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ABSTRACT 

The main aim of this study is to estimate the demand of rice imports in 

Libya by using the Autoregressive Distributed Lag Approach to 

cointegration during the period 1980-2012. The data are tested by 

using unit root test. The existence of a long-run equilibrium 

relationship between rice import quantity, real rice import price and 

real income is verified using bounds test approach to cointegration. 

Short and long-run dynamics of the demand of rice imports are 

determined by using the error correction model approach; the error 

correction is adjusted annually by 60%.  Further, the elasticities of 

price and income are respectively (-0.39) and (1.41), that means 

demand of rice import is elastic, and the long-run price elasticity is 

greater than in the short run. While the income elasticity of rice import 

is less than one in the short run, which means that rice is considered as 

normal and necessary commodity for Libyan consumers.   

 

Key words: autoregressive distributed lag model, Cointegration, import 

equation, rice, Libya, bounds test. 
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تعدددد سدددلعة ا رز مدددال اليدددلا ا ساسدددية يف احليددداة اليوميدددة والدددع يعت دددد علي دددا  ثددد  مدددال الشدددعوب  
 FAO)Food and  صددر ريييدل للاد،اوت وتشد  ايصداييات ماال دة ا اديدة وال راعدة  

Agriculture Organization  اىل ان الصني حتتل املرتبدة األوىل عامليدا مدال ييدث ا  تداج
دو را  6.6مليدددون ودددال وستوسدددن سدددعر للطدددال بلددد   10.598ز بأمجدددام   يدددة بلاددد  العددداملل لددد ر 

مليددون وددال ستوسددن سددعر  2.758ت تلي ددا اداددد ب مجددام   يددة مقدددار ا 1021وذلددخ خددنل سدداة 
ت مليدون ودال 69دو رات ويل  إ دو يييا يف املرتبة الثالثة بأمجدام   يدة مقددار ا  167للطال الوايد بل  
صدديل احلبددوب الا،اييددة ا سددرتاتيىيةت الدد،ي تعت ددد علي ددا ليبيددا بشددكل ريييددلت ويددت  وا رز مددال  ا

 تلبية ولب اليوق احمللى بالكامل  دده اليلعة ا سرتاتيىية مال خنل ا ست اد5

م   دددا  دددو  1020-2980وبدراسدددة تطدددور   يدددة وسدددعر واردات ا رز يف ليبيدددا خدددنل ال دددرتة مدددال 
 1021  يددة الددواردات مددال ا رز بلادد  خددنل سدداة حق يتبددني أن  ( بدداملل2موضدديف يف اودددول رقدد  

مليون دياار لييب  ستوسدن سدعر اسدت ادل بلد    .26الف وال بقي ة امجالية بلا   26957يواىل 
ديادار ليديب ومعددل اسدت نك ال درد يف ليبيدا مدال  97059دو ر أمريكل للطدال أل يدواىل    60759

 يف الياة5  يلو جرام  17ا رز امليتورد يواىل 

( وجود ت،ب،ب يف   ية واردات ا رز اىل ليبيا مال ساة اىل اخري  2    ا يتضيف مال الشكل رق 
 29895ت فقد وصل  واردات ا رز اىل أعلى معدل دا خنل ساة 1021-2980خنل فرتة الدراسة 
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أن واردات ليبيا  ييث يتضيف 1020اما بالايبة للتوزيا اوارايف للواردات الليبية مال ا رز يف ساة 
مددددال ا رز تر دددد ت يف أربعددددة دول ريييددددية  ددددل مصددددر الو يددددات املتحدددددةت فر يددددات اسددددرتاليات وروسدددديا 

ألف وال متثل الواردات املصرية ما ا  129يوام  ييث قدرت وارداتاا مال تلخ الدولا حتادية ت 
 ل علومات(5لالعامة  اديأة  %91حنو 

 

اىل تقدير دالدة الطلدب علدى ورادات ا رز وحتديدد مرو دات الطلدب اليدعرية و  هتدف  ،ه الدراسة
ت ولاتددايه  دد،ه الدراسددة تطبيقددات  امددة يف جمددال  1021-2980الدخليددة يف ليبيددا خددنل ال ددرتة 
 .وضا اليياسات الا،ايية النزمة

الدددع أمكدددال احلصدددول  1021إىل  2980اعت ددددت الدراسدددة علدددى بيا دددات  ا ويدددة سددداوية لل دددرتة مدددال 
ومصرف ليبيا املر  ل  اديأة العامة لل علوماتتاحمللية والدولية ومشل   علي ا مال مصادر ا املختل ة
 . (FAO)وماال ة ال راعة واألادية 

ا تيددب  دراسددة الطلددب علددى الددواردات اذنيددة خاصددة خددنل ا، يددني عامددا املاضدديةت ويرجددا ذلددخ  
يد اليياسات الواجب اتباع دا ملواج دة مشدا ل ميد ان املددفوعات اىل تواج  دا معالد  اىل اذنية حتد

دول العددا 5 ولقددد تطددورت ا اا ددات الاالريددة امل ت ددة بدراسددة الطلددب علددى الددوارداتت  ددا ادي اىل 
الوصول اىل أفضل الا اذج ا قتصادية الدع تعكدا الواقدات والدع يدت  مدال خنددا رسد  اليياسدات 

وميكال الت يي  بدني  ن دة دنداذج ريييدية اسدتخدم  يف دراسدات الطلدب علدى الدواردات  الصحيحة5
 ددل :  دنددوذج ااا ددات الدراسددات الثااييددة للدددولت دنددوذج التىددارة الكليددة الددع تقدددر الدددوال الكليددة 
للصدادرات و الدواردات و وعدة مدال الددولت دندوذج توزيدا التىدارة الدع حتددد دالدة الطلدب الكلدى او 

ت 1000ة الطلب و وعات مال اليلا امليتوردة للدولة بااو على  الرية الطلب العامة  خياط تدال
 (65ص
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وعدددادة دالدددة الطلدددب التقليديدددة علدددى الدددواردات يدددت  توصدددي  ا   دالدددة لوااريت يدددة م دوجدددة ومتا اهتدددا 
لع لددل امليدتقلة  دل اليددعر الايديب للددواردات والددخل احلقيقدل5 وبيددبب قصدور البيا ددات والاىداح ا

ددد،ا التوصدديفت فقددد د اسددتخدام  يف معالدد  البحددوث يف الربددا ا خدد  مددال القددرن املاضددلت ولكددال 
املشددكلة الددع   يددت  التطددرق الي ددا  ددل مشددكلة اسددتقرار البيا ددات والددع عددادة مددا توجددد يف البيا ددات 

لويدددة ف ددال ا قتصداديةت واذا مددا د اسددتخدام املتادد ات يف دالددة الددواردات و دل حتتددوي علددى جدد،ر ا
 (.(Senhadji, A. 1997,pp 4امل كال  ان تيبب مشكلة خط ة يف التقدير 

ان الا اذج ذات املعادلة ال ردية مني ة  Thursby, and Thursby (1984)اوضيف 
ا ثر خاصة عادما يكون توصي  ا جيد ومقدراهتا تكون متيقة وا  متحي ة و  ؤةت وعاد املقار ة 

املعادلة ال ردية لدالة الواردات يف مخية دول اظ رت الاتايه ا   عاد  بني  تيعة ا واع لا وذج
 تض ني الديااميكية ب دخال املتا  التابا   تخلف لياة وايدة اعط   تايه مقبولة5

ويف الا وذج التقليدل يكون يى  الواردات دالة يف  ل مال الدخل احلقيقل واسعار الواردات  
 ليات او ما يي ى باألسعار الايبيةت ووفقا لناا ات احلديثة يف   ايبة اىل اسعار اليلا املاتىة

ال كر ا قتصادل يول  ددات الطلب على الوارداتت يؤ د االب ا قتصاديني اذنية عامل 
الدخل القومل   حدد ريييل للواردات يف ا قتصاديات امل تويةت وان ارتباو  بالواردات يكون 

 (5.تص 1007ورديا5  العبدىلت

ويف  ،ه الدراسة  قوم بتقدير دالة الطلب على واردات ا رز باستخدام دالة الطلب التقليدية  
 والع تأخ، الصياة التالية:

(1)    ),,,( 1 ttttt ULRGDPLRRPLRIFLRI  

اللوادداريت  الطبيعددل  LRIt-1 و تtاللوادداريت  الطبيعددل لددواردات ا رز يف اليدداة  LRItادا متثددل 
اللوادداريت  الطبيعددل لليددعر احلقيقددل لددنرز يف  LRRPtو   اليددابقة   لددواردات ا رز يف اليدداة

 بديل للددخل    t  اللوااريت  الطبيعل للااته احمللى احلقيقل يف الياة LRGDPtت و   t الياة
ود ييددددداب سدددددعر واردات ا رز بقيددددد ة قي دددددة الدددددواردات بالددددددو ر  يدددددد ا،طدددددأت tUاحمللدددددىت و 
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ال ا رز على الك ية امليتوردة ما  ومال مث د استخدام سعر الصرف لتحويل قي ت  اىل األمريكل م
 الع لة احمللية5

ا حنددددددددددار الدددددددددد،اة ذات ال ىدددددددددوات املوزعددددددددددة تعت دددددددددد  دددددددددد،ه الدراسدددددددددة علددددددددددى اسدددددددددتخدام دنددددددددددوذج 
Autoregressive Distributed Lag(ARDL)  ال،ي وور مدال قبدل Pesaran 

and Pesaran(1997)  وPesaran et al.(2001)  قددم فيد  ما ىيدة يديثدة  ختبدار و
 مددددددي حتقدددددق العنقدددددة التواز يدددددة بدددددني املتاددددد ات يف ظدددددل دندددددوذج تصدددددحييف ا،طدددددأ الاددددد  مقيدددددد

Unrestricted Error Correction Model(UECM)   وتعدرف  د،ه الطريقدة
يعددود اليددبب يف ت ضدديل  ت و((Bounds Testing Approachبطريقدة اختبددار احلدددود 

 ,Engle and Granger)ا دوذج علدى اد ه مدال الا داذج مثدل اختبدار ا،طدوتني     د،ا ال
 Johansen andووريقددة  ((Johansen 1988أو اختبددار التكامدددل املشددرتك  1987

Juselius (1990)  اىل مشدكلة عددم التأ ددد الدع عدادة مدا تصدايب الينسدل ال مايدةت ودرجددة
(  ختبدددار احلددددود  دددو ا،يدددار (ARDLيقدددة اسدددتقرار ات ا مدددر الددددي يصدددبيف معددد  اسدددتخدام ور 

ا فضددددلت ألن  دددد،ا ا ختبددددار   يتطلددددب ان تكددددون الينسددددل ال مايددددة متكاملددددة مددددال   ددددا الرتبددددة 
باإلضددافة اىل امكا يددة اسددتخدام  عادددما تكددون الينسددل ال مايددة قصدد ة وايضددا يعطددى تقدددير ملعددا   

 (wald test)،ه الطريقة على اختبار وتعت د  املدي القص  واملدي الطويل يف معادلة وايدةت 
 F-statistic 5ت وايصايية

تتضدد ال وريقددة اختبددار احلدددود للتكامددل املشددرتك  ن ددة خطددوات ريييددية :اودددا حتديددد رتبددة التكامددل 
لل تادد ات  ددل الدراسددة باسددتخدام اختبددارات جدد،ر الويدددةت اختبددار وجددود عنقددة تكامليددة وييدددة 

للحصول على مرو دات املددي الطويدل   (ARDL)د واخ ا تقديرباستخدام وريقة اختبار احلدو 
 والقص 5

(Unit Root Tests)

ي دف اختبار ج،ر الويدة اىل فحص خواص الينسل ال ماية و يدا املتاد ات بدالا وذج خدنل 
 ختبدددار و  .فدددرتة الدراسدددةت والتأ دددد مدددال مددددي سدددكولا وحتديدددد رتبدددة تكامدددل  دددل متاددد  علدددى يددددة
وبدالرا    .سكون الينسل ال ماية ملتا ات الا وذج ف ن ذلخ يتطلب اجراو اختبار ج،ر الويددة
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 Dickey .مال تعدد اختبارات ج،ر الويدةت ا  ا   سوف يت  استخدام اختبار  ديكل فولر   
Fuller –Generalized Least Squares Test (DF-GLS)  باسدتخدام وريقدة

5 و د،ا ا ختبدار ميتداز (Ellott et al, 1996)لع وميدة الد،ي ودور مدال قبدل املربعدات الصداري ا
بالعديد مال املي ات مقار ة با ختبارات األخري للكشف على استقرار املتا ات ويكثر اسدتخدام  

 Mackinnon andيف يالدة الينسدل ال مايدة القصد ة وي يدل با اداه العدام مدال املتاد ات 
Davidson, 2004)5) 

 ( اختبار ديكي فوللر الستقرار سكون السالسل الزمنية 3رقم ) جدول
 في المستوى والفروق االولى

 النتيجة الفروقات االولى المستوى المتغير

 3.940 -6.522 I(0)- (LRI) واردات ا رز

 اليعر احلقيقل لواردات ا رز
(LRRP) -1.408 -4.592 I(1) 

 LRGDP) ) 25869- -3.809 I(1)الااته احمللى احلقيقل

 ((3.190-و اااه   اب   %ت يد.القي  اودولية عاد ميتوي معاوية     

تش   تايه  أختبار جد،ر الويددة اىل إن املتاد ات اليدعر احلقيقدل لدواردات ا رز  والاداته القدومل 
 احلقيقل  ل سنسل ا  سا اة عاد امليتوي ولكا ا سدا اة عادد ال درقت و دل متاد  علدى يدده

 متكامددل مدال الدرجددة ا وىلت امدا بالايددبة ملتاد    يددة واردات ا رز فأ د  متكامددل مدال الدرجددة يعتدر
وللتحقدق  دا إذا  دان  اداك تكدامن  املتاد ات بدني املشدرتك التكامدل حتقدق مددي و ختبدار صد رت

ز ف  اددا سددوف  قددوم باحندددار متادد    يددة واردات ا ر  مشددرت ا وايدددا وفريدددا بددني متادد ات الا ددوذج
على اليعر احلقيقل لواردات ا رز والااته احمللدى احلقيقدلت ويدت  تقددير دندوذج تصدحييف ا،طدأ اد  

  التام:(UECM) املقيد 
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 يدت  تصحييف ا،طأ الاد  مقيدد دنوذج يفو اىل ال روق ا وىل ملتا ات الا وذجت  ادا يش  الرم  
  :رض العدماختبار ف

 (H0: b4=b5=b6= 0)                                                           (3)        

  البديل:  ال رض مقابل

                                               (4)            0(H1: b4b5 b6     

املقدرة ما القي   Fإيصايية   مقار ة و اا يت  بوجود تكامل مشرتك بني ميتوي متا ات الا وذج
ا عتياديدةت و دى عبدارة عدال   Fقدي   و لديا (Pesaran et al. 2001) اودولية الع اقرتي ا

قي تني جدوليةت قي ة متثل احلد ا على يف يالة  ون متا ات الا وذج متكاملة مال الدرجة ا وىل 
I(1)   الدرجة الص ر وقي ة متثل احلد ا دىن يف يالة التكامل مال  I(0) فاذا ااوزت قي دة F 

اودوليددة احلددد األعلددى فأ دد  ميكددال رفددا فددرض العدددم القايددل بعدددم وجددود تكامددل  Fاحمليددوبة قي ددة 
مشددرتك بددني املتادد اتت وقبددول ال ددرض البددديل بوجددود تكامددل مشددرتك بيا ددا دون احلاجددة ملعرفددة رتبددة 

  ميكددال رفددا فرضددية العدددمت وق يالددة وقعدد  التكامددلت امددا اذا  ا دد  اقددل مددال احلددد ا دىن فأ دد  
بددددني احلددددديال فا دددد    ميكدددال اودددداد قددددرار ياسدددد ت وبالتددددام فا ددد   بددددد مددددال فحددددص خددددواص  Fقي دددة 

 الينسل ال ماية ملعرفة درجة التكامل قبل اواد القرار5

يتييف لاا الت يي  بني املدي الطويل  (Error Correction Model) دنوذج تصحييف ا،طأ 
ويلدة املدديت تتحددد يف ظل دا ويقوم  على فرضية مؤدا ا ان  ااك عنقدة تواز يدة وي القص  و املد

القي ة التواز ية ملتا ات الا وذج مال اجل تقددير سدرعة الوصدول إىل التددوازن وويددل األجددل مدال أل 
اخدددتن ت يف األجدددل القصددد  بدددني املتاددد  التدددابا واملتاددد ات امليدددتقلة الداخلدددة يف الا دددوذج5 ويشددد  

مدال األجدل القصدد    Speed of  adjustment إىل سدرعة التعدديل  معامدل تصدحييف ا،طدأ
إىل األجدددل الطويدددل ت أل يشدددد  إىل مقدددددار التادددد  يف املتاددد  التدددابا  تيىدددددة  حنددددراف قي ددددة املتادددد  
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امليددتقل يف األجددل القصد  عددال قي تدد  التواز ية يف األجل الطويل بويدة وايدة 5 ويتوقا أن يكون 
 يشد  لل عددل الد،ل تتىد  بد  العنقدة القص ة حنو العنقة وويلة األجل5  ،ا املعامل سدالبات أل د 

 تحليل ومناقشة النتائج

وسقار ددة  اختبددار  Pesaranعاددد اسددتخدام وريقددة التكامددل املشددرتك باسددتخدام اختبددار احلدددود ل 
 F  احمليددوبة مددا  طدداق القددي  اودوليددة ل )Pesaran    نيددا ان قي ددة F  95669تيدداوي  

 دا يعدر رفدا فرضدية العددم بعددم   %.وااوزت احلد ا على للقي  اودولية عاد ميدتوي معاويدة 
وجددود تكامددل مشددرتك بددني متادد ات الا ددوذج وقبددول ال ددرض البددديل بوجددود تكامددل مشددرتك5 وعاددد 

لدالة واردات ا رز يف ليبيا حتصلاا  (ARDL)استخدام ما ه ا حندار ال،اة لل ىوات املوزعة 
 ى الاتايه التالية:عل

LRIt=4.488 + 0.390 LRIt-1–0.864 LRRPt +0.746 LRGDPt  (5) 

 1562)  15.1-)  1569)   15.6) 
 

 Adj R2 = %40    7.696 (0.01) =F     :معامل التحديد املعدل

 وريقة باستخدام تقديرات دالة الطلب على واردات  ا رز يف املدي القص  (.تبني املعادلة رق   
وجند ان ا شارات جاوت   ا  و متوقا ييث الك ية امليتوردة تتأ ر  ت ا حندار ال،اة املوزع

التا   مال% 60 نأ الواردات معادلة توضيفعكييا ما سعر الواردات وورديا ما الدخلت و 
لى احلاصل يف لوااريت    ية واردات ا رز  تيىة التا ات يف لوااريت ل سعر الواردات والااته احمل

احلقيقل ولوااريت    ية واردات ا رز يف الياة اليابقةت وقد  بت  معاوية الا وذج  كل باختبار 
F  ا حندار معامنت % مقار ة ما القي  اودولية املااظرة دا وان مجيا2عاد ميتوي معاوية 

 .إيصاييا   معاوية

 ويف املدي الطويل حتصلاا على الاتايه التالية:
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LRIt = 7.365 -1.418 LRRPt+ 1.224 LRGDPt      (6) 

(3.48)  (-2.57)               (2.766)            

وق املددي  ((0.86-املرو دة اليدعرية للدواردات يف املددي القصد  تيداوي واشارت الاتايه اىل ان  
يدؤدي اىل خ دا  %2ييدث ان أل زيدادة يف اسدعار الدواردات سعددل  (1.418-)الطويل تياوي 

 املرو ة ان ينيا يف املدي الطويل5 و  ا 2562يف املدي القص  و 0.86لواردات بايبة   ية ا
 ا يعر ان سلعة ا رز تعدد سدلعة عاديدة ضدرورية بالايدبة  0576الدخلية يف املدي القص  تياوي 

  (1.22) . يف املدي الطويل تياوي  بيا ا  لل يت لخ اللييب

 ( فقد حتصلاا على الاتايه التالية:(ECMوعاد تقدير دنوذج تصحييف ا،طأ
DLRIt = 4.488DC–0.864 DLRRPt+0.746 DLRGDPt-0.609 ECM t-1 (7)     

               (2.54)       (-2.52)               (2.612)                   (-4.11) 

مدا   (ECM)(   نيدا معاويدة معامدل تصدحييف ا،طدأ7على ضوو  تايه الواردة باملعادلدة رقد   
ا شارة اليالبة املتوقعة   ا يؤ دد وجدود عنقدة تواز يدة وويلدة ا جدلت وتشد  قي دة معامدل تصدحييف 

أل % 60( اىل ان   يدة الدواردات مدال ا رز تتعددل سداويا سدا يعدادل  -0.60ا،طأ الع تيداوي  
يدل بعدد ا در الصددمة ساة حنو قي ت ا التواز يدة يف املددي الطو  256ان الك ية امليتوردة تيتارق حنو 

 يف الا وذج  تيىة للتا  يف ايد املتا ات الت ي ية5
   

 ملعدامنت اديكلدل ا سدتقرار اختبدار يف تت ثدل ا،طدأ تصدحييف صدياة تقددير بعد التالية ا،طوة إن
 ملربعدات الرتا  دل ار او دوعاختبد اسدتخدام  يدت  سدوف ذلدخ ولتحقيدق .و الطويدل القص  املدي
 Cumulative Sum of Squares of Recursive الرتاجعيددة  البددواقل

Residuals (CUSUMSQ)  ال،ي وور مال قبل .(Brown et al., 1975) 

 إليصداو البيداي الشدكل للا دوذج ادا وقدا  املقددرة لل عدامنت اديكلدل ا سدتقرار ويتحقدق 
(CUSUMSQ)  د،ه تكدون مث ومدال %5. معاويدة ميدتول عادد احلرجدة احلددود اخدلد  
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 احلرجدة احلددود خدارج املد، ور ا ختبدار البيداي إليصداو الشكل ا تقل إذا ميتقرة ا   املعامنت
 امليتوي5  ،ا عاد

 Plot of Cumulative Sum of Squares of Recursive Residuals

 The straight lines represent critical bounds at 5% significance level
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    ج عي    ج  ع (CUSUMSQ)  س ق                 قم 

      جع        قي     ع  
 

 ال رتة خنل  يكليا امليتخدم ميتقرة للا وذج املقدرة نتاملعام أن (2) رق  الشكل مال يتضيف
 احلددود داخدل الا دوذج دد،ا املد، ور ا ختبدار إليصداو البيداي الشدكل وقدا ييدث الدراسدةت  دل

 5%.معاوية  ميتول عاد احلرجة
  

 يف الدخل صادرم تاويا ضرورة :وأذن ا التوصياتت بعا استاتاج ميكال الدراسة  تايه ضوو على
 التقليدل مدال أجدل مدال وذلدخ املتايدةت ا قتصدادية املوارد  افة استانل مال خنل احمللل ا قتصاد
تشدكل   ا د  والع الا ن والع اخن ض  يف الياوات ا خ ة لعدة اسبابت عوايد على ا عت اد
يا ددات التىددارة   ددا توصددى الدراسددة ايضددا بضددرورة ا  ت ددام بب  .الددواردات لت ويددل ريييددا مصدددرا

ا،ارجيدددة و خاصدددة مدددال ييدددث تقيدددي  الدددواردات ييدددب الددددول امليدددتورد ما دددا لييددد ل حتليل دددا و 
 استخراج الاتايه ما ا5 
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 ت قي  ا يصاو5لل علوماتالعامة  اديأة -

(  ددات الطلب على واردات امل لكة العربية اليعودية 1007العبدىلت عابد بال عابد   -
جملة مر   صدا   امدل لنقتصداد ا سدنمىت  .املشرتك وتصحييف ا،طأ ق اوار التكامل

 5.5 ص(91جامعة ا ز رت العدد 

( تقددددير دالدددة الطلدددب علدددى واردات امل لكدددة العربيدددة 1000خيددداطت   دددد جنيدددب اددد ام   -
( تجملدددددددددة جامعدددددددددة امللدددددددددخ عبددددددددددالع ي : ا قتصددددددددداد وا دارةت 2997-2996اليدددددددددعودية 

 96-9تص ص1تع26م

 ا املر  لت ادارة البحوث وا يصاوت الاشرة ا قتصادية ت اعداد مت رقة5مصرف ليبي -

 ( اولد ا يصايلت اعداد خمتل ةFA0 5ماال ة ا ا،ية وال راعة   -
- Brown, R. L, Durbin, J. and J. M. Evans (1975) 

Techniques for Testing the Constancy of Regression 

Relationships over Time, Journal of the Royal 

Statistical Society, Series B, 37, 149-192. 

- Davidson, R. and J.G.,Mackinnon (2004) 

Econometric Theory and Methods, Oxford University 

Press, New York . 

- Ellott, G., T.J.Rothenberg, and J.H. Stock (1996). 

Efficient Tests for an Autoregressive Unit Root, 

Econometrica, 64,813-36. 

- Engle, R.F and C.W. Granger (1987) Cointegration 

and Error Correction: Representation Estimation and 

Testing. Econometrica 55,251-276. 

- Johansen S., (1988) Statistical Analysis of 

Cointegration Vectors. Journal of  Economic 

Dynamic Control, 12,231-254 
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- Johansen S. and K. Juselius (1990) Maximum 

Likelihood Estimation and Inference on 

Cointegration  With applications to the Demand for 
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- Food and Agriculture Organization of the United 

Nations. FAOSTAT Database. Available at: 
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(: كميت وسعر وارداث األرز والناتج المحلي الحقيقي خالل 1جذول رقم )

 2012-1980الفترة 

 السنت

ث كميت واردا

األرز
* 

 )ألف طه(

الناتج المحلي 

الحقيقي
** 

 مليون دينار ليبي(

السعرالحقيقي 

لوارداث األرز
* 

 )دينار ليبي/ طه(

1980 44214 47326.46 664.0674 

1981 49043 35767.48 741.5593 

1982 63065 34621.71 571.997 

1983 35000 29865.61 474.787 

1984 42000 24389.69 418.4524 

1985 37000 22693.93 369.9422 

1986 88679 19281.72 257.1069 

1987 67977 15945.89 179.5527 

1988 43447 15902.31 248.5914 

1989 275505 18251.27 212.5766 

1990 105248 19404.47 256.7545 

1991 150956 18672.28 225.5485 

1992 206000 17787.86 236.4891 

1993 200000 15836.57 211.4038 

1994 100000 14608.46 217.5227 

1995 102072 14441.54 207.4961 

1996 93300 14870.08 202.3642 

1997 113400 14712.69 195.0377 

1998 119210 12802.64 186.1517 

1999 110012 14075.2 162.9711 

2000 164533 18146.45 211.1724 

2001 124699 19959.75 365.2844 

2002 92381 24750.98 392.1006 

2003 109724 37360 379.8075 
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2004 124783 47487.96 402.0901 

2005 176868 63956.4 456.4211 

2006 124105 74909.86 458.0528 

2007 173820 82762.14 534.0078 

2008 134534 94292.32 882.4815 

2009 225020 68105.68 784.0067 

2010 132173 78996.92 954.4052 

2011 193356 73209.11 815.261 

2012 149703 73731.2 607.9758 

 المصذر:

 ، المجلذ اإلحصائي السنوي، أعذاد مختلفت.FAO) منظمت االغذيت والسراعت ) *

** مصرف ليبيا المركسي، ادارة البحوث واالحصاء، النشرة االقتصاديت ، اعذاد 

 متفرقت.

 

 

 


