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 :المستخلص

تعد السياسة المالية متمثلة بأدواتها المباشرة وغير المباشرة من اهم السياسات االقتصادية التـي   

ر في مجمل النشاط االقتصادي وذلك ألنها تمتلك األدوات الضرورية إلدارة المال العام من خالل تؤث

جاءت أهمية دراسة البحث من  ممكن لذلكوجهة  أفضلاألنفاق واإليراد العام وكيفية التصرف به على 

سة المالية في عمل السيا مشاكل االقتصادية اثر علىاذا أن هناك كثير من األزمات وال المنظور.هذا 

يستند البحث إلى فرضية مفادها أن استعمال أدوات السياسة المالية   8114العراق وخصوصاً بعد عام 

بالشكل المطلوب من شانه أن يحسن معدالت النمو االقتصادي ويهدف البحث إلى التعرف على أدوات 

الجانب القياسي من خالل استعمال السياسة المالية باالعتماد علة منطق النظرية االقتصادية وتدعيمها ب

( ومتابعة اثر األزمات االقتصادية على األنموذج من خالل االعتماد على المنهج Eviewsبرنامج )

( وتم التوصل إلى 8112-8114الكمي واالطار النظري للبحث إذ تم االعتماد على سلسلة زمنية تمتد )

 الستنتاجات والتوصيات من اهمها:مجموعة من ا

 االقتصادي.د أدوات السياسة المالية من اهم األدوات في تحسين معدالت النمو تع. 1

 القياسي.اثبت الجانب التطبيقي صحة الفرضية باالعتماد على منطق النظرية االقتصادية والجانب . 8

عامة، السياسة المالية، معدل النمو، النفقات العامة، اإليرادات العامة، الموازنة ال الكلمات المفتاحية:

 االستثمار األجنبي، األزمات االقتصادية العالمية.
 

Abstract:  

  The financial policy represented by its direct and indirect instruments is one of the 

most important economic policies. Because it affects the overall economic activity, and it 

has the necessary tools to manage public money through spending, and public revenue and 

how to dispose of it as best as possible memory the importance of studying has been 

developed. Therefore, there are many economic crises, and problems affecting the work of 

fiscal policy in Iraq, especially after 2003. This Research is trying to test the hypothesis of 

the use of financial policy instruments in the required form would improve economic 

growth rates and seek to identify policy instruments by relying on the logic of economic 

theory, and strengthening it on the record side with the program (Eviews). Then follow the 

impact of economic crises on the model by relying on the quantitative approach and the 

mailto:Rashakhalid123456789@gmail.com


8112/ 1( ج44( العدد )4كلية اإلدارة واالقتصاد/ مجلة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية/ المجلد ) -جامعة تكريت   

 

493 

 

theoretical framework of the research, with a time series data of (2003-2016). The study has 

reached set of conclusions and recommendations some of them are shown hereunder;   

1. Financial policy instruments are one of the most important tools in improving economic 

growth rates. 

2. The applied aspect proved the validity of the hypothesis by relying on the logic of economic 

theory and the standard aspect. 

Keywords: Financial Policy, Growth rate, public expenditure, public revenue, public 

budget, foreign investment, global economic crises. 
 

 المقدمة

ر في التأثير على ـي لها دور كبيـن اهم االدوات االقتصادية التتعد ادوات السياسة المالية م  

ألنها تمتلك االدوات الضرورية إلدارة المال العام وكيفية التصرف به على  النشاط االقتصادي ألي بلد

األخرى، ة مع السياسات االقتصادية يتشابكال تنسيق العالقاتافضل وجهة ممكن كما انها تعمل على 

السياسة المالية بالتطور تبعاً لمراحل التطور االقتصادي والفكري للمدارس   تأدواأخذت  وقد

وعدم  العامة الحيادية في الفكر الكالسيكي والذي امتاز بتوازن الموازنة بدأت مرحلةاالقتصادية فقد 

لية التدخلية في الفكر الكنزي والذي اخرج السياسة الما مرحلة إلىانتقلت  حصول أي اختالل فيها، ثم

ز ـر في تحفيـوصار لها دور كبي الى حالة التأثير المباشر في النشاط االقتصادي العامة من حالة الحياد

الطلب عن طريق قيام الدولة بزيادة األنفاق الحكومي  ثم تطورت ادوات السياسة المالية الى مرحلة 

اتسعت ادوات السياسة ة فقد ظائف الدولوو دور التخطيط المركزي في الفكر االشتراكي  ونتيجة لتوسع

هناك ادوات  وإنما أصبحتتغطية النفقات العامة  على دور االيرادات العامة فيقتصر المالية اذ لم ت

تحقيق العدالة االجتماعية و إعادة توزيع الدخل مثللها تأثير واضح في النشاط االقتصادي  مالية مهمة

 .وغيرها

 المالية كأداةبها السياسة  لما تقومنظرا لها اهمية كبيرة فق السياسة المالية في العرا أما أدوات  

 العام فقدوتوجيه االنفاق  الموازنة العامة خالل ادارةفعالة في تعزيز معدالت النمو االقتصادي من 

حالت دون تحقيق  8114وخصوصاً بعد عام  واجهت تلك السياسة معوقات وازمات اقتصادية وسياسية

على الخدمات العامة ومتطلبات المشاريع الى توسع نطاق االنفاق العام  إلضافةبااهدافها المركزية 

 واالستثمارية.الخدمية 

 8114والسياسية بعد عام  تعرض االقتصاد العراقي الى العديد من المشاكل االقتصادية البحث:مشكلة 

االقتصادي بشكل  والتي اثرت بصورة مباشرة على واقع السياسة المالية فقد تأثرت معدالت النمو

واضح نتيجة للمتغيرات السياسية واالقتصادية المحلية واإلقليمية والدولية لهذا تعثرت برامج التنمية 

 االقتصادية.

فيها  المالية بماادوات واجراءات السياسة  استعمال الى فرضية مفادها، أن يستند البحث فرضية البحث:

النمو  في معدالت تقدم ملموس في تحقيق هماق تسالعرفي  االقتصادي اإلصالحسياسات وبرامج 

حال عدم تعرض االقتصاد ألي ازمات اقتصادية او  االقتصادية فيوبالتالي تحقيق التنمية  االقتصادي

  سياسية.
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 اهداف البحث:

 عام. المالية بشكلالسياسة  مفهوم وأدوات التعرف على. 1

 (.8112-8114) العراق للمدةتحليل أدوات السياسة المالية في . 8

 (.8112-8114توصيف دالة النمو االقتصادي في العراق للمدة ). 4

 العراق.تقدير األنموذج القياسي لدالة النمو االقتصادي في . 4

 العراق.في االزمات االقتصادية والسياسية في تعثر تطبيق برامج التنمية االقتصادية  أثرمتابعة . 3

المالية في تبني  ادوات السياسة ن خالل الدور الذي يمكن ان تلعبهم اهمية البحث يأتت البحث:اهمية 

تحسين معدالت النمو االقتصادي في اغلب المؤشرات الرئيسية في االقتصاد الوطني من اجل  سياسة

في الهيكلية  ومنها االختالالتلتي يعاني منها االقتصاد العراق حلول مناسبة للمشاكل االقتصادية ا إيجاد

باستخدام ادوات السياسة المالية من اجل  اعات الصناعية والخدمية لذلك جاءت اهمية البحثاغلب القط

 .8114تطبيق برامج التنمية االقتصادية بعد عام 

في الجانب  بالبيانات االحصائية خالل االستعانة الكمي منالمنهج  ىعل ينأعتمد الباحث منهجية البحث:

السياسة المالية  تطبيق ادوات أثر االقتصادية واستقصاءية النظري من اجل تفسير صحة منطق النظر

 العراق.النمو االقتصادي في  برامجتحسين في 

 البحث:حدود 

 .(8112-8114الحدود الزمنية هي للمدة ). 1

 عراقي.ال هي في االقتصادة الحدود المكاني. 8

تطرق  وأدوات السياسة المالية(تم تقسيم البحث إلى ثالث مباحث رئيسية األول )مفهوم  البحث:هيكلية 

أما الثاني )تحليل أدوات السياسة المالية في  الرئيسة.إلى الجانب النظري للسياسة المالية وأدواتها 

إلى تحليل الموازنة العامة في العراق من خالل تحليل اإليرادات  ( تطرق8112-8114العراق للمدة )

قة أدوات السياسة المالية بتحسين معدل النمو والنفقات والعجز أو الفائض في الموازنة وعال

. أما الثالث )توصيف األنموذج القياسي( تطرق إلى كيفية صياغة األنموذج القياسي االقتصادي

 (.Eviews 9باالعتماد على الجانب التحليل والبيانات الواردة في البحث من خالل استعمال برنامج )
 

 لماليةمفهوم وأدوات السياسة ا األول:المبحث 

تعددت تعاريف السياسة المالية وتطورت تبعاً للنظام االقتصادي المتبع في االقتصاد الوطني   

تغيرت مع الوقت من المفهوم الحيادي في الفكر  االقتصادي، إذوتوسع دور الدولة في النشاط 

ر االشتراكي، وحتى في الفكر الكينزي ثم إلى المفهوم اإلنتاجي في الفك المفهوم التدخليالكالسيكي إلى 

 المالية.الفكر المعاصر الذي اعتبر أن األنفاق الحكومي هو األداة المهمة في تحقيق أهداف السياسة 

( والتي تعني حافظة النقود أو Fiscن معنى السياسة المالية مشتق من الكلمة الفرنسية )إ  

( أي التوجيه Fiscal Dirigismح )أطلق في األدب األلماني على السياسة المالية مصطل الميزانية كما

إلى تحقيق أهداف السياسة العامة من خالل استخدام  الذي يهدفالمالي والذي يعرف بأنه التوجه 

 (48 :1924، )محجوب رفعت المالية.الحكومة ادواتها 
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تعرف السياسة المالية بأنها )السياسة التي من خاللها تستعمل الحكومة برامج نفقاتها و  

تها من اجل تحقيق آثار اقتصادية واجتماعية وسياسية مرغوبة وتجنب اآلثار غير المرغوبة وإيرادا

وتعرف أيضاً بأنها )استخدام ( Chelliah. Raja J, 1960: 19) (.على الدخل واإلنتاج والتوظيف

 الكلي ولتحقيقالحكومي والضرائب واالقتراض لزيادة أو تحقيق الطلب  الحكومي واإلنفاقاإليراد 

أهداف النمو االقتصادي، وخفض معدالت البطالة، وإعادة توزيع الدخل والثروة بما يحقق العدالة 

تعرف السياسة المالية بانها "استخدام اإلنفاق واإليراد الحكومي للتأثير في حجم الطلب كما ة(، النسبي

صادي وإعادة توزيع الدخل الكلي الفعال وفقاً للوضع االقتصادي السائد وذلك لزيادة معدالت النمو االقت

 ( G. L Bach, 1971: 5)األفراد. بين 

المباشر من قبل السلطة المالية للتأثير في مستويات الدخل واالستخدام  بانها التدخل تعرف كذلك   

العامة. والناتج المحلي عن طريق استخدام وسائل السياسة المالية المتمثلة بالنفقات العامة واإليرادات 

اجل زيادة الرفاهية العامة من خالل السيطرة على الموارد المالية  من (833 :1924فوزي، القيسي )

 (Dirk.J. 1975: 5)وتعبئتها. 

أداتين رئيستين في تحقيق أهدافها العامة تتفرع منها أدوات األخرى،  السياسة الماليةتستخدم   

ل عمل السياسة لنفقات العامة من اهم وسائوا اإليرادات العامة( وتعدهما )النفقات العامة، واإليرادات 

إذ إن النفقات واإليرادات العامة يتعلقان بالكميات  (11 :1931 عبدة،)محمود احمد  للدولة.المالية 

ك أداة ثالثة تتصل الالزمة ألداء الوظيفة المالية للدولة ولتمويل متطلبات النشاط االقتصادي وهنا

 (81-19 :8112محمد، )ابو دوح عمر  لية وتسمى الموازنة العامة.ي لتلك الكميات المابالتنظيم الفن

ويلعب االستثمار دوراً كبيراً في تحديد معدل النمو االقتصادي حيث أن كل زيادة في هذا األنفاق          

خطط التنمية االقتصادية هو تحقيق زيادة في الدخل القومي  جديدة فهدفتمثل إضافة طاقة إنتاجية 

ندرك األهمية البالغة  السكان وبذلكيرتفع المستوى ألمعاشي لعموم  لكيالزيادة السكانية  تفوق معدل

 (114 :1991 طاهر،)الجنابي  االقتصادية.لألنفاق االستثماري حيث انه يعد محور عملية التنمية 

داتها ومن وتتضح أهمية االستثمار األجنبي خاصاً للدول النامية من خالل ما يحدثه من اثأر على اقتصا

خالل الدور الذي يلعبه في تسريع عجلة التنمية وتصحيح االختالالت الهيكلية التي أصابت المفاصل 

 (831 :8118الغفار، )السامرائي هناء عبد  االقتصادية.الرئيسية لقطاعتها 

 يأتي:ويمكن تحديد أدوات السياسة المالية كما   

 على تأثير لها والتي المهمة في السياسة المالية األدوات من ديةااليرا السياسية تعد :يراديةالا السياسة. 1

واالجتماعية فهي تمويل النفقات العامة والضرورية الالزمة في االقتصاد  االقتصادية األوضاع

 لتوجيه األنشطة المرغوبة أداة أصبحت فأنها العامة النفقات تغطية في وظيفتها عن فضال فهي الوطني،

 انوعها،االيرادية )الضرائب بكل  السياسية تقسيم ويمكن الستثمار، توجيها ذلكوك المرغوبة، غير

 (14 :1991 صادق،)بركات عبد الكريم  االقتراض(.

تعد سياسة االنفاق العام من اهم ادوات السياسة المالية والتي من خاللها يمكن تحفيز  السياسة االنفاقية:. 8

د الوطني فجوة تضخمية او انكماشية تستخدم سياسة االنفاق حجم الطلب الكلي فعندما يواجه االقتصا

العام اما لزيادة حجم الطلب الكلي او تخفيضه لذلك تعد سياسة االنفاق العام من اهم ادوات السياسة 
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استثمارية( ونفقات  جارية،وتقسم الى نفقات حقيقية ) في حجم النشاط االقتصادي للتأثيرالمالية في 

 (822: 8111 محمد،)المهايني خالد  وغيرها. اجتماعية( لة )اقتصادية،تحوي
 

 (3002-3002تحليل أدوات السياسة المالية في العراق للمدة ) المبحث الثاني:

 األنفاقتؤدي السياسة المالية بأدواتها المختلفة في االقتصاد العراقي دور مهم في تلبية متطلبات   

األنشطة نفقاتها التشغيلية  وتعبئة المدخرات من اجل تمويل العام لسد االحتياجات الضرورية من خالل 

من خالل النفقات االستثمارية والعمل لزيادة حجم االستثمار وزيادة كفاءة الموارد االقتصادية  اإلنتاجية

األمام والعمل على تمويل العجز في الموازنة العامة من خالل أدواتها ألي والدفع بعملية التنمية نحو 

وهي االقتراض من البنك المركزي بشكل مباشر أو إصدار السندات وبيعها  8114بعد عام  استحدثت

وهي اإلصدار النقدي بدون غطاء ذهبي مما  8114إلى المصارف بدال عن السياسة المتبعة قبل عام 

فالح )الربيعي  ياسة المالية من خالل ما يأتي:ويمكن تتبع أدوات السأدى إلى تفاقم التضخم بشكل كبير 

 (1 :8112 خلف،

 (30002-3002تطور اإليرادات العامة للمدة ). 0

تعتمد اإليرادات العامة في العراق على القطاع النفطي والذي يعد الممول الرئيسي لها منذ   

بسبب ضعف مساهمة القطاع الزراعي  8114ال أن هذا األثر بدا واضحاً منذ عام إاكتشاف النفط الخام 

( مليون دينار 4392111ة اإليرادات العامة فقد ازدادت اإليرادات العامة من )والصناعي في تغطي

والسبب األساس في هذه الزيادة هو االرتفاع  8112( مليون دينار عام 21311214إلى )  8114عام 

في أسعار النفط الخام وزيادة اإلنتاج والصادرات النفطية اثر توقيع جوالت التراخيص النفطية وقد 

( مليون دينار قبل األزمة 149241282لتبلغ ) 8114إليرادات العامة اعلى مستوى لها عام وصلت ا

 .8113النفطية عام 

يعد القطاع النفطي في العراق الممول الرئيسي لإليرادات العامة أما عن اإليرادات النفطية ف  

خذت اإليرادات العامة أومنذ وقتاً طويل ساهمت في صياغة وتمويل برامج وخطط التنمية االقتصادية 

والسبب يعود إلى االرتفاع المستمر ألسعار النفط الخام  8114في العراق تزداد بشكل مستمر  بعد عام 

من جهة والزيادة المستمرة في الصادرات النفطية من جهة ثانية فقد كانت اإليرادات النفطية  

وبذلك  8112ينار عام ( مليون د21184418) وأصبحت 8114( مليون دينار عام 1241432)

( %92إلى ) 8114( عام %41.12ترتفع نسبة مساهمة اإليرادات النفطية إلى اإليرادات العامة من )

، 8114 ،8113أال انه حصلت بعض التذبذبات في االنخفاض باإليرادات النفطية عام ) 8112عام 

أما اإليرادات  .ي حصلتلخام واألزمات النفطية الت( بسبب االنخفاض أسعار النفط ا8113 ،8114

( 1333491إلى ) 8114( مليون دينار عام 8334348غير النفطية فقد انخفضت بشكل كبير من )

العامة من  اإليرادات إلىغير النفطية  اإليراداتوبذلك انخفضت نسبة مساهمة  8112مليون دينار عام 

البنى التحتية للقطاع  هو تدميروالسبب الرئيسي  8112( عام %1.9) إلى 8114( عام 39.9%)

وما تاله من سياسات اقتصادية أدت إلى فتح الحدود  8114الزراعي والصناعي بعد تغير النظام عام 

 الخارج.أمام السلع والخدمات واالعتماد على استهالك السلع والخدمات المستوردة من 
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 يون دينار( مل8112-8114( تطور حجم اإليرادات العامة في العراق للمدة )1جدول )ال

 السنوات
اإليرادات 

 العامة

 معدل

 النمو

 السنوي

اإليرادات 

 النفطية

معدل 

 النمو

 السنوي

نسبة 

مساهمة 

 اإليرادات

 إلىالنفطية 

 العامة

 اإليرادات

 غير النفطية

معدل 

 النمو

 السنوي

نسبة 

مساهمة 

اإليرادات 

غير النفطية 

 العامة إلى

2003 4596000 - 1841458 - 40.06 2754542  59.9 

2004 21729106 155.3 20627203 241.6 94.9 1101903 -91.6 5.07 

2005 28958608 28.7 27480069 28.6 94.8 1478539 29.48 5.1 

2006 45392304 44.9 44534310 48.2 98.1 857994 -54.4 1.8 

2007 42064530 -7.6 41701300 -6.5 99.1 363230 -85.9 0.8 

2008 50775081 18.8 45358291 8.4 89.3 5416790 270.2 10.6 

2009 50408215 -0.7 48871708 7.4 96.9 1536507 -125.9 3.04 

2010 61735312 20.2 56050313 13.7 90.7 5684999 130.8 9.2 

2011 80934790 27.0 78306176 33.4 96.7 2628614 -77.1 3.2 

2012 102326898 23.4 101326166 25.7 99 1000732 -96.5 0.9 

2013 119296663 15.3 101078990 -0.2 84.7 18217673 290.1 15.2 

2014 139640628 15.7 103456787 2.3 74 36183841 68.6 25.9 

2015 94048364 -39.5 88876456 -15.1 94.5 5171908 -194.5 5.4 

2016 81700803 -14.07 80123312 -10.3 98 1577491 -118.7 1.9 

 ارة الماليةالمصدر: وز

 .(8112-8114المديرية العامة لإلحصاء للسنوات )-دائرة الموازنة العامة، البنك المركزي  -

 (8112-8114جمهورية العراق، وزارة المالية، الدائرة االقتصادية، قسم المعلومات الفنية، للسنوات )  -

 .(8112-8114ون الموازنة العامة للمدة )وزارة المالية. دائرة الموازنة العامة/الدائرة االقتصادية، قان  -

  .(2جدول )الوزارة التخطيط والتعاون االنمائي، المؤشرات المالية/الموازنة العامة للعراق،   -

 (.8112-8114التقرير االقتصادي الموحد للسنوات )  -

 (3002-3002قات العامة للمدة )تطور النف. 3

( مليون دينار 4283494اذ ارتفعت من ) 8114ام شهدت النفقات العامة طفرة نوعية بعد ع  

 (،%24.9) سنوي بلغ وبمعدل نمو 8114( مليون دينار عام 48113491لتصبح ) 8114عام 

 العامة.ارتفاع النفقات العامة إلى ارتفاع أسعار النفط الخام كمصدر رئيس لتمويل النفقات  ويعود سبب

( مليون 89118332إلى ) 8114( مليون دينار عام 1324894وبذلك ارتفعت النفقات التشغيلية من )

( 4144811والنفقات االستثمارية ارتفعت من ) (.%91.2وهي تشكل حوالي ) 8114دينار عام 

 (.%9.4وهي تشكل ) 8114( مليون دينار عام 4114344الى ) 8114 دينار عاممليون 

األن أن أسعار  8114ام بسبب األزمة النفطية التي حدثت ع 8113وبعدها انحفضت في عام   

د ذلك الحين بدأت باالرتفاع رافقها ارتفاع في اإليرادات العامة ومن ثم ارتفاع في النفقات النفط الخام بع

أثرت في بداية األمر على النفقات العامة أال أنها  8112العامة  أال أن األزمة النفطية التي حدثت عام 
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ضح بسبب ارتفاع أسعار النفط من جانب وارتفاع اإلنتاج النفطي بدا التأثير اإليجابي وا 8119بعد عام 

العراقي من جانب أخر بسبب عقد جوالت التراخيص النفطية  إذ بلغ اعلى مستوى للنفقات العامة 

 8112( مليون دينار عام 21149411والنفقات التشغيلية ) 8114( مليون دينار عام 119183332)

بعدها بدأت النفقات العامة باالنخفاض . 8113( مليون دينار عام 41814143والنفقات االستثمارية )

وتالها من دخول داعش إلى األراضي  8114وبسبب األزمة النفطية األخيرة عام  8114بعد عام 

( مليون دينار 113293388وصلت النفقات العامة ) إذالعراقية واألزمة المالية التي اجتاحت البالد 

 .8112عام 

ألزمات النفطية ودورها في تحديد أدوات السياسة المالية فان االقتصاد العراقي أما عن ا  

اقتصاد أحادي الجانب يعتمد اعتماد مباشر على النفط الخام في تمويل إيراداته العامة لذلك فان أي 

لنفط تذبذب في أسعار النفط الخام ينعكس مباشراً في تذبذب اإليرادات العامة شهدت األسواق العالمية ل

أسعار النفط الخام بشكل كبير  إذ   الخام أحداث وتطورات سياسية وعوامل مهمة غيرت منطق واتجاه

منها  االجتياح األمريكي للعراق عام  8114ألوسط عدة متغيرات بعد عام شهدت منطقة الشرق ا

)ثورات الربيع  واالنتفاضات التي قامت بها الدول العربية 8112واألزمة المالية العالمية عام  8114

 .ض من المناطق الشمالية في العراقو سيطرة داعش على بع 8114كذلك األزمة النفطية عام  العربي(

 (442-443 :8113احمد، )الكواز محمد سالم 

 ( مليون دينار8112-8114( تطور حجم اإليرادات العامة في العراق للمدة )8جدول )ال

 النفقات العامة السنوات

معدل 

 النمو

 سنويال

النفقات 

 التشغيلية

 معدل النمو

 السنوي

نسبة 

مساهمة 

النفقات 

التشغيلية 

 إلى العامة

النفقات 

 االستثمارية

معدل 

 النمو

 السنوي

نسبة 

مساهمة 

النفقات 

االستثمارية 

 إلى العامة

2003 4283494 - 1324894 - 36.9 3043200 - 63.03 

2004 48113491 84.9 89118332 93.8 90.6 3014733 -0.9 9.3 

2005 82433133 -21.7 81214133 -33.4 82.6 4572018 34.06 17.3 

2006 42212239 32.03 48332999 33.4 84.4 6027680 24.1 15.5 

2007 49141848 0.5 41412122 -4.6 80.2 7723044 21.9 19.7 

2008 39414433 34.2 43388311 34.1 80 11880675 34.9 20 

2009 38323183 -13.005 48134281 -13.005 80 10513405 -13.005 20 

2010 31144811 25.04 41234111 -3.4 57.9 29481190 64.3 42.03 

2011 32333222 10.9 22392434 38.9 84.5 12161193 -142.4 15.4 

2012 113149332 25.09 39934144 16.7 76.04 25185543 51.7 23.9 

2013 119183332 11.7 24412112 4.03 69.9 35811550 29.67 30.06 

2014 118198183 -6.1 23234483 2.7 76.3 26537798 -34.9 23.6 

2015 119428489 6.08 32842498 -9.4 65.5 41214037 35.60 34.4 

2016 113293388 -12.8 21149411 2.3 75.6 25746311 -60.07 24.3 

 المصدر: وزارة المالية
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 .(8112-8114المديرية العامة لإلحصاء للسنوات )-مة، البنك المركزيدائرة الموازنة العا  -

 (8112-8114جمهورية العراق، وزارة المالية، الدائرة االقتصادية، قسم المعلومات الفنية، للسنوات )  -

 .(8112-8114وزارة المالية. دائرة الموازنة العامة/الدائرة االقتصادية، قانون الموازنة العامة للمدة )  -

 (.2جدول ) وزارة التخطيط والتعاون االنمائي، المؤشرات المالية/الموازنة العامة للعراق،  -

 (.8112-8114التقرير االقتصادي الموحد للسنوات )  -
 

 توصيف األنموذج القياسي المبحث الثالث

  القياسي.وصف األنموذج  أوال: 

ؤثر في تابع والمتغيرات المستقلة التي تلعلى تحديد المتغير ا األنموذجتقوم عملية توصيف   

الخطي المتعدد هو عبارة عن إيجاد معادلة  واالنحدارالمتغير التابع حسب منطق النظرية االقتصادية 

( على Yللمتغير التابع ) انحداررياضية تعبر عن العالقة بين متغيرين او اكثر وهو عبارة أيضاً عن 

 :الخطي المتعدد هي االنحداروالمعادلة الخطية في ( K, ...X 2X , 1X) العديد من المتغيرات المستقلة

Y = a + b1X1 +  b2X2 + bnXn ……… + e  

 (.4القياسي من خالل الجدول ) األنموذجويمكن تحديد بيانات   

 (8112-8114في العراق للمدة ) ادوات السياسة المالية( متغيرات االنموذج القياسي لدالة 4جدول )ال

 المتغير

لوهميا  

حجم 

 االستثمار

 مليون دينار

اإليرادات 

 العامة

 مليون دينار

ةالعام النفقات  

 مليون دينار

ي الناتج المحل

االجمالي 

 مليون دينار

 السنوت

1 413181 4392111 4283494 82991.4 8114 

1 1823432 81389112 48113491 41213.2 8114 

1 413181 82932212 82433133 44442.2 8113 

1 2494188  43498414 42212239 43231.4 8112 

1 8398433 48124341 49141848 42311.2 8113 

1 4813391 31333121 39414433 31312.2 8112 

1 4834221 31412813 38323183 34381.2 8119 

1 82124391 21343418 31144811 32493.9 8111 

1 41133231 21944391 32333222 24139.9 8111 

1 43412442  118482292 113149332 31144.3 8118 

1 43992338 119892224 119183332 34241.1 8114 

1 41921248 149241282 118198183 38342.8 8114 

1 41241412 94142424 119428489 31991.4 8113 

1 82414324 21311214 113293388 34223.2 8112 

 القياسي:ويمكن تفسير المتغيرات المعتمدة وفي االنموذج   

 .في العراق معبراً عنه بالناتج المحلي االجمالي )مليون دينار( النمو االقتصادي (:Yالمعتمد )التابع( ) المتغير .1

 .مليون دينار(العامة )(: االيرادات X1المستقل) المتغير. 8

 .مليون دينار(ة )العام (: النفقاتX2المتغير المستقل ) .4
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 .مليون دينار(االستثمار )( حجم X3المتغير المستقل ) .4

كانت  إذا( 1يعطى رقم ) والعوامل الجيوسياسية األزماتالوهمي يشمل  (: المتغيرX4المتغير الوهمي ) .3

 ة.ازم( أن لم تكن 0) ورقم ةازمهناك 

 نتائج وتقدير األنموذج القياسي ثانياً:

 القياسي نموذجاأل اختبار متغيرات

( وتبين انها 1تم رسم سلسلة المتغير من خالل الشكل ) االجمالي: المحلي ( الناتجYالتابع ) المتغير. 0

كما تم اختبار سلسلة المتغير من خالل تصاعدي. غير مستقرة عبر الزمن ألنه اتجاه السلسلة يأخذ اتجاه 

( المحتسبة tمن ) أكبر( 8.382841-( الجدولية )t( وتبين ان )Dickey-Fullerاختبار )

وهذا يعني هناك جذر وحدة  (%3من ) أكبروقيمة االحتمال  (%3( بمستوى معنوي )-4.119911)

 (.1الملحق ) (1) غير مستقرة كما هو موضح في الجدول وأنهافي السلسلة 

( وتبين 8) من خالل الشكل (X1المتغير )تم رسم سلسلة  العامة:( االيرادات X1المستقل ) المتغير. 3

غير مستقرة عبر الزمن ألنه اتجاه السلسلة ليس ثابت حول متوسطها عبر الزمن ويأخذ اتجاه  أنها

ة ـ( الجدوليt( وتبين ان )Dickey-Fullerكما تم اختبار سلسلة المتغير من خالل اختبار ) تصاعدي.

 أكبرة االحتمال وقيم (%3( بمستوى معنوي )-4.119911( المحتسبة )tمن ) أكبر( 1.242249-)

 (8) غير مستقرة كما هو موضح في الجدول وأنهاوهذا يعني هناك جذر وحدة في السلسلة  (%3من )

 (.1الملحق )

 أنها( وتبين 4( من خالل الشكل )X2تم رسم سلسلة المتغير ) العامة:( النفقات X2المستقل ) المتغير. 2

كما تم اختبار سلسلة  الزمن.ت حول متوسطها عبر غير مستقرة عبر الزمن ألنه اتجاه السلسلة ليس ثاب

( tمن ) أكبر( 1.311412-( الجدولية )t( وتبين ان )Dickey-Fullerالمتغير من خالل اختبار )

 أنوهذا يعني  (%3من ) أكبروقيمة االحتمال  (%3( بمستوى معنوي )-4.119911المحتسبة )

 .(1الملحق ) (4كما هو موضح في الشكل )غير مستقرة  وأنهاالسلسلة تحتوي على جذر الوحدة 

( وتبين انها 4( من خالل الشكل )X3تم رسم سلسلة المتغير ) االستثمار:( حجم X3المستقل ) المتغير. 4

كما تم اختبار سلسلة المتغير من خالل اختبار  السلسلة.نه هناك اتجاه عام في غير مستقرة عبر الزمن أل

(Dickey-Fuller( وتبين ان )t )( 1.199214-الجدولية )أكبر ( منt( المحتسبة )4.119911- )

غير مستقرة كما هو موضح في  وأنهاوهذا يعني هناك جذر وحدة في السلسلة  (%3بمستوى معنوي )

 .(1الملحق ) (4) الجدول
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 (.Eviews9المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على برنامج )

 الزمنية نأخذ الفروق وكما يأتي:تحقيق االستقرارية في السالسل  ومن اجل  

تم اخذ الفرق االول للسلسلة وتبين انها مستقرة عبر الزمن  االجمالي: المحلي ( الناتجYالتابع ) المتغير .0

(. كما تم اختبار سلسلة المتغير 3ألنه اتجاه السلسلة يتمحور حول متوسطها كما هو موضح في الشكل )

( المحتسبة tمن ) أصغر( -3.133312( الجدولية )t( وتبين ان )Dickey-Fullerخالل اختبار ) من

مستقرة كما  وأنهاوهذا يعني ان السلسة خالية من جذر الوحدة  (%3( بمستوى معنوي )-4.818292)

 .(8الملحق ) (3) هو موضح في الجدول

السلسلة مستقرة كما هو موضح  أنوتبين  األولفرق تم اخذ ال العامة: اإليرادات( X1المستقل ) المتغير .3

كما تم اختبار سلسلة المتغير من خالل اختبار  .( الن السلسلة ثابته حول متوسطها2في الشكل )

(Dickey-Fuller( وتبين ان )t( الجدولية )8.213183- )أصغر ( منt( المحتسبة )1.934182- )

حدة ومستقرة كما هو موضح في الية من جذر الووهذا يعني ان السلسلة خ (%3بمستوى معنوي )

 .(8المحلق ) (2) الجدول

تم اخذ الفرق االول وتبين ان السلسة مستقرة كما هو موضح  ( النفقات العامة:X2المستقل ) المتغير .2

( t( وتبين ان )Dickey-Fullerتم اختبار سلسلة المتغير من خالل اختبار ) ( كما3من خالل الشكل )

وهذا يعني  (%3( بمستوى معنوي )-4.144981( المحتسبة )tمن ) أصغر( 4.341391-ة )الجدولي

 .(8المحلق ) (3) مستقرة كما هو موضح في الجدول وأنهاان السلسلة ال تحتوي على جذر الوحدة 
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 األصلية( x1المتغير )سلسة  ( رسم8شكل )ال ( األصليةYسلسة المتغير ) ( رسم1شكل )ال

 األصلية( x3غير )المتسلسة  ( رسم4شكل )ال األصلية( x2المتغير )سلسة  ( رسم3شكل )ال
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   تم اخذ الفرق االول وتبين ان السلسلة مستقرة كما هو موضح  االستثمار:( حجم X3المستقل ) المتغير .4

( t( وتبين ان )Dickey-Fullerتم اختبار سلسلة المتغير من خالل اختبار ) (. كما2خالل الشكل )

وهذا يعني  (%3( بمستوى معنوي )-1.934182( المحتسبة )tمن ) أصغر( 8.442334-الجدولية )

 .(8الملحق ) (2) مستقرة كما هو موضح في الجدول وأنهاال يوجد هناك جذر وحدة في السلسلة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (.Eviews9المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على برنامج )

( x1, x2 ,x3بعد ان توصلنا من خالل اختبارات جذر الوحدة الى ان كل المتغيرات المستقلة ) 

هذا يعني وجود عالقة  I(1في االنموذج مستقرة في الفرق االول اي انها متكاملة من الدرجة االولى)

( لذلك سنعمل الى y) لية في االجل الطويل بين المتغيرات المستقلة في التأثير على المتغير التابعتكام

جيسليوس( ان طريقة -من خالل اجراء اختبار التكـامل المشترك )جوهانسن اختبار العالقة التكاملية

ل مشترك التي تنص على عدم وجود تكام( وH0جوهانسن للتكامل المشترك تختبر فرضية العدم )

( التي تنص على وجود عالقة تكامل H1)عالقة طويلة االجل( بين المتغيرات، مقابل الفرضية البديلة )

( و الذي يرمز له بالرمز Trace testمشترك بين المتغيرات، و يكون ذلك باالعتماد  اختبار االثر )

((λtrace ات المتغيرات مشترك لمتجهالتكامل ال الختبار( يوضح نتائج اختبار جوهانسن 4) والجدول

 االربعة المدروسة.
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 بعد اخذ الفرق االول( x1المتغير )سلسة ( رسم 2شكل )ال ( بعد اخذ الفرق االولY( رسم سلسة المتغير )3الشكل )

 االولبعد اخذ الفرق ( x3المتغير )سلسة ( رسم 2شكل )ال بعد اخذ الفرق االول( x2المتغير )سلسة ( رسم 3شكل )ال
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 ( نتائج اختبار جوهانسن لمتغيرات األنموذج4جدول )ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حسوبة لمعدل االمكان القيمة الم (، انגTraceحسب نتائج هذا االختبار وفقا الختبار االثر )  

( 69.81889( البالغة )Critical Valueمن القيمة الحرجة ) أكبروهي (، 89.00238) االعظم بلغت

عدم وجود متجه للتكامل ) وهذا يعني اننا نرفض فرضية العدم القائلة .(%3) عند مستوى معنوية

من  أكبروجود عدد من متجهات التكامل المشترك ) ونقبل الفرضية البديلة القائلة( (r=0المشترك )

المضي  سيتم ات المدروسة وبالتاليوجود عالقة تكامل مشترك بين المتغير وهذا يؤكد. ((r=1الصفر )

بتقدير نموذج تصحيح الخطأ من خالل تقدير معادلة االنموذج حسب فترات االبطاء المقدرة في 

 (.3) سل الزمنية وكما هو موضح في الجدولاستقراريه السال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date: 08/01/17   Time: 07:33   

Sample (adjusted): 2004 2016   

Included observations: 13 after adjustments  

Trend assumption: Linear deterministic trend  

Series: X1 X2 X3 X4 Y    

Lags interval (in first differences):   
     

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)  
     
     Hypothesized  Trace 0.05  

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.** 
     
     None *  0.977796  89.00238  69.81889  0.0007 

At most 1  0.856096  39.50525  47.85613  0.2407 

At most 2  0.561073  14.30330  29.79707  0.8232 

At most 3  0.236484  3.598807  15.49471  0.9332 

At most 4  0.006986  0.091140  3.841466  0.7627 
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 (8112-8114( تقدير معادلة التنمية االقتصادية في العراق للمدة )3جدول )ال

 مستوى استقراريه المتغيرات عند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (.Eviews7المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على برنامج )

 االقتصاديالتحليل . 0

( إن إشييارة وحجييم المعلمييات المقييدرة مطابقيية لمنطييق النظرييية 3) يتبييين ميين خييالل الجييدول   

 :االقتصادية

( تعكسها اإلشارة الموجبة yالعراق )ومعدل النمو في  (1X) هناك عالقة طردية بين االيرادات العامةأ. 

وإن التغيـر الحاصل في االيرادات العامة بمقدار وحدة واحدة يؤدي الى تغيـر معدل النمو بمقدار 

االيرادات العامة كلما كان هناك زيادة  فكلما. زادتكما يشير منطق النظرية االقتصادية  (،3.6205)

 االقتصادية.موجه صوب تحقيق برامج التنمية من االنفاق العام ال أكبر

( تعكسها اإلشارة y( ومعدل النمو في العراق )2Xكما إن هناك عالقة طردية بين النفقات العامة )ب. 

( 0.000412)النمو بمقدار تغيـر معدل  إلىالموجبة وإن تغيـر حجم النفقات بمقدار وحدة واحدة يؤدي 

لتحقيق التنمية االقتصادية من خالل توجه تلك النفقات  أكبـراك فرصة العام كانت هن زاد االنفاقفكلما 

 االقتصادية.على الخطط وبرامج التنمية 

( تعكسها اإلشارة y( وبين معدل النمو في العراق )3X) وإن هناك عالقة طردية بين حجم االستثمارج. 

ر معدل النمو في العراق بمقدار الموجبة وإن تغيـر حجم االستثمار بمقدار وحدة واحدة يؤدي الى تغي

(0.000159.) 

Dependent Variable: DY   

Method: Least Squares   

Date: 08/02/17   Time: 08:37   

Sample: 2003 2016   

Included observations: 14   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
     
     C 30370.12 2268.696 13.38659 0.0000 

DX1 3.62E-05 7.07E-05 0.512389 0.6207 

DX2 0.000412 7.90E-05 5.218817 0.0006 

DX3 0.000159 0.000137 1.159748 0.0276 

X4 -3126.508 1805.229 -1.731918 0.0117 
     
     R-squared 0.968842 Mean dependent var 57139.36 

Adjusted R-squared 0.954994 S.D. dependent var 14621.55 

S.E. of regression 3101.913 Akaike info criterion 19.18988 

Sum squared resid 86596780 Schwarz criterion 19.41811 

Log likelihood -129.3292 Hannan-Quinn criter. 19.16875 

F-statistic 69.96230 Durbin-Watson stat 1.836720 

Prob(F-statistic) 0.000001    
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 األخرىوالعوامل السياسية  األزمات( والذي يمثل 4X) وان هناك عالقة عكسية بين المتغير الوهميد. 

وحدة واحدة في المتغيـر الوهمي يؤدي الى تغيـر  تغير بمقدارأي  وان( yمعدل النمو في العراق )و

استقرار في ظل االزمات تكون هناك حالة عدم  (.3126.508-بمقدار )معدل النمو في العرق 

 االقتصادية.وسياسي تؤدي على ارباك عملية تمويل برامج التنمية  اقتصادي

 للنتائج والقياسي اإلحصائي التحليل. 3

( من التغيـرات الحاصلة في 96%الطلب العالمي على النفط الخام أن ) ( لدالة2Rقيمة )توضح   

( من التغيـرات الحاصلة 4%) المستقلة بينمابواسطة المتغيـرات  تفسرالخام ى النفط الطلب العالمي عل

والتـي تقع ضمن المتغيـر العشوائي  األنموذجخرى مؤثرة في أفي المتغيـر التابع ترجع إلى متغيـرات 

(u.)  المعتمد،يـر معنوية وقابلية المتغيـرات المستقلة في تفسير التغيـرات الحاصلة في المتغ والختبار 

في تفسير المتغيـرات المعتمدة للنماذج المقدرة  الجدولية معنويتها( t( المحسوبة مقابل )tأظهرت قيمة )

( كانت معنوية بدرجة عالية طبقاً الى القيمة االحصائية  إن المعلمات المقدرة )أثبتت 

(t( المحسوبة ومقارنتها مع قيمة )tالجدولية والتـي ق )( (0.975.44) =2,017 يمتها تساويt ًوايضا )

 .(0,05( والتي هي اقل من )p-valueالقيمة االحتمالية )

( المحسوبة ومقارنتها F( فبعد إيجاد قيمة )F) اختبارككل من خالل  األنموذجولمعرفة معنوية   

( Fالقيمة ) وأن اجتاز االختبار تبين أن النموذج( 0.05( الجدولية عند مستوى معنوية )Fمع )

باإلضافة الى إن  (،F( 0.95.3.43=)2,87( الجدولية والمساوية الى )Fأكبـر من قيمة ) المحتسبة هي

مقبول من الناحية اإلحصائية  األنموذج( وهذا يعنـي إن 0,05( هي أقل من )Fالقيمة االحتمالية لـ )

 كاالتي:تكون  لألنموذجوبذلك فأن الصيغة التقديرية 

4Xt 3126.508-3Xt0.001592Xt 0.000412+  1Xt 30370.12+3.624505 =Yt 

الذاتي بين قيم المتغيـر  االرتباطمن مشكلة  األنموذجالقياسية إلى خلو  االختباراتوأشارت   

وعند ( 1.836720) المقدر أنها كانت لألنموذج( Durbin-Watsonفقد بينت قيمة ) العشوائي،

( 0.05( عند مستوى معنوية )dL( والدنيا )duها الجدولية العليا )مقارنة هذه القيمة المحسوبة مع قيمت

 )منطقةنالحظ أن جميع القيم المحسوبة تقع في  (،n=14( وللمدة )K=4وعدد المتغيـرات المستقلة )

  الذاتي. االرتباطيؤكد سالمة النماذج من مشكلة  ذاتي مما ارتباطأي عدم وجود  الرفض(

 االستنتاجات والتوصيات 

 ستنتاجاتاال

تعد أدوات السياسة المالية من العوامل الرئيسية المؤثرة في تحديد معدالت النمو االقتصادي ألي بلد في . 1

 الصحيح.العالم لما تمتلكه تلك األدوات من قدرة في تحديد المركز المالي وتوجه النفقات العامة باالتجاه 

 العامة.نفط الخام في تمويل اإليرادات والنفقات تعتمد أدوات السياسة المالية في العراق على ال. 8

يعد االستثمار األجنبي محدد أساسي في تحسين معدالت النمو االقتصادي نظراً للقيمة المضافة التي . 4

 االقتصادية.يحددها االستثمار في الناتج المحلي اإلجمالي وتنمية وتطوير بعض المؤشرات 

 8114قتصادية والسياسية التي مر بها االقتصاد العراقي بعد عام كانت هناك مجموعة من األزمات اال. 4

 العراق.أثرت بصورة سلبية على واقع النمو االقتصادي في 

^ 
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فرضية البحث من خالل منطق النظرية االقتصادية أوال وتدعيمها  صحة التطبيقي تحقيقاثبت الجانب . 3

اسية والتي اثبت أن هناك عالقة قوية متبادلة بالجانب اإلحصائي من خالل االختبارات اإلحصائية والقي

 العراق.بين أدوات السياسة المالية وتحسين معدالت النمو االقتصادي في 

 التوصيات

محاولة إيجاد قوانين تحدد عمل السياسة المالية والتحكم بأدواتها االقتصادية في سبيل تحقيق النمو . 1

 االقتصادي.

 العامة.خالل تطوير القطاع الزراعي والصناعي في تمويل الموازنة  العمل على تنويع االقتصاد من. 8

 األجنبي.إيجاد بيئة مالئمة في العراق جاذبة لالستثمار . 4

العمل على تبني سياسات مالية منضبطة تحاول العمل على زيادة اإليرادات العامة من جهة وضبط . 4

 الضرورية.واالبتعاد عن النفقات غير األنفاق من جهة أخرى واألخذ بمبدأ األنفاق الضروري 

 االقتصادي.إيجاد بيئة امنه لعمل السياسة المالية حتى تحقق األهداف المنشودة في النمو . 3

 المصادر:

 المصادر العربية أوال.

احمد عبدة محمود، مبادئ المالية العامة، دراسة في االقتصاد العام، )القاهرة: دار المعارف بمصر، . 1

 .11(، ص1931

الحكمة  أنموذجا، بيت الدولية، الصينهناء عبد الغفار السامرائي االستثمار االجنبي المباشر والتجارة . 8

 .831، ص8118بغداد 

 .114ص  ،1991 بغداد: العالي،التعليم  العامة، مطابعفي المالية  الجنابي، دراساتطاهر . 4

الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر،  الدولة،ية محمد عمر أبو دوح، ترشيد األنفاق العام وعجز ميزان. 4

 .81ـ 19، ص8112

مجلة  والعشرون.النفط مرتكز الحروب االمريكية الجديدة في القرن الحادي  الكواز.محمد سالم احمد . 3

 .442-443ص ،8113 الموصل،جامعة  ،(8العدد) ،(2كلية التربية االساسية المجلد)
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 (0المحلق )

 

 ( االصليYفوللر( المتغير )-( اختبار )ديكي1) الجدول

 

 

 

 

 

 

 ( االصليx1متغير )لافوللر( -اختبار )ديكي( 8) الجدول

 

 

 

 

 

 

 ( االصليx2متغير )لافوللر( -اختبار )ديكي( 4) لالجدو

 

 

 

 

 

Null Hypothesis: Y has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=2) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.526231  0.1320 

Test critical values: 1% level  -4.057910  

 5% level  -3.119910  

 10% level  -2.701103  

     
     

 

Null Hypothesis: X1 has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=2) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.648639  0.4319 

Test critical values: 1% level  -4.057910  

 5% level  -3.119910  

 10% level  -2.701103  

     
     

 

Null Hypothesis: X2 has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=2) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.500408  0.5017 

Test critical values: 1% level  -4.057910  

 5% level  -3.119910  

 10% level  -2.701103  
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 ( االصليx3متغير )لافوللر( -اختبار )ديكي( 4) الجدول

 

 

 

 

 

 

 

 (.Eviews9المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على برنامج )

 

 (3ملحق )ال

 

 بعد اخذ الفرق االول( Yمتغير )لافوللر( -اختبار )ديكي( 3) الجدول
 

 

 

 

 

 

 

 بعد اخذ الفرق االول( x1متغير )لافوللر( -اختبار )ديكي( 2) الجدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Null Hypothesis: X3 has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=2) 

     
        t-Statistic   Prob.* 

     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.099604  0.6816 

Test critical values: 1% level  -4.057910  

 5% level  -3.119910  

 10% level  -2.701103  

     
     

 

Null Hypothesis: D(Y) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=2) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.057516  0.0035 

Test critical values: 1% level  -4.297073  

 5% level  -3.212696  

 10% level  -2.747676  
     
     

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

 

Null Hypothesis: D(X1) has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=2) 

     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.605025  0.0141 

Test critical values: 1% level  -2.771926  

 5% level  -1.974028  

 10% level  -1.602922  
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 (.Eviews9المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على برنامج )

Null Hypothesis: D(X2) has a unit root  

Exogenous: Constant   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=2) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.740590  0.0037 

Test critical values: 1% level  -4.121990  

 5% level  -3.144920  

 10% level  -2.713751  
     
     

 

Null Hypothesis: D(X3) has a unit root  

Exogenous: None   

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=2) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.467265  0.0187 

Test critical values: 1% level  -2.771926  

 5% level  -1.974028  

 10% level  -1.602922  
     
     

 


