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امللخص:
يعد التضخم من متغريات اإلقتصاد الكلي املهمة ملا يتسم به من عالقة وثيقة مع العديد من املتغريات احلقيقية والنقدية  ،وملا يرتكه
من آثار سلبية على اإلنتاجية ،و النمو اإلقتصادي ،إذ حيد من معدل النمو اإلقتصادي ،ويزيد من التفاوت يف الدخل والثروة ومن ثم
الرفاهية اإلقتصادية  .لذا كان احلد من التضخم ومكافحته يشكل االولوية لدى صانعي السياسات عند صياغة األهداف اإلقتصادية.
اهلدف الرئيسي من هذه الدراسة يتمثل يف قياس وحتليل العالقة السببية بني التضخم معربا عنه بالرقم القياسي ألسعار املستهلك
وعرض النقود ،واإلنفاق احلكومي يف اإلقتصاد العراقي للمدة ( .)2017-1990وكان املنهج الكمي هو االداة املستخدمة لتحقيق
هذا اهلدف من خالل االستعانة باألساليب القياسية احلديثة من إختبار أستقرارية السالسل الزمنية ،التكامل املشرتك ،منوذج تصحيح
اخلطأ ،وأخريا سببية كراجنر .وقد أثبتت الدراسة وجود عالقة توازنية طويلة األجل بني التضخم من جهة ،وبني كل من النفقات العامة،
وعرض النقد من جهة ثانية .كما أظهرت نتائج تقدير منوذج تصحيح اخلطأ إستنادا إىل قيمة معلمة معامل التعديل ،أن معدل التضخم
يستغرق حبدود ثالثة أو أربعة سنوات لتعود ثانية إىل حالة التوازن عند حدوث أزمات  ،أو صدمات اقتصادية .كما أظهرت النتائج أن
هناك عالقة سببية باجتاه واحد ،تتجه من عرض النقد باملفهوم الضيق ،والنفقات العامة باجتاه التضخم ،أي أن كل من عرض النقد،
واإلنفاق احلكومي يتسببان يف إرتفاع املستوى العام لألسعار.
الكلمات الدالة :النفقات العامة ،عرض النقود ،التضخم ،التكامل املشرتك ،منوذج تصحيح اخلطأ ،السببية.
 .1املقدمة
يشكل التضخم مؤشراً حامساً من املؤشرات اإلقتصادية اليت تقيس
مستوى األداء اإلقتصادي للدولة ،لذلك جيري صياغة السياسات
اإلقتصادية الكلیة للسيطرة على املستوى العام لألسعار من خالل
آليات تعمل على خفض معدالت التضخم .ويعزو الكثري من اإلقتصاديني
سبب إرتفاع معدالت التضخم يف اإلقتصاد إىل زيادة النفقات احلكومية
واليت بدورها تؤدي إىل زيادة العرض النقدي ،إذ أن هذين املتغريين
يعتربان أهم مسبباته .إذ تتجه هذه التدفقات حنو املصارف احلكومية
لينتهي بها األمر إىل مكونات عرض النقد واملتمثلة بكل من العملة يف
التداول والودائع حتت الطلب ،فيزيد بذلك من عرض النقد.
لقد عانى اإلقتصاد العراقي ولفرتة طويلة من موجات تضخمية حادة
ومستمرة بسبب الظروف اإلقتصادية ،االختالالت اهليكلية ،اعتماد
اإلقتصاد على عوائد النفط ،،التغريات العشوائية غري املدروسة يف
السياسة النقدية ،والعجز املزمن واملستمر يف اإلقتصاد  ،وعلى وجه

اخلصوص الفرتة املمتدة بني ( )2002-1990من جراء العقوبات
اإلقتصادية الدولية على العراق واليت إنعكست آثارها السلبية على كل
القطاعات اإلنتاجية يف اإلقتصاد  ،وتوقف تدفق صادرات النفط إىل
العامل اخلارجي .كل ذلك ادى إىل ضعف اهليكل اإلقتصادي وهشاشته
وتدني املستوى املعاشي ألفراد اجملتمع بشكل حمسوس .كما شهدت
الفرتة بعد  2003زيادة حجم النفقات العامة نتيجة زيادة الصادرات
النفطية العراقية بسبب رفع العقوبات اإلقتصادية من جهة و إرتفاع
أسعار النفط من جهة أخرى .كما ادى تردي الوضع االمين وتفشي
ظاهرة الفساد املالي واإلداري وما تبعه من إرتفاع يف النفقات العامة إىل
إرتفاع املستوى العام لألسعار ،وهو ما أرغم السلطات النقدية على
التفكري يف معاجلة هذه الظاهرة املستفحلة  ،وبالتالي إضطرت إىل إعطاء
األولوية للسيطرة على التضخم وحماولة إجياد سياسات مالية ونقدية
سليمة ومناسبة للسيطرة على تنامي إرتفاع األسعار .

* الباحث املسؤل.
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 .1.1مشكلة البحث:

تناول األول اإلطار املفاهيمي للبحث ،وخصص احملور الثاني للجانب

تعاني معظم اقتصاديات العامل مبختلف توجهاتها الفكرية واإلقتصادية
من ظاهرة التضخم  ،ومع ازدياد حدة املنافسة بني الدول املتقدمة

التطبيقي منه.

والنامية ،تزايد االهتمام بهذه الظاهرة وبذلت جهوداً عديدة من اجل
التوصل إىل حلول ومعاجلات للحد من مجاحها .عليه ميكننا صياغة
مشكلة البحث بالتساؤل التالي( :هل تؤثر النفقات العامة وعرض النقد
يف التضخم ،وهل هنالك عالقة سببية بني كل من النفقات العامة ،عرض
النقد و التضخم يف اإلقتصاد العراقي خالل املدة ()2017-1990؟

 .7.1مصادر البيانات :
 النشرات اإلحصائية للبنك املركزي العراقي ،سنوات خمتلفة وماتوفر من كتب وحبوث مكتبيه.
-

اللجنة اإلقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا2005،
 .2اإلطار املفاهيمي للبحث

وما هي طبيعة هذه العالقة؟ وما هي اجتاهاتها؟

 .1.2التضخم مفهومه ،انواعه ،اسبابه ،واثاره.

 .2.1اهمية البحث:

 .1مفهوم التضخم ):(Inflation
التضخم هو اإلرتفاع املستمر يف املستوى العام لألسعار خالل فرته

التضخم هو واحد من متغريات اإلقتصاد الكلي الرئيسة وله عالقة مع
العديد من املتغريات احلقيقية والنقدية ،وتنتج عنه آثار سلبية تنعكس
على اإلقتصاد ككل ،مثل فقدان العملة لقيمتها ،تباطؤ النمو
اإلقتصادي ،تدني املستوى املعاشي لالفراد ....اخل .ولذلك تعد
مكافحته واحلد من إستفحاله من أولويات صانعي السياسات
اإلقتصادية ،وهدفاً مركزيا يسعون لتحقيقه.
 .3.1هدف البحث:
يهدف البحث إىل قياس وحتليل العالقة السببية بني النفقات العامة،
عرض النقد من جهة وبني التضخم يف اإلقتصاد العراقي من جهة ثانية
خالل املدة ( ،)2017-1990والكشف عن طبيعة واجتاه العالقة بني

زمنيه معينة قد تكون سنه او أكثر( ،الوادي ،عساف،
وصايف .)181،2010،وال ميكن حصر العوامل املسببة للتضخم يف
عامل واحد بل هو جمموعة من قنوات التداول النقدي ،كما عرف على
انه الزيادة يف كمية النقود املتداولة واليت تؤدي إىل زيادة املستوى
العام لألسعار ،أي كلما زادت كمية النقود املتداولة يف السوق ،ومبعدل
أكرب من معدل منو الناتج القومي احلقيقي ،كلما إرتفعت األسعار
وحدث التضخم .وميكن تعريفه على أنه نقود كثرية تطارد سلعا قليلة
يف التداول .كما عرفه أنصار نظرية الدخل واإلنفاق بأنه"اإلرتفاع يف
املستوى العام لألسعار الذي ينتج عنه فجوة بني السلع وحجم الدخول
املتاحة لإلنفاق ،أما أنصار نظرية العرض والطلب فقد عرفوا التضخم

متغريات الدراسة .ولغرض حتقيق هذا اهلدف مت استخدام التكامل
املشرتك ( )co-integrationومنوذج تصحيح اخلطأ (ُ Error
 ،)correction modelإضافة إىل إختبار سببية & (Engel

على أنه زيادة الطلب اليت ال يقابلها زيادة يف حجم اإلنتاج ،ويرى كينز
أن التضخم هو زيادة القدرة الشرائية اليت ال يقابلها زيادة يف حجم
اإلنتاج ،أو هو زيادة الطلب احلقيقي يف ظل االستخدام الكامل للموارد.

 .4.1فرضية البحث:

(العيسى وقطف.)258-257،2006 ،
 .2أنواع التضخم :يقسم ( )Baumolالتضخم إىل نوعني
):(Baumol, 2003, 664– 665

).Granger
أستند البحث إىل فرضية مفادها :أن هناك عالقة طردية ومعنوية بني
عرض النقد والنفقات العامة من جهة وبني التضخم يف اإلقتصاد العراقي
خالل املدة( )2017-1990من جهة أخرى .وأن العالقة السببية
تتجه من النفقات العامة وعرض النقد إىل التضخم.
 .5.1حدود البحث:

االول هو تضخم جبذب الطلب ،وهو اإلرتفاع باملستوى العام لألسعار
بسبب النمو املفاجئ يف معدالت الطلب الكلي والذي سببه الزيادة يف
اإلنفاق بشقيه العام واخلاص والذي يؤدي إىل انتقال منحنى الطلب
الكلي ألعلى اليمني ،وعادة ما يرافق هذا النوع من التضخم إرتفاع معدل
منو الناتج احمللي االمجالي ( ،)GDPأما النوع الثاني فهو تضخم

 احلدود املكانية :تتمثل احلدود املكانية للبحث يف اإلقتصادالعراقي.

جانب العرض أو دفع الكلفة (الشمري ،)265،1988،إذ ترتفع األسعار
بسبب إخنفاض مستوى اإلنتاج والذي يعود إىل إرتفاع تكاليف عوامل

 .6.1منهجية البحث:

اإلنتاج ،وخاصة األجور واملواد األولية ،وبالتالي ينتقل منحنى العرض
الكلي إىل األسفل ،وعادة ما يرافق التضخم بدفع الكلفة إخنفاض يف

-

بينما تتمثل احلدود الزمانية باملدة (.)2017-1990

لتحقيق هدف هذا البحث ،وإثبات الفرضية اليت تبناها ،مت إستخدام
املنهج التحليلي الوصفي يف اإلطار النظري منه ،بينما غطى القياس
الكمي جانبه التطبيقي .وعليه مت تقسيم البحث إىل حموريني رئيسيني
378
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 -التضخم الزاحف :هو اجتاه املستوى العام لألسعار حنو اإلرتفاع

دون أن يقابل هذه الزيادة زيادة يف حجم اإلنتاج ،مما يدفع األسعار إىل

بصورة بطيئة ولكنها مستمرة حتى يف حالة عدم زيادة الطلب الكلي
بنسبة كبرية( .ويظهر هذا النوع يف فرتات متباعدة ،وهناك امكانية

املزيد من اإلرتفاع.
 -إرتفاع أسعار السلع املنتجة حمليا ،وبالتالي إخنفاض قدرتها

للسيطرة عليه بسهولة ،وسببه زيادة كمية النقد املتداولة ،واإلرتفاع
النسيب يف االجور واالرباح( .جاسم.)125،200،
 -التضخم املكبوت :هو احلالة اليت متنع األسعار من اإلرتفاع عن

التنافسية يف األسواق اخلارجية ،مما ما يؤدي إىل تراجع صادرات البلد
الذي يعاني اقتصاده من التضخم - ،زيادة االستريادات إذ تصبح السلع
األجنبية ارخص من وجهة نظر األفراد يف البلد الذي حيدث فيه التضخم،

طريق اختإذ الدولة جمموعه من اإلجراءات متنع من خالهلا ظهور
التضخم .وهو عكس التضخم الظاهر والذي فيه ترتفع األسعار بصوره

وأخرياً يؤدي التضخم إىل ختفيض معدالت النمو اإلقتصادي ،فقد
يؤدي اإلرتفاع املستمر يف األسعار إىل ختفيض معدالت االدخار نتيجة

مستمرة استجابة لقوى السوق( .االدريسي. )426 ،1986 ،
 -التضخم اجلامح :وهو من أخطر انواع التضخم حيث ترتفع األسعار

زيادة اإلنفاق االستهالكي ،وهو ما يؤدي يف النهاية إىل تقليص الفرص
االستثمارية ،ومن ثم ختفيض الناتج القومي ،وختفيض معدالت النمو

مبعدالت كبرية ،وتزداد فيه سرعه دوران النقود مقابل إخنفاض كبري

اإلقتصادي.

يف كمية السلع املعروضة .وتفقد العملة احمللية مصداقيتها يف التعامل
داخليا ودوليا ،ويرغب االفراد يف التخلص منها واالحتفاظ بأصول

 .4مواجهة التضخم:
تباينت آراء املدارس اإلقتصادية حول السياسات الواجب إتباعها

ملموسه .ومن اخطر نتائجه حدوث عجز يف كميه النقود املتداولة مما
يدفع الدولة إىل القيام بطبع نقود بدون غطاء وبالتالي تزايد عرض
النقود واألسعار (ياس.)51،2013 ،

ملواجهة التضخم (الوزني ،الرفاعي .)178-175،2002،إذ يعتقد
الكنيزيون يف إمكانية ختفيض معدل التضخم من خالل السياستني
املالية والنقدية املقيدتني ،وهذا يتطلب فرتة طويلة وقد تكون مكلفة.

 التضخم املستوردImported Inflation:يظهر التضخم املستورد يف إقتصادات البلدان النامية األكثر انفتاحا

بينما يذهب النقوديون إىل ان ختفيض معدل التضخم يتطلب ختفيضاً
تدرجييا يف معدل منو عرض النقد ،ويرفضون طروحات الكنيزين حول

على العامل اخلارجي ،وسببه ظهور اإلرتفاع احلاد واملستمر يف أسعار

ترشيد األسعار واالجور .اما مدرسة التوقعات الرشيدة فرتى أن أتباع

السلع النهائية املستوردة من اخلارج وبالتالي تصعب السيطرة عليه.
(صربي .)416، 2017،وقد ظهرت يف اآلونة األخرية ظاهرة إرتفاع

سياسة نقدية أقل توسعا بإمكانها أن ختفض من معدل
التضخم( .)Fellner,1980,773وترى مدرسة جانب العرض

معدالت التضخم مصحوبة بإرتفاع معدالت البطالة واليت أطلق عليها
التضخم الركودي. Stagflation.
مما سبق ميكن القول أنه ال يوجد سبب واحد حمدد حلدوث التضخم

ضرورة زيادة العرض الكلي والذي سيحقق مستويات أعلى من الناتج
والعمالة ومستوى أدنى لألسعار ( .الونداوي.)117،2010 ،

خاصة يف البلدان النامية ،بل أن تظافر العوامل النقدية وغري النقدية
مجيعا أدى إىل ظهور هذه الظاهرة (كاظم.)247 ،2005 ،
 .3آثار التضخم Effect of Inflation
التضخم هو أحد املشاكل اإلقتصادية اليت تعاني منها مجيع
اقتصاديات العامل بغض النظر عن كونها متقدمة او نامية ،وله العديد
من اآلثار اإلقتصادية واالجتماعية (الربيعي  )26 ،,2006منها:
 فقدان النقود لوظيفتها كمقياس وخمزن للقيمة - ،تدهور سعر صرفالعملة احمللية نتيجة ختلي األفراد عن عملتهم احمللية واللجوء إىل
العمالت األجنبية األكثر استقراراً.
 تعطل بعض الطاقات االنتاجية بسبب تعرض الصناعة احمللية إىلاملنافسة اخلارجية - ،أنتشار البطالة - ،إخنفاض املستوى املعاشي
ألفراد اجملتمع ،والعجز يف ميزان املدفوعات :فقد تؤدي الزيادة يف الطلب
إىل زيادة الطلب على السلع املستوردة ،وإخنفاضه على السلع احمللية
إىل حدوث العجز يف ميزان املدفوعات والذي ميكن مواجهته إما عن
طريق اللجوء إىل االحتياطيات من العمالت األجنبية والذهب ،او قد تلجأ
احلكومة إىل زيادة ضخ (طبع النقود)عملتها احمللية فيزداد عرض النقد

 .2.2عرض النقد ،مفهومه ،مكوناته ،وعالقته بالتضخم:
 .1مفهوم عرض النقد ))Money Supply
دار جدل نظري واسع بني اإلقتصاديني حول حتديد مفهوم واضح لعرض
النقد ،وطرق حسابه خالل مدة زمنية معينة ،والسبب يعود إىل صعوبة
حتديد العناصر اليت يتألف منها هيكل عرض النقد .وقد تعمق هذا
االختالف بدرجة كبرية حتى أصبح من الصعوبة معرفة وفهم القضية
األساسية دون إدراك مفهوم عرض النقد حبيثياته ،والتعرف على
املفاهيم املختلفة له ،وإلقاء الضوء على اجلوانب املرتبطة به .ورغم
االختالف واجلدل القائم حول حتديد مفهوم واضح وحمدد لعرض النقد،
إال أنه ميكن تعريفه على أنه كمية النقود املوجودة لدى أفراد اجملتمع
واجلهاز املصريف خالل فرتة زمنية معينة(.الدليمي،)106 ،1990 ،
كما يعرف على أنه جمموع وسائل الدفع املتداولة يف اجملتمع خـالل
فـرتة زمنيـة معينـة.
 .2مكونات عرض النقد:
ختتلف مكونات عرض النقد من حيث درجة السيولة اليت تتمتع بها،
ويعتمد أهمية األخذ باملفهوم املناسب على جمموعة من العوامل يأتي
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يف مقدمتها مدى التطور والتقدم الذي وصل اليه اإلقتصاد ،طبيعة

 .3.2النفقات العامة ،مفهومها ،أنواعها ،وآثارها:

هيكله ،درجة تطور النظام املالي واملصريف ،والعادات املصرفية لدى
أفراد اجملتمع( .حسن ،)33 ،2016،ويكمن توضيح هذه املكونات

 .1مفهوم النفقات العامة :تعرف النفقات العامة على أنها مبلـغ مـن
املـال ينفـق مـن خزانـة الدولة بواسطة إداراتها ومؤسساتها وهيئاتها

كاآلتي ( :الفتالوي والزبيدي.)204 :2009،
 القاعدة النقدية ( :)M0وهي جمموع العملة املتداولة خارج اجلهازاملصريف مضافا اليها ودائع املصارف لدى البنك املركزي واليت متثل
االحتياطيات النقدية هلذه البنوك لدى البنك املركزي.
 -عرض النقد باملفهوم الضيق( :)M1هو جمموع وسائل الدفع لدى

املختلفة إلشباع حاجات عامة (اخلطيب وشامية .)26،2008،مما
يعين أن للنفقـة العامـة ثـالث أركان هـي أن النفقـة العامـة مبلـغ نقـدي،
أنها تصدر مـن الدولـة أو حـد األشخاص العامة ،والركن الثالث هو أن
النفقة العامة تهدف إىل حتقيق نفع عام( .عبد اجمليد.)43 ،1990،
 .2أنواع النفقات العامة :ميكن تقسيم النفقات العامة بشكل عام

الوحدات اإلقتصادية يف حلظة زمنية معينة .ويشمل عرض النقد
باملفهوم الضيق العملة يف التداول مضافاً اليها الودائع اجلارية.

إىل:

 -عرض النقد باملفهوم الواسع ( : )M2يشمل مكونات عرض

مقابل احلصول على السلع واخلدمات أو رؤوس أموال إنتاجية ،مثل
املرتبات والنفقات الالزمة لتشغيل املرافق ،إضافة إىل النفقات

النقد( )M1مضافاً اليها الودائع اآلجلة ،وودائع التوفري لدى املصارف
التجارية.

-

النفقـات احلقيقيـة :يقصد بها تلك النفقات اليت تنفذها الدولة

االستثمارية .ومقابل هذه النفقات حتصل الدولة على عمل أو خدمة أو
سلعة .وتقسم النفقات احلقيقية بدورها إىل:

 عرض النقد باملفهوم األوسع ( :)M3هو عبارة عن أساس السيولةاحمللية (ِ )M2مضافاً اليها جمموع االدخارات خارج املصارف أ.نفقات استثمارية :وتتمثل يف الطلب على السلع اإلنتاجية يف صورة زيادة
التجارية واملتمثل بكل من مؤسسات االدخار ،بنوك االدخار املشرتكة ،يف وسائل اإلنتاج الثابتة.
صناديق االدخار ،ومجعيات االدخار واإلقراض( .كيطان )5،2017،ب.نفقات جارية :وهي النفقات اليت تضمن تشغيل وحدة إنتاجية معينة.
 السيولة العامة :تتمثل السيولة العامة يف عرض النقد باملفهوم الواسع النفقات التحويلية :هي النفقات اليت ال يرتتب عليها حصولمضافاً اليه األصول املالية اململوكة من قبل الوحدات اإلقتصادية غري
الدولة على سلع وخدمات ورؤوس أموال ،وإمنا تقوم الدولة بتحويل جزء
املصرفية مثل األوراق املالية والسندات املعدة للقروض ،سواء مت
من الدخل الوطين من الفئات االجتماعية ذات الدخول املرتفعة إىل فئات
إصدارها من قبل احلكومة أو املشروعات اخلاصة ،والسندات اليت
أخرى حمدودة الدخل ،مثل اإلعانات واملنح اإلقتصادية واالجتماعية
تصدر من قبل شركات االستثمار املتخصصة واملصارف العقارية
اليت تقدمها الدولة لألفراد واملؤسسات بهدف إعادة توزيع الدخل بني
وسندات االدخار واألوراق التجارية( .بوخاري .)85،2010،وتعترب
أفراد اجملتمع.
مكونات عرض النقد مرآة تعكس الصورة احلقيقية لدرجة تطور السوق
 .3أسباب تزايد النفقات العامة :ال ينتج عن زيادة حجم النفقات
املالية والنقدية ،ومدى تطور اجلهاز املصريف ،والوعي املصريف لدى
العامة للدولة دائما كما هو شائع زيادة يف كمية ونوعية اخلدمات املقدمة
أفراد اجملتمع( .الدليمي.)631،1990،
لألفراد ،وبالتالي رفع مستوى رفاهيتهم ،وإمنا قد تكون هذه الزيادة
 .3عالقة عرض النقد بالتضخم:
رقمية ناجتة عن زيادة عدد السكان الذي يستدعي زيادة يف النفقات
ترتبط كمية النقود املعروضة بعالقة طردية مع املستوى العام لألسعار
بالنسبة نفسها على االقل للمحافظة على املستوى املعاشي السابق
حسب نظرية كمية النقود ،وقد بني فريدمان أن أي تغري حيصل يف
لالفراد ،واحليلولة دون إخنفاضه ،أو زيادة الرقعة اجلغرافية ،أو
كمية النقود املعروضة بالنسبة لوحدة من الناتج البد أن ترافقه تغريات
إخنفاض قيمة النقود ...اخل .وعليه ميكن القول إن هناك نوعني من
يف املستوى العام لألسعار باالجتاه نفسه أو باالجتاه املعاكس .ومن
أسباب تزايد النفقات العامة هي( :اجلنابي.) 155،1990،
أجل احملافظة على استقرار ومنو اإلقتصاد ،واستقرار األسعار  ،يرى
أ -األسباب الظاهرية :تتمثل يف:
فريدمان أن يكون هناك تناسب بني معدل منو عرض النقد ،ومعدل منو
 إخنفاض قيمة النقود :إن اإلرتفاع املستمر واملتزايد يف أسعار السلعالناتج (الغاليب ،) 63-62 ،2011،وتفسريه يف ذلك هو ان زيادة
خالل فرتة زمنية قد يرتتب عليه زيادة يف عدد الوحدات النقدية للحصول
كمية النقود املعروضة سوف تعمل على زيادة اإلنفاق الكلي والذي
على كمية معينة من السلع واخلدمات واليت كان من املمكن احلصول
بدوره يعمل على زيادة الطلب الكلي ،وإذا مل يصاحب هذه الزيادة يف
عليها بكمية أقل من النقود لو مل حيدث التضخم .ومن هنا تنشأ تلك
الطلب الكلي والناجتة عن زيادة عرض النقد زيادة يف املعروض الكلي
العالقة الطردية بني إرتفاع األسعار والنفقات العامة.
من السلع واخلدمات ،فالبد لألسعار من اإلرتفاع واليت ستعمل على
 زيادة السكان :تؤدي الزيادة السكانية منطقي ًا إىل زيادة النفقاتختفيض القوة الشرائية لوحدة النقد احمللية ،والنتيجة النهائية هي ظهور
العامة ،إذ تضطر احلكومات إىل مواجهة االعداد املتزايدة من السكان
مشكلة التضخم يف اإلقتصاد .
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باملزيد من اإلنفاق للمحافظة على اخلدمات اليت تقدمها للسكان عند

-األسباب العسكرية :تعد النفقات احلربية من أهم فقرات النفقات

مستوياتها السابقة على األقل ،حبيث أن نصيب الفرد من هذه النفقات
ال يزداد.

احلكومية ،ويعود ذلك إىل كون الدولة وحدها هي املوكلة مبهمة الدفاع
سواء الداخلي أو اخلارجي .إن ما يشهده العامل من توترات وصراعات

ب -األسباب احلقيقية :ميكن توضيح األسباب احلقيقية لزيادة
النفقات العامة باآلتي:
 -األسباب اإلقتصادية :تدخل الدولة يف احلياة اإلقتصادية واتساع

حيفز الدول على إيالء إهتمام أكرب للقطاعات العسكرية  ،فضال عن
تطور االجهزة والوسائل احلربية وتعددها مما يفرض على الدول املزيد
من اإلنفاق لإلبقاء على القطاع العسكري مهيئا ملواجهة أي ظرف

نطاق نشاطها يرتتب عليه زيادة يف النفقات العامة .إضافة إىل أن
التنافس اإلقتصادي بني الدول مهما كانت أسبابه يؤدي إىل زيادة

طارئ.
ثالثاً :اجتاهات تطور النفقات العامة ،عرض النقد ،والتضخم يف

النفقات العامة ،إما يف صورة إعانات اقتصادية للمؤسسات الوطنية
لتشجيعها على التصدير ،أو لتشجيعها على اإلنتاج للصمود يف وجه

اإلقتصاد العراقي للمدة ()2017-1990
من اجل الوقوف على تطور متغريات الدراسة مت تقسيم مدة الدراسة إىل

املنافسة األجنبية.

فرتتني زمنيتني ،االوىل متتد من ( )2003-1990والثانية تغطي

 األسباب االجتماعية :ساعد منو الوعي االجتماعي يف الدولة املعاصرةإىل إحداث مسؤولية جديدة للدولة وهي مسؤولية حتقيق التوازن

الفرتة ( ،)2017-2004وقد جاء هذا التقسيم ليعرب عن اإلختالفات
اجلمة بني الفرتتني نظراً للظروف والتغريات اإلقتصادية اليت احاطت

االجتماعي من خالل حتسني توزيع الدخل ،وإقامة العدالة االجتماعية،
توفري اخلدمات جلميع الفئات االجتماعية يف كافة امليادين الصحية
والتعليمية والثقافية والسكنية...اخل .وأن حتمل هذه املسؤولية يتطلب

بكل منها وكاآلتي:
الفرتة األوىل (:)2003-1990
اتسمت الفرتة ( )2003-1990بهيمنة السياسة املالية على السياسة

إنفاق أموال كبرية لتنفيذ هذه الربامج االجتماعية.
 -األسباب السياسية :أدى انتشار الدميقراطية يف اجملتمعات املعاصرة

النقدية وبتدهور الوضع اإلقتصادي ،وتردي االنتاج ،وإرتفاع مستوى
األسعار بسبب العقوبات الدولية اليت فرضت على اإلقتصاد العراقي،

إىل تعمق مسؤولية الدولة جتاه أفرادها وخروجها من عزلتها إىل االنفتاح

وتوقف الصادرات النفطية ،وتآكل البنى التحتية واملؤسسات االنتاجية،

على العامل اخلارجي من خالل التعاون املتبادل واملصاحل املشرتكة،
األمر الذي يعد انعكاسا ملا طرأ على املفهوم السياسي املعاصر للدولة

مما أدى إىل عدم استقرار األسعار  ،وتباطؤ عملية النمو اإلقتصادي
وتراجعها .وميكن تتبع ذلك من خالل حتليل املتغريات اإلقتصادية

من تغيريات أثرت يف نطاق وطبيعة العالقات الداخلية واخلارجية ،ولعل
أهم األسباب السياسية اليت أدت إىل زيادة النفقات العامة هي انتشار
الدميقراطية من خالل األنظمة الربملانية ،وانتشار اجملالس النيابية على

واملتمثلة باآلتي:

املستوى احمللي.
 العالقات الدولية :يتطلب انفتاح الدولة على العامل اخلارجي إجراءاتعدة منها التمثيل اخلارجي واملشاركة يف الكثري من املنظمات واهليئات
الدولية ،كل هذا ساهم يف زيادة يف النفقات العامة.
 املنح واملساعدات والقروض :يساهم الواجب الذي يفرضه التعاونوالتضامن الدولي يف زيادة النفقات العامة ،حيث تلجأ كثري من الدول إىل
تقديم إعانات سواء نقدية أو عينية أو قروض لبعض الدول ،وذلك
بغرض مساعدتها على حتقيق التنمية اإلقتصادية ،أو معاجلة أزمة ما
...اخل.
 األسباب اإلدارية :تتطلب املهام واملسؤوليات اليت تضطلع بها الدولةيف الوقت احلالي وجود موظفي احلكومة للقيام باألعمال اإلدارية ،كما
تتطلب توفري املواد واللوازم للقيام بتلك األعمال .وكلما اتسعت أعمال
الدولة فإن إنفاقها العام سوف يزداد .ويزداد هذا النوع من النفقات يف
الدول النامية بسبب ما حيصل من هدر يف االموال نتيجة انتشار الفساد
املالي واإلداري.

 .1عرض النقد:
اختذ أجتاه السياسة النقدية خالل هذه الفرتة طبيعة تكيفية ألهداف
السياسة املالية ،إذ تزايدت معدالت عرض النقد بشكل كبري بسبب
التسارع املستمر يف ممارسة سياسة النقد الرخيص من خالل آلية الربط
بني التوسع يف عرض الكتلة النقدية من جهة ،وتزايد العجز يف املوازنة
من جهة اخرى ،حيث أصبحت حيازة اجلهاز املصريف حلواالت اخلزينة،
واليت هي اساس الدين العام الداخلي ،مصدرا لزيادة اإلصدار النقدي
اجلديد عن طريق إتباع سياسة تنقيد الدين العام واليت تتطلب من
السلطة النقدية ضرورة القيام بإصدار النقود كمطلوبات نظري حيازتها
لتلك املوجودات املرتاكمة من ادوات الدين العام يف احملافظ االستثمارية
للجهاز املصريف(صاحل .)63 ،2000 ،يبني اجلدول) )1تطور عرض
النقد يف العراق باملعنى الضيق ) ،(M1إذ يتبني منه أن هذا العرض
قد إزداد بشكل كبري خالل الفرتة ( )2003-1990فبعد أن كان
يساوي ( )15359مليون دينار عام  ،1990إرتفع ليصل
إىل( )705064مليون دينار عام  ،1995ومبعدل تغري سنوي
متصاعد من ( )%61عام  1991إىل ( )%195عام  .1995ويعود
السبب إىل إرتفاع املستوى العام لألسعار من()161.2عام  1991إىل
( )69792.1عام  (1988=100(1995مبعدل منو مركب بلغ
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()%167.5خالل الفرتة ( ،)1996-1990ويف املقابل بلغ معدل
النمو املركب لعرض النقد باملفهوم الضيق ( )%58خالل الفرتة
( . )2003-1990وهكذا اصبح عرض النقد عامل تابع يتزايد بتزايد
عجز املوازنة (داغر ،عاشور.) 216 ،2014 ،إن تفاقم الوضع
اإلقتصادي بعد عام  1991قد إضطر احلكومة إىل استخدام سياسة
تنقيد الدين ،وقد ترتب على هذه السياسة زيادة يف الطلب الكلي مقارنة
بالعرض الكلي من السلع ،مما دفع باإلقتصاد العراقي بإجتاه التضخم
اجلامح ( )Hyper Inflationوهو أخطر أنواع التضخم ،وكانت من
نتائجه إخنفاض القوة الشرائية للعملة العراقية ،وإزدادت سرعة دوران
النقود ،وفقد الدينار العراقي وظيفته كمخزن للقيمة ،وإستخدم فقط
كوسيط للتبادل .وبعد تدفق النفط العراقي إىل األسواق اخلارجية
مبوجب مذكرة التفاهم (النفط مقابل الغذاء والدواء) إجته معدل منو
عرض النقد حنو اإلخنفاض ،حيث سجل معدالت منو تراوحت بني

.3

التضخم:

أدى إستخدام السياسة النقدية كرافعة مالية لتمويل املوازنة العامة يف
ظل اهليمنة املالية على سياسة البنك املركزي وقرارته النقدية إىل أحلاق
الضرر باإلقتصاد واالستقرار اإلقتصادي ،فقد أدت سياسة التمويل
بالعجز إىل زيادة كبرية يف حجم الكتلة النقدية حبيث فاقت معدالت منوها
معدالت منو الناتج احمللي اإلمجالي الذي تدهور بسبب الظروف اليت
مر بها اإلقتصاد العراقي من حصار اقتصادي وحرب ،مما خلف فائض ًا
كبريا يف الطلب الكلي على السلع واخلدمات ،مقابل شحة العرض الكلي.
وقد نتج عن ذلك ضغوطاً تضخمية على األسعار  ،فإجتهت حنو اإلرتفاع
الكبري والغري املسبوق .واجلدول ( )1يبني تطور معدالت التضخم خالل
الفرتة األوىل من الدراسة ،إذ سجل معدل التضخم نسبة ()%187عام
،1991كما سجل الرقم القياسي ألسعار املستهلك مستويات عالية
بلغت قمتها يف عام 1994حيث بلغ ( .)%492إال ان االجتاهات السعرية
مل تستمر باإلرتفاع بعد العام  1996فقد أخذ ت منحى آخر نتيجة

(%8و )%40عامي19997و ،2002إال أن هذه املعدالت عاودت
اإلرتفاع يف العام التالي لتصل إىل ( .)%92أما عرض النقد باملفهوم
الواسع فقد منا هو اآلخر خالل الفرتة ( )1995-1991إذ إرتفع معدل

التفاهم ،حيث سجل معدل التضخم منواً سالباً بلغ ( )%-15يف العام

سجله عرض النقد الواسع يف هذه املدة .وقد بلغ معدل النمو املركب

نفسه ،ولعل السبب وراء تراجع إرتفاع األسعار هوسيادة توقعات
متفائلة جدا للمستهلكني بسبب توقيع العراق ملذكرة التفاهم مع االمم
املتحدة النفط مقابل الغذاء والدواء بداية عام 1996وحتسن كبري

منوه من ( (%18عام 1991ليصل إىل( (%179عام  ،1195إال أنه
بدأ باإلخنفاض ليصل إىل ( )%4عام  ،2003وهو أدنى معدل منو
(.)%47
.2

النفقات العامة:

اآلثار االجيابية على كل من االستهالك واإلنتاج اليت أفرزتها مذكرة

ومفاجيء بقيمة الدينار العراقي والسماح بدخول كميات كبرية من
االغذية واالدوية مقابل تصدير كميات حمددة من النفط العراقي اخلام

خرج العراق بعد انتهاء احلرب العراقية – اإليرانية مثقالً بالديون
وباملشاكل اإلقتصادية  ،ثم جاءت حرب اخلليج الثانية لتضاعف من
حدة املشاكل اإلقتصادية ،خاصة بعد توقف الصادرات النفطية

كذلك قيام احلكومة باختإذ العديد من اإلجراءات من بينها الضغط على
اإلنفاق احلكومي ،وزيادة العوائد الضريبية ،وإلغاء اإلعفاءات،
وختفيض الدعم غري الضروري ،إضافة إىل حتيد األهداف الرئيسية

العراقية اليت تعد املصدر الرئيسي للدخل القومي .وكان إلخنفاض
القوة الشرائية للدينار العراقي وقلة املوارد املالية دوراً كبرياً يف زيادة
النفقات العامة خالل هذه الفرتة ،مما أضطر البنك املركزي العراقي إىل

للموازنة العامة ،وحترير أسعار الصرف ،واعطاء السوق املوازية للصرف
فسحة من احلرية يف العمل ،مما ادى إىل إخنفاض واستقرار املستوى
العام لألسعار الذي إستمر حتى بداية عام (2003عطو-58 ،1999 ،

اإلستمرار يف عملية التمويل بالعجز لتغطية النفقات املتزايدة والذي أدى

 .)59بعدها أخذ املستوى العام لألسعار باإلرتفاع كنتيجة طبيعية

إىل زيادة وتراكم الديون الداخلية للحكومة (شندي ،جنم.)7،2015،

للحرب ،وما تالها من سياسات اقتصادية منها :حترير التجارة ،وحتسني

كما أن قدرة السياسة املالية للتكيف والصمود أمام هذه الصدمة بقيت
حمدودة يف ظل غياب اإليرادات النفطية ،كل ذلك أنعكس على النفقات
العامة وتطورها ،واجلدول ( )1يبني تطور النفقات العامة باألسعار

رواتب وأجور العاملني يف الدولة ،إضافة إىل رفع الدعم احلكومي عن
بعض السلع (االسكوا ،)18 ،2004 ،مما أدى إىل إرتفاع معدل
التضخم يف هذا العام إىل ( )%33وكما موضح يف اجلدول (.)1

اجلارية ومعدالت منوها خالل الفرتة ( .)2003-1990فقد إرتفعت
النفقات العامة من( )17497مليون دينار عام  1991ومبعدل منو

جدول ( :)1تطور النفقات العامة وعرض النقد ومعدل التضخم يف
العراق للمدة ()2003-1990

( )%23لتصل إىل  )690783مليون دينار عام 1995ومبعدل منو
بلغ(،)%246وهو أعلى معدل منو شهدته الفرتة بكاملها .إال أنه إخنفض
يف العام  1996ليسجل معدل منو سالب وصل إىل ( ،)% -21وقد
تذبذب معدل منو النفقات العامة بني اإلرتفاع واإلخنفاض خالل الفرتة
( )2003-1997ليسجل معل منو قدره ( )%95يف العام األخري من
هذه الفرتة ،ومسجالً معدل منو مركب وصل إىل . )%57
382
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املصدر :البنك املركزي العراقي ،املديرية العامة لإلحصاء واالحباث،

لقد شهدت النفقات العامة منواً كبريا خالل السنني االوىل من هذه

النشرات السنوية أعداد خمتلفة،
احتسبت معدالت النمو من قبل الباحثني.

املدة،بسبب رفع العقوبات االقتصادية على العراق والسماح له بتصدير
كميات كبرية من النفط اخلام ورافقها زيادات كبرية جدا يف اسعار النفط

الفرتة الثانية ()2017-2004
إن أهم ما مييز هذه الفرتة هو حصول البنك املركزي على استقالليته
مبوجب القانون رقم ( )56لسنة  2004والذي مبوجبه تغريت العالقة

اخلام حقق العراق من خالهلا عوائد نفطية هائلة إال أنها بدأت بالرتاجع
قليال يف نهايتها .ويبني اجلدول ( )2أن هذه النفقات وصلت إىل
 )31521427مليون دينار عام  ،2004وقد تضاعفت بأكثر من()6

بني السياسة املالية والنقدية ،وانتهت احلقبة الزمنية هليمنة السياسة
املالية على السياسة النقدية .مما إنعكس على قدرة السياسة النقدية

مرات عن العام  ،2003ويعود السبب يف ذلك إىل زيادة النفقات العسكرية
نتيجة تدهور الوضع األمين ،إضافة إىل التعديل الذي حصل يف الرواتب

وأدواتها بشكل إجيابي ،حيث إستطاعت ومن خالل أدواتها السيطرة
على اإلجتاهات السعرية .بكالم آخر هنالك العديد من التغريات اليت

واملخصصات الوظيفية .أي أن النفقات اجلارية كانت السبب وراء
إرتفاع النفقات العامة يف هذه السنة من املدة املدروسة .ثم واصلت

إنعكس تأثريها على السياسة النقدية العراقية .ومن أجل الوقوف على

اإلرتفاع لتصل إىل ( )67277197مليون دينار عام  ،2008ومبعدل

مدى تطور مؤشرات الدراسة قيد البحث خالل هذه الفرتة ،وبيان مدى
قدرة السياسة النقدية على حتقيق االستقرار يف املستوى العام لألسعار،

منو سنوي قدره ( ،)%71.1وبنسبة زيادة قدرها ( )%1113مقارنة
بالعام  .2003إال أنها إخنفضت يف العام التالي إذ بلغت

سوف يتم حتليل تلك املؤشرات ،وبيان مدى تطورها من خالل ما يأتي:
 .1عرض النقد:
شهدت هذه الفرتة إستمرار الزيادة يف عرض النقد باملفهوم الضيق ،إال

( )55589721مليون دينار مسجلة معدل منو سالب قدره (-17.3
 ،)%ويرجع السبب يف ذلك إىل إتباع السلطات املالية سياسة إنكماشية
نتيجة إخنفاض أسعار النفط عاملياً ،واألزمة املالية العاملية .ثم إرتفعت

أن معدالت منوه كانت أقل حدة من الفرتة السابقة بسبب االسرتاتيجية
اليت إتبعها البنك املركزي من أجل السيطرة على االجتاهات السعرية،

بعد عام  2009لتصل إىل ( )119127556مليون دينار عام 2013
مسجلة معدل منو بلغ ( )%13.3يف العام نفسه ،إال أنها إخنفضت يف

واحلفاظ على قيمة العملة من خالل سياسة مزاد العملة اليومي والذي

األعوام الثالثة األخرية من الدراسة حمققةً معدالت منو سالبة بلغت

ادى اىل سحب كميات كبرية من السيولة وبالتالي حتسن قيمة الدينار
العراقي واستقراره بشكل كبري  .ويوضح اجلدول ( )2أن عرض النقد

( ،%-28.6،%-2.7و)%-19.0على التوالي وسبب ذلك هو إخنفاض
أسعار النفط عاملياً ودخول اإلقتصاد العراقي يف أزمة مالية مع بداية

إزداد من ( )10148678مليون دينار عام  2004ليصل إىل
( )21721167مليون دينار عام  2007مسجالً معدل منو بلغ
( ، )%40.5وهو أعلى معدل منو شهدها عرض النقد بهذا املفهوم

عام  2014كونه يعتمد وبشكل رئيسي على العوائد النفطية يف تغطية
نفقاته.
 .3التضخم:

خالل هذه الفرتة .ثم إستمر باإلرتفاع ليسجل ما قيمته
( )73830964مليون دينار عام  2013ومبعدل منو بلغ( .)%15.9

يعكس الرقم القياسي ألسعار املستهلك مقدار الزيادة يف نفقات املعيشة
والناجتة عن تغري األسعار الالزمة للحصول على نفس الكميات من

إال انه إخنفض يف العامني(2014و )2015ليسجل معدالت منو سالبة
بلغت ( ،%-1.5و )%-10على التوالي ،ثم عاود اإلرتفاع يف العامني

السلع واخلدمات يف سنة االساس (اجلبوري .)37،1983،وقد عانى
اإلقتصاد العراقي من إرتفاع املستوى العام لألسعار نتيجة قصور

األخريين من املدة ليصل إىل(70733027و )71161551مليون

القطاعات االنتاجية والسيما القطاع الزراعي والصناعي عن خلق عرض

دينار ومسجالً معدالت منو موجبة ،ولكنها ضئيلة ،إذ بلغت
(%8.1و)%0.6على التوالي .أما عرض النقد باملفهوم الواسع فقد

سلعي مساوي للطلب الكلي املتزايد ،حبيث أصبحت األسعار تتحرك
تدرجيياً حنو االعلى ،إذ سجل منو الرقم القياسي لألسعار كمؤشر

إرتفع من ( )11498200مليون دينار ليصل إىل ((21050249
مليون دينار عام  ،2006ومبعدل منو بلغ ( ،)%43.5ثم واصل
اإلرتفاع إىل أن وصل إىل( )90728000عام  2014حمققاً معدل منو

للتضخم الشامل أعلى مستويات خالل املدة ( .)2007-2004ومن
اجلدول ( )2تبني أن الرقم القياسي ألسعار املستهلك قد بلغ
( )8815.6عام  ،2004إرتفع ليصل إىل ( )24205.5عام ،2007

بلغ ( .)%3.4إال أنه إخنفض يف العام التالي ليسجل معدل منو سالب
قدره ( ،)%-9.0ثم عاود اإلرتفاع يف العامني(2016و )2017ليصل

ثم شهد إرتفاعاً مستمرًا ليصل إىل ( )27716.1عام  2015ثم إىل
( )290478عام .2016وقد أسهمت ضغوط الطلب الكلي وبنسبة

إىل(88082000و)89441000مليون دينار وحيقق معدالت منو

كبرية يف تعظيم خماطر التضخم الناجم عن سحب اإلنفاق العام ،وعلى

منخفضة ولكنها موجبة بلغت(%6.6و )%1.5على التوالي.
 .2النفقات العامة:

وجه اخلصوص اإلنفاق احلكومي .إن معدالت التضخم اليت شهدها
اإلقتصاد العراقي بسبب التوسع يف الكتلة النقدية ال ميكن خفضها إال
من خالل ضبط الظاهرة النقدية مبا حيقق االستقرار اإلقتصادي ،وهي
383
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أحد مسؤوليات السياسة النقدية .ومن اجلدول السابق نفسه ،يتضح

اخلطوات هو التأكد من كون السلسلة الزمنية ساكنة ،وال تعاني من

جناح السياسة النقدية(من خالل االستمرار بسياسة مزاد العملة اليومي
للسيطرة على عرض النقد رغم بعض مساؤها مثل استنزاف

اإلحندار الزائف والذي تعاني منه معظم السالسل الزمنية اإلقتصادية
يف حال كونها غري ساكنة ،أما اخلطوة الثانية فتتعلق بإجياد العالقة

االحتياطات االجنبية واستغلها البعض كوسيلة لغسيل االموال ) يف
خفض الضغوط التضخمية خاصة خالل السنوات اليت تلت العام
 2008حتى نهاية املدة ،رغم كون هذا التخفيض كان ختفيضاً جزئي ًا،

طويلة األمد عن طريق إجراء إختبار التكامل املشرتك بني متغريات
الدراسة ،ليتم بعد ذلك معرفة طبيعة العالقة بني املتغريات يف األجلني
القصري والطويل وبإستخدام منوذج تصحيح اخلطأ .وعليه وقبل القيام

إذ إخنفض معدل التضخم إىل أدنى مستوياته عامي  2009و،2010
ومبعدل بلغ ( )%2.5 ،%-2.8على التوالي ،وإرتفع يف العامني التاليني

بإختبار العالقة السببية سيتم إختبار مدى سكون )(Stationary
املتغريات قيد الدراسة عن طريق إختبار جذر الوحدة وإعتماداً على

ليسجل معدالً بلغ ( )% 6.1 ،%5.6على التوالي ،ليعود وينخفض مرة
أخرى ليحقق معدالً قدره ( )%0.5يف العام األخري من مدة الدراسة .إن

إختبار ديكي فوللر املوسع ). (Augmented ( (ADF
Dickey Fuller

هذا اإلخنفاض يدل على ضرورة إستمرار السياسة النقدية كوسيلة

 .1.3نتائج إختبار ) )ADFللمتغريات املدروسة:

للحفاظ على استقرار األسعار طاملا بقيت السياسة املالية تنتهج النهج
التوسعي.
جدول ( :)2تطور النفقات العامة وعرض النقد ومعدل التضخم يف
العراق للمدة ()2017-2004

يوضح اجلدول( )3نتائج إختبار جذر الوحدة لديكي فوللر املوسع (
(ADFملتغريات الدراسة واملتمثلة بـ (عرض النقد  ،النفقات العامة،
والتضخم معرباً عنه بالرقم القياسي ألسعار املستهلك) .وقد أظهر
إختبار ديكي فوللر املوسع أن بيانات السالسل الزمنية غري ساكنة عند
مستوياتها ،أي انها تعاني من احتواءها على جذر الوحدة ،مما يعين
عدم أمكانية رفض فرضية العدم وعند مستوى معنوية (.(%5إال أنها
أصبحت ساكنة بعد أخذ الفروق األوىل هلا ))First-difference
وعند مستوى معنوية ((%5ومنه نستنتج أن السالسل الزمنية متكاملة
( )Cointegrationمن الدرجة األوىل () )C1~(1ألنها سكنت بعد
الفروق االوىل هلا ،مما يعين إمكانية رفض فرضية العدم املتمثلة يف

املصدر - :البنك املركزي العراقي ،املديرية العامة لإلحصاء
واالحباث ،النشرات السنوية أعداد خمتلفة .
 -احتسبت معدالت النمو من قبل الباحثان.

عدم سكون املتغريات يف مستوياتها وقبول الفرضية البديلة الين تنص
على أن املتغريات ساكنة عند الفروق األوىل هلا.
جدول (  :)3نتائج إختبار جذر الوحدة لديكي–فوللر)(ADF

 .3اجلانب التطبيقي للبحث
تهدف الدراسة القياسية لتحليل العالقة السببية ()Causality
للوصول إىل نتائج واقعية ،وحتليل منطقي ودقيق للعالقات اإلقتصادية.
لذلك البد من جتنب النتائج املزيفة واملضللة اليت ميكن احلصول عليها
بطرق اإلحندار التقليدية يف حالة عدم سكون السالسل الزمنية  ،رغم
كون اإلختبار ات اإلحصائية مثل (إختبار  (R2 ،tذات قيم معنوية
احصائياً يف بعض األحيان ،إال أنها ال تعطي تفسرياً اقتصادياً ذو اهمية
 ،وهو ما يسمى باإلحندار الزائف (،)Spurious Regression
بسبب عدم ثبات التباين ،أو بسبب كون السالسل الزمنية تعاني من
املومسية ،أو من خالل االجتاه العام للزمن والذي قد يؤثر على
املتغريات باالجتاه نفسه أو باإلجتاه املعاكس .ولغرض قياس وحتليل
العالقة السببية بني متغريا ت الدراسة ،البد من إجراء عدد من اخلطوات
اليت تعترب ضرورية من أجل الوصول إىل النتائج املطلوبة .وأوىل هذه
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املصدر :من عمل الباحثني باإلعتماد على نتائج برنامج (9
)Eviwes
 .2.3نتائج إختبار التكامل املشرتك جلوهانس : (Johansen
)Technique
من نتائج إختبار جذر الوحدة ،تبني أن مجيع املتغريات غري ساكنة
عند املستوى ،لكنها إستقرت بعد أخذ الفروق األوىل هلا ،مما يعين أنها
متكاملة من الدرجة] ، I ~[1وعليه ميكن إجراء إختبار التكامل
املشرتك .واجلدول ( )5يوضح نتائج إختبار األثر ()trace-test
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لتحليل العالقة طويلة األجل بني متغري التضخم ،وكل من عرض النقد،

هي فرتة واحدة  ،لذلك سيتم اعتمادها يف تقدير هذا النموذج ،أي أن

والنفقات العامة يف العراق خالل املدة ( .)2017-1990إذ تبني منه
ان القيمة احملتسبة ( )trace-testوالبالغة( )48.23321أكرب من

منوذج تصحيح اخلطأ الذي سوف يستخدم للكشف عن اجتاه العالقة
بني املتغريات قيد الدراسة سيتضمن فرتة إبطاء واحدة .بعد التأكد من

القيمة احلرجة ( (35.19275عند مستوى معنوية  .%5وهذا يعين
رفض فرضية العدم ( )Ho: B=0واليت مفادها عدم وجود أي متجه
تكامل مشرتك بني التضخم ،وكل من عرض النقد ،والنفقات العامة،

أن السالسل الزمنية اخلاصة مبتغريات الدراسة هي غري ساكنة عند
املستوى ،ولكنها إستقرت عند أخذ الفروق األوىل هلا ،والتأكد من أنها
مجيعاً متكاملة تكامالً مشرتكاً ،وقد مسي بنموذج تصحيح اخلطأ ألنه

وقبول الفرضية البديلة والقائلة بوجود متجه واحد على األقل .كما
يوضح إختبار األثر ( )𝛌 traceعدم وجود متجه ثاني للتكامل

يأخذ يف االعتبار التفاعل احلركي يف املديني القصري والطويل بني
املتغريات املستقلة واملتغري املعتمد (عطية  )95،2005،ومتثل

املشرتك ،وبالتالي ال ميكن رفض فرضية العدم ( ،)r ≥1إذ يتبني أن
قيمة معدل اإلمكانية احملسوبة والبالغة ( )17.17270أقل من القيمة

معلمة معامل حد تصحيح اخلطأ ) u(-1القيم الفعلية للتضخم جتاه
القيم التوازنية من فرتة ألخرى.وسيتم تقدير هذا النموذج على خطوتني:

احلرجة ( )20.26184عند مستوى معنوية  ،%5وهكذا يتضح وجود

جدول( :)6حتديد فرتة اإلبطاء املثلى

معادلة واحدة للتكامل املشرتك عند مستوى معنوية ،% 5مما يعين
وجود عالقة توازنية طويلة األجل بني التضخم وعرض النقد والنفقات
العامة .كما يوضح اجلدول نفسه نتائج إختبار ()𝛌max
 Maximum Eigenvalues testلتحليل العالقة طويلة األجل
بني التضخم كمتغري معتمد ،وعرض النقد ،والنفقات العامة كمتغريات
مستقلة ،حيث يتبني منه أن القيمة احملتسبة كانت تساوي
( ) 31.06051وهي أكرب من القيمة احلرجة البالغة () 22.29962
عند مستوى معنوية  ،%5مما يعين رفض فرضية العدم ()Ho :B=0
ومفادها عدم وجود أي متجه للتكامل املشرتك بني التضخم وعرض
النقد والنفقات العامة ،وقبول الفرضية البديلة  r≠0أو  .r=1وعليه
ميكننا اإلستنتاج بوجود عالقة توازن طويلة املدى بني كل من التضخم
(املتغري التابع) ،عرض النقد ) (M1والنفقات العامة.
جدول( :)5نتائج إختبار التكامل املشرتك

املصدر :من عمل الباحثني باإلعتماد على خمرجات برنامج (9
)Eviwes
اخلطوة األوىل :تقدير العالقة يف املدى الطويل وحساب البواقي.
اخلطوة الثانية :تقدير العالقة يف املدى القصري :وهي تقدير منوذج
تصحيح اخلطأ بعد تضمني النموذج البواقي املقدرة يف احندار التكامل
املشرتك ،والذي مت اإلشارة اليه بالرمز ( ،)uوقد مت احلصول على
النتائج املوضحة يف اجلدول(.)7
جدول( :)7نتائج تقدير منوذج تصحيح اخلطأ

املصدر :من عمل الباحثني باإلعتماد على نتائج برنامج (9
)Eviwes
 .3.3تقدير منوذج تصحيح اخلطأ:
قبل تقدير منوذج تصحيح اخلطأ جيب حتديد عدد فرتات التأخري الزمين
(التباطؤ) من اجل معرفة طول فرتة التخلف املثلى ملعادلة النموذج
القياسي .ويوضح اجلدول ( )6فرتة اإلبطاء املثلى واليت حتقق أفضل
تقدير لنموذج تصحيح اخلطأ ،وقد تبني منه أن فرتة اإلبطاء املثلى

املصدر :من عمل الباحثني باإلعتماد على خمرجات برنامج (9
)Eviwes
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تشري نتائج تقدير النموذج إىل معنوية إختبار ( )Fحيث بلغت

يشـري اجلدول ( )8اىل أن قيمة  Chi-Squareبلغت

( )25.82وهي معنوية عند مستوى معنوية  ،%5وتؤكد ذلك قيمة
( )prob Fواليت تساوي ( )0.000وهي أقل من  .%5ولغرض التأكد

( )1.094327وهي غري معنوية كون قيمة )( Prob. = 0.5786
 .Chi-Squarلذا فإننا سوف نقبل فرضية العدم ،H0=B0=0

من خلو النموذج من بعض املشاكل القياسية مت إستخدام بعض
اإلختبارات ) (Chiange,1974,127منها:
 -مقارنة القيم احلقيقة بالقيم املقدرة :يتضح من الشكل ( )1تقارب

ونرفض الفرضية البديلة  ، H1=B1≠0مما يعين عدم وجود ارتباط
ذاتي بني حدود اخلطأ العشوائي .
جدول( :)8نتائج إختبار  LMلالرتباط الذاتي بني األخطاء

القيم املقدرة من القيم احلقيقية وهو ما يشري إىل جودة النموذج املقدر،
وبالتالي ميكن االعتماد عليه يف حتليل وتفسري النتائج.

شكل( :)1القيم احلقيقة واملقدرة وبواقي النموذج
املصدر :من عمل الباحثني باإلعتماد على خمرجات برنامج (9
)Eviwes
 إختبار التوزيع الطبيعي للبواقي) 𝜀𝑡 ∼ 𝑁 (0 , 𝜎𝜀2
𝐽𝐵 = 1.649957
2
𝜒0.05
= 38.89
يوضح إختبار ( )Jarque–Beraأن القيمة اإلحصائية (Prob-
 )Valueواليت تساوي ( )0.438245هي أكرب من ( ،)%5كما أن

املصدر :خمرجات برنامج ()EViews 9
 إختبار ثبات تباين حد اخلطأ العشوائي.𝑣𝑎𝑟(𝜀𝑡 ) = 𝐸(𝜀𝑡 2 ) = 𝜎𝜀2
يبني اجلدول ( )9أن قيمة ( (Prob. -Chiوالبالغة ()0.548
وهي اكرب من ( )%5أي انها غري معنوية  ،مما يدل على قبول فرضية
العدم  H0=B0=0ورفض الفرضية البديلة ،H1=B1≠0أي ثبات
تباين حد اخلطأ العشوائي وعدم وجود مشكلة عدم ثبات التباين مما
يعزز املوثوقية بدقة نتائج النموذج.
جدول( :)9إختبار ثبات تباين حد اخلطأ

قيمة (  ، (𝐽𝐵 𝜒𝑎2إذ أن قيمة ( 𝐵𝐽( كانت تساوي
( ، )1.649957وأن قيمة (  ( 𝜒𝑎2كانت تساوي (،)38.89وعليه
فإن الشكل البياني قد أخذ الشكل اجلرسي ،كما أن قيمة إحصائية
( )Skewnessوالبالغة ( )0.021وهي قريبة من الصفر وكما يف
الشكل (.)2

املصدر :خمرجات برنامج ()EViews 9
مناقشة وحتليل نتائج تقدير منوذج تصحيح اخلطأ:
يتبني من اجلدول ( )7أن قيمة معلمة معامل التعديل ) U(-1قد بلغت
( ،)-0.298وهي قيمة سالبة ومعنوية عند مستوى معنوية  ،%5أي
أن معدل التضخم يف العراق يعدل يف الفرتة ( )tمبا يعادل ()%29.8
من اختالل القيمة التوازنية يف الفرتة ( ،)t-1وأن معدل التضخم
يستغرق حبدود ( )3.4سنة للرجوع إىل التوازن حني حدوث أزمات،
أو صدمات اقتصادية تبعد النموذج عن وضع التوازن ،مما يعين أن
شكل( :)2إختبار التوزيع الطبيعي للبواقي

املصدر :أعد من قبل الباحثني استناداً إىل نتائج برنامج ( 9
)EViews
386

إختبار االرتباط الذاتي ما بني األخطاء:

سرعة التعديل هي ( ،)%29.8أي أن اختالل التوازن يف معدل التضخم
يف اإلقتصاد العراقي ال يتم تصحيحه بالكامل( )%100خالل سنة.
وتشري اإلشارة املوجبة واملعنوية ملعامل عرض النقود أنها تتفق مع
منطوق النظرية اإلقتصادية ،أي أن الزيادة يف عرض النقود بنسبة
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( )%10ستؤدي إىل إرتفاع معدل التضخم بنسبة ( .)%15.4كما ان

املصدر :أعد من قبل الباحثني استناداً إىل خمرجات برنامج (9

اإلشارة املوجبة واملعنوية ملعلمة النفقات العامة عند مستوى معنوية
( )%5تشري هي األخرى إىل أن زيادة النفقات العامة العراقية بنسبة

)EViews

( )%10ستعمل على رفع معدل التضخم بنسبة ( ،)%21والسبب يف
ذلك يعود إىل النفقات احلكومية الكبرية ،خاصة النفقات التشغيلية واليت
تشكل النسبة األكرب من النفقات العامة ،وعلى وجه اخلصوص البند
اخلاص بالرواتب واألجور .إن إرتفاع حجم النفقات العامة هو من سيعمل
على زيادة حجم الطلب الكلي كون اإلنفاق احلكومي هو أحد عناصر
احلقن يف اإلقتصاد ،وبالتالي يدفع باإلقتصاد كله حنو التوسع ،ويعمل
على زيادة التضخم إذا مل يقابل هذه الزيادة يف حجم الطلب الكلي زيادة
يف املعروض السلعي .وتشري قيمة معامل التحديد  R2واليت بلغت
( )0.78إىل أن التغريات اليت حتصل يف املتغريات املستقلة تفسر
( )%78من التغريات اليت حتصل يف معدل التضخم ،والنسبة الباقية
والبالغة ( )%22تعود إىل عوامل أخرى قد تؤثر على معدل التضخم مل
يتضمنها النموذج .كما تبني قيمة ((Fاحملتسبة والبالغة ( )25.8إىل
معنوية النموذج ككل كونها أكرب من القيم اجلدولية عند مستوى معنوية
( .)%5كما يشري إختبار ( )D.Wإىل خلو النموذج من مشكلة
االرتباط الذاتي بني املتغريات املستقلة ،إذ بلغت قيمة()D.W
احملتسبة( )1.653وهي أكرب من  du=1.651وكذلك أكرب من
.dL=1.162
 .4.3إختبار العالقة السببية:
جترى إختبارات السببية عادة من أجل بيان وحتديد إجتاه العالقة بني
املتغريات املدروسة ،أي حتيد املتغريات اليت تؤثر يف األخرى ..من
هذا املنطلق يصبح حتديد العالقة السببية مسألة مهمة وضرورية يف
العديد من الدراسات اإلقتصادية ومنها الدراسة قيد البحث .وسيتم
إجراء إختبار السببية باإلعتماد على فرتة تباطؤ تساوي ( ،)1وذلك
لكون فرتة التباطؤ املثلى واحملددة سابقاً هي ( .)1ويوضح
اجلدول( )10نتائج إختبار سببية) (Grangerبني التضخم وعرض
النقد والنفقات العامة يف العراق خالل املدة (.)2017-1990
جدول ( :)10نتائج إختبار السببية بني متغريات الدراسة
()2017-1990

 .4االستنتاجات واملقرتحات
 .1.4االستنتاجات:
.1

شهد اإلقتصاد العراقي خالل الفرتة )2002- 1990

(اختالالت حادة بني الطلب الكلي املتمثلة باملعدالت املرتفعة من كمية
النقود املتداولة وبني العرض احلقيقي للسلع واخلدمات .
 .2كان لسياسة النقد الرخيص اليت مورست خالل الفرتة )1990
 )2002األثر البالغ يف التوسع يف الكتلة النقدية وإىل إحداثانعكاسات حادة على املستوى العام لألسعار ،ورفع معدالت التضخم.
 .3زيادة حجم النفقات العامة وضعف مرونة اجلهاز االنتاجي أدى إىل
بروز ظاهرة التضخم وتزايد معدالته.
 .4غياب دور السياسة النقدية يف التأثري على عرض النقد يف العراق
قبل عام  .2003إال أنه وبعد حصول البنك املركزي على استقالليته
إستطاع من حتقيق استقرار نسيب يف مستوى األسعار .
 .5أظهرت نتائج إختبار التكامل املشرتك أن هناك عالقة طويلة
األجل بني التضخم من جهة وبني النفقات العامة وعرض النقد من جهة
ثانية.
 .6أظهرت نتائج تقدير منوذج تصحيح اخلطأ أن قيمة معلمة معامل
التعديل هي حبدود ( ،)-0.30أي أن معدل التضخم يف العراق يستغرق
حوالي ( )3.4سنوات للرجوع إىل التوازن حني حدوث أزمات أو
صدمات اقتصادية تبعد النموذج عن التوازن .كما أن الزيادة يف عرض
النقود بنسبة ( )%10ستؤدي إىل إرتفاع معدل التضخم بنسبة
( .)%15.4وأن زيادة النفقات العامة العراقية بنسبة ( )%10ستعمل
على رفع معدل التضخم بنسبة (.)%21
 .7أظهرت نتائج إختبار السببية وجود عالقة سببية تتجه من عرض
النقد باملفهوم الضيق باجتاه التضخم ،مما يشري إىل إرتفاع نسبة
املعامالت املالية اليومية على حساب املعامالت املصرفية.
 .8كما أظهرت نتائج إختبار السببية أن هناك عالقة سببية باجتاه
واحد من النفقات العامة إىل التضخم ،أي أن زيادة النفقات العامة ستعمل
على رفع معدالت التضخم يف اإلقتصاد العراقي.
 .9أظهرت نتائج إختبار السببية وجود عالقة سببية تتجه من
النفقات العامة إىل عرض النقد ،أي أن الزيادة الكبرية يف حجم النفقات
العامة خالل فرتة البحث قد مارست دوراً يف زيادة حجم السيولة النقدية،
وزيادة حجم الطلب الكلي يف اإلقتصاد العراقي والذي مل يقابله زيادة
مماثلة يف حجم العرض الكلي مما دفع باألسعار حنو اإلرتفاع.
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 .2.4املقرتحات:

.2

على ضوء ما مت التوصل اليه من نتائج ميكن تقديم عدد من املقرتحات
منها:

املباشر( ،دراسة بعض دول املغرب العربي) ،رسالة ماجستري مقدمة
إىل كلية العلوم اإلقتصادية وعلوم التسيري ،جامعة ابي بكر بالقايد،

 .1ترشيد النفقات االستهالكية وتوجيه النفقات احلكومية حنو
املشاريع االستثمارية املرحبة ،وزيادة حجم االستثمارات يف القطاعات
االنتاجية ،خاصة القطاع الزراعي والصناعي من أجل تقليص الفجوة
بني العرض الكلي من السلع واخلدمات والطلب الكلي املتزايد.
 .2حماربة الفساد املالي واإلداري املستشري يف مجيع مؤسسات
ومفاصل الدولة ألنه املسبب األول يف هدر األموال ،كما أنه يسهم يف
تزايد النفقات العامة ،والذي ساهم وبشكل كبري يف إرتفاع املستوى العام
لألسعار.
 .3العمل على ضبط الزيادة يف حجم الكتلة النقدية مبا يتناسب مع
الزيادة املتوقعة يف حجم الناتج احمللي االمجالي .والتنسيق بني
السياستني املالية والنقدية ملعاجلة ظاهرة التضخم اليت يعاني منها
اإلقتصاد العراقي.
 .4خلق الوعي املصريف واالدخاري لدى أفراد اجملتمع العراقي مبا
يؤدي إىل زيادة االدخار ،وختفيض اإلستهالك أو تأجيله مما خيفف من
مشكلة التضخم.
.5

العمل على سحب النقد من اجلمهور من خالل ختفيض نسبة

القروض املمنوحة ،او من خالل رفع نسبه االحتياطي القانوني لدى
البنوك ،او بيع االسهم والسندات بأسعار فائدة مغرية ،مما حيفز على
شراء تلك السندات ،إذ أن مثل هذه اإلجراءات تعمل على احلد من معدل
التضخم.
 .6تنويع اإلقتصاد العراقي وتقليص الصفة الريعية اليت جتعله
عرضة لألزمات اإلقتصادية اخلارجية مثل إرتفاع أسعار بعض السلع
واخلدمات الناجم عن التضخم املستورد ،خاصة وأن العراق يعتمد
وبشكل كبري على السلع الصناعية واالستهالكية املستوردة ،وما حتمله
هذه االستريادات من إرتفاع يف األسعار .
 .5املصادر
 .1.5املصادر باللغة العربية:
الوثائق الرمسية:
 .1البنك املركزي العراقي ،النشرات السنوية  ،سنوات خمتلفة.
 .2اللجنة اإلقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ،مسح التطورات
اإلقتصادية واالجتماعية يف منطقة اإلسكوا ،2005-2004،نيويورك،
2005
الرسائل واألطاريح العلمية:
 .1اجلبوري ،عصام حممد عبد الرضا  ،دراسة قياسية للتضخم
والعوامل املؤثرة يف العراق للفرتة ( ،)1973-1963رسالة ماجستري
مقدمة إىل كلية اإلدارة واإلقتصاد  ،جامعة بغداد1983 ،
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سالكي ،سعاد ،دور السياسة املالية يف جذب االستثمار األجنيب

اجلزائر.)2011،
البحوث والدراسات:
 .1الربيعي ،فالح خلف ،تفسري ظاهرة التضخم يف اإلقتصاد
العراقي ،جملة اإلصالح اإلقتصادي ،املركز العراقي لإلصالح
اإلقتصادي ،العدد(.2006، )3
 .2الونداوي ،نشأت جميد حسن ،قياس تأثري املستوى العام
لألسعار وعرض النقد على سعر صرف الدينار العراقي للفرتة (1980
–  ،)2002بإستخدام منوذج التعديل اجلزئي ،جملة اإلدارة واإلقتصاد
 ،العدد(2010،)82
 .3حسن ،باسم عبد اهلادي  ،البعد املالي يف تطـور بعض
املتغـريات النقدية يف العراق للمدة ( ،)2015-2003إصدارات مركز
البيان للدراسات والتخطيط ،سلسلة .2016 ،12
 .4داغر وعاشور ،حممود حممد حممود  ،احسان جرب  ،العالقة
السببية بني عرض النقد والتضخم وسعر الصرف يف العراق للمدة
( ،)2011-1990جملة العلوم اإلقتصادية واإلدارية ،جملد  ،20العدد
.2014 ، 77
 .5سنوني علي ،بن البارا حممد ،أثر اإلنفاق العام على التضخم
النقدي يف اجلزائر خالل الفرتة ( ،)2012-1980جملة احلقيقة،
العدد(.2016 ،)37
 .6شندي وجنم ،أديب قاسم ،حيدر ربح ،السياسة املالية وكفاءة
أداء البيئة االستثمارية يف اإلقتصاد العراقي للمدة (،)2013-1980
جملة الكوت للعلوم اإلقتصادية واالدارية ،االعدد.2015 ،18
 .7صاحل ،مظهر حممد  ،حجم اآلثار التضخمية الناشئة يف جانب
العرض على االستقرار اإلقتصادي ،جملة دراسات اقتصادية ،بيت
احلكمة ،العدد الثاني.2000،
 .8صربي ،مجال طارق حممد  ،تسارع معدالت التضخم خالل
الفرتة( )2012-1991يف العراق (األسباب واملعاجلات) ،جملة كلية
بغداد للعلوم اإلقتصادية اجلامعة.2017 ،50،
 .9كاظم ،عامر عمران  ،حتليل وقياس العالقة بني اإلنفاق العام
والتضخم يف العراق للمدة ( ،)1996-1980جملة جامعة كربالء،
العدد(.2005،)11
 .10كيطان ،حسني علي  ،قياس وحتليل تأثري عرص النقود على
التضخم وسعر الصرف األجنيب يف اإلقتصاد العراقي للمدة (-1991
 ،)2014جملة الكوت للعلوم اإلقتصادية واإلدارية ،العدد
(.2017،)26
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 .11ياس ،امساء خضري  ،حتليل معدالت التضخم يف العراق للفرتة

األجنيب ،ط ،1مكتبة حسن العصرية للطباعة والنشر والتوزيع،

( ،(2010-2000جملة كلية بغداد للعلوم اإلقتصادية اجلامعة،
العدد2013،36

بريوت2010،
 . .12خالد واصف الوزني و د.امحد حسني الرفاعي ،مبادئ

الكتب:
 .1اإلدريسي ،عبد السالم  ،التحليل اإلقتصادي الكلي ،جامعة

اإلقتصاد الكلي ،دار وائل للنشر والتوزيع ،الطبعة األوىل ،عمان–
االردن .2002
 .13عبد اجمليد ،عبد املطلب :اقتصاديات املالية العامة ،جامعة

البصرة.1986 ،
 .2الدليمي ،عوض فاضل  ،النقود والبنوك ،دار احلكمة للطباعة
والنشر ،املوصل.1990 ،

املنصورة ،مصر.1990 ،
 .14عطية ،حممد عبد القادر  ،احلديث يف اإلقتصاد القياسي بني

 .3اجلنابي طاهر  ،دراسات يف املالية العامة ،اجلامعة املستنصرية،
بغداد1990،

النظرية والتطبيق ،الدار اجلامعية .للطباعة والنشر ،االسكندرية،
.2005

.4

اخلطيـب وشـامية  ،خالـد  ،أمحـد ،أسـس املاليـة العامـة ،ط،3

دار وائـل للنـشر والطباعـة ،عمـان.2007،
 .5الشمري ،ناظم حممد نوري  ،النقود واملصارف ،مطبعة دار
الكتب للطباعة والنشر ،املوصل.1989 ،
 .6العيسى وقطف ،نزار سعد الدين وابراهيم سليمان  ،اإلقتصاد
الكلي ،مبادئ وتطبيقات ،دار حامد للنشر والتوزيع ،الطبعة االوىل،
عمان– االردن. 2006 ،
 .7الغاليب ،عبد احلسني ،سعر الصرف وإدارته يف ظل الصدمات
اإلقتصادية ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،عمان .2011
 .8الفتالوي والزبيدي ،كامل عالوي وحسن لطيف  ،مبادئ علم
اإلقتصاد  ،ط ،1دار الصفا للنشر والتوزيع ،األردن.2009 ،
 .9الوادي ،جاسم حممد ،اإلقتصاد الكلي ،دار املستقبل للنشر،
عمان.2000،
 .10الوادي ،العساف وصايف  ،حممود حسني ،امحد عارف ،وليد
امحد  ،اإلقتصاد الكلي ،ط،2دار املسرية للنشر والتوزيع ،عمان،
.2010
 .11بوخاري ،حللو موسى ،سياسة الصرف األجنيب وعالقتها
بالسياسة النقدية ،دراسة حتليلية لآلثار اإلقتصادية لسياسة الصرف
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ثوَختة:
هةالوسان بطؤرةكىَ طرنط يىَ ئابورا طشتى ية ذبةر ثةيوةنديا وى يا مؤكم لطةل ضةندين بطؤريَن رِاستةقينة و ييَن دراظى ،و ذبةر وىَ كارتيَكرنا
ئةو لسةر بةرهةمايةتى و وةرارا ئابورى دهيَليت ،نةمازة تيَكرايىَ وةرارا ئابورى سنوردار دكةت و نةوةكهةظيىَ د دةرامةت و سامانى دا و ثاشان
ذى دخؤشطؤزةرانيا ئابورى دا ثرت ليَدكةت .بؤية رادةكرنا هةالوسانىَ و بةرهةنطاربوونا وىَ بةراهى كارة بؤ ضيَكةريَن سياسةتان لدةمىَ دانانا
ئارماجنيَن ئابورى .ئارماجنا سةرةكى يا ئةظىَ ظةكؤلينىَ ثيظان و شرؤظةكرنا ثةيوةنديا ئةطةردارة دناظبةرا هةالوسانىَ ئةوا بـ هذمارا ثيظايى يا
بؤهاييَن بةكاربةرى دةربرين ذىَ دهيَتة كرن و ثيَشاندانا دراظى  ،و مةزاختييَن حكومى دا د ئابورا عرياقىَ دا د هةياما ( )2017-1990دا.
ثةيرةوىَ ضةنداتى ئةو ئامارازةبوو يىَ هاتية بكارئينان ذبؤ جبهئينانا ئةظىَ ئارماجنىَ بريَكا ثشتبةستنكرن لسةر شيَوازيَن ثيظانى ييَن تازة ذ
تاقيكرنا بةرقةراربوونا زجنريةييَن دةمى ،متامبوونا هةظثشك (كوينتيطرةشن) ،مؤديال درؤستكرنةظةيا شاشيىَ ،و لدووماهيىَ ئةطةرداريا
طرانطةرى .ظةكؤلينى هةبوونا ثةيوةنديةكا هةظسةنطني يا دؤمدريَذ دناظبةرا هةالوسانىَ ذ ئاليةكى ،و دناظبةرا هةر ئيَك ذ مةزاختييَن طشتى ،و
ثيَشانادانا دراظى دا ذ ئاليةكىَ دى ظة ،سةملاند .هةروةسا ئةجناميَن تةمخينكرنا مؤديَال درؤستكرنةظةيا شاشيىَ لطؤرةيى نرخىَ ثاراميتةرا
هةظكؤلكىَ راستظةكرنىَ (ئادجامسيَنت كوافيَشيَنت) دياردكةن كو تيَكرايىَ هةالوسانىَ برادةيىَ سىَ يان ضوار ساالن ظةدكيَشيت هةتا جارةكا
دى ظةدطةريتة بارىَ هةظسةنطيىَ وةكى قةيران ،يان ذى شؤكيَن ئابورى رووددةن .ديسان ئةجنامان دياركر ثةيوةنديةكا ئةركدار بئيَك ئاراستة
يا هةى ،ذ ثيَشاندانا دراظى بتيَطةهىَ بةرتةنط ،و مةزاختييَن طشتى بئاراستةيىَ هةالوسانىَ ظة دضيت ،ئانكو هةرئيَك ذ ثيَشاندانا دراظى ،و
مةزاختنيَن حكومى دبنة ئةطةريَن بلندبوونا ئاستىَ طشتى يىَ بؤهايان.
ثةيظيَن سةرةكى:
Abstract:
The main objective of this study is to measure and analyze the causal relationship between
inflation, money supply and government expenditure in the Iraqi economy for the time period
(1990-2017). To achieve this goal modern standard methods such as test stability of the strings
time and joint integration, model error and correct causal Granger have been used. The study
found that there is a long-term equilibrium between inflation on the one hand and both public
expenditure and money supply on the other. The results of the error correction model showed that
the inflation rate takes up to (3.4) years to return to equilibrium in the event of crises or economic
shocks. finally there is a one-way causality relationship tends from narrow money supply and
public expenditure towards inflation. In other words, both narrow money supply and government
spending are causing the price level to rise.
Keywords: Public expenditure, money supply, inflation, Co-integration, ECM model, Causality.
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