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ABSTRACT
THE IMPACT OF FISCAL POLICY ON UNEMPLOYMENT IN THE IRAQI
ECONOMY FOR A PERIOD 2004 – 2020
The study aimed to try to analyze and measure the role of financial policy in dealing
with unemployment in Iraq for the period 2004-2020, because the financial policy is of
great importance to addressing the problem of unemployment in any economies of the
world, as it is linked to an intertwined relationship with the rest of the macroeconomic
policies in the economy, Therefore, countries adopt fiscal policy through their tools in
order to address the problem of unemployment, which has led to fiscal policy having
a major role in terms of modern economic research and studies. Where this study
concluded: The Iraqi economy's dependence on the revenues of a single resource
coming from abroad, such as oil revenues, will lead to the economy's exposure to
crises and consequently affect direct taxes and lose their function in achieving
economic stability and lead to the occurrence of inflation and unemployment. The drop
in the tax-to-GDP ratio during the study period clearly indicates that it did not play its
role in redistributing income and lowering unemployment rates. There is no effect of
public spending on unemployment rates during the study period, because most public
spending is on the part of operational spending, which is paid as salaries of
employees, not investment spending that leads to a reduction in unemployment rates.
The study suggested that: work must be done to rationalize the public spending
aspect, address the imbalances in the spending structure, and work to increase
investment spending in the areas of productivity in order to address the problem of
unemployment. The components of the structure of public revenues must be
reconsidered in order to ensure an increase in non-oil revenues in the future, as the
process of reforming the tax and customs system is still slow and unhelpful, and the
resulting returns are lacking in support of the public budget in order to use the fiscal
policy tools effectively.

Key words: fiscal policy, unemployment rates, taxes, government spending, average
per capita income
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ÖZ
2004 – 2020 DÖNEMİNDE IRAK EKONOMİSİNDE MALİYE POLİTİKASININ
İŞSİZLİĞE ETKİSİ
Çalışma, 2004-2020 dönemi için Irak'ta işsizlikle mücadelede finans politikasının rolünü
analiz etmeye ve ölçmeye çalışmayı amaçlamıştır, çünkü finans politikası, dünyanın
herhangi bir ekonomisinde işsizlik sorununu ele almak için büyük önem taşımaktadır.
Ekonomideki diğer makroekonomik politikalarla iç içe geçmiş bir ilişki ile bağlantılıdır, Bu
nedenle ülkeler, modern ekonomik açıdan büyük bir rol oynayan maliye politikasına yol
açan

işsizlik

sorununu

çözmek

için

araçları

aracılığıyla

maliye

politikasını

benimsemektedir. araştırma ve çalışmalar. Bu çalışmanın sonucuna göre: Irak
ekonomisinin petrol gelirleri gibi yurt dışından gelen tek bir kaynağın gelirlerine bağımlılığı,
ekonominin krizlere maruz kalmasına ve dolayısıyla doğrudan vergileri etkilemesine ve
ekonomik istikrarı sağlamadaki işlevini kaybetmesine yol açacaktır. Enflasyon ve işsizliğin
ortaya çıkması. Çalışma döneminde vergi-GSYİH oranındaki düşüş, gelirin yeniden
dağıtılmasında ve işsizlik oranlarının düşürülmesinde rolünü oynamadığını açıkça
göstermektedir. Çalışma dönemi boyunca kamu harcamalarının işsizlik oranları üzerinde
hiçbir etkisi yoktur, çünkü kamu harcamalarının çoğu, işsizlik oranlarında düşüşe yol açan
yatırım harcamaları değil, çalışanların maaşları olarak ödenen operasyonel harcamalar
kısmındadır.
Çalışma,

işsizlik

sorununun

çözümü

için

kamu

harcamaları

boyutunun

rasyonelleştirilmesi, harcama yapısındaki dengesizliklerin giderilmesi ve verimlilik
alanlarında yatırım harcamalarının artırılması için çalışma yapılması gerektiğini
önermektedir. Vergi ve gümrük sisteminin reform süreci hala yavaş ve yararsız
olduğundan ve bunun sonucunda elde edilen getiriler destekten yoksun olduğundan,
gelecekte petrol dışı gelirlerde bir artış sağlamak için kamu gelirlerinin yapısının
bileşenlerinin yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir. maliye politikası araçlarının etkin
bir şekilde kullanılabilmesi için kamu bütçesinin
Anahtar kelimeler: maliye politikası, işsizlik oranları, vergiler, devlet harcamaları, kişi
başına düşen ortalama gelir
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ملخص
أثر السياسة المالية على البطالة في االقتصاد العراقي للمدة 2020 – 2004
هدفت الدراسة الى محاولة تحليل وقياس دور السياسة المالية في التعامل مع البطالة في العراق للمدة
 ،2020- 2004ألنه تعتبر السياسة المالية ذات أهمية كبيرة على معالجة مشكلة البطالة في أي
االقتصاديات دول العالم ،حيث إنها ترتبط بالعالقة متشابكة مع بقية السياسات االقتصادية الكلية في
االقتصاد ،ولهذا فأن الدول تتبنى السياسة المالية عن طريق أدواتها من أجل معالجة مشكلة البطالة ،األمر
الذي أدى ان تكون السياسة المالية لها دور كبير من حيث األبحاث والدراسات االقتصادية الحديثة .حيث
توصلت هذه الدراسة الى :إن االعتماد االقتصاد العراقي على إيرادات المورد الواحد المتأتي من الخارج
كإيرادات النفط سيؤدي إلى تعرض االقتصاد لالزمات ويؤثر بالتالي على الضرائب المباشرة ويفقدها
وظيفتها في تحقيق االستقرار االقتصادي وأدى إلى حدوث التضخم والبطالة .وإن انخفاض نسبة الضرائب
إلى الناتج المحلي اإلجمالي خالل مدة الدراسة تشير بوضوح بأنها لم تؤد دورها في إعادة توزيع الدخل
وانخفاض معدالت البطالة .وال يوجد تأثير االنفاق العام على معدالت البطالة خالل مدة الدراسة وذلك الن
أغلب االنفاق العام هي من جانب االنفاق التشغيلي تدفع كرواتب موظفين وليس االنفاق االستثماري الذي
يؤدي الى تخفيض معدالت البطالة.
واقترحت الدراسة الى أنه :يجب العمل على ترشيد جانب االنفاق العام ومعالجة االختالالت في الهيكل
االنفاقي ،والعمل على زيادة االنفاق االستثماري في المجاالت االنتاجية من أجل معالجة مشكلة البطالة.
ويجب إعادة النظر في مكونات هيكل االيرادات العامة من أجل ضمان زيادة االيرادات غير النفطية
مستقبال ،اذ مازالت عملية اصالح النظام الضريبي والجمركي بطيئة وغير مفيدة وقلة ما ينجم عنها العوائد
الداعمة للموازنة العامة من أجل استخدام أدوات السياسة المالية بشكل فعال.

الكلمات المفتاحية :السياسة المالية ،معدالت البطالة ،الضرائب ،االنفاق الحكومي ،متوسط نصيب الدخل
من الفرد

.
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المقدمة
تتمثل ميزة السياسة المالية في أنها تؤثر بشكل كبير على األنشطة االقتصادية ألي دولة ألنها تتشابك مع
سياسات االقتصادية الكلية األخرى ،لذلك تستخدم الدول أدواتها في تبني السياسات المالية لتحقيق االستقرار
االقتصادي ،مثل حل مشكلة البطالة .الوسائل التي تؤدي إلى االحتالل السياسي ،والتمويل له مكانة مهمة
دورا حيويًا في أي دولة ،بما في ذلك العراق،
في البحوث االقتصادية الحديثة .إذا لعبت السياسة المالية ً
ومن أجل حل مشكلة البطالة ،ستتخذ الحكومات سلسلة من اإلجراءات في هذا الصدد ،ألن هذا يتطلب من
الحكومة اتخاذ اإلجراءات .تس تخدم الحكومة سياساتها االقتصادية الكلية المختلفة .بما أن الوسائل واألدوات
االقتصادية لبلد ما  /منطقة ما يمكن أن تتكيف بسهولة مع ظروف االقتصاد المحلي ،فإن األزمات
االقتصادية واالجتماعية التي تحدث في االقتصاد الوطني لها تأثير حاسم على التنمية االقتصادية .تحقيق
االستقرار االقتصادي والتوظيف والتوظيف والدخل القومي وحل مشاكل البطالة والتفاوت بينهم .توزيع
الدخل فضالً عن األهداف الثانوية األخرى.
مشكلة الدراسة.
يعاني االقتصاد العراقي من خلل بنيوي كبير في هيكل الناتج المحلي اإلجمالي ،لذلك باإلضافة إلى تراجع
ضا على مصادر تمويل أحادية الجانب تتمثل في النفط الخام ،مما
إنتاج النفط ،يعتمد االقتصاد العراقي أي ً
أدى إلى اختالل التوازن في ميزانيتها االتحادية .الدخل اآلخر ،وخاصة حجم وأهمية الضرائب .لذلك
يمكن طرح مشكلة الدراسة من خالل طرح السؤال التالي:
-

ما هو دور أدوات السياسة المالية لمعالجة مشكلة البطالة في العراق خالل المدة 2020-2004؟

فرضية الدراسة.
تستند الدراسة إلى الفرضية التالية :إجراءات السياسة المالية ،سواء من حيث اإلنفاق أو الدخل ،إذا تم
استخدامها وتنفيذها بشكل معقول ودقيق ومدروس يتناسب مع الوضع االقتصادي العراقي ،سيكون لها
تأثير إيجابي على االقتصاد .وستؤدي إعادة توزيع الدخل بين الفئات االجتماعية المختلفة وتؤدي إلى
انخفاض معدل البطالة.
أهمية الدراسة
ت كمن أهمية هذا الدراسة في محاوالته لتحليل وقياس دور السياسة المالية في التعامل مع البطالة في
العراق ،وتحديد طبيعة دور السياسة المالية خالل فترة الدراسة ،وكشف اتجاه السياسة .وطريقة استخدامه
ودرجة قدرته على أداء وظائفه الرئيسية وخاصة فيما يتعلق بحل مشكلة البطالة خالل الفترة -2004
.2020
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أهداف الدراسة.
تسعى الدراسة إلى تحقيق األهداف اآلتية:
-

تحليل أدوات السياسة المالية في العراق خالل المدة .2020-2004

-

الوقوق على طبيعة مشكلة البطالة في العراق خالل المدة .2020-2004

-

قياس أثر السياسة المالية في معالجة مشكلة البطالة في االقتصاد العراقي للمدة 2020-2004

من خالل أستخدام أساليب القياسية الحديثة.
منهج الدراسة.
من أجل تحقيق الغرض من الدراسة واختبار فرضيته ،من خالل صياغة طرق التحليل االقتصادي ،تم
اعتماد طريقة الجمع أو التنسيق القائمة على األساليب االستنتاجية المجردة واألساليب االستقرائية القائمة
على البحث التفصيلي للحقائق .أوالً ،من خالل تتبع حركة اتجاهات متغيرات البحث على مدى فترة زمنية،
ثم إجراء البحث والقياس ،وثانيا ً ،محاولة تحديد العالقة الكمية بين متغيرات البحث ووصفها بشكل متسق.
تلبية متطلبات النظرية االقتصادية من خالل اعتماد النموذج القياسي الموضوع لهذا الغرض.
الحدود الزمانية والمكانية
-

الحدود الزمانية :يبدأ اإلطار الزمني للدراسة من  2004الى  ،2020وتم أختيار الفترة الزمنية

على أساس توفر البيانات الدراسة.
-

الحدود المكانية :تناولت الدراسة موضوع قياس أثر السياسة المالية على معدالت البطالة في

االقتصاد العراقي للمدة (.)2020 -2004
هيكلية الدراسة
من اجل تحقيق أهداف الدراسة واثبات فرضية الدراسة ،تم تقسيم الدراسة على ثالثة فصول وختمت
بجملة من اإلستنتاجات والمقترحات وكاألتي:
الفصل االول :اإلطار المفاهيمي للسياسة المالية والبطالة.
الفصل الثاني :تحليل دور السياسة المالية في معالجة مشكلة البطالة في االقتصاد العراقي للمدة (-2004
.)2020
الفصل الثالث :قياس أثر السياسة المالية على معدالت البطالة في االقتصاد العراقي للمدة (.)202-2004
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الفصل االول
اإلطار المفاهيمي للسياسة المالية والبطالة
تمهيد
ان السياسة المالية شهدت تطورات جزرية نتيجة لتطور وظائف الدولة وانتقالها من دور الحياد الى دور
التدخل في الشؤن اإلقتصادية واإلجتماعية ،حيث بعد األزمة الكساد العظيم سنة  1929التي تعرضت لها
اإلقتصاديات الدول العا لم ،فان السياسة المالية أصبحت أداة رئيسية من أدوات السياسة اإلقتصادية للدول
في توجيه اإلقتصادي ومعالجة المشاكل االقتصادية عديدة منها البطالة والصدمات وأزمات مفاجئة والغير
مفاجئة .حيث تسعى كل الدول العالم المتقدم والنامية الى تخفيض معدالت البطالة من خالل استخدام
السياسات االقتصادية.
لذا فقد تم في هذا الفصل أستعراض االطارالمفاهيمي للسياسة المالية و البطالة من خالل ثالث مباحث
حيث يختص المبحث االول بعرض االطار النظري للسياسة المالية والنظريات المفسرة لها ،وقد خصص
المبحث الثاني بعرض االطار النظري للبطالة والنظريات المفسرة لها ،و جاء المبحث الثالث تحت عنوان
العالقة بين السياسة المالية والبطالة.
 :1.1اإلطار النظري للسياسة المالية والنظريات المفسرة لها
 :1.1.1مفاهيم السياسة المالية
اوال :تعريف السياسة المالية.
السياسة المالية تعرف بأنها " إجراءات التي يمكن من خاللها إدارة األموال ومتابعة وتفعيل اآلثار اإليجابية
من أجل أنفاقها بشكل مناسب ،حيث يمكن للحكومة استخدام األدوات السياسة المالية للتأثير على العرض
والطلب في االسواق وتحريك عملية النشاط االقتصادي وذلك من أجل زيادة معدالت االستخدام و االنتاج
وزيادة الدخل القومي "(.غدير ،2010،ص) 11
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كما يمكن تعريف السياسة المالية بأنها" سياسة الحكومة في تحديد مصادر اإليرادات العامة المختلفة للدولة
مع تحديد األهمية النسبية لمصدر االيرادات وتحديد كيفية استخدام اإليرادات العامة لتمويل النفقات
الحكومية والنفقات العامة وتحقيق مصالح العامة في الدولة مثل األهداف االقتصادية واالجتماعية ".
ويعتبر اإليرادات الضريبية في معظم دول العالم هي المصدر الرئيسي االول لإليرادات العامة في
الدولة(.طارق،2018،ص) 23
وقد تم تعريف السياسة المالية من قبل صندوق النقد الدولي بأنها " اإلدارة السليمة للمالية العامة في الدولة
من خالل اإلدارة الرشيدة لمواردها االقتصادية وتوجيها للنفقات في اتجاه االستثمار أي النفقات
االستثمارية .وتوجيهها من خالل تنفيذ الموازنة بما يحقق أهدافها والوفاء بالمعايير الالزمة في مجال
والشفافية"( .حسناوي،2016،ص)7
كما تعرف السياسة المالية بانها " عبارة عن مجموعة من االهداف والتوجيهات واالجراءات والنشاطات
التي تتخذها الدولة من أجل التاثير في االقتصاد القومي والمجتمع بهدف المحافظة على استقراره العام
ومعالجة مشاكل ومواجهة كافة الظروف االقتصادية المتغيرة"(.خماس،2017،ص)320
لقد عرف البروفيسور االمريكي ألفن ه .هانسن السياسة المالية بأنها " استغالل االيراد واألنفاق وبرامج
الدين لتحقيق مستويات عليا من الناتج االجمالي ولمنع التضخم ")8Alvin,1941,p( .
ويمكن القول بأن السياسة المالية " هي أداة تستخدمها الدول للتأثير على النشاط االقتصادي من أجل تغيير
الوضع االقتصادي الحالي من أجل المستقبل ،والذي قد يكون االقتصاد في حالة الركود أو التضخم ،إلى
وضع جديد يتصف باالستقرار ومستوى توظيف قريب جدا من مستوى التوظف الكامل في الدولة “.
(طويل ،2014 ،ص)3
وتشير السياسة المالية " إلى جميع اإلجراءات التي تتخذها الدول فيما يتعلق بتحصيل الضرائب وااليرادات
الضريبية ،من حيث الكم والنوع ،والمتعلقة باإلنفاق الحكومي للدولة ،من حيث الحجم ومن حيث االتجاه
للتأثير على اتجاهات النشاط االقتصادي في الدولة “( .السامرائي،2011،ص)45
ثانيا :أهداف السياسة المالية
ان األهداف السياسية المالية التي تسعى السياسة المالية إلى تحقيقها تختلف باختالف طبيعة النظام
االقتصادي ودرجة تطوره عالميا .حيث هناك مجموعة من األهداف العامة التي تسعى السياسة المالية إلى
تحقيقها يمكن حصرها على النحو التالي( :صالح،جاسم،2018،ص)6
.1

من ناحية الموارد المالية ألغراض االستثمار فأنه في حالة عدم وجود االدخارات يجب العمل

على تقليل االنفاق االستهالكي وفرض الضرائب مع زيادة معدالت الضريبة الحالية بشكل تصاعدي،
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فضال إلى أعطاء الحوافز المالية مثل اإلعفاءات الضريبية واألعانات والتعويضات المالية التي يمكن أن
تعكس صورة إيجابية لزيادة نمو االستثمار و في القطاع الخاص بشكل أساسي.
.2

من جانب زيادة فرص العمل فأن السياسة المالية تهدف إلى معالجة مشكلة البطالة من خالل زيادة

فرص العمل للعاطلين من خالل إقامة مشاريع عامة وتشجيع القطاع الخاص من خالل اإلعفاءات الضريبية
واالعانات البطالة والقروض للعاطلين ،وان تبرير أهمية توفير فرص العمل على ذلك .من معدالت النمو
العالية للسكان في البلدان النامية بما في ذلك دولة العراق.
.3

من ناحية تشجيع االستقرار االقتصادي ،حيث يعتبر الدول النامية أكثر عرضة للتقلبات الدورية

التي تحدث في االقتصاد العالمي بسبب طبيعة اقتصاداتها التي تصف االحادية المصادر الدخل وعدم
وجود مرونة في الجهاز االنتاجي لديها وارتباطها باألسواق العالمية ،حيث تقوم هذه الدول بتصدير
المنتجات الزراعية والمعدنية األولية إلى األسواق العالمية واستيراد المنتجات المصنعة الرأسمالية ذات
التكاليف العالية مثل السلع الرأسمالية ،ومن أجل الحد من تأثير التقلبات الدورية االقتصادية العالمية التي
تؤثر على اقتصادات البلدان النامية ،في فترة االزدهارواالنتعاش االقتصادي ،يمكن استخدام الضرائب
على الصادرات واالستيرادات لهذا الغرض .يعتمد نجاح السياسة المالية على مدى استخدام القيود على
الواردات السلع الكمالية ،وفرض الضرائب ،وزيادة االدخارات المحلية.
.4

في جانب مواجهة مشكلة التضخم ،حيث تهدف السياسة المالية من خالل أدواتها المختلفة إلى

معالجة مشكلة التضخم .وعندما يكون هناك زيادة في القوة الشرائية تؤدي إلى زيادة الطلب على السلع
والخدمات السلع المختلفة ،وفي ظل عدم مرونة الجهاز اإلنتاجي الستيعاب الزيادة في الطلب ،فإن األسعار
تعمل بدورها على تعزيز مطالب األفراد تجاه رفع األجور في القطاعات اإلنتاجية داخل االقتصاد .وعليه
أسلوب الضرائب المباشرة والتصاعدية هي إحدى الوسائل ذات فعالية لمواجهة الضغوطات التضخمية
باإلضافة إلى سياسة اإلنفاق الحكومي للسياسة المالية.
ومن االهداف االخرى للسياسة مالية( :عبدالرحمن ،2004،ص)185
.1

السياسة المالية تعمل على زيادة االستحقاقات وتكوين رأس المال والنمو االقتصادي ،أي

االستخدام األمثل للموارد االقتصادية والقدرات المتاحة.
.2

تعمل السياسة المالية على تحقيق التوظيف الكامل من خالل إقامة مشاريع مختلفة من قبل

المؤسسات العامة والخاصة ودراسة حاجة السوق للتخصصات المختلفة في العديد من المجاالت.
.3

تهدف الى تحقيق استقرار األسعار يعني التعاون والتنسيق بين السياستين المالية والنقدية في

استخدام األدوات المناسبة لمواجهة التضخم والركود االقتصادي.
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.4

تهدف الى إعادة توزيع الدخل ،وهنا يتطلب العدالة االقتصادية واالجتماعية في استغالل الموارد،

حتى ينعم جميع المواطنين باالزدهار االقتصادي ،أي استغالل الموارد المتاحة في جميع المناطق دون
استثناء(.البياتي،2009،ص)400
.5

السياسة المالية تهدف الى تحقيق االستخدام األمثل للموارد االقتصادية باستخدام أفضل الوسائل

المالية للوصول إلى مستويات متقدمة من الرفاهية االجتماعية.
.6

تعمل السياسة المالية على تحقيق معدالت نمو اقتصادي متقدمة ،وهو أحد المؤشرات الرئيسية

لنجاح الخطط االقتصادية ،حيث ينعكس ذلك على مستوى دخل الفرد الذي يعتبر مؤشراً عالميا ً لقياس
تطور اقتصادات الدول(..الطاقة،2009،ص)366
.7

تهدف السياسة المالية من خالل أدواتها الى استغالل كافة الموارد اإلنتاجية المتوفرة في االقتصاد

المحلي وتالفي مشكلة البطالة.
.8

وكذلك تهدف السياسة المالية الى دعم عملية التنمية االقتصادية ورفع مستوى النمو

االقتصادي(.النقاش،2003،ص)34
وايضا ان السياسة المالية لها خ ليط من االهداف المتباينة منها( :عبدالسميع،2012،ص)301
.1

السياسة المالية تتضمن الميزانية في تحديد وقياس تأثير عمليات الميزانية على االقتصاد وتأثير

ضا.
االقتصاد على الميزانية أي ً
.2

يمكن تحقيق أحد أهداف المهمة للسياسة المالية والتحقق منه من خالل أدوات الضرائب والنفقات

العامة إلى حد ما .وأثار هذه األهداف ليست واحدة على حدا ،ومهمة واحدة وهي تأكيد والتحقق من آثار
كل هذه األهداف.
.3

يمكن تحقيق األهداف من قبل السياسة المالية من خالل العمليات الحكومية المباشرة عن طريق

األنشطة على المستويات األخرى ،وخاصة الحكومات المحلية ،ومن خالل المشاريع العامة على جميع
المستويات ،والسياسة المالية على مستوى االقتصاد الكلي للدولة.
ثالثا :محددات السياسة مالية.
تتعرض السياسة المالية لمجموعة من المحددات والصعوبات ،ويمكن تلخيصها الى مايلي:
.1

محدد الفجوات الزمنية (الطويلة والقصيرة االجل ) المرتبطة بالسياسة المالية.

تعتبرالفجوات الزمنية المرتبطة بالسياسة المالية من أحد المحددات الرئيسية المهمة وذلك لفعاليتها في
التأثير على متغيرات االقتصاد الكلي في االقتصاد ،وإذا كانت الفجوات مثل اإلدراك واإلنجاز واالستجابة

7

مرتبطة بالسياسة النقدية والسياسة المالية ،فإنها تختلف من حيث القياس عند ارتباطها بالسياسة المالية.
حيث ان فجوة اإلنجاز المرتبطة بالسياسة المالية أطول (طويلة االجل ) مما هي عليه مقارنة في السياسة
النقدية ،ويكون التغيير فيها أكبر عند إجراء تغييرات في جانب اإلنفاق الحكومي منه في حالة التغييرات
في معدالت الضرائب ،ألنها طويلة وذلك أل ن التغييرات في الضريبة يمكن أن تولد تأثيرها بشكل أسرع
بسبب وجود أسهل إمكانية تغيير معدالته مقارنة بصعوبة تغيير معدالت اإلنفاق الحكومي .أما فجوة
االستجابة فعلى الرغم من أنها ذات مدة قصيرة مما تتعلق بالسياسة النقدية ،إال أنها تختلف باختالف نوع
اإلجراء المالي ،فهي األطول عندما يتعلق األمر باإلنفاق الحكومي .كما أن تأثير هذه الفجوات الزمنية قد
يساهم في حدوث تأثيرات غير ضرورية وربما أسوأ في توليد السياسة المالية على االقتصاد ،أي أنه في
بعض الحاالت قد يشكل قيدًا على االقتصاد ويقلل من احتماالت السياسة المالية للسيطرة على التقلبات
االقتصادية،2002،ynag( .ص)9
.2

محدد آثار المزاحمة المالية.

حيث يؤدي تمويل عجز الموازنة العامة من خالل إصدار العملة وبيع األوراق المالية الحكومية إلى
مزاحمة األوراق المالية التي يطرحها القطاع الخاص في أسواق المال من قبل الحكومة .وفي هذا الصدد
ي مكن اإلشارة إلى أن موضوع تمويل العجز يتعلق بحدود وقدرة الحكومة على االقتراض الداخلي
والخارجي مما يؤثر على استمرار السياسة المالية سواء السياسة توسعية أو السياسة انكماشية من جهة،
قد تؤثر هذه الحدود على البرامج االجتماعية التي ال يمكن التراجع عنها من جهة .غير ذلك ،قد ال تتمكن
من فرض ضرائب إضافية تحمل تكاليف على المجتمع أكثر مما ينبغي ،وهنا يبدو أن السياسة المالية
تصبح محدودة التطبيق سواء في حاالت التوسع أو في حاالت الركود(الخيكاني،2008،ص)51
 .3محددات أخرى.
انه غالبًا ما تتأثر مسألة اختيار السياسة المالية باالعتبارات السياسية المحلية .حيث عندما يرغب السياسيون
في اتباع سياسة مالية توسعية ،على أعتبار أنها األكثر جاذبية لصناع القرار السياسي وذلك من أجل جلب
االصوات االنتخابية مثال ،فقد يؤدي ذلك إلى تقليل احتمالية تنفيذ إجراء مالي متوازن ،خاصة إذا أدى هذا
اإلجراء إلى انخفاض في مستوى االستثمار خاص ،وعدم الرغبة في إقامة مشاريع إنتاجية االستثمار
الفعلي ،وإمكانية إلحاق أضرار طويلة االجل باالقتصاد .حيث عادة يلعب االنفتاح االقتصادي للدول دوره
في التأثير على السياسة المالية ،حيث أن االختالف في أسعار الفائدة بين هذه الدول قد يؤدي إلى تدفق
األموال نحو البلدان ذات الفائدة المرتفعة(.سيد علي،1986،ص)364
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 :2.1.1عوامل مؤثرة على السياسة مالية
ان المالية العامة تم تعريفها بأنها تهتم بدراسة اآلثار القانونية والسياسية واالقتصادية إليرادات ونفقات
الموازنة العامة .لذلك هناك عوامل متعددة تؤثر على السياسة المالية ،بعضها يؤثر على التشجيع وبعضها
يؤثر على العكس ،لذلك يجب مراعاة هذه التأثيرات المختلفة على النحو التالي:
 .1عوامل السياسية.
ان كل نظام ضريبي هو نتيجة لقرار سياسي ،حيث أن تأثير السياسة على الضرائب هي موجودة منذ
العصور القديمة ،ويؤثر على البلدان المتقدمة والنامية على حد سواء .حيث كانت السياسة المالية حتى
سنوات قليلة خادمة للسياسة المسؤولة عن إمدادها باألموال لنفقاتها ،وأصبحت السياسة المالية في الوقت
الحاضر هي العنصر المساعد للسياسة باإلضافة إلى الوظائف االجتماعية واالقتصادية المنوطة بها .إن
التأثير المتبادل بين السياسة المالية والعوامل السياسية واضح بشكل واضح ألن االستقطاع العام من الدخل
القومي مهم للغاية ،وتحديد قيمة هذا الخصم وتحديد توزيعه وقرارات استخدامه يثير مشاكل سياسية مهمة.
وان تأثير العوامل السياسية على السياسة المالية ،يتم تكييف السياسة المالية وحجم توزيع النفقات وتحصيل
اإليرادات إلى حد كبير وفقًا للنظام السياسي السائد ،مما يعني أن المجموعة ذات التفوق السياسي تستخدم
سلطتها المالية للحفاظ على سيطرتها في الدولة ،سواء من خالل السياسة الضريبية أو حتى من خالل
النفقات العامة التي أصبحت تستخدم كوسيلة للتأثير االجتماعي واالقتصادي القوي كما يعرف بالنفقات
الحكومية واإلعانات(.مسعود،2006،ص)66
 .2العوامل االدارية.
ومن العوامل المهمة التي تؤثر على السياسة المالية نجد العوامل اإلدارية حيث تؤثر وتتأثر بالسياسة
المالية واألهم من ذلك جوانب السياسة المالية التي تتأثر بالجهاز اإلداري هي الجانب الضريبي ،لذلك
يجب حتما أن يتكيف النظام الضريبي مع الهياكل القائمة ،كجهاز إداري فعال ،تجعل السياسة المالية فعالة
للغاية في تحقيق أهدافها ،وتاثر العوامل االدارية على السياسة المالية
هناك بعض الهياكل اإلدارية التي تتطلب نفقات كبيرة الحتوائها على عدد كبير من المرافق والمكون
البشري والمالي الذي تتطلبه والتي قد ال تكون متوفرة في الدولة المعنية .وبالمثل ،إذا تم تبني الطريقة
الالمركزية على نطاق واسع ،فإنها تؤدي إلى زيادة النفقات ألن الهيئات المحلية ذات االستقالل المالي
تميل عادة إلى ذلك بسبب المبالغة في نفقاتها ،وهناك اتجاه إلى أقل كفاءة من اإلدارة المركزية .من حيث
جباية الضرائب،
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 .3أثر نظام االقتصادي.
يجب تنسيق السياسة الم الية في طبيعتها وتكوينها وأهدافها وطريقة عملها مع النظام االقتصادي الذي تعمل
من خالله ،ولهذا السبب تختلف السياسة المالية في النظام الرأسمالي عن تلك الموجودة في النظام
االشتراكي .أو على األقل اضمحالل دورها .في بدايته إلى النظرية الكالسيكية التي تدعو الدولة إلى عدم
التدخل في الحياة االقتصادية ،ومن الطبيعي أن يؤدي قصر الدولة على الوظائف التي تحددها النظرية
التقليدية إلى أن تكون نفقاتها وإيراداتها متواضعة و متواضع قليال ،تماما كما كان ينبغي أن تكون السياسة
المالية محايدة .ومن ناحية أخرى نجد أن السوق والثروة في أيدي األفراد والجماعات الخاصة ،والدولة
بطبيعتها ال تملك عائدات خاصة .ونتيجة لذلك ،ال يمكن تغطية النفقات العامة إال عن طريق الخصم
الضريبي الذي يتم على اإليرادات الخاصة ،وقد سمحت الحياة االقتصادية للنظرية التقليدية لفترة من
الزمن ،لكن الظروف والتغيرات ودور ا لدولة قد تطورت بسرعة لم تعد تقتصر على الوظائف وما في
حكمها ،بل تجاوزت كل مجاالت الحياة االقتصادية وأصبح حجم تدخل الدولة أكبر ،وأدى ذلك إلى زيادة
مستمرة في اإلنفاق العام ،ومن خالل هذه الزيادة في األعباء واألعباء .مع التحول الضروري في األنظمة
الضريبية ،ساعد هذا في تطوير مفهوم الضريبة ،الذي تولى في التمويل المعاصر وظائف مهمة أخرى،
بما في ذلك الوظيفة االقتصادية .الضريبة ،بمعنى أنها أصبحت أداة أساسية لتدخل السلطة العامة في
االقتصادي

المجال

واالجتماعي،

مثل

العدالة

االجتماعية،

فضالً

عن

تشجيع

التنمية

االجتماعية(.سمية،2015،ص)30
 :3.1.1التطورها التاريخي للسياسة المالية
ان السياسة المالية لم تأخذ شكلها الحالي حتى الفترة االولى من القرن التاسع عشرالمنصرم ،وكان أول
بحث في مجال األصول المالية هو للعالم الفرنسي (بودين ) عام  ،1756ثم ظهرت بعد ذلك كتب تحتوي
على

قواعد

وأسس

ومبادئ

واضحة

للسياسة

المالية

والنظام

الضريبي

في

الدول

االوربية) 66George,2002,p(.
وأصبحت إعادة النظر في التفكير في مجال السياسة المالية بعد األزمة االقتصادية (الكساد الكبير ) في
عام  1929للسياسة مالية مفهوم جديد يختلف عن المفهوم القديم من حيث أنه يسمح بوجود عجز وفوائض
في الموازنة العامة خالل نهاية السنة المالية(.العامري،2020،ص)136
ولقد مر تفكير السياسة المالية في تطورها عبر( ثالث مراحل ) ،المرحلة االولى تتعلق بالعصور القديمة
وما قبل الكالسيكية ،والمرحلة الثانية تتعلق بأفكار االقتصاديين التقليديين ،والمرحلة الثالثة تتعلق بالفكر
الحديث.
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المرحلة األولى :حيث ان السياسة المالية في ( العصور القديمة ) أي قبل الفكر الكالسيكي تتميز بغياب
أو عدم وجود إطار شامل ومنظم للسياسة المالية وتأثيرها على النشاط االقتصادي داخل الدولة .وكان
(أرسطو وأفالطون) مهتمين بالتدخل المباشر مع الدولة في ضبط األسعارواالجور في االقتصاد ،ومنع
االحتكار ،وتحقيق العدالة التوزيعية للدخول بين االفراد(.عبدالعظيم،1986،ص)164
ومن جانب أخر اعتبر (أرسطو) السياسة المالية أنها عملية تتم أمام األفراد بدافع الصداقة والحب ودون
تدخل من جانب الدولة ،ولم يعرضوا كل اقتصادي لموضوع الرسوم أو الضرائب في االقتصاد ،وإذا
للدولة دور في الحياة االقتصادية واالجتماعية ،من المهم أن يكون العدالة أحد العناصر األساسية لتمويل
الدول .فمن ناحية ،يجب أن يتسم باليقين واإلنصاف ،والسهولة ،واالقتصاد ،وبهذه الطريقة تكون أول من
وضع معايير لفرض الضرأب خاصة في العالم الغربي.
كما أكد( فرانسوا كيناي ) أن السياسة المالية في المجتمعات القديمة تعتبره أهم مجاالت تلك المدرسة بشأن
تخلي الدولة عن التدخل في النشاط االقتصادي للبلد ،وكذلك تخفيض الضرائب التي تفرض على صافي
الناتج العقاري لألرض الزارعية وليس على أجور األفراد أو المنتج ،وقد أدت هذه الطريقة إلى زيادة
أسعار تكاليف اإلنتاج للمنتجين ،وبالتالي اإلضرار بالثروة والنشاط التجاري داخل االقتصاد ،كما تؤكد
على ضرورة استعادة ما جمعته الدولة من الضرائب في حركة النشاط االقتصادي للبلد ،كذلك مثل توحيد
أعباء الضرائب في ضريبة واحدة على اإليجار مثال ،ولم يضيف األشخاص التجاريون والطبيعيون أي
مساهمات في مجال السياسة المالية(.بامرني،2004،ص)8
المرحلة الثانية :ان السياسة المالية في أطار الفكر الكالسيكي تعكس نظرية التمويل التقليدية لفلسفة االقتصاد
التقليدي ،والتي تستند إلى قانون ساي لألسواق (العرض يخلق الطلب عليه )( .قنديل ،1979 ،ص .)90
ويأتي جوهر قانون ساي لالقتصادات الحرة من العوامل الذاتية ،أي بمعنى أن النظام الرأسمالي يميل
تلقائيًا إلى توازن مستقر على مستوى التوظيف الكامل ( التوظيف الشامل) للموارد اإلنتاجية للمجتمع،
ويؤكد قانون ساي أن هناك عالقة مباشرة بين( الدخل واإلنتاج) ،أي زيادة في اإلنتاج يؤدي إلى زيادة
الدخل النقدي وبالتالي زيادة اإلنفاق على السلع والخدمات(.دراز،1998،ص)40
لذلك أصبحت سياسة مالية من مفهوم النظرية التقليدية تتسم بطابع الحيادية المطلقة ،أو على األقل تسعى
جاهدة لتحقيق هذا االهداف ،مبتعدة عن أي إجراء قد يؤثر على النشاط الخاص داخل االقتصاد .حيث
كانت أهدافها ذات طبيعة مالية بحتة وهي تقتصر على ( اتاحة الدولة بالموارد الكافية من أجل تغطية
النفقات الضرورية التي تمكنها من أداء مهامها التقليدية ذات التي تتصف بالطابع اإلداري بأقل تكلفة ممكنة
واعتمادًا على هذا النهج.و لضمان تحقيق مبدأ الحياد المالي ،فقد حصروا دور السياسة المالية في الحصول
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على اإليرادات العامة الالزمة لتغطية النفقات العامة للدولة الوصية وعدم تجاوز تلك النفقات ،وهي نفقات
محدودة تقتصر على مجال ما تعرف باألرامل األربع وهى (الدفاع واألمن الداخلي والعدالة والمرافق
العامة ) كما أكدوا أن المالية العامة المثلى تتميز بانخفاض األعباء المالية التي يتحملها األفراد في المجتمع
على شكل ضرائب وغيرها من أعباء تمثل الجزء األكبر من موارد الدولة .وشددوا على ضرورة أن
تحافظ السياسة المالية على ميزان الميزانية (الميزانية المتوازنة) ،أي ضرورة تغطية النفقات العادية
(وهي نفقات استهالكية ويجب تخفيضها) باإليرادات العادية وعدم اللجوء دائ ًما إلى القروض أو
اإلصدارات الجديدة لتغطية هذه النفقات الدولة .ومن هنا يكون الحكم في سالمة السياسة المالية في ضوء
مبدأ توازن الموازنة العامة وليس في ضوء مبدأ التوازن االقتصادي الذي يتحقق آليا ً بفعل ما يسمى (اليد
الخفية ألدم سميث ) التي يؤمن التقليديون بوجودها .وبذلك نفوا أن يكون للسياسة المالية دور في تحقيق
التوازن االقتصادي ،وحدوا دورها في تحقيق التوازن المالي في إطار ما يعرف بالتمويل
المحايد(.سلطان،2007،ص)2
المرحلة الثالثة :ان السياسة المالية في الفكر الكينزي بعد الفكر الكالسيكي بقي لفترة طويلة من الزمن
حتى التغيرات السياسية واالقتصادية الكبيرة التي حدثت في العالم في (الثالثينيات واألربعينيات) من القرن
الماضي المنصرم والمتمثلة في (الركود العالمي والحرب العالمية الثانية) .أدى إلى تغيير في بعض أفكار
البلدان الرأسمالية ،مما أدى إلى الحاجة إلى تدخل الحكومة في الحياة االقتصادية (فكرة الدولة المتدخلة)،
وأعطى كينز االقتصادي ضرورة تدخل الحكومة في النشاط االقتصادي من أجل الوصول إلى حالة
التوظيف الكامل والحفاظ على االستقرار االقتصادي(.الفتالوي ،2009 ،ص )20
وان تطور الفكر الكينزي الذي ينبع من النظرية الكينزية العامة للتوظيف والفائدة والرأسمال .في تلك
النظرية هاجم كينز العديد من أفكار االقتصاديين التقليديين وأوضح أن( االدخار واالستثمار) يميالن إلى
تحقيق المساواة من خالل التغييرات في الدخل الخاص ،ولكن ليس من الضرورة على مستوى التوظيف
الكامل ،ولكن على أي مستوى العمالة والدخل في االقتصاد .حيث أشار كينز في نظريته إلى أن الميزان
الحكومي قطاع حيوي له أهمية كبيرة على القطاعات األخرى المدرجة في الميزانية االقتصادية الوطنية
( ،)the nation economic budgetومع تطور السياسة المالية في الفكر الكينزي ،تغيرت وظيفة
الدولة ،من الدولة الحارثة الى الدولة المتخلة في الحياة االقتصادية والتي بدأت في العصر الحديث تتدخل
بشكل مباشر في الشؤون االقتصادية .لم يقتصر هذا التدخل على معالجة األزمات االقتصادية وغيرها بل
امتد ليشمل الهياكل االقتصادية واالجتماعية مع التغيير والتنمية في االقتصاد ،وقد وجد تطورا مماثال في
مالية الدول الرأسمالية ،حيث أصبحت الميزانية صورة لدور الدولة االقتصادي وأداة لتحقيق أهدافها
االقتصادية واالجتماعية وغيرها .وعند اختيار نفقاتها ومصادر دخلها ،تحاول الدول في البداية وقبل كل
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شيء ،اتخاذ هذا االختيار بطريقة تتماشى مع سياستها االقتصادية ،وتساعد على تحقيقها مع األخذ بذلك
في ضوء توازن االقتصاد الكلي ،وبالتالي إلى جانب السياسة االقتصادية ظهرت إلى جانبها سياسة مالية
كاملة تستخدمها الدولة للتأثير فيها وتوجيهها ،وفي هذا التأثير تزداد القوة مع توسع نطاق النشاط االقتصادي
للدولة(.حشيش،1992،ص)46
 :2.1ادوات ومحددات السياسة المالية ودورها في النشاط االقتصادي
تمهيد:
حيث ان معظم الدول تعاني من مشاكل اقتصادية مثل التضخم والبطالة والركود وغيرها .لذلك أدركت
الحكومات ضرورة التدخل في النشاط االقتصادي من أجل تفادي االزمات االقتصادية أو حلها من خالل
دورها المهم التي تلعبها في تنظيم عملية النمو االقتصادي وتقليل النفقات االقتصادية التي تتعرض لها
اقتصاداتها.
 :1.2.1اهم ادوات السياسة المالية
.1

األدوات اآللية :هي االدوات التي تحقق أهداف السياسة المالية بشكل تفرضه على نفسها دون

تدخل مباشر من الحكومة وتشمل ( الضرائب التصاعدية ) وهي التي تزيد وتنخفض مع الدخل و(تحويل
المدفوعات) من الحكومة إلى قطاع األسرة على شكل إعانات والمساعدات و(السياسات الداعمة ) التي
تشمل دعم قطاع المزارعين بشكل خاص( .القاضي،2014،ص)156
.2

األدوات المقصودة :تمثل تلك االدوات التي تتطلب تدخل من قبل الحكومة وتدخل من قبل واضعي

السياسات االقتصادية الكلية وهي (الضرائب بكافة أنواعها ) و(اإلنفاق الحكومي) و(الدين العام).
وايضا من األدوات االخرى للسياسة المالية( :داوود،2020،ص)24
.1

الضرائب بكافة أنواعها مثل الضرائب على الدخل واألرباح ،والضريبة العامة على المبيعات،

والضرائب على التجارة الخارجية .حيث تعتبر الضرائب هي من بين األدوات المالية التي تهدف إلى
زيادة أو نقص إجمالي اإلنفاق داخل االقتصاد.
.2

اإلنفاق الحكومي بأ نواعها الجارية والرأسمالية على اآلالت والمعدات والتجهيزات والمباني ،وأن

زيادة اإلنفاق الحكومي على السلع والخدمات يؤدي إلى زيادة اإلنفاق العام داخل االقتصاد.
.3

إدارة وتنظيم الدين العام ،حيث تؤدي السياسة المالية في معظم األحيان إلى زيادة اإلنفاق الحكومي

بمقدار يتجاوز ما تحصل عليه الحكومة من اإليرادات من خالل الضرائب وايرادات أخرى.
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ويتم استخدام هذه األدوات مع بعضها وفقًا للوضع االقتصادي السائد .ففي حالة الركود تهدف السياسة
المالية إلى دعم مستوى الطلب الكلي الفعال في االقتصاد عن طريق تخفيض الضرائب وزيادة مستوى
اإلنفاق العام أو كليهما في حالة مواجهة االقتصاد لضغوط تضخمية .وتسعى السياسة المالية إلى التحكم
في مستوى الطلب الكلي(.عيسى،2006،ص)304
وتشمل السياسة مالية ادوات تلقائية كما يلي( :الوزني،2002،ص)244
 .1النظام ضريبي تصاعدي تؤدي الى زيادة الضرائب مع زيادة االختالالت وتنخفض مع انخفاضه،
وبالتالي تتراجع في حالة ركود وتزيد في حالة انتعاش.
 .2تحويل المدفوعات من الحكومة إلى قطاع األسرة على شكل إعانات ومساعدات تساعد الفئات األكثر
احتجاجا ً على إعادة توزيع الدخل بين األفراد.
 .3سياسة اإلعانات من قبل الحكومة التي تشمل قطاع المزارعين ،وخاصة عندما تنخفض دخولهم بسبب
تأثير الموسم الزراعي بأي عوامل خارجية.
 :2.2.1دور السياسة المالية في استقرار االقتصادي
ان السياسة المالية تهدف الى االستقرار االقتصادي داخل الدولة وتؤدي ذلك إلى تحقيق التوظيف الكامل
للموارد االقتصادية المتاحة في االقتصاد تلك الدولة وتجنب التغيرات القوية في المستوى العام
لألسعارداخل تلك الدولة مع الحفاظ على معدل نمو حقيقي يتناسب مع حجم الناتج المحلي اإلجمالي في
دورا مه ًما وكبيرا في تحقيق االستقرار االقتصادي خاصة
االقتصاد الدولة ،حيث تلعب السياسة المالية ً
خالل فترة الكساد واالزدهارالذي يحدث في االقتصاد لما لها من تأثير مباشر على مستوى التوظيف
الكامل في االقتصاد لعوامل اإلنتاج ومستوى السعر ومستوى الدخل القومي .ويتبين من خالل النظر إلى
أسباب ومصادر االختالالت والتقلبات االقتصادية التي تهدد االستقرار االقتصادي ،يمكن أرجاعها إلى
نوعين أساسيين( :أوالً) زيادة أو عجز الطلب الكلي في االقتصاد المحلي( .ثانيا ً ) وجود قوى احتكارية
لدى المنتجين تهدد قواعد المنافسة بينه م وبالتالي تحديدها الحصري لألسعار واألجور في ظل انخفاض
مرونة بعض عوامل اإلنتاج .وتعتمد السياسة االقتصادية هنا في تحقيق االستقرار االقتصادي على أدوات
السياسة المالية من خالل تأثيرها على الطلب الكلي باستخدام سياسة الضرائب واإلنفاق العام وغيرها من
االدوات(.سعدهللا،2012،ص)101
وان االستقرار االقتصادي يمثل الوضع الناتج عن مجموعة من السياسات االقتصادية الكلية والجزئية أي
مستوى االقتصاد الكلي واالقتصاد الجزئي المتخذة من أجل خلق حالة من التوازن الحركي المستقر في
االقتصاد على المستويات الداخلية والخارجية .ويتحقق هذا الهدف من خالل التأثير على مستوى أسعار
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السلع والخدمات ومنع تقلباتها الكثيرة من خالل التأثير على العالقة بين حجم القوة الشرائية وكمية السلع
والخدمات المنتجة ،ويتحقق من خالل التأثير على المستوى العام لألسعار .وللسياسة المالية دور مهم في
تحقيق هذا الهدف ،خاصة في أوقات (الكساد أو االزدهار) ،لما لها من تأثير على مستوى التوظيف
واألسعار والدخل القومي في البلد.
وبالتالي فان الدولة تستطيع عن طريق استخدامها للسياسة المالية من تحقيق االستقرار االقتصادي،
ويتلخص دور هذه السياسة في انجاز هذا الهدف بجانبين هما:
 .1السياسة المالية التوسعية.
 .2السياسة المالية األنكماشية.
السياسة األولى هي سياسة (التوسعية) التي تستخدم للتعامل مع حالة الركود التي يتعرض لها االقتصاد،
ويتحدد جوهر هذه السياسة بطريقتين :هما (اوال) زيادة اإلنفاق الحكومي (ثانيا) خفض الضرائب أو كليهما
سوية .في حين أنه من المعروف ان الطلب على االستهالك واالستثمار ينخفض في فترات الركود ،وتعطل
الجهاز اإلنتاجي وبالتالي عديم المرونة ،وتنتشر البطالة اإلجبارية في االقتصاد ،ومن الضروري للسياسة
ال مالية أن ترفع الطلب الفعال إلى المستوى الذي يحقق التوظيف الكامل .ويمكن للسياسة المالية أن ترفع
الطلب الكلي الفعال عن طريق تخفيض (الضرائب ) المفروضة على الدخل المخصص لالستهالك ،وعن
طريق تخفيض (الضرائب) المفروضة على أرباح االستثمار من أجل زيادة الميل إلى االستثمارالذي يؤدي
الى زيادة الدخل واالنتاج داخل االقتصاد ،وكذلك عن طريق زيادة الضرائب على األرباح غير الموزعة
وغير المستثمرة من أجل الخروج من حالة الكساد التي تعرض لها االقتصاد(.محجوب،1983،ص)15
وتعتمد قدرة السياسة المالية على التعامل مع حالة (الركود ) وذلك باستخدام الضرائب على اعتبار أن
الضرائب تؤثر على الدخل المتاح لالفراد المجتمع ،لذا فإن الزيادة في الضريبة تقلل الدخل المتاح لدى
االفراد وبالتالي تقلل من قدرة الفرد على اإلنفاق ووانفاض القدرة الشرائية لديه العكس صحيح مع بعض
القيود ،لذلك من المتوقع أن في حالة حدوث( الركود) ،ستعمل الدولة على (تخفيض الضرائب) .ويشمل
هذا التخفيض خفض معدل الضريبة وزيادة اإلعفاءات الضريبية في البلد .أما من جانب االعتماد على
(اإلنفاق الحكومي) للتعامل مع الركود فسيكون من خالل زيادة اإلنفاق العام في االقتصاد ،وبالتالي فإنه
تؤدي في مثل ه ذا اإلجراء هو زيادة مباشرة في مستوى اإلنفاق في كافة مجاالت االقتصاد داخل البلد.
ويؤدي عن هذه الزيادة في اإلنفاق الحكومي زيادة في االنفاق االستهالكي واالنفاق االستثماري نتيجة
زيادة الدخل االفراد المجتمع .وتعتمد الزيادة في الدخل على زيادة الميل الحدي لالستهالك من أجل
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المجتمع .يتم الحصول على الزيادة في الدخل القومي من خالل تأثير العمليات المضاعفة والمتسارعة،
والتي تزيد من الطلب الفعال وتحقق االنتعاش في االقتصاد(.سلطان،2007،ص)13
أما في حالة السياسة (االنكماشية) الثانية ،فأنها تتلخص هذه المشكلة في أن إجمالي الطلب أكبر من إجمالي
العرض أي الطلب الكلي أكبر من العراض الكلي داخل االقتصاد ،حيث أن االستثمار أكبر من المدخرات
االفراد داخل البلد وهناك عجز في الموازنة العامة للدولة ،أي أن هناك عدم مرونة الجهاز اإلنتاجي وهذا
يؤدي إلى التضخم في المستوى العام لالسعار داخل االقتصاد وذلك الن الطلب الكلي أكبر من العراض
الكلي.
ويمكن للسياسة المالية أن تعيد مستوى (الطلب الكلي) إلى مستوى توازن مع العرض الكلي عن طريق
رفع معدالت الضرائب الحالية من أجل زيادات ايرادات الضريبية في البلد ،وإدخال ضرائب جديدة على
أنواع أخرى من السلع خاصة الكمالية ،وهذا بالطبع يمكن أن يساهم في تقليل االستهالك من تلك السلع
وبالتالي انخفاض في إجمالي الطلب كلي .وأن تعمل سياسة اإلنفاق العام على ترشيد طلب المستهلك من
خالل تقليل بنود اإلنفاق العام .إن تخفيض بعض بنود اإلنفاق العام في بعض األحيان له آثار خطيرة ،مثل
اإلنفاق على األمن والدفاع ،وكذلك اإلنفاق على الخدمات الصحية والتعليمية ...إلخ ،ولكن من ناحية
أخرى ،ال يوجد ضرر كبير عند بعض أنواع الحكومة تخفيض اإلنفاق االستهالكي أو تأجيل تنفيذ بعض
المشاريع .االستثمار لفترة زمنية أخرى(.بدوي،2012،ص)11
مما تقدم يالحظ أن االستقرار االقتصادي مصطلح مزدوج يشمل االستخدام الكامل والمستمر للموارد
واستقرار األسعارفي االقتصاد ،وتحقيقها يعني تجنب كل حاالت الركود والتضخم وغيرها من المشاكل
االقتصادية.
وان في الفترة الحالية ،ازداد االهتما م بالسياسة المالية السباب عديدة والنها من أنجح السياسات الحكومية
للتعامل مع التقلبات الدورية المستمرة التي يعاني منها االقتصاديات العالم المتمثلة في تذبذب النشاط
االقتصادي بين فترات الركود واالنتعاش التي تؤدي الى نتائج التقلبات التي إذا لم تعمل الدولة على الحد
منها من بروز االتجاه طويل األمد نحو البطالة أو التضخم.
وإذا كانت هذه هي طبيعة االقتصاد الحر وتجربة الدول الرأسمالية في الماضي ،فهذا ما يتنبأ بمدى تعرض
هذه الدول لمثل هذه التقلبات في المستقبل القريب ،ولكن الشعور االجتماعي في تلك البلدان أصبح أقل
احتماال لالقتصاد .كما بدأت األزمات والبطالة القسرية الناتجة عنها ،والشعور بعدم االرتياح في النمو.
ظاهرة تضخم األسعار .لذلك أصبح تحقيق االستقرار في مستوى األسعار مع تحقيق نوع من االستقرار
في معدل النمو االقتصادي أحد أهداف تلك االقتصادات التي تتطلب تدخل الدول لتحقيقها.
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 :3.2.1محددات السياسة المالية
حيث تتأثر السياسة المالية بمجموعة من العوامل واالعتبارات التي تؤثر في صياغة هذه السياسة وتحديد
مجاالت نطاقها ،وهذه االعتبارات يمكن حصرها بمايلي( :مصطفى،حسن،2000،ص) 60
االعتبار األول :حيث ان ألهداف االجتماعية التفضيالت وترتيبات واألهداف االجتماعية التي يؤمن بها
ويريدها افراد المجتمع تكون عوامل مؤثرة على صانعي القرار لدى السياسات االقتصادية.
االعتبار الثاني :فأن هذا االعتبار على صلة بطبيعة األهداف والوظائف نفسها حيث من ناحية الوظائف
ليست على درجة واحدة من األهمية ،ومن ناحية األهداف فبعضها قصير األجل وبعضها طويل االجل
وبعضها اآلخر يتضمن استمرارية في أعادة تخصيص الموارد االقتصادية داخل االقتصاد لفترة زمنية
مستمرة ،وكذلك االختالف في تحقيق الكفاءة في إشباع بعض الحاجات بين االفراد المجتمع من القطاع
الخاص والقطاع العام.
االعتبار الثالث :انه يعتبر حجم الموارد التي تحصل عليها الدولة ،وهي ترتبط بحجم النفقات العامة للدولة،
وبعضها يرتبط باألهداف الخاصة بالسياسة المالية لتلك الدولة.
االعتبار الرابع :فأن هذا االعتبار يتعلق باألدوات المناسبة من أجل تحقيق أهداف معينة ومحددة ،أي يجب
أن تكون األدوات التي تم اختيارها من بين أدو ات السياسة المالية تتناسب مع الهدف الذي يريد تحقيقه.
ويمكن تقسيم محددات السياسة المالية بتقسيمها على مايلي( :بدوي ،2012 ،ص)24-20
.1

محددات السياسة النفقات.

حيث ان النفقات العامة للدولة تعتيرذات أهمية كبيرة والسيما بعدما تطور دور الدولة وتدخلها في النشاط
االقتصادي حيث لم يقتصر دورها بتقديم الخدمات األساسية مثل ( التعليم والصحة واألمن القومي والدفاع
) إذ ازداد تدخل في مجاالت الحياة االقتصادية واالجتماعية بشكل كبير فازداد أنفاقها على المشاريع
االستثمارية المختلفة داخل الدولة .إال أنه مع ذلك فأن هنالك مجموعة من المحددات للنفقات العامة للدولة
تؤثر على نوعية األداء االقتصادي واالجتماعي لتلك الدولة ،وان هذه المحددات على الرغم من أنها تبرز
أهميتها في البلدان المتقدمة أثناء الحمالت االنتخابية واألزمات التي تتعرض لها الدولة إال أن لها
خصوصية في البلدان النامية نتيجة اآلثار التي قد تظهر في حالة تخفيض األنفاق العام على الدول النامية
واهم هذه المحددات هي:
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أ .أن الدول النامية على حاجة ماسة وملحة للتنمية االقتصادية وبالتالي قد يتعارض هذا المحدد مع
السياسات االق تصادية التي تهدف إلى تحقيق التنمية االقتصادية الشاملة منذ حصول هذه البلدان على
استقاللها السياسي.
ب .إن تخفيض النفقات العامة في الدول النامية فأنها تؤدي إلى آثار اجتماعية غير مرغوبة بها ،النه يعتبر
النفقات العامة في هذه الدول منخفضا ً بشكل عالي باستثناء الدول النفطية.
.2

محددات السياسة االيرادات في الدولة.

هنالك محددات للسياسة االيرادات للدولة بما فيها من ( سياسة ضريبية ،وسياسة اقتراضية) ،وفيما يلي
توضيح لكل منهما:
الفرع األول :محددات السياسة الضريبية:
يمكن القول أنه على الرغم من أن السياسة الضريبية التي تستخدم في البلدان النامية لها أهمية كبيرة وكذلك
فأن نظام الضرائب فيها متعدد إال أنه هو اآلخر فأنه يعاني من المحددات التي تقف وراء السياسة الضريبية
وأدائها ،ويمكن إيجازها كاآلتي ( :زكي ،1980 ،ص.)89
 .1التخلف في األنظمة الضريبية للدول النامية :حيث تشير الدراسات في مجال الضرائب إلى أن هناك
جمود باألنظمة الضريبية في البلدان النامية فضال عن تخلفها ،مما ترتب على ذلك انخفاض قيمة العائدات
الضريبية في تلك الدول ،حيث أن نسبة الضرائب إلى إجمالي الناتج القومي في هذه البلدان النامية يكون
بحدود ( )%15في مقابل ( )%30في الدول المتقدمة .و يمكن حصر أهم مميزات الجهاز الضريبي في
الدول النامية باألتي:
أ-

التخلف األجهزة اإلدارية للنظم الضريبية في تلك الدول.

ب-

سيطرة على المؤسسات التشريعية من قبل االشخاص.

ت-

الوعي الضريبي قليل مع انتشار ظاهرة التهرب الضريبي في الدول النامية.

ث-

عدم وجود نظام محاسبي في قطاع األعمال.

 .2هيمنة الضرائب غير المباشرة على الهيكل الضريبي في الدول النامية :حيث تفرض الضرائب غير
المباشرة على اإلنتاج واالستهالك والتداول والتصرف...الخ وسبب هيمنة الضرائب غير المباشرة يرجع
إلى(:طاقة)128 ،2010،
أ-

ضعف دور الضرائب المباشرة على الدخل والثروة في الدول النامية.

ب-

أنفاق بالنسبة كبيرة من الدخول على السلع االستهالكية وان ميل الحدي لالستهالك كبير جدا.
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ت-

ارتفاع نسبة مساهمة التجارة الخارجية إلى الناتج القومي اإلجمالي مما يؤدي الى رفع من

الضرائب الكمركية في الدول النامية.
ث-

إن فرض وجباية الضرائب غير المباشرة يكون أكثر سهولة مقارنة مع الضرائب المباشرة.

الفرع الثاني :محددات السياسة االقتراضية.
حيث أن السياسة االقتراضية للدول التي تسمى بسياسة لدين العام تعتبر من أدوات فعالة للسياسة المالية
في أي االقتصاد ،ويتم الرجوع اليها في حالة وصول الضرائب إلى حدها األقصى ،وكذلك عنما يعجز
السياسة الضريبية عن تغطية أوجه األنفاق الجاري التشغيلي ،وأهم محددات السياسة االقتراضية في الدول
النامية ما يلي( :عريقات،2006،ص)187-186
.1

مقدرة االقتصاد الوطني على تقديم القروض العامة :حيث يتوقف ذلك على مدى توفر المدخرات

في االقتصاد المحلي واستعداد المدخرين على االكتتاب في السندات الحكومية داخل الدولة .وأن المعوقات
السياسة االقتراضية في الدول النامية تتمثل في حجم الدخل القومي المنخفض والذي ينعكس على انخفاض
المدخرات فضالً عن ارتفاع نسبة الميل الحدي لالستهالك  MPCوانخفاض الميل الحدي لالدخار .MPS
.2

قدرة االقتصاد الوطني على خدمة القروض العامة:حيث تتطلب القروض العامة موارد مالية

مستقبلية في االقتصاد ،ألنه يتعين على الدولة تسديد الدين عند موعد السداد .وهذا يتطلب من المسؤلين
في هذا المجال الشعور بالمسؤولية حتى ال يسيء استعمال األموال المقترضة في مجاالت االستهالكية
غير استثمارية ،ومما يؤخذ على الدول النامية أنها توجه األموال المقترضة لتغطية نفقات استهالكية
التشغيلية ،وحتى فيما يتعلق بالدين الخارجي فأنها لم تتخذ موضوع االقتراض العام بجدية لتحسين صناعتها
ورفد استثماراتها الداخلية.
وعلى العموم فأن اقتصاديات البلدان المتقدمة ذات مقدرة اكبر من اقتصاديات البلدان النامية في استيعاب
القروض العامة ،وذلك لمرونة جهازها االنتاجي.
 :3.1اإلطار النظري لمشكلة البطالة والنظريات المفسرة لها
تمهيد:
ان مشكلة البطالة تعتبر من مشكالت التي تحاول السياسات االقتصادية العمل على تقليصها .وتعتبر البطالة
من المواضيع التي نالت جزء كبير من الدراسة واالهتمام من جانب االقتصاديين والباحثين ،حيث ان
األبحاث و النظريات االقتصادية التي حاولت تفسير هذه الظاهرة تعمقت في محاولة من هذه الدول زيادة
حجم العمالة ،وبالتالي فإن خفض معدالت البطالة داخل االقتصاد.
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 :1.3.1ماهي مفاهيم االساسية للبطالة
اوال :مفاهيم البطالة.
ان البطالة هي ظاهرة عدم التوازن في سوق العمل داخل االقتصاد ،حيث ال يستطيع جزء العمال في
المجتمع الحصول على عمل داخل االقتصاد دولة معينة ،حتى لو كان الفرد لديه القدرة والرغبة على القيام
بالعمل(.حسين،2004،ص)327
ضا على أنها مشكلة اجتماعية واقتصادية ،حيث تتجلى في السعي وراء عدد كبير
وتعرف مشكلة البطالة أي ً
من الراغبين في العمل خلف عدد صغير من فرص العمل المتاحة للعمل أو زيادة عدد العمال المتاحين
للعمل بما يتجاوز فرص العمل المتاحة للعمل(.منصور،2014،ص)30
ويمكن تعريف البطالة بأنها هي حالة األشخاص الذين يرغبون في العمل وقادرون على العمل ويبحثون
عنه ولكن ال يجدونها(.القريشي،2007،ص)183
ويمكن تعريف البطالة بأنها الفرق بين مقدار العمل المعروض (عرض العمل ) وحجم العمل المستخدم
في المجتمع (الطلب على العمل ) خالل فترة زمنية معينة عند مستويات األجور السائدة داخل االقتصاد،
ويتم تحديد حجم البطالة بحجم الفجوة بين الكمية العرض والطلب عند مستوى معين من األجور في الدولة
معينة(.عبداللطيف،2008،ص)53
وقد عرفت منظمة العمل الدولية البطالة بأنها عبارة عن كل شخص فوق سن العمل محدد من قبل الدولة
وليس لديه عمل ومستعد للعمل ويبحث عن عمل مدفوع األجر أو يعمل لحسابه
الخاص(.احمد،2007،ص)205
ثانيا :انواع البطالة.
أن محاوالت تعريف البطالة أعاله بينت اختالف اآلراء حول أنواع البطالة وتحديد الهوية البطالة .فكل
باحث ومفكر ألنواع معينة منه ينظر إليه هكذا من زوايا مختلفة .وعادة ما يبدأ من مجموع مجموع
الظروف التي يتعايش معها .وبشكل عام جاءت صعوبة االلتقاء بين هؤالء من عدة اعتبارات أساسية،
ومن الصعب قياس البطالة على أنه الفرق بين البلدان في تعريف العمالة والبطا لة والعامل والعاطلين عن
العمل وسن العمل والعناصر األخرى التي تشارك في تكوين العمالة أو البطالة .البطالة الهيكلية والبطالة
اإلجبارية والبطالة الطوعية والبطالة الجزئية والعمالة الناقصة والبطالة المفتوحة وهكذا ويمكن حصر
أنواع البطالة بمايلي( :جانفي،2020،ص)255
.1

البطالة االحتكاكية.
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حيث يشير مصطلح البطالة االحتكاكية إلى أن الطلب على العمل ال يتساوى مع عرض العمل وان سبب
عدم التناسب يرجع الى الموقع أو نوع المهارات بين االفراد العاملين أو لسبب عدم توفر المعلومات الكافية
لكل لدى االفراد المجتمع عن العمل وأرباب العمل .لذا فإن البطالة الناتجة عن التغيرات الهيكلية المستمرة
في االقتصاد هي التي تمنع العمال المؤهلين والعاطلين عن العمل من االلتحاق بفرص العمل المتاحة لسبب
التغيرات المستمرة بين القطاعات االقتصادية .حيث ال شك أن البطالة االحتكاكية يحدث نتيجة للتنقل
المستمر لألفراد بين المدن داخل الدولة ،أو خالل المراحل المختلفة لدورة الحياة حيث يتنقل العمال بين
الوظائف أو انتقل للبحث عن وظائف أفضل على اعتبارهم غير مستخدمين بشكل طوعي ،ويتميز هذا
النوع من البطالة بأنه قصيراالجل ولفترة زمنية محدودة ومعينة .وتعتبر بطالة مؤقتة أو احتكاكية أو
انتقالية ،وي تفق االقتصاديون على أن هذا النوع من البطالة مؤقت وقصيراالجل .وال شك أن قصر االجل
البطالة االحتكاكية يعتمد على توفير معلومات صحيحة ودقيقة عن سوق العمل لدى االفراد العاملين أي
المعلومات عن العرض والطلب في الوظائف المختلفة وظروف العمل ونوعية المهارات المطلوبة في كل
منها.
.2

البطالة الهيكلية.

ان البطالة الهيكلية تعني االضطراب ويضرب ذلك جز ًءا من القوى العاملة ،بسبب التغيرات الهيكلية التي
تحدث في االقتصاد الدولة ،ويؤدي إلى عدم التوافقو والتساوي بين فرص العمل المتاحة ومؤهالت وخبرات
االفراد العمال العاطلين عن العمل ا لذين يريدون العمل ويبحثون عنه .أما بالنسبة لطبيعة هذه التغييرات
الهيكلية في االقتصاد ،فهي نتيجة عن تغييرفي هيكل طلب المنتج ،أو نتيجة تغيير أساسي في الفن
التكنولوجيا المستخدمة في الصناعة وخاصة استخدام المكائن في صناعة بدال من االفراد ،أو التغييرات
الهيكلية في سوق العمل ،أومع انتقال الصناعات إلى أماكن ومواقع الجديدة .وان البطالة الهيكلية يمكن أن
يحدث نتيجة النخفاض الطلب على أنواع معينة من العمالة بسبب الركود في الصناعات التي كانوا يعملون
فيها سابقا ،وظهور الطلب ألنواع معينة من المهارات لدى االفراد اخر المطلوبة إلنتاج سلع معينة
للصناعات المزدهرة .و تحدث البطالة الهيكلية لبسبب التغيرات الهيكلية في الطلب و في هذا الوضع يجعل
من الصعب على العمال العاطلين عن العمل وجود والوصول بسهولة على فرصة للعمل جديدة ،ألن
مستويات الخبرة والمهارة المطلوبة للوظائف الشاغرة غير متوفرة لديهم ،وفي الوقت نفسه ،من الصعب
على رجال األعمال الحصول عليها احتياجاتهم من العمالة المطلوبة ذات المهارة بسبب نقص المعروض
من هذا النوع من العمالة المهرة وزيادة الطلب في سوق عمل آخر .هذا االختالل قائم حتى تتساوى قوى
العرض مع قوى الطلب .ربما ما حدث للعمال مناجم الفحم في الخمسينيات والستينيات هي مثال دقيق
للطبيعة البطالة الهيكلية الناجمة عن تغيير في هيكل الطلب على الفحم الحجري ،حيث أغلقت في هذه
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الفترة المذكورة العديد من مناجم الفحم في أوروبا والواليات المتحدة بسبب استخدام النفط في مكان الفحم
الحجري كمصدر للطاقة ،مما أدى إلى ظهور بطالة الهيكليية من عمال المناجم في هذا الوقت ،في وقت
لم يكن من الممكن لهم العثور على فرصة عمل أخرى في األماكن التي يعيشون فيها ،وسبب اضطرهم
لمغادرة هذه األماكن والذهاب إلى أماكن أخرى بحثًا عن العمل أو لتعلم مهارات جديدة في غير أماكن،
ضا إلى بطالة هيكلية ،ومثال واضح على ذلك هو ارتفاع درجة عمليات
ويمكن أن تؤدي التكنولوجيا أي ً
اإلنتاج وظهور ( الروبوتات) أو الروبوتات في صناعة السيارات أدت إلى التوزيع واستغناء عن
االشخاص في العمل .بالنسبة لعدد كبير من العمال الذين كانوا يعملون في خطوط اإلنتاج السيارات
وغيرها من الصناعات ،فاألمر هكذا نوع البطالة هيكلية ،خاصة إذا كان من حدوث عاطلين عن العمل
قد تتطلب الوظائف الجديدة منهم إما االنتقال إلى أماكن بعيدة متاحة لديهم هذه الوظائف ،ويجب عليهم
التعلم وإعادة التدريب الكتساب المهارات جديدة تصلح لتلك الصناعات .وبشكل عام سوف يستغرق األمر
بعض الوقت للتغلب عليه قد تحدث هذه الوظائف والبطالة الهيكلية بسبب التغييرات المستمرة يمكن إدراك
ذلك في القوى العاملة ،ومن األمثلة على ذلك دخول المراهقين والشباب إلى القوى العاملة سوق العمل
بأعداد كبيرة .في هذه الحالة ،قد ال يكون هناك تطابق بين مؤهالتهم وخبراتهم من ناحية وما تتطلبه
الوظائف المتاحة في السوق من ناحية آخر ،غالبًا ما يغير الشباب وظائفهم ،وغالبًا ما يكون لديهم الرغبة
في االنتقال من القوة العاملة إلى التعليم والعودة مرة أخرى إلى القوة وعليه ،وان البطالة الهيكلية تزداد
بينهم بدرجة أكبر مما هي عليه بينهم الكبارعانت البلدان الصناعية المتقدمة من نوع جديد من البطالة
الهيكلية .ونتيجة لتزايد ظاهرة العولمة أي تحويل العالم الى قرية صغيرة في ربع القرن المنصرم والتي
تسارع نشاط الشركات متعددة الجنسيات بشكل حاد ،اتجهت عدد كبيرمن الصناعات التحويلية إلى الواليات
المتحدة ودول أوروبا الغربية لالنتقال إلى الدول النامية من أجل االستفادة من مزايا وامتيازات ذلك قدمت
لهم هذه البلدان لالستثمار األجنبي المباشر مثل اإلعفاءات الضريبية على االمستثمر االجنبي والطاقة
واألراضي الرخيصة ،والتكلفة الصفرية للتلوث البيئي خاصة لبعض الصناعات ،وكذلك األيدي العاملة
الرخيصة في الدول النامية .وهذا ما حدث على سبيل المثال في صناعة المالبس واالنسجة ،صناعات
التجميع اإللكتروني في الدول النامية ،وتصنيع السيارات ،وبناء السفن ،واأللعاب ،والمنتجات الكيماوية...
إلخ ،حيث ان العديد من هذه الصناعات هاجرت من الدول الصناعية إلى الدول النامية بسبب رخص اجور
ايدي العاملة(.زكي،1998،ص)28
.3

البطالة الدورية.

وهي التي تنتج عن الشركات ال توجد فيها مايكفي من الطلب لليد العاملة لتوظيف كل االفراد الذين يبحثون
على العمل ،حيث ان النشاط االقتصادي في أي بلد بكل متغيراته االقتصادية الكلية و الرأسمالية عبر
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الزمن ال يتقدم بوتيرة واحدة منتظمة ،وتتأثر بالتقلبات التصاعدية والمنخفضة ،وهي تتراوح بين ثالث
عشر سنوات أي الفترة الزمنية لهذه التقلبات ،و أيضا هي تسمى الدورة االقتصادية التي لها خاصية
متكررة ودورية مستمرة ،ومن أهم سمات حركة الدورة االقتصادية هي التقلبات المستمرة التي تحدث في
الطلب على العمالة والتقلبات التي تصاحبها في معدل البطالة في البلد .حيث أنه من سمات مرحلة الركود
ارتفاع معدالت البطالة داخل االقتصاد .أما مرحلة التوسع واالنتعاش فتتمثل في انخفاض معدل البطالة
داخل االقتصاد الدولة أي البطالة الدورية .وتؤدي البطالة الدورية إلى نوع آخر من البطالة يسمى (العمالة
الناقصة ) ،التي تشير إلى البطالة التي يكون فيها العمال في وظيفة وال يستغلون إمكاناتهم الكاملة أو ال
يعملون في وظائف على مستوى مهاراتهم التي لديهم أ:ثر من ذلك .وهذا ألنهم مجبرون على قبول وظائف
أقل من قدراتهم في حالة الركود االقتصادي في البلد( .الحجار،رزق،2010،ص)325
.4

البطالة الموسمية.

هو مصطلح يعبر عن تغير الطلب على نوع محدد من الوظائف مع تغير في الموسم وبالتالي االنخفاض
في الطلب على العمال في ذلك الموسم ،وتظهر البطالة الموسمية بسبب اختالف المواسم وطبيعة العمل
داخل االقتصاد ،حيث توجد وظائف ال يمكن أداؤها إال في مواسم محددة من السنة ،وبالتالي يظل العمال
الذين يمارسونها في حالة بطالة لبقية الفترة خالل تلك السنة ،على سبيل المثال فأن مواسم الزراعة والحج
والعمرة ومواسم العطالت والرحالت والسفرات وأجازات العمل لدى الموظفين في الشركات الكبيرة في
العالم ،ويتم التعامل معها من خالل إيجاد وظائف تكمل العمل الموسمي أو أوقات التشغيل عندما ال يعمل
العمال الموسميون(.بهلول،2015،ص )37حيث تنتهي فرص العمل مؤقتا بانتهاء وانجاز العمل نفسه،
و قد يبقى العامل بدون عمل لفترة من الزمن وقد تكون أطول أو أقصر في انتظار ظهور فرصة عمل
جديدة في هذا المجال ،وكذلك العمال الوافدين الذين تتقلب فترات العمل حسب طول مدة عملهم .بشكل
متقطع ،أي أنها غير مستمرة(.عبدالقادروأخرون،2009،ص)13
 .5البطالة المقنعة.
تمثل البطالة المقنعة حالة يتراكم فيها عدد كبير من العمال في مكان اإلنتاج سلعة أو الخدمة بشكل أكثر
من الحاجة الفعلية للعمل النتاج تلك السلعة أو الخدمة معينة ،مما يعني وجود عمالة أكثر وهي غير منتجة،
وإذا تم سحبها من قبل صاحب العمل فأنه لن يتضرر العمل أو يتأثر حجم اإلنتاج السلعة ،ولكن على عكس
فأن سحب جزء من قوة العمل أي االيدي العاملة الذائدة قد يساعد في تحسين ظروف العمل واإلنتاج
لآلخرين من خالل زيادة القدرات االنتاجية لديهم ،حيث أنه هي تمثل البطالة الناتجة عن التوظيف في
مكان اإلنتاج من دون الحاجة الفعلية لهم أو تخصيص عدد من األفراد للقيام بعمل معين وهي في االصل
يحتاج إلى عدد أقل أو توظيف شخص من خالل الواسطة في وظيفة ال تحمل مؤهالته وقدراته االنتاجية،
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وهذا يعتبر النوع من أكثر األنواع أنتشارا في البلدان النامية والبلدان المتخلفة .حيث يهدف هذا النوع من
ضا إلى توظيف وتشغيل بعض االفراد في األعمال التجارية حيث إذا لم يشغلهم في االساس ،فلن
البطالة أي ً
يكون لغيابهم تأثير كبير على عملية اإلنتاجية في المصنع مثال .ويتم توظيفهم فقط لغرض االستيعاب وليس
لغرض احتياجهم الفعلي لالنتاج السلعة المحددة ،وكما هو واضح فإن هذا النوع ال يعتبر بطالة مباشرة أو
بطالة حقيقية بل طاقات بشرية تم تشغيلها لغرض االستيعاب فقط حيث يعمل أفرادها بإنتاجية منخفضة
وهي قريبة من الصفر من هنا مما ينتج عنه نفقات غير ضرورية مثل رواتبهم ،ويظهر هذا النوع من
البطالة في مجال األعمال الزراعية والوظائف الحكومية في البلدان النامية ،وتنتشر هذه الظاهرة في
القطاع العام عندما تلتزم الدولة بالتعيين الخريجين أو من أجل دعاية أنتخابية .وفي الواقع أنهم غير قادرين
على خلق فرص عمل حقيقية داخل االقتصاد البلد ،لذلك يلجأون إلى تكديسها في وزارات ودوائر الجهاز
الحكومي الغير المتطور ،وفي هذه الحالة تكون أجور العاملين في القطاع الحكومي متدنية ،مما يؤدي إلى
الب حث عن آخر وظيفة مهما حاول الفرد بذل الجهد والجهد في تلك األعمال ،فلن يكون قادراعلى إفادة
مجتمعه وبلده بالطريقة المرغوبة وكذلك يعمل في مجال دراسته وخبرته ونتائجه المعاكسة بشكل حقيقي
على االقتصاد البلد .وتراجع الخبرات المهنية والعملية المطلوبة والخروج من هذه المعادلة الصعبة يوصي
الخبراء باتخاذ عدة خطوات منها االستثمارات المقنعة والمخصصة لالستثمار قصير المدى في المشاريع
الصغيرة واالستثمار طويل األمد في المشاريع التي تحافظ على كفاءة العمل داخل االقتصاد
المحلي(.الكتري،2017،ص)44
.5

البطالة السلوكية.

البطالة السلوكية هي الناتجة عن تحجيم القوى العاملة ورفضها المشاركة في العملية اإلنتاجية داخل
االقتصاد والعمل في وظائف معينة بسبب التصور االجتماعي لهذه الوظائف ،مثل العمل في وظائف
منخفضة مثل أعمال النظافة والخدمات( .جانفي،2020،ص)255
.6

البطالة المستوردة.

تمثل البطالة المستوردة بإنها التي يواجهها جزء من األيدي العاملة المحلية في قطاع معين بسبب عزل أو
استبدال العمال غير المحليين في قطاع معين ومحدد بالعمال االجانب .وقد يواجه االقتصاد هذا النوع من
البطالة إذا انخفض الطلب على سلعة معينة مقابل ارتفاع الطلب على سلعة مستوردة.
(بوشعور،2011،ص )4حيث ظهرت هذه البطالة في االقتصاد العراقي بعد عام ( )2003نتيجة إزالة
الحواجز الكمية وفتح السوق العالمية واالعتماد على الواردات لسد حاجة السوق مما انعكس في توقف
العديد من الصناعات والحرف المحلية الموجودة والمصانع الصغيرة(.حسن،2007،ص)4
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ثالثا :اسباب البطالة
تعتبر مشكلة البطالة بأنها ليست مشكلة اقتصادية فقط بل هي مشكلة اجتماعية و سياسية .لذلك ،فهي ليست
مسؤولية جهاز معين ومحدد أو قطاع معين ومحدد ،بل هي مسؤولية مشتركة بين جميع قطاعات
االقتصادية داخل أي االقتصاد في أي بلد و المجتمع ومختلف أجهزته ومؤسساته وهيئاته .لذلك فإن أسبابه
عديدة ومتنوعة على النحو التالي( :عامر،2015،ص)20
.1

الزيادات الهائلة في معدل النمو السكاني،أضافة الى معدالت الحياة وزيادة متوسط العمر المتوقع.

.2

التطور في المستوى التكنولوجي المتسارع الذي أدى إلى تسريح عدد كبير من العمال وبقائهم

دون عمل.
.3

ان الموارد المالية واالقتصادية غير كافية لفتح مجاالت عمل جديدة ،وعدم نمو في مجاالت العمل

بنفس معدل النمو السكاني.
.4

ارتفاع في الطلب وزيادة الطلب االجتماعي على التعليم الجامعي ومجالت االخرى في التعليم

نتيجة مجانية التعليم وتعظيم الشهادات الجامعية.
.5

الزيادة المستمرة في أعداد الخريجين بمعدالت تكون مضاعفة مقارنة بالسنوات السابقة.

.6

التوازن المختل والفجوة وانعدام التنسيق بين كل من السياسات التعليم واحتياجات التنمية وسوق

العمل وخطط التنمية.
.7

ان سوق العمل غيرقادرة على استيعاب الخريجين ،حيث يتزايد عدد الخريجين من مختلف

الجامعات والمعاهد التعليمية سنويا ً ،ومع ذلك فإن سوق العمل غير قادر على استيعابهم.
 .10ظاهرة الفساد اإلداري والواسطة والمحسوبية المنتشرة في توظيف الباحثين عن
عمل(.االسطل،مصدرسابق،ص)41
.11اليوجد تحديث أساليب العمل وتطوير أساليبها وعدم التوسع في اإلنتاج أو تنفيذ مشاريع جديدة.
.12

تشغيل بعض االفراد خاصة فئة الشباب في أعمال مؤقتة ووظائف ال تتطلب خبرة وأجور متدنية

بدون عقود وتأمين مما يزيد من تفاقم مشكلة البطالة(.د.عكة،2017،ص)308
 :2-3-1النظريات المفسرة لمشكلة البطالة.
ان البطالة تعد من أكبر التحديات التي تواجه اقتصاديات دول العالم ،فهي مشكلة اقتصادية واجتماعية
وسياسية شغلت الكثير من المفكرين االقتصاديين الذين نظروا في مذاهبهم وأفكارهم المختلفة من فترة
زمنية إلى أخرى ،محاولين توضيح أسبابها ووسائل معالجتها حسب النظرية االقتصادية .لذلك سنتطرق
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في هذا الجزء إلى تحليل ألهم النظريات المفسرة للبطالة واألكثر شيوعا في الفكر االقتصادي التقليدي
والحديث ،بهدف التعرف على العوامل والمتغيرات التي تؤدي إلى ظهور البطالة وتفاقمها ،وهو ما يكشف
وجود اختالفات واضحة بين النظريات المختلفة في هذا المجال.
اوال :نظريات الفكر االقتصادي التقليدي.
ان نظريات الفكر التقليدي هي متعدد التي فسرت البطالة حسب وجهات نظر الشباب المختلفة التي ركزت
على رؤية الظاهرة البطالة ،ومن بينها سوف نلقي الضوء على النظريات التقليدية المختلفة لكثير من
المفكرين والمدارس الذين اهتموا بدراسة هذه الظاهرة على النحو التالي:
.1

النظرية الكالسيكية:

حيث ظهرت هذه النظرية ألول مرة وسادت أفكارها في بريطانيا نهاية القرن الثامن عشر ،وبقيت األفكار
التي خرجت بها هذه المدرسة مقبولة لدى االقتصاديين حتى العقد الثالث من القرن الماضي أي في أزمة
الركود الكبير العالمي ،حيث أن تحليل هذه النظرية لمشكلة البطالة هو تحليل طويل االجل و يعتقد
المفكرون الكالسيكيون أن النمو السكاني وتراكم رأس المال ونمو طاقته اإلنتاجية لها تأثير كبير على
البطالة داخل االقتصاد ،و تستند النظرية إلى ثالثة افتراضات ضمنية( :رضوان،2017،ص)14
-

فرضية تجانس وحدة العمل ،حيث يعتقد المفكرون الكالسيك أن تحقيق االتساق في عنصر العمل

ضروري ألن كل وظيفة تعتمد على متطلبات محددة وضرورية إلنجاز وظيفة معينة فيها ،ومستوى
المهارة والكفاءة يسمحان بالتمييز بين اإلجراء.
-

فرضية حرية تنقل المكون العمالي والتفاوض الحر على عقود العمل.

-

فرضية وجود شفافية في سوق الع مل مع وسائل اإلعالم الحرة في هذا المجال إلتاحة المجال

للمنتج والعامل لاللتقاء على مستوى السوق لتحديد شروط العمل.
وتعتقد المدرسة الكالسيكية أن االقتصاد دائ ًما ما يكون متوازنًا على مستوى التوظيف الكامل(التشغيل
الكامل ) ،أي ال يوجد مجال للبطالة وفقًا للنموذج الكالسيكي .ميز اقتصاديو المدرسة الكالسيكية بين
نوعين من البطالة هما البطالة الطوعية والبطالة اإلجبارية .فهو يضمن تحقيق العمالة الكاملة عند تحقيق
التوازن ،وبالتالي فإن وضع سوق العمل الحر ال يؤدي إلى بطالة إلزامية .في هذه الحالة ،تستمر البطالة
اإلجبارية طالما أن التدخل في السوق يؤدي إلى ركود األجور الحقيقية في االتجاه الهابط.
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رسم توضيحي  :1النظرية الكالسيكية
منحنى عرض العمل منحنى طلب العمل
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بطالة اختيارية

قوة العمل F R
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المصدر :عبدالرسول جابر ابراهيم المعموري ،العالقة بين الخصخصة و البطالة في بعض االقتصادات
النامية للمدة ( ،)2005-1990اطروحة دكتوراه ،كلية االدارة و االقتصاد ،الجامعة المستنصرية،
،2008ص.22

.2

النظرية الكالسيكية الجديدة (نيوكالسيك).

ان رأي ونظريات ومواقف االقتصاديين دائما يتأثر بالقضايا السياسات االقتصادية واالجتماعية باألضافة
الى المشاكل المهمة التي تصادفهم ،وطبيعة المصالح والقوى االجتماعية التي يدافعون عنها .هذا هو
السبب في أننا يجب أن نحيط علما بالخريطة االقتصادية واالجتماعية والسياسية التي عاش فيها الكالسيكية
الجديدة وغروب الشمس اقتصاد الكالسيكية السياسية ،ومهدت الطريق لظهور ما تسمى مدرسة هامشية
أو مدرسة الكالسيكية الجديدة (تُعرف أحيانًا تحتها مصطلح المدرسة التقليدية الجديدة) ،من قبل للتعرف
على فكر هذه المدرسة فيما يتعلق بالطبيعة البطالة وأسبابها وطرق عالجها،نشير إلى أن هذه المدرسة قد
مرت على اإلنجازات تنكر الكالسيكيات وأهم تعاليمها ،وتغير شكلها اهتمام جذري بالبحوث االقتصادية
في شكل اضطراب واضح في االقتصاد في ذللك الوقت .وكانت تلك بداية التصفية الحقيقية للعلم االقتصاد
السياسي كعلم اجتماعي وتحوالته لعلم التبرير الذي يدافع عن مصالح القوى االجتماعية المسيطرة على
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ذلك كان ظهور هذه المدرسة نتا ًجا للصراع االجتماعي والفكري المرير شهدت دول القارة األوروبية ذلك
بعد دخولها مرحلة الثورة الصناعية .كان الواقع االجتماعي التاريخي في ذلك الوقت مليئًا بالمشاكل
وتناقضات ومآسي وكوارث اقتصادية واجتماعية وأخالقية واإلنسانية التي رافقت ظهور مجتمع الرأسمالية
الصناعية .رغم ذلك لقد حاول االقتصاديون الكالسيكيون ،كما رأينا سابقًا ،من خالل قوانينهم المكتشفة
كبيرا من
أعطتهم الخلود والموضوعية والصرامة في الواقع ،لشرح هذه الحقيقة المؤلمة .إال أن حشدًا
ً
المفكرين ،بدأت تنتقد هذا الواقع وتشير إلى أنه لم يكن الشخص هو من وضع هذه القوانين ،بل باألحرى
من فعل النظام االجتماعي السيئ الذي جلبته الرأسمالية ،وماذا يمكن خلق مجتمع جديد يوفر العمل والعدالة
والسعادة للجميع(.د.رمزي زكي،مصدرسابق،ص)243
لم يستبعد النيوكالسيكي وجود بطالة جزئية ناتجة عن أخطاء قد يرتكبها رجال األعمال عند تقدير حجم
الطلب واإلنتاج ،أو نتيجة لتغير أذواق المستهلكين .وهكذا ،وفقًا لرواد الفكر الكالسيكي الجديد ،ال يتحقق
التوظيف الكامل إال في غياب البطالة اإلجبارية.
.3

نظرية ماركسية.

األسس النظرية التي بنى عليها كارل ماركس خالل ( )1883-1818معظم أفكاره ومفاهيمه حول النظام
الرأسمالي ،والتي ليست سوى نتيجة تطور األفكار الكالسيكية وإدخال معظمها في معاني جديدة ومنحها
مفهو ًما جديدًا .أهمية مختلفة عن تلك التي اكتسبها الفكر الكالسيكي ،لكنه ورث جوهر تحليله من
االقتصاديين الكالسيكيين ،وخاصة أولئك الذين يبحثون في الملكية واإلنتاج وتوزيع الدخل على عناصر
عملية اإلنتاج وفائض القيمة ،وهو تتمثل في العوائد المحققة من عملية اإلنتاج كجزء من الربح والفائدة
واإليجار ،والتي بدورها تؤثر على إمكانات النمو االقتصادي على المدى الطويل(.أحمد،2001،ص)21
وفقًا لكارل ماركس ،تبدأ عملية النمو االقتصادي بزيادة تراكم رأس المال من فائض القيمة التي يجمعها
الرأسماليون من عناصر اإلنتاج ويعيدون استثمارها في عملية اإلنتاج ،فتزداد العمالة ،وتنخفض البطالة
وترتفع األجور ،ولكن أعلى .ستؤدي األجور إلى انخفاض في معدل فائض القيمة ومن ثم في معدل الربح،
مما يدفع الرأسماليين إلى استبدال العمال باآلالت ،أي زيادة نسبة رأس المال الثابت إلى اآلالت والمعدات
إلى رأس المال المتغير (األجور) ،وهذا يؤدي األسلوب إلى زيادة البطالة.
شكل الفكر الماركسي الرؤية النقدية ألخطاء الرأسمالية الصناعية بعد الثورة ( )1848م ،والتي تميزت
بانتشار البؤس االجتماعي من خالل الفقر والبطالة واالستغالل القبيح لإلنسان أقرب إلى العصور
اإلقطاعية التي تم بناؤها .على أنقاضهم الرأسمالية الصناعية .عرف هذا الفكر بالماركسية بالنسبة لكارل
ماركس .ماركس وجميع من ينتمون إلى مدرسته الفكرية أن رغبة الرأسماليين في تحقيق أقصى ربح في
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ظل النظام الرأسمالي تدفعهم إلى زيادة االستثمار وتطوير التقنيات المستخدمة في اإلنتاج .وهذا يؤدي إلى
زيادة كبيرة في اإلنتاج ،بينما ال تزيد األجور والدخول الموزعة بنفس المعدالت.
والنتيجة وجود نقص في الطلب الفعال ،مما يؤدي إلى فائض في المعروض من السلع أو أزمة فائض في
اإلنتاج وزيادة في المخزون أو انخفاض في نسبة المبيعات مقارنة بحجم اإلنتاج ،مما يؤدي إلى تمثلت
أزمة في توقف أعداد كبيرة من المصانع نتيجة عدم قدرتها على تصريف إنتاجها وبالتالي انتشار ظاهرة
البطالة ،أي أن الرأسمالية تنتج أكثر مما تدفع األجور ،وما يزيد من األزمة هي أن الرأسمالية تنوي
استبدال العمل باآلالت ،وإلقاء العمال في البطالة ،مما يعني أن العامل يفقد قوته الشرائية ،وبالتالي فإن
البطالة هي (نتيجة زيادة إنتاجية العمل في األنظمةالرأسمالية).
أما حجم العمالة فهو مرتبط بشكل أساسي بمعدل الربح الذي يحققه أصحاب العمل ،حيث يمنعون حدوث
انخفاض بزيادة إنتاجهم مما يؤدي إلى فائض في اإلنتاج ،خاصة مع أن التقدم التقني يتطلب المزيد من
رأس المال الذي يأكل الجزء المخصص لألجور .وبالتالي فإن تخفيض األجور يؤدي إلى انخفاض معدل
الربح ،وهذا بدوره يدفع الرأسماليين إلى تقليل تراكم رأس المال ،أي تقليل طلبهم على وسائل اإلنتاج وما
يترتب على ذلك من انخفاض في أسعارها ،وبالتالي العديد من حاالت اإلفالس والخسائر في هذا القطاع،
ويدخل االقتصاد الرأسمالي مرحلة الركود بمظاهره المختلفة ،وأهمها زيادة البطالة وتدهور األجور
وانتشار الفقر .يستنتج الماركسيون أن سبب النظام الرأسمالي يكمن في هيكل اإلنتاج الرأسمالي ،الذي
يحمل معه بذور فنائه .لذلك انتقد المنظرون الماركسيون النظام الرأسمالي ،الذي أكد أن البطالة حالة
عرضية ونادرة بسبب وجود آلية سوق تعيد التوازن تلقائيًا من خالل تفاعل قوى العرض والطلب ،وكل
بطالة ناتجة عن زيادة في يعتبر حجم السكان نتيجة حتمية للتطورات التكنولوجية حيث اعتبروا السبب
األساسي لألزمات االقتصادية .البطالة هي ميل معدل الربح إلى التدهور في النظام الرأسمالي على المدى
الطويل(.مراد،2004،ص)16
.4

النظرية الكينزية.

أدى الركود العالمي الكبير إلى انتشار البطالة على نطاق واسع ،وأصبح من غير المتصور أن يكون
اختيارا ،ثم كيف يمكن ألعضاء المدرسة الكالسيكية أو
معدل البطالة المرتفع للغاية خالل تلك الفترة
ً
الكالسيكية الجديدة التوفيق بين إنكارهم للبطالة القسرية والحقيقة التي ال يمكن إنكارها والمتمثلة في وجود
أعداد كبيرة جدًا من العاطلين عن العمل الراغبين في العمل والقادرين عليه .أرجع كينز هذا إلى حقيقة أن
سوق العمل قد تعرض بشكل أساسي لبعض التشوهات بسبب وجود النقابات العمالية ،والتي حالت دون
انخفاض األجور بحرية إلى مستوياتها التنافسية.
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وفقًا لكينز فإن توفير العمالة مرن بال حدود طالما أن العامل خامالً وبالتالي ينفي كينز
مسؤولية العمال عن البطالة وإلقائها على رجال األعمال الذين يتحكمون في جانب الطلب كذلك
األسعار واألجور ليست مرنة بما فيه الكفاية  -كما كان يعتقد كل من الكالسيكية والكالسيكية الجديدة.لذلك
فإن العالج األساسي للبطالة في كينز هو زيادة الطلب الكلي باتباع الخطوات التالية
سياسات مالية توسعية ،وبالتالي يجب على الحكومة التدخل في النشاط االقتصادي ،وهذا ليس هو الحال
مع فكرة تحقيق التوازن التلقائي على مستوى التوظيف الكامل وهو الوضع السائد لدى الطرفين الكالسيكية
والنيوكالسيكية.
مما سبق ،نستنتج أن كينز له الفضل في توضيح مفهوم البطالة اإلجبارية الناتجة عن نقص
الطالب اإلجماليون الفعالون ،وبالتالي البطالة اإلجبارية وفقًا لهذا التحليل تسمى أحيانًا البطالة بسبب عدم
كفاية الطلب.لذلك ،دعا كينز إلى ضرورة تدخل الدولة في النشاط االقتصادي من أجل معالجة أوجه
القصور

في

الطلب

اإلجمالي

لمعالجة

البطالة

اإلجبارية

باستخدام

سياسات

مالية

توسعية(صالح،2014،ص)64
ثانيا :نظريات فكر االقتصادي الحديث:
تعاملت النظريات السابقة مع مشكلة البطالة من المنظور التقليدي لسوق العمل ،حيث يوجد إما سوق
تنافسي كامل ،كما هو الحال مع الكالسيكيات ،أو سوق تنافسي غير كامل ،كما هو الحال مع كينز .ومع
ذلك ،فإن هذا اإلطار التحليلي ال يمكن أن يفس ر ارتفاع معدالت البطالة إلى معدالت عالية غير مسبوقة
منذ أوائل السبعينيات من القرن الماضي ،في وقت ارتفعت فيه معدالت التضخم مع تعايش الظاهرتين.
لذلك ظهر عدد من النظريات الحديثة التي تناولت النظريات السابقة بالتطوير والتعديل من خالل تقديم
افتراضات أكثر واقعية لتصبح أكثر قدرة على تفسير هذه الظواهر الحديثة .ولعل أهم هذه النظريات هي:
.1

نظرية البحث عن العمل.

نشأت هذه النظرية نتيجة محاوالت استخدام مكونات نظرية االقتصاد الجزئي لفهم وتحليل المتغيرات
الكلية .تعتمد هذه النظرية على إسقاط فرض المعرفة الكاملة ،وهو افتراض أساسي للنموذج التقليدي لسوق
العمل ،حيث تؤكد هذه النظرية على صعوبة توفير معلومات كاملة عن سوق العمل ،مما يؤدي إلى زيادة
درجة عدم اليقين عند اتخاذ القرارات ،مما يدفع األفراد إلى السعي للمعرفة بنا ًء على هذه المعلومات ،فإن
عملية البحث عن هذه المعلومات لها ميزتان رئيسيتان:
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(أولها ) أنها مكلفة ماديا ً للعمال والمؤسسات على حد سواء ،حيث تتطلب مصاريف تتعلق بالبحث والنقل
من قبل العمال ،ونفقات إجراء االختبارات من قبل رجال األعمال ،و
(ثانيها )أنها عملية تستغرق منذ فترة طويلة ،وهي مشتتة من قبل األفراد لجمع هذه المعلومات ،وتستند
هذه النظرية إلى وجود هاتين الخاصيتين في شرح وجود عدد كبير من العاطلين عن العمل إلى جانب
وجود فرص عمل شاغرة ،وكذلك التفسير .من الفرق في األجور المرتبط بنفس فئات المهارة.
ووفقًا لهذه النظرية ،فإن معدالت البطالة الملحوظة في المجتمع محل الدراسة ترجع إلى رغبة األفراد في
ترك وظائفهم وتكريس أنفسهم للبحث وجمع المعلومات عن أفضل فرص العمل المناسبة لقدراتهم وهيكل
األجور المرتبط بها .هم .ومن ثم ،ووفقًا لهذه النظرية ،فإن البطالة السائدة في االقتصاد ،والبطالة
االحتكاكية هي سلوك تطوعي ،ونتيجة لسعي العمال للحصول على أجور أعلى وفرص عمل أكثر مالءمة،
فإن التوزيع األمثل لقوة العمل بين مختلف األنشطة و االستخدامات .من ناحية أخرى ،يفضل رجال
األعمال االحتفاظ بالوظائف الشاغرة لبعض الوقت بدالً من ملئها بالمتقدمين األوائل ،وذلك لضمان العثور
على أفضل العناصر المناسبة لملء الشواغر(.نجا،2005،ص)55
وبالتالي ،وفقًا لهذه النظرية ،يستفيد الباحث عن العمل من عملية البحث هذه ،حيث تمكنه من الحصول
على الوظيفة واألجر المناسبين .ترتبط عملية البحث بنوعين من التكاليف :أولهما التكاليف المباشرة ،مثل:
تكاليف اإلعالن عن البحث عن عمل ،ورسوم مكتب التشغيل ،وتكاليف النقل .تعتمد فترة البطالة  -فترة
البحث عن عمل  -وفقًا لهذا التحليل على األجر الذي يتوقع الفرد الحصول عليه نتيجة لتحسين معرفته
بظروف سوق العمل ،ومقدار االستحقاقات التي يتلقاها العاطل عن العمل ،وكذلك األوضاع االقتصادية
في المجتمع  -بالنظر إلى ثقة األفراد في وجود عدد كافٍ من فرص العمل المتاحة  -والعكس صحيح.
وخالصة هذه النظرية أنها تفسر سبب البطالة من خالل عدم كفاية المعلومات وعدم كفايتها عن سوق
العمل ،وبالتالي فهي تمثل خطوة متقدمة على النظريات التقليدية .رغم ما أضافته هذه النظرية من تحليل
سبب البطالة وتركيزها بين فئات معينة دون االخرى.
،ومع ذلك ،فإن هذا ال يزال يشوبه لمحة من النواقص ،ويوجه العديد من االنتقادات لهذه النظرية ،وأهمها:
.1

النظرية في تفسيرها للبطالة ال تتفق مع الواقع المرصود ،ألنها تعزو سبب البطالة إلى رغبة

األفراد في البحث عن عمل أفضل ،ومن ثم تعتبر النظرية أن البطالة اختيارية ،لكنها الواقع العملي .يوضح
أن الجزء األكبر من البطالة يرجع في المقام األول إلى إعفاء العمال من قبل رجال األعمال ،فإن غالبية
البطالة إجبارية وليست طوعية.
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.2

أظهرت العديد من الدراسات  -خاصة في البلدان المتقدمة  -أن الفرد لديه قدرة أكبر على البحث

ضا حاالت انتقال بين
عن فرصة عمل أفضل عندما يكون موظفًا وليس عاطالً عن العمل ،وهناك أي ً
وظائف مختلفة دون أن يمر الفرد بحالة من البطالة.
.3

من الصعب أن نعزو االرتفاع المستمر للبطالة في أي مجتمع إلى رغبة األفراد في جمع

المعلومات عن سوق العمل.
.4

عدم شرح المحددات الموضوعية (األساسية) للبطالة واستمرارها على المدى الطويل .قبل

االنتهاء من هذا العرض الموجز لنظرية البحث عن عمل ،يمكن اإلشارة إلى أن نطاق تطبيق هذه النظرية
يقتصر على شرح ظاهرة البطالة االحتكاكية ،حيث ترتبط هذه الظاهرة بنوع معين من البطالة
الطوعية(.الحيالي2018،ص)15
 .2نظرية تجزئة سوق العمل.
تعتمد هذه النظرية على إسقاط افتراض تجانس وحدات مكون العمل ،وهو أحد االفتراضات األساسية في
النظريات التقليدية .تهدف هذه النظرية إلى شرح أسباب ارتفاع معدالت البطالة وكذلك أسباب الوجود
المتزامن لمعدالت بطالة عالية في قطاعات معينة في وقت يوجد فيه عجز في قطاعات أخرى .تفترض
هذه النظرية وجود نوعين من األسواق وفقًا لمعيار االستقرار الذي يتمتع به سوق العمل :سوق أولي
وسوق ثانوي.
ضا أن سوق العمل لديه القدرة على الحركة والتنقل داخل كل سوق وال يمكن تحقيق
وتفترض النظرية أي ً
ذلك بين السوقين بسبب االختالف في السوقين من حيث خصائص األفراد والوظائف في كل منهما.
السوق الرئيسي :هو سوق المؤسسات الكبيرة التي تستخدم الفنون اإلنتاجية كثيفة رأس المال إلى جانب
العمالة الماهرة للغاية ،وتعمل هذه المؤسسات على الحفاظ على مهارات العمال أثناء عملهم ،ومن ثم يتميز
هذا السوق بفرص عمل أفضل .وأجور أعلى وظروف العمل فيها تتميز بدرجة عالية من االستقرار.
السوق الثانوية :هي سوق المشروعات الصغيرة التي تستخدم أساليب إنتاجية مكثفة .يتسم العمل في هذه
األسواق بتدني األجور وظروف العمل غير المواتية ،باإلضافة إلى تعرضه لدرجة أكبر من التقلبات حسب
ظروف النشاط االقتصادي ،وبالتالي يكون العاملون في هذا السوقذ.أكثر عرضة للبطالة ،خاصة في ظل
عدم وجود تشريعات تنظم هذا السوق .تعود أسباب هذا التقسيم إلى أسباب تاريخية تنسب إلى تطور النظام
الرأسمالي من المنافسة إلى االحتكار ،إلى التغيرات التقنية ،حيث يتميز السوق الرئيسي باستخدام الفنون
اإلنتاجية كثيفة رأس المال والعمالة الماهرة ،بينما يتسم السوق الثانوي باستخدام الفنون اإلنتاجية كثيفة
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رأس المال والعمالة الماهرة .يستخدم السوق أساليب إنتاجية كثيفة العمالة وأكثر عرضة للتقلبات في
مستوى النشاط االقتصادي(.عبدهللا،2002-1983،ص)9
نود أن نشير إلى أن الوزن النسبي للقوى العاملة الداخلية في السوق الرئيسية أعلى في الدول المتقدمة
مقارنة بالدول النامية ،وبالتالي فإن معدل البطالة وطول المدة الزمنية عادة ما يكون أقل في الدول المتقدمة،
وأكبر في البلدان النامية .البلدان التي يكون فيها الوزن النسبي للقوى العاملة الداخلية هو السوق الثانوية
فيها أكبر مقارنة بنظيرتها في البلدان المتقدمة .تغطي النظريات التقليدية للبطالة االتجاهات النظرية التي
تتبنى فكرة السوق التنافسي للعمل وفق النظرية الكالسيكية التي تضمن مرونة كل من األجور واألسعار
وتحقيق التوازن التلقائي في سوق العمل على مستوى كامل .توظيف،
ال يعترف بوجود بطالة إجبارية متوفرة ناتجة عن نقص الطلب الفعال ،وقد أضافت النظريات الحديثة
للبطالة افتراضات أكثر واقعية من النظريات السابقة لتتمكن من تفسير الظواهر الحديثة في سوق العمل،
وأهمها هذه النظريات هي نظرية البحث عن عمل وتفسير سبب البطالة بسبب نقص المعلومات في سوق
العمل ،ونظرية تجزئة سوق العمل .نستنتج من كل ما سبق أن هناك تباينًا وتعددًا في اآلراء المفسرة
للبطالة .ال تزال هذه الظاهرة محل نقاش بين مختلف النظريات التي لم تتمكن من شرح الواقع الذي تنتمي
إليه والتي تشكلت في إطارها ،والسبب يعود إلى الديناميكية المتسارعة في سوق العمل والتغيرات التي
تحدث .فيه .هذا يحدث باستمرار في البلدان الرأسمالية المتقدمة وبالتالي فهي غير قادرة على تحليل
ضا(.حسين،2016،ص)28
وتفسير البطالة في المجتمعات النامية أي ً
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الفصل الثاني
تحليل دور السياسة المالية في معالجة مشكلة البطالة في االقتصاد العراقي للمدة ()2020-2004
تمهيد:
يتكون هذا الجزء من الدراسة على ثالثة مباحث التي تمثل الجانب التحليلي وذلك بهدف دراسة تحليل أثر
السياسة المالية على معدالت البطالة في االقتصاد العراقي للمدة  ،2020-2004وتم تقسيم الفصل إلى
ثالث مباحث تناول المبحث األول االستعراض تحليل تطور أدوات السياسة المالية في العراق لمدة
( ،)2020-2004وناقش المبحث الثاني تحليل أتجاهات الضريبة في االقتصاد العراقي للمدة (– 2004
 .)2019بينما تناول المبحث الثالث تحليل واقع البطالة وهيكل سوق العمل في العراق للمدة (-2004
.)2019
 :1.2تحليل تطور أدوات السياسة المالية في العراق لمدة ()2020-2004
يستعرض هذا الجزء من الدراسة تطور وتحليل االتجاهات العامة في اإلنفاق العام وتطور اإلنفاق الحكومي
ومكونات االنفاق ومكونات اإليرادات العامة في االقتصاد العراقي ،ويتم تحليل تطور أدوات السياسة
المالية من قبل االقتصاديين وتصنيفات الوظائف لتحديد تطوراالتجاهات والقضايا الرئيسية في االقتصاد.
 :1.1.2تحليل أتجاهات االنفاق الحكومي في االقتصاد العراقي للمدة (.)2020 – 2004
أن االنفاق أصبح أهم وسائل لحل أو معالجة العديد من المشاكل االقتصادية في العالم ،وخاصة الفجوات
التضخمية أو االنكماشية الكبيرة داخل االقتصاد .لذلك فإن متغير اإلنفاق الحكومي له تأثير وأهمية كبيرة
في الحد من اتساع الفجوة وتقليل آثارها على االقتصاد .وتتمثل أهمية سياسة اإلنفاق العام في مجموعة
من التوجهات الحكومية التي تهدف إلى إحداث تأثيرات مناسبة في االقتصاد ألي دولة ،وينشأ االختالف
في سياسات اإلنفاق في دولة واحدة أو في جميع االقتصادات من ظروف اجتماعية وسياسية مختلفة لكل
الدول ،أو من اتجاهات خاصة ،وال يمكن للمجتمع تحقيق قدر من النمو واالستقراراالقتصادي بدون سياسة
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اإلنفاق الحكومي ،وكان للسي اسة االنفاق دور كبير في تحقيقها بغض النظر عن المستوى الذي تؤدي فيه
الدولة مهامها االقتصادية( .أبوهات،2005،ص)2
وال شك أن اإلنفاق الحكومي له تأثير مباشر على مكونات السيولة النقدية المحلية داخل االقتصاد ،وفي
دولة منتجة للنفط مثل العراق وللدول الريعية ذات مصادر وحيدة للدخل ،تتسرب نسبة كبيرة من عائدات
النفط إلى خارج البالد لدفع قيمة الواردات الحكومية ،ولكن تم تخصيص جزء مهم من هذه اإليرادات
لتغطية المصاريف التشغيلية وغيرها من المصاريف ،أي لدفع الرواتب واألجور ومشتريات السلع
والخدمات المحلية ،مما يؤدي إلى ضخ المزيد من السيولة النقدية المحلية في االقتصاد ،وبالتالي فإن حجم
اإلنفاق الحكومي هو واحد من مكونات مهمة ومحددات رئيسية للطلب الكلي في االقتصاد ،ومن خالل
تتبع مسار االنفاق الحكومي في االقتصاد العراقي خالل فترة الدراسة ( ) 2020-2004نجد انه حقق
مستويات عالية جدا ومعدل نمو مركب عالي للفترة ( .)2020-2004ومن األسباب التي أدت إلى هذا
االرتفاع في مستوى اإلنفاق الحكومي الحروب التي خاضها النظام السابق وزيادة حجم اإلنفاق العسكري
العقيم على حساب اإلنفاق في المجاالت اإلنتاجية التي لها آثار إيجابية على االقتصاد وكذلك التدهور
األمني الذي تعرضت له البالد بعد ( )2003وأسباب أخرى .حيث أن االقتصاد العراقي معظم إنفاقه
خالل التسعينيات كان اإلنفاق العسكري بسبب الحروب القديمة خالل الثمانينيات والديون التي كانت بسبب
هذه الحروب حيث زاد اإلنفاق على هذه المعدات العسكرية ،وساهم اإلنفاق الحكومي غير اإلنتاجي في
ظهور أو استمرار الفجوة التضخمية ،حيث أن هناك الكثير من النفقات غير المبررة منذ عام 2005
وحتى اآلن ،على الرغم من الحديث عنها ،على سبيل المثال ،الطبقة السياسية والحكومة ،حيث يحتاج كل
عضو في مجالس المحافظات إلى حماية خاصة وتكاليف هذه الحماية .التعويضات المبالغ فيها لبعض
األفراد المتأثرين بالنظام السابق الذين أعدموا أحد أفراد عائالتهم ال تعد وال تحصى.
حيث يالحظ من الجدول (  ) 1أن النفقات العامة حققت إرتفاعا ً بنسبة ( )%52.2في  2008قياسا ً بالعام
السابق حيث بلغت ( )59403مليار دينار ،حيث ساهم النفقات الجارية بنسبة ( )%80مقابل ()%20
للنفقات اإلستثمارية من إجمالي النفقات .وأما عام  2009إنخفضت النفقات العامة إلى ( )52567مليار
دينار بنسبة إنخفاض ( ،)%11.5-وأن النفقات التشغيلية إنخفض إلى ( )42053مقابل ( )47525مليار
دينار للعام السابق ،أي بالنسبة انخفاض ( )%11.5-قياسا ً بالعام السابق .و بالنسبة لعام  2012إرتفعت
النفقات العامة بالنسبة ( )%14.7قياسا ً بالعام السابق وذلك نتيجة اإلرتفاع في النفقات العامة بشقيها
التشغيلية واإلستثمارية وبالنسبة ( )%.14.3و ( )%16.4لكل منهما على التوالي مقارنة بالعام ،2011
وفي عام  2013حققت النفقات العامة أعلى مستوى لها حيث سجل ( )119128مليار دينار بنسبة زيادة
( ،)%31.8حيث إرتفع النفقات التشغيلية واإلستثمارية بنسبة ( )%13.1و ( )%94.5لكل منهما مقارنة
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بالعام السابق .وإنخفضت النفقات العامة في عام  2014بنسبة ( )%29.9-قياسا ً بالعام السابق ،وفي عام
 2018إرتفعت النفقات العامة حيث سجلت ( )80873مليار دينار مقابل ( )75490مليار دينار للعام
 ،2017وتبين أن النفقات التشغيلية ازداد بنسبة ( )%13.6حيث سجلت ( )67053مليار دينار مقابل
( )59026مليار دينار ،وأما النفقات اإلستثمارية سجلت ( )13820مليار دينار مقابل ( )16465مليار
دينار للعام  2017أي إنخفض بنسبة ( )%16.1-قياسا ً بالعام السابق .حيث أن النفقات العامة تؤثر في
النمو اإلقتصادي الكلي من في عدة جوانب منها عناصر النمو اإلقتصادي و خاصة رأس المال البشري
حيث تأخذ النفقات دوراً أساسيا ً ومهما ً بالنهوض بكفاءة ومستوى مهارات لدى األفراد المجتمع من جوانب
عدة مثل الصحة والتعليم والضمان اإلجتماعي لما لهذه الجوانب من آثار مهمة تقع في قدرة األفراد على
اإلبتكار واإلبداع ومن ثم تكوين أفراد إقتصاديا ً وإجتماعيا ً ذات كفاءات عالية .والجدول ( )1يمثل األهمية
النسبية لهيكل النفقات إلى النفقات العامة في االقتصاد العراقي للمدة (.)2020-2004

جدول  :1تطور حجم االنفاق في االقتصاد العراقي العام للمدة 2020-2004
السنة
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

حجم االنفاق العام (مليار دينار
32,117,491
26,375,175
38,806,679
39,031,232
59,403,375
65,658,000
83,823,000
96,662,767
105,139,576
119,128,000
113,473,517
70,397,515
87,945,121
75,490,115
80,873,189
111,723,523
76,082,443

معدل نمو االنفاق العام%
17.8747.13
0.578
52.19
10.529
27.66
15.31
8.769
13.30
-4.746
-37.96
24.92
14.167.13
38.14
31.90-

المصدر :البنك المركزي العراقي ،النشرات االحصائية السنوية ،مديرةالعامة لالحصاءواالبحاث للمدة ()2020-2004
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 :2.1.2تحليل هيكل االنفاق العام وااليرادات العامة في االقتصاد العراقي للمدة (.)2020-2004
يؤدي اختالل الهيكل األنتاجي لالقتصاد من خالل اعتماده على سلعة اولية في التصدير إلى اختالل في
هيكل الموارد المالية للدولة .وفي العراق فإن معظم موارد الدولة تغطى من االيرادات النفطية لكونه
اقتصاداً ريعيا ً يعتمد على النفط بشكل أساس فضال عن عجز الموارد المالية االخرى في تغطية االيرادات
العامة
 .1تحليل تطور النفقات الجارية واالستثمارية وه في العراق لمدة ()2019-2004
تنقسم النفقات العامة في العراق حسب التقسيم االقتصادي إلى نوعين من النفقات ،وهما النفقات الجارية
(التشغيلية) والنفقات االستثمارية .لذلك ،قبل تحليل النفقات العامة في العراق خالل فترة البحث ،ال بد من
تحليل تطور النفقات العامة ،الجارية واالستثمارية على حد سواء ،واألهمية النسبية لكل منها من أجل تقييم
السياسة المالية للدولة التي يكون اإلنفاق العام أحدها .من يديه.
يتم تحليل تطور النفقات الجارية واالستثمارية في العراق خالل فترة البحث من خالل الجدول ( ،)2حيث
يالحظ أن النفقات الجارية تهيمن على النفقات العامة في العراق طوال فترة البحث ،على الرغم من تقلبها
من سنة إلى أخرى .حيث سجلت أدنى حجم لها بلغ ( )4902.0مليار دينار عام ( ،)2003لكنها شكلت
( )٪ 99.7من إجمالي النفقات العامة وهي أعلى نسبة مساهمة خالل فترة البحث ،بينما شهد عام 2013
الحجم األكبر من النفقات الجارية والبالغة ( )78746.8مليار دينار أي ما نسبته ( )٪66.1من إجمالي
النفقات العامة ،مسجلة أدنى نسبة مساهمة في إجمالي النفقات العامة ،وذلك الرتفاع حجم اإلنفاق
االستثماري ووصوله إلى أعلى مستوى .وأما النفقات اإلستثمارية سجلت ( )13820مليار دينار مقابل
( )16465مليار دينار للعام  2017أي إنخفض بنسبة ( )%16.1-قياسا ً بالعام السابق .حيث أن النفقات
العامة تؤثر في النمو اإلقتصادي الكلي من في عدة جوانب منها عناصر النمو اإلقتصادي و خاصة رأس
المال البشري حيث تأخذ النفقات دوراً أساسيا ً ومهما ً بالنهوض بكفاءة ومستوى مهارات لدى األفراد
المجتمع من جوانب عدة مثل الصحة والتعليم والضمان اإلجتماعي لما لهذه الجوانب من آثار مهمة تقع
في قدرة األفراد على اإلبتكار واإلبداع ومن ثم تكوين أفراد إقتصاديا ً وإجتماعيا ً ذات كفاءات عالية.
والجدول ( ) 2يمثل األهمية النسبية لهيكل النفقات إلى النفقات العامة في االقتصاد العراقي للمدة (-2004
.)2019في تلك السنة خالل فترة البحث.
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جدول  :2تطور نفقات الجارية واالستثمارية في العراق للمدة 2019-2004
سنوات

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

نفقات
جارية
مليار دينار
)(1
227,597
127,066
632,217
327,198
523,012
459,411
545,809
609,256
867,578
787,468
586,254
518,328
511,734
590,257
67,053
83,345

نفقات
االستثمارية
مليار دينار
)(2
23,924
37,650
52,768
65,885
149,760
96,487
155,533
178,321
092,935
403,807
249,307
185,647
158,940
164,644
13,820
28,377

اجمالي نفقات
العامة مليار
دينار
)(3
315,214
308,311
374,944
393,083
672,772
555,897
701,342
787,577
3,95,1051
7,511,912
835,561
703,975
670,674
754,901
80,873
111,722

نسبة نفقات جارية الى
اجمالي نفقات العامة%

)1÷3=(4
87.6
87.8
85.9
83.2
77.7
82.6
77.8
77.4
72.1
66.1
70.2
73.6
76.3
78.2
82.91
74.60

نسبة نفقات
االستثمارية الى اجمالي
نفقات العامة %
)2÷3=(5
12.4
12.2
14.1
16.8
22.3
17.4
22.2
22.6
27.9
33.9
29.8
26.4
23.7
21.8
17.08
25.399

المصدر - :وزارة المالية ،حسابات ختامية لجمهورية العراق للسنوات ()2019-2004

ويالحظ أيضا أن نسبة النفقات الجارية إلى نفقات االستثمار بدأت في االنخفاض حتى بلغت ()٪77.7
عام  ،2008ألن ذلك العام شهد نموا كبيرا في حجم اإلنفاق العام بحيث ارتفعت حصة اإلنفاق االستثماري
من الميزانية العامة .ثم بدأت هذه النسبة في االرتفاع حتى وصلت إلى ( )٪82.6عام  ،2009نتيجة
ظهور آثار األزمة المالية العالمية ،والتي أدت إلى انخفاض أسعار النفط وبالتالي انخفاض اإليرادات
العامة باعتبار أن اإليرادات النفطية تشكل العنصر األساسي .أكبر نسبة من اإليرادات العامة في العراق.
حيث تمت التضحية بالنفقات االستثمارية للمحافظة على مستوى معين من النفقات الجارية التي ال يمكن
التنازل عنها أو التضحية بها ضمن حدود معينة في أوقات األزمات ألنها تؤثر بشكل مباشر على حياة
المواطنين،
حتى هذه النسبة (النفقات الجارية إلى النفقات العامة) .بدأت تتراجع تدريجيا ً لتصل إلى أدنى مستوى لها
وهو ( )٪66.1عام  ،2013وهي السنة التي ارتفعت فيها اإليرادات العامة للعراق إلى ()113840.1
مليار دينار نتيجة ارتفاع أسعار النفط ،حيث بلغت وسجل سعر النفط ( )105.9دوالر للبرميل اضافة
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الى زيادة الصادرات .النفط الذي بلغت قيمته ( )2390الف برميل يوميا ،حيث مكنت هذه االيرادات
المالية الضخمة الدولة من تخصيص جزء من هذه االيرادات للنفقات االستثمارية ،بحيث انخفضت نسبة
مساهمة النفقات الجارية في النفقات العامة .في عام  ،2014استمر في االرتفاع حتى وصل إلى ()٪78.2
في عام .2017
بشكل عام بلغ متوسط نسبة مساهمة النفقات الجارية في النفقات العامة ( )79.7خالل فترة البحث وهي
تعتبر نسبة كبيرة وتتجاوز بكثير المستويات المقبولة ،وتشير بوضوح إلى أن الموازنة العامة في العراق
هي موازنة استهالك ،بحيث يمكن القول ان هذه النسبة المنخفضة من النفقات االستثمارية الى مجموع
النفقات العامة هي المسؤولة عن بقاء البنية التحتية لالقتصاد العراقي متخلفة ومتداعية ،وما ينتج عنها من
عدم تنويع قاعدة االنتاج واستمرار االقتصاد العراقي .كاقتصاد ريعي أحادي الجانب ومعرض للعالم
الخارجي يهيمن عليه القطاع الباهظ في اإلنتاج والتصدير(د.احمد،2019،ص)134
وسجل االنفاق الجاري نموا خالل العام الجاري بنسبة ( )٪30.2ليبلغ ( )87.3ترليون دينار عراقي
مقابل ( )67.1ترليون دينار عراقي للعام  ،2018ويشكل ( )٪33.2من الناتج المحلي االجمالي .باألسعار
الجارية ،ويعزى ذلك إلى ارتفاع معظم مكونات اإلنفاق الجاري وخاصة النفقات الرأسمالية ومتطلبات
الخدمة ومتطلبات السلع بنسبة ( )٪112.4 ،٪238.5 ،٪344.4على التوالي ،بينما ارتفعت باقي أقسام
الصرف .بنسب متفاوتة تتراوح بين ( )٪86.6كحد أقصى و ( )13.45كحد أدنى .من ناحية أخرى،
ضا بنسبة ( )٪19.3-كما هو مبين في الجدول (.)3
سجل اإلنفاق على االلتزامات والمساهمات انخفا ً
جدول  :3االنفاق الجاري للموازنة العامة للدولة ( الفعلي ) لعامي 2019 – 2018
أبواب الصرف
2018
تعويضات الموظفين
الرعاية االجتماعية
المنح واالعانات وخدمة الدين
المستلزمات السلعية
المستلزمات الخدمية
صيانة الموجودات
برامج خاصة
االلتزامات والمساهمات
النفقات الراسمالية
مجموع

35835.5
15166.8
11231
3471.4
449.2
406.2
303.2
70
119.6
67052.9

المبلغ
2019
40633.5
19696
16364.5
7371.8
1520.7
560.7
565.8
56.5
531.5
87301

نسبة التغير نسبة المساهمة في
اجمالي االنفاق الجاري
%
%
46.5
13.4
22.6
29.9
18.8
45.7
8.4
112.4
1.7
238.5
0.6
38.1
0.7
86.6
0.1
-19.3
0.6
344.4
100.0
30.2

المصدر :البنك المركزي العراقي ،التقرير السنوي لعام  ،2019النشرات االحصائية السنوية ،مديرية العامة لالحصاء واالبحاث.
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رسم توضيحي  :2نسبة مساهمة أبواب الصرف من أجمالي االنفاق الجاري لعام 2019

Chart Title
المسلزمات السلعية

المنح و االعانات و خدمة

الرعاية االجتماعية

البرامج الخاصة

صيانة الموجودات

المستلزمات الخدمية

تعويضات الموظفين

النفقات الرأسمالية

االلتزامات و المساهمات

23%
46%
19%
8%
1%
1% 0% 2%

0%

المصدر :البنك المركزي العراقي ،التقرير السنوي لعام  ،2019ص.49

وسجل االنفاق االستثماري لعام  2019نموا ملحوظا بلغ ( )٪76.7ليبلغ ( )24.4ترليون دينار مقابل
( )13.8ترليون دينار عراقي في  2018ليسجل ( )٪9.35من الناتج المحلي االجمالي باالسعار الجارية
الصناعي .استحوذ القطاع على أعلى نسبة تخصيص من إجمالي اإلنفاق االستثماري ،حيث سجل
( ،)٪80.5يليه قطاع النقل واالتصاالت ،ثم قطاع المباني والخدمات بنسبة ( ٪9.5و  )٪7.8على
التوالي ،بينما قطاع الزراعة .وقطاعات التعليم ( ٪1.2و  ) .)٪1على التوالي .كما هو موضح في الجدول
البياني (.)4
جدول  :4االنفاق االستثماري للموازنة العامة للدولة لعامي ( ) 2019- 2018
أبواب الصرف

المبلغ
2018

2019

قطاع الصناعي
قطاع النقل والمواصالت
قطاع المباني والخدمات
قطاع التربية والتعليم
قطاع الزراعي

11134
360.1
2021.6
76.7
227.8

19653
2311.8
1901
256.2
300.6

مجموع

67052.9

87301

المصدر :دائرة االحصاء واالبحاث ،تقرير االقتصاد السنوي للبنك مكز العراقي  ،2019ص.49

نسبة التغير نسبة المساهمة في
االنفاق
اجمالي
%
االستثماري %
80.5
76.5
9.5
542.0
7.8
-6.0
1.0
234
1.2
32
30.2

100.0
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رسم توضيحي  :3نسبة مساهمة في االجمالي النفاق االستثماري لعام .2019
القطاع الصناعي
قطاع النقل و المواصالت
قطاع المباني و الخدمات

Series1

قطاع التربية و التعليم
القطاع الزراعي
90

80

70

60

50

40

30

20

0

10

المصدر :تقرير االقتصاد السنوي للبنك مكز العراقي  ،2019ص.50

جدول  :5تطورهيكل االيراد العام في العراق للمدة ()2020 -2004
نسبة التغير %األيرادات النفطية
االيراد العام
السنوات
(مليار دينار)
(مليار دينار)
)(2
)(1
21,434,206
372.7
21,729,106
2004

نسبة االيرادات النفطية
من االيراد العامة %
)2÷1 = (3
98.7

2005

28,958,608

33.2

28,336,608

97.9

2006

49,232,349

70.1

48,641,120

98.8

2007

52,046,698

5.7

50,747,131

97.6

2008

80,252,182

54.1

79,131,752

98.7

2009

55,209,353

31.2-

51,719,059

93.7

2010

69,521,117

25.9

66,819,670

96.1

2011

99,998,776

43.8

98,090,214

98.1

2012
2013
2014
2015

119,466,403
103,767,395
105,386,623
66,470,252

19.4
13.11.5
36.9-

116,597,076
110,677,542
97,072,410
51,312,621

97.6
97.1
92.1
77.1

2016

54,409,270

8.14-1

44,277,100

-13.71

2017

77,335,955

42.13

65,071,900

46.96

2018

106,569,834

37.80

83,680,000

28.59

2019

107,566,995

0.93

93,741,000

12.02

2020

63,199,689

41.24-

41,715,786

-55.65

المصدر :البنك المركزي العراقي ،النشرات االحصائية السنوية ،مديرةالعامة لالحصاءواالبحاث للمدة ()2020-2004
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من يطلع على بيانات الجدول (  ) 5يالحظ أن اإليرادات العامة شهدت ارتفاعا ً تصاعديا ً منذ العام ،2004
وسجلت اإليرادات العامة ( )4،596،000مليون دينار عام  ،2004وشكلت اإليرادات النفطية نسبة منها
بلغت ( ) .)٪89.1بينما بلغت تلك النسبة من اإليرادات األخرى ( .)٪10.9في عام  2005بلغت
االيرادات العامة ( )21.729.106مليون دينار بمعدل نمو سنوي ( )٪372.7وشكلت االيرادات النفطية
نسبة من مجموع االيرادات العامة بلغت ( )٪ .)٪98.7عام  2004إلى ( )٪1.3عام  2005نتيجة زيادة
اإليرادات النفطية مما قلل من أهمية اإليرادات األخرى .واستمرت اإليرادات العامة في الزيادة
حتى بلغ ( )80252.182مليون دينار عام  2008بمعدل نمو سنوي إيجابي بلغ (.)٪1.3( .)٪54.1
هذه الزيادة في إجمالي اإليرادات العامة هي زيادة مرتبطة بالزيادة األصلية في اإليرادات النفطية والتي
بلغت ( )79.131.752مليون دينار في عام  2008نتيجة ارتفاع أسعار النفط ،لكنها تراجعت خالل
العام  2009عن المستوى الذي وصلت إليه خالل .بلغت سنة  2008مبلغ ( )51،719،059مليون
دينار نتيجة االزمة المالية العا لمية وما رافقها من انخفاض في اسعار النفط ،متراجعة نتيجة لتلك االيرادات
العامة الى ( )55،209،353مليون دينار ،بمعدل نمو سنوي سلبي قدره (  ،)٪31.2-وسجلت االيرادات
النفطية نسبة عالية من اجمالي االيرادات العامة بلغت ( )٪93.7فيما بلغت نسبة االيرادات االخرى من
اجمالي االيرادات العامة ( .)٪6.3بعد انتعاش األسعار من عام  2010وتجاوز حاجز  100دوالر
للبرميل في السنوات الالحقة ،عادت اإليرادات العامة مرة أخرى كما هو مبين في شكل ( ،)13وحققت
معدالت نمو موجبة ( )٪19.4 - 43.8 - 22.9لألسعار السنوات التالية ()2012 ،2011 ،2010
على التوالي ،شكلت عائدات النفط نسبة من إجمالي اإليرادات العامة ،والتي تراوحت بين ( )٪98.1كحد
أقصى في عام  2011و ( )٪96.1كحد أدنى في عام  .2010سجلت اإليرادات انخفاضا ً في نسبة
مساهمتها من ( )٪6.3عام  2009إلى ( ٪)2.4عام  .2012وفي عام  ،2013حققت اإليرادات العامة
معدل نمو سنوي سلبي بلغ ( .)٪13.1-وجاء هذا النمو السلبي نتيجة انخفاض عائدات النفط نتيجة انخفاض
أسعار النفط من  107دوالرات للبرميل عام  2012إلى  103دوالرات للبرميل عام  ،2013ومع ذلك،
فقد ارتفع مرة أخرى خالل عام  2014وحقق معدل نمو سنوي إيجابي قدره ( ،)٪1.5لكنه انخفض مرة
أخرى في عام  2015وحقق أعلى معدل نمو سنوي سلبي ( )٪36.9نتيجة انخفاض أسعار النفط الخام
خالل عام  2015وتراجع االيرادات النفطية من ( )97،072،410مليون دينار عام  2014الى
( )51،312،621مليون دينار عام  .2015وبالرغم من هذا االنخفاض شكلت االيرادات النفطية النسبة
االكبر من اجمالي االيرادات العامة البالغة ( ،)٪77.1وحققت اإليرادات األخرى نسبة من إجمالي
اإليرادات العامة بلغت ( )٪22.9في عام  ،2015وفي عام  2018إرتفعت النفقات العامة حيث سجلت
( )80873مليار دينار مقابل ( )75490مليار دينار للعام  ،2017وتبين أن النفقات التشغيلية ازداد

42

بنسبة ( )%13.6حيث سجلت ( )67053مليار دينار مقابل ( )59026مليار دينار ،وهي الحد األقصى
الذي وصلت إليه هذه النسبة على مدار سنوات الفترة ( )2020-2004بسبب اإلجراءات العديدة التي
اتخذتها الدولة .في ظل التراجع الحاد في عائدات النفط ،كان أبرزه زيادة تحصيل الضرائب والرسوم
الجمركية وضبط المنافذ الحدودية( .عطشان،2017،ص)148
 2-2تحليل أتجاهات الضريبة في االقتصاد العراقي للمدة ()2019 – 2004
 :1.2.2تطور الضرائب المباشرة وغير المباشرة والضرائب الكمركية في العراق للمدة (– 2004
)2019
ان معظم الدول توجهت الى استخدام الضرائب كأداة ذات مهام أجتماعية مثل عمليات إعادة توزيع الدخل،
حيث تهدف الدولة من خاللها إلى معالجة التفاوت الذي يحدث في توزيع الدخل وليس كأداة لتحقيق
االستقرار االقتصادي داخل الدولة .وقد أثبتت هذه األداة تفوقها في مهمتها خاصة في بريطانيا بعد الحرب
العالمية الثانية حيث أصبحت ضرائب دخل تدريجية أو التصاعدية أداة تراعي أوضاع الفئات االجتماعية
ذات الدخل المحدود ،ويالحظ في العراق أن أهداف الضريبة قد تغيرت حسب المرحلة واألوضاع
االقتصادية واالجتماعية والسياسية التي مر بها العراق منذ إصداره .أول تشريع ضريبي قانوني عام
 1927وما تبعه من تعديالت .لغرض التعرف على واقع السياسة الضريبية في العراق ،من خالل معطيات
ضا أن الضرائب المباشرة والغير المباشرة ،قد انخفضت بشكل كبير في العام
في الجدول ( ،)6ويالحظ أي ً
 2004بسبب الحرب على العراق ورفض اغلب الناس دفعها ،فقد بلغت الضرائب المباشرة في هذا العام
( )73,568مليون دينار ،اما الضرائب غير المباشرة فقد بلغت ( )81,269مليون دينار لكن بعد هذا
العام بلغ المجموع بدأ تحصيل الضرائب في االزدياد ،وكانت األهمية النسبية لكال النوعين من الضرائب
متغيرة حتى عام  ،2010حيث بلغت األهمية النسبية للضرائب المباشرة في هذا العام ( ،)٪66.8بينما
كانت األهمية النسبية للضرائب غير المباشرة في نفس العام ( ) .)٪33.1من إجمالي الضرائب.
ان الشيء المهم الذي يمكن العثور عليه في الهيكل الضريبي هو اعتماد العراق على الضرائب غير
مستمرا
المباشرة .قد يكون ذلك بسبب سهولة تحصيلها وانخفاض تكاليفها اإلدارية ،حيث أنها توفر عائدًا
ً
للدولة على مدار العام ،إال أن هذه الضرائب تتميز بعدم مساواتها حيث يسهل على المنتج أو المستورد
أجرا في
نقلها بالكامل .أو جزئيًا إلى المستهلك (دافع الضرائب الحقيقي) ،وهو الشخص الذي يتقاضى ً
النهاية ،لذلك فإن هذا النوع من الضرائب ال يأخذ في االعتبار فعالية التكلفة لألفراد ،حيث إن فرضها
تضررا
على السلع سيؤثر على جميع شرائح المجتمع ،والفئات ذات الدخل المنخفض هي المجموعة األكثر
ً
نظرا الرتفاع ميلها الهامشي لالستهالك(.الشمري،2015،ص)102
من هذه الضرائب ً
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قد يؤدي االعتماد الشديد على الضرائب غير المباشرة إلى إعاقة وظيفة الضرائب المباشرة في إعادة
توزيع الدخل ،مما يجعل دورها محدودًا وغير فعال ،خاصة إذا كانت هذه الضرائب مفروضة على السلع
األساسية لألفراد .في العراق ،أدى االعتماد الكبير على الضرائب غير المباشرة إلى إضعاف دور
الضرائب المباشرة في التأثير على توزيع الدخل.
جدول  : 6تطور الضرائب المباشرة وغير المباشرة والضرائب الكمركية في العراق للمدة (– 2004
 )2019مليون دينار
السنوات
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

الضرائب المباشرة

الضرائب غير المباشرة

الضرائب الكمركية

73,568
184,071
279,872
438,923
525,251
603,040
722,262
873,539
1,146,941
1,357,832
1,463,997
2,677,359
4,376,047
4,996,202
5,146,136
5,303,415

81,269
29,1015
240,327
662,572
444,678
525,907
436,022
437,616
518,964
599,181
515,899
435,696
532,703
221,321
231,314
239,071

82,020
118,176
219,032
229,076
376,539
590,688
565,718
436,814
517,865
884,708
430,685
306,507
482,885
298,946
186,014
412,641

المصدر - :وزارة المالية ،دائرة الموازنة العامة ايرادات الموازنه الجارية للسنوات .2019 - 2004

 :2.2.2تطور ضريبة الدخل والعقار في العراق للمدة .2019-2004
حيث ان ضريبة الدخل هي التي تفرض على شريحة كبيرة من المكفلين الذين يداولون أنشطة اقتصادية
مختلفة تولد لهم ايرادات سنوية صافية ،وتفرض بشكل تدريجي أو تصاعدي إضافة الى بعض الحاالت
تأخذ باالساس النسبي ،وتشكل نسبة كبيرة من ايرادات الضريبية تنظم احكامها بواسطة قانونضريبة الدخل
الرقم  113لسنة  1982النافذ والتعديالته (مجلس القضاء االعلى )1982،أما بالنسبة للضريبة العقار
وهي الضريبة التي تفرض على مجمل إيراد المكلف السنوي مـن دخلـه العقاري عدا دار سكنه ،تنظم
أحكامها بواسطة قانون ضريبة العقار ذي الرقم 162لسنة  1959النافذ والتعديالته (الهيئة العامة
للضرائب )2007،ويمكن توضيح تطور اتجاهات الضريبة الدخل والضريبة العقار في االقتصاد العراقي
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للمدة  ،2019-2004حيث مساهمة ضريبة الدخل التي قاربت % 90من إجمالي الضرائب المباشرة
خالل المدة الزمنية () 2019-2004باستثناء سنة  2004حيث انخفضت إلى ادنى نسبة % 74وهذا
بسبب االوضاع التي مر بها العراق ،أما في ما يخص مساهمتها إلجمالي الضرائب فقد كانت نسبة
مساهمتها متذبذبة خالل المدة المذكورة ،فقد انخفضت إلى ادنى نسبة % 30سنة  2004بسبب تراجع
الضرائب المباشرة متأثرة بالوضع االمني ،ثم بدأت ترتفع في السنوات االخير بسبب فرض مباشرة جديدة
كضريبة الدخل على الشركات النفطية ،إذ ارتفعت نسبتها سنة  2016إلى  .% 78أما بالنسبة للضريبة
العقار إن نسبة ضريبة العقار والعرصات إلى نسبة اجمالي الضرائب على الدخل حققت اعلى نسبة سنة
 2004بنسبة % 28ثم بدأت تنخفض حتى وصلت نسبة  % 03.0سنة  2007بسبب االوضاع االمنية،
وبعدها اخذت نسبة اي اردات ضريبة العقار بالتذبذب ارتفاعا ً وانخفاضاً ،ويالحظ انخفاض نسبت ضريبة
العقار والعرصات الى اجمالي الضرائب بشكل كبير ،وهذا يعود إلى اوضاع االمنية التي مر بها العراق
خالل المدة الزمنية( ) 2019-2004إذ يزداد ايراد ضريبة العقار كلما اتسم الوضع االمني باالستقرار.

جدول  :7تطور ضريبة الدخل والعقار في العراق للمدة .2019-2004
السنة
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

ضريبة الدخل
69,031
174,224
269,283
427,631
504,055
568,220
671,926
821,205
1,087,082
1,294,588
1,403,158
2,610,182
4,301,092
3,451,161
3,148,271
2,124,541

ضريبة العقار
4,537
9,847
10,589
11,292
21,196
34,820
50,336
52,334
59,859
63,244
60,839
67,177
74,955
1,545,041
1,997,865
3,178,874
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اجمالي ضرائب مباشرة
73,568
184,071
279,872
438,923
525,251
603,040
722,262
873,539
1,146,941
1,357,832
1,463,997
2,677,359
4,376,047
4,996,202
5,146,136
5,303,415
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 :3.2.2تطور اتجاهات الضريبة الغير المباشرة في العراق للمدة .2019-2004
ضريبة الغير المباشرة هي غير مباشرة ألنها ال تجبى بشكل مباشر بل يتم تحصيلها من المؤسسات
واألفراد الخاضعين لها ،وتوصف بأنها تعامل محلي االستهالك ،ألنه مفروض حسب طريقة بلد المقصد،
أي السلعة أو الخدمة خاضعة لضريبة الدولة التي تستهلك فيها ،وهي كذلك ليس من ضريبة الدولة التي
أنتجها،2019،Al-Marzouk،Hassan (.ص)40
وأن ضريبة الغير المباشر تنقسم الى:
اوال :الضريبة الكمركية.
وهي ضريبة تفرض على االستيرادات ،وذلك بهدف تشجيع وحماية الصناعات المحلٌية الناشئة ،أما
الضريبة الجمركية على الصادرات فتلجأ إليها الدولة لمنع تصدير السلع المحلية الذي تحظى بأهمية كبيرة
في السواق المحلية ،وتحقق الضرائب الجمركية حصيلة ضخمة للخزينة ومصدر تمويل غزير من مصادر
إيرادات الدولة ،ففي عام 1933صدر قانون التعرفة الجمركية ر قم  11لسنة(  ) 1933وقد تم وضعه
من قبل لجنة مختصة وتحت إشراف خبراء عصبة األمم وكان لهذه التعرفة أغراضا مالية على الرغم من
زيادة رسوم الحماية المقررة لصالح الصناعة والزراعة الوطنية وبعدها عمدت الحكومة إلى تخفيض
الضرائب الجمركية عن بعض السلع االستهالكية إذ انخفضت الضرائب من  5%إلى % 1خاصة بعد
زيادة واردات النفط ،و على الرغم من إجراء تعديالت عدة على القانون السابق الى انه بموجب أمر سلطة
االئتالف المؤقتة لسنة  2004تم االستعاضة عن الضريبة الجمركية واستحداث ضريبة أعمار العراق
وفرضت ابتداء من  15نيسان  2004على كل البضائع المستوردة إلى العراق من كل بلدان العالم الى
ما أستثني منها بموجب هذا االمر ،وتفرض بنسبة  5%من قيمة البضائع الخاضعة للضريبة ويستخدم
مردود هذه الضريبة لمساعدة الشعب العراقي على أعاده بناء العراق ودعم جهوده.
ثانيا :ضريبة المبيعات.
فرضت في العراق بموجب القرار رقم ( )5لسنة ( )2015والذي ينص على انه يمكن للمكلف نقل عبئها
الكلي او الجزئي إلى االخرين ،حيث من هذا القرار أن المشرع العراقي حصر ضريبة المبيعات بجعلها
مقصورة فقط على تقديم جميع الخدمات التي تقدمها الفنادق والمطاعم من الدرجة األولى واألولى (منشآت
سياحية) بنسبة ( )٪10فقط بدالً من ذلك .من فرضه على مبيعات األنشطة األخرى مثل (التجارية) .وهذا
هو سبب انخفاض حصيلة هذه الضريبة طوال الفترة ( )2019-2004كما رأينا سابقا ً ،حيث تم فرضها
على مبيعات األنشطة األخرى بنسبة ( )٪2عن عائداتها.
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جدول  :8تطور اتجاهات الضريبة الكمركية وضريبة مبيعات وااليرادات الضريبية في العراق للمدة من
(( )2019– 2004مليون دينار)
السنة

ضريبة الكمركية

ضريبة مبيعات

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

82,020
118,176
219,032
229,076
376,539
590,688
565,718
436,814
517,865
884,708
430,685
306,507
482,885
298,946
186,014
412,641

45
74
1,071
1,874
2,273
2,881
1,078
801
1,099
2,538
1,263
682
2,958
3,124
3,250
3,524

اجمالي ضرائب
غير مباشرة
73,568
184,071
279,872
438,923
525,251
603,040
722,262
873,539
1,146,941
1,357,832
1,463,997
2,677,359
4,376,047
4,996,202
5,146,136
5,303,415

اجمالي ايرادات ضريبية
155,633
302,321
499,975
669,873
904,063
1,196,609
1,289,058
1,311,154
1,665,905
2,245,078
1,895,945
2,984,548
4,861,890
5,298,272
5,335,400
5,719,580
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يتضح من الجدول ( )8أن نسبة متوسط الضريبة الجمركية إلى إجمالي الضرائب غير المباشرة وإجمالي
اإليرادات الضريبية وإجمالي اإليرادات العامة وإجمالي النفقات العامة للفترة ( )2019-2004بلغت
(( ٪0.502 )،)٪0.445( ،)٪ )34.079( ،)٪99.577على التوالي ،وهي نسبة منخفضة للغاية،
وعلى الرغم من اعتماد العراق على البضائع األجنبية بشكل كبير ،وهذا يثير االستغراب والتساؤل ،األمر
الذي يتطلب إعادة نظر كبيرة في قانون الجمارك والتعرفة الجمركية .بشكل كامل وتقييمها وإدارة الجمارك
وإصالحها .أ حول نطاق هذه الدراسة ،لما لهذه الضريبة من أهمية كبيرة في حماية الناتج المحلي من
المنافسة الخارجية الشديدة وزيادة الناتج المحلي اإلجمالي ،و ثم إمكانية فرض ضريبة جديدة أو توسيع
القاعدة الضريبية أو زيادة معدل الضريبة.
أما ضريبة المبيعات فهي األخرى التي تتطلب مراجعة القرار رقم ( )36لسنة ( )1997الذي بموجبه
فرضت واستبدلت بضريبة القيمة المضافة .لم تصل إلى متوسط مساهمتها في إجمالي الضرائب غير
المباشرة ،إجمالي اإليرادات الضريبية ،إجمالي اإليرادات العامة ،إجمالي النفقات العامة باستثناء
( )٪0.002( ،)٪0.141( ،)٪0.423على التوالي ،وهي نسب منخفضة للغاية .أما بالنسبة لمتوسط
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نسبة مساهمة الضرائب غير المباشرة في إجمالي اإليرادات الضريبية ،فإن إجمالي اإليرادات العامة ،بلغ
ضا منخفضة
إجمالي النفقات العامة فقط ( )٪0.447( ،)٪34.219و ( )٪0.504على التوالي ،وهي أي ً
ً
استكماال .تقييم قوانين الضرائب غير المباشرة(.التميمي،2016،ص)100
جدًا ،تتطلب
 :3.2تحليل واقع البطالة وهيكل سوق العمل في العراق للمدة 2019-2004
 :1.3.2تحليل هيكل سوق العمل في العراق.
ان التعمق في أداء ومتطلبات األسواق المحلية في كل مناطق بسبب مؤشرات التشغيل المختلفة في كل
منها .اشتملت الدراسة على ملخص لجميع المناطق من حيث األولويات المتعلقة بتحسين أداء أسواق العمل
المحلية لديها لتتمكن من تطوير البرامج .وظهرت أسباب التي أدت إما إلى نموها اإليجابي أو انخفاضها
السلبي خالل السنوات الماضية .يبدو أن لكل منطقة ميزتها التنافسية التي تساعدها على التقدم في المستقبل
إذا تم اتباع السياسات المحلية المناسبة .ومع ذلك ،هناك بعض العوائق والعقبات التي ال يمكن معالجتها
من خالل سياسات التوظيف ،مثل الوضع األمني في بعض المناطق .وقد لوحظ أنه يمكن استخدام سياسات
التخصص لكل مما سيؤدي إلى تكامل وظيفي بين المناطق والخروج بسياسة تنموية شاملة ومتكاملة فيما
بينها .نعني بالتخصص أن تكون كل منطقة متخصصة بما يتناسب مع الخصائص التي تميزها عن غيرها،
لتتكامل مع المناطق األخرى وبالتالي تحقق التنمية الشاملة.
وإن سوق العمل نظريا ً وبمعنى تقليدي هو سوق ككل األسواق ،معتبراً أنه قد يوفر المكونات األساسية
للسوق من حيث العرض والطلب والسعر .وبهذه المفردات تخضع ،مثلها مثل جميع األسواق ،للعرض
والطلب ،وآلية التعديل بينهما هي السعر .ومع ذلك ،وبسبب تطور األوضاع االقتصادية واالجتماعية،
المتمثلة بشكل خاص في ظهور ظواهر جديدة مثل عدم التوازن بين الباحثين عن عمل والباحثين عن عمل
وتزايد البطالة ،أصبح من الواضح أن سوق العمل ليس كغيره من األسواق .يتسم سوق العمل بنوعين:
1جانب السوقي في سوق العمل :المقصود هنا سوق العمل ،وهو العرض والطلب الذي يحكمه السعرالذي تحدده مجموعة من العناصر مثل حجم الطلب وحجم العرض ،عنصر الكفاءة المتاح للباحثين عن
عمل ،وما ينتج عن ذلك كله من منافسة شرسة خاصة في وضع يتسم بالحالة المطلوبة للتوظيف من قبل
المؤسسات وارتفاع حجم الباحثين عن العمل بسبب البطالة .وكل هذه العوامل المقنعة تزيد من المنافسة
على العمل .هذا الجانب يسمى سوق العمل الذي تحكمه أبعاد اقتصادية وآليات السوق.
2الجانب غير السوقي في سوق العمل :ال يخضع آلليات السوق .ويتجلى ذلك في تشريعات العمل،والحوار االجتماعي بين شركاء اإلنتاج ،والمفاوضات االجتماعية ،إلخ ...وهذا هو الدور الذي تلعبه
السلطات العامة بالتنسيق مع األحزاب االجتماعية(.العاني،الناصح،2009،ص .)137وفي عام ،2003
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بدأت الحكومة برنام ًجا رئيسيًا لتحفيز التوظيف سوق ،بحلول عام  ،2005تم تسجيل  600000باحث
عن عمل في مراكز التوظيف و وبحلول مارس  ،2007ارتفع هذا العدد إلى  .940.000ان العدد من
المسجلين تلقوا التدريب.و تعمل مراكز التوظيف كجهاز تابع لوزارة العمل تحت إدارة التوظيف موجود
في جميع محافظات العراق .تشمل واجباتهم الرئيسية التوظيف والبحث عن عمل المساعدة المهنية
والمشورة ومعلومات سوق العمل والتواصل .وجرت هذه الجهود على خلفية الدمار المادي الواسع النطاق
في عام  ،2003صعوبات في الحصول على المواد ،ونقص في اآلالت والمعدات بسبب التأثير المشترك
للنهب والعنف وعقد من العقوبات)38amjad,havers,2007,p(.
تم تحديد ثالث قضايا رئيسية للحد من خلق فرص العمل في العراق :جمود أنظمة سوق العمل ،واالفتقار
إلى التنويع واالفتقار إلى مهارات العمل المناسبة (العمال ذوو التعليم الضعيف)،في الفحص مستوى التعليم
بين الموظفين العراقيين ،نالحظ أن توفير األشخاص الحاصلين على شهادة جامعية هو أكثر في الشركات
الصغيرة والمتوسطة الحجم .في الواقع ،على عكس الشركات الكبيرة التي تضم أكثر من  100موظف،
تمتلك الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم حصة أكبر من خريجي الجامعات .باإلضافة إلى ذلك ،تُظهر
كبيرا بين العاملين بدوام كامل في المدرسة الثانوية عبر القطاعات ،تُظهر هذه البيانات أن
البيانات تباينًا
ً
تصنيع المعادن األساسية والمالبس والمنتجات الورقية لديها أدنى النسب المئوية مقارنة بالبناء .قطاع .قد
تشير هذه المالحظات إلى أن الشركات الكبيرة في العراق من المرجح أن تخلق وظائف تجذب العمال
الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية ،.يبدو أن تركيز المؤسسات التعليمية في المدن الكبرى يوسع
الفوارق اإلقليمية في هذا الصدد .يمكن أن يؤدي محدودية فرص الحصول على تعليم جيد النوعية خاصة
في المناطق الريفية إلى عدم المساواة بين األجيال)9araji,fakih,2019,p(.
ان موائمة بين التعليم والسوق العم تمثل القضية من ابرز التحديات التي تواجه معظم الدول النامية منها
العراق وذلك حسب الدراسات (  ) perilandالتي تشير الى انفصال شبه كامل بين الجامعة والسوق
العمل أدى الى تراكم اعداد هائلة من خرجيين عاطليين الذين يرفضهم قطاع خاص لعدم مالئمة قدراتهم
وكفاءتهم للعمل في هذا القطاع وكالتي:
.1

واقع مخرجات التعليم في العراق.

أن مخرجات النظام التعليمي في العراق ال تستجيب بشكل مناسب لطلب سوق العمل وأصحاب المشاريع
الصناعية ألن النظام التعليمي الحالي ال يزود الطالب بالمهارات الكافية التي يحتاجها أصحاب العمل
(الخاص والحكومي) حيث أن هناك زيادة .في القوى العاملة ذات المهارات العالية والتقنية ،وهذا يقلل من
الطلب على الخريجين الشباب ،مما يؤدي إلى ارتفاع معدل البطالة ،وإحباط الشباب المتعلم ،وتدني جودة
التعليم والتدريب غير المناسب يجعل من الصعب على الوافدين العثور على عمل منتج .ونتيجة لذلك،
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هناك فائض من المتعلمين والباحثين عن عمل عديمي الخبرة هناك زيادة في الطلب على األعمال ذات
خطيرا "للحكومة والقطاع الخاص ،مما يتطلب مبادرة
الخبرة العالية ،وهذا االتجاه يمثل تحديًا هيكليًا
ً
لتحسين التدريب الفني والمهني .والحاجة القائمة لتكثيف العمل من أجل تحسين جودة التعلم وتزويد الطالب
بالمزيد من المؤهالت الفنية ،وخاصة مهارات تكنولوجيا المعلومات ،من أهم أسباب التراكم الهائل للقوى
العاملة للخريجين في العراق هو شدة االعتماد على القطاع العام لخلق فرص عمل ،فضال عن عوامل من
بينها الحروب والحصار االقتصادي واالعتماد على الموارد الطبيعية (قطاع النفط) مما أدى إلى ربط
التنمية على نطاق واسع بتقلبات أسعار النفط .وعائداتها شل الجهود التي تبذل من أجل التنويع االقتصادي،
وعلى أساس ذلك نتجت عن التنويع المحدود ،وتقليص فرص العمل ،وخاصة لشباب الخريجين ،ويالحظ
أن العراق ،بسبب الظروف الجديدة واالقتصادية .المتغيرات ،حيث اداء السياسات االقتصادية وفشل السوق
العراقي ،حيث ساهم التحرير التجاري دون قيود في ظهور واستمرار البطالة ،توقفت العديد من المشاريع
الحكومية وتوقف أداء المشاريع العامة والخاصة بسبب المنافسة الشديدة بين منتجاتها والمنتجات المستوردة
سواء على مستوى األسعار أو الجودة ،بعد رفع القيود والضرائب على السلع والمنتجات المستوردة ،ومن
أجل متابعة اعداد الخريجين في العراق ويمكن توضيح ذلك من خالل جدول رقم (.)9

جدول  : 9عدد الطلبة المتخرجين من الجامعات وهيئة التعليم التقني والكليات األهلية في العراق للسنوات
(( )2019 -2004الف طالب)
السنوات الدراسة
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019

الذكور
46122
45113
43300
38782
38167
39618
50381
52968
52630
51579
86953
77849
101024
127924
130273

األناث
27915
29236
32037
28184
30771
34327
42905
45140
47091
48558
73060
70561
89268
106011
110995

المصدر :وزارة التخطيط والتعاون االنمائي ،الجهاز المركزي لإلحصاء ،التربية والتعليم ،التقارير السنوية (.)2019-2004

المجموع
74037
74349
75337
66966
68938
73945
93286
98108
99721
100137
160013
148410
190292
233935
241268
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.2

أثر التعليم على البطالة.

تتزايد البطالة بين الخريجين ،مما دفع الدول إلى مراعاة الحاجة إلى معالجة هذه المشكلة من خالل تطوير
برنامج متنوع ومشاركة مؤسسة عامة وخاصة في استفادة الخريجين من العالقة مع سوق العمل(.
عبدالقادر،2018،ص .)151وبذلك يرتفع اجمالي اعداد الطالب المتخرجين من الجامعات العراقية وهيئة
التعليم الفني والكليات الخاصة ،ويمثل العدد الكبير منهم تحديا كبيرا لسوق العمل اذا فشل في توفير فرص
العمل الالئق لهم ،وبالتالي العمالة .سيكون السوق نفسه مصدر إقصاء للشباب ،حيث سيتحمل االقتصاد
والمجتمع التكاليف .تبديد النفقات التعليمية من ثروة النفط المستنفدة.
ج .االنفاق الحكومي على التعليم.
ان رأس مال البشري عوامل خارجية ايجابية يؤدي الى تقديم خدمة كبيرة للمجتمع من خالل افكار
ابتكارات النتاج سلع والخدمات التي ينتقل من شخص متعلم الى افراد المجتمع ،حيث يكون عائد المجتمع
أكبر من العائد الفرد ،لذا تشير خطة الوطنية الخمسية ( )2014-2010ان قطاع التربية والتعليم له حصة
من نفقات التي نفقها الحكومة.
جدول  :10اجمالي تخصيصات للتربية والتعليم في الخطة الخمسية ( )2014-2010حسب االنشطة
مليون دينار
النشاط
التعليم العالي
والبحث العلمي
التربية
مجموع

2010

2011

2012

664910 6972443 348535

2013

2014

609670

569370

اجمالي
تخصيصات
2889728

2960272 512890 603227 639839 675616 528700
5850000 1082260 1212897 1304749 1372859 877235

االهمية
النسبية %
49.4
50.6
100

المصدر :وزارة التخطيط والتعاون االئنمائي ،خطة التنمية الوطنية ،2014،ص.153

 :2.3.2القوى العاملة واعادة هيكلية في العراق.
ولم تؤدي الزيادة في عدد العاملين في القطاع العام في بعض المناطق إلى انخفاض معدالت البطالة هناك.
وجاء انتشار العمل األسري غير مدفوع األجر في بعض المناطق نتيجة الرتفاع النسب في تلك المناطق
وبالتالي ظهر كبديل للعمل بدالً من انتظار الوظيفة .أما العمل الحر فقد نجح في الحد من معدالت البطالة،
ضا في تشغيل اآلخرين ،ومن ناحية األنشطة االقتصادية،
حيث ساهم ليس فقط في العمل الحر ،ولكن أي ً
يبدو أن نمو العمالة في الزراعة والتجارة ساهم في ذلك لإلنجازنتائج إيجابية ومعدالت بطالة منخفضة.
(كفري،2013،ص)10

51

حيث تشير اإلسقاطات السكانية إلى أن عدد سكان العراق بلغ  2.35مليون عام  ،2015منهم  9ماليين
قوة عاملة ،تمثل  ٪9.25من مجموع السكان ،ويشكل الذكور العاملون  ٪86من إجمالي القوى العاملة،
ونسبة النساء  14فقط • .٪ .ارتفاع معدل البطالة عام  2016ليبلغ  ٪8.10بعد أن كان  ٪6.10عام
 ،2014باإلضافة إلى ارتفاع معدل البطالة عام  2014ليصل إلى  ،٪19.28وكذلك ارتفاع مستويات
الفقر عام  2014ليصل مستوى  ٪5.22ليصل إلى مستوى  .٪5.22احتلها تنظيم الدولة اإلسالمية بعد
أن كانت  ٪19نهاية  .2013ومع ذلك ،يمكن مالحظة المزايا التالية في هذا الصدد:
 .1اعتماد قانون العمل رقم ( )37لسنة  2015والذي يتوافق مع أحدث معايير العمل الدولية وأول قانون
في المنطقة يتضمن مجموعة من المبادئ ويقر بالحقوق األساسية للعمال.
 .2مشروع قانون الضمان االجتماعي الذي تم رفعه لمجلس الوزراء وعرضه على مجلس النواب ومازال
قيد الدراسة.
 -3تزايد عدد المستفيدين من قروض صندوق دعم المشروعات الصغيرة المدرة للدخل الذي تأسس عام
 ،2013وإعالن  168ألف مستفيد من قروض الصندوق.
من أجل الوصول إلى نهج واقعي يعالج المشاكل ويغتنم الفرص ،هناك حاجة إلى سياسة توظيف ذات
أهداف واضحة وتشريعات قانونية وإجراءات إدارية تستجيب لواقع االقتصاد العراقي وخصائص سوق
العمل ،بما في ذلك ضمان أن الخطة تعمل بالتوازن والتأميم(.وزارة التخطيط العراقي،2018،ص)50
وأن القوى العاملة تمثل عناصر البشرية العاملة عبر قطاعات اإلنتاج أو القطاعات الخدمية في الدولة،
حيث يعتقد بعض االقتصاديين أن مصطلح القوى العاملة يستخدم لإلشارة إلى مفهومين أساسيين:
المفهوم األول :هو المفهوم الضيق الذي استخدم للداللة على "المدخالت البشرية" و "الموارد الطبيعية"
التي تمثل مدخالت أخرى في عملية اإلنتاج.
المفهوم الثاني :أما المفهوم الثاني للقوى البشرية فهو أوسع من المفهوم األول حيث استخدمه للطاقات
البشرية أو التكوين البشري .وعليه ،فإن تخطيط وتطوير العديد من المتخصصين ،بالتوازي ،وهو حجر
الزاوية ونتاج القوى العاملة بالمعنى الواسع ،يشمل تنمية الفرد في جميع أدواره كمستهلك في التنمية
االقتصادية واالجتماعية ،حيث أنه الهدف والوسائل(.ناصر،عطيوي،2008،ص .)8اما العوامل التي
تؤتر على القوى العاملة فهي:
 -1العوامل الديموغرافية :ترتبط القوى العاملة بمعدالت الوالدة والوفاة والهجرة ،ألن هذه المعدالت تؤثر
على شكل الهرم السكاني ،وحجم وتركيب القوى البشرية ،ومعدالت زيادتها وانخفاضها .ومن خصائص
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هذه المعدالت أنه يمكن معرفتها ودراستها وإسقاطها ومعرفة حجم وندرة البشرية وتكوينها والقوى العاملة
في لحظة زمنية محددة.
 -2العوامل االجتماعية :وهي العوامل التي تزيد أو تقلل من الطلب على العمل ،وتؤثر على حجم القوة
العاملة ،مثل عدد األطفال في نفس األسرة ،وسن الزواج ،وسن التقاعد ،ومستوى المجتمع .التنمية لها
تأثير كبير على تغيير هذه العوامل.
 -3العوامل الثقافية :ينخفض عرض القوى العاملة في البداية نتيجة التحاق الطالب بالتعليم،
على العكس من ذلك ،كلما قل عدد الطالب الذين يتابعون تعليمهم ،زاد المعروض من القوى العاملة .لكن
الثقافة والتعليم لهما أثر إيجابي في المراحل المتقدمة في زيادة الطلب على العمل.
خاصة تعليم المرأة مما يؤثر بشكل فعال على دخولها مجال العمل ومساهمتها في النشاط اقتصادي.
 -4العوامل االقتصادية :يؤثر الوضع االقتصادي على زيادة أو نقصان نسبة القوى العاملة ،وتؤثر سياسة
األجور وسياسات العمل سلبا ً أو إيجابا ً على كمية القوى العاملة المعروضة .ال شك أن الوضع االقتصادي
والتطور الذي حدث فيه يؤكدان أن التغيير في حجم وتركيب القوى العاملة هو سمة متأصلة في الحركة
والتغيير في االقتصاد( .أ.د .مقداد ،أ .أبو حصيرة ،2017،ص)71
 :3.3.2القوى المشتغلة واعادة هيكلية في العراق.
ان القوى العاملة يستطيع من خاللها جميع األفراد الراغبين في العمل إيجاد وظائف كافية لهم نظريًا
وإبقائهم مشغولين .من ناحية أخرى ،إنها ظاهرة اقتصادية ال توجد فيها بطالة نظريًا ،ويمكن تحقيق العمالة
الكاملة إذا كان كل من (الطلب على العمل) و (العرض الوظيفي) في حالة متوازنة ومستقرة .عمليا ،ال
يمكن أن تختفي ظاهرة البطالة ،بحيث يكون العمل متاحا للجميع في جميع األوقات ،حيث أن ظاهرة
التقلبات الموسمية تجعل العمل في بعض المهن صعبا ً للغاية ،ألن تذبذب الطلب ظاهرة مألوفة في كل
المجتمعات الحديثة ،حيث يتعرض بعض األفراد لفترات اضطراب قد تكون أطول أو أقصر حتى يجدون
عمالً ،وعلى على هذا األساس يمكنك القول أن التوظيف الكامل هو وجود عمل دائم مصحوب بفترات
انقطاع مؤقتة ،أو بعبارة أخرى وجود عمل دائم يفوق ،ولو قليالً ،عدد القوى العاملة الراغبة في العمل.
ومع ذلك ،لن يكون توظيفها  ٪ 100طالما أن هناك بطالة عرضية تتعرض لها القوى العاملة من وقت
آلخر وال توجد وسيلة لتجنبها ٪ .والتوظيف الكامل ،إذًا فهي تتراوح بين  ٪97مشتغلين و  ٪3عاطلين
عن العمل ،لكنهم قادرون على العثور على عمل بعد فترة قصيرة ،وفي حالة التوظيف الكامل يجب أن
يكون العمل منت ًجا ،ويجب أال تكون فترة عدم النشاط .أن يكون طويال بطريقة تؤثر على الوضع المعيشي.
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في حالة التوظيف الكامل ،نجد تقارب العرض والطلب للقوى العاملة من حيث الكمية
والنوعية(.عبدهللا،2006،ص)9
الفرد العامل من السكان النشطين اقتصاديًا هو بشكل عام الشخص الذي يؤدي خالل الفترة المرجعية ،أي
نشاط اإلنتاج أو السلع أو الخدمات من النوع الذي يقع ضمن حدود اإلنتاج االقتصادي التي يحددها نظام
الحسابات القومية ،أو الذي يتغيب مؤقتًا عن أداء نشاط من هذا النوع .يشمل "السكان العاملون" جميع
عا
األشخاص الذين تزيد أعمارهم عن عمر محدد والمتوفرون خالل فترة مرجعية قصيرة ،سواء كان أسبو ً
واحدًا أو يو ًما واحدًا (دليل تعدادات السكان والمساكن ،2011 ،ص )58موض ًحا المتطلبات على النحو
التالي:
 -1فعلوا شيئًا مقابل أجر أو ربح أو مكسب عائلي نقدًا أو عينيًا.
 -2المتغيبون مؤقتًا عن عمل سبق لهم العمل فيه وحافظوا على اتصال رسمي به.
 -3نشاط متعلق بعمل الحساب الخاص كمشروع تجاري أو مزرعة أو مشروع خدمي.
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الفصل الثالث
قياس أثر السياسة المالية على معدالت البطالة في االقتصاد العراقي للمدة 2020-2004
تمهيــــــــد:
يتكون هذا الجزء من الدراسة على ثالثة مباحث التي تمثل الجانب التطبيقي وذلك بهدف دراسة أثر
السياسة المالية على معدالت البطالة في االقتصاد العراقي للمدة  ،2020-2004وتم تقسيم الفصل إلى
ثالث مباحث تناول المبحث األول االستعراض المرجعي للدراسات السابقة ،وناقش المبحث الثاني توصيف
متغيرات الدراسة ودراسة استقراريتها بينما تناول المبحث الثالث أختبار التكامل المشترك بين متغيرات
الدراسة وذلك بعد تحديد اختبار اكبر مد ة أبطاء ممكن الختبار التكامل المشترك وكذلك لنموذج تصحيح
الخطأ ( )VEC Modelالذي سيتم مناقشة نتائجه.
 :1.3االستعراض المرجعي للدراسات السابقة
ان األدبيات االقتصادية تضمنت العديد من الدراسات والبحوث والمراجع التي تناولت أثر السياسة المالية
على معدالت البطالة والتي تختلف من حيث المتغيرات المستخدمة حسب خصوصية الدول الدراسة
وأسلوب التحليل اإلحصائي المستخدم والفترة الزمنية للدراسة ما ينعكس على نتائج تلك الدراسات وأهميتها
العلمية ،ويستهدف هذا المبحث أبراز بعض الدراسات السابقة المتعلقة بالموضوع الدراسة كما يلي:
 :1.1.3الدراسات العربية
.1

دراسة (حسين ماجد ثامرالفتالوي) بالعنوان السياسة المالية وآثرها في عرض النقود في العراق

للمدة (.2017 ،)2014-1990
وكشفت الدراسة الكتشاف آثار السياسيين الماليين في العراق ،حيث تتميز السياسة المالية بتأثيرها المهم
على النشاط االقتصادي .يمكن للدولة أن تصل إلى استقرار مدخراته من خالل أدواتها التي كانت السياسة
المالية مهمة كنهج إلدارة االقتصادات الوطنية ووجدت الدراسة أن :بالنسبة لالقتصاد العراقي ،تلقى من
العديد من االقتصاد والباحثين على المستوى المحلي .نظرا للظروف المختلفة التي تمر في البالد ،عندما
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يكون لالقتصاد العراقي الكثير من االختالالت الهيكلية في األداء االقتصادي في األداء االقتصادي وزيادة
في الميزانية العامة .وبعد تسبب ذلك في سياسة أكثر كفاءة يمكن أن تؤثر على المتغيرات النقدية ،فضال
عن االتساق بينهما وبين السياسات األخرى ،لتحقيق الحل المثالي لمتغيرات االقتصاد الكلي .نتيجة لذلك،
تشكل السياسة الضريبية وأدواتها نظام االستقرار االقتصادي ،وهو دعم مسار هذه السياسة وتعزيز قوة
االقتصاد العراقي.
.2

دراسة (عبدالصمد معين سرداح) بالعنوان سياسة مالية في االقتصاد االسالمي ودورها في محاربة

الفقر (دراسة مقارنة)2015.،
تعاملت الدراسة مع السياسة المالية في االقتصاد اإلسالمي وتأثيرها على الكفاح ضد الفقر (الطرق النظرية
واالستالية مقارنة بالنظام االقتصادي الرأسمالي) التي تعد السياسة المالية هي األداة األكثر أهمية للتدخل
في االقتصاد والدليل .هذه هي األداة األكثر أهمية المستخدمة لتقليل مشكلة الفقر ،وهي أبرز أو أبرز
المشكلة ،والبلدان في سن األوقات بعد اليوم.
تم تحفيز الدراسة لتحديد أهم المفاهيم اإلسالمية للسياسة واألدوات الضريبية من المبيعات والنفقات العامة
كجانب مهم من النشاط االقتصادي اإلسالمي من أجل الموافقة على فعاليتها في الصراع بين الفقر ،وكذلك
جوانب التفرد والنزاع اإلسالميين .النظام االقتصادي ونظام إدارة رأس المال الذي يؤكد على جوانب
النظرية االقتصادية .واختتمت السياسة الضريبية اإلسالمية ،التي تشرح كيف تؤذي هذه السياسة متغيرات
االقتصاد الكلي ،هذه الدراسة ،أن السياسة المالية في النظام االقتصادي اإلسالمي هي تنظيم مالي مرن
في العديد من جوانب وعالج غريزة اإلنسان للتعويض عن الحياة لتحقيق التوازن بين الحياة .بعد الشريعة
اإلسالمية .الفقر في اإلسالم ليس فقط مادية ،ولكن أيضا ذراع أخالقي.
األول من الفقر المادي يمثل مشكلة حقيقية التي تواجه الشركات هي اإلسالم ،وأول أول مشكلة في الفقر
كمشروع للبحث عن السياسة المالية .وتستخدم السياسة الضريبية في اإلسالم اإليرادات العامة والنفقات
العامة جنبا إلى جنب مع سياسة الوقاية والعالج .في حين أن السياسة الضريبية تقتصر على االقتصاد
اإليجابي ،والتي يمكن أن تنتمي إلى أيديولوجيتها من أجل الفقر ،قلل الباحثون سلسلة من التوصيات ،مع
الحاجة إلى النموذج الثقافي اإل سالمي ،بناء على المبادئ الواقعية واإليثيلية للدين اإلسالمي واالقتصادي
معادلة الحوافز العرقية والتزام اإلسالمية .تنفيذ سياستها االقتصادية ،في سياسة ضريبية معينة ،بعد النهج
االقتصادي اإلسالمي واألهداف المشروعة.
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.3

دراسة ( فاتن علي منصور) بالعنوان البطــــالــة وأثــرها علـــى التنميـــــة االجتماعيـــة )دراسة

ميدانية محافظة الالذقية(.2014 ،
تهتم الدراسة بالبطالة وتأثيرها على تنميتها االجتماعية ،وحكيم البطالة االقتصادية واالجتماعية ،والتي
تعكس بوضوح العجز في الهياكل االقتصادية ،وفي العمل في االقتصاد .الباحثون معه مجاني ،يعكس في
الوقت نفسه انخفاض اجتماعي على المستوى الوطني يضعف مبادئ التضامن الوطني والمسؤولية
الجماعية.
واحدة من أهم النتائج للدراسة - :التأثير على البطالة في التنمية االجتماعية ،والتي تقبل فعليا العمل الرائد،
حتى لو كان ال يناسب مهاراتها العلمية عندما يولد عندما تشعر بالتجربة العاطل عن العمل والمساهمة في
الشركة ،والتي يخلق االنطباع على الشركة ،والبطالة لديها ضعف ضعف األمل في العمل الفرصة ،ويؤدي
إلى التكلفة ،ويساهم في عملية التكلفة لتحقيق الهدف بمعنى اإلحباط والواجب على العمل ،ويؤدي إلى
الشعور بالحرمان من الحقوق األساسية.
 التأثير على التنمية االجتماعية في تنمية األسرة للفرد العاطلين عن العمل ،والتي هي أساسا في األسرةالرتداء عائلة مشغل األسرة ،لذلك لديهم العديد من العائالت التي تعاني من الفوائد لقيادتهم إلى المنهج إلى
سوق العمل وغالبا ما تعتمد على يرافق العبء المالي الذي يحمله األسرة.
 مستوى الحصانة ،وبالتالي فإن العبء بشكل رئيسي على المجتمع الحي للمجتمع الرائد الذي تؤدي فيهالبطالة في بعض األحيان إلى توزيع وإيرادات المجتمع .يعد عدم وجود فرص عمل للشباب عقبة أمام
نفايات رأس المال البشري ،عندما تؤدي البطالة إلى ضعف النمو االقتصادي ،تساهم التضامن االجتماعي
في اإلقامات الثقافية والمخاوف من أجل الوطن.
 هناك تأثير آخر من البطالة بشأن التنمية االجتماعية والعالقات الضعيفة واألسرية .إنهم يساعدون فيتعميق ظهور الكراهية الغنية ،مما أدى إلى عدم القدرة على الديون االجتماعية ،ويؤدي إلى وضع
االجتماعية والدبلية للعنف والتعصب والسيطرة على اإلحساس بالعنف في القانون ألنهم عاطلون عن
العمل يميلون إلى القيام بمعزل المجتمع.
.4

دراسة ( هناء عبدالحسين الطائي ،صفاء عيل حسن) بالعنوان تحليل تأثير صدمة معدل التبادل

التجاري على السياسة المالية في العراق للمدة ( .2015،) 2012 – 1990
أنصرفت هذه الدراسة على تأثير الصدمة في السياسة المالية في العراق ،حيث تعد السياسة المالية أداة
مهمة االقتصاد الكلي ،ألنها توفر أدوات وآليات تستجيب على العديد من الصدمات التي تحدث مع التي
تواجه االقتصاد المحلي مثل الصدمات شروط التجارة ،حيث أن السياسة المالية يمكن أن تأخذ مسار
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االجتماع أو طريقة الجلسة المعاكسة تعتمد على تدخل البلد أو الصدمة ،وكانت الفرضية في الدراسة على
النحو التالي" :في النطاق الذي تكون فيه استجابة السياسة الضريبية ،وظروف تجارة الصدمات في
الضمير ،والتي يمكن أن تكون سلبية للصدمة ،والتي يمكن أن تكون سلبية أو آثار إيجابية في منطقة
النشاط االقتصادي .دراسة السياسة الضريبية في البلدان النامية في التعريفات النفطية الرئيسية (العراق)،
وأوصت باالصرار على على فصل العالقة بين الظروف التجارية التي يمكن أن تنجم عن تقلبات أسعار
النفط.
 -5دراسة ( خضير عباس حسين الوائلي ) بالعنوان أثر صدمات االقتصادية في بعض متغيرات االقتصاد
الكلي في العراق للمدة ( .2012 ،) 2011– 1980
اهتمت الدراسة بالموضوع أثر صدمات االقتصادية في بعض متغيرات االقتصاد الكلي النه يعتبر االقتصاد
العراقي من االقتصادات التي تمتلك ثروة كبيرة وخاصة النفط والغاز .وهذا األمر جعل االقتصاد العراقي
اقتصادا ريعيا قائما على النتائج .قطاع النفط مع وجود قصور في نتائج باقي القطاعات األخرى ،وهذا
يعكس خلالً كبيراً في هيكل الناتج المحلي اإلجمالي ،مما جعله عرضة للصدمات الخارجية المتمثلة في
صدمات أسعار النفط ،فضالً عن اختالل التوازن في هيكل الموازنة العامة ،حيث يعتمد اإلنفاق العام بشكل
كبير على حجم عائدات النفط بالعملة الصعبة ،وفي حال تراجع هذه اإليرادات ستلجأ الدولة إلى زيادة
الدين العام كما حدث في حرب الخليج األولى أثناء الثمانينيات ،أو إصدار نقدي جديد .حدث ذلك في فترة
العقوبات االقتصادية في التسعينيات ،تنطلق هذه الدراسة من فرضية أن تأثير الصدمات االقتصادية
الخارجية المتمثلة في صدمات أسعار النفط على متغيرات االقتصاد الكلي المستخدمة في هذه الدراسة
أكبر من تأثير الصدمات االقتصادية الداخلية المتمثلة في الصدمات السياسية النقدية والمالية.
 :2.1.3الدراسات االجنبية.
(Al-azzawi, and others, the) realationship between unemployment

1.

and financial policy case study of the state of Iraq for the period (20032014),2020.
ال يوجد شخصان يختلفان حول اآلثار والعواقب االقتصادية واالجتماعية واألمنية البطالة ،ألنها من أهم
مشكالت المجتمعات النامية العراق واحد منهم ،وال يزال العراق يعاني من هذه المشاكل ،وهم موجودون
عبر تاريخه لقد تعمقوا ودقة وزادوا معدالتهم بعد عام  2003إلى أكثر من  .٪16في عام  2014تعددت
األسباب خاصة بعد العديد من المؤسسات المدنية والعسكرية توقف ،وهذا التعليق له أسباب عديدة ألن هذه
المؤسسات احتلت معظ م العمالة اإلكراه في البالد في مختلف التخصصات والمهن رغم الجهود المبذولة
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الحكومات المتعاقبة بعد  ،2003ظلت المشاكل قائمة بسبب غياب الضغط التخطيط العلمي وعدم استخدام
الوسائل الفعالة والوسائل الحديثة بما في ذلك استخدام السياسة المالية التي تؤدي إلى توازن اإليرادات
العامة واإلنفاق العام.
(Abdul al-jabbar hani abdul al-jabber al-samaree) analyzing of

2.

effects of monetary and fiscal polices on some aggregate economic
variables for selected countries for the period (1998-2008),2011.
يعتبر موضوع السياسة المالية أن تكون من أهم الموضوعات وإحيائها ،وفقًا لـ إحياء وتغيير المتغيرات
االقتصادية التي تنعكس في مؤشرات اقتصادية مختلفة .وهي آثار يمكن تحليل السياسة من خاللها ،تحليل
آثار السياسة هو تداخل وأمر كبير ،ألن السياسة متداخلة وأهداف وأدوات كبيرة .باإلضافة إلى ذلك ،قد
تتأثر في بعض األحيان التغيرات االقتصادية وتصبح  -سببًا لـ التغيير في النشاط االقتصادي ،أي الوقوف
خلف الحدث بدالً من يقودها ،هذا األمر يتطلب متابعة وتقييم وتكييف أهداف وأدوات السياسة عبر الوسيط
والنهائي المؤشرات يعتبر موضوع السياسة المالية أن تكون مه ًما جدًا في األنظمة االقتصادية واالقتصادات
المختلفة سواء ما اذا تم توجيههم بدرجة معينة أو اتباع آلية السوق في إدارة اقتصاداتهم على النقيض من
األهمية النسبية ،من خالل تباين النظام االقتصادي ودرجة تطورها في الغالب ،تظهر االقتصادات الموجهة
في السياسة المالية ،تمت مناقش ة سياسة مالية في العديد من األبحاث والدراسات المحلية (في العراق)
والمستويات الدولية .كان العديد منهم أبحاثًا ثمينة ودراسات ،صدرت معظم الدراسات عن وأكد ذلك
صندوق النقد الدولي والبنك المركزي المشاكل المتعلقة باالقتصاد في البلدان النامية بسبب سياسة مالية
ضا ،تتحدث هذه الدراسات
غير صحيحة ،إنهم مبالغ فيه توسيع أو تقييد أو التناقض بين وظائف سياسة أي ً
في الغالب عن البناء النموذجي لـ السياسة المالية ( سياسة مثلى ) ،تناقش هذه الدراسات ما البلدان النامية
تعاني منها ،بما في ذلك المشاكل الهيكلية على الرغم من لتوافر االمكانيات المالية وخاصة في العراق
والمملكة العربية السعودية ،من أجل تحقيق خطوات كبيرة في التقدم والتنمية والترويج وتعتبر هذه الدراسة
مساهمة قد تكون كذلك يفيد في سلسلة البحوث والدراسات في تحليل آثار السياسة المالية في دورة النشاط
االقتصادي.
(Ara Stepanyan and Lamin Leigh) Fiscal Policy Implications for

3.

Labor Market Outcomes in Middle-Income Countries, 2015.
أطلقت العديد من الحكومات برامج توظيف عامة أو وسعت البرامج القائمة منها استجابة الرتفاع معدالت
البطالة .ومع ذلك ،في العديد من البلدان المتوسطة الدخل ،تتعايش الحكومة الكبيرة نسبيًا مع استمرار
ارتفاع معدالت البطالة .هذه الورقة يستكشف مسألة ما إذا كانت الوظيفة العامة تؤدي إلى تشوهات في
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العمل السوق على المدى المتوسط إلى الطويل .النتائج التي توصلنا إليها ال تقدم أي دليل للجمهور العمالة
تقلل من معدل البطالة .التحليل في هذه الورقة يظهر أن جمهور كبيرتؤثر العمالة بشكل كبير على نتائج
سوق العمل في البلدان ذات الدخل المتوسط ويؤدي إلى إتالف الوظائف في القطاع الخاص .ويتأثر إلى
حد كبير درجة االستبدال بين اإلنتاج العام والخاص وحجم اإليجارات في القطاع العام ،مما ينظر صانعو
السياسات في بعض األحيان إلى التوسع في التوظيف العام على أنه مفيد أداة للحد من البطالة المرتفعة.
ربما هذا هو أحد أسباب التوظيف العام تمثل حصة مهمة من إجمالي العمالة في العديد من البلدان ذات
الدخل المتوسط األعلى ومع ذلك ،في العديد من البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط  ،يتعايش معها
حجم كبير نسبيًا من الحكومة ارتفاع معدالت البطالة باستمرار.
4.(ahn and others) The Impact of Unemployment on Individual Well-Being
in the EU, 2004
أكدت العديد من الدراسات السابقة اآلثار المدمرة لـ البطالة على رفاهية الفرد ،المالية وغير المالية،
استخدام البيانات من مسح لوحة المجتمع األوروبي لألسر ،نقوم بفحص العوامل التي تؤثر رفاهية العمال
العاطلين عن العمل فيما يتعلق بأوضاعهم في مهنتهم الرئيسية
النشا ط والدخل والسكن ووقت الفراغ والصحة في أوروبا ،تقلل البطالة بشكل كبير من مستويات رضا
الفرد عن أساسياته النشاط والتمويل المهني ،في حين أنه يزيد بشكل كبير من مستويات رضاه عن وقت
الفراغ .فيما يتعلق بالصحة ،له تأثير سلبي صغير .مدة البطالة له تأثير سلبي صغير على رفاهية الفرد،
مما يشير إلى أن البطالة لها تأثير دائم ومفاقم طوال فترات البطالة ،يتعارض مع نظرية التكيف ثالث
نتائج أخرى جديرة بالذكر.
-

هناك اختالفات كبيرة عبر البالد في عواقب البطالة على رفاهية الفرد .تأثيرات أقل ناتجة عن

لوحظت البطالة في الدنمارك وهولندا أكثر من البلدان األخرى .جزء من يبدو أن هذا االختالف ناتج عن
االختالفات في اللوائح وأداء سوق العمل .في هذين البلدين ،حيث معدل البطالة أقل ،نوبات أقصر وحماية
البطالة (إعانات البطالة وسوق العمل النشط السياسات) أكبر.
-

فيما يتعلق بالمنهجية ،هناك اختالفات طفيفة بين تقديرات المقطع العرضي واللوحة ،مما يشير

إلى تحيز صغير نتيجة لآلثار الثابتة غير الملحوظة في تقدير المقطع العرضي.
-

من بين العاطلين عن العمل ،العوامل غير المالية  -مثل فرص العمل والصحة والعالقات

االجتماعية  -تظهر تأثيرات كبيرة على الفرد الرفاه ،إلى جانب دخل األسرة.

60

مما سبق ،من الضروري االشارة الى ان الدراسات السابقة تم االستفادة منها ،وان معظم الدراسات ركزت
على تأثير السياسة المالية على بعض المتغيرات االقتصادية الكلية بأستخدام نماذج قياسية مختلفة .حيث
ان هذه الدراسة تختلف عن سابقة بأنها استخدمت نموذج تصحيح الخطأ لتقدير العالقة بين متغيرات
الدراسة وأجراء اختبارات تشخيصية على نموذج المقدر.
 :2.3توصيف متغيرات النموذج واختبارات االستقرارية والتكامل المشترك لمتغيرات الدراسة
 :1.2.3توصيف متغيرات النموذج (.)Specification of The Model
ان المرحلة توصيف أو صياغة األنموذج القياسي تعتبر من المراحل المهمة في بناء االنموذج وتتصف
بالصعوبة لسبب ما تتطلبه من تح ديد للمتغيرات المستقلة (التفسيرية ) والتابعة (المعتمدة ) التي يشتمل
عليها األنموذج .وفي هذه المرحلة يتم االعتماد على االدبيات السابقة في هذا المجال التي تتمثل بالنظرية
االقتصادية في تحديد نوع واتجاه العالقة بين المغيرات االقتصادية داخل النموذج .وعليه وسيتم التعبير
عن هذه المتغيرات وفقا للمعادالت التالية:
.1

معدالت البطالة في االقتصاد العراقي يرمز له أختصاراً بالرمز ( ) ،Yوهو المتغير المعتمد الذي

يتم تفسيره من خالل بعض المتغيرات المستقلة التالية:
 .2متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي ويرمز له اختصاراً بالرمز (.) 1X
 .3االنفاق العام ( .)2X
وقد غطت الدراسة بيانات نصف سنوية لسلسلة زمنية للمدة ( ) 2020- 2004باالعتماد على بيانات
الرسمية من قبل البنك المركزي العراقي و وزارة التخطيط العراقية ،الجهاز المركزي.
 :2.2.3اختبار استقرارية السالسل الزمنية للمتغيرات النموذج الدراسة (أختبارات الجذر الوحدة)
()Unite Root Tests
يعتبر اختبار االستقرارية السالسل الزمنية الخطوة األولى لدراسة السالسل الزمنية للدراسات القياسية
وذلك لتجنب الوقوع في مشكلة االنحدار الزائف أو (االنحدار الوهمي) ولمعرفة درجة تكامل متغيرات
الدراسة والتي تعد المرحلة المتقدمة لتحديد اختبار التكامل المشترك المناسب للمتغيرات محل الدراسة.
.1

رسم االنتشار ودوال االرتباط الذاتي (:)Correlogram

في هذا الجزء سيتم استخدام طرق الرسم البياني كمؤشرات أولية حول استقرارية السالسل الزمنية للبيانات.
وقد تم االستعانة بالبرنامج الجاهز (  )Eviews10حيث ان ما يسمى بـ ( )Correlogramيتم برسم
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معامل اإلرتباط الذاتي ( 𝜌) على العمود بداللة فترات االبطاء( .)pوإنَ دالة االرتباط الذاتي
( ) )Autocorrelations Function (ACFكاألتي:
رسم توضيحي  :4دالة االرتباط الذاتي( )ACFعند (المستوى) للمتغير معدالت البطالة في العراق للمدة
2020-2004

المصدر :نتائج  10.Eviewsباالعتماد على بيانات الملحق ()1

رسم توضيحي  :5دالة االرتباط الذاتي ( )ACFعند (المستوى) للمتغير متوسط نصيب الفرد من الدخل
القومي في العراق للمدة 2020-2004

المصدر :نتائج  10.Eviewsباالعتماد على بيانات الملحق ()1
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رسم توضيحي  :6دالة االرتباط الذاتي( )ACFعند (المستوى ) للمتغير االنفاق العام في العراق للمدة
2020-2004

المصدر :نتائج  10.Eviewsباالعتماد على بيانات الملحق ()1

من االشكال أعاله ()correlogramيالحظ أن دالة االرتباط الذاتي( )ACFلجميع المتغيرات تستمر
بالتناقص تدريجيا ما يعطي مؤشرا أن جميع السالسل غير مستقرة في المستوى .وتعطي دوال االرتباط
الجزئي ( )PACالنتيجة نفسها حيث أن هنالك بعض قيم ( )PACخارج حدود الثقة و للمتغيرات كافة.
ونالحظ معنوية االحصائية وذلك الن قيمة االحتمالية  ))p-valuesو لمدد اإلبطاء كافة ولكل المتغيرات
هي اقل من ( )%5وهذا يعزز رفض فرضية العدم ( السلسلة مستقرة في المستوى ) أي أن جميع متغيرات
النموذج هي غير مستقرة بالمستوى ( ) levelأي أنها غير مستقرة عند الرتبة صفر و أن جميع متغيرات
النموذج هي ليست .)0(I
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رسم توضيحي  :7دالة االرتباط الذاتي( )ACFعند (الفرق االول ) للمتغير معدالت البطالة في العراق
للمدة 2020-2004

المصدر :نتائج  10.Eviewsباالعتماد على بيانات الملحق ()1

رسم توضيحي  :8دالة االرتباط الذاتي( )ACFعند (الفرق االول ) للمتغير متوسط نصيب الفرد من
الدخل القومي في العراق للمدة 2020-2004

المصدر :نتائج  10.Eviewsباالعتماد على بيانات الملحق ()1
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رسم توضيحي  :9دالة االرتباط الذاتي( )ACFعند (الفرق االول ) للمتغير االنفاق العام في العراق
للمدة 2020-2004

المصدر :نتائج  10.Eviewsباالعتماد على بيانات الملحق ()1

ويوضح االشكال أعاله أن جميع المتغيرات قد أصبحت مستقرة بعد اخذ الفرق األول اي انها تحتوي على
جذر الوحدة وأنها تصبح متطابقة بعد اخذ الفرق االول لها .االمر الذي يشير إلى أنها متكاملة من الدرجة
االولى.
 .2اختبارات جذور الوحدة لمتغيرات الدراسةUnite Root Tests ) ( :
لتحديد رتبة تكامل ()Degree of Integrationالمتغيرات يتم االعتماد على اختبارات جذور الوحدة
بشكل أساسي و سوف نقوم بأكثر من اختبار للتحقق من درجة تكامل متغيرات الدراسة وكما يلي:
أ .اختبار دكي – فولر الموسع()ADF Test
تم اختبار استقرارية متغيرات الدراسة باستخدام اختبار The Augmented Dickey–Fuller
 )(ADFديكي فولر الموسع من اجل معرفة هل ان المتغيرات مستقرة (ساكنة ) ام غير مستقرة (غير
ساكنة ) اي تحتوي على جذر الوحدة مع تحديد رتبة التكامل ،وبعد اجراء االختبار للمتغيرات حصلنا على
المخرجات التالية:
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جدول  :11ملخص نتائج اختبار ديكي فولر الموسع ألستقرارية السالسل الزمنية للمتغيرات الدراسة للمدة
()2020-2004
المتغير

القيمة المحسوبة
ADF

معدالت البطالة
Y
متوسط نصيب الفرد من
الدخل القومي
X1
االنفاق العام
X2

-3.810752

القيمة الجدولية ADF
عند مستوى معنوية %5
-3.603202

-3.944485

-3.562882

-4.475791

-3.562882

النتيجة
مستقرة عند الفرق االول مع
مقطع واتجاه
مستقرة عند الفرق االول مع
مقطع واتجاه
مستقرة عند الفرق االول مع
مقطع واتجاه

المصدر :من عمل الباحث باألعتماد على مخرجات برنامج .10 Eviews

يتضح من الجدول ( ) 11أنه حسب اختبار ديكي فولر الموسع ان السالسل الزمنية للمتغيرات الدراسة
(معدالت البطالة  ،Yواالنفاق العام  ،1Xومتوسط نصيب الفرد من الدخل القومي  ،) 2Xال تعطي درجة
سكون متطابقة في المستوى ،اي انها تحتوي على جذر الوحدة وأنها تصبح متطابقة بعد اخذ الفرق االول
لها .االمر الذي يشير إلى أنها متكاملة من الدرجة االولى.
ب .اختبار فليبس بيرون (PP)test
إن خطوات اختبار فلبس بيرون مشابهة لخطوات اختبار(  )ADFلتحديد رتبة التكامل لكل متغير من
متغيرات محل الدراسة ،وبعد اجراء االختبار للمتغيرات حصلنا على المخرجات التالية:
جدول  : 12ملخص نتائج اختبار فليبس بيرون ألستقرارية السالسل الزمنية للمتغيرات الدراسة للمدة
()2020-2004
المتغير

القيمة المحسوبة
PP

معدالت البطالة
Y
متوسط نصيب الفرد من
الدخل القومي
X1
االنفاق العام
X2

-6.558944

القيمة الجدولية PP
عند مستوى معنوية %5
--3.557759

--2.794382

-1.951687

-2.079537

--1.951687

المصدر :من عمل الباحث باألعتماد على مخرجات برنامج .10 Eviews

النتيجة
مستقرة عند الفرق االول مع
مقطع واتجاه
مستقرة عند الفرق االول مع
مقطع واتجاه
مستقرة عند الفرق االول مع
مقطع واتجاه
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يتضح من الجدول (  ) 12أنه حسب اختبار فليبس بيرون ان السالسل الزمنية للمتغيرات الدراسة (معدالت
البطالة  ،Yواالنفاق العام  ،1Xومتوسط نصيب الفرد من الدخل القومي  ،) 2Xال تعطي درجة سكون
متطابقة في المستوى ،اي انها تحتوي على جذر الوحدة وأنها تصبح متطابقة بعد اخذ الفرق االول لها.
االمر الذي يشير إلى أنها متكاملة من الدرجة االولى.
 :3.2.3أختبار التكامل المشترك بين متغيرات الدراسة.
من خالل نتائج اختبار جذور الوحدة والتي أوضحت أن كل متغير من متغيرات الدراسة متكامل من
الدرجة األولى ،إي أن المتغيرات ساكنة عند الفرق األول وبالتالي فان المتغيرات التي تحقق التكامل
المشترك تعكس عالقة توازن طويلة األجل ،وبذلك يمكن تمثيلها بنموذج تصحيح الخطأ ( ،)ECMوالذي
بدوره يعزز إمكانية اختيار وتقدير العالقة في الم دى القصير والطويل بين متغيرات النموذج وتخطي
االنحدار الزائف ( .)Spurious Regressionو إلجراء اختبار التكامل المشترك تم االعتماد على
اختبار جوهانسن جوليس ( ))J-J ) Testحيث يكون أكثر مالئمة لدراسة بسبب وجود أكثر من متغيرين.

جدول  :13نتائج التكامل المشترك للمتغيرات الدراسة
Date: 04/12/21 Time: 07:17
Sample (adjusted): 2005S2 2020S2
Included observations: 31 after adjustments
Trend assumption: Linear deterministic trend
Series: DY DX1 DX2
Lags interval (in first differences): 1 to 1

)Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace

**Prob.

0.05
Critical Value

Trace
Statistic

Eigenvalue

Hypothesized
)No. of CE(s

0.0000
0.0002
0.0005

29.79707
15.49471
3.841466

59.41690
29.32182
12.11782

0.621224
0.425909
0.323550

* None
* At most 1
* At most 2

Trace test indicates 3 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values
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)Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue

**Prob.

0.05
Critical Value

Max-Eigen
Statistic

Eigenvalue

Hypothesized
)No. of CE(s

0.0021
0.0167
0.0005

21.13162
14.26460
3.841466

30.09508
17.20400
12.11782

0.621224
0.425909
0.323550

* None
* At most 1
* At most 2

Max-eigenvalue test indicates 3 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values
المصدر :نتائج  10.Eviewsباالعتماد على بيانات الملحق ()1

من خالل الجزء األول من الجدول (  ) 13نتائج اختباراالثر ( ،)traceيمثل العمود األول إلى اليسار
فرضية االختبار ،الفرضية العدم التي يتم اختبارها هي (يوجد صفر متجه للتكامل ) ولقد تم رفض هذه
الفرضية بمستوى معنوية ( )%5وبالتالي ننتقل الختبار الفرضية البديلة ( وجود متجه واحد للتكامل)
والتي تم رفضها هي األخرى حيث كانت القيمة االحتمالية (  )0.0012وهي اقل من ( )0.05وبالتالي
ننتقل الختبار الفرضية (وجود ثالث متجهات للتكامل ) والتي تم قبولها حسب اختباراالثر  .))traceأما
الجزء الثاني فهو يوضح نتائج اختبار  , ))Maximum Eigen valueالعمود األول من جهة اليسار
يحدد الفرضية وتختبر الفرضية األولى (يوجد على األكثر صفر متجه من متجهات التكامل المشترك )
والتي تم رفضها عند مستوى(  )%5حيث أن القيمة االحتمالية لها أقل من ( ) 0.05وبالتالي ننتقل الختبار
الفرضية الثانية ( يوجد على األكثر متجه واحد للتكامل المشترك) وهي التي يتم قبولها وبالتالي فإن عدد
متجهات التكامل المشترك بحسب هذا االختبارهي ثالث متجهات للتكامل المشترك.
 :3.3تقدير أثر السياسة المالية على معدالت البطالة في االقتصاد العراقي للمدة 2020-2004
حيث ان النماذج التطبيقية ذات المتغيرات المتعددة للسالسل الزمنية أما تكون بصيغة (  ) VARغير
المقيدة أو المقيد بتحقيق التكامل المشترك والتي تمثل بـ ( .)VECMكما أن تخصيص النماذج هذه يعتمد
بدوره على وجود تغيرات هيكلية أو ال ،و أن طرق تقدير معلمات هذه النماذج متنوعة و مختلفة.
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 :1.3.3تقدير نموذج تصحيح الخطأ)VEC Model( :
استنادا الى نتائج اختبار جوهانسون جسليوس للتكامل المشترك ( )J-Jوالتي أكدت وجود ثالث متجهات
للتكامل وبالتالي سوف يتم تقدير نموذج ( )VECبطريقة المربعات الصغرى والذي تعطي مقدرات غير
متحيزة وكفوءة.
اوال :تحديد درجة االبطاء المثلى للنموذج.
يتضح من الجدول رقم ( )14أن فترات االبطاء المثلى هي ( ( 2اعتمادا على معيار اختيار ،Akaikeاذ
يتم اختيار الفترة التي تعطي اقل قيمة.
جدول  :14تحديد فترة االبطاء المثلى للنموذج
VAR Lag Order Selection Criteria
Endogenous variables: Y X1 X2
Exogenous variables: C
Date: 04/12/21 Time: 06:58
Sample: 2004S1 2020S2
Included observations: 30

HQ

SC

AIC

FPE

LR

LogL

Lag

43.76678
41.44398

43.86207
41.82516

43.72195
41.26468

1.95e+15
1.68e+14

NA
79.48907

-652.8293
-606.9702

0
1

*40.75955
40.87651
41.03166

*41.42661
41.82946
42.27049

40.44577
*40.42826
40.44893

*7.57e+13
7.85e+13
8.90e+13

*32.63487
12.35034
9.848558

-585.6866
-576.4239
-567.7340

2
3
4

* indicates lag order selected by the criterion
)LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level
FPE: Final prediction error
AIC: Akaike information criterion
SC: Schwarz information criterion
HQ: Hannan-Quinn information criterion

المصدر :نتائج  10.Eviewsباالعتماد على بيانات الملحق ()1
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. تقدير نموذج تصحيح الخطأ:ثانيا
بعد التأكد من خالل االختبار التكامل المشترك للنموذج على وجود عالقة طويلة االجل بين متغيرات
:الدراسة يمكن تقدير نموذج تصحيح الخطأ كاالتي
 ملخص نتائج تقدير النموذج تصحيح الخطأ:15 جدول
Vector Error Correction Estimates .1
Date: 04/12/21 Time: 07:24
Sample (adjusted): 2006S1 2020S2
Included observations: 30 after adjustments
Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]
Cointegrating
Eq:

CointEq1

DY(-1)

1.000000

DX1(-1)

-9.234297
(2.53679)
[-3.64015]

DX2(-1)

5.66E-07
(1.5E-07)
[ 3.67826]

C

0.283886

Error
Correction:

D(DY)

D(DX1)

D(DX2)

CointEq1

-0.273231
(0.10672)
[-2.56019]

0.018613
(0.02842)
[ 0.65495]

-1600843.
(615414.)
[-2.60125]

D(DY(-1))

0.103573
(0.13212)
[ 0.78395]

-0.007385
(0.03518)
[-0.20991]

308750.3
(761845.)
[ 0.40527]

D(DY(-2))

-0.664225
(0.13105)
[-5.06862]

-0.022709
(0.03490)
[-0.65075]

1410769.
(755675.)
[ 1.86690]
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D(DX1(-1))

-1.138645
(0.92239)
[-1.23445]

0.185574
(0.24563)
[ 0.75552]

-6466109.
(5318946)
[-1.21567]

D(DX1(-2))

-1.049516
(0.93277)
[-1.12516]

-0.373164
(0.24839)
[-1.50233]

-16170663
(5378801)
[-3.00637]

D(DX2(-1))

8.78E-08
(4.5E-08)
[ 1.96313]

-6.36E-09
(1.2E-08)
[-0.53396]

0.604098
(0.25784)
[ 2.34292]

D(DX2(-2))

6.07E-08
(4.5E-08)
[ 1.35388]

-5.76E-09
(1.2E-08)
[-0.48215]

0.132878
(0.25866)
[ 0.51371]

C

0.253290
(0.34137)
[ 0.74198]

-0.000572
(0.09090)
[-0.00629]

-1437108.
(1968494)
[-0.73005]

R-squared
Adj. R-squared
Sum sq. resids
S.E. equation
F-statistic
Log likelihood
Akaike AIC
Schwarz SC
Mean
dependent
S.D. dependent

0.661508
0.553806
75.78337
1.855990
6.142030
-56.46838
4.297892
4.671544

0.264384
0.030325
5.373889
0.494234
1.129559
-16.77347
1.651565
2.025217

0.497234
0.337264
2.52E+15
10702489
3.108282
-523.4954
35.43303
35.80668

0.102917
2.778523

-0.003333
0.501903

-1203856.
13146629

Determinant resid covariance
(dof adj.)
Determinant resid covariance
Log likelihood
Akaike information criterion
Schwarz criterion
Number of coefficients

6.34E+13
2.50E+13
-590.4578
41.16386
42.42493
27
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من خالل معطيات الجدول(  )15يالحظ مايلي:
.1

ان أعمدة الجزء األول من الجدول تمثل معادالت نموذج تصحيح الخطأ لكل متغير من متغيرات

الدراسة فالعمود األول إلى اليسار يمثل معادلة تصحيح الخطأ لمعدالت البطالة كمتغير مستقل على
المتغيرات األخرى بالقيم المتباطئة باإلضافة إلى تباطئ (معدالت البطالة بفترتي إبطاء .وهكذا لبقية
األعمدة.
.2

كما يبين الجزء األول من الجدول( ) 15أنَ سرعة تصحيح الخطأ في معدالت البطالة هي (-

 )0.273231إي () %27.32من عدم التوازن في المدى القصير للمعدالت البطالة يتم تصحيحه في
المدى الطويل.
.3

ويالحظ من خالل الجدول ( )15من خالل االختبارات االحصائية أن النموذج المقدر جيد وذلك

من خالل نتائج االختبارات االحصائية مثل معامل التحديد الذي بلغ ( ) %66ومعنوية النموذج ككل من
خالل أختبار أحصائية .F
.4

يوجد عالقة عكسية ذات معنوية بين كل من معدالت البطالة ومتوسط نصيب الفرد من الدخل

القومي حسب المنوية االحصائية التي بلغت (( 0.03518وهي أقل من المستوى معنوية  %5وبالتي
عند زيادة نصيب الفرد من الدخل القومي بمقدار وحدة واحدة فأن معدالت البطالة تنخفض بمقدار (-
 )0.007385وهذا مطابق مع منطوق النظرية االقتصادية.
.5

اليوجد تأثير االنفاق العام على معدالت البطا لة خالل مدة الدراسة وذلك الن أغلب االنفاق العام

هي من جانب االنفاق التشغيلي وليس االنفاق االستثماري الذي يؤثر على معدالت البطالة.
.6

يفترض النموذج مايلي:

.iالنموذج يحقق شرط االستقرارية كما هو موضح في الشكل () حيث ان جميع الجذور تقع داخل محيط
دائرة واحدة.
رسم توضيحي  :10أختبار جذور الوحدة للنموذج
Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial
1.5

1.0

0.5

0.0

-0.5

-1.0

1.5

1.0
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0.5

0.0

-0.5

-1.0

-1.5
-1.5
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) ان االحتمال المقابل لقيمة16(  حيث يالحظ من خالل الجدول،النموذج يخلو من االرتباط الذاتي الخطاء.ii
 وعليه فأن النموذج،0.05  هي أكبر من3  ال1  المحسوبة وفي جميع درجات االبطاء منF أحصائية
.يخلو من مشكلة االرتباط الذاتي لالخطاء
.iii
) للكشف مشكلة االرتباط الذاتي في النموذج المقدرLM Tests(  اختبار:16 جدول
VEC Residual Serial Correlation LM Tests
Date: 04/12/21 Time: 08:19
Sample: 2004S1
2020S2
Included observations: 30

Null hypothesis:
No serial
correlation at lag
h

Lag

LRE* stat

Df

Prob.

Rao F-stat

Df

Prob.

1
2
3

2.638803
11.16844
3.075255

9
9
9

0.9769
0.2643
0.9612

0.278489
1.298921
0.326144

(9, 41.5)
(9, 41.5)
(9, 41.5)

0.9771
0.2667
0.9615

Lag

LRE* stat

Df

Prob.

Rao F-stat

Df

Prob.

1
2
3

2.638803
16.35580
18.34352

9
18
27

0.9769
0.5677
0.8927

0.278489
0.902244
0.606369

(9, 41.5)
(18, 40.1)
(27, 32.8)

0.9771
0.5797
0.9066

Null hypothesis:
No serial
correlation at lags
1 to h

*Edgeworth expansion corrected likelihood ratio statistic.
)1(  باالعتماد على بيانات الملحق10.Eviews  نتائج:المصدر
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) ان االحتمال المقابل17(  حيث يالحظ من خالل الجدول،النموذج اليعاني من مشكلة عدم تجانس التباين.iv
 وعليه فأن النموذج اليعاني من مشكلة عدم تجانس التباين،0.05  المحسوبة أكبر منCh-sq إلحصائية
.لحدود الخطأ في النموذج المقدر
) للكشف مشكلة عدم تجانسVEC Residual Heteroskedasticity Tests  اختبار:17 جدول
التباين
VEC Residual Heteroskedasticity Tests (Levels and Squares)
Date: 04/12/21 Time: 08:27
Sample: 2004S1 2020S2
Included observations: 30

Joint test:

Chi-sq

Df

Prob.

96.7327
0
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0.1617

Individual components:

Depende
nt

R-squared

F(14,15)

Prob.

Chi-sq(14)

Prob.

res1*res1
res2*res2
res3*res3
res2*res1
res3*res1
res3*res2

0.564113
0.606091
0.395921
0.609435
0.591923
0.557634

1.386612
1.648559
0.702228
1.671848
1.554129
1.350614

0.2685
0.1739
0.7428
0.1673
0.2034
0.2850

16.92338
18.18272
11.87764
18.28304
17.75770
16.72903

0.2603
0.1986
0.6161
0.1942
0.2180
0.2709

)1(  باالعتماد على بيانات الملحق10.Eviews  نتائج:المصدر
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 :2.3.3أختبار وولد (اختبار معنوية المعالم في المدى القصير)
حيث يالحظ من خالل معطيات الجدول ( )18ان قيمة االحتمال لإلحصاءة ( )ch -squareهي أقل من
 0.05وعليه ال يمكن ان تنعدم المعالم للمتغيرات المستقلة في المعادلة المتغير التابع في االجل القصير.
جدول  :18اختبار وولد  :Wald Testاختبار معنوية المعالم في المدى القصير
Wald Test:
System: %system

Probability

Df

Test Statistic Value

0.0000

3

Chi-square

Std. Err.

Value

)Normalized Restriction (= 0

0.106723
0.132117
0.131047

-0.273231
0.103573
-0.664225

)C(1
)C(2
)C(3

37.54179

Null Hypothesis: C(1)=C(2)=C(3)=0
Null Hypothesis Summary:

Restrictions are linear in coefficients.
المصدر :نتائج  10.Eviewsباالعتماد على بيانات الملحق ()1
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الخاتمة
االستنتاجات والمقترحات:
أوال :االستنتاجات جانب النظري.
.1

من خالل الدراسة أتضحت ان الموازنة العامة في االقتصاد العراقي مرتبط بشكل مباشر

بااليرادات النفطية التي تمثل أغلب االيرادات العامة ،لذا فأن أي تغير في العوامل المحددة لسعر النفط
التي هي خارجية سينعكس مباشرة على مكونات الموازنة العامة ومنها االنفاق العام وبالتالي على معدالت
البطالة.
.2

إن االعتماد االقتصاد العراقي على إيرادات المورد الواحد المتأتي من الخارج كإيرادات النفط

سيؤدي إلى تعرض االقتصاد لالزمات ويؤثر بالتالي على الضرائب المباشرة ويفقدها وظيفتها في تحقيق
االستقرار االقتصادي و أدى إلى حدوث التضخم والبطالة.
.3

إن انخفاض نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي اإلجمالي خالل مدة الدراسة تشير بوضوح بأنها لم

تؤد دورها في إعادة توزيع الدخل وأنخفاض معدالت البطالة.
ثانيا :االستنتاجات جانب العملي:
.1

أنه حسب اختبار ديكي فولر الموسع ان السالسل الزمنية للمتغيرات الدراسة وهي معدالت البطالة

واالنفاق العام ومتوسط نصيب الفرد من الدخل القومي ،ال تعطي درجة سكون متطابقة في المستوى ،اي
انها تحتوي على جذر الوحدة وأنها تصبح متطابقة بعد اخذ الفرق االول لها .االمر الذي يشير إلى أنها
متكاملة من الدرجة االولى.
.2

ان سرعة تصحيح الخطأ في معدالت البطالة هي ( )0.273231إي () %27.32من عدم

التوازن في المدى القصير للمعدالت البطالة يتم تصحيحه في المدى الطويل.
.3

اليوجد تأثير االنفاق ا لعام على معدالت البطالة خالل مدة الدراسة وذلك الن أغلب االنفاق العام

هي من جانب االنفاق التشغيلي وليس االنفاق االستثماري الذي يؤثر على معدالت البطالة.
ثانيا :المقترحات.
على ضوء االستنتاجات السابقة يمكن إدراج بعض المقترحات التي حسب وجهة نظر الباحث يمكن أن
تحسن من أداء السياسة المالية في العراق وتأثيراتها على معدالت البطالة ،وهذه المقترحات هي:
.1

يجب العمل على تعزيز التعاون والتنسيق مابين السياسة المالية والمتغيرات االقتصاد الكلي الذي

يحد من أوجه االختالف الرؤى واألهداف ووسائل تحقيقهما من أجل االستقرار االقتصادي في العراق.
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.2

يجب على متخذي القرارات المالية األخذ بنظر االعتبار اآلثار المتوقعة ألدوات السياسة المالية

على معدالت البطالة ،وعدم اتخاذ أي قرار يكون في معزل عن هذه اآلثار التي قد تنجم عنها.
.3

يجب معالجة االختالالت الهيكلية في بنية االقتصاد العراقي من خالل أتباع دراسات مالئمة

ومناسبة للواقع وخصوصية االقتصاد العراقي.
.4

أعتماد الدقة في تخطيط لاليرادات الضريبية الت تساعد في عدم اللجوء الى االقتراض الخارجي

لتمويل عجز الموازنة العامة.
.5

يجب العمل على ترشيد جانب االنفاق العام ومعالجة االختالالت في الهيكل االنفاقي ،والعمل على

زيادة االنفاق االستثماري في المجاالت االنتاجية من أجل معالجة مشكلة البطالة.
.6

يجب إعادة النظر في مكونات هيكل االيرادات العامة من أجل ضمان زيادة االيرادات غير النفطية

مستقبال ،اذ مازالت عملية اصالح النظام الضريبي والكمركي بطيئة وغيرمفيدة وقلة ما ينجم عنها العوائد
الداعمة للموازنة العامة من أجل أستخدام أدوات السياسة المالية بشكل فعال.
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المالحق
ملحق ( )1اتجاهات متغيرات الدراسة
االنفاق العام
متوسط دخل الفرد
معدل البطالة
سنوات
35824797.5
1.86
30.05
2004S1
28410184.5
2.13
23.54
2004S2
25539026.5
2.43
19.13
2005S1
27211323.5
2.76
16.80
2005S2
37224671.8
3.15
18.28
2006S1
40388686.1
3.45
16.71
2006S2
36456645
3.57
11.60
2007S1
41605819
4.02
11.79
2007S2
56075029
5.06
17.79
2008S1
62731721
5.13
18.66
2008S2
62605546.8
4.11
15.57
2009S1
68710453.1
4.08
14.82
2009S2
79947404.1
4.7
15.71
2010S1
87698595.8
5.30
14.68
2010S2
93998195
6.19
11.51
2011S1
99327339
6.79
10.68
2011S2
102331421.8
7.23
11.28
2012S1
107947730.1
7.56
12.51
2012S2
118086257.3
7.77
16.163
2013S1
120169742.6
7.825
15.83
2013S2
119564827.6
7.88
11.25
2014S1
107382206.3
7.31
9.93
2014S2
73588564.5
5.77
10.69
2015S1
67206465.5
5.22
10.74
2015S2
87308546
5.32
10.53
2016S1
88581696
5.47
11.10
2016S2
76374106.5
5.93
12.76
2017S1
74606123.5
6.26
13.27
2017S2
76344013
6.62
12.90
2018S1
85402365
6.77
12.83
2018S2
112322366.2
6.66
12.65
2019S1
111124679.7
6.73
12.86
2019S2
93304139.7
6.88
13.35
2020S1
58860746.2
7.11
14.12
2020S2
االنفاق العام
متوسط دخل الفرد
معدل بطالة
سنوات
المصدر . 1 :بيانات البنك المركزي العراقي ،المديرية العامة لإلحصاء واألبحاث ،النشرات السنوية (
.) 2020 - 2004
.2وزارة التخطيط العراقية ،الجهاز المركزي لالحصاء بيانات المنشورة للمدة .2020-2004

86

) نتائج االستقرارية الختبار ديكي فولر الموسع2( الملحق
Null Hypothesis: D(Y) has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 7 (Automatic - based on SIC, maxlag=8)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-3.810752
-4.374307
-3.603202
-3.238054

0.0330

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

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(Y,2)
Method: Least Squares
Date: 04/10/21 Time: 22:56
Sample (adjusted): 2008S2 2020S2
Included observations: 25 after adjustments

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

D(Y(-1))
D(Y(-1),2)
D(Y(-2),2)
D(Y(-3),2)
D(Y(-4),2)
D(Y(-5),2)
D(Y(-6),2)
D(Y(-7),2)
C
@TREND("2004S1")

-3.249379
2.476758
1.376677
1.637590
0.785440
0.820012
0.251574
0.211316
-3.070618
0.119832

0.852687
0.676236
0.643622
0.485955
0.432255
0.310537
0.198097
0.140524
1.010078
0.040764

-3.810752
3.662565
2.138954
3.369839
1.817075
2.640627
1.269952
1.503776
-3.039981
2.939678

0.0017
0.0023
0.0493
0.0042
0.0892
0.0185
0.2234
0.1534
0.0083
0.0101

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.875116
0.800186
1.020220
15.61272
-29.58859
11.67907
0.000027

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

-0.209550
2.282341
3.167087
3.654637
3.302313
1.644263
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Null Hypothesis: D(X1) has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=8)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-3.944485
-4.284580
-3.562882
-3.215267

0.0219

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

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(X1,2)
Method: Least Squares
Date: 04/10/21 Time: 22:57
Sample (adjusted): 2005S2 2020S2
Included observations: 31 after adjustments

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

D(X1(-1))
D(X1(-1),2)
C
@TREND("2004S1")

-0.688436
0.412010
0.244198
-0.007748

0.174531
0.176304
0.180358
0.008613

-3.944485
2.336934
1.353958
-0.899591

0.0005
0.0271
0.1870
0.3763

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.368779
0.298644
0.413286
4.611741
-14.45368
5.258090
0.005482

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

-0.002419
0.493493
1.190560
1.375590
1.250875
1.842508
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Null Hypothesis: D(X2) has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=8)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-4.475791
-4.284580
-3.562882
-3.215267

0.0063

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

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(X2,2)
Method: Least Squares
Date: 04/10/21 Time: 22:58
Sample (adjusted): 2005S2 2020S2
Included observations: 31 after adjustments

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

D(X2(-1))
D(X2(-1),2)
C
@TREND("2004S1")

-0.939738
0.565612
7360802.
-345677.6

0.209960
0.183875
4224353.
207304.4

-4.475791
3.076065
1.742468
-1.667488

0.0001
0.0048
0.0928
0.1070

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.447091
0.385656
10163398
2.79E+15
-542.0092
7.277536
0.000995

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

-1018459.
12966814
35.22640
35.41143
35.28671
1.841869
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) نتائج االستقرارية الختبار فليبس بيرون3( الملحق
Null Hypothesis: D(Y) has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Bandwidth: 15 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Prob.*

Adj. t-Stat

0.0000

-6.558944
-4.273277
-3.557759
-3.212361

Phillips-Perron test statistic
1% level Test critical values:
5% level
10% level

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

4.215628
0.513026

Residual variance (no correction)
HAC corrected variance (Bartlett kernel)

Phillips-Perron Test Equation
Dependent Variable: D(Y,2)
Method: Least Squares
Date: 04/12/21 Time: 05:48
Sample (adjusted): 2005S1 2020S2
Included observations: 32 after adjustments

Prob.

0.0001
0.3790
0.4175

0.227109
2.731471
4.464176
4.601588
4.509724
1.770774

t-Statistic Std. Error Coefficient

-4.497945
-0.893303
0.822468

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

0.165187
0.884418
0.043740

Variable

-0.743002
-0.790053
0.035974

D(Y(-1))
C
@TREND("2004S1")

0.416746
0.376522
2.156786
134.9001
-68.42681
10.36054
0.000403

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)
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Null Hypothesis: D(X1) has a unit root
Exogenous: None
Bandwidth: 4 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel
Prob.*
Adj. t-Stat
0.0067

-2.794382 Phillips-Perron test statistic
-2.639210
1% level Test critical values:
-1.951687
5% level
-1.610579
10% level
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

0.179846
0.159773

Residual variance (no correction)
HAC corrected variance (Bartlett kernel)

Phillips-Perron Test Equation
Dependent Variable: D(X1,2)
Method: Least Squares
Date: 04/12/21 Time: 05:40
Sample (adjusted): 2005S1 2020S2
Included observations: 32 after adjustments

Prob.

t-Statistic

0.0070 -2.891171

-0.001563
0.485493
1.184723
1.230527
1.199906

Coefficien
t

Variable

0.146412 -0.423303

D(X1(-1))

Std. Error

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.

0.212367
0.212367
0.430868
5.755072
-17.95556
1.593981

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat
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Null Hypothesis: D(X2) has a unit root
Exogenous: None
Bandwidth: 10 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Prob.*

Adj. t-Stat

0.0378

-2.079537
-2.639210
-1.951687
-1.610579

Phillips-Perron test statistic
1% level Test critical values:
5% level
10% level

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
1.28E+14 Residual variance (no correction)
7.80E+13 HAC corrected variance (Bartlett kernel)

Phillips-Perron Test Equation
Dependent Variable: D(X2,2)
Method: Least Squares
Date: 04/12/21 Time: 05:41
Sample (adjusted): 2005S1 2020S2
Included observations: 32 after adjustments

Prob.

t-Statistic Std. Error

Coefficient

Variable

0.0098

-2.751589 0.183381

-0.504589

D(X2(-1))

-844649.4
12793794
35.38354
35.42934
35.39872

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.

0.192676
0.192676
11495376
4.10E+15
-565.1366
1.410525

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat
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تقرير االنتحال

