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ملخص الدراسة
هدفت الدراسة الى دراسة العالقة السببية بين االنفاق العام والناتج المحلي االجمالي في ليبيا .تناولت الدراسة بالتحليل
الفترة الممتدة ما بين (2017-1990م) .حيث استخدم في الدراسة وسائل التحليل القياسي والمتمثلة في التكامل المشترك
وتقدير العالقة باستخدام نموذج متجه االنحدار الذاتي ) .(VARوتوصلت الدراسة الى وجود عالقة طويلة االجل بين
المتغيرين .وان العالقة في االجل القصير احاديه تتجه من االنفاق العام الى الناتج المحلي االجمالي .وان الناتج المحلي
االجمالي يتأثر بقيمه في السنوات السابقة.
الكلمات المفتاحية :اإلنفاق العام ،الناتج المحلي االجمالي في ليبيا.

Abstract
The study aimed to study the causal relationship between public expenditure and GDP
in Libya. The study analyzed the period between (1990-2017). The methods of standard
analysis of joint Co-integration and relationship estimation using the VAR model were used.
The study found a long-term relationship between the two variables. The short-term
product.
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المقدمة
في اطار الدفع بعملية التنمية االقتصادية واستمرارها ،اهتم معظم دول العالم بدراسة االنفاق العام وتحديد اوجهه.
فاإل نفاق العام وباعتباره اداة من ادوات السياسة المالية في الدولة ،فانه يلعب يدور كبير في التنمية االقتصادية واالجتماعية
في المجتمع .وخير دليل هو ما قدمة العالم االقتصادي كينز ونظرية في معالجة الكساد العظيم )(Great Depression
في ثالثينيات القرن الماضي ،حين نادى بتدخل الدولة في النشاط االقتصادي .وبعد اتساع وظائف الدولة تبع ذلك اتساع
االنفاق العام االمر الذي ادى الى مساهمة االنفاق العام في عملية التنمية االقتصادية بشكل كبير .ومنذ ذلك الحين اهتم
العديد من الباحثين في مجاالت االقتصاد بدراسة االنفاق العام بشقيه االستهالكي واالستثماري وعالقته بالناتج المحلي
االجمالي وذلك بهدف تحقيق الدولة ألهدافها العامة من حيث زيادة االنتاج وتوزيع الدخل .وفي هذه الورقة سوف نركز
على دراسة وتحديد اتجاه العالقة بين هاذين المتغيرين عن طريق استخدام ادوات البحث العلمي وادوات التحليل
االحصائي.

مشكلة الدراسة
جاهد الى رفع معدالت التنمية االقتصادية واالجتماعية .ونظ ار
ان ليبيا كغيرها من الدول النامية التي تسعى
ً
لتعدد وجهات النظر في تحديد اتجاه العالقة بين االنفاق العام والناتج المحلي االجمالي فان مشكلة البحث يمكن تلخيصها
في وجهتين نظر اساسيتين هما:
االولى :وفقا لقانون فاجنر عالقة السببية احادية من تطور ونمو الناتج المحلي الى تطور ونمو االنفاق الحكومي.
الثانية :وفقاً للنظرية الكنزية حيث ان سببية العالقة االحادية تتجه من نمو االنفاق العام او الحكومي الة نمو الناتج المحلي
االجمالي.

اهداف الدراسة
 -1د ارسة وتحليل البيانات المتعلقة باإلنفاق العام والناتج المحلي االجمالي.
 -2تحديد اتجاه العالقة بين الناتج المحلي االجمالي واالنفاق العام.
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 -3بناء نموذج قياس لقياس قوة العالقة بين المتغيرين محل الدراسة.
 -4تقييم النموذج القياسي وتفسير النتائج.

اهمية الدراسة
ستمد هذه الدراسة اهميتها من اهمية االنفاق العام في الدفع بعجلة التنمية والمتمثلة في نمو الناتج المحلي
االجمالي ،والوصول الى حزمة من النتائج التي من شأنها ان تساعد صانعي السياسة االقتصادية في رسم الخطط
المستقبلية للدولة .كما انها ستعمل على اثراء المكاتب العلمية بالمواضيع المتعلقة بموضوع هذه الدراسة ،كما ستساعد على
تنمية قدرات الباحث في الدراسة والتحليل في مجاالت االقتصاد.

فرضية الدراسة
من اجل االجابة على مشكلة الدراسة وتحقيق اهدافها ،فسوف يتم اختبار الفرضيات التالية:
االولي H 0 :االنفاق العام ال يؤثر في الناتج المحلي االجمالي
 : H1االنفاق العام يؤثر في الناتج المحلي االجمالي.
الثانية  H 0الناتج المحلي االجمالي ال يؤثر في االنفاق العام.
 : H1الناتج المحلي االجمالي يؤثر في االنفاق العام.
الثالثة H 0 :ال توجد عالقة بين االنفاق العام والناتج المحلي في االجل القصير والطويل.
 : H1توجد عالقة بين االنفاق العام والناتج المحلي في االجل القصير والطويل.

منهج الدراسة
اعتمد الباحث في هذه الدراسة على م ارجعة األدبيات السابقة الخاصة بمشكلة الدراسة وتجميع البيانات
اإلحصائية الرسمية الخاصة بمتغيرات الدراسة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي ومركز البحوث واالحصاء وو ازرة
التخطيط وتحليل هذه البيانات باستخدام أساليب التحليل الكمي القياسي ،المتمثلة في اختبارات جذور الوحدة ومنهجية
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التكامل المشترك باإلضافة إلى اختبارات السببية لجر نجر ،فضال عن تقدير العالقة باستخدام نموذج االنحدار البسيط
لتقدير معادالت النموذج القياسي المستخدم ) (OLSالبيانات تم استخدام طريقة المربعات الصغرى.

حدود الدراسة
ال حدود المكانية :انحصرت الدراسة في بيئة االقتصاد الليبي والمتمثلة في الخزانة العامة باعتبارها الجهة المسؤولة عن
االنفاق.
الحدود الزمنية :غطت الدراسة الفترة الممتدة من العام  1990الى عام .2017

الدراسات السابقة
حاولت العديد من الدراسات تسليط الضوء على العالقة بين االنفاق الحكومي وعالقته بالناتج المحلي االجمالي
في االدب االقتصادي .فهناك العديد من الدراسات التي حاولت تحديد قوة واتجاه هذه العالقة .وقد تم استعراض بعض هذه
الدراسات في هذه الورقة.
دراسة (العمر )2010 ،التي اجريت على االقتصاد الكويتي بغية التعرف على اثر االنفاق العام بمكوناته على
الناتج المحلي االجمالي الغير نفطي للفترة ما بين  .2004-1970واستخدم في الدراسة اسلوب التحليل الكمي من خالل
تطبيق نموذج  .VARوخلصت الدراسة الى وجود عالقة طردية بين كل االنفاق االستهالكي والناتج الغير نفطي وقطاع
الزراعة والخدمات واثر سالب على قطاع الصناعة .وايضا وجود عالقة موجبة بين االنفاق االستثماري واجمالي الناتج
الغير نفطي وقطاع الصناعة.
دراسة (نقار ،والعود ،)2012 ،حيث كان الهدف من هذه الدراسة هو استنتاج نموذح

(Vectorial

) AutoRegressive, VARللتنبوء باجمالي الناتج المحلي في سورية واجمالي التكوين الراسمالي الثابت ودراسة العالقة
بينهما .وقد خلصت الدراسة الى استنتاج نموذج تنبؤي يمكن االعتماد عليه في تقدير قيمة المتغير في المستقبل.
دراسة (ابوعبيدة )2015 ،التي هدفت الى دراسة اثر االنفاق الحكومي على النمو االقتصادي في االراضي
الفلسطينية خالل الفترة  ،2013-1995واعتمدت الدراسة على منهج االحصاء الوصفي التحليلي واستخدام ادوات التحليل
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القياسي لتحديد العالقة بين المتغيرين محل الدراسة .وتوصل الباحث الى وجود عالقة سببية موجبة تتجه من الناتج
المحلي االجمالي الحقيقي الى االنفاق الحكومي بجميع مكوناته .في حين كشف عن وجود عالقة ايجابية من االنفاق
الحكومي االجمالي والجاري الى الناتج المحلي االجمالي .بينا لم تثبت العالقة بين االنفاق التطويري والنمو االقتصادي.
دراسة (غضابنة )2015 ،والتي اجريت على االقتصاد الجزائري بهدف دراسة العالقة بين االنفاق الحكومي
والنمو االقتصادي للفترة مابين  .2012-1990واستخدم في الدراسة تقنيات التحليل القياسي .وقد بينت نتائج التحليل
القياسي الى وجود عالقة طويلة االجل بين االنفاق االجمالي والناتج المحلي االجمالي .كما اظهر اختبار السببية الى
وجود عالقة سببية في اتجاه واحد من اإلنفاق الحكومي اإلجمالي نحو الناتج المحلي اإلجمالي.
دراسة ( )Chipaumira et al, 2014التي تناولت دراسة وتحليل العالقة السببية بين االنفاق العام والنمو
االقتصادي في دولة جنوب افريقيا خالل الفترة  .2010-1990واعتمدت الدراسة على بيانات فصلية خالل فترة الدراسة
وتحليلها بتطبيق تقنيات التحليل القياسي .و اظهرت النتائج الى وجود عالقة عكسية بين االنفاق والنمو االقتصادي وهو ما
يتنافى مع النظرية الكينزة للنمو .وقد اعزى الباحثون هذا السبب الى عدم كفاءة برامج االنفاق الحكومي في الدولة وضعف
اداء ادوات السياسة المالية فيها.
دراسة ) ،(Cuma Bozkurt, 2015والتي هدفت الى دراسة العالقة بين االنفاق على البحث والتطوير
وعالقتهما بالنمو االقتصادي في تركيا .وقد غطت الدراسة الفترة ما بين  .2013-1998واعتمدت الدراسة استخدام
التكامل المشترك وجوهانسن ونماذج تصحيح الخطاء .وتوصلت الى وجود عالقة سببية طردية احادية االتجاه ،تنطلق من
النمو االقتصادي الى البحث والتطوير.
دراسة ( ،)Mekdad et al, 2014والتي استهدفت دراسة العالقة السببية بين االنفاق العام على العليم والنمو
االقتصادي في الجزائر خالل الفترة  .2012-1974وقد تم محاكاة البيانات المتعلقة بالمتغيرات باستخدام تقنيات التحليل
القياسي وباستخدام طريقة المربعات الصغرى ) .(OLSوتوصلت الدراسة الى ان االنفاق يؤثر ايجابيا على النمو
االقتصادي .وان المتغيرات التفسيرية لإلنفاق تؤثر ايضا ايجابيا ولكن بنسب بسيطة.

العالقة السببية والتكامل المشترك بين االنفاق العام والناتج المحلي االجمالي في ليبيا :دراسة قياسية ...

75

المجلة العلمية للجامعة المفتوحة  -بنغازي
Scientific Journal of Open University - Benghazi

المجلد الثالث  -العدد األلو
يناير 2022م

من خالل ما تم عرضه حول النتائج التي توصلت لها تلك الدراسات ،فان هناك عالقة بين االنفاق العام والناتج
المحلي االجمالي او النمو االقتصادي كما يشار اليه في بعض الدراسات .غير ان اتجاه هذه العالقة يختلف من دولة
كل حسب طبيعته االقتصادية .وفي هذه الورقة البحثية سوف نقوم بدراسة هذه العالقة لتحديد قوتها واتجاهها بين
الخرى ً
متغيرات الدراسة وباستخدام نفس اساليب التحليل االحصائي التي تم استخدامها في تلك الدراسات وتطبقها على حالة
االقتصاد الليبي خالل الفترة من  1990الى  2017ومقارنة النتائج مع بعض النتائج التي تم عرضها في الدراسات
السابقة.

تطور ونمو الناتج المحلي االجمالي في ليبيا
يعد الناتج المحلي اإلجمالي  GDPمن اهم المؤشرات االقتصادية المهمة في اي دولة ،أذ يعكس اجمالي نشاط
الدولة وأداءها االقتصادي خالل سنة ما ،لذلك البد من االهتمام باألساليب الصحيحة للتنبؤ بحجمه للسنوات القادمة بعد
أخذ المتغيرات المؤثرة فيه في الحسبان .وبتتبع حالة االقتصاد الليبي نجد ان االقتصاد الليبي حقق معدالت نمو عالية
خالل فترة الدراسة باستثناء العام 2011م ،بسبب االحداث التي شهدتها البالد وتوقف جميع االنتاج بشكل نهائي في اغلب
المجاالت حيث سجل معدل نمو سالب بلغ نسبته  .%61.8اضافة الى الثالث سنوات 2015 ،2014 ،2013م ،فقد
سجلت هي االخرى معدالت نمو سالبة .ويعزي ذلك الى توقف اهم حقول النفط عن االنتاج والتصدير .اثر ذلك سالبا على
قيمة الناتج المحلي االجمالي .وهذه النتيجة ليست بغريبة على االقتصاد الليبي .فاالقتصاد الليبي يعتمد على ايرادات النفط
بشكل كبير في توفير مصادر الدخل واالنفاق .اما اعلي قيمة نمو حققها الناتج المحلي خالل فترة الدراسة هي %94.1
عام 2008م .والسبب في ارتفاع هذا المعدل هي المبالغ الكبيرة التي ضختها الدولة لبرامج التنمية والبنية التحتية وانتعاش
أسعار النفط العالمية .اما فيما يتعلق بمعدل النمو السنوي المركب لفترة الدراسة فقد سجل الناتج معدل نمو موجب بلغت
نسبته  .%26.1والجدول التالي يبن تطور ونمو الناتج المحلي االجمالي باالسعار الجارية خالل الفترة محل الدراسة.

تطور ونمو االنفاق العام في ليبيا
يعد االنفاق العام احد ادوات السياسة المالية ،ويلعب دور مهم في النشاط االقتصادي .ويقصد باالنفاق العام او
االنفاق الحكومي المبالغ النقدية التي تقوم الدولة بصرفها على القطاع العام او الخاص بغية تحقيق اهداف عامة تعود على
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المجتمع ككل .وفي هذه الدراسة سوف نتناول االنفاق االستهالكي واالنفاق االستثماري .فاالنفاق االستهالكي يتمثل في
الرواتب واالجور والمكافآت وغيرها .اما االنفاق االنفاق االستثماري فيضم االنفاق على مشاريع البنية التحتية ألهميتها
لالقتصاد والقطاع الخاص ،وكذلك االنفاق على المشاريع االنتاجية للدولة .وهنا يجب االشارة الى حجم هذين النوعين من
االنفاق .فكلما زاد حجم االنفاق االستثماري عن االنفاق االستهالكي ادي ذلك الى زيادة النمو االقتصادي بمعدالت اكبر،
اما اذا حدث العكس فسوف يكون ذلك سبب من معوقات التنمية داخل القطر .ولكن يمكن االشارة الة ان جزء من االنفاق
االستهالكي قد يذهب الى تمويل بعض المشاريع الصغيرة للنشاط الفردي او االسري ،اال ان هذا يتوقف على قيمة الرواتب
واالجور وطريقته توزيعا التي يتقاضها االفراد.
شهد االنفاق العام في ليبيا تطور ملحوظ من خالل معدل العام .حيث بلغ معدل نمو االنفاق االستثماري خالل
فترة الدراسة ما نسبته  ،%45.3في حين بلغت نسبة االنفاق االستهالكي  .%40.9اما معدل نمو االنفاق االجمالي بلغت
حوالي  .%17ونظ ار للظ روف التي شهدتها ليبيا من حصار اقتصادي حقبة التسعينات من القرن الماضي والتذبذبات التي
شهدته ا أسعار النفط ،كل ذلك اثر على قيمة االنفاق بشقية .فمن خالل الشكل رقم ( )1نالحظ التذبذب في معدالت النمو
في االنفاق االستثماري واالستهالكي ،مما يدل عدم وجود سياسة واضحة من قبل الدولة في ادارة وتوجيه االنفاق .فمنذ
العام 1985م وحتى هذا العام لم تعد ليبيا اي خطة واضحة االهداف للتنمية االقتصادية .فاإلنفاق يعتمد بالدرجة االولي
على العائدات النفطية والتي تنعكس مباشرة على الزيادة في االنفاق االستهالكي .وبشكل عام فان معدالت النمو لالنفاق
االستهالكي كانت شبه متقاربة اال في بعض السنوات التي شهدت معدالت نمو مرتفعة ،مثل العام 1995م وذلك بسبب
زيادة التعينات في القطاعات العامة .اما فيما يتعلق باالنفاق االستثماري ،فقد سجل معدالت نمو موجبة في اغلب السنوات
ما قبل العام 2010م .وبعد العام  2011سجل معدالت نمو سالبة ،وذلك بسبب الظروف التي تمر بها ليبيا رغم ضخامة
اإلنفاق االستثماري وما تم صرفة من قبل الحكومة.
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خالل الفترة 2017-1990

استناد على بيانات الجدول (.)1
المصدر :من اعداد الباحث،
ً

وبمقارنة قيمة الناتج المحلي االجمالي بقيمة االنفاق العام من الشكل ( ،)2نالحظ انه العالقة بين المتغيرين تتخذ
نفس االتجاه ،وان المتغيرين في تزايد .مستمر حتى العام 2010م فقد بدأت المتغيرين في االنخفاض .وهذا االنخفاض
راجع الى احداث العام  . 2011ومع نهاية الفترة اذت العالقة في التذبذب بينهما .حتى زادت قيمة االنفاق العام عن الناتج
المحلي االجمالي.
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الشكل ( )2يوضح مقارنة معدل نمو الناتج المحلي اللجمالي مع االنفاق االستثماري خالل الفترة
2107-1990
استناد على بيانات الجدول (.)1،2
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ً

اما فيما يتعلق بنسبة مساهمة االنفاق العام في الناتج المحلي االجمالي قد تجاوزت  %513خالل العام
 2015م .وهذا النتيجة يمكن تقبلها في ظل توقف الصادرات النفطية واالنتاج بشكل عام ومقارنة ذلك بحجم االنفاق خالل
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ذلك العام .ومقارنة بالفترة التي كانت فيها البالد في حالة استقرار لم تتعدى نسبة المساهمة  %40عام 2010م ،والذي بلغ
فيه قيمة االنفاق العام ما قيمته  41127.2دينار .في حين بلغت قيمة الناتج المحلي االجمالي  102538دينار.
خالصة القول انه ال يمكن التنبؤ بفاعلية السياسة المالية في االقتصاد الليبي دون استخدام تقنيات االقتصاد
القياسي لقياس قوة العالقة وتحديد اتجاهها .فاالعتماد على الرسومات البيانية ومعدالت النمو ال تكفي لدراسة العالقة بين
المتغيرين محل الدراسة.

تقدير العالقة الكمية بين االنفاق العام والناتج المحلي االجمالي
وصف النموذج القياسي
لغرض دراسة العالقة بين الناتج المحلي االجمالي واالنفاق العام فقد تم استخدام بيانات سنوية ،وذلك عن الفترة
( )2017-1990بعد اخضاعها الى اختبار استقرار وسكونها بتطبيق اختبار جذر الوحدة ) ،(Unit Root Testوتماشيا
مع التوجهات الحديثة في تحليل السالسل الزمنية ،والتي كان لها الدور البارز في جعل العالقات االقتصادية قابلة للقياس
والتحليل الكمي ،فقد تم استخدام طرق تحليل التكامل المشترك ،التي تشمل طريقة أنجل وجرانجر ( & Engle
 ،)Grangerوطريقة جوهانسن وجيزليوس( )Johansen & Juseliusإضافة إلى منهجية السببية (.)Granger
انطال قا من فرضية الدراسة فان النموذج المقترح هو نموذج االنحدار الخطي البسيط ()Simple Regression
لتقدير العالقة بين ( )GDP , GEXوالموضح في الشكل الرياضي التالي:

GDP  f  GEX 
 0  1  GEX  ut .................. 1

t

 GDP

GEX  f  GDP 

  4  GDP   t ..................  2 

3

 GEX  

Where 0 , 1  0

حيث GDP :تمثل الناتج المحلي االجمالي باالسعار الجارية GEX ،تشير الى االنفاق العام،
الثابت في المعادلين،

2 , 4

 0 , 3

تمثل المقدار

المعلمات المراد تقديرها u,  ،تمثل مقدار الخطأ(.)error
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 - 1اختبار جذر الوحدة )(Unit Root Test
عن طريق هذا االختبار يتم فحص السالسل الزمنية لكل  GDP, GEXوالتأكد من مدى استقرارها وسكونها وتحديد
رتبة تكامل كل متغير باستخدام اختبار فيليب – بيرون ( )Phillips-Perronالختبار فرضية العدم  H 0القائلة بوجود
جذر الوحدة (عدم استقرار السلسلة الزمنية) وكانت النتائج كما هي مبينة بالجدول التالي:
الجدول رقم ( :)1يوضح نتائج اختبار فيليب– بيرون )(PP
)Level I(0

)1St diff I(1

s

P

Trend with
Cons

Constant

Trend with
Cons

Constant

-6.409006

-6.262377

-1.287237

-1.589286

critical
values

)-3.595026(0.000

)-2.981038 (0.000

)-3.587527(0.869

)-2.976263(0.474

GDP

-9.325027

-9.550835

-4.199452

-1.991654

critical
values

)-3.595026(0.000

)-2.981038(0000

)-3.587527(0.014

)-2.976263(0.288

GEX
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يتضح من الجدول ( )1ان السالسل الزمنية للمتغيرين غير مستقرة عند مستواها  . I  0 وذلك من خالل قيمة
 PPالمحسوبة عن قيمتها الجدولية في الحالتين (الثابت ،والحد الثابت ومتجه) للمتغيرين هي اكبر من  .%5مما يعني
قبول فرضية العدم  H 0وهي عدم استقرار السلسة الزمنة عند مستوى معنوية  .%5وعند اخذ الفرق الثاني ،حيث كانت
قيمة  PPالمحسوبة اصغر  %5بالنسبة للمتغيرين وهو ما اكدة قيم ) (tالمحسوبة اكبر من قيمتها الجدولية ( الحرجة في
الحالتين (الثابت ،والحد الثابت ومتجه) .مما يعني رفض فرضية العدم  H 0وقبول الفرضية البديلة  H1وهي استقرار
السلسة الزمنة عند مستوى معنوية  .%5عليه يمكن القول ان السلسلتين مستقرتين وبنفس الرتبة  . I 1عليه يمكن اج ارء
اختبار التكامل المشترك لمعرفة العالقة في االجل القصير والطويل.

اختبار التكامل المشترك بمنهجية انجل-جرانجر Granger and Engel
تعد هذه المنهجية من اهم الطرق المستخدمة في اختبار التكامل المشترك حيث اعتمادا على اختبار الفرض
الصفري القائل بعدم وجود تكامل مشترك بين المتغيرات وذلك من خالل تقدير االنحدار لمتغير على االخر باستخدام
طريقة المربعات الصغرى ) .(OLSثم اختبار وجود جذر الوحدة في سلسلة البواقي .فاذا كانت سلسلة البواقي بها جذر
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الوحدة اي غير مستقرة فيمكن قبول الفرض الصفري اي عدم وجود تكامل مشترك في المعادلة .اما اذا كانت سلسلة
البواقي مستقرة وال تشمل على جذر الوحدة فيتم رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل بوجود تكامل مشترك بين
المتغيرين .ويتطلب القيام بهذا االختبار اجراء خطوتين :
الخطوة االولى :وتتطلب تحقق شرطين اساسين وهما:
ان تكون المتغي ارت متكاملة من نفس الدرجة .فاذا اختلفت درجة التكامل بين متغيرات السلسة الزمنة فهذا يعني
عدم وجود تكامل مشترك.
اختبار استقرار البواقي )  ( eiفقط عند المستوى حيث يتم رفض فرضية العدم وقبول الفرضية البديلة والتي تنص على
استقرار سلسلة البواقي عند المستوى .اما اذا كانت غير مستقرة في مستواها دل ذلك على عدم وجود عالقة توازنيه طويلة
االجل بين المتغيرين .وللتوضيح اكثر علينا ان نكون مزيج خطي من نموذج الدراسة وهو كاالتي:

ut  GDPt  t   GEX
وعلينا ان نتحقق فيما اذا كان هذا المزيج الخطي   ut اي ان  ،  GDPt  t   GEX والمتولد من

متغيرات النموذج متكامل من الدرجة الصفرية  ، I  0 اي ان سلسلة زمنية ساكنة .اي I  0  

  utفنقبل فرضية

العدم وهي سكون البواقي وبذلك يتحقق التكامل المشترك .وقد تم تقدير معادلة االنحدار وكانت كاالتي:
Estimation Equation:
=========================
GDP = C(1) + C(2)*GEX
Substituted Coefficients:
=========================
GDP = 21736.8674322 + 1.00520115884*GEX
Estimation Equation:
=========================
GDP = C(1) + C(2)*GEX
Substituted Coefficients:
=========================
GDP = 21736.8674322 + 1.00520115884*GEX................  3

 3.1
Pr o  F   0.004586

DW  0.33

F  9.623

 3.03

t

R  0.24
2
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من النموذج اعاله ال يمكن االعتماد على هذه النتائج لتقييم النموذج ،على الرغم من ان قيمة  R2اقل من قيمة  DWوان
القيمة االحتمالية  Fمعنوية عند  %5ولكن االمر يتطلب اختبار استقرار سلسلة البواقي لتحديد طبيعة العالقة في االجل
الطويل.
ومن خالل تطبيق تلك الشروط على البيانات المتعلقة بالمتغيرين محل الدراسة كانت النتائج على النحو التالي
من خالل اختبار استقرار السالسل الزمنية للمتغيرين ) (GDP, GEXفانها مستقرة عند الفرق االول ) I(1كما هو موضح
فيلب-بورون ).(PP

اما الشرط الثاني على المعادلة رقم ( )3ومن خالل اختبار استقرار البواقي تبين استقرارها عند مستوها I  0 
في الثالث حاالت (بدون ،متجه فقط ،ومتجه وقاطع) عند مستوى معنوية  %5وكما هو مبين في الجدول ( .)2وعليه
يمكن القول بانه توجد عالقة طويلة االجل بين المتغيرين ) (GDP, GEXوانه يوجد تكامل مشترك بين المتغيرين في
االجل الطويل .وتمثل الدالة ( )3العالقة بين  GEX , GDPفي االجل الطويل.

الجدول رقم ( :)2يوضح نتائج اختبار استقرار البواقي
المستوى
المتغير العشوائي )(u

بدون

قاطع فقط

قاطع ومتجه

القيم الحرجة )(t

3.417089-

3.596944-

6.014312-

قيمة ) (tالجدولية

)1.956406- (0.0015

)2.998064- (0.0141

)3.622033- (0.0003

المصدر  :من اعداد الباحث باستخدام برنامج Eviews 9

اختبار جوهانسون للتكامل المشترك Johansen and Juselius
المتغيرات غير مستقرة عند المستوى ،وأصبحت جميعها ساكنة بعد أخذ
أظهرت نتائج جذر الوحدة أن أغلب
ّ
الفرق األول لها .ووفقا لهذا االختبار فان عدم سكون السالسل الزمنية عند المستوى ال ينفي وجود عالقة خطية طويلة
المتغيرات ،وبالتالي نستطيع إجراء اختبار التكامل المشترك للكشف عن وجود تلك العالقة باستخدام اختبار
األجل بين
ّ
جوهانسن Johansen Cointegration Testوكانت النتائج على النحو التالي:
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الجدول ( )3يوضح نتائج نتائج اختبار جوهانسن Johansen Cointegration
اختبار االثر )Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace
**Prob.

0.05
Critical Value

Trace
Statistic

Eigenvalue

Hypothesized
)No. of CE(s

0.0000
0.0000

15.49471
3.841466

70.66968
23.36953

0.872103
0.637984

* None
* At most 1

Trace test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

اختبار الجذر الكامن

)Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue

**Prob.

0.05
Critical Value

Max-Eigen
Statistic

Eigenvalue

Hypothesized
)No. of CE(s

0.0000
0.0000

14.26460
3.841466

47.30015
23.36953

0.872103
0.637984

* None
* At most 1

Max-eigenvalue test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values
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من النتائج المبينة في الجدول ( )3فانه يمكن رفض فرضية العدم القائلة بعدم وجود عالقة في االجل الطويل
عند مستوى معنوية .%5

نموذج تصحيح الخطأ Error Correction Model
إذا كانت السالسل الزمنية غير ساكنة كل على حدة ولكنها تتصف بخاصية التكامل المشترك كمجموعة فإن
النموذج األكثر مالئمة لتقدير العالقة بينهما هو نموذج تصحيح الخطأ) . (ECMوال يترتب على قياس العالقة بينها في
هذه الحالة الحصول على انحدار ازئف .ويأخذ نموذج تصحيح الخطأ في الحسبان كل من العالقة طويلة األجل وذلك
باحتوائها على متغيرات ذات فجوة زمنية طويلة األجل والعالقة قصيرة األجل وذلك بإدراجها فروق السالسل الزمنية (عامر
المبروك وحمزة المختار ،ص .)13ويمكن تحديد حد الخطأ والمتمثل في البواقي من العالقة التالية

1t  GDPt  1  2GEX t
وياخذ نموذج تصحيح الخطأ الصيغة التالية

D  GDP   3  4 * D  GEX   5 *U t  1  V ..............  4 
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 GDP, GEXمتغيرات النموذج او الدراسة 3 ،تمثل قيمة القاطع 4 ،تمثل معلمة النموذج المقدرة في االجل القصير
 Vحد الخط U t  1 ،البواقي مبطئ سنة من المعادلة ( 5 ،)3معامل تصحيح الخطأ في االجل القصير D ،تعني
الفرق االول.
جدول ( )4نتائج اختبار تحديد عدد فترات التباطؤ الزمني المثلى
HQ

SC

AIC

FPE

LR

LogL

Lag

45.81145
44.24871
44.21237
*43.79036
43.91861

45.88358
44.46508
44.57300
*44.29524
44.56774

45.78541
44.17057
44.08214
*43.60805
43.68420

2.63e+17
5.24e+16
4.84e+16
*3.08e+16
3.47e+16

NA
40.91161
8.013495
*13.72629
3.857632

-547.4249
-524.0468
-518.9857
-509.2965
-506.2104

0
1
2
3
4
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من الجدول اعاله تشير المعايير  LR, FPE, AIC, SC, HQالى ان الفترة الثالثة هي الفترة المثلي لالبطئ للفجوة
الزمنية والتي يجب ان يتضمنها النموذج عند قياس العالقة.

اختبار سببية جرانجر )(Granger Causality Test
يستخدم هذا االختبار للكشف عن العالقة السببية بين المتغيرين  GDP, GEXمن خالله التحقق من الفرضيات التالية:


االنفاق العام ال يؤثر في الناتج المحلي االجمالي Null : H0 :



االنفاق العام يؤثر في الناتج المحلي االجمالي ALT : H1 :

 الناتج المحلي االجمالي ال يؤثر في االنفاق العام Null : H0 :
 الناتج المحلي االجمالي يؤثر في االنفاق العام ALT : H1 :
وقد تم اجراء االختبار وكانت النتائج على النحو التالي
الجدول ( )5يوضح نتائج اختبار Granger Casualty
Prob.
0.0963
0.2870

Obs F-Statistic
2.45546
1.35899

25

Null Hypothesis:
GEX does not Granger Cause GDP
GDP does not Granger Cause GEX
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من خالل النتائج المتحصل عليها من اختبار السببية فقد تم رفض فرضية العدم  H 0بعدم وجود عالقة الناتج المحلي
االجمالي  GDPواالنفاق العام  GEXفي الحاتين ،وقبول الفرضية البديلة  H1وهو وجود اثر متبادل بين
المتغيرين محل الدراسة.

تقدير نموذج الدراسة باستخدام نموذج )(VAR
بعد ان اظهر اختبار السببية بوجود عالقة بين المتغيرين ،فقد تم تقدير العالقة بين المتغيرين محل الدراسة باستخدام
نموذج متجه االنحدار الذاتي ) (VARوكانت النتائج على النحو التالي:
من المعادلة ( ) 5نجد ان الناتج المحلي االجمالي للعامين السابقين له تاثير ايجابي على قيمة الناتج المحلي
االجمالي لسنة  2017م .اما الناتج المحلي للسنة الثالثة فله اثر سلبي على الناتج المحلي االجمالي .ما االنفاق العام
للسنت ين السابقتين كانت العالقة سلبية بينها والناتج المحلي االجمالي .ولكن السنة السابقة الثالثة اظهرت وجود عالقة
ايجابية بالناتج المحلي االجمالي .وبالنظر الى قيمة  R 2فان  %82من التغيرات في قيمة الناتج المحلي االجمالي
يمكن تفسيرها عن طريق المتغيرات المفسرة التي تضمنها التقدير ،وان القيمة االحتمالية معنوية عند مستوى .%5

*  GDP1  1.0960.0015 *  GDP2 1.7450.0044 *  GDP3 

5

0.0002

GDP  1.206

0.7770.0427 *  GEX 1  0.8860.0367 *  GEX 2  2.8080.0153 *  GEX 3  7968

0.0887

DW  2.335 Pr ob  F   0.00000

F  20.199

R2  82%

ولتقييم جودة النموذج تم اجراء اختبار التوزيع الطبيعي للبواقي ومشكلة االرتباط الذاتي واختبارات ثبات التباين للتأكد
من خلوه من المشاكل االحصائية .وكانت النتائج كما هو مبين في الجدول ( .)6من خالل النتائج والنظر الى القيم
االحتمالية فانه تم قبول فرضية العدم لجميع االختبارات الشيء الذي يؤكد سالمة النموذج من المشاكل القياسية وانه يمكن
االعتماد عليه في التنبؤ.
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الجدول ( )5يوضح نتائج اختبارات فحص النموذج 5
Probability

F-statistic

0.966

-

0.1840

1.885134

0.5868
0.6940

0.577331
0.644283

Residual Diagnostic Tests
Normality distribution
Breusch-Godfrey Serial Correlation
LM Test
Heteroskedasticity Test: ARCH
Heteroskedasticity Test: BreuschPagan- Godfrey
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اما المعادلة ( )6فهي تقدير العالقة بين  GDPكمتغير مفسر او مستقل و  GEXكمتغير تابع .وقد اظهرت النتائج
وجود عالقة بين الناتج المحلي االجمالي للسنة السابقة والتي قبلها واالنفاق العام ،وكذلك االنفاق للسنة الثانية والثالثة ،اال
تطر على االنفاق العام ،وذلك بالنظر الى القيم
أ
ان العالقة ضعيفة وال يمكن االعتماد عليها في تفسير التغيرات التي
االحتمالية والتي هي اكبر من  %5لجميع المتغيرات المفسرة .اما تأثير السنة الثالثة للناتج المحلي االجمالي وكذلك
االنفاق للسنتين الثانية والثالثة فتشير على وجود عالقة عكسية مع قيمة االنفاق العام لسنة 2017م .اما من حيث جودة
النموذج فتشير المؤشرات االحصائية الى جودة النموذج المقدر ،وان  %55من التغيرات في االنفاق العام يمكن تفسيرها
عن طريق المتغيرات المفسرة في النموذج.

*  GDP1  0.165 0.503 *  GDP2  0.048 0.915 *  GDP3 

 6

0.887 

GEX  0.028

0.1880.703 *  GEX 1  0.2420.482 *  GEX 2  0.2460.790 *  GEX 3  7968

 0.848

DW 1.856 Pr ob  F   0.001453

F  5.935

R2  55%

وقد تم فحص النموذج من خالل اجراء االختبارات لتقييم مدى سالمة النموذج من المشاكل القياسية .حيث اظهر
جميع نتائج االختبارات خلو النموذج من المشاكل القياسية .والجدول ( )6يبين نتائج هذه االختبارات.
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الجدول ( )6يوضح نتائج اختبارات فحص النموذج 6
Probability

F-statistic

0.443234

-

0.2169

1.644886

0.8830
0.2764

0.217474
1.37744

Residual Diagnostic Tests
Normality distribution
Breusch-Godfrey Serial Correlation
LM Test
Heteroskedasticity Test: ARCH
Heteroskedasticity Test: BreuschPagan- Godfrey
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نتائج الدراسة
 -1ان سياسة االنفاق العام غير واضحة في ليبيا .فمن خالل معدالت نمو االنفاق االستثماري واالستهالكي كانت
متذبذبة وغير واضحة.
 -2استقرار السالسل الزمنية لإلنفاق العام والناتج المحلي االجمالي عند الفرق االوي.
 -3وجود عالقة ثنائية في االجل الطويل بين المتغيرين وتتجه من االنفاق العام والناتج المحلي االجمالي.
 -4بينت نتائج تقدير العالقة في المدى القصير الى وجود عالقة احادية تتجه من االنفاق العام الى الناتج المحلي
االجمالي.
 -5في ظل وجود عالقة طويلة االجل ،فان االنفاق العام يمكن ان يؤدي الى رفع معدالت النمو االقتصادي في
استرتيجية وتبني سياسات ناجحة.
ا
المستقبل اذا تم وضع خطط

التوصيات
 -1يجب زيادة االنفاق االستثماري على االنفاق االستهالكي وتوفير المناخ المناسب للقطاع الخاص للمساهمة في
زيادة االنتاج.
 -2تفعيل دور السياسة المالية لتحقيق االستقرار االقتصادي ورفع معدالت النمو.
 -3يجب العمل على التنسيق بين السياسات االقتصادية وتفعيل دورها.
 -4العمل على وضع الخطط القصير والمتوسطة والطويلة االجل وتحديد االهداف ووسائل بلوغها من قبل الدولة.
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 -5االعتماد على الدراسات العلمية في تحديد قيمة االنفاق بجميع مكوناته.
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