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   اإلهداء شكر وال

 هذا نهاية في يسعني وال ،إلتمام هذا العمل المتواضع ؛شكر اهللا تعالى الذي وفقنيأ
 .آخراً  و أوالً  الحمد فله ،هإنجاز  لي يسر الذيالقدير  العلي اهللا أحمد أن إال العمل

 

الذي شرفني بإشرافه على رسالتي  للدكتور محمود سعيد الفاخريأتقدم بالشكر كما 
في كلية وأتقدم بالشكر الجزيل إلى كل األساتذة  ،بها علي وتوجيهاته السديدة التي لم يبخل

في  شكر موصول للدكتور عادل الشركسيال أن ، كماهذا العملعلى ما قدموه خالل االقتصاد 
  . مة للمصرف التجاريالعا باإلدارةو إلى جميع العاملين  قسم اإلحصاء جامعة بنغازي،

  

 اللــذين تعبــا كثيــرا مــن أجــل راحتــي ،هــدي هــذا العمــل المتواضــع إلــى الوالــدين الكــريمينأو 
  . في عمرهما أطال اهللا ،هما مهدا لي طريق النجاح والتوفيقئوبفضل دعا وتعليمي،

  

الموضــوع حقـه، مــن التعــديل والتنقــيح إلــي القــدر الــذي  هــذا قــدر اإلمكــان إيفــاء ةوقـد حاولــ
أنــي " :الئنجــد أنفسـنا نهتــدي دائمـا بهــدى العمـاد الــدين األصـفهاني حــين كتـب قــا كافيــا لكننـارأينـاه 

لـو غيـر هـذا لكـان أحسـن، ولـو زيـد لكـان  .كتابا في يومـه إال قـال فـي غـده رأيت أنه ال يكتب أحدٌ 
الـنقص علـى  اسـتيالءوهو من أعظم العبر، وهـذا دليـل علـى  ولو ترك هذا لكان أفضل، يستحسن

  .آملين أن نكون قد وفقنا فيما قدمنا فالكمال هللا وحده،". جملة البشر

  

 واسأل اهللا العلي القدير أن يتقبل مني هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، وأن يغفر لي ما  
  .النصيرإنه نعم المولى ونعم  قد أكون قد وقعت فيه من أخطاء،
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  لدراسةملخص ا

  

ميـزان المـدفوعات وفـق المـنهج النقـدي  فـي  المـؤثرةهدف إلـى دراسـة العوامـل هذه الدراسة تَ   
المــؤثرة ، ومــن خاللهــا يـتم حصــر وتحديــد المتغيــرات 2005إلــى  1970فـي ليبيــا خــالل الفتــرة مـن 

  . ميزان المدفوعات في
 

تــم صــياغة النمــوذج قياســي يوضــح العالقــة بــين المتغيــرات ميــزان المــدفوعات وفقــا لمــنهج   
مــن  أولالنقــدي، حيــث تــم فــي البدايــة توصــيف النمــوذج باالســتعانة بالنظريــة االقتصــادية كخطــوة 

  .خطوات البحث في االقتصاد القياسي

  

وتجنبا لمواجهـة مشـكلة االنحـدار الزائـف أي وجـود ارتبـاط  بـين المتغيـرات وليسـت عالقـة   
مــن ســكون  للتأكــدانحــدار حقيقيــة مبنــي علــى الســببية، فقــد تمــت االســتعانة باختبــار جــذر الوحــدة 

 األجــلالتــوازن فــي  إلــى المتغيــراتالسالســل الزمنيــة للمتغيــرات موضــع الدراســة، وللتأكــد مــن اتجــاه 
  .باختبارات التكامل المشترك االستعانةل، تمت الطوي

  

تقـدم  ،القصـير والطويـل واتجـاه السـببية األجلينالسببية في  العالقةفيما يتعلق بتحديد  أما  
لكن الباحث لم  .تحديد معامل التعديل هتم من خالليحيث  ،استخدام منهج نموذج تصحيح الخطأ

  .عانة بسببية الجرانجر التقليديةيتمكن من تحديد فترات اإلبطاء لذا تم االست

  

 األصـولصـافي علـى  )المستقلة(الداخلةالمتغيرات  في ةمفاجئ ةر صدماآث اختباركما تم   
 األصـولنسبة مساهمة كل منها في مكونات تباين صافي لتحديد  ،)االحتياطيات الدولية(األجنبية
  .الفورية االستجابةالتباين ودالة ة ئتجز تحليل  ياختبار  باستخدام األجنبية

  
     مـــن قبـــل الباحـــث المـــنهج النقـــدي المقتـــرحصـــيغة أن  توصـــل هـــذا البحـــث إلـــى: النتيجـــة

ال يســتطيع تشــخيص وتحديــد العوامــل المــؤثرة علــى ميــزان  .بعــد إجــراء االختبــارات الســالفة الــذكر
قتصادية تعطي المبـادرة إمفاهيم النظرية للمنهج النقدي تتوافق مع بيئة الالمدفوعات الليبي، إذ أن 

دارة لحركـــة ســـعر الصـــرف، فـــي حـــين أن اإل ةعطـــاء مرونـــإللقطـــاع الخـــاص وآليـــات الســـوق، مـــع 
  .قتصادية في ليبيا في تلك الفترة تعطي الريادة للقطاع العاماإل
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  األولالفصل 

    العام للدراسة اإلطار

  :مقدمة للبحث
فـي ميـزان المـدفوعات يعـد  الرأسـمالياالختالل في كل من الحسـاب الجـاري والحسـاب  إن

من المشاكل التي تعاني منها البلدان الناميـة والمتقدمـة، عنـدما يكـون هـذا االخـتالل بصـفة العجـز 
دراسـة ومعرفـة العوامـل التـي تـؤثر  إلـى قتصـاديينباالالذي دفع  ،األمرفي كال الحسابين  المستمر

  .تصحيح االختالل فيهأو مناهج في مكونات ميزان المدفوعات والتعرف على مداخل 
  

كونـــه  ،دولـــة أليبالغـــة علـــى مســـتوى التحليـــل االقتصـــادي  أهميـــةلـــه فميـــزان المـــدفوعات 
 تحــاول المـدفوعات ميــزان وألهميـة ،اإلنتــاجيالــوطني وهيكلـه  قتصــادلاليعكـس القــدرة التنافسـية 

  االخـتالل، لهـذا المؤديـة األسـباب علـى اخـتالف مـدفوعاتها مـوازين فـي االخـتالل معالجـة البلـدان
علـى يـد )Elasticity Approach(كمـنهج المرونـات مختلفـة مـداخل وأ منـاهج إتبـاع خـالل مـن

 Absorption( )متصاصاال(ستيعابومنهج اإل) Jean Robinson جان روبنسون(االقتصادي
Approach( قتصـــادياال علـــى يـــد )ســـدني الكســـندرSydney Alexander( والمـــنهج النقـــدي 

)Monetary Approach( علـى يــد عـدد مـن االقتصــاديين مـن أمثـال) جــاك بـوالكJacques 

Polak(. ) 1(  

 
 Monetary Approach to the Balance)لميزان المدفوعات  النقدي المنهجيعتبر 

of Payments  ( دفوعاتمميزان الختالل اتسوية بمداخل المتعلقة ال أوالمناهج حد الثالثة أ.  
  

  نقديــة ةميــزان المـدفوعات بكونــه ظـاهر  إلـىهـو النظــر للمـنهج النقــدي النظــري  سـاساألإن 
           لـــــذلك فـــــإن التعـــــديالت .*خـــــتالل تـــــدفقإهـــــو اخـــــتالل رصـــــيد نقـــــدي ولـــــيس  هاالخـــــتالل فيـــــوٕان 

 تعــــديالت أو وأ علــــى هــــذا األســــاس يتضــــمن تكييفــــاتميــــزان المــــدفوعات ل أو الموائمــــات النقديــــة
 أي أن المــــنهج النقــــدي ال يعامــــل ميــــزان ؛بــــين األرصــــدة الفعليــــة والمرغوبــــة مــــن النقــــود مــــاتئموا

                                                 
الناشر أكاديمية الدراسات  -مجلة الدراسات العليا - "تفسير العوامل المؤثرة على ميزان المدفوعات"- منجد عبد اللطيف -  1

  . 33- 31ص  - ھـ1429صيف  - العدد الثامن -السنة الثانية - العليا والبحوث اJقتصادية
  
خـالل فتـرة مـن  ، فهـو كميـة ال يمكـن قياسـها إال معينـة عبـارة عـن التغيـر خـالل فتـرة زمنيـة:Flow) التيـار(التـدفق يقصد ب* 

   .كمية ثابتة في لحظة معينة هو :Stockالرصيد يقصد بو ، زمنية معينة
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ولكـــن بهيئـــة العـــرض والطلـــب علـــى  ،المـــدفوعات بهيئـــة عـــرض الســـلع والخـــدمات والطلـــب عليهـــا
 وسيلة لدراسة القوى التـي تحـدد عجـزكلميزان المدفوعات جديدة  ةنظر النقود، ويقدم المنهج النقدي 

النقدية، ينـتج مـن عـدم التـوازن بـين  ةٕان اختالل ميزان المدفوعات من وجهة النظر و ، فيهأو فائض 
الطلـب المحلـي  لـىلعـرض المحلـي للنقـود ععرض النقود والطلب عليها داخل االقتصاد، فإذا زاد ا

قـد  عليها فإن األموال الزائدة سوف تنفق بالخـارج لشـراء السـلع والخـدمات واألصـول األجنبيـة وهـذا
فــي ميــزان المــدفوعات، أمــا إذا كــان الطلــب المحلــي أو تقليــل الفــائض  ،حــدوث عجــز إلــىيــؤدى 

عــن  فــإن المقيمــين بــالوطن ســوف يقومــون بزيــادة األرصــدة النقديــة المحليــة يفــوق العــرض المحلــي
األجانب من ناحية وبتخفيض مشترياتهم  إلىطريق زيادة مبيعاتهم من السلع والخدمات واألصول 

فـــي ميـــزان  أو تقليـــل العجـــز تحقيـــق فـــائض إلـــىيـــؤدي قـــد أخـــرى، وهـــذا مـــن األجانـــب مـــن ناحيـــة 
ـــق المـــي. المـــدفوعات ـــى قـــديالن نهجتعل ـــة الميـــزان الكل ـــزان المـــدفوعات بناحي الحســـاب (  لمفهـــوم مي

 في ميزان المدفوعات يساوى التغير فيعدم التوازن  أن :يعنى والذي) وحساب رأس المال الجاري
ميـزان  فـياالخـتالل  أن فـان هـذا المفهـوم يوضـح اإلطـارهـذا  فيو . األجنبية االحتياطياتمستوى 

وبــأن المشــاكل المتعلقــة  ،النقــود علــىنتيجــة لعــدم التــوازن بــين العــرض والطلــب  يــأتيالمــدفوعات 
يـتم عـن طريـق التسـويات  أنن التصـحيح يجـب إفـ وبالتـاليبميزان المدفوعات تعتبر ظواهر نقدية 

  .النقدية
  

كما ساهم صندوق النقد الدولي في تطوير المنهج النقدي من خـالل البـرامج و السياسـات 
بمشـاكل مـوازين  هتمـتا أخـرى تدراسـا إلـىلـدول الناميـة، هـذا باإلضـافة على االتي كان يطرحها 

   )Mohsin Khan(.) 2 محسن خان( مثل دراسة ،في الدول النامية المدفوعات
   

  :أهمية الدراسة
علـى االقتصـاد  هـل يمكـن تطبيـق المـنهج النقـدي :الدراسـة مـن فـرض مفـادهأهميـة تنطلـق 

اخــتالل  فــيالعوامــل المــؤثرة  تحديــدو تشــخيص و  دراســةفــي المنهج النقــدي بــ ســتعانةاال أي ،؟الليبــي
السياسـة النقديـة كإحـدى آليـات التكيـف الـذي تلعبـه دور الـالتعـرف علـى و ميزان المدفوعات الليبي، 

  .الليبي ميزان المدفوعاتلتوازن تحقيق النقدي في 
  

  

                                                 
الناش^ر أكاديمي^ة الدراس^ات العلي^ا والبح^وث  -مجل�ة الدراس�ات العلي�ا  -"المناھج النظرية للتخفيض" -منجد عبد اللطيف - 2

  . 109ص  -ھـ 1370ربيع  –العددان الحادي والثاني عشر  -السنة الثالثة -اJقتصادية
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    :دراسةهدف ال
ميــزان المــدفوعات فــي ليبيــا، وذلــك ضــمن  فــيالعوامــل المــؤثرة  تحديــديهــدف البحــث إلــى 

في التـأثير علـى  الدور الذي تلعبه متغيرات المنهج النقديعلى التعرف  أي .إطار التحليل النقدي
 فصـل الثـاني مـن هـذهالوالذي سيتم تعريفـه فـي  األجنبية األصولصافي ل المتغير األساسيرصيد 
  .الدراسة

  
 اإلجمــاليالمحلــي والنــاتج المحلــي  االئتمــانثــر التغيــر فــي كــل مــن أقيــاس  إلــىالبحــث يهــدف كمــا 

الدوليــــة  االحتياطيــــاتعلــــى التغيــــر فــــي  والمضــــاعف النقــــدي لألســــعاروالمســــتوى العــــام  الحقيقــــي
تجـــاه اتحديـــد و  ،)ECM( نمـــوذج تصـــحيح الخطـــأتقـــدير المشـــترك و ســـتخدام منهجيـــة التكامـــل إبو 

في األجلين القصير والطويل باسـتخدام نمـوذج متجهـات تصـحيح الخطـأ، واختبـار  العالقة السببية
ـــة،  راســـتقرا وتحليـــل تجزئـــة  أيضـــا وتـــم اســـتخدام اختبـــار دالـــة االســـتجابة الفوريـــةالسالســـل الزمني
  .المستقلةتجاه العالقة بين المتغير التابع والمتغيرات البيان نسبة اإلسهام ونوع و  ،التباين

  
  توصيف وبناء النموذج القياسي للمدخل النقدي

 )كمــا ســيتم شــرحها و تبيانهــا فــي الفصــل الســادس(بعــد تحديــد المتغيــرات المســتقلة والتابعــة
  -:الرياضية اآلتية ةصيغالفي دالة في المتغيرات المستقلة المتمثلة هي الدولية  االحتياطياتن إف
  

Y= f(X1, X2, X3, X4) ………………………………….(1) 

  :أنحيث 
Y =متغير تابع(الدولية  االحتياطيات.(  

X1 =مستقل متغير( المحلي االئتمان.(  
X2 = مستقل متغير( الحقيقيالناتج.(  
X3 = مستقل متغير( لألسعارالمستوى العام.(  
X4 =متغير مستقل( المضاعف النقدي.(  

  
 الحقيقيالناتج  ارتفاعن وذلك أل) X2(و  (Y)ووفقا لطبيعة العالقة الطردية بين كل من 

الذي يؤدي  األمر) تفضيل السيولة(التفضيل النقدي  إلغراضتقليل الطلب على النقود  إلىتؤدي 
الطلــب علــى الــواردات ويتحســن وضــع ميــزان  مانبضــالطلــب الكلــي فــي االقتصــاد  نخفــاضا إلــى

  .االحتياطياتيجابيا على وضع إالمدفوعات الذي ينعكس 
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       المحلي يؤدي  االئتمان ارتفاع أن عتباراب) X3,X1,X4(و(Y) والعالقة العكسية بين 
    ،الذي ينعكس سلبا على وضع ميزان المدفوعات األمر ،زيادة الطلب الكلي في االقتصاد إلى

زيادة الطلب  إلىها يؤدي ارتفاعن إف لألسعاربالنسبة  أما ،االحتياطياتوهذا بدوره ينعكس على 
  .الدولية االحتياطياتوزيادة الطلب الكلي وهذا ينعكس سلبا على ) تفضيل السيولة(على النقود 
  

  :تيكاآل الدولية االحتياطياتلذا تكون معادلة 
  

Y= a+ b1X1 + b2X2+ b3 X3+ b4 X4  ………………………….(2) 

  : أنحيث 

a   = الدولية عندما  االحتياطياتحجم)X4, X3, X2, X1  (مساوية للصفر  
b1 = مقدار التغير فيy  عند تغييرX1  بمقدار وحدة واحدة  
b2 = مقدار التغير فيy  عند تغيرX2  بمقدار وحدة واحدة  
b3 = مقدار التغير فيy  عند تغيرX3  بمقدار وحدة واحدة  
b4 = مقدار التغير فيy  عند تغيرX4  بمقدار وحدة واحدة  
  

    :الدراسة أسلوب
وذلــك واســتخدام بيانــات السالســل الزمنيــة علــى أســلوب التحليــل الكمــي،  عتمــادااللقــد تــم 

في رصيد لبناء وتكوين نموذج قياسي لبيان مدى قدرة النموذج النقدي على تفسير العوامل المؤثرة 
العالقــة  تجــاهاولتحديــد  ،الطويــل والقصــير األجلــينولتحديــد اتجــاه فــي  ،صــافي األصــول األجنبيــة

   باختبـــار التكامـــل المشـــترك لتحديـــد العالقـــة  ســـتعانةاالمـــن خـــالل  .الســـببية مـــن متغيـــرات النمـــوذج
بـــين  تصـــحيح الخطـــأ لتحديـــد العالقـــة نمـــوذجالطويـــل، وتقـــدير  األجـــلبـــين متغيـــرات النمـــوذج فـــي 

نجــر لبيــان اجر لل ةوالعالقــة الســببي ، ثــم تقــدير نمــوذج تصــحيح الخطــأالقصــير األجــلالمتغيــرات فــي 
نـوع  نوع العالقة السببية كل متغير مستقل على متغير التابع بشكل مستقل لكـل متغيـر، ثـم تحديـد

تــأثير علــى رصــيد ميــزان المــدفوعات المتمثــل فــي صــافي الالعالقــة ونســبة مســاهمة كــل متغيــر فــي 
  .الفورية ستجابةاالستخدام اختبار تحليل تجزئة التباين ودالة إب األصول األجنبية

  

    :الدراسةفترة 
  .م2005 إلى 1970من سنة  بتداءً اسنة،  36هي  دراسةناولها التالفترة التي ت
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    :الدراسةتقسيم 
  :كاآلتي فصول ةسبع إلى الدراسةتم تقسيم         

   .وهدف وأسلوب وفترة البحث الدراسة هميةألوعرض  تمهيد :األولالفصل  -
   .قتصاد الليبيتطور بعض المتغيرات األساسية في اال :الفصل الثاني -
  .المدخل النقدي لمعالجة الخلل في ميزان المدفوعات مناقشة :الثالث الفصل -
  .لتكييفامع تسليط الضوء على آليات  ختالل في ميزان المدفوعاتتكييف اال :الفصل الرابع -
   .السياسة النقدية في ليبيا وفاعليتها :الخامسالفصل  -
  .للنموذج وفق المنهج النقدياإلطار النظري  :الفصل السادس -
  .تناول الجانب التطبيقي للنموذج وتحليل نتائجه :الفصل السابع -
  .بجملة من االستنتاجات :ويختتم البحث -
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  الفصل الثاني

  قتصاد الليبياألساسية في االتطور بعض المتغيرات 

  

    :قتصاد الليبيخصائص اال) 1 -2
  -:حسب البيانات المتوفرةوصفيا في النقاط التالية  هابراز إيمكن    
  

 مجمـــوع التجــــارة الخارجيــــة مــــن قســــمة حتســـابهاالــــذي تــــم و  [قتصـــادياال االنكشــــافدرجــــة  ارتفـــاع -1
يبـــين هـــذا المؤشـــر مـــدى و  ] الفتـــرةالنـــاتج المحلـــى اإلجمـــالي خـــالل علـــى )الـــواردات+الصـــادرات (

النــاتج المحلــي اإلجمــالي، وبقــدر مــا تكــون هــذه النســبة  إلــىأهميــة كــل مــن الصــادرات و الــواردات 
للتغيرات التي تطرأ على التجـارة الخارجيـة بـين  ةتأثرًا وعرض أكثرمرتفعة بقدر ما يكون االقتصاد 

هذه النسبة زادت درجة االرتبـاط بـين معـدالت النمـو فـي النـاتج المحلـي  رتفعتاوكلما ، دول العالم
للتجـــارة الخارجيـــة مـــن النـــاتج %  40نســـبة  عتبـــرتاوقـــد . وظـــروف التجـــارة الخارجيـــة واتجاهاتهـــا

ــــى 12نكشــــاف التجــــاري، أمــــا إذا تراوحــــت النســــبة بــــين المحلــــي اإلجمــــالي مقياســــًا لإل       %  20 إل
وٕاذا مــا تــم تطبيــق هــذا المقيــاس علــى االقتصــاد الليبــي ســوف . )3(مغلقــًا ن اقتصــاد الدولــة يعــد إفــ

وضــح مهــو كمــا  ،)1(إلــى الشــكل رقــم رللخــارج انظــ االنكشــافكبيــرة مــن نــه فــي حالــة أ  يتبــين 
قتصـادي خـالل فتـرة اال االنكشـافلـدرجات  ن متوسط النموأإلى حيث تشير البيانات  )1(الجدولب

علــى حســب درجــة أو فتـرات مجموعــات  ثــالث إلــىويمكــن تقســيم الفتـرة  .%)63.96(الدراسـة بلــغ 
  -:اآلتيةنقاط الفي وصفيا يمكن تلخيصها  والتي قتصادياال االنكشاف

  
 إذ لـم تـنخفض االنكشـافدرجـات فـي  ارتفاعيالحظ  م1992إلى  1970 من األولى لفترةا في -أ

ســـــنة  ســـــتثناءإب م1974ســـــنة %) 94.73( ولـــــم ترتفـــــع عـــــن، م1992ســـــنة فـــــي %) 52.3( دون
 االنكشـافدرجـات فـي  رتفـاعالا، وقـد يرجـع سـبب %)45.8( نفتـاحاالحيث بلغت نسـبة  ،م1986

  .قتصادية الطموحة خالل فترة السبعينات والثمانيناتخطط التنمية اال إلىقتصادي اال
  
  
  

                                                 
مجلة  -  "اJقتصادات العربية للخارج على السياسات اJقتصادية الداخلية نكشافاتأثير " –خليل حماد ، زكية مشعل  -  3

  . 168ص  - م1986 –) 2(العدد  –) 2(المجلد  –جامعة اليرموك  – اليرموك أبحاث
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  )1(الجدول 
بيانات عن التجارة الخارجية ودرجة انكشاف ا&قتصاد الليبي خ�ل فترة الدراسة 

   .الجارية با4سعارم  1970-2005
  

  دينار بالمليون                

  الصادرات السنة
)1(  

  الواردات
)2( 

  

الناتج   مجموع التجارة الخارجية
المحلي 

  )4(جارية

  ا&نكشافدرجة 
4\3  

%  
  ا<جمالي
1+2=3  

 معدل التغير
  % السنوي

1970  533.2  232.1  765.3  -  1288.3  59.40  

1971  962.5  365.8  1328.3  73.57  1626.8  81.65  

1972  968.0  471.7  1439.7  8.39  1798.5  80.05  

1973  1199.7  667.1  1866.8  29.67  2246.2  83.11  

1974  2447.3  1231.3  3678.6  97.05  383.2  94.73  

1975  2006.2  1454.6  3460.8  5.92-  3780.0  91.56  

1976  2831.7  1406.6  4288.3  22.47  4907.0  86.37  

1977  3080.6  1459.9  4540.5  7.13  5763.0  78.79  

1978  2930.7  1706.4  4637.1  2.13  5687.6  81.53  

1979  4731.3  2556.1  7287.4  57.15-  7846.3  92.88  

1980  6489.2  2005.2  8494.4  16.56  10553.8  80.5  

1981  4611.2  2481.4  7092.6  16.50-  8798.8  80.6  

1982  3908.8  2124.3  6033.1  14.94-  8932.4  67.5  

1983  3655.7  2657.7  6313.4  4.65  8511.7  74.2  

1984  3264.8  2505.7  5750.5  8.60-  7804.7  73.7  

1985  3063.8  1706.0  4769.8  17.34-  7852.1  60.7  

1986  1790.0  1396.8  3186.8  33.19-  6960.7  45.8  

1987  1663.8  1556.2  3220.0  1.04  6011.6  53.6  

1988  1906.7  1685.4  3592.1  11.56  6186.0  58.1  

1989  2407.4  1475.0  3882.4  8.08  7191.0  54.0  

1990  3744.9  1510.9  5255.8  35.38  8246.9  63.7  

1991  3153.7  1505.5  4659.2  11.35-  8757.3  53.2  

1992  3014.5 1564.5  4579.0  1.72-  9231.9  52.3  

1993  2595.8  1714.8  4310.6  5.86-  9137.7  47.17  

1994  1077.2  1366.7  2443.9  43.30-  9670.8  25.3  

1995  3222.1  1728.5  4950.6  102.57  10672.3  46.4  

1996  3578.7  1914.8  5493.5  10.97  12327.3  44.6  

1997  3455.6  2138.6  5594.2  1.83  13800.5  40.5  

1998  2374.1  2203.8  4577.9  18.17-  12610.6  36.3  

1999  3682.2  1928.6  5610.8  22.56  14075.2  39.9  

2000  5221.5  1911.4  7132.9  27.13  18456.9  38.6  

2001  5394.0  2660.4  8054.4  12.92  18079.1  44.6  

2002  10177.6  5585.7  15762.7  95.70  25914.1  60.8  

2003  14806.6  5597.9  20404.5  29.45  31731.8  64.3  

2004  20848.3  8255.2  29103.5  42.63  41577.0  70.0  

2005  37791.9  14637.9  52429.8  80.15  54537.0  96.1  

  %63.96    %17.82        المتوسط
  -:المصدر  
  . م2000-1966البحوث وا�حصاء، ا�حصاءات النقدية والمصرفية خ�ل الفترة  دارةإمصرف ليبيا المركزي،  -
  .م2006البحوث وا�حصاء، النشرة اJقتصادية، الربع ا�ول  دارةإمصرف ليبيا المركزي،  -
  



 8صفحة  
 

  
  
االقتصـادي  االنكشـافدرجات  انخفاض يالحظ م2001إلى  1993 من ةالثاني لفترةافي  أما -ب

وأقــــل نســــبة قــــدرها  ،م1993ســــنة %) 47.2(فحققــــت أعلــــى نســــبة قــــدرها %) 50(مــــا دون  إلــــى
 إلـىاالقتصـادي  االنكشـاففـي درجـات  االنخفـاضوقد يرجع سبب هـذا  ،م1994سنة %) 25.3(

مـــن التشـــريعات التـــي أفســـحت المجـــال أمـــام  ةمجموعـــ إلـــىزيـــادة فـــي النـــاتج المحلـــي اإلجمـــالي و 
       ، والتـــــي كـــــان المحلـــــي اإلنتـــــاجزيـــــادة األفـــــراد والشـــــركات المســـــاهمة والتشـــــاركيات للمســـــاهمة فـــــي 

   وتوزيـــع الســـلع، والقـــانون  اســـتيرادبشـــأن تنظـــيم ) م1997( 1426لســـنة  4رقـــم  مـــن أهمهـــا القـــانون
 1430لسـنة 9رقـم  ونـــالقانو ، وال األجنبيةرؤوس األم استثماربشأن تشجيع  1426لسنة  5رقم 

ــــاطق الحــــرة وتقــــديم الخــــدمات المصــــرفية والتأمينيــــة ) م2000( بشــــأن تنظــــيم تجــــارة العبــــور والمن
     .)4(واالستثمارية

  
ـــد ةالثالثـــ فتـــرةكمـــا يالحـــظ فـــي ال -ج  االنكشـــافعـــودة درجـــات  م 2005إلـــى  2002مـــن  ةالممت
وقـد يرجـع سـبب %) 96.1(بـ   م2005نسبة لها سنة  ووصلت أعلى% 50ما فوق إلى  رتفاعالل

الـــواردات، إذ أن  تكلفـــةالصـــادرات وانخفـــاض  تكلفـــة ارتفـــاع إلـــى االنكشـــاففـــي درجـــات  رتفـــاعاال
فـي جـزء  قـد يعـود ،على سبيل المثـال م2002الواردات خالل العام  تكلفةالذي تحقق في  رتفاعاال

                                                 
النشـــــرة  -إدارة البحـــــوث واإلحصـــــاء -"2002-1993التجـــــارة الخارجيـــــة خـــــالل الفتـــــرة "-مصــــرف ليبيـــــا المركـــــزي - 4

  .2-1ص-43المجلد-2003-الربع الثاني -االقتصادية
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تخفيـف القيـود المفروضـة علـى  إلـىتخفيض قيمـة الـدينار الليبـي، وفـي الجـزء البـاقي منـه  إلىمنه 
  .)5(ستيراديةاالالواردات كإلغاء العمل بنظام الموازنات 

 

            الــــــــنفط الخــــــــام،  وواحـــــــدة هــــــــ ةيعتمــــــــد علــــــــى ســــــــلعريعـــــــي، قتصــــــــاد اقتصـــــــاد الليبــــــــي إن اال -2
، ممــا يــدل علــى الــدور المهــم %)72(النفطيــة دونحيــث لــم تــنخفض األهميــة النســبية للصــادرات 

ــــعدللقطـــاع النفطـــي كمصـــدر للـــدخل ول ـــزة      لحصـــول علـــى النقـــد األجنبـــي، ويـ القطـــاع النفطـــي المي
     وضـــــحهـــــو مكمـــــا  )6(.النســـــبية للتجـــــارة الليبيـــــة ومـــــا يحققـــــه مـــــن فـــــائض فـــــي ميـــــزان المـــــدفوعات

  . )2(والشكل رقم )2( الجدولب

  

  

  
  

االقتصــاد الليبــي علــى الــنفط جعلــه عرضــة للتقلبــات واألزمــات االقتصــادية التــي تحــدث  عتمــاداإن 
 خـالل الفتـرة قيمـة الصـادرات النفطيـة نخفضتاو هذا ما حدث بالفعل عندما . في العالم الخارجي

بســبب  الســوق الدوليــةالــنفط فــي  أســعارالحــاد فــي  نخفــاضاالوذلــك بســبب  ،)م1989 – 1986(
                                                 

الربع الثاني  – النشرة االقتصادية -"م2002- 1993التجارة الخارجية للجماهيرية خالل الفترة "- مصرف ليبيا المركزي - 5
  .2-1ص 43 دالمجل -م2003

  
6   -  wall,A.P Thirl- " Trade , Balance of  Payments and Exchange Rate policy in 
Developing Countries" - University of Missouri -Occonomicus Volume v- Kansas 
city –p.p 192. 
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   قــلأ إلــىالــنفط  أســعارحيــث تــدنت  ،الطاقــة ســتهالكاانخفــاض الطلــب النــاجم عــن سياســة ترشــيد 
 اإليــراداتتذبـذب  إلـىوأدى هـذا التطـور ، مـن ثمانيـة دوالرات للبرميـل الواحـد خـالل الفتـرة المـذكورة

   )7(.من النقد األجنبي

  

   شــهد ميــزان المــدفوعات الليبــي بصــفة عامــة تذبــذبا بــين الفــائض والعجــز خــالل فتــرة الدراســة  -3
ميــــزان  أن إال، االقتصــــادي االنكشــــافالنســــبي فــــي معــــدل  رتفــــاعاللنتيجــــة  م2005-1970مــــن 

   .م1988و  م1987 كمــا فــي عــاميتلــك الفتــرة  المــدفوعات حقــق عجــزًا فــي عشــر ســنوات خــالل
ـــنفط الخـــام فـــي  وأســـعارصـــادرات لتطـــورات التـــي طـــرأت علـــى ويعكـــس هـــذا الوضـــع ا    األســـواقال

خـالل فتـرة معدل التغير السنوي ن سنة، وبلغ متوسط يفائضا في ست وعشر كما حقق ،  )8(الدولية
كما تشير البيانـات عـن معـدل  ،)3(، كما يوضحه الجدول %)88.33(لميزان المدفوعات  الدراسة

سـنة فـي سـنوي نمـو التغير السـنوي للميـزان التجـاري تذبـذبًا فـي أرصـدته حيـث حقـق أقصـى معـدل 
 متوسط معدل التغير السنويم، وبلغ 1973سنة %) 7.31(، وأدناها %)530.35(بنسبة م1999

خـالل فتـرة متوسط معـدل التغيـر السـنوي بلغ  ، كما%)28.46(التجاري لميزان  خالل فترة الدراسة
، وقــد يرجــع الســبب فــي وجــود هــذه النســبة المرتفعــة فــي %)752.98( لميــزان رأس المــال الدراســة

م، حيـث أثـرت تلـك القيمـة 1989القيمة المرتفعة لمعدل التغير السنوي لسنة  متوسط السنوي إلىال
  .متوسط السنوي لميزان رأس المالالعلى قيمة 

  

  نقاط التاليةالفي  يمكن وضعها ذكر عن بعض خصائص االقتصاد الليبي ما: خالصة

 .يالخارجاقتصاد منفتح على العالم  �

 .اقتصاد صغير الحجم نسبيا وريعي �

 .تحقيق فائض إلىيميل  متذبذبميزان مدفوعات  �

  

نعرض فيمــا يلــي وبشــكل وصــفي تطــور بعــض المتغيــرات االقتصــادية التــي قــد ســيعتمد ســ
  . فصل السابع من هذه الدراسةالعليها النموذج القياسي للدراسة، والذي سيتم مناقشته في 

                                                 
منت�دى ليبي�ا  - "التغي^رات الھيكلي^ة ف^ي اJقتص^اد الليب^يدور الدول^ة و " – محمد ش^اميةأعبدهللا  -حمد منيسي عبدالحميد أ - 7

  للتنمية البشرية والسياسية
http://www.libyaforum.org/archive/index.php?option=com_content&task=view&id=1135&It

emid=1  

  
  .المصدر السابق ذكره – محمد شاميةأعبدهللا  -حمد منيسي عبدالحميد أ - 8
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  )2(الجدول 
خ�ل فترة الدراسة  الجارية با4سعار بيانات عن ا4ھمية النسبية للصادرات النفطية

  .م1970-2005
  دينار بالمليون                                                                                                                 

في  التغيرمعدل   الصادرات النفطية  مجموع الصادرات  السنة
  الصادرات النفطية

  ا4ھمية النسبية

1970  533.2  533.2  -  100.0  

1971  962.5  962.5  80.51  100.0  

1972  968.0  968.0  0.57  100.0  

1973  1199.7  1199.7  23.93  100.0  

1974  2447.3  2447.3  103.99  100.0  

1975  2006.2  2006.2  18.06-  100.0  

1976  2831.7  2831.7  41.14  100.0  

1977  3080.6  3077.2  8.66  99.89  

1978  2930.7  2930.4  4.77-  99.99  

1979  4731.3  4383.5  49.58  92.65  

1980  6489.2  6486.4  47.97  99.96  

1981  4609.8  4508.5  30.49-  97.80  

1982  4056.2  4054.1  10.07-  99.95  

1983  3655.7  3654.2  9.86-  99.96  

1984  3264.8  3262.3  10.72-  99.92  

1985  3645.6  3592.2  9.18  98.54  

1986  2431.3  2428.7  32.38-  99.89  

1987  1663.8  1663.6  31.50-  99.99  

1988  1615.8  1496.7  10.03-  92.65  

1989  2179.2  1969.2  31.56  90.36  

1990  3744.9  3085.0  56.66  82.38  

1991  3153.7  2667.6  13.52-  84.59  

1992  3038.8  2358.2  11.59-  77.60  

1993  2477.4  1886.2  20.01-  76.14  

1994  3117.2  2271.4  20.42  72.87  

1995  3222.1  2967.6  30.65  92.10  

1996  3578.7  3432.0  15.64  95.90  

1997  3455.6  3275.9  4.54-  94.80  

1998  2374.1  2198.4  32.89-  92.60  

1999  3682.2  3490.7  58.78  94.80  

2000  5224.5  4991.8  43.00  95.55  

2001  5394.0  5140.5  2.97  95.30  

2002  10177.0  9820.8  91.04  96.50  

2003  14806.6  14051.5  43.07  94.90  

2004  20848.3  20076.9  42.88  96.30  

2005  37791.9  35940.1  79.01  95.10  

  %94.70  %17.80      المتوسط
  -:المصدر

  .م 2006والربع الثالث  2005البحوث وا�حصاء النشرة اJقتصادية، الربع الثالث  دارةإمصرف ليبيا المركزي،  -
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  )3(الجدول 
-1970خ�ل الفترة  الجارية با4سعار بيانات عن وضع ميزان المدفوعات الليبي
  .م 2005

  دينار بالمليون                                                                                                                                   

  
  السنة

  
الميزان 
  التجاري

  
رأس ميزان 

  المال

  
  الميزان الكلي

معدل التغير 
السنوي للميزان 

  التجاري

معدل التغير 
السنوي لميزان 

  رأس المال

معدل التغير 
السنوي للميزان 

  الكلي

1970  301.1  193.4-  240.3  -  -  -  
1971  596.7  259.9-  308.7  98.17  - 28.46  

1972  496.3  65.6  135.7  16.82-  74.75  56.04-  

1973  532.6  32.2-  315.7  7.31  -  132.64  

1974  1216.0  33.6-  510.8  128.31  -  61.79  

1975  551.6  296.8-  456.8-  54.63-  -  189.81-  

1976  1425.1  332.6-  310.9  158.35  - 167.76  

1977  4540.5  230.5-  441.0  218.60  -  41.84  

1978  1224.3  373.4-  174.8-  73.03-  -  139.63-  

1979  2175.2  408.9-  687.1  77.66  -  493.07-  

1980  4484.0  463.8-  1903.2  106.14  -  176.99  

1981  2129.8  81.6-  1221.2-  52.50-  -  35.83-  

1982  1784.5  167.4-  596.2-  16.21-  -  -  
1983  998.0  35.4-  528.9-  426.28-  -  -  
1984  759.1  124.2  491.3-  23.93-  -  -  
1985  1357.8  36.7-  803.6  78.86  129.54-  263.56  

1986  393.2  853.7-  167.9  71.04-  -  79.10-  

1987  107.6  37.5-  315.8-  72.63-  -  288.08-  

1988  221.3  1.6  406.0-  105.66  104.26-  -  
1989  932.4  455.6  79.3  321.32  28375  119.53-  

1990  2234.0  284.9-  325.9  139.59  162.53-  310.97  

1991  1648.2  37.1  60.7  26.22-  113.02  81.37-  

1992  1450.0  94.4  502.6  12.02-  154.44  728.00  

1993  881.0  61.4-  526.6-  39.24-  165.04-  204.77  

1994  289.5-  50.8  137.3  132.86-  182.73-  126.07  

1995  1493.6  86.4-  703.3  615.92-  270.07-  112.23  

1996  1663.9  81.0  811.7  11.40  193.75-  15.41  

1997  1317.0  338.9-  89.5  20.84-  518.39-  10.81  

1998  182.2  216.0-  62.9-  87.06-  -  106.99  

1999  1148.5  259.2-  148.0  530.35  -  335.29  

2000  3310.1  320.2-  3358.9  88.76  -  169.52  

2001  2733.6  586 -  803.0  17.41-  -  76.09  

2002  4591.3  113  399.0  67.95  119.28-  50.31-  

2003  9208.7  214 -  4059.0  100.56  289.38-  917.29  

2004  12593.1  403.0-  6052.1  36.75  -  99.10  

2005 23154  514.9  20249.5  83.86  227.76-  234.58  

  %88.33  %752.98  %28.46        المتوسط
  -:المصدر

  . م2000-1966البحوث وا�حصاء، ا�حصاءات النقدية والمصرفية خ�ل الفترة  دارةإمصرف ليبيا المركزي،  -
  . م 2007البحوث وا�حصاء، النشرة اJقتصادية، الربع الثالث  دارةإمصرف ليبيا المركزي،  -
  . 12-7،  12-10،  6-5، العدد 20، 25، 17البحوث وا�حصاء المج�ت  دارةإمصرف ليبيا المركزي،  -
  
  
  
  



 13صفحة  
 

    :الجارية باألسعارالناتج المحلي اإلجمالي ) 2 -2

كمــا هــو موضــح  الجاريــة باألســعارتشــير البيانــات المتــوفرة عــن النــاتج المحلــي اإلجمــالي 
     اإلنتـــــاجقطـــــاع  :قطـــــاعين اثنـــــين همـــــا إلـــــىالمحلـــــي اإلجمـــــالي  ينقســـــم النـــــاتج() 3(بالشـــــكل رقـــــم

     زيــادة خــالل فتــرة الدراســة مــن تشــير إلــى )المحلــي غيــر النفطــي اإلنتــاجالمحلــي النفطــي، وقطــاع 
 )د . م53248.7(بزيادة قـدرها م2005سنة )د. م 54537.0(إلى م 1970سنة ) د. م 1288.3(

  ).4(الجدول ب وضحهو مكما ، خالل الفترة%) 7.8(  وبمتوسط سنوي
  

ثـالث  إلـىالجاريـة  باألسـعارحصل للنـاتج المحلـي اإلجمـالي   يالتطور الذويمكن تقسيم 
  .وفقا لمعدالت نموه السنوية )2005-1994(،)1993-1982( ،)1981-1970(فترات من 

  

للنــاتج المحلــي اإلجمــالي،  اً متذبــذب اً م نشـاهد نمــو 1981 -1970فـي الفتــرة األولــى الممتــدة مــن )-أ
، حيـث بلـغ أدنـى معـدل نخفاضاالفي معدالت نموه السنوية أكثر من  رتفاعإال أنه يغلب عليه اال

م، بينمــا بلــغ أعلــى معــدل ســنوي للنــاتج المحلــي 1972ســنة %) 10.6(للنــاتج المحلــي اإلجمــالي 
م، كمــا شــهدت فتــرة الســبعينيات وفــرة فــي عائــدات الــنفط ودخــول 1979ســنة %) 38.0(اإلجمــالي

ي، كمـا بلغـت الدولة فـي بـرامج تنمويـة، وبالسـيطرة التدريجيـة للقطـاع العـام علـى النشـاط االقتصـاد
%)  61.55( م بـــ  1974لقطــاع النفطــي فــي تلــك الفتــرة أقصــى نســبة لهــا ســنة لاألهميــة النســبية 

  .م1978لسنة %)  50.62( وللقطاع غير النفطي بـ
  

فـي معـدل سـنوي  بم، تميزت هذه الفترة كـذلك بتذبـذ1993-1982أما في الفترة الثانية من  )-ب
لسـنة %)  1.5(، حيث بلـغ أدنـى معـدل السـنوي نخفاضواال اعرتفللناتج المحلي اإلجمالي بين اال

فـي  اً كما شـهدت تلـك الفتـرة انخفاضـ ،م1989لسنة %)  16.2(، وأعلى معدالته السنوية م1982
   األهميـــة النســـبية للقطـــاع  زديـــاداو أســـعار الـــنفط، ممـــا أثـــرت علـــى األهميـــة النســـبية لقطـــاع الـــنفط، 

  ). 4(النفطي كما هو موضح بالجدول  غير
  

 ةالســنوي تمعــدالالفــي  اً زديــادا تشــهد هــذه الفتــرة ،م2005 -1994 مــن الممتــدةأمــا الفتــرة  )-ج
 م 2001فـــي ســـنة أدنـــاهبلــغ و  ،م 1998ســـنة  ســـتثناءإببشــكل متصـــاعد  للنــاتج المحلـــي اإلجمـــالي

       لقطــاع غيــر النفطــي فــي أغلــب لزديــاد األهميــة النســبية اتلــك الفتــرة  كمــا شــهدت، %)1.4( بنســبة
 زدادتا م2001إال أنـه بعـد سـنة  ،م1998فـي سـنة  %)77.9(بنسـبة  هااالفترة، فكانـت أقصـ تلك
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 كمــا  )%70.0( بنســبة م 2005ها فــي ســنة اأقصــ تلقطــاع النفطــي، حيــث بلغــلاألهميــة النســبية 
   ).4(هو موضح بالجدول 
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  )4(الجدول 
  . م2005-1970خ�ل الفترة من  الجارية با4سعار الناتج المحلي ا<جماليبيانات 

  دينار بالمليون                                                                                  
المجموع   )2(أنشطة غير نفطية  )1(أنشطة نفطية   السنة

  )3(الكلي
 التغيرمعدل 

ا4ھمية   القيمة  %السنوي
  النسبية

ا4ھمية   القيمة
  النسبية

1970  812.92  63.10  475.38  37.0  1288.3  -  
1971  922.7  56.72  704.1  43.28  1626.8  26.3  
1972  920.6  51.19  877.9  48.81  1798.5  10.6  
1973  1131.8  50.39  1114.4  49.61  2246.2  24.9  
1974  2390.0  61.55  1493.2  38.45  3883.2  72.9  
1975  1961.1  51.88  1818.9  48.12  3780.0  2.7 -  
1976  2750.0  56.04  2157.0  43.96  4907.0  29.8  
1977  3275.9  56.84  2487.1  43.16  5763.0  17.4  
1978  2808.7  49.38  2878.9  50.62  5687.6  1.3 -  
1979  4545.3  57.93  3301.0  42.07  7846.3  38.0  
1980  6525.7  61.8  4028.1  38.2  10553.8  34.5  
1981  4403.3  50.0  4395.5  50.0  8798.8  16.6-  
1982  4235.8  47.4  4696.6  52.6  8932.4  1.5  
1983  3823.6  44.9  4688.1  55.1  8511.7  4.7 -  
1984  3029.8  39.7  4594.9  60.3  7624.7  10.4-  
1985  3500.4  44.6  4351.7  55.4  7852.1  3.0  
1986  2595.7  37.3  4364.9  62.7  6960.6  11.4-  
1987  1875.4  31.2  4136.2  66.8  6011.6  13.6-  
1988  1570.0  25.4  4616.0  74.6  6186.0  2.9  
1989  2055.5  28.6  5135.5  71.4  7191.0  16.2  
1990  3243.8  39.3  5003.1  60.7  8246.9  14.7  
1991  3104.3  35.4  6553.0  64.6  8757.3  6.2  
1992  2925.7  31.7  6306.2  68.3  9231.9  5.4  
1993  2460.1  26.9  6677.6  73.1  9137.7  1.0 -  
1994  2892.9  29.9  6777.9  70.1  9670.8  5.8  
1995  3380.0  31.7  7292.3  68.3  10672.3  10.4  
1996  3960.3  32.1  8367.0  67.9  12327.3  15.5  
1997  4505.0  32.6  9294.7  67.4  13800.5  12.0  
1998  2786.0  22.1  9824.6  77.9  12610.6  8.6 -  
1999  3995.9  48.4  10079.3  71.6  14075.2  11.6  
2000  7761.9  42.1  10695.0  57.9  18456.9  31.1  
2001  7425.3  39.7  11294.8  60.3  18720.1  1.4  
2002  13630.6  52.6  12283.5  47.4  25914.1  38.4  
2003  18940.5  59.7  12791.2  40.3  31731.7  22.4  
2004  27228.0  65.5  14349.0  34.5  41577.0  31.0  
2005  38153.0  70.0  16384.0  30.0  54537.0  31.2  

  %7.8            المتوسط
  -:المصدر

  ).  م1990 -1980(و )   1980 -1970(اللجنة الشعبية العامة للتخطيط واJقتصاد والتجارة،الحسابات القومية -
  ) . م 1999-1986( مجلس التخطيط العام،الحسابات القومية -
  .م 2007ول،الربع ا�2006المركزي،النشرة اJقتصادية، الربع الثالث مصرف ليبيا  -
  
  
  
  
  



 16صفحة  
 

     ): الدولية االحتياطيات(صافي األصول األجنبية ) 3 -2
تكـون مـن عمـالت وأرصـدة أجنبيـة ت(الدوليـة االحتياطيـاتالبيانات المتـوفرة عـن  من خالل

حتيـاطي لـدي صـندوق النقـد وحسـاب اإللدى البنك المركزي و المصارف التجارية والـذهب النقـدي 
    زديـادا يالحـظ) 4(كمـا هـو موضـح بالشـكل رقـم ،م2005-1970 الدراسـة فتـرة  خـالل )9() الدولي

بزيـــادة  م2005ســـنة  )د.م 53475.60(إلـــى م1970ســـنة  )د.م 575.90 (مـــن االحتياطيـــات فـــي
هـو كما ، خالل الفترة )%20.32 (قدرهمعدل التغير السنوي وبمتوسط  ،)د .م 52899.7 ( قدرها

فــي  رتفــاعاال إلــى الدوليــة االحتياطيــاتزيــادة فــي ال هــذه يرجــع ســبب قــدو  )5-2(الجــدول ب وضــحم
 األجنبـي، حدوث فائض ملحوظ فـي اإليـرادات مـن النقـد إلىمما أدى  حصيلة الصادرات النفطية،

والمصـــارف  لـــدى مصـــرف ليبيـــا المركـــزيفـــي عمـــالت وأرصـــدة أجنبيـــة فـــي شـــكل زيـــادة  نعكســـتا
 ،م2005ســــنة )د.م 52653.50( إلــــى م1970 ســــنة )د .م543.30(حيــــث زادت مــــن  ،التجاريــــة

 ،خالل الفترة )د.م 5195.9 ( قدرهالسنوي  معدل التغير وبمتوسط ،)د.م 52110.2 (بزيادة قدرها
 وضــحهــو مكمــا  الدوليــة االحتياطيــاترصــيد علــى النهــائي  هــازيــادة فــي مجموعالأثــرت هــذه  ممــا

فـي قيمـة  اً م كانـت تظهـر هبوطـ1994-1983في حين نشاهد أن فترة الممتدة من  .)5(الجدول ب
، فـي السـوق العالميـة  التدهور في أسـعار الـنفط إلىن إرجاع ذلك مكوي صافي األصول األجنبية،

  .إذ تعتبر الصادرات النفطية الليبية هي من أهم مصادر النقد األجنبي
  

  
                                                 

  .ذكره قمصدر سب -"2002-1993التجارة الخارجية خالل الفترة "- مصرف ليبيا المركزي -  9
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  )5(الجدول 
 - 1970خ�ل الفترة من  الجارية با4سعار صافي ا4صول ا4جنبيةبيانات عن 

  .م 2005
  دينار بالمليون                                                                                                                                       

  السنة
  

عم�ت وأرصدة أجنبية لدى 
المركزي و المصرف 

  المصارف التجارية

الذھب 
  النقدي

حساب ا&حتياطي 
لدي صندوق 
  النقد الدولي

 ا&حتياطيات
  الدولية

معدل التغير 
  %السنوي 

1970  543.30  30.50  2.10  575.90  -  
1971  842.30  30.50 2.20  875.00  51.94  
1972  944.80  30.50 2.20  977.50  11.71  
1973  635.00  30.50 2.10 667.60  31.70-  
1974  1122.20  30.50 2.10 1154.80  72.98  
1975  663.10  30.50 2.10 695.70  39.76-  
1976  993.40  30.50 2.10 1026.00  47.48  
1977  1494.50  30.60  2.10 1527.20  48.85  
1978  1294.30  30.60  2.40  1327.30  13.09-  
1979  1977.80  30.80  16.50  2025.10  52.57  
1980  4020.90  38.50  55.90  4115.30  103.21  
1981  3022.30  44.70  65.10  3132.10  23.89-  
1982  2252.30  44.70  61.70  2358.70  24.69-  
1983  1600.30  44.70  59.10  1704.10  27.75-  
1984  1169.00  45.00  50.80  1264.80  25.78-  
1985  1885.40  45.00 52.10  1982.50  56.74  
1986  1922.60  45.00 93.70  2061.30  3.97  
1987  1582.70  45.00 93.70  1721.40  16.49-  
1988  1150.80  45.00 93.70  1289.50  25.09-  
1989  1171.40  45.00 93.70 1310.10  1.60  
1990  1457.80  45.00 93.70 1596.50  21.86  
1991  1486.70  45.00 93.70 1625.40  1.81  
1992  1571.10  44.90  132.90  1748.90  7.60  
1993  1076.80  45.30  142.40  1264.50  27.70-  
1994  1218.70  50.00  167.70  1436.40  13.59  
1995  1993.80  52.40  187.20  2233.40  55.49  
1996  2538.90  53.30  167.50  2759.70  23.56  
1997  3222.10  56.70  167.30  3446.10  24.87  
1998  3027.00  57.70  167.40  3252.10  5.63-  
1999  3175.10  57.80  251.10  3484.00  7.13  
2000  6728.20  57.80  262.10  7048.10  102.30  
2001  8205.90  57.80 323.30  8587.00  21.83  
2002  16708.10  57.80 650.20  17416.10  102.82  
2003  24789.60  57.80 764.30  25611.70  47.06  
2004  31278.30  57.80 764.30 32100.40  25.33  
2005  52653.50  57.80 764.30 53475.60  66.59  

  20.32  5402.23  161.72  44.51  5195.9  المتوسط
  -:المصدر

  . م  2000 -19966ا�حصاءات النقدية والمصرفية خ�ل الفترة  ،البحوث وا�حصاء أدارة، مصرف ليبيا المركزي - 
  . م 2007النشرة اJقتصادية، الربع الرابع  ،البحوث وا�حصاء أدارة، مصرف ليبيا المركزي -
  
  
  
  
  



 18صفحة  
 

     :المحلي  االئتمانصافي ) 4 -2
ــــي االئتمــــانالبيانــــات المتــــوفرة عــــن صــــافي  تشــــير ــــى ( *المحل يتكــــون مــــن الســــلفيات عل

 تطـور إلـى خـالل فتـرة الدراسـة )10()المكشوف وأوراق تجارية مخصومة ومتداولة وتسهيالت أخـرى
، م 2005سـنة  )د .م 6166.6(إلي  م 1970سنة  )د.م 96.1(من  المحلي االئتمانفي صافي 

       قـدرهمتوسـط معـدل التغيـر السـنوي بو  ،)5(كما هو موضح بالشكل رقم د،.م 6070.5بزيادة قدرها 
سـجل رصـيد القـروض والتسـهيالت حيـث  )6(الجـدول ب وضـحهو مكما ، الفترة خالل )14.3% (

 نمــوالمعــدالت فــي  اً ارتفاعــ المصــارف التجاريــة خــالل فتــرة الدراســة قبــل يــة الممنوحــة مــناالئتمان
  .بعض السنوات ستثناءإبغلب فترات الدراسة، أفي  السنوية

  

  
  
  
  

  
                                                 

الثقة التي يوليها المصرف لشخص ما سواء أكان طبيعيًا أم معنويًا، بأن يمنحه مبلغًا من المال :ويعّرف االئتمان بأنه -*
ء عائد مادي متفق عليه وبضمانات تمّكن الستخدامه في غرض محدد، خالل فترة زمنية متفق عليها وبشروط معينة لقا

   .المصرف من استرداد قرضه في حال توقف العميل عن السداد
  

  .ذكره قمصدر سب -"2002-1993التجارة الخارجية خالل الفترة "- مصرف ليبيا المركزي -  10
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  )6(الجدول 
 - 1970من  خ�ل الفترة  الجارية با4سعار المحلي ا&ئتمانبيانات عن صافي 

  .م 2005
  دينار بالمليون                                                                                                                    

  %معدل التغير السنوي  ا&ئتمانإجمالي   السنة

1970  96.1  -  
1971  107.5  11.86  
1972  148.0  37.67  
1973  241.0  62.84  
1974  448.5  86.10  
1975  641.9  43.12  
1976  734.5  14.43  
1977  891.4  21.36  
1978  925.9  3.87  
1979  1040.5  12.38  
1980  1321.2  26.98  
1981  2167.7  64.07  
1982  2162.0  0.26-  
1983  2208.1  2.13  
1984  2153.7  2.46-  
1985  2033.0  5.60-  
1986  2031.6  0.07-  
1987  2157.5  6.20  
1988  2316.6  7.37  
1989  2442.0  5.41  
1990  3053.3  25.03  
1991  3152.3  3.24  
1992  3392.3  7.61  
1993  3710.2  9.37  
1994  3986.1  7.44  
1995  4281.5  4.41  
1996  3915.0  8.56-  
1997  4165.9  6.41  
1998  4530.2  8.74  
1999  5203.6  14.86  
2000  5584.0  7.31  
2001  6057.6  8.48  
2002  6357.8  4.96  
2003  6775.1  6.56  
2004  6510.3  3.91-  
2005  6166.6  5.28-  

  14.3    المتوسط
  -:المصدر

  . م  2000 -19966ا�حصاءات النقدية والمصرفية خ�ل الفترة  ،البحوث وا�حصاء أدارة، مصرف ليبيا المركزي -
  . م 2006، الربع الثالث   2001النشرة اJقتصادية، الربع الثالث  ،البحوث وا�حصاء أدارة، مصرف ليبيا المركزي -
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    ) :المخفض الضمني للناتج المحلي اإلجمالي( معدل التضخم المحلي) 5 -2
      علـــــى عكـــــس الـــــرقم القياســـــي للمســـــتهلك حيـــــث يحتـــــوي * PGDPالـــــرقم القياســـــي الضـــــمني   

       والنهائيـــــة، ويتميـــــز هـــــذا المؤشـــــر  الوســـــيطةالســـــلع و الخـــــدمات مـــــن الســـــلع  أســـــعارعلـــــى جميـــــع 
لــرقم القياســي للمخفــض ليســتخدم التغيــر النســبي و  .بأنــه يصــلح للبيانــات الســنوية و الموســمية فقــط

الـرقم القياسـي الضــمني  حتسـاباويـتم  الضـمني للنـاتج المحلـي اإلجمـالي كمقيـاس لمعـدل التضـخم
الجاريــة علــى النــاتج المحلــي  باألســعاراإلجمــالي للنــاتج المحلــي اإلجمــالي بقســمة النــاتج المحلــي 

     وتشــــير البيانــــات المتــــوفرة عــــن معــــدل التضــــخم  ةمائــــالثابتــــة مضــــروب فــــي  باألســــعاراإلجمــــالي 
 ،)6(رقــم كمــا هــو موضــح بالشــكل بــين الزيــادة والنقصــان الســنوية النمــوتذبــذب فــي معــدالت  إلــى

حيث بلغت  ،م1985سنة ى معدلوأدن ،% )1101.7( م1975حيث بلغ أقصى معدل سنوي سنة
هـــو موضـــح كمـــا  خـــالل فتـــرة الدراســـة % )32.92(معـــدل التغيـــر الســـنوي وبمتوســـط  )0.93%(

  .)7(بالجدول 
  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : لقياس معدل التضخم في الفكر اإلقتصادى وأهمها رهناك عددت معايي -*
 . الرقم القياسي الضمني  .1

 .الرقم القياسي لتكاليف المعيشة  .2

 .معامل اإلستقرار النقدي  .3

 .فائض الطلب  .4

  .صافي فائض الطلب  .5
 . اإلفراط النقدي  .6
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  )7(الجدول 
المخفض الضمني للناتج (  حقيقيةال با4سعار بيانات عن معدل التضخم المحلي

  .م 2005 -1970خ�ل الفترة من )المحلي ا<جمالي
                                                                                                                    

المخفض الضمني   السنة
 2003باسعار

معدل التغير 
  %السنوي

1970  0.144 - 
1971  0.189 31.250 
1972  0.178 -5.820 
1973  0.170 -4.494 
1974  0.017 -90.000 
1975  0.189 1011.765 
1976  0.199 5.291 
1977  0.217 9.045 
1978  0.210 -3.226 
1979  0.269 28.095 
1980  0.350 30.112 
1981  0.355 1.429 
1982  0.337 -5.070 
1983  0.335 -0.593 
1984  0.321 -4.179 
1985  0.324 0.935 
1986  0.331 2.160 
1987  0.336 1.511 
1988  0.321 -4.464 
1989  0.348 8.411 
1990  0.385 10.632 
1991  0.372 -3.377 
1992  0.396 6.452 
1993  0.390 -1.515 
1994  0.426 9.231 
1995  0.439 3.052 
1996  0.490 11.617 
1997  0.541 10.408 
1998  0.487 -9.982 
1999  0.558 14.579 
2000  0.708 26.882 
2001  0.537 -24.153 
2002  0.777 44.693 
2003*  1.000 28.700 
2004  1.034 3.400 
2005  1.240 19.923 

  32.29    المتوسط
  )ا�ولبالملحق  34تم احتسابه من الجدول رقم ( من قبل الباحث:المصدر                                        

                                        
  
  
  
  



 22صفحة  
 

   :لنفقة المعيشة الرقم القياسي ) 6 -2
   يعكــــس التغيــــرات  CPI أو الــــرقم القياســــي لنفقــــة المعيشــــة الــــرقم القياســــي ألســــعار المســــتهلك  

التي تطرأ على القوة الشرائية للنقود والتي تستخدم في اإلنفاق على المعيشة ما بين فترتين، ويهـتم 
النهـــائي ولـــيس أســـعار   ســـتهالكاالبأســـعار والخـــدمات المســـتهلكة مـــن قبـــل األفـــراد، وتأخـــذ أســـعار 

ـــــرقم القياســـــي لنفقـــــة المعيشـــــة خـــــالل فتـــــرة الدراســـــة و .اإلنتـــــاج ـــــات المتـــــوفرة عـــــن ال            تشـــــير البيان
، )7(كمــا هــو موضــح بالشــكل رقــم زيــادة فــي معــدالت النمــو الســنوي إلــى، م2005 -1970مــن 

 % )0.88(للرقم القياسي لنفقة المعيشة هاوأدن%) 32.45(حوالي م1984سنة  اهحيث بلغت أقص
فـي معـدالت  اً نخفاضـا م1999بعـد سـنة يالحظ أنه  إال )8(هو موضح بالجدولكما ، فترةالخالل 

مـــن السياســـات المتعلقـــة  ةجملـــ إلـــىوقـــد يرجـــع ذلـــك ، لـــرقم القياســـي لنفقـــة المعيشـــةلالنمـــو الســـنوي 
   المتمثلــة فــي تعــديالت فــي ســعر الصــرف، م1999منــذ ســنة  نتهاجهــااالكلــي التــي تــم  قتصــادالبا

جــراءات تخفـيض الرســوم الجمركيــة لــبعض الســلع إ الصــرف األجنبــي، و  عـنإلـي جانــب رفــع القيــود 
  .الضرورية
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  )8(الجدول 
 - 1970خ�ل الفترة من  الجارية با4سعار بيانات عن الرقم القياسي لنفقة المعيشة

  .م 2005
  

  100=1997ا4ساس سنة                        

الرقم القياسي لنفقة   السنة
  المعيشة

معدل التغير 
  %السنوي

1970  0.161 -  
1971  0.153 -4.97 
1972  0.144 -5.88 
1973  0.138 -4.17 
1974  0.145 5.07 
1975  0.154 6.21 
1976  0.168 9.09 
1977  0.190 13.10 
1978  0.213 12.11 
1979  0.262 23.00 
1980  0.312 19.08 
1981  0.345 10.58 
1982  0.361 4.64 
1983  0.339 -6.09 
1984  0.449 32.45 
1985  0.490 9.13 
1986  0.506 3.27 
1987  0.528 4.35 
1988  0.545 3.22 
1989  0.552 1.28 
1990  0.600 8.70 
1991  0.670 11.67 
1992  0.733 9.40 
1993  0.788 7.50 
1994  0.878 11.42 
1995  0.914 4.10 
1996  0.959 4.92 
1997  1.000 4.28 
1998  1.020 2.00 
1999  1.029 0.88 
2000  0.999 -2.92 
2001  0.882 -11.71 
2002  0.798 -9.52 
2003  0.781 -2.13 
2004  0.764 -2.18 
2005  0.779 1.96 

 173.84   المتوسط
  -:المصدر            
  .مصرف ليبيا المركزي، نشرات اقتصادية وتقارير مختلفة -            
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  الفصل الثالث

  المدخل النقدي لمعالجة الخلل في ميزان المدفوعات

  

    :التطور الفكري والتحليل النظري للمنهج النقدي) 1 -3
ضـــع  للنقـــود أولويـــة يســـبعينيات مـــن  القـــرن الماضـــي تكامـــل ظهـــور مـــدخل جديـــد الفـــي 

االقتصــادي أطلــق عليــه المــدخل النقــدي لميــزان المــدفوعات  ســتقراراإلتحقيــق لخاصــة فــي عمليــة 
monetary approach to the Balance of payments   تقـديم هـذا المـدخل بوصـفه  تـمو

مــة اليســتخدم النقــديون مفهــوم ميــزان المــدفوعات فــي صــورته كقائ .نظريــات التقليديــةالعــن  بــديالً 
الدوليــة  االحتياطيــاتوتعــد  ،خــتالالت النقديــة الكليــةللمعــامالت الدوليــة ولكــن ينظــر إليــه كأحــد اإل

accumulating reserve accounts  ثر عجـز أو فـائض ميـزان أالمتغير الحاسم الذي يوضح
المدفوعات على القاعدة النقدية التي تحدد بدورها عرض النقـد فـي ظـل نظـام سـعر الصـرف الـذي 

هــذا المــدخل ال يهــتم بســلوك عناصــر ميــزان المــدفوعات كــل علــى حــدة مثــل  أن إذ، ةثابتــافتــرض 
بالتوازنات الجزئية  متدفقات السلع والخدمات وتدفقات رؤوس األموال طويلة وقصيرة األجل وال يهت

ـــــات ومـــــنهج  فـــــي حـــــين أن ـــــل مـــــنهج المرون ـــــوازن مث ـــــات عـــــدم الت المـــــداخل األخـــــرى تهـــــتم بمكون
  .)11(ستيعاباإل

  
فمنهج المرونات يختصر مشكلة ميزان المدفوعات ويحولها إلى مشكلة تـوازن فـي الميـزان 

مـــن فـــرض ثبـــات األجـــور واألســـعار فـــي االقتصـــاد القـــومي، أي أن هـــذا المـــنهج  نطالقـــااالتجـــاري 
  .)12( االقتصادي الجزئي نيخضع لضوابط وقواعد التواز 

  
أما منهج االسـتيعاب فهـو يشـكل خطـوة أكثـر تطـورا مـن مـنهج المرونـات مـن حيـث القـدرة 

وعات، غيـر أن أوجـه على تسليط الضوء علـى جوانـب التحليـل الكلـي لتكييـف وتـوازن ميـزان المـدف
النقص التي تعتري منـهج االستيعاب، هي تركيـزه الكبيـر علـى نمـوذج الـدخل، وهـو مـا يحـتم عليـه 
التركيــز علــى الميــزان التجــاري، وتجاهــل مكونــات ميــزان المــدفوعات األخــرى عنــد تحليــل مشــكلة 

  .تكييف وتوازن ميزان المدفوعات

                                                 
 1ص -المدخل النقدي في تكييف ميزان المدفوعات موقع من - 11
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 25صفحة  
 

دي عــــن بقيــــة المــــداخل األخــــرى فــــي النقــــاط ويمكــــن إبــــراز الخصــــائص التــــي تميــــز المــــدخل النقــــ
  :  )من هذه الدراسة رابعفصل الالفي  ة خصائص المداخل أو المناهج األخرىسيتم مناقش(التالية

  
أي  )13( حقيقيــة غيــراألســاس النظــري للمــدخل النقــدي يعتبــر ميــزان المــدفوعات ظــاهرة نقديــة  إن -1

ن التعـديالت النقديـة هـي تعـديالت بـين إلـذلك فـ*  رصيدا وليس تيارا عتبارهاابالتعامل مع النقود 
  .  ، كما أشرنا إلى ذلك سابقااألرصدة النقدية المطلوبة وبين األرصدة النقدية الفعلية

  
النقديــة الدوليــة مــن خــالل تركيــزه علــى محــددات الطلــب  االحتياطيــاتيركــز المــدخل النقــدي علــى  -2

مــن خــالل  هنــأل )14(.تحليــل الحســاب النقــدي أو التــوازن النقــديالمحلــي علــى النقــود وعرضــها فــي 
وهـذا سـيتم مناقشـته ( هذه المحددات يمكن إيجاد اآللية المناسبة للتأثير علـى االحتياطـات الدوليـة

كافـة المكونـات الجزئيـة التـي يتكـون منهـا ميـزان  ذال يأخـو . )فصل السادس مـن هـذه الدراسـةالفي 
 فــــي االعتبــــار ذوال يأخــــالمــــدفوعات المــــدفوعات أي يأخــــذ بــــالتغيرات النهائيــــة فــــي رصــــيد ميــــزان 

مـــن  ،التغيــرات التــي تحـــدث فــي كــل مـــن ميــزان العمليـــات الجاريــة وميــزان التحـــويالت الرأســمالية
   .لنقدي وبقية المداخلجوهري بين المدخل ا اختالفخالل هذه النظرة يظهر 

  
واضح في بلورة ونضوج المدخل النقـدي كأحـد أسـاليب  ركان لبروز الفكر النقدي تأثيوقد 

وتعد المدرسـة النقديـة تجسـيدا واضـحا للفكـر النقـدي والتـي . تصحيح العجز في ميزان المدفوعات 
نتقـــاد إوكانـــت موجهـــة أساســـا إلـــى  ،ظهـــرت فـــي النصـــف الثـــاني مـــن خمســـينيات  القـــرن الماضـــي

وتعتبر جامعة شيكاغو و البنك االحتياطي الفدرالي األمريكي المراكز األساسية . المدخل الكينزي 
       K.Brunner)كـارل برونـر (حـد أنصـارها وهـوألهـذه األفكـار وتعـود تسـمية المدرسـة النقديـة إلـى 

     الـــذي أســـهم) M.Friedmanن فريـــدمان ملتـــو (أهـــم أعـــالم هـــذه المدرســـة هـــو االقتصـــادي  أن إال
  )15(.من خالل مؤلفاته ومقاالته في شيوع وتبني آراء هذه المدرسة 

                                                 
 

خـالل فتـرة  مـن ، فهـو كميـة ال يمكـن قياسـها إال عبـارة عـن التغيـر خـالل فتـرة زمنيـة معينـة:Flow) التيـار(التـدفق يقصد ب* 
   .كما سبق ذكره كمية ثابتة في لحظة معينة هو :Stockالرصيد يقصد بو ، زمنية معينة

  
الجمهورية  -قسنطينة -جامعة منتوري -"دراسة حالة الجزائر :سياسة سعر الصرف والتوازن الخارجي" - حنان لعروق -11

- 2004/2005السنة الجامعية  -غير منشورة بنوك وتأمينات رسالة ماجستير في -الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  .97ص
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 26صفحة  
 

 .Rروبـرت مانـدل  (علـى يـد مجموعـة مـن االقتصـاديين أمثـال النقـديلقد تطور المدخل "

Mundel    وهـــاري جونســـونH.Johnson ( .النهضـــة الواضـــحة للمـــدخل النقـــدي بـــدأت  أن إال
أمـا الدفعـة .  م1951في كتابه ميزان المدفوعات عام  )James Meadeجيمس ميد (باهتمامات 

فجــاءت علــى يــد خبــراء صــندوق النقــد الــدولي مــن خــالل  ينالقويــة الثانيــة التــي تلقاهــا فكــر النقــدي
بــت هــذه الدراســات دورا ملحوظــا ولع )16("عــدادها بخصــوص ميــزان المــدفوعاتإالدراســات التــي تــم 

م مـن 1957صدر الصندوق عدة مقاالت تطبيقية كان بدايتها عـام أ إذفي تطوير المدخل النقدي 
) التحليـل النقـدي للـدخل ومشـكالت ميـزان المـدفوعات( تحت عنوان )  J.Polakجاك بوالك (قبل 

معتمــــدا علـــــى األســـــاليب تنــــاول فيهـــــا ألول مــــرة مشـــــكالت ميــــزان المـــــدفوعات مـــــن ناحيــــة نقديـــــة 
  .اإلحصائية والنماذج القياسية وبين أوجه التكامل بين النظرية النقدية، وتطور ميزان المدفوعات

  
م ومع بدء صندوق النقد الدولي ممارسة أعماله سعت البلدان األعضاء 1947فمنذ عام "

لمواجهـة العجـز فـي مـوازين مـدفوعاتها فكـان البـد لصـندوق  االئتمـانفي الصندوق للحصول على 
يعي أسباب هذا العجز ومعرفة التدابير الالزمـة للتغلـب عليـه، وعنـدها يتضـح  أنالنقد الدولي من 

ـــــذ مجموعـــــة ـــــد مـــــن تنفي ـــــة الســـــتعادة التـــــوازن أو الب ـــــدان كافي           فيمـــــا إذا كانـــــت سياســـــات هـــــذه البل
   )17( ."من الصندوق ئتماناللحصول على  من السياسات االقتصادية كشرط

  
كـان يعمـل مـديرا  الـذي Jacques  polak ) جـاك بـوالك( الهولنـدي هنـا بـدأ االقتصـادي"

يعــــد األب المؤســــس لبــــرامج  م 1979 -1968لــــدائرة البحــــوث فــــي صــــندوق النقــــد الــــدولي للفتــــرة 
عــداد نمــوذج يســتخدم لمعالجــة التكيــف الخــارجي فــي دول أمريكــا الالتينيــة إب صــندوق النقــد الــدولي

    . النقـــدي فـــي مجـــال سياســـات التكيـــف تجـــاهاالممـــا عـــزز مـــن بـــروز ) النمـــوذج النقـــدي للصـــندوق(
االقتصـاد الصــغير المفتـوح الــذي يتبـع نظــام ســعر  فتراضــاتاوقـد بنــي نموذجـه األول علــى أسـاس 

                                                                                                                                            
 المركز - "1990/2009الجزائر حالة دراسة :االقتصادي التوازن على الصرف سعر في التغير أثر"  -صالح  أويابة  - 13

رسالة  -الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - التسيير وعلوم والتجارية االقتصادية العلوم معهد- بغرداية الجامعي

  .98- 97ص -2010/2011السنة الجامعية -غير منشورة الدولية التجارة ماجستير في
  

 .9ص-المدخل النقدي في تكييف ميزان المدفوعات موقع من - 
www.thiqaruni.org/eco/127/(6).doc  
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 27صفحة  
 

صندوق النقد الـدولي مقـاالت أكثـر تطـورا فـي هـذا المجـال تـم  وباحثوقد قدم . )18("الصرف الثابت
المـــدخل النقــــدي لميــــزان (م تحــــت عنــــوان 1977تجميعهـــا فــــي كتــــاب واحـــد نشــــره الصــــندوق عـــام 

   ).المدفوعات

  

بــرز الدراســات التــي تبنــت المــدخل النقــدي بوصــفه إطــارا فكريــا أوفــي عقــد الثمانينيــات كــان مــن    
و ولـــيم برنســـون  sporesو ســـبورز  John, lakerجـــون ليكـــر (للتحليـــل االقتصـــادي مـــن قبـــل 

wiliam Branson (  فضـال عـن الكتـاب المهتمـين بمشـاكل البلـدان الناميـة أمثـال) محسـن خـان
Mohsin khan  و نايــتknight  ( خــتالالتاالنقــدي مكانــه فــي معالجــة  حتــل المــدخلاوبــذلك 

ـــزان المـــدفوعات ـــى بتصـــحيح االخـــتالل اإلجمـــالي لمي ـــزان المـــدفوعات بوصـــفه ُيعَن بينمـــا تهـــتم . مي
المـداخل التصـحيحية األخـرى بمعالجـة االخـتالالت القائمــة فـي الميـزان التجـاري والحسـاب الجــاري 

  . فقط 
  

  ):نموذج بوالك( يحتوي هذا النموذج على أربع معادالت

  .)19(ان تعريفيتانتا سلوكيتان واثنمان منهتاثن
  

  النقود الطلب علىمعادلة 

 )1(  ............Y∆ k =Md∆  
 

      kالنقـــود فـــي بلـــد مـــا يكـــون متناســـبا مـــع التغيـــر فـــي دخلـــه بالعامـــل  الطلـــب علـــىالتغيـــر فـــي 
  .وهو مقلوب سرعة تداول النقود

  
  معادلة االستيرادات

 )2 ( .............. = mY M  
 

                                                 
 11ص -مصدر سبق ذكره -المدخل النقدي في تكييف ميزان المدفوعات موقع نق� من - 18

  
  

19  -  INTERNATIONAL MONETARY FUND-Research Department-"The IMF Monetary 

Model at Forty"-April 1997- Numbers: B23, C30, E52, F41-p.p5-9 
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 28صفحة  
 

الميــل الحــدي الســتيراد  mهـو دالــة لــدخل البلــد حيــث تمثــل  M الطلـب علــى االســتيرادات إن
  .البلد

  
  النقودعرض  معادلة

 )3( ............D ∆  +R ∆  =Ms∆  
 

األجنبيـة لبلـد مـا باإلضـافة  االحتياطيـاتالتغير فـي عـرض النقـود يسـاوي بالتحديـد التغيـر فـي 
  .المحلي من النظام المصرفي االئتمانإلى التغير في 

  
  األجنبية االحتياطياتفي التغير  معادلة

)4(  .............R=(X – M) + K∆  
 

ــــــد الصــــــادرات  ــــــة يســــــاوي بالتحدي ــــــر فــــــي االحتياطــــــات األجنبي         االســــــتيرادات باإلضــــــافة  )–(التغي
  .الصافية للقطاع غير المصرفي إلى تدفقات رأس المال

  
  :حيث 

Md =الطلب على النقود  
Ms  =عرض النقد        

Y   =الدخل  
M  = االستيرادات        
X  =الصادرات  
R  = االحتياطات        
K  =تدفقات رأس المال الصافي بالنسبة للقطاع غير المصرفي  
k   = معكوس سرعة تداول النقود      

 m =الميل الحدي لالستيراد  
D C  =المحلية االحتياطيات  

  
وحـــل هـــذه المعـــادالت األربـــع يعطينـــا قـــيم المتغيـــرات التـــي يحـــددها النمـــوذج مثـــل الـــدخل 

للقـــيم عـــن الســـنوات الحاليـــة والماضـــية * األجنبيـــة كمتوســـطات مرجحـــة االحتياطيـــاتوالتغيـــر فـــي 



 29صفحة  
 

المحلــي مــن النظــام  االئتمــانللصــادرات والتــدفقات الرأســمالية للقطــاع غيــر المصــرفي والتغييــر فــي 
  .المصرفي
  
األســــاس المنطقــــي لعمليــــة البرمجــــة التــــي يقــــوم بهــــا  الســــابقةوتمثــــل المعــــادالت األربــــع "

والتـــي كانـــت منـــذ أوائـــل الخمســـينيات تشـــكل جـــوهر ** الصـــندوق والتـــي تعـــرف بالبرمجـــة الماليـــة
ـــى  ـــل المـــؤدي إل ـــد شـــتراطاتاالتحلي ـــدولي التـــي يجـــب توافرهـــا فـــي البل ـــد ال المقتـــرض  صـــندوق النق

  .)20("من صندوق النقد الدولي) القرض( االئتمانللحصول على 
  

يوجد غرض آخر لتصـميم أو تحليـل سياسـات الدولـة للتعامـل مـع حالـة ميـزان المـدفوعات 
  ) .قروضه(من خالل ميزانية المصرف المركزي ونشاطات ائتمانه 

  
  يةلتعريفا معادلةوهذا يتطلب 

 )5( ...............DCB∆  +R∆  =H∆  
  

التغيـــــر فـــــي عـــــرض النقـــــد يـــــنجم عـــــن التغيـــــر فـــــي  أنهـــــذه المعادلـــــة تشـــــير إلـــــى  أنأي 
المحلي  االئتمانومن التوسع في ) المكون الخارجي من القاعدة النقدية (  Rالدولية  االحتياطيات

 DCB ) الذي يمثل التغير في موجودات الجهاز المصرفي)المكون الداخلي من القاعدة النقدية.  
                                                 

 مستوى على األسواق مختلف في الفنيين المحللين قبل من المستخدمة النظريات أقدم من المتحرك المتوسط نظرية تعتبر* 
  :أهمها من المرجح لعل المتوسط أنواع من العديد العالم، ويوجد

 .معادلته حساب في تدخل التي الفترات لكل ثابت نسبى وزن يعطى وهو :البسيط المتحرك المتوسط .1
 .القديمة الفترات عن الحديثة للفترات أعلى نسبى وزن يعطى وهو :اآلسي المتحرك المتوسط .2
 .تدرجا أكثر كان إن و سىاآل المتوسط مثل وهو :باألوزان المتحرك المتوسط .3

 فتـرة خـالل حقيقيـة لقـيم بـاألوزان مرجحـة متحركـة افتراضـية قيمـة أنهـا علـى المتحـرك المتوسـط أنـواع مـن أي تعريـف يمكـن
  .الزمن من محددة

  
السياسات  أهداف تحديد في الكمي األسلوب استخدام إلى عام بشكل البرمجة مصطلح يشير :المالية بالبرمجة المقصود** 

 القصـير المـدى علـى وذلـك للدولـة، واألداء االقتصـادي الكليـة االقتصـادية األهـداف مـن كـل مـع متوافقـة لتكـون االقتصـادية
  .أشهر سبعة إلي شهر بين ما يتراوح الذي  والمتوسط

  
  .6-5ص-رؤية صندوق النقد الدولي للمدخل النقدي في تصحيح االختالل الخارجيمن  نقال -  20
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  والمعادلة السلوكية
)6(   ..............H∆ q  =Ms∆ 

  :حيث أن
 H  = احتياطيات البنوك التجارية+ عملة (القاعدة النقدية(  

DCB =المحلي من البنك المركزي االئتمان  
q  = االئتمانمضاعف.  
  

المنطقــــي لبرمجــــة  األخــــر صــــميمتتشــــكل ال )6, 5, 4, 3, 2, 1(مجموعــــة المعــــادالت إن
  .الصندوق الذي سمي بالبرمجة المالية

  
صندوق النقد الدولي ظل مع مضي الوقت يستخدم نفس النموذج  أنوعلى الرغم من     

فــي التوســع  هــذه الترتيبــات اســتمرت أن إال ،االئتمــانفــي جــوهره كأســاس لمــا وضــعه مــن ترتيبــات 
القطــاع الخــاص  ئتمــانامــن الناحيــة التحليليــة إلــى " االئتمــان" نقســم أف ،والتعمــق علــى مــر الســنين

سيتم اإلشارة إليـة (القطاع الحكومي والذي يجري تثبيطه عادة  ئتماناو والذي يجري تشجيعه عادة 
  ).الحقا في نموذج محسن خان

  
    :مساهمات صندوق النقد الدولي) 2 -3

الناميـة فـي السـبعينات مـن القـرن الماضـي  بعـد المشـاكل االقتصـادية التـي واجهـت البلـدان
م على سبيل المثال، قام كل مـن صـندوق النقـد الـدولي 1974 -1973كتقلبات أسعار النفط سنة 

والبنــك الــدولي بــإجراء تعــديل هيكلــي مبــرمج ومصــمم خصيصــًا لحــل المشــاكل االقتصــادية للبلــدان 
  .األقل نمواً 
  
فـــي البـــدء لكنهـــا توســـعت  متصـــاصااليـــة صـــندوق النقـــد الـــدولي علـــى نظر  دارةإ ســـتندتا

والـذي أسـس  ،في أواخر الخمسـينيات )J.Polakجاك بوالك (وتكاملت الحقا من قبل االقتصادي 
نموذجًا سمي علـى اسـمه يعكـس النظـرة النقديـة لميـزان المـدفوعات وغرضـه هـو ربـط النقـد والـدخل 

قــروض الوقــد أصــبح هــذا النمــوذج قاعــدة للشــروط المفروضــة للوصــول إلــى   ،بميــزان المــدفوعات
الممنوحة من قبل صندوق النقد الدولي، ويشكل هذا النموذج العمود لمدخل صـندوق النقـد الـدولي 

  .الكلية لالقتصاد دارةاإلفي 
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    منــذ الخمســينات وبدايــة الســتينات بــدأت تتشــكل مالمــح الفكــر النقــدي لميــزان المــدفوعات
ـــدولي مـــن خـــالل كتابـــات مجموعـــة       فـــي صـــورته المعاصـــرة وذلـــك بقســـم بحـــوث صـــندوق النقـــد ال

 Jacquesجـــاك بـــوالك(، و)  Harry G.Johnson هـــاري جونســـون(مـــن االقتصـــاديين مثـــل 

.Polak(و ،) وروبـــرت مانـــدلRobert A.Mundell(  وطالبهـــم فـــي جامعـــة شـــيكاغو، ويـــرى
الخلــل  ميــزان المــدفوعات يجــد أساســه فــيرصــيد   المــنهج النقــدي أن الخلــل والتــوازن فــي مناصــرو

فــي تطــوير  ظوقــد كــان إلســهامات صــندوق النقــد الــدولي دور ملحــو  .ســوق النقــديالوالتــوازن فــي 
  .المدخل النقدي

  
لقــــد وســــع صــــندوق النقــــد الــــدولي الحقــــا نمــــوذج بــــوالك اســــتنادا للنظريــــة النقديــــة لميــــزان 

تعد البرمجة المالية من صـميم السـمات النظريـة  إذ. عات تحت إطار نظرية البرمجة الماليةالمدفو 
ـــدان الناميـــة علـــى وجـــه الخصـــوص والـــذي يعـــد  دارةإلوالعمليـــة  بـــرامج الصـــندوق فيمـــا يخـــص البل

بـالقروض كمـا ذكـر ذلـك تنفيذها العمود الفقري والشـرط األساسـي لموافقـة الصـندوق علـى تزويـدها 
  .سلفا

  
ــــذي يتــــداخل فــــي نظــــام الحســــابات القوميــــة  والبرمجــــة الماليــــة هــــي اإلطــــار المحاســــبي ال
لالقتصـــاد ، حيـــث تشـــمل الـــدخل واإلنفـــاق القـــومي وحســـابات ميـــزان المـــدفوعات وحســـابات البنـــك 

  .يالمركزي والنظام المصرفي والحكوم
  

  :في إطار نظرية البرمجة المالية IMFنموذج صندوق النقد الدولي:أوال
فـــي  يـــربط إطـــار البرمجـــة الماليـــة القطـــاع المـــالي مـــع ميـــزان المـــدفوعات كمـــا هـــو مبـــين"

  :)21("المعادالت التالية
 )7(  .....         .......  Y = GDP – NF  
 )8(  ....    .......GDP = C + I + (X- M)  

)9( ........                  ......A= C+I  
 )10 (         ..............CA = X- M - NF  
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  :حيث أن
= GDP الناتج المحلي اإلجمالي.  

NF =صافي الدفعات إلى الخارج.  
= C ستهالكاال.  
= I ستثماراإل.  
X =الصادرات.  
M  =الواردات.  
Y  =الدخل.  
A  =ةالقدرة االستيعابي(المحلي متصاصاال.(  

CA  =ميزان الحسابات الجاري.  
  

  ).7(و في  10و  9و  8وبتعويض المعادلة 
  

Y = C+I+(X- M) –NF  
Y= A+CA 

 )11(    ............CA = Y- A  
  

ـــدخل القـــومي ل ن عجـــز الحســـاب الجـــاري مســـاوٍ أتعنـــي  )11(والمعادلـــة رقـــم لفـــرق بـــين ال
الحسـاب الجـاري يظهـر فائضـا  أنفضال عـن أنهـا تبـين ) ستيعابيةاالالقدرة (واالمتصاص المحلي 

عجــز  أنأي .والعكــس فــي حالــة العجــز) ســتيعابيةاالالقــدرة (متصــاصاالإذا كــان الــدخل أكثــر مــن 
ـــادة الـــدخل نســـبة متصـــاصاالالحســـاب الجـــاري يمكـــن تخفيضـــه بتقليـــل  ـــى الـــدخل أو بزي       نســـبة إل

  .متصاصاالإلى 
  
     تســــاوي ميــــزان الحســــاب الجــــاري زائــــدا  االحتياطيــــاتوبالطريقــــة نفســــها فــــإن التغيــــر فــــي  

  : أي أن) ∆FI(ألموال األجنبية أي تدفقات لصافي رؤوس اعلى 
)12(     ...............FI∆ +CA =R∆   

  
  :أن حيث

FI∆  =التغير في تدفق صافي رأس المال األجنبي.  
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  :)13(نحصل على معادلة رقم  12و  11وبجمع المعادالت رقم 
)13(            ..............FI∆  +R=Y- A∆   

  

التغيير في الرصيد النقدي المحلي  أنميزانية النظام المصرفي حيث ) 14(وتبين المعادلة رقم
واألصول )  ∆ (Rيكون مساويا لمجموع التغيرات في األصول األجنبية) ∆ MSعرض النقود(

  :و تأخذ الصيغة التالية) ∆G(المحلية 
 )14( ..............G               ∆  +R∆ =MS∆   

  

الطلــب علــى النقــود هــو دالــة  للــدخل واألســعار وتكــاليف الفــرص البديلــة  أنكمــا يفتــرض 
  :والذي يأخذ الصيغة اآلتية 
)15( )   .............I ∆  ,P∆  ,Y∆ (ƒ  =Md∆ 

  
  : ةو بإعادة الترتيب يمكن التعبير عنها بالصيغة التاليأ

 )16(      ...............Y∆K =Md∆   
  :حيث أن

K= معكوس سرعة تحويل النقود إلى دخل.   
  

  وطبقا لشرط التوازن في سوق النقد
)17(      ...........Md∆  =MS∆   

  
     لــــربط التغيــــر فــــي صــــافي األصــــول األجنبيــــة  17, 15, 14وعنــــد دمــــج المعــــادالت رقــــم 
 االئتمـانبين التغير في الرصيد النقدي والتغير في  ختالفاالوالتي فيها يعطينا ميزان المدفوعات 

  :نحصل على الصيغة التالية )22( المحلي
  )18(  ...............G  ∆ - ....)P∆  ,Y∆ (ƒ =R∆   

  
        يجابيــــاإبــــأن التغييــــر فــــي صــــافي األصــــول األجنبيــــة ســــيكون  )18(رقــــمتظهــــر المعادلــــة 

أي وجـود حالــة فــائض فــي ميــزان المــدفوعات عنــدما يكــون التغيــر فــي الرصــيد النقــدي الكلــي أكبــر 
  .المحلي  االئتمانمن التغير في 

                                                 
22- Ing. Vladimír Mokr-"THE MONETARY MODEL OF THE IMF,ITS 
CHARACTERISTICS, EVELOPMENT AND PROBLEMS"-University of Economics - 
Bratislava-BIATEC, Volume XII, 2/2004-p.p 5 
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، فــــإن المــــنهج النقــــدي يركــــز علــــى رصــــيد الميــــزان أي علــــى التغييــــر فــــي صــــافي وعليــــه
ميـــــزان   والتـــــي عـــــادة مـــــا تـــــدرج تحـــــت الخـــــط فـــــي تصـــــنيف فقـــــرات  النقديـــــة الدوليـــــة االحتياطيـــــات
  *.المدفوعات 
  
    مســاوٍ ) العجــز بــين الــدخل واالمتصــاص المحلــي(بــأن الفجــوة  )11(تظهــر المعادلــة رقــم "

يجــاري التغييــر فــي صــافي األصــول األجنبيــة  أنإلــى الحســاب الجــاري، والحســاب الجــاري يجــب 
 االئتمــانوالتغيــر فــي , التــي تكــون مســاوية أيضــا إلــى االخــتالف بــين التغيــر فــي العــرض النقــدي

  .)23("الداخلي من ميزان النظام المصرفي وبدمج المعادلة يكون
 )19(          ...............G∆  - M∆ =FI∆ +CA   

  
  :المعادلة التاليةنحصل على ) 19(بدل  11المعادلة  ستبدالاوب

)20(          ..............G∆  - M∆ =FI∆ +A Y-   
  

إطار البرمجة المالية العام يبين العالقـة بـين التغيـر فـي صـافي األصـول األجنبيـة  أنأي 
  .يستعمل أو يستخدم في تصميم البرنامج المالي أنالمحلي فيمكن  االئتمانوالتغيير في 

  
  :IMF النماذج النظرية لصندوق النقد الدولي:ثانياً 

  : J. Polakنموذج جاك بوالك  .1

يعتمـــد صـــندوق النقـــد الـــدولي فـــي تفســـير االخـــتالل فـــي ميـــزان المـــدفوعات علـــى التحليـــل 
   ).1957بوالك  (J Polak.النقدي، ويعتمد هذا األخير في جزء منه على النموذج الذي أعده 

  
  :  هماومن خصائص النموذج بساطته وذلك لسببين 

  
مـــن البســـاطة نظـــرا لقلـــة نـــه علـــى مســـتوى التحليـــل لـــم يكـــن هنـــاك مفـــر أ":  الســـبب األول

الحـرب  نتهـاءاالتـي أعقبـت  ىالبيانات اإلحصائية مثل الدخل القومي، وبخاصة فـي السـنوات األولـ

                                                 

بن^ود المي^زان إل^ى مجم^وعتين يفص^ل بينھم^ا خ^ط أفق^ي و يقاس الفائض والعجز في ميزان المدفوعات عل^ى أس^اس تقس^يم * 
مجموعة توضع فوق الخط وتؤخذ على أنھا تمثل البنود ا�صلية في الميزان، ومجموعة أخرى توضع تح^ت الخ^ط و تؤخ^ذ 

  . )كما أن ھناك تقسيمات أخرى سيتم ذكرھا في الفصل الرابع( على أنھا تمثل بنود التسوية
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 يةالقياســ النمــاذجالعالميــة الثانيــة بالنســبة للــدول األعضــاء فــي الصــندوق، فضــال عــن عــدم وجــود 
مـــن  يحتـــاج إلـــى مجمـــوعتين الـــذي ختيـــار علـــى النمـــوذجقتصـــادياتها، ومـــن هنـــا وقـــع اإلإلوصـــف 

   )24(."وبيانات التجارة ،البيانات المصرفية مااإلحصاءات المتاحة وه
  

البســاطة جعلـت النمــوذج يركــز علــى المتغيــر  أنهــو و هــو األكثـر أهميــة :  الســبب الثــاني
      المحلــــي الـــذي ُيعــــد ذا أهميــــة  االئتمـــانالـــرئيس الــــذي يمكـــن للحكومــــات الـــتحكم فيــــه وهـــو خلــــق 

   )25(.معالجة ميزان المدفوعاتفي 
  
دالــة مبســطة للطلــب علــى النقــود، وبموجبهــا يكــون  )J.Polakجــاك بــوالك  (اســتخدام  نإ

الطلب على النقود يتناسب مـع التغيـر فـي الـدخل القـومي النقـدي بمعامـل ثابـت هـو مقلـوب سـرعة 
   )26( :تيدالة الطلب على النقود بحسب النموذج تكون على النحو اآل نفإالنقود، لذا  تداول

∆ Md = K∆Y .....................   )1(  

  :حيث أن
∆Md = التغير في الطلب على النقود.  

Y ∆= التغير في الدخل القومي النقدي.  
K =  النقود دورانمقلوب سرعة.  
  

النظريـــة الكميـــة للنقـــود كمرجعيـــة عتمـــد فـــي صـــياغة هـــذه الدالـــة علـــى اواضـــع النمـــوذج "
   يتفــق  اتــراض ثبــات ســرعة تــداول النقــود غيــر القابلــة للتغيــر فــي األمــد القصــير وهــذفن اأنظريــة، و 

  .)27("الصندوق بتصميم برامج التثبيت لمعالجة مشكالت األمد القصير هتمامامع 
  

                                                 
  40ص- ا!نموذجات النظرية لصندوق النقد الدولي نق� من الموقع -  24
  www.thiqaruni.org/eco/8/(2).doc  

  
- 2008 - يونيه- النقد الدوليالناشر الصندوق  - مجلة التمويل والتنمية -" أزمة ثقة وأكثر من ذلك" - رو.جيمس ل  -  25

  .8ص- 2العدد- 45المجلد

  
26  -  Perennial, Hardy -"jacques J. Polak- Finance & Development"-The IMF Monetary 
Model - December 1997-p.p 17 

  
ــــــــــال مــــــــــن  -27 ــــــــــي تصــــــــــحيح االخــــــــــتالل الخــــــــــارجينق ــــــــــدي ف ــــــــــدولي للمــــــــــدخل النق ــــــــــد ال ــــــــــة صــــــــــندوق النق   36ص-رؤي

www.thiqaruni.org/eco/127/(3).doc  
  



 36صفحة  
 

العالقة بين السياسة النقدية ووضع ميزان المدفوعات عن طريق تضمين  )بوالك (وقد بين
   )28( :دالة االستيراد بالمعادلة اآلتية جالنموذ

M = mY     ...................... )2(   

M = االستيرادات.  
m =  الميل الحدي لالستيراد  
Y = الدخل القومي .  
  

تمثـل الميـل الحـدي ) m( أن إذ) Y(البلـد دالـة لـدخل ) M(ن الطلب علـى االسـتيرادات إ و 
مدة زمنية تتناسـب مـع الـدخل القـومي للمـدة  ألياالستيرادات  أن) 2(لالستيراد، وبحسب المعادلة 

 إليـهللدولـة مضـاف  األجنبيـة االحتياطيـاتالتغيـر فـي  يساوين التغير في عرض النقد إ السابقة، و 
  ). 3(المحلي كما في المعادلة  االئتمانالتغير في 

∆Ms = ∆R + ∆D    ...................... )3(  

∆Ms = التغير في عرض النقد .  
∆R =  األجنبية االحتياطياتالتغير في .  

D ∆=  المحلي االئتمانالتغير في.  
∆R = (X -  M) + K      )4( .....................  

  
     النمــــوذج كانــــت األســــاس المنطقــــي لعمليــــة البرمجــــةن المعــــادالت األربــــع الســــابقة فــــي إ و 

وهــي البرمجــة  )كمــا ذكرنــا ذلــك ســابقا البرمجــة الماليــة(التـي يقــوم بهــا الصــندوق التــي تعــرف باســم 
التــي تشــكل جــوهر التحليــل المــؤدي إلــى تحديــد شــروط الصــندوق أي اإلجــراءات التــي علــى الدولــة 

  .من الصندوق االئتمانللحصول على  تخاذهااالمقترضة 
  

  : M.S Khanنموذج محسن خان  .2

 جســتند مــن الناحيــة الفكريــة إلــى األســس نفســها التــي يســتند إليهــا نمــوذان هــذا النمــوذج إ
م مـع المعالجـات ئالسابق، إذ تم في هذا النمـوذج تطـوير العالقـات القائمـة بينهمـا بمـا يـتال )بوالك(

                                                 
28  -  Perennial, Hardy -The IMF Monetary Model  - cit-p.p 17 
 
- Ing. Vladimír Mokr- cit-p.p1-2 
 

 



 37صفحة  
 

دخـار في مجاالت عديدة للتأثير فـي مسـتوى اإلطويلة األمد، ويتضمن هذا النموذج إجراء تغيرات 
ســتثمار وزيــادة اإلنتــاج وزيــادة الطاقــة اإلنتاجيــة لتحقيــق أهــداف النمــو االقتصــادي، وقــد وضــح واال

        هــــذا النمــــوذج بــــأن السياســــات المســــتخدمة فــــي جانــــب الطلــــب لهــــا تــــأثيرات فــــي جانــــب العــــرض
  .في الوقت نفسه 

  
  : تي نقود في النموذج على النحو اآلوتكون صيغة دالة الطلب على ال

Md = (Y , π , r )    .....................  )21(  

:حيث أن  
Md = الطلب على النقود .  
Y= الدخل القومي .  
π = التضخم .  
r = سعر الفائدة .  
  

وفي كثير من األحيان ُتْهَمل أسعار الفائدة على األصول البديلة للنقود كالسندات، بسـبب 
   أمــا دالــة عــرض النقــود فــي النمــوذج . عــدم تطــور األســواق الماليــة فــي الكثيــر مــن الــدول الناميــة

  : فقد أخذت الصيغة اآلتية 
Ms = ∆DC = (∆F I P + ∆F I G )    ....................   )22(  

 

:حيث أن  
Ms  :عرض النقد .  

∆DC  : المحلي االئتمانالتغير في.  
∆F I P  : ئتمان القطاع الخاصإالتغير في .  
∆F I G  : 29(.ئتمان القطاع الحكوميإالتغير في(  

  
نعكاســاتها إ جــل لتغييــرات السياســة النقديــة و يركــز المــدخل النقــدي علــى اآلثــار الطويلــة األ

ــذلك يوصــف هــذا المــدخل بكونــه يتعلــق بصــفة  ؛علــى مشــكلة تكيــف وتــوازن ميــزان المــدفوعات  ل

                                                 
   27- M. S Khan and M.D. Knight-" Fund - Supported Adjustement Programs and 

Economic Groth Occasional"- Paper. No. 41. I M F. Washington – 1995- p.p 73. 
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عملية تكيـف  أنجل الطويل وترجع هذه الخاصية إلى ما يفترضه المدخل النقدي من جوهرية باأل
  )30( .تاألرصدة النقدية الفعلية لمستوياته المرغوبة تتطلب فترة زمنية تتراوح بين سنة وعشر سنوا

  
هذه الفرضيات ) A.ghevliو جيفلي  Mohsin khanمحسن خان (ولقد أوضح كل من        

في دراستهما المقدمة إلى صندوق النقد الدولي والتي تـم فيهـا تحديـد الفرضـيات التـي يرتكـز عليهـا 
  )31(:تيالمدخل النقدي في تحليله لميزان المدفوعات وهي اآل

  
 لدان ـــــــــــــــــالنموذج النقدي على الب قتصاراذلك ال يعني  أنصغر حجم البلد مع مالحظة  - 

 .الصغيرة فقط لكنه ينسجم أكثر معها

 

 .وجود سعر صرف ثابت - 

 

         بمعنــــى ،دالتــــي الطلــــب والعــــرض النقــــدي فــــي بيئــــة خاليــــة مــــن الخــــداع النقــــدي ســــتقرارا
      االســـتقرار يعنـــي ثبـــات معلمـــات دالتـــي العـــرض والطلـــب علـــى النقـــود فـــي فتـــرة زمنيـــة معقولـــة  أن

القـــرارات فـــي ضـــوء القيمـــة الحقيقيـــة  تخـــاذايـــتم  أنأمـــا مـــا يخـــص الخـــداع النقـــدي فالمقصـــود بـــه 
األفــراد ســينظرون ألثــر التخفــيض فــي القيمــة  أنأي  ةاالســمي اللمتغيــرات ولــيس فــي ضــوء قيمتهــ

للنقـود يجعلهـم  ةاالسـميالقيمـة  ارتفـاعن إالحقيقية للنقود ويتصرفون على وفق ذلك وبخالف ذلك فـ
يتصــرفون بشــكل طبيعــي دون أي رد فعــل تجــاه عمليــة التخفــيض ممــا يعطــل مــن فاعليتهــا فضــال 

ن تســجل الدولــة تقــدما أق العمــل و تــوازن ســوق النقــد وســو : عــن عــدد مــن الفرضــيات األخــرى مثــل
  .ملحوظا في الناتج القومي

  

  :النقدي  المنهجتقييم : ثالثا 
      خــــذ عليــــه بعــــض النقــــاطؤ ي نــــهأ إال نتشــــارهاوســــرعة  نهجوعلــــى الــــرغم مــــن حداثــــة هــــذا المــــ      
  :تيفي اآل اإيجازهيمكن  والتي

  

                                                 
30 - M. E Kreinin-" International Economics A policy Approoch" -The Harbrace series in 

Busines and Economics-New york- Chicago, 1971-p.p153 
 
 
31   - Aghevli and khan - "The monetary APProach to the Balance of payment 
determination An. Empired test, The monetary Approch to the Balance of payments"- 
(IMF)-1979- p.p 275-290 
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ــــة الطلــــب علــــى النقــــود مســــتقرة لعــــدد معــــين مــــن المتغيــــرات  أنالنقــــدي  المــــنهج فتــــراضا" -1 دال
لــــبعض  إهمــــاالاالقتصــــادية وقــــد تــــم التركيــــز حصــــرا علــــى المتغيــــرات المحليــــة ويالحــــظ فــــي ذلــــك 

وقــد يبــرز  .النقــدي المــنهجرتبــاط القــوي بمتغيــرات ذات اإل األخــرىالمتغيــرات االقتصــادية الخارجيــة 
       الدوليــــة  األســــعاربتقلبــــات  تتــــأثربشــــكل واضــــح فــــي البلــــدان الصــــغيرة الحجــــم التــــي  نتقــــاداالهــــذا 

  )32(."بالمتغيرات الدولية وليس المحلية فقط تتأثرمما يجعل دالة الطلب على النقود 
  
تحلــيال لتصــحيح االخــتالالت فــي ميــزان المــدفوعات فــي ظــل ســعر صــرف  المــنهج النقــديقــدم  -2

كانــت قــد  الناميــةغالبيــة البلــدان  أن أســاسعلــى  فتراضــهما نهجهــذا المــ أنصــار ســتندأ وقــد ،ثابــت
 أنهــمفضــال عــن  العالميــة العمــالت القياديــة إحــدىثبتــت عمالتهــا فــي ظــل ســعر صــرف ثابــت مــع 

 فـيالتحليـل  مـن هتمـاماالوم تـؤدي إلـى تحـول لـعملية التصحيح في ظل سعر صـرف مع أن يرون
  )33(.ميزان المدفوعات إلى تحديد سعر الصرف

  
   :الدراسات المتعلقة بتطبيقات المنهج النقدي في بعض الدولبعض ) 3 -3

  
 )34 ()النـاميبي دراسة تطبيقية على االقتصاد:ميزان المدفوعات كظاهرة نقدية( دراسة -أ

وفـق المـنهج كظـاهرة نقديـة تحقق من األساس النظري لميزان المدفوعات ال إلىهذه الدراسة  تفدَ هَ 
فـائض فـي المـا إذا كـان  واختبـار، االحتيـاطي رصـيد من خالل معادلـة  يالناميب لالقتصادالنقدي 

عــالوة علــى  ،خــتالالت ميــزان المــدفوعاتا وأ اضــطراباتالمعــروض النقــدي يلعــب دورًا هامــًا فــي 
 المحلـــي، االئتمــانوليــة و الد االحتياطيـــاتبــين  ةمـــا إذا كــان هنــاك عالقـــة ذات داللــ اختبــارذلــك، 

 الســببية لجرانجــر تجــاها واختبــاراتيح الخطــأ حنمــاذج تصــو التكامــل المشــترك  اختبــارات ســتخدامإوب
أظهـــرت نتـــائج  ،اختبـــارات الســـكون إلـــىباإلضـــافة  م2003إلـــى  1993مـــن الممتـــدةخـــالل الفتـــرة 

ميــزان  اخــتاللال تلعــب دورًا هامــًا فــي تصــحيح  النــاميبي لالقتصــادن المتغيــرات النقديــة أدراســة ال

                                                 
  35ص- المدخل النقدي في تكييف ميزان المدفوعات موقع نق� من -  32

 www.thiqaruni.org/eco/127/(6).doc 

  
  35ص- مصدر السابق ذكره- المدخل النقدي في تكييف ميزان المدفوعات موقع من -  33

 
34  -  FN Fleermuys  Directorate of Environmental Affairs Ministry of Environment and 
Tourism Private Bag 13306-DEA RESEARCH DISCUSSION PAPER -"The balance of 
payments as a monetary phenomenon: An econometric study of Namibia" -Number 72 - 
Windhoek- Namibia- June- 2005-p.p 2-9 
 



 40صفحة  
 

 عالقةرغم وجود  نقدية ةأن ميزان المدفوعات الناميبي ليس محض ظاهر  أي المدفوعات الناميبي،
  .المحلي االئتمانلمتغيرين هما التضخم و للمنهج النقدي  النقدية للمقاربةوفقًا  إحصائية ةذات دالل

         
  :ملخص مختصر للدراسة

معادالت  4يتضمن من قبل الباحث  المقترحالنقدي لميزان المدفوعات نموذج الصف و 
  :وهي

  دالة العرض على النقود 
Ms = (R + D)………………… )23(  

  دالة الطلب على النقود
Md = F(Y, P, I)…………...…. )24(  

  النقد نشرط التواز
Ms = Md……………………. )25(  
 

  - :أن حيث

Ms =عرض النقود. 

Md = النقودالطلب على.  

R =الدولية االحتياطيات.  

D  =المحلي االئتمان 

Y  = الحقيقي لدخل القوميا.  

P = األسعارمستوى. 

I  = الفائدةسعر.  

  

ـــــــدخل إلـــــــىالنقديـــــــة تـــــــذهب  ةنظـــــــر ال          أن هنـــــــاك عالقـــــــة إيجابيـــــــة بـــــــين الطلـــــــب علـــــــى النقـــــــود وال
)0>Y ∂/Md∂( وبــين الطلــب علــى النقــود ومســتوى األســعار ،)0>P ∂/Md∂( وهنــاك عالقــة ،

ـــــب علـــــى النقـــــود وســـــعر  الفائـــــدة       إذا زادت أســـــعار الفائـــــدة،  ؛)∂I ∂/Md>0(عكســـــية بـــــين الطل
تكلفـة الفرصـة البديلـة، وبالتـالي خلـق كمية أقل من النقود كما يـتم زيـادة  ونطلبيسوف فإن األفراد 
  .ستثمار في األوراق المالية ذات الفائدةالحوافز لإل

  
  ،حتياطيــات الدوليــة كمتغيــر تــابعالعــزل افن، )25(فــي ) 24(، )23(المعــادالت  فــي تــم التعــويض
    -:الدوليالمعادلة االحتياطي  فنحصل على

∆R = ∆[F(Y,P,I)] – ∆D……… (26) 
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أن ميــزان  إلــىهــي المعادلــة األساســية للنمــوذج النقــدي لميــزان المــدفوعات، مشــيرا ) 26(المعادلــة 
  .المحلي االئتمانبين نمو الطلب على النقود ونمو  ختالفاالالمدفوعات هو نتيجة 

  
  -:للدراسة النموذج القياسي

  

اخــتالل تحديـد تعتبـر أساســية ل النقديــة المتغيـراتكانـت  إظهـار مــا إذا إلــىيهـدف  النمـوذج
للنمـوذج  النمـوذج القياسـي  توظيـف تـم، هـذا الـدور من أجـل اختبـار .في ناميبيا ميزان المدفوعات

  -:كما يلي المدفوعات النقدي لميزان
NFA  = β0   + β1LGDPt + β2INFLATIONt  - β3INTERESTt  - β4LDOM_CREDITt  + µt..    )27(  

  
  :أن حيث

NFA =  األجنبية االحتياطياترصيد.   
LGDP = الناتج المحلي اإلجمالي.  

INFLATION=  التضخممعدل.  
INTEREST= سعر الفائدة.  

LDOM_CREDIT = المحلي االئتمان.  
µt = العشوائي الخطأ.  
t = فترة الزمنيةال.  
  

  :الخالصة
هـا فقـط علـى التغيـرات فـي عـرض رجعأميـزان المـدفوعات ال يمكـن الدراسة تشير أن مشاكل  نتائج

ميــزان ضــطراب التـوازن فــي إآليـة لتصــحيح  ليســت ةيـالحكوم النقديــة ةلسياســا النقـود، وبالتــالي فـإن
   .افتراضات المنهج النقدي معوافق تت ال دراسةال هوهذ. ناميبيافي المدفوعات 

  

ــد ســعر الصــرف فــي االقتصــاد األوكرانــي ب( دراســة -ب ســتخدام المــنهج إنمــوذج تحدي
ــدي وتحديــد  لســعر الصــرف أفضــل نمــوذج نقــدي إيجــادهــذه الدراســة  مــن هــدفكــان ال ،)35( )النق

                                                 
35  -  Nataliya Boyko-"THE MONETARY MODEL OF EXCHANGE RATE : THE CASE 
OF UKRAINE"  A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree 
of Master of Arts in Economics Economic Education-The National University of Kiev-
Mohyla Academy- 2002-p.p 2-22 
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       مــن الفتــرةاألوكرانــي خـالل  االقتصـادفــي  المرنـةو  الثابتــةالصــرف  أسـعارعنــد .هفيـ المــؤثرةالعوامـل 
ـــى 9-1996 ـــأثير الـــدو  دراســـة دراســـةالهـــذه  تكمـــا هـــدف .م2001-9إل ـــى ســـعر الصـــرف  الرت عل

ونمــــاذج  التكامــــل المشــــترك تاختبــــاراو  الزمنيــــة السلســــلة ســــتقرارا اختبــــارات ســــتخداماوباألوكرانــــي 
تأثير على سعر الالمحلي في  الفائدةلمعدل  إحصائية ةأظهرت النتائج وجود دالل تصحيح الخطأ،

هـذا   ،ن بيانـات النمـوذج تـدعم النمـوذج النقـدي المعـدل لسـعر الصـرف المـرنإ و  .اإلسـمي الصرف
 تـأثيراليجـابي وداللـة إحصـائية لمعـدل الفائـدة المحلـي فـي إتم رسمه على أساس مؤشر  االستنتاج

  .على سعر الصرف
  

:معادالت هي 5يتكون من الذي  عن النموذج النقدي لسعر الصرف ةفكرة مختصر   
 

 دالة الطلب على النقود
)28( ...........Md = kPY  

 دالة العرض النقدي
)29( ...........Ms = m(DC + FER)  

  لألسعارم امستوى العال
)30( ...........P = SP*  

 شرط التوازن

)31( ...........Md = Ms. 

 

 متطابقة ميزان المدفوعات

 )32( ........... CA + KA = FER  

:أن حيث  

 Md=الطلب على النقود .
 Ms= عرض النقود.

DC =المحلي االئتمان.  
FER =الدولية االحتياطيات.  

P =المحلي لألسعارمستوى العام ال.  
P* =الدولية لألسعارمستوى العام ال.  
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S =36(سعر الصرف(.  
CA =رصيد الميزان التجاري.  
KA= المباشر، ا+جنبي ستثمارا&(مقيمة مصرفية غير لجھات الخارجية المديونية صافي 

  .)الخارجية التجارية القروض المعونة، تدفقات

= m المضاعف النقدي.  
K=  النقدية بالنسبة للدخل لألرصدةالمعدل المرغوب فيه.  
Y= الدخل الحقيقي.  
  

  :)34(نحصل على المعادلة رقم  28في  30لة رقم بالتعويض في المعاد
  (34)   ........... Md = kP*SY  

  

وبعد ترتيب نحصل على المعادلة   31ثم في شرط التوازن النقدي  29في  32وبالتعويض 

  :)35(رقم

)35( ...........m(DC + FER) = kP*SY  

  

- :يتا¿كمن قبل الباحث المقترح نموذج الصف و   

s = (m - m*) + α1( y - y *) + α2 ( i - i*) + error………………. )36(  
  

  -:أن حيث
s = ا�سميسعر الصرف.  
m=عرض النقود.  
y =الدخل القومي الحقيقي. 
i = ا�سمي الفائدةسعر. 
  .ا�جنبيالبلد  إلىتشير  =*

  
     الفــــرقو ) *π- π(  التضــــخم فــــي خــــتالفاالإضــــافة  أو توظيــــفب أيضــــايقومــــون  نيعــــض البــــاحثب

  *).tb-tb( رصيد الميزان التجاري في
  

  :ثابتفي ظل نظام سعر صرف 
= α1  ن تكون اإلشارة سالبةأمن المتوقع) -(  

                                                 
يقصد بسعر الصرف نسبة أو سعر مبادلة عملة ما بعملة أخرى، تعد إحدى العملتين سلعة في حين تعتبر  -  36

  .األخرى السعر النقدي لها
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 = α2  تكون اإلشارة سالبة نأمن المتوقع) -(  

  :في ظل نظام سعر صرف مرن

= α1  تكون اإلشارة سالبة نأمن المتوقع) -(  

= α2  تكون اإلشارة موجبة نأمن المتوقع(+)  

  

  :للدراسة المنهجية النموذج القياسي
كتــب ت، ويمكــن أن )37(المطلقــة لنظريــة تعــدل القــوة الشــرائيةتنطلــق المنهجيــة مــن الصــيغة 

  :على النحو التالي
S = P / P*………… )37(  

  :أن حيث
S =  االسميسعر الصرف  
P P *  =سعار المحلية واألجنبية على التواليمستويات اال.  
  

ـــرغم مـــن  ـــى ال ـــىيخلـــص  PPP)(عل بلـــدين،  أن ســـعر الصـــرف هـــو الســـعر النســـبي للســـلع فـــي إل
 علـى النقـود النسـبي الطلـب مثـلي نهج النقـديمـفـي السـعر الصـرف  أن إلـىنظرية النقدية تشير الو 
  .لبلدينل
  

 -:معادلة الطلب الحقيقي على النقود

Md/P = L (Y, i, K) ………… )38(  

  :أن حيث
M =  على النقودالحقيقي الطلب  

P = سعاراال مستوى  

L = دالة  

Y= الدخل الحقيقي   

i  = الفائدةمعدل    

                                                 
رف العم�ت، ا�ساس النظري و العملي لكيفية تحديد أسعار ص )PPP(تعتبر نظرية تعادل القوة الشرائية  - 37

وقد ظھرت ھذه النظرية في أعقاب الحرب العالمية ا�ولى، حين خرجت معظم الدول عن قاعدة الذھب،وتنسب 
الذي قدمھا في عشرينيات القرن ) Gustav Cassel جوستاف كاسل (ھذه النظرية ل�قتصادي السويدي 

  .والنظرية لھا صيغتان الصيغة المطلقة والصيغة النسبية.نالعشري
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K =بشكل  على النقودالحقيقي الطلب  ويرتبط على النقود الطلب التي تحدد خرىاأل العوامل
  .سعر الفائدةمع  ويرتبط سلبيا الدخل مع إيجابي

 
  شرط التوازن الطلب الحقيقي على النقود يساوى العرض الحقيقي للنقود 

Md/P = Ms/P  ………..  )39(  
 

  :ويمكن إعادة كتابة) 39(و )38(، من المعدلة النقودعرض  Msحيث  
P = Ms / L (Y, i, K) …………   )40(  

  
  أسعار عن، يمكن التعبير 40من المعادلة رقم 

P = M / L (Y, i, K) ………… (41) 
 

  األجنبيللبلد (*) بنفس الطريقة يمكن تمثل مستوى األسعار لبلد أجنبي، ترمز
P* = M* / L* (Y*, i*, K*) …………  )42(  

  

  :كما يلي على النقود وفق النموذج النقدي لسعر الصرف المرنيمكن أن نكتب الطلب 
Md/P = Y γ1  e - γ2 i  K   …………    )43(  

  :أن حيث
e  = األسيمثل.  
γ1  وγ2   = التواليمرونات الدخل و سعر الفائدة على.  

       دون (يمك̂^^ن إع̂^^ادة كتاب̂^^ة معادل̂^^ة الطل̂^^ب عل̂^^ى النق̂^^ود ف̂^^ي ظ̂^^ل س̂^^عر ص̂^^رف ثاب̂^^ت  :م�حظ̂^^ة
  :كما يلي)γ2ناقص 

Md/P = Y γ1  e  γ2 i  K                            
  

  :كما يلي ا�سعاربعد العرض المنطقي أع�ه، يمكن كتابة مستويات 
  

  للبلد المحلي
P = M / Y γ1  e - γ2 i  K   …………   )44(  

ا�جنبيللبلد   
 
P* = M* / Y* γ1*   e - γ2* i*    K*…………  )45 (  
 

  :سوف نحصل على) 37(معادلة في ) 45(و ) 44(إذا نعرض 

S = (M / Y γ1 e - γ2 i K) / (M* / Y* γ1* e - γ2* i* K*) ………… )46(  
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S = (M/M*) (Y* γ1* / Y γ1) (e - γ2* i* / e - γ2 i ) (K* / K) ………… )47(  

  

  )دل على اللوغاريتمات من حروف كبيرةتالحروف الصغيرة ) (47(تأخذ القيم اللوغاريتمية في 
 

s = m - m* - γ1 y + γ*1 y* + γ2 i - γ*2 i* - k + k* ……………… )48(  
 

  )k =k*=0(فإن تحديد الطلب على النقود لإذا لم تكن هناك عوامل أخرى 
  :نحصل على 

s = m - m* - γ1 y + γ*1 y* + γ2 i - γ*2 i* ……………. )49(  
 

  هي المعادلة األساسية لنموذج النقدية بأسعار مرنة ) 49(معادلة 
 

s = m - m* - γ1 y + γ*1 y* - γ2 i + γ*2 i* ………………………. )50(  
 

   ةثابتهي المعادلة لنموذج النقدية بأسعار ) 50(معادلة 
  

  :النموذج القياسي للدراسة
  

  :)50(و  )49( إلى، استنادا التالية نحداراإل ستخداماسيتم 
  

st = β0 + β1 mt + β2 m*t + β3 yt + β4 yt* + β5 it + β6 it* + εt …… )51(  

  
  :أن يثح
 β0  =ثابت  
 = ε الخطأ العشوائي.  
t  =فتره زمنية  
  

    بما أن النموذج األساسي النقدي ال يتضمن المتغيرات الكبيرة في تفسير سلوك سعر الصرف
   .  بنسبة الدولرة ) 48(في  )k(خالل استبدالمن في أوكرانيا، سوف يتم تعديل النموذج األساسي 

  
 

st = β0 + β1 mt + β2 m*t + β3 yt + β4 yt* + β5 it + β6 it* + β7 drt 
     + dummy + εt     …………………… )52(  
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  -:أن حيث
   

dr = مريكىألكالدوالر ا العمالت األجنبية الودائع في مئوية من نسبة( الدولرة نسبة(  
dummy = تخفيض قيمة العملة ثابت منالصرف  سعر مدى تأثير لمعرفة.  

  
  :التالية الفرضية اختبارو  )52(و  )51( االنحدار وسيتم اختبار

  
H0:في أوكرانيا سعر الصرفل النقدي نموذجال هيوضح) ثابت أو مرن سعر(فيل يتعد ال.  
H1 :أوكرانيافي  سعر الصرفل النقدي نموذجال هيوضح) ثابتأو  مرن سعر(فيل يتعد.  
H0 :سعر الصرف ؤثر علىتال  الدولرة.  
H1 :سعر الصرف ؤثر علىت الدولرة.  

  

  

نت���ائج :المحل���ي ومي���زان الم���دفوعات حال���ة ا&قتص���اد الفلبين���ي ا&ئتم���ان( دراســـة -ج

معروض الفائض في الن أمفادها  عالقةمن وجود تحقق ال إلى الدراسةتهدف هذه  )38( )التطبيقات
 الفلبينـيالمـدفوعات  ميـزانفـي  تخـتالالاالمحلي يجلـب معـه  االئتمانالنقدي الناتج عن زيادة في 

ميزان  ختالالتإ و لي ـالمح االئتمانبين التغير في  ةسببي عالقةهل توجد  أي"وفقا للمنهج النقدي، 
 سـتخدامام ـت النتيجةتلك  إلىوللوصول ، م1983إلى  1972خالل الفترة من ؟"الفلبينيالمدفوعات 
 ســـتخداماتـــم  لنمـــاذج االنحـــدار الـــذاتي، اإلبطـــاءولتحديـــد فتـــرات  الســـببية لجرانجـــر تجـــاهااختبــارات 

 االئتمـــانبــين  ةســـببي عالقــةوجـــود  ةأظهرت نتـــائج الدراســفــ ،)FPE(معيــار خطـــأ التوقــع النهـــائي 
      معـــــروض النقـــــدي النـــــاجم الزيـــــادة فـــــي الن أ أي الفلبينـــــيميـــــزان المـــــدفوعات  خـــــتالالتاو المحلـــــي 

  .خالل فترة الدراسة الفلبينيلميزان المدفوعات  ختاللإيجلب معه المحلي  االئتمانعن توسع في 
 
 

:ھيالسببية  تجاهالتحديد  نحدارا! معاد!ت  
 

∆NFAt =  ϓ1 +∑α i ∆NFAt-i + ∑β i ∆NDAt-i  + TREND +Ui t ………(53) 
∆NDA t =  λi +∑μ i ∆NDA -i  + ∑δ i ∆NFAt-i + TREND + Ui t …… (54) 
∆NIRt =  ϕi +∑ψ i ∆NIRt-i  + ∑ω i ∆DCt-i  + TREND +Ui t ….…… (55) 
∆DCt =  τi +∑ρ i ∆DCt-i  + ∑θ i ∆NIRt-i  + TREND +Ui t……….....…(56)   

                                                 
38  -  Gilberto M. Llonto-"DOMESTIC CREDIT AND THE BALANCE OF PAYMENTS"- 
Journal of Philippine Development - number Twenty -Five-Volume XIV, No, 2- 1987-p.p 
222. 
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  -:أن حيث
∆NFAt  = األجنبية األصولالتغير في صافي.  
∆NDAt  = المحلية األصولالتغير في صافي.  
∆NIRt  = الدولية االحتياطياتالتغير في صافي.  
∆DCt  = المحلي االئتمانالتغير في.  

TREND = تجاهاإلفي  الخطأ.  
Ut = العشوائي الخطأ.  

t  =الفترة الزمنية.   



 
 

49 
 

  بعاالفصل الر 

  تكييف االختالل في ميزان المدفوعات

  

    :ميزان المدفوعات  مفهوم) 1 -4
ــــــزان المــــــدفوعات  يعــــــرف ــــــه مي ــــــة مــــــا بأن ــــــان حســــــابي شــــــامل  ،ســــــجل مــــــنظم(لدول           أو بي

   الدولــة والمقيمــين فــي )مــواطنين أو وافــدين( التــي تــتم بــين المقيمــين *لكــل المعــامالت االقتصــادية
 ميـزان المـدفوعات أن ؛بمعنى  .)1()ما تكون سنةمعينة عادة  ةخالل فترة زمني ،في الدول األخرى

ســجل تــدون فيــه كافــة  و قيــل أيضــا بأنــه.)2(الدوليــة االقتصــاديةالصــورة المكثفــة للعالقــات يعتبــر 
التـي تـتم بـين مقـيم وغيـر مقـيم خـالل فتـرة  Economic Transactionsالمعـامالت االقتصـادية 

  .زمنية غالبًا سنة
  

عــــرف صــــندوق النقــــد الــــدولي ميــــزان المــــدفوعات علــــى أنــــه ســــجل يعتمــــد علــــى القيــــد يُ و (
بالنسـبة للتغيـرات  ةمعينـ ةت فتـرة زمنيـاحصـاءإ يتنـاول )Double Entry System( **المـزدوج

 كلوكــذ ،ىبســبب تعاملهــا مــع بقيــة الــدول األخــر  ادولــة مــ قتصــادياتافــي مكونــات أو قيمــة أصــول 
       مــــن ذهــــب نقــــدي وحقــــوق ســــحب خاصــــة الدولــــة مكونــــات مــــا تحــــتفظ بــــه  وقيمــــة أالتغيــــرات فــــي 
   .)3()تجاه بقية دول العالم التزاماتهإ وحقوقها و من الصندوق 

   
  :)4( في نقاط اآلتيةيؤدي ميزان المدفوعات عددا من الوظائف االقتصادية يمكن إيجازها 

  
ـــديم معلومـــات  -1 العـــالم  قتصـــادياتاو القـــومي  قتصـــاداالعـــن الدرجـــة التـــي يـــرتبط بهـــا  مفيـــدةتق

  .الخارجي

                                                 
  .، أو يلزمھا بمدفوعات للعالم الخارجي)إيرادات(كل ما يجلب للدولة متحص!ت : المعام!ت ا�قتصادية *
  
  .  123ص-1986-الجامعية الدار–"مقدمة في نظرية التجارة الدولية"–محمود يونس  - 1
  
  . 93ص-2004-الطبعة اWولى-الوراق للنشر و التوزيع-" الدوليالتمويل "–فليح حسن خلف  - 2
  

تقي[د ف[ي الجان[ب ال[دائن، وك[ل عملي[ة ) متحص[!ت(كل عملية يترتب عليھا حصول الدول[ة عل[ى إي[رادات :القيد المزدوج **
  .تلزم الدولة بمدفوعات للعالم الخارجي تقيد في الجانب المدين للميزان

  
  . 125ص-المصدر السابق ذكره -محمود يونس  - 3
  
  . 92-91ص-1988-الدار المصرية اللبنانية -" دراسات في ا#قتصاد الدولي" -سامي عفيفي حاتم  - 4
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ـــــه دفـــــة  -2 ـــــة واضـــــعي السياســـــات االقتصـــــادية فـــــي توجي ـــــوطني، معاون ـــــراالقتصـــــاد ال          فـــــي كثي
  .ترتبط اإلجراءات المالية والنقدية بحالة ميزان المدفوعاتما ألحيان ا من
  

لكثيــر لالعلمــي  التحليــلفــي ميــزان المــدفوعات أداة للتقيــيم و أو المســجلة تعتبــر البيانــات الــواردة  -3
  .العالمي باالقتصادالمرتبطة  ةالظواهر االقتصاديمن 

  

  :تقسيمات ميزان المدفوعات) 4-2
 :التقسيم الرأسي للميزان: أوال

  :حيث ينقسم الميزان رأسيًا إلى قسمين
  
  ).متحصالت(دائن  -أ 

فـي ) متحصـالت(وتقيد فيه كافة المعامالت التي يترتب عليها حصول الدولة علـى إيـرادات       
  .نفس العام مثل الصادرات، وواردات رؤوس األموال، وصادرات الذهب

  

 ):مدفوعات(مدين  -ب

، مثــــل يه كافــــة المعــــامالت التــــي تلــــزم الدولــــة بمــــدفوعات إلــــى العــــالم الخــــارجوتــــدون فيــــ  
  .الواردات، وصادرات رؤوس األموال، وواردات الذهب

  
 :التقسيم األفقي للميزان: ثانياً 

  -:إلى ثالثة أقسام، هي أفقياً  حيث ينقسم الميزان
  .الميزان أو الحساب الجاري -أ 
  .ميزان أو حساب رأس المال -ب 
  .ميزان أو حساب التسويات الرسمية -ج 
  

جدول ، من حيث التقسيمات المدفوعات نالتالي يوضح شكل مبسط لميزا) 9(رقم والجدول 
  . ميزان المدفوعات الليبيعن مبسط يمثل نموذج ) 10(رقم
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  مبسط لميزان المدفوعاتشكل ) 9(جدول رقم 
 )مدفوعات(مدين  )متحصالت(دائن 

  :الحساب الجاريالميزان أو  -1
  .صادرات السلع والخدمات -  
  .إلى الداخل ستثماراتاالعوائد  -  
هبــات، (تحــويالت مــن جانــب واحــد إلــى الــداخل -  

  )الخ..تعويضات، هدايا

   
  .واردات السلع والخدمات -
  .إلى الخارج ستثماراتاالعوائد  - 
               تحـــــــــــــــــــــويالت مـــــــــــــــــــــن جانـــــــــــــــــــــب واحـــــــــــــــــــــد  - 

  )الخ..تعويضات، هداياهبات، (الخارج إلى

  :ميزان أو حساب رأس المال -2
واردات رؤوس األمـــــــــــوال قصـــــــــــيرة، ومتوســـــــــــطة  - 

  .وطويلة األجل

   
صــادرات رؤوس األمـــوال قصـــيرة، ومتوســـطة  -

  .وطويلة األجل

  :ميزان أو حساب التسويات الرسمية -3  
  . السحب من احتياطي العمالت األجنبية   - 
  .صادرات الذهب  - 

  .االقتراض من الخارج -

 

  
 .زيادة احتياطي العمالت األجنبية - 

  .واردات الذهب  - 
   .منح القروض إلى الخارج -
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  ميزان المدفوعات الليبينموذج عن يمثل ) 10(جدول رقم
  مليون دينار                     

  دائن  مدين  البنود
  :الحساب الجاري- أوال

  السلع والخدمات.1
  السلع-أ

  الصادرات •
 الواردات •

  الخدمات-ب   
 دائن •
  مدين •

  الدخل.2
 دخل االستثمار المباشر •
  خرىاألدخل االستثمارات  •

  التحويالت الجارية.3
 الحكومة العامة •
 األخرىالقطاعات  •

 قطاع النفط �
 جالعاملين للخار تحويالت  �
 أخرى �

  :والمالي الرأسماليالحساب - ثانيا

  الرأسماليالحساب  -أ
  اليـــــــالحساب الم -ب

 ستثمار المباشراال •
 ستثمار الحافظةا •
 ستثمارات أخرىا •

  :الخطأ والسهو-ثالثا
  :الميزان الكلي-رابعا

  
  
  
  
  
  
  

    

  

 .م2007-الربع الرابع 47المجلد-النشرة االقتصادية- إدارة البحوث واإلحصاء-مصرف ليبيا المركزي:المصدر                      
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   :*لميزان المدفوعاتالمؤشرات االقتصادية  )4-3
 وذلك من خالل يمكن معرفة الوضعية االقتصادية لبلد ما عن طريق ميزان مدفوعاته،

  .)5(مؤشراته االقتصادية المستخرجة من أرصدة الموازين الفرعية
 
  :عالقة الميزان التجاري باالقتصاد الكلي - 1

  :- واالستخدامات في اقتصاد مالدينا العالقة التالية والتي تحقق المساواة بين الموارد 
Y=C+I+(X-M)…………………..(1)                         

 :حيث
=Y بسعر السوق في فترة معينة اإلنتاج من السلع مقيما بالناتج الداخلي الخام . 

C = المحلياالستهالك . 
=I  المحلياالستثمار. 
X =الصادرات. 
M =الواردات.  

  :يلييمكن استنتاج ما ) 1(من العالقة 
 Y - (C+I) = X – M ……………(2)                          

 :حيث
 = C+Iونرمز لها بـ تمثل القدرة االستيعابية )A( ومنه : 

                              Y – A  =X – M …………. (3)    
  

                                                 
هي مجموعة من اإلحصائيات والتقارير االقتصادية التي ُتستخدم في قياس أداء قطاعات  :المؤشرات االقتصاديةيقصد ب *

االقتصاد المختلفة لتقييم األداء االقتصادي ومعرفة مدى قوة االقتصاد أو ضعفه، باإلضافة للقدرة على التنبؤ بالحالة 
أو ربع سنوية أو شهرية أو أسبوعية، وهناك وتصدر المؤشرات االقتصادية بصفة دورية سنوية  .االقتصادية في المستقبل

  :العديد من المؤشرات االقتصادية لكل دولة، وبصفة عامة يمكن تصنيف المؤشرات االقتصادية إلى سبعة أنواع رئيسية
 :(Balance Of Payment Indicators)ميزان المدفوعات -1
 :(GDP & Output Indicators) مؤشرات اإلنتاج -2
 :(Confidence and Sentiment Indicators) مؤشرات الثقة  -3
 :(Price Wages & Sales Indicators) مؤشرات األسعار واألجور -4
  (Monetary Policy, Money and Interest Rates Indicators) :تقارير السياسة المالية ومعدالت الفائدة   -5
 :(Housing Indicators) اإلسكانمؤشرات  -6
 :(Employment Indicators) مؤشرات التوظيف -7

  
  عموميات حول ميزان المدفوعاتنق! من الموقع  -  5

http://forum.stop55.com/284416.html  
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  :أن حيث
Y – A  = الفائض أو العجز في الناتج. 
X – M =  رصيد الميزان التجاري .  

)Y – A  > 0(  فائض في رصيد الميزان التجاري أي)X – M> 0(.  

)Y – A  < 0( في رصيد الميزان التجاري أي  عجز)X – M< 0(.  
 
  : (TC) معدل التغطية -2

 . من السلع (M) إلى الواردات (X) وهو عبارة عن نسبة الصادرات
                 TC=(X\M)×100………………….(4) 

     جة ــــــــــــقدرة اإليرادات اآلتية من الصادرات على تغطية المدفوعات الناتهذا المعدل يبين مدى 
فهذا يعني أن قيمة الصادرات ال  )100(صغر من مئةأعن الواردات، فإذا كان هذا المعدل 

   . اتغطي قيمة الواردات ولذا يجب على البلد البحث عن موارد أخرى لتمويل وارداته
  

 :(TD) معدل التبعية3- 
  (PIB) إلى الناتج المحلي الخام(M) وهو عبارة عن نسبة الواردات من السلع

                    TD =(M /PIB)×100…...................... (5)  
  .قل تبعية للخارجأصغر كلما كان البلد أكلما كان هذا المعدل 

 
 ):(TEمعدل القدرة على التصدير4-

  (PIB) إلى الناتج المحلي الخام(XF) من السلعوهو عبارة عن نسبة الصادرات 
                    TE =(XF/PIB)×100…...................... (6)  

  . ن ذلك يدل أن للبلد قدرات كبيرة لالعتماد على قطاع التصديرإوكلما كان هذا المعدل كبيرا ف
  

 :(CRM)معدل القدرة على سداد الواردات5-
     ادر ـــــــــــــــــــــــــــــــاأليام، حيث كلما كان عددها أكبر فان ذلك يعني أن البلد ق هذا المعدل يقيم بعدد

       هر ــــــــــــــــــــــــــشأ )3( ومن المستحسن أال يقل عن قرب اآلجال،أى تسديد فاتورة وارداته في ـــــــــــــعل
 (MF). إلى الواردات من السلع )R(رفوهو عبارة عن نسبة المخزون من احتياطي الص

CRM= R/ MF×360 Day………………………(7) 
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 : (PIB)العالقة بين العجز في الميزان التجاري والناتج الداخلي الخام - 6
  ةـــــــــــــــــــوالناتج الداخلي الخام بالعالقة التالي ةيمكن قياس العالقة بين رصيد ميزان العمليات الجاري

Boc/PIB   يمثل  حيث)Boc( رصيد ميزان العمليات الجاري.%)فهو يعتبر عاديا حسب  )5
ة ـــــــــــــــــــفإن الوضعية االقتصادي )5(%وعموما إذا ما كان هذا المعدل أما إذا تجاوز آراء الخبراء،

 .ستدانةلد تستدعي اإلــــتصبح حرجة نوعا ما، حيث أن احتياطات التمويل في هذا الب
  

    :مفاهيم التوازن لميزان المدفوعات ) 4 -4
     هنـــاك فـــي الواقـــع مفـــاهيم مختلفـــة للتـــوازن لميـــزان المـــدفوعات ينبغـــي التمييـــز فيمـــا بينهـــا، 

  .الحسابي والتوازن االقتصادي ساويمفاهيم من التوازن تحت نوعين، هما التالإذ تندرج هذه 
  

    :لميزان المدفوعات  المحاسبي التوازن) 1 -4 -4
يبــين وضــعا معينــا للدولــة  ييمثــل حالــة تتعــادل فيهــا حقــوق الدولــة مــع ديونهــا، وهــو بالتــال

تتســاوى فيهــا إيراداتهــا مــن العمــالت الصــعبة مــع مــدفوعاتها مــن هــذه العمــالت خــالل فتــرة زمنيــة      
  .)6(معينه

  
     المحاسـبية،  الـدفاتر فـي يظهـر ألّنـه الـدفتري، بـالتوازن أيضـا عليـه ويطلـق :يمحاسـبالتـوازن ال

ـــع المعـــامالت مـــع الخـــارج أي  بـــين هـــو تســـاويو     ن الجانـــب الـــدائن يســـاوي الجانـــب المـــدين أجمي

ن طريقــة التســجيل فيــه تــتم بنظــام ن الميــزان متــوازن دائمــا مــن الناحيــة الحســابية نظــرا ألإوبــذلك فــ

  .) Double Entry System(القيد المزدوج 

  
 :توازن، عندما يكون ن ميزان المدفوعات في حالةأيقال 

  ).مدفوعات(الطرف المدين ) = متحصالت(الطرف الدائن 
  :ن الميزان يعانى من خلل، إذا كان يعانى من فائض أو عجز، أي عندما يكونأويقال 

  ). مدفوعات(الطرف المدين  ≠) متحصالت(الطرف الدائن 
  

                                                 
-1988-الطبع[[ة اWول[[ى-بنغ[[ازي -منش[[ورات مرك[[ز بح[وث العل[[وم ا�قتص[[ادية- "ا#قتص33اد ال33دولي" -عطي[ة الفيت[[وري - 6

   .157-149ص
  . 71-55ص-1988-الدار الجامعية-" ا#قتصاد الدولي" -كامل بكري -
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  :فإذا كان
  .ن هناك فائضفإ )مدفوعات(الطرف المدين  >) متحصالت(الطرف الدائن 
   .فإن هناك عجز )مدفوعات(الطرف المدين  <) متحصالت(الطرف الدائن 

  
هـــو أمـــر حتمـــي وال بـــد منـــه، حيـــث ال بـــد وأن يتســـاوى التـــوازن المحاســـبي لميـــزان المـــدفوعات  إذاً 

    الطـــرف الـــدائن مـــع الطـــرف المـــدين فـــي نهايـــة الميـــزان، وهـــذا ال يعنـــى أن الميـــزان يتســـم بـــالتوازن 
   .الداخل، أي في الحسابات الفرعية المكونة لهمن 

 
    : لميزان المدفوعات االقتصاديالتوازن ) 2 -4 -4

وهو أمر نادرًا ما يتحقق، حيث من النـادر أن تشـهد معـامالت الطـرف الـدائن فـي الميـزان   
        فـــائضوبالتـــالي غالبـــًا مـــا يعـــانى الميـــزان مـــن . توازنـــًا مـــع معـــامالت الطـــرف المـــدينمتســـاويًا أو م

   .أو عجز
 

فـي  صـعوبات يواجـه ال البلـد أن يعنـي ال المـدفوعات لميـزان الحسـابي التـوازن فكـرة إن
 البنود من معينة فئات يستلزم المدفوعات لميزان * االقتصادي فالتوازن ،على العكس بل المدفوعات

  .ودـالبن من معينة مجموعة بداللة يعرف ائض والعجزـفالف والمدينة، الدائنة
  
  

  

 حالة لقياس كأداة اتخاذها يمكن التي نوعين من العملياتالتمييز بين البد من  ،عليه

  - :)7( - :نوعين إلى أوعدمه التوازن االقتصادي

                                                 
فإذا كـان العـرض ) الناتج المحلي(والعرض الكلي) اإلنفاق الكلي(هو التوازن بين الطلب الكلي: التوازن االقتصادييقصد ب *

نخفــاض األســعار وظهــور البطالــة، ومــن مظــاهر إنكماشــية ومــن مظاهرهــا إالكلــي أكبــر مــن الطلــب الكلــي يــؤدي إلــى فجــوة 
 دخــار وتعــادل الصــادرات مــع الــواردات ومــن ثــم تــوازن الميــزان التجــاري تعــادل االســتثمار مــع اإلالتــوازن االقتصــادي أيضــا 

 ةوتالشــي العجــز بالموازنــة العامــ ةوالــذي يســاهم فــي تــوازن ميــزان المــدفوعات وتعــادل النفقــات العامــه مــع  اإليــرادات العامــ
  .وكذلك تعادل معدل النمو االقتصادي مع معدل النمو السكاني 

  
      حــدوث زيــادة مســتمرة فــي متوســط الــدخل الفــردي الحقيقــي مــع مــرور الــزمن، و هــذا ال يحــدث: ويقصــد بــالنمو االقتصــادي

  .إال إذا فاق معدل نمو الدخل الكلي معدل النمو السكاني 
 
  . 138ص-  كرهذمصدر سبق  -محمود يونس  - 7
  . 174- 170ص -" دراسات في ا#قتصاد الدولي" -أحمد مندور -
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 Above Theمعامالت اقتصادية فوق الخط أو (  المستقلة بالعمليات يعرف : األول النوع

Line الفائض حالتي طبعا في وهذا المدفوعات ميزان في الخلل كمصدر إليها ينظر حيث 

 ،المدفوعات في ميزان فائض أو عجز لظهور وليس نفسها تلقاء من تنشأ التي وهي :)والعجز
 قصيرة رأس المال وحركة ،األجل طويل المال رأس وحساب الجاري الحساب عمليات في وتتمثل

لألغراض  الذهب وحساب واحد ،جانب من التحويالت وحساب فقط، المضاربة بغرض األجل
  . فقط التجارية

  
 Below الخـط تحـت قتصـاديةا معـامالتأو (التسـوية أو الموازنـة بعمليات ويعرف  :الثاني النوع

The Line  لمعالجـة السـلطات النقديـة تتخـذها التـي اإلجـراءات كمجموعـة إليهـا ينظـر حيـث    
 الوقائيـة أو التعويضـية بالعمليـات ويعـرف :) الخـط فـوق االقتصـادية العمليات على بناء هذا الخلل،

 رؤوس حركـة فـي وتتمثـل، الموازنـة بقصـد المـدفوعات ميزان في عجز أو فائض ظهور دوتظهر عن

 الـذهب حركـة وفـي األجنبيـة، األرصـدة طبيعـة فـي تغيـر أو قـروض شـكل فـي قصيرة األجـل األموال

  . النقدية لألغراض
  

 العمليات بالحسبان تؤخذ عندما اقتصاديا مختل أو متوازن بأنه المدفوعات ميزان ويوصف

 الجانب زاد إذا أما متوازنا، يعتبر متساويين والمدين الدائن جانبها كان إذا أي ،المستقلة أو التلقائية

  - :هما صورتان ولالختالل مختال، المدفوعات ميزان يعتبر اآلخر على المدين أو الدائن
 

    الميـزان ويوصـف المـدين، الجانـب عـن العمليـات لهـذه الـدائن الجانـب يزيد عندما وذلك : الفائض

  .الدولة صالح في بأنه موجب
 

      الميـزان ويوصـف الـدائن، الجانـب عـن العمليـات لهـذه المـدين الجانـب يزيـد عنـدما وذلـك :العجـز
  .الدولة صالح غير في بأنه سلب هنا
 

  - :)8(نذكر منها، المدفوعات وتوجد عدة طرق، لقياس مقدار العجز أو الفائض في ميزان
  
ميزان  في والفائض العجز مقدار قياس في المعايير أقدم ويعتبر :للسيولة الصافي ميزانال -1

 حساب في تتمثل الخط فوق الواقعة االقتصادية المعامالت فإن المعيار لهذا وطبقا ،المدفوعات

                                                 
  .129-116ص -" دراسات في ا#قتصاد الدولي"–سامي عفيفي حاتم  - 8

  . 179- 174ص-  كرهذالمصدر السابق  -أحمد مندور -
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         .األجل قصير لكوكذ ،األجل طويل المال رأس حساب إلى باإلضافةالجارية  المعامالت
 والصرف الذهب من المركزية االحتياطياتفي  تتمثل الخط تحت االقتصادية المعامالت أما

           أكبر الدائنة االقتصادية المعامالت كانت إذا فائضا المدفوعات ميزان ويحقق .األجنبي
  .والمدينة الدائنة األجنبية والعمالت الذهب حركات استبعاد مع االقتصادية المدينة، المعامالت من
 

       البنـوك احتياطـات تلعبـه الـذي للـدور أهميـة المعيـار هـذا يعطـي  :للسـيولة الشـامل ميـزانال -2 
 حسـاب فـي تتمثـل الخـط فـوق الواقعـة االقتصـادية فالمعـامالت ،األجنبـي والصـرف الـذهب مـن

 قصـير المـال رأس حسـاب وكـذلك ،األجـل طويلـة األمـوال حسـاب رؤوس مـع الجاريـة المعـامالت

 الواقعة االقتصادية المعامالت أما .التجارية الخارجية للبنوك االلتزاماتو  الحقوق استبعاد بعد األجل

        االحتياطـات وكـذلك ،والصـرف األجنبـي الـذهب مـن المركزيـة االحتياطـات فتشـمل  الخـط تحـت
         البالغـة أهمــيته المعيــار هـذا بـويكتســالتجاريـة،  البنـوك لــدى األجنبـي والصــرف الـذهب مـن

  .المركزي البنك لرقابة تخضع األجنبي والصرف الذهب احتياطات تكون عنـدما
  
 من كل الخط تشمل فوق االقتصادية المعامالت فإن المعيار لهذا طبقا : األساسي الميزان -3

 االقتصادية المعامالت في حين أن األجل طويل المال رأس وحساب، الجارية المعامالت حساب

  .األجنبي والصرف الذهب من واالحتياطات ،األجل قصير المال رأس حساب في تتمثل تحت الخط
 

 فوق االقتصادية المعامالت فإن لهذا المعيارطبقا  :المستقلة االقتصادية المعامالت ميزان -4

 رؤوس حركات وبعض ،األجل المال طويل رأس وحساب ،الجارية المعامالت حساب تشمل الخط

          تتمثل الخط تحت االقتصادية المعامالت أن ثحي .المضاربة بهدف األجل قصيرة األموال
 .األجنبي والصرف الذهب حساب وكذلك ،األجل والقصير ،الطويل المال رأس حساب في

 

            الموجهة االنتقادات ضوء في المعيار هذا ظهر : المدفوعات لميزان السوقي التوازن -5
 االقتصادي التوازن خضعي أن السابقة المعايير عن كبديل يقترح حيث السابقة، األربعة المعايير إلى

         المدفوعات ميزان أن حيث ،جنبياأل الصرف وعرض في الطلب ممثلةال السوق قوى لمعايير
  .عليه مع الطلب األجنبي الصرف عرض يتطابق أو يتساوى عندما ،اقتصاديا متوازنا يكون
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    : *في ميزان المدفوعات االختاللأنواع ) 5 -4

الفــائض  نأ وبمــااالخــتالل فــي ميــزان المــدفوعات هــو إمــا تحقيــق الفــائض أو العجــز فيــه، 
يمكـن التمييـز  ،وعليـه .معنـيالنه ال يمثل مشـكلة ملحـة للبلـد إالبلد، ف احتياطيات ىإلإضافة  يمثل

التـــي  فـــي ميـــزان المـــدفوعات حســـب األســـباب )نقصـــد العجـــز ( خـــتالالتاالبـــين عـــدة أنـــواع مـــن 
  -:لحصر اال  مثال العلى سبيل  وذلك على النحو التالي أوجدتها،

  

    :العارض االختالل) 1 -5 -4
الكـــوارث الطبيعيـــة كالفيضـــانات أو الجفـــاف عنـــدما تحـــدث فـــي البلـــدان  يـــنجم هـــذا االخـــتالل    

ســـتؤثر علـــى صـــادرات الدولـــة، ومـــا يترتـــب عليـــه مـــن انخفـــاض النقـــد فمثـــل هـــذه الحـــاالت  مـــثال،
مــن تلــك الصــادرات، وقــد يصــاحب ذلــك تحــويالت رأســمالية إلــى الخــارج ممــا يتســبب فــي  األجنبــي

 محصــــول إصــــابةف ،ذلــــك الــــدول الزراعيــــةعلــــى ومثــــال  )9(.حــــدوث عجــــز فــــي ميــــزان المــــدفوعات
فـــي الميـــزان  أخـــتالالتوجـــود  ىقـــد يـــؤدي إلـــالتصـــدير الرئيســـي بآفـــة زراعيـــة علـــى ســـبيل المثـــال، 

  .التجاري
  

    :الدوري  االختالل) 2 -5 -4
هي تلك األسباب المتعلقة بـالتغيرات الدوريـة التـي تمـر علـى الـدول المتقدمـة عـادة، والمرتبطـة   

   بالــدورات التجاريـــة، مثـــل دورات الرخـــاء والركـــود االقتصــادي  التـــي تحصـــل دوريـــا، وهـــذه الـــدورات 
   )10(.تحدث في نفس الوقت في جميع الدول وٕانما تتفاوت حدتهاال 

  
                                                 

أما ا�خت!ل في ميزان المدفوعات، يشير له الكثير من ا�قتصاديين، بأن ھناك طرق عديدة لتصحيح ا�خت!ل، إذا  - *
  :علمنا أن الميزان يشمل نوعان من المعام!ت

 .حيث تؤدي إلى زيادة ا�يرادات للبلد : بنود اضافيه  �
Wنھا � تنجم عن المدفوعات الخارجية والخلل الحاصل في الميزان، ھو حالة عدم توازن بين ھذين :بنود نقص �

البندين، سواء بھيئة عجز أو فائض ومن الواضح، أن الفائض ينطوي على صافي التدفق من الخارج، في حين ينطوي 
  لى تدفق للخارج العجز ع

  
أما كيف يحدث الخلل في الوقت الذي يكون ھذا الميزان متوازن دائما، نتيجة �ستخدام طريقة القيد المزدوج، وكما عرض 

 لكونه (فاWجابة، أن الخلل سيحصل في أجزاء معينه من الميزان وعادة مايكون العجز في الحساب الجاري، ... من قبل
على ا�قتصاد الوطني منه في حالة الفائض، والعجز سيؤثر سلبيا على قيمة العملة المحلية في  أكثر ضررا )اكبر الحسابات

ذلك Wن العجز سيقود إلى عرض العملة المحلية في السوق ) بافتراض ثبات بقية العوامل(سوق الصرف اWجنبي 
تستخدم السلطات العامه، ھنا السياسات وعادة ما. المذكورة، أكثر من حاجة أو طلب اWجانب على شراء سلعة ذلك البلد

  .النقدية والمالية لتعديل ھذا الخلل
  
  .46ص-مصدر سبق ذكره -حنان لعروق -  9
  

 .88ص -  مصدر سبق ذكره -صالح  أويابة - 10
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    :النقدي  االختالل) 3 -5 -4
أن الزيادة حيث  ميزان المدفوعات، اختاللحد مصادر أيعتبر التضخم المحلي في الواقع 

الـواردات وقـد تقلـل مـن السـلع المتاحـة لـديها  ىفي الدخول النقدية في دولة ما تولد طلبا متزايدا عل
 ىمســــتوى األســـعار المحليــــة قـــد يشـــجع علــــى التحـــول إلــــ ارتفـــاع نأ ذلـــك ىأضـــف إلــــ للتصـــدير،

نــــت بأســــعار رِ حيــــث تكــــون أســــعارها رخيصــــة نســــبيا إذا مــــا قُ  ،نتــــاج المحلــــيالــــواردات البديلــــة لإل
والمنتجـــات  تاإلحـــالل بـــين الـــوارداالمنتجـــات المحليـــة، وهـــذا بطبيعـــة الحـــال يتوقـــف علـــى مرونـــة 

ومـن  .الـواردات  أسـعارقد يكون التضخم المستورد ،ناتج عـن ارتفـاع  أخرىومن ناحية   .المحلية
 السـعر هـذا فـإن ،ناحيـة أخـرى قـد يكـون التضـخم المسـتورد النـاتج عـن ارتفـاع أسـعار الـواردات

  )11(.المدفوعاتميزان رصيد في  االختالل عن يسفرسوف  آجالأم  عاجال 
  

    :الهيكلي  االختالل) 4 -5 -4
ســــواء كانــــت (هيكــــل التجــــارة الخارجيــــة  يــــؤثر بشــــكل مباشــــر فــــيهــــو ذلــــك االخــــتالل الــــذي   

إضــافة إلــى هيكــل النــاتج المحلــي، خاصــة فــي الــدول الناميــة التــي تتصــف  )الصــادرات والــواردات
   )12(.*صادراتها بالتركيز السلعي

  
أساسي فـي ظـروف الطلـب أو العـرض، وفـي توزيـع المـوارد بـين يكون مصدره تغير الذي 

  -:)13(أحد أو بعض العوامل التالية  ىـيرجع إل قدو  المختلفة، االقتصادية قطاعات
  

خــر مثـل التحــول مـن الفحــم حسـاب الـبعض اآل ىبعــض السـلع علــ ىتحـول الطلـب الخــارجي إلـ -أ
  .البترول ىإل

                                                 
  .46ص- مصدر سبق ذكره -لعروق حنان -  11
  .88ص- مصدر سبق ذكره -صالح  أويابة - 12
  

ستخراجية مثل السلع ا� أساسيتيناعتماد اقتصاديات تلك الدول على سلعة أو سلعتين  :يقصد بالتركيز السلعي* 
  .المتمثلة با+سواق العالمية بالعوامل الخارجية ھاصادرات مرونةا ما تتأثر توعاد كالبترول،

  
        منش[[ورات جامع[[ة - ترجم[[ة محم[[د عزي[[ز ، محم[[ود س[[عيد الف[[اخري - "ا#قتص33اد ال33دولي" –فرانس[[س جي[[رو ن[[ي!م  - 13

  . 170-168ص-1991-الطبعة اWولى-سقاريون

  . 131-128ص- ذكره مصدر سبق -فليح حسن خلف  -

  -1985 -الطبع[ة اWول[ى -بي[روت  -معھ[د ا�نم[اء العرب[ي- "الت3وازن و ا#خ3ت;ل ف3ي مي3زان الم3دفوعات"–ھاشم حيدر  -
  . 92-87ص
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ــــاج -ب ــــون اإلنت ــــر فن ــــي  ،تغي ــــر ف ــــؤدي التغي ــــد ي ــــي اإلنتــــاج  اســــتخدامفق ــــة ف         أحــــد األســــاليب الفني
  .عناصر اإلنتاجمن أحد أو بعض  استخدامالتوفير في  ىإل

   

    :في ميزان المدفوعات  االختاللتكييف آليات ) 6 -4
 االقتصاد القـومي، على إحدى العوامل المؤثرةعد يفي ميزان المدفوعات  اختاللن وجود إ

نـه عـادة مـا تتـدخل السـلطات العامـة إولـذلك ف.السيما في حالة حدوث عجز فـي ميـزان المـدفوعات
  .جل إحداث التوازن في هذا الميزان كلما أمكن ذلكأمن 

  
يمكـــن عـــن طريقهـــا إزالـــة  عمليـــةفـــي ميـــزان المـــدفوعات عبـــارة عـــن  االخـــتاللن تكييـــف إ

      تكييــــف االخــــتالل  م آليـــــاتيقســــتويمكــــن  .االخــــتالل بــــين جــــانبي ميــــزان المــــدفوعات عنــــد ظهــــوره
يــف يالسياســات المالئمــة لتك مــاهثانيو، آليــات ذاتيــة همــاولأ -:نــوعين ىفــي ميــزان المــدفوعات إلــ

   .*المدفوعات ميزان 
  

    :اآلليات الذاتية لتكييف ميزان المدفوعات) 1- 6 -4
 زانـالقوى الناتجة من تأثيرات العجز أو الفائض في مي أنها ،يقصد بآليات التكييف الذاتي   

فإنها سـوف تـؤدي إلـى إعـادة  ،المدفوعات، والتي إذا تركت لتعمل بحرية دون تدخل من السلطات
  .لشكل من األشكا بأيالميزان مرة أخرى بشرط عدم تدخل الدولة  ىالتوازن إل

   

  

  -: ىوتنقسم اآلليات الذاتية إل
  
  .الصرف التغير في سعر -1
  .التغير في مستوى الدخل -2
  .السياسات النقدية كوسيلة للتسوية -3
  

    :التغيرات في سعر الصرف) 6-1-1 -4
تغيرات سعر الصرف من اآلليات الذاتية لعالج االختالل في حالة وجود عجز في ميزان 

 المـدفوعات فـإذا افتـرض وجـود عجـز فـي ميـزان** قيمـة العملـة  انخفـاضالمدفوعات، مـن خـالل 
فإن ذلك سوف يؤدي إلى زيادة الكمية المطلوبـة مـن الصـرف األجنبـي عـن المعـروض، ممـا ينـتج 
عنه ارتفاع في سـعر الصـرف وانخفـاض فـي القيمـة الخارجيـة للعملـة المحليـة، وهـذا بـدوره سـيؤدي 
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ـــد ـــى مـــن ذي قبـــل منخفضـــة، إلـــى جعـــل أســـعار صـــادرات البل      .بينمـــا تكـــون أســـعار الـــواردات أعل
  ســينتج عنــه إعــادة التــوازن ممــا ســيؤدي إلــى زيــادة فــي قيمــة الصــادرات وانخفــاض قيمــة الــواردات و 

  )14( .إلى ميزان المدفوعات
  

لحـــــدوث عجـــــز فـــــي ميـــــزان  ةقيمـــــة العملـــــة هـــــي أداة مصـــــاحب انخفـــــاضن إفـــــ ،وبالتـــــالي
ط و الشــر  هوهــذ ، ***ليرنــر معينــة تعــرف بشــرط مارشــال وفرضــيات فــي ظــل شــروط المــدفوعات

مســتقرا إذا كانــت مرونــة عــرض يكــون ســوق الصــرف و .لكــي يكــون ســوق الصــرف مســتقرا هالزمــ
ففـي حـاالت العجـز تنـتهج  ،)15(علـى هـذا الصـرف بالطل الصرف األجنبي أكبر جبريا من مرونة

   الــدول سياســة تخفــيض قيمــة العملــة فــي حــين تتبــع سياســة رفــع قيمــة العملــة فــي حــاالت الفــائض 
الصـــافي لتخفـــيض قيمـــة العملـــة علـــى الميـــزان التجـــاري يعتمـــد وفـــق صـــياغة  فـــاألثرفـــي الميـــزان 

ليرنــــر علــــى قيمــــة مرونــــات الطلــــب العــــالمي علــــى الصــــادرات والطلــــب المحلــــي علــــى  –مارشــــال 
ـــى الصـــادرات  ـــب العـــالمي عل ـــة الطل ـــإذا كـــان مجمـــوع مرون ـــى  )+(الـــواردات ف ـــي عل ـــب المحل الطل

ض قيمـة العملـة يـؤدي إلـى عـالج العجـز فـي الميـزان الواردات أكبر من الواحد الصحيح فأن تخفـي
  .لى تالشي الفائض في الميزان في حالة رفع قيمة العملة إ التجاري و 

  
لنجاح آلية تغير سعر الصرف فـي عـالج اخـتالالت عدد من الشروط  "مارشال"ويفترض 
  .ميزان المدفوعات

  
  

                                                 
تقسيم آليات تكييف ا�خت!ل في مي[زان الم[دفوعات عل[ى حس[ب النظري[ات ا�قتص[ادية ورد في أدب ا�قتصادي أنه يمكن * 

أو النظري[[ة النقدي[[ة والت[[ي تعط[[ي للسياس[[ة النقدي[[ة دورا رئيس[[يا  يالم[[نھج اWول الم[[نھج الك!س[[يك: وھ[[ي تنقس[[م إل[[ى منھج[[ين
  .والمنھج الثاني المنھج الكينزي الذي يعطي للسياسة المالية دورا رئيسيا 

  
فانخف[اض قيم[ة العمل[ة أو ارتفاعھ[ا  عاده ما نفرق بين تخفيض وانخفاض قيمة العملة، وكذلك رفع وارتفاع قيم[ة العمل[ة،** 

)Depreciataonov Appreciation (ع!ق[ة ل[ه  ةيشير إلى التغي[ر ف[ي قيم[ة عمل[ة أي بل[د بالنس[ب �للعم[!ت اWخ[رى، و
 Devaluation or(أما تخفيض قيمة العملة أو رفعھا .بالذھب، وھذا عادة يحدث نتيجة لعوامل السوق أي العرض و الطلب

Revaluation ( ،خ[رىWجنبي[ة اWفإنه يشير إلى تغيير قيمه العملة بالنسبة لل[ذھب  وبالت[الي قيم[ة العمل[ة بالنس[بة للعم[!ت ا
  .إن التخفيض ينتج عن قرار من السلطات النقدية وليس نتيجة لعوامل السوقوھنا ف

  
  . 171-170ص-مصدر سبق ذكره -فرانسس جيرو ني!م - 14

  

   يكــون مجمــوع المرونــات الســعرية لكــل مــن الطلــب علــى الصــادرات والــواردات أكبــر  اعنــدمهــو  :شــرط مارشــاليقصــد ب*** 
 .الصحيح من الواحد

  
  .199-198ص-1990-الدار الجامعية-" مقدمة في ا#قتصاد الدولي"–أحمد مندور  - 15
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  :  وهذه الشروط تتمثل في
 . أن التحليل ينطبق على دولتين فقط �

 . أن مرونات العرض تكون ال نهائيةو   �

 . الطلب هي دوال للسعر فقطو أن منحنيات العرض و   �

  . االستيرادمتجانسة للصادرات و  ةأن هناك سلعة واحدو   �
  
  - :)16(ن نجاح عملية تخفيض قيمة العملة يعتمد على بعض الشروط أهمهاإ
  
  .عدم قيام الدول األخرى بتخفيض قيمة عمالتها -1
  
  .لمعدل التخفيض ياأسعار السلع المحلية بمقدار أكبر من أو مساو  ارتفاع عدم -2
  
   مرونات السعرية لكل من الطلب على الصادرات لل بالنسبة "شرط مارشال" د علىاعتماال -3

  .و الواردات
  
         فــــــائض الكفايتـــــه مــــــن علـــــى تحقيــــــق لالقتصـــــاد المحلــــــى  *ةالتحقـــــق مــــــن القـــــدرة االســــــتيعابي -4

  .تخفيض قيمة العملة عندفي الصادرات 
  

ـــــى قيمـــــة  أي إن التغيـــــرات فـــــي ســـــعر الصـــــرف تســـــتهدف الميـــــزان التجـــــاري، التـــــأثير عل
ـــإال أنــه يجــب مالحظــة أن تحركــات ســـعر الصــرف تســتغرق ب الصــادرات والــواردات، الوقـــت  عضـ

الفترة القصيرة  ميزان، ومن المرجح أن تكون مرونات العرض والطلب منخفضة فيلالتوازن للتعيد 
ن الوقــــت يكــــون مطلوبــــا لكــــل مــــن المقيمــــين المحليــــين واألجانــــب لتعــــديل عــــن الفتــــرة الطويلــــة، أل

تقليــل  هولــيس كــل تخفــيض فــي قيمــة العملــة يصــاحب، )17(مشــترياتهم طبقــا لتقلبــات ســعر الصــرف 
               وهـــــــــذا مـــــــــا يعـــــــــرف بتـــــــــأثير  ،فقـــــــــد يصـــــــــاحبه فـــــــــي المرحلـــــــــة األولـــــــــى زيـــــــــادة العجـــــــــز العجـــــــــز،
  . J (Effect J-Curve)منحنى 

                                                 
  . 177-176ص–مصدر سبق ذكره –فرانسس جيرو ني!م   - 16
  
  .جمالي ا�نفاق ا�ستھ!كي وا�ستثماري وا�نفاق الحكوميإعلى أنھا :القدرة ا�ستيعابية ب يقصد* 
  

-دار المريخ-ترجمة طه عبد هللا ، محمد عبد الصبور -  "الدوليةالع;قات ا#قتصادية "–جون ھدسون،مارك ھرندر -  17
  . 220-219ص
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عقـب تـدهور قيمـة الـدوالر هذا النوع من الظواهر قـد حـدث االقتصاديين بأن  بعضويرى 
العجـز التجـاري للواليـات  زيادة ىتخفيض قيمة الدوالر إل ىاألمر أد ئداففي ب ،م 1971في سنة 

بدأ العجـز  ،التي سنحت للمرونات بالزيادةوخالل الفترة  ولكن مع مرور الوقت المتحدة األمريكية،
  .)J (Effect J-Curve) )18منحنى  تأثير سمأبالتجاري في التناقص وهذا ما يعرف 

  
   :التغيرات في مستوى الدخل) 6-1-2 -4

تعتمـــد هـــذه الطريقـــة علـــى النظريـــة الكينزيـــة التـــي تهـــتم بـــالتغيرات الحاصـــلة فـــي الـــدخول 
  -:هي هاوأهم شروط وبالتالي على وضع ميزان المدفوعات، ،على الصرف األجنبي وأثارها

  
   .ثبات سعر الصرف  -أ

  .جمود األسعار  -ب
  .رصيد النقدي الثبات  -ج
وخاصة اإلنفـاق العـام للتـأثير علـى الـدخل القـومي تحـت تـأثير  ،على السياسة المالية االعتماد -د

  *.والتجارة الخارجية  اإلنفاقمضاعف 
  

سـيتخلص  ،ن البلـد الـذي يعـاني مـن عجـز فـي ميـزان المـدفوعاتأالنظرية بـوتتلخص هذه 
يؤدي سـأن االخـتالل  أي خـالل التغيـرات التـي تحـدث فـي الـدخل،مـن  ،في النهاية من هذا العجز
معتمـدة فـي ذلـك علـى الميـل الحـدي لالسـتيراد  ومسـتوى التشـغيل، المحلـيإلـى تغييـر حجـم الـدخل 

فعـن طريـق المضـاعف تـؤثر الصـادرات علـى مسـتوى الـدخل، وهـذا  ومضـاعف التجـارة الخارجيـة،
  .األخير يؤثر على مستوى الواردات عن طريق الميل الحدي لالستيراد

  
تكــون الصــادرات أكبــر مــن الــواردات فــإن اإلنفــاق علــى الســلع  عنــدماففــي حالــة الفــائض 

دار الزيـادة فـي الصـادرات بمقـ المحلـيمما يؤدي إلى زيـادة الـدخل  ،والخدمات المنتجة محليا يزداد
  يــؤدي إلــى زيــادة الــواردات المحلــي هــذا االرتفــاع فــي الــدخل  ،مضــاعف التجــارة الخارجيــة بمقــدار

  . تراجعال عن طريق أثر الميل الحدي لالستيراد وهكذا يميل الفائض إلى
  

                                                 
  . 222ص- المصدر السابق ذكره-جون ھدسون،مارك ھرندر  -  18
  
  .باعتبار أن الدخل القومي ھو القوة الشرائية الدافعة لحركات التصدير وا�ستيراد*
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      فــــإن اإلنفــــاق علـــى الســــلع والخــــدمات المنتجـــة محليــــا يــــنخفض  **أمـــا فــــي حالــــة العجـــز
       مضـاعف التجـارة بمقداربمقدار االنخفاض في الصادرات  المحلي إلى انخفاض الدخل مما يؤدي
هذا االنخفاض في الدخل وبفضل الميل الحدي لالستيراد يؤدي إلى انخفـاض الـواردات  ،الخارجية

  .)19( التراجعوهكذا يميل العجز إلى 
  

لعــب دورا أساســيا فــي إحــداث يلكــن هــذه النظريــة تجعــل العالقــة بــين تغيــر اإلنفــاق وتغيــر الــدخل 
  .)20( إليهااالنتقادات الموجهة من جملة  وهي إحدى ،التوازن وتتجاهل العوامل األخرى

  

  

    :سياسات النقدية ال) 6-1-3 -4
فـي  العـرض النقـديأدوات بهـدف التـأثير علـى القيـام بسياسـات واسـتخدام  :يقصد بالسياسة النقديـة

فـي  أوضـحسـنقوم بتعريـف السياسـة النقديـة بشـكل (وبالتـالي فـي األداء االقتصـادي األسواق المالية
فــي  الخــتالالتلدما تكــون كــرد فعــل السياســة النقديــة تلقائيــة عنــ اعتبــاريمكــن  .)الخــامس الفصــل

أدوات السياســة النقديــة ويمكــن تقســيم  .الدولــةتــدخل مقصــود مــن قبــل  أيميــزان المــدفوعات دون 
  -:وهي أدواتثالث  ىإل التلقائية

  

    :كوسيلة للتكييفالسلع المحلية أسعار انخفاض مستوى  -1
سياســة تثبيــت ل الســلطة النقديــة  اعتمــاد افتــراضمــع  عجــزلن تعــرض ميــزان المــدفوعات لإ

   الحــد الــذي يكــون فيــه ســعر الصــرف كوســيلة للتكييــف غيــر فعــال، قــد يــؤدي  ىســعر الصــرف إلــ
      ممــــا قــــد يعمــــل  القاعــــدة النقديــــة، انخفــــاضبفعــــل  عــــرض النقــــود  فــــي انخفــــاض ىهــــذا العجــــز إلــــ
المحليـة رخيصـة نسـبيا  وسـتكون السـلع األسـعار العالميـة،باألسـعار المحليـة مقارنـة  على تخفـيض

هـذا  ،الميزان التجـاريفي تحسن  ،وبالتالي .وانخفاض الواردات مما ينتج عنه زيادة في الصادرات
  .قد يكون هناك تحسن في أحد الموازين األخرى هبالرغم من أن

  
  
  

                                                 
  

  .الواردات عن الصادرات في زيادة  أيميزان التجاري ، العجز في :العجز في ميزان المدفوعات يقصد ب** 
 

رسالة ماجستير في ا�قتصاد غير -"دور ا#حتياطيات الدولية في انتشار التضخم العالمي"- حسين علي الطاھر  -  19
  .7ص- 1993- جامعة قاريونس -منشورة

  
  . 234- 223ص- المصدر السابق ذكره–ھرندر مارك  جون ھدسون، -  20
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    :سعر الفائدة  كوسيلة للتكييفارتفاع  -2
 عـــرض النقـــود فـــي  انخفـــاض ىإلـــيـــؤدي العجـــز فـــي ميـــزان المـــدفوعات  أن افتـــراضعلـــى 

          المقيمــــــين واألجانــــــب تحويــــــل علــــــى  يتعــــــينممــــــا  ســــــعر الفائــــــدة المحلــــــي، فــــــي ارتفــــــاع وبالتــــــالي
مـن ســعر  لالســتفادة العملــة المحليـة، ىبهـا بالعملــة األجنبيـة إلـ ونـمـن أرصــدتهم التـي يحتفظــ جـزء

تحســين  ىوبالتــالي إلــ ،فــي حســاب رأس المــال تولــد فــائض ينــتج عنــهوهــذا  ،الفائــدة المرتفــع محليــا
   .ميزان المدفوعات

  
    :رصيد النقدي كوسيلة للتكييفال -3

         نقـــــص فـــــي األرصـــــدة النقديـــــة التـــــي يحـــــتفظ  ىيـــــؤدي العجـــــز فـــــي ميـــــزان المـــــدفوعات إلـــــ
     الســـلع والخـــدمات األجنبيـــة لتقلـــيص الـــنقص  علـــىتخفـــيض نفقـــاتهم  ىيـــؤدي إلـــممـــا  بهـــا األفـــراد،

 همتأرصـــدوســـيعملون علـــى إعـــادة  ،الـــواردات انخفـــاض ىوهـــذا ســـيؤدي إلـــ ،النقديـــة همتأرصـــدفـــي 
 األجانـب، ىالمستوى المرغوب فيـه عـن طريـق زيـادة مبيعـاتهم مـن السـلع والخـدمات إلـ ىالنقدية إل

النقديـة  همتأرصـدزيـادة  ىالمقيمـين إلـ قيام بعض ىباإلضافة إل. زيادة الصادرات ىيؤدي إلسوهذا 
خلـق فـائض فـي رأس  ىيؤدي إلـسـهـذا و  ،األجانـب ىاألصـول إلـمـن مؤقتا عن طريـق بيـع فـائض 

    .*صافي ميزان المدفوعاترصيد تحسن في  ىالمال مما قد يؤدي إل
  

    :السياسات المالئمة لتكييف ميزان المدفوعات) 6-2 -4

 ةالتمييـز بـين أهـم ثالثـ يمكـنمنـاهج ميزان على عدة التشتمل السياسات المالئمة لتكييف 
  -:مناهج لسياسات المالئمة لتكييف ميزان المدفوعات وهي

  

 The Elasticities Approachالمرونات    جمنه -1

    The Absorption Approach  االستيعاب جمنه -2
 The Monetary Approach دي     ـالنق جلمنها -3

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والتعقيم ھوعملية يتدخل فيھا البنك المركزي في س[وق الص[رف لتعزي[ز  ،Sterilizationعلى افتراض عدم وجود تعقيم * 

، مث! عن طريق ش[راء العمل[ة المحلي[ة بعمل[ة أجنبي[ة، وھ[ذا ي[ؤدي إل[ى انخف[اض ف[ي احتياطي[ات البن[وك العملة المحليةقيمة 
خل[ق (لحكومي[ة م[ن الس[وق المفتوح[ةفي عملية منفصلة تماما بشراء م[ا قيمت[ه م[ن الس[ندات ا يالتجارية، فيقوم البنك المركز

    ، وتقي[دھا لحس[[اب البن[وك التجاري[[ة الت[ي أش[[ترت ھ[ذه الس[[ندات، وھ[ذا يجع[[ل ت[أثير اخ[[ت!ل مي[زان الم[[دفوعات )وديع[ة دائن[[ة
الفك[رة اWساس[ية ھ[ي خل[ق احتي[اطي جدي[د ل[دى النظ[ام ( على القاعدة النقدية للدولة تأثير محايد وھذا ما يسمى بعملية التعقيم

  ).المصرفي التجاري بمقدار ما فقده من احتياطيات أجنبية الذي نتج عن تدخل البنك المركزي في سوق الصرف
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ـــين  ســـيتم الحـــديث ـــتم الحـــديث بشـــئ  ،زجـــاياإلمـــن  شـــئبعـــن المنهجـــين األول ـــى أن ي     عل
  .من التفصيل عن اإلطار النظري للمنهج النقدي في الفصل السادس

  

    :منهج المرونات) 6-2-1 -4
 Robinson  سونــــــروبن(سهامات التي قدمها كل من يعود الفضل لبروز منهج المرونات لإل

    العملة  أول منهج كينزي لتحليل آثار تخفيض قيمة باعتباره )Meltzer ملتزر(و )م1937
الخلل في الميزان التجاري، ويستخدم منهج المرونات التحليل  جفي ظل ثبات سعر الصرف لعال

  .التوازني الجزئي المارشالي ألسواق التصدير واالستيراد
  -:)21(ويتميز هذا المنهج بالخصائص التالية 

  

 ) المسـتوردة ( بين السلع األجنبية **نفاقويل اإلحسياسات ت ركائزإحدى يعتبر هذا المنهج  -1
ميـــزان  وخفـــض الـــواردات فـــي حالـــة عجـــز زيـــادة الصـــادرات  ىيـــؤدي إلـــ بحيـــث ،والســـلع المحليـــة

  .والعكس صحيح في حالة الفائض التجاري
  
ميـــــزان     خــــتالالتا مشــــكلة تكييــــفبالجزئــــي المــــرتبط  االقتصــــادي نيمثــــل هــــذا المــــنهج التــــواز  -2

   .المدفوعات
  

ـــــى يركـــــز -3 ـــــواردات هـــــذا المـــــنهج عل ـــــة الصـــــادرات وال  اســـــتجابتهمالبيـــــان مـــــدى  ،شـــــروط مرون
مجمـــــوع  تكـــــون يتطلـــــب تحســـــن الميـــــزان التجـــــاري أن إذ، للتغيـــــرات الحادثـــــة فـــــي ســـــعر الصـــــرف

مرونـــــات الســـــعرية لكـــــل مـــــن الطلـــــب علـــــى الصـــــادرات والـــــواردات أكبـــــر مـــــن الواحـــــد الصـــــحيح ال
  -:)22( أي

 )8 (..............................  XE  +MIE < 1  
  

  -: أن حيث
XE  =مرونة الطلب العالمي على الصادرات.  

                                                 
  

  .9ص -مصدر سبق ذكره -حسين علي الطاھر  - 21
  

  :أدوات السياسة ا�قتصادية بصفه العامة تنقسم إلى **
  .سياسات خاصة بتغيير ا�نفاق وتتضمن ك! من السياسة المالية والسياسة النقدية -   
  .وسياسات خاصة بتحويل ا�نفاق التي تشير إلى إحداث تغييرات في سعر الصرف سواءاَ كانت برفع أو خفض -  
  

  . 210-194ص-مصدر سبق ذكره–كامل بكري  - 22
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MIE  =ي على الوارداتمحلمرونة الطلب ال.  
  
    :االستيعابمنهج ) 6-2-2 -4

 جــــيمس ميــــد(ســــهامات التــــي قــــدمها كــــل مــــن لإل االســــتيعابيعــــود الفضــــل لبــــروز مــــنهج 
J.Mead ( و)سيدني الكسندر S.Alexander   1952لكن الفضل الكبير في تطويره يرجع  ،)م

ســــيدني (وقــــد قــــدم  ،االســــتيعابأول مــــن أطلــــق مصــــطلح  ريعتبــــ الــــذي ،)ســــيدني الكســــندر( ىإلــــ
ـــــى  انموذجـــــ )الكســـــندر ـــــيض قيمـــــة العملـــــة عل ـــــل آثـــــار تخف ـــــزان التجـــــاري جديـــــدا لتحلي            رصـــــيد مي

علــــى النمــــوذج الكينــــزي المــــألوف بعــــد توســــيعه ليشــــمل  يعتمــــد ،ثــــم مــــن وراءه ميــــزان المــــدفوعات
  .)23(والواردات  الصادرات
  

  -:)24(بالخصائص التالية  االستيعابويتميز منهج 
  

  .بسياسات تحويل اإلنفاق إلحداث التغيرات المطلوبة في مستويات الطلب العالمي اهتمامه -1
  
        سوق النقد ك ،ألسواق األخرىا عدم التركيز علىو  ،خدماتالو ق السلع اسو بأ اهتمامه -2
  .رأس المالسوق و 
  
الــدخل القــومي ك بمتغيــرات االقتصــاد الكلــي أي بنمــوذج التــوازن االقتصــادي الكلــي، اهتمامــه -3

  .واإلنفاق القومي
  

  -:)25(معادلة الدخل القومي على االستيعابمنهج  يرتكزو 
)9( .............................. ) tMI-t X( + tG + tI + tC =tY  

  
  -: أن حيث

Yt =الدخل القومي.  
Ct =االستهالك.  

                                                 
  . 205ص-مصدر سبق ذكره–كامل بكري  - 23
  

  .10ص-مصدر سبق ذكره -علي الطاھر حسين  - 24
  

  . 228-227ص-مصدر سبق ذكره– يعطية الفيتور - 25
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It =االستثمار.  
Gt =امـاإلنفاق الع.  
Xt =ادراتــالص.  

tMI =وارداتــال.  
t  =الفترة الزمنية.  
  

  -: ةعلى الصورة التالي )9(معادلة رقم اليمكن كتابة و 
)10( ..............................  B+A=tY  

  -: أن حيث
A  =القدرة االستيعابية *  

B = رصيد الميزان التجاري**  
  -:على الصورة التالية  )10(ويمكن كتابة المعادلة رقم 

)11 (..............................   A -tY  =B   

  
) Yt(بـالفرق بـين الـدخل ) B(ومن المعادلـة السـابقة يمكـن تعريـف رصـيد الميـزان التجـاري

  ).A( الكلي االستيعابالقومي و 
  

  -: )26(وهي حاالتوطبقا لهذه المعادلة يمكن التمييز بين ثالث 
  
ن رصــيد الميــزان التجــاري إفــ ،)Yt>A(الكلــي  االســتيعابكبــر مــن أكــان الــدخل القــومي  إذا -1

  .أي أن الميزان التجاري سيكون به فائض) B>0(سوف يكون موجبا 
  
ن رصـــيد الميـــزان التجـــاري إفـــ ،)Yt<A(الكلـــي  االســـتيعابقـــل مـــن أكـــان الـــدخل القـــومي  إذا -2

  .عجزأي أن الميزان التجاري سيكون به ) B<0(با سالسوف يكون 
  

                                                 
  

  .جمالي ا�نفاق ا�ستھ!كي وا�ستثماري وا�نفاق الحكوميإعلى أنھا  :القدرة ا�ستيعابيةب يقصد* 
  

  .على أنه الفرق بين الصادرات والواردات: يقصد برصيد الميزان التجاري** 
  

رسالة ماجستير في  - " دراسة قياسية لميزان المدفوعات الموريتاني رؤية نقدية" -محمد المصطفى السجاد - 26
  . 61ص-1996-سجامعة قاريون–ا�قتصاد غير منشورة 
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سـيكون الميـزان التجـاري فـي حالـة  ،)A=Yt(الكلي  االستيعابإذا كان الدخل القومي يساوي  -3
  .التوازن

  

يفتـرض  االسـتيعابن مـنهج إفـ االخـتاللدور السياسة المالية والنقدية في تصحيح  وإلبراز
  -:)27(مجموعة من الفروض وهي

  
  .تامالف غير يحالة التوظ -أ

         االســــميةفــــي مقــــدمتها أســــعار الســــلع واألجــــور و  ثبــــات عــــدد كبيــــر مــــن المتغيــــرات النقديــــة، -ب
   .و معدالت الفائدة

  .النقدية الدولية االحتياطياتوجود كميات كبيرة من  -ج
  

    :منهج النقديال) 6-2-3 -4
ناجمة عن عدم التوازن إلى أن مشكلة اختالل ميزان المدفوعات  يشير المنهج النقديو 

داخل االقتصاد، كما يركز ) السوق النقدياختالل أي ( على النقود بين عرض النقود والطلب
النقدي على اآلثار الطويلة األجل لتغييرات السياسة النقدية وانعكاساتها على توازن ميزان  المنهج

األجل الطويل، على أساس بيتعلق يقال أن المنهج النقدي بصفة جوهرية و  ،المدفوعات وتكييفه
سنة  بين أن عملية تكيف األرصدة النقدية الفعلية طبقا لمستوياته المرغوبة تتطلب فترة زمنية

  . سيتم الحديث عن المنهج النقدي بشئ من التفصيل في الفصل السادس .)28(وعشر سنوات
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .11ص- مصدر سبق ذكره - علي الطاھر حسين  - 27
  

  . 148ص -مصدر سبق ذكره  –سامي عفيفي حاتم  - 28
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  الفصل الخامس

  السياسة النقدية في ليبيا وفاعليتها 

  

    :السياسة النقدية  وأدواتمفهوم وأهداف ) 5-1
التي تطبقها السلطات النقدية والتـي تسـيطر  اإلجراءاتمجموعة  ،يقصد بالسياسة النقدية"

كميــة (فــي كميــة النقــود  تــأثيرات إحــداثواالئتمــان، وتــتم مــن خــالل  مــن خاللهــا علــى شــؤون النقــد
ينصــرف  فــالمعنى الضـيقللسياســة النقديـة، ضـيق، وواسـع، "وهنـاك معنيـان،  . )29(")وسـائل الـدفع

 المعنــى الواســع أمــا .*اقتصــادية سياســة  أهــدافمراقبــة وتنظــيم عــرض النقــد بهــدف تحقيــق  إلــى
الحكومــة  أو التــي يتخــذها البنــك المركــزي والخزينــة العامــة اإلجــراءاتللسياســة النقديــة فيشــمل تلــك 

  . )30(" على النقد واالئتمان وحجم وتركيب الدين الحكومي التأثيربهدف 
  

  -:)31(اآلتية في النقاط نوجز بعضًا منها األهداف من لسياسة النقدية مجموعةلو  

  

    مـــن خـــالل تجنـــب التغيـــرات المـــؤثرة  **واالقتصـــاديالنقـــدي  االســـتقرارتحقيـــق مســـتوى مـــن  -1
مـــن التغيـــرات فـــي المســـتوى العـــام  تتولـــدوالتـــي  ،***داخليـــًا وخارجيـــاً  المحليـــةعلـــى قيمـــة العملـــة 

وذلـك يـتم مـن خـالل الـتحكم فـي قيمــة المعـروض النقـدي فـي السـوق النقـدي، فمـن خــالل لألسـعار 
مـن  ،وذلـك بتغيـر عـرض النقـود فـي السـوق ،الكلـي اإلنفـاقالسياسة النقدية يتم التـأثير علـى حجـم 

  .السياسة النقديةخالل 

  

                                                 
  

  . 207ص - 1994- الطبعة اWولى - بنغازي - منشورات الجامعة المفتوحة - النقود والمصارف  - عقيل جاسم  -  29
  

  .ميزان المدفوعاتتوازن  -  صرفاستقرار سعر ال - استخدام كامل - عالية نمومعد�ت  :أھداف السياسة ا�قتصادية* 
  

  1ص– وأھدافھا وأدواتھامن موقع مفھوم السياسة النقدية نق!  - 30
www.thiqaruni.org/eco/75/(17).doc  

  
  . 186-183ص -المصدر السابق ذكره -أكرم حداد - 31
  

  .القوة الشرائية للنقدأو إلغاءه إن أمكن للحفاظ على  التضخمالمتمثل بتخفيض معد�ت :ا�ستقرار النقدي** 
  .تحقيق العمالة الكاملة دون تضخم و التوصل إلى أكبر قدر ممكن من الدخل الحقيقيل يھدف :ا�ستقرار ا�قتصاديأما 

  
أصبح الدفاع عن القيمة الخارجية للنقد الوطني  م،1971بريتون وودز تفاقيةا نھياراو نظام الصرف الثابت بعد انھيار*** 

  .واحداً من أھداف السياسة النقدية للمصارف المركزية
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  وتحقيق معدالت نمو اقتصادية لمختلف  ،التوازن في ميزان المدفوعاتالمساهمة في تحقيق  -2
عنــدما تــنجح السياســة ف القطاعــات االقتصــادية بمــا يحقــق زيــادة فــي الــدخل القــومي والنــاتج المحلــي

نتــاج عنــد زيــادة كميــة النقــود فــي الســوق االقتصــادي ودفــع عجلــة اال االســتقرارالنقديــة فــي تحقــق 
          أو تقــــــوم بخفـــــض كميــــــة النقـــــود فــــــي الســــــوق فـــــي حالــــــة التضــــــخم،  النقـــــدي فــــــي حالـــــة الكســــــاد،

      بــــذلك تكــــون قــــد أســــهمت فــــي تحقيــــق معــــدالت النمــــو االقتصــــادي خاصــــة فــــي القطاعــــات  فأنهــــا
لتحقيـــق  اإلســـتثمارالتـــي كانـــت تعـــانى مـــن عـــدم أســـتقراره األمـــر الـــذي يـــؤدي إلـــى رفـــع معـــدالت 

  .Full Employment   االستخدام الشامل

  

فـــــي تطـــــوير المؤسســـــات المصـــــرفية والماليـــــة واألســـــواق التـــــي تتعامـــــل فيهـــــا هـــــذه  شـــــاركةالم -3
  .وتطويره الوطني االقتصاد مصلحةوبما يخدم  ،*النقديالسوق  السوق المالي وكالمؤسسات 

  

تســعى  ،ظهــر بصــورة مباشــرة وبالتــالييأدوات السياســية النقديــة قــد ال  ســتخداماتــأثير إن    
ســتجابتها الســـريعة ألدوات السياســـة اتتميـــز بالتــي و  ،النقديـــة للتــأثير علـــى أهــداف وســـيطةالســلطة 

عـرض النقـود  تأثيرها على األهداف النهائية لهـذه السياسـة، ويعتبـر اختباروبالمقابل يمكن  النقدية
داء هـداف األأعلـى وللتأثير عليها يجب التأثير مسـبقًا  ،الوسيطة وأسعار الفائدة أهم هذه األهداف

تسلســل ) 8(رقــم المبســط ويوضــح الشــكل ،)32(المصــارف واحتياطــاتالقاعــدة النقديــة المتمثلــة فــي 
  .عمل آلية أدوات السياسة النقدية

                                                 
، لكن الفرق بينھما Wن ھذا اWخير يتكون من سوق النقدي و سوق رأس المال يحد مكونات سوق المالأھو  السوق النقدي* 

 في طريقة عمل ك! سوقين
  :النقديالسوق 

ا�قت[راض  لسوق النقدية ھي سوق رؤوس اWموال قصيرة اWجل، التي تتم فيھا عملي[ة ا�ق[راض وفابخ!ف السوق المالية  
 من المؤسسات المصرفية، فھو سوق التعامل بين البنوك، حيث تلجأ البنوك إلى ھذه اWس[واق لت[وفير احتي[اطي م[ن الس[يولة

، و ت[تم الص[فقات ھن[ا ب[ين البن[وك العم[!ءكزي لمواجھة عمليات الس[حب الت[ي يق[وم بھ[ا في حسابھا المفتوح لدى البنك المر
نفسھا التي تقرض مع بعضھا البعض، حيث يتحدد سعر الفائدة من طرف البنك المرك[زي و بالت[الي ھ[ذا المع[دل يتح[دد وفق[ا 

حج[م اWوراق النقدي[ة المتداول[ة و تخف[ض إذا للسياسة النقدية للدولة، في فترات التضخم تعمل على رفع سعر الفائدة لتحقي[ق 
  .أرادت تنشيط ا�قتصاد

  :السوق المالي 
على عكس السوق النقدي فا�قراض وا�قتراض يتم في ا½جال المتوسطة والطويلة و يلتقي فيھا العرض والطلب عن 

فائدة بالطلب المتمثل في بعض المؤسسات التي تمتلك رؤوس اWموال والتي تزيد اقتراضھا بمعدل طريق اWشخاص و
 : يتم التعامل باWوراق المالية في ھذه السوق عبر سوقين أساسيين ھما ،التجار الذين يبحثون عن رؤوس أموال جديدة

   :السوق اWولية -
لھذا ھي جزء من السوق المالية أي يتم شراء و بيع اWسھم والسندات وغيرھا من اWوراق المالية التي تطرح للتداول، 

تعرف بسوق ا�صدارات حيث تقوم الدولة بإصدار قرض عام عن طريق السندات، وبعد عمليات ا�كتتاب في اWوراق 
المالية عن طريق البنوك مقابل فائدة معينة يتحدد سعرھا حسب العرض والطلب وھو غالبا أعلى من سعر الفائدة في الورق 

  .ه السندات واWسھم كمرحلة ثانية إلى سوق ثانويةالنقدي الذي تحدده البنك المركزي ثم تنقل ھذ
  :السوق الثانوية - 

في ھذه اWسواق يتعامل باWوراق المالية التي صدرت سابقا وذلك داخل البورصات عكس السوق اWولية التي يتم فيھا 
  .السوق الثانوية ھي ما ندعوھا بورصة القيم المنقولة التعامل خارج البورصات وھذه
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  . 240ص - اWولى
  

مم[ا يض[ع الس[لطات النقدي[ة أم[ام خي[ارين ب[ديلين م[ن اWھ[داف  والمدرس[ة النقدي[ة يوجد جدل كبير بين المدرس[ة الكنزي[ة** 
  ).المدرسة النقدية(وعرض النقود) المدرسة الكنزية(أسعار الفائدة الوسيطة

  

  .نسبة ا�حتياطي ا�لزامي والسيولة القانونية، اWول يختص بالنسب فالودائع، والثاني يختص بنسب فإجمالي الخصوم ا�يداعية*** 
  
  

األدوات الكمية 
  النوعيةو 

حتياطات االقاعدة النقدية، 
 المصارف 

 األداءأهداف 

عرض النقود، 
 أسعار الفائدة

         ** األهداف الوسيطة
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  سعر إعادة الخصم، االحتياطي القانوني، عمليات السوق المفتوحة :هي األدوات الكمية
  

  تأطير االئتمان، سياسة القروض االنتقالية :هي النوعيةاألدوات 
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ويمثـــل الجـــزء األول مـــن الرســـم التوضـــيحي، أدوات السياســـة النقديـــة مـــن تصـــميم وتنفيـــذ 
ـــــأثير  ـــــة، بهـــــدف الت ـــــف أدوات السياســـــة النقدي ـــــك باســـــتخدام مختل ـــــة المناســـــبة، وذل        السياســـــة النقدي

  .على عرض النقود، وبالتالي محاولة التأثير على النشاط االقتصادي
  

على ما يمكـن أن تكـون عليـه هـذه ) 9(الشكل رقم بينما يعبر الجزء الثاني من هذا الرسم 
العالقــــة التلقائيــــة بــــين القطــــاع النقــــدي والنشــــاط االقتصــــادي، فيمــــا لــــو تركــــت المتغيــــرات النقديــــة 
والحقيقيــة تتحــرك بمرونــة تبعــًا لقــوى الطلــب والعــرض، حيــث يشــارك كــل مــن الجمهــور عــن طريــق 

على الودائع تحت الطلب كأداة للتبادل، والقطاع الخارجي عـن طريـق للنقود الورقية  مدى تفضيله
التغيــر فــي حجــم األصــول األجنبيــة لــدى كــل مــن المصــرف (النتيجــة النهائيــة لميــزان المــدفوعات 

وذلــك فــي تحديــد مــا تحصــل عليــه المصــارف التجاريــة فــي شــكل ) المركــزي والمصــارف التجاريــة 
  )33( .دورها تقوم بخلق الودائع، والتي باتاحتياطي

  
     :التطورات النقدية في االقتصاد الليبي) 2 -5
 

    :القاعدة النقدية والعوامل المؤثرة فيها ) 5-2-1
  م  زيــادة 2005 –1970تشــير البيانــات المتــوفرة عــن القاعــدة النقديــة خــالل فتــرة الدراســة 

م، وكمـا هـو موضـح بالشـكل  2005سنة ) د.م 12980.8( م إلى1970سنة ) د.م 147.1( من 
، كما خالل الفترة%) 14.8(سنوي  معدل نمو وبمتوسط) د.م 12833.7( زيادة بمقدارو ) 10(مرق

، وتتكــــون القاعــــدة النقديــــة مــــن عملــــة لــــدى الجمهــــور بــــالملحق األول) 11(يوضــــحه الجــــدول رقــــم
ذلك إلى نمو العملـة الجدول، ويعزى بوضح هو مكما *. واحتياطيات المصارف التجارية واألهلية

م 1970سـنة ) د.م  112.2( م، فقـد نمـت مـن2005 –1970لدى الجمـهور خـالل الفتـرة الدراسـية
، وكـــــــذلك نمـــــــو االحتياطـــــــات )د.م 3196.5( م بمقـــــــدار قـــــــدره2005ســـــــنة ) د.م 3308.7( إلـــــــى

أن ) 11(كمــــا يالحــــظ مــــن الجــــدول). د.م 9637.2( المصــــارف التجاريــــة واألهليــــة بمقــــدار قــــدره
باسـتثناء سـبع فتـرات  القاعدة النقدية حققت زيادة في معدالت نمو سنوي فـي أغلـب فتـرات الدراسـة

ويرجع سبب االنخفـاض  م،2000, 1999, 1993,1888,1884,1983,1981 واتوهى في سن
  .المصارف التجارية واألهلية في معدل نمو القاعدة النقدية إلى التراجع في االحتياطيات

                                                 
  

  . 241ص -ذكره قمصدر سب–ميلود جمعه الحاسيه   - 33
  

  .نقدية في الصندوق، ودائع المصارف لدى مصرف ليبيا المركزي :تتكون من التجارية واألهليةاحتياطيات المصارف  *
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ل المؤثرة في القاعدة النقدية يتضح أن التغير في صافى األصول األجنبية كان لـه وبتحليل العوام
ســنة ) د.م 576.7(صــافى األصــول األجنبيــة مــن  علــى القاعــدة النقديــة، حيــث زادت يأثــر توســع

بزيـــــادة قـــــدرها ) 11(م، كمـــــا هـــــو موضـــــح بالشـــــكل رقـــــم2005ســـــنة ) د.م 56422(إلـــــى  م1970
إال أن معـــدالت . خـــالل فتـــرة الدراســـة%)  24.7( ســـنوي تغيـــر، بمتوســـط معـــدل )د.م55845.3(

واالنخفاض بنسب تتراوح  النمو السنوية لصافي األصول األجنبية أخذت في التذبذب بين االرتفاع
م، كمـــــــا هـــــــو موضـــــــح 1998ســـــــنة %) 8.64( م وأدناهـــــــا 1992ســـــــنة % )128.16( أقصـــــــاها
ادة فـــي ارتفـــاع رصـــيد مصـــرف ليبيـــا وقـــد أنعكـــس معظـــم هـــذه الزيـــ بـــالملحق األول،) 12(بالجـــدول

   .المركزي من االحتياطيات من النقد األجنبي
  

أما التغير في صافي األصـول المحليـة فقـد كـان لـه أثـر انكماشـي علـى القاعـدة النقديـة فـي ثمـاني 
              م 2005، 2004، 2003، 2002، 1980، 1972، 1971، 1970ســـــــــــــــــــــــــــــــــنوات وهـــــــــــــــــــــــــــــــــي 

ية لصـــــافي األصـــــول المحليـــــة أخـــــذت فـــــي التذبـــــذب بـــــين االرتفـــــاع إال أن معـــــدالت النمـــــو الســـــنو 
         م 1998و  1975لســــــــــــنة %) 2.37(وأدناهــــــــــــا %) 873.08(واالنخفــــــــــــاض بنســــــــــــب أقصــــــــــــاها 

            تــــــراوح بــــــينتقــــــد  *بــــــالملحق األول، كمــــــا أن المضــــــاعف النقــــــدي) 13(كمــــــا يوضــــــحه الجــــــدول 
وقـــــد أدت الزيـــــادات  .بـــــالملحق األول) 14(خـــــالل الفتـــــرة كمـــــا يوضـــــحه الجـــــدول ) 2.25،  0.1(

  اعف النقدي ـــــــــــــــنخفاض المضاعلى القاعدة النقدية إلى ) في صافي األصول األجنبية(الملحوظة 
 .االحتياطي النقدي اإللزامي  بسبب احتفاظ المصارف التجارية بأصول سائله تزيد على

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــ
  HBعلى القاعدة النقدية  M1يحسب المضاعف النقدي بقسمة عرض النقود * 
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    :النقودعرض ) 2 -2 -5

شهد عرض النقود بالمفهوم الضيق الذي يتكون من عملة خارج المصـارف وودائـع تحـت الطلـب 
) 12(بالشـكل رقـمكمـا هـو موضـح  ) د.م 13165.6( م إلـى1970لسـنة ) د.م 195.7( زيـادة مـن

خـــالل فتـــرة الدراســـة، ويعـــزي ذلـــك إلـــى زيـــادة فـــي %) 13.3(قـــدره  ســـنوي وبمتوســـط معـــدل التغيـــر
بــالمفهوم ( الطلــب إلــى عــرض النقــود حــت الطلــب، حيــث نالحــظ أن نســبة الودائــع تحــتالودائــع ت
 العملة المتداولة إلى ةبينما تراوحت نسبـــ%) 75.79( إلى%) 42.67(قد تراوحت ما بين) الضيق

      مــــابين* كمـــا تراوحــــت ســـرعة دوران النقــــود%).  57.33(إلــــى %)  24.21(عـــرض النقــــود مـــن 
العملـــــة  حيـــــث زادت. بـــــالملحق األول) 15(كمـــــا يوضـــــحه الجـــــدول. مـــــرة )6.58(إلـــــى ) 1.54( 

ــــــا م2005لســـــنة ) د.م 3308.7( إلـــــى م1970ســـــنة ) د.م 112.2(المتداولـــــة مـــــن         بزيـــــادة  قدرهـ
 9856.9(إلــىم 1970ســنة ) د.م 83.5( ، بينمــا زادت الودائــع تحــت الطلــب مــن)د.م 3196.5( 
في الودائع تحـت   وتجدر اإلشارة إلى أن الزيادة).د.م 9773.4( ، بزيادة قدرهام2005سنة ) د.م

عــزى إلــى التفضــيل النقــدي لــدى الجمهــور والــذي يــنعكس فــي نســبة العملــة التــي يرغــب تالطلــب ال 
فيمـا بـين الودائـع، وٕانمـا  الجمهور االحتفاظ بها مقابل الودائع تحت الطلب، وكذلك نسبة التفضـيل

العـام، وخصوصـا  علـى عـرض النقـود إلـى سياسـة زيـادة اإلنفـاق الزيادة في الودائع التي أثرت إلى
زيادة نفقات ميزانية التحول المستخدمة في سداد التزامات سـابقة وتنفيـذ مشـروعات جديـدة وهـو مـا 
أدى إلــــى زيــــادة ودائــــع الشــــركات والتشــــاركيات األهليــــة المنفــــذة لــــبعض مشــــروعات التحــــول لــــدى 

  .المصارف التجارية
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .تحسب سرعة دوران النقود بقسمة الناتج المحلي ا�جمالي على عرض النقود* 
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مســاهمة القاعــدة النقديــة والمضــاعف فــي التغييــر  األول، بــالملحق) 16(ويوضــح الجــدول 
   -:تيخالل فترة الدراسة ويمكن استخالص اآل في عرض النقود

  
كحـــد %)  380.24(مســـاهمة القاعـــدة النقديـــة فـــي تغييـــر عـــرض النقـــود قـــد تراوحـــت مـــا بـــين  -1

كحد أدنى، كما تميزت مساهمة القاعدة النقدية بالتأثير اإليجابي، أي لها أثر % ) 18.28(أقصى
       ســــتثناء بعـــــض األعــــوام وهــــذا يـــــدل إتوســــعي علــــى عــــرض النقـــــود فــــي أغلــــب فتـــــرات الدراســــة، ب

القويــة بــين القاعــدة النقديــة وعــرض النقــود، كمــا بلــغ متوســط النمــو الســنوي لمســاهمة علــى العالقــة 
  %).115.4(عرض النقود  يالقاعدة النقدية في التغيير ف

  

  )%225.21(مســاهمة المضــاعف النقــدي، فــي التغييــر فــي عــرض النقــود، قــد تراوحــت مــابين -2
 المضـــــاعف النقـــــدي الصـــــفر فـــــيكحـــــد أدنـــــى، وقـــــد بلغـــــت مســـــاهمة % )3.90( كحـــــد أقصـــــى و

لمسـاهمة المضـاعف النقـدي أثـر سـلبي، أي أثـر انكماشـي ويالحظ أن . م1998، 1983عاميـــــــــــن
علــى عــرض النقــود فــي أغلــب فتــرات الدراســة، كمــا بلــغ متوســط عجــز الســنوي المركــب لمســاهمة 

ع الجهـــاز نســـبة مـــا يســـتطي إلـــى النقـــدي، المضـــاعف ويشـــير %)*. -24.7( المضـــاعف النقـــدي 
   .النقدية تراه السلطات ربمقدا المتداولة أن يخلقه من ودائع، إذا ما زاد حجم العملة **المصرفي
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    :ميزان المدفوعات وعرض النقود) 3 -5
بــالملحق األول، إن هنــاك تــرابط بــين رصــيد ميــزان المــدفوعات )  17(يالحــظ مــن الجــدول

، فقــد شــهد ميــزان المــدفوعات الليبــي فائضــًا )األجنبيــةاألصــول (واالحتياطيــات مــن النقــد األجنبــي
ـــــــغ إجمـــــــالي هـــــــذا الفـــــــائض ةو عشـــــــرون ســـــــنة وبعجـــــــز إلحـــــــدى عشـــــــر  هلخمســـــــ              ســـــــنة، وقـــــــد بل

األجنبـي خـالل نفـس  وقد ساهم هذا الفائض فـي زيـادة االحتياطيـات مـن النقـد) مليار دينار 390(
  ).مليار دينار 528( الفترة بمقدار

  

الجـــدول االرتبـــاط الواضـــح بـــين حالـــة ميـــزان المـــدفوعات الليبـــي ومقـــدار التغيـــر فـــي الحـــظ مـــن يو 
احتياطيات النقد فـي كـل سـنة مـن سـنوات الدراسـة، حيـث أنـه كلمـا حقـق ميـزان المـدفوعات فـائض 
تحققت زيادة فـي االحتياطيـات مـن النقـد األجنبـي، وكلمـا حقـق ميـزان المـدفوعات عجـزًا ينـتج عنـه 

     والخالصـــة. )13(، كمـــا هـــو موضـــح بالشـــكل رقـــماطـــات مـــن النقـــد األجنبـــيانخفـــاض فـــي االحتي
أن فــــائض ميــــزان المــــدفوعات يــــؤدي إلــــى زيــــادة فــــي االحتياطيــــات مــــن النقــــد األجنبــــي والعكــــس 

 زانـــــــــــــــــــــــــــــالة ميــــــــــــونظرًا لالرتباط بين عرض النقود واألصول األجنبية، وبالتالي هيمنة ح.صحيح
ـــادة فـــي االحتياطيـــات مـــن النقـــد األجنبـــي يـــؤدي       المـــدفوعات الليبـــي علـــى كميـــة النقـــود، فـــإن الزي
 إلــى زيـــادة فــي عـــرض النقـــود، وهــذه الزيـــادة بحاجــة إلـــى سياســـة نقديــة، بحيـــث ال ينــتج عنهـــا أيـــة

ات ـ، حيــــث يمكــــن مــــن خــــالل إحصـــــاءات ميــــزان المدفوعــــ)والعكــــس صــــحيح ( ظــــواهر تضــــخمية
  )34( .النقود مـها في توضيح التغيرات في عرضاستخدا

                                                 
   .كيف تم احتساب مساھمة القاعدة النقدية والمضاعف النقدي 16انظر إلى الملحق اWول الجدول رقم * 
 

مجموعة م[ن المؤسس[ات المص[رفية الت[ي تتعام[ل با�ئتم[ان، وھ[ذه المؤسس[ات تس[مي البن[وك : بالجھاز المصرفي يقصد **
  .كالمصارف التجارية والمتخصصة والمصرف المركزي

 
34  -  Fifteenth Meeting of the IMF Committee on Balance of Payments Statistics Canberra, 
Australia -"The Use of Balance of Payments Statistics in the Determination of Monetary 
and Fiscal Policy Prepared by the South African Reserve Bank"- October- 21-25, 2002 
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    ):تطورات و آليات(السياسة النقدية في ليبيا ) 4 -5
ن كميــة النقــود فــي ليبيــا يــتم تحديــدها عــن طريــق النتيجــة إانطالقــًا مــن النتيجــة الســابقة، 

ـــثــم س) وذلــك بتحديــد حجــم القاعــدة النقديــة( النهائيــة لميــزان المــدفوعات       لوك كــل مــن األفــرادـــــــــــــــــــ
والمصارف التجارية، وكذلك حجم األصول المالية األخرى، يوضح هذا اإلطار بأن عرض النقـود 
يمكـــن التـــأثير عليـــه عـــن طريـــق اســـتخدام الوســـائل النقديـــة المتمثلـــة فـــي تغييـــر نســـبة االحتيـــاطي 

  .مصارف التجارية من البنك المركزيالقانوني، وعمليات السوق المفتوحة  وحجم اقتراض ال
  

وبمــا أن عــرض النقــود يتحــدد فــي االقتصــاد، نتيجــة لتفاعــل ســلوك الجمهــور والمصــارف 
فالجمهور يؤثر في عرض النقود عن طريـق تفضـيله ) البنك المركزي(التجارية  والسلطات النقدية 

الودائــع تحــت الطلــب، النقــدي، ويــنعكس ذلــك فــي نســبة العملــة التــي يرغــب االحتفــاظ بهــا مقابــل 
ة فيمــــا بـــين الودائــــع، وينحصـــر تــــأثير المصـــارف فــــي أدارتهـــا لفــــائض يوكـــذلك فـــي نســــبة تفضـــيل

احتياطياتها، أما السلطات النقدية فيمكنها التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر فـي عـرض النقـود، 
ألدوات النقديـة كما أن هناك مجموعة من ا ،سواء عن طريق اإلصدار أو بواسطة األدوات النقدية

ـــتحكم فـــي عـــرض النقـــود واالئتمـــان، ومـــن بـــين هـــذه األدوات       التـــي تســـتخدمها البنـــوك المركزيـــة لل
  )35( -:ما يلي

                                                 
يونيو - العدد اWول-المجلد الرابع عشر-مجلة البحوث ا�قتصادية-  "السياسة النقدية في ليبيا" -علي عطية عبد الس!م - 35

  .122ص-بنغازي- مركز بحوث العلوم ا�قتصادية-2003
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تغييــــر نســــبة االحتيــــاطي المطلــــوب علــــى الودائــــع، حيــــث يقــــوم البنــــك المركــــزي برفــــع نســــبة  -1
  االحتيــاطي، إذا مــا رغــب فــي إتبــاع سياســة نقديــة انكماشــية، أو يخفــض هــذه النســبة إذا مــا رغــب 

  .في إتباع سياسة نقدية توسعية

  
الخزانــــة وســــنداتها   الســــوق المفتــــوح مــــن خــــالل بيــــع وشــــراء األوراق الماليــــة، والســــيما أذونــــات -2

  .فشرائها يؤدي إلى زيادة عرض النقود، بينما بيعها يؤدي إلى تخفيض عرض النقود بصفة عامة

  

      ، فإذا رغب البنك في تشجيع المصارف على التوسع *زيادة أو تخفيض سعر الخصم -3
عكس في اإلقراض يعمد إلى تخفيض سعر الخصم، مما قد يؤدي إلى زيادة عرض النقود وال

    .صحيح
   

تـأثيره مباشـر ن األدوات النقدية تؤثر بشكل غير مباشر في حجم االئتمان الـذي سـيكون إ
ويمكــن القــول، بأنــه ال يمكــن مناقشــة أي سياســة اقتصــادية بمعــزل عــن . فــي كميــة عــرض النقــود

 للدولــة،طــار النظــام االقتصــادي الــذي تعمــل فيــه، فالنظــام المصــرفي فــي ليبيــا مملــوك فــي أغلبــه إ
      وعلـــى الـــرغم ممـــا أتـــيح للبنـــك المركـــزي مـــن قـــدرة تمكنـــه مـــن الـــتحكم فـــي كميـــة النقـــود واالئتمـــان، 

    والثمانينــــات ال أن التوســــع النقــــدي ظــــل الســــمة الغالبــــة للسياســــة النقديــــة خــــالل فتــــرة الســــبعينات إ
 )36(،يقية للدينار الليبيلى ارتفاع األسعار وانخفاض القيمة الحقإوٕالى أواسط التسعينات، مما أدى 

جمـــالي، كمـــا هـــو موضـــح إلفقـــد ظـــل عـــرض النقـــود يـــزداد بمعـــدالت تفـــوق نمـــو النـــاتج المحلـــي ا
   .األول ، بالملحق)18(بالجدول 
  

تتبع ممارسات البنك المركزي الليبـي للسياسـة النقديـة للـتحكم فـي عـرض النقـود فيما يلي سيتم   
   يــة، وســيتم اســتعراض ممارســات السياســة النقديــة وضــبط االئتمــان الــذي تمنحــه المصــارف التجار 
وتنتهـــي بعـــام  م1963المرحلـــة األولـــى مـــن عـــام  ،فـــي ليبيـــا فـــي ثـــالث مراحـــل بشـــئ مـــن العمـــوم

كمـا . م1963لسنة) 4(، وتبدأ بتأسيس المصرف المركزي، وصدور قانون المصارف رقم م1978

                                                                                                                                            
تقوم البنوك التجارية بإعادة خصم األوراق التجارية التـي فـي حوزتهـا لـدى البنـك المركـزي مقابـل نسـبة معينـة مـن معـدالت * 

ا لدعم سياستها االئتمانية ومقابل ذلك يقدم البنك المركزي للبنوك التجارية قروضا تستخدمه. الفائدة عن تلك األوراق التجارية
  ).أي لزيادة القروض الممنوحة للزبائن(
  

منش[ورات  -نبذة سعر صرف الدينار الليب[ي-" التوسع النقدي وأثره على قيمة الدينار الليبي"-علي عطية عبد الس!م  - 36
  . 102-87ص-1993-بنغازي-جمعية ا�قتصاديين الليبيين
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. الخـاص فـي النشـاط االقتصـاديعطـاء دور واضـح للقطـاع ٳتضمنت تلييب النشـاط المصـرفي، و
، وتتســـم بهيمنـــة القطـــاع العـــام علـــى النشـــاط م1988 -1978أمـــا المرحلـــة الثانيـــة فتغطـــي المـــدة 

، م2005 – 1989أما المرحلة الثالثة فتغطي المدة من . االقتصادي وغياب دور القطاع الخاص
 دمة وصدور العديمساهوشركات عطاء دور للقطاع الخاص في شكل تشاركيات إلوتتسم بالعودة 

 فســاح  المجــال أمــام األفــراد للمســاهمة إ مــن التشــريعات بشــأن تنظــيم حركــة االســتيراد والتصــدير، و 
علـــى مســـتوى القطـــاع المصـــرفي بإصـــدار  اإلجـــراءاتوتوجـــت هـــذه . الخارجيـــةفـــي نشـــاط التجـــارة 

  .جل تحديث وتطوير القطاع المصرفيأم بشان المصارف، من 2005لسنة  *)1(القانون رقم

  
                                                 ):1978-1963(المرحلة األولـي ) 5-4-1

تميزت هذه المرحلة بمشاركة واسعة للقطاع الخاص في الحياة االقتصـادية، وتوسـع النشـاط        
بفـائض ، كمـا تميـزت تلـك الفتـرة م1963االقتصادي نظرا لتنفيذ خطط التنمية التي بدأت منذ سنة 

في السيولة، مما شجع المصارف التجارية علـى اسـتخدام مواردهـا لإلقـراض وصـاحب هـذا التوجـه 
، ممـا حـدى بالبنـك المركـزي إلـى اسـتخدام إحـدى أدوات م1966ظهور ضغوط تضخمية في سـنة 

إذ قـام البنـك . )37(السياسة النقدية المتاحة له وهي تغير معدل االحتياطي المطلـوب علـى الودائـع 
  علـــى الودائــع تحـــت الطلـــب%) 15إلــى %  10( مركــزي بزيـــادة نســبة االحتيـــاطي القــانوني مـــنال

، كمــا رفعــت )38(م1966علــى الودائــع  ألجــل واالدخــار، وذلــك فــي يوليــه %  7.5إلــى % 5ومــن 
مــن قيمــة الخصــوم االيداعيــة هــذا باإلضــافة إلــى مطالبــة % ) 25إلــى % 20(نســبة الســيولة مــن 

جيــه تسـهيالتها االئتمانيــة إلــى القطاعــات اإلنتاجيـة واالبتعــاد عــن القــروض المصـارف التجاريــة بتو 
هدف الحد من التوسع النقدي والحد مـن ارتفـاع األسـعار، ومـن اإلجـراءات باالستهالكية، كل ذلك 

     التــــي اتخــــذها البنــــك المركــــزي أيضــــا خــــالل تلــــك المرحلــــة المطالبــــة بتلييــــب المصــــارف األجنبيــــة 
  %).51(على األقل بنسبة 

  

  

  

  

  

                                                 
االســتقاللية المؤسســية والوظيفيــة لمصــرف ليبيــا المركــزي ويعــزز دوره فــي رســم وتنفيــذ السياســة جــاء هــذا القــانون ليكــرس * 

  .، كما خول القانون مصرف ليبيا المركزي بتوقيع عقوبات إدارية على المصارف التي تخالف أحكام القانونالنقدية
  

  . 125-124ص-المصدر السابق ذكره –علي عطية عبد الس!م  - 37
  

مجل[ة علمي[ة -دراس[ات ف[ي الم[ال واWعم[ال- "ممارس3ة السياس3ة النقدي3ة ف3ي الجماھيري3ة"-نوري عبد الس!م بري[ون  - 38
  . 14-12ص-1993ربيع-غريان-متخصصة تصدر من كلية المحاسبة
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    ) :1988-1978(المرحلة الثانية )  5-4-2
   تميـــزت هـــذه الفتـــرة بتحـــوالت هيكليـــة جذريـــة فـــي االقتصـــاد الليبـــي، حيـــث صـــدرت العديـــد 
مــن القــوانين االشــتراكية التــي أحــدثت تغيــرا جوهريــا فــي مســار االقتصــاد، ومــن هــذه القــوانين تــأميم 

لســـنة ) 4(التوزيـــع الـــداخلي للســـلع، وصـــدور القـــانون رقـــم التجـــارة الخارجيـــة والســـيطرة علـــى منافـــذ 
  .والذي يحدد الملكية العقارية ويمنع اإليجار، وتقلص دور القطاع الخاص بشكل كبير م1978

  
لـى تجنـب التعامـل مـع المصـارف، وأصـبحت الصـفقات تـتم خـارج ٳوقد أدت هذه القرارات 

ـــة خـــارجٳنطـــاق الجهـــاز المصـــرفي ممـــا أدى      نســـبتها  حيـــث بلغـــت  ،المصـــارف لـــى تســـرب العمل
   )39(.على التوالي%)90(و%) 106(مقدار م1979و  1978الودائع تحت الطلب في سنتي إلى

   
نخفــــاض أســــعار الــــنفط فــــي بدايــــة الثمانينــــات، وتقلــــص العائــــدات النفطيــــة وانخفــــاض اوب

      وســـــع بســـــبب تقلـــــص دور القطـــــاع الخـــــاص وتوســـــع القطـــــاع العـــــام، أدى الت ةاإليـــــرادات الضـــــريبي
 *في اإلنفاق دون أن يقابلها موارد كافية لمقابلة هذا اإلنفاق إلى ظهور عجز في الميزانيـة العامـة

ولـم يكـن أمــام الخزانـة العامـة ســوى االقتـراض مـن القطــاع المصـرفي  لتغطيـة العجــز فـي الميزانيــة 
فتـــرة حـــوالي حيـــث بلـــغ متوســـط معـــدل نمـــو عـــرض النقـــود خـــالل , لـــى التوســـع النقـــديٳممـــا أدى 

     ســنويا وهــو معــدل يفــوق بكثيــر معــدل نمــو النــاتج المحلــي اإلجمــالي الــذي بلــغ حــوالي%) 8.70(
 )1.97.(%  
  

   ادة ـــــــــــــولــيس ثمـــة شـــك فـــي وجــود عالقـــة بـــين العجـــز فــي الميزانيـــة وطريقـــة تمويلهـــا، والزي
   ه العجـــز فـــي الميزانيـــة التـــي تطـــرأ علـــى عـــرض النقـــود فـــي االقتصـــاد، كمـــا أن التـــأثير الـــذي يحدثـــ

) 45(، بالرغم من أن القانون رقم )40(على عرض النقود يختلف حسب نوع االقتصاد نام أو متقدم
سـنويا ولمـدة سـنة ) مليـون دينـار 200(، قـد حـدد قيمـة إصـدار أذونـات الخزانـة بمبلـغم1973لسنة 

مليـــون  1014( دارمقـــ م1979فقـــط، فـــإن اقتـــراض الخزانـــة قـــد فـــاق ذلـــك بكثيـــر إذ بلـــغ فـــي ســـنة 
 ،)مليــون دينــار 600(صــدار أذونــات خزانــة بمبلــغ ٳ، كمــا عمــل البنــك المركــزي أيضــا علــى )دينــار

سـنة  كما زاد من حدة الوضـع إتبـاع سياسـة التخفـيض العملـي لسـعر صـرف الـدينار مقابـل الـدوالر

                                                 
  . 126ص-مصدر سبق ذكره --علي عطية عبد الس!م - 39
  
  مW1973ول مرة في سنة لجأت الخزانة على ا�قتراض من المصرف ليبيا المركزي * 
  

رسالة -  "تطور عجز الميزانية وأثره على عرض النقود دراسة تطبيقية على ا#قتصاد الليبي"- محمد إدريس علي  -  40
  . 77ص-م1999-سجامعة قاريون-ماجستير في ا�قتصاد غير منشورة
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الــدينار تآكــل قيمــة  أدى إلــى إضــافة التضــخم المســتورد إلــى التضــخم المحلــى، وٕالــى اممــ م1988
كمـا أن  .)41(السـبعينيات  نهايـةعـن مسـتواه فـي %)85( الليبي، إذ انخفضت قوته الشرائية بمعدل

مفعول ألن البنــك  تأدوات السياسة النقدية التقليدية قد تعطلت في هذه المرحلة وأصبحت غير ذا
ته مباشرة يمكنه من إصدار تعليمافي وضع احتكاري و المركزي أصبح  بملكيته للجهاز المصرفي 

  .على سبيل المثال *كاإلقناع األدبي والرقابة المباشر علي االئتمان إلى المصارف
  
    :)2005-1989(المرحلة الثالثة ) 5-4-3

    تجـــاه عـــام لتغييـــر المنـــاخ االقتصـــادي، حيـــث صـــدرت مجموعـــة اظهـــر فـــي هـــذه المرحلـــة 
األنشـطة االقتصـادية، وكـذلك صـدور القوانين التي تسمح للقطاع الخاص بالعمل فـي مختلـف  من

الـــذي ســـمح بقيـــام مصـــارف  م1993لســـنة ) 1(قـــانون فـــي تلـــك الفتـــرة قـــانون النقـــد واالئتمـــان رقـــم 
  .جديدة، كما أن القانون سمح للمصارف األجنبية بالعمل في البالد

  
   وفــي محاولــة لثنــي المصــارف عـــن الركــون إلــى وضــع فـــائض ســيولتها التــي تميــزت بهـــا 

      قــــام البنــــك المركــــزي بتخفــــيض الفائــــدة , تلــــك الفتــــرة فــــي شــــكل ودائــــع زمنيــــة لــــدى البنــــك المركــــزي
، وذلـك بقصـد حـث المصـارف علـى البحـث عـن فـرص %) 2.5إلـي % 4(على هـذه الودائـع مـن 

    الملحــــوظ أن تغييــــر ســــعر الفائــــدة يعتبــــر مــــن أهــــم األدوات  ، ومــــن)42(لمواردهــــااســــتثمارية بديلــــة 
      ولكــــن هــــذه األداة تعــــاني  ،خدمها البنــــك المركــــزي فــــي التــــأثير علــــى االئتمــــان وتوجيهــــهالتــــي يســــت

                                                 
  . 127ص-مصدر سبق ذكره –الس!م علي عطية عبد  - 41
  

ويقصد بالرقابة أنها مجموعة التدابير واإلجراءات المباشرة التي يتخذها البنك المركزي :الرقابة المباشرة على االئتمان  *
   -:لتعزيز دور الوسائل الكمية والنوعية لوضع الرقابة المباشرة على االئتمان، ويمكن تلخص هذه اإلجراءات بما يأتي

  : اإلقناع األدبي .1
ويهدف البنك المركزي من خالل هذا األسلوب إقناع المصارف التجارية بضرورة العمل على تنفيذ السياسة االئتمانية     

والبنوك التي ال تلتزم بذلك يعاقبها البنك المركزي بعدم إقراضها أو خصم أوراقها (المطلوبة لتحقيق األهداف المرجوة 
ير فعال ومحدود األثر في توجيه السياسة االئتمانية واالستثمارية للمصارف ، يعاب على هذا األسلوب أنه غ)التجارية

  .التجارية في الدول النامية
  : التعليمات واألوامر المباشرة .2

تعد وسيلة ناجحة وفعالة لما لها من صفة اإللزام، ويستند البنك المركزي إلى صالحياته القانونية في إصدار األوامر     
قد تتخذ شكل التمييز في أسعار الفائدة أو تحديد سقف االئتمان بما يتالئم والغرض المطلوب (والتعليمات المباشرة التي 

  ). تحقيقه
  

  . 129ص-مصدر سبق ذكره -معلي عطية عبد الس! - 42
  



 
 

84 
 

مــــن عامــــل رئيســــي أال وهــــو تــــدني معــــدل الفائــــدة الحقيقــــي بســــبب الضــــغوط  همــــن قصــــور مبعثــــ
وقد تكون للبيئة التي . التضخمية، ومن استقراء اإلجراءات التي أتخذها البنك المركزي في السابق

ومــن جهــة أخــرى  ،لنظــام المصــرفي دور فــي تقلــيص تــأثير السياســة النقديــة مــن جهــةيعمــل فيهــا ا
      )كمســـيطر علـــى النظـــام المصـــرفي كمـــا تـــم اإلشـــارة إليـــه ســـلفا(أتـــاح هـــذا الوضـــع للبنـــك المركـــزي

د حجـم ونـوع يأن يدير الجهاز المصرفي مباشرة، ويؤثر في االئتمان بشكل خاص، من خالل تحد
أمـــا بالنســـبة لعـــرض . للسياســـة النقديـــةا حاجـــة الســـتخدام األدوات التقليديـــة وســـقف االئتمـــان دونمـــ

النقــود، فلــم تكــن هنــاك سياســة لضــبط نمــو عــرض النقــود فــي مجابهــة االرتفــاع فــي المســتوى العــام 
     بــــالملحق األول، ) 15(لألســـعار، حيـــث أســـتمر عــــرض النقـــود فـــي النمـــو، كمــــا يوضـــحه الجـــدول

   نقديــة التوســعية عــن طريــق تمويــل عجــز الميزانيــة، وذلــك بــاالقتراض مــن خــالل إتبــاع السياســة ال
م بمعـــدل متوســط بلـــغ 1994-1988مــن القطــاع المصـــرفي، فقــد زاد الــدين المحلـــي خــالل الفتــرة 

    مـــن النـــاتج المحلـــي اإلجمـــالي %) 67(العـــام إلـــى نســـنويا، كمـــا بلـــغ متوســـط نســـبة الـــدي%) 9.6(
  ).19(كما هو موضح بالجدول

  

ـــة لتـــوفير البيئـــة المالئمـــة إلدارة السياســـة النقديـــة، فقـــد تـــم صـــدور مجموعـــة       وفـــي محاول
         مـــــن التشـــــريعات التـــــي مـــــن شـــــأنها تهيئـــــة البيئـــــة المالئمـــــة لجعـــــل السياســـــة النقديـــــة أكثـــــر كفـــــاءة 

  -:ومن هذه التشريعات على سبيل المثال
  

   )43(.ةالي في ليبيا، والئحته التنفيذير، إلقامة سوق م.و 1369لسنة ) 21(القانون رقم  -1
  

ـــانون رقـــم  -2 ـــة )م2000(ر .و 1430لســـنة ) 4(الق ـــديم الخـــدمات المصـــرفية والتأميني ، بشـــأن تق
بشــأن ) 2001(ر .و 1369لســنة ) 21(كمـا صــدر القــانون رقـم . واالسـتثمارية والخــدمات األخــرى

فـــــي المجـــــاالت اإلنتاجيـــــة مزاولـــــة األنشـــــطة االقتصـــــادية والـــــذي يشـــــجع علـــــى تكـــــوين تشـــــاركيات 
    )44(.والخدمية

  

  .بشأن تخفيض أسقف أسعار الفائدة  م2004لسنة ) 6(القانون رقم  -3

  .بشأن رفع أسعار أسقف القروض والتسهيالت االئتمانية م2004لسنة ) 7(القانون رقم  -4

                                                 
- الربع الرابع- 42المجلد  - النشرة ا�قتصادية - "إمكانية إنشاء سوق مالي في الجماھيرية"-مصرف ليبيا المركزي -  43

  . 7ص-2002
  

  . 2ص-2003-الربع الثاني-43المجلد  -النشرة ا�قتصادية -"التجارة الخارجية للجماھيرية"-مصرف ليبيا المركزي - 44
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%) 4إلى % 5(بشأن تخفيض سعر إعادة الخصم من  م2004لسنة ) 8(القانون رقم  -5
  )45(.وغيرها من القوانين

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  . 2 -1ص-2004-الربع الثاني-44المجلد  -"النشرة ا#قتصادية"-ليبيا المركزي مصرف - 45
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 )19(الجدول

  .م2005-1970بيانات عن الدين العام المحلي خالل الفترة 
  بماليين الدنانير                                                                                         

نسبة الدين العام إلى الناتج 
  المحلي

  السنة  الدين العام المحلي  % نمعدل التغير الدي

- - - 1970  
- - - 1971  
- - - 1972 

6.61 - 144.30 1973 
5.60 47.40 212.70 1974 

16.07 177.67 590.60 1975 
13.20 6.53 629.20 1976 
10.21 -8.93 573.00 1977 
23.47 125.08 1289.70 1978 
20.84 22.84 1584.30 1979 
11.07 -26.23 1168.80 1980 
19.78 48.87 1740.00 1981 
28.55 46.54 2549.80 1982  
36.82 22.90 3133.70 1983  
47.85 19.17 3734.50 1984 
52.19 9.73 4097.90 1985 
66.08 12.24 4599.50 1986 
78.43 2.50 4714.60 1987 
60.5 3.73 4890.3 1988 
60.9 3.35 5054.3 1989 
71.6 9.71 5545.0 1990 
71.3 8.55  6019.0 1991 
71.9 4.78 6306.5 1992 
73.4 8.11 6817.7 1993 
78.5 14.08 7777.3 1994  
73.2 -0.40 7746.0 1995 
64.9 -1.31 7644.4 1996 
59.3 0.00 7644.1 1997 
63.8 0.00 7644.0 1998 
53.5 0.00 7644.0 1999 

43.38  0.00  7644.0 2000 
43.33 0.00 7644.0  2001 
30.60 0.00 7644.0 2002 
27.30  0.00 7644.0 2003 

- - - 2004  
-  - - 2005 

  -:المصدر 

نـدوة سـعر صـرف الـدينار "العوامـل المـؤثرة فـي قيمـة الـدينار الليبـي"نوري عبد السـالم بريـون.د - م1991-1975فيما يخص الفترة من -1
  .163بنغازي،ص-منشورات جمعية االقتصاديين الليبيين-الليبي

  .م2003، 2002، 1999، 1995 ،للسنوات المالية التقارير المختلفة، ،مصرف ليبيا المركزي-2
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  الفصل السادس

  اإلطار النظري للمنهج النقدي

  

    :اإلطار النظري والرياضي لمعادالت النموذج ) 1 -6
 انقسـموا ،االقتصـاديينبرز المنهج النقدي في منتصف السبعينيات علـى يـد مجموعـة مـن 

  -:إلى قسمين 
  

ـــى ـــة :المجموعـــة األول العـــاملون  االقتصـــاديونوالتـــي يمثلهـــا  ،تنتمـــي إلـــى المدرســـة النقديـــة الدولي
وتمثلهـا  :المجموعـة الثانيـة .) J.Polak جـاك بـوالك(بصندوق النقد الدولي، بزعامـة االقتصـادي 

    جونســون(، ومــن أشــهر أقطــاب هــذه المجموعــة )فريــدمان (مدرســة شــيكاغو بزعامــة االقتصــادي 
  . )1(وغيرهم )و ماندال

  
      جديـــدا لميـــزان المـــدفوعات عنـــدما وصـــفه كظـــاهرة نقديـــة  إطـــاراالنقـــدي  نهجلقـــد وضـــع المـــ       

صــــافي  رصــــيد  نــــه التغيــــر فــــيأرصــــيد ميــــزان المــــدفوعات علــــى  إلــــىينظــــر فــــي هــــذه الحالــــة  إذ
عـــادل رصـــيد ميـــزان المعـــامالت ي األخيـــرةوهـــذه ) األجنبيـــة األصـــولصـــافي (ات الدوليـــة يـــاالحتياط

    )2( .أسماليةرصيد ميزان التحويالت الر  إليهالجارية مضافا 

  

 األصولنه التغير في صافي أرصيد ميزان المدفوعات على  إلىينظر المنهج النقدي "
ميزان المعامالت الجارية  ألرصدةالمحصلة النهائية  إالهي ما األجنبية األصولوصافي .األجنبية
رصيد ميزان المعامالت الجارية بصافي تدفقات السلع  الرأسمالية، ويتأثر المعامالتوميزان 

 رؤوسبصافي تدفقات  فتتأثر الرأسمالية المعامالتالخارج، أما رصيد ميزان  ىلإ والخدمات من و 
  ةهذا التعريف يمكن بلورته في المعادلة الرياضي ،)3("لى الخارجإ في مختلف صورها من و  األموال

   - :التاليةالبسيطة 
KBOPt= Kt =Tt+ SMt …………………….…….(1) 

  

                                                 
  
  .13ص-مصدر سبق ذكره -حسين علي الطاھر  - 1
  
  . 151ص–مصدر سبق ذكره  –سامي عفيفي حاتم  - 2

 
  .101ص- مصدر سبق ذكره- أويابة صالحنق3 من  -  3
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  -:أنحيث 
KBOPt  = السنة  فيالرصيد ميزان المدفوعات.(t)  

Kt  = السنة  فيصافي األصول األجنبية.(t)   
Tt  = السنة  في ميزان المعامالت الجاريةرصيد.(t)   

SMt  = السنة  فيرصيد ميزان التحويالت الرأسمالية.(t)   
  

وطبقا للتحليل النقدي لميزان المدفوعات تعتبر اختالالت ميزان المدفوعات ظواهر نقدية، 
هذا المنهج ال يأخذ إال بالتغيرات إال أن . بمعنى أنها تتحدد بفائض الطلب أو العرض النقدي

 عن تلك التغيرات الحادثة في كل من ميزان النهائية في رصيد ميزان المدفوعات بغض النظر
، وتساعد هذه النظرة الكلية على تسليط الضوء الت الجارية و ميزان التحويالت الرأسماليةالمعام

وتشير هذه الحقيقة إلى أهمية الحاجة . على العالقة السائدة بين ميزان المدفوعات والكمية النقدية
ن التواز  عالقةويتضح ذلك من إلى تحليل شروط توازن رصيد ميزان المدفوعات وعمليات تكيفه 

  - :التالية لةتبينه المعاد كما األجنبية األصولالنقدي بصافي 
  

Mdt  - Mst)............................(2)( =Kt  

  
، هو أن صافي األصول األجنبية يتوقف على الفجوة في سـوق )2(ومضمون المعدلة رقم

  )Mdt - Mst(.)4(، أي على الفجوة بين يالنقد
  
عــدم التــوازن ويحــدث االخــتالل فــي رصــيد ميــزان المــدفوعات وفــق المــنهج النقــدي بســبب  

بـــين عـــرض النقـــود والطلـــب عليهـــا فـــإذا كـــان الطلـــب يفـــوق العـــرض للنقـــود فـــإن اإلفـــراد المقيمـــين 
ســيقومون بزيــادة مبيعــاتهم مــن الســلع والخــدمات واألصــول األجنبيــة إلــى غيــر المقيمــين مــن ناحيــة 

هم من السلع والخدمات واألصـول األجنبيـة مـن غيـر المقيمـين مـن ناحيـة أخـرى وبتخفيض مشتريات
مما قد يـؤدي إلـى زيـادة األرصـدة النقديـة فـي حـوزتهم وهـذا قـد يـؤدي إلـى تحقيـق فـائض فـي ميـزان 

     أمــــا إذا زاد العــــرض النقــــود علــــى الطلــــب عليهــــا فــــإن فــــائض عــــرض النقــــود ســــيتجه . المــــدفوعات
والخــدمات واألصــول األجنبيــة مــن الخــارج وهــذا يــؤدي إلــى حــدوث عجــز ميــزان إلــى شــراء الســلع 

   )5(.المدفوعات

                                                 
  . 153-151ص– مصدر سبق ذكره –سامي عفيفي حاتم  - 4

  
  .148ص– ذكرهمصدر سبق  –سامي عفيفي حاتم  -  5
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ـــة      العـــرض النقـــود، وتتكـــون كأحـــدى مكونـــات الـــدور الرئيســـي  HBوتلعـــب القاعـــدة النقدي
ويمكن لهذا المكون األخير أن يـزداد أو  Ktواالحتياطيات  Gt القاعدة النقدية من االئتمان المحلى

يــنقص إذا مــا تــدفقت النقــود مــن وٕالــى الدولــة، عنــدما يكــون ميــزان المــدفوعات فــي حالــة فــائض أو 
  -:عنها بالمعادلة التالية ويعبرعجز، 

Mst =m ( Gt + Kt ) ……………………………..(3)  

  - :أن حيث

Ms =عرض النقود.  

=  m  . )مقدار ثابت( مضاعف النقدي

  
  �

�
  .نسبة احتياطيات المصارف إلى الودائع لديها= 

 �

��
  .نسبة العملة المتداولة إلى عرض النقود بالمفهوم الضيق= 

G + K= HB =القاعدة النقدية.  
  

أو  )االئتمـان المحلـي(إمـا مـن المصـادر المحليـة )Mdt(ويمكن تلبية الطلب علـى النقـود" 
،مثال نتيجـة زيـادة مـا ارتفـع الطلـب علـى النقـود فـإذاولـذا . )األصول األجنبيـة(من المصادر الدولية

فــي حــين لــم يتغيــر العــرض المحلــي، فــإن الزيــادة فــي الطلــب يمكــن مواجهتهــا  الحقيقــي فــي الــدخل
فـإن وبالعكس،. ويتم ذلـك مـن خـالل جـذب األرصـدة إلـى داخـل الدولـة. في المكون الدولي ةبالزياد
فـإن أي  .العرض المحلي للنقود مع عدم تغير الطلب على النقود يمكن أن يؤدي إلـى عجـز زيادة

فـي المقـدار و مضـاد  تغير في المكون المحلي لعـرض النقـود، يمكـن أن تـتم معادلتـه بتغيـر مسـاوٍ 
  . )6("له في االتجاه في مكون االحتياطي األجنبي من خالل ميزان المدفوعات

  
الكلــي  االقتصــاديي لميــزان المــدفوعات علــى أنــه نمــوذج للتحليــل النقــد لــى المــنهجإينظــر 

إهمـال كافـة المكونـات الجزئيـة التـي يتكـون منهـا  ،وبالتـالي .الدوليـة االحتياطيـاتالذي يركز على 
  )7(.كما سبق اإلشارة إليه سلفا ميزان المدفوعات

    
  
  

                                                 
دار المريخ - ترجمة محمد منصور، على عطية- " ا�قتصاد الدولي مدخل السياسات"–دخاي كريانين رمو نق3 من -  6
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  )8( -:هي معادالت ثالثويتكون النموذج النقدي من 
  
  - :الطلب على النقود معادلة  -1

Mdt =ƒ( Yt , Pt  , I t ) ……………….…………(4)  

  
  -:أنحيث 
Mdt  = السنة  فيالطلب على النقود.(t)  

Yt  = السنة  في الثابتالناتج المحلي اإلجمالي بسعر.(t)  
Pt  = السنة  فيالمستوى العام لألسعار.(t)  
It  = السنة  فيتكلفة الفرصة البديلة لالحتفاظ بالنقود.(t)   
  

عنــد تطبيــق النمــوذج النقــدي فــي البلــدان الناميــة  ) It(وقــد جــرت العــادة علــى إســقاط متغيــر
لعدم توفر أسواق مالية متطورة، وضعف مرونة سعر الفائدة في هذه البلدان في استجابته لتغيرات 
   أســعار الفــــائدة الدوليــة، ونظـــرًا لعـــدم وجــود أصـــول ماليـــة يمكــن تـــداولها بـــين اإلفــراد كبـــديل للنقـــود 

ولـذلك، فـإن تكلفـة االحتفـاظ بـالنقود يمكـن .ول الحقيقية يصبح مهمافإن اإلحالل بين النقود واألص
ــًا بمعــدل العائــد علــى األصـــول الحقيقيــة ـــعدل التضــخم، )9(تمثيلهــا تقريبي ، والــذي هــو عبــارة عــن مـ

  -:ولهذا فإن دالة الطلب على النقود يمكن صياغتها على النحو اآلتي
  

Mdt =ƒ( Yt , Pt ) ……………………………(5) 

  
  )10( -: ةيمكن تسجيل المالحظات التالي ،ةالسابقت الالمعادوفي ضوء 

  

                                                 
  .34ص – مصدر سبق ذكره -منجد عبد اللطيف  - 8
  
 بحوث - "الع1قة بين القطاع الخارجي وحافظة ا)وراق المالية وعرض النقود في ليبيا" -بوحبيل وآخرون حعبد الفتا- 9

-1993- الطبعة اsولى-بنغازي-جمعية اpقتصاديين الليبيين-و مناقشات النظام المصرفي في ليبيا واقعه وإمكانات تطويره

  .420ص 

  
  .101ص- مصدر سبق ذكره- أويابة صالح - 10
  .154ص- مصدر سبق ذكره- سامي عفيفي -    
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يتكافأ رصيد ميزان المدفوعات مع التغير في صافي األصول األجنبية، وهو بهذا التعريف أي 
في االئتمان  روحا منه التغيرطرصيد ميزان المدفوعات عبارة عن التغير في الطلب على النقود م

  -:الحاالت التوازن اآلتية، ولن يخرج عن حالة من المحلى

  

1- )Mdt =Mst يشير إلى إختفاء كل من الفائض في الطلب على النقود ) حالة التوازن
إلى المساواة بين التغير في االئتمان المحلي والتغير في الطلب  بمعنى. وفائض عرض النقود

، يؤدي هذا الوضع األخير ) kt=0(على النقود، ويؤدي هذا الوضع إلى أن تصبح التغيرات في 
، أي أن حالتي العجز والفائض في ميزان )KBOPt = 0(أن يصبح رصـيد ميزان المدفوعـات 

والتوازن عموما . المدفوعات مرهونة بحالة عرض النقود والطلب عليه في ظل سعر صرف ثابت
ألصول يتطلب تساوي الطلب على النقود مع عرض النقود، وهو ما يعني أن التغير في ا

األجنبية يصبح صفرا، أي أن ميزان المدفوعات يصبح في حالة توازن، ويعني ذلك أن مجموع 
أي يتحقق التوازن .رصيد المعامالت الجارية ورصيد ميزان المعامالت الرأسمالية يساوي الصفر

  .وبالتالي تنعدم فيها بنود الموازنة وتكون مساوية للصفر *الداخلي مع التوازن الخارجي
  
2- )Mdt>Mst أن بمعنى . يشير إلى وجود فائض في الطلب على النقود)  حالة الفائض

           هذا الوضع  التغير في االئتمان المحلي يكون أقل من التغير في الطلب على النقود، يؤدي
أي أن الطلب على النقود )< KBOPt 0(يصبح رصيد ميزان المدفوعات موجباو ، )<0kt(أن إلى

أو إلى زيادة ) G(إما إلى زيادة المكون المحلىقد زاد نتيجة لزيادة الدخل، فإن هذه الزيادة تؤدي 
في االحتياطيات، أي أن ميزان المدفوعات يحقق  ويعني هذا األخير زيادة) K(المكون األجنبي

ميزان المعامالت الرأسمالية  مجموع رصيد ميزان المعامالت الجارية ورصيد مما يعنىفائضا، 
المتحصالت من العالم الخارجي أكبر من  وتكون.يصبح رصيدا موجبا في ظل سعر صرف ثابت

أن السياسة المتبعة لم تنجح في تحقيق هدف التوازن الخارجي،  مما يعنىالمدفوعات الخارجي، 
  .ويمكن التخلص من هذا الفائض بمنح القروض للدول األخري أو منح إعانات

 
3- )Mdt<Mst أي أن التغير في . يشير إلى وجود فائض في عرض النقود)  حالة العجز

 ى أنـــع إلــــــــــــــقود، ويؤدي هذا الوضــــــــــــاالئتمان المحلي يكون أكبر من التغير في الطلب على الن
االحتياطيات، أي  ، أي انخفاض )>0kt(يصبح التغير في رصيد االحتياطيات يكون سالبا أي 

  ينطوي العجز على تدفق للخارج، وهنا يكون الرصيد بالسالب، بمعنى آخر أن المدفوعات للعالم
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التوازن الخارجي فهو التوازن في  أما، )IS-LM(سوق السلع والخدمات و سوق النقد التوازن الداخلي يتمثل في توازن  -*
  .  يمثل التوازن الداخل والخارجي معا) IS-LM-BP(، والنموذج )BP(ميزان المدفوعات 
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أن السياسات االقتصادية لم تنجح في تحقيق  مما يعنىالخارجي تكون أكبر من المتحصالت، 
رجي، ومرد هذا االنخفاض هو حدوث عجز في ميزان المدفوعات، أي أن التوازن مع العالم الخا

مجموع رصيد ميزان المعامالت الجارية ورصيد ميزان المعامالت الرأسمالية يصبح رصيدا سالبا، 
في ظل سعر ) KBOPt < 0(وهذا الوضع يصبح رصـيد ميزان المدفوعـات هو األخر سالبا، أي

  ).14،15(كما يوضح ذلك الشكل رقم  .صرف ثابت

  

  .)11("العمليات التلقائية لميزان المدفوعات في ظل سعر صرف ثابت")14(ويوضح الشكل رقم

  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .307ص- مصدر سبق ذكره- موردخاي كريانين  نق3 من - 11
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  )12("العالقة بين التوازن النقدي والتوازن الخارجي) "15(ويوضح الشكل رقم

  
  
  
  
  

                                                 
  .116ص- مصدر سبق ذكره- أويابة صالح نق3 من 12 -
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   )13( -:من أهمها االفتراضاتيفترض مجموعة من  ولكي يعمل المنهج النقدي،
  

  .قيد البحث صغير نسبيا ومنفتح االقتصادن إ -أ

  

ثبـــات  افتـــراضمـــع  ،الـــزمننمــو االقتصـــاد القـــومي قيـــد البحـــث بمعـــدالت نمــو مطـــردة بمـــرور  -ب
  .ةوأسعارا لفائداألجور 

  

حالة ميـزان تتحدد  " .)سوق النقد المحلي  (ن ميزان المدفوعات يتحدد داخل القطاع النقدي إ -ج
             بصــــــــفة جوهريــــــــة مــــــــن العالقــــــــة  بــــــــين الطلــــــــب علــــــــى النقــــــــود و عــــــــرض النقــــــــود،  تالمــــــــدفوعا

  وحيــــث أن متغيــــرات الطلــــب علــــى النقــــود هــــي متغيــــرات مســــتقلة عــــن العوامــــل المحــــددة للعــــرض 
ة يؤثر علـى حالـ) ثبات الطلب على النقود ضوبأفترا(النقود، فإن التغير في رصيد العرض النقود 

  )14( ."ميزان المدفوعات

  

 .رض النموذج ثبات سعر الصرففتّ يْ  ،ودـالسلطة النقدية التأثير على عرض النق علكي تستطي -د
افتراض المرونة الكاملة لحركة رأس المال، أي غياب كافة القيود المفروضة على حركة رأس "

  )15( ."الصرفعتبار ثبات أو استقرار سعر لى الخارج، أخذا في اإلإ المال من و 

  

ي عـرض فـبينمـا يرافـق فـائض  فائض الطلب على النقود يرافقه فائض في ميزان المدفوعات، -هـ
  .النقود عجز في ميزان المدفوعات

  

 )16(.وبالتــالي يــؤثر علــى عــرض النقــود القاعــدة النقديــة، ىرصــيد ميــزان المــدفوعات يــؤثر علــ -ح
  لرقابـة كاملـة ويتعـرض أجنبـي، وآخـر محلـي جـزء مـن متكـون خـارجي متغيـر هـو النقدي العرض

  .االقتصاد في الحقيقية المتغيرات على يؤثر ال وبالتالي النقدية السلطات من
                                                 

  .151ص -مصدر سبق ذكره -سامي عفيفي حاتم  - 13
  .98ص - مصدر سبق ذكره-نقال من أويابة صالح - 14
  .98ص - مصدر سبق ذكره-نقال من أويابة صالح - 15
  .98ص - مصدر سبق ذكره -  حنان لعروق - 16
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 متغيـرات في مستقرة دالة هو النقدي الطلب .عبر الزمن ةدالة الطلب على النقود دالة مستقر  -ط
     النقديـة باألرصـدة حتفـاظاإل إلـى يميلـون النقـدي، واألفـراد العـرض دالـة محـددات عـن مسـتقلة

  .الطويل األجل في يطلبونها التي

  

وهذا يعني أن الطلب على النقود يعتمـد علـى القـيم الحقيقيـة  .*نقودالعدم وجود ظاهرة خداع  -ك
  .ةللمتغيرات االقتصادية ذات العالقة مثل الدخل مقوما باألسعار الثابت

  

كمــا يفتــرض أن أســعار  .والقطــاع النقــدي ســعر الفائــدة هــي أداة الوصــل بــين القطــاع الحقيقــي -ل
نــه يفتــرض غيــاب أبمعنــى  الفائــدة تتحــدد بتفاعــل قــوى العــرض و الطلــب علــى األرصــدة النقديــة،

  .التدخل اإلداري في تحديد سعر الفائدة

  

ستهالك على ميزان ستثمار واإلبتأثير القوى الحقيقية كالدخل واإل النقدييعترف المنهج " -م
    ذه القوى هالمدفوعات، غير أن هذا التأثير يمر عبر القنوات النقدية، أي من خالل تأثير 

  )17( ."على الطلب و العرض النقدي
  

  -:معادلة عرض النقود  - 2

  
للنمـوذج النقـدي مـن المعادلـة  الماليـة البرمجـة نمـوذج مـن ينطلـقمتطابقـة عـرض النقـود 

  )18( -:على النحو اآلتي) 6(رقم  عنها رياضيا بالمعادلةعبر المالتعريفية 

  
Mst = m(Kt + Gt ) ………………………….(6)  

 

                                                                                                                                            
  

يحدث خداع النقود عندما ترتفع الدخول النقدية للمستھلكين في الوقت الذي ترتفع فيه أسعار السلع : خداع النقود يقصد ب* 
  استھ3كھم ظناً منھموالخدمات بنسبة أكبر من اpرتفاع في الدخول النقدية مما يعني انخفاضاً في دخولھم النقدية ، فيرتفع 

     أن ھذه الزيادة في اpستھ3ك إنما جاءت بسبب زيادة حقيقية في الدخل ولكن بمجرد مرور الوقت يكتشف المستھلكون 
  .أن ھذا ا�حساس ما ھو إp خدعة

  

  .99ص- مصدر سبق ذكره - صالح أويابةنقال من  17-
  

18  -  Patricia A. Adamu and Osi C. Itsede-"JEL-BALANCE OF PAYMENTS ADJUSTMENT: THE 
WEST AFRICAN MONETARY ZONE EXPERIENCE"- Classification: C33; E51; F46--Journal of 
Monetary and Economic Integration-vol.10,No.2- p.p 103 

  



األول صافي األصول  جزء، ال
في سوق الصرف،  يالمركز عن تدخل البنك 

 في التحكمالذي يسيطر عليه البنك المركزي بهدف 

Ms  

Kt = M  

   

أن تزايد االئتمان المحلى يؤدي إلى تـدهور ميـزان المـدفوعات، 
 9ويطلـق علـى المعادلـة رقـم . 

مقاســــا بــــاختالل ميــــزان (بــــين االخــــتالل الخــــارجي
مقاســا بــالفرق بــين التغيــر فــي حجــم االئتمــان المحلــي و التغيــر فــي 

  . 34ص  -مصدر سبق ذكره

ال تعني دعوة إلى المزيد من التضخم وٕانما يتوقف األمر 
إلى  -نظره نقدية -بالدرجة األولى على التغيرات التي تطرأ على كمية النقود أي الزيادة في عرض النقود كون النظره 
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، الجزئينإلى أن عرض النقود ينقسم إلى ) 6(وتشير المعادلة رقم
عن تدخل البنك  األجنبية وهو ذلك الجزء من القاعدة النقدية الناتج

الذي يسيطر عليه البنك المركزي بهدف  القسم الثاني يختص باالئتمان المحلي
  . مضروبا في المضاعف النقدي عرض النقود

  -:شرط التوازن 
Mst = Mdt............................(7)

   (t).السنة  في الطلب على النقود
  (t).السنة  فيعرض النقود 

  )19( -:، نحصل على)7(في ) 6(و) 5(وبدمج المعادالت 

)8 ..............................(= Mdt – Gt

  

أن تزايد االئتمان المحلى يؤدي إلى تـدهور ميـزان المـدفوعات،  9يتضح من المعادلة رقم 
. إلى تحسـن ميـزان المـدفوعات *بينما يؤدي تزايد الطلب على النقود

  ."للمنهج النقدي األساسية

بــــين االخــــتالل الخــــارجيهــــي و بــــذلك تكــــون العالقــــة األساســــية 
مقاســا بــالفرق بــين التغيــر فــي حجــم االئتمــان المحلــي و التغيــر فــي (واالخــتالل النقــدي

  ).ى النقود

                                         
مصدر سبق ذكره-"تفسير العوامل المؤثرة على ميزان المدفوعات"-منجد عبد اللطيف

ال تعني دعوة إلى المزيد من التضخم وٕانما يتوقف األمر " موجبة" )األسعار(إن كون إشارة المتغير معدل التضخم
بالدرجة األولى على التغيرات التي تطرأ على كمية النقود أي الزيادة في عرض النقود كون النظره 

  .رصيد ميزان المدفوعات

 

وتشير المعادلة رقم
األجنبية وهو ذلك الجزء من القاعدة النقدية الناتج

القسم الثاني يختص باالئتمان المحلي أما
عرض النقود مستويات

  
شرط التوازن  - 3

  -:أن حيث
Mdt  =الطلب على النقود
Mst  = عرض النقود

  
وبدمج المعادالت 

 

  
  

يتضح من المعادلة رقم 
بينما يؤدي تزايد الطلب على النقود

األساسيةالمعادلة "
  

و بــــذلك تكــــون العالقــــة األساســــية 
واالخــتالل النقــدي) تالمــدفوعا

ى النقودالطلب عل
  

                                                
منجد عبد اللطيف - 19

  

إن كون إشارة المتغير معدل التضخم* 
بالدرجة األولى على التغيرات التي تطرأ على كمية النقود أي الزيادة في عرض النقود كون النظره 

رصيد ميزان المدفوعات
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  :لكي يمكن تقدير النموذج وهي كاألتيتوضحها  ينبغي ثالث نقاطهناك 
  

 .للمتغيرات )أي الفترة الزمنية(البعد الزمني .1

 .جعالقات النموذكيفية تقدير  .2

 .تحديد المتغيرات التي تستخدم في عملية التقدير .3

  
المتوقـع أن تنقضـي لحدوث االختالل النقـدي وبيـان أثـره فـي شـكل اخـتالل الخـارجي، مـن 

يتــأثر بــاالختالل النقــدي فــي ) t(فــيمكن القــول أن االخــتالل الخــارجي فــي الفتــرة. فتــرة زمنيــة بينهمــا
النقديـة  ةفمقدار االختالل النقدي يتحد على أساس االحتياجـات المتوقعـة مـن األرصـد) (t-1الفترة 

في ضوء  .االئتمان المحلى من زيادةحتياجات المستقبلية بمقدار ما طرأ على حجم الوليس على ا
  :الشكل) أسية(هذه االعتبارات سيتم تحويل دالة الطلب على النقود إلى دالة غير خطية 

  
Mdt =Yα  Pβ  eκ+γR  ........................................(10) 

  
  -:حيث أن

0≤γ 0≥ β,α الـــدخللمرونــات الطلـــب علـــى النقــود بالنســـبة إلــى  ت ثابتـــةالمامعــ)Y(  مســـتوى و
  .)20(الطبيعي اللوغاريتمأساس   )e(و ثابت )κ(و )R(وسعر الفائدة )P(األسعار

  
  :بالتعويض في الشرط التوازن في سوق النقدي من جديد نحصل علىو 
  

m(K+G) =Yα  Pβ  eκ+γR      ......................................... (11) 

  

  :)21(نحصل علىالخطوات  ترتيب وٕاعادةوبتفاضل جانبي هذه المعادلة 
  

(K+G) ∂m + m(∂K +∂G) = Yα ∂ (Pβ eκ+γR ) +Pβ eκ+γR  α Yα-1 ∂Y 
 
(K+G) ∂m+ m(∂K +∂G) = Yα (β Pβ-1 ∂P eκ+γR + Pβ γ eκ+γR ∂R) + 
 
                                          Pβ eκ+γR α Yα-1 ∂Y 

                                                 
20  -  Augustine A. Boakye and Hassan Molana-"Fluctuation in the International Currency Reserves 
of Less Developed Countries: HIPC vs Non-HIPC"- Department of Economic Studies - University 
of Dundee- Paper No 203-September 2007- p.p4-6 
 

  .من قبل الباحث ) 11(رقمتفاضل جانبي المعادلة  -  21
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 (K+G) ∂m+ m∂K + m∂G = β Yα Pβ-1 ∂P eκ+γR + γ Yα Pβ eκ+γR ∂R + 
  
                                         α Yα-1 Pβ eκ+γR ∂Y 
 
                                   = (β P-1 ∂P + γ ∂R + α Y-1 ∂Y) m(K+G) 
 

m∂K =  
α m(
��)

�
 ∂Y + 

β m(
��)

P
  ∂P + γ m(K+G) ∂R - m∂ G - ∂m(K+G) 

 
  :نحصل على m(K+G)  طرفين علىبالقسمة 

 

)12...............................(  
�


(
��)
  = α

��

�
 + β

�P

P
 + γ∂R -  

��

(
��)
  - 

��

�
    

  
ولكـي يـتم  )Continuous time( )(tتمثـل معادلـة رياضـية متصـلة فـي الـزمن  )12(معادلـة رقـم

الحقيقــي و مســتوى الــدخل (قيــاس مســاهمة كــل متغيــرلو تقــدير للتحويلهــا إلــى معادلــة انحــدار قابلــة 
صـــافي (لتغيـــرات  فـــي االحتياطيـــات األجنبيـــة ل )األســـعار والمضـــاعف النقـــدي واالئتمـــان المحلـــي

  :)22(وهي )Discrete time(متقطعة رياضية ، يتم تحويلها إلى معادلة)األصول األجنبية
 
��t = ϕ0 + ϕ1�� t+ ϕ2�� t+ ϕ3�� t+ ϕ4�� t+ϕ5�� t+ɛt  …………………(13) 
 

 

 المسـتخدمةو ) Reserve flow equation(تعـرف بمعادلـة تـدفق االحتيـاطي )13(المعادلـة رقـم 
حيـث يمثـل  وهـي فـي صـورة معـدالت نمـو على نطاق واسع في الدراسات التجريبية للمنهج النقدي

)ϕ( سرعة التعديل و)ɛ (متغير العشوائي .  
  

معــدالت نمــو كــل مــن نســبة معــدل النمــو االحتياطيــات األجنبيــة بداللــة ) 13(م قــالعالقــة ر  توضــح
الـــدخل الحقيقـــي و مســـتوى األســـعار والمضـــاعف النقـــدي، إضـــافًة إلـــى نســـبة معـــدل نمـــو إجمـــالي 

تغير انحراف نمو الطلب على النقود عن النمو في  أي .االئتمان المحلي إلى االحتياطي األجنبي
مضـــاعف االئتمـــان المحلـــي بداللـــة معـــدالت نمـــو كـــل مـــن الـــدخل الحقيقـــي و مســـتوى األســـعار وال

النقدي ومعامل االئتمان المحلي الذي يوضح مدى إمكانية تعويض التغير في االئتمان من خالل 
  .التغير في االحتياطيات األجنبية

  
  

                                                 
22   - Augustine A. Boakye and Hassan Molana - cit-p.p-6. 
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  :في الصيغة التالية )13(يمكن كتابة المعادلة رقم 
  

��t = ϕ0 + ϕ1�� t+ ϕ2�� t+ ϕ3�� t+ ϕ4�� t +ɛt  …………………(14) 

  
  .التي يتم تقديرها في الفصل القادمهي معادلة )14(معادلة رقم

  
  : حيث
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  الفصل السابع

  تقدير معادلة النموذج المقترح

  "تقديرات ونتائج و  اختبارات" 

  

  :تمهيد) 1 -7
  م2005 ىإلـ 1970النموذج المقترح للفترة مـن  )14(رقم تم في هذا الفصل تقدير معادلة

الصـيغة التـي تـم اختيارهـا وتمثـل المعادلـة المـذكورة  .مناقشـته سـابقاإلطار النظري الذي تـم لووفقا 
  .الذي تم اإلشارة إليه سلفا طبقا لإلطار النظريو  ،من قبل الباحث

  
  المســـتخدمة الزمنيـــةخصـــائص السالســل  باختبـــارالقيــام  يـــتمقبــل إجـــراء التحليــل القياســـي 

        المتغيـــــرات، وفـــــي هـــــذا الفصـــــل ســـــيتم تطبيـــــق بعـــــض  اســـــتقرارللتأكـــــد مـــــن  الخطـــــوةهـــــذه  وتـــــأتي
 االختبـــاراتومـــن هـــذه  ، الزمنيـــة السلســـلة )Stationary(اســـتقرارلمعرفـــة مـــدى  االختبـــاراتهـــذه 

       التكامــــل المشــــترك واختبــــاراتلتحديــــد درجــــة التكامــــل، ) Stationary tests(الســــكون  اختبــــارات
 )Cointegration ( بـــــين المتغيـــــرات؟ فـــــي المـــــدى الطويـــــل ةتوازنيـــــ عالقـــــةلمعرفـــــة هـــــل هنـــــاك 

القصـير  األجـللمعرفـة سـرعة التعـديل مـن  ،)ECM(نموذج تصحيح الخطـأ اختبارإلى  باإلضافة
   .E-views 5برنامج  باستخداموسيتم ذلك  ،الطويل األجلإلى 

  
  :الزمنيةسكون السالسل  اختبارات) 2 -7

      ا كان متوسطها الحسابي وتباينها ثابتين ذمستقرة إ بأنها الزمنيةالسلسلة توصف 
         الصفرية رتبةالفإنها تكون متكاملة من  ،عند مستواها مستقرة السلسلةا كانت ذفإ ،عبر الزمن
I ~ (0). ا كانت غير مستقرة ذأما إStationary Non- الفروق  ذفإنه يتم أخ ،عند مستواها

difference مستقرة ةليتم تحويلها إلى سلسل.  
  

 نيلسون و بلوسر( دراسة  منها على سبيل المثال وقد تبين من نتائج عدد من الدراسات،

 عنـد مسـتواها االسـتقرارتتسم بعـدم  الزمنيةالسالسل  نم كثيران إ )1987دراسة فليبس و  1982
 ثبـاتإلـى عـدم  زمنيـة ةسلسـل أيفـي  الوحـدةوجـود جـذر  ، حيث يؤديالوحدةعلى جذر  الحتوائها



 101صفحة  
 

تلــك إلــى  الزمنيــةسالســل العلــى  اإلنحــدارإجــراء  ويــؤدي ،نـالزمــ بــرالمتغيــر عتبـــاين الو ط ـــــــــمتوسال
   .)23(زائف  ارتباطوجود 

  
  )24( :Unit Root Test of  Stationarity  The الوحدةجذر  اختبار ) 2-1- 7

إلجــراء هــذا ، الوحــدةر ذجــســكون  السالســل الزمنيــة اختبــار  الختبــار االختبــاراتمــن أهــم 
، وفي  ADFفوالر الموسع  –اختبار ديكي و  فوالر –ديكي  DFاالختبار تتم االستعانة باختبار

  -:ADFحالة وجود ارتباط ذاتي بين عناصر اإلزعاج يتم االستعانة باختبار 
  
  DF( : Dickey - Fuller  Test(فوالر  -ديكي اختبار ) 7-2-1-1

ذا ويستخدم في إجراء ه، Yنفترض العالقة التالية عالقة انحدار ذاتي لمتغير ما وليكون 
  -:هياالختبار ثالث صيغ 

  
  )25(- :زمني اتجاهصيغة السير العشوائي البسيطة بدون حد ثابت وال متغير  -1
  

  ∆Yt = λ Yt-1 + u t        ............................. 1              

 - :السير العشوائي مع حد ثابتصيغة  -2

   
∆Yt = β1 +  λ  Yt-1 + u t        .............................2              

 

  - :زمني تجاهأصيغة السير العشوائي البسيطة مع حد ثابت و  - 3
 

∆Yt = β1 +β2  T +λ Yt-1 + u t     .............................3                        

  
  
  

                                                 
مجلة جامعة  -"اختبار فرضية كالدور للعالقة بين اإلنتاج الصناعي والنمو االقتصادي في السعودية"-خالد بن حمد - 23

  .193ص-2005/هـ1425-الرياض-17المجلد-الملك سعود

الطبعة -الدار الجامعية- "الحديث في االقتصاد القياسي بين النظرية والتطبيق" -عبد القادر محمد عبد القادر - 24
  . 673-656ص-2008/2009-الثالثة

  

  .661ص- 2009- الدار الجامعية- "التحليل القياسي و اdحصائي للع1قات ا�قتصادية"- محمد عبد السميع عناني -  25
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  - :الفروض في كل الصيغ 
        λ= 0       ةغير مستقر  سلسلة زمنية H0 :فرض العدم 
       λ > 0مستقرة            سلسلة زمنية H1 :فرض البديل 

  
   :)26(المحسوبة باستخدام الصيغة التالية) tau) "τ "نقوم بحساب مايسمى DF وإلجراء اختبار

τ  =  ρ� – 1  Sρ�  =  λ�      Sλ�  ………………………….4 
  

  :حيث أن

T =  اتجاه زمني.  

τ  = التي يتم مقارنتها بتاو الجدولية المحسوبةتاو .  
 Sρ� ،Sλ�  =المقدرةالمعياري للمعلمات  أخطال .  

λ )=ρ-1(  ولكي تكون السلسلة ساكنة فإنρ  عندما أيتكون اقل من الواحد  أنيجب)0 < λ(  
  

حيـث  الجدوليـة حتـى فـي حالـة العينـات الكبيـرة، )t(المحسـوبة بقـيم ) τ(ال نسـتطيع مقارنـة
نـرفض فـرض  ةلجدوليـاأكبـر مـن  المحسـوبة تـاوذا كانـت فـإ. )27(ال تتبع توزيع طبيعي معتـدل أنها

 أي ةســـاكن السلســلةوبالتـــالي تكــون .)Dickey- Fullerخصيصـــا بواســطة ةجــداول معــد(العــدم 
 يــتم االســتعانةالعشــوائي، بــين عناصــر المتغيــر الــذاتي  رتبــاطاإلمشــكلة  فــي حالــة وجــود، ةمســتقر 

  . )ADF(فوالر الموسع  –ديكي اختبارب
  
 : ADF( Dickey- Fuller  Augmented(فوالر الموسع  -ديكي اختبار ) 7-2-1-2

  )28(- :ثالث صيغ تتمثل في االختبارذا ويستخدم في إجراء ه
  
  -:زمني تجاهأعلى حد ثابت وال  يال تحتو  :األولى الصيغة -1
  

∆Yt = λ Yt-1 +∑ !"
#$%  j ∆Yt-1 + u t   .................................  5 

             

  
                                                 

  .658ص- مصدر سبق ذكره -  القادرعبد القادر محمد عبد  -  26
  

  

  .658- 657ص- مصدر سبق ذكره -  القادرعبد القادر محمد عبد  -  27
  

  

  .665- 663ص- مصدر سبق ذكره - محمد عبد السميع عناني -  28
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  - :الفروض 
        H0        0 =λ :فرض العدم 
       H1       0 < λ :فرض البديل 

  
  ∑ ∆Yt − 1"

رتبــاط الــذاتي حتــى تختفــي مشــكلة اإل K الزمنيــة الفجــوةذات عــدد الفــروق =  %$#
  .DWا عنها بإحصائية ر معب
  
  - :على حد ثابت  حتوائهاإتتضمن الصيغة األولى مع  :الثانية الصيغة -2
  

∆Yt =  1β + λ Yt-1 +∑ !"
#$%  j ∆Yt-1 + u t   .................................  6 

            

  - :الفروض 
        H0        0 =λ :فرض العدم 
       H1       0 < λ :فرض البديل 

  

  .ةالجدولي تهابقيم ها تقارنماالختبار بحساب قيمة تاو الختبار ديكي فوالر الموسع و يتم و  
                                                                                                   

 

  -: زمني تجاهأو  على حد ثابت حتوائهاإتتضمن الصيغة األولى مع  :الثالثة الصيغة -3
  

∆Yt =  1β +  2β T +  λ Yt-1 +∑ !"
#$%  j ∆Yt-1 + u t   .......................  7 

              

  - :الفروض 
        H0        0 =λ :فرض العدم 
       H1       0 < λ :فرض البديل 

  

  .الجدوليةبقيمتها  ويتم االختبار بحساب قيمة تاو الختبار ديكي فوالر الموسع و مقارنتها 
  
   :  Cointegrationالتكامل المشترك   )3 -7

 ؤديـــــبأنـــه تصـــاحب بـــين سلســـلتين زمنيتـــين أو أكثـــر، بحيـــث ت ،يعـــرف التكامـــل المشـــترك
       ثابتــــةبــــين قيمتيهمــــا  النســــبةتجعــــل  ةبطريقــــ األخــــرىإحــــداهما إللغــــاء التقلبــــات فــــي  التقلبــــات فــــي
ــــزمن، ــــر ال ــــات السالســــل ذوهــــ عب ــــي أن بيان ــــر مســــتقر  الزمنيــــةا يعن ــــد تكــــون غي         إذا مــــا أخــــذت  ةق
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 ةطويلــة األجــل بــين مجموعــ العالقــةكمجموعــة، ومثــل هــذه  ةولكنهــا تكــون مســتقر  هعلــى حــد كــالً 
، (29)يـدة فـي التنبـؤ بقـيم المتغيـر التـابع بداللـة مجموعـة مـن المتغيـرات المسـتقلةجالمتغيرات تعتبر 

  .التكامل المشترك لقياس العالقة بين المتغيرات في المدى الطويل اختبارلذلك يستخدم 
  

   :التكامل المشترك  اختبارات) 3-1 -7

 )EG(جرانخرل-إنجل اختبار منها ،المشترك التكامل الختبارات طرقال من العديد هناك         
سيتم  )CRDW(واتسون- ربنيالتكامل لد اإلنحدارواختبار  ،)JJ(جوسليوس –جوهانسن واختبار

  .المشترك متجهات التكامل تقديرل ،الثاني االختبارستخدم في هذه الدراسة ا

  
  :)EG(لجرانخر-اختبار إنجل) 7-3-1-1

  - :توفر الشروط اآلتية ويتطلب حدوث التكامل المشترك"
           ��t ~ I (1)    ...............................................  8 
           �� t ~ I (1)  ..................................................  9 
           *� t ~ I (1)    ................................................  10 
           �� t ~ I (1)  ..................................................  11 

��t = ϕ0 + ϕ1�� t+ ϕ2�� t+ ϕ3�� t+ ut   .....................12                            
           ut ~ I (0)  .................................................... 13                                   

  
يقيس انحراف العالقة المقدرة في األجل  utإن الحد العشوائي متمثًال في البواقي حيث 

  .) 30("القصير عن أتجاهها التوازني في األجل الطويل
  

ن التكامل المشترك يعبر عن العالقة التوازنية طويلة األجل بالرغم من إمكانية وجود أأي 
انحرافات عن هذا االتجاه في األجــل القصير، على افتراض أن هناك متغيرين يتصفان بخاصية 

�� المشترك للتكاما t ~ I (1) و  ��t وتنعكس هذه االنحرافات في البواقي  ،على سبيل المثال
    - :في حالة وجود متغيرين والتي يمكن الحصول عليها من المعادلة من خالل الصيغة التالية

  
  14.............................     ................... u t = ��t - a- b�� t   

                                                 
    .670ص- مصدر سبق ذكره-القادرعبد القادر محمد عبد  - 29
 

  .671ص-  مصدر سبق ذكره -عبد القادر محمد عبد القادرنقال من  - 30
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أي وجود عالقة توازنية في األجل طويل ut ~ I (0)  ٕاذا كانت البواقي متكاملة من الرتبة صفر و 
- ، وفقًا الختبار إنجلفإن السلسلة أو السالسل الزمنية تكون متكاملة تكامًال مشتركًا بينها

  . )1987(لجرانخر
  
  : Johansen and Juselius Testجوسليوس  –جوهانسن  اختبار) 7-3-1-2

ومنهجية  )Johansen and Juselius )1990جوسليوس  –وتعتبر منهجية جوهانسن 
ويتطلب وجود . ∏=βαˊ  المصفوفة Rank لرتبة اختبار) Johansen )1991-1988 جوهانسن

  ) r (∏) < n ≥1( تكون المصفوفة ذات رتبة كاملة أن ،التكامل المشترك بين السالسل الزمنية
وفي هذه الحالة تشكل  .متجهات التكامل المشترك دعد تمثل r)(و المصفوفةرتبة  ∏تمثل  حيث

سرعة تكيف  α ، وتقيس عناصر المصفوفةمتجھات التكامل المشترك βˊ صفوف المصفوفة
من أجل تحديد عدد  .)31(عن العالقة التوازنية في األجل الطويل جالمتغيرات المستقلة للنموذ
 على دالة اإلمكانات العظمى إحصائيين مبنيين اختبارين استخداممتجهات التكامل يتم 

Maximum Likelihood Function  ) أيضا بـتسمى و Likelihood Ratio Test (LR)( 
  maximumالمميزة العظمى  الجذور واختبار ،) trace test  )λtraceاألثــــر اختباروهما 

eigenvalues test )λmax(. )32(   
  

بإستخدام دالة ، (VAR)الذاتي اإلنحداروينطوي هذا اإلختبار على تقدير نموذج متجه 
  :)33(الذاتي والذي يأخذ الشكل التالي اإلنحدار متجهة نموذج استخدام اإلمكانية العظمى، يمكن

  
15..........................Zt=C+A(L)Zt+ξt     

 
  (n x n)مصفوفة عن عبارةA(L) المتغيرات، بينما متجهة من  (n x1)عن عبارةZt أن  حيث

  (n x 1)عن عبارة ξt  و للثوابت متجهة تمثل C بينما L  المبطأ العامل في  متعددة حدود ذات

   .العشوائي للخطأ اتجاهات

                                                 
 - "نحدار الذاتيتحليل متجه اإل :ديناميكية الناتج غير النفطي في المملكة العربية السعودية"-حمد بن محمد الحوشان 31-

  .13ص -كلية أدارة األعمال-قسم االقتصاد - جامعة الملك سعود
  

  .193ص-مصدر سبق ذكره - خالد بن حمد -  32

  
     الفترة العربي خ1ل الخليج لدول التعاون مجلس دول في التضخم محددات" - الھجھوج حسن بن رفدان بن حسن -  33

 .12ص - السعودية العربية المملكة - فيصل الملك جامعة - " المشترك التكامل أسلوب:  2007إلى  1980من
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 متغيرات أنها أساس على الذاتي اإلنحدار متجهة نموذج في االقتصادية المتغيرات جميع عاملتُ و 
صافي األصول  بين تحدث التي التفاعالت معرفة على النموذج هذا استخدام يساعدداخلية، 
  .التفاعالت تلك لنوعية حدود أو قيود وضع دون الدراسة وضعم االقتصادية والمتغيرات األجنبية

  )34( :ويمكن تحديد عدد متجهات التكامل المشترك بإستخدام االختبارات التالية
  
    حيـــث يـــتم اختبــار فرضـــية العـــدم  )مجمــوع عناصـــر قطـــر المصــفوفة( Traceإختبـــار األثـــر  -1

مقابــــل الفرضــــية البديلــــة أن عــــدد متجهــــات التكامــــل ، r ≤أن عــــدد متجهــــات التكامــــل المشــــترك 
   :ويتم حسابه كما يلي ،)r  =0  ،1  ،2حيث (  rالمشترك يساوي 

  
λtrace = -Τ ∑ log.

/$0�%  ( λ� i) 16..........................  
     

حيــث يـتم اختبــار  Maximum Eigen Values Test العظمــى المميــزة الجــذورإختبـار  -2
مقابــــل الفرضــــية البديلــــة أن عــــدد  ،rفرضــــية العــــدم أن عــــدد متجهــــات التكامــــل المشــــترك يســــاوي 

  :ويتم حسابه كما يلي ،r + 1متجهات التكامل المشترك يساوي 
  

λmax = -Τ log (1- λ� i)  17.................................  
 

يمكــن تحديــد % 5، %1 المعنــويومـن خــالل مقارنــة نســبة اإلمكانيـة بــالقيم الحرجــة عنــد المسـتوى 
  .عدد متجهات التكامل المشترك

  

   :  ECM( Error Correction Model( نموذج تصحيح الخطأ )4 -7
 والعالقة فياألجل الطويل في  العالقة في االعتبار كل من جتأخذ صيغة هذا النموذ

ن جزء من التوازن في فترة معينة ألتصحيح األخطاء  ة، من خالل ميكانيكي)35(األجل القصير
فإن  في األجل الطويل، يتم تصحيحه في الفترة التي يليها وتستمر العملية إلى أن يحدث التوازن

                                                 
  
  .198ص -مصدر سبق ذكره - خالد بن حمد بن عبدهللا القدير - -  34

 -جامع«ة أدرار -"2009-1970خ{1ل الفت{رة  )دراس{ة قياس{ية(البطالة والنمو ا�قتص{ادي ف{ي الجزائ{ر " -يوسفات علي -

     9ص-قسم العلوم التجارية
  

  .688-687ص– مصدر سبق ذكره - عبد القادر محمد عبد القادر -  35
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بينها يصبح هو نموذج تصحيح الخطأ، ويترتب على قياس  العالقةلتقدير  مالئمةالنموذج األكثر 
  .زائف انحدارعدم الحصول على  الحالةالعالقة بينها في هذه 

  
  - :من خالل تقدير العالقة ويمكن الحصول على متغير حد تصحيح الخطأ 

  

��t = β �
0+ β �

1 �� t + β �
2 �� t+ β �

3 �� t + e t       ....................18 

 

  -:)e t(على متغير جديد يسمى حد تصحيح الخطأ وهو يتمثل في البواقي  يتم الحصول
  

e t = ��t - β �
0 - β �

1 �� t - β �
2 �� t - β �

3 �� t              ......... .......... 19 

  
  -:يمكن صياغة نموذج تصحيح الخطأ على النحو التالي ،هذا الحد وباستخدام

  

∆��t =  β0+ ∑ 2
3
#$%  j ∆Xt-j  + θ e t-1 + Z t   ............ ..... 20   

  -:أن حيث
∆��t  =الفرق األول للمتغير التابع.  

i  =لفروق المتغير المستقل  الزمنيةالفجوات  عددXt.  
K  = بالنموذج المدرجة الزمنيةعدد الفجوات.  

∆Xt-i =بشكل عام ةالتفسيري اتلفرق األول للمتغير الصيغة العامة ل.  
Z t =متغير العشوائي.  
θ  =قيمة  نحرافإل ةجينت ،في المتغير التابع لى مقدار التغيرإوهو يشير  ،معامل سرعة التعديل

   في األجل الطويل بمقدار وحده واحده  التوازنيةالمتغير المستقل في األجل القصير عن قيمته 
  .و يتوقع أن يكون هذا المعامل سالبا

  
                         لجرانجر السببيةوعالقة  نموذج تصحيح الخطأ )5 -7

Error Correction Model and Granger Causality:   
              ،  تتميــــــــز هــــــــذه الطريقــــــــة بأنهــــــــا تــــــــربط العالقــــــــة الســــــــببية بتحليــــــــل التكامــــــــل المشــــــــترك 

     ،المشـــترك يشـــير إلـــى وجـــود عالقـــة بـــين متغيـــرين فـــي األجـــل الطويـــل لختبـــار التكامـــا  انـــــفـــإذا ك
    العالقـــة  تجـــاهاواحـــد، ويمكـــن تحديـــد  تجـــاهإفـــإن الســـببية يجـــب أن تكـــون موجـــودة علـــى األقـــل فـــي 

     مــن التكامــل المشــترك فــي األجــل  نمــوذج متجهــات تصــحيح الخطــأ المشــتق ســتخداماعــن طريــق 
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، فــإن نمــوذج متجهــات تصــحيح الخطــأ يمكننــا مــن التفريــق بــين الســببية فــي األجلــين )36(الطويــل
في  explanatory variablesلمتغيرات التفسيرية ل (F)اختبار استخدامالقصير والطويل، فيمكن 

علـى  سـتداللاإلفي حين يمكن  ،فروقها األولى من أجل تحديد العالقة السببية في األجل القصير
للقيمـة المتباطئـة لفتـرة واحـدة لحـد تصـحيح  (t)ختبارافي األجل الطويل من خالل  العالقة السببية

   .الخطأ
  

    )37( -:المثال سبيلعل  يعتمد نموذج تصحيح الخطأ على تقدير المعادلتين التاليتين
 

��t =  β1+∑  β4
5$% j ��t-j  + ∑ α7

8$% j �� t-j  +  θ  ε 1 t-1  + Z1 t  ............. 21 

  

�� t =  b  1 +∑ b:
5$% j  �� t-j  + ∑ γ

<

/$% j ��t-j  +  θ  ε 2 t-1 + Z2 t  .............22 

  
m  ، n، q ، p  = عدد الفجوات الزمنية.  

��t ~ I (1)                                 
�� t ~ I (1)  

  
ذان يقيســان ســرعة اللــ ،t-11ε ،t-12ε حــدي تصــحيح الخطــأ فــي المعــادلتين الســابقتينإَن 

مـن  عليهمـا قـد تـم الحصـول .الطويلاألجل في في األجل القصير إلى التوازن  االختالالتتكيف 
�� تقدير  t ،        - : ��t   

��t = α 1+ δ1 �� t+ 1ε  t     ……………………………..23 

�� t = α 2+ δ2 ��t + 2ε  t      …………………………….24 

  
للمتغيـر التـابع كمتغيـرات  )المتباطئه(السابقةعلى القيم  ين النموذج السـابق يحتو ونظرا أل

 .لـى كونـه أحـد نمـاذج تصـحيح الخطـأإ باإلضـافة ،اتيذال اإلنحدارمتجه فإنه يطلق عليه  ةتفسيري
     ،الســـببية العالقـــة الختبـــار مـــع تصـــحيح الخطـــأ اتيذالـــ اإلنحـــدارمتجـــه  جنمـــوذ ،أخـــربمعنـــى  أي

                                                 
  .13ص-مصدر سبق ذكره -خالد بن حمد -  36
  .690ص- مصدر سبق ذكره -عبد القادر محمد عبد القادر - 37
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علــى معلمــة  احتوائــهعــدم ل )Granger Causality(جرانجــر ل الســببية اختبــاروهــو يختلــف عــن 
    )38( -:التالية  VARلجرانجر تقدير نماذج السببيةويتطلب اختبار  تصحيح الخطأ

  
��t =  β1+∑  β4

5$% j ��t-j  + ∑ α7
8$% j �� t-j  + Z1 t  2............. 5 

 �� t =  b  1 +∑ b:
5$% j  �� t-j  + ∑ γ

=
/$% j ��t-j  +Z2 t  .............26 

  
 جنمـوذ بالنسـبة إلـى التـاليتين لفرضـيتينل وفقـا جـل القصـيراألفـي  السـببية العالقـةس اقـت

  -:وفق األتي اتي مع تصحيح الخطأذال االنحدارمتجه 
  

  )39(- :الفروض
��يتم اختبار فرض العدم بأن جميع معامالت القيم السابقة للمتغير t  23بالنسبة للمعادلة رقم 

  :أيتساوي صفر 
H0 : α 1 = α 2= ……..= α n=0 

  
��المتغير كان فإذا تم رفض فرض العدم t  في  التغير يسبب��t  أي)�� t ←��t(  

  
 24بالنسبة للمعادلة رقم  ��يتم اختبار فرض العدم بأن جميع معامالت القيم السابقة للمتغير

  :تساوي صفر أي
H0 : γ 1 = γ 2= ……..= γ n=0 

  
�� يسبب التغير في  ��t كان المتغير فإذا تم رفض فرض العدم t  أي)��t ←�� t(  

  
 (n2) عند مستوى معنوية ودرجات حرية) إحصائية فيشر(الجدولية  (Ft)ويتم حساب

الجدولية،  (Ft)المحسوبة أكبر من  (Fc)، فإذا كانتومقارنتها بالجدولية للمقام (n-k)للبسط و
�� نرفض فرض العدم  أي أن المتغير t    يسبب التغير في��t  حسب مفهوم لجرانجر.  

                                                 
دراسـة تطبيقيـة :العالقة بين كمية النقود والناتج المحلي اإلجمـالي فـي دولـة قطـر" -القدير خالد بن حمد بن عبدا هللا - 38

  14-12ص -كلية العلوم االدراية-قسم االقتصاد-جامعة الملك سعود - "باستخدام التكامل المشترك والعالقة السببية
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��،  ��tن إف الفرضيتين هاتين من أي رفض نستطع لم إذاف t  بعضهما عن مستقلين 

 األولى رفض تم إذا أما ،االتجاهين في سببية عالقات فهناك ،معاً  رفضهما تم إذا البعض أما
�� من  يكون السببية العالقة تجاهإ نإف ،وقبول الثانية t  إلى ��t ، ورفض  األولى قبول تم إذا أما

�� إلى   ��t من  يكون السببية العالقة تجاهإ نإف الثانية t .  
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   :نتائج التقديرات ) 7-6

  : الزمنية السالسلتحليل  )7-6-1

:     (ADF) فوالر الموسع  –كي يد اختبار ) 1-1-6-7 

الختبار سكون السالسل الزمنية ( نتائج تحليل السالسل الزمنية موضع الدراسة من خالل
واستقرارها عبر الزمن من خالل إجراء اختبارات جذر الوحدة وتحديد درجة تكاملها باستخدام 

اختبار فليبس  ، Test Augmented Dickey Fuller (ADF)فوالر الموسع  –اختبار ديكي 
فوالر  -الذي يختلف عن اختبار ديكي) P-P( واختصارا Phillips  and Perronوبيرون 

رتباط في الفروق األولى في السلسلة الزمنية باستخدام نه ال يأخذ في االعتبار اإلأوالموسع في 
 Zero(تجاه خطي للزمنإ ال يساوي صفر و  ، ويسمح بوجود متوسطالتصحيح غير المعلمي

mean and deterministic linear time trend()40 (،  اختبار ديكي عن  ستغناءاإلوقد تم
إلى عدم إتسام  يوهذا يؤد( ،الخطأ العشوائي فيالذاتي  رتباطاإلر نظرًا لعدم أخذه أو تجاهله الفو 

 )20(ومن خالل اإلستعانة بالجدول رقم . )بالكفاءة اإلنحدارتقديرات المربعات الصغرى لمعادلة 
تشير نتائج اختبارات جذر الوحدة . األصلية االقتصادية بيانات السالسل الزمنية للمتغيرات

الموضحة في ) P-P( بيرون - اختبار فيليبسو  (ADF)فوالر الموسع  –بإستخدام اختبار ديكي 
بعضها غير مستقرة في  مستقرة في مستواها، بعضها إلى أن السالسل الزمنية) 22(الجدول رقم 

لوجود جذر الوحدة عند مستوى معنوية  أي إمكانية قبول فرضية العدم؛ وذلك مستواها،
  .نتائج تحليل السالسل الزمنية) 22(، ويوضح الجدول رقم %)10،5%،1%(
  
 بيانات السالسل الزمنية للمتغيرات الذي يوضح)21(ستعانة بالجدول رقم ومن خالل اإل 

 اختبار ستخدامإبجذر الوحدة  اختباراتتشير نتائج  .معدالت نموبعد تحويلها إلى  االقتصادية
 )23( الموضحة في الجدول رقم) P-P( بيرون - اختبار فيليبسو  (ADF)فوالر الموسع  –ديكي 
إمكانية رفض فرضية العدم؛ وذلك  أي، الفرق األولفي  ةجميعها مستقر  الزمنيةن السالسل أإلى 
مما يعني أن السالسل الزمنية  ،%)10،%5،%1(وجود جذر الوحدة عند مستوى معنوية لعدم 
    . I ~ (1) - ألنها معدالت نمو - األولىالدراسة متكاملة من الدرجة  محل

  
  
  

                                                 
  .191ص-مصدر سبق ذكره -خالد بن حمد - 40
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  األصلية    االقتصادية بيانات السالسل الزمنية للمتغيرات) 20(الجدول رقم

YEAR 
  

  
اpحتياطيات 

  الدولية

  
الناتج المحلي الحقيقي 

  2003بأسعار 

  
 العام لÅسعارمستوى 

  1997بأسعار 

  
إجمالي اpئتمان 

  المحلي
المضاعف 

 النقدي

1970  575.9 8915.650 0.161 96.1 1.33 
1971  875 8617.130 0.153 107.5 1.27 
1972  977.5 10079.930 0.144 148 1.25 
1973  667.6 13248.540 0.138 241 1.70 
1974  1154.8 22213.550 0.145 448.5 1.72 
1975  695.7 20012.530 0.154 641.9 1.69 
1976  1026 24640.070 0.168 734.5 1.80 
1977  1527.2 26565.220 0.190 891.4 1.87 
1978  1327.3 27033.880 0.213 925.9 1.59 
1979  2025.1 29143.670 0.262 1040.5 1.73 
1980  4115.3 30130.470 0.312 1321.2 1.72 
1981  3132.1 24783.26 0.345 2167.7 2.24 
1982  2358.7 26502.490 0.361 2162 2.15 
1983  1704.1 25390.630 0.339 2208.1 2.25 
1984  1264.8 24312.190 0.449 2153.7 1.95 
1985  1982.5 24235.620 0.490 2033 1.94 
1986  2061.3 20999.490 0.506 2031.6 1.86 
1987  1721.4 17912.460 0.528 2157.5 1.95 
1988  1289.5 19270.430 0.545 2316.6 1.74 
1989  1310.1 20657.260 0.552 2442 1.60 
1990  1596.5 21426.080 0.600 3053.3 15.0 
1991  1625.4 23557.590 0.670 3152.3 1.32  
1992  1748.9 23333.500 0.733 3392.3 1.32 
1993  1264.5 23424.59 0.788 3710.2 1.40 
1994  1436.4 22696.610 0.878 3986.1 1.35 
1995  2233.4 24308.260 0.914 4281.5 1.32 
1996  2759.7 25138.260 0.959 3915 1.26 
1997  3446.1 25494.160 1.000 4165.9 1.24 
1998  3252.1 25908.290 1.020 4530.2 1.24 
1999  3484 25225.730 1.029 5203.6 1.37 
2000  7048.1 26077.340 0.999 5584 1.46 
2001  8587 33643.850 0.882 6057.6 1.40 
2002  17416.1 33350.870 0.798 6357.8 1.49 
2003  25611.7 37604.000 0.781 6775.1 1.38 
2004  32100.4 40192.260 0.764 6510.3 1.12 
2005  53475.6 43966.10 0.779 6166.6 1.01 

  من إعداد الباحث: المصدر
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  معدالت نمو بعد تحويلها إلى االقتصادية بيانات السالسل الزمنية للمتغيرات) 21(الجدول رقم
                                                                                            

YEAR 
  

اpحتياطيات 
  الدولية

الناتج المحلي الحقيقي 
  2003بأسعار 

 العام لÅسعارمستوى 
 1997بأسعار 

إجمالي اpئتمان 
  المحلي

 
المضاعف 

  النقدي
1970   --  --  --   --   -- 
1971  30.44275 -3.34827  4.969- 1.16031 -4.693 
1972  9.10706 16.97549  5.882- 3.59840 -1.710 
1973  -34.10742 31.43484  4.167- 10.23553 36.277 
1974  30.38733 67.66791 5.072 12.94206 1.472 
1975  -34.32267 -9.90846 6.207 14.45873 -2.106 
1976  18.76172 23.12321 9.091 5.25987 6.589 
1977  20.72273 7.81309 13.095 6.48722 3.801 
1978  -8.87183 1.76419 12.105 1.53116 -14.629 
1979  22.76227 7.80424 23.005 3.73826 8.620 
1980  38.44753 3.38598 19.084 5.16325 -0.779 
1981  -18.55164 -17.74685 10.577 15.97230 30.624 
1982  -17.10797 6.93706 4.638 -0.12609 -4.151 
1983  -16.73227 -4.19530  6.094- 1.17837 -0.233 
1984  -12.85067 -4.24739 32.448 -1.59134 4.853 
1985  17.87324 -0.31494 9.131 -3.00585 -13.460 
1986  1.92529 -13.35278 3.265 -0.03421 -0.205 
1987  -8.76279 -14.70050 4.348 3.24577 -4.369 
1988  -11.97693 7.58115 3.220 4.41197 5.025 
1989  0.54903 7.19667 1.284 3.34213 -91.083 
1990  6.15940 3.72179 8.696 13.14680 821.888 
1991  0.60489 9.94820 11.667 2.07213 -6.246 
1992  2.40216 -0.95124 9.403 4.66817 -12.150 
1993  -9.73727 0.39038 7.503 6.39034 6.086 
1994  3.17012 -3.10776 11.421 5.08806 -3.448 
1995  12.23350 7.10084 4.100 4.53422 -2.637 
1996  7.88500 3.41448 4.923 -5.49088 -4.613 
1997  9.01734 1.41577 4.275 3.29611 -1.404 
1998  -2.49284 1.62441 2.000 4.68114 0.460 
1999  2.66932 -2.63452 0.882 7.75128 10.135 
2000  28.21463 3.37596  2.915- 3.01138 6.291 
2001  10.50831 29.01565  11.712-  3.23396 -3.806 
2002  37.13779 -0.87083  9.524- 1.26273 6.432 
2003  25.30537 12.75268  2.130- 1.28849 -7.326 
2004  16.80545 6.88294  2.177- -0.68582 -18.879 
2005  35.83905 9.38947 1.963 -0.57627 -9.563 

  من إعداد الباحث :المصدر
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  )بيانات األصلية( لجذر الوحدة (ADF)فوالر المعدل - نتائج اختبار ديكي)  22(الجدول رقم 

  المتغيرات
Variable  

ADF في المستوى  
Level 

P.P في المستوى  
Level 

  ثابت واتجاه  بثابت  بدون ثابت  ثابت واتجاه  بثابت  بدون ثابت

  1.18 3.47 3.03 13.14  11.29 8.91 

 1.90  -0.50 -1.06 1.57 -0.78 -1.52 

  0.35 -1.31 -1.80 0.68 -104 -1.16 

  3.13 -0.17 -2.60  3.13 0.08  -2.27 

  -3.76 5.92 -5.83 -3.81 -5.92 -5.83 
  من قبل الباحث: مصدر الجدول

   E-views5برنامجمأخوذة من  Cnitical Values: القيم الحرجة 

  .maximum واختبار trace الختبارOsterwald-Lenum القيم الحرجة المأخوذة من  E-views5يستخدم برنامج
  - 4.24                 - 3.63  -2.63   %1عند مستوى معنوية 

  -                       3.56-2.95  -1.95   %5عند مستوى معنوية 

  -                       3.21-2.61  -1.61  %10عند مستوى معنوية 

  

  

  )النمو معدالت( لجذر الوحدة (ADF)فوالر المعدل - نتائج اختبار ديكي)  23(م الجدول رق

  المتغيرات
Variable 

ADF في الفرق األول  
First difference 

P.P  في الفرق األول  
First difference 

  ثابت واتجاه  بثابت  بدون ثابت  ثابت واتجاه  بثابت  بدون ثابت

 -4.68  -5.64 -5.74 -5.29 -5.66 -5.95 

 -4.52 -4.98 -5.03 -4.64 -5.06 -5.05  
  -3.27 -6.51 -16.55 -6.38 -6.48 -6.54 

  -5.57 -5.77 -6.02 -2.84 -4.10 -4.31 

  -6.55  -6.63  -6.53  -6.55  -6.65 -6.55 
  من قبل الباحث: مصدر الجدول

   E-views5برنامجمأخوذة من  Cnitical Values: القيم الحرجة 
  - 4.24                  - 3.63  -2.63   %1عند مستوى معنوية 

  -                       3.56-2.95  -1.95   %5عند مستوى معنوية 

  -                       3.21-2.61  -1.61  %10عند مستوى معنوية 
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  :   (OLS) صغرى تقدير بطريقة مربعات ال ) 2-1-6-7 
  

K�  = 9.13+ 0.44��  – 0.0013P�  –1.56G� – 0.018m�  …………………… 27 
T     (2.16)  (2.10)  (0.003)    (-2.24)    (0.78) 
S.E  [4.29]   [0.21]   [0.34]    [0.70]    [0.023]   
R2  =0.20 
F = 2.00 
D.W =1.83 
 

باستخدام % 5عند مستوى معنوية  إحصائيةإلى أن جميع المعامالت ذات داللة  تشير النتائج
وقد  -ومضاعف النقدي األسعارمعامل  باستثناء كل من - المتوقعة اإلشارةوبنفس  )t(اختبار

  - :ذلك إلى رجع ي
  
أن نسبة  )41(إلى انخفاض نسبة مساهمة المضاعف النقدي، كما أشارت العديد من الدراسات .1

، %19مساهمة المضاعف النقدي في التغير في عرض النقود كانت ضعيفة ال تتجاوز 
العملة المحتفظ بها خارج ٕالى االعتقاد أن و . وباقي نسبة المساهمة تعود إلى القاعدة النقدية

بها تميز تراض االكتناز من قبل األفراد، والى الخصائص التي غالمصارف إنما هي أل
فالعملة توفر للمحتفظ بها األمان والسيولة والسرية، . العملة عن غيرها من األصول المالية

لخاص ا) 24(كما يوضحه الجدول رقم .التي قد ال تجتمع في شكل آخر من أشكال الثروة
 .تفضيل السيولةبنسب 

 
  .غياب األسواق المالية المتطورة وأدواتها القابلة للتداول، ومن ثم انعدام فرص االستثمار .2

  
من المتغير التابع، % 21 حواليتفسر  المستقلةأن المتغيرات   إلى  R2 كما يشير معامل التحديد

إال أن المشكلة عدم المعنوية عدم وجود مشكلة االرتباط الذاتي،  إلىيشير  D.W ا�حصائيوان 
  .المعادلة غير مقبولة بشكل عام و    Fإلحصائية

  
ذا داللـة إحصـائية ويحمـل إشـارة مخالفـة  تـم  اليساألسعار والمضاعف النقدي  ينظرا ألن متغير و 

  -:حذفهما، وبإعادة التقدير نتحصل على النتائج التالية
  

                                                 
  . 96- 94ص-مصدر سبق ذكره- محمد إدريس على  -  41

  - Allan H Meltzar "Control ling money" in federal reserve bank of st.louis(may 1969), pp 16-24. 
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  معامل تفضيل السيولة) 24(جدول رقمال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 السنوات
 العملة المتداولة

C  
 الودائع تحت الطلب

D  
  معامل تفضيل السيولة

C/D 

1970 112.2 83.5 1.34 
1971 120.7 147.6 0.82 
1972 147.4 196.2 0.75 
1973 202.6 293.5 0.69 
1974 262.2 443.7 0.59 
1975 346.0 515.6 0.67 
1976 453.9 677.4 0.67 
1977 584.9 881.5 0.66 
1978 868.5 877.7 0.99 
1979 1055.7 1207.1 0.87 
1980 685.7 1931.8 0.35 
1981 791.2 2200.3 0.36 
1982 889.9 2363.6 0.38 
1983 838.2 2210.8 0.38 
1984 767.6 2403.5 0.32 
1985 985.1 2570.7 0.38 
1986 1023.8 2727.5 0.38 
1987 1068.2 2811.8 0.38 
1988 899.6 2576.2 0.35 
1989 1131.7 2474.7 0.48 
1990 1461.1 2443.4 0.60 
1991 1620.9 2578.2 0.63 
1992 1982.2 3011.6 0.66 
1993 2216.9 3008.1 0.74 
1994 1989.8 3623.5 0.55 
1995 2035.4 3737.2 0.54 
1996 2419.8 3888.9 0.62 
1997 2534.2 3979.7 0.64 
1998 2698.6 4182.8 0.65 
1999 2634.8 4549.1 0.58 
2000 2699.2 4774.3 0.57 
2001 2559.6 5132.1 0.50 
2002 2613.9 5801.8 0.45 
2003 2763.5 6127.8 0.45 
2004 2612.7 7683.6 0.34 
2005 3308.7 9856.9 0.34 
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K�  = 8.96+ 0.42��  –1.36G�     …………………………….. 28 
T     (2.32)  (2.19)  (-2.15)     
R2  =0.19 
F = 3.87 
D.W =1.86 

- :وتبين نتائج تحليل االنحدار  
 

 . ��و �Kوجود عالقة طردية بين  .1
 

 . �Gو  �Kوجود عالقة عكسية  .2
 

بنسـبة ، بمعنـى أن زيـادة الـدخل الحقيقـي  0.42متغير الـدخل الحقيقـي تسـاوى ل مؤشر التأثير .3
، مـــع بقـــاء العوامـــل األخـــرى %42ســـيؤدي إلـــى زيـــادة االحتياطيـــات األجنبيـــة بنســـبة % 100

 .على حالها
  
، بمعنـــى أن نقـــص االئتمـــان  1.36متغيـــر أجمـــالي االئتمـــان المحلـــي تســـاوى ل مؤشــر التـــأثير .4

، مـع بقـاء %136سيؤدي إلى انخفاض االحتياطيـات األجنبيـة بنسـبة % 100المحلي بنسبة 
 .األخرى على حالهاالعوامل 

  
أن إشارات المعلمات المقدرة تتفق مـع اإلشـارات المتوقعـة المسـتمدة مـن مـنهج النقـدي،  كما يتضح

يـؤدي إلـى تـدهور ميـزان المـدفوعات، فـي ) معـدل النمـو(االئتمان المحلـى زيادة فيالمتمثلة في أن 
ســيؤدي ) الــدخل الحقيقــي الطلــب علــى النقــود مقاســا بمعــدل النمــو(توقــع تزايــد الطلــب النقــدييحــين 

  .إلى تحسن هذا الميزان
  

يؤدي إلى تدهور % 1المالحظ أن استجابة ميزان المدفوعات لزيادة في االئتمان المحلى بمقدار 
معنوية إحصائية للمعلمة االئتمان  )t(، كما اظهر اختبار % 136ميزان المدفوعات بمقدار 

المطلوب أن يزيد به معدل نمو الدخل الحقيقي، ويترتب على ذلك أن الحد األدنى  [ ،المحلي
 فعندما يزيد االئتمان المحلي بنسبة ] حتى ال يكون هناك مزيد من االختالل في ميزان المدفوعات

  %.3.24فإن الحد األدنى الذي ينبغي أن يزيد به الدخل الحقيقي هو % 1
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خل الحقيقي إذا ما أريد بين حجم االئتمان المحلي وحجم الد توقف ذلك على وجود عالقةيو 
وتتحدد هذه العالقة على شكل نسبة بين معدل نمو الحفاظ على التوازن الخارجي لالقتصاد، 
النسبة المأمونة للتوسع في االئتمان "، ويطلق عليها االئتمان ومعدل نمو الناتج المحلي الحقيقي

وعلى المكان الذي تحتله  وتتوقف هذه العالقة على البنيان االقتصادي والمالي، .)42("المحلي
 تسهل حساب هذه النسبة باستخدام المعلوماومن ال .البنوك التجارية في النشاط االقتصادي

  .من معدل نمو الناتج المحلي %30.88 ، حيث تساوي هذه النسبة)28(المتاحة في المعادلة رقم
  

  

     : )Johansen Test جوهانسن إختبار ( ختبار التكامل المشتركا) 7-6-1-3
، سيتم اختبار وجود توازن طويل  I ~ (1) األول رتبةالسالسل الزمنية متكاملة من ال جميعنظرًا ألن 

 Johansenجوهانسن(منهجية  باستخدامبينها، من خالل اختبار التكامل المشترك بين المتغيرات األجل 

في  والمستخدمة ،) Johansen and Juselius1990 جوسليوس –جوهانسن (و )1988- 1991
 ،)43(ألنها تسمح باألثر المتبادل بين المتغيرات موضع الدراسة من متغيرين؛ أكثرالنماذج التي تتكون من 

بالملحق الثاني، ) 25(كما هو موضح بالجدول رقم االختبارولتحديد فترات التباطؤ، تم إجراء 
  ) .0(وتظهر النتائج أن عدد فترات التباطؤ هي 

  
 الجــذور واختبــار) λtrace( trace testاألثــر  اختبــارنتيجــة ) 26(رقــم ويوضــح الجــدول 

وجـود عالقـة توازنيـة فـي  الختبـار ،)maximum eigenvalues test  )λmaxالمميـزة العظمـى 
-Osterwaldمــن  مــأخوذة لالختبــارين الحرجــةالقــيم  .موضــع الدراســة األجــل الطويــل بــين المتغيــرات

Lenum    .  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
مجلة  ،"غير النفطية الع1قة بين فائض السيولة المحلية وعجز ميزان المدفوعات في الدول النامية" - فتحي خليل الخضراوي -  42

 .69-49ص- 1987،الشتاء 4، العدد15، جامعة الكويت، المجلد  العلوم اpجتماعية
  
  .37ص-1980-المصرية العامة للكتاب ةالھيئ- القاھرة- مشكلة التضخم في مصر-رمزي زكي - 
  

  

  .196ص- مصدر سبق ذكره - خالد بن حمد - 43
  

  .  9ص-  مصدر سبق ذكره - يوسفات علي - 
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  Johansenباستخدام منهجية جوهانسن اختبار التكامل المشترك )  26(رقم الجدول 
 

Hypothesized  

Eigenvalue 
  

Trace 
Statistic λtrace  

0.05 Critical 
Value λtrace  

Max-Eigen 
Statistic λmax  

0.05 Critical 
Value λmax  

None*   0.439674 
 

37.60585   29.79707   19.69407   21.13162   
1At most*   0.255595 

 

17.91178   15.49471   10.03580   14.26460   
At most*  2   0.206774   7.875983   3.841466   7.875983   3.841466   

  من قبل الباحث: مصدر الجدول
Trace test indicates 3 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level . 
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level . 
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values . 

    
 test)المميـــزة العظمـــى الجــذور اختبـــارالتكامـــل المشــترك المبنـــي علـــى  اختبـــارالجــدول يوضـــح 

maximum eigenvalues) واختبــار األثــر(test trace) ، جميــع المتغيــراتل بالنســبةه إنــ 
ال يمكــن قبــول فــرض  ،واالئتمــان المحلــي ،الحقيقــيالنــاتج و  األجنبيــةالمتمثلــة فــي صــافي األصــول 

فــرض الوقبـول  ،%)5(متجــه للتكامـل المشـترك عنـد مســتوى معنويـة  أيبعـدم وجـود ) r=0(العـدم 
عنـــد مســـتوى  (r≤2)البـــديل بوجـــود متجـــه للتكامـــل المشـــترك، ولكـــن ال يمكـــن رفـــض فـــرض العـــدم 

لتكامــل المشــترك، ل اتمتجهــثــالث  األغلــبوجــد علــى يوبنــاءًا علــى هــذه النتيجــة ؛ %)5(معنويــة 
، ويعبـر المتغيـر التـابع والمتغيـرات المسـتقلةوهذا يعني أن هنـاك عالقـة توازنيـة طويلـة األجـل بـين 

  -:عن هذه العالقة بالمعادلة اآلتية
K � = 10.79��   - 26.44 G�   ................... 29 

 T  (1.79)     (5.70)اختبار 
 
 

   )ECM( نموذج تصحيح الخطأتقدير ) 7-6-1-4

Error Correction Model :   

 ECT الخطأ تصحيح حد إضافة أن يعني النموذج متغيرات بين المشترك التكامل وجود إن
 إلى يؤدي ،طويلفي األجل  التوازن إلى صيرـالق األجل في االختالالت يفـتك سرعة يقيسوالذي 

 المتغير في التـغير مقدار إلى" يشير أي ،األجنبية األصولإمكانية توقع حجم صافي   سينــتح

 األجل فيازنية التو  قيمته نالقصير ع األجل في المستقل المتغير قيمة النحراف التابع نتيجة

 القيم فإن )Jones and Joulfaian  )1991وحسب مفهوم ."واحدة وحدة بمقدار الطويل

حد  يمثل بينما القصير في األجل السببية العالقة أثر تمثل المستقلة المتغيرات في للتغير المتباطئة
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 إلى ECT الخطأ تصحيح حد ويشير .)44(الطويل األجل في السببية العالقة أثر الخطأ تصحيح
   )45(.الطويل األجل إلىمن األجل القصير  speed of adjustment التكيف سرعة

  
 ،في النموذج لةالخطأ في التوازن إلى المعاد قيمةسيتم إضافة  ،جوهانسنعلى اختبار  وبناءا

 باستخدام، تتم عملية التقدير وذلك لتجنب خطأ توصيف النموذج .وهو ما يسمى حد تصحيح الخطأ

)OLS( بعد أن تم تحديد فترات اإلبطاء وفقًا لمعيارFPE، AIC . يبين الجدول رقم)27 (
 صافي األصول األجنبية بين العالقة ولتحديدتحديد فترات اإلبطاء، بالملحق الثاني نتائج 

 تصحيح نموذج استخدام إلى نحتاج القصير محل الدراسة، المدى في االقتصادية والمتغيرات
  -:للمتغيراتبالنسبة  الصيغة التاليةالخطأ  تصحيح جقد أخذ النموذو  ،التالي الخطأ

K�t = β0+β1 ECTt-1+β2�� t+ β3 G�t +Zt  ................. 30 

  
  -:نأحيث 

ECTt-1 =حد تصحيح الخطأ.  
Zt =متغير العشوائي.  
  

 ةجنبيصول األنتائج تقدير نموذج تصحيح الخطأ بين صافي األ) 28(يبين الجدول رقم 
 خالل فترة الدراسة تصحيح الخطأحد  و واالئتمان المحلي الحقيقي والناتج المحلي االجمالي

  . )30(باستخدام المعادلة رقم
  
  
  
  
  

                                                 
  

  .677ص- مصدر سبق ذكره-القادر محمد عبد القادر عبد - 44
  

 باسـتخدام تطبيقيـة دراسة: السورية العربية الجمهورية في البطالة في المؤثرة لعواملا"- المصّبح أحمد الدين عماد - 45

 المعهـد أقامـه الـذي "العربيـة الـدول فـي البطالـة أزمـة "بعنـوان الـدولي المـؤتمر فـي ألقيـتورقـة -"المشـترك التكامـل منهجيـة
  20ص- القاهرة- العربية مصر جمهورية - 2008مارس 17-18للتخطيط العربي
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  نتائج تقدير نموذج تصحيح الخطأ )28(الجدول رقم 
Error Correction Estimates  

C G� ��  ECTt-1 Error 
Correction 

 9.43 
***]2.32[  

(4.05 ) 

-1.41 
 ***]-2.16[  

(0.56 )  

0.43 
***]2.04[  

(0.21 )  

0.044 
 ]0.23 [  

)0.19(  

 
K� 

  من قبل الباحث: مصدر الجدول

  %5عند معنوية مستوى     ** 
  %10مستوى  عند معنوية   ***

Standard errors in ( ) & t-statistics in  [ ]  
  

حد تصحيح الخطأ  أن، نالحظ )28(وعلى ضوء نتائج نموذج تصحيح الخطأ في جدول 
)ECTt-1 (  اختبــــار باســــتخدام  معنــــويغيــــر)t( باإلضــــافة إلــــى أن اإلشــــارة  ،%10مســــتوى عنــــد

إلـى التـوازن فـي المـدى  على عـدم وجـود عالقـة توازنيـة فـي المـدى القصـير تتجـه لمما يد، موجبة
   .الطويل

 
   : Granger Causalityعالقة السببية لجرانجرتقدير ال) 7-6-1-5

 االســــتقراربخاصــــتي  ومحدداتــــه تتصــــف صــــافي األصــــول األجنبيــــةوبعــــد أن اتضــــح أن 
وجــود التكامــل المشــترك بــين  أي وجــود عالقــة توازنيــة فــي المــدى الطويــل، أيوالتكامــل المشــترك 

وجود عالقـة سـببية ) Granger1988لجرانجر( يتضمن حسب مفهوم  فإن ذلك النموذج متغيرات
  .*في األجل القصير في اتجاه واحد على األقل

  

والناتج األصول األجنبية نتائج اختبار العالقة السببية بين صافي ) 29(يوضح الجدول رقم 
  في األجل القصير الحقيقي المحلي االجمالي

  اتجاه السببية  المحسوبة F قيمة Probability  معادلة اإلنحدار
K� 4.099 0.05 ��على ** K� ← �� 

  �K�  0.76 0.094  �� ←Kعلى ��
  الباحثمن قبل : مصدر الجداول التالية

  %1* عند مستوى المعنوية 

  %5** عند مستوى المعنوية  

  %10*** عند مستوى المعنوية 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رر في الدراسة، sسباب تتعلق بفترات أبطأ لم يتمكن الباحث من تقدير نموذج تصحيح الخطأ وع3قة السببية لجرانجر كما ھو مق* 
  .النموذج، فنتقل الباحث إلى اختبار السببية لجرانجر التقليدية لتحديد الع3قة السببية بين المتغيرات اpقتصادية في اsجل القصير
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أن التغيــــرات فــــي صــــافي األصــــول األجنبيــــة تســــاعد فــــي تفســــير ) 29(يوضــــح الجــــدول رقــــم 
فـي النـاتج المحلـي اإلجمـالي الحقيقـي، أي أن صـافي األصـول األجنبيـة  تسـبب فـي التغيـرات  تالتغيرا

) 4.099(المحسـوبة  Fفقـد كانـت قيمـة "  لجرانجـر" في الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي حسـب مفهـوم
، إال أن التغيــرات فــي النــاتج المحلــي ال تســاعد فــي )%1،%5(معنويــة إحصــائيًا عنــد مســتوى معنويــة 

، وهــي أقــل  )0.094(المحســوبة  Fتفســير التغيــرات  فــي صــافي األصــول األجنبيــة، حيــث بلغــت قيمــة 
وعليــه، توجــد عالقــة ســببية أحاديــة االتجــاه مــن صــافي األصــول األجنبيــة إلــى . الجدوليــة Fمــن قيمــة 

  .  الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في األجل القصير فقط
  

واجمالي األصول األجنبية نتائج اختبار العالقة السببية بين صافي ) 30(يوضح الجدول رقم 
  في األجل القصيراالئتمان المحلي 

  اتجاه السببية  المحسوبة F قيمة Probability  معادلة اإلنحدار
K� علىG� 0.30 1.07 K� ←G� 

 G�  علىK�  0.24 1.38  G� ← K�  
  من قبل الباحث: مصدر الجداول التالية

  %1* مستوى المعنوية عند 

  %5** عند مستوى المعنوية  

  %10*** عند مستوى المعنوية 

  

تســـاعد فــي تفســـير ال أن التغيــرات فــي صـــافي األصــول األجنبيــة ) 30(يوضــح الجــدول رقـــم 
تسـبب فـي التغيـرات ال ، أي أن صافي األصول األجنبية الحقيقي في الناتج المحلي اإلجمالي تالتغيرا

) 1.07(المحســوبة  Fفقــد كانــت قيمــة "  لجرانجــر" حســب مفهــوم الحقيقــي اإلجمــالي فــي النــاتج المحلــي
 ، كمــا أن التغيــرات فــي النــاتج المحلــي)%1،%5،%10(معنويــة إحصــائيًا عنــد مســتوى معنويــة غيــر 
المحســوبة  Fتســاعد فــي تفســير التغيــرات فــي صــافي األصــول األجنبيــة، حيــث بلغــت قيمــة ال  أيضــا

توجـد عالقــة سـببية االتجــاه مـن صــافي األصــول ال وعليــه، . الجدوليـة Fمـن قيمــة  قــل، وهـي أ)1.38(
  .  األجنبية إلى الناتج المحلي اإلجمالي في األجل القصير
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ــة) 7-6-1-6 ــاين تجزئ ــة االســتجابة ) Variance Decomposition(التب ودال

    ):Response The Impulse Function(الفورية
ويتـأثر كـل الهدف من هذين االختبارين هو دراسة العالقة الحركية بين متغيـرات النمـوذج 

كـل متغيـر  ،حيـث يتـأثربطريقة ترتيـب المتغيراتالتباين ودالة االستجابة الفورية  تجزئةاختبار  من
نتـائج  فـإن ،وعليـه .ولكن ليس بالمتغيرات التالية له ،بالمتغيرات السابقة له بالترتيب بشكل متزامن

لهـذا السـبب يعتمـد  التباين ودالة االستجابة الفورية تكون حساسـة لطريقـة ترتيـب المتغيـرات، تجزئة
 تـربط بـين المتغيـرات، التـي الباحثون عند ترتيب المتغيرات على النظرية االقتصادية حـول العالقـة

ومـن ثـم  لتحديـد اتجـاه العالقـة بـين المتغيـرات، ،للسـبيبة وقد يتم أحيانـا االسـتعانة بطريقـة لجرانجـر
  )46(.يتم ترتيب المتغيرات على هذا األساس

  
المتغيــر التــابع  حيــث يــتم تفســير ســلوك ،الــذاتي اإلنحــدار تمتجهــا كمــا أنهــا تعتمــد علــى

    النـــوع  اويعتبـــر هـــذالســـابقة للمتغيـــرات األخـــرى المســـتخدمة فـــي النمـــوذج، لـــه والقـــيم بــالقيم الســـابقة 
 جلذلك، سوف نقوم بتقدير هـذا النمـوذ. النماذج القياسية ذوفائدة للتنبؤ بقيم المتغيرات الداخلية من

وعنــد إجــراء تقــدير متجــه  .التبــاين ودالــة االســتجابة الفوريــةلتحليــل تجزئــة  واســتخدام هــذه النتــائج 
وطبقـا لهـذا االختبـار فـإن نتـائج متجـه   اختبار الجذور المتعدد الحـدوديتم إجراء   الذاتي اإلنحدار
م اختيـار عـدد فتـرات سـيتكمـا  لم يكن هناك جذور تسـاوي واحـد، امستقر إذالذاتي تعتبر  اإلنحدار

حيـث  ،)VAR Log Order )47 باسـتخدامالتباطؤ الضـرورية إللغـاء االرتبـاط الـذاتي لحـد الخطـأ 
  .فترة واحدة عدد فترات التباطؤ هي أنأظهرت 

  
الذاتي بعد اختيـار فتـره  اإلنحدارنتائج تقدير متجه  نيبالملحق الثا) 31(الجدول رقميبين 

   تــم فحــص اســتقرار نتــائج االختبــار  ،الــذاتي اإلنحــدارمتجــه  جتقــدير نمــوذوبعــد  اإلبطــاء المناســبة،
 Roots of Characteristic)  مايســمى أو مـن خـالل اسـتخدام اختبـار الجـذور متعـددة الحـدود

Polynomial)،  النمـوذج المقـدر  أنأي ،ةالذاتي تعتبر مستقر  اإلنحداروطبقا له فإن نتائج متجه
إذ أن جميـــع  ).VAR satisfies the stability condition(يحقـــق شـــروط االســـتقرار 

                                                 
مجلة السلسلة العلمية -دراسات اقتصادية-"اإلنفاق الحكومي وتأثيره على اإلنفاق االستهالكي الخاص"-حمد بن محمد -  46

  .21ص.هـ1423-الطبعة السابعة-المجلد الرابع-لجمعية االقتصاد السعودية

  
      تطبيقيـة دراسـة :االقتصـادي النمـو علـى المباشـر األجنبـي االسـتثمار أثـر"- ىأبـو ليلـ محمـد مشـعل، زيـاد أحمـد زكيـة -47

- 2007يونيـه -األول العـدد -والعشـرون الثالـث المجلـد -اليرمـوك جامعـة -واإلداريـة االقتصـادية العلـوم مجلـة-"األردن على
  .18ص

  



    وجميــع الجــذور تقـــع داخــل دائــرة الوحــدة، ممــا يعنــي أن النمـــوذج 
       كمــــا هــــو مبــــين فــــي الشــــكل  ،

  
وذلك  ،النموذج محل الدراسة

Variance Decomposition( )VD:(   
     بــــين متغيــــرات النمــــوذج إحــــدى الطــــرق لوصــــف الســــلوك الحركــــي

فــي تبــاين  متغيــركــل ) الــوزن(
يمكــن كتابــة تبــاين خطــأ التنبــؤ لفتــرة 
      ولمعرفــــة وزنــــه أو نســــبة مشــــاركة 

التبـاين  تجزئـةتحليـل أي أن .نقوم بقسمة قيمة هذا التباين على تباين خطأ التنبؤ الكلـي
        إلـــى المتغيـــر التـــابع ىللمتغيـــر إلـــى عـــدد مـــن األجـــزاء تعـــز 

التبـاين  تجزئـةوتشـير نتـائج تحليـل 
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وجميــع الجــذور تقـــع داخــل دائــرة الوحــدة، ممــا يعنــي أن النمـــوذج  ،المعــامالت أصــغر مــن الواحــد
،أو عــــدم ثبــــات التبــــاين األخطــــاء ارتبــــاطال يعــــاني مــــن مشــــكلة فــــي 

   ) 16(الشكل رقم 

النموذج محل الدراسة تالعالقات الحركية لمتغيرا استعراض سيتم وفيما يلي
  .التباين ودالة االستجابة الفورية تحليل تجزئة

Variance Decomposition(التباين تجزئة) 1

إحــــدى الطــــرق لوصــــف الســــلوك الحركــــي التبــــاين تجزئــــة
(لخطــأ التنبــؤ إلــى حســاب مــدى مســاهمة التبــاين تجزئــة

يمكــن كتابــة تبــاين خطــأ التنبــؤ لفتــرة  ،تقنيــة رياضــيةب االســتعانة وعــن طريــق أو مــن خــالل
ولمعرفــــة وزنــــه أو نســــبة مشــــاركة .ىمعينــــة بداللــــة تبــــاين الخطــــأ الخــــاص بكــــل متغيــــر علــــى حــــد

نقوم بقسمة قيمة هذا التباين على تباين خطأ التنبؤ الكلـي
للمتغيـــر إلـــى عـــدد مـــن األجـــزاء تعـــز  يقـــوم علـــى تجزئـــة تبـــاين خطـــأ التنبـــؤ

�Y(التفسيرية .G� (وتشـير نتـائج تحليـل  ،ىالنمـوذج كـل علـى حـد فـي

 

المعــامالت أصــغر مــن الواحــد
ال يعــــاني مــــن مشــــكلة فــــي 

  ).16( رقم

وفيما يلي

تحليل تجزئة باستخدام

  
7-6-1-6-1

تجزئــــةتحليــــل 
تجزئــةحيــث يهــدف 

وعــن طريــق أو مــن خــاللالخطــأ 
معينــــة بداللــــة تبــــاين الخطــــأ الخــــاص بكــــل متغيــــر علــــى حــــد

نقوم بقسمة قيمة هذا التباين على تباين خطأ التنبؤ الكلـي ،كل تباين
يقـــوم علـــى تجزئـــة تبـــاين خطـــأ التنبـــؤ

)K� (التفسيرية والمتغيرات
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يمثــل الجــدول  ،)48(التــابعة فــي شــرح التقلبــات فــي المتغيــر لالنســبية للمتغيــرات المســتق إلــى األهميــة
  .التباين تجزئة نتائج تحليل) 32(رقم

  
  نتائج تحليل تجزئة التباين) 32(جدول رقم 

Variance Decomposition of  A�  

      S.E.   
Period   

0.000000 0.000000  100.0000 19.58302   1  
3.016878 

 

0.085470 
 

96.89765 
 

19.89646   2  
3.113319 

 

0.655775 
 

96.23091 
 

19.97076   3  
3.149278 

 

0.747301 
 

96.10342 
 

19.98718   4  
3.167384 

 

0.771328 
 

96.06129 
 

19.99187   5  
3.172089 

 

0.779956 
 

96.04795 
 

19.99330 
 

6  
3.173474 

 

0.782509 
 

96.04402 
 

19.99374 
 

7  
3.173910 

 

0.783269 
 

96.04282 
 

19.99387   8  
3.174041 

 

0.783502 
 

96.04246 
 

19.99391 
 

9  
3.174081 

 

0.783573 
 

96.04235 
 

19.99392 
 

10  
  من قبل الباحث: مصدر الجدول

  
  

عنـــد عـــدد مـــن الفتـــرات الزمنيـــة )�K(التبـــاين تجزئـــة نتـــائج تحليـــل) 32(يوضـــح الجـــدول رقـــم
بمعنـى آخـر، .المسـتقلة تذاتهـا والمتغيـرا) �K(الصـدماتالناتجـة مـن ) فترة عشـر سـنوات(المستقبلية

متغيـــر مـــن متغيـــرات إلـــى عـــدة أجـــزاء كـــل منهـــا يخـــص ) �K(للمتغيـــر خطـــأ التنبـــؤ تـــم تقســـيم تبـــاين
حيــث يســاوي ) ســنوات10لفتــرة �K ــــل(ويمثــل العمــود الثالــث الخطــأ المعيــاري لخطــا التنبــؤ النمــوذج،

بنسـب  ثم يـزداد مـع الـزمن  ،%19.58 سنة واحدةالخطأ المعياري لصافي األصول األجنبية مدة 
وتعــزى الزيــادة فــي قيمــة الخطــأ المعيــاري إلــى  فــي الســنة العاشــرة،% 20قرابــة  ليصــل إلــىضــئيلة 

وتمثـــل األعمـــدة الباقيـــة النســـبة مـــن  ،التأكـــد للتنبـــؤ للفتـــرات الزمنيـــة الســـابقة مآثـــار عـــدأنهـــا تشـــمل 
تغيـر مـن متغيـرات النمـوذج لسـنوات مالتـي تعـزى لكـل تنبؤ لصافي األصول األجنبية الالتباين في 
  .تنبؤ مختلفة

  
يفسـر  �Kمتغيـرال أنالتبـاين  تجزئـة نتـائج تحليـل) 32(يبين الجدول رقم  ،ومن جهة أخرى

في األجل ) فترة األولىالفي (من مكونات التباين في خطأ التنبؤ لألصول األجنبية ذاتها % 100
                                                 

مجلة جامعـة -"تأثير االئتمان المصرفي لتمويل الواردات على الوردات في السعودية"-القدير خالد بن حمد بن عبدا هللا - 48

-المملكـة العربيـة السـعودية-جامعـة الملـك سـعود-قسـم االقتصـاد-كلية العلـوم اإلداريـة-دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية
  .215ص-2005-العدد الثاني-21المجلد

  



في فترة تنبـؤ لخمـس سـنوات % 
 ،وعليــه .ـلـــالمستقب فــي فتــرة تنبــؤ لعشــر ســنوات فــي

فـــإن الصـــدمات فـــي صـــافي األصـــول األجنبيـــة تفســـر التبـــاين فـــي خطـــأ التنبـــؤ لصـــافي األصـــول 

فـي فتـرة تنبـؤ % 0.085بنسـبة 
ت التنبؤ لتصل إلى أعلى مستوى لها في السنة 

فـي فتــرة تنبــؤ لعشــر % 0.78لتصـل إلــى نســبة 
Y  تساهم في تفسير التباين في
  

K�  فـــي فتـــرة تنبـــؤ ثانيـــة بنســـبة
ــــــرة عشــــــر ســــــنوات ــــــي  فــــــي فت ف

فــي تفســير التبــاين فــي خطــأ التنبــؤ لألصــول األجنبيــة فــي 

ـــ أنهــا تتــأثر بشــكل  ،�Kخطــأ التنبــؤ لل
، وكمـــا %3.96بنســـبة ) ســـنوات

�Kللمتغير 
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% 96.10ثم تتراجع إلى أدنى مستوى لها لتصل إلى نسبة 
فــي فتــرة تنبــؤ لعشــر ســنوات فــي% 96.04ثــم تصــل إلــى نســبة 

فـــإن الصـــدمات فـــي صـــافي األصـــول األجنبيـــة تفســـر التبـــاين فـــي خطـــأ التنبـــؤ لصـــافي األصـــول 
  .في األجل الطويل عنهااألجنبية ذاتها في األجل القصير 

بنسـبة  �K في تفسير التباين في خطأ التنبؤ للـ �Yفي حين يساهم 
ت التنبؤ لتصل إلى أعلى مستوى لها في السنة ثم تزداد النسبة على مدى فترا ،ثانية في المستقبل

لتصـل إلــى نســبة تـزداد بنســبة صــغيرة ثــم  ،0.77%
�Yفإن الصدمات في  ،وعليه. �Kمن التباين في خطأ التنبؤ للـ

  .قصيراألجل ال الطويل نسبيا عنها في في األجل

�Kفـــي تفســـير التبـــاين فـــي خطـــأ التنبـــؤ للــــ �G يســـاهم

ــــــي نســــــبة لهــــــا بنســــــبة  ــــــى أعل ــــــم لتصــــــل إل ــــــرة عشــــــر ســــــنوات% 3.17ث فــــــي فت
فــي تفســير التبــاين فــي خطــأ التنبــؤ لألصــول األجنبيــة فــي  �Gإســهام  أنيالحــظ  

  .األجل الطويل منها في األجل القصير

ـــ فــي التبــاين تجزئــة يالحــظ مــن نتــائج تحليــل خطــأ التنبــؤ لل
ســـنوات عشـــر فتـــرة(طويـــلفـــي األجـــل ال �Yو �Gنســـبيا بكـــل مـــن 

  .)17(و الشكل رقم  )32(رقم

للمتغير  تحليل تجزئة التباين )17(الشكل رقم

 

ثم تتراجع إلى أدنى مستوى لها لتصل إلى نسبة  القصير،
ثــم تصــل إلــى نســبة  ،فــي المســتقبل

فـــإن الصـــدمات فـــي صـــافي األصـــول األجنبيـــة تفســـر التبـــاين فـــي خطـــأ التنبـــؤ لصـــافي األصـــول 
األجنبية ذاتها في األجل القصير 

  
في حين يساهم 

ثانية في المستقبل
0.77الخامسـة بنســبة 

من التباين في خطأ التنبؤ للـ سنوات
في األجل �K خطأ التنبؤ للـ

  
ـــرا يســـاهم ،وأخي

ــــــي نســــــبة لهــــــا بنســــــبة  ،3.01% ــــــى أعل ــــــم لتصــــــل إل ث
 ،وعليــه.المســتقبل

األجل الطويل منها في األجل القصير
  

يالحــظ مــن نتــائج تحليــل ،وعليــه
نســـبيا بكـــل مـــن صـــغير 
رقم الجدول يوضحه
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  وريةـجابة الفـة االستـدال )7-6-1-6-2

)The Impulse Function Response( IFR):(   

االســتجابة الطريقــة األخــرى للتعــرف علــى الســلوك الحركــي للنمــوذج هــي مــن خــالل دوال 
صــــدمة بمقــــدار انحــــراف معيــــاري واحــــد ألحــــد التوضــــح تــــأثير  دالــــة االســــتجابة الفوريــــة .الفوريــــة

االسـتجابة تقـيس تـأثير  دالـة أنأي .)49(على القيم الحالية والمستقبلية لمتغيـرات النمـوذج.المتغيرات
     افتـــراضذلــك علــى القيمـــة الحاليــة والمســـتقبلية لــذلك المتغيـــر والمتغيــرات األخـــرى، هــذا فـــي حالــة 

 ،لكن في حالة وجـود تـرابط بـين المتغيـرات العشـوائيةو  ،عدم وجود ترابط بين المتغيرات العشوائية 
    إلــى المتغيـــر الـــذي يـــأتي ذلـــك يعـــود و  ،فـــي قيمـــة غيـــر معرفــة أو محـــددة ةمشــترك أنهـــافهــذا يعنـــي 

  )50( . (VAR)في نموذج  أوالً 
  

      تبـــاين خطــــأ التنبـــؤ يفيــــد فــــي تحديـــد اإلســــهام النســــبي  تجزئــــة تحليــــل أنوعلـــى رغــــم مـــن 
نه ال يوضح اتجـاه العالقـة بـين متغيـرات النمـوذج المسـتقلة أإال  ،لكل متغير من متغيرات النموذج

ــــــركييد ســـــلوك دـإلـــــى تحـــــيـــــؤدي االســـــتجابة الفوريـــــة دوال  اســـــتخدام إال أن والمتغيـــــر التـــــابع،  الحـ
 )18(والشــكل البيــاني رقــم) 33(، يوضــح الجــدول رقــم)51(العالقــة بمتغيــرات النمــوذج وتحديــد اتجــاه

  .تجاه العالقةإ صدمه في متغيرات النموذج و لل) �K(صافي األصول األجنبية استجابة
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  .27-26ص-هـ1423-الطبعة السابعة-المجلد الرابع-لجمعية االقتصاد السعودية
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  )33(جدول رقم 

  )IFR(للتقلبات في متغيرات النموذج ) �K(صافي األصول األجنبية استجابة 
 

Response of  A� 

      Period   
0.000000 0.000000 19.58302 

 

1  
-3.455848 

 

-0.581679 
 

-0.305433 2  
-0.688479 

 

-1.509001 
 

-0.459388 3  
-0.405061 

 

-0.608226 
 

0.349276 
 

4  
-0.279769 

 

-0.312140 
 

0.108616 
 

5  
-0.143618 

 

-0.186898 
 

0.043412 
 

6  
-0.078020 

 

-0.101690 
 

0.030795 
 

7  
-0.043695 

 

-0.055493 
 

0.016666 
 

8  
-0.024015 

 

-0.030727 
 

0.008888 
 

9  
-0.013206 

 

-0.016932 
 

0.004960 
 

10  
  من قبل الباحث: مصدر الجدول          

  
فـي السـنة % 19.58بنسـبة  �Kإلـى تغيـر موجـب فـي الــ% 1بنسـبة  �Kيؤدي التغيـر فـي الــ

بنســــبة  العاشــــرةاألولــــى ثــــم يــــنخفض هــــذا المضــــاعف ليصــــل إلــــى أدنــــى مســــتوى لــــه فــــي الســــنة 
0.0049%.  
  

ـــ ـــ فــي انخفــاضإلــى % 1بنســبة  �Yفــي حــين يــؤدي التغيــر فــي ال فــي % 0.58بنســبة  �Kال
فـــي الســـنة  ،%1.50ليصـــل إلـــى  ثالثـــةالســـنة الثانيـــة ثـــم يصـــل إلـــى أقصـــى مـــدى لـــه فـــي الســـنة ال

  .عكسيةعالقة �K و �Yفإن العالقة بين  ،وعليه.%0.01 إلىالعاشرة  
  

في األجل القصير بنسبة   �Kفي الـ انخفاضإلى % 1بنسبة  �G في حين يؤدي التغير في
وهذا يتماشي مع النظرية االقتصـادية  أي يأخذ شكل العالقة العكسية، ،من السنة الثانية 3.45%

   .العاشرة في السنة  %0.013 ويصل إلى نسبة للمنهج النقدي،
  
  
  
  
  
  
  



  )IFR(للتقلبات في متغيرات النموذج 

  
          للتقلبـــــــات ) �K(صـــــــافي األصـــــــول األجنبيـــــــة
ويمثل المحـور  ،يمثل المحور األفقي عدد السنوات

حــــد متغيــــرات أفــــي  ةللتغيــــر بنســــبة مئويــــة واحــــد
     ســـالبة �Gو �Yفـــي كـــل مـــن الــــ 

اتجــاه التــأثير الســالب  وهــو المتوقــع، أي أن
االسـتجابة  وكانـت ،فتـرات زمنيـة

كمـا هـو موضـح بالشـكل  ،نمـرور الـزم
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  )18(الشكل رقم 
للتقلبات في متغيرات النموذج ) �K(صافي األصول األجنبية استجابة

صـــــــافي األصـــــــول األجنبيـــــــة اســــــتجابةأعـــــــاله  )18(يوضــــــح الشـــــــكل رقـــــــم
يمثل المحور األفقي عدد السنوات إذ ،سنوات10على مدى  في متغيرات النموذج

للتغيــــر بنســــبة مئويــــة واحــــد) ســــالبة أو موجبــــة( �Kالـــــالرأســــي نســــبة اســــتجابة 
 �Kكمـــا هـــو موضـــح بالشـــكل فـــي اســـتجابة التقلبـــات فـــي الــــ

وهــو المتوقــع، أي أن وعكســية مــع الثــاني ،وهــو مخــالف للمتوقــع
فتـرات زمنيـة 10فـي المـدى  �Gيكـون مـن التغيـر فـي متغيـر االئتمـان المحلـي 

مـرور الـزم مـع لتتالشـى االسـتجابة هـذه تعـود ثـم ،البدايـة

 

استجابة    

يوضــــــح الشـــــــكل رقـــــــم
في متغيرات النموذج

الرأســــي نســــبة اســــتجابة 
كمـــا هـــو موضـــح بالشـــكل فـــي اســـتجابة التقلبـــات فـــي الــــ النمـــوذج،
وهــو مخــالف للمتوقــع مــع األول

يكـون مـن التغيـر فـي متغيـر االئتمـان المحلـي 
البدايـة منـذ سـريعة
  .أعاله
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  االستنتاجات
وفـــق المـــنهج  علـــى ميـــزان المـــدفوعات الليبـــي المـــؤثرةإلـــى دراســـة العوامـــل  دراســـةال تَهـــَدفَ 

تحديـــد و  ،)ECM( نمـــوذج تصـــحيح الخطـــأتقـــدير منهجيـــة التكامـــل المشـــترك و  باســـتخدام النقـــدي،
 ؛االختبارات نتيجةوقد كانت  سببية الجرانجر باستخدامالعالقة السببية في األجلين القصير  اتجاه

، األصـلية فـي مسـتوياتها )أو غيـر سـاكنة(السالسل الزمنية علـى أنهـا غيـر مسـتقرة راختبار استقرا
 األولـىممـا يعنـي أنهـا متكاملـة مـن الدرجـة  ،لكنها مستقرة في فروقها األولى عنـد مسـتوى معنويـة

(1)~ I،  القيم المميزة العظمى اختباركما دل(maximum eigenvalues test)  واختبار األثر
(test trace)  اختبــارفــإن  ،ولــذلك .%)5(لتكامــل المشــترك عنــد مســتوى معنويــة اعلــى وجــود 

 األجنبيـــةاألصـــول التكامـــل المشـــترك يـــدل علـــى وجـــود عالقـــة توازنيـــة طويلـــة األجـــل بـــين صـــافي 
   معنويـــة حـــد تصـــحيح الخطـــأ عـــدم إلـــى ) ECM( نمـــوذج تصـــحيح الخطـــأ أشـــاركمـــا  ومحـــدداتها،

)ECTt-1 (اختبار  باستخدام)t( لمما يـد ،مع اإلشارة الموجبة غير المتوقعة ،%10مستوى  عند 
أي وجود (في المدى القصير تتجه إلى التوازن في المدى الطويل   على عدم وجود عالقة توازنية

 ،العالقــــة الســــببية فــــي األجــــل القصــــير اختبــــارنتــــائج  وأشــــارت، )فــــي المــــدى القصــــير خــــتالالتا
 أحاديةعالقة سببية وجود  إلى ،ومحدداتها األجنبيةاألصول بين صافي سببية الجرانجر  باستخدام

عالقـة ســببية وجــود عـدم وٕالـى  ،فقــط الحقيقـيوالنــاتج المحلـي  األجنبيـة األصـولصــافي بـين  االتجـاه
 . االئتمان المحليو األجنبية األصولبين صافي 

   
لبيــان نســـبة اإلســهام ونـــوع  ،التبـــاين تجزئــة الفوريـــة وتحليــل االســتجابةدالـــة  اســتخداموتــم 

وبعـد إجـراء  ،)المتغيـرات المسـتقلة(الكليـة االقتصـاديةالعالقة بين المتغير التـابع والمتغيـرات  واتجاه
 الفوريــة مشــيرة إلــى وجــود االســتجابةالعالقــة جــاءت نتــائج دالــة  اتجــاه، ولبيــان ةالزمــلا االختبــارات

وعكســية أيضــا مــع  ،الحقيقــيوبــين النــاتج المحلــي  األجنبيــةاألصــول صــافي بــين  عكســيةعالقــة 
وهـو المتوقـع، أي  �G وعكسـية مـع الثـاني ،مخالف للمتوقـع �Yمع األول  ، وجاءتاالئتمان المحلي

فتــرات  10فــي المــدى  �Gاتجــاه التــأثير الســالب يكــون مــن التغيــر فــي متغيــر االئتمــان المحلــي  أن
فـي  ،نمرور الزم مع لتتالشى االستجابة هذه تعود ثم ،البداية منذ االستجابة سريعة وكانت ،زمنية

أنهــا تتــأثر  ،األجنبيــةاألصــول لصــافي التبــاين خطــأ التنبــؤ  تجزئــة حــين يالحــظ مــن نتــائج تحليــل
    .%3.96بنسبة ) فترة عشر سنوات(في األجل الطويل �Yو �Gصغير نسبيا بكل من  بشكل
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يمكـن اسـتنتاج  ،االسـتجابة الفوريـة ومن خالل نتائج اختبـارات تحليـل تجزئـة التبـاين ودالـة
  -:اآلتيةالنقاط 

  
ي الحقيقـمتغيـر النـاتج المحلـي  أن ،يتضح مـن اختبـار تجزئـة التبـاين ودالـة االسـتجابة الفوريـة -1

في تحقيـق التـوازن فـي ) مع صافي األصول األجنبية عكسيةوذو عالقة ( يلعب دورًا صغيرًا نسبياً 
كبـر أبمقدار انحراف معياري واحد ولمدة عشر سنوات حقـق فيهـا  ةصدم نأميزان المدفوعات، إذ 
 ،زيادة في اإلنفاق العامالرغم انتهاج الدولة سياسة ، %0.79بـ عاشرةسنة الالنسبة مساهمة له في 

وقـد يرجـع هـذا  .ثر يخدم هـذا االتجـاهآرفع من عرض اإلنتاج المحلي، إذ لم يكن لها هنا البهدف 
ثــر مضــاعف النــاتج آوهــذا مــا أدي إلــى ضــعف  ،قدرتــهومحدوديــة  جياإلنتــاإلــى ضــعف الجهــاز 

  .المحلي اإلجمالي
  
فــي  يالحقيقــمتغيــر النــاتج المحلــي  مــن نصــيب األكبــرالاالئتمــان المحلــي يســاهم بمتغيــر  نإ -2

بمقـدار انحـراف معيـاري واحـد  ةصـدم أنإذ  تفسير تحليل تجزئة التباين لصافي األصول األجنبيـة
إشــارة حســب  أنإال  ،%3.18ســنة العاشــرة بـــالكبــر نســبة مســاهمة فــي أولمــدة عشــر ســنوات حقــق 

الـــذي يفتـــرض وجـــود عالقـــة  وفـــق المـــنهج النقـــدي ةمتوقعـــ بـــار دالـــة االســـتجابة الفوريـــة جـــاءتاخت
هــذا  .يالحقيقــالنــاتج المحلــي  طرديــةو  ،وصــافي األصــول األجنبيــةاالئتمــان المحلــي بــين  عكســية

 للسياسـة النقديـة فـي االقتصـاد الليبــي، اً االخـتالف فـي اإلشـارات قـد يعكـس األهميـة الضـعيفة نسـبي
االقتصــاد الــذي يعمــل تحــت ســعر الصــرف الثابــت يتميــز بوجــود سياســة نقديــة  أنفمــن المعــروف 

  .قصيرة األجل وغير مستقلة
  

ــــوك فــــي أغلبــــ أنكمــــا  ــــة  هالنظــــام المصــــرفي فــــي ليبيــــا ممل       ،)خــــالل فتــــرة الدراســــة(للدول
وعلـــى الـــرغم ممـــا أتـــيح للبنـــك المركـــزي مـــن قـــدرة تمكنـــه مـــن الـــتحكم فـــي كميـــة النقـــود واالئتمـــان 

التوســـــع النقـــــدي ظـــــل الســـــمة الغالبـــــة للسياســـــة النقديـــــة خـــــالل فتـــــرة الســـــبعينيات  أنالمحلـــــي،إال 
ط التســعينيات ممــا أدى إلــى ارتفــاع األســعار وانخفــاض القيمــة الحقيقيــة للــدينار أواســو والثمانينــات، 

ـــالرغم مـــن  ،الليبـــي ـــانون رقـــم  أنوب ـــات الخزانـــة  م1973لســـنة  45الق     قـــد حـــدد قيمـــة إصـــدار أذون
فــي  إذ بلــغ ،فــإن اقتــراض الخزانــة قــد فــاق ذلــك بكثيــر مليــون دينــار ســنويا ولمــدة ســنة فقــط، 200بـــ

كمــا عمــل البنــك المركــزي أيضــا علــى إصــدار أذونــات خزانــة  مليــون دينــار، 1014بـــ م1979ســنة 
كما زاد من حدة الوضع إتباع سياسة التخفيض العملي لسعر صرف الـدينار  ،مليون دينار 600بـ

عــن ازديــاد  فضــالً  ممــا أدى إلــى إضــافة التضــخم المســتورد إلــى التضــخم المحلــي، ،مقابــل الــدوالر
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حيـث بلـغ متوسـط نسـبة الـدين العـام إلـى النـاتج  ،م1994-1988خالل الفتـرة  يالدين العام المحل
  %).67(اإلجماليالمحلي 

  
تشــخيص مكانيــة االسـتعانة بــالمنهج النقـدي لإ "التــي مفادهـا ، دراسـةانطالقـًا مـن فرضــية ال

   ن المــنهج النقــدي المقتــرح أنتيجــة هــي الو  ،"علــى ميــزان المــدفوعات الليبــي ةوتحديــد العوامــل المــؤثر 
ذ أن مفـاهيم النظريـة إ على ميزان المـدفوعات الليبـي، ةال يستطيع تشخيص وتحديد العوامل المؤثر 

         الســـــوق، اتقتصــــادية تعطــــي المبـــــادرة للقطــــاع الخــــاص وآليــــاللمــــنهج النقــــدي تتوافــــق مـــــع بيئــــة 
تصـادية فـي ليبيـا فـي تلـك الفتــرة ن االدارة االقألحركـة سـعر الصـرف، فــي حـين  ةمـع اعطـاء مرونـ

  .تعطي الريادة للقطاع العام
  

شــروط التــي يفرضــها صــندوق النقــد الــدولي التجســد  نظريــة ن آليــة عمــل النمــوذج النقــديإ
   ممــا يعنــي  .نــدماج بإقتصــاديات الســوقاللفيمــا يعــرف ببــرامج االصــالح االقتصــادي والتــي تمهــد 

ــــي تفســــير العوامــــل المــــؤثر  عــــدم نجــــاحن أ ــــدي ف ــــزان المــــدفوعات الليبــــي ةالنمــــوذج النق ــــى مي         ، عل
يعكس مدى عدم التوفيق في برامج االصالح االقتصادي في ليبيا أو إلـى العوامـل السـابقة  أن ماإ

   نـــاميبي الســـابق يالحـــظ أن نتـــائج الدراســـة تتفـــق مـــع الدراســـة التطبيقيـــة للنمـــوذج ال ،راً يـــخوأ.الـــذكر
ميزان المدفوعات النـاميبي لـيس محـض ظـاهرة نقديـة رغـم وجـود عالقـة  إلى أن والذي يشير ،ذكره

 .ذات داللة إحصائية وفقًا للمقاربة النقدية لمتغيرين هما التضخم واالئتمان المحلي
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  . القاهرة- العربية مصر جمهورية -
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 ل�دول التع�اون مجل�س دول ف�ي التض�خم مح�ددات" - حس�ن ب�ن رف�دان ب�ن حسن ،الھجھوج -22
 المل�ك جامع�ة -" المش�ترك التكام�ل أس�لوب:  2007إل�ى  1980م�ن الفترة العربي خ#ل الخليج
 .السعودية العربية المملكة -فيصل

  

  ةالرسميالتقارير واإلحصائيات  -3

  
  .أعداد مختلفة ،الحسابات القومية ،)سابقاً (اللجنة الشعبية العامة للتخطيط واالقتصاد والتجارة -1
  .، أعداد مختلفةاإلحصاءات النقدية والمصرفية وتقارير سنوية ،مصرف ليبيا المركزي -2
  .2003،الربع الثاني ،43 دالمجل ،النشرة االقتصادية ،مصرف ليبيا المركزي -3
  .2002،الربع الرابع ،42المجلد  ،النشرة االقتصادية ،مصرف ليبيا المركزي -4
  .2003،الربع الثاني ،43المجلد  ،النشرة االقتصادية ،مصرف ليبيا المركزي -5
  .2004،الربع الثاني ،44المجلد  ،النشرة االقتصادية،مصرف ليبيا المركزي -6
التاســع والثالثــون والثالــث واألربعــون والســادس التقريــر الســنوي  ،مصــرف ليبيــا المركــزي  -7

  .2003، 2002، 1999، 1995 ،للسنة المالية  ،واألربعون
  

  غير المنشورة تالدراسا -4

  
رسـالة ، "دراسة قياسية لميـزان المـدفوعات الموريتـاني رؤيـة نقديـة" -السجاد، محمد المصطفى -1

  .1996،س، غير منشورة، جامعة قار يونماجستير في االقتصاد
  
 حالـــة دراســـة :االقتصـــادي التـــوازن علـــى الصـــرف ســـعر فـــي التغيـــر أثـــر"  - أويابـــةصـــالح،  -2

 وعلــوم والتجاريــة االقتصــادية العلــوم معهــد- بغردايــة الجــامعي المركــز -"1990/2009الجزائــر

غي��ر  الدوليــة التجــارة رس��الة ماجس��تير ف��ي -الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبية - التســيير

  .2010/2011السنة الجامعية -منشورة
  
ـــي، الطـــاهر -3 ـــة فـــي انتشـــار التضـــخم العـــالمي" -حســـين عل ـــات الدولي رســـالة  ،"دور االحتياطي

  .1993،سجامعة قار يون ،غير منشورة ،ماجستير في االقتصاد
  
 االقتصـادرسالة ماجسـتير فـي ، "الطلب على النقود في االقتصاد الليبـي" -طوفان،عبير فؤاد -4

  . 2002،سغير منشورة، جامعة قار يون
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جامعــة  -"دراســة حالــة الجزائــر :سياســة ســعر الصــرف و التــوازن الخــارجي" -حنــان  ،لعــروق -5

 بنوك وتأمينات رسالة ماجستير في -الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية -قسنطينة -منتوري

  .2004/2005السنة الجامعية  -غير منشورة
  
ــــي -6 ــــس  -محمــــد، عل ــــة "إدري ــــود دراســــة تطبيقي ــــى عــــرض النق ــــره عل ــــة وأث        تطــــور عجــــز الميزاني

  . 1999،سجامعة قار يون ،غير منشورة ،رسالة ماجستير في االقتصاد ،"على االقتصاد الليبي
  

  المراجع األجنبية -:ثانيا

  مجالت و الدوريات -1
1-Augustine A. Boakye and Hassan Molana-"Fluctuation in the 
International Currency Reserves of Less Developed Countries: HIPC 
vs Non-HIPC"- Department of Economic Studies - University of 
Dundee- Paper No 203-September 2007. 
 
2- Patricia A. Adamu and Osi C. Itsede-"Jel-balance of payments 
adjustment: The west african monetary zone experience"- 
Classification: C33; E51; F46-Journal of Monetary and Economic 
Integration-vol.10,No.2. 

 
3- FN Fleermuys- Directorate of Environmental Affairs Ministry of 
Environment and Tourism Private Bag-RESEARCH DISCUSSION 
PAPER-"The balance of payments as a monetary phenomenon: An 
econometric study of Namibia"-Windhoek- Namibia-Number 72 -June- 
2005. 
 
4- Ing. Vladimír Mokr-"The  monetary model of the imf, its 
characteristics,  evelopment and problems"-University of Economics - 
Bratislava-BIATEC, Volume XII, 2/2004. 
 
5- The South African Reserve Bank-"The Use of Balance of Payments 
Statistics in the Determination of Monetary and Fiscal Policy"-
Fifteenth Meeting of the IMF Committee on Balance of Payments 
Statistics Canberra, Australia - October- 21-25, 2002. 
 
6 - Gilberto M. Llonto-"Domestic credit and the balance of payments"- 
Journal of Philippine Development - number Twenty -Five-Volume 
XIV, No, 2- 1987. 
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7-   wall,A.P Thirl- " Trade , Balance of  Payments and Exchange Rate 
policy in Developing Countries" - University of Missouri -Occonomicus 
Volume v- Kansas city .   

  

  غير المنشورة تالدراسا -2

  
1- Nataliya Boyko-"The monetary model of exchange rate: the case of 
ukraine" A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for 
the degree of Master of Arts in Economics Economic Education-The 
National University of Kiev-Mohyla Academy- 2002. 
 

  

  مواقع شبكة االنترنت  -:ثالثا

  
  منتدى ليبيا للتنمية البشرية والسياسية  موقع -1

http://www.libyaforum.org/archive/index.php?option=com_content&task
=view&id=1135&Itemid=1  

  

  .رؤية صندوق النقد الدولي للمدخل النقدي في تصحيح االختالل الخارجي موقع -2
www.thiqaruni.org/eco/127/(3).doc  

  

 .المدخل النقدي في تكييف ميزان المدفوعات موقع -4
www.thiqaruni.org/eco/127/(6).doc  

 

  .موقع االنموذجات النظرية لصندوق النقد الدولي -5
  www.thiqaruni.org/eco/8/(2).doc   

  

  .موقع مفهوم السياسة النقدية وأدواتها وأهدافها  -6
www.thiqaruni.org/eco/75/(17).doc  

  

  موقع عموميات حول ميزان المدفوعات -7
http://forum.stop55.com/284416.html  
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  الم#حق

  
  
  

  
  الملحق اqول

  الليبي ا�قتصادحول  اtحصائيةأھم البيانات 
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  )11(الجدول
  . م 2005 - 1970بيانات عن القاعدة النقدية خ#ل فترة الدراسة 

  م#يين الدنانير ب                                                                                                                                                 
 التغيرمعدل 

 %السنوي
 القاعدة النقدية
HB=C+R 

 ا�حتياطيات
R 

  العملة لدى الجمھور
C 

 السنة
 

 --- 147.1 34.9 112.2 1970  
43.85 211.6 91.4 120.2 1971  
30.29 275.7 128.3 147.4 1972  
5.95 292.1 89.5 202.6 1973  

40.23 409.6 142.4 262.2 1974  
24.68 510.7 164.7 346 1975  
21.23 619.1 183.2 435.9 1976  
26.89 785.6 200.7 584.9 1977  
39.49 1095.8 227.3 868.5 1978  
19.30 1307.3 251.6 1055.7 1979  
16.58 1524.1 838.4 685.7 1980  
12.51- 1333.5 542.3 791.2 1981  
13.47 1513.1 623.2 889.9 1982  
6.07- 1421.3 583.1 838.2 1983  
0.81- 1409.8 642.2 767.6 1984  

29.57 1826.7 841.6 985.1 1985  
5.72 1931.1 907.3 1023.8 1986  
8.16 2088.6 1020.4 1068.2 1987  
14.70- 1781.5 881.9 899.6 1988  
16.36 2072.9 941.2 1131.7 1989  
17.44 2434.4 973.3 1461.1 1990  
14.71 2792.5 1171.7 1620.8 1991  
35.37 3780.3 1798.1 1982.2 1992  
1.37- 3728.4 1511.4 2217 1993  

11.27 4148.5 2158.7 1989.8 1994  
5.62 4381.8 2346.4 2035.4 1995  

14.57 5020.3 2600.5 2419.8 1996  
4.72 5257.4 2723.2 2534.2 1997  
5.16 5528.6 2830 2698.6 1998 
5.21- 5240.5 2605.6 2634.9 1999  
2.13- 5129.1 2429.9 2699.2 2000  
6.99 5487.7 2928.1 2559.6 2001  
2.80 5641.4 3027.5 2613.9 2002  

14.00 6431.4 3667.9 2763.5 2003  
42.75 9181 6568.3 2612.7 2004  
41.39 12980.8  9672.1 3308.7 2005  

 المتوسط    14.8%

  -:المصدر
  .1966،2000اtحصاءات النقدية والمصرفية خ#ل الفترة , إدارة البحوث واtحصاء ،مصرف ليبيا المركزي  -
  .2006، الربع الثالث  2001الربع الثالث  ،إدارة البحوث واtحصاء النشرة ا�قتصادية ،مصرف ليبيا المركزي  -
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  )12(الجدول
  .م 2005 - 1970بيانات عن العوامل المؤثرة في القاعدة النقدية خ#ل الفترة 

  م#يين الدنانير ب                                                                                   
 التغيرمعدل 

 %السنوي
صافي اqصول 

 اqجنبية
معدل لنمو 

 %السنوي
صافي اqصول 

 المحلية
 السنة

- 576.7 - -253.0  1970  
53.10 882.9 65.97 -419.9 1971  
9.96 970.8 8.98- -382.2 1972  

-32.55 654.8 140.84- 156.1 1973  
95.72 1281.6 59.06- 63.9 1974  
-42.37  738.6 873.08 621.8 1975  
50.51 1111.7 6.21- 583.2 1976  
49.24 1659.1 19.58- 469.0 1977  
-8.03 1525.8 80.79 847.9 1978  
52.03 2319.6 4.07 882.4 1979  
94.19 4504.4 145.31- -399.8 1980  
-33.85 2979.6 517.03- 1667.3 1981  
-22.60 2306.3 19.91 1999.2 1982  
-24.36 1744.5 19.16 2382.2 1983  
-28.96 1239.3 23.26 2936.4 1984  
62.16 2009.6 3.67 3044.1 1985  
-0.11 2007.4 10.82- 2714.8 1986  

-14.88 1708.7 23.92 3364.3 1987  
-36.03 1093.1 7.57 2319.1 1988  
-28.87 777.5 19.85 4337.5 1989  
-65.08 271.5 35.88 5893.8 1990  
22.95 333.8 3.26- 5701.7 1991  

128.16 761.6 7.89 6151.6 1992  
-27.93 548.9 9.23 6719.1 1993  
28.58 705.8 9.95 7387.6 1994  
51.53 1069.5 6.57 7873.2 1995  
81.62 1942.4 3.13- 7626.6 1996  
43.25 2782.4 6.04- 7165.9 1997  
8.64 3022.7 2.37 7335.7 1998  
9.84- 2725.3 15.87 8500.1 1999  

102.85 5528.4 69.64- 2580.3 2000  
76.46  9755.6 1.84- 2532.8 2001  
96.02 19122.9 587.16- 12339.0 - 2002  
41.84 27123 60.40 19791.0 - 2003  
26.23 34237 16.95 23145.0 - 2004  
64.80 56422 73.08 40060.0 - 2005  

 المتوسط  (5.7- %)  24.7 %
   -:المصدر

  .1966،2000إدارة البحوث واtحصاء، اtحصاءات النقدية والمصرفية خ#ل الفترة  ،مصرف ليبيا المركزي  -
  . 2006الربع الثالث  2001الربع الثالث  ،إدارة البحوث واtحصاء النشرة ا�قتصادية ،مصرف ليبيا المركزي  -
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  )13(الجدول
  .م 2005- 1970المحلية ومكونتھا خ#ل الفترة بيانات عن صافي اqصول 

  م#يين الدنانيرب                                                                                                                                                  

 
 السنة

صافي 
المستحقات 
 على الخزانة

 
 

المستحقات 
على 

قطاعات 
 أخرى

 
 

صافي البنود 
 اqخرى

 
 

 

صافي 
مجموع 
اqصول 
 المحلية

  
 

1970  282 - - 95.9 - 66.9- - 253.0- - 
1971  494.8 2.128- 107.9 0.12 33 - 0.339 419.0- 65.97 
1972  533.3- 0.385- 151.1 0.432 0 0.33 382.2- 8.98- 
1973  143.2- 3.901 243.2 0.921 56.1 0.561 156.1 140.84- 
1974  135.6- 0.104- 448.4 2.052 230.9- 2.87 63.9 59.06- 
1975  252.3 4.059 675.3 2.269 305.8- 0.749- 64.8 873.08  
1976  271.8 0.195 765 0.897 453.6- 1.478- 583.2 6.21- 
1977  213.7 0.581- 879.9 1.149 624.6- 1.71- 469.0 19.58- 
1978  822.4 6.087 954 0.741 928.5- 3.039- 847.9 30.79 
1979  999.4 1.77 1072.3 1.183 1189.3 2.60 882.4 4.07 
1980  70.3 9.291- 1144.9 0.726 1615- 4.257 399.8- 145.31- 
1981  74.98 6.795 2191.9 10.47 1274.4 3.406 1667.3 517.03- 
1982  1120.7 3.709 2275.3 0.834 1396.8 1.224- 1999.2 19.91 
1983  620.7 5 - 2227 0.483- 465.5 9.313 2382.2 19.16 
1984  1142.1 5.214 2202.7 0.243- 408.8- 0.567 2936.4 23.26 
1985  1349.1 2.07 2080.6 1.221- 385.6- 0.232 3044.1 3.67 
1986  1063.2 2.859 2074.5 0.061- 422.9 0.373 2714.8 10.82- 
1987  859.1 2.041- 2192.6 1.181 312.6- 1.103 3364.3 23.92 
1988  3920.1 30.61 2361.2 1.686 2661.2- 23.486- 3619.1 7.57 
1989  4508.1 5.88- 25113.1 1.519 2683.7- 0.225- 4337.5 19.89 
1990  4627.5 1.194- 4750.2 22.371 3483.9- 8.002- 5893.8 35.88 
1991  4861.5 2.34 5034.7 2.845 4194.3- 7.104- 5701.7 3.26- 
1992  5421.6 5.601 5076.8 0.421 4346.8- 1.525- 6151.6 7.89 
1993  5906.9 4.853 5111.5 0.347 4299.3- 0.475 6719.1 9.23 
1994  6108.8 2.019 5533.1 2.216 4254.3-  0.45 668.5 9.95 
1995  5627.5 4.813- 6632.3 10.992 4386.6- 1.323- 485.6 6.57 
1996  5119.3 5.082- 6293.6 3.387- 3786.3- 6.003 246.6- 3.13- 
1997  4799.4 3.199- 6337.3 0.437 3970.8- 1.845- 460.7- 6.04- 
1998  4801.5 0.021 6549.6 2.123 4015.7- 0.449- 189.8 2.37 
1999  4401.5 4 - 7935 13.854 3836.5- 10792 1164.4 15.87 
2000  1562 28.395- 7985 0.5 4141.2- 3.047- 5919.8- 69.64- 
2001  1888.6 3.266 6601.4 13.836- 5957.7- 18.165- 47.5- 1.84- 
2002  1005.6 8.33- 7453.6 8.522 14578- 86.203- 4871.6- 587.16- 
2003  2764.7- 37.303- 8305.3 8.517 18611.8 40.338- 7452.1- 60.40 
2004  16621.8 - 138.571 - 8211.5 0.938- 10483.1 81.287- 3354.3- 16.95 
2005  32588,.5 - 159.667 - 8900.2 6.887 12912.3 24.292- 16914.8 73.08 

 %3.41    %-3.66    2.51%    19.17-%   المتوسط
  -:المصدر

  .2006والربع الثالث  2001والنشرة ا�قتصادية الربع الثالث 2000 ،1966مصرف ليبيا المركزي اtحصاءات النقدية خ#ل الفترة  -

  
  
  
  

  

%∆%∆%∆%∆
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  )14(الجدول
  . م 2005 -1970المضاعف النقدي خ#ل الفترة  حتساببيانات عن أ

  م#يين الدنانيرب                                                                                                                    

  

  .الباحث من إعداد -:المصدر                    
                    m=M1/HB     المضاعف النقدي حتساب اتم. 

  
  
  
  
  
  

 مضاعف النقدي
m = M 1/HB 

  القاعدة النقدية
HB 

  عرض النقود
M1 

  السنة

1.33 147.1 195.7 1970  
1.27 211.6 268.3 1971  
1.25 275.7 343.6 1972  
1.70 292.1 496.1 1973  
1.72 409.6 705.9 1974  
1.69 510.7 861.6 1975  
1.80 619.1 1113.3 1976  
1.87 785.6 1466.4 1977  
1.59 1095.8 1746.2 1978  
1.73 1307.3 2262.8 1979  
1.72 1524.1 2617.5 1980  
2.24 1333.5 2991.5 1981  
2.15 1513.1 3253.5 1982  
2.25 1421.3 3049  1983  
1.95 1409.8 3171.1 1984  
1.94 1826.7 3555.8 1985  
1.86 1931.1 3751.3 1986  
1.95 2088.6 3880 1987  
1.74 1781.5 3475.8 1988  
1.60 2072.9 360.64 1989  
15.0 2434.4 3904.5 1990  
1.32  2792.5 4199.1 1991  
1.32 3780.3 4993.8 1992  
1.40 3728.4 5225 1993  
1.35 4148.5 5613.3 1994  
1.32 4381.8 5772.6 1995  
1.26 5020.3 6308.7 1996  
1.24 5257.4 6513.9 1997  
1.24 5528.6 6881.4 1998  
1.37 5240.5 7183.9 1999  
1.46 5129.1 7473.5 2000  
1.40 5487.7 7691.7 2001  
1.49 5641.4 8415.7 2002  
1.38 6431.4 8891.3 2003  
1.12 9181 10296.3 2004  
1.01 12980.8 13165.6 2005  
 المتوسط   1.63%
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 )15(الجدول
  . م 2005 - 1970بيانات عن مكونات عرض النقود ومعدل نموه خ#ل الفترة 

  م#يين الدنانيرب                                                                                                                                  
سرعة 
دوران 
 النقود

 

 

 

 

%
1M

C 

 التغيرمعدل 
 السنوي
M1 

 عرض النقود
M1 

الودائع تحت 
 الطلب

D 

العملة 
 المتداولة

C 
 

 
 السنة

6.58 42.67 57.33 - 195.7 83.5 112.2 1970  
6.06 55.01 44.99 37.10 268.3 147.6 1200.7 1971  
5.23 57.10 42.90 28.07 343.6 196.2 147.4 1972  
4.52 59.10 40.84 44.38 496.1 293.5 202.6 1973  
5.50 62.86 37.14 42.29 705.9 443.7 262.2 1974  
1.38 59.84 40.16 22.06 861.6 515.6 346.0 1975  
4.40 60.85 39.15 29.21 1113.3 677.4 453.9 1976  
3.93 60.11 39.89 31.72 1466.4 881.5 584.9 1977  
3.25 50.26 49.74 19.08 1746.2 877.7 868.5 1978  
3.46 53.35 46.65 29.58 2262.8 1207.1 1055.7 1979  
4.03 73.80 26.20 15.68 2617.5 1931.8 685.7 1980  
2.94 73.55 26.45 14.29 2991.5 2200.3 791.2 1981  
2.74 72.65 27.35 8.76 3253.5 2363.6 889.9 1982  
2.79 72.51 27.49 6.29- 3049 2210.8 838.2 1983  
2.40 75.79 24.21 4.00 3171.1 2403.5 767.6 1984  
2.20 72.30 27.70 12.13 3555.8 2570.7 985.1 1985  
1.85 72.71 27.29 5.50 3751.3 2727.5 1023.8 1986  
1.54 72.47 27.53 3.43 3880 2811.8 1068.2 1987  
1.77 74.12 25.88 -10.42 3475.8 2576.2 899.6 1988  
1.99 68.62 31.38 3.76 360.64 2474.7 1131.7 1989  
2.11 62.58 37.42 8.27 3904.5 2443.4 1461.1 1990  
2.08 61.40 38.60 7.55 4199.1 2578.2 1620.9 1991  
1.84 60.31 36.69 18.93 4993.8 3011.6 1982.2 1992  
1.24 57.57 42.43 4.63 5225 3008.1 2216.9 1993  
1.72 64.55 35.45 7.43 5613.3 3623.5 1989.8 1994  
1.84 64.74 35.26 2.84 5772.6 3737.2 2035.4 1995  
1.95 61.64 38.36 9.29 6308.7 3888.9 2419.8 1996  
2.11 61.10 38.90 3.25 6513.9 3979.7 2534.2 1997  
1.83 60.78 39.22 5.64 6881.4 4182.8 2698.6 1998  
1.95 63.32 36.68 4.40 7183.9 4549.1 2634.8 1999  
2.46 63.88 36.12 4.03 7473.5 4774.3 2699.2 2000  
2.43 66.72 33.28 2.92 7691.7 5132.1 2559.6 2001  
3.07 68.94 31.06 9.41 8415.7 5801.8 2613.9 2002  
3.56 68.92 31.08 5.65 8891.3 6127.8 2763.5 2003  
4.03 74.62 25.38 15.80 10296.3 7683.6 2612.7 2004  
4.14 74.87 25.13 27.87 13165.6 9856.9 3308.7 2005  
 المتوسط    13.3%   

  -:المصدر 
  . 2000 ، 1966مصرف ليبيا المركزي أداة البحوث واtحصاء واtحصاءات النقدية والمصرفية خ#ل الفترة  -
  . 2006والربع الثالث  2005النشرة ا�قتصادية، الربع الثالث  ،مصرف ليبيا المركزي أداة البحث واtحصاء -

  
  

  
  

M
YV =
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  )16(الجدول
النقدية والمضاعف النقدي في التغير في عرض النقود خ#ل الفترة من مساھمة القاعدة 

  .م 1970-2005
  م#يين الدنانيرب                                                                                                                                                  

مساھمة 
المضاعف 

 %النقدي 

مساھمة 
 %القاعدة 

  
mM ⋅∆ 1 

  
HBM ⋅∆ 1 

  
m∆ 

  
HB∆ 

  
1M∆ 

  
  السنة
 

- - - - -  -  - 1970  
-17.49 112.83 -12.70 81.92 -0.06 -0.006 72.6 1971  
-7.32 106.41 -5.51 80.13 -0.02 -0.02 75.3 1972  
86.19 18.28 131.45 27.88 0.45 0.45 152.5 1973  
3.90 96.33 8.19 202.10 0.02 0.02 209.8 1974  
-9.84 109.74 -15.32 170.86 -0.03 -0.03 155.7 1975  
27.06 77.52 68.10 195.12 0.11 0.11 251.7 1976  
15.57 88.18 54.99 311.36 0.07 0.07 353.1 1977  

-109.66 176.28 -30.82 493.22 -0.28 -0.28 279.8 1978  
35.43 70.83 183.02 365.90 0.14 0.14 516.6 1979  
-4.30 105.13 -15.24 372.90 -0.01 -0.01 354.7 1980  

185.41 -114.16 693.42 -426.94 0.52 0.52 374 1981  
-51.98 147.38 -136.18 386.14 -0.09 -0.09 262 1982  
0.00 96.51 0.00 -197.37 0.00 0.00 -204.5 1983  

115.46 -21.19 -140.98 -25.88 0.1 0.1 122.1 1984  
-142.45 211.32 -548.01 812.96 -0.3 -0.3 384.7 1985  

-9.88 103.60 -19.31 202.54 -0.01 -0.01 104.4 1986  
-129.83 227.62 -167.09 292.95 -0.08 -0.08 157.5 1987  
-39.67 148.16 160.34 -598.85 0.09 0.09 307.1- 1988  

-333.31 388.24 -435.31 507.04 -0.21 -0.21 291.4 1989  
-114.33 194.03 -340.82 578.40 -0.14 0.14 361.5 1990  
-94.79 182.33 -279.25 537.15  -0.1 -0.1 358.1 1991  
-85.62 164.07 -680.45 1303.90 -0.18 -0.18 987.8 1992  
129.01 -31.43 298.27 -72.66 0.08 -51.9 231.2 1993  
-53.42 146.06 -207.43 567.14 -0.05 420.1 388.3 1994  
-82.52 193.32 -131.45 307.96 -0.03 233.3 159.3 1995  
-59.19 150.07 -301.22 804.51 -0.06 638.5 536.1 1996  
-95.24 143.28 -105.15 294.00 -0.02 237.1 205.2 1997  
0.00 91.51 0.00 336.29 00.0 271.2 367.5 1998  

225.21 -130.48 681.27 -394.70 0.13 -288.1 302.5 1999  
159.40 -56.16 461.62 -162.64 0.09 -111.4 289.6 2000  
-150.90 230.08 -324.26 502.04 -0.06 358.6 218.2 2001  
70.13 31.63 507.73 229.01 0.09 153.7 724 2002  

-148.75 229.23 -707.75 1090.20 -0.11 790 475.6 2003  
-169.90 219.19 -2387.06 3079.55 -0.26 2744.6 1405 2004  
-49.76 133.75 -1427.89 3837.80 -0.11 3799.8 2869.3 2005  

  المتوسط      115.4% %-24.7
  - :المصدر 

  .من إعداد الباحث
BH .1m∆				====				 في عرض النقود الناتج عن التغير في القاعدة النقديةالتغير.   

= ∆ m1.m التغير في عرض النقود الناتج عن التغير في القاعدة النقدية.  
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  م1971سنأخذ على ذلك مث{ سنة  )8،7،6،5(احتساب العمود تم كيفية 
  

∆HB . m = ∆M.HB  

(-0.006) . (1.27) ≅ 81.92    ………….. 5عمود رقم الوهكذا لبقية   
HB . ∆ m = ∆M.m  
(211.6) . (- o.o6) ≅ -12.70    ………….6  عمود رقمالوهكذا لبقية  
 
 مساهمة القاعدة النقدية

∆M.HB / ∆M . 100 

81.92 / 72.6 .100 ≅112.83   ………….. 7عمود رقم الوهكذا لبقية   
 
 مساهمة المضاعف النقدي

∆M.m / ∆M . 100 
12.70 / 72.6 .100 ≅-17.49  .………… 8وهكذا لبقية العمود رقم    
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  )17(الجدول
النقود خ#ل بيانات عن الع#قة بين ميزان المدفوعات وا�حتياطيات من النقد اqجنبي وعرض 

  .م2005،-1970فترة الدراسة من 
  م#يين الدنانيرب                                                                                       

  السنة
 

التغير في  قدارم ميزان المدفوعات
 ا�حتياطيات من النقد

في  التغيرمعدل 
 %عرض النقود 

في  التغيرمعدل 
ا�حتياطيات من النقد 

% 
1970  240.3 - - - 
1971  308.7 299.10 37.10 51.94 
1972  135.7 102.50 28.07 11.71 
1973  -315.7 -309.90 44.38 -31.70 
1974  510.9 487.20 42.29 72.98 
1975  -458.8 -459.10 22.06 -39.76 
1976  310.9 330.30 29.21 47.48 
1977  441.0 501.20 31.72 48.85 
1978  -174.8 -199.90 19.08 -13.09 
1979  687.1 697.80 29.58 52.57 
1980  1903.2 2090.20 15.68 103.21 
1981  -1221.2  -983.20 14.29 -23.89 
1982  -590.2 -773.40 8.76 -24.69 
1983  -528.4 -654.60 -6.29 -27.75 
1984  -491.3 -439.30 4.00 -25.78 
1985  803.6 717.70 12.13 56.74 
1986  167.9 78.80 5.50 3.97 
1987  -31.58 -339.90 3.43 -16.49 
1988  -406.0 -431.90 -10.42 -25.09 
1989  79.3 20.60 3.76 1.60 
1990  325.9 286.40 8.27 21.86 
1991  60.7 28.90 7.55 1.81 
1992  502.6 123.50 18.93 7.60 
1993  -526.6 -484.40 4.63 -27.70 
1994  137.3 171.90 7.43 13.59 
1995  703.3 797.00 2.84 55.49 
1996  811.7 526.30 9.29 23.56  
1997  899.5 686.40 3.25 24.87 
1998  -62.9 -194.00 5.64  -5.63  
1999  148.0 231.90 4.40 7.13 
2000  3358.9 3564.10 4.03 102.30 
2001  803.0 1538.90 2.92 21.83 
2002  399.0 8829.10 9.41 102.82 
2003  4059.0 8195.60 5.65 47.06 
2004  6052.1 6488.70 15.80 25.33 
2005  20249.5 21375.20 27.87 66.59 

 %20.32 %13.49 %1555.87  %1114.30  المتوسط
  -:المصدر

  .من إعداد الباحث
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  )18(الجدول
                             )M1(بيانات عن الناتج المحلى اtجمالي باqسعار الجارية وعرض النقود 

  .م2005 - 1970من 
  م#يين الدنانير  ب                                                                                                                                         

  
  السنة

  الناتج المحلى اtجمالي
  باqسعار الجارية

  M1عرض النقود  

 معدل التغير القيمة معدل التغير القيمة
1970  1288.3 - 195.7 - 
1971  1626.8 26.3 268.3 37.10 
1972  1798.5 10.6 343.6 28.07 
1973  2246.2 24.9 496.1 44.38 
1974  3883.2 72.9 705.9 42.29 
1975  3780.0 2.7 - 861.6 22.06 
1976  4907.0 29.8 1113.3 29.21 
1977  5763.0 17.4 1466.4 31.72 
1978  5687.6 1.3 - 1746.2 19.08 
1979  7840.3 38.0 2262.8 29.58 
1980  10553.8 34.5 2617.5 15.68 
1981  8798.8 16.6- 2991.5 14.29 
1982  8932.4 1.5 3253.5 8.76 
1983  8511.7 4.7 - 3049 6.29- 
1984  7624.7 10.4- 3171.1 4.00 
1985  7852.1 3.0 - 3555.8 12.13 
1986  6960.6 11.4- 3751.3 5.50 
1987  6011.6 13.6- 3880 3.43 
1988  6186 2.6 3475.8 10.42- 
1989  7191 16.2 3475.8 3.76 
1990  8246.9 14.7 3606.4 8.27 
1991  8757.3 6.2 3904.5 7.55 
1992  9231.9 5.4 41993.8 18.93 
1993  9137.7  1.0 -  5225  4.63  
1994  9670.8 5.8 5613.3 7.43 
1995  10672.3 10.4 5772.6 2.84 
1996  12327.3 15.5 6308.7 9.29 
1997  13800.5 12.0 6513.9 3.25 
1998  12610.6 8.6 - 6881.4 5.64 
1999  14075.2 11.6 7183.9 4.40 
2000  18456.9 31.1 7473.5 4.03 
2001  18720.1 1.4 7691.7 2.92 
2002  18720.1 38.4 8415.7 9.41 
2003  25914.1 22.4 8891.3 5.65 
2004  415914.1 31.0 10296.3 15.65 
2005  54537.0 31.2 13165.6 15.80 

 %13.3  %12.70  المتوسط
  - :المصدر 

  .من إعداد الباحث
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  )34(الجدول
  .م2005 - 1970من  حقيقية خ#ل الفترةبيانات عن الناتج المحلى اtجمالي باqسعار ال

  م#يين الدنانير  ب                                                                                                                                         

  
  السنة

  محلى اtجماليالناتج ال
  الجاريةباqسعار 

  الناتج المحلى اtجمالي
  2003الحقيقية بأسعار باqسعار 

  المخفض الضمني 
  2003بأسعار 

  القيمة  القيمة القيمة
1970  1288.3 8915.650 0.144 
1971  1626.8 8617.130 0.189 
1972  1798.5 10079.930 0.178 
1973  2246.2 13248.540 0.170 
1974  3883.2 22213.550 0.017 
1975  3780.0 20012.530 0.189 
1976  4907.0 24640.070 0.199 
1977  5763.0 26565.220 0.217 
1978  5687.6 27033.880 0.210 
1979  7840.3 29143.670 0.269 
1980  10553.8 30130.470 0.350 
1981  8798.8 24783.26 0.355 
1982  8932.4 26502.490 0.337 
1983  8511.7 25390.630 0.335 
1984  7624.7 24312.190 0.321 
1985  7852.1 24235.620 0.324 
1986  6960.6 20999.490 0.331 
1987  6011.6 17912.460 0.336 
1988  6186 19270.430 0.321 
1989  7191 20657.260 0.348 
1990  8246.9 21426.080 0.385 
1991  8757.3 23557.590 0.372 
1992  9231.9 23333.500 0.396 
1993  9137.7  23424.59 0.390 
1994  9670.8 22696.610 0.426 
1995  10672.3 24308.260 0.439 
1996  12327.3 25138.260 0.490 
1997  13800.5 25494.160 0.541 
1998  12610.6 25908.290 0.487 
1999  14075.2 25225.730 0.558 
2000  18456.9 26077.340 0.708 
2001  18720.1 33643.850 0.537 
2002  18720.1 33350.870 0.777 
2003  25914.1 37604.000 1.000 
2004  37604 40192.260 1.034 
2005  54537.0 43966.10 1.240 

    المتوسط
  - :المصدر 

  .من إعداد الباحث
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  نيالملحق الثا
  ا�ختباراتنتائج 
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  الختبار التكامل المشترك جوهانسن لتحديد فترات اإلبطاء) 25(جدول رقم 
  

  ��للمتغير  ئتحديد فترة التباط
VAR Lag Order Selection Criteria  

Endogenous variables: K�   

Exogenous variables: C   

Sample: 1970 2005   

Included observations: 33  
    
    

 Lag LogL FPE AIC 
    
    
0 -143.8051   379.2537*   8.776064* 

1 -143.8043  402.9825  8.836622 

2 -143.6567  424.4999  8.888285 

3 -142.5886  423.0439  8.884155 
    
    

 * 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  

  
  
  
  

   ��للمتغير تحديد فترة التباطئ 

  
  
  
  
  
  

VAR Lag Order Selection Criteria   

Endogenous variables: ��     

Exogenous variables: C 	K�    

Sample: 1970 2005    

Included observations: 33   
    
    

 Lag LogL FPE AIC 
    
    
0 -134.9511   235.6477*   8.300066* 

1 -134.4510  242.9834  8.330367 

2 -133.9760  251.0129  8.362183 

3 -133.9365  266.3659  8.420397 
    
     

 * indicates lag order selected by the criterion    

 FPE: Final prediction error     

 AIC: Akaike information criterion     
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  	�للمتغير تحديد فترة التباطئ 

  
  
  
  

الختبار التكامل المشترك يالحظ من الجداول الثالث السابقة أن طول فترة اإلبطاء المناسبة 
  .) tأي في الزمن (صفر  هي لجميع المتغيرات جوهانسن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

VAR Lag Order Selection Criteria     

Endogenous variables: G�      

Exogenous variables: C K� ��      

Sample: 1970 2005    

Included observations: 33   
    
    

 Lag LogL FPE AIC 
    
    
0 -96.09651   23.77121*   6.005849* 

1 -95.37222  24.18856  6.022559 

2 -95.25441  25.54647  6.076025 

3 -94.18089  25.47712  6.071569 
    
    

 * indicates lag order selected by the criterion 

 FPE: Final prediction error     

 AIC: Akaike information criterion     
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  للنموذج تصحيح الخطأ تحديد فترات اإلبطاءل) 27(جدول رقم 

  
   .ةتحديد فترة اإلبطاء المناسبة لمتغير صافي األصول األجنبي

  
VAR Lag Order Selection Criteria     

Endogenous variables: K�      

Exogenous variables: C      

Sample: 1970 2005      

Included observations: 33   
    
    

 Lag LogL FPE AIC 
    
    
0 -143.8051   379.2537*   8.776064* 

1 -143.8043  402.9825  8.836622 

2 -143.6567  424.4999  8.888285 

3 -142.5886  423.0439  8.884155 
    
    

 * indicates lag order selected by the criterion 

 FPE: Final prediction error     

 AIC: Akaike information criterion     

 

  
   .يالحقيقتحديد فترة اإلبطاء المناسبة لمتغير ناتج المحلي 

 

 
 

  
  

VAR Lag Order Selection Criteria   

Endogenous variables: ��     

Exogenous variables: C K�   

Sample: 1970 2005    

Included observations: 33   
    
    

 Lag LogL FPE AIC 
    
    
0 -134.9511   235.6477*   8.300066* 

1 -134.4510  242.9834  8.330367 

2 -133.9760  251.0129  8.362183 

3 -133.9365  266.3659  8.420397 
    
     

 * indicates lag order selected by the criterion    

 FPE: Final prediction error     

 AIC: Akaike information criterion     



 155صفحة  
 

   .االئتمان المحليتحديد فترة اإلبطاء المناسبة لمتغير 
  

  
  
  

لجميع  نموذج تصحيح الخطألليالحظ من الجداول الثالث السابقة أن طول فترة اإلبطاء المناسبة 
  .) tأي في الزمن (صفر  هي المتغيرات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

VAR Lag Order Selection Criteria     

Endogenous variables: G�      

Exogenous variables: C K� ��      

Sample: 1970 2005    

Included observations: 33   
    
    

 Lag LogL FPE AIC 
    
    
0 -96.09651   23.77121*   6.005849* 

1 -95.37222  24.18856  6.022559 

2 -95.25441  25.54647  6.076025 

3 -94.18089  25.47712  6.071569 
    
    

 * indicates lag order selected by the criterion 

 FPE: Final prediction error     

 AIC: Akaike information criterion     
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   (VAR)إجراء تقدير ) 31(رقم جدول 
  

 Vector Autoregression Estimates  

 Sample (adjusted): 1971 2005  

 Included observations: 35 after adjustments 

 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] 
    
    
 K� ��  G� 

    
    

K� (-1) -0.065135 -0.235682  0.011358 

  (0.20034)  (0.14861)  (0.04399) 

 [-0.32513] [-1.58587] [ 0.25819] 

    

��  (-1)  0.004502  0.185315  0.120681 

  (0.24018)  (0.17817)  (0.05274) 

 [ 0.01875] [ 1.04009] [ 2.28818] 

    

G� (-1) -0.846580  0.586114  0.267473 

  (0.75860)  (0.56274)  (0.16658) 

 [-1.11598] [ 1.04153] [ 1.60569] 

    

C  9.844098  3.410731  2.261241 

  (4.69339)  (3.48165)  (1.03061) 

 [ 2.09744] [ 0.97963] [ 2.19408] 
    
    

 R-squared  0.041541  0.161006  0.262435 

 Adj. R-squared -0.051213  0.079813  0.191057 

 Sum sq. resids  11888.33  6542.120  573.2403 

 S.E. equation  19.58302  14.52708  4.300189 

 F-statistic  0.447861  1.983007  3.676724 

 Log likelihood -151.6522 -141.1995 -98.59209 

 Akaike AIC  8.894413  8.297117  5.862405 

 Schwarz SC  9.072167  8.474871  6.040159 

 Mean dependent  6.097628  5.581073  4.046848 

 S.D. dependent  19.10004  15.14399  4.781109 
    
    

 Determinant resid covariance (dof adj.)  1179984.  

 Determinant resid covariance  819892.7  

 Log likelihood -387.2848  

 Akaike information criterion  22.81627  

 Schwarz criterion  23.34954  
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  جدول تحليل تجزئة التباين
     
     

Variance Decomposition of K�:     

Period S.E. K� ��  G� 

     
     
1 19.58302 100.0000 0.000000 0.000000 

2 19.89646 96.89765 0.085470 3.016878 

3 19.97076 96.23091 0.655775 3.113319 

4 19.98718 96.10342 0.747301 3.149278 

5 19.99187 96.06129 0.771328 3.167384 

6 19.99330 96.04795 0.779956 3.172089 

7 19.99374 96.04402 0.782509 3.173474 

8 19.99387 96.04282 0.783269 3.173910 

9 19.99391 96.04246 0.783502 3.174041 

10 19.99392 96.04235 0.783573 3.174081 
     
     

Variance Decomposition of		Y� :     

Period S.E. K� ��  G� 

     
     
1 14.52708 12.50427 87.49573 0.000000 

2 15.62675 18.44526 79.21051 2.344232 

3 15.84568 18.00606 78.27957 3.714365 

4 15.91225 17.86999 78.17369 3.956319 

5 15.93202 17.84288 78.12577 4.031352 

6 15.93800 17.83343 78.11050 4.056064 

7 15.93982 17.83044 78.10622 4.063341 

8 15.94037 17.82956 78.10490 4.065538 

9 15.94053 17.82930 78.10449 4.066210 

10 15.94059 17.82921 78.10437 4.066413 
     
     

Variance Decomposition of 	G�:     

Period S.E. K� ��  G� 

     
     
1 4.300189 6.766458 3.118332 90.11521 

2 4.834810 6.614909 16.99738 76.38771 

3 4.952256 6.891835 19.10491 74.00325 

4 4.986092 6.896732 19.56202 73.54125 

5 4.996380 6.883142 19.72795 73.38891 

6 4.999495 6.881049 19.77767 73.34129 

7 5.000438 6.880447 19.79231 73.32724 

8 5.000725 6.880229 19.79680 73.32297 

9 5.000812 6.880165 19.79817 73.32167 

10 5.000838 6.880146 19.79858 73.32127 
     
     

Cholesky Ordering: K�	��  G�     
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  تحليل تجزئة التباينلرسم البياني ال
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  جدول دالة ا�ستجابة الفورية
    
    

Response of K�:    

Period K� ��  G� 

    
    
1 19.58302 0.000000 0.000000 

2 -0.305433 -0.581679 -3.455848 

3 -0.459388 -1.509001 -0.688479 

4 0.349276 -0.608226 -0.405061 

5 0.108616 -0.312140 -0.279769 

6 0.043412 -0.186898 -0.143618 

7 0.030795 -0.101690 -0.078020 

8 0.016666 -0.055493 -0.043695 

9 0.008888 -0.030727 -0.024015 

10 0.004960 -0.016932 -0.013206 
    
    

Response of �� :    

Period K� ��  G� 

    
    
1 5.136976 13.58851 0.000000 

2 -4.319021 2.963234 2.392594 

3 -0.410037 1.766421 1.897820 

4 -0.190093 1.177638 0.831357 

5 -0.209086 0.608786 0.464079 

6 -0.099951 0.331752 0.265431 

7 -0.052344 0.185392 0.144356 

8 -0.030048 0.101906 0.079359 

9 -0.016495 0.056057 0.043849 

10 -0.009038 0.030913 0.024149 
    
    

Response of G�:    

Period K� ��  G� 

    
    
1 -1.118583 0.759362 4.082127 

2 0.543169 1.842980 1.091859 

3 -0.379408 0.843946 0.541531 

4 -0.156183 0.421766 0.366055 

5 -0.060748 0.248021 0.193638 

6 -0.040248 0.136262 0.104621 

7 -0.022334 0.074360 0.058384 

8 -0.011941 0.041108 0.032151 

9 -0.006631 0.022663 0.017680 

10 -0.003663 0.012478 0.009748 
    
    

Cholesky Ordering: K� ��  G�    
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a 

 

Abstract of the Study 

 

The main objective of this study to test empirically whether it is 

possible to use the monetary approach to examine and determine 

the factors affecting the balance of payments in Libya . 

Annual date for the period 1970-2005 hen been utilided . 

Dickey fuller augmented test indicated thad all the variables are 

stationary after taking the first differences, and contegration 

result  using  johansen and juselius test indicated the existence 

of long run relationship between the dependent and the 

independent variables. 

Causality test indicated a one-way Causality relationship 

between net foreign asset and GNP Only. And to the absence of 

a Causal relationship between net foreign assets and domestic 

credit. 

Variance decomposition and the impulse functim response tests 

used to deicribe the daynamic relationship between variables of 

the model. 

Empirical result indicated that monetary approach is not 

souitable to examine and determine factors affecting the balance 

of payment in Libya to reasons  mentioned in this study. 
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