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املستخلص
 

بيني  العالقية  تحلييل  الدراسية  هيذه  اسيتهدفت 

يف  االقتصيادي  والنميو  الحكوميي  اإلنفياق 

حييث   )2015-2004( امليدة  خيالل  العراقيي 

النظريية  العالقيات  الدراسية  هيذه  ناقشيت 

اإلنفياق  بيني  ميا  العالقية  لطبيعية  والتطبيقيية 

الحكوميي والنميو االقتصيادي،  كام أنها سيعت 

إىل قيياس العالقية بينهام، باالعتيامد عىل بيانات 

الصيادرة من الجهات الرسيمية، باسيتخدام طرق 

قياسيية حديثية. اتخيذ القياس مرحلتيني، تناولت 

الزمنيية  السالسيل  اسيتقرارية  اختبيار  األوىل 

)Stationary Test( واختبيار التكاميل املشيرك 

 Johansen and( جلييس  جوهانسين-  بطريقية 

Juselius(، بينيام اعتميدت الثانيية قيياس العالقة 

السيببية بيني املتغيرات املقيدرة. 

السالسيل  بيانيات  اسيتقرار  مين  التحقيق  وبعيد 

املوسيع  فوللير  دييي-  باسيتخدام  الزمنيية 

الدراسية  اسيتنتجت  السيببية  والعالقية   )ADF(

إن اإلنفياق الحكوميي يعيد مين أهيم مكونيات 

األكير  واملسياهم  اإلجياميل  املحيي  الناتيج 

يف عمليية النميو االقتصاديية،  ليذا تيويص هيذه 

الدراسية بزييادة اإلنفياق الحكومي عيىل التعليم 

والتدرييب املهنيي ألنه يعيد اسيتثامر يف الرأس 

اإلنتاجيية  التجهييزات  وعيىل  البيري  امليال 

والبنيية التحتيية اليذي يعيد اسيتثامر يف التكوين 

الرأسياميل وعيىل البحث والتطوير يف املنشيآت 

اإلنتاجيية ليدى القطياع الخياص والعيام اليذي 

يعيد اسيتثامر يف التقيدم التقنيي.  

اإلنفياق  للبحيث:  الرئيسيية  املصطلحيات 

الحكوميي، النميو االقتصيادي،  الناتيج املحي 

السيببية. العالقية  اإلجياميل، 

Abstract

This study aimed at analyzing the rela-

tionship between government spending 

and economic growth in Iraq during the 

period 2004-2015.The study discussed 

the theoretical and applied relations be-

tween the government expenditure and 

the economic growth. It also sought to 

measure the relationship between them, 

Using modern standard methods. The 

measurement was done in two phases. 

The first dealt with the Stationary Test and 

the Joint Integration Test in Johansen and 

Juselius. The second was to measure the 

causal relationship between the estimated 

variables. The study concluded that gov-

ernment expenditure is one of the most 

important components of GDP and the 

largest contributor to economic growth. 

Therefore, this study recommends in-

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 forma-

tion and on research and development in 

private and public production facilities, 

which is an investment in technical pro-

gress.

Terms Home Search: Government ex-

penditure, economic growth, GDP, causal 

relationship.

❊ ❊ ❊

املقدمة

تكسيب الدراسية أهمية خاصية يف العيراق ألنها 

تعاليج موضوعيا حيوييا مين خيالل تناولهيا أحد 

املواضييع املهمية أال وهيو اإلنفياق الحكومي، 

أهيم  مين  واحيدة  املوضيوع  هيذا  يناقيش  إذ 

والسياسيية  واالقتصاديية  االجتامعيية  القضاييا 

ألنهيا تصب يف صميم حيياة املجتمع واملرتبطة 

بنير الرفاهيية فييه، فهو مبثابية األداة التيي تركن 

اليهيا الحكومية يف تحقييق ميا تتطليع الييه مين 

تقيدم وتطيور يف اوجيه ومياديين الحيياة كافية، 

وتكشيف لنا نسيبة إسيهام اإلنفياق الحكومي يف 

التغيرات التي تحصيل يف الناتيج املحي الذي 

يعيد املرآة العاكسية للنشياط االقتصيادي. فضالً 

عين إنهيا تعطيي تصيورا ورؤى مسيتقبلية حيول 

مين يقيود وييرع عملييات النميو االقتصيادي. 

ليذا تعيد إدارة هيذا اإلنفياق تحديياً كبيراً يواجيه 

يعنيي  ذليك  ألن  السياسيية  ونخبتيه  املجتميع 

يحقيق  مبيا  اإلنفياق  ذليك  اسيتغالل  وجيوب 

للمجتميع. الرفاهيية 

مشكلة الدراسة:	 

تيأيت مشيكلة الدراسية مين عيدم توجييه اإلنفاق 

الحكوميي العراقي بطريقة توامئيه مع املتطلبات 

االقتصاديية الرضوريية للبليد، فضالً عين الركيز 

عىل تأميني اإلييرادات املالية لتغطيية احتياجات 

للسياسية  الكافيية  األهميية  اعطياء  دون  النميو 

الحكوميية  التوجهيات  مجموعية  يف  اإلنفاقيية 
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يف  املناسيبة  التأثيرات  أحيداث  نحيو  الهادفية 

االقتصياد.

هدف الدراسة:	 

تهيدف الدراسية إىل قيياس وتحلييل أثير اإلنفاق 

الحكوميي يف الناتيج املحيي اإلجياميل اليذي 

يصيور لنيا كافية األبعياد التيي تؤثير يف النشياط 

للميدة )2015-2004(. العراقيي  االقتصيادي 

فرضية الدراسة:

أن  مفادهيا  رئيسيية  فرضيية  إىل  البحيث  يسيتند 

وباتجياه  وموجبية  مسيتقرة  سيببية  عالقية  هنياك 

واحيد من اإلنفياق الحكوميي إىل الناتج املحي 

اإلجياميل. 

منهج الدراسة:	 

تعتميد الدراسية يف منهجهيا عيىل تحليل وصفي 

اسيتعراض  خيالل  مين  تجريبيي  واسيتقرايئ 

العقيود  يف  املطروحية  واألدبييات  املفاهييم 

الحكوميي  اإلنفياق  حيول  املاضيية  األخيرة 

التحلييل  ويسيتكمل  االقتصيادي،  والنشياط 

طرائيق  إىل  يسيتند  اليذي  االنحيدار  بتقدييرات 

نتائيج  لتقيييم  وأسياليبه  القييايس  االقتصياد 

الجانيب التجريبيي من الدراسية ومحاولية إظهار 

املحيي.  الناتيج  يف  الحكوميي  اإلنفياق  أثير 

اإلطار العام للدراسة:	 

بهيدف الوصول إىل ما تضمنته مشيكلة الدراسية 

واختبيار فرضيتهيا فقيد تيم تقسييم الدراسية إىل 

أربيع أجزاء رئيسية. الجيزء األول يتم فييه تعريف 

اإلنفياق الحكوميي والنميو االقتصيادي وتقيمُه. 

اإلنفياق  بيني  العالقية  يتنياول  الثياين  والجيزء 

الحكوميي والناتيج املحيي اإلجياميل، والجزء 

تطيورات منيو  يشيمل عيرض وتحلييل  الثاليث 

اإلنفياق الحكوميي والناتيج املحيي اإلجياميل 

العراقيي للميدة )2004-2015(. والجيزء الرابع 

يقييس العالقية بيني اإلنفياق الحكوميي والناتيج 

املحيي العراقيي من خيالل بناء منيوذج قيايس 

النظريية  االقتصاديية  التصيورات  ميع  منسيجامً 

والواقعيية.

1- اإلطار النظري واملفاهيمي للدراسة:

1-1: تعريف اإلنفاق الحكومي:

إن وضيع تعرييف دقييق لإلنفياق الحكومي يعود 

باألهميية مين الناحيية التطبيقيية يف تسيجيل كل 

ميا يعتير إنفياق باملوازنية العامية للحكومية ميع 

خضيوع ذليك لقواعيد فين املاليية العامية مين 

والتنفييذ  األهيداف  وتحدييد  اإلعيداد  حييث 

والرقابة )الدليميي، 2003، 19(، وبالتايل ميكن 

تعرييف اإلنفياق الحكومي بأنيه املصاريف التي 

لسيلطة  مامرسيتها  خيالل  الحكومية  تتحملهيا 

الحكيم واألمر )الهيتيي وآخيرون، 2010، 12(، 

اليوزارات  مختليف  هنيا  بالحكومية  ويقصيد 

أو  املحليية  أو  املركزيية  والسيلطات  والدوائير 

اإلقليميية )ناشيد، 2009، 27(. وهنياك من يرى 

أن اإلنفياق الحكوميي هيو املباليغ التيي ترصفها 

الدولية عىل خدميات للمواطنني، أو لراء سيلع 

متكنهيا مين تقدييم خدماتهيا ملسياعدة فئية من 

فئيات املجتميع أو إلقامية املشياريع االقتصادية 

 ،2010 )البيدراين،  املختلفية  واالجتامعيية 

ميكين  السيابقة  التعارييف  لهيذه  ووفقياً   .)53
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ثالثية  عنيارص  ذات  الحكوميي  اإلنفياق  اعتبيار 

هيي: اإلنفياق الحكوميي مبلغ نقيدي وأن يخرج 

مين الحكومية أو إحيدى سيلطاتها املكونية لهيا 

ويجيب أن يكيون الغيرض منه هيو تحقييق النفع 

)الحياج، 2009، 123(.  العيام 

1-2: مفهوم النمو االقتصادي:

األجيل  طويلية  ظاهيرة  االقتصيادي  النميو  يعيد 

وهي معقيدة التكويين وليس من السيهل تعريفها 

تعريفياً شيامالً يتناول جميع تفاصيلهيا املختلفة، 

كيام أننا نالحيظ يف األدب االقتصيادي املعارص 

اسيتخدام مصطلحيات مختلفية ومرادفية يف آن 

االقتصيادي  النميو  ظاهيرة  عين  للتعبير  واحيد 

األدب  إن  نقيول  أن  معهيا  يصعيب  درجية  واىل 

االقتصيادي املعيارص قيد اسيتقر عيىل تعرييف 

علييه  يتفيق  النميو  ملصطليح  وواضيح  محيدد 

جمييع االقتصادييني فالنمو)Growth( والتوسيع 

)Expansion( والتقيدم )Progress( هيي كلامت 

تسيتخدم بشيكل ميرادف وبيدون متيييز، ووفيق 

هيذا املضميون يعيرف النميو االقتصيادي عيىل 

انيه الزيادة السينوية الحقيقية يف اإلنتياج القومي 

اإلجياميل أو حصية الفيرد مين الناتيج القوميي 

أي الزييادة يف حجيم السيلع والخدميات التيي 

الزييادة  أو  معينية  سينة  يف  االقتصياد  ينتجهيا 

املضطيردة طويلية األجيل يف نصييب الفيرد من 

الدخل الحقيقيي )ابدجيامن، 1999، 455(. أو 

هيو عمليية حيدوث زييادة يف احيد املتغيرات 

االقتصاديية كالدخيل القوميي، أو متوسيط دخل 

الفيرد، أو الناتيج املحيي اإلجياميل، دون اتخاذ 

أي إجيراءات متعميدة أو موجهية مين شيأنها أن 

تؤثير يف الزييادة التيي حدثيت بشيكل أو بأخير 

.)50  ،1979  ،Robert Elamany(

النميو  بيني  التفرقية  االقتصادييني  بعيض  ويقييم 

يف  والتدخيل  التلقائيية  أسياس  عيىل  والتنميية 

تحقيقهيام، إذ يشير األول إىل إن النميو تلقيايئ 

يحصيل مع مرور الزمن باسيتمرار وجود تشيكيلة 

اجتامعية معينة وسيعيها الدائم للعيش، فالسيكان 

ينميو وتنميو احتياجاتيه مين السيلع والخدميات 

املختلفية ومين ثم فهيم يحاولون زييادة إنتاجهم 

منهيا، وبذليك ارتبيط النميو االقتصيادي بحجيم 

الناتيج القومي اإلجاميل ومتوسيط نصييب الفرد 

منيه )عييى، 1998، 352(.

يسيتوجب   فعيل  فهيي  االقتصاديية  التنميية  أميا 

التدخيل والتوجييه مين الدولة التي متليك القدرة 

االقتصياد  بنيية  نوعييا يف  تغييرا  أحيداث  عيىل 

االقتصاديية  األنشيطة  وتعيدد  بتنيوع  يتيأىت 

واملكانية املتزايدة الشيأن التي يأخذهيا تدريجيا 

قطياع الصناعية التحويليية وتكيون مسيؤولة عين 

ميدى نجاح تدخلها هيذا أو فشيله.  وهناك أربعة 

عواميل رئيسية وأساسيية لحيدوث عمليية النميو 

)عريقيات،1993،68(: وهيي  االقتصيادي 

أ- كمية املوارد الطبيعية ونوعيتها.

ب- كميية راس امليال الحقيقيي املوجيود ليدى 

. ملجتمع ا

ت- كمية املوارد البرية ونوعيتها.

 ث- مستوى التقنية املتوفرة لدى املجتمع. 

وبنياء عيىل ذليك فأنيه النميو االقتصيادي ميثيل 
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توسييع إجياميل الناتيج املحيي املتوقع يف ظل التشيغيل الكاميل للميوارد أو الناتج القوميي لدولة 

ميا. ومبعنيى آخير يحيدث النميو االقتصيادي عنيد تحوييل منحنيى إمكانيات اإلنتياج للدولية نحيو 

الخيارج. وميكين توضييح مفهيوم النميو االقتصيادي مبيا يعيرف مبنحنى إمكانيات اإلنتياج كام يف 

الشيكل اآليت: 

الشكل )1( منحى امكانات االنتاج	 

املصـدر: االمـن، عبدالوهاب، زكريا عبدالحميد باشـا، مبـادئ االقتصـاد، ط2، دار املعرفة للطباعة، 

ص256.

يتضيح مين الشيكل )1( أن النميو االقتصيادي لييس هيو االنتقيال عيىل منحنيى إمكانييات اإلنتياج 

القصيوى نفسيه )AB( كاالنتقيال مين نقطة )N( إىل نقطية )N‹(، وذليك ألن مثل هذا االنتقيال ما هو 

إال مجيرد تغير يف تركييب اإلنتاج الكي وليس تغيراً مطلقاً يف حجم اإلنتاج بيل ان النمو االقتصادي 

ينعكيس يف انتقيال منحنيى حيدود  إمكانيات اإلنتياج إىل األعىل كيام يتضح من املنحنيى )AB‹( إذ 

ميثيل هذا املنحنيى الجدييد إمكانات أوسيع لإلنتاج. 

ويالحيظ أن كل نقطية عيىل منحنيى إمكانييات اإلنتياج متثيل يف الواقيع تركيبيا معينياً مين اإلنتياج 

بيني السيلع االسيتهالكية والسيلع الرأسياملية أو اإلنتاجيية  عنيد ميدى االسيتخدام الكاميل للميوارد 

أالقتصاديية. لذليك فيان كل نقطية تقيع إىل أسيفل هيذا املنحنيى متثل مسيتوى من االسيتخدام غر 

 . )H( الكاميل للميوارد أالقتصاديية كالنقطية

أي بعبيارة أخيرى ، أن االنتقيال من نقطية )H( إىل حدود املنحنى ال يعكس تحقييق النمو االقتصادي 

وإمنيا زييادة نسيبة اسيتغالل امليوارد االقتصاديية املتاحية ، فالنميو االقتصيادي هو عبارة عين معدل 

زييادة اإلنتياج أو الدخيل الحقيقيي يف دولية ميا خيالل ميدة زمنيية معينة ويعكيس النميو االقتصادي 
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وميدى  اإلنتاجيية  الطاقية  الكميية يف  التغيرات 

نسيبة  ارتفعيت  فكليام  الطاقية،  هيذه  اسيتغالل 

االسيتغالل الطاقية اإلنتاجيية املتاحية يف جميع 

القطاعيات االقتصاديية، كليام ازدادت معيدالت 

صحييح  والعكيس  القوميي  الدخيل  يف  النميو 

)السيعدي،2013،24(.

1-3: تقييم النمو االقتصادي:

النميو  لتقيييم  الخييارات  مين  العدييد  هنياك  إن 

شيمويل،  التقيييم  يكيون  أن  فإميا  االقتصيادي، 

مبعنيى تتبع التطيور يف جمييع الجوانب املكونة 

أي  جزئيياً  التقيييم  يكيون  أن  أو  لالقتصياد، 

الركييز عيىل أحيد الجوانيب )كيداوي، 2005، 

110(، ففيي خصيوص التقيييم الشيمويل يتفيق 

االقتصاديون عىل أن هناك عدة متغرات أساسيية 

ميكين مين خيالل متابعتهيا تكويين فكيرة كافيية 

ميا  االقتصيادي القتصياد  النميو  حيول مسيتوى 

وهيي تصيّور حالة النشياط االقتصيادي الكي أو 

 ،)Aggregate Economic Activity( اإلجياميل

وهيي الناتيج املحي اإلجياميل ومتوسيط دخل 

الفيرد. وإذا ميا أريد معرفة النميو االقتصادي ألي 

بليد، وهيل هيو يف وضيع جييد أم ال، فيإن ذلك 

يتوجيب معرفية هذه املتغيرات وتحليلهيا. ويعّد 

امليؤرشان األكير أهميية بيني جمييع املؤرشات 

ألنهيام يرتبطيان مبيارشة مبسيتوى رفاهيية الفرد. 

وبالنسيبة للدراسية التيي نحين بصددهيا سيننظر 

إىل النميو االقتصيادي مين منظور التطيورات يف 

مجيال الناتيج املحيي اإلجياميل واليذي يعيد 

يف تقديرنيا مرتكيز Core أو محصلية التطيورات 

اعتبيار  ميكين  أذن  األخيرى،  املجياالت  يف 

الناتيج املحيي اإلجياميل هيو مقيياس للنشياط 

االقتصيادي يف بليد مين البليدان مثليام ميكين 

الفضياء دراسية  مين  يوفير  أن  الصناعيي  للقمير 

 )GDP( وافيية للطقس عر قيارة بأكملهيا. يعطي

منوذجياً مجسيداً لحالية االقتصياد يف الدولية. 

خيالل  مين  املقيياس  هيذا  احتسياب  ويتيم 

إضافية إجياميل قيمية اإلنتياج السينوي للبلد من 

السيلع والخدميات. وعيىل هيذا األسياس فيإن 

الناتيج املحيي اإلجياميل يسياوي االسيتهالك 

الخياص والعيام زائدا االسيتثامر زائيدا التغر يف 

املخزونيات زائيدا الصيادرات ناقصيا اليواردات 

 .)188  ،1989 )الحسيناوي، 

وغالبيا ميا يتيم تقيييم الناتيج املحيي اإلجاميل 

بأسيعار السيوق مين خيالل طيرح الرضائيب غر 

غير  الحكوميية.  اإلعانيات  وإضافية  املبيارشة 

الناتيج املحيي  احتسياب  أيضيا  باإلميكان  أنيه 

اإلجياميل مين خالل ميا يسيمى بتكلفية العامل. 

وهيذا املقيياس يكشيف بدقية أكير عين الدخل 

املدفيوع إىل عواميل اإلنتياج. ومن شيأن إضافة 

مين  املقيميون  عليهيا  يحصيل  التيي  الدخيول 

استثامراتهم يف الخارج وطرح الدخول املدفوعة 

من قبل البلد إىل املسيتثمرين األجانب أن يعطينا 

قيمية الناتيج القوميي اإلجياميل. وميكين إزالية 

تأثير التضخيم من خيالل احتسياب منيو الناتج 

املحيي اإلجياميل باألسيعار الحقيقيية الجارية. 

غير أن بعيض االقتصادييني ييرون بيأن التوصيل 

يكيون  أن  الناتيج املحيي االسيمي يجيب  إىل 
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الهيدف الرئييس للسياسية االقتصاديية. ويررون 

ذليك بالقيول بأن هيذا النيوع من الناتيج املحي 

اإلجياميل سييذكر صانعي السياسية بيأن يأخذوا 

بحسيبانهم أثير قراراتهيم عيىل التضخيم وكذلك 

عيىل النميو )عزييز وطعمية، 1995، 230(.

الناتـج  يف  الحكومـي  اإلنفـاق  تأثـر  آليـات   -2

املحـي:

تعيد مسيألة تأثير اإلنفياق الحكوميي يف الناتيج 

املحيي اإلجياميل مين املسيائل الرئيسية لفهيم 

كافة األبعاد التي قد تؤثر يف النشياط االقتصادي. 

وإن الزييادة الناتيج املحيي اإلجياميل ميع ميا 

يحققيه مين زييادة يف نصييب الفيرد مين الدخل 

وهيو  اقتصيادي  منيو  وضيع  تيؤرش  الحقيقيي، 

وضيع مرغيوب فيه جيداً ال بيل أنه هدف تسيعى 

إلييه املجتمعيات كافية بيدون اسيتثناء. وتتوقف 

قيدرة اإلنفياق الحكومي يف إمكانيتيه يف إحداث 

النميو املرغيوب يف الناتيج املحيي اإلجياميل 

عيىل )كيداوي، 2005، 111(:

أ- الخصائص الهيكلية لالقتصاد.

ب- مرحلة التنمية التي مير بها االقتصاد.

ت- مستوى الطاقة التي يعمل بها االقتصاد.

ث- ميدى توافير امليوارد االقتصاديية وأولوييات 

تخصيصهيا.

ج- مصادر متويل اإلنفاق الحكومي.

ح- امليدة الزمنيية التيي يسيتمر فيهيا االرتفاع يف 

الحكومي. اإلنفياق  مسيتوى 

إن معرفية األثير اليذي يركيه اإلنفياق الحكوميي 

يف الناتيج املحيي اإلجياميل ميكين تشيخيصه 

باتجاهيني:

مييارس  اإلنتاجيية:  املقيدرة  يف  تأثيره  األول: 

اإلنفياق الحكوميي تأثيره يف املقيدرة اإلنتاجيية 

للبليد مين خيالل قناتيني تتمثيل األوىل بتكويين 

رأس املال الثابت وتتمثيل الثانية بإنتاجية عنارص 

اإلنتياج، ويتخيذ هيذا التأثير اتجاهيني احدهيام 

مبيارش مين خيالل قيدرة اإلنفياق الحكوميي يف 

منتيج  ميال  رأس  إىل  وفاعليية  بكفياءة  التحيول 

وأخير غير مبيارش مين خيالل التأثير يف إنتياج 

األعيوان االقتصادييني واسيتهالكهم والتفاعالت 

العيام  املسيتوى  والتأثير يف  العميل  يف سيوق 

غير  أو  مبيارشاً  التأثير  كان  وسيواء  لألسيعار. 

مبيارش فيان اإلنفياق الحكوميي ييؤدي إىل زيادة 

املقيدرة اإلنتاجيية لالقتصياد، وفقيا مليا متوفير 

مين العوامل اإلنتاجيية )العراقي، 2013، 177(. 

وإشيارة إىل دالة إنتياج )Cobb-Douglass( التي 

تيم تقدميهيا، بدايية، عيىل الشيكل التايل: 

Y = A. Lα . K1-α
)A( هيي الحالية التقنيية )مجمل إنتاجيية عوامل 

رأس  هيي   )K(و العميل،  هيي   )L(و اإلنتياج( 

امليال، و)α( تظهير مرونة اإلنتاج بالنسيبة للعمل 

ليرأس  بالنسيبة  اإلنتياج  مرونية  تظهير   )α-1(و

:)386  ،2012 )ميالك،  امليال 

فالحكومية قيادرة عيىل أن متيارس دوراً ايجابيياً 

يف  تأثرهيا  خيالل  مين  االقتصيادي  النميو  يف 

إنتاجيية عوامل اإلنتياج. وقد طيور )Barro( هذه 

الفكرة سينة )1990( مبينا أن نشياطات الحكومة 

هيي مصيدر النميو الداخيي مفرضياً دالية إنتاج 
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التالية: الصيغية  اتخيذت 

Y = A Lα Kβ Gµ
اإلنفياق  فيان  اليكي  الطليب  ثبيات  وبافيراض 

الحكوميي ميكين أن يكيون ليه آثيار فعالية عيىل 

املقيدرة األنتاجيية للمجتميع مين خيالل قنيايت 

اإلنفياق االسيتثامري واإلنفياق الجياري، فزيادة 

اإلنفاق االسيتثامري سيسيبب ارتفاعيا يف تكوين 

رأس امليال اليذي يعميل عيىل زييادة املقيدرة 

اإلنتاجيية لالقتصاد، كام أن اإلنفاق االسيتهاليك 

املقيدرة  ايجابيياً يف  تأثيراً  هيو اآلخير مييارس 

اإلنتاجيية للمجتميع ولكين بشيكل اقيل وضوحاً 

مين اإلنفاق االسيتثامري وذلك من خيالل تأثره 

عيىل هيكل اإلنتياج وميكن للمعادلة السيابقة أن 

توضيح لنا مدى مسياهمة اإلنفياق الحكومي يف 

تشيكيل دالية اإلنتياج وكيام يي:

 Y/Y = ∆A/A + β. ∆K/K + α. ∆L/L∆
+ α. ∆G/G

حييث تشير املعادلية إىل أن معيدل النميو يف 

الناتيج املحيي اإلجياميل ميكين تحدييده مين 

خيالل معيدل النميو يف إنتاجيية عواميل اإلنتياج 

 )K/K∆( ومعيدل النميو يف رأس املال )A/A∆(

ومعيدل النميو يف العميل )∆L/L( ومعيدل النمو 

يف اإلنفياق الحكوميي )∆G/G( وبالتايل فان أثر 

اإلنفياق الحكوميي عيىل الناتج املحيي يتجىل 

مين خيالل دوره يف التأثير عيىل إنتاجيية مجمل 

عنيارص اإلنتياج باعتبياره يؤثر يف كل مين العمل 

ورأس امليال )رأس امليال امليادي ورأس امليال 

البيري( )العراقيي، 2013، 178(. 

الثاين: تأثره يف حجم الطلب الكي الفعال: يؤثر 

اإلجاميل  املحي  الناتج  يف  الحكومي  اإلنفاق 

بشقيه  الفعال  الكي  الطلب  حجم  خالل  من 

اإلنفاق  ميثل  حيث  واالستثامري،  االستهاليك 

الحكومي جزءاً هاماً من هذا الطلب. ويرتبط هذا 

بدوره  وهذا  والعاملة،  اإلنتاج  حجم  يف  التأثر 

يتوقف عىل مدى مرونة الجهاز اإلنتاجي ومستوى 

وعىل  املتقدمة،  الدول  يف  والتشغيل  العاملة 

 ،2009 النامية)ناشد،  البلدان  يف  النمو  درجة 

73(، فضالً عن ذلك فان هناك تأثراً غر مبارش 

لإلنفاق الحكومي عىل الناتج املحي اإلجاميل 

من خالل التأثر عىل الطلب الكي الفعال يتم من 

 Multiplier( )خالل ما يعرف بي )أثر املضاعف

ان  يعني  املضاعف  وأثر  املعجل،  وأثر   )Effect

إىل  تؤدي  الحكومي  اإلنفاق  يف  األولية  الزيادة 

ينتج  حيث  القومي.  الدخل  يف  تراكمية  زيادة 

متتابعة عىل  أثاراً  الحكومي املبارش  اإلنفاق  عن 

النقدية  الدخول  لتتابع  نتيجة  القومي  الدخل 

يف  زيادة  مسببة  الحكومي  اإلنفاق  عن  الناتجة 

الدخول والناتج تفوق الزيادة الحاصلة يف اإلنفاق 

الحكومي )طاقة والعزاوي، 2010، 67(.

 وزييادة الدخيول يرتيب عليها زييادة يف الطلب 

عيىل السيلع االسيتهالكية )أثر املضاعيف(، وأن 

التوسيع يف إنتياج وسيائل اإلنتياج هو ما يسيمى 

بأثير )املعجيل( )العبييدي، 2011، 101(. 

ومين هنيا ميكين القيول بيأن اآلثيار التيي يركها 

طبيعية  بحسيب  تتبايين  الحكوميي  اإلنفياق 

االقتصياد اليذي ينفيذ فييه اإلنفياق لناحيية كونيه 
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اقتصياداً متقدماً ذات طاقية إنتاجية معطلة أو دون 

االسيتخدام الكامل أو اقتصاد ناميي ذات طاقات 

ضعيفية أو معدومية. لكين الذي ال ميكين نكرانه 

أن هنياك العدييد مين القنيوات ييرك مين خاللها 

اإلنفياق الحكوميي أثياراً إيجابية )توسيعية( عىل 

)كيداوي،  منهيا  الرئييس  لعيل  املحيي  الناتيج 

:)111  ،2005

أ- مسياهمة اإلنفياق الحكومي يف رفيع اإلنتاجية 

القوميية يف االقتصاد عير اإلنفاق عىل الخدمات 

التعليميية والصحيية والتدرييب. وهنياك العدييد 

مين الشيواهد ترهن عيىل صحة هيذا الدور.

ب-  مسياهمة اإلنفياق الحكومي يف دعم امليزان 

املحيي  الناتيج  زييادة  خيالل  مين  التجياري 

املحيي  اإلنتياج  وتسيويق   GDPاإلجياميل

املنتيج  وإحيالل  الصيادرات  بزييادة  الفائيض 

الوطنيي محيل املسيتورد مين السيلع املامثلية.

ت-  مسياهمة اإلنفياق الحكوميي بشيكل مبارش 

املبيارشة  االسيتثامرات  اإلنتياج عير  زييادة  يف 

التيي تقوم بهيا الدولة يف مياديين اإلنتاج وخاصة 

الثقيلة. الصناعيات الحيويية 

توفير  يف  الحكوميي  اإلنفياق  مسياهمة  ث- 

البنيى االرتكازيية )Infrastructure( والتيي تعيد 

األسياس الذي يعتميد عليه منو النشياط الخاص 

وتقدميه ألنهيا بالنسيبة ليه تعيد مبثابية وفيورات 

.)External Economies( خارجيية 

مين  العدييد  هنياك  إن  ذليك،  مين  نخليص 

اإلنفياق  يقدمهيا  التيي  اإليجابيية  اإلسيهامات 

الحكوميي إىل الناتيج املحيي، ويف الكثير من 

األحييان ال ميكين لهيذا الناتيج أن يتضافير بدون 

هيذا اإلنفياق ميام ميكننا مين وصفه بأنيه رضورة 

والتطيور. النميو  معطييات  تسيتلزمها 

3- تطـور منو اإلنفاق الحكومـي والناتج املحي 

اإلجـاميل يف العراق للمدة )2004-2015(:

األخيرة  السينوات  خيالل  متزاييد  اهتيامم  بيرز 

النشياط  الحكومية يف  بظاهيرة حجيم مسياهمة 

والتصحييح  اإلصيالح  وسياسيات  االقتصيادي، 

أسيايس  بشيكل  اسيتهدفت  والتيي  الهييكي، 

تقلييل هيذا اليدور، إمنا جياءت مين خلفية ذلك 

نتفحيص حجيم  أن  املناسيب  ومين  االهتيامم. 

االقتصيادي  النشياط  يف  الحكومية  مسياهمة 

املحيي  الناتيج  اختييار  تيم  فقيد  العيراق،  يف 

اإلجياميل كمعييار لهيذا الحجيم وذليك لصلتيه 

الوثيقية مبسيتويات اإلنفياق الحكوميي وتطوره.  

ويف االقتصياد العراقيي ويف امليدة قييد البحيث 

شيهد اإلنفياق الحكومي تطيورات عدييدة أثرت 

عيىل مسياره مين حييث الحجيم والجهية التيي 

ينفيق عليهيا وذلك بسيبب العقوبيات االقتصادية 

التيي فرضيت عىل العيراق والتيي ادت إىل تقليل 

وسيائل متوييل اإلنفياق الحكوميي بسيبب منيع 

املميول  يعيد  واليذي  الخيام  للنفيط  التصديير 

باألوضياع  ميروراً  العامية  للموازنية  األسيايس 

األخيرة التيي مير بهيا العيراق بعد عيام )2003( 

وما شيهده من تحوالت سياسيية واقتصادية كبرة 

غيرت مين حجيم هيذا اإلنفياق. وللتعيرف إىل 

تطيور منيو اإلنفياق الحكوميي والناتيج املحي 

اإلجياميل، ونسيبة إجياميل اإلنفياق الحكوميي 
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إىل إجياميل الناتيج املحيي  أي مقدار ميا يخصص من الناتيج املحي ألغراض اإلنفياق الحكومي 

خيالل ميدة الدراسية نسيتعني بالجيدول اآليت:

جـدول )1( تطـور منـو اإلنفـاق الحكومـي والناتـج املحـي يف العـراق للمـدة )2013-1990( 	 

دينار مليـون 

السنوات
اإلنفاق الحكومي

)1(

معدل 

النمو 

السنوي%

)2(

الناتج املحي 

اإلجاميل

)3(

معدل النمو 

السنوي%

)4(

نسبة اإلنفاق الحكومي 

إىل الناتج املحي 

اإلجاميل %

)5( 

200431,521,427-53235358.7-59.2

200530,831,142-2.173533598.638.141.9

200637,494,45921.695587954.030.039.2

200739,308,3484.8111455813.416.635.4

200867,277,19771.1157026061.640.942.8

200955,589,721-17.3130642187.0-16.842.6

201070,134,20126.1159607123.622.244.0

201178,757,66512.2218617834.837.036.0

2012105,139,57633.4255727068.517.041.1

2013119,127,55613.3272596360.86.643.7

2014112,192,124-5.8271334544.1-0.541.3

201570,397,515-37.3209398233.3-22.833.6

املصـدر: املصـدر: العمـود )1( وزارة املاليـة، الدائـرة االقتصاديـة للمـدة )2015-2004(. العمـود 

)3( وزارة التخطيـط، الجهـاز املركـزي لإلحصاء، مديرية الحسـابات القومية. العمـود )2 و4 و5( من 

اعـداد الباحث.

مين خيالل معاينية املعطييات اإلحصائيية املوجيودة يف الجيدول )1( يتضيح إن عيام )2003( يعد 

نقطية تحيول لهذا االقتصاد حيث شيهد اإلنفاق الحكومي ارتفاعاً بسييطاً يف سينة )2004( حيث بلغ 

حيوايل )31,521,427( يعيزى ذلك لزييادة االيرادات النفطيية التي تعتر املمول األسيايس لألنفاق 

الحكوميي. ثيم عياود اإلنفاق الحكوميي مبعدالت متباينية ما بيني االرتفاع واالنخفياض حتى وصل 
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 )119,127,556( حيوايل  بليغ   )2013( سينة 

ملييون دينيار، ثيم عياد إىل االنخفياض يف عيام 

)2015( مسيجل أدىن مسيتوى ليه خيالل ميدة 

ملييون   )70,397,515( حيوايل  بليغ  الدراسية 

دينيار بسيبب هبيوط أسيعار النفط وخيروج مدن 

عراقيية كاملية مين سييطرة الدولية. ومين خيالل 

فيان متابعية  انفياً  الفعليية املذكيورة  املعطييات 

العيراق  يف  لإلنفياق  السينوي  النميو  معيدالت 

تتفاوت النسيبة من سينة إىل أخيرى فبلغت أعىل 

قيمية موجبة خيالل ميدة الدراسية )33.4%( يف 

سينة )2012( وأدىن قيمية موجبية )4.8( خالل 

السينة )2007( ويف عدد من السينوات سيجلت 

معيدالت منيو سيلبية )2005، 2009، 2014، 

2015(. وباإلميكان عيرض املسيار الذي اتخذه 

اإلنفياق الحكوميي يف العيراق بالشيكل اآليت:

شـكل )2( تطور اإلنفـاق الحكومي التقديري 	 

يف العراق للمدة )2004-2015(

املصـدر: الشـكل مـن اعـداد الباحـث باالعتـامد 

عـى بيانـات الجـدول رقـم )1(. 

ومين متابعية املعطييات االحصائيية يف الجدول 

الناتيج  يف  تذبيذب  هنياك  بيان  يتبيني   )1(

املحيي اإلجياميل فقيد بليغ يف عيام )2004(

اخيذ  ثيم  دينيار،  ملييون   )53235358.7(

إىل   )2008( عيام  يف  وصيل  حتيى  بالزييادة 

عياد  ثيم  دينيار،  ملييون   )157026061.6(

بليغ  حييث   )2009( عيام  يف  االنخفياض  إىل 

املاليية  االزمية  بسيب   )130642187.0(

وصيل  حتيى  االرتفياع  إىل  عياد  ثيم  العامليية 

بليغ  ليه  مسيتوى  اعيىل  إىل   )2013( عيام  يف 

)272596360.8( ملييون دينيار بسيبب زييادة 

اسيعار  ازمية  وبعيد   . العامليية  النفيط  اسيعار 

إىل  الناتيج  انخفيض   )2014( عيام  يف  النفيط 

ومين   )2015( عيام  يف   )209398233.3(

متابعية معيدالت  فيإن  السيابق  الجيدول  خيالل 

النميو السينوي للناتيج املحيي تتفياوت النسيبة 

مين سينة إىل أخيرى إذ بلغيت أعىل قيمية موجبة 

 )2008( سينة   )40.9( الدراسية  ميدة  خيالل 

وأدىن قيمية موجبة )6.6( خالل السينة )2013( 

وقيد سيجل معيدالت منيو سيلبية يف عيدد مين 

السينوات )2009، 2014، 2015(. وباإلميكان 

املحيي  الناتيج  اتخيذه  اليذي  املسيار  عيرض 

اآليت: بالشيكل  العيراق  يف  اإلجياميل 

شـكل )3( تطـور الناتـج املحـي اإلجـاميل 	 

للمـدة )2013-1990( العـراق  يف 

املصيدر: الشيكل من اعيداد الباحيث باالعتامد 

عيىل بيانيات الجدول رقيم )1(. 

واسيتكامالً مليا تيم عرضيه سيابقاً ميكين تلمس 

األهميية النسيبية لإلنفياق الحكوميي من إجاميل 

الناتيج املحيي من خالل الجيدول )1( إذ بلغت 

أعىل مسيتوى لهيا 59.2%(( يف سينة )2004(. 

إال أن هيذه النسيبة بيدأت باالنخفياض لتسيجل 

)33.6%( يف سينة )2015( ويعيود السيبب يف  

اقتصاديية  بيروز سيامت  إىل  االنخفياض  ذليك 

جدييدة خالل هيذه الفيرة متثليت بانهييار البنى 

االرتكازيية ملعظيم القطاعيات االقتصاديية وقلة 

االسيتثامرات املقدمة إلدامتها وتوسييعها لغرض 
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والتطيورات  السيكانية  الزييادة  ميع  مالمئتهيا 

الطابيع  واسيتمرار  واالجتامعيية،  االقتصاديية 

السياسية  توجييه  يف  االنتاجيي  وغير  الريعيي 

القطاعيات  تدهيور  ميام سياهم يف  االقتصاديية 

السيلعية والسييام الزراعية والصناعيية، وتكديس 

العراقيي  لالقتصياد  الخدميي  الريعيي  الطابيع 

وترتيب  واالمنيية  العسيكرية  االنشيطة  لصاليح 

اإلنفياق  يف  مسيتمرة  زييادة  التوجيه  هيذا  عيىل 

االسيتهاليك عيىل حسياب اإلنفاق االسيتثامري 

يف املجياالت االنتاجيية والتنمويية، فضيالً عين 

شييوع مظاهر الفسياد املايل واإلداري يف جميع 

واألمنيية،  واإلداريية  االقتصاديية  الدولية  انشيطة 

وعيدم وجيود بيئة اسيتثامرية مالمئية وكل هذا له 

دور مبيارش يف انخفياض حجم االنتياج وبالتايل 

ضعف مسياهمتها يف الناتيج املحي اإلجاميل. 

وتجيد اإلشيارة إىل انيه عيىل الرغيم مين تناميي 

اإلنفياق الحكومي يف العراق إال أنه مل يصب يف 

مصلحية الناتيج املحيي ألن طبيعة هيذا اإلنفاق 

هيو اسيتهاليك أكير ميا هيو انتاجي.

4- منيوذج لتقدير العالقة بيني اإلنفاق الحكومي 

والنميو االقتصادي يف العراقي:

4-1: طبيعة النموذج:

النميوذج  مين  الرئييس  الهيدف  يكيون  عندميا 

الحكوميي  اإلنفياق  بيني  العالقية  تشيخيص 

ذليك  يف  األسياس  فيإن  االقتصيادي  والنميو 

يكيون مين اليرضوري فهيم التطيورات يف مجال 

املتغيرات  وإرشاك  اإلجياميل  املحيي  الناتيج 

ذات العالقية الرئيسية املؤثيرة فييه بحييث يكون 

االقتصاديية  التصيورات  ميع  منسيجامً  النميوذج 

والواقعيية. النظريية 

4-2: توصيف النموذج املستخدم يف التقدير:

تعيد مرحلية التوصييف مين أهيم مراحيل إعيداد 

النميوذج االقتصيادي القيايس إذ يتيم فيها تحديد 

التابعية  االقتصاديية  املتغيرات  بيني  العالقية 

واملتغيرات املسيتقلة الداخلية يف النميوذج يف 

)حاجيي  االقتصاديية  النظريية  معطييات  ضيوء 

بنياء منيوذج  وآخيرون، 2002، 22(. ولغيرض 

قييايس يوضيح العالقية بيني اإلنفياق الحكوميي 

توصييف  تيم  فقيد  العراقيي،  املحيي  والناتيج 

املتغيرات، إىل متغيرات مسيتقلة وتابعية وهيي 

ييأيت:                 كام 

GDP = a + b1 Exp
4-3: وصف متغرات النموذج:

ميكين وصف املتغرات املسيتخدمة يف التقدير 

اآليت: النحو  عىل 

4-3-1: املتغر التابع:

)GDP( تيم تحدييد الناتيج املحيي اإلجياميل

معتميد  كمتغير   Gross Domestic Product((

وبالدينيار  الجاريية  باألسيعار  عنيه  عرنيا  وقيد 

السيلع  لجمييع  السيوقية  القيمية  وهيو  العراقيي 

االقتصياد  قطاعيات  يف  املنتجية  والخدميات 

الوطنيي يف دولية معينية سيواًء كان الناتيج خزيناً 

أم مسيتهلكاً. مباعياً  أم 

4-3-2: املتغر املستقل الرئييس:

ويتمثل باإلنفاق الحكومي

)Exp( )Government Expenditure(
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وقيد عرنيا عنيه باألسيعار الجاريية وبالدينيار العراقيي، إذ مييارس اإلنفياق الحكوميي دوراً أساسيياً 

يف متوييل النشياط االقتصيادي التنميوي مين جهية، ومتوييل فعالييات الدولية األساسيية يف مجيال 

الخدميات العامية، بحكيم وظائفهيا األساسيية يف قييادة وتوجييه املجتميع مين جهية أخيرى.

4-4: املدة الزمنية ومصادر البيانات:

يغطيي النميوذج امليدة )2004-2015( اذ متكنيا من الحصول عيىل بيانات عن املتغيرات الداخلة 

يف النميوذج ضمين إصدارات البنيك املركزي العراقيي ووزارة التخطيط الجهياز املركزي لإلحصاء. 

وهيذه امليدة مين الكفايية بحيث تسيمح بإجيراء التحليل القييايس دون مشياكل، ناهيك عين أن هذه 

امليدة شيهدت تطيورات هامة عيىل صعيد اإلنفياق الحكومي والناتيج املحي.

4-5: افرتاض النموذج:

يقيوم النميوذج عيىل افيراض إن اإلنفياق الحكوميي مييارس تأثيراً إيجابيياً عيىل الناتيج املحيي 

اإلجياميل ويوسيعه مين خيالل اتجاهيني: األول، تأثيره يف املقيدرة اإلنتاجيية. والثياين، تأثيره يف 

حجيم الطليب اليكي الفعيال. 

4-6: النتائج:

:)Test of Unit Root Stationarity( )4-6-1: اختبار جذر الوحدة )االستقرارية

يعتير أختبيار جذر الوحدة من االختبيارات املهمة واألساسيية )Pre-test( لبيانات السالسيل الزمنية. 

أي يجيب عيىل متغيرات السالسيل الزمنيية أجتيياز هيذا االختبيار قبيل تقديير النميوذج املطليوب. 

 ،)stationary( لذليك عيىل املتغرات املسيتخدمة يف النموذج املطليوب تقديره أن تكيون مسيتقرة

وأن مل تكين كذليك فيجيب تحوييل البيانيات حتيى تكيون مسيتقرة اميا باسيتخدام بيانيات متغرات 

جدييدة أو بأخيذ الفيرق األول )first difference( لبيانيات املتغيرات االصليية أو غرهيا مين طيرق 

 )ADF( وقيد تيم اسيتخدام اختبيار دييي- فوللر املوسيع .)تحوييل البيانيات )خليف، 2015، 74

الختبيار ميدى اسيتقرارية متغيرات النميوذج وعىل النحيو اآليت:

 	)ADF( نتائج اختبار جذر الوحدة للمستوى باستخدام )الجدول )2

)ADF( نتائج اختبار جذر الوحدة للمستوى باستخدام

املتغرات
مقطعمقطع واتجاه عامبدون مقطع واتجاه عام

t-StatisticProbt-StatisticProbt-StatisticProb

GDP0.6265460.8358-1.9377050.5569-1.4667910.5118

Exp0.0023090.6618-2.9394350.2016 -1.3588000.5622
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 	)ADF( نتائج اختبار جذر الوحدة للفرق األول باستخدام

املتغرات
مقطعمقطع واتجاه عامبدون مقطع واتجاه عام

t-StatisticProbt-StatisticProbt-StatisticProb

GDP-1.6147130.0076-1.5450910.0010-1.4800720.0017

Exp-1.775699 0.0030-1.5165050.0022-2.1375350.0069

املصـدر: الجـدول مـن اعداد الباحث باالسـتناد إىل بينات جـدول رقم )1( ومن خـال اعتامد برنامج 

.))9 EViews

)الناتيج املحيي اإلجياميل واإلنفياق  الزمنيية  الجيدول )2( إن متغيرات السالسيل  فأتضيح مين 

الحكوميي( غير مسيتقرة يف حالتهيا األوليية عنيد املسيتوى، وهيذا يعنيي قبيول فرضيية العيدم التي 

تشير إىل أن البيانيات غير مسيتقرة عنيد مسيتواها األول وان هنياك جيذر الوحيدة لكافية املتغرات 

املقيدرة سيواء بوجيود االتجياه الزمنيي أو بدونيه، وذليك ألنيه قييم )t( املحسيوبة اقيل مين القييم 

))t الجدوليية عنيد مسيتوى معنويية )%5(. وعنيد اخيذ الفيروق األوليية للمتغيرات تتحيول البيانات 

إىل حالية االسيتقرار هيذا بأميكان رفيض فرضيية العيدم القائلية بوجود مشيكلة جيذر الوحيدة وقبول 

الفرضيية البديلية التيي تنيص عيىل اسيتقرارية السلسيلة الزمنيية ويطليق عليهيا متكاملية مين الدرجة 

 .)1(~I األوىل 

:)Johnson( 4-6-2: نتائج اختبار التكامل املشرتك باستخدام طريقة

بعيد التحقيق مين اليرط األول اليذي يفيرض تكاميل السالسيل الزمنيية مين نفيس الدرجية نقوم 

هيذا  نتائيج  تشير  اختبيار)Johnson(، حييث  باسيتعامل  الطوييل  امليدى  بالكشيف عين عالقية 

االختبيار اليواردة يف الجيدول )3( إن القيمية املحتسيبة )12.37051( اكير مين القيمية الحرجية 

التيي   )H0:B = 0( الفرضيية  يعنيي رفيض  )11.49471( عنيد مسيتوى معنويية )5%( وهيذا 

مفادهيا عيدم وجيود أي متجيه تكاميل مشيرك بيني الناتج املحيي اإلجياميل واالنفياق الحكومي 

وقبيول الفرضيية البديلية )H1: B ≠ 0( القائلية بوجيود متجه واحيد أو أكر من متجهيات للتكامل 

املشيرك، أي أنيه يوجيد عيىل األقيل اتجياه واحيد مين التكاميل املشيرك بيني الناتيج املحيي 

اإلجياميل واإلنفياق الحكوميي، ميام ييدل عيىل وجيود عالقية طويلية األمد بيني املتغريين وهذا 

يسياعدنا يف اجيراء اختبيار السيببية.
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جـدول )3( نتائـج اختبار جوهانسـن للتكامل املشـرتك بـن الدين العام الداخـي والناتج املحي 	 

اإلجاميل

**.Prob0.05
Critical Value

Trace
StatisticEigenvalueHypothesized

No. of CE)s(

0014 .011.4947112.370510.633559None *

0.00683.8414665.3313450.207953At most 1

املصـدر: الجـدول مـن اعداد الباحث باالسـتناد إىل بينات جـدول رقم )1( ومن خـال اعتامد برنامج 

.))9 EViews

4-6-3: نتائج اختبار كرانجر للسببية: 

يعد معرفة اتجاه التأثر من املقاييس واملؤرشات املهمة جداً لواضع السياسة االقتصادية، لذا تم إجراء 

اختبار اتجاهات العالقة السببية بني املتغرات املقدرة. فيتضح من الجدول )4( توجد عالقة سببية 

 ،)2:Lags( الناتج املحي اإلجاميل خالل فرات االبطاء وباتجاه واحد من اإلنفاق الحكومي إىل 

من خالل احصائية )F(. وهذا يفر الدور الذي ميارسه اإلنفاق الحكومي يف تكوين وتطوير الناتج 

املحي، فزيادة اإلنفاق الحكومي يؤدي إىل منو الناتج املحي اإلجاميل.

جدول )15( نتائج اختبار كرانجر للسببية	 

Lags: 2

ProbF-StatisticObs:Null Hypothesis

0.89050.1187610GDP does not Granger Cause Exp

0.02071.03460Exp does not Granger Cause GDP

املصـدر: الجـدول مـن اعـداد الباحثـون باالسـتناد إىل بينـات جـدول رقـم )1( ومـن خـال اعتـامد 

.))EViews 9 برنامـج 

❊ ❊ ❊
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4- النتائج والتوصيات:

أوالً: النتائج:

1- مين خيالل تحلييل بيانات اإلنفياق الحكومي 

يف  أنيه  يالحيظ  اإلجياميل  املحيي  والناتيج 

السينوات التيي يحقيق فيهيا اإلنفياق الحكوميي 

معيدالت منيو مرتفعية يقابليه معيدات منخفضية 

السينوات  مين  سينة  ويف  املحيي  الناتيج  مين 

يحقيق الناتيج معيدل منيو سيالب ميام يعكيس 

حالية الفسياد والهيدر يف امليال العيام.

2- معظيم اإلنفياق الحكوميي يوجيه يف جوانبيه 

السيلبية وهيي اإلنفياق التشيغيي أي ال يوجه يف 

الجوانيب االنتاجيية االسيتثامرية وهيي الجوانب 

اإلنفاق.  االيجابيية يف 

3- بينيت نتائيج اختبيارات االسيتقرارية احتيواء 

السالسيل الزمنيية ملتغيرات الدراسية عىل جذر 

الوحيدة وهيي غير مسيتقرة يف املسيتوى العام، 

 ،)ADF( طبقياً الختبيار دييي- فوللير املوسيع

واصبحيت مسيتقرة بعيد اسيتخدام املعالجيات 

مين  مسيتقرة  سلسيلة  إىل  للوصيول  الرياضيية 

الطبيعيي  اللوغارتيم  األول  الفيرق  أخيذ  خيالل 

للسلسيلة. 

4- يتضيح مين النتائيج القياسيية ايضياً أن هنياك 

اإلنفياق  مين  واحيد  وباتجياه  سيببية  عالقية 

الحكوميي إىل الناتيج املحيي اإلجياميل. وهذا 

يفر الدور الذي ميارسيه اإلنفياق الحكومي يف 

تكويين وتطويير الناتج املحيي، فزييادة اإلنفاق 

املحيي  الناتيج  منيو  إىل  ييؤدي  الحكوميي 

اإلجياميل.  

ثانياً: التوصيات أو املقرتحات:

1- مبيا إن اإلنفياق الحكومي يف العيراق يعد من 

أهيم مكونيات الناتيج املحي اإلجياميل، لذلك 

تيويص الدراسية بزيادتيه يف األنشيطة التي تؤدي 

إىل اإلضافية إىل اليروة الوطنية.

2- العميل عيىل توسيعة وتعميق ميؤرش التكوين 

طرييق  عين   )capital deepening( الرأسياميل 

التجهييزات  عيىل  االسيتثامري  اإلنفياق  زييادة 

مين  تعيزز  التيي  التحتيية  البنيية  ويف  اإلنتاجيية 

اإلمكانييات اإلنتاجيية لالقتصاد العراقي ويرسيم 

عيىل  وإمكاناتهيا  االقتصاديية  التنميية  حيدود 

الطوييل. امليدى 

3- تعزييز رأس امليال البيري عين طرييق زيادة 

والتدرييب،  التعلييم  يف  االسيتثامري  االنفياق 

يعيد  التعلييم  فيإن  اسيتثامرية  سيلعة  وبوصفيه 

محيركاً للنميو االقتصيادي يقيود إىل قيوة عميل 

أكير مهيارة وإنتاجيية. 

واألنشيطة  البحيوث  عيىل  اإلنفياق  زييادة   -4

أو  األعيامل،  منشيآت  تتعهدهيا  التيي  العلميية 

يف املراكيز البحثيية التيي تتعهدهيا الدولية التيي 

تعتير املصيدر األسيايس للتطيور التكنولوجيي 

واالبتيكارات الفنيية يف أسياليب اإلنتياج والتيي 

املحيي  الناتيج  يف  النميو  مين  جيزء  تفير 

اإلجياميل، حيث ميكين للتطيور التكنولوجي أن 

يسياعد عىل رفيع كفياءة وإنتاجية كل مين العمل 

ورأس امليال، وبالتيايل إىل زييادة اإلنتياج الكي 

التوسيع يف اسيتخدام هذيين  الحاجية إىل  دون 

العنرصيين.
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