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 صلخستالم
 

 ةفترلى دراسة التطورات التي طرأت على االنفاق الحكومي في العراق خالل الإيهدف البحث 

التغيرات  ةوماهي ،التقسيم االقتصادي ;حسب ةالحكومي اتقالنفمن خالل تحليل هيكل  ،(3002- 3002)

يما بينها في تحديد مقدار فالعوامل المتفاعلة  تحديدكذلك ومحاولة الوقوف على مسبباتها  االتي طرأت عليه

 تم االعتماد على البرامج االحصائية ،)المتغير المعتمد( ولغرض الوصول الى منهجية البحث العام االنفاق

(Minitab, Eviews.)  عليه الحال  يفي المستوى كما هن البيانات مستقرة أواوضحت النتائج االحصائية

ومعدل النمو السكاني، أما المتغيرات األخرى مثل  ،اديومعدل النمو االقتص ،مع نمو االنفاق الحكومي

فقد أصبحت ساكنة أو مستقرة بعد أخذ الفرق األول  ،سعار العالمية للنفطمعدل التضخم ومستوى الفساد واأل

 ،سعار النفطأالمتغيرات المستقلة )نموذج قياسي تضمن أتم تقدير  . ولغرض الوصول الى هدف البحثلها

توصل البحث إلى عدد من و  .الفساد( ،معدل التضخم ،نمو السكانمعدل  ،المحلي االجماليمعدل نمو الناتج 

هو أن معدل النمو االقتصادي كان له تأثير معنوي في معدل النمو في االنفاق العام في  ،النتائج لعل أهمها

عالقة عكسية مع  كان علىفوهو على عالقة طردية معه، أما معدل التضخم في االقتصاد العراقي  ،العراق

  ا متطابقان مع المنطق االقتصادي.معدل النمو في حجم االنفاق العام، وهم

 

 . محددات االنفاق الحكومي ،االنفاق االستثماري، االنفاق الجاري الكلمات المفتاحية:

 
Abstract 

 
The study aims to study the developments in the government expenditure in Iraq 

during the period 2003-2017, through analyzing the structure of government expenditures 

according to the economic division, the changes that have occurred and trying to identify 

the causes thereof, as well as determining the interaction factors among them in 

determining the amount of public expenditure (The approved variable). In order to access 

the research methodology, statistical programs (Minitab, E-views) were used. The 

statistical results showed that the data are stable at the level as is the case with the growth 

of government spending and the rate of economic growth and population growth rate, 

while other variables such as inflation rate and the level of corruption and world prices of 

oil has become static or stable after taking the first difference. In order to reach the goal 

of the research, a standard model was estimated to include independent variables (oil 

prices, GDP growth rate, population growth rate, inflation rate, corruption). The research 

found a number of results, the most important of which is that the rate of economic 

growth has had a significant effect on the rate of growth in public spending in Iraq and is 

in direct relationship with him. The rate of inflation in the Iraqi economy was inversely 

proportional to the rate of growth in the volume of public spending, and identical to 

economic logic. 
  

Key words: Current expenditures, Investment expenditures, Determinants public 

expenditures 
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 المقدمة

هدافها أداة الحكومة لتحقيق أ اهوصفب في الدراسات المالية مكانة مميزة ةالعام اتقالنفحتل ت

التغيرات الحديثة في همية مع ت هذه األوتزايد .تجاه النظام وفلسفته وطبيعتهبغض النظر عن ا

التي تستند إليها  الدعائم المهمة من توإنما أصبح ،مجرد رقم نقديفلم تعد  مفهوم النفقات الحكومية

الوسيلة التي تتيح للحكومة تنفيذ برامجها وممارسة  دتع فهي ،الحكومات في تحقيق مجمل اهدافها

هم أاالنفاق الحكومي بشقيه )الجاري واالستثماري( من ن إو .شطةندورها كمتدخل في مختلف األ

وتحقيق النمو ، اد الوطنين تسهم في تحريك فعاليات االقتصأدوات السياسة المالية التي تستطيع أ

فاالنفاق العام يعكس بدرجة كبيرة فعالية الحكومة  ،مثلأذا استخدمت بشكل إاالقتصادي المنشود 

لقد شهد االنفاق الحكومي في العراق تطورات  على مختلف االنشطة االقتصادية. تأثيرهاومدى 

خيرة لك بسبب االوضاع األوذ، ثرت على مساره من حيث الحجم والجهة التي ينفق عليهاأعديدة 

 هيكل خذهأ( ويهدف البحث الى الوقوف على االتجاه الذي 3002التي مر بها العراق )بعد عام 

 .ولوياتهأفي تحديد مقداره وكميته و ا  مهم ا  دور ؤدياالنفاق العام وتحديد العوامل الي ت

 أهمية البحث
عبر المهم  ا، ودورهاصة لهالخا من خالل بيان الطبيعة ةالعام اتقتنبع أهمية دراسة النف

نما إو ،بالجانب الكمي )حجم االنفاق( فقط نحصرت التها هميأو، ةواالستثماري ةاالستهالكي اشقيه

ن دراسة اإلنفاق الحكومي وتحليله إالجوانب النوعية )هيكل االنفاق( ومن ثم ف شمللتذلك  عدتت

 سهم في اتخاذ القرارات المستقبلية.ن يأباستخدام أدوات وأساليب التحليل االقتصادي يمكن 

 مشكلة البحث
تتمحور مشكلة البحث في أنه على الرغم من ضخامة حجم اإلنفاق الحكومي عبر شقيه 

غوب ريستطع أن يرفع من معدالت النمو االقتصادي الى مستويات م لماالستهالكي واالستثماري 

ين وإعادة توزيع الدخول وتضييق فجوة فيها، فضال  عن عدم قدرته على رفع المعاناة عن المواطن

سيعمل على زيادة االنفاق وتقليل التفاوت  ةالعام اتقبينهم، لذلك فإن دراسة محددات النفالتباين فيما 

 فيما بين دخول المواطنين من خالل تعزيز العوامل ذات التأثير األكبر في االنفاق العام.

 هدف البحث
 تية:آلهداف ايسعى البحث الى تحقيق األ

 .(3002- 3002دراسة تطور االنفاق العام بشقيه )الجاري واالستثماري( خالل المدة ) .0

درجة  ،كانمعدل نمو الس ،نمو االقتصاديالمعدل  ،)سعر النفط كل من تأثيرالبحث في  .3

نموذج القياسي المعد ( في االنفاق الحكومي من خالل تقدير وتحليل األمعدل التضخم ،الفساد

 بشكل كمي. التأثيرلبيان 

في تتفاوت من المتغيرات االقتصادية وغير االقتصادية يفترض البحث أن كال  : فرضية البحث

 في حجم االنفاق العام في العراق.ها أهميتها النسبية وتأثير

تعامد في هذا البحث اسلوبي التحليل الوصفي مكتمال  باالسلوب القياسي لبيان صحة : أسلوب البحث

 دمها. فرضية البحث من ع

  Public Expendituresمفهوم النفاق الحكومي  -ولا أ
ة زمنية بهدف تحقيق مدنه مبلغ من المال تنفقه الحكومة خالل أيعرف اإلنفاق الحكومي ب

نه أب كما يعرف ,Wardhani, Rossieta, (Martani ,2017 82النفع العام وازدهار المجتمع )

ة زمنية مدبإنفاقها في شكل كمية معينة من المال خالل مجموعة من المصروفات التي تقوم الدولة 

(. وينظر 093 ،3002 ،الزاملي ،شباع حاجات معينة للمجتمع الذي تنظمه الدولة )الجبوريإبهدف 

بهدف هيئاتها من نفقات  جملنه يتمثل في مجموع ما تدفعه الدولة بمألى االنفاق الحكومي بإ
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شباع إن إولذلك ف ،بالخدمات المشبعة للحاجات العامةة للقيام ساسيالحصول على الموارد األ

ن نطاق الحاجات العامة إو ،المبرر الرئيس لوجود الدولة كتنظيم اجتماعي هو الحاجات العامة

 ،يتحدد بالطبيعة االجتماعية والسياسية للدولة وبمرحلة التطور التي يمر بها المجتمع )كداوي

 تي:آلركانه باألحكومي فمن الناحية الفنية يمكن تحديد يا كان تعريف االنفاق اأو. (02، 3002

الدولة في سبيل الحصول على ن إذ إ مكانية التقويم بالنقد(:إالصفة النقدية لإلنفاق العام )و .0

النفاق وجه اأكل يشمل من السلع والخدمات تدفع مبلغا من النقود. وهذا  االساسية اتهااحتياج

ن جميع المعامالت االقتصادية تتم أطالما  ،ا  او استثماري ا  جاري ا  نفاقإسواء كان  ،الحكومي

الى االنفاق  الدولة فتلجأ ،االستثناءات على هذا المبدأبعض  ن كان بعض الباحثين يجدإو ،لنقودبا

يختلف حجمه من بلد إلى  االنفاق العيني(. و002 ،3000 ،داغر ،بدال من النقدي )عليالعيني 

 من الدولة هاحصلستيجب إدخال قيم السلع والخدمات التي تلذلك وومن دولة إلى أخرى،  ،آخر

، يةجبارإصورة دون مقابل نقدي في اإلنفاق العام كالسلع والخدمات التي تحصل عليها الدولة ب

إلى اإلنفاق النقدي  أن يضافاإلنفاق العام الحقيقي يجب الى  وللوصول، اإللزاميالتجنيد ك

 (.602- 606 ،3003،نجمة و )المزروعي نقديةيم اإلنفاق العيني بعد تقييمه بق

 القائم باالنفاقالنفقات العامة ن تكون أيجب  شخاص القطاع العام:أالقائم باإلنفاق شخص من  .3

ما اذا كانت النفقة في تحديد  ةساسيأ دتعفالطبيعة القانونية للمنفق  ،شخص معنوي عامهو عليها 

كل شخصية اعتبارية هو الشخص العام و. (Seshaiah et al., 2018  729) م خاصةأعامة 

 .تقوم بالخدمة العامة وتخضع لقواعد القانون العام

 إذتحقيق الصالح العام للمجتمع، لإن هدف االنفاق العام هو  :شباع حاجة عامةإتهدف الى  .2

األموال  نأباعتبار ذلك و ،التي تقدمها الحكومة الخدمات هذهيستفيد المجتمع بصورة عامة من 

 .(6، 3002،)حميد طي هذه النفقات ملك للعامةلتي تغا

ا   النفاق الحكومي  نواعأ -ثانيا

عرضها بطريقة من ثم و ،ترتيبه ضمن فئات متشابهةعملية يقصد بتقسيم االنفاق الحكومي 

عداد الموازنة العامة إوبشكل يسهل من صياغة و ،ثار المترتبة عليهاآلوتحليل ا ،يسهل دراستها

التقسيمات التي تالئم  وكل دولة تعتمد علىن تحقيق الكفاءة والفعالية في تنفيذها. ضمالللدولة 

يجاد تقسيم لإلنفاق العام يكون إلذلك ال يمكن  ،الجتماعيااالقتصادي و التطورظروفها ودرجة 

. وقد قسم قانون االدارة المالية (26 ،3002،الدليميو  )الدليمي الدولة اتوجه نشاطأكافة شامال ل

 (:62 ،3002،( منه النفقات العامة للدولة الى )العواد 2الدين العراقي في القسم )و

جميع النفقات السنوية المقدرة في الموازنة لدفع الرواتب  على ملت: وتشالنفقات الجارية .0

 دمات والتحويالت الجارية بما في ذلكونفقات البضائع والخ ،خرىواالجور والتخصيصات األ

الفوائد  ودفع و الصادرة عينا  أ دفوعة نقدا  قاعدين والضمان االجتماعي المنفقات رواتب المت

 .والتحويالت العينية

مخصصة لشراء الموجودات الثابتة والمخزون ال النفقات وهي :النفقات الستثمارية .3

. يرتكز و عينا  أ والموجودات المعنوية والموجودات المالية والتحويالت الراسمالية المدفوعة نقدا  

ن إو ،اإلنفاق على المشاريع اإلنتاجية فضال  عن بشكل أساسي على اإلنفاق على البنية التحتية

  .وإنما هناك تداخل كبير بينهما ،هذين اإلنفاقين ليسا منفصلين تماما

وتشكل النفقات الجارية  ،خرآلى إن الوزن النسبي لكل نوع من االنفاق يختلف من بلد إو

الطبيعة  يفسر وهذا ما ،نفقات العامة في البلدان النامية مقارنة بالمتقدمةكبر من جانب الالحصة األ

  (.32 ،3002 ،الفتالوي و كثر من االستثمارية )الجبوريأستهالكية لهذه البلدان اإل
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ا   تطور النفاق الحكومي في العراق-ثالثا

ثرت على أ( تطورات عديدة 3002- 3002) اق الحكومي في العراق خالل المدةنفشهد اإل

مستوى تطور االنفاق  0 مساره من حيث الحجم والجهة التي ينفق عليها. وتوضح بيانات الجدول

( مليون دينار في 23002209( الى )3002مليون دينار في سنة ) (932200فقد ارتفع من ) العام

ء ن هذا االتساع في النفقات العامة جاإو ( مرة.22نه تضاعف باكثر من )إأي  ،(3002سنة )

يضاف ، كنتيجة النتهاج سياسة إنفاقية توسعية في مجاالت التنمية البشرية كالتعليم والرعاية الصحية

الى ذلك زيادة القدرة الشرائية لألفراد العاملين بسبب زيادة الرواتب وخلق دخول جديدة بإيجاد 

 ،3002 ،فرص عمل وامتصاص جزء من البطالة )التقرير االقتصادي السنوي للبنك المركزي

23.)   
           

 0جدول ال

 مليون دينار   (3002-3002للمدة )هيكل النفاق الحكومي في العراق 

 السنوات
 النفاق

 (0)الحكومي 

 معدل نمو

(0)% 

النفاق 

 (3)الستثماري 

(3(/)0) 

% 

 النفاق الجاري

(2) 

(2(/)0 )

% 

النفاق 

الحكومي 

/GDP % 

3002 932200  026990 30 226230 02  0320 

3002 23002290 222232 2202632 02 32399262 22 0360 

3002 36222022 0239-  2222222 30 30226222 29 0326 

3006 22206629 2230 6222232 02 20333923 20 0320 

3002 29020323 036 9262296 32 39662226 26 0322 

3002 29202222 2333 02336929 39 23062296 20 0322 

3009 23262032 0032-  00262226 33 20003329 22 0320 

3000 20022300 2232 09622226 32 20266322 23 0322 

3000 69620000 032-  30222323 20 22020320 69 0323 

3003 002020000 2030 39220000 32 22229000 23 0320 

3002 009032000 0232 20220000 22 22222000 66 0322 

3002 22226336 3939-  32920000 20 22632000 20 0323 

3002 20292202 0232-  00226262  36 02022322  22 0322 

3006 62062220 232-  02292009 32 2002222 26 0322 

3002 22290000 0336 06262260 33 29032622 22 0322 

 (3002 -3002الحصائية السنوية )النشرات ا، البنك المركزي العراقيمن اعداد الباحثين باالعتماد على  المصدر:
 

عادة تصدير النفط والحصول على إلى ذلك انفتاح العراق على االسواق العالمية وإيضاف 

( لتشهد السنوات 22 ،3002،الدليمي ،االيرادات التي ساعدت في زيادة االنفاق العام )الدليمي

ن دينار بانخفاض مقداره ( مليو23262032) 3009الالحقة تذبذبا في االنفاق لتسجل في سنة 

( مليون دينار عن السنة السابقة بسبب السياسة االنكماشية التي قامت بها السلطة المالية 6226220)

وهذا يؤكد ارتباط الموازنة العامة في  ،سعار النفطأنتيجة االزمة المالية واالنخفاض الحاصل في 

دية الدولية على مستوى االسعار والطلب العراق بالدورة االقتصادية وتداعيات التغيرات االقتصا

ثم عاود االنفاق (. 32، 3009 ،على المورد الريعي )التقرير االقتصادي السنوي للبنك المركزي

حيث ان االزدهار  ،( مليون دينار20022300) ( مسجال3000الحكومي ارتفاعه في سنة )

الصادرات النفطية باعتبارها اهم  االقتصادي والمعيشي في العراق مرتبط بعاملين: االول رفع سقف

 3000،وثانيا استتباب الوضع االمني لتشجيع االستثمار )تقرير وزارة التخطيط، الواردات المالية

( مليون دينار 292300( انخفاضا طفيفا بمقدار )3000(. كما سجلت النفقات العامة في سنة )2،

السنتين التاليتين مسجال اعلى مستوى له في عن السنة السابقة ليعاود االنفاق مسيرة االرتفاع في 
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نه شهد تراجعا في السنوات الثالث التالية أال إ ،( مليون دينار00932000اذ بلغ ) ،(3002سنة )

دى الى زيادة أوهذا ما  ،سعار النفط العالميةأ( ألسباب منها التراجع في  3006، 3002، 3002)

اطن الضعف واالختالالت الهيكلية بسبب االعتماد شبه وتزايد مو ،نسبة العجز في الموازنة العامة

عن الضغوط الناجمة عن ارتفاع االنفاق العسكري وكلفة  فضال   ،الكامل على عائدات تصدير النفط

التعامل مع االزمة االنسانية التي تسبب بها تنظيم داعش)التقرير االقتصادي السنوي للبنك 

 رة تحسنا طفيفا في االنفاق العام بزيادة مقدارها(. لتشهد السنة االخي62 ،3006،المركزي

مليون ( 909222229تم انفاقه خالل المدة ) عن السنة السابقة. وبلغ مجموع ما (2233620)

اما بالنسبة لمعدل النمو السنوي لإلنفاق الحكومي فقد اتسم بالتذبذب وعدم التناسق من  .دينار

 وتسجيل معدالت نمو سلبية في السنواتن هناك حاالت من التراجع إ ولهاأ ناحيتين:

ن السنوات التي نما فيها معدل النمو إ وثانيها (.3006، 3002 ،3002 ،3000،3009،3002)

بلغ  في حين( 3002) ( كما في سنة% 036) دنى مستوى نموأاتسمت بالتشتت الى حد كبير فقد بلغ 

 .(3002) كما في سنة (%222232) على مستوى نموأ

درجة تدخل الدولة في الحياة االقتصادية واالجتماعية من خالل نسبة النفقات ويمكن قياس 

والذي يعد مؤشرا يدل على درجة اشباع )الميل المتوسط لإلنفاق(  العامة الى الناتج المحلي االجمالي

الحقل الحاجات العامة من قبل الدولة ونجاح السياسة االنفاقية في اعادة توزيع الدخل. ويوضح 

 وبقيت تقريبا في المستوى ،خالل المدة متذبذبا   اخذت اتجاها  ن هذه النسبة أ (0ر من الجدول )األخي

ن دور الحكومة في الحياة االقتصادية أيدل على  مامع ارتفاع بسيط في نهاية المدة  نفسه

امة لم ن الحصة النسبية للسلع العأو نفسه مستواه وانما بقي في ،ي تطورأواالجتماعية لم يطرأ عليه 

 تشهد تحسنا عبر الفترة الزمنية.

 هيكل النفاق الحكومي في العراق -رابعاا 
)أي االهمية النسبية لكل نوع من االنفاق في مجموع  ن دراسة هيكل االنفاق الحكوميإ

 0الجدول  يبينو ،هدافهاأيعد مؤشرا عن اتجاهات السياسة االنفاقية و في أي بلد االنفاق الكلي(

ن هذا االنفاق إو .(3002 -3002الحكومي خالل المدة )ي شهدتها مكونات االنفاق التطورات الت

نه أعلى الرغم من  ،ب عليه الطابع الجاري( كان يغل3002) تالحكومي المتزايد للسنوات التي اعقب

 3002، 3000، 3009، 3002، 3002) شهد عدة سنوات من التراجع في مقداره في السنوات

يجابية خالل إفي تسجيل معدالت نمو ا  مستمر كان االنفاق االستثماري ينفي ح ،(3006، 3002،

فقد شكل االنفاق الجاري بالمتوسط ما  ،(3006، 3002، 3002، 3009المدة عدا السنوات )

االنفاق العام لتغطية مستلزمات االدارات الحكومية مقابل ربع االنفاق العام  مثالأيقارب ثالثة 

عمليات  التحتية التي تحتاج الى في البنية بصورة سلبيةلينعكس ذلك  ،ماريلصالح االنفاق االستث

لقطاع ل يتيح تسهم في خفض كلف االنتاج والتشغيل لمجمل العجلة االقتصادية بماعمار لإعادة إ

. س المال الثابتأالنطالق وتزايد مساهمته في الناتج المحلي االجمالي وفي تكوين رالخاص ا

لذلك فمن االهمية بمكان  ،كبر من االنفاقاق الجاري استحوذ على الحصة األن االنفأوالمالحظ 

 همية النسبية لكل باب صرفلى األإوالذي يشير  3بالجدول وهو ما موضح  ،التعرف على مكوناته

وقسمت  ،(3002- 3002لى ثمانية ابواب للسنوات )عقسم االنفاق الجاري  ، إذبواب االنفاقأمن 

 . بوابأى تسعة السنوات االخرى ال
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  3جدول ال

 )نسب مئوية( (3002- 3002التصنيف القتصادي لنفاق الموازنة الجارية في العراق للمدة )

واتالسن  
ت اتعويض

 الموظفين

 مستلزمات

 خدمية

مستلزمات 

 سلعية

صيانة 

 موجودات

 نفقات

 راسمالية

المنح 

ة والعان

 الدين

اللتزامات 

 والمساهمات

 البرامج

ةالخاص  

الرعاية 

 لجتماعيةا

ومكافات 

 تقاعدية

 المجموع

3002 0939 232 232 036 3 2632 332 . 236 000 

3002 232 332 232 036 232 26 233 0233 236 000 

3002 32 332 233 032 032 2239 636 632 0032 000 

3006 3232 3 339 036 0 2230 632 632 232 000 

3002 2232 332 633 039 032 06 032 0 3232 000 

3002 6339 030 233 032 0323 933 0332 0300 3330 000 

3006 63 032 332 032 033 0332 033 030 3033 000 

3002 2232 032 239 036 033 0036 033 032 3230 000 

متوسط 
 المدة

2233 333 233 0303 033 2032 332 236 0233  

 السنوات
ت تعويضا

 الموظفين

السلع 

 والخدمات
ةمنافع اجتماعي المنح العانات الفوائد  

 المصروفات

 الخرى

شراء 

الموجودات 

ةغير المالي  

 المجموع

3002 2232 0332 032 233 236 0632 0032 232 000 

3002 2232 03 032 232 0032 0232 0232 0032 000 

3009 2232 0033 032 339 9 0032 636 00 000 

3000 2032 0332 032 232 232 239 232 0232 000 

3000 2232 0032 330 036 232 232 0032 0232 000 

3003 2932 0339 032 332 932 233 0032 0236 000 

3002 2232 0032 039 039 932 632 236 332 000 

متوسط 

 المدة
2033 0039 032 232 9 00 939 0232  

 (3002- 3002النشرات االحصائية السنوية )، قيالبنك المركزي العرا عداد الباحثين باالعتماد علىإمن  المصدر:
 

بواب االنفاق أويمكن هذا التصنيف من مالحظة التطور الذي يشهده كل باب صرف من 

ن حصة كل باب من االنفاق على طول مدة البحث اتسمت بالتذبذب بين االرتفاع واالنخفاض . إالعام

كبر من االنفاق الجاري ما الحصة األأها. هداف الموضوعة لتحقيقو األأبحسب الظروف االقتصادية 

جور أوهي تتضمن كل ما يدفع من رواتب و ،طيلة المدة فكانت لباب تعويضات الموظفين

ت الى العاملين وجميع التعويضات والمزايا النقدية والعينية التي يستحقها آومخصصات ومكاف

الى  3002وصلت في عام و، (% 0939كانت نسبتها من االنفاق ) 3002العاملون. ففي عام 

( 3002عداد الموظفين للقطاع العام بعد عام )أن سبب هذا االرتفاع هو التزايد في إ( % 2232)

وقد بلغ متوسط االنفاق  ،جور للموظفين لعدة مراتزيادة الرواتب واأل ، فضال عنضعافأبعدة 

الدين فقد كان متوسط ما باب المنح واالعانات وخدمة أ(. % 2233على هذا الباب خالل المدة )

و أوالذي يشمل المنح واالعانات المقدمة من قبل الحكومة للداخل  ،(% 2032مساهمته للمدة )

و المقدمة لبعض القطاعات أالخارج سواء كانت مقدمة لألفراد لتحسين مستوياتهم المعاشية 

ما خدمة الدين فهي أ ،و المنافسة في السوقأنتاج السلع والخدمات إاالقتصادية لتصبح قادرة على 

ويضاف الى  ،و الجمهور )السندات( وفوائدهاأقساط الديون الداخلية من المصارف التجارية أتشمل 

وكان متوسط حصة باب الرعاية  قساط وفوائد الديون الخارجية المترتبة على العراق.أذلك 



 [213]                                                                                                  ...العامة في العراق تحليل وقياس العوامل المؤثرة في النفقات 

تهم آمتقاعدين ومكاف( والذي يشمل رواتب ال% 0233) ت التقاعديةآاالجتماعية والرواتب والمكاف

والرعاية االجتماعية للعاطلين عن العمل واالرامل وااليتام. وكان متوسط نصيب االبواب االخرى 

( لشراء الموجودات % 0232( النفقات الراسمالية و)% 033( للسلع والخدمات و)% 0039هو )

( لصيانة %0303خرى و)( للمصروفات األ% 939( للبرامج الخاصة و)% 236غير المالية و)

( والمستلزمات الخدمية كانت % 233ما المستلزمات السلعية فقد بلغ متوسطها )أ ،الموجودات

(333%.) 

( 3002-3002والذي يفصل مكونات االنفاق االستثماري ) 2ومن خالل تفحص الجدول 

باني يليه في ذلك قطاع الم ،كبر خالل المدةن القطاع الصناعي احتل االهمية النسبية األأيتضح 

نسبة متواضعة  ت هذه القطاعاتشكل إذالنقل والمواصالت وقطاع الزراعة  اثم قطاع ،والخدمات

 التربية والتعليم. خيرا  أو ،جدا  

 2جدول ال

 )نسبة مئوية(           لنسبية لمكونات النفاق الستثمارياالهمية                                      

 السنوات
القطاع 

 الزراعي

القطاع 

 الصناعي

قطاع النقل 

 والمواصالت

قطاع المباني 

 والخدمات

قطاع التربية 

 والتعليم

قطاع 

 منوع
 المجموع

3002 332 2236 232 0333 033 3032 000 

302 239 2936 236 0032 032 --- 000 

3006 032 2232 032 0332 032 --- 000 

3002 032 2632 032 0032 032 --- 000 

   039 0032 336 2230 332 متوسط المدة

 .اعداد متفرقة، التقرير االقتصادي السنوي ي،من اعداد الباحثين باالعتماد على البنك المركزي العراق :المصدر

 

  3002خامسا التحليل القياسي للعوامل المؤثرة في النفاق الحكومي في العراق بعد عام 

 -3002مدة )الفي العراق خالل  ةالعام اتقاس وتحليل العوامل المؤثرة في النفسيتم قي

 :تيةآلالمستخدم وذلك من خالل المحاور ا، نموذج القياسين يتم صياغة وتوصيف األأ بعد (3002

ى النظرية االقتصادية لتحديد تستند علإن منهجية القياس االقتصادي  :نموذج القياسيبناء األ .0

، ومن ثم هاأن يكون لها تأثير معنوي في المتغيرات االقتصادية التي يتوقعو المدروسةالمشكلة 

، وأخيرا  يستعان العالقات القائمة بين المتغيرات يتم االستعانة باالقتصاد الرياضي لتوصيف

ستنباط طرائق القياس وتطويرها لتقدير معالم الصيغ ابعلم اإلحصاء الرياضي فيستفاد منه في 

يها في التنبؤ ائج التي يمكن االعتماد علالمقترحة واختبار الفروض، ومن ثم الوصول إلى النت

 .(20، 3002،)جيجاراتي بالمشكلة المدروسة

 ختبار فرضية البحث،الو في العراق، ةالعام في النفقاتولغرض بيان أثر عدد من العوامل 

فقد تم استخدام أنموذج قياس اقتصادي، ولكي يُعالج هذا األنموذج قياسيا  فقد حددت المتغيرات 

ويمكن التعبير  يه، بوصفها الخطوة األولى من خطوات توصيف األنموذج ومن ثم صياغته.الداخلة ف

 تية:آلهذا االنموذج بالمعادلة ا عن
Yi = f ( x1 , x2 , x3 , x4 , x5 )                                          

ق، فإنه يتوجب أن العوامل يتوقع أن يكون لها تأثير كبير في االنفاق العام في العران هذه إ

( يعتمد iYتكون معلمات هذا األنموذج بالشكل اآلتي: إن معدل النمو في االنفاق العام في العراق )

(، الذي 1Xعلى معدل النمو االقتصادي المعبر عنه بالنمو في الناتج المحلي االجمالي في العراق )

نمو االقتصادي بأنه الزيادة المفرطة يعّرف الويكون على عالقة طردية مع االنفاق العام في العراق، 

 ،3003 ،الدباغ، في إمكانيات االقتصاد على إنتاج السلع والخدمات التي يرغبها المجتمع )الجومرد
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بأنه االرتفاع طويل األجل في إمكانيات عرض بضائع اقتصادية متنوعة  ويعرف كذلك(، 299

على التقنية المتقدمة والتكييف المؤسسي  بشكل متزايد للسكان، وتستند هذه اإلمكانيات المتنامية

 (. (Simith and Todaro, 2003, 85واإليديولوجي المطلوب لها 

(، 2X) إن معدل النمو السكاني المعبر عنه بمقدار التغير السنوي في عدد السكان في العراق

اق، في العروبحسب المنطق االقتصادي سيكون على عالقة طردية مع معدل النمو في االنفاق العام 

تزايدا  في نسبة اإلنفاق الحكومي نتيجة تزايد معدالت النمو  وجدت فقد الدراسات وضحته هذا ما

المواصالت والمساكن العامة وطرق الحاجات أكبر من الخدمات العامة و يشير الى ماالسكاني 

 نفاقيةإلى أن تنتهج سياسة إ كما أن هناك ضغوطا  محلية تدفع بالحكومات ،والصرف الصحي

لغذائي واستكمال واإلعانات والقضاء على الفقر واألمن ا مثال ذلك الضمان االجتماعي،، توسعية

 . (20-69 ،3002،جار اللهالبنى التحتية )

 ,Mehrara) هو عملية مستمرة الرتفاع المستوى العام لألسعارف( X3) أما معدل التضخم

Sujoudi, 2015, 89) دداولة وانخفاض مستمر في قيمة النقوتوسع في كمية األموال المت (Ruzima 

Veerachamy, 2015, 390) . يتم قياسه عادة من خالل حساب الزيادة الحاصلة في الرقم القياسي

ألسعار المستهلك، أو من خالل استخدام مؤشر المكمش السعري، أو من خالل معدل النمو في 

دهور المستمر والمتزايد الحاصل في القيمة عرض النقد المحلي، ويتضح تأثير التضخم من خالل الت

األمر الذي يقلل من ، (Mc,   Dougall   ,2000 6) الشرائية للعملة المحلية من البضائع والخدمات

 وهكذا ستكون العالقة بين هذين المتغيرين هي عالقة عكسية.. قدرة الدولة على االنفاق العام

دالت االستثمار فيها إلى انتشار الفساد اإلداري يعود ضعف أداء البلدان النامية وانخفاض مع

لون الحكوميون الفاسدون وفالمسؤ ،م وبنية االنفاق الحكوميعلى حج (4X)يؤثر الفساد  إذ، والمالي

في تخفيض جزء  يرغبون يجة لذلكتون ،قد يفضلون انواع االنفاق التي تسمح لهم بجمع الرشاوى

 ,abus) يشكال االنفاق الحكومأمن االضافية نحو غيرها  نفاق الجاري لتوجيه بعض المواردمن اال

shonchoy, 2013, 26) والتي يصعب تقدير قيمتها السوقية  ،معينةن االنفاق الكبير على بنود إو

 قد تكون فرص جباية الرشاوى نإومزيد من الفرص المربحة للفساد. الالى اتاحة  يؤديالصحيحة 

ن حجم إيتوافر الريع. و إذتكار القلة حاسواق أجها شركات تعمل في كبر فيما يتعلق بالبنود التي تنتأ

و معدات الدفاع ذات الطابع أالبنية االساسية الكبيرة سهل في مشاريع أالرشاوى الضخمة 

في  وضوحاقل أالتكنولوجي المرتفع منه فيما يتعلق بالكتب المدرسية ورواتب المدرسين. والصورة 

في توريد مباني المستشفيات  مرتفعةد تكون فرص جمع الرشاوى فق، خرى مثل الصحةأ قطاعات

ن إو (329 ،3000،ولكنها محدودة في دفع رواتب االطباء والممرضين )يونس  ،والمعدات الطبية

اإلجراءات التي تأخذها البلدان لمكافحة الفساد مازالت محدودة في مداها وأثرها، إن القضاء على 

قوية وعددا  من اإلصالحات الجذرية، إذ يعد الفساد من أهم معوقات رة سياسية االفساد يتطلب إد

 ومن ثم فإنه يؤثر سلبا  في معدل النمو في االنفاق العام في العراق. ،االستثمار العام

وذلك على  ،دورا  حاسما  في تحديد حجم العوائد النفطية (5Xتؤدي أسعار النفط الخام )

فما يحصل من ارتفاع أو انخفاض في هذه األسعار  ،نفطصعيد البلدان المنتجة والمصدرة لل

ذلك أن زيادة حجم العوائد النفطية  ،سينعكس ذلك سواء أكان سلبا  أم ايجابا  على حجم العوائد النفطية

ومن ثم زيادة في حجم الودائـع  ،البلد ينجم عنها زيادة في مقدار العمالت األجنبية الداخلة إلى

الصعبة، ممـا يـؤدي إلـى زيـادة القـوة النقدية للحكومـة، األمـر الذي الحكوميـة من العمالت 

. وعلى الرغم من العوائد النقدية الضخمة التي يتمخض عنه زيادة في حجم اإلنفاق الحكومي

تتحصل عليها من أسعار النفط التي لو استغلت بالشكل األمثل ألحدثت تنمية اقتصادية متوازنة في 

صاد وزادت في الوقت نفسه من قدرة هذه البلدان على االنفاق العام الذي يوجه جميع قطاعات االقت
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ولغرض  في العديد من مناحي الحياة. وعليه ستكون العالقة بين هذين المتغيرين عالقة طردية.

التقدير والتحليل فقد استخدمت صيغ عدة للتقدير المتعدد بطريقة المربعات الصغرى االعتيادية 

Ordinary Least Squares نها تعطي أفضل التقديرات الخطية غير المتحيزة والمتفقة غالبا  مع أل

منطق النظرية االقتصادية، أما الشكل الرياضي لألنموذج المعبر عن المتغيرات المذكورة في 

 المعادلة الهيكلية لألنموذج فيتمثل بالصيغة الرياضية اآلتية:
YI = Bo + B1X1 + B2X2 + B3X3 + B4X4 + B5X5 

( فإنه ال يعبر عن حقيقة العالقة بين المتغيرات Ui) قدير ما لم يحتِو على حد الخطأإن الت

لذلك أصبحت الصيغة المعبرة عن حقيقة العالقة  ،(22 ،3003 ،محمدالمستقلة والمتغير المعتمد )

 هي كما يأتي:
                                        Ui  + 5X5B + 4X4B + 3X3B + 2X2B + 1X1B + o=B YI 

وقبل البدء بإجراء تقدير االنحدار فإن هناك عددا  من االختبارات االحصائية التي يتوجب 

 دير، وهي كما يأتي:اجتيازها من أجل التأكد من سالمة النتائج المتحصل عليها من هذا التق

تفترض السالسل الزمنية أنها سالسل ساكنة أو مستقرة  : اختبار استقرارية السالسل الزمنية .أ

 و غيابه من بياناتها، فإن االنحدار الذي يتم الحصولأفي بياناتها التي في حال انتفاء االستقرار 

في الكشف عن  ADFفوللر الموسع  -هو انحدار زائف، لقد تم استخدام اختبار ديكي عليه

، وقد تم االستغناء عن (302 ،3003 ،)محمد نموذجاستقرارية السالسل الزمنية لمتغيرات األ

اختبار دكي فوللر البسيط نظرا  لعدم أخذه أو تجاهله لالرتباط الذاتي في الخطأ العشوائي، 

وهذا يؤدي إلى عدم اتسام تقديرات المربعات الصغرى االعتيادية لمعلمة االنحدار بالكفاءة، 

وذلك لغياب  .فرضية العدم تبارات إلى رفضتشير نتائج االخ إذ 2 في الجدولموضح وكما 

نها مستقرة في المستوى بوجود ثابت واتجاه كما إجذر الوحدة لمستويات السالسل الزمنية، أي 

ن من وهما متكامال ،هو عليه الحال مع المتغيرين االنفاق الحكومي ومعدل النمو االقتصادي

عليه الحال مع معدل النمو السكاني.  ومستقرة في المستوى بوجود ثابت كما هو 1 (0) الرتبة

 4Xو 3Xأما المتغيرات  ،كانت ساكنة أو مستقرة عند المستوى 2Xو 1Xو Yiإن المتغيرات 

 I (1.)من الرتبة  ةمتكامل يأصبحت ساكنة أو مستقرة بعد أخذ الفرق األول لها، وه 5Xو
 

 4 جدولال

 اختبار جذر الوحدة لستقراريه السالسل الزمنية
First  Deference Level 

Variable Test Critical 

Value 
Result 

ADF 

Statistics 
Test Critical 

Value 
Result 

ADF 

Statistics 

- - - 0.01 Stationary* -4.910031 Yi 

- - - 0.01 Stationary* -6.737480 1X 

- - - 0.10 Stationary*** -2.809575 2X 

-1.970978 Stationary** -2.182965 -2.701103 Non -1.903427 3X 

-1.970978 Stationary** -2.639648 -2.690439 Non -2.031351 4X 

-3.119910 Stationary** -3.242033 -2.690439 Non -1.944390 5X 

I (1) I (1) I (1) I (0) I (0) I (0)  

 باالعتماد على مخرجات الحاسب االلكتروني الجدول: من إعداد الباحثين

 .%10، *** تعني مستوى معنوية %5، ** تعني مستوى معنوية %1* تعني مستوى معنوية 
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هناك نوعان من االختبارات للتكامل المشترك، األول مقدم من قبل  اختبار التكامل المشترك: .ب

Engle  وGranger  في حالة المعادلة ذات المتغير التوضيحي  ويُستخدم ،1987في عام

حد الخطأ العشوائي أو البواقي، ويعتمد على خطوتين في حسابه: األولى مثل متغير  ،الواحد

تقدير عالقة األجل الطويل للحصول على البواقي والثانية اختبار استقرارية الخطأ العشوائي 

(iوالثاني ، )  مقدم من قبلJohansen  ولكون هناك معوقات تواجه االختبار  1988في عام

 15شاهدات كثيرة نتيجة لصغر حجم العينة موضوع االختبار )الثاني  تكمن في عدم وجود م

نجاز هذا االختبار، لذلك سيتم اللجوء إلى االختبار األول لكن من خالل إمشاهدة( تساعد في 

كرانجر سيتم  -نجلإالحصول على البواقي. وألجل إجراء اختبار التكامل المشترك بطريقة 

ة نموذج االنحدار المشترك بحسب طريقأت نتائج تقدير وكان ،أوال  تقدير العالقة طويلة األجل

 .2ا في جدول كم (EViews)برنامج  المربعات الصغرى وباالعتماد على

 

 5 جدولال

 النحدار المتعدد للعوامل المؤثرة في النفاق العام في العراق
 االحتمالية tاختبار  الخطأ المعياري المعلمات المقدرة المتغيرات
Constant 3323.008 1981.701 1.676846 0.1279 

1X 31.29347 6.11254 5.119552 0.0006 

2X -406.644 229.18 -1.77434 0.1098 

3X -16.7508 10.31731 -1.62357 0.1389 

4X -37.0123 77.45677 -0.47785 0.6442 

5X -22.0015 6.803621 -3.23379 0.0103 

Schwarz criterion=15.71896 F-statistic= 6.6504741 =0.7869942R 

Hannan-Quinn =15.43272 Log likelihood=-109.7680 =0.6686582-R 
S S Residual=1994513 Akaike info criterion=15.43574 DW=2.010132 

 رجات الحاسب االلكتروني.باالعتماد على مخ الجدول من إعداد الباحثين لمصدر:ا

تم اختبار استقرارية سلسلة البواقي )اختبار  2الجدول  وبعد الحصول على بواقي انحدار

 -" واختبار فيلبس ADFفوللر الموسع " –جذر الوحدة( باستخدام كل من اختباري اختبار دكي 

المقدرة مع القيمة ، ومـن خالل مقارنـة 6ولقد تم الحصول على النتائج في الجدول  ،"P.Pبيرون "

دم وقبول الفرضية البديلة لجذر الوحدة باستخدام اختبار رفض فرضية الع يتم قيمها الجدولية

(ADF).  

 

 6جدول ال

 .P.Pاختبار جذر الوحدة لستقرارية البواقي باستخدام اختباري دكي فوللر الموسع واختبار 
 P.Pاختبار  ADFاختبار  

 ثابت واتجاه ثابت المستوى
بدون ثابت 

 واتجاه
 ثابت واتجاه ثابت

بدون ثابت 

 واتجاه

 9.70643- 6.10290- 6.840764- 4.267754- 3.481527- 3.77284- القيم الحرجة

 *3.17535 -3.515047*** *-3.00740 -4.057910* *-4.88642 -2.75499-** (tإحصائية )

فرضية جذر 

 الوحدة
I (1) I (1) I (1) I (1) I (1) I (1) 

 رفض رفض رفض رفض قبول رفض القرار

 باالعتماد على مخرجات الحاسب االلكتروني. إعداد الباحثينالجدول من  لمصدر:ا
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، مما يدل على وجود %1( عند مستوى معنوية P.Pوكذلك فقد تم رفضها وفقا  الختبار )

تكامل مشترك بين االنفاق العام في العراق ومحدداته، ونتيجة لعدم تضارب نتائج هذين االختبارين 

كامل المشترك، فإن ذلك ال يتطلب اللجوء إلى اختبار بديل. وتقديم قرار حاسم حول مدى تحقق الت

الذي يتفوق على اختبار انجل وكرانجر للتكامل  ،مثل اختبار التكامل المشترك بطريقة جوهانسن

الذي بموجبه يتم تحديد عدد متجهات والمشترك السابق في حال وجود أكثر من متغير مستقل 

تيجة تؤكد وجود عالقة توازنية طويلة األجل بين المتغيرات، التكامل المشترك، وبذلك فإن هذه الن

 مما يعني أن هذه المتغيرات ال تبتعد عن بعضها كثيرا  بحيث تظهر سلوكا  متشابها . 

وذلك  ،تأكد غياب مشكلة عدم تجانس التباين من أنموذج التقدير: اختبار عدم تجانس التباين .ج

القائم على تربيع البواقي التي يتم الحصول  Breusch-Pagen LM testبموجب نتائج اختبار 

ومنه يتم الحصول على قيمة  ،بها عليها بعد تقدير أنموذج االنحدار وعمل انحدار مساعد ثان  

 ،LMومن ثم نحصل على قيمة  ،Nالذي يتم ضربه في عدد المشاهدات  2Rمعامل التحديد  

الجدولية الختبار مربع كاي وبدرجة التي يتم مقارنتها مع القيمة   2LM=NRوهي تساوي 

أصغر من القيمة الجدولية الختبار  LM، فاذا كانت قيمة %5وبمستوى معنوية   P-1حرية 

مربع كاي، فهذا يعني قبول فرضية العدم التي تنص على عدم وجود مشكلة عدم تجانس 

 :2موضح في الجدول  ين ورفض الفرضية البديلة، وكماالتبا
 

 2 جدولال

 Breusch-Pagenر اختبا

 %10قيمة  % 5 قيمة % 1قيمة  LMقيمة 

8.385 29.14 23.68 21.06 

 التباين متجانس التباين متجانس التباين متجانس النتيجة

 باالعتماد على مخرجات الحاسب االلكتروني.الجدول من إعداد الباحثين  المصدر:           
 

طبيعة التوزيع الطبيعي من عدمه للمتغيرات ولغرض معرفة  اختبار التوزيع الطبيعي: .د

المستخدمة في أنموذج التقدير بهدف الحصول على نتائج طبيعية غير متحيزة، فقد تم اخضاع 

-نموذج التقدير إلى اختبارات التوزيع الطبيعي الثالثة، المتمثلة في اختبارات رايانأمتغيرات 

، واختبار Kolmogorov-Smirnovسميرنوف  - وكولموكوروف Ryan-Joinerجوينر 

، إذ يتطلب التوزيع الطبيعي للمتغيرات النجاح على  Anderson-Darlingدارلنك  -أندرسون

يتطلب أن تكون القيمة فقل في أحد هذه االختبارات، أما النجاح في هذه االختبارات األ

ار كما "، ولقد كانت نتائج االختب0.05( أكبر من "P-Valueالمحتسبة لهذه االختبارات )

 .2موضح في الجدول 
  

 8 جدولال

 اختبار التوزيع الطبيعي للمتغيرات

 النمو باإلنفاق العام
Anderson-Darling Ryan-Joiner Kolmogorov-Smirnov 

P -Value=0.15 P-Value=0.0810 P-Value=0.171 

 Anderson-Darling Ryan-Joiner Kolmogorov-Smirnov معدل النمو القتصادي
P-Value=0.150 P-Value=0.100 P-Value=0.709 

 Anderson-Darling Ryan-Joiner Kolmogorov-Smirnov معدل النمو السكاني
P -Value=0.073 P-Value=0.0264 P-Value=0.014 

 Anderson-Darling Ryan-Joiner Kolmogorov-Smirnov معدل التضخم
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 النمو باإلنفاق العام
Anderson-Darling Ryan-Joiner Kolmogorov-Smirnov 

P -Value=0.15 P-Value=0.0810 P-Value=0.171 
P -Value=0.006 P-Value=0.051 P-Value=0.01 

 Anderson-Darling Ryan-Joiner Kolmogorov-Smirnov مؤشر الفساد
P -Value=0.257 P-Value=0.100 P-Value=0.15 

ط السعار العالمية للنف

 الخام

Anderson-Darling Ryan-Joiner Kolmogorov-Smirnov 
P -Value=0.15 P-Value=0.100 P-Value=0.218 

 .باالعتماد على مخرجات الحاسب االلكتروني ول من إعداد الباحثينالجد المصدر:          

ويتبين أن متغير النمو باإلنفاق العام كان قد اجتاز االختبارات الثالثة، وكذلك فعل كل من 

ير مؤشر الفساد، أما متغير متغير معدل النمو االقتصادي ومتغير األسعار العالمية للنفط الخام ومتغَ

، أما متغير Anderson-Darlingحد االختبارات أال وهو اختبار أ اني فقد اجتازمعدل النمو السك

 .Ryan-Joinerخر اجتاز أحد االختبارات المتمثل في اختبار آلمعدل التضخم فهو ا

بعد تحديد أنموذج التقدير بمتغيراته المعتمدة في التحليل والنجاح في تقدير األنموذج وتحليله:  .3

وظهرت نتائجها  ،سابقة، فقد تم إخضاع هذه المتغيرات للقياس التجريبياجتياز االختبارات ال

مر وبسبب تواجد المعلمات السالبة في العديد من نماذج التقدير، األ، 9في الجدول  تباعا  كما

الذي أدى وبعد أخذ اللوغاريتمات لها إلى الحصول على قيم صفرية لهذه المعلمات، ومن ثم 

الذي انعكس بدوره على  ،درجات الحرية لثالثة من نماذج التقديرأدى ذلك إلى انخفاض في 

نموذج الخطي في بقاء على األهمالها واإلإتشويه النتائج المتحصل عليها، لذلك تطلب األمر 

 التقدير. 
 

 9جدول ال

 2017)-2003 (نماذج تقدير دوال العوامل المؤثرة في النفاق العام في العراق للمدة
 األنموذج الخطي

DF 2-R 2R 5B 4B 3B 2B 1B 0B  
 المقدرات 3323 31.3 407 - 16.8 - 37.0 - 22.0 - 78.7% 66.9% 5,9

F=6.65 DW=2.01 3.23 0.48 1.62 1.77 5.12 1.68  اختبارT 

 األنموذج اللوغارتمي

DF 2-R 2R 5B 4B 3B 2B 1B B0  

 المقدرات 38.6 - 0.106 - 6.38 2.00 - 19.0 3.08 - 99.4% 98.0% 5,2

F=68.06 DW=3.00 5.34 11.71 12.46 7.67 0.65 6.05  اختبارT 

 األنموذج نصف اللوغارتمي األيمن

DF 2-R 2R 5B 4B 3B 2B 1B 0B  

 المقدرات 13248 484 920 - 360 - 283 - 2743 - 70.3% 33.2% 5,4

F=1.89 DW=2.20 2.24 0.09 0.93 0.48 1.26 1.05  اختبارT 

 صف اللوغارتمي األيسراألنموذج ن

DF 2-R 2R 5B 4B 3B 2B 1B 0B  

 المقدرات 11.9 - 0.0139 1.21 0.100 - 0.910 0.0244 - 92.6% 74.2% 5,2

F=5.03 DW=3.25 0.81 2.64 2.46 1.35 0.43 1.54  اختبارT 

 باالعتماد على مخرجات الحاسب اإللكتروني     من إعداد الباحثين جدولال المصدر:      
 

استخدم أنموذج التقدير الخطي في تقدير تأثير العوامل المؤثرة في االنفاق الحكومي العام في 

العراق، وذلك لكونه يتمتع بتوافر أكبر درجات للحرية من بين النماذج األخرى للتقدير، وهذا يعني 

الحرية عمل انخفاض درجات  في حين( 3002-3002) احتوائه على سنوات االختبار كاملة للمدة
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بعد استخدام أسلوب الحذف االسترجاعي  في بقية النماذج على استبعادها من بقية االختبارات.

Stepwise  القائم على االستبعاد التدريجي للمتغيرات التوضيحية)المستقلة( غير المعنوية من

ساد نتيجة القياس، فقد تم استبعاد أحد المتغيرات التوضيحية غير المعنوية المتمثل في مؤشر الف

، وهكذا فقد اقتصر أنموذج التقدير الخطي على أربعة متغيرات T-testلفشله في اجتياز اختبار 

( من التغيرات % 2233تشير نتائج التقدير لهذا األنموذج إلى أن ) إذ( 00كما في جدول ) توضيحية

الحكومي في العراق العوامل المؤثرة في معدل النمو في االنفاق  الحاصلة في أنموذج تقدير تأثير

  تعود إلى المتغيرات األربعة الموجودة في هذا األنموذج، 
 

 00 جدولال

 تقدير العوامل المؤثرة في النفاق العام في العراق
 أسماء المتغيرات  المتغيرات 

iY .االنفاق الحكومي العام 

1X .معدل النمو االقتصادي 

2X معدل النمو السكاني 

3X معدل التضخم 

4X )مؤشر الفساد.......)أستبعد 

5X .االسعار العالمية للنفط الخام 

 أنموذج التقدير قبل استبعاد المتغيرات المستقلة غير المعنوية

 المقدرات المعامالت (tاختبار ) القيم الجدولية درجات الحرية مصفوفة الرتباط
       1X       2X     3X  

4X   2X   0.340      
3X   20.35  0.160 

4X  0.268  -0.134  
0.647   

0.1105X -0.174 -0.438 

- 0.533 

                          

5 1.833 1.68 3323 Constant 
9 1.833 5.12 31.3 1X 

14 1833 1.77 -407 2X 

 1.833 1.62 -16.8 3X 

 1.833 0.48 -37 4X 

 1.833 3.23 -22 5X 

DW 3.48 6.65 F تاالختبارا 
2.01 66.9% 2-R 78.7% 2R 

 أنموذج التقدير بعد استبعاد المتغيرات المستقلة غير المعنوية

 المقدرات المعامالت (tاختبار ) القيم الجدولية درجات الحرية مصفوفة الرتباط
        X1       X2     X3 

   X2   0.340      
X3   0.352  0.160 

X5  0.110  -0.174  -
0.438   

 

  

4 1.83 3.23 2455 Constant 
10 1.83 5.57 30.2 1X 
14 1.83 1.85 -352 2X 

 1.83 2.18 -19.1 3X 

 1.83 3.66 -20.3 5X 

DW 3.48 8.95 F االختبارات 
2.16 69.4% 2-R 78.2% 2R 

 اد على مخرجات الحاسب اإللكترونيباالعتم من إعداد الباحثين الجدول المصدر:
 

( فإنها تعود إلى تأثير عوامل أخرى غير داخلة في التقدير % 3032مة المتبقية )أما القي

تظهر معنوية  Fيُطلق عليها عادة  بمتغير حد الخطأ العشوائي، وأن القيمة المحتسبة الختبار 

نموذج خال  من مشكلة "، كذلك فإن األ4، 10ودرجات حرية " %5األنموذج عند مستوى معنوية 

المحتسبة  DW(، كما أن قيمة اختبار 222 ،0922، بموجب اختبار كالين )كاظم االرتباط الخطي

وفي الوقت نفسه ال تنفي خلو األنموذج من مشكلة االرتباط الذاتي بين قيم متغير حد الخطأ  ،ال تؤكد
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العشوائي، وذلك لوقوع القيمة في منطقة عدم التأكد الموجبة التي يكون القرار اإلحصائي فيها غير 

أشارت نتائج التقدير إلى وجود عالقة   سوم لصالح غياب أو وجود مشكلة االرتباط الذاتي.مح

ن تغيرا  في إاي  ،طردية بين معدل النمو االقتصادي في العراق مع معدل نمو حجم االنفاق العام

 معدل النمو االقتصادي في العراق بمقدار وحدة واحدة مع ثبات العوامل األخرى سيؤدي إلى تغير

( وحدة، وهذا متطابق مع 30.2) مقابل في حجم معدل النمو في االنفاق العام في العراق بمقدار

منطق النظرية االقتصادية التي تؤكد على طبيعة العالقة الطردية بين هذين المتغيرين. كما أظهرت 

حجم االنفاق  نتائج التقدير وجود عالقة عكسية  بين معدل النمو السكاني في العراق ومعدل النمو في

العام، فهي تعني أن تغيرا  في معدل النمو السكاني في العراق بمقدار وحدة واحدة مع ثبات العوامل 

( وحدة، 352األخرى سيؤدي إلى تغير معاكس في معدل النمو في االنفاق العام في العراق بمقدار)

عالقة الطردية بينهما، لعل وهذا ال يتطابق مع منطق النظرية االقتصادية التي تؤكد على طبيعة ال

تفسير ذلك يكمن في العودة إلى بيانات البحث التي تبين انخفاض معدالت النمو السكاني بشكل 

ملحوظ في عدد من السنوات، لكن معدل النمو في االنفاق العام كان آخذ بالتزايد بسبب طبيعة 

 ء األكبر منه.االقتصاد العراقي األحادية المورد التي تشكل صادرات النفط الجز

لم يكن التضخم في االقتصاد العراقي بالحدة التي شهدها هذا االقتصاد كما كان عليه الحال 

في العقدين السابقين، لكن حساسية االقتصاد للتضخم وآثاره السلبية كانت واضحة وجلية، األمر 

لهذا األنموذج التي كشفت  الذي قلل من قدرة الدولة على االنفاق العام، وهذا ما أظهرته نتائج التقدير

عن وجود عالقة عكسية  بين معدل التضخم في االقتصاد العراقي ومعدل النمو في حجم االنفاق 

بق مع المنطق االقتصادي، فهي تعني أن تغيرا  في معدل التضخم بمقدار وحدة اطتتوهي  ،العام

و في االنفاق العام في واحدة مع ثبات العوامل األخرى سيؤدي إلى تغير معاكس في معدل النم

سعار العالمية للنفط الخام وجود عالقة عكسية  بين األ كما اتضح وحدة.( 0930) العراق بمقدار

ومعدل النمو في حجم االنفاق العام في العراق، فهي تعني أن تغيرا  في االسعار العالمية للنفط بمقدار 

اكس في معدل النمو في االنفاق العام في وحدة واحدة مع ثبات العوامل األخرى سيؤدي إلى تغير مع

وحدة، وهذا ال يتطابق مع منطق النظرية االقتصادية التي تؤكد على طبيعة  (3032) العراق بمقدار

أن اسعار عودة إلى بيانات البحث التي تبين لعل تفسير ذلك يكمن في الوالعالقة الطردية بينهما، 

 ،3009لكنها ما لبثت أن شهدت انخفاضا  في عام  3002النفط كانت في زيادة مستمرة حتى عام 

لكنه ما لبث  3002وفي الوقت نفسه كان معدل النمو في االنفاق العام قد شهد زيادة كبيرة في عام 

وهذا مما أدى ان شهد انخفاضا  كبيرا  في األعوام التالية تبعه موجة مترددة بين الزيادة واالنخفاض، 

األمر الذي ترتب على ذلك  ،سعار النفطأامة على الرغم من انخفاض إلى ارتفاع حجم النفقات الع

  ظهور عالقة عكسية بين هذين المتغيرين.

 النتائج والتوصيات

 النتائج -أولا 

اذ تستحوذ  ،العام الى وجود اختالل هيكلي في االنفاق في العراق يشير هيكل النفقات العامة .0

نفاق فقد تراوحت االهمية النسبية للنفقات الجارية النفقات الجارية على الجزء االكبر من اال

 على ضعف ما ويدل ذلك ( للنفقات االستثمارية% 3232( مقابل )% 2232كمتوسط للمدة )

بانخفاض االنفاق مقارنة بالنفقات  آتأثرقل أن النفقات الجارية أكما . يخصص للبنى التحتية

رونة كبيرة في خفض النفقات الجارية بسبب تمتلك م ن السياسة االقتصادية الأل ،االستثمارية

 هيمنة القطاع الحكومي على االقتصاد.

لى هيمنة القطاع الصناعي على باقي إكانت االهمية النسبية لمكونات النفقات االستثمارية تشير  .3

ثم  ،(% 0032يليه قطاع المباني والخدمات بنسبة ) ،(% 22ذ بلغ )إ ،المكونات كمتوسط للمدة



 [281]                                                                                                  ...العامة في العراق تحليل وقياس العوامل المؤثرة في النفقات 

( %332)نسبة متواضعة بلغت ( وشكل القطاع الزراعي %336والمواصالت ) قطاع النقل

 .(% 039خيرا التربية والتعليم )أو

في الكشف عن استقرارية السالسل الزمنية  ADFفوللر الموسع  -عند استخدام اختبار ديكي .2

نفاق كما هو عليه الحال مع نمو اال ،لمتغيرات األنموذج، فقد تبين أنها مستقرة في المستوى

الحكومي ومعدل النمو االقتصادي ومعدل النمو السكاني، أما المتغيرات األخرى مثل معدل 

بعد  Stationaryالتضخم ومستوى الفساد واالسعار العالمية للنفط فقد أصبحت ساكنة أو مستقرة 

 كرانجر -تبين عند إجراء اختبار التكامل المشترك بطريقة انجلولقد  أخذ الفرق األول لها.

وهذا يعني وجود ، والعوامل المؤثرة فيهوجود تكامل مشترك بين نمو االنفاق العام في العراق 

أنموذج ، كما أن عالقة توازنية طويلة األجل بين المتغيرات التي بدورها تظهر سلوكا  متشابها  

يعني التقدير ال يعاني من وجود مشكلة عدم تجانس التباين بين قيم حد الخطأ العشوائي، وهذا 

أشارت نتائج التقدير ولقد  .2Rوكذلك  tصحة نتائج التقدير المتحصل عليها من خالل اختباري 

من التغيرات الحاصلة في أنموذج تقدير تأثير العوامل المؤثرة  (%2233)لهذا األنموذج إلى أن 

هذا  في معدل النمو في االنفاق العام في العراق تعود إلى المتغيرات األربعة المعتمدة في

 األنموذج، وقد أظهرت نتائج االختبار أن متغيرات أنموذج التقدير كانت تتوزع توزيعا  طبيعيا .

أظهرت نتائج التقدير لهذا األنموذج أن متغير معدل النمو االقتصادي كان له تأثير معنوي في  .2

قة كانت وهو على عالقة طردية معه، وأن هذه العال ،معدل النمو في االنفاق العام في العراق

 منسجمة مع المنطق االقتصادي.

أظهرت نتائج التقدير لهذا األنموذج وجود عالقة عكسية بين معدل النمو السكاني في العراق  .2

ومعدل النمو في حجم االنفاق العام في هذا البلد، وهذا ال يتطابق مع منطق النظرية االقتصادية 

 . التي تؤكد على طبيعة العالقة الطردية بينهما

الرغم من أن التضخم في االقتصاد العراقي لم يكن بالحدة التي شهدها في العقدين السابقين، ب .6

لكن حساسية االقتصاد للتضخم وآثاره السلبية كانت واضحة وجلية، ولقد أظهرت نتائج التقدير 

لهذا األنموذج وجود عالقة عكسية بين معدل التضخم في االقتصاد العراقي ومعدل النمو في 

 بقة مع المنطق االقتصادي.اطتوهي م ،االنفاق العام في هذا البلدحجم 

في هذا  لم يكن لمتغير "مؤشر الفساد" الذي يعمل على تقليل االنفاق العام تأثير معنوي .2

هماله إلك تطلب األمر (، لذT-testاألنموذج، وذلك بسبب عدم اجتيازه الختبار التأثير المعنوي )

 من القياس.

لعالمية للنفط الخام على عالقة عكسية بمعدل النمو في حجم االنفاق العام في كانت االسعار ا .2

العراق، وهذا ال يتطابق مع منطق النظرية االقتصادية التي تؤكد على طبيعة العالقة الطردية 

 بينهما.

ا   التوصيات -ثانيا

لعام وتبني عادة هيكلة االنفاق اإإن عملية النهوض بواقع االنفاق العام في العراق تتطلب  .0

في توسيع المهم ولوياتها التوسع في حجم االنفاق االستثماري لدوره أسياسات تضع في 

 الطاقات االنتاجية لالقتصاد ومعالجه مشاكل االقتصاد العراقي والسيما مشكلة البطالة.

اإليرادات الضــريبية والــدخل مــن كتفعيــل دور اإليــرادات األخــرى غيــر النفطيــة  .3

 الســتثمار لتحسين هيكل اإليرادات الحكومية ولتجنب االعتماد على مصدر تمويلي واحد.ا

ن ألكبر من االنفاق االستثماري نحو القطاع الزراعي واالهتمام بالزراعة أتوجيه جزء  .2

 العراق يمتلك مساحات واسعة من االراضي الصالحة للزراعة.
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 3002فافية الدولية التي مقرها برلين لعام يشير مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الش .2

إلى أن البعض من البلدان الغنية بالنفط، ومن ضمنها العراق كانت قد أحرزت نتائج ُجد 

منخفضة بالنسبة للممارسات الحكومية النزيهة، لذلك يتوجب على العراق أن يتخذ من 

 هض باقتصاده القومي.الشفافية حتى يستطيع أن ينفي مسألة اإلجراءات ما يجعله يتقدم 
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