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  :الملخص
) EXR( تناولت الدراسة الحالية تحليل العالقة بين سـعر صـرف         

 )EXP(  مـن الـصادرات    كـل ن  الدينار الليبي مقابل الدوالر األمريكي وبي     
 إلى  1966 من   لفترةا في ليبيا باستخدام بيانات سنوية خالل        )IM( والواردات

 على اختبار جوهانسن للتكامل المـشترك، وذلـك         دراسة ال اعتمدت. م2015
للكشف عن العالقة في األجل الطويل بين سعر الصرف والصادرات من جهة            

كما اعتمدت علـى سـببية      . ،ىخر سعر الصرف والواردات من جهة أُ      بينو
وتوصلت . جرانجر للكشف عن العالقة بين هذه المتغيرات في األجل القصير         

الدراسة إلى أنه ال توجد عالقة بين سعر الصرف وبين كل من الـصادرات              
والواردات في األجلين القصير والطويل؛ وهذا يعني أن سعر الـصرف فـي             

 الواردات هذا علـى  كةال على حرليبيا ليس له تأثير على حركة الصادرات و    
  .األقل بالفترة المدروسة

 المـشترك،  التكامل الواردات، الصادرات، سعر الصرف، : علمية مصطلحات
  .سببية جرانجر

  :مقدمة
 االقتصادية الهامة التي تـؤثر      األدوات من صرف العملة المحلية     سعريعتبر    

فالـدول تلجـأ إلـى      . ارداتفي المتغيرات االقتصادية الكلية وخاصة الصادرات والو      
                                                 

 .ة جامعة الزيتون– كلية التجارة - االقتصاد بقسم مساعد أستاذ -1

 . جامعة طرابلس–كلية االقتصاد والعلوم السياسية- االقتصاد قسم محاضر ب-2
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سياسة سعر الصرف لتصحيح الخلل الخارجي الناشئ من تشوهات التجارة الخارجية،           
 للتأثير في حجـم كـل مـن         ىحيث تقوم بتخفيض قيمة عملتها مقابل العمالت األخر       

الصادرات والواردات، وبالتالي التأثير فـي الميـزان التجـاري ومـن ثـم ميـزان        
هذه األداة  تزداد وضوحا من توصيات صندوق النقد الدولي،          ولعل أهمية   . المدفوعات

فعادة ما يكون تعديل سعر الصرف من ضمن سياسات التكيف والتعديل الهيكلي التـي    
  .يوصي بها صندوق النقد الدول التي تواجه مشاكل عدم االستقرار الداخلي والخارجي

ـ نها من أبالرغموليبيا     ت فـي الـسنوات    تتبع نظام سعر الصرف الثابت قام
والتخفـيض  - تخفيض في قيمة الدينار الليبي مقابل العمالت األجنبية          اءالماضية بإجر 

 بهدف التأثير في حركة التجارة الخارجية بعد أن بـدأت     -2002األبرز كان في العام     
والتوجه نحـو القطـاع     ) االقتصاد العام (تدريجيا مرحلة الخروج من االقتصاد الموجه     

  . الخاص
  :لدراسة امشكلة

ـ     اشك أن لنظام سعر الصرف أثر      ال    وأيـضا  ة، على حركة التجارة الخارجي
 مؤثرة في   كأداة يحظى هذا النظام بأهمية      ولذلك ؛ السياستين المالية والنقدية   اليةعلى فع 
  . منها النقدية خاصة السياسات االقتصادية الكلية وة االقتصادي وفي فعالينالتواز

 في قامت - على نظام سعر الصرف الثابت     تعتمد تزال    أنها ال  بالرغم- ليبياو  
 ذلك التخفـيض الـذي   ها لقيمة الدينار الليبي كان أبرزات تخفيضبعدةالسنوات المالية   
 تدفق حركة التجارة الخارجيـة؛      جم بهدف التأثير في ح    وذلك. م2002حدث في العام    

 مـن حركة كـل    هذه الدراسة تحاول تحليل مدى تأثير سعر الصرف على          أن  وحيث  
  : صياغة المشكلة البحثية في التساؤل التالييمكنالصادرات والواردات الليبية، ف

 تؤثر تغيرات سعر صرف الدينار الليبي مقابل الدوالر األمريكي فـي حركـة              هل -
  التجارة الخارجية؟
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  : الدراسة فرضيات
  :فرضيتين على الدراسة تقوم  

 الليبـي  الـدينار  صرف سعر بتغيرات الليبية الصادرات تتأثر ال ..األولى الفرضية -
 .األمريكي الدوالر مقابل

 مقابـل  الليبي الدينار صرف سعر بتغيرات الليبية الواردات تتأثر ..الثانية الفرضية -
 .األمريكي الدوالر

   :الدراسة هدف
 مقابـل  الليبي الدينار صرف سعر بين العالقة تحليل إلى الدراسة هذه تهدف  
 مـن  الممتدة الفترة خالل الليبية والواردات الصادرات من كل وبين ريكياألم الدوالر
  .م2015إلى  1966
  :الدراسة أهمية

 كـل  وبـين  الليبي الدينار صرف سعر بين العالقة طبيعة الدراسة هذه تبحث  
 -الباحثَّين علم حد على- الليبية المكتبة تفتقر وحيث. الليبية والواردات الصادرات من
 فـي  والواردات الصادرات وبين الصرف سعر بين العالقة طبيعة حول دراسات إلى

  .عموماً العربية والمكتباتالليبية  المكتبة ريثت أنها من الدراسة أهمية تأتي لذلك ليبيا؛
  :الدراسة منهجية

 اإلحـصائية  الخـصائص  باختبار الدراسة هذه ستقوم الدراسة هدف لتحقيق  
 مـن  والـواردات  الصادرات، الصرف، سعر: تهدفةالمس للمتغيرات الزمنية للسالسل

 مـن  للتحقق) P-P(و ADF) (كاختبار الشائعة الوحدة جذر اختبارات استخدام خالل
 الـصرف  سـعر  بين األجل طويلة العالقة بحث سيتم ثم ومن المتغيرات، هذه سكون

ـ  منهجيـة  باسـتخدام  والـواردات  الـصرف  سـعر  وبـين  والصادرات،  لـالتكام
 سببية طرق عن السببية العالقة وجود اختبار سيتم كما). Co-integration(المشترك
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 اعتمدت الدراسة في الحصول علـى  وقد. Granger Causality Testes“ جرانجر
 ليبيـا   مـصرف  تقارير ونـشرات     وخاصةبيانات متغيراتها على المصادر الرسمية      

   .المركزي
 السابقة، الدراسات األول ليتناو قسمين، إلى المقدمة بعد الدراسة هذه تنقسمو  
  .والتوصيات بالخالصة وتنتهي التحليلية الدراسة الثاني ويتناول

  : السابقةالدراسات
 هي تلك الدراسات التي بحثت عالقة سعر الصرف بكل من الصادرات            قليلة  

 ولقـد تـم     ، دوافع إعداد هذه الدراسـة     حدوالواردات في ليبيا، ولعل هذا النقص هو أ       
 سعر الصرف على التجارة الخارجيـة     ثربعض الدراسات التي تناولت أ     على   االطالع

هذا باإلضـافة   .  بليبيا كدولة الجزائر   صاديافي بعض الدول العربية خاصة الشبيهة اقت      
  .إلى بعض الدراسات على المستوى الدولي

، أنه ال توجد عالقة بين سـعر        )م2012 البكوش،( ليبيا أظهرت دراسة     ففي  
 نحيث بـي . م2008-1986وكل من الصادرات والواردات خالل الفترة   لليبيالدينار ا 

 ، ليبيـا في النقدية  السلطاتانتهجتها التي الدينار صرف سعر تخفيض سياسة الباحث أن
 وغيـر  النفطية الصادرات على التأثير في فعالة تكن لم  الثالثة، لفيةخاصة في بداية األ

  ممـا والـسلعية،  الخدمية ن مؤثرة في الواردات لم تكأنها كما .سواء حد على النفطية

  . الليبي التجاري الميزان  سعر الصرف علىتخفيض لسياسة فاعلية أي غياب يعني
 سعر الصرف علـى     ثر، التي تناولت أ   )2016 الداوي، (دراسةوفي الجزائر     

وقـد  . م2014-1990التجارة الخارجية في الجزائر باستخدام بيانات سنوية للفتـرة          
ت إلى وجود عالقة طردية قوية بين سعر الصرف وبين كل مـن  الـصادرات    توصل

  . والواردات
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 وجود عالقة في المدى الطويل      تنتجت، التي اس  )2016برنه،  ( دراسة   وأيضاً  
ورصيد الميـزان  ) ورومقابل كل من الدوالر واأل  (بين سعر صرف الدينار الجزائري      

  ). م1999 -2014(التجاري خالل الفترة 
، التي توصلت باالعتمـاد علـى       )م2015 برقوقي،طالبي و   ( لك دراسة وكذ  

 اإلى أن لسعر الصرف تـأثيرARDL (     ( االنحدار الذاتي للفجوات الزمنية  الموزعة     
على الصادرات والواردات الجزائرية في األجل الطويل دون األجل القـصير            اطردي 

   ).م2014-1980(خالل الفترة 
 دراسته ألثر تغير سعر صرف الـدينار        عند،  )م2011 هجيرة،( توصل   كما  

 الجزائري باستخدام بيانـات شـهرية        الميزان التجاري  على) والدوالر ورو،األ (مقابل
بين سعر  ) عالقة طويلة األجل  (  عالقة تكامل مشترك   وجود إلىم  2010-2000للفترة  

  .الصرف ورصيد الميزان التجاري
 بـين   السببية العالقة دراسة   إلى  هدفت التي،  )م2012 بلقاسم، (دراسة وتشير  

سعر الصرف والمتغيرات االقتصادية كالصادرات والواردات في الجزائـر بـالفترة           
 عدم وجود عالقة سببية بين سعر الـصرف وتطـور الميـزان             إلى ،م1970-2009

  . التجاري
 بـالجزائر   متبعةأن سياسة سعر الصرف ال    ) م2015 دوحة، (دراسة تفيد   كما  

 في تـصحيح االخـتالل فـي        فعالةم كانت سياسة غير     2013 إلى   1990بالفترة من   
 إلى طبيعة االقتـصاد الـوطني       -حسب رأي الباحثة  -الميزان التجاري، وهذا راجع     

  . الذي يرتكز على الصادرات النفطية
 صرف سعر تأثير أن،  )م2004لعروق،   (دراسة أوضحت   بالجزائر، وكذلك  

 خـالل   الـواردات  على و الصادراتضعيفا على   الدينار الجزائي مقابل الدوالر كان      
  . م2003  إلى1963الفترة من 
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 طرديـة   عالقةإلى أن هناك    ) م2012 زاهر،( فلسطين توصلت دراسة     وفي  
 1994بين سعر الصرف الحقيقي وإجمالي الواردات الفلسطينية بالفترة الممتـدة مـن           

  .م2010إلى 
 ShaistaAlam & Qazi Masood (دراسة توصلت فقد الباكستان في أما  

Ahmed: 2010(    إلى أن سعر الصرف الحقيقي ليس له تأثير فـي الطلـب علـى ،
  . م2008 إلى  1982 من  بالفترةالواردات في المدى الطويل 

التي تناولـت  )  و آخرون YiiSiing Wong:2012 (دراسة وضحتكما أ  
، وفي  2009-1975 بالفترة ماليزيا تقلبات سعر الصرف على تدفق الواردات في         أثر

 سببية خطية بـين تقلبـات سـعر         عالقة ال توجد    نه أ ،م2009-1980 بالفترة   مريكاأ
   .الصرف وتدفق الواردات في كلتا الدولتين

 إيجابيـة  وجود عالقة إلى، )Wanhui Jiang:2012 (دراسة توصلت بينما  
ـ  األسمىبين سعر الصرف     -1981 بـالفترة  الطويل   جل األ ي ف ية والواردات الصين

   . م2012
وجـود  )  و آخرون Joseph P. Byrnea:2006( استنتجت دراسة ،وأيضاً  

 الواليـات  وحجم واردات مريكيعالقة سلبية قوية بين تقلبات سعر صرف الدوالر األ    
  . م2001–1989 بالفترة مريكيةالمتحدة األ
 باالعتمـاد  ،)2015 وآخـرون، Anning Lucy (دراسة  توصلتغانا فيو  

 سعر العملة   تخفيض إلى أن    ، تصحيح الخطأ  ونموذج المشترك،    تكاملال منهجيةعلى  
ـ  تحسن الميزان التجاري في المدى الطو      إلىالمحلية الغانية أدى      فـي   هل، وتـدهور  ي

  ). 2013-1980 (بالفترة وذلك ،المدى القصير
 على الحقيقي الصرف سعر ثر، بدراسة أ)Grephas, Ogutu ،2014( قامو  
 ،)م2013-1963( الفتـرة    خـالل  كينيـا  فـي ) خرىتغيرات أ وم( التجاري الميزان
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 عدة نتـائج     إلى  تصحيح الخطأ  ونموذج ،المشترك  التكامل   باستخدام الباحث   وتوصل
 عالقة طردية قوية بين سعر الصرف الحقيقي والميزان التجاري في           وجودمنها، عدم   

  .األجل الطويل
 :MarilyneHuchet-Bourdon & Jane Korinek( دراسـة  وتـأتي   

التي تناولت أثر تقلبات أسعار الصرف علـى تجـارة المنتجـات الزراعيـة      ) 2011
والصناعة التحويلية ومنتجات قطاع التعدين بين الصين وكل مـن منطقـة اليـورو،              

لتوضح ) بيانات شهرية  (2009 إلى   1999والواليات المتحدة خالل الفترة الممتدة من       
اأن هناك تأثيرعار الصرف على التدفقات التجارية في هذه المنتجات لتقلبات أسا سلبي.  

وكان أثر تقلب سعر الصرف على الصادرات أكبر من تأثيره على الواردات              
كما أظهرت النتائج أن التجارة بين الواليات المتحدة والصين هـي           . في المدى الطويل  

  .األكثر تضرراً من تقلبات سعر الصرف
ــد   ــة وتفي  Kazunobu Hayakawa  & and Fukunari( دراس

Kimura:2008(      هي األكثر تأثرا بتقلبات سعر الصرف،       آسيا، أن دول منطقة شرق 
وأن تجارة السلع الوسيطة هي أكثر حساسية لتقلبات سعر الصرف مقارنة مع األنواع             

وذلك عند دراسة تأثير تقلبات أسـعار الـصرف علـى التجـارة        . األخرى من السلع  
 دولة من بقية دول العالم خالل الفترة        60 و آسيا بين بلدان شرق     )تدفقات ثنائية (ةالدولي

  . م2005 إلى 1992الممتدة من 
 سـعر  لــتأثير  دراسـته  فـي  )Tenreyro Silvana:4200( توصل كما  
 الممتـدة  الفترة خالل )بلدا 99(العالم بلدان من عينة في التجارة  على  الرسمي  الصرف

 تـدفقات   على  كبير  تأثير  الصرف  سعر  لباتلتق  ليس  أنه إلى  م1997 إلى    1970 من
 تجيـب  أن، والتي حاولت )Philippe & Eric van، 2000( دراسة وتشير .التجارة

 ال توجـد  أنه ى إلالرفاهية؟هل استقرار سعر الصرف يزيد من التجارة و    : عن السؤال 
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 ــــ   1973عالقة قوية بين سعر الصرف والتجارة والرفاهية في سويسرا بالفترة           
 وبقواعـد   فـضيالت،  أكثـر بالت   تـربط  -وفقا للدراسة - والرفاهية   التجارةف. م1999

 .السياسة النقدية

 المتعلقة لألدبيات واسعا مسحا، بعد أن قدم )Agathe Côté:1994( وأوضح  
 االتحـاد   لـدان ب  فـي   الصرف  سعر تقلب تأثير  أن  والتجارة،  الصرف  أسعار  بتقلبات

 بـرر  وقـد   .ضـعيف   فهو  جدو  وإن  التجارة  واتجاه  حجم  على  واضح  غير  األوربي
 ال  الـصرف   سـعر   تقلبات  مخاطر  زيادة  أن  ،أهمها  أسباب بعدة  الضعف  هذا  الباحث
 مـن  مخـاطر ال  هـذه  معظمف  ،بالمخاطر  المحفوف  النشاط  تقليل  إلى  بالضرورة  تؤدي

   .قليلة بتكلفة تجنبها الممكن
ــام   ــة )1989Krugman Paul&Baldwin Richard( وق ــر بدراس  أث
 لسعر الصرف بهدف تقديم أساس نظري للحجة القائلة أن صـدمات            ةالكبير  الصدمات

سعر الصرف الكبيرة كالتي حدثت للدوالر في ثمانينيات القرن الماضي لها تـأثيرات             
 الدراسـة   خلصتو. ه وعلى توازن سعر الصرف نفس     يةمستمرة على التدفقات التجار   

 انخفاض مستمر في سـعر الـصرف        لىإلى تدفق رأس المال الكبير يمكن أن يؤدي إ        
  . الذي يؤثر على الميزان التجاريمراأل

 علـى  الصرف سعر تقلبات أثر ،)Chowdury R Abdur:1993( وتناول  
 1976 مـن  الفترة خالل  )Countries 7-G( السبع وعةمجم دول بين التجارة تدفق
 الـصرف   سعر  تقلب  أن  إلى  -الخطأ  تصحيح نموج  باستخدام- وتوصل  .م1990 إلى
 في  الباحث  يوضحو  .المجموعة دول  كل  في  الصادرات  حجم  على  كبير  سلبي  تأثير  له

 التـي  الـصرف  أسـعار  وتقلبـات  التجارية التدفقات بين الضعيفة العالقة  أن دراسته
 الكـافي   االهتمـام   عـدم   إلـى   ترجع  إنما السابقة  الدراسات  من  العديد  يهاإل  توصلت

  .لةالص ذات الزمنية للسلسلة العشوائية بالخواص



òî�bî�Ûaë@òí†b—nÓüa@âìÜÈÛa@òÜª@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@†‡ÈÛa@‹“Ç@ð†b¨a@O@ìîãìí2018@ @

´îÛŒ@ñŠbvnÛaë@†b—nÓüa@òîÜ×@Oòîßý�⁄a@òí‹�þa@òÈßb§a 

 

 36 

  : التحليليةالدراسة
يهتم هذا الجزء من الدراسة بقياس تأثير سعر صرف الدينار مقابل الـدوالر               

 إلـى   1966األمريكي على كل من الصادرات والواردات الليبية خالل الفتـرة مـن             
  . لهذه المتغيراتم باستخدام بيانات سنوية 2015

 سعر الـصرف وبـين كـل مـن          نولهذا الغرض فقد تم صياغة العالقة بي        
  : والواردات بعد أخذ التحويلة اللوغاريتمية للمتغيرات كالتاليتالصادرا

= α + β LOG (EXR) +Ut  ……………(1)                       ) LOG (EXP  
= α + β LOG (EXR) +Ut………..………(2)                       ) LOG (IM  

إلى ) EXP( الصرف، واالختصار  رإلى سع ) EXR(حيث يشير االختصار    
  . إلى الواردات) IM(الصادرات، واالختصار

 مع صرف سعر عالقة تكون   أن - للنظرية االقتصادية  فقاًو- المتوقع   ومن  
  . عالقة طردية، وعكسية مع الوارداتالصادرات

 بعضة النموذج بهذا الشكل تعود إلى       األولى، أن صياغ  :  إلى نقطتين  وننوه  
 دراسـة :  اعتمدنا عليها كدراسات سـابقة فـي هـذه الدراسـة مثـل      تيالدراسات ال 

 على الصيغة اللوغاريتمية كان     تماد والثانية، االع  ).2004 لعروق،(و) 2012بلقاسم،(
  .سببه الحصول على العالقة الخطية بين المتغيرات

 الصرف على كل مـن الـصادرات         دراسة تأثير سعر   لية تمر عم  وسوف  
 اسـتقرار   الـسابقتين بمرحلـة دراسـة     ) 2(، ورقم )1(والواردات وفق  العالقتين رقم    

 والـسببية،   ،التكامل المشترك : ثم مرحلة اختباري  -السالسل الزمنية لمتغيرات الدراسة   
  :كالتالي
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   : استقرار السالسل الزمنية لمتغيرات الدراسةدراسة
متغيرات الدراسة الختبارات جذر الوحدة وذلك بتطبيق        الباحثون بإخضاع    قام  

وتشير النتـائج   ). P-P(، واختبار فليبس وبيرون     )ADF( فللر الموسع -اختبار ديكي 
 البرنـامج والتـي تـم احتـسابها باسـتخدام         -) 1(المعروضة فـي الجـدول رقـم      

 عدم استقرار المتغيـرات فـي مـستواها، ولكنهـا     إلى -)(EViews 9.5اإلحصائي
ت ساكنة بعد أخد الفرق األول لها، ومن ذلك يمكن القول بتكامل المتغيرات من              أصبح

  .I)1(الدرجة األولى
  الدراسة لمتغيرات الوحدة جذر اختبارات نتائج): 1 (رقم جدول

 فوللر ـ ديكي اختبار
  )ADF (الموسع

 بيرون- فليبس اختبار
)P-P( المتغيرات 

)1(  )2(  )3(  )1(  )2(  )3(  

  المستــوى
  LOG(EXP 2.014  2.018  1.121  2.029  1.974  1.206 (الصادرات غاريتملو

  LOG(IM  1.583  1.960  1.99  1.583  2.021  1.914 (الواردات لوغاريتم
  LOG(EXR 0.567  1.788  1.016  0.056  1.689  1.015 (الصرف سعر لوغاريتم

  1.947  3.504  2.922  1.947  3.504  2.922  %5 بمستوى الحرجة القيم
  الولا الفرق

  LOG (EXP  7.636  7.803  7.333  7.626  7.787  7.331 (الصادرات لوغاريتم
  LOG(IM 6.096  6.113  5.593  6.096  6.113  5.608 (الواردات لوغاريتم

  LOG(EXR 4.913  5.115  4.697  4.915  5.124  4.748 (الصرف سعر لوغاريتم

 1.947  3.506  2.923  1.947  3.506  2.923  %5 بمستوى الحرجة القيم

  .عشوائي) 3. (زمني واتجاه ثابت حد) 2. (ثابت بحد) 1: (مالحظة
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  : تحليل العالقة بين المتغيراتمرحلة
 التأكد من أن السالسل الزمنية للمتغيرات محل الدراسـة متكاملـة مـن              بعد  

لدراسـة  :  الدرجة نفسها وهي الدرجة األولى، يتم اآلن دراسة عالقة بين المتغيرات           
 الصرف وبين كل من الصادرات والواردات في األجل الطويل، تـم            العالقة بين سعر  

ونتائج هذا االختبار معروضة بالجـدولين      . تطبيق اختبار التكامل المشترك لجوهانسن    
 بفجـوة  جـري مع مالحظة أن االختبـار أُ     ). 3 (رقم، وجدول   )2(جدول رقم : التاليين

  .زمنية واحدة وذلك بناء على اختبار طول فترات اإلبطاء
  نتائج اختبار جوهانسن للتكامل المشترك بين سعر الصرف والصادرات): 2( رقمجدول

  الحرجةألحصاءة القيم

Max- Eigen عند 

5%  

  احصاءة قيم
Max- 

Eigen  

 الحرجة القيم

 عندTraceلالحصاءة

5%  

 قيم

  احصاءة
Trace 

  متجه قيم
Eigen 

Value 

  فرضية

 عدد

 المتجهات

14.264  11.783  15.494 11.7882.217  None  
3.841 0.005 3.841  0.005 0.0001 At most 1 

  .)(EViews 9.5 باستخدام البرنامج اإلحصائيالباحثين إعداد من: المصدر

) Max- Eigen(، و)Trace Statistic( مـن القـيم اإلحـصائية   يتضح  
أعاله أنه من غير الممكن رفض فرضية العدم القائلـة بعـدم        ) 2(الواردة في الجدول    

 فقد جاءت قيمها أقل     ).سعر الصرف والصادرات  ( المتغيرين بينكامل مشترك   وجود ت 
، مما يعني عدم وجود عالقة توازنية بـين         %5من القيم الحرجة عند مستوى معنوية       

  .المتغيرين في األجل الطويل
عدم وجود عالقة توازنية طويلة األجـل       ) 3( يتضح من الجدول رقم    وكذلك،  
  المحسوبة بالقيم الحرجة لكل منيمحيث من مقارنة الق.  والوارداتالصرفبين سعر 

(Trace) و ،)Max (            لم يكن باإلمكان رفض الفرضية العدمية القائلـة بعـدم وجـود
  .  والوارداترفتكامل مشترك بين سعر الص
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   للتكامل المشترك بين سعر الصرف والوارداتسننتائج اختبار جوهان): 3( رقمجدول

  إلحصاءة الحرجة القيم
Max- Eigen5 عند%  

  إحصاءة قيم
Max- 

Eigen 

 الحرجة القيم
  لإلحصاءة

Trace 5 عند%  

 قيم
  إحصاءة
Trace 

  متجه قيم
Eigen 

Value 

 عدد فرضية
  المتجهات

14.164 11.129 15.494 11.130 0.206 None 

0.974  3.841 3.841  0.001 2.13E At most 1

  .)(EViews 9.5إلحصائي باستخدام البرنامج االباحثين إعداد من: المصدر

وهكذا، يمكن القول أن سعر صرف الدينار الليبي مقابل الدوالر ال يـؤثر               
  .في الصادرات وال في الواردات في األجل الطويل

ولدراسة العالقة في األجل القصير كان من الواجب الكشف عـن العالقـة      
 اختبار استخدامالسببية بين سعر الصرف وبين كل من الصادرات والواردات، وذلك ب          

  ).Granger Causality Test( جرانجر سببية
  فـي  التغييـر ، أن   )4( بالجدول رقم  ة من نتائج هذا االختبار الوارد     ويتضح  

وهذا يعني أن سـعر   . سعر الصرف ال يتسبب التغير في الصادرات وال في الواردات         
الـواردات  صرف الدينار مقابل الدوالر األمريكي ال يؤثر في الصادرات و ال فـي              

  . )1(الليبية في األجل القصير خالل الفترة قيد البحث
  نتائج اختبار السببية بين سعر الصرف وكل من الصادرات والواردات): 4( رقم جدول

Null Hypothesis:                                                        Obs     F-Stat      Prob  

LOG(EXR)  does not Granger Cause D LOG(EXP) 48     0.342     0.561 D   
DLOG(EXR)  does not Granger Cause D LOG(IM)    48     0.0881    0.767   

  ).(EViews 9.5ملخص من نتائج االختبار المتحصل عليها باستخدام: المصدر

  

                                                 

 .var نموذج لتقدير لزوم فال سببية عالقة توجد ال طالما -1
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 علـى حركـة      سعر الصرف  أثير الدراسة إلى التعرف على مدى ت      هدفت  
. م2015 إلى   1966الصادرات والواردات في ليبيا باستخدام بيانات سنوية للفترة من          

ولتحقيق هذا الهدف تم اختبار الخصائص اإلحصائية للـسالسل الزمنيـة لمتغيـرات             
ثـم اختبـار    ). فللر، فيليب وبيرون  -ديكي(الدراسة من خالل اختبارات جذر الوحدة       

 والـواردات بواسـطة     دراتر الصرف وكل من الـصا     العالقة طويلة األجل بين سع    
كما استخدمت الدراسة اختبار الـسببية لجرانجـر لدراسـة          . تطبيق اختبار جوهانسن  

 توجد عالقة طويلة    ال نهوقد توصلت الدراسة إلى أ    . العالقة السببية في األجل القصير    
 اتدر بين سعر الصرف وبين كل من الـصا        -حسب نتائج اختبار جوهانسن   -األجل  

 الـصرف وكـل   سعر بين سببية في األجل القصير عالقة ال توجد  كذلك، .والواردات
 وهـذا يعنـي أن      . استنادا إلى نتائج سببية جرانجر     وذلك. من الصادرات والواردات  

سعر الصرف ال يؤثر في الصادرات، وال في الواردات في األجلين الطويل والقصير             
 .خالل مدة هذه الدراسة

 نجد أن الدراسة الحالية تتفق مع العديد من الدراسات الـسابقة             النتيجة وبهذه  
 الفرضـية  تؤكـد  النتيجة هذه أن نجد خرى،من ناحية أُ ،  سردها هذا من ناحية    مالتي ت 
 الـدوالر  مقابل الليبي الدينار صرف سعر بتغيرات الليبية الصادرات تتأثر ال" األولى

 صرف سعر بتغيرات الليبية الواردات تتأثر "الثانية الفرضية تدعم ال بينما". األمريكي
 ."األمريكي الدوالر مقابل الليبي الدينار

 نتيجة عدم وجود عالقة بين سعر صـرف الـدينار مقابـل    عزى أن تُ ويمكن  
الدوالر األمريكي وكل من الصادرات والواردات إلى أن الـصادرات الليبيـة هـي              

ط في السوق العالمي وال عالقـة        تتحد أسعار النف   -وكما هو معلوم  -صادرات نفطية   
أما بالنسبة لعدم تأثير سعر الصرف فـي الـواردات          . لها بسعر صرف الدينار الليبي    
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 سنوات الدراسة تخضع لسيطرة الدولـة  غلب إلى أن الواردات الليبية في أ بمافيرجع ر 
  .وتتم وفق موازنات استيرادية

 هـذه الدراسـة     ن فـإ  القتصادي بدأت ليبيا في التحول نحو االنفتاح ا       وحيث  
توصي بإعادة النظر في سياسة سعر صرف الدينار الليبي ليكون أداة فعالة في توجيه              

  .السياسة التجارية الليبية
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  : العربية: أوالً
) الجزائر(أثر سعر الصرف على التجارة الخارجية دراسة حالة         .  اليامنة الداوي، -1

: ورقلـة ،مرباح قاصـدي  جامعة ،جستير منشورة ، رسالة ما  )م2014-1990(للفترة  
 .م2016الجزائر، 

 التجـاري  الميـزان  علـى  وانعكاساتها الصرف أسعارتقلبات  . " عبدالعزيز برنه، -2
رسالة ماجستير غيـر منـشورة،      )"م1999-2014 (الفترة خالل الجزائر حالة دراسة
 .2016 ،الجزائر :ورقلة ،رباح قاصديم جامعة

أثر تخفيض القيمة الخارجيـة للعملـة الوطنيـة علـى ميـزان             ".  منهوم بلقاسم، -3
 جامعة وهران، رسـالة     ،)م2009-1970(المدفوعات، دراسة قياسية لحالة الجزائر      

 ". م2013-2012 الجزائر، هران،ماجستير منشورة، و

تحفيض سعر صرف الدينار وتأثيره في ميزان       "،  )2012( أمحمد   حسين البكوش، -4
األكاديمية الليبيـة، مدرسـة العلـوم       " 198602008ليبي للسنوات   السلع والخدمات ال  

 .ليبيا-اإلدارية والمالية، قسم االقتصاد، رسالة ماجستير غير منشورة، طرابلس

 أثر تقلبات سعر الصرف على الميزان التجاري وسـبل عالجهـا          . " سلمى دوحة، -5
: د خضيرة، بـسكرة   رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة محم     )" دراسة حالة الجزائر  (

 .2016 الجزائر،

أثر تغيرات سعر الصرف على الميزان التجـاري، دراسـة          . " عبدالجليل هجيرة، -6
-2011الجزائـر،   :  جامعة تلمسان، رسالة ماجستير منشورة، تلمسان      حالة الجزائر، 

 ".م2012
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א���א������ 

  ):1( رقمالجدول
 صرف الدينار سعرول) بماليين الدينارات(  الزمنية للصادرات والواردات الليبيةالسالسل

  الليبي مقابل الدوالر

  السنوات
  سعرالصرف

)EXR(  
  الصادرات

)EXP(  
  الواردات

)IM(  
  السنوات  

 الصرف سعر
)EXR(  

  الصادرات
)EXP(  

  الواردات
)IM(  

1966  0.35844 201.1 129.3  1991 0.28558 3010.6 2261.3 

1967  0.35537 225 137.5  1992 0.29921 2890.3 2139.8 

1968  0.35774 356.3 173.8  1993 0.32316 2618.9 2584.1 

1969  0.35759 432.6 187.1  1994 0.36247 2681.9 2353.1 

1970  0.35759 533.3 232.1  1995 0.35445 3103.5 2148.6 

1971  0.33722 962.5 365.8  1996 0.36592 3478.8 2563.8 

1972  0.33052 968 471.7  1997 0.38868 3777.5 2739 

1973  0.29679 1199.7 667.1  1998 0.45381 2449.1 2266.9 

1974  0.29679 2447.3 1231.3  1999 0.46308 3347.1 2198.6 

1975  0.29679 2006.2 1454.6  2000 0.54613 6159.8 2105.7 

1976  0.29679 2831.7 1406.6  2001 0.64732 6720 2943 

1977  0.29679 3080.6 1459.9  2002 1.21669 13290 9492 

1978  0.29679 2930.7 1706.4  2003 1.30839 19567 9314 

1979  0.29679 4731.3 2556.1  2004 1.25064 14871 13111 

1980  0.29679 6489.2 3070.1  2005 1.35541 27152 15683 

1981  0.29679 4361.1 4311.4  2006 1.28821 38953 17172 

1982  0.29679 4056.2 3249.4  2007 1.22728 40028 21698 

1983  0.29679 3655.7 2657.7  2008 1.25161 77027 25938 

1984  0.29679 3300.4 2709.2  2009 1.24021 46319 27503 

1985  0.29679 3645.6 1937.6  2010 1.24028 61658 30944 

1986  0.31575 2431.3 1428.3  2011 1.2565 23254 13664 

1987  0.29822 1716.8 1587.9  2012 1.2533 76893 32243 

1988  0.28464 1615.5 1646.6  2013 1.2503 58442.643242.9 

1989  0.29558 2179.2 1950  2014 1.3312 24511 38631.7 

1990  0.28372 3214.5 2145  2015 1.3894 14996.922684.5 

  . مختلفةأعداد االقتصادية، النشرة ليبيا المركزي، مصرف :المصدر
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   لدالة للصادراتالمثلىتحديد درجات التأخير ): 2(  رقمالجدول

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ

0 -85.50839 NA  0.153965  3.804713  3.884219  3.834496

1  19.52814   196.3727*   0.001904*  -0.588180*  -0.349662*  -0.498830*

2  22.31632  4.970234  0.002010 -0.535492 -0.137962 -0.386575

3  23.21960  1.531648  0.002307 -0.400852  0.155691 -0.192368

4  23.88417  1.069087  0.002682 -0.255833  0.459722  0.012218

  
. هذا).EViews 9.5 االحصائي الجاهزالبرنامجتم الحصول عليه باستخدام : المصدر

  .ائيوننوه إلى أن كل الجداول التالية هي باستخدام نفس البرنامج االحص
  تحديد درجات التأخير المثلى لدالة الواردات): 3( رقمالجدول

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ

0 -89.36964 NA  0.182109  3.972593  4.052099  4.002376

1  34.15889   230.9446*   0.001008*  -1.224299*  -0.985781*  -1.134949*

2  37.58177  6.101659  0.001035 -1.199207 -0.801677 -1.050290

3  39.26790  2.859094  0.001148 -1.098604 -0.542061 -0.890120

4  39.98941  1.160696  0.001331 -0.956061 -0.240506 -0.688010
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  نتائج اختبار التكامل المشترك لدالة الصادرات): 4( رقمالجدول
Date: 03/18/18   Time: 00:13

Sample (adjusted): 1968 2015

Included observations: 48 after adjustments

Trend assumption: Linear deterministic trend

Series: LOG(EXPO) LOG(EXR) 

Lags interval (in first differences): 1 to 1

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

Hypothesized Trace 0.05

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**

None  0.217678  11.78872  15.49471  0.1674

At most 1  0.000110  0.005261  3.841466  0.9415

 Trace test indicates no cointegration at the 0.05 level

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)

Hypothesized Max-Eigen 0.05

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**

None  0.217678  11.78346  14.26460  0.1190

At most 1  0.000110  0.005261  3.841466  0.9415

 Max-eigenvalue test indicates no cointegration at the 0.05 level

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I): 

LOG(EXPO) LOG(EXR)

-1.265846  2.213253

-0.209721  2.070423

 Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha): 

D(LOG(EXPO))  0.182946 -0.001154

D(LOG(EXR)) -0.006852 -0.001021

1 Cointegrating Equation(s): Log likelihood  24.34152

Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)

LOG(EXPO) LOG(EXR)

 1.000000 -1.748437

 (0.37949)

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)

D(LOG(EXPO)) -0.231581

 (0.06945)

D(LOG(EXR))  0.008673

 (0.01878)
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  نتائج اختبار التكامل المشترك لدالة الواردات): 5( رقمالجدول
Date: 03/18/18   Time: 00:03

Sample (adjusted): 1968 2015

Included observations: 48 after adjustments

Trend assumption: Linear deterministic trend

Series: LOG(IM) LOG(EXR) 

Lags interval (in first differences): 1 to 1

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

Hypothesized Trace 0.05

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**

None  0.206939  11.13005  15.49471  0.2036

At most 1  2.13E-05  0.001025  3.841466  0.9745

 Trace test indicates no cointegration at the 0.05 level

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)

Hypothesized Max-Eigen 0.05

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**

None  0.206939  11.12902  14.26460  0.1479

At most 1  2.13E-05  0.001025  3.841466  0.9745

 Max-eigenvalue test indicates no cointegration at the 0.05 level

 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level

 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I): 

LOG(IM) LOG(EXR)

-1.155691  2.231598

 0.033814  1.620251

 Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha): 

D(LOG(IM))  0.129856  0.000597

D(LOG(EXR)) -0.004023  0.000455

1 Cointegrating Equation(s): Log likelihood  38.90874

Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)

LOG(IM) LOG(EXR)

 1.000000 -1.930965

 (0.43025)

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)

D(LOG(IM)) -0.150073

 (0.04969)

D(LOG(EXR))  0.004650

 (0.01720)  



òî�bî�Ûaë@òí†b—nÓüa@âìÜÈÛa@òÜª@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@†‡ÈÛa@‹“Ç@ð†b¨a@O@ìîãìí2018@ @

´îÛŒ@ñŠbvnÛaë@†b—nÓüa@òîÜ×@Oòîßý�⁄a@òí‹�þa@òÈßb§a 

 

 50 

  والصادرات الصرف سعر بين جرانجر سببيةنتائج ): 6( رقمالجدول
Pairwise Granger Causality Tests

Date: 03/18/18   Time: 00:51

Sample: 1966 2015

Lags: 1

 Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob. 

 D(LOG(EXR)) does not Granger Cause D(LOG(EXPO))  48  0.34237 0.5614

 D(LOG(EXPO)) does not Granger Cause D(LOG(EXR))  0.15183 0.6986

  
  

  والواردات  الصرف سعر بين جرانجر سببيةنتائج ): 7(قم رالجدول

 Null Hypothesis: Obs F-Statistic Prob. 

 D(LOG(EXR)) does not Granger Cause D(LOG(IM))  48  0.08814 0.7679

 D(LOG(IM)) does not Granger Cause D(LOG(EXR))  0.01365 0.9075

  
 

  


