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 ملخص البحث

ج القطاعات غير النفطية في االقتصاد الليبي، تهدف الدراسة إلى قياس أثر التطور التقني في نات 
دم ـــــــــــــولتحقيق هذا الهدف تم االعتماد على المنهج التحليلي الكمي؛ وذلك باستخدام البرامج اإلحصائية التي تخ

 هذا الغرض.
حـد  فـي نـاتج نتائج الدراسة تشير إلى أن التغير النسبي للتطور التقني لـ  اثثـر اثربـر علـى التغيـرات التـي ت 

القطاعات غير النفطية في االقتصاد الليبي، كما أن التطور التقني أظهر تحيزًا من ناحية عنصر العمـ؛؛ ممـا يشـير 
اثر ـــــــــإلى أثرين يمكن أن يحققهما التغير في التطور التقنـي فـي النـاتج مـن خـالل اثثـر المباثـر واثثـر غيـر المب

د أظهــرت النتــائج أن العمــ؛ والتطــور التقنــي تر طهمــا عالقــة يرديــة قويــة عــن يريــق العمــ؛، عــالوة علــى ذلــك فقــ
 العالقة التي تر ط بين الناتج ورأس المال المادي. بالناتج، تفوق 
 القطاع غير النفطي، العملية اإلنتاجية، االقتصاد الليبي. التطور التقني،: المفتاحيةالكلمات 

the impact of technological development on the output of the non-oil 

sectors in the Libyan economy  
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Abstract 

The study aims to determine the impact of technological development on the 

output of the non-oil sectors in the Libyan economy. To achieve this goal, the 

quantitative analytical approach was relied upon using statistical programs that 

serve this purpose. The findings of the study indicate that the relative change in 

technical development has the greatest impact on the changes that occur in the 

output of the non-oil sectors in the Libyan economy. They showed that the 

technical development showed a bias towards the labour component, which 

indicates two effects that the change in the technical development can achieve in 

the product through the direct and indirect effect through work. In addition, the 
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findings indicate that labour and technical development have a strong relationship 

with output that outweighs the relationship between output and physical capital. 

Keywords: Technical development, Non-oil sector, Production process, The Libyan economy. 

 . المقدمة1  

م كافًة إلى الوصول لتنمية اقتصادية شاملة، ترتفع معها مستويات المعيشة، تسعى دول العال
وتصــــــــــــل بها إلى درجات عالية من الرفاهية؛ وذلك من خالل االستغالل األمثل للموارد االقتصادية 
لزيادة المتوفرة )المادية والبشرية( بالطرق واألساليب العلمية؛ لخلق أكبر قيمة مضافة ممكنة، تؤدي 

في حجم اإلنتـــاج، أو ما يمكن تسميته بـ)النمو االقتصادي( الذي يحظى بأهمية كبيرة من ِقبل 
 متخذي القرار والمفكرين االقتصاديِ ين. 

يعتبر االقتصاديون الكالسيكيون أول من ربط تطور الناتج الكلي بتطور كل من رأس المال والعمل، 
والعمل تؤدي إلى رفع مستوى اإلنتاج والنمو؛ متأثرين بالثورة وأوضحوا بأن الزيادة في رأس المال 

 الصناعية وما حملته من مخترعات تقنية؛ أدت إلى رفع مستويات اإلنتــــــــــاج.

كما أضـــــــــاف)سولو( وهو من الكالسيكيين الجدد محددا آخرا مـن المحـددات التـي تسـاعد علـى النمـو  
، حيث أوضح أن النمو فـي النـاتج لـيس بسـبب العمـل ورأس المـال؛ بـل االقتصادي، وهو التقدم التقني

اإلنتاجيــة  )التقــدم التقنــي(، والتــي عرفهــا  يمــا بعــد بأنهــا: يرجـع إلــى عوامــل أخــرى أهلــق عليهــا البــواقي
ـــــــــــــادي  ـــــــــــــل أو بــــــــــــ خر علــــــــــــى النمــــــــــــو االقتصـــــــــــ الكليــــــــــــة، وهــــــــــــذا بطبيعــــــــــــة الحــــــــــــال يــــــــــــؤثر بشكــــــــــ

 (.457،ص1999)ابدجمان،

وتكمن أهمية التقدم أو التطور التقني في حجم المعارف والمهارات والخبرات التي يكتسبها العامل 
 (.ونوعاً  )كماً  خارج العملية اإلنتاجية والتي تساعد على تحسين المخرجات

وهذه الورقة تلقي الضوء على التطـور التقنـي فـي القطـاع غيـر النفطـي فـي االقتصـاد الليبـي، والتعـرف 
ة ــــــــــــــــلى أثر التطـور التقنـي فـي تنميـة قطـاع غيـر النفطـي، وتنميـة القطاعـات اإلنتاجيـة غيـــــر النفطيع

 في االقتصاد الليبي؛ وذلك إليجاد مصدٍر بديــٍل للدخــــــل.

 السابقة . البحو 2  

 نمـو القطـاع الخــاص " أثـر اإلنتاجيـة الكليــة لعوامـل اإلنتـاج فــي  بعنــوان:( 2018)عجمـي،  دراسـة
هـــدفذ هـــذه الدراســـة إلـــى تقـــدير دالـــة إنتـــاج القطـــاع  "،(2016ــــ2000فـــي الجزاخـــر خـــالل الفتـــرة )
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اج ـــــــــــــــالخاص؛ وذلك من أجل إظهار مساهمة اإلنتاجيـة الكليـة لعوامـل اإلنتـاج وبـاقي عوامـل اإلنت
إلنتاج للقطاع الخاص تتصف بكونها ذات و هذا القطاع؛ وتوصلذ الدراسة إلى أن دالة اــــــــــــفي نم

 كثافة رأسمالية، تتميز بضعِف إنتاجية عنصر العمل، ومحدوديِة دور التطور التقني في تكوينها.

 ،بعنــــوان:" أثــــر مســــاهمة اإلنتاجيــــة الكليــــة لعوامــــل اإلنتــــاج فــــي النمــــو  (2014دراســــة )الشــــعافي
ـــ1970االقتصــادي الليبــي خــالل الفتــرة " "، هــدفذ الدراســة إلــى تحديــد محــددات اإلنتاجيــة 2010ــــــ

الكلية والنمو لالقتصاد الليبي، وتوصـلذ الدراسـة إلـى أن التطـور التقنـي يسـاهم بنسـبة ضـعيفة فـي 
ــــنمـــو االقتصـــاد الليبـــي، وأن أثـــره يتالشـــى بتـــأثير عوام ــــل أخـــرى، وأكثـــــ ــــر العوامـــل المؤثــــــــ رة فـــي ـــــــــــ

ـــاإلنتاجي )اإليــرادات النفطيــة واالنفتــاص االقتصــادي(، وأن نمــو اإلنتاجيــة  ة هــو التكــوين الرأســماليـــــــ
% خـالل فتـرة 1خالل فترة الدراسة كانذ موجبة وضئيلة في الغالب، وأقصى قيمـة وصـلتها بلغـذ 

 .0.30 يما كانذ مرونة العمل  0.74(،وبلغذ مرونة رأس المال 1990ــــــ1980)

 ،ر النفطـي فـي ـــنوان:" اإلنتاجية الكليــــــة لعوامـل اإلنتــــــــــــــــــــــــــــــــاج فـي القطـاع غيبع( 2010)الخطيب
كمـا اسـتخدمذ  المعادلـة  السعودية" ، استخدم فيها نموذج )سـولو( الـذي اعتمـد علـى دالـة اإلنتـاج،

جيــــة نمــــذ بمعــــدل المحاســــبية للحصــــول علــــى اإلنتاجيــــة الكليــــة، وتوصــــلذ الدراســــة إلــــى أن اإلنتا
% لتكــوين رأس المــال 45.6%، وأن الســبب فــي النمــو يرجــع إلــى0.5سنـــــــــوي موجــب هبيــ  بلــ  

% لرأس المال البشري، وأن أكثـر العوامـل المـؤثرة فـي اإلنتاجيـة كانـذ )اإليـرادات 54.4المادي، و
 ي.النفطية واالنفتاص االقتصادي( بشكل إيجابي،  يما كان)معدل التضخم( بشكل سلب

 ،بعنوان:" أثر التطور التكنولوجي على ناتج القطاع الصنـــــــاعي العراقـي للفتـرة مـن  (2007)محمد
ــــ1970 ـــى النـــاتج 1990ــــ ـــره عل ـــوجي، وبيـــان أث ـــى قيـــاس التطـــور التكنول "، هـــدفذ هـــذه الدراســـة إل

ج الصـــناعي الصـــناعي العراقـــي، وبينـــذ النتـــاخج أن التطـــور التكنولـــوجي يـــؤثر إيجابيـــا علـــى النـــات
د الحجـم ــــــــــــــــة تنـاق  عاخــــــــــــ(، وأن القطـاع الصـناعي يعمـل فـي مرحل0.008بمقدار ضئيل جـدا )

 (، وأن التطور التكنولوجي كان أكثر كثافة لعنصر العمل على حساب عنصر رأس المال.0.86)

 ت التحويلية الليبيـــــــــة خالل النمو في قطاع الصناعا ر"مصاد :بعنوان( 2005)أبو ثيبة،  دراسة
هــدفذ الدراســة لتحديــد محــددات النمــو فــي قطــاع الصــناعات التحويليــة  "،( 2000ــــــ1980الفتــرة )

ــــــالليبيـــــة، وقـــــد قـــــام بتقـــــدير اإلنتاجيـــــة الكليـــــة عـــــن هريـــــق دوال اإلنت ــــــاج، وكانـــــذ نتاخـــــــــ ج هـــــذه ــــــــــ
عمـــل ورأس المــال كانـــا أكبـــر مســاهمة مـــن عنصـــر التطــور التقنـــي فـــي ة أن عنصـــري الــــــــــــــــــــالدراس

 اإلنتاجية الكلية لقطاع الصناعات الليبية.
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 ة البحثـــــــمشكل .3
يعتبــــــر االقتصــــــاد الليبي من االقتصاديات النامية المعتمدة على تصدير النفط الخام، الذي يشكل 

مما يجعل اقتصادها عرضة الضطرابات عنيفة؛ نتيجة لتقلب % من الدخل الكلي للدولة الليبية؛ 67
ام بالقطاعـــــــات ـــــــــــــــاد من خــــالل االهتمـــــــــــــــأسعار النفط العالميــــــــــــــــــة، هذا كان دافعًا لتنويــــع االقتص

الحاصل في االقتصاد الليبي أجل تعديد مصادر الدخل، وتقليل التشوه الهيكلي  النفطية؛ منغير 
وع قادر ــــــــــــــــاد متنـــــــــــــــبسبب اعتماده على مصدر وحيد، يأتي من استخراج النفط الخام، وبناء اقتص

 على مواجهة التحديات.
ولكن واقع الناتج في القطاعات غير النفطية في االقتصاد الليبي أظهر تذبذبا في مستوياته؛ فكان 

%(، ثم تبعتـــــــها فتــــــرات متقلبة، 18.8) وسط معدل نمـــــــــــــــــــو له في فترة السبعينــــــــــــات بـــأكبر مت
%(،  يما ظلذ مساهمتها ضعيفة، وهذا ما يوضحه 9.9-)نمو وصلذ أدناها لمتوسط معــــدل 

 الجدول التالي:
ر النفطية ومساهماتها في الناتج المحلي اإلجمالي خالل ( تطور متوسط نمو ناتج القطاعات غي1الجدول رقم )

 (1970-2014)الفترة 

 2014-2010 2009-2000 1999-1990 1989-1980 1979-1970 الفترات
 % - 9.9 %11.7 %2.7 % -3.7 %18.8 متوسط النمو
نسبة 
 المساهمة

23% 41% 40% 42% 45% 

 يانات المستخدمة في البحثن من خالل البتم اإلعداد من قب؛ الباحثي المصدر:

يـة لذلك يتوجب دراسة أهم المحددات التي يمكن أن تقف أمام مساهمة القطاعات اإلنتاجية غيـر النفط
 )التقـدم وسيكون من المهـم التعـرف علـى الـدور الـذي يمكـن أن يلعبـه ،بشكل فاعل في التنمية الشاملة

وبالتـالي يمكـن  ،لنفطيـة فـي االقتصـاد الليبـيغيـر ا أو التغير( التطور التقنـي فـي نمـو نـاتج القطاعـات
: ما هو الدور الذي قد يلعبـه التقـدم التقنـي فـي دفـع عجلـة كالية البحثية في التساؤل التاليعرض اإلش

 ؟غير النفطية في االقتصاد الليبي التنمية االقتصادية للقطاعات
 البحث ةرضيـــف .4

 ة التالية:من خالل مشكلة البحث يمكن صياغة الفرضي

ــــد علـــى نمـــو  ــــد بـــأن نمـــو القطـــاع غيـــر النفطـــي يعتمــــــ يقـــوم البحـــث علـــى اختبـــار الفرضـــية التـــي تؤكـــــ
 التطــــــــور التقني المستخدم في العملية اإلنتاجية.
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 دف البحثـــــه. 5

االقتصــاد يهـدف هـذا البحـث إلــى قيـاس التطـور التقنـي وبيــان أثـره علـى نمـو القطــاع غيـر النفطـي فـي 
 الليبي.

 حثــــية البـــأهم. 6

 رف على ــــــة للتعــــــــــحيث يعد محاولة تطبيقي ؛اولهــــــتستمد أهمية هذا البحث من الموضوع الذي يتن
 وأثره على نمو هذا القطاع. ،المستويات التي وصل إليها التطور التقني في القطاع غير النفطي

 لى نمو القطاع غير النفطي قد يساعد على فهم اتجاه وسلوك إن تحديد العوامل المؤثرة ع
وهذا يساعد صانعي السياسة االقتصادية في تحديد السياسة  ،التغيرات التي تحدث في هذا القطاع

 األكثر فاعلية. 

  القطاع غير  علىالعوامل المؤثرة يبحث في أهم يكتسب هذا البحث أهمية خاصة في كونه
اد ــــــــــوهي تشمل تغيرات عديدة مر بها االقتص ؛( سنة44تصل إلى )فترة زمنية في  النفطي
 مما يسهل فهم التطورات التي حدثذ في القطاع غير النفطي خالل فترة البحث. ؛الليبي

 حـــــدود البحث .7

 .االقتصاد الليبي :المكانيالنطاق 

 .2014-1970 :الزمانيالنطاق 

 ث. منهجية البح8

هداف البحث تم االعتماد على المنهج التحليلي الكمي )اإلحصـاخي واليياسـي(، للوصول إلى أ  
السالسل الزمنية؛ للتأكد من سكونها، وكذلك التأكد من وجود عالقة هويلـة  استقراريهوإجراء اختبارات 

األجــــل بــــين المتغيــــرات؛ وذلــــك مــــن خــــالل التكامــــل المشــــترك، ونمــــوذج تصــــحيح الخطــــأ باالســــتعانة 
  eviewsإلحصاخيابالبرنامج 

 قتصادي المتعلق بالتقدم التقنيال. مـــــــراجعة اثدب ا9
ُعرف التطور التقني في األدب االقتصادي بمصطلح التقدم أو التغير التقني، والذي أخذ صـدى كبيـرًا 
مــن خــالل نظريــات النمــو االقتصــادي، وخاصــة عنــدما نشــر )ســولو( بحثــه الــذي كــان بعنــوان )التغيــر 

م، حيـث أشـار  يـه إلـى أن معـدل نمـو اإلنتـاج الكلـي مـا هـو إال 1957الة اإلنتـاج( فـي عـام التقني ود
مجمــوع إســهامات معــدالت نمــو عوامــل اإلنتــاج، وخاصــة رأس المــال المــادي والعمــل والتطــور التقنــي، 

تحتـه:  مفترضًا أن التطوَر التقنيَّ متغيٌر خارجيٌّ وعنصـٌر محايـٌد فـي العمليـة اإلنتاجيـة، والـذي تنطـوي 
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االبتكــاراُت والتــراكُم المعرفــي والبحــُث والتطــوير واألحــواُل المناخيــة واإلنفــاُق العســكري وكــل المتغيــرات 
األخرى المعروفة وغير المعروفـة؛ ولـذلك أهلـق عليـه مسـمى البـواقي، والتـي لـيس بالضـرورة أن يكـون 

 (.2010أثرها إيجابيا على مستوى اإلنتاج)الخطيب، 
عنــد أغلــب االقتصــاديين مــرتبط بمعــدل الزيــادة فــي حجــم اإلنتــاج عبــر الــزمن الــذي  إن التطــور التقنــي

ـــاجية يفــوق مــــــــــــــعدل الزيــادة فــي الكميــات المستخدمـــــة مــن عناصــر اإلنتـــــــــــــــــــــــــاج فــي العمليــة اإلنتـــــــــــــــ ـــــ
ون ــــــــقني أنـه: سـلوك أو تصـرف إنسـاني يكيمكن اعتبار التطور الت ا(، كم245ص، 1999)المقري، 

لــه أثــر علــى العمليــة اإلنتاجيــة، ويقودهــا إلــى األفضــل، أو بعبــارة أخــرى هــو: التحســن فــي المخرجــات 
 (.2005)كمًا أو نوعًا( نتيجة هذا السلوك)أبوشيبة،

 :(118ص، 2012، والتطور التقني يمكن أن يظهر في ثالثة أنواع )زرموص

 ، وهو يؤثر على دالة اإلنتاج من خالل تأثيره على عنصر العمل ،لمضخم لعنصر العم .أ
 :وتكتب دالة اإلنتاج كالتالي

وهو يؤثر على دالة اإلنتاج من خالل تأثيره على عنصر رأس  ،مضخم لعنصر رأس المال .ب
 :يكالتالوتكتب دالة اإلنتاج  ،المال

دون االنحياز ألحد منها  نتاج من خالل تأثيره بشكل متساوٍ وهو يؤثر على دالة اإل :المحايد .ج
  :وتكتب دالة اإلنتاج كالتالي اآلخر،على حساب 

 في بناء نموذجه للنمو على المدى الطويل. (سولو)هو الذي اعتمد عليه  :والنوع األخير

 العالقة بين التطور التقني والنمو االقتصادي.10
، اإلنتــاجاج هــي حلقــة الوصــل التــي توضــح العالقــات الحاصــلة بــين النــاتج وعناصــر تعتبــر دالــة اإلنتــ

)العمـل ورأس المـال( فـي إجمـالي النمـو عنصـر ة مسـاهمة كـل ــــة نسبــــــــا يمكن معرفــــــــمن خالله والتي
ـــالحاصــل فــي اإلنت ـــاج، وهــو مــا توصــل إليـــــــ ـــه ســولو فــي نموذجــــــ  ي، والــذ1957عــام فــيه المنشــور ـــــــ

 (:1991ة،)كعيب كالتاليوضعه في صورة معادلة 
A ̇/A= Y ̇/Y-[b K ̇/K+a L ̇/L]…………………..……………………………(1) 

 حيث أن:

 : a         .تمثل مرونة الناتج بالنسبة للعملb: .تمثل مرونة الناتج بالنسبة لرأس المال 

 يمثل معدل نمو عنصر رأس المال. :     يمثل معدل نمو عنصر العمل.         :  

 معدل نمو التغير التقني.   :                       الناتج.معدل نمو   : 
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 قياس أثر التطور التقني على نمو القطاعات غير النفطية في االقتصاد الليبي. 11

من أجل الوصول إلى مرونات عناصر  ؛دالة إنتاج مناسبة إن حساب التطور التقني يتطلب تقدير
وذلك  ؛(1من خالل المعادلة رقم ) ؛ وذلكالتي ستستخدم في حساب معدالت نمو المستوى و اإلنتاج، 

ات اإلحصاخية ـــــــــــــوالبداية ستكون بتجميع البيان ،وى التطور التقنيــــــــة لمستــــــإليجاد سلسة زمني
د ــــــمحسوبة كرصيالأو  ،ج والعمالةـــسواء الجاهزة كالنات ،ير النفطية في االقتصاد الليبيللقطاعات غ

 ل األخرى.ــــــلمراحإلى ام االنتقال ثومن  ،حسب بطريقة الجرد الداخميرأس المال الذي س
 تحديد دالة اإلنتاج المناسبة -اثولىالمرحلة  .أ

والتي تسمح بأن تكون مرونة اإلحالل مساوية  ،اإلحالل الثابتةالبداية تكون بدالة اإلنتاج ذات مرونة 
ة ـــــــــدى صالحيـــــوألجل التعرف على م ،(كوب دوغالس)اج ــــــا دالة إنتـــــــومن صوره الصحيح،للواحد 

، )متولي هذه الدالة لتقدير العالقة بين اإلنتاج وعناصر اإلنتاج سيكون من خالل الصيغة التالية
 :(117ص، 1993

 كمية العمل المستخدمة:  .  اإلنتاج حجم حيث أن : 

 معلمات النموذج. :   كمية رأس المال المستخدمة،:  

ـــــدير المعادلـــــة رقـــــم )  المتغيـــــر اتضـــــح أن معلمـــــة فـــــ ذا ((OLS( بطريقـــــة المربعـــــات الصـــــغرى 2وبتق
وبغـ  النظـر عـن معنويـة معلمـات بييـة  غير معنوي ليس له داللة إحصـاخية،

المتغيــرات األخــرى مــن عــدمها، فانــه يمكــن القــول بــأن دالــة كــوب دوغــالس تعــد الشــكل األنســب فــي 
 ظهرت النتاخج كالتالي: Gretlالتقدير واليياس. وباستخدام برنامج 

  
                (1.548-(       )0.424(        )2.486(   )1.277-) 

D.W =0.67              F(3,41) = 206.7               0.93%=  

غير معنوية إحصاخيا وأن اإلشارة مخالفة  المتغير توضح النتاخج أن معلمة 
المقدرة ال تختلف جوهريا عن الصفر، وهذا يعني أن المعلمة  للنظرية االقتصادية وقريبة من الصفر،
يشير  ا(؛  مم1.03)اإلحالل بلغذ باإلضافة إلى أن مرونة  ،وبالتالي يصبح هذا المتغير ال قيمة له

هي الشكل األنسب لدالة اإلنتاج للقطاعات غير النفطية في االقتصاد (كوب دوغالس)إلى أن دالة 
 الليبي.
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 المرحلة الثانية تقدير المستوى التقني .ب
وهو  ،لمعرفة أثر اإلنتاجية الكلية على النمو االقتصادي ينبغي إيجاد المؤشر الذي يعبر عنه

المستوى التقني، وهذا يتطلب حساب درجة تجانس دالة اإلنتاج المراد تقديرها، لذلك تم تقدير دالة 
 (:112ص، 2012، )زرموص وفق الفروض التالية Wald testم إجراء اختبار ثَ كوب دوغالس ومن 

 متجانسة من الدرجة األولى                           
 ليسذ متجانسة من الدرجة األولى                         

 وكانذ النتاخج على النحو التالي: 
  

                                           (5.677(   )5.600(     )3270.-        )t 
0.93%=                  ،0.66=  D.W          ،F(3,42) = 298.9 

أشـــــارت نتـــــاخج التقـــــدير إلـــــى أن جميـــــع إشـــــارات معلمـــــات النمـــــوذج متوافقـــــة مـــــع افتراضـــــات النظريـــــة 
 ى تو االقتصادية، ومن الناحية اإلحصاخية كانذ جميع المعلمـات المقـدرة ذات داللـة إحصـاخية عنـد مسـ

أشـــار إلــى وجـــود مشـــكلة فقـــد D.W ســـي، وبالنســبة الختبـــار أعــدا المقطـــع الر (t)ر% حســب اختبـــا1
س المـال تـؤثر أشير إلى وجود متغيرات مفسرة أخـرى غيـر عنصـري العمـل ور يي ذاالرتباط الذاتي، وال

ذه مـة للـتخل  مـن هـمهفي حجـم اإلنتـاج، وهـذا مـا يجعـل إضـافة متغيـر التطـور التقنـي مـن األمـور ال
ينبغي إيجاد فولبيان أثره على اإلنتاج من ناحية أخرى، وإليجاد السلسلة الزمنية لهذا المتغير  ؛المشكلة

 Wald test( هو نتاخج اختبار 4درجة التجانس، فما يهم من نتاخج التقدير السابقة في المعادلة رقم )
ي( المحسـوبة التـي بلغـذ (،وهـي أكبـر من)كـا3.84حيث أشارت بأن قيمة )كـاي( الجدوليـة تسـاوي)؛ 
مما يؤكد أن درجة التجانس مساوية للواحد الصحيح،  ؛العدم يةفرضال يمكن رف  فوبالتالي  ،(3.2)

وبعد معرفة درجة التجانس يمكن حساب معدل نمو المستوى التقني للقطاعات غير النفطية من خالل 
 (125ص، 2012الصيغة التالية :) زرموص، 

  
 حيث:
 معدل نمو المستوى التقني للقطاعات الغير نفطية. :

m : .درجة التجانس 
 معدل نمو عنصر العمل مضروب في نسبة مساهمة عنصر العمل. :
 نمو عنصر راس المال مضروب في نسبة مساهمة عنصر راس المال. معدل:  

 ي للقطاعات غير النفطية يكون باستخدام الصيغة التالية:وإليجاد سلسلة زمنية للمستوى التقن
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ثــر التطــور أقيــاس زمنيــة للتطــور التقنــي، وقبــل  سلســلة( يمكــن الحصــول علــى 6مــن المعادلــة رقــم )و 
إخضـاع سالسـل المتغيـرات الختبـار جـدر الوحـدة ومعرفـة  ينبغـي القطاعات غير النفطية، التقني على

ممـا يـؤدي إلـى مـا يعـرف  ؛رة أم ال، ذلك أن هبيعة هذه السالسـل تكـون غيـر سـاكنةإذا كانذ مستقما 
فـــي  (Trend)وهـــذا راجـــع إلـــى وجـــود اتجـــاه عـــام ،(Spurious Regression) الزاخـــفباالنحـــدار 

فتجعلهـا تتغيـر فـي نفـس االتجـاه  ؛معينـة تـؤثر عليهـا أحـواالوالذي يعكس  ،السالسل الزمنية للمتغيرات
 .(669،ص2005عدم وجود عالقة حيييية تربط بينهما)عطية،على الرغم من 

من رسم السالسل الزمنية محل البحث باستخدام  اشكال التالية المتحصل عليهيتضح من خالل األ
أكد ـــــــــث، وللتــــــــل فترة البحاو ـــأن الشكل العام لسالسل محل البحث مستقرة ه -(E.Views)برنامج
 ، هــــــة الزمنية من عدمـــــوحدة في السلسلالر دتحدد وجود ج ،تبارات قياسيةهناك عدة اخفمن ذلك 

 ، (Phillips-Perron (PP)) ومن أهم تلك االختبارات التي سوف تستخدم في هذا البحث اختبار
تم تقدير النماذج  E.Viewsعلى السالسل الزمنية باالستعانة ببرنامج  PPوب جراء تطبيق االختبار

  ( 657،ص2005) عطية،  :التالية ةالثالث
()صيغة السير العشواخي البسيطة بدون حد ثابذ واتجاه زمنيالنموذج األول   

  
(صيغة السير العشواخي بحد ثابذالنموذج الثاني )  

  
( صيغة السير العشواخي بحد ثابذ واتجاه زمنيالنموذج الثالث )  

  
 

( تطور السلسلة الزمنية للتطور التقني خالل 3قم )ثك؛ ر 
 2014-1970الفترة 
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( تطور السلسلة الزمنية للمتغير الناتج 4ثك؛ رقم )
 2014-1970المحلي الغير نفطي خالل الفترة 
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 Eviews8مخرجات برنامج  المصدر:
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لسالسل محل البحث تتصف ا (PP)( أن نتاخج االختبار1ل الجدول التالي رقم)سيالحظ من خال
المحسوبة بييم الجدولية وفق النماذج الثالثة الييم  مقارنةالباالستقرارية عند الفرق األول، وذلك عند 

بعدم  الذي ال يقضيمما يعني رف  الفرض ؛ %10%، 5%، 1وعند المستويات المعنوية 
وقبول الفرض البديل بسكون السالسل الزمنية عند الفرق  ،الزمنية محل البحث السالسل استقراريه
 األول.

 للسالس؛ الزمنية PP( نتائج اختبار 1جدول رقم )

 االختبار ب دراج الفجوة األولى للفرق األول االختبار بدون فروق ) في المستوى ( المتغير
 IIIالنموذج  IIوذج النم Iالنموذج  IIIالنموذج  IIالنموذج  Iالنموذج 

Q 0.5658- 1.8634- 1.9502- 6.3081- 6.2661- 6.3885- 
L 0.9315 1.4918- 2.2693- 6.1920- 6.4238- 6.4779- 
K 0.5760 1.2764- 2.1381- 7.9317- 8.2589- 8.1647- 
A 0.6880- 2.4178- 2.7319- 8.0200- 7.9982- 8.0164- 

 لييمة  الييم الحرجة نسبة المعنوية
1% 2.6185- 3.5885- 4.1809- 2.6185- 3.5885- 4.1809- 
5% 1.9484- 2.9297- 3.5155- 1.9484- 2.9297- 3.5155- 
10% 1.6121- 2.6030- 3.1882- 1.6121- 2.6030- 3.1882- 

  E.Views8المصدر: من إعداد الباحثين وفق البرنامج 
 اجية الكلية( على النمو االقتصادي في اثج؛ الطوي؛أثر التطور التقني )اإلنت ج.

إليجاد التكامل ؛ ليياس أثر اإلنتاجية الكلية على النمو يتطلب التأكد من استقرار السالسل الزمنية
جراء إبالتالي ف ن و وذلك لمعرفة مدى وجود انحدار زاخف في العالقة اليياسية من عدمه،  ،المشترك

طوة مهمة للبحث عن العالقة االقتصادية هويلة األجل بين المتغيرات محل خُيعد التكامل المشترك 
البحث بعيدا عن تأثير عامل الزمن، وفي هذا الشأن تم إجراء التكامل المشترك باستخدام 

 ذي الخطوتين كالتالي: (Engel-Granger)أسلوب
 لبحث.الخطوة األولى: تقدير معادلة انحدار التكامل المشترك للمتغيرات محل ا

  

ون ـــــــــــــــــــار سكــــــــراء اختبـــــــجإم ثومن  ،دارــــــــي لنماذج االنحـــــــــــــــــاد سلسلة البواقـــــــــالخطوة الثانية: إيج
ى بمعنوية د المستو ـــــــــة البواقي عنـــسكون سلسل (Gretl) وتبين من خالل نتاخج برنامج ،هذه السلسلة

 مما يعني وجود تكامل مشترك بين متغيرات النموذج على المدى الطويل.؛ (1%)
بمعنى  ، جدت أنها مستقرة في الفرق األولة السالسل الزمنية للمتغيرات والتي وُ ــــــبعد دراسة استقراري

التطور التقني  ثرأيمكن تحديد  جراء التكامل المشترك إومن خالل  ،أنها متكاملة من الرتبة األولى
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 (VECM)ح الخطأــــــوذلك وفقا لنموذج تصحي ،لـــــــل الطويـــــــــو االقتصادي في األجـــــــــــــــــعلى النم
القصير عد من النماذج اليياسية الحديثة ليياس الفجوة الزمنية التي تحثها التغيرات في المدى الذي يُ ،

، (OLS)على نمو القطاعات غير النفطية باستخدام أسلوب ثر التطور التقنيأيمكن قياس   وبذلك
 تم إيجاد النتيجة التالية:و 

  
                   (2.128-(      )72.624(        )36.589(      )26.597) 

           0.99%=        ،1.428  =DW        ،2514.474)=4,41F( 

وهذا يشير إلى  ؛وهي معنوية إحصاخيا ،(0.454أن معامل سرعة التعديل يساوي ) يالحظ من النتاخج
ر عن قيمة ـــــــــر في المتغير التابع نتيجة النحراف قيم المتغيرات المستقلة في األجل القصيــمقدار التغي

دل يتجه من ـــــــن المعأالتوازنية في األجل الطويل بمقدار وحدة واحدة، واإلشارة السالبة تشير إلى 
نه بعد تجارب العديد من الفجوات أويالحظ هنا  ،العالقة قصيرة األجل نحو العالقة هويلة األجل
ولها معنوية إحصاخية عند حد التصحيح الرابع في  ،الزمنية اتضح بأن معلمة تصحيح الخطأ سالبة

ليصل إلى وضع التوازني  ؛اتوهذا يعني أن سلوك المتغير التابع سيستغرق أربع سنو  ،العالقة المقدرة
 في األجل الطويل.  

 : تقدير دالة اإلنتاج للقطاع غير النفطي في االقتصاد الليبي د. 
ثر التطور التقني )اإلنتاجية الكلية( على النمو أجراء تقدير العالقة اليياسية لتوضيح إاآلن يمكن 

 االقتصادي وفقا للصيغة التالية: 
  
  

 وبتحويلها إلى الصورة اللوغارتمية تصبح على النحو التالي:
) 

  كانذ نتاخج التقدير كالتالي: Eviews8برنامج  وباستخدام  (OLS)بطريقة تم تقدير هذه الدالة 
  

 

                                     (74.687(  )77.027(   )60.102(    )14.861-) 
0.99%=            ،1.067  =DW         ،28523.14)=3,41F( 

من نتاخج التقدير يالحظ أن جميع إشارات معلمات النموذج متوافقة مع افتراضات النظرية 
ومن الناحية اإلحصاخية كانذ جميع المعلمات المقدرة  ،كل المعلمات موجبةإن االقتصادية، حيث 
،  يما كانذ قيمة معامل التحديد (tحسب اختبار)(%1)خية عند مستوى ذات داللة إحصا
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رها ــــــــــــغلب التغيرات الحاصلة في المتغير التابع تم تفسيأ أن على مما يدل  ؛ المعدل
أشار إلى احتمال وجود (D.W)بينما اختبار ،من خالل التغيرات الحاصلة في المتغيرات المستقلة

رق العام ـــــــــومن خالل اختبار الف ،رتباط الذاتي بسبب وقوع قيمة االختبار في منطقة الشكمشكلة اال
 (BG-LM)وهو ما أكدته نتاخج اختبار ،تمذ معالجة مشكلة االرتباط الذاتي

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     

F-statistic 2.233908     Prob. F(7,34) 0.0556 

Obs*R-squared 14.17644     Prob. Chi-Square(7) 0.0481 

     
     

 وب رجاع المعادلة إلى شكلها الطبيعي تصبح على النحو التالي:
  
يتضــح مــن هــذه الدالــة أن مرونــة اإلنتــاج بالنســبة لعنصــر العمــل فــي القطاعــات غيــر النفطيــة تســاوي 

، (72%)ل تـــؤدي إلـــى زيـــادة النـــاتج بمعـــد (100%)العمـــل بمعـــدل أن زيـــادة عنصـــر :أي، (0.72)
 (100%)أن زيــادة رأس المــال بمعــدلفــ ،(0.45)ومرونــة اإلنتــاج بالنســبة لعنصــر رأس المــال تســاوي 

ــــي كـــذلك يالحـــظ أن مرونـــة اإلنتـــاج بالنســـبة للتغيـــر التقنـــي ، و (45%)ؤدي إلـــى زيـــادة النـــاتج بمعـــدلـــــــــ
تـؤدي إلـى زيـادة النـاتج (100%)ن تطور أو التغير المستوى التقني بنسـبةمما يعني أ؛ (0.91)تساوي 

ر تأثيرًا في نـاتج ـــــور التقني هو األكثـــــــوهذا يعني أن التط، (91%)في القطاعات غير النفطية بمعدل
صل قسمة وذلك ألن حا ؛اعات غير النفطية، ويمكن مالحظة تحيز التغير التقني اتجاه العملــــــــــــالقط

وهي تقتـرب ، (0.94)وقيمة المقطع الرأسي تساوي  ،مرونة العمل إلى رأس المال هي أكبر من الواحد
خـر للمتغيـرات المـذكورة فـي النمـوذج لـن يكـون لـه أثـر آن إضافة متغيـر  ف هوعلي الصحيح،من الواحد 

 لصفر.     امن  القتراب مرونته
ـــومــن خــالل جم ( يتضــح أن الدالــة متجانســة 1.17=0.72+ 0.45)مــال الع مرونتــي العمــل ورأس ـــــــ

ة ــــــــــــــــــــــات غيــر النفطيــــــــــــــــم فــي القطاعــــــــــــالحج بــأن عواخــديمكن القــول  ــوبالتــالي ، (1.17) الدرجــةمــن 
 لثبات.ولكنها أقرب ل ؛في االقتصاد الليبي تكاد تكون متزايدة
علـى التنبـؤ فقـد تـم الحصـول علـى اليـيم المقـدرة لنـاتج  االمقـدر قـادر  وبهدف معرفة ما إذا كان النمـوذج

ارنة ـــــــــــــة، حيــث أظهــرت المقــــــــم الفعليـــــــــالقطاعـات غيــر النفطيــة خـالل فتــرة الدراســة، وتـم مقارنتهــا بالقي
ـــأن الفروقــات بــين اليــيم الفعليــة واليــيم المق ـــدرة صغيــــ ـــأن الدالــة المقرة جــدًا، وهــذا يعنــي ـــــــ ـــدرة قــــــ ادرة ـــــــــ

                 و  (MAE=0.000199) ومـا يؤكـد ذلـك هـو اقتـراب اليـيم المعياريـة علـى التنبـؤ،
(RMSE=0.014108) و (Theil's U=0.06117)* مـن الصـفر، وبالتـالي علـى معنويـة معلمـات

 الدالة المقدرة.
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 (،  يمــا كانــذ نســبة مســاهمة رأس المــال فــي النــاتج0.61وتبــين أن نســبة مســاهمة العمــل فــي النــاتج)
(، ونســبة مســاهمة نمــو رأس 0.28بينمــا كانــذ نســبة مســاهمة نمــو العمــل فــي نمــو النــاتج ) ،(0.39)

( ، 0.05(، وكانــذ نســبة مســاهمة نمــو التطــور التقنــي فــي نمــو النــاتج )0.67المــال فــي نمــو النــاتج )
وكـذلك انخفـاض نمـو العمـل القـادر علـى المسـاهمة  ،نـيانخفـاض نمـو التطـور التقإلـى كل ذلـك يرجـع 

االســتثمارات فــي القطاعــات حجــم عكــس ترأس المــال، وهــي مــا  مــع نمــوفــي العمليــة اإلنتاجيــة مقارنــة 
ولعــل التغيــرات النســبية خيــر دليــل علــى  ،التــي لــم تــنعكس بمســاهمة فعليــة فــي النــاتج، و ةــــــــغيــر النفطي
 اإلنتاج(. ذلك)مرونات

وضح تي تمعامل االرتباط الجزخي ال ذحتسباُ فقد على قوة العالقة بين الناتج والتطور التقني تعرف لول
وبينذ النتاخج المتحصل عليها من خالل  ،العالقة بين المتغيرين بمعزل عن تأثير المتغيرات األخرى 

ج القطاعات ـــــــــــوقوية مع نات ةرديط بعالقة هــــــــــــور التقني يرتبـــــــــــــن التط( بأSPSS) استخدام برنامج
(، بينما كانذ العالقة بين رأس المال وناتج القطاعات غير 0.792حيث بلغذ ) ؛غير النفطية

 هردية وقوية يما كانذ العالقة مع عنصر العمل ، (0.648ولكن متوسطة بـ) ة،النفطية عالقة هردي
(0.795.) 

 نتائج البحث .11
 غير النفطية في الناتج المحلي اإلجمالي الحييقي خالل كامل فترة الدراسة إن مساهمة القطاعات 
 يما كان متوسط نمو الناتج غير النفطي السنوي أقل  ،(%34.8) نسبته لم تتجاوز في المتوسط ما

 .(%8) من
 (1.17تبين أن دالة اإلنتاج في االقتصاد الليبي للقطاعات غير النفطية تتصف بمرونة إحالل )

 فترة الدراسة. )ثبات نسب المزج بين عناصر اإلنتاج( خالل
دل على ـــــــوهو ي ،ة اإلنتاج بالنسبة لرأس المالــــــل أكبر من مرونــــة للعمـــــاج بالنسبــــــــة اإلنتــــــإن مرون

 لعنصر العمل كبرى أن القطاعات غير النفطية تعتمد أكثر على العمل، وهو ما انعكس في مساهمة 
وهذا مغاير لنتاخج الدراسات السابقة  ،(0.39)ـــــمقارنة مع مساهمة رأس المال بـ (0.61ـ)ــفي الناتج ب

 المشار إليها في هذه الدراسة.
ة ـــــــــــــــــمما يعني أن التطورات النسبي رى؛ــــــــــــكبي كانذ الــــــــــــور التقنــــــــــــإن مرونة اإلنتاج بالنسبة للتط

التي تحدث في التطور التقني لها القدر النسبي األكبر من التغيرات التي تحدث في ناتج القطاعات 
 التقني. طورلتليجابي ألثر اإلإلى اوهو ما يشير  ؛غير النفطية

اإلنفاق  نأوهذا يوضح  ،التقني نحو العمل على حساب رأس المال طورأظهرت الدراسة تحيز الت
 يخدم عملية التنمية بنفس القدر مقارنة باإلنفاق على العمل.على رأس المال ال 
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 ، ( للعمل0.022و) ،( لرأس المال0.053( بين )0.08ـ)ـــع النمو الحاصل في الناتج المقدر بتوز  
 .%( 5%، 28%، 67وهي ما تشكل ما نسبته ) ،( للتطور التقني0.005و)

%، بينما 12 ىل إلــــــــــو سنوي وصــــــدل نمـــــعأن رأس المال ينمو بأكبر مبأوضحذ النتاخج المقدرة 
%، بينما 0.055الذي بل  و %،  يما كان أقل نمو للتطور التقني، 3ينمو العمل بمعدل نمو سنوي بل 
 %.8كان متوسط النمو السنوي للناتج 

ل االرتباط إن معامل االرتباط الجزخي بين التطور التقني وناتج القطاعات غير النفطية يعادل معام
زخي بين رأس ـــــــــــــــاط الجـــــــبينما كان معامل االرتب الجزخي بين العمل وناتج القطاعات غير النفطية،

 .والتطور التقنيالمال والناتج هو األقل، مما يعطي داللة على أهمية العمل 
ي ناتج القطاعات غير في النمو الحاصل ف(%5)ويساهم بـ(%0.5)مع أن التطور التقني ينمو بمعدل

من نتاخج الدراسات السابقة التي لم تتجاوز  أكبرالنفطية في االقتصاد الليبي، مع هذا يسجل معدل 
أضاعف النمو  ةن مقدار مساهمة التطور التقني في االقتصاد الليبي تساوي عشر  وعليه ف؛(%1) يه

اشر في ناتج ــــــــي بشكل مبيجابي الذي لعبه التطور التقنوهو يوضح الدور اإل ،الحاصل  يه
يمكن  وبالتالي ، ن يحدثه عندما ينمو بمعدل أكبرأوالدور الذي يمكن  القطاعات غير النفطية،

 النفطية؛ فكلمار ــــــــــاعات غيــــــــج في القطــــــو الناتـــــمـيجابي على نإور التقني أثر ــــــــأن للتطبد ـــــــــتأكيال
سيساعد في زيادة مقدار مساهمة القطاعات غير النفطية في ف نه التقني بمعدل أكبر التطور  انم

 االقتصاد الليبي.
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