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 عمى النمو االقتصاديالدين العام  قياس وتحميل اثر

 *(2018-2003في العراق لممدة ) 

 الباحثان:

 االستاذ المساعد الدكتورة ميامي صالل صاحب الشكري .1
 الطالبة: ريام ناظم بريبر .2

 االدارة واالقتصادجامعة القادسية، كمية 

 المستخمص

ثارىا عمى آاء السياسة المالية والتي تنعكس يعد الدين العام واحد من المتغيرات التي تنجم  جر      

متغيرات االداء االقتصادي في البمدان المختمفة، نظرا لحصول العجز في موازناتيا العامة جراء تفوق 

مختمفة  في العراق بأبعاد الداخمي برزت ظاىرة الدين العاموقد النفقات العامة عمى االيرادات العامة، 

نظرا التباع سياسات  3002، وازدادت بعد عام عراقي منذ ثمانينات القرن الماضيعانى منيا االقتصاد ال

اقتصادية اثرت سمبا في وضعو االقتصادي وباألخص في متغيرات االداء االقتصادي مما ادى ذلك كمو 

لمناقشة  البحثوقد جاء ، منيا وانخفاض ايراداتو من العمالت االجنبية العامةلمديونية ااجمالي الى تراكم 

الداخمي وتأصيمو النظري، فضال عن اىم خصائص االقتصاد الوطني مدين العام ل الجانب المفاىيمي

(، وقد خمص البحث الى حصول بعض 3008-3002ومسار اتجاه الدين العام الداخمي خالل المدة )

التقمبات في مسار الدين الداخمي وارتباطيا بالتقبات في مسار الناتج المحمي االجمالي وحجم الصادرات 

 خالل المدة نفسيا.

 ، الصادرات. GDPالكممات المفتاحية: العراق، اجمالي الدين العام ، الدين العام الداخمي، 

((2018-2003لممدة ) أداء االقتصاد العراقيالدين العام وأثره عمى ) الماجستير  رسالة من مستل البحث*   
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 مقدمة
يعد الدين العام واحد من اخطر المشاكل التي تواجو جميع االقتصاديات المتقدمة والناشئة والنامية        

، فيو يمثل دية واالجتماعية والسياسية لمبمدعمى حد سواء ، لما لو من تأثير كبير عمى األوضاع االقتصا

ة أو مطموبات ، ويقصد بو استدانة الحكومالمختمفة تتحمميا الحكومة لتمويل نشاطاتيا االقتصاديةتكمفة 

العراق واحد من البمدان التي و الخارجية والتي يترتب عمييا دفع فوائد و اقساط مستحقة، الحكومة الداخمية و 

 االقتصاد الوطنيا خطيرا عمى دور ومنيا الداخمية تعرضت ليذه الظاىرة ولعبت فييا المديونية الحكومية 

وقد برزت عمييا، البالد فضال عن العقوبات االقتصادية التي فرضت  تعرضت ليانتيجة الحروب التي 

عانى منيا االقتصاد العراقي منذ ثمانينات القرن مختمفة  في العراق بأبعاد الداخمي ظاىرة الدين العام

نظرا التباع سياسات اقتصادية اثرت سمبا في وضعو االقتصادي  3002الماضي ، وازدادت بعد عام 

منيا  العامةالمديونية اجمالي وباألخص في متغيرات االداء االقتصادي مما ادى ذلك كمو الى تراكم 

 بية .اداتو من العمالت االجنوانخفاض اير 

 اىمية البحث:

، تماما واسعا في البمدان المختمفةتكمن اىمية البحث باعتبار مشكمة الدين العام من المواضيع التي تمقى اى

ولما كانت تمك الظاىرة متراكمة في العراق فان البحث والتحميل فييا يسيم في ايجاد السبل الحقيقية لعالجيا 

نحو اصالح واقع الدين الحكومي انسجاما والظروف االقتصادية  لمخروج منيا والضرورة تقتضي دراستيا، 

 لمبمد وامكانياتو في الوفاء بالتزاماتو ازاء الديون المترتبة عميو داخميا وخارجيا.

 مشكمة البحث:

امرا مقوض لمتنمية االقتصادية في العراق في العراق  والخارجي الداخميتفاقم الدين العام  مسألة عدت

مات االقتصادية يعاني من مشاكل اقتصادية بكونو اقتصادا ريعا يتعرض اقتصاده لمصدالسيما وانو 

 .السيما النفطية

 ىدف البحث:

 ماياتي: نيااىداف البحث ، وم تبيانلإلجابة عمى التساؤالت المطروحة في مشكمة البحث فانو يتطمب 
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 .والنمو االقتصادي الوقوف عمى الجوانب المفاىيمية لمدين العام .0

 ومسارىا العام.( 3008-3002خالل المدة ) في النمو االقتصاديالدين العام  وقياس اثرتحميل  .3

 فرضية البحث:

 استنادا الى طبيعة مشكمة البحث وسعيا لتحقيق اىدافو يستند البحث الى فرضية مفادىا االتي:

 االقتصادي( يسيمان في رفع مستوى النموفي العراق  الداخمي منو والخارجي ان الدين العام)

 منيج البحث:

في تحميل  الكميالسموب ستقرائي في وصف البيانات فضال عن االمنيج االالى اعتماد البحث يستند 

 (.3008-3002المدة ) واثرىا في النمو االقتصادي اىرة الدين العاموقياس ظ

 ىيكمية البحث:

رئيسة  مباحثث الى ثالثة حالب بغية الوصول الى تحقيق اىداف البحث والتحقق من فرضيتو جرى تقسيم

 وكما ياتي:مع خاتمة الىم االستنتاجات والتوصيات ، 

 المفاىيمي()االطار  والنمو االقتصادي الدين العام: المبحث االول

 (3008-3002لممدة ) في العراق تحميل الدين العام واتجاىاتوالمبحث الثاني: 

 (3008-3002لممدة ) في العراق عمى النمو االقتصادي الدين العام اثر تحميلقياس و لث: الثا المبحث

 المبحث االول

 )االطار المفاىيمي(والنمو االقتصاديالدين العام 

 Government Debt : مفيوم الدين العام المطمب االول:

يعدددد الددددين العدددام مصددددرا ميمدددا مدددن االيدددرادات العامدددة التدددي تحصدددل عمييدددا الدولدددة عنددددما تعجدددز االيدددرادات 

وظيدرت تعريفاتدو فدي ادبيدات الفكدر االخرى عن تمويل نفقاتيا العامة ، ويشكل الددين العدام قرضدا رسدميا، 

وىدو عبدارة عدن مجموعدة مبدالز تمتدزم بيدا الدولدة او واحددة مدن ىيئاتيدا العامدة لمغيدر  االقتصادي والمالي ،
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نتيجددة اقتراضدديا ىددذه المبددالز لتمويددل العجددز فددي موازنتيددا العامددة مددع تعيدددىا بسددداد ىددذا الدددين مددع الفوائددد 

 1 .المترتبة عميو حسب الشروط المتفق عمييا من قبل الطرفين

( مصددرا ميمدا مدن مصدادر االيدرادات العامدة، Government Debtالحكومي )ولما كان الدين العام او 

فان الحكومة تمجأ اليو بيدف تمويل جميع نفقاتيا العامة الجارية منيا واالستثمارية المختمفدة عنددما تعداني 

مدر من العجز في ايراداتيا االعتياديدة متمثمدة بالضدرائب والرسدوم وذلدك عدن تغطيدة تمويدل تمدك النفقدات اال

الذي يؤدي الى زيادة مديونيدة الحكومدة بالعممدة المحميدة ويطمدق عميدو ىندا بالددين العدام المحمدي، او عنددما 

تمجددأ الددى االقتددراض مددن الخددارج سددواء مددن حكومددات الدددول ام مددن مؤسسددات تمويددل دوليددة متمثمددة بالبنددك 

م بالعممدة الدولي او من مصارف دولية اخرى، وىنا يسمى في ىذه الحالدة بالددين الحكدوم ي الخدارجي ويقدو 

 نوعين ىما: الدين العام ويأخذ،  2األجنبية، وبمجموعيا يتكون اجمالي الدين العام

 الدين العام الداخمياوال: 
وىو إجمالي الديون العامة القائمة في ذمة الحكومة والييئات الرسمية والمؤسسات العامة تجاه االقتصاد 

الدولة لمختمف مواطنييا الدائنين، وفي ىذا الصدد فان اصدار الدين الوطني لمبمد، أو ىو ما تدين بو 
المحمي يستند عمى مجموعة من اعتبارات منيا مدى توقر الفائض من المدخرات الحمية في السوق او 
الفائضة عن حاجة االستثمار الخاص المحمي، ومدى استعداد ىؤالء المدخرين لالكتتاب في سندات 

 3ايا التي تقدميا الدولة والتي قد ال تختمف عن السائد في السوق المحميةالقرض، فضال عن المز 

كما ويعبر عنو ايضا بوجود فائض عن حاجة السوق في المدخرات يقابمو استعداد من قبل المدخرين 
لالكتتاب في سندات القروض وذلك لما توفره الدولة من ضمانات ومزايا بشرط ان ال يقل عن السائد في 

 4السوق.

 الدين العام الخارجيثانيا: 
ال يعدو ان يكون سوى مسألة  دين، فيو نتيجة العجز في الموارد المحمية ينشأ الدين الخارجي     

ت الطرفين محاسبية في إطار قيام العالقات االقتصادية الدولية، فبسبب حالة عدم التكافؤ في اقتصاديا
الدين أساء إلى أوضاع اإلقراض األجنبي وسمعة فضال عن عدم كفاءة إدارة كل من الدائن والمدين 

وبعبارة اخرى يكون ذا وسيمة فعالة لزيادة المدخرات المحمية وتوجيييا نحو ، 5بعض البمدان المدينة
 6االستثمار في المجاالت المختمفة او المتفق عمييا.
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الحقيقية والمالية التي (  تعد الديون الخارجية بانيا الموارد world bankووفق البنك الدولي )     
 .7بإمكان الحصول عمييا من غير المقيمين وتكون قابمة لمتسديد سواء بعمالت أجنبية أم سمع وخدمات

  Economic Growth : مفيوم النمو االقتصادي المطمب الثاني:

اقتصاد  يعتبر مفيوم النمو االقتصادي عمى انو الزيادة الحاصمة في كمية السمع والخدمات التي ينتجيا
معين، وىذه السمع يتم إنتاجيا باستخدام عناصر اإلنتاج الرئيسية، المتمثمة باألرض والعمل ورأس المال 
والتنظيم، ويعرف ايضا عمى أنو تغيير إيجابي في مستوى إنتاج السمع والخدمات بدولة ما في فترة معينة 

لى ىذا التعريف شرط استمرار ىذه من الزمن، أي أنو زيادة لدخل دولة معين. ويضيف بعض الكتاب إ
 Expansionالزيادة لفترة طويمة من الزمن، وذلك لمتمييز بين النمو والتوسع االقتصادي )

économique الذي يتم لفترة قصيرة نسبيا". ويتم قياس النمو االقتصادي باستخدام النسبة المئوية لنمو )
( ونقارن النسبة في سنة معينة Gross domestic product, GDPالناتج المحمي اإلجمالي )

 .8بسابقتيا

ويعد النمو اإلقتصادي ىدفا رئيسا تسعى إليو اغمب البمدان ويعبر عن الزيادة الحاصمة في اإلنتاج خالل 
مدة زمنية طويمة و ىو بمثابة القوة الدافعة لتوسع اإلقتصاد السيما عندما يكون حجم الناتج القومي أكبر 

ويعني أيضا  9لكون النمو االقتصادي يعتبر ضمنا بانو الزيادة في الناتج المحمي من معدل نمو السكان
 الزيادة في متوسط الدخل الفردي الحقيقي أو مقدار التغير الحاصل في كمية الناتج المحمي اإلجمالي.

 10 ما يأتي: يا، ومن أىمة من العوامل الداخمية والخارجيةيتحدد النمو االقتصادي بمجموعو

 Natural Resources: الطبيعية الموارد .0
 Human Resourcesالموارد البشرية:  .3
 Capital Accumulationتراكم رأس المال:  .2
 Technological Change and Innovationsالتغير التكنولوجي واإلبتكارات:  .4
  Social and Political Factorsالعوامل اإلجتماعية والسياسية:  .5
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 المبحث الثاني

 (2018-2003تحميل اتجاىات الدين العام في العراق لممدة )
 وىويعكسمؤشر نسبة الدين العام إلى الناتج المحمي اإلجمالي،  الجل ذلك البد من االعتماد عمى    

نسبة الموارد المتاحة لخدمة الدين عبر نقل الموارد من إنتاج السمع المحمية إلى إنتاج الصادرات، 
وباإلمكان تكون نسبة الدين العام إلى الصادرات مرتفعة بينما نسبة الدين العام إلى الناتج المحمي 

 المحمي االجمالي االجمالي قد تكون منخفضة فيما إذا كانت السمع المصدرة نسبة اقل من الناتج

(، فكمما 60ال تتجاوز نسبة ) % وقد حددت نسبة مؤشر الدين العام الى الناتج المحمي االجمالي بان 
ارتفعت مثل ىذه النسبة فان ذلك يعني قيام الدولة بتحويل جزء ال يستيان بو من ناتجيا المحمي 

ولما كانت القطاعات االقتصادية ومنيا القطاع العام تسيم في الناتج ، 11اإلجمالي الى البمدان الدائنة
المحمي االجمالي وان ما يدفع لسداد الدين وفوائده يدفع من ىذا الناتج، فان ىذا المؤشر يقيس مستوى 
الدين العام بالنسبة الى النشاط االقتصادي من جية ومدى قدرة الحكومة عمى سداد تمك الديون، وبناء" 

( ان العراق يعاني من تزايد اجمالي الدين العام في بداية مدة 3ذلك يتضح من بيانات الجدول )عمى 
، 3004، 3002( مميار دوالر لمسنوات )68.65، و 82.75، 90.65، 77.32البحث وبحدود )

( عمى التوالي لكل منيا وما يقابميا من انخفاض في حجم الناتج المحمي االجمالي 3006، و 3005
ات المذكورة نفسيا االمر الذي أدى الى ارتفاع نسبة الدين العام الى الناتج المحمي االجمالي الى لمسنو 

%( لمسنوات نفسيا عمى التوالي ايضا، مما يدلل %99.89، %066.92، %350.26، 457.79)
ىناك  %( فان60ضعف قدرة الحكومة آنذاك ونظرا لتجاوز المؤشر النسبة المقررة حدود االمان البالغة )

مشاكل اقتصادي يتعرض ليا البمد وتشير الى االنذار المبكر من االزمات المحتممة وان الحكومة لم تكن 
قادرة عمى السداد الفعمي وحالة عدم االستقرار الساسي واالقتصادي لمحكومة وسوء في ادارة الدين العام 

التجاه العام نحو تخفيض حجم الدين  في مسألة التحكم بيذا المؤشر، اال ان السنوات التي تمت ذلك كان
ادى الى انخفاض  3000مميار دوالر عام  58.73وصوال الى  3006مميار دوالر عام  68.65من 

نظرا لزيادة حم الناتج المحمي االجمالي  3003% عام 39.04و 3000% عام 20.63المؤشر الى 
 3004ان المؤشر ازداد السما بعد عام  السيما بعد ارتفاع اسعار النفط الخام، وعمى الرغم من ذلك اال

(% نظرا لتراجع اسعار النفط العالمية التي ادت الى انخفاض في حجم الناتج المحمي 58-50بين )
االجمالي من جية، وسوء الوضع االمني الذي شيده البمد بسبب العمميات العسكرية ضد تنظيم داعش 
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منو مما يستنتج منو ان ىناك بعض  12ما العسكرياالرىابي والتوجو نحو زيادة االنفاق العام السي
 المشاكل االقتصادية وحالة من االنذار المبكر باتجاه االزمات المحتممة.

 (3جدول)

 (3008-3002في العراق لممدة ) GDPمؤشر إجمالي الدين العام الى 

 السنة
سعر 
 الصرف
 النافذة

GDP 
باألسعار 
 الجارية
مميار 
 دوالر

الدين 
 الداخمي

 دينارمميار 

الدين 
 الداخمي
مميار 
 دوالر

الدين 
 الخارجي
 مميار دوالر

اجمالي 
 الدين العام
 مميار دوالر

اجمالي 
الدين العام 

/ 
GDP 
% 

الدين 
 العام
 الداخمي

/ 
GDP 
% 

الدين العام 
 الخارجي /

GDP 
% 

2003 1772 16.87 5544 3.13 74.10 77.23 457.79 18.55 439.23 
2004 1460 36.46 5915 4.05 87.60 91.65 251.36 11.11 240.24 
2005 1460 50.17 6256 4.28 79.47 83.75 166.93 8.54 158.40 
2006 1391 68.72 5307 3.82 64.83 68.65 99.89 5.55 94.34 
2007 1217 91.58 5194 4.27 52.26 56.53 61.72 4.66 57.07 
2008 1217 129.0

3 
4456 3.66 50.51 54.17 41.98 2.84 39.14 

2009 1170 111.6
6 

8434 7.21 41.21 48.42 43.36 6.46 36.91 
2010 1170 138.5

2 
9181 7.85 57.03 64.88 46.84 5.67 41.17 

2011 1170 185.7
5 

7447 6.36 52.36 58.72 31.62 3.43 28.19 
2012 1166 218.0

3 
6548 5.62 57.71 63.33 29.04 2.58 26.47 

2013 1166 234.6
4 

4658 3.99 58.72 62.71 26.73 1.70 25.03 
2014 1166 228.4

9 
9520 8.16 58.43 66.59 29.15 3.57 25.57 

2015 1182 168.9
6 

32143 27.19 58.03 85.22 50.44 16.09 34.34 
2016 1182 172.4

8 
47362 40.07 60.41 100.48 58.26 23.23 35.02 

2017 1184 190.6
4 

47679 40.27 65.99 106.26 55.74 21.12 34.62 
2018 1182 215.6

3 
41823 35.38 83.30 118.68 55.04 16.41 38.63 

 المصدر:

 البنك المركزي العراقي، المديرية العامة لإلحصاء واالبحاث، نشرات سنوية مختمفة. .1
 صندوق النقد الدولي احصاءات الدين الخارجي .2
  ARDLEقياس اثر تطور الدين العام عمى موازنة العراق االتحادية باستخدام نموذج  .3
 (3، 2الجدولين ) .4
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فكمما ازدادت ديون الدولة داخميا كمما ادى ذلك الى  اما فيما يتعمق بالدين الداخمي واتجاىاتو، فانو   
ان نسبة المؤشر  اذانخفاض المركز االئتماني ليا ووضعيا في حالة االنذار المبكر لوجود خطر مالي, 

ىي االخرى في حالة تقمب وفقا لحجم الدين العام الداخمي من جية وحجم الناتج المحمي االجمالي من 
نظرا الرتفاع حجم المديونية الداخمية التي حصمت  3002% عام 08.55حو جية اخرى، فبعد ان بمز ن

مميار دينار عام  5544مقارنة و   3008مميار دينار عام  40832في العراق ووصوليا الى قرابة 
مما يشير الى مشكمة حقيقية في عمق االقتصاد العراقي وتخبط سياساتو النقدية والمالية والتي  3002

ى الواقع االقتصادي في الداخل وتؤثر ايضا عمى القدرة االئتمانية لممصارف والقوة تنعكس سمبا عم
السيما بعد ارتفاع اسعار النفط وزيادة  3002% عام 0.70الشرائية لمفرد, اال ان المؤشر انخفض الى 

اال انو الناتج المحمي النفطي وزيادة اسيامو في الناتج المحمي االجمالي واستقرار الوضع االقتصادي، 
السيما بعد  3006% عام 32.32و 3005% عام 06.09معاودا اي المؤشر باالرتفاع وصوال الى 

حالة عدم االستقرار االمني وانخفاض اسعار النفط ناىيك عن تراجع حجم الناتج المحمي االجمالي 
ؤشر الى وانخفاض الم 3008وصوال الى حالة من االنخفاض السيما بعد استقرار الوضع االمني عام 

06.40%. 
نظرا الن تزايده يؤثر سمبا عمى حجم الناتج في حين كان الدين الخارجي ىو االخر في حالة تقمب 

المحمي بكونو أداة استقطاع من الناتج لصالح الدائنين في الخارج ومقوض لمتنمية ومن ثم التأثير في 
منو حجم التغيرات في العراق في ىذا  ( السابق يتضح3الموازنة العامة لمدولة، وبمراجعة الجدول رقم )

 3002مميار دوالر عام  74.00المجال وفي مراحل معينة فبعد ان بمز حجم المديونية الخارجية نحو 
وكان انخفاضا تدريجيا  3005مميار دوالر عام  58.02انخفض الى  3004مميار دوالر عام  87.60و

الل تمك السنوات وزيادة حجم المساعدات العالمية بسبب ارتفاع اسعار النفط العالمية بشكل تدريجي خ
لمعراق والمالية وألسباب اخرى يمكن ايعازىا الى تراجع اسعار النفط ومن ثم حجم الناتج المحمي االجمالي 

، ثم 3004% عام 35.02انخفضت لتصل الى  3002% عام 429.3، فبعد ان بمغت النسبة نحو 
 .3008% عام 28.62الى نسبة قدرىا معاودتيا باالرتفاع التدريجي وصوال 
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 الثالثالمبحث 

 قياس وتحميل اثر الدين العام عمى النمو االقتصادي

 النظرية وصياغتو المطمب األول: توصيف النموذج

 اوال : متغيراتو

  Independent Variablesالمتغيرات المستقمة  -1
 ( وىو بدوره ينقسم الى قسمين IDويرمز لو )   Internal Debitالدين العام الداخمي  -
 (.EDويرمز لو بالرمز )   External Debitالدين العام الخارجي  -
  Dependent Variablesالمتغيرات التابعة  -2

( وقد استخدم نمو الناتج Gويرمز لو بالرمز ) Economics Growthالنمو االقتصادي تتمثل بمتغير 
 النمو االقتصادي في العراق.المحمي باألسعار الجارية كتعبير عن متغير 

 المطمب الثاني: تأصيل العالقة بين الدين العام والنمو االقتصادي

 تندرج العالقة بين الدين العام والنمو االقتصادي من خالل ماياتي:

 (G( والنمو االقتصادي )IDبين الدين العام الداخمي )  اوال: العالقة
تشير االراء النظرية والنتائج التجريبية الى الدين العام الداخمي يعزز النمو االقتصادي في االجل 
القصير جراء زيادة االنفاق العام بشرط عدم تجاوز مؤشر الدين العام الى الناتج المحمي 

 ستكون موجبة . β1االجمالي عتبة الدين وبالتالي فان اشارة المعممة 
 (G( والنمو االقتصادي )ED)  الخارجي العام الدين بين ثانيا: العالقة

العام الخارجي بالنمو االقتصادي تدور حول االقتصادية الى ان عالقة الدين  توحي النظريات
االثار السمبية ليذا الدين التي يمكن تجنبيا بتمديد سقف اقصى لعممية االقتراض أي ان ىناك 

ستكون سالبة , نظرا الن  2βاثر سمبي لمدين الخارجي عمى النمو االقتصادي وان اشارة المعممة 
رئيسيا لعممية القيمة ومن ثم عدم قدرة االقتصاد  ارتفاع حجم الدين الخارجي واعبائو تشكل عائقا

 عمى تحقيق معدالت مرتفعة في النمو .
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  : اختبار استقرارية السالسل الزمنيةالمطمب الثالث

عند مستوياتيا االصمية وبالتالي نقبل فرضية العدم التي تؤكد  غير مستقرة كافةان المتغيرات  لقد ثبت
، وبعد أخذ الفرق األول لممتغيرات وجد ان المتغيرات  عمى جذر الوحدةعمى احتواء السالسل الزمنية 

 ( يبين ذلك.4( و )2، والجدولين )%5% و0فرق األول وبمستوى معنوية استقرت عند ال

 (3الجدول )

 لممتغيرات المدروسة ADFنتائج اختبار 

Level 

1st 
Differences At Level 

Variables 

Tre&Int Interc None Tre&Int Interc None 

1% 
5% 

-3.428 
0.058 

-3.254 
0.022 

-2.989 

0.0035 
-1.4943 
0.819 

-0.015 
0.952 

0.8402 
0.8895 

ID 
p-value 

1% 
5% 

-8.010 
0.000 

-7.753 
0.000 

-7.810 
0.000 

-0.8721 
0,952 

-1.172 
0.681 

0.0211 
0.685 

ED 
p-value 

1% 
5% 

-8.235 
0.000 

-8.194 
0.000 

-7.810 
0.000 

-1.533 
0.807 

-1.445 
0.553 

1.002 
0.915 

G 
p-value 

 

 
 
-4.133838 
-3.493692 
-3.175693 

 

 
 
-3.555023 
-2.915522 
-2.595565 

 
 

 
 
-2.607686 
-1.946878 
-1.612999 

 
 

 
 
-4.133838 
-3.493692 
-3.175693 

 

 
 
-3.555023 
-2.915522 
-2.595565 

 

 
 

-2.607686 
-1.946878 
-1.612999 

 

Critical 
value  

1% level 
5% level 
10% level 

 

 Eviews10المصدر: من عمل الباحث باالعتماد عمى نتائج برنامج 
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 (4الجدول )

 لممتغيرات المدروسة PPنتائج اختبار 

 Eviews10المصدر: من عمل الباحثة باالعتماد عمى نتائج برنامج                           
Level  1st 

Differences  
At Level Variables 

Tre&Int Interc None Tre&Int Interc None 

1% 
5% 

-8.028 
0.000 

-7.976 
0.000 

-7.820 

0.000 
-1.548 
0.809 

-0.196 
0.932 

0.784 
0.8801 

ID 
p-value 

1% 
5% 

-8.024 
0.000 

-7.753 
0.000 

-7.810 
0.000 

-0.860 
0,953 

-1.228 
0.656 

0.0211 
0.685 

ED 
p-value 

1% 
5% 

-8.238 
0.000 

-8.219 
0.000 

-7.810 
0.000 

-1.486 
0.824 

-1.444 
0.555 

1.051 
0.921 

G 
p-value 

 
 

 
-4.113017 
-3.483970 
-3.170071 

 

 
 

 
-3.540198 
-2.909206 
-2.592215 

 

 
 
 

-2.602794 
-1.946161 
-1.613398 

 
 

 
 
 

-4.110440 
-3.482763 
-3.169372 

 
 

 
-4.110440 
-3.482763 
-3.169372 

 

 
 

-3.538362 
-2.908420 
-2.591799 

 
 

Critical value 
1% level 
5% level 
10% level 

 

 Eviews10باالعتماد عمى نتائج برنامج  المصدر: من عمل الباحث

اثبتت ان المتغيرات كافة غير مستقرة و  ADFكانت متطابقة مع نتائج اختبار  PPنتائج اختبار  اما     
(nonstationary)  ( عند مستوياتيا االصميةLevelعند جميع مستويات المعنوية ) وبعد أخذ الفرق ،

 % 5% و0عند الفرق األول وبمستوى معنوية  مستقرة يااألول وجد ان

  ARDL)تقدير نموذج النمو االقتصادي وفق منيجية ) :الرابعالمطمب 
  ARDL: تقدير نموذج االنحدار الذاتي لإلبطاء الموزع  اوال

ىذا االختبار عمى التأكد من مدى وجدود تكامدل مشدترك بدين المتغيدرات المدروسدة مدن عدمدو، أي  يتمحور
(، ويمكن توضيحو من خالل ARDLمدى وجود عالقة توازنية طويمة األجل من عدميا، ووفقا لمنيجية )

 .االتي( 5النتائج الواردة في كل من الجدول )
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 (5الجدول )

 الذاتي لإلبطاء الموزع الثر المتغيرات المستقمة في النمو االقتصادينتائج تقدير نموذج االنحدار 

 

 
 EViews10باالعتماد عمى مخرجات برنامج    المصدر: من عمل الباحث

 (Bound Test: اختبار الحدود لمتكامل المشترك )ثانيا
قيمتيا المحتسبة بمغدت ( التالي فان 6( الوارد في الجدول )F-statisticوبعد االطالع عمى اختبار )     

وعنددد درجددة  0( 0والحدددود الجدوليددة الدددنيا ) 0( 0( أي أكبددر مددن قدديم الحدددود الجدوليددة العميددا )6.8نحددو )
%( مما يدل عمى وجود تكامل مشترك بين المتغيدرات 0%, 3.5%, 5%, 00الحرية ومستوى المعنوية )

متغيددر التدابع وبالتددالي قبددول الفرضددية البديمددة و او عالقدة توازنيددة طويمددة األجددل بدين المتغيددرات المسددتقمة وال
 رفض فرضية العدم.
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 (6الجدول )
 (Bound Testنتائج اختبار الحدود لمتكامل المشترك)

 
 

 

 
 EViews10باالعتماد عمى مخرجات برنامج    المصدر: من عمل الباحث

 

 ARDL( وفق منيجية ECMنموذج تصحيح الخطأ ):   ثالثا

وجود تكامل مشترك يقتضي تحديد العالقة قصيرة االجل وطويمة االجل بين المتغيرات وبعد التعرف عمى 
( الذي بموجبو يتم استخدام صيغة الفرق االول ECMالمدروسة، وذلك من خالل نموذج تصحيح الخطأ )

-ECMواضافة حد لتصحيح الخطأ المتباطئ زمنيا بمدة زمنية واحدة تكون في الغالب سنة واحدة )
، تكييف االختالل في األمد القصيرنظرا لكونو متغير توضيحي، اذ من خاللو يمكن قياس سرعة   (0

 ( يوضح حقيقة ذلك.7والجدول )
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 (7الجدول )

 ARDL( وفق منيجية ECMنموذج تصحيح الخطأ )نتائج اختبار  

 
 EViews10باالعتماد عمى مخرجات برنامج    المصدر: من عمل الباحث

كددان بقيمددة موجبددة ومعنويددة  conitEq(-1)( ان معامددل تصددحيح الخطددأ 7يالحددظ مددن الجدددول )اذ      
%( أي ان معممة التكييف تبتعدد عدن حالدة 0( وبمستوى معنوية كانت أقل من )0.003094بمغت نحو )

التددددوازن فددددي االجددددل الطويددددل بمددددرور الددددزمن، ممددددا يدددددل عمددددى ضددددعف عالقددددة المتغيددددرات المسددددتقمة بددددالنمو 
 االقتصادي في االجل الطويل.

 Bound Test وفق اختبار : تقدير العالقة طويمة االجل رابعا
( فدي المتغيدر التدابع ID, EDتدأثير المتغيدرين المسدتقمين ) تدم التوصدل الدى ان( 8وبمعايندة الجددول )     

(G ،في االجل الطويل ) وضعيف ويشدير الدى ان المتغيدرين المسدتقمين المدذكورين لديس  غير معنوي كانو
%( 00( لكدل منيمدا اكبدر مدن )probليما تاثير عمى النمو االقتصادي في االجل الطويل، فكانت قيمدة )

ضددعف دور ذلددك الدددين فددي زيددادة النمددو االقتصددادي فددي العددراق بسددبب ضددعف دور السياسددة يعكددس ممددا 
القتددراض بنوعيددو الددداخمي والخددارجي عنددد تمويددل وتنفيددذ الموازنددات العامددة الماليددة فددي االسددتغالل االمثددل ل

السيما تسيد االنفاق االسدتيالكي عمدى االنفداق االسدتثماري فضدال عدن ضدعف مروندة االنتداج المحمدي فدي 
االقتصدداد العراقددي مددن جيددة، وتوجددو الطمددب المحمددي نحددو االسددتيراد مددن السددمع االسددتيالكية وعدددم كفدداءة 
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االستثمارية من جيدة اخدرى،  ي والمالي وتمكؤ غالبية المشاريعموارد وتفشي ظاىرة الفساد االدار استخدام ال
االمددر الددذي يسددتنتج منددو مخالفددة النظريددة االقتصددادية التددي تتمحددور حددول العالقددة الطرديددة بددين المتغيددرات 

  13المستقمة والمتغير التابع.
 (8الجدول )

 Bound Testاختبار  نتائج تقدير العالقة طويمة االجل وفق
 

 

 

 
 EViews10باالعتماد عمى مخرجات برنامج    المصدر: من عمل الباحث

 ووفقا لذلك ومن خالل معطيات الجدول السابق فان العالقة تصبح بالصيغة االتية:
G ˆ= -2893.808+ 13.70068ID+ 17.47732ED 

                     (0.421)       (0.305)     (t) 
وحدة ،  02.70اي ان زيادة الدين العام الداخمي بوحدة واحدة يؤدي الى زيادة النمو االقتصادي بمقدار 

 وحدة 07.48 بمقداروان زيادة الدين العام الخارجي بوحده واحدة يؤدي الى زيادة النمو االقتصادي 

 (LM Test)ل  خال من الذاتي االرتباط مشكمة اختبار .1

التالي، ان النموذج الحالي قيد البحث خالي من مشكمة االرتباط الذاتي لكون ( 9الجدول )من يتضح 
( 0.05( وكانت اكبر من مستوى المعنوية )0.0553بمغت نحو ) prob. Chi-square (3) قيمة

 وبالتالي قبول فرضية العدم التي تشير الى عدم وجود االرتباط الذاتي لمبواقي.
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 (9الجدول )

 (LM Test) موفقا   مشكمة االرتباط الذاتينتائج اختبار 

 

 

 EViews10باالعتماد عمى مخرجات برنامج    المصدر: من عمل الباحث

 التباين تجانس عدم مشكمة اختبار .2

وكمددا البددواقي تعدداني مددن مشددكمة عدددم تجددانس التبدداين أم  الددى انالتوصددل  تددموبموجددب ىددذا االختبددار      
( وأكبدر 0.7733كانت بقيمة نحو ) prob.Chi-square(1)ان قيمة اذ التالي  (00الجدول ) يوضحيا

 ( أي انيا غير معنوية، 0.05من )
 (00الجدول )

 اختبار مشكمة عدم تجانس التباين نتائج

 

 
 EViews10باالعتماد عمى مخرجات برنامج    المصدر: من عمل الباحث

 ARDL( لمعامالت نموذج Stablity: اختبار االستقرارية) خامسا
 ((CUSUM لمبواقي التراكمي المجموع .1

( التدالي ان المقددرات كاندت ضدمن حددود الثقدة او داخدل الحددود الحرجدة وعندد 0يتضح من خالل الشكل )
( وىدذا يؤكددد عمددى اسدتقرار تمددك المتغيدرات المدروسددة عبددر الدزمن واسددتنتاج أمثميددة 0.05مسدتوى المعنويددة )

 التصحيح في كل من األجل الطويل واالجل القصير.بين نتائج   ( بسبب االنسجامARDLنموذج )
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 (0الشكل )

 ((CUSUMالمجموع التراكمي لمبواقي 
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CUSUM 5% Significance 

 EViews10باالعتماد عمى مخرجات برنامج    المصدر: من عمل الباحث

 والفعمية المقدرة النموذج بواقي .2

تطابق بواقي النموذج المقدر مع القيم الفعمية لمبواقي، اي ( التالي يتضح منو 3أما مايتعمق بالشكل )     
  ان االختبارات اإلحصائية تعكس استقرارية المعممات وجودة النموذج المقدر.

 (3الشكل )

 بواقي النموذج المقدرة والفعمية
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 EViews10باالعتماد عمى مخرجات برنامج    المصدر: من عمل الباحث     
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 االستنتاجات والتوصيات

 اوال: االستنتاجات.

 السيما ، مما يدلل ضعف قدرة الحكومة،اقي من تزايد اجمالي الدين العاميعاني االقتصاد العر  .0
اسيام الدين الداخمي  مؤشر اجمالي الدين العام بالمقارنة ب الىارتفاع اسيام الدين الخارجي العام 

، لمالية المحتممةداللة عمى خطورة تعرض االقتصاد لالزمات االى اجمالي الدين العام نفسو العام 
 رتباط ذلك الدين وارتباطو بالعمالت االجنبية فضال عن تراكم الفوائد المترتبة عميو.النظرا 

 ، فبعد ان كاناخمي الى الناتج المحمي االجماليمؤشر نسبة الدين العام الد ان ىناك تقمب في .3
مميار دينار  40832 فانو وصل الى نحو 3002مميار دينار عام  5544حجم ىذا الدين قرابة 

يعطي اشارة الى وجود مشكمة حقيقية يتعرض ليا االقتصاد العراقي وتخبط في ل  3008عام 
سياساتو النقدية والمالية التي انعكست سمبا عمى الواقع االقتصادي عمى الرغم من انخفاض 

 .3008% عام 06.40المؤشر الى 
مميار  74.00يتعمق بالمديونية الخارجية فقد سجمت تقمبا ىي االخرى في حجميا من  اما ما .2

 3005مميار دوالر عام  58.02الى  3004مميار دوالر عام  87.60و 3002دوالر عام 
 مميار دوالر عام 82.20بسبب ارتفاع اسعار النفط العالمية ومعاودتو باالرتفاع وصوال الى 

، نظرا لتراجع اسعار النفط ومن ثم حجم الناتج المحمي االجمالي وما رافق ىذه السنوات 3008
 .حرب ضد تنظيم داعش االرىابيفي المن انفاق عسكري لتمويل العمميات العسكرية 

 ظير من الجانب الكمي ماياتي: .4
يع المستويات، % ولجم5% و0استقرار المتغيرات المدروسة عند الفرق األول وبمستوى معنوية  . أ

 مما اسيم في اجراء اختبار التكامل المشترك بين تمك المتغيرات. 
التحقق من وجود عالقة توازنية طويمة االجل بين المتغيرات المراد اختبارىا ظير من خالل  لدى . ب

ان ىناك تكامل مشترك بين المتغيرات او  (Bound Testاختبار الحدود لمتكامل المشترك )
 عالقة توازنية طويمة األجل بين المتغيرات المستقمة والمتغير التابع. 

 ( فدي االجدل الطويدل، كدانG( فدي المتغيدر التدابع )ID, EDتأثير المتغيدرين المسدتقمين ) ظير ان . ت
نمدو االقتصدادي فدي ليس ليما تأثير عمى ال وبالتاليوضعيف تجاه النمو االقتصادي  غير معنوي

 بسددببضدعف دور ذلددك الددين فدي زيددادة النمدو االقتصدادي فددي العدراق يعكدس االجدل الطويدل ممددا 
السياسدددة الماليدددة فدددي االسدددتغالل االمثدددل لالقتدددراض بنوعيدددو الدددداخمي والخدددارجي عندددد  اداء ضدددعف

 تمويل وتنفيذ الموازنات العامة 
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 ثانيا: التوصيات      
بااليرادات الضريبية وترسيخ ثقافة  مصادر الدخل السيما مايتعمقحسين يقتضي التوجو نحو ت .0

الوعي الضريبي  الذي من شانو االسيام في  تخفيض حجم العجز  في الموازنة العامة وصوال 
 .الى  حجم مناسب من الدين الحكومي

صياغة سياسة اقتصادية تعمل عمى تفعيل القطاعات االنتاجية من خالل االستخدام النفطية  .3
لغرض سد النقص الحاصل في االنتاج المحمي داًل من  ضرورة اتباع سياسة تجارية متشددة من 

 .االستيرادات السيما االستيالكيةشانيا تقميل االعتماد عمى 
وراق المالية قائمة عمى دعم وتطوير سوق االية ضرورة اعتماد سياسة ماليو منضبطة توسع .2

من احتياطيات فائضة من مشاريع انتاجية تخدم االقتصاد المصارف التجارية  تمتمكو الستثمار ما
 العراقي، من جية، والسماح بتداول االوراق المالية الحكومية لتوفير مصادر تمويمية محمية.

العمل عمى توجيو الدين الحكومي الداخمي ام الخارجي نحو القطاعات االنتاجية واستثمار تمك  .4
لي المساىمة في تسديد الديون وفوائدىا واضعاف تراكميا االموال لتحقيق اىداف التنمية وبالتا

 مستقبل بما يحسن الية استخداميا مستقبال.
سمبية عمى المستوى ال هثار آلضرورة االبتعاد عن االقتراض الخارجي قدر المستطاع  نظرا  .5

 .دول والمنظمات الدولية الدائنةاالقتصادي واالجتماعي بسبب الشروط التي قد تفرضيا ال
رورة استخدام مصادر غير تضخمية عن طريق ) السندات و حواالت الخزينة ( بيدف ض  .6

السيطرة عمى السيولة الفائضة و تقييد الضغوط التضخمية و كذلك تنشيط عمميات السوق 
 .لحكومي في االستثمارات االنتاجيةالمفتوحة مع العمل عمى استخدام اموال الدين ا

العام كخطوة اولى بيدف تقميص عجز  لإلنفاقط المالي االتأكيد عمى تحقيق موضوع االنضب .7
 الموازنة العامة مما يسيم بالتقميل نحو االقتراض فضال عن تقميل اليدر المالي 
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