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  :المستخلص

 بين الصادرات    طويلة األجل   العالقة فحص هذه الدراسة إلي     تهدف
 إلـى   1960 مـن    لفتـرة ا بيانات سنوية خالل     أستخدام في ليبيا ب   وارداتوال

 -إنجـل  الدراسة على منهجية التكامل المشترك باسـلوب         اعتمدت. م2016
 للكشف عن العالقة في (Engle-Granger co-integration test) جرانجر

 على العالقـة    للتعرف (ECM)األجل الطويل، وعلى نموذج تصحيح الخطأ       
توصلت الدراسة إلى وجـود     .  في األجلين الطويل والقصير واتجاهها     السببية

 سـببية  عالقـة  بين الصادرات و الواردات و   الطويلعالقة تكاملية في اآلجل     
  . بين الصادرات و الواردات في اآلجلين القصير والطويلموجبة

جرانجر،التكامل - إنجل ، الليبي الصادرات،الواردات،االقتصاد :الدالة الكلمات
  . تصحيح الخطأنموذجلمشترك،ا
  :المقدمة

 كل دولة، كما هو معروف، بعالقات اقتصادية مع بقيـة دول العـالم              ترتبط  
.  International Budget Constrainالخارجي وفـق قيـود الميزانيـة العالميـة    

ولقد اهـتم   ". الصادرات و الواردات    "وتتضمن هذه العالقات حركة التجارة الخارجية     
 بـين   ألجـل  القرار االقتصادي بالعالقة التوازنيـة طويلـة ا        اوصانعواالقتصاديون  
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وربما يرجع سبب هذا االهتمام إلى دور كل من الـصادرات            الصادرات و الواردات،  
  .والواردات في التأثير على ميزات المدفوعات، وعلى عملية التنمية والنمو االقتصادي

  : الدراسةمشكلة

 ألمـر  على قطاع النفط ا    تمدمورد، فهو يكاد يع    ال وحيد الليبي   االقتصاد يعتبر  
  .الذي جعل من الصادرات الليبية في االغلب هي صادرات نفطية

 التـي تناولـت االسـتدامة    (Etelawi and et. al., 2017) دراسـة  أكدت  
 النفط يمثـل حـوالي      إن 2009- 1990وحساب االهالك للنفط في ليبيا خالل الفترة        

من دخل الحكومة الليبية و ما يقارب من        % 99لليبية و  الصادرات ا  إجماليمن  % 95
 إنخفـاض  تذبذب او إيوهذا ما يمكن مالحظته من .من الناتج المحلي االجمالي % 80

 هـل يوجـد   ،وهنا يمكن التـساؤل ،  علي حجم الوارداتأثارهفي االصادرات ينعكس  
  .؟ و الواردات في االقتصاد الليبيتتكامل مشترك بين الصادرا

  :راسة الدهدف

 الدراسة إلي التحقق من مدى وجود عالقـة فـي اآلجلـين القـصير               تهدف  
  .م2016-1960 الليبي خالل الفترة قتصاد في االوالطويل بين الصادرات و الواردات

  :أهمية الدراسة

 العالقـة التكامليـة بـين الـصادرات         طبيعة دراسة وبحث وتوضيح     تعتبر  
 مختلـف المـستويات ومنهـا       علية قصوى   والواردات في االقتصاد الليبي ذات اهمي     

 الحصول علي المعلومات ذات التحليل التكامـل    وكذلك التجارية،االقتصادية والمالية و  
 بالغ األهمية في تحليل فعالية السياسة الحالية وتصميم ورسم السياسات الكلية            المشترك

ت حـول طبيعـة     الدراسـا و باالضافة الي ندرة البحوث      ،هذاالحالية والمستقبلية لليبيا  
العالقة التكاملية بين هذين المتغيري والتي تفتقر اليها المكتبة الليبية المثمثلة في الكتب             
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و عبر المواقع االلكترونية وبالتالي تأتي أهمية هذه الدراسـة مـن            أوالمجالت العلمية   
  . كونها تعد إضافة للمكتبة الليبية

  : الدراسةمنهجية

 تم أستخدام المـنهج االسـتقرائي وبعـض         ،ة الهدف من هذه الدراس    لتحقيق  
 متغيري الدراسـة عـن      إستقرار اختبار حيث اقتضى االمر     ، التحليل القياسي  اواتأد

 ثـم   ،)pp(، وفيليب وبيرون  )(ADFديكي فللر الموسع  : طريق اختبارات جذر الوحدة   
 لـك  وجرانجـر وذ   إنجل بطريقة) Co-integration(تطبيق منهجية التكامل المشترك   

وعلى ضوء نتائج هـذا     .  عن العالقة طويلة االجل بين الصادرات و الواردات        للكشف
لدراسة العالقة بين المتغيرين فـي      ) ECM(االختبار تم تطبيق نموذج تصحيح الخطأ     

  . االجلين القصير والطويل
وقد اعتمدت الدراسة في الحصول على البيانات والتي هي بالـدوالر علـى               

 االحصائية السنوية واالصدارات (World Statistics)ة  العالمية السنوياالحصاءات
ــك  ــة االوب ــة  .(OPEC)لمنظم ــد المقدم ــة بع ــة الحالي ــسم الدراس ــى وتنق  إل

 السابقة، والثاني، الدراسة التحليلية والتي تنتهي بالخالصـة و          االول،الدراساتقسمين،
  .التوصيات
  : السابقةالدراسات

ة بين الصادرات و النمو االقتصادي       كثير من الدراسات طبيعة العالق     تناولت  
 ركزت علي محددات النمو االقتصادي وبعضها علي العالقة التكاملية بـين            أخريو  

 ة دراسة تتعلق بالعالق   ان في ليبيا يمكن القول لم يجد الباحث       ولكن والواردات   تالصادرا
 الدراسـة   وقام الباحث االول لهـذه    ( الكلية   الوارداتالتكاملية بين الصادرات الكلية و    

 الدراسـات تناولـت العالقـة بـين         أغلـب ف). بترجمة الدراسات السابقة الي العربية    
 Etelawi)دراسـة  ،  الدراسـات هـذه  محددات النمو ومن بين أوالصادرات والنمو 
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and et.al.,2017) أن  تأظهـر  النمو االقتصادي في االقتـصاد الليبـي و        لمحددات 
 ليبيـا خـالل الفتـرة       فيالصادرات النفطية كانت من أهم محددات النمواالقتصادي        

  .م1980-2012
 التي حاولـت التحقـق   (Babatunde, 2014) دراسةتأتي  غير ليبيا،في آما  

من وجود عالقة تكاملية مشتركة بين الصادرات و الواردات في نيجيريا خالل الفترة             
إلى وجود عالقة طويلة اآلجل بين الـصادرات و         وتوصلت الدراسة   . 1960-2014

الواردات كما توجد عالقة سببية ثنائية االتجاه بين كل من الـصادرات و الـواردات               
 بين كل من الصادرات النفطية والواردات النفطية من         مباشرةبينما وجود عالقة سببية     

  .خريأجهه و بين الواردات غيرالنفطية و الصادرات غير النفطية من جهه 
 التـي بحثـت عالقـة كـل مـن      (El Alaoui,2015)كذلك، نجد دراسة   

. 2013-1980الصادرات والواردات والنمو االقتصادي في المغرب خـالل الفتـرة           
مـا  أ عالقة طويلة اآلجل بين المتغيـرات الثالثـة و         وجودحيث توصلت الدراسة إلى     

التجاه بين النمـو االقتـصادي      العالقة السببية القصيرة اآلجل فانه توجد عالقة ثنائية ا        
 بيةوعالقة مباشرة من الصادرات الي الواردات بينما التوجد عالقـة سـب    ،والواردات

  . بين النمو االقتصادي والصادرات
 تناولـت العالقـة بـين    التي (Tang and Alias, 2005) دراسة وأظهرت  

سـالمي  الصادرات والواردات لـسبعة وعشرون دولة من دول منظمة المـؤتمر اال          
 علي وجـود عالقـة تكامليـة        2000-1960 الفترة   خاللباستخدام البيانات السنوية    

 دول مـن هـذه المجموعـة، وهـي،          أربعمشتركة بين الصادرات و الواردات في       
  .  الكاميرون و غانا،بركينافاسو،بنين

 أوضحت عدم وجود عالقـة  فقد، (Konya and Singh, 2008) دراسة آما  
-1949/1950 الزمنية   الفترةدرات و الواردات في دولة الهند خالل        تكاملية بين الصا  
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 بالتـالي عـدم فعاليـة       و جوهانسن للتكامل المشترك     أسلوب باستخدام   2004/2005
السياسة االقتصادية الكلية في تحقيق العالقة التكاملية في االجل الطويل وعدم تحقيقها            

  .لقيود الميزانية الدولية
 بـين  العالقـة  ركـزت علـي   التـي  (Baek, 2016) دراسة أسفرت بينما  

الواليات المتحدة االمريكية واليابان    (الصادرات والواردات في الدول الصناعية السبعة       
-Q4:2013خالل الفتـرة الزمنيـة      ) يطاليا وفرنسا إلمانيا وكندا والمملكة المتحدة و    أو

1989:Q1أربـع  فـي     علي وجود عالقة طويلة االجل بين الصادرات و الواردات         م 
لمانيا واليابان والمملكة المتحدة، بينما ال توجد عالقة طويلة         أكندا وفرنسا و   دول وهي 

يطاليـا والواليـات المتحـدة      إ في بقية الدول وهي      رداتاالجل بين الصادرات والوا   
  . االمريكية
 .Ramakrishna and et. al) أنتهـت دراسـة   ، دولة جنوب افريقيـا في  

قة طويلة االجل بين الصادرات و الـوارات خـالل الفتـرة             عند تحليل العال   (2013
 نتـائج   آما. إلى وجود عالقة تكاملية بين الصادرات والواردات       2010-1970الزمنية  
 أهتمت بالعالقة بين كل من الصادرات التي (Saaed and Hussain, 2015) دراسة

د أسفرت علي   م ق 2012-1977و الواردات والنمو االقتصادي في تونس خالل الفترة         
  .عدم وجود عالقة سببية بين الصادرات و الواردات

 التي تناولت العالقة بـين الـصادرات و   (Husein, 2014) دراسة وأكدت  
 إسـرائيل،  ، إيـران  :الواردات لتسع دول في الشرق االوسط وشمال افريقيـا وهـي          

منيـة   خـالل الفتـرة الز     السودان الجزائر و  سوريا، مصر، المغرب، تونس، االردن،
م علي وجود عالقة طويلة االجل بين الصادرات والواردات في أربـع            1960-2006

 وإيران، بينما لـم تؤكـد    تونس ،إسرائيل ،االردن: دول من دول هذه المجموعة وهي     
  . علي وجود عالقة طويلة االجل بين الصادرات والواردات في بقية دول المجموعة
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للتحقق من وجود عالقة تكاملية  التي سعت (Haque, 2015) دراسة وبينت  
-1968في االجل الطويل بين الصادرات و الواردات في الـسعودية خـالل الفتـرة         

 قوية بين الصادرات و الواردات في اآلجل الطويل         كامليةم علي وجود عالقة ت    2013
كما خلصت الدراسة الي وجود عالقـة       .  فعالية إدارة السياسة التجارية    عليوهذا يدل   

  .يرة اآلجل من الصادرات الي الواردات قصسببية
 على وجود عالقـة  (Al-Khulaifi, 2013)أكدت دراسة  ، دولة قطروفي  

وكـذلك، فـي دول     . م2011-1980تكاملية بين الصادرات و الواردات خالل الفترة        
بينـت دراسـة    ) الـسعودية  عمـان،   العربيـة المتحـدة،    االمارات ،الكويت(الخليج  

(Rammadhan and Naseeb, 2008) توجـد عالقـة طويلـة االجـل بـين      إنه 
م فـي هـذه الـدول       2005-1967الصادرات النفطية و الواردات الكلية خالل الفترة        

  . دولة الكويتاستثناءب
  ": التحليل التطبيقي"  التحليليةالدراسة

يهتم الجزء التحليلي بالتحقق من وجود عالقة بين الصادرات و الواردات في              
للصادرات ) بالدوالر( م باستخدام بيانات سنوية   2016 إلى 1960ترة من   ليبيا خالل الف  

) المتغيـر المـستقل   ( ولهذا الغرض فقد تم صياغة العالقة بين الصادرات       . والواردات
  :في نموذج قياسي بعد أخذ التحويلة اللوغاريتمية، كالتالي) المتغير التابع( والواردات

0 1log log  
t t t

M Xβ β ε= + +   
وفقـاً  - ومن المتوقـع     . الصادرات اليX الي الواردات و     Mحيث تشير     

ويمكن االشارة  .  عالقة تكاملية بين الصادرات و الواردات      وجود -للنظرية االقتصادية 
إلى أن صياغة النموذج بهذا الشكل كانت باالستناد إلى بعض الدراسات السابقة التـي              

 علـي جنـوب   (Ramakrishna and et. al. 2013) :تم اإلطالع عليها كدراسـة 
 (Al-Khulaifi, 2013)دراسـة  و لخمسون دولة (Arize, 2002)  دراسةفريقيا وأ
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 Arize and) دراسة علي نيجيريا، و(Babatunde, 2014) دولة قطر ودراسة علي

Bahmani, 2017)حيث تم استخدام الصيغة اللوغاريتمية .  لمئة دولة من بينهم ليبيا
بعد تحديد الشكل الرياضـي  . ة الخطية بين المتغيرين    على العالق  حصولوذلك الجل ال  

قام الباحثان بالتأكد من سـكون السلـسلة الزمنيـة لمتغيـري            ،للعالقة بين المتغيرين    
نه عند اسـتخدام الـسالسل      أالدراسة وذلك لتفادي الحصول علي نتائج مضللة، حيث         

عدم وجود عالقـة    غير المستقرة في نماذج االنحدار قد تعطي نتائج جيده بالرغم من            
 مـا يعـرف باالنحـدار       وهـو  الدراسـة    موضـوع ) المتغيـرات ( بين المتغيـرين  

: اختبـاري  ئج نتـا وتـشير . Spurious Regression in Econometricsالمزيف
Augmented Dickey-Fuller (ADF)و Phillips and Perron )PP (

وبالتـالي  ،  االول باستقرار المتغيرين بعد اخذ الفرق    ) 1( في الجدول رقم     المعروضة
  .I(1)يمكن القول بأن المتغيرين متكاملين من الدرجة األولى

  نتائج اختبار جذر الوحدة لمتغيري الدراسة) 1( رقم جدول
   )PP (اختبار )ADF(اختبار

 )3( )2( )1( )3( )2( )1( المتغيرات

  األولالفرق

 -M( 5.537- -5.870 -5.237 -5.556 5.825- 5.213( الوارداتلوغاريتم
 -5.706 -6.661 -5.564 5.624-  6.651-  5.497- (X)  الصادراتلوغاريتم
 -1.947 -3.494 -2.916 1.947- 3.494- 2.916- %5 الحرجة القيم

  .بحد ثابت دون اتجاه زمني) 1(    : مالحظة
  .مع حد ثابت واتجاه زمن) 2(    
  .بدون حد ثابت واتجاه زمني) 3(    

  E Views10.0ئج اختبارات جذر الوحدة باستعمال برنامج مستخلص من نتا: المصدر -
 الدراسة، وهي الدرجـة االولـى سـيتم         لمتغيري درجة التكامل    معرفةبعد    

 جرانجـر، والـذي   إنجلالكشف عن التكامل المشترك بين المتغيرين باستخدام اختبار       
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لـسلة   ثم دراسـة س    OLSيكمن في تقدير العالقة بطريقة المربعات الصغرى العادية         
نتائج التقدير العالقة في األجل الطويـل       ) 2(ويوضح الجدول رقم    . )1(البواقياستقرار  

نتيجة دراسة استقرار   ) 3(فيما يوضح الجدول رقم   . بطريقة المربعات الصغرى العادية   
  .سلسلة البواقي

 العادية الصغرى المربعات بطريقة العالقة تقدير نتيجة): 2 (رقم جدول

 المعنوية مستوى T قيمة المعياري الخطأ المعامل المتغير

 0.0000 15.394  0.049  0.754 الصادرات لوغاريتم

 0.0006 3.639 0.439 1.598 الثابت الحد

 0.2750 واتسن-دربن قيمة 0.808 التحديد معامل

  1من نتيجة التقدير المعروضة بالملحق جدول رقم:  الجدولمصدر -
  

  ار سلسلة البواقينتيجة دراسة استقر): 3( رقم جدول

 المعامل المتغير
 الخطأ

 المعياري
 T قيمة

 مستوى

 المعنوية

 u(-1) 0.201- 0.067- -2.978 0.0043 واحدة لفترة مبطأة البواقي

 2.978- المحسوبة القيمة

  -1.947 %5 المستوى عند الحرجة القيمة
   2 المعروضة بالملحق جدول رقمبارمن نتيجة االخت:  الجدولمصدر -

، أن سلسلة البواقي مستقرة في المـستوى، وبالتـالي      )3( نتائج الجدول  تشيرو  
أي توجد عالقة طويلة األجـل      . ا تكامال مشتركً  ليننستطيع القول بأن المتغيرين متكام    

                                                 

 ص"  ASIC ECONOMMETRIC "كتابه في الموضحة GUJARATI طريقة إتباع سيتم -1
 Green,Willim  ،(Econometric كتاب الي الرجوع يمكن المعلومات من لمزيدو 825-823 ص

analysis) 655-654ص ص. 
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بين الصادرات والواردات في ليبيا خالل الفترة المدروسة و الـذي يمثلهـا النمـوذج             
  :القياسي التالي

log 1.598 0.754log
t t t

M X ε= + +  
 للنتـائج التـي تحـصلنا       ا ووفقً ا،المتغرين متكاملين تكامال مشتركً   أن  وحيث    

لدراسة العالقة في األجلـين     ) ECM( فسيتم تقدير نموذج تصحيح الخطأ       أعاله،عليها  
 رقـم   وقد اعطى تقدير هذا النموذج النتائج المعروضة في الجـدول         .القصير والطويل 

  :التالي)4(
  ير نموذج تصحيح الخطأنتيجة تقد) 4(  رقمجدول

 المعامل المتغير
 الخطأ

 المعياري
 T قيمة

 مستوى

 المعنوية

 0.0000 5.296 0.056 0.296 الصادرات للوغاريتم األول الفرق

 0.0001 4.336- 0.045 -0.197 الخطأ تصحيح معامل

 1.627 واتسن- دربن 0.408 التحديد معامل

   4لحق جدول رقممن نتيجة التقدير المعروضة بالم: المصدر -

 النتائج الظاهرة في الجدول أعاله، وهي خاليـة مـن مـشاكل القيـاس               من  
سـالب ومعنـوي    ) -0.197( المعروفة، و نالحظ أن قيمة معامل حد تصحيح الخطأ        

وهذا يعني أن هناك عالقة سببية في األجل الطويـل بـين            % 5إحصائيا عند مستوى    
األول للوغاريتم الصادرات يؤثر ايجابيا     كما يالحظ أن الفرق     . الصادرات والواردات 

 0.30(  معامل الفرق األول للوغـاريتم الـصادرات يـساوي         إنحيث  ، في الواردات 
وهذا يعني وجود عالقة سـببية قـصيرة        % 5ومعنوي إحصائيا عند المستوى   ) تقريبا

 0.408كما تفيد النتائج أن معامل التحديد يساوي        . اآلجل من الصادرات الي الواردات    
  .من التغير الناتج في المتغير التابع% 41 المتغير المستقل يفسر نحوإن عني يالذي و
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  :الخاتمة

  :الخالصة والتوصيات

 الموضـوعات  مـن  والواردات الصادرات بين التكاملية العالقة دراسة تعتبر  
 هـذا  الطويـل،  اآلجـل  في المتغيرين هذين بين االرتباط مدى توضح كونها الهامة

 وخاصـة  الكلية االقتصادية السياسات رسم في المهتمين يفيد أنه الشك ذيال االرتباط
 االقتصاد في الواردات و الصادرات بين العالقة الحالية الدراسة تناولت لقد. التجارية

 حيـث  القياسـي  التحليـل  علـى  باالسـتناد  وذلك 2016-1960 الفترة خالل الليبي
 إلـى  الدراسة وتوصلت. الخطأ يحتصح ونموذج المشترك التكامل منهجية استخدمت

 الدراسـة،وكذلك  فتـرة  خالل ليبيا في والواردات الصادرات بين تكاملية عالقة وجود
 الصادرات تؤثر حيث، الواردات الي الصادرات من اآلجل قصيرة سببية عالقة وجود
 االهتمـام  بزيـادة  توصـي  الدراسة فإن النتائج هذه على وبناءا. الواردات في طرديا

 تفعيـل  أجـل  من وذلك الصادرات تنويع و ودعم العالقة هذه وجود علي محافظةوال
 .الليبي لالقتصاد المستقبلية و الحالية الكلية و المالية السياسة
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  تقدير العالقة في األجل الطويل بطريقة المربعات الصغرى): 1( رقم ملحق
  

Dependent Variable: M   

Method: Least Squares   

Date: 07/20/18  Time: 14:54   

Sample: 1960 2016   

Included observations: 57   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

     
     C 1.597696 0.439105 3.638529 0.0006 

X 0.754877 0.049038 15.39365 0.0000 

     
     R-squared 0.811621   Mean dependent var 8.232478 

Adjusted R-squared 0.808196   S.D. dependent var 1.446983 

S.E. of regression 0.633712   Akaike info criterion 1.960015 

Sum squared resid 22.08753   Schwarz criterion 2.031701 

Log likelihood -53.86042   Hannan-Quinn criter. 1.987874 

F-statistic 236.9645   Durbin-Watson stat 0.275007 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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   استقرار سلسلة البواقي بدون الحد الثابت واالتجاهاختبار نتائج): 2( رقم ملحق
  

Null Hypothesis: U has a unit root

Exogenous: None

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9)

t-Statistic   Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.123128  0.0338

Test critical values: 1% level -2.618579

5% level -1.948495

10% level -1.612135

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(U)

Method: Least Squares

Date: 05/12/17   Time: 12:22

Sample (adjusted): 1971 2014

Included observations: 44 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

U(-1) -0.121759 0.057349 -2.123128 0.0395

R-squared 0.088998     Mean dependent var 0.009703

Adjusted R-squared 0.088998     S.D. dependent var 0.121729

S.E. of regression 0.116186     Akaike info criterion -1.444781

Sum squared resid 0.580467     Schwarz criterion -1.404231

Log likelihood 32.78517     Hannan-Quinn criter. -1.429743

Durbin-Watson stat 1.574198
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   نموذج تصحيح الخطأتقدير نتائج): 3( رقم ملحق

  
Dependent Variable: D(M)    

Method: Least Squares   

Date: 07/20/18  Time: 14:59   

Sample (adjusted): 1961 2016   

Included observations: 56 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
     
     D(X) 0.276787 0.057003 4.855663 0.0000 

C 0.038863 0.028307 1.372885 0.1756 

U(-1) -0.194385 0.045000 -4.319712 0.0001 

     
     R-squared 0.438720   Mean dependent var 0.075438 

Adjusted R-squared 0.417539   S.D. dependent var 0.269367 

S.E. of regression 0.205579   Akaike info criterion -0.273892 

Sum squared resid 2.239918   Schwarz criterion -0.165391 

Log likelihood 10.66899   Hannan-Quinn criter. -0.231827 

F-statistic 20.71348   Durbin-Watson stat 1.690754 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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   نموذج تصحيح الخطأ بعد حذف الحد الثابتتقدير إعادةنتائج): 4( رقمملحق

  
Dependent Variable: D(M)   

Method: Least Squares   

Date: 07/20/18  Time: 15:00   

Sample (adjusted): 1961 2016   

Included observations: 56 after adjustments  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

     
     D(X) 0.295506 0.055800 5.295814 0.0000 

U(-1) -0.196586 0.045338 -4.336029 0.0001 

     
     R-squared 0.418759   Mean dependent var 0.075438 

Adjusted R-squared 0.407995   S.D. dependent var 0.269367 

S.E. of regression 0.207256   Akaike info criterion -0.274662 

Sum squared resid 2.319575   Schwarz criterion -0.202328 

Log likelihood 9.690533   Hannan-Quinn criter. -0.246618 

Durbin-Watson stat 1.627006    
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   اختبار التوزيع الطبيعينتائج): 5( رقم ملحق

  

0

1
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8

-0.4 -0.2 0.0 0.2 0.4

Series: Residuals

Sample 1961 2016

Observations  56

Mean       0.036602

Median   0.021197

Maximum  0.514467

Minimum -0.425921

Std. Dev.   0.202015

Skewness   0.003247

Kurtosis   2.786682

Jarque-Bera  0.106276

Probabil i ty   0.948249
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   اختبار ثبات التبايننتائج): 6( رقم ملحق
  

Heteroskedasticity Test: White  

Null hypothesis: Homoskedasticity  

     
     F-statistic 0.362301   Prob. F(3,52) 0.7805 

Obs*R-squared 1.146545   Prob. Chi-Square(3) 0.7659 

Scaled explained SS 0.959707   Prob. Chi-Square(3) 0.8110 

     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   

Date: 07/20/18  Time: 15:03   

Sample: 1961 2016   

Included observations: 56   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

     
     C 0.041122 0.009477 4.338943 0.0001 

D(X)^2 0.015368 0.017715 0.867517 0.3896 

D(X)*U(-1) -0.014551 0.023748 -0.612698 0.5427 

U(-1)^2 -0.009208 0.012510 -0.736058 0.4650 

     
     R-squared 0.020474   Mean dependent var 0.041421 

Adjusted R-squared -0.036037   S.D. dependent var 0.056081 

S.E. of regression 0.057083   Akaike info criterion -2.819885 

Sum squared resid 0.169438   Schwarz criterion -2.675217 

Log likelihood 82.95677   Hannan-Quinn criter. -2.763797 

F-statistic 0.362301   Durbin-Watson stat 1.523097 

Prob(F-statistic) 0.780469    

     
     


