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 2012 - 1970تقدير عتبة التضخم في االقتصاد الليبي خالل الفترة 

  •سالم بشير ذهب

 ملخص
اساتقرار مساتو  لا  بنام ما  إن أحد األهداف الرئيسية لسياسات االقتصاد الكلي هو تحقيق النمو االقتصااد  المساتداج بن اا إ

ألساعار، هاذا االرت ااب   داان  ان يا  ر العااج لفاي مساتو   اوم  ذلك في اآلوناة األييارش دااد االقتصااد اللي اي ارت ا ا ،األسعار
فااي النمااو االقتصاااد ، و التااالي فاا ن التركيااذ الرئيسااي لاااذا ال حااو فااي المقاااج األوا هااو تقاادير مسااتو   ت ااة الت اايج فااي لي يااا 

، (PP، )(ADF، حيو تج ايت ار المتغيرات لبذور الوحدش  استيداج ايت ارات )(2012-1970)سنوية لل ترش   استيداج  يانات
(KPSS حيااو )لاا  اسااتقرارية الساسااا الذمنيااة فااي المسااتو  إدااارت هااذخ االيت ااارات أLEVEL و ااذلك أمكاان تقاادير  ت ااة ،

وهاي  ،(%5) حاوالي  Khan and Senhadjiالت يج في االقتصاد اللي ي، حيو تج قياس نس ة  ت ة الت يج وفاق نماوذ   
ارت ا   أونا  لاو اني اع معادا الت ايج أ، حياو يساتنتم مان ذلاك مو االقتصاد  في االقتصاد اللي يم ا للنألالنس ة التي تعد ا

 ن أن ي د  إل  تقويع وآ ار سل ية  ل  النمو االقتصاد .  ن نس ة العت ة، يمك

 .االقتصاد اللي ي ، النمو االقتصاد  ،   ت ة الت يج  الكلمات الدالة:

 قدمةم -1

العاقاة  اين الت ايج والنماو  أ اارت ل  ماد  العقاود الما اية، 
ي اااراال االقتصااااد الكلاااي   ااايناهتماماااا واساااعا بااادال و االقتصااااد  

 وأال لاادان المتقدمااة  سااواال فااي االقتصااادية وصااانعي السياسااات
أ اارت الك يار  فا ن الق اية التايو التالي ، حد سواالالنامية  ل  

مسااااتو  معااااين ماااان  ذا كااااانإمااااا  ماااان النقادااااات تركااااذت حااااوا
، داش تعياق نمااوخأا ت ااارخ الت ايج  ارور  للنمااو االقتصااد  أو 

ال تذاا مو   بادا أو غيار  اما ل  الرغج من أن العاقة  ينو 
ة ط يقيااالعديااد ماان الدراسااات التفقااد رااارت حاساامة إلاا  حااد مااا، 

ماا  و . ينالمتغيار  ينساال ية  اين هااذت كاد وباود  اقااة إيبا ياة أو 
أن اني اااع فكاارش   تطاورت و  بمااب االقتصاااديين مارور الوقاات

والعكااااااس  ،النمااااااو االقتصاااااااد ماااااان  واسااااااتقرار الت اااااايج يعااااااذذ
الساااائد فااااي  الت اااايج و التااااالي ين غاااي معرفااااة مساااتو  ، اااالعكس

ن معرفاااة ذلاااك إاالقتصااااد الاااذ  ال يعياااق  اااالنمو االقتصااااد  ، 
لكاااااا دولاااااة، ط يعاااااة وهيكاااااا االقتصااااااد يعتماااااد  لااااا   المسااااتو  

و التاااااااالي ييتلاااااااف مساااااااتو  الت ااااااايج الاااااااذ  ال يعياااااااق  اااااااالنمو 
باااااالت هااااذخ الورقااااة الستكداااااف و  ،االقتصاااااد  ماااان  لااااد آلياااار

يعياااق  م اااا المساااموا  ااا  والاااذ  الألوتحدياااد مساااتو  الت ااايج ا
 . النمو االقتصاد  في لي يا

 :يةمشكلة البحثال  -2

آ اارخ  حاوا قائماا البادا الياذاا التاي الموا اي  مان الت يج يعت ر
ن  ااان نسااا ة ، كماااا ايتلاااف االقتصااااديو  لااا  النماااو االقتصااااد 
و الحااد المسااموا  اا  ماان الت اايج الااذ  أالت اايج فااي االقتصاااد 

، وماان هناااا ياااتي  ال اارر  لااا  النمااو االقتصاااد ماان دااان  ال 
 :ة ال ح ية في طرا التسا ا التالييمكن صياغة المدكل

 ااي الت اايج المسااموا  اااا فااي االقتصاااد الليمااا هااي نساا ة  ت ااة 
 ؟التي ال ت ر  النمو االقتصاد 

 :فرضية البحث  -3

 ناااااال  لااااا  العااااارع الساااااا ق للمدااااكلة ال ح ياااااة يمكااااان صاااااياغة 
 القتصااادات الناميااةفر ااية ال حااو فااي ان  ت ااة الت اايج فااي ا

 Khan and حساااام نمااااوذ   (%6 – %3)تتااااراوا  ااااين 

Senhadji. 
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 هداف البحث:أ  -4

 والنماو الت ايج  اين العاقاة يااا من الت يج  ت ة قياس -1

 .االقتصاد اللي ي في االقتصاد 

 االقتصاادية السياساات وصاانعي القارار متياذ  مساا دش -2

الت ايج   اين العاقاة التعارف  لا   لا  اللي اي  االقتصااد
 الوطني.  االقتصاد والنمو االقتصاد 

 :أهمية البحث  -5

 رااهرش وهاو يتناولا  الاذ  المو اوب من أهميت  ال حو هذا يستمد

 فاايصااانعي السياسااات االقتصااادية  ، حيااو يسااا دالت اايج

 االقتصااد فاي الت ايج لرااهرش م ااألالمساتو  ا لا   التعارف

طويلاة  فتارش وهاي سانة، (42) إلا  تصاا ذمنياة فتارش يااا اللي اي
  اللي ي. االقتصاد دادها التي بمي  المراحا تدما نس يا

 :منهجية البحث  -6

ا تمااااد هااااذا ال حااااو  لاااا   يانااااات ساااانوية لنمااااو الناااااتم المحلااااي 
مع اااااااارا  اااااااان النمااااااااو  (NOGDP)بمااااااااالي غياااااااار الن طااااااااي إلا

 اافة إاالقتصاد  وذلك تبن ا لتا ير الن ط  لا  نتاائم التقادير، 
الاذ  تاج التع يار  ((INFل   يانات سانوية  ان معادا الت ايج إ

، وهاذا للمي ع ال مني للناتم الغير ن طاي ن   النمو السنو  
أهداف ال حو والوصوا إلا  نتاائم محاددش،  إل  قصد الوصوا 

  الماااانام الوصاااا ي فااااي مرابعااااة األدم فاااا ن هااااذا ال حااااو ساااايت 
االقتصااااااد  المتعلااااااق  مو ااااااوب ال حاااااو ا ااااااافة الاااااا  الماااااانام 
الوصاا ي التحليلااي فااي تحليااا ووصااف متغياارات ال حااو، كمااا تااج 
اسااتيداج الماانام التبري ااي القياسااي  اسااتيداج األساااليم القياسااية 
والريا ااية واإلحصااائية فااي تقاادير  ت ااة الت اايج فااي االقتصاااد 

 (.2012 - 1970ال ترش ) اللي ي ياا

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:

 : مفهوم عتبة التضخموالا أ

يداكا الت ايج تحااديائ دائماائ لمعراج اقتصاااديات دوا العاالج، لمااا 
لاااااا  ماااااان آ ااااااار غياااااار مرغااااااوم فياااااااا فااااااي نداااااااطات الوحاااااادات 

 االقتصادية وفي معدالت النمو االقتصاد .

 

فااااي االدم   امااااائ  ق ااااوالئ ال يوبااااد تعريااااف واحااااد للت اااايج يلقاااا  
االقتصاااد ، وقاااد ط ااق اصاااطاا الت ااايج  توساا   عاااد الحااارم 
العالمية االول   ل  الذيادش غير العادية فاي النقاود التاي حاد ت 
فااي وسااط  أورو ااا وداارقاا دون أن يصاااحم ذلااك ذيااادش مما لااة 
فااي الساال  والياادمات ممااا ترتاام  لياا  ارت اااب حاااد فااي المسااتو  

ني اااااع فااااي القااااوش الداااارائية لوحاااادش النقااااد العاااااج لألسااااعار، أ  ا
( ،هااااذخ الراااااهرش اصااااطلا  لاااا  تسااااميتاا 13، 1984)الرو ااااي، 

 الت يج حيو تعرف  ل  انااا حادوو ارت ااب  ااج فاي مساتو  
ساااعار، هااااذا التعريااااف يااااوحي  وبااااود ركنااااين رئيسااااين لراااااهرش ألا

 الت يج هما:

 Levelإن الت اايج يقاااس  معيااار المسااتو  العاااج لألسااعار -

General Price  لألساااعار  لااا  أنااا   المساااتو  العااااجويعااارف
المتوسااااااااط التربيحااااااااي ألسااااااااعار مبمو ااااااااة الساااااااال  والياااااااادمات 

 .لمستيدمة أو المستالكة في  لد ماا

فااي Sustained إن الت اايج هااو ارت اااب ملمااوس ومسااتمر  -
المسااتو  العاااج لألسااعار، والمقصااود هنااا امااران األوا أن يكااون 

ومحسوسااااائ فااااي المبتماااا ، وال اااااني أن ارت اااااب األسااااعار وا ااااحائ 
يكاااااون ذلاااااك االرت ااااااب الملماااااوس ممتااااادا  لااااا  فتااااارش مااااان الاااااذمن 

 .(251-249، 2006لوذني، الرفاا ي، )ا

ان حدوو ارت اب في معدا الت يج أل  اقتصاد  ط يعة الحاا 
 لاااااا  آ ااااااارخ  لاااااا  المتغياااااارات االقتصااااااادية الكليااااااة اهماااااااا النمااااااو

اني ا    ن مستو  معين ي  ر االقتصاد ، اذ ان ارت ا   او 
 دااكا م اداار او غياار م اداار  لاا  المتغياارات االقتصااادية ماان 

م ا للت ايج الاذ  ال لنمو االقتصاد  ، ذلك المستو  األ يناا ا
ن  مساااااتو   ت اااااة االقتصااااااديو  يعياااااق النماااااو االقتصااااااد   رفااااا 

 .الت يج

 The thresholdحياو يمكان وصاف مساتو   ت اة الت ايج 

level of inflation  لا  انااا نقطاة انعطااف او تحاوا التاي 
حياااو أنااا   ناااد  يكاااون  عااادها النماااو االقتصااااد  لااايس أمااا ا،
ة قاااد تعياااق النماااو المعااادالت الت ااايج اال لااا  مااان مساااتو  العت ااا

ذلااك الحااد المسااموا  اا  ماان الت اايج   ياار االقتصاااد .  ع ااارش أ
 .ياتي  ال رر  ل  النمو االقتصاد الذ  ال 
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 السابقة حول عتبة التضخملدراسات : اثانياا 

  ت اة الت ايج تناولات تقادير التاي الدراساات مان العدياد هنالاك

 وفيما سواال في االقتصاديات النامية او المتقدمة  ل  حد سواال،

 :الدراسات ألهج هذخ موبذ  رع يلي

    (Khan and Senhadji, 2001)  قاادرت هااذخ الدراسااة
لل لادان النامياة والمتقدماة  لا  حاد ساواال حياو  الت ايج  ت اات

 تكاون أن إلا   ت اة الت ايج تمياا أناساتنتم مان هاذخ الدراساة 

نطااق  فاي العت اات هاذخ تكاون النامياة،  حياو ال لادان فاي أ لا 
 .المتقدمة لل لدان  (%3 - %1 (مقا ا في (11% - 7%)

   (Mubarik, 2005)  اهتماااات هااااذخ الدراسااااة  لاااا  قياااااس
مساااتو   ت اااة الت ااايج فاااي ال اكساااتان  اساااتيداج  ياناااات سااانوية 

. واسااتيدمت ايت ااار (ج2000الاا   ج1973)المحااددش لل تاارش ماان 
برانبر السا  ية ا اافة الا  تط ياق نماوذ  العت اة وأييارا، حياو 
ادااااارت نتااااائم الدراسااااة الاااا  ان  ت ااااة الت اااايج فااااي ال اكسااااتان 

، وهاذا  ادورخ يداير إلا  أن معادا الت ايج لمئاةفاي ا( 9)حوالي 
تاااا ير سااال ي  لااا  النماااو  لااا ا لااا  مااان هاااذا المساااتو  سااايكون 

 .االقتصاد 
    (Hussain, 2005 ) ت حاا  ركااذت هااذخ الدراسااة فااي 

 لاقتصاااد  النساا ة االقتصاااد  والنمااو الت اايج  ااين العاقااة
 (2005-1973)  ياناات سانوية لل تارش  اين ال اكستاني  اساتيداج

الاا   (%4)حيااو قاادر مسااتو   ت ااة الت اايج فااي  اكسااتان  ااين 
مما يدير ال  ان الت يج قد يس م ال ارر  لا  النماو  (7%)

 تباوذ هذا النطاق. حالةاالقتصاد  في 
G. R, 2005)   Sargsyan, )  ت حو هذخ الورقة في العاقة

والغااارع مااان ذلاااك هاااو . أرمينياااا ونماااو النااااتم فاااي الت ااايج  اااين
لمسااتو   ت ااة الت اايج حيااو تااج احتسااام مسااتو   ت ااة ايت ااار 

، وانتااات  نتيبااة م ادهااا ان الت اايج  اسااتيداج الماانام القياسااي
وهاو  (%4.5) معدا الت يج المسموا    في ارمينيا يصا ال 

المعدا االم اا الاذ  ال يعياق النماو، حياو ال يباوذ تبااوذ هاذا 
الحالياااة المساااتو  لماااا لااا  مااان آ اااار سااال ية  لااا  معااادالت النماااو 

 .والمستادفة
    (Ahmed & Mortaza, 2010)  ت حااو هااذخ الورقااة

، العاقة الحالياة  اين الت ايج والنماو االقتصااد  فاي  انغادي 
الناااااتم المحلااااي اإلبمااااالي   اسااااتيداج  يانااااات ساااانوية  اااان وذلااااك

، (2005 – 1980)وم در أسعار المستالك لل ترش من الحقيقي 
 .في المئة(  6)ا الت يج تقدر  وقد تج الحصوا  ل   ت ة 

    (Fakhri, 2011)  ت حاو هاذخ الدراساة إمكانياة تاا ير  ت اة
 – 2000) الت اااايج  لاااا  النمااااو االقتصاااااد  ياااااا ال تاااارش ماااان

و يدااير نمااوذ  العت ااة إلاا  أن هناااك  اقااة غياار حياا(  2009
أذر يبان وان مساتو   يطية  ين النمو االقتصاد  والت يج في

 ت اااااة الت ااااايج فاااااي االقتصااااااد والم لااااا  للنماااااو النااااااتم المحلاااااي 
 .( %13)هي  اإلبمالي

    (Bhusal & Silpakar, 2012)   وتادف هذخ الدراسة في
المقاااج األوا تقاادير مسااتو   ت ااة الت اايج فااي الني اااا  اسااتيداج 

تاج الحصاوا  لا   ،(2012 – 1975) ياناات سانوية لل تارش مان 
ماا وراال هاذا المساتو   ،(%6)قيمة  ت ة الت يج قدرت  حوالي 

ماان معاادا الت اايج، أ لاا  أو أقااا ماان قيمااة العت ااة، يمكااان أن 
 .تقويع في النمو االقتصاد   ي د  إل

    (Leshoro, 2012)  تادف هذخ الدراسة إل  تحدياد تبري اي
 اساتيداج  ياناات ر ا   فاي بناوم افريقياا لمساتو   ت اة الت ايج

نماوذ  ياان وتاج اساتيداج   2010) -  (1980سانوية تمتاد مان
في تقدير  ت ة الت ايج ، حياو توصالت  (2001)والصناابي 

 نااد  أفريقيااا ت ااة الت اايج التقديريااة فااي بنااوم  أن إلاا الدراسااة 
تصاا إلا  التاي  في مساتويات الت ايج االقاا او .في المئة( 4)
الت ايج  هنالك  اقة ايبا ياة  اعي ة  اينفي المئة توبد (  4)

يكااون   ناادما، ولكناااا تت اادا لتصاا ا  اقااة  كسااية قويااة والنمااو
  .ةالمئفي (  4)فوق  الت يجمعدا 

     الدراساااة فااااي ال حاااو  اااان  هااااذخ( ت حاااو 2012) يوساااا ات
- 1970) العاقااة  ااين الت اايج والنمااو االقتصاااد  ياااا ال تاارش

 اساااااااتيداج نماااااااوذ  ياااااااان وصاااااااناابي لتحدياااااااد  ت اااااااة  (2009
 ت ااة الت اايج فااي البذائاار  أن، يلصاات هااذخ الدراسااة الت اايج

 . ( %6)تقدر  حوالي 
    (Kremer & Nautz, 2013)  تقادج هاذخ الدراساة نموذباا

قياسيا لتسليط ال وال  ل  تا ير الت ايج فاي النماو االقتصااد  
وتسااتند هااذخ  الدراسااة  لاا   يانااات ساانوية   لاا  المااد  الطويااا،

دولاااة  (124)تاااج تط يقااااا  لااا   (2004 إلااا  1950)تمتاااد مااان 
موذ ة  ين صانا ية وغيار صانا ية ، كانات نتاائم هاذخ الدراساة 

معدا الت يج المساموا  ا  فاي الادوا الصانا ية يتاراوا  اين  أن
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 يصو   ت ة الت يج فاي الادوا الغيار  أما، (2.5% -% 2)
 .  (%17)صنا ية فقد كانت وفق هذخ الدراسة  نحو 

    (Rao & Yesigat, 2015) هاذا ال حاو هاو  الاادف مان
 النرار فاي ط يعاة العاقاة  اين الت ايج والنماو االقتصااد  فاي

ال اااااح ين  أداااار، حياااو (2012 – 1974)إ يو ياااا يااااا ال تااارش 
والنمااو االقتصاااد  فااي  وبااود  اقااة ساال ية  ااين الت اايج  إلاا 

إ يو يااا فااي المااد  القصااير والطويااا  لاا  حااد سااواال، كمااا كداا وا 
والتاي تراوحات نسا تاا  اين  أ يو يا ن مستو   ت ة الت يج في 

األم اااا للنماااو االقتصااااد ، والتاااي تعاااد  فاااي المئاااة(  10 - 9)
يج المعتادا ين غاي السايطرش  لا  الت ا أنو التالي رأوا ال اح ين 

اذ ان  .لوا اعي السياساات فاي إ يو ياا أن يكون الادف الرئيساي
نمااااو ارت ا ااا  ا لاااا  مااان هااااذا النطااااق ساااايكون لااا  أ ااااارخ  لااا  ال

 . االقتصاد  و ل  االقتصاد ككا

البدير  الذكر هنا ان   الرغج من ان هذخ الدراسات كاان الاادف 
مناااا هااو تحديااد وقياااس  ت ااة الت اايج فااي الاادوا محااا الدراسااة 
اال ان نتائبااااا ايتل ااات مااان دراساااة أليااار  ، ولعاااا السااا م فاااي 
ذلاك هااو االيااتاف فاي رااروف وط يعااة اقتصااديات تلااك الاادوا 

تعيداااا ، االماار  مان حيااو دربااة تقاادماا والمرحلااة التنمويااة التااي
الااااذ  اد   ال احااااو الاااا  ال حااااو  اااان الحااااد المسااااموا  اااا  ماااان 
الت يج و دكا ال ي  ر  ل  النمو االقتصاد  فاي لي ياا، حياو 
ان هااااذا ال حااااو فااااي نراااار ال احااااو يعااااد ماااان ال حااااوو االولاااا  

 .الماتمة  دراسة  ت ة الت يج في االقتصاد اللي ي 
  صاد الليبي  التضخم والنمو االقتصادي في االقت: ثالثاا 

( الااذ  يو ااا متوسااط معاادالت الت اايج 1ياحاار ماان الدااكا )
مقاسا  المي ع ال مني للناتم الغير ن طي يااا فتارش ال حاو 
في تذاياد فاي  داياة ال تارش الا  فتارش التساعينات  عادها  ادأ متوساط 
معدا الت يج في االني ااع فاي نااياة ال تارش،  المقا اا ياحار 

ا  نمو النااتم المحلاي الغيار ن طاي قاد ان النمو االقتصاد  مقاس
 (%19)حقااق فااي  دايااة ال تاارش معاادا نمااو موباام يقاادر  حااوالي 

فااي المتوسااط ياااا فتاارش الساا عينات اال ان هااذا المعاادا ساار ان 
ماااا اني اااع فاااي ال تااارتين الاحقتاااين اال انااا   ااااود االرت ااااب فاااي 

فاااااي نااياااااة فتااااارش ال حاااااو، هاااااذخ  (ج2012 - 2000)ال تااااارش مااااان 
التغيااارات التاااي حااادو فاااي معااادلي الت ااايج والنماااو االقتصااااد  

 :همااأ األس امدها ال  مبمو ة من مر 
 

 
 2012 – 1970التضخم والنمو االقتصادي في ليبيا للفترة  ت( معدال1شكل )

 

 وذيادش في الن ط أسعار في ك ير ارت اب في فترش الس عينات حدو

اليطااط  ماان تن يااذ مبمو ااة ا ااافة الاا  الن طيااة، االياارادات
ا تعاما فايW ك يارا ارت ا اائ  ال تارش داادت هاذخ كماا ، التنموياة
تعارع  كماا (6، 2001 الذناي،)الياار   ما  الاوطني االقتصااد

 التوب من ياا  للتغيير ال ترش هذخ ياا الم سسي الدولة هيكا

  وذيادشاليا   القطاب مباا وت ييق العاج القطاب هيمنة نحو

 نقااا  ذلاااك  ااان ناااتم االقتصاااادية، الحيااااش  لااا  الدولاااة سااايطرش
 مارذا،) أساعارها ارت ااب و التاالي واليدمات السل  من المعروع

 اليطااااط تن يااااد فااااي لل اااادال ونتيبااااة المقا ااااا فااااي ،(193 ،2001
 قطا اتاا  حققاات حيااو  ااالنمو ن طااي الغياار القطاااب  اادأ التنمويااة

 فااااي%( 19)  حااااوالي تقاااادر موب ااااة نمااااو معاااادالت االقتصااااادية
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تطور معدل التضخم في االقتصاد الليبي  (2) لشك
 2012 – 1970خالل الفترة 

 

 

تطور معدل النمو في االقتصاد الليبي خالل  (3) لشك
 2012 – 1970الفترة 

 

 

 معاادا متوسااط أمااا فااي فترتااي ال مانينااات والتسااعينات فقااد  لاا 

 سا م اني ااع  (  لا  التاوالي، وذلاك%5) ،(%3.6 (الت ايج
فاي   باذ رااور و داياة الدولاة إيارادات وتادني الان ط أساعار
 االن تاا االقتصاد  ل  اليار  أد  العامة ،كذلك ذيادش الميذانية

 ذلك نبج  ن وما المد ومة السل  وياصة من العديد تسرم إل 

 القيود االرت اب، وفرع إل  أسعارها واتباخ العرع في نق  من

  لا  الصارف في الرقا ة التدديد طريق  ن سواال الواردات  ل 

 اهجسا الاذ  األمار الكمية الم ادارش، القيود طريق  ن أو األبن ي

 ارت ااب فاي سااهج ماا السال  وهاو المعاروع مان اني ااع فاي

(. نتيبة لاذخ العواماا وماا 61 - 59، 2011أسعارها )دكام، 
من ارت اب فاي المساتو  العااج لألساعار اني اع معادا  آلت الي 

نمااو القطا ااات االقتصااادية الغياار ن طيااة مقارنااة  ااال ترش السااا قة 
ليصا إلا  اقاا مساتويات  يااا فتارات ال حاو حياو وصاا إلا  

 %( في المتوسط ياا فترش التسعينات. 2.1)

ج فقااد  لاا  2012ج و إلاا   اااج 2000أمااا ياااا ال تاارش ماان  اااج 
كانات  حياو (%3.3ال تارش ) هاذخ يااا الت ايج معادا متوساط
 مني  ة مقارنة  ال ترات السا قة  ال ترش هذخ في الت يج موبات

 ود اج المحروقاات السالعي الاد ج وذلاك  سا م اساتمرار سياساة

تقاديج  لي ياا لميتلاف القطا اات االقتصاادية وكاذلك فاي والطاقاة
 ك ير أ ر لاا مني  ة كان و اسعار والتعليمية الصحية اليدمات

 إلا االقتصااد اللي اي، إ اافة  الت ايمية فاي ال اغوط ك ات فاي
 الذ  الكلي المتعلقة  االقتصاد من السياسات ات اب الدولة لبملة

 وتوحياد تعاديا فاي يااا هاذخ ال تارش والتاي تم لات تاج انتاابااا

 وتحرياار  لاا  الصارف األبن ااي القيااود ورفا  الصارف ساعر

باراالات الباار  الحساام  لا عع البمركياة يع الرساوجتي ا وا 

ال اارورية وفااتا المباااا للقطاااب اليااا  للمداااركة فااي  الساال 

اني اااع  إلاا  أدتالعمليااة التنمويااة ، كااا هااذخ العوامااا وغيرهااا 
فااي معاادا الت اايج وارت اااب فااي معاادا النمااو االقتصاااد  الااذ  

( فاااي المتوساااط كنتيباااة %8وصاااا يااااا هاااذخ ال تااارش  حاااوالي )
 للعواما سال ة الذكر.

 رابعاا: منهجية تقدير عتبة التضخم في االقتصاد الليبي: 

 فاي الت ايج وكاذلك النماو االقتصااد  رااهرش تحلياا تاج أن  عاد

  اين معادا العاقاة الكمياة قيااس ساوف ياتج ف نا  اللي ي االقتصاد

المحلااي  للناااتم ال اامني  نمااو المي ااع  ناا  مع اارا الت ايج
الغياااار ن طااااي، والنمااااو االقتصاااااد  مع اااارا  ناااا   نمااااو  اإلبمااااالي

الناااتم المحلااي اإلبمااالي غياار الن طااي ، وذلااك  اسااتيداج طريقااة 
 حسم نماوذ  ال حاو  عاد التاكاد مان  OLSالمر عات الصغر  

اساااتقراري  الساساااا الذمنياااة للمتغيااارين محاااا ال حاااو مااان يااااا 
 E.Viewsايت ارات االستقرارية  ل  ال رنامم القياسي 

 :ختبار استقرارية السالسل الزمنيةا -1

ين غااااي  نااااد تحليااااا الساسااااا الذمنيااااة للمتغياااارات محااااا ال حااااو 
التعرف  ل  ما إذا كانت هذخ المتغيارات مساتقرش أج ال، ذلاك أن 
ط يعة هذخ الساسا تكون غير ساكنة مما ي د  إل  ماا يعارف 

وهااذا راباا  إلاا   Spurious Regression االنحاادار الذائااف 
في الساساا الذمنياة للمتغيارات والاذ   Trendاخ  اج وبود اتب

يعكاااس راااروف معيناااة تااا  ر  ليااااا فتبعلااااا تتغيااار فاااي االتبااااخ 
 لااا  الااارغج مااان  ااادج وباااود  اقاااة حقيقياااة تااار ط  يناماااا ن سااا  

ذا ما تج رسج السلسلتين محا ال حو  ف. (643 ،2005) طية، 
 لااا  الداااكلين الحصاااوا  يمكااان  E.Views   اساااتيداج  رناااامم

 التاليين:
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تين محاااا ال حاااو مساااتقرتين يت اااا و داااكا  ااااج السلسااالحياااو 
هنالاك  ادش ايت اارات قياساية  ال حو، وللتاكد من ذلكطوا فترش 

السلسالة الذمنياة مان  دما  أهاج تلاك وبود بدر وحادش فاي تحدد 
 هااااااذا ال حااااااو ايت ااااااارااليت ااااااارات التااااااي سااااااوف تسااااااتيدج فااااااي 

(ADF)Augmented Dickey-Fullerايت اااااااااااااااااار ، (PP) 
Phillips-Perron  ،وايت ااارKwiatkowski, Phillips 

Schmidt, Shin  (KPSS). 

 ل   ADF  ،PP ،KPSS  براال تط يق االيت ارات ال او و 
 E.Viewsو االستعانة   رنامم   INF ،NOGDPالسلسلتين 

 التالية  .تج تقدير الصي  ال او 

 صيغة السير العدوائي ال سيطة  دون حد  ا ت واتباخ ذمني   
 

Yt = βYt-1 + et       
  صيغة السير العدوائي  حد  ا ت

 Yt = a + βYt-1 + et   
 صيغة السير العدوائي  حد  ا ت واتباخ ذمني

 
Yt = a + αt + βYt-1 + et  

 تج و   ال روع التالية :من و 
السلسلة الذمنية غير مستقرش      H0 : β = 1 

H1 : β < 1   السلسلة الذمنية مستقرش 
ئم فااااااااي الباااااااادوا التااااااااالي :التوصااااااااا الاااااااا  النتاااااااااحيااااااااو تااااااااج 

 
والنمو االقتصاديللسالسل الزمنية لمعدل التضخم  ADF( نتائج اختبار 1جدول )
 IIIالنموذج  IIالنموذج  Iالنموذج  المتغـير

 االختبار بدون فروق )في المستوى(

INF 2.25- 6.52- 6.59- 

NOGDP 4.83- 5.81- 6.16- 

 

 القيم الحرجة

 لقيمة 

 IIIالنموذج  IIالنموذج  Iالنموذج  مستوى المعنوية

1 % - 2.62 - 3.58 - 4.15 

5 % - 1.95 - 2.93 - 3.5 

10 % - 1.61 - 2.6 - 3.18 

   E.Views ل رنامم وفقائ  ال احو  دادإ :المصدر               
 ( للسالسل الزمنية لمعدل التضخم والنمو االقتصاديPP( نتائج اختبار )2جدول )

 IIIالنموذج  IIالنموذج  Iالنموذج  المتغـير

 االختبار بدون فروق )في المستوى(

INF 5.22- 6.68- 6.67- 

NOGDP 5.182- 5.981- 6.463- 

 

 القيم الحرجة

 لقيمة 

 IIIالنموذج  IIالنموذج  Iالنموذج  مستوى المعنوية

1 % 2.6211- 3.5966- 4.1523- 

5 % 1.9488- 2.9331- 3.5207- 

10 % 1.6119- 2.6048- 3.1813- 

 E.Views داد ال احو وفقائ ل رنامم إ :المصدر                 
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 ( للسالسل الزمنية لمعدل التضخم والنمو االقتصاديKPSS( نتائج اختبار )3جدول )
 IIIالنموذج  IIالنموذج  المتغـير

 االختبار بدون فروق ) في المستوى (

INF 0.1158 0.0733 

NOGDP 0.2785 0.1612 

 

 القيم الحرجة

 LMلقيمة  

 IIIالنموذج  IIالنموذج  مستوى المعنوية

1 % 0.7390 0.2160 

5 % 0.4630 0.1460 

10 % 0.3470 0.1190 

  E.Views ل رنامم وفقائ  ال احو  دادإ :المصدر                

  ADF( وماان نتااائم ايت ااار 1ياحاار ماان ياااا الباادوا رقااج )
اناا  السلساالتين محااا ال حااو تتصااف  االسااتقرارية وفااق النماااذ  

مماا يعناي  رفاع  %،5%، 1ال ا ة و ند المستويات المعنوياة 
فرع العدج  عدج استقرارية الساسا الذمنية محا ال حو وق وا 

 .Levelالمستو  ال رع ال ديا )سكون الساسا الذمنية(  ند 

( انااا  2فاااي البااادوا رقاااج ) PPكماااا ياحااار مااان نتاااائم ايت اااار 
السلساالتين الااذمنتين للت اايج والنمااو االقتصاااد  مسااتقرتين  نااد 

المحساو ة   t وذلك  ند مقارناة %،1المستو  و مستو  معنوية 
البدوليااااااة، و التااااااالي يمكاااااان االسااااااتنتا  ان السلساااااالتين  t قيمااااااة 

فااارع العااادج  ا اااة مماااا يعناااي رفاااعمساااتقرتين وفاااق النمااااذ  ال 
 والق وا  ال ديا  استقرارية الساسا الذمنية  ند المستو .

ن ( أ3فاي البادوا رقااج ) KPSSكماا يساتنتم مان نتاائم ايت اار 
 ،(%1)السلساالتين محااا ال حااو مسااتقرتين  نااد مسااتو  معنويااة 

 المبدولاة القيمااة مان أصاغر المقاادرش القايج حياو ياحار أن

سااتقرارية ممااا يعنااي تتصاا ان  اإل السلساالتين أن  أ  لايت ااار،
 ق وا ال رع ال ديا ورفع فرع العدج.

 حسااام نتاااائم االيت اااارات الااا او الساااا قة يمكااان ق اااوا ال ااارع 
ة( ورفااااع فاااارع العاااادج، ممااااا ال ااااديا )سااااكون الساسااااا الذمنياااا

باراال تقادير النمااوذ  القياساي  لا  هااتين السلساالتين يمكان مان إ
 منطقية وغير متحيذش.اذ سيعطي نتائب   اقات 

 

 

 نموذج تقدير عتبة التضخم في االقتصاد الليبي:  -2

يعتمد هذا ال حو فاي تقادير  ت اة الت ايج فاي االقتصااد اللي اي 
(  Khan and Senhadji, 2001) لاا  النمااوذ  القياسااي 

 وذلك وفق المعادلة التالية:
𝐺𝐷𝑃𝑡

∗ = 𝐵0 + 𝐵1𝐼𝑁𝐹𝑡 + 𝐵2𝐷(𝐼𝑁𝐹𝑡 − 𝐾) + 𝑈𝑡 

𝐺𝐷𝑃𝑡: حيو
معادا الت ايج،  INFيم ا النماو االقتصااد ،  ∗

𝐵0 ،الحد ال ا ت 𝐵1   معاما يو ا تا ير معادا الت ايج  لا
 ت ااااااة  𝐾، معامااااااا المتغياااااار الااااااوهمي 𝐵2النمااااااو االقتصاااااااد ، 

متغيااار وهماااي يعااارف كمااااا  𝐷الحاااد العداااوائي، و 𝑈𝑡الت ااايج، 
 يلي: 

𝐷 {

   
1    𝑖𝑓     𝐼𝑁𝐹 > 𝐾 

0    𝑖𝑓   𝐼𝑁𝐹  ≤   𝐾

 
 

إليباد  ت ة الت يج  ن طريق تقدير االنحدار لقيج ميتل ة من 
K   وهكذا(، يتج  2، 1الذ  يتج ايتيارخ في ترتيم تصا د  )أ

 تعرج القيمة التيإيباد األم ا من ياا  Kالحصوا  ل  قيمة 
وهذا المقدرش ، االنحدار  ين معادالت من  R2 معاما التحديد

 من مبموبيعني أي ا أن مستو  العت ة األم ا هو الذ  يقلا 
، حيو تج التركيذ  ل  العاقة  ين  (RSS) مر عات ال رق

ير  أالت يج والنمو االقتصاد  دون تديا متغيرات ت سيرية 
( OLSالصغر  ) و استيداج طريقة المر عات للنمو االقتصاد 

النتائم الم ينة  البدوا ( تج الحصوا  ل  Eviewsو رنامم )
 التالي:
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 Eviewsالمصدر: ميربات  رنامم 

 

 : النتائج والتوصيات خامساا 

 أنالوحدش  ايت ار بذر  استيداج االستقرار ايت ارات نتائم  ينت -

وذلك  حسم نتائم  المستو  في مستقرش االقتصادية المتغيرات
 . ADF ،PP،KPSSايت ارات 

 ت ة  مستو   ند إحصائية داللة ذات  اقةلوحر وبود  -
حيو ان هذا المستو  يحقق ا ل  قيمة لمعاما  %،5الت يج 

منابية % و حسم 44التحديد  ين  اقي المستويات حيو  ل  
فان  ت ة  (2001التي و عاا يان والصناابي ) ت يج ت ة ال

   معدا فاذا ارت (%5)الت يج في االقتصاد اللي ي تقدر  ا 
داال النمو الت يج  ن هذا المستو  ف ن  سي  ر سل ا  ل  أ

االقتصاد  في لي يا . حيو ياحر من ياا االيت ارات 
 اإلحصائية  ند مستو   ت ة الت يج ان :

  قاااااايج ايت ااااااارt  للمعلمااااااات المقاااااادرش   نااااااد مقارنتاااااااا  قيمااااااةt 
 .( %1)البدولية بميعاا معنوية  ند مستو  معنوية 

  النسااا ة لايت ااااار f  الااااذ  يعاااارف مااان يالاااا  مااااد  معنويااااة
المحسااو ة  fالنمااوذ   دااكا  اااج ماان  دماا  ياحاار ان قيمااة 

البدوليااة وهااذا ياادا  لاا  النمااوذ  المقاادر  fاك اار ماان قيمااة 
 ( .% 1)معنو   ند مستو  معنوية 

  أو اااااحت نتااااااائم قيماااااة ايت ااااااارDW  ناااااد مسااااااتو   ت ااااااة 
 الت يج وقو اا في منطقة الدك ) دج الحسج( 

هنالاك  أن ،(4) رقاج  البادوا فاي التقديرياة النتاائم أداارت -
والنماااو االقتصااااد  فاااي  الت ااايج  اقاااة  كساااية  اااين معااادا

لي يا وهو  كس المتوق  اقتصاديا ويمكن ت ساير ذلاك انا  اذا 
حاادو ارت اااب فااي النمااو االقتصاااد  الغياار ن طااي ياا ذ  ذلااك 

𝑹𝟐 DW F-statistic Probability t-statistic 
Standard 

Error 
Coefficient Variable K 

0.317 1.535 10.775 

***0.0083 2.777 4.807 13.348 c 

1% ***0.0008 3.630- 0.426 1.549- INF 

0.9631 0.0456- 6.533 0.3037- D (INF-K) 

0.318 1.521 10.785 

***0.0006 3.707 3.636 13.479 c 

2% ***0.0008 3.643- 0.421 1.531- INF 

0.9048 0.120- 5.622 0.677- D (INF-K) 

0.328 1.553 11.248 

***0.0008 3.621 3.186 11.537 c 

%3 ***0.0001 4.196- 0.419 1.761- INF 

0.437 0.785 5.442 4.273 D (INF-K) 

0.329 1.492 11.317 

***0.0001 4.220 2.828 11.935 c 

%4 ***0.0001 4.249- 0.417 1.771- INF 

0.4058 0.840 5.466 4.593 D (INF-K) 

0.440* 1.317 17.523 

***0.0002 4.112 2.449 10.071 c 

%5 ***0.0000 5.881- 0.379 2.231- INF 

***0.0051 2.962 5.148 15.250 D (INF-K) 

0.319 1.499 10.841 

***0.0000 5.045 2.562 12.928 c 

%6 ***0.0003 3.964- 0.411 1.631- INF 

0.7687 0.296 6.101 1.806 D (INF-K) 

0.317 1.529 10.776 

***0.0000 5.257 2.497 13.127 c 

%7 ***0.0004 3.868- 0.407 1.574- INF 

0.9532 0.0591 6.766 0.399 D (INF-K) 

0.317 1.538 10.777 

***0.0000 5.313 2.481 13.181 c 

%8 ***0.0004 3.827- 0.404 1.547- INF 

0.9507 0.062 7.083 0.441- D (INF-K) 

0.318 1.527 10.796 

***0.0000 5.309 2.467 13.101 c 

%9 ***0.0003 4.002- 0.399 1.598- INF 

0.8646 0.172 7.454 1.279 D (INF-K) 

0.320 1.536 10.897 

***0.0000 5.395 2.444 13.184 c 

%10 ***0.0004 3.903- 0.381 1.488- INF 

0.6911 0.400 9.683 3.876- D (INF-K) 
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ال  ذيادش في حبج المعروع من السل  واليدمات وهذا من 
داااااان  ان يي اااااع مااااان حااااادش االرت ااااااب فاااااي المساااااتو  العااااااج 

 االسعار دايا االقتصاد .  
خ النتائم يوصي ال احو  ل   رورش  صياغة سياسة  حسم هذ

نقدية من ق ا المصرف  المركذ ،  ادف الح ار  ل  استقرار 
د مستو  العت ة ل مان اداال ناألسعار ومن تج معدالت الت يج  

هداف المستدامة للعملية ألبيد للنمو االقتصاد  و ما يتسق م  ا
 التنموية  ل  المد  الطويا.
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