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ضوء مؤشر النمو للتنافسية العاملية واقع تنافسية االقتصاد الليبً على  

" دراسة حتليلية تقييميه "  

اخلفيفً محد علًأ.  

قتصادكلية اال - جامعة بنغازي  

 ملخص الدراسة 

ليبيا كغًنىاا ما   النامية لالندماج يف االقتصاد العاملي، و لتطوير قدرة االقتصاديات املتقدمة ولقد أصبحت التنافسية وسيلة 

اليئااااة البيئااااة  و ،السياسااااات الاااا  الااااد  ماااا  قالرااااا إذل زيااااادة القاااادرة التنافسااااية لالقتصاااااد الاااادوذ ازباااادت العديااااد ماااا  ا  اااارا ات و

 ن تنافسية االقتصاد اللييب ال تزاذ ضعيفة.إالسياسات ف رغم ىده ا  را ات و للقطاع اخلاص، و امتزايد اإعطا  دور  االستثمارية و

ذلا  ما  قاالذ ربلياو متوناات م  ار  و ،طار  قياساها على ىدا األساس الد  ىده الدراسة إذل التعر  علي مفهوم التنافسية و و

كدل  التعر  علي تطور قيمة امل  ر مند ظهور ليبيا  تصاد، وأمهية كو ركيزة م  ركائز التنافسية بالنسبة لالق النمو للتنافسية العاملية و

ازباااذ ا  اارا ات املتبعااة يف العديااد ماا  الاادوذ الاا  الااد  إذل  وضاا   السياسااات و الضااعل لالقتصاااد، و فيااو و ربديااد نقاااة القااوة و

 ربسٌن القدرة التنافسية.  

 
 

 المقدمة

 امليزان يف العجز م  تزايد ي،املاض القرن م  الثمانينيات أوائو مند للدولة التنافسية القدرة دبفهوم الواس  االقتصاديٌن اىتمام ظهر    

 األ نبياة  دة املنافسة ع  فضال اخلار ية، مديونياالا تزايد و (،م1987-1981األمًنكية قالذ الفرتة ) املتحدة للواليات التجاري
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 العقاود ساجلت قاد و  1.العااملي يف الساو  بوضاعها االحتفاا  يف األمريتياة املتحادة الوالياات رغباة مث ما  و األمريتاي، الساو  يف

 اذباىات تصاعد م  العاملي االقتصاد  هده ما على إثر دوذ العادل، أغلب مستوى على التنافسية القدرة دبفهوم االىتمام تزايد األقًنة

 و املعلوماات التقادم اااصاو يف تتنولو ياا و العااملي، االقتصااد يف االنادماج و التتاتالت االقتصاادية قياام و العاملياة، األساوا  ربريار

  ديدة املنافسة. عاملية بيئة إرل و ود ىما أد النقو، و االتصاالت

التقلياااو ماااا أمتااا  مااا    اااو االساااتفادة مااا  مزاياااا التنافساااية، وأففااي ظاااو ىاااده التطاااورات ازبااادت العدياااد مااا  الااادوذ سياساااات ماا     

اليئااة البيئااة االقتصااادية املناساابة لتعزيااز  باارامإ إصااالحية الااد  إرل إعااادة ىيتلااة اقتصااادياالا، و ياسااات وتباااع سإذلاا  ب ساالبياالا، و

ذلا  لغارحت ربقياع معادالت راو مرغاو   و ،2التادفقات االساتثمارية األ نبياة قدراالا التنافسية يف عادل مفتوح أمام التجارة اخلار ية و

 كفا ة أدا  الوحدات االقتصادية على أسس تنافسية.رف    زبفيض تتاليل ا نتاج و فيها و

اعتماده على مورد طبيعاي ناضاب تتقلاب أساعاره يف الساو   يتميز االقتصاد اللييب خبصائص الدوذ النامية صغًنة ااجم، و و

ة ماا  قااالذ ربقيااع رااو كماا أن ليبيااا كغًنىااا ماا  الاادوذ تسااعى لتعزياز قاادرالا التنافسااي  ،ىااو املصاادر الرئيسااي للصاار  األ ناايب و الدولياة

ربساينو لتحفياز القطااع  تاوفًن بيئاة اساتثمارية مالئماة عا  طرياع تطاوير املنااخ االساتثماري و االساتدامة، و اقتصادي قاباو لالساتمرار و

 .براجمها املالئمة ملواكبة مرحلة إعادة اريتلة و التشريعات املناسبة و ذل  بتبين السياسات االقتصادية و اخلاص، و

 الدراسة مشكلة (1-1)

املوازناة  معادذ االدقاار و -:اساتقرار املتغاًنات التلياة مثاو ي، أيإن دعم القادرة التنافساية يتطلاب االساتقرار االقتصاادي التلا

رف   ودة التعليم  تطوير وربسٌن البنية التحتية، و رف  كفا ة امل سسات العامة ،و املستوى العام لألسعار، و سعر الصر  و العامة و

تنظاايم وتطااوير سااو   ااااد ماا  القيااود علااي األسااوا  الساالعية ، و تقاادًن أفضااو قاادمات صااحية، و اجلااامعي و الثااانوي و األساسااي و

 تاوفًن أحادث التتنولو ياا يف جمااذ االتصااالت و لتمويو املشروعات االساتثمارية ، و االئتمانكدل  سهولة ااصوذ على  العمو، و

 االبتتار. ىتشج  الشركات عل

                                                           
 .4، ص،م  2003دعم ازباذ القرار،  ، القاىرة، جملس الوزرا  املصري مطبوعات مركز املعلومات وحالة مصر ""دور الحكومة الدعم للتنافسية نوير طار ،  1
 .2، ص ، م2012، املعهد العريب للتخطيط، التويت ، "سياسات التنافسية"العصفور صاحل، 2



م 7102ديسمبر   -مجلة جامعة البحر المتوسط الدولية                   العدد الرابع     

 

 
 35 

العااام  ىاملسااتو  ىقااارير الصااادرة عاا  املنتاادى االقتصااادي العاااملي ترا اا  ليبيااا يف م  اار النمااو للتنافسااية العامليااة علااتوضااا الت و 

 -م  ىدا املنطلع تتم  مشتلة الدراسة يف: و ،غلب امل  رات الفرعية للم  رأ ىمستو  ىكدل  عل و ،للم  ر

 تقييمو.  دراسة واق  تنافسية االقتصاد اللييب و .1

 التعر  على املعوقات ال  تتتنفو. ىدا الواق  وتقوًن  .2

( أهمية الدراسة1-2)  

 ها يف العديد م  م سساالا االقتصادية لتحسٌن مستويات ا نتاج يف خمتلل القطاعات وتتسعى الدوذ لرف  مستوى تنافسي  

ذل  م  قالذ دعم القدرة التنافسية  احملقع، والوصوذ دبنتجاالا للسو  العاملية، إضافة إرل اافا  علي معدالت النمو االقتصادي 

السياسات ال  الد   تتم  أمهية الدراسة يف التعر  على أدا  االقتصاد اللييب و و ،اسرتاذبيات واضحة ع  طريع تبين سياسات و

السياسات املتبعة لتمتٌن ليبيا  ىازباذ القرار م  إ را  ا صالحات املطلوبة عل ى  القائمٌن علإذل رف  القدرة التنافسية لو، دما ديت  

 م  دعم تنافسيتها عامليا.

( أهداف الدراسة1-2)  

 م2015-2014الضعل لليبيا يف م  ر النمو للتنافسية العاملية لعام  نقاة القوة و ىالتعر  عل. 

 م2015-2014امل  رات الفرعية عامليا لعام  معرفة ترتيب ليبيا يف امل  ر العام للتنافسية الدولية و. 

  وض  مقرتحات حوذ كيفية تطوير وربسٌن التنافسية م  قالذ اقتيار السياسات املعموذ هبا يف الدوذ ال  ذمحت يف ىدا

 املضمار. 

( منهجية الدراسة1-3)  

ذلاا   واقاا  االقتصاااد اللياايب يف م  اار النمااو للتنافسااية، و ىللتعاار  علاا ،تعتمااد ىااده الدراسااة علااى املاانهإ الوصاافي التحليلااي

 ." World Economic Forum املنتدى االقتصادي العاملي "التقارير الصادرة ع   ىباالعتماد عل
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( محاور الدراسة1-4)   

 -مت تقسيم ىده الدراسة إذل:

 قياسها وفقاً للمنتدى االقتصادي العاملي مفهوم التنافسية و المبحث األول:

 .م2014/2015واق  تنافسية االقتصاد اللييب للعام  المبحث الثاني :

 السياسات املقرتحة لتحسٌن القدرة التنافسية لالقتصاد اللييب. المبحث الثالث :

 ( المبحث األول: مفهوم التنافسية وقياسها وفقاً للمنتدى االقتصادي العالمي1-1) 

 التعريفاات ما  عادد فهناا  ،واحاد تعريال علاى ذبما  دل أهناا إال للدولاة، التنافسية القدرة لتعريل احملاوالت تعدد م  الرغم على    

 االقتصاادي املنتدى تعريل أن إال ، الزم م  مرور تطورا بدورىا  هدت ال  ،املختلفة الدولية اريئات و امل سسات تقدمها ال 
السياساات والعواماو الا   أهناا جمموعاة األعارا  و "-:علاى للدولاة القادرة التنافساية يعر  حيث،  يوعا التعريفات أكثر يعد العاملي

حيدد مستوى ا نتا ياة بادوره مساتوى االزدىاار الادي ديتا  ربقيقاو ما  قباو الدولاة، فالادوذ ذات  . و3ربدد مستوى إنتا ية دولة ما"

معدالت العائد املتحصو عليو ربدد كدل   و ،األنظمة االقتصادية األكثر تنافسية تتون قادرة على ربقيع مستويات أعلى م  الدقو

ألن معاادالت العائااد تمعااد مهمااة ملعاادالت النمااو االقتصااادي، فااإن النظااام االقتصااادي األكثاار  عاا  طريااع االسااتثمارات يف االقتصاااد، و

 تنافسية ىو ذل  النظام الدي سينمو يف األ و الطويو.

 Competitiveness التنافسااية العامليااةتقريااره عاا   World Economic Forum يصاادر املنتاادى االقتصااادي العاااملي

Report إذل زيادة تنافسية  يربديد السياسات ال  ت د يركز على امل  رات ال  سبت  النظم االقتصادية م  ربقيع رو اقتصادي، و و

 الدولة.

 و Growth Competitiveness Index GCI( GCIو يصدر املنتدى االقتصاد العاملي م  ر النمو للتنافسية العاملية )
ىو م  ر واس  الشموذ لقياس أو تقدير املنافسة العاملية آقدًا يف ااسبان أسس االقتصاد اجلزئي و التلي للتنافسية الدولية، 

                                                           
 ، م2003، التويت ،24،العددقياسها القدرة التنافسية ولالطالع علي ىده التعريفات را   : املعهد العريب للتخطيط ، 

3  World Economic Forum, "The Global Competitiveness Index: Measuring the Productive Potential of Nations", Geneva, 2008 ,p3.  
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حيث يعتمد امل  ر يف قياس القدرة التنافسية للدولة على عدد م  احملددات والعوامو، ال  ربلو اقتصاد الدولة م  قالذ أثىن 
 -:4يزة موزعة على ثالثة حماور رئيسية ىي( رك12عشر )

 املتطلبات األساسية. .1

 تفا ة.العوامو تعزيز  .2

 .االبتتار عوامو تعزيز التطور و .3

  Basic requirements ( المتطلبات األساسية1-1-1)

 اساتقرار االقتصااد التلاي، و ىماد  اودة البنياة التحتياة، و اخلاصاة و  ودة امل سسات العاماة و ىعل تعتمد املتطلبات األساسية      

 التعليم األساساي، حياث يا دي التحسا  يف أي ما  ىاده املتطلباات إرل تعزياز أوضااع التنافساية لالقتصااد و الرعاية الصحية و ىمستو 

 النحو التارل: ىديت  توضيا ذل  تفصياًل عل دعم عناصر النمو االقتصادي. و

  Institutions المؤسسات :الركيزة األولى -

لإلطار القانوين صلة قوية باملنافسة و النمو، فهو ي دي  ويعمو ضمنو األفراد و الشركات، تشتو البيئة القانونية ا طار الدي 

ر دوراً حمورياً يف الطر  ال  توزع هبا الدوذ املناف  و تتحمو هبا تتاليل اسرتاتيجيات و سياسات التنمية، و لو صلة بقرارات االستثما

نتاج، فأصحا  األراضي و حصص الشركا   بو حىت أصحا  امللتية الفترية، ل  يرغبوا يف االستثمار يف تطوير و صيانة و تنظيم ا 

أمالكهم إذا كانت حقو  املالتٌن غًن حممية، أو إذا كانت املمتلتات ال ديت  بيعها أو  راؤىا على ثقة م  أن الدولة سو  ذبيز 

 سها ستفشو يف إحداث رو فعاذ.التعامو التجاري، كما أن السو  نف

القااوانٌن غااًن حماادده يف ا طااار القااانوين فقااط، فمواقاال الدولااة ذباااه األسااوا  و ااريااات و كفااا ة أعمارااا و  إن أمهيااة الاانظم و

م البًنوقراطيااة املفرطااة، و التزامااات التقيااد بااا  را ات، و التنظاايم املفاارة و الفساااد و انعاادام الشاافافية و الثقااة، أو عاادم اسااتقالذ النظااا

                                                           
4  World Economic Forum" The Global Competitiveness Report 2013-2014"Geneva ,2014,p4 www.weforum.com 
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ية كباًنة علاى األعمااذ و يبطال عملياة التطاور االقتصاادي، كاو ىاده العواماو تا ثر علاى تنافساية تتاليل اقتصاد القضائي الدي يفرحت

 .5الدولة

 Infrastructure  الركيزة الثانية: البنية التحتية -

االقتصاادي يمعد و ود بنية ربتية  يدة أمراً ضرورياً لضمان عمو النظام االقتصادي، نظرا ألهنا عامو مهم حيادد موقا  النشااة 

و نوع النشاطات أو القطاعات ال  ديت  أن تنشأ يف النظام االقتصادي، فالبنية التحتية ذات النوعية اجليدة تقلو تأثًن االقتال  بٌن 

 املناطع فينجم ع  ذل  دمإ فعلي للسو  احمللية حبيث تربط باألسوا  يف الدوذ و املناطع األقرى.

و الشاملة دافعاً  وىرياً للتنافسية و ت ثر بقوة يف النمو االقتصادي، فمثال وسائو النقو الفعالة  كما تعتمد البنية التحتية اجليدة

الطر  اجليادة، و السات  ااديدياة، و النقاو اجلاوي، ديتا  ر ااذ األعمااذ ما  توصايو بضاائعهم  -للسل  و األفراد و اخلدمات مثو:

ذ العماذ يف أر ا  الدولة، كما أن األنظمة االقتصادية تعتمد على توفر الطاقة للسو  بطر  آمنة و يف الوقت املناسب، و تسهو انتقا

التهربائية ال  ال تعاين م  حاالت االنقطاع و النقص لضمان أن األعماذ و املصان  ديتنها العمو دون انقطاع، و أقاًناً فاإن  ابتة 

يزيااد ماا  كفااا ة األنظمااة االقتصااادية، عاا  طريااع املساااعدة علااى االتصاااالت الواسااعة و القويااة تسااما بالتاادفع السااري  للمعلومااات دمااا 

 .6ضمان أن القرارات ال  ازبدالا القطاعات االقتصادية قد أقدت يف ااسبان كو املعلومات املتوفرة ذات العالقة

 Macroeconomy stabilityالركيزة الثالثة: استقرار االقتصاد الكلي  -

إن اسااتقرار بيئااة االقتصاااد التلااي يمعااد عاااماًل مهماااً للتنافسااية العامااة للدولااة، فالشااركات ال ديتنهااا ازباااذ قاارارات عناادما تتااون 

ااا ياا دى إذل  معاادالت التضااخم كبااًنة و متقلبااة و غااًن قابلااة للتنباا ، و يف و ااود تقلبااات يف أسااعار الصاار  و ارتفاااع أسااعار الفائاادة، دم 

حت و بالتارل اخنفاحت العائد املتوق ، أو عناد فارحت ضارائب مرتفعاة لتموياو املوازناة العاماة للدولاة، أو عناد اخنفااحت ارتفاع تتاليل ا قرا

                                                           
5  ibid, p, 4.. 
6  ibid, p, 5. 
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ما  دقااوذ  اركات  ديادة، مااا يعاين أن االقتصاااد  ا نفاا  العاام علااى البنياة التحتياة، كااو ىاده العواماو تضااعل تنافساية الدولااة و رباد

 .7لي مستقراً ينمو دبعدذ أكرب إذا كان االقتصاد الت

 Health and primary education  الركيزة الرابعة: الصحة و التعليم االبتدائي -

تزيد القوى العاملة ال  تتمت  بالصحة م  تنافسية الدولة و إنتا يتها، فالعماذ املرضى ال ديتنهم استخدام قدراالم، و لدل  

 دون العمو دبستويات متدنية م  التفا ة، فالصحة املتدىورة ت دي إذل ارتفاع يتونون أقو إنتا ية ألهنم يتغيبون عادة ع  العمو أو ي

تتاليل األعماذ، ما جيعو االستثمار يف توفًن اخلدمات الصحية أمرًا مهمًا و حيويًا بالنسبة للنمو االقتصادي و ازدياد القدرة 

 التنافسية للدولة.

و كاام التعلاايم األساسااي الاادي يتلقاااه السااتان، الاادي أصاابا أمااراً مهماااً  با ضااافة للصااحة فااإن الركياازة تأقااد يف ااساابان  ااودة

بشتو متزاياد يف االقتصااد اااديث، ما  واقا  ماا يرتباو ما  زياادة يف إنتا ياة العمااذ، فالعمااذ الادي  دل يتمتناوا ما  اساتتماذ التعلايم 

م  الصعب عليهم القيام بعمليات يف مراحو ا نتاج املتقدمة، األساسي ال ديتنهم القيام إال باملهام اليدوية يف عملية ا نتاج، و جيدوا 

  .8و ردا فان استتماذ العماذ للتعليم األساسي يزيد م  تنافسية الدولة

 Efficiency Enhancers  ( عوامل تعزيز الكفاءة1-1-2)

لتعليم العارل و التدريب، و مادى فعالياة و  تعتماد التنافسية الدولية على جمموعة م  رات معززات التفا ة، و ىي مدى تطوير ا      

مدي القدرة على االستفادة م  التقدم التقين ااارل، با ضافة إرل  كفا ة سوقي السل  و العمو، و مدى عمع و نضإ سو  املاذ، و

 مدى اتساع حجم السو  احمللي و اخلار ي. و ديت  توضيا ذل  تفصياًل على النحو التارل:

 

 

                                                           
7
  ibid, p, 6. 

8
  ibid, p, 6. 



م 7102ديسمبر   -مجلة جامعة البحر المتوسط الدولية                   العدد الرابع     

 

 
 40 

 Higher education and training  الخامسة: التعليم العالي و التدريبالركيزة  -

إن التعليم و التدريب ذا اجلودة العالية ضروري للنظم االقتصاادية الا  سبار دبرحلاة التطاور، و تفارتحت التنافساية و اود عمالاة قاد 

لركياازة بااالنظر إرل معاادالت التسااجيو يف التعلاايم حظياات بتعلاايم  يااد و قااادرة علااى التتياال بساارعة ماا  بيئتهااا املتغااًنة، و تقاااس ىااده ا

املتواصو يف الوظائل،  ما بعده، و كدل  نوعية التعليم و التدريب، و المو كثًن م  الدوذ أمهية التدريب املهين و التدريبالثانوي و 

 .9املتغًنة لنظم ا نتاجو ىو أمر ال ديت  التغاضي عنو ألنو يضم  الرقي املستمر دبهارات العماذ وفقا لالحتيا ات 

 Goods market efficiency  الركيزة السادسة: كفاءة سوق السلع -

إن الاادوذ الاا  تتميااز بسااو  تنافسااية للساال  و اخلاادمات تتااون يف وضاا  ديت نهااا ماا  قاللااو إنتاااج املاازيإ األمثااو ماا  الساال  و 

تانية املتا رة هبده السل  و اخلدمات بفعالياة قصاوى يف اخلدمات، آقدة ظرو  العرحت و الطلب يف االعتبار، حبيث ديت  ضمان إم

االقتصاد، و تعد التنافسية احمللية و اخلار ية مهمة لتحقيع كفا ة السو ، و بالتارل إنتا ية العمو و ذل  لضمان أن الشركات األكثر  

ضارورة و اود  أفضو بيئة دمتنة لتبادذ السل  وكفا ة و املنتجة للسل  ال  يطلبها السو  ىي أكثرىا قدرة على البقا ، و ذل  بتوفًن 

 ااد األدىن م  العوائع أمام نشاة األعماذ، و ذل  م  قالذ تدقو الدولة، فمثاًل التنافسية تعيقها الضرائب املبالغ فيها، و القوانٌن

 .10حت تنافسية الدولةاملقيدة و املميزة للملتية األ نبية أو االستثمار اخلار ي املبا ر و ىي أمور ت دي إذل اخنفا

 Labor market efficiency  الركيزة السابعة: كفاءة سوق العمل -

تمعد كفا ة و مرونة سو  العمو ضرورية و حامسة، يف ضمان تعيٌن العماذ وفقا ألفضو استخدام رم يف النظام االقتصادي، و 

تسااما بتباااي  األ ااور دون إحااداث  إذل آقاار بساارعة، وجيااب أن تتااون ألسااوا  العمااو مرونااة يف ربويااو العماااذ ماا  نشاااة اقتصااادي 

اضطرا  ا تماعي كبًن، كما أن أسوا  العمو ينبغي أن ت م  عالقة واضحة بٌن حوافز العماذ و  هودىم و ربقيع أفضو استخدام 

 .11للمواىب املتوفرة ال  تشمو املساواة بٌن الر اذ و النسا  يف جماذ العمو

                                                           
9
  ibid, p, 6. 

10  ibid, p, 6. 
11  ibid, p, 7. 
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 Financial market sophistication  ألسواق الماليةالركيزة الثامنة: تطور ا -

إن القطاع املارل ضروري لتخصيص املوارد املدقرة ما  قباو األفاراد لتموياو الشاركات، كماا أن األساوا  املالياة تزياد ما  تنافساية 

الدولااة ماا  قااالذ تقاادًن  تنافسااية و إذل  انااب األسااوا  فااإن املصااار  تاادعم الدولااة ماا  قااالذ تااوفًن رأس املاااذ الضااروري للشااركات،

تسهيو حصوذ الشركات على قروحت بأسعار فائادة منخفضاة، و  أفضو اخلدمات املصرفية، و مشاركتها يف سبويو الشركات م  قالذ

 .12أقًنا القطاع املارل الدي يدعم التنافسية جيب أن يتميز بالشفافية و الثقة

 Technological readiness  الركيزة التاسعة: االستعداد التقني -

 information technologies  املعلومات و االتصاالت تقيس ىده الركيزة السرعة ال  يتب  هبا النظام االقتصادي تقنيات

and communication  "لتعزيز إنتا ية جماالتو الصناعية، ألهنا تطورت يف الوقت ااارل إذل "تقنية أغراحت عامة general 

purpose technology وذ إليها و استخدامها يعد أمراً ضرورياً لتحديد املستوى العام لالستعداد التقين لالقتصاد.و الوص 

و سوا  أكانت التقنية املستخدمة متطورة أم ال، فاألمر األساسي ىو أن الشركات العاملة يف الدولة را القدرة على الوصوذ بسهولة 

إذا كانت الدولة قد طورت التهربا  أو ا نرتنت، املهم أن تتون متوفرة للشركات، إذل املنتجات و املخططات املتطورة، أي ال يهم ما 

و ىدا ال يعين أن عملية التطوير غًن مهمة، فإن مستوى التقنية املتوفرة للشركات يف الدولة البد أن دييز قدرة الدولة على تطوير و 

 .13توسي  حدود املعرفة

 Market size  العاشرة: حجم السوقالركيزة  -

ي ثر حجم السو  على ا نتا ية ألن األسوا  التباًنة تساما باساتغالذ وفاورات ااجام، و لادل  أصابحت األساوا  الدولياة 

بدياًل للسو  احمللية و قصوصا بالنسبة للدوذ الصغًنة ، فتلما كانت الدولة أكثار انفتاحااً علاى العاادل كلماا زادت تنافسايتها، بسابب 

لشااركات احمللياة بتسااويع منتجاالااا فيهاا، و يشااًن األد  االقتصاادي أن ىنااا  عالقااة اجيابياة بااٌن االنفتاااح و و اود سااو  عاملياة تسااما ل

                                                           
12  World Economic Forum" The Global Competitiveness Report 2014-2015"Geneva ,2015,p7 www.weforum.com 
13  ibid, p, 7. 
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النمااو، و قصوصااا بالنساابة إذل الاادوذ الصااغًنة ذات األسااوا  الصااغًنة، فيمااا تعااد التجااارة الدوليااة باادياًل عاا  الطلااب احمللااي يف ربديااد 

 .14تنافسية الدولة حجم السو  لشركات الدولة، و بالتارل زيادة

 

         Innovation and sophistication factors ( عوامل تعزيز التطور و االبتكار1-1-3)

 التقادم الشاركات بفضاو تصابا ثر والتطاور العلماي و التقاين، حبياالقادرة التنافساية لالقتصااديات املتقدماة علاى االبتتااتعتمااد      
  ديدة، م  منتجات إذل ربويلها يتم فريدة إذل ابتتارات التوصو على قادرة و التطوير البحوث و االىتمام دبجاذ و التقين العلمي
 على الركائز التالية:لبحوث العمليات. و تعتمد ىده العوامو  معتمدة لنتائإ تصميمها وفقا مت معقدة إنتا ية عمليات قالذ

 

  Business sophistication الحادية عشر: مدى تطور بيئة األعمال  الركيزة -

إن تطااور بيئااة األعماااذ ياا دي إذل فعاليااة أكاارب يف إنتاااج الساال  و اخلاادمات، دمااا ياا دي باادوره إذل إنتا يااة أعلااى و ذلاا  بزيااادة 

تنافساااية الدولاااة، فتطاااور بيئاااة األعماااااذ متعلاااع لاااودة  ااابتات األعمااااذ العامااااة للدولاااة، با ضاااافة إذل  اااودة أعمااااذ و اساااارتاتيجيات 

 مهمة قاصة بالنسبة لألنظمة االقتصادية الداقلة يف مرحلة التطور املدفوعة باالبتتار و التجديد. الركيزةه الشركات، و ىد

و يستخلص مدى تطور بيئة األعماذ باستخدام متغاًنات عا  كمياة و نوعياة املاوردي  احمللياٌن، فعنادما يتاون باٌن الشاركات و 

افيا، تزداد التفا ة و ت دي إذل فرص أكرب لالبتتار و تقليص اادود لدقوذ  ركات املوردي  ارتباطا مشرتكا يف جمموعات متقاربة  غر 

 .15 ديدة

 Innovation الثانية عشر: االبتكار  الركيزة -

إن الركيزة األقًنة للتنافسية ىي االبتتار التقين، فعلى الرغم م  أن املتاسب املستمرة ال  ديت  ااصوذ عليها ع  طريع 

ربسٌن امل سسات ، و تطوير البنية التحتية، و استقرار االقتصاد التلي، و ربسٌن رأس املاذ البشري، و كفا ة أسوا  العمو و 

                                                           
14  ibid, p, 8. 
15  ibid, p, 8. 
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ل ، إال أن ىده الركائز األقرى تنتهي إذل عائدات متناقصة يف املدى الطويو، يف حٌن ديت  تفسًن معيار األسوا  املالية و أسوا  الس

 التنافسية فقط م  قالذ االبتتار التقين. 

بإمتان الدوذ األقو تقنية ربسٌن إنتا يتها ع  طريع تبين التقنيات املتوفرة أو القيام بتحسينات متزايدة يف جماالت أقرى، أما 

النساابة للاادوذ الاا  وصاالت إذل مرحلااة االبتتااار و التطااور فااإن ىاادا دل يعااد كافياااً لزيااادة ا نتا يااة، فعلااى الشااركات يف ىااده الاادوذ أن ب

. و ىااادا يتطلاااب تاااوفر البيئاااة الااا  تااادعم النشااااة ا باااداعي 16تصااامم منتجاااات و عملياااات مبتتااارة للمحافظاااة علاااى الوضااا  التنافساااي

الستثمار يف البحث و التطوير، قصوصاً م  قباو م سساات البحاث العلماي عالياة التفاا ة و التعااون للقطاعٌن العام و اخلاص، أي ا

 يف البحث بٌن اجلامعات و الصناعات و محاية ااقو  الفترية.

الثانية عشر( على سبيو املثاذ ال يتحقع يف عادل بدون م سساات  الركيزةإن ىده الركائز مرتبطة بعضها م  بعض، فاالبتتار )

 الركيازةاألوذل( تضم  حقو  امللتية الفترية، و ال ديت  القيام بو يف الدوذ ال  را قوى عاملة ذات تعليم و تدريب ضاعيل ) الركيزة)

كائز السادسة و السابعة و الثامنة(، أو ال  ال يو د هبا اخلامسة(، و ل  حيدث أبداً يف النظم االقتصادية ذات األسوا  غًن التف ة )الر 

 الثانية(. الركيزةبنية ربتية واسعة و ذات كفا ة )

و سبر الدوذ يف مسار تنميتها و روىا بثالث مراحو حيث ربتم كو مرحلة م  رات زبتلل ع  غًنىا م  املراحو، فيما ترتبط حا ة 

 ة ال  تنتمي إليها.الدوذ لتحسٌن تنافسيتها دب  رات املرحل

عند  GDPيتم ربديد مرحلة التطور لتو دولة  وفع معياري ، املعيار األوذ ىو مستوى نصيب الفرد م  الناتإ احمللى ا مجارل 

 ( يوضا ذل .1اجلدوذ ) معدالت سعر صر  السو ،  و

يعترب أن الدوذ  الصادرات )سل  و قدمات(  وأما املعيار الثاين فهو يتمثو يف نصيب الصادرات م  السل  األولية إذل إمجارل 

 .17ىي إذل حد كبًن اقتصاديات تدفعها مواردىا % م  املنتجات األولية 70ال  تصد ر أكثر م  

 

                                                           
16  ibid, p, 8. 
17 World Economic Forum" The Global Competitiveness Report 2010-2011"Geneva ,2011,p9-10 www.weforum.com 
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 ( حدود الدخل التي تعين مراحل التنمية1الجدول )

 مقوم بالدوالر األمريكي GDPنصيب  الفرد من الناتج المحلى اإلجمالي  مراحل التنمية

 2000و م  أق المرحلة األولى: تدفعها العوامل

 3000-2000 2إلى المرحلة  1 االنتقال من المرحلة

 9000-3000 المرحلة الثانية: تدفعها الفعالية

 17000-9000 3إلى المرحلة   2االنتقال من المرحلة

 17000أكثر م   المرحلة الثالثة:يدفعها االبتكار

 
 المصدر:

 World Economic Forum" The Global Competitiveness Report 2010-2011"Geneva ,2011,p10 

www.weforum.com 

( على أعلي 7على أدين در ة تنافسية يف حٌن يدذ الرقم ) 1( و تدذ قيمة 7-1و ترتاوح قيمة م  ر التنافسية العاملي يف املدى)

 لى م  التنافسية.در ة تنافسية و كلما زادت قيمة امل  ر دذ ذل  على مستوى أع

 .م2014/2015المبحث الثاني : واقع تنافسية االقتصاد الليبي لعام ( 2-1)

أن أفضاو الادوذ الا   م2014/2015يصدر تقرير التنافساية عا  املنتادى االقتصاادي العااملي، و قاد أظهار التقريار عا  العاام 

تليها كو م  سنغافورة، و الواليات املتحدة،  ، 5.7حققت أعلى مستوى للتنافسية ىي سويسرا ال  احتلت املرتبة األوذل بعدد نقاة 

 و فنلندا، و أملانيا ، و اليابان، و الصٌن على التوارل.

 

 .م2015لي عام إ 2007تطور قيمة مؤشر النمو للتنافسية العالمية من عام  (2-1-1)

( 7نقطة م  أصو )  (3.9( يتبٌن أن ليبيا سجلت أعلى قيمة را يف امل  ر )1( و الشتو)2باالطالع على بيانات اجلدوذ)

دما يضعها يف قائمة الدوذ  م2015( نقطة عام 3.5، و بعد ذل  ترا عت قيمة امل  ر إرل ) م2010 -2007نقاة م  يف الفرتة 

 األقو تنافسية. 
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 .م2015إلي عام  2007( تطور قيمة مؤشر النمو للتنافسية العالمية لليبيا من عام 2)الجدول 

 الترتيب العالمي قيمة المؤشر السنة

2008/2007 3.9 88 

2008 /2009 3.9 91 

2009/ 2010 3.9 88 

2010/ 2011 3.7 100 

2012 /2013 3.7 113 

2013/ 2014 3.7 108 

2014/ 2015 3.5 126 

 .م2014/2015إذل عام  م2007/2008تقارير املنتدى االقتصادي العاملي م  عام  املصدر:

 .م2015إلي عام  م2007( تطور قيمة مؤشر النمو للتنافسية العالمية لليبيا من عام 1الشكل )

 
 .م2014/2015إذل عام  م2007/2008قتصادي العاملي م  عام تقارير املنتدى اال -1املصدر:

 (2بيانات اجلدوذ ) -2                         

 

تطور قٌمة مؤشر النمو للتنافسٌة العالمٌة من عام 2007 إًل عام 2015.
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 . م2014/2015واقع االقتصاد الليبي على ضوء تقرير عام  (2-1-2)

، حيث م2014/2015صدر م  ر النمو للتنافسية الدولية ع  االقتصاد اللييب ع  املنتدى االقتصادي العاملي ،  لعام 

دولة  144عامليا م  أصو  126نقاة ، و برتتيب  (7)( نقطة م  أصو 3.5سجلت ليبيا ترا عًا يف قيمة امل  ر بعدد نقاة )

 . م 2013/2014مقارنة بالعام 

( ضعل أدا  ليبيا و حصورا علي نقاة متدنية حيث يوضا الشتو إن مجي  النقاة يف 2( والشتو )3) و يوضا اجلدوذ

ركيزة ال  ربتوي علي  12. كما يتضا ضعل أدا  ليبيا على مستوى امل  رات الفرعية ال  تضم 18ز تقرت  م  املركزمجي  الركائ

( يف امللحع الدي يوضا ترتيب ليبيا يف كو م  ر فرعي و قيمتو(. و ىده النقاة كانت 1م  ر فرعي، ) انظر اجلدوذ رقم) 114

 موزعة على ثالثة حماور فرعية ىي:

 م2014/2015( مؤشر النمو للتنافسية العالمية لليبيا لسنة 2الشكل )

 

 (.3بيانات اجلدوذ ) : :1املصدر:

                                                           
 .2يدذ االقرتا  م  املركز ضعل يف قيمة امل  ر والعتس صحيا انظر الشتو رقم  18

0

2

4

6
الركٌزة األولى:المؤسسات

ة: البنٌة التحتٌة الركٌزة الثاٌن

الركٌزة الثالثة: استقرار االقتصاد الكلً

الركٌزة الرابعة: الصحة والتعلٌم االبتدائً

الركٌزة الخامسة: التعلٌم والتدرٌب الثانوي

الركٌزة السادسة: كفاءة سوق السلع

الركٌزة السابعة: كفاءة سوق العمل

الركٌزة الثامنة: تطور األسواق المالٌة

الركٌزة التاسعة: االستعداد التقنً

الركٌزة العاشرة: حجم السوق

الركٌزة الحادٌة عشر: تطور األعمال

ة عشر: االبتكار الركٌزة الثاٌن
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  م2014/2015( مؤشر النمو للتنافسية العالمية لليبيا لسنة 3الجدول )

 الترتيب عالميا (7-1النقاط ) ليبيا

 111 3.9 محور المتطلبات األساسية

 142 2.6 الركيزة األوذل: امل سسات

 113 2.9 الركيزة الثانية: البنية التحتية

 41 5.4 الركيزة الثالثة: استقرار االقتصاد التلي

 119 4.6 الركيزة الرابعة: الصحة و التعليم االبتدائي

 137 3 محور عوامل تعزيز الفعالية

 102 3.6 الركيزة اخلامسة: التعليم و التدريب الثانوي

 139 3.6 السل الركيزة السادسة: كفا ة سو  

 133 3.4 الركيزة السابعة: كفا ة سو  العمو

 144 1.9 الركيزة الثامنة: تطور األسوا  املالية

 130 2.6 الركيزة التاسعة: االستعداد التقين

 85 3.3 الركيزة العا رة: حجم السو 

 143 2.5 محور عوامل تعزيز التطور و االبتكار

 135 3 األعماذالركيزة ااادية عشر: تطور 

 144 2 الركيزة الثانية عشر: االبتتار

  املصدر:
 ,2015, p140. World Economic Forum" The Africa Competitiveness Report 2015"Geneva 
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 محور المتطلبات األساسية -1  

الركيازة األوذل: امل سساات  علاى الركاائز التالياة ، و يعتماد ىادا احملاور( (3.9( عاملياا بعادد نقااة111 ا ت ليبيا يف الرتتيب )

لتتون  7م  أصو  (2.9)إذ سجلت  الركيزة الثانية: البنية التحتيةعامليا، و  142)و برتتيب ) ((2.6حيث سجلت ليبيا عدد نقاة 

نقطة لتحتو  ((5.4افسياً بعدد نقاة فقد حققت موقعاً تن الركيزة الثالثة: استقرار االقتصاد التلي عامليا ، بينما 113ليبيا يف الرتتيب 

 عامليا. 119و الرتتيب  4.6بعدد نقاة  كدل  الركيزة الرابعة: الصحة و التعليم االبتدائيعامليا، و   (41)ليبيا الرتتيب 

 محور عوامل تعزيز الفعالية -2

على الركائز  احملورعامليا، و يعتمد ىدا  137دما وضعها يف الرتتيب  احملور، نقاة يف ىدا 3سجلت ليبيا نقاطاً متدنية بلغت 

الركيزة نقطة، و  3.6عامليا بعدد نقاة  102حيث  ا ت ليبيا يف الرتتيب الركيزة اخلامسة: التعليم العارل و التدريب التالية: 

دل  الركيزة السابعة:  كعامليا، و   139نقطة لتض  ليبيا يف الرتتيب  3.3إذ سجلت نقاطاً متدنية بلغت  السادسة: كفا ة سو  السل 

و فيما يتعلع بالركيزة الثامنة: تطور األسوا   عامليا، 133 نقطة و برتتيب 3.4 سجلت ليبيا أيضا نقاطا متدنية كفا ة سو  العمو

األمر  و كدل عامليا، و ىي أضعل ركيزة بالنسبة لليبيا، األقًن و بالرتتيب  1.9يظهر ترتيب ليبيا متدنيا أيضًا بعدد نقاة  املالية

 و الركيزة العا رة: حجم السو ، 2.6عامليا بعدد نقاة  130حيث  ا ت ليبيا يف الرتتيب  للركيزة التاسعة: االستعداد التقين بالنسبة

 عامليا. 85 نقطة لتصبا ليبيا يف الرتتيب 3.3حيث سجلت عدد نقاة 

 عوامل تعزيز التطور و االبتكار محور -3

الركيزة ااادية على الركائز التالية :  احملور، و يعتمد ىدا احملوريف ىدا  2.5عامليا بعدد نقاة  143ربصلت ليبيا على الرتتيب 

أقًنا الركيزة الثانية  و ،ةنقا 3عامليا بعدد  135حيث يظهر ترا   ليبيا يف ىده الركيزة، فقد  ا ت يف الرتتيب  عشر: تطور األعماذ

 عاملياً.144و بالرتتيب  2بعدد نقاة فقد  ا ت ليبيا متأقرة يف ىده الركيزة أيضاً و بدر ة حادة  عشر: االبتتار

 (4وفقاً لادل  صانل االقتصااد الليايب باعتبااره اقتصااداً ينتقاو ما  املرحلاة األوذل إذل املرحلاة الثانياة مادفوعا بااملوارد و اجلادوذ )

 لليبيا مقارنة بالدوذ العربية. مراحو التنمية يوضا
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 أبرز أن يالحظ( 3و يوضا التقرير أىم العوامو ال  ت ثر على التنافسية و تعيع دمارسة أدا  األعماذ، و م  الشتو رقم )      

 و عدم  األمين،و  السياسي االستقرار عدم ىي م2014/2015لعام  العاملية التنافسية م  ر ليبيا يف ترتيب ترا   ورا    األسبا 

ااتومية، و عدم استقرار السياسات ، و ضعل البنية التحتية، و  و املدربة، و البًنوقراطية املاىرة العمالة توافر و عدم التمويو، توافر

 . الفساد و ارتفاع مستويات ارتفاع معدالت اجلردية و السرقة، و صعوبة قوانٌن العمو،

  م2014/2015ب مراحل التنمية و ركائز التنافسية لسنة توزيع الدول العربية حس (4الجدول )

 المرحلة الثالثة 3-2المرحلة االنتقالية بين  المرحلة الثانية 2-1مرحلة انتقالية بين  المرحلة األولى

 اليم ، موريتانيا
التويت، ليبيا ، السعودية، 

 اجلزائر.

 األردن، املغر ،

 مصر، تونس.

البحري ، لبنان ،عمان ، 

 ا مارات العربية املتحدة،.
 قطر.

 لمصدر:ا
 World Economic Forum" The Global Competitiveness Report 2041/2015"Geneva 

,2015, p11.  

 
 م2014/2015( أهم معوقات ممارسة أداء اإلعمال في ليبيا لسنة 3الشكل )
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 املصدر:

World Economic Forum" The Africa Competitiveness Report 2015"Geneva 

,2015, p141.  

 ( المبحث الثالث :السياسات المقترحة لتحسين القدرة التنافسية في ليبيا3-1)

 هدت اقتصاديات دوذ العادل تطورا قالذ السانوات املاضاية، حياث أتاحات العوملاة و سياساات االنفتااح االقتصاادي العدياد 

قاصة الصغًنة و النامية منها، فقد ربصلت ىده الدوذ على العديد م  املتاسب  م  الفرص و التحديات أمام اقتصاديات العادل، و

 .19مثو زيادة معدالت الدقوذ يف األسوا  األ نبية، و التطور التقين، و زيادة معدالت النمو االقتصادي

و يف إطاار ىاادا التو او سااارعت العديااد ما  الاادوذ إذل وضا  الااربامإ و السياسااات الا  الااد  إذل دعام القاادرة التنافسااية، و   

إفسااااح  ا ااااذ للقطااااع اخلااااص، و لتاااي تاااتمت  ليبياااا مااا  مواكباااة ىاااده التطاااورات و االساااتفادة منهاااا، الباااد أن تضااا  السياساااات و 

يئة بيئة األعماذ، و تنشيط آليات الساو ، دباا حيقاع فاعلياة توظيال املاوارد، و حرياة و عدالاة دعم تنافسيتها و ال االسرتاذبيات هبد 

                                                           
 .42، ص ، 2003، التويت ، "م2003"تقرير التنافسية العربية املعهد العريب للتخطيط، 19
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الدقوذ لألسوا ، و يستعرحت ىدا املبحث أىم السياسات املقرتحة لدعم تنافسية االقتصاد اللييب ال  طبقت يف العديد م  الدوذ و 

 :20منها

 دعم استقرار االقتصادي الكلي -1

أتباع سياسات اقتصادية كلية الد  لتخفيض العجز املارل و التجاري و السيطرة على معدالت و يتم ذل  م  قالذ 

التضخم هبد  اافا  على القوة الشرائية للفرد، و كدل  اافا  علي استقرار أسعار الصر  ملا را م  تأثًن اجيايب على تتلفة 

نتإ احمللي على املنافسة يف األسوا  العاملية، كما يتضم  دعم استقرار أسعار عناصر ا نتاج، و بالتارل رف  القدرة التنافسية  للم

 االقتصاد التلي للمحافظة على معدالت رو مرضية يف الناتإ احمللي ا مجارل، دما يعين ارتفاع نصيب الفرد م  الناتإ، و بالتارل زيادة

ة اجلهاز املصريف دبا يشج  على زيادة االقرتاحت لدعم تنافسية قدرتو الشرائية، و أيضا العمو على تطوير أسوا  املاذ و زيادة كفا 

 الدولة.

 الدولي سياسات تعزيز االنفتاح االقتصادي و االندماج اإلقليمي و -2

تتضم  ىده السياسات العمو على تبسيط  دوذ التعريفة اجلمركياة، و إلغاا  احتتاارات االساتًناد اململوكاة للدولاة تادرجييا، و 

ات املطلوبة لالستًناد و التصدير، و  علها متسقة م  املعايًن الدولية، و ذل  بإتباع النظم الا  تعتماد علاى تتنولو ياا تبسيط املستند

و نشااارىا إلترتونياااا علاااى موقااا  مصااالحة اجلماااار  لتاااي يساااتطي  ر ااااذ األعمااااذ التعااار  عليهاااا، و سااا  قاااوانٌن  ديااادة يف  املعلوماااات

 امللتية و دبا يتناسب م  متطلبات االنضمام ملنظمة التجارة العاملية.ا االت التجارية، مثو محاية حقو  

                                                           
 انظر يف ذل  إرل:  20
 م..2004، القاىرة، مطبوعات مركز املعلومات ودعم ازباذ القرار، "السياسات المقترحة لجذب االستثمار األجنبي المباشر إلى مصر"جملس الوزرا  املصري،  -1
 . م20114نشرة ضمان االستثمار،التويت،العدد الفصلي الراب  ، مناخ االستثمار في الدول العربية" ، "مؤشرات بيئة اإلعمال وتحسين امل سسة العربية لضمان استثمار ، -2
 م..2008نشرة ضمان االستثمار،التويت،العدد الفصلي الثاين،"مؤشر التجارة عبر الحدود" امل سسة العربية لضمان االستثمار، -3
 م.2004، 28سة  سر التنمية، التويت، املعهد العريب للتخطيط،  العدد،سل"سياسات التنظيم والمنافسة"بابتر، مصطفى، - -4
 .م2004، القاىرة، مطبوعات مركز املعلومات ودعم ازباذ القرار، "تجارب دولية خاصة في معالجة قضية البطالة "جملس الوزرا  املصري،  -5

 -6 OECD " Better Policies Series: Tunisia a reform agenda to support competitiveness 

and Inclusive growth" 2015. 
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و تتضاام  ىااده السياسااات أيضاااً ا سااراع بعمليااة التخلاايص و الفحااص اجلمركااي، و ذلاا  بتطبيااع نظااام ا فااراج املساابع الاادي  

تساديد الرساوم قباو وصاوذ الشاحنة، دماا تقوم فلسفتو على بد  ا  را ات املستندية على السل  ال  تمشح  م  اخلارج قباو وصاورا و 

خيتصر زم  ا فراج، و بالتارل خيفض تتلفة االستًناد، إضافة إذل تطبيع النظام اآلرل يف معاجلة الواردات مجركيا هبد  تسهيو إ را ات 

االندماج م  العادل اخلار ي املعاينة، مثو استخدام األ عة السينية يف فحص اااويات دون ااا ة إذل تفريغها، و أقًنا التشجي  على 

 م  قالذ إقامة مناطع التجارة اارة .

 تهيئة البيئة التشريعية و القانونية  -3

ديثو النظام القانون و التنظيمي للدولة التيان اااكم لتافة أو و النشاة االقتصادي، و لتعزيز القدرة التنافسية لالقتصاد اللييب و 

فتاااح االقتصااادي فالبااد ماا   ربسااٌن البيئااة التشااريعية و التنظيميااة و امل سسااية، و إ اارا  مرا عااة سبتينااو ماا  مواكبااة متطلبااات االن

 ااااملة  موعاااة التشاااريعات و القاااوانٌن، مثاااو قاااانون إنشاااا  و إهناااا  املشاااروع ، و قاااانون حاااوافز و ضااامانات االساااتثمار،   وقاااانون 

اماية املستثمر ما  أناواع املخااطر مثاو التاأميم، و املصاادرة، و نازع العمو... اخل.  كما ينبغي س  قوانٌن سهلة الفهم و التطبيع 

امللتيااة، و ربويااو األرباااح و حريااة دقااوذ و قااروج رأس املاااذ، و ضاامان العدالااة يف املنازعااات إضااافة إذل ضاامان حقااو  امللتيااة 

حتتاار و زبفايض تتااليل الصافقات و الفترية و محاياة االبتتاارات، با ضاافة إذل ضارورة سا  قاوانٌن دعام التنافساية، و منا  اال

 االلتزام بتنفيد العقود، فضالً للسعي باذباه تعزيز مستوي املسا لة و  الدديقراطية و ضمان االنتقاذ السلمي للسلطة.  

  تحسين النظم اإلدارية و اإلطار المؤسسي -4

تتوقل البيئة التنظيمية علاى  كفاا ة و مروناة ا طاار امل سساي و التنظيماي لالساتثمار، و لتساهيو مزاولاة أدا  األعمااذ يف ليبياا    

جيب االستفادة م  التجار  السابقة يف تطوير قدمة الشبا  الواحد م  قالذ  تقليو عدد ا  ارا ات، و زبفايض التتااليل و 

روع ، و تاوفًن املعلومااات املطلوباة حااوذ عمليااة مانا الرتاقاايص و تر ايد املسااتثمري  ما  قااالذ دليااو الوقات املسااتغر   نشاا  املشاا

يوضا كافة اخلطوات الالزمة  هنا  عملية الرتقيص م  البداية إذل النهاية، و تقدًن قدمات ما بعد االستثمار و التقييم الادوري 

 ستثمار.جلودة و كفا ة ا طار امل سسي و ا داري اخلاص باال
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 سياسات تطوير سوق العمل  -5

تعترب سياسات التعلم و التدريب م  أىم السياسات لتحسٌن كفا ة العرحت يف سو  العمو، و تتوقل القدرة التنافسية للعمالة   

 باعها.على عدد م  املقومات، و فيما يلي بعض السياسات املقرتحة لرف  تنافسية االقتصاد اللييب ال  قامت معظم الدوذ بإت

: زيادة ا نفا  على التعليم األساسي للحد م  معدذ تسر  التالميد م  املدارس، و ربسٌن أدائهم م  قالذ في مجال التعليم -

تطوير مناىإ تعليمية تساعد على اكتسا  املهارات ال  يتطلبها سو  العمو، تطوير وسائو و طر  التعليم م  النمط التلقيين إذل 

 الدي يهد  إذل تطوير التفتًن ا بداعي و االبتتار الدي ي دي إذل اكتشا  املعرفة و ال يقتصر على تلقينها فقط.النمط التحليلي 

يضا  إرل ذل  تزويد املدارس بالتقنيات ااديثة مثو التمبيوتر و االنرتنت، و إعادة ىيتلة التخصصات العلمية على      

التعليم التقين و الفين بشتو منتظم لالستجابة للتغًنات يف سو  العمو، و تطوير الربامإ مستوى التعليم العارل و معاىد و كليات 

  الدراسية و قاصة الربامإ التطبيقية يف العلم و التتنولو يا و تنويعها، لتي تليب الطلب املتزايد لسو  العمو للربامإ ااديثة، كو ذل

م  ا نفا  على التعليم، إضافة لتعزيز دور اجلامعات و امل سسات يف جماالت م  زيادة نسبة ا نفا  على ربسٌن نوعية التعليم 

 البحث و التطوير، و زيادة القدرة على التنافس يف األسوا  العاملية.

 في مجال التدريب  -

ت سااو  التنساايع ماا  أصااحا  العمااو للتعاار  علااى الوظااائل املتاحااة لااديهم، لتحديااد جماااالت التاادريب الاا  تتوافااع ماا  احتيا ااا

العمو، و دعم اخلر ٌن و إعطائهم مانا بارامإ التادريب لتحفيازىم لالنضامام إذل ىاده الاربامإ ، و زياادة التعااون باٌن امل سساات 

الصااناعية و املعاىااد الفنيااة و التقنيااة، و ذلاا  ملساااعدة املتعلمااٌن علااى ااصااوذ علااى التاادريب العملااي، لتمتياانهم ماا  االناادماج 

 بسهولة يف سو  العمو.
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ما البد م  تنفيد برامإ للتدريب يف جماالت اقتصاد املعرفة، مثو االلترتونات و التهربا  و االتصاالت و تقنية املعلومات، حيث ك
الد  ىده الربامإ إذل توفًن العمالة املاىرة يف ىده ا االت و قاصة يف قطاع املعلومات و االتصاالت. و يف ىدا ا طار البد م  

 نظام التدريب، و ذل  بتطوير املناىإ املستخدمة يف التدريب. تطوير كفا ة  ودة
 

 دور السياسة المالية في دعم القدرة التنافسية -6

كلما كانت السياسة املالية تنطوي على  إعفا ات ضريبية مناسبة و مرونة و وضوح السياسات الضريبية، و كلما ذباه ا نفا  العام 

 ية كلما كان لدل  أثرا اجيابيا على تنافسية الدولة.إذل تقوية البنية التحتية األساس

و يف ليبيا ينبغي زيادة ا نفا  العام على البنية التحتية قاصة ما يتصو بدعم  بتات تتنولو يا املعلومات و االتصاالت 

ااديثة لالتصاالت و تقنية بتافة أنواعها، حبيث يتمت  املستثمر م  التحر  السري  استجابة للسو ، و ذل  باستخدام التطبيقات 

التحتية  املعلومات لتطوير البنية التحتية الرقمية، كما ينبغي يف ىدا ا طار تطوير املشاري  االستثمارية للبىن التحتية لتحسٌن نوعية البنية

سٌن قدمات التهربا ، للمطارات و املوانل و الطر  و الست  ااديدية، دبا يوفر وسائو نقو سريعة بتتاليل معقولة، فضاًل ع  رب

 و زيادة ا نفا  العام علي اخلدمات التعليمية و الطبية، و زيادة ا نفا  على قطاع األم  ملوا هة العنل و اجلردية املنظمة و التطر 

 ملا لتو ذل  م  آثار إجيابية ت دي إرل ربسٌن بيئة األعماذ و ربفز على االستثمار.

وض  نظام ضرييب دبعدالت معتدلة و معقولة و مستقرة و زيادة االعتماد على ضريبة القيمة و يف جماذ السياسة الضريبية جيب 

و املضااافة، أو ضااريبة املبيعااات علااى الساال  النهائيااة، إذ أهنااا ال تتحيااز و ال زبلااع فااوار  بااٌن الساال  املسااتوردة و الساال  املنتجااة حملياااً ، 

منا معاملة تفضيلية لألنشطة الا  تقاوم با نتااج للتصادير، و  لواردات، كما جيب بالتارل ال يتون را آثار عتسية على الصادرات و ا

 و أيضا العمو على استقرار النظام الضرييب و  فافيتو.كدل  ألنشطة البحث و التطوير، 

* * * * * * * * * * * * * * * 
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