
 أثر التضخم على سعر صرف الدينار الليبي مقابل الدوالر

 1122-2691دراسة تطبيقية خالل الفترة 

  2أ.مصطفي حسين الباوندي                        1عبدالرزاق محمد التالويد.

 الدراسة: مستخلص 
والتحقق من مدي وجود  إلى تحديد أثر معدل التضخم على سعر الصرفالدراسة  هذهتهدف   

الدراسة على  . اعتمدت6097إلى  9126في ليبيا خالل الفترة من عالقة بين معدل التضخم وسعر الصرف 
 وعلى نموذج تصحيح( (ARDLبطريقة االنحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة منهجية التكامل المشترك 

عالقة توازنيه طويلة اآلجل  دهذه الدراسة على مجموعة من النتائج وكان أهمها وجو . وتوصلت (ECM)الخطأ
بين متغيري الدراسة وتأثر معدل الصرف سلبًيا بمعدل التضخم، وكذلك وجود عالقة سلبية بين التضخم ومعدل 

 .الصرف في األجل القصير
، ((ARDLاالنحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة ، االقتصاد الليبيمعدل الصرف، التضخم،  مفتاح الكلمات:

    (ECM)نموذج تصحيح الخطأ
 المقدمة: 

يعتبر كبح جماح التضخم و استقرار العملة الوطنية أحد أهم السياسات االقتصادية التي تسعي إليها مختلف 
 وجود عالقة تبادلية بين معدالت التضخم واقتصاديات العالم و من المعروف  بين االقتصاديين علي تأكيد 

القوة الشرائية للعملة المحلية، ويمكن وصف عالقة معدل الصرف أو سعر الصرف بالتضخم  بالمعقدة، حيث 
نالت هذه العالقة اهتمام واسع من قبل المهتمين و صناع القرار النقدي و المالي منذ عقود سابقة و خاصة في 

دية  و ما نتج عنها من تقلبات و أثار علي العمالت المحلية من جراء تدفق رؤوس ظل ظهور العولمة االقتصا
االجنبية والذي قد يؤثر علي  معدالت التضخم وحجم الواردات و االنتاج و من ثم  تاالموال و االستثمارا

القتصاد درة اينعكس أثره علي معدالت الصرف وهذا االثر يشمل كل البلدان النامية أو المتقدمة مع اختالف ق
علي المنافسة و االنتاج و التصدير، االمر الذي يعد جذير باالهتمام منذ زمن ليس بالقصير بقيمة العملة 
المحلية و تكييفها الستجابة التقلبات أو الصدمات من قبل البنوك المركزية و المهتمين وصانعي القرار االقتصادي 

م عبارة عن االنخفاض الحقيقي في قيمة النقود او انخفاض القوة في مختلف دول العالم. يمكن القول بأن التضخ
لى سعر الصرف اثار ع مالشرائية للعملة والتي يكون لها االثر في االقتصاد الكلي. وبالتالي فقد يكون للتضخ

في االقتصاد الليبي وخاصة في ظل ارتفاع معدالت التضخم واالزمات التي يمر بها االقتصاد الليبي في 
 وات األخيرة من الدراسة الحالية.السن
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 mhalbawndee@elmergib.edu.lyمحاضر بكلية االقتصاد والتجارة القره بوللي بجامعة المرقب،  2

1



  :الدراسة مشكلة
تعتبر ليبيا أحد أعضاء منظمة االوبك وتعتمد بشكل رئيسي على صادرات النفط في دعم االقتصاد الليبي. 

ترة في ليبيا خالل الف النفطيوحساب االهالك  في دراستهم لالستدامة (Etelawi et al.,2017)توصل كل من
 %19الي يمثل حو احتياطي النفط الليبي يقدر بثماني وأربعون مليار برميل وأن النفط  بأن 6001- 9110

من الناتج المحلي  %00من دخل الحكومة الليبية و ما يقارب من  %11من إجمالي الصادرات الليبية و 
الضرورية  عوبالتالي تعتمد معظم الصادرات الليبية على سلعة النفط وبالمقابل تستورد معظم السل.االجمالي

قد تكون عرضه للتضخم المستورد و الذي بدوره قد يؤثر  والكمالية وهذا بدوره ينعكس على حجم الواردات والتي
ومعدل  بين التضخميمكن التساؤل عن طبيعة العالقة  افي قيمة العملة المحلية و من ثم معدل الصرف. وهن

 يبيا خالل فترة الدراسة؟أثر التضخم على معدل الصرف في ل وما .الصرف في ليبيا
 الدراسة:  أهمية 

تحديد أثر التضخم على معدل الصرف واختبار عالقة في تستمد الدراسة أهميتها في كونها محاولة للبحث 
التضخم بسعر الصرف في فترة زمنية طويلة وخاصة في ظل التغيرات االقتصادية التي يشهدها االقتصاد الليبي 

ارتفاع معدالت التضخم وتذبذب أسعار النفط وتقلبات في االنتاج الرئيسي لسلعة النفط في السنوات االخيرة من 
ومدي استجابة واستفادة المهتمين والسلطات النقدية والمالية وصانعي القرار االقتصادي لهذه التغيرات وأثره على 

 .معدل الصرف
  الدراسة: ةفرضي 

 معدل الصرف في االقتصاد الليبي قيد الدراسة. معنوي علىأن للتضخم أثر بنيت الدراسة على فرضية مفادها
 :الدراسة هدف

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد أثر التضخم على سعر صرف الدينار الليبي مقابل الدوالر واختبار العالقة بين  
 .م1122 – 2691ليبيا خالل الفترة في  متغيري الدراسة

 :منهجية الدراسة
 يالمنهج الكمي القياسي حيث استخدمت بعض أدوات التحليل القياسي و المتمثلة فاعتمدت الدراسة علي   

للتأكد من استقراريه السالسل الزمنية، (PP) ( و فيليبس بيرون(ADFجذر الوحدة: ديكي فللر الموسع اختبارات
وات الزمنية ( باستخدام طريقة االنحدار الذاتي للفجCo-integrationثم تطبيق منهجية التكامل المشترك) 

لتحديد اثر التضخم علي سعر الصرف و اختبار العالقة بين المتغير التابع و  (ARDL) الموزعة المتباطئة
الذي يجمع بين االجلين القصير و الطويل.  (ECM)المتغير المستقل في االجل الطويل ونموذج تصحيح الخطأ 

 امة لمنظمة أوبك واحصائيات البنك الدولي. بينوحيث أن سعر الصرف مقاًسا بالدوالر حسب التقارير السنوي
معدل التضخم بنسب مئوية وفًقا إلحصائيات مركز البحوث االقتصادية في ليبيا وبعض تقارير مصرف ليبيا 

 المركزي.
 الدراسات السابقة:
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على العديد من الدراسات التي تناولت طبيعة العالقة واالثر بين التضخم ومعدل الصرف وتباينت  عتم االطال
أثر وجود عالقة سلبية بين معدل الصرف والتضخم وت ينتائج هذه الدراسات، فهناك دراسات أظهرت نتائجها عل

عدل ري الدراسة وتأثر ممعدل الصرف سلبًيا بالتضخم، ودراسات أكدت على وجود عالقة إيجابية بين متغي
الصرف ايجابًيا بالتضخم، بينما دراسات أخري بينت على وجود عالقة ايجابية وسلبية بين المتغيرين وأخري لم 

هذا االختالف يرجع إلى اختالف  لتؤكد وجود هذه العالقة وأن التضخم ال يؤثر على معدل الصرف. ولع
بأن تم  رربما حتى أخطاء في تقدير القياس االقتصادي. ونذك، والفترة الزمنية، وأيضا، تطبيعة االقتصاديا

 العربية من قبل الباحث االول لهذه الدراسة. ىترجمة الدراسات األجنبية إل
( التي تناولت العالقة بين التضخم وعرض النقود وسعر الصرف 6092ومن بين هذه الدراسات، دراسة )شنبيش،

عالقة إيجابية بين  دانتهت بمجموعة من النتائج كان أهمها وجو  والتي 6000-9116في ليبيا خالل الفترة 
 دمعدل التضخم وعرض النقود بالمفهوم الضيق ووجود عالقة طردية بين معدل التضخم ومعدل الصرف. وق

يعزي وجود العالقة االيجابية بين معدل التضخم ومعدل الصرف في الدراسة السابقة إلى استقرار معدل التضخم 
( 6099المي،الجزائر، توصل )س يصرف خالل الفترة الزمنية للدراسة والتي تعتبر قصيرة نسبًيا. وفومعدل ال

-9170في دراسته الختبار عالقة التكامل المشترك بين سعر الصرف ومعدالت التضخم خالل الفترة الزمنية 
ذلك ر ومعدل التضخم وكعلى عدم وجود عالقة تكاملية بين سعر صرف الدينار الجزائري مقابل الدوال 6092

 إلى عدم وجود عالقة سببية بين المتغيرين في األجل القصير.
 وليبياة فالجزائر مختلف االمور وبنسبيالحظ أنهما يشتركان في كثير من  والليبيالقتصاد الجزائري لالمتتبع 

احتياطي زائر الج ط فيالنف يفوق احتياط ، بينماتصدير سلعة النفط ىواعتمادهما علأحد أعضاء منظمة االوبك 
 ربما يعزيو معدل التضخم في الجزائر فهو منخفض بكثير بالمقارنة بمعدل التضخم في ليبيا  النفط في ليبيا واما

في  أثيرهت واستقراره وبالتالي يكونالتضخم علي سعر الصرف نتيجة النخفاض معدل التضخم  أثرعدم وجود 
 معدل الصرف ضعيف.
( في دراسته ألثر العمق المالي ومعدل سعر الصرف على التضخم خالل 6092ريبي، آما في العراق، أشار )د

على وجود عالقة طويلة األجل بين العمق المالي ومعدل التضخم وأيضًا بين  6092- 9170الفترة الزمنية 
ق مسعر الصرف ومعدل التضخم، وهناك عالقة سببية في اآلمدين القصير والطويل وأحادية االتجاه من الع

 المالي وسعر الصرف إلى معدل التضخم.
عالقة ديناميكية بين معدل التضخم وسعر الصرف وقد  دوتعتبر الدراسة السابقة من الدراسات الداعمة لوجو 

يرجع وجود هذه العالقة نتيجة لتقلبات االقتصادية واالزمات االقتصادية التي تعرض لها االقتصاد العراقي 
وغيرها والتي قد تؤدي إلى ارتفاع معدالت  راسة نتيجة للحصار االقتصادي وحروبخالل سنوات مختلفة من الد

التضخم ومن ثم أثره على سعر الصرف وهذا يشبه الي حد بعيد بعض االزمات االقتصادية التي تعرض لها 
 االقتصاد الليبي في الدراسة الحالية قيد البحث.
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تهما ألثر التضخم وسعر الصرف على أسعار في دراس (Ogboghro & Anuya, 2017)وتناول كل من 
والتي أظهرت نتائج دراستهما عدة نتائج  6096الي ديسمبر  6000في نيجيريا خالل الفترة من يناير  ماألسه

من أهمها عدم وجود عالقة تكاملية بين المتغيرات الثالثة بينما وجود عالقة سببية أحادية االتجاه من التضخم 
 لتضخم الي اسعار األسهم وعالقة ثنائية بين سعر الصرف وأسعار األسهم.الي سعر الصرف ومن ا

والجذير بالذكر أن دولة نيجيريا أحد أهم أعضاء منظمة أوبك واعتمادها بشكل كبير على سلعة النفط في حجم 
الصادرات  نتجارتها مع العالم الخارجي واما صادرتها النفطية فيقارب اثنان مليون برميل يومًيا وهو ما يزيد ع

النفطية في ليبيا وتختلف الدراسة الحالية عن الدراسة السابقة عن نيجيريا في اختالف سنوات الدراسة باإلضافة 
 الي عدد المتغيرات المستقلة.

في دراسته للتضخم المستهدف و سعر الصرف و التمويل العالمي لدول مختارة    (Tahir, 2011)توصل
رية البرازيل، تشيلي، المكسيك، تايالند، كوريا، جمهو  -ية و آسيا و ومركز أوروبا والتي تمثل أمريكيا الالتين

الي أن سعر الصرف عامل رئيسي لهذه االقتصاديات وذلك  2009Q4-1999Q1ـخالل الفترة الزمنية-التشيك
ي الخوف لالمركزية باإلضافة ا كيرجع لعدة أسباب منها ضعف النظام المالي و انخفاض مستوي مصداقية البنو 

من سعر الصرف العائم كما بينت النتائج  أكثر تفصياًل أن كل من البرازيل و تشيلي و المكسيك و تايالند 
لدراسة، لكل من كوريا و جمهورية التشيك خالل فترة ا ةتوجد استجاب استجابت الي تغيرات سعر الصرف بينما ال
 نو التي مفادها يجب ال تكو   theory of inflation targetingوهذا ما اظهرته نظرية التضخم المستهدف 

االستجابة لتغيرات سعر الصرف ولكن تطبيقيا ما يكون صالح لدولة متقدمة ليس بالضرورة يكون صالحًا لدولة 
 ساعية في النمو.

دف هلبحث العالقة بين سعر الصرف و التضخم المست (Lamia & Djelassim, 2017)انتهت دراسة كل من 
في البلدان الناشئة اقتصادًيا و المتمثلة في البرازيل،  6092الي يوليو 9112خالل الفترة الزمنية من يناير 

 Exchange (ERPT)هنغاريا، كوريا، الفلبين، بولندا، جنوب أفريقيا الي أن سعر الصرف المرن أو المار
rate pass-through-  9في االسعار المحلية ينتج منه تغير والذي يعرف بأنه النسبة المئوية لتغيرات% 

 inflation (IT)قد أنخفض بعد التضخم المستهدف -في سعر الصرف بين الدول المحلية و األجنبية 
targeting   في معظم التحليل االقتصادي لهذه الدراسة و أن التضخم المستهدف يساعد في استقرار االسعار

 .ERPTمن خالل االنخفاض في 
إحدى الدراسات لدراسة العالقة بين معدل (Abdurehman & Hacilar,2016)تناول كل من وفي تركيا ،

باستخدام طريقة المربعات الصغرى لكشف  6092ديسمبر-6009الصرف و التضخم خالل الفترة الزمنية يناير 
اذج نمالعالقة بين المتغيرين و التي انتهت علي عدم و جود عالقة بينهما و من ناحية أخري استخدمت 

 GARCH) و االنحدار الذاتي للمتوسط المتحرك ) (ARCH) االنحدار الذاتي المشروط بعدم ثبات التباين 
غير عشوائية وتتبع عوامل محددة ( PPP)للكشف عن هذه العالقة  والتي أظهرت  أن تعادل القوي الشرائية 

 مثل تكلفة المعامالت و القيود الحكومية في االقتصاد التركي.
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في دراستهما ألثر سعر   (Berument & Pasaogullari, 2003)تركيا ايضا، استخلص كل من  وفي 
علي وجود عالقة طويلة اآلجل بين  III-1987:I:2001الصرف علي الناتج و التضخم خالل الفترة الزمنية 

خم  وذلك وفقًا لتضالمتغيرات الثالثة وعدم وجود عالقة سببية  معنوية إحصائيًا بين سعر الصرف و الناتج و ا
 الختبار سببية جرانجر.

( في دراستهما لسعر الصرف المرن واالسعار المحلية ومعدل (Choudhri & Hakura,2003وأكد كل من 
 6000- 9171خالل الفترة -ممثلة لكل االقاليم الرئيسية في االقتصاد العالمي-التضخم لواحد وسبعون دولة

ن كل من سعر الصرف المرن والتضخم وأن سعر الصرف يتأثر أكثر في على وجود عالقة ايجابية معنوية بي
في دراسته لمحددات تغيرات  ((Fosu, 2017وفي غانا، توصل  .حالة االقاليم ذات معدالت التضخم العالية

إلى أن الزيادة في كل من معدل التضخم واالنفتاح االقتصادي  6092-9170سعر الصرف خالل الفترة 
الدوالر  فهالك الحكومي تؤدي إلى انخفاض قيمة العملة المحلية لدولة غانا مقابل سعر صر ومشتريات االست

( في دراستهم للعالقة بين معدل (Osabuohien et al.,2018األمريكي. اما في نيجيريا، أوضح كل من 
إلى  6002 التضخم وتقلب معدل الصرف ومعدل الصرف المرن خالل الفترة الزمنية لبيانات شهرية من يناير

بأن تقلبات سعر الصرف تؤثر ايجابيًا ومعنوي احصائيًا على التضخم في اآلجل الطويل وآما  6099ديسمبر 
سعر الصرف المتوازي يؤثر على التضخم في اآلجل القصير بينما سعر الصرف الرسمي يؤثر على التضخم 

 في اآلجل الطويل.
( في دراستهما للعالقة بين معدالت الصرف  (Monfared & Akın, 2017في ايران، توصل كل من 

علي وجود عالقة مباشرة بين معدل الصرف و التضخم حيث  6096-9172والتضخم خالل الفترة الزمنية 
تؤدي الزيادة في معدالت الصرف االجنبي إلي الزيادة في التضخم، كما أكدت الدراسة علي وجود عالقة موجبة 

رف بالتضخم وبالتالي فإن معدل التضخم يتأثر ايجابيًا بكل من عرض بين كل من عرض النقود و معدل الص
النقود و معدل الصرف، و لعرض النقود تأثير أكبر من معدل الصرف علي التضخم. وفي مصر، أظهر كل 

في دراستهما للعالقة بين معدل الصرف و التضخم خالل فترة زمنية     (Monfared & Akın,2012)من  
علي وجود عالقة قوية سببية ثنائية االتجاه بين المتغيرين  6000إلي يناير9110ة من يناير ذات بيانات شهري

 في الفترة قصيرة اآلجل.
( في دراستهم للعالقة بين التضخم وسعر الصرف الحقيقي خالل (Achsani et al.,2010خلص كل من 
 ونيسيا، ماليزيا، سنغافورة، تايالند،في بعض الدول اآلسيوية والمتمثلة في إند 6009-9119الفترة الزمنية 

الفليبين، اليابان، الصين، كوريا الجنوبية ودول غير آسيوية والمتمثلة في المملكة المتحدة، فرنسا، المانيا، 
بلجيكيا، السويد، النرويج، الواليات المتحدة االمريكية، كندا، المكسيك، الدنمارك، هولندا، على وجود عالقة 

ين التغيرات التضخمية وسعر الصرف الحقيقي في معظم البلدان قيد الدراسة. فقد أظهرت نتائج ارتباطية قوية ب
وجود عالقة سببية وحيدة االتجاه من سعر الصرف االسمي والحقيقي  ىالدراسة في مجموعة الدول اآلسيوية عل

واخلصت  م الي سعر الصرفالي التضخم، بينما في الدول غير اآلسيوية فان العالقة وحيدة االتجاه من التضخ
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الدراسة على حساسية التغيرات في التضخم في سعر الصرف في البلدان اآلسيوية أكبر من نظيره في البلدان 
 غير اآلسيوية.
 1122-2691العالقة بين معدل التضخم وسعر الصرف في االقتصاد الليبي خالل الفترة الجزء النظري: 

صفحته الرسمية بأن المصرف يقوم بمجموعة من اإلجراءات المتعلقة  ( في6060أظهر )مصرف ليبيا المركزي،
بسعر الصرف او القيمة التعادلية بالدينار الليبي التي من شأنها حل بعض المشاكل و الصعوبات االقتصادية 

ار التي تم اجراءها علي سعر الصرف فيالحظ تم اصدار الدين تفي االقتصاد الليبي و من بينها بعض التغيرا
و سميت العملة باسم الجنيه و الذي كان يساوي قيمة الجنيه  9196الليبي كعملة وطنية في بداية عام 

تم تخفيض قيمة الجنيه اإلسترليني بحوالي  9127ثم في عام  دوالر امريكي، 6.0اإلسترليني او ما يعادل 
 9179في عام طقة اإلسترليني و و لكن ليبيا لم تقم بتخفيض قيمة الدينار الليبي رغم وقوعها تحت من 92.2%

دوالرات بسبب اعالن الواليات المتحدة االمريكية في  2.02ارتفع قيمة الدينار الليبي بما قيمته دينار لكل 
بالتزامها باستبدال الدوالر بالذهب. وتم تخفيض قيمة الدوالر األمريكي مرة ثانية بما نسبته  9179أغسطس 

للدوالر وهذا  9.6022ة لتصبح وحدة حقوق السحب الخاصة تساوي تجاه وحدة حقوق السحب الخاص 90%
دوالر كما تم في  2.20بدوره ادي الي ارتفاع قيمة الدينار الليبي مقابل الدوالر ليصبح الدينار يساوي حوالي 

دينار  0.61271نفس الشهر والسنة ربط الدينار الليبي بالدوالر عند سعر صرف ثابت ليصبح الدوالر يساوي 
 يبي.ل

بفك ارتباط الدينار الليبي  9102وباالستناد على نفس المرجع السابق، قام مصرف ليبيا المركزي في مارس 
وحدة حقوق سحب خاصة لكل دينار ليبي.  6.0بالدوالر وربطه بحقوق السحب الخاصة بسعر صرف يعادل 

انتهج مصرف ليبيا المركزي   6009، وفي يناير  6000-9111وبعد ذلك، تم الرفع التدريجي ما بين السنوات 
في قيمة الدينار الليبي وفٍقا لسعر الصرف الخاص المعلن مصحوًبا  بين الفترة و األخرى بتخفيض في قيمته 

تم تخفيض أسعار صرف الدينار الليبي وفًقا لسر الرسمي  6006وفقا للسعر الصرف الرسمي ويالح وفي يناير 
  0.9979يو تم تخفيض سعر صرف الدينار الليبي ليكون دينار لكل دوالر وفي يون 9.2ليكون دينار لكل 

وحدة حقوق سحب خاصة و ذلك الحتواء ضريبة النهر الصناعي و ال يزال  بشكل عام سعر صرف الدينار 
 مقابل الدوالر  مستمر حتي االن.

تضخم ناولت أثر معدل الكثير من الدراسات ت حيثكما تم اإلشارة في جزء الدراسات السابقة من هذه الدراسة، 
بسعر الصرف والعالقة بينهما في مختلف اقتصاديات العالم، وتباينت نتائج هذه الدراسات نتيجة الختالف 
طبيعة هذه االقتصاديات، فتوصلت نتائج بعض الدراسات الي وجود عالقة طويلة اآلجل بين المتغيرين وتأثر 

بوجود عالقة طويلة اآلجل وتأثر معدل  ن الدراسات انتهتسعر الصرف سلًبا بمعدل التضخم والبعض االخر م
التضخم على سعر الصرف أيجاًبا وهناك بعض الدراسات لم تثبت وجود أثر أو عالقة بين معدل التضخم 
وسعر الصرف. وبشكل عام فان التضخم أو االرتفاع العام في األسعار قد يؤثر على قيمة العملة ومن ثم على 

ء كانت المحلية أو العالمية ومن ثم تسعي السلطات النقدية والمالية في مختلف االقتصاديات حجم المعامالت سوا
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على كبح جماح التضخم باستخدام سياسات اقتصادية محددة لتحقيق اهداف اقتصادية معينة لتقليل او الحد 
على  تالبحجم المعاممن بعض االثار السلبية المتوقعة من جراء ارتفاع معدالت التضخم وخاصة فيما يتعلق 

 الصعيد المحلي والعالمي.
 1122-2691تطور معدل التضخم في االقتصاد الليبي خالل الفترة 

. المحور العمودي 6097-9126معدل التضخم في االقتصاد الليبي خالل الفترة  رتطو  (9)يوضح الشكل رقم 
االفقي يمثل سنوات الدراسة. بدأ المنحني بشكل عام بمعدالت متزايدة من  ريمثل معدل التضخم بينما المحو 

نقطة ثم تراوح بين الزيادة والنقصان حتى بلغ اعلي قيمة له 9.62حيث بلغ  6000بداية الدراسة حتى سنة 
 . وترجع التقلبات بين الزيادة واالنخفاض في بعض سنوات6097نقطة في نهاية الدراسة سنة  2.69بحوالي 

بعة من االقتصادية المت تالدراسة لعدة اسباب منها عدم االستقرار االقتصادي واالزمات االقتصادية والسياسا
 قبل صناع القرار في االقتصاد الليبي. 

 
 1122-2691في االقتصاد الليبي خالل الفترة معدل التضخم ( تطور 2)شكل رقم 

 
 باالعتماد على إحصاءات مركز البحوث االقتصادية ومصرف ليبيا المركزي انداد الباحثإعالمصدر: 

 1122-2691تطور سعر الصرف في االقتصاد الليبي خالل الفترة 
( فإن المحور العمودي يمثل سعر الصرف والمحور االفقي يمثل 6) مكما هو موضح في الشكل البياني رق

استقرار المنحني الي حد ما مع زيادات طفيفة في سعر  سنوات الدراسة. من الشكل البياني يمكن مالحظة
الواحد. واستمر  ردينار مقابل الدوال 0.29الذي بلغ قيمته 6000الصرف من بداية فترة الدراسة حتى سنة 

سجل اعلي قيمة  ىدينار لكل دوالر حت 9.67الذي بلغ  6009المنحني بمعدالت متزايدة نسبًيا بداية من سنة 
، ويالحظ أن التغيرات التي 6097-6092دينار مقابل الدوالر الواحد وذلك خالل سنتي  9.21له بحوالي 
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حصلت اثناء الدراسة يرجع لمجموعة من اإلصالحات االقتصادية التي من شأنها حل بعض المعوقات والمشاكل 
 االقتصادية.

 1122-2691سعر الصرف في االقتصاد الليبي خالل الفترة  رتطو  (1)شكل رقم 

 
 منظمة أوبك والبنك الدوليالمصدر: إحصاءات 

 الجزء التطبيقي:)قياس وتحليل النموذج القياسي(
يهتم هذا الجزء من الدراسة باختبار العالقة بين معدل الصرف والتضخم وتحديد أثر التضخم على معدل 

الدوالر ومعدل م باستخدام بيانات سنوية لسعر الصرف ب6097إلى 9126الصرف في ليبيا خالل الفترة من 
التضخم بأسعار نفقة المعيشة. وبناًء على بعض الدراسات السابقة التي تشبه حالة االقتصاد الليبي كالدراسة 

Osabuohien et al.,2018)صياغة العالقة بين معدل الصرف و التضخم في دالة، كالتالي: (، تم 
( ) ......................(1)Ex f Inf 

)على األرجح(  تكون العالقةومن المتوقع أن تشير إلي التضخم  Inf)تمثل معدل الصرف بينما) (Ex) حيث 
 عكسية بين المتغيرين.

تم  ،معدل الصرف كمتغير تابع ومعدل التضخم كمتغير مستقلبعد تحديد دالة للعالقة بين المتغيرين:        
 (Spurious) وذلك لتفادي الحصول على انحدار زائففحص درجة استقرار المتغيرين عن طريق جذر الوحدة 

 Dickey-Fuller Augmented (ADF)اختباري: ديكي فيللر المعدل  وذلك بتطبيقثم نتائج مضلله، ومن 
( والتي تم احتسابها 9وتشير النتائج المعروضة في الجدول رقم ) .Phillips and Perron(PP)فيليبس بيرونو 

مل من الدرجة االولي إلى أن المتغير التابع )معدل الصرف( متكا( (EViewsالبرنامج اإلحصائيباستخدام 
(9)I( متكامل في المستوي )(0، بينما المتغير المستقل )معدل التضخمI. 
 

 نتائج اختبار جذر الوحدة لمتغيري الدراسة:ملخص  (:2جدول )
 (PPاختبار ) (ADFاختبار ) المتغيرات
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(9) (6) (2) (9) (6) (2) 
 -2.31 -3.99 -4.10 -2.62 -2.00  -4.11 التضخم
 -6.06 -6.34 -2.62 -6.07 -2.22 -6.23 الصرفمعدل 

 -9.19 -2.21 2.92- %9القيم الحرجة بمستوى 
 

6.16 2.21- 
 

9.19- 

 ( عشوائي.2( حد ثابت واتجاه زمن. )6( بحد ثابت. )9مالحظة: )
 معدل الصرف مستقر في الفرق االول ومعدل التضخم مستقر في المستوي         

سكون القيم االصلية للسلسة االصلية للمتغير التابع بعد أخذ الفرق االول أي  من الجدول السابق، يالحظ
.و من ثم يمكن تحديد I(0،آما المتغير المستقل فقد أستقر عند المستوي ) I(9متكامل من الدرجة االولي )

ي اآلجلين ف (ARDL)العالقة بين المتغيرين باستخدام طريقة االنحدار الذاتي ذي الفجوات الزمنية الموزعة
 والذي يكون شكل المعادلة كاالتي: القصير و الطويل

( ) ( )( )0 1 -1 0 2 -11
qpD Ex InfExt t i ti

     
( ) ( )......(2)

-1 -11 13 4
p qD Ex D Inf

t ti i
    

 . ARDL( نتائج تقدير العالقة طويلة اآلجل بين متغيري الدراسة باستخدام طريقة 6والجدول رقم )

 ( وباستخدام اختبار الحدودARDL( نتائج العالقة طويلة األجل بين متغيري الدراسة بطريقة)1جدول )
 المتغير المعامل الخطأ المعياري Tقيمة  مستوى المعنوية

 التضخم 0.43146- 0.175299 2.461- 0.0173
 الحد الثابت 0.048062 0.017787 2.702 0.0093

 / فرضية العدم: ال يوجد تكاملFاختبار الحدود      
I(0) I(1) اإلحصائية المحسوبة مستوي المعنوية 

     
  
  

 F (92.62222)إحصائية 
  
  

3.02 3.51 10% 
3.62 4.16 5% 

4.18 4.79 2.5% 

 (2( والملحق رقم )6المصدر: من نتيجة التقدير المعروضة بالملحق رقم )
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من الجدول السابق، يمكن الكشف علي وجود عالقة طويلة األجل بين معدل الصرف و التضخم و ذلك من 
( و التي أكبر من القيمة الحرجة أو الجدولية 92.62المحسوبة)F، حيث بلغت قيمة Fخالل اختبار احصائية 

. وهذا يؤكد رفض  %9( عند مستوي معنوية2.92( و )2.26للحد األدنى و الحد األعلى علي التوالي )
فرضية العدم والتي تكمن في عدم وجود تكامل مشترك بين المتغيرين وقبول الفرضية البديلة في قبول وجود 
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( _ ) 0.043 0.393*inf 0.089 ( _ ( 1)) ...........(3)D Exch Rate D Exch Rate ECM    

المحسوبة أقل من  Fأو تكامل مشترك بين المتغيرين قيد الدراسة. والجدير بالذكر إذا كانت عالقة توازنيه 
المحسوبة واقعة Fالجدولية أو الحرجة فهذا يدل على عدم وجود تكامل بين المتغيرين، آما إذا كانت قيمة  Fقيمة

دم الحسم في إمكانية وجود تكامل الجدولية أو الحرجة فهذا يؤدي إلى ع Fبين الحد األدنى والحد األعلى لقيمة
من عدمه بين المتغيرين. وبعد التأكد من وجود عالقة طويلة بين معدل الصرف والتضخم، يتم االنتقال لي 

( يالحظ وجود عالقة سلبية أو 6تقدير معامالت عالقة األجل الطويل. وبالمالحظة في نتائج الجدول رقم )
 %9وية إحصائية مرتفعة وهذا يعني أن زيادة معدل التضخم بمقدار سالبة بين التضخم و معدل الصرف وبمعن

ويمكن تفسير ذلك إلي طبيعة االقتصاد الليبي كونه يعتمد  %22يؤدي إلي تخفيض معدل الصرف بمقدار 
شبه كليا علي الواردات الخارجية والتي تكون عرضه إلي ارتفاع االسعار و الذي بدوره يكون له آثار سلبية 

العملة المحلية و من ثم معدل الصرف أو قد يكون التفسير ناتج عن أسباب اخري مثال أسباب  علي قيمة
متعلقة ببيانات السلسة الزمنية  و طرق حصرها و جمعها من مصادرها االولية. وأخيًرا في مراحل طريقة 

( والتي تكمن في (ECM(، يتم تقدير نموذج تصحيح الخطأ (ARDLاالنحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة 
تحديد العالقة قصيرة األجل المطلوبة للحفاظ على عالقة توازنيه في األجل الطويل، وكما هو معروض في 

وهو سالب االشارة وبمعنوية إحصائية مرتفعة تقدر  -0.19(، فإن معامل تصحيح الخطأ يساوي 2جدول رقم )
فسه باتجاه التوازن في األجل الطويل، وهذا يعني إلى سرعة النموذج في تعديل ن %19وتشير نسبة (.0.000)

أن عدم التوازن في السنوات السابقة ستتحقق في السنة الحالية من التوازن في األجل الطويل. ويالحظ أيضا 
من الجدول أن التضخم يؤثر سلبًا في سعر الصرف في اآلجل القصير خالل فترة الدراسة. ويالحظ أيًضا من 

وهذا ما يفسر أن المتغير المستقل )التضخم( يفسر  0.21قيمة معامل التحديد قد بلغت  ( أن2الجدول رقم )
 من التغير الحاصل في المتغير التابع )معدل الصرف(. %21ما يقارب من 

 ( وتقدير نموذج تصحيح الخطأ ARDL( العالقة قصيرة األجل باستخدام طريقة )3جدول )
 انحدار شرط تصحيح الخطأ

    المتغير المعامل الخطأ المعياري Tقيمة  ويةمستوى المعن

 الحد الثابت 0.043748 0.016641 2.628906 0.0113
 الفرق األول لمعدل الصرف 0.91023- 0.132844 6.85184- 0.0000

 التضخم 0.39273- 0.158983 2.47026- 0.0169
 انحدار نموذج تصحيح الخطأ

 اتجاهالحالة الثانية: المقيد الثابت وبدون 
 (-9معامل تصحيح الخطأ)  0.91023- 0.127948 7.11406- 0.0000

 6.02ديرين واتسن =    0.21التحديد=معامل 

 (2( والملحق)2المصدر: من نتيجة التقدير المعروضة بالملحق رقم )
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ويمكن إعادة صياغة النموذج كالتالي: 
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( _ ) (0.432*inf 0.048)ECM D Exch Rate    حيث:  
ية والمتمثلة لتشخصوللتأكيد علي سالمة النتائج السابقة وجودة النموذج المستخدم تم إجراء بعض االختبارات ا

 Stability)استقراريه النموذج )واختبار   Serial Correlation LM)في اختبار مشكلة االرتباط الذاتي )
Test  واختبار فحص ثبات التباين واختبار التوزيع الطبيعي للبواقي، ونذكر بأن االختبارات التشخيصية أوضحت

 كما هو موضح في صفحة المالحق. خلو التقدير السابق من مشاكل القياس المعروفة
 الخالصة: 

استهدفت الدراسة إلى كشف العالقة الديناميكية بين معدل التضخم وسعر الصرف وكذلك طبيعة تأثر سعر 
باستخدام بيانات سنوية لكل من التضخم  6097إلى  9126الصرف بمعدل التضخم في ليبيا خالل الفترة من 

اعتمدت الدراسة على منهجية التكامل المشترك باستخدام طريقة االنحدار  ومعدل الصرف. ولتحقيق هذا الهدف،
وعلى نموذج تصحيح الخطأ  (Bound Test)و اختبار الحدود (ARDL)  الذاتي ذي الفجوات الزمنية الموزعة

ECM).)  وتوصلت الدراسة على وجود عالقة توازنيه طويلة اآلجل بين متغيري الدراسة وأن معدل التضخم
سلًبا على معدل الصرف وكذلك وجود عالقة سالبة بين متغيري الدراسة في اآلجل القصير. وبلغت قيمة  يؤثر

واالشارة السالبة وذو معنوية إحصائية مرتفعة وهذا مؤشر على تأكيد  0.19-حواليمعامل تصحيح الخطأ
د عالقة ظهرتها النتائج بوجو العالقة طويلة اآلجل ومعرفة العالقة قصيرة االجل بين متغيري الدراسة والتي ا

علىالقدرة او السرعة العالية للنموذج إلى الرجوع %19سلبية بين معدل التضخم وسعر الصرف. وتوضح نسبة 
 إلى التوازن في األجل الطويل والتي يمكن تحقيقيها في السنة الحالية.

المحلية و من ثم معدل الصرف ويمكن القول بأن معدل التضخم أحد العوامل الذي أن يؤثر علي العملة 
وخاصة في حالة ارتفاع التضخم والتي يكون لها أثر سلبي علي معدل الصرف و من ثم معدالت التبادل مع 
البلدان األخرى، واستنادا إلى هذه النتائج، توصي هذه الدراسة بالنظر إلي مجموعة العوامل األخرى مجتمعة 

و التي يكون للمحصلة النهائية لها تأثير ملحوظ علي معدل الصرف  مثل الميزان التجاري و النمو االقتصادي
وخاصة في حالة االقتصادي الليبي و الذي يعتبر اقتصاد ريعي و المتمثل في اعتماده علي الصادرات النفطية، 
حيث يتطلب االمر االستثمار في عوائد النفط لدعم القطاعات غير النفطية وذلك لزيادة معدالت النمو 

تصادي والدفع بعجلة التنمية االقتصادية و الذي يكون له دور فعال في استقرار سعر الصرف و من ثم االق
المرونة في  مجابهة تذبذب االسعار و التي تكون عرضه للتقلبات بسبب االعتماد علي  مصدر وحيد للدخل 

 الذي يكمن في الصادرات النفطية. القومي و
 
 
 

 جعاالمر 
 العربيةأواًل: المراجع 
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-9170(، أثر العمق المالي ومعدل سعر الصرف على التضخم خالل الفترة الزمنية 6092دريبي، حيدر )
 .62-1، ص2(2). مجلة المتني للعلوم االدارية واالقتصادية، 6092

عالقة التكامل المشترك بين سعر الصرف ومعدالت التضخم في الجزائر  ر(، اختبا6099سالمي، أحمد )
 .26-67(، ص7). مجلة أداء المؤسسات الجزائرية، 6092-9170قية للفترة دراسة تطبي

(، دراسة العالقة بين التضخم وعرض النقود وسعر الصرف في االقتصاد الليبي 6092امحمد ) شنبيش،
  .622-627، ص9(99).المجلة الجامعة، 6000-9116خالل الفترة 

 السياسات: سياسة سعر الصرف. (، هيكل6060مصرف ليبيا المركزي: الصفحة الرسمية )

https://cbl.gov.lyالصرف/-سعر-/سياسة  
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:المالحــق   
 (: نتيجة اختبار فترات اإلبطاء1ملحق رقم )

Model Selection Criteria Table     

Dependent Variable: D(EXCH_RATE)    

Date: 05/02/20   Time: 10:31     

Sample: 1962 2017      

Included observations: 54     

       

       

Model LogL AIC* BIC HQ Adj. R-sq Specification 

       

       

6  53.756654 -1.915345 -1.803819 -1.872458  0.090168 ARDL(1, 0) 

5  54.337454 -1.899527 -1.750825 -1.842343  0.091726 ARDL(1, 1) 

3  53.757296 -1.877634 -1.728933 -1.820450  0.071622 ARDL(2, 0) 

4  54.410057 -1.864530 -1.678654 -1.793051  0.075340 ARDL(1, 2) 

2  54.348511 -1.862208 -1.676331 -1.790729  0.073190 ARDL(2, 1) 

1  54.454523 -1.828473 -1.605421 -1.742698  0.057250 ARDL(2, 2) 

       
       

       

 (ARDLطريقة )باستخدام (: نتيجة تقدير العالقة في األجل الطويل 2ملحق رقم )
Dependent Variable: D(EXCH_RATE)  

Method: ARDL    

Date: 05/02/20   Time: 10:32   

Sample (adjusted): 1964 2017   

Included observations: 54 after adjustments  

Maximum dependent lags: 1 (Automatic selection) 

Model selection method: Akaike info criterion (AIC) 

Dynamic regressors (0 lag, automatic): INF              

Fixed regressors: C   

13



     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.*   

     
     D(EXCH_RATE(-1)) 0.089774 0.132844 0.675785 0.5022 

INF -0.392729 0.158983 -2.470258 0.0169 

C 0.043748 0.016641 2.628906 0.0113 

     
     R-squared 0.125805     Mean dependent var 0.019200 

Adjusted R-squared 0.091523     S.D. dependent var 0.093860 

S.E. of regression 0.089461     Akaike info criterion -1.936066 

Sum squared resid 0.408171     Schwarz criterion -1.825567 

Log likelihood 55.27378     Hannan-Quinn criter. -1.893451 

F-statistic 3.669705     Durbin-Watson stat 2.069975 

Prob(F-statistic) 0.032435    

     
     *Note: p-values and any subsequent tests do not account for model selection. 

           

اختبار الحدود ( و ARDL)باستخدام طريقة (: نتيجة تقدير العالقة في األجل الطويل 3ملحق رقم )
 واختيار الثابت المقيد وبدون اتجاه

ARDL Long Run Form and Bounds Test  

Dependent Variable: D(EXCH_RATE,2)  

Selected Model: ARDL(1, 0)   

Case 2: Restricted Constant and No Trend  

Date: 05/02/20   Time: 10:33   

Sample: 1962 2017   

Included observations: 54   

     
     

Conditional Error Correction Regression 

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    

     
     

C 0.043748 0.016641 2.628906 0.0113 

D(EXCH_RATE(-1))* -0.910226 0.132844 -6.851837 0.0000 

INF** -0.392729 0.158983 -2.470258 0.0169 

     
     

  * p-value incompatible with t-Bounds distribution. 

** Variable interpreted as Z = Z(-1) + D(Z).  

     

     
     

Levels Equation 

Case 2: Restricted Constant and No Trend 

     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    

     

     
INF -0.431463 0.175299 -2.461298 0.0173 

C 0.048062 0.017787 2.702095 0.0093 
     
     

EC = D(EXCH_RATE) - (-0.4315*INF + 0.0481 )  
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F-Bounds Test Null Hypothesis: No levels relationship 

     
     

Test Statistic Value Signif. I(0) I(1) 

     
     

   

Asymptotic: 

n=1000  

F-statistic  16.23333 10%   3.02 3.51 

k 1 5%   3.62 4.16 

  2.5%   4.18 4.79 

  1%   4.94 5.58 

     

Actual Sample Size 54  

Finite Sample: 

n=55  

  10%   3.143 3.67 

  5%   3.79 4.393 

  1%   5.377 6.047 

     

   
Finite Sample: 

n=50  

  10%   3.177 3.653 

  5%   3.86 4.44 

  1%   5.503 6.24 

     
     

العالقة في إليجاد ((ARDLطريقة باستخدام (: نتيجة تقدير نموذج تصحيح الخطأ 4ملحق رقم )
 األجل القصير

ARDL Error Correction Regression  

Dependent Variable: D(EXCH_RATE,2)  

Selected Model: ARDL(1, 0)   

Case 2: Restricted Constant and No Trend  

Date: 05/02/20   Time: 10:36   

Sample: 1962 2017   

Included observations: 54   

     
     ECM Regression 

Case 2: Restricted Constant and No Trend 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    

     
     CointEq(-1)* -0.910226 0.127948 -7.114055 0.0000 

     
     R-squared 0.488465     Mean dependent var 6.39E-05 

Adjusted R-squared 0.488465     S.D. dependent var 0.122700 

S.E. of regression 0.087757     Akaike info criterion -2.010140 

Sum squared resid 0.408171     Schwarz criterion -1.973307 

Log likelihood 55.27378     Hannan-Quinn criter. -1.995935 

Durbin-Watson stat 2.069975    

     
     * p-value incompatible with t-Bounds distribution. 
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F-Bounds Test Null Hypothesis: No levels relationship 

     
     Test Statistic Value Signif. I(0) I(1) 

     
     F-statistic  16.23333 10%   3.02 3.51 

k 1 5%   3.62 4.16 

  2.5%   4.18 4.79 

  1%   4.94 5.58 

     
     
 

 

 

   

 

 

 

 

 

اختبار التوزيع الطبيعي (: نتيجة5ملحق رقم )  
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Series: Residuals

Sample 1962 2017

Observations 56

Mean      -2.97e-14

Median   0.101181

Maximum  0.531774

Minimum -0.500373

Std. Dev.  0.261146  

Skewness 0.118651

Kurtosis   2.463036

Jarque-Bera  3.960574

Probabil ity  0.138030  

(Serial Correlation LM Test) (: نتيجة اختبار مشكلة االرتباط الذاتي9ملحق رقم )   

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

Null hypothesis: No serial correlation at up to 1 lag 

     
     F-statistic 0.915295     Prob. F(1,50) 0.3433 

Obs*R-squared 0.970749     Prob. Chi-Square(1) 0.3245 

     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID   

Method: ARDL    

Date: 05/02/20   Time: 10:38   

Sample: 1964 2017   

Included observations: 54   

Presample missing value lagged residuals set to zero. 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     D(EXCH_RATE(-1)) 0.393541 0.432300 0.910340 0.3670 

INF 0.062877 0.172154 0.365237 0.7165 

C -0.012302 0.021041 -0.584666 0.5614 

RESID(-1) -0.438888 0.458747 -0.956711 0.3433 
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     R-squared 0.017977     Mean dependent var -3.08E-18 

Adjusted R-squared -0.040945     S.D. dependent var 0.087757 

S.E. of regression 0.089536     Akaike info criterion -1.917169 

Sum squared resid 0.400833     Schwarz criterion -1.769837 

Log likelihood 55.76357     Hannan-Quinn criter. -1.860349 

F-statistic 0.305098     Durbin-Watson stat 1.987216 

Prob(F-statistic) 0.821565    

     
     

اختبار فحص ثبات التباين (: نتيجة2ملحق رقم )  
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 

Null hypothesis: Homoskedasticity  

     
     F-statistic 2.542679     Prob. F(2,51) 0.0886 

Obs*R-squared 4.896275     Prob. Chi-Square(2) 0.0865 

Scaled explained SS 75.67985     Prob. Chi-Square(2) 0.0000 

     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 05/02/20   Time: 10:40   

Sample: 1964 2017   

Included observations: 54   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C 0.017351 0.008122 2.136363 0.0375 

D(EXCH_RATE(-1)) 0.039802 0.064837 0.613875 0.5420 

INF -0.157813 0.077595 -2.033822 0.0472 

     
     R-squared 0.090672     Mean dependent var 0.007559 

Adjusted R-squared 0.055012     S.D. dependent var 0.044916 

S.E. of regression 0.043663     Akaike info criterion -3.370668 

Sum squared resid 0.097230     Schwarz criterion -3.260169 

Log likelihood 94.00804     Hannan-Quinn criter. -3.328053 

F-statistic 2.542679     Durbin-Watson stat 2.345317 

Prob(F-statistic) 0.088588    

     
     

 
 

باستخدام المجموع التراكمي Stability Test اختبار استقراريه النموذج  (: نتيجة8ملحق رقم)
 Cumulative Sum (CUSUM) للبواقي
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