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Abstract 
            The exchange rate is one of the economic foreign currencies used in economic 
policies. Since exchange rate fluctuations affect most monetary, financial, and real 
variables, The purpose of this study is to examine the distributional impacts of the Iraqi 
dinar exchange rate over time (1990-2020).To achieve this goal, the research relied on the 
descriptive and analytical approach that depends on time series data, and the use of a 
system of simultaneous equations using the two-stage least squares model (2SLS). To show 
the mutual effects of the Iraqi dinar exchange rate, GDP, investment spending, and 
consumer spending, Finally, the study came to several conclusions, including that there is 
a positive relationship between the exchange rate of the Iraqi dinar and GDP, that is, 
economic growth, Furthermore, there is a negative relationship between the Iraqi dinar 
exchange rate and consumer spending (poverty ratio) and investment spending. These 
findings are consistent with the reality of the Iraqi economy, which is reliant on oil exports 
(in dollars) to fund various imports (in dollars). According to the study, one of the most 
important means of achieving stability in the exchange rate exchange and strengthening 
the relationship between the exchange rate and economic variables is economic 
diversification policy. 
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                                 ؛23/2/2022:القبول ؛30/1/2022:التعديل والتنقيح؛ 13/1/2022:االستالمتاةيخ المقالة: 
 .1/9/2022: النشر

 المستخلص
حيث  ،ر االقتصاديستقراالسعر الصرف من المتغيرات االقتصادية التي تستخدم في السياسات االقتصادية لتحقيق ا يعد

ليل االثار تهدف هذه الدراسة الى تحالمالية والحقيقية. ، إن تغيرات أسعار الصرف تؤثر في اغلبية المتغيرات النقدية
على ت الدراسة ولتحقيق هذا الهدف اعتمد (،2020-1990التوزيعية لتغيير سعر صرف الدينار العراقي خالل المدة)

منظومة المعادالت اآلنية باستخدام نموذج الزمنية، واستخدام  السالسل اناتبي على يعتمد الذي والتحليلي الوصفي المنهج
لبيان االثار المتبادلة بين سعر الصرف للدينار العراقي، والناتج المحلي  ،(2SLS)المربعات الصغرى ذات المرحلتين 

هناك عالقة   اناستنتاجات، منها:  إلى عدة ت الدراسةاخيراً توصلو  اإلجمالي، االنفاق االستثماري واالنفاق االستهالكي؛
اإلجمالي أي  سعر الصرف يساهم في تحقيق النمو الناتج المحلي للدينار العراقي و سعر الصرف إيجابية  بين 

االستثماري، االنفاق و  )نسبة الفقر(االنفاق االستهالكيو سعر الصرف للدينار العراقي االقتصادي، وهناك عالقة سلبية بين 
ع االقتصاد العراقي، واقتتفق مع  نتائج هذه أي: ان التغيير في سعر الصرف للدينار العراقي  يعني زيادة نسبة الفقراء  

إن حت الدراسة واقتر ) بالدوالر(.  المتنوعة االستيراداتتمويل على الصادرات النفطية )بالدوالر(، و الذي يعتمد اقتصاده 
ر الصرف و وتقوية العالقة بين سع ادي أحد أهم وسائل تحقيق استقرار فعلي في أسعار الصرفسياسة التنويع االقتص

 المتغيرات االقتصادية الكلية .
 

 الكلمات الرئيسة
االنفاق ، االستهالكي، ، اإلنفاقالناتج المحلي االجمالي، سعر الصرف للديناة العراقي 

 ، العراقاالستثماةي 
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 المقدمة
ان أدوات السياسة االقتصادية عديدة منها يعد  ما من السياسة المالية، ومنها ما يعد من السياسة النقدية، 

راض متعددة استين ألغمنها ما يكون بينهما؛ يعد سعر الصرف من األدوات البينية التي تستخدم في كلتا السي
بشكل  تأثيره خالل  من ة سعر الصرف أهمي وتأتيمنها يستخدم لتحقيق التوازن وإعادة التوازن في االختالل، 

 .العديد من المتغيرات االقتصادية فيمباشر أو غير مباشر 
ن طريق الممول عشهد االقتصاد العراقي في العقد األخير من القرن العشرين توسًعا في اإلنفاق الحكومي  

اإلصدار النقدي الجديد الذي أفضى تلقائًيا إلى ارتفاع المستوى العام لألسعار وانخفاض القوة الشرائية للنقود 
بشكل هائل، وتراجعت قيمة الدينار العراقي أمام العمالت األجنبية، واستمر انخفاض قيمة العملة الوطنية في 

 لعشرين.العراق خالل مدة التسعينيات من القرن ا
(، ال سّيما بعد إلغاء الدعم الحكومي على األسعار السلع االستهالكية واإلنتاجية، أفضىهذا 2003) بعد سنة

في النهاية إلى شيوع حالة الفقر، وترهل القطاع العام وتحييد دور القطاع الخاص وزيادة األعباء المالية على 
م في ارتفاع قيمة الدينار العراقي عن طريق عمليات السوق ميزانية الدولة. وعلى الرغم ان البنك المركزي ساه

  رجحةمالمفتوحة، إال أن تأثير سعر الصرف للدينار العراقي على المتغيرات االقتصادية الكلية  لم يحقق األهداف ال
 ة .يبسبب ريعية االقتصاد العراقي وعدم مرونة جهازه اإلنتاجي وتوسع االنفاق التشغيلي على حساب االستثمار 

  مشكلة البحث:
تصادية متغيرات االقالهناك عديد من الدراسات النظرية والتجريبية التي تبرز عالقة سعر صرف العملة و 

حاالت ولكل الدول، فاذا كانت هناك دول الفي كل تغير سعر صرف العملة ليس له األثر اإليجابي  والكلية، 
 االقتصاد الكلي. إال أن الدول النامية بشكل عام والدول المتغيراتفي حسم في اثر إيجابي لتغير سعر الصرف 

لية، نظرَا متغيرات االقتصادية الكفي التغير سعر الصرف العملة  اثران تؤكد  عطتالنفطية بشكل خاص لم تس
الختالف الظروف االقتصادية والسياسية واالجتماعية والجغرافية لهذه الدول، لذا تمكن مشكلة البحث في دراسة 

ر التوزيعية لتغير سعر الصرف في العراق على الناتج المحلي اإلجمالي  االنفاق االستهالكي النهائي  للقطاع اثا
 ( 2020-1990) العائلي واالنفاق االستثماري خالل فترة

 أهمية البحث 
لعراق ا تغيير سعر الصرف للدينار العراقي وبيان اثاره التوزيعية في افي تناوله هذه الدراسةتأتي أهمية  
 . تغير سعر الصرف في مجموعة المتغيرات الكلية(، وذلك من خالل تحديد أثر 2020 – 1990للمدة )

 هدف البحث:
(، 2020-1990) تهدف هذه الدراسة الى تحديد اآلثار التوزيعية لتغير سعر الصرف في العراق خالل المدة

الصرف للدينار العراقي و مجموعة من المتغيرات وذلك من خالل تحليل و قياس اآلثار  المتبادلة بين سعر 
 (2020-1990) الكلية  في العراق  خالل المدة

 



  ..........اآلثار التوزيعية لتغيير سعر الصرف في االقتصاد        .            
 

 فرج ومحمد     

 263 
 

 

 TANMIYAT AL-RAFIDAIN( P-ISSN: 1609-591X; E-ISSN: 2664-276Xتنمية الرافدين )

  .pp(287-260، ص. ) .2022Sepأيلول،  .No(431، ع ) Vol(14مج )

 

  فرضية البحث:
تغير سعر الصرف للدينار العراقي يولد اثارَا متبادلة على المتغيرات  من فرضية مفادها أن  الدراسةنطلق ت 

االثار المتبادلة بين سعر الصرف والمتغيرات  (،وهذه2020-1990االقتصادية الكلية في العراق خالل المدة)
 االقتصادية الكلية،  وتنبثق من هذه الفرضية الرئيسة عدة فرضيات فرعية كاآلتي:

 هناك عالقة طردية بين تغير سعر الصرف والنمو االقتصادي في العراق. -

 العراق. هناك عالقة عكسية بين تغير سعر الصرف  واالنفاق االستهالكي للقطاع العائلي في -

 هناك عالقة عكسية بين تغير سعر الصرف واالنفاق االستثماري الحكومي في العراق. -
  أسلوب البحث )منهج البحث(:

 ؛ لتحليل دورسعر الصرف واثارهالتحليلي الكمي-من أجل تحقيق أهداف البحث تم االعتماد على المنهج 
 البنك الدولي وصندوق النقد الدولي قاعدة بياناتمستندًا إلى ( 2020-1990التوزيعية في العراق خالل المدة)

 الصندوق النقد العربي والبنك المركزي العراقيو 
 (.2020 - 1990المدة بين ) لدراسىيغطي اسلسلة الزمنية وزمانيًا: العراق  مكانيًا:  نطاق البحث:

  طاة وهيكلية البحث:إ
سعر الصرف وسياساته وأثره في  حول عامة لمحة األول المبحث على مبحثين، هذه الدراسة تقسيم سيتم 

الناتج المحلي على  اثار توزيعية  لتغير سعر الصرف  قياس فيخص المبحث الثاني أما المتغيرات الكلية،
ي العراق ف  اإلجمالي، االنفاق االستهالكي النهائي للقطاع العائلي واالنفاق االستثمار النهائي للقطاع الحكومي

 (. وفي الختام مجموعة من االستنتاجات والمقترحات التي توصل البحث إليها.2020-1990الل المدة )خ
 :الدةاسات السابقة

ستقرار تحقيق االوتأثيره في سعر الصرف  على أهمية  -مع اختالف توجهاتهم -لقد أكد االقتصاديون  
ال أن اثرتغيرات إ المالية والحقيقية،، حيث أن تغيرات أسعار الصرف تؤثر في اغلبية المتغيرات النقدية ،االقتصادي

عر الصرف سفإذا كانت ل، غير حاسم في كل الحاالت ولكل الدو أسعار الصرف في المتغيرات االقتصادية الكلية 
 (Coope,1971) (Bakhshi & Mehrzad,2016) اثر إيجابيا على المتغيرات الكلية،الدول المتقدمة في 

،(Krugman,1986)، (Razmi,et.al,2012)  لتطبيق البرامج الدول النامية نظرا  فإن هذا يختلف في
التصحيح الهيكلي واستعمال سياسات السعر الصرف كأداة لتثبيت في هذه الدول،لذا تتباين آثار التوزيعية لتغير 

 الكلية عبر توزيع االنفاق وإالنتاج وأالسعارأسعار الصرف على المتغيرات االقتصادية 
 (Dornbusch,1976)(Taylor,2001) ( Guzman et.al,2018). 

وء على ؛ لذا يتم تسليط الضاالثار التوزيعية لتغير أسعار الصرف في العراق البحث الحالي على  يركز
  ت:ومن أهم هذه الدراسا ،الدراسات التي تخدم هدف البحث

على العالقة بين النمو االقتصادي و سعر الصرف  التي ركزت  (Razmi,  et al,2012)ة لـة التجريبيدراس -
المتقدمة الدول ) تم تقسيم مجتمع الدراسة إلى مجموعتين من (2004-1990( دولة خالل المدة)153في )
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القتصادي، اهناك عالقة قوية ومعنوية بين تخفيض سعر الصرف و النمو (. توصلت الدراسة إلى أن والنامية
وذلك من خالل عدة القنوات، أي ان تخفيض أسعار الصرف يؤثر في مجموعة المتغيرات التي حددت 
كمحددات النمو االقتصادي متمثلة بـ)ميزان المدفوعات، تراكم رأس المال وقوة العمل( وتؤثر هذه المتغيرات 

 .نمو االسثمار و النمو االقتصادي في الدراسة

لمعرفة المتعدد االنحدار ( باستخدام Cravino,& Levchenko,2017امت دراسة )وفي االتجاه نفسه ق -
خالل  من خالل األسعار واالنفاق االسرة المعيشيه مكسيك علی التكلفهفي ال (peso)تخفيض القيمة أثر
 ةتخفيض قيمة العملة المكسيكية تؤثر على قطاعي االعمال واالسر وتوصلت الدراسة إلى أن  (،1994)سنه

بشكل المتفاوت، إال أن هذا األثر يكون كبيرا بالنسبة لالسرة ذات الدخل المحدود والدخل المنخفض،حيث 
(، كذلك يؤثر تخفيض قيمة 1492الى  1441ارتفعت التكلفة المعيشية لالسر ذات الدخل المنخفض من)

، وهذا مستهلك واالنفاق االسرالعملة على جودة السلع والخدمات المنتجة محليا ويؤثر هذا األخير في سلة ال
 .يؤثر فى التكاليف المعيشية والتكاليف اإلنتاج

لتعويم سعر الصرف للعملة النرويجية   تحديد االثار التوزيعيةفي   (Boug,  et al,2013)بحثت دراسة -
 Vector Error)النموذج  على البيانات الموسيمة وتطبيقباالعتماد  (2010-1990خالل المدة)

Correction Model)، تطبيق سياسة تعويم سعر الصرف اثر فى المستوى  وتوصلت الدراسة إلى أن
العام لألسعار، وساهم في ارتفاع األسعار في االجل القصير، واثر تعويم العملة المحلية في القطاع الحقيقي 

ي ة كان اكبر فومعدل البطالة  ومساهمة القطاع الصناعي في النمو االقتصادي، إال أن اثر تعويم العمل
 القطاع النقدي مقارنة بالقطاع الحقيقي.

تغير سعر الصرف الحقيقي والفقر ركزت على العالقة بين  (Omojimite & Oriavwote,2012) دراسة -
 Vector Error)باالعتماد على تحليل التكامل والنموذج  (،2010-1910في نيجيريا خالل المدة)

Correction Model)، بين تغير سعر الصرف ومعدل في إلى أن هناك عالقة إيجابية  وتوصلت الدراسة
 .نيجيريا

اثر تغير سعر الصرف فی الميزان  التجاری فی فيتنام بأستخدام إلى بيان (Hoang,2016)هدفت دراسة  -
وتوصلت الدراسة  ،(SVAR)(VECM)وذلك باستخدام نماذج  (2015-2004البيانات الشهرية للمدة )

في االجل القصير محدود على التدفقات التجارية والميزان التجاري، إال أنأثر تغير اثر سعر الصرف إلى 
سعر الصرف في االجل الطويل يكون كبيرا على الميزان التجاري، حيث يساهم في زيادة الصادرات وانخفاض 

 الواردات.

  ناتج الحقيقيتحليل اثر تغيرات أسعار الصرف في ال  إلى(Kandil & Mirzaie, 2005) هدفت دراسة  -
( بأستخدام)الناتج المحلي 2000-1991دولة النامية  خالل المدة) (23ومستوى العام لألسعار في )

ت الدراسة وتوصلاإلجمالي،المستوى العام لألسعار، االنفاق الحكومي ،الطلب على  النقود، الميزان التجاري(،
عام لصادرات،الطلب على النقود،مستوى التغيرات في أسعار الصرف تؤثر سلبًا في كل من)صافي االإلى 
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لألسعار(، إال أن اثر تغيرات أسعار الصرف على الناتج المحلي اإلجمالي يختلف من دولة الى اخرى، 
 وكذلك بالنسبة الى االنفاق الحكومي.

من أبرز  ، االثار التوزيعية لتغير سعر الصرفالعربية فهناك عدد من الدرسات التي  اتأما بالنسبة للدراس
 هذه الدراسات:

هدفت الى تحليل وقياس االثار الوزيعية لتحرير سعر الصرف على االقتصاد  (Al Agouza,2023)دراسة -
، وتوصلت  (VEC ,VAR)نموذج  استخدام خالل من وذلك (،2011-1910المصري خالل  المدة)

 اآلثار عن فضالً  الصرف، سعر تحرير سياسة انتهاج من سلًبا المصري تأثر االقتصاد أن إلى الدراسة

 ما وهو .الفقر مستوى  ارتفاع في انعكست والتي السياسة تلك إطار تطبيق في تولدت التي السلبية االجتماعية

 االجتماعية الطبقات ودعم لها المصري  االقتصاد تهيئة لهذه السياسة انتهاجها قبل مصر على يتعين كان

 الدخل. ومتوسطي لمحدودي

 نيهالج قيمة تخفيض سياسات إنعکاساتالى تقييم  ) Barbari-Al(2021, نفسه هدفت دراسةوفي االتجاه  -
 باستخدام التحليل (،2019-1990المدة) خالل مصر فى الدخل توزيع وعدالة الفقر نسب المصرى على

 لتضخم،ا معدالت أرتفاع الى أدى المصرى  الجنية صرف القياسى، وتوصلت الدراسة الى ان  انخفاض سعر
 لفقراءا حجم من فزاد الحقيقية، دخولهم بانخفاض الدخل والمنخفضة ال الطبقات شعور حدة من زاد ما وهو
 . الفقر خط تحت مصر سکان من %92 نحو إلى ليكون  مصر فى

 االسمي على الصرف سعر تغيرات أثر وقياس تحليل (Ibn AlBahr, ,Sanosy,2019)هدفت الدراسة -

 Vector Error Correction)باستخدام نموذج  (2019-1915المدة)خالل  الجزائر في التضخم معدل

Model) ، سلبية بين تغير سعر الصرف ومعدل التضخم في الجزائر خالل وأظهرت النتائج وجود عالقة
 (.2019-1915المدة)

بتحليل تأثير تغيرات أسعار صرف العمالت األجنبية على عوائد األسهم  (Mokadem,2020)قامت الدراسة -
، 2019-2009استخدام البيانات الشهرية خالل الفترة  الشركات الراسمالية في السوق المالي السعودي، في
، وتؤكد نتائج الدراسة أن تغيرات سعر صرف الدوالر (ARDL)اختبار التكامل المشترك نموذج باستخدام  و

 فيلمتغيرات يوجد أي تأثير لهذه ا معدالت العوائد في المدى القصير بينما ال فيتأثير  اوالروبية الهندية له
 .ائد في المدى الطويلو معدالت الع

اما بالنسبة للدراسات العراقية، فهناك مجموعة من الدراسات التي تناولت العالقة بين سعر الصرف للدينار 
 -AL) ، (Al-shukari,2013)، و(Abass,2008)العراقي والمتغيرات االقتصادية  منها؛ منها دراسة 

zurfi,2018) :وهنا نركز على الدراسات االتية ، 

 الصرف اسعار تغيرات تتركها ان يمكن التي اآلثار توضيح (Wali & Kadhim,2020)قامت الدراسة -

 باالعتماد على المنهج التحليلي الوصفي، (2011-2004العامة في العراق خالل المدة) الموازنة في االجنبي
 العامة الموازنة مكونات على تأثيرها خالل من العامة الموازنة في تؤثر صرفال اسعار ان الى الدراسة توصلت

https://journals-ekb-eg.translate.goog/?_action=article&au=282925&_au=%D9%87%D9%86%D8%AF+%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%89+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B9%D9%84%D9%89++%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D9%89&_x_tr_sl=ar&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=sc
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 االسعار تغيرات طريق عن مباشر غير بشكل التأثير ويكون  واإليرادات العامة، العامة بالنفقات المتمثلة

 .العامة الموازنة وعجز الدوالر صرف سعر بين عكسية عالقة هناككما ان  المحلية،

تحليل العالقة بين االنفاق ونافذة العملة في االقتصاد ب (AL ani, AbdulRahman, 2019) قامت دراسة -
ان االنفاق الحكومي  باستخدام التحليل القياسي، وتوصلت الدراسة الى ( 2019-2004العراقي للمدة )

نفاق العام، القيمة الدينار العراقي نتيجة زيادة عرض النقد وزيادة التضخم الناجم عن زيادة ا فييؤثر سلبا 
بالتالي يتدخل البنك المركزي عبر نافذة العملة من اجل تعقيم المعروض النقدي من خالل امتصاص فائض 

 . السيولة النقدية )الدينار العراقي( من خالل ضخ المزيد من العملة االجنبية

إلى قياس وتحليل العالقة بين عجز الموازنة والضرائب الجمركية وسعر  (AL- zurfi,2018)هدفت الدراسة -
وتوصلت  (ARDL)(،باستخدام المنهج التحليلي ونموذج2019-1911الصرف في العراق خالل المدة)

الدراسة الى ان هناك عالقة توازنية طويلة االجل بين المتغيرات الدراسة، كما ان االختالالت التي يمكن ان 
 يتم تصحيح جزء منها في السنة نفسها واعادتها تجاه القيمة التوازنية الطويلة االجل. تحدث سوف

 تختلف الدراسة الحالية عن سابقاتها في األبعاد اآلتية:  الدراسات السابقة، ضه منعر  عُما تم
عراقي  من يعد االقتصاد الو البعد التطبيقي: جرت اغلبية الدراسات السابقة  في بيئة مختلفة عن العراق،  -

(التي تعتمد على النفط في تمويل عملية التنمية وتحقيق اهداف السياسات ة)النفطي قتصادات الريعيةالا
 االقتصادية.

وقد تعثرت عملية التنمية خالل تلك المرحلة بسبب ما ( 2020-1990المدة) الدراسة تخص البعد الزمني: -
-1999(،تطبيق برنامج النفط مقابل الغذاء)1999-1991واجهته من عقبات متمثلة باحصار االقتصادي)

استمرار الهجمات اإلرهابية  و (، 2003واالنفتاح االقتصادي بعد) ،تغيير النظام السياسي في العراقو (، 2002
 دراسة تشمل تحوالت وتغيرات في اغلبية المتغيرات االقتصادية.ال المدةن والتردد األمني. اي ا

الت االنية منظومة المعادتحليل القياسي وتطبيق الاستخدمت الدراسة الحالية  :المنهجية والمتغيرات الدراسة -
متغيرات للبيان االثار التوزيعية لسعر الصرف في المتغيرات االقتصادية الكلية من جهة، وتحليل االثار ا

الناتج المحلي اإلجمالي واالنفاق االستهالكي النهائي للقطاع العائلي ) االقتصادية الكلية متمثلة بكل من
  (2020-1990( في السعر الصرف في العراق خالل المدة)االستثمار للقطاع الحكومي واالنفاق

 
 المبحث األول

 لالثاة التوزيعية لتغير سعر الصرفاإلطاة النظري 
  نواعهوأ سعر الصرفأواًل : مفهـوم 

قدية فهو عدد الوحدات من عملة ن السعر النسبي لعملة نقدية مقارنة بعملة أخرى،  هيعرف سعر الصرف بان 
بطريقة عكسية،  ويعبر عن هذا المصطلح .أجنبية التي يمكن الحصول عليها مقابل وحدة من العملة الوطنية
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-Al)العملة الوطنية الالزمة للحصول على وحدة من العملة األجنبيةعدد الوحدات من  ويفيد حينها

Hosary,2020:90).  

د اسعار مرنة من خالل تحديالصرف الو يتم تحديد سعر الصرف بالنسبة للدول التي تنتهج سياسة سعر 
سعر  نصرف العملة في ضوء قوى العرض و الطلب، وعند تساوي العرض والطلب يتحدد سعر التوازن، لهذا فا

الصرف العملة يتأثر بالعوامل المؤثرة للطلب والعوامل المؤثرة للعرض، و يتمثل الطلب على عملة دولة ما بصفة 
رئيسية في الطلب على صادراتها او وارداتها من وجهة نظر الدول التي تطلب صادرات تلك الدولة من السلع و 

 إلى عاملضافة لى الدولة او الخارجة منها، هذا باالالخدمات، باالضافة الى حركات رؤوس االموال الداخلة ا
المضاربة، اما العرض العملة لدولة ما فاىه يعكس العوامل المحددة للطلب، علما بان الطلب على عملة دولة ما 

، بمعنى ان طلب الرئيس يكون على صادرات الدولة، ومن ثم الطلب على عملتها لتسديد قيمة اً مشتق اً طلب يعد
 .(Wali, & Kadhim,2020:117)دراتمدة الصا

أي سعر الصرف هو الثمن النسبي اي ثمن عملة الدولة مقومة بعمالت دول اخرى. وهو بهذا يعد اداة  
الربط بين االقتصاد المحلي و باقي االقتصادات الدولية، و هو يربط بين االسعار السلع و الخدمات في االقتصاد 

ية، فالسعر العالمي و السعر المحلي للسلع و الخدمات مرتبطان من خالل المحلي و اسعارها في السوق العالم
 طريقة له منها وكل واالسمي، والفعلي الحقيقي الصرف سعر في ممثله الصرف، سعر أنواع تتعددو سعر الصرف،

 .(Juvenal,2011)اآلخر تميزه عن قياس
من  واحدة وحدة شراء مقابل المدفوعة األجنبية السلع من الوحدات عدد بأنه ُيعرف :الحقيقي الصرف سعر -

 .المنافسة على القدرة قياس خالله من يمكن مؤشًرا ُيعد بذلك وهو المحلية السلع

 الل مدةخ أخرى  بعمات بالمقارنة العملة صرف سعر في التغير متوسط عن ُيعبر: الفعلي الصرف سعر -
 إلى يشير ذلكب وهو ثنائية صرف أسعار عدة متوسط يساوي  الفعلي الصرف سعر فإن وبالتالي زمنية معينة

 .األخرى  العمالت من لمجموعة بالنسبة البلد عملة في أو التطور التحسن مدى

 عملة مةبقي تبادلها يمكن التي الدول إحدى عملة مقياس االسمي الصرف سعر ُيعد: االسمي الصرف سعر -
 قوى ل وفقاً  السعر هذا تحديد ويتم. الصرف سوق  في الجاري  العملة سعر عن ُيعبر أنه أي دولة أخرى،

 لتغير بعات الصرف سعر يتغير أن يمكن ولهذا ما، زمنية لحظة في وذلك الصرف في سوق  والعرض الطلب
 التجارية دالتالتبا في به التعامل يتم الذي السعر إلى الرسمي الصرف تقسيم سعر ويتم والعرض، الطلب

 .الموازية الصرف أسواق في به المعمول يعد السعر وهو الموازي، الصرف وسعر الرسمية
 : ووظائفها الصرف سعر األهداف:  ثانياً 

ورًا مهما عنص د،كما يع لهسعر الصرف عنصر محوري في اقتصاد المالية الدولية و في االقتصاد ك ديع
 يمكن تحديد األهداففي االستقرار االقتصادي، وتختلف األهداف أسعار الصرف من دولة الى اخر، اال أنه 

 الرئيسة لتغيير أسعارالصرف بشكل اآلتي:
,2011) (Rabhi,2021)& Abid AlSaadi (  

https://www.iasj.net/iasj/search?query=au:%22Ayad%20H.Abid%22
https://www.iasj.net/iasj/search?query=au:%22Subhi%20H.%20AlSaadi%22
https://www.iasj.net/iasj/search?query=au:%22Subhi%20H.%20AlSaadi%22
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 مستوى  يف تحسن و المستورد التضخم مستوى  في انخفاض الى الصرف سعر اتحسن يؤدي: التضخم مقاومة  -
 انخفاض على ايجابياً  اثراً  االستيراد تكاليف في االنخفاض يكون  القصير المدى ففي المؤسسات، تنافسية
 يمكنها بما ات،المؤسس ارباح تتضاعف و المؤسسات التنافسية مستوى  في تحسن و المستورد التضخم مستوى 

 سلع اجانت من تتمكن و انتاجية عوائد المؤسسات تحقق هكذا و المتوسط، المدى في االنتاج أداة  ترشيد من
 .تنافسيتها تحسن يعني بما عالية جودة ذات

 الى لمواردا تحويل الى تنافسية اكثر االقتصاد يجعل الذي الحقيقي الصرف سعر يؤدي: الموارد تخصيص -ب
 يصبح بحيث الدولية السلع قاعدة توسيع على يعمل ما هذا و ،(التصدير الى الموجه) الدولية السلع قطاع
 .استيرادها يتم التي السلع عدد يقل بالتالي و للتصدير، قابالً  السلع من كبير عدد

 فعند ية،المحل القطاعات بين او الفئات بين الدخل توزيع في هاماً  دوراً  الصرف سعر يؤدي: الدخل توزيع -ج
 الحقيقي، لصرفا سعر انخفاض نتيجة( زراعية اولية، مواد) التقليدي التصدير لقطاع التنافسية القدرة ارتفاع

 يالذ الوقت في االموال رؤوس اصحاب الى الوضع هذا من الربح يعود ربحية، و اكثر يجعله ذلك فإن
 الصرف رسع عن انخفاض الناجمة التنافسية القدرة انخفاض عند و للعمال، الشرائية القدرة فيه تنخفض
 .        لالجور الشرائية القدرة ارتفاع الى يؤدي ذلك فإن االسمي

 الصناعة جيعتش اجل من الصرف اسعار لتخفيض سياسة اعتماد المركزي  للبنك يمكن:المحلية الصناعة تنمية -د
 تشجيع و الخارجية المنافسة من المحلي السوق  لحماية التخفيض سياسة النقدية السلطات واعتمدت الوطنية،

 .  الصادرات
هداف الرئيسة لسعر الصرف يمارس سعر الصرف عدة الوظائف منها)القياسية،التطورية المن خالل أ 

 بالتجارة ارتباطه بفعل وذلك الدولي، االقتصاد مستوى  ىعل توزيعية وظيفة يمارس الصرف سعر أن أي والتوزيعية(،

 .العالم أقطار بين الوطنية والثروات العالمي القومي الدخل زيع تو األخيرة بإعادة هذه تقوم حيث الخارجية،
 أنظمة سعر الصرفثانيًا : 

 بريتون  نظام كان ،العائم النظام ىإل اليوم الذهب وانتهت قاعدة من بدأت تراتطو  عدة الصرف نظام عرف

ن إال أ . الدوالر مع ثابت بسعر عمالتها تربط الدول وكانت ، بالذه المرتبط األمريكيالدوالر  أساس ىعل يقوم وودز
 في اإلعالن هذا ومثل ،هبالذ ىالدوالر إل تحويل منع 1974 في نيكسون  الرئيس إعالن بعد تغير ما سرعان األمر

عرف نظام الصرف قسمين أساسيين تضمنها في كيانهما  الوقت ذلك ومنذ ز،وود بريتون  نظام انهيار الكثيرين نظر
 (1) أنواعًا أخرى من أنظمة سعر الصرف كما هو مبين في الشكل رقم
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 أنظمة سعر الصرف (:1الشكل )

 

 
 الشكل من االعداد الباحثين باالعتماد على:

1.IMF,(2003), Exchange Arrangements and Foreign Exchange Markets:Developments and 

Issues, International Monetary Fundhttps://doi.org/10.5089/9781589061774.083 

2. Fischer, S. (2001). Exchange rate regimes: is the bipolar view correct?. Journal of economic 

perspectives, 15(2), 3-24. 

 
( في ضوء اتباع السياسة النقدية أنظمة  سعر الصرف الثابت،و ذلك يعني ان 1تبينت من خالل الشكل )

 سعر الصرف يحدد قيمته عند مستوى معين، أو يتم وضع حدود عليا ودنيا لسعر الصرف، ويتسم هذا النظام 
لة من العمالت أو أي االشكال األخرى من الربط و يكون هذا الربط بأسعار الصرف مربوطة لعملة او س

 (Genberg & Swoboda,2005)مباشرًا أو غير مباشر
ان النظام سعر الصرف المعوم يشمل )التعويم النقي،التعويم غير النقي والتعويم المدار(، وتجدر اإلشارة 

ر بينما يتحدد التعويم النقي وغي، هنا الى ان سعر الصرف المدار  يتحدد من خالل البنك المركزي او الحكومة 
 (Reinhart,2000)األسواقالنقي من خالل 

 المبحث الثاني
 ( 2121-1991في العراق خالل المد  ) اة التوزيعية لتغير سعر الصرفثاآلالعملي لقياس اإلطاة 

 المتغيرات المستخدمة في الدةاسةتحليل واقع  أواًل:
الل تغيرات  كثيرة خالدراسة  المدةشهد سعر صرف الدينار العراقي خالل  سعر الصرف للدينار العراقي .1

( نتيجة للظروف االقتصادية)المالية والنقدية( والظروف االجتماعية التي مر بها االقتصاد 1990-1995)
العراقي نتيجة لحصار االقتصادي و فرض العقوبات الدولية على االقتصاد العراقي، وتنفيذ برامع النفط مقابل 
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النقي
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https://doi.org/10.5089/9781589061774.083
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( دخل العراق مرحلة جديد وشهد 2003( . بعد سنة)2002( ولغاية الغزو العراقي سنة)1995الغذاء بعد)
من اتخاذ مجموعة من  1تحسنًا ملموسًا نتيجة تمكن البنك المركزي العراقيسعر الصرف للديدنار العراقي 

اإلجراءات والتدابير معتمدَا على أدوات السياسة النقدية غير المباشرة لتحقيق أهدافه المتمثلة في خفض 
 ( في سنة1453والنمو االقتصادي، إذ سجل سعر صرف ) ،معدالت التضخم واالستقرار العام لألسعار

 في الدوالر تجاه الدينار اسعار تراوحت يث ح نسبيًا، استقراراً ( 2013-2009) سنوات ، وشهدت( 2004)
، ولم يدم هذا االستقرار طويالً بسبب هجمات اإلرهابية وتغيرات األسعار ( 1232-1112) المركزي  البنك مزاد

 (.2020( في )1115الى) سعر الصرف ليصل( و 2014النفط السيما بعد عام )

 ملموسة، وقد تطورات الماضية الثالثين اإلجمالي خالل السنواتالناتج المحلي  شهد: الناتج المحلي اإلجمالي .2

 على مرت التي بالظروف تأثره طبيعيًا بفعل أمراً  يعد والنقصان، وهذا الزيادة بين التطورات تغييرات هذه رافقت

-1991) الدولي االقتصادي والحصار (،1991) الخليج الثانية مقدمتها حرب وفي السنوات، تلك خالل العراق
أن حجم  (1الشكل ) . ويبين(Faraj &Saeed,2021)(1991عام ) أسس الذي وسقوط النظام (،2003

لعام  دوالر مليار(1914191اتخذ مسارًا تصاعديًا ليصل إلى ) جاريةالناتج المحلي اإلجمالي باألسعار ال
(2020 .) 

يشمل االنفاق االسرة للقطاع العائلي )األفراد(  النهائيإلنفاق ا:  (HFCE) النهائي لقطاع العائلياالنفاق  .3
 ت، يرتبط هذا االنفاق بمجموعة منعلى سلع االستهالك الجاري )المشتريات من جميع أنواع السلع( والخدما

حصار ال وقد أثرالعوامل االقتصادية وغير االقتصادية، من اهمهما الدخل وسلوك االستهالك لهذا القطاع، 
 لالخالنهائي لقطاع العائلي أن اإلنفاق  حيث ،هذا القطاعاالنفاق  وضع األمني فياالقتصادي وتردد ال

 لالبرام اتفاقية النفط مقابل الغذاء لتصل الى ازداد بنسبة قليلة نتيجة كان منخفضَا و ( 1990-1994)
  (.1991مليار دوالر عام) (434194)

( ازداد االنفاق النهائي بشكل كبير نتيجة لالنفتاح االقتصادي في العراق وارتفاع نسبة الصادرات 2003بعد عام)
 (.2020مليار دوالر عام)( 1254924واستمر باالرتفاع ليصل إلى )النفطية، 

                                                           

ع أو تعديل من خالل تشريشهدت السياسة النقدية تغييًرا نحو االندماج مع االقتصاد العالمي واالنفتاح على اقتصاد السوق وذلك  1 
 عدد من القوانين ومن أهم هذه التغييرات ما يتمثل في:

( من المادة الثانية منه منح المصرف استقالاًل 2والذي بموجب الفقرة ) 2004( لسنة 59قانون المصرف المركزي العراقي رقم ) -
( من القانون بمنأى عن ضغوط 29بموجب المادة )تاًما عن الحكومة في تسيير عملياته المصرفية المركزية، كما بات المصرف 

السلطة المالية إلقراض الخزينة بشكل مباشر بما يؤدي إلى توليد أي توسع في النقد األساسي الناجم عن هذا القانون، فضاًل عن 
زي العراقي ف المركبقية المواد األخرى في القانون الجديد والتي بموجبها عكست مدى االستقاللية التي صار يتمتع بها المصر 

(Centeral bank of Iraq report,2004) 

( والذي بموجبه تحولت األدوات الرقابية للمصرف المركزي من قوة مقيدة لعمل 2004( لسنة )94صدور قانون المصارف رقم )  -
كان ود تحد من حركته فالمصارف إلى قوة مراقبة لعمل المصارف تتولى تهيئة المناخ المناسب لعمل القطاع المالي دون أية قي

 .2004( لسنة 93تشريع قانون مكافحة غسيل األموال رقم )
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ة الفقر لم الن نسبيجدر اإلشارة هنا و بالرجوع الى الدراسات السابقة وتم استخدام هذا المتغير كمؤشر للفقر ل
 تكن متوفرا خالل المدة الدراسة. 

 ان االضطرابات السياسية واألمنية والحصار نسبة االنفاق االستثماري الحكومي من الناتج المحلي اإلجمالي: .4
االقتصادي العراق خالل المدة التسعينيات من القرن العشرين أدت الى انكماش النفقات االستثمارية  وتوقفت 
اغلبية مشاريع االشتمارية الممولة من  الحكومة نتيجة النخفاض حاد في اإليرادات النفطية،حيث توصلت 

بعد ابرام اتفاقية النفط  (،1995) عام (%243) بنسبة االنقاق االستثماري من الناتج المحلي اإلجمالي الى
ت هذه االتفاقية في ارتفاع  التدريجي ( ساهم1999( ودخولها حيز التنقيذ  عام)1995مقابل الغداء في نهاية )

 (.2002) في عام (%19االستثماري من الناتج المحلي اإلجمالي لتصل الى)  لنسبة االنفاق
 ( مع االزمة االقتصادية و السياسية و األمنية تفوق االزمات 2003) دخلت العراق المرحلة جديدة بعد عام

 السابقة التي عاشتها البالد، حيث ان العمليات اإلرهابية و التخريب ودمار اغلبية المشاريع الصناعية والبني 
نتيجة لهذه االزمات و إعادة اعمار ما دمرت الحرب ارتفعت نسبة االنفاق االستثماري الحكومي  التحتية،
نفاق االستثماري الحكومي بالتذبذب نتيجة ( من الناتج المحلي اإلجمالي، واستمرت نسبة اال%25لتصل الى )

النخفاض أسعار النفط في أسواق العالمية من جهة وزيادة االنفاق العسكري لتمويل الحرب ضد اإلرهاب من 
 أخرى.جهة 
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(2121-1991المد )متغيرات الدةاسة في العراق خالل تطوة  (:2) الشكل البياني  

 من االعداد الباحثين باالعتماد على:

- Centeral Iraq Bank,(2020), Annual Statistical Bulletin(2004-2020), t Research & Statistics,Iraq, 
https://cbi.iq/news/view/492 

- World Bank Group (Ed.), (2019), World Development Indicators(1990-2020), World Bank 

Publications, Washington, USA.https://data.worldbank.org/country/Iraq 
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 المنهجية والمواصفات النموذجية:ثانيًا:

 م استخدام ، حيث ت الصرف في العراقار التوزيعية لتغير سعر ثاليهدف هذا المبحث إلى بيان وتحليل أ

( المتغيرات المستخدمة في الدراسة القياسية 1(، ويوضح الجدول )2020-1990البيانات السنوية للمدة )
 ومصادر بياناتها.

 (: تعريف المتغيرات المستخدمة في الدةاسة1الجدول )
 مصادة البيانات المستخدمة المتغيرات

 الناتج المحلي االجمالي

(GDP) 

ي الحصول عليه من البنك المركزي العراقتم، باألسعار الثابتة  الناتج المحلي اإلجمالي
 والبنك الدولي.

 النهائي لقطاع العائلياالنفاق 
 (HFCE) 

 عام في يكياألمر  للدوالر الثابتة باألسعار)القطاع العائلي  الستهالك النهائية النفقات
 كمؤشر للفقروتم استخدام هذا المؤشر  (2010

تم الحصول  (2010 عام في األمريكي للدوالر الثابتة باألسعار)االنفاق االستثماري  االنفاق االستثماة الحكومي
 علية من البنك الدولي

 قيمة العملة العراقية مقابل الدوالر األمريكي و تم استخدام السعر الموازي للدينار العراقي  سعر الصرف للديناة العراقي

 
بالرجوع إلى الجانب النظري واعتماًدا على الدراسات السابقة لبيان االثار التوزيعية لسعر الصرف في 

النظام اآلني هو النظام منظومة المعادالت اآلنية. فعلى (، اعتمدت  الدراسة 2020-1990) العراق خالل المدة
مييز بين المتغيرات تالويتم  ،لمتغيرات المستقلةواحد من ا فيتأثير على األقل ذا  )المتغير التابع(كون فيه الذي ي

المتغيرات ف .(Exogenous Variables)الخارجية  والمتغيرات (Endogenous variables)الداخلية 
لية ومن المالحظ ان التفريق بين المتغيرات الداخمعطاة بالنسبة للنموذج،  دوتع ،الخارجية تتحدد من خارج النموذج

وتم تحديد متغيرات النموذج، حيث إن  ،(Gujarati,el at,2013) ى نوع الدراسة هذا ما أكدهوالخارجية يعتمد عل
سعر الصرف للدينار العراقي، الناتج المحلي اإلجمالي، االنفاق االستثماري ، )المتغيرات الداخلية المتمثلة بـ 

، الةالمتغيرات المتمثلة بـ )التضخم،البطاالنفاق االستهالكي النهائي(، والمتغيرات الخارجية عبارة عن مجموعة 
  (.االستثمار األجنبي المباشر، عرض النقود، والمتغير الوهمي خاصة باالسقرار األمني والسياسي

وتم تحديد الشكل الرياضي للنموذج، حيث يعد المرحلة األساسية في بناء النموذج القياسي وشكل منظومة 
 المعادالت كما ياتي:

(...........1المعادلة رقم)  GDP=F(EXC,FIE,HFCE) 

(...........2المعادلة رقم)  EXC=F(GDP, FIE,HFCE) 
(...........3المعادلة رقم)  FIE =F(GDP,EXC,HFCE) 
(...........4المعادلة رقم)  HFCE=F(GDP,EXC,FIE) 

 
 ويتم استخدام دالة اللوغاريتمية مزدوجة لمنظومة معادالت النموذج وصيغته:
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(.........1المعادلة رقم)  LGDPt= a0+a1LEXTt+a2LHFCE t+a3LFIE t+εt 

(.........2المعادلة رقم)  EXCt=β0+ β1LGDPt+ β3LHFCEt+ β4 LFIE + εt 
(..........3المعادلة رقم)  LHFCEt=λ0+λ1LGDPt+λ2LEXTt+ λ3LFIEtt+ εt 

(..........4المعادلة رقم)  LFIFt=h0+h2LGDPt+h3LEXCt+ h4HFCEt+ εt 
 حيث إن

 

 GDPt (t) سنةالناتج المحلي اإلجمالي خالل 
 EXCt (t) سنةسعر الصرف للدينار العراقي خالل 

 HFCEt (t) االنفاق االستهالك النهائي للقطاع العائلي خالل سنة
 FIEt  (t) االنفاق االستثمار النهائي للقطاع الحكومة خالل سنة

 a0,a1,a2,a3,a4,a5 األولىمعلمات للمتغيرات في معادلة 

  β0, β1, β,,β4 , β5 معلمات للمتغيرات في معادلة الثانية

 λ 0, λ 1, λ 2, λ 3 λ 4 معلمات للمتغيرات في معادلة الثالثة

 h0,h2,h3, h4, h5 معلمات للمتغيرات في معادلة الرابعة
 εt1, εt2, εt3, εt4 حد الخطأ

احتمالي، لهذا تم إدراج حد للخطأ، والذي ينوب عن بعض المتغيرات يالحظ أن نماذج المنظومة ذات طابع 
 التي يمكن أن تؤثر في النمو االقتصادي والتي لم يتم إدراجها في الدراسة.

 
 وتفسير النتائج: .عرضثالثاً 

من خالل استخدام النموذج الخاص بتقدير وقياس أثر رأس المال البشري في النمو االقتصادي في العراق 
 (، فإن نتائج التقدير على النحو اآلتي :2020-1990للمدة )

 (Stationary test /Unit root testأ: الثبات واالستقراة )
تعّد بيانات السالسل الزمنية من أهم أنواع البيانات التي تستخدم في الدراسات التطبيقية السيما تلك التي 

االقتصادية، وهذه الدراسات تفترض أن تكون السالسل الزمنية تعتمد على بناء نماذج االنحدار لتقدير العالقات 
مثل مشكلة االنحدار  ،المستخدمة مستقرة؛ ذلك ألن غياب صفة االستقرارية يؤدي إلى مشاكل قياسية

 . (Faraj,2021:525)الزائف
وحدة، الهناك العديد من الطرق المستخدمة في اختبار السالسل الزمنية، وقد اعتمدنا على اختبار جذور 

حيث يفيد هذا االختبار أن السلسلة مستقرة في حالة عدم وجود جذور الوحدة في السلسلة الزمنية للتغير، وغير 
( 2الجدول )- اآلتيةوباالعتماد على االختبار حصلنا على النتائج  مستقرة باحتوائها اتجاه العام أو جذور الوحدة،

 يعرض نتائج التحليل :
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 اختباة جذة الوحد  لجميع المتغيرات داخلة النموذجنتيجة :(2جدول )
ADF : Augmented Dickey-Fuller 

 Level )المستوى( Difference st1)الجذوة الوحد ( 
 المتغيرات

Intercept Trend Intercept Trend 

 (EX)سعر الصرف للدينار العراقي 0.8352 0.7199 0.0007* 0.0047*

 اإلجماليالناتج المحلي  0.8899 0.084* 0.0000* 0.0000*
 االنفاق االستهالكي لقطاع العائلي 0.9835 0.0659 0.0003* 0.0012*

 االنفاق االستثماري الحكومي 0.2094 0.1069 0.0005* 0.0036*
 .***( على التوالي %10**( و) %5*( و) %1المستوى المعنوية عند )

 االستقرارية المتغيرات قبل ادخال اللوغاريتم

  Intercept - Trend /االتجاه مع والتقاطع التقاطع يجب ان يكون متغير مستقرا في حاالت الثالث

 تم استخدام متغيرات الخارجية ضمن متغيرات الخارجية داخل منظومة معادالت االنية
 .E-views 9( وباستخدام برنامج  2020 – 1990باالعتماد على البيانات السنوية للمدة ) ينالمصدر من اعداد الباحث

نفاق لالسرة، واالاالنفاق النهائی ، سعر الصرف للدينار العراقييظهر أن جميع المتغيرات في نموذج )     
( ثابتة ومستقرة في الفرق األول )التقاطع والتقاطع مع االتجاه/ االستمثماري الحكومي والناتج المحلي االجمالي

Intercept - Trend لذا يعد ضمن المتغيرات المستقرة  ( على التوالي.٪ 10و ٪5، ٪1) مستوى المعنوية( عند
الدراسة  لالن كل المتغيرات وبهذا يسمح بإجراء عملية التكامل المشترك بين متغيرات النموذج في الفرق االول

 .استقروا بعد أخذ الفرق األول
 (Johannsen test Co -Integration Analysis /: التكامل والتكامل المشترك )ب

بعد االنتهاء من عملية اختبار الكشف عن الثبات واالستقرار في البيانات المستخدمة، نذكر أنه هناك 
ها، وهناك احتمال التكامل المشترك بين متغيرات الدرسة، ويعّد هذا نفس (I(1))سالسل زمنية لهما درجة التكامل 

لبيان وجود العالقة على المدى الطويل بين متغيرات الدراسة، وحتى يسمح بإجراء اختبارًا من االختبارات المهمة 
تقدير النموذج من الضروري وجود عالقة واحدة على األقل بين واحد من المتغيرات المستقلة والمتغير التابع، 

 (.3وتتبين نتائج هذا االختبار من خالل الجدول )
 رك للمتغيرات الدةاسة نتائج اختباة التكامل المشت (3الجدول)

 الفرضية متغيرات
 الصفرية

 قيمة
(Trace Statistic) القيمة الحرجة Prob** 

 0.0009 47.85613 63.62920 اليوجد* سعر الصرف

 0.1382 29.79707 25.68994 *1على  األقل  اإلجماليالناتج المحلي 

 0.2824 15.49471 9.978067 2على األقل  االنفاق االستهالكي

 0.0806 3.841466 3.053101 3على األقل  االنفاق االستثماري 

 (%5،*رفض الفرضية الصفرية عند مستوى المعنوية )متجهة متكاملة( 1نتائج االختبار: وجود )
 تم ادخال المتغيرات الداخلية و الخارجية في اختبار التكامل المشترك
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 الفرضية الصفرية متغيرات
 Statistic)قيمة )

Max-Eigen 
 **Prob القيمة الحرجة

 27.58434 37.93927 0.754672 اليوجد* سعر الصرف 

 21.13162 15.71187 0.441176 1على  األقل  اإلجماليالناتج المحلي 

 14.26460 6.924966 0.226230 2على األقل  االنفاق االستهالكي

 3.841466 3.053101 0.106919 3على األقل  االنفاق االستثماري 

 (%5)مستوى المعنوية ،*رفض الفرضية الصفرية عند (متجهة متكاملة1) وجود :نتائج االختبار
 تم ادخال المتغيرات الداخلية و الخارجية في اختبار التكامل المشترك

 على المتغيرات الدراسة ادخال اللوغاريتم قبل لمتغيراتتم اجراء االختبار التكامل 
 .E-views 9( وباستخدام برنامج  2020 – 1990باالعتماد على البيانات السنوية للمدة ) ينالباحثالمصدر من اعداد 

 كما يأتي:( 3من خالل الجدول ) نتائج االختبارتبين لنا ت
اختبار األثر: تبين نتائج اختبار األثر رفض فرضية العدم التي مفادها عدم وجود أي عالقة للتكامل  .1

ويوجد على  (،%5قيمة إحصائية األثر أكبر من القيمة الحرجة عند مستوى المعنوية )المشترك؛ وذلك ألن 
 للمنظومة معادالت النموذج متجهة متكاملة( 1األقل )

اختبار القيمة الذاتية العظمى: تم التوصل إلى النتيجة نفسها من خالل اختبار القيمة الذاتية العظمى،  .2
ص على عدم وجود أي عالقة للتكامل المشترك؛ وذلك ألن والنتيجة هي رفض فرضية العدم التي تن

 وجد على األقل ت(، و %5أكبر من القيمة الحرجة عند مستوى المعنوية ) (Max-Eigen stastic)قيمة
 لمنظومة معادالت النموذج متجهة متكاملة( 1)

 اختباة السببية:.ج
 إجراء إلى اللجوء يتم لذا السببية صعبًا، اتجاه تحديد يجعل االقتصادية المتغيرات بين العالقات تشابك إن

 االنحدار إلى يؤدي الذي  االنحدار نماذج دقة عدم ولتالفي التأثير انتقال تحديد أجل من السببية العالقة اختبار

 .دقيقة غير عليها المتحصل النتائج يجعل الزائف الذي

( أنه يسبب متغير سعر الصرف للدينار العراقي مع فجوة زمنية واحدة تغيرا في 4يظهر من خالل الجدول)
ئي للقطاع ، واالنفاق االستثماري النهاللقطاع العائليكل من الناتج المحلي اإلجمالي،واالنفاق االستهالكي النهائي 

حلي اإلجمالي يسبب تغيرَا في سعر الصرف (، والناتج الم04010(و)0405الحكومي وعند مستوى المعنوية )
(، أما ما يتعلق االنفاق 0405للدينار العراقي االنفاق االستهالك  النهائي  للقطاع العائلي عند مستوى المعنوية)

االستثماري النهائي للقطاع الحكومي نجد انه يسبب تغيرا في كل من )سعر الصرف للدينار العراقي،والناتج 
 ،واالنفاق االستهالكي النهائي لالسرة(.المحلي اإلجمالي

 ( نتائج اختباة السببية بين المتغيرات الدةاسة4الجدول)
 القراة **F-Statistic Prob الفرضية الصفرية*

 رفض الفرضية الصفرية 4.41114 0.0460 (GDP)و (EX)عالقة 

 رفض الفرضية الصفرية 11.1409 0.0026 (EX)و(GDP)عالقة 
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 القراة **F-Statistic Prob الفرضية الصفرية*
 قبول الفرضية الصفرية 0.26509 0.6112 (EXو)(HFCE)عالقة بين 

 رفض الفرضية الصفرية 13.2204 0.0013 (HFCE)و (EX)عالقة  

 رفض الفرضية الصفرية 4.28820 0.0489 (EX)و (FIE)عالقة 

 رفض الفرضية الصفرية 3.75978 0.0639 (FIE)و (EX)عالقة  

 الفرضية الصفرية قبول 0.46087 0.5032 (GDP)و(HFCE)عالقة بين 

 رفض الفرضية الصفرية 6.32187 0.0184 (HFCE)وا(GDP)عالقة بين  

 رفض الفرضية الصفرية 12.1283 0.0018 (GDP)و (FIE)عالقة بين 

 قبول الفرضية الصفرية 0.04317 0.8371 (FIE)و(GDP)عالقة بين 

 رفض الفرضية الصفرية 20.2225 0.0001 (HFCE)وا(FIE)عالقة بين ا

 قبول الفرضية الصفرية 0.63765 0.4321 (FIE)و(HFCE)عالقة بين 

 *ينص الفرضية الصفرية على عدم وجود العالقة السببة بين المتغيرات الدةاسة.
 (22(،وعدد المشاهدات لالغلبية المتغيرات ضمن االختباة كان)1تم اجراء هذا االختياة مع اخذ دةجة التاخر الزمني واحد)

 (%11،%5،%1) المعنوية**مستوى 

 E-views 9( وباستخدام برنامج  2121 – 1991باالعتماد على البيانات السنوية للمد  ) ينالمصدة من اعداد الباحث

( أنه توجد العالقة السببية ذات اتجاهين بين اكثر من متغير،منها)سعر الصرف للدينار 4يتضح من الجدول)
اإلجمالي،االنفاق االستثماري النهائي للقطاع الحكومي(، أي وبناءاَ على النظرية االقتصادية العراقي،الناتج المحلي 

 و نتائج اختبار السببة يمكن االعتماد على منظومة المعادالت االنية.
 :( Econometrics Model Estimation).تقدير النماذج القياسية د

"مجموعة من المعادالت التي تمثل العالقات بين متغيرات يمكن تعريف منظومة المعادالت اآلنية بأنها 
 االستجابة والمتغيرات التوضيحية، بحيث إن المتغيرات تؤثر وتتأثر ببعضها البعض في آن واحد".

وجـود العـالقة السببية باتجاهين،  (system equations Simultaneous) وتمثل منظومة المعادالت اآلنية
،  (variable  Dependent)  إلى المتغير التابـع(variable Independent)  تـقل األول من المتغير المس

والثاني من المتغير التابع إلى المتغير المستقل، وهذا التأثير المتبادل يجعل الفرض الذي يتعلق باستقالل المتغير 
  ون متحيزةاالعتيادية تكوبالتالي فإن مقدرات المربعات الصغرى  ،العشوائي عن المتغير المستقل غير صحيح

(Biased) وغير متسقة (Inconsistence) اتجاهين في الدالة يعني بحد ذاته ضرورة  ذيلذلك فان وجود تأثير
وجود معادلتين أو مجموعة من المعادالت لوصف العالقة بين متغيرين، فالمتغير التابع في المعادلة األولى قد 

في المعادلة الثانية، لذلك يؤدي دوًرا مزدوًجا إذ يكون هو األثر في يوجد ضمن مجموعة المتغيرات المستقلة 
 المعادلة األولى والمؤثر في المعادلة الثانية.

بما إن تطبيق طريقة المربعات الصغرى االعتيادية في تقدير معلمات منظومة المعادالت اآلنية سينتج 
حي بالقيم بعدم ارتباط القيم المشاهدة للمتغير التوضي تقديرات متحيزة وغير متسقة، ونظًرا لمخالفة الفرض القائل

يتطلب استخدام طرائق أخرى للتقدير حسب حالة التشخيص لكل معادلة من وهذا  ،المتتابعة للخطأ العشوائي
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، بحيث يكون من شأن هذه الطرائق إعطاء تقديرات تتمتع بخصائص التقدير الجيد لمعلمات 2معادالت المنظومة
 (Faraj,2017,174)المعادالت اآلنيةمنظومة 

ص اختبار يقصد بالتشخيو  ،لنموذج القياسيلمشاكل األساسية التي تواجه ااتعد تشخيص منظومة المعادالت 
 Estimator) كل معادلة من معادالت المنظومة لمعرفة ما إذا كان باإلمكان الحصول على مقدرات وحيدة

Unique)  للمعلمات الهيكلية التي تتصف باالتساق وعدم التحيز، ومن خالل اختبار التشخيص يمكن معرفة ما
المعادالت اآلنية غير مشخصة أو قابلة للتشخيص، وتكون المعادلة غير إذا كانت كل معادلة في منظومة 

 (Order Condition) مشخصة عندما ال يكون هنالك حل لتقدير معلماتها، ويتم ذلك من خالل شرطي الترتيب
 (Exact or Just Identified)تكون المعادلة مشخصة تماًما   شرط الترتيبوفًقا ، (Rank Condition) والرتبة

( variables Exogenousوذلك عندما يكون عدد المتغيرات الكلية مطروًحا منها عدد المتغيرات الخارجية )
مطروحا منها   (Endogenous variables)مساوي إلى عدد المتغيرات الداخلية

  (Dhrymes,2012:175)3واحد
 

 

للقيم المفقودة في المعادلة  يتم ترتيب المعلمات المقابلة  (Rank Condition)  شرط الرتبة اما حسب
المراد تشخيصها، ووضعها في مصفوفة، فإذا كانت قيمة المحددة لهذه المصفوفة غير متساوي للصفر، فإن 

ير غتكون المعادلة فان المعادلة تكون مشخصة. وأما في حالة كونها مساوية إلى الصفر ففي هذه الحالة 
 . (William H,2003:390) وبالتالي ال يمكن تقدير معلماتها ،مشخصة

تجدر اإلشارة هنا إلى إن منظومة المعادالت الهيكلية تكون غير مشخصة، إذا كانت واحدة أو أكثر من 
معادالتها غير مشخصة، وهذا النوع من النماذج الهيكلية ال يمكن تقدير معالمه بأي أسلوب من أساليب القياس 

المنظومة ككل مشخصة تمامًا، ويمكن  تكون فاالقتصادي، أما إذا كانت كافة معادالت المنظومة مشخصة تماًما 
أو  (Two Stage Least Square)تقدير معالمها الهيكلية بموجب طريقة المربعات الصغرى ذات المرحلتين

أو طريقة المتغيرات (Indirect Least Square) طريقة المربعات الصغرى غير المباشرة 
 Limited)عظم ذات المعلومات المحددة أو طريقة اإلمكان األ  (Instrumental Variable)المساعدة

                                                           
 إلى قودي الهيكلي والذي النموذج في الخارجية الموجودة المتغيرات  مجموعه على داخلي متغير لكل انحدار اجراء يتم ولى األ المرحلة 2

 الهيكلية المعادلة ميني على الموجودة الداخلية للمتغيرات المقدرة القيم استخدام تتضمن الثانية للمتغير الداخلي اما المرحلة مقدرة قيمه
 Instrumentalآداه  متغير القيم  المقدرة وتسمى استخدام ذلك ويعني ثان، عادي انحدار في األصلية قيمها عن عوضا وذلك

variable رط ويتم استخدام طرق القياسية بناءًا علىشرط الترتيب و شلتلك المتغيرات عند اجراء االنحدار.  الحقيقية القيم عن بدال
 الرتبة.

 يةالخارج المتغيرات عدد منها مطروًحا الكلية الخارجية المتغيرات عدد يكون  عندما( identify Over)التشخيص فوق  المعادلة وتكون  3 
ن المعادلة إو ، K-k > M- 1اي .واحد منها مطروًحا الداخلية المتغيرات عدد من أكبر تشخيصها المراد المعادلة في والموجودة

ا منها عدد المتغيرات الخارجية مطروحً  يكون عدد المتغيرات الخارجية الكلية عندما (identify Under) تكون تحت التشخيص
 K-k<M-1أي  منها واحد. مطروًحاوالموجودة في المعادلة المراد تشخيصها اقل من عدد المتغيرات الداخلية 

K-k=M-1                                                                            أي
            إن:                                                                
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Information Maximum Likehood)،  واخيًرا إذا كانت معادالت المنـظومة فـوق التشخيص ،فان معالمها
 .(There Stage Least Square)يمكن تقديرها عن طريق المربعات الصغرى ذات ثالث مراحل 

ية باستخدام النموذج المربعات الصغرى ذات المرحلتين منظومة المعادالت اآلنمعلمات التقدير : (5الجدول )
(2SLS) (2121-1991)المد   خالل  

 سعر الصرف للديناة العراقي( 1) تقدير معلمات النموذج
 .Coefficient Std. Error t-Statistic Prob المتغيرات المستقلة

 0.699 0.083615 8.364556 0.0000 (LGDP)الناتج المحلي االجمالي

 0.347 0.087016 -3.992126 0.0005- (LHCE)االنفاق االستهالكی

 0.130 0.010793 -12.81960 0.0000- (LGIE) االنفاق االستثماري 

 االجمالي المحلي بالناتج الخاصة( 2)النموذج  معلمات تقدير

   .Coefficient Std. Error t-Statistic Prob المستقلة المتغيرات

 0.001 0.000247 7.380293 0.0000 (LExc)سعر الصرف

 0.770 0.037360 20.61284 0.0000 (LHCE)االنفاق االستهالكی

 0.265 0.038118 6.952875 0.0000 (LGIE) االنفاق االستثماري 

 االنفاق االتسهالك النهائي للقطاع العائلي( 3) تقدير معلمات النموذج

   .Coefficient Std. Error t-Statistic Prob المتغيرات المستقلة

 0.002 0.000563 -4.667388 0.0001- (LExc)سعر الصرف

 1.344 0.087273 15.40575 0.0000 (LGDP)الناتج المحلي االجمالي

 0.397 0.095298 -4.166181 0.0004- (LGIE) االنفاق االستثماري 

 االنفاق االستثماة الحكومي( 4) تقدير معلمات النموذج

   .Coefficient Std. Error t-Statistic Prob المستقلةالمتغيرات 

 0.006837 0.000401 -17.05850 0.0000- (LExc)سعر الصرف

 3.655893 0.534409 6.841008 0.0000 (LGDP)الناتج المحلي االجمالي

 2.785373 0.548690 -5.076402 0.0000-  (LHCE)االنفاق االستهالكی

 *تم ادخال الوغاريتم على جميع المتغيرات الدراسة على 
منظومة المعادالت االنية،حيث تم استخدام)االستثمار األجنبي  )الوسيط( كما تم استخدام الثالث المتغيرات األداة 

لمصدر ا لنموذج خاصة بالسعر الصرف، و)التضخم،عرض النقدي،البطالة( لباقي النماذج المباشر،متغير الوهمي،البطالة(
 Eviews 9( وباستخدام برنامج  2011 – 1990باالعتماد على البيانات السنوية للمدة ) ينمن اعداد الباحث

 

 (: 5الجدول ) منيتبين الخاص خاصة بسعر الصرف للدينار العراقي  تقييم النموذج األول
، اقيالصرف للدينار العر لسعر شير إلى أثر إيجابي )طردي( ومعنوي ت الناتج المحلي االجمالين معامل أ

( 041بنسبة ) الناتج المحلي االجمالي، أي: إن زيادة (045الناتج المحلي اإلجمالي نسبة)فقد بلغت قيمة مرونة 
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وهذه النتيجة تتفق مع النظرية  (0499بنسبة ) سعر الصرف للدينار العراقي مقابل الدوالر األمريكي تساهم في 
 .اقياالقتصادية وواقع االقتصاد العر 

ارتفاع معدل  أي ان، سلبي في سعر الصرف للدينار العراقي فكان ذا أثر اما بالنسبة لالنفاق االستهالكي 
لمرونة المقدرة حيث إن االفقر او نسبة االشخاض الذين يعانون من الفقر يؤثر سلبيًا في القيمة الدينار العراقي، 

االنفاق ( على التوالي، أي: إن التغير في نسبة 0413( و)0434شكلت ) لالنفاق االستهالكي واالنفاق االستثماري 
سعر الصرف للدينار العراقي باالتجاه األدنى ( يؤدي إلى التغير في %1بمقدار )االستهالكي واالنفاق االستثماري 

اقي ر ( لالنفاق االستثماري، وهذه النتيجة تتفق مع االقتصاد الع0413ونسبة) لالنفاق االستهالكي (0434بنسبة )
 ،النقد تؤدي الى زيادة عرض في العراق )البلد المستورد( االستثماري(-)االستهالكيزيادة االنفاق الحكوميالن 

 .ارتفاع التضخم الذي يؤثر سلبا على سعر صرف الدينار العراقي ثمو  األسعار،وارتفاع  ،وزيادة الطلب المحلي
 (:5يتبين من خالل الجدول )لي ثاني الخاص  بالناتج المحلي االجماتقييم النموذج ال

الناتج المحلي اإلجمالي في العراق خالل مدة  في ايجابياثر  اكان ذ ان لسعر الصرف للدينار العراقي
  سعر الصرف للدينار العراقي(، أي ان تغير في نسبة 04001شكل )  (Exc)مقدرة لالمرونة الحيث ان  الدراسة،

 ،منطوق النظرية االقتصاديةتتفق مع (.وهذه نتيجة 04001بنسية) المحليزيادة الناتج يؤدي الى  (%1ر)ابمقد
 رئيسال االعتماد الى يرجع  قد العراق  في االجمالي المحلي الناتج و صرف سعر إال أن ضعف العالقة بين

 (. بالدوالر)  واالستيرادات ،(بالدوالر) النفطية الصادرات على ألقتصاده
القتصادية، من الناحية ا ةمقبول كانتاالنفاق االستهالكي و االنفاق االستثماري فاما بالنسبة لمعامل  كل من 

هالكي و االنفاق االستعلى أن ُكاًل  هذا يدلموجب، و  االنفاق االستهالكي واالنفاق االستثماري من معلمتي  فكل
 (على التوالي.0429،)(0499اإلجمالي بنسبتي)الناتج المحلي  فييؤثران بصفة إيجابية  االنفاق االستثماري 

 (: 5يتبين من الجدول ) ثالث الخاص االنفاق االستهالكي النهائي للقطاع العائلي،تقييم النموذج ال
ان االقتصاد العراقي االقتصاد االحادي الجانب، أي يعتمد على اإليرادات النفطية ، ويؤثرهذا سلبًا في سعر 

ع، االستثماري(، ويؤكد النموذج المقدر هذا الواق-)االستهالكيالصرف للدينار العراقي من خالل االنفاق بشقيه 
لالن اثر سعر الصرف للدينار العراقي كان سلبيًا على االنفاق االستهالكي، أي كلما ارتفع سعر الصرف للدينار 

(في االنفاق 04002يؤثر هذا األخير سلبًا بمقدار)  (%1العراقي مقابل العمالت االخرى)الدوالر( بنسبة)
الستهالكي، الن هذا يعني زيادة المستوى العام لألسعار)االستيرادات( وانخفاض القدرة الشرائية لدى االفراد يعني ا

 زيادة نسبة االفراد، الذين يعانون من الفقر، وكذلك بالنسبة لالنفاق االستثماري.
ج المحلي ري، أي: ان زيادة الناتاما بالنسبة للناتج المحلي اإلجمالي فكان ذا أثر ايجابي في االنفاق االستثما

االنفاق  بين االرتباط قوة سبب ( وان143( تساهم في ارتفاع االنفاق االستهالكي بنسبة)%1) اإلجمالي بنسبة
اإلجمالي يعود الى واقع االقتصاد العراقي حيث تشكل نسبة النفقات التشغيلية )التي  المحلي والناتج االستهالكي 

 ( من اجمالي النفقات العامة. 90كية( اكثر من)تمول االنفاق االستهال
 (: 5يتبين من الجدول ) رابع الخاص باالنفاق االستثماري الحكومي تقييم النموذج ال
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، في االنفاق االستثماري  العراقيشير إلى أثر إيجابي )طردي( ومعنوي ت الناتج المحلي االجماليإن معامل 
( 041بنسبة ) الناتج المحلي االجمالي، أي: إن زيادة (349اإلجمالي نسبة)الناتج المحلي فقد بلغت قيمة مرونة 

(، هذه النتيجة تتفق مع النظرية االقتصادية،كذلك 349ارتفاع نسبة االنفاق االستثماري الحكومي بنسبة )تساهم في 
قات ثمارية، الن النفزيادة الناتج المحلي اإلجمالي خالل المدة الدراسة اثرت إيجابيا في زيادة النفقات االست

االستهالكية و النفقات االستثمارية تمول عن طريق اإليرادات النفطية، ويؤثر هذا بصورة مباشرة في كل من 
 االنفاق الحكومي و لناتج المحلي اإلجمالي. 

 اما بالنسبة العالقة بين االنفاق االستثماري الحكومي وسعر الصرف للدينار العراقي  فكانت هذه العالقة
( اثر ذلك سلبا في االنفاق االستثمار الحكومي %1سلبية، أي: كلما ازداد سعر الصرف للدينار العراقي بنسبة)

( لعل سبب في ذلك يرجع الى تفشي ظاهرة الدولرة في االقتصاد العراقي خالل المدة التسعينيات 04009بنسبة)
 من القرن الماضي و تدهور القيمة العملة العراقية.

االنفاق االستهالكي تشير الى العالقة العكسية بين االنفاق االستثماري واالنفاق االستهالكي؛  وان معلمة
( تؤثر بنسبة كبيرة جدا في االنفاق االستهالكي، لالن %1حيث ان زيادة االنفاق االستثماري الحكومي بنسبة)

عار( جة عن ارتفاع المستوى العام لألساالقتصاد العراقي يعاني من ظاهرة زيادة النفقات العامة)زيادة شكلية نات
ويؤثر هذا سلبيا في النفقات العامة بشقيها)االستهالكي واالستثماري(،وبما ان نسبة النفقات التشغيلية اكثر من 

 النفقات االستثمارية فان اثر زيادة النفقات االستثمارية يكون كبيرا و سلبيًا في النفقات االستهالكية.
 :(Diagnostic testsخيصية لمصداقية نماذج ) االختباةات التشد: 

الخطوة األخيرة في تكملة مراحل بناء النموذج القياسي هي مرحلة تقييم النموذج المقدر، لكي يكون تقدير  
معلمات النموذج أكثر دقة، وتعتمد عليه صناعة القرار، وفي هذا السياق استخدم هذا البحث عدة اختبارات 

 تشخيصية، وهي:
، 2R) :هوهناك اختباةات ومؤشرات كثير  في هذا الجانب، إال أنأهمها *اختباةات المصداقية ومالءمة النموذج :

2Adjusted R ،Std.Error:ونتائج التحليل على النحو اآلتي ،) 
 
 
 
 

3.  
 
 
 

 نتائج اختباة مصداقية النموذج المقدة : (6جدول )ال
 R-Squared Adj. R2 S.E.of النماذج

regression القراة النهائي 
 ومقبول معنوي  0494 0492 0413 (Exc)سعر الصرف 

 ومقبول معنوي  0419 0411 0419 (GDP)الناتج المحلي اإلجمالي
 ومقبول معنوي  0499 0499 0429 (HCE)االنفاق االستهالكي
 ومقبول معنوي  0494 0493 0493 (GIE)االنفاق االستثماري 

 E-views( وباستخدام برنامج  2011 – 1990باالعتماد على البيانات السنوية للمدة ) ينمن اعداد الباحث :المصدة

9 
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( مرتفعة 2Adjusted Rو Squared-R( أن معامل التحديد ومعامل التحديد المعدلة )9يتبين من الجدول )
يرة من النماذج توضح نسبة كبوهذا يدل على أن المتغيرات المستقلة الممثلة في ، في النماذج المقدرة ومقبولة 

يؤكد أن النماذج المقدرة ( وهذا 041للنماذج المقدرة لم يتجاوز نسبة) سلوك المتغير التابع، وأن الخطأ المعياري 
 كلها مناسبة.

   Diagnostic test and Statistical Indicators* اختباةات لتقييم مدى صالحية النموذج :

ستخدم او فحص صالحية النموذج المقدر وإمكانية تطبيقها في الحياة العملية حاليًا ومستقباًل،   من اجل
 خالي من المشاكل القياسية او تجاوز غالبية يجب ان يكون  النموذج المقدر ألغراض التنبؤ، فإن النموذج المقدر

 :ةالمشاكل القياسية، يلخص الجدول اآلتي نتائج هذه االختبارات التشخيصي
 (: االختباةات التشخصية للنموذج المقدة7الجدول)

 
 (Eviews9)( وباستخدام برنامج  2011 – 2009باالعتماد على البيانات السنوية للمدة ) ينإعداد الباحث من :المصدة

( ، يتبين أنه ليس هناك دليل على وجود أي من 2SLS( ومن خالل استخدام النموذج )9من خالل الجدول )
القياسية الجديرة بالذكر. واجتياز النماذج كافة االختبارات اإلحصائية )كاالرتباط الذاتي، والتعدد الخطي، المشاكل 

 وعدم تجانس التباين، والتشخيص، والتوزيع الطبيعي(، وذلك دليل على حسن استخدامها )النماذج(.

 :( CUSUM Testهـ: االختباة الستقراةية النماذج )
، فإن الخطوة التالية هي اختبار االستقرار الهيكلي لمعامالت (2SLS)بعد تقدير صيغة تصحيح الخطأ لنموذج 

األجل الطويل والقصير، ولكي يتحقق ذلك يتم االعتماد على اختبار المجموع التراكمي للبواقي المتابع 
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(CUSUM Test )رجة وقع الرسم البياني بين الحدود الحإذا  ، ووفقًا لهذا االختبار يتحقق االستقرار الهيكلي
يؤشر و ( يترجم سكون المعلمات للنموذج، 2يؤكد أن متغيرات الدراسة ساكنة، والشكل ) وهذا ،(%5بمستوى )

 في حدود الثقة خالل مدة الدراسة. السكون بين المتغيرات الظاهرة المدروسة؛ ألن جميعها واقعة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 واًل: االستنتاجاتأ

 نستنتج ما يأتي :في ضوء ما سبق من التحليل 
عملية النمو االقتصادي  في( والتي أثرت سلبًا 1990من أهم التحديات التي تواجه االقتصاد العراقي منذ ) .1

اسي بين التناُزع السيوقمع السلطات و  والتردي األمني واإلرهابالحصار االقتصادي في العراق هي الحرب و 
بجميع  ةللقطاعات االقتصاديالبنى التحتية  في تدميرساهمت إن هذه الظروف  القوى الرئيسة في العراق.

 .فروعها

هدفت الدراسة الى تحليل االثار التوزيعية لسعر الصرف، باالعتماد على النظرية االقتصادية و الدراسات  .2
السببة( تم استخدام مجموعة المتغيرات الداخلية والخارجية ضمن -السابقة ونتائج اختباري )االستقرارية

 المعادالت االنيه لتحديد االثارمتبادلة بين سعر الصرف ومتغيرات الدراسة.منظومة 
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 ( اختباة االستقراةية للنماذج3الشكل )     
  (Eviews9)من اعداد الباحثين باالعتماد على مستخرجات برنامج مصدةال
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بين النمو االقتصادي في العراق وأغلبية المتغيرات أن هناك عالقة إيجابية  أظهرت النتائج القياسية .3
متمثلة لاالقتصادية، الن ارتفاع معدل النمو االقتصادي يؤثر إيجابيا في تحسين باقي المتغيرات االقتصادية ا

 في  سعر الصرف الدينار العراقي،االنفاق النهائي للقطاع العائلي، واالنفاق االستثماري الحكومي

اما بالنسبة لالثار التوزيعية لسعر الصرف للدينار العراقي في متغيرات الدراسة فكانت متباينة،حيث ان   .4
رف للدينار سعر الصتغير في الان و  ق،تغير سعرالصرف اثر ايجابيًا في الناتج المحلي اإلجمالي في العرا

منطوق النظرية تتفق مع (.وهذه نتيجة 049بنسية) زيادة الناتج المحلي(يؤدي الى %1ر)ابمقد  العراقي
، وواقع اإلصالحات النقدية والمالية التي قام بها واضعو السياسة في العراق لتقوية العالقة بين االقتصادية

 النقدي.  االستقرار الحقيقي واالستقرار

اثر سعر الصرف للدينار العراقي سلبيًا على االنفاق االستهالكي، أي: كلما ارتفع سعر الصرف للدينار  .5
( على االنفاق االستهالكي،  0434أثر سلبًا بمقدار)  (%1العراقي مقابل العمالت االخرى)الدوالر( بنسبة)

 ستيرادات( وانخفاض القدرة الشرائية لدىالن ارتفاع سعر الصرف  يعني زيادة مستوى العام لألسعار)اال
االفراد، كذلك يعني ارتفاع نسبة االفراد الذين يعانون من الفقر او ال يقدرون على زيادة النفقات االستهالكية 

 نتيجة لالثار السلبية لسعر الصرف للدينار العراقي.

لدراسة الحكومي، فأظهرت نتيجة ا اما بالنسبة الثر سعر الصرف للدينار العراقي في االنفاق االستثماري  .9
ي الى واقع يرجع هذا  األثر السلب قدالقياسية ان ارتفاع سعر الصرف يؤثر سلبًا على االنفاق االستثماري، 

االقتصاد العراقي )االقتصاد الريعي( االحادي الجانب، حيث ان االنفاق االستثماري في الغالب يتم تمويله 
شراؤها بالدوالر او العمالت االجنبية( لذا فان  التغير في سعر الصرف  عن طريق االسيترادات)التي يتم

  . للدينار العراقي يؤثر سلبا في االنفاق االستثماري الحكومي

أظهرت نتيجةالناتج الدراسة القياسية ان هناك عالقة عكسية بين االنفاق االستهالكي واالنفاق االستثماري،  .9
( تؤثر بنسبة كبيرة جدا في االنفاق االستهالكي، %1الحكومي بنسبة)  حيث ان زيادة االنفاق االستثماري 

الن االقتصاد العراقي يعاني من ظاهرة زيادة النفقات العامة)زيادة شكلية ناتجة عن ارتفاع المستوى العام 
ت الألسعار( ويؤثر هذا سلبيا على النفقات العامة بشقيها)االستهالكي واالستثماري(،وبما ان نسبة النفق

التشغيلية اكثر من النفقات االستثمارية فان اثر زيادة النفقات االستثمارية يكون كبيرا وسلبيًا في النفقات 
 االستهالكية.

 ثانيًا.التوصيات
 في ضوء ما سبق من االستنتاجات نقترح ما يأتي:

مثل عملية وت، استقرار فعلي في أسعار الصرف أهم وسائل تحقيق  ىسياسة التنويع االقتصادي أحدإن  .1
التنويع االقتصادي تحدًيا كبيًرا لالقتصاد العراقي حاضًرا ومستقباًل، نتيجة العتماده الكبير على النفط، 

العالقة ضعف ي وهذا،ارتباط أغلبية النفقات االستثمارية واالستهالكية باالستيرادات ممولة بالعمالت االجنبية و 
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تغيرات الكلية في االقتصاد ويضعف من درجة التماسك وحركة الم سعر الصرف للدينار العراقي بين 
 االقتصادي.

عمليات السوق المفتوحة التي ساهمت في اسقرار نسبي لسعر صرف الدينار العراقي،  ضروة االستمرار على .2
لالن أي  تغير في سعر الصرف للدينار العراقي يجب ان يكون تدريجيا لتجنب االثار السلبية النخفاض 

 ار العراقي في االقتصاد احادي الجابن.القيمة الدين

ضرورة ترشيد النفقات العامة بحيث تكون نسبة االنفاق االستثماري اكبر مقارنة باالنفاق االستهالكي، وذلك   .3
من خالل  تقديم الدعم االئتماني للقطاع الخاص ،والعمل على تنويع مصادر الدخل للقطاع العائلي من 

 عي العام الخاص وتقديم اإلعانات لالعمال الحرة والمهنية.خالل توفير فرص العمل في قطا
التعاون الدولي في مجال مكافحة اإلرهاب من جهة ، ومن جهة أخرى العمل على تحقيق االستقرار  .4

االقتصادي واألمني الداخلي ووقف النزاعات والصراعات السياسية؛ ألن هذه األمور من العوامل المحددة 
 .العالقة بين المتغيرات االقتصادية وتضعفللنمو االقتصادي 
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