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 ملخص البحث:
هدف البحث إلى دراسة وتحليل المحددات الرئيسية لإلنفاق العام في االقتصاد الليبي،       

ومن ثم تحديد مدى تأثير كل منها على التوسع الذي طرأ على حجم االنفاق العام خالل 
لوصفي التحليلي لوصف وتحليل (، واعتمدت الدراسة على المنهج ا0202-5991الفترة )

متغيرات البحث، باإلضافة إلى أسلوب التحليل القياسي الكمي المتمثل في: اختبارات جذور 
وقد خلصت نتائج التقدير إلى وجود ’’. ARDL‘‘، واختبار ‘‘Unit root tests ’’الوحدة 

ج المحلي كمتغير تابع، وحجم النات’’ GEXP‘‘عالقة توازنية بين حجم اإلنفاق العام 
، ومعدل النمو ’’POP‘‘، وحجم السكان ’’ PD‘‘وحجم الدين العام’’ GDP‘‘اإلجمالي 

في األجل الطويل. كما أفادت أيضا نتائج التقدير في األجل ’’ TR‘‘في اإليرادات العامة 
بعالقة عكسية األثر مع كل ’’ GEXP‘‘القصير عن ارتباط حجم اإلنفاق العام للعام الحالي

للعام  POP)-1(للعام الحالي، ومتغير حجم السكان  (PD)حجم الدين العام من متغير 
من جهة،  للعام الماضي TR)-1(الماضي، ومتغير معدل النمو في اإليرادات العامة 

للعام الماضي، GDP)-1 (كل من متغير حجم الناتج المحلي اإلجمالي وعكسية األثر مع 
لماضي، ومتغير معدل النمو في اإليرادات العامة للعام اPD) -1 (ومتغير حجم الدين العام 

(TR)  .للعام الحالي من جهة أخرى 
: اإلنفاق العام، االقتصاد الليبي، الزيادة السكانية، االقتصادات الريعية، كلمات مفتاحية

 .(RADL)اختبار 
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Abstract: 

The research aimed to study and analyze the main determinants of 

public spending in the Libyan economy, and then determine the extent 

of the impact of each of them on the expansion that occurred in the 

volume of public spending during the period (1995-2020). 

Quantitative standard analysis: Unit root tests and the ARDL test. The 

results of the estimation concluded that there is a balanced 

relationship between the size of public spending “GEXP” as a 

dependent variable, the size of the gross domestic product “GDP” and 

the size of the public debt “PD”, the size of the population “POP”, and 

the growth rate of revenues. General ''TR'' in the long term. The 

results of the estimation in the short term also indicated that the 

volume of public spending for the current year “GEXP” had an 

inverse relationship with each of the variable of the size of the public 

debt (PD) for the current year, the variable of population size (POP-1) 

for the past year, and the variable of the growth rate. In public 

revenues (TR-1) for the past year on the one hand, and the inverse 

effect with each of the variable of the size of the gross domestic 

product (GDP-1) for the past year, and the variable of the size of the 

public debt (PD -1) for the past year, and the variable of the growth 

rate in public revenues ( TR) for the current year on the other hand. 

Keywords: public spending, Libyan economy, population increase, 

rentier economies, RADL test. 

 
 مقدمة   
لمجتمعات تعتبر ظاهرة نمو اإلنفاق العام عبر الزمن ظاهرة طبيعية؛ ترتبط بتوسع ا  

وحاجاتها االقتصادية واالجتماعية واألمنية، وباعتبار أن اإلنفاق العام أداة من أدوات 
السياسة المالية التي تهدف لتحفيز التنمية االقتصادية وتحقيق االستقرار االقتصادي، خاصة 

دين في الدول النامية التي تعاني من اختالالت اقتصادية مزمنة والتي من أهمها: ارتفاع ال
العام وعجز الموازنة العامة وارتفاع معدالت التضخم، وهو ما يحّتم على هذه البلدان ترشيد 

 اإلنفاق العام وضبط محدداته وآثاره.
ويعتبر االقتصاد الليبي من االقتصادات الريعية التي تعتمد فيه الدولة على اإليرادات 

، إال أن هناك اختالال ملحوظا في النفطية، للقيام بمهامها باإلنفاق على السلع والخدمات
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ترشيد وضبط اإلنفاق العام بما يحقق النمو واالستقرار االقتصادي، فقد شهد االقتصاد الليبي 
 0259خالل السنوات األخيرة ظاهرة اإلفراط واإلسراف في اإلنفاق العام حيث بلغ في عام 

لعامة على  مستوى المعيشة مليار دينار، ولم ينعكس هذه االرتفاع في النفقات ا 64حوالي 
ألفراد المجتمع؛ وذلك نتيجًة لغياب ضوابط ومحددات واضحة لإلنفاق العام في إطار سياسة 

 مالية رشيدة، وهو ما نتج عنه آثار سلبية على العديد من المؤشرات االقتصادية الكلية. 
في االقتصاد  ومن هنا يأتي هذا البحث لدراسة وتحليل المحددات الرئيسة لإلنفاق العام

 الليبي.
 مشكلة البحث:

تكمن المشكلة البحثية في كون أن غياب ضبط وترشيد محددات اإلنفاق العام والعشوائية 
المتبعة في سياسة اإلنفاق العام لها آثار اقتصادية سلبية مضاعفة على االقتصاد الليبي، 

 وبالتالي يمكن صياغة المشكلة البحثية في التساؤالت التالية:
 آثر الناتج المحلي اإلجمالي على اإلنفاق العام في االقتصاد الليبي؟ ما -
 ما آثر اإليرادات العامة على اإلنفاق العام في االقتصاد الليبي؟ -
 ما آثر الدين العام على اإلنفاق العام في االقتصاد الليبي؟ -
 ما آثر معدل التضخم على توسع النفقات العامة في ليبيا؟ -
 كانية على اإلنفاق العام؟ما آثر الزيادة الس -

 فرضية البحث:
 ينطلق البحث من فرضية يتلخص مفادها في:

أن هناك العديد من المحددات التي لها فاعلية وتأثير ملحوظ على التوسع في اإلنفاق العام 
في االقتصاد الليبي والتي من أهمها: الدين العام، ومعدل النمو في الناتج المحلي اإلجمالي، 

 ضخم، باإلضافة إلى الزيادة السكانية.ومعدل الت

 أهمية البحث:
يستمد البحث أهميته من أهمية دراسة وتحليل محددات اإلنفاق العام باعتبارها الضابط    

والمحدد للتوسع أو االنكماش المالي، ولما لها من أثار على الدين العام وعجز الموازنة 
 خرى.والتضخم والعديد من المتغيرات االقتصادية األ
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 أهداف البحث:
يهدف البحث بشكل رئيس إلى دراسة وتحليل المحددات الرئيسة لإلنفاق العام في       

(، ومن ثم تحديد مدى تأثير كل متغير من 5991-0202االقتصاد الليبي خالل الفترة )
 هذه المحددات على التوسع الحاصل في اإلنفاق العام.

 منهجية البحث: 
هج الوصفي التحليلي، لوصف وتحليل متغيرات البحث، باإلضافة إلى استخدم الباحثان المن

منهجية االقتصاد القياسي لتحليل أثر محددات اإلنفاق العام كمتغيرات تفسيرية على اإلنفاق 
 العام كمتغير تابع.

 عرض للدراسات السابقة: 

بية بعنوان: محددات اإلنفاق العام في بعض الدول العر  (0252دراسة ) الحجايا:  -
(، حيث هدفت الدراسة إلى معرفة محددات اإلنفاق الحكومي العام 0256-0222للفترة ) 

( واستخدم 0222-0256في كل من األردن ولبنان ومصر والمغرب وتونس خالل الفترة ) 
الباحث منهجية التحليل النظري والقياسي الكمي، وخلص البحث لمجموعة من النتائج من 

د العام والدين العام، باإلضافة إلى معدل التضخم ومعدل النمو أهمها: أن كل من االيرا
السكاني تعتبر أهم المحددات التي تحكم التوسع في اإلنفاق العام للدول موضوع البحث، كما 
أن نتائج التحليل لم تدل على وجود عالقة بين النمو االقتصادي واالنفاق العام في هذه 

 الدول.
محددات اإلنفاق الحكومي في السودان خالل  :نبعنوا (0202دراسة ) أبكر:  -

توضيح وبيان المحددات المؤثرة على  إلىالدراسة هدفت  ، حيثم(0252-5992الفترة )
، وقد تمثلت المحددات في كل من: اإلنفاق الحكومي في إطارها النظري والتطبيقي

ي اإلجمالي(. الناتج المحل ،الدين الخارجي، التضخم ،عدد السكان، اإليرادات العامة)
وفي  ،منهج الوصفيلل باإلضافةاتبعت الدراسة المنهج التاريخي لتتبع الظاهرة محل الدراسة و 

ومن أهم النتائج التي توصلت إليها  ،الجانب التطبيقي تم استخدام أسلوب االقتصاد القياسي
الدين وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية بين اإليرادات العامة والسكان و  :الدراسة
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ووجود عالقة عكسية ذات داللة  ،الخارجي والناتج المحلي اإلجمالي واإلنفاق الحكومي
على اإلنفاق الحكومي  وأن المحددات األكثر تأثيراً  ،إحصائية بين التضخم واإلنفاق الحكومي

 هي اإليرادات العامة والسكان. 
الجزائر للفترة  نفاق العام فيبعنوان محددات اإل، دراسة ) بن تفات، و سالمي( -
حيث هدف هذا البحث إلى تحليل اإلنفاق ، ARDL( باستخدام نموذج 0252-0222)

العام في الجزائر على المدى القصير والمدى الطويل، وذلك باستخدام نموذج االنحدار 
(، وقد 0252-0222( خالل الفترة )ARDLالذاتي للفجوات الزمنية الموزعة المتباطئة )

ة نتائج كان من أبرزها؛ أن متغيرات كل من الناتج المحلي اإلجمالي خلص البحث إلى عد
ومعدل التضخم واإليرادات النفطية تعد من أهم المتغيرات المسؤولة عن تغيرات اإلنفاق العام 
في االقتصاد الجزائري، بينما لم تظهر تأثير المتغيرات األخرى المتمثلة في معدل البطالة 

 نبي المباشر على اإلنفاق العام، باعتبارها غير معنوية احصائيا.والسكان واالستثمار األج
بعنوان: محددات اإلنفاق الحكومي في سورية للفترة  (0252دراسة )العشعوش:  -
(، حيث هدف البحث إلى دراسة وتحليل أهم العوامل التي تؤثر على 5922-0221)

 ؛لتقلبات في اإلنفاق العامنفاق الحكومي في سوريا، من خالل متغيرات تفسيرية تشرح ااإل
وتشمل الناتج المحلي اإلجمالي، معدل التضخم، مستوى السيولة، السكان، درجة االنفتاح 
االقتصادي، وقد خلص البحث إلى ُجملة من النتائج، كان من أبرزها؛ وجود عالقة توازنية 

معدل التضخم طويلة األجل بين متغير اإلنفاق العام ومتغيرات الناتج المحلي اإلجمالي و 
 وعدد السكان.

تبين للباحَثين بأنه بالرغم من تناول  من خالل االطالع على الدراسات السابقة      
موضوع محددات اإلنفاق العام بالدراسة والتحليل من عدد من الباحثين؛ كما وضحنا أعاله، 

تصاد الليبي يشهد إال أن كل الدراسات السابقة خارج البيئة الليبية، وذلك بالرغم من أن االق
إفراطا وإسرافا في اإلنفاق العام، يتطلب الوقوف على محدداته وتحليلها؛ وهو ما يضيفه هذا 

 البحث.
 ولتحقيق أهداف البحث ودراسة فرضيته؛ تم تقسيم البحث إلى المباحث التالية:

 اإلطار النظري لمحددات اإلنفاق العام. -
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 تطور اإلنفاق العام في االقتصاد الليبي. -
 التحليل القياسي لمحددات اإلنفاق العام في االقتصاد الليبي. -
 النتائج والتوصيات. -

 وفيما يلي تفصيل ذلك
 نفاق العام:محددات اإل المبحث األول: اإلطار النظري ل

إن زيادة اإلنفاق الحكومي ال تعني بالضرورة زيادة المنفعة المترتبة عليه، فقد ترجع هذه  
ة بمعنى الزيادة في اإلنفاق دون الزيادة في المنفعة الحقيقية ودون الزيادة إلى أسباب ظاهري

أن يقابلها زيادة في نصيب الفرد من كمية السلع والخدمات الحكومية، بينما تعني الزيادة 
(، ويدل ذلك على 555: 0252الحقيقية زيادة المنفعة المترتبة عن هذا اإلنفاق) عايب: 

قتصادية، وهو ما يعني أننا ال يمكن أن نقبل باألرقام المعلنة زيادة تدخل الدولة في الحياة اال
لإلنفاق العام كما هي، ألنها قد ال تنعكس على الواقع وال تكشف الحقيقة، وبالتالي وجب 

 (.15: 0224علينا تحليل أسباب ومحددات زيادة اإلنفاق العام) عبدالرحمان: 
عديد من األسباب أو المحددات؛ منها ما هو ويرجع التوسع الحكومي في النفقات العامة لل   

كمي يتمثل في بعض المتغيرات االقتصادية الكلية، ومنها ما هو وصفي يرجع للفكر 
االقتصادي السائد وللسياسات االقتصادية للحكومة أو لتوجهاتها المرغوبة وفقا للنظام 

عسكرية قد تؤدى إلى االقتصادي الُمتبع. كما أن هناك أسباب أخرى سياسية أو إدارية أو 
 زيادة النفقات العامة.

 وسنقتصر هنا على تلخيص أهم المحددات الكمية لإلنفاق العام، كما يلي:
 الناتج المحلي اإلجمالي: -5

يعتبر النمو االقتصادي الناتج عن الزيادة في الناتج المحلي اإلجمالي من المحددات الرئيسة 
دالت النمو االقتصادي يحسن من المستوى ألي تغيرات في اإلنفاق العام، فارتفاع مع

المعيشي لألفراد، األمر الذي يجعلهم يشكلون طلبا أكبر على خدمات الحكومة والتي بدورها 
ستوفرها بزيادة اإلنفاق العام، فزيادة الناتج المحلي اإلجمالي يشجع على التوسع في 

 الخدمات والمشروعات العامة.
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نجد بأن الزيادة في اإلنفاق العام تكون  [،5]  (Wagner; 1971ومن خالل قانون فاغنر )
عادة نتيجة لزيادة التنمية االقتصادية بشكل عام والنمو االقتصادي بشكل خاص، حيث فسر 
فاغنر ذلك بأن مع ارتفاع معدالت النمو االقتصادي يزداد الطلب على الخدمات التعليمية 

ما يتطلب زيادة اإلنفاق الحكومي والصحية واألمنية والترفيهية واالجتماعية، وهو 
(KELLEY,1976 .)االقتصادي  النمو كلما حققت الدولة معدال معينا من فاغنر:ل وفقاف

 معدلأكبر من  الحكومي بمعدلفإن ذلك سيؤدي إلى زيادة نشاطها، ومن ثم زيادة اإلنفاق 
 .زيادة متوسط الدخل الحقيقي للفرد

 التضخم وانخفاض قيمة النقود: -0
مشكلة التضخم من المحددات الرئيسية التي تؤدي إلى زيادة اإلنفاق العام الظاهري، تعد 

أي أن الزيادة التي تطرأ على اإلنفاق العام زيادة ظاهرية ألنها ال ينتج عنها زيادة حقيقية 
في كمية السلع والخدمات، وإنما زيادة من شأنها فقط أن تحافظ على المستوى السابق من 

نفس الكمية من السلع والخدمات، فاالرتفاع في المستوى العام لألسعار الذي قد اإلنفاق على 
تشهده السلع والخدمات، يتطلب إنفاقا عاما نقديا أكبر للمحافظة على المستوى السابق 
للمنفعة المتحققة من هذه السلع والخدمات. كما أن الضغوط التضخمية في أي بلد تتطلب 

ائد الذي قد يكون سببا إضافيا الرتفاع معدالت التضخم، حيث ترشيد اإلنفاق الحكومي الز 
يتم في هذه الحالة تطبيق سياسة مالية انكماشية، وبالتالي يعتبر التضخم ُمحدد رئيس 

 للتغيرات الناتجة أو الُمصححة التي تطرأ على اإلنفاق العام.
 اإليرادات العامة: -3

وسع في اإلنفاق العام، فاإليرادات العامة إن تحقق إيرادات عامة أكبر يتيح مرونة أكبر للت
كما هو المعلوم هي الجانب المقابل للنفقات العامة بالميزانية العامة، ومن خاللها تحدد 
النفقات التقديرية. فالدول تحاول باستمرار زيادة مواردها وتوفير مصادر جديدة لإليرادات 

راسات السابقة إلى وجود عالقة بهدف تغطية النفقات العامة. وقد خلصت العديد من الد
ارتباط قوية بين زيادة اإليرادات النفطية وزيادة اإلنفاق الحكومي ومنها دراسة )بن حمود: 

0225) 
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 عدد السكان واتساع اقليم البلد: -4
يتطلب زيادة عدد السكان في أي مجتمع توفير سلع وخدمات أكبر لهم، وال يتأتى ذلك إال 

على الخدمات الحكومية كالتعليم والصحة والطرق وغيرها من  من خالل التوسع في اإلنفاق
الخدمات، كما أن التباعد الجغرافي بين سكان البلد يستلزم توسع دور الدولة لتغطية 

 احتياجات المناطق المختلفة داخل البلد.
لذلك سيتم استخدام متغير عدد السكان كمتغير تفسيري في دالة اإلنفاق الحكومي، وقد 

 (GUPTA,1967; MICHAS,1975ه بعض الدراسات السابقة )استخدمت
 الدين العام: -1

يؤدي العجز في الميزانية العامة ألي بلد إلى تراكم الدين العام عبر الزمن، وهو ما       
يحد من قدرة البلد على التوسع في اإلنفاق العام، ويحدث انكماش في الخطط والمشاريع 

ة إلى تنفيذها، فتراكم الدين العام يقلص مرونة االنفاق التي قد تكون البلد في حاجة ماس
 العام.

 
 المبحث الثاني: تطور اإلنفاق العام في االقتصاد الليبي:

كما هو معلوم؛ يعتبر االقتصاد الليبي من االقتصادات الريعية التي تعتمد على اإليرادات 
من إجمالي  %94ية حوالي النفطية في تمويل الموازنة العامة، حيث تشكل اإليرادات النفط

(، فاالقتصاد الليبي حساس جدا ألي 0200اإليرادات العامة للدولة ) النشرة االقتصادية: 
تذبذبات قد تحدث ألسعار أو إلنتاج أو تصدير النفط، وهو ما يعني أن التوسع أو 

تقلبات االنكماش في اإلنفاق العام يعتمد على ما توفره الموارد النفطية من إيرادات، وأي 
اقتصادية أو سياسية أو أمنية من شأنها أن توثر على حصيلة اإليرادات العامة للدولة، 
وبالتالي التأثير المباشر على النفقات العامة، وهو ما قد حدث فعال لالقتصاد الليبي خالل 
العقود الماضية بشكل عام، وخالل فترة الدراسة لهذا البحث بشكل خاص، فقد شهد اإلنفاق 

ام تقلبات ملحوظة بسبب عدم استقرار اإليرادات النفطية، الناتج عن عدم استقرار الوضع الع
السياسي واألمني؛ حيث شهدت هذه الفترة اقفال متكرر للحقول النفطية، إضافة إلى اشتعال 
الحروب بين الفترة واألخرى، وبشكل عام ورغم هذا التذبذب في اإليرادات النفطية ومن ثم 
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امة فإن هناك اتجاه عام للزيادة الكبيرة والملحوظة في اإلنفاق العام، وهذا االرتفاع النفقات الع
في اإلنفاق العام يرجع أيضا لمحددات أخرى غير اإليرادات العامة؛ والتي نحن بصدد 
دراستها في هذا البحث، وهي معدل التضخم والناتج المحلي اإلجمالي والدين العام، إضافة 

انية، وفيما يلي نستعرض تطور اإلنفاق العام في االقتصاد الليبي خالل إلى الزيادة السك
( ومن 5(، حيث يتبين من خالل الجدول المرفق بالملحق رقم ) 5991-0202الفترة )

(، يتبين أن اإلنفاق العام شهد استقرارا عند مستويات منخفضة مع بداية 5الرسم البياني رقم )
من تسعينيات القرن الماضي، فقد استقر خالل هذه الفترة فترة البحث؛ خالل النصف الثاني 

، بمعدل نمو 0222في عام  1012.0وقيمة  5991مليون دينار عام  6455.0بين 
( ويرجع هذا االستقرار النسبي خالل 5991-0202خالل الفترة ) %3مركب بلغ حوالي 

قتصادي بسبب الحصار؛ هذه الفترة إلى انخفاض أسعار النفط العالمية، وكذلك االنغالق اال
وما نتج عنه من تطبيق سياسة مالية تقشفية، وشهد اإلنفاق العام ارتفاعا ملحوظا خالل 

 05363.2إلى  0225مليون في عام  1435.4(، حيث ارتفع من 0225-0221الفترة )
؛ ويرجع هذا االرتفاع إلى تحسن %62، بمعدل نمو مركب بلغ 0221مليون في عام 
المية وانتهاء فترة الحصار االقتصادي، واستمر االرتفاع التدريجي للنفقات أسعار النفط الع

مليون إلى  05323.2( فقد ازداد اإلنفاق العام من 0224-0252العامة خالل الفترة )
 0255، وقد شهدت سنة %02دينار، بمعدل نمو مركب بلغ حوالي مليون  16693.3

دينار، وتعتبر هذه السنة مليون  03344.1انخفاضا ملحوظا في اإلنفاق العام بلغ فقط 
رجوعا للتوسع شهدت  0250، إال أن سنة 0255فبراير  52استثنائية بسبب أحداث ثورة 

واستمر في التذبذب بين  ،مليون دينار 13965.4حيث بلغ  ؛الكبير في اإلنفاق العام
 قول النفطية؛بسبب اإلغالق المتكرر للح (0255-0251االرتفاع واالنخفاض خالل الفترة )

 كما شهد، %53، بمعدل نمو مركب بلغ 0251مليون دينار في عام  63523.9حيث بلغ 
 قيمة 0254في عام (؛ فقد بلغ 0254-0202تذبذبا أيضا خالل الفترة )نفاق العام اإل

، 0259مليون دينار في عام  61353.2وارتفع تدريجيا ليبلغ   ،مليون دينار 09525.3
وقد شهدت هذه  .0202مليون دينار في عام  32352.2يد ليبلغ  قبل أن ينخفض من جد
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-0253الفترة األخيرة إقفاال للنفط في بدايتها، وحربا في نهايتها استمرت خالل الفترة )
0202.) 

 

 
 

 المبحث الثالث/ التحليل العملي القياسي:
يره ومن سيتم من خالل استخدام التحليل القياسي صياغة ووصف النموذج القياسي وتقد

 ثم إجراء االختبارات اإلحصائية عليه، وصوال إلى تحليل النتائج اإلحصائية.
 أواًل/ صياغة نموذج الدراسة:

بعض الدراسات السابقة التي تناولت هذا  إلىتم بناء النموذج القياسي للبحث استنادا 
ام أو نفاق العالموضوع سواء بشكل جزئي من خالل دراسة أحد هذه المتغيرات على اإل

بصورة أشمل من خالل تناول أثر أكثر من متغير من هذه المحددات وقياس أثرها على 
      .(0252، )العشعوش؛ (0252: )أبكركل من:  ومن هذه الدراسات دراسة، االنفاق العام

GEXP= f (TR, PD, POP, INF, GDP) 
GEXPاإلنفاق العام : 

TR: معدل النمو في اإليرادات العامة  
PD:   الدين العام 
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POP: حجم السكان 
INF: معدل التضخم 

GDP: الناتج المحلي اإلجمالي 
GDP +U5PD +B4POP +B3+B  INF2TR +B1 B+ 0GEXP=B 

 ثانيا: اختبارات جذور الوحدة 
فحص خواص استقرار السالسل الزمنية للمتغيرات المدرجة في نموذج الدراسة، وتحديد ما ل 

الستعانة في هذا الصدد باختبارين من اختبارات جذر الوحدة إذا كانت مستقرة أم ال، تم ا
المتحصل عليها من  (5بالجدول رقم ) (، حيث بينت النتائجP.P( و )ADF)هما: اختباري 

أن بعض السالسل الزمنية للمتغيرات قيد  (ADF)خالل تطبيق اختبار ديكي فولر المعزز 
البحث مستقرة عند قيمها األصلية، وبعضها األخر مستقرة عند الفرق، حيث استقرت القيم 

عند المستوى، بينما لم تكن القيم األصلية للسلسلة  (TR)األصلية للسلسلة الزمنية للمتغير 
ى، ولكنها استقرت بعد أخذ مستقرة عند المستو  (GEXP,INF,PD,POP)الزمنية للمتغيرات 

بعد  (GDP)الفروق األولى لها، ، في حين استقرت القيم األصلية للسلسلة الزمنية للمتغير 
 أخذ الفروق الثانية لها.

، تم ADF))وللتأكد من دقة النتائج المتحصل عليها بواسطة اختبار ديكي فولر المعزز 
ئجه متطابقة مع النتائج التي تم ، والذي كانت نتا(PP)تطبيق اختبار فيليبس بيرون 

، باستثناء نتائج السلسلة (ADF) الحصول عليها من خالل اختبار ديكي فولر المعزز
أنها استقرت بعد أخذ  (P.P)حيث بينت نتائج اختبار ، (GDP)الزمنية المتعلقة بالمتغير 

  الفروق األولى لها.
ف وعدم انسجام بين نتائج هذا ويشير بعض اإلحصائيين إلى أنه في حال وجود اختال

على اعتبار أن له قوة  ؛(P.P)االختبارين، فإنه من األفضل الركون إلى نتائج اختبار 
وبذلك يمكن القول بأن (، 02، 0222)العبدلي:  (ADF)اختبارية أدق وأفضل من اختبار 

ا ، وبعضهI (0)السالسل الزمنية للمتغيرات قيد البحث بعضها متكامل من الرتبة صفر 
 .I (1)األخر متكامل من الرتبة األولى 

 ( الخاصةADF & PP( يوضح ملخصا لنتائج اختبارات جذور الوحدة )5الجدول رقم )
 بمتغيرات دالة الدراسة 
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Variables Unit Root Tests Constant Trend with 
constant 

GEXP ADF I1 I1 
PP I1 I1 

GDP ADF I2 I2 
PP I1 I1 

PD ADF I0 I0 
PP I0 I0 

INF ADF I1 I1 
PP I1 I1 

POP ADF I1 I1 
PP I1 I1 

TR ADF I0 I0 
PP I0 I0 

 .50Eviewsالمصدر: مخرجات برنامج  
 : اختبار التكامل المشترك لمتغيرات نموذج الدراسةلثاثا

 طالما أن السالسل الزمنية للمتغيرات موضوع الدراسة وفقا لنتائج اختبارات جذور الوحدة
، وهو ما يتفق I(1)والبعض اآلخر متكامل من الرتبة  I(0)بعضها كان متكامال من الرتبة 

مع شرط صالحية تطبيق منهجية اختبار االنحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة المسمى 
. فإنه إلثبات أو نفي وجود عالقة تكامل مشترك بين السالسل الزمنية (ARDL)بأسلوب 

ة والمتغير التابع محل الدراسة في األجلين الطويل والقصير، سيتم تطبيق للمتغيرات المفسر 
وذلك وفقا للخطوات  (ARDL)منهجية اختبار االنحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة 

 التالية:  
 اختبار تحديد فترة االبطاء المثلي لمتغيرات نموذج الدراسة-5

راسة تعاني من مشكلة جذور الوحدة عند قيمها حيث إن السالسل الزمنية للمتغيرات قيد الد
األصلية، فإنه لضمان الحصول على أفضل تقدير للمتغيرات قيد الدراسة يستلزم األمر 

 تحديد طول فترة اإلبطاء الموزعة لتلك السالسل الزمنية.
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ولتحديد طول فترة اإلبطاء الموزعة لسالسل المتغيرات موضوع الدراسة تم االعتماد على 
، حيث ((ARDL-UECM))وتم تقدير النموذج قيد الدراسة  (AIC)ئية معيار إحصا

ن فترة اإلبطاء المثلي، التي يجب أن تتضمنها أأظهرت نتائج اختبارات تحديد فترة اإلبطاء 
اختبار لتحديد درجة  063( وذلك من بين أفضل 1,2,2,2,2متغيرات نموذج الدراسة هي :)
، حيث يالحظ وجود إبطاء واحد للمتغير التابع (AIC)معيار اإلبطاء المثلى وفقا إلحصائية 

 (.0للمتغيرات المفسرة. كما هو ظاهر بالشكل المرفق بالملحق رقم ) وإبطاءين
 اختبارات جودة النموذج المقدر-0

عند إجراء اختبارات تقدير جودة أداء النموذج المقدر ظهرت للباحثين عدة مشاكل قياسية، 
موذج خال من كل تلك المشاكل، قام الباحثان بحذف أحد ولغرض الحصول على ن

إذ أن باستخدامه ضمن نموذج الدراسة (، INFالمتغيرات التفسيرية وهو متغير التضخم )
 ظهرت مشاكل عدة في القياس وبحذفه عولجت تلك المشاكل، وتم التخلص منها.

ير اآلثار قصيرة وطويلة في تقد (1,2,2,2,2)قبل اعتماد النموذج المحدد لفترات اإلبطاء و 
األجل يلزم التحقق من جودة أداء هذا النموذج، وذلك من خالل التأكد من خلوه من مشاكل 
التقدير، وذلك بإجراء االختبارات التشخيصية المتمثلة في: اختبار االرتباط التسلسلي بين 

 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM ’’البواقي 
Test:‘‘واختبار’’Correlogram-Q-Statistic‘‘ما بين  أ، واختبار تباث تباين حد الخط

واختبار التوزيع الطبيعي لألخطاء العشوائية ‘‘ Heteroskedasticity Test ’’البواقي  
 ’’Jarque- Bera‘‘  واختبار االستقرار الهيكلي للنموذج ’’Ramsey RESET 

Test‘‘ يلي:. وبإجراء هذه االختبارات التشخيصية تبين ما 
 Breusch-Godfrey ’’أن النموذج خال من مشكلة االرتباط التسلسلي بين البواقي-

Serial Correlation LM Test:‘‘(( 2 = 0.143304، حيث كانت قيمةR  ))
 ((.  ((P-Value =0.2768وبمستوى داللة محسوب 

 ‘‘Serial Correlation LM Test’’ ( يوضح ملخصا لنتائج اختبار0الجدول رقم )

http://www.stc-rs.com.ly/
http://www.stc-rs.com.ly/


 

rs.com.ly-www.stc   

  0200نوفمبر    02العدد 

 Volume 02  November 0020  

 مجلة دراسات االنسان و المجتمع
Human and Community  

Studies Journal 

 

 حقوق الطبع محفوظة 
    2022 لمجلة دراسات اإلنسان والمجتمع

 

Copyright © HCSJ  2022 14 

 

 
 .Eviews12المصدر: مخرجات برنامج 
رقم  بالشكلالموضحة نتائجه ‘‘Correlogram-Q-Statistic ’’كما تشير نتائج اختبار

 من أكبر‘‘Q-Stat ’’وأن إحصائية اختبار ،ل مجال فترة الثقةخ( أن جميع األعمدة دا0)
العدم القائل  مما يعني قبول الفرض ،أي أنها غير معنوية من الناحية اإلحصائية (،2.21)

 بعدم وجود ارتباط تسلسلي بين البواقي.
 ‘‘Correlogram-Q-Statistic ’’( يوضح ملخصا لنتائج اختبار 0الشكل رقم )

 
 .50Eviewsالمصدر: مخرجات برنامج 

أن النموذج ال يعاني من مشكلة تباين حد الخطأ ما بين ( 3كما يتبين من الجدول رقم ) -
(( = 2R= 15.32255))، حيث جاءت قيمة ‘‘ ticity TestHeteroskedas’’البواقي

 ((.((P-Value =0.2877 وبمستوى داللة محسوب
 ‘‘ Heteroskedasticity Test’’ ( يوضح ملخصا لنتائج اختبار3الجدول رقم )

 
 .Eviews12المصدر: مخرجات برنامج 
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موزعة أن حدود االخطاء العشوائية في النموذج المقدر ( 3ويبين الشكل رقم ) -
(( J =745583، حيث بلغت قيمة االختبار ))‘‘Jarque- Bera’’ توزيعا طبيعيا 

 ((. ((P-Value =0.688809وبمستوى داللة محسوب 
 ‘‘ Jarque- Bera ’’( يوضح ملخصا لنتائج اختبار 3الشكل رقم )

 
 .50Eviewsالمصدر: مخرجات برنامج 

 Ramsey’’ الستقرار الهيكلي للنموذج وفقا الختبار اأن معالم النموذج المقدر كما  -
RESET Test‘‘ تتصف بالثبات طوال الفترة محل الدراسة، حيث بينت نتائج اختبار

واختبار مجموع التراكمي لمربعات البواقي ‘‘CUSUM ’’المجموع التراكمي للبواقي المعاودة 
ذي يمثل ( أن الخط ال1( ورقم )6رقم ) بالشكلالموضحين ‘‘ CUSUM SQ ’’المعاودة 

، مما 2.21مربع الخطأ التراكمي كان ما بين الخطين األعلى واألدنى عند مستوى معنوية 
يؤكد على أن الشكل الدالي المستخدم في النموذج المقدر يقع ضمن مجال الثقة طوال الفترة 

 موضوع الدراسة. 
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 ‘‘CUSUM ’’نتائج اختبار المجموع التراكمي للبواقي المعاودة ( يوضح 4الشكل رقم )

 
 .50Eviewsالمصدر: مخرجات برنامج 

 CUSUM SQ’’( يوضح نتائج واختبار مجموع التراكمي لمربعات البواقي المعاودة 5الشكل رقم )
‘‘ 

 
 .50Eviewsالمصدر: مخرجات برنامج 

 ‘‘Bounds Test’’ تقدير معلمات النموذج باستخدام منهج الحدود  -3
 لطويل:تقدير معلمات النموذج في األجل ا -أ

لتقدير معلمات النموذج في األجل القصير والطويل، ينبغي أوال الكشف عن مدى         
وجود عالقة توازنية طويلة األجل بين متغيرات النموذج قيد الدراسة من عدمها، وذلك من 

، وبإجراء هذا االختبار الظاهر بالجدول ‘‘Bounds Test’’ خالل إجراء اختبار الحدود 
 1.01212لجميع المتغيرات تساوي ‘‘F’’ ين أن القيمة المحسوبة إلحصائية ( تب6رقم )
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وهي أكبر من القيمة الحرجة للحدود الدنيا والحدود العليا المناظرة لها عند نفس المستوى 
. مما يؤكد على 2.21على التوالي عند مستوى معنوي  3.69، و0.14والتي كانت تساوي 

 بين متغيرات النموذج. وجود عالقة توازنية طويلة األجل
 "Bounds Test( يوضح ملخصا لنتائج اختبار الحدود " 4الجدول رقم )

 
 .50Eviewsالمصدر: مخرجات برنامج 

" لتصحيح الخطأ في األجل الطويل أظهرت النتائج المبينة في ARDLوبإجراء اختبار "
أثر طردي االتجاه ب في األجل الطويل (POP)ارتباط متغير عدد السكان  (1)الجدول رقم 

مع حجم اإلنفاق العام. مما يعني %52مقبول من الناحية اإلحصائية عند مستوى معنوي و 
سيترتب عنه زيادة في حجم اإلنفاق  %5أن ارتفاع عدد السكان في األجل الطويل بنسبة 

للمتغيرات التفسيرية ذات أهمية من الناحية اإلحصائية . وغياب أي أثر %05.6العام بنحو 
(GDP, PD TR)  على حجم اإلنفاق العام(GEXP) .في األجل الطويل 

 تقدير معلمات النموذج في األجل الطويللنتائج  ا( يوضح ملخص1الجدول رقم )
(ARDL Long Run Form and Bounds Test) 

 
 .Eviews12المصدر: مخرجات برنامج 
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 تقدير معلمات النموذج في األجل القصير-ب 
النتائج السابقة والتي أظهرت وجود عالقة توازنية بين متغيرات نموذج  بناء على       

الدراسة في األجل الطويل. تم تقدير  العالقة بين متغيرات الدراسة في األجل القصير 
باستخدام نموذج تصحيح الخطأ ، وبإجراء هذا االختبار تم التوصل للنتائج الظاهرة في 

عامل تصحيح الخطأ ذو إشارة سالبة وقيمة معنوية من (  والتي تفيد أن م4الجدول  رقم )
، مما يؤكد على العالقة التوازنية في األجل بين دالة %5الناحية اإلحصائية عند مستوى 

حجم اإلنفاق الحكومي، والمتغيرات المحددة له، وإن النموذج قادر على تصحيح الخطأ 
بمعنى أن دالة   %63.22نموذج الناجم عبر الزمن، حيث بلغ معدل تصحيح الخطأ لهذا ال

من السنوات للعودة باتجاه قيمتها التوازنية بعد  0.30حجم اإلنفاق الحكومي تستغرق نحو 
 سرة لها.فحدوث أي صدمة نتيجة تغير في سلوك المتغيرات الم

لناتج المحلي لومقبول من الناحية اإلحصائية وجود أثر طردي كما تشير نتائج التقدير إلى 
 ، للعام الحالي (GEXP)( في حجم اإلنفاق الحكومي ) GDP-1((للعام الماضي  اإلجمالي

)PD)-لحجم الدين العام لسنة السابقة مقبول إحصائيا النتائج وجود أثر طردي  بينتكذلك 
للسنة الحالية، أيضا أوضحت نتائج التقدير بأن  (GEXP)في حجم اإلنفاق الحكومي  1((

 (GEXP)في حجم اإلنفاق الحكومي سلبيا ؤثر يلماضية ( للسنة ا)POP-1حجم السكان))
، وإن أي زيادة في حجم السكان بمقدار 2.25للسنة الحالية وذو داللة إحصائية عند مستوى 

، غير أن هذا  %03.0سيترتب عنها تراجع في حجم اإلنفاق الحكومي  بمقدار    5%
نتائج التقدير بأن معدل النمو األثر سيؤول إلى أثر إيجابي في األجل الطويل، كما أفادت 

للسنة الماضية له تأثيرا إيجابيا وذو أهمية إحصائية عند  )TR)-1((في حجم اإليرادات العامة
 للسنة الحالية. (GEXP)في حجم اإلنفاق الحكومي  2.21مستوى معنوي 

 ( يوضح ملخصا لنتائج تقدير نموذج تصحيح الخطأ ومعلمات األجل القصير6الجدول رقم )
ARDL Error Correctıon Regressıon)) 

http://www.stc-rs.com.ly/
http://www.stc-rs.com.ly/


 

rs.com.ly-www.stc   

  0200نوفمبر    02العدد 

 Volume 02  November 0020  

 مجلة دراسات االنسان و المجتمع
Human and Community  

Studies Journal 

 

 حقوق الطبع محفوظة 
    2022 لمجلة دراسات اإلنسان والمجتمع

 

Copyright © HCSJ  2022 19 

 

 
 .Eviews12المصدر: مخرجات برنامج    

 نتائج البحث:
شهد اإلنفاق العام في االقتصاد الليبي ارتفاعا ملحوظا، بل تضاعف خالل فترة البحث  -5

عدة مرات، وهذه الزيادة الكبيرة التي طرأت على اإلنفاق العام ترجع لعدة محددات أو أسباب 
تحسن وضع اإليرادات العامة مع ارتفاع أسعار النفط، واالرتفاع في المستوى العام منها: 

لألسعار الذي يتطلب زيادة االنفاق العام النقدي، والنمو االقتصادي وما يتطلبه من التوسع 
 في اإلنفاق العام وفقا لقانون فاجنر.

شهد تذبذبات وتقلبات  بالرغم من أن هناك اتجاه عام لإلنفاق العام بالزيادة، إال أنه -0
 خالل 

بعض السنوات موضوع البحث، وترجع هذه التقلبات إلقفال النفط المتكرر واندالع الحروب 
من فترة ألخرى، وما نتج عن ذلك من تطبيق سياسة إنفاق انكماشية خالل بعض الفترات، 

 أو سياسة توسعية غير منضبطة خالل فترات أخرى.
حجم بين وجود عالقة توازنية طويلة األجل جل الطويل أظهرت نتائج التقدير في األ-3

 .(Gdp,Pd,Pop,Tr) والمتغيرات المحددة له، (Gexp)اإلنفاق الحكومي 
أوضحت نتائج التقدير في األجل الطويل وجود أثر طردي ومقبول إحصائيا للتغيرات -6

عام كمتغير التي تحدث في متغير حجم السكان كمتغير تفسيري على تأثر حجم اإلنفاق ال
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تابع من جهة، وغياب أي أثر ذو أهمية إحصائية للتغيرات التي تحدث في كل من حجم 
الناتج المحلي اإلجمالي، وحجم الدين العام ومعدل النمو في اإليرادات كمتغيرات تفسيرية 

 على حجم اإلنفاق العام من جهة أخرى.
كسية بين متغير حجم اإلنفاق تبين من نتائج التقدير في األجل القصير وجود عالقة ع-1

للعام الحالي )كمتغير تابع(، وكل من متغير حجم الدين  (Gexp)الحكومي للعام الحالي 
للعام الماضي، ومتغير معدل  Pop)-1(للعام الحالي، ومتغير حجم السكان  (Pd)العام 

 للعام الماضي. )كمتغيرات تفسيرية(. Tr)-النمو في اإليرادات العامة)  
( للعام Gexp)تائج التقدير في األجل القصير تأثر حجم اإلنفاق العام بينت ن -4

الحالي )كمتغير تابع(، بشكل طردي بكل من التغيرات التي تحدث في كل من متغير حجم 
للعام Dp)-1 (للعام الماضي، ومتغير حجم الدين العام Gdp)-1 (الناتج المحلي اإلجمالي 

 للعام الحالي )كمتغيرات تفسيرية(. (Tr)رادات العامة الماضي، ومتغير معدل النمو في اإلي

 التوصيات:
تفعيل دور المصادر البديلة للنفط؛ كتفعيل الدور االقتصادي للقطاع السياحي والقطاعات  -

الخدمية األخرى، لتحقيق مرونة الجهاز اإلنتاجي لالقتصاد الليبي، مما يجعله اقتصادا أكثر 
اص الصدمات والتقلبات االقتصادية التي قد تحدث للقطاع استقرار يتمكن من خالله امتص

 النفطي، والتي معظمها عوامل خارجية.
ترشيد وضبط اإلنفاق العام بشكل يوضح مخرجات اإلنفاق العام، ويضبط النفقات -

 التشغيلية للمؤسسات والقطاعات الحكومية، والتركيز على محاربة الفساد المتفشي في البالد.
اق العام لتمويل المشاريع االستثمارية والقطاعات المنتجة التي تسهم في زيادة توجيه اإلنف-

 الناتج
المحلي اإلجمالي، ومن ثم زيادة اإلنفاق التنموي )اإلنتاجي(، والحد من اإلنفاق العام الجاري                     

 ) االستهالكي(.
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ات سياسات اإلنفاق الحكومي عبد الكريم بن حمود، أثر االيرادات النفطية على اتجاه -
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( 5، مجلة اداء المؤسسات الجزائرية، العدد )ARDL( باستخدام نموذج 0222-0252)

 .0202-جوان 
ساسي، أثر التغير في سعر صرف الدينار الليبي على مستوى األسعار عمر سامي  -
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 https://data. Albankaldawliالموقع الرسمي للبنك الدولي،  -
.org/indicator/NY .GDP.PCAP .CD ,locations=LY 04/52/0200. 
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 المالحق 
 (5991-0202( يوضح تطور متغيرات البحث خالل الفترة )5الملحق رقم )

POP IN PD GDP TR G Years 
4329.2 52.92 2222.3 52620.3 0.382363977 4655.0 5991 
4409.3 53.59 2246.2 50302.3 0.515743757 1241.3 5996 
4152.4 54.25 2644.4 53222.1 -

0.097958453 
1205.4 5992 

4126.3 06.03 2644.5 50652.6 -
0.133214215 

4445.2 5992 

4676.3 2.32 2644.2 54221.0 0.112459918 4096.2 5999 
4762.0 -0.95 2644.2 52602.0 -

0.040107062 
1012.0 0222 

4848.7 -9.51 2644.2 52229.2 0.286688688 1635.6 0225 
4932.0 -9.10 2644.2 01954.2 0.429302527 2422.2 0220 
4202.4 -0.53 2644.2 35235.6 -

0.062268926 
6266.0 0223 

1559.4 -0.52 2644.2 45426.4 1.871445984 52032.2 0224 
1050.9 0.6 62.2 62222.6 0.607224845 05343.2 0221 
1092.5 5.1 322.2 22160.2 0.269013098 05322.2 0226 
1422.4 6.0 461.2 90694.2 0.13333121 32223.2 0222 
1124.9 52.4 5292.2 556642.2 0.363054962 44551.1 0222 
1645.2 0.4 0510.2 26029.2 -

0.425566254 
31622.0 0229 

1220.2 0.4 922.2 .5226222 0.47189422 14492.2 0252 
6004.2 51.9 0662.2 49624.9 -

0.726626788 
03366.1 0255 

1222.5 6.5 3432.2 552621.2 3.171185906 13945.6 0250 
6302.4 0.6 1220.0 555432.6 -

0.219128664 
61023.1 0253 

6360.5 0.4 6162.3 214241.2 -43254.0 0254 
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0.606612787 
6452.5 9.2 5211.1 244221.2 -

0.218160635 
43522.9 0251 

6490.0 01.9 0202.2 246106.2 4.251433796 09525.3 0256 
6122.2 01.2 5216.2 994960.2 1.525392303 30690.2 0252 
6622.6 53.6 5450.3 550012.2 1.200039395 39026.4 0252 
6222.1 -0.0 2.22 524522.2 0.167297471 41253.2 0259 
6225.3 5.4 0625.2 522051.4 -

0.602232713 
32352.2 0202 

المصدر: النشرة االقتصادية، مصرف ليبيا المركزي، أعداد متعددة. والبنك الدولي بخصوص السكان ما بعد 
 (. 509، ص0256. و )ساسي: 0250

 فترة االبطاء المثلي لمتغيرات نموذج الدراسة( يوضح 0الملحق رقم )
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Akaike Information Criteria (top 20 models)

Model163: ARDL(1, 2, 2, 2, 2)

Model82: ARDL(2, 2, 2, 2, 2)

Model1: ARDL(3, 2, 2, 2, 2)

Model164: ARDL(1, 2, 2, 2, 1)

Model165: ARDL(1, 2, 2, 2, 0)

Model143: ARDL(2, 0, 2, 0, 1)

Model225: ARDL(1, 0, 2, 0, 0)

Model84: ARDL(2, 2, 2, 2, 0)

Model2: ARDL(3, 2, 2, 2, 1)

Model83: ARDL(2, 2, 2, 2, 1)

Model142: ARDL(2, 0, 2, 0, 2)

Model3: ARDL(3, 2, 2, 2, 0)

Model161: ARDL(2, 0, 0, 0, 1)

Model219: ARDL(1, 0, 2, 2, 0)

Model144: ARDL(2, 0, 2, 0, 0)

Model224: ARDL(1, 0, 2, 0, 1)

Model62: ARDL(3, 0, 2, 0, 1)

Model116: ARDL(2, 1, 2, 0, 1)

Model140: ARDL(2, 0, 2, 1, 1)

Model171: ARDL(1, 2, 2, 0, 0) 
 .Eviews12المصدر: مخرجات برنامج    
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