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()المجلة العراقية للعلوم االدارية

حتليل فرضية التزامن املايل يف االقتصاد العراقي
 للسببيةToda-Yamamoto باستخذام منهجية
د حيدر حسين احمد آل طعمة.م.أ
كمية اإلدارة واالقتصاد – جامعة كربالء
الممخص
جذبت طبيعة العالقة بين االيرادات والنفقات الحكومية اىتماما متزايدا من لدن الباحثين وصناع السياسة االقتصادية في
 وانحسار ايرادات النفط الى دون،4102 البمدان النفطية في اعقاب االنييار الحاد ألسعار النفط الخام منتصف العام
 وتفاقم العجوزات المالية ومستويات الدين العام بمعدالت تيدد استدامة النمو،المعدالت التي تطبعت عمييا الموازنات العامة
 ومن شأن تحديد اتجاه الترابط بين اإليرادات والنفقات الحكومية مساعدة صناع.واالستقرار واالقتصادي في ىذه البمدان
القرار االقتصادي عمى إدراك مصدر االختالالت المالية الكامنة وتصميم استراتيجية إصالح مالي تالئم المعطيات
Johansen  جسميوس- وقد تمت االستعانة بمنيجية جوىانسن.والظروف االقتصادية الراىنة في اقتصادات الريع النفطي
 الختبار فرضية التزامن المالي والفرضيات الثالث البديمة فيToda and Yammamoto  وسببيةand Juselius
.) لمتحقق من طبيعة واتجاه العالقة بين المتغيرات المذكورة4102-0891( االقتصاد العراقي خالل المدة
Abstract
The nature of the relationship between government revenues and expenditures has attracted
increasing attention from researchers and policymakers in oil countries following the sharp
collapse of crude oil prices in mid-2014, the worsening of fiscal deficits and public debt
levels At rates that threaten the sustainability of growth, stability and economic growth in
these countries. Identifying the correlation between government revenue and expenditure will
help economic decision-makers understand the source of underlying financial imbalances
and design a financial reform strategy that is appropriate to the current economic conditions
and conditions in the oil-rent economies. The methodology of Johansen and Juselius and
Toba and Yammamoto was used to test the hypothesis of fiscal synchronization and the
three alternative hypotheses in the Iraqi economy during the period (1980-2015) to verify
the nature and direction of the relationship between the variables mentioned.
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المقدمة
استمرار النقاش عن طبيعة واتجاه العالقة بين اإليرادات والنفقات الحكومية مؤشر ميم عمى ديمومة وحيوية التأثير
المالي العام في االقتصاد الكمي العالمي .ويثير التفاوت المتزايد بين اإليرادات والنفقات الحكومية ،وما خمفو من عجوزات
واختالالت مالية خطيرة ،قمق العديد من الخبراء وصناع القرار االقتصادي حول العواقب الكمية المتوقعة .وقد أسفرت نتائج
البحوث والدراسات عن أربع فرضيات بديمة فسرت عالقة النفقات باإليرادات الحكومية .ىذه الفرضيات تتمثل في ؛ فرضية
التزامن المالي وفرضية الحياد المالي وفرضية الوىم المالي وفرضية التجانس الضريبي .وفي االقتصاد العراقي ،ونظ اًر
لمخصائص الديناميكية والييكمية وىيمنة المورد النفطي عمى اتجاىات السياسة المالية ،السيما وان النفقات الحكومية ،التي
تُمول باإليرادات النفطية ،محرك لمنمو واالستقرار االقتصادي ،تجدر المغامرة بدراسة ما إذا كان ىناك تزامن مالي مستقر
بين عناصر المالية العامة المرتبطة اساسا بتقمبات اسواق النفط العالمية .السيما وان اكتشاف ىذه العالقة ستمقي مزيدا من
الضوء عمى مديات واسباب االختالل المالي واثاره االقتصادية الكمية .ولتحقق من ذلك ،تمت االستعانة باألساليب القياسية
الحديثة (اختبار ديكي فولمر الموسع ومنيجية جوىانسن -جسميوس  Johansen and Juseliusوسببية Toda and
 ) Yammamotoالختبار فرضية التزامن المالي بين االيرادات والنفقات الحكومية ،والفرضيات الثالث البديمة في االقتصاد
العراقي خالل المدة (.)4102-0891
مشكمة البحث
تعد طبيعة العالقة الديناميكية المتداخمة بين اإليرادات والنفقات الحكومية اشكالية دائمة في االقتصاد العراقي القائم
عمى تصدير النفط الخام ،في اطار موازنة حكومية تعاني من اختالل ىيكمي خطير وانكشاف مذىل عمى صدمات اسعار
النفط العالمية .والن الحكومات النف طية تمارس دور الوصاية عمى ايرادات الريع النفطي ،تصبح الموازنة العامة قناة لتسمل
صدمات النفط الخارجية الى مختمف القطاعات االقتصادية ،وتزيد من مسايرة االقتصاد المحمي لدورات الرواج والكساد
النفطي التي تشيدىا اسواق النفط العالمية باستمرار ،ما ييدد افاق االستدامة المالية والتنموية في البمد.
فرضية البحث
ينطمق البحث من فرضية مفادىا وجود تقارب وتوازي في اتجاىات االيرادات والنفقات الحكومية في اقتصاد العراق
بسبب االرتباط المباشر وغير مباشر بموارد الريع النفطي ،مما يولد تزامن مالي في تخطيط النفقات وااليرادات الحكومية.
هدف البحث
يرمى البحث الى مناقشة االدب النظري لمنظريات االقتصادية المفسرة لعالقات االرتباط والتالزم التي تؤطر
اتجاىات االيرادات والنفقات العامة ،وتحميل ومناقشة البحوث والدراسات التي تناولت تفسير ىذه العالقة في مختمف بمدان
العالم .وأخيرا ،االستعانة باالقتصاد العراقي ،كأنموذج القتصاد نامي قائم عمى النفط ،في اختبار العالقة المفترضة
وباستخدام منيجية جوىانسن -جسميوس  Johansen and Juseliusوسببية  Toda and Yammamotoخالل المدة
(.)4102-0891
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هيكمة البحث
لتحقيق ىدف البحث تم تقسيمو الى ثالثة مطالب :تناول االول ديناميكيات الترابط واتجاه السببية بين اإليرادات
والنفقات الحكومية .في حين ناقش المطمب الثاني الدراسات االقتصادية السابقة ونتائج اختبار الفرضيات االربع المؤطرة
لمعالقة بين متغيرات الدراسة في بمدان متقدمة ونامية .اما االخير فقد كرس الختبار فرضية البحث باستخدام اختبار ديكي
فولر الموسع لالستق اررية ومنيجية جوىانسن -جسميوس  Johansen and Juseliusوسببية

Toda and

 Yammamotoلمتحقق من اتجاه العالقة بين متغيرات البحث خالل المدة ( ،)4102-0891وخرج البحث بخالصة
وجممة توصيات.
المطمب االول  :ديناميكيات الترابط واتجاه السببية :تأصيل نظري
تعد العالقة بين اإليرادات الحكومية والنفقات مصدر قمق كبير لالقتصاديين وصناع السياسة عمى حد سواء .ىذه
العالقة (المثيرة لمجدل) كانت موضوع بحث نظري وتجريبي شامل لـعقود بمدان العالم كافة المتقدمة والنامية عمى حد سواء.
ان دراسة العالقة السببية بين اإليرادات والنفقات الحكومية أسفرت عن أربع فرضيات خضعت لمفحص التجريبي في مختمف
بمدان العالم ،السيما النامية منيا.
اوال  :فرضية التزامن المالي Fiscal Synchronization
قدمت فرضية "التزامن المالي" من لدن ميمتزر وريتشارد وموسغريف عام (Meltzer and Richard , 1981
) ،1981, p. 918ويشير ىؤالء الى ان العالقات السببية بأي ق اررات اإليرادات الحكومية ليست مستقمة عن ق اررات اإلنفاق
الحكومي .عمى العكس من ذلك ،يتم اتخاذ ىذه الق اررات في وقت واحد ،األمر الذي يؤدي إلى سببية ثنائية االتجاه .ىذا
النوع من السببية يدل عمى أن العالقة بين اإليرادات الحكومية والنفقات الحكومية تتحرك باتجاىين .ونتيجة لذلك ،فإن اتخاذ
الق اررات الحكومية بشأن اإليرادات والنفقات الحكومية يتم بشكل متزامن  .simultaneouslyوتشير عالقة التغذية العكسية
بين اإليرادات والنفقات الحكومية عمى أنيا مترابطة  ، interdependentوأن السياسة االقتصادية المناسبة تتركز في
تحديد معدالت النفقات واإليرادات الحكومية في وقت واحد .ومن ثم ،يمزم إدخال تحسينات عمى جانبي اإليرادات والنفقات
العامة من أجل تفادي عجز الموازنة الحكومية .ووفقا لمدراسات التجريبية فان عدم تحقق العالقة السببية المزدوجة بين
اإليرادات الحكومية والنفقات الحكومية يعني ان اتخاذ ق اررات اإلنفاق الحكومي يتم دون الرجوع إلى معدالت اإليرادات
الحكومية المتوقعة ،ويمكن أن يؤدي ذلك إلى احداث عجز كبير في الموازنة العامة ،السيما إذا ما كان اإلنفاق الحكومي
ينمو بمعدل أسرع من نمو اإليرادات الحكومية.(Lukovic & Grbic, 2014, p.128) .
وقد تم اختبار ىذه الفرضية من لدن  Qudairعام  2005في االقتصادات النفطية عبر دراسة العالقة التوازنية
طويمة االمد بين اإليرادات والنفقات الحكومية في المممكة العربية السعودية باستخدام منيجية التكامل المشترك ونموذج
تصحيح الخطأ وسببية غرانجر ،وافصحت النتائج عن وجود توازن طويل األمد بين المتغيرات المذكورة ،في حين تُظير
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اختبارات السببية وجود عالقة سببية ثنائية االتجاه بين اإليرادات والنفقات الحكومية وعمى المديين الطويل والقصير(Al-
).Quadir , 2005, p.31
ثانيا  :فرضية الحياد المالي Fiscal Neutrality
تقدم فرضية فرضية الحياد المالي او الفصل المؤسسي  Institutional Separationمفيوما جديدا لمعالقة بين
االيرادات والنفقات الحكومية ،ووفقا ليذه الفرضية ،التي جاء بيا كل من Baghestani and McNown
) (Baghestani and McNown, 1994, p. 317عام  ،0882ال يوجد أي ارتباط بين الق اررات المتعمقة بتحديد
النفقات وااليرادات الحكومية استنادا الى حقيقة استقالل السمطات التنفيذية والتشريعية .اذ يتم اتخاذ الق اررات المتعمقة
باإليرادات بشكل مستقل عن تخصيص اإلنفاق الحكومي ،ومن ثم ال ُيتوقع وجود عالقة سببية بين اإليرادات والنفقات

الحكومية (Nwosu & Okafor , 2014, p.880) .وان اتجاىات اإليرادات والنفقات الحكومية تتحدد اتساقا مع
معدالت النمو االقتصادي عمى المدى الطويل ،مما يعكس الفصل بين مؤسسات اإليرادات والنفقات الحكومية .وبذلك فان
اإليرادات والنفقات الحكومية تتحدد من خالل النمو االقتصادي طويل األجل الذي يعكس الفصل المؤسسي the
 institutional separationبين اإليرادات الحكومية والنفقات المتولدة عن اتخاذ ق اررات اإليرادات الحكومية بشكل
مستقل عن ق اررات اإلنفاق الحكومي .ويعد  )1988( Wildavskyأحد المدافعين الرئيسيين عن ىذا الرأي ،اذ يؤكد أن
المؤسسات المنفصمة مثل الفروع التنفيذية والتشريعية لحكومة الواليات المتحدة تشارك في عممية وضع الموازنة لتحديد
معدالت االيرادات (الضرائب) والنفقات الحكومية(Mehrara & Rezaei, 2014, p.174) .

ويعد العجز في الموازنة العامة ،ووفقا ليذه الفرضية ،نتيجة لمزيادة في اإلنفاق الحكومي أكثر من اإليرادات الحكومية ،وان
النفقات وااليرادات الحكومية مستقمة بشكل متبادل .mutually independentوفي العادة ،يتم تحديد النفقات الحكومية
عمى أساس حاجات سكان الدولة ،ويتم االعتماد عمى االيرادات الضريبية القصوى التي يمكن لمسكان تحمميا .وان تحقيق
التوازن المالي سيكون نتيجة مصادفة صرفة(Lojanica, 2015, p. 81) .
ثالثا  :فرضية الوهم المالي Fiscal Illusion
لفرضية فرضية الوىم المالي او فرضية "اإليرادات -النفقات" ، revenue-spend hypothesisمساران في
التحميل وتفسير التأثير المتبادل بين االيرادات والنفقات الحكومية ،رغم االتفاق عمى اتجاه السببية .التفسير االول ليذ
الفرضية جاء عمى يد ميمتون فريدمان ) ،(Friedman , 1978, p.9ويشير فريدمان إلى أن التغييرات في اإليرادات
الحكومية تؤدي إلى تغييرات في النفقات الحكومية ،وان ارتفاع عائدات الحكومة تؤدي إلى زيادة في اإلنفاق الحكومي ،مما
يتسبب في استمرار العجز المالي الجاري) .(Luković & Grbić, 2014, p.128ويعني ذلك أن زيادة اإليرادات
(الضرائب) الحكومية تؤدي إلى عجز في الموازنة في نياية المطاف وان اتجاه السببية اإليجابية positive causality
سيكون من االيرادات الحكومية صوب النفقات الحكومية .لذا يجب ان تركز السياسة االقتصادية عمى خفض االيرادات
الضريبية من أجل تقميص عجز الموازنة ). (Lojanica, 2015, p. 80
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&  Wagnerفي اطار فرضية الوىم المالي

 ،(Bucharan and Wagner, 1978, p.630) fiscal illusionفقد اكدا بأن ىناك عالقة سببية سمبية Negative
 causalityبين اإليرادات والنفقات الحكومية .اذ ان نمو اإليرادات الحكومية تجعل دافعي الضرائب غير راضين عن
النفقات الحكومية المخططة النيم يدركون حقيقة تحمل عبء زيادتيا بأنفسيم ) (Lojanica, 2015, p. 81ويقترحون
زيادة في عائدات الضرائب كعالج لعجز الموازنة .وبيذا فانيم يتفقون مع فريدمان في اتجاه العالقة من االيرادات صوب
النفقات الحكومية ،لكنيم يختمفون معو في طبيعة االثر ،اذ يعتقدون ان زيادة االيرادات ستؤثر سمبا في اتجاه النفقات
الحكومية.
رابعا :فرضية التجانس الضريبي Tax Smoothing
فرضية التجانس الضريبي او فرضية اإلنفاق -االيرادات spend-revenue hypothesis
بنسختين االولى تقدم بيا االستاذ بيكوك ووايزمان

جاءت ايضا

) (Peacock and Wiseman,1979, p.1111تحت عنوان

"اإلنفاق -االيرادات"  ، spend-revenue hypothesisوترى بأن أي تغيير في اإلنفاق الحكومي يسبب تغيرات في
اإليرادات الحكومية ،وبذلك فان اتجاه السببية ينطمق من النفقات الحكومية صوب االيرادات الحكومية وبشكل ايجابي .ذلك
أن أي اضطرابات واسعة النطاق مثل االزمات االقتصادية أو الكوارث الطبيعية والحروب وغيرىا من الظروف السياسية
غير المستقرة ،ستؤدي إلى زيادة اإلنفاق الحكومي ومن ثم زيادة اإليرادات (الضرائب) الحكومية(Petanlar& .
)  .Sadeghi, 2012, p. 33وفي ىذه الحالة  ،تنفق الدولة اوال ثم تحاول تغطية تمك النفقات عن طريق جمع
الضرائب ،ولذلك عواقب سمبية عمى المساىمين  shareholdersقد تنتيي في ىجرتيم إلى بمدان أخرى ،اذ أن الزيادات
اإلضافية في الضرائب ستكون متوقعة عموما) .(Lojanica, 2015, p. 81واىم اآلثار المترتبة عمى ىذه النتيجة أن
حجم اإلنفاق سيحدد حجم ونمو القطاع العام والعبء الضريبي المترتب عمى ذلك فضال عن العجز المالي .لذلك ،ومن
أجل معالجة عجز الموازنة ،ينبغي خفض اإلنفاق الحكومي قدر المستطاع.
اما النسخة الثانية من ىذه الفرضية فتستند إلى أعمال روبرت بارو ( ،)0891 ، 0898 ، 0892والذي يعد ،في
جيا  exogenous variableيتم تكييف
ًا
فرضيتو لمتجانس الضريبي  ،tax smoothingان اإلنفاق الحكومي
متغير خار ً
االيرادات (الضرائب) معو .فضال عن مستقبمية في الضرائب .لذلك ،يرفض بارو فكرة أن دافعي الضرائب يعانون من الوىم

المالي  ، fiscal illusionبل عمى العكس تماماً ،يؤكد بارو في إطار نظرية التكافؤ الريكاردي Ricardian
 ، equivalence theoremأن دافعي الضرائب ،عقالنيون ،بما يكفي إلدراك ان الزيادة الحالية في الدين العام ما ىي
اال شكل متأخر من الضرائب(Mehrara & Rezaei, 2014, p.173) . delayed form of taxation
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ان فيم وادراك طبيعة العالقة الديناميكية بين اإليرادات والنفقات الحكومية ،يمكن أن يساعد في تحقيق التوازن المالي في
البمدان التي تعاني من اختالل مالي ىيكمي .ويقدم ) (Narayan 2005حزمة من الدوافع الكامنة خمف دراسة اتجاه
العالقة بين عناصر الموازنة العامة وكما يأتي:
 إذا انعدمت العالقة السببية بين االيرادات والنفقات الحكومية ،bi-directional causality does not hold
ولم تتحقق فرضية "التزامن المالي"  ، fiscal synchronizationفإن ذلك يعني أن ق اررات اإليرادات الحكومية
تكون مستقمة عن ق اررات اإلنفاق الحكومي .ويمكن أن يتسبب ذلك في حدوث عجز كبير في الموازنة وارتفاع
معدالت اإلنفاق الحكومي بشكل أسرع من اإليرادات الحكومية ،مما يمزم الحكومة بإعادة النظر بطريقة اعداد
الموازنة لتالفي االختالالت المالية المتكررة.
 إذا تحققت الفرضية الثالثة "تأثير االيرادات في النفقات الحكومية" revenue-spend hypothesis is
 ، supportedفان ذلك يعني أن اتجاه السببية يمتد من اإليرادات الحكومية إلى اإلنفاق الحكومي ،وبذلك ،يمكن
تجنب عجز الموازنة عن طريق تنفيذ سياسات حفز وتعظيم اإليرادات الحكومية.
 إذا ما تحققت الفرضية االخيرة "النفقات االيرادات الحكومية"  spend-revenue hypothesis holdsفان ذلك
يعني ان الحكومة تنفق أوالً وتدفع مقابل ىذا اإلنفاق في وقت الحق عن طريق زيادة االيرادات (الضرائب بشكل
خاص) .مما يتسبب في خوف المستثمرين من دفع المزيد من الضرائب في المستقبل ويشجع عمى ىروب رأس
المال. (Dizaji, , p.6).
المطمب الثاني  :التزامن المالي في سياق الدراسات السابقة
اختبرت العديد من الدراسات التطبيقية فرضية التزامن المالي عبر دراسة العالقة الديناميكية بين اإليرادات
الحكومية والنفقات الحكومية وفي مختمف بمدان العالم ،وال يوجد إجماع عام عن اتجاه العالقة بين ىذه المتغيرات .وقد
حاولت دراسات تجريبية عديدة التحقق من فرضية التزامن المالي وفرضية الحياد المالي وفرضية الوىم المالي وفرضية
التجانس الضريبي ،وباستخدام نماذج واساليب قياسية متنوعة .مع ذلك ،النتائج التجريبية ليذه الدراسات كانت متنوعة
ومتض اربة وتتباين من بمد الى اخر ومن مدة زمنية الى اخرى .وكما يبين الجدول ( )0فان الدراسات السابقة قد تناولت
بمدان متقدمة ونامية ،وبمدان عربية نفطية وغير نفطية ،ولمدد زمنية متفاوتة ،سنوية وشيرية .وقد تم استخدام العديد من
االختبارات والنماذج القياسية الختبار العالقة الديناميكية بين االيرادات الحكومية ( )GRوالنفقات الحكومية ( )GEمنيا
.)ARDL ،VECM ،Granger causality ،VAR ،(Cointegration test ECM
وتفصح نتائج الدراسات عن اتجاىات متباينة لمسببية بين االيرادات والنفقات الحكومية في الدراسات السابقة
الموضحة في جدول ( .)0ففي كل من الصين وجنوب افريقيا وايران والسعودية واالردن كانت ىناك سببية ثنائية بين
المتغيرات المذكورة ،وبما يدعم فرضية التزامن المالي .في حين َدعم قياس السالسل الزمنية قصيرة االجل في جنوب افريقيا

فرضية التجانس الضريبي .اما فرضية الوىم المالي فقد تحققت في الواليات المتحدة وتركيا وناميبيا ونيجيريا وغانا وماليزيا
واليند ومصر وقطر .واخي ار تدعم الدراسات التي تناولت االقتصادي الباكستاني فرضية الحياد المالي.
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) خالصة الدراسات السابقة التي تناولت تحميل عالقة االيرادات بالنفقات الحكومية1( جدول
النتائج القياسية

منهج القياس

المدة الزمنية

مكان الدراسة

اسم المؤلف

GR → GE

VAR

(1929-1982)

USA

Manage &Marlow
(1986)

GR → GE

Cointegration test, ECM

( 1967-1994)

Turkey

Darrat
(1998)

GR ↔ GE

ECM

(1950-1997)

China

Li
(2001)

GR ↔ GE long-run

Cointegration and VECM

GR -- GE short-run

For Causality

GR → GE (Egypt)

VAR,

GR ↔ GE (Jordan)

ECM

GR ↔ GE

Johansen Cointegration

Monthly (1994–
2004)

(1975-2001)

South Africa

Nyamongo et al.
(2007)

Egypt, Jordan

Abu AI-Foul and
Baghestani
(2004)

(1964-2001

Saudi Arabia

Al-Qudair
(2005)

GR → GE

VAR ,) and

(1977-2007)

Namibia

Eita & Mbazima

Granger causality
GR → GE

ECM and Granger

(2008)
(1980-2005)

India

Chaudhuri &Sengupta

Causality
GE → GR

VECM

(2009)
1972–2007

Pakistan

Aisha and Khatoon
(2010)

GR → GE

VECM

1970–2007

Nigeria

Obioma&Ozughalu
(2010)

GR → GE

ARDL

1970–2009

Malaysia

Nanthakumar et al.
(2011)

GR → GE

VECM

1980–2011

Qatar

Al-Khulaifi

GE ↔ GR

ARDL

1963–2011

Iran

Elyasil and Rahimi

GE ↔ GR

VECM

1990–2011

Jordan

Al-Zeaud

GR → GE

VAR

1980–2013

Ghana

Obeng

(2012)
(2012)
(2014)
(2015)

فرضية التزامن المالي

سببية ثنائية االتجاه بين إيرادات الحكومية والنفقات الحكومية

GR ↔ GE

فرضية الحياد المالي

عدم وجود اي عالقة سببية بين اإليرادات والنفقات الحكومية

GR -- GE

فرضية الوهم المالي

سببية تمتد من اإليرادات الحكومية إلى النفقات الحكومية

GR ← GE

فرضية تجانس الضريبي

سببية تمتد من النفقات الحكومية إلى اإليرادات الحكومية

GE → GR

. من عمل الباحث باالعتماد عمى الدراسات المذكورة في الجدول: المصدر
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المطمب الثالث  :البيانات ومنهجية القياس االقتصادي
تيدف ىذه الدراسة إلى تقديم أدلة تجريبية عمى طبيعة واتجاه العالقة بين اإليرادات والنفقات الحكومية في اطار صدمات
اسعار النفط التي تعرض ليا العراق طيمة العقود االربع الماضية .ويتطمب اختبار العالقة السببية بين اإليرادات والنفقات
الحكومية في العراق ثالث مراحل ،في المرحمة االولى :نستخدم اختبارات االستق اررية لمتأكد من استقرار السالسل الزمنية،
وسيتم الركون الى اختبار ديكي فولر الموسع  Augmented Dickey-Fullerلتحقق من جذر الوحدة .ونتحقق في
المرحمة الثانية من العالقة طويمة المدى بين المتغيرات المدروسة في اطار أنموذج التكامل المشترك ،عبر استخدام منيجية
جوىانسن -جسميوس  .Johansen and Juseliusوأخيرا ،واذا ما تحققت العالقة التوازنية طويمة المدى ،سيتم استخدام
منيجية  Toda and Yammamotoلمسببية ،لفحص اتجاه العالقة السببية بين اإليرادات والنفقات الحكومية في العراق.
وقد تم اختيار اجمالي االيرادات واجمالي النفقات الحكومية باألسعار الجارية لممدة ( ،)4102-0891وتم تحويميا الى
الصيغة الموغارتمية نظ ار لكثرة الصدمات النفطية التي تعرضت ليا المتغيرات المذكورة من جية ،ولمتخمص من مشكمة عدم
ثبات تجانس التباين  heteroskedasticityمن جية اخرى.
اوال  :اختبار استقرارية السالسل الزمنية
يوظف مفيوم االستق اررية كتعبير عن درجة تكامل السمسمة الزمنية وذلك بتقدير ما تحتويو من جذور Unit Root
 .فإذا كانت تحتوي جذر وحدة واحد فان ىذه السمسمة تعد متكاممة من الدرجة األولى Integrated of Order One
ويرمز ليا ) . I(1والسالسل الزمنية التي ال تحتوي عمى جذر وحدة أو السالسل المستقرة تكون متكاممة من الدرجة صفر
) .(Hill and others,2011:488) I(0ويعد شرط االستقرار أساسا في دراسة وتحميل السالسل الزمنية ،واذا لم تكن
السالسل الزمنية مستقرة فمن يتم الحصول عمى نتائج سميمة ومنطقية ) .(Heij and et al,2004, p.536وقد تمت
االستعانة باختبار ديكي فولمر الموسع  Augmented Dickey-Fullerالختبار استق اررية السالسل الزمنية (Dickey
) and Fuller,1981لمتغيرات النفقات الحكومية ( )GEواإليرادات الحكومية ( )GRفي العراق لممدة (،)4102-0891
وتفصح نتائج االختبار (جدول  )4بان القيم المحسوبة الحصائية ( )tلمستوى لوغارتم المتغيرات (سواء كانت بحد ثابت فقط
او حد ثابت واتجاه عام) تقل عن القيم الحرجة( )عند مستوى معنوية ( )%0و( )%2و( ،)%01مما يعني عدم إمكانية
رفض فرضية جذر الوحدة



( )H0: β=0لمستويات السالسل الزمنية لمتغيرات االيرادات الحكومية ) (GRوالنفقات

القيم الجدولية لـ ( )ADFتم احتسابها ضمن مخرجات برنامج ( )EViewsالمستخدم في هذه الدراسة ،وهذه القـيم تختمـف حسـب

عدد حدود الفـرق المبطـأ الداخمـة فـي نمـوذج االختبـار ،والتـي قـد تـم حسـابها تمقائيـا وفـق معيـار  )AIC( Akaikeبحـد أقصـى 11
فترات.
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الحكومية ) (GEخالل مدة الدراسة ،وبذلك فان السالسل الزمنية لممتغيرات المذكورة ليست سالسل زمنية مستقرة بالمستوى
العام.

الجدول ( )2اختبار المستويات لمنفقات واإليرادات الحكومية في العراق ()2115-1891
Government Revenues
Without Constant & Trend
Probability

T-

0.958

1.414

Statistic

C.V

with intercept & trend
Probability

T-

2.634

C.V

Statistic

-

With constant
Probability

T-

Statistic

-4.252
0.343

-1.956

-

C.V
-3.639

0.837

1%

-0.686
-2.951

-3.548

5%

1.951
-

-3.207

1.610

-2.614

10%

Government Revenues
Without Constant & Trend
Probability

T-

0.967

1.546

Statistic

C.V

with intercept & trend
Probability

T-

Statistic

2.634

With constant
C.V

Probability

T-

Statistic

-4.252
0.343

-2.462

-

C.V
-3.639

0.931

1%

-0.180

-3.548

-2.951

5%

1.951
-3.207

-

1.610

-2.614

10%

المصدر :من اعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج Eviews-9.1
اما الجدول ( ) 3فيوضح نتائج اختبار ديكي فولمر الموسع لمسالسل الزمنية لمتغير االيرادات الحكومية ومتغير النفقات
الحكومية .وبعد اخذ الفروق االولى ليا  ،First Differenceتظير النتائج معنوية قيمة ( )tالمحتسبة عند مستوى %2
و %01بشكل عام ،مما يعني ان السالسل الزمنية ساكنة في فروقيا االولى ،وىذا يؤشر ترابط المتغيرات من الرتبة االولى
).I(1
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الجدول ( )3اختبار الفروق االولى لمنفقات واإليرادات الحكومية في العراق ()2115-1891
Government Revenues
Without Constant & Trend
Probability

T-

C.V

with intercept & trend
T-

Probability

Statistic
-2.770

0.007

With constant
C.V

Probability

Statistic
-

2.634

-3.149

0.1116

-

C.V

TStatistic

-4.252

0.0197

-3.361

-3.548

-3.639

1%

-2.951

5%

1.951
-

-2.614

-3.207

10%

1.610
Government Revenues
Without Constant & Trend
Probability

T-

C.V

with intercept & trend
Probability

Statistic
-2.873

0.005

T-

With constant
C.V

Probability

Statistic
-

2.634

0.068

-3.397

-

T-

C.V

Statistic
-4.252

0.015

-3.472

-3.548

-3.639

1%

-2.951

5%

1.951
-

-2.614

-3.207

10%

1.610

المصدر :من اعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج Eviews-9.1
ثانيا :اختبار جوهانسن-جسميوس لمتكامل المشترك
يختبر أنموذج التكامل المشترك وجود عالقة توازنية طويمة االجل بين المتغيرات االقتصادية ،وقـد طـور ىـذا االنمـوذج
مــن لــدن جوىانســن ( )Johansen,1988, p.241وجوىانســن -جســميوس

(Johansen and Juselius,1990,

) p.283لتجنـب أوجـو القصـور التـي ظيـرت بيـا منيجيـة الخطـوتين ألنجـل وجرانجـر Engel-Granger two step
.method
ويوض ــح جـ ــدول ( )2طبيع ــة العالقـ ــة طويم ــة األجـ ــل ب ــين لوغـ ــارتم االيـ ـرادات الحكوميـ ــة ( )GRولوغـــارتم النفقـ ــات
الحكومي ــة( )GEف ــي العـ ـراق خ ــالل الم ــدة( .)4102-0891اذ يب ــين اختب ــار األث ــر ( )λtraceإن الق ــيم المحس ــوبة لمع ــدل
اإلمكــان األعظــم لمنفقــات الحكوميــة ( )GEوعالقتيــا بــاإليرادات الحكوميــة ( )GRقــد بمغــت ( ،)23.25186تفــوق القيمــة
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الحرجة والبالغة ( )15.49471عند مستوى معنوية ( .)%2مما يوجب رفـض فرضـية العـدم ( )H0 : β = 0والقائمـة بعـدم
وجود أي متجـو لمتكامـل المشـترك ) ،(r = 0وقبـول الفرضـية البديمـة القائمـة بوجـود عـدد مـن متجيـات التكامـل المشـترك اكبـر
من الصفر ).(r =1
الجدول ( )4نتائج العالقة طويمة األجل بين االيرادات الحكومية والنفقات الحكومية وفقا لمنهجية جوهانسن-جسميوس
Eigen-value

5% Critical

λ trace

Value

Ha

)(alt. hyp

Stat

Ho

)(null hyp.

0.485937

15.49471

23.25186

r =1

r=0

0.018300

3.841466

0.627968

r =2

r≤1

Eigen-value

5% Critical

λ max

Value

Ha

)(alt. hyp

Stat

Ho

)(null hyp.

0.485937

14.26460

22.62389

r =1

r=0

0.018300

3.841466

0.627968

r =2

r≤1

المصدر :من اعداد الباحث باالعتماد عمى برنامج Eviews-9.1
امــا نتــائج اختبــار القيمــة العظمــى ( )λ maxفقــد جــاءت مطابقــة لنتــائج اختبــار األثــر فــي تفســير العالقــة بــين بــين لوغــارتم
االي ـرادات الحكوميــة ( )GRولوغــارتم النفقــات الحكوميــة( )GEفــي الع ـراق خــالل مــدة الد ارســة .اذ تبــين النتــائج ال ـواردة فــي
الجــدول ( )2أن القيمــة المحســوبة لمعــدل اإلمكانيــة ( )22.62389أكبــر مــن القيمــة الحرجــة ( )14.26460عنــد مســتوى
معنويـة ( )%2مــا يعنــي رفــض فرضــية العـدم والقائمــة بعــدم وجــود أي متجــو لمتكامـل المشــترك ( )r=0وقبــول الفرضــية البديمــة
القائمة بوجود متجو وحيد لمتكامل المشترك (.)r=1
وبــذلك ،تفصــح نتــائج اختبــار التكامــل المشــترك لسمســمتي االي ـرادات والنفق ـات الحكوميــة بوجــود عالقــة توازنيــة طويمــة
االجل بينيما ،وتعني تمك العالقة ان االجل الطويل سوف يشيد توازنا بين االيرادات والنفقات الحكومية ،بالرغم مـن التقمبـات
الحاصمة في االمد القصير ،وكما مبين في الشكل ( )0أدناه.
(الشكل : )1-العالقة طويمة األمد بين االيرادات الحكومية ( )Rوالنفقات الحكومية ( )Gفي العراق طبقا لنموذج
جوهانسن -جسميوس لممدة ()2115-1891
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المصدر :من إعداد الباحث باالعتماد عمى البرنامج اإلحصائي()EViews 9.1
ثالثا  :اختبار اتجاه السببية وفقا لمنهجية Toda and Yammamoto

نموذج

استخدمت دراسة  Toda and Yammamotoطريقة  MWALDالمطورة الختبار والد  Wald testعمى قيود
اذ تمثل  Kطول المتباطئات ،ليذا الغرض يستخدم معيار والد عمى أساس

الحكم عمى فرضية العدم) .(Toda, 1995, p. 225ولقد أثبتت دراسة

طريقة  MWALDالختبار سببية غرانجر

تقدير

و

من أجل

 Rambaldi and Doranعام  1996أن

 Granger Causalityمن الممكن تقديرىا باستخدام نموذج  VARأي يتم

 VARوتمثل  dmaxأعمى مستوى من درجة تجانس يتوقع إيجادىا .

في البدء يجب اختيار عدد الفجوات االمثل النموذج  VARوذلك باستخدام مؤشرات ،Schwarz ،Akaike
 ،FPEومؤشر  .Hannah- Quinوينبغي الحذر عند اختيار عدد الفجوات المناسب لألنموذج ،اذ تشير الدراسات
القياسية المتخصصة الى ان اختيار عدد فجوات اقل من العدد الحقيقي لمفجوات يسبب تحيز المعممات ،اما اختيار عدد
فجوات اكبر من العدد الحقيقي لمفجوات فانو يجعل من التقدير غير معنوي رغم معنوية المعممات( ىيشام ،2017 ،ص
 .)491ويوضح الجدول ( )2ان عدد الفجوات االمثل من مجموع  2فجوات ممكنة كان فجوة واحدة ( ،)0وبذلك يمكن
تحديد فترة االبطاء لسبية  Toda and Yammamotoبمدة واحدة فقط.
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الجدول ( )5اختيار عدد الفجوات االمثل في اطار أنموذج VAR
HQ

SC

AIC

FPE

LR

Log L

Lag

7.030022

7.091265

6.999657

3.758212

NA

-109.995

0

*1.349996

*1.533725

*1.258899

*0.012085

*173.7320

-14.1424

1

1.428793

1.735008

1.276965

0.012356

6.262212

-10.4315

2

1.549149

1.977849

1.33659

0.013236

4.75939

-7.38544

3

1.776486

2.327672

1.503195

0.015901

1.918078

-6.05112

4

* indicates lag order selected by the criterion
)LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level
FPE: Final prediction error
AIC: Akaike information criterion
SC: Schwarz information criterion
HQ: Hannan-Quinn information criterion
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وبعد اختيار مدة التباطؤ المثمى ،يتم تقدير النتائج التجريبية الختبار  Granger Causalityالقائم عمى منيج
( )Toda & Yamamotoعن طريق اختبار  ، MWALDوكما تظير تقديرات اختبار  MWALDالوارد في جدول ()1
أن ىناك أدلة قوية عمى أن العالقة السببية تعمل باتجاىين ،وكما يأتي:
 -0ىنالك عالقة سببية تتجو من االيرادات الحكومية الى النفقات الحكومية  ،نظ ار الن قيمة مربع كآي معنوية عند
مستوى اقل من  ، 1.12مما يعني قبول الفرضية البديمة ورفض فرضية العدم ،اي ان االيرادات الحكومية تسبب
النفقات الحكومية عند فترة ابطاء واحدة.
 -4توجد عالقة سببية تتجو من النفقات الحكومية الى االيرادات الحكومية  ،الن قيمة مربع كاي معنوية عند مستوى
اقل من  ، 1.12ما يعني قبول الفرضية البديمة ورفض العدم ،اي ان النفقات الحكومية تسبب االيرادات الحكومية
عند مدة ابطاء واحدة .
جدول ( )6نتائج اختبار سببية Todo - Yamamoto
Decision

p-values

MWald

k+dmax

)Lag(k

Null hypothesis

statistics
Reject 𝐻0

0.000

26.87584

2

1

Reject 𝐻0

0.000

5.667857

2

1

H0: GE does not
Granger cause GR
H0: GR does not

Granger cause GE

*indicate rejection of the null at the 1 % level
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وتدعم ىذه النتيجة فرضية التزامن المالي ،ما يعني أن الحكومة العراقية تحدد ق ارراتيا المتعمقة باإليرادات والنفقات الحكومية
في وقت واحد .وتفسر النتائج ايضا في اطار زيادة االيرادات الحكومية (النفطية تحديدا) ودورىا االيجابي في تحفيز النفقات
الحكومية .كما ان زيادة النفقات الحكومية تحفز األنشطة االقتصادية التي بدورىا تزيد من اإليرادات الحكومية غير النفطية
ومن ثم زيادة اجمالي االيراد العام.
االستنتاجات
 -0لدى العراق تاريخ طويل من اختالل التوازن المالي واالخفاق في تغطية النفقات الحكومية بشكل مريح ،نظ ار
النكشاف االيرادات الحكومية عمى النفط بشكل مذىل ،ومسايرة الموازنة لدورات الرواج والكساد التي تواجو
اسواق النفط العالمية.
 -4تتسم المالية العامة في العراق بضعف الجيود الحكومية في تعظيم االيرادات غير النفطية من جية ،وكبح
جماح االرتفاع المضطرد في معدالت نمو االنفاق العام (الجاري منو بشكل خاص) من جية اخرى.
 -3اظيرت نتائج اختبار التكامل المشترك لسمسمتي االيرادات والنفقات الحكومية وجود عالقة توازنية طويمة
االجل بينيما ،وتعني تمك العالقة ان االجل الطويل سوف يشيد توازنا بين االيرادات والنفقات الحكومية،
بالرغم من التقمبات الحاصمة في االمد القصير.
 -2تفصح نتائج اختبار سببية  Toda & Yamamotoعن وجود عالقة ثنائية االتجاه بين اإليرادات الحكومية
والنفقات الحكومية .وتدعم ىذه النتيجة فرضية التزامن المالي ،مما يعني أن الحكومة العراقية تحدد ق ارراتيا
المتعمقة باإليرادات والنفقات الحكومية في وقت واحد .وتفسر النتائج ايضا في اطار زيادة االيرادات الحكومية
(النفطية تحديدا) ودورىا االيجابي في تحفيز النفقات الحكومية .كما ان زيادة النفقات الحكومية تحفز
األنشطة االقتصادية التي بدورىا تزيد من اإليرادات الحكومية غير النفطية ومن ثم زيادة اجمالي االيراد
العام.
التوصيات
 -0قد تعرقل العالقة السببية ثنائية االتجاه بين االيرادات والنفقات الحكومية جيود الدولة في السيطرة عمى عجز
الموازنة العامة وتفاقم معدالت الدين العام ،اذا لم يتم تصميم السياسة المالية في اطار االستدامة المالية والعمل
عمى تعظيم الموارد غير لنفطية لمبمد.
 -4يعني ارتباط النفقات العامة باإليرادات العامة وجود مسايرة لمتقمبات الدورية في اإليرادات النفطية ،ولفك االرتباط
المفترض وجعل النفقات الحكومية أقل حساسية لإليرادات النفطية ،يمكن لمسمطات الحكومية المجوء إلى تحديد
إطار لإلنفاق متوسط األجل ،بحيث يمكن تخطيط النفقات الحكومية وعزليا عن تقمب اإليرادات النفطية قصيرة
األجل.
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 -3نظ ار لتذبذب حجم االيرادات النفطية الناجم عن تقمب معدالت التصدير واالسعار ،ينبغي انشاء قسم خاص في
و ازرة المالية لدراسة أسواق النفط العالمية واالفاق المستقبمية لألسعار والتنبؤ بيا ،لبناء القدرات الالزمة لمتعايش مع
ىبوط المورد النفطي والتصدي لتسمل دورات الركود والرواج التي تشيدىا اسواق النفط العالمية باستمرار.
 -2لمضرائب دور كبير في االقتصادات النفطية عبر توثيق عالقة النفقات الحكومية بالضرائب ،وفك االرتباط الوثيق
لمصادر تمويل الموازنة العامة بالنفط ،واعداد استراتيجية ضريبية تشمل تنويع الييكل وحصر االوعية وتفعيل
القوانين وتعزيز اساليب التحصيل الضريبي.
 -2اعادة النظر باإلنفاق العام بشقيو الجاري واالستثماري بالشكل الذي يتوافق مع تعظيم انتفاع المجتمع من المال
العام عبر تطبيق مبدأ اقل التكاليف لتحقيق االداء المستيدف ،مما يتطمب مراجعة جميع االنشطة واج ارء تحميل
(الكمفة -المنفعة) المقارن ،لمتحول نحو اسس مختمفة لمتنظيم وبدائل جديدة لإلجراءات التقميدية.
 -1يتطمب االقتصاد النفطي العراقي انشاء صندوق سيادي يضطمع بميمة عزل الموازنة العامة واالقتصاد الكمي عن
تقمبات أسعار النفط العالمية ،ألجل تحقيق االستقرار عمى المستوى االقتصادي والمالي وحفظ حقوق األجيال
القادمة ،إلى جانب كونو مرتك اﹰز ميماﹰ لمشروع بالمشاريع ذات األولوية االقتصادية واالجتماعية من اجل تحقيق
النجاح في عممية التنمية االقتصادية المستدامة.
المصادر العربية
 .1ىيشام ،عياد ،العالقة السببية بين معدل الفقر والالمساواة والنمو االقتصادي باستعمال منيجية Toda-
 ،Yamamotoمجمة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات اإلدارية واالقتصادية  ،المجمد الثاني :العدد
(.2017 ،)9
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