حتليل العالقت بني االفناق اسأتهلاليً اكحوميً االموم
االقهصقدي يف العرا للوذة 2002 – 1891

أ .م.د.هٌثم عبد القادر الجنابً
الكلٌة التقنٌة االدارٌة – بغداد
املسهخلص

ٌهدف البحث إلى تحدٌد العالقة بٌن االنفاق االستهالكً الحكومً والناتج المحلً االجمالً فً
العراق للمدة  ،2002-1891وتحدٌد الحجم األمثل لإلنفاق االستهالكً الحكومً ومحاولة معرفة مدى انتاجٌة
هذا االنفاق .واستخدم أنموذج لألجل القصٌر واخرلالجل الطوٌل الختبار ذلك وقد أوضحت النتائج التً تم
التوصل إلٌها أن-:
 .1االنفاق االستهالكً الحكومً فً العراق منتج حٌث ان قٌمة االنتاجٌة الحدٌة لهذا االنفاق موجبة.
 .2االنفاق االستهالكً الحكومً اكبر مما ٌنبغً الن قٌمة االنتاجٌة الحدٌة لهذا االنفاق اقل من الواحد
صحٌح.
 .3ان نسبة االنفاق االستهالكً الحكومً الى  GDPبلغت  %33.5وهً أعلى من الحجم األمثل
العالمً الذي ٌبلغ .%23

املصطلحقث الرئيسيت للبحث :الناتج المحلً االجمالً  ،االنفاق االستهالكً الحكومً  ،رأس المال
الثابت

جملة العلوم
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يقذيـت:

تستخدم الحكومات االنفاق كأحد األذرع التً ترفع بواسطتها من قدرة االقتصاد على النمو والتطور،
فتعد الدولة اكبر مشتري فً السوق الداخلٌة خصوصا فً الدول النفطٌة ومنها العراق الذي ٌتمٌز بتركز
عوائد الثروات النفطٌة الوطنٌة فً ٌد الدولة وهذه الثروات عادة ما تكون هً مصدر الرٌع االكبر ان لم ٌكن
الوحٌد المعتبر فً هذه الدول ،لذلك فان الدولة بهذه الحسابات تعد هً االغنى واألكثر انفاقا مقارنة بأي طرف
اخر.
اختلف دور الدولة فً االقتصاد من عصر الى عصر ومن نظام الى اخر وذلك حسب النظام
االقتصادي المطبق وكذلك بحسب المرحلة التنموٌة التً بلغها ذلك االقتصاد ،فمن المؤكد ان هناك دورا للدولة
ٌنطلق من قٌامها بتقدٌم السلع التً ٌستحٌل على نظام السوق تقدٌمها  ،كما هو الوضع فً حالة الدول
النامٌة.
والسؤال هو هل هناك حدود لتدخل الدولة فً االقتصاد عن طرٌق المٌزانٌة ،هل زٌادة حجم االنفاق
تولد اثارا اٌجابٌة او سلبٌة على االقتصاد ،أو النمو االقتصادي على وجه التحدٌد؟
ومع ان االنفاق الحكومً لٌس العامل الوحٌد الذي ٌؤثر فً النمو االقتصادي إال انه عامل قوي
التأثٌر  ،ان نتائج الدراسات التً حاولت شرح دور االنفاق الحكومً فً النمو االقتصادي لم تصل الى نتٌجة
محدودة فً هذا الخصوص .ان دور االنفاق الحكومً فً االقتصاد هو بٌان الحجم االمثل لهذا االنفاق وكذلك
مدى انتاجٌة هذا االنفاق.
سوف ٌركز هذف البحث على معرفة طبٌعة العالقة بٌن االنفاق االستهالكً النهائً الحكومً
والناتج المحلً االجمالً فً العراق خالل المدة من  1191ولغاٌة ، 2226وسنقوم بمحاولة معرفة مدى
انتاجٌة هذا االنفاق من ناحٌة أخرى بأسلوب التحلٌل القٌاسً ومقارنته مع الحجم االمثل لهذا االنفاق الذي
قدرته دراسات سابقة .
وحاول الباحث دراسة اثر االنفاق االستهالكً الحكومً على النمو االقتصادي المتمثل بالناتج المحلً
االجمالً فً االقتصاد العراقً لمدة طوٌلة تقرب من  25سنة للوصول الى رؤٌة واضحة حول دور االنفاق
االستهالكً الحكومً فً االقتصاد العراقً على الرغم من ان المدة لٌست متجانسة وتختلف فٌها السٌاسات
االقتصادٌة التً اتبعت واختالف ظروفها وتأثٌراتها.
اما فرضيت البحث هً  :ان االنفاق االستهالكً الحكومً فً العراق منتج واكبر مما ٌنبغً خالل المدة
.2226-1191
ولتحقٌق الهدف تم تقسٌم البحث على المباحث األتٌه -:
أوالا  :تأثٌر االنفاق الحكومً على النمو االقتصادي
ثانٌا ا  :تطور االنفاق االستهالكً الحكومً و الناتج المحلً االجمالً فً العراق خالل المدة 2226-1191
ثالثا ا  :النموذج القٌاسً المستخدم والنتائج التً تم الحصول علٌها
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ا
أاال  :تأثري االفناق اكحوميً على الموم االقهصقدي
انقسم واضعً السٌاسات بشأن ما اذا كان توسٌع االنفاق الحكومً ٌساعد أو ٌعرقل النمو
االقتصادي.
ان برامج االنفاق االستهالكً الحكومً توفر السلع العامة مثل التعلٌم والبنٌة التحتٌة والدفاع
واألمن  ،وٌزعم البعض ان الزٌادة فً االنفاق الحكومً ٌمكن ان تعزز النمو االقتصادي الى حد معٌن الن
االرتفاع الكبٌر فً االنفاق الحكومً ٌقوض النمو االقتصادي الذي ٌبدأ بعدها باالنخفاض تدرٌجٌا كلما ازداد
االنفاق الحكومً عن طرٌق تحوٌل موارد اضافٌة من القطاع االنتاجً لالقتصاد الى انفاقا ا استهالكٌا ا(.)1
والشكل األتً ٌوضح مستوٌات النمو االقتصادي  GDPمع نسبة االنفاق الحكومً .
معدالت النمو االقتصادي %
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 %نسبة االنفاق الحكومً الى GDP
المصدر :دانٌال مٌتشال  ،تأثٌر االنفاق الحكومً على النمو االقتصادي  ،معهد توماس لدراسة السٌاسات االقتصادٌة،
واشنطن  2225 ،ص 3

ان بعض االنفاق الحكومً امر ضروري ،حٌث ٌوضح الشكل ان المستوٌات الدنٌا جدا من االنفاق
الحكومً ستعٌق النمو االقتصادي  ،وٌبدأ النمو االقتصادي باالرتفاع عندما تمول الدولة الوظائف االساسٌة
حتى ٌصل االنفاق الى حجمه االمثل الذي ٌحقق اعلى معدل للنمو االقتصادي ،الن عند هذه النسبة الفوائد
ستفوق التكالٌف (.)2
وإذا ارتفعت نسبة االنفاق الحكومً الى  GDPسٌتدحرج منحنى معدل النمو االقتصادي هبوطا لعدد من االسباب:
الن االنفاق الحكومً سٌصبح عبئا ا وتصبح الحكومة كبٌرة جداا وٌؤدي الى سوء توزٌع النفقات وسوء
-1
تخصٌص الموارد االقتصادٌة على اوجه االستخدام المختلفة وانخفاض الكفاءة النسبٌة لها .
زٌادة االنفاق االستهالكً الحكومً فً كثٌر من االحٌان ٌقلل من الحافز لزٌادة االنتاجٌة وٌدعم بشكل غٌر
-2
مباشر البطالة  ،وتصبح االنتاجٌة ال تحدد دخل الفرد..

وفً مثل هذه الحاالت فان التكالٌف ستتجاوز المنافع وٌدعى هذا المنحنى ( بمنحنى ران) ( Rahn
)Curve
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ا
ثقفنيق  :تطمر االفناق االتهلاليً اكحوميً االمقتح احمللً االمجقيل يف العرا .
ٌعد العراق من الدول التً ساد فٌها القطاع العام وما ٌزال ،لمدة طوٌلة من الزمن ،ونستطٌع ان
نتابع عدة مراحل مر بها االنفاق الحكومً فً العراق خالل المدة  2226-1191وهً مدة البحث من خالل
الجدول ( )1االتً :
جدول ( ) 1
الناتج المحلً االجمالً واالستهالك الحكومً فً العراق للمدة  2226-1191باالسعار الجارٌة وباالسعار الثابتة لعام
( 1199ملٌون دٌنار)
()3
االنفاق العام
استهالكً+
استثماري

()2
()1
السنوات
االستهالك
GDP
الحكومً
باالسعار الجارٌة
باالسعار
الجارٌة
53
12153,4
11119,6
9111
5411
11346,1 1191
61.9
12331,1
22226,9
11543
3996
12314,3 1192
55,3
1311,4
13633,4
12341
3139
12621 1193
45,3
9225,9
13656
12319
6961
1455,1 1194
43,6
9424,4
13695
12453,3
3363
15211,9 1195
52,2
1331
19615,5
12232,5
3426
14652 1196
41,6
12164
22462,2
11946
1221
13622 1193
51,3
12632
22555,6
13363
12632
11432,2 1199
41,9
12249
22155,1
13134
12932
22423,1 1191
46,5
14295,5
32633,4
14131
11353
22949,3 1112
33,1
3365,4
11293,2
13413
15653
21313,3 1111
43,4
6212,9
14412,9
32993
25936
51349 1112
34,4
6423,3
19633,3
69154
52262
122113,2 1113
24
4619,1
11231,6
111442
131342
632226,1 1114
26,5
5111,9
11611,3
612393
625942
2252263,9 1115
11,3
4321,4
21933,3
542541
526122
2556323 1116
15,9
4216,3
26555,3
625922
534212
15213144 1113
13,4
6211,6
35693,2
122521
924325
13125943 1119
12,3
5151,6
41333
---931512 34464212,6 1111
15,3
6522
42439
1419322
1151663
52213611 2222
15,3
6926,3
43335
2261323
1412966
41314569 2221
11,3
3391
42344
2519295
1362693
41222123 2222
12,2
3313
26112
4121161
36311514
21595399 2223
29,3
1416,1
33195
31521423
13629143
43159546 2224
22,1
3961,1
34263
32931142
14693312
64222266 2225
15,6
12232,2
39296
42323422
14194454
33533519 2226
المصدر :وزارة التخطٌط  ،الجهاز المركزي لالحصاء وتكنولوجٌا المعلومات ،المجامٌع االحصائٌة السنوٌة  ،اعداد متقرقة .
 ----قٌم غٌر متوفرة

()4
GDP
باسعار عام
1199

()5
االستهالك
الحكومً باسعار
عام 1199

()6
G/Y%
122*2/1
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فاألنفاق االستهالكً النهائً الحكومً بالنسبة الى الناتج المحلً االجمالً حقق خالل عقد الثمانٌنات
متوسطا ا  %51,2بٌن .)3(1112-1191
وبعد عام  1112بدأت النسبة تتراجع لفرض الحصار االقتصادي وتراجع اٌرادات النفط الذي ٌشكل النسبة
العظمى فً اٌرادات المٌزانٌة لذلك حقق االنفاق االستهالكً النهائً الحكومً الى  GDPمتوسط ٌقدر
 %9,23بٌن .2222-1111وبعد عام  2223وصلت النسبة الى  %11,2للمدة  2223-2223للظروف
غٌر المستقرة التً رافقت تلك المدة .
ولو بحثنا فً اهمٌة االنفاق االستهالكً الحكومً الى االنفاق الحكومً العام لوجدنا انها كانت
مرتفعة طٌلة المدة  1112-1191فقد حقق متوسطا بلغ  %69,36لتلبٌة متطلبات نفقات الحرب مع اٌران
رغم تراجع العوائد النفطٌة والتً ترجمت الى قرارات وتوجٌهات بضرورة التقشف التً استنزفت حتى
االحتٌاطات المالٌة من العمالت االجنبٌة .وفً المدة  2222-1111بلغت نسبة االنفاق االستهالكً الحكومً
الى االنفاق الحكومً  %95,12بسبب انخفاض اجمالً االنفاق الحكومً خالل المدة  2222-1111بنسبة
اكبر من انخفاض االنفاق االستهالكً الحكومً بسبب ظروف الحصار التً مر بها العراق خالل تلك المدة.
وحافظ االنفاق االستهالكً الحكومً على نسبة مقاربة حتى .)4( 2223
وقد تغٌر اجمالً تكوٌن رأس المال الثابت باألسعار الثابتة لعام  1199من  3636,2ملٌون دٌنار
عام  1191الى  9425,4ملٌون دٌنار عام .1112
وفً عام  1111هبط اجمالً تكوٌن رأس المال الثابت الى  1313,4ملٌون دٌنار وارتفع الى
 2162,3ملٌون دٌنار عام  2222والى  21133,3ملٌون دٌنار عام  2223الرتفاع حجم الناتج المحلً
االجمالً بسبب ارتفاع اسعار النفط المصدر(.)5
أن حركة تكوٌن رأس المال الثابت تتوافق مع حركة االقتصاد العراقً المعتمدة على الثروة النفطٌة
التً أثرت على متغٌرات االقتصاد الكلً.
ا
ثقلثق  :المومرج القيقتً املسهخذم االمهقئح الهً مت اكحصمل عليلق
النموذج النظري المستخدم فً البحث هو دالة االنتاج الكالسٌكٌة الحدٌثة(نٌو كالسٌك) والذي ٌأخذ
()6
الشكل اآلتً -:
)Y=F(K,L,G
حٌث أن -:
=Yالناتج المحلً االجمالً GDP
:Kاجمالً تكوٌن رأس المال الثابت
:Gاالنفاق االستهالكً الحكومً
 : Lالقوى العاملة
سٌعتمد البحث على تحدٌد قٌمة االنفاق االستهالكً الحكومً كنسبة فً الناتج المحلً االجمالً
( g =)G/Yالذي ٌقٌس اثر االنفاق االستهالكً الحكومً على الناتج المحلً االجمالً فً االجل الطوٌل.
كما سٌتم تحدٌد قٌمة االنفاق الحكومً على انه معدل النمو فً االنفاق الحكومً ( )∆G/Gالذي
ٌقٌس االثر فً االجل القصٌر.
لذلك سوف نقوم بدراسة اثر كال المقٌاسٌن لالنفاق االستهالكً الحكومً فً العراق لتحدٌد اثر ذلك االنفاق
على الناتج المحلً االجمالً.
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وعلٌه فان معادلة االجل الطوٌل سوف تكون:
Y=a+b1k+b2G/Y+b3L+U
ومعادلة االجل القصٌر تكون
(∆y/y)=a+b (∆L/L) +MPK (∆K/Y) +MPG (∆g/g) +U
 :bمرونة الناتج بالعالقة الى العمل
 :MPKاالنتاجٌة الحدٌة لرأس المال
 :MPGاالنتاجٌة الحدٌة لألنفاق االستهالكً الحكومً
G/Y :g
 :Uمتغٌر عشوائً
ان تقدٌرنا للمعادلة السابقة سوف ٌمكننا من االجابة عن السؤالٌن االتٌٌن-:
 -1هل ان االنفاق االستهالكً الحكومً فً العراق منتج ام غٌرمنتج ؟ وفً هذا الصدد فان تركٌزنا
سوف ٌكون على اختبار الفرضٌتٌن االتٌتٌن -:
أ -فرضٌة العدم  :التً تنص على ان االنفاق االستهالكً الحكومً فً العراق غٌر منتج اذا كانت
قٌمة 0=MPG
ب -الفرضٌة البدٌلة:التً تنص على ان االنفاق االستهالكً الحكومً فً العراق منتج اذا كانت
قٌمة . 0 < MPG
 -2هل حجم االنفاق االستهالكً الحكومً فً العراق مناسب أو أكبر أو أقل مما ٌجب وفً هذا الصدد
فسوف نركز على اختبار الفرضٌات أآلتٌة -:
أ -فرضٌة العدم  1=MPG :األمر الذي ٌعنً ان حجم االنفاق االستهالكً الحكومً فً العراق
مناسب.
ب -الفرضٌة البدٌلة األولى 1> MPG > 0:األمر الذي ٌعنً ان حجم االنفاق االستهالكً الحكومً
فً العراق اكبر مما ٌنبغً الن القطاع الحكومً ٌصبح اكثر انتاجٌة عندما ٌصغر حجم ذلك
القطاع حٌث ان االنتاجٌة الحدٌة لألنفاق االستهالكً الحكومً تصغر كلما كبر حجم ذلك االنفاق
(.)7
ج -الفرضٌة البدٌلة الثانٌة  ، 1<MPGاألمر الذي ٌعنً ان االنفاق االستهالكً الحكومً فً العراق اقل مما
ٌنبغً.
هذه ا لفرضٌات االخٌرة مبنٌة على ما اطلق علٌه "بقانون بارو" الذي ٌنص على ان حجم االنفاق االستهالكً
الحكومً مناسب عندما تكون قٌمة االنتاجٌة الحدٌة لذلك االنفاق واحداً صحٌحا ً (.)8
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اما عن النتائج التً تم الحصول علٌها فتتلخص -:
 .1نتائج نموذج األجل الطوٌل:
تشٌر هذه النتائج الى عالقة قوٌة بٌن الناتج المحلً االجمالً من ناحٌة،والمتغٌرات الداخلة فً
الدراسة وهً االنفاق االستهالكً الحكومً والقوى العاملة وإجمالً تكوٌن رأس المال الثابت من
ناحٌة أخرى.
Y=20952.093+3.301K- 49763.5G/Y+ 0.001L
)t: (1.240) (5.977) (-2.503) (0.974
R-2 = 79% F = 32.376
حٌث ان القٌم داخل االقواس هً احصاءات ( )tو  R-2هً معامل التحدٌد المصحح و( )Fلحسن توفٌق
النموذج.
()9
عدا متغٌر القوى العاملة  Lفكانت النتٌجة غٌر معنوٌة
ان جمٌع النتائج المصاحبة معنوٌة
وضعٌفة جدا مما ٌدل على عدم وجود عالقة بٌن اعداد العاملٌن وحجم الناتج المحلً االجمالً وهذه النتٌجة
متماشٌة مع الواقع االقتصادي فً العراق الن قطاع النفط وهو المحدد االساس فً حجم  GNPطول مدة
البحث ٌ ،ساهم بنسبة عالٌة فً اجمالً الناتج المحلً وال ٌساهم فً تشغٌل اال نسبة ضئٌلة من القوى
العام لة ،فً حٌن القطاعات االخرى كالخدمات والتجارة والزراعة تساهم فً تشغٌل نسبة عالٌة فً القوى
العاملة ونسبة اقل فً  ،GDPوهً ال تحدد مسار.GDP
وتدل االشارة السالبة لمتغٌر نسبة االنفاق االستهالكً الحكومً الى الناتج المحلً االجمالً ,
G/Yان G/Yقد انخفضت خالل مدة البحث فبعد ان شكلت  %57عام  1981هبطت الى  %46.5عام
 1991و %12عام  2113ثم الى %15.6عام  2116وبنسبة انخفاض  %27طول المدة رغم ارتفاع
 GNPخالل المدة ذاتها وكما ٌوضحها الجدول ( )1فً البحث.
فأذن هناك عالقة فً االجل الطوٌل بٌن  GDPوتكوٌن رأس المال الثابت ومع .G/Y
 .2نتائج نموذج االجل القصٌر
)(∆y/y)=a+b(∆L/L)+MPK(∆k/y)+MPG(∆g/g
)(∆y/y)= 0.205 – 4.581( ∆L/L )+3.201(∆K/Y)+0.070(∆g/g
t:
)(1.067
)( - 0.917
)( 8.933) ( 0.503
-2
R =0.770
F=27.85
DW=2.184
وللتأكد من عدم وجود ارتباط ذاتً تم استخدام اختبار  DWحٌث تشٌر نتائج االختبار الى رفض
الفرضٌة الخاصة بوجود ارتباط ذاتً للبواقً فً هذه المعادلة المقدرة .
وكانت النتائج مؤٌدة لوجود الترابط بٌن االنفاق االستهالكً الحكومً و GDPحٌث وجدت العالقة
بٌن المتغٌرٌن معنوٌة وموجبة وان كانت ضعٌفة بعض الشئ.
وقدرت االنتاجٌة الحدٌة لإلنفاق االستهالكً الحكومً بقٌمة موجبة اكبر من الصفر واقل من الواحد
صحٌح ) (0.070وحسب الفرضٌات المذكورة آنفا ا ،فان االنفاق االستهالكً الحكومً منتج وهو اكبر مما
ٌنبغً خالل مدة البحث ،وهذا أمر طبٌعً ومتوقع حٌث ان هذا النوع من االنفاق ٌحتوي على نفقات قطاعً
االمن والدفاع التً تولد طلب استهالكً ٌساهم فً موجات تولٌد الدخل القومً.
ولم تكن النتائج معنوٌة للعالقة بٌن الناتج المحلً وتكوٌن رأس المال الثابت والقوى العاملة حسب
احصاءات )(t
ومن الناحٌة الفعلٌة أشارت االحصاءات ان نسبة االنفاق االستهالكً الحكومً الى الناتج المحلً
االجمالً فً العراق خالل مدة الدراسة بلغت  )12( %33,5فً المتوسط وهً نسبة مرتفعة واعلى من نسبة
الحجم االمثل لالنفاق الحكومً الى  GDPالتً توصلت الٌها الدراسات بحدود  %23كما مر انفا ( )11وتعزز
هذه النتٌجة القول بان االنفاق الحكومً فً العراق اعلى من المتوقع وذلك حسب قٌمة االنتاج الحدي لإلنفاق
االستهالكً الحكومً  MPGالتً حصلنا علٌها فً المعادلة.

االتهمهقخقث االهمصيقث
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أاال  :االتهمهقخقث
 -1أوضح نموذج االجل الطوٌل ان هناك عالقة قوٌة بٌن  GDPمن ناحٌة والمتغٌرات الداخلة فً
النموذج  Gو  Lو kمن ناحٌة اخرى ،كما ان نتائج  Lو  GDPغٌر معنوٌة الن القطاع االستخراجً هو
المحدد االساسً فً  GDPومساهمته ضئٌلة فً تشغٌل القوى العاملة.
 -2أما نموذج االجل القصٌر ،فقد اوضح ان االنتاجٌة الحدٌة لالنفاق االستهالكً الحكومً قٌمتها موجبة
واقل من واحد صحٌح ،لذلك فان االنفاق االستهالكً الحكومً منتج وهو اكبر مما ٌنبغً خالل مدة
البحث.
 -3وصلت نسبة االنفاق االستهالكً الحكومً فً العراق الى  %33,5GDPلمتوسط مدة البحث وهً
مرتفعة واعلى من نسبة الحجم االمثل لإلنفاق الحكومً الى  GDPالمقدرة بحدود .%23

ا
ثقفنيق  :الهمصيقث
 -1ترشٌد االنفاق االستهالكً الحكومً،إذ البد ان تكون السٌاسة االنفاقٌة للدولة قائمة على اساس
زٌادة النفقات االستثمارٌة بنسبة اكبر من النفقات االستهالكٌة الن ذلك ٌؤدي الى توسٌع الطاقات
االنتاجٌة وٌسارع فً رفع معدالت النمو االقتصادي.
 -2تنوٌع مصادر الدخل المحلً بتطوٌر القطاعات االقتصادٌة كالصناعة والزراعة والنقل
والمواصالت،وتفعٌل دور االٌرادات الضرٌبٌة كمصدر من مصادر الدخل القومً.
ٌ -3حتاج االقتصاد العراقً الى معالجات تقوم بها الدولة كونها مالكت الثروات الطبٌعٌة والمتحكمة
فٌها  ،فهً ملزمة بإدارة االقتصاد وضبط االنفاق العام والخاص بمستوى ٌتناسب مع حجم الناتج
المحلً االجمالً.
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The relation between the governmental consumption expenditure
and the economic growth in Iraq for the period 1981-2006.
ABSTRACT
The research aim is to determine the relation between governmental
consumption expenditure (GCE) & GDP in Iraq for the period 1981-2006.
The research has determined the scale of optimization for (GCE) & try to
know the extent productivity of this expenditure and using the long run
&short run model to test .The results clarify the following
1-The marginal productivity for the (GCE) is positive so it is productive.
2-The (GCE) in Iraq is too high because the marginal productivity for the
expenditure less than 1.
3- The (GCE) percentage to GNP is 32% is up to national optimal scale
which is 23%.
Key words: Gross Domestic Product (GDP), Governmental Consumption
Expenditure, Fixed Capital.

