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Abstract 
The research presents how to estimate the relationship between the 

output gap and inflation in the Iraqi economy, by estimating the output gap 

using the Hodrick- Prescott filter on GDP data in Iraq for the period 1989-

2018 and finding the changes in the output gap as a result of changes in 

GDP as a result of conditions Numerous, then review the data on inflation 

rates in Iraq for the same period and note the major developments that 

accompanied the change in the rate of inflation, and then find the 

relationship between the output gap as an independent variable that affects 

the rate of inflation as a variable dependent on changes in the total output. 

The relationship between the variables was estimated using the self-

regression model of the slowed distributed time slots (ARDL), and the form 

of the relationship between the variables was reached where there is a 

long-term balance relationship between the changes that occur in the 

output gap and its effect on inflation rates.  
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 المستخلص

قي، كيفية تقدير العالقة بين فجوة الناتج والتضخم في االقتصاد العرا إلى الكشف عن البحث يسعى
جمالي بريسكوت على بيانات الناتج المحلي اإل -وذلك من خالل تقدير فجوة الناتج باستخدام مرشح هودريك

ي فوإيجاد التغيرات الحاصلة في فجوة الناتج نتيجة للتغيرات الحاصلة  2018-1989في العراق للفترة 
ي اتج المحلي اإلجمالي نتيجة لظروف عديدة، ومن ثم استعراض البيانات الخاصة بمعدالت التضخم فالن

القة اد العالعراق للفترة نفسها ومالحظة التطورات الكبيرة التي رافقت التغير في معدل التضخم، ومن ثم إيج
ج ات التي تحصل في الناتبين فجوة الناتج كمتغير مستقل يؤثر على معدل التضخم كمتغير تابع للتغير 

 لموزعةانموذج االنحدار الذاتي للفجوات الزمنية العالقة بين المتغيرات استخدام أ اإلجمالي. وتم تقدير
يلة شكل العالقة بين المتغيرات حيث يوجد هناك عالقة توازنية طو  إلى، وتم التوصل (ARDL)المتباطئة 

 وتأثيرها على معدالت التضخم. االجل بين التغيرات التي تحصل في فجوة الناتج
 

 المفتاحيةالكلمات 
 (ARDL) بريسكوت، أنموذج -فجوة الناتج، معدل التضخم، مرشح هودريك

mailto:abdulrahmanakrawi85@gmail.com
mailto:abdulrahmanakrawi85@gmail.com
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 المقدمة
ليها السياسة من أهم األولويات التي تسعى إالعام لألسعار تعتبر عملية استقرار المستوى 

تي ت الن التقلباعلى االقتصاد الكلي بشكل عام، أل االقتصادية في البالد لما له من دور كبير في التأثير
من  زيد، وتتحصل في المستوى العام لألسعار وبالتالي معدالت التضخم تؤثر على النمو االقتصادي للدولة

اء االقتصادي، لذلك البد من دراسية المتغيرات التي تؤثر على معدالت الضغوطات على مؤشر األد
التضخم، ومن ضمن هذه المتغيرات هو فجوة الناتج في االقتصاد، حيث يتضح من خالل فجوة الناتج 

 ستهدفو ابتعاده عن الناتج المحلي االجمالي الماإلجمالي المتحقق ومدى اقترابه أ مستوى الناتج المحلي
 خالله يتم الحفاظ على مستويات األسعار ومعدالت التضخم.الذي من 

 البد من دراسة وتقدير العالقة بين التغيرات التي تحصل في الناتج المحلي اإلجمالي من هنا
ة المتحقق والناتج المحلي اإلجمالي المستهدف من جهة والتغيرات التي تحصل في معدالت التضخم من جه

لتي ابلية عن التغيرات المستق اجيد   ات التي تحصل في فجوة الناتج تعتبر مؤشر  ن التغيراأ ثانية، معنى ذلك
 تحدث في المستوى العام لألسعار وبالتالي معدالت التضخم بشكل عام.

 أهمية البحث
جة ا نتيتكمن أهمية البحث في كيفية تقدير العالقة بين فجوة الناتج وفقا  للتغيرات التي تحصل فيه

 اتج اإلجمالي ومعدل التضخم الذي يتأثر بعدة متغيرات من أهمها الناتج اإلجمالي.للتقلبات في الن
 مشكلة البحث

تهدف في كيفية تقدير فجوة الناتج من خالل احتساب الناتج المس إن المشكلة التي تواجه البحث هي
م ى معدل التضخومدى انحرافه عن الناتج المتحقق، وكذلك في طبيعة تأثير التغيرات في فجوة الناتج عل

 نتيجة للتغيرات في الطلب الكلي الفعال.
 هدف البحث

ن موبالتالي فجوة الناتج  ،إيجاد الطريقة المثلى في احتساب الناتج المستهدف إلىيهدف البحث 
 جهة كمتغير مستقل يؤثر بالنتيجة على معدل التضخم كمتغير تابع.

 فرضية البحث
 التضخم، جل بين فجوة الناتج ومعدلقصيرة األجل وطويلة األة يفترض البحث وجود عالقة توازني

 من خالل التحليل القياسي للعالقة بين المتغيرين. وهذا ما سيتم إثبات صحته
 منهجية البحث

اتج منهجين في التحليل، األول منهج نظري يتم من خالله توضيح مفهوم فجوة الن إلىيستند البحث 
 توضيح مفهوم إلىيل الفجوة في العراق الخاصة بمدة الدراسة، إضافة تحل ، فضال  عنوكيفية احتسابها

ة لعالقا. والمنهج الثاني إحصائي قياسي في تحديد نفسها لفترةغيرات الحاصلة فيه في العراق لالتضخم والت
 .بين فجوة الناتج ومعدل التضخم في العراق وإيجاد شكل العالقة بين متغيري البحث
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 GDP Gapفجوة الناتج  -1
 Potential( والناتج المتوقع انتاجه )Actual GDPفجوة الناتج هي الفرق بين الناتج الفعلي )

GDP ويعبر عن فجوة الناتج بالقياس االقتصادي للفرق بين الناتج الفعلي لالقتصاد والناتج المتوقع، أي .)
السلع والخدمات التي يمكن لالقتصاد انتاجها عند الحد األقصى من طاقته وبكامل كفاءته، وغالبا  ما يشار 

 Kileyما أ. (Almari & Almisbah, 2016, 160)نه الطاقة اإلنتاجية لالقتصاد أالناتج المحتمل ب إلى
 ;لفجوة الناتج، األول هو مدى ابتعاد الناتج عن اتجاهه العشوائي على المدى الطويل ريفاتفيعطي ثالثة تع

س المال أات الحالية واالستخدام العادي لر والثاني انحراف الناتج عن المستوى المتكافئ مع التكنولوجي
 (.Kiley, 2013,1ناتج عن المعدل الطبيعي له )والثالث هو مدى انحراف ال ;والتوظيف

ي حصل فيتغيير فجوة الناتج و  ،ن فجوة الناتج ايضا  ستتغيرإوعدم استقراريته ف نتيجة لتغير الناتج
رار الستقاذ يعد إ ،هين غير جيدين بالنسبة لالقتصادوكال االتجا ،اتجاهين: االتجاه الموجب واالتجاه السالب

ن السياسات االقتصادية، حيث تحدث الفجوة الموجبة عندما يكو  يسة لواضعيالرئ االقتصادي من األهداف
د القتصااجدا  عندها يعمل  االناتج الفعلي أكبر من الناتج في كامل طاقته، بحيث يكون الطلب الكلي مرتفع  

ن عما يمكتحدث عندما يقل الناتج الحالي فما فجوة الناتج السالبة أعلى من المستوى األفضل؛ أ بطاقة 
 بالطل قلة ان هناك طاقة إنتاجية فائضة في االقتصاد سببهأجه، وتعني فجوة الناتج السالبة لالقتصاد انتا

سوء  انفي استخدام الموارد سواء ك وءةن االقتصاد يعمل بطريقة غير كفأالكلي، ويشير حدوث فجوة الناتج 
. (Jahan & Mahmood, 2013, 38) طبيعيو استغالل الموارد عن الحد الأاالستخدام متمثال بالهدر 

 (:1ويمكن توضيح شكل فجوة الناتج الموجبة والسالبة في االقتصاد كما موضح في الشكل )

 
 فجوة الناتج الموجبة والسالبة: 1الشكل 

Source: Apel, Mikael. Hansen, Jan. Lindberg, Hans. (1996), Potential output and output 

gap, Sverige’s Riksbank, Quarterly Review, P. 26 
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تقدير  السياسات االقتصادية في ذ يهتم واضعوإفجوة الناتج الموجبة والسالبة،  السابقيوضح الشكل 
ات السياس يحالة االقتصاد محل اهتمام واضع قديم المعلومات عنفجوة الناتج لما لها من دور كبير في ت

دورية غير التقديم الحلول والمعالجات للتقلبات االقتصادية الدورية و  إلىفي بناء سياساتهم النقدية الهادفة 
 .(Almari & Almisbah, 2016, 160) التي تترك أثرها السلبي على االقتصاد

 Multivariate Kalman Filterكالمن متعدد المتغيرات مرشح  1-1

لمرشح كالمن وحيد المتغيرات، لكنه يتضمن معادالت إضافية  او الطريقة امتداد  يعتبر هذا المرشح أ
مل ن الناتج المحتقتصاديين العالقات التالية مثال إأضاف بعض اال االقتصادية، إذمعتمدة على العالقات 

 & Kramerيترابط مع التضخم الحاصل في الماضي )ن التضخم يفترض اتباع السير العشوائي، أو إ

Farrell, 2014, 13جل تقدير الناتج قة مع مشكلة تصفية نظام صغير من أ(، وتتعامل هذه الطري
ن هذه الطريقة لها ميزة على ديناميكي في وقت واحد، ومع ذلك فإنموذج بعض المقدرات في أالمحتمل و 

 ,Almari & Almisbah)ية االقتصادية مع الطرائق اإلحصائية ألنها تتيح دمج النظر  ،الطرائق األخرى 

2016, 163). 
 في االقتصاد العراقي وتقديرها فجوة الناتج حساب 1-2

ة عن يمكن تقدير فجوة الناتج في االقتصاد العراقي باالعتماد على بيانات الناتج الفعلي الصادر 
تعدد كالمن مالبنك المركزي العراقي، والبيانات الناتجة عن تقدير الناتج المتوقع باالعتماد على مرشح 

 (:1وكما في الجدول ) MKFالمتغيرات 
 

 ينار(د)مليار 2018 -1989وفجوة الناتج في االقتصاد العراقي الناتج الفعلي والمحتمل : 1 الجدول
 )بدون القطاع النفطي(            

الناتج الفعلي  السنوات
(1) 

الناتج 
المتوقع 

(2) 

فجوة الناتج 
(3) 

3=1-2 
الناتج الفعلي  السنة

(1) 
الناتج 
 (2المتوقع )

فجوة الناتج 
(3) 

3=1-2 
1989 23228.1 14560.5 8667.6 2004 21818.4 59685.4 -37867 
1990 13353.8 10256.3 3097.5 2005 25119.2 60741.2 -35622 
1991 7771.9 30458.4 -22686.5 2006 28523.9 61587.8 -33063.9 
1992 13684.3 32852.6 -19168.3 2007 27732.1 63857.7 -36125.6 
1993 15005.2 33478.7 -18473.5 2008 28344.9 66856.9 -38512 
1994 18721.8 36896.9 -18175.1 2009 30843.1 67521.3 -36678.2 
1995 14654.7 36987.5 -22332.8 2010 34396.3 70458.8 -36062.5 

1996 16289 39456.3 -23167.3 2011 36958.3 71458.2 -34499.9 
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لعمود ا .مختلفة وزارة التخطيط، الجهاز المركزي لإلحصاء،( 1باالعتماد على، العمود ) ين: من عمل الباحثالمصدر
 ين( من عمل الباحث3العمود ) .EViewsباالعتماد على البرنامج االحصائي  ين( من عمل الباحث2)

 
 

 2018-1989الناتج الفعلي والناتج المتوقع وفجوة الناتج في االقتصاد العراقي : 2الشكل 
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 (1باالعتماد على الجدول ) ين: من عمل الباحثالمصدر
 

في عامي  االعراقي شهد انتعاش  ن نشاط االقتصاد الكلي أ( ب2( والشكل )1يتضح من الجدول )
-1991ن انخفض الناتج المحلي في الفترة أالناتج المحلي االجمالي، ما لبث في قيمة  1989-1990
ت في ثاالختالالت الكبيرة التي حد فضال  عندية التي فرضت على العراق، نتيجة العقوبات االقتصا 1997

1997 13686.3 40524.2 -26837.9 2012 65510.5 74651.6 -9141.1 
1998 14578.4 45689.7 -31111.3 2013 74990.2 77568.5 -2596.3 
1999 16460.6 50758.5 -34297.9 2014 84811.8 80783.3 4028.5 
2000 16481.1 52368.7 -35887.6 2015 74738.9 85627.7 -10888.8 
2001 17659.4 54785.1 -37125.7 2016 78432.8 76352.6 2080.2 
2002 18245.9 54235.6 -35989.7 2017 75290.6 73698.4 1592.2 
2003 13073.3 56856.6 -43783.3 2018 74890.2 76156.9 -1266.7 
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هم أيضا في زيادة االنخفاض في الناتج اإلجمالي، وهذا ما انعكس أيضا على سأ الجهاز اإلنتاجي والذي
والتغير الحاصل في  2003العام  إلىالفجوة الحاصلة بين الناتج المحلي الحالي والناتج المحتمل وصوال 

الناتج  مما زاد من فجوة ،واستمر الناتج الفعلي في االنخفاض مقارنة مع الناتج المحتمل ،االقتصاد العراقي
مقارنة من الناتج  احيث شهد الناتج الفعلي ارتفاع   2012زمات االقتصادية العالمية حتى العام وكذلك األ

 واستمر في ذلك مع فترات انخفاض متقطعة ألسباب اقتصادية وسياسية. ،المحتمل
 Inflation Rateمعدل التضخم  -2

ون وعادة ما تك ،الل مدة زمنية معينةالتضخم هو االرتفاع المستمر في المستوى العام لألسعار خ
 ألفرادلاالنخفاض في القيمة الحقيقية للنقود، فضال  عن االنخفاض في الدخل الحقيقي  إلىسنة والذي يؤدي 

ة، والدولة بشكل عام. ويظهر معدل التضخم االرتفاع في األسعار للسلع والخدمات االستهالكية األساسي
 ل الظروفواألسعار للسلع والخدمات التي تدخل في حساب الناتج اإلجمالي. وتزداد معدالت التضخم خال

تضخم . إن التغيرات التي تحدث في معدل ال(Salih, 215, 259-260) االستثنائية واالقتصادية للبلدان
كلي زيادة المعروض النقدي من قبل البنوك المركزية السيما عندما ال يضاهي الطلب ال إلىتعود غالبا  

ر د يشيس بالضرورة أمرا سيئا ، ألنه قالزيادة الحاصلة في العرض الكلي، إال أن معدل التضخم المنخفض لي
 (.Szulczyk, 2014, 12حصول زيادة في النمو االقتصادي ) إلى

ت يرتبط مفهوم التضخم وفق آراء المدرسة الكينزية والمدرسة النقودية بشكل أساسي في التغيرا
ة زياد إلىيؤدي الحاصلة في عرض النقود، حيث أكدت آراء المدرسة الكينزية على أن زيادة عرض النقود 

لعام ازيادة في المستوى  إلىيضا  أ مستمرة في الناتج الحقيقي، وكذلك في الدخل الحقيقي، وهذا ما يؤدي
لألسعار بنسبة الزيادة نفسها الحاصلة في عرض النقود خاصة في األجل القصير، أما آراء المدرسة 

ن د والمستوى العام لألسعار والسيما أالنقودية فقد أكدت أيضا على العالقة الطردية بين عرض النقو 
التضخم الذي حصل في منتصف السبعينيات وبداية الثمانينيات من القرن الماضي كان سببه زيادة عرض 

هر ما تظنإالقصير، و ن ظهور نتائج زيادة عرض النقود في األجل أال أنهم رفضوا آراء الكينزيين بشالنقود، إ
 داول النقود تتأثر في األجل الطويل نتيجة التطورات الحديثة فيفي األجل الطويل، ذلك ألن سرعة ت

 .(Najmaldin & et, 2012, 346-347) العمليات المصرفية
 تحليل معدل التضخم في العراق 2-1

رة التغيرات الكبي إلىنسبة  2018-1989شهد العراق تغيرات كبيرة في معدل التضخم خالل الفترة 
 (:2في االقتصاد بشكل عام، وهو ما يتضح من خالل الجدول )
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 2018-1989معدالت التضخم ونمو عرض النقد في العراق للفترة : 2 الجدول

معدل  السنة
 التضخم %

معدل نمو عرض 
معدل  السنة النقد %

 التضخم %
معدل نمو عرض 

 النقد %
1989 6.3 20.5 2004 26.9 250.1 
1990 51.6 29.4 2005 36.9 12.3 
1991 186.5 60.6 2006 53.2 35.6 
1992 83.7 77.9 2007 30.7 40.4 
1993 207.6 96.8 2008 2.7 29.7 
1994 492 176.1 2009 -2.8 32.2 
1995 351.3 195.1 2010 2.5 38.7 
1996 15.4 36.2 2011 5.6 20.7 
1997 23 8 2012 6.1 2 
1998 14.7 30.2 2013 2.4 15.8 
1999 12.5 9.7 2014 2.2 -1.5 
2000 4.9 16.4 2015 1.4 -10 
2001 16.3 25 2016 1.5 8 
2002 19.3 39.5 2017 0.5 1 
2003 32.5 91.5 2018 0.4 1.2 

صاء/ ( وزارة التخطيط/ الجهاز المركزي لإلح1باالعتماد على عمود ) ينمن إعداد الباحث المصدر:
 ( البنك المركزي العراقي، نشرات مختلفة.2مختلفة، عمود )نشرات  بغداد،

 
، إذ ارتفع 1995-1989( أن هناك توسعا  كبيرا  في عرض النقد خالل الفترة 2يتضح من الجدول )

وتفسر هذه الزيادة في - 1995في عام  %195.1 إلى 1991في عام  %20.5عرض النقود من 
الجديد الذي قام به البنك المركزي العراقي لغرض تمويل معدالت عرض النقد نتيجة اإلصدار النقدي 

من  األرقام القياسية ألسعار المستهلك( إلى)نسبة  يقابله زيادة في معدالت التضخم -الموازنة العامة 
عند  1994مسجال  أعلى نسبة تضخم في عام  1995في عام  %351.3 إلى 1989في عام  6.3%

وتحقيق إيرادات مالية فإن  1996تفاهم بين العراق واألمم المتحدة عام ، وبالرغم من توقيع مذكرة ال492%
واستمر باالرتفاع  %36.2 1996معدل نمو عرض النقد استمر بالتوسع ولكن بوتيرة أقل، حيث بلغ عام 
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بين  23.5 إلى %15.4، مقارنة بذلك فإن معدل التضخم ارتفع من 2003عام  91.5 إلىحتى وصل 
 (.29، 2014على التوالي )داغر،  2003 إلى 1996عامي 

بعة فقد شهدت تغيرات كبيرة في السياسة النقدية المت 2018-2004أما المدة الثانية الممتدة من 
، أما معدل التضخم فقد %250.1 إلىكما ذكرت سابقا ، وشهدت الفترة ارتفاع نمو عرض النقد وصل 

، وهذا يعد أعلى معدل نمو في عرض النقد وصل إليه خالل الفترة الثانية، 2004عام  %26.9 إلىوصل 
( فإن معدل التضخم %10-أما عندما انخفض نمو عرض النقد ووصل عند معدل نمو سالب يقدر بـ )

في  %1.2 إلىوصل  ، إذ، وفي نهاية الفترة ارتفع معدل نمو عرض النقد%1.4 إلىانخفض أيضا  ووصل 
( التغيرات 16في العام نفسه، ويوضح الشكل )  %0.4 إلىعندها وصل معدل التضخم  2018عام 

 .(Kadhim & et, 2019, 121)الحاصلة في كل من معدل التضخم ومعدل نمو عرض النقد 
 

 2018-1989معدل التضخم ونمو عرض النقد في العراق للفترة : 3الشكل 
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 (.2باالعتماد على بيانات الجدول ) ينعداد الباحثإ : من المصدر

 
 تقدير العالقة بين فجوة الناتج والتضخم -3

جل تقدير العالقة بين فجوة الناتج والتضخم في العراق، البد من استخدام الطرائق القياسية في أمن 
نموذج القياسي الصحيح األ إلىجل بين المتغيرات، ولغرض الوصول جل وقصيرة األيلة األتقدير العالقة طو 

جراء اختبار إ نموذج القياسي، وبعدتقرارية )جذر الوحدة( الختيار األيجب االعتماد على اختبار االس
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،  I(0)متكامالن من الدرجة  ج والمتغير المستقل معدل التضخن المتغير التابع فجوة الناتأاالستقرارية تبين 
نموذج االنحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة أختبار التكامل المشترك باستخدام يمكن االعتماد على ا مما

 ي.تبين المتغيرات وكما يتضح في اآلفي تقدير العالقة  (ARDL)المتباطئة 
 Unit Root Testاختبار االستقرارية )جذر الوحدة(  3-1

ختبار نموذج، سيتم االعتماد على االوحدة( على متغيرات األرية )جذر جراء اختبار االستقراإلغرض 
وكما يتضح من  ،لغرض الكشف على رتبة االستقرارية للسالسل الزمنية (ADF)فولر الموسع  –ديكي 

 الجدول اآلتي:
 
 نموذجقرارية )جذر الوحدة( لمتغيرات ال نتائج اختبار االست: 3الجدول 

Augmented Dickey-Fuller Test (ADF) 
Variables At Level 

10% 5% (ADF) Statistic 
-3.221728 -3.574244 -5.354766 INFLATION 

-3.225334 -3.580623 -3.986642 GDP GAP 

 EViews 10باستخدام برنامج  ينعداد الباحثإ من  المصدر:

 
يم وعند الق Levelن المتغير التابع فجوة الناتج مستقر عند المستوى أ (3) إذ يتضح من الجدول

 %5وعند القيم  Level، وكذلك المتغير المستقل معدل التضخم مستقر عند المستوى %10و %5المعنوية 
 .I(0)نموذج متكاملة من الدرجة ن رتب األأ، أي %10و

 

 ARDLنموذج أتقدير  3-2
وكذلك التعرف على قيم  R²التعرف على قيم معامل  ARDLنموذج أيتم من خالل تقدير 

( 4وعلى مجموعة أخرى من االحصائيات وكما موضح بالجدول ) (F-statistic)االحتمالية إلحصائية 
 .آلتيا
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 ARDLنموذج تقدير أ: 4الجدول 

Dependent Variable: INF   

Method: ARDL    

Date: 08/03/20   Time: 14:10   

Sample (adjusted): 1993 2018   

Included observations: 26 after adjustments  

Maximum dependent lags: 4 (Automatic selection) 

Model selection method: Akaike info criterion (AIC) 

Dynamic regressors (4 lags, automatic): GDP   

Fixed regressors: C   

Number of models evalulated: 20  

Selected Model: ARDL(4, 0)   

     
     

Variable Coefficient Std. Error 

t

-Statistic Prob.*   

     
     

INF(-1) 1.122336 0.196956 

5

.698403 

0.0

000 

INF(-2) -0.859455 0.255687 

-

3.361362 

0.0

031 

INF(-3) 0.719770 0.250648 

2

.871630 

0.0

094 

INF(-4) -0.410504 0.190355 

-

2.156518 

0.0

434 

GDP 3.843934 5.715268 

0

.672573 

0.5

089 

C 27.45904 20.17386 

1

.361120 

0.1

886 

     
     

R-squared 0.651516     Mean dependent var 

52.

29615 

Adjusted R-squared 0.564395     S.D. dependent var 

117

.6922 

S.E. of regression 77.67729     Akaike info criterion 

11.

74218 

Sum squared resid 120675.2     Schwarz criterion 

12.

03251 

Log likelihood -146.6483     Hannan-Quinn criter. 11.
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82578 

F-statistic 7.478295     Durbin-Watson stat 

1.1

69107 

Prob(F-statistic) 0.000423    

     
     *Note: p-values and any subsequent tests do not account for model 

        selection.   

 EViews 10باستخدام برنامج  ينعداد الباحثإ من  المصدر:
فجوة الناتج  ووه ،ن المتغير المستقلأويعني ذلك  0.844813قد بلغت  R²ن قيمة أيتضح  إذ

 ما بقية النسبة والتي تبلغ قيمتها تقريبا  أ، معدل التضخمبهذه النسبة على المتغير التابع والذي هو  يؤثر
-F)ما قيمة احتمالية أعلى متغير سعر الفائدة التابع.  نموذج تؤثرهي متغيرات من خارج األ 0.155187

statistic)  5قل من أفتعتبر معنوية و%. 
 المثلىبطاء اختبار فترات ال 3-3

 Akaikeجراء اختبار فترات االبطاء المثلى باالعتماد على معيار إيتم من خالل هذا المعيار 

Information Criteria (AIC) وتعتبر  ،الذي يعتمد على اختيار النماذج المتنافسة للبدائل غير المستقرة
نموذج هو األ (4,0)وذج نمسيكون األ من هنا ،نموذجالقيم الصغرى هي القيم المثلى عند اختيار األ

المقترح، كما موضح في الشكل حيث يمثل المحور العمودي قيم اختبار  انموذج  أ( 20المختار من بين )
Akaike ي:تاذج المقترحة وكما في الشكل اآلفقي يمثل النموالمحور األ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نموذج القياسي المثلتحديد ال : 4الشكل 
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 EViews 10باالعتماد على برنامج  ين: من عمل الباحثالمصدر

 
 Bounds Testاختبار التكامل المشترك )اختبار الحدود(  3-4

ا نموذج وكماختبار الحدود الكشف عن درجة وجود التكامل المشترك بين متغيرات األ ليتم من خال
 ي:ت( اآل5مبين في الجدول )

 
 المشترك )اختبار الحدود( نتائج اختبار التكامل: 5الجدول 

F-Statistics= 4.873288 

Upper Approach I(1) Lower Approach I(0) Signif. 
3.51 3.02 10% 
4.16 3.62 5% 
4.79 4.18 2.5% 
5.58 4.94 1% 

 EViews 10باستخدام برنامج  ينعداد الباحثإ من  المصدر:
 

( أكبر من القيمة الجدولية 4.873288المحتسبة والبالغة ) Fن قيمة أ( 5يتضح من الجدول )
بطاء إ( كأفضل فترة 4،4التخلف الزمني )( عند %10للحدود الصغرى والعظمى الجدولية عند مستوى )

نموذج بين متغيرات األ H0: Ʃai=0، وهذا يعني رفض فرضية العدم القائلة بعدم وجود تكامل مشترك ا  زمني
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جل ، أي عالقة توازنية طويلة األH1: Ʃai≠0وقبول الفرضية البديلة التي تنص على وجود تكامل مشترك 
 نموذج.يرات األبين متغ

 
 جلين الطويل والقصير ومعلمة تصحيح الخطأنموذج في التقدير معلمات ال  3-5

تغيرات مجل بين طويلة األبات وجود عالقة توازنية ثإه نتائج اختبار الحدود حول تقر أاستمرارا  لما 
جلين الطويل والقصير ومعلمة تصحيح في األ (ARDL)نموذج نموذج، ال بد من تقدير معلمات األاأل

 ي:توكما يتضح من الجدول اآل (ECM)الخطأ 
 جلين الطويل والقصير ومعلمة تصحيح الخطأنتائج معلمات ال: 6الجدول 

ARDL Long Run Form and Bounds Test  

Dependent Variable: D(INF)   

Selected Model: ARDL(4, 0)   
Case 2: Restricted Constant and No Trend  

Date: 08/03/20   Time: 14:16   

Sample: 1989 2018   

Included observations: 26   

     
     Conditional Error Correction Regression 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    

     
     C 27.45904 20.17386 1.361120 0.1886 

INF(-1)* -0.427853 0.181430 -2.358233 0.0287 

GDP** 3.843934 5.715268 0.672573 0.5089 

D(INF(-1)) 0.550189 0.219112 2.511000 0.0207 

D(INF(-2)) -0.309266 0.177422 -1.743112 0.0967 

D(INF(-3)) 0.410504 0.190355 2.156518 0.0434 

     
       * p-value incompatible with t-Bounds distribution. 

** Variable interpreted as Z = Z(-1) + D(Z).  

     

     
     Levels Equation 

Case 2: Restricted Constant and No Trend 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    

     
     GDP 8.984235 13.12304 0.684615 0.5014 

C 64.17865 37.67432 1.703512 0.1040 

     
     EC = INF - (8.9842*GDP + 64.1787 )  

     
     ARDL Error Correction Regression  

Dependent Variable: D(INF)   

Selected Model: ARDL(4, 0)   
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Case 2: Restricted Constant and No Trend  

Date: 08/03/20   Time: 14:17   

Sample: 1989 2018   

Included observations: 26   

     
     ECM Regression 

Case 2: Restricted Constant and No Trend 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.    

     
     D(INF(-1)) 0.550189 0.207579 2.650511 0.0153 

D(INF(-2)) -0.309266 0.167813 -1.842923 0.0802 

D(INF(-3)) 0.410504 0.181133 2.266315 0.0347 

CointEq(-1)* -0.427853 0.172082 -2.486331 0.0219 

     
     R-squared 0.477294     Mean dependent var -3.203846 

Adjusted R-squared 0.406016     S.D. dependent var 96.09710 

S.E. of regression 74.06239     Akaike info criterion 11.58833 

Sum squared resid 120675.2     Schwarz criterion 11.78188 

Log likelihood -146.6483     Hannan-Quinn criter. 11.64407 

Durbin-Watson stat 1.169107    

     
     * p-value incompatible with t-Bounds distribution. 

 EViews 10باالعتماد على برنامج  ينعداد الباحثمن إ  المصدر:

 
جل بين فجوة الناتج ومعدل التضخم، هناك عالقة طويلة األنه يوجد أب (6) يتبين من الجدول

ر في يتغي إلىسيؤدي  %1ن التغير في فجوة الناتج بمقدار أب ما جاء في معادلة تصحيح الخطأ حسبو 
وهذا يأتي ضمن  %5قل من أردية ومقبولية معنوية عند مستوى وبعالقة ط   %8.9معدل التضخم بمقدار 

 بين يضا  أجل فقد ظهرت العالقة طردية ما بالنسبة للعالقة قصيرة األأة، تصاديما تنص عليه النظرية االق
 .%5قل من أج وبمقبولية معنوية وعند مستوى معدل التضخم وفجوة النات

عند مستوى (، أي بقيمة سالبة و 0.427-ما فيما يتعلق بمعامل تصحيح الخطأ فقد بلغت قيمته )أ
( 0.427جل القصير يمكن تصحيحها خالل )التي تحصل في األ ن االنحرافاتأ، أي %5قل من أمعنوية 

 نموذج ورفض فرضية العدمجل بين متغيرات األيلة األمن الزمن، وعلية يتأكد وجود عالقة توازنية طو 
 وذج.نمجل بين المتغيرات في األطويلة األوالقبول بالفرضية البديلة التي تنص على وجود عالقة توازنية 

 االختبارات التشخيصيةجراء إ 3-6
جراء مجموعة من االختبارات إنموذج، يمكن ذلك من خالل لغرض التأكد من صحة جودة أداء األ

 ARCHواختبار  Harveyواختبار  Breusch-Pagan-Godfreyالتشخيصية والتي تتكون من اختبار 
و  (Prob. F)ت على قيمة (. وبينت جميع االختبارات التي اعتمد1وظهرت النتائج كما مبين في الملحق )
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(Prob. Chi-Square) نه البد من رفض فرضية العدم وعدم أ، أي %5ها غير معنوية عند مستوى نأ
 ثبات تجانس التباين.

 اختبار مضروب الكرانج لالرتباط التسلسلي بين البواقي 7-3

الرتباط يتم من خالل اختبار مضروب الكرانج لالرتباط التسلسلي بين البواقي الكشف عن ا
 تي:نموذج وكما يتبين في الجدول اآلالتسلسلي بين متغيرات األ

 نتائج اختبار مضروب الكرانج لالرتباط التسلسلي بين البواقي: 7الجدول 
 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  

     
     
F-statistic 2.665280 Prob. F(2,18) 0.0969 

Obs*R-squared 5.940474 Prob. Chi-Square(2) 0.0513 

     
 EViews 10باالعتماد على برنامج  ينعداد الباحثمن إ  المصدر:     

 
 غير معنوية عند مستوى  نهاأ( أي 0.0969بلغت ) (Prob. F)ن قيمة أ( 7يتبين من الجدول ) إذ

، %5لك غير معنوية عند مستوى ( وكذ0.0513قد بلغت ) (Prob. Chi-Square)قيمة  ، فضال عن5%
 م وجودنموذج ال يعاني من مشكلة االرتباط التسلسلي، وبالتالي نرفض الفرضية البديلة التي تحتن األأأي 

 مشكلة ارتباط تسلسلي ونقبل بفرضية العدم أي استقالل القيم عن بعضها البعض.
 اختبار توزيع الخطاء العشوائية 3-8

وزيعا  ال تتوزع ت (Residuals)ن متغيرات البواقي أاختبار توزيع األخطاء العشوائية نتائج  تظهر أ
شكل وكما مبين في ال ،طبيعيا ، حيث هناك انحراف في قيم البواقي عن وسطها الحسابي وبقيم غير معنوية

 ي:ت( اآل5)
 
 

 اختبار توزيع الخطاء العشوائية: 5الشكل 
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Series: Residuals

Sample 1993 2018

Observations 26

Mean      -1.36e-14

Median  -17.38095

Maximum  214.0224

Minimum -98.72572

Std. Dev.   69.47668

Skewness   2.010572

Kurtosis   6.567276

Jarque-Bera  31.30298

Probability  0.000000


 
 EViews 10باالعتماد على برنامج  ينعداد الباحثمن إ  المصدر:

 

 نموذجاختبار االستقرارية الهيكلية لمعلمات ال  3-9

 قراراست ىنموذج أي تغيرات هيكلية فيها ومدبيانات الداخلة في األلغرض التأكد من عدم احتواء ال
جل القصير، لذلك تظهر نتائج اختبار جل مع التقديرات لمعلمات األوانسجام المعامالت طويلة األ
كذلك و  (CUSUM)نموذج باستخدام اختبارات المجموع التراكمي للبواقي االستقرارية الهيكلية لمعلمات األ

قق االستقرار الهيكلي لمعلمات يتح إذ، (CUSUM SQ)اختبار المجموع التراكمي لمربعات البواقي 
ضح من الموزعة وكما يتذج االنحدار الذاتي للفجوات الزمنية نموذج المقدرة لصيغة تصحيح الخطأ ألنمو األ

 ي:تالشكل اآل
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 نموذجاالستقرارية الهيكلية لمعلمات ال : 6الشكل 
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 EViews 10باالعتماد على برنامج  ينعداد الباحثمن إ  المصدر:
قد وقع ضمن  (CUSUM)ن اختبار المجموع التراكمي للبواقي أ( 6الشكل البياني )يتضح من 

ن المعامالت المقدرة ألنموذج تصحيح الخطأ غير أ، مما يعني %5عند مستوى معنوية  الحدود الحرجة
 إذ (CUSUM SQ)اختبار المجموع التراكمي للبواقي يتم  نفسها الحالةوب مستقرة هيكليا  عبر الزمن، المقيد
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 إلىن ، لذلك يشير الشكال%5ستوى معنوية يضا  إال في سنوات معينة خارج الحدود الحرجة عند مأوقع 
 جل القصير لألنموذج.ومعلمات األجل الطويل ستقرار واالنسجام بين معلمات األوجود نوع من اال

 اختبار الداء التنبؤي لنموذج تصحيح الخطأ 3-10
ستخدم تتمتع بقدرة عالية على التنبؤ خالل الفترة الزمنية للدراسة، ين الدالة ألغرض التأكد من 

 مجموعة من المعايير لغرض قياس األداء التنبؤي للنماذج القياسية منها:
لتنبؤية اهم المعايير المستخدمة في قياس واختبار القدرة أ يعتبر من و : (T)معامل عدم التساوي لثايل  -

 دقة عملية التنبؤ.للنماذج القياسية والتأكد من 

 (VP)، نسبة التباين (BP)نسبة التحيز  يويتكون من ثالث نسب ه ،معيار نسبة عدم التساوي  -
 .(CP)ونسبة التغاير 

-  

 الداء التنبؤي لنموذج تصحيح الخطأ: 7 الشكل
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INFF ± 2 S.E.

Forecast: INFF

Actual: INF

Forecast sample: 1989 2018

Adjusted sample: 1993 2018

Included observations: 26

Root Mean Squared Error 115.1715

Mean Absolute Error      70.14323

Mean Abs. Percent Error 1248.274

Theil Inequality Coefficient 0.624265

     Bias Proportion         0.000009

     Variance Proportion  0.632090

     Covariance Proportion  0.367901

Theil U2 Coefficient         18.25655

Symmetric MAPE             135.7026 
 EViews 10باالعتماد على برنامج  ينعداد الباحثمن إ  المصدر:

 
قل من الواحد أ( وهي 0.624265( قد بلغت )Tن قيمة معامل ثايل )أ( 7يتضح من الشكل )

قل من الواحد الصحيح وقريبة من أ( وهي 0.00009قد بلغت ) (BP)ما قيمة نسبة التحيز أالصحيح، 
ا قل من الواحد الصحيح، وأخير أ( وهي كذلك 0.632090) (VP)الصفر، في حين بلغت قيمة نسبة التباين 

 نموذج لديهن األأقل من الواحد الصحيح، مما يعني أ( وهي 0.367901) (CP)بلغت قيمة نسبة التغاير 
ؤ ات والتنبلسياساويمكن االعتماد عليه في التحليل وتقييم  ،القدرة العالية على التنبؤ في المدة الزمنية للدراسة

 ألهداف المطلوبة.إلى اوصول ارات االقتصادية الصحيحة للبها في المستقبل ولغرض اتخاذ القر 
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 االستنتاجات والتوصيات -4
 االستنتاجات:

 عون حالة االقتصاد، حيث يهتم واضفي إعطاء المعلومات ع اكبير   اتقدير فجوة الناتج دور   يؤدي -1
د السياسة النقدية في عملية تقدير فجوة الناتج في وضع السياسة المطلوبة التي تعمل على إيجا

 الحلول للتقلبات الحاصلة في االقتصاد الحد من تغيراتها.

نه ، ألق اإلحصائية االقتصادية في تقدير فجوة الناتجائكالمن متعدد المتغيرات من الطر  مرشح عتبري -2
 رات اقتصادية في عملية التقدير.يحتوي على استخدام متغي

ابتداء  من  شهد النشاط االقتصادي العراقي تقلبات كثيرة نتيجة للتغيرات االقتصادية التي عاشها البلد، -3
ام علد في فترة الحصار االقتصادي في بداية تسعينيات القرن العشرين مرورا  بالتغيرات التي شهدها الب

انخفاض  إلىتالالت كبيرة في الجهاز اإلنتاجي والتي أدت حصول اخ إلىوالتي أدت جميعها  2003
 الناتج المحلي اإلجمالي وبالتالي التأثير على فجوة الناتج.

منها  يضا  شهد تقلبات كبيرة في معدالته نتيجة لمتغيرات اقتصادية كبيرةعلى مستوى معدل التضخم أ -4
ي المالي عبر اإلصدار النقدي الذ انخفاض الناتج المحلي اإلجمالي وكذلك عملية تغطية االنفاق

حد ما بعد عام  إلىن استقر مضطرد في معدالت التضخم، ما لبث أحدوث ارتفاع  إلىبدوره أدى 
تباع سياسة نقدية تحد من االرتفاع المستمر في معدالت التضخم والعمل على النتيجة  2003

 استقرار معدالته.

نموذج القياسي األنسب في تحديد شكل أن األدة( تبين من خالل اختبار االستقرارية )جذر الوح -5
نموذج االنحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة ين فجوة الناتج ومعدل التضخم هو أالعالقة ب

جل بين التغيرات التي بين وجود عالقة توازنية قصيرة األجل وطويلة األ، وت(ARDL)المتباطئة 
 تحصل في فجوة الناتج كمتغير مستقل ومعدل التضخم كمتغير تابع.

 التوصيات
ع موالعمل على استقرار معدالتها بحيث يتساوى الناتج الفعلي  وحسابها تقدير فجوة الناتجضرورة  -1

 التضخم. لن تؤديه في تحقيق االستقرار في معدلمستهدف للدور الكبير الذي يمكن أالناتج ا

ر أثيضرورة الحد من االرتفاع والتغييرات الكبيرة التي تحصل في معدل التضخم من خالل الحد من ت -2
 المتغيرات االقتصادية التي تؤثر على معدالت التضخم والتقليل من تقلباتها.

ياسية نموذج القياسي األمثل بناء  على االختبارات الرياضية والقيوصي الباحثان بضرورة اختيار األ -3
ثل األم جنموذتحديد األ إلىمن االستقرارية وصوال  انموذج بدء  واعتماد المنهجية الصحيحة في تحديد األ

لوصول النتائج الواقعية والعملية، وهذا ما تم تطبيقه ل إلىالذي يحقق الهدف من االختبار، للوصول 
 نموذج القياسي األمثل في هذه الدراسة.األ إلى

Refrence 
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