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  العالقة السببية بين عرض النقد وسعر الصرف في ليبيا
   نإبراهيم نور الدي عبد اهللا

جامعة سبها -قسم االقتصاد الزراعي  

  ٣/٦/٢٠١٣ :تاريخ القبول                                   ٢١/٤/٢٠١٣ :تاريخ التسليم

 الملخص
، لى سعر الصرف الرسمي للدينار الليبي مقابل الدوالر األمريكيتهدف هذه الدراسة إلي معرفة أثر عرض النقود بالمفهوم الواسع ع

من ومتغير تابع هو سعر الصرف للفترة الزمنية ، متغير مستقل وهو عرض النقود: ولهذا الغرض تم تقدير نموذج قياسي يتضمن متغيرين
لبا ما تعاني من مشكلة االرتباط الذاتي لذلك أخضعت وكما هو معلوم فأن بيانات السالسل الزمنية غا. لتوفر البيانات حولها م2010  - 1970

على التوالي إلي أختبار السكون والتي بينت نتائجه إلي أن سعر الصرف  MS, PRالمتغيرات التي تمثل سعر الصرف وعرض النقود 
  .لوعرض النقود غير ساكنة في مستوياتها وأن حالة السكون للمتغيرات محل الدراسة تتحقق عند الفرق األو

ومن ثم انتقلت الدراسة إلي أجراء أختبار التكامل المشترك بين المتغيرات محل الدراسة والتي أشارت نتائجه إلي وجود عالقة سببية 
وبناءا علية فقد خلصنا إلي أن النموذج األكثر مالئمة لتقدير العالقة بين المتغيرات التي تتصف بخاصية التكامل ، في اتجاهين بين المتغيرات

  .لمشترك هو نموذج تصحيح الخطاءا

  .اختبار السكون، تقدير العالقة السببية، اختبار التكامل المشترك، العرض النقدى :كلمات دليلية
 

  المقدمة
أن التحديات التي تواجه االقتصاد الليبي والمتمثلة 
بضرورة اإلصالح وتحرير االقتصاد واالندماج مع 

الدولة أن تسعى  كل ذلك يتطلب من، االقتصاد العالمي
. للنهوض باقتصادها وتحسين المستوى المعيشي لإلفراد

وان من أهم العقبات التي تواجه الدولة الليبية هي 
التكاليف التي يتحملها االقتصاد الوطني أثناء القيام 
بعمليات تحريره وإصالحه ومنها تكاليف تغير سعر 
صرف الدينار الليبي لما له من تأثير على مستوى 

سعار المحلية والتجارة الخارجية وكذلك ميزان األ
لذلك تسعى معظم الدول إلى انتهاج ، المدفوعات

سياسات تهدف إلى استقرار سعر صرف عملتها 
لتتجنب التقلبات الحادة التي تمر بها العملة من فترة 
ألخرى بسبب تغير العوامل المؤثرة على سعر الصرف 

في اإلصدار النقدي  اإلفراطف ،وأهمها العوامل السياسية
مستوى  يؤدي غالبا إلى ارتفاع األسعار عند جمود

المتزايدة والمستمرة في  االرتفاعاتاإلنتاج، وأيضا أن 

 الشرائية للعملة الوطنية األسعار تؤدي إلى تدهور القوة
  .)2000، سماج(

ونظراً ألهمية العالقة بين سعر صرف الدينار 
اصة وكمية العرض الليبي بالدوالر األمريكي بصفة خ

النقدي سوف يتم في هده الدراسة تحديد اتجاه العالقة 
السببية بينهما من خالل استخدام طريقة قرينجر الختبار 

  .اءالسببية في نموذج تصحيح الخط
  :تطور العرض النقدي

شهدت ليبيا طفرة هائلة في عائداتها من العمالت 
ة ارتفاع الصعبة خالل فترة السبعينات والثمانينات نتيج

وهي الفترة ) م 2010-1970(أسعار النفط خالل الفترة
في مقابل توسعات كبيرة في ، التي ستتناولها الدراسة

وهذه الزيادات حتما تكون ، كميات الواردات من الخارج
على مجمل قطاعات االقتصاد  ةلها أثار سلبية وايجابي

القومي الليبي وعلى عرض النقود وسعر صرف الدينار 
بي مقابل العمالت الرئيسية مثل الدوالر األمريكي اللي

  .بشكل خاص
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مصرف ليبيا  تومن خالل تتبع بيانات وإحصائيا
  -:المركزي لفترة الدراسة يتبين أمرين مهمين هما

أن سياسة سعر صرف الدينار مقابل العمالت : أوال
الرئيسية كانت مثبتة خالل فترة الدراسة حيث كان 

 1970دينار للدوالر للفترة من  0.29متوسط سعره حوالي
 0.64ثم انخفضت قيمته لتصل إلي حوالي  1986إلي 

 1.28دينار للدوالر في منتصف التسعينات ثم وصل إلي 
  .دينار للدوالر خالل الفترة األخيرة من الدراسة

من تفحص وتتبع إحصائيات ومؤشرات : ثانيا
بلغت قيمتها  1970عرض النقود يتبين أنه في عام 

ألف مليون دينار لتصل إلي حوالي  )240.5(ليحوا
ألف مليون دينار في غضون خمسة سنوات ) ١١٣٩.٦(

ثم استمر عرض النقود في الزيادة ، )1976(فقط عام 
المطردة خالل فترة الدراسة وأن كان يشهد بعض 
االنخفاض الطفيف من حين إلي أخر في بعض السنوات 

ة الدراسة بسنة ليصل إلي أعلى قيمة له قبل نهاية فتر
ألف مليون ) 48667.7(ليصل إلي حوالي ) 2009(واحدة 
  ).م2010 مصرف ليبيا المركزي (دينار 

وهذا التوسع في عرض النقود برز كنتيجة لزيادة 
عرض النقود في إطارها الضيق أو في الزيادة المطردة 

وهي داللة على السياسة ، في عرض شبه النقود
رف ليبيا المركزي نتيجة التوسعية التي انتهجها مص

حالة االنفتاح على العالم الخارجي التي شهدتها ليبيا في 
  .الفترة األخيرة من الدراسة

ومن المالحظ أن تلك الفترة شهدت زيادة في 
االحتياطي من النقد األجنبي وتحسن ملحوظ أيضا في 
أسعار النفط والتوسع في اإلنفاق وخفض في قيمة 

  .العملة
  -:قودمفهوم عرض الن

على أن عرض النقود يمكن  نأجمع االقتصاديو
عرض النقود ، تصنيفه إلي ثالثة أنواع رئيسية هي

وعرض النقود  MS1بالمعنى الضيق ويرمز له برمز 
وعرض النقود  MS2بالمعنى الواسع ويرمز له برمز 

  .MS3بالمعنى األوسع أو األشمل ويرمز له بالرمز 

  -:عرض النقود بالمعنى الضيق -أوال
يتحكم في عرض النقود بالمعنى الضيق طرفان 
هما المصارف التجارية العاملة بالدولة والمصرف 

وهذا النوع ، المركزي الذي لديه سلطة إصدار العملة
من العرض يشمل العملة المتداولة خارج المصارف 

وهي ما (التجارية مضاف إليه الودائع تحت الطلب 
تصنيف هو المتبع من وهذا ال، )تعرف بالودائع الجارية

قبل مصرف ليبيا المركزي كما هو مبين في تقاريره 
فأذا تم التعبير عن العملة المتداولة . ونشراته االقتصادية

والودائع تحت  CSخارج المصارف التجارية بالرمز 
فانه يمكن التعبير عن عرض النقود  CD الطلب بالرمز

  .بمعناه الضيق على أنه عبارة عن
MS1= CS + CD 

  -:عرض النقود بمعناه الواسع -ثانيا
وهو يشمل العملة المتداولة خارج المصارف 
العاملة بالدولة باإلضافة إلي الودائع تحت الطلب 
والودائع التي ليست تحت الطلب أي أنه يشمل جميع 

باإلضافة إلى ) بأشباه النقود(الودائع وهو ما يعرف
ر عن أشباه فأذا تم التعبي. عرض النقود بالمعنى الضيق

فان يمكن التعبير عن عرض النقود  DMالنقود برمز
  - :بمعناه الواسع في صورة المعادلة التالية

MS2= DM + MS1 
 - : MS3األوسع  بالمعنى دوالنق عرض - ثالثا

يعد هذا النوع من عرض النقود مستعمل في عدد 
قليل من الدول المتقدمة بسب تطور أسواقها المالية وما 

بين البنوك  ةمؤسسات مالية ووسيطنشئ عنه من 
التجارية والمصرف المركزي فيها مما ترتب عليه 
ظهور أشكال من الودائع المالية التي تحتاج إلي آجال 
أطول من تلك التي صنفت تحت الطلب أو التي ال تزيد 

وهذا النوع من ، مدتها عن سنتان على أقصى تقدير
لة بأوراق المؤسسات المصرفية يشمل المصارف المتعام

السندات المالية مثل بيع و شراء األوراق المالية والتي 
تقوم به غالبا مؤسسات مثل مصارف االدخار 

أي يمكن تصنيف عرض النقود بالمعنى ، واإلقراض
األوسع على أنه الفرق في مدة ونوع الودائع التي يمكن 
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احتسابها في بند عرض النقود بالمعنى الواسع من 
تحت بند عرض ) الودائع(ل تصنفهفبعض الدو، عدمه

النقود بالمعنى الواسع بينما أخرى تصنفه تحت بند 
  ).م2001، الدجيلي(عرض النقود بالمعنى األوسع

وهذا التصنيف لعرض النقود غير متبع في ليبيا 
  .لذلك نظرا لعدم توفر اآلليات التي يمكن استخدامها

  :-المحلية لالقتصاد السيولة -رابعا
 مضافا األوسع بالمعنى دوالنق رضع بها ويقصد

 الوحدات قبل من المملوكة المالية األصول إليه

 العامة المالية كاألوراق المصرفية غير االقتصادية

 المتخصصة االستثمار شركات تصدرها التي والسندات

 االدخار وسندات الحكومية والودائع العقارية والبنوك
فان السيولة أما في حالة ليبيا ، التجارية واألوراق

المحلية يعنى بها حسب بيانات مصرف ليبيا المركزي 
) شبه النقود(عرض النقود بالمعنى الضيق مضافا إليه 

والتي تشمل ودائع االدخار ألجل والودائع بالعملة 
فال   .األجنبية والتأمين على خطابات الضمان واالعتماد

شك أن تلك السياسات المتبعة خالل فترة الدراسة قد 
لقت بآثارها على سعر الصرف للدينار الليبي مقابل أ

الدوالر وألجل ذلك أفترض في هذه الدراسة أن كمية 
عرض النقود تؤثر سلبا على سعر صرف الدينار مقابل 

أي كلما زادت الكمية المعروضة من النقد ، الدوالر
بدينار كلما انخفضت قيمة الدينار مقابل الدوالر وهذا 

الدينار يجب دفعها للحصول على  يعني كمية أكثر من
الدوالر وذلك يعني زيادة في أسعار السلع أو ما يعرف 
بالتضخم ومن ثم انخفاض مستوى الدخل الحقيقي 

وهذا األمر مخالف لسياسة سعر الصرف . لألفراد
الثابتة المتبعة في ليبيا والتي كان المؤمل منها أن تجعل 

تثبيت سعر  أسعار السلع رخيصة نسبيا وذلك من خالل
  .الصرف

وتعتبر آلية تحديد أسعار الصرف من أهم 
السياسات المتبعة في جميع دول العالم المتقدمة منها أو 
النامية والتي تتبع سياسة السوق الحر أو المتعدد أو التي 

فالدول التي . تتبع سياسة االقتصاد المركزي المخطط له

عر تتبع سياسة السوق الحر غالبا ما يترك فيها س
الصرف لعملتها مقابل العمالت األخرى لقوى السوق 

مع بعض التدخالت المحدودة في ) العرض والطلب(
بعض األوقات التي تتعرض فيه عمالتها للمضاربة في 

كما هو الحال  في بعض األحيان في اليابان ، السوق
فالدول ، والواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوربي

سوق يكون سعر الصرف لعملتها يعكس التي تتبع آلية ال
  .قوة أو ضعف اقتصادها بشكل عام

أما في الحالة األخرى و هي الحالة التي تكون 
فيها الدولة متبعة لسياسة االقتصاد المخطط له أو 

فان سعر الصرف لعمالت هذه الدول غالبا ، المركزي
، الدجيلي(ما يكون ثابت مقابل العمالت األخرى

  ).م٢٠٠١
  -:عر الصرفأنواع س

توجد عدة أشكال لسعر صرف العمالت و لعل 
  -:من أبرزها وأكثرها استخداما ما يلي

يعرف سعر الصرف األسمى  - االسميسعر الصرف - ١
التي يمكن تبادلها  دولة ما مقياس عملة على أنه

مع يتم تبادل العمالت و، دولة أخرىبقيمة عملة 
 حسب أسعار العمالت بين بعضها البعض، بعضها

ما دولة لعملة  االسميسعر الصرف  ويتم تحديد
تبعا للطلب والعرض عليها في سوق الصرف في 

يمكن لسعر الصرف وفي ذلك الزمن ، زمن محدد
 فارتفاع أن يتغير تبعا لتغير الطلب والعرض،

 األسعار على بالتالي يؤثر عينةم دولة سعر عملة
ويوجد نوعين لسعر  .بالنسبة للعمالت األخرى

أي  سعر الصرف الرسمي االسمي وهما الصرف
 التجاريةالمعمول به فيما يخص المبادالت 

وهو  ةالموازيفي السوق الرسمية، وسعر الصرف 
أو ما (السعر المعمول به في األسواق الموازية

 )يعرف بالسوق السوداء في معظم الدول النامية
في  أسميسعر صرف  يعني وجود أكثر من ووه

 ).2004 ،قدي( ملةالعنفس الوقت لنفس 
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يمكن تعريفه بأنه السعر  -:سعر الصرف الحقيقي - ٢
النسبي للسلع من بلدان مختلفة عندما تقاس بعملة 

إذا فسعر الصرف  .مشتركة مع الدولة المعنية
يعبر عن عدد الوحدات من السلع الحقيقي 
من السلع  لشراء وحدة واحدة الكافية المستوردة

قدرة على المنافسة وهو المحلية، وبالتالي يقيس ال
 أرتفاعقراراتهم فمثال  إتخادفي يخدم التجار 

تكاليف  أرتفاع الصادرات بالتزامن مع عائدات
إنتاج المواد المصدرة بنفس المعدل ال يدفع إلى 

في  االرتفاعزيادة الصادرات ألن هذا  التفكير في
المصدرين  إلى أي تغيير في أرباحالعوائد لم يؤد 

إذا . بنسبة عالية االسمية يراداتهمإ ارتفعتوإن 
فسعر الصرف الحقيقي هو سعر صرف أسمي 
معدل بالرقم القياسي المقارن لألسعار وعليه يهتم 
هذا السعر بتأثير التضخم على سعر الصرف 
األجنبي لبلد ما وذلك من خالل الصيغة التي 
تجمع الرقم القياسي لمستويات األسعار في البلد 

  .)2005 ،هوشار(المقارن 
المؤشر وهو عبارة عن  -:سعر الصرف الفعلي - ٣

 عملةالالذي يقيس متوسط التغير في سعر صرف 
خرى في األعمالت ال د منبالنسبة لعد لدولة معينة
مؤشر سعر الصرف  وعليه فأن، زمن معين

، لعدة عمالت يساوي متوسط أسعار صرف الفعلي
ما  وهو يدل على مدى تحسن أو تطور عملة بلد

ة لمجموعة من العمالت األخرى ويمكن بالنسب
ة لألرقام القياسي  زمؤشر السبير باستخدامقياسه 

  .)م2003، سيفو(
 يمكن لسعر الصرف الفعلي أن يختلف من حيثو

عدة عوامل مثل سنة  اختالفقيمته، بالنظر إلى إمكانية 
معها  شريكة في المبادلةال الدول األساس، قائمة عمالت

، فإذا كان العمالت في تكوين سلةالمعتمدة  المقاييسو
المؤشر هو قياس أثر تغيير سعر الصرف على  هدف

الثنائية في  عوائد الصادرات، فستستخدم الصادرات
تحديد أوزان المؤشر، أما إذا كان الهدف هو قياس األثر 

تستخدم الواردات الثنائية وف ميزان المدفوعات فس على
و قياس عوائد الهدف ه في تحديد األوزان، وإذا كان

 صادرات سلعة أو عدد من السلع لبلد ما إلى العالم
فتستخدم حصص البلدان المنافسة من  الخارجي

المؤشر، أما  الصادرات العالمية في تكوين األوزان في
يكون فيها  عندما اختيارهابالنسبة لسنة األساس فيتم 

ة قريبفي حالة توازن أو  ة بالقياسالمعني الدولة اقتصاد
  ).2004 ،قدي(التوازنحالة من  جدا
يعني سعر الصرف الثابت  -:سعر الصرف الثابت - ٤

أن تقوم الدولة المعنية بتثبيت سعر صرف عملتها 
وهذا يعني أن تتدخل الدولة ، إزاء العمالت األخرى

من خالل مصرفها المركزي للحفاظ على هذا السعر 
الثابت من خالل البيع والشراء للعمالت األجنبية 

اظ على معدل ثابت وضمن مجال ضيق للتباين للحف
في األسعار ويتوقف ذلك على ما يمتلكه البنك 

الرسمية  المركزي من أرصدة االستقرار
وفي خضم التدخل الحكومي في ، )OSBالحكومية(

سوق الصرف األجنبي لتثبيت سعر صرف عملتها 
فقد ينتشر التضخم من بلد إلي آخر وخاصة عند 

الناتج عن (ميزان المدفوعات مواجهة الفائض في 
ارتفاع معدل التضخم المستورد والذي يقلل بالنتيجة 

وبصفة عامة فأن التضخم الذي . حجم االستيراد
يحدث في دولة معينة بسبب تثبيت سعر صرف 
عملتها ال ينتشر إلي الدولة صاحبة العملة الرئيسية 

) المستوردة(التي ثبت مقابلها سعر صرف عملتها
  ).     2005 ،هوشار(

  -:الدراسات السابقة
) Miyakoshi,2000لماياكوشي (تبين من دراسة لـ -١

 Flexible-price(باستخدام نموذج األسعار المرنة

monetary model ( في حالة كوريا لمقارنة سعر
مقابل الدوالر  )Won(الصرف للعملة الكورية

قبل صدور العملة (األمريكي والمارك األلماني 
والين الياباني وذلك ) وربية اليوروالموحدة األ

وأيضا ، باستخدام عرض النقود وسعر الفائدة
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وأكدت ، الدخل كمتغيرات تفسيرية في النموذج
الدراسة أيضا نفس النتائج التي توصل إليها 
اآلخرون وأن اختلف النموذج المستخدم في تقدير 
العالقة بين سعر الصرف كمتغير تابع 

األخرى ألداخلة في النماذج والمتغيرات التفسيرية 
حيث تبين من هذه الدراسة أن عرض ، المستخدمة

النقود كان هو العامل المهم في شرح العالقة بينه 
وبين سعر الصرف أي بمعنى أكثر تفسيرا لتغير 
الحاصل في سعر الصرف من بقية العوامل 

  .االخري وهي سعر الفائدة والدخل
بين سعر بدراسة العالقة ) 2006 ،شندي(قام  -١

صرف الدينار العراقي والدوالر األمريكي 
مستخدما عرض النقود في مفهومة الواسع وسعر 
الفائدة والناتج المحلي اإلجمالي واإلنفاق الحكومي 
والتضخم المحلي واألجنبي والموازنة الحكومية 

أن أهم ، بينت الدراسة. وميزان المدفوعات
 المتغيرات التي أثرت في سعر صرف الدينار
العراقي مقابل الدوالر األمريكي هي عرض 
النقود في حالة استخدامه للنموذج الخطي المتعدد 
وبقية العوامل األخرى كان تأثيرها ضئيل جدا بل 
الكثير منها كان ليس له أي أثر معنوي على سعر 

  .الصرف
أثر ) م2009، بخيت ومزنان(تناولت دراسة  -  ٣

الصرف عرض النقود بمفهومه الضيق على سعر 
وتبين أن عرض النقود ، الموازي للدينار العرقي

تغير كبير في  مفهومه الضيق أدى إليحتى في 
. سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازية

واستنادا على مفهوم النظرية االقتصادية فأن  (
هذا االستنتاج صحيح حيث أن جزء كبير من 
عرض النقود في معناه الضيق يعني كمية النقود 
المتداولة خارج المصارف بين األفراد وهي التي 

دي وخصوص تستخدم غالبا في النشاط االقتصا
القطاع الخاص إذا ما فرضت قيود على االستيراد 

مما يطر القطاع الخاص لزيادة الطلب على العملة 
  ).األجنبية في السوق الموازية

 Sen Liew, Baharunshsh(و في دراسة لكال من  -٤

and Hong Puah, 2012 ( لتقدير سعر الصرف
 للعملة التايلندية مقابل الين اليابانى مستخدمين

وذلك باعتبار عرض النقود ) VAR model(نموذج
والدخل ومعدل الفائدة األسمى كمتغيرات تفسيرية 
،  لسعر صرف العملة التايلندية مقابل الين الياباني

وخلصت الدراسة إلى إنه على الرغم من القيود 
التي يفرضها النموذج القياسي إال أن العالقة بين 

بل الين الياباني سعر الصرف للعملة التايلندية مقا
كان أثرها ظاهر أكثر مقابل عرض النقود مع 
التأكيد على أن العوامل األخرى أيضا لها أثر 
فعال في تحديد سعر الصرف وخصوصا إذا ما 
أخذ معدالت النمو في البلدان األخرى في 

  . الحسبان
يتضح أن يكون ، وكنتيجة لتلك الدراسات السابقة

ولكن بمعناه األوسع في د االهتمام األكبر لعرض النقو
تحديد العالقة بينه وبين سعر الصرف الرسمي للدينار 

مع مراعاة الحقيقة الجوهرية التي قد تعانيها ، الليبي
بيانات السالسل الزمنية من وجود االرتباط الذاتي في 

فلذلك ثم االهتمام ، )م1999، كاظم. (بيانات تلك السالسل
بين المتغيرين محل  األكبر لدراسة العالقة السببية

الدراسة وهما سعر صرف الدينار الليبي وعرض النقود 
  .بمعناه الواسع

  -:بحثلا ةفرضي
  )MS(العرض النقديبين  عالقة سببية هل توجد
  ؟ (PR )ف لدينار الليبيسعر الصر و بمفهومه الواسع

  -:البحثهدف 
بمفهومه  لعرض النقديبين اتحليل العالقة 

   الرسمي للدينار الليبي رفسعر الصو )MS(الواسع
PR) (.  
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  -:منهجية البحث
الحديثة لدراسة العالقة بين  تم استخدام األساليب

 المتغيرات االقتصادية وهو أسلوب التكامل المشترك
متعدد المتغيرات ليوهانسون ويوسيليوس ونموذج 
تصحيح الخطأ، وأخيًرا اختبار جرانجر للعالقة السببية 

قة بين المتغيرات االقتصادية محل العال لتحديد اتجاه
  .الدراسة
  -:القياسي التحليل

  -:)الزمنية لالسالس سكون(الوحدة جذر اختبارات
 على للتعرف الوحدة جذر اختبار استخدام يتم
 االقتصادية الزمنية للمتغيرات السلسلة لتكام درجة
 المتغيرات كانت إذا ما رفةــلمع الدراسة لمح

 اختبار على الدراسة هذه مدعتت وسوف. أم ال مستقرة
 العدم فرضية واختبار )ADF(عـالموس وللرـف يـديك

تقرار ـاس دمـع أي(دةـالوح جذر بوجود القائلة
  ) السالسل الزمنية

نتائج اختبارات جذر الوحدة ) 1(ويوضح الجدول
العرض  للمتغيرات محل الدراسة، والتي تشمل

دول ويتضح من الج.  (PR) سعر الصرفو )MS(النقدي
أن السالسل الزمنية لجميع المتغيرات محل الدراسة 
غير ساكنة في مستوياتها، حيث أن جميع القيم المقدرة 

ة يأقل من القيم الجدول ADF باستخدام اختبار (t) لقيم
في قيمتها المطلقة، مما يعني أنها غير ) الحرجة(

وعليه فإنه تم قبول فرضية العدم . معنوية إحصائياً
دم سكون المتغيرات موضع الدراسة في القائلة بع
لهذه  األوليإال أنه عند احتساب الفروق . مستوياتها

أنها تصبح معنوية، مما يعني إمكانية  تبينالمتغيرات 
رفض فرضية العدم المتمثلة في عدم سكون المتغيرات 

  .في مستوياتها واحتوائها على جذر الوحدة
  Lag Intervals اإلبطاءتحديد فترة  -

 ، LRمعايير أن أربعة) 2(من  الجدول رقمضح يت
FPE  ،AIC , SC,  اختارت فترة واحدة وعلية سوف يتم

 في VARإطار  في المشتركالتقدير الختبار التكامل 
  .إطار فترة

  *(ADF)فوللر –اختبار جذر الوحدة لديكي  نتائج :١جدول 
 مستوى المعـنوية  الخصائص

  INTERCEPT TREND AND واالختبارات
INTERCEPT NONE 

 المتغــيرات
  القـيم الحرجة

Critical values  
ADF 

1 % 
5 % 
10 %  

-3.605593 
-2.936942 
-2.606857 

-4.205004 
-3.526609 
-3.194611 

-2.624057
-1.949319
-1.611711 

MSالعرض  
  النقدي

 t ( -1.749669 -2.812726 4.752383( قـيمة  المـستوى
 t ( -5.901224 -5.876637 -2.137356( قـيمة  الفروق األولى

PR  سعر
  الصرف

 t (   0.624979 -1.628233 -1.081043( قـيمة  المـستوى
 t (  -4.470253 -4.686983 -4.248120( قـيمة   الفروق األولى

Eviews5  :* حسبت باستخدام برنامج  
  VAR)(اختيار عدد فترات التباطؤ في نموذج : ٢جدول 

  

Lag LogL LR FPE AIC SC 
0 -72.00419 NA 0.168508 3.894958 3.981146 
1 51.36105 227.2518* 0.000315* -2.387424* -2.128857* 
2 53.43026 3.593894 0.000350 -2.285803 -1.854860 
3 57.43229 6.529630 0.000352 -2.285910 -1.682589 

* indicates lag order selected by the criterion   
LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)  
FPE: Final prediction error    

AIC: Akaike information criterion    
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  The cointegration Testاختبار التكامل المشترك 

وبتطبيق اختبار التكامل المشترك بين العرض 
في الجدول رقم  النقدي وسعر الصرف كما هو موضح

) Trace(حيث تشير النتائج سواء في ظل ،)3(
إلى  %٥عند مستوى )Maximal Eigenvalue Test(و

بعدم وجود أي متجه  والذي يعني رفض فرض العدم
للتكامل المشترك، وقبول الفرض البديل بوجود متجه 

 أن ينبغي المتغيرات أن يعني مما ،تكامل مشترك واحد

 القصيرة اآلثار لتقدير الخطأ صحيحت نموذج بتمثيل تحظى

  .سعر الصرف والعرض النقدي بين المدى وطويلة
  -:نتائج نموذج تصحيح الخطأ

المشترك تأتي الخطوة  التكامل وجود من التأكد بعد
ذاتي  انحدار متجه نموذج التالية والمتمثلة بتصميم

(Vector Autoregressive Model)  وكانت نتائج نموذج
) 4(كما هي مبينة في الجدول رقم تصحيح الخطأ 

  .التالي
 أن يتبين )4(النتائج في الجدول رقم إلى وبالنظر

في   تصحيحال لحد المقدرة التكيف أي المعلمة قيمة معامل
                معادلة سعر الصرف معنوية وسالبة إذ بلغت

وهذا يعني أن حد تصحيح الخطأ يساعد ) 0.069386-(
في كمية العرض النقدي مما يعني في تفسير التغيرات 

وجود عالقة سببية في األجل الطويل تتجه من سعر 

سرعة  إنكما ، الصرف إلى كمية العرض النقدي
معادلة العرض النقدي كانت معنوية  فيتصحيح الخطأ 

 اءوبما أن كال معلمتي تصحيح الخط 0.122279وبلغت 
ين فهذا يعني وجود عالقة سببية ذات اتجاه،معنويتين 

  .بين سعر الصرف والعرض النقدي
  :-السببية العالقة اختبار

السببية بين المتغيرين  نتائج )5(رقم الجدول يوضح
محل الدراسة وهما عرض النقود وسعر الصرف 

  .مقابل الدوالر األمريكي الدينار الليبي
 القصير األجل في السببية للعالقة التقدير نتائج تشير

) 4.37978 (بلغت Fإحصائية  أن إلى السابق الجدول في
التغير في  أن فرضية نقبل ، فإننا(0.04) قدره باحتمال

العرض النقدي يسبب حسب مفهوم جرانجر التغيرات 
أما بالنسبة لنتيجة اختبار ، الحاصلة في سعر الصرف

فرضية وجود عالقة سببية تتجه من سعر الصرف إلى 
التغير في كمية عرض النقد فتشير نتائج التقدير إلى أن 

سعر الصرف يسبب تغيرات في كمية العرض النقدي 
 باحتمال )5.26083 (بلغت Fإحصائية  أنحيث 
في سعر التغير  أن فرضية نقبل لذا فإننا ،(0.02)قدره

أي . الصرف يسبب تغيرات في كمية العرض النقدي
أنه توجد عالقة سببية ذات اتجاهين بين سعر الصرف 

  . والعرض النقدي
  اختبار التكامل المشترك :٣قم جدول ر

Hypothesized 0.05 0.05  Trace Max-Eigen  

No. of CE(s)  Trace Critical 
value 

Max Critical 
value Statistic  Statistic Eigenvalue 

None    20.26184  15.89210  21.77222  17.36962  0.359416 
At most 1   9.164546  9.164546  4.402602  4.402602  0.106749 

  Eviews 5حسبت باستخدام برنامج : *

  نتائج نموذج االنحدار الذاتي :٤جدول رقم
Vector Error Correction Estimates 

Sample (adjusted): 1972 2010 
Included observations: 39 after adjustments 

Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 
Error Correction: D(PR) D(MS) 

CointEq1  -0.069386 0.122279 
 (0.04057) (0.05462) 
 [-1.71044] [ 2.23880] 



Vol. 58, No. 2, pp. 149‐160, 2013(Arabic)                                                                       Alex. J. Agric. Res. 

 

  .نتائج اختبار جرانجر للعالقة السببية بين المتغيرين عرض النقود و سعر الصرف :٥جدول رقم 
Pairwise Granger Causality Tests 

 
Sample: 1970 2010  

Lags: 1   
Null Hypothesis: Obs F-Statistic Probability 

MS does not Granger Cause PR 40 4.37978 0.04328 
PR does not Granger Cause MS 5.26083 0.02759 

  النتائج ومناقشاتها 
بينت نتائج اختبارات االستقرار باستخدام اختبار  -١

جذر الوحدة أن المتغيرات االقتصادية غير 
مستوى إال أنها تكون مستقرة في مستقرة في ال

ويمكن مالحظة ذلك من خالل  األولىالفروق 
  .األشكال البيانية الموضحة في الملحق

دلت اختبارات نموذج تصحيح الخطأ على أن معامل  -٢
يحمل إشارة سالبة  ومعنوي  الخطأ تصحيحد ح

االنحراف الفعلي لسعر الصرف عن حيث أن 
  %).0.69(التوازن يصحح كل سنة بمقدار

توجد عالقة سببية ذات اتجاهين بين سعر الصرف  -٣
  .)MS3(بمعناه الواسع  والعرض النقدي

 التوصيات
في ضوء ما أوضحه البحث من نتائج فأنه يوصى 

  -:باألتي
إعادة النظر في سياسة تثبيت سعر صرف الدينار  -

حيت بينت الدراسة أن سعر الصرف ، الليبي
الر األمريكي مبالغ فيه مما للدينار الليبي مقابل الدو

يعني أن السياسات االئتمانية تكون غير فعالة مما 
يؤدي إلي تشويه في تخصيص الموارد على 

 .مستوى االقتصاد الكلي

بحيث يكون الليبي تفعيل دور المصرف المركزي  -
قادراً على ضبط التوسع النقدي كأن ال يسمح 

ع معدل لعرض النقود بأن ينمو إال بمعدل يتناسب م
 .نمو الناتج القومي الحقيقي

العمل  )المصرف المركزي(على السلطات المالية-
على اإلسراع في تقدير ونشر المعلومات عن سعر 

الصرف التوازنى للدينار الليبي ليعكس القيمة 
  .الحقيقية مقابل العمالت األخرى

  المراجع
االقتصاد الكلي ) "م2001(الدجيلي قاسم والفرجاني علي

 -فاليتـا  ELGAمنشورات *" ظرية والتحليلالن*
 .مالطا

االقتصـاد القياسـي   " )٢٠٠٣( وليد وآخرون، السبفو
دار مجـدالوي  " التحليلي بين النظرية والتطبيـق 

 .عمان األردن -للنشر والتوزيع

 M1أثر عرض النقـد  ) "2009(حيدر وآخرون ، بخيت
 "على سعر الصرف الموازي لدينار العراقي

ـ ، اسمج المـدخل الحـديث فـي    ) "2000(بمؤيد وهي
منشورات أكاديمية " اقتصاديات النقود والمصارف

، طـرابلس  –والبحوث االقتصادية الدراسات العليا
  .١٦٧ص 
سـعر صـرف الـدينار    ) "2006(أديب قاسم ، شندي

مجلة كلية بغـداد  " العراقي والعوامل المؤثرة فيه
  "العدد الحادي عشر"للعلوم االقتصادية 

المـدخل إلـى السياسـات    )"2004( جيدعبد الم ،قدي
. ديوان المطبوعات الجامعيـة " الكلية االقتصادية
  .الجزائر

طبيعـة البيانـات   " آخـرون أموري هـادي و ، كاظم
الطبعة  )1999" (األحصائية وبناء النماذج القياسية

 .عمان األردن -دار وائل للنشر:األولي 

السلسة الزمنيـة لصـادرات   "مصرف ليبيا المركزي 
 PDF ملف على صـيغ " م  1954-2003لوارداتوا

على موقع المصرف المركزي بشبكة المعلومات 
  www//htl.cld.gov.ly الدولية
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" النشرة االقتصـادية " )م2010(مصرف ليبيا المركزي 
 .مجلدات مختلفة، إدارة البحوث و اإلحصاء

" إحصائيات التجارة الخارجية"الهيئة القومية للمعلومات 
  ).أعداد مختلفة(ويالكتاب السن
"  تحليـل االقتصـاد الكلـي   )" 2005(معروف هوشيار
، دار الصـفاء للنشـر والتوزيـع   ، الطبعة األولى

  .عمان

Gujarati, N. Damodar "Basic Econometrics"(1988) 
Second Edition, McGraw-Hill Book Company 
(Singapore). 

Miyakoshi, T. (2000) "The monetary approach to 
the exchange rate: Empirical observation from 
Korea" (Applied Economics letters), 7, 791-
794. 

Senliew, Venus khim: Baharumshah: Ahmad 
Zubaidi and Chin Hong Puah. (2009) 
"Monetary Model of Exchange rate for 
Thailand: Long run Relationship and Monetary 
Restriction" ( Global Economic Review). 

 

Granger Causality Test Between Money Supply and Exchange 
Rate in Libya 

Abdallah Ibrahim Noredean 
University of Sebha, Libya, Faculty of Agriculture, Department of Agricultural Econimics 

ABSTRACT 
This paper examines the relationship between exchange rate and its determinants which is the money 

supply (M2) based on Granger test of causality, the integrated of first order  and unit rote test approach 
between exchange rate and money supply is adopted to attain our objective of study. 

The stationary test for the time Series analysis have been applied and the Augmented Dickey-Fuller test 
(ADF) remedial measures of autocorrelation in the data has been used.  

The empirical results provide evidence for two-way causal relationship between exchange rate and 
money supply. 

The result prove that in  the short run the money supply affecting exchange rate of Libyan Diner via US$, 
and in the long run the exchange rate feedback to money supply has a negative value. 

These results have been proved by tow-way Granger causality which have been found statistically 
significant in negative value equal (-0.069386), which main that money supply in its broader definition 
default (LD) exchange against (USD$). 
Keywords: money supply, exchange rate, Granger causality and co-integration test. 
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  ملحقات البحث
 )٢٠١٠-١٩٧٠(لدينار الليبي خالل الفترةلعرض النقود و سعر الصرف الرسمي  :١جدول رقم 

 .د مختلفةاأعد، التقارير السنوية، مصرف ليبيا المركزي - :المصدر

عرض النقود سعر الصرف الرسمي  السنة
0.35759 240.6 1970 
0.33722 364.5 1971 
0.33052 392.8 1972 
0.29679 490.9 1973 
0.29679 753.8 1974 
0.29679 844.5 1975 
0.29679 1139.5 1976 
0.29679 1443.8 1977 
0.29679 1687.8 1978 
0.29679 2223.6 1979 
0.29679 2856.9 1980 
0.29679 3512.1 1981 
0.29679 3251.9 1982 
0.29679 2894.4 1983 
0.29679 2711.3 1984 
0.29679 3492.2 1985 
0.31575 3041.1 1986 
0.29822 3438.6 1987 
0.28646 3032.7 1988 
0.29558 3521.5 1989 
0.28372 4645.4 1990 
0.28558 4442.6 1991 
0.29921 6913.2 1992 
0.32316 7268 1993 
0.36247 8093.4 1994 
0.35445 8942.7 1995 
0.36592 8611.3 1996 
0.38868 8998.9 1997 
0.45381 9639.2 1998 
0.46308 10181.4 1999 
0.54613 10486.7 2000 
0.64732 12288.4 2001 
1.21669 13004.1 2002 
1.30839 14051.8 2003 
1.25064 13135.5 2004 
1.35541 17096.3 2005 
1.28821 19655.9 2006 
1.22728 26982.1 2007 
1.25161 39744.5 2008 
1.24021 48667.7 2009 
1.24028 46350.7 2010 
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  .تتبع شكل انتشار السالسل الزمنية عبر الزمن قبل أخد الفرق األول
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  .تتبع شكل انتشار السالسل بعد أخذ الفروق األولى لها
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