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المستخلص

هدفت هذه الدراسة الى تحليل وقياس دور السياسة المالية في تحقيق النمو االقتصادي من خالل التركيز على اإلنفاق الحكومي
واإليرادات الضر ررر .ية اما افترلر ررت الد ارسر ررة إ هناي عالقة بيا ية قو ة ين السر ررياسر ررة المالية والنمو االقتصر ررادي ي

بمكن

للسررياسررة المالية إ تز د من معدالت النمو االقتصررادي وتوصررلت الد ارسررة القياسررية الى انال التوبد عالقة سرر..ية ما ين اإلنفاق
الحكومي والنمو االقتصررادي و والتوبد عالقة بض راب سرر..ية ما ين النمو االقتصررادي واالنفاق الحكومي عند ا تمالية  %5و وهذا
يدل على نال التوبد عالقة توازنية طو لة األبل ين األنفاق والنمو االقتصادي

Abstract

This study aimed to analyzing and measuring the role of fiscal policy in achieving economic
growth by focusing on public expenditure and tax revenues The hypothesis of study is a strong

positive relationship between fiscal policy and economic growth in such a way that fiscal policy
can increase the rate of economic growth The study concludes that there is causative relationship
between government expenditure and economical growth. And There is no causative relationship
between economical growth and government expendituredue the probability of 5%. This indicates
that there is no long-term balance relationship between expenditure and economical growth.

 .0مقدمة

انتشرت فكار المدرسة الكالسيكية على مدى قرنين من الزمنو وهما القرإ الثامن عشر والقرإ التاسع عشرو ومن ا رز

روادها"آدمسم

ور كاردو" وقد نعكست فكار هذه المدرسة على ط.يعة دور الدولة في الحياة االقتصادبة ومن هم فرليات

1

هذه المدرسة تري النشاط االقتصادي لألفراد دوإ تدخل الدولة في النشاط االقتصادي
الكالسيكية هي الموبال للنشاط االقتصاديو والتي تضمن لالقتصاد الكلي تحقيق التوازإ

()1

فالحر ة االقتصادبة وفق المدرسة

األفكارنعكاساب على محدودبة دور الدولة في األنشطة االقتصادبة من خالل السياسة الماليةو فلم بكن لها دور
إ
وكاإ لهذه
والح وملموس باالقتصاد سوى في مياالت محدودة تتمثل في األمن والعدالة والدفاع وبعض المرافق العامةو وبذلك كانت الدولة
تمثل الحارس للنشاط االقتصادي الحر
وتعرلت اقتصادبات الدول التي ت.نت الفكر الكالسيكي لألزمات ين الحين واآلخر من رزها زمة الكساد العظيم (-9191

9199م)و التي بعلت الفكر الكالسيكي عاب از عن موابهتها مما بعل االعتماد على آلية السوق واليد الخفية لتحقيق التوازإ
االقتصادي التلقائي م ار غير واقعيابو وخصوصاب بعد إ ص.ح ثر تلك األزمات يلحق ل ار ابر فاد ة باالقتصاد القومي بصورة

عامةو وهو األمر الذي بعل الفكر االقتصادي بشهد محاوالت بادة لعالج عيوب وانحرافات النظام الرسمالي عقب الكساد الك.ير
الذي ل بالعالم الرسمالي ولم تستطع المدرسة الكالسيكية آنذاي بياد الحلول المنطقية التي وسعها إ تخرج االقتصاد من
راثن الكساد( ،)2توبت هذه المحاوالت ر(النظر ة العامة للتوظف والفائدة والنقود) لالقتصادي ال.ر طاني الشهير بوإ مايناردكينز

عام 9191م و ي

دعت المدرسة الكنز ة الى تري المالية المحايدة واألخذ بالمالية الوظيفيةو وعلى ثر ذلك د ت الدولة تنظيم

اإلنفاق وفرض الضرائب لغرض تخفيض دة التقل.ات في دورة األعمالو ي

طالب كينز بضرورة تدخل الدولة لموابهة الة

الكساد الشديد وال.طالة الحادة وذلك من خالل تدخل الدولة ز ادة اإلنفاق العام لسد الثغرة في الدخل القومي()3و فقد ين (اينز)
إ مستوى التشغيل في االقتصاد بعتمد على مستوى الطلب الكلي الفعال وانال بمكن إ بستقر عند مستوى دنى من مستوى

التشغيل الكامل وال يتم التغلب على ال.طالة دوإ سياسات عامة تير ها الدولة لتدعيم الطلب الفعال
وعند ظهور فكار المدرسة

()
النقدبة

()4

لم تستطع لفت األنظار ليها ألإ ظهورها في وقت كاإ فيال الفكر الكينزي قد غ از العالمو

والذي عطى األهمية الك.رى ألدوات السياسة المالية في طار السياسة االقتصادبة الكلية وقلل من همية السياسة النقدبةو وبعد
روز ظاهرة "التضخم الركودي"( )في عقد الس.عينيات وقصور التحليل الكينزي في موابهة و تفسير هذه الظاهرةو التي تتناقض

( )1ع.د الكر م ركاتو دراسة في االقتصاد الماليو ( القاهرة  :مؤسسة ش.اب اليامعةو و )9199و ص99
))2بوإ كني بال.ر  ,تاريخ الفكر االقتصاادي (الماياي راورة الحايار)  ,تربمة مد فؤاد ليغ – مرابعة سررماعيل صرر.ري ع.د
هللا (الكو ت  :الميلس الوطني للثقافة والفنوإ واآلداب – سلسلة كتب عالم المعرفة  ) 2000 ,و ص 941
محي محمد مس ررعدو الدولة ودورها في ظل تحديات العولمةوط 9و (اإلس رركندر ة :مؤسر رس ررة رع ة للط.اعة والنش ررر والتوز عو و9001
)ّ )3
)وص90
) )4راهيم متولي سن المغربي و االثار االقتصادية للتمويل بالعجز و (اإلسكندر ة  :دار الفكر اليامعي و ) 9090وص99

( )تنس ررب هذه المدرس ررة لى ميموعة من االقتص رراديين من بامعة ش رريكاغو األمر كية وبنك اال تياطي الفيدرالي في س رراإ لو سو واإ
ا رز عالم هذه المدرسة (ميلتوإ فر دماإو كارل رونرو ول.دلرو فلترزو فيليب كاباإو وغيرهم) و عد االقتصادي فر دمانمن ا رز

عالمها و شررهرهم هو مؤسررس وزعيم هذه المدرسررة ي نال شررهرة عالمية واسررعة من خالل عمالال العلمية التي بعلت ت ثيره على
الفكر االقتص ر ر ر ر ررادي اثر من ي مفكر آخر في هذه المدرس ر ر ر ر ررةو انظر في ذلك :رمزي زكيو فكر األزمة -د ارس ر ر ر ر ررة في زمة علم
االقتصاد الرسمالي والفكر التنموي العربيو مكت.ة مد وليو القاهرةو 9191و ص ص50-41

( ) التضر ر ررخم الركودي :ظاهرة اقتصر ر ررادبةو اذ بصر ر ررا ب فيها االرتفاع المسر ر ررتمر في األسر ر ررعار تزايد معدالت ال.طالةو وت.اطؤ معدالت
النموو ظهرت في عقد الس رر.عينات من القرإ المال رريو نظر في ذلك :فؤاد مرس رريو التض ررخم والتنمية في الوطن العربيو مؤسر رس ررة
األبحاث العربيةو يروتو 9199و ص99
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تماماب مع مشكلة السياسة االقتصادبة التي بفسرها منحنى فيلي.سو الذي قام على دعائم الفكر الكينزي -والتي تكمن في كيفية
المقابضة ين ال.طالة والتضخم

()5

ما من النا ية الفكر ة فتربع مدرسة النقوديوإ لى فكار النيوكالسيكو والتي تدعو الدولة لى مابة عمل قوانين

االقتصاد الحر والحد من التدخل الحكومي في النشاط االقتصاديو لذلك نيد النقوديوإ وعلى رسهم فر دماإ بعارلوإ ي
براءات تدخلية ع.ر السياسة المالية ولألس.اب اآلتية(:)6

 )9اإ استخدام السياسة المالية كعيلة توازإ للنشاط االقتصادي من خالل استعمال بانب النفقات العامة بعمق من عيز الموازنة
العامة ينما هم يدعوإ لى التوازإ السنوي للموازنة العامة

 )9ال تستطيع السياسة المالية إ توفر االستقرار االقتصاديو من خالل براء تغيرات مقصودة في الضرائب و النفقات ذا لم ترافق
بسياسة نقدبة متغيرة ومؤثرة

 )9إ السياسة المالية التوسعيةو لن تؤدي لى اآلثار المضاعفة من الدخل التي كاإ كينز يتوقع دوثهاو نما سوف تؤدي لى رفع
سعر الفائدة ومن ثم تخفيض االستثمار الخاص

 )4واستناداب لى ما تقدم فإإ النقوديوإ بحاولوإ العودة لى األسس التقليدبة للسياسة الماليةو وهو

ياء للتراث الفكري للمدرسة

الكالسيكية

و رى ت.اع هذه المدرسة إ السياسة المالية المؤثرة في النشاط االقتصادي سل.اب و بياباب بكوإ من خالل السياسة الم.اغتة
التي تفابئ األفراد والشركات على د سواء والتي ال بمكن التن.ؤ ها زاعمين في ذات الوقت إ التدخل الحكومي يتطلب التقليص

باستمرار وربما التحييدو ولكي بكوإ هناي دو ابر ساسياب لتوقعات األفراد و ثرها في

داث دفعة قو ة في النشاط االقتصادي يؤكد

نصار المدرسة على ما يلي :

 لرورة وبود سياسة مالية ونقدبة مستقرة لعالج المشكالت االقتصادبة دال" عن السياسات الكينز ة ولكن هم ال يولحوإ ماهي ط.يعة هذه السر ررياسر ررات المطلوب اتخاذها ,و كتفوإ فقإ باإلشر ررارة لى قيام الحكومة تحديد قواعد اللع.ة االقتصر ررادبة بشر رركل

والح ومعلوم
ب -تى بستطيع األفراد إ يدركوا نتائج ق ارراتهم االقتصادبة ,و يم الفرص المتا ة مامهم بيب على الحكومة إ تولح توبهاتها
العامة من خالل السياسات المالية والنقدبة المطرو ة

كما ولحت مدرسة التوقعات العقالنية همية السياسة المالية في الت ثير على االستقرار االقتصادي لى بانب قناعتهم

بضرورة إ تكوإ السياسة المالية محايدةو الإ السياسات المالية المرنة تع.

باالستقرار والتوازنات في االقتصاد وركزت بضا"

على عنصر التوقعات ودورها في دفع معدالت االستخدام والناتج في األبل القصير خصوصاب ذا كانت توقعات األفراد ت تي
بصورة مغايرة إلبراءات السياسة المالية  ,وبالتالي فهي عودة لى العمق النظري الكالسيكي في نظرتال لى السياسة المالية والعمل

بم.د الحياد المالي و فضلية التوازإ المالي على التوازإ االقتصادي و إ يتري التوازإ االقتصادي من مهام السوق والياتال ومرونات
األسعار واألبور و يادبة الدولة
يثيعت.ر دور السياسة المالية في تحقيق النمو االقتصادي محل بدل واسع ين االقتصاديين و سواء كاإ األمر متعلقاب بالدول

النامية و المتقدمة

ولقد تعزز هذا اليدل بالنتائج المت.اينة و و تى المتعارلة و المتاقضة و التى توصلت اليهاالدراسات

(5) Richard A. Musgrave and Peggy B. Musgrave, Public Finance in theory and practice, (New York:
McGraw-Hill Book Co., (1973), Pp641-647.

( ) 6ميلتوإ فر دماإو الرأسمالية والحريةو تربمة :يوسف علياإو( عماإ :مركز الكتب االردني و )9191و ص15-14
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العلمية ول هذا المولوع ف.عض هذه الدراسات يؤكد علي األثر اإلبيا ي للسياسة المالية على النمو االقتصادي و وبعضها

يرى األثر السل.ي للسياسة المالية علي النمو االقتصادي

إ تحديد ط.يعة و يم دور السياسة المالية في تحقيق النمو االقتصادي ي.دو ذا همية خاصة بالنس.ة للدول المصدرة للنفإ و

ي

زادت همية السياسة المالية في مختلف دول العالم العت.ارات من همها نها

دى السياسات االقتصادبة المستخدمة في

توبيال ا لنشاط االقتصادي والت ثير فيال وارت.طت اتياهات السياسة المالية في العراق خالل المدة الزمنية (9095-9110م)
بط.يعة الظروف السياسية واالقتصادبة والمر لة والمشكالت التي تمر ها الدولةو ذ شهدت عي ابز مالياب متواصال طيلة مدة

العقوبات االقتصادبة قد لقى بظاللال على كل مفاصل االقتصاد العراقي مخلفاب ذلك سلسلة من االختالالت والمشكالت االقتصادبة
وبالتالي لم تؤِد لى تحقيق األهداف االقتصادبة واالبتماعية المخطإ لها
 -5مشكلة الدراسة :

إ السررياسررة المالية في مدة العقوبات االقتصررادبة المفرولررة على العراق (9009-9119م) فقد الدولة اإليراد المالي

ذو المص ر ر ر رردر النفطي األمر الذي ب.ر الس ر ر ر ررلطة النقدبة على اإلص ر ر ر رردار النقدي (تمو ل التض ر ر ر ررخم)و هدف تمو ل رامج تنمية

اقتصرادبة التي تم تحقيقها على رض الواقع ل تمكنت من الحفا على مسرتوى مق.ول لفنفاق االسرتهالاي (ال.طاقة التمو نية)و

وانعكس هذا على انعدام االسررتقرار االقتصررادي وارتفاع المسررتوى العام لألسررعار وانخفاض مسررتوى الناتج المحلي اإلبمالي الذي
دى لى ارتفاع يم ال.طالة ووص ر ررول معدالت التض ر ررخم لى مس ر ررتو ات عالية من األس ر ررعار فضر ر رالب عن انتش ر ررار المض ر رراربات

واألسواق المواز ة التي اعتمدت الموبات التضخمية لى بانب اإلصدار النقدي

وقد شارت العديد من النشرات اإل صائية السنو ة الصادرة من ال.نك المركزي العراقي – لى إ بمالي اإليرادات العامة للدولة

خالل عام 9110م ( )5199مليوإ دينار عراقي في ين لغت بمالي اإليرادات الموازنة عام 9009م ( )95195591مليوإ
دينار عراقي ي

تقدر الز ادة بمعدل نمو ( )%11,1من بمالي اإليرادات العامة من الموازنة كما ولر ر ر ر ررحت المؤش ر ر ر ر ررات إ

بمالي اإليرادات العامة عام 9095م ( )905101941مليوإ دينار عراقي

اما ظهرت ال.يانات إ اإلنفاق االسر ررتثماري واالسر ررتهالاي في العراق تتطلب القيام بالعديد من التطورات ثرت على مسر رراره من
ي

الحيم واليهة التي ينفق عليها وذلك بس رر.ب العقوبات االقتصر ررادبة التي فرل ررت على العراق والتي دت لى تقليل وس ررائل

تمو ل اإلنفاق الحكومي بس رر.ب منع التص رردير النفإ الخام والذي بعد الممول األس رراس رري للموازنة العامة مرو ابر باألول رراع األخيرة

بعررد اال تالل لى ي ر

إ اإلنفرراق الحكومي ازداد من ( )4991,419مليررار دينررار عررام 9009م بمعرردل نمو ( )551,9لى

( )11,119,111مليررار دينررار عررام 9099م ي نررال ازداد بمقرردار ( )19,119,111مليررار دينررار عراقي بمعرردل نمو ()94,9

و عود السرر.ب في التوسررع في اإلنفاق الحكومي الياري واالسررتثماري نتيية لز ادة اإليرادات النفطية التي تعت.ر الممول األسرراسرري
لفنفاق الحكومي الذي بقاس بمعدل النمو ( %15 )%15من يرادات الموازنة سنو اب

اما إ الرع ا وفلسفة النظام االقتصادي في العراق بعد عام 9009م لم تكن والحة المعالم بس.ب تداخل عوامل داخلية متمثلة
في داثة النظام الس ررياس رري وافتقار ص ررناع القرار الس ررياس رري واالقتص ررادي للفهم والقناعة الكاملة بض رررورة رس ررم معالم دارة بديدة
لالقتصر ر ر ر ر ر رراد العراقي قادر على نياب رامج التمنية االقتصر ر ر ر ر ر ررادبة باإللر ر ر ر ر ر ررافة لى العوامل الخاربية التي تتمثل في متطل.ات

المنظمات الدولية من بل تط.يق اإلص ررال ات ب س ررلوب الصر رردمة وقد تعارض ذلك مع الدافع االبتماعي واألمني ومما انعكس

سررل.اب على عمل وتنسرريق السررياسررة المالية في تحقيق التوازإ من بل االسررتقرار والنمو ورفع مسررتوى اإلنفاق االسررتهالاي وتتمثل
مشكلة الرئيسة لهذه الدراسة في اإلبابة على التساعل الرئيس التالي :

ما هو الدور الذي تلعبه السياسة المالية في تحقيق النمو االقتصادي في العراق؟
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وتن.ثق عن السؤال الرئيسي ميموعة من األسئلة الفرعية :

 -9ايف تناولت الدراسات االقتصادبة السابقة آليات ت ثير السياسة المالية على تحقيق النمو االقتصادي؟
 -9ما هي اتياهات تطور اإلنفاق العام واإليرادات الضر .ية وانعكاس ذلك على واقع تحقيق النمو االقتصادي في العراق؟
أهمية الدراسة على المستويين النظري والتطبيقي :

تتمثل األهمية النظر ة في محاولة لتحليل دور الس ر ر ر ر ررياس ر ر ر ر ررة المالية ع.ر دواتها (المتمثلة ع.ر اإلنفاق العام واإليرادات

الضر .ية لتحقيق م.د النمو االقتصادي)
ما من النا ية التط.يقية سرروف ندرس دور السررياسررة المالية ع.ر دواتها ع.ر م ار ل فنية ومدى آثار تلك السررياسررة في
تحقيق النمو االقتصادي

وترت.إ السياسة المالية بقدرة الدولة على :

 -9داء وظائفها بكافة اليوانب
 -9تحقيق النمو االقتصادي
 -9عادة توز ع الدخل القومي في اتياه تحقيق العدالة
أهداف الدراسة :

يتمثل الهدف الرئيس رري للد ارسررة في تحليل وقياس دور السررياسررة المالية في تحقيق النمو االقتص ررادي من خالل التركيز

على اإلنفاق العام واإليرادات الضر .ية
أما األهداف الفرعية :

 -9عرض تطور الس ر ر ر ر ر ررياس ر ر ر ر ر ررة المالية وتحقيق النمو االقتص ر ر ر ر ر ررادي في غمار اتياهات تطور العالقة ين النفقات العامة وااليرادات
الضر .ية في العراق وتحليل العوامل المؤثرة على دور السياسة المالية خالل الفترة (9095-9110م)
 -5منهجية الدراسة

تعتمد الد ارسر ررة في اخت.ار الفرلر رريات على المنهج التحليلي والمنهج القياس ر رو تم اسر ررتخدام المنهج التحليلي في د ارسر ررةو

وتفس ررير العالقة ين الس ررياس ررة المالية وتحقيق النمو االقتصر رراديوالمؤشر ررات الخاص ررة ذلك المش رركلة وكذلك اتياهات معدل النمو
االقتص رراديو واس ررتخدام المنهج القياس رري في التعرف على ثر متغيرات الس ررياس ررة المالية (اإلنفاق العام واإليرادات الض ررر .ية) في

تحقيق النمو االقتصر ررادي في العراق على اعت.اراإ متغيري (اإلنفاق العام واإليرادات الضر ررر .ية) هي المتغيرات المسر ررتقلة ومعدل

النمو هو (المتغير التابع)و كما يتم اخت.ار اسررتقرار ة السررالسررل الزمنية ذ غال.ا ما تتسررم السررالسررل الزمنية التي تصررف المتغيرات
االقتص ر ر ر ررادبة الكلية باالس ر ر ر ررتقرارو وذلك الإ معظمها ينمو و تغير مع الزمن مما بيعل من متوس ر ر ر ررطها وت.اينها غير مس ر ر ر ررتقر ن

ومرت.طين بالزمن
فروض الدراسة :

 -9تمثل السياسة المالية (اإلنفاق العام واإليرادات الضر .ية تهتم في تحقيق رفع معدل النمو االقتصادي)
 -9توبد عالقة قو ة موب.ة ين السررياسررة المالية والنمو االقتصررادي بشرركل بمكن السررياسررة المالية (اإلنفاق العام واإليرادات) و مكن
من ز ادة معدل النمو االقتصادي

حدود الدراسة  :وتتمثل بما يلي :
أ -الحدود المويوعية  :سوف تقتصر الدراسة على دور السياسة المالية في تحقيق النمو االقتصادي في العراق
ب -الحدود المكانية  :انحصرت الدراسة في بمهور ة العراق االتحادبة
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ج -الحدود الزمنية  :تقتص ررر دود الد ارس ررة على د ارس ررة دور الس ررياس ررة المالية في تحقيق النمو االقتص ررادي من خالل اإلنفاق العام
واإليراد الضر .ية وخالل الفترة الزمنية من (9095 -9110م)

 -3الدراسات السابقة :
 دراسة عبد الباسط تركي سعيد الحديثي (0991م)  :قامت هذه الد ارسرة للتعرف على ط.يعة التوبال الكينزي للدولة العراقية فيرفع يم الطلب الكلي خالل الحق.ة السرر.عينية واثر ذلك في تحقيق االقتصرراد العراقي وتوصررلت الد ارسررة لى إ السررياسررة المالية
دت لى رفع معدالت التض ررخم من خالل س ررياس ررة النقد الرخيص بعد توقف تمو ل اإلنفاق الحكومي من ر ع الص ررادرات النفطية
وما سر ر ر ر ر ر رر..تال هذه السر ر ر ر ر ر ررياسر ر ر ر ر ر ررة من تعطيل ثر المتغيرات النقدبة في الت ثير على المتغيرات الحقيقية كدور سر ر ر ر ر ر ررعر الفائدة في
االستثمارات

()7

 دراساااة )) :(Roberto and Micheal (1997ظهرت هذه الد ارسر ررة دور السر ررياسر ررة المالية في دول مر كاالالتينية وتوصررلت لى إ السررياسررة المالية تكوإ مواا.ة لتقل.ات الدورات االقتصررادبة  Procyclicalوتوصررلت
بض راب نال في وقت الرخاء يزداد اإلنفاق الحكومي اثر من اإليراداتو وهذا ما يؤثر سررل.اب في اسررتقرار االقتصرراد

الكلي وفي داء المث.تات التلقائية  Outomatic Stabilizersوخصوصاب في ظل سيادة السياسة المالية

()8

 دراساااة)) : )Massi, (1998قامت هذه الد ارسر ررة بالتعرف على السر ررياسر ررة المالية وخدمات النمو انطلقت هذهالد ارسررة في اليدل الدائر ول عدم التقارب في معدالت النمو ين اقتصررادبات العالم المختلفة في الفترة األخيرة

وكذلك القضر ر ر ر ر ر ررابا المتعلقة بالنموطو ل األبل دءاب من المسر ر ر ر ر ر رراهمات األولى لكل من()(Romer, (1986و
() (Robert Lucus, (1988في نظر ة النموالداخليو وقد توص ر ر ررلت الد ارس ر ر ررة ب إ لفيرادات الض ر ر ررر .ية ت ثي ابر
بيا ياب على النمو االقتص رراديو فضر رالب عن إ ارتفاع معدالت النمو االقتص ررادي نابم عن اإلنفاق االس ررتثماري

العام والنفقات التحو ليةو وإإ الدراسة كانت قد افترلت ب إ السياسات المالية غير المتيانسة المعتمدة من ق.ل
ال.لداإ المختلفة وكما ول ر ر ررحتها

الدرس ر ر ررة
دث األد يات همية ك.يرة في اختالف معدالت النموو و برت هذه ا

مسحاب ل.عض النتائج الحديثة األاثر همية عن السياسة المالية والنموو وفي لوء الكم الهائل من األد ياتو فقد

ركز هذا المسح على الة األسواق التنافسية غير التامةو وتولح إ عدم تيانس النتائج واآلراء المطرو ة في

األد يات بعتمد وبدربة بالغة على افتراض معين للنموذج الرئيسو و كوإ ذلك منعكس ر ر ر ر ر ر راب بض ر ر ر ر ر ر راب على تحليل

الضر .ة

()9

 دراسااااااة (( (Khalifa H. Chali&Naief H. Al-Mutairi, (2002ظهرت هذه الد ارس ر ر ر ررة دور اإلنفاقالحكومي في نموذج متحري للنمو الداخلي مع التط.يق على دولة الكو ت وتوصر ر ر ر ر ررلت لى إ اإلنفاق الحكومي

على ال.ضررائع االسررتهالاية والخدمات تؤثر بصررورة سرراسررية على االقتصرراد من خالل الطلب الكليو ينما يؤثر
) (7ع.د ال.اسإ تركي سعيد الحديثي (اآلثار النقدية للسياسة المالية في العراق  )0995-0911واليامعة المستنصر ة و 9111

(8) Michael Gavin and Roberto Perotti : Fiscal Policy in Latin America Inter-American Development
Bank; and Columbia University and Cepr, January 1997 Chapter Pages in Book : (P.11-72).

(9) Massi Milano Marzo, 1998:Fiscal policy and Grows A survey, (www.dse.unibo,it/wp/314.pdf).
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االستثمار الحكومي على االقتصاد من خالل العرض الكليو وقد استندت الدراسة لى منهج كمي بعتمد سلوب

) (VARفي ناء وتقدير النموذجو و إ هذا ال.ح

يوس ر ر ر ر ر ررع نموذ)) )Barro, (1995للنمو الداخلي و حاول إ

يتحقق بزئياب في التفاعل السر رر..ي ين اإلنفاق الحكومي والنمو االقتصر ررادي لدولة الكو ت خالل المدة – 9111
9111و ومن بل ذلك فإإ نمو الناتج الكلي فض ر ر ر ر ر ر رالب عن رس المال العام والخاص واإلنفاق االسر ر ر ر ر ر ررتهالاي
الحكومي بكوإ ذو نمو داخليو إ قوة النموذج تكمن في قدرتال على السر رريطرة على العالقات السر رر..ية الم.اش ر ررة
وغير الم.اش ررة ين المتغيراتو وتوصررلت هذه الد ارسررة لى إ الحكومة تؤدي دو ابر ك.ي ابر في النشرراط االقتصررادي

مع دين الحكومة المتراام خالل األعوام العشر ر ررة المال ر ررية من القرإ المال ر رري وفي عام  9009/9111وص ر ررل
العيز الحكومي لى  %9,9من GDPو و إ سر ر ر ر ررياسر ر ر ر ررة مالية نابحة تهدف لى السر ر ر ر رريطرة على عيز الميزانية
وتعز ز القطاع الخاص بقوم على ط.يعة العالقة ين النفقات الحكومية والنمو االقتص ررادي واالس ررتثمار الخاصو
وط.يعة العالقة ين االسررتثمار الخاص والنمو االقتصررادي ي

إ الحكومة باسررتطاعتها السرريطرة على عيزها

دوإ لحاق ي لرر بعملية النمو وذلك من خالل تقليل نفقاتها في ميال االستهالي

()10

 دراسااااااة )) : (Norman Gemmell& Kneller Richard, (2003قامت هذه الد ارس ر ر ر ررة تحليلها ألثرالس ر ررياس ر ررة المالية (الضر ر ررائب والنفقات العامة و االت عيز الموازنة) في النمو الطو ل األبل في لداإ منظمة

التعاوإ االقتص ر ررادي والتنمية  OECDللتمييز ين النفقات اإلنتابية وغير اإلنتابيةو لذا توص ر ررلت الد ارس ر ررة ب إ
التغيرات في صر ر ررة الض ر ر ررائب الشر ر رراملة و صر ر ررة اإلنفاق في بمالي الناتج الداخلي و فائض عيز الموازنة

السر ررنو ة ال تكوإ دلة بيدة لها إ ت ثيرات السر ررياسر ررة المالية على النمو من المحتمل إ تكو موب.ة و س ر رال.ةو
اما إ االت عيز الموازنة تفصح عن دربة عالية من النمو طو ل األبل

()11

 دراساااة (( (SugataChoch &Udayan Roy,( 2004ادت هذه الد ارس ر ررة همية الس ر ررياس ر ررة المالية والنمو الطو ل األبلواالزدهار في تدفق األس ررهم للس ررلع العامةو وتوصر ررلت الد ارس ررة لى إ معدل النمو بقوم على توز ع عائدات الضر ررائب ين تراام

رس المال العام وتوفير الخدمات العامة

()12

 -دراسة دراوسي مسعود ( : )5112قامت هذه الدراسة للتعرف على دور السياسة المالية في تحقيق التوازإ االقتصادي -9110

 ( 9004الة اليزائر) وتوصررلت هذه الد ارسررة على سررياسررة اإلنفاق والض ررائب في الت ثير على مسررتو ات العرض الكلي والطلب
الكلي ولر ر ر رررورة التوفيق ين الدور المالي واالقتصر ر ر ررادي للموازنة العامة كمقدمة للتوازإ االقتصر ر ر ررادي العام وتحديد الدور األمثل
للسياسة المالية وفق منهيية الحابة والتكامل ين القطاعين العام والخاص

(13

(10) Khaifa H. Ghali, Naief H. Al-Mutairi:Government Spending in Adynamic model of Endogenous
Growth, With Application to the State of Kuwait, Arab Journal of Administrative Sciences, Vol.9,
No.3, 2002, Kuwait.
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( ) Norman Gemell & Kheller : Fiscal Piolicy, Growth and Convergence in Europe, 2003.

(12) Sugata Choch & Udayan Roy, 2004 : Fiscal policy, Long – Runb Growth, and Public goods.
Canadier Journal of Economics / Revre Canadiened Economique, Vol. 37, No.3.

)(13دراوسر ر رري مسر ر ررعود ( الساااااياساااااة المالية ودورها في تحقيق التواي االقتصاااااادي  5112-0991حالة الجزائر) و بامعة اليزائر
9005
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 -دراسااة حنا محمد يليل ( : )5112قامت هذه الد ارسررة بالتعرف على ثر السررياسررة المالية والنقدبة على النمو االقتصررادي في

األردإ (األردإ  )9005وتوص ررلت هذه الد ارس ررة على دور القطاع العام في دفع وت ثير التنمية والنمو وتحقيق االس ررتقرار في فترة
التصررحيح في المملكة األردنية الهاشررمية وعلى آليات التنسرريق ين السررياسررتين المالية والنقدبة في تقو ة مرتكزات الطلب والعرض

الكلي وإعادة الثقة بال.يئة االستثمار ة بما بخدم عملية التحول نحو اقتصاد السوق واالنسحاب التدر يي للدولة

()14

 دراساااة فا مة يلل الجبوري ( : )5111قامت هذه الد ارسر ررة بالتعرف على ثر السر ررياسر ررة المالية في تحقيق النمو االقتصر رراديلعينة من ال.لداإ (نفطية وغير نفطية) ذ ينت ال.ا ثة الت ثير المعااس لمؤش ر ر ررات السر ر ررياسر ر ررة المالية في النمو االقتصر ر ررادي وتم

ناء على العالقة ين مؤش ر ررات السر ررياسر ررة المالية والنموو وتمتد تلك العالقة من مؤش ر ررات السر ررياسر ررة المالية لى النمو
تقدير ذلك ب
وبالعكس و مما يتيح الفرص ر ررة إلقامة العالقات الس ر رر..ية ين مؤشر ر ررات الس ر ررياس ر ررة المالية والنمو االقتص ر ررادي واألمر كذلك ألإ
الترابإ المهم بكوإ منسر رريماب مع المناقشر ررات ال.ديلة التي تولر ررح العالقة ين كل من اإليرادات العامة واإلنفاق الحكومي والعيز
مع النمو االقتصادي وتقوم دى هذه المناقشات على ساس استخدام ال ر ر ) (VARوهو نموذج متيال االنحدار الذاتي الخاص

 Vector Autoregressiveو وبحسر ر ر ر ر ر ررب هذا االخت.ار فإإ معدالت النمو العالية في الناتج المحلي اإلبمالي تؤدي لى ز ادة
اإليرادات الكلي ة وز ادة اإلنفاق الحكومي والتقليل من العيزو وتوصررلت الد ارسررة لى إ نسرر.ة ميموعة الدول النفطية (السررعودبة)
ب إ ز ادة اإليراد الكلي نسر ر ر ر رر.ة  %9يؤدي لى ز ادة اإلنفاق الحكومي نسر ر ر ر رر.ة  0 0005باأللف و في ين إ انخفاض معدل
النمو االقتص ر ررادي نس ر رر.ة  %9يؤدي لى انخفاض اإلنفاق الحكومي نس ر رر.ة  %0 91و و إ انخفاض العيز بمقدار  %9يؤدي

الى ز ادة اإلنفاق الحكومي نسر ر رر.ة  %91 49وفي ميموعة الدول غير النفطية (المغرب) يؤدي انخفاض العيز بمقدار %9
لى ز ادة اإلنفاق الحكومي بمقدار  0 0009باأللفو في ين إ ز ادة معدل النمو االقتص ر ر ر ر ررادي بمقدار  %9يؤدي الى ز ادة
اإلنفاق الحكومي عند التخلف الخامس نس.ة %0 01

()15

 -دراسااة ) : Niloy (2007قامت هذه الد ارسررة بالتعرف على آثار اإلنفاق الحكومي على النمو االقتصررادي لميموعة من الدول

النامية المكونة من ثالثين دولةو و ربعت التحليل وفقاب لهذه الدول باسر ر ر ر ر ر ررتثناء الدول المتقدمة للدور المهم لفنفاق الحكومي وفقاب

للنمو االقتص ر ررادي لهذه الدولو وقام التحليل خالل الفترة من  9110تى 9110م باالعتماد عل اإل ص ر رراءات المالية الحكومية

) (CFSالتي تصدر سنو اب من ق.ل صندوق النقد الدولي ) (IMFباستخدام طر قة المربعات الصغرى ,وقد توصلت الدراسة لى
النتائج التالية(:)16
 إ نس.ة اإلنفاق الرسمالي العام للناتج المحلي اإلبمالي يرت.إ بيا ياب ومعنو اب بشكل ك.ير مع النمو االقتصاديب -وعلى المس ر ررتوى القطاعي لفنفاق االس ر ررتثماري العامو تعد االس ر ررتثمارات الحكومية الموبهة لى قطاع التعليم ترت.إ معنو اب بالنمو
االقتصاديو وهذا يدعم نظر ة النمو الحديثة في إ التعليم داة مهمة في النمو االقتصادي من خالل النفقات اإلبمالية الموبهة
لى قطاع التعليم

) (14ناإ محمد خليل و (أثر السياسة المالية والنقدية على النمو االقتصادي في األرد ) و األردإ و 9005
) (15فاطمة خلف الي.وري (أثر الساااااااياساااااااة المالية في تحقيق النمو االقتصاااااااادي لعينة من البلدا (نفطية و ير نفطية)) ،العراقو
9001
(16) Niloy Bose, M. Emranul Heque, Denise. R. Osbern:"Public Expenditure and Economic Growth
– A disaggregated Analysis for Developing Countries", Journal Compliation, The Manchester
University, Vol. 75, No.5, 2007.
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ج -بالرغم من إ االسر ر ر ر ر ررتثمارات الحكومية واإلنفاق الحكومي في القطاعات االقتصر ر ر ر ر ررادبة بخالف القطاع التعليمي مثل ( :النقل –

االتص ر ر رراالت – الدفاع) بعت.ر ذات معنو ة ك.يرة للنمو االقتص ر ر رراديو ولكن هذه العالقة المعنو ة ال ت.قى طو الب مع خذ الموازنة
الحكومية في االعت.ار

د -عد ميزانية الحكومة يؤدي لى ثر سل.ي على النمو االقتصادي
ه -ترت.إ صة االستثمار الخاص بالنس.ة للناتج المحلي اإلبمالي معنو اب بالنس.ة للنمو االقتصادي وفقاب للدور المهم واإلبيا ي لال
 دراسة الجبوريوالزاملي ( : )5102قامت هذه الدراسة بالتعرف على دور اإلنفاق الحكومي في تحقيق االستقرار االقتصادي فيالعراق خالل المدة ( )9099-9009من خالل ياإ مفهوم اإلنفاق الحكومي واالسر ر ر ررتقرار االقتصر ر ر ررادي وط.يعة هذا االسر ر ر ررتقرار
و اثر ما يؤثر على االسر ر ر ر ررتقرار في العراق هو التضر ر ر ر ررخم وال.طالة وكذلك يدرس تطور يم اإلنفاق الحكومي ومدى ت ثيره على

االسر ر ررتقرار في العراق من خالل اإلنفاق الياري واالسر ر ررتثماريو وتوصر ر ررلت الد ارسر ر ررة لى إ اإلنفاق الحكومي هو ليس ميرد رقم
نقدي تضررمال الموازنة العامة للدولة ل نال بيسررد قيقة مهمة وهي إ هذا الرقم هو صرريلة تفاعل العديد من العوامل س رواء ما

يتعلق منها بالعوامل الس ررياس ررية واالقتص ررادبة واالبتماعيةو ذ إ هذه العوامل تؤثر بش رركل ك.ير على مس ررتوى اإلنفاق الحكوميو
ولتحقيق االس ررتقرار االقتص ررادي ال د من تحقيق النمو االقتص ررادي المتوازإ لقطاعات كافة من خالل توبيال االس ررتثمارات س ررب
الحابة القطاعية مع التركيز ع لى القطاعات الحيو ة المنتية السر ر ر رريما (الصر ر ر ررناعة والزراعة) وال يتحقق ذلك ال من خالل تهيئة

يئة اسر ررتثمار ة مالئمة تعتمد سر رراس ر راب على نية تحتية متكاملة (محطاتو الطاقةو محطات المياهو شر رر.كات الطرقو المؤس ر رسر ررات
()17
الخ) لتكوإ نقطة انطالق لتحسين بانب العرض وتسر ع عملية التنمية االقتصادبة المتوازنة
التعليمية والصحية
 دراساااة الحسااايني ( : )5102قامت هذه الد ارسر ررة تناول العالقة ين مكونات السر ررياسر ررة المالية (اإلنفاق العامو اإليرادات العامووالضرائبو وعيز الموازنة) والنمو االقتصاديو وفقاب لما باء في النظر ة االقتصادبة وما تشير ليال نتائج األبحاث التط.يقية في
هذا الميالو كذلك تقدم هذه الد ارس ر ررة تحليالب لتطور هيكل الس ر ررياس ر ررة المالية في مص ر ررر خالل الفترة الممتدة ين العامين الماليين

 9199/9199و9099/9099و وتخت.ر عالقة متغيرات السررياسررة المالية بمعدل النمو االقتص ررادي (والمع.ر عنال بمعدل التغير
الس ر ر رنوي في الناتج المحلي اإلبمالي باألسر ر ررعار الثا تة) خالل تلك الفترةو هدف تحديد ال.دائل المالئمة للسر ر ررياسر ر ررة المالية والتي

بمكن التعو ل عليها لحفز النمو االقتصررادي في األبل الطو لو وتوصررلت هذه الد ارسررة على توقعات نظر ات النمو الداخلي من
مكانية وبود آثار طو لة األبل لمتغيرات السررياسررة المالية على معدل النمو االقتصررادي وتط.يق دوات تحليل

الداخل من ي

الس ر ررالس ر ررل الزمنية على يانات االقتص ر رراد المص ر ررري خالل الفترة الممتدة ين العامين الماليين  9199/9199و9099/9099و

ووبدت الد ارسررة الد ارسررة ما يلي  :والب  :ترت.إ نسرر.ة اإلنفاق العام لى الناتج المحلي اإلبمالي بعالقة موب.ة ومعنو ة مع معدل

النمو االقتصررادي في األبل الطو لو وبصرررف النظر عن طر قة تمو ل ذلك اإلنفاقو كما توبد عالقة سررال.ة ولكن ليسررت دائماب
معنو ة ين هذين المتغير ن في األبل القصيرو ثانياب  :ال يرت.إ المستوى اإلبمالي للضرائب كنس.ة من الناتج المحلي اإلبمالي
بعالقة معنو ة مع النمو االقتص ر ر ر ررادي في األبلين القص ر ر ر ررير والطو لو ثالثاب  :ترت.إ الز ادة في نس ر ر ر رر.ة عيز الموازنة على النمو
االقتصادي موب.اب

()18

) (17تول مطر الي.وري ودعاء محمد الزاملي  :دور اإلنفاق الحكومي في تحقيق االسااااتقرار االقتصااااادي في العراق للمدة (-5113
)5105و ميلة القادسية للعلوم اإلدار ة واالقتصادبةو مج91و ع9و 9094

)(18إسر رعادل السلا أر رحلسلين سلا أر رحل ل ل (العالقة بني مكوانت السيية ايية او لةة القتو ايق :يي ة ط ةقاايية االقةصةة
او ر لرسا ةللكتوراهلا فلأفةليفلاالقتصال لكلحلةلاالقتصاللوا علوملا أحلاسحلة لجامعةلا قاهعة لل .4102ل
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ايق :ي ي ة

ويالرة ذلك فأ أ لب الدراسات التي تطرقت لمويوع السياسة المالية ودورها في النمو االقتصادي ،أكدت على

وجود عالقة تتفاوت تبعاً لمتغيرات الدراسة واتجاه السببية بين المتغيرات.
المبحث االول

تطورات العالقة بين النفقات العامة وااليرادات الضريبية
والنمو االقتصادي في العراق للمدة (5102 -0991م)

تمهيد

يهدف هذا الم.ح

من الد ارسر ر ر ر ر ر ررة الى تحليل العالقة ين النفقات العامة والنمو االقتصر ر ر ر ر ر ررادي و وتحليل العالقة ين االيرادات

الضررر .ية والنمو االقتصررادي في العراق خالل الفترة  9095 – 9110وذلك لمعرفة التطورات الحاصررلة في االقتصرراد العراقي
وذلك من خالل تقسيم الم.ح

الي النقاط التالية :

أوالً :تطور النفقات العامة والناتج المحلي االجمالي للمدة ( 5105 – 0991م)
هناي س ررياس ررات متعددة بمكن ت.اعها في تحقيق معدالت نمو عالية في االقتصر رراد القومي لل.لداإ الناميةو وهناي س ررياس ررتاإ
ال د من ممارستهما عمليا وفي اإ وا د وهما:
أ  /ص ررالل آلية النظام االقتص ررادي وتنفيذ الق اررات االقتص ررادبة الص ررادرة بما يؤمن عدم الض ررياع والت.ذير في الموارد المتا ة ي ز ادة
نتابية الموارد االقتصرادبة المسرتخدمة في العملية اإلنتابية عن طر ق االسرتغالل األمثل لها وهذه السرياسرة ال تحتاج لى موال

و ي موارد اقتصادبة لافية

ب /توسرريع قاعدة رس المال ( لررافة طاقات نتابية بديدة) عن طر ق االسررتثمار لتحقيق نمو سررر ع ي إ لفنفاق العام االسررتثماري
الدور الحاسم في تحقيق النمو االقتصادي ورفع معدالتال

()19

فالعامل الرئيسي في التحليل هو المدى الذي بمكن معال لفنفاق إ بخلق طل.ا على عرض الموارد التي تص.ح متوفرة
من الناتج الوطنيو وهذا الم.د و المفهوم ينقصال تث.يت مساهمة الحكومة في تمو ل النمو االقتصادي ألهميتال

()20

في عقد التس ررعينات كاإ للس ررياس ررة المالية الدور الك.ير في المحافظة على مس ررتو ات المعيش ررة للمواطن العراقي بس رر.ب

اعتماد المواطن على الدولة في توفير الحابات األسرراسررية بعد فرض العقوبات االقتصررادبة فقد وبهت الدولة نفاقها العام بشرركل

نفقات تحو لية للمواطن دوإ مقا ل وتمثلت هذه النفقات في دعم المزارعين من ابل سررد اال تيابات من السررلع الزراعية فضرال

عن دعم ال.طاقة التمو نية ودعم الوقود ولكن كاإ هذا على س ر رراب ارتفاع معدالت التض ر ررخم ف.عد عام  2003توس ر ررع اإلنفاق

الحكومي ليشر ر ر ررمل فقرات خرى منها هي ة دعاوي الملكية ونفقات اسر ر ر ررتيراد الطاقة الكهربائية ونفقات االنتخابات ومنح الشر ر ر ررركات
والهيئات

()21

و مكن تقسر ر ر ر رريم التحليل في هذا الم.ح

لى مدتين زمنيتين مرة رها العراق بظروف مختلفةو وهي مر لة ما ق.ل  2003ي ق.ل

اال تالل األمر كيو والمر لة الثانية ما بعد اال تاللو وسنحاول توظيف بعض المؤشرات االقتصادبة وهي مؤشر نس.ة النفقات
العامة لى الناتج المحلي اإلبماليوو ع.ر عن مدى تدخل الدولة في الحياة االقتصررادبة عموما واالبتماعية خصرروصرراو ي كلما

ارتفعت هذه النس.ة دل على تدخل لدولة وبالعكسو كما و شير بضاب لى مستوى الحابات العامة

) –(19انظر  -:ص.ري زاير السعديو نحو تخطيط االقتصاد العراقيو دار الطليعةو يروتو 9114و  -10فالل سن ثو نيو العالقة
بين السااااااااياسااااااااة النقدية والمالية مر اإل ااااااااارة إلى العراق بعد 5113و بامعة القادسر ر ر ر ر رريةو المؤتمر العلمي األول لكلية اإلدارة
واالقتصاد9001\9\99-91و الميلد الثانيو ص991-995

) - (20غازي ع.د الرزاق النقاشو مصدر سا قو 77-78

) - (21ا مد سين الهيتي وآخروإو مصدر سا قو ص 12
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نال ظ اسرتمرار الز ادة في النفقات العامة باألسرعار اليار ة خالل هذه المدة ففي عامي ( 9110و 9119م) لغت( ) 94911

و ( ) 91411مليوإ دينار على التوالي وبمعدالت نمو سرر ر ررنو ة متزايد لغت (  ) %9 11و( )%99 40على التوالي وهذا ما
نال ظال في اليدول ()9
ي

يولر ر ر ر ررح في اليدول ( )9بملحق الد ارسر ر ر ر ررة إ في عام 9110م لغت نسر ر ر ر رر.ة النفقات العامة لى الناتج المحلي اإلبمالي

باألس ررعار اليار ة والي(  ) % 95 95وهي اقل من العام الس ررا ق الذي كانت النس رر.ة فيال ( ) %19 99وش ررهد عام 9119م
ز ادة في هذه النس.ة ذ لغت ( ) %49 99

طر تغير على يم النفقات العامة باألس ر ر ررعار اليار ة وال س ر ر رريما ما بعد عام  9009وهذا ما نال ظال في ليدول ()9و ذ لغت
والي () 4109119مليوندينارو ومن اليدول ( )9ابضر راب نال ظ إ معدل النمو باألس ررعار اليار ة والي ( ) % 14 15و ثم
اس ر ر ر ررتمر بالز ادة تى س ر ر ر رريل على ز ادة خالل هذه المدة عام  9099لغت والي ( ) 10914199مليوإ دينارو ما النفقات

باألسر ررعار الثا تة فقد سر رريلت معدل نمو سر ررنوي هو ( ) % 90 1وهذا نال ظال باليدول ()9و وكانت نسر رر.ة النفقات العامة لى

الناتج المحلي اإلبمالي عام  )%91 1( 9009و وهي اقل نسر رر.ة خالل هذه المدةو والسر رر.ب هو ا تالل العراق وتعطيل الكثير
من المش ر ررار ع العامة لكن ش ر ررهد عام  9004ز ادة في النفقات العامة وبمعدل نمو مرتفع بدا لغ (  ) % 549 04باألس ر ررعار
اليار ةو ما باألسررعار الثا تة ف.لغ معدال مرتفعا بضررا لغ ( ) %450 1ي إ هذه النسرر.ة الك.يرة كانت ز ادة قيقية والنسرر.ة

المت.قية ( ) %19 94هي ز ادة ظاهر ة

وش ر ر ررهدت نس ر ر رر.ة النفقات العامة لى الناتج ارتفاعا ك.ي ار ذ لغت ( ) %51 99باألس ر ر ررعار اليار ةو وتعزى الز ادة في

النفقات لى ز ادة اإلنفاق من ابل السيطرة على الولع األمني وكذلك تعديل األبور والرواتب والمخصصات
ثانياً :تطور االيراد الضريبي و الناتج المحلي اإلجمالي للمدة (5105-0991م)
تؤدي الضرائب دو ار فعاال في موازنة الدولة وفي تحقيق االستقرار االقتصادي وذلك من خالل دور السياسة الضر .ية في التحكم
في الطلب الكلي والعرض الكلي في االقتصادو يتصف النظام الضر .ي في العراق بميموعة من الخصائص همها

()22

:

 -9انال بمع ين الضر ررائب الم.اشر ررة (لر ررائب الدخل ورس المال) وغير الم.اشر ررة (الرس رروم اليمركية ورس ررم الطابع ورس ررم التس ررييل
العقاري ورسوم اإلنتاج)

 -9اثرة اإلعفاءات والسمحات في القانوإ الضر .ي هدف التقليل من األثر السل.ي للضرائب اقتصادبا وابتماعيا
 -9يتميز القانوإ الضر .ي بكثرة التعديالت التي طرت علية

 -4بعت.ر قانوإ ل ر ر ر ر ررر .ة الدخل رقم( )999لس ر ر ر ر ررنة  9199المكلف العربي مقيما بميرد دخولال العراق بغض النظر عن المدة التي
بقضيها

و بمكن النظر لى الضر ر ر ررائب في العراق ب نها داة غير فعالة ولم تس ر ر ررتطع تحقيق التوازإ االقتص ر ر ررادي ي

الظاهرة التض ر ر ررخم

االقتص ررادي اس ررتش رررت في االقتص رراد و تى في الفترات الال قة من القرإ الوا د والعش ررر نو كما نها تميزت بض ررالتها قياس ررا لى
يم اإلنفاق العامو كما كاإ للظروف السررياسررية واالقتصررادبة المتدهورة التي مر ها االقتصرراد العراقي خالل مدة الد ارسررة والتي
دت بشرركل م.اشررر لى لررعف كفاءة النظام الضررر .ي في العراق وظهور االت التهرب الضررر .ي تسرر..ت بعدم اسررتقرار العالقة

) (22طالب محس ر ررن با رو نابحة ع.اسو فاطمة ع.د بواد ،اآلثار االقتصااااادية للضاااارائب في العراق للمدة ()5112-0990و مؤتمر
اإلصالل الضر .ي السادس للفترة 9001/99-99و و ازرة المالية الدائرة االقتصادبةو بغدادو 9001و ص11

11

ين الناتج المحلي اإلبمالي واإليرادات الض ر ر ررر .ية ول ر ر ررعف مواا.ة اإليرادات الض ر ر ررر .ية للتغيرات الحاص ر ر ررلة في الناتج المحلي

اإلبمالي( )23لذلك ف نها لم ت خذ دو ار فاعال و قيقيا في معالية المشكالت االقتصادبة والولع االقتصادي في العراق
المبحث الثاني
قياس اثر االنفاق العام وااليرادات الضريبية

على النمو االقتصادي في العراق للمدة ()5102 -0991

تمهيد:

من ابل قياس وتحليل العالقة ين االنفاق العام والنمو االقتصادي يتضمن ذلك دراسة استقرار ة السالسل الزمنية لمتغيرات
النموذج القياسيو لكي تص.ح نتائج التقدير التي ستعتمدها الدراسة غير زائفة
ي

ستعتمد الدراسة على ميموعة من االخت.ارات الخاصة باستقرار ة السالسل الزمنية وفي ال سكوإ تلك السالسل الزمنية

سيتم اعتماد طر قة المربعات الصغرى االعتيادبة ( )OLSفي تقدير معلمات النموذج وسييري التااد من هل اإ هنالك عالقة
س..ية تربإ متغيرات النموذج وذلك وفق اخت.ار س..ية كرانيرللتااد من منهيية االرت.اط الس..ي التياه المتغيرات ع.ر الزمن
سيتم في هذا الم.ح

تناول النقاط االتية-:

اوالً :اال ار المفاهيمي للدراسة القياسية
ثانياً :قياس وتحليل نموذج اثر السياسة المالية في النمو االقتصادي
اوالً :اال ار المفاهيمي للدراسة القياسية
 :0استقراريه السلسلة الزمنية
أ -مفهوم استقراريه السلسلة الزمنية

Stationary in time series

تص.ح السلسلة الزمنية مستقرة بشكل تام (ساانة) اذا تحققت الشروط االتية(:)24
أ-
ب-
ت-

ث.وت الوسإ الحسا ي
ث.وت قيمة الت.اين

E (X)=u

var (X) = 2x

امتالي السلسلتين (  ) X T , XT+Kارت.اط مشتري بعتمد على األ از ة ()K

اذ اإ:
 :uتمثل الوسإ سا ي

 :2xتمثل الت.اين

) (23ديب قاس ررم ش ررنديو زهار ش ررمراإ الحياميو فاعلية الساااياساااة المالية – نموذج قياس فاعلية النظام الضاااريبي في العراق للمدة
()5119-0991و ميموعة بحوث منش ررورة تحت عنواإ االقتص رراد العراقي لى ين ؟ دار المواهب للط.اعةو النيف اإلشر ررافو
9099وص991-991
 - 24ع.د القادر محمد عطيةو االقتصاد السياسي بين النظرية والتطبيقو الط.عة الثانيةو المؤسسة اليامعية للط.ع والنشر والتوز عو
 9000االسكندر ة  -مصروص623:
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واإ غلب السر ر ر ررالسر ر ر ررل الزمنية في الواقع العملي والتط.يقي تكوإ مسر ر ر ررتقرة عندما تكوإ ِ
هذه ال.يانات مسر ر ر ررتقرة فقياب ول المحور
السيني (محور الزمن)و ي نها تتذ ذب ول وسإ سا ي ثا ت مستقل عن الزمنو وقد تفشل في اث.ات ذلك في الرسم ال.ياني
او االخت.ارات اإل صائية وعلى س.يل المثال نيد اإ المتغيرات االقتصادبة غال.اب ما تعد سالسل زمنية غير مستقرة لكونها تسير

بصررفة عامة في اتياه عامو ولذلك ال د من تحو لها الى سررالسررل زمنية مسررتقرة بسررهل نمذبتها واإ اسررتخدام التحو الت بيعل
ال.يانات ممهدة للتحليل والذي تعطي دالة للتقديرو و سررتخدم هذا المفهوم او المصررطلح كتع.ير عن دربة تكامل السررلسررلة الزمنية

وذلك تقدير ما تحتو ال من بذور ( )Unit Rootواذا كانت السر ر ررلسر ر ررلة الزمنية تحتوي على بذر و دة فاإ هذه السر ر ررلسر ر ررلة تعد

متكاملة من الدربة األولى ( )Integrated of order oneو رمز لها ( I)9وتتراول دربة تكامل السالسل الزمنية ين الصفر

( I)0و 9و رمز لها (I)9و اي ال يتياوز اثنين مما بعني اإ السلسلة الزمنية تحتوي بذري و دة على األاثر وما عدا السالسل
الزمنية المتكاملة من الدربة الصفر ( I)0ف إ بقية السالل الزمنية تعد غير مستقرة ( )Non Stationaryفال د من اخذ الفرق

األول لها (  )First Differenceتى تصرر.ح مسررتقرة من الدربة األولى ( I)9اما اذا لم تصرر.ح مسررتقرة فيتم اخذ الفرق الثاني

وتكوإ سلسلة زمنية متكاملة من الدربة الثانية و رمز لها (I)9

()25

ب -ايتبارات االستقرارية

من ابل اخت.ار اسررتقرار ة السررالسررل الزمنية للمتغيرات ومعرفة دربة تكامل هذه السررالسررل سرريتم اعتماد اخت.ار Augmented

) Dickey- Fuller (ADF testوالذي بعتمد على المعادلة االتية(:)26
𝑚

)∆𝑦𝑡 = 𝑎𝑜 + 𝑎1 𝑦𝑡−1 + 𝑎2 𝑇 + ∑ 𝑦𝑖 + Δ1𝑦𝑇−𝑔 + t … . (1
𝑖=1

اما سيتم اعتماد اخت.ار فيل.س يروإ والذي بعتمد على المعادلة االتية:
)∆𝑦𝑡 = 𝑎𝑜 + 𝑎1 𝑦𝑡−1 + 𝑎2 𝑇 + 𝑒1 … … … … . (2
ِ
اوعدمال ألي متغير ومن اهم هذه االخت.ارات
وتعد هذه االخت.ارات ااثر دقة في تقدير وتحديد مدى اس ر ر ررتقرار السرر ر ررلس ر ر ررلة الزمنية

وااثرها اسر ر ررتخداماب هي اخت.ار دبكي فولر الموسر ر ررع ( )ADFواخت.ار فيل.س يروإ ()PPو و مكن تولر ر رريح هذه االخت.ارات من
ابل معرفة ط.يعة وخصائص السالسل الزمنية
ج-ايتبار ديكي – فولر البسيط ()DF

عندما تكوإ السر ررلسر ررلة الزمنية غير مسر ررتقرة فهذا بعني إ د الخط العش ر روائي ال يتوزع توز عا ط.يعيا ,وفي هذه الحالة ال بمكن

االعتماد على اخت.ار  Tلمعرفة معنو ة المتغير

ص ررائيا ,وفي عام  9111وبد كل دبكي و فولر اخت.ا ار يتطلب براء انحدار

ذاتي لكل سر ر ررلسر ر ررلة مع الفرق األول لها كمتغير تابع و دخالال ت.اطؤ سر ر ررنة وا دة كمتغير مسر ر ررتقل باالعتماد على ثالث صر ر رريغ
للمعادالت وعلى النحو اآلتي:
* ريغة سير عشوائي بسيط( بدو حد ثابت واتجاه يمني)
 - 25نفس المصدر السا ق
 - 26عمر ا رهيم عنادو مساراالنفاق العام ومدى مساهمته في تحقيق النمواالقتصادي في العراق للمدة-5112
5102و رسالة مابستيرو بامعة الفلوبةو العراقو 9091و ص91:
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)ΔYt = δ1Yt-1 + Ut→(3
ذ إ  ,δ=B-1فعندما  B=1فهذا بعني δ=0
* ريغة سير عشوائي بوجود الحد الثابت
)ΔYt = δ0 + δ1 Yt-1 + Ut→(4
* ريغة سير عشوائي بوجود الحد الثابت واالتجاه الزمني
)ΔYt = δ0 + δ1 Yt-1 +δ2T + Ut→(5
و إ الفرق ين هذه الصيغ الثالث بكمن في لافة الحد الثا ت في المعادلة الثانية وإلافة الحد الثا ت والزمن ( )Tفي المعادلة
الثالثة ,وت خذ هذه الصيغ بميعها فرلية العدم ي إ  H0:a=0بعني إ السلسلة الزمنية غير مستقرة وتحوي على بذر و دة

مقا ل الفرض ال.ديل القائل ,H1:δ=1وعند مقارنة ) (tالمحتس ر ر رر.ة المطلقة مع قيمتها اليدولية في بداول دبكي – فولر يتم ق.ول
و رفض الفرل ررية  ,فإذا كانت قيمة ) (tالمحتس رر.ة اا.ر من قيمة ( )tاليدولية هذا بعني إ الس ررلس ررلة الزمنيةقيد ال.ح

مس ررتقرة

في فرقها األول وقد تحقق السررلسررلة الزمنية اسررتقرار تها بعد خذ الفرق الثاني ,هذا ما لم تكن مسررتقرة في مسررتواها األصررلي وغال.ا

ما تتحقق استقرار ة السالسل الزمنية االقتصادبة في الفرق األول و الثاني ,ومن هم االنتقادات التي توبال لى اخت.ار دبكي –
فولر عدم اهتمامال وبود مش ر رركلة االرت.اط الذاتي في د الخط العشر ر روائي مما بعني إ تقديرات المربعات الص ر ررغرى للمعادالت
عاله ال تتسم بالكفاءة

()27

د -ايتبار ديكي -فولر الموسر ()ADF

قد انش ر ر هذا االخت.ار لتحليل ط.يعة وخصر ررائص السر ررالسر ررل الزمنية من ق.ل دبكي-فولر وذلك في عام 9199م وقد اطلق عليال

ب خت.ار دبكي -فولر الموس ر ر ررع ()ADFو و إ هذا االخت.ار بعد اف اخت.ارات بذر الو دة وذلك في محاولتال لتص ر ر ررحيح مش ر ر رركلة
االرت.راط الرذاتي في ال.واقي عن طر ق تضر ر ر ر ر ر ررمين دالرة االخت.رار عردداب معينراب من فروقرات المتغير الترابع المت.راطئ وذلرك تقردير
معادلة االنحدار االتية:
𝑘

)∆𝑦𝑡 = ℷ𝑡−1 + ∑ 𝐵∆ℷ𝑡−1 + 𝑒𝑇 … … … … … … … … … . . (6
𝑖=1

و تم اسر ررتخدام هذا االخت.ار بالطر قة نفسر ررها التي اسر ررتخدمت طر قة دبكي -فولر ال.سر رريإ اذ يتم فحص ا صر ررائية ( )tللمعلمة ℷ

ومقارنة هذه اال صر ررائية بالقيم اليدولية وعندما تكوإ  tاليدولية اا.ر من قيمتها المحتسر رر.ة وفي هذه الحالة نق.ل فرلر ررية العدم
اي وبود بذر الو دة ومن ثم عدم اسررتقرار السررلسررلة الزمنية وهنا بسررتوبب اخذ الفروق لها الى اإ تسررتقر السررلسررلة الزمنية ومن

ثم ابراء اخت.ار بذر الو دة الموسررع ( )ADFعلى الفروق واذا كانت السررلسررلة الزمنية مسررتقرة عند الفروق االولى فاإ السررلسررلة
متكاملة من الدربة )I(1

 -27غيداء بعفر مهدي ,بناء نموذج قياسي لتحليل العالقة بين عجز المواينة وعجز الحساب الجاري لعينة مختارة من الدول مر
أ ارة يارة للعراق ,طرو ة دكتوراه ,كلية اإلدارة واالقتصاد ,اليامعة المستنصر ةو العراق ,9099 ,ص14ص15
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اما اذا كانت الس ر ر ررلس ر ر ررلة الزمنية مس ر ر ررتقرة بعد اخذ الفرق الثاني ف نها تكوإ متكاملة من الدربة الثانية )I(2و اما اذا كانت قيمة t
اليدولية اقل من قيمتها المحتس.ة هنا تق.ل الفرض ال.ديل اي عدم وبود بذر و دة واستقرار السلسلة الزمنية

()28

ه -ايتبار فيلبس – بيرو Philips – perron Test

طور كل من فيل.س وبيروناخت.اردبكي – فولر الموس ر ر ررع عام  1988من خالل العمل على تص ر ر ررحيح االرت.اط الذاتي في واقي
معادلة االنحدار الخت.ار بذر الو دة باستخدام طر قة غيرمعلميال لت.اين األنموذج لي خذ بالحس.اإ وبود االرت.اط الذاتي و عكس
نال بسر ررمح لحد الخط العش ر روائي إ بكوإ غير مسر ررتقل بشر رركل قليل وموزعا توز عا غير

الط.يعة الديناميكية في السر ررلسر ررلة ي

متيانسا وهو ذلك يتخلى عن الشروط التقليدبة لتوز ع د الخط العشوائي ,و عتمد على ساب بذر الو دة اوأل ومن ثم تحو ل
اإل صائية للتخلص من آثاراالرت.اط الذاتي على التوز ع اال تمالي إل صائية االخت.ار و مكن تقدير الت.اين على النحو األتي:

𝑇∑ 𝑙∑= ̂2 𝑡 + 2𝑇 −1
𝑢 𝑆𝑢2 = 𝑇 −1 ∑𝑇𝑖=1
)̂ 𝑡 𝑢̂𝑡=1 … … … . (7
𝑢 𝑗=1 𝑡=𝑗+1

و ستخدم هذا االخت.ار الصيغ وا+لقيم اليدولية ذاتها التي بستخدمها اخت.ار دبكي – فولر ي

ت خذ الصيغة األولى دوإ الحد

الثا ت وبدوإ اتياه زمني وت خذ الثانية الحد الثا ت فقإ الفتراض إ متوسإ السلسلة ال بساوي صفرا ,ما الصيغة الثالثة فت خذ
الحد الثا ت مع االتياه الزمني ,فإذا كانت ) (tالمحتس.ة اا.ر من ) (tاليدولية فهذا يدل على استقرار السلسلة الزمنية

()29

و متلكاخت.ارفلي.س–

يرونقدرةاخت.ار ةا صائيةافضلوادقمناخت.ار

دبكي

–

الصغيرةووو عدهذااالخت.ار )(PPغير ساسلعدمتوافرشروطتوز عحدالخط العشوائيالتقليدبة

فوللرالموسعالسيماعندمابكونحيمالعينة

()30

 :5توريل النموذج

تسر ررتند مر لة توصر رريف النموذج القياسر رري على منطق النظر ة االقتصر ررادبة واإ نموذج الد ارسر ررة (اثر السر ررياسر ررة المالية في النمو

االقتصادي) تستند الى العالقة الدالية االتية:
)Growth = f (G, Deficit, Inf, CPI, GDP, Dummy, T) ………..…. (8
ي

اإ-:

( )Growthهو النمو االقتصادي ومعادلتال (معدل النمو السنوي= السنة الحالية /السنة السابقة ))900( ×9-
( )Gاالنفاق الحكومي الكلي (الياري  +االستثماري)
( )Deficitعيز الموازنة العامة

 - 28عمر ا رهيم عنادو مصدر س.ق ذكرهو ص ص19-19:

 -29غيداء بعفر مهدي ,بناء نموذج قياسي لتحليل العالقة بين عجز المواينة وعجز الحساب الجاري لعينة مختارة من الدول مر

أ ارة يارة للعراق ,طرو ة دكتوراه ,كلية اإلدارة واالقتصاد ,اليامعة المستنصر ةو العراق ,9099 ,ص11
 - 30خالد نحمد نع.ندهللاو ايتبارفريية ) كالدور ( للعالقةبيناالنتاجالصناعي والنمواالقتصادفيالمملكةالعربيةالسعوديةو 9005و
بامعةالملكسعودو ص ص.999-990:
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( )Infمعدل التضخم

( )CPIالرقم القياسي السعار المستهلك
( )GDPالناتج المحلي االبمالي باالسعار الثا تة
( )Dummyالمتغير الوهمي
( )Tعنصر الزمن
اادت المدرسر ر ر ررة الكينز ة على اهمية االنفاق الحكومي في توليد الثروة والناتج في االقتصر ر ر ررادو اذ يؤثر االنفاق الحكومي بشر ر ر رركل

م.اشررر في الناتج المحلي االبمالي من خالل ز ادة نود االنفاق القوميو واإ مقدار الز ادة الم.اشررة بكوإ ك.ي ابر في الناتج بفعل

عمل المض ر ر ر رراعف وبذلك بكوإ اتياه العالقة ين االنفاق القومي والنمو االقتص ر ر ر ررادي موبب كما بمكن اس ر ر ر ررتعال ر ر ر ررة االنفاق
الحكومي بمتغير نائب اخر وهو عيز الموازنة العامة (االنفاق الحكومي – االيرادات العامة) في ال لم تتمكن االخت.ارات من
التوصل الى نتائج منطقية مع.رة عن مشكلة الدراسة او لم تتمكن من ابتياز اخت.ارات النموذج القياسية

اما يؤثر معدل التضخم في الناتج ومن ثم النمو االقتصادي اذ اإ ارتفاع نود االنفاق يؤدي الى ارتفاع المستوى العام لالسعار
عند وصررول االقتصرراد الى مر لة االسررتخدام الكاملو وبخالفال فانال ثمة تكييف الليات الوصررول الى القيم التوازنية في االقتصرراد
تعمل من ابل بذبال نحو االس ر ر ررتقرار او ابعاده عنها بحس ر ر ررب ط.يعتها مما بيعل ثمة تغير بحص ر ر ررل في الناتج او في االس ر ر ررعار
بحس ر ررب مرونة المتغيرات االقتص ر ررادبة الكلية ذات العالقة وبذلك يرت.إ التض ر ررخم بالنمو االقتص ر ررادي بعالقة س ر ررال.ةو كما بمكن
االسررتعالررة عن معدل التضررخم بالرقم القياسرري السررعار المسررتهلك في ال لم تتمكن االخت.ارات من التوصررل الى نتائج منطقية

مع.رة عن مشكلة الدراسة او لم تتمكن من ابتياز اخت.ارات النموذج القياسية

اإ مسر ر ر ررتوى الناتج وفورتال عندما ي.لغ االقتصر ر ر رراد مر لة الرواج سر ر ر رريكوإ وا د من اهم محددات النمو االقتصر ر ر رراديو فمع ارتفاع
عناص ررر الحقن الكلي ودخول االقتص رراد المر لة التوس ررعية ي.لغ الناتج مس ررتو ات عالية براء ذلك التوس ررعو مما يؤدي بالمحص ررلة
النهائية الى ارتفاع النمو االقتصادي وبذلك يرت.إ الناتج مع النمو بعالقة موب.ة

اما سيتم استخدام متغيرات اخرى مثل المتغير الوهمي ( )Dummy Variableوذلك لرصد تاثير المتغيرات النوعية في المتغير
التابع ( ) Growthاذ تحدد لال و دة تحكمية باسر ر ررلوب معين كافضر ر ررل تقر ب لالنحرافات الممكنة في المعامل والذي يتم التع.ير
عنال كمياب بقيمتي (الص ر ر ررفر والوا د)

()31

وكذلك متغير الزمن ( )Time Variableالذي باخذ نظر االعت.ار المتغيرات االخرى

المؤثرة في النمو االقتصادي والتي لم تضمن في الدالة

 :3ايتبار النموذج

س رريتم التقدير بطر قة المربعات الص ررغرى االعتيادبة ()OLSو لكونها تعطي افض ررل تقدير خطي غير متحيز ( )Blueعلى وفق

نظر ررة كرراوس – مرراركوف ()32()Gauss–Markov theoremو وذلررك البيرراد تقرردير كمي لمعلمررات انموذج االنحرردار المتعرردد
ل.ياإ دربة تاثير المتغيرات المستقلة في المتغير التابع

()33

 -31مصطفى كامل رشيدو تقييم كفاءة اليات انتقال اثر السياسة النقدية على فجوة الناتج تجارب بلدا مختار مر ا ارة يارة

للعراقو اطرو ة دكتوراهو اليامعة المستنصر ةو العراقو ص99:

32- R. Carter and Others, Principles of Econometrics, 3rd Edition, USA, John Wiley and Sons, Inc.,
2007, P:32.

 - 33مصطفى كامل رشيدو نفس المصدر السا قو ص11:
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وس ر رريتم الحص ر ررول على المرونات عند الحابة ما بطر قة م.اشر ر ررة (التحو ل الخطي) ي تحو ل ص ر رريغة المتغيرات الى الص ر رريغة

اللوغارتمية وابراء عملية التقدير بشر ر ر ر رركل اعتيادي او بطر قة غير م.اش ر ر ر ر ررة وذلك تقدير االنموذج الخطي والب وتحو ل المعلمة
النابمة عن االنموذج الخطي الى معلمة تع.ر عن المرونة

2
اما س رريتم ابراء االخت.ارات اال ص ررائية (  ) F , t , Rفض ررال عن االخت.ارات الخاص ررة بالمش رراال القياس ررية (ث.ات الت.اين بموبب

معامل ارت.اط الرتب لسرر.يرماإو االرت.اط الذاتي بموبب اخت.ار دربن واتسررن فضررال عن اخت.ار ( )hلالنموذج الذي بحتوي على

متغيرات مت.اطئة وذلك للتااد من تحقيق فرل رريات د الخط العشر روائي فض ررال عن ابراء اخت.ار التعدد الخطي بموبب اخت.ار

االين)

()34

كما بمكن اس ر ر ررتخدام اخت.ار ( )Breusch – godfreyللتحري عن مش ر ر رركلة االرت.اط الذاتي واخت.ار (Breusch-

 )Pagan-Godfreyللتحري عن مشكلة عدم ث.ات تيانس الت.اين

 :2ايتبار سببية كرانجر

بسر ر ررتخدم هذا االخت.ار للكشر ر ررف عن اتياه العالقة ين متغيرات االنموذج والتي تنش ر ر ر وفق سر ر ررس وقد تكوإ عكسر ر ررية او مت.ادلة
وتتحقق الفائدة من االخت.ار في تحديد مدى مكانية التن.ؤ بالقيمة الحالية ( )Xtو( )Ytمع ث.ات المتغيرات األخرىو والكشر ر ر ر ر ر ررف
عن وبود ت ثير مت.ادل ين المتغير المعتمد لتشخيص وقياس تياه الس..ية وفق المعادلة االتية(:)35
)𝑌𝑡 = ∑ ∝ 𝑖𝑌𝑡−𝑖 + ∑ 𝐵𝑗 𝑋𝑇 − 𝐽 + 𝑉𝑇 … … … … … . … … . (9
و تم على وفق ماب تي:

 .9عالقة سر ر ر ر رر..ية

ادبة االتياه ( )underacting causalityاذا كانت قيم المعلمات المتغيرات في المعادلة األولى ذات معنو ة

صائيةو ينما كانت قيم معلمات المتغيرات في المعادلة الثانية غير معنو ة ف إ العالقة تكوإ باتياه وا د

 .9عالقة سر ر ر ر ر ر رر..ية باالتياه المعااس ( )unidirectional causalityاذا كانت قيم معلمات المتغيرات في المعادلة الثانية ذات
معنو ة ا صائيةو ينما كانت قيم معلمات المتغيرات في المعادلة األولى غير معنو ة
 .9عالقة س..ية ثنائية اتياه:

 .aاذا كانت قيم المعلمات في المعادلتين ذات معنو ة ا صر ر ر ر ر ر ررائية ف إ العالقة ينهما تكوإ ذات ت ثير مت.ادل في االتياهين ( ي
ا دهما يتس.ب في االخر)

 - 34للمز د عن تلك االخت.ارات انظر-:
- A. Koutsoyiannis, Theory of Econometrics, 2nd Edition, Honk Kong, The Macmillan press Ltd.,
1977, P:200-257.

- Damodar N. Gujarati, Basic Econometrics, 4th Edition, USA, The Mc Graw-Hill Companies, 2004,
P:335-505.

- R. Carter and Others, Principles of Econometrics, 3rd Edition, USA, John Wiley & Sons, Inc.,
2007, P:197-266.

عمر راهيم عناد ( )9091مسار االنفاق العام وقياس اثره على النمو االقتصادي في العراق للفترة - , &-9004علي ن.ع صايل35
, 9(18), 171-203.ميلة بامعة االن.ار للعلوم االقتصادبة واالدار ة 9095.
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 .4عالقة مسر ر ر ر ررتقلة ين المتغيرات ( )independence causalityوتظهر عندما تكوإ مياميع قيم المعلمات في المعادلتين غير
معنو ة ا صائياب:

و تضمن اخت.ار كرانير للس..ية نموذج انحدار ذاتي وكما ب تي:
𝑃

𝑃

)𝑌𝑡 = 𝑆𝑜 + ∑ 𝑆𝑖 𝑌𝑡−𝑖 + ∑ 𝑗 𝑋𝑡−𝑗 + 𝑈𝑇 … … … … . (10
𝑖=1
𝑛

𝑗=1
𝑚

)𝑌𝑡 = 𝑎𝑜 + ∑ 𝑎𝑖 𝑌𝑡−𝑖 + ∑ 𝐵𝑋𝑡−𝑗 + 𝑉𝑇 … … … … . (11
𝑗=1

اذ اإ )𝑖𝛼  (𝜆, 𝑆𝑖, 𝐵,معلمات يراد تقديرها

𝑖=1

 :UT,VTدين عشوائيين ت.اين ثا ت ومتوسإ سا ي بساوي الصفر و تم تقدير المعادلتين باستخدام طر قة المربعات الصغرى
االعتيادبة
و تم توظيف

اذ اإ:

صائية  Fالخت.ار س..ية كرانير وكما ب تي:
𝑀(𝑅𝑆𝑆𝑅 − 𝑅𝑆𝑆𝑢𝑝 )/
=𝐹
)𝑘 𝑅𝑆𝑆𝑈𝑅 /(𝑛 −

 :RSSRميموع مربعات انحرافات ال.واقي المقيدة
 :RSSURميموعة مربعات انحرافات ال.واقي الغير المقيدة

 :Mعدد التخلف الزمني
 :n-kدربة الحر ة

واإ كانت قيمة  Fالمحسوبة اا.ر من  Fاليدولية عند مستوى معنو ة ∝ ترفض الفرلية الصفر ة وتق.ل ال.ديلة
و قرر هذا االخت.ار امكانية تط.يق منهيية التكامل المش ر ررتري (اخت.ار بوهانس ر ررن ومتيال تص ر ررحيح الخط الذاتي وفترات االبطاء
المثلى) في ال اث.ت اإ هنالك عالقة توازنية طو لة االبل ين متغيرات النموذج وعدم اسر ر ر ر ر ر ررتقرارها اال عند ابراء الفرق ين
المتغيراتو وبخالفال فاإ النموذج ال بمتلك عالقة توازنية طو لة االبل (اي ال داعي من ابراء اخت.ارات التكامل المشتري)

ثانياً  :قياس وتحليل نموذج اثر السياسة المالية في النمو االقتصادي
اوال :نتائج فحص االستقرارية

 -9فحص االستقرارية بواسطة ايتبار ()ADF

اإ النتائج التي تم التوصر ر ر ررل اليها من فحص اسر ر ر ررتقرار ة السر ر ر ررالسر ر ر ررل الزمنية لمتغيرات نموذج اثر السر ر ر ررياسر ر ر ررة المالية في النمو

االقتصادي للمدة (9095-9110م) كانت على النحو االتي-:

الجدول ()0

نتائج االستقرارية بحسب ايتبار ( )ADFلمتغيرات الدراسة (للمدة 5102-0991م)

Non

الفرق االول

المستوى

Prob

Prob

Int.+ T

Int.

المتغير

Non

Int.+ T

Int.

*)(0.0000

*)(0.0009

*)(0.0002

18

Growth

*)(0.0189

*)(0.0065

*)(0.0233

* )(0.0000

* )(0.0004) * (0.0018

)(0.9991

)(0.9527

)(0.9991

G

* )(0.0229

)(0.9897

)(0.7760

Deficit

*)(0.0361

)(0.1314

)(0.1652

INF

)(0.1621

)(0.7860

)(0.3870

CPI

)(0.0000

)(0.0000

)(0.0000

GDP
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اإ اس ررتقرار ة الس ررالس ررل الزمنية لمتغيرات نموذج الد ارس ررة تم فحص ررها باخت.ار ( )ADFوقد ت.ين باإ الس ررالس ررل الزمنية لكل من

النمو االقتص ررادي ( )Growthوالناتج المحلي االبمالي ( )GDPقد اس ررتقرت عند الص رريغ الثالثة (الحد الثا تو الحد الثا ت مع

اتياه زمنيو دوإ د ثا ت)و وكما هو م.ين في اليدول ( )9اذ اإ اال تمالية معنو ة عند ()%5

واإ السررالسررل الزمنية للمتغيرات عيز الموازنة ( )Deficitومعدل التضررخم ( )INFقد اسررتقرت فقإ عند صرريغة (دوإ د ثا ت)

عند ا تمالية ()%5و وبذلك تصر ر ر ر رر.ح السر ر ر ر ررالسر ر ر ر ررل الزمنية للمتغيرات النمو االقتصر ر ر ر ررادي ()Growthو الناتج المحلي االبمالي
()GDPو عيز الموازنة ( )Deficitومعدل التضخم ( )INFمستقرة (ساانال) اي ())I(0
اما السالسل الزمنية للمتغيرات االنفاق الحكومي ( )Gوالرقم القياسي لالسعار ( )CPIفانها لم تكن مستقرة عند ا تمالية ()%5

وبالص رريغ الثالثو لذا تم ابراء الفرق االول لها ي

اس ررتقرت بالص رريغ الثالث عند ا تمالية ()%5و وبذلك اص رر.حت الس ررالس ررل

الزمنية للمتغيرات االنفاق الحكومي ( )Gوالرقم القياسي لالسعار ( )CPIمستقرة (ساانال) اي ())I(1

 -9فحص االستقرار ة واسطة اخت.ار ()PP
اإ النتائج التي تم التوصر ر ر ررل اليها من فحص اسر ر ر ررتقرار ة السر ر ر ررالسر ر ر ررل الزمنية لمتغيرات نموذج اثر السر ر ر ررياسر ر ر ررة المالية في النمو
االقتصادي للمدة ( )9095-9110كانت على النحو االتي-:
الجدول ()5

نتائج االستقرارية بحسب ايتبار ( )PPلمتغيرات الدراسة (للمدة 5102-0991م)

الفرق االول

المستوى

Prob

Prob

Non

Int.+ T

Int.

*)(0.0066

*)(0.0233

*)(0.0201

* )(0.0000

* )(0.0017

* )(0.0004

المتغير

Non

Int.+ T

Int.

*)(0.0000

*)(0.0007

*)(0.0001

Growth

)(0.9978

)(0.9438

)(0.9986

G

* )(0.0233

)(0.5450

)(0.1753

Deficit

*)(0.0447

)(0.1468

)(0.1644

INF

)(0.1621

)(0.7580

)(0.3870

CPI

)(0.0000

)(0.0000

)(0.0000

GDP
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اإ اسرتقرار ة السرالسرل الزمنية لمتغيرات نموذج الد ارسرة تم فحصرها باخت.ار ( )PPوقد ت.ين باإ السرالسرل الزمنية لكل من النمو

االقتص ررادي ( )Growthوالناتج المحلي االبمالي ( )GDPقد اس ررتقرت عند الص رريغ الثالثة (الحد الثا تو الحد الثا ت مع اتياه
زمنيو دوإ د ثا ت)و وكما هو م.ين في اليدول ( )9اذ اإ اال تمالية معنو ة عند ()%5

واإ السررالسررل الزمنية للمتغيرات عيز الموازنة ( )Deficitومعدل التضررخم ( )INFقد اسررتقرت فقإ عند صرريغة (دوإ د ثا ت)

عند ا تمالية ()%5و وبذلك تصر ر ر ر رر.ح السر ر ر ر ررالسر ر ر ر ررل الزمنية للمتغيرات النمو االقتصر ر ر ر ررادي ()Growthو الناتج المحلي االبمالي
()GDPو عيز الموازنة ( )Deficitومعدل التضخم ( )INFمستقرة (ساانال) اي ())I(0

اما السالسل الزمنية للمتغيرات االنفاق الحكومي ( )Gوالرقم القياسي لالسعار ( )CPIفانها لم تكن م ستقرة عند ا تمالية ()%5

وبالص رريغ الثالثو لذا تم ابراء الفرق االول لها ي

اس ررتقرت بالص رريغ الثالث عند ا تمالية ()%5و وبذلك اص رر.حت الس ررالس ررل

الزمنية للمتغيرات االنفاق الحكومي ( )Gوالرقم القياسي لالسعار ( )CPIمستقرة (ساانال) اي ())I(1
ثانياً :نتائج تقدير النموذج القياسي
اإ النتائج التي تم التوصرل اليها من تقدير نموذج اثر السرياسرة المالية في النمو االقتصرادي للمدة ( )9095-9110كانت على
النحو االتي-:
الجدول ()3

تقدير نموذج اثر السياسة المالية في النمو االقتصادي (للمدة 5102-0991م)
)Growth = 10.91 – 0.00000012 (G) - 107.32 (Dum. 91
F

̅̅̅
R2

R2

Dum. 91

G

A

Y

18.43

% 58.2

% 61.5

107.32

0.00000012

10.91

Growth

- 6.01

- 0.18

2.38

t - statistic

)Klein (Nil

)Spr. (Nil

)D.W (2.1

)Breusch – godfrey (0.7) Breusch-Pagan-Godfrey (0.6

المصدر :من اعداد الباحثين باالعتماد على مخرجات البرنامج االحصائي  . Eviews9وعند مستوى معنوية (.)%2

تشير نتائج التقدير الى اإ االنفاق الحكومي ( )Gبمارس تاثي ابر لئيالب بداب في النمو االقتصادي ( )Growthخالل مدة الدراسة
اذ لغت ( ) 0 00000099وباتياه عكسر ر ر ر ر ر رريو اي اإ ز ادة االنفاق الحكومي يؤدي الى انخفاض النمو االقتصر ر ر ر ر ر ررادي بمقدار
( )0 00000099واإ اخت.ار ( )tبشير الى عدم معنو ة االنفاق الحكومي والذي لغ ()0.18
هذا يؤكد قيقة اإ االنفاق الحكومي في العراق خالل مدة الد ارس ر ر ر ررة لم يرت.إ بالنمو االقتص ر ر ر رراديو ي

كاإ النمو متدهو ار في

فترة التسعينيات من القرإ المالي على اثر فرض الحصار االقتصاديو وقد ادى فرض الحصار االقتصادي الى ات.اع سياسة
انكماشررية عامة في االقتصرراد على اثر انخفاض الموارد الماليةو االمر الذي ادى الى انخفاض مسررتوى االنفاق الحكومي المدني

مقا ل االنفاق الحكومي العسكري

بعد عام 9004م وانتهاء الحصر ررار االقتصر ررادي وانفتال العراق على العالم الخاربي وبدء لر ررخ النفإ في االس ر رواق العالمية اخذ
االنفاق الحكومي يزداد على نحو مضطرد بفعل ز ادة العوائد النفطيةو االمر الذي تس.ب با داث ز ادة ك.يرة في مستوى الدخول
ومع ز ادة الطلب المحلي فاإ بانب العرض المحلي الكلي لم يتمكن من االسر ر ر ر ر ررتيابة لتلك الز ادةو مما الر ر ر ر ر ررطر الحكومة الى
اعتماد االستيراد من ابل تعو ض النقص الحاصل في المعروض المحلي

ف.الرغم من الز ادة الك.يرة لالنفاق الحكومي للمدة (9095-9004م) لكنها لم تتمكن من تحفيز الناتج المحلي االبمالي بس ر ر ر رر.ب
الظروف االمنية والسياسية المضطربة التي بعيشها العراقو مما انعكس سل.ا على االستقرار االقتصادي وبمود اليهاز االنتابي
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والمحصر ر ر ر ر ر ررلة النهائية التي ترت.ت على اعتماد العراق على المورد االقتصر ر ر ر ر ر ررادي الو يد (النفإ) هو اختالل في هيكل الناتج اذ

ترابعت القطاعات االقتصادبة بشكل ك.ير مقا ل ز ادة االنتاج النفطي

وبذلك اص.ح االنفاق الحكومي غير محفز لنمو الناتج لكوإ نمو االنفاق الحكومي باء بفعل ز ادة انتاج وبيع النفإ في االسواق
العالميةو اي ال من خالل تحسررن مسررتوى قطاعات االنتاج وتناميها على نحو مضررطردو مما تسرر.ب بفقداإ االرت.اط اليوهري ما
ين االنفاق الحكومي ذو االثر الم.اشر والمهم في نمو الناتج
اما اإ المتغير الوهمي (( – )Dum. 91لعام 9119م بسر ر ر ر ر رر.ب فرض الحصر ر ر ر ر ررار االقتص ر ر ر ر ر ررادي والذي ادى الى ترابع النمو
االقتصر ر ر ررادي) مارس تاثي ار متناقص في النمو االقتصر ر ر ررادي خالل مدة الد ارسر ر ر ررة والذي لغ ()901 99و وهذا بعني باإ المتغير

الوهمي ( )Dum. 91اذا زاد بمقدار و دة وا دة فاإ النمو االقتصر ر ر ررادي ينخفض بمقدار ( )901 99و شر ر ر ررير اخت.ار ( )tالى

معنو ة المتغير الوهمي عند مستوى ()%5

االخت.ارات اال صررائية :لغت قيمة معامل التحديد  )%19 5( R2وهذا بعني اإ القوة التفسررير ة للنموذج بيدة ي

اإ االنفاق

( )% 19 5من التغيرات الحاص ر ر ر ر ر ررلة في المتغير التابع ( )Growthكما

الحكومي والمتغير الوهمي بفس ر ر ر ر ر ررروا ما نس ر ر ر ر ر رر.تال
̅̅̅( )% 59 9اما اخت.ار ( )Fفقد لغت قيمتال ( )99 49عند مسر ر ر ررتوى معنو ة ( )%5وهذا بشر ر ر ررير الى معنو ة النموذج
لغت R2

بشكل عام
االخت.ارات القياسر ر ر ر ررية :بشر ر ر ر ررير اخت.ار ( )D. Wالى خلو النموذج من مشر ر ر ر رركلة االرت.اط الذاتي كما يؤكد ذلك هو ابراء اخت.ار

( )Breusch-Godfreyوالذي لغت قيمتال اال تمالية ( )0 1وهي اا.ر من قيم كل من ا صائية ( )Fو ( )Obs*R2كما هو
مولح في الملحق (اام)
اما بشر ر ررير اخت.ار ارت.اط الرتب لسر ر رر.يرماإ ( )Spr.خلو النموذج من مشر ر رركلة عدم ث.ات تيانس الت.اين وقد اسر ر ررند هذا االخت.ار
باخت.ار اخر وهو ( )Breusch-Pagan-Godfreyوالذي اعطى نفس النتيية ي

لغت قيمتال اال تمالية ( )0 1وهي اا.ر

من قيم كل من ا صائية ( )Fو ()Obs*R2

وقد اش ررار اخت.ار ( )Kleinالى خلو النموذج من مش رركلة التعدد الخطي وبذلك فاإ النموذج قد ابتاز كافة االخت.ارات القياس ررية
واإ باقي متغيرات النموذج تم اسررت.عادها لعدم معنو تها او مخالفتها للمنطق االقتصررادي او عدم ابتيازها االخت.ارات اال صررائية
والقياسية
ثالثاً :أيتبار سببية جرانجر
اإ النتائج التي تم التوصر ر ر ر ر ررل اليها من اخت.ار سر ر ر ر ر رر..ية برانير لمتغيري االنفاق الحكومي والنمو االقتصر ر ر ر ر ررادي للمدة (-9110
9095م) كانت على النحو االتي-:
الجدول ()2

ايتبار سببية جرانجرلالنفاق الحكومي والنمو االقتصادي (للمدة 5102-0991م)
Prob.

F - Statistic

0.6273

0.47792

G does not Granger Cause Growth

0.6673

0.41322

Growth does not Granger Cause G
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بشير اخت.ار س..ية برانير باإ ال توبد عالقة س..ية ما ين االنفاق الحكومي والنمو االقتصاديو وال توبد عالقة س..ية ما ين

النمو االقتصادي واالنفاق الحكومي عند ا تمالية ( )%5وهذا يدل على اإ ال توبد عالقة توازنية طو لة االبل ين االنفاق
الحكومي والنمو االقتصاديو االمر الذي ال بستدعي المضي نحو اعداد باقي اخت.ارات التكامل المشتري

9

االستنتاجات :

اإ النفقات العامة كانت السر رر.ب الرئيسر رري في تفاقم عيز الموازنة العامة للدولة طيلة مدة الد ارسر ررة ( 9095 -9110م) كما إ

هذا العيز لم بكن لصالح عملية النمو االقتصادي
 9ت.اطؤ نمو االيرادات العامة للموازنة لمواا.ة نمو االنفاق العام وذلك نتيية لضر ر ر ر ر ر ررعف مروة اليهاز الضر ر ر ر ر ر ررر .ي واتسر ر ر ر ر ر رراع دائرة
االعفاءات الض ر ررر .ية والتهرب الض ر ررر .ي وت ثر االيرادات النفطية التي تعد المص ر رردر الرئيس ر رري لتغييرات اس ر ررعار النفإ والظروف

الخاربية

 9اتيهت الموازنة العامة للسر ر ر ر ر ررنوات االخيرة نحو تفعيل دور االيرادات غير النفطية ي ايرادات الض ر ر ر ر ر ررائب والرسر ر ر ر ر رروم بالرغم من
التحدبات التي وابهت والتزال توابال امكانية تفعيل هذه االيرادات
التوريات :

 -9ين.غي اإ تحافظ الموازنة العامة على ناء اولو اتها على هدف والررح للنمو االقتصررادي وتوبيال السررياسررة المالية نحو العناصررر
التي تحفز النمو االقتصادي من خال ل تحديد العوامل االاثر تحفيز وذلك من خالل عناصر االيرادات والنفقات والموازنة

 -9مكافحة الفسر ر ر ر ر ر رراد االداري والمالي على مسر ر ر ر ر ر ررتوى الو ازرات وهيئاتها واليهات المرت.طة لتنفيذ اهداف الموازنة واليهات التي تقوم
بص رررف التخصرريص رات المالية لما لهذه االفة من خطورة التي تؤثر على كل المكاسررب االقتص ررادبة والتي تقض رري على االهداف
والخطإ التنمو ة في مهدها
 -9معارلررة االختالل النابم عن االعتماد على مصرردر التمو لي اال ادي فهو النفإ لتمو ل االنفاق ولرررورة تنو ع مصررادر ايرادبة
اخرى كالضرائب والتمو ل المالي

 -4اعادة النظر في النظام الضررر .ي في العراق من خالل التشررر عات القانونية وز ادة االهتمام والشررمولية وز ادة الحصرريلة الضررر .ية
والعمل على اص ر ر رردار تش ر ر ررر عات قانونية توس ر ر ررع نطاق الض ر ر ررر .ة واوعيتها والمكلفين ها وبذات الوقت تحد من التهرب واالعفاء
الضر .ي

 -5اإ تكوإ هنالك عملية تنس رريق وترابإ ما ين النفقات العامة والنمو االقتص ررادي لتحقيق االهداف المرس ررومة للس ررياس ررة االقتص ررادبة
عن طر ق سياسة مالية تنمي القطاع الحقيقي لالقتصاد العراقي

 -1ل ر رررورة تغيير نوع الموازنة الحكومية والتوبال نحو اعداد موازنة مرت.طة باهداف كموازنة ال.رامج واالداء مع ل ر رررورة تيسر ر ريد ما
تهدف اليال خطإ واستراتيييات التنمية الوطنية عند اعداد الموازنة العامة
قائمة المراجر :

أوالً  :المراجر العربية :
أ – الكتب :

9

راهيم متولي سن المغربي و االثار االقتصادية للتمويل بالعجز و (اإلسكندر ة  :دار الفكر اليامعي و 9090م)

9

ديب قاسم شنديو زهار شمراإ الحياميو (فاعلية السياسة المالية – نموذج قياس فاعلية النظام الضريبي في العراق للمدة

(5119-0991م)) و ميموعة بحوث منشورة تحت عنواإ االقتصاد العراقي لى ين ؟ و دار المواهب للط.اعةو النيف
اإلشرافو 9099م
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 9ع.د الرزاق النقاش و المالية العامة تحليل أسس االقتصاديات المالية و ( عماإ  :الط.عة الرابعة و دار وائل للنشر و )9090
 4ع.د القادر محمد عطيةو االقتصاد السياسي بين النظرية والتطبيقو ( االسكندر ة  :الط.عة الثانيةو المؤسسة اليامعية للط.ع
والنشر والتوز عو ) 9000

 5ع.د الكر م ركاتو دراسة في االقتصاد الماليو ( القاهرة  :مؤسسة ش.اب اليامعةو و )9199

محي محمد مسعدو الدولة ودورها في ظل تحدبات العولمةو ط 9و (اإلسكندر ة :مؤسسة رع ة للط.اعة والنشر
1
ّ
والتوز عو و) 9001
 1ميلتوإ فر دماإو الرأسمالية والحريةو تربمة :يوسف علياإو( عماإ  :مركز الكتب االردني و ( )9191بيب
مراعاة الترتيب األبيدي)

ب-الموتمرات واالبحاث والرسائل العلمية :
مد الحسيني و العالقة بين مكونات السياسة المالياة والنماو االقتصاادي  :دراساة تطبيقياة علاى االقتصااد

9

سراء عادل السيد

9

سماعيل ع.يد مادي وآخرروإو االقتصااد العراقاي فاي ظال الحصاار وافااق المساتقبلو بحروث ومناقشرات سلسرلة المائردة الحررةو

9

تررول مطررر الي.رروري و دعرراء محمررد الزاملرري  :دور اإلنفااااق الحكاااومي فاااي تحقياااق االساااتقرار االقتصاااادي فاااي العاااراق للمااادة

4

ناإ محمد خليل و (أثر السياسة المالية والنقدية على النمو االقتصادي في األرد ) و األردإ و 9005

المصريو رسالة دكتوراه الفلسفة في االقتصادو كلية االقتصاد والعلوم السياسيةو بامعة القاهرةو 9094
يت الحكمة و 9119

()5105-5113و ميلة القادسية للعلوم اإلدار ة واالقتصادبةو ميلد91و عدد 9و 9094

 5خالد نحمد نع.نرردهللاو ايتبارفريااية ) كالاادور ( للعالقةبيناالنتاجالصااناعي والنمواالقتصادفيالمملكةالعربيةالسااعوديةو 9005و
بامعةالملكسعود .

 1دراوسي مسرعود ( السياسة المالية ودورهاا فاي تحقياق التاواي االقتصاادي  5112-0991حالاة الجزائار) و بامعرة الي ازئرر
9005

 1طالب محسن با رو نابحة ع.اسو فاطمة ع.د بواد ،اآلثار االقتصادية للضرائب في العراق للمادة ()5112-0990و مرؤتمر
اإلصالل الضر .ي السادس للفترة 9001/99-99و و ازرة المالية الدائرة االقتصادبةو بغدادو 9001

 9ع.ررد ال.اسررإ تركرري سررعيد الحررديثي (اآلثاااار النقدياااة للسياساااة المالياااة فاااي العاااراق  )0995-0911واليامعررة المستنصررر ة و
9111

 1عمر ا رراهيم عنرادو مساا ارالنفاق العاام ومادى مسااهمته فاي تحقياق النمواالقتصاادي فاي العاراق للمادة5102-5112و رسرالة
مابستيرو بامعة الفلوبةو العراقو 9091

 90غيداء بعفر مهدي ,بناء نموذج قياسي لتحليل العالقة بين عجز المواينة وعجز الحساب الجاري لعينة مختارة من الادول مار
أ ارة يارة للعراق ,طرو ة دكتوراه ,كلية اإلدارة واالقتصاد ,اليامعة المستنصر ةو العراق9099 ,

 99فاطمة خلف الي.وري (أثر السياسة المالياة فاي تحقياق النماو االقتصاادي لعيناة مان البلادا (نفطياة و يار نفطياة)) ،العرراقو
9001
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و بامعة القادسيةو المؤتمر العلمري5113  فالل سن ثو نيو العالقة بين السياسة النقدية والمالية مر اإل ارة إلى العراق بعد99
9001 و الميلد الثاني و9001/9/99-91األول لكلية اإلدارة واالقتصاد

 مصطفى كامل رشيدو تقييم كفاءة اليات انتقال اثر السياسة النقدية على فجوة الناتج تجاارب بلادا مختاار مار ا اارة ياراة99
-91 ي األول للفتررة. مقرردم للمررؤتمر العلمرري الضررر

للعراقو اطرو ة دكتوراهو اليامعة المستنصر ةو العراق

 هردى العرزاويو دور الضارائب فااي تموياال المواينااة العامااة فااي العاراقو بحر94
9009/90/99
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( ملحق الدراسة )
جدول ()0

تطور الناتج المحلي اإلجمالي والنفقات العامة ونسبة النفقات من GDP
(مليو دينار)

المصدر  :اليدول من عداد ال.ا

()5115 – 0991

()0999 = 011

باالعتماد على – ال.نك المركزي العراقيو النشرة اإل صائية السنو ة 9090و دار الكتب والوثائقو بغداد

و9099ص 10و -اليمهور ة العراقية – و ازرة المالية –دائرة الموازنةو نشرات الحسابات الختامية من 9-9199
جدول()5
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