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 قسم االقتصاد

 يةدار كلية االقتصاد والعلوم اإل
 الجامعة الهاشمية

 ودــالزيعلي ن ــحسيد. 
 نائب العميد 

 كلية إدارة المال واألعمال
 جامعة آل البيت

 المملكة األردنية الهاشمية

 :ملخـص
هدد ا الدرا ددة  أددسي إ ا ددا إلددم درا ددة إهددم العوامددي الدالليددة وال ارجيددة المددضخمة علددم د  اميسيددة الت دد م  ددا تهددد  

الصادرات الوط يدة، و الت  م المستورد،  :وها ،، وقد تم إدلال عدة متغيمات  ا ال موذج المقدرذلك التأخيم، وقياس ردناأل
 .حددواالت العددامليل والصدددمات ال ارجيددةو التسددهي ت االئتمانيددة، و  دد ، عددما ال قددد  مههومدد  الواو ال دداتا الميلددا اإلجمددالا، و 

 .2010وحتم المب  الثالث مل عام  2000وتم ا ت دام بيانات رب    وية ل ل الهتمة مل عام 
ا ددت دمت هدد ا الدرا ددة الت بيقيددة إ دداليب القيدداس االقتصددادة للع قددات طويلددة وقصدديمة األجددي،  ا ددت دام مههددوم التكامددي 

 التبدددددا ل( وتيليددددي مسوندددددات Error Correction Model( وم هجيدددددة تصدددديي  ال  دددددأ )Cointegration) أددددتم الم
(Variance Decompositionودالدة اال دتجا ة لدمدة الهعدي ) (Impulse Response Function)،  وبعدد ت بيده هد ا

ن جميددد  إ( تبددديل E-Views) إلحصدددائاااللتبدددارات اإلحصدددائية علدددم جميددد  متغيدددمات الدرا دددة وبا دددت دام بمنددداما التيليدددي ا
 المتغيمات مستقمة مل الدرجة األولم وبي ها إرب  ع قات طويلة األجي.

كبيددم  إيجداباوكاندت نتدائا انيددار تصدديي  ال  دأ قدد إ هدمت إن د  اميسيددة الت د م  دا المددر القصدديم تتدأخم  أدسي 
تسهي ت االئتمانية وحواالت العدامليل والصددمات ال ارجيدة،  ارتهاع الت  م المستورد والصادرات الوط ية، وتتأخم  ارتهاع ال

خم لعما ال قد  مههوم  الوا د  علدم إمقابي تأخيم عسسا ل مو ال اتا الميلا اإلجمالا علم د  اميسية الت  م وعدم وجود 
لتدوانن  دا المددر  هو  الب اإلشارة كمدا هدو متوقد  لد  ولد  تدأخيم علدم ا  diECTإما حد تصيي  ال  أ .د  اميسية الت  م

%. إمدا نتدائا التبدار تيليدي 6إة مدا يقدار   0.064030ن  معة التكيد   دا الولدول إلدم المددر ال ويدي هدا إو  ،ال ويي
 ا م  االلتبارات السا قة.مسونات التبا ل والتبار دالة اال تجا ة لمدة الهعي  قد إ همت توا ق  

جعدة ل هدا المسدتوردات ونيدادة ال داتا القدوما والعمدي علدم وتل صت توليات الدرا ة   مورة إيجداد السيا دات ال ا
 تيقيه التوانن الداللا، ونيادة اال تثمار األج با  ا الق اعات اإلنتاجية الميلية. 

                                                 
 .2011وُقبي لل أم  ا إبميي  ،2011  ا م تم تسلم البيث  ا  *
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 :مقدمة
وبالتدالا السيا دات الم ا دبة  ،حول العوامدي المسدببة لد  اقائم   يها التا ال  زال الجدل  موضوعاتيعتبم الت  م مل ال

ن الت  م  تأخم  أسي عام  عوامي داللية ولارجية ت تل   ا إهميتها  الت   طبيعدة االقتصداد إيمسل القول  للكلكبي ، 
 .ودرجة انهتاح  علم العالم ال ارجا

تزداد إهميتد  مد  نيدادة   االعوامي ال ارجية دور   تلعب –األردنا  كاالقتصاد – ها االقتصاد الصغيم الم هت  علم ال ارج 
ولقددد عددانم األردن مددل معدددالت ت دد م ممتهعددة  ددا السدد وات األليددمة تمثلددت  ددا ارتهدداع إ ددعار السددل  والمددواد  ،تددا درجددة االنه

ددا وتمثلددت  ،اال ددته كية المسددتوردة  أددسي كبيددم  ددا ارتهدداع إ ددعار السددل  والمددواد اال ددته كية الميليددة والعقددارات واألراضددا إي  
ا  المسدتور العدام لع دعار،  كلمدا وخيق د احيدث تدمتبا األليدمة ارتباط د ،أدمائية لل قدود خم علم القدوة الإوه ا بدورا  ،ومعظم ال دمات

ارته  المستور العام لع عار تتماج  القوة الأمائية لل قود  دا االقتصداد والعسدح لديي ، ومدل ال بيعدا إن  ت ا دب حجدم ال قدود 
و مدا يعدم   ال داتا الميلدا اإلجمدالا،  دنذا كاندت كميدة  ا االقتصاد  ا دولة مدا مد  مدا ت تجد  هد ا الدولدة مدل  دل  ولددمات إ

وبالتدالا ان هداا  دا  ،إلدم ارتهداع الت د م دتضدة مثدي هد ا اليالدة  دنن  ،ال قود  ا اقتصاد إكبم مما ت تج  مل  ل  ولددمات
كميدة كا يددة مدل ال قددود قابلهددا تند  لدديح مدل ال بيعددا إن  تدوا م  دا اقتصدداد مدا  ددل  ولددمات ال إالقدوة الأدمائية لهدد ا ال قدود، كمددا 

ا لأمائها. وه ا اليالة   .لها  لبياتها التا مل إهمها تماج  ال لب الكلا و هور حالة مل المكود االقتصادةإي  

العالميدة الماه دة،  نهسم الت  م  أن  ارتهداع األ دعار  يسدب، بدي هدو جدزم مدل لدميم األنمدة االقتصدادية يمسل إن وال
الب الددة وهبددور  ددعم ال قددد الميلددا  ددا إ ددواف العملددة، وتوقدد  ال مددو وتباط دد ،   مددمتباندد  إ ،دواألنمددات التددا يمددم بهددا كددي بلدد

اال ددته  ، الدد ة هددو  ن االتجدداا الوا دد  نيددو اال ددته  ، هوالدد ة إدر إلددم للدده مجتمدد إكمددا   .وعدددم اال ددتقمار والهسدداد
دا مجتم  الت  م  السدي مة علدم الت د م ومعم دة د  اميسيتد  تعدد  ن درا دة إمسانيدةنحددهما  دارلم. ومدل ه دا  دإالرتبدار إي  

علددم السددل ات مماقبددة معدددل الت دد م عددل كثددب وات دداذ  يجددبالتددا   بغددا االهتمددام  بهددا  ددا األردن، لدد ا  موضددوعاتمددل ال
وذلك  االعتمدداد علددم .والتددا مددل شددأنها إن تيددد مددل الت دد م ،اإلجددمامات والسيا ددات ال نمددة إليجدداد اليلددول لهدد ا المأددسلة

  وه ا ما تياول ه ا الدرا ة القيام   . ،يي العلما الدقيه أل با  الت  م لمعالجتهاالتيل

 :أهمية الدراسة 
علدم ت  ددا  عدا ارخددار السدلبية ال اتجددة  اال شدك إن المعم ددة المسدتقبلية لمسددتور الت د م  ددا األردن تسداعد كثيددم   -

ددد ايددز  ن الدرا دددات  دددا هدد ا اإلطدددار إلدددبيت تأددغي  ا دددتممار حنلددد لك  دد ،ع دد  ، وتهدددما نهسددها كهدددمع علمدددا الال 
ار  يدددما مدددل الظدددواهم االقتصدددادية للددددور الهدددام الددد ة تلعبددد  المعددددالت المتوقعدددة للت ددد م، علدددم  دددم  انظدددم   ،مسدددتقي

  ا ر م وتوجي  السيا ات والبماما الم ا بة. ،االجتماعية األلمر و 
د - وقدد تكدون هد ا الدرا دة إحددر المجهدودات  ،لعمبيدة دا المستبدة ا اا كبيدم  إن درا ة د  اميسية الت  م لم تلده  اهتمام 

 .جي  د ه ا ال قصإالمب ولة مل 
وذلددك  ،حددد الع الددم التددا   بغددا للم ظمددات االقتصددادية األردنيددة االهتمددام بهدداإإن درا ددة د  اميسيددة الت دد م هددا  -

وتسدتهيد ذات الصلة بها حتم تساعدها علم مواجهة التيديات االقتصادية التا تهمضها  التغيمات العالمية اليالية 
 د  اميسية الت  م.م ها  ا تيليي ودرا ة 
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i=1 

n 

لدددعوبة االعتمددداد بدرجدددة كبيدددمة علدددم نتدددائا الدرا دددات واأل يدددال األج بيدددة وت بيقهدددا علدددم السدددوف األردندددا  سدددبب  -
 .االلت  ات االقتصادية واالجتماعية

الدرا ددات ت اولددت بي ددة   البيددةكمددا إن  ،تتميددز هدد ا الدرا ددة  ددا كونهددا مددل الدرا ددات األولددم مددل نوعهددا  ددا األردن -
 .المستبات األردنية تهتقم لمثي ه ا الدرا ات حسب اط ع ومعم ة الباحث  ،ت تل  عل البي ة األردنية

 :أهداف الدراسة
إن التيددار هدد ا الدرا ددة  مجدد   األ دداس إلددم إهميددة التق يددات الكميددة  ددا التيليددي االقتصددادة والددم إهميددة الت بددض  ددالقيم 

وتممدا  .ايسديم   امدم  إممدا يجعدي مدل إمسانيدة الدتيسم  دا هد ا األليدمة  ،مثدي معددالت الت د م ،سدتقبلية للظدواهم االقتصداديةالم
 :ه ا الدرا ة إلم تيقيه جملة مل األهدا  مل إهمها

 وتتمثي  م تل  العوامي الداللية وال ارجية. ،بيان إهم العوامي المضخمة  ا د  اميسية الت  م  ا األردن -

 .بمان األ اس  ال ظمة والعملا التيليلا لظاهمة الت  م وإ قار ذلك علم واق  األردنإ -

 .مساعدة إليا  القمار علم ات اذ  يا ة م ئمة إليجاد اليلول والمدود علم مأسلة الت  م -

 :مشكلة الدراسة

يليددي إ ددبا  الت دد م الدددول، وهددو مددا يسددتدعا ت جميدد تكمددل مأددسلة الدرا ددة  ددا إن الت دد م يسدداد يسددون  دداهمة تعددم 
 اوتددضخم عليدد  اقتصددادي   ،والوقددو  عليهددا للعمددي علددم إيجدداد اليلددول الم ا ددبة لمعالجددة هدد ا المع ددلة  ددا االقتصدداد األردنددا

 :، ويمسل ليا ة مأسلة الدرا ة  التساؤالت التاليةاو يا ي   اواجتماعي  
  ارتهاع إ عار المستوردات؟    رد متمثهي تتأخم د  اميسية الت  م  ا األردن نتيجة الرتهاع الت  م المستو  -

 ؟هي تتأخم د  اميسية الت  م  ا األردن نتيجة الرتهاع الصادرات األردنية للسوف ال ارجية -

 ؟هي تتأخم د  اميسية الت  م  ا األردن نتيجة الرتهاع ال اتا الميلا اإلجمالا -

 ؟ المههوم الوا  هي تتأخم د  اميسية الت  م  ا األردن  نتيجة الرتهاع عما ال قد  -

 ؟هي تتأخم د  اميسية الت  م  ا األردن  نتيجة الرتهاع حواالت العامليل -

 المتمثلة بزيادة ال لب علم الأمام؟ هي تتأخم د  اميسية الت  م  ا األردن  اتساع التسهي ت الب كية -

 العماف؟ هي تتأخم د  اميسية الت  م  ا األردن نتيجة للصدمات ال ارجية متمثلة  اليم  علم -

 :المنهجية
 :ه ا الدرا ة تست دم ال موذج التالا اللتبار لهة السسون 

t+ ε i-t+∑ɸ∆X1 -t= µ + γX tX∆ 

اللتبدار  دما األ داس  ADFن إجدمام التبدار إو  ،”Augmented Dickey Fuller “ADFويسدمم هد ا التبدار  
 (γ > 0)ن  نتع ا عدم السسون،  (γ=  0) كانت  نذا )γ: 1H > 0والهما البد ي هو ) ،( γ :0H=  0لعدم السسون هو )

 .حيث يع ا عدم السسون ( γ >0وك لك ر ا ) ،تع ا السسون 



 (2010-200)ديناميكية التضخم في األردن: دراسة قياسية 

-204- 

i=1 

n 

  :Trendsوه ا  نوعان مل االتجاا  

 (Specific)  اتجاا ميدد -  (Stochasticاتجاا عأوائا ) -

ن إمددد  م حظدددة  ،مسدددتقماتجددداا  (tX)ن ل أونقدددول  ددد ،لددد  الهدددمف األول، وارلدددم متغيدددم اتجددداهاإ ددداألول ييددد    عدددد 
ن معامددي المتغيددم المددماد إو  ،كبددم مددل لددهمإحيددث يسددون معاملدد   ،لدد  الهددمف األولإال ييدد    عددد  (T)المتغيددم االتجدداها 

ندد  ييد   مد  تقدددم الدزمل، وبد لك تصددب  نا  مدا إذا كدان االتجدداا الميددد خابت دإ(،  >1)لدد  الهدمف األول لد  هددو إالتبدارا  عدد 
  : لاالتبارات السسون كما 

t+ ε1 -t= µ + βT+ γX t(DF)   ∆X 

tε+  I-tX∆ɸ+∑1 -tXγT + β= µ +  tX∆     (ADF) 

ن التبددار التكامددي نن إ ددلو  الهددمف األول قددد ال   بددل عددل مسددألة عدددم التكامددي المأددتم  للس  ددي الزم يددة،  ددإوبمددا 
سدتور، ووجدود تكامدي مأدتم   تدي  ا دت دام المأتم  المتعدد  بيل ذلك حتم م  ا ت دام    ي نم ية  يدم  داك ة ع دد الم

الد ة يقددم م هجيدة قدادرة علدم  يدث مسدألة عددم  دسون  (”Error Correction Model “ECMنموذج تصديي  ال  دأ )
 .الس  ي الزم ية ع د المستور ويييد إمسانية تقد م معادلة ارتبار م لي

 :ل ل ل ل وتيل(  تم مECMن تقد م نموذج )إ  (Engle & Grangerويمر كي مل )
 .( بيل المتغيماتCo-Integration تم تقد م معام ت متج  التكامي المأتم  ) :ال  وة األولم -

 يست دم حد ال  أ ال اتا مل ه ا الع قة التكاملية  ا نموذج تصيي  ال  أ. :ال  وة الثانية -

ويمسدل تقدد م نمدوذج تصديي  ال  دأ  ،جديوجد ع قة طويلة األتن  ن نهسها  نذا كانت المتغيمات متكاملة ومل الدرجة 
(ECM وهو األكثم م )مةم، ( ألن  نموذج حمكاDynamicsال ييتاج ) تأد يص ليدتم تقدد م هيسدي تصديي  ال  دأ  إلم

 .وتظهم نتائج  متسقة

هو طميقة لتصديي  المتغيدم التدا   الد ة ال يعتمدد  (”Error Correction Model “ECMن مههوم تصيي  ال  أ )إ
 لم مستور المتغيمات التهسيمية وإنما علم انيما  المتغيم التهسيمة عل ن اف الع قة التواننية  ال سبة للمتغيم التا  . قا ع

( وذلدك للتعدم  علدم مقددار التبدا ل  دا Variance Decompositionوتم ا دت دام التبدار تيليدي مسوندات التبدا ل )
ل دددأ الت بدددض  دددا المتغيدددمات  إلدددم المتغيدددم نهسددد  والمقددددار الددد ة يعدددزر ل دددأ الت بدددض  دددا  إلدددم الت بدددض لكدددي متغيدددم الددد ة يعدددزر 

التوضددييية األلددمر  ددا نمددوذج الدرا ددة،  ددتم عددادة تيليددي مسونددات التبددا ل لكددي متغيددم مددل متغيددمات ال مددوذج وتبددمن إهميددة 
غيددمات ال مددوذج (  ددا كددي متغيددم مددل متShockتيليددي مسونددات التبددا ل  ددا إ هددار األهميددة ال سددبية ألخددم إة تغيددم مهدداجل )

(  دا المتغيدمات Contemporaneousعلم جمي  المتغيمات  ا ال موذج ولت  ا مأدسلة وجدود التدأخيم المتدزامل لعل دام )
 (.Cholaski Decompositionتوني  تأوال سا ) إلم الم تلهة  ا ال موذج،  تم اللجوم

( والد ة يعمدي علدم تتبد  المسدار Impulse Response Functionوتدم ت بيده التبدار دالدة اال دتجا ة لدمدة الهعدي )
( التا تتعما لها المتغيمات الم تلهدة المت دم ة  دا نمدوذج الدرا دة وتعسدح Shocksالزم ا لم تل  الصدمات المهاج ة )

إو لددمة مهاج دة  دا إة متغيدم  دا ال مدوذج مد  مدمور الدزمل. وممدا  ةهدز  ةكيهية ا تجا ة كي متغيم مل ه ا المتغيمات ألي
 ن تيليي مسونات التبا ل ودالة اال تجا ة لمدة الهعي لهما إهمية كبيمة  ا عملية الت بض.إذكما يجدر 
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 :ات السابقة الدراس
-1990هددد ت إلدددم شددم  د  اميسيددة الت دد م  دددا الدديمل لدد ل الهتددمة الزم يدددة )والتددا  ،(2010درا ددة الم صددور )

ددد2007 نمدددوذج الم هجيدددة اإلنأدددائية ،  ،نمدددوذج المعادلدددة الواحددددة) :يدددزةنمددداذج متم قدددد ا دددت دمت خ خدددة لهددد ا الغايدددة  ا( وتيقيق 
وتأدديم نتددائا هدد ا الدرا ددة إلددم إن د  اميسيددة الت دد م  ددا الدديمل تتددأخم  الصدددمات الدوليددة، وان هدداا  .(نمددوذج تصدديي  ال  ددأ

كبيدددم  األ دددعار العالميدددة تتدددأخم  أدددسي   ننهدددا إ دددعار الصدددم ، وإنمدددات ال لدددب الميلدددا واالبتكدددارات ال قديدددة. إمدددا إ دددعار الدددواردات
و ددا المدددر القصدديم  تددأخم الت دد م  الصدددمات ال ارجيددة متمثلددة  األ ددعار الدوليددة وحسددا   ددعم  .وان هدداا إ ددعار الصددم 

 .ن   تأخم  الصدمات الميلية المتمثلة  عما ال قد وال لب الميلانإما  ا المدر المتو ا   ،الصم  ب سبة كبيمة

هد ت إلدم البيدث  دا العوامدي التدا تزيدد معددل الت د م  دا الصديل الكبدمر التا و، Nathan Porte (2010)درا ة 
مثددي التيمكددات  ددا  جددوة اإلنتدداج  ،علددم وجدد  ال صددوظ وم حظددة اليمكددات  ددا الت دد م  يددم الغدد ائا لتجميدد  عوامددي ال لددب

ووقدددوع الكدددوارل ال بيعيدددة،  مثدددي التيمكدددات  دددا إ دددعار المددددل ت، واأل دددعار العالميدددة، ،والأدددمور ال قديدددة، كمدددا هدددو  دددا العدددما
ا والتقلبات  ا القدرة اإلنتاجية، و  ة وبديل اقتصدادات مئيسدالمقاطعدات البميدة البديل التيقيه  دا مددر آخدار الت د م  يدم المباشدمة إي  

إشدارت كدي ذلدك لههدم د  اميسيدة الت د م علدم المسدتور الدوط ا  دا الصديل. و  .VARمل لد ل ا دت دام نمدوذج  ،الصيل الكبمر 
ددإو  ،غدد ائاالالدرا ددة إلددم وجددود دور ميدددود لل ددغور المباشددمة علددم ال لددب للت دد م  يددم هدد ا   تدددبيماتاالعتمدداد علددم ات دداذ  اي  

 .مثي اقتصاد الصيل ،ه ا  لعوبات  ا قياس الهجوة  ا اإلنتاج  ا االقتصادات  ميعة التغيمات إنحيث  ،لقياس  جوة اإلنتاج

علدم ال مدو والت د م  2003تدأخيم حدم  العدماف مدل  تدر دوالتدا  ،(2007درا ة إبماهيم  ي  وديهيدد د بدارتولو )
واال دددتثمار  ردنوالتغيدددمات  دددا مضشدددم إ دددعار المسدددتهلك  دددا األ ،ا تكأدددا  الع قدددة التجاريدددة األردنيدددة العماقيدددةو  ردن دددا األ

ددد، وتيددداول بيدددان الهدددمف بددديل التيدددديات االقتصدددادية التدددا تأدددسلت  سدددبب حدددم  العدددماردنالعماقدددا  دددا األ ا ومدددل قبدددي ف عموم 
هددا  للت دد م لدديح التواجددد العماقددا  قدددر مددا مئيحونددتا عددل هدد ا الدرا ددة إن السددبب الدد . أددسي لدداظ ردنالعددماقييل  ددا األ

 إلدم وتصد م الم تجدات الغ ائيدة األردنيدة ،وإنهام الدعم اليسوما للمأتقات ال ه ية ،م ها ارتهاع إ عار ال ها ،عوامي إلمر 
الدرا ددددة إن الت دددد م  ددددا  إليهدددداومددددل إهددددم ال تددددائا التددددا تولددددلت   دددداهمت  ددددا ارتهدددداع األ ددددعار. كلهدددداو  ،السددددوف ال ليجيددددة

  .حيث ال سبة الكبيمة مل تواجد العماقييل ،كبم مل الت  م  ا عمانإالميا ظات 

 :واقع ومؤشرات ديناميكية التضخم في األردن
 ال قديدة  التدد قات علدم تدأخما جلدا  أدسي ذلدك انعسدح وقدد، لغيم ومهتدو  القتصاد امثالي   انم    األردنا االقتصاد يعتبم

 القيمدة مدل% 70 مدل إكثدم ال بيعيدة، وتمكدز مدواردا  قلدة اقتصدادا واتسدم ،التدا إلمدت  د  ال ارجيدة والصددمات تلقاهدا التدا

د ،ال ددمات ق داع  دا اإلجمدالا الميلدا ال داتا مدل الم دا ة  تصد ي  وه الدك المصدم ية وال ددمات والسدياحة التجدارة الصول 

 التا والم  ح الم سوجات ولالة، ال هيهة التيويلية الص اعات وإنتاج وتكميم ال ها والهو هات والبوتاس التعد ل  ا تقليدة

 االقتصداد عدانم كمدا التجدارة الدوليدة. علدم األردندا االقتصداد انهتدا  ضدوم  دا كبيدمة نسدبية   إهميدة   األليدمة اروندة  دا اكتسدبت

 حدواالت مدل كبيدمة مبدال  األردن وتلقدم للدولدة، العامدة الموانندة  دا عجدز وكد لك التجدارة، الميدزان  دا مدزمل عجز مل األردنا

 .العمبية المجاورة الدول مل العامليل
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% لعدام 0.7( إن معددل الت د م بلد  1معددالت الت د م  دا االقتصداد األردندا كمدا  وضد  الأدسي رقدم )وقد ت دورت 
حيدددث بلددد   ،قدددد  دددجي قهدددزة واضدددية  دددا معددددالت الت ددد م 2004وي حدددن إن عدددام  ،التزا دددد  عدددد ذلدددك دددا وا دددتمم  2000
ويعزر ذلك إلم اليم  التا ش تها الواليات المتيددة مد  دول التيدال  علدم العدماف ومدا را ده ذلدك مدل توقد   ،%3.4حوالا

األ عار  أسي كبيدم وال ديما األمم ال ة إدر إلم نيادة  ، ا تد ه ال ها العماقا ودلول عدد كبيم مل العماقييل إلم األردن
 العقارات.

% خدددم عددداد 4.7إلدددم  2007خدددم ان هدددا  دددا عدددام  ،%6.25حيدددث ارتهددد  إلدددم  2006إمدددا القهدددزة الثانيدددة  يددددخت عدددام 
د ،اا  ارتهاع األ عار عالمي  % متأخم  14ليصي إلم  2008ل رتهاع  أسي كبيم عام  ا وال يما إ عار الد ها التدا  دجلت ارتهاع 

د 2009كدون األردن يسدتورد كامدي احتياجاتد  ال ه يدة مدل ال دارج. بي مدا شدهد  دا عدام ل ،ا العام يم مسبوف  ا ه  ا ان هاض 
دد ويعددزر هدد ا االن هدداا إلددم األنمددة الماليددة التددا حلددت  اقتصددادات  ،%0.7ا  ييددث تيددول معدددل الت دد م إلددم  ددالب ملمو  
 قدد ارتهعدت معددالت الت د م  ،نمدة االقتصدادية الماه دةو دا ضدوم ا دتممار األ ،بددورها علدم االقتصداد األردنداإخدمت العالم و 

 .ا علم ت ورات إ عار ال ها ال ام العالمية% اعتماد  5لتصي إلم  2010لعام 

 

 2010 - 2000(: معدل التضخم المحلي 1الشكل رقم )

 :نتائج االختبارات
 :Stationarity Test (Unit Root Test)اختبار سكون )استقرار( السالسل الزمنية   -1

اللتبددار  ددسون الس  ددي الزم يددة  الداللددة  ددا   PPبيددمون  –والتبددار  يلددبح   ADF ددولم  – عددد إجددمام التبددار ديسددا 
( 1تددم عددما نتددائا التيليددي  ددا الجدددول رقددم ) ،(First difference( وللهددمف األول )Levelنمددوذج الدرا ددة  ع ددد المسددتور )

وكانت الس  ي الزم ية  يم  اك ة ع دد المسدتور لجميد  المتغيدمات  ،(Unit Root Testل نتائا التبار ج ر الوحدة )ال ة بي  
  (PP -2.933وحسدب   ADF -2.941% )حسدب 5( ع د مستور مع وية Mackinnon، 1991) حسب القيمة اليمجة ل

س  ددي الزم يددة جميدد  ال إنلدد  الهددمف األول وإعددادة االلتبددار لهددا تبدديل إوع ددد  ،PPو ADF ا ددتث ام د  اميسيددة الت دد م حسددب 
 .%5وإ همت ال تائا ر ا الهمضية العدمية للهمف األول ع د مستور مع وية  ،%5إلبيت  اك ة ع د مستور مع وية 
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 (1جدول رقم )
 نتائج اختبار سكون السالسل الزمنية

 Level First Difference المستوى 
 PP ADF PP ADF المتغيرات

DIt -3.88 -4.23 -14.34 -6.47 
IMt 0.084 O.04 -5.81 -5.82 
Xt -0.83 -1.68 -2.90 * * -4.20 

GDPt -0.27 -0.59 -11.95 -2.19 
Mt 4.21 3.4 -5.24 -5.23 
CEt 0.86 0.35 -3.89 -3.83 
WRt -0.82 -0.20 -8.64 -11.90 
DUt -1.60 -1.61 -6.40 -6.40 

 .%10** مقبولة ع د مستور مع وية 

 : ها كما  لا  Mackinnon Critical Valuesون حسب إما القيم اليمجة اللتبار السس
 Level First Difference المستوى 
  ولم –التبار ديسا 
ADF 

-3.615 -3.621 
-2.941 -2.943 
-2.609 -2.610 

 بيمون  –التبار  يلبح 
PP 

-3.596 -3.600 
-2.933 -2.935 
-2.604 -2.605 

  :( Johansen Co-integration Testاختبار التكامل المشترك لجوهانسن ) -2

 إن( Engle & Grangerويأديم ) I(1جمي  المتغيمات ها  اك ة ع دد الهددمف األول ) إننتائا ج ر الوحدة  إ همت
وبالتدالا يمسدل إجدمام  ،عدم  سون الس  ي الزم يدة ع دد المسدتور ال   هدا وجدود ع قدة ل يدة طويلدة األجدي بديل المتغيدمات

وتددم  Johansen Co-integration Testوتددم ا ددت دام التبددار جوهانسددل للتكامددي المأددتم   ،تم التبددار التكامددي المأدد
( نتددائا التبددار التكامددي المأددتم  بدديل د  اميسيددة الت دد م والت دد م 2ل الجدددول رقددم )حيددث  ددب   ،ت بيقدد  علددم نمددوذج الدرا ددة

ع م الوا ددد  والتسدددهي ت االئتمانيدددة وحدددواالت المسدددتورد والصدددادرات الوط يدددة وال ددداتا الميلدددا اإلجمدددالا وعدددما ال قدددد  دددالم
وإ هدددمت ال تدددائا ر دددا  ،2010:3 إلددم 2000:1العددامليل والصددددمات ال ارجيدددة، للبيانددات علدددم إ ددداس ربدد   ددد وة للهتدددمة  

ع قات طويلة األجي( وتبيل ال تائا ر ا الهمضية القائلة  عددم  متجهات تكاملية )يع ا وجود إرب  الهمضية العدمية ألربعة
ن وجددود خ خددة متجهددات تكامليددة علددم األقددي يأدديم إلددم وجددود ع قددة طويلددة األجددي بدديل المتغيددمات، إجددود تكامددي مأددتم ، و و 

 . يتم ا ت دام نموذج تصيي  ال  أ ،نجي وجمانجمإوحيث  تم ا  مضية عدم التكامي حسب 
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 (2جدول رقم )
 نتائج اختبار التكامل المشترك لجوهانسن لديناميكية التضخم

Hypothesized 

No. of CE(s) 
Eigen Value 

Trace 

Statistic 

0.05 

Critical Value 
Prob.** 

None * 0.850321 271.0104 159.5297 0.0000 

At most 1 * 0.749838 193.1407 125.6154 0.0000 

At most 2 * 0.719799 136.3293 95.75366 0.0000 

At most 3 * 0.605154 84.16706 69.81889 0.0023 

At most 4 0.379723 46.06742 47.85613 0.0729 

At most 5 0.363636 26.48625 29.79707 0.1148 

At most 6 0.167464 7.954905 15.49471 0.4702 

At most 7 0.010686 0.440470 3.841466 0.5069 

Trace test indicates 4 cointegrating eqn(s) at 0.05 the level 

* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level 

**Mackinnon - Haug - Michelis(1999) p-values 

  :نتائج انحدار نموذج تصحيح الخطأ لديناميكية التضخم -3

إجدمامات  اتبداعوتدم  ،(ECM ا دت دام نمدوذج تصديي  ال  دأ ) (نمدوذج د  اميسيدة الت د م)تم تقد م نمدوذج الدرا دة 
اإلجدمام المسدمم مدل  اتبداع(  دا تقدد م نمدوذج تصديي  ال  دأ  Hendry & Ericson, 1991ة واريسسدون )وإ دلو  ه ددر 

 ( للولول إلم تقد م الصيغة ال هائية لكي نموذج.General to Specific Proceduresاألعم إلم األلص )

البددد مددل إدرا  إن ا ددت دام الهددموف  ددا ،  نندد  االقددوة التهسدديمية لل مددوذج ممتهعددة ومقبولددة إحصددائي   إنعلددم الددم م مددل 
وكانددت جميدد  المتغيددمات مقبولددة  ،تددم تقددد م معادلددة د  اميسيددة الت دد م.  )2R)نمددوذج تصدديي  ال  ددأ  ددضخم  ددلبا  ددا قيمددة 

 ن   يم مع وة.إ( إة M2%  ا تث ام عما ال قد  المع م الوا   )5قي مل إا ع د مستور مع وية إحصائي  

% 1ن نيدادة الصدادرات الوط يدة ب سدبة إعلم د  اميسيدة الت د م و  إيجاباالصادرات الوط ية خم إ إنال تائا وإ همت  
خدم التسدهي ت إوكدان  .% وكدان قليدي المموندة ع دد  تمتدا إ  دام  دا المددر القصديم0.27تزيد مل د  اميسية الت  م ب سبة 
زيددد مددل د  اميسيددة ت% 1التسددهي ت االئتمانيددة ب سددبة   زيددادة ا،ولك دد  لددم يسددل ممن دد ا،يجابي ددإاالئتمانيددة ع ددد  تددمة إ  ددام واحدددة 

 .%  ا المدر القصيم0.13الت  م 

% تزيدد مدل 1ن نيدادة نمدو المسدتوردات ب سدبة إإة  ،ع د  تدمة إ  دام واحددة إيجاباخم المستوردات إن إالتقد م   همإو 
 ،ا ع د  تدمة إ  دام واحددةلا  كان إخما  لبي  ما  ال اتا الميلا اإلجماإ .%   ا المدر القصيم0.73د  اميسية الت  م ب سبة 

% وهدو  يدم مدمن 0.32 ها مل د  اميسيدة الت د م ب سدبة ت%  1ن نيادة ال مو  ا ال اتا الميلا اإلجمالا  ب سبة إإة 
 . ا المدر القصيم

معددالت نمدو وذلك  دالم م مدل انديداد  ،خم علم د  اميسية الت  مإ( عدم وجود M2 هم عما ال قد  المع م الوا   )إو 
خدددار ت ددد مية، ويمجددد   دددبب ذلدددك إلدددم ال مدددو الكبيدددم  دددا لدددا ا آلددد ل  تدددمة الدرا دددة  مددد  عددددم حددددول  (M2)عدددما ال قدددد 

الموجدددودات األج بيدددة نتيجدددة ورود تعوي دددات األمدددم المتيددددة لعردنيددديل العائدددد ل مدددل الكويدددت وإ دددداع كدددي مدددل دولدددة اإلمدددارات 
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، 2000وكدد لك إلددم عوائددد الت الددية وتعوي ددات األمددم المتيدددة عددام  ، ددك الممكددزة ولدد دوف ال قددد الدددولا مبددال  كبيددمة لدددر الب
ولالدة  دا إعقدا  اليدم  علدم العدماف ونيدادة التسدهي ت االئتمانيدة   لية )اال دتثمار األج بدا المباشدم(واندياد التد قات المإ ما

وهد ا ال تيجدة متوا قدة مد   .ولالدة ق داع اإل دسانوذلك نتيجة اندياد ال لب ونيادة ال أار االقتصادة  ا األردن  ، أسي كبيم
 .(2008 ،السيا ة المثلم للسي مة علم الت  م ،حمد المجالاإالدرا ات الت بيقية علم األردن )كما  ا درا ة 

% تزيدد مدل 1 ييث إن نيادة حواالت العامليل ب سدبة  ،ا علم د  اميسية الت  ميجابي  إا كما بي ت حواالت العامليل إخم  
خدددم إإمدددا المتغيدددم الدددوهما الددد ة يعسدددح  % ع دددد  تدددمة إ  دددام واحددددة علدددم المددددر القصددديم.0.17اميسيدددة الت ددد م ب سدددبة د  

خم إنيادة  حيث إن ،ا علم الم م مل ضع  تأخيمايجابي  إا  هم إخم  إ قد  ،اليم  علم العماف ا الصدمات ال ارجية المتمثلة 
 .% ع د خ ل  تمات إ  ام  ا المدر القصيم0.06لت  م ب سبة زيد مل د  اميسية ات% 1الصدمات ال ارجية ب سبة 

ن إ هدو  دالب اإلشدارة كمدا هدو متوقد  لد  ولد  تدأخيم علدم التدوانن  دا المددر ال ويدي و  diECTما حد تصيي  ال  دأ إ
% مدل إ دبا  عددم التدوانن ت تهدا  عدد 6إة إن مدا يقدار   0.064030المدر ال ويدي هدا  إلم  معة التكي   ا الولول

 ا.ومل الم حن إن ال  أ المعيارة للمعادلة قليي جد   ،ممور رب  عام

 (3جدول رقم )
 نتائج حد تصحيح الخطأ لديناميكية التضخم

Dependent Variable: D(DI) 
Method: Least Squares 
Date: 03/27/11   Time: 03:41 
Sample (Adjusted): 2001Q1 2010Q3 
Included Observations: 39 After Adjustments 

Prob. t-Statistic Std. Error Coefficient Variable 

0.0036 3.108163 0.017334 0.053875 C 
0.0000 5.143937 0.052228 0.268657 D(X(-2)) 
0.0000 4.636568 0.028029 0.129960 D(CE(-1)) 
0.0029 3.191752 0.017729 0.056586 D(DU(-3)) 
0.0106 -2.684844 0.118370 -0.317804 D(GDP(-1)) 
0.0013 3.482034 0.209607 0.729859 D(IM(-2)) 
0.1070 -1.722626 0.405834 -0.699101 D(M2(-2)) 
0.0200 2.431431 0.068195 0.165811 D(WR(-1)) 
0.0472 -2.049794 0.031237 -0.064030 RESID01(-1) 

0.014940 Mean Dependent Var 0.721950 R-squared 
0.036742 S.D. Dependent Var 0.646802 Adjusted R-squared 
-4.612473 Akaike Info Criterion 0.021836 S.E. of Regression 
-4.183657 Schwarz Criterion 0.017642 Sum Squared Reside 
9.606974 F-statistic 121.6994 Log likelihood 
0.000000 Prob (F-statistic) 1.844116 Durbin-Watson Stat 

 :نتائج تحليل مكونات التباين -4

ل ددأ الت بددض  ددا المتغيددم نهسدد   إلددم جددي معم ددة مقدددار التبددا ل  ددا الت بددض لكددي متغيددم العائدددإيسددت دم هدد ا االلتبددار مددل 
 :وع د ت بيه ه ا االلتبار علم المتغيمات .ل أ الت بض  ا المتغيمات األلمر  إلم ومقدار العائد
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م المستورد، الصادرات الوط ية، ال اتا الميلا اإلجمالا، عما ال قدد  دالمههوم الوا د ، التسدهي ت االئتمانيدة، الت  
تدددم اليصدددول علدددم نتدددائا تيليدددي تبدددا ل متغيدددم د  اميسيدددة  ،حدددواالت العدددامليل، والصددددمات ال ارجيدددة مددد  د  اميسيدددة الت ددد م

نددد  ع دددد تيليدددي مسوندددات تبدددا ل د  اميسيدددة إ( 4) الجددددول رقدددم(، حيدددث تظهدددم نتدددائا 4الت ددد م الموضدددية  دددا الجددددول رقدددم )
% مدل مسوندات التبدا ل  دا الهتدمة األولدم ع دد حددول لددمة  مقددار انيدما  معيدارة واحدد  دا المتغيدم 100الت  م يهسم 

 %9.20لا بي مدا حدوا ،% مدل ال  دأ  دالت بض  دا تبا  د 75.11 إلدم نهس ، ويأل   دالتماج  التددريجا ليصدي  دا الهتدمة الثانيدة
 % مددل ال  ددأ  ددالت بض  ددا تبددا ل د  اميسيددة الت دد م يعددزر 1.88% و0.015% و0.005% و0.68% و0.29و %12.81و

الت دد م المسددتورد والصددادرات الوط يددة وال دداتا الميلددا اإلجمددالا وعددما ال قددد  مههومدد  الوا دد  والتسددهي ت االئتمانيددة  إلددم
 لا.وحواالت العامليل والصدمات ال ارجية علم التوا

% مدل ت بدض ال  دأ 75.11ن  ل ل الهتمة الثانية تست ي  التغيمات  ا د  اميسية الت د م تهسديم حدوالا إه ا يع ا  إن
% مدل ت بدض ال  دأ  دا د  اميسيدة 12.81 دا د  اميسيدة الت د م نهسدها، بي مدا التغيدمات  دا الصدادرات الوط يدة تهسدم حدوالا 

% مدددل ت بدددض ال  دددأ  دددا د  اميسيدددة الت ددد م، خدددم 9.20د التدددا تهسدددم حدددوالا ليهدددا التغيدددمات  دددا الت ددد م المسدددتور ت ،الت ددد م
% مل ت بض ال  أ  ا د  اميسية الت د م،  ليهدا التغيدم  دا عدما 1.88التغيمات  ا الصدمات ال ارجية التا تهسم حوالا 

الميلدا اإلجمدالا الد ة % مدل ت بدض ال  دأ  دا د  اميسيدة الت د م، خدم  ليد  التغيدم  دا ال داتا 0.68ال قد الد ة يهسدم حدوالا 
 .% مل ت بض ال  أ  ا د  اميسية الت  م0.015% مل ت بض ال  أ  ا د  اميسية الت  م، ويتبع  التغيم  ا 0.29يهسم 

%  قدا مدل ت بدض ال  دأ  دا د  اميسيدة الت د م. بي مدا 0.005ا تست ي  التغيمات  ا التسهي ت االئتمانية تهسيم وإليم  
ال ددداتا الميلدددا اإلجمدددالا، عدددما ال قدددد،  ،الت ددد م المسدددتورد، الصدددادرات الوط يدددة إلدددم تعدددزر    حدددن انديددداد ال سدددبة التدددا

 %16.64و %11.71حددوالا  إلددم التسددهي ت االئتمانيددة، حددواالت العددامليل والصدددمات ال ارجيددة لدد ل الهتددمة الثالثددة لتصددي
 ن تصدديإ إلددم الميددي للتزا ددد الت بدد   مدد  ددا % علددم التددوالا، خددم تسددتمم 3.57و %1.86و %0.72و %2.08و %1.01و

% علم التوالا  ا الهتمة العاشمة. كما 3.68و %2.16و %1.03و %2.38و %5.87و %15.64و %26.55حوالا  إلم
ددا   حددن  ليدد  ت ،الت دد م المسددتورد ييتددي الممتبددة األولددم مددل حيددث التددأخيم علددم د  اميسيددة الت دد م  ددا هدد ا الهتددمة إنإي  

ا وإليددم   ،الميلددا اإلجمددالا، خددم الصدددمات ال ارجيددة، خددم عددما ال قددد، خددم حددواالت العددامليلالصددادرات الوط يددة، خددم ال دداتا 
 .التسهي ت االئتمانية

األهمية ال سبية للصادرات الوط ية  ا تهسديم د  اميسيدة الت د م تكدون األكبدم  إنتيليي مسونات التبا ل  بيل بوضو   إن
يهدا األهميدة ال سددبية للت د م المسدتورد، خدم الصدددمات ال ارجيدة، خدم عددما  دا األمدد القصديم الدد ة يمتدد لمددة خد ل  دد وات، تل

بي مددا تكددون األهميددة ال سددبية للتسددهي ت االئتمانيددة هددا األقددي  ددا  ،خددم ال دداتا الميلددا اإلجمددالا ،ليهددا حددواالت العددامليلت ،ال قددد
 تهسيم التغيمات  ا د  اميسية الت  م.

 سبية ت    لبعا التغيمات، حيث ييتي الت  م المستورد الممتبة األولدم تليد  ن ه ا األهمية الن ا األمد ال ويي   إما
 ، تبعهدا عدما ال قدد  مههومد  الوا د  ،خدم الصددمات ال ارجيدة ،خدم ال داتا الميلدا اإلجمدالا ،األهمية ال سبية للصادرات الوط ية

 .ة ها األقي  ا تهسيم تغيمات د  اميسية الت  مخم حواالت العامليل، بي ما تبقم ه ا األهمية ال سبية للتسهي ت االئتماني
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 (4جدول رقم )
 (DIنتائج اختبار تحليل مكونات التباين لمتغير ديناميكية التضخم )

DU WR CE M GDP X IM DI Period 

 0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  0.0000  100.00  1 

 1.8814  0.0145  0.0047  0.6824  0.2908  12.807  9.2049  75.113  2 

 3.5703  1.8631  0.7243  2.0786  1.0087  16.640  11.708  62.405  3 

 3.2036  1.8344  0.6515  1.8845  2.2246  17.440  10.926  61.833  4 

 3.4674  2.6537  0.7981  1.6613  1.9884  15.184  20.315  53.931  5 

 3.2534  2.4389  1.1177  1.6764  3.0583  13.645  27.736  47.072  6 

 3.2454  2.3067  1.0462  2.0065  5.8389  14.320  27.224  44.010  7 

 3.4047  2.2490  1.0791  2.3042  6.1619  14.715  26.759  43.326  8 

 3.6171  2.2104  1.0548  2.3806  6.0267  15.196  26.221  43.292  9 

 3.6775  2.1593  1.0290  2.3848  5.8659  15.636  26.552  42.694  10 

 :نتائج دالة االستجابة لردة الفعل -5

ن تتعما لها م تل  متغيمات ال موذج وكيهيدة إيع م ه ا االلتبار بتتب  المسار الزم ا للتغيمات المهاج ة التا يمسل 
(  بديل ا دتجا ة ردة 1) م مل متغيمات نموذج الدرا ة. والأسي رقما تجا ة المتغيمات األلمر ألة تغيم مهاجل  ا إة متغي

الهعددي لد  اميسيددة الت دد م لتغيددم مهدداجل مقدددارا انيددما  معيددارة واحددد  ددا كددي مددل الت دد م المسددتورد، الصددادرات الوط يددة، 
 الصدمات ال ارجية.ال اتا الميلا اإلجمالا، عما ال قد  مههوم  الوا  ، التسهي ت االئتمانية، حواالت العامليل، و 

ويسدتمم هد ا التدأخيم لمددة  ،يجدابا علدم د  اميسيدة الت د مإالت د م المسدتورد لد  تدأخيم  إن( 1 ت   مل الأسي رقدم )
 دا د  اميسيدة  إيجداباإة تغيم مهاجل  ا الت  م المستورد مقدارا انيما  معيدارة واحدد  دضخم  أدسي  إنإرب    وات. ذلك 

يجدابا ن تدأخيما اإلنإما عل متغيدم الصدادرات الوط يدة  د ،الت اؤل ا لمدة إرب    وات خم  بدإ ويستمم ه ا التأخيم  ،الت  م
ا علددم يجابي ددإإة تغيددم مهدداجل  ددا الصددادرات الوط يددة مقدددارا انيددما  معيددارة واحددد  ددضخم  إنذلددك  ، بدددإ  عددد السدد ة ال امسددة

 ممور لمح   وات. يسون مباشمة بي يظهم  عد ولكل ه ا التأخيم ال ،د  اميسية الت  م

ويستمم ه ا التأخيم ألكثدم  ،ان هاا د  اميسية الت  م إلم ن ارتهاع   ضدةنعل متغيم ال اتا الميلا اإلجمالا   إما
وتبديل دالدة اال دتجا ة لدمدة الهعدي إن إة تغيدم مهداجل مقددارا  .مل لمح   وات خدم  ت شدم هد ا التدأخيم  عدد السد ة الساد دة

خدم يصدب   ،ال داتا الميلدا اإلجمدالا  دضخم  أدسي  دلبا  دا د  اميسيدة الت د م لمددة لمدح  د واتانيما  معيارة واحد  دا 
عدددل متغيددم عددما ال قددد  ددالمههوم الوا ددد   قددد جددامت نتيجتدد   يدددم  إمدداهدد ا التددأخيم  يددم ذة مع ويددة  عدددد السدد ة ال امسددة. 

ن تأخيمهدا علدم د  اميسيدة ن ت االئتمانيدة  دوذلك متوا ه مد  نتيجدة التبدار انيددار تصديي  ال  دأ،  إمدا عدل التسدهي ،مع وية
 ،ا علددم د  اميسيددة الت دد مإيجابي ددن إة تغيددم مهدداجل مقدددارا انيددما  معيددارة واحددد  ددضخم إإة  ،ايجددابا ميدددود جددد  إالت دد م 

 ويستمم ه ا األخم لهتمة قصيمة  قا.

ذلدك  ،انية ويت شم علم المددر ال ويديض يي ويبدإ  عد الس ة الث يجابان تأخيما اإلنإما عل متغيم حواالت العامليل  
ولكدل هد ا التدأخيم  ،ا  ا د  اميسية الت  مإيجابي  ن إة تغيم مهاجل  ا حواالت العامليل مقدارا انيما  معيارة واحد  ضخم إ
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ضد يي  دا المددر القصديم  يجدابان تأخيمهدا اإلنمدا عدل الصددمات ال ارجيدة  دإبي يظهم  عد ممور  د تيل.  ،ال يسون مباشمة
ذلك إن إة تغيم مهاجل  ا  ،م  نتائا االلتبارات السا قة اوقد جام متوا ق   ،لم د  اميسية الت  م يظهم  عد الس ة الما عةع

 ،ولكدل هد ا التدأخيم ال يسدون مباشدمة ،ا علدم د  اميسيدة الت د مإيجابي دالصدمات ال ارجية مقددارا انيدما  معيدارة واحدد  دضخم 
 .بي يظهم  عد ممور إرب    وات
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 :اتـالتوصي
 : ان ه ا الدرا ة تولا  ما  لا ، به  ا ضوم ما

 م  دا األردن، واإل دماع  دا اضمورة العمي علدم ت هديا المسدتوردات ال ه يدة  نيجداد السدل  البد لدة كالصد م الزيتدا المتدو  -1
 وية لع ماا السلمية كبد ي للمستوردات ال ه ية.الت بيه العملا لمأموع ال اقة ال و 

وذلدك  عدد  دد حاجدة السدوف الميلدا  ،العمي علم تيقيه التوانن الداللا عل طميه ت وي  الصدادرات األردنيدة ونيادتهدا -2
 م ها، وليح علم حسابها.

ولالدة التدا  ،اجيدةاإلنت المأدموعاتتوجي  اال تثمار وتو عت  ولله  مظ عمي جد دة  ا  وف العمدي األردندا نيدو  -3
الزراعيددة، وذلددك  عددد إن إ هددمت نتددائا الدرا ددة وجددود ع قددة عسسددية بدديل ال دداتا الميلددا  كالمأددموعاتتدد  ها تكلهتهددا 

 .اإلجمالا ود  اميسية الت  م

ات اذ اإلجمامات الكهيلدة بتيقيده نيدادة  دا قيمدة المددلمات الميليدة مدل لد ل نيدادة حجدم ال داتا الميلدا ور د  معددالت  -4
 ا الس وية عل معدالت ال مو الس وية ل  ته   ال هائا الكلا.نمو 

 .اإلنتاجية طويلة األمد المأموعاتإيجاد اإلجمامات التأجيعية لتوجي  التسهي ت االئتمانية نيو  -5

 .تعزيز السيا ات التا مل شأنها نيادة اال تثمار األج با  ا الق اعات اإلنتاجية الميلية -6

وإيجداد  دمدا –قددر اإلمسدان   -ت ال  يمة لظاهمة الت  م علدم المجتمد  األردندا، ومياولدة ضمورة مياربة االنعسا ا -7
 تقار  بيل م تل  ال بقات المسونة للمجتم ، والق ام علم مظاهم الهساد اإلدارة والمالا.

لددد  نتائجهدددا إو  ،ضدددمورة إع دددام األهميدددة الكا يدددة للدرا دددات القيا دددية والت بضيدددة  مدددا ي دددص م تلددد  الظدددواهم االقتصدددادية -8
  ميمي الجد.



 (2010-200)ديناميكية التضخم في األردن: دراسة قياسية 

-214- 

 عــالمراج
- Almounsor, Abdullah. (2010)."Inflation Dynamics in Yemen: An Empirical Analysis", IFM 

Working Paper, Middle East and Central Asia Department, Vol. 10, No. 144. 

- Branson, W. (2007). Macroeconomic Theory and Policy, 3rd ed., First East-West Press. 

- Capistran C. and Ramos-Francia M. (2010). Does Inflation Targeting Affect Dispersion of Inflation 

Expectations?, Journal of Money, Credit and Banking, Vol. 42, No.1. 

- Central Bank of Jordan, Annual Reports, Press the Central Bank, 2000-2010 

- Central Bank of Jordan, Jordan, Monthly Statistical Bulletin, Central Bank of Jordan Press, 

Amman. 

- Christopher, Sims A. (1981). “Comparison of Interwar and Postwar Business Cycles: Monetarism 

Reconsidered”, American Economic Review, p 70. 

- Durevall, Dick and Njuguna S. Ndungu. (2001). "A Dynamic Model of Inflation in Kenya", 

Journal of African Economies ,Vol. 10, No.1, pp. 92-125 

- Greene, William H. (2003). Econometric Analysis. 5th ed. 

- Howells, S. and K. Bain (2003). Monetary Economics: Policy and its Theoretical Basis, 

Macmillan, United States. 

- James, Mackinnon  J. (1991). Critical Values for Co-integration Test in Long-run Relationships: 

Reading in Co integration. Oxford University Press, pp 267-276 

- Keele L. and De Boef S. (2004). Not Just for Co integration: Error Correction Models with 

Stationary Data. Working Paper, Oxford University. 

- Phillips, P.C.B. (1991). Optimal Interface in Co-integrated Systems, Econometrical, pp. 283-306. 

- Porter, Nathan. (2010). "Price Dynamics in China", IMF Working Paper, Asia and Pacific 

Department, Vol.10, No. 221. 

- Robert, Engle F. and C. W. J. (1987). Granger, Co-integration and Error Correction: 

Representation, Estimation and Testing, Econometrical, pp 251-276. 

- Saif, Ibrahim and David M. DeBarolo. (2007). "The Iraq War's Impact on Growth and Inflation 

in Jordan”, Center for Strategic Studies, University of Jordan. 

- Salvatore, Dominick. (2003). Microeconomics. 4th ed., Oxford University Press. 

- Shewhart and Samuels Wilks. (2004). Applied Econometric Time Series, 2nd ed. 

- www. cbj.gov.jo 

- www. ikhwanonline.com 

- www.dos.gov.jo 

- www.imf.org 

- www.ju.edu.jo/Resources/EconomicObservatory 



 2014( أول كانون ) ديسمبر - 2 ع ،34 مج لإلدارة، العربية المجلة

-215- 

Inflation Dynamics in Jordan 
An Empirical Study (2000-2010)  

 

Dr. Habib Al Rawahneh 

Department of Economics 

Faculty of Economics 

and Administrative Sciences 

The Hashemite University 

Dr. Hussein Al zyoud 

Deputy Dean 

Faculty of Finance 

and Business Administration 

University of Al al-Bayt 

Hashemite Kingdom of Jordan 

 
 

ABSTRACT 

This study aims mainly to study the most important internal and external factors affecting 

the inflation dynamics in Jordan, and measuring the impact of these factors on the inflation 

dynamics, has been the introduction of several variables in the estimated model is imported 

inflation, the national exports, GDP, money supply in its broad sense, credit facilities, 

workers’ remittances and external shocks, has been the use of quarterly data during the period 

from 2000 until the third quarter of 2010. 

This study used the applied methods of measuring the economic relations of long-and 

short-term, using the concept of Co-integration and Error Correction Model and analysis of 

Variance Decomposition and Impulse Response Function, and after the application of these 

statistical tests on all variables of the study using statistical analysis (E-Views) show that all 

variables are stationary at the first deference, including four long-term relationships. 

The results of the regression error correction has shown that the dynamics inflation in the 

short term are affected by a significant positive increase imported inflation and the national 

exports, and affected by increased credit facilities and transfers of staff and external shocks, 

compared to the opposite effect of GDP growth on the inflation dynamics and there is 

insignificant of the money supply in its broadest sense to inflation dynamics. The extent 

ECTdi error correction signal is negative as expected, it has an impact on the balance in the 

long term, and the speed of adaptation in the access to long-term is 0.064030 that is 

approximately 6%. The test results of Variance Decomposition and test Impulse Response 

Function showed a consensus with the previous tests. 
And the study's recommendations can be summarized as the need for effective policies to 

reduce imports and increase GDP and internal balance, increase foreign investment in local 

productive sectors. 
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