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اإلنتاجيـة لـدى القطـاع الخـاص والعـام الـذي
يعـد اسـتثامر يف التقـدم التقنـي.
املستخلص
املصطلحـات الرئيسـية للبحـث :اإلنفـاق
اسـتهدفت هـذه الدراسـة تحليـل العالقـة بين الحكومـي ،النمـو االقتصـادي ،الناتـج املحيل
اإلنفـاق الحكومـي والنمـو االقتصـادي يف اإلجمايل ،العالقـة السـببية.
العراقـي خلال املـدة ( )2015-2004حيـث
Abstract
ناقشـت هـذه الدراسـة العالقـات النظريـة
والتطبيقيـة لطبيعـة العالقـة مـا بين اإلنفـاق
الحكومـي والنمـو االقتصـادي ،كام أنها سـعت This study aimed at analyzing the rela-
إىل قيـاس العالقـة بينهام ،باالعتماد عىل بيانات tionship between government spending
الصـادرة من الجهات الرسـمية ،باسـتخدام طرق and economic growth in Iraq during the
قياسـية حديثـة .اتخـذ القياس مرحلتين ،تناولت period 2004-2015.The study discussed
األوىل اختبـار اسـتقرارية السالسـل الزمنيـة the theoretical and applied relations be-
( )Stationary Testواختبـار التكامـل املشترك tween the government expenditure and
بطريقـة جوهانسـن -جليـس (the economic growth. It also sought to Johansen and
 ،)Juseliusبينما اعتمـدت الثانيـة قيـاس العالقة measure the relationship between them,
Using modern standard methods. The
السـببية بين املتغيرات املقـدرة.
وبعـد التحقـق مـن اسـتقرار بيانـات السالسـل measurement was done in two phases.
الزمنيـة باسـتخدام ديكي -فوللـر املوسـع The first dealt with the Stationary Test and
( )ADFوالعالقـة السـببية اسـتنتجت الدراسـة the Joint Integration Test in Johansen and
إن اإلنفـاق الحكومـي يعـد مـن أهـم مكونـات Juselius. The second was to measure the
الناتـج املحلي اإلجمايل واملسـاهم األكبر causal relationship between the estimated
يف عمليـة النمـو االقتصاديـة ،لـذا تـويص هـذه variables. The study concluded that gov-
الدراسـة بزيـادة اإلنفـاق الحكومي على التعليم ernment expenditure is one of the most
والتدريـب املهنـي ألنه يعـد اسـتثامر يف الرأس important components of GDP and the
املـال البشري وعلى التجهيـزات اإلنتاجيـة largest contributor to economic growth.
والبنيـة التحتيـة الـذي يعـد اسـتثامر يف التكوين Therefore, this study recommends in-
الرأسمايل وعلى البحث والتطوير يف املنشـآت creasing government spending on edu-
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cation and vocational training because it
is an investment In human capital and on
production equipment and infrastructure,
which is an investment in capital formation and on research and development in
private and public production facilities,
which is an investment in technical progress.
Terms Home Search: Government expenditure, economic growth, GDP, causal
relationship.
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املقدمة
تكسـب الدراسـة أهمية خاصـة يف العـراق ألنها
تعالـج موضوعـا حيويـا مـن خلال تناولهـا أحد
املواضيـع املهمـة أال وهـو اإلنفـاق الحكومي،
إذ يناقـش هـذا املوضـوع واحـدة مـن أهـم
القضايـا االجتامعيـة واالقتصاديـة والسياسـية
ألنهـا تصب يف صميم حيـاة املجتمع واملرتبطة
بنشر الرفاهيـة فيـه ،فهو مبثابـة األداة التـي تركن
اليهـا الحكومـة يف تحقيـق مـا تتطلـع اليـه مـن
تقـدم وتطـور يف اوجـه ومياديـن الحيـاة كافـة،
وتكشـف لنا نسـبة إسـهام اإلنفـاق الحكومي يف
التغيرات التي تحصـل يف الناتـج املحيل الذي
يعـد املرآة العاكسـة للنشـاط االقتصـادي .فضالً
عـن إنهـا تعطـي تصـورا ورؤى مسـتقبلية حـول
مـن يقـود ويسرع عمليـات النمـو االقتصـادي.
لـذا تعـد إدارة هـذا اإلنفـاق تحديـاً كبيرا ً يواجـه
املجتمـع ونخبتـه السياسـية ألن ذلـك يعنـي
وجـوب اسـتغالل ذلـك اإلنفـاق مبـا يحقـق
الرفاهيـة للمجتمـع.
•مشكلة الدراسة:
تـأيت مشـكلة الدراسـة مـن عـدم توجيـه اإلنفاق
الحكومـي العراقي بطريقة توامئـه مع املتطلبات
االقتصاديـة الرضوريـة للبلـد ،فضالً عـن الرتكيز
عىل تأمين اإليـرادات املالية لتغطيـة احتياجات
النمـو دون اعطـاء األهميـة الكافيـة للسياسـة
اإلنفاقيـة يف مجموعـة التوجهـات الحكوميـة
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الهادفـة نحـو أحـداث التأثيرات املناسـبة يف
االقتصـاد.
•هدف الدراسة:
تهـدف الدراسـة إىل قيـاس وتحليـل أثـر اإلنفاق
الحكومـي يف الناتـج املحلي اإلجمايل الـذي
يصـور لنـا كافـة األبعـاد التـي تؤثـر يف النشـاط
االقتصـادي العراقـي للمـدة (.)2015-2004
فرضية الدراسة:
يسـتند البحـث إىل فرضيـة رئيسـية مفادهـا أن
هنـاك عالقـة سـببية مسـتقرة وموجبـة وباتجـاه
واحـد من اإلنفـاق الحكومـي إىل الناتج املحيل
اإلجمايل.
•منهج الدراسة:
تعتمـد الدراسـة يف منهجهـا على تحليل وصفي
واسـتقرايئ تجريبـي مـن خلال اسـتعراض
املفاهيـم واألدبيـات املطروحـة يف العقـود
األخيرة املاضيـة حـول اإلنفـاق الحكومـي
والنشـاط االقتصـادي ،ويسـتكمل التحليـل
بتقديـرات االنحـدار الـذي يسـتند إىل طرائـق
االقتصـاد القيـايس وأسـاليبه لتقييـم نتائـج
الجانـب التجريبـي من الدراسـة ومحاولـة إظهار
أثـر اإلنفـاق الحكومـي يف الناتـج املحلي.
•اإلطار العام للدراسة:
بهـدف الوصول إىل ما تضمنته مشـكلة الدراسـة
واختبـار فرضيتهـا فقـد تـم تقسـيم الدراسـة إىل
أربـع أجزاء رئيسـة .الجـزء األول يتم فيـه تعريف
اإلنفـاق الحكومـي والنمـو االقتصـادي وتقيم ُه.
والجـزء الثـاين يتنـاول العالقـة بين اإلنفـاق

الحكومـي والناتـج املحلي اإلجمايل ،والجزء
الثالـث يشـمل عـرض وتحليـل تطـورات منـو
اإلنفـاق الحكومـي والناتـج املحلي اإلجمايل
العراقـي للمـدة ( .)2015-2004والجـزء الرابع
يقيـس العالقـة بين اإلنفـاق الحكومـي والناتـج
املحلي العراقـي من خلال بناء منـوذج قيايس
منسـجامً مـع التصـورات االقتصاديـة النظريـة
والواقعيـة.
 -1اإلطار النظري واملفاهيمي للدراسة:
 :1-1تعريف اإلنفاق الحكومي:
إن وضـع تعريـف دقيـق لإلنفـاق الحكومي يعود
باألهميـة مـن الناحيـة التطبيقيـة يف تسـجيل كل
مـا يعتبر إنفـاق باملوازنـة العامـة للحكومـة مـع
خضـوع ذلـك لقواعـد فـن املاليـة العامـة مـن
حيـث اإلعـداد وتحديـد األهـداف والتنفيـذ
والرقابة (الدليمـي ،)19 ،2003 ،وبالتايل ميكن
تعريـف اإلنفـاق الحكومي بأنـه املصاريف التي
تتحملهـا الحكومـة خلال مامرسـتها لسـلطة
الحكـم واألمر (الهيتـي وآخـرون،)12 ،2010 ،
ويقصـد بالحكومـة هنـا مختلـف الـوزارات
والدوائـر والسـلطات املركزيـة أو املحليـة أو
اإلقليميـة (ناشـد .)27 ،2009 ،وهنـاك من يرى
أن اإلنفـاق الحكومـي هـو املبالـغ التـي ترصفها
الدولـة عىل خدمـات للمواطنني ،أو لرشاء سـلع
متكنهـا مـن تقديـم خدماتهـا ملسـاعدة فئـة من
فئـات املجتمـع أو إلقامـة املشـاريع االقتصادية
واالجتامعيـة املختلفـة (البـدراين،2010 ،
 .)53ووفقـاً لهـذه التعاريـف السـابقة ميكـن
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اعتبـار اإلنفـاق الحكومـي ذات عنـارص ثالثـة
هـي :اإلنفـاق الحكومـي مبلغ نقـدي وأن يخرج
مـن الحكومـة أو إحـدى سـلطاتها املكونـة لهـا
ويجـب أن يكـون الغـرض منه هـو تحقيـق النفع
العـام (الحـاج.)123 ،2009 ،
 :2-1مفهوم النمو االقتصادي:
يعـد النمـو االقتصـادي ظاهـرة طويلـة األجـل
وهي معقـدة التكويـن وليس من السـهل تعريفها
تعريفـاً شـامالً يتناول جميع تفاصيلهـا املختلفة،
كما أننا نالحـظ يف األدب االقتصـادي املعارص
اسـتخدام مصطلحـات مختلفـة ومرادفـة يف آن
واحـد للتعبير عـن ظاهـرة النمـو االقتصـادي
واىل درجـة يصعـب معهـا أن نقـول إن األدب
االقتصـادي املعـارص قـد اسـتقر على تعريـف
محـدد وواضـح ملصطلـح النمـو يتفـق عليـه
جميـع االقتصاديين فالنمو( )Growthوالتوسـع
( )Expansionوالتقـدم ( )Progressهـي كلامت
تسـتخدم بشـكل مترادف وبـدون متييـز ،ووفـق
هـذا املضمـون يعـرف النمـو االقتصـادي على
انـه الزيادة السـنوية الحقيقـة يف اإلنتـاج القومي
اإلجمايل أو حصـة الفـرد مـن الناتـج القومـي
أي الزيـادة يف حجـم السـلع والخدمـات التـي
ينتجهـا االقتصـاد يف سـنة معينـة أو الزيـادة
املضطـردة طويلـة األجـل يف نصيـب الفـرد من
الدخل الحقيقـي (ابدجمان .)455 ،1999 ،أو
هـو عمليـة حـدوث زيـادة يف احـد املتغيرات
االقتصاديـة كالدخـل القومـي ،أو متوسـط دخل
الفـرد ،أو الناتـج املحلي اإلجمايل ،دون اتخاذ

أي إجـراءات متعمـدة أو موجهـة مـن شـأنها أن
تؤثـر يف الزيـادة التـي حدثـت بشـكل أو بأخـر
(.)50 ،1979 ،Robert Elamany
ويقيـم بعـض االقتصاديين التفرقـة بين النمـو
والتنميـة على أسـاس التلقائيـة والتدخـل يف
تحقيقهما ،إذ يشير األول إىل إن النمـو تلقـايئ
يحصـل مع مرور الزمن باسـتمرار وجود تشـكيلة
اجتامعية معينة وسـعيها الدائم للعيش ،فالسـكان
ينمـو وتنمـو احتياجاتـه مـن السـلع والخدمـات
املختلفـة ومـن ثم فهـم يحاولون زيـادة إنتاجهم
منهـا ،وبذلـك ارتبـط النمـو االقتصـادي بحجـم
الناتـج القومي اإلجاميل ومتوسـط نصيـب الفرد
منـه (عيسى.)352 ،1998 ،
أمـا التنميـة االقتصاديـة فهـي فعـل يسـتوجب
التدخـل والتوجيـه مـن الدولة التي متلـك القدرة
على أحـداث تغييرا نوعيـا يف بنيـة االقتصـاد
يتـأىت بتنـوع وتعـدد األنشـطة االقتصاديـة
واملكانـة املتزايدة الشـأن التي يأخذهـا تدريجيا
قطـاع الصناعـة التحويليـة وتكـون مسـؤولة عـن
مـدى نجاح تدخلها هـذا أو فشـله .وهناك أربعة
عوامـل رئيسـة وأساسـية لحـدوث عمليـة النمـو
االقتصـادي وهـي (عريقـات:)1993،68،
أ -كمية املوارد الطبيعية ونوعيتها.
ب -كميـة راس املـال الحقيقـي املوجـود لـدى
ا ملجتمع .
ت -كمية املوارد البرشية ونوعيتها.
ث -مستوى التقنية املتوفرة لدى املجتمع.
وبنـاء على ذلـك فأنـه النمـو االقتصـادي ميثـل
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توسـيع إجمايل الناتـج املحلي املتوقع يف ظل التشـغيل الكامـل للمـوارد أو الناتج القومـي لدولة
مـا .ومبعنـى آخـر يحـدث النمـو االقتصـادي عنـد تحويـل منحنـى إمكانـات اإلنتـاج للدولـة نحـو
الخـارج .وميكـن توضيـح مفهـوم النمـو االقتصـادي مبـا يعـرف مبنحنى إمكانـات اإلنتـاج كام يف
الشـكل اآليت:
•الشكل ( )1منحى امكانات االنتاج

املصـدر :االمين ،عبدالوهاب ،زكريا عبدالحميد باشـا ،مبـادئ االقتصـاد ،ط ،2دار املعرفة للطباعة،
ص.256
يتضـح مـن الشـكل ( )1أن النمـو االقتصـادي ليـس هـو االنتقـال على منحنـى إمكانيـات اإلنتـاج
القصـوى نفسـه ( )ABكاالنتقـال مـن نقطة ( )Nإىل نقطـة ( ،)›Nوذلـك ألن مثل هذا االنتقـال ما هو
إال مجـرد تغير يف تركيـب اإلنتاج الكيل وليس تغيرا ً مطلقاً يف حجم اإلنتاج بـل ان النمو االقتصادي
ينعكـس يف انتقـال منحنـى حـدود إمكانيات اإلنتـاج إىل األعىل كما يتضح من املنحنـى ( )›ABإذ
ميثـل هذا املنحنـى الجديـد إمكانات أوسـع لإلنتاج.
ويالحـظ أن كل نقطـة على منحنـى إمكانيـات اإلنتـاج متثـل يف الواقـع تركيبـا معينـاً مـن اإلنتـاج
بين السـلع االسـتهالكية والسـلع الرأسمالية أو اإلنتاجيـة عنـد مـدى االسـتخدام الكامـل للمـوارد
أالقتصاديـة .لذلـك فـان كل نقطـة تقـع إىل أسـفل هـذا املنحنـى متثل مسـتوى من االسـتخدام غري
الكامـل للمـوارد أالقتصاديـة كالنقطـة (. )H
أي بعبـارة أخـرى  ،أن االنتقـال من نقطـة ( )Hإىل حدود املنحنى ال يعكس تحقيـق النمو االقتصادي
وإمنـا زيـادة نسـبة اسـتغالل املـوارد االقتصاديـة املتاحـة  ،فالنمـو االقتصـادي هو عبارة عـن معدل
زيـادة اإلنتـاج أو الدخـل الحقيقـي يف دولـة مـا خلال مـدة زمنيـة معينة ويعكـس النمـو االقتصادي
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التغيرات الكميـة يف الطاقـة اإلنتاجيـة ومـدى
اسـتغالل هـذه الطاقـة ،فكلما ارتفعـت نسـبة
االسـتغالل الطاقـة اإلنتاجيـة املتاحـة يف جميع
القطاعـات االقتصاديـة ،كلما ازدادت معـدالت
النمـو يف الدخـل القومـي والعكـس صحيـح
(السـعدي.)2013،24،
 :3-1تقييم النمو االقتصادي:
إن هنـاك العديـد مـن الخيـارات لتقييـم النمـو
االقتصـادي ،فإمـا أن يكـون التقييـم شـمويل،
مبعنـى تتبع التطـور يف جميـع الجوانب املكونة
لالقتصـاد ،أو أن يكـون التقييـم جزئيـاً أي
الرتكيـز على أحـد الجوانـب (كـداوي،2005 ،
 ،)110ففـي خصـوص التقييـم الشـمويل يتفـق
االقتصاديون عىل أن هناك عدة متغريات أساسـية
ميكـن مـن خلال متابعتهـا تكويـن فكـرة كافيـة
حـول مسـتوى النمـو االقتصـادي القتصـاد مـا
وهـي تصـ ّور حالة النشـاط االقتصـادي الكيل أو
اإلجمايل (،)Aggregate Economic Activity
وهـي الناتـج املحيل اإلجمايل ومتوسـط دخل
الفـرد .وإذا مـا أريد معرفة النمـو االقتصادي ألي
بلـد ،وهـل هـو يف وضـع جيـد أم ال ،فـإن ذلك
يتوجـب معرفـة هذه املتغيرات وتحليلهـا .ويع ّد
املـؤرشان األكثر أهميـة بين جميـع املؤرشات
ألنهما يرتبطـان مبـارشة مبسـتوى رفاهيـة الفرد.
وبالنسـبة للدراسـة التـي نحـن بصددهـا سـننظر
إىل النمـو االقتصـادي مـن منظور التطـورات يف
مجـال الناتـج املحلي اإلجمايل والـذي يعـد
يف تقديرنـا مرتكـز  Coreأو محصلـة التطـورات

يف املجـاالت األخـرى ،أذن ميكـن اعتبـار
الناتـج املحلي اإلجمايل هـو مقيـاس للنشـاط
االقتصـادي يف بلـد مـن البلـدان مثلما ميكـن
للقمـر الصناعـي أن يوفـر مـن الفضـاء دراسـة
وافيـة للطقس عرب قـارة بأكملهـا .يعطي ()GDP
منوذجـاً مجسـدا ً لحالـة االقتصـاد يف الدولـة.
ويتـم احتسـاب هـذا املقيـاس مـن خلال
إضافـة إجمايل قيمـة اإلنتـاج السـنوي للبلد من
السـلع والخدمـات .وعلى هـذا األسـاس فـإن
الناتـج املحلي اإلجمايل يسـاوي االسـتهالك
الخـاص والعـام زائدا االسـتثامر زائـدا التغري يف
املخزونـات زائـدا الصـادرات ناقصـا الـواردات
(الحسـناوي.)188 ،1989 ،
وغالبـا مـا يتـم تقييـم الناتـج املحلي اإلجاميل
بأسـعار السـوق مـن خلال طـرح الرضائـب غري
املبـارشة وإضافـة اإلعانـات الحكوميـة .غير
أنـه باإلمـكان أيضـا احتسـاب الناتـج املحلي
اإلجمايل مـن خالل مـا يسـمى بتكلفـة العامل.
وهـذا املقيـاس يكشـف بدقـة أكبر عـن الدخل
املدفـوع إىل عوامـل اإلنتـاج .ومن شـأن إضافة
الدخـول التـي يحصـل عليهـا املقيمـون مـن
استثامراتهم يف الخارج وطرح الدخول املدفوعة
من قبل البلد إىل املسـتثمرين األجانب أن يعطينا
قيمـة الناتـج القومـي اإلجمايل .وميكـن إزالـة
تأثير التضخـم من خلال احتسـاب منـو الناتج
املحلي اإلجمايل باألسـعار الحقيقيـة الجارية.
غير أن بعـض االقتصاديين يـرون بـأن التوصـل
إىل الناتـج املحلي االسـمي يجـب أن يكـون
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الهـدف الرئييس للسياسـة االقتصاديـة .ويربرون
ذلـك بالقـول بأن هـذا النـوع من الناتـج املحيل
اإلجمايل سـيذكر صانعي السياسـة بـأن يأخذوا
بحسـبانهم أثـر قراراتهـم على التضخـم وكذلك
على النمـو (عزيـز وطعمـة.)230 ،1995 ،
 -2آليـات تأثير اإلنفـاق الحكومـي يف الناتـج
املحلي:
تعـد مسـألة تأثير اإلنفـاق الحكومـي يف الناتـج
املحلي اإلجمايل مـن املسـائل الرئيسـة لفهـم
كافة األبعاد التي قد تؤثر يف النشـاط االقتصادي.
وإن الزيـادة الناتـج املحلي اإلجمايل مـع مـا
يحققـه مـن زيـادة يف نصيـب الفـرد مـن الدخل
الحقيقـي ،تـؤرش وضـع منـو اقتصـادي وهـو
وضـع مرغـوب فيه جـدا ً ال بـل أنه هدف تسـعى
إليـه املجتمعـات كافـة بـدون اسـتثناء .وتتوقف
قـدرة اإلنفـاق الحكومي يف إمكانيتـه يف إحداث
النمـو املرغـوب يف الناتـج املحلي اإلجمايل
على (كـداوي:)111 ،2005 ،
أ -الخصائص الهيكلية لالقتصاد.
ب -مرحلة التنمية التي مير بها االقتصاد.
ت -مستوى الطاقة التي يعمل بها االقتصاد.
ث -مـدى توافـر املـوارد االقتصاديـة وأولويـات
تخصيصهـا.
ج -مصادر متويل اإلنفاق الحكومي.
ح -املـدة الزمنيـة التـي يسـتمر فيهـا االرتفاع يف
مسـتوى اإلنفـاق الحكومي.
إن معرفـة األثـر الـذي يرتكـه اإلنفـاق الحكومـي
يف الناتـج املحلي اإلجمايل ميكـن تشـخيصه

باتجاهين:
األول :تأثيره يف املقـدرة اإلنتاجيـة :ميـارس
اإلنفـاق الحكومـي تأثيره يف املقـدرة اإلنتاجيـة
للبلـد مـن خلال قناتين تتمثـل األوىل بتكويـن
رأس املال الثابت وتتمثـل الثانية بإنتاجية عنارص
اإلنتـاج ،ويتخـذ هـذا التأثير اتجاهين احدهما
مبـارش مـن خلال قـدرة اإلنفـاق الحكومـي يف
التحـول بكفـاءة وفاعليـة إىل رأس مـال منتـج
وأخـر غير مبـارش مـن خلال التأثير يف إنتـاج
األعـوان االقتصاديين واسـتهالكهم والتفاعالت
يف سـوق العمـل والتأثير يف املسـتوى العـام
لألسـعار .وسـواء كان التأثير مبـارشا ً أو غير
مبـارش فـان اإلنفـاق الحكومـي يـؤدي إىل زيادة
املقـدرة اإلنتاجيـة لالقتصـاد ،وفقـا ملـا متوفـر
مـن العوامل اإلنتاجيـة (العراقي.)177 ،2013 ،
وإشـارة إىل دالة إنتـاج ( )Cobb-Douglassالتي
تـم تقدميهـا ،بدايـة ،على الشـكل التايل:
Y = A. Lα . K1-α
( )Aهـي الحالـة التقنيـة (مجمل إنتاجيـة عوامل
اإلنتـاج) و( )Lهـي العمـل ،و( )Kهـي رأس
املـال ،و( )αتظهـر مرونة اإلنتاج بالنسـبة للعمل
و( )α-1تظهـر مرونـة اإلنتـاج بالنسـبة لـرأس
املـال (ملاك:)386 ،2012 ،
فالحكومـة قـادرة على أن متـارس دورا ً ايجابيـاً
يف النمـو االقتصـادي مـن خلال تأثريهـا يف
إنتاجيـة عوامل اإلنتـاج .وقد طـور ( )Barroهذه
الفكرة سـنة ( )1990مبينا أن نشـاطات الحكومة
هـي مصـدر النمـو الداخلي مفرتضـاً دالـة إنتاج
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اتخـذت الصيغـة التالية:
Y = A Lα Kβ Gµ
وبافتراض ثبـات الطلـب الـكيل فـان اإلنفـاق
الحكومـي ميكـن أن يكـون لـه آثـار فعالـة على
املقـدرة األنتاجيـة للمجتمـع مـن خلال قنـايت
اإلنفـاق االسـتثامري واإلنفـاق الجـاري ،فزيادة
اإلنفاق االسـتثامري سيسـبب ارتفاعـا يف تكوين
رأس املـال الـذي يعمـل على زيـادة املقـدرة
اإلنتاجيـة لالقتصاد ،كام أن اإلنفاق االسـتهاليك
هـو اآلخـر ميـارس تأثيرا ً ايجابيـاً يف املقـدرة
اإلنتاجيـة للمجتمـع ولكـن بشـكل اقـل وضوحاً
مـن اإلنفاق االسـتثامري وذلك من خلال تأثريه
على هيكل اإلنتـاج وميكن للمعادلة السـابقة أن
توضـح لنا مدى مسـاهمة اإلنفـاق الحكومي يف
تشـكيل دالـة اإلنتـاج وكما ييل:
∆Y/Y = ∆A/A + β. ∆K/K + α. ∆L/L
+ α. ∆G/G
حيـث تشير املعادلـة إىل أن معـدل النمـو يف
الناتـج املحلي اإلجمايل ميكـن تحديـده مـن
خلال معـدل النمـو يف إنتاجيـة عوامـل اإلنتـاج
(∆ )A/Aومعـدل النمـو يف رأس املال (∆)K/K
ومعـدل النمـو يف العمـل (∆ )L/Lومعـدل النمو
يف اإلنفـاق الحكومـي (∆ )G/Gوبالتايل فان أثر
اإلنفـاق الحكومـي على الناتج املحلي يتجىل
مـن خلال دوره يف التأثير على إنتاجيـة مجمل
عنـارص اإلنتـاج باعتبـاره يؤثر يف كل مـن العمل
ورأس املـال (رأس املـال املـادي ورأس املـال
البشري) (العراقـي.)178 ،2013 ،

الثاين :تأثريه يف حجم الطلب الكيل الفعال :يؤثر
اإلنفاق الحكومي يف الناتج املحيل اإلجاميل
من خالل حجم الطلب الكيل الفعال بشقيه
االستهاليك واالستثامري ،حيث ميثل اإلنفاق
الحكومي جزءا ً هاماً من هذا الطلب .ويرتبط هذا
التأثري يف حجم اإلنتاج والعاملة ،وهذا بدوره
يتوقف عىل مدى مرونة الجهاز اإلنتاجي ومستوى
العاملة والتشغيل يف الدول املتقدمة ،وعىل
درجة النمو يف البلدان النامية(ناشد،2009 ،
 ،)73فضالً عن ذلك فان هناك تأثريا ً غري مبارش
لإلنفاق الحكومي عىل الناتج املحيل اإلجاميل
من خالل التأثري عىل الطلب الكيل الفعال يتم من
خالل ما يعرف بـ (أثر املضاعف) (Multiplier
 )Effectوأثر املعجل ،وأثر املضاعف يعني ان
الزيادة األولية يف اإلنفاق الحكومي تؤدي إىل
زيادة تراكمية يف الدخل القومي .حيث ينتج
عن اإلنفاق الحكومي املبارش أثارا ً متتابعة عىل
الدخل القومي نتيجة لتتابع الدخول النقدية
الناتجة عن اإلنفاق الحكومي مسببة زيادة يف
الدخول والناتج تفوق الزيادة الحاصلة يف اإلنفاق
الحكومي (طاقة والعزاوي.)67 ،2010 ،
وزيـادة الدخـول يرتتـب عليها زيـادة يف الطلب
على السـلع االسـتهالكية (أثر املضاعـف) ،وأن
التوسـع يف إنتـاج وسـائل اإلنتـاج هو ما يسـمى
بأثـر (املعجـل) (العبيـدي.)101 ،2011 ،
ومـن هنـا ميكـن القـول بـأن اآلثـار التـي يرتكها
اإلنفـاق الحكومـي تتبايـن بحسـب طبيعـة
االقتصـاد الـذي ينفـذ فيـه اإلنفـاق لناحيـة كونـه
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اقتصـادا ً متقدماً ذات طاقـة إنتاجية معطلة أو دون
االسـتخدام الكامل أو اقتصاد نامـي ذات طاقات
ضعيفـة أو معدومـة .لكـن الذي ال ميكـن نكرانه
أن هنـاك العديـد مـن القنـوات يترك مـن خاللها
اإلنفـاق الحكومـي أثـارا ً إيجابية (توسـعية) عىل
الناتـج املحلي لعـل الرئيـس منهـا (كـداوي،
:)111 ،2005
أ -مسـاهمة اإلنفـاق الحكومي يف رفـع اإلنتاجية
القوميـة يف االقتصاد عبر اإلنفاق عىل الخدمات
التعليميـة والصحيـة والتدريـب .وهنـاك العديـد
مـن الشـواهد تربهن على صحة هـذا الدور.
ب -مسـاهمة اإلنفـاق الحكومي يف دعم امليزان
التجـاري مـن خلال زيـادة الناتـج املحلي
اإلجمايل GDPوتسـويق اإلنتـاج املحلي
الفائـض بزيـادة الصـادرات وإحلال املنتـج
الوطنـي محـل املسـتورد مـن السـلع املامثلـة.
ت -مسـاهمة اإلنفـاق الحكومـي بشـكل مبارش
يف زيـادة اإلنتـاج عبر االسـتثامرات املبـارشة
التـي تقوم بهـا الدولة يف مياديـن اإلنتاج وخاصة
الصناعـات الحيويـة الثقيلة.
ث -مسـاهمة اإلنفـاق الحكومـي يف توفير
البنـى االرتكازيـة ( )Infrastructureوالتـي تعـد
األسـاس الذي يعتمـد عليه منو النشـاط الخاص
وتقدمـه ألنهـا بالنسـبة لـه تعـد مبثابـة وفـورات
خارجيـة (.)External Economies
نخلـص مـن ذلـك ،إن هنـاك العديـد مـن
اإلسـهامات اإليجابيـة التـي يقدمهـا اإلنفـاق
الحكومـي إىل الناتـج املحلي ،ويف الكثير من

األحيـان ال ميكـن لهـذا الناتـج أن يتضافـر بدون
هـذا اإلنفـاق مما ميكننا مـن وصفه بأنـه رضورة
تسـتلزمها معطيـات النمـو والتطـور.
 -3تطـور منو اإلنفاق الحكومـي والناتج املحيل
اإلجمايل يف العراق للمدة (:)2004-2015
بـرز اهتمام متزايـد خلال السـنوات األخيرة
بظاهـرة حجـم مسـاهمة الحكومـة يف النشـاط
االقتصـادي ،وسياسـات اإلصلاح والتصحيـح
الهيـكيل ،والتـي اسـتهدفت بشـكل أسـايس
تقليـل هـذا الـدور ،إمنا جـاءت مـن خلفية ذلك
االهتمام .ومـن املناسـب أن نتفحـص حجـم
مسـاهمة الحكومـة يف النشـاط االقتصـادي
يف العـراق ،فقـد تـم اختيـار الناتـج املحلي
اإلجمايل كمعيـار لهـذا الحجـم وذلـك لصلتـه
الوثيقـة مبسـتويات اإلنفـاق الحكومـي وتطوره.
ويف االقتصـاد العراقـي ويف املـدة قيـد البحـث
شـهد اإلنفـاق الحكومي تطـورات عديـدة أثرت
على مسـاره مـن حيـث الحجـم والجهـة التـي
ينفـق عليهـا وذلك بسـبب العقوبـات االقتصادية
التـي فرضـت عىل العـراق والتـي ادت إىل تقليل
وسـائل متويـل اإلنفـاق الحكومـي بسـبب منـع
التصديـر للنفـط الخـام والـذي يعـد املمـول
األسـايس للموازنـة العامـة مـرورا ً باألوضـاع
األخيرة التـي مـر بهـا العـراق بعد عـام ()2003
وما شـهده من تحوالت سياسـية واقتصادية كبرية
غيرت مـن حجـم هـذا اإلنفـاق .وللتعـرف إىل
تطـور منـو اإلنفـاق الحكومـي والناتـج املحيل
اإلجمايل ،ونسـبة إجمايل اإلنفـاق الحكومـي
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إىل إجمايل الناتـج املحلي أي مقدار مـا يخصص من الناتـج املحيل ألغراض اإلنفـاق الحكومي
خلال مـدة الدراسـة نسـتعني بالجـدول اآليت:
•جـدول ( )1تطـور منـو اإلنفـاق الحكومـي والناتـج املحلي يف العـراق للمـدة ()2013-1990
مليـون دينار

السنوات

اإلنفاق الحكومي
()1

معدل
النمو

السنوي%
()2

الناتج املحيل
اإلجاميل
()3

2004

31,521,427

-

2006

37,494,459

21.6

95587954.0

71.1

157026061.6

2005
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

30,831,142
39,308,348
67,277,197
55,589,721
70,134,201
78,757,665

-2.1

()4

53235358.7

-

30.0

()5

59.2

111455813.4

16.6

35.4

-17.3

130642187.0

-16.8

42.6

12.2

218617834.8

37.0

36.0

4.8

26.1

112,192,124

-5.8

13.3

-37.3

73533598.6

اإلجاميل %

38.1

105,139,576

70,397,515

السنوي%

إىل الناتج املحيل

41.9

33.4

119,127,556

معدل النمو

نسبة اإلنفاق الحكومي

159607123.6
255727068.5
272596360.8
271334544.1
209398233.3

40.9
22.2
17.0

6.6

-0.5

-22.8

39.2
42.8
44.0
41.1
43.7
41.3
33.6

املصـدر :املصـدر :العمـود ( )1وزارة املاليـة ،الدائـرة االقتصاديـة للمـدة ( .)2004-2015العمـود
( )3وزارة التخطيـط ،الجهـاز املركـزي لإلحصاء ،مديرية الحسـابات القومية .العمـود ( 2و 4و )5من
اعـداد الباحث.
مـن خلال معاينـة املعطيـات اإلحصائيـة املوجـودة يف الجـدول ( )1يتضـح إن عـام ( )2003يعد
نقطـة تحـول لهذا االقتصاد حيث شـهد اإلنفاق الحكومي ارتفاعاً بسـيطاً يف سـنة ( )2004حيث بلغ
حـوايل ( )31,521,427يعـزى ذلك لزيـادة االيرادات النفطيـة التي تعترب املمول األسـايس لألنفاق
الحكومـي .ثـم عـاود اإلنفاق الحكومـي مبعدالت متباينـة ما بين االرتفاع واالنخفـاض حتى وصل
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سـنة ( )2013بلـغ حـوايل ()119,127,556
مليـون دينـار ،ثـم عـاد إىل االنخفـاض يف عـام
( )2015مسـجل أدىن مسـتوى لـه خلال مـدة
الدراسـة بلـغ حـوايل ( )70,397,515مليـون
دينـار بسـبب هبـوط أسـعار النفط وخـروج مدن
عراقيـة كاملـة مـن سـيطرة الدولـة .ومـن خلال
املعطيـات الفعليـة املذكـورة انفـاً فـان متابعـة
معـدالت النمـو السـنوي لإلنفـاق يف العـراق
تتفاوت النسـبة من سـنة إىل أخـرى فبلغت أعىل
قيمـة موجبة خلال مـدة الدراسـة ( )%33.4يف
سـنة ( )2012وأدىن قيمـة موجبـة ( )4.8خالل
السـنة ( )2007ويف عدد من السـنوات سـجلت
معـدالت منـو سـلبية (،2014 ،2009 ،2005
 .)2015وباإلمـكان عـرض املسـار الذي اتخذه
اإلنفـاق الحكومـي يف العـراق بالشـكل اآليت:
•شـكل ( )2تطور اإلنفـاق الحكومي التقديري
يف العراق للمدة ()2004-2015
املصـدر :الشـكل مـن اعـداد الباحـث باالعتماد
على بيانـات الجـدول رقـم (.)1
ومـن متابعـة املعطيـات االحصائيـة يف الجدول
( )1يتبين بـان هنـاك تذبـذب يف الناتـج
املحلي اإلجمايل فقـد بلـغ يف عـام ()2004
( )53235358.7مليـون دينـار ،ثـم اخـذ
بالزيـادة حتـى وصـل يف عـام ( )2008إىل
( )157026061.6مليـون دينـار ،ثـم عـاد
إىل االنخفـاض يف عـام ( )2009حيـث بلـغ
( )130642187.0بسـب االزمـة املاليـة
العامليـة ثـم عـاد إىل االرتفـاع حتـى وصـل

يف عـام ( )2013إىل اعلى مسـتوى لـه بلـغ
( )272596360.8مليـون دينـار بسـبب زيـادة
اسـعار النفـط العامليـة  .وبعـد ازمـة اسـعار
النفـط يف عـام ( )2014انخفـض الناتـج إىل
( )209398233.3يف عـام ( )2015ومـن
خلال الجـدول السـابق فـإن متابعـة معـدالت
النمـو السـنوي للناتـج املحلي تتفـاوت النسـبة
مـن سـنة إىل أخـرى إذ بلغـت أعىل قيمـة موجبة
خلال مـدة الدراسـة ( )40.9سـنة ()2008
وأدىن قيمـة موجبة ( )6.6خالل السـنة ()2013
وقـد سـجل معـدالت منـو سـلبية يف عـدد مـن
السـنوات ( .)2015 ،2014 ،2009وباإلمـكان
عـرض املسـار الـذي اتخـذه الناتـج املحلي
اإلجمايل يف العـراق بالشـكل اآليت:
•شـكل ( )3تطـور الناتـج املحلي اإلجمايل
يف العـراق للمـدة ()2013-1990
املصـدر :الشـكل من اعـداد الباحـث باالعتامد
على بيانـات الجدول رقـم (.)1
واسـتكامالً ملـا تـم عرضـه سـابقاً ميكـن تلمس
األهميـة النسـبية لإلنفـاق الحكومـي من إجاميل
الناتـج املحلي من خالل الجـدول ( )1إذ بلغت
أعىل مسـتوى لهـا  ))%59.2يف سـنة (.)2004
إال أن هـذه النسـبة بـدأت باالنخفـاض لتسـجل
( )%33.6يف سـنة ( )2015ويعـود السـبب يف
ذلـك االنخفـاض إىل بـروز سمات اقتصاديـة
جديـدة خالل هـذه الفترة متثلـت بانهيـار البنى
االرتكازيـة ملعظـم القطاعـات االقتصاديـة وقلة
االسـتثامرات املقدمة إلدامتها وتوسـيعها لغرض
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مالمئتهـا مـع الزيـادة السـكانية والتطـورات
االقتصاديـة واالجتامعيـة ،واسـتمرار الطابـع
الريعـي وغير االنتاجـي يف توجيـه السياسـة
االقتصاديـة مما سـاهم يف تدهـور القطاعـات
السـلعية والسـيام الزراعية والصناعيـة ،وتكديس
الطابـع الريعـي الخدمـي لالقتصـاد العراقـي
لصالـح االنشـطة العسـكرية واالمنيـة وترتـب
على هـذا التوجـه زيـادة مسـتمرة يف اإلنفـاق
االسـتهاليك على حسـاب اإلنفاق االسـتثامري
يف املجـاالت االنتاجيـة والتنمويـة ،فضلاً عـن
شـيوع مظاهر الفسـاد املايل واإلداري يف جميع
انشـطة الدولـة االقتصاديـة واإلداريـة واألمنيـة،
وعـدم وجـود بيئة اسـتثامرية مالمئـة وكل هذا له
دور مبـارش يف انخفـاض حجم االنتـاج وبالتايل
ضعف مسـاهمتها يف الناتـج املحيل اإلجاميل.
وتجـد اإلشـارة إىل انـه على الرغـم مـن تنامـي
اإلنفـاق الحكومي يف العراق إال أنه مل يصب يف
مصلحـة الناتـج املحلي ألن طبيعة هـذا اإلنفاق
هـو اسـتهاليك أكثر مـا هـو انتاجي.
 -4منـوذج لتقدير العالقة بين اإلنفاق الحكومي
والنمـو االقتصادي يف العراقي:
 :1-4طبيعة النموذج:
عندمـا يكـون الهـدف الرئيـس مـن النمـوذج
تشـخيص العالقـة بين اإلنفـاق الحكومـي
والنمـو االقتصـادي فـإن األسـاس يف ذلـك
يكـون مـن الضروري فهـم التطـورات يف مجال
الناتـج املحلي اإلجمايل وإرشاك املتغيرات
ذات العالقـة الرئيسـة املؤثـرة فيـه بحيـث يكون

النمـوذج منسـجامً مـع التصـورات االقتصاديـة
النظريـة والواقعيـة.
 :2-4توصيف النموذج املستخدم يف التقدير:
تعـد مرحلـة التوصيـف مـن أهـم مراحـل إعـداد
النمـوذج االقتصـادي القيايس إذ يتـم فيها تحديد
العالقـة بين املتغيرات االقتصاديـة التابعـة
واملتغيرات املسـتقلة الداخلـة يف النمـوذج يف
ضـوء معطيـات النظريـة االقتصاديـة (حاجـي
وآخـرون .)22 ،2002 ،ولغـرض بنـاء منـوذج
قيـايس يوضـح العالقـة بين اإلنفـاق الحكومـي
والناتـج املحلي العراقـي ،فقـد تـم توصيـف
املتغيرات ،إىل متغيرات مسـتقلة وتابعـة وهـي
كام يـأيت:
GDP = a + b1 Exp
 :3-4وصف متغريات النموذج:
ميكـن وصف املتغريات املسـتخدمة يف التقدير
عىل النحو اآليت:
 :1-3-4املتغري التابع:
تـم تحديـد الناتـج املحلي اإلجمايل ()GDP
(( Gross Domestic Productكمتغير معتمـد
وقـد عربنـا عنـه باألسـعار الجاريـة وبالدينـار
العراقـي وهـو القيمـة السـوقية لجميـع السـلع
والخدمـات املنتجـة يف قطاعـات االقتصـاد
الوطنـي يف دولـة معينـة سـوا ًء كان الناتـج خزيناً
أم مباعـاً أم مسـتهلكاً.
 :2-3-4املتغري املستقل الرئييس:
ويتمثل باإلنفاق الحكومي
))Exp( (Government Expenditure
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وقـد عربنـا عنـه باألسـعار الجاريـة وبالدينـار العراقـي ،إذ ميـارس اإلنفـاق الحكومـي دورا ً أساسـياً

يف متويـل النشـاط االقتصـادي التنمـوي مـن جهـة ،ومتويـل فعاليـات الدولـة األساسـية يف مجـال
الخدمـات العامـة ،بحكـم وظائفهـا األساسـية يف قيـادة وتوجيـه املجتمـع مـن جهـة أخـرى.
 :4-4املدة الزمنية ومصادر البيانات:
يغطـي النمـوذج املـدة ( )2015-2004اذ متكنـا من الحصول على بيانات عن املتغيرات الداخلة
يف النمـوذج ضمـن إصدارات البنـك املركزي العراقـي ووزارة التخطيط الجهـاز املركزي لإلحصاء.
وهـذه املـدة مـن الكفايـة بحيث تسـمح بإجـراء التحليل القيـايس دون مشـاكل ،ناهيك عـن أن هذه
املـدة شـهدت تطـورات هامة على صعيد اإلنفـاق الحكومي والناتـج املحيل.
 :5-4افرتاض النموذج:
يقـوم النمـوذج على افتراض إن اإلنفـاق الحكومـي ميـارس تأثيرا ً إيجابيـاً على الناتـج املحلي
اإلجمايل ويوسـعه مـن خلال اتجاهين :األول ،تأثيره يف املقـدرة اإلنتاجيـة .والثـاين ،تأثيره يف
حجـم الطلـب الـكيل الفعـال.
 :6-4النتائج:
 :1-6-4اختبار جذر الوحدة (االستقرارية) (:)Test of Unit Root Stationarity
يعتبر أختبـار جذر الوحدة من االختبـارات املهمة واألساسـية ( )Pre-testلبيانات السالسـل الزمنية.
أي يجـب على متغيرات السالسـل الزمنيـة أجتيـاز هـذا االختبـار قبـل تقديـر النمـوذج املطلـوب.
لذلـك على املتغريات املسـتخدمة يف النموذج املطلـوب تقديره أن تكـون مسـتقرة (،)stationary
وأن مل تكـن كذلـك فيجـب تحويـل البيانـات حتـى تكـون مسـتقرة امـا باسـتخدام بيانـات متغريات
جديـدة أو بأخـذ الفـرق األول ( )first differenceلبيانـات املتغيرات االصليـة أو غريهـا مـن طـرق
تحويـل البيانـات (خلـف .)74 ،2015 ،وقـد تـم اسـتخدام اختبـار ديكي -فوللر املوسـع ()ADF
الختبـار مـدى اسـتقرارية متغيرات النمـوذج وعىل النحـو اآليت:
•الجدول ( )2نتائج اختبار جذر الوحدة للمستوى باستخدام ()ADF
نتائج اختبار جذر الوحدة للمستوى باستخدام ()ADF
املتغريات

GDP
Exp

بدون مقطع واتجاه عام
t-Statistic
0.626546

0.002309

Prob

0.8358

0.6618

مقطع واتجاه عام
t-Statistic

-1.937705

-2.939435

Prob

0.5569

0.2016

مقطع
t-Statistic

-1.466791

-1.358800

Prob

0.5118

0.5622
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•نتائج اختبار جذر الوحدة للفرق األول باستخدام ()ADF

املتغريات

GDP
Exp

بدون مقطع واتجاه عام
t-Statistic

-1.614713

-1.775699

Prob

0.0076
0.0030

مقطع واتجاه عام
t-Statistic

-1.545091
-1.516505

Prob

0.0010
0.0022

مقطع
t-Statistic

-1.480072
-2.137535

Prob

0.0017
0.0069

املصـدر :الجـدول مـن اعداد الباحث باالسـتناد إىل بينات جـدول رقم ( )1ومن خلال اعتامد برنامج
.))9 EViews
فأتضـح مـن الجـدول ( )2إن متغيرات السالسـل الزمنيـة (الناتـج املحلي اإلجمايل واإلنفـاق
الحكومـي) غير مسـتقرة يف حالتهـا األوليـة عنـد املسـتوى ،وهـذا يعنـي قبـول فرضيـة العـدم التي
تشير إىل أن البيانـات غير مسـتقرة عنـد مسـتواها األول وان هنـاك جـذر الوحـدة لكافـة املتغريات
املقـدرة سـواء بوجـود االتجـاه الزمنـي أو بدونـه ،وذلـك ألنـه قيـم ( )tاملحسـوبة اقـل مـن القيـم
(( tالجدوليـة عنـد مسـتوى معنويـة ( .)5%وعنـد اخـذ الفـروق األوليـة للمتغيرات تتحـول البيانات
إىل حالـة االسـتقرار هـذا بأمـكان رفـض فرضيـة العـدم القائلـة بوجود مشـكلة جـذر الوحـدة وقبول
الفرضيـة البديلـة التـي تنـص على اسـتقرارية السلسـلة الزمنيـة ويطلـق عليهـا متكاملـة مـن الدرجة
األوىل .)1(~I
 :2-6-4نتائج اختبار التكامل املشرتك باستخدام طريقة (:)Johnson
بعـد التحقـق مـن الشرط األول الـذي يفترض تكامـل السالسـل الزمنيـة مـن نفـس الدرجـة نقوم
بالكشـف عـن عالقـة املـدى الطويـل باسـتعامل اختبـار( ،)Johnsonحيـث تشير نتائـج هـذا
االختبـار الـواردة يف الجـدول ( )3إن القيمـة املحتسـبة ( )12.37051اكبر مـن القيمـة الحرجـة
( )11.49471عنـد مسـتوى معنويـة ( )%5وهـذا يعنـي رفـض الفرضيـة ( )H0:B = 0التـي
مفادهـا عـدم وجـود أي متجـه تكامـل مشترك بين الناتج املحلي اإلجمايل واالنفـاق الحكومي
وقبـول الفرضيـة البديلـة ( )H1: B ≠ 0القائلـة بوجـود متجه واحـد أو أكرث من متجهـات للتكامل
املشترك ،أي أنـه يوجـد على األقـل اتجـاه واحـد مـن التكامـل املشترك بين الناتـج املحلي
اإلجمايل واإلنفـاق الحكومـي ،مما يـدل على وجـود عالقـة طويلـة األمد بين املتغرييـن وهذا
يسـاعدنا يف اجـراء اختبـار السـببية.
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•جـدول ( )3نتائـج اختبار جوهانسـن للتكامل املشترك بين الدين العام الداخلي والناتج املحيل
اإلجاميل
**.Prob

0.05
Critical Value

Trace
Statistic

0.0068

3.841466

5.331345

0014 .0

11.49471

12.37051

Eigenvalue

Hypothesized
)No. of CE(s

0.207953

At most 1

0.633559

* None

املصـدر :الجـدول مـن اعداد الباحث باالسـتناد إىل بينات جـدول رقم ( )1ومن خلال اعتامد برنامج
.))9 EViews
 :3-6-4نتائج اختبار كرانجر للسببية:
يعد معرفة اتجاه التأثري من املقاييس واملؤرشات املهمة جدا ً لواضع السياسة االقتصادية ،لذا تم إجراء
اختبار اتجاهات العالقة السببية بني املتغريات املقدرة .فيتضح من الجدول ( )4توجد عالقة سببية
وباتجاه واحد من اإلنفاق الحكومي إىل الناتج املحيل اإلجاميل خالل فرتات االبطاء (،)2:Lags
من خالل احصائية ( .)Fوهذا يفرس الدور الذي ميارسه اإلنفاق الحكومي يف تكوين وتطوير الناتج
املحيل ،فزيادة اإلنفاق الحكومي يؤدي إىل منو الناتج املحيل اإلجاميل.
•جدول ( )15نتائج اختبار كرانجر للسببية
Prob

0.8905
0.0207

F-Statistic
0.11876
1.03460

Obs
10

Lags: 2

:Null Hypothesis

GDP does not Granger Cause Exp

Exp does not Granger Cause GDP

املصـدر :الجـدول مـن اعـداد الباحثـون باالسـتناد إىل بينـات جـدول رقـم ( )1ومـن خلال اعتماد
برنامـج .))EViews 9
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 -4النتائج والتوصيات:
أوالً :النتائج:
 -1مـن خلال تحليـل بيانات اإلنفـاق الحكومي
والناتـج املحلي اإلجمايل يالحـظ أنـه يف
السـنوات التـي يحقـق فيهـا اإلنفـاق الحكومـي
معـدالت منـو مرتفعـة يقابلـه معـدات منخفضـة
مـن الناتـج املحلي ويف سـنة مـن السـنوات
يحقـق الناتـج معـدل منـو سـالب مما يعكـس
حالـة الفسـاد والهـدر يف املـال العـام.

 -2معظـم اإلنفـاق الحكومـي يوجـه يف جوانبـه
السـلبية وهـي اإلنفـاق التشـغييل أي ال يوجه يف
الجوانـب االنتاجيـة االسـتثامرية وهـي الجوانب
االيجابيـة يف اإلنفاق.
 -3بينـت نتائـج اختبـارات االسـتقرارية احتـواء
السالسـل الزمنيـة ملتغيرات الدراسـة عىل جذر
الوحـدة وهـي غير مسـتقرة يف املسـتوى العام،
طبقـاً الختبـار ديكي -فوللـر املوسـع (،)ADF
واصبحـت مسـتقرة بعـد اسـتخدام املعالجـات
الرياضيـة للوصـول إىل سلسـلة مسـتقرة مـن
خلال أخـذ الفـرق األول اللوغارتـم الطبيعـي
للسلسـلة.
 -4يتضـح مـن النتائـج القياسـية ايضـاً أن هنـاك
عالقـة سـببية وباتجـاه واحـد مـن اإلنفـاق
الحكومـي إىل الناتـج املحلي اإلجمايل .وهذا
يفرس الدور الذي ميارسـه اإلنفـاق الحكومي يف
تكويـن وتطويـر الناتج املحلي ،فزيـادة اإلنفاق
الحكومـي يـؤدي إىل منـو الناتـج املحلي
اإلجمايل.

ثانياً :التوصيات أو املقرتحات:
 -1مبـا إن اإلنفـاق الحكومي يف العـراق يعد من
أهـم مكونـات الناتـج املحيل اإلجمايل ،لذلك
تـويص الدراسـة بزيادتـه يف األنشـطة التي تؤدي
إىل اإلضافـة إىل الثروة الوطنية.
 -2العمـل على توسـعة وتعميق مـؤرش التكوين
الرأسمايل ( )capital deepeningعـن طريـق
زيـادة اإلنفـاق االسـتثامري على التجهيـزات
اإلنتاجيـة ويف البنيـة التحتيـة التـي تعـزز مـن

اإلمكانيـات اإلنتاجيـة لالقتصاد العراقي ويرسـم
حـدود التنميـة االقتصاديـة وإمكاناتهـا على
املـدى الطويـل.
 -3تعزيـز رأس املـال البشري عـن طريـق زيادة
االنفـاق االسـتثامري يف التعليـم والتدريـب،
وبوصفـه سـلعة اسـتثامرية فـإن التعليـم يعـد
محـركاً للنمـو االقتصـادي يقـود إىل قـوة عمـل
أكثر مهـارة وإنتاجيـة.
 -4زيـادة اإلنفـاق على البحـوث واألنشـطة
العلميـة التـي تتعهدهـا منشـآت األعمال ،أو
يف املراكـز البحثيـة التـي تتعهدهـا الدولـة التـي
تعتبر املصـدر األسـايس للتطـور التكنولوجـي
واالبتـكارات الفنيـة يف أسـاليب اإلنتـاج والتـي
تفسر جـزء مـن النمـو يف الناتـج املحلي
اإلجمايل ،حيث ميكـن للتطـور التكنولوجي أن
يسـاعد عىل رفـع كفـاءة وإنتاجية كل مـن العمل
ورأس املـال ،وبالتـايل إىل زيـادة اإلنتـاج الكيل
دون الحاجـة إىل التوسـع يف اسـتخدام هذيـن
العنرصيـن.
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 -5املصادر:
 -1البـدراين ،قيس حسـن عـواد ،2010 ،املالية
العامـة والترشيع املـايل ،دار ابن األثير للطباعة
والنرش ،جامعـة املوصل.
 -2البنك املركزي العراقي ،املديرية العامة
لإلحصاء واألبحاث ،النرشات السنوية،2002 ،
،2012 ،2011 ،2008 ،2006 ،2004
.http://www.cbi.iq ،2013
 -3الحاج ،طـارق ،2009 ،املاليـة العامة ،ط،1

دار صفـاء للنرش والتوزيع ،عمان ،االردن.
 -4حاجـي ،امنار أمين ،وإبراهيم ،بسـام يونس،
ويونـس ،عـادل مـوىس ،2002 ،ط ،1االقتصـاد
القيـايس ،منشـورات دار عـزة للنشر والتوزيـع،
الخرطـوم ،جمهورية السـودان.
 -5الحسـناوي ،كريـم مهـدي ،1989 ،مبـادئ
علم االقتصـاد ،توزيع املكتبـة القانونية – بغداد.
 -6خلـف ،عمار حمـد ،2015 ،تطبيقـات
االقتصـاد القيايس باسـتخدام الربنامـج،EViews
ط ،1دار الدكتـور للعلـوم اإلداريـة واالقتصاديـة
والعلـوم االخـرى ،طبـع ونشر وتوزيـع بغـداد،
شـارع املتنبـي
 -7الدليمـي ،محمـد ،2003 ،اتجاهات اإلنفاق
العـام يف إمـارة أبـو ظبي خلال عقد التسـعينات
«نظـرة تحليليـة» ،مجلة افـاق اقتصاديـة ،املجلد
 ،24العـدد  ،49اتحـاد غـرف التجـارة والصناعة
يف دولـة اإلمـرات العربية املتحـدة.50-13 ،
 -8السـيد علي ،عبد املنعم والعيىس ،نزار سـعد
الديـن ،2004 ،النقـود واملصـارف واألسـواق

املاليـة ،ط ،1دار الحامد للنشر والتوزيع عامن،
االردن.
 -9طاقـة ،محمـد والزيود ،محمد وصـايف ،وليد
أحمـد وعجلان ،حسين ،2009 ،أساسـيات
علـم االقتصـاد (الجـزيئ والـكيل) ،ط ،2إثـراء
للنشر والتوزيـع ،عمان ،االردن.
 -10طاقـة ،محمـد والعـزاوي ،هـدى،2010 ،
اقتصاديـات املاليـة العامـة ،ط ،2دار املسيرة
للنشر والتوزيـع والطباعـة ،عمان ،االردن.
 -11العبيـدي ،سـعيد علي ،2011 ،اقتصاديات
املاليـة العامـة ،ط ،1دار دجلـة نـارشون
وموزعـون ،عمان ،االردن.
 -12العراقـي .بشـار احمـد ،2013 ،السياسـة
املاليـة وآليـات تأثريها يف معـدالت الفقر ،مجلة
دراسـات اقليميـة ،املجلد  ،9العـدد  ،30جامعة
املوصـل.188-163 ،
 -13العـزاوي ،رائـد شـهاب احمـد جمعـة،
 ،2004دور السياسـة املاليـة يف تكويـن رأس
املـال الثابـت يف العـراق خالل املـدة (-1980
 ،)1998أطروحـة دكتـوراه غير منشـورة ،كليـة
اإلدارة واالقتصـاد ،الجامعـة املسـتنرصية.
 -14عزيـز ،محمـد وطعمـة ،السـيد مانـع
حبـش ،1995,الحسـابات القوميـة ،كتـاب
منهجـي لطلبة الصفوف الثانيـة يف كليات اإلدارة
واالقتصـاد.
 -15عـواد ،فتحـي أحمـد ذيـاب،2013 ،
اقتصاديـات املاليـة العامـة ،ط ،1دار الرضـوان
للنشر والتوزيـع ،عمان ،االردن.
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 -16القرييش ،مدحت كاظـم ،2001 ،االقتصاد
الصناعـي ،ط ،1دار وائـل للطباعـة والنشر،
عمان ،االردن.
 -17كـداوي ،طلال محمـود ،2005 ،عالقـة
اإلنفـاق الحكومي باألداء االقتصادي يف سـلطنة
عمان خالل املـدة  ،2002-1980مجلـة تنمية
الرافديـن ،املجلـد  ،77العـدد ،27كليـة اإلدارة
واالقتصـاد ،جامعـة املوصـل.118 -109 ،
 -18ناشـد ،سـوزي عـديل ،2009 ،أساسـيات
املاليـة العامـة ،منشـورات الحلبـي الحقوقيـة،
بيروت ،لبنـان.
 -19الهيتـي ،أحمـد حسين ،وخلـف ،فاطمـة
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التضخـم يف االقتصـاد العراقـي للمـدة -1990
 ،2007األسـباب واآلثـار ودور السياسـة املالية
يف معالجتـه ،مجلـة جامعـة األنبـار للعلـوم
االقتصاديـة واإلدارية ،املجلـد  ،2العدد  ،3كلية
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