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 المستخلص
ذلك الى  یعود السبب فيو العراقفي  السیاسة المالیةبشكل مباشر على  النفطیةتؤثر الصدمات 

فتستجیب السیاسة المالیة عبر ادواتھا  ، على االیرادات النفطیة بشكل كبیر الموازنة العامة عتمادا
قیاس وتحلیل ب البحث لقد اھتمو، الصدمة النفطیةاالنفاقیة واالیرادیة بشكل مسایر او مضاد التجاه 

 .2014-2003االقتصاد العراقي للمدة في للصدمات النفطیة السیاسة المالیة  استجابة

Abstract 

Oil shocks directly affect the fiscal policy in Iraq, largely due to the 
general budget heavily dependent on oil revenues. Response fiscal policy 
through their instruments spending or resource is compliant or counter to 
the direction of the oil shock. It is interested in research by measuring and 
analyzing the financial policy of the oil shocks in response to Iraqi 
economy for the period 2003-2014. 

 المقدمـــــة
غالباً ما یتعرض االقتصاد العراقي الى صدمات بفعل تقلبات اسعار النفط عالمیاً ، بسبب ریعیة    
قتصاد الشدیدة وتركز صادراتھ بالنفط ،اذ قد تكون ھذه الصدمات ایجابیة او سلبیة أو قد تكون اال

وحیث ان السیاسة المالیة في العراق تعد واحدة من اھم السیاسات االقتصادیة مؤقتة او دائمة ، 
ما یتعرض لھ من صدمات وأزمات من خالل تمھید أثر لالموجھة للنشاط االقتصادي ،ومعالجة 

 بشكل مسایر التجاه الصدمةتستجیب السیاسة المالیة أن فالصدمات النفطیة على االقتصاد المحلي ،
المولدة للعائد المالي مما افقد  المتنوعةمنھجیة المصادر  عن كونھا تعمل بعیداً بسبب  النفطیة

الموازنة العامة مرونة مواجھة التقلبات في العائد المالي الذي یمثل النفط المصدر ركیزتھ االساسیة 
في  نسبتھ قد تصل والذي واُختزلت نسبة كبیرة من الناتج المحلي االجمالي بسلعة النفط المنتج

 .%70اغلب االحیان الى 

 اھمیة البحث 
تتمیز بأنھا ذات تاثیر  الصدمات النفطیة الناجمة عن تقلبات اسعار النفط اھمیة البحث من ان  تاتي   

ھمال الوا ،بسبب االعتماد الكبیر على االیرادات النفطیة السیاسة المالیة في العراق كبیر على 
مسایرة  الى جانب ،الموازنة العامة من الضرائب المباشرة وغیر المباشرة یراداتالواضح ال

 .السیاسة المالیة للدورات االقتصادیة الناجمة عن الصدمات النفطیة

  البحث مشكلة  
 إذ االقتص�اد العراق�ي اقتص�اد ریع�ي  یعتم�د عل�ى ال�نفط كمص�در أس�استكمن مشكلة البحث ف�ي أن   

تشكل نسبة مساھمة قط�اع ال�نفط ف�ي الن�اتج المحل�ي اإلجم�الي نس�بة كبی�رة م�ع تراج�ع نس�بة مس�اھمة 

58



 م.د اسراء عبد فرحان و اسراء سعید صال  دم.        ............. في العراقعلى السیاسة المالیة  الصدمات النفطیةقیاس وتحلیل تأثیر 

  
 

 القطاعات االقتصادیة األخرى وھذا یجعل االقتصاد العراقي أكثر عرض�ة للص�دمات الخارجی�ة الت�ي
 .تنتج عن تقلبات أسعار النفط العالمیة 

 فرضیة البحث
والناجم�ة  االقتص�اد العراق�يالتي تعرض لھا  النفطیةان الصدمات انطلق البحث من فرضیة مفادھا   

 تترك اثارا على السیاس�ة المالی�ة، عن االختالالت واالھتزازات التي تحصل في اسواق النفط العالمیة
 .لبحثفي معظم سنوات اتتفاوت بحسب نوع الصدمة (موجبة او سالبة) 

  البحث ھدف
السیاسة المالیة خالل المدة النفطیة على صدمات الویاتي ھدف البحث في قیاس وتحلیل تأثیر   

2003-2014  . 
 ھیكلیة البحث

 :وعلى النحو التالي ثالثة مباحثالى  ھبھدف التحقق من فرضیة البحث تم تقسیم
وتأثیرھا على  النفطیةصدمات الوالمفاھیمیة لمفھوم  السس النظریةلخصص  حیث : االول حثالمب 

  السیاسة المالیة.
 .2014-2003السیاسة المالیة في العراق للمدة  تأثیر الصدمات النفطیة على: تحلیل  الثاني حثالمب 
صدمات التحلیل نتائج النموذج القیاسي والتي من خاللھا تم التوصل الى تأثیر  :المبحث الثالث 

في معظم سنوات البحث بسبب مسایرة السیاسة المالیة والذي كان موجب النفطیة على السیاسة 
 المالیة في العراق للدورة االقتصادیة.

 
 االول بحثالم

 الصدمات النفطیة والنموذج القیاسي المستخدماالطار النظري لمفھوم 
 

 .النفطیةصدمات المفھوم االطار النظري ل: المطلب االول
 

 النفطیة.صدمات الاوال: مفھوم  
المفاجئة في توازن السوق النفطیة والتي تؤدي الى إرتفاع أو إنخفاض حاد في وھي االختالالت 

االسعار یستمر لفترة زمنیة معینة ،نتیجة لعوامل تؤثر في العرض او الطلب أو االثنین معاً،مثل عدم 
قدرة المعروض النفطي على سد حاجة السوق العالمیة ،الصراعات واالزمات الدولیة التي تؤثر على 

دات النفط ،باالضافة الى السعي الحثیث من قبل الدول المستھلكة للبحث عن مصادر بدیلة للنفط امدا
والتي تمكنت مؤخراً من تحقیق طفرة في مجال النفط الصخري الذ كان لھ الدور االساس بانخفاض 

ثمة  إال أن .والذي استمر لحد االن 2014اسعار النفط الذي شھدتھ االسواق العالمیة منتصف عام 
إجماعا على أن أسبابا أخرى تقف وراء الظاھرة االقتصادیة السیاسیة المركبة، وھناك دول تعتقد أن 

 Rebeca )عود إلى اعتبارات اقتصادیة، إنما ھي سیاسیة صرفةال ت التقلبات في اسعار النفط
Jiménez,2004,P5).   

 الصدمات النفطیة:انواع ثانیاً: 
 )Positive oil Shockاالیجابیة (الصدمة النفطیة -1

یختلف االثر و ،النفط  االیجابیة حصول زیادة مفاجئة في اسعار تصدیر النفطیةصدمة الیقصد ب
ولھذا النوع من في الدخل القومي ،النفطیة بحسب الوزن النسبي للصادرات  ةاالجمالي لتلك الصدم

من خالل دوراً بدخول االقتصاد في مرحلة التوسع (االنتعاش) من الدورة االقتصادیة  الصدمات
فیزداد االنفاق العام ،السیما إذا كانت الدولة تعتمد على التأثیر االیجابي على االستھالك الحكومي 

ض بع وھذا ما ینعكس بطبیعة الحال على القطاع التصدیري كمصدر اساسي لتمویل إنفاقھا العام ،
فالزیادة في االستھالك الحكومي ستزید  المتغیرات االقتصادیة الكلیة كاالنتاج المحلي والطلب الكلي ،
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فتزداد الدخول ، ویرتفع مستوى االستخدام لعناصر االنتاج ،  الطلب الكلي ویؤدي الى ناتج اعلى
 (Daniel Ress, 2013: 27)شریطة عدم بلوغ االقتصاد مستوى التشغیل الكامل

(الموجبة ) كانت توسعیة، وھذه الصدمة شھدتھا العدید من الدول  النفطیةاالثار النھائیة للصدمة إن 
ً على  ً إنعكس إیجابا النامیة المصدرة للنفط في السبعینات ، عندما شھدت أسعار النفط إرتفاعا

طاقات االنتاجیة موازین مدفوعات تلك الدول وزیادة ایراداتھا ، إال أن برامج التنمیة لھذه الدول وال
فیھا لم تكن مھیأة للتوسع في حجم االستثمارات وأصبح ھناك فجوة بین االصول المالیة 

 ).191: 2001واالستثمارات الحقیقیة (النجفي ،
 )Negative oil Shock(السالبة الصدمة النفطیة -2
ھبوط في سعر السوق ھذا الأن و، النفطحصول انخفاض مفاجئ في اسعار الصادرات وھي  

المصدرة وما لذلك من تأثیر على حجم عوائد الصادرات ستؤثر فیما بعد النفطیة العالمي للسلع 
ً بتقلص الفرص االستثماریة على  الخطط االنفاقیة للدولة ، فینخفض االنفاق العام مصحوبا

 .الطلب الكلي ، وینخفض االنتاج لتنخفض معھ مستویات االستخدام وانخفاض
 

 تأثیر الصدمات النفطیة على السیاسة المالیة. ثالثاً:
قد  اسعار النفطالسیاسة المالیة من كون ان التقلبات في  تأثیر الصدمات النفطیة على اھمیة  تأتي  

المالیة بوضعین مالیین  ویبرز تأثیر تلك الصدمات على السیاسةازدادت في السنوات االخیرة ، 
صدمات ال، وھي الحالة التي تُبقي فیھا  الحیادیةمختلفین ، األول وھو ما یسمى بالسیاسة المالیة 

االیرادات الضریبیة واالنفاق الحكومي ثابتین ، وبھذا فھي لیس لھا تأثیر على من على ِكال  النفطیة
والتي یتأثر فیھا االنفاق العام دخلیة ، تلمالیة الوھي حالة السیاسة ا الموقف المالي الحكومي ، الثاني

فإن تأثیر ھذه الصدمة في االقتصاد القومي سیكون ، واالیرادات الضریبیة بأتجاه الصدمة النفطیة 
موجب عندما تظھر السیاسة المالیة استجابة دینامیكیة للصدمة الموجبة في االیراد (اي سیاسة 

تصادیة ) من خالل زیادة االنفاق الحكومي في مختلف المجاالت ، مالیة مسایرة التجاه الدورة االق
االنتاجیة ، الصحیة ،التعلیمیة واالنفاق على البنى التحتیة مما یولد أثاراً توسعیة في االقتصاد بفعل 
ً بدون زیادة  مضاعف االنفاق لیشھد االقتصاد زیادة في الطلب الكلي اكثر مما كان یمكنھ سابقا

لخارجي ، مع االخذ بعین االعتبار الطاقة االنتاجیة لالقتصاد وبلوغھ مستوى مقدار الدین ا
  .(Glenn Follette and Byron Lutz, 2010, p.9-10) . االستخدام الكامل

یُعدل الدخل المتاح االیجابي في اسعار الصادرات النفطیة معظم االقتصادیین بأن التغیر  یجمعو
ایجابیة) فان البلد قد یستھلك اكثر مما كان یمكنھ سابقاً نفطیة مة للبلد المعني ، (فعندما تحصل صد

ادخار جزء ما من دخولھم  یفضلون فاالفرادبدون زیادة مقدار الدین الخارجي ، وبدالً عن ذلك 
فان سلبیة ، نفطیة المرتفعة ویستھلكون اكثر في المستقبل ، اما في حالة تعرض البلد لصدمة 

تجیب بشكل مسایر للدورة االقتصادیة فینخفض حجم االنفاق الحكومي وترفع السیاسة المالیة قد تس
النسب الضریبیة ، وان اتباع سیاسة مالیة انكماشیة سیخلف آثاراً على المتغیرات االقتصادیة الكلیة 
، حیث ان مستویات االنتاج والتوظیف من جھة ، ومستوى االسعار من جھة اخرى تتحدد جمیعاً 

و مستوى االنفاق الحكومي . فاذا انخفض مستوى االنفاق فان الطلب على السلع بعامل واحد وھ
والخدمات سوف ینخفض ، وھذا یعني ان قدراً اقل من الموارد ستستخدم في العملیة االنتاجیة 
وبالتالي سیتم تسریح بعض العمال ومن ثم ارتفاع معدالت البطالة والتي تعني بدورھا انخفاض في 

ً وان التخفیض في االنفاق یؤجل نتیجة إلمكانیة سفالبلد ،الدخول  یُنفق اقل مما امكنھ سابقا
مع  یتناسباالقتراض الخارجي ، ولكن في النھایة فان انفاق البلد یجب ان ینخفض الى الحد الذي 

 .دخلھ الجدید المنخفض 

، عالوة على ذلك ،  وتؤثر اغلب التعدیالت في االنفاق العام على االستھالك الخاص بشكل مباشر
تكون التأثیرات على جانب االستثمار العام اكثر مما ھي من جانب االستھالك العام ، وذلك ألن 
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التخفیضات في االستھالك العام یؤثر على منفعة المستھلك مباشرة ، بینما التخفیضات في 
ى رأس المال الخاص االستثمار العام یؤثر على المنفعة بشكل غیر مباشر ، عبر تخفیض العائد عل

والناتج الحدي للعمل ، وتأثیر تخفیض االنفاق العام على منفعة المستھلك توزع على فترات زمنیة 
 )Alwagdani,2014: 7). Othmanمتعددة كتخفیض قیمة رأس المال خالل الزمن 

صادي في ویثیر تخفیض االنفاق العام حفیظة بعض االقتصادیین لتأثیره السلبي على النشاط االقت  
االجل القصیر ویحذرون من مغبة تخفیضات االنفاق الكبیرة والفوریة ، اذ ان اغلب المضاعفات 
ً على النشاط  (مقاییس تأثیر العجوزات على االقتصاد) تشیر بأن تخفیضات االنفاق تؤثر سلبا

ض االقتصادي بشكل اكبر مما یعمل نفس الحجم من الزیادات الضریبیة ، في حین یعتبر البع
االخر أن تخفیض االنفاق بدالً من رفع الضرائب سیكون اكثر فعالیة لتحفیز النمو االقتصادي أو 
یساعد في تفادي االنكماش. وعندما یأخذ االقتصادیون بنظر االعتبار االثار االنكماشیة لتخفیض 

ون ان عجز االنفاق العام في االجل القصیر في اقتصاد دون مستوى التشغیل الكامل ، فانھم یعتقد
الموازنة الناجم عن زیادة االنفاق العام یمكن ان تكون ضارة في االجل الطویل عن طریق مزاحمة 

في حین أن تخفیض العجوزات سیزید ثقة المستھلكین ورجال االعمال ، لیبقى  االستثمار الخاص ، 
  .تخفیض االنفاق لھ تأثیرات اقل من الزیادات الضریبیة

 :توصیف النموذج القیاسي المطلب الثاني
 . )The stationaryمفھوم السكون للسالسل الزمنیة ( -اوال
تكون الخطوة االولى لمعظم نماذج االقتصاد القیاسي التي تستخدم بیانات السالسل الزمنیة ھي    

السلسلة الزمنیة من عدمھ، ویؤدي غیاب صفة السكون من  Stationaryالتعرف على سكون 
، ویقصد بسكون السلسلة  spurious regression السلسلة الزمنیة الى ما یعرف باالنحدار الزائف

الزمنیة عدم وجود اتجاه عام للظاھرة صعودا او نزوال في المسار الزمني للسلسة ،اي ال تتغیر 
ٌ ما خصائصھا عبر الزمن مما یجعل البی انات تتذبذب حول وسط حسابي مستقل عن الزمن ،غالبا

تتسم البیانات االقتصادیة بوجود تغیرات ھیكلیة تؤثر على درجة سكون السالسل الزمنیة، لذا یعد 
 .C. Adkins, & R)تحدید درجة السكون (االستقرار) مھماً قبل اختبار عالقات التكامل و السببیة 

Carter : 2011:391) .ولكي تكون السلسلة الزمنیة  في التحلیل واالستدالل القیاسي ومشاكل ،
 ):648: 2005ساكنة یجب ان تمتلك الخصائص االتیة (عطیة : 

     E(Yt) = uان تتذبذب حول متوسط حسابي ثابت عبر الزمن  -1
 var (𝑦𝑡)  =  E(𝑦𝑡 – u)2 = σ2 ثبات التباین عبرالزمن . -2

 )   Variance= التباین ( σ 2اذ ان: 
بین قیمتین لنفس المتغیر معتمدا على الفجوة الزمنیة   (Covariance)ان یكون التباین المشترك  -3
)K)بین القیمتین (yt)و (yt -k.ولیس على القیمة الفعلیة للزمن الذي یحسب عند التغایر ( 

 .COV (yt, yt-k  ) = 𝞢𝞢{ ( yt –u ) ( yt-k – k )} = y 
 التباین المشترك= ykاذ ان : 

وال یمكن الحصول على نتائج سلیمة ودقیقة عندما تك�ون السلس�لة الزمنی�ة غی�ر س�اكنة، ویرج�ع         
عدم توافر صفة السكون في السالسل الزمنیة إلى ان البیانات الزمنیة غالباً ما یوجد فیھا اتجاه زمن�ي 

Trend علھ��ا تس��یر ف��ي االتج��اه نفس��ھیعك��س ف��ي حقیقت��ھ ظ��روف معین��ة ت��ؤثر عل��ى المتغی��رات وتج 
(Gujarati: 2009, p 451). 

 )(The Unit Root of stationaryاختبارات جذر الوحدة للسكون  -1
) في Unit rootیرجع عدم سكون السالسل الزمنیة في معظم االحیان إلى وجود جذر الوحدة (  

بیانات ھذه السالسل، ولمعرفة سكون السلسلة الزمنیة لكل متغیر في النموذج من عدمھ یقتضي ذلك 
) للسلسلة الزمنیة.وتوجد عدة اختبارات لجذر الوحدة Unit root testاجراء اختبار جذر الوحدة (

، واختبار 1979 عام Dicke- Fuller testإال ان اكثرھا  أھمیةً وشیوعاً كل من اختبار دكي فوللر 
 ).233 :2005(العبدلي،  1988عام  Phillips–Perron testفیلیبس بیرون 
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  test  )DF (Dickey – Fullerفولر البسیط  -اختبار دیكي 1-2 
 على ثالثة عناصر للتعرف على سكون السلسلة من عدمھ وھي: Dickey- Fullerیستند اختبار 

 صیغة النموذج المستخدم. -
 حجم العینة. -
 مستوى المعنویة. -

) ، ویقوم ھذا االختبار على 1979) عام (Dickey and Fullerوقد طور ھذااالختبار من قبل (
) لكل سلسلة  باستعمال الفرق االول لمتغیر السلسلة كمتغیر Autoregressiveاجراء انحدار ذاتي (

استخدام تباطؤ الفرق تابع  وإدخال نفس المتغیر بتباطؤ سنة واحدة كمتغیر مستقل ، وكذلك یمكن 
 : ):659-658:االول للمتغیر ولفترة واحدة , ویتركز ھذا االختبار ثالث نماذج(عطیة ،مصدر سابق

 بدون حد ثابت وبدون اتجاه زمني كما في المعادلة اآلتیة: .1
∆𝒀𝒕 = 𝒑𝒀𝒕−𝟏 + 𝝁𝒕 − − − −−−−−− −−−(𝟏) 

 وجود حد ثابت فقط كما في المعادلة اآلتیة: .2
∆𝒀𝒕 = 𝒂 + 𝒑𝒀𝒕−𝟏 + 𝝁𝒕 − − − −−−−−−−(𝟐) 

 وجود حد ثابت واتجاه زمني كما في المعادلة اآلتیة: .3
∆𝒀𝒕 = 𝒂 + 𝒂𝟏𝑻+ 𝒑𝒀𝒕−𝟏 + 𝝁𝒕 − − − −− −− (𝟑) 
 

:  Null hypothesisللص�یغ الثالث�ة اع�اله م�ن فرض�یة الع�دم   Dickey- Fullerیتحق�ق اختب�ار    
1 =𝑝H0 : الت��ي ت��نص عل��ى ان السلس��لة الزمنی��ة𝑌𝑌𝑡  تحت��وي عل��ى ج��ذر الوح��دة، مقاب��ل الفرض��یة

الت�ي ت�نص عل�ى س�كون السلس�لة الزمنی�ة، وی�تم  : hypothesis Alternative< 1𝑝   H1البدیل�ة
% فان ذلك ی�دل عل�ى س�كون 5فاذاكانت قیمتھا اقل من   p-valueالتحقق من ذلك ذلك من خالل قیم 

% ف�ان ذل�ك ی�دل عل�ى ع�دم 5ن�ت اكب�ر م�ن السلسلة الزمنیة وعدم احتوائھ�ا عل�ى ج�ذر الوح�دة واذاكا
سكون السلسلة واحتوائھا على ج�ذر وح�دة وھ�ذا یتطل�ب اخ�ذ الف�رق االول أو الث�اني للسلس�لة واع�ادة 

 ).Gujarati, 2004:757االختیار بنفس االلیة للحصول على االستقراریة. (

 ً  . co-Integrationالتكامل المشترك -ثانیا
، وت�م توض�یح ھ�ذه الفك�رة Grangerعل�ى ی�د1981یرجع أصل فكرة التكامل المش�ترك ال�ى ع�ام     

 .1987عام Engle & Grangerواجراء االختبارات واالمثلة التجریبة من قبل
یوجد ترابط مابین منھج التكامل المشترك والنظریة االقتصادیة، حیث إن وج�ود تكام�ل مش�ترك ب�ین 

لى وجود عالقة توازنیة طویلة االجل بین ھذه المتغیرات واقترابھا من بعضھا متغیرات معینة یشیر ا
ال��بعض ف��ي االج��ل الطوی��ل وال تتباع��د كثی��راً، ان اختب��ارات التكام��ل المش��ترك تعتم��د كثی��راً عل��ى 

. لذلك فھو منھج اقتصادي كمي یساعد على بیان أثر التغیر عبر Stationaryاختبارات جذر الوحدة 
ني وصوالً للتوازن من جھة، والكشف عن وجود العالقات التوازنیة الطویل�ة االج�ل ب�ین المسار الزم

متغیرات النموذج من عدمھا من جھة اخرى، تمھیداً للسببیة، ویوجد ھناك العدید من الطرق ألختب�ار 
 وجود التكامل المشترك ، ولكن ھنا سیتم االكتفاء باالشارة الى طریقة واحدة:

 
 .(Johansen- juselius)نسن _ جسلیوساختبار جوھا 2-1
َر ھذا االختبار من قبل    لتالفي اوجھ القصور  التي   Johansen & Juselius (1990) ُطـــّوِ

  - Johansenذو الخطوتین، إذ یتمیز اختبار Engle–Grangerینطوي علیھا اختبار 
Juselius على نظیره اختبارEngle–Grangerصغیرة الحجم، حیث ان  ، كونھ یتالءم مع العینات

ھذا االختبار یتناسب مع العینات الصغیرة والكبیرة فضال عن تناسبھ مع العالقات التي تحوي اكثر 
) ، ویتم تحدید متجھات التكامل المشترك في اطار منھجیة  14: 2007 ،من متغیرین ، ( القدیر 

 جسلیوس من خالل اختبارین ھما: –جوھانسن 
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 ) والذي یأخذ الصیغة االتیة :trace test)λtrace اختبار االثر    -
. 𝜆𝜆 𝑡𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 =  −𝑇 ∑ log(𝜆𝜆𝑖 )𝑛

𝑖=𝑟+1  

) فاذا كانت قیمة معدل االمكان r = 1) مقابل الفرضیة البدیلة (r = 0اذ یتم اختبار فرضیة العدم (   
االعظم المحسوبة أصغر من القیمة الحرجة  تقبل فرضیة العدم والتي تعني ان متجھات التكامل 
المشترك تساوي صفر ، اما اذا كانت القیمة المحسوبة اكبر من الحرجة فتقبل الفرضیة البدیلة والتي 

 تكامل المشترك بین متغیرات العالقة . تعني ان عدد المتجھات اكبر من صفر مما یعني وجود ال
 ) وصیغتھ :MaximumEigenvalues test) (max)اختبار القیم الممیزة العظمى  -

Max = - T  log( 1− 𝜆𝜆𝑖 )   𝛌𝛌 

فاذا كانت القیمة المحسوبة لمعدل االمكان االعظم اكبر من الجدولیة ( الحرجة) ترفض فرضیة   
) والتي تنص على وجود متجھ واحد على االقل r = 1البدیلة () وتقبل الفرضیة r = 0العدم ( 

 للتكامل المشترك ، والعكس صحیح في حالة قبول فرضیة العدم ورفض الفرضیة البدیلة  .
 ً  تحدید فترة االبطاء المثلى.-ثالثا

نظراً لالستخدام الدینامیكي ألنموذج متجھ تصحیح الخطأ في تحدید العالقة قصیرة األجل      
لعالقة طویلة األجل بین المتغیرات االقتصادیة ، فأن ھذا األنموذج یكون حساس للتخلف وا

في معادالت العالقة السببیة ، االمر الذي یتطلب (explanatory variables)للمتغیرات التفسیریة
اعتماد معاییر معینة لتحدید التخلف الزمني المناسب  للمتغیرات محل االختبار ، والتي یجب ان 
یتضمنھا أنموذج متجھ تصحیح الخطأ لضمان اعطائھ افضل التقدیرات حول اتجاه العالقة السببیة 
بین المتغیرات في االجل القصیر واالجل الطویل ، وألجل تحدید فترة التخلف المثلى فقد استخدمت 

 AIC ):Akaike informationاكایكثالث اختبارات ذات معاییر معینة وھي : اختبار 
criterionواختبار ھانان ، (-كیونن(HQ :Hannan-Quinn)  information criterion)  ،

، وتنص جمیع تلك االختبارات  ) (SC:Schwarz information criterionواختبار شوارتز
 : Helmut , 2004على ان فترة التخلف المثلى ھي تلك الفترة التي تعطي اقل قیمة عند االختبار (

111( 
 ARDL Autoregressive Distributed Lag Model إنموذج -رابعا

والمصمم لالستخدام مع السالسل الزمنیة  الموزع لالبطاءوھو عبارة عن نموذج االنحدار الذاتي    
،وطوره بیساران واخرون (Pesaran and Shin 1999 ) الذي طبقھ بیساران وشینغیر المستقرة 

(Pesaran et al,2001)  ترك والعالقة قصیرة طویلة االجل والصیغة العامة الختبار التكامل المش
 لھذا النموذج ھي :

Δ𝑌𝑌𝑡𝑡=𝐶𝐶+ ∝1(𝑡𝑡−1)+ ∝2𝑋𝑋1(𝑡𝑡−1)+ ∝3𝑋𝑋2(𝑡𝑡−1)+⋯…..+ ∝(𝑘𝑘+1)  
 :إذ أن 

Et.حد الخطأ العشوائي : 
في حالة عدم وجود تكامل مشترك اي عالقة توازنیة طویلة االجل بین المتغیرات تتحقق فرضیة 

H0:α1=α2=……..=α𝑘𝑘= 0                                                العدم والمتمثلة باالتي:   + 1 
H0:α1≠α2≠……..≠α𝑘𝑘≠ 0                                                مقابل الفرضیة البدیلة    + 1 

 أي وجود تكامل مشترك ووجود عالقة توازنیة طویلة االجل بین المتغیرات 
 یستلزم اجراء الخطوات التالیة : ARDLولتطبیق برنامج 

 .  (SC)،وشوارز Akaike  (AIC)تحدید فترات االبطاء المثلى باالستناد الى معیاري أكیاك  -1
المحتسبة والتي  Fالتقدیر نحصل على قیمة بواسطة اختبار اختبار المعنویة المشتركة للمتغیرات  -2

قیمتین الختبار ومقارنة  ARDLتعبرعن وجود تكامل مشترك بین المتغیرات، ویقدم نموذج 
المحتسبة  F، فإذا كانت قیمة  (Upper and Lower Value of F)القیم المقدرة إحصائیاً ھما 

نقبل فرضیة العدم اي عدم وجود تكامل مشترك بین المتغیرات ، في   F من الحد االدنى اقل
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 Fحین تنص الفرضیة البدیلة على وجود تكامل مشترك بین المتغیرات عندما تكون قیمة 
 (Pesaran ,Shine ,2001:290)المحتسبة أكبر من الحد االعلى.

 )Impulse Response Functionsدوال االستجابة المحفزة(-خامسا
) اثر الصدمة التي یتعرض لھا متغیر داخلي ما داخل أنموذج IRFتقیس دوال االستجابة المحفزة (  

) على القیم VECM) او أنموذج تصحیح الخطأ ذو المتجھ (VARاالنحدار الذاتي ذو المتجھ (
االولى الحالیة والمستقبلیة للمتغیرات االخرى لھذا االنموذج وھناك طریقتان لقیاس اثر الصدمة 

قیاس اثر الصدمة بمقدار انحراف معیاري واحد واالخرى قیاس اثر الصدمة بمقدار وحدة واحدة. 
وتتمیز دوال استجابة النبضة بحساب مجموعة العالقات الدینامیكیة الموجودة،إذ انھا تبین رد فعل 

ستجابة تبین نظام المتغیرات الداخلیة على اثر حدوث صدمة في االخطاء وحسب سیمز فان دوال اال
اثر انخفاض وحید ومفاجئ لمتغیر على نفسھ وعلى باقي متغیرات النظام في كل االوقات مع فرض 

 عدم وجود ارتباط بین االخطاء  .
 المبحث الثاني

 السیاسة المالیة في العراق  تأثیر الصدمات النفطیة على تحلیل
 2014-2003للمدة  

 
 فيقدرتھا  ضعف حقیقة إلى یفضي العراق فيالمالیة  السیاسة مسار تفاصیلل تعرضال إن     

بین الحین واألخر الناتجة عن  االقتصاد لھا تعرضي یالت الدوریة االقتصادیة لتقلباتا مواجھة
 من الخارجي المتأتي الریع مظلة تحت عملھا وذلك بسبب دیمومة ، تذبذب اإلیرادات العامة

ً ، وان تحقیق برامجھا اال اإلیرادات النفطیة  النفط.  إیرادات بنمو نفاقیة مرتھنا
العدید من التحوالت السیاسیة واالقتصادیة  2003التي اعقبت عام  شھد العراق خالل المرحلة  

اصبح و،  2003تقدماً كبیراً نحو استقرار االقتصاد الكلي منذ عام  ان یحقق استطاع العراق حیث
) ملیار برمیل احتیاطیات 143العالم ، عند ما یقرب (العراق واحداً من منتجي النفط الرئیسیین في 

النفط العراقیة المؤكدة تحتل خامس اكبر ترتیب في العالم ، بعد السعودیة ، فنزویال ، كندا ، ایران 
) 1.3ھبط الى ( بسبب االحتالل االمریكي وتداعیاتھ إذ2003، ومنذ االنھیار في انتاج النفط عام 

) ملیون برمیل یومیاً 2.95فع االنتاج بعدھا بشكل متسارع ، لیصل الى (ملیون برمیل یومیاً ، ارت
) ملیون 90%) في المعروض العالمي بــــــ (3الذي فیھ ساھم العراق بأكثر من ( 2012عام 

ً ھو ثاني أكبر منتجي النفط في اوبك وثالث اكبر مصدّر للنفط في  ً ، والعراق حالیا برمیل یومیا
لمحلي االجمالي من النفط ھو في مستویات قیاسیة نسبة الى بلدان اخرى مصدرة العالم وان الناتج ا

ارتفاع اسعار النفط فوق بسب 2011للطاقة في المنطقة ، وتعززت االیرادات النفطیة منذ عام 
 Kirabaeva & others( ات النفطیةانخفاض حجم الحتیاطیب) دوالر للبرمیل مدفوعة 100(

,2013,p5اذ یشیر الى ان االیرادات 1ن متابعتھ بشكل واضح من خالل جدول () ، وھذا ما یمك (
 ،  الیرادات العامةالنفطیة شكلت نسبة كبیرة من ا

ان انتاج النفط الخام وصادراتھ ازدادت بشكل مضطرد في السنوات االخیرة ، مع ارتفاع انتاج   
ً عام 2النفط الخام من ( ً عام  ) ملیون3الى ( 2004) ملیون برمیل یومیا ،  2012برمیل یومیا

ً عام 1.5وبالمثل ازدادت صادرات النفط من ( ) ملیون 2.4م الى (2004) ملیون برمیل یومیا
ً عام  م ، وفي نفس الوقت فان اسعار النفط الخام العراقي وبعد انخفاضھ عام 2012برمیل یومیا

) دوالر 107اسعاره الى (م في اعقاب االزمة المالیة العالمیة استمرت بالزیادة اذ وصلت 2009
 .2012للبرمیل عام 

) 14.23-ال��ذي ش��ھد انخف��اض االی��رادات النفطی��ة وبمع��دل نم��و س��الب بل��غ ( 2014أم��ا ف��ي ع��ام    
) دوالر في 105بسبب تراجع اسعار النفط الخام عالمیاً، حیث تراجع معدل سعر برمیل النفط من (

انون االول ل��نفس الع��ام (وزارة ال��نفط ) دوالر ف��ي ك��71لیص��ل ال��ى ( 2014ش��ھر ك��انون الث��اني 
               .) لتنخفض معھ ایرادات الموازنة العامة 2014العراقیة ، 
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 )1جدول(   
 2014-2003 مدةلل في العراق تطور اإلیرادات العامة

االیرادات  السنة
 العامة 

معدل 
النمو 

 السنوي%

االیرادات 
  النفطیة

معدل نمو 
(%) 

سعر برمیل 
الخام النفط 

 دوالر

نسبة اإلیرادات النفطیة 
 الى اإلیرادات العامة%

2003 2146346 --- 1841458 --- 28.1 85.7 

2004 32982739 1436,7 32627203 1671,8 36.05 98.9 

2005 40502890 22.8 39480069 21,0 50.64 97.4 

2006 49055545 21,1 46534310 17,9 61.08 94.9 

2007 54599451 11,3 51701300 11,1 69.08 94.7 

2008 80252182 46,9 75358291 45,8 94.4 93.9 

2009 55209353 -31,2 48871708 -35,1 61.06 88.5 

2010 70178223 27,1 66640860 36.4 77.45 85.7 

2011 108807392 55,0 98155980 47,3 106 97 

2012 119466403 9,8 106764790 8,8 107 89,36 

2013 113767395 -5,0 110890539 3,72 103 97,46 

2014 105386623 -7.95 97072410 -14.23 96* 92.11 

 
-2003النسب من عمـل الباحثـان �االعتمـاد علـى بیانـات البنـك المر�ـزي العراقـي ، النشـرات السـنو�ة  المصدر:
2014. 

 
بسبب الزیادة الكبیرة لإلیرادات النفطیة إثر  توسعیةبال 2003بعد عام  المالیة ةسیاساتسمت ال  

إلى  فیھ ینظرالذي في الوقت انتھاء العقوبات االقتصادیة والتي تزامنت مع ارتفاع اسعار النفط ،
الرامیة الى اعادة توسیع االنفاق العام على انھ الدعامة االساسیة لسیاسات االصالح االقتصادي 

عبر كفیل بالنھوض بالمستوى المعیشي للمواطنین ب وطني ، وانھ مطلھیكلة االقتصاد العراقي 
المتقاعدین وتوسیع مظلة الرعایة االجتماعیة، وتوسیع  رواتبزیادة االجور والرواتب وتعدیل 

وما رافقھا من اعمال  الحرب االخیرةقاعدة دعم السلع االساسیة، ومواجھة ما تبقى من تداعیات 
تخریب وتجاوزات على االمالك العامة والخاصة وانعكاس ذلك على االمن االقتصادي والتنموي 

   ) (Jonathan E. Sanford, 2003,P5. في البالد
) ملیون 32117491وبلغ ( 2004وشھد اإلنفاق العام باالسعار الجاریة زیادة في عام    

) في عام 8822.32) ملیون دینار بعد ان كان (59598.99(إذ بلغ  دینار،وكذلك باالسعار الثابتة
رواتب ومخصصات موظفي  ى، ویعزى السبب في تلك الزیادة إلى التعدیل الذي طرأ عل2003

 القطاع العام باإلضافة إلى تزاید اإلنفاق االمني والعسكري بسبب تردي الوضع األمني . 
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) حتى بلغت أعلى مستوى 2008-2005مضي قدماً للمدة (التوسعیة بالالمالیة استمرت السیاسة   
،وذلك إثر ارتفاع اسعار النفط العالمیة بسبب تزاید الطلب على النفط الخام الذي  2008لھا في عام 

اقترن بزیادة معدالت النمو العالمیة وھذا ماجعل االیرادات العامة تتزاید بوتائر فاقت النفقات 
ارتفاع حجم االنفاق التشغیلي بسبب ضخامة حجم القطاع العام من جھة العامة ،ورافق تلك الزیادة 

، وشدة اعتماد االقتصاد العراقي على العائدات النفطیة في تمویل برامج وخطط الحكومة من جھة 
اخرى اضف الى ذلك الظروف السیاسیة واالجتماعیة التي شكلت عامل ضغط على الحكومة 

،في قتصاد حكومي بأمتیازأتحول االقتصاد العراقي بأكملھ الى یل العراقیة لتوسیع رقعة التوظیف
وغیاب الغطاء  وسیاسیة أمنیة ألسبابقتصاد األ أدارةعزوف القطاع الخاص عن تولي ظل 

القانوني والمؤسساتي الذي یدفع باتجاه تطویر القطاع الخاص ،مما افقدهُ القدرة على توفیر فرص 
عمل حقیقیة قادرة على استیعاب الفائض من القوة العاملة الموجودة في القطاع العام، كل ھذه 

قات التشغیلیة على حساب  العوامل ادت الى تعمیق حدة االختالل في ھیكل االنفاق العام لصالح النف
)، لقد برر االتجاه التوسعي للسیاسة االنفاقیة خالل تلك المرحلة بأن 2النفقات االستثماریة جدول (

العراق قد شرع بعملیة إعادة االعمار وتحقیق التنمیة المستدامة في كافة القطاعات االقتصادیة 
صالح االختالالت الھیكلیة ،لكن من خالل مستھدفا بذلك اعادة ھیكلة االقتصاد العراقي ومحاولة إ

متابعة تطور نسب االنفاق التشغیلي واالستثماري إلى االنفاق العام بدقة نستشف حقیقة فشل 
 السیاسة االنفاقیة بإعادة اصالح ھیكل االقتصاد العراقي . 

ً إثر انخفاض اسعار النفط(وھي القن 2009في عام      اة التي شھدت االیرادات العامة إنخفاضا
تلعب الدور الجوھري بنقل ارتدادات االزمات االقتصادیة الى االقتصاد العراقي) ، تأثراً بتداعیات 

%) بعد 9,52االزمة المالیة العالمیة  حیث انخفض معدل النمو السنوي لالنفاق العام لیصل الى (
لى استخدام ، مما أضطر القائمین على السیاسة المالیة ا2008%) في عام 34.29ان كان (

االحتیاطیات المتراكمة المتحققة من الطفرات السابقة في االسعار النفطیة لتمویل الموازنة لعام 
2009  . 

 2014-2003تطور حجم اإلنفاق العام في االقتصاد العراقي للمدة   )2جدول (
اإلنفاق العام باألسعار  السنة

 الجاریة
االنفاق العام باالسعار 

 100=2007الثابتة 
 عدل النمو السنوي %م

2003 4901961 8822.32 94.65 
2004 32117491 59598.99 --- 
2005 26375175 41974.09 -21.77 
2006 38806679 35782.59 32.03 
2007 39031232 26476.04 0.57 
2008 59403375 43814.87 34.29 
2009 65658000 45494.04 9,52 
2010 83823000 57108.07 21,67 
2011 96662767 49849.49 13.28 
2012 105139567 60864.88 8.06 
2013 106873027 61853.75 1,62 
2014 83556226 52481.50 -27.90 

 
,  واألبحاث لإلحصاءالبنك المركزي العراقي , المدیریة العامة باالعتماد على ( انالمصدر: النسب من إعداد الباحث

 .)2014-2004 النشرات السنویة
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المتصاعد  بسبب اإلنفاق 2013-2010بأتجاھھا التوسعي لالعوام  المالیةواستمرت السیاسة    
التعلیم  يقطاع وعلى،على قوات الجیش والشرطة للمحافظة على استقرار وامن البلد والبنى التحیة 

 . والصحة
ً سالب اً نمو لیسجلاالنفاق العام انخفض  2014وفي عام     قییھ الجاري %) ، بش27.90-بلغ ( ا

واالستثماري ،بسبب انخفاض اسعار النفط في االسواق العالمیة الذي ترافق مع زیادة االنفاق 
العسكري بسبب التطورات االخیرة التي شھدتھا الساحة السیاسیة غیر المستقرة اصال ، المتمثلة 

ر وتخریب البنى بسیطرة المجامیع االرھابیة (داعش) على عدد من محافظات العراق وقیامھا بتدمی
 %).12.9( 2014-2004التحتیة لھذه المحافظات .ولقد بلغ معدل النمو السنوي لالنفاق العام للمدة 

الوضع الراھن لالقتصاد العراقي الریعي االحادي الجانب ھو مسایرة فأن وتأسیساً على ما تقدم   
للدورة االقتصادیة ذات االمتداد الخارجي وتعمل باتجاھاتھا فاالقتصاد العراقي ینمو  السیاسة المالیة

النفط)  أسعاررتفاع أعندما یحقن بالموارد المالیة التي تفرزھا صدمة العرض الخارجیة الموجبة (
 تفوق التسربات االنفاقیة الموارد ماقتصاد یتقلص عندنفاقیة, واألوعلى نحو یفوق التسربات األ

 المالیة المتأتیة من الریع النفطي بسبب صدمة العرض الخارجیة السالبة (انخفاض اسعار النفط).
رتھان أقتصادي السلبي ونكشاف األح درجة األوعكس بوضتان ھذه المسایرة االقتصادیة للخارج 

یرسخ ذا قتصادیة غیر مسیطر علیھا من قبل السیاسة المالیة وھالتقلبات ابالالمورد المالي الوحید 
 .الدول المتقدمة االتي تتمتع بھ كتلك نعدام عوامل االستقرار الذاتيأمن حالة 

 لثالثا بحثالم
 عرض وتحلیل نتائج النموذج القیاسي

 أوال: توصیف المتغیرات المستخدمة في القیاس.
سیتم االعتماد على مجموعة المتغیرات التي أفرزھا الجانب التحلیلي من البحث بغیة  تحدید  

 صدماتال)لتحلیل اثر  .(EViews9العالقات المتبادلة فیما بینھا، وسیتم استخدام البرنامج اإلحصائي
 -یتضمن ھذا التحلیل المتغیرات التالیة:والسیاسة المالیة   النفطیة على

  .RG، متغیر االیرادات الحكومیة EXG، متغیر اإلنفاق الحكومي  OPالنفط اسعارمتغیر 
 نتائج اختبارات سكون السالسل الزمنیة. -اوال:

الخطوه االولى یجب اختبار سكون متغیرات االنموذج وتحدید رتبة التكامل المشترك للسلسلة الزمنیة 
الحص�ول عل�ى سالس�ل زمنی�ة تتس��م ، للتحق�ق م�ن وج�ود اتج�اه زمن�ي وال�تخلص من�ھ ان وج�د، بغی�ة 

 بالسكون ویتسنى للباحثة االعتماد علیھا في اجراء االختبارات االحصائیة.
 .ADFنتائج اختبار  -

اي وج�ود اتج�اه  التي تنص على( وجود جذر الوحدة) 𝑝 H0 := 1قام الباحثان باختبار فرضیة العدم 
عام في السلسلة الزمنیة للمتغیر المعني ، للتحقق من سكون السالس�ل الزمنی�ة للمتغی�رات المدروس�ة، 
وھل ھي ساكنة في مستواھا االصلي ام ال؟ فان تبین سكون كافة متغیرات النموذج في المستوى (اي 

ث انحدار زائف نظرا لتحق�ق بدون القلق من حدو OLSالبیانات االصلیة) فانھ یمكن استخدام طریقة 
فرض السكون اما اذا تبین عدم سكون ھذه السالسل عند المس�توى، یع�اد اختب�ار فرض�یة الع�دم، لك�ن 

 ).3بعد أخذ الفرق االول، ونتائج االختبار ملخصة في الجدول(
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 .2014-2003لمتغیرات الدراسة للمدة  ADFنتائج اختبار جذر الوحدة حسب   )3جدول(

 
 Eviews7 المصدر:من اعدادالباحثان باالعتمادعلى مخرجات البرنامج االحصائي

 المحتس���بة tوھواس���لوب متق���دم یح���ل مح���ل مقارن���ة prob) (*مالحظ���ة : ت���م س���تخدام القیم���ة االحتمالی���ة 
الحص���اءة اختب���ار دیك���ي ف���وللر prob (الحرج���ة )ووفق���ا لھ���ذا االختب���ار ,ف���ان كان���ت قیم���ة tللمع���الم م���ع قیم���ة 

% ف����ان ذل����ك ی����دل عل����ى ع����دم معنویتھ����ا اي احت����واء السلس����لة الزمنی����ة عل����ى ج����ذر 0.05أكب����رمن  الموس����ع
،و معنوی����ة اذا كان����ت اق����ل  س����كون ھ����ذه السلس����ة الزمنی����ةوح����دة وبالت����الي وج����ود اتج����اه ع����ام فیھ����ا و ع����دم 

 .%بمعنى خلو السلسلة من جذر الوحدة وانھا اصبحت ساكنة0.05من
   

 الذي تشیر نتائجھ التي تم احتسابھا في ثالث ADFیوضح الجدول اعاله اختبار جذر الوحدة حسب 
وعدم في حالة وجود حد ثابت فقط وحد ثابت واتجاه زمني وحالة عدم وجود اتجاه زمني حاالت 

وجود ثابت ، واظھرت النتائج وجود جذر الوحدة في السالسل الزمنیة لمعظم المتغیرات عند 
باستثناء عرض النقد) وھو امر متوقع لكون معظم المتغیرات االقتصادیة تتاثر (مستواھا األصلي

 := 1یؤكد عدم تحقق صفة السكون مما یقود الى قبول فرضیة العدم مما االتجاه العام ،بشكل كبیر ب
𝑝 H0  القائلة بوجود جذر الوحدة في بیانات السالسل الزمنیة، وتشیر النتائج بعد اخذ الفرق االول

 للمتغیرات واجراء اختبار جذر الوحدة إلى تحقق صفة السكون عند الفرق االول لكل المتغیرات،
مما یعني  𝑝 H1 :>1 وقبول الفرضیة البدیلة 𝑝 H0 := 1االمر الذي یَُمْكن من رفض فرضیة العدم

ان السالسل الزمنیة للمتغیرات ساكنة عند فرقھا االول، وطالما ان ھناك خلیط من المتغیرات یتسم 
االجل فیما بینھم بالسكون عند الدرجة نفسھا من الفروق، فانھ یمكن تقدیر العالقة التوازنیة طویلة 

 .عبر اختبار التكامل المشترك
 ).Johansen -  Juseliusنتائج اختبار التكامل المشترك وفق (ثانیاً : 

المتغی�رات المس�تخدمة  ف�ي معظ�م بعد الحصول عل�ى س�كون السالس�ل الزمنی�ة والتأك�د م�ن س�كون   
الختب��ار وج��ود عالق��ة توازنی��ة الدراس��ة ف��ي الف��رق االول ،یمكنن��ا إس��تخدام اختب��ار التكام��ل المش��ترك 

طویلة االجل بین متغیرات األنموذج لكن یشترط في ذلك ان تكون متغیرات بیانات السالسل الزمنی�ة 
متكاملة من الدرجة نفسھا .وبعد اج�راء اختب�ار التكام�ل المش�ترك وتحدی�د عالق�ة توازنی�ة س�اكنة ب�ین 

 .نموذج في االجل الطویللمتغیرات ا
الخاصة بسكون السلس�لة الزمنی�ة ( اختب�ار دیك�ي  Unit Root Testجذر الوحدة  اثبتت اختبارات   

) PhiliPs – Perron ) واختب�ار (فیلی�بس بی�رونDicky – fuller Augmentedف�ولر الموس�ع 
وھذا یعني  l)~1نموذج بانھا ساكنة في الفرق االول اي انھا متكاملة من الدرجة االولى (اللمتغیرات 

نی��ة للمتغی��رات مح��ل الدراس��ة متكامل��ة م��ن نف��س الدرج��ة، وس��یتم اختی��ار التكام��ل ان السالس��ل الزم
-Johansen)جیس����لیوس  –نم����وذج بأس����تخدام منھجی����ة جوھانس����ن الالمش����ترك ب����ین متغی����رات 

juselius1990)  والتي تعد من افضل الطرق المستخدمة لتقدیر متجھ التكامل المشترك والتأكید م�ن

 المتغیر المستوى االولى الفروق
 بدون حد ثابت
 وال اتجاه عام

 حد ثابت
 واتجاه عام

 بدون حد ثابت حد ثابت فقط
 وال اتجاه عام

 حد ثابت
 واتجاه عام

 حد ثابت فقط

Prob* Prob* Prob* Prob* Prob* Prob* 
(0.0004)* 

 
(0.0475)* 

 
(0.0028)* 

 
0.8519 

 
 

0.5245 
 

0.9236 
 

EXG~I(1) 

(0.0018)* 

 

(0.0049)* 

 
 

(0.0062)* 

 

0.9576 

 
 

0.8768 

 
 

0.9973 

 

OP~I(1) 

(0.0002)* (0.0101)* 

 

(0.0015)* 

 

0.9134 

 

0.6006 

 

0.9558 RGOV~I 
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 Maxium) واختب�ار االمك�ان االعظ�م trace test)trace𝜆𝜆 ار األث�ر احادیت�ھ باالس�تناد ال�ى أختب�
Eiganvalues test (max)  الل�ذان یوض�حان وج�ود عالق�ة توازنی�ة طویل�ة االج�ل ب�ین المتغی�رات

 ).4( وكانت النتائج كما موضحة في الجدول االقتصادیة عینة الدراسة
 .2014-1990) لنموذج االنفاق العام للمدةJuselius  - (Johansenاختبار التكامل المشترك  )4الجدول (

 القیمھ الحرجة
Criticalvalue 

 القیمة االحصائیة
Statisticvalue prob  الفرضیة

 البدیلة
فرضیة 

 القرار العدم

  traceاختیار

47.85613 
29.79707 
15.49471 

 

68.80872 
40.01713 
16.12473 

 

0.0000 
0.0024 
0.0402 

  

R=0 
R>1 

R=1 
R=0 

Trace test indicates 3 
cointegrating eqn(s) at 
the 0.05 level. 
denotes rejection of the 
hypothesis at the 0.05 
level 

  maximumاختیار

27.58434 
21.13162 
 3.841466 

29.79159 
45.89240 
 6.104816 

  0.0008 
 0.0199 
0.0135 

 

R=0 
R>1 

R=1 
R=0 

Max-eigenvalue test 
indicates 3 
cointegrating eqn(s) at 
the 0.05 level. 
denotes rejection of the 
hypothesis at the 0.05 
level 

 المصدر من اعداد الباحثان باالعتماد على مخرجات البرنامج االحصائي
 

وبعد اجراء اختبار التكامل المشترك بین المتغیرات، تبین بان ھناك عدد من متجھات التكامل    
)الموضحة في الجدول trace𝜆𝜆المشترك بین ھذه المتغیرات ، اذ اظھرت نتائج اختبار االثر (

)4(Trace Statistic  68.80والبالغة)(  اكبر من القیمة الحرجةCritical value 47.85البالغة) (
) مما یعني رفض فرضیة العدم وقبول (5%ھي اصغر من  )(0.0000البالغة   prop ، وان قیمة

وان المعادلة متجھات من متجھات التكامل المشترك  ثالثالقائلة بوجود   R>1الفرضیة البدیلة
 .)(5%متكاملة عند مستوى معنویة

) 29.79االحصائیة والبالغة ()فھي تشیر الى ان القیمة (maximum eigen valueاما االحصاءة 
) وھي اصغر prob=o.0008) والقیمة االحتمالیة(27.58وھي اكبر من القیمة الحرجة والبالغة (

االمر الذي یشیر وقبول الفرضیة البدیلة  )r=0مما یعني رفض فرضیة العدم()مما یعني (5%من 
الى وجود عالقة توازن طویلة االجل بین متغیرات الدراسة وانھم یتطورون بنفس االتجاه  في االجل 

 .الطویل على الرغم من وجود بعض االنحرافات في االجل القصیر 
  .نتائج اختبارات تحدید فترة االبطاء المثلى -ثالثاً:

) ، الت�ي اس�تعملت لتحدی�د فت�رة االبط�اء AIC , HQ , SCاظھ�رت نت�ائج االختب�ارات ال�ثالث (
) ، ان تل�ك الفت�رة ھ�ي 5المثلى التي تحقق افضل تقدیر ألنم�وذج متجھ�ات تص�حیح الخط�أ ،الج�دول (

الفترة االولى ولكل المتغیرات ذلك الن قیمتھا ھ�ي االدن�ى مقارن�ة ببقی�ة الق�یم ف�ي االختب�ارات الثالث�ة 
لك سیتم اعتماد تلك الفترة في تقدیر ھذا األنم�وذج مم�ا یعن�ي حسب ما تنص علیھ تلك االختبارات، لذ

ان أنموذج متجھات تصحیح الخطأ الذي سیستعمل في الكشف عن اتجاه العالقة بین المتغیرات مح�ل 
 .الدراسة سیتضمن فترة ابطاء واحدة
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 .2014-2003عدد مدد اإلبطاء المثلى للمدة  )5جدول (
Lag AIC SC HQ 

0 92.32647 92.52543 92.36965 
1 88.50902* 89.50380* 88.72491* 
2 88.87782 90.66843 89.26643 
3 89.20026 91.78670 89.76159 

 %)5شیر الى عدد فترات اإلبطاء المثلى وجمیع االختبارات معنویة مستوى (* ت
AIC،معیار اكایك :SC ،  معیار شوارز:HQ كوین –:معیار ھانان 

 

 ً  .نموذج لل (ARDL) الموزع الذاتي لالبطاء االنحدارنتائج تقدیر إنموذج -رابعا
 نموذج استخدام تم الموضوع ھذا في االدبیات على وباالعتماد البحث فرضیة اختبار لغرض

Autoregressive Distributed Lag Model  وذلك الستخراج معامل تصحیح الخطأ
كانت النتائج على  EVIEWS 9لنموذج االیراد العام ، و بعد تقدیر النموذج  باستخدام برنامج 

 النحو التالي:
 

 .2014-2003نموذج للمدةلل ARDL الخطأ تصحیح نموذج تقدیرات )6( جدول
 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.* 
RG(-1) 0.316779 0.149456 2.119542 0.0482 
EXG 508609.6 161649.2 3.146379 0.0056 
GDP 0.376358 0.110935 3.392613 0.0032 

GDP(-1) -0.254203 0.102145 -2.488648 0.0228 
EXCH -3123.143 1968.328 -1.586698 0.1300 

C -7640634. 3857090. -1.980932 0.0631 
 

 EVIEWS 9باالعتماد على مخرجات البرنامج االحصائي  انالجدول من اعداد الباحثالمصدر: 
اختبار مدى وجود عالقة توازنیة طویلة االجل بین   ARDL نموذج تحلیل في التالیة والخطوة   

)وفق فرضیة العدم التي تنص على Fمتغیرات النموذج كمتغیرات تفسیریة یتم حساب احصائیة (
المستویات المبطأة للمتغیرات المتباطئة تساوي جمیعھا صفراً, بالتالي تعني عدم وجود ان معلمات 

 عالقة توازنیة طویلة االجل بین المتغیرات, اي:
H0: B1=B2=B3 =0 

 ضد الفرضیة البدیلة التي تنص على وجود تكامل مشترك بین متغیرات محل الدراسة, اي:
H1: B1≠B2≠B3≠0 

) المحسوبة مع الحد االعلى واالدنى للقیم الحرجة, فاذا كانت Fة احصائیة (یتم المقارنة بین قیم  
) المحسوبة اكبر من الحد االعلى للقیم الحرجة ترفض فرضیة العدم التي تنص Fقیمة احصائیة (

بعدم وجود عالقة توازنیة طویلة االجل, اما اذا كانت القیمة المحسوبة اقل من الحد االدنى للقیم 
  ) نتائج اختبار الحدود الخاص بنموذج 7ل فرضیة العدم, كما یبینھا الجدول  (الحرجة تقب

ARDL. 
 ) نتائج اختبار الحدود7جدول(

K Value Test Statistic 
3 11.37578 F.Statistic 

Critical Value Bonds 
 Significance الحد االدنى الحد االعلى

4.77 3.72 10% 
5.35 3.27 5% 
3.89 2.69 2.5% 
5.61 4.29 1% 

R-squared 0.954192)( Adjusted R-squared 0.934151)( 
 

 .Eviews 9المصدر:من اعداد الباحثان باالعتماد على برنامج 
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 من اكبر وھي) 11.37578( بلغت المحتسبة  (F-statistics)یالحظ من الجدول اعاله ان قیمة   
 الجدولیة القیمة بینما) (5.35تبلغ  والتي (%5) معنویة مستوى عند الجدولیة العظمى القیمة

 على تنص والتي العدم فرضیة رفض الى یشیر المستوى وھذا نفس عند (3.23)فبلغت الصغرى
ونقبل بالفرضیة البدیلة التي تنص على وجود  المتغیرات بین االمد طویلة توازنیة عالقة وجود عدم

 تكامل مشترك وعالقة توازنیة طویلة االمد بین متغیرات النموذج.
% بحسب قیمة معامل التحدید فیما بلغت قیمة معامل التحدید 95وبلغت القوة التفسیریة للنموذج 

وھو ما یعزز من % مما یشیر الى تمتع النموذج بقوة تفسیریة عالیة 93بحدود  )R�2(المرجح 
 امكانیة اعتماد نتائج النموذج في التحلیل .

بعد التاكد من وجود عالقة توازنیة طویلة االمد ینبغي االن الحصول على المقدرات الطویلة  
والقصیرة االمد لمعلمات النموذج المقدر ومعلمة تصحیح الخطأ ، والجداول التالیة تظھر تقدیرات 

  .ARDLاالمد وتصحیح الخطأ لنموذج  المعلمات الطویلة والقصیرة
 )8جدول(

 ARDL المقدرات طویلة االجل لنموذج
 

Long Run Coefficients 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

EXG 0.617952 0.092827 6.657036 0.0000 
RG -0.041553 0.038841 -1.069828 0.3006 
OP 681876. 83017.8 8.213610 0.0000 
C -13251655 1601043. -8.276887 0.0000 

 
 Eviews 9المصدر: من عمل الباحثان بناءاً على برنامج 

ھنالك استجابة طویلة االجل طردیة ومعنویة بین االنفاق العام واضح من الجدول  ھو وكما  
واالیرادات العامة،واستجابة طویلة االجل طردیة ومعنویة بین اسعار النفط واالیرادات العامة،كما 
اظھرت النتائج عدم وجوداستجابة طویلة االجل لمتغیر الناتج المحلي االجمالي ألن المعلمة غیر 

 معنویة احصائیاً.  
 .ARDL المقدرات قصیرة االجل ومعامل تصحیح الخطأ لنموذج )10جدول(

Short Run Cointegrating Form 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
D(EXG) 0.304094 0.113545 2.678180 0.0165 
D(RG) 0.363388 0.124549 2.917627 0.0101 
D(OP) 325888.793 152755.086 2.133407 0.0487 

CointEq(-1) -1.350164 0.211137 -6.394746 0.0000 
 Eviews 9المصدر: من عمل الباحثان بناءاً على برنامج 

 
بالنسبة لنموذج تصحیح الخطأ نالحظ من نتائج الجدول اعاله ، ان معلمات االجل القصیر تتوافق 

الطویل وان ظھرت المعلمات المقدرة بنسب الى حد كبیر من حیث مستوى المعنویة مع نتائج المدى 
متفاوتة ،باستثناء متغیر الناتج المحلي االجمالي الذي یشیر الى وجود استجابة قصیرة االجل 
ومعنویة بینھ وبین االیرادات العامة . ان معامل تصحیح الخطأ یعبر عن سرعة التكییف من االجل 

كون معنویا وسالبا حتى یؤكد وجود عالقة طویلة القصیر الى االجل الطویل ، وھو ما یستوجب ان ی
-االمد بین متغیرات النموذج ، ومن خالل النتائج اعاله تظھر قیمة معلمة تصحیح الخطأ البالغة

% مما یعني ان االختالل في التوازن 5)  سالبة وھي معنویة احصائیاً عند مستوى اقل من  (1.35
وھي سرعة كبیرة, فضالً عن ان المعلمات  %) من الزمن135الطویل االجل یصحح خالل (

 القصیرة االجل تبین ان المتغیرات التفسیریة كانت معنویة.
 ً  Impulse functions Analysis تحلیل دوال االستجابة-خامسا

 
ان حدوث  ،حیث ادناهالشكل  في والمبینة سنة )12( على الممتدة االستجابة دالة تقدیرات حسب   

على االنفاق  سیكون لھا اثر معنوي اسعار النفط (صدمة نفطیة)صدمة انحراف معیاري واحد في 
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یظھر استجابة موجبة ومتزایدة منذ الفترة االولى لتستمر الى نھایة المدة وھذا یعكس  العام حیث
الجزء االكبر من اعتماد االنفاق العام بشكل كبیر جدا على االیرادات النفطیة والتي تشكل حقیقة 

مسایرة السیاسة المالیة واالنفاقیة تحدیدا لصدمات االیرادات العامة    االیرادات العامة فضال عن
سیكون  اسعار النفطالمتأتیة من ارتفاع اسعار النفط . ان حدوث صدمة انحراف معیاري واحد في 

استجابة موجبة االیرادات العامة  ظھرتمنذ الفترة االولى ، إذ س االیرادات العامةلھا اثر معنوي في 
تستمر الى نھایة المدة وھذا یعكس ھیمنة القطاع النفطي على الناتج المحلي  النفطیةصدمة لل

االجمالي وھو القطاع شبھ الوحید الذي یغذي الموازنة العامة باالیرادات لذلك تقترن معدالت نمو 
 .بنمو االیرادات النفطیة  االیرادات العامة
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 EVIEWS9المصدر :الشكل من اعداد الباحثان باالعتماد على مخرجات البرنامج االحصائي 
 

 االستنتاجات
نموذج ، الى ان حدوث صدمة بمقدار انحراف معیاري واحد في لتشیر دوال االستجابة المحفزة ل -1

تؤدي الى استجابة االنفاق العام منذ الفترة االولى لیعكس ذلك مسایرة السیاسة االنفاقیة ، اسعار النفط
  .للدورة االقتصادیة المتولدة بفعل ارتفاع اسعار النفط 

ان حدوث صدمة انحراف معیاري واحد في اسعار نموذج لتشیر دوال االستجابة المحفزة لكما   -2
نتیجة لھیمنة  ،یرادات العامة طول مدة الدراسة اإل حجم على إیجابي معنوي لھاأثر سیكونالنفط 

ایرادات النفط على االیراد العام، والتي ترتبط ارتباطاً وثیقاً باسعار النفط العالمیة وتقلباتھا، وبالتالي 
فأن التذبذب في اسعار النفط البد وان یترك االثر الواضح في االیرادات العامة،في حین ان حدوث 

راد العام لن تترك االثر في اسعار النفط لكون االسعار تعتبر متغیر خارجي واالیراد صدمة في االی
 العام متغیر داخلي.

 التوصیات
االیرادات العامة تمھیداً لخروج االقتصاد العراقي من النمط الریعي ،من أجل حمایة  قاعدةتنویع -1

مما یحقق استقراراً ي االیرادات النفطیة االقتصاد والموازنة العامة من التقلبات الكبیرة أو المفاجئة ف
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، وذلك عبر زیادة االعتماد االیرادات الضریبیة في مستویات اإلنفاق الحكومي ویعزز من كفائتھ 
إعادة النظر بالقوانین عبراصالح النظام الضریبي العراقي  یستوجبكأداة تمویلیة الغنى عنھا، مما 

باالضافة الى اھمیة العمل على تعزیز الوعي الضریبي والتشریعات الضریبیة الساریة المفعول ، 
 لدى الجمھور .

االقتصاد العراقي الذي یعتمد وبشكل اساسي في الوقت الحاضر على االیرادات  ھیكلتنویع  -2
النفطیة ،وخلق اقتصاد یتصف بالزیادة التدریجیة في نسب مساھمة القطاعات االقتصادیة االخرى 

جمالي ،والسیما قطاعات (الزراعة ،الصناعة ،السیاحة،..الخ) التي في تكوین الناتج المحلي الال
 .تضیف قیماً تراكمیة إلى الناتج المحلي االجمالي وتشكل مصادر تمویلیة متنوعة للموازنة العامة

الحد من تدفق الفائض االقتصادي للخارج ،عبر بوابة استیراد المتطلبات السلعیة والخدمیة  -3
السوق المحلیة عن توفیرھا بسبب ضعف الناتج الحقیقي غیر النفطي المتزایدة والتي عجزت 

وتدني مستویات نموه ، من خالل تأسیس وتأھیل جھاز انتاجي متطور بما ینسجم مع موارد 
االقتصاد العراقي المادیة والبشریة ، باالضافة إلى توفیر سبل تمویل المشاریع االنتاجیة 

القطاعات االنتاجیة للبلد ، فضالً عن تطویر البنى االرتكازیة االستراتیجیة القادرة على النھوض ب
الخالقة للوفورات الخارجیة لتلك المشاریع ، وھذا كلھ ال یتم بمعزل عن المحاولة الجادة من قبل 
اصحاب القرار السیاسي لتوفیر االستقرار االمني والسیاسي داخل البیئة الحاضنة لھذه المشاریع 

 التجاذبات السیاسیة. والنأي باالقتصاد عن
 

 المصادر..
اثر الصادرات على النمو االقتصادي في الدول االسالمیة: تقدیر ، 2005العبدلي،عابد بن عابد. -1

دراسة تحلیلیة قیاسیة،مجلة مركز صالح عبد هللا كامل لالقتصاد االسالمي، جامعة االزھر، 
 .27العدد

،اختبار فرضیة (كالدور) للعالقة بین االنتاج الصناعي 2005.القدیر،خالد بن حمد بن عبد هللا -2
 والنمو االقتصادي في المملكة العربیة السعودیة،جامعة الملك سعود.

، "دینامیكیة الناتج غیر النفطي في المملكة العربیة السعودیة: 2008الحوشان،حمد بن محمد.-3
 القتصاد واالدارة.تحلیل متجھ االنحدار الذاتي"جامعة الملك سعود، كلیة ا

، عمان، دار 1)موروثات القرن العشرین مقاربات اقتصادیة، ط 2004النجفي ،سالم توفیق ( -4
 الحامد للنشر.

النشرات و النشرة الخاصة, واألبحاث لإلحصاءالبنك المركزي العراقي , المدیریة العامة  -5
 2014-2004 السنویة
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