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 لمستخمص :ا

( 4002_4002ىدفت الدراسة الى تحميل وقياس العالقة بين االنفاق عمى التعميم والنمو االقتصادي في العراق لممدة )
( لمبيانات الخاصة بمؤشرات الدراسة وىي الناتج المحمي االجمالي واالنفاق VECMباستخدام متجو تصحيح الخطأ )

يمية والنسبة المئوية لإلنفاق عمى التعميم ىذا من جية, ومن جية اخرى وبين عمى التعميم وحصة الفرد من النفقات التعم
متوسط نصيب الفرد واالنفاق عمى التعميم وحصة الفرد من النفقات التعميمية والنسبة المئوية لإلنفاق عمى التعميم طيمة 

 فترة الدراسة .
ين جميع المتغيرات خالل فترة الدراسة وعدم وجود واظيرت الدراسة بأن ىناك عالقة توازنية متبادلة طويمة االجل ب

عالقة توازنية في االجل القصير بين المتغيرات وان التعميم يساىم في زيادة االنتاجية وتحقيق معدالت نمو جيدة وىذه 
ن االستثمار في القوى البشرية يساىم  في تحقيق الزيادة تؤدي الى زيادة نسبة المبالغ المخصصة لإلنفاق عمى التعميم وا 

 التنمية االقتصادية وتحقيق معدالت نمو جيدة. 
  : االنفاق عمى التعميم, النمو االقتصادي, االقتصاد العراقي.الكممات المفتاحية

Abstract :  
The study to analysis and measuring of the relationship between the expenditure on the 

education and the economic growth in studious Iraq for the period (2004_2017) through the 

use of direction of correction the relative to error (VECM) for the statements indicators the 

weak resultant local total and the expenditure on the education and share of the individual 

from the instructional expenses and the centennial ratio for the expenditure on the education 

aimed raved as to, and with regard to last and between medium share of the individual and 

the expenditure on the education and share of the individual from the instructional expenses 

and the studious ratio centennial for the expenditure on the education throughout period. 

The study showed that there studious relationship the balancing alternate tall period evident 

all variables during period and lack presence of balancing relationship in the short period 

between the variables and that the education contributes in increase productive and 

investigation averages of good growth and this increase performs to increase ratio of the 

specialized amounts for the expenditure on the education and indeed the human investment 

in the strength contributes in economic investigation the development and investigation 

averages of good growth. 
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 :المقدمة
 

ضي بدأ االىتمام بالتعميم بالتزايد بعد أن كان االنفاق عمى التعميم يعد انفاق استيالكيًا منذ منتصف القرن الما      
اصبح يعد انفاق استثماريا كذلك وقد بدا االقتصاديون في بحوثيم يربطون بين االنفاق عمى التعميم ومعدل النمو 

ى التعميم والناتج المحمي االجمالي., فالتعميم االقتصادي وقد اثبتت معظم الدراسات وجود عالقة تبادلية بين االنفاق عم
يساىم في زيادة االنتاجية وتحقيق معدالت نمو جيدة في الناتج المحمي االجمالي وان ىذه الزيادة بال شك سوف تنعكس 
عمى الزيادة في النسبة المخصصة في االنفاق عمى التعميم. ان سمة ىذه العالقة تكون طويمة االجل فاالستثمار في 
القوى البشرية ومستواىا التعميمي وتدريبيا الميني يساىم في تحقيق التنمية االقتصادية لذلك بدأت معظم دول العالم 
المتقدمة والنامية عمى حدًا سواء تزيد من نسبة االنفاق عمى التعميم والبحث والتطوير كونيا احدى العوامل التي تؤدي 

 دالت نمو عالية .الى زيادة االنتاج واالنتاجية وتحقيق مع
 اهمية البحث :

ومدى مساىمتو في  4002تكمن اىمية البحث في كونو محاولة لتحميل واقع االنفاق عمى التعميم في العراق بعد عام 
 تحقيق النمو االقتصادي وتحقيق معدل نمو مقبول لالقتصاد العراقي .

 

 مشكمة البحث :
% مما يعني ضعف في 5ان نسبة االنفاق عمى التعميم ال تتجاوز  يتسم االنفاق عمى التعميم في العراق بالضعف اذ

مساىمتو في الناتج المحمي االجمالي فضاًل عن كون مخرجات التعميم ال تنسج مع الحاجة الفعمية لسوق العمل في 
وبخاصة في العراق وضعف الطاقة االستيعابية واالستثمارية في العراق مما أدى الى زيادة أعداد العاطمين عن العمل 

 فئة خريجي الجامعات .
 فرضية البحث :

يتسند البحث عمى فرضية مفادىا ان ىناك عالقة ايجابية تكاممية بين االنفاق عمى التعميم ومعدل النمو االقتصادي في 
 -.ومن الممكن تقسيم ىذه الفرضية الى مجموعة من الفرضيات وىي : 4002-4002العراق خالل المدة 

وازنية بين طويمة االجل االنفاق عمى التعميم ومعدل النمو االقتصادي في العراق خالل المدة ىناك عالقة  ت-0
4002_4002. 

ىناك عالقة  توازنية قصيرة االجل  بين االنفاق عمى التعميم ومعدل النمو االقتصادي في العراق خالل المدة  -4
4002_4002. 

ل في العراق لذلك فان فترات االسجابة سوف تكون طويمة االجل بين ان االنفاق عمى التعميم ىو استثمار طويل االج-2
 االنفاق عمى التعميم معدل النمو االقتصادي.
 -اهداف البحث : يهدف البحث الى ما يمي :

 .4002-4002اجراء تحميل اقتصادي لواقع االنفاق التعميمي في العراق لممدة -0
 ى التعميم ومعدل النمو االقتصادي في العراق خالل مدة الدراسة .اجراء تحميل قياسي لمعالقة بين االنفاق عم-4
التوصل الى استنتاجات وتوصيات قد تكون مفيدة لغرض حث المسؤولين عمى زيادة النسبة المخصصة لإلنفاق ورفع -2

 الكفاءة واالنتاجية لمعاممين .
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 منهجية البحث : 
قياسي لمعالقة بين االنفاق عمى التعميم ومعدل النمو االقتصادي في تم اعتماد المنيج الوصفي التحميمي واجراء تحميل 

 .4002-4002العراق لممدة 
 هيكمية البحث :

تم تقسيم البحث الى ثالث محاور تناول المحور االول في طياتو االطار النظري لمفيوم االنفاق التعميمي واىميو في 
ظر المدارس االقتصادية  واىم النماذج المستخدمة في تحقيق تحقيق النمو االقتصادي والنمو االقتصادي من وجية ن

اما المحور االخير فيو  4002النمو االقتصادي فيما تناول المحور الثاني واقع االنفاق التعميمي في العراق قبل وبعد 
واخيرًا التوصل  4002-4002تحميل قياسي لمعالقة بين االنفاق عمى التعميم ومعدل النمو االقتصادي في العراق لممدة 

 الى مجموعة من االستنتاجات والتوصيات .
 

 المحور االول : االطار النظري لمفهوم االنفاق التعميمي واهميته في تحقيق النمو االقتصادي
 أواًل : االنفاق التعميمي :

يالكيًا اال ان االقتصاديين يعد االنفاق التعميمي احد انواع االنفاق عمى الخدمات االجتماعية وقد كان يعد انفاقًا است    
وخاصة بعد منتصف القرن الماضي اتفقوا عمى انو انفاقًا استثماريًا في رأس المال البشري وانو يتمتع بأىمية كبيرة في 
مجال رفع الكفاءة االنتاجية لمقوى العاممة وزيادة االنتاج وتحقيق معدالت نمو اقتصادي عالية .اذن ان العالقة بين 

نفاق االقتصادي كانت موضع اىتما االقتصاديين في الثمانينات من القرن الماضي حيث اكد )رومر( ان التعميم واال
االستثمار في التعميم والتدريب والبحث واالشكال االخرى لرأس المال البشري قد تساعد في تحقيق النمو طويل االجل 

توى المخرجات تكون دالة لخزين رأس المال اكد )لوكاس( عمى ان مس 0411( وفي عام 2004004)الييتي وأحرون,
 البشري وانو نموذج قائم عمى اساس تراكم المعرفة.

 ثانيًا : العالقة بين االنفاق عمى التعميم والنمو االقتصادي 
 (1504005يحدد النمو االقتصادي بأربعة محددات رئيسية ىي )بن الصارية,

 السكان .النمو في القوى العاممة الناجم عن زيادة عدد -0
 النمو في راس المال المادي ويعني توفر التكنولوجيا الحديثة .-4
 النمو في رأس المال البشري ويكون عن طريق التعميم والتدريب والبحث والتطوير .-2
 التقدم التكنولوجي.-4

فاق عمى التعميم يؤدي الى لذا فان االستثمار في التعميم لو عوائد مستقبمية بصفتو استثمار طويل االجل , وان زيادة االن
 Martin Barreg 1995زيادة معدالت النمو  االقتصادي من خالل تسريع معدل تراكم رأس المال البشري فقد توصل 

الى وجود عالقة ايجابية بين متوسط نصيب الفرد من معدل نمو اجمالي الناتج المحمي االجمالي عمى المدى الطويل 
االلتحاق بالدراسة في الفترة االولية وىما بديالن لقياس مستوى رأس المال التعميمي ومتوسط سنوات الدراسة او نسب 

( بمدًا ناميًا وتوصمت الى ان ىناك ارتباطات 44وفي دراسة حديثة قدرت العالقة بين التعميم والنمو االقتصادي ل)
صادي كما وجد انخفاض ىذه العالقة عمومًا ايجابية بااللتحاق الجامعي اقوى من نظيراتيا لمتعميم االولي مع النمو االقت

( وكذلك قام خبراء من البنك الدولي في 2104002في دول منظمة دول اوبك وارتفاعيا في دول شرق اسيا )الشيوان,
في قياس العالقة بين معدل النمو االقتصادي وااللمام بالقراءة والكتابة ومتوسط العمر المتوقع ان يعيشو  0410عام 



                                                                                      

 م9201السنة/                 داريةجامعة االنبار للعلوم االقتصادية واال جملة                    72دد ـالع  11اجمللد      

 

6739109 33     

( دولة حققت أعمى معدالت من النمو االقتصادي كانت 04( دولة من دول العالم الثالث فوجدوا ان )12ي )االنسان ف
 (.1504005تتمتع بأعمى المعدالت في التعميم وكذلك يحقق مواطنوىا أطول عمر متوقع )بن الصارية,

 ثالثًا : بعض نماذج قياس مساهمة التعميم في النمو االقتصادي 
 -ب المتبعة في قياس العائد االقتصادي لمتعميم ىي ما يمي :ان اىم االسالي

 ( حيث يتم قياس مساىمة التعميم في تحقيق النمو االقتصادي وفق النموذج االتي  Solowطريقة البواقي لسولو)-0
Y (e)= Y- Y(K,L)  

 ( الناتج القومي .Yحيث )
Y(K,L)  قطالناتج القومي المقدر باستخدام العمل ورأس المال ف 
Y(e ) تقدير الناتج القومي الفائض بسبب التعميم 

 -طريقة االرتباط البسيط :-2
وتعتمد ىذه الطريقة عمى ربط مؤشرات النشاط التعميمي ببعض مؤشرات النشاط االقتصادي , وعادة ما يستخدم مؤشر 

 التحسين في انتاجية العمل كمقياس لمتأثير االقتصادي لمتعميم في ىذه الطريقة.
 -المنفعة )العائد(: \ميل التكمفةتح-2

المنفعة عمى مقارنة تكاليف التعميم بالعائد منو عمى أساس القيمة الحالية )المخصومة( لكل منيا  \يعتمد تحميل التكمفة 
 -حيث يتم احتساب المعايير ادناه :

 B.R\Cالتكاليف( \دليل الربحية )نسبة المنافع -أ
 NPVصافي القيمة الحالية -ب
 IRRالعائد الداخمي معدل -ج

 

 رابعًا: النمو االقتصادي والمدارس االقتصادي
 مفهوم النمو االقتصادي :-1

بسبب اىمية الكبيرة التي يحتميا النمو االقتصادي عن غيره من المتغيرات االقتصادية االخرى ىناك العديد من التعاريف 
ماكنيم , نذكر البعض منيا فيعرف بانو ) ىو حدوث لو بسبب اختالف افكار وأراء المفكرين االقتصاديين واختالف ا

( .او ىو حدوث زيادة ايجابية في انتاج السمع والخدمات 02504002زيادة في الناتج المحمي االجمالي ( )بن قندور ,
اس في بمد ما خالل مدة زمنية معينة تكون في الغالب سنة , لذلك ىناك اتفاق تام في العديد من التعاريف عمى ان االس

في النمو االقتصادي يجب ان يكون معو زيادة في نصيب الفرد من الناتج المحمي االجمالي وتكون ىذه الزيادة اكبر من 
 (02004005الزيادة في معدل نمو السكان في ذلك البمد.)الجنابي ,

 محددات النمو االقتصادي :-2
 االنفاق االستثماري  -:2-1

ل العالقة القائمة بين االستثمار العام والخا  والبنى التحتية واالتصاالت والنقل يظير اثر االنفاق االستثماري من خال
وكذلك االستثمار االجنبي الذي لو دور بارز في عممية نقل التكنولوجيا وتنشيط االقتصاد وبالتالي يظير اثره عمى النمو 

 االقتصادي .
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 الشؤون المالية لمبمد  -:2_2
كمة التضخم فيذا محدد كبير لنشاط الدولة االقتصادي ويجعميا غير قادرة عمى تغير الوضع اذا كان البمد يعاني من مش

االقتصادي لمبمد مما يؤثر عمى االستثمار والذي يؤثر عمى انخفاض مستوى نمو االقتصادي الن التضخم عالقة كبيرة 
 االقتصادي . باالستقرار

 

  حجم المبادالت التجارية مع العالم الخارجي -:3_2
كمما زاد حجم التجارة مع العالم الخارجي بحرية كبيرة جعل الدولة تستفاد من نقل التكنولوجيا والمعارف والخبرات الجديدة 
الن الدول المتقدمة صناعيًا تمتاز بمنتجاتيا ذات الجودة الرائعة ومستوى عالي من التجارب واالبحاث العممية المتطورة 

مية عن طريق التجارة وبالتالي تمكن الدول النامية من تحسين انتاجية وجودة منتجاتيا وتعمدعمى نقميا الى الدول النا
 وتكتسب ميزة نسبية لمنتجاتيا تمكنيا من الدخول الى االسواق العالمية .

 رأس المال البشري  -:4_2
ايد بطريقة داخمية ويعتبر يعتبر رأس المال البشري ذات دور كبير في زيادة معدل حصة الفرد من الدخل القومي النو يتز 

االساس المحرك لعممية النمو االقتصادي ويظير من خالل االستثمارات المباشرة واالستثمارات الغير مباشرة )بن 
 5104002زيدون,

 

 النمو االقتصادي والمدارس االقتصادية
 -المدرسة الكالسيكية :-1

سيك وعمى راسيم ادم سميث ودايفيد ريكاردو ومالثوس , يحتل النمو االقتصادي مكانو ميمو لدى المفكرين الكال     
عمى ضرورة ان تعمل المؤسسة بزيادة انتاجيتيا وتقسيم العمل  0222حيث ذكر ادم سميث في كتابو )ثروة االمم ( سنة 

ة والتخص  لكل فرد يعمل بيذه المؤسسة وان التراكم الرأسمالي ىو االساس لمنمو االقتصادي مع التاكيد عمى كاف
العوامل التي تؤدي الى ىذا التراكم , وان نسبة السكان تعتبر معيق لو ويؤكد الفكر الكالسيكي عمى ان دور الدولة 
محدود ومقيد بشكل كبير وان اي عمميو ترمي الى االدخار فانيا تؤدي زيادة رأس المال . ويؤكد دايفيد ريكاردو عمى 

د الغذائية لمسكان النو اىم القطاعات في االقتصاد ويخضع لقانون تناق  القطاع الزراعي ودوره الكبير في توفير الموا
الغمة .وان المدرسة الكالسيكية لم تيتم كثيرًا بالتقدم التكنولوجي الن المجتمع مقسم الى طبقات ثالث )مالك وعمال 

قي يذىب الى االدخار والذي يكون والطبقة الرأسمالية ( واالخيرة تعتبر المحرك االساسي الن استيالكيا لمدخل قميل والبا
 (2104007حجر االساس لعممية التراكم الرأسمالي .)المختار,

 المدرسة الكنزية :-2
كان النمو االقتصادي سريعًا ومنتظمًا ولم تحدث فيو اية مشاكل لكن  0422-0444قبل فترة الكساد العظيم سنة 

ايجاد الحمول لو استطاع )كينز( ان يقوم بمجموعة من  حدوث ازمة الكساد العظيم وعجز المدرسة الكالسيكية عن
الحمول ليذه االزمة . حيث اىتم باالقتصاد ككل مخالفا افكار الكالسيك والتي كان تؤكد عمى عممية التراكم الرأسمالي , 
ب وان السبب الرئيسي لالزمة ىو قصور في الطمب الكمي وليس الفائض في العرض ولمتخم  منو يجب تحريك الطم

والذي بدوره يعمل عمى تحريك العرض ويدور النشاط االقتصادي من جديد لكي يسترجع عممية النمو االقتصادي . وقد 
اكد كينز عمى ضرورة تدخل الدولة من خالل زيادة االنفاق الحكومي النو يحرك الطمب , وقسم الكنزيون الطمب الى 

لثاني )االستثماري ( يتحدد من خالل سعر الفائدة )الطمب نوعين االول )االستيالكي ( يتحدد من خالل الدخل وا
والعرض عمى النقود( وان اي تحريك لمطمب الكمي في ىذه الفترة عن طريق الطمب االستيالكي اليمكن ذلك النو ال 



                                                                                      

 م9201السنة/                 داريةجامعة االنبار للعلوم االقتصادية واال جملة                    72دد ـالع  11اجمللد      

 

6739109 36     

اية توجد دخول بسبب ازمة الكساد وكذلك اليمكن تحريك الطمب االستثماري من خالل اسعار الفائدة بسبب انعدام الكف
الحدية لراس المال وىنا يبرز دور الكنزيون المذين اصرو عمى تدخل الدولة من خالل زيادة النفقات الحكومية النو 
تتحول الى دخول لدى االفراد المذين بدورىم سوف يقومون بانفاقيا عمى عمى الطمب االستيالكي , كما ان الطمب 

لطمب االستيالكي وينشط الطمب االستثمار وترتفع معدالت االستثماري سوف ينشط من جديد بسبب الزيادة عمى ا
االنتاج وتعود عممية النمو لمعمل مجددًا النو كمما زاد التشغيل فان الدخل الكمي يرتفع النو يتحدد عن طريق الطمب 

رات الكمي الفعال الذي يحددة التشغيل . وان العمل عمى رفع معدالت النمو االقتصادي يكون من خالل زيادة االستثما
 (2204005بنسبة كبيرة تفوق النسب المطموبة )ريان,

 

 المدرسة الماركسية :-3
تناولت ىذه المدرسة النمو االقتصادي من خالل االفكار التي تبناىا )كارل ماركس( حيث اكد عمى فائض القيمة 

من الن االول يعني الزيادة في االنتاج والتطور نحو الرأسمالية االحتكارية النو ميز بين فائض القيمة وفائض القيمة الكا
والثاني يعني أن النشاط االقتصادي في افضل مستوياتو لذلك اذا ارادت الدولة ان تحقق المنفعة لمجميع يجب ان تعمل 
كافة القطاعات ,والمؤسسات, باالستخدام االمثل لمموارد االقتصادية واستغالليا افضل استغالل واذا ارادت ان تحقق 

القيمة عمييا ان تجتاز المنافس ليا والوصول الى اعمى مستويات االنتاج والعمل عمى خفض التكاليف االنتاجية فائض ب
. ويؤكد الفكر الماركسي عمى ان تكون المؤسسات االنتاجية بأيدي الرأسمالين وال يمكن لمؤسسة صغيرة ان تقوم 

تكارية . ويؤكد ماركس عمى ضرورة تدخل الدولة في النظام بمنافستيا وبالتالي يحدث الفائض المالئم لمرأسمالية االح
 (2504000االقتصادي الرأسمالي ) خميفة, 

 -المدرسة النيوكالسيكية :-4
ان لمفيوم النمو االقتصادي من وجية نظر الكالسيك الجدد اىمية كبيرة واكدوا في ارائيم ان تحميل عممية النمو 

ادخال كل من عنصري العمل والمستوى التكنولوجي الى عممية احداث  االقتصادي ,حيث عمدت ىذه المدرسة الى
تطوير في النمو االقتصادي الن عوامل االنتاج ) االرض ورأس المال ( عندىم وفورات ثابتة فكمما ازدادت ىذه 

يكون العناصر اصبح االنتاج مضاعف وبنفس المقادير المستخدمة من عناصر االنتاج المتحققة . وفي ىذه الحالة 
االقتصاد في مستويات متطورة تنتج عن االرباح المتحققة بسبب التخص  واالستغالل االقل لعناصر االنتاج , 
واالستثمار الصافي يكون مساويًا لالدخار وكما أن عدد السكان ينمو بمعدل خارجي وان سوق العمل يكون متوازن في 

 (2104005االمد البعيد )الجنابي ,
 2003اقع االنفاق عمى التعميم في العراق قبل وبعد المحور الثاني : و 

ونتيجة لمحضر االقتصادي عمى العراق تدىور الواقع االنفاقي عمى التعميم اذ لم يتجاوز نسبة االنفاق  0440منذ عام 
 % وكما موضح في الجدول التالي :0عمى التعميم من الدخل القومي 

 ل القومي )مميون دينار(( نسبة االنفاق عمى التعميم من الدخ0جدول )
 نسبة االنفاق التعميمي  االنفاق التعميمي الحكومي الدخل القومي السنوات
0440 44121.2 227 2% 
0445 0420442 01004.2 0% 
4000 2122070 04402.2 0.20% 
4004 5442524 40022.4 0.22% 
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 المصدر : وزارة التخطيط المجموعات االحصائية لسنوات مختمفة
بالرغم من تحسن الوضع االقتصادي لمعراق اال ان نسبة االنفاق عمى التعميم لم تتحسن كثيرًا مقارنة بما  4002عام بعد 

( ان 4% اذ يالحظ من الجدول )00ىو عميو في الدول العربية ناىيك عن الدول المتقدمة التي تزيد النسبة عندىا عن 
% في عام في عام 5.4ارتفعت لتصبح 4002% في عام 0.4كل نسبة االنفاق التعميمي في تذبذب مستمر وكانت تش

% بعد عام 7الى ما يقارب  4002% قبل عام 0. وبالرغم من ان نسبة االنفاق عمى التعميم قد ارتفعت من 4002
 اال انيا تبقى متدنية قياسًا بالدول المتقدمة او حتى الدول العربية  4002

 2017_2004من الناتج المحمي باالسعار الثابتة في العراق لممدة ( نسبة االنفاق عمى التعميم 2الجدول )
الناتج المحمي  السنوات

 yباالسعار الثابتة
االنفاق عمى 

الف -التعميم 
 gدوالر

عدد السكان 
 zالف نسمة

متوسط نصيب 
 APالفرد

حصة الفرد 
من النفقات 
التعميمية 
 PGبالدوالر

CHG نسبة
االنفاق عمى 
التعميم من 

ميالناتج المح  
2003       

2004 99796330 1687295 26317 3792 64 1.20% 

2005 104187985 2331956 27008 3858 86 2.20% 
2006 114771608 3037648 27698 4144 110 2.60% 
2007 1163252700 4155482 28390 4098 146 3.60% 
2008 125926324 6377946 29111 4326 219 5% 

2009 130181751 5278776 29895 4355 177 4% 
2010 138516723 6444968 30763 4503 210 4.60% 
2011 148969847 8535208 31727 4695 269 5.70% 
2012 169730925 10076760 32777 5178 307 5.90% 
2013 182630476 10747808 33883 5390 317 5.90% 
2014 183908890 10743208 35006 5253 307 5.80% 
2015 192736516 8203732 36116 5337 227 4.30% 
2016 213937533 7824094 37203 5751 210 3.70% 
2017 212268631 8635172 38275 5546 226 4.30% 

 المصدر : من عمل الباحثان باالعتماد عمى بيانات العراق المتاحة عمى موقع البنك الدولي عمى شبكة االنترنت
 

 
 



                                                                                      

 م9201السنة/                 داريةجامعة االنبار للعلوم االقتصادية واال جملة                    72دد ـالع  11اجمللد      

 

6739109 38     

 المحور الثالث
 2017 – 2004قياس  العالقة بين االنفاق عمى التعميم والنمو االقتصادي في العراق لممدة 

 البيانات المستخدمة : -اواًل :
من  4002_ 4002العالقة بين االنفاق عمى التعميم والنمو االقتصادي في العراق لممدة  ىدفت الدراسة الى بيان نوع

( ومتوسط نصيب g( واالنفاق عمى التعميم )Yخالل استخدام بعض المؤشرات وىي ) الناتج المحمي باالسعار الثابتة )
( . وبما ان CHGالنفاق عمى التعميم )( ونسبة اPG( وحصة الفرد من النفقات التعميمية )APالفرد من الناتج المحمي )

( سنة ولغرض الوصول الى نتائج دقيقة وغير زائفة فقد تم تحويل 02السمسة الزمنية غير كافية لمتحميل والبالغة )
( مشاىدة . وتم الحصول عمى البيانات الخاصة بموضوع الدراسة 57البيانات الربع سنوية لكي يكون عدد المشاىدات )

 خالل موقع البنك الدولي البيانات الخاصة بالعراق عمى شبكة االنترنت .عن العراق من 
( مدى العالقة CHGو PGو   G( و )Y( والتي توضح العالقة بين ) 2و  4و  0نالحظ من االشكال البيانية رقم )

 ينيما في االجل الطويل.التوافقية بينيما مما يدل عمى انيما  يسيران باتجاه واحد ووجود عالقة طردية توازنية متبادلة ب

 
 Gو   Y( شكل العالقة بين 1الشكل )
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 CHGو   Y( شكل العالقة بين 2الشكل رقم )

 
 PGو   Y( شكل العالقة بين 2الشكل رقم )

 E( من عمل الباحث باالعتماد عمى بيانات ممحق رقم واحد  والبرنامج االحصائي  2و 4و 0االشكال البيانية ) 
views لتاسعاالصدار ا 
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 PGو   AP( شكل العالقة بين 2الشكل رقم )

 

 
 Gو   AP( شكل العالقة بين 5الشكل رقم )

 



                                                                                      

 م9201السنة/                 داريةجامعة االنبار للعلوم االقتصادية واال جملة                    72دد ـالع  11اجمللد      

 

6739109 30     

 
 CHGو   AP( شكل العالقة بين 7الشكل رقم )

 E views( من عمل الباحث باالعتماد عمى بيانات ممحق رقم واحد  والبرنامج االحصائي 7و  5 2االشكال البيانية ) 
 االصدار التاسع

( توضح العالقة التوازنية طويمة االجل لممتغيرات بعد اخذ الفرق االول ليما والسير بنفس  7و   5و 2ال البيانية )االشك
 االتجاه يدل عمى العالقة التبادلية والتكامل المشترك بينيم .

 االساليب القياسية المستخدمة في تحميل النتائج :-ثانيًا:
 (test series Stationary testنية ):اختبار االستقرارية لمسالسل الزم2-1

في الغالب ان السالسل الزمنية دائمًا ما تعاني من مشكمة عدم سكون السمسة الزمنية االمر الذي يؤدي الى ان تكون 
النتائج زائفة  وغير دقيقة وبالتالي عدم معرفة رتبة التكامل لممتغيرات . لذلك ينبغي التخم  من ىذه المشكمة من خالل 

( لمتعرف عمى سكون السمسة الزمنية وذلك باستخدام اختبار ديكي فولر Unit Root testم باختبار جذر الوحدة  )القيا
(  بوصفيا (Yt(, ان فكرة جذر الوحدة ىي اجراء االنحدار لمسمسة الزمنية P.P( واختبار فيميبس بيرون )ADFالموسع )

                      المعادلة التالية                                                                                                              متغير تابع مع اجراء ارتداد زمني لنفس المتغير وحسب
(0                                                          )            (0 ..... ) + µt Yt=Py 
 

 -p  ≥ 0 ≤0حيث = 
 (. 0( واقل من )-0( لمسمسة الزمنية مستقرة اذا كانت قيمتيا اكبر من )pتكون المعممة ) 

 (04504002( ال تخمو من جذر الوحدة)شيخي,Yt( فان ذلك يؤكد ان السمسة الزمنية )0واذا كانت قيمة المعممة )
 (Philips – perronبيرون ) –اختبار فيميس  2_2

ختبارات المستخدمة في النماذج القياسية وذلك لمقضاء عمى اثر االرتباط الذاتي الموجود في يعتبر ىذا االختبار من اال
بواقي اختبار جذر الوحدة ويتم ذلك من خالل اجراء تعديالت لمعممة التباين والذي بدورة ياخذ بنظر االعتبار وجود 
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بيرون ىو ان االخير لو  –سع واختبار فيميبس فولر الو  –ارتباط ذاتي يعكس طبيعة السمسمة , ان االختالف بين ديكي 
قدرة كبيرة بمعالجة وجود االرتباط الذاتي ويقوم بعممية تصحيح معممية من خالل اضافة حدود الفروق المبطأة لممتغير 

 ( 0204005ويتطمب ىذا االختبار تقدير المعادلة االتية )القدير ,
 .ΔYt =µᴏ+ᴜ1Yt-1+Ʃt …(2)                                                                                 

 (Co _ Integration testاختبار جوهانسن لمتكامل المشترك )  -:2-3

وىو احد االساليب القياسية المستخدمة في التعبير عن العالقة التوازنية بين المتغيرات في االجل الطويل . حيث ان اي 
يرين تؤدي الى الغاء التقمبات التي تحدث في المتغير االخر .واي تباعد يحدث بينيما في تقمبات تحدث في احد المتغ

الفترة الزمنية القصيرة اليمكن ان يؤدي الى التباعد بينيم في االجل الطويل اذ والبد ان تكون السمسة الزمنية متكاممة من 
لك يجب ان يكون تكامل البواقي من الرتبة الصفرية الدرجة نفسيا حتى نستطيع ان نستخدم اسموب التكامل المشترك وكذ

 (04204007)شيخي ,
  Vector Error Correction Model (VECM)نموذج متجة تصحيح الخطأ:-3_2

يعد ىذا النموذج من اىم االساليب التي تستخدم في وصف شكل العالقة بين المتغيرات االقتصادية وفي الفترة الزمنية 
جل النة يوضح تاثير االرتداد الزمني لممتغيرات الداخمة في النموذج عمى نفس المتغيرات . ويمكن القصيرة والطويمة اال

تطبيق ىذا النموذج عمى العينات الصغيرة عمى عكس االساليب القياسية السابقة التي اليمكن استخداميا في مثل ىكذا 
كي يمكن تطبيقو وىو في الحقيقة نموذج عينات . ويشترط نموذج متجة تصحيح الخطأ عمى وجود تكامل مشترك ل

انحدار ذاتي يستخدم لوصف العالقة التبادلية بين المتغيرات المستقرة . وعند اجراء االختبار وكانت مستوى االحتمالية 
% نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية البديمة والتي تن  عمى معنوية المعممات المقدرة, والتكامل المشترك 5اقل من 
 ( 1204002ا الحالة يوضح شكل العالقة في االجل الطويل ويمكن تمثيمة من خالل المعادلتين التاليتين.)عمي,في ىذ

 
                                         

 
متكاممين من نفس الدرجة االولى  فان نموذج تصحيح الخطا يكون وفق  ytو    xtواذا كان كل من المتغيرين 

 ليتينالمعادلتين التا

 
 

 ,(,500Hill et al,2011( ىما معممات تصحيح الخطأ في المعادلتين. )a2( و )a1وان المعممات )
 -عرض وتحميل النتائج:-2
  -: نتائج اختبار االستقرارية: 2-4

البدء ( يبين نتائج االستقرارية لمسمسة الزمنية والمؤشرات  االقتصادية المستخدمة وىي ضرورية 0الجدول التالي رقم )
 ( P P( واختبار )(ADFبمعرفة شكل العالقة بين متغيرات الدراسة . وتم استخدام اختبار 
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 ( لمتغيرات الدراسةP P( و )ADF( نتائج االستقرارية  حسب طريقة 3جدول رقم )
 الفرق االول المستوى االصمي  

 االحتمالية قيمة تاو االحتمالية قيمة تاو
Y ADF 0.002 4.544- 0.0120 4.7744- الحد الثابت 

الحد ثابت واالتجاه 
 العام

-2.7577 0.0251 -4.5470 0.2021 

بدون الحد ثابت 
 واالتجاه العام

-0.0250 0.4742 -4.5524 0.0002 

P P 0.0004 2.1472- 0.0552 4.1204- الحد الثابت 
الحد ثابت واالتجاه 

 العام
-4.1002 0.0441 -2.2172 0.0007 

الحد ثابت بدون 
 واالتجاه العام

-4.0242 0.0205 -2.1712 0.000 

AP ADF 0.0521 4.1122- 0.2202 0.7712- الحد الثابت 
الحد ثابت واالتجاه 

 العام
-4.2245 0.2074 -4.4724 0.0504 

بدون الحد ثابت 
 واالتجاه العام

0.7542 0.1520 -4.2721 0.0077 

P P 0.0225 2.0247- 0.2051 0.0127- الحد الثابت 
الحد ثابت واالتجاه 

 العام
-0.4172 0.5457 -2.0271 0.0012 

بدون الحد ثابت 
 واالتجاه العام

0.75 0.4222 -4.1225 0.0021 

G ADF 0.0025 2.2222- 0.2250 0.7000- الحد الثابت 
الحد ثابت واالتجاه 

 العام
-0.4221 0.7442 -2.2155 0.072 

ت بدون الحد ثاب
 واالتجاه العام

0.2527 0.1042 -2.0021 0.0042 

P P 0.0055 2.2424- 0.2124 0.5270- الحد الثابت 
الحد ثابت واالتجاه 

 العام
-0.4402 0.11 -2.2224 0.052 

بدون الحد ثابت 
 واالتجاه العام

0.7115 0.1705 -2.0225 0.0042 
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CHG ADF 0.0015 2.2424- 0.4012 4.0207- الحد الثابت 
الحد ثابت واالتجاه 

 العام
-4.0042 0.5427 -2.2024 0.0224 

بدون الحد ثابت 
 واالتجاه العام

0.0724 0.2447 -2.4451 0.0002 

P P 0.002 2.2571- 0.0402 4.5047- الحد الثابت 
الحد ثابت واالتجاه 

 العام
-0.102 0.7142 -2.2142 0.0725 

بدون الحد ثابت 
 العام واالتجاه

0.2022 0.2224 -2.4222 0.0002 

PG ADF 0.0024 2.247- 0.2444 0.4057- الحد الثابت 
الحد ثابت واالتجاه 

 العام
-0.2722 0.201 -2.5255 0.0225 

بدون الحد ثابت 
 واالتجاه العام

0.0404 0.2227 -2.2017 0.0002 

P P 0.0044 2.2725- 0.2521 0.1212- الحد الثابت 
لحد ثابت واالتجاه ا

 العام
-0.0211 0.4024 -2.5142 0.0204 

بدون الحد ثابت 
 واالتجاه العام

0.2202 0.2110 -2.2200 0.0002 

 االصدار التاسعE Viewsالمصدر : من عمل الباحثان باالعتماد عمى مخرجات 
ند المستوى االصمي ليا وحسب ( يبين ان كل المؤشرات المستخدمة في التحميل ىي غير مستقرة ع2الجدول رقم )
% و 0حيث اظيرت قيمة تاو المقدرة انيا اقل بكثير من قيمتيا الجدولية عند مستوى معنوية  PP و  ADFاختبارات  

عند  4002الى  4002% ولكنيا سوف تكون مستقرة عند اخذ الفروق االولى ليا وخالل فترة الدراسة من 00% و 5
% وبالتالي يمكن تطبيق اختبار جوىانسن لمتكامل المشترك 5% و 0ند مستوى معنوية مستويات مختمفة اغمبيا كانت ع

 واختبار متج تصحيح الخطأ ومن ثم الكشف عمى طبيعة العالقة بين المتغيرات.
 : نتائج اختبار جوهانسن لمتكامل المشترك :2-5

( وكل من ) Yاالجمالي باالسعار الثابتة ) ( عمى وجود معادلة تكامل مشترك بين الناتج المحمي2اثبتت نتائج الجدول)
( عمى CHGوالنسبة المئوية لإلنفاق عمى التعميم   PGو حصة الفرد من النفقات التعميمية   Gاالنفاق عمى التعميم 

 وجود عالقة تبادلية توازنية طويمة االجل بين  الناتج المحمي االجمالي و المتغيرات وعدم وجود عالقة توازنية في االجل
( مما يدل عمى امكانية تطبيق نموذج P< 0.05القصير وحسب اختبار االثر والقيمة العظمى عند مستوى معنوية )

 متجة تصحيح الخطأ عمى متغيرات الدراسة.
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 وPG و  G( باالسعار الثابتةو )Y( اختبار جوهانسن لتكامل المشترك بين الناتج المحمي االجمالي )4جدول )
CHG) 

 االحتمالية اختبار القيمة العظمى االحتمالية اختبار اآلثر ضيةالفر  المتغيرات

G None * 12.68515 0.0434 12.5129 0.0295 

At most 1 0.172249 0.7311 0.172249 0.7311 

CHG None * 14.26256 0.0234 14.24129 0.0143 

At most 1 0.021271 0.9051 0.021271 0.9051 

PG None * 13.45118 0.0322 13.42795 0.0202 

At most 1 0.023231 0.9008 0.023231 0.9008 

 االصدار التاسعE Viewsالمصدر : من عمل الباحثان باالعتماد عمى مخرجات 
 (CHGو PGو   G( و )AP( اختبار جوىانسن لمتكامل المشترك بين متوسط نصيب الفرد )5جدول رقم )
 االحتمالية اختبار القيمة العظمى ماليةاالحت اختبار اآلثر الفرضية المتغيرات

G None * 
37.50935 0 35.73624 0 

At most 1 
1.773113 0.2152 1.773113 0.2152 

CHG None * 
13.72784 0.0289 12.42612 0.0306 

At most 1 
1.301726 0.2967 1.301726 0.2967 

PG None * 
14.96154 0.0177 12.67648 0.0276 

At most 1 
2.285059 0.1542 2.285059 0.1542 

 االصدار التاسعE Viewsالمصدر : من عمل الباحثان باالعتماد عمى مخرجات 
( وكل من ) AP( عمى وجود عالقة تبادلية توازنية طويمة االجل بين متوسط نصيب الفرد )5اثبتت نتائج الجدول)
( مما يدل CHGوالنسبة المئوية لإلنفاق عمى التعميم   PGة و حصة الفرد من النفقات التعميمي  Gاالنفاق عمى التعميم 

عمى ان العالقة بين المتغيرات قوية وال تتباعد عن بعضيا في االجل الطويل وحسب اختبار االثر والقيمة العظمى عند 
في نفس االتجاه ( وبالتالي توجد معادلة واحدة لمتكامل المشترك بين المتغيرات وانيما يسيران P< 0.05مستوى معنوية )

 في االجل الطويل مما يدل عمى امكانية تطبيق نموذج متجة تصحيح الخطأ عمى متغيرات الدراسة.
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 (VECMنتائج تحميل اختبار متجه تصحيح الخطأ ) 4-3
يعتبر ىذا النموذج من النماذج القياسية المستخدمة لقياس العالقة بين السالسل الزمنية عندما تكون غير ساكنة وىو 

موذج انحدار ذاتي جرى تصميمة ليستخدم مع ىذه السالسل غير الساكنة والتي تكون متكاممو بعد اخذا الفروق ليا وان ن
حد التكامل المشترك ىو نفسة حد تصحيح الخطأ الن االنحرافات من نوع التوازن الطويل ويمكن تصحيحيا بشكل 

 عمى مشكمة االرتباط الزائف.تدريجي عن طريق الية التكييف في االجل القصير والقضاء 
 (CHGو PGو   G( و )Y( نتائج متجو تصحيح الخطأ بين )7جدول رقم )

 Yالناتج المحمي االجمالي باالسعار الثابتة  المعممات المتغيرات

G معممة التصحيح 
-0.28965 

 الخطأ القياسي 
-0.07647 

 tاختبار 
-3.78755 

PG معممة التصحيح 
-0.30976 

 القياسي الخطأ 
-0.07842 

 t -3.95013اختبار 

CHG معممة التصحيح 
-0.331229 

 الخطأ القياسي 
-0.0818 

 tاختبار 
-4.04931 

 االصدار التاسع W-VIEWSالمصدر : من عمل الباحثان باالعتماد عمى مخرجات 
 ( 0.72)الجدولية تساوي   tوبالتالي  27( = n_ kالجدولية عند درجات حرية ) tعممًا ان 

(عمى وجود عالقة طويمة االجل متبادلة  بين كل من الناتج المحمي  VECM( الختبار ) 7اثبتت نتائج الجدول رقم )
( PG( وحصة الفرد من النفقات التعميمية )CHG( ونسبة االنفاق عمى التعميم )g( واالنفاق عمى التعميم )Yاالجمالي )

( PG( وحصة الفرد من النفقات التعميمية )gجمالي و االنفاق عمى التعميم )وىناك عالقة سببية بين الناتج المحمي اال
(وىي اقل قيمة -0.02424( الن معممة حد تصحيح الخطأ تكون اشارتيا سالبة )CHGونسبة االنفاق عمى التعميم )

لتعميم يساىم في (  فا0.05>p) tمطمقة مما يدل عمى سرعة استجابة عالية بين المتغيرات وىي معنوية حسب اختبار 
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زيادة االنتاجية وتحقيق معدالت نمو جيدة في الناتج المحمي االجمالي وان ىذه الزيادة بال شك سوف تنعكس عمى 
الزيادة في النسبة المخصصة في االنفاق عمى التعميم. ان سمة ىذه العالقة تكون طويمة االجل فاالستثمار في القوى 

ا الميني يساىم في تحقيق التنمية االقتصادية وستؤدي الى زيادة في المبالغ المخصصة البشرية ومستواىا التعميم وتدريبي
 لالنفاق عمى التعميم النو يساىم في زيادة االنتاجية وتحقيق معدالت نمو اقتصادية جيدة.

 (CHGو PGو   G( و )AP( نتائج متجو تصحيح الخطأ بين )2جدول رقم )
 APفرد متوسط نصيب ال المعممات المتغيرات

G معممة التصحيح 
-0.068396 

 الخطأ القياسي 
-0.02605 

 tاختبار 
-2.62549 

PG معممة التصحيح 
-0.05111 

 الخطأ القياسي 
-0.02069 

 tاختبار 
-2.47009 

CHG معممة التصحيح 
-0.03932 

 الخطأ القياسي 
-0.01629 

 tاختبار 
-2.41394 

 االصدار التاسع W-VIEWSعتماد عمى مخرجات المصدر : من عمل الباحثان باال
 (0.72الجدولية تساوي )  tوبالتالي  46 = (n_ kالجدولية عند درجات حرية ) tعممًا ان 

(عمى وجود عالقة طويمة االجل متبادلة  بين كل من متوسط نصيب  VECM( الختبار ) 2اثبتت نتائج الجدول رقم )
( PG( وحصة الفرد من النفقات التعميمية )CHGونسبة االنفاق عمى التعميم )( gواالنفاق عمى التعميم ) APالفرد 

( PG( وحصة الفرد من النفقات التعميمية )gو االنفاق عمى التعميم ) APوىناك عالقة سببية بين متوسط نصيب الفرد 
( وتدل عمى - 0.02424( الن معممة حد تصحيح الخطأ تكون اشارتيا سالبة )CHGونسبة االنفاق عمى التعميم )

(  الن الدول التي تتمتع بمعدالت تعميم 0.05>p) tسرعة االستجابة العالية بين المتغيرات وىي معنوية حسب اختبار 
مرتفعة سوف تكون ذات معدالت نمو اقتصادية جدًا كبيرة. وان زيادة االنفاق عمى التعميم يؤدي الى زيادة معدالت النمو  

 معدل تراكم رأس المال البشري.االقتصادي من خالل تسريع 
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 :االستنتاجات 
اظيرت نتائج السكون ان المؤشرات المستخدمة في التحميل ىي غير مستقرة عند المستوى االصمي ليا وحسب -0

الى  4002ولكنيا سوف تكون مستقرة عند اخذ الفروق االولى ليا وخالل فترة الدراسة من PP و  ADFاختبارات  
مكن تطبيق اختبار جوىانسن لمتكامل المشترك واختبار متجو تصحيح الخطأ ومن ثم الكشف عمى وبالتالي ي 4002

 طبيعة العالقة بين المتغيرات.
( وكل من ) االنفاق Yاثبتت النتائج عمى وجود معادلة تكامل مشترك بين الناتج المحمي االجمالي باالسعار الثابتة ) -4

( عمى وجود CHGوالنسبة المئوية لإلنفاق عمى التعميم   PGقات التعميمية و حصة الفرد من النف  Gعمى التعميم 
 عالقة تبادلية توازنية طويمة االجل بينيم .

( وكل من ) االنفاق APاظيرن النتائج عمى وجود عالقة تبادلية توازنية طويمة االجل بين متوسط نصيب الفرد ) -2
( مما يدل عمى ان CHGوالنسبة المئوية لإلنفاق عمى التعميم   PGيمية و حصة الفرد من النفقات التعم  Gعمى التعميم 

 العالقة بين المتغيرات قوية وال تتباعد عن بعضيا في االجل الطويل وعدم وجود عالقة توازنية في االجل القصير
( Yاالجمالي ) (عمى وجود عالقة طويمة االجل متبادلة  بين كل من الناتج المحمي VECMاثبتت نتائج اختبار ) -2

( وىناك عالقة PG( وحصة الفرد من النفقات التعميمية )CHG( ونسبة االنفاق عمى التعميم )gواالنفاق عمى التعميم )
( ونسبة االنفاق PG( وحصة الفرد من النفقات التعميمية )gسببية بين الناتج المحمي االجمالي و االنفاق عمى التعميم )

( وىي اقل قيمة مطمقة مما يدل -0.02424ة حد تصحيح الخطأ تكون اشارتيا سالبة )( الن معممCHGعمى التعميم )
 عمى سرعة استجابة عالية بين المتغيرات وعدم وجود عالقة توازنية في االجل القصير .

ال شك التعميم يساىم في زيادة االنتاجية وتحقيق معدالت نمو جيدة في الناتج المحمي االجمالي وان ىذه الزيادة ب  -5
سوف تنعكس عمى الزيادة في النسبة المخصصة في االنفاق عمى التعميم. ان سمة ىذه العالقة تكون طويمة االجل 
فاالستثمار في القوى البشرية ومستواىا التعميم وتدريبيا الميني يساىم في تحقيق التنمية االقتصادية وستؤدي الى زيادة 

النو يساىم في زيادة االنتاجية وتحقيق معدالت نمو اقتصادية جيدة من  في المبالغ المخصصة لالنفاق عمى التعميم
 خالل تسريع معدل تراكم رأس المال البشري.

 :التوصيات 
نوصي بزيادة النفقات التعميمية في العراق لكونيا تعد استثمارًا في رأس المال البشري الذي بدوره سوف يؤدي الى -0

 في زيادة حقيقية في الناتج المحمي االجمالي . زيادة انتاجية العمل وبالتالي تصب
اعطاء اىمية استثنائية لمراكز البحث والتطوير وزيادة ما مخص  ليا من مبالغ وبخاصة الجامعات العراقية -4

 واالستفادة القصوى من الكفاءات العممية في ىذا المجال .
 التكنولوجية واالنفتاح عمى دول العالم. اعطاء اىمية اكبر لالقتصاد المعرفي واالستفادة من التطورات-2
 اعطاء اىمية لموضوع التدريب سواء داخل البمد او خارجو كونو يساىم في زيادة االنتاجية .-2

 المصادر بالمغة العربية:
(,")اختبار فرضية كالدور لمعالقة بين االنتاج الصناعي و النمو االقتصادي باستخدام 4007القدير,خالد بن حمد)-0

سل زمنية لمممكة العربية السعودية ,مجمة جامعة الممك سعود لمعموم االدارية ,المجمد السابع عشر , العدد الثاني : سال
 السعودية.
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-0440(,)اثر الصادرات عمى النمو االقتصادي في االقتصاد العراقي لممدة 4005الجنابي ,ىيثم عبدالقادر)-4
 لجامعة: العدد, السادس واالربعون.(,مجمة كمية بغداد لمعموم االقتصادية ا4000

(,)اتجاىات النمو االقتصادي والتقدم التكنموجي اقميميا ودوليًا(, مركز الدراسات 4002الشيواني, نوفل قاسم )-2
 االقميمية , جامعة الموصل ,العراق.

صادي (, المجمة (,)العالقة بين االنفاق عمى الصحة والتعميم والنمو االقت4004الييتي, احمد حسين واخرون)-2
 ,بداد.40العراقية لمعموم االقتصادية , الجامعة المستنصرية ,كمية االدارة واالقتصاد ,السنة السابعة العدد

(,)تطور النظام المالي والنمو االقتصادي (, دار الراية لمنشر والتوزيع ,عمان 4002بن قدور, اشواق عبدالقادر)-5
 ,االردن.

دور التعميم في النمو االقتصادي مع االشارة الى حالة الجزائر ( , جامعة قاصدي (,)4005بن الصارية ,حسين)-7
 مرباح, رسالة ماجستير , كمية العموم االقتصادية وعموم التسيير , الجزائر.

 
 النظرية والمفيوم(, دار القاىرة لمنشر:مصر.–( ,)النمو االقتصادي 4000خميفة ,حسن ناجي محمد)-2
( , )دراسة النمو االقتصادي في ظل تقمبات اسعار البترول لدى دول المينا دراسة قياسية 4002بن زيدون, الحاج)-1

(.رسالة ماجستير , كمية العموم 4000-0420تحميمية حالة : الجزائر ومصر والمممكة العربية السعودية لممدة 
 االقتصادية وعموم التسيير , جامعة قاصدي مرباح, الجزائر.

-4005,)اثر ترقية الصادرات غير النفطية عمى النمو االقتصادي دراسة خالة الجزائر لمفترة (4005ريان, زيد)-4
( رسالة ماجستير غير منشورة , كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير , جامعة محمد خيضر , 4002
 الجزائر,

تصادي : دراسة قياسية تحميمية دراسة حالة (,)اثر االستثمار العمومي عمى النمو االق4007المختار, بن قوية)-00
 الجزائر( رسالة ماجستير, غير منشورة ,كمية العموم االقتصادية وعموم التسيير , جامعة الجزائر, 

( 40000-4005(,)أثر التضخم عمى اداء سوق العراق لألوراق المالية لممدة )4002عمي , وسام حسين ) -00
, المجمد الخامس: 7(, مجمة جامعة االنبار لمعموم االقتصادية واالدارية, العدد VECMباستخدام متجة تصحيح الخطأ )

 العراق.
. 

 المصادر بالمغة انكميزية
1 Hill C, William E , Griffiths  and Guay C , Lim(2011), principles of econometrics 4

th
 ed 

John willey & sons, Ins , Ney jersey, USA. 
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 حقالمال
الناتج المحمي  السنوات

 yباالسعار الثابتة
االنفاق عمى 

الف -التعميم 
 gدوالر

عدد السكان الف 
 zنسمة

متوسط 
نصيب 

 APالفرد

حصة الفرد 
من النفقات 

التعميمية 
 PGبالدوالر

CHG 

2004 99796330 1687295 26317 3792 64 1.20% 

2005 104187985 2331956 27008 3858 86 2.20% 
2006 114771608 3037648 27698 4144 110 2.60% 
2007 1163252700 4155482 28390 4098 146 3.60% 
2008 125926324 6377946 29111 4326 219 5% 

2009 130181751 5278776 29895 4355 177 4% 
2010 138516723 6444968 30763 4503 210 4.60% 
2011 148969847 8535208 31727 4695 269 5.70% 
2012 169730925 10076760 32777 5178 307 5.90% 
2013 182630476 10747808 33883 5390 317 5.90% 
2014 183908890 10743208 35006 5253 307 5.80% 
2015 192736516 8203732 36116 5337 227 4.30% 
2016 213937533 7824094 37203 5751 210 3.70% 
2017 212268631 8635172 38275 5546 226 4.30% 
 

 المعادلة الخطية االصدار التاسع E VEIWSتحويل البيانات الى ربع سنوية برنامج 
 AP CHG G PG Y Z السنوات  التسمسل

1 2004Q1 3815.375 0.69375 1458898 56.1875 99503952.38 26057.66 
2 2004Q2 3790.625 1.05625 1608620 61.3125 99440872.13 26230.59 
3 2004Q3 3779.625 1.38125 1762156 66.5625 99764789.88 26403.47 
4 2004Q4 3782.375 1.66875 1919507 71.9375 100475705.6 26576.28 
5 2005Q1 3798.875 1.91875 2080672 77.4375 101573619.4 26749.03 
6 2005Q2 3829.125 2.13125 2245652 83.0625 103058531.1 26921.72 
7 2005Q3 3873.125 2.30625 2414446 88.8125 104930440.9 27094.34 
8 2005Q4 3930.875 2.44375 2587054 94.6875 107189348.6 27266.91 
9 2006Q1 4088.625 2.35625 2708616 99.125 -51368730.16 27438.94 
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10 2006Q2 4139.375 2.49375 2910798 105.875 16145767.41 27611.56 
11 2006Q3 4169.375 2.66875 3138739 113.375 148528856.8 27784.31 
12 2006Q4 4178.625 2.88125 3392439 121.625 345780538 27957.19 
13 2007Q1 4072.438 3.1625 3563696 126.7188 1095979707 28125.97 
14 2007Q2 4078.063 3.4375 3912194 138.0313 1227737014 28300.78 
15 2007Q3 4100.813 3.7375 4329731 151.6563 1229131353 28477.41 
16 2007Q4 4140.688 4.0625 4816308 167.5938 1100162726 28655.84 
17 2008Q1 4271.594 4.85 6063527 209.5937 352176558.3 28830.78 
18 2008Q2 4316.156 5.05 6411541 220.6562 157943827 29014.97 
19 2008Q3 4348.281 5.1 6551953 224.5312 28809958.34 29203.09 
20 2008Q4 4367.969 5 6484763 221.2187 -35225047.59 29395.16 
21 2009Q1 4325.531 4.125 5337002 181.0313 127948537 29587.88 
22 2009Q2 4340.219 3.975 5203795 175.2188 129267365.3 29789.13 
23 2009Q3 4362.344 3.925 5212172 174.0938 130841165.2 29995.63 
24 2009Q4 4391.906 3.975 5362135 177.6563 132669936.6 30207.38 
25 2010Q1 4440.625 4.296875 5863264 193.5625 135060147.3 30422.5 
26 2010Q2 4480.375 4.478125 6212565 203.4375 137276274.8 30645.5 
27 2010Q3 4522.875 4.690625 6619619 214.9375 139624786.8 30874.5 
28 2010Q4 4568.125 4.934375 7084426 228.0625 142105683.3 31109.5 
29 2011Q1 4577.531 5.428125 7837101 250.1563 143439307.7 31352.06 
30 2011Q2 4643.719 5.646875 8325368 263.5938 146696835.8 31598.44 
31 2011Q3 4728.094 5.809375 8779342 275.7188 150598611.1 31850.19 
32 2011Q4 4830.656 5.915625 9199023 286.5313 155144633.4 32107.31 
33 2012Q1 5039.219 5.85625 9634694 297.125 163173884.3 32374.5 
34 2012Q2 5143.031 5.89375 9965676 304.875 167872808.4 32640.5 
35 2012Q3 5229.906 5.91875 10242251 310.875 172080387 32910 
36 2012Q4 5299.844 5.93125 10464419 315.125 175796620.2 33183 
37 2013Q1 5365.031 5.915625 10601735 316.375 179608947 33465.59 
38 2013Q2 5396.219 5.909375 10727269 317.625 182107513.7 33743.16 
39 2013Q3 5405.594 5.896875 10810575 317.625 183879759.3 34021.78 
40 2013Q4 5393.156 5.878125 10851653 316.375 184925683.9 34301.47 
41 2014Q1 5269.844 6.05625 11141007 321.6875 182249920.4 34586.91 
42 2014Q2 5249.406 5.94375 10981428 314.8125 183041349.6 34866.84 
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 . 

43 2014Q3 5242.781 5.74375 10663418 303.5625 184304604.6 35145.97 
44 2014Q4 5249.969 5.45625 10186979 287.9375 186039685.4 35424.28 
45 2015Q1 5253.938 4.721875 8818561 247.1563 187492813.9 35703.34 
46 2015Q2 5295.563 4.403125 8318682 231.0938 190473057.3 35979.41 
47 2015Q3 5357.813 4.140625 7953792 218.9688 194226637.7 36254.03 
48 2015Q4 5440.688 3.934375 7723893 210.7813 198753555 36527.22 
49 2016Q1 5692.469 3.7375 7780409 211.2188 209560576.5 36797.72 
50 2016Q2 5757.281 3.6625 7759919 209.0313 213431460.8 37068.53 
51 2016Q3 5783.406 3.6625 7813849 208.9063 215872975.2 37338.41 
52 2016Q4 5770.844 3.7375 7942199 210.8438 216885119.6 37607.34 
53 2017Q1 5719.594 3.8875 8144968 214.8438 216467894.1 37875.34 
54 2017Q2 5629.656 4.1125 8422158 220.9063 214621298.7 38142.41 
55 2017Q3 5501.031 4.4125 8773767 229.0313 211345333.3 38408.53 
56 2017Q4 5333.719 4.7875 9199795 239.2188 206639998 38673.72 

Cointegrating 
Eq:  CointEq1   
      
AP(-1) 1   
      
G(-1) -0.00019   
  -3.00E-05   
  [-6.27151]   
      
C -3448.126   
      
Error Correction: D(AP) D(G) 
      
CointEq1 -0.068396 196.5768 
  -0.02605 -147.703 
  [-2.62549] [ 
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1.33089] 
      
D(AP(-1)) 0.576568 -64.223 
  -0.14576 -826.434 

  [ 3.95560] 
[-
0.07771] 

      
D(AP(-2)) 0.185798 -147.157 
  -0.15763 -893.738 

  [ 1.17870] 
[-
0.16465] 

      
D(G(-1)) -1.15E-05 0.576026 
  -2.60E-05 -0.1473 

  [-0.44396] 
[ 
3.91052] 

      
D(G(-2)) -2.94E-05 0.176663 
  -2.80E-05 -0.16081 

  [-1.03628] 
[ 
1.09859] 

      
C 9.776188 46358.72 
  -9.15271 -51894.4 

  [ 1.06812] 
[ 
0.89333] 

      
 R-squared 0.468927 0.435417 
 Adj. R-squared 0.41243 0.375355 
 Sum sq. resids 149057 4.79E+12 
 S.E. equation 56.31541 319299 
 F-statistic 8.300018 7.249455 

Cointegrating 
Eq:  CointEq1   
      
AP(-1) 1   
      
CHG(-1) -380.142   
  -133.736   

  
[-
2.84247]   

      
C -3113.96   
      
Error 
Correction: D(AP) D(CHG) 
      

CointEq1 -0.03932 
8.35E-

05 

  -0.01629 
-6.10E-

05 

  
[-
2.41394] 

[ 
1.38052] 

      

D(AP(-1)) 0.565471 
-8.50E-

05 
  -0.14299 -0.00053 

  
[ 
3.95454] 

[-
0.15998] 

      

D(AP(-2)) 0.112022 
-7.27E-

05 
  -0.14909 -0.00055 

  
[ 
0.75138] 

[-
0.13130] 
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D(CHG(-1)) -17.3751 0.57835 
  -38.4172 -0.14273 

  
[-
0.45227] 

[ 
4.05193] 

      
D(CHG(-2)) -27.6895 0.169717 
  -40.4847 -0.15042 

  
[-
0.68395] 

[ 
1.12832] 

      
C 10.12542 0.02193 
  -9.39773 -0.03492 

  
[ 
1.07743] 

[ 
0.62806] 

 R-squared 0.454327 0.442089 
 Adj. R-
squared 0.396277 0.382737 
 Sum sq. resids 153154.8 2.11416 
 S.E. equation 57.08426 0.21209 
 F-statistic 7.826436 7.448572 

Cointegrating 
Eq:  CointEq1   
      
AP(-1) 1   
      
PG(-1) -6.86348   
  -1.64071   

  
[-
4.18325]   

      
C -3310.99   
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Error 
Correction: D(AP) D(PG) 
      
CointEq1 -0.05111 0.003642 
  -0.02069 -0.00377 

  
[-
2.47009] 

[ 
0.96611] 

      
D(AP(-1)) 0.57775 -0.00324 
  -0.14822 -0.02701 

  
[ 
3.89795] 

[-
0.11996] 

      
D(AP(-2)) 0.158348 -0.00405 
  -0.15821 -0.02883 

  
[ 
1.00089] 

[-
0.14052] 

D(PG(-1)) -0.40509 0.572585 
  -0.81975 -0.14936 

  
[-
0.49416] 

[ 
3.83366] 

      
D(PG(-2)) -0.80122 0.158652 
  -0.891 -0.16234 

  
[-
0.89923] 

[ 
0.97729] 

      
C 9.028932 1.195841 
  -9.09574 -1.65723 

  
[ 
0.99265] 

[ 
0.72159] 

 R-squared 0.459348 0.413273 
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Cointegrating Eq:  CointEq1   

      
Y(-1) 1   

      
G(-1) -23.4816   

  -8.76612   
  [-

2.67868] 
  

      
Error Correction: D(Y) D(G) 

      
CointEq1 -0.28965 0.000323 

  -0.07647 -0.00017 
  [-

3.78755] 
[ 

1.87456] 
      

D(Y(-1)) 0.507806 0.000267 
  -0.14098 -0.00032 
  [ 

3.60187] 
[ 

0.84172] 
      

D(Y(-2)) 0.241915 5.17E-05 
  -0.16176 -0.00036 
  [ 

1.49553] 
[ 

0.14190] 
      

D(G(-1)) 50.94246 0.565608 
  -67.5878 -0.15219 
  [ 

0.75372] 
[ 

3.71653] 
      

D(G(-2)) 12.7121 0.127632 

 Adj. R-
squared 0.401832 0.350855 
 Sum sq. 
resids 151745.5 5037.37 
 S.E. equation 56.82101 10.35268 
 F-statistic 7.986428 6.621075 
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  -68.2753 -0.15374 
  [ 

0.18619] 
[ 

0.83020] 
      

 R-squared 0.358799 0.491399 
 Adj. R-squared 0.305366 0.449016 
 Sum sq. resids 8.51E+17 4.32E+12 
 S.E. equation 1.33E+08 299882 

 F-statistic 6.714892 11.59415 
 
 

Cointegrating Eq:  CointEq1   
      
Y(-1) 1   
      
CHG(-1) -44534293   
  -1.20E+07   
  [-3.72251]   
      
Error Correction: D(Y) D(CHG) 
      
CointEq1 -0.331229 2.24E-

10 
  -0.0818 -1.20E-

10 
  [-4.04931] [ 

1.79612] 
      
D(Y(-1)) 0.514574 1.50E-

10 
  -0.13303 -2.00E-

10 
  [ 3.86824] [ 
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Cointegrating 
Eq:  CointEq1   
      
Y(-1) 1   
      
PG(-1) -852844   
  -264574   

  
[-
3.22347]   

      
Error Correction: D(Y) D(PG) 
      

CointEq1 -0.30976 
1.18E-

08 

  -0.07842 
-5.60E-

09 

  
[-
3.95013] 

[ 
2.09131] 

      

D(Y(-1)) 0.522518 
8.10E-

09 

  -0.14251 
-1.00E-

08 

  
[ 
3.66647] 

[ 
0.79113] 

      

D(Y(-2)) 0.26123 
1.21E-

09 

  -0.16484 
-1.20E-

08 

  
[ 
1.58470] 

[ 
0.10181] 

0.73779] 
      
D(Y(-2)) 0.272244 3.90E-

11 
  -0.15408 -2.40E-

10 
  [ 1.76687] [ 

0.16575] 
      
D(CHG(-1)) 85644535 0.531923 
  -9.60E+07 -0.14663 
  [ 0.89083] [ 

3.62753] 
      
D(CHG(-2)) 18755375 0.112047 
  -9.60E+07 -0.14598 
  [ 0.19596] [ 

0.76756] 
      
 R-squared 0.381041 0.495473 
 Adj. R-squared 0.329461 0.453429 
 Sum sq. resids 8.22E+17 1.911867 
 S.E. equation 1.31E+08 0.199576 
 F-statistic 7.387377 11.78465 
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D(PG(-1)) 1764403 0.537805 

  
-

2139341 -0.15364 

  
[ 
0.82474] 

[ 
3.50045] 

      
D(PG(-2)) 494304.6 0.120189 

  
-

2153755 -0.15467 

  
[ 
0.22951] 

[ 
0.77705] 

      
 R-squared 0.371918 0.499019 
 Adj. R-squared 0.319578 0.457271 
 Sum sq. resids 8.34E+17 4301.19 
 S.E. equation 1.32E+08 9.466157 
 F-statistic 7.105793 11.95302 

 
 

 


