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 :ملخص

( M1)الضيقعرض النقد مبفهوميه  تغري بني السببية العالقة حتليلقياس و  اىلالبحث  يهدف
 .(5102-0991)العراقي خالل املدة  االقتصاديف  احلقيقي اإلمجايلو الناتج احمللي ( M2)والواسع 

 (& Engelمت إستخدام سببية وطبيعتها التوازنية يف املديني الطويل والقصري، العالقة حتديد هذه  لغرضو 
Cranger) ، ختبار التكامل املشرتك ومنوذج تصحيح اخلطأاو . 

وقد تبني ومن خالل تطبيق منوذج تصحيح اخلطأ أن هناك عالقة توازنية طويلة األجل بني عرض 
كما أظهرت نتائج الدراسة وجود . باألسعار الثابتة  اإلمجايلالنقد باملفهومني الضيق والواسع والناتج احمللي 

احلقيقي، وهو ما ينطبق مع  اإلمجايلعالقة سببية تتجه من عرض النقد الضيق والواسع اىل الناتج احمللي 
 .ي االقتصادحتليل النقوديني يف أن للنقود تأثري يف النشاط 

  العالقة السببية، سببية كراجنر، التكامل املشرتك، منوذج تصحيح اخلطأ، كمية النقود :كلمات المفتاحية
Abstract: 

The aim of the research is to measure and analyze the causal 

relationship between the change in cash exposure in both narrow and broad 

terms (M1, M2) and the real GDP growth in the Iraqi economy during the 

period 1990-2015. To determine the direction of the causal relationship 

between real GDP and cash supply and to determine the long-term and 

short-term equilibrium, we used (Engel & Cranger) causality, the co-

integration test and the error correction model. By applying the error 

correction model.  
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The results of the study shown that there is a long-term balance 

between money supply in narrow and wide terms and gross domestic 

product at constant prices, and it supports the views of Monetarism that the 

money has an impact on economic activity. 

Keywords: causal relationship, Engel & ranger causality, co-integration 

test, error orrection model 

 :مقدمة
الدور  وملختلف الدول ،إال أن هذا ياالقتصادالنشاط  منو وتفعيل يف مهما   دورا متارس النقود

 النظر وجهاتختالف يف اوهناك .املختلفة ومؤسساته واملصريف القطاع النقدي يرتبط مبدى تطور
وحول إجتاه العالقة السببية ، ياالقتصادوالنشاط  النقود كمية النقدية حول العالقة بني االقتصيادية

النقود يقتصر على متشية أو تسيري  ففي الوقت الذي أعترب الفكر لكالسيكي النقدي أن دور، بينهما
الدخل هو  يف تغري فاعال ميارس دورايرى  الكنزيون أن من . ي دون التأثري يف مستواهاالقتصادالنشاط 

وأستثمار القطاع اخلاص،  يف اإلنفاق املستقل، الطلب الكلي الفعال،وليست كمية النقودعن طريق التغري
 من يتجه السببية ومع ذلك فإهنم يرون ان إجتاه. ي سببه اإلنفاق احلكومياالقتصادوأن عدم األستقرار 

وحسب رأيهم ، ون أن للنقود دورا  مهما وفاعال  يف تغري مستوى الدخلاما النقوديون فري . النقود إىل الدخل
 .فإن إجتاه السببية يكون من النقود اىل الناتج

 : البحث مشكلة
ية النظرية والتطبيقية اليت أهتمت بدراسة العالقة االقتصادظهرت العديد من البحوث والدراسات 

 من العديد فمن الناحية النظرية أكدت النظريات النقدية أن ،اإلمجايلبني عرض النقد والناتج احمللي 
ية مثل الدخل،األسعار، اإلستثمار واإلنفاق تتأثر بالتغري احلاصل يف كمية النقود يف االقتصاد املتغريات
يني على طردية العالقة بني عرض النقد والناتج احمللي االقتصادوهناك إتفاق بني الباحثني . (0)االقتصاد

كما أن التغريات والتقلبات يف األسعار والناتج ،  تتجه من النقود اىل الناتج احمللي االقتصاديف  ايلاإلمج
الكينزي أن هناك عالقة طردية بني عرض  الفكر بينما يرى أنصار. والعمالة سببها التغري يف عرض النقد 
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من هنا ميكن طرح مشكلة . اىل عرض النقد اإلمجايلتتجه من الناتج احمللي  اإلمجايلالنقد والناتج احمللي 
 : التايلؤال الرئيسي الدراسة بالس

 والناتج احمللي اإلمجايلعرض النقد  بني املدى قصرية أو طويلة توازنية عالقة هل هناك
 ؟( 5102-0991)العراقي  للمدة  االقتصاديف 

 :ويتفرع عن هذا السؤال األسئلة التالية
 احلقيقي ؟  اإلمجايلعرض النقد مبفهوميه الضيق والواسع والناتج احمللي  بني سببية عالقة هل هناك 
 اجتاهها ؟  هو ؟ وما هذه العالقة طبيعة هي ما 

 :أهمية اليحث 
تنبع أمهية الدراسة من أمهية الدور الذي ميكن أن متارسه السياسة النقدية ممثلة بعرض النقد يف   

العراقي  االقتصادوتزداد هذه األمهية يف .  اإلمجايلبالناتج احمللي  ي معربا  عنهاالقتصادالتأثري على النشط 
كونه أقتصاد ا ريعيا  متارس العائدات النفطية اليت يتم حتويلها اىل العملة احمللية دورا  مؤثرا  يف السيولة النقدية 

السلطات النقدية و أن وجود عالقة سببية تتجه من عرض النقد اىل الناتج احمللي ميكن . االقتصادداخل 
 .ي االقتصادمن التحكم يف العرض النقدي وبالتايل التأثري يف النشاط 

 :  هدف البحث 
والواسع ( M1)يهدف البحث اىل قياس وحتليل العالقة السببية يب عرض النقد مبفهوميه الضيق 

(M2 ) طبيعة عن والكشف ( .5102-0991)احلقيقي يف العراق خالل املدة   اإلمجايلوالناتج احمللي 
ولغرض حتقيق هذا اهلدف مت أستخدام  التكامل  . متغريات الدراسة حتديد إجتاها بني العالقة واجتاه

وسببية ( Error correction modelُ)ومنوذج تصحيح اخلطأ ( co- integration)املشرتك 
(Engel & Cranger). 

 : فرضيات البحث 
  : فرضيات اآلتية الىل إ ستند البحثا
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باألسعار  اإلمجايلوالناتج احمللي ( M2)و( M1)بني عرض النقد مبفهوميه  طردية عالقة هناك .0
 ؛الثابتة يف العراق

 ؛اإلمجايلأن إجتاه العالقة السببية يكون من العرض النقدي اىل الناتج احمللي   .5
 . اإلمجايلأن هناك تغذية عكسية بني عرض النقد مبفهوميه والناتج احمللي   .3
 :البحث حدود
 ؛العراقي  االقتصادتتمثل احلدود املكانية للبحث يف : احلدود املكانية 
 ( .5102-0991)تتمثل احلدود الزمانية  للبحث  باملدة  : احلدود الزمانية 

 :منهجية البحث
يلي الوصفي يف اجلانب من أجل حتقيق هدف البحث وإثبات فرضيته مت األستعانة باملنهج التحل

والقياس الكمي للبيانات السنوية اخلاصة مبتغريات الدراسة واليت مت احلصوا عليها من النشرات  ،النظري منه
وعليه مت تقسيمه اىل حموريني رئيسيني تناول األول . السنوية للبنك املركزي العراقي يف اجلانب التطبيقي

 .وخصص احملور الثاين للجانب التطبيقي ، اإلطار املفاهيمي للبحث
 

 اإلطار المفاهيمي للبحث: األولالمحور 
 السياسة النقدية وعرض النقد: أولا 

 .مفهوم السياسة النقدية وأهدافها وادواهتا 
 : مفهوم السياسة النقدية  –أ 

ية للمجتمع من خالل تأثريها يف االقتصادتؤدي السياسة النقدية دورا  مهما  يف حتقيق األهداف 
وتعرف  (5).ي  بصورة عامةاالقتصادواليت تؤدي دورا  مهما  يف  النشاط (0)املعروض النقدي وأسعار الفائدة 

ملراقبة عرض النقد وحتقيق  النقدية السلطة قبل املستخدمة من اإلجراءات على أهنا جمموعة السياسة النقدية
 (3) .معينة اقتصاديةاهداف 

 :يتاآل يف النقدية السياسة تستهدفه ما حصرميكن : أهداف السياسة النقدية –ب 
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 ؛لألسعار املستوى العام يف االستقرار حتقيق 
 ؛الصرف أسعار يف االستقرار حتقيق  
  (6)؛يةاالقتصادحتقيق مستوى األستخدام الكامل للموارد  
 (7)؛اقتصادي منو معدالت رفع 
 اجل من لصاحلها هذا امليزان جتعل إن الدول إىل تسعى مجيع: املدفوعات ميزان حتسني 

 النقدية السلطات دور يأيت وهنا. (8) الصعبة العمالت من خمزون من لديها ما أحملافظة على
 حماولة يف غرياملصرفية يةاالقتصاد للوحدات اإلنفاق املمنوح حجم يف التوسع خالل من

 (9).الوحدات سيولة تقليص ليتم املصريف االئتمان حجمتقليص استريادهتا، أو  لتقليص
  : النقدية السياسة ادوات -ت

يستخدم البنك املركزي واملسؤول عن رسم السياسة النقدية أدوات عدة منها مياشرة وأخرى غري 
ئتمان الكلي يف وات اليت توجه للتأثري يف حجم االاالد واألدوات غري املباشرة هي تلك ، (الكمية)مباشرة 

وات اليت توجه للتأثري يف ئتمان، أما األدوات النوعية فهي األدعلى نوع االالنظام املصريف دون الرتكيز 
وتوضع لدى البنك ، مثل تنظيم القروض اليت يقرها البنك املركزي على الودائع املصرفية، إستخدام معني

 .( 01)املركزي على شكل ارصدة نقدية سائلة
 :عرض النقد -5 

كن ومي. لية إحتسابه آيني حول أعطاء مفهوم حمدد ومتفق عليه  لعرض النقد و االقتصادمل يتفق 
أو جمموعة وسائل  (00)،قتصاد ما خالل فرتة زمنية معينةاموعة وسائل الدفع املتداولة يف تعريفه على أنه جم

 النقد أنواع بني التمييز يتم و، (05)واملؤسسات  الدفع املتاحة للتداول واليت حبوزة األفراد واملشروعات
 :املتداولة هي يف العملة و الودائع طبيعة على اعتمادا  
 الضيق باملعىن النقد عرض (M1) للقطاع اجلارية الودائع و التداول يف صايف العملة ويشمل 

  ؛اخلاص
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 باملعىن الواسع  النقد عرض(M2)  ويشمل (M1)   واآلجلة االدخارية الودائع إليه مضافة 
 ؛املصارف التجارية اخلاص لدى للقطاع

 األوسع  باملعىن النقد عرض((M3  الواسع باملعىن النقدوهو عبارة عن (M2)  مضافا  اليه
  ؛التجارية املصارف خارج الودائع

 وهي عبارة عن عرض النقد باملفهوم األوسع: قتصادالسيولة العامة لال ( M3)  مضافا  اليه
ية غري املصرفية  كاألوراق املالية وسندات اإلدخار االقتصاداألصول اململوكة من قبل الوحدات 

 وطبيعة االقتصاد مدى تقدم علىإن أعتماد أي من هذه املفاهيم يتوقف (03) .واألوراق التجارية
وسيتم . (01)لدى أفراد اجملتمع  املصرفية واملصريف فيه والعادات املايل النظام تطّور درجة و هيكله،

 ( .5102-0991)يف هذه الدراسة إستخدام عرض النقد مبفهوميه الضيق والواسع  للمدة 
  اإلجماليالناتج المحلي  :ثانياا 

 : اإلجماليمفهوم الناتج المحلي  -أ
 فرتة اقتصاد ما خالل املنتجة يف النهائية واخلدمات للسلع ةاإلمجالي السوقية القيمةهو عبارة عن 

 واخلدمات النهائية خالل السلع على ينفقه اجملتمع ما مقدار هو أو ،(02)تكون سنة معينة عادة ما زمنية
 (06).سنةال

 :النقد وعالقته بعرض اإلجمالي المحلي الناتج –ب 
لألسعار بسبب  العام املستوى تغيريات النقود مع عرض تغيريات بعالقة الكالسيكي الفكر أهتم

العاملية   يةاالقتصاد األزمة أن اال .(17)للتبادل فقط هي اهنا وسيلة و واحدة بوظيفة النقود لوظائف حصرهم
 الكالسيكي، ومهدت الفكر بعض مسلمات يف النظر إعادة اىل ينياالقتصاد املفكرينبالعديد من  دفعت
 يف يوناالقتصاد لذا انقسماالقتصاد،  مستوى على النقود تلعبها أن ميكن اليت األدوار يف للبحث الطريق

 (08) .النقدية واملدرسة الكينزية املدرسة :اىل مدرستني والدخل النقود بني للعالقة حتليلهم
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إىل ختفيض سعر الفائدة،  تؤدي النقود كمية يف الزيادة أنهذه املدرسة  ترى :الكينزية المدرسة –
أي  (09).توازن بني عرض النقد والطلب عليههذا التحليل يعنرب سعر الفائدة احملدد الرئيسي لل وحسب

 مع متزايدة ودالة الفائدة، معدل مع متناقصة دالة هي النقود كمية أن ضمنيا كان قد أفرتض   كينز إن
 (51)؛مستوى الدخل

إىل  بالضرورة كمية النقود زيادةتؤدي  الحسب النظرية النقدية لفريدمان : الحديثة النقدية المدرسة -
أن  أي . (50)الزيادة يف كمية النقود  ثابتة حسب حجم تبقى أو تتزايد قد بل، الفائدة إخنفاض معدل

 كمية يف التغري أن فريدمان يرىكما    .الفائدة سعر يف تغري دون حيدث قد النقدي السوق يف التوازن
 يقتصرعلى تأثريه وأن القصري، املدى على احلقيقي الدخل يفو  ألسعارل العام املستوى يف سيؤثر النقود

 بضرورة القائلة النقدية القاعدة من هنا اقرتح.  والطويل املتوسط املديني على لألسعار العام املستوى
وهذا ما يؤكد  .الطويل يف املدى احلقيقي الدخل يف التغري معدل ثابت يساوي مبعدل النقود كمية تغيري

 (55). االمسي  الدخل على كمية النقود تأثري حول الكينزي والفكر النقدي الفكر اتفاق
 

 اإلطار التطبيقي للبحث: المحور الثاني
 .(5102-0991) العراقي  للمدة القتصادفي  اإلجماليعرض النقد والناتج المحلي  تطور: أولا 
   :تطور عرض النقد .0

 أنويتبني منه . إجتاه التطور احلاصل يف عرض النقد يف العراق ومعدالت منوه( 0)يوضح اجلدول 
وخالل عقد التسعينات من القرن املاضي كان قد شهد ( M1)عرض النقد  باملفهوم الضيق  منو معدل

رتفاع اقابله %( 195.1)حيث بلغ نسبة  0992مستمرا  حىت وصل اىل أعلى مستوى عام  أرتفاعا  
يف العام %( 179.3)بلغت نسبته أعلى معدل  وصلإذ  (M2)عرض النقد باملفهوم الواسع  معدل منو

بالعجز وسياسة النقد  رتفاع عرض النقد اىل أتباع احلكومة آنذاك سياسة التمويلا ويعود السبب يف، نفسه
 . متويل عجز املوازنة الرخيص يف
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من %( 82)النقدي والذي بلغ حبدود  اإلصدار املمولة بعائد العامة اإليرادات فقد شكلت
 توسعإضافة اىل (.  5117،2، الشبييب. )تسعينيات القرن املنصرم العديد من سنوات يف إيرادات املوازنة

، املصرفية اخلدمات فيها تتوفر ال اليت املناطق يف فروع جديدة وفتح1991 عام  منذ املصريف اجلهاز شبكة
إذ ، إال أن معدالت منو عرض النقد أخذت إجتاها  مغايرا  . كل ذلك أدى اىل زيادة عدد الفروع املصرفية

 النفط مقابل ( التفاهم مذكرة تطبيق، والسبب هو 0996بعد عام  باالخنفاضبدأت هذه املعدالت 
 . واليت كان هلا دور واضح يف ختفيض عرض النقد ( الغذاء 

شهد عرض النقد  5113وخالل العقد االول من األلفية الثالثة وعلى وجه اخلصوص بعد عام 
M1)) ليصل اىل  5113مليون دينار عام ( 5898081)واضحا  إذ أرتفع من رتفاعا  ا

ليون دينار مقارنة بالعام م( 7250489)وبزيادة بلغت  5111مليون دينار عام ( 10148678)
وهو أعلى معدل منو مت حتقيقه باملفهوم الضيق لعرض النقد %( 250.2)ومبعدل منو بلغ حبدود ، 5113

 . خالل مدة الدراسة
حيث إخنفض مبقدار  5101ارتفاعه حىت العام ( M1)وقد واصل عرض النقد 

مليون ( 2157715)مبقدار  5102خنفض يف العام  عن العام السابق وإ مليون دينار( 0038206)
-و 1.5-)حمققأ معدل منو سالب خالل العامني األخريين من الدراسة وبنسبة  5101دينار عن العام 

أما عرض النقد باملفهوم . على التوايل بسبب إخنفاض العوائد النفطية نتيجة إخنفاض أسعار النفط(  6.9
ليصل اىل  5113مليون دينار عام ( 1150817)ا  من رتفاعاالواسع فقد شهد هو اآلخر 

وهو أعلى %( 9 .185)مسجال  معدل منو بلغت نسبته ، 5111مليون دينار عام  ( 11498200)
بشكل عام ميكن القول أن عرض النقد ، (5102-0991)معدل منو حققه هذا املفهوم خالل املدة 

ويعزى سبب هذا ، (5102-5113)الفرتة من رتفاعا  خالل قد شهد ا(  M2)و( M1)وباملفهومني 
يجة زيادة رواتب وأجور موظفي الدولة تزداد األنفاق احلكومي نارتفاع اىل زيادة اإلنفاق احلكومي فقد اال

واىل إستبدال العملة . من جهة ونتيجة تردي األوضاع  األمنية وزيادة األنفاق العسكري من جهة ثانية
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 األجنبية االحتياطيات محج ورفع 2004 لسنة( 26)رقم   املركزي بنكال قانون صدرالعراقية بعد أن 
 .العراقي صرف الدينارسعر  استقرار على احلفاظ لغرض عراقية عملية يقابله والذي جيب أن  املركزي للبنك

 (36.2%، 38.1%)وباملفهومني الضيق والواسع  الدراسة مدة خالل املركب النمو السنوي وبلغ معدل
 . على التوايل

 :(0)جدول 
 (مليون دينار( )5102-0991)تطور عرض النقد في العراق ومعدلت النمو للمدة 

 
أحتسبت ( 3،2)النشرات السنوية سنوات خمتلفة، واألعمدة ، البنك املركزي العراقي، (5،1)األعمدة  :المصدر

 .من قبل الباحثة
 



 حياوي كلثوم عبد القادر
 جمالين كمية النقود والناتج المحلي اإلقياس وتحليل العالقة السببية بي

 (5102-0991) فترةحالة دراسية لل ،عراقلل
 

317 

 

 :اإلجماليتطور الناتج المحلي  .5
 و اجلارية الثابتة باألسعار اإلمجايل احمللي الناتج احلاصل يف التطور (5 (اجلدول يعكس

فقد سجل معدل منو الناتج احمللي باألسعار الثابتة . (5102-0991)خالل املدة  منوهومعدالت 
حيث كان قد  0990واجلارية معدالت منو موجبة خالل فرتة التسعينيات من القرن املاضي بإستثناء العام 

، وهو العام الذي إندلعت فيه %(64.0-)معدل منو سالب بلغ تج احمللي باألسعار الثابتة الناحقق 
ية الدولية على العراق، وتوفق تصدير النفط الذي يعد املورد االقتصادفرض العقوبات و حرب اخلليج الثانية 

ية فقد حقق هو اآلخر باألسعار اجلار  اإلمجايلاما الناتج احمللي . قتصاد العراقياالقتصادي الرئيسي لال
وأستمر احلال كما هو يف بداية العقد األول من القرن %( . 24.1)سالب يف العام ذاته بلغ  معدل منو

ية االقتصادستمرار فرض العقوبات الدولية واليت أثرت سلبا  على مجيع القطاعات ااحلايل وذلك بسبب 
العراقي  االقتصادحيث شهد  5113بعد العام  ، إال أن احلال إنعكستاإلمجايلاملكونة للناتج احمللي 

إنفتاحا  على العامل اخلارجي بعد رفع العقوبات وإستئناف تصدير النفط، ولكن ورغم رفع العقوبات 
فطي بسبب خاصة القطاع الن ية بقيت تعاين من التدهوراالقتصاد القطاعات ي إال أناالقتصادواحلظر 

كل ذلك ،  سي وتفشي ظاهرة الفساد اإلداري واملايل وإنتشار الرشوةلسيااستقرار التدهور األمين وعدم اال
  (53).العراقي اإلمجايلأثر بشكل أو بآخر على الناتج احمللي 

وزيادة الكميات املصدرة ارتفع معدل منو الناتج  5118وبسبب ارتفاع أسعار النفط يف العام 
نعكس ذلك إجيابا  على بعض القطاعات ايف العام املذكور و %( 10)باألسعار اجلارية ليصل حبدود 

مل يستمر طويال  حيث إخنفض  5118إال أن معدل النمو املرتفع نسبيا  والذي حتقق عام . (51)يةاالقتصاد
الرتاجع الذي  هوو السبب ( . 16.4%)ليسجل معدل منو سالب بلغ  5119هذا املعدل يف العام 

وقد حقق الناتج احمللي باألسعار الثابتة معدالت منو موجبة . يةشهدته أسعار النفط العاملية أثر األزمة العامل
قد حققا معدالت منو سالبة بلغت ( 5113و 5115)ولكنها منخفضة، فضال  عن أن عامي 

  .على التوايل%( 33.1،16.4%)
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 :(5)جدول 
 (مليون دينار( )5102-0991)العراقي ومعدلت النمو للمدة  اإلجماليالناتج المحلي  تطور 

 
 .أحتسبت من قبل الباحثة( 3،2)النشرات السنوية سنوات خمتلفة، األعمدة البنك املركزي العراقي، : املصدر

 

 في العراق للمدة اإلجماليالدراسة القياسية للعالقة السببية بين عرض النقد والناتج المحلي : ثانياا 
(0991-5102): 

وطبقا  ملا ، تناولت العديد من الدراسات دراسة العالقة السببية بني عرض النقد والناتج  احمللي           
،من هنا  اإلمجايلاحمللي  والناتج النقود كمية بني سببية عالقة هناك ية فأناالقتصادتوصلت اليه النظريات 

والناتج  (املتغريات التفسريية) والواسع باملفهوم الضيق النقود كمية بني العالقة ألختبار الدراسة هذه جاءت
وذلك ( 5102-0991)العراقي خالل املدة  يف االقتصاد( املتغري املعتمد)باألسعار الثابتة  اإلمجايلاحمللي 
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. اخلطأ  تصحيح والتكامل املشرتك ومنوذج، يف حتليل إجتاه العالقة السببية (Granger) منهجية باستخدام
 :يتم تطبيق اخلطوات اآلتية ولغرض حتقيق هذا اهلدف س

  :جذر الوحدة ختبار .0
 السالسل تكن مل ذاإالزمنية ف السالسل وحتليل دراسة عندستقرارية شرطا  أساسيا  ختبار االايعد 

وهناك عدت طرق ميكن من  (52)ومنطقية  سليمة نتائج على احلصول يتم فسوف لن مستقرة الزمنية
، Phillip-Perron ( pp)بريون – فيلبس السالسل الزمنية منها اختبار ستقراريةاخالهلا الكشف عن 

-Augmented Dickeyاملوسع أو املعدل  –ديكي  اختبار و (D-F)  البسيط فوللر– ديكي اختبار

Fuller (ADF)   حصائي وبإالستعانة بالربنامج االوالذي سيتم إستخدامه يف هذه الدراسة(Eviews 
ومنه . لرختبار جذر الوحدة لديكي فو االنتائج اليت مت احلصول عليها من  يوضح( 3)واجلدول  ،( 9

ي إال أهنا أستقرت بعد أخذ الفروق األوىل، أ يتضح أن متغريات الدراسة كانت غري مستقرة عند املستوى،
 خالل من ، وذلكالطويل األجل يف بينهم العالقة تقدير ميكن وبالتايل. أهنا متكاملة من الدرجة األوىل

  .املشرتك إجياد التكامل
 (ADF) فولر– لديكي الوحدة جذر اختبار نتائج( 3)جدول 

 
 (.9Eviews)خمرجات برنامج  على باالعتماد الباحثة عمل من: املصدر

 
 



 حياوي كلثوم عبد القادر
 جمالين كمية النقود والناتج المحلي اإلقياس وتحليل العالقة السببية بي

 (5102-0991) فترةحالة دراسية لل ،عراقلل
 

320 

 

  (Co-integration test)المشترك  التكامل اختبار .5
 جوسليوس،-جوهانسن (أختبار باستخدام املتغريات بني املشرتك التكامل اختبار خالل ومن

(Johansen  and Juselius  باألثر يسمح تتضمن أكثرمن متغريين كونه اليت يف النماذج املستخدمو 
ختبار حتديد متجهات التكامل بإستخدام وعادة ما يتم مبوجب هذا اال، املتغريات حمل الدراسة بني املتبادل

، (Maximum Likelihood Function)  (26)حصائيني مبنيني على دالة اإلمكان األعظمإاختبارين 
  Maximum EigenValues )وأختبار القيمة املميزة العظمى، (Trace test)ختبار األثر إومها 

test ) .استقرارها عند  للمتغريات الدراسة، الزمنية للسالسل الوحدة جذر اختبارات أثبتت ان بعد و
 تكامل وأن سلسلة متغريات الدراسة متكاملة، I.(57)~ (0)الدرجة  من متكاملة الفروق األوىل، أي اهنا

 بواقي تكون أن املشرتك بني عرض النقد والناتج احمللي جيب التكامل عالقة تتحقق ولكي، متماثل
 ،باستخدامسلة البواقيلختبار سإيوضح ( 1)واجلدول .األصلي  مستواها عند مستقرة االحندار
 . (ADF)اختبار

 البواقي سكون اختبار نتائج :(4)جدول 

 
 (.9Eviews)خمرجات برنامج  على باالعتماد الباحثة عمل من: املصدر

 MacKinnon's)مع قيمة ( 3.75-)احملتسبة والبالغة   tمن اجلدول أعاله وعند مقارنة قيمة

Critical Values) جند أن القيمة احملتسبة هي أكرب بالقيمة املطلقة من  ،(58)رالقيمة احلرجة لكرانج
ة ونقبل الفرضي السكون عدم يةفرض نرفض سوفوعليه ،  3.33-))القيمة احلرجة لكراجنر واليت تساوي 
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عرض النقد  بني تكامل وجود وهذا يعين، األصلي مستواه يف مستقرة البواقي سلسلة أن أي البديلة،
 أدناه نتائج( 2)اجلدول  ويوضح .الطويل املدى يف توازنية عالقة وجود يعين والذيوالناتج  احمللي  مبفهوميه

ات الدراسة بالصيغة لتحليل العالقة طويلة األجل وقد مت التعبري عن متغري  (test trace)اختبار األثر 
 . اللوغاريتمية

 ختبار التكامل المشتركانتائج : (2)جدول 

 
 (.9Eviews)خمرجات برنامج  على باالعتماد الباحثة عمل من :المصدر

وهي ( 11.2)كانت تساوي   (test trace) األثر إحصائية قيمة أن نالحظ (2)اجلدول  من
العدم  عليه سيتم رفض فرضية% . 2عند مستوى معنوية ( 32.5)أكرب من القيمة احلرجة  البالغة 

(r=0 ) وقبول الفرضية البديلة(r>0).  األعظم والبالغة  كاناإلم لنسبة القيمة احملسوبة كما أن
وهو ما يعين % 2عند مستوى معنوية ( 55.3)أكرب من القيمة احلرجة والبالغة  األخرى هي ( 58.12)

ومن معطيات اجلدول نفسه يتضح أن هناك . رفض العدم القائلة بعدم وجود أي متجه للتكامل املشرتك
 .تغريات الدراسةمتجه واحد للتكامل املشرتك بني م
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 : نموذج تصحيح الخطأ   .3
 األوىل، الفروق أخذ ستقرت بعداقد كانت   الدراسة ملتغريات الزمنية السالسل أن من التأكد بعد

الناتج احمللي  بني األجل طويلة توازنية عالقة هناك أن إتضحو  مشرتكا، تكامال أهنا متكاملة من التحققو 
فإن املتغريات اليت حتقق التكامل  (Engle and Granger)وعليه وحسب ، وعرض النقد اإلمجايل

 (ECM)اخلطأ  تصحيح منوذج بتمثيل حتظى املشرك تعكس العالقة التوازنية الطويلة األجل جيب أن
وسيتم تقدير  .النموذج متغريات بني والطويل القصري املدى يف العالقة وتقدير اختبار والذي يعين إمكانية

 بإدخال األجل قصري النموذج تقدير وسيتم ، وكراجنر ذات اخلطوتني أجنل طريقةمنوذج تصحيح اخلطأ ب
. بعد التأكد من سكوهنا واحدة لفرتة زمنية مبطئ مستقل كمتغري املدى الطويل احندار يف املقدرة البواقي

 .احلصول عليها بعد تقدير النموذج يوضح النتائج اليت مت( 6)واجلدول 
 .الخطأ تصحيح نموذج تقدير نتائج( 6)جدول 

 
 (.9Eviews)خمرجات برنامج  على باالعتماد الباحثة عمل من: املصدر 

  : تصحيح اخلطأ بالشكل التايل منوذج معادلةوميكن كتابة 
D(LOGDPC)=  5.512272  -1.135781* D(LOM1) + 1.174464 * D(LOM2) -
0.274804 * U(-1) 
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وهي ( 8.23)إذ بلغت  Fمعنوية النموذج كلل بداللة قيمة  ومن نتائج التقدير أعاله نالحظ
 داربن إحصائية تشريو ، ( 3.42)كوهنا أكرب من القيمة اجلدولية هلا والبالغة % 2معنوية عند مستوى 

رتباط املتسلسل كوهنا موذج املقدر اليعاين من مشكلة االاىل أن الن( 1.853)والبالغة ( D.W)واتسن 
 . %2عند نفس مستوى املعنوية   du= 1.652 )و  dl=1.143)أكرب من كل من  

 Engel & Cranger) ): (59)سببيةال اختبار. 4
فرتة اإلبطاء  حتديد أوال وسيتم، ((Engel & Cranger Test اختبار إستخدامسوف يتم 

 .أدناه( 9)وكما موضح يف اجلدول . (.9Eviews)وبإستخدام برنامج  املعايري عدد من بإعتماد
 السببية لختبار (p) المثلى  التأخير درجة تحديد معايير (9)جدول 

 
 (.9Eviews) خمرجات برنامج علىعتماد على أعد من قبل الباحثة باال :المصدر

 

ألختبار  هايتم إعتمادوعليه سوف ( . 0)أن فرتة اإلبطاء املثلى هي ( 9)يتضح من اجلدول 
بني عرض النقد (  Engel and Cranger)يوضح نتائج اختبار سببية  (01)واجلدول . العالقة السببية 

 (.5102-0991)يف العراق باألسعار الثابتة للمدة  اإلمجايلالضيق والواسع والناتج احمللي 
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 السببية العالقة اختبار( 01)جدول 

 
 (.9Eviews)خمرجات برنامج  علىعتماد على أعد من قبل الباحثة باال :رلمصدا

لعرض ( F)حصائية إنتائج السببية للنموذج املقدر ويتضح منه  معنوية ( 01)اجلدول يوضح 
وهي أكرب من القيمة اجلدولية عند مستوى معنوية ، (51.71) النقد باملهوم الضيق حيث بلغت  قيمتها 

وهذا يدل على عدم رفض فرضية وجود عالقة سببية تتجه من عرض النقد ( 3.42)والبالغة % 2
أي أن إجتاه السببية كان من عرض النقد باملفهوم ، باألسعار الثابتة اإلمجايلمبفهومه اىل الناتج احمللي 

 ي الان الناتج احملل تعين اليتو  العدم فرضية قبولبينما يتم . احلقيقي اإلمجايلاىل الناتج احمللي الضيق 
وهي أقل من القيمة اجلدولية ( 3.30)والبالغة  Fيتسبب يف عرض النقد باملفهوم الضيق كون قيمة 

أما . اىل عرض النقد باملفهوم الضيق اإلمجايلوعليه ال توجد سببية تتجه من الناتج احمللي (. 3.42)
والبالغة    Fختباراتضح معنوية ت( 01)بالنسبة لعرض النقد باملعىن الواسع ومن النتائج املوضحة يف احلدول 

 ، وهذا يعين%2عند مستوى معنوية  (3.42) وهي األخرى اكرب من القيمة اجلدولية( 50.5173)
 اإلمجايلعدم رفض فرضية وجود عالقة سببية تتجه من عرض النقد مبفهومه الواسع اىل الناتج احمللي 

 اإلمجايلاىل الناتج احمللي النقد باملفهوم الواسع بكالم آخر كان إجتاه السبية من عرض ، باألسعار الثابتة
بني عرض النقد ( عكسية)سرتجاعية اومن جهة أخرى يتبني ومن نتائج اجلدول نفسه أن هناك . احلقيقي

حيث ، أي أن الناتج احمللي يتسبب يف عرض النقد باملفهوم الواسع اإلمجايلباملفهوم الواسع والناتج احمللي 
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أي %. 2وهي أكرب من القيمة اجلدولية عند مستوى معنوية ( 8.697)تساوي  Fحصائية اكانت قيمة 
وبالعكس هناك إجتاه للسببية  اإلمجايلأن هناك إجتاه للسببية من العرض النقدي الواسع اىل الناتج احمللي 

 . ىل العرض النقدي باملفهوم الواسعمن الناتج ا
اه العالقة السببية من عرض النقد باملفهومني الضيق قتصاديا  ميكن تفسري ذلك بالقول أن إجتا

يتبع  اإلمجايليف أن زيادة الناتج احمللي ( 5102-0991)خالل املدة  اإلمجايلوالواسع اىل الناتج احمللي 
من هذا املنطلق ميكن القول أن  .%(92)العراقي وبدرجة ثقة  االقتصادالزيادة احلاصلة يف كمية النقود يف 

وعليه ميكن إستخدام عرض . احلقيقي  اإلمجايلياسة النقدية التأثري يف  مستوى الناتج احمللي مبقدور الس
 .ي العراقي على املدى البعيد االقتصادالنقد مبفهوميه كعامل مؤثر يف النمو 

 :خــــــــاتمة
 إىل يشري ما وهو الدراسة، متغريات بني مشرتك تكامل عالقة أن هناك نتائج البحث بينت

وبني  .اإلمجايلاألجل بني عرض النقد مبفهوميه الضيق والواسع والناتج احمللي  طويل التوازن وجود عالقة
مما  ،اإلمجايلاحمللي  النقود والناتج عرض بني األجل طويلة سببية عالقة وجود اخلطأ تصحيح منوذج تقدير
وهو ما يؤكده اإلمجايل، الناتج  يف التغريات تفسري يف مهما عامال متثل النقود يف عرض التغريات أن يعين

 واحدة فرتة خالل تصحيحه يتم الناتج من (27%)، أي أن (0.27-)معامل التعديل والذي بلغ 
  ( .سنة)

 مع اإلمجايلاحمللي  والناتج عرض النقد باملفهوم الضيق بني السببية العالقة اختبار تتفق نتائجو 
 على يؤثر أن ميكن التوسع يف عرض النقد هبذا املفهوم ال بأن تفرتض واليت احلقيقية، األعمال دورة نظرية

الناتج  إمجايل يف احلاصلة للتغريات احلقيقي  بل أن كمية النقود باملفهوم الضيق تستجيب الناتج إمجايل
عرض النقد  من تتجه اإلجتاه أحادية عالقة سببية أظهرت نتائج أختبار السببية وجودكما   .احمللي احلقيقي

عالقة  كما أظهرت نتائج أختبار السببية وجود. احلقيقي اإلمجايل احمللي الناتج مبفهوميه الضيق والواسع إىل
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مما يعين ان هناك تغذية . احلقيقي اىل عرض النقد باملفهوم الواسع  اإلمجايلسببية تتجه من الناتج احمللي 
 .لواسع عكسية بني الناتج احمللي وعرض النقد باملفهوم ا

 :وعليه؛ ميكننا اقرتاح ما يلي
  عرض النقد مبفهوميه الضيق  من تتجه عالقة سببية السببية أظهرت وجودمبا أن نتائج اختبار

املعروض  املركزي بإستهداف البنك قيام احلقيقي، نقرتح ضرورة اإلمجايل احمللي الناتج والواسع إىل
النقدي مبفهوميه الضيق والواسع يف إدارة السياسة النقدية من أجل تفعيل دورها يف التأثري على 

 ؛ياالقتصادالنشاط 
 السياسة النقدية أدوات تفعيل عليه النقدية للسياسة املنفذة اجلهة ملا كان البنك املركزي العراقي ميثل 

 املشاريع حنو املصريف القطاع لدى املالية دالفائض من املوار  ختصيص أجل من املباشرة غري
 ؛واملتوسطة الصغرية واملؤسسات التحويلية، والصناعة الزراعي، يف القطاع ستثماركاال االستثمارية

 رفع يف االستثمار، وبالتايل املسامهة يف العراق لغرض زيادة املصريفو النظام املايل  وهيكلة إصالح 
 ؛ياالقتصاد النمو معدالت

  سترياد السلع وخاصة الكمالية منها والذي يعد مصدرا  من مصادر عدم اإلستقرار اتنظيم عملية
 .النقدي

 :قائمة المصادر
 :غة العربيةلأولا المصادر بال

 5112 لعام السنوي ياالقتصاد التقرير، واألحباث لإلحصاء العامة املديرية، العراقي املركزي البنك .0
 5118م لعا السنوي  ياالقتصاد  ريرقالت ، واألحباث لإلحصاء العامة املديرية ،البنك املركزي العراقي .5
، جامعة بغداد، وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، النقود والبنوك، الدليمي، عوض فاضل الدليمي .3

0992 ،008. 
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