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حتليل تقلباث اسعار النفط اخلام واثرها على استدامت الدين 
 (0202 -0222العام يف العراق للمدة )

 الشكريعبد العظيم عبد الواحد أ.د. الباحث حسين ماجد ثامر         
 واالقتصاد / قسم االقتصادجامعة القادسية / كمية اإلدارة 

 :المستخمص

يتسـ االقتصاد العراقي ، بأنه ذات اقتصاد أحادي الجانب؛ ويعتمد بشكؿ أساسي عمى المورد النفطي 
في  خاصة العراؽ في تمويؿ الموازنة واالقتصاد. وقد نجـ عف ذلؾ انزالؽ اقتصادات البمداف النفطية

فمؾ أسواؽ النفط وتقمباتها، وتسمؿ األزمات والتقمبات االقتصادية العالمية إليها عبر قناة المورد 
بارتفاع وانخفاض أسعار النفط الخاـ عبر انتقاؿ عدوى التذبذب  د العراقيتأثر االقتصا النفطي، فقد

قتصاد لهذ  التييرات وعدـ الثبات مف قطاع النفط إلى القطاعات غير النفطية، وتخضع حساسية اال
في جميع القطاعات التي تسهـ في الجزء األكبر مف الناتج المحمي االجمالي, وعميه سعى هذا البحث 
إلى تحميؿ وتشخيص االثار التي يمكف اف تخمفها تقمبات أسعار النفط في مؤشرات استدامة الديف 

فطية. لذا هدؼ البحث الى الكشؼ العاـ  التي ال يمكف فصمها عف خصائص االقتصاديات الريعية الن
العراؽ، مف ة الديف العاـ في عف طبيعة العبلقة واتجاهها بيف اسعار النفط الخاـ ومؤشرات استدام

خبلؿ تفسير واقع أداء المتييريف والعبلقة بينهما في تمؾ الدوؿ. فضبًل عف بناء النموذج القياسي الذي 
و اسعار  GDPسعار النفط الخاـ ونسبة العجز والفائض/ يتـ به اختبار طبيعة واتجا  العبلقة بيف أ

لدوؿ العينة. ومف اجؿ بموغ االهداؼ التي يسعى اليها البحث  GDPالنفط الخاـ ونسبة الديف العاـ/
والختبار فرضيته تـ االعتماد في هذا البحث عمى المنهج االستقرائي مف خبلؿ اتباع االسموبيف 

اهرة وتحميمها وايضاح االثار الناجمة عف تقمبات اسعار النفط الوصفي التحميمي وذلؾ لوصؼ الظ
 ي تمويؿ الموازنة لبلقتصاد العراقيالخاـ العالمية وتأثيرها عمى مؤشرات استدامة الديف العاـ ف

واالسموب الكمي )القياسي( لبياف اثر قياس تقمبات اسعار النفط الخاـ العالمية عمى مؤشرات استدامة 
. ومف اهـ النتائج التي توصؿ اليها البحث هي اف تقمبات اسعار النفط الخاـ العراؽالديف العاـ في 

الديف العاـ في  العالمية تؤثر عف طريؽ قناتي الموازنة العامة والديف العاـ عمى مؤشرات استدامة
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الخاـ االقتصاد العراقي ، لتحميؿ العبلقة بيف اسعار النفط بعينة البحث. وقد تمت االستعانة العراؽ 
ومدى التشابؾ واالرتباط بيف اسعار النفط الخاـ  في العراؽالعالمية ومؤشرات استدامة الديف العاـ 

 عراؽ .والعجز او الفائض الى الناتج المحمي االجمالي والديف العاـ الى الناتج المحمي االجمالي في ال

 (.ستدامة الدين العامتحميل، تقمبات االسعار، النفط الخام، أثر، االكممات المفتاحية: )
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Abstract: 

The Iraqi economy is characterized as a one-sided economy; It mainly 

depends on the oil resource to finance the budget and the economy. As a 

result, the economies of the oil-producing countries, especially Iraq, slipped 

into the orbit of the oil markets and their fluctuations, and the infiltration of 

global economic crises and fluctuations into them through the oil supplier 

channel. The sensitivity of the economy to these changes is subject to these 

changes in all sectors that contribute to the largest part of the gross domestic 

product, and accordingly this research sought to analyze and diagnose the 

effects that oil price fluctuations may have on public debt sustainability 

indicators that cannot be separated from the characteristics of the rentier oil 

economies. Therefore, the research aimed to reveal the nature and direction 

of the relationship between crude oil prices and indicators of the 

sustainability of public debt in Iraq, by interpreting the reality of the 

performance of the two variables and the relationship between them in those 

countries. As well as building the standard model in which the nature and 

direction of the relationship between crude oil prices, the deficit and 

surplus/GDP ratio, crude oil prices, and the public debt/GDP ratio for the 

sample countries are tested. In order to achieve the goals sought by the 

research and to test its hypothesis, this research has relied on the inductive 
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approach by following the two descriptive and analytical methods in order to 

describe the phenomenon and analyze it and clarify the effects resulting from 

fluctuations in global crude oil prices and their impact on the indicators of the 

sustainability of public debt in financing the budget for the Iraqi economy 

and the quantitative method (Standard) to show the impact of measuring 

fluctuations in global crude oil prices on the indicators of the sustainability of 

public debt in Iraq. One of the most important findings of the research is that 

fluctuations in global crude oil prices affect, through the public budget and 

public debt channels, the indicators of the sustainability of public debt in 

Iraq, the research sample. The Iraqi economy has been used to analyze the 

relationship between global crude oil prices and indicators of the 

sustainability of public debt in Iraq and the extent of intertwining and 

correlation between crude oil prices and the deficit or surplus to GDP and 

public debt to GDP in Iraq. 

Keywords: (analysis, price fluctuations, crude oil, impact, public debt 

sustainability). 

 :المقدمة

 وتنفيذ تقدير ايراداته في عتمدي إذ ،العراؽ في الرئيس العصب النفطي المورد يمثؿ    
 تقمبات وأية المورد، هذا تصدير مف المتأتية االيرادات عمى واالستثماري الجاري انفاقه

 ،وخاصة العراؽ اقتصادات البمداف النفطية  عمى بآثارها تمقي عالمًيا النفط في أسعار
 عمى العراؽ مقدرة في إلى تراجع ذلؾ ادى كبيرة بصورة النفط أسعار انخفضت فكمما
 التطورات مف مجموعة إلى اسواؽ النفط العالمية وتخضع ،وسياسته خططه تنفيذ

 السوؽ أف حيث ، والطمب العرض ميزاف في كبير اختبلؼ حدوث إلى قادت المهمة
 العوامؿ مع االقتصادية العوامؿ تداخؿمف  خصوصية تأخذ خاصة طبيعة ذو النفطية
 .السوؽ في الخاـ عمى اسعار النفط تأثيرها ودرجة أهميتها تتفاوت والتي ، السياسية

 في مزدوجة، ازمة مف عنه اسفرت بما بالخطر اإلحساس النفط سوؽ تييرات عمقت
 بقاء احتماؿ البمداف النفطية وخاصة العراؽ و في المدفوعات وميزاف العامة المالية
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 صعوبة جانب إلى القادمة، القريبة السنوات في لمبرميؿ دوالر 70 دوف النفط سعر
 كبيرة عجوزات دوف األجنبية العممة مف األخرى الطمب ومصادر االستيرادات تكيؼ
 اإلنتاجية القاعدة في تنويع انجاز امكانية تستبعد اخرى جهة ومف .تمويمها يتعذر
 الى الديف الخارجي والداخمي يمجأ العراؽطي وبالتالي النف المورد نقص عف يعوض

  . وازنتهلتعويض النقص الحاصؿ في م

 عاـ بداية منذ األسعار شهدت فقد النفط سوؽ عمى جديدا األخير االضطراب وليس
 السمع بقية مع خصائصها في تشترؾ عنيفة وانهيارات عالية صعود موجات 1974
 بتذبذب األسعار تقمب عبلقة اف كما .العنيؼ التيير مديات في تفوقها لكنها األولية
 التعقيد، شديدة الزائد الطمب او العرض فائض ومع النفط عمى العالمي والطمب العرض
ف، االستقرار بعدـ ايضا وتتصؼ  النفطي الخزيف وحركة المستقبؿ، وسوؽ التوقعات وا 
 والطمب، العرض بيف االبتدائية الفجوة تقميص او توسيع شأنها مف بهما، المرتبطة
 متبادلة تيذية في التوقعات عمى جديد مف لترتد الفعمية األسعار في تنعكس والتي
 عف تعبر التحميؿ عميها يشتيؿ التي البيانات اف كما .السوؽ اضطراب اياـ تتسارع

 .البيانات تظهر  ما إلى لتنتهي تفاعمت التي والمسبقات الخضـ وليس الفعمية الصفقات
 تكوف ولماذا السوؽ عمؿ لكيفيات المعمؽ الفهـ إلى الحاجة تتأكد ولذلؾ

 اقتصاد اساسيات في النظر الدراسة هذ  حاولت لقد، و الحدة بهذ  األسعار استجابة 
 .العالمي الكمي واالقتصاد الطاقة قطاع ضمف النفط

 نتيجة األخيرة السنوات خبلؿ لمياية منخفضة نمو معدالت االقتصاد العراقي حقؽ
 وانخفاض النفط أسعار أدى انخفاض وكذلؾ ، النفطي، والناتج أسعار النفط انخفاض
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العاـ )الداخمي  الديف ازداد بينما في الموازنة العامة، عجز تحقيؽ إلى النفطي اإلنتاج
 .لمياية مستويات مرتفعة إلى والخارجي ( 

 ورصيد النمو دعـ في النفطيةااليرادات  عمى االعتماد شديد اليزاؿ االقتصاد العراقيو  .
 8٩ و العامة المالية ايرادات مف % 9٩ مف أكثر – الخارجي والرصيد العامة المالية

   .النفط بيع مف تأتي ايرادات الصادرات مف %

 .االقتصادية لآلفاؽ محورية أهمية العالمية النفط سوؽ في التطورات ولذلؾ تكتسب
عمى نسبة العجز او الفائض /  ايجابياسمبيا او  تأثيرا سيؤثر النفط أسعار فانخفاض

GDP /ونسبة الديفGDP . 

وتعتمد استدامة الديف العاـ عمى توقعات النفقات العامة واإليرادات العامة المستقبمية 
طويمة األجؿ . ويتـ بموجب هذ  التوقعات تعديؿ السياسات الحالية سواء بزيادة أو 

ف استمرار االستدامة المالية لمدولة فيجب خفض النفقات أو اإليرادات   العامة ، ولضما
توافر القدرة السياسية والقانونية واالقتصادية لمحكومة لمحد مف نمو تكاليؼ برامج 
اإلنفاؽ غير الكفؤة ، أو السماح لها بالنمو ضمف معدالت معينة ، أو إيجاد مصادر 

الزيادة السريعة في جديدة لئليرادات أو رفع معدالت اإليرادات الحالية ، وتعد معدالت 
نسبة الَديف  العاـ إلى الناتج المحمي اإلجمالي مف أكثر العوامؿ المؤثرة سمٍبَا في 
استمرار تمتع الدوؿ  باالستدامة ، ويستثنى مف ذلؾ بعض الحاالت الخاصة كالعراؽ 

 الذي يعاني مف ضعؼ استدامة الديف وفي الوقت نفسه مثقؿ بالَديف  العاـ.

 اىمية البحث 

أتي أهمية هذ  البحث مف انها تكشؼ عف الكيفية التي تتأثر بها اقتصاديات الدوؿ ت
نتيجة التقمبات في اسعار النفط الخاـ وأثرها عمى  وخاصة العراؽ المصدرة لمنفط
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مؤشرات استدامة الديف العاـ ، وعف مدى تأثير هذ  المؤشرات في تمؾ الدوؿ نتيجة 
 عالمية.التقمبات في أسعار النفط الخاـ ال

 مشكمة البحث

تحديا كبيرا في مدى والسمبية في العراؽ تمثؿ تقمبات اسعار النفط الخاـ االيجابية 
تأثيرها عمى مؤشرات استدامة الديف العاـ ، مف خبلؿ االثر المزدوج لهذ  التقمبات . لذا 

لتقمبات اسعار النفط  يركز البحث عمى االجابة عمى التساؤؿ التالي : هؿ هناؾ تأثير
 .العراؽ في الخاـ عمى مؤشرات استدامة الديف العاـ 

ينطمؽ البحث مف فرضية مفادها  :  اف تقمبات اسعار النفط الخاـ  فرضية البحث
ة الديف العالمية تؤثر عف طريؽ قناتي الموازنة العامة والديف العاـ عمى مؤشرات استدام

  . العاـ في العراؽ

 ىدف البحث

البحث الى الكشؼ عف طبيعة العبلقة واتجاهها بيف اسعار النفط الخاـ  يهدؼ
ريف والعبلقة ومؤشرات استدامة الديف العاـ في العراؽ، مف خبلؿ تفسير واقع أداء المتيي

. فضبًل عف بناء النموذج القياسي الذي يتـ به اختبار طبيعة واتجا  العبلقة بيف بينهما
و اسعار النفط الخاـ ونسبة الديف  GDPجز والفائض/ أسعار النفط الخاـ ونسبة الع

 .في العراؽ GDPالعاـ/

 منيجية البحث 

لبموغ االهداؼ التي يسعى اليها البحث والختبار فرضيته تـ االعتماد في هذا البحث 
عمى المنهج االستقرائي مف خبلؿ اتباع االسموبيف الوصفي التحميمي وذلؾ لوصؼ 
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تقمبات اسعار النفط الخاـ العالمية وتأثيرها  االثار الناجمة عفالظاهرة وتحميمها وايضاح 
واالسموب الكمي )القياسي(  تمويؿ الموازنة لمعراؽ في عمى مؤشرات استدامة الديف العاـ

ديف العاـ لبياف اثر قياس تقمبات اسعار النفط الخاـ العالمية عمى مؤشرات استدامة ال
 العراؽ .  في 

 حدود البحث 

 حدود البحث بما يمي :تتمثؿ 

 اوال :الحدود المكانية لمبحث/ االقتصاد العراقي 

 ( 2019 – 2000ثانيا: الحدود الزمانية لمبحث/ اشتمؿ البحث عمى المدة الزمنية )

 ىيكمية البحث : 

رضية فقد تـ تقسيمة عمى ثبلث ليرض الوصوؿ الى اهداؼ البحث واختبار صحة الف
أسعار النفط واستدامة الديف ، تناوؿ االوؿ منه إطار نظري ومفاهيمي لموضوع  مباحث
، عرض المطمب االوؿ ماهية السعر النفطي وكرس  مطمبيف وذلؾ مف خبلؿ العاـ

 . استدامة الديف العاـمفهـو  الثاني المطمب

ؤشرات تحميؿ العبلقة بيف تقمبات اسعار النفط الخاـ وم عمىركز المبحث الثاني  اما  
  ( .0٩09 – 0٩٩٩استدامة الديف العاـ في العراؽ لممدة  )

ببناء النموذج القياسي لقياس آثر العبلقة  في حيف اختصر المبحث الثالث مف البحث
 0٩٩٩لممدة ) لعراؽا ومؤشرات استدامة الديف العاـ في بيف تقمبات اسعار النفط الخاـ

وتوصيؼ النموذج القياسي لوصؼ  االوؿ منها ببناء ايضا اهتـ المطمب (0٩09 -
تحميؿ النموذج في حيف ركز  الثاني لبلختبارات المستخدمة في النموذج وكرس المطمب
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 الثالث عمى القياس الكمي ألثر العبلقة بيف تقمبات اسعار النفط الخاـ المطمب
 EVIEWS)العراؽ باستعماؿ البرنامج االحصائي ومؤشرات استدامة الديف العاـ في 

11. ) 

 المبحث االول 

 : اطار نظري النفط واستدامة الدين العام أسعار   
 ماىية السعر النفطيالمطمب األول :  

اف السػػعر النفطػػي يعنػػي القيمػػة النقديػػة أو الصػػورة النقديػػة لبرميػػؿ الػػنفط الخػػاـ بالمقيػػاس 
 ( كػػػالوف والمعبػػػر عنػػػه بالوحػػػدة النقديػػػة األمريكيػػػة.20األمريكػػػي لمبرميػػػؿ المكػػػوف مػػػف )

وعمػػى الػػرغـ مػػف كػػؿ المحػػاوالت واألفكػػار واإلجػػراءات العمميػػة إليجػػاد وحػػدة نقديػػة بديمػػة 
عبػػػر مسػػػميات الػػػدوالر النفطػػػي والػػػدينار النمطػػػي وسػػػمة مػػػف العمػػػبلت الرئيسػػػة وحقػػػوؽ 

: 2000السػػحب الخاصػػػة فقػػػد قػػػدر لهػػػذا البرميػػػؿ اف يػػػرتبط بالػػػدوالر األمريكػػػي )الهيتػػػي،
ة منهػا  السػػعر المعمػف، السػػعر المتحقػؽ سػػعر الكمفػػة (.ولمسػعر النفطػػي أنػواع عديػػد117

 الضريبية ، السعر المرجعي والسعر الفوري. 
 مب الثاني : ماىية استدامة الدين العام المط

لقد أصبح مصطمح االستدامة واسع النطاؽ ويمكف تطبيقه تقريبًا عمى كؿ وجه مف 
لمستوى العالمي وعمى وجو  الحياة عمى األرض , بدءًا مف المستوى المحمي الى ا

ف مصطمح استدامة الديف العاـ او المالية العامة )الحكومية(  مديات زمنية مختمفة ،وا 
هو أحد المصطمحات المستخدمة في السياسات المالية وال يوجد اتفاؽ عمى تعريؼ 

 محدد لهذا المصطمح.

، وتعرؼ االستدامة ماليا بأنها مرار( واالست البقاء عمى القدرة ( تعني ليويا واالستدامة 
)القدرة عمى تجنب االستدانة بأفراط مف قبؿ الحكومة أو هي الكيفية التي تزيد مف 
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نما في األجؿ الطويؿ  خبللها الحكومة الفائض األساسي ليس في األجؿ القصير وا 
 ، وكذلؾ (2005،2وعبداهلل ،  عبد المطيؼ) المبلئـ بشكؿ كبير لتيطية َدينها الحالي(

 المحمي العاـ الى الناتج الديف نسبة ثبات تضمف التي السياسة عرفت بأنها )
 البمد في االقتصادي النمو عمى سمباً  يؤثر ال طالما مشكمة يعتبر ال فالديف .االجمالي

 مردود لها واستثمارات بمشاريع المقترضة أف توظؼ االمواؿ تستطيع الحكومة أف أي
 وزيادة االقتصاد تطوير في يساعد و االجمالي، المحمي الناتج عمى حقيقي ايجابي
 العاـ الديف نسبة كانت لو حتىة, و االقتصادي االستدامة عممية في يساعد و اإلنتاج،

 لتيطية المقترضة االمواؿ استخدمت إذا أما مرتفعة، االجمالي المحمي الناتج إلى
 حتى مستدامًا، يعتبر ال اـالع الديف فأف التقاعد، ومعاشات كالرواتب الجارية، النفقات

  االجمالي منخفضة( المحمي الناتج إلى نسبته كانت ولو

, 1995,P 4) ( Blanchard  ، الوضع هو االستدامة الدولي النقد صندوؽ وعرؼ( 
 تييير إحداث الى الحاجة دوف ، ديونه خدمة في يستمر أف المقترض يستطيع الذي

 )البيدادي مستقببل العامة واإليرادات النفقات في جوهري

2010  ،20.) 

 عمى قادرة الدولة فبها تكوف التي المالية الحالة (لمديف العاـ هو باالستدامة لمقصودا
 خفض دوف الطويؿ المدى عمى الحالية واإليرادات االنفاؽ سياسات في االستمرار
 المالية بالتزاماتها الوفاء عدـ أو االفبلس لمخاطر التعرض أو المالية مبلءتها

 وعمى ومزمنة دائمة بصورة العاـ الماؿ توفير عمى المالية السمطات قدرة أو المستقبمية
 العامة( الخدمات عمى االنفاؽ في المضي الحكومة خبلله مف تستطيع واؼ نحو
 . (2013،1 جميداف ، )
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 عمى كافية صافية إيراداتا تحقيؽ عمى القدرة ( بانها استدامة الديف العاـ ؼ اسكواوتعر 
 . 26),  2006،  )األمـ المتحدة تزاماته(وال المتراكـ الديف  تيطية

 حددتها التي السياسات تتنفذ في االستمرار عمى الدولة قدرة مدى تقييـ) وتعرؼ بأنها 
 المالي التعثر لحاالت التعرض دوف المختمفة العاـ االنفاؽ برامج وتمويؿ العامة، ماليتها
 تضـ السابقة التعاريؼ اف الحقيقة في 408)   ،2010)البيدادي، السداد( عف والعجز
 وهذ  االستدامة حقيقة عف تعبر واجهة تمثؿ التي والمتضمنات العناصر مف مجموعة

 في التييرات بمحصمة انه مرتبط اي االجؿ طويؿ مصطمح انها الى تشير المتضمنات
 دائما انها كما ، القصير االمد في التقمبات بعض حدوث يستثني وال الطويؿ االجؿ
 تأكد عدـ عمى تنطوي والفائدة والنفقات لئليرادات مستقبمي اتجا  عف يعبر قرار مسألة
 بعض بتييير لقرار نتيجة االستدامة تفقد قد لذلؾ التقدير في اخطاء الى يؤدي قد كبير

 امكانية عدـ مع باالستدامة المالية السياسات بعض وتوصؼ ، المالية المتييرات
 االستدامة عدـ مع الحكومة وتكوف ، بينها فيما المستدامة السياسات بيف الترجيح
 الديَّف رصيد لتراكـ يؤدي وبما المالي التكييؼ تأخير او بأرجاء قيامها عند وذلؾ المالية
 فاف وهنا كمفة اكبر المتأخرة او البلحقة التكييؼ سياسات مف يجعؿ الذي االمر العاـ

 خفض خبلؿ مف اتجاهاته وال لتكييؼ البلزمة السرعة يحدد ال االستدامة مصطمح
 متييرات ثبلث المالية االستدامة حالة تنازع العمـو وعمى ، االيرادات زيادة او االنفاؽ
 Ber , (3-1993,2الفائدة و ، النمو ومعدالت ، االساس العجز ، هي اساسية
Dahl)  

نمط مف التدابير الضريبية  العاـ لمديفتحقؽ االستدامة  وبشكؿ عاـ يرى الباحث اف. 
 دوف معيف مدى أطار فيالمختمفة  النشاطات لجميع التي تعتمدها وتنفذها الحكومة

 بالتزاماتها المستقبمية الوفاء قدرتها عمى أو اإلنفاؽ عمى المستقبمية لقدراتها تقويض
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لمحفاظ عمى التوازف بيف النفقات العامة واإليرادات العامة , مع مراعاة األغراض المالية 
 .   واالجتماعية واالقتصادية

 المبحث الثاني 
تحميللل العةقللة بللين تقمبللات اسللعار الللنفط الخللام وماشللرات اسللتدامة الللدين العللام فللي 

 ( 2019 – 2000العراق لممدة  )
تحميؿ العبلقة بيف اسعار النفط العالمية و مؤشرات العجز في  يتضمف هذا المبحث

( لموقوؼ عمى العبلقة 2019 -2000 الموازنة العامة والديف العاـ في العراؽ لممدة )
بينهما , اذا تمارس كؿ هذ  المؤشرات دورا مهما في تحديد حجـ التطور االقتصادي  

والمالي ومعرفة مدى قو  االقتصاد  ألي دولة , وذلؾ مف اجؿ تقييـ الوضع االقتصادي
او ضعفه , فضبل عف القدرة عمى التنبؤ بالوضع االقتصادي مستقببل ، يمكف توضيح 

 ذلؾ مف خبلؿ مرحمتيف : 

المرحمة االولى : تحميل العةقة بين تقمبات اسعار النفط وماشرات استدامة الدين 
 ( : 2010 -  2000العام لممدة )

عمؿ مقارنة بيف كبل المتييرات وايجاد العبلقة بينهما نبلحظ  نحاوؿ في هذ  المرحمة
( انخفض سعر النفط واجمالي 2002 -2000( اف خبلؿ المدة )1مف الجدوؿ )

%( عمى 3.8-، 0.90-%( دوالر  و ) 24.3, 27.6بمقدار ) GDPالعجز / 
يف والذي يتراوح بGDP التوالي ، وبالمقابؿ نبلحظ ايضا ارتفاع  الديف العاـ / 

(عمى التوالي ، واف السبب في ذلؾ هو حرب الخميج االولى %594.03, %448.83)
و الثانية ادت الى زيادة النفقات العامة )والسيما االنفاؽ العسكري( ولـ يستطع العراؽ 
تسديد القروض والفوائد المترتبة عميه ، مما ادى الى تراكـ المديونية العامة نتيجة فرض 
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مية فضبل عف توجيه الجزء االكبر مف العوائد النفطية الى الدوؿ العقوبات الدولية ع
المتضررة نتيجة تطبيؽ مذكرة التفاهـ النفط مقابؿ اليذاء ، مما اضطرت الحكومة  في 
بعض السنوات المجوء الى االقتراض لسد زيادة االنفاؽ العاـ مما ادى الى ارتفاع حجـ 

( نبلحظ تذبذبا بيف االرتفاع واالنخفاض  2008-2003 المديونية ، اما خبلؿ المدة )
( اف 1، اذ يبيف الجدوؿ )GDPفي الموازنة و الديف العاـ /  GDPبالنسبة لمفائض / 

في الموازنة العامة  GDPهناؾ ارتفاع في االسعار النفطية العالمية وتحقيؽ الفائض / 
( دوالر بالنسبة  94.4, 28.2( ويتراوح بيف )2008 - 2003خبلؿ االعواـ )
%( عمى التوالي بالنسبة لمفائض ، ولكف بالمقابؿ 16.1% ،  0.8لؤلسعار و) 

%( عمى التوالي بسب 63.40, 1122.92%بيف ) GDPانخفاض في الديف العاـ / 
رفع الحصار االقتصادي وتحرر العراؽ مف القيود المفروضة عميه في مدة الحرب 

عف زيادة رواتب الموظفيف بشكؿ كبير بعد عاـ واستقرار االوضاع االقتصادية فضبل 
 ( ، مما ادى الى زيادة االنفاؽ العاـ مقارنه باإليرادات العامة . 0٩٩2)

في الموازنة العامة واسعار النفط  GDP( انخفض الفائض /  2009اما خبلؿ العاـ )
( 61.0)%( بالنسبة لمفائض ، اما اسعار النفط بميت 2.4العالمية والذي يتراوح بيف )

(، بسب االزمة 76.50%بميت نحو) GDPدوالر ، ولكف نبلحظ ارتفاع الديف العاـ /
المالية العالمية التي ادت الى تراجع العوائد النفطية التي يعتمد عميها االقتصاد العراقي 
في تيطية النفقات العامة باإلضافة الى اتفاقية نادي باريس التي تـ بموجبها تخفيض 

اجمالي الديوف الخارجية التي كانت مفروضة عمى العراؽ وبذلؾ  %( مف8٩نسبة )
 تعتبر هي سبب رئيس في انخفاض المديونية العمومية . 

( 0وبمغ ) GDP( تحقيؽ نقطة تعادؿ بيف العجز والفائض / 2010شهد عاـ )
( دوالر ، في المقابؿ انخفاض في اجمالي الديف 77.4وارتفعت اسعار النفط الى ) 
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%( ، بسب ارتفاع اسعار النفط وعند هذ  56.04وبمغ حوالي )GDP   العاـ / 
مما ادى لدخوؿ العراؽ  GDPاالرتفاع حققت الموازنة تعادؿ بيف العجز والفائض / 

 مفاوضات مع صندوؽ النقد الدولي و الحصوؿ عمى تخفيض في ديونه .  

ت استدامة الدين : تحميل العةقة بين تقمبات اسعار النفط وماشرا المرحمة الثانية
 ( : 2019 -2011العام لممدة )

(ـ ارتفاعا 2012 -2011( فيما شهدت المدتيف )1بالعودة إلى بيانات الجدوؿ)
، 16.3 %بميت ) GDPباألسعار النفطية العالمية وتحقيؽ نسبة مف الفائض / 

%( عاـ 43.70%( ، وانخفاضا تدريجيًا في الديوف العمومية، فانخفضت مف )6.8
(ـ , ويمكف القوؿ إف ظاهرة الَديف العاـ لمعراؽ 2012%(عاـ )37.70( الى )2011)

برزت بأبعاد  الداخمية و الخارجية منذ عقد الثمانيات و تفاقمت في ظؿ اختبلؿ هيكؿ 
االقتصاد العراقي مف جهة , وتعرضه لمحروب والعقوبات الدولية  مف جهة اخرى , 

ائض في الموازنة نتيجة الرتفاع اسعار النفط  والذي نبلحظ مف خبلؿ هذ  المدة حققت ف
، وفي حيف اتخذ الَديف العاـ منحى معاكس نحو التراجع ومف الواضح هو تراجع الَديف 
لمعراؽ وذلؾ لدخوؿ العراؽ مفاوضات مع صندوؽ النقد الدولي حوؿ إعادة جدولة ديوف 

 العراؽ وتخمي بعض الدوؿ الدائنة عف نسبة كبيرة مف ديونها . 

 GDP( انخفاضا في اسعار النفط وتحقيؽ العجز/  2016- 2013هدت االعواـ )ش
%( عمى التوالي ،وكذلؾ ارتفاع 10.8-%،  1.9-في الموازنة العامة  وبمغ نحو)
( دوالر عمى التوالي ، بسب  58.70%,33.02%نسبة الديف لمناتج  حوالي )

ة فضبل عف حرؽ االبار انخفاض اسعار النفط نتيجة االوضاع االمنية في تمؾ المد
النفطية مما ادى الى تراجع الصادرات النفطية في تمؾ المدة، وبالتالي لجوء الحكومة 
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الى االقتراض الداخمي والخارجي ) قروض صدوؽ النقد الدولي ( لسد العجز المالي 
 في الموازنة العامة . 

في  GDPئض / عاودت اسعار النفط العالمية االرتفاع وحققت الموازنة العامة فا
،  0.9%دوالر ، ) 69.8)   ، 52.6(  إذ بميت ) 2018 – 2017)  االعواـ
% ،  57.80انخفضت حوالي)  GDP%( لمفائض، اما  الديف العاـ / 10.9

 في واالقتصادية االوضاع االمنية تحسف إلى يعود ذلؾ في والسبب%(، 38.20
مما ادى ذلؾ الى تقميص  ، الحكومية االيرادات وزيادة النفط اسعار وارتفاع العراؽ

( انخفضت اسعار النفط العالمية 2019الديواف الحكومية في تمؾ المدة ، وفي عاـ ) 
وحققت عجزا في الموازنة العامة بميت نسبته                        )$64.0مرة اخرى الى ) 

انخفاض ى %( السبب يعود ال21.90%( ، اما نسبة الديوف لمناتج بميت ) 1.8-) 
 العوائد النفطية التي تستخدمها الدولة في تسديد القروض . 

( تحميل العةقة بين اسعار النفط العالمية وماشرات استدامة الدين العام 1جدول )
 مميون دوالر $ (  في العراق2019 – 2000لممدة )

 GDPالديف العاـ /  GDP(3)  العجز او الفائض / (2اسعار النفط بالدوالر$) ((1السنوات 
4)) 

2000 27.6 -0.90 448.83 
2001 23.1 -2.4 547.24 
2002 24.3 -3.8 594.03 
2003 28.2 0.8 1122.92 
2004 36.0 2.3 535.21 
2005 50.6 28.2 290.54 
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2006 61.0 13.4 125.60 
2007 69.1 22.4 108.80 
2008 94.4 16.1 63.40 
2009 61.0 2.4 76.50 
2010 77.4 0 56.04 
2011 107.5 16.3 43.70 
2012 109.5 6.8 37.70 
2013 105.9 -1.9 33.02 
2014 96.2 -4 34.60 
2015 49.5 -6.4 55.20 
2016 40.8 -10.8 58.70 
2017 52.6 0.9 57.80 
2018 69.8 10.9 38.20 
2019 64.0 -1.8 21.90 

االقتصادي العربي الموحد ، االعواـ صندوؽ النقد العربي ، التقرير  -المصدر :
(2005   ,2009 ,2012  ،2015 ،2018 ،(2020  . 

ػ 2000البنؾ المركزي , المديرية العامة لئلحصاء واالبحاث  ,المؤشرات السنوية ) -
2019 ) 

 يف( مف اعداد الباحث4, 3ػ العمود )
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العةقة بين تقمبات اسعار النفط الخام وماشرات استدامة  المبحث الثالث: قياس اثر
 (2019 - 2000لممدة ) العراقالدين العام في 

يعد االقتصاد القياسي أداة مػهمػة لبياف العبلقات بيف مػختمؼ المػتييرات   تمييد 
االقتصادية كمػيا ، ومػف خبلله يتـ بناء النمػاذج الرياضية بهدؼ تقييـ الظواهر 

األكثر مػعنوية في التأثير عمى    Independent variablesاالقتصادية المػستقمة
باإلضافة إلى هذا فأف التحميؿ   Dependent variablesالمػتييرات المػعتمػدة 

القياسي يحتؿ أهمػية بالية مػف حيث إف النظرية االقتصادية لـ تعد تعتمػد عمى 
نمػا احتؿ األسموب الكمػي أهمػية مػتنامػية باستمػرار إذ تـ  األسموب الوصفي فقط وا 

ثباتها مػف خبلؿ االرقاـ وهو مػا  التعبير عف الظواهر  يعبر عنه االقتصاد االقتصادية وا 
القياسي ، ويجعؿ النظرية أكثر قبوال أو أكثر رفضا لقدرته عمى أثبات صحة فرضيات 

 النظرية االقتصادية ويجعمها أكثر قبوال ..

في هذا الفصؿ سيتـ توصيؼ النمػاذج المػستخدمػة في الدراسة ومػف ثـ صياغتها 
صيية الخطية ، وتـ  االعتمػاد في بأشكالها المػختمفة ، إذ ػتـ في هذا الفصؿ صياغة ال

 )  Eviews 11تقدير النمػاذج المػختمفة لمدراسة مػف خبلؿ النظامػ اإلحصائي الجاهز )
       هما:.لى ثبلث مطالب إ . وقد قسـ هذا المبحث

 : التوصيف النظري النموذجالمطمب االول

يعد النموذج القياسي إحدى الطرائؽ التي يمكف بواسطتها تسهيؿ وتبسيط حقيقة        
أو ظاهرة مف الظواهر االقتصادية المعقدة، التي تضـ جممة مف المتييرات المختمفة. 
والهدؼ األساسي مف صياغة النماذج القياسية هو تحميؿ صحة فروض النظرية 

 (.1988،39،،  )السيفو االقتصادية واختبار 
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ذا ما كاف النموذج االقتصادي    منظومة مف العبلقات    (Economic Model)وا 
بيف المتييرات االقتصادية، اليرض منها تسهيؿ وصؼ طبيعة تمؾ العبلقات بصورة 

 Econometric)خالية مف التفاصيؿ والتعقيدات وممثمة لمواقع، فاف النموذج القياسي 
Model)  ،هو نموذج اقتصادي يتضمف إضافة إلى العبلقات النظرية الممثمة رياضيًا

وقد يتكوف مف معادلة واحدة أو مجموعة  ،(Random Variables)متييرات عشوائية
 . 20)، 1991الحيالي , )  معادالت

ويبلحظ اعتماد النموذج القياسي في صياغته عمى العبلقة السببية والتأثير      
يف مجموعة مف المتييرات التي تمثؿ النموذج، ليرض تحميمها أو التنبؤ أالرتباطي ب

 Economic Theory )بها، وهذ  الصياغة تعتمد أساسًا عمى النظرية االقتصادية 
 في اختيار المتيير أو المتييرات المستقمة المراد  (

، واالقتصاد لتي تؤثر فيهادراستها ومحاولة تحديد المتييرات االقتصادية واالجتماعية ا
صياغة ل ( Mathematical Economics ) الرياضي                        

العبلقات الخاصة بالمشكمة وذلؾ بوضعها في هيػأة رموز ومعادالت، وأخيرا يتـ 
االستعانة بعمـ اإلحصاء لتقدير معالـ الصيغ المقترحة واختبار الفروض ليتـ الوصوؿ 

 يمكف االعتماد عميها في التنبؤ بالمشكمة المدروسة.إلى النتائج الدقيقة التي 

إف اليرض الرئيس مف هذا المطمب هو بناء نموذج لتحديد المتييرات االقتصادية      
)الخارجية( وتشخيص تأثيرها في مؤشرات أداء سوؽ مصر لؤلوراؽ المالية، فمف 

التي تعرضنا لها األهمية أف يكوف هيكؿ النموذج منسجمًا في عبلقاته مع الفرضيات 
سابقًا، واف تكوف المعايير المستخدمة لمحكـ عميه وتقويـ صبلحياته التجريبية منسجمة 
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مع غرضه، عممًا أف النموذج المقترح تـ توصيفه بناءًا عمى النظرية االقتصادية 
 والدراسات التجريبية السابقة. 

 اوال: ىيكل النموذج

ة لدوؿ العينة كما إف ومؤشرات استدامة الديف تـ اخذ السمسة الزمنية لمبيانات السنوي
العاـ والمتمثمة بػ)المتييرات المعتمدة( وتقمبات أسعار النفط كمتييرات مستقمة كما يعبر 

 عنها وهي:

  المتغيرات التابعة 

 (.Y1نسبة العجز والفائض الى الناتج المحمي االجمالي ) .1

الى الناتج المحمي اإلجمالي في  تـ االستعانة بمؤشر نسبة العجز والفائض مقسوماً     
 العراؽ باعتبار  متيير تابع.

 ( Y2. نسبة الدين العام الى الناتج المحمي االجمالي ) 2

العراؽ مقسومًا الى الناتج المحمي عاـ في تـ االستعانة بمؤشر نسبة الديف ال    
 اإلجمالي.

  المتغيرات المستقمة 

النفط الذي يتمثؿ بالمتيير المستقؿ والذي يكوف وهو المتيير المعبر عف تقمبات أسعار 
 في جميع النماذج كاآلتي:
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 (.Xأسعار النفط ) .1

تـ اخذ البيانات السنوية لدوؿ الدراسة عف طريؽ اخذ أسعار النفط لمسمة الزمنية  
حسب أسعار النفط العالمية وتكوف هذ  األسعار موحدة  0٩09 – 0٩٩٩الممتدة مف 

 لكافة دوؿ الدراسة.   

  ثانيا: بناء االنموذج الرياضي

واختبار وجود  0٩09-0٩٩٩ومف اجؿ تقدير متييرات الدراسة في دوؿ العينة لممدة 
عبلقة توازنيه بيف المتييرات المستقمة وهي سعر النفط  ومؤشرات استدامة الديف في 

تقدير االجؿ الطويؿ طبقا لمنظرية االقتصادية و الدراسات التطبيقية السابقة، سيتـ 
 معادلتيف واستخدامها في دوؿ العينة:

 Y1 = f(X)المعادلة األولى: 

Y1 = βo + β1X 

Βo, β1 معممات = 

Y1 =نسبة العجز والفائض الى الناتج المحمي االجمالي 

Xأسعار النفط = 

 Y2 = f(X)المعادلة الثانية: 

Y2 = βo + β1X 

Βo, β1 معممات = 
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Y2  = المحمي االجمالينسبة الديف العاـ الى الناتج 

Xأسعار النفط = 

 اإلطار النظري االختبارات المستخدمة في البحث: الثاني  المطمب

 ستدامة الديف العاـ في العراؽالعبلقة بيف تقمبات اسعار النفط الخاـ ومؤشرات ا لقياس
( ARDL( تـ استخداـ االنحدار الذاتي لئلبطاء الموزع )0٩09 - 0٩٩٩لممدة )

(Autoregressive Distributed Lag Estimates )قاـ كؿ مف  الذي(Shin 
and Pesaran) (1999)  بتطوير أنموذج(ARDL) حيث يستطيع هذا األنموذج ،

التيمب عمى هذ  المشكمة، حيث يستطيع هذا األنموذج تقدير العبلقات التكاممية بيف 
، كذلؾ I(1)او عند الفرؽ األوؿ  I(0)المتييرات سواء كانت ساكف عند المستوى 

( إضافة ميزة أخرى لهذا األنموذج وهو إمكانية (Shin and Pesaranاستطاع )
 لممتييرات (Lag)تحديد تخمفات زمنية مختمفة 

, CHAPTER 27, 283) Eviews 9 )  ،.وتـ اتباع الخطوات التالية 

 اختبار استقراريو السةسل الزمنية    .1

المهمة لكثير مف التطبيقات اإلحصائية  يعد استقرار السبلسؿ الزمنية مف المواضيع
التي تعتمد عمى سمسمه زمنيه البيانات االقتصادية والمالية ذات حقبة زمنية محددة وهو 
موضوع ذات اهميه بالنسبة لمتحميؿ القياسي اذ اف االستدالؿ عف المتييرات غير 

و ليست  المستقرة يعطي نتائج مضممه أي تكوف النتائج بيف المتييرات غير مستقر
حقيقيه وهذا ما يسمى باالنحدار  الزائؼ او المضمؿ,  وهناؾ العديد مف الطرؽ 
اإلحصائية المستخدمة الختبار االستقرارية وسوؼ نعتمد احدهما, والذي تعد مف 



 هـ2113-م  0202. لسنة الرابع العدد / الثالثالمجلد  مجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة / 

 

 
 102 102 

الطرائؽ االوسع انتشارًا وهو اختبار جذر الوحدة , اذ يهدؼ اختبار جذر الوحدة الى 
كؿ متيير مف متييرات الدراسة خبلؿ فترة زمنية فحص خواص السمسمة الزمنية ل

لممشاهدات والتأكد مف مدى استقراريتها وتحديد رتبه التكامؿ كؿ متيير عمى حدة  فاذا 
استقرت السمسمة الزمنية بعد اخذ الفرؽ االوؿ فاف السمسمة األصمية سوؼ تكوف 

ثاني فاف السمسمة الزمنية متكاممة مف الرتبة االولى اما اذا استقرت السمسمة في الفرؽ  ال
 سوؼ تكوف متكاممة مف الرتبة الثانية .

وألجؿ اختبار استقرار السبلسؿ الزمنية وتحديد درجه تكاممها سوؼ نقـو باستخداـ 
 اختبار ديكي فولر الموسع.

  :اختبار ديكي فولمر الموسع- 

اذ قاـ الباحثتاف   ( البسيط فولر –)ديكي  بعد االنتقادات التي وجهت الختبار     
فولر -)ديكي بتطوير هذا االختبار وأطمؽ عميه اختبار 0980ديكي وفولر عاـ 

الموسع( اثبتت هذ  االختبارات كفاءته مف خبلؿ الدراسات االقتصادية التطبيقية 
الحديثة المستخدمة في تحميؿ السبلسؿ الزمنية اذ يعد أكثر كفاء  مف الطرؽ 

الجه البيانات التي تعاني مف جذر الوحدة اذ انه ال يبقى خطا المستخدمة في مع
 .االرتباط بيف البواقي يمكف وصؼ النموذج.

(احد اختبارات جذر الوحدة ويعتمد عمى ثبلثة ADFيعد اختيار ديكي فولر الموسع )   
عناصر لمتأكد مف مدى السكوف السبلسؿ الزمنية اـ عدـ سكونها وهي صيية النموذج 

( و يبلحظ في هذا الصدد اف هناؾ  ٩)  ـ , وحجـ العينة , ومستوى المعنوية المستخد
  ( كاالتيADFثبلث صيغ لمنموذج الذي يمكف استخدامه في حالة )

 :.( 658 ,2001)عطية ,
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 بدون حد ثابت وال اتجاه زمني  :الصيغة االولى

    𝛌     ∑       

 

   

             

ويبلحظ في هذ  الصيية انها ال تحتوي عمى حد ثابت وال اتجا  زمني وتتمثؿ      
 -الفروض في هذ  الحالة كاالتي: 

 or   p =1  =λ   0فرضية العدـ                       

 or   p <  1       >λ  0فرضية البديمة                

( لكي تختفي 0ويتـ ادراج عدد مف الفروؽ ذات الفجوة الزمنية في المعادلة )     
 . D.Wمشكمة االرتباط التسمسمي مبعرًا عنها بإحصائية 

,واف هذ  الفروؽ تتمثؿ  ونبلحظ اختفاء المشكمة بعد ادراج ثبلثة حدود لمفروؽ مثبلً     
 -كاالتي:

(1,1)2………...-y t -1-y t=1-y tΔ 

(1,2)3………...-y t -2-y t=2-y tΔ 

(1,3)4………...-y t -3-y t=3-y tΔ 

 ومف ثـ تقدير الصيية وبعدها يتـ حساب تاو ديكي فولمر الموسع وفؽ الصيية التالية: 

(1-4  .........)   
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 nوحجـ العينة   iلمنموذج ADFλ (i,n,eومف ثـ الحصوؿ عمى القيمة الحرجة ) 
  eومستوى المعنوية

 بوجود حد ثابت فقط  الصيغة الثانية:

 تختمؼ هذ  الصيية مف الصيية االولى لكونه تحتوي عمى حد ثابت      

(2  ......)             ∑      
            

    -واف الفروض المراد اختبارها في هذ  الصيية هي:   

 :Ho                                        -فريضة العدـ:

                                        0     or  p=1=λ   

                                                        a=0  

 =H1فريضة البديؿ                                         

                                    1 0    or    p<  >λ 

a ≠0                                                           

Ʈ وبعد تقدير صيية االختبار يتـ حساب تاو ديكي فولمر الموسع      
  
باستخداـ      

Ʈ الصيية السابقة او تاو لممعممة الناقمة 
  
 -باستخداـ الصيية التالية :      

Ʈ
  
  

   

   
                

 -(كما يأتي:(,aومف ثـ يتـ البحث عف القيـ الحرجة لكؿ مف 
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 ADF(II,n,e)(هي:القيمة الحرجة ؿ)

 ADFa(II,n,e)(هي:aالقيمة الحرجة ؿ)

 ومف ثـ يتـ مقارنة القيمة المحسوبة بالقيـ الجدولية

بوجود حد ثابت مع اتجاه زمني تحتوي ىذه الصيغة عمى حدأ ثابتا  :الصيغة الثالثة 
 واتجاىا زمنيا 

(3     )              ∑        
 
          

 -واف الفروض المراد اختيارها في هذ  الصيية هي:

 :H0فرضية العدـ                                          

                                              o  or   p1 

                                                   ao 

 :H1فرضية البديؿ                                     

<0 or p<1                                           

a≠0                                                    

B≠0                                                    

Ʈ ويعد تقدير صيية االختبار يتـ حساب تاو ديكي فولمر الموسع 
  
وباستخداـ   

Ʈ الصيية السابقة ، وتاو لممعممة الناقمة 
  
 باستخداـ الصيية التالية   
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Ʈ
  
  

  

  
 ………………………(3-1) 

Ʈ
  
  

  

  
 ………………………(3-2) 

Ʈ
  
  

  

  
 ………………………(3-3) 

 -(كما يمي :a,B ,λومف ثـ يتـ البحث عف القيـ الحدية لكؿ مف )    

 A D Fλ( e,a,III)     -(هي:λ)┘القيمة الحرجة 

 A,D,Fa(  e,a,III)    -(هي:A)┘القيمة الحرجة 

   A,D,Fb( e ,a,III)   -(هي:B)┘القيمة الحرجة 

% 5أقؿ مف  P-Valueويمكف الحكـ عمى نتيجة االختبار ,فاذا كانت قيمة        
اكبر مف  P-Valueفيعني ذلؾ اف المعممة معنوية والسمسمة ساكنة ,اما اذا كانت قيمة 

 % فيعني ذلؾ غير معنوية المعممة والسمسمة غير مستقرة.5

( المحتسبة اكبر Fكانت قيمه )( الجدولية اذا F( المحتسبة بقيمه ) Fاو نقارف قيمة ) 
أي اف H1ونقبؿ الفرضية البديمة Ho مف القيمة الجدولية عندها نرفض فرضيه العدـ 

السمسمة مستقرة,  اما اذا كاف العكس وهذا يعني اف السمسمة غير مستقرة ويستمـز اخذ 
 الفرؽ االوؿ  ومف ثـ اخذ الفرؽ الثاني اختبار ها وهكذا الى اف يتـ الحصوؿ عمى

 سمسمه زمنيه مستقرة.
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 اختبار الحدود:   .2

يعد اختبار أمكانية وجود عبلقة طويمة األجؿ )تكامؿ مشترؾ( بيف المتييرات  
( سواء كانت المتييرات ساكنة مف الدرجة الصفر ARDLالمدروسة باستخداـ أنموذج )

 Bound Testأو مف الدرجة واحد أو مزيج بينهما وتبعًا لطريقة اختبار الحدود )
approachيتـ تحديد حدود الدنيا وحدود عميا الختبار )F (F-statistic بواسطة )

 ( التي تعني H0فرضية العدـ )

عدـ أمكانية وجود عبلقة تكامؿ مشترؾ في األجؿ الطويؿ بيف متييرات النموذج عندما 
المحتسبة اقؿ مف القيـ الحرجة ترفض فرضية العدـ وتقبؿ الفرضية  Fتكوف قيمة 

البديمة التي تعني وجود تكامؿ مشترؾ، وفقا لما سبؽ ومف الناحية التطبيقية فأف 
أنموذج تصحيح الخطأ واختبار الحدود يتـ بعد تحديد درجة السكوف لممتييرات 

 المدروسة نقـو بتطبيؽ المعادلة التالية:

فأف أنموذج االنحدار الذاتي  X، Y، Zاف هناؾ ثبلث متييرات هي  اذا افترضنا
 لئلبطاء الموزع سيأخذ الشكؿ االتي:

)9(....................131211

1

3

1

2

1

10 ttttit

n

i

it

n

i

it

n

i

t xZXyZXY   













 إذ اف:            

β1  وβ2 و  β3 .تمثؿ معامبلت األجؿ القصير لممتييرات المدروسة 

λ1  وλ2  وλ2 .تمثؿ معامبلت األجؿ الطويؿ لممتييرات المدروسة 

( التي تنص عمى عدـ (H0يختبر فرضية العدـ  F- boundsو بالتالي فأف اختبار 
 وجود تكامؿ مشترؾ بيف متييرات األنموذج ، اي اف: 
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H0: λ1  =λ2  =λ3 = 0 

مقابؿ الفرضية البديمة التي تنص عمى وجود تكامؿ مشترؾ )عبلقة طويمة االمد بيف 
 متييرات األنموذج، اي اف:

H1: λ1   λ2   λ3   0 

أكبر مف الحدود الدنيا  (F-bounds test)فاذا كانت قيمة اختبار الحدود المحتسبة 
والعميا نقيؿ الفرضية البديمة والتي تنص عمى وجود تكامؿ مشترؾ، اما إذا كانت اقؿ 
مف الحدود الدنيا والعميا نقبؿ فرضية العدـ والتي تنص عمى عدـ وجود تكامؿ مشترؾ، 

                      حدود العميا والدنيا تكوف في منطقة عدـ الحسـاما إذا كانت بيف ال
9) 2004, Narayan, ) 

 تحديد العةقات القصيرة والطويمة االجل .3

( يتكوف مف خطوتيف األولى تحديد العبلقات الطويمة االجؿ بيف ARDLإف اختبار )
المتييرات، والثانية تحديد العبلقة القصيرة االجؿ، حيث تتـ الخطوة األولى التي هي 

وهذا يتـ مف  F-boundsتحديد العبلقات الطويمة االجؿ مف خبلؿ استعماؿ اختبار 
د تكامؿ مشترؾ بيف متييرات التي تنص عمى )عدـ وجو  H0خبلؿ قياس فرضية العدـ 

التي )تؤكد عمى وجود تكامؿ المشترؾ بيف  H1األنموذج( في المقابؿ الفرضية البديمة 
متييرات األنموذج(، وفي حاؿ تأكد وجود عبلقة توازنيه طويمة األمد بيف المتييرات، 
فاف البواقي الناتجة مف األنموذج ستكوف بالضرورة مستقرة عمى الرغـ مف اختبلؼ 
درجة تكامؿ المتييرات االصمية، والخطوة الثانية تتمثؿ في تقدير العبلقة قصيرة األمد 

 (   (Davidescu, 2015, , 41بيف متييرات األنموذج 
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 : قياس اثر أسعار النفط عمى ماشرات استدامة الدين العام في العراق.المطمب الثالث

 اختبار ديكي فولمر الموسع لممتغيرات في العراق 

( ما 2مف خبلؿ نتائج اختبار ديكي فولمر لممتييرات محؿ الدراسة يبلحظ مف الجدوؿ )
 يمي:

 ( اف المتيير التابعY1وهو  )  / مؤشر العجز والفائضGDP  ساكنة عند الفرؽ
( Y2%. اما المتيير التابع االخر)5األوؿ وذلؾ الف القيمة االحتمالية هي اقؿ مف 

مستقر في المستوى مع حد ثابت ومع حد  GDPمؤشر الديف العاـ / وهو مؤشر 
 ثابت واتجا  زمني عاـ.

 ( يبلحظ اف المتيير المستقؿ سعر النفطx)  وبدوف حد ثابت  المستوىمستقر في
 %.5الف القيمة االحتمالية هي اقؿ مف 

 ( نتائج اختبار ديكي فولمر لممتغيرات في العراق2جدول )

    (.Eviews 11ث باالعتماد عمى برنامج )حالمصدر: من عمل البا   

 المتغيرات االختبار ثابتحد  ثابت + اتجاه عام بدون حالة السكون
   2.570066- 2.249150- غير ساكنة

2.479100- 
ADF Y1  في

 المستوى
 االحتمالية 0.1357 0.2955 0.0671

في  ADF Y1  -5.137719 5.016122- 5.299692- ساكنة
 االحتمالية 0.0007 0.0044 0.0000 الفرق االول

في  ADF Y2 41.70531- 21.252448- 1.260671- ساكنة  
 االحتمالية 0.0000 0.0000 0.1815 المستوى

في    ADF X 2.3351- 2.7334- 2.4724- ساكنة  
 االحتمالية 0.1724 0.2362 0.0187 المستوى
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 :ARDLاختبار التكامل المشترك وفقًا ألنموذج  .1

معرفة هؿ يوجد تكامؿ مشترؾ بيف المتييرات االقتصادية، ألنها تعد الخطوة اجؿ   
( نتائج اختبار الحدود ومنه نمحظ 3(، ومف خبلؿ جدوؿ )ARDLاألولى في أنموذج )

( وهي اكبر مف القيـ الجدولية عند 6.787( المحتسبة كانت )F-statisticsاف قيمة )
وجود تكامؿ مشترؾ اي نرفض %(  مما يدؿ عمى 10%, 5%, 2.5%,1مستوى )

 فرضية العدـ.

 F- bounds test( اختبار الحدود 3جدول )                   

Test Statistic Value Signif
. 

I(0) I(1) 

F-statistic 6.787840 10% 3.02 3.51 

K 1 5% 3.62 4.16 

  2.5% 4.18 4.79 

  1%   4.94 5.58 

  (.Eviews 11باالعتماد عمى برنامج )ث حالمصدر: من عمل البا   

 تقدير جودة االنموذج .1

( اف البرنامج حدد  مدة ابطاءات لممتيير المستقؿ والمتيير 4لوحظ مف خبلؿ جدوؿ )
( 2هي ) GDPالتابع فتبيف اف مدة ابطاء المتيير التابع مؤشر العجز والفائض /
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( 4اما المتيير المستقؿ فكاف مدة ابطاء سعر النفط فكانت فترة االبطاء ) ابطاءات
 أيضا.

فقد بميت  Adjusted R-squared( اما ( %94( بنحو R2بمغ معامؿ التحديد )
%( مف اجمالي 94%( وهذا يبيف اف نسبة ما فسرته المتييرات المستقمة هو )87)

, وكذلؾ االنموذج GDPالفائض /التييرات في المتيير التابع وهو مؤشر العجز و 
( وهي معنوية الف قيمة 14.10المحتسبة كبيرة ) Fمعنوي اذ كانت قيمة 

P.V=(0.000124)  ( اي اف االنموذج المقدر معنوي اي نرفض فرضية العدـH0: 
b=0( ونقبؿ الفرضية البديمة )H1: b≠0 .)   

 ( تقدير جودة االنموذج4جدول )                

Variable Coefficie
nt 

Std. 
Error 

t-
Statistic 

Prob.*   

Y1(-1) 0.351205 0.235476 1.491468 0.1795 

Y1(-2) -
0.384922 

0.234714 -
1.639959 

0.1450 

Y1(-3) 0.459224 0.157482 2.916035 0.0225 

Y1(-4) -
0.165732 

0.131029 -
1.264850 

0.2464 

X 0.275345 0.055864 4.928894 0.0017 
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X(-1) -
0.356049 

0.097319 -
3.658595 

0.0081 

X(-2) 0.199769 0.123432 1.618455 0.1496 

X(-3) -
0.274559 

0.098713 -
2.781385 

0.0272 

C 7.647332 3.647512 2.096589 0.0742 

R-squared 0.94159
0 

F-statistic 14.1052
3 

Adjusted R-
squared 

0.87483
5 

Prob(F-statistic) 0.00112
4 

      Durbin-Watson 
stat 

1.78264
0 

    (.Eviews 11ث باالعتماد عمى برنامج )حالمصدر: مف عمؿ البا

 تقدير العةقة قصيرة األجل وطويمة االمد ومنيجية تصحيح الخطأ: .0

( يعكس نتائج المعممات القصيرة األجؿ التي تشير إف متيير سعر النفط 5الجدوؿ ) 
ترتبط بعبلقة طردية معنوية قصيرة االجؿ مع مؤشر العجز والفائض كمتيير مستقؿ 

/GDP (Y1 وهذا ما اثبتته قيمة ،)P.V ( 0.05وهي اقؿ مف. ) 
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 ( تقدير العةقة قصيرة االجل5جدول )                

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

D(Y1(-1)) 0.091429 0.162636 0.562170 0.5915 

D(Y1(-2)) -0.293493 0.144167 -2.035789 0.0812 

D(Y1(-3)) 0.165732 0.106584 1.554935 0.1639 

D(X) 0.275345 0.041892 6.572784 0.0003 

D(X(-1)) 0.074789 0.084727 0.882714 0.4067 

D(X(-2)) 0.274559 0.086684 3.167360 0.0158 

CointEq(-1)* -0.740225 0.144665 -5.116802 0.0014 

    (.Eviews 11ث باالعتماد عمى برنامج )حالمصدر: مف عمؿ البا     

عكسية ومعنوية طويمه االجؿ  ( اف هناؾ عبلقة6يبلحظ مف خبلؿ الجدوؿ ) 
المتيير المستقؿ وهو سعر النفط مع المتيير التابع وهو مؤشر العجز والفائض  بيف
/GDP (Y1 وذلؾ الف )P.V  5هي اقؿ مف .%  
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 ( تقدير العةقة طويمة االجل6جدول )

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
X -0.210062 0.068542 -3.064716 0.0182 
C 10.33110 4.646074 2.223619 0.0615 

 (.Eviews 11ث باالعتماد عمى برنامج )حالمصدر: مف عمؿ البا 

 Y1 =10.33110 -0.210062X  

 المقدر: ARDLاختبار استقرار األنموذج  .3

( بوضوح اف الشكؿ البياني لبلختباريف المذكوريف يقع داخؿ الحدود 1يبيف الشكؿ )
الحرجة ويتييراف حوؿ القيمة الصفرية )الصفر(، وبهذا فاف االختبارات اإلحصائية هذ  

 .ARDLتثبت سكوف المعممات الطويمة والقصيرة االمد لؤلنموذج المقدر 

 1)شكؿ )                                 

 موع التراكمي لمبواقي          المجموع التراكمي لمربعات البواقي  المج      

  

 

 

 

    (.Eviews 11ث باالعتماد عمى برنامج )حالمصدر: مف عمؿ البا
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 .اختبار االرتباط الذاتي لةخطاء:5

لبلرتباط الذاتي اظهرت جميع معامبلت االختبار عدـ وجود  (BGF)مف خبلؿ اختبار 
عبلقة بيف حدود االخطاء واف البيانات المقدرة لمنموذج هي متوافقة وخالية مف االرتباط 

 الذاتي.

 ( لةرتباط الذاتي لممتغيرات محل الدراسةBGFنتائج اختبار) (7الجدول )

F-statistic 0.61305
3 

Prob. F(2,40) 0.5779 

Obs*R-
squared 

3.15087
7 

Prob. Chi-Square(2) 0.2069 

 (.   Eviews 11المصدر: مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى برنامج )      

 .GDPالعةقة بين اسعار النفط الخام وماشر الدين العام / المعادلة الثانية: اثر

 :ARDLاختبار التكامل المشترك وفقًا ألنموذج  .1

تكامؿ مشترؾ بيف المتييرات االقتصادية، ألنها تعد الخطوة اجؿ معرفة هؿ يوجد   
( نتائج اختبار الحدود ومنه نمحظ 8(، ومف خبلؿ جدوؿ )ARDLاألولى في أنموذج )

( وهي اكبر مف القيـ الجدولية عند 9.977( المحتسبة كانت )F-statisticsاف قيمة )
رؾ اي نرفض %(  مما يدؿ عمى وجود تكامؿ مشت10%, 5%, 2.5%,1مستوى )

 فرضية العدـ.
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 F- bounds test( اختبار الحدود 8جدول )

Test Statistic Value Signif
. 

I(0) I(1) 

F-statistic  1649.467 10%   3.02 3.51 

k 1 5%   3.62 4.16 

  2.5% 
  

4.18 4.79 

  1%   4.94 5.58 

    (.Eviews 11ث باالعتماد عمى برنامج )حالمصدر: من عمل البا   
 تقدير جودة االنموذج .2

( اف البرنامج حدد  مدة ابطاءات لممتييرات المستقمة 9لوحظ مف خبلؿ جدوؿ )  
( 2هي ) GDPوالمتيير التابع فتبيف اف مدة ابطاء المتيير التابع ومؤشر الديف العاـ /

 ابطاءات اما المتيير المستقؿ فقد كاف مدة ابطاء سعر النفط  فكاف ثبلث إبطاءات .

فقد بميت  Adjusted R-squared%( اما 99.8)  R2مغ معامؿ التحديد ب
%( مف 99.8%( وهذا يبيف اف نسبة ما فسرته المتييرات المستقمة هو )59.4)

, وكذلؾ االنموذج GDPاجمالي التييرات في المتيير التابع وهو ومؤشر الديف العاـ /
( وهي معنوية الف قيمة 527.86المحتسبة كبيرة ) Fمعنوي اذ كانت قيمة 

P.V=(0.000) ( اي اف االنموذج المقدر معنوي اي نرفض فرضية العدـH0: b=0 )
 (. H1: b≠0ونقبؿ الفرضية البديمة )
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 ( تقدير جودة االنموذج9جدول )

Variable Coefficie
nt 

Std. 
Error 

t-
Statistic 

Prob.*   

Y2(-1) 0.451891 0.011466 39.41239 0.0000 
Y2(-2) 0.042283 0.012646 3.343710 0.0124 
Y2(-3) -

0.062811 
0.012635 -

4.971123 
0.0016 

Y2(-4) 0.056974 0.010464 5.444587 0.0010 
X -

0.394028 
0.122686 -

3.211681 
0.0148 

X(-1) 0.257040 0.154834 1.660105 0.1409 
X(-2) -

0.068759 
0.156425 -

0.439566 
0.6735 

X(-3) 0.266468 0.135110 1.972239 0.0892 
C 13.99010 13.31716 1.050532 0.3284 

R-squared 0.99834
5 

F-statistic 527.865
0 

Adjusted R-
squared 

0.99645
4 

Prob(F-statistic) 0.00000
0 

      Durbin-Watson 
stat 

1.62784
1 

  (.Eviews 11ث باالعتماد عمى برنامج )حالمصدر: مف عمؿ البا
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 تقدير العةقة قصيرة األجل وطويمة االمد ومنيجية تصحيح الخطأ: .2
( يعكس نتائج المعممات القصيرة األجؿ التي تشير إف متيير  سعر 10الجدوؿ )  

كمتيير مستقؿ ترتبط بعبلقة عكسية عير معنوية قصيرة االجؿ مع متيير   ( Xالنفط )
( . 0.05وهي اكبر مف ) P.Vتته قيمة (، وهذا ما اثبY2) GDPومؤشر الديف العاـ /

%( 5اما معامؿ تصحيح الخطأ فانه سالب وهو معنوي إحصائيا عند مستوى اقؿ مف )
%( مف االنحراؼ قصير األجؿ في المتيير 51وهذا يترجـ انه تـ تصحيح ما قيمته )

 التفسيري في السنة السابقة إلى السنة الحالية.

 االجل( تقدير العةقة قصيرة 10جدول )
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

D(Y2(-1)) -0.036446 0.009042 -
4.030716 

0.0050 

D(Y2(-2)) 0.005837 0.008982 0.649891 0.5365 
D(Y2(-3)) -0.056974 0.008592 -

6.630712 
0.0003 

D(X) -0.394028 0.095290 -
4.135032 

0.0044 

D(X(-1)) -0.197709 0.092733 -
2.132025 

0.0705 

D(X(-2)) -0.266468 0.097499 -
2.733039 

0.0292 

CointEq(-1)* -0.511663 0.006415 -
79.76359 

0.0000 

    (.Eviews 11ث باالعتماد عمى برنامج )حالمصدر: مف عمؿ البا     
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االجؿ طردية و غير معنوية طويمه  ( اف هناؾ عبلقة11يبلحظ مف خبلؿ الجدوؿ ) 
المتيير المستقؿ وهو سعر النفط   مع المتيير التابع وهو ومؤشر الديف العاـ  بيف
/GDP  وذلؾ الفP.V  5هي اكبر مف  .% 

 ( تقدير العةقة طويمة االجل11جدول )

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

X 0.118675 0.311960 0.380418 0.7149 

C 27.34241 25.38731 1.077011 0.3172 

 (.Eviews 11ث باالعتماد عمى برنامج )حالمصدر: مف عمؿ البا 

 Y2 = 27.34241+ 0.118675 X 

 المقدر: ARDLاختبار استقرار األنموذج  .2

( بوضوح اف الشكؿ البياني لبلختباريف المذكوريف يقع داخؿ الحدود 2يبيف الشكؿ )
الحرجة ويتييراف حوؿ القيمة الصفرية )الصفر(، وبهذا فاف االختبارات اإلحصائية هذ  

 .ARDLتثبت سكوف المعممات الطويمة والقصيرة االمد لؤلنموذج المقدر 
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 (2الشكل )

 المجموع التراكمي لمبواقي             المجموع التراكمي لمربعات البواقي        

 

 

 

 

 

    (.Eviews 11ث باالعتماد عمى برنامج )حالمصدر: مف عمؿ البا

 اختبار االرتباط الذاتي لألخطاء:.5

لبلرتباط الذاتي اظهرت جميع معامبلت االختبار عدـ وجود  (BGF)مف خبلؿ اختبار 
عبلقة بيف حدود االخطاء واف البيانات المقدرة لمنموذج هي متوافقة وخالية مف االرتباط 

 الذاتي.

 ( لةرتباط الذاتي لممتغيرات محل الدراسةBGFنتائج اختبار) (12الجدول )

F-statistic 1.499376 Prob. F(2,40) 0.3089 
Obs*R-
squared 

5.998439 Prob. Chi-Square(2) 0.0498 

 (.   Eviews 11المصدر: مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى برنامج )
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 التحميل االقتصادي

في  GDPاوال: قياس العةقة بين تقمبات سعر النفط وماشرات العجز والفائض / 
 العراق.

مف خبلؿ االختبارات اإلحصائية ظهرت عبلقات بيف المتيير المستقؿ سعر النفط 
 كمتيير تابع في العراؽ.   GDPومؤشر العجز والفائض / 

وجود عبلقة عكسية طويمة االجؿ وذات تأثير معنوي بيف سعر النفط ومؤشر العجز 
وهذا  %،5هي اقؿ مف  P.Vالف قيمه  كمتيير تابع في العراؽ GDPوالفائض / 

يتوافؽ مع منطؽ النظرية االقتصادية إذ إف الزيادة في أسعار النفط سوؼ تعمؿ عمى 
اذ اف زيادة سعر النفط بمقدار وحدة واحدة  GDP/  تخفيض نسبة العجز في الموازنة
%( وباالتجا  نفسه، بافتراض 21بمقدار ) GDP/  سوؼ يؤدي إلى تيير نسبة العجز
في العراؽ  GDP/  عني مرونة مؤشر نسبة العجزثبات العوامؿ األخرى. وهذا ي

 لمتييرات الحاصمة في سعر النفط.

ويعود ذلؾ الى ارتفاع أسعار النفط لـ تؤدي الى حاالت فائض في الموازنة العامة ا 
 الفي سنوات قميمة وانما اغمب سنوات السمسة الزمنية قد حققت عجزًا.

 في العراق. GDPالدين العام /  ثانيا: العةقة بين  تقمبات سعر النفط وماشر

مف خبلؿ االختبارات اإلحصائية ظهرت عبلقات بيف المتيير المستقؿ سعر النفط 
كمتيير تابع في العراؽ أي وجود عبلقة طردية طويمة  GDPومؤشر الديف العاـ / 

في  GDPاالجؿ وذات تأثير غير معنوي بيف سعر النفط ومؤشر الديف العاـ / 
%، وهذا يدؿ عمى اف ارتفاع أسعار النفط 5هي اكبر مف  P.Vالف قيمه   العراؽ،
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وهذا يعود الى اف انخفاض اسعار النفط  GDPمؤشر الديف العاـ / أدت الى ارتفاع 
العالمية في تمؾ المدة، وبالتالي لجوء الحكومة الى االقتراض الداخمي والخارجي ) 

 ي في الموازنة العامة . قروض صدوؽ النقد الدولي ( لسد العجز المال

 االستنتاجات

تـ اثبات فرضية البحث والتي مفادها : اف تقمبات اسعار النفط الخاـ تؤثر في  .0
 مؤشرات استدامة الديف العاـ في العراؽ.

منذ ظهور السمعة النفطية الزمت حركة أسعار النفط الديناميكية وعدـ  .0
العوامؿ االقتصادية االستقرار الدائميف نتيجة تفاعؿ وتداخؿ مزيج مف 

والسياسية والعسكرية مما جعؿ مف هذ  السمعة الحيوية تتصؼ بالتذبذب الدائـ 
والتقمبات والطابع الدوري وقد غيرت  هذ   العوامؿ وتطورها منذ اوائؿ 
سبعينيات القرف الماضي وحتى يومنا هذا مف منطؽ واتجا  أسعار النفط الخاـ 

ط الخاـ بشكؿ مذهؿ جعمته يتحرؾ ويتأرجح وبدأت تمعب بالسوؽ الدولية لمنف
بخطوط بيانية مرعبة وغير منتظمة لعبت بها االزمات السياسية والتحديات 
العالمية وفرض الحصار عمى بعض الدوؿ المنتجة دورا كبير في تحديد 
بوصمة أسعار النفط حتى اصبح المشهد السياسي يطيى عمى المشهد 

 في احياف كثيرة.االقتصادي في تحديد أسعار النفط 

مف اهـ التحديات الداخمية التي تواجه العراؽ هو االعتماد الكبير عمى القطاع  .2
النفطي المرتبط باألسواؽ النفط العالمية ,أي إفَّ االقتصاد هو اقتصاد منفتح 
عمى الخارج ,وهذا االرتباط يؤدي الى تذبذب االيرادات الحكومية بسبب تذبذب 

ة بدورها بتقمبات االنتاج واالسعار في السوؽ الخارجية العوائد النفطية المرتبط



 هـ2113-م  0202. لسنة الرابع العدد / الثالثالمجلد  مجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة / 

 

 
 110 110 

لمبمداف الى الناتج المحمي االجمالي مما يؤثر  في  نسبة العجز او الديف 
النفطية, ففي حالة انخفاض اسعار النفط او مستوى انتاجه ال سباب مختمفة 

 .ايراداتهاقها العاـ بسبب انخفاض ,سوؼ تسعى البمداف النفطية الى تقميص انفا

اف الدرجة العالية مف اعتمادية الدوؿ المنتجة لمنفط عمى انتاج النفط  وتصدير   .2
والسيما العراؽ في تمويؿ انفاقها واقتصادها, فإفَّ أي تقمب في سعر النفط 
يمكف اف يتسبب بعدـ استقرار اقتصاداتها مما يتركها عرضة لمشاكؿ موازنة 

 واسعة النطاؽ . متفاقمة وتأثيراتها عالية الضرر و 
االقتصاد العراقي اقتصادا احادي المورد يعتمد بشكؿ اساسي عمى النفط  .5

بوصفه مصدرا رئيسيا لمدخؿ , وعمى الرغـ مف محاوالت التحوؿ إلى االقتصاد 
المتنوع إال أف االعتماد عمى االيرادات النفطية ومف ثـ عمى االنفاؽ العاـ 

اكثر حساسية لمتييرات في اسواؽ  كمحرؾ لمنشاط االقتصادي جعؿ االقتصاد
النفط الدولية االمر الذي شكؿ تحديا كبيرا لواضعي السياسات المالية ألف 
االعتماد عمى مصدر رئيس لئليرادات مرتبط بتطورات السوؽ النفطية يحد مف 
القدرة عمى تييير هذ  السياسات لتستجيب لتطورات النشاط المحمي فحجـ 

اؽ العاـ ال يتحدداف تبعا لمنشاط االقتصادي المحمي بؿ االيرادات العامة واالنف
تبعا لمتطورات االقتصادية الخارجية التي ال يمكف لواضعي السياسات 
االقتصادية المحمية التحكـ بها وقد عانت االقتصادات الثبلثة  نتيجة لذلؾ 
وعانت الموازنة العامة لمدوؿ مف عجز مستمر نتيجة لقصور االيرادات العامة 

ف مستوى االنفاؽ العاـ وولد ضيوطا عمى المالية العامة وحد مف مرونتها ع
 في االستجابة الكاممة لؤلوضاع االقتصادية المحمية .
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يشكؿ الريع النفطي عماد الموازنة العامة في االقتصاد العراقي إذ تشكؿ  .6
ف هيمنة القطاع 9٩االيرادات النفطية  اكثر مف  % مف اإليرادات العامة ، وا 

نما عمى النشاطات االقتصادية ال نفطي ال تقتصر عمى تمويؿ الموازنة العامة وا 
 كافة.

نستنتج اف تقمبات اسعار النفط  الخاـ تؤثر في االيرادات النفطية مما يؤثر  .7
مما يؤثر عمى  حجـ  GDP والديف العاـ /  GDPعمى العجز او الفائض /

 نيف  .االستثمارات والذي يؤثر عمى توفر فرص عمؿ لممواط
تشير نتائج التحميؿ الوصفي الى اف هنالؾ عبلقة عكسية بيف الديف العاـ الى  .8

الناتج المحمي االجمالي وأسعار النفط وطردية بيف العجز او الفائض الى 
 الناتج المحمي االجمالي واسعار النفط .

. وجود عبلقة عكسية طويمة االجؿ وذات تأثير معنوي بيف سعر النفط ومؤشر 9
 .كمتيير تابع في العراؽ GDPز والفائض / العج
وجود عبلقة طردية طويمة االجؿ وذات تأثير  غير . أظهرت النتائج اإلحصائية 0٩

 في العراؽ. GDPمعنوي بيف سعر النفط ومؤشر استدامة الديف العاـ / 
 التوصيات                             

لمعالجة المشكبلت التي تعاني منها القطاعات غير النفطية في االقتصاد  .0
العراقي عف طريؽ تقديـ الدعـ الحكومي وزيادة التخصيصات لهذيف 
القطاعيف المهميف ليرض النهوض بهما ومعالجة المشاكؿ التي يعاني 
منها , وتقديـ مبالغ مالية الى المنشآت التي تعاني مف التوقؼ حتى 

الوقوؼ مرة أخرى واستمرار عممها مع مراقبة استثمار هذ  المبالغ تستطيع 
في تطوير هذ  المنشآت ، وبعد ذلؾ يجب وضع ضريبة كجمركية عمى 
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المنتجات االجنبية لحماية المنتج الوطني, وضرورة اف تقوـ الحكومة 
بتفعيؿ القطاعات االنتاجية وتفعيؿ دور القطاع الخاص لتخمص مف 

 مى القطاع النفطي .اعتماد العراؽ ع

يجب اف تستخدـ االيرادات النفطية بتحقيؽ اهداؼ التنمية االقتصادية ألفَّ  .0
ال يمكف اف يستينى عف قطاع النفط في المدى القصير . فيجب اوال تنوع 

 االقتصاد والتشجيع عمى االستثمار . 
 العمؿ عمى تنويع االقتصاد وزيادة االهتماـ بالقطاعيف الزراعي والصناعي .2

، وذلؾ لتخفيؼ الصدمات والمشكبلت التي يتعرض لها االقتصاد بسبب 
اسعار النفط الخاـ, وتقميص حجـ البطالة وتشجيع النمو وزيادة نسبة 

 مساهمة هذيف القطاعيف في الناتج المحمي االجمالي . 
نجد اف التوقؼ شبه التاـ لبعض المنشآت االقتصادية في العراؽ جميعها  .2

د الدعـ الحكومي والسيما في مجاؿ القروض الحكومية تعاني مف عدـ وجو 
التي تسهـ في دعـ هذ  المنشآت, ويجب استيبلؿ االيرادات النفطية 
ألغراض االستثمار في االنشطة والقطاعات)الزراعة والصناعة ( التي 
تساهـ في تطوير الصادرات غير النفطية لكي يقؿ االعتماد عمى عوائد 

التي تحدث في اسعار النفط التي تؤثر في االقتصاد النفط لتبلفي التقمبات 
   . 

مف األمور العائقة لنمو االقتصاد العالمي،  داألسعار المرتفعة لمنفط تع  .5
فإف األسعار المنخفضة لمنفط تعود بالضرر عمى اقتصادات البمداف 

التي تتطمب قدرًا كبيرًا مف فيها المنتجة وعمى تطور الصناعة النفطية 
األمواؿ لصيانتها وتوسيعها في ظؿ الحاجة المالية والقدرة االقتصادية 
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لمبمداف النفطية، لذلؾ فانه يجب أف يكوف هناؾ تركيز عمى السعر العادؿ 
 الذي يحقؽ مصمحة جميع األطراؼ.

ف تقمبات أسعار النفط الخاـ العالمية صعودًا ونزواًل يحتـ عمى المالية  .6
العامة في الدوؿ الريعية وخاصة العراؽ وضع آليات تعمؿ كمصدات مالية 
في أوقات األزمات، وهذا ما تجسد في حالة االقتصاد الجزائري بصندوؽ 
يه ضبط االيرادات العامة ، لذا نوصي بإنشاء صندوؽ سيادي يستثمر ف

الفائض المتأتي مف أمواؿ صادرات المورد الريعي في أدوات مالية قابمة 
لمنمو، الف االستثمار في هذ  الصناديؽ بصورة فاعمة يسمح لمدوؿ بتنويع 
مداخيمها مف العمبلت األجنبية، لتصبح اقؿ اعتماًدا عمى المصدر الريعي، 

دية في العالـ وهنالؾ العديد مف االمثمة لمدوؿ التي تمتمؾ صناديؽ سيا
 وهي منتًجا رئيًسا لمنفط الخاـ.

ضرورة القياـ بإصبلحات حقيقية في النظاـ الضريبي في البمداف النفطية  .7
والنهوض به بالمستوى الذي ٌحقؽ االهداؼ المطموبة منه, وفي مقدمتها 

 الهدؼ التنموي لمموازنة.
ستهبلؾ ضرورة  إيجاد أسواؽ تجارية جديدة لمنفط العراقي في مناطؽ اال .8

المختمفة في العالـ،  وبالخصوص في الصيف والهند وماليزيا. واف يترافؽ 
 ذلؾ مع ايجاد منافذ تصديرية جديدة وبشكؿ مستقؿ عف دوؿ الجوار. 

ليرض تحقيؽ شروط االستدامة ، هناؾ ضرورة لتنويع مصادر تمويؿ  .9
ية الموازنة العامة ، ال بد اف تتوفر في االقتصاد اوعية ضريبية حقيق

ناضجة تعبر عف وجود نشاط حقيقي داخمي ناضج يمتمؾ شروط ديمومته 
مف داخؿ حركة االقتصاد الداخمي لكي تكوف قادرة عمى توليد ايراد ضريبي 

 ذو ديمومة واستقراريه عالية ال تتأثر كثيرا بتقمبات اسعار النفط الخاـ .
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، مف شروط تعزيز االستدامة في البمداف النفطية وخاصة العراؽ  .0٩
ضرورة تحقيؽ عدة شروط فيها، ال بد مف تحقيؽ سمسمة عجز وديف عاـ 

 مستقرة في االجؿ الطويؿ. 
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