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قياس وتحميل بعض مؤشرات السياسات االقتصادية الكمية وعالقتها مع نسبة الفقر في العراق

1

لممدة ()2014-2004
And analysis of some macroeconomic policy indicators and their
)relationship with the poverty rate in Iraq (2004-2014
أ.د.احمد حسين عمي الهيتي
م.عمار عبد الهادي شالل
كمية االدارة واالقتصاد /جامعة االنبار

المستخمص:
يحظى العراق بمكانة ميمة عمى الصعيد الدولي والعربي بما يمتمكو من موارد طبيعية وبشرية ،إال ان الحروب
واالزمات ا لتي مر بيا أضعفت مقوماتو االقتصادية واالجتماعية وقد أثر ذلك عمى مستواه المعيشي وتمكؤ عمل
السياسات االقتصادية الكمية ومقومات التنمية االقتصادية واالجتماعية .كما ىدف البحث الى تقدير وتحميل العالقة بين

بعض متغيرات السياسة الكمية ونسبة الفقر في االقتصاد العراقي ،وتمحورت مشكمة الفقر حول قدرة السياسات
االقتصادية الكمية في تقميل حدة الفقر في العراق في ظل توالي االزمات االقتصادية والمالية في االقتصاد الكمي ،مما
دفع الى انتشار المشاكل االقتصادية واالجتماعية كالفقر والبطالة وتدني الخدمات التعميمية والصحية وتفاقم المشاكل
البيئية ،مما ادى الى االىتمام في وضع السياسات واالستراتيجيات لمحد منيا والنيوض بمؤشرات السياسة االقتصادية

الكمية ،إذ ال يمكن النيوض بيذه المؤشرات إال ان يكون مكافحة تمك المشاكل مرافقة ليا.

Abstract:
Iraq has an important position at the international and Arab levels with its natural and
human resources, but the wars and crises it has experienced have weakened its economic
and social components. This has affected its standard of living, the work of macroeconomic policies and the factors of economic and social development, Such as poverty,
unemployment, low educational and health services, and the aggravation of environmental
problems, which led to attention in the development of policies and strategies to reduce
them and the promotion of macroeconomic policy indicators, The problems accompany her.
أهمية البحث:

تأتي اىمية ىذا البحث في تسميط الضوء عمى احد الموضوعات الميمة من خالل البحث والقياس ألثر بعض مؤشرات

السياسات االقتصادية الكمية التي تعد من المؤشرات الكمية في االقتصاد العراقي في مدى قدرتيا ونجاحيا عمى مكافحة مشكمة
الفقر التي تعد احد الطرق الميمة ولما ليا من دور في دفع عجمة التنمية االقتصادية الى االمام عن طريق المزايا المتحققة
منيا .
مشكمة البحث:

تتمحور مشكمة البحث حول مدى قدرة السياسات االقتصادية الكمية في تقميل حدة الفقر في العراق في ظل االزمات

االقتصادية والمالية في االقتصاد الكمي والتي تمخضت عن تمك االزمات سياسات اقتصادية غير رشيدة والتي ترافقت
مع االثار السمبية التي مر بيا البمد عمى الصعيدين العالمي والمحمي والذي اثر عمى رفع مستوى الرفاىية لمفرد.
فرضية البحث:
 1بحث مستل من اطروحة دكتوراه.
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تمثمت فرضية البحث بعدم قدرة السياسات االقتصادية الكمية الحالية في معالجة الفقر في العراق  ،ويجب استخدام
السياسات االقتصادية الكمية بأسموب سميم ومدروس فضال عن تناسبيا مع االوضاع االقتصادية واالجتماعية لمعراق
والذي يؤدي ذلك الى تحقيق اثا اًر ايجابية عمى اقتصاده مما يؤدي الى خفض الفقر.
هدف البحث:

يتمثل ىدف البحث بتقدير وتحميل العالقة بين بعض مؤشرات السياسات االقتصادية الكمية ونسبة الفقر في العراق.

مدة البحث:

تناول قياس العالقة بين بعض مؤشرات السياسات االقتصادية الكمية ونسبة الفقر لممدة ( )2014-2004ثم تحويميا

الى فترات ربع سنوي وذلك حسب توفر البيانات .
هيكمية البحث:

لغرض التحقق من الفرضية والوصول ليدف البحث تم تقسيم البحث الى محورين :تناول المحور االول (االطار

النظري) وتضمن مفيوم الفقر فضال عن قياس الفقر في العراق .وتمثل القسم الثاني بقياس العالقة بين نسبة الفقر

وبعض مؤشرات السياسات االقتصادية الكمية.

المحور االول :االطار النظري

العالقة بين السياسات االقتصادية الكمية والفقر
اوالً :مفهوم السياسة االقتصادية الكمية:

تعرف السياسة االقتصادية الكمية عمى إنيا مجموعة من التدابير واالجراءات والقوانين والمواقف واالطر التي تضعيا

السمطات العامة لمقطاعات االقتصادية والمعبرة عن تصورىا وموقفيا لمكيفية التي تدار بيا الموارد االقتصادية النادرة
بأنواعيا المادية والبشرية ،اذ تحقق اعظم المنافع لممجتمع وباقل التضحيات عمى صعيد الموارد والزمن وبيذا فيي
محاولة لكي يحقق المجتمع األمثمية بأسرع ما يمكن عبر استخدام الموارد واالدوات االقتصادية والقانونية المناسبة وفق
زمن معين .اذ تعكس السياسات االقتصادية عموما الفمسفة االقتصادية لمسمطة السياسية اذ تعبر عن وجية النظر
االقتصادية لمسمطة السياسية الحاكمة وىي تشكل تجسيدا ألىداف اقتصادية واجتماعية والتي تريد بيا ومن خالليا خدمة
المجتمع بالحاضر وتأمين عيش رغيد في المستقبل ىذه من ناحية وكسب تأييده من ناحية اخرى( .الراوي.)2 :1997،

ثانياً :مفهوم الفقر:

لقد تبنى تقرير التنمية البشرية  1998تعريف الفقر (الفقر بشري) الذي جمع بين فقر القدرات والقوة .إذ يشير فقر

ال قدرات الى االستعباد ومن ثم الحرمان من فرص االعداد والتأىيل التعميمي والمعرفي والصحي والغذائي وفي الوقت

الذي يشير فيو فقر القوة الى االستعباد او الحرمان من تمك االصول الرأسمالية ومن ثم فرص عمل مستقرة ليا عوائد
تكفي اشباع الحاجات االساسية والحرمان من المشاركة في صنع الق اررات ذات الصمة بسياسات توزيع الثروة والسمطة
عمى المستويات العامة والقطاعية والمحمية.

والتمتع بالحقوق االنسانية لما كان فقر القدرات ينتج من فقر القوة فان الدمج بينيما يصبح امر ضروري لفيم

الفقر وآليات انتاجو واعادتيا مرة اخرى .(UNDP,1998:14) .ومن خالل التعريف السابق يمكن ان نستخمص
مصطمحات لمفقر أو ما يطمق عمييا بأنواع الفقر يمكن األشارة الييا باآلتي:
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 -1الحاجات االساسية لإلنسانBasic Human Needs :

ىي عبارة عن السمع الغذائية وغير الغذائية الالزمة لإلنسان بحيث يبقى حياً وتحفظ كرامتو االنسانية وتحقيق قدرتو
عمى مزاولة نشاطاتو االعتيادية بصورة مقبولة.
 -2الفقر المدقعAbject Poverty :
ىي حالة من حاالت الفقر التي ال يستطيع االنسان معيا الحصول عمى الحد االدنى من الحاجات الغذائية االساسية
الالزمة لمحصول عمى الحد االدنى من السعرات الح اررية لبقائو حيا ويزاول نشاطاتو االعتيادية( .بدران.)10 :2000،

 -3الفقر المطمق:Absolute Poverty :
ىي حالة من حاالت الفقر التي ال يستطيع االنسان معيا الحصول عمى الحد االدنى من الحاجات االساسية الغذائية
وغير الغذائية معا.
 -4الفقر النسبي:Relative Poverty :
يقصد بالفقر النسبي الحاجات النسبية في الطبيعة التي تتضمن جميع السمع والخدمات الالزمة لتحسين الرفاىية
وعدهُ البنك الدولي
العامة لمفرد ،إذ يرتبط مصطمح الفقر النسبي بالدول المتقدمة ،الذي يأخذ كمقياس لعدم المساواة ّ ،
معيار في المقارنة بين الدول وحتى بين الريف والحضر (فطيمة.)4 :2014،

ثالثاً :العالقة بين السياسة االقتصادية الكمية والفقر:

إ ن االثار االقتصادية التي تعكسيا مشكالت االقتصاد الكمي تظير بشكل مباشر في جميع القطاعات في االقتصاد

القومي وتظير بشكل واضح عمى اغمب افراد المجتمع وألنيا كذلك نجد ان الواقع يؤكد ان كثير من السياسات
االقت صادية الكمية ليا اثر مباشر وغير مباشر في الفقر ،ان الفقر كظاىرة تمتد جذورىا الى مجموعة تشوىات سياسية
واقتصادية واجتماعية وثقافية ولعل من اىم ىذه التشوىات ،التشوىات االقتصادية ،وتجارب الدول المختمفة تؤكد ان

وجود االختالالت الييكمية واستمرارىا في أي اقتصاد يجعل النتائج االيجابية الناتجة عن ىذا االقتصاد ام ار صعب
المنال وىذا بدوره يترك تداعياتو عمى شكل تباطؤ في النمو ومن ثم عمى مستوى المعيشة وترسيخ ظاىرة الفقر( .بمول،
.)555 :2009

ان ظاىرة الفقر مرتبطة ارتباطا وثيقا بكل قطاعات االقتصاد الوطني ومواضيعو عمى مستوى االقتصاد الكمي ،فالفقر

يرتبط بالناتج االجمالي والدخل القومي واالستيالك واالستثمار والتوظيف والمستوى العام لالسعار وبالسياسة النقدية

والمالية ،كذلك يرتبط بوضع البمد االقتصادي من حيث الكساد او التضخم ،اذ يتأثر عامل الفقر بكل متغيرات ىذه
العوامل سمبا وايجابا.(Islam,2000:22) .
رابعاً :قياس خطوط ومؤشرات الفقر في العراق واستراتيجيات مكافحته:

لقد بدأ االقتصاد العراقي بالدخول بمرحمة جديدة بعد احداث نيسان عام ( )2003وشرع في تطبيق االصالحات

االقتصادية الالزمة لمعالجة االختالالت االقتصادية الموروثة من الحقبة التي سبقت عام ( ،)2003فضالً عن اف ارزات

الوضع التي زادت من متطمبات االندماج في االقتصاد العالمي .وتبدو مالمح ىذه االصالحات بأنيا ترمي الى تحرير

االقتصاد العراقي بأتجاىاتو المختمفة والى تحرير االسعار وتقميص الدعم الحكومي ،كما حدث السعار المشتقات النفطية
عام ( ،) 2005فضال عن االىتمام بتطوير القطاع الخاص وتييئة عوامل ومسببات دعمو بالشكل الذي يقود نحو
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اقتصاد السوق من اجل تمكين عمل السياسة المالية والنقدية بمعناىا الواسع والتنسيق بينيما في معالجة المشاكل الناجمة
عن ظاىرة الفقر والحرمان والتفاوت في توزيع الدخل لتحل محل اآلليات االدارية والسياسية السائدة آنذاك والتي كانت
تعمل في ادارة االقتصاد من خالل تخمي الدولة عن التدخالت غير المدروسة في معالجة المشاكل االقتصادية
واالجتماعية والتي نتج عنيا الوضع المعاشي الصعب وانتشار الفقر وتعميق ظاىرة التفاوت في توزيع الدخل فضال عن
تفشي البطالة وتعطيل الطاقات االنتاجية وعمى رغم بعض التحسن الذي ط أر عمى مستويات الدخل ،فإن الوضع ما زال
ضاغطاً عمى فئات واسعة من الشعب العراقي الذي يقف عقبة في تمبية الحاجات االساسية(.الجهاز المركزي لالحصاء

وتكنولوجيا المعمومات.)184-183 :2006 ،

 :1تقدير خط ومؤشرات الفقر في العراق لسنوات مختمفة:

لكي نستطيع قياس نسبة الفقر البد لنا من تحديد خط الفقر المدقع والمطمق ،فاالفراد الذين يقعون تحت خط الفقر

يعدون من االفراد الفقراء .ان مقياس ( )1.25دوالر في اليوم الذي جاء بو البنك الدولي قد ال يصمح لتقييم ظاىرة الفقر
في بعض البمدان العربية وخاصة العراق  ،إذ العراق يصنف حسب الدول ذات الداخل المتوسط ويصمح ىذا المقياس
لمبمدان االقل نمواً كالصومال وجيبوتي وجزر القمر وغيرىا(فطيمة.)104 :2014،

ويمكن تقسيم الطرق التطبيقية لقياس خط الفقر الى طريقتين ىي :الطريقة الذاتية والطريقة العممية ،إذ تعتمد الطريقة

الذاتية لتحديد خط الفقر عمى توجيو سؤال لمفقراء مفاده :كم من الدخل تحتاج لمقابمة احتياجاتك االساسية؟ ،إذ يتم شرح
ما يقصد باالحتياجات االساسية عمى انيا تحتوي عمى الغذاء والكساء والتعميم والصحة والنقل .وبأخذ متوسط االجابات
عمى ىذا السؤال وبذلك التوصل عمى خط الفقر.
اما الطريقة العممية لقياس خط الفقر ،فتتمثل بطريقة استيالك الطاقة الغذائية وطريقة تكمفة الحاجات االساسية،
وتعتمد الطريقتان عمى مفيوم احتياجات االفراد من الطاقة التي يوفرىا الغذاء ،وىذه الطريقة التي سوف تعتمدىا الدراسة،

ومن خالل االعتماد عمى مسح ميزانية االسرة لسنوات مختمفة وبعض الدراسات التي اجريت حديثاً ،نستطيع ان نقيس
خط الفقر وفق المنيجية المتمثمة بالخطوات التالية:

(المهاجر)27 :1997 ،

أ-التعرف عمى النمط الغذائي السائد في البمد ،واحتساب قيمة تكمفة السعرة الح اررية الواحدة ،وفق الصيغة التالية:

تكمفة السعرة الح اررية الواحدة =
ب-أحتساب متوسط حاجة الفرد من السعرات الح اررية الالزمة لمواصمة حياتو وغالباً ما تحدد تمك الحاجة منظمة
االغذية والزراعة لالمم المتحدة (الفاو) لمعراق ،ومنظمة الصحة العالمية.

ج-التعرف عمى نمط حياة الفرد ،من خالل االنفاق عمى السمع االساسية وبالتالي احتساب القيمة النسبية لتمك السمع
االساسية بالقياس الى الغذاء.
لقياس خطوط الفقر في العراق سوف نعتمد عمى بحوث ميزانية االسرة لمسنوات ( )2007 ،2005 ،2002ومسح
شبكة معرفة العراق ( )2011الصادرة من وزارة التخطيط الجياز المركزي لالحصاء ،ومن خالل االعتماد عمى متوسط
حاجة الفرد من السعرات الح اررية الصادرة من معيد بحوث التغذية التابع لو ازرة الصحة العراقية والبالغة ( )2200سعرة

ح اررية يومياً.

د-قياس خط الفقر المدقع لعام ( ،)2003لقياس ىذا الخط يتطمب ايجاد كمفة السعرة الح اررية لمفرد وفق القانون االتي:
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كمفة السعرة الح اررية الواحدة =
=  0.423دينار عراقي/يوم

=

خط الفقر المدقع = (عدد السع ارت الح اررية المطموبة لمفرد × تكمفة السعرة الح اررية الواحدة ×)30
وبتطبيق القانون اعاله فأن خط الفقر المدقع في العراق =
( 27918 =)30×0.423×2200دينار لمفرد /الشير.
-قياس خط الفقر المطمق في العراق لعام ( =)2003كمفة السمعة الغذائية+كمفة السمعةغير الغذائية

كمفة السمعة غير الغذائية= كمفة السمعة الغذائية (خط الفقر المدقع)×
= ×27918

=  27762.810دينار

اذن:
خط الفقر المطمق في العراق لعام 27762.810 + 27918 =2003
=  55680.810دينار  /الفرد  /الشير.
أ:قياس خط الفقر لعام :2011 ،2007 ،2005

استناداً لممنيجية المتبعة في قياس خط الفقر لعام ( )2003وباالعتماد عمى بيانات متوسط االنفاق لمسح ميزانية

االسرة المتوفرة لعامي(  2005و  ،)2007كما يرد في الجدول ( )1،2في الممحق ،اما عام( )2011فقد تم اعتماد عدد

السعرات الح اررية اليومية ( )2332لمفرد العراقي وكذلك عمى متوسط االنفاق الشيري عمى المواد الغذائية وغير الغذائية
في مسح شبكة معرفة العراق عام ( ،)2011وكما في الجدول جدول ()1-1
الجدول ()1-1

خطوط الفقر المدقع والمطمق في العراق لسنوات مختمفة (دينار عراقي/باالسعار الجارية)
السنة

البيان

خط الفقر المدقع

كمفة السمع غير الغذائية

خط الفقر المطمق

2005

36762

29328

66090

2007

40788

59099

99887

2011

62300

118400

180700

المصدر :من اعداد الباحثين باالعتماد عمى :المالحق ()3 ،2 ،1

ب:قياس خط الفقر لعامي :2015 ،2013

تم قياس خطوط الفقر لعامي ( )2015 ،2013باالعتماد عمى الرقم القياسي السعار المستيمك لممواد الغذائية

والرقم القياسي العام لمنشرة االحصائية السنوية لمسنوات االنفة الذكر الصادرة عن البنك المركزي العراقي ،بأخذ سنة

( )2011سنة اساس وذلك لعدم توفر مسوحات ميزانية االسرة ليذه السنوات وحسب التالي:
 -تقدير خط الفقر لعام :12013

 - 1احتسبت من قبل الباحثين باالعتماد على:
-1جدول()1-1
-2الملحق ()4
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خط الفقر المدقع = خط الفقر المدقع لسنة االساس (×)2011
=  92204دينار عراقي سنوياً

= × 62264

خط الفقر المطمق = خط الفقر المطمق لسنة االساس (× )2011
= × 180596
-

=  257859دينار عراقي سنوياً

تقدير خط الفقر لعام :2015

=  94384.5دينار عراقي سنوياً

خط الفقر المدقع = × 62264

=  267436دينار عراقي سنوياً

خط الفقر المطمق = × 180596

خامسا :قياس مؤشرات الفقر في العراق:

حسب المنيجية السابقة التي تم من خالليا تقدير خط الفقر المدقع والمطمق ،فيمكننا قياس نسبة الفقر المدقع

والمطمق فضالً عن فجوة الفقر .وكالتالي:

 :1قياس نسبة الفقر:

تعد نسبة الفقر اكثر مؤشرات الفقر شيوعاً ،الذي يوضح نسبة االفراد الذين ىم تحت خط الفقر إذ يمثل نسبة االفراد

الذين ال يستطيعون اشباع حاجاتيم االساسية الغذائية وغير

الغذائية(.وزارة التخطيط)16 :2007 ،

الذي يمكن حسابو من خالل قسمة عدد االفراد الفقراء عمى العدد الكمي لمسكان .وفق القانون التالي:
× 100

=H

 :Hنسبة الفقر
 :Qعدد االفراد الفقراء.

 : Nالعدد الكمي لمسكان.

الجدول ( )2-1يوضح نسبة الفقر المدقع والمطمق لمسنوات التي توفرت فييا بيانات مسوحات االسرة.
الجدول ()2-1
مؤشر نسبة الفقر في العراق لمسنوات ()2011 ،2007 ،2005
البيان

نسبة الفقر المدقع

عدد االفراد الفقراء فق ارً

2005

12667239

45.25

6403527

22.87

2007

4541346

15.3

13149126

44.3

2011

5569443

16.71

21001233

63.01

السنة

عدد االفراد الفقراء فق ارً
مدقعاً

()%

مطمقاً

نسبة الفقر المطمق
()%

المصدر :احتسبت من قبل الباحثين باالعتماد عمى:

-1جدول)1-1( :

-2المالحق)3 ،2 ،1( :

 :2قياس فجوة الفقر:

يقيس مؤشر فجوة الفقر اجمالي الفجوة النقدية بين دخول الفقراء وخط الفقر وكذلك يطمق عميو عمق الفقر ،ومن

جية اخرى يعبر عنو بأجمالي المبمغ المطموب لرفع مستويات استيالك االفراد الفقراء من السمع االساسية وغير

االساسية الى مستوى خط الفقر ،وبناءاً عمى ما تقدم فأن مؤشر خط الفقر تقاس بخط الفقر المطمق فقط كونيا تعبر عن

حجم االموال الالزمة توفرىا لرفع االفراد الفقراء فوق خط الفقر العام (المطمق) وفق سياسات توزيعية مدروسة ومنيج

عمل سميم .والجدول ( )3-1يوضح ذلك:
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الجدول ()3 -1
مؤشر فجوة الفقر في العراق لمسنوات ()2011 ،2007 ،2005

البيان

متوسط دخل الفقراء

فجوة الفقر المطمق (مميون

فجوة الفقر المطمق (مميون

(دينار/شهر)

دينار/شهر

دينار/سنة)

2005

37090

185.702.283.000

2.228.427.396.000

2007

80000

261.496.668.762

3.137.960.025.144

2011

120000

1.274.774.843.100

15.297.298.117.200

السنة

المصدر :احتسب من قبل الباحثين باالعتماد عمى:

-1الجداول ()2-1( )1-1
-2المالحق ()3 ،2 ،1

من خالل الجدولين( )1-1و( )2-1نالحظ ان خط الفقر المدقع والمطمق شيد ارتفاعاً متواصالً وذلك لتأثرىما

بتردي االوضاع االقتصادية والسياسية التي شيدىا البمد قبل عام( .)2003لذا تكتسب عممية قياس خط الفقر ومؤشراتو
اىمية كبيرة لواضعوا السياسات االقتصادية واالجتماعية لتمكنيم من تحقيق ىدف التخفيف من الفقر وتقميل معدالتو من
خالل تقديم الدعم لمفقراء ،وتوفير الخدمات الالزمة التي تؤدي الى رفع قدراتيم في عممية االنتاج ورفع معدل النمو االقتصادي.

نالحظ مما تم حسابو سابقاً ان عام ( )2003قد بمغ خط الفقر المدقع حوالي ( )27918دينار لمفرد شيرياً بينما بمغ

خط الفقر المطمق ( )55680.810دينار لمفرد شيرياً.

اما عام ()2005فقد بمغ خط الفقر المدقع ( )36762دينار بنسبة فقر ( )%45.25وذلك لتوجو المجتمع نحو اشباع

حاجاتو االساسية ويعود ذلك الى التحسن في دخول االفراد وتغير سياسة البمد بعد عام ( ،)2003وبالمقابل بمغ خط
الفقر المطمق العام( )2005نحو( )66090دينار وبنسبة فقر (.)%22.87
بالرجوع لمجدولين ( )1-1و( )2-1اذ نالحظ في عام ()2007بمغ خط الفقر المدقع ( )40788دينار اي بنسبة

( )%15.3وخط فق اًر مطمقاً ( )99.887بنسبة ( )%44.3وىذا قد يعود الى توجو المجتمع الى اشباع حاجاتيم غير
االساسية من خدمات الترفيو والصحة والتعميم لبعض شرائح المجتمع ،وىذا ما نالحظو لالعوام (،2013 ،2011

 .)2015إذ خالل ىذه االعوام نالحظ االبتعاد الكبير لخط الفقر المطمق عن خط الفقر المدقع.
تأسيساً عمى ما سبق ،فأن خطوط الفقر ومؤشراتو في العراق شيد ارتفاعاً مستم اًر ،وقد يعود ذلك الى تخبط عمل

السياسات االقتصادية واالجتماعية والتناوب عمى السمطة فضال عن الفساد المالي واالداري في المؤسسات الحكومية ،إذ
يكون لكل منيا خطط واستراتيجيات مختمفة عن بعضيا البعض ،وال يخفى عمى الجميع الوضع االمني الذي مر بو البمد
لمسنوات االخيرة التي ادت الى ارتفاع مستويات الفقر العام إذ بمغ لمعامين ( 2013و ) 2015حوالي ( )257859و
( )267436دينار لمفرد شيرياً عمى التوالي والتي تم حسابيا سابقاً.

فضالً عن ازمة انخفاض اسعار النفط وظيور الكيانات االرىابية التي شيدت أرتفاع عدد الفقراء وتيجير ما يقارب

ثالثة مميون مواطن عراقي ،إذ شيدت المناطق التي تأثرت بأحتالل كيان داعش بنسبة اكبر من باقي المناطق إذ
ارتفعت نسبة الفقر فييا الى اكثر من ( )%41إذ تعكس ىذه النسبة سوء الحالة االقتصادية التي يعيشيا سكان ىذه
المناطق ،كما اثر انخفاض اسعار النفط وبشكل واضح عمى مختمف فئات السكان اقتصادياً إذ ارتفعت نسبة التفاوت في

توزيع الدخل (معامل جيني) في ىذه المناطق سنة ( )2014الى ( )%36مقارنة بعام ()2012بنسبة (( .)%27وزارة

التخطيط.)9 :2015 ،
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سادسا:سياسات واستراتيجيات مكافحة الفقر في العراق:

ان المشاكل السياسية واالقتصادية التي جاءت تباعاً في العراق ادت الى ضعف السياسات االقتصادية الكمية وعدم

االستقرار مما ادى الى التقاطع والتضاد في كثير من االحيان مما عطل برامج التنمية في كل مجاالتيا وفشل في رسم
الخطط التي تؤدي لمنيوض باالقتصاد العراقي ،وىذه العوامل انعكست سمباً عمى فئات المجتمع وباالخص الفقيرة منيا.

لذا اتجيت الحكومة العراقية الى تنمية الخدمات االجتماعية وتوفير تمك الخدمات لمفئات ذات الدخل المحدود ودعم

المجتمع العراقي بتقديم المواد الغذائية الرئيسية ،واليدف من ذلك ىو تحقيق جزء من الرفاىية االقتصادية واالجتماعية
لالفراد وتخفيض نسبة الفقر بين افراد المجتمع .لذا يمكن ان نتطرق في بحثنا ىذا الى اىم االجراءات واالستراتيجيات

المتبعة في العراق لمكافحة الفقر وكالتالي:
 :1شبكة الضمان االجتماعي:

أقرت الحكومة العراقية نظام شبكة الحماية االجتماعية في اواخر عام ()2005وقد جاء ذلك متزامناً مع رفع الدعم

عن المشتقات النفطية ،إذ تم تصميم ىذا النظام لمساعدة الفئات الفقيرة في التغمب عمى االثار السمبية لالصالحات
االقتصادية ورفع الدعم عن بعض البنود وفي مقدمتيا المحروقات ،إذ في عام( )2006وضعت الموازنة العامة الول مرة
برنامجاً شامالً لمحماية االجتماعية لمفقراء بشكل دفعات نقدية( .وزارة التخطيط )29 :2009 ،السناد الفئات الفقيرة وتجنب
اتساع حمقات الفقر وما يمكن ان ينتج عنيا من مظاىر سمبية في االقتصاد العراقي.

قامت مؤسسات الرعاية االجتماعية في العراق بتقديم الخدمات واالعانات لفئات معينة في المجتمع من ذوي
االحتياجات الخاصة (االيتام ،المعوقين ،المسنين والمقعدين ،العاجزين كمياً) (وزارة التخطيط ، )1 :2011 ،فضال عن
االسر التي ال دخل ليا.

قد حددت شبكة الحماية االجتماعية سقف مبمغ االغاثة حسب حجم االسرة فاالسرة المكونة من شخص واحد تستمم

مبمغ شيري مقداره ( )60000دينار عراقي ،اما اذا كان عدد افراد االسرة ثالثة اشخاص فتستمم ( )120000دينار اما
االسرة التي يبمغ عدد افرادىا ( )6اشخاص فأكثر فأنيا تتقاضى مبمغ وقدره ( )180000دينار (الفهداوي،)113 :2014 ،
وكما يظير في الجدول(.)4 -1
الجدول ()4 -1

عدد وحدات شبكة الحماية االجتماعية والمستفيدين والتخصيصات المالية لسنوات مختارة
البيان

عدد االفراد المستفيدين

عدد وحدات الحالة
االجتماعية

السنة

(الف شخص)

التخصيصات المالية (مميون
دينار)

2006

-

610520

500000

2008

90

671707

1429677

2010

89

317468

1003275

2012

93

381345

474066

2014

94

4212

1056489

2015

96

4318

1044750

المصدر :تم تجميع المعطيات من قبل الباحثين باالعتماد عمى:
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-1و ازرة التخطيط ،الجياز المركزي لالحصاء ،إحصاءات وحدات الرعاية االجتماعية في العراق ،لسنوات مختمفة.
من خالل الجدول( )4 -1نالحظ ان التخصيصات المالية لشبكة الحماية االجتماعية شيدت ارتفاعاً مستم اًر ،إذ

بمغت عام ( )2006نحو ( )500مميار دينار ع ارقي ثم استمرت باالرتفاع حتى بمغت عام ( )2015نحو ( )1ترليون
دينار ،وحسب ما جاء في االستراتيجية الوطنية -لمتخفيف من الفقر لعام ( ،)2009من المفترض ان يكون عدد
المستفيدين من شبكة الحماية االجتماعية ( )1مميون شخص ولكن الفعمي كان ( )610520الف شخص .ان سبب

ارتفاع المخصصات المالية الممنوحة لشبكة الحماية االجتماعية قد يعود الى :


ارتفاع عدد االسر واالفراد الراغبين بالدخول بنظام الشبكة االجتماعية والسيما في السنوات االخيرة بسبب
التيجير واالضرار جراء االرىاب



عدم اقتصار شبكة الحماية االجتماعية عمى المنح المالية بل شممت البحث عن فرص العمل لمعاطمين فضال
عن التدريب والتأىيل ،اذ شممت ما يقارب  250الف عاطل عن العمل.



(وزارة التخطيط)30 :2009 ،

ان تخصيصات شبكة الحماية االجتماعية كغيرىا من التخصيصات المالية لبقية مداخل الموازنة العامة تتأثر
بارتفاع االسعار وانخفاضيا دولياً واالزمات التي يمر بيا البمد عمى الصعيدين المحمي والدولي.

ىذا من ناحية ومن ناحية اخرى فان عدد المستفيدين من شبكة الحماية قد انخفض في العامين ( 2014و )2015اذ
يرى الباحثان سبب ذلك يعود الى التوظيف الحكومي والعمل في القطاع الخاص وشطب االفراد الذين يتقاضون اكثر

من مصدر لمدخل.

ان برنامج شبكة الحماية االجتماعية في العراق ال زال يفتقر الى الدقة والكفاءة في توصيف االسر الفقيرة والمحتاجة
لممنحة لذلك نرى اعداد من االسر تتقاضى رواتب شبكة الحماية االجتماعية وىو في تعداد االسر غير الفقيرة بالرغم من
وضع استراتيجية وقانوناً حول العاطمين عن العمل لم يستمم منحة الشبكة اال لمدة ( )6اشير فقط ،فضالً عن الفساد

االداري وشمول كثير من االسر غير الفقيرة بالمخصصات المالية ،وعدم توفير المبالغ المالية الكافية لسد متطمبات

المستوى المعيشي الالئق ،وىذا ما دفع الى زيادة النفقات التشغيمية لبرنامج الحماية االجتماعية وبالمقابل انخفاض حجم
االنفاق الحكومي.

:2البطاقة التموينية:
يعد نظام البطاقة التموينية الذي نفذ في العراق بعد  1990/8/2اي بعد دخول القوات العراقية الى الكويت وفرض
العقوبات االقتصادية عمى العراق من قبل مجمس االمن ،ويعد ىذا النظام اكبر نظام توزيع ،إذ يشمل توزيع المواد

الغذائية الرئيسية عمى ( )28.8مميون شخص حسب ما جاء في مسح ميزانية االسرة السريع في العراق لعام ()2005
(.وزارة التخطيط)190 :2006 ،

عمى الرغم من نظام البطاقة التموينية يمثل شبكة امان فاعمة ،إال انيا غير كفؤة وبنفس الوقت مكمفة ،اي إن

ايصال دوالر واحد من المواد الغذائية الى فرد واحد من الفئات الفقيرة فأنو يكمف الموازنة ( )6.30دوالر وىذا يعد مكمفاً

حسب المقاييس الدولية ،وىناك ثالثة جوانب لعدم كفاءة نظام البطاقة التموينية حسب ما جاء في دراسة البنك الدولي
وىي( :االمانة العامة لمجمس الوزراء)7 :2009 ،

-1ان نظام البطاقة التموينية متاح لجميع االسر العراقية دون تمييز بين الفقير والغني ،لذا فأن الكمفة اعمى مما ىو
عميو في شبكة الضمان االجتماعي التي تستيدف الفقراء.
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-2تخمف النظم المحاسبية ونظام االتصاالت والمتابعة واشتماليا عمى خمل وظيفي ،إذ تجعل من الصعب التأكد مما اذا
كانت االسعار المستوفاة مناسبة ،وما إذا نفذت العقود ،وما اذا كانت ىناك ازدواجية في الدفع ،وىذا ما جعل نظام
البطاقة التموينية عرضة لحاالت اليدر والفساد والسرقة.
-3عدم تنافسية عقود توريد مواد البطاقة التموينية التي تعتمد عمى مجموعة من شركات القطاع الخاص العراقية
والشركات العامة االمر الذي يؤدي الى تراجع المنافسة والكفاءة  ،وىذا يؤدي الى تيميش القطاع الخاص في العراق

وعدم حصولو عمى الخبرة الالزمة لبناء قدرتو نتيجة استبعاده عن المجاالت التي تتوالىا شركات القطاع العام.

ان خط الفقر محدداً بعدد المواد التي توفرىا حصة الفرد الغذائية من البطاقة التموينية والتي تخمق بمقدار ()398

سعرة عن الحد االدنى الذي قدر بين ( )2337-2200سعرة ح اررية في اليوم ،واذا ما قارنا عدد السعرات التي يحصل
عمييا الفرد العراقي في عقد التسعينات عن ما توفره البطاقة التموينية اليوم نجد تراجع كبي اًر في عدد السعرات المالزمة

لممستيمك

العراقي(.العزاوي وجواد)11 :2006 ،

من ىذا نستنتج ان برنامج البطاقة التموينية لم تساىم في عممية التخفيف من الفقر في السنوات االخيرة وذلك لقمة
مفرداتيا ورداءة نوعيتيا ،فضال عن عدم االلتزام واالنتظام في توزيع مواردىا.
وان ما جاء في االستراتيجية الوطنية لمتخفيف من الفقر في استيداف الفئات المشمولة بنظام البطاقة التموينية تمخضت
في ثالثة جوانب اساسية وىي:

-1وضع نظام متدرج لتقميص عدد المشمولين بالبطاقة التموينية.
-2استثناء الريف من اجراءات االستيداف بسبب ارتفاع نسبة الفقر فيو.
-3تقميص عدد المواد التموينية
ان تطبيق عممية االستيداف ينبغي ان يجري خالل مدة ال تقل عن خمس سنوات وتكون مترافقة مع تطبيق إستراتيجية

تخفيف الفقر في العراق ،فضالً عن تطبيق خطة التنمية الوطنية لضمان تحمل الفئات الفقيرة ومحدودي الدخل تكاليف
االستيداف من جية وتأمين نمو عادل ومناصر لمفئات الفقيرة من جية اخرى

(االمانة العامة لمجمس الوزراء.)26 :2009 ،

وكثير من الجيات ومراكز االبحاث تتطمع اليجاد بديل لمبطاقة التموينية تنسجم بطبيعة االوضاع الراىنة والمستقبمية
التي تحيط باالقتصاد العراقي منيا( :العزاوي وجواد)27-26 :2006 ،

-1البديل النقدي :اي تقديم مبالغ نقدية لبعض الفئات المستحقة عوضاً عن السمع االساسية ،وحتى يكون ىذا البديل
ناجحاً يجب ان يكون معدل الزيادة في الرواتب واالجور اكبر من معدل الزيادة في االسعار المرتبة عمى وقف الدعم
السمعي.

-2رفع اسعار بيع مفردات البطاقة التموينية :إذ ان تطيق ىذا البديل سوف يخفف اعباء الدعم الحكومي عمى الموازنة
العامة .إذ ان نظام البطاقة التموينية يشكل عبئاً كبي اًر عمى الموازنة العامة لمدولة ،ورغم انخفاض مخصصاتو منذ

عام( )2004اال انو ما يزال يشكل نسبة تقترب من ( )%7من اجمالي االنفاق العام(.وزارة التخطيط ،)32 :2009 ،وقد
بمغت المخصصات المالية لنظام البطاقة التموينية لعام ( )2010حوالي ( )3.5ترليون دينار عراقي ،بعد عممية
االصالح لنظام البطاقة التموينية ،كذلك رفع اسعار مواد البطاقة التموينية بشكل تدريجي سينشيء الظروف المناسبة
الزالة البطاقة التموينية مستقبالً دون ان يكون ىناك ردود افعال سمبية فضال عن الفترة الزمنية التي تقع بين رفع سعر
مفردات البطاقة التموينية وزواليا ستكون كافية لمقضاء عمى اآلثار السمبية التي يمكن ان تحدث في االقتصاد العراقي

في ظل توفر شروط االلتزام في تنفيذ تمك السياسة لصالح افراد المجتمع.
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كذلك برنامج مكافحة الفساد االداري والمالي وذلك من خالل تشكيل ىيئة النزاىة العامة الذي تم انشائو عام
( ،) 2004إذ تم تعيين مفتشي عام في كافة الو ازرات ويقوم بمختمف االعمال كالتدقيق في سجالت الو ازرة ونشاطاتيا
والتحقيق مع جميع موظفين الو ازرة بدون استثناء.

(صالح وشالل)161-160 :2011 ،

المحور الثاني

االطار التجريبي

قياس العالقة بين نسبة الفقر ومؤشرات السياسة االقتصادية الكمية لممدة()2014-2004
لقي ا اااس العالق ا ااة ب ا ااين المتغيا ا ارات س ا اانقوم بتطبي ا ااق اختب ا ااارات التكام ا اال المش ا ااترك م ا اان أج ا اال معرف ا ااة م ا اادى أىمي ا ااة

مؤش ا ارات السياسا ااة االقتصا ااادية الكميا ااة فا ااي معالجا ااة الفقا اار فا ااي الع ا اراق ،سا اايتم ذلا ااك وفق ا ااً لمخرجا ااات البرنا ااامج القياسا ااي

( )EVIEWS9لمسالسل الزمنية لممتغيرات الداخمة في النموذج.
اوال :وصف المتغيرات المستخدمة في النموذج

يمكن إجمال معطيات البحث في المتغيرات اآلتية:
أ -الناتج المحمي االجمالي :يمثل احد مؤشرات الدخل الذي يعكس حصيمة سياسات اخرى.

ب -االنفاق الكمي :يمثل أحد مؤشرات السياسة المالية.

ج -عرض النقد الواسع :يمثل أحد مؤشرات السياسة النقدية.

د -صادرات السمع والخدمات كنسبة من الناتج المحمي االجمالي :يمثل أحد مؤشرات السياسة التجارية.
ه -نسبة الفقر :يمثل المتغير التابع.

الجدول ()1 -2
توصيف متغيرات البحث في النموذج

المتغيرات

الرمز

الناتج المحمي االجمالي

GDP

االنفاق الكمي

IM

عرض النقد الواسع

M2

صادرات السمع والخدمات كنسبة من الناتج

EXP01

نسبة الفقر

PR

المحمي االجمالي

المدة

2014-2004

المصدر :من عمل الباحثين.

ثانيا :طبيعة بيانات الدراسة:

تا ا اام اعتما ا اااد (  ) 36مشا ا اااىدة وذلا ا ااك ما ا اان خا ا ااالل تحويا ا اال البيانا ا ااات السا ا اانوية الا ا ااى بيانا ا ااات ربا ا ااع سا ا اانوية لغا ا اارض

تطبيا ا ااق طا ا اارق االقتصا ا اااد القياسا ا ااي التا ا ااي سا ا ااتعطي نتا ا ااائج أكثا ا اار دقا ا ااة وموضا ا ااوعية فيما ا ااا إذا كانا ا اات السمسا ا اامة الزمنيا ا ااة
طويم ا ااة .إذ ت ا اام تحوي ا اال البيان ا ااات الس ا اانوية ال ا ااى بيان ا ااات رب ا ااع س ا اانوية طبقا ا ااً لطريق ا ااة االقتص ا ااادي ( )DISعم ا ااى النح ا ااو

اآلتي( :العفموكي)210 :2016 ،

)X1 = Zt-1 + 7.5 / 12 (Zt – Zt-1
)X2 = Zt-1 + 10.5 / 12 (Zt – Zt-1
)X3 = Zt + 1.5 / 12 (Zt+1 – Zt
)X4 = Zt + 4.5 / 12 (Zt+1 – Zt
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إذ أن:

 :Ztترمز إلى قيمة المتغير في السنة()t
 :Zt – 1ترمز إلى قيمة المتغير في السنة السابقة لمسنة()t

 :Zt + 1ترمز إلى قيمة المتغير في السنة الالحقة لمسنة()t

 :Xiالقيمة الخام لمربع  iقبل التعديل (i =( 1,2,3,4
ثالثا:توصيف النموذج القياسي:

يي ا اادف ى ا ااذا المبح ا ااث ال ا ااى تش ا ااخيص ط ا اارق االقتص ا اااد القياس ا ااي الت ا ااي س ا ااوف توظ ا ااف لقي ا اااس العالق ا ااة ب ا ااين

نس ا اابة الفق ا اار ومؤش ا اارات السياس ا ااة االقتص ا ااادية الكمي ا ااة (الن ا اااتج المحم ا ااي االجم ا ااالي واجم ا ااالي النفق ا ااات العام ا ااة وع ا اارض
النق ا ااد بمعن ا اااه الواس ا ااع وص ا اااد ارت الس ا اامع والخ ا اادمات كنس ا اابة م ا اان الن ا اااتج المحم ا ااي االجم ا ااالي) ،ف ا ااي البم ا اادان المخت ا ااارة

لمما ا اادة ( )2014–2004باسا ا ااتخدام البيانا ا ااات الربا ا ااع سا ا اانوية ،ولتحقيا ا ااق ىا ا ااذا اليا ا اادف سا ا اانقوم باختبا ا ااار جا ا ااذر الوحا ا اادة
لا ا ا ااديكي فا ا ا ااولمر-البسا ا ا اايط والموسا ا ا ااع ) Augmented Dikey-Fuller Test (ADFواختبا ا ا ااار فيما ا ا اابس– بيا ا ا اارون (P-
 Test Philips-Perron )Pفض ا ا ا ا ااال عا ا ا ا ا اان اختبا ا ا ا ا ااارات التكاما ا ا ا ا اال المش ا ا ا ا ااترك باسا ا ا ا ا ااتخدام اختبا ا ا ا ا ااار جوىانسا ا ا ا ا اان

جوس ا ا ا ااميوس ونم ا ا ا ااوذج االنح ا ا ا اادار ال ا ا ا ااذاتي ذات فتا ا ا ا ارات االبط ا ا ا اااء الموزع ا ا ا ااة ()ARDL

Autoregressive

.Distributed Lag
 :1مفهوم سكون السمسمة الزمنية

يقص ا ااد بس ا ااكون السمس ا اامة الزمني ا ااة أن البيان ا ااات متذبذب ا ااة ح ا ااول وس ا ااط حس ا ااابي ثاب ا اات وبش ا ااكل مس ا ااتقل ع ا اان ال ا اازمن

وكا ااذلك التبا اااين يكا ااون ثابت ا ااً عبا اار الا اازمن ويتحقا ااق سا ااكون السمسا اامة الزمنيا ااة عنا اادما تكا ااون الظا اااىرة خاليا ااة ما اان االتجا اااه
الع ا ا ا ااام (الطااااااااااائي والشاااااااااارابي )93 :2010 ،ويمك ا ا ا اان ان تك ا ا ا ااون السمس ا ا ا اامة الزمني ا ا ا ااة س ا ا ا اااكنة إذا م ا ا ا ااا تحقق ا ا ا اات الش ا ا ا ااروط

التالية(:محمد)384 :2013،

أ -ثبات متوسط القيم عبر الزمن

)…………… (1

=)E(yt

ب -ثبات التباين عبر الزمن
)………….. (2

= )V(yt

ج -إن يكون التغاير) (Covarianceبين أي قيمتين لنفس المتغير معتمداً عمى الفترة الزمنية بين القيمتين وليس عمى
القيمة الفعمية لمزمن الذي يحسب عنده التغاير أي إن التغاير ثابت:

)……(3
إذ أن:

 :Kفترة اإلبطاء :U ،الوسط الحسابي،

معامل التغاير

:التباين،

:2اختبارات التكامل المشترك (:)Cointegration Test

بأنااو تصاااحب بااين سمساامتين زمنيتااين )  ( Xt , Ytأو أكثاار  ،إذ تااؤدي التقمبااات فااي
ُيعاارف التكاماال المشااترك ّ
اح ا ااداىما إل ا ااى إلغ ا اااء التقمب ا ااات ف ا ااي األخ ا اارى بطريق ا ااة تجع ا اال النس ا اابة بينيم ا ااا ثابت ا ااة عب ا اار ال ا اازمن( .عطيااااااة:2004 ،

 )671-670ان فك ا ارة التكاما اال المشا ااترك تعا ااود الا ااى كرانجا اار عا ااام  1981وقا ااام بشا اارحيا بالتفص ا اايل أنجا اال وكرانجا اار
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 ،1987 Engle-Grangerوتقا ا ا ااوم ىا ا ا ااذه الفك ا ا ا ارة عما ا ا ااى المفيا ا ا ااوم االقتصا ا ا ااادي لمخصا ا ا ااائص االحصا ا ا ااائية لمسالسا ا ا اال
الزمنيا ااة خاصا ااة فا ااي ما ااا يتعما ااق بالعالقا ااة التوازني ا اة فا ااي األجا اال الطويا اال ،إذ يا اانص نما ااوذج التكاما اال المشا ااترك عما ااى أن
المتغي ا ا ارات االقتصا ا ااادية التا ا ااي تفتا ا اارض النظريا ا ااة االقتصا ا ااادية وجا ا ااود عالقا ا ااة توازني ا ا اة بينيما ا ااا فا ا ااي األجا ا اال الطويا ا اال ال
تتباعا ااد عا اان بعضا اايا فا ااي األجا اال الطويا اال ما ااع امكانيا ااة أن تتباعا ااد ىا ااذه المتغي ا ارات عا اان الت ا اوازن فا ااي األجا اال القصا ااير.
(المعموري وآخرون )198 :2011 ،وىناك عدة اختبارات لمتكامل المشترك أىميا:

أ :اختبار جوهانسن _ جوسميوس ))Johansen – Juselius Test

طور ىذا االختبار من قبل جوىانسن عام ( )1988وجوىانسن وجوسميوس عام( ، )1990إذ يتالءم مع العينات
الصغيرة فضالً عن تناسبو مع العالقات التي تحوي اكثر من متغيرين واالىم من ذلك انو يحدد فيما اذا كان ىناك اكثر

من متجو لمتكامل المشترك( .داغر وعاشور )224 :2014 ،ولمعرفة اتجاىات التكامل يتم استخدام اختبارين
احصائيين ىما)Johansen and Jtiselius, 1990: 169 – 200 (:

ويحسب وفق الصيغة:

اختبار االثرTrace Test :

اذ تنص فرضية العدم عمى وجود عدد من متجيات التكامل المشترك يساوي ( )rاي ان عدد ىذه المتجيات يقل او

يساوي (. )r


ويحسب وفق الصيغة :

اختبار القيم المميزة العظمى :Maximum Eigenvalues Test max :

إذ يتم إختبار فرضية العدم ان عدد متجيات التكامل المشترك =  rمقابل الفرضية البديمة ان عدد متجيات التكامل
المشترك = .r+1
ب :نموذج االنحدار الذاتي لمتجه تصحيح الخطأ)VECM( :

إن نم ا ااوذج متج ا ااو تص ا ااحيح الخط ا ااأ يق ا اايس العالق ا ااة المتداخم ا ااة ب ا ااين متغيا ا ارات السالس ا اال الزمني ا ااة ،ويعم ا اال عم ا ااى

معالجا ااة جميا ااع متغي ا ارات الد ارسا ااة بشا ااكل متماثا اال ،وذلا ااك ما اان خا ااالل تضا اامين كا اال متغيا اار فا ااي معادلا ااة بحيا ااث يفسا اار
ذل ا ااك المتغي ا اار م ا اان ارتدادات ا ااو الزمني ا ااة واالرت ا اادادات الزمني ا ااة لممتغيا ا ارات األخ ا اارى ف ا ااي النم ا ااوذج( .الصاااااافاوي ويحيااااااى،
 )21 :2008ويق ا ا اادر نما ا ا ااوذج االنحا ا ا اادار بواسا ا ا ااطة المربعا ا ا ااات الصا ا ا ااغرى االعتياديا ا ا ااة ( )OLSويا ا ا ااتم تحديا ا ا ااد أفضا ا ا اال
نم ا ااوذج ع ا اان طري ا ااق معي ا ااار شا ا اوارتز واك ا اااكي ،فضا ا االً ع ا اان االختب ا ااارات االحص ا ااائية التقميدي ا ااة مث ا اال معام ا اال التحدي ا ااد

( )R2واختبار (( .)tعالوي وراهي)226 :2013 ،

ج :نمااااوذج االنحاااادار الااااذاتي ذو فتاااارات االبطاااااء الموزعااااة ()ARDL
Lag Model

Distributed

Autoregressive

قدم بيساران واخرون  2001أسموباً جديداً يعرف بأسموب اختبار الحدود الااذي ال يشااترط أن تكاون السالسال الزمنياة

متكامم ااة م اان الدرج ااة نفس اايا ويس ااتخدم ى ااذا األس ااموب الختب ااار وج ااود عالق ااة توازني ااة طويم ااة األج اال ب ااين المتغي اار الت ااابع
والمتغي ارات المسااتقمة فااي إطااار نمااوذج االنحاادار ال ااذاتي ذو فت ارات اإلبطاااء الموزعااة )( .(ARDLبم ااق)357 ،2013 ،
ولتطبي ااق اختب ااار التكام اال المش ااترك باس ااتخدام نم ااوذج ( )ARDLيس ااتوجب القي ااام ب ااالخطوات التالي ااة( :حسااان وشاااومان،

)180 :2013
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الخطاوة االولاى  :يتمثال فاي اختيااار فتارة اإلبطاااء المثماى لمفاروق األولااى لقايم المتغيارات فاي أنماوذج تصااحيح الخطاأ غياار
المقيد ،وذلك باستعمال اختبارات مختمفة لتحديد ىذه الفترة ىي:



اختبار اكاكي (AIC) Akaike information criterion



اختبار ىانان -كيونن )HQ( Hannan-Quinn



اختبار شوارتز)SC( Schwarz information criterion

الخطاااوة الثانياااة  :تتمثاال فااي تقاادير نمااوذج تصااحيح الخطااأ غياار المقيااد( )UECMبواسااطة طريقااة الا امربعات الصااغرى
االعتيادية (.)OLS

الخطوة الثالثة  :يتمثل في اختبار المعنوية االجمالية لمعامالت المتغيرات المبطئة بواسطة اختبار ). )F

الخطااااوة الرابعااااة  :تا اتم مقارن ااة قيم ااة ) )Fالمحس ااوبة م ااع قيم ااة ) )Fالجدولي ااة والمحس ااوبة م اان قب اال بيس اااران وآخ اارون

 ، Pesaran et alوىناك قيمتين جدوليتين إلحصاء ))F؛ ألناو يمتماك توزياع غيار معيااري ،قيماة الحاد األدناى وتفتارض
أن كاال المتغي ارات مسااتقرة فااي قيمتيااا األصاامية ،وقيمااة الحااد األعمااى وتفتاارض أن المتغي ارات مسااتقرة فااي الفااروق األولااى
لقيميا ،ويكون االستنتاج وفق الحاالت االتالية:
 -1إذا كانت قيمة ( (Fالمحساوبة اكبار مان قيماة الحاد األعماى لقيماة ) )Fالجدولياة فساوف ياتم رفاض فرضاية العادم مماا
يعني ذلك وجود عالقة تكامل مشترك بين المتغيرات .

 -2إذا كاناات قيمااة ( (Fالمحسااوبة أقاال ماان قيمااة الحااد األدنااى لقيمااة ( (Fالجدوليااة فيااتم قبااول فرضااية العاادم بعاادم وجااود
تكامل مشترك بين المتغيرات .
أما إذا كانت قيمة ) )Fالمحسوبة تقع بين قيم الحدين األدنى واألعمى لقيم ( (Fالجدولية فأن النتيجة عدم امكانية تحديد
عما إذا كان ىناك تكامل مشترك بين المتغيرات من عدمو.
رابعاً :تحميل النتائج القياسية لمعالقة بين مؤشرات السياسات االقتصادية الكمية ونسبة الفقر في العراق:

م اان أج اال معرف ااة ما اادى أىميا ااة مؤشا ارات السياس ااات االقتص ااادية الكمي ااة فا ااي معالج ااة الفقااار ف ااي العا اراق ،سا اانقوم

بتطبي ا ا ااق اختب ا ا ااارات التكام ا ا اال المش ا ا ااترك وس ا ا اايتم ذل ا ا ااك وفقا ا ا ااً لمخرج ا ا ااات البرن ا ا ااامج القياس ا ا ااي ( )EVIEWS9لمسالس ا ا اال
الزمنية لممتغيرات الداخمة في النموذج.

 :1نتائج اختبارات جذر الوحدة:

يوض ا ااح الج ا ااداول ( )2-2و ( )3-2نت ا ااائج اختب ا ااار ج ا ااذر الوحا ا اادة باساا ااتخدام اختب ا ااار ديكاا ااي – ف ا ااولمر الموسا ا ااع

( )A.D.Fواختب ا ااار فيمي ا اابس -بي ا اارون ( )p.pلممتغيا ا ارات عن ا ااد المس ا ااتوى االص ا اامي والف ا اارق األول لمبيان ا ااات بوج ا ااود ح ا ااد
ثابا اات وحا ااد ثابا اات ما ااع اتجا اااه عا ااام وبا اادون حا ااد ثابا اات واتجا اااه عا ااام ،إذ تش ا ااير النتا ااائج ال ا ااى وجا ااود ج ا ااذر الوحا اادة لكا اال
المتغي ا ا ارات باسا ا ااتثناء متغيا ا اار واح ا ا ااد وىا ا ااو نسا ا اابة الفق ا ا اار ( ،)PRإذ اسا ا ااتقر عنا ا ااد المس ا ا ااتوى االصا ا اامي ضا ا اامن اختب ا ا ااار
( ،)P.Pوبقيا ااة المتغيا ا ارات غي ا اار س ا اااكنة عنا ااد مس ا ااتواىا االص ا اامي) ،I(0وان ى ا ااذه المتغي ا ارات تص ا اابح س ا اااكنة عن ا ااد اخ ا ااذ
الفروق االولى ليا ). I(1
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)2-2( الجدول
نتائج اختبارات جذر الوحدة لمتغيرات البحث عند المستوى االصمي لمبيانات
A.D.F
IM

GDP

M2

PR

EXP01

t-Statistic

-0.377

-1.627

0.189

-1.860

0.545

With Constant

Prob.

0.902

0.458

0.968

0.346

0.986

n0

n0

n0

n0

n0

With Constant

t-Statistic

-2.091

-1.755

-2.473

-1.243

-2.242

Prob.

0.532

0.704

0.338

0.885

0.452

n0

n0

n0

n0

n0

& Trend

Without

t-Statistic

3.461

-1.527

2.958

-0.665

4.44

Constant

Prob.

0.999

0.117

0.998

0.421

1

n0

n0

n0

n0

n0

& Trend

p.p

With Constant

With Constant
& Trend

GDP

IM

M2

PR

EXP01

t-Statistic

0.498

-1.999

1.080

-3.932

2.829

Prob.

0.984

0.285

0.996

0.005

1

n0

n0

n0

***

n0

t-Statistic

-2.452

-3.002

-2.468

-0.309

0.007

Prob.

0.348

0.147

0.340

0.986

0.994

n0

n0

n0

n0

n0

Without

t-Statistic

2.855

-1.676

3.566

-6.398

5.356

Constant

Prob.

0.998

0.088

0.999

0.000

1

n0

*

n0

***

n0

& Trend

.)Eviews 9(  من عمل الباحثين باالعتماد عمى برنامج االقتصاد القياسي:المصدر

 لذا سيتم أخذ الفروق،( تحتوي عمى جذر الوحدةGDP, IM, M2, EXP01) بما أن السالسل الزمنية لممتغيرات

.)3-2(  كما موضح في الجدول،األولى
)3-2( الجدول
نتائج اختبارات جذر الوحدة لمتغيرات البحث عند الفروق االولى لمبيانات
A.D.F

With
Constant
With

Constant

d(GDP)

d(IM)

d(M2)

d(PR)

d(EXP01)

t-Statistic

-4.774

-4.340

-5.719

-1.945

-6.485

Prob.

0.000

0.001

0.000

0.307

0.000

***

***

***

n0

***

t-Statistic

-4.743

-4.288

-5.968

-7.554

-7.796

Prob.

0.003

0.009

0.000

0.000

0.000

***

***

***

***

***

& Trend
Without

t-Statistic

-1.350

-3.547

-1.484

-0.499

0.584

Constant

Prob.

0.160

0.000

0.126

0.489

0.837

n0

***

n0

n0

n0

& Trend

P.P
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)d(EXP01

)d(PR

)d(M2

)d(IM

)d(GDP

-4.974

-4.599

-4.416

-3.507

-3.597

t-Statistic

0.000

0.000

0.001

0.013

0.011

Prob.

***

***

***

**

**

-6.425

-4.914

-4.334

-3.498

-3.510

t-Statistic

0.000

0.001

0.008

0.055

0.054

Prob.

***

***

***

*

*

-4.170

-4.654

-3.501

-3.529

-2.953

t-Statistic

0.000

0.000

0.000

0.000

0.004

Prob.

***

***

***

***

***

With

Constant
With

Constant
& Trend
Without

Constant
& Trend

المصدر :من عمل الباحثين باالعتماد عمى برنامج االقتصاد القياسي (.)Eviews 9

يتض ا ا ا ا ااح م ا ا ا ا اان الج ا ا ا ا اادول ( )3-2أن ا ا ا ا ااو بع ا ا ا ا ااد أخ ا ا ا ا ااذ الف ا ا ا ا اارق االول لممتغيا ا ا ا ا ارات )(GDP, IM,M2,EXP01

أص ا اابحت س ا اااكنة ،مم ا ااا يعن ا ااي قب ا ااول الفرض ا ااية البديم ا ااة ورف ا ااض فرض ا ااية الع ا اادم ،وبالت ا ااالي يمك ا اان الق ا ااول ان المتغيا ا ارات
) (GDP, IM,M2,EXP01متكامم ا ا ا ااة م ا ا ا اان الدرج ا ا ا ااة االول ا ا ا ااى ( ،I(1وان المتغي ا ا ا اار ( )PRمس ا ا ا ااتقر عن ا ا ا ااد المس ا ا ا ااتوى
االص ا اامي لمبيان ا ااات ( ،I(0ل ا ااذا ال يمك ا اان تطبي ا ااق ط ا اارق التكام ا اال المش ا ااترك التقميدي ا ااة مث ا اال اختب ا ااار جوىانس ا اان لمتكام ا اال
المشا ااترك ومتجا ااو تصا ااحيح الخطا ااأ ،ويفضا اال فا ااي ىا ااذه الحالا ااة اسا ااتخدام نما ااوذج االنحا اادار ال ا ااذاتي ذو فت ا ارات االبطا اااء
الموزعة (.)ARDL
 :2نتائج اختبارات التقدير االولي وفق نموذج (: )ARDL

يوض ا ا ا ااح الج ا ا ا اادول ( )4-2نت ا ا ا ااائج التق ا ا ا اادير األول ا ا ا ااي لنم ا ا ا ااوذج ( )ARDLلمعالق ا ا ا ااة با ا ا ا اين مؤشا ا ا ا ارات السياس ا ا ا ااة

االقتصادية الكمية ونسبة الفقر.
الجدول ()4-2

نتائج التقدير األولي وفق نموذج ( )ARDLلمتغيرات البحث
*Prob.

t-Statistic

Coefficient

Std. Error

Variable

0.000

14.1323

0.133665

1.888998

)PR(-1

0.000

-6.9047

0.135552

-0.93595

)PR(-2

0.518

-0.65511

0.00000241

-0.00000158

GDP

0.121

-1.60811

0.016326

-0.02625

IM

0.005

3.044076

0.027346

0.083244

)IM(-1

0.017

-2.55998

0.015855

-0.04059

)IM(-2

0.158

1.457987

0.000013

0.000019

M2

0.044

-2.12934

0.000014

-0.0000298

)M2(-1

0.000

6.580904

0.00000502

0.000033

EXP01

0.000

-10.3868

0.00000609

-0.0000633

)EXP01(-1

0.000

7.131906

0.00000525

0.0000375

)EXP01(-2

20.958

Mean dependent var

0.998

R-squared

1.117

S.D. dependent var

0.997

Adjusted R-squared

-2.772

Akaike info criterion

0.053

S.E. of regression

-2.278

Schwarz criterion

0.065

Sum squared resid

26

اجمللد  01العـدد 32
-2.603

جملة جامعة االنبار للعلوم االقتصادية واالدارية
Hannan-Quinn criter.

السنة3108/م

58.124

Log likelihood

1.214

Durbin-Watson stat

المصدر :من عمل الباحثين باالعتماد عمى برنامج االقتصاد القياسي (.)Eviews 9
يتض ا ا ا ااح م ا ا ا اان الج ا ا ا اادول ( )4-2أن النم ا ا ا ااوذج ال ا ا ا ااذي ت ا ا ا اام اختي ا ا ا اااره حس ا ا ا ااب منيجي ا ا ا ااة ( )ARDLى ا ا ا ااو م ا ا ا اان الرتبا ا ا ا اة
( )2,0,2,1,2حسب معايير اختبار فترات االبطاء انظر الشكل (.)1-2
الشكل ()1-2
فترات االبطاء المثمى
)Akaike Information Criteria (top 20 models
-2.56

-2.60

-2.64

-2.68

-2.72

-2.76

-2.80

)ARDL(2, 0, 0, 2, 2

)ARDL(2, 0, 1, 1, 2

)ARDL(2, 1, 0, 1, 2

)ARDL(2, 2, 1, 0, 2

)ARDL(2, 1, 1, 2, 2

)ARDL(2, 1, 2, 0, 2

)ARDL(2, 2, 2, 2, 2

)ARDL(2, 1, 0, 2, 2

)ARDL(2, 2, 1, 2, 2

)ARDL(2, 2, 0, 0, 2

)ARDL(2, 2, 0, 2, 2

)ARDL(2, 0, 2, 0, 2

)ARDL(2, 0, 1, 2, 2

)ARDL(2, 2, 2, 1, 2

)ARDL(2, 2, 1, 1, 2

)ARDL(2, 1, 2, 2, 2

)ARDL(2, 2, 0, 1, 2

)ARDL(2, 1, 2, 1, 2

)ARDL(2, 0, 2, 2, 2

)ARDL(2, 0, 2, 1, 2

المصدر :من عمل الباحثين باالعتماد عمى برنامج االقتصاد القياسي (.)Eviews 9

إذ يا ااتم اختيا ااار طا ااول االبطا اااء الا ااذي يعطا ااي أقا اال قيما ااة ليا ااذه المعا ااايير ،لا ااذا س ا ايكون نما ااوذج ( )ARDLما اان الرتبا ااة

( ،)2,0,2,1,2كم ا ااا تش ا ااير نت ا ااائج التق ا اادير االول ا ااي ال ا ااى أن معام ا اال التحدي ا ااد بم ا ااغ ( )0.99مم ا ااا يعط ا ااي ق ا ااوة تفس ا اايرية
لمنموذج.

 :3اختبار الحدود لمعالقة بين مؤشرات السياسات االقتصادية الكمية ونسبة الفقر:

م ا اان أج ا اال اختب ا ااار م ا اادى وج ا ااود عالق ا ااة توازنيا ا اة طويم ا ااة األج ا اال باا ااين المتغي ا اارات المساا ااتقمة والمتغياا اار الت ا ااابع ياا ااتم

حسا اااب احصا ااائية (  ) Fفا ااإذا كانا اات قيما ااة احصا ااائية (  ) Fالمحسا ااوبة أكبا اار ما اان الحا ااد االعما ااى لمقا اايم الحرجا ااة فأننا ااا
ن ا ارفض فرضا ااية العا اادم القائما ااة بعا اادم وجا ااود عالقا ااة توازنيا ااة طويما ااة األجا اال ،اما ااا إذا كانا اات القيما ااة المحسا ااوبة أقا اال ما اان
الح ا ااد األدن ا ااى لمق ا اايم الحرج ا ااة فأنن ا ااا نقب ا اال فرض ا ااية الع ا اادم ،والج ا اادول ( )5-2يوض ا ااح نت ا ااائج اختب ا ااار الح ا اادود لنم ا ااوذج
(.)ARDL
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الجدول ()5-2
نتائج اختبار الحدود لمعالقة بين المتغيرات

K

Value

Test Statistic

4

11.56099

F-statistic

Critical Value Bounds
I1 Bound

I0 Bound

Significance

3.01

1.9

10%

3.48

2.26

5%

3.9

2.62

2.5%

4.44

3.07

1%

المصدر :من عمل الباحثين باالعتماد عمى برنامج االقتصاد القياسي (.)Eviews 9

تظي ا ا اار النت ا ا ااائج أن القيم ا ا ااة المحس ا ا ااوبة إلحص ا ا ااائية (  ) Fتس ا ا اااوي ( )11.56099وى ا ا ااي أكب ا ا اار م ا ا اان قيم ا ا ااة ()F

الحرج ا ااة عن ا ااد ح ا اادىا األعم ا ااى عن ا ااد مس ا ااتوى ( )%1وى ا ااي تس ا اااوي ( ،)4.44مم ا ااا يعن ا ااي رف ا ااض فرض ا ااية الع ا اادم وقب ا ااول
الفرض ا ااية البديم ا ااة ،أي أن ىن ا اااك تا ا اوازن طوي ا اال األج ا اال ب ا ااين مؤشا ا ارات السياس ا ااة االقتص ا ااادية الكمي ا ااة ونس ا اابة الفق ا اار ف ا ااي

العراق وبالتالي وجود عالقة تكامل مشترك بينيما خالل مدة البحث.

 :4نتائج تقدير معممات االجل الطويل واالجل القصير ومعممة تصحيح الخطأ:

بعا ااد التأكا ااد ما اان وجا ااود عالقا ااة توازني ا اة طويما ااة األجا اال ينبغا ااي اآلن الحصا ااول عما ااى المقا اادرات الطويما ااة والقصا اايرة

األجل لمعممات النموذج المقدر ومعممة تصحيح الخطأ ،وكما في الجدول (.)6-2
الجدول ()6-2

نتائج تقدير معممات األجل الطويل واألجل القصير ومعممة تصحيح الخطأ وفق اسموب ()ARDL
Prob.

t-Statistic

Std. Error

Coefficient

Variable

0.000

6.904697

0.135552

0.935945

))D(PR(-1

0.518

-0.65511

0.000002

-0.026254

)D(GDP

0.121

-1.60811

0.016326

-0.02625

)D(IM

0.017

2.559976

0.015855

0.040589

))D(IM(-1

0.158

1.457987

0.000013

0.000019

)D(M2

0.000

6.580904

0.000005

0.000033

)D(EXP01

0.000

-7.13191

0.000005

-0.000037

))D(EXP01(-1

0.004

-3.15129

-0.04695

)CointEq(-1

Prob.

t-Statistic

Std. Error

Coefficient

Variable

0.525

-0.64401

0.000052

-0.000034

GDP

0.000

10.69106

0.032676

0.349341

IM

0.016

-2.58187

0.000089

-0.00023

M2

0.022

2.450901

0.000063

0.000154

EXP01

0.014898
Long Run Coefficients

المصدر :من عمل الباحثين باالعتماد عمى برنامج االقتصاد القياسي (.)Eviews 9
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تشا ااير نتا ااائج الجا اادول ( )6-2الا ااى وجا ااود تكاما اال مشا ااترك طويا اال األجا اال با ااين مؤش ا ارات السياسا ااة االقتصا ااادية
الكمي ا ا ا ااة ( (GDP,IM,M2,EXP01ونس ا ا ا اابة الفق ا ا ا اار ( ،(PRألن معمم ا ا ا ااة تصاا ا ا ااحيح الخط ا ا ا ااأ ( )-0.04695س ا ا ا ااالبة
ومعنوي ا ااة احص ا ااائياً عن ا ااد مس ا ااتوى احتم ا ااال أق ا اال م ا اان ( ،)%5إذ يعب ا اار معام ا اال تص ا ااحيح الخط ا ااأ ع ا اان س ا اارعة التكي ا ااف
با ااين األجا اال القصا ااير الا ااى األجا اال الطويا اال ،وىا ااو ما ااا يسا ااتمزم أن يكا ااون سا ااالباً ومعنوي ا ااً حتا ااى يقا اادم دلا اايالً عما ااى وجا ااود
عالقا ااة طويما ااة األجا اال با ااين متغي ا ارات البحا ااث ،وما اان خا ااالل النتا ااائج تظيا اار قيما ااة ( )ECMأنيا ااا معنويا ااة وتأخا ااذ القيما ااة

الس ا ااالبة ،أي االنح ارف ا ااات ف ا ااي األج ا اال القص ا ااير ي ا ااتم تص ا ااحيحيا ف ا ااي األجاا اال الطوياا اال لوضاا ااع الت ا ا اوازن ،إذ أن معمماا ااة
تص ااحيح الخط ااأ تأخا ااذ االشاااارة السا ااالبة وى ااي معنوي ااة احصا ااائياً عن ااد مسا ااتوى احتماااال أق اال ما اان ( ،)%5مم ااا يعنا ااي أن
اختالل التوازن يصحح خالل ( )%4من الزمن.

تشا ااير النتا ااائج الا ااى وجا ااود تا ااأثير سا ااالب (عكسا ااي) لمنا اااتج المحما ااي االجما ااالي فا ااي نسا اابة الفقا اار ،إذ تشا ااير معمما ااات

األجا اال الطويا اال واالجا اال القصا ااير الا ااى عا اادم معنويا ااة العالقا ااة احصا ااائياً با ااين لمنا اااتج المحما ااي االجما ااالي ونسا اابة الفقا اار
عند مستوى احتمال (.)%0.05

كم ا ااا تش ا ااير ال ا ااى وج ا ااود تا ا اأثير ط ا ااردي لإلنف ا اااق الكم ا ااي ف ا ااي نس ا اابة الفق ا اار ،إذ أن زي ا ااادة اإلنف ا اااق الكم ا ااي بمق ا اادار
نقط ا ااة مئوي ا ااة واح ا اادة ي ا ااؤدي ال ا ااى زي ا ااادة نس ا اابة الفق ا اار بمق ا اادار ( )%35تقريبا ا ااً ،وتع ا ااد ى ا ااذه النتيجاا ااة مخالف ا ااة لمنظرياا ااة
االقتصادية ،إذ يمكن تفسير العالقة الطردية بين االنفاق الكمي ونسبة الفقر من خالل التالي:

 :1ان االنف ا اااق الع ا ااام ل ا اام يك ا اان رش ا اايد تج ا اااه خف ا ااض نس ا اابة الفق ا اار كون ا ااو يم ا ااول الكثي ا اار م ا اان المش ا اااريع المعطم ا ااة غي ا اار
المنتجة دون الحصول عمى انتاج او ايراد.

 :2الفسا اااد االداري والما ااالي الا ااذي تسا اابب فا ااي س ا ارقة وىا اادر االم ا اوال واالنفا اااق عما ااى المشا اااريع الوىميا ااة غيا اار المنج ا ازة
وىذا ما انعكس سمباً في انخفاض اداء االنفاق العام تجاه نسبة الفقر.

 :3النس ا اابة العظم ا ااى م ا اان االنف ا اااق الع ا ااام ت ا ااذىب ال ا ااى االنف ا اااق الج ا اااري ال ا ااذي يم ا ااول الروات ا ااب واالج ا ااور دون االنف ا اااق
االستثماري الذي يخمق طاقات انتاجية جديدة تساىم في زيادة الدخول وتستوعب جزء من البطالة.

كما ااا تظيا اار النتا ااائج وجا ااود تا ااأثير سا ااالب (عكسا ااي) معنا ااوي احصا ااائياً عنا ااد مسا ااتوى احتما ااال ( )%0.05لعا اارض

النقد الواسع في نسبة الفقر ،وتعد ىذه النتيجة مطابقة لمنطق النظرية االقتصادية.

كم ا ااا تش ا ااير النت ا ااائج ال ا ااى وج ا ااود تا ا اأثير موج ا ااب (ط ا ااردي) معن ا ااوي احص ا ااائياً عن ا ااد مس ا ااتوى احتم ا ااال ()%0.05

لص ا ااادرات الس ا اامع والخ ا اادمات كنس ا اابة م ا اان الن ا اااتج المحم ا ااي االجم ا ااالي ف ا ااي نس ا اابة الفق ا اار ،وتع ا ااد ى ا ااذه النتيج ا ااة مخالف ا ااة

لمنظري ا ااة االقتص ا ااادية ،ويع ا ااود ذل ا ااك ال ا ااى سياس ا ااة تحري ا اار التج ا ااارة الت ا ااي ل ا اام يص ا اااحبيا اجا ا اراءات ىادف ا ااة ال ا ااى التح ا ااول
التا اادريجي القتصا اااد السا ااوق وفا ااق سا ااياق عما اال منيجا ااي ما اانظم إلصا ااالح االقتصا اااد ،فضا ااال عا اان اعتما اااده عما ااى قطا اااع
النفط دون القطاعات االخرى ال سيما القطاع الزراعي والصناعي.
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االستنتاجات والتوصيات:
اوالً :االستنتاجات:

 -1تعد ظاىرة الفقر متعدد االبعاد والجوانب والتي ليس من السيل تحديد مفيوم دقيق ليا ،وىذا ما وجدناه في مفيوم
ظاىرة الفقر ،لذلك تبقى ىذه الظاىرة معقدة لكثرة اشكاليا وطرق قياسيا.
 -2ان مقياس ( )1.25دوالر في اليوم قد ال يصمح لتقييم ظاىرة الفقر في بعض البمدان العربية وخاصة العراق  ،إذ
العراق يصنف حسب الدول ذات الداخل المتوسط ويصمح ىذا المقياس لمبمدان االقل نمواً كالصومال وجيبوتي وجزر
القمر وغيرىا.
 -3عدم كفاءة وفاعمية السياسيات االقتصادية الكمية فضال عن التشوىات التي تنتاب السوق وعدم كفاءة قدرتيا
التنافسية في السوق العالمية لمعراق ،قد انتجت عدم كفاءة اقتصاده في تفعيل متغيرات السياسات االقتصادية الكمية في
تحقيق نتائج لتسريع النمو االقتصادي واستدامتو.
 -4يظير اختبار السكون لمسالسل الزمنية في لمتغيرات السياسة االقتصادية الكمية في العراق (الناتج المحمي االجمالي،
االنفاق الكمي ،عرض النقد الواسع ،صادرات السمع والخدمات كنسبة من الناتج المحمي االجمالي) ،انيا غير ساكنة عند
المستوى االصمي حسب اختبار ( )ADFو ( ،)PPوانيا تصبح ساكنة عند اخذ الفرق االول ليا ،بينما تظير السمسمة
الزمنية لنسبة الفقر انيا ساكنة عند المستوى االصمي لمبيانات.
 -5اظيرت نتائج التحميل القياسي وجود توازن طويل االجل بين مؤشرات السياسة االقتصادية الكمية ونسبة الفقر في
العراق خالل مدة الدراسة حسب اختبار ( ،)ARDLوىناك عالقة اثر عكسية بين كل من (الناتج المحمي االجمالي،
عرض النقد الواسع) ونسبة الفقر ،بينما ىناك عالقة اثر طردية بين كل من (االنفاق الكمي ،صادرات السمع والخدمات
كنسبة من الناتج المحمي االجمالي) ونسبة الفقر.
ثانياً :التوصيات:

 .1المواءمة بين السياسات االقتصادية الكمية ووضع االىداف ذات االولوية التي تسيم في تسريع معدالت النمو
واستدامتو وتوفير فرص العمل ،فضال عن تمكين الطبقات الفقيرة في الحصول عمى مستحقاتيم المتمثمة
بالحقوق االقتصادية واالجتماعية التي تيدف الى مكافحة الفقر وتخفيف آثار في المجتمع.
 .2اعادة ىيكمة ادوات السياسات االقتصادية الكمية وخاصة االنفاق العام لدعم الفئات الفقيرة وذلك من خالل
توفير الخدمات االجت ماعية كالتعميم والصحة والمياه الصالحة لمشرب فضال عن شبكات الضمان االجتماعي
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لتنمية راس المال البشري وتحقيق التنمية االقتصادية ،لتخفيض معدل التقمبات والصدمات االقتصادية التي
تؤثر عمى مستوى الدخل لدى الفقراء.
.3العمل عمى تعديل التباين بين مناطق الريف والمدينة ف ي توزيع االستثمارات والموارد المتاحة مع االخذ بدور
الدولة بيدف حصول اكثر الفئات الفقيرة عمى ىذه الخدمات التي تؤدي الى تحقيق ظاىرة الفقر.
 .4اصالح االختالالت في االدارة العامة ومكافحة الفساد االداري والمالي واستنزاف الموارد ،الذي يؤدي بدوره
الى ترشيد السياسات االقتصادية الكمية وتوفير متطمبات التنمية االقتصادية المستدامة.

.5فضال عن االستراتيجيات الوطنية والدولية في مكافحة الفقر في العراق ،تتطمب ىذه االستراتيجيات ان يتم
تنفيذىا من قبل انشاء مؤسسة رسمية تيتم بشؤون الفقراء عمى ان تكون الدولة ذات فعالية في متابعتيا
واالشراف عمييا في التنفيذ خالل مدة محددة وان تكون نتائجيا واضحة في المجتمع كتقميل عدد الفقراء
وتحسين مستواىم المعيشي وتحقيق المساواة بين الجنسين كأرباب أسر.
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المصادر:
 .1االمانة العامة لمجمس الوزراء()2009تعديل نظام االستيداف لمبطاقة التموينية ،لجنة االستيداف لمبطاقة التموينية،
بغداد.
 .2بمق ،بشير عبد اهلل( )2013العالقة بين االستثمار واالدخار في االقتصاد الميبي لممدة ( ،)2005-1970المجمة
الجامعية ،المجمد ( ،)2العدد (.)15
 .3بمول ،صابر( ) 2009السياسات االقتصادية الكمية ودورىا في الحد من الفقر ،مجمة جامعة دمشق لمعموم
االقتصادية والقانونية ،المجمد(، )25العدد االول.
 .4البنك المركزي العراقي ،المديرية العامة لالحصاء والبحوث( )2013النشرة االحصائية السنوية ،بغداد.
 .5البنك المركزي العراقي ،المديرية العامة لالحصاء والبحوث( )2015النشرة االحصائية السنوية ،بغداد.
 .6جسام وشالل ،محمد صالح وعمار عبد اليادي( )2011الفساد :المعطيات ،االثار واستراتيجيات المواجية ..مع
االشارة الى حالة العراق ،المجمة العراقية لمعموم االقتصادية ،الجامعة المستنصرية ،العدد(.)31
 .7حسن وشومان ،عمي عبد الزىرة ،عبد المطيف حسن( )2013تحميل العالقة التوازنية طويمة االجل باستعمال
اختبارات جذر الوحدة واسموب دمج النماذج المرتبطة ذاتيا ونموذج توزيع االبطاء )، (ARDLمجمة العموم
االقتصادية  ،المجمد( ،)9العدد(.)34
 .8داغر ،محمود محمد وعاشور ،احسان جبر( )2014العالقة السببية بين عرض النقد والتضخم وسعر الصرف في
العراق لممدة( ،)2011-1990مجمة العموم االقتصادية واالدارية ،كمية االدارة واالقتصاد ،جامعة بغداد،
المجمد( ،)20العدد (.)78
.9

الراوي ،عمي() 1997السياسات االقتصادية الكمية في العراق مرحمة ما بعد الحصار (الميام واالوليات) ،

منشورات بيت الحكمة،قسم الدراسات االقتصادية ،بغداد.
.10

الصفاوي ،صفاء يونس ويحيى ،مزاحم محمد( )2008تحميل العالقة بين االسعار العالمية لمنفط -اليورو

والذىب بأستخدام متجو االنحدار الذاتي ( ،)VARالمجمة العراقية لمعموم االحصائية ،جامعة الموصل ،المجمد (،)8
االصدار (.)14
.11

الطائي ،فاضل عباس والشرابي نجالء سعد ( ،)2010المنطق المغيب لنموذج سمسمة زمنية غير المراوحة مع

التطبيق ،المجمة العراقية لمعموم االحصائيو ،المجمد ( ،)7العدد (.)18
.12

العزاوي وجواد ،ىدى ،سرمد عباس( )2006المفاضمة بين استدامة البطاقة التموينية والخيارات البديمة،

منشورات و ازرة المالية ،بغداد.
 .13عطية ،عبد القادر محمد عبد القادر( )2004الحديث في االقتصاد القياسي بين النظرية والتطبيق ،مجموعة النيل
العربية لمنشر ،مصر.
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العفموكي ،ريسان حاتم كاطع( )2016دور السياسة النقدية في جذب االستثمار االجنبي المباشر لدور مختارة

مع اشارة خاصة الى اقميم كوردستان العراق ،اطروحة دكتوراه (غير منشورة) ،كمية االدارة واالقتصاد ،جامعة بغداد.
 .15عالوي وراىي  ،كامل كاظم  ،محمد غالي( )2013تحميل وقياس العالقة بين التوسع المالي والمتغيرات االقتصادية
في العراق لممدة ( ،)2010-1974مجمة الغربي لمعموم االقتصادية واالدارية ،العدد (.)29
الفيداوي ،احمد حميد حمادي( )2013سياسات مكافحة الفقر في ظل االصالح االقتصادي (دراسة تحميمية

.16

لعدد من الدول مع التركيز عمى العراق) ،رسالة ماجستير (غير منشورة) ،كمية االدارة واالقتصاد جامعة االنبار.
محمد ،احمد سمطان( )2013منيجية التكامل المشترك لتقدير دالة االستثمار في العراق ،مجمة كمية االدارة

.17

واالقتصاد ،جامعة ديالى ،المجمد ( ،)9العدد (.)4
 .18المعموري ،محمد عمي موسى وآخرون( )2011تحميل العالقة بين تقمبات سوق االسيم والنشاط االقتصادي في
الواليات المتحدة االمريكية ،مجمة العموم االقتصادية واالدارية ،جامعة بغداد ،المجمد ( ،)17العدد (.)63
المياجر ،محمد كاظم( )1997الفقر في العراق قبل وبعد حرب الخميج ،المجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب

.19

اسيا (االسكوا) ،سمسمة دراسات مكافحة الفقر ( ،)4االمم المتحدة.
.20

و ازرة التخطيط والتعاون االنمائي( )2009االستراتيجية الوطنية لمتخفيف من الفقر ،الطبعة االولى ،بغداد.

.21

و ازرة التخطيط والتعاون االنمائي ،الجياز المركزي لالحصاء وتكنولوجيا المعمومات ،برنامج االمم المتحدة

االنمائي( )2006خارطة الحرمان ومستويات المعيشة في العراق ،الجزء الثالث ،الممف االحصائي ،بغداد.
 .22و ازرة التخطيط والتعاون االنمائي ،الجياز المركزي لالحصاء وتكنولوجيا المعمومات ،سنوات عدة ،إحصاءات وحدة
الرعاية االجتماعية في العراق ،بغداد.
و ازرة التخطيط والتعاون االنمائي ،الجياز المركزي لالحصاء وتكنولوجيا المعمومات ( )2006مسح االحوال

.23

المعيشية في العراق  ، 2005بغداد.
 .24و ازرة التخطيط والتعاون االنمائي ،وآخرون( )2015المسح الوطني لمنازحين في العراق لسنة  ،2014دراسة تعريفية،
بغداد.

 .25و ازرة التخطيط ،الجياز المركزي لإلحصاء( )2011مسح شبكة معرفة العراق ،نظام مراقبة الظروف االقتصادية
واالجتماعية ،بغداد
 .26و ازرة التخطيط ،الجياز المركزي لإلحصاء( )2002مسح االحوال المعيشية في العراق ،بغداد.
 .27و ازرة التخطيط ،الجياز المركزي لإلحصاء( )2007مسح االحوال المعيشية في العراق ،بغداد.

المصادر االجنبية:
2.Islam¸ Rizwanul)2000( Indonesia: Ecoromic crisis¸ Adjustmant¸ Employmant and
poverty¸ Develop mant policies Depertment¸ International Labour office Geneva.
3.Johason¸ soren and Juselius¸ Katarina( 1990) Maximum Likelihood Estimation and In .28
ference on Cointegration- with Appucations to The Demand for Money¸ Oxford Bulletin of
Economics and statistics¸ 52¸ USA.
1.UNDP(1998) Human Development 1997¸ New york.
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المالحق
الممحق ()1

توزيع االفراد حسب فئات االنفاق في العراق لعام (( )2005الف دينار عراقي)
فئات دخل االفراد

االفراد  %من السكان

عدد االفراد الكمي

 10فأقل

1.7

475371

15-

4.4

1230372

20-

7.4

2069262

25-

8.1

2265003

30-

9.4

2628522

35-

7.8

2181114

40-

6.5

1817595

47-

7.9

2209077

54-

7.1

1985373

62-

6.9

1929447

70-

5.3

1482039

80-

5.6

1565928

95-

6.1

1705743

120-

5.8

1621854

150-

3.0

838890

200-

2.9

810927

300-

2.2

615186

 300فأكثر

2.0

559260

جميع الفئات

%100

27990963

المصدر :و ازرة التخطيط ،الجياز المركزي لإلحصاء( )2005مسح االحوال المعيشية في العراق ،بغداد.
الممحق ()2

توزيع االفراد حسب فئات االنفاق في العراق لعام (( )2007الف دينار عراقي)
فئات دخل الفرد

االفراد  %من السكان

عدد االفراد الكمي

 60فأقل

15.3

4541346

80-

14.3

4244526

100-

14.7

4363254

120-

12.8

3799296
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140-

9.4

2790108

160-

8.5

2522970

180-

5.9

1751238

200-

4.1

1216962

300-

9.4

2790108

400-

2.5

742050

 400فأكثر

3.0

890460

جميع الفئات

%100

29682000

المصدر :و ازرة التخطيط ،الجياز المركزي لإلحصاء( )2007المسح االقتصادي واالجتماعي ،بغداد.
الممحق ()3

توزيع االفراد حسب فئات االنفاق في العراق لعام (( )2011الف دينار عراقي)
فئات دخل الفرد

االفراد  %من السكان

عدد االفراد الكمي

 60فأقل

8.1

2269773

80-60

9.9

3299670

100-80

10.8

3599640

120-100

10.9

3632970

140-120

9.5

3166350

160-140

8.2

2733060

180-160

6.9

2299770

200-180

5.8

1933140

300-200

17.1

5666100

400-300

6.4

2133120

 400فأكثر

6.4

2133120

جميع الفئات

%100

33330000

المصدر :و ازرة التخطيط ،الجياز المركزي لإلحصاء( )2011مسح شبكة معرفة العراق ،نظام مراقبة الظروف

االقتصادية واالجتماعية ،بغداد.ص296
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السنة3108/م

الممحق ()4
الرقم القياسي العام السعار المستهمك في العراق
السنة

الرقم القياسي السعار المواد
الغذائية

الرقم القياسي العام لالسعار

2013

148

142.7

2015

151.5

148

المصدر:

-1البنك المركزي العراقي ،المديرية العامة لالحصاء والبحوث( )2013النشرة االحصائية السنوية ،بغداد ،ص89.
-2البنك المركزي العراقي ،المديرية العامة لالحصاء والبحوث( )2015النشرة االحصائية السنوية ،بغداد ،ص.89
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