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الملخص
تناولت هذه الدراسة موضوع معوقات االستثمار األجنبً المباشر فً االقتصاد اللٌبً خالل
الفترة 2010 -2000ف ،حٌث ان حجم االستثمارات االجنبٌة المباشرة المتدفقة الى لٌبٌا ضعٌف
مقارنة ببعض الدول العربٌة وال ٌلبً الطموح ،وقد اعتمد الباحث على بعض التقارٌر التً
أصدرتها المإسسة العربٌة لضمان االستثمار حٌث اتضح أن لٌبٌا تؤتً فً ترتٌب متؤخر بٌن الدول
العربٌة من حٌث استقطابها لالستثمارات األجنبٌة ،توصلت الدراسة الى قبول الفرضٌة التً قامت
علٌها الدراسة وإن نتائج التحلٌل القٌاسً للعالقة بٌن حجم االستثمار األجنبً المباشر فً لٌبٌا
وبعض المتغٌرات االقتصادٌة  ،بعد استـخدام طـرٌقـة (  (step wiseفً برنامج  spssوكٌفٌة
إدخال المتغٌرات التً تم توصٌفها فً النموذج  ،فقد تم حذف جمٌع المتغٌرات لكونها غٌر معنوٌة
وتم اإلبقاء على متغٌرٌن هما (عجز أو فائض مٌزان المدفوعات والمتغٌر المعتمد المتباطئ )
باعتبار إن حجم االستثمار فً السنة الحالٌة ٌتؤثر بحجم االستثمار فً السنة السابقة  ،إن هذه
المتغٌرات تفسر حوالً ( )%90من التغٌرات الحاصلة فً تدفق حجم االستثمار األجنبً المباشر
الوافد إلى لٌبٌا وهً على العموم مقدرة تفسٌرٌة قوٌة  ،مما ٌدل على أهمٌة العوامل االقتصادٌة فً
تؤثٌرها على جذب االستثمارات األجنبٌة المباشرة.
الكلمات المفتاحٌة :االقتصاد اللٌبً ،االستثمار االجنبً ،التنمٌة االقتصادٌة ،المإسسة العربٌة
لالستثمار.
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المقدمة
هناك الكثٌر من التحدٌات التً تواجه الدول النامٌة ،سواء كانت هذه التحدٌات ناتجة عن
البٌئة الداخلٌة لهذه الدول ،أم كانت هذه التحدٌات خارجٌة فً ظل ظاهرة العولمة التً بدأت
تفرض نفسها كظاهرة عالمٌة ٌجب التعامل معها ،لذلك تسعى جمٌع الدول النامٌة جاهدة
ومن بٌ نها لٌبٌا ،لزٌادة دخلها القومً وتحقٌق طموحات التنمٌة من خالل إٌجاد سٌاسات
مناسبة لالستثمار األجنبً ،وذلك بغٌة الحصول على اآلثار المصاحبة لجلب هذه
االستثمارات إلٌها وٌشٌر تعبٌر مناخ االستثمار إلى العوامل الثقافٌة والسٌاسٌة واالقتصادٌة
واالجتماعٌة التً تحٌط بالمشروع فً أي مجتمع  ،ونظراً ألن مكونات هذه البٌئة متغٌرة
وتتؤثر ببعضها البعض مما ٌإدي إلى ظهور عوامل جدٌدة  ،سواء كانت هذه العوامل جاذبة
أو طاردة لالستثمار ،لذلك ٌجب أن نهتم بدراسة تلك المكونات للوصول إلى ما ٌتوافر فً
المناخ االستثماري اللٌبً من مزاٌا تجعله ٌجذب المستثمر األجنبً إلٌه.
مشكلة البحث :من خالل إطالع الباحث على بعض التقارٌر التً أصدرتها المإسسة
العربٌة لضمان االستثمار اتضح أن لٌبٌا تؤتً فً ترتٌب متؤخر بٌن الدول العربٌة من حٌث
استقطابها لالستثمارات األجنبٌة ،مما ٌوحً بوجود خلل ما ٌحتاج إلى دراسة علمٌة لتحدٌد
بعض العوامل المإثرة فً جذب االستثمارات األجنبٌة إلى لٌبٌا.
أهمٌة البحث :تكمن أهمٌة البحث فً إبراز وتحلٌل أهم معوقات االستثمارات األجنبٌة
المباشرة مما ٌساعد الدولة فً تقلٌل االعتماد على القطاع الحكومً وإعطاء دور أكبر
للقطاع الخاص ،وكذلك االستفادة من عوائد هذه االستثمارات األجنبٌة المباشرة فً تقوٌة
االقتصاد اللٌبً .
فرضٌة البحث :هناك العدٌد من المعوقات التً تإثرعلى االستثمارات األجنبٌة المباشرة فً
االقتصاد اللٌبً وهً متفاوتة من حٌث األهمٌة .
هدف البحث:
-1إبراز المعوقات التً تحد من تدفق االستثمارات األجنبٌة المباشرة ،ووضع إستراتٌجٌة
لتفعٌل دور االستثمارات األجنبٌة فً التنمٌة االقتصادٌة.
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-2عرض بعض النتائج واالقتراحات والتوصٌات التً تساهم فً تالفً السلبٌات والعمل
باالٌجابٌات فً المستقبل.
المنهجٌةٌ :عتبر هذا النوع من الدراسات مزٌجا من الدراسات الوصفٌة والتحلٌلٌة  ،ففً
الجانب الوصفً سٌتم االستفادة من النظرٌات المتعلقة باالستثمار وأهدافه ،لشرح وتوصٌف
الظاهرة وإجراء المقارنات بٌن الجانب النظري والتطبٌقً ،بٌنما استخدم الباحث المنهج
التحلٌلً القائم على تحلٌل بٌانات الدراسة.
المفاهٌم األساسٌة لالستثمار األجنبً المباشر
مفهوم االستثمار
كثٌرا ما ٌتردد مصطلح االستثمار على األلسن ،وٌستخدم من قبل المتخصصٌن فً
العلوم االقتصادٌة ،وأٌا كان المجال الذي ٌستخدم فٌه فإنه كمفهوم ال ٌخرج عن كونه
"اإلضافة إلى الطاقة اإلنتاجٌة أو اإلضافة إلى رأس المال"

1

االستثمار ٌعنى زٌادة ونماء فٌستثمر معناها ٌنمى اى ٌزٌد فً األموال سواء فً صورتها
النهائٌة النقدٌة أو التجارٌة أو فً صورها األخرى المختلفة التً عرفها اإلنسان عبر
التارٌخ(.)2
أي إن االستثمار بصفة عامة هو تلك العملٌة التً ٌقوم بها احد أطراف النشاط االقتصادي،
والتً تتمثل فً خلق رأسمال أو زٌادة حجم الموجود منه ،فامفهوم االستثمار بصفة عامة
ٌنصرف إلى اإلنفاق االقتصادي الذي ٌكون هدفه خلق وتكوٌن رأس المال بهدف زٌادة
القدرة اإلنتاجٌة وتحسٌن مستوى المعٌشة إلفـراد المجتمع(.)3
مفهوم االستثمار األجنبً المباشر
االستثمار األجنبً المباشر ٌكمن فً تملك المستثمر األجنبً لجزء من أو كل
االستثمارات فً المشروع االستثماري ،هذا باإلضافة إلى قٌامه بالمشاركة فً إدارة
 - 1طالل كداوي:تقٌٌم القرارات االستثمارٌة،دار الٌازوري،عمان /االردن2008،ص13
 -2أبوبكر معتوق سالم  ،دور االستثمار األجنبً فً التنمٌة الصناعٌة فً لٌبٌا ،ندوة االقتصاد للٌبً وتجنٌب إٌرادات النفط ،كلٌة االقتصاد والمحاسبة
جامعة التحدي ،سرت 2004ص.274
 -3سالم احمد الفرجانً،العولمة والدول النامٌة ،دار الكتب الوطنٌة -بنغازي،الطبعة األولى2004ف،المكتب الوطنً للبحث والتطوٌر ص.26
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المشروع مع المستثمر الوطنً فً حالة االستثمار المشترك أو السٌطرة الكاملة على اإلدارة
فً حالة ملكٌته المطلقة لمشروع االستثمار ،وٌعتبر االستثمار األجنبً وسٌلة النتقال
الموارد اإلنتاجٌة المادٌة والتكنولوجٌة إلى الدول النامٌة كاآلالت والمعدات والطاقة
التكنولوجٌة وهى جمٌعا تعد متغٌرات الزمة لتنفٌذ برامج التنمٌة االقتصادٌة (.)4
وٌعرفه صندوق النقد الدولً بؤنه مباشر عندما ٌمتلك المستثمر عشرة فً المائة أو أكثر
من أسهم رأسمال إحدى مإسسات اإلعمال على أن ترتبط هذه الملكٌة بالقدرة على التؤثٌر
فً إدارة المإسسة (. )5
كما ٌع ّرفه مإتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمٌة (اونكتاد) على انه ذلك االستثمار الذي
ٌنطوي على عالقة طوٌلة المدى تعكس مصالح دائمة ومقدرة على التحكم اإلداري بٌن
شركة فً القطر إالم وشركة أو وحدة إنتاجٌة فً قطر أخر وعادة ما تؤخذ الملكٌة شكل
حصة فً رأس مال الشركة التابعة للقطر المستقبل لالستثمار(.)6
مفهوم االستثمار األجنبً غٌر المباشر
وهو االستثمار الذي ٌتم فً األوراق المالٌة كاألسهم والسندات ،وقد ٌؤخذ شكل عقود
التراخٌص أو عقود التسوٌق ،وعقود التصنٌع ،ومشروعات تسلٌم المفتاح وعقود اإلدارة ،
وعقود الوكالة  ،وعقود تسلٌم مشروعات اإلنتاج فً الٌد ،وٌهدف هذا النوع من
االستثمارات إلى تحقٌق معدل عائد معٌن دون الحق فً ممارسة أي نوع من الرقابة أو
المشاركة فً إدارة المشروع  ،وعلٌه ال ٌكون المستثمر األجنبً مالكا لكل أو لجزء من
المشروع االستثماري .
سٌاسات االستثمار األجنبً
تسعى الدول المضٌفة لالستثمار األجنبً المباشر وذلك من خالل رغبتها فً زٌادة

4

إسماعٌل عبد المجٌد المحٌشً،تؤثٌر منظمة التجارة العالمٌة على االستثمار األجنبً ،ورقة بحثٌة فً المإتمر الوطنً حول االستثمار،2006 ،معهد
التخطٌط ،طرابلس  -لٌبٌا،ص345
- 5االستثمار األجنبً المباشر  ،تعارٌف وقضاٌا ، ،سلسلة دورٌة تعنً بقضاٌا التنمٌة فً األقطار العربٌة ،المعهد العربً للتخطٌط بالكوٌت ،السنة
الثالثة2004،ص3
- 6محددات االستثمار األجنبً المباشر ،سلسلة دورٌة تعنً بقضاٌا التنمٌة فً األقطار العربٌة ،المعهد العربً للتخطٌط بالكوٌت ،العدد الواحد والثالثون –
 2004ص4
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عوائدها ومنافعها من وراء االستثمار األجنبً ،إلى وضع عدد من الضوابط والسٌاسات
التً تحكم سلوكٌات المستثمرٌن فً االتجاه الذي ٌحقق أهداف التنمٌة ضمن السٌاسات
العامة للدولةومن أبرز هذه السٌاسات:

()7

 -1التمٌز فً منح الحوافز والتسهٌالت واالمتٌازات وٌتم ذلك وفقا للعدٌد من األسس
والمعاٌر التً ٌنظر بها إلى المشروع االستثماري ومنها-:
 إسهام المشروع فً تنمٌة وتطوٌر المناطق الجغرافٌة ،فالمستثمر الذي ٌقٌم مشروعهاالستثماري فً منطقة نائٌة ٌمنح امتٌازات أكثر من نظٌره الذي ٌقٌم مشروعه فً منطقة
أهلة بالسكان ومتقدمة

 المجال االستثماري للمشروع ،فالمشروعات الصناعٌة تمنح امتٌازات أكبر منالمشروعات التً تعمل فً مجال الخدمات أو التجارة .
 مدي مساهمة المشروعات االستثمارٌة فً خلق فرص العمل فً البٌئة التً تعمل بهاوزٌادة تنمٌتها.
 مساهمة المشروعات االستثمارٌة فً التدفقات النقدٌة من العمالت األجنبٌة. جودة المنتج أو تمٌزه  ،أو نشاط المشروع علً المستوى الدولً أو المحلً. -2الربط بٌن منح الحوافز وأداء المشروع االستثماري :
وتتؤسس على منح الحوافز المتفق علٌها فً عدة مراحل تتزامن مع البدء فً مرحلة
التشغٌل الفعلٌة ،ولقد تبٌن أن الدول تختلف فٌما بٌنها فً تطبٌق هذه السٌاسة فبعضها ٌربط
بٌن الحوافز وفرص العمل الجدٌدة والبعض األخر ٌركز االهتمام بشكل أساسً على تنمٌة
المناطق النائٌة  ،ولقد أثبتت التجارب السابقة إن سٌاسة ربط الحوافز باألداء وتوجٌه
االستثمار إلى مناطق معٌنة داخل الدولة المضٌفة قد أثرت تؤثٌر مباشر فً اختٌار
المستثمرٌن والشركات األجنبٌة لموقع االستثمار بما ٌتفق مع أهداف الدولة المضٌفة
ومتطلبات التنمٌة.

 -7سا لم عبد الرحمن غمٌض ،االستثمارات األجنبٌة وتنمٌة الموارد المالٌة،جامعة الزاوٌة،ص17
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أهداف االستثمار األجنبً المباشر
لقد كانت السمة الممٌزة للربع األخٌر من القرن العشرٌن زٌادة الرغبة لدى الدول النامٌة
والصناعٌة على حده سواء واهتمامها الشدٌد لجذب االستثمارات الدولٌة وتنافسها على تقدٌم
كل األسالٌب الجاذبة لالستثمارات األجنبٌة المباشرة من تسهٌالت وحوافز وذلك بشتى
)8( .

الوسائل المتاحة لدٌها فما هً أهداف ودوافع كل من الدول المضٌفة ،والمستثمر األجنبً

أوال:من وجهة نظر الدولة المضٌفة.
 المساهمة فً حل مشكلة البطالة وذلك بتوفٌر فرص عمل جدٌدة . االستفادة من التقدم التقنً والخبرات اإلدارٌة والفنٌة التً تؤتً بها الشركات األجنبٌة. زٌادة الصادرات وتحسٌن مٌزان المدفوعات والتقلٌل من الواردات وذلك من خالل زٌادةاإلنتاج المحلً واالستغناء التدرٌجً عن السلع المستوردة.
 تدرٌب القوى العاملة المحلٌة ،وإكسابها الخبرة الفنٌة واإلدارٌة. فتح المجال لدخول أسواق جدٌدة لتصرٌف اإلنتاج المحلً الزائد.ثانٌا :من وجهة نظر المستثمر األجنبً:
 الحصول على أقصى اإلرباح وبؤقل المخاطر وذلك من خالل توسٌع نطاق االستثمار. االستفادة من قوانٌن تشجٌع االستثمار من الضمانات واإلعفاءات الضرٌبٌة والجمركٌة. الحصول على عناصر اإلنتاج من مواد خام ،وٌد عاملة ،والقرب من مصادرها. فتح أسواق جدٌدة لتصرٌف اإلنتاج الواسع والقرب من أسواق بعٌدة لتعظٌم اإلرباح.القدرة التنافسٌة لالقتصاد اللٌبً
عند إخضاع االقتصاد اللٌبً لمجموعة من المعاٌٌر نجد أن الصورة العامة ’تظهر إن
أحد أسباب هذه المستوٌات المنخفضة لمعدل اإلنتاج هً أن معظم القوى العاملة عاطلة أو
تشتغل فً نشاطات ذات قٌمة منخفضة ونمو سالب لمعدل اإلنتاج فً أكثر القطاعات عدا
قطاعً النفط والغاز ،وبالنظر إلى الدراسة التً قدمها ماٌكل بورتر(اإلستراتٌجٌة
 -8رقٌة بنٌس،دراسة وقٌاس أثر محددات االستثمار األجنبً على االقتصاد المغربً ،رسالة ماجستٌر غٌر منشورة أكادٌمٌة الدراسات العلٌا -طرابلس
2000ف ص.32
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االقتصادٌة واالجتماعٌة طوٌلة المدى) والتً أشارت إلى أن لٌبٌا تتمتع باقتصاد كلً قوي
ونظام سٌاسً مستقر ،وتحقق تقدما على صعٌد المإشرات االجتماعٌة ،غٌر أن العقبات
اإلدارٌة وعدم الفاعلٌة هما اللذان ٌعوقان مسٌرة التنمٌة االقتصادٌة ،ولذا فإن لٌبٌا تتؤخر
عن نظٌراتها من دول الشرق األوسط وشمال أفرٌقٌا  ،ولكً تحسن لٌبٌا وضعها فً
المإشرات الدولٌة ٌجب علٌها توفٌر البٌئة المالئمة لتنافسٌة أكبر وبقصد تقٌٌم القدرة
التنافسٌة لالقتصاد اللٌبً البد من إجراء مسح تقٌٌمً لبعض المإشرات منها:
أ -تقٌٌم االزدهار واإلنتاجٌة :أهم مإشرات األداء والتنافسٌة هو مإشر مستوى اإلنتاجٌة فً
االقتصاد ،وبحسب ما ورد فً دراسة ماٌكل بورتر ٌالحظ

إن اإلنتاجٌة بشكل عام

منخفضة ،فقد أوضحت الدراسة إن متوسط النمو السنوي لإلنتاجٌة بالنسبة إلى القوى
العاملة فً القطاع غٌر النفطً هً (ناقص  )%2بمعدل نمو سلبً لإلنتاج فً التصنٌع
والزراعة والخدمات منذ منتصف التسعٌنات(.)9
ب -الصادرات واالستثمار األجنبً :إن مستوى الصادرات واالستثمار األجنبً المباشر
مإشرات تفٌد عند تقٌٌم التنافسٌة الوطنٌة فً مجابهة المنافسة الدولٌة فنالحظ أن االقتصاد
اللٌبً ٌعتمد على صادرات الطاقة وبشكل متزاٌد ولكن هذه الزٌادة ذات أهمٌة ضعٌفة فً
زٌادة التنافسٌة فً االقتصاد اللٌبً ،إضافة إلى أن حصة لٌبٌا فً الصادرات العالمٌة من
الطاقة فً تناقص بسبب زٌادة البلدان األخرى المنتجة للنفط والغاز إلنتاجها وفً نفس
الوقت الصادرات األخرى غٌر النفطٌة التكاد تذكر وفً تراجع مستمر .كما أوضحت
الدراسة أن صادرات لٌبٌا غٌر النفطٌة تمثل  %0.185من الصادرات العالمٌة ،ولقد كانت
حصة لٌبٌا من إجمالً الصادرات العالمٌة من النفط والغاز  %2.8سنة  2003مسٌحً
وحتى فً هذا القطاع فقدت لٌبٌا أكثر من  %0.4من حصتها بٌن العامٌن  1997و
 2003مسٌحً .
أما بالنسبة إلى االستثمار األجنبً المباشر فً لٌبٌا فتوضح الدراسة بؤنه ٌتركز بشكل كبٌر

9

 -ماٌكل بورتر،دانٌال ٌرجن،اإلستراتٌجٌة االقتصادٌة الوطنٌة-تقٌٌم التنافسٌة فً لٌبٌا،مجلس التخطٌط العام،طرابلس 2005ص21
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فً قطاع الطاقة ،ففً سنة  2004مسٌحً حصلت لٌبٌا على  1.3ملٌار دوالر من
االستثمارات األجنبٌة المباشرة %80 ،من تلك االستثمارات تذهب إلى قطاع الطاقة والباقً
 % 20إلى القطاعات االقتصادٌة األخرى ،وهذا ٌعنً الحد من رفع مستوى القطاعات
األخرى باالقتصاد اللٌبً.
ج -اإلبداع واالختراع :إن مستوى النشاط اإلبداعً فً لٌبٌا منخفض جدا ،وبسبب ضعف
مإسسات البحث العلمً ،فقد بٌن تقرٌر التنافسٌة العالمٌة (  )2006-2005مسٌحً بؤن
النشاط اإلبداعً فً لٌبٌا كان األقل من بٌن ( )111دولة تم تحلٌلها والشاهد على هذا
المستوى المنخفض لإلبداع  ،العدد القلٌل من االختراعات المسجلة فً لٌبٌا حٌث ٌبٌن
التقرٌر أن ه لم ٌتم تسجٌل سوى سبعة اختراعات سنوٌا فً العقد األخٌر ،وأن تلك
االختراعات ال تمثل اختراعا بمعنى الكلمة حٌث العدٌد منها عبارة عن إجراء عملٌة تحسٌن
على حلول قائمة الختراعات موجودة خارج لٌبٌا(.)10
كما أشار التقرٌر إلى المستوى المتدنً لبعض العوامل التً لها تؤثٌر على استجابة االقتصاد
لإلبداع  ،مثل كفاءة وجودة مإسسات البحث العلمً حٌث كان ترتٌبها الرابع والثمانٌٌن-
وكفاءة وجودة التعلٌم والعلوم والرٌاضٌات فكان ترتٌبها السابع والثمانٌٌن ،وفً حماٌة
الملكٌة الفكرٌة كان ترتٌبها الثانً والتسعٌن.
د -بٌئة العمل :بٌئة العمل فً لٌبٌا ال تساعد على نمو اإلعمال حٌث ٌبٌن تقرٌر التنافسٌة
العالمٌة إن لٌبٌا تؤتً فً مرتبة متؤخرة من بٌن الدول التً تم تحلٌلها  ،فكان ترتٌبها (
 )109من أصل((، ) 111دراسة بشؤن الشركات الصغٌرة والمتوسطة فً لٌبٌاٌ ،ولٌو
 ،)2005دولة دخلت المإشر ،وذلك لوجود إجراءات بٌروقراطٌة معقدة إضافة إلى بٌئة
السٌاسات غٌر المستقرة التً تعوق نمو اإلعمال الخاصة وتحتل لٌبٌا مرتبة أقل من
نظٌراتها من الدول فً جودة النظام التنظٌمً ،األمر الذي ٌعرقل تؤسٌس الشركات التجارٌة
الجدٌدة ،إذ أن عملٌة تؤسٌس شركة تستغرق ما متوسطه (ٌ ) 100وم فً لٌبٌا وهو أطول

10

 -ماٌكل بورتر،دانٌال ٌرجن ،مرجع سبق ذكره ص22
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فترة مقارنة بدول الشرق األوسط وشمال أفرٌقٌا( ،)11وٌمكن مالحظة ذلك من الجدول رقم( .)1
جدول رقم( )1مقارنة بٌن المدة التً ٌستغرقها تؤسٌس الشركة فً لٌبٌا وبعض الدول العربٌة
الدولة
الجزائر
اإلمارات العربٌة
الكوٌت
عمان
المغرب
سورٌا

الدولة
مصر
لبنان
تونس
إٌران
السعودٌة
لٌبٌا

المدة باألٌام
29
29
33
34
36
42

المدة باألٌام
43
46
46
48
95
100

مالحظة:بٌانات لٌبٌا لسنة  2005وبٌانات الدول األخرى لسنة 2004
المصدر :ماٌكل بورتر،دانٌال ٌرجن،اإلستراتٌجٌة االقتصادٌة الوطنٌة-تقٌٌم التنافسٌة فً لٌبٌا،مجلس التخطٌط العام،طرابلس 2005

ه -البنٌة التحتٌة المادٌة :تعانً البنٌة التحتٌة المادٌة فً لٌبٌا من الضعف فً مواضع عدٌدة فهً
ادنً بكثٌر من المعاٌٌر اإلقلٌمٌة ،سواء تعلق األمر باحتٌاجات االقتصاد أم باحتٌاجات المواطن
اللٌبً(.)12

 -1البنٌة التحتٌة لتكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت:
تعد لٌبٌا متؤخرة بالمقارنة مع البلدان األخرى فً المنطقة ،حٌث كان ترتٌبها النتشار
خطوط الهاتف الثابت واالنترنت عام ( ) 2003مسٌحً فً المرتبة ما قبل األخٌرة فً
شمال أفرٌقٌا ،فً حٌن استخدام الهاتف النقال ٌتزاٌد بسرعة لكنه ما زال أقل من دول
الجوار.
استخدام الهاتف واالتنرنت 2004
400
300

هاتف رئيسي
هاتف نقال
إنترنت

200
100
0
تونس

المغرب الجزائر

مصر

ليبيا

المصدر :ماٌكل بورتر،دانٌال ٌرجن،اإلستراتٌجٌة االقتصادٌة الوطنٌة-تقٌٌم التنافسٌة فً لٌبٌا،مجلس التخطٌط العام،طرابلس .2005

الشكل رقم()1
 - 11ماٌكل بورتر،دانٌال ٌرجن،اإلستراتٌجٌة االقتصادٌة الوطنٌة-تقٌٌم التنافسٌة فً لٌبٌا،مجلس التخطٌط العام،طرابلس .2005
 - 12المرجع السابق ص17
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 -2البنى التحتٌة فً المرافئ:
البنى التحتٌة فً مجال النقل غٌر كافٌة لمعالجة أنشطة العبور واألنشطة التجارٌة المتزاٌدة،
فالمرافئ اللٌبٌة أصغر بكثٌر منها فً الدول المتوسطٌة األخرى وال تلبً تجهٌزات األرصفة
واألحواض فً مجال تحمٌل السفن وتفرٌغها ،كما أنها غالبا ما تكون معطلة ،والتكامل بٌن وسائط
النقل متقطع فً أفضل األحوال ،كما ال ٌوجد فٌها البنى التحتٌة لتكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت
للتبادل االلكترونً للبٌانات بٌن المرفؤ والسفٌنة.
و -الخدمات المالٌة واألعمال المصرفٌة والوصول إلى رأس المال :تشٌر الدراسة إلى أن الجودة
العامة لألسواق ضعٌفة ،فال توجد أسواق أسهم عادٌة ،وأسواق االقتراض غٌر مكتملة النضج،
فصنفت لٌبٌا األخٌرة بٌن الدول( )111التً شملها المسح بشؤن تطور السوق المالٌة ،وصنفت فً
المرتبة ( )105بشؤن الوصول إلى السوق المحلً لألسهم العادٌة ،كما تشٌر الدراسة إلى أن
الوصول الى رأس المال هو مشكلة رئٌسٌة فً الوقت الحاضر خصوصا للمشارٌع الصغٌرة
والمتوسطة.
ز -البنٌة التحتٌة اإلدارٌة أو المؤسسٌة :تعد البنٌة التحتٌة اإلدارٌة فً لٌبٌا ضعٌفة عند مقارنتها
عالمٌا ،كما أن العبء اإلداري العالً مانع للتنافسٌة ،وتبٌن الدراسة التً قام بها معهد البنك الدولً
بؤن لٌبٌا تصنف بمستوى متدن ،حٌث تصنف لٌبٌا أقل من البلدان مثل :نٌجٌرٌا ،الجزائر،
كازاخستان ،مصر ،المغرب وتونس .إن السبب األكبر فً ضعف النظام اإلداري اللٌبً هو تفشً
البٌروقراطٌة ،وبحسب استطالع المسح اللٌبً لرجال اإلعمال والتقرٌر العالمً للتنافسٌة فقد صنفت
لٌبٌا فً المرتبة األخٌرة على هذا المقٌاس بالمرتبة 111من بٌن 111دولة.
ح -الموارد البشرٌة والمهاراتٌ :فتقر قطاع التعلٌم إلى المعاٌٌر مع وجود ثغرات كبٌرة فً
مإهالت القوى العاملة ،على الرغم من انخفاض معدل األمٌة فً لٌبٌا حٌث انه األكثر انخفاضا فً
منطقة الشرق األوسط وشمال أفرٌقٌا ،كما أن معدالت التسجٌل فً المدارس االبتدائٌة والثانوٌة هً
األكثر ارتفاعا ،غٌر إن التقرٌر العالمً للقدرة التنافسٌة( )2006-2005مسٌحً وضع لٌبٌا فً
المرتبة ( )110من أصل ( )111دولة شملها التقرٌر من حٌث النوعٌة اإلجمالٌة لنظامها التعلٌمً،
وتؤتً نوعٌة مدارسها العامة ونوعٌة تدرٌس الرٌاضٌات والعلوم فً المرتبة()87،84على التوالً
كما تبٌن الدراسة أن الشركات اللٌبٌة الصغٌرة والمتوسطة تشكو من عدم كفاٌة المإهالت والتدرٌب
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المهنً لدى موظفٌها( ،)13الجدول رقم(ٌ )2وضح ذلك.
الجدول رقم()2

تصنٌف قاعدة المهارات والتعلٌم
المهارات والتعلٌم

تصنٌف لٌبٌا

جودة مدارس اإلدارة

111

جودة نظام التعلٌم

110

التعاون فً األبحاث بٌن الجامعة والصناعة

97

جودة تعلٌم الرٌاضٌات وتعلٌم العلوم

87

جودة مإسسات البحث العلمً

84

جودة المدارس العامة

84

توافر العلماء والمهندسٌن

75

المصدر:ماٌكل بورتر،دانٌال ٌرجن،تقٌٌم التنافسٌة فً لٌبٌا

ط -ظروف الطلب :تبٌن الدراسة بؤن ظروف الطلب فً لٌبٌا ضعٌفة التطور ،والسبب فً
ذلك ،صغر حجم السوق اللٌبً ،هٌمنة القطاع العام ،انخفاض المعاٌٌر التنظٌمٌة ،وقلة
المشترٌن المتمرسٌن ( معظمهم شركات مملوكة للدولة) لقد كان ترتٌب لٌبٌا ضمن أدنى
 %20من الدول التً شملها تقرٌرالتنافسٌة العالمٌة حول جمٌع المإشرات المكونة للطلب،
كما فً الجدول التالً.
جدول رقم( )3

ترتٌب ظروف الطلب للٌبٌا
المؤشرات المكونة لظروف الطلب

ترتٌب لٌبٌا بٌن ( )111دولة

القوانٌن التً تتعلق بتقنٌة المعلومات واالتصاالت

110

االقتناء الحكومً لمنتجات التقنٌة المتقدمة

102

صرامة التعلٌمات البٌئٌة

102

وجود الطلب للمعاٌٌر التنظٌمٌة

101

تطور المشتري

93

المصدر:ماٌكل بورتر،دانٌال ٌرجن،مرجع سبق ذكره
13

 -ماٌكل بورتر،دانٌال ٌرجن،مرجع سبق ذكره،ص12
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ي -سٌاق اإلستراتٌجٌة الحاسمة والتنافس :إن السمة الحاسمة للبنٌة واإلستراتٌجٌة
والتنافسٌة فً لٌبٌا تتجسد فً أن أغلبٌة المشارٌع تملكها وتشغلها الدولة ،ألمر الذي خلق
توترات بٌن السٌاسة باألهداف (خلق التوظٌف وتقدٌم سلع وخدمات بسعر منخفض) وبٌن
األهداف المتؤثرة بالسوق مثل(الربحٌة واإلنتاجٌة)إضافة إلى أن الكثٌر من المإسسات
المملوكة للدولة بها احتكارات رسمٌة ،كما تبٌن الدراسة إن عدم استقرار السٌاسة المحلٌة
والقرارات غٌر الواضحة هً مشكلة تواجه كل من المستثمرٌن المحلٌٌن واألجانب،
والمشكلة األخطر هً األجور المنخفضة والمنضبطة جدا فً القطاع العام ،والتً تضعف
اإلنتاجٌة وتشجع الفساد والتقرٌر العالمً للتنافسٌة ٌصنف لٌبٌا بمراتب متدنٌة على أكثر
مإشرات السمة الحاسمة للبنٌة واإلستراتٌجٌة والتنافس ،كما فً الجدول رقم (.) 4
تصنٌف السمة الحاسمة للبنٌة واإلستراتٌجٌة والتنافس للٌبٌا

الجدول رقم ()4

مكونات السمة الحاسمة للبنٌة والتنافس

تصنٌف لٌبٌا بٌن ( )111دولة

كفاءة مجالس إدارة الشركات

111

القٌود على الملكٌة األجنبٌة

111

الكثافة فً المنافسة المحلٌة

110

انتشار الحواجز التجارٌة

96

تؤثٌر سٌاسة مقومات االحتكار

95

مركزٌة اتخاذ السٌاسة االقتصادٌة

93

حماٌة الملكٌة الفكرٌة

92

تكلفة الفساد فً األعمال

87

عالقات التعاون بٌن العامل ورب العمل

86

حماٌة مصالح األقلٌة من حملة األسهم

82

الالمركزٌة بؤنشطة الشركات

81

المحسوبٌة لدى المسئولٌن الحكومٌٌن

73

المصدر:ماٌكل بورتر،دانٌال ٌرجن،تقٌٌم التنافسٌة فً لٌبٌا
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موقع لٌبٌا فً المؤشرات الدولٌة لمناخ االستثمار
إن حرص عدد من المإسسات والمنظمات على تزوٌد المستثمرٌن وصانعً القرار
بمعلومات رقمٌة تساعدهم فً اتخاذ القرار ،من خالل تهٌئة عدد من المإشرات التً ٌمكن
أن تساعدهم فً معرفة وضع كل دولة على انفراد ،وتحدٌد أهم النواقص التً تعانً منها
تلك الدول ،التً تمنعها من جذب المستثمرٌن األجانب  ،وأثبتت الدراسات اإلحصائٌة بؤن
هناك صلة قوٌة بٌن ترتٌب الدولة أو درجتها فً هذه المإشرات وبٌن مقدار ما تجتذبه من
االستثمار األجنبً ،كما لوحظ وجود عالقة إحصائٌة قوٌة بٌن موقع الدولة فً هذه
المإشرات ،فالدولة التً تنخفض فٌها نسبة المخاطرة على أي من المإشرات تتمتع بموقع
متقدم فً مإشر الحرٌة االقتصادٌة ،والدولة التً تحرز موقعا متقدما فً مجال التنمٌة
البشرٌة تحقق درجة عالٌة فً مإشر ثروة األمم الناهضة وهكذا ،وبهدف تسلٌط الضوء على
وضع لٌبٌا فً تلك المإشرات سنعرض عدد من المإشرات المرتبطة بمناخ االستثمار:

()14

 -1مؤشر الحرٌة االقتصادٌة
ٌصدر هذا المإشر من معهد "هٌرتاج" بالتعاون مع صحٌفة " وال سترٌت جور نال "
وٌستخدم لقٌاس درجة التضٌٌق التً تمارسها الحكومة على الحرٌة االقتصادٌة ،وغطى
المإشر

(  ) 156دولة فً العام 2001من بٌنها  20دولة عربٌة  ،وٌستند المإشر على

 10عوامل تشمل ( السٌاسة التجارٌة وبخاصة معدل التعرٌفة الجمركٌة ،ووجود الحواجز
غٌر الجمركٌة والفساد فً الخدمة الجمركٌة ووضع اإلدارة المالٌة لموازنة الدولة بخاصة
الهٌكل الضرٌبً لإلفراد والشركات وحجم مساهمة القطاع العام فً االقتصاد ،والسٌاسة
النقدٌة وبخاصة مإشر التضخم وتدفق االستثمارات الخاصة واالستثمار األجنبً المباشر،
ووضع القطاع المصرفً والتموٌل ،ومستوى األجور واألسعار ،وحقوق الملكٌة الفكرٌة،
والتشرٌعات واإلجراءات اإلدارٌة والبٌروقراطٌة ،وأنشطة السوق السوداء) وتمنح هذه
المكونات العشرة أوزانا متساوٌة وٌحتسب المإشر بؤخذ متوسط هذه المإشرات الفرعٌة،

14

 -فارس رشٌد البٌاتً،التنمٌة االقتصادٌة سٌاسٌا فً الوطن العربً،رسالة دكتوراه،األكادٌمٌة العربٌة المفتوحة ،2008،ص.161
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وعند تطبٌق مإشر الحرٌة االقتصادٌة فً العام  2001ظهر أن هنالك ( ) 14دولة تتمتع
بحرٌة كاملة ،و( ) 57دولة تتمتع بحرٌة شبه كاملة و( ) 71دولة تشهد انعدام الحرٌة
االقتصادٌة ،ولم تدخل أي دولة عربٌة فً المجموعة األولى ،ودخلت فً مجموعة الدول
ذات الحرٌة االقتصادٌة شبه الكاملة ( )6دول عربٌة ،كما دخلت ( )8دول أخرى ضمن
مجموعة الدول ذات الحرٌة االقتصادٌة الضعٌفة ،والباقً ( )5دول دخلت ضمن مجموعة
الدول ذات الحرٌة االقتصادٌة المنعدمة وهً على الترتٌب (سورٌا  ،ولٌبٌا  ،والعراق ،
والسودان  ،والصومال) وكان ترتٌب لٌبٌا عالمٌا فً هذا المإشر(.)15( )153
كما ٌغطً مإشر الحرٌة االقتصادٌة للعام 2006م ( )161دولة فً العالم  ،منها 19
دولة عربٌة حٌث حلت ضمن المراكز العشرة األواخر كل من (تركمانستان ،الوس ،كوبا،
بٌالروسٌا فنزوٌال ،لٌبٌا ،زٌمبابوي ،بورما ،إٌران ،وأخٌراً كورٌا الشمالٌة).
وبالمقارنة مع عام 2005م ووفقا ً للمإشر فقد تم إحراز تقدم فً الحرٌات االقتصادٌة على
مستوى دول العالم ،حٌث سجلت  99دولة تحسنا ً بٌنما سجلت  51دولة تراجعا ً فً
الحرٌات االقتصادٌة وٌتضح من المإشر أن دول الشرق األوسط وشمال أفرٌقٌا شهدت
العام  2004تراجعا ً فً الحرٌات االقتصادٌة واستمر خالل عام 2005م ،حٌث سجلت 7
دول تحسنا ً نسبٌا ً فً حرٌاتها االقتصادٌة ،مقابل تراجع فً الحرٌات االقتصادٌة فً 10
دول عربٌة .وما زالت مملكة البحرٌن محتفظة بصدارة المإشر عربٌا ً على الرغم من
التراجع الطفٌف فً نقاطها ،أما لٌبٌا وعلى الرغم من تسجٌلها تحسنا ً نسبٌا ً فإنها بقٌت
ضمن مجموعة الدول ال 12ذات الحرٌة االقتصادٌة المعدومة فً العالم ،وكان ترتٌبها
عالمٌا ( )157ضمن هذا المإشر ،ووفق المإشر صنفت الدول العربٌة كالتالً-:
أ -تتمتع  5دول بحرٌة اقتصادٌة شبه كاملة ( مملكة البحرٌن  ،الكوٌت  ،المملكة األردنٌة
الهاشمٌة  ،المملكة العربٌة السعودٌة  ،واإلمارات العربٌة المتحدة ).

 - 15فالح الربٌعً  ،اثر السٌاسات االقتصادٌة على مناخ االستثمار فً الدول العربٌة  ،مجلة الجندول  ،السنة الثالثة العدد 2005 ، 23ف  ،موقع على
شبكة االنترنٌت .www.uluminsania.net
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ب 11 -دولة ذات حرٌة اقتصادٌة ضعٌفة (لبنان ،سلطنة عُمان قطر مورٌتانٌا جٌبوتً ،
المملكة المغربٌة  ،تونس ،الجزائر ،مصر ،الٌمن ،وسورٌا).
ج -ودولة واحدة ( لٌبٌا ) ما زالت ضمن الدول ذات الحرٌة االقتصادٌة المعدومة.
وفً العام  2008صدر مإشر الحرٌة االقتصادي وٌظم ( )157نظاما اقتصادٌا حٌث
جاءت لٌبٌا فً هذا التقرٌر ضمن النظم االقتصادٌة األقل تحررا فً العالم وكان ترتٌبها
( )154واالقتصادٌات هً (بورما و لٌبٌا وزٌمبابوي وكوبا وكورٌا الشمالٌة) (.)16
 -2مؤشر التنافسٌة العالمً
ٌصدر المإتمر االقتصادي الدولً فً دافوس تقرٌر التنافسٌة العالمً ،الذي ٌتضمن
مإشر التنافسٌة منذ العام ( ) 1979لقٌاس قدرة الدول على النمو والمنافسة اقتصادٌا مع
الدول األخرى لتحقٌق التنمٌة المستدامة ،والذى تطور خالل العقود الثالثة الماضٌة بحٌث
أصبح ضمن أهم المإشرات العالمٌة ذات المصداقٌة العالٌة لتنافسٌة الدول.
وفقا لمإشر التنافسٌة الجاري للعام  2001الذي ٌظم(  )75دولة ،حٌث دخلت فً مإشر
التنافسٌة دولتان عربٌتان فقط هما األردن ومصر ،أما عن تقرٌر التنافسٌة العالمٌة(-2005
 ) 2006فان وضع لٌبٌا من بٌن ( )111دولة فٌما ٌتعلق بمستوٌات ومعدالت التعلٌم
والبنٌة التحتٌة كان على النحو التالً :لٌبٌا تحتل المركز( )111فً نوعٌة أدارة المدارس ،
والمركز( )110فً نظم التعلٌم ،والمركز ( )97فً اإلعدادات البحثٌة فً الجامعات،
والمركز( )87فً نوعٌة تعلٌم الرٌاضٌات والعلوم والمركز( )84فً نوعٌة مإسسات
البحث العلمً  )84(،فً نوعٌة المدارس العامة والمركز( )75فً توفٌر المهندسٌن
والعلماء ،والمركز( )111فً مجال االبتكار واالختراع والمركز( )104فً تشٌد وجودة
البنٌة التحتٌة ،والمركز( )103فً مجال البنٌة التحتٌة للنقل الجوي والمركز( )88فً مجال
البنٌة التحتٌة للموانً ،والمركز( )110فً مجال البنٌة التحتٌة لالتصاالت،
والمركز( )110فً نوعٌة وجودة خدمات الهاتف والبرٌد المصور ،والمركز( )75فً

16

http://ussinfo.sstsste.gov -
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نوعٌة إمدادات الكهرباء ،والمركز( )110فً بٌئة األعمال ،والمركز( )111فً مركبات
األسواق المالٌة وتوفٌر احتٌاجاتها(.)17
وٌشمل هذا المإشر لعام  133 ، 2009/2008دولة منها  14دولة عربٌة كان ترتٌب
لٌبٌا  ،88وفً عام  134 ،2010/2009دولة  .وعند مقارنة لٌبٌا بمثٌالتها من الدول
العربٌة نجد أن لٌبٌا تراجعت ثالث درجات من حٌث ترتٌبها عالمٌا حٌث اصبحت  91هو
ترتٌب متدنً جداً فً كلتا السنتٌن.18
 -3تقرٌر التنافسٌة العربٌة
شمل تقرٌر التنافسٌة االقتصادٌة تقٌٌم ( )177دولة حول العالم خالل سنة( )2007بٌنها
 13دولة عربٌة ،قسمت إلى ثالث فئات بحسب مرحلة تطورها سواء كانت متقدمة أو
متوسطة أو ضعٌفة ،وٌدرس هذا المإشر عددا من العوامل األساسٌة تشمل المإسسات
والبنً التحتٌة واالقتصاد الكلً والصحة والتعلٌم االبتدائً فً حٌن تشمل معاٌر تعزٌز
الفاعلٌة وعوامل اإلبداع ،التعلٌم العالً والتدرٌب وفاعلٌة السوق وجهوزٌة التكنولوجٌا .
لٌبٌا أول مرة ٌشملها التقرٌر ،وكان ترتٌبها(  ) 26ضمن مجموعة دول المرحلة
المتوسطة من التطور ،ونظرا إلى أن لٌبٌا باشرت عملٌة اإلصالح االقتصادي مإخرا  ،فإن
قائمة التحدٌات التً ٌتعٌن علٌها مواجهتها طوٌلة للغاٌة ،ومن أبرز هذه التحدٌات ،ضعف
البنٌة التحتٌة العمرانٌة وكذلك المإسسات العامة للدولة ،وانخفاض معدل انتشار التقنٌات
المتطورة ،ولكً تتمكن من تحسٌن قدرتها التنافسٌة ،فإن البالد بحاجة إلى االنفتاح على
(. )19

المنافسة العالمٌة وتعزٌز مستوى وجودة التعلٌم بشكل عام
 -4مؤشر التنمٌة البشرٌة

ٌصدر برنامج األمم المتحدة اإلنمائً تقرٌر التنمٌة البشرٌة سنوٌا منذ العام  1990الذي
ٌرتب(  )162دولة فً إطار ثالث مجموعات تعكس مإشرات التنمٌة البشرٌة ( مرتفع -
 -17فتحً محمد البعجة،ما لم ٌنتبه ألٌه تقٌٌم التنافسٌة فً لٌبٌا،المإتمر الوطنً األول للسٌاسات العامة فً لٌبٌا،جامعة قار ٌونس -بنغازي ٌونٌو . 2007
 -18على سعيد عبدهللا الفر مح داد ال اثتسارمال ابنج بل المبافر ال اثتاا ا الليبل

.www.awrd.net/look/section2 - 19
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متوسط – ضعٌف) وقد تطورت منهجٌة حساب هذا المإشر وخاصة لجهة احتساب معدل
الدخل الفردي ،وأضٌفت إلٌه مإشرات مساندة تشمل معٌار تمكٌن النوع االجتماعً الذي
ٌحتسب مإشرات التنمٌة البشرٌة معدال على أساسه ألغراض قٌاس مدى مشاركة المرأة فً
الحٌاة السٌاسٌة واالقتصادٌة ،كما وضع مإشر الفقر للدول النامٌة ومإشر للدول المتقدمة
لجذب االنتباه إلى مدى الحرمان والفقر داخل الدولة ،وٌتم احتساب المإشر المركب للتنمٌة
البشرٌة على أساس متوسط ثالثة مكونات هً :
أ -طول العمر(ٌقاس بمتوسط العمر المتوقع عند الوالدة وٌتراوح فً حدٌه األدنى واألقصى
ما بٌن  25سنة –  85سنة.
ب -المعرفة تقاس بمعدل محو األمٌة بٌن البالغٌن ونسب االلتحاق فً المراحل التعلٌمٌة
المختلفة وٌتراوح ما بٌن الصفر %و.%100
ج -مستوى المعٌشة ٌقاس بمعدل دخل الفرد للناتج المحلً اإلجمالً الحقٌقً وٌتراوح ما
بٌن  100دوالر ،و 40.000دوالر وٌتكون دلٌل المعٌشة من ثالثة مستوٌات ،هً تنمٌة
بشرٌة عالٌة % 80وأكثر ،تنمٌة بشرٌة متوسطة من  %50إلى  %79و تنمٌة بشرٌة
منخفضة أقل من  %50وتمنح هذه المإشرات أوزانا متساوٌة ،وسجل معدل مإشر التنمٌة
البشرٌة للدول العربٌة مجتمعة ما نسبته 0.635عام  2000مرتفعا عن معدله للعام 1995
الذي بلغ  0.55بٌنما ما زال منخفضا عن معدل مإشر التنمٌة البشرٌة للدول النامٌة الذي
ٌبلغ  0.642ومعدل مإشر التنمٌة البشرٌة العالمً البالغ  0.712لعام .2000
ووفقا لهذا المإشر للعام  2001تتوزع الدول العربٌة كآالتً:
أ -دول ضمن مجموعة التنمٌة البشرٌة المرتفعة  ،وهً على الترتٌب  -:البحرٌن الكوٌت ،
اإلمارات  ،وقطر.
ب -دول ضمن مجموعة التنمٌة البشرٌة المتوسطة  ،وبحسب الترتٌب هً -:
لٌبٌا  ،لبنان  ،السعودٌة  ،سلطنة عمان  ،األردن  ،تونس  ،سورٌا  ،مصر والجزائر.
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ج -دول ضمن مجموعة التنمٌة البشرٌة الضعٌفة  ،وهً -:الٌمن ،جٌبوتً السودان ،
ومورٌتانٌا.
 -5مؤشر الشفافٌة
تصدر منظمة الشفافٌة الدولٌة (مقرها فٌنا) وهً منظمة غٌر حكومٌة ،مإشر الشفافٌة
أو مإشر النظرة إلى الفساد وهو مإشر ٌعكس درجة التحسن فً ممارسات اإلدارة  ،من
اجل تنظٌم جهودها فً محاربة الفساد(.)20
وفً نشرة المإشر لعام ( )2005احتلت لٌبٌا الترتٌب ( )117من بٌن ( )158دولة
غطاها المإشر ،وفً تقرٌرها خالل سنة ( )2007كان ترتٌب لٌبٌا ( )131من بٌن
( )180دولة ،ونظرا ألهمٌة هذا المإشر فً تكوٌن انطباع عن المناخ االستثماري سلبا أو
إٌجابا  ،ونظرا النتشار هذا المإشر على مستوى العالم واعتماده من قبل المستثمرٌن
كمقٌاس على مدى المخاطرة ومدى تبنً الدولة لبرامج محاربة الفساد وتطبٌق القوانٌن
المحاربة للرشوة  ،فان ترتٌب لٌبٌا حسب هذا المإشر ٌفرض علٌها العمل على تحسٌن
وضعها.
 -6مؤشر مجتمع المعلومات
ٌصدر هذا المإشرعن صحٌفة(ورلدبٌر) األمرٌكٌة بالتعاون مع مإسسة (أى،دى،سى)
البحثٌة الدولٌة ،وٌعنى هذا المإشر بقٌاس مدى تقدم الدول فً إرساء البنٌة األساسٌة
للمعلوماتٌة ومدى قدرتها على استٌعاب التطورات المتجددة والتغٌرات المتسارعة فً مجال
تكنولوجٌا المعلومات وٌقسم المإشر دول العالم إلى خمس مجموعات هً بالترتٌب
التنازلً ( :السابقون ) (،سرٌعو الخطى) (المتؤهبون) (،المبتدون) وتندرج لٌبٌا ضمن
المجموعة األخٌرة (المبتدون) وهً مجموعة الدول التً مازالت فً بداٌة وضع البنٌة
التحتٌة لمجتمع المعلومات أو مازالت خارجة كلٌا عن هذا المجتمع وهو ماٌعنً أن بالدنا

20

 -محمد إبراهيم زكي،االستثمار األجنبي والتنمية الوطنية وتحديات العولمة ،ورقة بحثية مقدمة إلى المؤتمر الوطني نحو مناخ استثماري أفضل،طرابمس

،9002/4/92ص.71
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مدعوة لمضاعفة الجهد لتضٌٌق الفجوة الرقمٌة التً تفصلنا عن الدول المتقدمة وٌعد توافر
المعلومات ومدى دقتها مطلب مهم بالنسبة إلى المستثمر األجنبً.
 -7مؤشر أداء الدولة فً جذب االستثمار األجنبً المباشر
وهذا المإشر ٌقٌس الوضع القائم للدولة من حٌث حصتها الفعلٌة من تدفقات االستثمار
األجنبً المباشر الوارد عالمٌا منسوبة إلى حصة الدولة من الناتج المحلً اإلجمالً العالمً
 ،وٌشٌر إلى مدى نجاح اقتصادها فً جذب االستثمارات األجنبٌة المباشرة  ،وٌحتسب
متوسط آخر ثالث سنوات للحد من تؤثٌر العوامل الموسمٌة(.)21
 -8مؤشر إمكانات الدولة لجذب االستثمار األجنبً المباشر
وهذا المإشر ٌقٌس قدرة الدولة المستقبلٌة على جذب االستثمار األجنبً المباشر وذلك
من خالل  13مكونا تشمل معدل نمو الناتج المحلً اإلجمالً ،متوسط دخل الفرد ،نسبة
الصادرات إلى الناتج المحلً اإلجمالً ،انتشار خطوط الهاتف الثابت انتشار خطوط الهاتف
النقال ،متوسط استهالك الطاقة للفرد ،نسبة اإلنفاق على البحوث والتطوٌر للناتج المحلً
اإلجمالً ،نسبة الملتحقٌن بالدراسات العلٌا إلجمالً السكان ،حصة الدولة من صادرات
الموارد الطبٌعٌة ،نسبة استٌراد الدولة من الخدمات للعالم  ،وحصة الدولة من الرصٌد
التراكمً لالستثمار األجنبً المباشر الوارد للعالم ،وقد دخلت فً مإشري األداء
واإلمكانات ( )16دولة عربٌة من أصل ( )141دولة على مستوى العالم  ،ندرج ترتٌبها
وفق موقع كل منها فً المإشرٌن وحسب أحدث فترة زمنٌة متوفرة بالمقارنة مع الفترة
السابقة لها ،وقد تصدرت لبنان واإلمارات والسودان مجموعة الدول العربٌة فً مإشر
األداء  ،فً حٌن كان ترتٌب لٌبٌا ( )15بٌن الدول العربٌة وفقا لبٌانات عام  2005الجدول
رقم ( )6أما قطر واإلمارات والبحرٌن فقد تصدرت مجموعة الدول العربٌة فً مإشر
اإلمكانات ،فً حٌن كان ترتٌب لٌبٌا ( )5بٌن الدول العربٌة وفقا لبٌانات  ،2004الجدول
رقم ( )5كذلك ٌتضح بؤن ترتٌبها كان ( )136فٌما ٌتعلق بمإشر أداء الدولة فً جذب
 - 21عٌسى حمد الفارسً،االستثمارات األجنبٌة المباشرة فً االقتصاد اللٌبً،ورقة بحثٌة فً مإتمر االستثمار األجنبً الفرص والمحاذٌر،معهد التخطٌط
،2007طرابلس،ص20
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االستثمار األجنبً المباشر ،وترتٌبها ( )41وفقا ً لمإشر إمكانات الدولة فً جذب االستثمار
األجنبً المباشر بٌن ( )140دولة على مستوى العالم الجدول رقم (.)5
جدول رقم ()5

مإشري األداء واإلمكانات فً جذب االستثمار

مؤشر إمكانات الدولة فً جذب االستثمار األجنبً
2004
2003
الدولة

مؤشر أداء الدولة فً جذب االستثمار األجنبً
2005
2004
الدولة
السودان

19

16

قطر

10

10

البحرٌن
سورٌا
األردن
قطر
المغرب
تونس
لبنان
الجزائر
اإلمارات
مصر
سلطنة عمان
لٌبٌا
السعودٌة
الٌمن
الكوٌت

32
113
46
56
67
75
8
95
25
98
99
139
123
117
138

22
101
19
54
43
77
7
109
15
66
91
136
110
139
132

اإلمارات
البحرٌن
السعودٌة
لٌبٌا
الكوٌت
سلطنة عمان
األردن
لبنان
تونس
الجزائر
مصر
الٌمن
المغرب
سورٌا
السودان

23
29
31
46
40
54
61
59
66
73
82
88
89
85
128

27
30
35
41
42
57
63
60
69
65
81
93
89
95
123

المصدر -:عٌسى حمد الفارسً،مإتمر االستثمار األجنبً الفرص والمحاذٌر.2007،

وبناءاً على تقاطع مإشري أداء وإمكانات الدولة فً جذب االستثمار األجنبً المباشر
صنفت منظمة االنكتاد الدول العربٌة إلى المجموعات التالٌة:
مجموعة الدول السباقة :وهً الدول التً تملك إمكانات كبٌرة الجتذاب االستثمارات
األجنبٌة ،وتحصل على نصٌب ٌتناسب مع إمكاناتها من هذه التدفقات.
مجموعة الدول دون إمكاناتها  :وهً الدول التً تملك إمكانات كبٌرة الجتذاب االستثمار
األجنبً المباشر ،ولكنها تجذب تدفقات أقل من إمكاناتها.
مجموعة الدول ذات األداء األعلى من إمكاناتها :وهً الدول التً تملك إمكانات ضئٌلة
الجتذاب االستثمارات األجنبٌة المباشر ولكنها تجتذب تدفقات أكبر من إمكاناتها.
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مجموعة الدول ذات األداء المنخفض :وهً الدول الفقٌرة اقتصادٌا والتً لدٌها إمكانات
ضئٌلة الجتذاب االستثمارات األجنبٌة المباشر ،وتحصل على نصٌب ضئٌل من التدفقات.
وٌقدم الجدول رقم ( )6تحلٌالً أكثر عمقا ً للمقارنة بٌن تدفقات االستثمار األجنبً المباشر
الوارد إلى لٌبٌا مع بعض الدول العربٌة وقدرتها على استٌعاب هذه التدفقات وذلك خالل
الفترة  2004-2003ف .وٌتضح من الجدول رقم ( )6بؤن لٌبٌا واقعة بٌن مجموعة الدول
دون إمكاناتها (أداء منخفض /إمكانات عالٌة) وذلك خالل الفترتٌن موضح المقارنة ،مما
ٌعنً بؤن لٌبٌا لدٌها إمكانات عالٌة ،ولكنها تجتذب تدفقات أقل من إمكاناتها ،أي لدٌها
إمكانات كبٌرة لجذب االستثمارات األجنبٌة المباشرة لم تستغل بعد.
تقاطع مإشري أداء وإمكانات الدولة فً جذب االستثمار األجنبً المباشر خالل الفترة 2004 – 2003
متوسط الفترة

المجموعة

2003

2004
البحرٌن – األردن – قطر
– لبنان – اإلمارات
الجزائر – الكوٌت – لٌبٌا –
سلطنة عمان – السعودٌة –
تونس

مجموعة الدول السباقة
(أداء مرتفع  /إمكانات مرتفعة)

قطر – تونس – البحرٌن

مجموعة الدول دون إمكاناتها
(أداء منخفض  /إمكانات عالٌة)

األردن – الكوٌت -لبنان – لٌبٌا – سلطنة
عمان – السعودٌة -اإلمارات

مجموع الدول ذات األداء األعلى من
إمكاناتها (أداء مرتفع  /إمكانات منخفضة)

المغرب – السودان – سورٌا

المغرب – السودان

مجموعة الدول ذات األداء المنخفض
(أداء منخفض  /إمكانات منخفضة)

الجزائر – مصر – الٌمن

مصر – سورٌا  -الٌمن

المصدر :عٌسى حمد الفارسً،مإتمر االستثمار األجنبً الفرص والمحاذٌر.2007،

 -9المؤشر المركب للمخاطر القطرٌة
ٌصدر هذا المإشر شهرٌا عن مجموعة ( *)PRSمن خالل الدلٌل الدولً للمخاطر
القطرٌة منذ عام  ، 1980لغرض قٌاس المخاطر المتعلقة باالستثمار وٌغطً المإشر
( )18دولة عربٌة منها لٌبٌا من أصل ( )140دولة ٌشملها المإشر وٌتكون المإشر من
ثالثة مإشرات فرعٌة هً ،مإشر تقٌٌم المخاطر السٌاسٌة مإشر تقٌٌم المخاطر
االقتصادٌة ،ومإشر تقٌٌم المخاطر المالٌة .وتنخفض درجة المخاطر كلما ارتفع المإشر فً
حٌن ترتفع درجة المخاطر فً حالة انخفاضه  ،كما هو مبٌن بالجدول رقم ( .)7وٌقسم
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المإشر الدول إلى خمس مجموعات حسب درجة المخاطر كما هو موضح بالجدول رقم
( )8وبحسب هذا المإشر فقد جاءت لٌبٌا ضمن مجموعة الدول العربٌة ذات المخاطر
المنخفضة جدا ،وهذه مٌزة ٌنبغً استثمارها لترتفع حصة لٌبٌا من تدفقات االستثمارات
األجنبٌة المباشرة فً العالم .
تصنٌف المؤشر المركب للمخاطر القطرٌة
درجة المؤشر ( نقطة مئوٌة)
100 – 80
79.5 – 70
69.5 – 60
59.5 – 50
49.5 – 0

جدول رقم ()7
التصنٌف
درجة مخاطرة منخفضة جداً
درجة مخاطرة منخفضة
درجة مخاطرة معتدلة
درجة مخاطرة مرتفعة
درجة مخاطرة مرتفعة جدا

المصدر -:عٌسى حمد الفارسً ،مإتمر االستثمار األجنبً ،الفرص والمحاذٌر2007،

درجة المخاطر حسب تصنٌف المؤشر المركب للمخاطر القطرٌة فً عام  2006جدول رقم ()8
الدول
الكوٌت – اإلمارات – سلطنة عمان – البحرٌن – السعودٌة – لٌبٌا
قطر – الجزائر – المغرب – األردن – تونس
الٌمن – مصر – سورٌا
السودان – لبنان
العراق – الصومال

درجة المخاطر
منخفضة جداً ( 6
دول)
منخفضة (  5دول)
معتدلة ( 3دول)
مرتفعة ( دولتان)
مرتفعة جداً ( دولتان)

المصدر :عٌسى حمد الفارسً ،مإتمر االستثمار األجنبً الفرص والمحاذٌر. 2007،

 -10مؤشر الجهود التروٌجٌة
ٌقٌس هذا المإشر مستوى التروٌج لالستثمار من خالل إقامة الندوات والمإتمرات وسن
القوانٌن الجدٌدة المشجعة والجاذبة لالستثمار ،وإنشاء المواقع التروٌجٌة على شبكة
المعلومات الدولٌة  ،هذا وقد رصد هذا المإشر مستوى الجهد التروٌجً المبذول فً لٌبٌا
()22

لسنة (  ) 2004-2003على النحو التالً

22

 -محمد الثعٌلب،خالد كاجٌجً،معوقات االستثمار األجنبً فً لٌبٌا،مإتمر االستثمار األجنبً الفرص والمحاذٌر ،معهد التخطٌط -طرابلس  2007ص16
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الجهد التروٌجً لالستثمار فً لٌبٌا
الجهد التروٌجً
ندوات ومعارض دولٌة عقدتها الدولة
ندوات ومعارض شاركت فٌها الدولة غٌر تلك
التً عقدتها
استقبال مستثمرٌن أجانب
قوانٌن جدٌدة لجذب االستثمار
مواقع تروٌجٌة على شبكة المعلومات الدولٌة

جدول رقم( )9
العدد
3
-

14
1
موقع واحد خاص بهٌئة تشجٌع االستثمار

المصدر :عٌسى حمد الفارسً ،مإتمر االستثمار األجنبً الفرص والمحاذٌر. 2007،

التحلٌل القٌاسً للعوامل المؤثرة على االستثمار األجنبً فً لٌبٌا
بهدف التشخٌص الدقٌق ألهم العوامل المإثرة على جذب االستثمار األجنبً المباشر نحو
االقتصاد اللٌبً سٌتم تطبٌق نموذج االنحدار الخطً عبر سلسلة زمنٌة خالل الفترة (-1997
 )2007وفق البٌانات الرسمٌة اللٌبٌة المنشورة عن المتغٌرات المذكورة خالل فترة الدراسة.

23

توصٌف متغٌرات النموذج القٌاسً
 -1الناتج المحلً اإلجمالً :غالبا ما ٌستخدم هذا المإشر للداللة على مستوٌات التطور االقتصادي
من جهة والطاقة اإلنتاجٌة من جهة ثانٌة ،وبما ٌنطوي علٌه ذلك من إمكانات تحقٌق التراكم
الرأسمالً ،وما ٌفضً إلٌه هذا التراكم من تحقٌق تقدم مستمر فً مستوى اإلنتاج واإلنتاجٌة .كما
ٌعد مإشر النمو االقتصادي أحد أهم المإشرات التً ٌستخدمها المستثمرون فً اتخاذ قرارهم
االستثماري ،فاألداء الضعٌف للنمو االقتصادي ،غالبا ما ٌحول دون توسٌع قاعدة االستثمار األجنبً
المباشر ،كما ٌعد من أهم المإشرات التً ٌستخدمها المستثمر لمعرفة درجة االستقرار االقتصادي
ومستوى الطلب الكلً والدخول لذلك ٌتوقع أن تكون له عالقة اٌجابٌة مع تدفقات االستثمار األجنبً
المباشر.
 -2الصادرات تإثر على االستثمار األجنبً المباشر بطرٌقتٌن.
أ -زٌادة حجم الصادرات تإدي إلى زٌادة الدخل القومً وزٌادة ربحٌة قطاع التصدٌر وتكون فجوة
الموارد اٌجابٌة وتعمل على زٌادة االستثمار الخاص الذي بدوره سٌحفز على جذب تدفقات
االستثمار األجنبً المباشر ،فالتؤثٌر ٌكون متبادل بٌن الصادرات واالستثمار األجنبً.

23

 -هٌئة تشجٌع االستثمار ،الموقف التنفٌذي2007 ،ف
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ب -إن زٌادة أسعار الصادرات مقارنة بؤسعار الواردات ،سٌترتب علٌه تحسٌن معدل التبادل
وتحسٌن مٌزان المدفوعات ،مما ٌإدي إلى إجراءات توسعٌة فً مجال زٌادة االستثمار الخاص بما
فً ذلك تدفقات االستثمار األجنبً المباشر ،حٌث تكون العملٌة تبادلٌة بٌن االستثمار األجنبً
والصادرات.

 -3العجز الداخلً كمإشر للسٌاسة المالٌة .
عادة ما ٌتم اللجوء إلى استخدام العجز الداخلً كمإشر ٌعبر عن السٌاسة المالٌة للدولة،
وتهدف االقتصادات المستقرة إلى تقلٌص مثل هذا العجز إلى الحد الذي ٌمكن تموٌله دون
تولٌد ضغوط تضخمٌة ،ومن ثم فإن اتجاه العجز إلى االنخفاض عادة ما ٌإخذ على أنه
ٌشٌر إلى استق رار اقتصادي ،وكما هو معروف فإن إدارة العجز فً الموازنة العامة تتم من
خالل الضغط على إنفاق الدولة أو زٌادة اإلٌرادات فً إطار السٌاسات المالٌة التً تقررها
الدولة ،وتتبع الدولة سٌاسات ضرٌبٌة ومالٌة معٌنه لعالج عجز المٌزانٌة.24
أ -قد تزٌد الحكومة من إٌراداتها من خالل رفع معدالت الضرائب ،أو فرض ضرائب
جدٌدة ،األمر الذي ٌسًء إلى المناخ االستثماري ،خاصة إذا تعلق األمر بالضرائب على
األعمال ،مثل الضرائب على رأس المال المستثمر ،أو الضرائب على الدخل ،أو الضرائب
على األرباح التجارٌة والصناعٌة ،حٌث ٌشكل هذا النوع من الضرائب عبئا إضافٌا على
المستثمر ،وٌزٌد من تكالٌف اإلنتاج ،وٌقلل من هامش الربح ،أما الضرائب األخرى فهً
تإدي إلى انخفاض الدخل المتاح وانخفاض الطلب الفعال على السلع الصناعٌة ،وبالتالً
انخفاض االستثمار.
ب -قد تخفض الحكومة من أنفاقها االستثماري ،األمر الذي ٌترتب علٌه إفساد المناخ
االستثماري لكل من االستثمار الخاص المحلً واألجنبً ،حٌث عاده ما ٌكون االستثمار
العام مكمال لالستثمار الخاص المحلً و األجنبً ،وٌتجه االستثمار العام إما إلى أنشطة
إنتاجٌه حٌوٌة ٌحجم عنها االستثمار الخاص النخفاض عائدها المتوقع رغم أهمٌتها فً
تكوٌن جهاز إنتاجً مترابط ومتنوع تقوى فٌه الترابطات األمامٌة والخلفٌة ،وإما تتجه إلى
 - 24تقارٌر مصرف لٌبٌا المركزي  ،أعداد مختلفة
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استثمارات فً البنٌة األساسٌة التً تعد ضرورٌة أٌضا لتشجٌع االستثمار الخاص ،كما قد
تخفض الدولة من إنفاقها الجاري مما ٌساعد على تخفٌض الطلب وتضٌٌق نطاق السوق.
 -4العجز الخارجً كمإشر لسٌاسة التوازن الخارجً.
عادة ما ٌتم اللجوء إلى استخدام العجز الخارجً كمإشر ٌعبر عن سٌاسة التوازن
الخارجً وٌقاس هذا المإشر باستخدام العجز أو الفائض فً مٌزان المدفوعات ،والذي ال
ٌعكس حصٌلة المعامالت الخارجٌة فً المٌزان التجاري للصادرات والواردات ،فحسب بل
ٌعكس أٌضا حصٌلة موقف مٌزان الخدمات والذي ٌشتمل على التحوٌالت والفوائد واألرباح
والتوزٌعات ،وتعد هذه النسبة أحد أهم مإشرات االستقرار االقتصادي الكلً و اتجاهها نحو
االنخفاض ٌشٌر إلى نجاح السٌاسات فً تحقٌق هدف الستقرار االقتصادي ،وتوضح األدبٌات
المتخصصة أن العبرة فٌما ٌتعلق بهذا المإشر تكمن فً عدم قابلٌة العجز لالستمرار وأنه ال توجد
قاعدة جامدة تبٌن حجم العجز الذي ٌمكن تحمله.

وكما هو معروف فإن هنالك تقابال كامال بٌن العجز الخارجً والعجز الداخلً وإن
إدارة العجز الخارجً تعتمد اعتمادا حرجا على أسعار الصرف ،على اعتبار أن انخفاض
سعر الصرف ٌإدي إلى زٌادة الصادرات وانخفاض الواردات ،فقد تلجؤ الدولة إلى تخفٌض
قٌمه عملتها الوطنٌة لعالج العجز فً مٌزان المدفوعات غٌر أن هذا التخفٌض سٌترك أثاراً
سلبٌة على المناخ االستثماري ،حٌث إن ارتفاع معدالته ستضعف الثقة فً العملة الوطنٌة و
ما ٌتبع ذلك من ارتفاع فً تكلفة المشروعات وانخفاض ربحٌتها بسبب ارتفاع األسعار
الواردات ،وٌزداد هذا األثر السلبً على المناخ االستثماري كلما زادت حاجه المشروع
إلى الواردات الرأسمالٌة والسلع الوسٌطة ،وفً المقابل قد ال ٌإدي انخفاض قٌمة العملة إلى
زٌادة الصادرات زٌادة كبٌرة ،إذا لم تتح لها فرص النفاذ إلى السوق الخارجٌة ،وإذا لم تكن
السلع القابلة للتصدٌر على درجة كبٌرة من الجودة واالنخفاض فً السعر كً تستطٌع
المنافسة كما تإدي تقلبات أسعار الصرف إلى صعوبة أجراء دراسات جدوى دقٌقه و إنها
قد تعرض المستثمر لخسائر كبٌرة وغٌر متوقعه ،مما ٌفسد المناخ االستثماري.
تطبٌق نموذج االنحدار الخطً:
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سٌتم تطبٌق نموذج االنحدار الخطً المتعدد عبر سلسلة زمنٌة تشمل البٌانات الرسمٌة
اللٌبٌة المنشورة عن المتغٌرات المذكورة خالل الفترة ( ) 2007-1997وكما موضح
بالجدول رقم (.)10
المتغٌرات االقتصادٌة المستخدمة فً النموذج القٌاسً
البٌان

جدول رقم()10
العجز فً
المٌزانٌة

حجم السكان

السٌولة المحلٌة
X3

العجز أو الفائض
فً مٌزان
المدفوعات
X4

X5

715.30

5381.00
5311.00

حجم تدفق
االستثمار األجنبً
Y

حجم الناتج
المحلً اإلجمالً
X1

X2

1997

110.0

12887.9

5104.8

9569.00

1998

150.0

12610.6

5257.9

6939.20

157.00

1999

214.0

14075.2

5300.5

10181.40

1051.80

2900.00

2000

189.150

17775.4

5426.8

10486.70

2940.90

5390.00

2001

101.0

18592.0

5557.0

12334.70

803.00

7193.00

2002

144.867

24684.4

5690.4

12987.30

398.60

8645.00

2003

127.816

29890.5

5826.6

14051.80

4074.00

7475.00

2004

655.172

39947.1

5966.4

15543.60

7621.00

10965.00

2005

4.014.616

54537.0

6000.0

19821.60

20249.00

19547.00

2006

1.357.613

59157.8

6000.04

23667.20

23522.00

23719.00

لسنة

المصدر :تقارٌر مصرف لٌبٌا المركزي أعداد مختلفة

النموذج
ٌشٌر إلى أن تدفقات االستثمار األجنبً المباشر نحو لٌبٌا وهو متغٌر تابع لكل من الناتج
المحلً اإلجمالً ،والفائض أو العجز فً مٌزان المدفوعات ،كمإشر للتوازن الخارجً
ومإشر العجز فً المٌزانٌة  ،وهو مإشر السٌاسة المالٌة والتوازن الداخلً  ،وحجم
السكان ،وتم صٌاغة هذه العالقة بالشكل األتً:
 = Yحجم تدفق االستثمار األجنبً المباشر
 =X2حجم السكان
مجلة مسارات علمية – السنة الخامسة
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 =X3السٌولة المحلٌة
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 =X4العجز أو الفائض فً مٌزان المدفوعات

=X5مإشر العجز فً المٌزانٌة

وبعد استخدام طرٌقة ( ) step wiseفً برنامج  spssوكٌفٌة إدخال المتغٌرات التً تم
توصٌفها فً النموذج  ،فقد تم حذف جمٌع المتغٌرات لكونها غٌر معنوٌة وتم اإلبقاء على
متغٌرٌن هما (عجز أو فائض مٌزان المدفوعات ،المتغٌر المعتمد المتباطئ ) باعتبار إن
حجم اال ستثمار فً السنة الحالٌة ٌتؤثر بحجم االستثمار فً السنة السابقة وكانت النتائج التً
تم الحصول علٌها على النحو التالً:
الجدول ()11
نتائج التحلٌل القٌاسً للعالقة بٌن المتغٌرات االقتصادٌة وحجم االستثمار األجنبً فً االقتصاد اللٌبً
معنوٌة F
قٌمةF
معنوٌة T
قٌمة T
قٌمة المعلمات
المتغٌر المستقل
الثابت

0.114

4.732

0.001

مٌزان المدفوعات()B1

0.202

8.399

0.000

المتغٌر المعتمد المتباطئ
()B2

-0.836

-4.382

0.003

46.378

0.000

إعداد الباحث

Ŷ = 0.114 + 0.202X1 + (-0.836) X2
ADJR = O.874
D.W = 1.980

Ŷ = Α + B1X1+ B2YT-1 + µ
N= 10
R= 0.906

ومن خالل تحلٌل نتائج االختبار ٌتضح ماٌلً
 -1إن قٌمة المعلمة ( )B1والبالغة ( )0.202تبٌن مدى تؤثٌر المتغٌر المستقل (مٌزان
المدفوعات) على حجم االستثمار األجنبً ،ونظراً لمعنوٌة ) )Tالمناظرة لهذه المعلمة
والتً تدل على أهمٌة هذا المتغٌر فً التؤثٌر على االستثمارات .
 -2إن قٌمة المعلمة ( )B2والبالغة ( )- 0.836تبٌن مدى تؤثٌر االستثمارات فً الفترة
السابقة على االستثمارات فً الفترة الحالٌة حٌث إن تؤثٌر المعلمة (سالبة) وهو تؤثٌر
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معنوي وال ٌعزى لعامل الصدفة لكونها معنوٌة ) (P.VALUE( )Tاصغر من (
.) 0.05
 -3إن المقدرة التفسٌرٌة للنموذج مرتفعة حٌث بلغت قٌمة (.)0.906( )R
 -4إن قٌمة  D-Wالبالغة ( )1.98تشٌر إلى عدم وجود مشكلة االرتباط الذاتً بٌن
السلسلة الزمنٌة للمتغٌرات المستقلة.
الخاتمة
انطالقا من أهمٌة دور االستثمار األجنبً المباشر فً دعم االقتصاد اللٌبً وأهمٌته فً
تحقٌق األهداف اإلستراتٌجٌة  ،ولما تمثله االستثمارات األجنبٌة من دور مهم وأساسً فً
خدمة االقتصاد الوطنً  ،توصل الباحث إلى االستنتاجات التالٌة:
أوال:النتائج
 -1قبول الفرضٌة التً قامت علٌها الدراسة( ،هناك ضعف فً حجم االستثمارات
األجنبٌة المباشرة فً االقتصاد اللٌبً مقارنة مع بعض الدول العربٌة).
 -2ضعف القدرة التنافسٌة لالقتصاد القومً ،مقارنة مع الدول العربٌة ،من خالل مسح
تقٌمً لبعض المإشرات المإثرة فً التنمٌة االقتصادٌة.
 -3تعانً البنٌة التحتٌة المادٌة فً لٌبٌا من الضعف فً مواضع عدٌدة فهً ادنً بكثٌر من
المعاٌٌر اإلقلٌمٌة ،سواء تعلق األمر باحتٌاجات االقتصاد أم باحتٌاجات المواطن اللٌبً.
 - 4أشارت نتائج التحلٌل القٌاسً للعالقة بٌن حجم االستثمار األجنبً المباشر فً لٌبٌا
وبعض المتغٌرات االقتصادٌة  ،بعد استـخدام طـرٌقـة (  (step wiseفً برنامج spss
وكٌفٌة إدخال المتغٌرات التً تم توصٌفها فً النموذج  ،فقد تم حذف جمٌع المتغٌرات
لكونها غٌر معنوٌة وتم اإلبقاء على متغٌرٌن هما (عجز أو فائض مٌزان المدفوعات
والمتغٌر المعتمد المتباطئ ) باعتبار إن حجم االستثمار فً السنة الحالٌة ٌتؤثر بحجم
االستثمار فً السنة السابقة  ،إن هذه المتغٌرات تفسر حوالً ( )%90من التغٌرات
الحاصلة فً تدفق حجم االستثمار األجنبً المباشر الوافد إلى لٌبٌا وهً على العموم مقدرة
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تفسٌرٌة قوٌة  ،مما ٌدل على أهمٌة العوامل االقتصادٌة فً تؤثٌرها على جذب االستثمارات
األجنبٌة المباشرة.
ثانٌا:التوصٌات
بعد عرض النتائج توصلت الدراسة إلى تقدٌم مجموعة من التوصٌات العملٌة التً من
المؤمول أن تسهم فً توفٌر مناخ جاذب ومالئم لالستثمارات األجنبٌة فً المستقبل.
 -1ضرورة العمل على تقوٌة القدرة التنافسٌة لالقتصاد القومً  ،وإزالة القٌود
البٌروقراطٌة المفروضة على القطاع الخاص المحلً واألجنبً .
 -2تحسٌن أوضاع البنٌة األساسٌة  ،باعتبارها عنصرا مهما فً تقٌٌم درجة جاذبٌة الدولة
االستثمارٌة  ،مع إرساء بنٌة مإسسٌة مستقرة وشفافة ٌمكن االطمئنان إلٌها ألغراض
التخطٌط المالً واالستثماري.
 -3توفٌر عنصر االستقرار فً النظام االقتصادي  ،من خالل استخدام السٌاسات المالٌة
والنقدٌة  ،والعمل على مراقبة النشاط االقتصادي بعد تحرٌره  ،لضمان عدم اإلساءة
للحرٌة االقتصادٌة  ،وتفعٌل قوانٌن مكافحة الفساد اإلداري والمالً.

المراجع
 - 1طالل كداوي ،تقٌٌم القرارات االستثمارٌة ،دار الٌازوري ،عمان /االردن.2008،
 -2أبوبكر معتوق سالم  ،دور االستثمار األجنبً فً التنمٌة الصناعٌة فً لٌبٌا ،ندوة االقتصاد للٌبً
وتجنٌب إٌرادات النفط  ،كلٌة االقتصاد والمحاسبة جامعة سرت .2004
 -3سالم احمد الفرجانً ،العولمة والدول النامٌة ،دار الكتب الوطنٌة -بنغازي.2004 ،
 -4إسماعٌل عبد المجٌد المحٌشً ،تؤثٌر منظمة التجارة العالمٌة على االستثمار األجنبً  ،ورقة
بحثٌة فً المإتمر الوطنً حول االستثمار ،معهد التخطٌط ،طرابلس .2006
- 5االستثمار األجنبً المباشر  ،تعارٌف وقضاٌا  ،سلسلة دورٌة تعنً بقضاٌا التنمٌة فً األقطار
العربٌة ،المعهد العربً للتخطٌط بالكوٌت .2004،
 -6محددات االستثمار األجنبً المباشر ،سلسلة دورٌة تعنً بقضاٌا التنمٌة فً األقطار العربٌة
،المعهد العربً للتخطٌط بالكوٌت .2004
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The Second International Scientific Conference
المؤتمر العلمً الدولً الثانً لتكنولوجٌا علوم البحار
For Marine Science Technology
لتكنولوجٌا علوم البحار
صبراتة  -لٌبٌا Sabratha – Libya 09-10/03/2021

 -7سالم عبد الرحمن غمٌض ،االستثمارات األجنبٌة وتنمٌة الموارد المالٌة ،جامعة الزاوٌة.
 -1رقٌة بنٌس ،دراسة وقٌاس أثر محددات االستثمار األجنبً على االقتصاد المغربً  ،رسالة
ماجستٌر غٌر منشورة أكادٌمٌة الدراسات العلٌا -طرابلس .2000
 -8ماٌكل بورتر،دانٌال ٌرجن،اإلستراتٌجٌة االقتصادٌة الوطنٌة -تقٌٌم التنافسٌة فً لٌبٌا ،مجلس
التخطٌط العام،طرابلس.2005،
 -9فارس رشٌد البٌاتً،التنمٌة االقتصادٌة سٌاسٌا فً الوطن العربً ،رسالة دكتوراه ،األكادٌمٌة
العربٌة المفتوحة .2008،
 - 10فالح الربٌعً  ،اثر السٌاسات االقتصادٌة على مناخ االستثمار فً الدول العربٌة  ،مجلة
الجندول  ،السنة الثالثة العدد 2005 ، 23ف .
 -11فتحً محمد البعجة ،ما لم ٌنتبه ألٌه تقٌٌم التنافسٌة فً لٌبٌا ،المإتمر الوطنً األول للسٌاسات.
العامة فً لٌبٌا ،جامعة قار ٌونس -بنغازي ٌونٌو . 2007
 -12على سعٌد عبدهللا الشرٌف ،محددات االستثمار األجنبً المباشر فً االقتصاد اللٌبً.
 - 13محمد إبراهٌم زكً،االستثمار األجنبً والتنمٌة الوطنٌة وتحدٌات العولمة ،ورقة بحثٌة مقدمة
إلى المإتمر الوطنً نحو مناخ استثماري أفضل ،طرابلس .2006
 - 14عٌسى حمد الفارسً،االستثمارات األجنبٌة المباشرة فً االقتصاد اللٌبً،ورقة بحثٌة فً
مإتمر االستثمار األجنبً الفرص والمحاذٌر،معهد التخطٌط .2007
 -15محمد الثعٌلب،خالد كاجٌجً،معوقات االستثمار األجنبً فً لٌبٌا،مإتمر االستثمار األجنبً
الفرص والمحاذٌر ،معهد التخطٌط -طرابلس . 2007
 - 16هٌئة تشجٌع االستثمار ،الموقف التنفٌذي.2007 ،
 - 17تقارٌر مصرف لٌبٌا المركزي  ،أعداد مختلفة.
www.uluminsania.net -1
www.ecoworld-mag.com/Detail.asp http://ussinfo.sstsste.govwww.awrd.net/look/section2 -
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