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المستخمص

تناولت مشكمة البحث في عدم وضوح العالقة السببية بين عرض النقود والناتج المحمي اإلجمالي في العراق

والذي يؤثر بشكل سمبي عمى النمو اإلقتصادي والق اررات والسياسات اإلقتصادية في العراق ,فضالً عن مدى إمكانية
عرض النقود في التأثير عمى الناتج المحمي اإلجمالي ومدى تأثير الناتج المحمي اإلجمالي عمى عرض النقود.

ييدف البحث الى تحميل وقياس العالقة السببية بين عرض النقود بالمفيوم الضيق والواسع ( )M2,M1والناتج

المحمي اإلجمالي باألسعار الجارية والثابتة في العراق خالل المدة ( ,)2018-1988وقد تم إستخدام سببية كرانجر
واختبار التكامل المشترك ونموذج تصحيح الخطأ لغرض تحديد إتجاه العالقة السببية بين المتغيرين والعالقة التوازنية في
الفترتين القصيرة والطويمة.
ولقد بينت النتائج بوجود عالقة توازنية طويمة األجل بين عرض النقود بالمفيوم الضيق والواسع ()M2,M1

والناتج المحمي اإلجمالي باألسعار الجارية والثابتة ,فضالً عن ذلك فقد وضحت نتائج سببية كرانجر وجود عالقة سببية
تتجو من الناتج المحمي اإلجمالي باألسعار الثابتة الى عرض النقود بالمفيوم الضيق والواسع  .وىذه النتيجة تدل عمى

صحة ما ذىبت اليو نظرية دورات األعمال الحقيقية بتأثير معدالت نمو الناتج المحمي اإلجمالي عمى عرض النقود .
الكممات اإلفتتاحية :عرض النقود ,الناتج المحمي اإلجمالي ,سببية كرانجر ,التكامل المشترك ,اإلستق اررية.

Abstract
The problem of the study was the lack of clarity of the causal relationship between
money supply and GDP in Iraq, which negatively affects economic growth, economic
decisions and policies in Iraq, as well as the extent to which money can affect GDP and the
impact of GDP on money supply.
The study aims to analyze and measure the causal relationship between M2 and M1
and the GDP at current and constant prices in Iraq during the period 2018-1988. The use of
Granger's reasoning, the joint integration test, and the error correction model were used to
determine the direction of the causal relationship Between the two variables and the balance
relationship in the short and long periods.
The results showed that there is a long-term equilibrium relationship between money
supply in the narrow and wide sense (M2 and M1) and Gross Domestic Product at current
and constant prices. Moreover, the results of Granger's causality revealed a causal
relationship that moves from GDP at constant prices to narrow and wide money supply .
This result indicates that the real business cycles theory is correct in terms of the impact of
GDP growth rates on money supply.
keywords: money supply, GDP, causality, causative causality, joint integration, stability.
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المقدمة

ال شك أن دراسة العالقة بين عرض النقود و الناتج المحمي اإلجمالي ,كانت محل إىتمام في دراسات الكثير

من الباحثين والدارسين .ويمكن القول بأن النقديين والكينزيين يختمفون إختالفاً جذرياً في نظرتيم لمعالقة بين كمية النقد

والناتج الداخمي الخام ,فالكينزيون يعتقدون أن التغيرات الموجبة في الدخل تؤدي إلى زيادة الطمب عمى النقد لغرض
المعامالت مما يؤدي إلى زيادة كمية النقود أي أن إتجاه السببية يأتي من الدخل إلى النقود دون أي تأثير عكسي من
النقود إلى الدخل ,ومن ناحية أخرى فإن النقديون يعتقدون أن التغيرات في كمية النقود تؤدي إلى تغيرات متوقعة عمى

الدخل النقدي ,وذلك بسبب إستقرار دالة الطمب عمى النقود ,حيث يعتقد فريدمان أنيا أكثر الدوال إستق ار اًر وبالتالي فإن

إ تجاه العالقة يأتي من النقود إلى الدخل .لذلك فقد كانت ىذه اآلراء محل تدقيق وتمحيص لمعديد من الدراسات
التطبيقية.
أهمية البحث -:يعد عرض النقود األداة الرئيسة التي تستخدميا السمطات النقدية المتمثمة بالبنك المركزي في توجيو

سياستيا النقدية نحو تحقيق االستقرار الداخمي والخارجي لإلقتصاد الوطني  ,وذلك من خالل تأثيره عمى المتغيرات
اإلقتصادية .وأن ليذه اآلثار التي يتركيا عرض النقود عمى تمك المتغيرات أىمية كبيرة في توجيو السياسات النقدية.
وتأتي أىمية البحث في قياس و تحميل إتجاه العالقة السببية بين عرض النقود والناتج المحمي اإلجمالي في العراق من

ختبارت جذر الوحدة مثل اختبار ديكي فولر وفيميبس بيرون ألجل
خالل إستخدام االساليب القياسية الحديثة بإستخدام إ ا
التأكد فيما إذا كانت بيانات الدراسة مستقرة أم غير مستقرة ألن ىذه النتائج يستفيد منيا صانعي السياسة في العراق
لغرض اإلستخدام األمثل لمسياسة النقدية لتقميل التقمبات في معدل النمو اإلقتصادي والمحافظة عمى إستقرار األسعار.
مشكمة البحث -:تكمن مشكمة البحث في عدم وضوح إتجاه العالقة السببية بين عرض النقود والناتج المحمي اإلجمالي

في العراق والذي يؤثر بشكل سمبي عمى النمو اإلقتصادي والق اررات والسياسات اإلقتصادية في العراق ,فضالً عن مدى

إمكانية عرض النقود في التأثير عمى الناتج المحمي اإلجمالي وذلك ألن أكثر حاالت النمو اإلقتصادي يسبقيا نمو

عرض النقود كما وأن أكثر حاالت الركود اإلقتصادي يسبقيا إنخفاض في عرض النقود .وىناك بعض النظريات

اإلقتصادية التي تؤكد أن السببية تأتي من النقود إلى الناتج بسبب تأثير النقود عمى النشاط اإلقتصادي وىناك نظريات
تثبت عكس ذلك.
فرضية البحث -:ينطمق البحث من الفرضيات التالية-:

الفرضية األولى -:ىناك عالقة سببية بإتجاه واحد من عرض النقود بمفيوميو الضيق والواسع ( )M2,M1إلى الناتج

المحمي اإلجمالي.
الفرضية الثانية -:ىناك عالقة سببية بإتجاه واحد من الناتج المحمي اإلجمالي الى عرض النقود بمفيوميو الضيق

والواسع(. )M2,M1

الفرضية الثالثة -:ىناك عالقة سببية ذات اإلتجاىين بين الناتج المحمي اإلجمالي وعرض النقود بمفيوميو الضيق
والواسع (.) M2,M1
الفرضية الرابعة-:عدم وجود عالقة سببية بين عرض النقود بمفيوميو الضيق الواسع والناتج المحمي اإلجمالي في

العراق.

أهداف البحث -:ييدف البحث الى ما يمي-:

 -1تحميل طبيعة وواقع العالقة بين عرض النقود والناتج المحمي اإلجمالي.

 -2إختبار النظرية اإلقتصادية التي تنطبق على اإلقتصاد العراقي في تحليل العالقة السببية بين عرض النقود والناتج .
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 -3تحميل وقياس مدى إستق اررية البيانات من جية والسببية بين عرض النقود والناتج المحمي اإلجمالي في العراق خالل
مدة الدراسة من ٍ
جية أخرى.
منهجية البحث -:تم اإلعتماد في كتابة ىذا البحث عمى أسموب التحميل الوصفي فضالً عن األسموب الكمي القياسي
لغرض إختبار العالقة السببية بين عرض النقود والناتج المحمي اإلجمالي من خالل منيجية كرانجر لمسببية لغرض

التعرف عمى إتجاه العالقة السببية بين عرض النقود والناتج المحمي اإلجمالي في العراق خالل مدة البحث.
نطاق البحث -:يشمل البحث من الناحية المكانية العراق ومن الناحية الزمانية المدة (.)2018-1988

هيكل البحث -:لغرض الوصول الى أىداف البحث فقد تم تقسيم ىذا البحث الى ثالثة مباحث  ,خصص األول لمجانب

النظري لمبحث ,أما المبحث الثاني فقد كرس لمتحميل الوصفي لبيانات متغيرات البحث ,أما المبحث الثالث واألخير فقد

تطرق الى قياس العالقة السببية بين عرض النقود والناتج المحمي اإلجمالي في العراق خالل مدة البحث.
الدراسات السابقة-:

ىناك مجموعة من الدراسات التي أجريت حول الظاىرة موضوع الدراسة عمى المستوى المحمي واإلقميمي

والدولي ومن أىميا ما يمي-:
 -1دراسة (الحمداني , ) 2018 ,تعد ىذه الدراسة من أحدث الدراسات التي أجريت حول ىذه العالقة السببية بين

التداول النقدي والناتج المحمي اإلجمالي في األردن لممدة ( ,)2015-1980وأظيرت النتائج بأن ىناك تكامل

مشترك بين معدالت النمو والناتج المحمي اإلجمالي ,وأن كال المتغيرين غير مستقريين عند المستوى وانما عند
الفرق األول ,فضالً عن وجود عالقة توازنية طويمة األجل بين المتغيرين ,وأن التغيرات في عرض النقود تساعد في

تفسير التغيرات في الناتج المحمي اإلجمالي.

 -2دراسة (حياوي ,)2017,لقد أجريت ىذه الدراسة في العراق لقياس وتحميل العالقة السببية بين كمية النقود والناتج
المحمي اإلجمالي لممدة ( ,)2015-1990وتوصمت الدراسة الى أن ىناك عالقة توازنية طويمة األجل بين عرض

النقد بالمفيومين الضيق والواسع والناتج المحمي اإلجمالي باألسعار الثابتة ,كما وأظيرت بوجود عالقة سببية تتجو
من عرض النقد الضيق والواسع الى الناتج المحمي اإلجمالي الحقيقي ,وىو ما ينطبق مع تحميل النقوديين في أن
لمنقود تأثير عمى النشاط اإلقتصادي.

 -3دراسة (شيبان ,)2016,لقد أجريت ىذه الدراسة في الجزائر لقياس وتحميل العالقة السببية بين كمية النقود والناتج
المحمي اإلجمالي في الجزائر لممدة ( ,)2011-1990وتوصمت الدراسة الى وجود عالقة سببية طويمة األجل بين
عرض النقود والناتج الداخمي الخام ,وىذا يعني أن تغيرات عرض النقود تمثل عامالً ميماً في تفسير التغيرات في
الناتج الحقيقي ,كما وتتوافق نتائج إختبار العالقة السببية بين كمية النقود والناتج الداخمي الخام مع نظرية دورة
األعمال الحقيقية ,التي تفترض بأن التوسع النقدي ال يمكن أن يؤثر عمى إجمالي الناتج الحقيقي,كما يشير إتجاه
العالقة السببية من الناتج الداخمي الخام نحو الكتمة النقدية بمعناىا الواسع والضيق إلى أن الناتج الداخمي الحقيقي
ىو المستقبل األول لمصدمات الخارجية ,وبالتالي فإن ىذا المتغير في كثير من األحيان ىو المييمن عمى كافة
المؤشرات االقتصادية  .ويتفق أكثر مع نظرية دورة األعمال الحقيقية أكثر من نماذج اإلقتصاد الكمي الرئيسية مثل
الكينزية ,والنقدية.
 -4دراسة (الجنابي و مطير,) 2015,التي أختبرت العالقة السببية بين التغير في عرض النقود ونمو الناتج المحمي
اإلجمالي في العراق لممدة ( ,)2012-1980وتوصمت الدراسة الى أن ىناك عالقة توازنية طويمة األجل بين
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عرض النقود بمقاييسو الثالثة والناتج المحمي اإلجمالي الجاري ,فضالً عن أنيا أظيرت نتائج إختبار كرانجر وجود
عالقة سببية تتجو من عرض النقود بالمقاييس الضيق والواسع الى الناتج المحمي الجاري ,وىو يؤيد آراء النقوديين

في تأثير النقود عمى النشاط اإلقتصادي.
 -5د ارسة ( عمران ,)2013 ,حول دراسة إقتصادية لمتأثير المتبادل ما بين بعض متغيرات اإلقتصاد الكمي ,الكتمة
النقدية ,اإلنفاق الحكومي ,الناتج الداخمي الخام ,لمفترة ( ,)2008-1970وقد توصمت الدراسة إلى وجود عالقة
طردية بين الكتمة النقدية والناتج الداخمي الخام واتجاه ىده العالقة من الناتج الداخمي الخام نحو الكتمة النقدية,
وليس العكس.
 -6دراسة(بوعتروس و دىان ,)2009,حول أثر التغير في كمية النقود عمى الناتج المحمي في اإلقتصاد الجزائري لممدة
( ,)2005-1970وقد ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد وجود وطبيعة العالقة بين كمية النقود والناتج المحمي
اإلجمالي لإلقتصاد الجزائري وتحميميا ,وقد توصمت الدراسة إلى وجود عالقة سببية في إتجاه واحد من الناتج
المحمي اإلجمالي نحو الكتمة النقدية بمفيوميا الضيق أو الواسع.
 -7دراسة(عبداهلل ,) 2008,حول تحميل وقياس العالقة السببية بين عرض النقود والناتج المحمي اإلجمالي في بمدان
مختارة ( السعودية ومصر) لممدة ( ,)2006-1980وتوصمت الدراسة الى وجود عالقة سببية أحادية الجانب تتجو
من الناتج المحمي اإلجمالي الى النقود بالنسبة لإلقتصاد المصري ,وعدم إرتداد السببية باإلتجاه المعاكس ,وعالقة
سببية ثنائية الجانب بين عرض النقد والناتج بالنسبة لإلقتصاد السعودي.
 -8دراسة (,)2007,Majidحول العالقة السببية بين النقود والناتج واألسعار في ماليزيا لممدة (,)2000-1979
وتوصمت الدراسة الى وجود عالقة سببية أحادية اإلتجاه تمتد من عرض النقود بالمفيوم الضيق ( )M1الى الناتج
المحمي اإلجمالي ,فضالً عن وجود عالقة ثنائية اإلتجاه بين ( )M3,M2والناتج المحمي اإلجمالي في ماليزيا.
 -9دراسة (القدير ,) 2002,حول العالقة بين كمية النقود والناتج المحمي اإلجمالي في قطر ,وتوصمت الدراسة الى أن
ىناك عالقة سببية بين كمية النقد والناتج المحمي اإلجمالي في األجل القصير والطويل تتجو من الناتج إلى كمية
النقود وليس العكس وبناء عمى نتيجة اختبار السببية توضح أن التغير في كمية النقود ال يساعد في تفسير التغير
في الناتج المحمي ,بينما تساعد التغيرات في الناتج في تفسير التغيرات التي تحدث في كمية النقود ,في األجمين
القصير والطويل ,وىذه النتيجة تتوافق مع النظرية الكينزية التي تعتقد أن الناتج يحدد كمية النقود (أي النقود متغير
يتحدد داخل النموذج) وعميو فإن كمية النقود ال يمكن استخداميا كأداة لمسياسة االقتصادية لمتأثير عمى المتغيرات
االقتصادية الحقيقة في االقتصاد القطري.
-10

دراسة ( ,)1999,Hayoحول العالقة السببية بين النقود والناتج المحمي اإلجمالي بإستخدام سببية كرانجر

وذلك باإلختبار في  14دولة من اإلتحاد األوروبي فضالً عن كندا والواليات المتحدة األمريكية واليابان لممدة
( ,) 1995-1965وتوصمت الدراسة الى وجود عالقة سببية ثنائية اإلتجاه في عشرة بمدان وأحادية في البمدان
أخرى.

30

اجمللد  11العـدد 26
-11

جملة جامعة االنبار للعلوم االقتصادية واالدارية

السنة2019/م

دراسة ( ,) 1991,Kalbeحول العالقة السببية بين النقود والدخل في ( باكستان ,ماليزيا ,كوريا الجنوبية,

اليند ,تايمند) لممدة ( ,)1988-1960وتوصمت الدراسة الى وجود عالقة ثنائية اإلتجاه في باكستان وماليزيا,
وأحادية اإلتجاه من النقود الى الناتج في اليند ,وأحادية اإلتجاه من الناتج الى النقود في كوريا الجنوبية.
-12

دراسة ( ,) 1972,Simsحول العالقة السببية بين النقود والدخل في الواليات المتحدة األمريكية لممدة

وطورت الدراسة إختبار السببية وطبقتو عمى العالقة بين كمية النقود والناتج المحمي اإلجمالي
(ّ ,)1969-1947
لمواليات المتحدة األمريكية  .وتوصمت الدراسة إلى أن كمية النقود تساعد في تفسير الناتج وليس العكس ,أي أن
العالقة السببية تتجو من كمية النقود إلى الناتج المحمي اإلجمالي ,أي وجود عالقة سببية أحادية اإلتجاه من النقود
الى الدخل ,فضالً عدم وجود عالقة عكسية بينيما .وىذه النتيجة تتفق مع النظرية النقدية.
-13

دراسة ( ,)1963,Friedman & Schwartzحول النقود والدورات اإلقتصادية في الواليات المتحدة األمريكية

لممدة ( ,) 1960-1876وتوصمت الدراسة الى أن التغيرات التي تحدث في النقود تقود تغيرات الناتج المحمي
اإلجمالي الحقيقي ,واستنتجت الدراسة من خالل ذلك بأن اإلنخفاض الكبير الذي حدث في عرض النقود ىو السبب
الرئيسي في حدوث أزمة الكساد العظيم (.)1933-1929

المبحث األول -:اإلطار النظري لمدراسة.
لغرض التطرق الى الجانب النظري لمبحث ,تم تقسيم ىذا المبحث الى مطمبين أساسيين وكما يمي-:
المطمب األول -:التعريف بعرض النقود والناتج المحمي اإلجمالي.

أوالً -:مفيوم عرض النقود.

يختمف مفيوم عرض النقود من مجتم ٍع الى آخر نظ اًر إلختالف العادات المصرفية من جية ,وتباين مستويات
جية أخرى ,وىناك تباين شديد بين عرض النقود في ٍ
التطور اإلقتصادي واإلجتماعي بين المجتمعات من ٍ
بمد متقدم وفي

بمد متخمف( ,المقري وقابوسة()173-172,2018,الدوري والسامرائي )36-33,2013,ولتوضيح ذلك ال بد من
توضيح مفيوم عرض النقود وعناصره وكما يأتي-:

 -1تعريف عرض النقود -:يمكن الوقوف عمى مجموعة من التعريفات لعرض النقود وكما يمي-:

أ -يعرف عرض ا لنقود بأنو (( كمية وسائل الدفع المتاحة في المجتمع ,وىي عبارة عن إجمالي النقود ,وعمى إختالف
أنواعيا الموجودة في المجتمع في مدة زمنية معينة))( .الشمري)45,1988,
ب -كما ويعرف بأنو (( مجموع وسائل الدفع من النقود الورقية والمعدنية المصدرة والنقود الخطية والعمالت األجنبية
وأشباه النقود التي يطمبيا األفراد والشركات المالية واإلنتاجية بيدف المعامالت أو المضاربة تؤدي لزيادة اإلنتاج من
السمع والخدمات ,ومن ثم زيادة معدل النمو اإلقتصادي))(.كنعان)476, 2012,
ت -ويعرف ب (( إنيا مجموع وسائل الدفع بكافة أنواعيا وىي البنكنوت المصدر ,والعمالت المساعدة ,والنقود
المصرفية ,والودائع الجارية ,لدى البنوك التجارية))(.عزيز)24,1968,
 -2عناصر عرض النقود -:تتكون عناصر عرض النقود من مجموعة متعددة من وسائل الدفع المحمية واألجنبية,
ويطمق البعض عمييا بعرض النقود الضيق أو الواسع كما يمي-:
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أ -عرض النقد الضيق ( -:)M1لقد إعتمد صندوق النقد الدولي مفيوم عرض النقد الضيق( )M1وقد تضمن ما
يمي(كنعان-:))477, 2012,
 -النقد الورقي والمعدني المصدر وىو خارج الجياز المصرفي(.)C

 الحسابات الجارية( الودائع تحت الطمب)( .)Dوقد تختمف حسابات ىذه الكتمة من ٍدولة الى أخرى لكنيا محددة وال
يمكن إعتبارىا مختمفة عن الحسابات األخرى(.ىاني)117 ,2012 ,
ويمكن كتابة المعادلة التالية-:

M= C + D
ب -عرض النقد الموسع( -:)M2نظ اًر لمتطورات اإلقتصادية أصبح من الصعوبة بمكان التمييز بين النقود وأشباه
النقود ,وبالتالي لم يعد مفيوم عرض النقود يقتصر عمى وسائل الدفع المعروضة فقط ,بل بدأ اإلىتمام لمتحول الى

مفيوم أوسع لعرض النقود(,الكونباكي )319,2017,وىي تتضمن فضالً عن العناصر المذكورة ,الودائع المؤجمة

والودائع بإخطار (.كنعان .))478, 2012,ويعرف عرض النقود بمفيومو الواسع بأنيا (( مجموع األموال المتاحة
النقدية وشبو النقدية -الودائع تحت الطمب والودائع ألجل -التي تتم إدارتيا من خالل النظام المصرفي والخزينة
العامة))(.مفتاح .)52 , 2005,ويمكن كتابة المعالة التالية-:
 =TDحسابات اإلدخار (المقري و قابوسة.)172, 2018,

M = C + D + TD

ت -عرض النقد الحديث( -:)M3لقد أحدثت المدرسة الكينزية تطو اًر ممحوظاً لبعض المفاىيم النقدية في بريطانيا وعرف
ىذا اإلتجاه بإسم(الكينزيون الجدد) .وذلك لحصر جميع أنواع الدفع في مفيوم عرض النقود وتشمل ما يمي-:

.M2 -1

 -2الودائع اإلدخارية وشيادات اإليداع ذات العائد لدى المصارف التجارية.
 -3الودائع والمساىمات في صندوق اإلستثمار ونوادي اإلستثمار.
 -4البطاقات اإلستيالكية( بيع شراء السمع الغذائية).
ال شك أن ىذا التوسع في مفيوم عرض النقود يحصر في جميع األنشطة النقودية سواء كانت بيدف المضاربة

واإلستثمار ,أو الشراء ألنيا تخفي وراءىا قيماً إقتصادية(.الحجار.)70,2009,

ث -عرض النقد األمريكي( -:)M4لقد توسعت المدرسة النقدية األمريكية في تحديد معنى النقود فأضافت عناصر دفع
غير موجودة في بمدان أخرى لذلك أطمق عمى ىذا المفيوم بالعرض النقدي األمريكي وىو يتضمن العناصر
التالية( -:كنعان))479, 2012,
. M3 -1

 -2الشيكات السياسية.
 -3إلتزامات و ازرة الخزانة األمريكية.
 -4ودائع األفراد األمريكان بالدوالر األوروبي(.سيجل)50,1987,
إن ىذا التصنيف اإلحصائي لعرض النقود لدى المدارس اإلقتصادية ال يقمل من أىمية ودور النقود في اإلقتصاد,

بل يزيد من أىميتو وبفرض عمى السمطات النقدية دراسة جزئيات وسائل الدفع لكي تخطط بصورٍة جيدة إلستخدام أدوات

السياسة النقدية ومعرفة آثارىا بصورٍة مباشرة عمى القطاعات اإلقتصادية(.الغالبي.)185-178,2015,
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ثانياً -:مفهوم الناتج المحمي اإلجمالي.

يعد الناتج المحمي اإلجمالي أكثر المؤشرات شموالً لمنشاط اإلقتصادي ويشمل جميع قطاعات اإلقتصاد .فيو يمثل

القيمة اإلجمالية إلنتاج الدولة أثناء فترة من الوقت ويضم مشتريات البضائع والخدمات المنتجة محميا من األفراد,

والشركات ,واألجانب ,والمؤسسات الحكومية ,وبالتالي فإن بيانات الناتج المحمي اإلجمالي ليا أىمية محورية سواء في
قياس األداء اإلقتصادي لممجتمع أو التنبؤ بإتجاىات مساره في المستقبل أو في صنع السياسات اإلقتصادية المختمفة

وعميو فإن وجود مقياس إقتصادي لمحكم عمى األداء اإلقتصادي في مجتمع ما يعد عمالً بالغ األىمية ,فبدونو يصعب

تطبيق أي سياسة عامة في المجتمع(.شيبان)29,2016,

إن من أكثر الرموز إستخداماً في اإلقتصاد الكمي ىو( )GDPالذي ىو إختصار لمناتج المحمي اإلجمالي ( Gross

 ,)Domestic Productوالذي أصبح أكثر إنتشا اًر خالل ربع القرن الماضي لكونو يعكس اإلمكانات اإلنتاجية ألي
دولة داخل حدودىا الجغرافية بشكل أفضل(.العيسى وقطف.)99 , 2006,وىو عبارة عن كمية أو قيمة السمع

والخدمات التي ينتجيا أفراد مجتمع معين وخالل السنة عادةً والذين يعيشون ضمن الرقعة الجغرافية لذلك بغض النظر
عن جنسيتيم ) Faure, AP,2013,47(.سواء كانوا من مواطني الدولة أم من األجانب وىذا يعني أن الناتج المحمي
ىو مفيوم جغرافي يتحدد إحتسابو بالرقعة الجغرافية لتمك الدولة(.الوادي وآخرون .)38 ,2010 ,ومن خالل تعريف
الناتج المحمي اإلجمالي يمكن مالحظة اآلتي(داود-:)55-54,2010,

 -1إن الناتج المحمي اإلجمالي لممجتمع يتضمن قيمة السمع والخدمات النيائية فقط ,وليس قيمة السمع والخدمات التي
أنتجيا المجتمع خالل الفترة الزمنية .ألن السمع التي ينتجيا المجتمع ليست جميعيا نيائية فمنيا ما ىو السمع
والخدمات الوسيطة التي تستخدم كمدخالت في العمميات اإلنتاجية لموحدات اإلقتصادية المختمفة في النشاط
اإلقتصادي.
 -2يتم التعبير عن الناتج المحمي اإلجمالي بمقياس نقدي( القيمة السوقية) وذلك حتى يسيل تقدير قيمة الناتج لمسمع
والخدمات المختمفة .الذي يجب أن يحسب ىو الناتج النيائي في الناتج المحمي اإلجمالي ويقصد بو تمك المنتجات
التي تم إنتاجيا خالل فترة التقدير لمناتج المحمي اإلجمالي ,ويتم شراؤىا واستخداميا بواسطة المستيمك النيائي ليا
أو لم تستخدم بعد في عمميات إنتاج أخرى ,خالل فترة التقدير لمناتج المحمي اإلجمالي.
 -3الفترة الزمنية التي تستخدم في حساب مجمل الناتج المحمي ىو عادةً سنة ,وعادةً تستخدم السنة الميالدية التي تبدأ
في  -1-1وتنتيي في  12-31من ذلك العام ,وذلك عادةً ما يتناسب مع طبيعة إعداد الحسابات الختامية التي
تتم لممشاريع المختمفة والتي تبدأ حسب ىذا التأريخ ,ولكن في بعض الدول تأخذ بداية ونياية تختمف عن غيرىا من

الدول كأن تبدأ في  4-1وتنتيي في  , 3 - 31وذلك حسب تنظيميا الخاص ولكن الميم في ذلك ىو تحديد المدة
الزمنية لمعرفة ما يدخل ضمن إنتاج تمك المدة وما ال يدخل فييا.

المطمب الثاني -:طبيعة العالقة بين عرض النقود والناتج المحمي اإلجمالي.

إن أي تـأثير يحصـل نتيجـة لتغيـر فـي عـرض النقــود ســوف يــؤثر فــي النــاتج المحمــي اإلجمــالي فعنـد إعتمـاد

السـمطة النقديـة سياسـة نقديـة توسـعية فإنيا سوف تقوم بزيادة عـرض النقـود ,وىـذه الزيـادة في عرض النقود ستؤدي إلـى
إرتفـاع المسـتوى العـام لألسعار وتدفع كذلك نحـو إنخفـاض معـدل الفائـدة وىـذا اإلنخفـاض بـدوره سيفضــي إلـى توسـع
حجــم اإلس ـ ــتثمارات( نتيج ـ ــة لمعالق ـ ــة الس ـ ــالبة ب ـ ــين االســتثمارات ومعــدل الفائــدة) والــذي يــنجم عنــو زيادة الدخل وىـذه
الزيـادة فـي الـدخل سـيتولد عنيـا زيـادة فـي الطمـب الكمـي ( ,)Mishkin,f.s,2013,69أي إنيـا تـؤدي إلـى زيـادة أحـ ــد أو
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بعـ ــض أو كـ ــل مكوناتـ ــو (اإلسـ ــتيالك ,اإلسـتثمار ,اإلنفـاق الحكـومي ,اإلسـتيرادات) وىـذه الزيــادة فــي الــدخل بالتــالي
الطمــب الكمــي ســتعمل عمى زيادة النـاتج المحمـي اإلجمـالي و بـالعكس فـي حالة إتباع السمطة النقديـة لسياسـة إنكماشـية,
فإنيـا س ــتقوم بتقم ــيص ع ــرض النق ــود(لمعالج ــة حال ــة تض ــخمية معين ــة) ,وى ــذا س ــيؤدي إل ــى إنخف ــاض المسـتوى العـام
لألسـعار و إرتفـاع أسـعار الفائـدة و الـذي يـدفع نحـو تقميـل اإلسـتثمارات وىـي إحـدى مكونــات الطمــب الكمــي و بالتــالي
فــان إنخفاضــيا سـوف يسـبب إنخفاضـو وىـذا يفضـي إلـى إنخفـاض الـدخل وبالتـالي إنخفـاض النـاتج المحمـي اإلجمـالي.
نسـتنتج مـن كـل مـا سـبق إن عـرض النقـود لـو تـأثير ميــم عمــى النــاتج المحمــي اإلجمــالي وي ـرتبط معــو بعالقة موجبة

(.الغالبي والجبوري.)3,2003,
تعد العالقة بين عرض النقود والناتج المحمي اإلجمالي موضع جدل واسع بين المدارس اإلقتصادية ,فالمدرسة
الكالسيكية ترى بأن زيادة عرض النقود يؤدي الى حدوث التضخم وىذا يدل عمى أن اإلنتاج يتحدد بعوامل وقوى
إقتصادية حقيقية (اإلدخار واإلنتاجية) وليس بعوامل نقدية وليس ىناك آلية إنتفال فعالة بين تغيرات عرض النقود والناتج

المحمي اإلجمالي(.الحمداني.)27,2018,
ولقد حاول أصحاب مدرسة كمبريدج إعطاء تفسير أكثر دقة لمعالقة السببية بين كمية النقود والناتج من ذلك
الذي قدمو" فيشر "Fisher,فقد إنطمقوا من إفتراض وضع حالة التوازن  ,أي نفترض أن السمطات قررت  ,مضاعفة
كمية النقود وىذا ما يؤدي إلى زيادة المعروض من النقود عن الطمب عمييا ,وبالتالي يرتفع الدخل الذي يحتفظ بو األفراد
ومن ثم يزداد الطمب عمى السمع والخدمات اإلستيالكية وىذا يؤدي إلى إرتفاع األسعار(,دانيالز و فانيوز)384,2010,
وبما أن مستوى الناتج الحقيقي يكون ثابت عند مستوى التشغيل الكامل في األجل القصير كما إفترضو فيشر وبما أن
قيمة )(kثابتة فإن ىذا يؤدي إلى تحقيق التوازن بعد أن يتضاعف المستوى العام لألسعار ,وعند ىذا التوازن الجديد
سيتضاعف الدخل النقدي ومن ثم كمية النقود وىو ما يفسر أن زيادة العرض النقدي يؤدي إلى إرتفاع
األسعار(.شيبان)52,2016,

ولقد بحث جون ماينرد كينز ,في أثر النقود عمى مختمف أوجو النشاط اإلقتصادي ,بدالً من إقتصار مجال

بحث النظرية الكالسيكية  ,عمى تفسير قيمة النقود (العوامل التي تحكم تغير المستوى العام لألسعار) ,والتي ىي حسب
كينز مجرد إنعكاس لظاىرة أخرى أكثر أىمية وىي مستوى العمالة و الدخل الوطني و بالتالي مستوى الطمب الفعال
الذي يعتبر جزء من الطمب الكمي المتوقع الذي يحقق لممنظمين أكبر ربح ممكن(.ىاشم.)148,1996,

أن فاعمية تأثير النقود عمى مستوى الدخل واإلنتاج قد ال تكون منطقية في الواقع العممي ,وقد أرجع كينز ذلك
إلى سببين ىما(- :شيبان)67,2016,
 -1إذا كان الطمب عمى النقود واقعاً في منطقة فخ السيولة ,فإن أي زيادة في كمية النقود المتداولة سوف لن تؤثر
عمى سعر الفائدة أو أن يكون تأثيرىا ضعيفاً جداً ,وىذا ما يحدث في حالة الكساد.

 -2أما إذا كانت مرونة اإلنفاق اإل ستثماري بالنسبة لسعر الفائدة منخفضة فإن أي انخفاض في سعر الفائدة حتى ولو
كان إنخفاضاً كبي اًر فمن يحقق زيادة كبيرة في اإلنفاق اإلستثماري وبالتالي فإن تأثيره عمى الطمب الكمي سيكون تأثي اًر
ضعيفاً.

لقد أسيم جيمس توبن من خالل تطويره لممفيوم الكينزي وذلك في عممو الموسوم نموذج تجميعي ديناميكي,

أي إعتبر النقود إحدى الموجودات العديدة لرأس المال ,التي يختار األفراد اإلحتفاظ بيا في محفظة ثروتيم ,كما
إعتبر أن جميع ىذه الموجودات ىي بدائل ,وعندىا يكون تفضيل إمتالك النقود ىو بديالً إلمتالك الموجودات

األخرى من رأس المال المكون لإلقتصاد( ,)Gerdesmeier, Deiter,2013,83وأن الزيادة في كمية النقود من
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شأنيا أن تؤثر في األسعار النسبية لمموجودات ,وذلك بإنخفاض أسعار النقود وارتفاع أسعار الموجودات ,وىو ما
يؤدي إلى تغيير في محفظة األفراد وبالتالي ينعكس عمى اإلستثمار ,الذي بدوره يحدد معدل نمو رأس المال ,ومن
ثم يؤثر عمى معدل نمو اإلنتاج الحقيقي ,مؤكدا بذلك عمى التحميل الكينزي لدور النقود في اإلقتصاد الحقيقي.
(الييتي وأيوب)19,2012,
حاول المفكرين المعاصرين الجمع بين نتائج تحميل المدرسة التقميدية والكينزية لموصول إلى نتائج قريبة من

الواقع وىو ما أعاد الحياة إلى النظرية التقميدية في مدرسة شيكاغو بقيادة" ميمتون فريدمان "والذي أطمق فكرتو
بالنظرية الحديثة لكمية النقود(.جاب اهلل.)155-151,2018,

ولقد توصل فريدمان إلى نتيجة ىامة وىي أنو عند زيادة كمية النقود لدى األفراد فإنيم يتوجيون إلى إستبداليا
بأصول مالية أو مادية أقل سيولة تدر عائداً أعمى من العائد المتوقع من النقود ,وبالتالي يزداد إنفاق األفراد عندما

يقومون بتخفيض ما لدييم من أرصدة نقدية ومن ثم إستنتج فريدمان بأن التغير في اإلنفاق الكمي يرتبط مباشرة

بالتغير في كمية النقود ,وخمص أيضاً إلى أن التضخم ظاىرة نقدية بحتة ناتجة عن زيادة كمية النقود بسرعة أكبر

من الزيادة في حجم اإلنتاج ,وبالتالي فإن المسؤول عن حالة التضخم ىو البنك المركزي نتيجة إفراطو في خمق
النقود(,الدعمي )38,2010,كما أنو يرى أن معدل التغير في عرض النقود بما يتناسب مع تغير سرعة دوران

النقود يعد شرط أساسي لتحقيق اإلستقرار في مستوى الدخل النقدي و عمى المستوى العام لألسعار ,وبالتالي فالبد

من اإلىتمام بالسياسة النقدية نظ اًر ألىميتيا في مكافحة التضخم من خالل مراعاة كمية النقود عند معدل يكون
مرتبط بمعدل النمو اإلقتصادي(.شيبان)77,2016,

أما عن إتجاه العالقة بين كمية النقود والناتج الحقيقي ,فإن أصحاب النظرية المعاصرة يرون أن أي تغير في
كمية النقود لو تأثيرات كبيرة عمى إجمالي الناتج الحقيقي في األجل القصير والمستوى العام لألسعار في األجل
الطويل(,عبدالعظيم )334-307,2007,إال أنو قد تحدث عالقة سببية عكسية ,وقد دعم كل من" فريدمان و

شوارتز ىذه الحجة بقوليم" :إنو عمى الرغم من أن تأثير كمية النقود في النشاط اإلقتصادي ىو الغالب ,فإنو ىناك
إمكانية أن يكون التأثير في اإلتجاه اآلخر عمى األقل في األجل القصير ,أما إذا إستمر التوسع النقدي في األجل
الطويل فيتوافقون ىم والكالسيكيون الجدد عمى حيادية كمية النقود ,حيث أن التوسع النقدي سوف يتوقف تأثيره

عمى إرتفاع سعر الفائدة والمستوى العام لألسعار بدالً من إجمالي الناتج الحقيقي( .اليوسف.)12 ,2014,

ويعتقد أتباع نظرية التوقعات العقالنية أن اإلرتباط بين كمية النقود واجمالي الناتج الحقيقي ينتج من أن كمية

النقود تستجيب لمتغيرات في الناتج الحقيقي ,أي ىي متغير داخمي يتأثر بالتغير في إجمالي الناتج الحقيقي وال يؤثر
فييا(.معمو )311-312,2017,فالقطاع المصرفي يستجيب لمزيادة في الطمب عمى النقود من أجل التعامالت
التجارية ,وذلك بالتوسع النقدي سواء في األجل القصير أو الطويل يعارض النقديين) ,وسواء كان متوقعاً أو غير

متوقع ( يعارض الكالسيكيون الجدد) ,فإنو لن يكون لو تأثير إيجابي عمى الناتج الحقيقي بل سيرفع فقط أسعار
الفائدة والمستوى العام لألسعار( ) .اليوسف.)14 ,2014,

أن أنصار ىذه النظرية يقرون بأن الجانب الحقيقي ىو الذي يؤثر عمى الجانب النقدي ,أي أن النقود محايدة
وليست فعالة في النشاط اإلقتصادي ,وتبريرىا لذلك أن الزيادة في اإلنتاج تؤدي إلى إرتفاع الدخل وبالتالي إرتفاع
حجم المبادالت ,التي تؤدي إلى إرتفاع الطمب عمى النقود ,فيي تعتبر أن النقود متغير داخمي وتكون زيادتيا

بسرعة أكبر من الزيادة في حجم اإلنتاج (.)Frederic S.Mishkin, 2004,616
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ويرى الباحث بأن ىناك عالقة تبادل ثنائية وذات تأثير متبادل بين الناتج المحمي اإلجمالي وعرض النقود ,أي
المتغير الحقيقي يؤثر عمى المتغير النقدي ,كما وأن المتغير النقدي يؤثر عمى المتغيرات الحقيقية في اإلقتصاد
المحمي حسب إختالف الواقع اإلقتصادي واإلجتماعي لممجتمعات البشرية.

المبحث الثاني -:تحميل عرض النقود والناتج المحمي اإلجمالي في العراق.

المطمب األول -:تحميل عرض النقد في العراق.

لغرض تحميل حجم ونسبة نمو عرض النقود في العراق خالل مدة الدراسة ,نستند الى الجدول ( )1ووفقاً لما

يأتي-:
-1

إزداد حجم النقود المعروضة في السوق من ( )9848مميون دينار سنة  1988الى ( )11868مميون دينار

سنة  ,1989أي زاد بمقدار ( )2020مميون دينار وبنسبة ( )%20.5عن السنة السابقة .ويعود ذلك الى زيادة
إصدار النقود لغرض عمميات إعمار و بناء ما دمرتو الحرب العراقية اإليرانية من جية وتمويل الترسانة العسكرية
وتضخيميا.

ٍ
معدل نمو لو بنسبة ( )%195.1سنة  1995خالل عقد
 -2لقد بمغ عرض النقود بالمعنى الضيق( )M1أعمى
التسعينيات .وبمغ عرض النقود بالمعنى الواسع ( )M2أعمى نسبة نمو ( )%179.3خالل السنة نفسيا .ويعزى ذلك

الى سياسة التمويل بالعجز التي إتبعتيا الحكومة من خالل آلية ربط الزيادة في عرض النقود وتمويل عجز الموازنة
العامة لمدولة في العراق.

 -3إنخفض معدل نمو عرض النقود( )M1و( )M2بداً من سنة  1996وقد بمغ ىذا المعدل أدنى ٍ
نسبة لو خالل مدة

الدراسة وىو ( )%8.1سنة  ,1997ويعود سبب ذلك الى تطبيق القرار ( )986المعروف بقرار النفط مقابل الغذاء

والدواء والذي أثر في تقميل عرض النقود من جية وأحدث إنخفاضاً كبي اًر في أسعار السمع والخدمات وفي أسعار
ٍ
جية أخرى مما أدى عمق حالة الركود اإلقتصادي وتوقف الكثير من المعامالت
صرف الدينار العراقي من
اإلقتصادية بسبب التوقعات التشاؤمية عمى مستوى كل من األفراد والمؤسسات.

 -4لقد شيدت مدة التسعينيات من القرن الماضي زيادة في معدالت نمو عرض النقود ويعزى ذك الى عدة أسباب
منيا(الجنابي و مطير()124,2015 ,عبدالمطيف-:)94, 2010,

أ -التوسع في شبكة الجياز المصرفي في العراق ومنذ سنة  1991بعد السماح بتأسيس مصارف أىمية بصدور
ب-

القرار رقم ( )12في 1991 /5/ 21الذي جاء تعديالً لقانون البنك المركزي العراقي رقم ( )64لسنة .1976

إتجيت السياسة المصرفية لغرض إعادة تنظيم فروع المصارف الحكومية وفتح فروع جديدة ليا في المناطق التي

ال تتوفر فييا الخدمات المصرفية ,وقد إزداد عدد الفروع لممصارف الحكومية من ( )178فرعاً في سنة  1992الى
( )344بنياية سنة .2000

ت -زيادة عدد فروع المصارف الخاصة الى ( )80فرعاً خالل المدة نفسيا.

 -5لقد بمغ عرض النقود ( )10148626( ( )M1مميون دينار سنة  2004بزيادة قدرىا ( )4375025مميون دينار
عن سنة  2003وبنسبة ( )%250.2وىي تعد أعمى نسبة خالل مدة الدراسة ,وبمغ عرض النقود بالمعنى

الواسع( )12254000( )M2مميون دينار خالل السنة نفسيا بزيادة قدرىا ( )8232153مميون دينار عن
سنة  2003وبنسبة ( )%204.7وىي تعد أعمى نسبة خالل مدة الدراسة .ويعود سبب ذلك الى إستبدال العممة
العراقية القديمة بالعممة الجديدة وفقاً لقانون رقم( )56لسنة  2004وضخ كميات كبيرة من النقود الى السوق.
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 -6لقد إستمرت زيادة عرض النقود بمفيومي الضيق والواسع ( )M2(,)M1ما بعد سنة  2004حتى سنة 2013
ويعزى ذلك الى-:
أ -الزيادة المستمرة لمنفقات العامة الجارية المتمثمة بزيادة رواتب ومخصصات وأجور الموظفين في الدولة.
ب -زيادة النفقات اإلستثمارية وتضخيم عدد وحجم المشاريع في العراق.
ت -زيادة النفقات العسكرية والحربية وزيادة تسميح القوات المسمحة لغرض مواجية األعداء.
ث -زيادة النفقات األمنية وتطوير األجيزة األمنية.

ج -زيادة حجم اإلحتياطات األجنبية لمبنك المركزي العراقي والذي يقابمو بالضرورة العممة الوطنية لغرض تحقيق
اإلستقرار في أسعار الصرف لمدينار العراقي.
 -7شيد معدل نمو عرض النقود بالمفيوم الضيق والواسع ( )M2(,)M1إنخفاضاً حاداً وممموساً خالل السنوات األخيرة
من الدراسة وبخاصةً سنة  ,2015حيث بمغت ىذه النسبة ( )%9-(,)%10-عمى التوالي مقارنة بالسنة السابقة
ليما .ويعود سبب ذلك الى تقميل الصادرات النفطية وانخفاض اإليرادات المتأتية من تمك الصادرات بسبب حرب
داعش و إنخفاض أسعار النفط العالمية وبالتالي التأثير السمبي عمى حجم عرض النقود ومعدل نموه.
 -8بمغ حجم عرض النقود بالمعنى الضيق والواسع( )72930527( ,)M2()M1مميون دينار ( )92105401مميون
دينار عمى التوالي سنة  2018وقد إزداد ىذا الحجم مقارنة بسنة  2017بمقدار ()2664063( ,)1768976

مميون دينار وبسنة ( )%3( )%2.5عمى التوالي .ويعود ذلك الى زيادة صادرات نفط العراق لمخارج من جية
وزيادة أسعار النفط في الخارج وبالتالي وزيادة اإليرادات المتأتية الى الخزينة العامة لمدولة من العمالت الصعبة
ومن ثم من العممة المحمية .فضالً عن زيادة عدد المصارف العاممة في العراق  ,حيث بمغ عدد المصارف ()56

مصرفاً شممت ( )6مصارف حكومية ( تتوزع بين مصارف تجارية ومصارف متخصصة) و( )50مصرفاً أىمياً (
خاصاً) .والمصارف الخاصة تنقسم الى ( )24مصرفاً تجارياً محمياً و( )8مصرفاً إسالمياً ,و( )18مصرفاً أجنبياً.
وتدير المصارف العراقية الحكومية شبكة فروع بمغت ( )416فرعاً داخل العراق و( )8خارجو .وفي المقابل كان

لدى المصارف األىمية ( )522فرعاً داخل العراق واثنان خارجو .وعميو تدير المصارف الحكومية السبعة ()%48
من شبكة الفروع ,بينما تدير المصارف األىمية ( .)%52فضالً عن ذلك فإن مصرف الرشيد يدير شبكة الفروع

األكبر في العراق ( 193فرعاً) يميو مصرف الرافدين( 144فرعاً)  .وفي ظل التغيرات السياسية واإلقتصادية التي

شيدىا العراق بعد سنة  , 2003إتخذت السمطات النقدية إجراءات عدة لغرض تعزيز القطاع المصرفي في
العراق(.موسى.)142-141,2016,
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الجدول ()1
معدل نمو عرض النقود( )M1و ( )M2في العراق لممدة ( )2018-1988مميون دينار
البنود /السنوات

عرض النقد بالمعنى
الضيق ()M1

معدل النمو السنوي%

عرض النقد بالمعنى
الواسع ()M2

معدل النمو السنوي %

1988

9848

__

25568

__

1989

11868

20.5

31626

23.7

1990

15359

29.4

26983

-14.7

1991

24670

60.6

31722

17.6

1992

43909

78.0

56829

79.1

1993

86430

96.8

113666

100.0

1994

238901

176.4

276866

143.6

1995

705064

195.1

773337

179.3

1996

960503

36.2

1084172

40.2

1997

1038097

8.1

1242569

14.6

1998

1351876

30.2

1646240

32.5

1999

1483836

9.8

1857406

12.8

2000

1728006

16.5

2214072

19.2

2001

2159089

24.9

2838045

28.2

2002

3013601

39.6

3852241

35.7

2003

2898189

-3.8

4021847

4.4

2004

10148626

250.2

12254000

204.7

2005

11399125

12.3

14684000

19.8

2006

15460060

35.6

21080000

43.6

2007

21721167

40.5

26956076

27.9

2008

28189934

29.8

34919675

29.5

2009

37300030

32.3

45437918

30.1

2010

51743489

38.7

60386086

32.9

2011

62473929

20.7

72177951

19.5

2012

63735871

2.0

75466360

4.6

2013

73830964

15.8

87679504

16.2

2014

72692448

-1.5

90727801

3.5
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2015

65435425

-10.0

82595493

-9.0

2016

70733027

8.1

88081993

6.6

2017

71161551

0.6

89441338

1.5

2018

72930527

2.5

92105401

3.0

المصدر-:أعد الجدول أعاله باإلعتماد عمى -:

 -1البنك الدولي ,البيانات ,عنوان الموقع اإللكتروني -:
http://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG
 -2البنك المركزي العراقي  ,المديرية العامة لألحصاء واألبحاث  ,المجموعة األحصائية السنوية لمبنك المركزي العراقي
لممدة ( - 1991حزيران  , ) 2113عدد خاص . 2113 ,
 -3البنك المركزي العراقي وتطور سياستو النقدية والرقابة المصرفية ,البنك المركزي العراقي ,بغداد.2111 ,

 -4البنك المركزي العراقي ,المديرية العامة لإلحصاء واألبحاث ,التقارير اإلقتصادية السنوية لمبنك المركزي العراقي,
لمسنوات (.)2112 -2114
 -5البنك المركزي العراقي ,المديرية العامة لإلحصاء واألبحاث ,المجموعة اإلحصائية السنوية  ,النشرات السنوية
لمسنوات ((.)2112 -2114
 -6البنك المركزي العراقي ,المديرية العامة لإلحصاء واألبحاث ,البيانات اإلقتصادية واإلحصائية ,عنوان الموقع
اإللكتروني-:
http://cbiraq.org/DataValues.aspx?dtFrm=12/31/2004&dtTo=05/2
المطمب الثاني -:تحميل الناتج المحمي اإلجمالي في العراق.

لغرض تحميل حجم الناتج المحمي اإلجمالي باألسعار الجارية والثابتة في العراق خالل مدة الدراسة نستند الى

الجدول ( )2ووفقاً لما يمي-:

 -1لقد شيد نمو الناتج المحمي اإلجمالي خالل مدة التسعينيات من القرن الماضي معدالت موجبة ما عدا سنة 1991
والذي بمغ فيو الناتج المحمي اإلجمالي الجاري ( )42452مميون دينار والناتج المحمي اإلجمالي باألسعار الثابتة
( )10682مميون دينار ,حيث إنخفض كل منيما بمقدار( )13475مميون دينار و ( )19029مميون دينار مقارنةً
بالسنة السابقة وبنسبة ( )%64-()%24.1-عمى التوالي .ويعزى سبب ذلك الى تداعيات حرب الخميج بعد
إحتالل الكويت وما نجم عنو من عقوبات إقتصادية قاسية فرضت عمى العراق ومنيا منع تصدير النفط لمخارج
الذي يعد المصدر الرئيسي لتغذية القطاعات اإلقتصادية في العراق والمكون األساسي لمناتج المحمي اإلجمالي.
 -2لقد شيدت بداية األلفية الثالثة معدالت نمو سالبة لمنتاج المحمي األجمالي باألسعار الجارية والثابتة ولغاية سنة
 ,2003حيث بمغت ىذه المعدالت لسنتي  2001و  2002و( )%0.7-(,)%17.7-عمى التوالي باألسعار
الجارية و ( )% 7-( ,)%2عمى التوالي باألسعار الثابتة .بسبب أن الوضع كان في بداية ىذا العقد كما كان في
عقدي الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي من إستمرار فرض الحصار اإلقتصادي وتأثر كافة القطاعات
اإلقتصادية المساىمة في تكوين الناتج المحمي اإلجمالي باآلثار السمبية لذلك الحصار.
 -3لقد شيد نمو الناتج المحمي اإلجمالي معدالت موجبة ما بعد سنة  2003وبخاصةً في سنة  , 2004حيث بمغ

حجم الناتج المحمي اإلجمالي باألسعار الجارية والثابتة ( )53235358مميون دينار )41607800( ,مميون دينار

عمى التوالي وزاد بمقدار ( )23676569مميون دينار ( )41337896مميون دينار عن السنة السابقة وبمعدل نمو
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سنوي بمغ ( )%15316( ,)%80.1عمى التوالي .ألن اإلقتصاد العراقي شيد إنفتاحاً عمى العالم الخارجي نتيجة
رفع الحصار اإلقتصادي و زيادة تصدير النفط العراقي بشكل كبير وممحوظ مما ساىم بشكل كبير في زيادة حجم
الناتج المحمي اإلجمالي الجاري من جية ,ومن ٍ
جية أخرى زيادة الناتج المحمي اإلجمالي باألسعار الثابتة بسبب
زيادة قوة الدينار العراقي وزيادة سعر صرفو أمام العمالت األجنبية.
 -4بمغ معدل نمو الناتج المحمي اإلجمالي باألسعار الجارية والثابتة ( )%6.6( ,)%41عمىى التوالي في سنة
 , 2008بسبب زيادة أسعار النفط وزيادة كميات النفط المصدرة ,ولقد كان النمو في الناتج خالل ىذه السنة
حصيمة لمعدالت متباينة من النمو حققتيا بعض القطاعات اإلقتصادية وبخاصةً القطاع النفطي ,حيث إزدادت
القيمة المضافة لمقطاع النفطي بنسبة ( )%50.4باألسعار الجارية وبنسبة ( )%18باألسعار الثابتة ,فضالً عن

ذلك فقد إرتفعت عائدات النفط الخام نتيجة إرتفاع كميات النفط المصدرة وزيادة سعر البرميل من النفط بنسبة

( ,)% 35.8باإلضافة الى التحسن النسبي في الوضع األمني والذي أثر بشكل إيجابي عمى تحقيق نوع من التعافي
لمقطاعات اإلقتصادية العراقية(.البنك المركزي العراقي  ,التقرير اإلقتصادي السنوي لسنة.)18 ,2005

 -5لقد حقق الناتج المحمي اإلجمالي باألسعار الجارية في سنة  2009معدل نمو سنوي سالب بنسبة (.)%16.8
ويعزى ذلك الى التراجع الذي حصل في أسعار النفط نتيجة تأثيرات األزمة المالية العالمية.
 -6لقد شيد كل من سنتي  2014و  2015إنخفاضاً ممموساً في حجم الناتج المحمي اإلجمالي باألسعار الجارية

والثابتة وبمعدالت نمو سالبة  ,وقد بمغت ىذه المعدالت ( )%25( ,)%2.6عمى التوالي لمناتج المحمي اإلجمالي

الجاري و ( )%2.4( )%4عمى التوالي لمناتج المحمي باألسعار الثابتة .ويعزى ذلك الى تداعيات الحرب ضد
داعش وانخفاض في صادرات النفط فضالً عن اإلنخفاض الحاد في أسعار النفط وبالتالي تقميل اإليرادات المتأتية

من القطاع النفطي.

 -7زاد معدل نمو الناتج المحمي اإلجمالي باألسعار الجارية والثابتة في سنة  ,2018حيث بمغ ( )8.6( ,)8.7عمى
التوالي مقارنة بسنة  .2017ويعود سبب ذلك الى إرتفاع أسعار النفط بشكل ممموس فضالً عن زيادة الصادرات
النفطية اليومية وبالتالي زيادة األيرادات من قطاع النفط وزيادة مساىمتو في الناتج المحمي اإلجمالي.
الجدول ()2

معدل نمو الناتج المحمي االجمالي باالسعار الجارية والثابتة في العراق لممدة ( )2011-1811مميون دينار
البنود/

السنوات

الناتج المحمي

اإلجمالي الجاري
()GDP

معدل النمو
السنوي %

الناتج المحمي اإلجمالي

معدل

)GDP(1811

السنوي %

باألسعار الثابتة لسنة

النمو

1988

19432

__

19432

__

1989

20408

5.0

18826

-3.1

1990

55927

174.0

29711

57.8

1991

42452

-24.1

10682

-64.0

1992

115108

171.1

14164

32.6

1993

321647

179.4

18454

30.3
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1994

1658326

415.6

19165

3.9

1995

6695483

303.7

19571

2.1

1996

6500925

-2.9

21728

11.0

1997

15093144

132.2

26556

22.2

1998

17125848

13.5

35683

34.4

1999

34464013

101.2

41771

17.1

2000

50213700

45.7

42478

1.7

2001

41314568

-17.7

43335

2.0

2002

41022927

-0.7

40345

-6.9

2003

29558789

-27.9

269904

569.0

2004

53235358

80.1

41607800

15315.8

2005

73533598

38.1

43438800

4.4

2006

95587954

30.0

47851400

10.2

2007

111455813

16.6

48510600

1.4

2008

157026061

40.9

51716600

6.6

2009

130643200

-16.8

54721200

5.8

2010

162064565

24.1

57751600

5.5

2011

217327107

34.1

63650400

10.2

2012

254225490

17.0

71680800

12.6

2013

273587529

7.6

75685700

5.6

2014

266420384

-2.6

72736200

-3.9

2015

199715699

-25.0

70963087

-2.4

2016

203869832

2.1

72577660

2.3

2017

225995179

10.9

76838360

5.9

2018

245378241

8.6

83428602

8.6

المصدر-:أعد الجدول أعاله باإلعتماد عمى -:

 -1البنك الدولي ,البيانات ,عنوان الموقع اإللكتروني -:
http://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG
 -2البنك المركزي العراقي  ,المديرية العامة لألحصاء واألبحاث  ,المجموعة األحصائية السنوية لمبنك المركزي
العراقي لممدة ( - 1991حزيران  , ) 2113عدد خاص . 2113 ,
 -3البنك المركزي العراقي وتطور سياستو النقدية والرقابة المصرفية ,البنك المركزي العراقي ,بغداد.2111 ,
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 -4البنك المركزي العراقي ,المديرية العامة لإلحصاء واألبحاث ,التقارير اإلقتصادية السنوية لمبنك المركزي
العراقي ,لمسنوات (.) 2112 -2114
 -5البنك المركزي العراقي ,المديرية العامة لإلحصاء واألبحاث ,المجموعة اإلحصائية السنوية  ,النشرات السنوية
لمسنوات ((.)2112 -2114
 -6البنك المركزي العراقي ,المديرية العامة لإلحصاء واألبحاث ,البيانات اإلقتصادية واإلحصائية ,عنوان الموقع
اإللكتروني-:
http://cbiraq.org/DataValues.aspx?dtFrm=12/31/2004&dtTo=05/2

المبحث الثالث -:التحميل القياسي لمعالقة السببية بين عرض النقود والناتج المحمي اإلجمالي في
العراق خالل المدة (.)2018-1988

إنطالقاً من الدراسات السابقة التي تناولت دراسة العالقة السببية بين كمية النقود والناتج المحمي ,وانطالقاً من ما

توصمت إليو النظرية اإلقتصادية بأن ىناك عالقة سببية بين كمية النقود والناتج المحمي اإلجمالي ,تيدف ىذا البحث

إلى معرفة إتجاه ىذه العالقة وذلك باإلعتماد عمى أدوات قياسية  ,إنطالقاً من دراسة خصائص السالسل الزمنية لكل

من المتغيرات المستقمة والمتغير التابع ,ثم محاولة الوصول إلى تحديد كمي لتمك العالقة باستخدام منيجية التكامل

المشترك ,لموصول إلى نتيجة مفادىا تحديد أي النظريات اإلقتصادية في تحميميا لمعالقة بين كمية النقود والناتج المحمي
اإلجمالي تصدق مع النتائج المتوصل إلييا في الجانب القياسي بالنسبة لحالة العراق ولغرض تطبيق األساليب القياسية
عمى البيانات غير المستقرة إحصائياً والذي يؤدي الى نتائج غير دقيقة ومضممة  ,لذلك يتم المجوء الى تطبيق إختبارات

جذر الوحدة مثل إختبار ديكي فولر) (Dickey-Fullerوفيميبس بيرون (, )Phillips Peronألجل التأكد بإستق اررية

بيانات الدراسة من عدمو خالل المدة ( )2018-1988وكما يأتي-:

المطمب األول -:تحميل نتائج إختبار إستقرار السالسل الزمنية لمتغيرات الدراسة.

ال شك أن إختبار اإلستق اررية يعد شرطاً أساسياً عند دراسة وتحميل السالسل الزمنية ألن بدون اإلستق اررية في

السالسل الزمنية لن يتم الحصول عمى نتائج منطقية و صحيحة ,ومن ىذا المنطمق لدينا مجموعة من اإلختبارت
لموصول الى إستق اررية أو عدم إستق اررية تمك السالسل الزمنية محل البحث وكاآلتي -:
أوالً -:انتحهيم انبياني .
قبل البدء في اإلختبارات المختمفة دائماً ينصح الباحثين برسم السمسمة الزمنية موضع الدراسة ألنو مثل ىذا الرسم

البياني يعطي فكرة مبدئية عن الطبيعة المحتممة لمسمسمة الزمنية  ,مثال الرسوم البيانية الخاصة بكل من GDP , M1 ,
 M2نرى بأنو تتغير وتزداد بمرور الزمن وكانت إتجاىيا نحو التزايد أي الموجب وىذا بسبب وجود اإلتجاه العام
المرتفع مما يؤدي الى أن تتغير متوسط ىذه المتغيرات .وىذه الخطوة تساعدنا لمعرفة اإلستق اررية وتسمى أيضاً بالتحميل

البياني(.) Gujarati,2003,807
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انشكم ()1
انتحهيم انبياني نهسالسم انزمنيت نهمتغيزاث انخالث

المصدر  :من عمل الباحث باإلعتماد عمى نتائج برنامج Eviews-10
حانياً -:إختبار جذر انوحدة .
يظير الجدول ) (3نتائج إختبارات اإلستق اررية لمسالسل الزمنية لمتغيرات الدراسة حسب إختبار فميبس بيرون PP

واختبار ديكي فولمر المطور  , ADFحيث يتبين بأن جميع المتغيرات غير مستقرة عند المستوى األصمي لمبيانات
وحسب إختبار  PPواختبار  ADFلذلك تم أخذ الفرق األول لجميع المتغيرات وكما يظير الجدول). (4
الجدول)(3

إختبارات اإلستقرارية حسب طريقة  PPو ADF
Unit Root Test Table At Level
PP
MS2

MS1

( GDPثابت )

1.654177

1.324702

1.320452

t-Statistic

& Without Constant

0.9733

0.9498

0.9494

Prob.

Trend

0.569524

0.291556

0.092278

t-Statistic

With Constant

0.9864

0.9739

0.9598

Prob.

-1.628833

-1.692199

-2.121260

t-Statistic

0.7571

0.7297

0.5138

Prob.

& With Constant
Trend

ADF
1.090995

2.396132

1.358673

t-Statistic

& Without Constant

0.9243

0.9945

0.9528

Prob.

Trend

0.33058

2.342095

0.103735

t-Statistic

With Constant

0.9759

0.9999

0.9607

Prob.
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-2.558787

-0.097837

-2.089697

t-Statistic

0.3001

0.9919

0.5304

Prob.

السنة2019/م
& With Constant
Trend

المصدر  :من عمل الباحث باإلعتماد عمى نتائج برنامج Eviews-10
يتبين من الجدول ) (4إن جميع المتغيرات تصبح مستقرة بعد أخذ الفرق األول ليا وحسب إختبار  PPواختبار
 ADFأي أن متغيرات البحث متماثمة من الدرجة األولى ) (1وىذا يعني إمكانية تطبيق إختبار جوىانسن لمتكامل
واختبار تصحيح الخطأ و إختبار كرانجر لمسببية .
الجدول)(4

إختبارات اإلستقرارية لمفرق األول لمتغيرات الدراسة
Unit Root Test Table At First Difference
PP
)D(MS2

)D(MS1

)( D(GDPثابت)

-2.558708

-2.930119

-4.604736

t-Statistic

0.0124

0.0049

0.0000

Prob.

-3.304486

-3.522999

-5.128192

t-Statistic

0.0240

0.0145

0.0003

Prob.

With Constant

-3.645826

-3.721650

-5.179305

t-Statistic

With Constant & Trend

0.0431

0.0368

0.0013

Prob.

-2.522345

-2.826132

-2.933883

t-Statistic

0.0136

0.0064

0.0049

Prob.

-3.179726

-2.310467

-3.467094

t-Statistic

0.0000

0.0029

0.0168

Prob.

With Constant

-6.391078

-4.032736

-5.183351

t-Statistic

With Constant & Trend

0.0001

0.0221

0.0012

Prob.

Without Constant & Trend
With Constant

ADF

المصدر  :من عمل الباحث باإلعتماد عمى نتائج برنامج Eviews-10
المطمب الثاني -:تحميل نتائج إختبارات التكامل المشترك.

أوالً -:إختبار التكامل المشترك

يبداء اختبار التكامل المشترك بالخطوات التالية -:
اوالً  -:تقدير أو إنحدار المعادلة المطموبة بطريقة (. )OLS
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انجدول()5
نتائج تقديز انمتغيزاث
Dependent Variable: M2
Method: Least Squares
Date: 02/18/19 Time: 14:21
Sample: 1988 2018
Included observations: 31
Prob.
0.5574
0.0000
29486670
36265264
35.55313
35.64565
35.58329
0.384736

t-Statistic
-0.593643
15.20164

Std. Error
3021182.
0.068308

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

Coefficient
-1793504.
1.038395

Variable
C
GDPFIXEE

0.888500
0.884655
12316569
4.40E+15
-549.0735
231.0899
0.000000

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
)Prob(F-statistic

المصدر  :من عمل الباحث باالعتماد عمى نتائج برنامج Eviews-10
MS2 = -1793503.6 + 1.0383*GDPFIXE
يتضــح مــن النمــوذج المقــدر توافــق معمماتــو مــع النظريــة اإلقتصــادية وتجــدر اإلشــارة الــى أن النمــوذج يعــاني مــن مشــكمة
اإلرتباط الذاتي في سمسمة البواقي ,مما قد يفسر وجود إنحدار ازئـف  .بعـد إجـراء العالقـة بـين المتغيـرين ()GDP( )M2
بإسـتخدام المسـتوى المعيين لكيل مين االختبيارات  t-Statisticو D-Wوقمنـا بـاجراء إختبـار جـذر الوحـدة لبـواقي ىـذا
اإلختبار وقد ظيرت البواقي غير ساكنة ومنو اليمكن إستخدام نموذج تصحيح الخطأ لذا نمجأ الى طريقة ()Johansen

في إطار نموذج ( ) VARوتعد ىذه الطريقة أفضل من الطريقة األولى ألنيا تسمح بتحديد األثر المتبادل بين المتغيـرات
موضوع البحث وىذا غير موجود في طريقة أنجل – كرانجر ذات المرحمتين  .نظ اًر ألن السالسل الزمنية لكل من عرض
النقـود بمفيومـو الواسـع و النـاتج المحمـي اإلجمـالي متكاممـة مـن الرتبـة األولـى ,سـيتم إختبـار وجـود تـوازن طويـل األجـل

بينيمـا عمـى الـرغم مـن وجـود إخـتالل فـي األجـل القصـير ,مـن خـالل إختبـار التكامـل المشـترك بـين متغيـرات النمـوذج
وبإستخدام منيجية ) .( Johansen
وقبـل القيــام بإختبــار التكامــل المشــترك نقـوم بتحديــد فتـرة اإلبطــاء التــي يتضـمنيا النمــوذج ويــتم إختيارىــا إنطالقـاً مــن

معايير مختمفة وسوف نستخدم منيا المعاير اآلتية -:
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انجدول()6
تحديد فتزة االبطاء

HQ
73.12404

SC
73.19011

*68.06875

68.2669
*5
68.60067

68.53664

68.99911

68.27034

VAR Lag Order Selection Criteria
Endogenous variables: GDPFIXEE M2
Exogenous variables: C
Date: 02/19/19 Time: 14:52
Sample: 1988 2018
Included observations: 28
Lag
LogL
LR
FPE
AIC
0
-1021.329
NA
1.90e+29 73.0949
5
1
-945.7407
*134.9796
1.15e+2
67.981
*7
*48
2
-943.7484
3.273100
1.33e+27 68.1248
8
3
-942.6621
1.629383
1.66e+27 68.3330
1

* indicates lag order selected by the criterion
)LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level
FPE: Final prediction error
AIC: Akaike information criterion
SC: Schwarz information criterion
HQ: Hannan-Quinn information criterion
المصدر  :من عمل الباحث باالعتماد عمى نتائج برنامج Eviews-10
ويتضح من الجدول ( )6بان كافة المعايير تؤكد عمى أن فترة اإلبطاء المثمى ىي الفترة األولى(.)1
وبعدما تأكدنا من فترة اإلبطاء نقوم بإختبار التكامل المشترك بين المتغيرات بإسـتخدام إختبـار  Johansenالتـي تسـتخدم
لمنماذج التي تتضمن أكثر من متغيرين كونو يسمح باألثر المتبادل بـين المتغيـرات محـل الد ارسـة ,وعـادةً مـا يـتم بموجـب
ىـذا اإلختبـار تحديـد متجيـات التكامـل بإسـتخدام إختبـارين إحصـائيين مبنيـين عمـى دالـة اإلمكـان األعظـم Maximum
 ,Likelihood Functionوىمــا إختبــار األثــر , Trace testواختبــار القيمــة المميـزة العظمــى

Maximum

 .Eigenvalues testو بعد أن أثبتت إختبارات اإلستق اررية لمسالسل الزمنية لمتغيرات البحث ,إسـتقرارىا عنـد الفـروق
األولى ,أي أنيا متكاممة من الدرجة األولى ( .)1ولكي تتحقق عالقة التكامـل المشـترك بـين عـرض النقـد ()MS1 ,MS2

والناتج المحمي اإلجمالي ( )GDPيجب أن تكون بواقي اإلنحدار مستقرة عنـد مسـتواىا األصـمي .ويوضـح الجـدول التـالي
نتيجـة إختبـار األثـر ( )trace testواختبـار القـيم المميـزة العظمـى (  )maximum eigenvalues testإلختيـار وجـود
عالقة في األجل الطويل بين ( )MS2و(.)GDP
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انجدول()7
إختبار انتكامم انمشتزك ل johansen

**Prob.
0.0003
0.2976
0.4116

**Prob.
0.0002
0.3028
0.4116

Date: 02/19/19 Time: 15:09
Sample (adjusted): 1990 2018
Included observations: 29 after adjustments
Trend assumption: No deterministic trend
Series: GDPFIXEE M1 M2
Lags interval (in first differences): 1 to 1
)Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace
Hypothesized
Trace
0.05
)No. of CE(s
Eigenvalue
Statistic
Critical Value
* None
0.667020
39.17597
24.27596
At most 1
0.199009
7.285436
12.32090
At most 2
0.028891
0.850188
4.129906
Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values
)Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue
Hypothesized
Max-Eigen
0.05
)No. of CE(s
Eigenvalue
Statistic
Critical Value
* None
0.667020
31.89053
17.79730
At most 1
0.199009
6.435247
11.22480
At most 2
0.028891
0.850188
4.129906
Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

المصدر  :من عمل الباحث باإلعتماد عمى نتائج برنامج Eviews-10
يالحظ من خالل الجدول ( )7أن قيمة إحصائية األثر ( )trace testكانت تساوي ( )39.17وىي أكبر من
القيمة الحرجة البالغة البالغة ( )24.27596عند مستوى معنوية ( . )%5عميو سيتم رفض فرضية العدم وقبول

الفرضية البديمة .كما أن القيمة المحسوبة لنسبة اإلمكان األعظم والبالغة ( )31.89ىي األخرى أكبر من القيمة الحرجة
والبالغة ( )17.79730عند مستوى معنوية ( )%5وىو ما يعني رفض فرضية العدم القائمة بعدم وجود أي متجو
لمتكامل المشترك .أو بمعنى آخر يبين الجدول إختبار التكامل المشترك عمى أساس إختبار األثر وكذلك اإلمكانيات
العظمى بين ( )MS2و ( , ) GDPأي ال يمكن قبول فرضية العدم بغياب وجود التكامل المشترك عند مستوى معنوي

( )%5ولكن اليمكن رفض فرضية العدم عند مستوى معنوي ( , )%5ولذا فإنو توجد معادلة تكامل مشترك واحدة مما
يعني أن ىناك عالقة توازنية طويمة األجل بين ( )MS2و ( )GDPعمى الرغم من وجود إختالل في الفترة القصيرة .
ثانياُ -:نتائج تصحيح الخطأ : ECM

بعد التأكد من أن السالسل الزمنية لمتغيرات البحث كانت قد إستقرت بعد أخذ الفروق األولى ,والتحقق من أنيا

ال مشتركاً ,واتضح أن ىناك عالقة توازنية طويمة األجل بين الناتج المحمي اإلجمالي وعرض النقود ,وعميو
متكاممة تكام ً
وحسب ( )Engle and Grangerفإن المتغيرات التي تحقق التكامل المشترك تعكس عالقة توازنية طويمة األجل يجب
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أن تحظى بتمثيل نموذج تصحيح الخطأ ( )ECMوالذي يعني إمكانية إختبار وتقدير العالقة في المدى القصير والطويل
بين متغيرات النموذج .وسيتم تقدير نموذج تصحيح الخطأ بطريقة أنجل وكرانجر ذات الخطوتين ,وسيتم تقدير النموذج
قصير األجل بإدخال البواقي المقدرة في إنحدار المدى الطويل كمتغير مستقل مبطئ لمفترة الزمنية الثانية بعد التأكد من
سكونيا.
الجدول)(8

نتائج تقدير نموذج تصحيح الخطأ

Prob.
0.0066
0.0200
0.0095
3069328.
4841143.
33.38408
33.52420
33.42891
1.148151

Dependent Variable: DM2
Method: Least Squares
Date: 02/19/19 Time: 19:27
Sample (adjusted): 1989 2018
Included observations: 30 after adjustments
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
C
2347915.
797196.2
2.945217
DGDPFIXEE
0.244354
0.098833
2.472393
)U(-1
-0.173520
0.062187
-2.790298
R-squared
0.333166
Mean dependent var
Adjusted R-squared
0.283770
S.D. dependent var
S.E. of regression
4097076.
Akaike info criterion
Sum squared resid
4.53E+14
Schwarz criterion
Log likelihood
-497.7613
Hannan-Quinn criter.
F-statistic
6.744903
Durbin-Watson stat
)Prob(F-statistic
0.004210

المصدر  :من عمل الباحث باإلعتماد عمى نتائج برنامج Eviews-10
ويمكن كتابة معادلة نموذج تصحيح الخطأ بالشكل التالي:
)DMS2 = 2347915.33 + 0.244*DGDPFIXEE - 0.17*U(-1

ومن نتائج التقدير أعـاله نالحـظ معنويـة النمـوذج كاممـةً بداللـة قيمـة  Fإذ بمغـت ( )6.74وىـي معنويـة عنـد مسـتوى

 %5كونيا أكبر من القيمة الجدولية ليا والبالغة ( ,)3.32و تشير إحصائية دربن واتسن ( )D.Wوالبالغة ( )1.14الى

أن النموذج المقدر ال يعاني من مشكمة اإلرتباط الذاتي .كما نالحظ أن قيمة الحد الخطأ يعنـى أن فـي المـدى القصـير ال
تتساوى مع القيمة التوازنية في المدى البعيد  ,ولذلك في المدى القصير ىناك تصحيح جزئي عن طريق معامـل تصـحيح
الخطــأ أو معامــل التعــديل وتعــديل القيمــة الفعميــة لحــد الخطــأ بإتجــاه القيمــة التوازنيــة وىــذا المعامــل يقــيس اإلخــتالل فــي

الفترات المختمفة وتصحيحيا بإتجاه القيمة التوازنية وأيضاً يتضح من خالل النموذج معنوية النموذج وىذا ما نالحظو من

خــالل القيمــة اإلحتماليــة ( )probو معنويــة ( )tواإلشــارة الســالبة لحــد الخطــأ بمعنــى العالقــة التوازنيــة فــي المــدى الطويــل
وسرعة التكيف لمعامل الحد الخطأ (.)-0.17
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المطمب الثالث -:تحميل وقياس نتائج إختبارات العالقة السببية بين عرض النقود والناتج المحمي اإلجمالي في
العراق.

أوالً -:إختبار العالقة السببية (:)Engel & Cranger

سيتم إستخدام إختبار(  ,) Engel & Crangerوسيتم أوال تحديد فترة اإلبطاء ,يوظف ىذا اإلختبار لتحديد مدة

اإلبطاء المثمى بين المتغيرات محل البحث و تستخدم عدة إحصائيات في ىذا المجال ,كما يظير في الجدول ) (6إن
أفضل فترة إبطاء ىي الفترة األولى( )1لمتغيرات البحث حسب معايير إختبار فترات اإلبطاء .
الجدول )(9

إختبار العالقة السببية بين الناتج المحمي اإلجمالي وعرض النقود في العراق لممدة ()2018-1988
Pairwise Granger Causality Tests
Date: 02/20/19 Time: 07:28
Sample: 1988 2018
Lags: 1
Prob.
0.8682
0.0063
0.8722
0.0019
0.4625
0.1937

F-Statistic
0.02807
8.76709
0.02639
11.8420
0.55563
1.77626

Null Hypothesis:
M1 does not Granger Cause GDPFIXEE
GDPFIXEE does not Granger Cause M1
M2 does not Granger Cause GDPFIXEE
GDPFIXEE does not Granger Cause M2
M2 does not Granger Cause M1
M1 does not Granger Cause M2

Obs
30
30
30

المصدر  :من عمل الباحث باإلعتماد عمى نتائج برنامج Eviews-10

ثانياً -:تحميل نتائج إختبار العالقة السببية بين الناتج المحمي اإلجمالي وعرض النقود في العراق.

يوضح الجدول ( )9نتائج إختبار العالقة السببية لمنموذج المقدر ويتضح منو معنوية إحصائية ( )Fلمناتج

المحمي االجمالي حيث بمغت قيمتيا ( ,)8.7وىي أكبر من القيمة الجدولية عند مستوى معنوية  %5والبالغة ()4.20
وىذا يدل عمى عدم رفض فرضية وجود عالقة سببية تتجو من الناتج المحمي اإلجمالي باألسعار الثابتة الى عرض النقد
بمفيومو الضيق ,أي أن إتجاه السببية كان من الناتج المحمي اإلجمالي الى عرض النقود بالمفيوم الضيق .بينما يتم
قبول فرضية العدم والتي تعني ان عرض النقود بالمفيوم الضيق ال يتسبب في الناتج المحمي اإلجمالي كون قيمة F

والبالغة ( )0.02وىي أقل من القيمة الجدولية ( .)4.20وعميو ال توجد سببية تتجو من عرض النقود بالمفيوم الضيق
الى الناتج المحمي اإلجمالي .أما بالنسبة لعرض النقود بالمعنى الواسع ومن النتائج الموضحة في الجدول ( )9نتائج
إتجاه العالقة السببية لمنموذج المقدر ويتضح منو معنوية إحصائية ( )Fلمناتج المحمي االجمالي حيث بمغت قيمتيا
( ,)11.84وىي أكبر من القيمة الجدولية عند مستوى معنوية  %5والبالغة ( )4.20وىذا يدل عمى عدم رفض فرضية
وجود عالقة سببية تتجو من الناتج المحمي اإلجمالي باألسعار الثابتة الى عرض النقود بمفيومو الواسع ,أي أن إتجاه

السببية كان من الناتج المحمي اإلجمالي الى عرض النقود بالمفيوم الواسع .بينما يتم قبول فرضية العدم والتي تعني أن

عرض النقود بالمفيوم الواسع ال يتسبب في الناتج المحمي اإلجمالي كون قيمة  Fوالبالغة ( )0.026وىي أقل من القيمة
الجدولية ( .)4.20وعميو ال توجد سببية تتجو من عرض النقود بالمفيوم الواسع الى الناتج المحمي اإلجمالي في العراق
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خالل مدة البحث .ومن الناحية اإلقتصادية يمكن تفسير ذلك بأن زيادة الناتج المحمي اإلجمالي الحقيقي سيزيد من
الكمية المعروضة لمنقود في اإلقتصاد العراقي وبدرجة ثقة ( .)%95وتعني ذلك بأن التوسع النقدي ال يمكن أن يؤثر
عمى إجمالي الناتج الحقيقي ,كما يشير إتجاه العالقة السببية من الناتج المحمي اإلجمالي نحو عرض النقود بمفيوميو
الضيق والواسع إلى أن الناتج الداخمي الحقيقي ىو المستقبل األول لمصدمات الخارجية ,وبالتالي فإن ىذا المتغير في
كثير من األحيان ىو المييمن عمى كافة المؤشرات اإلقتصادية .ويتفق أكثر مع نظرية دورة األعمال الحقيقية .فضالً

عن ذلك فإن ىذه النتيجة تتوافق مع النظرية الكينزية التي تعتقد أن الناتج المحمي اإلجمالي يحدد عرض النقود (أي

النقود متغير يتحدد داخل النموذج) وعميو فإن كمية النقود ال يمكن إستخداميا كأداة لمسياسة اإلقتصادية لمتأثير عمى
المتغيرات اإلقتصادية الحقيقة في اإلقتصاد العراقي.

اإلستنتاجات

وتمكن البحث من الوصول الى مجموعة من اإلستنتاجات وكما يمي-:
ٍ
معدل لو بنسبة ( )%195.1سنة  1995خالل عقدة التسعينيات,
 -1وصل عرض النقود بالمعنى الضيق( )M1أعمى
فضالً عن ذلك فقد بمغ عرض النقود بالمعنى الواسع ( )M2أعمى نسبة لو ب ( )%179.3خالل السنة نفسيا.
ويعزى ذلك الى سياسة التمويل بالعجز التي إتبعتيا الحكومة من خالل آلية ربط الزيادة في عرض النقود وتمويل

عجز الموازنة العامة لمدولة في العراق.
 -2بمغ حجم عرض النقود بالمعنى الضيق والواسع( )72930527( ,)M2()M1مميون دينار ( )92105401مميون
دينار عمى التوالي سنة  2018وقد إزداد ىذا الحجم مقارنة بسنة  2017بمقدار ()2664063( ,)1768976
مميون دينار وبنسبة ( )%3( )%2.5عمى التوالي .ويعود ذلك الى زيادة صادرات نفط العراق لمخارج من جية
وزيادة أسعار النفط في الخارج وبالتالي وزيادة اإليرادات المتأتية الى الخزينة العامة لمدولة من العمالت الصعبة
ومن ثم من العممة المحمية .ولقد تميزت سياسة العرض النقدي في العراق بأنيا غير مستقمة عن نوع تسيير و
طبيعة نموذج التنمية اإلقتصادية المعتمدة.
 -3لقد شيد نمو الناتج المحمي اإلجمالي خالل مدة التسعينيات من القرن الماضي معدالت موجبة ما عدا سنة 1991
والذي بمغ فيو الناتج المحمي اإلجمالي الجاري ( )42452مميون دينار والناتج المحمي اإلجمالي باألسعار الثابتة

( )10682مميون دينار ,حيث إنخفض كل منيما بمقدار ( )13475مميون دينار و ( )19029مميون دينار مقارنةً
بالسنة السابقة وبنسبة ( )%64-()%24.1-عمى التوالي .ويعزى سبب ذلك الى تداعيات حرب الخميج بعد
إحتالل الكويت وما نجم عنو من عقوبات إقتصادية قاسية فرضت عمى العراق ومنيا منع تصدير النفط لمخارج
الذي يعد المصدر الرئيسي لتغذية القطاعات اإلقتصادية في العراق والمكون األساسي لمناتج المحمي اإلجمالي.

 -4بمغ معدل نمو الناتج المحمي اإلجمالي باألسعار الجارية والثابتة ( )%6.6( ,)%41عمى التوالي في سنة , 2008
بسبب زيادة أسعار النفط وزيادة كميات النفط المصدرة ,ولقد كان النمو في الناتج خالل ىذه السنة حصيمة لمعدالت
متباينة من النمو حققتيا بعض القطاعات اإلقتصادية وبخاصةً قطاع النفط ,حيث إزدادت القيمة المضافة لمقطاع
النفطي بنسبة ( )%50.4باألسعار الجارية وبنسبة ( )%18باألسعار الثابتة ,فضالً عن ذلك فقد إرتفعت عائدات
النفط الخام نتيجة إرتفاع كميات النفط المصدرة وزيادة سعر البرميل من النفط بنسبة ( ,)%35.8باإلضافة الى
التحسن النسبي في الوضع األمني والذي أثر بشكل إيجابي عمى تحقيق نوع من التعافي لمقطاعات اإلقتصادية في

العراق.
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 -5لقد شيد كل من سنتي  2014و  2015إنخفاضاً ممموساً في حجم الناتج المحمي اإلجمالي باألسعار الجارية

والثابتة وبمعدالت نمو سالبة  ,وقد بمغت ىذه المعدالت ( )%25( ,)%2.6عمى التوالي لمناتج المحمي اإلجمالي

الجاري و ( )%2.4( )%4عمى التوالي لمناتج المحمي اإلجمالي باألسعار الثابتة .ويعزى ذلك الى تداعيات الحرب
ضد داعش وتقميل صادرات النفط فضالً عن اإلنخفاض الحاد في أسعار النفط وبالتالي تقميل اإليرادات المتأتية من

القطاع النفطي.

 -6لقد شيد اإلقتصاد العراقي ما بعد سنة  2003إنفتاحاً عمى العالم الخارجي نتيجة رفع الحصار اإلقتصادي و زيادة
تصدير النفط العراقي بشكل كبير وممحوظ مما ساىم بشكل كبير في زيادة حجم الناتج المحمي اإلجمالي الجاري
من جية ,ومن ٍ
جية أخرى زيادة الناتج المحمي اإلجمالي باألسعار الثابتة بسبب زيادة قوة الدينار العراقي وزيادة
سعر الصرف أمام العمالت األجنبية.

 -7يتبين من خالل نتائج إختبارات اإلستق اررية لمسالسل الزمنية لمتغيرات الدراسة حسب إختبار فميبس بيرون PP
واختبار دوكي فولمر المطور  , ADFبأن جميع المتغيرات غير مستقرة عند المستوى األصمي لمبيانات وحسب
إختبار  PPواختبار  ADFلذلك تم أخذ الفرق األول لجميع متغيرات البحث وبذلك تصبح جميع المتغيرات مستقرة
بعد أخذ الفرق األول ليا وحسب إختبار  PPواختبار  ADFأي أن متغيرات البحث متماثمة من الدرجة األولى )(1
وىذا يعني إمكانية تطبيق إختبار جوىانسن لمتكامل واختبار تصحيح الخطأ و إختبار كرانجر لمعالقة السببية بين
الناتج المحمي اإلجمالي وعرض النقود بمفيوميو الضيق و والواسع.

 -8تشير نتائج إستقرار البيانات واختبار جوىانسن لمتكامل المشترك بوجود عالقة تكامل مشترك بين متغيرات البحث
بمتجو وبمعنوية ( ,)%5وىذا يعني وجود عالقة توازنية طويمة األجل بين متغيرات الدراسة,أي أنيا تبين سموكاً

متشابياً في األجل الطويل.

 -9تتحقق الفرضية الثانية من البحث والتي تنص عمى أن ىناك عالقة سببية بإتجاه واحد من الناتج المحمي اإلجمالي
الى عرض النقود بمفيوميو الضيق والواسع ( )M2,M1خالل مدة البحث  .وتعني ذلك بأن التوسع النقدي ال يمكن
أن يؤثر عمى إجمالي الناتج الحقيقي ,كما يشير إتجاه العالقة السببية من الناتج المحمي اإلجمالي نحو عرض
النقود بمفيوميو الضيق والواسع إلى أن الناتج المحمي اإلجمالي الحقيقي ىو المستقبل األول لمصدمات الخارجية,
وبالتالي فإن ىذا المتغير ىو المسيطر عمى كافة المتغيرات والمعطيات اإلقتصادية ,ويتناغم مع نظرية دورة

األعمال الحقيقية ,فضالً عن أن التغير في عرض النقود ال يساعد في تفسير التغير في الناتج المحمي اإلجمالي

باألسعار الثابتة ,بينما تساعد التغيرات في الناتج المحمي اإلجمالي باألسعار الثابتة في تفسير التغيرات التي تحدث

في عرض النقود ,في األجمين القصير والطويل ,وىذه النتيجة تتوافق مع النظرية الكيترية التي تعتقد أن الناتج
المحمي اإلجمالي يحدد عرض النقود (أي النقود متغير يتحدد داخل النموذج) وعميو فإن كمية النقود ال يمكن

إستخداميا كأداة لمسياسة اإلقتصادية لمتأثير عمى المتغيرات اإلقتصادية الحقيقة في اإلقتصاد العراقي .وىذا النتيحة
تنسجم مع دراسة كل من (شيبان , )2016,دراسة ( عمران , )2013 ,دراسة (بوعتروس و دىان, )2009,
دراسة(عبداهلل ,)2008,دراسة(القدير )2002,و دراسة(.)1991, Kalbe
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المقترحات
إستناداً عمى اإلستنتاجات السابقة ,نقترج ما يمي-:

 -1ضرورة التنسيق بين السياستين النقدية و المالية و أن يكون ىذا اإلنسجام عامالً يحقق اإلستقرار النقدي و المالي و
يدفع بإتجاه تحقيق أعمى معدالت نمو إقتصادي ,عمى أن يدعم ذلك تنسيق السياسة الضريبية مع العالم الخارجي.

وذلك من خالل التنسيق بين البنك المركزي بإعتباره الجية المنفذة لمسياسة النقدية ,والجيات الحكومية األخرى
المسؤولة عن تنفيذ مختمف السياسات األخرى (المالية ,التجارية  ,)...في إطار السياسة اإلقتصادية العامة لمدولة

والحرص عمى تحقيق أىدافيا ,مثل توظيف الموارد المتاحة وتنويع اإلقتصاد الوطني.
 -2قيام البنك المركزي العراقي بصياغة سياسة نقدية بشكل تيدف إحادث نمو إقتصادي ممموس في الناتج المحمي
اإلجمالي باألسعار الجارية والثابتة من خالل ضبط وتنظيم عرض النقود ( )M1,M2وتوجييو حسب حاجة
اإلقتصاد الوطني وتحقيق اإلستقرار في األسعار .و قيام البنك المركزي بزيادة السيولة في حالة زيادة معدالت النمو
في الناتج المحمي اإلجمالي باألسعار الجارية بمعدل أكبر من الناتج المحمي اإلجمالي األسمي .أما في حالة
العكس فمن الضروري عمى البنك المركزي أن يسحب بعضاً من السيولة وعند ذلك يمكن تحقيق النمو اإلقتصادي

واإلستقرار في األسعار.

 -3من الضروري أن تسعى البنك المركزي في العراق ومن خالل شبكات المصارف التجارية إلى نشر الوعي والثقافة
المصرفية فضالً عن التقرب إلى المواطنين لكسب ثقتيم من أجل زيادة فاعمية عرض النقود( )M2,M1أي التوسع

في اإلئتمان كأحد مكونات عرض النقود.

 -4ضرورة إستكمال إصالح المنظومة المصرفية و المالية ,فضالً عن متابعة تطوير كل من السوقين النقدي و المالي
بوصفيم أحد أىم ركائز تطبيق سياسة نقدية فاعمة في العراق.

 -5تفعيل السياسة النقدية ,من خالل وضعيا عمى أسس موضوعية و إقتصادية من طرف متخصصين و خبراء
إقتصاديين و ماليين واإلبتعاد عن الحسابات السياسة ,و ذلك لغرض التحكم في معدالت التضخم من جية و توفير
الكتمة النقدية الالزمة لتنشيط اإلقتصاد الوطني من جية أخرى.
 -6عمى البنك المركزي العراقي بإعتباره الجية المنفذة لمسياسة النقدية اإلىتمام وتفعيل بعض األدوات غير المباشرة

لمسياسة النقدية ,مثل سياسة اإلقناع األدبي ,من أجل تخصيص الموارد المالية الفائضة في القطاع المصرفي نحو

قطاعات إنتاجية معينة ,كالمشاريع اإلستثمارية في مجال الزراعة والصناعة التحويمية ,والمؤسسات الصغيرة
والمتوسطة .فضالً عن ضرورة قيام البنك المركزي باستيداف مستوى السيولة (عرض النقود بالمعنى الواسع) ,في
إدارتو لمسياسة النقدية ,وبالتالي تفعيل دوره في التأثير عمى النشاط اإلقتصادي.

 -7اإلصالح الييكمي والمالي لمنظام المصرفي والمالي ,تحت إشراف نظام رقابي كفء وقادر عمى إستخدام أدوات
السياسة النقدية لممساىمة في رفع معدالت النمو اإلقتصادي ,وزيادة اإلستثمار ,ولن يتحقق ىذا إال باإلىتمام
بالتأىيل والتدريب المتواصل خاصة مع التطور المتسارع والثورة التكنولوجية التي يشيدىا القطاع المصرفي والمالي
عموماً.

 -8العمل عمى تقميل تبعية اإلقتصاد العراقي ,في األمن الغذائي لمخارج ,الذي يعد مصد اًر لعدم اإلستقرار النقدي

(التضخم المستورد) ,وىذا يعد منفذاً من المنافذ التي يمكن إستغالليا إلستثمار الفوائض النقدية المتاحة في تنويع
اإلنتاج خارج المحروقات ,وبالتالي تحقيق اإلكتفاء الذاتي .والعمل عمى دعم القطاعات الحقيقية اإلستراتيجية خارج

القطاع النفطي من خالل إستخدام األدوات اإلنتقائية لمسياسة النقدية.
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المصادر والمراجع-:
أوال -:التقارير والنشرات الرسمية-:

 -1البنك الدولي ,البيانات ,عنوان الموقع اإللكتروني -:
http://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG
 -2البنك المركزي العراقي  ,المديرية العامة لألحصاء واألبحاث  ,المجموعة األحصائية السنوية لمبنك المركزي العراقي
لممدة ( - 1991حزيران  , ) 2113عدد خاص . 2113 ,

 -3البنك المركزي العراقي وتطور سياستو النقدية والرقابة المصرفية ,البنك المركزي العراقي ,بغداد.2111 ,
 -4البنك المركزي العراقي ,المديرية العامة لإلحصاء واألبحاث ,التقارير اإلقتصادية السنوية لمبنك المركزي العراقي,
لمسنوات (.)2112 -2114

 -5البنك المركزي العراقي ,المديرية العامة لإلحصاء واألبحاث ,المجموعة اإلحصائية السنوية  ,النشرات السنوية
لمسنوات ((.)2112 -2114
 -6البنك المركزي العراقي ,المديرية العامة لإلحصاء واألبحاث ,البيانات اإلقتصادية واإلحصائية ,عنوان الموقع
اإللكتروني-:
http://cbiraq.org/DataValues.aspx?dtFrm=12/31/2004&dtTo=05/2
 -7البنك المركزي العراقي ,المديرية العامة لإلحصاء ,التقرير اإلقتصادي السنوي لسنة.2005
ثانياً -:الرسائل واألطاريح-:

 -1شيبان ,وردة ,العالقة السببية بين كمية النقود والناتج المحمي اإلجمالي في الجزائر  ,دراسة قياسية (2011-
 ,) 1990أطروحة دكتوراه غير منشورة ,كمية العموم اإلقتصادية والتجارية وعموم التسيير ,جامعة باتنة,1الجزائر,
.2016
 -2عبداهلل ,عامر مجيد  ,تحميل وقياس العالقة السببية بين عرض النقود والناتج المحمي اإلجمالي في بمدان مختارة (
السعودية ومصر) لممدة ( ,)2006-1980رسالة ماجستير ,جامعة بغداد ,كمية اإلدارة واإلقتصاد.2008,

 -3عبدالمطيف ,عبدالحافظ ,التحوالت في السياسة النقدية بين مرحمتي التقيد والتحرر النقدي في العراق ,أطروحة
دكتوراه غير منشورة ,الجامعة المستنصرية ,كالية اإلدارة واإلقتصاد. 2010,
 -4عمران ,بن عيسى  ,دراسة اقتصادية لمتأثير المتبادل ما بين بعض متغيرات االقتصاد الكمي ,الكتمة النقدية ,اإلنفاق
الحكومي ,الناتج الداخمي الخام ,لمفترة ( ) 2008-1970في الجزائر ,رسالة ماجستير غير منشورة في العموم
االقتصادية ,جامعة الجزائر(.)2012-2011

 -5موس ى ,محمد صباح ,زيادة فاعمية دور السياسة النقدية في تحقيق اإلستقرار والنمو اإلقتصادي في العراق لممدة
( ,)2014-2003رسالة ماجستير غير منشورة ,جامعة المنصورة  ,كمية التجارة ,قسم اإلقتصاد.2016,
ثالثاً -:البحوث والدوريات-:

 -1بوعتروس ودىان ,عبد الحقومحمد ,أثر التغير في كمية النقود عمى الناتج المحمي في االقتصاد الجزائري لممدة
( ,)2005-1970مقال منشور في مجمة أبحاث اقتصادية وادارية ,العدد الخامس.2009,
 -2الحمداني ,سعد نوري عطااهلل ,العالقة السببية بين التداول النقدي والناتج المحمي اإلجمالي في األردن لممدة
( ,)2015-1980مجمة جامعة األنبار لمعموم اإلقتصادية واإلدارية ,المجمد ( , )10العدد(.2018 ,)21
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 -3القدير ,خالد بن محمد ,العالقة بين كمية النقود والناتج المحمي اإلجمالي في قطر ( دراسة تطبيقية بإستخدام
التكامل المشترك والعالقة السببية) ,كمية العموم اإلدارية ,جامعة الممك سعود.2002,
 -4الغالبي والجبوري ,عبدالحسين جميل و سوسن كريم ,أثر مقاييس عرض النقد عمى بعض المتغيرات اإلقتصادية
الكمية في عينة من الدول المتقدمة ,مجمة الغري لمعموم اإلقتصادية واإلدارية. 2003 ,
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=63158

 -5مشعل وأبو دلو ,وكية أحمد و عماد محمد  ,أثر عرض النقد في اإلنتاج ومستوى األسعار في األردن :دراسة
قياسية ,المجمة األردنية لمعموم اإلقتصادية المجمد , 1العدد . 2014,2
 -6الييتي وأيوب ,أحمد حسين  ,أوس فخر الدين " ,دور السياسات النقدية والمالية في النمو االقتصادي" ,مجمة
جامعة األنبار لمعموم االقتصادية ,المجمد ( ,)4العدد(.2012 ,)8

 -7اليوسف ,نورة بنت عبد الرحمن " العالقة السببية بين كمية النقود وبعض المتغيرات االقتصادية الكمية في المممكة
العربية السعودية " ,السمسمة العممية لجمعية االقتصاد السعودية ,العدد  ,20المجمد .2014,10
رابعاً  -:الكتب-:

 -1جاب اهلل ,مصطقى ,السياسة اإلقتصادية الكمية ما بين تحقيق النمو المستدام واستيداف التضخم ,ط , 1دار
اإلبتكار لمنشر والتوزيع ,عمان.2018,
 -2الحجار ,بسام ,اإلقتصاد النقدي والمصرفي ,ط .2دار المنيل المبناني ,بيروت.2009,
 -3دانيالز وفانيوز ,جوزيف و ديفيد ,إقتصاديات النقود والتمويل الدولي ,ترجمة محمود حسن حسني ,دار المريخ
لمنشر ,الرياض.2010,

 -4داود ,حسام عمي ,مباديء اإلقتصاد الكمي ,دار المسيرة لمنشر والتوزيع ,ط ,1عمان. 2010,
 -5الدعمي ,عباس كاظم ,السياسات النقدية والمالية وأداء سوق األوراق المالية ,ط , 1دار صفاء لمنشر والتوزيع,
عمان.2010,

 -6الدوري والسامرائي ,زكريا ويسرا ,البنوك المركزية والسياسات النقدية ,د ار اليازوردي العممية لمنشر والتوزيع,
عمان. 2013,
 -7سيجل ,باري ,النقود والبنوك واإلقتصاد .وجية نظر النقديين ,ترجمة طو عبداهلل وعبدالفتاح عبدالرحمن ,دار المريخ
لمنشر ,الرياض.1987,

 -8الشمري ,ناظم ,النوقد والمصارف,مديرية دار الكتب لمطباعة والنشر ,جامعة الموصل.1988,
 -9شواقفة ,وليد محمد  ,العالقة بين الناتج ,النقود و األسعار في األردن ,مجمة دراسات ,العموم اإلدارية ,المجمد , 38
العدد.2011,1
-10

عبدالعظيم ,حمدي,السياسات المالية والنقدية دراسة مقارنة بين الفكر الوضعي والفكر اإلسالمي ,الدراي

الجامعية  ,اإلسكندرية.2007,

-11
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