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 امللخص

هتدف الدراسة إىل اختبار الفعالية النسبية للسياستني 
النقدية واملالية يف التأثري على النمو االقتصادي يف 

ابستخدام  2019  – 1977األردن خالل الفرتة 
أشار . الذايت لإلبطاءات الزمنية املوزعةمنهجية اإلحندار 

اختبار جذر الوحدة املعزز لديكي وفولر أن معدل النمو 
السنوي لكل من الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي واإلنفاق 
احلكومي كاان متكاملني من الدرجة صفر، بينما كان 
معدل النمو السنوي لعرض النقود متكامال من الدرجة 

احلدود للتكامل املشرتك وجود  أظهر اختبار. واحد
أشارت  .عالقة تكاملية طويلة األجل بني املتغريات

موجبة طويلة األجل ومعنوية  النتائج إىل وجود عالقة
إحصائيا بني الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي وكل من 

. عرض النقود الواسع واإلنفاق احلكومي اإلمجايل
عرض النقود كان ابإلضافة إىل أن املعامل طويل األجل ل

مما أكرب بكثري من نظريه اخلاص ابإلنفاق احلكومي، 
يعين أن السياسة النقدية هي أكثر فعالية يف التأثري على 

 وأنه ابإلمكان  النشاط االقتصادي من السياسة املالية

 

تطبيق كلتا السياستني من أجل حتفيز النمو االقتصادي 
احلكومة  لذلك توصي الدراسة أبن تقوم. يف األردن

األردنية بتحسني إدارة السياسة املالية من خالل ضبط 
زايدة إنفاقها على اإلستثمارات املنتجة، ، نفقاهتا اجلارية

والقيام إبصالح ضرييب شامل وذلك من أجل تفعيل 
 .دور السياسة املالية يف تعزيز النمو االقتصادي

 ،السياسة املالية ،السياسة النقدية: الكلمات الدالة
عرض النقود  ،اإلنفاق احلكومي ،النمو االقتصادي

 .الواسع
ABSTRACT 

The study aims at investigating the relative 

effectiveness of monetary and fiscal policies on 

economic growth of Jordan during the period 1977-

2019 using Autoregressive Distributed Lag 

(ARDL) methodology. The variables of the study 

were integrated of different orders as indicated by 

Augmented Dickey-Fuller (ADF) unit root test. 

Bounds cointegration test revealed that there is a 

cointegrated long-run relationship between the 

study variables. The study results showed that there 

is a statistically significant positive long-run 

relationship between real GDP and each of broad 

money supply and total government expenditures. 

Moreover, the long-run coefficient of money 

supply was much greater than that of government 
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expenditures, implying that the effectiveness of 

monetary policy is higher than that of fiscal policy 

in affecting the economic performance, and both 

policies can be implemented to stimulate the 

economic growth in Jordan. Therefore, the study 

recommends the Jordanian government to improve 

the management of fiscal policy by controlling its 

current expenditures, increasing the productive 

investments, as well as applying a comprehensive 

tax reform in order to strengthen the role of fiscal 

policy in boosting the economic growth. 

Keywords: Monetary policy, Fiscal policy, 

Economic growth, Government expenditures, 

Broad money supply. 

 

 املقدمة. 1
تصمم احلكومات السياسات املالية والنقدية وتقوم 

أجل حتفيز النمو االقتصادي، تقليل بتطبيقها من 
معدالت البطالة والتضخم، حتقيق اإلستقرار االقتصادي 

ويف أغلب األحيان تتوىل البنوك املركزية مهمة . واملايل
تصميم وتنفيذ السياسة النقدية على اختالف أدواهتا 
كسعر اخلصم ونسبة االحتياطي اإللزامي وعمليات 

السلطات النقدية ممثلة  السوق املفتوح وغريها، وتراقب
ابلبنك املركزي مستوى عرض النقد، السيولة النقدية يف 
البنوك التجارية، ودائع احلكومة، حجم التسهيالت 
اإلئتمانية املمنوحة من قبل البنوك إىل القطاع اخلاص، 
وذلك حىت يتمكن البنك املركزي من التحكم يف أسعار 

الستقرار الفائدة ومستوى السيولة ويضمن حتقيق ا
يف اجلهة املقابلة تكون وزارة املالية هي . النقدي واملايل

املسؤولة عن تنفيذ السياسة املالية واليت تتكون من أداتني 
قد تتبىن ف. اإلنفاق احلكومي والضرائب: رئيسيتني

احلكومة سياسة مالية توسعية أو إنكماشية وذلك بتغيري 
وذلك حجم إنفاقها و/أو تغيري معدالت الضريبة 

للتحكم يف حجم النشاط االقتصادي، حيث أن 
اإلنفاق احلكومي على السلع واخلدمات جزء من دالة 
الطلب الكلي وابلتايل أي زايدة يف هذا اإلنفاق ستؤدي 
إىل زايدة الطلب الكلي ومن مث زايدة الدخل احمللي 
اإلمجايل. أما الضرائب واملدفوعات التحويلية فتؤثر قطعا 

على الدخل املتاح لإلنفاق وبشكل غري وبشكل مباشر 
 مباشر على اإلستهالك واالستثمار اخلاص.

 
لقد ازداد اجلدل بني األكادمييني وصناع القرار حول 
الفعالية النسبية للسياستني املالية والنقدية يف التأثري على 
االقتصاد احلقيقي، مما أدى لظهور دراسات عديدة 

املوضوع، وكانت نتائج معظم حول العامل تبحث يف هذا 
الدراسات على الدول الصناعية املتقدمة مؤيدة لتفوق 
السياسة النقدية على املالية يف الفعالية وسرعة التأثري 

أما الدراسات اليت تطرقت إىل . على االقتصاد احلقيقي
هذا املوضوع يف الدول النامية فكانت نتائجها متضاربة 

اهلائل من الدراسات إال ورغم هذا الكم . وغري حامسة
أن الدراسات اليت استهدفت هذا املبحث يف األردن 
قدمية وغري كافية لتعميم نتائجها، مما استدعى احلاجة 
للقيام هبذه الدراسة واليت هتدف اىل تقييم الفعالية 

 . النسبية للسياستني النقدية واملالية يف األردن
 
 مشكلة الدراسة. 2

ت اقتصادية كبرية ودائمة يعاين األردن من مشكال
وخصوصا بعد األزمة املالية العاملية الىت حدثت عام 

،  وتتمثل هذه املشكالت يف ارتفاع معدل 2008
البطالة واخنفاض معدل النمو االقتصادي، ابإلضافة إىل 
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إن . العجز الدائم يف املوازنة العامة وارتفاع الدين العام
املناسبة للتخفيف من استخدام السياسات االقتصادية 

آاثر هذه املشاكل وحماولة حلها ليس ابألمر اهلني يف 
اقتصاد صغري ومنفتح ومتأثر دوما ابلصدمات اخلارجية 

لذلك قام بعض الباحثني بعمل . كاالقتصاد األردين
دراسات ختترب الفعالية النسبية للسياستني املالية والنقدية 

ذلك لتسليط الضوء يف التأثري على االقتصاد األردين، و 
على السياسة األهم واألكثر فعالية من أجل الرتكيز 

لكن . عليها من قبل احلكومة وصناع القرار يف األردن
هذه الدراسات كانت قليلة جدا وقدمية ومن هنا جاءت 
أمهية القيام هبذه الدراسة اليت تستخدم بياانت سنوية 

، وذلك 2019-1977عن األردن خالل الفرتة 
ل اآلاثر قصرية وطويلة األجل للسياستني املالية لتحلي

والنقدية على الناتج احلقيقي، وسيتم من خالل هذا 
ما هي : التحليل اإلجابة عن سؤال الدراسة التايل

السياسة االقتصادية األكثر فعالية يف التأثري على النشاط 
-1977االقتصادي احلقيقي يف األردن خالل الفرتة 

 ؟2019

 

 النظري والدراسات السابقة اإلطار. 3

احتدم اجلدل واخلالف بني املدارس االقتصادية حول 
الفعالية النسبية للسياستني املالية والنقدية، فاملدرسة 
الكالسيكية التقليدية على سبيل املثال ترى أن اقتصاد 
أي دولة ال بد أن يعود لإلنتاج عند حالة التوظيف 

حيث أن الزايدة يف الكامل ملوارده يف األجل الطويل، 
عرض النقد ستؤدي يف النهاية إىل ارتفاع األسعار 

والتضخم فقط، لذلك فإنه من غري اجملدي أن تتدخل 
.  أو النقدية يف االقتصاد/احلكومة بسياستيها املالية و

ابملقابل فإن النظرية الكينزية تؤكد على أمهية تدخل 
صاد احلكومة بسياستيها املالية والنقدية يف االقت

وابألخص على أمهية دور اإلنفاق احلكومي يف زايدة 
 ,Keynes) الطلب الكلي يف أوقات الركود االقتصادي

الكينزيني  أما فيما يتعلق ابلسياسة النقدية فإن .(1936
يعتقدون أبن العالقة املوجبة بني عرض النقود والناتج 
القومي سببها التغريات يف الناتج القومي وما ينشأ عنها 

كما يعتقد   .ن تغريات يف عرض النقود وليس العكسم
الكينزيون أن السياسة املالية أكثر أمهية وأعظم أتثريا يف 

 ،(Ando and Modigliani, 1965) توجيه االقتصاد
والسبب يف ذلك يعود إىل أن زايدة عرض النقود ستؤدي 
يف البداية إىل اخنفاض أسعار الفائدة اإلمسية واحلقيقية 

سيزيد الطلب على النقود من أجل االستثمار مما 
واالستهالك وابلتايل منع أسعار الفائدة من اإلستمرار 
يف االخنفاض ومنع االستثمار من الزايدة.  كما يعود 
تفوق السياسية املالية يف التأثري على االقتصاد من وجهة 
النظر الكينزية إىل وجود حالة تسمى مبصيدة السيولة 

ط يف حالة الركود الشديد أو الكساد، واليت حتدث فق
حيث أن زايدة عرض النقد )كأداة سياسة نقدية( يف 
هذه احلالة عاجزة متاما عن ختفيض أسعار الفائدة واليت 
وصلت ابلفعل إىل أدىن مستوايهتا، وهلذا السبب لن 
يتأثر االستثمار اخلاص وال حىت االستهالك، وستصبح 

ل الوحيد القادر على السياسة املالية حينها هي احل
انتشال االقتصاد من مستنقع الركود والبطالة اإلجبارية 

 من جهة أخرى ودون حدوث أي أثر للمزامحة.
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فالنقديون يعتقدون بتفوق السياسة النقدية على نظريهتا 
املالية من حيث الفعالية والتأثري على االقتصاد احلقيقي 

حيادية النقود  يف األجل القصري، ولكنهم يصرون على
يف األجل الطويل وذلك لتكيف األسعار واألجور مبرور 
الوقت مما يعيد االقتصاد إىل وضعه األول يف األجل 

 Friedman) الطويل، ومن األمثلة على هذه املدرسة

and Schwartz, 1963; Friedman and 

Meiselman, 1963). 
 

   Friedman and Meiselman (1963)قامت دراسة

ابختبار صحة وجهيت النظر الكينزية والنقدية وذلك 
ابستخدام مناذج بسيطة، وأظهرت النتائج استقرار 
النموذج النقدي مقارنة ابلنموذج الكينزي، وكذلك 
وجود أثر قوي ومعنوي إحصائيا لعرض النقد على األداء 

يف . االقتصادي مقارنة أبثر متغريات السياسة املالية
هذه الدراسة حمل إنتقاد الكثري من الواقع كانت نتائج 

االقتصاديني الذين شككوا مبصداقية هذه النتائج واليت 
مت التوصل اليها من خالل منهجية ضعيفة مبنية على 
استخدام مناذج بسيطة للغاية ال تعكس الواقع وكذلك 
أشاروا إىل وجود أخطاء يف تفسري نتائج التحليل 

 دراسةويف نفس السياق، اختربت . القياسي

Andersen and Jordan (1968)   الفعالية النسبية
للسياستني املالية والنقدية ابستخدام منوذج قياسي 
ديناميكي وخلصت إىل أن السياسة النقدية كانت أكثر 
فعالية من نظريهتا املالية وأسرع يف التأثري على النشاط 

واليت  Waud (1974) أما دراسة. االقتصادي
استخدمت منوذجا قياسيا مشاهبا للنموذج الذي 

 ،(Andersen and Jordan, 1968) استخدمته دراسة

فقد خرجت بنتيجة خمتلفة حيث أكدت على أمهية كلتا 
السياستني على حد سواء يف التأثري على مستوى األداء 
االقتصادي. بعض الدراسات أكدت على ضرورة مرور 

شهر حىت يظهر أتثري السياسة فرتة زمنية تتجاوز عدة أ
 االقتصادية املتبعة على الناتج احلقيقي

(Bernanke and Blinder, 1992) . ،ويف فرتة الحقة
 Serletis and Koustas (1998) استخدمت دراسة

 King and Watson’s bivariate vectorمنوذج

autoregressive  يف إجراء احندار الفرق األول للناتج
النقود وعلى قيم اإلبطاءات للناتج، وتوصلت على متغري 

إىل حيادية النقود يف األجل الطويل وذلك لدول صناعية 
 .كربى

 
إن قوة وسرعة أتثري السياسة النقدية على الناتج احلقيقي 
تعتمد غالبا على هيكل النظام املايل، العالقة بني 
الظروف املالية وقرارات اإلنفاق لدى األسر واملنشآت، 

الرافعة املالية، اهلامش، درجة االعتماد على البنوك حجم 
يف عمليات التمويل، وكذلك مدى التدخل يف األسواق 
املالية كفرض سقف أو أرضية على أسعار الفائدة، 
والتحكم يف حجم القروض املمنوحة من قبل البنوك أو 
 توجيه هذه القروض إىل جهات او استثمارات معينة

(Awad and Alsowaidi,  2005) . لقد توصلت
إىل أن عملية إزالة السقوف عن   Kahn (1991) دراسة

أسعار الفائدة على ودائع البنوك يف الوالايت املتحدة يف 
مثانينيات القرن املاضي، قد سامهت يف ختفيض فعالية 

  .وآاثر السياسة النقدية على االقتصاد احلقيقي
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اإلنفتاح بني دول العامل، ومع انتشار مفهوم العوملة وتزايد 

ازدادت يف الواقع عمليات انتقال رؤوس األموال بني 
الدول كما سهلت عمليات التمويل من اخلارج مما ساهم 
يف التأثري على أسعار الفائدة احمللية وحد من قدرة 
السياسة النقدية على التأثري يف أسعار هذه الفوائد ومن 

تصادي، حيث أن مث يف حجم االستثمار واألداء االق
تنوع وعمق وتنافسية األسواق املالية وقدرة احلصول على 
مصادر متويل متعددة حملية أو أجنبية حتد من فعالية 
السياسة النقدية االنكماشية أو املتشددة يف التأثري على 
املتغريات احلقيقية يف اجملتمع. من وجهة نظر حديثة، 

ة على وجود دور تؤكد النظرية االقتصادية الكلية احلديث
فعال ومهم لكلتا السياستني املالية والنقدية على حد 
سواء يف حتديد حجم النمو االقتصادي وحتقيق 
االستقرار املايل واالقتصادي، فكل سياسة منهما تعد 
مكملة لألخرى، إال أن حجم الدور الذي تلعبه كل 
منهما يف التأثري على االقتصاد قد تضاءل مع ازدايد 

يكل وبنية دول العامل بعد تفشي وتوسع مفهوم تعقيد ه
العومله واالنفتاح االقتصادي يف العقود الثالثة 

 . (Awad and Alsowaidi, 2005)األخرية
 

 Awad دراسةومن األمثلة على الدراسات السابقة 

and Alsowaidi (2005)  فقد استخدمت منوذجا
الفعالية  الختبار مبسطا مبنيا على معادلة سانت لويس

يف دولة قطر خالل  املالية والنقدية النسبية للسياستني
حيث احتوي منوذج هذه  .1998-1970الفرتة 

الدراسة على متغريين تفسرييني ميثل أحدمها اإلنفاق 

احلكومي كأداة للسياسة املالية وميثل اآلخر عرض النقود 
وقد أثبتت هذه . كأداة للسياسة النقدية (M2) الواسع

الدراسة أن السياسة املالية  كانت أكثر فعالية من 
السياسة النقدية يف التأثري على النشاط االقتصادي 
خالل فرتة الدراسة، كما استنتج الباحثان أن حجم 
الدور الذي تلعبه السياسة النقدية يف االقتصاد سوف 
يزداد مستقبال وذلك بسبب اجلهود املستمرة يف دولة 

دراسة  أما .ا النقدية واملالية وأدواهتماقطر لتطوير أسواقه

Habibur Rahman (2005) فقد استخدمت منهجية 

Unrestricted Vector Autoregression (VAR)  

لتقدير معادلة سانت لويس لتحديد الفعالية النسبية  
للسياستني يف بنغالدش ابستخدام بياانت سنوية للفرتة 

السياسة وجدت الدراسة أن  2003.  -1975
النقدية هي الوحيدة الفعالة ما بني السياستني يف التأثري 
على النشاط االقتصادي احلقيقي يف بنغالدش وابلرغم 
من ذلك فقد أكدت نتائج هذه الدراسة على التداخل 

ومن . بني السياستني وأمهية التنسيق فيما بينهما
 ديثة اليت حبثت يف هذا املوضوع دراسةالدراسات احل

Arestis, et al. (2019) ، حيث اختربت هذه الدراسة
 الفعالية النسبية للسياستني من خالل تطبيق

Autoregressive Distributed Lag 

Cointegration technique.  وابستخدام بياانت
 Q1-2003:Q1:2019ربعية عن تركيا للفرتة 

واختيار منوذج مكون من أربع أدوات للسياسة املالية 
حدة للسياسة النقدية كمتغريات تفسريية وأداة وا

مستقلة، وجدت هذه الدراسة أثراً قوايً ومعنوي إحصائيا 
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لكلتا السياستني على النمو االقتصادي الرتكي إال أن 
 أثر السياسة النقدية كان أكرب.

 
 أما فيما يتعلق ابلدراسات السابقة واليت استهدفت

فنجد أن حتديد الفعالية النسبية للسياستني يف األردن   
أختربت الفعالية النسبية  (1995)عوض دراسة 

. 1992-1978للسياستني يف األردن خالل الفرتة 
على معادلة سانت وابستخدام بياانت ربعية وابإلعتماد 

من  لويس، مت تقدير منوذج التوزيع اجلربي متعدد احلدود
املربعات الصغرى العادية، حيث تطبيق أسلوب خالل 

وجدت الدراسة فعالية أكرب للسياسة النقدية يف حتفيز 
النمو االقتصادي، بينما كانت السياسة املالية عاجزة 

. عن التأثري بشكل ملموس وفعال يف االقتصاد األردين
وعزى الباحث هذه النتيجة إىل تبين السلطات النقدية 

أسعار الفائدة بعد وقتها سياسة حترير سعر الصرف و 
أزمة اهنيار العملة احمللية يف أواخر مثانينيات القرن 

( 2005)ويف دراسة مشاهبة قامت شكوكاين   .املاضي
الفعالية النسبية للسياستني يف األردن خالل  ابختبار

. 2004الربع الثاين -1976الفرتة الربع األول 
 على معادلة سانت لويس، مت تقدير منوذجوابالعتماد 

تطبيق أسلوب من خالل  التوزيع اجلربي متعدد احلدود
املربعات الصغرى العادية، وجدت الدراسة أن أثر 
السياسة النقدية يف األجلني القصري والطويل أكرب وأقوى 
يف التأثري على النشاط االقتصادي من أثر السياسة 

وأيضا أكدت الدراسة على أن السياسة النقدية . املالية
على التنبؤ ابلتغريات يف النشاط  كانت األقدر

 Malawi على النقيض جاءت دراسة. االقتصادي

 اليت استخدمت منوذج متجه تصحيح اخلطأ  (2009)
. الفعالية النسبية للسياستني يف األردن وتونس الختبار

وبياانت سنوية  St. Louis equation وابإلعتماد على
 وجدت هذه 2004 -1972للدولتني خالل الفرتة 

الدراسة أن السياسة املالية كانت أكثر فعالية من 
السياسة النقدية يف التأثري على االقتصاد األردين، بينما 
كان أثر السياسة املالية مماثال ألثر السياسة النقدية يف 

وجدت الدراسة أنه ميكن استخدام  تونس، كما
السياسة املالية لغرض حتقيق االستقرار االقتصادي يف 

 . الدولتني

 

 السياسة املالية و النقدية يف األردن. 4

يعترب اإلنفاق احلكومي أداة فعالة من أدوات السياسة 
املالية حيث يشكل حمركا رئيسيا للنمو االقتصادي من 
خالل مسامهته يف زايدة القدرات اإلنتاجية جلميع 
عناصر االنتاج الوطنية، ابألخص اذا مت توجيهه بطريقة 

يف مطلع . قطاعات االقتصاد فعاليةمدروسة حنو أكثر 
تبنت احلكومة األردنية اسرتاتيجية النمو  السبعينيات

املتوازن لتحقيق التنمية االقتصادية وتسريع عجلة النمو 
االقتصادي لذا قامت بتكليف اجمللس القومي 

بوضع جمموعة متتابعة من خطط التنمية   للتخطيط
ألعوام الطموحة اليت امتدت مابني ا االقتصادية

واليت بنيت على تقديرات متفائلة ( 1973-1985)
أبن االقتصاد االردين سيستمر يف حتقيق معدالت منو 

. مرتفعة كتلك اليت حققت يف بداية عقد السبعينيات
ولقد أدت هذه اخلطط املتتابعة إىل ظهور نزعة التوسع 
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يف اإلنفاق العام حيث استمرت نسبة االنفاق احلكومي 
اإلمجايل إىل الناتج احمللي اإلمجايل أبسعار السوق 

حيث بلغت  1979ابالرتفاع حىت بلغت أقصاها عام 
وتكمن خطورة هذه الظاهرة  يف أن %. 51.1النسبة 

اإلنفاق العام وابألخص اإلنفاق اجلاري إذا ما ارتفع 
،  ابإلضافة إىل وجود ما يصعب ختفيضه مستقبال

يسمى بنسبة اإلنفاق احلكومي األمثل عندها يصل 
النمو االقتصادي ألقصى معدالته ويبدأ ابلرتاجع إذا مت 

العدينات، )جتاوز النسبة املثلى لإلنفاق احلكومي 
2020.) 

هدفت احلكومة اإلردنية إىل ترشيد اإلنفاق احلكومي 
ثة للتنمية من خالل إقرار اخلطة اخلماسية الثال

اليت أعدهتا وزارة االتخطيط الدويل،  1990 -1986
إال أن األمور مل تسر على ما يرام بسبب تراجع املنح 

بطؤ وضعف منو اإليرادات  واملساعدات العربية لألردن،
احمللية وعدم القدرة على ختفيض حجم اإلنفاق 
احلكومي، مما أدى إىل ارتفاع واضح يف عجز املوازنة 

ابلتايل ارتفاع معدالت الدين العام وعجز األردن العامة و 
عن الوفاء ابإللتزامات املرتتبة عليه لسداد تلك الديون 
ابلتزامن مع نضوب احتياطيات البنك املركزي من 
العمالت الصعبة، مما أدى يف النهاية إىل اخنفاض سعر 

وجلوء  1988صرف الدينار األردين يف أواخر عام 
ة من صندوق النقد الدويل والبنك األردن لطلب املساعد

على  ألردنالدويل، حيث أسفر هذا الطلب عن توقيع ا
مت من خالهلا وضع أول برانمج  1988يف العام   اتفاقية

 1993-1989للتصحيح االقتصادي لألعوام 

إلتزم األردن مبجموعة من برامج (. 2020العدينات، )
وحىت  1989التصحيح االقتصادي املتتابعة منذ العام 

وقتنا احلايل، حيث هدفت هذه الربامج إىل إعادة 
 األستقرار الكلي لالقتصاد واحملافظة عليه ابإلضافة إىل

تصحيح اإلختالالت اهليكلية يف املالية العامة من خالل 
 االستثماري واجلاري، إلغاء احلكومي اإلنفاق ختفيض
 اإليرادات االستهالكية، وزايدة للسلع احلكومي الدعم

 ابالجتاه الضريبية اهلياكل تعديل خالل من احلكومية
 املضافة القيمة ضرائب مثل املباشرة غري ئب الضرا إىل
 (.2019مشعل، )

حقق اإلنفاق  أدانه،( 1)وكما هو موضح يف الشكل 
مث عاود  1979احلكومي أعلى معدل منو يف العام 

حيث  1992و 1989لالرتفاع جمددا ما بني العامني 
، كما شهدت %22.4ة االرتفاع إىل حوايل بلغت نسب

توسعا  2008 -2000الفرتة املمتدة ما بني األعوام 
كبريا  وغري منضبط  يف اإلنفاق احلكومي ابلتزامن مع 

 الصورة ولكن .معدالت منو اقتصادية حقيقية مرتفعة
وتداعيات  العاملية املالية األزمة تداعيات مع اختلفت

العريب، فبالرغم من تتابع برامج التصحيح  الربيع
( 2011-2008)االقتصادي للفرتات الزمنية 

 اإلنفاق احلكومي قد ارتفع فإن( 2015-2012)و
 هذا عزي بشكل كبري، وقد  2011 عام يف هناية
إىل ارتفاع دعم املواد التموينية واحملروقات مما  االرتفاع

ن إلختاذ حزمة م 2012دفع احلكومة يف العام 
العدينات، )اإلجراءات لرتشيد اإلنفاق احلكومي 

ولقد أسفرت  هذه اإلجراءات عن اخنفاض (. 2020

130 

http://www.gjat.my/


 

 

This journal is a member of and subscribes to the principles of the Committee on Publication Ethics (COPE) 

 

GJAT I DECEMBER 2021 I VOL 11 ISSUE 2 I     
ISSN : 2232-0474 I E-ISSN : 2232.0482   

www.gjat.my 

ملموس يف معدالت النمو يف اإلنفاق احلكومي بعد 
 2014. العام 

 

 
 

 
 
 
 
 

 (قبل الباحثنيمت إعداده من ) معدل منو اإلنفاق احلكومي اإلمجايل( : 1)الشكل 
 

أما فيما يتعلق ابلسياسة النقدية،  فهي السياسة اليت تتم 
إدارهتا من قبل البنك املركزي وهتدف إىل احلفاظ على 
االستقرار النقدي يف اململكة، ويقصد به، استقرار 
املستوى العام لألسعار، واستقرار سعر صرف الدينار 
األردين، وتوفري هيكل معدالت فائدة ينسجم مع 

البنك املركزي )تصادية احمللية والعاملية التطورات االق
 ( .2016 األردين،

 
مرت السياسة النقدية يف األردن بعدة مراحل وميكن 

املرحلة األوىل، بدأت : تقسيمها إىل أربع مراحل  رئيسة
حىت حدوث  1964منذ إنشاء البنك املكزي يف العام 

، كانت 1989األزمة االقتصادية واملالية  يف عام 
النقدية حينها تدار بطريقة تقليدية تعتمد على  السياسة

التدخل املباشر من خالل التحكم يف عرض النقد وذلك 
: ابستخدام إحدى أدواهتا املباشرة الثالث الرئيسة وهي

نسبة األحتياطي اإلجباري، وسعر إعادة اخلصم 

وذلك ألن اإلعتقاد السائد . وعمليات السوق املفتوح
ية التوسعية ستسهم يف زايدة وقتها أن السياسة النقد

النشاط االقتصادي، إال أن السيولة الفائضة النامجة عن 
السياسات التوسعية أسهمت يف ارتفاع معدل التضخم 

أما املرحلة . 1989يف العام % 25والذي جتاوز 
، 2006حىت العام  1990الثانية، بدأت يف العام 

حول متيزت ابإلصالحات النقدية املطبقة وابألخص الت
حنو اإلدارة غري املباشرة للسياسة النقدية وحترير معدالت 

 لتبين املناسبة البيئة الفائدة يف السوق املصرفية لتهيئة
 رئيسة كأداة املفتوحة السوق لعمليات املركزي البنك
 شيوعاً  األكثر األسلوب وهو النقدية، السياسة إلدارة

 الدول يف ةاملركزي البنوك عند النقدية السياسة إدارة يف
لقد اتبع البنك . (2014مشعل و أبو دلو، ) املتقدمة

املركزي سياسة نقدية انكماشية يف سنوات االنتعاش 
وكما . 2007إىل العام  1993االقتصادي منذ عام 

أدانه، بينماحقق عرض ( 2)هو موضح يف الشكل 

-0.10

 -

 0.10

 0.20

 0.30

 0.40

 0.50
(G)  معدل منو اإلنفاق احلكومي اإلمجايل

(G)  معدل منو اإلنفاق احلكومي اإلمجايل

Linear ((G)  معدل منو اإلنفاق احلكومي
(اإلمجايل 
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النقود الواسع معدالت منو مرتفعة يف السبعينيات وبداية 
الثمانينيات مما يعكس السياسة النقدية التوسعية يف 
حينها، ويتضح أيضا االخنفاض يف معدالت النمو 

-1993بسبب السياسة االنكماشية أثناء الفرتة 
2007. 

 
حىت العام  2007أما املرحلة الثالثة، بدأت يف العام  

إبحداث نقلة نوعية يف أساليب إدارة  ، متيزت2011
السياسة النقدية حيث مت اتباع نظام الكوريدور هبدف 
التأثري على معدل الفائدة ما بني البنوك لليلة واحدة، مما 
يسمح للبنك املركزي ابلتدخل يف السوق النقدية على 
حنو أكثر كفاءة وفاعلية مبا يكفل احملافظة على اإلستقرار 

وملواجهة تداعيات  2008اية العام مع هن. النقدي
األزمة املالية واالقتصادية العاملية على االقتصاد الوطين، 
اتبع البنك املركزي سياسات نقدية ومصرفية متيزت 
 ابملرونة واإلنسجام مع التطورات احمللية واخلارجية، وبعد

ابلرتاجع  مت تبين سياسة نقدية توسعية  االقتصاد بدأ أن
معدالت الفائدة على خمتلف أدوات من خالل خفض 

وكما هو  عليه، شديد. وبناءً  بتباطؤ السياسة النقدية
، فإن معدل منو عرض النقود (2)موضح يف الشكل 

ابملقارنة مع   %17 ليصبح 2008ارتفع يف العام 
 .2007يف العام % 10

 
حىت الوقت  2012املرحلة الرابعة، بدأت يف عام 

ي خالهلا إبجراء مراجعتني احلايل، قام البنك املركز 
اعتماد  لإلطار التشغيلي للسياسة النقدية، حيث مت

معدل فائدة رئيس ليصبح املعدل املرجعي لغاايت إدارة 

سعر الفائدة الرئيس للبنك " السياسة النقدية يسمى
، والذي مبوجبه يتم حتديد معدالت الفائدة "املركزي

ركزي البنك امل)األخرى ألدوات السياسة النقدية 
 الضغوط مواجهة وهبدف(. 2016 األردين،

الفائدة  معدالت برفع املركزي البنك بدأ التضخمية،
العامني  يف النقدية السياسة أدوات على الرئيسة

مما أسفر عن اخنفاض معدالت منو  2012- 2011
عام  أواخر يف عاد البنك املركزي مث عرض النقود،

املعدالت مما  هذه خلفض 2015حىت العام  2013
أدى إىل ارتفاع معدالت منو عرض النقود خالل تلك 

إال أن معدالت منو عرض النقود عادت  .الفرتة
بسبب   2018و  2016لالخنفاض ما بني األعوام 

 الفائدة الرئيسة على قيام البنك املركزي برفع معدالت
النقدية كإستجابة لرفع معدالت  السياسة أدوات

من أجل  ا البنك الفدرايل األمريكيالفائدة اليت قام هب
احملافظة على استقرار سعر صرف الدينار األردين والذي 

معدل  يتحقق ابحملافظة على هامش معدل فائدة ما بني
فائدة البنك االحتياطي األمريكي ومعدل فائدة انفذة 

 .( 2020 العدينات،)اإليداع لدى البنك املركزي 
منو عرض النقد  ، كان(2)وكما هو موضح يف الشكل 

  .ضعيفا خالل هذه املرحلة
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 (مت إعداده من قبل الباحثني) معدل منو عرض النقود الواسع( : 2)الشكل 

 
 منهجية الدراسة و بياانهتا. 5

الوصفي لتحقيق هدف الدراسة مت استخدام املنهج 
لعرض اإلطار النظري ملتغريات الدراسة وحتليل بياانهتا، 
كما مت استخدام أسلوب التحليل القياسي الختبار أثر 

 وعرض النقود مبفهومه الواسع (G)اإلنفاق احلكومي

(M2) على الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي والذي يعتمد
 Reduced) على منهجية النماذج القياسية املختصرة

Form Models)  اليت تربط بني الدخل والسياستني
املالية والنقدية بطريقة مباشرة ليتم مقارنة فعالية السياسة 
املالية مقابل السياسة النقدية استنادا  إىل معادلة سانت 

 Anderson and اينلويس اليت ابتكرها االقتصاد

Jordan  الصيغة األصلية هلذه املعادلة. 1968يف عام 
 :كالتايل

∆𝑦𝑡 = 𝛼0 + ∑ 𝛽𝑖
𝑛
𝑖=0  ∆𝑀𝑡−𝑖 + ∑ 𝛾𝑖

𝑛
𝑖=0 ∆𝐺𝑡−𝑖 +

∑ 𝛿𝑖
𝑛
𝑖=0 ∆𝑅𝑡−𝑖+ 휀𝑡          (1)  

 :حيث أن

متثل القيمة اإلمسية لكل من : RوY، M، G املتغريات
الناتج القومي اإلمجايل وعرض النقود مبفهومه الواسع 
واإلنفاق احلكومي واإليرادات احلكومية ابألسعار 

 يل؛على التوا اجلارية

 الفرق األول للسلسلة الزمنية؛ :∆
α  :الثابت يف املعادلة أو املقطع (Intercept) ؛ 

β،γ وδ : متثل معلمات كل من عرض النقود مبفهومه
الواسع واإلنفاق احلكومي واإليرادات احلكومية على 

 التوايل؛
ε :؛العشوائي اإلحصائي اخلطأ ميثل 

: n متثل فرتات اإلبطاء الزمين. 
 

العديد من الدراسات التطبيقية اليت هدفت  اعتمدت
مقابل السياسة النقدية هذه  ملقارنة فعالية السياسة املالية

املعادلة إلهنا تتميز ابلبساطة وسهولة التطبيق مقارنة 
بنماذج املعادالت اآلنية، وملرونتها العالية يف حتديد 

ووفقا للنظرية (. , 1995عوض)فرتات اإلبطاء الزمين 

0.00
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0.35

( M2 )معدل منو عرض النقود الواسع 
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، فإن السياستني املالية والنقدية تؤثران يف االقتصادية
النشاط االقتصادي من خالل مضاعف كل سياسة، 
لذا فإن املعامالت املقدرة لكل من السياستني بواسطة 

ابإلضافة إىل أن . معادلة سانت لويس متثل املضاعف
معادلة سانت لويس تتيح تقدير العالقة التوازنية قصرية 

األجل بني الدخل وكل من السياسة األجل وطويلة 
 .(, 2005شكوكاين)املالية والسياسة النقدية 

 

 البنك عن الصادرة البياانت على الدراسة هذه تعتمد
 مبفهومه النقود بعرض واخلاصة األردين املركزي
 والناتج (G)اإلمجايل احلكومي , اإلنفاق (M2)الواسع
 األردن يف(RGDP) احلقيقي اإلمجايل احمللي

- 2019)للفرتة  سنوية زمنية سالسل ابستخدام
 التالية: املتغريات الدراسة واستخدمت ،(1977

 احلقيقي اإلمجايل احمللي الناتج 

:(RGDP)جلميع املضافة القيم إمجايل 
 الّضرائب إليها مضافاً  املقيمني املنتجني
ابألسعار  مقيمة اإلعاانت منها وخمصوماً 

 .الثابتة

 اإلمجايل احلكومي اإلنفاق(G:) إمجايل متثل 
 املوازنة ضمن(املركزية  احلكومة نفقات

 .والرأمسالية اجلارية )املستقلة واملؤسسات
 عرض النقود ابملفهوم الواسع(M2) : جمموع 

إىل  النقود املتدوالة مع اجلمهور، ابإلضافة
الودائع اجلارية ابلعملة احمللية واألجنبية لدى 

 .توفري وألجلوودائع ال البنوك التجارية،

 
 على الدراسات السابقة اليت قام هبا الباحثون اعتمادا

 Awad) ،(, 2005شكوكاين)، (, 1995عوض)

and Alsowaidi, 2005)   غريهم، ستقوم هذه و
الدراسة ابستخدام معادلة سانت لويس ألغراض إجراء 
التحليل القياسي لتحديد األثر النسيب للسياستني املالية 

وسيتم  النشاط االقتصادي يف األردن،والنقدية على 
إدخال بعض التعديالت على معادلة سانت لويس 

 :بصيغتها األصلية حىت تتناسب مع هدف الدراسة

  نظرا لإلرتباط القوي بني اإليرادات احلكومية
واإلنفاق احلكومي مت استبعاد متغري اإليرادات 
احلكومية من املعادلة لتجنب مشكلة اإلعتماد 

 .النموذجاخلطي يف 
  حتويل الفروق األوىل للمتغريات إىل تغريات

، ابلتايل فإن املعامالت (معدالت منو)نسبية 
املقدرة ستمثل مرونة النشاط االقتصادي 
ابلنسبة لكل من السياسة املالية والسياسة 

 .النقدية
استنادا على التعديالت املذكورة أعاله فإن منوذج 

 :الدراسة سيأخذ الصيغة التالية

𝑦𝑡 = 𝛼0 + ∑ 𝛽𝑖
𝑛
𝑖=0  𝑀𝑡−𝑖 + ∑ 𝛾𝑖

𝑘
𝑖=0 𝐺𝑡−𝑖 +

 휀𝑡      (2)         

:حيث أن  

Y :معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي؛ 
M :معدل منو عرض النقود ابملفهوم الواسع؛ 
:G معدل منو اإلنفاق احلكومي اإلمجايل؛ 
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β وγ :معدل النمو يف عرض  من كل  معلمات متثل
مبفهومه الواسع ومعدل النمو يف اإلنفاق احلكومي النقود 

 على التوايل؛
  nوk :لكل من السياستني  متثل فرتات اإلبطاء الزمين

 النقدية واملالية على التوايل؛
ε :العشوائي اإلحصائي اخلطأ ميثل. 
 
 نتائج التحليل القياسي . 6

عبببدم اسببببببببببببببتقرار  النببباجم عن لتجنبببب االحنبببدار الزائف
ال بد من  للمتغريات املسببتقلة والتابعة الزمنيةالسببالسببل 

إجراء اختبار السبببببببببببببكون أو ما يسبببببببببببببمى ابختبار جذر 
الوحدة على السالسل الزمنية ملتغريات الدراسة، وقد مت 
 اختبار اسبببببتقرار السبببببالسبببببل الزمنية ابسبببببتخدام اختبار

 Augmented فولرجببببببذر الوحببببببدة املعزز لببببببديكي و 

Dickey-Fuller Unit Root Test (ADF)   املقرتح
وتظهر نتبببببائج هبببببذا ( 1979) فولرمن قببببببل ديكي و 

الواضببببح من هذا اجلدول أن (. 1)االختبار يف اجلدول 
 (Y)كال من معدل منو الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي 

ساكن عند  (G)ومعدل منو اإلنفاق احلكومي اإلمجايل 
، وذلك ألن قيمة اإلحتمالية أقل من I(0)املسببببببببببببببتوى 

املسببببببببببببببتوى بوجود احلد الثابت فقط وكذلك عند % 5
بوجود احلد الثابت واالجتاه معا، مما يعين رفض فرضببببببية 
العببببببدم واليت تنص على وجود جببببببذر الوحببببببدة عنببببببد 

فهو  (M)املستوى؛ أما معدل منو عرض النقود الواسع 
ألن قيمة اإلحتمالية أقل  I(1)ساكن عند الفرق األول 

وكذلك بوجود احلد بوجود احلد الثابت فقط % 5من 
الثابت واالجتاه معا وذلك بعد أخذ الفرق األول هلذه 
النسببببببببببة، مما يعين رفض فرضبببببببببية العدم واليت تنص على 

 .وجود جذر الوحدة عند الفرق األول

 (ADF) نتائج اختبار جذر الوحدة املعزز لديكي وفولر(: 1)جدول 

 املتغري
 الفرق األول املستوى

 حد اثبت واجتاه حد اثبت حد اثبت واجتاه حد اثبت
t- statistic               Prob. t- statistic               Prob. t- statistic              Prob. t- statistic               Prob. 

Y -3.5899 *              0.0102 -3.7210 *                0.0317 -4.3553                0.0013 -4.3569               0.0069 

M -2.7343                 0.0770 -2.8531                   0.1878 -5.6381            0.0000** -5.6707             0.0002** 

G -6.8566**           0.0000 -7.0330**              0.0000 -9.7106              0.0000 -9.7298              0.0000 

 (املصدر: حساابت الباحثني) %1 ،%5)**( تشري إىل املعنوية اإلحصائية عند مستوى معنوية  ،)*(

 

وحيث أن متغريات الدراسة مستقرة عند مستوايت 
وال توجد متغريات مستقرة عند الفرق الثاين،  ،خمتلفة

منوذج اإلحندار الذايت فإن أسلوب التقدير املالئم هو 
 Autoregressiveالزمنية املوزعة  لإلبطاءات

Distributed Lag (ARDL)  والذي مت تطويره من
  Pesaran, etو Pesaran and Shin (1998) قبل

al., 2001))،  تكون ال يتطلب أن فهذا النموذج
وميكن تطبيق  متغريات الدراسة هلا نفس رتبة التكامل.

 :هذه املنهجية من خالل تقدير النموذج التايل
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∆𝑦𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1𝑦𝑡−1 + 𝛼2𝑀𝑡−1 + 𝛼3𝐺𝑡−1 

                                                + ∑ 𝜃1𝑖
𝑝
𝑖=1  ∆𝑦𝑡−𝑖 +

∑ 𝜃2𝑖
𝑞1
𝑖=0  ∆𝑀𝑡−𝑖 + ∑ 𝜃3𝑖

𝑞2
𝑖=0 ∆𝐺𝑡−𝑖 +  휀𝑡      (3 )

:حيث  

 1-ty :ميثل إبطاء املتغري التابع أو إبطاء معدل منو 
 الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي؛ 

p،1q،2q : متثل احلد األعلى لفرتات اإلبطاء
 للمتغريات؛

α0 : ميثل الثابت يف املعادلة أو املقطع(Intercept) ؛ 
α3،α2،α1 :العالقة طويلة األجل؛ معلمات متثل 
θ3،θ2،θ1 :متثل معلمات العالقة قصرية األجل؛ 
ε :العشوائي اخلطأ حد ميثل. 
 

 دالة املعتمدة الزمنية السلسلة أن تفرتض هذه املنهجية
 إبطاء قيمها وقيم املتغريات املستقلة احلالية وإبطاءاهتا  يف

 (AIC)وابإلعتماد على معيار ،بفرتة واحدة أو أكثر

Akaike Information Criterion  يتم حتديد فرتات
 .(3اإلبطاء املالئمة للنموذج )

 

هي حتديد   ARDLاخلطوة األوىل يف تطبيق منهجية 
العدد األمثل لإلبطاءات لكل متغري، والذي يستخدم 
يف اختبارات التكامل املشرتك واختبارات السببية. لقد 
مت حتديد هذا العدد من خالل منوذج متجه االحندار 

وقد  Vector Autoregressive (VAR)الذايت 
هو عند فرتة  أظهرت النتائج أن العدد األمثل لإلبطاءات

إبطاء واحدة لكل متغريات الدراسة كما يظهر يف 
 (.2)اجلدول 

 من خالل منوذج متجه االحندار الذايتنتائج اختيار العدد األمثل لإلبطاءات (: 2)جدول 

 LogL LR FPE AIC SC HQ اإلبطاء

0  179.4627 NA   2.36e-08 -9.049371  -8.921404* -9.003457 

1  193.4953   25.18662*   1.83e-08*  -9.307450* -8.795585  -9.123797* 

2  198.8154  8.730468  2.23e-08 -9.118738 -8.222974 -8.797346 

3  205.0269  9.237663  2.63e-08 -8.975740 -7.696077 -8.516608 

4  208.0310  4.005446  3.74e-08 -8.668257 -7.004695 -8.071385 

 املصدر: حساابت الباحثني. * تشري إىل عدد اإلبطاءات األمثل الذي اختاره كل معيار.
LR: sequential modified LR test statistic. FPE: Final Prediction Error. AIC: Akaike Information Criterion. SC: Schwarz Information 

Criterion. HQ: Hannan-Quinn information criterion. 

 

 

هي إجراء  ARDL اخلطوة الثانية يف تطبيق منهجية
منوذج اختبار احلدود للتكامل املشرتك من خالل 

 ARDL Boundsاإلحندار الذايت لإلبطاءات املوزعة 

test  يستدل من (. 3)والذي تظهر نتائجه يف جدول
 هذه النتائج على وجود تكامل مشرتك بني متغريات 

 

احملتسبة  Fالدراسة وذلك ألن قيمة اإلحصائية 
أكرب من مجيع القيم احلرجة للحد األعلى  (9.4154)

I(1)فرضية العدم اليت تنص على عدم  ، مما يعين رفض
وجود تكامل مشرتك بني متغريات الدراسة، مما يؤكد 

متغريات على وجود عالقة توازنية طويلة األجل بني 
.الدراسة
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 ARDL Bounds test(: نتائج اختبار احلدود للتكامل املشرتك 3جدول )
 القيمة احملتسبة إحصائية اإلختبار

 F 9.415367إحصائية 

 القيم احلرجة للحدود

I)0 املعنوية )احلد األدىن   I)1 )احلد األعلى  

10% 3.17 4.14 
5% 3.79 4.85 
1% 5.15 6.36 

(املصدر: حساابت الباحثني ) 

مت (3) اجلدول يف احلدود اختبار نتائج على اعتماداً 
تقدير العالقات التوازنية طويلة األجل وقصرية األجل 

منوذج اإلحندار  ( ابستخدام4واملوضحة يف اجلدول)
  .(ARDL) الذايت لإلبطاءات املوزعة

 (ARDL Cointegrating) اإلحندار الذايت لإلبطاءات املوزعة تقديرات منوذج(: 4)جدول 

 (Y) نسبة التغري يف الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي:  املعتمداملتغري 

Cointegrating Form   منوذج التكامل املشرتك

 اإلحتمالية tإحصائية  اخلطأ املعياري املعامل املتغري
D(M) 0.0976 0.1426 0.6840 0.4982 

D(G) 0.1755 0.0715 2.4537 0.0190 

CointEq(-1) -0.8382 0.1443 -5.8076 0.0000 

Cointeq = Y - (0.4216*M + 0.2093*G  -0.0182 ) 

Long Run Coefficients   املعامالت طويلة األجل

 اإلحتمالية tإحصائية  اخلطأ املعياري املعامل املتغري املستقل
M 0.4216 0.1238 3.4051 0.0016 

G 0.2093 0.0912 2.2958 0.0275 

C -0.0182 0.0147 -1.2368 0.2240 

R-squared= 0.53, Adjusted R-squared= 0.48. F-statistic= 10.25. Prob. (F-statistic)= 0.0000  

 (املصدر: حساابت الباحثني) 
 

، اجلزء األول يتكون من جزئني( 4)نالحظ أن اجلدول 
خيص تقدير منوذج تصحيح اخلطأ، أما اجلزء الثاين 

 ومنه تقدير معلمات العالقة طويلة األجل،فيخص 
 :يتضح

وجود عالقة معنوية طردية يف األجلني الطويل  أواًل: 
 ،والقصري بني اإلنفاق احلكومي والنمو االقتصادي

وهذه النتيجة تتفق مع النظرية االقتصادية، وابألخص 
النظرية الكينزية اليت تؤكد على أمهية اإلنفاق احلكومي 

 .مستوى الطلب الكلييف حتديد 

وجود عالقة معنوية طردية يف األجل الطويل بني  :اثنياً 
، أي أن دور النقود يف عرض النقود والنمو االقتصادي

النشاط االقتصادي ليس حيادايً يف األجل الطويل وهو 
ما يتعارض مع النظرية االقتصادية الكالسيكية، 

النقود وابإلخص نظرية النقديني اليت تنص على حيادية 
وجود عالقة طردية يف ابإلضافة إىل  يف األجل الطويل،

األجل القصري بني املتغريين إال أهنا غري معنوية إحصائيا 
 .%5عند مستوى معنوية 

إن السياسة النقدية أكثر فعالية يف حتفيز النشاط  :اثلثاً 
وذلك إلن اإلستجابة  ،االقتصادي من السياسة املالية
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للناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي للتغريات يف طويلة األجل 
عرض النقد أكرب من إستجابته للتغريات يف اإلنفاق 
احلكومي اإلمجايل. حيث أن التغري يف عرض النقود 

% سيؤدي 1بنسبة  (زايدًة أو نقصاانً ) مبفهومه الواسع
اإلمجايل احلقيقي بنفس اإلجتاه  إىل تغري يف الناتج احمللي

، % يف األجل الطويل0.42بنسبة   (اانً زايدًة أو نقص)
زايدًة أو ) التغري يف اإلنفاق احلكومي اإلمجايلبينما 
 % سيؤدي إىل تغري يف الناتج احمللي1بنسبة  (نقصاانً 

بنسبة   (زايدةً أو نقصاانً )اإلمجايل احلقيقي بنفس اإلجتاه 
 % يف األجل الطويل.0.21

-1)أما فيما خيص معلمة حد تصحيح اخلطأ  :رابعاً 

CointEq(  فقد ظهرت سالبة عند مستوى معنوية
، مما يؤكد على دقة العالقة 0.8382 % وبقيمة 1

؛ وأن آلية تصحيح األخطاء التوازنية يف املدى الطويل
، وتقيس هذه املعلمة سرعة العودة موجودة يف النموذج

 اليت تساويإىل وضع التوازن يف األجل الطويل، و 
 سنوايً. % 83.82

فإن  (R-squared)وفيما يتعلق بقيمة معامل التحديد 
من التغريات يف الناتج احمللي اإلمجايل % 53حوايل 

أي أنه مت ، احلقيقي مت تفسريها بواسطة النموذج املقدر
تفسريها من خالل التغريات يف السياستني النقدية 

 . واملالية

النتائج مت تطبيق بعض اإلختبارات وللتأكد من مصداقية 
(. حيث 5التشخيصية واليت تظهر نتائجها يف اجلدول )

كانت القيمة اإلحتمالية الختبار اإلرتباط الذايت 
% مما يعين قبول 5أكرب من   (0.4871) لألخطاء

فرضية العدم اليت تنص على عدم وجود ارتباط ذايت بني 
ختبار عدم كما أن القيمة اإلحتمالية ال  ؛األخطاء

% مما يعين 5أكرب من  (0.0807) جتانس التباين
 .قبول فرضية العدم اليت تنص على جتانس التباين

وللتأكد من صحة توصيف صيغة منوذج الدراسة مت 
واليت قيمة  Ramsey RESET Testتطبيق اختبار 

% مما يعين قبول فرضية 5أكرب من احتماليته أيضا 
مشكلة يف توصيف  العدم اليت تنص على عدم وجود

     .صيغة النموذج

 نتائج اإلختبارات التشخيصية(: 5)جدول 
 اإلحتمالية Fإحصائية  اسم اإلختبار

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test    0.4871 0.4929 اختبار اإلرتباط الذايت 

Breusch-Pagan-Godfrey Heteroskedasticity Test  0.0807 2.2646   اختبار عدم جتانس التباين

Ramsey RESET Test  0.2372 1.4450     اختبار توصيف صيغة النموذج

 املصدر: حساابت الباحثني

 

لقد مت تطبيق اختبار جراجنر للسببية والذي كان جراجنر 
 أول من اقرتحه، وذلك لوجود تكامل مشرتك ( 1969)

 

حيث أن هذا االختبار حيدد ما  بني متغريات الدراسة
. إذا كان أحد املتغريات يسبب ويتنبأ ابملتغري اآلخر
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والذي ( 6)نتائج هذا االختبار معروضة يف جدول 
يظهر وجود عالقة سببية يف اجتاه واحد تسري من عرض 

حلقيقي، وذلك ألن قيمة النقود الواسع إىل الناتج ا
مما ( 1)عند فرضية العدم رقم % 5اإلحتمالية أقل من 

يعين رفض هذه الفرضية اليت تنص على أن عرض النقد 
أي أن السياسة الواسع ال يسبب الناتج احلقيقي، 

النقدية قادرة على التنبؤ ابلتغريات يف الناتج احمللي 
عند  %5بينما قيمة اإلحتمالية أكرب من . احلقيقي

مما يعين قبول هذه الفرضية اليت ( 2)فرضية العدم رقم 
تنص على أن الناتج احلقيقي ال يسبب عرض النقود 

كما ظهرت أيضا عالقة سببية يف اجتاه واحد .  الواسع

تسري من الناتج احلقيقي إىل اإلنفاق احلكومي 
عند % 5اإلمجايل، وذلك ألن قيمة اإلحتمالية أقل من 

مما يعين رفض هذه الفرضية اليت ( 4)دم رقم فرضية الع
تنص على أن الناتج احلقيقي ال يسبب اإلنفاق 

يف املقابل هناك عالقة سببية يف . احلكومي اإلمجايل
اجتاهني بني عرض النقود الواسع واإلنفاق احلكومي 

عند فرضييت % 5وذلك ألن قيمة اإلحتمالية أقل من 
هاتني الفرضيتني،  مما يعين رفض( 6)و( 5)العدم رقم 

وأن كال من عرض النقود الواسع واإلنفاق احلكومي 
 .اإلمجايل يسبب اآلخر

 
 (: نتائج اختبار جراجنر للسببية6جدول )

 F-Statistic P-value فرضية العدم 

1- M does not Granger cause Y 11.3473 0.0017 

2- Y does not Granger cause M 2.5405 0.1190 

3- G does not Granger cause Y 0.3818 0.5402 

4- Y does not Granger cause G 5.5456 0.0237 

5- G does not Granger cause M 5.9265 0.0196 

6- M does not Granger cause G 8.3895 0.0062 

 املصدر: حساابت الباحثني

 

 مناقشة النتائج والتوصيات. 6

هدفت هذه الدراسة إىل قياس الفعالية النسبية 
للسياستني املالية والنقدية يف التأثري على النمو 
االقتصادي األردين، وذلك من خالل استخدام البياانت 

( 2019 -1977)السنوية للسالسل الزمنية يف الفرتة 
اإلحندار الذايت لإلبطاءات ابستخدام منهجية 

وجدت الدراسة أن أثر السياستني .  ARDLاملوزعة
النقدية واملالية كان موجبًا وذا معنوية إحصائية على 

 الناتج احلقيقي إال أن أثر السياسة النقدية كان أكرب 

 

بكثري من أثر السياسة املالية يف األجل الطويل، بينما 
السياسة املالية موجبا وذا معنوية إحصائية يف كان أثر 

األجل القصري، ووجدت الدراسة أيضا أن السياسة 
النقدية أكثر قدرة على التنبؤ ابلتغريات يف الناتج احمللي 
احلقيقي من السياسة املالية مما يعين أن السياسة النقدية 
هي أكثر فعالية وقوة يف التأثري على النشاط االقتصادي 

وبناء على هذه . سياسة املالية يف األجل الطويلمن ال
 :النتائج توصي الدراسة مبا يلي
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ضبط اإلنفاق العام وذلك بتخفيض اإلنفاق  -1
يف البنية )احلكومي اجلاري وزايدة اإلنفاق الرأمسايل املنتج 

من خالل تقليل اهلدر ( إخل...التحتية، التعليم، الصحة
وارد ابلشكل األمثل، ومن الناتج عن عدم استغالل امل

خالل الوصول إىل التمويل الالزم أبقل التكاليف، 
 .واالستمرار يف سياسات إصالح وتطوير القطاع العام

القيام إبصالح ضرييب يتمثل يف توسيع القاعدة  -2
الضريبية، إلغاء اإلعفاءات الضريبية، تبسيط قوانني 

لزايدة  الضريبة، وإهناء التجنب والتهرب الضرييب وذلك
 .اإليرادات الضريبية وحتسني اإلمتثال الضرييب
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