعادلةوبعد تقدير 
المحساوبة ألاالقيي ال دولياة فامن الحادود الحر اة المقترتاة مان قبال   F-statisticيتي مقارنة قيمة

(2001Pesaran ((2)  ا تيااا  يتحاااون ال ااادول مااان قااايي الحاااد الدنااا(LCB) أن  التاااي تفتااارض
المتغيااارات أن  التاااي تفتااارض (UCB)ا وقااايي الحاااد العلااا  I(0)المتغيااارات متحاملاااة مااان الدر اااة 

المحسااوبة أكبار ماان قيماة الحااد العلاا   F-statisticكانام قيمااة  اإ ا فااI(1)متحاملاة ماان الدر اة 
ال دوليااة فااي هااذ  الحالااة يااتي رفااض الفرفااية الصاافرية وقبااول الفرفااية البديلااة التااي تاانص علاا  

أقال مان قيماة الحاد  F-statisticكانام قيماة  اإ و ود عالقاة تحامال م اترع باين المتغيارات. أماا 
عد  و ود عالقة تحامل م اترع باين إل   لتي ت يرالدن  ال دولية فيتي قبول الفرفية الصفرية ا

المحساوبة باين قيماة الحاد العلا  والحاد الدنا  ففاي  F-statisticوقعم قيمة  اإ المتغيراتا أما 
 هذ  الحالة تحون النتي ة غير محسومة.

وفي تالة و ود تحامل م ترع بين المتغياراتا فاإن المرتلاة الثانياة تتضامن تقادير معادلاة 
 الطويل ألالصيغة التالية:  لال

Yt = θ + Σ  σi Yt-i + Σ ki Xt-i + t.................................................. . (6) 

 : تد الخطأ الع والي.  : معامالت المتغيراتاθ, σ, k: كما ع ر فم ساألقًاا X,Yتي : 

                                                           

(1)  Baranzini, Andrea, et al. "The causal relationship between energy use and 

economic growthin Switzerland." Energy Economics.vol 36. (2013)pp:464-470. 

(2)  Pesaran, M. Hashem, Yongcheol Shin, and Richard J. Smith. "op.cit, pp: 289-

326. 
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للنمااو ق و لااك ماان خااالل   االأمااا المرتلااة الثالثااة فهااي الحصااول علاا  العالقااة قصاايرة ال
فاي   الاستخدا  البواقي المقدرة ألفترة إألطا  واتدة والتي يتي الحصول عليها من العالقة طويلة ال

 الصيغة التالية: أخذوتصحيت الخطأ ت  لا وبذلك فإن العالقة قصيرة ال(6) المعادلة
∆Yt = μ +  Σ  πi ∆ Yt-i +  Σ ωi ∆Xt-i + γ εt-1 + νt  ………...…… (7) 

معاماال تحديااد الخطااأ والااذي يقااي  ساارعة التعااديل التااي يااتي بهااا تعااديل االخااتالل فااي γ :تياا : 
 : تد الخطأ الع والي. νالطويلا   لالتوازن في ال ات ا ألالقصير   لالتوازن من ال

 :المقدرات تشخيص النموذج اختبار  -د 

ألاسااااتخدا  م موعااااة ماااان تهااااتي الدراسااااة ألاختبااااار ماااادى ماللمااااة و ااااودة النمااااو ق المقاااادر 
اختبارات الت خيص للنمو ق المقدر يتي الحني من خاللهاا علا  مادى ماللماة النماا ق المقادر  فاي 
قياس المعلمات المقدرة في كال مان ال ال الطويال وال ال القصاير للمتغيارات محال الدراساة واهاي 

 :(1)هذ  االختبارات مايلي
 (:Autocorrelationإختبار االرتباط الذاتي ) -1

 LMيختص هذا االختبار ألالح ف عن و ود م نلة االرتباط الذاتي من خالل اختبار )

Test و لااك ماان خااالل قيمااة )F- ststistic  ا يعنااي قبااول 5فااا ا كاناام القيمااة عنااد مسااتوى%
 .  والعن  ( الذي ينص عل  عد  و ود م نلة ارتباط  اتيHOفرض العد  )

 (:Heteroskedsticity) التباينعدم ثبات اختبار  -2
يسااتخد  هااذا االختبااار للح ااف عاان و ااود م اانلة عااد  ثبااات التباااينا و لااك ماان خااالل          

(  فاإن كانام غيار معنوياة مماا يعناي عاد  رفاض فارض العاد  F- ststisticالقيماة الخا اة و )
 ورفض الفرض البديل.

 (:Stability Test)اختبار كوزوم لالستقرارية -3
للتأكاااااااد مااااااان خلاااااااو البياناااااااات المساااااااتخدمة مااااااان و اااااااود أي تغيااااااارات  ينلياااااااة يساااااااتخد   
الاذي يتعلاق ألسالوع الم ماو  المتراكماة للباواقيا ويعاد هاذا االختباار مان اهااي  (CUSUM)اختباار

ا و اود أي تغيار  ينلاي فاي البياناات االختبارات في هذا الم ال لن  يوفت أمر مهي وهاو تبياان
 المعلمات طويلة ال ل مع المعلمات قصيرة ال ل.ومدى استقرار وانس ا  

ويتحقق االستقرار الهينلي للمعلمات المقدرة لنمو ق االنحدار الذاتي للف وات الموزعاة ا ا 
 %.5داخل الحدود الحر ة عند مستوى  CUSUMوقع ال نل البياني إلختبارات 
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 :واختبارات السكون  توصيف النموذج: ثالثاا 
ن نماااو ق أالقياساااي علااا  منطاااق النظرياااة االقتصاااادية و  النماااو قتساااتند مرتلاااة تو ااايف 

إلا   ةتياآلالعالقاة الدالياة اإل   العا  في تحقيق االستقرار االقتصادي( تستند نفاقاإل الدراسة )دور
االسااتقرار االقتصااادي منفااردة  ألعااادأوبااين ) عااا ال نفاااقأناا  تااي تقاادير هااذ  العالقااة الخطيااة بااين اإل

ومؤشار االساتقرار  العا   نفاقير العالقة بين اإللتحقيق الغرض الول من الخطة الدراسيةا ثي تقد
االقتصااادي فااي الاادول الناميااة م معااة لتحقيااق الغاارض الثاااني ماان خطااة الدراسااة وتحقيااق الهاادف 

اساي العاا  الاذي تاي االعتمااد عليا  فاي منها. والمعادلة التالية تمثل الصيغة الريافية للنمو ق القي
 تقدير هذ  العالقات بين متغيرات النمو ق.

uDxbby tt  10 

 تي :
)( ty االستقرار االقتصادي( في السنة  أألعادلقيي )المتغير التاألع : يمثلt. 
)( 0b.هي ثابم الدالة : 
)( 1b هي ميل الدالةا والتي تعبر عن المرونة وتعن  عالقة االنحدار بين المتغيرات المساتقلة :

 والتاألعة.
)( tx ألطا اإلفترات  العا  نفاقلإل المتغير المستقل: تمثل. 

D)2011 تداثلفترة ال وهمي(: المتغير ال . 
)(u العوامل الخرى التي لي ت درق في النمو ق.: متغير ع والي يعن  كل 

لاانف  المتغياارات المسااتقلة والتاألعااة  نمااا قأناا  تااي تقاادير العديااد ماان الإلاا   وت اادر اإلشااارة
ألحساااااا اختياااااار النمااااااو ق لفتااااارات االألطاااااا  المناساااااابة   علااااا  أسااااااس و ااااااود فتااااارات إألطاااااا  ساااااان

)3( ),2( ),1(  ttt  لك لن قايي مؤشارات  (1)ذات فترات تباطي محددة نماذجألاستخدا 
 .(2)العا  في سنوات ساألقة نفاقاالستقرار االقتصادي تتأثر ألقيمة اإل

 : وصف تحليلي لمعطيات الدراسةأ: 
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العاااا  علااا  أهاااداف االساااتقرار  نفااااقلإلالمتوقاااع  الهااادف مااان الدراساااة البحااا  عااان التاااأثير
 ا مال معطيات الدراسة وبالتالي يمنن أهدافأربعة  والتي تتمثل في اوم معةاالقتصادي منفردة 

 :(1)(1)االتصالي رقي ألالملحق الخا ة ألالقياسا في المتغيرات ألال دول
 المتغير المستقل :

 ماليالعا  اإل نفاق لك عل  اإل في أعتمدالعا  و  نفاقاإل  ToT-exp  ألالسعار الثابتة
 .  2010لعا  

 2011 أتداثألعد ما ألعد عن فترة  الذي ي عبر المتغير الوهمي  .Dummy 

 : تابعالمتغير ال
  يالحقيق  ماليفي  لك عل  الناتت المحلي اإل أعتمدالنمو االقتصادي و GDP. 

  في  لك عل  معدل البطالة  أعتمدالت غيل الحامل وUNMPL . 

  لك عل  معدل التضخي  في أعتمداستقرار المستوى العا  لألسعار و INF. 

  ميعان الت ااري الفي  لك عل  ر يد  أعتمدالتوازن الخار ي وNB  و لاك ليناون المياعان(
مياااعان المااادفوعات عااان غيااار  مااان  الت ااااري المعبااار الحقيقاااي عااان التغيااارات الحا ااالة فاااي

 .(منونات هذا الخير
النظريااة االقتصاااديةاتي  كااان كينااع فااي و  سااوف يااتي اختبااار فرفاايات الدراسااة فااي فاا

وتحقيااق االساتقرار االقتصااادي إلا  اإلنفاااق العاا  كوساايلة للقضاا  علاا  الحسااد -الااداعين  -مقدماة
فالاادخل والت ااغيل ماان شااأنهما أن يتعرفااا لتقلبااات مختلفااةا نتي ااة  فااي اآل اال القصااير والمتوساا ا

وبذلك تبح  الدراسة في تأثير االنفاق العا  عل  كال مان  ا(2)لما يحدث في مستوى الطلا الحلي
أل انل  عاا ال نفااقياؤثر اإل إ والت غيل) البطالة( فاي اآل لاين الطويال والقصايرا النمو االقتصادي 

ن مقااادار العياااادة أالقاااوميا و  نفااااقمااان خاااالل زياااادة بناااود اإل  مااااليمباشااار فاااي النااااتت المحلاااي اإل
 نفاااقالعالقااة بااين اإل إت ااا المضاااعف. وبااذلك ينااون  عماالينااون كبياارًا فااي الناااتت ألفعاال  المباشاارة

ا ويااؤدي اإلنفاااق العااا  خا ااة اإلنفاااق االسااتهالك  المتمثاال فااي مو ااا العااا  والنمااو االقتصااادي
 لعا  في متغيرات أخارى مثالا نفاقيؤثر اإلأن  . كما يمننال ور والمرتبات ال  تخفيض البطالة

اإلنفاق العا  بين التأثير  اشارت إل  انالتي  االقتصادية او لك من خالل النظريةالت اري الميعان 
كمااا يااؤثر ا كمفساار لمقاادار االسااتيعاو المحلااي علاا  الميااعان الت اااري ) ااافي الميااعان الت اااري(
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 لألسااعارارتفااا  المسااتوى العااا  إلاا   يااؤدي نفاااقارتفااا  بنااود اإلأن  إ العااا  فااي التضااخيا  نفاااقاإل
 الو ااول آللياااتناا  ثمااة تحييااف إالحاماالا وبخالفاا  ف االسااتخدا مرتلااة إلاا   عنااد و ااول االقتصاااد

ألعااااد  عنهاااا ألحساااا إأو   ذألااا  نحاااو االساااتقرار أ ااالالقااايي التوازنياااة فاااي االقتصااااد تعمااال مااان إلااا  
فااااي االسااااعار ألحسااااا مرونااااة المتغياااارات أو  طبيعتهااااا ممااااا ي عاااال ثمااااة تغياااار يحصاااال فااااي الناااااتت

القاة العاا  خا اة االساتهالكي ألع نفااقاالقتصادية الحلياة  ات العالقاة. وباذلك يارتب  التضاخي ألاإل
و لاك للتحقاق  ألساعارلألمعدل التضخي لحي يعبار عان المساتوى العاا   سالبةا كما يمنن االستعانة
 نتالت منطقية معبرة عن فرفيات الدراسة.إل   من االختبارات والتو ل

( و لاك Dummy Variableخارى مثال المتغيار الاوهمي )أكماا سايتي اساتخدا  متغيارات 
يعناا  تالااة عااد  االسااتقرار السياسااي فااي المتغياارات التاألعااة ) ثير المتغياارات النوةيااة فاايألر ااد تاا

تقرياااا  كأفضااالمعاااين  ألأسااالووتحااادد لااا  وتاادة تحنمياااة  إ (.  2017- 2011ليبيااا خاااالل الفتااارة 
. وكاذلك (1)لالنحرافات الممننة في المعامل والذي يتي التعبيار عنا  كمياًا ألقيمتاي )الصافر والواتاد(

خرى المؤثرة في والتاي بنظر االعتبار المتغيرات ال أخذي( الذي Time Variableالعمن ) متغير
 لي تضمن في الدالة.

  ات االستقرارية ) السكون ( للسالسل الزمنية:اختبار نتائج: ب
تمثل تلك المتغيرات التي تعن  تالة االساتقرار االقتصاادي فاي الادول النامياةا  اسبقمما        

ياا  ا تت منطقيااة معباارة عاان م اانلة الدراسااةنتااالإلاا   التو االلحااي تااتمنن االختبااارات ماان  و لااك
ساايتي اختبااار ساانون السالساال العمنيااة لمتغياارات الدراسااة مااع تأ ياال قياااس وتحلياال العالقااات بااين 

 Autoregresive(ا ARDL) ألاساااتخدا  نماااو قاإلنفااااق العاااا  وإألعااااد االساااتقرار االقتصاااادي 

Distribute Lagطئاات التبا نماا قتاتي التفرقاة باين الناوا  مان  أنا تي   ال  المبات  القادمة ا
والذي تعتمد القيماة الحالياة  نما قعل  النو  الول لل تحليلالالقياس و الدراسة في الموزعة وتعتمد 

الماار ت للقاايي الحافاارة والمافااية للمتغياار المسااتقلا ألاإلفااافة  الم مااو للمتغياار التاااألع  ياا  علاا  
المتغياارات  نماا قأو  المتباطئاات الموزعااة نمااا قإلاي عنصار الخطااأ الع اوالي ويساام  هاذا الناو  ب

 : (2)المستقلة المتباطئة

𝒚𝒕 = 𝒂 +  ∑ 𝜷𝟏𝒙𝒕−𝒊 +

𝒌

𝒊=𝟎

𝒖𝒕 
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 عرض السالسل الزمنية : -1
تيا   ارباواالختمتغيارات المساتخدمة فاي التحليال النبدأ ألالتعرف علي ال نل البياني لحال 

تبااين هاال يعااود  ألصااورة وافااحة عااد  اسااتقرار ألعااض السالساالا ولحنهااا ال مبيناا ر االشاانال الهااتظ
 .(1) ذر الوتدة اختبارعد  االستقرار لو ود  ذر الوتدة أ  الا ومن ثي البد من 

 (ADFبواسطة اختبار )فحص االستقرارية  - 2
لمتغيارات التاألعاة لالنتالت التي تي التو ل اليها من فحص استقرارية السالسال العمنياة  ن  إ

( كانام علا  النحاو  2017-1986العاا  للفتارة ) نفااقللتغيرات الحا الة فاي المتغيار المساتقل اإل
 -تي:اآل

 (  1-4الجدو  )
 (م2017-م1986فترة )الدراسة لل ( لمتغيراتADFنتائج االستقرارية بحسب اختبار )

 المستوى  ا و الفرق 

 Prob Prob المتغير

Non Int.+ T Int. Non Int.+ T Int. 

(0.0000)* ( 0.0725) (0.0000)* )0.6529( * )0.0006 ( * )0.0294( TOT.G 
*)0.0000( *)0.0012( *)0.0002( ( 0.6005) (0.5347) ( 0.2927) INF 

(0.0000)* (0.0000)* (0.0000)* (0.4975) *)0.0421 ( ( 0.5755) GDP 

(0.0000) * (0.0000)* (0.0000)* ( 0.3847) (0.9789) ( 0.1542) NB 

(0.0029)* ( 0.0410)* ( 0.0313)* ( 0.6459) *)0.0235 ( *)0.0005( UB 

(0.0000)* (0.0000)* (0.0000)* (0.7377) *)4280.0( *)1780.0( indxecony 

 .Eviews9  تصاليعداد البات  ألاالعتماد عل  مخر ات البرنامت اإلإ المصدر: من 

( وقاد ADFاستقرارية السالسل العمنية لمتغيرات نمو ق الدراسة تاي فحصاها ألاختباار ) ن  إ
( قاد اساتقرت عناد GDP( ) مااليالناتت المحلاي اإل)لنمو االقتصادي ن السالسل العمنية لأتبين أل
كمااا اسااتقرت عنااد الفاارق الول عنااد الصاايغ الااثالث )الحااد  زمنااي( إت ااا )الحااد الثاباام مااع  الصاايغ
العمناي( وكماا  ت اا زمنيا بدون الحد الثابما والحد الثابم مع اإل إت ا الحد الثابم مع  - الثابم

 %(.5االتتمالية معنوية عند )أن  إ ( 4-1هو مبين في ال دول )

مساتقرة  (INF( ومعادل التضاخي )NBالمياعان الت ااري ) ن السالسل العمنياة للمتغياراتإو 
ا وبااذلك تصاابت السالساال العمنيااة لمتغياارات الناااتت المحلااي عنااد الفاارق الول فقاا  ألالصاايغ الااثالث
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عناد الفارق  ( مساتقرة )سااكن (INF( ومعادل التضاخي )NB(ا الميعان الت اري )GDP)  مالياإل
 (.I(1))أي  الول

ومؤشااااار  UNPLM)البطالاااااة )( و Gالعاااااا  ) نفااااااقلمتغيااااارات اإلماااااا السالسااااال العمنياااااة أ
عنااد المسااتوى ألصاايغ  نفاااقفقااد اسااتقرت سلساالة اإل( INDXECONOYاالسااتقرار االقتصااادي )

زمني( واستقرت أيضًا عند الفرق الول مستقرة عناد اتتمالياة  إت ا )الحد الثابما الحد الثابم مع 
( TOTGالعااا  ) نفاااقالعمنيااة للمتغياارات اإل  اابحم السالساالأوبالصاايغ الااثالثا وبااذلك  %(5)

 مساااتقرة )سااااكن (( INDXECONOYومؤشااار االساااتقرار االقتصاااادي ) UNPLM)والبطالاااة )
 (.I(0))أي 

 (PPفحص االستقرارية بواسطة اختبار ) -3
النتالت التي تي التو ل اليها مان فحاص اساتقرارية السالسال العمنياة لمتغيارات نماو ق  ن  إ
( كاناام علاا  النحااو  2017-1986السااتقرار االقتصااادي للفتاارة )االعااا  فااي تحقيااق  نفاااقدور اإل
 االتي:

 (  2-4الجدو  )
 (م2017-1986فترة)( لمتغيرات الدراسة للPPنتائج االستقرارية بحسب اختبار )

 المستوى  الفرق االو 

 Prob Prob المتغير

Non Int.+ T Int. Non Int.+ T Int. 

(0.0000)* (0.0000)* (0.0000)* )0.6667 ( )0.1074( )0.0294 ( TOT.G 

* )0.0000( *)0.0000( * )0.0000( (0.7552) (0.4903) ( 0.2517) INF 

(0.0000)* (0.0000)* (0.0000)* ( 0.3607) (0.2611) ( 0.0782) GDP 

(0.0000)* (0.0000)* (0.0000)* ( 0.3145) ( 0.6045) (0.2705) NB 

( 0.0049)* (0.0334)* ( 0.0420)* (0.7548) *)0.0000( *)0.0000( UB 

(0.0000)* (0.0000)* (0.0000)* (0.8092) *)5210.0( *)2280.0( indxecony 

 .Eviews9  تصاليعداد البات  ألاالعتماد عل  مخر ات البرنامت اإلإ المصدر: من 

( وقااد PPاسااتقرارية السالساال العمنيااة لمتغياارات نمااو ق الدراسااة تااي فحصااها ألاختبااار ) ن  إ
ن أو  (INFوالتضاااخي ) (GDP)  مااااليالعمنياااة لحااال مااان النااااتت المحلاااي اإلن السالسااال أتباااين ألااا

( قااد اسااتقرت عنااد المسااتوى فقاا  عنااد  اايغة )تااد ثاباام( NB) السالساال العمنيااة للميااعان الت اااري 
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ألالصايغ الثالثاة )الحاد الثاباما الحاد الثابام ماع الول %(اقد استقرت عناد الفارق 5عند اتتمالية )
االتتمالياة معنوياة عناد أن  إ ( 4-2دون تد ثابم(ا وكما هاو مباين فاي ال ادول ) - زمني إت ا 

لاي   مااليالعاا  والتضاخي والنااتت المحلاي اإل نفاقللمتغيرات اإلالسالسل العمنية أن  %(. تي 5)
ول لهاا تياا  اسااتقرت  ارا  الفاارق الإ%( وبالصايغ الااثالثا لاذا تااي 5تحان مسااتقرة عناد اتتماليااة )

 إ مااااالي اااابحم السالساااال العمنيااااة للمتغياااارات )أ%(ا وبااااذلك 5ألالصاااايغ الااااثالث عنااااد اتتماليااااة )
 (.I(1))أي  ( مستقرة )ساكن (والميعان الت اري   ماليالمحلي اإلوالناتت  والتضخي العا  نفاقاإل

قاد اساتقر عناد الصايغ ( TOT.Gالعاا  ) نفااقاإل إ مااليالسالسل العمنية للمتغيارات  ن  إو 
معاادل البطالااة بالنساابة لو )الحااد الثاباام( عنااد المسااتوى واسااتقر ألالصاايغ الااثالث عنااد الفاارق الولا 

(UB) ومؤشر االستقرار االقتصادي (INDXECONOY )  عناد المساتوى ألالصايغ  استقرتقد
%(ا وبذلك تصبت السالسل العمنياة 5عند اتتمالية )زمني(  إت ا )الحد الثابما والحد الثابم مع 

ومؤشار االساتقرار ومعدالت البطالاة  (I(1))أي عند الفرق الول  ةعا  مستقر ال نفاقللمتغيرات )اإل
 (.I(0))أي  )ساكن (عند المستوى مستقرة ( INDXECONOYاالقتصادي )

لنتخلص مان  اذر الوتادة تعلياق مرشات الفاروق علا  كال السالسال العمنياة المساتقرة عان 
 .(1)(4( و)3الفرق الول فنحصل علي سالسل زمنية مستقرة كما يبين   ال نالن )

 النتالت تؤكادأن  وبتطبيق إختبار  ذر الوتدة مرة أخرى عل  سالسل الفروق الولي ن د
 عد  و ود  ذر الوتدة واستقرار السالسل العمنية عند المستوى ألالصيغ الثالث.
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- Svilokos, Tonći. "Does Economic Crisis Affect the Demand for Money: Evidence 

from Croatia?." Financial Studies,vol 20.(3).(2016),p11.
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 المبحث الثاني 
العام والنمو االقتصادي  نفاققياس العالقة بين اإل 

 والبطالة في ليبيا
 

 انااا إلاا   اإفااا يً  االعااا  ي اانل طلًباا نفاااقن العيااادة فااي اإلفااإوفقااًا للتحلياال االقتصااادي 
الخاادمات والسالعا ويعتباار هاذا الطلااا اإلفاافي دخاااًل يخصاص لالسااتهالع الطلاا الخاااي علا  

واالسااتثمار و لااك يعيااد ماان الطلااا الحلااي وبالتااالي زيااادة مسااتوى الت ااغيل والناااتت المحلااي اللااذان 
العا  والنماو االقتصاادي  نفاقلدراسة العالقة بين اإلا (1)يعتبران المنونات الساسية للعرض الحلي

(ا لتقاادير العالقااة بااين 3-3تااي االعتماااد علاا  البيانااات الااواردة فااي ال اادول )لااذا يااا والبطالااة فااي ليب
 . ARDLالمتغيرين ألاالعتماد عل  نمو ق قياسي

 وسيتي تناول قياس وتحليل العالقة كاآلتي:

 العالقة بين اإلنفاق العا  والنمو االقتصادي.قياس أواًل: 

 والبطالة.العالقة بين اإلنفاق العا  قياس  ثانيًا:

العام والنمو  نفاقالعالقة بين اإلقياس : أوالا 
 :االقتصادي

العا  عل  االقتصاد الليبي ومعرفة مدى انطباق النظرية  نفاقمن خالل تطبيق نمو ق اإل
الادخل أو  علا  النااتت العاا  نفااقاإل ثاارأبي تي  يمنان التعارف علا  الحينعية عل  االقتصاد اللي
إلا    مااليالعاا  اإل نفااقوالمتوسا  تيا  تاؤدي زياادة اإل ين القصاير لالالحليا واالستهالع في 

زياادة الطلاا الحلاي مباشارة عناد إلا   ويعتبر هو القاوة التاي تادفع  ماليتدوث زيادة في الناتت اإل
ا تيا  تاي (2)االساتهالكي نفااقمباشرة نتي ة لثر العيادة فاي اإل العا ا وبطريقة غير نفاقزيادة اإل
لاايعن  تالااة االقتصاااد الليبااي فااي عااد  و ااود اسااتقرار سياسااي ماان الفتاارة  الااوهميالمتغياار  إدخااال
ا واختباااار مااادى تحيياااف النظرياااة االقتصاااادية ماااع خا اااية االقتصااااد الليباااي  2017إلااا    2011

                                                           

جملااة البثااوق االقتصااادية1
199149

(2) Hemming, Richard, Selma Mahfouz, and Michael Kell. The effectiveness of fiscal 

policy in stimulating economic activity--a review of the literature. International 

Monetary Fund WP/02/208, (2002),p:28 
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أن إلااا   شاااارةوت ااادر اإلالعاااا ا  نفااااقوالمتمثلاااة فاااي االعتمااااد علااا  اإليااارادات النفطياااة لتمويااال اإل
 مد عل  الساليا القياسية الختبار انطباق النظرية االقتصادية عل  االقتصاد الليبي.الدراسة تعت

لتقااادير العالقاااة باااين  نسااااال (1)النماااو قتاااي اختباااار النماااو ق الماااذكور هاااذا  إطااااروفاااي 
  مااليالعاا   كمتغيار مساتقلا وباين النااتت المحلاي اإل نفااقالمتغيرات للتعبير عن العالقاة باين اإل

 .(2)كمتغير تاألع

 األجىل القصىير ي فىيالعام على  النىاتج المحلى نفاقتأثير اإل أ.
 ( : م2017-1986فترة )لل

 ة للنموذج :حصائي.الداللة اإل1
العاااا  كمتغيااار مساااتقل والنااااتت المحلاااي  نفااااقالعالقاااة القوياااة باااين اإلإلااا   ي اااير النماااو ق 

-1986) الفتارةالعا  خاالل  نفاقتأثير اإل تي  تبين (4 -3نتالت ال دول ) كمتغير تاألع كما في
2R أن  ( وتبينSt 0.000 -Fالنمو ق كنل عند )معنوية   مالي( علي الناتت المحلي اإل 2017

المتغيااارات تفسااار التغيااارات أن  والاااذي يااادل علااا  قاااوة العالقاااة باااين المتغياااراتا ويعناااي  0.99 =
 %.99بنحو   ماليالحا لة في الناتت المحلي اإل

 التفسير االقتصادي للنموذج :. 2
             -عناااااد نفااااا  العاااااا  العاااااا   نفااااااقاإل -تيااااا  بلاااااغ معامااااال االنحااااادار للمتغيااااار المساااااتقل  

%ا 0.0037( عنااد مسااتوى معنويااة 0.7394ألمقاادار )  مااالييااؤثر إي ابيااًا فااي الناااتت المحلااي اإل
           فااااإن هااااذا ساااايؤدي إلااااي زيااااادة  واتااااد دينااااار العااااا  ألمعاااادل مليااااار نفاااااقزاد اإل اإ وهااااذا يعنااااي أناااا  

لتاأثير  ماا ألالنسابة . أديناار ليباي مليار (0.7394) األالسعار الثابتة ب  ماليفي الناتت المحلي اإل
               ( وهااااااااااذا مااااااااااا32.98-)  وهميمتغياااااااااار الاااااااااالل لااااااااااغ معاماااااااااال االنحااااااااااداربفقااااااااااد   2011 أتااااااااااداث
            ثاااارت علاااا  أ تااااداثالأن  ا و لااااك يعنااااي(3)خااااالل فتاااارة الدراسااااة تااااداثلألالساااالبي  التااااأثيريؤكااااد 

كما تبين مان  مليار دينار (32.9848ثابتة ألمقدار انخفاض )ألالسعار ال  ماليالناتت المحلي اإل
            عااااد  االسااااتقرار السياسااااي واالقتصااااادي فااااي الدولااااة الليبيااااة يااااؤثر ساااالبًا علاااا  الناااااتت أن  النتااااالت
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وثالثاة  عاامينعاا  و ألفتارة إألطاا   العاوا ألالسعار الثابتة عناد نفا  العاا  وعناد   ماليالمحلي اإل
 أعوا .

 

  في ا جل القصير جماليالعام علي الناتج المحلي اإل نفاقاإل  ( أثر3-4جدو  )

 (م2017- 1986)للفترة 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.*   

     
     

GDP20100.0620 2.042279 0.234553 0.479022 (1-)م 

TOT_EXP 0.739428 0.209696 3.526194 0.0037 

TOT_EXP(-1) 0.205884 0.257836 0.798507 0.4389 

TOT_EXP(-2) -0.223834 0.305088 -0.733669 0.4762 

TOT_EXP(-3) 0.649071 0.294627 2.203022 0.0462 

TOT_EXP(-4) -0.253661 0.272725 -0.930099 0.3693 

TOT_EXP(-5) 0.254347 0.156501 1.625209 0.1281 

DUMMY -32.98485 6.251195 -5.276567 0.0001 

DUMMY(-1) 52.35399 13.53451 3.868185 0.0019 

DUMMY(-2) -51.66694 15.76658 -3.276992 0.0060 

DUMMY(-3) 37.99801 15.53266 2.446330 0.0294 

DUMMY(-4) -21.19618 13.57289 -1.561656 0.1424 

DUMMY(-5) 8.525591 10.40191 0.819618 0.4272 

C -11.80651 4.905307 -2.406884 0.0317 
     
     

R-squared 0.991682     Mean dependent var 48.24449 

Adjusted R-squared 0.983364     S.D. dependent var 15.77482 

S.E. of regression 2.034630     Akaike info criterion 4.564654 

Sum squared resid 53.81633     Schwarz criterion 5.236570 

Log likelihood -47.62283     Hannan-Quinn criter. 4.764450 

F-statistic 119.2232     Durbin-Watson stat 2.140843 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
 Eviews9تصاليألاالعتماد عل  مخر ات البرنامت اإل المصدر: تي تقديرها من بيانات الدراسة     

العاا  ساوف تسابا تادوث تغيارات فاي النااتت  نفااقالتغيارات فاي اإلأن  سابق ويتضت مماا
زياادة  أيأن  الذي ينص علا  (1)ي ألصورة مباشرة وغير مباشرة و لك يعني انطباق النمو ق الحينع 

ارتفاا  مساتوى الادخل إل   القصير  لتخفيض للضرالا سوف يؤدي في الأو  العا  نفاقفي اإل
 .(2)التوازني

                                                           
1
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(2) Arola, Mika. Effects of Fiscal Policy on Private Consumption. No.133.1996: p6 
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 األجل الطويىلفي اإلجمالي نفاق العام عل  الناتج تأثير اإل ب:
 ( : م2017-1986فترة )لل

فااي  تل باا  الدولااةأن  اهتماام العديااد ماان الدراسااات بتوفاايت الاادور اإلي ااابي الااذي يمناان
العا  وتوفيت مدى مساهمت   نفاقبراز دور اإلوتبح  الدراسة من خالل إ ا(1)الن اط االقتصادي

في النمو االقتصادي عل  المدى الطويل في االقتصاد الليبيا وفي هذا الساياق القياساي تساتخد  
العاا  يسااهي إي األاًا فاي النااتت  نفااقاإلأن  ا التاي تنطلاق مان(2)ن اأها ألااروأفرفية التاي الالدراسة 

للعالقاة باين المتغيارات  (3)في المدى الطويلا وباستخدا  منهت التحامل الم اترع  ماليالمحلي اإل
 تي:عل  المدي الطويل اتضت اآل

 للنموذج: ة حصائيالداللة اإل -1
              التاااااألعا قااااوة العالقااااة االرتباطيااااة بااااين المتغياااارات المسااااتقلة والمتغياااار إلاااا   ت ااااير النتااااالت

              ألالسااااااعار الثابتااااااة را عااااااة إلااااااي التغياااااارات فااااااي   ماااااااليالتغياااااارات فااااااي الناااااااتت المحلااااااي اإلأن  ىأ
  مااليالعا  عل  النااتت المحلاي اإل نفاقثير اإلوبدراسة تأ ا 2011 أتداثالعا  و  نفاقكل من اإل

فااي    ماااليعلااي الناااتت المحلااي اإل رالعااا  أثاا نفاااقلإلأن  النتااالت يتضاات ماانالطوياال   االفااي ال
كااااال المتغيااااارات  ات داللاااااة أن  ونالتااااا  (4)يعناااااي و اااااود تحامااااال م اااااترعو لاااااك الطويااااال   ااااالال

                    مضااااااااااروو ال اااااااااارانت لالرتباااااااااااط الااااااااااذاتي بااااااااااين  ة اختبااااااااااارإتصاااااااااااليةا كمااااااااااا ت ااااااااااير إتصااااااااااالي
خلو المعادلاة المقادرة مان إل   Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Testالبواقي 

  Heteroskedasticity( 5)ثباام اختباار م انلة عااد  ت اان  التبااينأو  م انلة االرتبااط الاذاتيا

Test: ARCH  كماا تاي اختباار الم ماو  التراكماي للباواقي  ابواقي التقادير  ات تبااين مت ااسأن
  Cumulative Sum ofاختبار االستقرار الهينلي لمعامالت المعادلة المقدرة ألاساتخدا   ألإ را 

                                                           
(1) Alshahrani, Mr Saad A., and Mr Ali J. Alsadiq. Economic growth and government 

spending in Saudi Arabia: An empirical investigation. International Monetary 

Fund,WP/14/3,(2014)PP: 3-25. 
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Recursive Residual (CUSUM)  واختباااااار الم ماااااو  التراكماااااي لمربعاااااات الباااااواقي
Cumulative Sum of  Squars Of Recursive Residual (CUSUMQ)    تيا

 و(CUSUM) كماا فاي ال انل إلتصاا  ادلاة يتحقاق االساتقرار الهينلاي للمعاامالت المقادرة للمع
)CUSUMQ( ( 1)% تي  وقع ال نل البياني5داخل الحدود الحر ة عند مستوى معنوية . 
 :الداللة االقتصادية للنموذج -2

 ىألالساعار الثابتاةا أ  ماليالعا  تأثير إي ابي عل  الناتت المحلي اإل نفاقلإلأن  يتضت
بنحااو   مااالييااؤدي إلااي زيااادة الناااتت المحلااي اإلمليااار دينااار بنحااو  العااا  نفاااقعنااد زيااادة اإلأن 

نتااالت فااي تااين ت ااير  (2)وقااد تااي الحصااول علاا  نتااالت مماثلااة فااي الدراسااات دينااار مليااار 2.421
(  2017-2011ألال اادول نفساا  إلااي فتاارة )  2011 أتااداثالااذي يعناا   متغياار الااوهميعالقااة ال
 إلاااي دتأ تاااداثالأنااا  أي  ا مااااليعلااا  النااااتت المحلاااي اإل تاااداثثير الأسااالبية تااافااات و والتاااي ت
 دينار. مليار13.408ألمقدار    ماليالناتت المحلي اإل انخفاض

 الطويل  جلفي ا  جمالياإلالعام علي الناتج المحلي  نفاق( أثراإل 4-4جدو )
 م2017-1986للفترة  

 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    
     
     D(TOT_EXP) 0.646431 0.161064 4.013517 0.0009 

D(TOT_EXP(-1)) 0.307865 0.299678 1.027317 0.3187 

D(TOT_EXP(-2)) -0.644322 0.201548 -3.196864 0.0053 

D(DUMMY) -34.747054 4.905014 -7.083986 0.0000 

D(DUMMY(-1)) 57.993567 13.754269 4.216405 0.0006 

D(DUMMY(-2)) -41.339153 12.300184 -3.360856 0.0037 

D(DUMMY(-3)) 15.569083 8.384670 1.856851 0.0807 

CointEq(-1) -0.653796 0.168394 -3.882538 0.0012 
     
         Cointeq = GDP2010 - (2.4218*TOT_EXP  -13.4086*DUMMY  -17.5110 ) 
     
     Long Run Coefficients 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    
     
     TOT_EXP 2.421760 0.163660 14.797502 0.0000 

DUMMY -13.408557 4.511874 -2.971837 0.0086 

C -17.511002 4.525812 -3.869141 0.0012 
     
 Eviews9تصاليألاالعتماد عل  مخر ات البرنامت اإل بيانات الدراسةالمصدر: تي تقديرها من      
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العام ومستوي  نفاقالعالقة بين اإلقياس  : ثانياا 
 بطالة :ال

للبطالاااة تاااأثيرًا وافاااحًا علاااي ت اااي الااادخل وعلاااي توزيعااا ا ويتمثااال التاااأثير علاااي ت اااي  ن  إ
تغيار أن  علاي توزياع الادخل فيتمثال فاي تاأثير ماا أ ا ماالياإلالدخل من التغير في النااتت المحلاي 

ا لااي  ألالنساابة ت ااا  ااور فااي نفاا  اإليااؤدي إلااي تغياار مسااتوى الأن  شااأن  مسااتوى الت ااغيل ماان
لإلفافات ال ديدة في ت ي العمالة فق  ولحن أيضًا ألالنسبة للعاملين القدام ا ومن ثي فاإن زياادة 

أن  الادخل وزياادة البطالاة تاؤدي إلاييحصل العمال عل  نصيا أعل  مان أن  الت غيل تؤدي إلي
نقاااص أو  زياااادة الت اااغيل )نقاااص البطالاااة(أن  يحصااالوا علاااي نصااايا أقااالا هاااذا فاااي مااال افتاااراض

الت اااااغيل )زياااااادة البطالاااااة( إنماااااا تاااااأتي مااااان تغيااااار الطلاااااا علاااااي عنصااااار العمااااال لي سااااابا مااااان 
 .(1)السباو

كانام  اإ و لاك لتوفايت ماا والبطالة العا   نفاقيختص ألقياس العالقة بين اإل ع  وهذا ال
أنهاا أو  الحاد منهاااأو  زيادة الت غيل را عة إلي سياساة تنومياة هادفاة إلاي القضاا  علاي البطالاة

تغياار دالااة اإلنتاااق فااإن  لااك أو  م اارد زيااادة عاادد العاااملين فااي ماال عااد  تغياار مسااتوى اإلنتا يااة
ي اااابي علاااي ت اااي الااادخل إالعاااا  قاااد ال يناااون لااا  تاااأثير  نفااااقساااينون معناااا  اقتطاااا   اااع  مااان اإل

واإلنتاقا ومن ثي فإن مثل هذ  السياسة ينون منصبا علي إعادة توزيع الدخل بين عوامل اإلنتاق 
 المختلفةا وهنا قد نستبدل البطالة المقنعة ألالبطالة السافرة.

 (م2017-1986)الجل القصير للفترة ا في بطالةالعام علي مستوي ال نفاقتأثير اإل أ:
 :  ة للنموذجحصائياإلالداللة  -1

ًا عنااااااد إتصاااااااليالنمااااااو ق مقبااااااول أن ( 5-4الموفااااااحة ألال اااااادول ) يتضاااااات ماااااان النتااااااالت
(0.000045 )STS-F  2وت يرR (60.8)  هناع عالقة تفسيرة قويا  باين متغيارات النماو قا أن

 أي ان هناع عالقة تفسيري  قوية بين اإلنفاق العا  والبطالة.

 :التفسير االقتصادي للنموذج  -2
 نفاقواإللنف  العا  العا   نفاقمعنوية اإلعد  العا  فقد تبين  نفاقاإل من خالل قياس أثر

فقد تبين معنويتا  عناد  ألفترة إألطا  عامين نفاقالعا  اإل نفاقإللا اما ألالنسبة العا  ألفترة إألطا  عا 
ألفتاارة إألطااا   واتااد ألمقاادار مليااار دينااار العااا  نفاااقاإلأن  و لااك يعنااي ا(0.021مسااتوى معنويااة )

مااا ألالنساابة عاماالا ألااف ( أ0.104)البطالااة ألمقاادر يساااهي فااي تخفاايض معاادالت أثيرتااعااامين لاا  
فتااارات إألطاااا  لعاااا  واتاااد ل تاااداثمعنوياااة العاااد  القصاااير فقاااد تباااين   ااالفاااي ال تاااداثلتاااأثير ال

ي ااير معاماال فقااد  ساااألقة  لربعااة أعااوا  تااداثنويااة تااأثير الوعااامين وثالثااة أعااوا  بينمااا تبااين مع
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انخفااااااااض معااااااادالت البطالاااااااة إلااااااا   ((1)ربعاااااااة أعاااااااوا ألفتااااااارة إألطاااااااا  أ تاااااااداث)الاالنحااااااادار عناااااااد 
االساتقرار الخاار ي إلا   اخليثر من االستقرار الدوقد يتعدى هذا الا لف عاملأ( 3.156)ألمقدار
العااا  تااؤثر علاا  مهااور ع ااع فااي الميااعان الت اااري الااذي ياادفع فااي  نفاااقالعيااادة فااي اإلأن  تياا 

 .(2)مهور فغوط تضخمية ويخفض القوة ال راليةإل   نهاية االمر
  في ا جل القصير البطالة عدالتالعام علي م نفاقاإل أثر ( 5 -4جدو  )

 م2017 – 1986للفترة 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.*   

     
     UNEMPL(-1) -0.302943 0.160302 -1.889829 0.0770 

UNEMPL(-2) -0.096783 0.042083 -2.299816 0.0353 

TOT_EXP -0.000778 0.021813 -0.035676 0.9720 

TOT_EXP(-1) -0.023977 0.022969 -1.043925 0.3120 

TOT_EXP(-2) -0.104240 0.042860 -2.432084 0.0271 

TOT_EXP(-3) 0.045958 0.027956 1.643965 0.1197 

DUMMY -1.602650 0.630802 -2.540654 0.0218 

DUMMY(-1) 1.293999 1.080368 1.197739 0.2485 

DUMMY(-2) -1.769618 1.362719 -1.298594 0.2125 

DUMMY(-3) 3.025058 1.733316 1.745243 0.1001 

DUMMY(-4) -3.156786 1.352319 -2.334351 0.0329 

C 29.42287 3.111491 9.456198 0.0000 

     
     R-squared 0.867150     Mean dependent var 19.13964 

Adjusted R-squared 0.775816     S.D. dependent var 0.678541 

S.E. of regression 0.321276     Akaike info criterion 0.864496 

Sum squared resid 1.651495     Schwarz criterion 1.435441 

Log likelihood -0.102947     Hannan-Quinn criter. 1.039040 

F-statistic 9.494255     Durbin-Watson stat 2.095141 

Prob(F-statistic) 0.000045    

 Eviews 9تصاليالبرنامت اإلألاالعتماد عل  مخر ات  المصدر: تي تقديرها من بيانات الدراسة

 : م(2017-1986للفترة ) الطويل جلالبطالة في ا علي  العام نفاقتأثير اإل -ب

 :  للنموذج االحصائيةالداللة  -1
أن إلا   الطويال ت اير نتاالت الدراساة  الالعا  والبطالة فاي ال نفاقالعالقة بين اإلبدراسة 
أن  اختباااارات الت اااخيص شاااارتأالطويااال. كماااا   ااالا باااين المتغيااارات فاااي الم اااتركً  هنااااع تحاااامالً 

 Breusch-Godfrey Serialانت لالرتبااط الاذاتي باين الباواقيمضاروو ال ار  ة اختباارإتصاالي
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Correlation LM Test   مهار اختباار أو  اخلو المعادلة المقدرة مان م انلة االرتبااط الاذاتيإل
بواقي التقدير  ات تباين أن  Heteroskedasticity Test: ARCH م نلة عد  ت ان  التباين

 المعامالت مستقرة  ينليًا عبر الفترة محل الدراسة.أن  (1)كما يتضت من ال نل امت اس
 
 
 :  للنموذج االقتصاديةالداللة  -2

العاا  لا  تاأثير إي اابي  نفااقاإلأن ( 6-4المبيناة ألال ادول رقاي ) الدراساةنتاالت  مان يتضت
ملياار ديناار  العا  ألمقادار نفاقزيادة اإلأن إل   عل  معدالت البطالة تي  ي ير معامل االنحدار

متغير ال االنحدار للف عاملا أما معامأ 0.0593تخفيض البطالة ألمقدار إل   واتد سوف يؤدى
فاي  تاداثالأن  المعادلاةمان نتاالت تيا  يتباين   2011عاا  ما ألعاد  أتداثليعن  فترة  وهميال
 .(2)لف عاملأ 1.5788تخفيض البطالة مقدار إل   الطويل أدت  لال

 (م2017- م1986)للفترة  الطويل جلالبطالة في ا العام على  نفاق( أثراإل 6-4جدو  )
 

Cointegrating Form 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    
     
     D(UNEMPL(-1)) 0.096783 0.042083 2.299816 0.0353 

D(TOT_EXP) -0.000778 0.021813 -0.035676 0.9720 

D(TOT_EXP(-1)) 0.104240 0.042860 2.432084 0.0271 

D(TOT_EXP(-2)) -0.045958 0.027956 -1.643965 0.1197 

D(DUMMY) -1.602650 0.630802 -2.540654 0.0218 

D(DUMMY(-1)) 1.769618 1.362719 1.298594 0.2125 

D(DUMMY(-2)) -3.025058 1.733316 -1.745243 0.1001 

D(DUMMY(-3)) 3.156786 1.352319 2.334351 0.0329 

CointEq(-1) -1.399726 0.147144 -9.512644 0.0000 
     
         Cointeq = UNEMPL - (-0.0593*TOT_EXP  -1.5789*DUMMY + 21.0205 ) 
     
     Long Run Coefficients 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    
     
     TOT_EXP -0.059324 0.010456 -5.673830 0.0000 

DUMMY -1.578879 0.324065 -4.872111 0.0002 

C 21.020452 0.309756 67.861343 0.0000 
     
     

 

 Eviews9تصاليألاالعتماد عل  مخر ات البرنامت اإل المصدر: تي تقديرها من بيانات الدراسة

                                                           

1223

2



 

ر سعيد عطية                                          دور اإلنفاق العام في تحقيق االستقـرار االقتصـادي في ليبيا  علي منصو

  

 
 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  

 نفااقمستويات البطالاة فاي ليبياا تتوقاف أل انل كبيار علا  اإلأن  اتضتومن خال  ماسبق 
العااا  يتاارع أثاارًا  نفاااقالقصااير علاا  تااد سااو  ا وبالتااالي فااإن اإل  االالطوياال وال  االالعااا ا فااي ال

و لك كنتي ة عامة توفات ارتفاا  نسابة  امباشرًا كبيرًا عل  مستويات البطالة ويساهي في تخفيضها
ن القطاااا  أالقاااوى العاملاااة التاااي تساااتوعبها الحنوماااةا ويعتبااار فاااعف فاااي إنتا ياااة القطاااا  العاااا ا و 

العاا   نفاقاإللادور  االمار يتفاق ماع تحليال كيناع ما   يمنة القطا  العا  وهذاأ االخاي اليعال ف يفً 
نعاااا الطلااا الفعااال ماان خااالل سياسااة الدولااة تتاادخل إلأن  وعالقتهااا ألالبطالااة والهاادف الاارلي  هنااا

 .(2). وقد  ا ت النتالت مماثلة للدراسات(1)توس ية مالية
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 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  

 لثالمبحث الثا
العام والتضخم وميزان  نفاقالعالقة بين اإلقياس 

 المدفوعات في ليبيا

السياساااة المالياااة تااان ت فاااي تحقياااق التاااوازن الاااداخلي بينماااا تااان ت أن  يااارى ألعاااض االقتصااااديين  
ين فاي نظارتهي يالسياسة النقدياة فاي تحقياق التاوازن الخاار يا ولحان هنااع اخاتالف باين االقتصااد

نا فااالتوازن الااداخلي لالقتصاااد يختلااف عاان يإلااي تحديااد السياسااة الوا ااا إتباعهااا لتحقيااق التااوازني
تحليال العالقااة مان خاالل قياااس و الضااو  إلقااا  معياد مان ا وفااي التحليال التاالي (1)التاوازن الخاار ي

والميعان الت اري في االقتصااد الليبايا  والتضخيا  2010الثابتة لعا   ألالسعارالعا   نفاقبين اإل
 و لك كمايلي:
 العالقة بين اإلنفاق العا  والتضخي.قياس أواًل:             
 العالقة بين اإلنفاق العا  والميعان الت اري.قياس ثانيًا:             

 : العام والتضخم نفاقالعالقة بين اإلقياس : اوالا  
العاا  فاي تاأثير  علاا  التضاخي مان قيااس العالقاة المباشارة بااين  نفااقسايتي  تحليال دور اإل

ماألعاد  تاداثالاذي يعبار عان فتارة ال وهميالمتغيار الا ثيرأتاإلا   العا  والتضاخي ألاإلفاافة نفاقاإل
ساسايات النظرياة الحينعياة فاي الطلاا الفعاالا أالمقياس ي دد في  وهر  عل   وهذاا  2011عا  

 .(2)في تحديد المستوى العا  لألسعار
 (م2017-م1986الفترة ) القصير  االجل العام علي مستوى التضخم خال  نفاقتأثير اإل  -أ

 ة للنموذج :حصائيالداللة اإل -1
( علااا  مسااتوى التضاااخي فقاااد  2017- 1986العاااا  خاااالل الفتاارة ) نفاااقبدراسااة تاااأثير اإل

قاااوة إلااا   ة تيااا  ي ااير النماااو قإتصاااالي ات داللاااة  (7-4التاااي يظهرهاااا ال اادول )كاناام النتاااالت 
ي ااير إليااة معاماال االرتباااط  والمتغياار التاااألعا وهااذا ماااالعالقااة االرتباطيااة بااين المتغياارات المسااتقلة 

فااي  الحا االة% ماان التغياارات 76أن إلاا   ي ااير معاماال التحديااد كمااا 0.619المتعاادد الااذي بلااغ 
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 ميااااع أن  التغياااارات فااااي المتغياااارات المسااااتقلة المو ااااودة فااااي النمااااو قا كماااااإلاااا   التضااااخي را عااااة
 .القصير  لة مقبولة في الإتصاليالمتغيرات كانم  ات داللة 

 التفسير االقتصادي للنموذج : -2
العالقاة االنحدارياة إلا   يتضات لناا مان خاالل تحليال معاامالت االنحادار فاي هاذا النماو ق

ا وهاذا يعناي  0.4957-العاا  والتضاخي تيا  بلاغ معامال االنحادار  نفااقالقوية المو اودة باين اإل
العاا  ألفتاارة إألطاا  أربعااة أعاوا  ألمقاادار ملياار دينااار واتاد فااإن التضاخي سااوف  نفاااقأنا  كلماا زاد اإل
العااا   نفاااقتركاا  العيااادة فااي اإلتالحبياار الااذي  الثاارا وهااذا دلياال علاا  (0.4957)ياانخفض ألمعاادل 

علا  فاتت بياع النقاد  أعتماداالقتصااد الليباي أن إلا   القصيرا ويععى  لك  لعل  التضخي في ال
ن النفقااات العامااة كااان لهااا تااأثير إي ااابي إوبالتااالي فاا 2013ال نبااي فااي المصااارف الت اريااة عااا  

سااهمم أل انل كبيار فاي زياادة  تاداثالأن  عل  تخفيض مستويات السعارا كماا أمهارت نتاالت
 أتااداث  نااأماان نفاا  العااا  ا و لااك يعنااي  لااغ معاماال االنحاادار للمتغياار الااوهميالتضااخي تياا  ب

ا ألفتااارة  2011ا و لاااك عاااا  (%20.68 )التضاااخي ألمقااادارسااااهمم فاااي ارتفاااا  معااادالت   2011
أن  ا و لااك يعنااي(24.226)كااان لهااا تااأثير إي ااابي تياا  بلااغ معاماال االنحاادار عااا  واتااد إألطااا  

دار سااابا فاااي تخفااايض معااادالت التضاااخي ألمقااا مكانااا  2012فاااي عاااا   السياساااي تالاااة االساااتقرار
24.226. 

 م(2017 – 1986)العام علي مستوى التضخم للفترة  نفاقاإل  ( أثر7 -4جدو  )
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.*   
     
     INFATION(-1) 0.727703 0.153027 4.755378 0.0002 

TOT_EXP 0.169980 0.193175 0.879924 0.3919 

TOT_EXP(-1) -0.081380 0.244067 -0.333433 0.7431 

TOT_EXP(-2) 0.351805 0.232691 1.511895 0.1501 

TOT_EXP(-3) 0.159789 0.167321 0.954985 0.3538 

TOT_EXP(-4) -0.495736 0.202520 -2.447829 0.0263 

TOT_EXP(-5) -0.374968 0.285636 -1.312748 0.2078 

DUMMY 20.68237 5.892606 3.509886 0.0029 

DUMMY(-1) -24.22637 11.74209 -2.063207 0.0557 

DUMMY(-2) 16.68993 7.629114 2.187663 0.0439 

C 9.645422 7.028864 1.372259 0.1889 
     
     R-squared 0.765596     Mean dependent var 15.07370 

Adjusted R-squared 0.619094     S.D. dependent var 6.730452 

S.E. of regression 4.153873     Akaike info criterion 5.977526 

Sum squared resid 276.0746     Schwarz criterion 6.505460 

Log likelihood -69.69660     Hannan-Quinn criter. 6.134508 

F-statistic 5.225827     Durbin-Watson stat 1.551469 

Prob(F-statistic) 0.001781    
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 زياادة فاي الطلاا الحلاي مماا ياؤديإلا   العا  تؤدي نفاقى زيادة في اإلأأن  والنتيجة هنا
ثااار الأن  السااعار المحليااة. وماان المالتاا زيااادة الناااتت المحلااي مااع عااد  تاادوث تغياار فااي إلاا  

تحقق انتقال وفعي توازني  ديد فق  دون تغيار الساعر. ويطلاق علا  الحالاة التاي   لقصيرة ال
 .(1)ا الحالة الحينعيةفقيً العرض الحلي في ال ل القصير خطًا أفيها منحن   ن ينو 
 :م(2017-1986للفترة )الطويل  العام على معدالت التضخم في ا جل نفاقتأثير اإل  -ب

 الداللة اإلحصائية للنموذج:-1
الطويااااال فقاااااد تباااااين عاااااد               ااااال( التحليااااال فاااااي ال8-4أماااااا  يماااااا يتعلاااااق بنتاااااالت  ااااادول )

 ة اختباااارإتصاااليتياا  ت ااير  .(2)و ااود تحاماال م ااترع بااين المتغياارات المسااتقلة والمتغياار التاااألع
 Breusch-Godfrey Serial Correlationمضاروو ال ارانت لالرتبااط الاذاتي باين الباواقي 

LM Test   وقااد بااين اختباار م اانلة عااد   خلااو المعادلاة المقاادرة ماان م انلة االرتباااط الاذاتياإلا
  ا نباواقي التقادير  ات تبااين مت ااأن  Heteroskedasticity Test: ARCH ت اان  التبااين

  ينليًا عبر الفترة محل الدراسة. المعامالت المقدرة مستقرةأن  كما يتضت من ال نل
  التفسير االقتصادي للنموذج:-2

  اللسياساة النقدياة دورًا فاي التاأثير علا  معادالت التضاخي فاي اللأن  هذ  النتي ة تفسار
العااا  فااي مسااتويات السااعار خااالل فتاارة الدراسااةا وتتفااق  نفاااقاإل تااأثيرالطوياال و لااك لثبااوت عااد  

 .(3)الدراسة مع نتالت دراسات ساألقة
                  للفترةالطويل   جلفي ا العام علي مستوى التضخم  نفاقاإل  ( أثر8 -4جدو  )

 م(2017 – 1986)

Long Run Coefficients 
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    
     
     

TOT_EXP -0.993436 1.046489 -0.949304 0.3566 

DUMMY 48.277879 31.181859 1.548268 0.1411 

C 35.422395 27.433706 1.291200 0.2150 
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العام وميزان المدفوعات  نفاقالعالقة بين اإلقياس  : ثانياا 
 : في االقتصاد الليبي

العااا  كمفساار لمقاادار االسااتيعاو المحلااي  نفاااقاإل الدراسااة علااي قياااس أثاار تاعتماادتياا  
العااا  الحقيقااي  نفاااقاإل ا و لااك ل اارا أثاارالعااا  علاا  الميااعان الت اااري  نفاااقاإل و لااك ألقياااس أثاار

 ا وباذلك تاتهي الدراساة ألساوق السالع 2010سعار الثابتة لعاا  القياس بيانات ال ستخدمًا في  لكم
 وتهمل الثر النقدي علي المتغيرات االقتصادية. والخدمات

نا  الت ااري ماع ااالقتصاد الاذي يتصاف ألمثال الظاروف السااألقة )أي و اود فاالض فاي ميع 
االساااتيعابية  يااا  أقااال مااان  تااا قريباااة مااان التوماااف تحاااون قدر أو  و اااود تالاااة فاااعف فاااي التوماااف

االسااتهالكي واالسااتثماري(. فااإن كاناام  نفاااقاإل إ مااالياإلنتاااق. وهنااا نقصااد ألالقاادرة االسااتيعابية 
 معادلة الدخل:

)( MXGICY   

 ن  يمنن كتاألة المعادلة عل  الصورة:إف
BAY  

 تي :
A( القدرة االستعابية =C+I+G) 

B افي  =( الميعان الت اريX-M) 
الااواردات ماان الساالع  – ااافي الميااعان الت اااري )الصااادرات ماان الساالع والخاادمات أن  أى

كان هناع ع ع في مياعان  اإ والخدمات( يساوى الفرق بين الدخل والقدرة االستيعابية لالقتصاد. ف
وبالتااالي فااإن التغيااار فااي مياااعان  االقاادرة االسااتيعابية أكبااار ماان الااادخلأن  فهااذا يعناااي االماادفوعات

ألاتبااا  سياسااة  نفاااقالتاادخل مباشاارة فااي القاادرة االسااتيعابية أى خفااض اإل الماادفوعات ألالتااالي ي ااا
خفاض إلا   ا وقد يؤدى مثال هاذا اإل ارا Expenditure Reducing Policy نفاقتخفيض اإل

ألعااض ماان عنا اار تسااريت إلاا   الطلااا علاا  الساالع والخاادمات ممااا ساايؤدي ألالمصااانع والمن اا ت
والصااناعات المنافسااة للااواردات وهااذا ألااالطبع  (1)إنتا هااا والتحاقهااا ألالصااناعات المو هااة للتصاادير
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 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  

عد  ارتفا  السعار نظرًا لن خفاض قيماة العملاة قاد  احب  خلاق ألطالاة فاي الماوارد إل   سيؤدي
 االقتصادية.

فىي االجىل القصىير  الميزان التجاريعل    العام نفاقاإلتأثير  :أ
 :م(2017- 1986)للفترة 

 ة للنموذج :حصائيالداللة اإل -1

و ااود عالقااة ارتباطيااة قويااة بااين الميااعان إلاا   ( هااذا النمااو ق9-4ت ااير نتااالت ال اادول )
وهذا ماي ير إليا  معامال  مستقلةالعا  والمتغير الصوري كمتغيرات  نفاقواإلالت اري كمتغير تاألع 
% 91أن إلا   معامال ال اودة للنماو ق ي ايرأو  معامل التحديادأن  ا كما0.88االرتباط الذي بلغ 

العااا   نفاااقفااي اإلماان التغياارات النات ااة فااي ميااعان الت اااري يفساار ماان خااالل التغياارات الحا االة 
ة مقبولااة وهااذا ماتبيناا  قيمااة  ي اار إتصاااليالنمااو ق  و داللااة أن  ا وماان الوافااتوالمتغياار الااوهمي

 .لقيمة ال دوليةالتي كانم أكبر من ا

 (م2017-م1986)العام على الميزان التجاري للفترة  نفاقاإل  ( أثر9-4جدو )
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.*   

     
     BLANC(-1) -0.257074 0.211865 -1.213389 0.2391 

TOT_EXP 0.254733 0.072921 3.493279 0.0023 

TOT_EXP(-1) -0.107242 0.126265 -0.849339 0.4057 

TOT_EXP(-2) 0.120905 0.085290 1.417585 0.1717 

TOT_EXP(-3) 0.420931 0.085374 4.930457 0.0001 

TOT_EXP(-4) 0.298643 0.110778 2.695857 0.0139 

DUMMY -12.84012 1.922326 -6.679471 0.0000 

C -0.906745 2.607863 -0.347697 0.7317 

     
     R-squared 0.915794     Mean dependent var 18.94418 

Adjusted R-squared 0.886322     S.D. dependent var 6.890870 

S.E. of regression 2.323338     Akaike info criterion 4.758843 

Sum squared resid 107.9580     Schwarz criterion 5.139473 

Log likelihood -58.62381     Hannan-Quinn criter. 4.875206 

F-statistic 31.07326     Durbin-Watson stat 1.741774 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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علا  المياعان الت ااري تيا  بلاغ معامال  اكبيارً  االعا  ل  تأثيرً  نفاقاإلأن  يبين هذا النمو ق
ألمقادار  زادت النفقاات العاماة إ   ا وهاذا يعناي أنا(0.254)العاا  مان نفا  العاا   نفااقاالنحدار لإل

يؤكاد و اود  وهاذا ماا ( مليار ديناار0.254)ري سوف يعداد و فإن الميعان الت امليار دينار واتد 
العا  للواردات خاالل فتارة  نفاقالعا  والميعان الت اري و لك كنتي ة لتمويل اإل نفاقالعالقة بين اإل

ماار عاان العااا  هااو تساارو فااي تقيقااة ال نفاااقن التااأثير اإلي ااابي لإلا وبصااورة عامااة فااإ(1)الدراسااة
العاااا  والتاااي قامااام الدراساااة  نفااااقيسااااهي فاااي فاااعف مسااااهمة اإل و لاااكطرياااق تمويااال الاااواردات 

إل   العا  أل قي  االستهالكي واالستثماري سيؤدي نفاقاإلن إ في الفصل الثال ا تي  بتوفيحها
أو  زياااادة ت اااي الاااواردات الالزماااة لساااد الطلاااا المحلاااي المتعاياااد علااا  السااالع والخااادمات اإلنتا ياااة

الاادخلا هااذا  دورةى زيااادة فااي التسارو ماان أل امااو رؤوس ال خاروقإلاا   كيةا و لااك يااؤدياالساتهال
فاي  اادرتها علا  الماواد الولياة وتادني أدا  المن اأة الحنومياة وتضاخي  دولة ليبيا تعتمدأن  غير

 ت ي ال هاز اإلنتا ي.

 : م2017-1986 خال  الفترةفي ا جل الطويل العام على الميزان التجاري  نفاقتأثير اإل -ب 
 ة للنموذج :حصائياإلالداللة  -1

هناااع عالقااة أن  الطوياال ن ااد  االالعااا  والميااعان الت اااري فااي ال نفاااقالعالقااة بااين اإلبتحلياال    
 مان اختباارات الت اخيص كما تباين النمو ق كما هو موفت ألالمعادلة تحامل م ترع بين متغيرات

إلاا   Breusch-Godfreyمضااروو ال اارانت لالرتباااط الااذاتي بااين البااواقي  ة اختبااارإتصاااليأن 
 مهاار اختبااار م اانلة عااد  ت ااان  التباااينأو  خلااو المعادلااة المقاادرة ماان م اانلة االرتباااط الااذاتيا

Heteroskedasticity Test: ARCH  كماا تاي اختباار  اباواقي التقادير  ات تبااين مت ااسأن
الم ماو  التراكمااي للبااواقي ألاإ را  اختبااار االسااتقرار الهينلااي لمعاامالت المعادلااة المقاادرة ألاسااتخدا  

(CUSUM)  واختبااااااار الم مااااااو  التراكمااااااي لمربعااااااات البااااااواقي(CUSUMQ)  تياااااا  يتحقااااااق
  (CUSUM)االسااااااتقرار الهينلااااااي للمعااااااامالت المقاااااادرة للمعادلااااااة  كمااااااا فااااااي ال اااااانل إلتصااااااا  

 (2)% تي  وقع ال نل البياني.5داخل الحدود الحر ة عند مستوى معنوية  )CUSUMQ(و
 التفسير االقتصادي للنموذج : -2

 (0.785)لقد بلغ معامل االنحدار في المعادلاة ( و 10-4كما ت ير النتالت ألال دول رقي )
زيااادة فااي الميااعان الت اااري إلاا   سااوف يااؤدي العااا  ألمليااار دينااار نفاااقزاد اإل إ ناا  والااذي يعنااي أ

العااا  والميااعان الت ااارى  نفاااقعلاا  و ااود عالقااة بااين اإل دلياالوهااذا  ( مليااار دينااار0.785)ألمقاادار 
العااا  خااارق الاابالد عاان طريااق الااوارداتا كمااا أثاارت  نفاااقو ااود تسااربات ماان اإلإلاا   والااذي ي ااير
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ساهمم في زياادة  تداثالأن  ا و لك يعني(10.21)عل  الميعان الت اري ألمقدار سلبًا  تداثال
هااذ  النتااالت ن إ . تياا ( مليااار دينااار10.21)الدراسااة ألمقاادار  ع ااع الميااعان الت اااري خااالل فتاارة

 .(1) ا ت متفق  مع العديد من الدراسات
 في ا جل الطويل العام على الميزان التجاري  نفاقاإل  ( أثر10-4جدو  )

 (م2017 -1986)للفترة 
Long Run Coefficients 

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    
     
     

TOT_EXP 0.785928 0.071719 10.958390 0.0000 
DUMMY -10.214292 1.313517 -7.776294 0.0000 

C -0.721314 2.082881 -0.346306 0.7327 
     
 Eviews9تصاليألاالعتماد عل  مخر ات البرنامت اإل بيانات الدراسة.المصدر: تي تقديرها من      

االقتصااااد الليباااي خاااالل فتااارة الحصاااار أن  فقاااد عنااا  التحليااال الساااابق خالصوووة ماسوووبق
لعااااااالق ع ااااااع ميااااااعان  عملااااااة(قيمااااااة ال)علااااااي تخفاااااايض  أعتمااااااد  (2000 – 1986)االقتصااااااادي 

ثاار التاي يحادثها التغيار مبناي علا  الساعار الانف  وهاذا العاالق أ انخفااضالمدفوعات خاالل فتارة 
علااي الساالع المنت ااة محليااًا.  نفاااقاإلإلاا   علااي الساالع والخاادمات اال نبيااة نفاااقماان اإل نفاااقفااي اإل

 لسااعارسااعار الثابتااة علاا  دراسااة التااوازن مسااتخدمًا فااي  لااك ال عتماادا تحلياال السااابق الوبهااذا فااإن 
2010  . 

العالمياة واالفاطراألات االقتصاادية  ألالساعاراالقتصاد الليباي يتاأثر أن  القوليمنن بينما 
تعتمااد علاا  ت ااي  وهااذ  طني وإمنانااات تنويااع قاعدتاا االطاقااة االسااتيعابية لالقتصاااد الااو ن إ تياا 

وبالتاااالي ت اااي العالااادات ألالنسااابة للفااارد وكاااذلك ت اااي االقتصااااد مقارناااة بتلاااك  واإلنتااااقاالتتيااااطي 
أن  العالاااداتا وعوامااال أخااارى مرتبطاااة ألاإلمناناااات الحالياااة والممنناااة لاااذلك االقتصاااادا وهاااذا يعناااي

اقتصاااادات البلااادان  اااغيرة الح اااي قليلاااة السااانان )مثااال ليبياااا(ا و ات إمناناااات التنوياااع المحااادودةا 
و اااود ن إ كماااا ا(2)اساااتثمار العوالاااد النفطياااةأو  كبااار إلن اااا   اااناديق الدخااااريناااون لاااديها تاااافع أ

ماا يعارف ألاأثر أو  زماة النات اة عان الثاروة الطبي ياةلياة توفات انفاقانعناسات سالبية للسياساة اإل
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علااا  اقتصااااديات الااادول المالحاااة لهاااا يفااارض عليهاااا إن اااا  ،لياااة الدخاااار  (1))المااارض الهولنااادي(
 استثمار  خار يًا للحفاظ عل  استقرار االقتصادي.أو  محلياً  ألاستثمار الفالض المالي 
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 رابعالمبحث ال
العام واالستقرار االقتصادي  نفاققياس العالقة بين اإل

 في ليبيا 
 (م2017 –1986) خالل الفترة

 

تساااهي أل اانل كبياار فااي تحقيااق الماليااة التااي سياسااة ماان أهااي أدوات الالعااا   نفاااقيعتباار اإل
االساتهالكي  نفااقاالساتثماريا كماا يسااهي اإل نفااقالتنمية االقتصاادية مان خاالل التركياع علاي اإل

في تحقيق العدالة اال تماةياة مان خاالل إعاادة توزياع الادخل علاي الفئاات منخفضاة الادخلا وهاذا 
د ما سيتي تناول  في هذا الفصل من خالل تصميي مؤشر االساتقرار االقتصاادي للادول النامياةا وقا

فاي أربعاة أهاداف نهالياة فامن مايسامي  Nicolas Kaldor 1908-1986 معهاا االقتصاادي 
 : (1)ألالمربع السحري والتي تتمثل في

  النمو االقتصادي 
  الت غيل الحامل 
  التضخاااي 
  توازن ميعان المدفوعات 

اسااتقرار اقتصااادي يتحقااق ماان خااالل مسااتوى عااال ماان الن اااط أي أن  وقااد أوفاات زكينااعز
كانم  اإ دولة ينون في تالة  يدة أي  أن اقتصادN.Kaldor (1971)(2)االقتصاديا بينما أكد 

 مساتة المربع أكبار مان خاالل تحقياق معادالت مرتفعاة مان تلاك الهادافا وإن كاان مان الصاعا
 يتي تحقيق  ميع الهداف في وقم واتد.أن 

 فو  ماسبق يمنن تقسيي المبح  ال  اآلتي:وفي 

 مؤشرات االستقرار االقتصادي في ليبيا. أوال:

                                                           

غاااي دكتاااوراه 119892012
5201207 ،منشورة

- Kaldor, Nicholas. "Economics without equilibrium.", University, College Cardiff 

Press, (1985). Available on : https://books.goole.comeg.  

(2)Kaldor, Nicholas. "The irrelevance of equilibrium economics." The Economic 

Journal .vol 82. Issue.328 (1972)pp: 1237-1255. 

https://books.goole.comeg/
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 ثانيا: تقدير العالقة بين اإلنفاق العا  ومؤشر االستقرار االقتصادي.

 مؤشرات االستقرار االقتصادي في ليبيا :أوالا 
العاااااا  فاااااي تحقياااااق االساااااتقرار  نفااااااقمااااان خاااااالل التحليااااال الساااااابق يمنااااان معرفاااااة دور اإل

أن ثاار التاي يمنان ويساعد عل  الفهي الدقيق لهي اللدورا ااالقتصادي تسا المربع السحري لح
العااا  علاا  مؤشاارات االسااتقرار و لااك ألاالعتماااد علاا  التحلياال والقياااس  نفاااقرتااا علاا  تغياار اإلتت

 .ARDLوفقًا لنمو ق  السابق ألإفافة فترات إألطا  عل  النمو ق

والااذى  (1)(2- 2ولرسااي المربااع السااحري لحالاادور فقااد تااي االعتماااد علاا  بيانااات ال اادول )
( والفتااارة  2000 – 1986يوفااات تطاااور مؤشااارات االساااتقرار االقتصاااادى خاااالل الفتااارة الولااا  )

النماو االقتصاادي )ويعنسا  {( و لك ألاالعتماد علاي المتغيارات التالياة:  2017 – 2001الثانية )
(ا الت غيل الحامال )ويعنسا  معادل البطالاة(ا  2010الثابتة لعا    ألأسعار   مالياإل الناتت المحلي

اساااتقرار المساااتوى العاااا  لألساااعار )ويعنسااا  معااادل التضاااخي(ا التاااوازن الخاااار ي )ويعنسااا  ر ااايد 
 .}الميعان الت اري(
والفتاارة   (2000 – 1986)المربااع السااحري للفتاارة الولااي ( 4-1)ال اانل البياااني يوفاات 

-2001المرباااااع السااااحري خااااالل الفتاااارة الثانياااااة )أن  تياااا  يتضااااتا  (2017 – 2001)الثانيااااة 
وفع االستقرار االقتصادي أن  ( أكبر من المربع السحري خالل الفترة الول  و لك يعني 2017

 خالل الفترة الثانية كان أفضل من الفترة الول  من فترة الدراسة.
 (2)م2017- م1986المربع السحري لالقتصاد الليبي خال  الفترة  (4-1) شكل
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-1986خالل الفترة )في ليبيا االقتصادي مؤشر االستقرار  بناء  -أ

2017): 
قياسااي  العاا  واالساتقرار االقتصاادي فقااد تاي اساتخدا  نماو ق نفاااقولقيااس العالقاة باين اإل

 والتي تتمثل في:  (1)الحلي في الدول النامية اعتمادا  عل  عدد من مؤشرات االستقرار االقتصادي
 معدل نمو مستقر.   (1)

 البطالة.   (2)

 التضخي.   (3)

 ميعان المدفوعات.  (4)

لالقتصاد   2017 –  1986وقد سبق دراسة التطور العمني لتلك المؤشرات خالل الفترة 
 العا . نفاقواإل  الليبيا وكذلك تي دراسة العالقة بين كل مؤشر من هذ  المؤشرات عل  تد

وفااا  ال اااع  التاااال  مااان هاااذا الفصااال ساااوف ياااتي بناااا  رقاااي قياساااي ي عبااار عااان االساااتقرار  
االقتصااااادي الحلااااي لالقتصاااااد الليباااايا ورباااا  العالقااااة بااااين الاااارقي القياسااااي لالسااااتقرار االقتصااااادي 

غيااار مباشااار للعالقاااة باااين المؤشااارات المختلفاااة  العاااا  ألأنواعااا  المختلفاااةا وهاااذا ي عاااد دلااايالً  نفااااقواإل
 العا . نفاقلالستقرار االقتصادي واإل

وقد استندت الدراسة ف  بنا  الرقي القياسا  لالساتقرار االقتصاادى علاي المنه ياة المتبعاة 
اعتماادا  علاا  المؤشارات االقتصاادية السااابق  (1)(UNDP,1992فاي بناا  مؤشار التنميااة الب ارية )
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 العام واالستقرار االقتصادي يف مصر نفا اإل 

- Montiel peter & serven, luis. ''Macroeconomic stability in Developing 
Countries : How Much is enough'' 

.210211مرجع سبق ذكره 
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تلك المؤشرات االقتصادية الحلية لي  لها نفا  وتادات القيااس لاذا أن إل    كرها. وت در اإلشارة
و ا التغلا عل  هذ  الم انلةا وت امل هاذ  المنه ياة خطاوات تضامن تاال لتلاك الم انلة و لاك 

 و التالي:عل  النح
 كل مؤشر عل  حدة:بناء الرقم القياسي الجزئي ل -
فااي هااذا ال ااع  ماان الدراسااة تااي تصااميي رقااي قياسااي لقياااس االسااتقرار االقتصااادي الليبااي  

 : ألاستخدا  المتغيرات السابق اإلشارة إليها لحل متغير عل  تدة و لك وفقا للصيغة اآلتية
)minX  –max X) /(minX - t=(XtI 
tI  .ت ير إلي الرقي القياسي الخاي ألنل مؤشر : 
tX  ت ير إلي القيمة الفعلية للمؤشر عبر العمن :t. 

maxX  .القيمة القصوى للمؤشر خالل فترة الدراسة : 
minX  .القيمة الدنيا للمؤشر خالل فترة الدراسة : 

 و ميع قيي هذ  الرقا  القياسية تنحصر بين الصفر والواتد الصحيت. 

 بناء الرقم القياسي المركى  لالسىتقرار االقتصىادي الكلىي - ب
 :في االقتصاد الليبي 

المتوساا  البسااي  ل ميااع الرقااا  القياسااية ال عليااة ل ميااع المؤشاارات  أخااذو لااك ماان خااالل 
عنااد النقاااط العمنيااة المختلفاااة لفتاارة الدراسااةا و لاااك اسااتنادًا علاا  المنه ياااة السااابق اإلشااارة إليهاااا. 
وتنحصر قيمة  لك المؤشار أيضاا  باين )الصافر والواتاد الصاحيت(. وكلماا اقتربام قيماة هاذا الارقي 

الصااحيت دل  لااك علاا  تعايااد عااد  االسااتقرار االقتصااادي الحلااي نتي ااة لتعايااد  القياسااي ماان الواتااد
تعايااد در ااة التقلااا إلاا   للمتغياارات المسااتخدمة وهااذا ي ااير الفااروق بااين القاايي القصااوى والقاايي الاادنيا

وعاد  االسااتقرار لهااذ  المتغيااراتا فاي تااين كلمااا اقترباام قيمااة هاذ  المتغياارات ماان الصاافر دل  لااك 
ة االساااتقرار االقتصاااادي الحلاااي ماااع انخفااااض الف اااوة باااين القااايي القصاااوى والااادنيا علاااي تعاياااد در ااا

 انخفاض در ة التقلا لهذ  المتغيرات خالل فترة الدراسة.إل   للمتغيرات مما ي ير
 م2017 – 1986تطور ميشرات االستقرار االقتصادي في ليبيا للفترة ( 11-4جدو  )

 السنة

ميشر االستقرار 
االقتصادي للنمو 

 االقتصادي

ميشر االستقرار 
االقتصادي 
 للبطالة

ميشر االستقرار 
االقتصادي 
 للتضخم

ميشر االستقرار 
االقتصادي لميزان 

 التجاري 

ميشر االستقرار 
 االقتصادي الكلي

1986 0.27 0 0.51 0.07 0.21 
1987 0.25 0.01 0.55 0.03 0.21 

                                                                                                                                                                      

رطااور مراااراا االسااتقرار االقتصااادي الكلااج ومعاادالا الن ااو لالقتصاااد 1
 ،م2011اىل  م1975املصرى خالل الفرتة من 

- United Nationsl Development Programme (UNDP), Human Development Report, 

New York, Oxford University Press, 10017, USA, March(1992), PP. 1-216. 
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 السنة

ميشر االستقرار 
االقتصادي للنمو 

 االقتصادي

ميشر االستقرار 
االقتصادي 
 للبطالة

ميشر االستقرار 
االقتصادي 
 للتضخم

ميشر االستقرار 
االقتصادي لميزان 

 التجاري 

ميشر االستقرار 
 االقتصادي الكلي

1988 0.37 0.42 0.5 0 0.32 

1989 0.37 0.86 0.56 0.03 0.46 

1990 0.35 1 0.41 0.16 0.48 

1991 0.41 0.9 0.84 0.07 0.56 

1992 0.31 0.91 0.75 0.13 0.53 

1993 0.31 0.91 0.67 0.02 0.48 
1994 0.34 0.9 0.8 0.08 0.53 
1995 0.32 0.92 0.71 0.16 0.52 
1996 0.34 0.92 0.54 0.13 0.48 

1997 0.36 0.92 0.52 0.14 0.49 

1998 0.31 0.91 0.53 0.07 0.46 

1999 0.33 0.91 0.52 0.16 0.48 

2000 0.34 1 0.27 0.31 0.48 

2001 0.33 0.91 0.04 0.22 0.37 

2002 0.32 0.91 0 0.12 0.34 

2003 0.4 0.92 0.3 0.28 0.48 

2004 0.35 0.91 0.43 0.31 0.5 
2005 0.38 0.91 0.49 0.67 0.61 
2006 0.37 0.89 0.44 0.85 0.64 
2007 0.36 0.89 0.62 1 0.72 
2008 0.41 0.88 0.79 0.95 0.75 
2009 0.33 0.86 0.48 0.39 0.51 

2010 0.35 0.86 0.48 0.58 0.57 

2011 0 0.78 1 0.15 0.48 
2012 1 0.91 0.62 0.6 0.78 
2013 0.05 0.91 0.48 0.08 0.38 
2014 0.2 0.91 0.48 0.08 0.42 
2015 0.27 0.91 0.76 0.08 0.51 
2016 0.40 0.86 1.00 0.08 0.58 
2017 0.38 0.86 1.10 0.08 0.60 

 (2( ألالملحق اإلتصالي رقي )2-2ألال دول رقي ) المصدر: تي تقديرها من بيانات الدراسة
  2010Excel تصاليالمصدر: تي تقديرها من بيانات الدراسة ألاالعتماد عل  مخر ات البرنامت اإل

العام ومؤشر االستقرار  نفاق: تقدير العالقة بين اإل ثانياا 
 : االقتصادي
اإل األاة علا  التسااؤل الارلي  لم انلة الدراساة ماا دور إلا   مان الدراساة  اع يهدف هذا ال

خاالل العا  في تحقيق االستقرار االقتصادي الحلي في ليبيا خالل فترة الدراسة؟ و لك من  نفاقاإل
 عل  مؤشر االستقرار االقتصادي في ليبيا. العا  نفاقاإل قياس أثر

فىي  عل  االسىتقرار االقتصىادي جماليالعام اإل نفاق: تأثير اإلأ
  القصير جلاأل
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االقتصاادي   فاي تحقياق االساتقرار    العاا نفااقاإلدور التعارف علاي  سيتيال ع   في هذا
فاي تحقياق االساتقرار االقتصاادي يسااهي العاا   نفااقاإلالفرض القالال ألاأن اختبار و لك من خالل 

 (. 2017-1986خالل الفترة )و لك من خالل مؤشر االستقرار االقتصادي الليبي 
 ة للنموذج :حصائيالداللة اإل -1

  االفااي الو ااود عالقااة ارتباطيااة قويااة إلاا   ( هااذا النمااو ق12-4ت ااير نتااالت ال اادول )
كمتغيارات  وهميالعاا  والمتغيار الا نفااقواإلاالستقرار االقتصادي كمتغير تااألع  مؤشربين القصير 
معامال أو  معامال التحديادأن  ا كماا(0.73)ي اير إليا  معامال االرتبااط الاذي بلاغ  وهذا ما مستقلة

مااان التغيااارات النات اااة فاااي مؤشااار االساااتقرار االقتصاااادي  (%62)أن إلااا   ال اااودة للنماااو ق ي اااير
أن  العاااا  والمتغيااار الصاااوري ا ومااان الوافااات نفااااقيفسااار مااان خاااالل التغيااارات الحا ااالة فاااي اإل

تبين  قيمة  ي ر التي كانم أكبار مان القيماة ال دولياة  ة مقبولة وهذا ماإتصاليالنمو ق  و داللة 
 عد  و ود ارتباط  اتي.إل   ي ير D.Wاختبار أن  كما
 التفسير االقتصادي للنموذج : -2

العاا  لا  تاأثير كبيار علا  مؤشار االساتقرار االقتصاادي فاي  نفااقاإلأن  يبين هذا النمو ق
ا وهااذا يعنااي (0.0112) العااا  مان نفاا  العاا  نفااقلإلالقصااير تيا  بلااغ معامال االنحاادار   الال
دينار سوف يعداد  مؤشر االستقرار االقتصادي ألمعدل يقتارو مان  العا  ألمليار قنفازاد اإل اإ ن  أ

مؤشار االساتقرار و العاا   نفااقيؤكد و ود العالقاة باين اإل وهذا ما (0.0112)واتد  حيت ألمقدار 
 . زيادة عد  االستقرار االقتصاديإل   ديأفي نف  العا   العا  نفاقاإلأن  اى االقتصادي

أن إلااا   تااارة إألطاااا  عاااا  واتااادالعاااا  ألف نفااااقلإلأن  كمااا تباااين مااان خاااالل معامااال االنحااادار
( 0.8)اقتااراو مؤشاار االسااتقرار االقتصااادي ماان الصاافر ألمقاادار إلاا   العااا  سااوف يااؤدي نفاااقاإل

تي  ت ااير العااا  لعااا  سااابق فااي تحقيااق االسااتقرار االقتصاااديا نفاااقو لااك ياادل علاا  مساااهمة اإل
ألفتاارة إألطااا  عااا  واتاادا  العااا  نفاااقمعنويااة اإلأن  لدراسااةاأناا  خااالل إلاا   نتااالت التحلياال القياساا 

المبينا  تقاديرات الالعاا ا وت اير  نفاقثبتم معنوية تأثير اإل كماالعا  ألفترة إألطا  عامينا  نفاقاإلو 
زياااادة أن إلااا   العاااا  ألفتااارة إألطاااا  عاااامين نفااااقكماااا ي اااير معامااال انحااادار اإلا (12-4ألال ااادول )

االقتصااادي يترتااا عليهااا اقتااراو مؤشاار االسااتقرار ألطااا  عااامين ألمليااار دينااار واتااد ألفتاارة إ نفاااقاإل
تالة عد  استقرار اقتصادي وهاذا إل   ا و لك ما ي ير(0.0082)بنحو  الحلي من الواتد  حيت

أثاار ساالبي علااي مؤشاار االسااتقرار االقتصااادي و لااك  ألفتاارة إألطااا  عااامين العااا  نفاااقلإلأن  يعنااي
فقاد ثبام معنوياة التاأثير  تاداثماا ألالنسابة لفتارة ال. ألقرو قيمة المؤشر مان الواتاد  احيت يععى 

مؤشاار االسااتقرار االقتصااادي الحلااي ماان  ترتااا عليهااا اقتااراو فااي تااداثالأن أي  عنااد نفاا  العااا 
 فااي تالااة االقتصااادي مؤشاار االسااتقرارأن  وهااذا ياادل علاا  تااداثالخااالل ( 0.099)بنحااو لواتاادا

 . كامل ألسبا الحرو في تلك الفترةاستقرار  عد 
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 م2017- 1986للفترة  في ا جل القصير  العام علي ميشر االستقرار االقتصادي نفاقاإل  ( أثر12-4جدو  )
 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.*   
     
     

INDXECONOMY(-1) 0.441817 0.177490 2.489257 0.0222 

INDXECONOMY(-2) -0.311189 0.162195 -1.918611 0.0702 

INDXECONOMY(-3) 0.233830 0.150803 1.550571 0.1375 

INDXECONOMY(-4) -0.318078 0.140657 -2.261379 0.0357 

TOT_EXP 0.011279 0.002128 5.299101 0.0000 

TOT_EXP(-1) -0.008964 0.002737 -3.275769 0.0040 

TOT_EXP(-2) 0.008201 0.002469 3.321984 0.0036 

DUMMY 0.099630 0.038732 2.572285 0.0187 

C 0.170930 0.084400 2.025223 0.0571 

     
     

R-squared 0.739005     Mean dependent var 0.525847 

Adjusted R-squared 0.629113     S.D. dependent var 0.105449 

S.E. of regression 0.064219     Akaike info criterion -2.397941 

Sum squared resid 0.078358     Schwarz criterion -1.969732 

Log likelihood 42.57117     Hannan-Quinn criter. -2.267033 

F-statistic 6.724804     Durbin-Watson stat 1.775819 

Prob(F-statistic) 0.000323    

     
     

 Eviews9تصاليالدراسة ألاالعتماد عل  مخر ات البرنامت اإل المصدر: تي تقديرها من بيانات

 على  االسىتقرار االقتصىادي  جمىاليالعىام اإل نفىاقتأثير اإل - ب
 م(:2017-1986للفترة) الطويل جلفي األ

الطويال   الالعاا  ومؤشار االساتقرار االقتصاادي فاي ال نفااقبدراسة وتحليال العالقاة باين اإل
 بين متغيرات الدراسة: (1)تبين و ود عالقة تحامل م ترع

 الداللة اإلحصائية للنموذج:-1
مضروو ال رانت لالرتباط الاذاتي  ة اختبارإتصاليبت خيص النمو ق الم قدر فقد تبين أن  

وت اير ا لمقدرة من م نلة االرتبااط الاذاتيخلو المعادلة اإل    Breusch-Godfreyبين البواقي 
أن بااواقي  Heteroskedasticity Test: ARCH نتااالت اختبااار م اانلة عااد  ت ااان  التباااين

  اختبااار االسااتقرار اكمااا تااي اختبااار الم مااو  التراكمااي للبااواقي ألااإ ر  االتقاادير  ات تباااين مت اااس
واختبااار الم مااو  التراكمااي لمربعااات  (CUSUM)الهينلااي لمعااامالت المعادلااة المقاادرة ألاسااتخدا  

تي  يتحقق االستقرار الهينلي للمعامالت المقدرة للمعادلاة داخال الحادود  (CUSUMQ)البواقي 
 (2)% الذي يوفحها ال نل البياني.5الحر ة عند مستوى معنوية 

                                                           

1F-Statistic

225

2225



 

ر سعيد عطية                                          دور اإلنفاق العام في تحقيق االستقـرار االقتصـادي في ليبيا  علي منصو

  

 
 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية  

ن إمنانية االعتماد أأل (1)يتضت من اختبار القدرة التنبؤية للنمو ق الم قدر الوارد ألالملحق كما
المتغياار التاااألع )مؤشاار االسااتقرار االقتصااادي( مسااتقباًلا تياا  علاا  النمااو ق الم قاادر للتنبااؤ ألح ااي 

يقع الخ  الم مثل لمؤشر االستقرار االقتصادي المتوقع داخل القيمة الحر ة. كما تقترو قيمة كاًل 
( مااااان الصااااافر Theil Ineguality coefficient, Bias Proportionمااااان : )

 Root( عل  التوالي وكذلك  غر قيمة  ذر متوس  مربع الخطأ 0.000002,0.0618868)
Mean Squared Error  المار الاذي يؤكاد إمنانياة االعتمااد علا  نتاالت النماو ق الم قادر فاي

 التنبؤ ألالقيي المستقبلية في تحقيق االستقرار االقتصادي في ليبيا.
 التفسير االقتصادي للنموذج: -2

  2011عاا   أتاداثيعنا  فتارة الاذي  الاوهمي متغيارالالعاا  و  نفااقاإل اتضاحم معنوياةفقد 
 نفااقاإلأن إلا   0.0110العا   نفاقلإل معامل االنحدار من دراسة تقديرات يتبينوما ألعد ا تي  

 نفاقو لك يدل عل  دور اإل اقتراو المؤشر من الواتد  حيتإل   يؤدي الطويل  لالعا  في ال
أن  الطويااالا كماااا  ااالتحقياااق االساااتقرار االقتصاااادي فاااي ال العاااا  فاااي نفااااقلإلالسااالبي  الثااار فاااي
قد  ا ت نتالت التحليل علي  النمو ق كمتغير مستقل مؤثرا  علي إدخالالذي تي  وهميمتغير اللل

ا سااببً  مكاناا تااداثالأن  يتضاات منهااا التاا  تقااديراتالت ااير  كمااا (13-4النحااو الااوارد ألال اادول )
ا و لاااك 0.10اقتاااراو مؤشااار االساااتقرار االقتصاااادي الحلاااي مااان الواتاااد  اااحيت بنحاااو  فاااي اساسااايً أ

 . 2011 أتداثيعن  تالة من عد  االستقرار االقتصادي عند 
 العام علي ميشر االستقرار االقتصادي  نفاقاإل  ( أثر13-4جدو  )

 (م2017-1986)لفترة ل
Cointegrating Form 

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    
     
     

D(INDXECONOMY(-1)) 0.395438 0.196092 2.016591 0.0581 

D(INDXECONOMY(-2)) 0.084248 0.147154 0.572519 0.5737 

D(INDXECONOMY(-3)) 0.318078 0.140657 2.261379 0.0357 

D(TOT_EXP) 0.011279 0.002128 5.299101 0.0000 

D(TOT_EXP(-1)) -0.008201 0.002469 -3.321984 0.0036 

D(DUMMY) 0.099630 0.038732 2.572285 0.0187 

CointEq(-1) -0.953620 0.225785 -4.223581 0.0005 

     
     

    Cointeq = INDXECONOMY - (0.0110*TOT_EXP + 0.1045*DUMMY + 0.1792 ) 

     
     
     

Long Run Coefficients 

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    
     
     

TOT_EXP 0.011027 0.002385 4.623019 0.0002 

DUMMY 0.104476 0.034850 2.997911 0.0074 
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C 0.179243 0.071580 2.504088 0.0216 

     
     

 Eviews9تصاليالدراسة ألاالعتماد عل  مخر ات البرنامت اإلالمصدر: تي تقديرها من بيانات 

تيااا  العاااا  فاااي تحقياااق االساااتقرار االقتصااااديا  نفااااقتبااااين دور اإل مموووا سوووبق يتضووو 
أمهاارت النتااالت التحلياال أن لإلنفاااق العااا  تااأثير علاا  االسااتقرار االقتصااادي فااي ال اال القصااير 
والمتوس  فق ا أماا ألالنسابة لأل ال الطويال فحانام النتي اة غيار محساومة  كماا أن لفتارة التاداث 

 فضاًل عن  التية(. 2017-1986تأثير سلبي عل  االستقرار االقتصادي خالل فترة الدراسة )
النمو ق الم قدرا مما يعني إمنانية استعانة السلطات المالية في ليبيا بنتالت النمو ق في التخطي  

 .للضب  اإلنفاق العا  ولتحقيق االستقرار االقتصادي في ال ل الطويلورسي سياسات 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

   

 الفصل الختامي
 ج ـــــة والنتائـــاخلالص

 
   الثثثث اوم المدثثثثت و    ثثثث  األول : النتثثثثو   والمبحثثثث

 .التجواب ال ولية

  :   لتعزيثثز وا اف  ثثوع العثثو  وت قترحثثالمبحثث  النثثو 

 االقتصو ي ف  االقتصو  الليب .افستقراا  ف  تحقيق
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 الفصل الختامي
 الخالصـــــة والنتائــــــج 

 تمهيد :
تحقيععععتلمعععع متزاععع تل  فحععععلتلاععع ت حقععععتفي     ععع تإيعععختتتسعععمختلف اعععلتفيععععالت ععع تفيمععع ي 

فيعالتفي  تتم اعتعاختلج لتفيط ق ت  تصع رافته تتوع نتألع متتايع فمتأنتتافي قعمتيا فطنيه ،تازجع
فيط قععع تعاعععختفياسععع   تتسعععم اتشعععخ تاطععع ف تلسعععاتتفي قارععع متفيوثيععع لتأأاتت  صععع تتاثععع كثيععع لتقععععت

 تايمعع ت ععع فتعاي ععهعع تل  سعع   رلتلععاتفي جععع ا تفييإ جعع رتواعع لتتسعععا تإيعععختتفيمعع يا ،تلاعع ت اععط   
 جععع ا تفي عع تتععع تع لعععه ت عع تفي صععع تفيثعع ز تلعععات ععع  تفيلععاتت اخننععع تف سععع   رلتفي صعع ت مخععع تلعع 

تكا تحا :تلرحثياإيختتت تتقس  تفي ص تفيف  ل تع ي تاي حقيعتفيا ضتلاتفيعافس ت قفي س

  : النتائج والدروس المستفادة من التجارب الدوليةولالمبحث ال  

 ثث   االقتصثثاد  االسثثتقراراليثثاف  ثث  قحق ثث    فثثا دور ال مقترحثثال لتيز ثثز : المبحثثث النثثا  
 .الل ب  االقتصاد
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 ولاألالمبحث 
 الدروس المستفادة من التجارب الدوليةالنتائج و

ف ق ص ر تأوعتفياحععرفمتفيه لع تياناع تف ق صع ر ت ع تفأطع تفيط  ع ،تتس ق فاُ م ا تف 
 تفياق ععع نتق صععع ر لأزعععحتتحقيععععتفي شعععاي تفيو لععع تيااععع فارتف تق صععع ر ف تسععع ق فاا اخعععاتتم  ععع تف 

أنتتأ ت،سععععم ايأللامعععععلتزاعععع توس قعععع تلن سععععتتلععععدتتجنععععتتفي ايعععع فمتفيحعععع رلت عععع تفياسعععع   تفيمعععع مت
فيوا تح اااتل  ج تلعاتفي ع ف نتفيععفاا تافيفع اط تلق  زع  تق حقيععتلسع   تتق ص ر ف تس ق فاف 

س  سع تأ ع تتن تإفيا ت دتات فطدتلمع متفي اف .تالعاتمع ،ت عتق ص ر لالئ تلاتفي شاي تافينا تف 
،تسعم افياسع   تفيمع متيألتفسع ق فاتما تعاعختتحقيععتأاةمع تأ ععفمتت اثع ت ع :تأنتت جتت فق ص ر 

اتحقيععععتلسععع   تل ت عععدتلعععاتفي شعععاي ،تاتحسعععياتأالععع تتليععع فنتفياعععع  ع متلععع ي ف   تلعععاتوععععلت
العاتاعاللتل سعاع،ت قععتتع تتقسع  تفيارحع تت.ق صع ر فيمج ،تاتحقيعتلمعلتلن ستتلعاتفيناع تف 

تك آلت :
تأا  :تلافصتاز  ئجتفيعافس تفينظ   .

تأ  تفيعااستفياس   رلتلاتفي ج ا تفيعاي  م ز   :
تم يث  :تز  ئجتفيعافس تفيس  س  .

 :أواًل : ملخص و تائج الدراسة النظر ة
 عع تتق صعع ر ف تسعع ق فافيمعع مت عع تتحقيعععتف تز عع  فسعع هع اتفيعافسعع تفي معع متعاععخترااتفإ

تسعع ق فافيمعع متاافقععدتف تز عع  اذيععمتلععاتاععاللترافسعع تتطعع اتفإتم2017-ت1986ييا عع تاععاللتفي  عع لت
تسع ق فافيمع متاألمع رتف تز ع    تييا  تااللت   لتفيعافس ،تاك يمتتحاي تفيمالقع تقعياتفإتق ص ر ف 
اعاللتتق صع ر ف تسع ق فافيمع متاف تز   ق  ستفيمالق تقياتفإإيختتل إل     تييا  ،تتق ص ر ف 

فيعافسع ت ع تلنهج ع تفيرحع تعاعختفيا  زع متفيث ز  ع تفيانشع التلعاتاعاللتتفع اععماقععتت   لتفيعافسع .
ل تفيا حععلتفيا  وع تعاعختةعرخ ت فط طت  تراي تييا  ،تاة  ز متفأ فالتفياتلص متييا  تفيا ك  ،تات

تق  ز متفيانمتفيعاي .إيختتل إل   فياما ل متفيعاي  ت،ت
طعع اتفيمعع متياعافسعع  ت عع ت)فإتفي اهيععع تفي صعع تتنعع ال صعع لتت اقعععتتاععاناتفيعافسعع تسعع 

تتنعع الالنهج عع تفيعافسعع .تكاعع تتاأ عععفم عع تفيعافسعع تأ النععحتلقعلعع تفيعافسعع تالشععخا تاتتالفيارحعع تفأ
تسعععع ق فافيمعععع متاعالق ععععُحتلألمعععع رتف تز عععع  ل إفيارحعععع تفيثعععع ز تيا صعععع تفيعافسعععع متفيسعععع لق تفيا ماقعععع ت

تفيصعععا يماا عع تذفمتافي سععع ئ تفتافألحعع  ز ععع ئجتفيعافسعع متت عع ععع ضتأتتنععع ال،تويعع تق صعع ر ف 
ت.لا ل تتفيعافس 
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تسععععع ق فافيمععععع متاف تز ععععع  يإلطععععع اتفينظععععع  تيعافسععععع تفإتالفي صععععع تفأ ععععع توعععععياتُاصعععععصت
فيمععععع مت ععععع تفينظ  ععععع تتز ععععع  يإلتق صععععع ر لنعععععحتفيععععععااتف تالفيارحععععع تفأتتنععععع الويععععع تتق صععععع ر ف 
تز ع   تات سعي ترااتفإق ص ر فيم مت  تفينظ   تف تز   ه تل س م فضتل ه متفإأايقعأتت ق ص ر ف 

اأسع  متفيعافسع ت ع تتفيا وع  اتفيع حاتف  اع فتقهع فتفيج زعت،تأ ع لاتااللتع ضتتق ص ر فيم متف 
فيمعع متطعع متلهعع تلععاتأطعع فمتفيس  سعع تفيا ي عع تاذيععمتياعع تيععحتلععاتتععأمي تتز عع  فإأنتت عع فتفيارحعع تعاععخ

تسعععععع ق فارفملتفأكثعععععع ت م ي عععععع تيام يجعععععع تفاعععععع اللتف عاعععععختفيطاععععععتتفيواعععععع تافيعععععع  ت م اعععععع  تكينععععع تفأ
 نععع عتلمععع حي تي صعععن  تأنتتويععع تفتاععع تفيمععع متز ععع  ،كا تف  اعععاتفيعافسععع تقه خععع تفإق صععع ر ف 
ازع تتفي قسع  تتز ع  اتف التفيامع حي تلع ا المتاطهع متفإتق ص ر  اتف  ه تفياعأ افيم متتز   فإ

ا نع عتتفي حع  ا  ،تز ع  افإفيحس قع تتز ع  )فإإيختت هن عتلع  اتفي أمي ت  تفيعا تفي طن تا نقس 
ف سععع ثا ا  ،تكاععع تعععع ضتتز ععع  افإفيجععع ا تتز ععع  فيمععع مت)فإتز ععع  إييهععع تفإتحلع ععع اتفيجهععع تفيا طععع

فيم م،توي تُتمعتفزف  ضتق اع تفينقععتتز   فأسر  تفيظ     تافيحس س  تاافمتف ر  رتفإتأ  فيارح ت
تغي تفيط  تفياح سعا  تفيم لع ،أاتتفيم متز   يإلفي   رلتفيظ     تإيختتفأسر  تفي  تتؤر تأ  لات

فيم متلنه تأسر  تت ماعتل ي  ع رلتفي ع تتز   يإلنت ن عتفيمعحعتلاتفأسر  تاافمتفي   رلتفيظ     تأات
ت سدتفيعاي ت  تإق ل تلش ا دتأاتتعاختفيسادتافيفعل متف س هالك  تن جتعاتط  عت   رلتفيطاتت

سعع  متأكاعع تتكتاذيععمتلسععاتت شعع تزظعع متفيسعع  .ق صعع ر  عع تو يعع تكفي كعع رتف أاتتع لعع ،ت فق صعع ر 
أنتتفيمع متت  قعلتعاعختلحععرفمتفي ا  ع تويع تفتاع تز ع  فين  ئجت  ت  فتفيارحع تلعأنت  عا ع تفإ

هعع تفي ا  عع تأ افيمعع متلععاتتز عع   عع تعاععخت  عا عع تفإأم ات نعع عتفيمعحعععتلععاتطعع  تفي ا  عع تت رعع حات عع ت
لعاتتفيارحع تفيثع ز تقععتتمع ضاتافي ا   تفيف اط تافي ا   تععاتط  ععتفإحع فرفمتفين ط  .فياحا ت

تاقعععتفز هععاتفيعافسعع ت عع ت عع فتفيارحعع تق صعع ر ف تسعع ق فاطعع اتفينظعع  تيالفإت نعع اليتالفي صعع تفأ
تل حا :إيخت

 تفيام صععع لتاذيعععمتق صععع ر عنععععتأقععع  تفياععععفاستف تق صععع ر ف تسععع ق فا ف اعععلتل هععع متف 
 تاف ط ا ع  تافيس  س  تقياتفيعالتفيا قعل تافيعالتفين ل  ت قعتق ص ر فا المتفيظ امتف لساتت

تاك متفيعافس تعاختفتج  يات ا :
أنتتزص اتفيس  توي تاك متفياعاس تفيوالس خ  تافينقع  تافي  قم متفي ةيعلتعاعخفتج  تأ

تق صععع ر ف تسععع ق فا رلتععععمتف   عععإيععختتفيمععع متيععاتح سععع تل يو عع ملتافي  عا ععع تاة ي عع ي تحعععؤر تز عع  فإ
ت تاف ط ا ع  تفي  تح حااه تفياج اد.ق ص ر افات  تتفي و ي  تف 

لعع تفتجعع  تتعععا تفيعايعع ت قعععتف  اععاتفياعاسعع تفيوين  عع تقعععااتفيعايعع ت عع تف ق صعع رتافي أكيعععتأ
اةعيعلتت  إز  قلاتااللتتطايعتس  س  تتق ص ر ف تس ق فافيم مت  تتحقيعتف تز     تفإأ اعاخت
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تسععع ق فاف إيعععختأنتتاقععععتفز هعععاتز ععع ئجت ععع فتفيارحععع ت، تفيه لععع ق صععع ر يا عععأمي تعاعععختفيا ايععع فمتف 
فياح  ظعععع تعاععععختلسعععع   تفي شععععاي تفيو لعععع تيااعععع فارتإيععععختت عععع تفيعععععالتفيا قعلعععع تحهعععععمتق صعععع ر ف 
،تقيناعععع تحهعععععمتسععععم افيمعععع مت عععع تفأتسعععع ق فا،تاتحقيعععععتراطعععع تلن سععععر تلععععاتف فيا  وعععع  تق صعععع ر ف 
اتع  ي تفيماع ،تتلح اةع تفيرط يع اتحقيععتزاع تلسع ق ،تتإيعختت  تفيعالتفين ل ع تق ص ر ف تس ق فاف 
فيمع متتز ع  ل يمالقع تقعياتفإتفيارحع تفيث يع اأاع صتت،لح اة تفي اعف اتتحقيعتفي  ف نتفيف اط ،تات

تفيعافس تعا تحا :تاأس  متق ص ر ف تس ق فااألم رتف 
  جمال الياف والناقج المحل  ال  فا اليالقة ب ن ال : 

فيمع متازاع تفينع تجتفياحاعختتز ع   تفيحعحثع تةع اتفيمالقع تقعياتفإق صع ر اتفيناع ذ تف تن ايع
  تفأط تفيط   تافي  تفاترطاتقنظ   متفينا تفيحعحث ،تا  تإط ات   تفينظ   مت عإنتتطا ي فإ

 عع تفأطعع تتطاعع ي فيمعع متكم لعع تل سعع تيناعع تفينعع تجتفياحاععختفإتز عع  لف اععلتفيعافسعع متألعع  اتفإ
تز عع  س  سع تفإأنتتفيط  ع ،تاويع تأزععحت ع تفأطع تفيط  عع تح حععرتفإز عع  تلاسع   تفيمع ضتلحيعع 

اسعم تفي  ئععلتتسعم افي  سع  ت تتؤم تعاختزا تفين تجتق تتؤم ت قعطتعاعختفياسع   تفيمع متيألتم مفي
 كالس خ  تفي  تتق تلعأنتفيناع تلع ترطتلع ي ط اتفينقعع ،تاعاعختفأساخ،تاذيمتوستتفينظ   متفيني

عاععختتمع مفيتز ع  إ جع ق تيإلتأمع تقع تلإلخ ز ع تاطعع رتتفيمخع تلعاتذيعمت عإنتفينظ  عع متفيحعحثع تياناع 
فألثاع تعاعختتأ ع ايع  توسعتتكاي عح،تالعاتتز ع  فأطع تفيط  ع تاذيعمتوسعتتز ع ع تفإت  فينا ت

ت.عاختفيان  تفي ح   تافي ما  تافيرح تفيماا تز   ذيمتفإ
 عع تفأطعع تفيط  عع تعععاتتق صعع ر إ ج ق عع تعاععختفيناعع تف تأمعع ايععحتت تف سعع ثا اتتز عع  فإتن تإ

فيسععام تتأمعع أاتتفيعععاي تمعع ط  عععت  عع رلتإز  ط عع تفيقطعع تتفيفعع شتا عع تلعع ت شعع اتإي ععحتلاصععطا تفأ
فيا م العع تعاععختتمعع افيناعع تعاععختلععع تغارعع تأ تلععاتزعع عختفأت عع تمعع فيم لعع تاة ي عع ي تح  قععلتفأ

تمععع افيا فواععع ت ععع تفأطععع تفيقصعععي تافأتأمععع ا،تف سععع ثا ا  أاتتف سععع هالك تز ععع  )فإتفينععع تتفآلاععع 
ت.فيعايا ت  تفأط تفيط   

  الياف والبطالة:  فا اليالقة ب ن ال 

حنطاعععتلععاتفي عع ف نت عع ت عع فتفأايعع تأنتتنتفي عع  تقععياتفي حايعع تفيوينعع  تافيوالسعع خخت عع إ
  تفي حاي تفيوين  تأل تتلس  تفأس ف ،إيختتم فيما ي تك لا ،تم تحن ق تفأأنتتس  تفيما تل    فض

 ع تأ ا إنتفياحعرتيحج تفيما ي ت  تفيطاتتفي م لتفيال متفي شاي تل يجهع  تفإز ع ط ،تاتظهع ت نع ت
تمت  ت   رلتفيطاتتفيواختفي  تحؤم تقعاا تعاختلس   تفي شاي .تمع فيتز   س  س تفإ

فزف  ضتلس   تفي شاي تل ترطتلاس   تفيطاعتتفيواعخ،تععاتأنتتفينظ   تفيوين   فع ا مت
فيماع لتح  اع نتأنتتل ت  تفيح لت  تفينظ   تفيوالس خ  ،توي ت    ضتكينع ت ع تزظ   عحتفيم لع 

أطع تتحقيععتفات ع تت ع تلسع   تفي شعاي ت ع توعيات توعا تأ تفزف  ضت  تأطع ا  تفينقع ع تلعات
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لععدتلقعع متفأطعع تتسععم ا م  لعع نتعاععختفزف عع ضتأطعع ا  تفيحس س عع ،تعنعععتفات عع تتفياسعع   تفيمعع متيأل
ت.فينقع تم ق   ت

  الياف والتضخم:  فا اليالقة ب ن ال 

اذيعمتلشع  تتسعم افأت ع تسع ق فاياعايع تقععالتعاعختتحقيععتف أنتتفياعاس تفيوين     تتتتت
فيسعم  تتسع ق فات ظعلتط ق تهع تي حقيععتف أنتتت ف  تفي غرع تفيس  سع  ،تكاع ت جعتتعاعختفيحخ لع م

يوععاتك عع ملت عع  تفيس  سعع تت  قععلتعاععختلععع تتا ععدتفيجهعع  تفإز عع ط تل يا ازعع تتافي شععاي تفيو لعع ،
ماعع تيععات  عع رلتفيطاععتتفي أنتتفيو ف عع ،ت  عع تفيعععالتفين ل عع ت قعععتلععاتقنعع متطهعع  تإز عع ط تلعع نتويعع 

 ،تيععع يمتحنصععع تلمععع تق صععع ر تجعععع تز مععع تأنتلشعععخا ت ععع  تفيععععالتت اثععع ت ععع تلععع ي تل فار ععع تف 
 عععع  تفيس  سعععع تإ تعنعععععل تتاعععععأتلمعععع ي تل ازعععع تفيجهعععع  تفإز عععع ط تإيععععختت نتلمعععععمتفياجعععع مق صعععع رحف 

ت.ل يظه ا
  الياف وم زان المد وعال:  فا اليالقة ب ن ال 

 ت  تت سي تفيمالق تقياتفيمجع تفياع ي تافيمجع تفيفع اط ،تق ص ر تف التآافمتفياعفاستف 
اطهعع تألعع تتفيمجعع تفياعع ي ت سععاتتفيمجعع تفيفعع اط ،أنتتفياعاسعع تفيوالسعع خ  تفيحعحثعع تتؤكعععنتإتويعع 

فينظ تفيوين   ت  ف التعاتس لق ه توي ت ق انتلعأنتفيمجع تفيفع اط ت ع تفياسعاتتيامجع تفياع ي ت
ت   تفيان  ج:تأ  لاتاتتا  س انتذيمتلاتااللتلنهجتف س  م  

فات عع تتإيععختتفات عع تتفيمجعع تفياعع ي تسععيؤر أنتتفي حايعع تفينيعع كين  تيانعععلت اععنجتويعع تأكعععف
ا ععدتسععم تفيصعع متا ف عع تإيععختتفي  ئعععلتفألعع تفيعع  ت سععا تقعععا لتاأستفياعع لتلاعع تحععؤر تأسععم ا

 ع فت ع تظع تزظع متت-لاتتن  س  تفيسادتفي طن  تفألع تفيع  تح  ععتلعاتفيمجع ت ع تفيحسع  تفيجع ا ت
لععاتط زععتتفيمعع ضتألعع تت عع فتلعاتط زععتتفيطاععت،ت-فيصع متفيمعع ئ تاو  عع تكايعع لت ز قعع لتاأستفياعع ل

،تلاعع ت ف عع تتن  سعع  تفيسععادتسععم افات عع تتفياسعع   تفيمعع متيألإيععختتفيمعع متتععؤر تز عع   ععإنت  عع رلتفإ
ت.في طن  تفأل تفي  تح  عتلاتفيمج تفيف اط 

اصيعتفياي فنتفي ج ا تياعاي تل تأنتتا ان تلنهجحتعا سيعز تتيوسنعاأتين  تفيوتفي حاي 
  تإ تلقعفاتفيعا تفي طن تلط او  تلنحتلقعفاتفيسادتافيفعل متفي  تحع  تفسع  م قه تلحا ع  ،تا ع ت

ف س ثا ا،ت إذفتتمع تلقعفاتتإطا ي ف س هالك تفيم ئا ت)فيف ش تافيحخ ل تاتتز   عر التعاتفإ
فيعع طن ت ععإنتفيايعع فنتفي جعع ا تياعايعع ت حقعععتعجعع ف تلاقعععفاتفي عع  تتف سعع  م  تفياحاعع تلقعععفاتفيعععا 

 تفيوا عع تل جعع  ال تق صعع ر قينهاعع تافيمخعع تصععح  .تا  كعع تفياعععا ت عع تتحاياععحتعاععختفيا ايعع فمتف 
ت.غي تفيار ة لتعاختفينق رتم اق يمتفأ
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 ا جتال يي  عع ت عع ترااتفإز عع  تفيمعع مت عع تتحقيعععتمعع ضتتج ة عع تفينععلتفي صعع تفيثعع ز اأ عع  ت
تج ةع تفينع ا جتتالفيارحع تفأتتنع اليو تلاتفيععالتفيا قعلع تافين ل ع تويع تتق ص ر ف تس ق فاف 

فيارحعع تتتنعع اللععاتاععاللتصععنعا تفيثعع التفيسعع  ر تقيناعع تتق صعع ر ف تسعع ق فا عع تلجعع لتتحقيعععتف 
اقعتأس  متز  ئجتفيعافس ت  ت  فتفي ص تتق ص ر ف تس ق فافيث ز تفي ج ة تفيا يي   ت  تتحقيعتف 

تتفآلت ت:تعاتع ض
 التجـارب مـن المستفادة أهم الدروس المستفادة الدروس :ثانًيا 

 : الدولية
ييا  تتا امتصنعا تس  ر ت)صنعا تف س ثا ا ،تإ تأزحت م ز تفيمعحعتلعاتأنتتلاتل ي غ 

لعاتاعاللتإرفاتعحتفي ع تتم اع  تأاتتلعفاي تص رافمتفيط قع ،فينق ئصتس فمتلاتااللتفع ا ر تعاخت
لجععع رتوسععع  تلععععاتوسععع ل متفيف  نعععع تا تح رعععدتأ تلع ععع اتلععععاتلمععع حي تفيح كاعععع ،تلاععع ت ت سععععا ت
ل  س االلتفألث تيا فار تلط  ق تتسا تلاا ع  ه تا  تل تطمان تزم ضتفي ج ة تفين ا ج ع ت ع ت

سعععا  تاةأ عع تلجععع لتفيط قعع تفيرشععع   تتز ععع    اععاتل إعر،تايمعع تفي ج ةععع تفيا يي  عع تفي عععختفتصععع عع فتفي
ت ف التتا ل  تعاتفيناع ذ تفيسع قعتفيع  تت ع ف  تف عحتفياع فارتفيا ي ع ت اعاتفياع اا تفي فط طتفي  ت

ت خا تك تلنها تفآلا تا  فتلح اتف  ا متفيعااستفياس   رلتلاتفي ج ة تفيا يي   .أنت
 :االستفادة من التجربة النرويجية -أ

اط رتفين طت  تأ تقاعت اث ت  ص ت   ععلتيالسع   رلتلعات ع فتفياصععاتأنتتف ح،لا ت ةمت
فيععن طتلصعععاتز لععتتيعع فت ععإنت عع  تفي  صعع تذفمتألعععتلحعععر،تا تت سعع تفياجعع لتأنتتفيثاععيا،تاةاعع 

حعع حخ تق  قيععاتفيفطعع فمتفياف ا عع ت عع تعاا عع متأنتتياوثيعع تلععاتفأاطعع م،تيعع يمتح حعع  تعاععختفيااععع
ا ع مت ع تاعلع تفياصعاح تفي طن ع تفيشع لا ،تا ق اع ت ع فتلع يطردتاطع رتفين ط،تلحي تت نع غ تفيما

 نع عت ع تأ تقاععتقع  تل مععرل،تأنتت  تافلح تياااع،تالاتفيجعح تذك  ت  ت  فتفياج ل،ل يس  س ت
رفاا ع تاا اط عع ،تتماعع ترفئرعع تيا عأمي ت عع تقعع فافمتفيععن طت عع تفتج  ع متلف ا عع ،تا عع تأكثعع تفأو عع نت

ذيعمت عإنتزجع اتأ تقاععت ع تف سع   رلتلعاتلصع را تفين ط ع ،ت م اععتلصع التت ا ا ت  تلع تقينهع ،ت
ا ص تعاختق قاي عحت ع تتحعحععتاتن يع تس  سع تز عطتافلعح تال و لاع ،تحعؤلاتا ا ع متقهع تأكاع تعععرت

 عع  تفيس  سعع ت عع تاقععاتإيععختتح  صعع تفيااعععأنتتلععاتفياعع فطنياتافياؤسسعع متفي طن عع ،تالععاتفأ اعع 
ل فوع تتأال توعع ت ع تفينع ا ج،تإ تأزعحتيع ت حعع ت ع تييا ع ،ت ت ع تلرخ تيماا ع متفيعن ط،تا ع فتلع

تفك ش متفين ط،تا ت  تاق ن تفيح ل .
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 ت ماع تفيااععتفيع  ت ت ااعمتتاعمتفياق لع م،تلثع تييا ع  ت عايواتلأ تةخ تلعاتفأةعخ لتك
تاك  ت اخاتيحتف س   رلتلاتتج ة تفين ا جت  تلج لتإز   تفين طتافيصن ع تفين ط   

ذيمتلاتفيحخ ل تفيايا  ،تتط   تفي ش  م متافأزظاع تافي مع ئعتفي م قع ع تفيال لع ،تتح طاتت
اااعععتتنظعع  تلحخعع تال و لعع تيقطعع تتفيععن ط،ت حعععرتأرافاتفياؤسسعع متفأ ا عع تافيحخ ل عع ،تااسعع ئ ت
في م لععع تقعععياتف منعععيا،تعاعععختأسععع ستفيشععع  ف  تافيمعفيععع تافأل زععع تفيح ف ععع ،تكاععع ت قععععتلعععاتتأسععع  ت

لا  لم تعاا  متفين ط،تافي أكعتلاتفي  فمتفيش ك متفيم لا تق ش  م متفيااععتاأزظا عحتتلؤسس متتق م
اةشععع ا تفيمقععع رتفياا لععع ،تكاععع ت قععععتياحخ لععع تلعععاتتجهيععع تتاعععمتفياؤسسععع متل يو ععع مفمتافيط قععع مت
فيال ل ،تياس  متلأعا يه ت  تتطايععتفيس  سع تفين ط ع تاتحقيععتأ ععف ه تفيانشع رل،تكاع توصع تتا لع  ت

تن ا ج.  تفي

نتصعععن ع تفيعععن طت ععع تييا ععع تتن هععع تلاجععع رتفسععع ف فطحتلعععاتلععع طاتفأاضتاة معععح،تاةععع يمتإ
ت فس تييا  تلاتط فمتذيمتلاتز وي يات ا ت:

 جنيهععع تلعععاتاافمتصعععن ع تأنتتخت:تت اثععع تلفسععع اتحتياس اععع تفيااععع   تفي ععع ت اخعععاايعععفين و ععع تفأت-1
 لسم تفين طتفيف م.  تل ت م تق  س  تأسم اتفياش ق متفين ط  ،تافي  تتو نت

فين و  تفيث ز  ت:ت إنتفيفسع التت اثع تلخا ع تفسع ي فرتفياشع ق متفين ط ع ت ع تو يع تعععمتتصعن مه تت-2
في  ئععلتفيواع  تفي ع تطن هع تفينعع ا جتلعاتصعن ع تفيعن طتيع تتوعاتععاتط  عععتأنتتلحا ع  ت ع توعيا

اعع تفيان جعع متتطعع   تفيصععن ع متفين ط عع ،تاتمظعع  تق إيععختت عع ت قععط،تقعع تفل عععأايق مععحتكسععام ت
 عع ،تافيان جعع متأايفيوايعع تقععياتفيععن طتكسععام تتسععم افيفعع م،تعععاتط  عععتف سعع   رلتلععات عع ا تفأ

تفين ط  ،تكا تأسه تذيمت  تتنا  تفيصن ع تفياحا  ،تات  ي تفيط ق ،تاتشاي تفأحعع تفيم لاع ،
ع  تلععاتتعع  ي تفيط قعع تلحا عع  تقععإيععختتلثعع ت عع  تفي  فئععع،ت هعع تلح طعع إيععختتييا عع تلععأل تفيح طعع نتإ

فس ي فر  تلعاتفيفع ا ،تععاتط  ععتتطع   تصعن ع تفياشع ق متفين ط ع تلخ  ع تأز فعهع تفياف ا ع ،ت
 ك ي ص   تافي و   تافي صن د.

 الدروس المستفادة من التجربة الماليزية : -ب
تسعع ق فااتحقيعععتف ت نعع عتفيمعحعععتلععاتفيعععااستفياسعع   رلتلععاتفي ج ةعع تفيا يي  عع ت عع تفي نا عع 

ته ت:أ االاتتق ص ر ف 
فت  قععع متت قععع طدت يهععع ترافئععع تفياصععع ي تإيعععختت ععع توععع لتاطععع رتع ق ععع متلف ا ععع ت اخعععاتفي  صععع  -1

 زا مت ت عم.إياف ا  تاة يمت خ نتفي ن تتلصعاتف

 ق ص رفمتفي طن  .ظ امتفيم يا  تفيس  س  تيان متف لاتفيتلس   رف  -2
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س  سع تتفسع ق فا ع تظع تتإ عا تفي فمت  تقنع متفي جع ا تفي نا  ع تايعاتح حقععت ع فتتف ع ا ر -3
 افط ا عخ.

قعع لتافسعع قاللتإيععختتق صعع رفمتفياشعع اك تلاعع تحععؤر ق ق  عع تف تفإقا ا عع لععاتفي وعع المتتف سعع   رل -4
    تفيو  ز مت  تفياح طتفيعايخ.

 عع تعاعع رتفي نا عع تتقعع متلععحتا جنععختت  إزسعع نفي نا عع تفيرشعع   تاا ععدتك عع ملتاأستفياعع لتفيرشعع  ت -5
 ما ا  .

افي قعلتلعاتتفي كع ل  تلج لتفي نا ع تلثع تتفإسالل  افيا ي  تت ق ص ر ف فأرافمتت  تت مي أ ا -6
 االلتاط رتلؤسس متتنظ تعااه تافي ق ل تعا تأرفئه .

لنععع طعتت لأ اعععاتأنتت ععع  تتفي نا ععع تعاععع تلسععع   تفيعايععع تل يو لععع ترانتفيقصععع اتعاععع تلنععع طعت -7
فيانعع طعتإيععختتافيهجعع ل زختأاعع  ،تلاعع تح  تععتتعا ععحتفيوثيعع تلععاتفياشععخالمتلثعع تفي وعععستفيسععخ

فيامن ع تل ي نا ع تاتوعع   تفيشعم اتل يطرس عع تاسع متت   ععدتفيععا ت عالتقعععتلعاتزشعع تماع اتفي نا عع ت
 يو تفيان طع.

اأنتتفي أكيعتعا تفيرمععتفي لنعختلعاتويع تفسع  م  تفي قععمتفي ون يع طخ،تاأنتفيام  ع تت فكا ع ، -8
 فياشخالمتس متت التلدتفي قات  تاط رتأرفمتلنارطتل يفططتفيا س ل .

 ععع تفيمنصععع تفيرشععع  ت ععع تتحقيععععتفي نا ععع ت ععع تأ االعععحاتلعععع تأايمععع تفي ج ةععع تفيا يي  ععع ت
تاات  تفينا ذ تفيم ة  تيألسر  تفآلت  :أ ال يي   ت  تز  تفي قاتفي  ت

راا ع تأنتتفيرش   تفي ختلع ت فيعاتتم قععاط رتزظ لتتقايع  تتس ط تعا تلم تفرفافمتفيا فارت -1
 فياس نعفمتافأااف تفيف ص تل يم لاياترفا تفياؤسس .تإرفال  تلج رت

 ععع تفيمنصععع تفيرشععع  تلعععااتلنظ لععع تأ تعاا ععع تأ ارافعتلعععع تإاطععع رتزظععع لتتعععن تععععاتعععععمت -2
 فيوا .أاتتفز  ط  تس فمتعا تفياس   تفيج ئ 

 فيا فارتفيرش   تا ص ت  تأرفمتراا  ت  تفي عا ت.تإرفافململتفيافصص متفيا ي  ت -3

عاعععع تتلعععع ف   تإفسعععع ثا اتفيمنصعععع تفيرشعععع  ت اثعععع تعا عععع تأنتتلعععع ت فيععععات نعععع عتلؤسسعععع متتم قععععع -4
 لر يغتط ئا .إيختتفياؤسس ،تأزحت ح   

زاع تياعايع تز سعه ،تاكااع تإفياؤسسع م،تاتأاتتنتفيا فارتفيرش   ت  تم التي سات قطتياشع ك مأ -5
 ق ص ر . ت  تفي قعمتف أ افياسإيختتلاه افته ،تأر تذيمتف اتق مت ت

اة ي ععع يختت   ععععت ععع تذ نعععحتواععع لتأ تت،إقععععفع  تنتفي ععععا تتافي ح يععع تياا ظعععلت جماعععحتأكثععع تأ -6
لشععخالمتح فطههعع ،تاتوعع نتيع ععحترفئاعع تقعععالتعاعع تل فكرعع تأ تتطعع افمتاتاييعع فمت عع تأزظاعع ت

 فياؤسس تفي خت ما ت يه ،تاي  تلق ال ه .
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 جععع رتإ ت عع تفيمنصععع تفيرشعع  تفيععع  ت سعع ط دتفيشعع ك مت ععع تفيعععالتفيا ة ععع تتسعع ثا تلخث  عععأنت -7
.تاطعع متذيععمتلععااتف  اعع متعع ياختقعععأتلنعع تتسععمين متفيقعع نتفإز ع  قعفع عع ت عع تلجعع لتإواع لت

 ق ص ر تيااج ام م.اطهه تفياف ا  تكق ط لتيا قعمتف فيمش  اتفيا ل تل ي نا  تفيرش   تلأ

 :القياسية نتائج الدراسة ثالثًا : 
  تييا  تااللتتق ص ر ف تس ق فاف تالؤة فمفيم متتز   تط اتفإتفي ص تفيث ي تااات

 طع اتقتاللرحثياتوي تف ع  تفيارحع تفأإيختت،تاقعتت تتقس  ت  فتفي ص م2017-تم1986في   لت
فيم متاتقعح تلمع متف تج  تفي لن تفيم متاعاللتتز   تحاي تتط اتفإإيختتفيم متل إل   تز   فإ

تز ع  افإف سع هالك تلشعس  )فيم ئا تافيحخع ل  تتز ع  رافسع تتطع اتفإإيختتل إل      لتفيعافس ،ت
تحا ت:تس  متز  ئجتفيعافس تعا أ،توي تف س ثا ا ت

 ويععع تقااعععاتزسعععر تتفيعافسععع ويععع تحرقعععختفإز ععع  تف سععع هالك تله انععع  تعاعععختلمظععع تسعععن فمت
ت%ت عع تفيا  سععطتاععاللت  عع لتفيعافسعع 61.90لسعع  ا تفإز عع  تف سعع هالك تفيجعع ا توعع في ت

%تاعععاللت  عععع لت38لق ازععع تل إز عععع  تف سععع ثا ا تفيعععع  ت سععع   تلحعععع في ت تم1986-2017)
ل ينسعر تيا  ع لتفيث ز ع تألع تتفيا ع اضتعاعختييا ع ،تق صع ر ا م  تذيمتياحصع اتف فيعافس ،ت

ف س هالك تةر تم قاتاذيمتلسعاتتعععمتقععالتتز   صر تفإأ  توياتت، م2001-2017)
فيعايعع تعاععختإ قعع متتقعععع  تلمعع تفيفعععل مت عع ت  ععع فمتفزف عع ضتفإحعع فرفمتلنهعع تفيا ترععع مت

 افيعع .

 تاذيعمتم2000-1986خت)ايعااللتفي  ع لتفأت  ق  فيث ق  تل يتسم افيم متل أتز   تاي تفإ 
افي قنع ،تتق ص ر ف س هالك تاف س ثا ا تااللت   لتفيحص اتف تز   لساتتفزف  ضتفإ

 تةعععععهعمتفيعايعععع تلمععععع تفي حعععع  المتفي شععععع  ع  تم2017-2001اة ينسععععر تيا  ععععع لتفيث ز عععع ت)
ف سععع ثا ا تات ميععع ترااتفيقطععع تتفيفععع شتتز ععع  ات ععع ت  ععع رلتفإأ ا تفي ععع تسعععق صععع ر اف 

 ع تتف ع  تتوععف اتفأأ اكا تسعيا ف   تعاتفيقط تتفيم متلاتعتمتفيا ف ز تفيم ل ،ت
تإطاععع ي %تت فطمعع  تسعععن    ت ععع ت16.7فيمععع متويععع توقععععتت فطمعع  تسعععن    ت مععع رلتزحععع تتز عع  فإ
ت .م2017-2011)تفيم متااللتفي   لتز   فإ
فيمعع متلععاتاععاللتتز عع   تيإلق صعع ر ف تمعع اأ اعع  تفياؤةعع فمتفيوا عع تيس عع ستفأتتنعع الكاعع تت

فيمع متاععاللتتز ع  فإزصعيتتفي ع رتلععاتل  سعطتاتتف ق صعع ر وجع تفيعايعع ت ع تفينشع  ترافسع تتطع ات
ت،توي تأظه متفيعافس تفين  ئجتفي  ي  :   لتفيعافس 

 ختياعافسععع تايعععاعععاللتفي  ععع لتفأتإيعععختفينععع تجتفياحاععع تفإطاععع ي فيمععع متتز ععع  فإزسعععر تفزف ععع ضت
ل ت،تفأفزف  ضتفيم فئعتفيا ي  تفيا أت  تلاتقط تتفين طإيختت تا م رتذيمم1986-2000)
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تععععز تتععععا تفيعايععع ت ععع تإيععختتاذيعععمت شعععي تفيمععع م،تز ععع   ععع تقععععالتفيعايععع تعاععختفإتأمععع فيعع  ت
فينع تجتإيعختتف سع هالك تز ع  إزسر تف   رلتأنتتوي تأالحاتفين  ئجت،ق ص ر فينش  تف 

ك زععاتاععاللتتطاعع ي فينعع تجتفياحاعع تفإإيععختتف سعع ثا ا تتز عع  إازسععر تفتطاعع ي فياحاعع تفإ
  .م2017-2011)وعف في   لتفأ

  كاع تلعاتزصعيتتأف سع هالك تتز ع  زصعيتتفي ع رتلعاتفإل  سعطتأنتتكا تأالحاتفيعافس
 ،تل سعععع ثن متلمعععع تم2017-1986)تف سعععع ثا ا تاععععاللت  عععع لتفيعافسعععع تز عععع  في عععع رتلععععاتفإ

تز ععع  زصعععيتتفي ععع رتلعععاتفإل  سعععطتكععع نتت2013ات2010ات2008فأعععع فمتفيا ق اةععع تلثععع ت
ا  طعدتذيعمتأسعر  تتف سع هالك ،تز ع  زصعيتتفي ع رتلعاتفإل  سطتف س ثا ا تفكا تلات

 فإز   .إيختتت ماعتل يجه  تفإرفا تفي  تت تفتف ذ  تزح تإع رلتفيه خا تافي ح ل

 ظ     ت  تف ق ص رتفيايا .تاأفيم متس فمتوس س  تتز   يإل ن عت   رلتأنتتكا تتايا 

ععععع ضتلعععع ط تعععععاتأ عععع تفي طعععع افمتف ق صعععع ر  تافيس  سعععع  تاععععاللت  عععع لتفيارحعععع تفيثعععع ز تتتنعععع الاتت
في لنعع تتف تجعع   عع تييا عع تاذيععمتلععاتاععاللتتحايعع تتق صعع ر ف تسعع ق فاافقععدتف فيعافسعع ،تكاعع تتنعع الت

ت،لعاتفيسعادتافيفعععل متافيع فارفمافمتافي شعاي تافي اعف تافيصعع رتق صع ر فيمع متيوع تلعاتفيناعع تف 
 ل حا :ز  ئجتفيعافس تعاختتاأس  م

 تافيس  سعع  تأ تق صعع ر وعععتكايعع تفي ايعع فمتف إيععختتح رععدتطاعع ي نتزاعع تفينعع تجتفياحاعع تفإإ 
 عع نتت2010فيث ق عع تيمعع متتسععم ال أتطاعع ي دت عع تفينعع تجتفياحاعع تفإعنعععل تح حقعععتزاعع تل ت عع

فيصععع رافمتتأسعععم التأم  تافيس  سععع  ،تكاععع تح عععق صععع ر فأالععع تتف تسععع ق فاذيعععمتفزمخععع ست 
 فين ط  .

 ةعع ا تصععنعا تإيععختت ت معع رم2000-1986خ)ايععفات عع تتلمععع متفيرط يعع تاععاللتفي  عع لتفأ
 ا  تيمعمتقعالتفيقط تتاأت،ق ص ر فينقعتفيعاي ت)س  س تتقاي تفيما ي  ت  ت   لتفيحص اتف 

تفزف ع ضتلمعع متفيرط يع تاعاللتفي  ع لتفيث ز ع ألع تتفيا  ععتلعاتفي شعاي ،تأوععف فيم متعاعخت
  يساتت م رتإي تفيس  س متافيا فلجتف سع ثا ا  تلمععتا عدتفيحظع تععاتت م2000-2017)

 ييا  .

 تم2000-1986تاعع علتاععاللتفي  عع لت)تطاعع يختععع ضتفينقعع رتاععاللتععع متويعع إفات عع تت 
تسع ق فافي  ع لتفيث ز ع ت قععتفتسعااتقنع تتلعاتف أل تت%تسن    ،6.17لامعلت   رلتسن   تزح ت

ععع ضتفينقعع رتقعععت فرتلامعععلتتإطاعع ي أنتت تلنهعع  تافي عع تفتاعع2010-2001اععاللتفي  عع لت)
ل ينسعععر تي  ععع لتألععع تتعععع ضتفينقععع ر،تإطاععع ي %تزاععع ف تسعععن    ت ععع ت19.1عتزاععع تسعععن  ت قععععاتقععع

  .م2017-2011%تااللتفي   لت)6.8 قعتقعاتلمعلتفينا تفيسن  ت تتوعف فأ
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 افيعع  تقعععاتقنحعع تت م2000-1986 )ايععةععهعتفي اععف تفزف  لعع  ت عع تييا عع تاععاللتفي  عع لتفأ
%تسن    ،تكا توقععتفي اعف تفزف  لع  ت1.6في   لتفيث ز  تسجاات   رلتقاااتت%،تقينا 3.2

  .م2017-2011)ت%تسن    تااللتفيسردتسن فمتفأاي ل1.58 قعاتلح في ت

 كاععع تلعععاتفيععع فارفمتلعععاتفيسعععادتأفتسعععااتفيصععع رافمتلعععاتفيسعععادتافيفععععل مت ععع تييا ععع ت  ععع رلت
 ،تويعععع تت ماعععععتفيصعععع رافمتلععععاتفيسععععادتم2017-1986فيعافسعععع ت)افيفعععععل متاععععاللت  عععع لت

افيفعل متلشخ تلر ة تعاختفإح فرفمتلعاتفيصع رافمتفين ط ع تافي ع ت سع فعله تف ق صع رت
لم فلع تتأم في طن ت  تسعتف و   ط متفياحا  تلاتفيسادتف س هالك  تافإز  ط  تافي ع تت ع

اتفيسعععادتافيفععععل متفزف ععع ضتلعععؤم لت ععع تفيطاعععتتعاعععختفيعععن ط،تويععع تسعععجااتفيصععع رافمتلععع
ت فطعدتإحعع فرفمتفيعن ط،تكاع تسععجااتإيعختت تا معع رتذيعمم2000-1986)ت ايعاعاللتفي  ع لتفأ

%تزاعععع ف ت5.3  ععع رلتقنحععع تت 2010-2001اعععاللتفي  عععع لت)تفيععع فارفمتلعععاتفيسععععادتافيفععععل م
%ت16.7،تاغعع تفزف عع ضتفيصعع رافمتلععاتفيسععادتافيفعععل متاععاللتز عع تفي  عع لتلامعععلتسععن    ت

لعععاتت قععععتظهععع تف زف ععع ضتق لععع ات ععع تكععع توععععف ألععع تل ينسعععر تي  ععع لتفأتسعععن    ،ت فطمععع  ت
تفيس  س .تس ق فالاتفيسادتافيفعل متطيا تسن فمتععمتف تافي فارفمفيص رافمت
 ع تتق صع ر ف تسع ق فالمع رتف أفيمع متاتتز   ق حاي تفيمالق تقياتفإتفي ص تفي فلداقعتأ   ت

تفيعافس ت ع تتحاياهع تعاع تتقسع  تفيا  زع متفع اعم،تاقعتم2017-تم1986ييا  تااللت   لتفيعافس ت
 تلععع تلمععععتعععع متأل ينسعععر تياا واععع تفيث ز ععع تألععع تت2010ت–م1986ختلعععاتايععع  ععع تيا،تفي  ععع لتفأإيعععخت
،تم2017لسعاتتف زقسع متفيس  سع تاو عختزه  ع ت  ع لتفيعافسع تتسع ق فاافي ختتاي متلمععتف تم2011

فيم متتز   فيمالق تقياتفإتاق  ستق حاي تالف   تفيارح تفألرحثياتوي تإيختتا نقس ت  فتفي ص 
تق صع ر يالق ص رتفياياع تتفيناع تف ت)فيم ضتفيوا  تف س ق فاتفيعفاا تاألم رتفيم متز   لشس  تفإ

تاألمعع رفيمعع متتز عع  افاعع صتفيثعع ز تلس عع ستفيمالقعع تقععياتفإت عع تييا عع تاععاللتل فوعع تفيعافسعع تفيرط يعع ات
ت.فيف اط ت)في اف تالي فنتفياع  ع م تس ق فاف 

افيرط يعع ت عع تييا عع تاذيععمتل سعع فعفمتتق صعع ر فيمعع متافيناعع تف تز عع  عافسعع تفيمالقعع تقععياتفإةات
طععع تفيقصعععي تأف تي قععععح تلمععع ي تفيعفيععع تفياماععع لتععععاتفيمالقععع تقعععياتفيا ايععع  ات ععع ت(ARDLزاععع ذ ت
لحعرلتا ق  تتياا اي تفياس ق تي   لت لن  ت تتقعح ت   تفينا ذ تق ط رت   فمتإلط متوي ت،تافيط   
 ت  ع لتم2017-2011 ع تفيا واع تفيث ز ع تلعاتفي  ع لتفيث ز ع ت)ت  ا راع تفيا ايع تفيعأ،تاقععتيانا ذ 

ت.تم2011تأوعف لمعتتل 
تفينح تفي  ي :تتخعاتز  ئجتفي حاي اقعتط ممت
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 جع ق تإتأمع يعحتل  ع لتإلطع متعع متافوععتتطع تفيقصعي فيم مت ع تفأتز   فإنتأفظه متفيعافس تل -1
ياعافسع تتتتتتتتتتتتتت تم2017ت–ت1986خت)ايااللتفي   لتفأتطا ي عا تفين تجتفياحا تفإ

تسععع متح  تعععتتعايهععع ت  ععع رلت ععع تفينععع تجتفياحاععع ترحن اافوععععاا ععع اتلت مفيمعععتز ععع   منععععت  ععع رلتفإ
ا  ععع لتفي عععخت مخسعععه تفيا ايععع تل ينسعععر تيألععع تت،رحنععع الا ععع اتت0.7394قنحععع تتفيث ق ععع تسعععم ال أ

 ع تتسعاا تلشعخ تاأ استأوعف فأنتت متز  ئجتفي حاي ظهأ ت قعتم2017-2011)ت  ا في
لا عع اتت32.984لاقعععفاتتطاعع ي فينعع تجتفياحاعع تفإتزف عع ضويعع تفتتطاعع ي فإفينعع تجتفياحاعع ت

ت.ق ص ر فيس  س تاف تس ق فااذيمتز  ج تيمعمتف توعف رحن اتااللت   لتفأ
ف جعع ق تعاعع تفينعع تجتفياحاعع تتأمعع تمعع مت عع تفآلطعع تفيط  عع فيتز عع  ز عع ئجتفي حايعع تلعع نتيإلقينععات -2

فيمععععع متتز ععععع   تياعافسععععع ت منععععععت  ععععع رلتفإم2017ت–ت1986خت)ايعععععاعععععاللتفي  ععععع لتفأتطاععععع ي فإ
لا ععع اتت2.421سععع متح  تععتتعايهععع ت  ععع رلت عع تفينععع تجتفياحاعع تقنحععع تترحنععع اتافوعععلا عع اتح تقن

 ت قعععععتم2017-ت2011)ت  ا ا  عععع لتفي ععععخت مخسععععه تفيا ايعععع تفيعععع،تكاعععع تقينععععاتفين عععع ئجتتيرحنععع ا
ت13.408لاقععفاتت ع تفينع تجتفياحاع تفزف ع ضإيعختترمأتوععف أفأنتتظهع متز ع ئجتفي حايع أ

ت.ترحن اتييا لا  ات
 عع تتأ   سععتععع ليال  عع لتإلطعع متتمعع مفيتز عع  إليأنتتطعع تفيقصععي فا رعع اتفأفالععحاتفين عع ئجت -3

ت م2017ت–تم1986)ت  ع لتفيعافسع اعاللتيلتع ل تاذيعمتأت0.104لاقعفاتتتف   تفيرط ي 
ظهععع متز عععع ئجتأ ت قععععتم2017-ت2011)ت  ا ا  ععع لتفي عععخت مخسععععه تفيا ايععع تفيعععل ينسعععر تيألععع ت

تع ل .تيلأت3.156تف   تلمع متفيرط ي تلاقعفاتإيختتأرمتوعف فأأنتتفي حاي 
فيمع متتز ع  زعحتق  ع رلتفإأط تفيط  ع ،ترط ي ت  تفأفيم متعا تفيتز   فإتإطا ي تأم اقعتقعات -4

تفيععلت0.0593قنحعع تتتتف عع  تلمععع متفيرط يعع إيععختتحععؤر تذيععمترحنعع اتافوعععتتقنحعع تلا عع ا
تلمعع متفيرط يع تتف ع  ات ع تأ ا قععتسع تم2017-ت2011،تل ينسر تيا  ع لتفيث ز ع ت)ع ل 
تع ل .تيلأت1.5788قنح ت

ا  اع تلنهع تفزعحتتأوععف  تلع تقاع تم2017-1986كا تت صااتز  ئجتفيعافس تااللتت  ع لت) -5
فزف ع ضتسعيؤر تإيع تترحنع اتافوععتلا ع اتقنحع تعع فمأاةمع تأتل  ع لتإلطع متتمفيمع تز ع  ق   رلتفإ

 تافي ععع تح اععع تم2017-2011،ت ععع توعععيات  ععع لت)%0.4957تمععععلالسععع   تفي اعععف تلت ععع 
لس   تفي اف ت فرتتوي تاتلشخ تكاي ت  ت   رلتلمع متفي اف أ استوعف فأأنتتلنه 

ت.  تفات  تتلمع متفي اف توعف فأت  ا ريي تعاختلسا  فتت%،24.226لامعلت
طع تتو لع تلشع  عت ع تفأتاطع رتعالقع عععمتإيعختتات صااتفيعافس تلاتااللتز  ئجتفي حاي  -6

أنتفينقع ع تتويع تتنظ  ع في.تا ع فتلع ح  عتلعدتفي اعف ت  ملسع  تاتتم مفيتز   قياتفإتتفيط   
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في عع ت مخسععه تفي  عع لتتاععمت،تاعخسععاتطعع تفيط  عع فأفينقعع رتتععؤم تعاععختلسعع    متفي اععف ت عع ت
 تلسععاتتف زقسعع متفيس  سعع ت عع تييا عع تفي ععأمي تفياععع  تق صعع ر فيظعع امتف ت فيا ايعع تفيعع  ا

  ع رلت ع تعع ضتإيعختتعاختفي اف تاذيمتلساتتفصعفاتزقعتلحاع تطعحععتفر تم مفيتز   يإل
ت.افزمخ تعاختفي اف تافين ق متفينق ر

أنتتفيمععع متاليععع فنتفياعععع  ع متز ععع  تحاياهععع تين ععع ئجتفيمالقععع تقعععياتفإاُااصعععاتفيعافسععع ت ععع ت -7
ع اعتعا تتف   تفت تم2000ت–ت1986)تق ص ر ف ق ص رتفيايا تااللت   لتفيحص اتف 

فيعن طتا ع فتفيمعال تتأسعم اق ا تفينق رتيمال تعج تلي فنتفياعع  ع متاعاللت  ع لتأزف ع ضت
عاع تفيسعادتافيفععل متتز ع  لعاتفإفيمع متتز ع  في  ت حعمه تفي اي ت  تفإتم الان تعاختفأ

فيسعع قعتأع اعععتعاععختتفي حايعع عاعع تفيسععادتفيان جعع تلحا عع  .تاةهعع فت ععإنتتز عع  فإإيععختتف طنا عع 
قينعععاتز ععع ئجتت،تويععع م2010تسعععم افيث ق ععع تأتسعععم ارافسععع تفي ععع ف نتلسععع فعل  ت ععع تذيعععمتفأ

سعع متترحنعع اتافوعععاا عع اتلتفيمعع متيععن  تفيمعع متز عع    عع رلتفإأنتتطعع تفيقصععي فيعافسعع ت عع تفأ
ا عع فتل حؤكعععتلا عع اترحنعع اتيياعع ،تت0.2547ح  تععتتعايهعع ت  عع رلت عع تفيايعع فنتفي جعع ا تقنحعع ت

ت.ت متفيم ل تعاتط  عتتا   تفيص رافمتلاتفيسادتافيفعل متس  تفين ق
فيم يا عععععع تاف لععععععط فل متتسععععععم ال أتأم ف ق صعععععع رتفياياعععععع تح ععععععأنتتن عععععع ئجفيأظهعععععع متقيناعععععع ت -8

فيط قع تف سع  م ق  تيالق صع رتفيع طن تاإلخ زع متتن  عدتق ععتعح،تا ع  تأنتت توي ق ص ر ف 
تم اعتعاختوج تف و  ع ط تافإز ع  ،تاة ي ع ي توجع تفيم ئععفمتل ينسعر تيا ع رتاكع يمتوجع ت
ف ق ص رتلق از تق امتفيم ئعفم،تاع فل تأا  تل ترطع تل إلخ زع متفيح ي ع تافيااخنع تيع يمت

صععع رفمتفيااععععفنتصعععاي لتفيحجععع تقاياععع تفيسعععخ نت)لثععع تييا ععع  ،تفق أنتتف ق صععع ر،تا ععع فت منععع 
أاتتاذفمتإلخ زععع متفي ن  عععدتفياحععععارل،ت خععع نتيععععحه توععع   تأكاععع تإزشععع متصعععن رحعت راععع ا

 لع ت ع تت لع تفأز  قاط رتفزمخ س متساا  تياس  س تفإأنتوي تتفس ثا اتفيم فئعتفين ط  ،
 متفيععالتفق صع ر ا ضتفيه ينع  تعاعخت)فيتأم ل ت م متلأاتتفين تج تعاتفيث التفيطا ع  

فسعع ثا ا تأاتتفيا يوع تيهعع ت  عع ضتعايهعع تإزشعع متآي عع ت راعع اتفي عع ئ تفياعع ي تل سعع ثا ا تلحا عع  ت
تتأوععععف ،تويععع تت صعععااتز ععع ئجتفي حايععع تي  ععع لتتق صععع ر ف تفسععع ق فاا اط ععع  تياح ععع  تعاعععخت

ترحنعععع اتافوعععععتلاا عععع اتفيمعععع متز عععع  لنهاعععع تفزععععحتق  عععع رلتفإت تافي ععععختفتاعععع تم2017ت-2011)
 رحن ا.لا  اتت12.480  تفياي فنتفي ج ا تقنح تعج تسيؤر تإي ت

 نع عتتو لع تلشع  عتاذيعمت منعختعنععتأنتتل تل ينسر تيامالقع ت ع تفآلطع تفيط  ع ت قععتماعاأ -9
  ع رلت ع تفيايع فنتفي جع ا تلاقععفاتإيعختترحنع اتافوععتسع متحعؤر اا  اتفيم متلتز      رلتفإ
عاععختفيايعع فنتفي جعع ا ت قعععتوققععاتعجعع ت عع تتوعععف مت  عع لتفأرحنعع ا.تكاعع تأمعع تتلا عع ا0.785
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اتأ اسععتم2011توعععف فأأنتت،تاذيععمت منعع لا عع اترحنعع ات10.21فيايعع فنتفي جعع ا تلاقعععفات
 . 1)  ت   رلتعج تفياي فنتفي ج ا تااللت   لتفيعافس 

تسعع ق فافيمعع متت رعع حات عع تقعععاته تعاععختتحقيعععتف تز عع  س  سعع متفإأنتتتعععلتفين عع ئجتفيسعع لق  -10
مثثافتف  مثث   ت عع تف ق صعع رتفياياعع تا عع تق صعع ر اذيععمت اعع المتفيظعع امتف تق صعع ر ف 

 :إيختتة امتفين  ئجأياعافس توي تتساس الفرضية ال

فيط  عععع تت عععع تفأطعععع تق صعععع ر فيمعععع متافيناعععع تف تز عععع   نعععع عتعالقعععع تط ر عععع تقععععياتفإأنتت-أ
تياعافس .تولمافتف  م  الفرض ال وهو افيقصي ت

كاععع تأظهععع متز ععع ئجتفيس ععع ستاطععع رتعالقععع تت ف ز ععع تط  اععع تفأطععع تقعععياتفأز ععع  تفيمععع متت- 
نتفأز   تفيم مت  تييا  تحعؤر تفيعختتف ع  تلسع   تفيرط يع ،تاذيعمتلع تأافيرط ي توي ت

تفي ععع تتععنصتاطعع رتعالقععع تقععياتفإز عع  تفيمععع متافيرط يعع ت ععع النا يثثة  الفرضثثثيةح  عععتلععدت
تفآلطاياتفيقصي تافيط   .

اطع رتعالقع تقعيات  ع رلتإيعختتفي  تتشي تالنةضعف الفرضية الن ا  تأظه متفين  ئجتأت- 
فيمعع متلشععخ تلععع  تعاععختتز عع  فإتأمعع ويعع تتفيمعع متاتحسععاتليعع فنتفياععع  ع متز عع  فإ

ت تافيس  سعع  ق صعع ر ز  جعع تفيظعع امتف تمعع تحسععاتفيايعع فنتفي جعع ا ،تاقعععت خعع نتذيععمتفأ
تعاختت ف نتلي فنتفياع  ع مت  تف ق ص رتفيايا تااللت   لتفيعافس .

 عع تتسععم افيمعع متيععحتتععأمي ت عع تلسعع   تفيمعع متيألتز عع  فإإيععختأنتتكاعع تت صععااتفيعافسعع ت- 
طع تفيط  ع تاذيععمتحععلتف اععأت عع تفأتسعم اعاعختفأتأمعع افآلطع تفيقصعي ت قععطتايع  تيعحت

إيعختتفيمع متحعؤر تز ع  نت  ع رلتفإأفي ع تتقع لتلعتالرابيثة الفرضثيةعدف االقفا  مث  عاخت
ت   رلتوعلتفي اف ت  تف ق ص رتفيايا .

تسععع ق فافيمععع متاف تز ععع  ق ععع ستفيمالقععع تقعععياتفإ ععع تفي صععع تفي فلعععدتفيارحععع تفي فلعععدتتتنععع الات
تحايع تتطع اتإيعختتالجع متفأ،تويع ت ععمتفي م2017-ت1986)  تييا  تااللتفي  ع لتتق ص ر ف 

يالق صععع رتفياياععع تاعععاللت  ععع لتفيعافسععع تاذيعععمتفع اععع رف تعاعععختت سعععي تتق صععع ر ف تسععع ق فالؤةععع فمتف 
  تفيعالتفين ل  ت،تااس تفيا ةدتفيسح  ت  تييا  تااللتتق ص ر ف تس ق فاياؤة فمتف ت ك يعاا)

ل ةعععدتتوسعععتتق صععع ر ف تسععع ق فافيمععع مت ععع تتحقيععععتف تز ععع     تععع تفيعافسععع تاذيعععمتيام  ععع ترااتفإ
 ق صع رتف ع تتق صع ر ف تسع ق فاقنع متاقع تق  سع تُ ماع تععاتف إيعختتكا تت صااتفيعافس ،تك يعاا

                                                           

1
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فيمع متلأز فععحتفياف ا ع تا ع فتفياؤةع ،تات صعااتتز ع  فيايا ت)فيعالتفين ل   ،تااةطتفيمالق تقعياتفإ
ختايععاصع تأعاعختق اع تيعحتاعاللتفيا واع تفأتق صع ر ف تسع ق فال  سعطتلؤةع تف إيعختأنتتفيعافسع 

فات عع تتلؤةعع تإيععختتا معع  تذيععمت0.20إيععختت تويعع تاصععااتق ا ععحم2000-ت1986فيعافسعع ت)لععات
ت0.07إيعختت  تفياي فنتفي ج ا تتس ق فاوي تاص ت)ص   تالؤة تف تس ق فاق ا تف إيختتفيرط ي 
تسعععع ق فااتل  عععع لتفيفطععععطتفي نا  عععع تفيسعععع لق ،تاسععععج تلؤةعععع تف  فياؤةعععع تتأم اذيععععمتي ععععتم1986يمعععع مت

ا معع  تذيععمتت0.34زحعع تإيععختتي صعع ت2002عاععختق اعع تيععحتععع متأت عع لتفيث ز عع تاععاللتفي تق صعع ر ف 
،ت0.12فيايععع فنتفي جععع ا تعنععععتتفسععع ق فاعاعععختق اععع تيعععحت)صععع   تاتأتلؤةععع تفي اعععف تعنععععتتسععع ق فايال

افا ر اتراط تتأمي تتق ص ر ف تس ق فافيم متالؤة تف تز   اق لاتفيعافس تلس  ستفيمالق تقياتفإ
اق لعععاتت، ععع تفآلطعع تفيط  ععع تو لعع تفياشععع  عطعع تفيقصعععي تافي  ععع تفأفيمععع متل  عع فمتإلطععع متتز عع  فإ

تز ع  فإأنتتويع تفظهع متفين ع ئجتاعاللت  ع فمتفيعافسع ت فسع ق فاتفيعافس تل ا ر اصعالو  تفيناع ذ تات
ق  ع رلتأنتتاذيعمت منع تق صع ر ف تسع ق فامت ع تف طع تفيقصعي تيعحتتعأمي تكايع تعاعختلؤةع تف فيم 
لععاتتق صعع ر ف تسعع ق فافق عع ف تلؤةعع تف إيععختتحععؤر تذيععمتافوعععترحنعع الا عع اتفيمعع متلاقعععفاتتز عع  فإ

تلطعع متععع متافوعععتحععؤر إفيمعع متل  عع لتتز عع  اة ينسععر تيإل،تت0.0112قنسععر تتقعععاتقنحعع في فوعععتصععح  ت
فيم متيسن تتز   فإأنتتاذيمت من ت،0.8لاتفيص  تلاقعفاتتق ص ر ف تس ق فافق  ف تلؤة ف إيخت

نتإ عع تم2017-2011)توعععف اة ينسععر تيا  عع لتفأ،تق صعع ر ف تسعع ق فاتحقيعععتف إيععختتسعع لق تحععؤر 
اذيعمت،ت0.099صعح  تقنحع تفيلعاتفي فوععتتق صع ر  فتسع ق فافق  ف تلؤة تف إيختترمأتوعف فأ

تلساتتفيح  تاف زقس متفيس  س .تس ق فاحعلتعاختو ي تععمتف 
ز  جععع تغيععع تلحسععع ل توععع لتاطععع رتأمععع تيإلز ععع  تفيمععع مت ععع تفأطععع تات صعععااتفيعافسععع تإيعععخت -11

ويععع ت ،ت2017-1986فيط  ععع تعاعععختلؤةععع تف سععع ق فاتف ق صععع ر تاعععاللت  ععع لتفيعافسععع ت)
فق ععع ف تإيععختتحععؤر تذيععمترحنعع اتافوععععتلا عع اتحعع قنتمعع متفيتز ععع  زععحتق  عع رلتفإأتشععي تفين عع ئجت

ز  ئجتتحايع تكا تتشي ت،ت0.0110قنح تتصح  تفي فوعتلاتفيتق ص ر ف تس ق فالؤة تف 
،تويعع تق صعع ر ف تسعع ق فاسععاا تعاعع تف تأمعع تفيمعع متز عع  يإلأنتت م2017-2011)في  عع لت

،تاذيعععمتحععععلت0.1044صعععح  تلاقععععفاتفيفق ععع ف تفياؤةععع تلعععاتفي فوععععتإيعععختتوععععف تعععؤر تفأ
ت.ق ص ر ف تس ق فا  تتمايعتف ا اللتاععمتتحقيعتف توعف  تفأأ ا ا  تعاختلسأ

 نعع عتلمعع تت تأزععحإزععحتلعع ي غ تلععاتاطعع رتعالقعع متعخسعع  ت عع تلمعع تفي  عع فمتأا  أكعععتينعع ت
 مخسععحتفيا ةععدتفيسععح  تتفيصعع  تا عع تلعع إيععختتاصععااتق ا هعع تسعع ق فافياؤةعع فمتفي ععختتماعع تعععاتف 

فيمعع متتز عع  إفأنتتياعافسعع تا عع تيثثة الفثثرض الخثثام أهممافؤكثثد ا عع فتتيو يعععاات عع تفق صعع رتييا عع .
  تفأطاياتفيقصي تافيا  سط،تاذيمتت  تف ق ص رتفيايا تق ص ر ف تس ق فاتحقيعتف ت س   ت  

فيمع متا مع  تذيعمتتز ع  ،تويع تأظهع متفين ع ئجتفيسع لق تترع حاترااتفإل تح  عتلدتفينظ  ع تفيوين  ع 
ق صع رتفياياع تاعاللت  ع لتلعحتف ت تاس  سع  تفي ع تلع فق صع ر يظع امتأاتتفيم متز   يمعمتت ةيعتفإ
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فياق  وع متي م  ع ترااتتأ ع فيعافس ،تاذيمتل تت طادتيعحتفيعافسع تاعاللتفيارحع تفيثع ز ت ع تعع ضت
   تييا  .تق ص ر ف تس ق فافيم مت  تتحقيعتف تز   فإ
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 المبحث الثاني 
 ستقراراال في تحقيق العام نفاقلتعزيزدور اإل اتمقترح

 في االقتصاد الليبي  قتصادياال
 عع تييا عع تلععاتتق صعع ر ف تسعع ق فافيمعع مت عع تتحقيعععتف تز عع  رااتفإتم  عع تتلق  وعع متناثعععت

االلتفيعااستفياس   رلتلاتفي ج ا تفيعاي  تلاتطه ،تالاتااللتافقدتاظ امتف ق ص رتفيايا ت
ت:طه تأا  تاذيمتعاختفينح تفي  ي تلا

تأا  :تعاختلس   تفي ج ا تفيعاي  .
ت  تييا  .م ز  :عاختلس   تلؤة فمتف س ق فاتف ق ص ر ت

 : على مستوى التجارب الدولية:أوالً 
 التجربة النروجية: -أ

)في ح  ع تلعاتلع رلتينج ات متف اتر  تفيار ة تقياتإحع فرفمتفيعن طتفيا قارع تافإز ع  تفيمع مت
فيفط  تفيم  ا ت  تلج لتط اتتمظ  تتأ  لن ج متأماا ت:تلشخ تع مت اخاتتاف صتإيختتا م

ت: فيس ا تفياا   تياان ج متفين ط  تكأ عفمتائ س تيه  تفيماا  ت  تييا  تلا ت أت 
فينظ ت  تأ ا تفيسا تي حقيعتأعاختق ا تلا   تلاتقط تتفين ط،تتم  تفيم ئعفمتفين ط ع ت -1

فيصعععن ع متفي قايع ععع ،تاتوععع نت ععع تز ععع تفي قعععاتأس سععع  تيصعععن ع متاطن ععع تطعحععععل،تاتشعععجدت
 فياحا  تفي  تتس  يعتلاتفين ط،تكا ت  تفيح لت  تفين ا ج.

ما لتفيعن طتافياع  تالن ج تهاع تيسععتو طع تفيااععتل يعاطع تفأسع ستاقاع تكع تةع ،تأزهاع تفس  -2
م التاطن  تيما متأ  فرتفيشمت،تا  فتس مت جنتتف ق ص رتفياياع تأ لع متفي قع رتفيا وع ال،ت

فيعايع تأنتتفيجععح تل يع ك ت ع ت ع فتفياجع ل،اتتتاعمتفيان جع م،تتو ي  تفسع ي فرا    تياحخ ل ت
،تلحسعععتتفياؤسسععع تفي طن ععع تم2018فيايا ععع تلسععع ا لتل سععع ي فرتفياشععع ق متفين ط ععع تيا  ععع تعععع مت

ياعععن ط،تا ععع فت مطععع تصععع التتشععع  ل  توععع لتلسععع قا تفيصعععن ع تفين ط ععع ت ععع تييا ععع تافسععع ا فات
 فياش ق م.ف ع ا رتعاختفيف ا ت  تلج لتفس ي فرتتامت

فينظ ت  تأ ا تفإس  فت ج  متي حقيعتس  س تفي س  عتفيان سر ،تاااعتفياؤسس متفيال ل ت -3
يهعع فتفياعع ض،تافي عع تلععاتةععأزه ترافسعع تفأسعع ف تفياحا عع تافيعاي عع تي شععف صتأ اعع تفي سعع ئ ت

 ي س  عتفين طتاك يمتفيا  .

 تفيااعععتلصععع التتنسععيعتفأ عععفمتفياعع ك ال،تي  ا ةععختلععدتس  سعع تفي طعع   ت ععإيععختتفيسععم ت
ع ل ،تالدتس  س تاةيعلتي   ي ت  شتفيما تلص التا ص ،تافيسم تفيحثي تعاختتوع  اتكع فرات
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 ن  تلحا  تل ط الت  تفياجع لتفين طع ،تاف سع   رلتلعاتتج ةع تفينع ا جت ع تلجع لتإاغع متفيشع ك مت
ت.فين ط  تعاختتط   تفيو فراتفياحا  ،ت  تلج لتإز   تفين طتافيصن ع تفين ط  

 تجربة المال ز ة:ال -ب

 ال بد من الترك ز عل  ما فلى : قتصاد اال ستقرارلتحق   اال قتصاد    مجال التخطيط اال
اس متفينها تافيثق   تافي ح ات  تإتأ  ا متافسختيع تفيشمتتتج  تفي طاتافيا فطنياتلا ت س -1

 افأاال تفيحايعلتافيس  .ترفالفإتحخاحتق لتكاج ادت

 رحن  .أاتتفي  فا تفيق ئا تعا تأس تع ق  تاإ في ت ق ص ر ف س  رلتفيمعفي تت -2

 .ف ط ا ع  يو   تفي   متت ق ص ر ف س  رلتفي      تت -3

زج  تفأ ا ترفاا ع تإت  ي تفيثق تفيو لا تلقعاتحتعا تاتتايا تم   تفيقعافمتفي فت  تيااج ادتفيت -4
 اا اط  .

 .ايا ياشمتتفيتس  رلتفيع اق فط  تفي ختت ن ستتافي  كير تفيسخ ز  ت -5

ل ل قعع تتلخ زععحت وعع اللفي قنععختلاعع تحؤ اععحتتاف ق وعع اتفإقعععفتل واعع تإيععختتفي صعع لتلعع ياج ادت -6
 عا تفيف  ط تفي ون ي ط  تفيم ي  .

لععاتفق صعع رتتاياع فيتف ق صعع رن قعع ت قععتأنتحتويعع لحع تفيعع افرفم،تتفإوععاللتفسعع  فت ج  تانعختت -7
 فق ص رتتح  تف حتفيصن ع تل قم تل اي ف.إيختت  ايل فالت م اعتعا تتصعح تفيسادتفأ

 تشج دتفيصن ع متفي صعح   .ت -8

فيرشع  تلعاتاعاللتتحسعيات  خع تتي حعح تفي قنخ،تاتنا ع تاأستفياع لفي  كي تعا تفي ط   تافت -9
 فياه افمتيع تق  تفيما .

تح يععع تفيقطععع تتفيفععع شتياس ععع متلأ اععع تفياا اسععع مت ععع تعاا ععع تفي صعععن دتافي صععععح تي ععع  ي ت -10
 فيصعر تفيال ل تي ا   تاططتفي نا  .فيماالمت

فـي  قتصـادياال ستقراراال مؤشرات ثانيًا: على مستوى
 :ليبيا

 :قتصاد النمو اال -أ
 م اعععتعاععختلصعععاتتق صعع رععع فمت ععالت فلتف لعع توقعععتلععاتتقعععمتلااعع ست عع تلمعع تفأتاغعع 

ك تف و   ط متتفي  تقعاا تُ معتقن لتي ا   تلش اع متفي نا  تال فطه فيم متتز   افوعتي ا   تفإ
لاع تقععت خع نتلصععاتاطع التتق ص ر ف تس ق فالاتسادتاأسا ي  تافي س ط تاتحقيعتو ي تلاتف 

تحع تلحاهع تمع افمت ع تقط عع متإز  ط ع تأاع  تأنتتزاع  تفيثع التفين ط ع ترانتأاتتوياتفزف  ض
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اذيمتقععت مع رتيالع رع افمتتتو نتق رالتعاختتا   تفي نا  تذفت   تاق رالتأ ا  تعاختتن  دتفيص رافم
 في  ي  ت:

ز  ج تيا   رلتفيسخ ز  ت قععت فرتاععختفياع فطنياتل و   طع ته تفيا  فكاع تلعاتلف اعلتفيفععل مت .1
 لا تأيقختعاختفيعاي تلس  ي  تت  ي ت   تف و   ط م.

سععع ف تافياععع فز تلحعار ععع تفيط قععع تف سععع  م ق  تل ينسعععر تيالق صععع رتفياياععع تاا صععع تل ينسعععر تيأل .2
 افيط  تافيا ف ع.

فاععع اللتفي ععع ف نتقعععياتعععع ضتفيمنصععع تفيرشععع  تكاععع  تاك  ععع  تافياطاععع  تلنعععحتي اا ععع تفو   طععع مت .3
 في قعمتاتحقيعتفي شاي تفيو ل .

ععات  لضثثبط وقردثث د آي عع متفسعع  فتج  تاط  اعع تفياععع ت تأنتألععاتذيععمت إزععحت اخععاتفيقعع لتلععت  ع 
تا اخاتتاف صه تف ا تحا :تتس هعمتلؤة فمتف ق ص رتفيحس ق أنتت قعتالياف  فا ال 
 تفاعععع صتف ق صعععع رتفيعععع طن تلععععاتسعععع ط لتقطعععع تتفيععععن طتاتعععع  ي تآي عععع تعاعععع تيح كاعععع تااق لعععع ت

ااسع تفيفطع فمتفيجع رلتزحع تفي نا ع تتق صع ر ف تسع ق فافيصن رحعتفيس  ر  تاذيمتي حقيعتف 
  .ق ص ر ف 

 تنعع تتفإز عع  تلععدتااعععتقعع  تإز  ط عع ت عع تفيقط ععع متغيعع تفين ط عع تاة ي عع ي تتنعع تتفيصعع رافمت
يااح  ظع تعاعختف و  ع  تفينقعع تافإواللتلحع تفيع فارفمتلسعادتلعاتفإز ع  تفياحاع ،تاذيعمت

 طنا تاتحقيعتت ف نتلس ق ت  تلي فنتفياع  ع م.فأ

 فياع اا  تيالسعع هالعتفينهع ئ تافي سعع طتف   اع متل ي افعع تل ع ر ا عع تلن جع  تيوثيع تلععاتفيسعادت
   تافط ا ع   .تفق ص ر ت ياصن ع تاااعتتنا  تل  ف ز

   لتفيمنص تفيرش  .مفي  كي تعاخت   رلتك 

عاععععختتحقيعععععتت ا تاععععاللت  عععع لتفيعافسعععع تاغعععع تقعاتععععحف سعععع ثاتز عععع  لععععملتلشعععع اك تفإتنإ
ف اععلتعععاتفيعععالت تييا عع ت ت عع فإز عع  تفيمعع متت ععإنت عع تفيمعحعععتلععاتفيسععن فمتق صعع ر ف تسعع ق فاف 

فين ل ع تافي عختععع رلتلع تتسعع هعمتا عدتلسعع   تلع شع تفيق عععلتفيم  اعع تلعاتفيسععخ نتافي عختتق اعع ت
تل حا :
 في  سدت  تفيقط تتفيم مت  تفياش اع متذفمتفيط لدتفيف شتافي عخت صعمتتعاعختفيقطع تت

 فيف شتفيس  متقه .

 .فياش اك تقياتفيقط عياتكاا تألخاتذيم 

 أاتتقعععععانتفسعععع االلتق صعععع ر  ت عععع تفينشعععع  تف  ا فيقطعععع تتفيفعععع شت  صعععع تيااسععععإعطعععع مت
 فو و ا.
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في لدتفياالئ تلاتااللتالدتس  س تل ي  ت م ي تتق متلماا  تت ةيعتإيختتاإع رلتف ق ص ر
تحعحععععتتالحتا م يي عععحت ععع نت ععع فتح طاعععتت ععع تفياقععع متفأ متعععفيمععع م،تاذيعععمتلعععاتاعععاللتا عععدتك تز ععع  فإ

 لتفيمعع متلشععخ ت مععتز عع  فيجعع ا تاف سعع ثا ا تو ععختحعع  تت ةععيعتفإتز عع  فيم فلعع تفي عع تتععؤم تعاععختفإ
 :ق ص ر ف تس ق فاف إيختتافيم رلتل  ق ص ر

 :بطالةال -ب
زسعامت ع  تفيس  سع متأنتت  تل متفأال تتفي خت ا تقه تفيسخ نتافيق  تفيم لاع تكع نت قعع

تت اي تلخث   تفس ثا ا  تع ي  :أنتتفيم لا تفي خت جتتفيق  تفآلت  ت  تتنا  ت
 فيم متكاة ي فمتفيج زتتف س ثا ا كتقعتيمتترااف ت  ل ت  تتز   فإنت إ،تس لق فين  ج تفيلات

تاخياتفيقط تتإيختتفيحعتلاتظ   لتفيرط ي ،تاة ي  ي تك   رلتلس   تفي شاي كتاذيمتل حعع 
لعععاتفيرط يععع تاذيعععمتي ف  ععع تتفإز  ط ععع تتاععع صتطععع م تزشععع متلشععع ا دتإف سععع ثا ا تلعععاتاعععاللت

 فيمتمتعاختفيقط تتفيم م.

 تفيسخ نتفي طنييات  تفيق  تفيم لا تاذيمتلدتفأا ت  تفيحسعر نتتن يع تأ ا   رلتزسر تلس 
فإي فمتلحي ت شا تل فو تفي ما  تال سي  تتتعا عحتلعاتإاع ف تعععرتكايع تلعاتقع  تفيماع ت

 ف ح.فيق را اتعاختفيما تافي فغايات

 رلتزسر تععرتفياش اايات  تق لتفيما تاذيمتل يمن   تلع ي ما  تفي نع تاة يماع تعاع ت  ع رلت   
نتسععع  تفيماععع تفيجعحععععتحرحععع تععععاتفيما يععع تأت،ق صععع ر  ه ت ععع تفينشععع  تف أ ار تلسعععزسععع

 فيا   لتذفمتفيو  ملتفإز  ط  تفيم ي  .

 زطع  تافسعدتاععاتط  ععتتمععح ت   رلتك  ملتفيم لاياتلاتفياياياتععاتط  ععتفي ععا تتعاعخت
لن  جتفي ما  تاس  س تحتلحي تت الممتلدتفو   ط متس  تفيما تاععاتط  ععتإراع لتل  ععت

 لاتفي قن  تاأس ييتتتنظ  تفيما تكاا تألخاتذيم.

 تفيقعع  تفياحا عع تاص صعع  ت عع تفياجعع  متأ اتعع  ي تفيحعع ف  تفيماا عع تفي عع تتحقعععت  عع رلتلسعع 
 افع تافياهن .في  ت م   نتعنه تلث تفيما تفي ت

 يعيه ت ع تتح  عمتعجاع تف ق صع رتفي ما  تإل االتتنظ  تقعامتفيما ي تفي ف علتلااتفيح ط ت
اذيععععمتعععععاتط  عععععتفيس عععع متقعافسعععع متت صععععيا تيامعععع ضتافيطاععععتتعاععععختفيماعععع لت عععع تلف اععععلت
فيقط ععع متلحيعع ت خعع نت نعع عت عععمتلععاتاععاللت عع  تفيعافسعع متا ععختفيماعع تعاععختإوععاللت

  عل.فيما ي تفياحا  تلح تفي ف
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 ف ق صععع رتفيععع طن تلشعععخ تلاحععع  ت اخعععاتإوعععاللتتأم يااح  ظععع تعاعععختفإز  ط ععع تاو عععخت ح ععع
فيما يععع تفي طن ععع تفياععع   لتلحععع تفي ف ععععلتلصععع التتعا ج ععع تا ععععتلمعععع متفيناععع ت ععع تلسععع   ت

 في شاي .

  ف ع اعع رتعاعععختفأحعععع تفيم لاععع تتن تإتفترعع تتس  سععع توخ اععع ت ععع تفسعع فعفمتغيععع تفياياعععياتويععع
 ق ئا  تااللت   فمتط  ا .فأطنا  تس ظ ت

  تشعععج دتفي  ععع رلتإيعععختت ععع تييا ععع تتح ععع  تق صععع ر ف تسععع ق فااةصععع  تع لععع ت عععإنتس  سععع متف
فيسخ ز  تي   ي تفأععفرتفيال ل تلاتفيق  تفيم لاع تفي عخت ح  طهع تف ق صع رتفيع طن ،تاذيعمت

تقعععع  ت تفيال لععع تي ع  ععع تفأسععع لتاتق صععع ر لعععاتاعععاللتا عععدتز قععع متفيفععععل متف ط ا ع ععع تاف 
 اعل متصح  ت م ي تيا ف   تلاتععرتفي ف  متا ص تفأط  لتفي لد.

 :سيارالمستوى الياف لأل -ج
قععععتت فععع تفي سععع ئ تفينقع ععع تكمن صععع تياس  سععع تفيا ي ععع تكعععأنتحععع فرتعععع ضتفينقععع رتلععع ق  فضتتتت

ز قع متفياي فز ع تا عختتفيعايع تقع يمتعاعختلع فارتتاع لتقهع تاوصع يحفيحخ ل تلاتفيجه  تفياصع   ت
يع تتحخع تفيسع ط لتعايهع تأاتتس  س تتافا  ت خ نتيه تاط   تإذفتك زعاتي ا  ع تز قع متفسع هالك  

 تل زعععحتلعععدتفيس  سععع تفينقع ععع تلحيععع تفيا ي عععتوععع نتفيس  سععع تأنتتا ععع تلععع متفي ايععع فمتفياح ااععع تحاععع م
تافي سع ئ تفينقع ع تايا فعع لتذيعمتزشعي تز ع   اخنه تتمعح تز سه تافس فعفمتفي نسيعتفياس ا تقعياتفإ

تفيمن ص تفي  ي  ت:إيخت
 تحقيعععععتفي  ف عععععتقععععياتعاا عععع متفإزشعععع متفإعاعععع ا ت)فيان عععع تفي ح  عععع  تافإز عععع  تاف سعععع ي فرت

 افي صعح .

 ف سععع هالك ت ععع تفيحععععارتتز ععع  ف سععع ثا ا تععععاتط  ععععتو ععع تفإتز ععع  تحقيععععتأ ععععفمتفإ
 فياس هع  .

 فيماعع تعاعع تا ععدتلسعع  ف  تلاف اععلتفي سعع ئ تو ععختح حقعععتتعععع  تإز عع  تسععادتفيصعع رافمتات
  عمت   رلتفيص رافم.

 تلعاتاعاللتفيس  سع  تفينقع ع تلثع تيمع ضتفينقع رت ع تف ق صع رفأف   ا متق حقيععتفيحجع ت،
 ف زوا ة  .

 قوازن م زان المد وعال: -د
 لعدتفيناع تا دتك  ملتأطه لتف س ي فرتااللتل وا تفينا تفي ختتا تقه تفياالرتاةا تح ن سعتت

 فياس هعم.تق ص ر ف 
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 إعععع رلتتنظععع  تتجععع التف سععع ي فرتلاععع تحععع الممتلعععدتفي ايععع فمت ععع ت  خععع تفيععع فارفمتا ععع ت  خععع ت
ي ت اذيععمتلععاتاععاللتافقععدتفي طايعععتفياععتسعع ق فافي صعععح تفياسعع هعمت عع تاطعع تتحقيعععتف 

  تفيم يا  .ق ص ر اعاختل متفي اي فمتف 

 في جع التفيف اط ع تافيجهع  تفياصع   تلاع ت حقععت  عا ع تإ ج رتفي نسيعتافي و ل تقياتأطه لت
 .فإة فمتافي  ط  تينش  تفس ي فرتفي ج التفيف اط  

 السياس : ستقراراال-هث     

متسعاا   تعاعختأمع تفيعفاا  تافيف اط ع تفي ع تتوعف لم تفأت ييا تلاتااللتل ساعتةهعمتتت
في ععع ت مخسعععه تتم2011تأوععععف  تهعععأ اتق صععع ر ف تسععع ق فاتحقيععععتف تفيمععع متاعاعععختز ععع  ك ععع ملتفإ

 ععلتت ص  م:إيختتفيا اي تفي  ا تااللت   لتفيعافس ،وي تااصاتفيعافس 

 فياح  ظ تعاختاوعلتفي طاتوخ ل تاةمت. 

 تمعععععرتفأطهعععع لتأنتتفيماعععع تعاععععختت ويعععععتفياؤسسعععع متفيحخ ل عععع تلخ عععع ملتأز فعهعععع ،تويعععع ت
لععاتةععأزحتأنتحععؤر تإيععختأطهعع لتتاتاعع ا تف ا ص صعع متاتنعع  تتفيسععاط تاععععمتاطعع ر

  1).في س رفز ش ات

 فياح  ظععع تعاعععختفسععع قالي  تلصععع متييا ععع تفيا كععع  تاف ي ععع فمتل ي شععع  م متفيصععع رالتععععات
 فيجه متفياف ص .

 فياح  ظعع تعاععختفسعع قالي  تفياؤسسعع تفيايا عع تياععن طتاذيععمتيصعع  ز تفيان عع تفي ح  عع تا  عع رلت
 كا  تفإز   .

 اا ص ت  تفياؤسس تفيايا  تيالس ثا ا.ترفاللح اة تفي س رت  تطا دتفإ 

                                                           

1



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 قائمــة املراجــــع
 

 .أوالً : المراجـــــع باللغة العربية 

 .ثانياً : المراجع باللغة األجنبية 
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 قائمة املراجع 
 أوالً : المراجع العربية :

 الكتب :-أ

 في  قتصايياتيا ققودي ا"، "عبد الرحيم زردق وحسني  هرنراو حهدمند دنبسد نسنس    أحمد، 
 .يددية، بيرا، بدوو دية  شرهطببة أكت بر الر

  ، الفتنناع عبنند ، ،رجمننة عبنند"وققخييي قالتصايييا ققى،ييال، قالرصايييم قق ييي  "جننيمج جنن ار،سي 
 (.  1999) ،دار المريخ، السب دية، الرحمن

  (.1998) ،دار الشروق، القاهرة، اوم ققدوقة فال قالتصايا، حازم الببالوى  
 بندوو دار  "قتصاياتيا ققميقاة قق يمة) قإلنفيي  قق يي  وققم قةنية "،شنتت ،،  حافظ هدم د

 .(1999 شر، بيرا، )
 " ،الخنن ل  ققصح،يييا قالتصاييياك ققى،يي  )ققمفيييظاي وققوساسيييا ق  ي يياة حسنني  هرننراو ،

 .عة، بيرا، بدوو دية  شرلتطبا
 2000زيق، الطببة الثا ية، ، كتية التجارة، جاهبة الزقاقالتصايا ققدوق ، ننننننن. 
 بنندوو دننية  ، جاهبننة بيرننا،، هطببننة أكتنن بر الريددننية، كتيننة التجننارةقالتصايييا ققييدوق ،  ننننننننن

 . شر

 هطببننننة بكتنننن بر ب ييييو عنيييي قا قإلليييياقاقا قق يميييية-فيييي  م ييييياة ققميقايييية قق يميييية،"  ننننننننننن،"
 .جاهبة بيرا ية التجارة،الريددية،بدوو دية  شر،كت

  ،(1992)، هصر دار اليرضة البربية ،"ققميقاة قق يمة"رفبت المدج ب. 
  (.2000) ،، دهشقاألول ، دار المدى لتثقافة، الطببة "قنفجيم قق جز"، رهزى زك 
 لقننناهرة، "، دار المسنننتقبل البربننن  ا"ققصضيييخي وققصىايييك ققفا ،ييي  فييي  ققيييدو  ققويماييية، ننننننننن

(1996). 

 ه دننجري ، بيجنن  ه دننجري ، ،رجمننة، هدمنند حمنندا السننبا  ، كاهننل دننتماو  ريتشننارد
 (.2017) ،دار المريخ، الرياض ،"ققميقاة قق يمة ف  ققوساسة وققصطبيق"البا  ، 

  ،شنننركة كا منننة لتيشنننر والت زيننن   ،""ققوساسييييا وققساي ييييا ققوددتييية وققميقايييةدنناه   تسنننل
 .(1982ا  ، الك يت، )والترجمة، الكتاب الث

 ،الطببنة اوولن ، ققساي ية قالتصايياتة "امق ييا في  قالتصاييا ققصطبادي  "دت ى دتيماو "
 (.1989)الك يت،وكالة المطب عا،

  رجمة هدم د حسن عمر، "ققود ا وققصم سا ققدوقال"هاكدو الد، د  ب ل هال ود، رو الد، ،
 . (2007، )دار المريخ لتيشر، السب دية
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 ، ققساي ييا ققصىيافية قايودو  ققوديد ققيدو  وععاىيي  ،يال هللا،"  عن ضعبد السالم  صف
 .(1993اليرضة، القاهرة، )دار  "، الج قالرصالالا قالتصاياتة ف  ققدو  ققويماة

  هكتبننة الفننالع لتيشننر والت زينن ، الك يننتققوساسيية قالتصاييياتة ققى،اييةصننقر، صننقر أحمنند ،، 
(2017). 

 " ،الطببننة األولنن ، دار مفيييريا محمييد ب ييي ة  اسايية و  ييالماةعبنند الننرحيم عبنند ال احنند،"
 (.2003األج اء لتيشر، اإلهارا، البربية المتددة، )

  بييييل ققوساسييية وققصطبييييق قاي ييي قالتصاييييا قق"ققحيييدلي فييي  ، هدمننند عطينننة القنننادرعبنند"، 
 (.2004) اإلدكيدرية، الطببة الثا ية، المؤدسة الجاهعية لتطب  واليشر والت زي ،

  ققجييروم وقيقايييا وققييدموت ققمسييصفيا  –عةميية ققوميي م قي ييي سة "النند،ن، هدنن عمننرو" ،
 (.2000القاهرة،)الطببة اوول ، دارالشروق،

 األولن ،، الطببنة "ققساي ة ققوددتة وق صدالقاة ققبوك ققماكيزك "عبد الدمسد،  عبد المطتب 
 .(2013اإلدكيدرية، ) ،الدار الجاهعية

 الننندار "قتصايييياتيا  ييي ا ققاييياو ورخمييياو ور ييي سي قق م،ييية و يييا  قق ميييالا "،ننننننننننننننن ،
 .(2016اإلدكيدرية،)الجاهعية، الطببة اوول ، 

 ققوم ذج ققصوم ك ققايو   –ققوم ذج ققصوم ك ققميقيزك –نميذج روم سة م يصا  "، ننننننننننننن– 
ققومي ذج ققصومي ك ققماياك  –ققومي ذج ققصومي ك ققم سيا ال  –ققوم ذج ققصومي ك ققصاكي  

النندار األولنن ، الطببننة  "،2011لويييلا  25وقق حييي  ييل نميي ذج روميي ك  دلييد ب ييد عيي م  
 (.2013اإلدكيدرية، ) الجاهعية،

  النندار المصننرية التبيا يننة ")ققوساسيية وققصطبيييق  قالتصايييا قققاي يي " الشنن ربج ،هجنندا ،
 .(1994القاهرة ) لتيشر والت زي ،

 (2007، )عماو دار المسسرة،، "م ياة ققميقاة قق يمة" د حسسن ال ادى،هدم. 
  ،اييا ققفىيا  -  ،ي قالتصايا ققساي ي  بييل ققوساسية وقق قتيت ققصييمسخ "هدمد دويدار 

 اإلدنكيدرية، ،هيشناة المبنار ، "مي   ب يمة وقالتصايياك بخيصية في  ناين تياة قال ص
(2015.) 

 ققم قةنيية قق يميية "،-قتصاييياتيا ققميقايية قق يميية )ققوفديييا قق يمييةدننبسد نسننس   ، " هدمنند 
 .(2019بدوو دار  شر، بيرا، )

 اليمنننننن  -والسيادننننننا،اودننننننتقرار -التدتسننننننل اوقتصننننننادا الكتنننننن  )التقتبننننننا، والنننننندورا،،" نننننننننننننننن
 . 2015ص سا ققفود اة، بوفي، )مط  ة عك ("،اوقتصادا

 " ، آعيم ققساي يا قالتصاياتة ققى،اة  ،ال ققويرج وق   يم في  مايا"هجدا الشن ربج ،
 .(2013بة األول ، القاهرة، )الدار المصرية التبيا ية، الطب
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  ،اوقتصنننادية، الطببنننة ،:هركنننز ندننن و البتننن م قالتصاييييا قققاي ييي هدمننن د دنننبسد الفنننا را
 (.2016األول ، بيغازا، )

  ، القاهرة دار حمسثرا لتيشر، الطببة األول ،  ،"قالتصايا قققاي   بي مث،ة"هرا هدمد زك
(2019.) 

  بدوو   ،ي ققميقاة قق يمة )ققوفديا قق يمة وققم قةنة قق يمة ق،دوقة "،رزق، " زغت لهسرا د
  (.2001) الثالثة، بيرا،دار  شر، الطببة 

 الريددية، القاهرة، بدوو دنية ، هطان  الدار "ققصح،يا قالتصاياك ققى، "،  ادية دالم اليمر
 . شر

 هكتبننة  ،"ققى،ايية قساي يية قإلنفييي  ققح يي م  قالتصاييياتةقيعيييم . "عا،بولسنند عبنند الدمسنند
 (.2010) ،لبياو ،حسن البصرية

 

 الدوريات والمجالت :-ب

 دور ديادة اإل فاق البام ف  ،دقسق اهدا  السيادة اوقتصادية: درادة "بن عزة هدمد، ا
مج،ة مؤى "، السيادة اوقتصادية ف  الجزائر وأهدا البالقة السببية بسن اإل فاق البام 

 (.2015) ،9عدد ، الجزائر، كتية البت م اوقتصادية والتجارية وعت م التسسسر، قتصاياتة

  راج  :، رار اوقتصادى"، "هؤشرا، اودتقحمد طتفاعأ-http://www.arab 

api.org/course23  ،(.2002)الك يت 

  مج،يية  "."التضننخم بننسن هتغسننرا، اوقتصنناد الدتيقنن  والتدتسننل اليقنندا ،أحمنند ببريرنن  عتنن
 .(2011) 88، كتية اإلدارة واوقتصاد، الجاهبة المستيصرية، البدد قالاقم  وقالتصايا

  1975أحمنند حمنند هللا السننماو، "أنبنناد هشننكتة التضننخم فنن   ننل طفننرة الفنن ائ  اليفطيننة-
بيننة المتدننندة ، ، السنننية التادننبة اإلهنننارا، البر 34البنندد مج،يية آفيييي  قتصايييياتة، "،1980
 .(1988)ابريل 

  ،مج،ية "، (2000-1975ا تبار فرضية واغير فن  اوقتصناد التسبن  )"أحمد عت  الد ،ة
هتننننننننننننننننننننننننننناع عتننننننننننننننننننننننننننن :  (،2007)، 119عننننننننننننننننننننننننننندد ر، هصنننننننننننننننننننننننننن ق  ميييييييييييييييييييييييييييي إاقم  

https://search.mandumah.com /Record/63101  
 مج،يية امق يييا  جنار، "دور اإل فنناق البننام فن  ،دقسننق اودننتقرار اوقتصنادا"،  أحمند هيسننر

 .28(: ص 1999، الك يت، )ققخ،اج وققجزسا  قق اساة
 هركننز درادننا، ال حنندة  "،ققميي ما قق ق ييد وققص  ييا قإلنفيييتال ققسييي د"الرحمنناو،  أدنناهة عبنند

 .(2000، )هصر البربية،
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 كتينة مج،ية ققىي ا ق، ،ي   قالتصايياتة وقإلاقمسيةر طالب أحمد، عقسل حمسد دنتماو، جبف،
 (.2018 ، )، الجزء الثا 28واوقتصاد، جاهبة وادط، البدد اودارة

 امق يا صودو  ققودد ققدوقال، " ظرة عاهة عن ،صديح اوقتصاد الكت "غرين،  ج ش ا ،
(1998.)  

   حننننا،م هرننننراو، التضننننخم فنننن  دول هجتننننج التبنننناوو الختيجنننن  ودور صننننياد،ق الننننيفط فنننن
 .(2007، دولة الك يت، )ققم فد قق اس  ق،صخطاطاودتقرار اوقتصادا، 

 التغسرا، ف  أدبار اليفط وآثارها عت  اوقتصاد البنالم  والبربن   صالح وآ روو، حسسن
(، القاهرة، 266رقم ) ، دتستة قضايا التخطيط والتيميةم فد ققصخطاط ققد م والمصرا، 

2016. 
  ققمج،يييية قق ،مايييية ق، حيييي    ،"اودننننتقرار اوقتصننننادا الكتنننن  وهؤشننننرا، "عبنننندالبزيز، رشننننا

، 3عننننندد  دارة اوعمننننال، جاهبنننننة حتنننن او، هصنننننر،كتينننننة التجنننننارة و ،وققدمق يييييا ققصجيمسييييية
(2011). 

  اوقتصاد السياد  لتبطالنة، ،دتسنل أل طنر هشنكال، الرأدنمالية المباصنرة"زك ، " رهزا ،
، الك ينننت،  ققمج،يييل ققييي ثو  ق،ثديفييية وققفوييي ة وقياق، 226دتسنننتة عنننالم المبرفنننة رقنننم 

 .(1997)أكت بر 

 قضننايا التخطننيط "، 1979 – 1970اإل فنناق البننام واودننتقرار اوقتصننادا فنن  هصننر "، نننننننن
 هصر.،م فد ققصخطاط ققد م (، 16والتيمية رقم )

  ،"مج،ييية قق حييي   ريننناض المنننؤهن،" أثنننر اليفقنننا، الباهنننة عتننن  الينننا،  القننن ه  فننن  األردو
ة، لسبيا، بيغنازا، يصاد، المجتد الثالث، البدد الثا  ، هركز ند و البت م اوقتقالتصاياتة

 م(.1991)
  ،دور المشنناري  الصننغسرة فنن  هكافدننة الفقننر والبطالننة فنن  البننالم البربنن "،زينناد أبنن  فدننم" 

 .(2008ا، البربية المتددة، ) اوهار  ،مؤ سة ققثديفة ق،وشا
 ( 2010 – 1986دالم عطية بن دتيم، ،دتسل و،ط ر اإل فاق البام ف  لسبيا ف  الفتنرة ،)

اهبة القناهرة، ، هبرد البد و والدرادا، األفريتية، ج35هجتد  ،ق فاسقاةمج،ة ققدمق يا 
(2013). 

 اوقتصنننادا الكتننن  وهبننندو، اليمننن   اودنننتقرار،طننن ر هؤشنننرا، "، وآ نننروو  دننناه  السنننسد
ماكيييز قق حييي   وققدمق ييييا  "،2011الننن   1975لالقتصننناد المصنننرى  نننالل الفتنننرة هنننن 

 .(2013)،  ،  س  46البدد جاهبة القاهرة، ، قالتصاياتة وققميقاة
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  السنننبت  ودنننستة،كزيز  سنننسرين، "دور صنننياد،ق الثنننروة السنننيادية فننن  دعنننم السيادنننة المالينننة
جاهبنننة ، 12البننندد مج،ييية عاقل ققمؤ سييييا ققجزق اسييية،و،دقسنننق اودنننتقرار اوقتصنننادا"، 

 .(2017قاصدا هرباع، )

  ،هشننكتة البطالننة وآليننا، البننال  )درادننة ،طبيتيننة هقار ننة بننسن حننالت  "دنندر أحمنند حسننن
القناهرة، ، 9و6البندداو  ،بحي   قتصايياتة  اساية، ("2013و 1991هصر وهالسزيا بنسن 

 (.2015) ربي 

  ،دالم الشاه ، هسثم الطروق،" قياس أثر ،قتبا، النيفط فن  أداء اوقتصناد التسبن  لتسني ا
، فبرا،ننر 5ج،البنندد ، هبرنند التخطننيط، طرابتقصوماييةمج،يية ققصخطيياط وق(، 1970-2009)

2012. 

 ،م فد صودو  ققوديد ققيدوقال، "ديادة المالية الباهة و دارة اوقتصاد الكت "دمسر   رى، 
  .(1998صيدوق اليقد الدول ، واشيطن، )

 دور السيادة المالية فن  ،دقسنق اليمن  والبدالنة فن  هصنر )هن  التركسنز  أب  البيسن، درسر
م فييد (، 247عتنن  الضننرائب واودننتثمار البننام(، دتسننتة قضننايا التخطننيط والتيميننة رقننم )

 .2013، القاهرة،   فمبر ققصخطاط ققد م 

 حمننند الجسبنننا  ،عت  هيصننن ر دنننبسد عطينننة، ،دتسنننل وقيننناس البالقنننة بنننسن األ نننتالل  صننقر
، مج،يية ققدمق يييا قالتصاييياتة،2017-1986دا والتضننخم فنن  لسبيننا، الل الفتننرةاوقتصننا

 .(2019، )4، البدد2،، المجتدكتية اوقتصاد، جاهبة در 
 الد،ن ا بية جمبة، اإل،رادا، الباهة ودورها ف  ،يمية اوقتصاد التسب   الل الفتنرة  صالع

 كتيننننة اوقتصنننناد ،4، عنننندد مج،يييية قق ،يييي   قالتصاييييياتة وققساي يييية(، م2012 -2000)
 .(2014الجاهبة األدمرية اإلدالهية، زلستن، لسبيا، )، والتجارة

 هيشن را، المؤدسننة  ،"مديييالا في  قالتصايييا وققساي يية وققييوفط" الرنادا الجرمنن ، الطناهر
 .(2010طرابتج ) الباهة لتثقافة، الطببة األول ،

  مج،ية قتصايياتيا ايمي  الراهينة"، عبد المجسد قندا، "الصنياد،ق السنيادية واألزهنة المالينة
 .(2010اهبة الشتف،الجزائر، )، كتية البت م اوقتصادية وعت م التيسسر، جقفاسقاي

  ،"الك ينت، مج،ة قق  ال قإل يالم عبدالدافظ الصاوى، "قراءة ف  ،جربة التيمية نمالسزيا ،
 .(2002، )451البدد 

 صيييودو  ققوديييد  "،ديادنننة و دارة الننند،ن البنننام فننن  البتنننداو البربينننة"الصنننادق،  عتننن  ، فسنننق
بن  ، أ، هبرد السيادا، اوقتصادية، دتستة ند و وهياقشا،، البندد الرانن ، هنارسقق اسال
 (. 1998، ) ب 
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 ، مج،ية  يم ية ، "التجربة التيم ية المالسزية والدروس المستفادة هيرا عربينا  "عت  أحمد در
 .(2015) ،،البراق3، البدد 23والتطبيتية، هجتد البت م الصرفة  – بيبا

  عتن  هيصنن ر دنبسد عطيننة، عتن  جبننار عنريمس، ب،رنناب بدنماعسل، دور السيادننة الماليننة
ققمج،يية ققدوقايية ، 2015-1990فنن  ،دقسننق اليمنن  اوقتصننادا فنن  البننراق،  ننالل الفتننرة 

اديمينننة البدنننث ، أك4، البننندد 1، المجتننند قألبحيييي  قق ،ماييية وققصوماييية ققمسيييصدقمة وققبي ييية
 .2018 ل جيا، هصر، البتم  والتكي

 حالة القطر البربن   -عجز الم از ة ف  دول البالم الثالث وأدالسب هبالجت " تسل،  فادى
 ،1، البننندد26المجتننند  مج،ييية  يم ييية رشييياسل،  ،سييي،ة قق ،ييي   قالتصايييياتة،، "السننن رى 

(2004). 
 " ،لم المبرفنننة، "، دتسنننتة عننناققبصاوقايييةققومييي ذج ققواوسجييي  إامق  ققماييييام فننناروق القادنننم

 .(2010الك يت، )،بواآلدا المجتج ال طي  لتثقافة والفي و 
 ،درادنننة لتجربنننة كنننل هنننن  –عبننناس، دنننب د ودنننستة، "ح كمنننة الصنننياد،ق السنننيادية  فرحنننا

 ، جاهبنة بنر  بن عريري ،4، عندد 3، المجتند مج،ة قق ي ي قالتصاياكاليروي  والجزائر"، 
 .(2015الجزائر، )ديسمبر 

 عبننند هللا المييننن ، "صنننياد،ق الثنننروة السنننيادية ودورهنننا فننن  بدارة الفننن ائ  اليفطينننة"،  هاجننند
البندد ، 35، هيظمة الدول البربية المصدره لتبتنرول، المجتند مج،ة ققوفط وققص يوة قق اس 

 .(2009، الك يت، )129

 مج،ية  يم ية  ،"بن عبدهللا الجراع، "هصادر التضخم ف  الممتكة البربية السنب دية هدمد
 .2011، البدد اوول، 27المجتد د ريا، ، دهشق ن ناةيامشق ق، ،   قالتصاياتة وققد

 حسننسن الجبنن را، طالننب حسننسن الكريطنن ، هدمنند  نناج  هدمنند الزبسنندا، "التجربننة  هدمنند
، المجتننند مج،ييية قإلاقم  وقالتصاييييااليفطينننة فننن  الينننروي  و هكا ينننة ،طبقا،رنننا فننن  البنننراق"، 

 .(2014، جاهبة المستيصرية، )اشرالثالث، البدد الب
  ،   أثننر عننرض اليقنن د والتضننخم المسننت رد عتنن  التضننخم المدتنن  فنن  "هدمنند هيسننر الطنن

كتيننة التجننارة و دارة اوعمال،جاهبننة ،ققمج،يية قق ،مايية ق، حيي   وققدمق يييا ققصجيمسيية"، لسبيننا
 .(2014) ،حت او، هصر

 ، البالقة بسن الصادرا، واليم  اوقتصادا : درادة  ظرية ،دتستية ف   هريم عيس  هري"
تننننننن م ، األكاديمينننننننة البربينننننننة لتب20، البننننننندد 7، المجتننننننند آميمقبيييييييي ، 2010-1980لسبينننننننا 

 .2016والتكي ل جيا، 
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 نننالل -ادنننتثمارا، لسبينننا فننن  التيمينننة اوقتصنننادية واوجتماعينننة "هدم د، هصنننطف  نكنننار 
 ،، بيغنننننازا موشييييي مقا  يم ييييية تييييييمس نل "،(2001- 3196األربننننن  عقننننن د الماضنننننية )

(2003). 
  اثر الب ائد اليفطية عت  المتغسرا، اوقتصادية الكتينة فن  "هفتاع هدمد كريدلة.  هصطف

، هبرند البدن و مج،ية ققدمق ييا قإلفاسقاية "، 2010-1990اوقتصاد التسبن   نالل فتنرة 
 .(2013) ،35والدرادا، اإلفريتية، جاهبة القاهرة،  عدد 

 التيبننؤ نالم اءهننة  –البيننا المركننزا وديادننا، ادننتقرار اوقتصنناد الكتنن  "هسننب دا،  هتكيننة
درادننة هقار نننة بنننسن الجزائنننر وفر سننا التننن  اعتمننند، عتننن   –بننسن التضنننخم والقننندرة الشنننرائية 

هننير  المقار ننة بننسن ديادننا، البيننا المركننزا وديادننا، ادننتقرار اوقتصنناد الكتنن  لتجزائننر 
، 14عنننندد الجزائننننر،   ،قإلنسيييييناةمج،يييية ق كياتمايييية ق،دمق يييييا قال صمي ايييية  ،"وفر سننننا

(2015). 
  فج ،  اإل فاق الدك ه  و المسزاو التجارا و  م  الد،ن البام ف   ،الروابدة ه د"

، المد،رية الباهة لتبدث البتم  والتط ير 17، البدد مج،ة قق ،   قإلنسيناةاألردو. " 
 .2002التكي ل ج ،

 بننن فتيح، "فبالينننة صنننياد،ق الثنننروة السنننيادية كننن داة لتسنننسسر هننندا سل النننيفط فننن  الننندول   بسنننل
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 ،صيييودو  ققوديييد قق اسييي  ،ادنننتقرار"،  الدرادنننا، اوقتصنننادية، اوهنننارا، البربينننة المتدننندة
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  آ روو، اإلصالع اوقتصادا لتقطاع البام الصنياع  السن را فن  بطنار و ، دف هدم د
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 : والندوات التقاريرالمؤتمرات و-جـ
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 .1999طرابتج، ، وزارة التخطيط، مج،ل ققصخطاط قق ي 

 ( 2000-1962بدارة الخطنننط والبنننراه ، "المؤشنننرا، اوقتصنننادية واوجتماعينننة ،") مج،يييل
 .2001التخطيط، طرابتج،  ، وزارةققصخطاط قق ي 



ر سعيد عطية                                          دور اإلنفاق العام في تحقيق االستقـرار االقتصـادي في ليبيا  علي منصو

 

  

 
 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 
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 .(2015"، طرابتج )حصاد وق مواة وقالتصاياتة ف  قيباي
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 (2014ج : الرب  الران  لسية ، )طرابتققوشا  قالتصاياتة، ننننننننننن. 
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 .1989م بل  1986لتسي ا،  طرابتج لسبيا لتمبت ها، والت ثسق
 صنيدوق - بسل ب فتيح، "دور الذكاء اوقتصادا فن  ،دسنسن أداء صنياد،ق الثنروة السنيادية

الثننننروة السننننيادا اليرويجنننن   م قجا "،ورقننننة هقدهننننة لتمتتقنننن  النننندول  السننننادس حنننن ل الننننذكاء 
ادية اوقتصادا والتيافسية المسنتداهة فن  هيظمنا، األعمنال الدد،ثنة، كتينة البتن م اوقتصن

 .(2012  فبر  7-6،الجزائر،)  يم ة ققش،نعت م التيسسر والبت م التجارية 
  ،طنننننننننرابتج: بحصننننننننناءا، التجنننننننننارة وققص يييييييييدقا قإل اييييييييييلماييييييييي،حة وزارة التخطنننننننننيط( ،

 .(2010الخارجية،
 طنننننننننرابتج: بحصننننننننناءا، التجنننننننننارة  ،ماييييييييي،حة ق  اييييييييييل وققص يييييييييدقا، وزارة التخطنننننننننيط(

 .(2015الخارجية،
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 .(2015ة الجزائر، الجزائر، )جاهب
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م يقة  -(2010-1990درادة حالة دبر الصر  ف  الجزائر لتفترة ) –الصر  الدولية 

اهبنة ، كتية البتن م اوقتصنادية والبتن م التجارينة وعتن م التيسنسر، ج يا موش م  مي سصيا
 .2013 -نسكرة-هدمد  يصر

  درادنننة قيادنننية حالنننة  –جتننن ل بنننن عياينننة، "أثنننر اليفقنننا، الباهنننة عتننن  اليمننن  اوقتصنننادا
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 أبنن  دننبسدة ضنن  هدمنند، "ب،ننرادا، قطنناع الننيفط التسبنن  وأثرهننا عتنن  اودننتثمار البننام  حسننام
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 .(2007اهبة الك فة البراق، )، كتية اإلدارة واوقتصاد، جمي سصيا يا موش م 
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 .(2005)دب د، السب دية، 
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 يفطينة البربينة عبد الكنريم دنتيما  ، "دور صنياد،ق الثنروة السنيادية فن  ،رشنسد اإل،نرادا، ال
 ، كتية البت م اوقتصادية، جاهبة  يصنرم يقة مي سصياه  اإلشارة ال  حالة أب  ب "، 

 .(2014بيسكرة، الجزائر، )
  اوقتصنادا فن   اإل فاق البام وهدى هساهمت  ف  ،دقسق اليم  هيم عياد، "هسارا عمر ابر

اوقتصنننناد، جاهبننننة ، كتيننننة  يا موشيييي م م يييييقة مي سييييصيا  ،2015-2004البننننراق لتمنننندة
 .(2017)الفت جة، البراق، 
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 .(2013) كتية اإلدارة واوقتصادم الجاهبة المستيصرية، البراقم ,موش م 

 ييا  م ييقة اكصي مقر، " ،ط ر اإل فاق البم ه  واثنره عتن  التيمينة المسنتداه "، فت ع  الد 
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 .(2015 )الجزائر 



ر سعيد عطية                                          دور اإلنفاق العام في تحقيق االستقـرار االقتصـادي في ليبيا  علي منصو

 

  

 
 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

 1975دننبسد نسننس    الجراو نن ، "هدننددا، اودننتثمار فنن  هصننر فنن  الفتننرة هننن  هدمنند-
، م يقة اكص مقر  يا موش م "، كتية التجارة، قسم اوقتصاد، جاهبة قياة الس يج، 1997

(2002). 
 عتننننن  ببنننننراهيم القصننننناص، "فبالينننننة السيادننننة اليقدينننننة المسنننننتخدهة فننننن  اإلصنننننالع  هدمنننن د

م ييقة مي سيصيا  ييا  "،1992-1982اوقتصادا ف  هصر وأثرها عتن   شناا البين   
 .(1995جاهبة عسن شمج، ) جارة،، كتية التموش م 

  ،ثننر السيادننة اليقديننة عتنن  فجنن ة اليننا،  أليننا، ا تقننال آ،قسننيم كفنناءة "هصننطف  كاهننل رشننسد
، الجاهبننة  يييا موشيي م  اكصيي مقر م يييقة ،"شننارة  اصننة لتبننراقب،جننارب بتننداو هختننار هنن  

 .88ص (:2005) ،، البراقالمستيصرية
   ققساي ة ققوددتة ف  ققوساسية وقق قتيت قق م،ي   "الدمسد هاشنم، عبد الرول  عبدهصطف

: دار اليرضنننة البربينننة،القاهرة ،"بيقيييدو  ققويماييية ميييت إاييييم  ريصييية ق،صجاسييية ققماييياسة
(2010.) 

   1988أثر اإل فاق الدك ه  عت  هبدل  البطالة والتضخم ف  الجزائر )"حمسد،  هقرا-
البتنن م التجاريننة وعتنن م  كتيننة البتنن م اوقتصننادية،، يا موشيي م مي سييصيا م يييقة ،"(2012

 .2015الجزائر، التسسسر، 

 حسسن عتن او ، "دور السيادنة المالينة فن  ،دقسنق اودنتقرار اوقتصنادا ودفن  اليمن    ادية
قسنم ، جاهبة الميص رة، كتينة التجنارة، م يقة مي سصيااوقتصادا ف  جمر رية البراق"، 

 .(2015اوقتصاد، هصر)
 ،أثنننر ،قتبنننا، ب،نننرادا، البتنننرول عتننن  الم از نننة الباهنننة لتدولنننة هننن    صنننر  الننند عبننند الكنننريم"

م يييقة اكصيي مقر  يييا م"، 2017م بلنن  2000التطبسننق عتنن  دولننة لسبيننا  ننالل الفتننرة هننن 
، هبرند البدن و والدرادنا، البربينة، قسنم البدن و والدرادنا، اوقتصنادية، جاهبنة موش م 

 .م(2019الدول البربية، )
 نبية :ثانياً : المراجع األج

A- Books :  
 Boadway. R.W. and D.E Wildasin."Public Sector Economics" 

Boston, Little  Brown.(1985). 

 Brown, C. V., and P. M. Jackson. "Public Sector Economics 

(Martin Robertson, Oxford)." (1982). 

 Gregory Mankiw, Principles of Economies, Third Edition, E Book 

Edition, USA, (2004). ). books.google.com 

 Harvey S. Rosen, Ted Gayer, "Public Finance", New York: 

McGraw Hill, Eighth Edition, (2008). 



ر سعيد عطية                                          دور اإلنفاق العام في تحقيق االستقـرار االقتصـادي في ليبيا  علي منصو

 

  

 
 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

 Kaldor, Nicholas. "Economics without equilibrium.", University, 

College Cardiff Press, (1985). Available on : 

https://books.goole.comeg 

 Keynes, J.M., The end of Laissez-Faire, in Essays in Persuasion 

W.W Norton, New York, 1963. 

 Lipsey and Chrystal ," Economics" tenth edition, untited states, 

Oxford university press, Inc, New York, (2004). 

 Magnus Henrekson, "The peacock-Wiseman Hypothesis", In 

N.Gemmel, ed, public sector Growth, Theories and International 

Evidence. Cheltenham; Edward Elgar publishing (1993) 

 Mullard, Maurice. The politics of public expenditure. Rutledge, 

London (2005). books.google.com 

 Musgrave R.A.and Musgrave, Public finance in theory and 

practice New York: MCGraw Hill,(1979). 

 Paul A. Samuelson and others, Economics (New-York : MC Grew 

– Hill, Inc, 1995). 

 R.chelliab,"Faiscal policy in underdeveloped Countries", 

London, (1960). 

 Snowdon, Brian, and Howard R. Vane. "An encyclopedia of 

macroeconomics." Edward elgar publishing, 2002,pp;623-625. -

Available at : Books : Google.com 

 Thomas Mayer, James S. Duesenberry, Robert Z.Aliber, "Money 

Banking and Economy", New York : Sixth Edition, CH 21, 

(1996). 

B- Research, journals and periodicals: 
 
 

 Abbas, SM Ali, et al. "Fiscal policy and the current 

account." International Monetary Fund, Economic Review Vol. 

59. No.4, (2011). 

 Abdullah, Hussin, and Selamah Maamor. "Relationship between 

national product and Malaysian government development 

expenditure: Wagner’s law validity application." International 

Journal of Business and Management, Vol.13, No.8, (2018). 

 Alexiou,Constantinos."Government spending and economic 

growth: Econometric evidence from the South Eastern Europe 

(SEE)." Journal of Economic and social research vol 11.no1 

(2009). 

 Allen, Mark, and Jaime Caruana. "Sovereign wealth funds a work 

agend International Monetary Fund, No.29 (2008). 

https://books.goole.comeg/


ر سعيد عطية                                          دور اإلنفاق العام في تحقيق االستقـرار االقتصـادي في ليبيا  علي منصو

 

  

 
 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

 Alshahrani, Mr Saad A., and Mr Ali J. Alsadiq. Economic growth 

and government spending in Saudi Arabia: An empirical 

investigation. International Monetary Fund,WP/14/3,(2014). 

 Arola, Mika. Effects of Fiscal Policy on Private Consumption. 

No.133.1996. 

 Aschauer, David Alan. "Does public capital crowd out private 

capital?." Journal of monetary economics Vol. 24, No. 2 (1989). 

 Backer, Larry Catá. "Sovereign wealth funds as regulatory 

chameleons: The Norwegian sovereign wealth funds and public 

global governance through private global 

investment." Georgetown Journal of International law. Vol. 41, 

No 2 (2009). 

 Baranzini, Andrea, et al. "The causal relationship between energy 

use and economic growthin Switzerland." Energy 

Economics.vol 36. (2013). 

 Barro, Robert J. "Economic growth in a cross section of 

countries." The quarterly journal of economics  vol 106No.2 

(1991). 

 Braunstein, Jürgen. "Sovereign Wealth Funds: The Emergence of 

State Owned Financial Power Brokers." Available at: SSRN 

1452797 (2009). 

 Brückner, Markus, and EviPappa. "Fiscal expansions, 

unemployment, and labor force participation: Theory and 

evidence." International Economic Review vol 53.(4) (2012). 

 Burstein, Ariel, Martin Eichenbaum, and Sergio Rebelo. Why are 

Rates of Inflation so low after large devaluations?,working paper 

No8748.National Bureau of Economic Research, 2002. 

 Clark, Gordon L., and Ashby HB Monk. "The Norwegian 

government pension fund: Ethics over efficiency." Rotman 

International Journal of Pension Management vol 

3.Issue(1),(2010) pp;14. 

 Ferderer,J.Peter."Oil Price Volatility and the 

Macroeconomy." Journal of macroeconomics vol 18.(1) (1996). 

 Haavelmo, Trygve. "The probability approach in 

econometrics." Econometrical : Journal of the Econometric 

Society vol 12 jui(1944). Available at: The Econometric Society 

 Hemming, Richard, Selma Mahfouz, and Michael Kell. The 

effectiveness of fiscal policy in stimulating economic activity--a 

review of the literature. International Monetary Fund 

WP/02/208, (2002). 

https://www.jstor.org/publisher/econosoc


ر سعيد عطية                                          دور اإلنفاق العام في تحقيق االستقـرار االقتصـادي في ليبيا  علي منصو

 

  

 
 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

 Herrea,Santiago,"Public expenditure and growth", The World 

Bank,policy research working paper No4392,october2007. 

 Hoff, Karla, and Joseph Stiglitz. "Modern economic theory and 

development." Frontiers of development economics, 
worldbank, (2001).Availableat:https://elibrary.worldbank.org/doi/abs/10.159
6/0-1952-1592-3#page=398 

 Hooker, Mark A. "Are oil Shocks Inflationary? Asymmetric and 

Nonlinear Specifications Versus Changes in Regime." Journal of 

Money, Credit and Banking, Vol. 34, No.2, (May,2002). 

 Hoque, Mohammad Monjurul, and Zulkornain Yusop. "Impacts of 

trade liberalisation on aggregate import in Bangladesh: An ARDL 

Bounds test approach." Journal of Asian Economics, vol 21. 

(1),(2010). 

 Jafarov, Etibar, and Daniel Leigh. "Alternative fiscal rules for 

Norway. "International Monetary Fund,Working Papers, 

No.07/241 (2007). 

 Johansen, Søren, and Katarina Juselius. "Maximum likelihood 

estimation and inference on cointegration—with applications to the 

demand for money." Oxford Bulletin of Economics and 

statistics vol52.(2)(1990). 

  Kahn, Richard F. "The relation of home investment to 

unemployment." The Economic Journal vol41.Issue162 (1931). 
 Kaldor, Nicholas. "The irrelevance of equilibrium economics." The 

Economic Journal .vol 82. Issue.328 (1972). 

 Kaleem, Ahmad. "Modeling monetary stability under dual banking 

system: the case of Malaysia." International Journal of Islamic 

Financial Services , vol 2.No 1 (2000)pp:21-42. 

 Kandil, Mrs Magda E., and Hanan Morsy. Determinants of 

Inflation in GCC.. International Monetary Fund, No. 9-82 2009. 

 Kassim, Salina H., M. Shabri Abd Majid, and Rosylin Mohd 

Yusof. "Impact of monetary policy shocks on the conventional and 

Islamic banks in a dual banking system: Evidence from 

Malaysia." Journal of Economic Cooperation and Development, 

Vol. 30.(1) (2009). 

 Kihaule, Arnold Mathias. "Fiscal Adjustment Policies and Fiscal 

Deficit : The CaseofTanzania".Diss.CurtinUniversity,2006:p58 

https://www.semanticscholar.org/paper/Fiscal-adjustment-policies-

and-fiscal-deficit%3A-the-

Kihaule/06229e938fb8aae72597e0f30408c2d8c0bf25de 

https://elibrary.worldbank.org/doi/abs/10.1596/0-1952-1592-3#page=398
https://elibrary.worldbank.org/doi/abs/10.1596/0-1952-1592-3#page=398
https://www.semanticscholar.org/paper/Fiscal-adjustment-policies-and-fiscal-deficit%3A-the-Kihaule/06229e938fb8aae72597e0f30408c2d8c0bf25de
https://www.semanticscholar.org/paper/Fiscal-adjustment-policies-and-fiscal-deficit%3A-the-Kihaule/06229e938fb8aae72597e0f30408c2d8c0bf25de
https://www.semanticscholar.org/paper/Fiscal-adjustment-policies-and-fiscal-deficit%3A-the-Kihaule/06229e938fb8aae72597e0f30408c2d8c0bf25de


ر سعيد عطية                                          دور اإلنفاق العام في تحقيق االستقـرار االقتصـادي في ليبيا  علي منصو

 

  

 
 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

 Kimmitt, Robert M. "Public footprints in private markets: 

Sovereign wealth funds and the world economy." Foreign Affairs 

vol.87(1),(2008).available at:-https://www.jstor.org/journal/foreignaffairs  
 Lerner,Abba P,Functional Finance and the Federal Debt, Social 

Research,Vol. 10.No.1(February 1943); available at: 

https://www.jstor.org/stable/40981939 

 Lim, Joseph. "The new structuralist critique of the monetarist 

theory of inflation: The case of the Philippines." Journal of 

Development Economics vol 25. Issue 1 (1987). 

 Lin, Chi-ang. "'Structural' Wagner's Law and Institutional 

Dynamics: An Evolutionary Perspective."Public Finance= 

Finances publiques Vol.53.(2) (1998). 

 Looney, Robert E. "Oil revenues and viable development: impact 

of the Dutch disease on Saudi Arabian diversification 

efforts." American Arab Affairs, No.27, (1988). 

 Lopes da Veiga, José, Alexandra Ferreira-Lopes, and Tiago 

Sequeira. "Public debt, economic growth, and inflation in African 

economies." South African Journal of Economics, vol 84 

Issue(2), (2014). 

 Magazzino, Cosimo. "The nexus between public expenditure and 

inflation in the Mediterranean countries." Theoretical and 

Practical Research in Economic Fields (TPREF) vol 1.No3 

(2011). 

 Mayer, Evic, Moyen  Stephane, Stahler, Nikolai ,Government 

expenditures and unemployment a DSGE perspective, Deutsche 

Bunde (Eurosystem), series1, Economics Studies. no18(2010). 

 Mehrara, Mohsen, Mohsen Behzadi Soufiani, and Sadeq Rezaei. 

"The impact of government spending on inflation through the 

inflationary environment, STR approach." World Scientific 

News EISSN 2392-2192,NO.37 (2016). 

 Mehrara, Mohsen. "The asymmetric relationship between oil 

revenues and economic activities: The case of oil-exporting 

countries.", Energy Policy, Vol. 36. Issue 3, (2008).  
 Montiel, Peter, and Luis Servén. "Macroeconomic stability in 

developing countries: How much is enough?." The World Bank 

Research Observer, Vol.21 No. 2 (2006). 

 Mortazavifar, S., and K. Saeedi. "The Effect of Government 

Expenditure on Unemployment Rate for Iran." International 

Journal of Review in Life Sciences vol 5 No.7 (2015). 

https://www.jstor.org/stable/40981939


ر سعيد عطية                                          دور اإلنفاق العام في تحقيق االستقـرار االقتصـادي في ليبيا  علي منصو

 

  

 
 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

 Musa Abolgasem, Taweel, Rashed Muftah. S. Abdulladi 

,"Causality between Government Expenditure and GDP in the 

Libya Economy", Journal of Economics and Political Science: 

Faculty of Economics and Commerce/ Al-Asmarya Islamic 

University, Libya, Issue 7: June, (2016). 

 Palamalai, Srinivasan. "Causality Between Public Expenditure 

AND Economic Growth: The Indian case." Srinivasan, 

P.(2013),“Causality between Public Expenditure and Economic 

Growth: The Indian Case”, International Journal of Economics 

and Management, vol 7.no2 (2014). 

 Papi, Ms Laura, and Ms GC Lim. An econometric analysis of the 

determinants of inflation in Turkey. working paper No.97/170. 

International Monetary Fund, 1997. 

 Payne, James E., and Bradley T. Ewing. "International evidence on 

Wagner's hypothesis: A cointegration analysis." Public Finance= 

Finances publiques vol 51.(2) (1996). 

 Pesaran, M. Hashem, Yongcheol Shin, and Richard J. Smith. 

"Bounds testing approaches to the analysis of level 

relationships." Journal of applied econometrics vol 16 ,Issue.3 

(2001). 

 Rashid, Samee. "Sovereign Wealth Funds and the Possibilities of 

Establishing Them in Iraq." Univ.of Wisconsin Legal Studies 

ResearchPaper (2013).Electroniccopyavailableat:http://ssrn.com/abst

ract=2377586 
 S.Regimes and Revenue Management Vadar, Petroleum Fiscal 

Systems. International Monetary Fund, Work Paper, No. 04/41, 

(July,2008). 

 Svilokos, Tonći. "Does Economic Crisis Affect the Demand for 

Money: Evidence from Croatia?." Financial Studies, vol 

20.(3).(2016). 
 Tiebout,Charles M. "A pure theory of local expenditures." Journal 

of political economy vol 64.(5) (1956).  
 Warren, Tracey. "Work–life balance/imbalance: the dominance of 

the middle class and the neglect of the working class." The British 

Journal of Sociology vol66.Issue 4 (2015).  

 Yasin, Mesghena. "Public spending and economic growth: 

empirical investigation of Sub-Saharan Africa." Southwestern 

Economic Review Vol. 30 (2011).  
 Yellen, Janet L. "Symposium on the budget deficit." Journal of 

Economic Perspectives, Vol 3. No.2, (1989). 



ر سعيد عطية                                          دور اإلنفاق العام في تحقيق االستقـرار االقتصـادي في ليبيا  علي منصو

 

  

 
 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

C- Reports : 
 Ocampo, Jose Antonio. A Broad View of Macroeconomic Stability. 

United Nations, Department of Economics and Social 

Affairs,2005.1-2 www.un.org/desa/papers 

 United Nationsl Development Programme (UNDP), Human 

Development Report, New York, Oxford University Press, 

10017, USA, March(1992). 

E-Internet : 
 https://www.jstor.org 

 https://www.regjeringen.no/en/topics/the-economy/the-

government-pension-fund/ 

 https://www.norges-bank.no, 2018. 

 https://data.wordbank.org 

 https://data.oecd.org 

 http://www.lia.com.mt/ar  
 mida.gov.my 
 WWW.UN.ORG 
 https://books.goole.com.org 

 

 

 

 

http://www.un.org/
https://www.regjeringen.no/en/topics/the-economy/the-government-pension-fund/
https://www.regjeringen.no/en/topics/the-economy/the-government-pension-fund/
https://www.norges-bank.no/
https://data.wordbank.org/
https://data.oecd.org/
http://www.un.org/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 املالحـــــــق



 

ر سعيد عطية                                          دور اإلنفاق العام في تحقيق االستقـرار االقتصـادي في ليبيا  علي منصو

  

 
 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

 ( 1رقم )اإلحصائي الملحق 
 ( االتجاه الزمني العام إلنفاق االستهالكي العائلي 1-1) جدول

(م2017–1986) خالل الفترة
بعد األحداثقبل األحداثوهميمع المتغير الالخطية

 

 

  

 مقدار التغير
   رقم المعادلة

 .باستخدام برنامج  جمعت وحسبت من بيانات الدراسة المصدر:

 ( االتجاه الزمني العام لإلنفاق االستهالكي الحكومي 2-1جدول)
 (م2017-1986خالل الفترة )

بعد األحداثقبل األحداثوهميمع المتغير الالخطية

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 مقدار التغير
 رقم المعادلة

 .باستخدام برنامج جمعت وحسبت من بيانات الدراسة. المصدر:



 

ر سعيد عطية                                          دور اإلنفاق العام في تحقيق االستقـرار االقتصـادي في ليبيا  علي منصو

  

 
 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

 ( االتجاه الزمني العام لإلنفاق االستهالكي3-1جدول )
 (م2017 – 1986خالل الفترة )

بعد األحداثقبل األحداث وهميمع المتغير ال الخطية

 

 

 

 

 

 

   مقدار التغير

 رقم المعادلة
 .باستخدام برنامج جمعت وحسبت من بيانات الدراسة. المصدر:

 
 ( االتجاه الزمني العام لإلنفاق االستثماري 4-1جدول )

 (م2017 – 1986خالل الفترة )
بعد األحداثقبل األحداث وهميمع المتغير ال الخطية

 

 

 

 مقدار التغير
 رقم المعادلة

 .باستخدام برنامج  الدراسة. المصدر: جمعت وحسبت من بيانات



 

ر سعيد عطية                                          دور اإلنفاق العام في تحقيق االستقـرار االقتصـادي في ليبيا  علي منصو

  

 
 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

 ( تقدير االتجاه الزمني العام لإلنفاق العام 5-1جدول )
 ( م2017 – 1986خالل الفترة )

بعد األحداثقبل األحداث وهميمع المتغير الالخطية 

 

  

 

 

 مقدار التغير
 رقم المعادلة

 .باستخدام برنامج  المصدر: جمعت وحسبت من بيانات الدراسة.

  م2010( االتجاه الزمني العام إلجمالي الناتج المحلي باألسعار الثابتة لعام 6-1جدول )
 (م2017 – 1986)خالل الفترة 

بعد االحداثقبل االحداثوهميمع المتغير الالخطية 

 

 

 مقدارالتغير
 رقم المعادلة

.باستخدام برنامج  المصدر: جمعت وحسبت من بيانات الدراسة.



 

ر سعيد عطية                                          دور اإلنفاق العام في تحقيق االستقـرار االقتصـادي في ليبيا  علي منصو

  

 
 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

 ( االتجاه الزمني العام لمعدالت البطالة في ليبيا 7-1جدول )
 (م2017- 1986خالل الفترة )

بعداالحداثقبل االحداثوهميمع المتغير الالخطية 
 

 

 مقدارالتغير
  رقم المعادلة

 .باستخدام برنامج  المصدر: جمعت وحسبت من بيانات الدراسة

 االتجاه الزمني العام لعرض النقود  (8 -1جدول )
 (م2017- 1986خالل الفترة )

بعد االحداثقبل االحداثوهميمع المتغير الالخطية

 

 

  

 مقدارالتغير
 رقم المعادلة

 .باستخدام برنامج  المصدر: جمعت وحسبت من بيانات الدراسة



 

ر سعيد عطية                                          دور اإلنفاق العام في تحقيق االستقـرار االقتصـادي في ليبيا  علي منصو

  

 
 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

 االتجاه الزمني العام لتضخم في ليبيا  (9-1جدول )
 (م2017-1986خالل الفترة )

بعد االحداثقبل االحداثوهميمع المتغير الالخطية 

 

 

مقدارالتغير
 رقم المعادلة

 .باستخدام برنامج  المصدر: جمعت وحسبت من بيانات الدراسة

 ( االتجاه الزمني العام للصادرات السلع والخدمات 10-1جدول )
 (م2017- 1986للفترة )خالل 

بعد االحداثقبل االحداثوهميمع المتغير الالخطية 
  

 

  

 

 

 

 مقدارالتغير
 رقم المعادلة

 .باستخدام برنامج  المصدر: جمعت وحسبت من بيانات الدراسة



 

ر سعيد عطية                                          دور اإلنفاق العام في تحقيق االستقـرار االقتصـادي في ليبيا  علي منصو

  

 
 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

 ( االتجاه الزمني العام لواردات السلع والخدمات 11-1جدول )
 ( م2017 – 1986للفترة )خالل 

بعد االحداثقبل االحداثوهميمع المتغير الالخطية 

 

 

 

 

  مقدارالتغير

 رقم المعادلة
 .باستخدام برنامج  المصدر: جمعت وحسبت من بيانات الدراسة

 

  



 

ر سعيد عطية                                          دور اإلنفاق العام في تحقيق االستقـرار االقتصـادي في ليبيا  علي منصو

  

 
 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

 (2االحصائي رقم )الملحق 

 : معطيات الدراسة ومصادرها (1-2) جدول رقم
 الفترة المصدر الرمز السلسلة

 االنفاق العام

 بشقية

Tot-exp 

INV 
GC 

 بيانات األمم المتحدة 

UN 

 م1986الفترة الممتدة من 

 م2017إلي 

 بيانات األمم المتحدة  gdp الناتج المحلي الحقيقي

UN 

الهيئة العامة للمعلومات والتوثيق  Unmpl معدل البطالة

 ليبيا

 World bankالبنك الدولي 

 مصرف ليبيا المركزي  INF معدل التضخم
 بيانات األمم المتحدة 

UN 
 مصرف ليبيا المركزي  NB رصيد الميزان التجاري 

 بيانات األمم المتحدة 

UN 

 
 
 
 
 

  



 

ر سعيد عطية                                          دور اإلنفاق العام في تحقيق االستقـرار االقتصـادي في ليبيا  علي منصو

  

 
 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

 (م2017-1986)بعاد االستقرار االقتصادي في ليبيا خالل الفترة ( أ1-2شكل )

0

5

10

15

20

25

30

1990 1995 2000 2005 2010 2015

BLANC

20

30

40

50

60

70

80

1990 1995 2000 2005 2010 2015

GDP2010

0

5

10

15

20

25

30

1990 1995 2000 2005 2010 2015

INFATION

0

4

8

12

16

20

24

1990 1995 2000 2005 2010 2015

UNEMPL

 Eviews9 من اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات البرنامج االحصائي  المصدر:

 ( االنفاق العام بشقية 2-2شكل )
 (م2017-1986خالل الفترة )

10

15

20

25

30

35

40

45

86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16

tot.exp

 
 Eviews9 المصدر: من اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات البرنامج االحصائي 

  



 

ر سعيد عطية                                          دور اإلنفاق العام في تحقيق االستقـرار االقتصـادي في ليبيا  علي منصو

  

 
 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

 )عند الفرق األول( إبعاد االستقرار االقتصادي في ليبيا ( استقرارية3-2شكل رقم )

0

5

10

15

20

25

30

1990 1995 2000 2005 2010 2015

BLANC

20

30

40

50

60

70

80

1990 1995 2000 2005 2010 2015

GDP2010

0

4

8

12

16

20

24

1990 1995 2000 2005 2010 2015

UNEMPL

0

5

10

15

20

25

30

1990 1995 2000 2005 2010 2015

INFATION

 
 Eviews9 المصدر: من اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات البرنامج االحصائي 

 
 ( استقرارية االنفاق العام في ليبيا )عند الفرق األول(4-2شكل رقم )

10

15

20

25

30

35

40

45

86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16

tot.exp

 
 Eviews9 المصدر: من اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات البرنامج االحصائي 

  



 

ر سعيد عطية                                          دور اإلنفاق العام في تحقيق االستقـرار االقتصـادي في ليبيا  علي منصو

  

 
 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

 ( تطور معدالت مؤشرات االستقرار االقتصادي لالقتصاد الليبي 2-2جدول )
 (م2017- 1986)فى الفترة 

 الميزان التجاري  التضخم البطالة النمو االقتصادي السنة
1986 -11.35 3.7 13.38 -0.25 

1987 -14.7 3.8 14.42 -1.53 

1988 7.58 10.9 13.13 -2.57 

1989 7.2 18.47 14.46 -1.46 

1990 3.72 20.81 10.72 2.83 

1991 15.66 19.12 21.7 -0.29 

1992 -2.71 19.2 19.45 1.73 

1993 -3.76 19.35 17.47 -1.79 

1994 1.93 19.17 20.67 0.04 

1995 -2.22 19.44 18.34 2.55 

1996 2.13 19.41 14 1.74 

1997 5.21 19.38 13.59 2.19 

1998 -3.55 19.35 13.72 -0.31 

1999 0.75 19.34 13.59 2.86 

2000 2.34 20.81 7.09 7.5 

 0.88 15.05 16.82 0.55 متوسط الفترة االولي

2001 0.51 19.26 1.16 4.53 

2002 -1.25 19.24 0.14 1.45 

2003 13 19.39 7.94 6.7 

2004 4.4 19.2 11.25 7.48 

2005 10.29 19.2 12.66 19.55 

2006 6.72 19.01 11.47 25.55 

2007 5.09 18.87 16.21 30.34 

2008 14.63 18.68 20.4 28.63 

2009 -0.75 18.49 12.45 10.34 

2010 4.32 18.39 12.46 16.43 

2011 -61.27 17.13 25.9 2.41 

2012 124.71 19.21 16.07 17.14 

2013 -52.13 19.21 12.59 -0.05 

2014 -24 19.21 12.43 -0.06 

2015 -10.2 19.21 19.84 -0.07 

2016 0.40 18.48 15.9 0.08 

2017 0.38 18.35 18.5 0.08 

 11.36 9.83 18.81 2.27 متوسط الفترة الثانية

جمعت وحسبت من : بيانات األمم المتحدة، البنك الدولي، الهيئة العامة للمعلومات والتوثيق  المصدر:
 ليبيا، مصرف ليبيا المركزي.

 



 

ر سعيد عطية                                          دور اإلنفاق العام في تحقيق االستقـرار االقتصـادي في ليبيا  علي منصو

  

 
 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

 اإلجمالياختبارات العالقة بين االنفاق العام والناتج المحلي ( 1-2نتائج رقم )
 أوال: اختبارات تحديد درجة اإلبطاء:
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Akaike Information Criteria (top 20 models)

 
 

 Bounds Testثانيا: اختبار 
ARDL Bounds Test   

Date: 06/13/19   Time: 02:57   

Sample: 1990 2017   

Included observations: 28   

Null Hypothesis: No long-run relationships exist 
     
     Test Statistic Value k   
     
     F-statistic  8.075057 2   
     
     Critical Value Bounds   
     
     Significance I0 Bound I1 Bound   
     
     10% 3.17 4.14   

5% 3.79 4.85   

2.5% 4.41 5.52   

1% 5.15 6.36   
     

Test Equation:    

Dependent Variable: D(GDP2010)   

Method: Least Squares   

Date: 06/13/19   Time: 02:57   

Sample: 1990 2017   

Included observations: 28   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     



 

ر سعيد عطية                                          دور اإلنفاق العام في تحقيق االستقـرار االقتصـادي في ليبيا  علي منصو

  

 
 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

القااة بااين االنفاااق العااام والناااتج ثالثااا : اختبااار االرتباااا  الااساتي التسلساالي لبااواقي التقاادير للع
 اإلجمالي:المحلي 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic 0.807625     Prob. F(4,13) 0.5420 

Obs*R-squared 5.573088     Prob. Chi-Square(4) 0.2334 

     
      

 رابعا: اختبار مشكلة عدم تجانس التباين :
Heteroskedasticity Test: ARCH   

     
     F-statistic 0.926739     Prob. F(1,25) 0.3449 

Obs*R-squared 0.965102     Prob. Chi-Square(1) 0.3259 

     
     

 خامسا: فحص التوزيع الطبيعي للبواقي:
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Series: Residuals
Sample 1990 2017
Observations 28

Mean       3.29e-16
Median   2.31e-14
Maximum  3.330908
Minimum -3.166893
Std. Dev.   1.634080
Skewness   0.170703
Kurtosis   2.738247

Jarque-Bera  0.215917
Probability  0.897665

 

  



 

ر سعيد عطية                                          دور اإلنفاق العام في تحقيق االستقـرار االقتصـادي في ليبيا  علي منصو

  

 
 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

 :استقرارية النموذج : اختبار سادسا
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ر سعيد عطية                                          دور اإلنفاق العام في تحقيق االستقـرار االقتصـادي في ليبيا  علي منصو

  

 
 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

 سابعا : فحص القدرة التنبؤية للنموذج:
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GDP2010F ± 2 S.E.

Forecast: GDP2010F

Actual: GDP2010

Forecast sample: 1986 2017

Adjusted sample: 1990 2017

Included observations: 28

Root Mean Squared Error 1.736284

Mean Absolute Error      1.221422

Mean Abs. Percent Error 2.685037

Theil Inequality Coefficient  0.017256

     Bias Proportion         0.000029

     Variance Proportion  0.004426

     Covariance Proportion  0.995546

 

 

 ( اختبارات العالقة بين االنفاق العام والبطالة2-2نتائج رقم )

 أوال: اختبار تحديد درجة االبطاء:
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Akaike Information Criteria (top 20 models)

 

 



 

ر سعيد عطية                                          دور اإلنفاق العام في تحقيق االستقـرار االقتصـادي في ليبيا  علي منصو

  

 
 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

 :  Bounds Testثانيا : اختبار
ARDL Bounds Test   

Date: 06/13/19   Time: 03:34   

Sample: 1990 2017   

Included observations: 28   

Null Hypothesis: No long-run relationships exist 
     
     Test Statistic Value k   
     
     F-statistic  28.03396 2   
     
          

Critical Value Bounds   
     
     Significance I0 Bound I1 Bound   
     
     10% 3.17 4.14   

5% 3.79 4.85   

2.5% 4.41 5.52   

1% 5.15 6.36   
     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: D(UNEMPL)   

Method: Least Squares   

Date: 06/13/19   Time: 03:34   

Sample: 1990 2017   

Included observations: 28   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(TOT_EXP) 0.003963 0.024300 0.163075 0.8724 

D(TOT_EXP(-1)) 0.067752 0.024525 2.762525 0.0133 

D(TOT_EXP(-2)) -0.046840 0.031281 -1.497379 0.1526 

D(DUMMY) -1.418256 0.700182 -2.025551 0.0588 

D(DUMMY(-1)) 1.886730 0.915548 2.060765 0.0550 

D(DUMMY(-2)) 0.577894 0.820049 0.704707 0.4905 

D(DUMMY(-3)) 3.479531 1.505160 2.311735 0.0336 

C 31.05672 3.389981 9.161324 0.0000 

TOT_EXP(-1) -0.096910 0.017535 -5.526783 0.0000 

DUMMY(-1) -2.513127 0.550558 -4.564688 0.0003 

UNEMPL(-1) -1.461876 0.161862 -9.031604 0.0000 
     
     R-squared 0.888411     Mean dependent var -0.004286 

Adjusted R-squared 0.822771     S.D. dependent var 0.854016 

S.E. of regression 0.359529     Akaike info criterion 1.078677 

Sum squared resid 2.197433     Schwarz criterion 1.602043 

Log likelihood -4.101474     Hannan-Quinn criter. 1.238675 

F-statistic 13.53454     Durbin-Watson stat 1.829955 

Prob(F-statistic) 0.000003    

 ثالثا : اختبار االرتباا الساتي التسلسلي بين االنفاق العام والبطالة 
 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     

F-statistic 0.006111     Prob. F(2,15) 0.9939 
Obs*R-squared 0.022796     Prob. Chi-Square(2) 0.9887 

     
 



 

ر سعيد عطية                                          دور اإلنفاق العام في تحقيق االستقـرار االقتصـادي في ليبيا  علي منصو

  

 
 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

 

 رابعا:اختبار مشكلة عدم تجانس التباين:
Heteroskedasticity Test: ARCH   

     
     F-statistic 0.029216     Prob. F(1,25) 0.8657 

Obs*R-squared 0.031516     Prob. Chi-Square(1) 0.8591 
     
     

 فحص التوزيع الطبيعي للبواقي: خامسا:
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Series: Residuals

Sample 1990 2017

Observations 28

Mean       2.60e-16

Median   2.13e-14

Maximum  0.961052

Minimum -0.505472

Std. Dev.   0.247319

Skewness   1.812891

Kurtosis   9.690588

Jarque-Bera  67.56198

Probability  0.000000

 

 ستقرارية النموذج  للعالقة بين االنفاق العام والبطالة اختبار ا سادسا :
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ر سعيد عطية                                          دور اإلنفاق العام في تحقيق االستقـرار االقتصـادي في ليبيا  علي منصو

  

 
 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

2012 2013 2014 2015 2016 2017

CUSUM 5% Significance 

 سادسا : فحص القدرة التنبؤية للنموذج:
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UNEMPLF ± 2 S.E.

Forecast: UNEMPLF

Actual: UNEMPL

Forecast sample: 1986 2017

Adjusted sample: 1990 2017

Included observations: 28

Root Mean Squared Error 0.255737

Mean Absolute Error      0.159161

Mean Abs. Percent Error 0.818686

Theil Inequality Coefficient  0.006677

     Bias Proportion         0.000000

     Variance Proportion  0.028591

     Covariance Proportion  0.971409

 

 ( اختبارات العالقة بين االنفاق العام والتضخم3-2نتائج رقم )

 أوال:اختبار تحديد فترة االبطاء:
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ر سعيد عطية                                          دور اإلنفاق العام في تحقيق االستقـرار االقتصـادي في ليبيا  علي منصو

  

 
 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

  Bounds Testثانيا : اختبار

ARDL Bounds Test   

Date: 06/13/19   Time: 03:38   

Sample: 1990 2017   

Included observations: 28   

Null Hypothesis: No long-run relationships exist 
     
     Test Statistic Value k   
     
     F-statistic  3.014612 2   
     
     Critical Value Bounds   
     
     Significance I0 Bound I1 Bound   
     
     10% 3.17 4.14   

5% 3.79 4.85   

2.5% 4.41 5.52   

1% 5.15 6.36   
     
     

 لتضخم ا بين االنفاق العام و االرتباا الساتي التسلسلي لالخطاءثالثا : 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic 1.095360     Prob. F(2,15) 0.3597 

Obs*R-squared 3.568214     Prob. Chi-Square(2) 0.1679 
     

 رابعا : اختبار مشكلة عدم تجانس التباين :
 

Heteroskedasticity Test: ARCH   
     
     F-statistic 0.864443     Prob. F(1,25) 0.3614 

Obs*R-squared 0.902395     Prob. Chi-Square(1) 0.3421 
     
     

 فحص التوزيع الطبيعي للبواقي: :خامسا  

0

1

2

3

4

5

6

-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Series: Residuals
Sample 1990 2017
Observations 28

Mean      -1.30e-15
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Std. Dev.   3.277081
Skewness  -0.029791
Kurtosis   2.516515

Jarque-Bera  0.276859
Probability  0.870725

 

  



 

ر سعيد عطية                                          دور اإلنفاق العام في تحقيق االستقـرار االقتصـادي في ليبيا  علي منصو

  

 
 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

 : ستقرارية النموذجاختبار اسادسا :
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 سابعا : القدرة التنبؤية للنموذج:
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INFATIONF ± 2 S.E.

Forecast: INFATIONF

Actual: INFATION

Forecast sample: 1986 2017

Adjusted sample: 1990 2017

Included observations: 28

Root Mean Squared Error 4.195438

Mean Absolute Error      3.307268

Mean Abs. Percent Error 320.6919

Theil Inequality Coefficient  0.130733

     Bias Proportion         0.000173

     Variance Proportion  0.076757

     Covariance Proportion  0.923070

 

 



 

ر سعيد عطية                                          دور اإلنفاق العام في تحقيق االستقـرار االقتصـادي في ليبيا  علي منصو

  

 
 برلين -المانيا  /إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية 

 االنفاق العام والميزان التجاري  اختبارات العالقة بين( 4-2نتائج رقم )

 أوال : اختبار تحديد فترة االبطاء:
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Akaike Information Criteria (top 20 models)

 

 Bounds Test ثانيا : اختبار
ARDL Bounds Test   

Date: 06/13/19   Time: 03:42   

Sample: 1990 2017   

Included observations: 28   

Null Hypothesis: No long-run relationships exist 
     
     Test Statistic Value k   
     
     F-statistic  5.042071 2   
     
     Critical Value Bounds   
     
     Significance I0 Bound I1 Bound   
     
     10% 3.17 4.14   

5% 3.79 4.85   

2.5% 4.41 5.52   

1% 5.15 6.36   
     
 للميزان التجاري بين االنفاق العام ثالثا : االرتباا الساتي التسلسلي      

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 1.223421     Prob. F(2,18) 0.3176 

Obs*R-squared 3.350718     Prob. Chi-Square(2) 0.1872 
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 رابعا : اختبار مشكلة عدم تجانس التباين:
Heteroskedasticity Test: ARCH   

     
     F-statistic 0.074758     Prob. F(1,25) 0.7868 

Obs*R-squared 0.080498     Prob. Chi-Square(1) 0.7766 
     
     

 

 فحص التوزيع الطبيعي للبواقي:: خامسا  
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Skewness  -0.664329
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Jarque-Bera  2.080663
Probability  0.353338
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 سابعا : القدرة التنبؤية للنموذج:

-10

0

10

20

30

40

90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14 16

BLANCF ± 2 S.E.

Forecast: BLANCF

Actual: BLANC
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Root Mean Squared Error 1.955592

Mean Absolute Error      1.482980

Mean Abs. Percent Error 11.75700

Theil Inequality Coefficient  0.048716

     Bias Proportion         0.000007

     Variance Proportion  0.021906

     Covariance Proportion  0.978087

 

 االقتصادي( اختبارات العالقة بين االنفاق العام ومؤشر االستقرار 5-2نتائج )
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 Bounds Testثانيا: اختبار 
ARDL Bounds Test   

Date: 06/13/19   Time: 03:44   

Sample: 1990 2017   

Included observations: 28   

Null Hypothesis: No long-run relationships exist 
     
     Test Statistic Value k   
     
     F-statistic  3.286019 2   
     

Critical Value Bounds   
     
     Significance I0 Bound I1 Bound   
     
     10% 3.17 4.14   

5% 3.79 4.85   

2.5% 4.41 5.52   

1% 5.15 6.36   
     
     Test Equation:    

Dependent Variable: D(INDXECONOMY)  

Method: Least Squares   

Date: 06/13/19   Time: 03:44   

Sample: 1990 2017   

Included observations: 28   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     D(TOT_EXP) 0.007939 0.002069 3.837920 0.0010 

D(TOT_EXP(-1)) -0.002973 0.002658 -1.118525 0.2766 

D(TOT_EXP(-2)) 0.004528 0.004125 1.097656 0.2854 

D(TOT_EXP(-3)) 0.005970 0.003124 1.911062 0.0704 

C 0.148858 0.085005 1.751163 0.0952 

TOT_EXP(-1) 0.004640 0.003986 1.164196 0.2580 

DUMMY(-1) 0.084039 0.048427 1.735369 0.0981 

INDXECONOMY(-1) -0.559291 0.216942 -2.578067 0.0180 
     
     R-squared 0.751191     Mean dependent var 0.005282 

Adjusted R-squared 0.664108     S.D. dependent var 0.121709 

S.E. of regression 0.070538     Akaike info criterion -2.230384 

Sum squared resid 0.099511     Schwarz criterion -1.849755 

Log likelihood 39.22538     Hannan-Quinn criter. -2.114022 

F-statistic 8.626145     Durbin-Watson stat 1.731888 

Prob(F-statistic) 0.000068    
     
     

 ثالثا : اختبار االرتباا الساتي التسلسلي بين االنفاق العام  ومؤشر االستقرار االقتصادي
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     F-statistic 0.524030     Prob. F(2,18) 0.6009 

Obs*R-squared 1.540612     Prob. Chi-Square(2) 0.4629 
     
 رابعا :اختبار مشكلة عدم تجانس التباين:     

Heteroskedasticity Test: ARCH   
     
     F-statistic 0.099704     Prob. F(1,25) 0.7548 

Obs*R-squared 0.107253     Prob. Chi-Square(1) 0.7433 
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 فحص التوزيع الطبيعي للبواقي :: خامسا  
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Std. Dev.   0.053872
Skewness  -0.716503
Kurtosis   3.481938

Jarque-Bera  2.666733
Probability  0.263588
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 سابعا : القدرة التنبؤية للنموذج:
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Forecast: INDXECONOMF

Actual: INDXECONOMY

Forecast sample: 1986 2017

Adjusted sample: 1990 2017

Included observations: 28

Root Mean Squared Error 0.066133

Mean Absolute Error      0.050289

Mean Abs. Percent Error 10.13190

Theil Inequality Coefficient  0.061868

     Bias Proportion         0.000002

     Variance Proportion  0.058938

     Covariance Proportion  0.941060

 



 
 
 
 
 
 
 
 

   

 ملخصا الدراسة
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 الملخص باللغة العربية 
 تتق  قدصتت   اا ستتدالارالفتت ف  تتق ت التت  اا نفتت  ال راستتا الدفتتل  دوتتا   ر اإ تستتدف  
 ستتدالارالفت ف   اقتا اا نفت   ذلت  نتخ الت ا  راستا تات ر اإ ف2017- ف1986للبيت  الت ا الفدتل  

 ستدالارالفت ف  بعفت   اا نفت  ال راسا،  كذل  ت ولل الف قتا يتلخ اإ ق للبي  ال ا  دل   قدص   اا
الت ا  قدصت   اا ستدالارالفت ف  اا نف  قي س الف قا يلخ اإإلا  ع إض  ا ق للبي ،  قدص   اا

ال راستا  تق نجفةيتا ال  تى دوتا البي نت   ال  ن نتا المج ت ر  نتخ الت ا  اددمت   قت    دل  ال راستا 
نم المد ت   المد ةتا دوتا ةت  ا دخايط  ق   لا للبي ،  بي ن   األزار  ال  الملكز ،   نصل  للبي  

 يي ن   البج  ال  لق إلا  ع إض  االمفو ن   ال  ليا ، 
طتت ر الفتت ف لو راستتا   تتق )اإ الفصتتل الدمفلتت   تجتت  ا صتت ا  ا قتت  تنتتمجد ال راستتا ستتد

 تجتت  ا نجفةيتتا ال راستتا  كمتت    بهتت ا يتتا ال راستتا بهمنجتتم نا نتتا ال راستتا  ن تت وا     االم  تتى األ
 ستتتتدالارالفتتتت ف  د قدتتتتم  ع عفتتتت   اا نفتتتت  ع إالم  تتتتى ال تتتت نق لوفصتتتتل ال راستتتت   الستتتت عاا المدفواتتتتا 

 الصتتتوالفوميتتا ذا   اللستتت ال ا  األع تت  ندتتت ال ال راستت    هتتمدتتلل أل تجتتت  ا، ةلتتى قدصتت   اا
ن ضتت ا ال راستتا  تجتت  استتفل  ندتت ال ال راستتا دتتخ  فتت   االد  تت   ةتت ا ب  قتت  ،عم ضتت ا ال راستتا

ةلتتى تخدوتتد ال راستتا دتتخ ال راستت   الستت عاا  قدصتت   اا ستتدالارالفتت ف  تتق ت التت  اا نفتت    ر اإ
 الد ليا: األ فم ق 
 ع عف  ه المخدوفا  تق الت  ا  قدص   اا سدالارالف ف  ق ت ال  اا نف  الدمللز يلخ   ر اإ

 ةيا  الدةلبا الم للزنا نا  ال  ا الج نيا، نسدلة   ع لدةلبا الجل  المدا ن

 المخدوفتا  قدصت   اا ستدالارالفت ف  بعفت   اا نفت  ركز  ال راسا دوق ع ى الف قا يلخ اإ
  ق ااقدص   الولبق 

 تتق التت  ا الج نيتتا  قدصتت   اا ستتدالارق نتتد ال راستتا يبجتت ) نيةتتل) للل  ل تتق ل فبتتل دتتخ اا 
   اً  لملبا " ك ل  ر" الس ل  

 ستتتتتدالارالفتتتتت ف  اا نفتتتتت  لإلطتتتتت ر الج تتتتتل  ل راستتتتتا اإ  االفصتتتتتل األ تتتتتق ةتتتتتلخ ال صتتتتت  
الفتتتتت ف  تتتتتق الج لنتتتتتا  نفتتتتت  لإل قدصتتتتت   نجتتتتتم التتتتت  ر اا  االم  تتتتتى األ تجتتتتت  اةلتتتتتى  قدصتتتتت   اا
 نفت  ا  تفستلل   ر اإقدص  لالف ف  ق الج لنا اا نف  ف  ع سدفلال نفف ف اإب لي ب  اقدص  لاا

  المف لنخ الذيخ اهدم ا يفذا الة نب بهمنخ ال ا دلل  قدص   الف ف اا
قتتت     الفتتت ف، نفتتت  األستتت  ل ال  هلنتتتا  ال ويويتتتا  را) از لتتت   اإ بهتتتمكمتتت  دتتتلل الم  تتتى 

 قت  اندفتد  قدصت   اا ستدالارط ر الج ل  ل اإ دج  ال  انخ الفصل األ الم  ى ال  نق تفلل
 ن يوق:إلا  ال راسا  ق هذا الم  ى
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ا المف صتتتل   ذلتتت  قدصتتت  لدجتتت  بيتتتلز المتتت ارس اا قدصتتت   اا ستتتدالارلخدوتتتد نففتتت ف اا
  ا  اافدم عيا  السي سيا يلخ ال  ا المدا نا  ال  ا الج نياقدص  لعسبب االد   ال ل   اا

  تتق التت  ا المدا نتتا يفتت   قدصتت   اا ستتدالارااإلتتا ب    قتت  اندفتتد ندتت ال هتتذا الم  تتى
،  ت التت   رفتتا نج ستت ا المد ةتتاا قدصتت  لالم    تتا دوتتا نستتد غ الد تتملل ال  نتتل لومتت ار  ااإلتتا 

 الت  تإلتا   تق الت  ا الج نيتا قدصت   اا سدالار، يلجم  يف   ااسف رالف ف  ق األ سدالارنخ اا
 ،ن  ربتتتا الدنتتتتخم  ت التتتت  الدتتت از  الختتتت رفق،    تتتتت  لل الفمتتتل،  ن  ربتتتتا ال ا لتتتا  نمتتت  نستتتدال، 

  قدص   اا سدالارالف ف  بعف   اا نف  ع لف قا يلخ اإ الم  ى ال  لى بالد  
ل نل  ن للزنتت   تتق   ر اإنفتت   الفتت ف  تتق ت التت  فتتلل تةلبدتت  الجتتع الفصتتل ال تت نق بهتتدم 

تةلبتا الجتل نل   االم  تى األ تجت  ال ل نخ الت  ا المدا نتا  الج نيتا ةلتى  قدص   اا سدالاراا
الم  تتى  تجتت  انتتخ التت ا صتتج    ال تتل   الستتي    يلجمتت   قدصتت   اا ستتدالار تتق نةتت ا ت التت  اا

للبيتتت  تمدوتتت  صتتتج    ب   نتتخ عتتت لل م، قدصتتت   اا ستتتدالارال تت نق الدةلبتتتا الم للزنتتتا  تتتق ت التت  اا
إا بنتتم لفتت نق الف يتت  نتتخ الجاتت ا  ستت ا) نتتخ التت ا اددمتت  ه دوتتا  ستتي    )صتتج    ااستتد م ر ،

نخ ال ا إ ارتتم الدتق تفدبتله نةتل  ةست ل نتخ ةست ع   الخزنجتا  ا ب   ن االلل ص  را  الا قا،
نمتتت  ا لستتتمت ع استتدم ا األن تتتل لمتت ار ه عالناتتتا تستتتمت  يد تتا ب  نايتتت ر نتتخ نفتتت يلل ال  كمتتا،

  ،  لفتل الدةلبتا الم للزنتا الدتا صعمن دفدف   ه  ن  ففوج  نفلل الدةلبا الجل نةيا  ق هذا ال
لخدوتتد تم نتتً  دتتخ الجمتت ذ  ستتو ل الدخاتتيط التتذ   ب  تتق نةتت ا الا قتتا ال  تتلنا  نفتت  اهدمتتد ع إ

ل متتل كتتل نجفمتت  اذالتتل  هتتذا ن تت ر ب    ليتتا  متتخ النتتل ر  الستت ي  التتذ  تدتت ا ل ميتتم المتت ار  الم
 اهدم ف ال ر س المسدف    نخ الدةلبا الم للزنا 

 تق للبيت   قدصت   اا ستدالارالف ف   اقا اا نف  اتة ه   تا ر اإ الفصل ال  لىتنمخ 
  ان   تلخ ةلتى اهتدم الم  تى األإلتا  ،  ق  تم تاسيم هتذا الفصتلف2017- ف1986ال ا الفدل  

الفت ف  تات يل نفت ا  ااتةت ه  نفت  ت ولتل تات ر اإإلتا  الفت ف ع إضت  ا نفت  تة ه   تات ر اإع 
ااستتدف كق ع تتويا)الف اوق  نفتت   راستتا تاتت ر اإإلتا  ع إضتت  االزنجتق الفتت ف التت ا  دتتل  ال راستتا، 

اإنفتت   ااستتتدف كق الةتت ر  نفيمجتتتً  بستتفل  الجدتتت ال ب  ، ةلتتتى ااستتد م ر   نفتتت   اإ ال  تت نق  
دوتتتتا نف تتتتم ستتتتج ا  ال راستتتتا ةلتتتتى يومتتتتد نستتتت ا نستتتت هما اإنفتتتت   ااستتتتدف كق الةتتتت ر  ةتتتت الق 

  نا رنتتتا ع إنفتتت   ااستتتد م ر  التتتذ  لستتت هم 2017-1986%  تتتق المد ستتتط  تتتق الفدتتتل  )61.90
 % ال ا  دل  ال راسا 38.09ع  الق 

 تق  قدصت   اا ستدالارعفت   اابالفت ف    نف  يد ولل الف قا يلخ اإ الفصل اللاعا ق  بهدم 
 ذلتتتت  ع ستتتتدخ اف نمتتتت ذ   - ال راستتتتا اددمتتتت  ،  قتتتت  ف2017- ف1986للبيتتتت  التتتت ا  دتتتتل  ال راستتتتا 
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ARDL  إلتتا   تتق ت ولوفتت  دوتتق تاستتيم البي نتت   -يداتت يل الف قتتا  تتق األفوتتلخ الاصتتلل  الا نتتل
 ف2011غ نتت  عفتت  دتت ف بع لجستت ا لوملةوتتا ال  نيتتا بنتت   2010 –ف1986ا نتتخ  لتت دتتلتلخ، الفدتتل  األ

،  نجاستتم ف2017عستتبب ااناستت ف السي ستتق  ةدتتا نف لتتا  دتتل  ال راستتا  ستتدالار الدتتا تملتتز  عفتت  اا
الفت ف ع تويا  نف  الف قا يلخ اإ  قي س يد ولل  ان   لخ ةلى اهدم الم  ى األإلا  هذا الفصل

 ال ا لتا   قدصت   ل قدص   الولبتق  الجمت  اا )الفلل ال وق  الد از  ال االوق  بعف   الف ف نف  اإ
 ستدالاراا  بعفت  الفت ف  نفت   االتد  ال ت نق عويت س الف قتا يتلخ اإ  ق للبيت  الت ا نلاةتل ال راستا

  الخ رفق )الدنخم  نلزا  الم   د   
 ستدالارالفت ف تد ت يخ  تق قت رتف  دوتا ت الت  اا نفت  سي ست   اإب  الجد ال ةلى بظفل  

مايتفق مماامفرقيةا  ما  تق ااقدصت   الولبتق  هت  قدصت  ل ذل  االد   ال تل   اا قدص   اا
 :إلا  ة ر  الجد البلو راسا ةلى  سيسيفأل

الا نتتل  الاصتتلل   تتق األفتتل قدصتت   الفتت ف  الجمتت  اا نفتت  هجتت ع د قتتا طل لتتا يتتلخ اإب   -1
 لو راسا  ولمامفرقيضمفألموهومميتفق م

كمتت  بظفتتل  ندتت ال الويتت س  فتت   د قتتا ت ازنيتتا ط نوتتا األفتتل يتتلخ األنفتت   الفتت ف  ال ا لتتا  -2
  األنفتت   الفتت ف  تتق للبيتت  يتتي   التتا تخبتتية نستتد غ ال ا لتتا،  ذلتت  نتت  يدفتت  نتتا بةلتتى 

الاصتتلل الدتتق تتتج   فتت   د قتتا يتتلخ اإنفتت   الفتت ف  ال ا لتتا  تتق اذفوتتلخ فرقيةاا  مفرنية اا م
  الا نل 

 نف   ف   د قا يلخ زن    اإإلا  الدق ت لل يرن ةعفمفرقية  مفرنلنً  بظفل  الجد ال ب -3
الفت ف ع ت ل ضتايل دوتا ت ستخ الملتزا   نفت  اإ بثلةلى  الف ف  ت سخ نلزا  الم   د  
دوتتا تتت از  نلتتزا   ا  السي ستتياقدصتت  لنديةتتا ال تتل   اا ثتتلالدةتت ر ،  قتت  ل تت   ذلتت  األ

 الم   د    ق ااقدص   الولبق ال ا  دل  ال راسا 
 تتق اذفتتل  ستتف رالفتت ف لتتم تتت ثلل  تتق نستتد غ الفتت ف لأ نفتت  اإإلتتا ب   كمتت  ت صتتود ال راستتا -4

عاا  مفتتل الا نتتل  ذلتت  يتت ا النتت  دوتتا  تتق األ ستتف ردوتتا األ بثتت رالاصتتلل  اتتط  لتتي  لتتم 
زنتتت    ةتتت   إلتتتا  الفتتت ف يتتتي   نفتتت    زنتتت    اإ الدتتتق تاتتت ا عتتت فريفبعااا مفرقيةااا  فالتقااايعمماااام

 الدنخم  ق ااقدص   الولبق 
 ستتتدالارالفتتت ف  اا نفتتت  قيتتت س الف قتتتا يتتتلخ اإ تتتق الفصتتتل اللاعتتتا الم  تتتى اللاعتتتا  تجتتت  ا  

ت ولتل تات ر إلتا   اةتز) األ، ةلتى هت   ال ف2017- 1986) ق للبي  ال ا الفدتل   قدص   اا
ل قدصتتت   الولبتتتق التتت ا  دتتتل  ال راستتتا  ذلتتت  اددمتتت  ًا دوتتتا تفستتتلل  قدصتتت   اا ستتتدالارنيةتتتلا  اا

 ق ال  ا الج نيا ،  رسم الملبا الس ل   ق للبي  ال ا  قدص   اا سدالارلميةلا  اا  ك ل  ر)
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نلبتتتا  ةستتتب قدصتتت   اا ستتتدالارالفتتت ف  تتتق ت التتت  اا نفتتت   دلتتتتق ال راستتتا  ذلتتت  لمفل تتتا   ر اإ
  ك ل  ر

هجتت ع عفتتة الميةتتلا   ا بنتتمإنتتم عتت لل م نتتخ  فتت   د قتت   د ستتيا  تتق عفتتة الفدتتلا  ب
لف ستم الملبتا الست ل  ل  لت  ر  تق  الصتفل  هت  نت إلتا   صتود قيمدفت  سدالارالدا تفبل دخ اا

 لستت هم  تتقالفتت ف  نفتت  إاب   لو راستتا  هتت   اا مفرقاايضمفر اايم أهمميتؤكاا م هتتذا  اقدصتت   للبيتت  
 تق األفوتلخ الاصتلل  المد ستط،  ذلت  نت  يدفت    ق ااقدصت   الولبتق قدص   اا سدالارت ال  اا

الفتت ف  نفتتزغ ذلتت  لفتت ف  نفتت  ، ةلتتى بظفتتل  الجدتت ال الستت عاا ت تت يخ   ر اإنتتا الج لنتتا ال لجزنتتا
قدصتتت   الولبتتتق التتت ا  دتتتل  عتتتم اا ا  سي ستتتيا الدتتتق نتتتلاقدصتتت  لل تتتل   ب   الفتتت ف نفتتت  تلةتتتل  اإ

الفت ف  تتق ت التت   نفتت  المادلةتت   لدفزنتز   ر اإ بهتمدتتلل اوتتا لتم ال راستتا ،  ذلتت  نت  تدال راستا
  ق للبي ، ك لد لق : قدص   اا سدالاراا

 نةت ا  ااسدف    نخ الدة رل ال  ليا  ق نة لق الصج  ي  السي  لا )الدةلبتا الجل نةيتا  -
 الدخايط ااقدص    )الدةلبا الم للزنا  

ااددمتت   دوتتا تليتت   إستتدلاتيةيا  ط نوتتا المتت غ لنتت ط  تلةتتل  اإنفتت   الفتت ف لدخوتتي   -
ااقدصتت   التت طجق نتتخ ستتيال  قاتت ا التتجفط  تتت  لل تليتتا دمتتل ل  كمتتا  رق عتتا الصتتج  ي  
الستتتتتي  لا  ذلتتتتتت  لد التتتتتت  ااستتتتتتدالار ااقدصتتتتتت     رستتتتتم الا اتتتتتتتم الةتتتتتت    ن تتتتتت  الدجميتتتتتتا 

 ااقدص  لا 
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Abstract 

The study aimed to identify the role of public expenditure in 

achieving  economic stability in Libya, according to the theory of the 

magic box of N. Kaldor during the period 1986 - 2017 and through the 

study of the public Expenditure development and the reality of economic 

stability in Libya during the study period, as well as analysis the 

relationship between public expenditure and economic stability 

dimensions in Libya, in addition to measuring the relationship between 

public expenditure and the economic stability index. The study relied on 

the comparative approach in presenting the international experiences, the 

analytical approach and the standard approach to test the study 

hypotheses and achieve its objectives. 

The study analyzed the relationship between public expenditure 

and the economic stability dimensions in Libya during the study period 

1986 - 2017, using ARDL model to estimate the expressive function 

parameters of the relationship between the two variables in short and long 

term. The placebo variable was introduced in the second period (2011-

2017). Post-2011. 

The study results showed that the effects of public expenditure on 

economic growth, unemployment rates, inflation rates and the balance of 

payments in Libya vary in their ability to achieve economic stability as a 

result of the different economic conditions in the Libyan economy. 

The results of the relationship between public expenditure and the 

economic stability index showed that the increase in public spending 

leads to the economic stability index to be close the right one that is true 

in long term. This indicates that the public expenditure policy did not 

have an important role in achieving the objective of economic stability 

during the study period, that being attributed to the lack of rationalization 

of public expenditure and the economic and political conditions that 

educated the Libyan economy during the study period. 
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Summary  

 

The current study aims to determine the role of public expenditure 

in achieving economic stability in Libya during the period 1986 - 2017 

through examining the development of public expenditure and the reality 

of economic stability in Libya during the study period, as well as 

analyzing the relationship between public expenditure and the dimensions 

of economic stability in Libya, in addition to measuring the relationship 

between public expenditure and economic stability during the study 

period. The study relied in its methodology on secondary data published 

through the Libyan Central Bank, the Ministry of Planning in the State of  

Libya, and the United Nations data available on the Internet and the 

World Bank. 

The study included six chapters included: introductory chapter (the 

general framework of the study) in the first section consisted of:  the 

introduction, the study problem and importance and the study aims and 

methodology. The second chapter included: previous studies that related 

to public expenditure and its relationship with economic stability 

dimensions, dealing with the presentation of the most important study 

results, researches and scientific research related to the study subject, the 

results of the study resulted in differences on the study subject about the 

role of public expenditure in achieving economic stability as the current 

study differs for previous studies in the following aspects: 

 Distinguish the role of public expenditure in achieving economic 

stability in its various dimensions in developed and developing 

countries, guided by the Norwegian and Malaysian experience. 

 The study focused on the relationship between public expenditure and 

the various dimensions of economic stability in the Libyan economy. 

 The study constructed an index (manual) to reflect the economic 

stability in developing countries according to the magic box of Kaldor. 

Chapter one devoted to investigate the theoretical framework of 

public expenditure and economic stability, the first section of which dealt 

with the economic role of public expenditure in economic theory began 

with the first review of the concept of public expenditure in economic 

theory and the interpretation of the role of public economic expenditure 

through the presenting of the most important thinkers who interested in 

this aspect. 
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The study also presented the most important and apparent rational 

behind increasing public expenditure. The second part of the first chapter 

dealt with the theoretical framework of economic stability. The study 

concluded in its subject to the following: 

The concept of economic stability differs in the most prominent 

contemporary economic schools because of the different economic, social 

and political conditions between developed and developing countries. 

The study results conclude that economic stability in developed 

countries aims to maintain the level of full operation of available 

economic resources, and to achieve an appropriate degree of general 

stability in prices, while economic stability in developing countries aims 

to achieve stable growth, fight unemployment, provide employment, 

achieve external balance, and fight against inflation, and the third part 

concerned the relationship between public expenditure and the 

dimensions of economic stability. 

The second chapter dealt with the experiences of Norway and 

Malaysia in the role of public expenditure in achieving economic stability 

for both developed and developing countries. The first topic dealt with 

Norway's experience in achieving economic stability through the 

sovereign wealth fund, while the second part dealt with the Malaysian 

experience in achieving economic stability. Although Libya has a 

sovereign fund (investment fund), but it suffers from a number of 

shortcomings, either through its dependence on energy export earnings, 

or through its management, which it considers merely a treasury account 

and does not follow any governance standard, which does not allow to 

optimize the exploitation of its resources in a way that allows them to be 

doubled, which is why we present the Norwegian experience in this 

regard. The focus of lessons learned from the Malaysian experience of 

expenditure on human energy and planning, which is very different from 

the previous model in which financial resources are available, as essential 

to complement each other that is being learned from the Malaysian 

experience. 

The third chapter dealt with the trends of developing public 

expenditure and the reality of economic stability in Libya during the 

period 1986-2017, in order to study the development of consumer 

expenditure (both family and government) and investment expenditure, 

where the results revealed that the current consumer expenditure 

dominated most of the study years, where the share of current 
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consumption expenditure about 61.90% on average during the period 

(1986-2017) compared to the streaming consumer investment, which 

contributes about 38.09% during the study period. 

Chapter four concerned with analyzing the relationship between 

public expenditure and economic stability dimensions in Libya during the 

study period 1986-2017. The study, using ARDL model for estimating 

the relationship in the short and long term, was adopted in analyzing the 

data into two periods, the first period from 1986 to 2010 and the second  

was after 2011, which characterized by stability due to the political 

division until the end of the study period 2017.This chapter is divided 

into two topics: the first part concerned with analyzing and measuring the 

relationship between public expenditure either in public expenditure or 

the internal balance dimensions (total supply) of The Libyan economic 

growth and unemployment in Libya during the study periods and the 

second is concerned with measuring the relationship between public 

expenditure and external stability dimensions (inflation and the balance 

of payments). 

The results showed that public expenditure policies vary in its 

ability to achieve economic stability due to the different economic 

conditions in Libyan economy, which is consistent with the basic 

hypothesis of the current study since the results indicated that: 

1. There is a direct relationship between public expenditure and 

economic growth in the long and short term, which is consistent 

with the first hypothesis of the current study. 

2. The results of measurement showed a long-term equilibrium 

relationship between public expenditure and unemployment, as 

public expenditure in Libya leads to reduce in the level of 

unemployment, in line with the second hypothesis, which states 

that there is a relationship between public expenditure and 

unemployment in the short and long term. 

3. The results also showed that the third hypothesis indicates that 

there is a relationship between the increase in public expenditure 

and the improvement of the balance of payments in Libyan 

economy during the study period. 

4. The study found that public expenditure has an effect on the 

general level of prices in the short term only and does not have an 

impact on prices in the long term, which also indicates the refusal 
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of the fourth hypothesis that increasing public expenditure leads to 

sharpen inflation in Libyan economy. 

The fourth section dealt with measuring the relationship between 

public expenditure and economic stability in Libya during the period 

(1986 - 2017). The first part aimed to analyze the development of 

economic stability indicators in Libyan economy during the study period, 

based on the interpretation (Caldor) of economic stability indicators in 

developing countries, and draw the magic box in Libya during the two 

study periods in order to determine the role of public expenditure in 

achieving economic stability according to Caldor square. 

In spite of inverse relationships found in some periods, there are 

some indicators of stability reached the value of zero, which is reflected 

in the magic square of the (Caldor) in the Libyan economy, this confirms 

the importance of the current study fifth hypothesis, which is that public 

expenditure contributes to economic stability in Libyan economy in the 

short and medium term, in line with the Keynesian theory, where the 

previous results showed that the role of public expenditure varied due to 

the lack of public expenditure rationalization or economic and political 

conditions, of Libyan economy during the study period. The study looks 

forward to present the most important proposals to enhance the role of 

public expenditure in achieving economic stability in Libya, as follows: 

 To benefit from the international experiences in the field of 

sovereign funds (Norwegian experience) and economic planning 

(Malaysian experience). 

 To depend on strategic and long-term mechanisms to control and 

rationalize public expenditure to rid the national economy of the 

control of oil sector and provide a mechanism for governance and 

control of sovereign funds in order to achieve economic stability 

and draw serious steps towards economic development. 

 


