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Abstract 

The research aims to measure the extent to which the fiscal policy variables 

respond to fluctuations in oil prices in Iraq, and the research assumed that 

the fiscal policy variables respond directly to fluctuations in oil prices. 

Using the autoregressive nonlinear distributed lag (NARDL) model. The 

(NARDL) model enables us to test the hypothesis of whether the co-

integration relationship between the variables is linear or non-linear or 

even the absence of a co-integration relationship between them. The 

analysis data was used for the period (1990-2019) in Iraq, and we found 

that the stability of fiscal policy in Iraq is more sensitive to negative shocks 

to oil prices than to positive shocks, and the rises and falls in oil prices 

contribute to achieving the long-term co-integration relationship between 

economic policy variables with their positive and negative changes and 

between the rate of public expenditures and tax revenues, where public 

expenditures need to (23) for approximately a month to return to its 

equilibrium value in the long term after the effects of the shocks in the 

economic policy variables, while tax revenues need approximately seven 

and a half months to return to their equilibrium value in the long term. 
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 المستخلص
النفط في العراق،  أسعارقياس مدى استجابة متغيرات السياسة المالية للتقلبات الحاصلة في  إلىهدف البحث 

 أسعاروافترض البحث ان متغيرات السياسة المالية في العراق تستجيب بصورة مباشرة  للتقلبات الحاصلة في 
نموذج أ( ، ويمكننا NARDLالنفط العالمية ، وباستخدام أنموذج االنحدار الذاتي لإلبطاء الموّزع غير الخطي )

(NARDL من اختبار الفرضية فيما إذا كانت ) عالقة التكامل المشترك بين المتغيرات هي خطية أو غير
( 2019-1990خطية أو حتى عدم وجود عالقة تكامل مشترك بينهم ، تم استخدام بيانات التحليل للمدة )

حساسية تجاه الصدمات السلبية  أكثرن استقرار السياسة المالية في العراق أإلى في العراق ، وتوصلت 
قيق النفط في تح أسعارات اإليجابية ، كما تسهم االرتفاعات واالنخفاضات في النفط من الصدم سعارأل

الطويل بين متغيرات السياسة االقتصادية بتغيراتها الموجبة والسالبة وبين  جلعالقة التكامل المشترك في األ
ًا تقريبًا لتعود ( شهر23) إلىالضريبية، حيث تحتاج النفقات العامة  يراداتكل من معدل النفقات العامة واإل

تحتاج  في حين تغيرات السياسة االقتصادية، الطويل بعد آثار الصدمات في م جلقيمتها التوازنية في األ إلى
 الطويل. جلقيمتها التوازنية في األ إلىر ونصف تقريبًا لتعود شهأإلى سبعة الضريبية  يراداتاإل
 

 الكلمات الرئيسة
 NARDLالضريبية ، يراداتالموازنة ،النفقات العامة، اإلالسياسة المالية ،عجز 

mailto:Fath.al.obidi@gmail.com
https://doi.org/10.33899/tanra.2023.177399
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 المقدمة 
تواجه السياسة المالية في البلدان المصدرة للنفط عدًدا من التحديات المحددة ، والتي تنبع أساًسا من  

الحكومية في االقتصادات التي تركز على   يراداتمن اإل كبرحقيقة أن عائدات النفط ، التي تشكل الجزء األ
حد كبير من الطلب الخارجي. تشكل هذه السمات   إلىالنفط ، قابلة لالستنفاد ومتقلبة وغير مؤكدة وتنشأ 

اف بين األجيال وعلى المدى القصير  النفط تحديات على المدى الطويل فيما يتعلق باإلنص يراداتالمحددة إل
 .فيما يتعلق باستقرار االقتصاد الكلي والتخطيط على نطاق واسع

النفط عند مستويات منخفضة نسبًيا و لفترة طويلة من الزمن ، فسيتعين   أسعارومع ذلك ، إذا ظلت 
، يراداتالمالية ، يمكن أن يتم هذا التعديل على جانب النفقات واإل اعلى البلدان المصدرة للنفط تعديل سياسته

لنفقات كن تخفيض افمن ناحية اإلنفاق ،  ال يمكن تخفيض النفقات الجارية خالل المدى القصير  ولكن يم
ي مقيدة فال يمكن زيادة  وه ،، يمكن تصور إدخال أو توسيع الضرائب يراداتما من ناحية اإلأ االستثمارية،

  إلىالنفط تلجأ الدولة   أسعارل تمويل العجز الناتج عم انخفاض ، وفي سبي %100من  أكثرالضرائب 
 . االقتراض سواء من الجمهور او الجهاز المصرفي

  أسعارسة المالية للتقلبات الحاصلة في قياس مدى استجابة متغيرات السيا إلى لبحث : يهدف ا هدف البحث
 .النفط أسعاربين متغيرات السياسة المالية و  النفط ، ودراسة العالقة السببية

في أعقاب اشتداد االضطرابات   2008النفط منذ منتصف عام    أسعار: أدى االنخفاض الحاد في  همية البحث  أ
تسليط الضوء على مسألة كيفية التعامل مع    إلىالمالية العالمية وتداعياتها على االقتصاد العالمي  

 .النفط أسعارالتقلبات الكبيرة والمفاجئة في 
فاوتة من االرتفاع واالنخفاض النفط العالمية متقلبة وتظهر درجات مت أسعار: لطالما كانت  مشكلة البحث

، والن  النفط على عوامل اقتصادية عالمية متغيرة أسعاربمرور الوقت، عادة ما يعتمد تقلب 
النفط  أسعارالعامة فان أي تغير في  يراداتإلمن ا % 93من  أكثرالنفطية تشكل  يراداتاإل

 . ينعكس بصورة مباشرة على السياسة المالية ومن ثم المتغيرات االقتصادية الكلية
 :مفادها: ينطلق البحث من عدة فرضيات فرضية البحث

العامة في  النفط في تأثيرها على النفقات   أسعارال يوجد اختالف معنوي بين االرتفاعات واالنخفاضات في  •
 .الطويل جلاأل

ف معنوي بين االرتفاعات واالنخفاضات الحاصلة في الناتج المحلي اإلجمالي في تأثيرها على  يوجد اختال •
 .الطويل  جلالضريبية في األ يراداتكل ن النفقات العامة واإل

العامة   يوجد اختالف معنوي بين االرتفاعات واالنخفاضات الحاصلة في التضخم في تأثيرها على النفقات •
 .الطويل جلفي األ
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 ولاوتن  ،ق تمويلهائعجز الموازنة و طر   ولالمبحث األ  ولا مباحث تن  ةثالث  إلىالبحث  تم تقسيم    :هيكل البحث  
المحور الثالث قياس استجابة متغيرات   ولافي حين تن  ،المحور الثاني مراجعة االدبيات النظرية

 . النفط أسعارالسياسة المالية لتقلبات 
 ق تمويلهائعجز الموازنة و طر  ولالمبحث ال 

  : عجز الموازنة  أوالا 
منذ  النامية  فالدول   ، االقتصادي  النشاط  وتيرة  معه  تزايدت  االقتصادية  الحياة  في  الدولة  دور  تزايد  منذ 

 يراداتتزايد كبير في حجم اإلنفاق العام مقارنة بحجم نمو اإل إلىد مشاريع تنموية ما أدى ياستقاللها تسعى لتشي
للنهوض بهذه المشاريع ومعظم هذه الدول صادراتها تتكون   يراداتالعامة ، استدعى توفير حجم كبير من اإل

ذب هذه الصادرات في األسواق العالمية وتذب  أسعار لذلك فتمويل نفقاتها مرهون ب  ، يةولبنسبة كبيرة من المواد األ
يؤدي    أسعار الصادرات  استقرارها   ،هاإيراداتتناقص    إلى هذه  يهدد  مالي  عجز  في  الوقوع  وبالتالي 

 .   (kurdudi,2018,191)االقتصادي

نه يعبر  إ إذ    من المفاهيم المألوفة في قياس الحالة المالية في االقتصاد هو عجز الموازنة العامة للدولة ،
لد ، ولكن حالة العجز وكما هي مقاسه على نحو تقليدي تعاني من العديد  عن حقيقة المركز المالي القتصاد الب

مما في البلدان    أكثرمن المشاكل ، وتظهر هذه المشاكل المرتبطة بالقياس والطبيعة المنهجية في البلدان النامية  
 المتقدمة.

من    أقلمن قبل الحكومة    ويمكن تعريف عجز الموازنة العامة بأنه الحالة التي تكون فيها المبالغ المستلمة
( يكون االدخار الحكومي  يراداتمن اإل أعلىنفقاتها ، ولهذا فعندما تعاني الحكومة من عجز الموازنة ) بنفقات 

،  تراض أو عن طريق المصادر األخرى . أي يمثل العجز الفرق الذي يجب على الحكومة توفيره سواء باالق  اسالبً 
عكس العجز  خالل سنة واحدة ، و   يراداتنه يمثل الفرق بين النفقات واإلإجز الموازنة هو مفهوم سنوي ، أي  عو 

العامة على النفقات العامة وهو اآلخر مفهوم سنوي . ويعد   يراداتهو فائض الموازنة والذي يعبر عن زيادة اإل
السنوي تراكمً  الحكومي  المقاسة  امتزامنً   االعجز  المتغيرات  العجز السنوي حاصل جمع    مع  إذ يمثل  األخرى ، 

 ,Ali & Nasreen, 2018)اثني عشر شهرًا مطروحًا منها حاصل جمع كل النفقات عن المدة نفسها  إيرادات

197). 

 ثانياا : مصادر تمويل العجز المالي وآثارها  

، ذا العجز عن طريق عدة مصادر منهاتسعى لتمويل هسالعامة فعندما تواجه الحكومة عجزًا في موازنتها  
االقتراض المحلي سواء كان من )البنك المركزي أو المصارف التجارية او حتى من الجمهور( أو قد تمول العجز  

ما يمكن تمويل العجز عن طريق االقتراض  من اإلصدار النقدي الجديد الذي يعد الملجأ األخير لتمويل العجز . ك
أن أي مصدر    إلى ة  شار من الخارج ) االقتراض من المؤسسات الدولية أو من مصادر تجارية ( ، ومن الجدير باأل

من مصادر التمويل هذه سوف يترتب عليها آثار معينة على االقتصاد الوطني سواء أكانت مباشرة أم غير مباشرة  
(Shanny,2011,33)ي يمكن توضيح مصادر التمويل هذه وآثارها : أت. وفيما ي 
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   لجمهورا .1

نها تقوم ببيع سندات إالعامة أن تستعين بالجمهور ، إذ  يمكن للحكومة عندما تواجه عجزًا في الموازنة   
تمويل العجز بهذه الوسيلة يعد ماليًا بحتًا والذي ال يترتب عليه أي زيادة في عرض  الجمهور ، لذا ف إلىحكومية 

األ في  لتمويل عجز  الطويل ، و   جل النقد  الوسيلة  يقود  استخدام هذه  العامة سوف  تخفيض حجم    إلى الموازنة 
األ في  الخاص  االستثمار  لتمويل  والالزمة  لالقتراض  المعدة  علماء   جلاألرصدة  بعض  ويعترض   ، القصير 

نه عندما  أاالدخار واالستثمار ويصرون على  االقتصاد على هذه الفرضية ، فهم يؤمنون بأن معدل الفائدة يوازن 
الفائدة  إلى ز سيؤدي هذا االقتراض  تقترض الحكومة لتمويل العج وبالتالي انخفاض االستثمار   ،زيادة معدالت 
 ي :أتستثمار بسبب معدل الفائدة كما يالخاص ويحدث انخفاض اال

عندما تعاني الحكومة من عجز في الموازنة يجب عليها أن تبيع سندات ) وهذا يعني أنها تقترض ( لتمويل   
ن هذه السندات على الحكومة أن تجعلها محل جذب للناس ، وهذا يعني أن  ذلك العجز ، ولجعل الناس يشترو 

مما هو معتاد في السوق ، وهذا يشجع على ارتفاع معدل الفائدة    أعلى الفائدة على تلك السندات يجب أن تكون  
ضهم واستثمارهم كلفة وبالتالي فأنهم يقللون اقترا  أكثرالخاصة    عمالفي االقتصاد ، مما يجعل االقتراض بالنسبة لأل

، وخالصة    (alsabti et,2019,185)، وهذا يعني أن السياسة المالية التوسعية قد حلت محل االستثمار الخاص
القول بأن زيادة النفقات الحكومية تقلل أو تحل محل النفقات الخاصة )اثر المزاحمة، االنفاق الحكومي يحل محل 

تأثير التعويضي على النفقات الخاصة بسبب بيع الحكومة لسندات  ن الإ(، وبسبب هذه العملية فاالنفاق الخاص 
بدونها ، ويصر    مما لو كانت  أقلمالية ) لتمويل سياسة مالية توسعية ( يجعل تأثير السياسة المالية التوسعية  

التوسعية ، ولهذا  عاى  بعض االقتصاديين   المالية  التعويض هذه تعوض بشكل كلي تأثير السياسة  أن عملية 
إنتاجية من النفقات الحكومية ،   أكثرون التأثير صفرًا أو حتى سالب طالما أنهم يعتبرون النفقات الخاصة  يك

ذ  إ انب العرض في السياسة المالية ،  ويتبنى وجهة النظر تلك بعض االقتصاديون الذين يركزون على تأثيرات ج
مجموع المدخرات المتاحة لالستثمار برفع معدالت الفائدة ، ونتيجة لذلك ال يرتفع الناتج   كبريخفض العجز األ

نمو أبطأ ، أي أن االقتراض يعد وسيلة مالية   إلىهذه السياسة  تؤدي  رى ، وبهذا  بقدر ما سيرتفع في أحوال أخ
تؤدي   لكنها  أن    إلى سهلة  يمكن  التي  المالية  الموارد  من  الخاص  القطاع  وحرمان  االقتصادي  النشاط  إعاقة 

  (  . Shanny,2011,35زيادة معدالت النمو االقتصادي) أجل يستخدمها بطريقة أفضل كفاءة من 

 ارف التجارية  المص .2

النشاط  المميزة لالقتصاد الحديث، وال شك أن تأثيرها كبير على  لقد أصبحت المصارف من المؤسسات 
االقتصادي، وذلك عن طريق توسعها في منح االئتمان أو تقييده، وتعمل الدولة في تمويل عجز الموازنة عن  

وسائل تمويل عجز    إلى عند لجوء الحكومة     (Layla,2020,264طريق بيع السندات الحكومية للبنوك التجارية)
هذ ولتلبية  التجارية  البنوك  من  االقتراض  طريق  عن  يعتمد  موازنتها  باإلقراض  الحكومي  الطلب  على  إا  ما 

التجارية البنوك  التي تمتلكها  المصارف على خلق االئتمان    إلىذ بدورها تؤدي  إ  ،االحتياطيات  انخفاض قدرة 
 المصرفي . 
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المستثمرين في القطاع الخاص    إلىعندما تقوم الحكومة بتمويل العجز في الموازنة عن طريق بيع سندات  
غير المصرفي أو المصارف التي ال تمتلك احتياطيات إضافية ، فأن هذه الطريقة للتمويل ال يترتب عليها آثار 

رة  لهما أي قد  غير المصرفية ليس  عمالن القطاع الخاص ومنشآت األإالطويل ، إذ    جلي األعلى عرض النقد ف
خفض أنفاقهم على السلع والخدمات والسندات    إلىيؤدي  هم للسندات الحكومية سءعلى خلق النقود ، لذا فأن شرا

الحكومة والتي    إلىلديهم  التي يصدرها القطاع الخاص ، لذلك فأنهم يقومون بتحويل جزء من كمية النقود التي  
ومن ثم ال يحدث أي تغيير في عرض النقد    ، القطاع الخاص  إلى تعمل من خالل أنفاقها على إعادة هذا الجزء  

(Abdjman,2012,226. )  

 البنك المركزي   .3

و غير مباشرة  أعلى المكشوف (  االقتراض من البنك المركزي بطريقة مباشرة ) السحب    إلى الحكومة    أتلج
 ) بيع السندات الحكومية ( . 

االقتراض من البنك المركزي بهدف تمويل العجز في موازنتها الحكومية ، وأنفقت بففي حال قيام الحكومة  
، ومن ثم زيادة  فرادزيادة دخول األ إلىق الحكومي األموال التي اقترضتها من البنك المركزي فسيؤدي هذا اإلنفا

النقديـة ومـن ثـم زيـادة قـدرة المصارف  النقدية لدى المصارف التجارية ، ممـا يـزيـد مـن االحتياطيات  إيداعاتهم 
 التجارية على التوسع في منح االئتمان المصرفي وبذلك سوف يزداد عرض النقد . 

فيها في  و  تستطيع  لن  التي  االقتر   حالة  العامة عن طريق  موازنتها  في  العجز  تسد  أن  اض من الحكومة 
الكتلة النقدية    إلىاإلصدار النقدي ، أي إصدار كمية جديدة من النقود تضاف    إلىتلجأ  سالجمهور او الجهاز ، ف

من في البلد ، ومبدئيًا فأن البنك المركزي مصدر كامن غير محدود من األصول ، ولكن إصدار مبالغ كبيرة  
 ,Fatih & Hibt,2019مشاكل تضخم خطيرة والذي له تأثيرات سلبية على االقتصاد)  إلىالنقود يمكن أن يؤدي  

الحكومة قدر اإلمكان استخدام خيار إصدار النقود أخيرًا لتمويل عجوزاتها ، وان اللجوء    ولا( ، ولهذا تح366
اإلصدار النقدي يمكن أن يكون بسبب االضطرابات والحروب التي تحد من قدرة الحكومة على جمع الضرائب   إلى

المادة الخام    أسعار ، أو يمكن أن تكون ناجمة عن صدمة اقتصادية كبيرة ، على سبيل المثال هبوط كبير في  
للعائد المصدر األساس  للبلد المصدر وكذلك  الرئيسة  المادة  الحكومة والتي تمثل  الحالة تصبح  ات ، في هذه 

وبشكل متزايد غير قادرة على االقتراض من المواطنين أو من الخارج لتمويل عجزها ، والسبب هو حجم العجز  
  أعلى وقلق الحكومة من عدم إمكانيتها من تسديد الدين في المستقبل ، أو بدء المقرضون بمطالبة الحكومة بفوائد  

  إلى ن التوقف عن إقراض الحكومة كليا ، وكنتيجة لذلك تلجأ الحكومة وبشكل متزايد  وفي النهاية يقرر المقرضو 
مصدر آخر للتمويل وهو عملية خلق النقود ، وعند قيام الحكومة بإنفاق عائداتها فأن عرض النقد سوف يزداد  

المصارف التجارية بالنسبة   بمقدار يعادل التغيير في القاعدة النقدية بالنسبة للبنوك المركزية أو التغير في ودائع
للمصارف التجارية ، في بعض الدول تكون هذه العملية مباشرة ذلك أن الخزانة لها الحق قانونا في اإلصدار  

زيادة األساس   إلىهذه الطريقة للتمويل    تؤديس  من هناتستطيع سداد اإلنفاق العام ،    النقدي والتي بواسطتها
 ( .  Al-Maghribi, 2010, 43-44النقدي )
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كذلك ال يختلف األمر عند قيام الحكومة بتمويل العجز بهذه الطريقة ، وبين قيامها بتمويل هذا العجز   
من عرض النقد ، ومـن ثـم مـن حـجـم سيولة المصارف التجارية    تزيدجديد . فكال الطريقتين سوف    بإصدار نقدي

ينعكس    ،والجمهور الكليمما  النقدي  الطلب  زيادة  انخفاض    ،على  ثم  حالة    أسعارومن  في  ، نالحظ  الفائدة 
األموال المقترضـة اي   االقتراض من البنك المركزي لتمويل العجز في الموازنة الحكومية يعتمد على كيفية انفاق

 توسعية على عرض النقد آثار نفاقهـا مـن هـذه األموال فسيترتب عليهإاذا زادت 

، لدولية أو من بعض الدول الصناعيةتراض من مؤسسات االقتراض اكذلك يمكن تمويل العجز عن طريق االق
إال أن األمر ليس بهذه البساطة ، إذ كثيرًا ما تضع هذه المؤسسات شروطًا تعجيزية على هذا االقتراض األمر 

  دخول البلد المقترض في شرك التبعية المالية بل حتى االقتصادية ، فضاًل عن ما يتضمنه هذا   إلى الذي يؤدي  
من خالل سداد أصل الدين والفوائد المترتبة عليه أثناء أوقات االستحقاق    فرادالدين من استنزاف الموارد المتاحة لأل

 (.Ali & Nasreen, 2018, 201وبالتالي زيادة العجز في الموازنة العامة )

النقد في الداخل  ن تمويل العجز المالي عن طريق االقتراض الخارجي يكون له أثر توسعي على عرض  إ 
تخفيض   إلىاألمر الذي يؤدي    ،نفاق هذه المبالغ على بعض المستلزماتإالقصير عندما تقوم الحكومة ب  جلفي األ
الطويل وعند التسديد قد تلجأ الحكومة   جلالفائدة ومن ثم زيادة االستثمار والدخل واالستخدام ، أما في األ أسعار

 ى . ولحدث األثر المعاكس للحالة األوبهذا ي  ،فرض المزيد من الضرائب إلى

نه ينصب  أيادة في النفقات العامة ، إال  حد مصادر تمويل العجز الالزم لمواجهة الز أولما كان االقتراض يعد  
من االستثماري ، في    أكثرغلب األحيان على الجانب الجاري من النفقات العامة في اغلب البلدان النامية  أ في  

 . مر الذي يزيد من العجز مستقبالً األ  ،أصل القرض  إلىلبلدان المدينة أعباء الفوائد إضافة  الوقت الذي تتحمل فيه ا

 المبحث الثاني :مراجعة االدبيات النظرية

النفط والسياسة المالية في    أسعار( بعنوان  Aljabri  & Raghavan & Vespignani  2021دراسة )   -1
 أسعار دولة مصدرة للنفط :دليل تجريبي من عمان ، الهدف من هذه الدراسة هو التحقيق في آثار صدمات  

النفط   أسعارالنفط على االقتصاد المفتوح الصغير المصدر للنفط مثل عمان. وإدراك وقياس تأثير صدمات  
  2016   -1989تم استخدام البيانات الفصلية للمدة     األساسي  VARنموذج  أعلى االقتصاد ,كما يستخدم  

الحكومية ، واإلنفاق الحكومي ، والتضخم ،    يراداتو المتغيرات هي : سعر النفط ، وسعر الصرف ، واإل
 والناتج المحلي اإلجمالي . 

ومية  الحك  يرادات%من التباين في اإل  46%و    22النفط تفسر حوالي    أسعارأن صدمة    إلىو توصلت الدراسة  
اإل تحليل  من خالل  التوالي.  على   ، اإلجمالي  المحلي  اإلجمالي    يراداتوالناتج  المحلي  والناتج    إلى الحكومية 

%من التباين في عائدات البترول    26النفط تفسر حوالي    أسعارمكونات بترولية وغير بترولية ، وجدو أن صدمة  
أن الناتج المحلي اإلجمالي النفطي وغير البترولي    %من الناتج المحلي اإلجمالي النفطي. على الرغم من   90و  

  يرادات النفط ولكنه يتأثر باإل  أسعارالنفط ، فإن اإلنفاق الحكومي ال يتأثر ب  أسعاريستجيب بشكل إيجابي لصدمات  
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ة أن الحكومة العمانية تستخدم صندوقها االحتياطي والديون المحلية والدولية لتهدئ  إلىالحكومية .وتشير النتائج  
 النفط.  أسعاروتقليل تأثير تقلبات 

 أسعاراآلثار غير المتكافئة لصدمات  ( بعنوان  Abdel-Latif, & Osman& Ahmed  2018دراسة ) -2
هدف الدراسة هو شرح العالقة المتبادلة   ،النفط على اإلنفاق الحكومي: أدلة من المملكة العربية السعودية

النفط والنفقات الحكومية على قطاعي الصحة والتعليم في االقتصاد السعودي. باستخدام مجموعة    أسعاربين  
نموذج تأخر االنحدار الذاتي  أوتوظيف    ،الربع الثاني  2017  ولالربع األ  -  1990البيانات ربع السنوية  
النفط والنفقات   أسعاروجود عالقة غير خطية بين    إلى( وتوصلت الدراسة  NARDLالموزع غير الخطي )

تأثير مختلف إحصائًيا   النفط السلبية  أسعار، حيث سيكون لصدمة  مية في المملكة العربية السعوديةالحكو 
 على المدى الطويل مقارنة بالصدمة اإليجابية.

نموذج  أالنفط وضريبة الرسوم الجمركية في إعداد    أسعار صدمات    بعنوان Lenarčič  2019) دراسة ) -3
DSGE    نموذج اقتصادي مفتوح صغير أالنفط على    أسعاروكان الهدف منها هو دراسة آثار صدمات

مدمج في اتحاد نقدي وليس له القدرة على  إنتاج النفط ؛ لذلك ، يتم استيراد جميع سلعها النفطية. وبالتالي 
ا االقتصاد  يتأثر  أن  يمكن  األأل،  بتقلبات  بشدة  للنفط  سعارنموذجي  الدراسة  و   ،العالمية  أن    إلى توصلت 

النفط يمكن أن يكون لها تأثيرات كبيرة على االقتصاد السلوفيني. في حالة اختيار الحكومة   أسعارصدمات  
ارتفاع   التدخل عند  األ  أسعارعدم  االقتصاد  ، يواجه  أي  النفط   ، بالركود  أن  نموذجي تضخًما مصحوًبا 

إجمالي اإلنتاج واالستهالك والصادرات والواردات واألجور الحقيقية. ينخفض    في حينخم الكلي يزداد ،  التض
 أسعار من ناحية أخرى ، تتمتع سلطة السياسة المالية بالقدرة على تعويض الضغط الذي تمارسه صدمات  

السلع النفطية بشكل معاكس للدورة  النفط على التضخم الكلي من خالل تنظيم معدل ضريبة االستهالك على  
خفض    إلىيؤدي انخفاض دخل ضريبة اإلنتاج    ، إذذلك ، فإن هذا يأتي بتكلفة معينةاالقتصادية. ومع  

 اإلنفاق الحكومي وزيادة عجز الموازنة. 

هدفت    النفط و النمو االقتصادي في البلدان المصدرة للنفط  أسعار(  Amany& Michael  2010دراسة ) -4
الحكومية والنمو االقتصادي   يراداتالبترول على اإل  سعارثر التقلبات المرتفعة ألأفي    التحقيقهذه الدراسة  

- 1970دولة مصدرة للبترول خالل الفترة الممتدة بين    15في الدول المصدرة للبترول، لعينة مكونة من  
د  2004 في  الباحث  اعتمد  .وقد  السنوية  البيانات  على  التحليلي  باالعتماد  الوصفي  المنهج  على  راسته 

 ( لتقدير األثر في المديين الطويل والقصير. VARنموذج  ) أمستخدما 

النمو على المدى الطويل،   إلىتؤدي    النفط    أسعارن تقلبات  أ  إلى وقد توصلت الدراسة   تباطؤ معدالت 
يجابي بسيط  إثر أ هالنفط ل أسعارفي كبير الرتفاع ُلحظ أن االبعد مراقبة السياسة المالية  و زيادة على ذلك و 

النمو االقتصادي الطويل على  المدى  لعنة كما توصلت إ وعليه ف  ،على  المورد عبارة عن نعمة وليس  ن 
 البترول على االقتصاد.  أسعارأن السياسة المالية هي عاكسة أو مترجمة لتقلبات   إلىالدراسة  
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 النفط على السياسة المالية أسعارالمبحث الثالث: تقدير وتحليل أثر تقلبات 

 : توصيف نماذج البحث:أوالا 

(𝑃𝐸𝑋)𝑡 = 𝑓(𝑂𝑃𝑅𝑡 , 𝐺𝐷𝑃𝑡 , 𝐼𝑁𝐹𝑡) + 𝑈1,𝑡                                                   … … … . (1) 

(𝑇𝑅𝐸)𝑡 = 𝑓(𝑂𝑃𝑅𝑡 , 𝐺𝐷𝑃𝑡  , 𝐼𝑁𝐹𝑡) + 𝑈2,𝑡                                                   … … … . (2) 

𝑡ن  إذ إ  = 1,2, …  (، وأن: 2019-1990تعبر عن التسلسل الزمني لسنوات البحث ) 30,

𝑃𝐸𝑋  :الذي يمثل النفقات العامة )مليون دوالر(   ولالمتغير التابع األPublic Expenditure 

𝑇𝑅𝐸 الضريبية )مليون دوالر(  يرادات: المتغير التابع الثاني الذي يمثل اإلTax Revenues 

𝑂𝑃𝑅 الذي يمثل سعر برميل النفط الخام )دوالر أمريكي(  ول: المتغير المستقل األOil Price 

𝐺𝐷𝑃  )المتغير المستقل الثاني الذي يمثل الناتج المحلي اإلجمالي )مليون دوالر أمريكي :Grand 

Domestic Production 

𝐼𝑁𝐹  )%( المتغير المستقل الثالث الذي يمثل معدل التضخم : 

𝑈1, 𝑈2 ن يو ما يعرفان بالمتغيرين العشوائيعلى التوالي أ (2)( و 1لخطأ في النموذجين ): عبارة عن متغيري ا
في   مضمنة  غير  التي  وتلك  المقاسة  غير  األخرى  المتغيرات  جميع  ويشمالن  االضطراب،  حدي  أو 

الضريبية مثل االستقرار السياسي واألمني   يراداتنموذجين والتي لها تأثير في كل من النفقات العامة واإلاأل
 للدولة، معدل سعر الصرف، سعر الفائدة، الودائع المصرفية، وغيرها.

 ثانياا: أنموذج االنحدار الذاتي لإلبطاء المّوزع غير الخطي:

Non-linear Autoregressive Distributed Lag Model (NARDL) 

المس والمتغيرات  التابع  المتغير  تأثر  ذلك  عند  سيقود  السابقة  السنوات  في  بقيمها  هذه   إلىتقلة  تضمين 
في هذه الحالة فإنه يتم التعامل مع نماذج  و (،  dynamic)  احركيً   االمتغيرات في األنموذج، بالتالي سينتج أنموذجً 

لإلبطاء  (. وخير مثال على هذه النماذج هو أنموذج االنحدار الذاتي  Lagged Time Modelsاإلبطاء الزمني )
(. لقد  ARDL( والذي يشار إليه اختصارًا بأنموذج ) AutoRegressive Distributed Lag Modelالمّوزع )

أن هذه النماذج ذات   إلى( منذ عقود سابقة، ولكن في السنوات األخيرة تم التوصل  ARDLاستخدمت نماذج )
الطويل، وخاصًة    جلالقصير أو األ  جلــي األكفاءة عالية في وصف العالقات بين المتغيرات االقتصادية ســـواء ف

( بين المتغيرات االقتصادية، وهذا ما يعجز عن  Co-integrationإذا مـــا تـــم استخدامها مــع التكامـــل المشـــترك )
( تم ARDLتقديمه التحليل الكالسيكي )أو التحليل الساكن(. إن استخدام منهجية التكامل المشترك في نماذج ) 

 Pesaran et( و ) Pesaran & Shin, 1999, 123( و )Pesaran, 1997, 181رها من قبــل كـــل من )تطوي 

al., 2001, 195  جرانجـــــر   –(. وعلى الرغم من وجود منهجيات أخرى للتكامل المشترك مثل منهجية إنجــــل
(Engle & Granger, 1987, 262( ومنهجية جوهانسون )Johansen & Juselius, 1990,172  إال أن ،)

( على استخدام المنهجيات األخرى ARDLهناك مزايا عديدة الستخدام منهجية التكامل المشترك في نماذج )
(Canal-Fernandez & Fernandez, 2018, 9). 

( الذي يفترض أن المتغير التابع يستجيب لتأثيرات المتغيرات ARDLإن االختالف األساسي بين أنموذج )
( الذي يستجيب فيه المتغير التابع لـتأثيرات المتغيرات المستقلة  NARDLالمستقلة بصورة خطية، وبين أنموذج )
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التأثيرات، وهذا األسلوب يمكن من  التماثل )عدم التناظر( في  بصورة ال خطية يكمن في وجود خاصية عدم 
، بمعنى أنه يتجنب (hidden cointegration)الكشف عما أطلق عليه التكامل المشترك الضمني أو الخفي  

تراض أن العالقة خطية بينهم. إذ حذف العالقات غير الملموسة بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة على اف
( يمكننا من اختبار فرضية مركبة فيما إذا كانت عالقة التكامل المشترك بين المتغيرات  NARDLن أسلوب )إ

  .(Granger & Yoon, 2002, 4)عدم وجود عالقة تكامل مشترك بينهم هي خطية أو غير خطية أو حتى 

نتيجة التغيرات السالبة عن التغيرات الموجبة في المتغير   (Y)يفصل ردود فعل المتغير   (NARDL)إن أنموذج  
(X) واللتقاط تأثيرات عدم التماثل فإن أنموذج .(NARDL)  يجزأ المتغير(X) ين:ءجز  لىع 

 ويمثل المجموع التراكمي للقيم الموجبة.  ،(+𝑋)يرمز له بـ  (X)المجموع الجزئي للتغير الموجب في  .1

 ويمثل المجموع التراكمي للقيم السالبة.  ،(−𝑋)يرمز له بـ  (X)المجموع الجزئي للتغير السالب في  .2

متغيرين مستقلين عوضًا عن بوصفهما  يتم تضمينهما في األنموذج    (−𝑋)و    (+𝑋)كال المتغيرين الجديدين  
 الطويل سيتخذ الشكل اآلتي: جللذلك فإن أنموذج االنحدار البسيط غير المتماثل في األ ،(X)المتغير 

𝑌𝑡 = 𝛼 + 𝛽+𝑋𝑡
+ + 𝛽−𝑋𝑡

− + 𝜀𝑡                                                                      … … … . (3) 

في   (q)في المتغير التابع و    (p)من الرتبة    (ARDL)نموذج  وكما هو معلوم فإن الصيغة العامة أل
 هو: ARDL(p,q)المتغير المستقل أي 

∆𝑌𝑡 = 𝛼 + ∑

𝑝

𝑖=1

𝜃𝑖∆𝑌𝑡−𝑖  + ∑

𝑞

𝑖=0

𝛽𝑖∆𝑋𝑡−1  +  𝜌𝑌𝑡−1 +  ∅𝑋𝑡−1  

+ 𝜀𝑡             … … … . (4) 

يمثل الفرق   ∆الرمز    الطويل. وأن  جلهي معامالت األ  ∅و    𝜌القصير، بينما    جلهي معامالت األ  𝛽𝑖و    𝜃𝑖:  إذ
 ن: إ إذللمتغير،  ولاأل

∆𝑌𝑡 = 𝑌𝑡 − 𝑌𝑡−1   ∆𝑋𝑡 = 𝑋𝑡 −
𝑋𝑡−1 }                                                                                        ………(5) 

البسيط  التقليدي  األنموذج  من  االنتقال  فكرة  على  أنموذج  (3)األنموذج    إلى بناًء  من  االنتقال  يمكن  فإنه   ،
(ARDL)  أنموذج  إلى (4)الوارد في المعادلة(NARDL)  ية:تالمعادلة اآلالوارد في 

∆𝑌𝑡 = 𝛼 + ∑

𝑝

𝑖=1

𝜃𝑖∆𝑌𝑡−𝑖 + ∑

𝑞

𝑖=0

𝛽𝑖
+∆𝑋𝑡−𝑖

+ + ∑

𝑞

𝑖=0

𝛽𝑖
−∆𝑋𝑡−𝑖

−   + 𝜌𝑌𝑡−1 + ∅+𝑋𝑡−1
+

+ ∅−𝑋𝑡−1
− + 𝜀𝑡 

        …..……(6)    

𝛽𝑖و    𝜃𝑖حيث:  
𝛽𝑖و    +

هي معامالت   −∅و    +∅و    𝜌القصير، بينما    جلهي معامالت عدم التماثل في األ  −
 الطويل.   جلعدم التماثل في األ

أنموذج   قبل    (NARDL)إن  من  تطويره  والسالبة   وآخرين، (Shin)تم  الموجبة  التغييرات  أثر  لدراسة 
يحسبان من   (𝑋𝑡)للمتغير المستقل في المتغير التابع، وأن المجموع الجزئي الموجب والمجموع الجزئي السالب لـ  

 :(Shin et al, 2014, 286)خالل 
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𝑋𝑡
+ = ∑

𝑡

𝑗=1

∆𝑋𝑗
+ = ∑

𝑡

𝑗=1

𝑚𝑎𝑥 (∆𝑋𝑗, 0)  𝑋𝑡
− = ∑

𝑡

𝑗=1

∆𝑋𝑗
−

= ∑

𝑡

𝑗=1

𝑚𝑖𝑛 (∆𝑋𝑗, 0) }                                                         … … … . (7) 

الحدود    جلوالختبار وجود عالقة تكامل مشترك بين متغيرات األنموذج في األ الطويل نستخدم اختبار 
Bounds Test الذي يعتمد على حساب اإلحصاءةF  ،   حيث تنص فرضية العدم على عدم وجود عالقة تكامل

 خالف ذلك، أي أن:  إلىمشترك بين متغيرات األنموذج ضد الفرضية البديلة التي تشير 

𝐻𝑜: 𝜌 =  ∅+ =  ∅− = 0   ,   𝐻1: 𝜌 ≠  ∅+ ≠  ∅− ≠ 0 

اختبار  إلى الطويل، يتم االنتقال  جلفرضية العدم، أي وجود عالقة تكامل مشترك في األفي حالة رفض 
التماثل في عالقة التكامل المشترك،   التماثل في عالقة التكامل   إذوجود عدم  العدم على وجود  تنص فرضية 

البديلة   الفرضية  المتغيرات، بينما تشير  التماثل في عالقة    إلىالمشترك بين  المشترك بين  وجود عدم  التكامل 
المتغيرات، ويعني ذلك اختبار تساوي الفرق بين معاملي عدم التماثل ضد عدم تساوي معاملي عدم التماثل، أي  

 أن: 

𝐻𝑜 :  
−∅+

𝜌
=  

−∅−

𝜌
     ,     𝐻1 :  

−∅+

𝜌
≠  

−∅−

𝜌
 

فض ذا تم ر ، فإt, F, 𝜒2))الذي يتكون من ثالثة اختبارات فرعية    Waldذلك يستخدم اختبار والد    جلوأل
أي   (𝑋𝑡)ن تأثير زيادة إ ى خر أ عبارة، بجلوجود عدم التماثل في العالقة طويلة األ فرضية العدم فإنه ذلك يعني

(𝑋𝑡
𝑋𝑡)أي  (𝑋𝑡)يختلف عن تأثير نقصان  (𝑌𝑡) في (+

 .(𝑌𝑡) في (−

 تقديرهما هما: نموذجي البحث المطلوب بناًء على ما تقدم، فإن الصيغ العامة أل

(𝑃𝐸𝑋)𝑡 = 𝑓((𝑂𝑃𝑅)𝑡
+, (𝑂𝑃𝑅)𝑡

−, (𝐺𝐷𝑃)𝑡
+, (𝐺𝐷𝑃)𝑡

−, (𝐼𝑁𝐹)𝑡
+, (𝐼𝑁𝐹)𝑡

−) + 𝑈1,𝑡  … … . (8) 

(𝑇𝑅𝐸)𝑡  = 𝑓((𝑂𝑃𝑅)𝑡
+, (𝑂𝑃𝑅)𝑡

−, (𝐺𝐷𝑃)𝑡
+, (𝐺𝐷𝑃)𝑡

−, (𝐼𝑁𝐹)𝑡
+, (𝐼𝑁𝐹)𝑡

−) + 𝑈2,𝑡 … … . (9) 

فإن أنموذج االنحدار الذاتي لإلبطاء المّوزع غير الخطي لمتغير النفقات العامة    (6)وبناًء على المعادلة  
,𝑁𝐴𝑅𝐷𝐿(𝑝سيكون من الرتبة  𝑞1, 𝑞2, 𝑞3, 𝑞4, 𝑞5, 𝑞6) :حيث 

∆(𝑃𝐸𝑋)𝑡 =  𝛼 + ∑

𝑝

𝑖=1

𝜃𝑖∆(𝑃𝐸𝑋)𝑡−𝑖 + ∑

𝑞1

𝑖=0

𝛽1,𝑖
+ ∆(𝑂𝑃𝑅)𝑡−𝑖

+

+ ∑

𝑞2

𝑖=0

𝛽1,𝑖
− ∆(𝑂𝑃𝑅)𝑡−𝑖

−  

 + ∑

𝑞3

𝑖=0

𝛽2,𝑖
+ ∆(𝐺𝐷𝑃)𝑡−𝑖

+ + ∑

𝑞4

𝑖=0

𝛽2,𝑖
− ∆(𝐺𝐷𝑃)𝑡−𝑖

− + ∑

𝑞5

𝑖=0

𝛽3,𝑖
+ ∆(𝐼𝑁𝐹)𝑡−𝑖

+  

 + ∑

𝑞6

𝑖=0

𝛽3,𝑖
− ∆(𝐼𝑁𝐹)𝑡−𝑖

− +  𝜌(𝑃𝐸𝑋)𝑡−1 +  ∅1
+(𝑂𝑃𝑅)𝑡−1

+ +  ∅1
−(𝑂𝑃𝑅)𝑡−1

−  
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 + ∅2
+(𝐺𝐷𝑃)𝑡−1

+ +  ∅2
−(𝐺𝐷𝑃)𝑡−1

− + ∅3
+(𝐼𝑁𝐹)𝑡−1

+ +  ∅3
−(𝐼𝑁𝐹)𝑡−1

− + 𝑈1,𝑡 … . (10)  

 يراداتصيغة أنموذج االنحدار الذاتي لإلبطاء المّوزع غير الخطي لمتغير اإل  إلى إنه يمكن التوصل  وبالمثل ف
 .(TRE)الضريبية 

 ثالثاا: القياس والتقدير 

 :اختبار استقرارية متغيرات البحث  -1

فرضية مفادها أن جميع المتغيرات إما أن تكون    إلىتستند   (NARDL) و    (NARDL)إن بناء نماذج  
لها، أو مزيج بينهما، بمعنى أن درجة تكامل البعض من    ولأو بعد أخذ الفرق األ  (Level)مستقرة بالمستوى  

الصفر   الواحد  I(0)المتغيرات هي  اآلخر هي  البعض  تكامل  ودرجة   ،I(1) فيها تكون  الحاالت  بعض  في   .
  (NARDL)نتائج زائفة عندئٍذ ال يمكن بناء أنموذج     إلىوهذا يؤدي ذلك    ،أعلىأو    I(2)المتغيرات من النوع  

  .(Narayan, 2005, 1981)  ،(NARDL)و 

ات  عدة اختبار (، وهناك  Unit Root Testإن اختبار استقرارية السالسل الزمنية يتطلب اختبار جذر الوحدة ) 
ويع الوحدة،  فليبس  دلجذر  الشائعة  Phillips-Perron (PP)بيرون  -اختبار  االختبارات  تصحيح   دويع  ،من 

كونه يأخذ بنظر االعتبار عدم تجانس  Augmented Dickey-Fuller (ADF)  فيلر الموسع  -الختبار ديكي
 .(Philips & Perron, 1988, 335) تباين األخطاء عند اختبار االرتباط الذاتي

( الجدول  اختبار  1يعرض  نتائج   )(PP)    المدة خالل  للعراق  والمالية  االقتصادية  المتغيرات  الستقرارية 
(. ونالحظ من نتائج الجدول أن جميع متغيرات السياسات االقتصادية والمالية كانت غير ساكنة  1990-2019)

وبذلك   ،I(1)كل منها هي الواحد أي  أي أن درجة تكامل    ولبالمستوى ولكنها أصبحت ساكنة بعد الفرق األ
 .(NARDL)يتحقق شرط بناء وتقدير نماذج 

 

 ((2019-1990الستقرارية متغيرات البحث خالل المدة ) (PP)(: نتائج اختبار 1الجدول )

 Original Variable (Level) After one Difference 

Intercept Inter. & Trend Intercept Inter. & Trend 

PEX -0.344n.s -2.143n.s -3.982*** -3.987** 

(0.906) (0.501) (0.005) (0.021) 

TRE 0.269n.s -2.577n.s -7.905*** -17.873*** 

 (0.972) (0.293) (0.000) (0.000) 

OPR -1.398n.s -1.853n.s -4.641*** -4.549*** 

 (0.574) (0.653) (0.001) (0.006) 

GDP -0.056n.s -2.134n.s -3.700** -3.616** 

 (0.945) (0.506) (0.01) (0.046) 

INF -2.640* -3.183n.s -8.615*** -9.013*** 

 (0.097) (0.107) (0.000) (0.000) 

***   significant at 1% level  

   **     significant at 5% level 

   *       significant at 10% level 

 P-valueالقيم بين القوسين تمثل القيمة االحتمالية 
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 Original Variable (Level) After one Difference 

Intercept Inter. & Trend Intercept Inter. & Trend 

  n.s    not significant 

   ي   عداد الباحثإ المصدر : من       
نامج االحصائ   باالعتماد عىل بيانات الملحق   Eviews 12 باستخدام البر

 :(NARDL) تقدير نماذج  -2

وتبين أن   (NARDL)من نماذج    نموذجأ  (128)رتبة ممكنة لألنموذج، فقد تم تقدير    أعلىبناًء على  
وتأكيـــــــدًا على ذلك فـــإن هــــــذا   ،NARDL(2,1,1,1,0,0,1)م متغير النفقات العامة ســــيكون  ئأفضل أنموذج يال
من بين النماذج األخرى. أما   (20.535)والبالغة   (AIC)قيمة لمعيـــــار أكايكي للمعلومات    أقلاألنموذج يحقق  

وتبين أن أفضل    (NARDL)نموذجًا من نماذج  أ  (2916)الضريبية، فقد تم تقدير    يراداتبخصوص أنموذج اإل
قيمة لمعيـــــار   أقلذا األنموذج يحقق وتأكيـــــــدًا على ذلك فـــإن هــــــ ،NARDL(3,1,0,2,2,0,2)أنموذج ســــيكون 

 من بين النماذج األخرى. (14.766)والبالغة  (AIC)أكايكي للمعلومات 

نتائج تقدير األنموذج القياسي الذي يبين أثر السياسة االقتصادية في النفقات العامة   (2)يعرض الجدول  
 الطويل.   جلفي العراق في األ

   بين متغيرات أنموذج النفقات العامة في العراق جل(: نتائج تقدير العالقة طويلة ال2الجدول )
 (2019-1990)للمدة              

Variable Coefficient     Std. Error       t-Statistic Prob. 

(𝑂𝑃𝑅)𝑡
+ 1214.408 225.4779 5.3859** 0.000 

(𝑂𝑃𝑅)𝑡
− -2157.731 902.7642 -2.3901* 0.029 

(𝐺𝐷𝑃)𝑡
+ -0.408090 0.142403 -2.8657* 0.011 

(𝐺𝐷𝑃)𝑡
− 2.232027 0.810640 2.7534* 0.014 

(𝐼𝑁𝐹)𝑡
+ 26.26660 8.464223 3.1032** 0.007 

(𝐼𝑁𝐹)𝑡
− 32.02042 11.20424 2.8579* 0.011 

R-squared 0.884373     Mean dependent var 33654.76 

Adjusted R-

squared 
0.873630 

    S.D. dependent var 
36958.91 

Durbin-Watson 

stat. 
1.902251 

    Akaike info criterion 
20.53500 

F-statistic 234.286**     Schwarz criterion 21.10594 

Prob(F-statistic) 0.000     Hannan-Quinn criter. 20.70954 

**    significant at 1% level  

   *      significant at 5% level 

   

   ي   عداد الباحث إ المصدر : من           
نامج االحصائ   باالعتماد عىل بيانات الملحق   Eviews 12 باستخدام البر

 ويتضح من نتائج الجدول أن األنموذج القياسي المقدر هو: 

(𝑃�̂�𝑋)𝑡 = 1214.408(𝑂𝑃𝑅)𝑡
+ − 2157.731(𝑂𝑃𝑅)𝑡

− − 0.4081(𝐺𝐷𝑃)𝑡
+ 

                  +2.2320(𝐺𝐷𝑃)𝑡
− + 26.2666(𝐼𝑁𝐹)𝑡

+ + 32.0204(𝐼𝑁𝐹)𝑡
−          … … … . (11) 

النفط تأثير معنوي في النفقات العامة    أسعارأن لالرتفاعات واالنخفاضات في    (2)كما يتبين من الجدول  
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(، فعند زيادة االرتفاعات في سعر برميل النفط بـدوالر واحد فإن  %5الطويل وعند مستوى معنوية )  جلفي األ
أما عند  مليون دوالر، أي أن العالقة طردية بين المتغيرين. (1214.408)زيادة النفقات العامة بـ    إلىذلك يؤدي  

 (2157.731)زيادة النفقات العامة بـ    إلى تناقص االنخفاضات في سعر برميل النفط بدوالر واحد فإن ذلك يؤدي  

 مليون دوالر أي أن العالقة عكسية بين المتغيرين.

في النفقات العامة وعند مستوى  امعنويً  االطويل تأثيرً  جلإن لالرتفاعات في الناتج المحلي اإلجمالي في األ
بـمليون دوالر(%5)معنوية   المحلي اإلجمالي  الناتج  تراجع   إلىفإن ذلك يؤدي    ،، فعند زيادة االرتفاعات في 

لالنخفاضات في   في حينقة عكسية بين المتغيرين،  المليون دوالر، أي أن الع (0.40809)النفقات العامة بـ  
الطويل، فعند تناقص االنخفاضات    جلعلى النفقات العامة في األ  اطرديً   امعنويً   االناتج المحلي اإلجمالي تأثيرً 

 ( مليون دوالر. 2.23203زيادة النفقات العامة بـ ) إلى ي ذلك يؤدمحلي اإلجمالي بـمليون دوالر ف في الناتج ال

الطويل    جلفي النفقات العامة في األتأثيًرا معنوًيا طردًيا  كما تبين أن لالرتفاعات واالنخفاضات في التضخم  
زيادة النفقات    إلى( فإن ذلك يؤدي  %1، فعند زيادة االرتفاعات في معدل التضخم بـ )(%5)وعند مستوى معنوية  

ذلك يؤدي  ( ف%1كما أنه عند تناقص االنخفاضات في معدل التضخم بـ ) مليون دوالر.  (26.2666)لعامة بـ  ا
 مليون دوالر. (32.0204)زيادة النفقات العامة بـ  إلى

بين متغيرات السياسة االقتصادية والنفقات العامة كانت معنوية   جل كما أظهرت النتائج أن العالقة طويلة األ
متغيرات السياسة االقتصادية    إلىمن التغيرات الحاصلة في النفقات العامة تعزى    (%87)، وأن  (%1)عند مستوى  

 النفط، الناتج المحلي اإلجمالي، والتضخم. أسعارالمتمثلة بكل من 

نتائج تقدير األنموذج القياسي الذي يبين   (3)ة، فيعرض الجدول  الضريبي  يراداتأما بخصوص أنموذج اإل
 الطويل.   جلالضريبية في العراق في األ يراداتأثر السياسة االقتصادية في اإل

 الضريبية في العراق يراداتبين متغيرات أنموذج اإل جل(: نتائج تقدير العالقة طويلة ال3الجدول )

 (2019-1990)للمدة 

Variable Coefficient 
    Std. 

Error 

      t-

Statistic 
Prob. 

(𝑂𝑃𝑅)𝑡
+ 3.937605 4.354574 0.9042n.s 0.385 

(𝑂𝑃𝑅)𝑡
− -39.33585 4.677678 -8.4093** 0.000 

(𝐺𝐷𝑃)𝑡
+ -0.003956 0.002328 -1.6998n.s 0.117 

(𝐺𝐷𝑃)𝑡
− 0.010084 0.004448 2.2669* 0.044 

(𝐼𝑁𝐹)𝑡
+ -0.369126 0.090728 -4.0685** 0.001 

(𝐼𝑁𝐹)𝑡
− 0.315291 0.135113 2.3335* 0.039 

R-squared 0.861239     Mean dependent var 1149.028 

Adjusted R-

squared 0.838438     S.D. dependent var 1352.283 

Durbin-Watson 

stat. 
 1.879357 

    Akaike info criterion 14.75598 

F-statistic 88.889**     Schwarz criterion 15.27935 
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Variable Coefficient 
    Std. 

Error 

      t-

Statistic 
Prob. 

Prob(F-statistic) 0.000     Hannan-Quinn criter. 14.91598 

**    significant at 1% level  

   *      significant at 5% level 

   

   ي   عداد الباحث إ المصدر : من           
نامج االحصائ   باالعتماد عىل بيانات الملحق  Eviews 12 باستخدام البر

 الطويل هو:  جلأن األنموذج القياسي المقدر في األ  (3)يتضح من نتائج الجدول 

(𝑇�̂�𝐸)𝑡 = 3.9376(𝑂𝑃𝑅)𝑡
+ − 39.3358(𝑂𝑃𝑅)𝑡

− − 0.0039(𝐺𝐷𝑃)𝑡
+ 

                 +0.0101(𝐺𝐷𝑃)𝑡
− − 0.3691(𝐼𝑁𝐹)𝑡

+ + 0.3153(𝐼𝑁𝐹)𝑡
−          … … … . (12) 

الضريبية في   يراداتفي اإل  اعكسيً تأثيًرا معنوًيا  النفط    أسعاركما يتبين من الجدول أن لالنخفاضات في  
(، فعند تناقص االنخفاضات في سعر برميل النفط بـدوالر واحد فإن  %1الطويل وعند مستوى معنوية )  جلاأل

النفط   أسعارلالرتفاعات في   في حين لم يكن .مليون دوالر (39.3358)الضريبية بـ    يراداتذلك يؤدي زيادة اإل
 الضريبية.  يراداتتأثير معنوي على اإل

الضريبية   يراداتفي اإلتأثيًرا معنوًيا طردًيا  الطويل    جل إن لالنخفاضات في الناتج المحلي اإلجمالي في األ
  ذلك   يؤديساإلجمالي بـمليون دوالر ف  ، فعند تناقص االنخفاضات في الناتج المحلي(%5)وعند مستوى معنوية  

مليون دوالر، بينما لم يكن لالرتفاعات في الناتج المحلي اإلجمالي    (0.01008)الضريبية بـ    يراداتتراجع اإل  إلى
الطويل. ويتبين من ذلك ضعف تأثير الناتج المحلي اإلجمالي    جلالضريبية في األ  يراداتتأثير معنوي على اإل

 الطويل.  جل الضريبية في األ يراداتفي اإل

الطويل،    جلالضريبية في األ  يراداتفي اإلتأثيًرا معنوًيا  كما تبين أن لالرتفاعات واالنخفاضات في التضخم  
 (0.36913)الضريبية بـ   يراداتتراجع اإل  إلى( فإن ذلك يؤدي  %1فعند زيادة االرتفاعات في معدل التضخم بـ )

( %1كما أنه عند تناقص االنخفاضات في معدل التضخم بـ ) مليون دوالر، أي أن العالقة عكسية بين المتغيرين.
 مليون دوالر، أي أن العالقة طردية بين المتغيرين.   (0.31529)الضريبية بـ    يراداتتناقص اإل  إلىفإن ذلك يؤدي  

الضريبية كانت    يراداتبين متغيرات السياسة االقتصادية واإل  جلكما أظهرت النتائج أن العالقة طويلة األ
اإل  (%84)، وأن  (%1)معنوية عند مستوى   في  الحاصلة  التغيرات  متغيرات   إلىالضريبية تعزى    يراداتمن 
 النفط، الناتج المحلي اإلجمالي، والتضخم.  أسعارالمتمثلة بكل من  السياسة االقتصادية 

  :NARDL اختبار التكامل المشترك في نماذج  -3

نموذجي السياسة المالية، يتم استخدام اختبار الحدود الذي  أالختبار وجود التكامل المشترك بين متغيرات  
 ( 4كانت نتائجه كما في الجدول ) 
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 نتائج اختبار التكامل المشترك بين متغيرات نموذجي السياسة المالية : (4)الجدول

Dependent Variable:  Public Expenditure  (PEX) 

Test Statistic Value Sig. F I(0) I(1) 

F-statistic 6.8414** 10% 1.75 2.87 

k 6 5% 2.04 3.24 

  2.5% 2.32 3.59 

  1% 2.66 4.05 

Dependent Variable:  Tax Revenues  (TRE) 

F-statistic 21.0630** 10% 1.75 2.87 

k 6 5% 2.04 3.24 

  2.5% 2.32 3.59 

  1% 2.66 4.05 

   ي   عداد الباحثإ المصدر : من          
نامج االحصائ   باالعتماد عىل بيانات الملحق   Eviews 12 باستخدام البر

 
من الحد    أكبروهما    (21.063)( و  6.8414البالغتين على التوالي )  (F)نالحظ من الجدول قيمتي اختبار  

يشير    I(1)  علىاأل وهذا  المعنوية،  مستويات  جميع  السياسة   إلىوعند  متغيرات  بين  المشترك  التكامل  وجود 
النفط، الناتج المحلي اإلجمالي، معدل التضخم( المتمثلة بتغيراتها الموجبة والسالبة وبين كل    أسعار االقتصادية )

 ( .(%1الضريبية وعند مستوى داللة  يراداتمن النفقات العامة واإل

السبب و نموذج تصحيح الخطأ،  إحصائية الستخدام أ  اويوفر التكامل المشترك بين المتغيرات االقتصادية أسسً 
لمتغيرات السياسة االقتصادية وكل من    جلكثرة استخدام أنموذج تصحيح الخطأ هو التقلبات قصيرة األل  الرئيس

( أو ما يعرف بمعامل التكامل المشترك ECMيشير معامل تصحيح الخطأ ) و الضريبية.    يراداتالنفقات العامة واإل
(Cointegration Coefficient)  التوازن في كل من    إلى تعديل نسبة معينة من عدم  يتم  فترة  أنه في كل 

 .  جلالضريبية ليقتربا من التوازن في العالقة طويلة األ يراداتالنفقات العامة واإل

 
)(5)  الجدول الخطأ  تصحيح  أنموذج  معامل  نتائج   :ECMال طويلة  للعالقة  متغيرات    جل(  نموذجي  أبين 

 (2019-1990)السياسة المالية في العراق للمدة 

Dependent Variable:  Public Expenditure  (PEX) 

Variable Coefficient     Std. Error       t-Statistic Prob. 

CointEq(-1) -0.523004 0.064452 -8.1147** 0.000 

Dependent Variable:  Tax Revenues  (TRE) 

CointEq(-1) -1.603431 0.106222 -15.0951** 0.000 

**  significant at 1% level   

   ي   عداد الباحثإ المصدر : من          
نامج االحصائ   باالعتماد عىل بيانات الملحق   Eviews 12 باستخدام البر
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بين متغيرات كل أنموذج، أي أن هناك  جلوجود عالقة تكامل مشترك طويلة األ (5) تؤكد نتائج الجدول
بين متغيرات السياسة االقتصادية والنفقات العامة من جهة، وبين متغيرات السياسة   جلعالقة توازنية طويلة األ

واإل معامل تصحيــــح   يراداتاالقتصادية  العامة، ظهر  للنفقات  فبالنسبة  أخرى،  العراق من جهة  في  الضريبية 
وهو   (0.523-)( وتقـــدر بقيمتـــــه بــــــــ  %1ـــل التكامــل المشـــترك بقيمــة سالبــــة ومعنويــــــة عنـــــــد )الخطـــــــأ أو معام

مقدار التغير في النفقات العامة نتيجة انحراف التغيرات الموجبة والسالبة لمتغيرات السياسة االقتصادية    إلىيشير  
التواز   جل في األ العامة  الطويل بمقدار وح  جلنية في األالقصير عن قيمها  النفقات  ستغرق  تدة واحدة، أي أن 

ل23) تقريبًا  شهر  األ  اقيمته  إلىعود  ت(  في  السياسة   جلالتوازنية  متغيرات  في  الصدمات  آثار  بعد  الطويل 
1ألن    ،االقتصادية

0.523
= 1.91 ≅ 23 𝑚𝑜𝑛𝑡ℎ𝑠التكامــل الضريبية، فقد ظهر معامـــل    يرادات. أما بالنسبة لإل

مقدار التغير   إلىوهو يشير    (1.60343-)( وتقـــدر بقيمتـــــه بــــــــ  %1المشـــترك بقيمــة سالبــــة ومعنويــــــة عنـــــــد )
القصير    جلالضريبية نتيجة انحراف التغيرات الموجبة والسالبة لمتغيرات السياسة االقتصادية في األ  يراداتفي اإل

ر ونصف  شهأالضريبية تستغرق سبعة    يراداتالطويل بمقدار وحدة واحدة، أي أن اإل  جل عن قيمها التوازنية في األ
ألن    ،صدمات في متغيرات السياسة االقتصاديةالطويل بعد آثار ال  جلقيمتها التوازنية في األ  إلىتقريبًا لتعود  

1

1.6034
= 0.62 ≅ 7.5 𝑚𝑜𝑛𝑡ℎ𝑠. . 

 :الطويل جلاختبار عدم التماثل في ال -4

ختبار تأثير التغيرات الموجبة )االرتفاعات( يختلف عن تأثير التغيرات السالبة )االنخفاضات( لكل متغير  ال
الطويل تم استخدام    جلالضريبية في األ  يراداتالنفقات العامة واإلمن متغيرات السياسة االقتصادية على كل من  

 (. 6) ، حيث كانت نتائجه كما في الجدول Waldاختبار 

  يرادات اختبار عدم التماثل لتأثير متغيرات السياسة االقتصادية على كل من النفقات العامة واإل (:6)الجدول 
 الطويل جلالضريبية في ال

Wald Test: Oil Price (OPR)  

Test Statistic 
PEX TRE 

Value Prob. Value Prob. 

t-statistic -1.1489n.s 0.267  -5.0399**  0.000 

F-statistic 1.3199n.s 0.267  25.4015**  0.000 

Chi-square 1.3199n.s 0.251  25.4015**  0.000 

Wald Test: Grand Domestic Production (GDP) 

Test Statistic 
PEX TRE 

Value Prob. Value Prob. 

t-statistic  -2.6819*  0.016  2.6218*  0.024 

F-statistic  7.1929*  0.016  6.8738*  0.024 

Chi-square  7.1929**  0.007  6.8738**  0.009 

Wald Test: Inflation Rate (INF) 

Test Statistic 
PEX TRE 

Value Prob. Value Prob. 
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Wald Test: Oil Price (OPR)  

Test Statistic 
PEX TRE 

Value Prob. Value Prob. 

t-statistic  7.2410**  0.000 -0.0760n.s 0.940 

F-statistic  52.4326**  0.000 0.0058n.s 0.940 

Chi-square  52.4326**  0.000 0.0058n.s 0.939 

**    significant at 5% level 

 ns  not significant  

  

   ي   عداد الباحثإ المصدر : من          
نامج االحصائ   باالعتماد عىل بيانات الملحق   Eviews 12 باستخدام البر

 ي:أتما ي ( 6ل )يتبين من الجدو 

النفط في تأثيرها على النفقات العامة في    أسعارال يوجد اختالف معنوي بين االرتفاعات واالنخفاضات في   ●
  جلالنفط على النفقات العامة في األ  أسعارقبول فرضية التماثل في تأثير    إلى الطويل، ويشير ذلك    جلاأل

في  النفط تكون استجابة خطية.    سعارأالطويل، بالتالي فإن استجابة النفقات العامة للتغيرات الحاصلة في  
  يرادات النفط في تأثيرها على اإل  أسعاريوجد اختالف معنوي بين االرتفاعات واالنخفاضات الحاصلة في    حين

رفض فرضية التماثل في تأثير   إلى (، ويشير ذلك  %1الطويل وعند مستوى معنوية )  جلالضريبية في األ
الضريبية للتغيرات    يراداتالطويل، بالتالي فإن استجابة اإل  جل ي األالضريبية ف  يراداتالنفط على اإل  أسعار

 النفط تكون استجابة غير خطية.   أسعارالحاصلة في 

يوجد اختالف معنوي بين االرتفاعات واالنخفاضات الحاصلة في الناتج المحلي اإلجمالي في تأثيرها على   ●
  إلى(، ويشير ذلك  %5طويل وعند مستوى معنوية )ال  جل الضريبية في األ  يراداتكل ن النفقات العامة واإل

الضريبية في   يراداترفض فرضية التماثل في تأثير الناتج المحلي اإلجمالي على كل من النفقات العامة واإل
الضريبية للتغيرات الحاصلة في الناتج   يراداتالطويل، بالتالي فإن استجابة كل من النفقات العامة واإل  جلاأل

 المحلي اإلجمالي تكون استجابة غير خطية.

يوجد اختالف معنوي بين االرتفاعات واالنخفاضات الحاصلة في التضخم في تأثيرها على النفقات العامة في   ●
النفقات رفض فرضية التماثل في تأثير التضخم على  إلى ، ويشير ذلك (%1)معنوية  ى الطويل مستو  جلاأل

ضخم تكون استجابة الطويل، بالتالي فإن استجابة النفقات العامة للتغيرات الحاصلة في الت جلالعامة في األ
ال يوجد هناك اختالف معنوي بين االرتفاعات واالنخفاضات الحاصلة في التضخم في    في حينغير خطية.  

  أسعارقبول فرضية التماثل في تأثير    إلىالطويل، ويشير ذلك    جل الضريبية في األ  يراداتتأثيرها على اإل
الضريبية للتغيرات الحاصلة    يراداتالطويل، بالتالي فإن استجابة اإل  جلالضريبية في األ  يراداتالنفط على اإل

 في التضخم تكون استجابة خطية.

 :االختبارات التشخيصية للنماذج  -5

 نموذجي السياسة المالية.  ( نتائج االختبارات التشخيصية أل7يعرض الجدول )
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لل 7)الجدول   التشخيصية  االختبارات  نتائج  القياسيين  (:  و   NARDL(2,1,1,1,0,0,1)نموذجين 

NARDL(3,1,0,2,2,0,2) 

Test 
PEX TRE 

Value Prob. Value Prob. 

Normality 

Jarque-Bera 3.3701n.s 0.185 1.5653n.s 0.457 

Autocorrelation 

Breusch-Godfrey 
    

3.1968n.s 0.072 1.3847n.s 0.299 

Heteroskedasticity  

Breusch-Pagan-Godfrey 
    

0.8609n.s 0.597 0.9028n.s 0.587 

n.s:  not significant   

    ي   عداد الباحثإ المصدر : من         
نامج االحصائ   باالعتماد عىل بيانات الملحق Eviews 12 باستخدام البر

 
الطبيعي اعتمادًا على القيمة    التوزيع  نموذجي السياسة المالية تتبعأأن بواقي    المذكور آنًفا  يتبين من الجدول

. كما أن هذه البواقي ال ترتبط مع بعضها استنادًا  (%5)من    أكبركانت   والتي  Jarque-Beraاالحتمالية الختبار  
(. فضاًل عن تجانس )ثبات( تباين  %5من )  أكبرالتي    Breusch-Godfreyالقيمة االحتمالية الختبار    إلى

  .(%5)من  أكبرالذي كانت قيمته االحتمالية  Breusch-Pagan-Godfreyالبواقي من خالل اختبار 

 ج النماذاختبار ثبات هيكلية  -6

للتأكد من خلو البيانات المستخدمة في تقدير النماذج من أي تغييرات هيكلية ولمعرفة مدى استقرار وانسجام 
نستخدم اختبار ثبات األنموذج الذي يتضمن تطبيق اختباري  جلمع المعلمات قصيرة األ جل المعلمات طويلة األ

والذي يرمز له اختصارًا   Cumulative Sum of Recursive Residualsالمجموع التراكمي للبواقي المعاودة  
المعاودة    CUSUMبــ   البواقي  لمربعات  التراكمي   Cumulative Sum of Squares of والمجموع 

Recursive Residuals  والذي يرمز له اختصارًا بـCUSUM of Squares. 
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 لبواقي نموذجي السياسة المالية CUSUM of Squares و CUSUM(: اختباري 1الشكل )
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   ي   عداد الباحثإ المصدر : من 
نامج االحصائ   باالعتماد عىل بيانات الملحق   Eviews 12 باستخدام البر

 
واقعة    CUSUM of Squaresو    CUSUMيتضح من األشكال السابقة أن جميع قيم كل من دالتي  

نموذجين ( وال يوجد خروج عن المجال في أي سنة من سنوات الدراسة، بالتالي فإن األ%95ضمن فترة ثقة )
في    اوتناسقً   ان هناك انسجامً إ النقطاعات هيكلية، ويمكن القول    المقدرين ثابتين على كامل المدة الزمنية وال وجود

 الطويل.   جلالقصير واأل جلكل أنموذج بين نتائج األ

  :اختبار جرانجر للسببية  -7

يعد أسلوب السببية منهجًا تجريبيًا يساعد على اختبار العالقات االقتصادية بين المتغيرات، وأن اكتشاف 
مشــــترك بيــن مجموعـــة من المتغيـــــرات يعني وجــود عالقـــــات ســـــببية بين هـــــذه المتغيرات وجـــود عالقات تكامل  

، فــــإذا كانت قيمة أحــــد (Bidirectional)أو في اتجاهين  (Unidirectional) إما أن تكون فــــــي اتجاه واحـــــد
هــو الذي يسبب   ولن المتغير األإالحاليـــة فيقــــــال  المتغيرين في فترة ماضية تؤثــــر فـــي قيمة المتغير في الفترة  
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القصير    جلالطويل أو في األ  جل المتغير الثاني والعكس صحيح، ويمكن إجراء هذا االختبار على حد سواء في األ
(Bhaskara et al., 2008, 23). 

 أ. أنموذج النفقات العامة:

بين متغيرات أنموذج   جلمتعدد المتغيرات للسببية طويلة األ Granger ( نتائج اختبار8يعرض الجدول )
  .(2019-1990)النفقات العامة في العراق للمدة 

بين متغيرات السياسة االقتصادية   جلمتعدد المتغيرات للسببية طويلة ال Granger (: نتائج اختبار8الجدول )
 (2019-1990)والنفقات العامة في العراق للمدة 

Null Hypothesis: F-Statistic Prob. Direction of Causality 

 (𝑂𝑃𝑅)𝑡
+ does not Granger Cause (𝑃𝐸𝑋)𝑡 10.6036** 0.001 (𝑂𝑃𝑅)𝑡

+ ⟹ (𝑃𝐸𝑋)𝑡 

 (𝑃𝐸𝑋)𝑡  does not Granger Cause (𝑂𝑃𝑅)𝑡
+  4.9797* 0.016 (𝑃𝐸𝑋)𝑡 ⟹ (𝑂𝑃𝑅)𝑡

+ 

 (𝑂𝑃𝑅)𝑡
− does not Granger Cause (𝑃𝐸𝑋)𝑡 3.0159n.s 0.069 Not exist 

 (𝑃𝐸𝑋)𝑡  does not Granger Cause (𝑂𝑃𝑅)𝑡
−  7.7007** 0.003 (𝑃𝐸𝑋)𝑡 ⟹ (𝑂𝑃𝑅)𝑡

− 

 (𝐺𝐷𝑃)𝑡
+ does not Granger Cause (𝑃𝐸𝑋)𝑡 6.9439** 0.005 (𝐺𝐷𝑃)𝑡

+ ⟹ (𝑃𝐸𝑋)𝑡 

 (𝑃𝐸𝑋)𝑡  does not Granger Cause (𝐺𝐷𝑃)𝑡
+  2.1918n.s 0.135 Not exist 

 (𝐺𝐷𝑃)𝑡
− does not Granger Cause (𝑃𝐸𝑋)𝑡 3.2420n.s 0.058 Not exist 

 (𝑃𝐸𝑋)𝑡  does not Granger Cause (𝐺𝐷𝑃)𝑡
−  8.5978** 0.002 (𝑃𝐸𝑋)𝑡 ⟹ (𝐺𝐷𝑃)𝑡

− 

 (𝐼𝑁𝐹)𝑡
+  does not Granger Cause (𝑃𝐸𝑋)𝑡 0.3741n.s 0.692 Not exist 

 (𝑃𝐸𝑋)𝑡  does not Granger Cause (𝐼𝑁𝐹)𝑡
+  0.6311n.s 0.541 Not exist 

 (𝐼𝑁𝐹)𝑡
−  does not Granger Cause (𝑃𝐸𝑋)𝑡 0.5406n.s 0.589 Not exist 

 (𝑃𝐸𝑋)𝑡  does not Granger Cause (𝐼𝑁𝐹)𝑡
−  0.0288n.s 0.972 Not exist 

**   significant at 1% level 

 *     significant at 5% level 

n.s  not significant 

    ي   عداد الباحثإ المصدر : من  
نامج االحصائ   باالعتماد عىل بيانات الملحق  Eviews 12 باستخدام البر

 ي: أت( ما ي8حيث تبين نتائج الجدول )

𝑡(𝑂𝑃𝑅)تبادلية بين    جل وجود عالقة سببية طويلة األ ●
(، وهذا  %5وعند مستوى معنوية )  𝑡(𝑃𝐸𝑋)و    +

 الطويل.  جلالنفط والنفقات العامة كل منهما يسبب اآلخر في العراق في األ أسعاريعني أن االرتفاعات في 

𝑡(𝑂𝑃𝑅)وباتجاه واحد بين    جل وجود عالقة سببية طويلة األ ●
(، %1وعند مستوى معنوية )  𝑡(𝑃𝐸𝑋)و    −
 الطويل.   جلالنفط في العراق في األ أسعاروهذا يعني أن النفقات العامة تسبب االنخفاضات في 

𝑡(𝐺𝐷𝑃)وباتجاه واحد بين    جل عالقة سببية طويلة األ  وجود ●
(، %1وعند مستوى معنوية )  𝑡(𝑃𝐸𝑋)و    +

 الطويل.   جلوهذا يعني أن االرتفاعات في الناتج المحلي اإلجمالي تسبب النفقات العامة في العراق في األ

𝑡(𝐺𝐷𝑃)وباتجاه واحد بين    جل وجود عالقة سببية طويلة األ ●
(، %5وعند مستوى معنوية )  𝑡(𝑃𝐸𝑋)و    −

 الطويل.   جلوهذا يعني أن النفقات العامة تسبب االنخفاضات في الناتج المحلي في العراق في األ
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 الضريبية:  يراداتب. أنموذج اإل

بين متغيرات أنموذج   جلمتعدد المتغيرات للسببية طويلة األ Granger ( نتائج اختبار9يعرض الجدول )
  ،(2019-1990)الضريبية في العراق للمدة  يراداتاإل

بين متغيرات السياسة االقتصادية   جلمتعدد المتغيرات للسببية طويلة ال Granger (: نتائج اختبار9الجدول )
 (2019-1990)الضريبية في العراق للمدة  يراداتواإل

Null Hypothesis: F-Statistic Prob. Direction of Causality 

 (𝑂𝑃𝑅)𝑡
+ does not Granger Cause (𝑇𝑅𝐸)𝑡 6.3077** 0.007 (𝑂𝑃𝑅)𝑡

+ ⟹ (𝑇𝑅𝐸)𝑡 

 (𝑇𝑅𝐸)𝑡  does not Granger Cause (𝑂𝑃𝑅)𝑡
+  0.6594n.s 0.527 Not exist 

 (𝑂𝑃𝑅)𝑡
− does not Granger Cause (𝑇𝑅𝐸)𝑡 4.2212* 0.028 (𝑂𝑃𝑅)𝑡

− ⟹ (𝑇𝑅𝐸)𝑡 

 (𝑇𝑅𝐸)𝑡  does not Granger Cause (𝑂𝑃𝑅)𝑡
−  3.6397* 0.043 (𝑇𝑅𝐸)𝑡 ⟹ (𝑂𝑃𝑅)𝑡

− 

 (𝐺𝐷𝑃)𝑡
+ does not Granger Cause (𝑇𝑅𝐸)𝑡 6.9286** 0.005 (𝐺𝐷𝑃)𝑡

+ ⟹ (𝑇𝑅𝐸)𝑡 

 (𝑇𝑅𝐸)𝑡  does not Granger Cause (𝐺𝐷𝑃)𝑡
+  1.1494n.s 0.335 Not exist 

 (𝐺𝐷𝑃)𝑡
− does not Granger Cause (𝑇𝑅𝐸)𝑡 4.9752* 0.016 (𝐺𝐷𝑃)𝑡

− ⟹ (𝑇𝑅𝐸)𝑡 

 (𝑇𝑅𝐸)𝑡  does not Granger Cause (𝐺𝐷𝑃)𝑡
−  3.1492n.s 0.063 Not exist 

 (𝐼𝑁𝐹)𝑡
+  does not Granger Cause (𝑇𝑅𝐸)𝑡 4.9752* 0.016 (𝐼𝑁𝐹)𝑡

+ ⟹ (𝑇𝑅𝐸)𝑡 

 (𝑇𝑅𝐸)𝑡  does not Granger Cause (𝐼𝑁𝐹)𝑡
+  0.5193n.s 0.602 Not exist 

 (𝐼𝑁𝐹)𝑡
−  does not Granger Cause (𝑇𝑅𝐸)𝑡 0.3031n.s 0.741 Not exist 

 (𝑇𝑅𝐸)𝑡  does not Granger Cause (𝐼𝑁𝐹)𝑡
−  0.0222n.s 0.978 Not exist 

**   significant at 1% level 

 *     significant at 5% level 

n.s  not significant 

   ي   عداد الباحثإ المصدر : من    
نامج االحصائ   باالعتماد عىل بيانات الملحق  Eviews 12 باستخدام البر

 اآلتي:  إلىتشير النتائج  إذ

𝑡(𝑂𝑃𝑅)وباتجاه واحد بين    جل وجود عالقة سببية طويلة األ ●
(، %5وعند مستوى معنوية )  𝑡(𝑇𝑅𝐸)و    +

 الطويل.  جلالضريبية في العراق في األ يراداتالنفط تسبب اإل أسعاروهذا يعني أن االرتفاعات في 

𝑡(𝑂𝑃𝑅)وباتجاهين بين    جلوجود عالقة سببية طويلة األ ●
(، وهذا  %5وعند مستوى معنوية ) 𝑡(𝑇𝑅𝐸)و   −

  جل الضريبية كل منهما يسبب اآلخر في العراق في األ  يراداتالنفط واإل  أسعاريعني أن االنخفاضات في  
 الطويل.  

𝑡(𝐺𝐷𝑃)وباتجاه واحد بين    جل وجود عالقة سببية طويلة األ ●
(، %1وية )وعند مستوى معن  𝑡(𝑇𝑅𝐸)و    +

 الطويل.   جلالضريبية في العراق في األ  يراداتوهذا يعني أن االرتفاعات في الناتج المحلي اإلجمالي تسبب اإل

𝑡(𝐺𝐷𝑃)وباتجاه واحد بين    جل وجود عالقة سببية طويلة األ ●
(، %1وعند مستوى معنوية )  𝑡(𝑇𝑅𝐸)و    −

اإلجمالي المحلي  الناتج  في  االنخفاضات  أن  يعني  اإل  وهذا  األ  يراداتتسبب  العراق في  في    جلالضريبية 
 الطويل.  

𝑡(𝐼𝑁𝐹)وباتجاه واحد بين    جل وجود عالقة سببية طويلة األ ●
(، %5وعند مستوى معنوية )  𝑡(𝑇𝑅𝐸)و    +



 .......... مدى استجابة متغيرات السياسة المالية                   
      كايم والجويجاتي

 310 
 

 

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

  .pp(312-288، ص. ) Marchـ2023نيسان ،  .No(137، ع ) Vol(42مج )

 

 الطويل. جلالضريبية في العراق في األ يراداتوهذا يعني أن االرتفاعات في التضخم تسبب اإل

 والمقترحات االستنتاجات 

 االستنتاجات: 

مالءمة أنموذج االنحدار الذاتي لإلبطاء المّوزع غير الخطي لتمثيل العالقة بين متغيرات السياسة االقتصادية   .1
العامة،    أسعار) )النفقات  المالية  السياسة  التضخم( وبين متغيري  اإلجمالي، معدل  المحلي  الناتج  النفط، 

يل، حيث كانت لهذه النماذج قدرة تفسيرية عالية فضاًل عن تجاوزها الطو   جل الضريبية( في األ  يراداتواإل
 لكافة االختبارات التشخيصية.

وهذا يجعله عرضًة    ،النفط دورًا مهمًا وفعااًل في االقتصاد العراقي نظرًا الرتكاز األخير عليه  أسعار  ؤديت .2
النفط تعتبر من أهم متغيرات السياسة   أسعارللعديد من األزمات، لذلك نجد أن االرتفاعات واالنخفاضات في  

 االقتصادية تأثيرًا على استقرار السياسة المالية.  

تناقص ن  إ ذ  إالضريبية.    يراداتالنفط على اإل  أسعارال يوجد تماثل في تأثير االرتفاعات واالنخفاضات في   .3
النفط ال   أسعاراالرتفاعات في    في حين الضريبية،    يراداتزيادة اإل  إلىالنفط يؤدي    أسعاراالنخفاضات في  

اإل على  يعني    يراداتتؤثر  وهذا  )اإلأالضريبية.  المالية  السياسة  متغير  استجابة  الضريبية(   يراداتن 
النفط، وهذا يجعل استقرار السياسة    ارأسعمن استجابته لالرتفاعات في    أكبرالنفط    أسعارلالنخفاضات في  
 النفط من الصدمات اإليجابية. سعارحساسية تجاه الصدمات السلبية أل أكثرالمالية في العراق 

الطويل بين  جلالنفط في تحقيق عالقة التكامل المشترك في األ أسعارهم االرتفاعات واالنخفاضات في تس .4
الم بتغيراتها  االقتصادية  السياسة  واإلمتغيرات  العامة  النفقات  معدل  من  كل  وبين  والسالبة    يرادات وجبة 

الطويل بعد  جلقيمتها التوازنية في األ  إلى( شهرًا تقريبًا لتعود  23)  إلىتحتاج النفقات العامة    إذ الضريبية،  
م في  الصدمات  االقتصادية،  آثار  السياسة  اإل  في حينتغيرات  ر شهأسبعة    إلىالضريبية    يراداتتحتاج 
 الطويل.   جلقيمتها التوازنية في األ إلىونصف تقريبًا لتعود 

الضريبية في العراق    يراداتالنفط وكل من النفقات العامة واإل  أسعاربين    جلهناك عالقات سببية طويلة األ .5
فكل    ،النفط والنفقات العامة  أسعارالطويل. فقد ثبت أن هناك عالقة تبادلية بين االرتفاعات في   جلفي األ

الطويل.   جل النفط في العراق في األ  أسعارمنهما يسبب اآلخر، وأن النفقات العامة تسبب االنخفاضات في  
ة تبادلية بين االنخفاضات الضريبية، وأن هناك عالق  يراداتالنفط تسبب اإل  أسعاركما أن االرتفاعات في  

 الضريبية فكل منهما يسبب اآلخر. يراداتالنفط واإل أسعارفي 

 المقترحات:

، بالتالي سعارفي أوقات انخفاض األ  السيما  على النفط  هتقليل اعتماد  إلى  ضرورة توجه االقتصاد العراقي .1
 خلق مصادر دخل بديلة ودائمة. 

الضريبية من خالل زيادة االوعية الضريبية و خفض معدالت الضريبة ، ورفع  العمل على زيادة الحصيلة   .2
 العامة .   يراداتالضريبية في اإل يراداتنسبة مساهمة اإل
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 النفط . أسعارالفوائض المالية الناشئة عن ارتفاع  دارةضرورة انشاء صندوق سيادي إل .3
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