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درا�� ا	���� ��ن ا	���م و�رض ا	��ود و��ر 
�د ا	���� ��ل ا	��رة ����ا	�رف �� ا

)1992 -2008(  
  امحمـــد رمضـــان شنبيـــش. د

  صرمان -كلية االقتصاد  –قسم االقتصاد 

  جامعة الزاوية

  :�ـــــــــــــ!�د!
وصـف عـدة يعتبر التضخم من أكثر االصطالحات شـيوعًا حيـث يسـتخدم هـذا االصـطالح ل

كنتيجـة الرتفـاع تكـاليف اإلنتـاج  سـعارحاالت مثل االرتفاع المفـرط والمسـتمر فـي المسـتوى العـام لأل

ارتفـــاع الـــدخول النقديـــة أو عنصـــر مـــن عناصـــر الـــدخل النقـــدي مثـــل إلـــى  ، إضـــافة)ثابتـــة، متغيـــرة(

  .األجور أو األرباح وكذلك اإلفراط في خلق األرصدة النقدية

 ،ليبــي تغيــرات متســارعة ومتناميــة فــي كثيــر مــن المؤشــرات االقتصــاديةفقــد شــهد االقتصــاد ال

زيـادة إلـى  كمعدل التضخم وسعر الصرف والناتج المحلي اإلجمالي وعرض النقـود األمـر الـذي أدى



 مضان شنبيشامحمد ر . دــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
  م2013 -المجلد األول  – عشر الخامس العدد – الجامعة المجلة  - 238 -

  
  
 

والوقوف على أدائها وعالقاتها المتبادلة ومن ثم استهداف تحقيق مؤشـرات  ،االهتمام بهذه المؤشرات

  .يق التنمية االقتصادية واالجتماعيةحقيقية تساهم في تحق

  :ا	درا��ت ا	����� ذات ا	���� ��	���م
تناولت العديد من الدراسات النظرية والتطبيقية موضوع التضخم من عدة جوانب، ومن بـين 

  : تلك الدراسات ما يلي

  .)1(الكويتي عر الصرف على التضخم في االقتصادتأثير عرض النقود وس: الدراسة األولى -1

التعـــرف علـــى أثـــر كـــل مـــن عـــرض النقـــود وســـعر الصـــرف علـــى معـــدل إلـــى  لتـــي تهـــدفوا

وذلـك بتحليـل العالقـة السـببية بـين المتغيـرات الثالثـة باسـتخدام طريقـة جرانجـر  ،التضخم في الكويـت

(Granger)  فـي سـلوك واهتمت الدراسة بحجم وطبيعة إسهام كل من عرض النقود وسعر الصرف

وذلـــك باســـتخدام معادلـــة االنحـــدار، وأوضـــحت نتـــائج الدراســـة أن  ،لمســـتهلكا ســـعارالـــرقم القياســـي أل

لعــرض النقــود أثــر ذا أهميــة إحصــائية علــى كــل مــن ســعر الصــرف مقابــل الــدوالر ومعــدل التضــخم 

أن إلى  تأثر معدل التضخم بتغيرات سعر الصرف أما عن طبيعة وحجم التأثير تشيرإلى  باإلضافة

  .ردية مع عرض النقودمعدل التضخم يرتبط بعالقة ط

  :)2(التضخم المستورد: الدراسة الثانية -2

ـــة التـــي يتســـرب مـــن خاللهـــا التضـــخم المســـتورد ـــت هـــذه الدراســـة القنـــوات المختلف إلـــى  تناول

حيث يقصـد بالتضـخم المسـتورد مـدى تـأثير  ،اقتصاديات دول مجلس التعاون خالل فترة السبعينيات

وهــذا التــأثير يتزايــد كلمــا زادت درجــة  ،داخــل الدولــة ســعارلأل العوامــل الخارجيــة علــى المســتوى العــام

االنكشــاف االقتصــادي علــى الخــارج علمــًا بــأن هــذه الدراســة اعتمــدت علــى قيــاس التضــخم المســتورد 

  :كاآلتي

 سعارإجمالي اإلنفاق القومي باأل/ الواردات أسعارالخسائر الناجمة عن ارتفاع = التضخم المستورد 

  .100× الجارية 

مـــا أبـــرزت الدراســـة أن ظـــاهرة التضـــخم المســـتورد بالـــدول العربيـــة النفطيـــة تعكـــس العيـــوب ك

الهيكليــة فــي النــاتج المحلــي اإلجمــالي مــن خــالل هيمنــة القطــاع النفطــي واالعتمــاد شــبه الكلــي علــى 
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صــعوبة مكافحــة التضــخم المســتورد فــي األجلــين القصــير إلــى  إنتــاج وتصــدير الــنفط الخــام وأشــارت

  .والمتوسط

 – 2005دراســـة العالقـــة بـــين التضـــخم وعـــرض النقـــود فـــي االقتصـــاد الســـوداني فـــي الفتـــرة بـــين  -3

ثــر التغيــرات التــي تحــدث فــي عــرض أضــعف حيــث توصــلت الدراســة بعــد تحليــل نمــوذج هــو  2007

إلــى  النقــود علــى التغيــر فــي معــدل التضــخم وان التغيــر الــذي يحــدث فــي معــدل التضــخم قــد يعــزى

تغيــر ســعر الصــرف حيــث ان العجــز فــي ميــزان المــدفوعات يــوثر علــى ســعر  أهمهــا أخــرىعوامــل 

المحليــــة للســــلع المســــتوردة  األســـعارثر تــــأالســـلع المســــتوردة حيــــث ت أســــعارالصـــرف وبالتــــالي علــــى 

  .الصرف  أسعاربالتغيرات في 

عرض النقود وسعر الصرف على التضخم في االقتصاد  تأثيردراسة (رمضان محمد الصويعي  -4

النتـائج إلـى  الدراسـة العليـا توصـلت الدارسـة أكاديميـةرسالة ماجسـتير )  2008 – 1990ي من الليب

  -:التالية

 .المستهلك يوثر في سعر الصرف  سعارالرقم القياسي أل -1

 .في سعر صرف الدينار الليبيأيضًا  عرض النقود يوثر إن -2

قطاع العام لفتـرة طويلـة عـن هيمنة الإلى  أرجعهالرقم القياسي ال يوثر في عرض النقود مما  إن -3

  .النشاط االقتصادي 

  : مشكلة الدراسة

ورغـــم البحـــث عـــن وســـائل  ،يعـــاني االقتصـــاد الليبـــي مـــن أحاديـــة مصـــادر دخلـــه وهـــو الـــنفط

خلــق مســتويات أعلــى مــن التوظــف وتنــوع القاعــدة اإلنتاجيــة، فاالقتصــاد الليبــي قــد شــهد إلــى  تهــدف

الــذي شــهده الــدينار الليبــي مقابــل الــدوالر وارتفــاع الكتلــة تذبــذبًا فــي بعــض المؤشــرات مثــل التخفــيض 

  .أخرىإلى  اختلفت حدته من سنة النقدية وارتفاع معدالت التضخم وٕانْ 

ومن خالل هذا البحث سوف يقوم بتحليل وتحديد العالقة بين عرض النقود وسعر الصـرف 

  : وأثرهما على التضخم أي يمكن تلخيص المشكلة في اآلتي

قــة بــين التضــخم المعبــر عنــه بــالمخفض الضــمني للنــاتج المحلــي اإلجمــالي وكــل مــن هــل توجــد عال

  .وعلى افتراض وجود عالقة فما هو اتجاهها؟. عرض النقود وسعر الصرف؟
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  :�ر��� ا	درا��
  :تكمن فرضية الدراسة في

  .يعتقد وجود عالقة طردية بين التضخم في االقتصاد الليبي وعرض النقود -1

فـــي ســـعر صـــرف الـــدينار الليبــي وعـــرض النقـــود اثـــر فـــي تطـــور الـــرقم  يعتقــد ان التطـــورات -2

  .المستهلك وبالتالي على معدالت التضخم خالل فترة الدراسة   سعارالقياسي أل

  :أھ!�� ا	درا��
ترتكــز أهميــة الدراســة فــي التعــرف علــى تــأثير عــرض النقــود وســعر الصــرف علــى التضــخم 

تــائج رياضــية رقميــة واضــحة والتــي مــن خاللهــا يــتم نإلــى  وذلــك مــن خــالل عالقــات قياســية للوصــول

طــرح حلــول وتوصــيات للقــائمين علــى السياســة النقديــة وذلــك للحــد مــن أثــار التضــخم الســلبية علــى 

  .االقتصاد الوطني

  :ھدف ا	درا��
  .الوقوف على مستويات التضخم وتطوره في االقتصاد الليبي -1

ادية مثــــل عــــرض النقــــود وســــعر تحديــــد العالقــــة بــــين التضــــخم وبعــــض المتغيــــرات االقتصــــ -2

  .الصرف

ـــاره تتبـــع التغيـــرات الحاصـــلة فـــي  -3 لمعـــدل  األساســـيةحـــد المقـــاييس أأســـعار المســـتهلك باعتب

 .التضخم في االقتصاد الليبي

  :الجانب النظري للدراسة

  :مفهوم التضخم

تعني من وجهة علم االقتصاد معبر عن عملية االرتفاع المستمر   Inflationكلمة تضخم 

  .سعارمستوى العام لألفي ال

  نتيجة ) قيمة النقود(نه تناقص القوة الشرائية لوحدة النقود أف على كما انه يعر 

  .المترتبة عن قصور العرض لمواجهة الطلب  سعاراالرتفاع األ
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 سـعارزيادة الطلـب الكلـي عـن العـرض الكلـي عنـد مسـتوى معـين مـن األ بأنهكما عرفه كنز 
  التضخمية   للفجوةعرض الكلي الالكلي و ويطلق على الفرق بين الطلب 

���س و!ؤ'رات ا	���م�!:  
  :)3(هناك ثالثة مقاييس رئيسة للتضخم وهي

  .Consumer price index (CPI)المستهلك  سعارالرقم القياسي أل -1
المسـتهلك مـن أكثـر مقـاييس التضـخم انتشـارًا، وهـو يقـيس مؤشـر  سـعاريعد الرقم القياسـي أل

ء سـلة مـن الســلع والخـدمات اليوميـة فــي أوقـات مختلفـة، عــن طريـق تقيـيم كــل المسـتهلك لشــرا أسـعار
ســعر وفقــًا لألهميــة االقتصــادية للســلعة المعنيــة، ويــتم احتســابه عــن طريــق إعطــاء وزنــًا لكــل ســلعة 
يتناســب مــع أهميتهــا بالنســبة لميزانيــة نفقــات المســتهلك، ويتحــدد هــذا الــوزن بمــا يتناســب مــع مجمــوع 

  .ن على تلك السلعةأنفاق المستهلكي
لنفقــات المعيشــة وهــي  اً المســتهلك كونــه يعــد مؤشــر  ســعاروقــد يعــاب علــى الــرقم القياســي أل

تسمية مظللة ألنه يحدد على أسـاس المجتمـع الحضـري ولـيس المجتمـع ككـل أي بمعنـى أنـه يخـص 
 أســـرة حضـــرية، كمـــا أنـــه يقــــيس ســـعر ســـلة ثابتـــة مـــن الســــلع الســـوقية للمســـتهلك وفـــي الواقـــع يقــــوم

  .ها بأخرى أقل نسبياً أسعار باستبدال السلع التي ارتفعت  المستهلكون
  GDP. Implicit price deflatorالمخفض الضمني للناتج المحلي اإلجمالي  -2

جميـع السـلع والخـدمات الداخلـة  أسـعاروهو رقم قياسي يستخدم فـي قيـاس معـدل التغيـر فـي 
، وهــو )الســتثمار، مشــتريات، صــافي الصــادراتاالســتهالك، ا(فــي حســاب النــاتج المحلــي اإلجمــالي 

  .وفق كميات الفترة الجارية سعارفي أنه مؤشر يقيس األ CPIيختلف عن 
النــاتج المحلــي اإلجمــالي مخفضــات أخــرى خاصــة  ســعارونشــتق مــن المخفــض الضــمي أل

 أسـعاربالسـلع االسـتثمارية واالسـتهالك الشخصـي، وهـي تسـتخدم فـي بعـض األحيـان إلكمـال مؤشـر 
  .مستهلكال

  : ويتم احتسابه بالطريقة التالية

 =الناتج المحلي سعارالمخفض الضمني أل
 الناتج المحلي االسمي

 ×100 
 الناتج المحلي الحقيقي
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قد ارتفعت، وٕاذا  سعارفهو يعني أن األ 100فإذا كان الرقم القياسي للسنة الجارية أكبر من 

  .قد انخفضت سعارعني أن األفإنه ي 100السنة الجارية أقل من  أسعاركانت 

  : المنتج سعاراألرقام القياسية أل -3

السلع عند المراحل المختلفة لإلنتاج حيث أن األرقام القياسية وفقـًا  أسعارتقيس هذه األرقام 

أرقام قياسية للسلع النهائية والمواد الوسيطة والمواد األولية، فالسلع إلى  لمراحل اإلنتاج والسلع تنقسم

عمليات صناعية أخرى وهي معـدة لالسـتهالك، أمـا المـواد الوسـيطة إلى  ية هي التي ال تحتاجالنهائ

نهائيـة،  اً فهي السلع التي مرت لعمليات صناعية ولكنها مطلوبة لعمليات أخـرى قبـل أن تصـبح سـلع

أمـا المــواد الخــام فإنهــا تتضــمن المنتجــات التــي تـدخل الســوق ألول مــرة وغيــر مصــنعة ولكنهــا ســوف 

  .نع قبل أن تصبح سلعة نهائيةتص

�د�� ا	!���������  :ا	���� ��ن ا	���م و�رض ا	��ود �� ا	!دارس ا
 هنــاك اخــتالف بــين المــدارس فــي تعريــف التضــخم فأصــحاب المدرســة الكالســيكية يشــيرون

 Fisherتتحدد بالتفاعل الحـر بـين العـرض والطلـب، وقـد تـم اسـتخدام نظريـة فيشـر  سعارأن األإلى 

  : تستخلص في المعادلة التاليةوالتي 
Mv=pt 

 Pكميـــة النقـــود  Mفـــإن هنـــاك عالقـــة طرديـــة بـــين  V  ،Tونظـــرًا الفتـــراض بيـــان كـــًال مـــن 

ســـرعة × كميـــة النقـــود ) = حجـــم النـــاتج( ســـعار، أي أن المســـتوى العـــام لألســـعارالمســـتوى العـــام لأل

 سـعارة التـي تفيـد أن حركـة األدورانه، ثم جـاء اقتصـاديو مدرسـة كمبـردج فطـوروا النظريـة الكالسـيكي

أو معدل التضخم يتناسب طرديـًا مـع كميـة النقـود، ويتناسـب عكسـيًا مـع حجـم النـاتج ومعـدل الطلـب 

على النقود، وتقوم الفرضية األساسية لهذه النظرية على ثبـات حجـم النـاتج أي وجـود االقتصـاد عنـد 

  .مستوى التوظف الكامل في المدى القصير

إلـى  النظرية الكمية للنقـود ال تكـون صـحيحة إال بعـد وصـول االقتصـاد وقد أوضح كينز أن

مسـتوى التوظــف الكامــل، ولكــن هــذا المســتوى الكامــل للتوظـف يمثــل حالــة خاصــة قــد يتعــذر وصــول 

االقتصـاد إليهـا، بـل أنـه مـن المؤكـد عـدم بقـاء التوظـف عنـد مسـتوى التشـغيل الكامـل حتـى فـي حالــة 

، ويــرى كثيــر مــن االقتصــاديين أن كميــة النقــود تــؤدي قبــل وصــول وصــول االقتصــاد لهــذا المســتوى
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نتيجتين تتمثل األولى في زيـادة حجـم التشـغيل والثانيـة فـي إلى  مرحلة التشغيل الكاملإلى  االقتصاد

  .في بعض قطاعات النشاط االقتصادي فقط سعارارتفاع األ

لنقـــود، وهـــذا هـــو الفـــرق ال يكـــون بـــنفس نســـبة زيـــادة كميـــة ا ســـعارأي أن ارتفـــاع مســـتوى األ

الجوهري بين النظرية الحديثة والنظرية التقليدية في تفسير آثار الزيـادة فـي كميـة النقـود علـى قيمتهـا 

عند مستوى التشغيل الكامـل وتكـون جميـع المـوارد اإلنتاجيـة موظفـة وبالتـالي فالُبـد أن يسـتتبع زيـادة 

عاملة موظفة جميعًا فإن الطلب اإلضافي علـيهم ها فإذا كانت القوى الأسعار الطلب عليها ارتفاع في 

ها، يعنـي ذلـك أن زيـادة كميـة أسـعار سوف يزيد األجور، وبالمثـل فـإن المـوارد اإلنتاجيـة سـوف ترتفـع 

عنــد مســتوى التوظيــف الكامــل وفــي هــذا تتفــق النظريــة  ســعارزيــادة مماثلــة فــي األإلــى  النقــود تــؤدي

ن كميــة النقــود تــؤثر تــأثيرًا مباشــرًا ومتســاويًا علــى مســتوى الحديثــة مــع النظريــة الكميــة للنقــود حيــث أ

  .وبالتالي على قيمة النقود سعاراأل

  :أ���ب �'وء ا	���م
يعد الشاغل االقتصادي بالنسبة ) التضخم( سعارلأل العامإن االرتفاع المستمر في المستوى 

فـــة بالبحـــث عـــن الحلـــول األمـــر الـــذي أدى بجميـــع المـــدارس االقتصـــادية المختل ،للحكومـــات واألفـــراد

وفــي هــذا الشــأن قــد شــارك االقتصــادي  ،الالزمــة إليجــاد مخــرج مــن هــذا المشــكل االقتصــادي المــزمن

، وقـــد اتفـــق )التضـــخم دائمـــًا وفـــي كـــل األحـــوال ظـــاهرة نقديـــة(ميلتـــون فريـــدمان فـــي مقالتـــه المشـــهورة 

: التسـاؤل التـاليإلى  يقودنا الكينزيون بداية من جون مينارد كينز مع ميلتون فريدمان في ذلك، وهذا

  .ما هو سبب نشوء التضخم؟

وفـــي أعقـــاب الحـــرب العالميـــة الثانيـــة توســـعت البحـــوث والدراســـات حـــول تشـــخيص أســـباب 

التضـخم، حيـث كانـت معظـم االتجاهــات الجديـدة خـالل تلـك الفتـرة خليطــًا مـن أفكـار النظريـة الكميــة 

دراســة التــي قــام بهــا أنصــار كينــز ومحــاولتهم إدخــال للنقــود والنظريــة الكينزيــة، ومــن تلــك الدراســات ال

التحليل الحركي الديناميكي علـى النظريـة الكينزيـة عـن طريـق اسـتخدام المعـادالت التفاضـلية لتحديـد 

  .(inflation Gap)العوامل التي تحدد سرعة أو ثبات الفجوة النضجية 

لينـدبرغ، (الحديثة الذي يمثلها إن أهم التجديدات هو التجديد الذي أدخلته المدرسة السويدية 

ومـا يميـز هـذه المدرسـة أنهـا تجعـل للتوقعـات أهميـة خاصـة  1930التي تبلورت أعقـاب عـام ) تبدال
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في التحليل النقـدي للتضـخم وخالفـًا للنظريـة الكينزيـة تـرى المدرسـة السـويدية أن العالقـة بـين الطلـب 

ما تـرى النظريـة الكينزيـة بـل وعلـى خطـط الكلي والعرض الكلي ال تتوقف فقط على مستوى الدخل ك

اإلنفــاق القـــومي وخطــط اإلنتـــاج القــومي، ويســـتخلص مـــن ذلــك أن صـــلب تفكيــر المدرســـة الســـويدية 

الحديثة في التضـخم يعطـي أهميـة للتوقعـات فـي تفسـير الفجـوة التضـخمية حيـث أدخلـت فـي تحليلهـا 

  .السوق النقدي والمالي

مجموعة من االقتصاديين تتبنى النظرية الكمية للنقود ومنذ سبعينيات القرن العشرين أخذت 

باعتبارهــا دلــيًال نظريـــًا لتفســير أســباب التضـــخم حيــث كــان مـــن أشــهر المــدافعين عـــن هــذه النظريـــة 

االقتصـــادية الشـــهير ميلتـــون فريـــدمان وأنصـــار مدرســـة شـــيكاغو وفـــي المقابـــل ســـنتناول بشـــيء مـــن 

  .)4(التفصيل أهم أسباب نشوء التضخم

  Demand- pull inflationضخم بسبب جذب الطلب الت -1

يمكن أن يحدث هذا التضخم إما بمحددات اإلنفـاق الحكـومي أو تخفيضـات ضـريبة متتاليـة 

ــًا كــان الســبب مــن  فهــو يحــدث عنــدما يرتفــع الطلــب اإلجمــالي  ورائــهأو زيــادة فــي عــرض النقــود وأي

االرتفــاع حتـــى يتــوازن العـــرض ر إلــى ســـعابســرعة أكبــر مـــن القــدرات اإلنتاجيــة لالقتصـــاد فيحفــز األ

اإلجمالي مع الطلب، وتؤكد النظرية النقديـة علـى أن العـرض النقـدي هـو المحـدد األساسـي للتضـخم 

بسبب جذب الطلب حيث يحدث االرتفاع في الطلب اإلجمـالي أساسـًا عنـد النقـديين والكينـزيين علـى 

فريـدمان مـن أن التضـخم هـو دائمـًا وأينمـا  الزيادة المثالية في عرض النقود كما صرح بهإلى  السواء

اســتحالة قيــام جهــة اإلنفــاق اســتخدام التحفيــز للطلــب إلــى  كــان ظــاهره نقديــة ويرجــع الســبب فــي ذلــك

  .اإلجمالي لفترات متوالية دون عرض نقود إضافية

 Costpush inflationتضخم ناشئ عن ارتفاع التكاليف  -2

ينشأ هذا النوع من التضخم بسبب ارتفاع التكـاليف والذي يطلق عليه تضخم دفع التكاليف، 

التشـــغيلية فـــي الشـــركات الصـــناعية أو غيـــر الصـــناعية كمســـاهمة إدارات الشـــركات فـــي رفـــع رواتـــب 

وأجور منتسبيها من العاملين والسيما الذين يعملون في المواقع اإلنتاجيـة والـذي يـأتي بسـبب مطالبـة 

  .العاملين برفع أجورهم

  :ن ممارسة الحصار االقتصاديتضخم ناشئ ع -3
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تجــاه دول أخــرى تمــارس مــن قبــل قــوة خارجيــة كمــا حصــل للعــراق وكوريــا مــن قبــل أمريكــا 

ارتفــاع معــدالت إلــى  ونتيجــة لــذلك ينعــدم االســتيراد والتصــدير فــي حالــة الحصــار الكلــي ممــا يــؤدي

، كمــا )5(يــر معقولــةبمعــدالت غ ســعاروارتفــاع األ) المحليــة(التضــخم وبالتــالي انخفــاض قيمــة النقــود 

  .حدث في ليبيا خالل عقد التسعينيات

�د ا	���� ��ل ��رة ا	درا�� �����د�� �� ا����-1992(ا	�طور �� أداء ا	!ؤ'رات ا
2008(  

واتجاهاتها خالل فترة زمنيـة  سعارتعد األرقام القياسية من أهم األدوات التي تصور واقع األ

ما تتبعـه مـن تغيـرات علـى القـوة الشـرائية للنقـود، وسـوف يـتم و  سعارمحددة بما يوضح التغير في األ

والــرقم القياســي  consumer price index (CPI)المســتهلك  ،ســعاراســتخدام الــرقم القياســي أل

 Deflator of cross domesticالنـاتج المحلـي اإلجمـالي  سـعارالمخفـض الضـمني أل(الضـمني 

product.  

  :(CPI)ستهلك الم سعارتطور الرقم القياسي أل -1

والــذي يغطــي مدينــة طــرابلس فقــط ومــن خــالل االعتمــاد علـــى  (CPI)علــى الــرغم مــن أن 

أسلوب العينة ونمط إنفاق معين األمر الذي قد ال يعطي الواقع الحقيقي ولكن يظل التعبير األفضل 

  .السلع والخدمات الضرورية في االقتصاد أسعارعن التغيرات التي طرأت على 

جميـــع ســنوات الدراســـة معـــدالت تغييـــر موجبــة تعكـــس اســـتمرار تزايـــد الـــرقم  هــذا وقـــد حققـــت

التــي حققــت معــدالت تغيــر ) 2004-2000(ســنويًا وذلــك باســتثناء الســنوات مــن  ســعارالقياســي لأل

  : يالحظ اآلتي) 1(سالبة، ومن الجدول التالي رقم 

عـــام % 11.6مـــن المســـتهلك  ســـعارتزايـــد معـــدل التضـــخم الســـنوي مقاســـًا بـــالرقم القياســـي أل

، ثـم سـجل انخفاضـًا بـدأ 1999-1988ليسجل تباطأ فـي العـامين  1997عام % 13.2إلى  1995

على التـوالي، كمـا %) 2.0-، %9.6-، %9.2-، %2.9-(ليسجل  2003وحتى  2000من عام 

ثــم اســتمر فــي االرتفــاع % 1.0ليســجل  2004نالحـظ بــأن التضــخم بــدأ يأخــذ فــي االرتفــاع مــن عــام 

  .2008عام % 10.4حتى بلغ  التدريجي
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كمقيـــاس للتضـــخم، قـــد شـــهد  (CPI)المســـتهلك  ســـعاركمــا أننـــا نالحـــظ أن الـــرقم القياســـي أل

نقطـة ليأخـذ فـي  127.9حيـث سـجل  1999وحتـى  1995ارتفاعًا ضمن فترتين امتدت األولـى مـن 

  .2008نقطة عام  123.7نقطة ثم عاد في االرتفاع ثانية مسجًال  100إلى  االنخفاض وصل

-1992اد الليبي خالل الفترة المستهلك في االقتص سعارتطور الرقم القياسي أل )1(الجدول 

  100=2003سنة األساس  2008

 السنـوات
 سعارالرقم القياسي أل

 (CPI)المستهلك 

معدل النمو ) معدل التضخم(

 %السنوي 

معدل النمو بالنسبة لسنة 

 األساس

1992 66.1 - 33.6- 

1993 73.8 11.1 26.2- 

1994 84.7 14.8 15.3- 

1995 94.5 11.6 5.5- 

1996 106.0 12.2 6.0 

1997 120.0 13.2 20.0 

1998 126.0 5.0 26.0 

1999 127.9 1.5 27.9 

2000 124.2 2.9- 24.2 

2001 112.8 9.2- 12.8 

2002 102.0 9.6- 20.0 

2003 100.0 2.0- 0.0 

2004 101.0 1.0 1.0 

2005 104.0 3.0 4.0 

2006 105.5 1.4 5.5 

2007 112.0 6.2 12.0 

2008 123.7 10.4 23.7 

  .مصرف ليبيا المركزي، النشرة االقتصادية، أعداد مختلفة: المصدر
  

  :(IPD)الناتج المحلي اإلجمالي  سعارتطور المخفض الضمني أل -2



  )2008-1992(دراسة العالقة بين التضخم وعرض النقود وسعر الصرف في االقتصاد الليبي خالل الفترة  ـــــــــــــــــــــــــــ
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يعتبـر المخفـض الضـمني للنـاتج المحلـي اإلجمـالي مؤشـرًا جيـدًا عنـد الكثيـرين لقيـاس ظــاهرة 

الجاريــة  ســعارالمقــادير الكليــة باألالتضــخم علــى مســتوى االقتصــاد الكلــي والــذي يــتم حســابه بقســمة 

الثابتة، حيث يمكن اختيار المقدار الكلي المناسب من مكونات الناتج  سعارعلى المقادير الكلية باأل

  .واستنتاج الرقم القياسي الضمني

الجاريـة قـد  سـعارالتالي نالحظ أن الناتج المحلي اإلجمالي باأل) 2(ومن خالل الجدول رقم 

مليـون دينـار عـام  116904.6إلـى  1995مليـون دينـار عـام  10672.3لفترة من حقق نموًا خالل ا

إال أن هذا النمو في حقيقته هو نمو نقدي أكثر منه حقيقي وهو ما يكشف عنه تطور الناتج  2008

ـــي اإلجمـــالي باأل ـــار  ســـعارالمحل ـــد بلـــغ  2003الثابتـــة باعتب ـــاتج ق ســـنة أســـاس حيـــث نالحـــظ أن الن

األمــر الــذي  2008مليــون دينــار عــام  50225إلــى  ازداد ليصــل 1995م مليــون دينــار عــا 25073

  .الجارية سعاريتضح معه حجم التضخم النقدي في الناتج المحلي اإلجمالي باأل

نوعــًا مــن االســتقرار فــي نمــوه فإنــه  (CPI)نالحــظ أن معــدل التضــخم قــد شــهد وفقــًا لمؤشــر 

الناتج المحلي  سعارر المخفض الضمني ألعلى العكس من ذلك فقد شهد معدل التضخم وفقًا لمؤش

-إلــى  فيمــا أننــا نالحــظ أنــه انخفــض 2003إلــى  1997تقلبــات حــادة وبــاألخص خــالل الفتــرة مــن 

عـــام % 0.9-إلـــى  ثـــم رجـــع وانخفـــض% 21.1أن بلـــغ إلـــى  ، كمـــا أنـــه ارتفـــع1998عـــام % 10.1

  %.41.1إلى  2002االرتفاع في عام إلى  ثم عاود 2001

فــي التعبيــر عــن مســتوى التضــخم حيــث  تباينــاً والتحليــل نالحــظ أن هنــاك  مــن خــالل األرقــام

من المستهلك بغـض النظـر عـن منشـأها فـي  ةعن كل السلع والخدمات المشترا (CPI)يعبر مقياس 

الســــلع  أســــعارالنــــاتج المحلــــي اإلجمــــالي لقيــــاس  ســــعارالوقــــت الــــذي يخــــتص المؤشــــر الضــــمني أل

  .والخدمات المنتجة محلياً 
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  )2(الجدول 

الناتج المحلي اإلجمالي في االقتصاد الليبي خالل الفترة  سعارتطور المخفض الضمني أل

)1992 -2008 (2003=100  

 السنوات

الناتج المحلي 

 سعاراإلجمالي باأل

 ل.د.الجارية م

معدل النمو 

 %السنوي 

الناتج المحلي 

اإلجمالي 

الثابتة  سعارباأل

 ل.د.م

معدل النمو 

 %السنوي 

المخفض 

ني للناتج الضم

 المحلي اإلجمالي

معدل النمو 

 %السنوي 

1992 9231.9 - 24068 - 34.4 - 

1993 9137.7 1.0- 24733 2.8 36.9 3.7- 

1994 9671.7 5.8 24745 0.0 39.1 5.8 

1995 10672.3 10.4 25073 1.3 42.6 8.9 

1996 12327.3 15.5 25929 3.4 47.5 11.7 

1997 13800.5 12.0 26296 1.4 52.5 10.4 

1998 12610.6 8.6- 26725 1.6 52.5 10.1- 

1999 14075.2 11.6 26019 2.6- 91 14.6 

2000 17775.7 26.3 27135 4.3 99.3 21.1 

2001 21618.7 21.6 33290 22.7 127.5 0.9- 

2002 30389.8 40.6 33164 0.4- 100.4 41.1 

2003 37423.4 23.1 37423 12.8 100 9.1 

2004 48159.0 28.7 39679 6.0 101.9 21.4 

2005 66342.9 37.8 44087 11.1 105.3 24.0 

2006 76203.2 14.9 46584 5.7 107.8 8.7 

2007 93178.4 22.3 48898 5.0 119.8 16.5 

2008 116804.5 25.4 50225 2.7 128.8 22.0 

  : المصدر

  .اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية، إدارة التخطيط االقتصادي واالجتماعي، قسم الحسابات القومية، بيانات غير منشورة -

  .مصرف ليبيا المركزي، النشرة االقتصادية أعداد مختلفة -
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  :ا	-��ب ا	�ط���� 	�درا��
في االقتصاد الليبي خالل الفترة  العالقة بين معدل التضخم والمتغيرات االقتصادية الكلية

)1992 -2008(  

المســتهلك ومؤشــر المخفــض الضــمني  ســعارمؤشــر الــرقم القياســي ألإلــى  مــن خــالل تتبعنــا

للنــاتج المحلــي اإلجمــالي تبــين وجــود تضــخم فــي االقتصــاد الــوطني وبالتــالي ضــعف القــوة الشــرائية 

ولزيـادة تأكيـد أو نفـي وجـود هـذه الظـاهرة للدينار وتراجع سعر صرف الدينار أمام العمالت األجنبية 

ســوف يــتم دراســة العالقــة بــين معــدل التضــخم والمتغيــرات االقتصــادية الكليــة فــي االقتصــاد الــوطني 

  : ومن العوامل التي سيتم دراستها

عوامل داخلية والتي من أهمهـا عـرض النقـود وهـو العامـل المغـذي للضـغوط التضـخمية لوجـود  -1

م وعـرض النقـود فالزيـادة فـي إصـدار النقـود وبنسـبة تفـوق نمـو الـدخل عالقة طردية بين التضخ

إلـى  تضـخم حيـث تطـارد نقـود كثيـرة سـلع وخـدمات قليلـة ممـا يـؤديإلى  الحقيقي الُبد أن تؤدي

 .سعارارتفاع األ

وفي هذا العامل يتم تحديد حجم الفجوة التضخمية، ومؤشر االستقرار النقدي، وتقدير سرعة 

  .ونسبة حجم اإلفراط النقديالتداول النقدي 

مـــا يـــتم  أســـعاروهـــي ) التضـــخم المســـتورد(الـــواردات  أســـعارعوامـــل خارجيـــة والتـــي مـــن أهمهـــا  -2

  .استيراده من سلع وخدمات منتجة خارج االقتصاد الوطني

  .وسوف نتناول إسهامات التضخم المستورد في التضخم المحلي

 ً��س ا	�-وة ا	���!�� -أو�� :  
  :ر النقديمعامل االستقرا -1

إن االستقرار النقدي يتحقق عادة عند تعادل التغير في كمية النقود 
2

2
ms

ms∆  مـع معـدل

yالتغيـــــر فـــــي إجمـــــالي النـــــاتج الـــــوطني أي 
y∆       والفـــــرق بينهمـــــا يمثـــــل مؤشـــــر االســـــتقرار النقـــــدي

y
y∆ - 

2

2
ms

msBs ∆=.  
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  .معامل االستقرار النقدي=  sBحيث 

  
2

2

ms

ms∆ معدل التغير في عرض النقود بالمفهوم الواسع.  

  y
y∆ 100=2003. (الثابتة سعارمعدل التغير في الناتج المحلي باأل(  

  .لنقديفإنه يدل على االستقرار ا dB=1فإذا كانت قيمة المعامل 

  )ضغوط تضخمية(دل على عدم وجود استقرار نقدي  sB<1وٕاذا كان قيمة 

  ).فجوة انكماشية(دل على وجود عدم استقرار  sB>1وٕاذا كان قيمة 

الي الحقيقي قد فإننا نالحظ أن الناتج المحلي اإلجم) 3(ومن خالل تتبع الجدول التالي رقم 

، ممـا يؤكـد 2008مليـون دينـار عـام  50225إلـى  1995مليون دينـار عـام  25073حقق نموًا من 

أخـرى، بمـا يوضـح مـدى االخـتالل مـن معـدل إلـى  وجود اتجاهات تضخمية اختلفت حدتها مـن سـنة

تصـاد فـي النمو فـي كميـة النقـود ومعـدل النمـو فـي النـاتج المحلـي اإلجمـالي ممـا نـتج عنـه وجـود االق

نحـــو االرتفـــاع ومـــن تتبـــع الجـــدول نالحـــظ أن معامـــل  ســـعارحالـــة عـــدم اســـتقرار نقـــدي ممـــا دفـــع األ

موضحًا الفرق الكبير  2008عام % 45.1إلى  سجل أكبر قيمة له وصلت (BS)االستقرار النقدي 

الثابتة،  عارسفي التطور الحاصل للكتله النقدية مقارنة بتطور قيمة الناتج المحلي اإلجمالي وفقًا لأل

كما نالحظ أنه أظهر انكماشًا في بعض سنوات الدراسة قيمة انخفاض معدل نمو كمية النقود والتي 

  .أخذت قيم سالبة في بعض السنوات



  )2008-1992(دراسة العالقة بين التضخم وعرض النقود وسعر الصرف في االقتصاد الليبي خالل الفترة  ـــــــــــــــــــــــــــ
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  )3(الجدول 

  )2008- 1992(قتصاد الليبي للفترة معامل االستقرار النقدي في اال

 السنوات
الناتج المحلي اإلجمالي 

 ل.د.الثابتة م سعارباأل

التغير في 

 الناتج
عرض النقود 

ms2 

التغير في 

 عرض النقود

معامل االستقرار 

 BSالنقدي 

1992 24068 - 6913.2 - - 

1993 24733 2.8 7268.0 5.1 2.4 

1994 24745 0.0 8093.4 11.3 11.3 

1995 25073 1.3 8924.7 10.5 9.2 

1996 25929 3.4 8611.3 3.7- 7.1- 

1997 26296 1.4 8998.9 4.5 3.1 

1998 26725 1.6 9639.2 7.1 5.5 

1999 26019 2.6- 10181.4 5.6 8.3 

2000 27135 4.3 10232.8 0.5 3.8- 

2001 33290 22.7 10011.1 2.2- 24.8- 

2002 33164 0.4- 10537.3 5.3 5.6 

2003 37423 12.8 10821.2 2.7 10.1- 

2004 39679 6.0 11887.4 9.9 3.8 

2005 44087 11.1 15064.2 26.7 15.6 

2006 46584 5.7 17943.3 19.1 13.4 

2007 48898 5.0 25139.5 40.1 35.1 

2008 50225 2.7 37151.4 47.8 45.1 

  .النشرات االقتصادية لمصرف ليبيا المركزيإلى  بالرجوع. إعداد الباحث: المصدر

�ر ا0�راط ا	��دي -2��!:  
ـــي يمثـــل معيـــار اإلفـــراط النقـــدي الفـــائ ض فـــي الســـيولة عـــن حاجـــة النشـــاط االقتصـــادي الكل

(GDP)  6(، يــــــــتم احتســــــــاب اإلفــــــــراط النقــــــــدي وفــــــــق العالقــــــــة)2008-1992(خــــــــالل الســــــــنوات( 

( )GDPms 0α−  لكل سنة من سنوات الدراسة حيث تعبرms2  ،عن عرض النقـود بـالمفهوم الواسـع

(GDP) حيث الثابتة  2003 أسعارالناتج المحلي اإلجمالي بα  تعني متوسط نصيب وحدة الناتج

)وذلـــك بقســـمة عـــرض النقـــود  2003المحلـــي الحقيقـــي مـــن كتلـــة النقـــود لســـنة األســـاس  )2ms  علـــى
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(GDP) ســنة األســاس،  2003مليــون دينــار عــام  37423.4، حيــث ســجل النــاتج المحلــي الحقيقــي

  . α=289.0مليون دينار  10821.1مبلغ قدره  ms2ع كما سجل عرض النقود بمعناه الواس

ســـنة  2003مليـــون دينـــار عـــام  37423.4حيـــث ســـجل النـــاتج المحلـــي اإلجمـــالي الحقيقـــي 

مليــــــون دينــــــار  10821.2مبلــــــغ قــــــدره  ms2ل عــــــرض النقــــــود بمعنــــــاه الواســــــع جاألســــــاس كمــــــا ســــــ

289.0=α.  

  )4(الجدول 

  )2008-1992(ونسبته في االقتصاد الوطني خالل الفترة  حجم اإلفراط النقدي

)حجم النقود األمثل  R=GDP MS2 السنوات )GDP0α إلى  نسبة اإلفراط اإلفراط النقدي
R=GDP 

1992 24068 6913.2 6959.4 46.2 0.2 
1993 24733 7268.0 7151.7 116.3 0.5 
1994 24745 8093.4 7155.7 937.7 3.8 
1995 25073 8942.7 7246.1 1692.6 6.8 
1996 25929 8611.3 7493.5 1117.8 4.3 
1997 26296 8998.9 7599.5 1399.4 5.3 
1998 26725 9639.2 7723.5 1915.7 7.2 
1999 26019 10181.4 7519.5 2661.9 10.2 
2000 27135 10232.8 7842.0 2390.8 8.8 

2001 33290 10011.1 9620.8 390.3 1.2 

2002 33164 10537.3 9579.2 958.1 2.9 
2003 37423 10821.2 10821.2 0 0 
2004 39679 118877.4 11467.2 4202 1.1 
2005 44987 15064.2 12741.1 2323.1 5.3 
2006 46584 17943.3 13462.8 4480.5 9.6 
2007 48898 25139.5 14131.5 1100.8 22.5 
2008 50225 37151.4 14515.0 22636.4 45.1 

  .مصرف ليبيا المركزي النشرة االقتصادية أعداد مختلفة -1  :المصدر

  .اللجنة الشعبية العامة للتخطيط، إدارة التخطيط االقتصادي واالجتماعي، الحسابات القومية -2  
  

  الثابتة 2003 أسعارالناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي ب= R.GDP: مالحظة

GDPms= اإلفراط النقدي  02 α−  
 



  )2008-1992(دراسة العالقة بين التضخم وعرض النقود وسعر الصرف في االقتصاد الليبي خالل الفترة  ـــــــــــــــــــــــــــ
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ـــا للجـــدول رقـــم  ـــات أن ســـنوات الدراســـة قـــد ســـجلت ) 4(ومـــن خـــالل تتبعن فقـــد توضـــح البيان

مليـون دينـار  2263.6.4إلـى  نواقص في السيولة عن حاجة النشاط االقتصـادي، وقـد وصـل ذروتـه

ومن هذا فإن هـذا المعيـار يؤكـد اتجـاه تنـامي دور السـيولة فـي دفـع % 45.1أي بمعدل  2008عام 

  .نحو التزايد وبشكل مستمر وخاصة بالسنوات الثالث األخيرة سعارغيرات األت

  : سرعة دوران النقود -3

تشير كل الشواهد العملية عن االقتصاديات المختلفة أن التضخم ال يمكن أن يستمر إال إذا 

ا اســتمر نمــو عــرض النقــود وبصــوره أدق أن الزيــادة المتواصــلة فــي معــدل نمــو عــرض النقــود فــوق مــ

زيــادة مماثلــة فــي معــدل التضــخم وحتــى نــدرك ذلــك إلــى  يتطلبــه نمــو النــاتج تــؤدي فــي المــدى البعيــد

  : )6(النظرية الكمية للنقود وفقًا للمعادلة التاليةإلى  وبصورة أوضح نعود
Mv= py 

  .تعني الكتلة النقدية mحيث 

  V  ثابتة(سرعة دوران النقود.(  

  P  سعارمستوى األ.  

  y  الناتج الحقيقي.  

  وبعد أخذ معدالت نمو المؤشرات خالل وحدة الزمن يعاد كتابتها 

YVMP

YPVM

∆−∆+∆=∆
∆+∆=∆+∆  

  .معدل نمو الكتلة النقدية=  ∆Mحيث 

  ∆V =معدل نمو سرعة دوران النقود.  

  ∆p =معدل التضخم.  

  ∆y  =معدل نمو الناتج الحقيقي.  

  : أي أن المعادلة تأخذ الصورة التالية
yVMp ∆−∆+∆=∆  
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 ∆Mوالتي يتضح منها أن معدل التضخم على عالقة طردية مع معدل نمو عـرض النقـود 

  .y، وعلى عالقة عكسية مع معدل نمو الناتج الحقيقي ∆Vومعدل سرعة دوران النقود 

  )5(الجدول 

  )2008- 1992(الفترة  نسرعة تداول النقود في االقتصاد الليبي ع

 السنوات
الناتج المحلي اإلجمالي 

 )1(الجارية  سعارباأل

عرض النقود 

(MS2) )2( 

سرعة التداول النقدي 

3)=2÷1( 

1992 9231.9 6913.2 1.3 
1993 9137.7 7268.0 1.3 
1994 9670.8 8093.4 1.2 
1995 10672.3 8942.7 1.2 
1996 12327.3 8611.3 1.4 
1997 13800.5 8998.9 1.5 
1998 12610.6 9639.2 1.3 
1999 14075.2 10181.4 1.4 
2000 17775.7 10232.8 1.7 
2001 21618.7 10011.1 2.2 
2002 30389.8 10537.3 2.9 
2003 37423.4 10821.2 3.5 
2004 48159.0 11887.4 4.1 
2005 66342.9 15064.2 4.4 
2006 76203.2 17943.3 4.2 

2007 93178.4 25139.5 3.7 

2008 116804.5 37151.4 3.1 
  .مصرف ليبيا المركزي النشرة االقتصادية أعداد مختلفة: المصدر

  

 4.4إلـى  1995عـام  1.2إن سرعة التداول فـي االقتصـاد الـوطني قـد ارتفعـت تـدريجيًا مـن 

ل دينـار كـ 3.1إلـى  والتـي وصـلت 2008ثم تراجعت بعد ذلـك حتـى نهايـة فتـرة الدراسـة  2005عام 

 وبالتالي سعاروهذا يؤكد أن سرعة دوران النقود في االقتصاد الوطني قد كان لها دور في ارتفاع األ

  .2008-2007ته وخاصة خالل السنوات ارتفاع معدالت التضخم وحدإلى 
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 ً�����2ض ا	ط�ب: 1� ����:  
الكلـــي الجاريـــة عـــن مســـتوى العـــرض  ســـعارتعبـــر الزيـــادة فـــي مجمـــوع اإلنفـــاق المحلـــي باأل

الثابتة فائض الطلب الكلي على المستوى المحلي، وينعكس هـذا الفـائض فـي شـكل ارتفـاع  سعارباأل

الجاريــة  ســعارباأل (NED)الســلع والخــدمات المنتجــة، وبالتــالي فــإن صــافي فــائض الطلــب  أســعار

الخــاص والعــام ومجمــل االســتثمار الخــاص  (CGP)يســاوي الفــرق بــين مجمــوع االســتهالك النهــائي 

الثابتــة  ســعارنــاقص العــرض الكلــي باأل (EX)والصــادرات  (ES)والتغيــر فــي المخــزون  (I)العــام و 

  .)IM()7الواردات +  R.GDPالناتج المحلي اإلجمالي (

( ) ( )IMGPPREXESIACCOPNED

ASCGPNED

+−−+++=
−=
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  )6(الجدول 

  الناتج المحلي إلى  صافي فائض الطلب ونسبته

  2008-1992اإلجمالي الحقيقي في االقتصاد الليبي خالل الفترة 

 السنوات

 (AD)الطلب الكلي 

الجارية  سعارباأل

 )1(ل .د.م

صافي فائض  )2(ل .د.م (AS)العرض الكلي 

أو عجز 

  ل.د.الطلب م

1-2=3 

فائض الطلب أو 

الناتج إلى  عجزه

المحلي 

 %اإلجمالي

R.GDP  
2003-
100 

  الواردات

2003-
100 

 اإلجمالي

1992 11969.8 24068 3307.2 27375.2 15405.4- 64.0- 

1993 12275.4 24733 3837.0 28570.0 16294.6- 65.9- 

1994 12570.1 24745 3213.6 27958.6 15388.5- 62.2- 

1995 13073.4 25073 3586.1 28659.1 15585.7- 62.2- 

1996 15089.7 25929 3837.3 29766.3 14676.6- 56.6- 

1997 17239.6 26296 4193.3 30489.3 13249.7- 50.4- 

1998 15402.0 26725 4221.8 30946.8 15544.8- 58.2- 

1999 16571.1 26019 3325.2 29344.2 12773.1- 49.1- 

2000 20085.0 27135 4990.6 32125.6 12040.6- 44.4- 

2001 25666.9 33290 5589.1 38879.1 13212.2- 39.7- 

2002 39206.9 33164 5848.9 39012.9 194.0 0.6 

2003 45181.8 37423 5597.9 43020.9 2160.9 5.8 

2004 57331.2 39679 5821.7 45500.7 11830.5 29.8 

2005 77183.1 44087 5780.2 49867.2 27315.9 62.0 

2006 93062.2 46584 5483.6 52067.6 40994.6 88.0 

2007 95513.3 48898 5286.9 54184.9 41328.4 84.5 

2008 132728.9 50225 6822.5 57047.5 75681.4 150.7 

  .أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط، الحسابات القومية -1: المصدر

  .الهيئة العامة للمعلومات، اإلحصاءات االقتصادية، وحدة التجارة الخارجية -2     

  

علـى  (DEP)ويمكن قياس نسبة صافي فائض الطلب بقسمة صـافي فـائض الطلـب الكلـي 

نالحــظ أن الفتــرة الممتــدة مــن ) 7(الثابتــة ومــن تتبــع الجــدول رقــم  ســعاراإلجمــالي باألالنــاتج المحلــي 
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بدأت تظهر فجـوة  2008وحتى  2002وجود فجوة انكماشية إال أن الفترة من  2001وحتى  1995

  .تضخمية معبرة عن ارتفاع الطلب الكلي عن العرض الكلي نتيجة الرتفاع حجم اإلنفاق المحلي

 ً�1	��د ا	وط�� ��3 ا	��	م ا	��ر-�!�دل : 1����  :ا����ح ا
بهدف معرفة تأثير االقتصاد الليبي بالتضخم العالمي يتطلـب متابعـة تطـور مؤشـر االنفتـاح 

  ).7(االقتصادي على الخارج حيث يبين الجدول التالي 
  )7(الجدول 

  2008-1992الصادرات والواردات ومعدل االنفتاح في االقتصاد الليبي للفترة من 

 السنوات
ل .د.الصادرات م

)1( 

ل .د.الواردات م

)2( 

إجمالي التجارة 

ل .د.الخارجية م

1+2)=3( 

الناتج المحلي 

ل .د.اإلجمالي م

2003=100 )4( 

% معدل االنفتاح 

3/4)=5( 

1992 3038.8 1422.1 4460.9 24068 48.3 
1993 2477.6 1711.3 4188.9 24733 45.8 
1994 3117.2 1487.9 4605.1 24745 47.6 
1995 3222.1 1728.5 4950.6 25073 46.4 
1996 3578.7 1914.8 5493.5 25929 44.6 
1997 3455.6 2138.6 5594.2 26296 40.5 
1998 2374.1 2203.8 4577.9 26725 36.3 
1999 3682.2 1928.6 5610.8 26019 39.9 
2000 5221.5 1911.4 7132.9 27135 40.1 
2001 5394.0 2660.4 8054.4 33290 37.3 
2002 10177.0 5585.7 15762.7 33164 51.9 
2003 14806.5 5597.9 20404.5 37423 54.5 
2004 20848.3 8255.2 29103.5 39679 60.4 
2005 31148.0 7953.5 39101.5 44087 58.9 
2006 36336.3 7934.7 444271 46584 58.1 

2007 40972.0 8501.4 49473.5 48898 53.1 

2008 54732.4 11195.8 65928.2 50225 56.4 

  .الهيئة العامة للمعلومات والتوثيق، واإلحصاءات االقتصادية، وحدة التجارة الخارجية: المصدر
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معــدالت انفتــاح االقتصــاد الــوطني خــالل فتــرة الدراســة حيــث يتضــح أن االقتصــاد الــوطني 

ـــى  يعتبـــر مرتفـــع بالمقارنـــةفـــي المتوســـط وهـــذا المعـــدل % 48منفـــتح بمعـــدالت تجـــاوزت  ـــار إل المعي

  .معيار النفتاح االقتصاد من عدمه% 20الطبيعي الذي حدده بعض االقتصاديين أن نسبة 

ومن خالل تتبع السلسلة الزمنية فـإن ارتفـاع معـدالت االنفتـاح تـدل علـى محدوديـة الطاقـات 

مات االستهالكية أو االستثمارية اإلنتاجية الليبية في تلبية احتياجات السوق المحلي من السلع والخد

  .منها كسياسة إحالل الواردات مما جعل االقتصاد الوطني عرضة للصدمات الخارجية

وعنــد مالحظــة وتتبــع البيانــات المتاحــة بالــدول نالحــظ أن قيمــة الــواردات قــد تطــورت بشــكل 

 2008مليـــون دينـــار عـــام  11195.8إلـــى  1995مليـــون دينـــار عـــام  1728.5ملحـــوظ وذلـــك مـــن 

إلـى  1995مليـون دينـار عـام  3222.1مـن  وبالمقارنة فإن قيمة الصادرات هي األخـرى قـد تطـورت

، وهـــذا يبـــين لنـــا مـــدى انكشـــاف االقتصـــاد الليبـــي علـــى العـــالم 2008مليـــون دينـــار عـــام  54732.4

  .الخارجي

 ً�  :imported- inflationا	���م ا	!��ورد : را��
االقتصـادات المنفتحـة علـى الخـارج كمـا هـو الحـال  يظهر هذا النوع من أسباب التضخم في

  .في االقتصاد الليبي

السـلع والخـدمات النهائيـة  أسـعارويعرف هذا النوع على أنه الزيادة المتسارعة والمستمرة في 

المستوردة من الخارج وهذا يعني أن الدول تستورد مجموعة من السـلع والخـدمات التـي تأتيهـا بـدورها 

فالـدول الفقيـرة المنفتحـة علـى  سـعاربيعهـا فـي األسـواق المحليـة بتلـك األإلـى  طرمرتفعة السعر وتضـ

الســلع التــي تســتوردها وال تســتطيع أن  أســعارالخــارج ال يمكــن أن يكــون لهــا دور ملمــوس فــي تحديــد 

  .هأسعار تؤثر في حجم السوق العالمي و 

غيرة والمنفتحـة علـى وفي هذا الشـأن تنـدرج عالقـة االقتصـاد الليبـي كأحـد االقتصـاديات الصـ

العـالم مولـدة بـذلك بعـدين أحـداهما نقـدي متمـثًال فـي عجـز أو فـائض الميـزان التجـاري والتـي تــنعكس 

التـأثير فـي عـرض النقـود الـذي إلـى  في تغير صافي األصول األجنبية للجهاز المصـرفي ممـا يـؤدي

ت والصــادرات مــن الســلع يلعــب دورًا رئيســًا فــي إحــداث التضــخم والبعــد اآلخــر عينــي متمثــل الــواردا

  .والخدمات ويؤثر مباشرة على الطلب والعرض الكلي للسلع والخدمات في االقتصاد



  )2008-1992(دراسة العالقة بين التضخم وعرض النقود وسعر الصرف في االقتصاد الليبي خالل الفترة  ـــــــــــــــــــــــــــ
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  )8(الجدول 

  حجم التضخم المستورد وٕاسهامه في التضخم المحلي في االقتصاد الليبي 

  )2008-1992(خالل الفترة 

 السنوات

الناتج إلى  الواردات

المحلي اإلجمالي 

2003=100 )1( 

القياسي  الرقم

 سعارأل

الواردات 

2003=100 

معدل 

التضخم 

 )2(العالمي 

التضخم 

المستورد 

1×2)=3( 

معدل التضخم 

 )4(المحلي 

إسهام التضخم 

المستورد 

3/4)=5( 

1992 0.137 43.0 5.7 0.7765 10.7 0.07 
1993 0.155 44.6 3.7 0.5773 11.1 0.05 
1994 0.130 46.3 3.8 0.4950 14.8 0.03 

1995 0.143 48.2 4.1 0.5869 11.6 0.05 

1996 0.148 49.9 3.5 0.5220 12.2 0.04 
1997 0.159 51.0 2.2 0.3515 13.2 0.03 
1998 0.158 52.2 2.4 0.3717 5.0 0.07 
1999 0.128 58.0 11.1 1.4200 1.5 0.94 

2000 0.184 38.3 34.0- 6.2468- 2.9- 2.16 

2001 0.168 47.6 24.3 4.0767 9.2- 0.44- 

2002 0.176 95.5 100.6 17.748 9.6- 1.85- 

2003 0.150 100.0 4.7 0.7049 2.0- 0.36- 

2004 0.147 141.8 41.8 6.1329 1.0 6.13 

2005 0.131 137.6 3.0- 0.3883- 3.0 0.13- 

2006 0.118 144.7 5.2 0.6074 1.4 0.42 
2007 0.108 160.8 11.1 1.2030 6.2 0.20 
2008 0.136 164.1 2.1 0.2788 10.4 0.03 

  .إعداد الباحث -1: المصدر

  .2003 أسعارالواردات ألساس سنوات مختلفة ب سعارسلسلة الرقم القياسي أل -2  
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  )9(الجدول 

  2008-1992يبي خالل فترة الدراسة المتغيرات االقتصادية في االقتصادي الل

 MS1 السنوات

GDP  

 الثابتة سعاراأل
  المخفض الضمني

DGDP 
CP1 

1992 5168.2 24068 38.4 66.4 
1993 5384.9 24733 36.9 73.8 
1994 6057.4 24745 39.1 84.7 
1995 6372.4 25073 42.6 94.5 
1996 6240.1 25929 47.5 106.0 
1997 6614.7 26296 52.5 120.0 
1998 7034.9 26725 91.0 126.0 
1999 7385.4 26019 99.3 127.9 
2000 7278.9 27135 127.5 124.2 
2001 7253.6 33290 100.4 112.8 
2002 7964.4 33164 99.7 102.0 
2003 7920.0 37423 100.0 100.0 
2004 8870.8 39679 101.9 101.0 
2005 11667.1 44087 105.3 104.0 
2006 13724.5 46584 107.8 105.5 
2007 18387.0 48898 119.8 112.0 
2008 26573.3 50225 128.8 123.7 

  .من إعداد الباحث: المصدر

���  :�و��ف ا	�!وذج ا	��
بعــد أن تــم تحليــل ظــاهرة التضــخم فــي االقتصــاد الليبــي فــإن الباحــث ســيقوم بقيــاس العالقــة 

، )كمتغيـــر معتمـــد(الكميـــة بـــين التضـــخم معبـــرًا عنـــه بـــالمخفض الضـــمني للنـــاتج المحلـــي اإلجمـــالي 

صـــرف  أســعار، 1MSثــل عـــرض النقــود بــالمعنى الضــيق وبعــض المؤشــرات االقتصــادية األخــرى م

، وقــد قــام الباحــث بتوصــيف العالقــة gdpالــدينار الليبــي للــدوالر، النــاتج المحلــي اإلجمــالي الحقيقــي 

  :بين هذه المتغيرات بالشكل التالي
µ++++= EXbgdpbMsbaDEF 3211  

  : حيث أن

a  =ت المعادلةثاب.  
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123 ,, bbb  هي معلمات النموذج.  

Gdb  =الناتج المحلي االجمالي الحقيقي  

ex  =  سعر صرف الدينار  

ms1 =عرض النقود  

µ   =المتغير العشوائي.  

نـة قيم لوغارتمية لتحديـد مرو إلى  وقد قام الباحث بتحويل القيمة الحقيقية للمتغيرات المذكورة

  ).معدل التضخم(تأثير كل متغير من المتغيرات المستقلة على المتغير التابع 

ســــلة زمنيــــة تمتــــد مــــن عــــام تــــم التوصــــل باســــتخدام بيانــــات سل gretilوباســــتخدام برمجيــــة 

  ).10(النتائج المبينة في الجدول رقم إلى  1992/2008

  )10(الجدول 

  ات االقتصاديةببعض المتغير ) المخفض الضمني(قياس عالقة التضخم 

 tاختبار  قيمة المعلمة المتغير
الخطأ المعياري 

 للتقدير
p.value* 

 α=9.3613 17.3800 0.538623 0.00001 الثابت

MS1 0.650536 19.0770 0.0341006 0.0001 

Lgdb 1.10516- 20.1367- 0.0548805 0.00001 

LEX 0.447549 14.0459 0.0318634 0.00001 

  ).0.01(جميع المتغيرات معنوية عند * 

117466.2

18976163.0971055.0 22

=

===

Dw

nRAdjR

 

  :الجانب النظري نتائج 

الثابتـة وعـرض النقـود بمعنـاه الواسـع  سـعاربالمقارنة بين النمـو النـاتج المحلـي االجمـالي باأل -1
كزيادة في معـدل  2008في سنة  45.1اعلى معدل لها إلى  قد تباينت النسبة حتى وصلت

نــه فــي النــاتج المحلــي االجمــالي حيــث ان االنفــاق العــام يعتبــر احــد اســباب عــرض النقــود ع
 .زيادة عرض النقود فقد كان يفوق حاجة النشاط االقتصادي
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سنة اساس فان السنوات السابقة لها سجلت فائض في العـرض الكلـي  2003حيث ان سنة  -2
ا فــاق فيمــ -16294.6بلغــت  1993عــن الطلــب الكلــي حيــث وصــلت اعلــى قيمــة فــي عــام 

م د ل وهــذا عجــز ادى  75681.4بلغــت  2003الطلــب الكلــي العــرض الكلــي للفتــرة مابعــد 
 .لالرتفاع  سعارلدفع األ

طيلـة فتـرة الدراسـة حيـث انـه % 10الدراسة اوضحت ان التضخم المستورد لم يتجاوز نسـبة  -3
  .لنفس السنة% 10.4بالتضخم المحلي الذي بلغ  2008سنة % 3بالمقارنة سجل نسبة 

� ���  ): ا	�ط����(��72 ا	���6ل ا	��
توجــد عالقــة طرديــة بــين كــًال مــن مســتوى التضــخم وعــرض النقــود بــالمعنى الضــيق فــي االقتصــاد  -1

)الليبي حيث بلغت قيمة معامل المرونة المناظرة لـ ) 1650536.0 MS  وهـذا يعنـي أن زيـادة عـرض
  %).65(ار ارتفاع معدل التضخم بمقدإلى  سيؤدي% 100النقود بمقدار 

 سـعارالـرقم القياسـي أل"ان لعرض النقـود وسـعر الصـرف اثـر فـي معـدل التضـخم ((قبول الفرضية  -2
حيـث ان االقتصـاد الليبـي يعــاني مـن جمـود الجهـاز االنتــاجي فـان هـذه النتيجـة تتفــق ")) المسـتهلك

النفــاق مــع النظريــة االقتصــادية حيــث يعجــز النشــاط االقتصــادي عــن مواكبــت الزيــادات المتتاليــة ل
العام مما يدفع الطلب الكالي بان يفوق العـرض الكـالي وبالتـالي تكـون النتيجـة علـى هيئـة موجـات 

 . من التضخم

صــرف الــدينار الليبــي حيــث بلغــت قيمــة  أســعارتوجــد عالقــة طرديــة بــين مســتوى التضــخم وبــين  -3
)معامــل المرونــة  ي مقابــل الــدوالر بنســبة وهــذا يعنــي أن تخفــيض قيمــة الــدينار الليبــ 4475499.0(

وهنــا ال ُبــد مــن مالحظــة أن تــأثير %) 44(زيــادة معــدالت التضــخم بمعــدل إلــى  ســيؤدي% 100
 .عرض النقود على التضخم أعلى من تأثير تغير سعر صرف الدينار الليبي

ــــة جــــدًا حيــــث بلغــــت قيمــــة  -4 )أن المقــــدرة التفســــيرية للنمــــوذج عالي )297% RAdj  ــــي أن وهــــذا يعن
)تغيــرات المســتقلة ممثلــة الم )1,, MSgdpEX  مــن المتغيــرات الحاصــلة فــي المتغيــر % 97تفســر

 ).معدل التضخم(المعتمد 

إن النموذج ال يعاني من مشـكلة االرتبـاط الـذاتي وهـو مـن بـين المشـاكل القياسـية نتيجـة السـتخدام  -5
 .2.117466) داربن واتسن( .WDأسلوب تحليل السالسل الزمنية حيث بلغت قيمة معامل 

  :ا	9وا!ش
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حسين عمر، تأثير عرض النقد وسعر الصرف على التضخم في االقتصـاد الكـويتي، مجلـة  -1

  .م1997جامعة الملك سعود للعلوم اإلدارية، الرياض، 

رمـــزي زكـــي، التضـــخم المســـتورد، دراســـة فـــي أثـــار التضـــخم بـــالبالد الرأســـمالية علـــى الـــبالد  -2

 .1986ربية، دار المستقبل العربي، الدول الع العربية، جامعة

 .463، ص1999السياسة، دار المريخ للنشر، مايكل أيدجمان، االقتصاد الكلي النظرية و  -3

  .317، ص2007، 1لثقافة للنشر والتوزيع، طأحمد األشقر، االقتصاد الكلي، دار ا -4

 .1997ة،  العدد األول، ارة العاماليازغي حمد سليمان، االنتقال الدولي للتضخم، مجلة اإلد -5

علــي عبــد العــاطي الفرجــاني، قاســم الــدجيلي، االقتصــاد الكلــي النظريــة والتحليــل، منشــورات  -6

، الهيئــة العامــة للمعلومــات، التقريــر األول حــول التضــخم فــي االقتصــاد الليبــي 2001إلجــا، 

 ) .2008-2003(الوطني، 
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  1ملحق رقم 

Model 21: OLS estimates using the 18 observations 1992-2009 
Dependent variable: l_def 

Heteroskedasticity-robust standard errors, variant HC1 
 

  Coefficient Std. Error t-ratio p-value  
const 9.3613 0.538623 17.3800 <0.00001 *** 
l_ms1 0.650536 0.0341006 19.0770 <0.00001 *** 
l_GDP -1.10516 0.0548805 -20.1376 <0.00001 *** 
l_ER 0.447549 0.0318634 14.0459 <0.00001 *** 

 
Mean dependent var  4.379545  S.D. dependent var  0.477143 
Sum squared resid  0.092255  S.E. of regression  0.081177 
R-squared  0.976163  Adjusted R-squared  0.971055 
F(3, 14)  274.5485  P-value(F)  1.14e-12 
Log-likelihood  21.92121  Akaike criterion -35.84242 
Schwarz criterion -32.28093  Hannan-Quinn -35.35134 
rho -0.077299  Durbin-Watson  2.117466 

  


