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المستخمص:

تم اختبار العالقة الديناميكية بين سعر الصرف والتضخم في العراق باستخدام بيانات سنوية خالل المدة (-0651
 )0101م ،حيث تم الحصول عمى البيانات من اإلصدارات السنوية لمبنك المركزي العراقي وىدفت الدراسة إلى تحميل
العالقة الديناميكية بين سعر الصرف والتضخم  ،من خالل توظيف اسموب التكامل المشترك  ،متجو تصحيح الخطأ ،

ودوال ردود الفعل ومكونات تحميل التباين .وتوصمت الدراسة إلى وجود عالقة ديناميكية تبادلية طويمة االجل بين سعر
الصرف والتضخم  ،كما اظير تحميل دالة االستجابة الفورية ان حدوث صدمة عشوائية في سعر الصرف يكون لو تأثير
اني كبير في رفع معدالت التضخم وسعر الصرف  ،بينما حدوث صدمة في التضخم يكون لو تأثير اني ضعيف عمى
معدالت التضخم وسعر الصرف .

Abstract:
We examined the dynamic relationship between exchange rate and inflation in Iraq by
using annual data during the period (1980-2010), that data are obtained from the annual
bulletins of Iraqi Central Bank. The study aimed to analyze the dynamic relationship
between the exchange rate and inflation by employing the cointegration, vector error
correction, impulse response functions and variance decompositions. The study found a
dynamic bilateral long-run relationship between exchange rate and inflation in Iraq, the
Impulse response function showed that an random shock in exchange rate had immediate
impact in raising inflation and exchange rate, but an random shock in inflation had a low
immediate impact in raising inflation and exchange rate
المقدمة :

يؤدي التضخم وسعر الصرف دو ار محوريا في االقتصاديات كافة سواء كانت متقدمة  ،ناشئة او نامية  ،اذ ان

االستقرار االقتصادي لن يتحقق بمعزل عن استقرار سعر الصرف والتضخم  ،لذلك نجد ىنالك اىتمام واسع من قبل
الحكومات والمؤسسات الدولية في سبيل الحد من تقمبات التوزان النقدي (سعر الصرف والتضخم) وتأثيرىما عمى
المتغيرات االقتصادية الحقيقية األخرى  .ومنذ اعمن الرئيس االمريكي نيكسون تخمي الواليات المتحدة عن قاعدة صرف

الدوالر بالذىب بدأ العالم يسبح في فوضى بحر العمالت المتالطم وبدأت تظير حروب جديدة تسمى بحروب العمالت.
في حقيقة ان ما يحصل من ازمات اقتصادية عمى مستوى العالم (ازمة جنوب شرق اسيا  ،ازمة اليونان الحالية ) ،
تعود إلى التقمبات الكبيرة التي تحصل في اسعار صرف تمك البمدان والتي تنعكس في التضخم او االنكماش او حتى في
بعض االحيان تساىم في اسقاط الحكومات واشعال الحروب االقميمية والدولية .
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لذا نجد من الميم بحث العالقة بين سعر الصرف والتضخم في العراق خالل المدة  ، 0101-0651من خالل
تتبع المسارات التي مر بيا االقتصاد العراقي خالل تمك المدة  ،السيما المدة المذكورة التي تميزت بالتقمبات االقتصادية
الشديدة المتمثمة بوصول التضخم إلى  %211عام . 0661

واليدف من ىذا البحث توظيف الطرق القياسية الحديثة في الكشف عن طبيعة العالقة الديناميكية بين سعر
الصرف والتضخم في العراق من خالل توظيف اسموب التكامل المشترك ونموذج متجو تصحيح الخطأ  ،وكذلك تم
توظيف دوال ردود الفعل ومكونات تحميل التباين لنموذج متجو تصحيح الخطأ لتحديد اثار حدوث الصدمات المفاجئة في
كل من سعر الصرف والتضخم عمى العالقة الديناميكية فيما بينيما .

ومن اجل تحقيق اهداف البحث سنتناول فيه النقاط االتية فضالً عن المقدمة .
 االطار النظري لمعالقة بين سعر الصرف والتضخم .
 الدراسات السابقة.
 تحميل العالقة بين سعر الصرف والتضخم في العراق لممدة .0101-0651
 البيانات واالساليب القياسية المستخدمة
 تحميل النتائج .

 االستنتاجات والمقترحات لمسياسة االقتصادية في العراق.

 -0-0االطار النظري لتحميل العالقة بين سعر الصرف والتضخم
تنبع اىمية العالقة بين سعر الصرف والتضخم من خالل عدة نقاط منيا ( ( ) Lian An , 2006 ; 2
7 ) Billmeier Andreas and Bonato Leo , 2002 ; 23


ان دراسة اثار اسعار الصرف تعد ضرورية لتقييم السياسة النقدية وانعكاساتيا عمى التضخم ( االستقرار النقدي
).



ان المعمومات عن درجة وسرعة تأثير سعر الصرف عمى التضخم او تأثير التضخم عمى سعر الصرف تساعد
السمطات النقدية بتبني مستويات معينة لسعر الصرف ولمتضخم اذا رغبت في ذلك .



ان درجة تأثير اسعار الصرف تعطي مؤشرات ميمة تساعد في التحكم بالنفقات الناتجة عن ىذه التأثيرات .



تنظر السمطات النقدية إلى اسعار الصرف عمى انيا احد المنافذ الرئيسة النتقال االثر النقدي  ،والسيما في
الدول الصغيرة لذلك تيتم ىذه السمطات بمقدار تأثير التضخم المحمي عمى اسعار الصرف .

ان نقطة البدء في تحميل العالقة بين سعر الصرف والتضخم يكون من خالل دراسة قانون السعر الواحد ( The

 ) Law of One Priceوالذي ينص عمى ان سعر السمعة المتاجر بيا والمتماثمة بين دولتين يكون نفسو في البمد
المحمي واالجنبي عندما يعبر عنو بعممة مشتركة ( ) Dwyer Jacuelin and Et al , 1993 ; 2
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ويعبر عن قانون السعر الواحد بالمعادلة التالية (بربور )03 7 0115 ،
اذ ان
 7سعر السمعة المحمي المتاجر بيا ( المستوردة ) اي معبر عنيا بالعممة المحمية
 7سعر السمعة في البمد االجنبي ( المصدرة ) اي معبر عنيا بالعممة االجنبية

 7سعر الصرف معب اًر عنو بعدد وحدات العممة المحمية الالزمة لشراء وحدة واحدة من العممة االجنبية .
اذ يالحظ من المعادلة اعاله ان سعر السمعة في البمد المستورد ( المحمي )
في البمد المصدر ( االجنبي )
اي تغيير في سعر الصرف

وسعر الصرف

تعتمد عمى كل من سعر السمعة

 ،واذا افترضنا ان سعر السمعة في البمد االجنبي

سوف ينتقل إلى سعر السمعة بالعممة المحمية

ثابت فأن

.

وعمى سبيل المثال لو ان العراق يستورد الزيت من مصر وكان سعر عبوة الزيت في مصر ىو  211جنيو مصري وان

سعرىا في العراق ىو  02111دينار عراقي ففي ىذه الحالة سيكون سعر الصرف ىو (  ) 1EGP = 70IDتقريباً .
وبتطبيق قانون السعر الواحد

فاذا ارتفع سعر صرف الجنيو المصري مقابل الدينار العراقي واصبح (  ) 1EGP = 100IDوذلك بسبب تأثير احد
العوامل المؤثرة عمى سعر الصرف  ،فيذا يعني اننا بحاجة إلى دنانير عراقية اكثر لشراء عبوة الزيت من مصر

وبأفتراض بقاء سعر عبوة الزيت في مصر عمى حالو فإن السعر الجديد لعبوة الزيت في العراق يجب ان يكون 7

اما الحالة المعاكسة وىي اثر التضخم عمى سعر الصرف فيمكن توضيحو من خالل استخدام نفس المعادلة ولكن مع
تغيير البمدان حيث البمد المحمي يصبح مصدر لمسمعة وكما يمي 7
اذ ان
المصدرة ) اي معبر عنيا بالعممة المحمية
 7سعر السمعة المحمي المتاجر بيا (
َ
 7سعر السمعة في البمد االجنبي ( المستوردة ) اي معبر عنيا بالعممة االجنبية
 7سعر الصرف
بسبب تأثر احد العوامل المؤثرة في السعر مثل

المصدرة )
فاذا حصل ارتفاع في سعر السمعة بالعممة المحمية (
َ
فرض ضرائب  ،رفع الدعم الحكومي او ارتفاع في تكاليف االنتاج  ...الخ  ،وبافتراض ان سعر السمعة في البمد االجنبي
( المستورد )

بقيت ثابتة فان ىذا التغيير سوف ينعكس عمى سعر الصرف .

وعمى سبيل المثال ان العراق يصدر التمور إلى االردن وكان سعر الطن الواحد في العراق ىو  021111دينار عراقي
بينما كان سعر الطن الواحد في االردن ىو  014دينار اردني وىذا يعني ان سعر الصرف ىو ( ) 1JD = 170ID
وبتطبيق القانون فأن 7
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فأذا ارتفع سعر طن التمر في العراق واصبح سعره  011111دينار عراقي لمطن الواحد بسبب فرض ضرائب او قمة
انتاج التمور لموسم معين  ،مع بقاء سعره في االردن ثابت فأن سعر الصرف ينبغي ان يكون ( ) 1JD = 2041ID

حيث يصبح قانون السعر كاالتي 7

فضالً عن ما تقدم فان ارتفاع االسعار المحمية سيؤدي إلى انخفاض الطمب عمى جميع السمع والخدمات بغض

تصدر إلى الخارج فان ىذا االنخفاض سوف يؤدي إلى تقميل الصادرات
النظر عن درجة االنخفاض وبما ان ىناك سمع
ّ
ىذا من جانب وزيادة االستيرادات التي اصبحت ارخص بالنسبة لممستيمك المحمي من جانب اخر  ،وان كال االمرين
انخفاض الصادرات وزيادة االستيرادات ( تدىور الميزان التجاري لمبمد ) سوف تؤدي إلى تدىور سعر صرف العممة
المحمية وفقاً لمقاعدة االقتصادية ( سعر الصرف وميزان المدفوعات وجيان لعممة واحدة ) والعكس صحيح .

كما ان ارتفاع االسعار ( التضخم ) سيؤدي إلى فقدان الثقة بالعممة مما يدفع االفراد إلى المجوء إلى العممة االجنبية

لممحافظة عمى القوة الشرائية لثرواتيم واليروب من ضريبة التضخم وتأكل القوة الشرائية وىذا ما يطمق عمية مصطمح (
الدولرة ) وان ىذه العممية تعني زيادة عرض العممة المحمية مع زيادة الطمب عمى العممة االجنبية مما يؤدي إلى تدىور
سعر صرف العممة المحمية .
لكن في الواقع ىناك تشابك بين العالقات االقتصادية ومتغيراتيا فمن غير المعقول ان ينتقل االثر من التضخم إلى
سعر الصرف او من سعر الصرف إلى التضخم بيذه السيولة او بشكل كامل فان اغمب المتغيرات االقتصادية تستجيب
لمتغيرات التي تحصل في احد المتغيرات مما يؤدي إلى انتقال جزئي لألثر ومن ىذه المتغيرات مرونة الطمب السعرية ،

ومرونة العرض السعرية وكذلك ىوامش الربح بالنسبة لطرفي العممية التجارية في كال البمدين.

 - 0الدراسات السابقة :
ىنالك العديد من الدراسات التي بحثت في العالقة الديناميكية بين سعر الصرف والتضخم واالتي بعض منيا 7
-0-0

دراسة ( ) Abu Hassan Asari and Et al,0100تحت عنوان ( A Vector Error Correction

Model (VECM) Approach in Explaining the Relationship Between Interest Rate and
 ) Inflation Towards Exchange Rate Volatility in Malaysiتناولت ىذه الدراسة العالقة بين سعر الصرف
و التضخم في االقتصاد الماليزي لممدة (  ) 0116-0666باستخدام اختبار التكامل المشترك  ,ونموذج متجو تصحيح
الخطأ  ،فقد بينت نتائج الدراسة أن معدل التضخم يؤثر عمى سعر الفائدة وفي وقت الحق سعر الفائدة يؤثر عمى سعر
الصرف مع األخذ في االعتبار عالقة االجل الطويل  ،وسعر الفائدة يتحرك بشكل إيجابي في حين يذىب معدل التضخم
سمباً تجاه تقمبات سعر الصرف في ماليزيا .وأن زيادة سعر الفائدة يكون فعال في كبح جماح التقمبات في أسعار الصرف
.
-0-0

دراسة كل من ( ) Dmyto Holod, 0111تحت عنوان ( The relationship between price level

 ) , money supply and exchange rate in Ukraineتناولت الدراسة تحميل العالقة بين مستوى االسعار
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وعرض النقد وسعر الصرف في اوكرانيا باستخدام التكامل المشترك ونموذج متجو تصحيح الخطأ  ،وتوصمت الدراسة الى
ان لسعر الصرف اثر كبير عمى مستوى االسعار  ،كما يمكن ان يكون سعر الصرف ىدف وسيط لمسياسة النقدية
االوكرانية  ،كما استنتجت الدراسة الى ان ىناك اثر ايجابي لصدمات عرض النقد عمى مستوى االسعار اال ان ىذا االثر
غير قوي ويعود السبب الى التقمبات في الطمب عمى النقود .
-0-0

دراسة ( ) Sahadudhhen ,0100

تحت عنوان ( A Cointegration and error Correction

 )Approach to the determinants of Inflation in Indiaاذ حممت الدراسة المحددات الرئيسة لمتضخم في اليند
لسمسمة زمنية بمغت  21مشاىدة فصمية واستخدمت الدراسة منيجية التكامل المشترك وقد توصمت الدراسة الى وجود
عالقة توازنية في االجل الطويل بين المتغيرات  ،كما يتم تصحيح االختالل في االجل الطويل من خالل االختالل في
االجل القصير  ،وخمصت الدراسة إلى أن الناتج المحمي اإلجمالي وعرض النقد الواسع يكون لو تأثير إيجابي عمى
التضخم في المدى الطويل  ،من ناحية أخرى ان سعر الفائدة وسعر الصرف لو تأثير سمبي عمى التضخم .
-1-0

دراسة كل من ()Murat Tasdemir and Murat Aslan, 0116

تحت عنوان ( Uncertainty

 ) Spillovers between Exchange Rates and Inflation: Evidence from Turkeyتناولت ىذه الدراسة
اآلثار غير المباشرة المحتممة لحالة عدم اليقين في البيئة االقتصادية لمعالقة السببية بين أسعار الصرف والتضخم
باستخدام البيانات الشيرية التركية من أكتوبر  0655إلى مارس  0114باستخدام نماذج (  ) GARCHوتشير النتائج
إلى أنو ،في فترة التعويم الحر واستيداف التضخم  ،فإن التضخم يساىم إلى حد كبير في تفسير سعر الصرف االسمي
 ،عمى العكس من ذلك في فترة سعر الصرف المدار ،فان سعر الصرف االسمي يسيم الى حد كبير في تفسير التضخم
.
-2-0

دراسة ( ) Nguyen Thi Thuy Vinh and Seiichi Fujita,0114بعنوان ( The Impact of Real

 ) Exchange Rate on Output and Inflation in Vietnam: A VAR approachتطرقت الدراسة الى اثر
سعر الصرف الحقيقي عمى االنتاج والتضخم في فيتنام لمبيانات الشيرية لممدة  0112-0660باستخدام نموذج ( VAR
أخذ نظام سعر
)  ،اذ استنتجت الدراسة ان ىناك عالقة سببية بين االنتاج والتضخم وبين سعر الصرف الحقيقي  ،اذا ُ
الصرف في نظر االعتبار  ،فقبل عام  0666ىناك سببية مزدوجة في العالقة بين سعر الصرف الحقيقي ومستوى

األسعار ،وبين سعر الصرف الحقيقي واالنتاج  ،اما بعد عام  0666وتغيير نظام سعر الصرف فان ىناك عالقة بين
سعر الصرف الحقيقي واالنتاج كما استنجت الدراسة ان صدمات تخفيض قيمة العممة يؤثر عمى التضخم ونمو الناتج
عن طريق زيادة المعروض النقدي وتحسين الميزان التجاري ،وكذلك ان التغيرات في سعر الصرف الحقيقي ال يكون ليا
تأثير ميم عمى االنتاج في المدى البعيد.
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دراسة ( ) Hakan Berument and Mehmet Pasaogullari ,0110بعنوان ( Effects of the real

 ) Exchange rate on Output on Inflation : Evidence from Turkeyاذ تناولت ىذه الدراسة تحميل اثار
سعر الصرف الحقيقي عمى االنتاج والتضخم في تركيا وباستخدام سمسمة من البيانات الفصمية لممتغيرات االقتصادية
ولممدة (  ) 0110-0654ومن خالل توظيف نموذج الـ (  ) VARاذ توصمت الدراسة الى ان ىناك عالقة سمبية بين
سعر الصرف الحقيقي ومستوى االنتاج  ،كما توصمت الدراسة الى عدم وجود عالقة بين المتغيرات وفقاً الختبار سببية
كرانجر اذ بررت الدراسة ىذه النتيجة الى عدم قدرة االختبار إلزالة آثار المتغيرات الخارجية األخرى  ،وكذلك وجود عالقة
بين معدل سعر الصرف الحقيقي واالنتاج والتضخم عمى المدى البعيد وفقاً لنتائج نموذج ( . ) VAR
-4-0

دراسة ( ) Volkan and Et al ,0114بعنوان ( The Impact exchange rate changes on

 ) domestic inflation : the Turkish Experienceاذ تم استخدام بيانات قبل عام  0110وبعد عام 0110
لتحميل العالقة بين سعر الصرف والتضخم في تركيا وبيان مدى تأثير تغيرات أسعار الصرف عمى التضخم المحمي ،
واثبتت الدراسة أن حجم التأثير قد انخفض لممدة الالحقة بعد عام  0110مقارنة مع المدة السابقة قبل عام 0110
بحوالي النصف وكذلك االنخفاض في سعر الصرف كان لو تأثي اًر واضحاً عمى األسعار المحمية وتزامن مع انخفاضو
بنسبة ( )%02في عام  0110بعد تضخم األسعار  ،كما اثبتا أيضاً بان سعر الصرف ال يزال احد العوامل الميمة في
تحديد اتجاىات معدالت التضخم المحمي ويعد احد أدوات السيطرة التي من الممكن استخداميا لمعالجة التضخم في
المستقبل  ،ال سيما بعد تعويمو .

ثالثا :تحميل العالقة بين سعر الصرف والتضخم في العراق لممدة 0101-0891
لقد عانى العراق خالل المدة (  ) 0101-0651من ثالثة حروب وحصار اقتصادي استمر الكثر من  00عام  ،ىذه
االمور انعكست بشكل واضح عمى مسار التوزانات النقدية االقتصادية ومنيا التضخم  ،سعر الصرف  ،ويمكن تتبع
سموك السياسة االقتصادية في العراق مع الظروف التي مرة بيا خالل المدة من (  ) 0661-0651والتي تميزت بدخول
العراق في حرب استنزاف لمدة ثمانية سنوات حصيمتيا مئات االالف من القتمى ودين خارجي يقدر  011-021مميار

دوالر ،فضالً عن بنى اقتصادية ارتكازية منيارة  ،في تمك الفترة كانت السياسة االقتصادية في العراق تتبع االقتصاد
الموجو  ،ولذلك حدد سعر صرف الدينار العراقي الرسمي مقابل الدوالر ( 0دينار = 0.0دوالر ) وبسبب الحرب

واالنخفاض الكبير في اسعار النفط عام  ، 0654ظير ىناك سعر موازي لسعر الصرف الرسمي يعكس القيمة الحقيقية
لمدينار العراقي  ،اذا بمغ سعر صرف الدوالر الواحد =  0دينار عراقي (كريم  )41 70101 ،في عام  ، 0655وبمغ

معدل النمو السنوي لسعر صرف الدينار مقابل الدوالر في السوق الموازي  %41بين عامي 0654و ، 0655ىذا
االنخفاض يظير بوضوح مقدار االنخفاض الكبير في قيمة الدينار وابتعاده عن السعر الرسمي وكما في الشكل (. )0
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شكم()1انعالقت بين انتضخم وسعر انصرف (معدل اننمو انسنوي) نهمدة 0111-1981
انمصدر :تقارير انبنك انمركزي انعراقي نسنواث مختهفت
اما خالل المدة (  ) 0110-0660والتي تميزت بحرب الخميج الثانية والثالثة والحصار االقتصادي  ،اذ يظير
الشكل ( )0قوة العالقة بين التضخم ومعدل نمو سعر الصرف السنوي وىذا واضح ال سيما اثناء توقيع العراق عمى مذكرة
التفاىم مع االمم المتحدة عام  ، 0661اذ نالحظ ارتفاع سعر صرف الدينار مقابل الدوالر مع انخفاض كبير في

التضخم  ،ويالحظ استقرار التضخم ومعدل نمو سعر الصرف خالل المدة (  ) 0110 -0664بسبب استمرار العراق
ببيع جزء من نفطو مقابل الحصول عمى الغذاء والدواء.
وفي المدة االخيرة (  ) 0101-0111والتي تميزت بتوجو السياسة االقتصادية في العراق نحو اقتصاد السوق  ،واصدار
قانون البنك المركزي العراقي رقم ( )21لعام  ، 0111والغاء سعر الصرف الرسمي لمدينار العراقي  ،وحرية التحويل
الخارجي واستبدالو بمزادات العممة التي يقوم بيا البنك المركزي العراقي  ،في ىذه المرحمة نشاىد تطبيق البنك لعمميات
السوق المفتوحة من خالل شراء وبيع العممة االجنبية ( باعتبار سعر الصرف ىدف وسيط لمسياسة النقدية ) لغرض
المحافظة عمى مناسيب السيولة النقدية ضمن الحدود المعقولة ومواجية الضغوط التضخمية الناجمة عن الدمار في
الجانب الحقيقي لالقتصاد العراقي بسبب االحتالل وعمميات التخريب ،وكذلك مجابية ازدياد النفقات الحكومية لمواجية
متطمبات االعمار وزيادة الرواتب ومستويات التشغيل  .خالل ىذه الفترة حقق البنك المركزي العراقي استقرار واضح في
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سعر الصرف  ،اذ كان ىناك ىامش بسيط بين سعر صرف المزاد وسعر الصرف لمسوق الموازي  ،وبطبيعة الحال ىذا
االمر انعكس عمى انخفاض معدالت التضخم اذ وصمت إلى المرتبة العشرية لألعوام (  0116و.) 0101

رابعا :البيانات واالساليب القياسية المستخدمة
-1البيانات

ىذا البحث يحاول ان يكشف طبيعة العالقة التبادلية الديناميكية بين سعر الصرف (معدل نمو سعر الصرف لمدينار

العراقي لكل دوالر امريكي في السوق الموازي ) والتضخم في العراق من خالل استخدام البيانات السنوية لممدة من

 1981ولغاية  ، 0111وبذلك تكون لدينا سمسمة زمنية عدد مشاىداتيا  11سنة  ،جميع البيانات تم الحصول عمييا من
النشرات المختمفة لمبنك المركزي العراقي .
-2االساليب القياسية المستخدمة.

سنعتمد في دراسة العالقة بين سعر الصرف والتضخم في العراق ،عمى األدوات القياسية التالية ،وىي7
 اختبارات االستقرارية Stationary :

يعد شرط االستقرار أساسيا في دراسة وتحميل السالسل الزمنية ،واذا لـم تكـن السالسـل الزمنيـة مسـتقرة فانـو لـن يـتم

الحصـول عمـى نتـائج ســميمة ومنطقيـة  ،وتعـد سمســمة زمنيـة مـا مســتقرة اذا تحققـت الخصـائص التاليــة ( Heij and et

)-7 )al,2004:536

أ-ثبات متوسط القيم عبر الزمن
E (Yt ) = μ

)(1
ب -ثبات التباين  Varianceعبر الزمن
2

)(2

 

2

) var( Y t )  E ( Y t  

ج -ان يكون التباين المشترك  Covarianceبين قيمتين لنفس المتغير معتمدا عمـى الفجـوة الزمنيـة  Kبـين القيمتـين Yt
و Yt-1وليس عمى القيمة الفعمية لمزمن الذي يحسب عنده التباين المشترك7
)(3

k

Cov ( Y t Y t  k )  [( Y t  k   )]  

حيث ان μ 7الوسط الحسابي
 7 σ2التباين

 7 γkمعامل التباين المشترك
يوظف مفيوم االستق اررية كتعبير عن درجة تكامل السمسمة الزمنية وذلـك بتقـدير مـا تحتويـو مـن جـذور . Unit Root

فـاذا كانـت تحتـوي جـذر وحـدة واحـد فـان ىـذه السمسـمة تعتبـر متكاممـة مـن الدرجـة االولـى Integrated of Order One

ويرمز ليا ) . I(1والسالسل الزمنية التي ال تحتوي عمى جذر وحدة أو السالسل المستقرة تكون متكاممة من الدرجـة صـفر
)I(0

) . (Hill and et al,2011:488وتتراوح درجة تكامل السالسل الزمنية بين الصفر ) I(0و). I(n

سنقوم بتطبيق االختبارات التالية لمكشف عن استق اررية السالسل الزمنية 7
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اختباار ديكاي -فاولمر المعادل (Augmented Dickey-Fuller ( (ADF) :يقـوم  ADFبتقـدير معادلـة



)7(Dickey and Fuller,1981

االنحدار لمصيغة التي قدمتيا دراسة

p

 Yt j   t

)(4



j 1

 Y t  a 0  a 1 y t 1  a 2 t 

j 1

حيث ان
7تمثل الفروق االولـى لمسمسـمة ، y

 Yt

a0

= الثابـت  =t ،الـزمن ،

 Yt

j

الفـروق االولـى المبطـأة لممتغيـر التـابع . y

ويــتم معالجــة مشــكمة االرتبــاط الــذاتي فــي التقــدير بإضــافة الفــروق االولــى المبطــأة لممتغيــر التــابع

 Yt

j

كمتغيـرات مفسـرة

ألني ــا ت ــؤدي إل ــى تحوي ــل سمس ــمة البـ ـواقي إل ــى سالس ــل مس ــتقرة م ــن الن ــوع  White Noiseب ــدون ان ت ــؤثر عم ــى توزي ــع

االحصــاءات  .وطبقــا لممعادلــة ( )1فــان الفــرض الصــفري  H0وىــو وجــود جــذر ا لوحــدة (عــدم االســتقرار ) مقابــل اســتقرار
االتجاه في السمسمة الزمنية الواحدة .ويمكن كتابة الفرض الصفري والفرض البديل عمى النحو التالي 7
 H0:a1=1الفرض الصفري
 H1:a1<=1الفرض البديل

حيث ان 7

a1    I

اما  tاالحصائية (والتي يطمق عمييا تاو  (  tauفيتم تعديميا وفق الصيغة التالية 7



))  a /( se ( a

)(5
حيث ان



a

المعممة المقدرة ،


) se ( a

ta

الخطأ المعياري لممعممة المقدرة .

اختبار فيمبس – بيرون Phillip-Perron (PP) :

يختبـر فيمـبس بيـرون ( ) Phillip and Perron, 1988:335الفـرض الصـفري وىـو وجـود جـذر الوحـدة مقابـل
سكون االتجـاه ايضـا  ،لكـن مـن خـالل توظيـف اختبـار ال معممـي ) (Verbeek , 2004:273لصـغية ديكـي –فـولمر غيـر
المعدلــة (التــي ال يضــاف الييــا الفــروق االولــى المبطــأة لممتغيــر التــابع كمتغي ـرات تفســيرية ) وبــذلك يعــالج مشــكمة االرتبــاط
الذاتي بشكل بديل  .وتستخدم الصيغة االتية في تقدير اختبار 7(Kozhan,2010:73) PP

 Y t  a 0  a 1 y t 1  a 2 t  e t

)(6

حيث يمثل  etحالة االستق اررية  ،ان افضمية اختبار  PPعمى اختبار  ADFفي انو يأخذ بنظر االعتبار امكانية
وجود اخطاء مترتبة عمى ثبات التباين في التقدير المستخدم  ،ومن ثم يتم تصحيح االخطاء المعيارية لممعممات المقدرة
ويعكس الطبيعة الديناميكية في السمسمة  ،ويكون تقدير التباين كالتالي )7(Helmut, a,2004:57
^

T

^

U U

)(7
t j

t

^

L

 

j 1 t  j 1

1

 2T

2
t

T

U



1

Su  T
2

i 1

حيث تمثل  Tحجم العينة ويمثل  Lمعامل إنياء التباطؤ.
الق ـ ــيم الحرج ـ ــة  tالختبـ ـ ــار فرض ـ ــية الع ـ ــدم فـ ـ ــي ك ـ ــل االختبـ ـ ــارات الس ـ ــابقة تعتمــ ــد عمـ ـ ــى قــ ــيم مـ ـ ــاكينون MacKinnon

).(Patterson,,2002 :265


اختبار كبس KPSS TEST :
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اختبار االستقرارية ( )KPSSوقدم من قبل(  )Kwitkowski et al. 1992و ىذا االختبار يعالج بعض أوجو الضعف
في فعالية االختبارين ( )ADFو( )PPفي حال وجود ارتباط ذاتي لمتباين ،يمكن القول بأن نتائج ىذه االختبارات تكمل
بعضيا البعض ،وبالتالي في حال اتفاقيا عمى نتيجة واحدة تصبح النتيجة أكثر دقة  ،والصيغة الرياضية الختبار

( )KPSSكاآلتي7

)(8
تعتمد القيم الحرجة ليذا االختبار عمى قيم  LM statisticمقارنة مع قيم KPPS

( Kwitkowski et al.

)1992



اختبارات التكامل المشترك

تقوم فكرة التكامل المشترك عمى المفيوم االقتصادي لمخصائص االحصائية لمسالسل الزمنية  ،اذ يتم الربط بين مفيوم
التكامل المشترك ومفيوم النظرية االقتصادية وخاصة فيما يتعمق بفكرة العالقة التوازنية في االجل الطويل  ،اذ ينص
نموذج التكامل المشترك عمى ان المتغيرات االقتصادية التي تفترض النظرية االقتصادية وجود عالقة توازنية بينيا في
االجل الطويل ،ال تتباعد عن بعضيا بشكل كبير في االجل الطويل مع امكانية ان يختل ىذا التوازن في االجل القصير

ويصحح ىذا االختالل في التوازن بقوى اقتصادية تقوم بإعادة ىذه المتغيرات لمتحرك نحو التوازن في االجل الطويل .
 اختبار انجل –كرانجر :

Engle - Granger

تعتمد منيجية انجل كرانجر عمى خطوتين وىما (7 ) Engle and Granger,1987

األولى  7التحقق من استقرار السالسل الزمنية لممتغيرات محل الدراسة وذلـك باسـتخدام أي مـن اختبـارات جـذر الوحـدة  ،اذ

دلــت النتــائج عمــى اســتقرار السالســل الزمنيــة لممتغي ـرات فــي مســتوياتيا االصــمية فيــذا يعنــي ان المتغي ـرات متكاممــة تكــامال
مشــتركا ومــن ثــم يمكــن اســتخدام الطــرق االحصــائية التقميديــة لمتقــدير  .امــا اذا كانــت السالســل الزمنيــة غيــر مســتقرة فــي
مستوياتيا االصمية  ،وتصبح مستقرة بعد اخذ الفرق االول ليا او الثاني  ،أي تكون متكاممة من نفس الدرجة  ،فيـتم تقـدير
نموذج العالقة التوازنية الطويمة االجل واختبار سمسمة البواقي المقدرة  ،فـاذا كانـت تحتـوي عمـى جـذر الوحـدة Unit Root
أي ان سمسمة البواقي غير مستقرة ومنو يستنتج بعدم وجود تكامل مشترك بين متغيرات السالسـل الزمنيـة فـي النمـوذج ،امـا
اذا كانــت البـواقي مســتقرة  ،فانــو يســتنتج مــن ذلــك بــان سمســمة البـواقي المقــدرة ال تحتــوي عمــى جــذر وحــدة أي وجــود تكامــل

مشترك بين متغيرات السالسل الزمنية أي وجود عالقة طويمة األجل بين ىذه المتغيرات .
الثانية 7تقدير نموذج تصحيح الخطأ ( ،)Error Correction Modelليعكس العالقة في األجل القصير ،أو التذبذب
قصير األجل حول اتجاه العالقة في األجل الطويل ،ويتم تقدير ىذا النموذج قصير األجل بإدخال البواقي المقدرة في

انحدار األجل الطويل كمتغير مستقل مبطأ لفترة واحدة .
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 اختبار جوهانسن ( )Johansenلمتكامل المشترك:

يتفوق ىذا االختبار عمى اختبار انجل -كرانجر لمتكامل المشترك  ،نظ ار ألنو يتناسب مع العينـات صـغيرة الحجـم ،وكـذلك فـي حالـة
وجــود أكثــر مــن متغيـرين ،واالىــم مــن ذلــك أن ىــذا االختبــار يكشــف عــن مــا إذا كــان ىنــاك تكــامال مشــتركا فريــدا ،أي يتحقــق التكامــل
المشترك فقط في حالة انحدار المتغير التابع عمى المتغيرات المستقمة ،وىذا لو أىميتو في نظرية التكامـل المشـترك  ،اذ تشـير إلـى انـو
في حالة عدم وجود تكامل مشترك فريد ،فإن العالقة التوازنية بين المتغيرات تظل مثا ار لمشك والتساؤل (العبدلي . )57 0117 ،

يتم اختبار وجود توازن طويل األجـل بـين السمسـمتين المسـتقرتين مـن خـالل اختبـار التكامـل المشـترك بـين المتغيـرات باسـتخدام منيجيـة
(جوىانسن ) Johansen ،و(جوىانسن – جوسميوس ) Johansen and Juselius ،المستخدمة في النماذج التي تتكون مـن أكثـر
من متغيرين ،والتي تعتبـر أفضـل حتـى فـي حالـة وجـود متغيـرين فقـط ألنيـا تسـمح بـاألثر المتبـادل بـين المتغيـرات موضـع الد ارسـة،
ويفترض أنيا غير موجودة في منيجية ( إنجل – كرانجر ) Engle – Granger ،ذات الخطوتين.

وتعد منيجية " جوىانسن " و" جوىانسن – جوسميوس " اختبار لرتبة المصفوفة  .IIويتطمـب وجـود التكامـل المشـترك بـين
السالسـل الزمنيـة أال تكـون المصـفوفة  IIذات رتبـة كاممـة (  .) 0 < r () = r < ومـن أجـل تحديـد عـدد متجيـات
التكامـل يـتم اسـتخدام اختبـارين إحصـائيين مبنيـين عمـى دالـة اإلمكانـات العظمـى ) Likelihood Ratio Test (LRوىمـا

اختبار األثر ( trace test

 trace

) واختبار القيم المميزة العظمى .)  m ax ( maximum eigenvalues test

ويعرف اختبار األثر بـ 7


n

) log(  i

)(10



 trace   T

i  r 1

اذ يــتم اختبــار فرضــية العــدم أن عــدد متجيــات التكامــل المشــترك ≤  rمقابــل الفرضــية البديمــة أن عــدد متجيــات التكامــل
المشترك =  ( rحيث  .) 0 ،1 ،1 = rويعرف اختبار القيم المميزة العظمى بـ 7


)  max   T log (1   i

)( 11
اذ يــتم اختبــار فرضــية العــدم أن عــدد متجيــات التكامــل المشــترك =  rمقابــل الفرضــية البديمــة أن عــدد متجيــات التكامــل
المشترك = ( .r + 1القدير . )198 70115 ،


نموذج متجه تصحيح الخطأ Vector Error Correction Model (VECM) :

ىذا االسموب يتميز عن نموذج انجل-كرانجر بأنو يفصل العالقة في المدى الطويل عنيا في المدى القصير ،وتعد

المعممة المقدرة في النموذج أكثر اتساقاً من الطرق األخرى مثل طريقة انجل -كرانجر ( )Engel Granger 1987و

جوىانسن ( ،)Johansen 1988و ويفضل استخدام اختبار ( )VECMلمتحقق من شكل العالقة التوازنية (القصيرة و
الطويمة األجل) او العالقة الديناميكية بين المتغيرات االقتصادية ،و يمكن تطبيقيا في حالة العينات الصغيرة عمى خالف

الطرق السابقة التقميدية ) ،(Greene, 2011:959و ال يطبق ىذا النموذج إال بعد نجاح اختبار جوىانسن لمتكامل
المشترك.
ان نموذج متجو تصحيح الخطأ ىو بالحقيقة نموذج انحدار ذاتي  ،ونموذج االنحدار الذاتي يوظف لوصف العالقة

الديناميكية التبادلية بين المتغيرات المستقرة  .ويعد نموذج متجو تصحيح الخطأ كحالة خاصة من نموذج االنحدار الذاتي
لمسالسل الزمنية المستقرة من الدرجة واحد  .واذا افترضنا لدينا سمسمتين  ytو  ، xtفان النموذج العام الديناميكي
التبادلي بين ىذين المتغيرين يكون وفق المعادلتين 7
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)(12
)(13

وكال المعادلتين يظيران ان كل متغير يعتمد عمى فترة إبطاء ذاتية وعمى فترة إبطاء لممتغير االخر  ،وكال المعادلتين
تشكالن نموذج متجو االنحدار الذاتي  ،وبما ان فترة االبطاء ىي من الدرجة واحد فيكون لدينا نظام متجو االنحدار
الذاتي من الدرجة واحد ). VAR(1

واذا كان كل من  ytو  xtمستقران فانو يمكن تقدير المعادالت اعاله بطريقة المربعات الصغرى  .اما اذا كان كل من
 ytو  xtغير مستقرين في المستوى االصمي ،ولكنيما مستقرين في الفرق االول  ،فيتم تقدير النموذج كاالتي 7

)(14
واذا كان كل من  ytو  xtمتكاممين من الدرجة واحد  ،فانو يمكن كتابة نموذج متجو تصحيح الخطأ كاالتي (Hill
) 7 etal,500

)(15
والمعممات  a11و a21يمثالن معامل تصحيح الخطأ في المعادلتين .
 دوال االستجابة الفورية ومكونات التباين Impulse response functions and variance
decompositions
تستخدم دوال االستجابة الفورية وتحميل مكونات التباين لمعرفة اثر صدمة في احد المتغيرات االقتصادية وتأثيرىا عمى
السموك المستقبمي لممتغيرات االخرى  .مثال اثر صدمة انخفاض اسعار النفط الخام عمى الناتج المحمي االجمالي وسعر

الصرف ).(Hill etal, 505

اذ ان دوال االستجابة الفورية تظير اثر الصدمات عمى مسار التوازن لفترة زمنية معينة نتيجة لصدمة مفاجئة  ،ويتم
توظيف طريقة تشولسكي  Choleski decompositionلتحميل مكونات الصدمة (Watson and Teelucksingh
) ، 2002:242لما كانت المتغيرات مستقرة ومتكاممة ،فان المتغيرات تكون في حالة توازن في فترة زمنية معينة  ،وان اية

صدمة الي من المتغيرات المستخدمة ستعمل عمى التأثير عمى وضعية التوزان لفترة زمنية معينة بعدىا تعود المتغيرات
الى التوزان شريطة عدم حدوث أي صدمة اخرى في نفس الوقت .
اما تحميل التباين  ،فيشير الى األىمية النسبية لممتغيرات العشوائية في النموذج ،اذ يظير حجم التغير (التباين) في
المتغير في الفترة الزمنية المستقبمية ( ) tنتيجة لصدمة في المتغير نفسو او المتغيرات االخرى (Watson and

) . Teelucksingh:247اذ يساعد ىذا التحميل عمى معرفة االىمية النسبية ألثر كل متغير مفاجئ في كل متغير من
متغيرات النموذج عمى جميع متغيرات النموذج .
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اختبارات اخرى .

مثل اختبار تحديد فترة االبطاء المثمى من خالل ثالثة اختبارات وىي اكايك

AIC: Akaike information

 ، criterionوىانان-كيونن، HQ: Hannan-Quinn information criterion ،وشوراتز

SC: Schwarz

 information criterionوتستخدم الصيغ االتية اليجادىا )7(Helmut, b ,2004:111

)(16

)(17

)(18
ويتم اختيار فترة االبطاء المثمى عمى اساس اقل قيمة لالختبارات اعاله .
خامسا :تحميل وعرض النتائج
-1اختبارات االستق اررية

قبل الشروع بفحص العالقة الديناميكية بين سعر الصرف والتضخم البد من معرفة استق اررية السالسل الزمنية لمتضخم
وسعر الصرف خالل المدة  ، 0111-1981الجدول (  )0(، )1يوضحان اختبارات االستق اررية حسب طريقة ADF

و  . PPوطريقة  KPSSعمى التوالي.

جدول ()1اختبارات االستق اررية حسب طريقة  ADFو  PPلمتغيرات الدراسة
المستوى االصلي
الفروق االولى
للبيانات
قيمة تاو
االحتمالية
قيمة تاو
االحتمالية
0.1026
0.0000
2.60742
6.04877
0.2948
0.0002
2.57127
5.98631
0.0000
6.01418
0.0001

-6.4781

0.076

2.76108

0.2933
2.57484

0.0913
0.0001
2.66833
5.57661

03

الحد
الثابت
الحد
الثابت مع
اتجاه عام
الحد
الثابت
الحد
الثابت مع
اتجاه عام
الحد
الثابت

ADF
التضخم
PP

ADF

سعر
الصرف
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الحد
الثابت مع
0.2285
0.0006
2.74131
5.51933
اتجاه عام
الحد
0.0726
0.0000
الثابت
2.78396
6.42224
الحد
الثابت مع
0.2296
0.0001
2.73817
6.37092
اتجاه عام
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جدول ( )0اختبارات االستق اررية حسب طريقة  KPSSلمتغيرات الدراسة
المستوى االصلي للبيانات
الفروق االولى
الحد الثابت
الحد الثابت
الحد الثابت
الحد الثابت
مع اتجاه عام
مع اتجاه عام
0.121861 0.118708 0.200542 0.206585
0.171892 0.124105 0.178391 0.155755
0.739

0.216

0.463

0.146

0.347

0.119

التضخم
سعر الصرف
1%
level
5%
level
10%
level

القيم
الحرجة
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من الجدولين ( )1و( )0اعاله نجد ان التضخم وسعر الصرف غير مستقرين في المستوى حسب اختبارات  ADFو PP
و  ، KPSSوان ىذه المتغيرات تصبح مستقرة بعد اخذ الفرق االول ليا  ،مما يعني امكانية تطبيق اختبار جوىانسن
لمتكامل المشترك ونموذج متجو تصحيح الخطأ لمكشف عن طبيعة العالقة الديناميكية بينيما .

-0اختبار جوهانسن لمتكامل المشترك

يظير الجدول ( )3قيمة معامل االثر  traceو الجدول ( )1يظير القيمة االعظمى  ،وكال االختبارين يمكن من

خالليما معرفة وجود التكامل المشترك بين التضخم وسعر الصرف .
جدول ( )3قيمة معامل االثر  traceحسب اختبار جوىانسن
Hypothesized
* None
* At most 1

Eigenvalue

Trace
Statistic

0.4817
0.23139

26.6908
7.631971

44

0.05
Critical
Value
18.39771
3.841466

**Prob.
0.0028
0.0057
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Trace test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
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ويظير من الجدول ( )3وحسب اختبار االثر ان ىناك معادلتي تكامل مشترك بين سعر الصرف والتضخم عند مستوى
معنوية ). (P<0.05
جدول ( )1القيمة العظمى حسب اختبار جوىانسن
Hypothesized

Eigenvalue

Max
Statistic

0.05
Critical
Value

**Prob.

0.0261
17.14769
19.05883
* 0.4817 None
0.0057
3.841466
7.631971
* 0.23139 At most 1
Max-eigenvalue test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
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ويتضح من الجدول( )1وحسب اختبار القيمة العظمى ان ىناك معادلتي تكامل بين سعر الصرف والتضخم عند مستوى
معنوية ) ، (P<0.05مما يعني امكانية تطبيق اسموب متجو تصحيح الخطأ  .كما يظير الشكل ( )0معادلة التكامل
المشترك بين سعر الصرف والتضخم  ،اذ نالحظ ان ىناك عالقة تكامل في اغمب الفترة الزمنية  ،باستثناء الفترة من

 97-91والتي شيدت توقيع العراق عمى مذكرة تصدير النفط مقابل الغذاء وحدوث تقمبات في معدالت التضخم وسعر
الصرف ،اذ ان توقيع المذكرة في عام  1991انعكس في انخفاض سرعة دوران النقود وانخفاض معدالت التضخم بشكل
كبير مقارنة باالرتفاع في سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدوالر .
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شكل ( )0عالقة التكامل المشترك بين سعر الصرف والتضخم لممدة 0111-1981
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-3اختبارات تحديد فترة االبطاء المثمى لنموذج متجه تصحيح الخطأ

تم توظيف اختبارات  AICو  HQو  SCلتحديد فترة االبطاء التي تحقق افضل تقدير لنموذج متجو تصحيح

الخطأ والجدول ( )5يظير نتائج ىذه االختبارات .
الجدول ( )6قيم معايير اختبارات  AICو  HQو  SCعند فترات ابطاء مختمفة
SC
22.39406
*22.14160
22.5115
22.81844
22.91566
23.14468
22.5194

HQ
22.32359
21.93021
22.15918
22.32519
22.28147
22.36956
*21.60336

فترة االبطاء
AIC
0
22.29655
1
21.84907
2
22.02395
3
22.13587
4
22.03807
5
22.07207
6
*21.25177
AIC: Akaike information criterion

SC: Schwarz information criterion
HQ: Hannan-Quinn information criterion
المصدر  7مخرجات برنامج  EVIEWSاالصدار السابع
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بناء عمى اختبار  AICو
من الجدول ( )6نجد ان فترة االبطاء المثمى لنموذج متجو تصحيح الخطأ ىي ستة فترات ً
 ، HQلذلك سيتضمن نموذج متجو تصحيح الخطأ  6فترات ابطاء.
-1نتائج نموذج متجه تصحيح الخطأ

يظير الجدول ( )7نظام معادالت متجو تصحيح الخطأ

الجدول ( )7نتائج متجو تصحيح الخطأ
سعر انصرف)D(EX
-0.00681
-0.00204
][-3.33477

انتضخم)D(INF
-0.00551
-0.00155
][-3.56726

))D(EX(-1

1.627876
-0.75832
][ 2.14669

1.67506
-0.57363
][ 2.92010

))D(EX(-2

0.125198
-0.7342
][ 0.17052

0.315684
-0.55539
][ 0.56840

))D(EX(-3

-0.76478
-0.80929
][-0.94500

-0.48786
-0.61219
][-0.79692

))D(EX(-4

-2.3698
-0.91062
][-2.60239

-1.97834
-0.68884
][-2.87198

))D(EX(-5

-2.56
-1.10746
][-2.31159

-1.79934
-0.83774
][-2.14784

))D(EX(-6

-1.14486
-0.81028
][-1.41293

-0.33835
-0.61294
][-0.55202

))D(INF(-1

-1.60869
-0.87521
][-1.83806

-1.48526
-0.66205
][-2.24340

))D(INF(-2

0.069587
-0.73933
][ 0.09412

-0.08603
-0.55927
][-0.15383

CointEq1
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))D(INF(-3

1.39448
-0.84738
][ 1.64564

0.979336
-0.641
][ 1.52783

))D(INF(-4

2.442195
-0.97034
][ 2.51685

2.094202
-0.73401
][ 2.85308

))D(INF(-5

2.5935
-1.17641
][ 2.20458

1.614272
-0.8899
][ 1.81399

))D(INF(-6

0.674559
-0.64406
][ 1.04736

0.08683
-0.4872
][ 0.17822

C

-6.22255
-16.7899
][-0.37061

-1.17323
-12.7008
][-0.09237

R-squared
Adj. R-squared
Sum sq. resids
S.E. equation
F-statistic
Log likelihood
Akaike AIC
Schwarz SC

0.787798
0.511936
56585.84
75.22356
2.85577
-127.24
11.77
12.4572

0.886641
0.739275
32379.47
56.90296
6.016575
-120.541
11.21177
11.89897

المصدر  7مخرجات برنامج  EVIEWSاالصدار السابع
من نتائج الجدول ( )7ان نجد ىنالك عالقة توازنية ديناميكية طويمة االجل بين سعر الصرف والتضخم  ،اذ تشير
المعادلة االولى (معادلة سعر الصرف) ان ىناك عالقة سببية توزانية طويمة االجل تتجو من التضخم الى سعر الصرف

 ،وذلك الن معممة حد تصحيح الخطأ تاخذ اإلشارة السالبة كما انيا معنوية حسب اختبار  . (P<0.05) tوفي نفس
الوقت ىناك عالقة توزانية طويمة االجل تتجو من سعر الصرف إلى التضخم  ،اذ ان معممة حد تصحيح الخطأ سالبة
ومعنوية احصائيا ). (P<0.05

كذلك تشير معادلة سعر الصرف ومن خالل معممات االجل القصير  ،ان ارتفاع التضخم في االجل القصير ينعكس في

ارتفاع سعر الصرف (انخفاض قيمة الدينار العراقي مقابل الدوالر ) وخصوصا في فترة االبطاء ( )1و( . )5كما ان
معادلة الت ضخم تظير ان انخفاض سعر الصرف (ارتفاع قيمة الدينار العراقي ) تؤدي في االجل القصير إلى تخفيض
التضخم وخصوصا في فترة االبطاء ( )1و( . )5وىذا ينسجم مع منطق النظرية االقتصادية .
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-5نتائج دوال االستجابة وتحميل التباين


دوال االستجابة لردة الفعل  ،تظير دوال االستجابة اثر االستجابة المستقبمية لصدمة عشوائية مقدارىا انحراف
معياري واحد عمى المتغير نفسو وباقي المتغيرات  ،ويظير الشكل ( )3استجابة ردة الفعل لكل من التضخم
وسعر الصرف لصدمة عشوائية مقدارىا واحد انحراف معياري في التضخم وسعر الصرف  .ومن الشكل نجد
ان صدمة عشوائية في التضخم تقود إلى حدوث تقمبات في سعر الصرف تبدا اوال باالنخفاض ثم ترتفع وتصل
إلى قمتيا في السنة الخامسة (يقترب معدل النمو لسعر الصرف إلى أكثر من  ، )%11انظر الشكل (، )a- 3

ثم بعد ذلك يعود سعر الصرف إلى مساره ويبدا بالتراجع السمبي إلى ان يصل إلى ادنى مستوى لو في السنة
العاشرة  .اما حدوث صدمة عشوائية في سعر الصرف فانيا تؤدي في البداية إلى رفع معدالت التضخم إلى
مستويات مرتفعة تصل ذروتيا بعد سنتين من الصدمة (يصل معدل التضخم إلى  %71في الفترة الثانية ) ،
انظر الشكل ( ، )d- 3ثم تعاود معدالت التضخم إلى االنخفاض والعودة إلى مستوياتيا االصمية بين السنة
الثالثة والرابعة  .من ىذا نجد ان دوال االستجابة تشرح لنا االثر الديناميكي لمصدمة التي تحصل في احد

المتغيرات عمى باقي متغيرات النموذج .
Response to Cholesky One S.D. Innovations
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تحميل مكونات التباين .

يظير الشكل ( )1دوال تحميل مكونات التباين لصدمة عشوائية مقدارىا انحراف معياري واحد في التضخم وسعر الصرف ،ونالحظ
من الشكل ( )a-1وعند تحميل مكونات تباين سعر الصرف  ،نجد ان سعر الصرف يفسر  %111من تباينو في السنة االولى يعزى

إلى المتغير نفسو  ،وال نجد أي مساىمة لمتضخم في تباين سعر الصرف خالل السنة االولى وىذا ما يبينو الشكل ( .) b-1لكن

االمر يختمف في السنوات الالحقة  ،اذا نجد ان مساىمة التضخم في تفسير تباين سعر الصرف ترتفع بالتدريج إلى ان
تستقر بنسبة  %11في السنة السادسة (انظر الممحق  ، )1بينما تبدا نسبة مساىمة سعر الصرف باالنخفاض من السنة

الثانية وتستقر حول نسبة  %61في السنة السادسة  ،ىذا التحميل لو مدلول ميم في السياسة االقتصادية وىو ان سعر
الصرف متغير خارجي تتحكم بو السمطات النقدية العراقية ممثمة بالبنك المركزي العراقي  ،اذ ان سعر الصرف يدار من قبل مزاد

البنك المركزي العراقي وتقريبا بسعر ثابت لممدة من ( ،) 0111-0116بمعنى ان تأثير التضخم ال ينعكس بصورة انية عمى سعر

الصرف  ،لكن الواضح ان التضخم يزاول تأثيره من خالل السنوات الالحقة في تفسير تقمبات سعر الصرف .

من جية اخرى ان تحميل مكونات تباين التضخم  ،يظير ان التضخم يشرح  %11من تباينو في السنة االولى
ويعزى إلى المتغير نفسو (الشكل  ،) c-1بينما سعر الصرف يشرح  %91من التباين الحاصل في التضخم خالل السنة
االولى (الشكل ( ،)d-1ونالحظ ان نسبة مساىمة التضخم في التباين ترتفع بالتدريج مع مرور الزمن إلى ان تصل

 % 19في السنة العاشرة  ،بينما تبدا نسبة مساىمة سعر الصرف في التباين باالنخفاض بالتدريج وتستقر عند  %51في
السنة العاشرة  .وىذا يؤكد االثر الكبير الذي تمارسو التغيرات االنية لسعر الصرف عمى التضخم في االقتصاد العراقي .
Variance Decomposition
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سادسا :االستنتاجات والتوصيات


االستنتاجات.

حاولنا في ىذا البحث ان نؤطر لمعالقة الديناميكية بين معدالت التضخم وسعر الصرف في العراق لممدة ( -1981
 ) 0111من خالل توظيف اساليب التحميل القياسية الحديثة والمتمثمة بأسموب التكامل المشترك ومتجو تصحيح الخطأ .
ونرى من الضروري ان نؤكد عمى اهم االستنتاجات وهي كاالتي 7

 .1ان السالسل الزمنية لسعر الصرف والتضخم غير مستقرة حسب اختبار  ADFو PPو  KPSSلممدة (
 ، ) 0111-1981وانيا تصبح مستقرة بعد اخذ الفرق االول  ،مما يعني امكانية تطبيق اختبار جوىانسن
لمتكامل المشترك واسموب متجو تصحيح الخطأ لتفسير شكل العالقة الديناميكية بين التضخم وسعر الصرف .

 .0ان اختبار جوىانسن بين سعر الصرف والتضخم اظير وجود معادلتين لمتكامل المشترك وحسب اختبار االثر
والقيمة العظمى .
 .3اظير نتائج متجو تصحيح الخطأ ان ىناك عالقة ديناميكية تبادلية طويمة االجل بين متغير سعر الصرف

والتضخم في العراق  ،أي بمعنى ان سعر الصرف يؤثر عمى التضخم في االجل الطويل وكذلك التضخم يؤثر

عمى سعر الصرف في االجل الطويل.
 .1اظيرت نتائج مرونات االجل القصير ومن معادلة سعر الصرف ومن خالل معممات االجل القصير ان ارتفاع
التضخم في االجل القصير ينعكس في ارتفاع سعر الصرف (انخفاض قيمة الدينار العراقي مقابل الدوالر ).

كما ان معادلة التضخم تظير ان انخفاض سعر الصرف (ارتفاع قيمة الدينار العراقي ) تؤدي في االجل
القصير إلى تخفيض التضخم.
 .5اظير تحميل دالة االستجابة الفورية ان حدوث صدمة عشوائية في سعر الصرف يكون لو تأثير اني كبير في
رفع معدالت التضخم وسعر الصرف  ،بينما حدوث صدمة في التضخم يكون لو تأثير اني ضعيف عمى
معدالت التضخم وسعر الصرف.

 .6اظير تحميل مكونات التباين م ايمي ،ان حدوث صدمة عشوائية في سعر الصرف ،يظير ان  %111من تفسير
مكونات التباين االنية تعود لمتغير سعر الصرف ويبدا ىذا التأثير باالنخفاض بشكل تدريجي ويصل إلى
 ، %51من جية اخرى ان حدوث صدمة في التضخم  ،اظير فقط  %9من التباين االني يعود لمتضخم
والباقي  %91لسع ر الصرف  ،لكن مع مرور الزمن تزداد نسبة مساىمة التضخم في التباين وتصل إلى %19
.

 .7نتائج تحميل ردود االستجابة الفورية تظير اىمية عامل سعر الصرف كمتغير لو تأثير كبير واني عمى سموك
معدالت التضخم المستقبمية  ،كما نتائج تحميل التباين تظير القوة التفسيرية لسعر الصرف في تفسير التقمبات
التي تحصل في سعر الصرف نفسو وتفسير تقمبات التضخم .


التوصيات

بناء عمى ما توصمنا اليو  ،نرى من الميم ان يكون ىناك اىتمام اكبر إلدارة سعر الصرف في العراق  ،ألنو كما وجدنا
ً
من التحميل الكمي تأثير سعر الصرف االني والكبير عمى معدالت التضخم  ،موضوع االىتمام ال يمقى فقط عمى عاتق
السمطات النقدية والمتمثمة بالبنك المركزي العراقي فقط  ،بل ايضا من خالل السياسة المالية  ،اذ لوحظ في اآلونة االخيرة
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حصول فجوة بين سعر صرف مزاد البنك المركزي العراقي وسعر الصرف في السوق الموازي  ،االمر الذي انعكس بشكل
واضح عمى التوقعات التضخمية وارتفاع اسعار السمع المستوردة  ،وىذا يعني ان سياسة المزاد لمبنك المركزي اصبحت
غير كافية المتصاص فائض السيولة بالدينار العراقي نتيجة الطمب المتزايد عمى الصرف االجنبي بشكل غير مبرر وال

يخدم احتياجات االقتصاد العراقي  ،امام ىذا االمر الذي يمكن القيام بو ؟ ،ىنالك حزمة من اإلجراءات قد تساعد في
ادارة سعر الصرف في العراق ومواجية التضخم.
-1تخمي البنك المركزي العراقي عن سياسة مزاد العممة وايكاليا الحد المصارف الحكومية ( صالح ( )0111 ،المصرف
العراقي لمتجارة مثال او حتى مصرف الرافدين والرشيد ) ويكون بيع المزاد لمعممة عمى اساس حاجة السوق العراقية
واستنادا إلى بعض الضوابط التنظيمية.
 -0العمل من قبل البنك المركزي العراقي وو ازرة المالية عمى انشاء صندوق سيادي استثماري  ،كونو سيمثل الداعم الكبير
لسياسة سعر الصرف االجنبي في العراق  ،ال سيما اوقات االزمات االقتصادية .

-3دعم سياسة االصالح المصرفي الحكومي والبدء بإعادة ىيكمة مصرفي الرشيد والرافدين او البدء بإنشاء مصارف
مشتركة نموذجية بين القطاع الخاص والعام  ،من اجل تشجيع االفراد عمى التعامل مع المصارف  ،ألنو بالحقيقة ىنالك
فائض سيولة كبير لدى الجميور ( 71%-65من عرض النقد ىو عممة متداولة وودائع جارية )  ،االمر الذي يساىم في
السيطرة عمى عرض النقد من قبل السمطات النقدية بأدوات السياسة النقدية التقميدية .

-1ضرورة توجو الحكومة نحو اقامة المشاريع الرائدة في البنى التحتية واالنتاجية وبمشاركة القطاع الخاص (كيرباء ،
مساكن  ،نقل  ...الخ) الن ذلك سوف يساىم في تدعيم الجانب الحقيقي لالقتصاد ويقود إلى رفع مستوى التشغيل والنمو
 ،كما انو يساىم في التخفيف من الضغوط التضخمية الداخمية .
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المالحق
ممحق ( )1تحميل مكونات تباين سعر الصرف والتضخم
تباين سعر الصرف
الفترة
سعر الصرف %
التضخم %
1
100
0
2
86.30814
13.69186
3
78.99922
21.00078
4
77.36154
22.63846
5
65.86246
34.13754
6
59.96574
40.03426
7
59.54591
40.45409
8
59.10197
40.89803
9
57.34983
42.65017
10
54.43651
45.56349
تباين التضخم
الفترة
سعر الصرف %
التضخم %
1
90.58243
9.417566
2
91.81591
8.18409
3
86.44958
13.55042
4
84.22539
15.77461
5
63.91927
36.08073
6
55.53034
44.46966
7
53.31823
46.68177
8
53.28929
46.71071
9
52.90707
47.09293
10
50.90899
49.09101
المصدر  7مخرجات برنامج  EVIEWSاالصدار السابع
ممحق ( )0بيانات الدراسة
انسنواث

انتضخم

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990

16.14
19.80
13.44
12.14
7.81
4.26
1.28
14.01
21.33
6.30
51.65
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معدل اننمو نسعر
صرف اندينار مقابم
اندوالر
2.00
55.23
1.26
4.16
0.00
134.73
-0.17
0.00
70.36
50.00
33.30

عــــدد خـــاص

مجلة جامعة االنبار للعلوم االقتصادية واالدارية
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

186.54
83.67
207.62
492.15
351.39
-15.43
23.02
14.77
12.58
4.98
16.37
19.31
32.58
26.96
36.96
53.23
30.83
2.70
-2.80
5.1

150.00
110.00
252.38
516.22
267.11
-30.11
25.73
10.13
21.73
0.26
-0.31
1.45
-1.07
-24.95
1.31
0.20
-14.10
-5.84
-0.92
0.34
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المؤتمر العلمي الثاني

