(قٍاس وحتهٍم اثر األزمات املانٍة عهى املصذر األساس نتموٌم
املوازنة انعامة يف انعراق)*

أ.د .ربيع خمف صالح

الباحث /زينب أحمد محمد

كمية اإلدارة واالقتصاد /جامعة بغداد /قسم االقتصاد

املستخهص:

شكل تكرار االزمات المالية ظاىرة مثيرة لمقمق واالىتمام،وترجع اسباب ذلك الى ان اثارىا السمبية كانت

حادة وخطيرة ،بسبب طبيعتيا وسبب نشؤىا  ،وقد ىددت االستقرار السياسي واالقتصادي لمدول التي تحدث

فييا ىذه االزمات ،فضال عن ماتشممو ىذه االزمات من انتشار عدواىا عبر قنوات متعددة لتشمل دول اخرى
كثيرة ،نامية ومتقدمة  ،ويعود السبب في ذلك الى االنفتاح االقتصادي والمالي الذي تشيده الدول المتاثرة
باالزمات والدول االخرى المعنية  ،فاالزمة المالية تعد حالة من األضطراب المالي تظير في أحد أقسام النظام

المالي الواحد وتتسع لتشمل االنظمة والدول االخرى داخل بمد االزمة وتنتشر الى الدول االخرى بحسب شدة

وعمق االزمة،إ ن االقتصاد العراقي ليس بمعزل عن ىذه االزمات المالية ،فاالقتصاد العراقي يعد أقتصاد أحادي
الجانب (ريعي) ألعتماده الكبير والمتزايد عمى عوائد النفط الخام كمصدر لتمويل الموازنة العامة ،اذ تشكل

االيرادات النفطية الجزء االكبر واالىم من حصيمة االيرادات العامة مقارنة بااليرادات االخرى في العراق،اذ تشكل
االيرادات النفطية نسبة  %99من حصيمة االيرادات العامة وضعف مساىمة االيرادات الضريبية وااليرادات
االخرى في حصيمة االيرادات العامة ،االمر الذي يعكس مدى األختالل في ىيكل األيرادات العامة  ،وان أحد

االثار السمبية لالزمات المالية حالة الركود المرافقة لل زمات األمر الذي ينعكس بشكل جمي عمى الطمب

العالمي عمى النفط الخام،وبالتالي يدفع اسعار النفط الخام  ،ومن ثم فان تعرض سعر ىذا المورد األقتصادي

للضطراب سيؤثر عمى حصيمة األيرادات النفطية ويجعل االقتصاد العراقي ككل عرضة ليذه االزمات المالية
كنتيجة إل نخفاض سعر النفط الخام في السوق .

املصطهحات انرئٍسٍة نهثحث /األزمات المالية -أسعار النفط الخام -اإليرادات النفطية  -الموازنة
العامة.
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*البحث مستل من رسالة ماجستير .
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املقذمة:

شيد العالم منذ بداية القرن العشرين الكثير من األزمات المالية التي توالت في الظيور في

االقتصادات الرأسمالية،حيث حدثت أزمات مالية حادة في أوربا ترتب عمييا قيام الحرب العالمية األولى ،ثم

حدثت بعد ذلك أزمة أخرى تمثمت باالنييار المالي الذي خمق الركود الكبير في سنوات 1933 -1929
وأستمر تأثيره عشرة أعوام بعد ذلك ،وشيدت مرحمة الستينات من القرن المذكور أزمات أخرى مثل أزمة

الديون البولندية وأزمات متشابية في المكسيك واألرجنتين وكندا،أما مرحمة الثمانينات شيدت أيضا حدوث

أزمات مثل أزمة الديون المكسيكية فضال عن أزمة بورصة نيويورك عام . 1987

أما مرحمة التسعينات فمم تكن خالية من األزمات ،فقد عرفت ىذه المرحمة أزمات متعددة أبرزىا األزمة

المالية األسيوية  ،والتي انتشرت عدواىا إلى بمدان مجاورة مثل اليابان وكوريا وماليزيا وروسيا،أما عام

 2000فقد حدثت أزمة فقاعة الكومبيوتر والتي أدت إلى تراجع مؤشر ناسداك إلى  ، %27فضال عن األزمة

التي حدثت عام  2001والتي شيدت إقفال بورصة نيويورك لمدة أسبوع وتعرض مؤشر داو جونز الصناعي
ألكبر تراجع في تاريخو بسبب أحداث الحادي عشر من سبتمبر ،وخالل عام  2008حدثت األزمة المالية

العالمية والتي تعد من أسوأ األزمات بسبب انتشار أثارىا إلى كافة أنحاء العالم والتي حدثت بسبب أزمة الرىن

العقاري أو الفقاعة العقارية والتي وصمت ذروتيا حينما أفمس أكبر رابع مصرف في الواليات المتحدة(ليمان

براذرز) فضال عن الكثير من المصارف األخرى.

لذلك فتاريخ النظام الرأسمالي ىو تاريخ األزمات االقتصادية والتي قد تكون قصيرة أو طويمة األجل ،

ضئيمة أو عميقة األثر من حيث األىمية ،ونتيجة لتكرار األزمات المالية فإنيا تشكل ظاىرة مثيرة لمقمق

واالىتمام ،بسبب ألن أثارىا السمبية كانت حادة وخطيرة ىددت االستقرار العالمي ،فضال عن اتساع نطاق ىذه

األ زمات إلى الدول النامية والمتقدمة نتيجة لالنفتاح المالي واالقتصادي الذي تشيده ىذه الدول.

واالقتصاد العراقي ليس بمعزل عن ىذه األزمات  ،وعمى الرغم من إن شدة ترابط اقتصاده باالقتصاد

العالمي محدودة ،إال انو يبقى تحت تأثير ىذه األزمات  ،بسبب االعتماد الكبير عمى اإليرادات النفطية في

تمويل الموازنة العامة  ،حيث تحتل اإليرادات النفطية الجزء األكبر من اإليرادات العامة  ،وان حاالت الكساد

والتدىور في قيمة العمالت التي تشيدىا الدول في مراحل األزمات المالية سببت تغيرات في الطمب العالمي

عمى النفط الخام وان التغيرات في مستويات الطمب فضال عن العوامل األخرى مثل المضاربات والتوقعات تعمل
عمى تغيير أسعار النفط الخام ،األمر الذي سينعكس بشكل جمي عمى اإليرادات النفطية في العراق ،ومن ثم

تعثر مصدر التمويل األساس لمموازنة العامة األمر الذي سيؤدي إلى انخفاض كفاءة أداء الموازنة العراقية.

مشكهة انثحث:

إن توالي حدوث األزمات المالية في االقتصادات العالمية وما يرافقيا من مراحل كساد وتراجع في معدالت

النمو االقتصادي الكمي العالمي واختالل نشاط األسواق المالية تسبب في أحداث اختالل في السوق الدولية

لمنفط الخام،وبسبب اعتماد العراق بدرجة كبي رة عمى اإليرادات النفطية كمصدر أساسي لتمويل الموازنة العامة
،فان األزمات المالية ستمعب دو ار كبي ار في التأثير عمى الموازنة العامة.

فرضٍة انثحث:
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افرزت االزمات المالية العالمية عالقة سببية باتجاه واحد بين اسعار النفط الخام وتمويل الموازنة العراقية

في حدود ابطاء معينة .

أهمٍة انثحث:

تأتي أىمية ىذا البحث من أىمية المشكمة المطروحة والتي تتمحور حول أىم واعقد مشكمة يمر بيا

االقتصاد العراقي ،إال وىي مشكمة االعتماد عمى اإليرادات النفطية بشكل أساسي لتمويل الموازنة العامة ،والتي

جعمت االقتصاد العراقي وعمى الرغم من من ضعف ارتباطو باألسواق المالية الدولية،أن يتأثر باألزمات التي
تصيب االقتصادات العالمية،عن طريق ما تخمفو ىذه األزمات من تغيرات في أسعار النفط الخام  ،فضال عن

ذلك فان ىذا البحث سيقدم إسياماً معرفياً تحميمياً لوضع الموازنة العامة ومن ثم أثارىا عمى أفاق االقتصاد

العراقي مستقبال انطالقاً من نتائج تحميل األزمات وتأثيرىا في تمويل الموازنة ،وتوجيو اإليرادات النفطية بشكل
كفوء بما يناسب ويخدم في زيادة كفاءة النفقات االستثمارية ،والتي ستنعكس بشكل ايجابي عمى تطور

االقتصاد العراقي.

هذف انثحث:

 -:2عرض وتسميط الضوء عمى بعض الجوانب األساسية المتعمقة بحالة األزمات المالية ،من خالل البحث
في األزمات المالية وتوسعيا وتأثيرىا ودراستيا وبروز ظاىرة العدوى المالية ،كإحدى آثار االنفتاح والتطور

المالي.

 -:1معرفة اآلثار التي تخمفيا األزمات المالية في العوامل المؤثرة عمى أسعار النفط الخام ومن ثم تغير
أسعاره ،ومدى انعكاس آثار األزمات من خالل تغير أسعار النفط عمى تمويل الموازنة العامة العراقية.

 -:3وضع المقترحات والحمول التي تمكن الحكومة ومتخذي القرار من تفادي ىذه اآلثار والتقميل منيا.
حذود انثحث:

الحدود الزمنية لمبحث شممت بيانات سنوية لممدة  2010- 1990وتم اختيار ىذه المدة بسبب تكرار

حصول األزمات المالية خالليا ،فضال عن وفرة البيانات والسيما المتعمقة بالنفط الخام وأسعاره ،أما البعد
المكاني لمبحث فيتركز عمى العراق كون االقتصاد العراقي أحادي الجانب يعتمد عمى عائد سمعة ريعية بالدرجة

األولى لتمويل النفقات العامة .

هٍكم انثحث:

أوال:اإلطار النظري لالزمات المالية.

ثانيا:تحميل الموازنة العامة العراقية.

ثالثا:اثر األزمات المالية عمى اإليرادات األساسية لتمويل الموازنة العامة.

رابعا:االستنتاجات والتوصيات.

احملور األول/اإلطار اننظري نالزمات املانٍة.

مجمة العموم االقتصادية واإلدارية المجمد  19العدد  78لسنة 1924

356

(قياس وتحليل اثر األزمات المالية على المصدر األساس لتمويل
الموازنة العامة في العراق)

-2اإلطار التاريخي لالزمات االقتصادية:
ـ عام: 1873حدثت أزمة في الواليات المتحدة بسبب القروض التي قدمتيا المصارف لالستثمار في السكك
الحديدية فضال عن التوسع في بنائيا بما يفوق المطموب منيا لمبضائع والركاب(،)2من أثار أالزمو إغالق
شركو الوساطة المعروفة () Jay Cooke and Companyوالعديد من الشركات األخرى األقل شيره،مما
أدى إلى انخفاض قيمو األسيم بنسبو  %29وتعرض العديد من المستثمرين األوربيين لمخسارة.

ـ عام: 1893حدثت أزمة في الواليات المتحدة األميركية بسبب األزمات المصرفية فضال عن أزمة العممة
التي أوجدىا قانون شراء الفضة  1893وشممت ىذه األزمة كل من ايطاليا واستراليا وألمانيا.

ـ عام  :1929حدثت أزمة ماليو كبرى في الواليات المتحدة (الكساد الكبير) لسببين رئيسين(:)1أوليما أزمة
المواد الخام والمنتجات الزراعية،وثانييما الديون المتراكمة عمى عدد من الدول الصناعية في أوربا ،وكان من

نتائجيا انييار بورصة وول ستريت وانخفاض مؤشر داو جونز إلى ،%22باإلضافة إلى معدالت البطالة

المرتفعة حيث بمغت نسبو %25من مجموع األيدي العاممة(،)3إن ما تميزت بو ىذه األزمو ىو عمقيا وسرعة

انتقاليا إلى دول أخرى وشموليا جميع القطاعات وطول فتره أنكماشيا.

ـ عام : 1982أطمت أالزمو برأسيا من أميركا الجنوبية بعدما أعمنت المكسيك عدم قدرتيا عمى تسديد ديونيا

 ،وجرت ورائيا دول أخرى مثل البرازيل واألرجنتين،بعد تضاعف إجمالي ديون تمك الدول لتتجاوز 345مميار

دوالر(.)4

ـ عام : 1987شيدت الواليات المتحدة األميركية أزمة أخرى تمثمت بانييار بورصة وول ستريت في نيويورك

في  19أكتوبر،إن ىذه األزمة انتشرت إلى أسواق رأس المال الدولية ،والتي تمثمت باإل نخفاض المستمر في
أسعار األوراق المالية

()5

 ،قد نتجت عن اتجاه أسعار الفائدة نحو االرتفاع وتوقع حدوث أزمة أقتصادية عامة

،بسبب تراجع مؤشرات النمو االقتصادي في معظم الدول  ،عالوة عمى عوامل أخرى منيا تدىور قيمة الدوالر
في أسواق الصرف،كما تعرضت أسعار األوراق المالية ( والسيما األسيم ) إلى انخفاضات متتالية و متسارعة،

مما دفع بحممة األوراق المالية إلى البيع تجنباً النخفاضات أخرى في أسعارىا ،الشيء الذي كان يثير القمق
في األوساط المالية والسيما وان معظم أصحاب األوراق المالية كانوا يرغبون في البيع وال يوجد مشترون ،و

قدأدى تفاقم األزمة في األسواق المالية إلى أزمة الدوالر األمريكي  ،نظ ار ألن جزءا ميما من األوراق المالية

محرر بالدوالر ،ولجوء حممتيا إلى بيعيا مقابل عمالت أخرى قوية ،زاد ذلك من العرض و تسبب في استمرار

أنخفاض قيمة الدوالر األمريكي مقابل العمالت األخرى،إن من األسباب التي أدت إلى حدوث ىذه االزمة نشاط
)(6

السوق المالية الدولية بشكل كبير الذي وصل إلى ذروتو عام 1987

 ،وقوة ارتباط األسواق المالية فيما

بينيا و ضخامة الصفقات والعمميات المتداولة فييا ،عالوة عمى تزايد نسبو العجز في الميزانية الحكومية

األميركية ،كذلك زيادة العجز التجاري األميركي الذي بمغ ( )161مميار دوالر عام . 1987
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ـ عام : 1997حدثت أزمة في بمدان شرق أسيا ،وكانت ىذه اسوء األ زمة أأزمة ثقة ،سعر صرف ،مالية
،سيولة مصرفية ،مديونيةأوالتي أصابت بمدان تايوان،ماليزيا،الفمبين ،اندونيسيا،كوريا  ،وسنغافورة خالل المدة

 1997ـ  1998قاسية وغير متوقع حدوثيا بسبب تمتع اقتصادات ىذه البمدان ولعدة عقود من الزمن ،بأداء
اقتصادي يدعو لإلعجاب مما جعميا مثاال يحتذي بو لباقية البمدان النامية ،وان فرض وقوع ىذا اإلقميم بأزمة

عدت عالميا أسوء األزمات المالية والنقدية والمصرفية فيو فرض كان مستحيل التحقيق قبل وقوع األزمة.

ومن األسباب الرئيسة لالزمة:

1ـ تزايد االلتزامات المالية لمدول األسيوية إلى الخارج(.)7فقد كانت التزامات كل من اندونيسيا وماليزيا وكوريا

و تايمند 202مميار دوالر في نياية عام  1995ارتفعت إلى  248مميار دوالر في السنة التي أعقبتيا،وكانت
نسبة نمو تمك االلتزامات السنوية  %23وفي منتصف  1996كانت نسبة  %70من تمك االلتزامات التي

تخص كوريا و تايالند قد استحقت أو ستستحق في نياية السنة ،كذلك احال بالنسبة الندونيسيا وماليزيا.

 2ـ انخفاض الطمب عمى الصادرات االلكترونية والصمب وارتفاع نسبة الواردات أدى إلى تعايش بمدان شرق
أسيا مع العجوزات الكبيرة في الحسابات الجارية لموازين مدفوعاتيا،التي مولت طبعا بالتدفق الرأسمالي من

الخارج.

 4ـ عدم التناسب بين النمو المالي الكبير والسريع الذي نتج أساسا عن التدفقات المالية األجنبية وبين النمو
االقتصادي الفعمي في قطاع إنتاج السمع والخدمات  ،فضال عن توسع المصارف في منح القروض في قطاع
العقارات دون مراعاة الضمانات المالية والقانونية الكافية

()8

وضعف السيطرة والرقابة لممصارف المركزية

لمنظام المالي والنقدي بفعل لقوة المتزايدة لمشركات متعددة الجنسية وقوة المضاربين التي تتعامل يومياً

بمميارات الدوالرات في عممية بيع وشراء العمالت النقدية واألوراق المالية،لقد كان من نتائج ىذه األزمة أن

شيدت ىذه الدول انخفاضاً في معدالت النمو االقتصادي وارتفاع معدالت التضخم والبطالة.

ـ عام  2000ـ: 2001حدثت أزمة فقاعو الكومبيوتر،منذ عام  1995تصاعدت أسعار األسيم في البمدان
الغربية إلى مستويات لم يسبق ليا مثيل محفزه بنمو قطاع االنترنت والتكنولوجيا ،وفي الواليات المتحدة

األميركية أرتفعت أيضاً أسعار المساكن وأسعار السمع،كما ساعد أنخفاض أسعار الفائدة في السنتين األخيرتين
من عقد التسعينات عمى المباشرة بكثير من المشاريع االستثمارية دون حذر ،لقد كان قطاع األعمال يعمل

بيسر ائتماني دفعو إلى مغادره األنموذج التقميدي،إن فقاعو دوت كوم اتصمت بصدمو اليجوم عمى مركز
التجارة في  11أيمول ،2001عمى أثرىا بدا بنك االحتياطي الفدرالي في خفض سعر الفائدة تدريجيا من

 % 6.25إلى  % 1لتحفيز الطمب ،لقد أدت االزمة إلى تجميد توظيف القوى العاممة وتسريح بعض
العاممين فضال عن االندماجات في كثير من الصناعات  ،والسيما ذات العالقة باالنترنت واالتصاالت(.)9
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ـ عام  2007ـ : 2008واجو العالم أزمة مالية تجاوزت الحدود وأثرت عمى جميع االقتصادات في مختمف

أنحاء المعمورة وترتب عمييا نتائج أكثر أىميو وتحوالت اشد خطرا،الن االزمو بدأت في األسواق المالية

األميركية لكنيا أنتيت بانعكاساتيا السمبية وربما المدمرة عمى اقتصادات العديد من الدول وبخاصة النامية
منيا وسيكون ليا كذلك األثر الضار عمى مجمل النظام النقدي العالمي ،ففي الواليات المتحدة حيث بدأت

االزمة شيدت :انييار أسواق العقارات  ،تشديد االئتمان وتباطأ نمو فرص العمل(،)29إن من قسوة وشدة ىذه
أالزمو بان وصفيا( بان كي مون) األمين العام للمم المتحدة أمام الجمعية العامة للمم المتحدة بان ما

يواجيو العالم اليوم أزمة من نوع مختمف  ،ال تعرف حدود ،وتؤثر عمى جميع األمم ،كما تعقد جميع مشكالت
العالم األخرى ،وتمثل تحديا لمقيادة العالمية ،وكان من أسباب األزمة:

()22

1ـ أسعار الفائدة :إذ أدى انخفاض أسعار الفائدة إلى توفر ما يعرف باألموال الرخيصة

،مما رفع الطمب

عمى القروض وخاصة القروض العقارية  ،ومع سيولة وتيسير ىذه القروض تزايد الطمب عمييا ما أدى إلى

رفع أسعار العقارات في الواليات المتحدة األميركية وظيور الفقاعة السعرية للصول العقارية،ىذه الفقاعة في
قطاع العقار األميركي أغرت المصارف الكبرى وصناديق االستثمار عمى الدخول في سوق القروض العقارية
األمريكي ،مما أدى إلى نشر مخاطرىا عمى نطاق أوسع.

2ـ دور وكاالت التصنيف التي منحت األوراق المالية درجات عالية عمى أساس إن ىذه األوراق قميمة المخاطر
االئتمانية.وىذا تضارب واحد في المصالح ،إذ إن وكاالت التصنيف تحصل عمى رسوميا من المؤسسات

المصدرة للوراق المالية .

 3ـ سموك المؤسسات المالية (مصارف تجارية ،مصارف أعمال ،شركات تأمين ،صناديق ادخار من مختمف
األنواع......الخ) إلى جانب المسؤولين عنيا كالمديرين التنفيذيين والموظفين والوسطاء ومديري الحسابات

،ومن المظاىر التي تبرز عمى ىذا الصعيد التسنيد المفرط واالستدانة المفرطة بالنسبة للموال الخاصة

والسيما لدى مصارف األعمال األمريكية مقابل عدم وجود مراقبة من قبل السمطات المختصة والمسؤولين عنيا

وعن فرض الضوابط ووضع الحدود لعمل المؤسسات المالية.

4ـ زيادة ىشاشة النظام المالي في الواليات المتحدة فضال عن ضعف الرقابة المالية والحكومية:إذ تراجعت
ىذه الرقابة عن مستوياتيا السابقة التي كانت عمييا وذلك بعد التحرير الذي حصل في القطاع المالي ،ويمكن

إن نذكر بعض أوجو ىذا التراجع باالتي:

أ ـ تعدد الجيات الرقابية بين فيدرالية ومحمية .

ب ـ ضعف الكفاءات البشرية الخاصة بمتابعة االبتكارات الحاصمة في األدوات االستثمارية .

5ـ تسويق ىذه األوراق المالية عالية المردود عمى نطاق واسع إلى مستثمرين ومؤسسات من مصارف
ومصارف استثمار وشركات تامين وصناديق استثمار وصناديق تقاعد وتحوط ومصارف مركزية عالمية

وصناديق سيادية (في الصين واليابان وكوريا وروسيا وأوربا ودول الخميج......الخ) تدين المؤسسات المالية

المصدرة ليذه المشتقات المالية إلى مستثمرين فييا بآالف المميارات.
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 -1مفيوم وأسباب األزمات المالية:
يتضمن مفيوم األزمة المالية العديد من األبعاد المعرفية القائمة عمى الجدل الفمسفي حول تفسير

وتعريف مضمونيا نظ ارً الختالف حاالت األسواق المالية التي تعرضت الزمات مالية واختالف درجة مخاطر

وتداعيات وأسباب كل أزمة مالية  ،فضالً عن تداخل المفاىيم المعرفية المتعمقة بتفسير حالة األسواق المالية
عند تدىور نشاطيا المالي .

ىناك من يعرف أالزمة المالية بأنيا التوسع في االئتمان المحمي مع الزيادة في الطمب عمى النقود في

ظل أسعار صرف ثابتة مما يؤدي إلى حدوث مضاربات حادة في العممة المحمية وأنخفاض كبير في
االحتياطات الدولية مما يضطر الحكومات إلى التخمي عن أسعار الصرف الثابتة لعممتيا المحمية لعدم قدرتيا
()21

عمى الدفاع عنيا عند مستوى ثابت

 ،وىناك من يعرفيا بأنيا اختالالت كبيرة في األسواق المالية تتميز

باالنخفاض الحاد في أسعار األصول المالية فضال عن فشل العديد من الشركات المالية وغير المالية( )23أو

يمكن تعريفيا بأنيا ارتفاع االضطرابات في األسواق المالية إلى مستوى األزمة عندما يتم تقييد تدفق االئتمان

إلى األسر والشركات ،مما يؤثر سمبا في االقتصاد الحقيقي من السمع والخدمات أو يمكن تعريفيا بأنيا ارتفاع
مفاجئ وكبير في سحب الودائع من المصارف التجارية ،مما ينتج عنو انخفاض كبير ومتواصل في نوعية

الموجودات المصرفية وعند ذاك تكون الودائع غير مضمونو مما يعني انخفاض نوعية محفظة القروض وتزايد

القروض الرديئة(.)24

ويمكن القول بأن االزمة المالية ىي إضطراب فجائي يط أر عمى التوازن في أحد األنشطة اإلقتصادية أو

في مجمل النشاط اإلقتصادي في بمد ما أو عدة بمدان  ،وتطمق بصورة عامة عمى الخمل الناشئ من إختالل

التوازن بين العرض والطمب ( اإلنتاج واإلستيالك ) ،كما يمكن تعريفيا عمى أنيا تمك التذبذبات التي تؤثر كميا
أو جزئيا عمى مجمل المتغيرات المالية  ،حجم اإلصدار ،أسعـار األسيـم و السندات ،و كذلـك إعتمادات الودائع

المصرفية ،و معدل الصـرف.

أسباب األزمات المالية:

1ـ طبيعة النظام الرأسمالي:حيث ينظر إلى األزمة المالية بوصفيا جزءأ من النظام المالي من خالل ىيمنة

القروض وتحديد مسبق لمفائدة دون ربطيا باألنشطة الجارية عمى ارض الواقع ،وينشط الطمب عمى القروض

ومن ثم تحدث الفقاعات السعرية وأنفجارىا في مرحمة الحقة.

 - 2التغير في معدل التضخم وتأثير ذلك عمى أسعار السندات وأسعار الصرف في أسواق العمالت الحرة
وأسعار األسيم وما يرافقو من تغير في أسعار الفائدة(.)25

 -3ضعف النظام المحاسبي والرقابي والتنظيمي :معظم الدول التي تعرضت الزمات مالية تعاني من الضعف والتساىل
في النظام واإلجراءات المحاسبية المتبعة ودرجة اإلفصاح عن المعمومات والسيما فيما يتعمق بالديون المعدومة ونسبتيا

في م حفظة المصرف االئتمانية كما تعاني من ضعف النظام القانوني المساند لمعمميات المصرفية وعدم االلتزام بالقانون
الخاص بالحد األقصى لمقروض المقدمة لمقترض واحد ونسبتيا من رأس مال المصرف وتظير الدراسات المتعمقة بالدول

التي تعرضت الزمات مالية في إن أكثر من ( )20دولة تعرضت منيا( ،)26كان نقص الرقابة المصرفية سببا مباش ار في

حدوث األزمة حيث تؤدي نقص الرقابة إلى التقييم غير الدقيق وغير الكافي لممخاطر االئتمانية وتركيز المخاطر في

مجال واحد كالتوسع في منح القروض العقارية واالستيالكية .
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 -4عدم استقرار االقتصاد الكمي:تعتبر التقمبات في شروط التبادل التجاري احد أىم مصادر األزمات الخارجية
 ،فيصعب عمى عمالء المصارف العاممين بنشاطات ذات العالقة باالستيراد والتصدير في حالة انخفاض شروط

التجارة الوفاء بالتزاماتيم خصوصا خدمة الديون،كما تعتبر التقمبات في أسعار الصرف الحقيقية احد مصادر

االضطرابات عمى مستوى االقتصاد الكمي والتي كانت سبباً مباش ارً أو غير مباشر في حدوث العديد من

األزمات المالية،أما في الجانب المحمي فيناك التقمبات في معدل التضخم والتي تعتبر عنص ارً حاسماً في مقدرة

القطاع المصرفي عمى القيام بدور الوساطة المالية وخصوصاً منح االئتمان وتوفير السيولة  ،وقد أعتبر
الركود االقتصادي الناتج عن ارتفاع مستويات األسعار سبباً مباش ارً لحدوث األزمات المالية في العديد من

الدول النامية،كما إن ىناك أثار سمبية أخرى عمى مستويات النمو المحمي اإلجمالي والتي كان ليا الدور اليام

في التييئة لحدوث األ زمات المالية.

 - 5عدم التحضير الكافي لمتحرر المالي :إن التحرر المالي يستحدث أوضاعا جديدة لم يتعود عمييا النظام
المصرفي في السابق و ما لم يكن ىناك ما يقابميا من احتياطيات واجراءات كافية يمكن أن تحدث أزمة

لممصارف  ،فحينما يتم تحديد سعر الفائدة تفقد المصارف الحماية التي كانت تتمتع بيا في ظل أسعار الفائدة
المدارة التي كانت تجعل سعر الفائدة عمى األجل القصير اقل منو في األجل الطويل( ،)27ويترافق ذلك مع

التوسع في منح االئتمان والذي بدوره يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة المحمية وخصوصاً في القروض العقارية

أو القروض المخصصة لالستثمار في سوق األوراق المالية  ،ومن ناحية أخرى فان التحرر المالي يؤدي إلى
أ ستحداث مخاطر ائتمانية جديدة لممصارف والقطاع المالي قد الستطيع العاممون في المصارف تقييميا
والتعامل معيا بحذر ووقاية.

 -6انتشار االشاعات او الذعر المالي الذي احيانا يروج لو،لتحقيق مصالح ومكاسب معينة لبعض الفئات
ويؤدي الى انتشار االزمة حتى وان كان غير مبر ارً.

 -3النظريات المفسرة لالزمات المالية:

تتعدد النظريات التي تفسر األزمات المالية ومنيا نظرية مينسكي فوفقا ليذه النظرية فان القطاع المالي

في االقتصاد الرأسمالي يتسم با ليشاشة،وتختمف درجة ىشاشة القطاع المالي باختالف المرحمة التي يمر بيا
االقتصاد من مراحل الدورات االقتصادية ومن ثم تزيد الخطورة من حدوث أزمة في ذلك القطاع عمى االقتصاد

ككل،تقوم نظرية مينسكي عمى مبدأين رئيسين(:)28

 - 1إن اليشاشة المالية الداخمية يعود سببيا إلى المجوء إلى االستدانة المصرفية وجودة المقترضين.

 - 2أىمية ارتفاع معدالت الفائدة لممرور من مرحمة االزدىار إلى مرحمة األزمة بسبب المخاطرة االئتمانية.

وتدور نظرية مينسكي في تفسير األزمات المالية في النظام الرأسمالي عمى إن أي اقتصاد يمر بالم ارحل

المعروفة لمدورة االقتصادية ،فبعد مرور االقتصاد بمرحمة الكساد  ،تفضل الشركات تمويل أنشطتيا بحرص
وعدم تحمل مخاطر كبيرة في تعامميا مع القطاع المالي وىو ما يسمى ب أالتمويل المتحوطأ وفي إبان مرحمة

النمو تبدأ التوقعات المتفائمة في الطفو عمى السطح وتتوقع الشركات ارتفاع األرباح ،ومن ثم تبدأ في

الحصول عمى التمويل والتوسع في االقتراض ،بافتراض القدرة المستقبمية عمى سداد القروض من دون

مشكالت تذكر وتنتقلأ عدوى أ التفاؤل بدورىا بعد ذلك إلى القطاع المالي.
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ويبدأ المقرضون في التوسع في إقراض الشركات من دون تحوط ٍ
كاف أو التحقق من قابمية استرداد

القروض مجدداً ولكن

بناء عمى قدرة تمك الشركات عمى الحصول عمى تمويل مستقبمي نظ ارً ألرباحيم

المتوقعة ،وفي ذلك الوقت يكون االقتصاد قد تحمل مخاطرة بشكل معنوي في نظام االئتمان وفي حال حدوث

مشكمة مادية آو أزمة مالية لكيان اقتصادي كبير يبدأ القطاع المالي في اإلحساس بالخطر مما يؤثر عمى

قابميتو لإلقراض ،األمر الذي يؤثر بدوره عمى قدرة معظم الكيانات االقتصادية عمى سداد التزاماتيا  ،وتبدأ
األزمة المالية التي قد ال يتمكن ضخ أموال في االقتصاد عمى حميا ،وتتحول إلى أزمة اقتصادية تؤدي لحدوث

كساد ويعود االقتصاد لنقطة البداية مجددا.

()29

ومن النظريات األخرى المفسرة لالزمات نظرية الخوف من فشل السوق

وىي إحدى النظريات التي

درسيا االقتصادي  Lelandلتفسير أزمة  1987والتي تتفق مع فرضية السموك غير الرشيد لممستثمرين،
حيث يخشى المستثمرين من فشل آليات عمل السوق ،مما يدفعيم إلى محاولة التخمص من األوراق المالية
قبل أن يحدث الفشل .وىذا السموك سوف يحفز ويسرع من حدوث الفشل الذي يخافونو وىناك سببان حول

اىتمام المستثمرين بقدرة آلية السوق:

السبب األول -:ىو إن المتعاممين في سوق األسيم قد ال يكون لدييم رأس مال كاف لمقيام بعمميات البيع

والشراء،فعندما تنخفض األسعار تسري الشائعات بين المؤثرين في السوق (أدارتو والسماسرة والمختصين) مما
يحفز المستثمرين عمى تسييل محافظيم .

أما السبب الثاني -:الخوف من فشل أنظمة تشغيل أجيزة الكمبيوتر والسيما األنظمة المصممة لتنفيذ األوامر

الصغيرة بصورة أوتماتيكيو  ،وعندما تتحمل فوق طاقتيا فال بد أن تفشل وما أن تتسرب معمومات عن ذلك

الفشل  ،سرعان ما يصاب المستثمرين بالذعر وبالتالي فان عدم كفاية رؤؤس األموال والخوف من أجيزة
الكمبيوتر تقود إلى فشل السوق وبالتالي تقود إلى حدوث أزمة.

ومن النظريات أيضا نظرية المباريات التي تعد من التفسيرات الحديثة لالزمات المالية ما طرحتو نظرية

المباريات حول مباريات التنسيق بين الالعبين في األسواق المالية،حيث تؤكد أدوات التحميل االقتصادي بوجود

عالقات موجبو بين الق اررات التي يتخذىا العبو الحمبة االقتصادية ،المضاربون،المستثمرون،وق ارر المستثمر
يكون في كثير من األحيان باتخاذ االتجاه الذي يتوقع ىذا المستثمر اآلخرين قد يتخذوه  ،بمعنى قد يكون

شراء أصل ما ،وبناء عمى التوقع بزيادة قيمتو.

وقد أكدت بعض النماذج الرياضية التي استخدمت لتحميل ذلك السموك ما يسمى ب(أزمة الصمة)،حيث أكدت

بعض النماذج الرياضية كنموذج بول كروجمان عمى سبيل المثال:إن نظام سعر الصرف الثابت قد يحتفظ
باستقراره لمدة طويمة ،لكن قد يحدث انييار سريع بمجرد وجود عوامل يتوقع من خالليا اآلخرون انخفاض

سعر الصرف ،حيث يبدأ السعر باالنخفاض وربما االنييار فعميا .
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وتعد نظرية االقتصا دي فريش من النظريات الحديثة المفسرة لالزمات المالية،فقد ميز فريش بين

دوافع واليات انتشار الدورات أو األزمات االقتصادية ،إذ أكد بان الدوافع(الحوافز) تعد األسباب الخارجية لالزمة
،أما آليات انتشار األزمات فيي دائما األسباب الداخمية التي تزيد وتخفض من عمق الدورة أو األزمة

االقتصادية  ،وان الدوافع المتمثمة باألسباب الخارجية لالزمات التي تعرض ليا النظام الرأسمالي لممدة منذ
الحرب العالمية الثانية ولحد أالن ىي معروفة ،أما آليات نشر وتعميق األزمة داخميا،تتمثل بأزمات االئتمان أو

التسميف التي تالحظ قبل كل ركود اقتصادي والمتجية مسا ارً مسرعاً لتفاقم األزمة ،فتتميز كل مدة توسع
بزيادة طمب االعتمادات بشكل كبير والمخصصة لتمويل زيادة االستيالك واالستثمار،التي تتوسع مع توسع
التوقعات التضخمية ،وىنا ال يتطابق عرض االئتمان مع الطمب عميو ،لتدخل السمطات الحكومية لإلقالل من

السيولة المصرفية ،فيصبح التسميف مقننا ويزداد سعر الفائدة وتبدأ ردة الفعل عند قطاع األعمال واألفراد

بتخفيض اإلنفاق االستيالكي ،ويضع قطاع األعمال خططاً جديدة لتخفيض سرعة نشاطو اإلنتاجي ،فيقل
الطمب عمى العمالة وينخفض الخزين السمعي ومن ثم ينخفض اإلنتاج فيظير الركود ،وبذلك يقول فريش إن

أنخفاض مدة التسميف ىو األداة الفعالة لحدوث األزمة وانتشارىا داخمياً.

 -4أليو انتقال األزمات المالية ضمن االقتصاد العالمي (العدوى المالية):
يمكن تعريف العدوى المالية بأنيا الزيادة الكبيرة في احتمال حدوث أزمة مشروطة بوقوع أزمة في بمد

()19

أخر

أو ىي مشكمة في مؤسسة مالية تؤثر سمبا عمى المؤسسات المالية األخرى أو انخفاض في سعر

أصل يؤدي إلى تراجع أسعار األصول األخرى،أو يمكن تعريفيا بأنيا انتقال الصدمات واآلثار الجانبية فيما بين
الدول بدرجة كبيرة خالل فترة األزمة ،حيث يمكن مالحظة انتقال العدوى من خالل الحركات المشتركة

لممؤشرات المالية في بمدان مختمفة(،)12كما يمكن النظر ليا عمى إنيا عممية انتقال الصدمة بين مختمف
البمدان،يفترض ىذا التعريف تأثر الدول خالل فترات اليدوء واألزمات ،أي إن العدوى ال ترتبط فقط مع

الصدمات السمبية ولكن أيضا مع التأثيرات االيجابية الجانبية.

قنوات انتقال العدوى المالية:

توجد مجموعة من القنوات التي تساىم في انتشار وتوسع األزمة المالية ،فقد تنتشر األزمة المالية من

أحد أقسام النظام المالي إلى باقي األقسام األخرى ،كما يمكن أن تتسع لتشمل دول أخرى.

أ ـ االنتقال عبر أقسام النظام االقتصادي الواحد:

تمثل األزمة المالية حالة من االضطراب المالي تظير في أحد أقسام النظام المالي الواحد والمتمثل في

في سوق االستدانة ،سوق الصرف ،سوق الودائع والسوق المالية لكن سرعان ما تنتقل إلى األسواق األخرى
عبر قنوات انتشار يمكن توضيحيا في المخطط التالي:
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مخطط رقم( )2قنوات انتشار األزمات المالية عبر أقسام النظام االقتصادي الواحد

()11المصدر:محمد الياشمي حجاج ،اثر األزمة المالية العالمية عمى أداء األسواق المالية العربية ،رسالة ماجستير
،كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير ،جامعة قاصدي مرباح ورقمو ،الجزائر،1921،ص. 79

()13

يوضح ىذا الشكل قنوات انتقال األزمة المالية عبر أقسام النظام المالي الواحد وذلك عمى النحو التالي

:

( ) 1ـ يمثل انتقال أزمة المديونية من سوق القروض والسندات نحو الجياز المصرفي،فاالنقطاع عن دفع
خدمة الديون الخاصة من طرف بعض الدول،قد يؤثر سمبا في احتمال إفالسيا.

( )2ـ توضح الحالة العكسية لمقناة األولى ،حيث إن ظيور حاالت إفالس لدى المصارف سيؤدي إلى انخفاض
تقديم القروض إلى مدينين وبالتالي احتماالت إفالسيم كذلك .

( )3ـ أزمة في سعر الصرف من شانيا أن تؤدي إلى اضطرابات في أسعار السندات نتيجة تخمي المستثمرين
عنيا والتحول إلى سندات بعممة أخرى.

( ) 4ـ إفالس المدينين من شانو أن يحدث تخوف لدى المستثمرين،وباألخص المستثمرين األجانب ،فيقومون
بالتخمي عن تمك السندات ،فيحدث ىناك اضطراب في سعر صرف عممتيا نتيجة كميات البيع الكبيرة

المعروضة.

( )5ـ قد يؤدي تخفيض قيمة العممة أو مجرد توقعات بذلك إلى ظيور موجة من سحب الودائع لدى المصارف
قصد تحويميا إلى عمالت أجنبية لتفادي خسائر الصرف وىو ما يؤدي إلى أزمة لدى المصارف.

( ) 6ـ إذا تم إفالس العديد من المصارف ذات التزامات مع الخارج خاصة،سيؤدي ذلك إلى تسجيل خسائر في
الصرف من طرف األعوان الذين يقومون بعمميات مع الخارج .

( )7و( ) 8ـ تمثل القناتين االنتقال من األزمة في أسواق األسيم إلى أزمة في أسواق السندات ،وىي غالبة
الحدوث بالنظر إلى إن االستثمار في السندات ىو بديل عن االستثمار في األسيم.
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( )9و( )10ـ وتعبر عن ا نتقال األزمة من أسواق المال إلى أسواق الودائع والعكس ،حيث إن عدد كبير من
المصارف تعتبر كمتعاممين في السوق المالية ،سواء كوسطاء ماليين أو تجار أوراق مالية كما إن المصارف

في الدول المتقدمة تمتمك حصة كبيرة من رسممة السوق المالية ،فقد تضطر بعض المصارف عند إفالسيا
إلى بيع حصص أسيميا في السوق المالي،ما ينتج عنو انخفاض في أسعار األسيم وبالتالي حدوث أزمة في

أسواق رأس المال ،كما إن االنخفاض الحاد في مؤشرات البورصة قد يؤدي إلى حدوث أزمة مصرفية بإمكانية
تعرض عدد كبير من المصارف لإلفالس باعتبارىا متعامل في السوق المالي.

( ) 11ـ قد يؤدي انخفاض مؤشرات البورصة إلى طرح األصول المالية من قبل المتعاممين في السوق المالي
وحصوليم عمى السيولة مما يعني سحب العممة النقدية من السوق وبالتالي حدوث أزمة في سوق الصرف.

( ) 12ـ قد يؤدي تخفيض قيمة العممة إلى حدوث ىمع كبير لدى المستثمرين األجانب فيقومون بالتخمي عن
أصوليم المالية المقيمة بتمك العممة ،والذي ينجم عنو انخفاض في أسعار األصول المالية في السوق المالي.

ب ـ االنتقال من دولة إلى دول أخرى:

حتى أالن نكون قد تطرقنا إلى قنوات انتشار األزمة المالية من قسم من أقسام النظام المالي إلى باقي
األقسام األخرى داخل النظام .غير إن األزمة المالية ال تكتفي بمس كافة النظام المالي بل تتسع لتنتقل إلى

نظم مالية في دول أخرى غير الدولة المتعرضة لالزمة وذلك بطرق وقنوات عديدة منيا:

()14

 : 1يمكن أن تنتقل العدوى المالية من خالل وجود ( المقرض المشترك أو مصرف مشترك )

 ،يكون

مصدر التمويل الرئيسي لعدد من الدول،مثالً وجود قطاع خاص في بمدين ىما(أ و ب) يقوم باالستدانة من

طرف ثالث وىو البمد (ج المقرض المشترك) فإذا ما حدثت أزمة في البمد أ أمثال بسبب وجود مشكمة في احد
المصارف األجنبية في البمد أ أ فإنيا ستؤدي إلى إحداث ضغط عمى معدالت السيولة أو عمى المالءة المالية
في البمد ج ،وبذلك سينقل البمد ج األزمة إلى البمد ب حتى لو كان اقتصاده ال يرتبط مباشرة باقتصاد البمد أ

،لذلك فوجود المقرض المشترك عمل عمى نقل األزمة من بمد إلى أخر.

2ـ الروابط التجارية : trade linkagesفعندما يواجو بمد معين أزمة مالية تؤدي إلى انخفاض قيمة

عممتو،فان البمدان األخرى ستعاني من اآلثار غير المباشرة لالزمة عن طريق التجارة ،حيث إن انخفاض قيمة
العممة تؤدي إلى ازدياد القدرة التنافسية لمبمد صاحب األزمة،فاالنكماش االقتصادي وضغط الواردات في البمد
.

صاحب األ زمة ستؤدي إلى خفض صادرات الشركاء الذين يرتبطون مع بمد األزمة بعالقات تجارية

 3ـ الصدمات السمبية في سوق معينة مثل وصول بعض األخبار االقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر عمى
القيم والضمانات أو التدفقات النقدية المرتبطة باألوراق المالية في أسواق أخرى .من خالل ىذه اآللية يمكن

النظر إلى العدوى بأنيا كانتقال المعمومات من أكثر األسواق سيولة إلى األسواق األخرى.
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احملور انثانً  /حتهٍم املوازنة انعامة انعراقٍة

نظ ارً لكون الموازنة العامة ىي األداة األساسية التي تستخدميا الحكومة في تنفيذ أولوياتيا االقتصادية

عمى الم ديين القريب والبعيد لذلك يجب النظر إلى الموازنة في ظل الظروف االقتصادية واالجتماعية والسياسية
التي تمر بيا البالد لممساىمة في توجيو االقتصاد نحو رفع معدالت التنمية االقتصادية وزيادة معدل الدخول

وتقميل البطالة والتضخم.

 -2اإلطار القانوني لمموازنة العامة العراقية:
تمر عممية إعداد الموازنة العامة في العراق بمراحل متعددة قبل وصوليا إلى الشكل النيائي وكاآلتي:

تشمل المرحمة األولى بتخويل من رئيس الجميورية لجية مختصة لمقيام بتييئة اإلطار العام لمسياسة المالية

واعداد التوصيات المركزية التجاىات الموازنة العامة ،من حيث (عناصرىا وحجميا وتوزيعيا وظيفياً وقطاعياً)

والمؤشرات الضرورية المناسبة لتحديد موازنات القطاع الحكومي المركزي والقطاع االشتراكي وقطاع التجارة
الخارجية والنقد األجنبي ،وتقوم ىذه الجية بالتعاون مع فريق عمل متكون من الفنيين المختصين من موظفي

وزارة التخطيط والمالية والتجارة والبنك المركزي لغرض إعداد تقرير اقتصادي مالي يستعرض الوضع القائم
والتوقعات المستقبمية لمسنة المالية القادمة ،وبعد إعداد ىذا التقرير يرفع إلى ديوان الرئاسة المنحل خالل فترة

أمدىا نياية الشير الخامس من كل سنة العتماده وابالغو إلى الجيات ذات العالقة إذ يمثل ىذا التقرير
إستراتيجية الدولة وتوجياتيا.

أما المرحمة الثانية فتتمثل ىذه المرحمة بمسؤولية وزارة المالية ،إذ تقع مسؤولية إعداد تعميمات

الموازنة العامة عمى عاتق وزارة المالية والتي تمثل تفاصيل أسس تحضير الموازنة مع تعميم االستمارات

الخاصة بيا مع بيان طرق التقدير بالنسبة لمنفقات واإليرادات.

تتمثل المرحمة الثالثة ىذه المرحمة بإعداد تقديرات النفقات واإليرادات لمو ازرات والدوائر التابعة ليا ،إذ

بعد أن تصل تعميمات إعداد الموازنة من قبل وزارة المالية إلى الو ازرات ،يقوم كل وزير باإلطالع عمييا واإليعاز
إلى رؤساء الدوائر التابعة ليم لمقيام بعممية إعداد تقديرات لمنفقات واإليرادات ،ثم تجمع موازنات ىذه الدوائر

وتناقش عمى مستوى الوزارة( ،)15وبعدىا تقـوم كـل وزارة بإرسال تقديراتيا إلى وزارة المالية مدرجة عمى
االستمارة الخاصة بيا ،إذ تنص المادة الثالثة من قانون أصول المحاسبات العامة رقم ( )28لسنة 1940

وتعديالتو( ...عمى الو ازرات والدوائر أن تحضر تخمينات المصروفات واإليرادات المختصة بيا وتودعيا لدى

وزارة المالية قبل نياية شير تموز من كل سنة).

أما المرحمة الرابعة فتكون بعد وصول تقديرات الو ازرات المختصة لنفقاتيا وايراداتيا إلى وزارة المالية،

تقوم وزارة المالية بمناقشة تقديرات الو ازرات والدوائر غير المرتبطة بوزارة مع ممثمي ىذه الو ازرات والدوائر،

ومن ثم إعداد مشروع الموازنة العامة بشكمو النيائي مع البيان المالي الذي يوضح األىداف العامة لمموازنة،

ويتم بعد ذلك إحالة المشروع إلى مجمس الوزراء تمييداً لمناقشتو ورفعو إلى ديوان الرئاسة المنحل لمبت فيو

واحالتو إلى المجمس الوطني لمناقشتو واقراره واحالتو إلى مجمس قيادة الثورة المنحل لغرض تشريعو.
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أما بعد الحرب عمى العراق عام  2003وتغير األوضاع األمنية والسياسية واالقتصادية نصت الفقرة

الثالثة من المادة  107في الدستور العراقي الجديد لسنة  ،2005عمى انو من اختصاص السمطات االتحادية
وضع الموازنة العامة لمدولة ،في حين نصت الفقرة السابعة من المادة أعاله صالحية السمطات االتحادية في

وضع مشروع الموازنة العامة الجارية واالستثمارية ،كما جاء في الفقرة الرابعة من المادة .77

أن من صالحية مجمس الوزراء إعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية ،وىذا

يعني أن إعداد مشروع الموازنة العامة يكون من قبل مجمس الوزراء وبعد اقرار مجمس الوزراء يتم عرضو

بناء عمى ما
عمى البرلمان لمتصديق عميو ومن ثم مصادقتو من قبل مجمس الوزراء ليكون في حيز التنفيذً ،
جاء في الدستور العراقي الجديد( ،)16وتشترك كل من وزارتي المالية والتخطيط والتعاون اإلنمائي فضالً عن

البنك المركزي العراقي في إعداد الموازنة العامة بأعداد مؤشرات اقتصادية ومالية عن السنة المالية القادمة

وبناءاً عمى ذلك تعد وزارة المالية توجييات إعداد الموازنة العامة،وابتداءاً من حزيران من كل سنة تعمل وزارة

المالية عمى تعميم ىذه التوجييات إلى الو ازرات كافة لمعمل بموجبيا وبضمنيا الحدود المالية القصوى وذلك

إلعداد المقترحات لموازناتيا.

 -1تحميل الموازنة العامة.
من المعروف أن الموازنة العامة بشكل أساسي تتكون من جانبين ،ىما جانب اإليرادات العامة والذي

يعبر عن ما تحصل عميو الدولة من دخول ،ويتم تقييد البنود الخاصة بيا في الجانب الدائن من الموازنة ،أما

الجانب اآلخر من الموازنة فيو جانب النفقات العامة ،والذي تسجل فيو جميع المصروفات التي تقوم بيا
الدولة ،ويتم تقييد الفقرات الخاصة بيا في الجانب المدين من الموازنة ،وتجمع الموازنة العامة ىذين الجانبين

في وثيقة مالية واحدة لتعبر عن المركز المالي لمبمد وما تحقق في نياية السنة المالية سواء أكانت حالة

العجز آم الفائض  .وسنقوم بتحميل الموازنة العراقية بجانبييا االيرادي واالنفاقي وكما يمي:

أوال -جانب اإليرادات:

يمكن مالحظة تطور حجم اإليرادات العامة خالل مدة الدراسة باالستعانة بالبيانات من الجدول( )2إذ
يتضح بان حجم اإليرادات العامة قد شيدت انخفاضا في سنة  1991عنو في سنة 1990

)

 ) 4228،8491مميون دينار باإلضافة إلى إنيا حققت معدل نمو سالب بين() %-5.02كما تراجعت نسبة

اإليرادات العامة إلى الناتج المحمي اإلجمالي من  15.2إلى  9.95وان سبب ىذا التراجع يعود إلى أحداث

حرب الخميج الثانية وتراجع اإليرادات النفطية فضال عن األحداث السياسية واالضطرابات األمنية التي أدت إلى
صعوبة تحصيل بعض اإليرادات العامة.

أما بين عامي  1996و 1997فقد شيدت اإليرادات العامة ارتفاعا بين( ) 410537، 178013

مميون دينار باألسعار الجارية محققة نموا سنويا بين ( %66.4و  )% 130.6عمى التوالي في حين إن

نسبة اإلي رادات العامة إلى الناتج المحمي اإلجمالي قد حقق زيادة متواضعة مقارنة بالسنوات الباقية إذ بمغت

( %2.73و )%2.72وكان ذلك بسبب زيادة اإليرادات النفطية بموجب مذكرة التفاىم،أما بعد الحرب األخيرة

في عام  2003ارتفعت اإليرادات العامة باألسعار الجارية إلى( )2146346مميون دينار بمعدل نمو سنوي
بمغ ( )%15.7أما نسبة اإليرادات
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جدول() 2اإليرادات العامة والناتج المحمي اإلجمالي لكافة القطاعات باألسعار الجارية لممدة()2010-1990
السنوات

اإليرادات العامة 2

نمو

معدل

اإليرادات

العامة%

الناتج

المحمي

اإلجمالي

باألسعار الجارية

نسبة اإليرادات العامة إلى
الناتج المحمي اإلجمالي%

1990

8491

-

55926,5

15.2

1991

4228

-50.2

42451,6

9.95

1992

5047

19.4

115108,4

4.38

1993

8997

78.3

321646,9

2.79

1994

25659

185.2

1658325,8

1.54

1995

106986

317.0

6695482,9

1.59

1996

178013

66.4

6500924,6

2.73

1997

410537

130.6

15093144

2.72

1998

520430

26.8

17125847,5

3.03

1999

719065

38.2

34464012,6

2.08

2000

1133034

57.6

50213699,9

3.25

2001

1289246

13.8

41314568,5

3.12

2002

1854585

43.9

41022927,4

4.52

2003

2146346

15.7

29585788,6

7.21

2004

32982739

1436.7

53235358,7

61.9

2005

40502890

22.8

73533598,6

55.2

2006

49055545

21.1

95578954,8

51.3

2007

54599451

11.3

111455813,4

48.9

2008

80252182

47.0

157026061,6

51.1

2009

55209353

-31.2

130642187

42.2

2010

70178223

27.11

158521511,5

44.3

المصدر :وزارة التخطيط،المجاميع اإلحصائية لمسنوات . 1929- 2999
 الناتج المحمي اإلجمالي لكافة القطاعات باألسعار الجارية. -القيم بالمميون دينار.

 -تم احتساب النسب باالعتماد عمى البيانات المذكورة أعاله.

العامة إلى الناتج المحمي اإلجمالي فقد بمغت ( )%7.2بسبب زيادة اإليرادات النفطية،أما خالل سنة

 2008فقد شيدت اإليرادات العامة تحقيق أعمى مستوى ليا خالل فترة البحث إذ بمغت()80252182مميون
دينار باألسعار الجارية بمعدل نمو سنوي بمغ ( )%47كما بمغت نسبتيا إلى الناتج المحمي اإلجمالي
( )%51.1إن ىذه الزيادة في اإليرادات العامة كانت بسبب زيادة العوائد النفطية ،فيما انخفضت اإليرادات

العامة باألسعار الجارية عام  2009إلى( )55209353مميون دينار إذ حققت معدل نمو سنوي سالب

بمغ() % -31.2أما نسبة اإليرادات العامة إلى الناتج المحمي اإلجمالي فقد انخفضت إلى ( )%42.2وكان
ذلك بسبب األزمة المالية خالل تمك الفترة.
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أما في عام  2010فقد عادت اإليرادات العامة إلى االرتفاع بمقدار( (70178223مميون دينار

بسبب عودة أسعار النفط الخام إلى االرتفاع أما نسبة اإليرادات العامة إلى الناتج المحمي اإلجمالي

بمغت( )%44.3أي بالزيادة عما كانت عميو في السنة السابقة.

ىيكل اإليرادات العامة:

تتكون اإليرادات العامة في العراق من اإليرادات النفطية والضريبية باإلضافة إلى اإليرادات األخرى كما في
الجدول أدناه:

من الجدول نالحظ إن حصيمة اإليرادات النفطية باألسعار الجارية تراجعت إلى ()1965مميون دينار عام  1991إذ

بمغت معدل نمو سنوي سالب بمغ ()%-52.2وكان ذلك بسبب العقوبات الدولية وحرب الخميج

جدول( )1ىيكل اإليرادات العامة في العراق ومعدل نموىا ونسبتيا إلى اإليرادات العامة
معدل

السنوات

اإليرادات

النفطية1

نموىا

1:2

اإليرادات

الضريبية3

معدل نموىا

3:2

اإليرادات

االخرى4

معدل

نموىا

4:2

1990

4110

-

48.4

915

-

10.8

3466

-

40.8

1991

1965

-52.2

46.5

411

-55.1

9.7

1852

-46.6

43.8

1992

2191

11.5

43.4

578

40.6

11.5

2278

23.0

45.1

1993

2869

30.9

31.9

1300

124.9

14.4

4828

111.9

53.7

1994

4981

73.6

19.4

3436

164.3

13.4

17242

257.1

67.2

1995

27195

446.0

25.4

13641

297.0

12.8

66150

283.7

61.8

1996

57705

112.2

32.4

29699

117.7

16.7

90609

37.0

50.9

1997

199890

246.4

48.6

72264

143.3

17.6

138383

52.7

33.7

1998

169023

-15.4

32.4

129081

78.6

24.8

222326

60.7

42.7

1999

234649

38.8

32.6

229548

77.8

31.9

254868

14.6

35.4

2000

458157

95.3

40.4

328113

42.9

29

346764

36.1

30.6

2001

580160.7

26.6

45

460895.5

40.5

35.7

248190

-28.4

19.3

2002

1020022

75.8

55

593678

28.8

32.0

240885

-2.9

13

2003

1841458

80.5

85.7

349

-99.9

0.1

304539

26.4

14.2

2004

32627203

1671.8

98.9

159644

45643.3

0.5

195892

-35.7

0.6

2005

39480069

21.0

97.4

495282

210.2

1.2

527539

169.3

1.3

2006

46534310

17.9

94.9

591229

19.4

1.2

1930006

265.9

3.9

2007

51701300

11.1

94.7

1228336

107.8

2.2

1669815

-13.5

3.1

2008

75358291

45.8

93.9

985837

-19.7

1.2

3908054

134.0

4.9

2009

48871708

-35.1

88.5

3334809

238.3

6.1

3002836

-23.2

5.4

2010

60131401

23.0

85.7

1503516

-54.9

2.2

8543306

184.5

12.1

المصدر ،جميورية العراق ،وزارة المالية،الدائرة االقتصادية لمسنوات()1929- 2999
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جميورية العراق ،وزارة التخطيط،الجياز المركزي لإلحصاء،المجاميع اإلحصائية لمسنوات(2999

) 1929الثانية وعمميات الدمار التي طالت المنشات النفطية أما نسبة مساىمة اإليرادات النفطية إلى

اإليرادات العامة قد بمغت معدل( )%46.5وكانت النسبة منخفضة بسبب تراجع اإليرادات العامة ،بينما بمغت

اإليرادات الضريبية واألخرى نسبة ()1852،411مميون دينار وبمغت نسبتيا إلى اإليرادات العامة

( ،)%43.8،%9.7أما في عامي  1996و 1997فقد عادت اإليرادات النفطية إلى االرتفاع من
(57705إلى  )199890مميون دينار باألسعار الجارية عمى التوالي ،في حين ارتفعت نسبة مساىمة

اإليرادات النفطية إلى اإليرادات العامة لتصل إلى( %32.4و )% 48.6وكان ذلك بسبب استئناف تصدير
النفط بموجب مذكرة التفاىم األمر الذي أدى إلى ارتفاع حصيمة اإليرادات النفطية خالل تمك المدة،بنما بمغت

نسبة اإليرادات الضريبية واألخرى خالل عام ، )138383،72264( 1997في حين بمغت نسبتيا إلى

اإليرادات العامة ( ،)% 33.7، %17.6آما في عام  1998انخفضت اإليرادات النفطية إلى
))169023مميون دينار بسبب انخفاض أسعار النفط الخام جراء األزمة األسيوية في حين بمغت نسبتيا إلى

اإليرادات العامة(،)%32.4نالحظ في تمك المدة ارتفاع حصيمة اإليرادات األخرى وزيادة حصة مساىمتيا في

اإليرادات العامة،وذلك بسبب انخفاض حصيمة اإلي اردات النفطية جراء انخفاض أسعاره،أما عام 2003وبعد رفع

الحظر االقتصادي المفروض عمى العراق شيدت حصيمة اإليرادات النفطية ارتفاعا وصل إلى

()1841458مميون دينار وارتفعت حصيمة اإليرادات النفطية إلى اإليرادات العامة ( ،)%85.7وقد تراجعت

حصيمة الضرائب باألسعار الجارية عام 2003إلى ( )349مميون دينار بسبب ظروف الحرب وتدىور الوضع
األمني وتدمير البنى التحتية األمر الذي صعب تحصيل الضرائب ىذا فضال عن تزايد اإليرادات النفطية قد قمل
من أىمية اإليرادات األخرى ال سيما الضريبية،أما في عام  2009فقد حققت اإليرادات النفطية باألسعار
()17

الجارية انخفاضا وصل إلى()48871708مميون دينار بسبب انخفاض صادرات العراق النفطية

إذ حققت

معدل نمو سنوي سالب وصل إلى ( )%-35.1كما انخفضت نسبة مساىمتيا في اإليرادات العامة(،)%90.8
إن سبب ىذا التراجع كان نتيجة النييار أسعار النفط بفعل األزمة المالية التي شيدىا االقتصاد العالمي في

تمك المدة والتي توضح مدى انعكاس الوضع الخارجي عمى االقتصاد المحمي لمبمد النفطي أما اإليرادات

الضريبية فقد ارتفعت خالل السنة المذكورة لتصل إلى( )3334809بينما انخفضت اإليرادات األخرى

إلى(،)3002836أما في عام  2010فقد شيدت اإليرادات النفطية تزايدا ممحوظا إذ بمغت()6013401

مميون دينار بسبب الزيادة الممحوظة في أسعار النفط الخام ،ويتضح إن العراق من خالل استعراض ىيكل
إيراداتو العامة في الموازنة العامة قد اعتمد وما يزال يعتمد عمى مورد وحيد في تمويل النفقات العامة أال وىو

النفط الخام لذلك فان اتجاه اإلنفاق يرتبط بالتحوالت التي تواجو ىذا المورد الناضب فضال عن تغير نسب
مساىمة اإليرادات األخرى سواء كانت ضريبية أم غير ضريبية تعتمد عمى تغير نسب مساىمة العوائد النفطية

إذ إن ارتفاع نسب مساىمة اإليرادات غير النفطية غالبا ما يكون نتيجة النخفاض نسبة مساىمة العوائد

النفطية.
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ثانيا:النفقات العامة:
يمكن مالحظة تطور حجم النفقات العامة من خالل الجدول رقم ( )3الذي يوضح الزيادة الحاصمة في

النفقات العامة عام  1991ب( )17497مميون دينار عنو في عام 1990ب( )14179مميون دينار محققة

نموا سنويا قدره ( )%87.9فيما بمغت نسبة النفقات من الناتج المحمي اإلجمالي( %25.4و )%41.2عمى
التوالي،لقد كان معدل النمو السنوي باألسعار الجارية كبي ارً بسبب التضخم الذي يعد من أحد األسباب الظاىرية

لتزايد النفقات العامة،كما ازداد حجم النفقات الحكومية للعوام  1993و 1994ليصل إلى (68954

و )199442مميون دينار عمى التوالي لتحقق معدل نمو سنوي بمغ ( %109.7و )%189.2أما نسبة
مساىمة النفقات العامة من الناتج المحمي اإلجمالي فقد كانت ( %21.4و ،)%12لقد التجأت الحكومة في
تمك الفترة إلى اإلصدار النقدي الجديد وىذا يعني إن الزيادة في النفقات العامة كانت تعود إلى ظاىرة التضخم.

ازدادت النفقات العامة باألسعار الجارية لممدة  1998إلى()920501مميون دينار وبمعدل نمو سنوي بمغ

( )%51.9وكانت نسبة مساىمة النفقات العامة إلى الناتج المحمي اإلجمالي (،)%5.4إن زيادة النفقات في
تمك المدة كان ناجماً عن زيادة اإليرادات العامة واتجاه الحكومة لتمبية أغمب الحاجات األساسية،أما عام

 2003أنخفضت النفقات العامة إلى ( )1982548مميون دينار محققو بذلك معدل نمو سنوي سالب بمغ

( )%-38.6وكانت نسبة النفقات العامة إلى الناتج المحمي اإلجمالي ( )%6.7والذي كان سببو توقف
المشاريع والخطط التنموية في تمك المدة بسبب الحرب األخيرة عمى العراق،في عام  2008حققت النفقات

العامة( )59403375مميون دينار محققة نمو سنوي بمغ ()%52.2أما نسبتيا إلى الناتج المحمي اإلجمالي

فقد بمغت( )%38.1لقد كانت سبب ىذه الزيادة تعود إلى زيادة النفقات التشغيمية والسيما رواتب الموظفين
فضال عن زيادة النفقات االستثمارية.

أما في عام  2009فقد عادت النفقات العامة إلى االنخفاض إلى( )52567025مميون دينار محققو

نمواً سنويا سالبا بمغ ( )%-11.5كما تراجعت نسبة النفقات العامة إلى الناتج المحمي اإلجمالي إلى

( .)% 37.7وكان ذلك بسبب السياسات االنكماشية التي قامت بيا الحكومة بسبب األزمة المالية في تمك

الفترة وانخفاض أسعار النفط .أما في عام  2010عادت النفقات العامة إلى االرتفاع لتصل إلى

( )70134201مميون دينار بمعدل نمو سنوي بمغ( )%33.4وبنسبة إلى الناتج المحمي اإلجمالي
( )%44.2بسبب عودة تحسن أسعار النفط .

مجمة العموم االقتصادية واإلدارية المجمد  19العدد  78لسنة 1924

372

(قياس وتحليل اثر األزمات المالية على المصدر األساس لتمويل
الموازنة العامة في العراق)
جدول ()3النفقات العامة ومعدل النمو ونسبتيا إلى الناتج المحمي اإلجمالي لممدة()2010–1990
السنوات

النفقات العامة 2

معدل النمو%

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

14179
17497
32883
68954
199442
690784
542542
605802
920501
1033552
1498700
2079727
3226927
1982548
32117491
26375175
38806679
39031232
59403375
52567025
70134201

23.4
87.9
109.7
189.2
246.4
-21.5
11.7
51.9
12.3
45.0
38.8
55.2
-38.6
1520.0
-17.9
47.1
0.6
52.2
-11.5
33.4

نسبة النفقات العامة إلى الناتج
المحلي اإلجمالي%
25.4
41.2
28.6
21.4
12
10.3
8.3
4.0
5.4
3.0
3.0
5.0
7.9
6.7
60.3
35.9
40.6
35.0
38.1
37.7
44.2

المصدر :جميورية العراق:وزارة المالية،الدائرة االقتصادية ،لمسنوات 1929-2999

جميورية العراق ،وزارة التخطيط ،الجياز المركزي لإلحصاء،المجاميع اإلحصائية السنوية () 1929- 2999

ىيكل النفقات العامة:

تقسم النفقات العامة وفقاً للساس االقتصادي إلى نوعين من اإلنفاق ىما ،اإلنفاق الجاري واإلنفاق

االستثماري ،وقد تميزت النفقات في الموازنة العامة لمعراق خالل المدة من2010 – 1990باختالل ىيكميا

وسيادة النفقات الجارية عمى بنية النفقات العامة .ويمكن توضيح نسبة مساىمة النفقات العامة الجارية
واالستثمارية خالل فترة البحث وكما يمي:

شيدت النفقات الجارية تزايدا ممحوظا في عام  1991عنو في سنة.1990إذ بمغت ىذه النفقات

( )15653مميون دينار بمعدل نمو قدره( )%37.8كما ساىمت النفقات الجارية بنسبة ( )%89.5من
إجمالي اإلنفاق العام وكان ذلك بسبب العقوبات الدولية والتزام الحكومة بتوفير السمع األساسية للفراد،وبعد
ذلك بدأت الحكومة بتوفير اكبر قدر ممكن لتمويل نفقات البطاقة التموينية التي أصبحت تشكل نسبة كبيرة من

الموازنة الجارية،إذ لم يعد ىذا اإلجراء في حقيقتو خيا ار أمام الحكومة بل كان ضروريا لمواجية ظروف

الحصار االقتصادي(،)18أما النفقات االستثمارية فقد انخفضت أيضاً إلى( )1844وكانت نسبتيا إلى النفقات

العامة (،) %10.5ارتفعت النفقات العامة بعد ذلك واستمرت حصيمة االرتفاع النفقات الجارية عام ،1995ثم
انخفضت في عام  1996إلى ( )506102مميون دينار باألسعار الجارية بمعدل نمو سنوي سالب قدره

( )% -16.5إال إن نسبتيا من النفقات العامة قد ازدادت إلى ( )%93.3كان ذلك بسبب عمل الحكومة في
تمك المدة ارتكز عمى تسيير عمل المرافق العامة.
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أما النفقات االستثمارية ارتفعت بعد ذلك لكنيا عاودت االنخفاض عام  1996إذ حققت معدل نمو

سنوي سالب وصل إلى ( ،)%-57.1أما نسبتيا من اإلنفاق العام فتراجعت وبمغت أدنى مستوى ليا خالل

فترة البحث لتصل إلى( )%6.7وكان ذلك بسبب تراجع اإلنفاق العام.

شيدت النفقات الجارية تزايداً ممحوظاً وقفزت نسبة مساىمتيا إلى النفقات العامة إلى()%90.0عام

 2003عكس النفقات االستثمارية التي أنخفضت مساىمتيا إلى النفقات العامة بشكل كبير إلى(،)%10
كان ذلك بسبب رفع الحضر عن االقتصاد العراقي واستئناف تصدير النفط،وقد بمغت النفقات

الجارية( )47522700مميون دينار باألسعار الجارية عام  2008وبمعدل نمو سنوي بمغ ( )%51.8أما
نسبة اإلنفاق الجاري إلى اإلنفاق العام في ىذه المدة كان( ،)%80في حين بمغت النفقات

االستثمارية()11880675وكانت نسبتيا إلى النفقات العامة(،)%20أما في عام  2009فقد شيدت النفقات
الجارية تراجعا إلى ()42053620مميون دينار بمعدل نمو سنوي سالب وصل إلى ( )-11.5أما نسبة مساىمتيا
في النفقات العامة فقد بمغت ( )%80في حين انخفضت النفقات االستثمارية أيضاً لتصل إلى( )10513405بمعدل

نمو سالب،نظ ارً لظروف األزمة المالية لتمك الفترة وانخفاض أسعار النفط،أما في عام  2010فقد شيدت النفقات
الجارية ارتفاعا بمغ()54003334.2مميون دينار بمعدل نمو( )%28.4خالل تمك المدة بسبب تحسن أسعار النفط.

جدول()4النفقات الجارية واالستثمارية ومعدل نموىا ونسبتيا إلى النفقات العامة خالل المدة()1929-2999
السنوات

النفقات الجارية1

معدل النمو

النفقات االستثمارية3

1:2

معدل النمو

3:2

1990

11357

-

80.1

2822

-

19.9

1991

15653

37.8

89.5

1844

-34.7

10.5

1992

25876

65.3

78.7

7007

280.0

21.3

1993

50060

93.5

72.6

18894

169.6

27.4

1994

171742

243.1

86.1

27700

46.6

13.9

1995

605838

252.8

87.7

84946

206.7

12.3

1996

506102

-16.5

93.3

36440

-57.1

6.7

1997

534095

5.5

88.2

71707

96.8

11.8

1998

824705

54.4

89.6

95796

33.6

10.4

1999

831592

0.8

80.5

201960

110.8

19.5

2000

1151663

38.5

76.8

347037

71.8

23.2

2001

1490866

29.5

71.7

578861

66.8

28.3

2002

1761927

18.2

54.6

1465000

153.1

45.4

2003

1784293.2

1.3

90.

198254.8

-86.5

10

2004

29102758

1531.1

90.6

3014733

1420.6

9.4

2005

21803157

-25.1

82.7

4572018

51.7

17.3

2006

32778999

50.3

84.5

6027680

31.8

15.5

2007

31308188.3

-4.5

80.2

7723043.7

28.1

19.8

2008

47522700

51.8

80.0

11880675

53.8

20

2009

42053620

-11.5

80.0

10513405

-11.5

20

2010

54003334.2

28.4

77.0

16130866.2

53.4

23

المصدر ،جميورية العراق  ،وزارة المالية ،الدائرة االقتصادية لمسنوات 1929 – 2999
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ثالثا :تطور حالة الموازنة العامة لممدة2010- 1990
تعبر الموازنة العامة عن ال موقف المالي لمبالد ،إذ أنيا توضح نتيجة المركز المالي لمبمد في الداخل من

خالل بيان حجم الفائض أو العجز أو التوازن في بعض الحاالت النادرة .ويمكن توضيح حالة الموازنة العامة

خالل فترة البحث باالستعانة بالجدول()5الذي يوضح ازدياد عجز الموازنة العامة باألسعار الجارية ليصل إلى

( )13269مميون دينار عام  1991عنو في عام  1990بمعدل نمو بمغ ( )%133.3كما كانت نسبة
العجز إلى الناتج المحمي اإلجمالي( )%31.3فيما ارتفعت قيمة العجز باألسعار الجارية لسنة 2991

إلى( )27836مميون دينار بمعدل نمو سنوي بمغ( )%109.8في حين كانت نسبتو إلى الناتج المحمي
اإلجمالي ( )%24.2وكان ذلك بسبب تزايد حجم النفقات العامة إلعادة بناء ما دمرتو الحرب .كما ارتفع مقدار
العجز في السنوات التالية باألسعار الجارية ليصل إلى ()364529مميون دينار عام  1996بمعدل نمو سمبي

بمغ( )%-37.6فيما كانت نسبتو إلى الناتج المحمي اإلجمالي(،)%-5.6أما في عام  1997انخفض معدل
العجز باألسعار الجارية ليصل إلى( )195265مميون دينار،إذ حقق معدل نمو سالب وصل إلى(،)%-46.4
أما قيمة العجز إلى الناتج المحمي اإلجمالي فبمغت( )%1.3وكان سبب ىذا التراجع في قيمة العجز ىو زيادة

اإليرادات العامة عمى الرغم من ارتفاع النفقات العامة .أما عام  1998ارتفع نسبة العجز في الموازنة العامة

ليبمغ ( )-400071مميون دينار،بمعدل نمو بمغ( )104.9بسبب االنخفاض في حجم اإليرادات النفطية
انعكس عمى اإليرادات العامة،كما ذكرنا بسبب االنخفاض في أسعار النفط الخام جراء األزمة المالية األسيوية.

وقد استمرت حالة العجز في الموازنة العامة طوال مدة العقوبات الدولية حتى وصمت قيمة العجز عام 2002
إلى()-1372342مميون دينار بمعدل نمو ( )%73.6وفيما بمغت نسبتو إلى الناتج المحمي اإلجمالي
(،)%3.3ومما يجدر ذكره إن العراق في تمك الفترة لجأ إلى تمويل العجز عن طريق اإلصدار النقدي الجديد

الذي أعتبره أحد المصادر الرئيسية لتمويل العجز األمر الذي أدى إلى أرتفاع معدالت التضخم وبالتالي حدوث
آثار سمبية عمى االقتصاد العراقي.
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جدول()5العجز والفائض ومعدل النمو ونسبتيما إلى الناتج المحمي اإلجمالي لممدة()1929–2999
السنوات

العجز والفائض

معدل النمو%

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

-5688
-13269
-27836
-59957
-173783
-583798
-364529
-195265
-400071
-314487
-365666
-790481
-1372342
163798
865248
14127715
10248866
15568219
20848807
2642328
44022

133.3
109.8
115.4
189.8
235.9
-37.6
-46.4
104.9
-21.4
16.3
116.2
73.6
-111.9
428.2
1532.8
-27.5
51.9
33.9
-87.3
-98.3

نسبة العجز،الفائض إلى الناتج
المحلي اإلجمالي%
-10.2
-31.3
-24.2
-18.6
-10.5
-8.7
-5.6
-1.3
-2.3
-0.9
-0.7
-1.9
-3.3
0.6
1.6
19.2
10.7
14.0
13.4
1.9
0.03

المصدر:جميورية العراق ،وزارة المالية ،الدائرة االقتصادية.

وبعد الحرب عام  2003ورفع الحظر االقتصادي المفروض عمى العراق شيدت العوائد النفطية العراقية

زيادة ممحوظة ا ألمر الذي أدى إلى تزايد حصيمة اإليرادات العامة في الوقت الذي كان فيو اإلنفاق العام قد

تركز عمى النفقات الجارية بشكل رئيسي.وقد كانت الزيادة في اإليرادات العامة اكبر من الزيادة في حجم

النفقات العامة مما أدى إلى تحقيق فوائض في الموازنة وصمت عام  2003و2004

إلى(163798و )865348عمى التوالي بمعدل نمو بمغ ( %-111.9و )%428.2فيما بمغت نسبة
الفائض إلى الناتج المحمي اإلجمالي (% 116.5و. )%193.6استمرت حالة الفائض في الموازنة العامة

لتحقق عام  )14127715(2005مميون دينار بمعدل نمو سنوي بمغ ( )%1532.8أما نسبتيا إلى الناتج
المحمي اإلجمالي فوصمت إلى ( )%19.2وكان سبب ذلك ىو زيادة اإليرادات العامة والسيما النفطية وتراجع
النفقات العامة .كما حققت الموازنة العامة أعمى فائض باألسعار الجارية وصل سنة 2008

إلى( )20848807مميون دينار بمعدل نمو ( ،)%33.9أما نسبة الفائض إلى الناتج المحمي اإلجمالي

فبمغت ( )% 13.4وكما ذكرنا سابقا فان سبب الفائض ىو زيادة أسعار النفط وبالتالي اإليرادات النفطية ،إذ

ارتفعت أسعار النفط الخام لتبمغ عام  2008أعمى مستوى ليا،وفي عام  2009تراجع معدل الفائض عما

كان عميو في السنة السابقة ليصل إلى( )2642328محققا نموا سنويا سالبا قدره ( )%-87.3فيما كانت
نسبة الفائض إلى الناتج المحمي اإلجمالي ( ،)%1.9إن سبب ىذا التراجع كان نتيجة النييار أسعار النفط

بسبب األزمة المالية العالمية،أما في عام  2010عاد الفائض إلى االرتفاع بمقدار( )44022مميون دينار و

بمعدل نمو سنوي بمغ()-98.3في تمك الفترة.
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احملور انثانث/اثر األزمات املانٍة عهى مصادر متوٌم املوازنة انعامة

أوال:العوامل المؤثرة عمى أسعار النفط الخام في السوق الدولية:

إن العوامل التي تؤثر في أسعار النفط الخام في السوق الدولية تتحدد عمى نحو عام في عوامل تؤثر في

حجم العرض النفطي الدولي الكمي وعوامل تؤثر في حجم الطمب النفط الدولي الكمي ونوع أخر من العوامل ىي

عوامل تبدو في ظاىرىا غير اقتصادية ولكنيا تؤثر في نتيجتيا في حجم العرض الكمي أو في حجم الطمب

الكمي مما يسبب تغيرات في أسعار النفط تبعاً لحجم ذلك التأثير ومدياتو الزمنية والتي يمكن تحديدىا باآلتي:

 -2العوامل االقتصادية المؤثرة في حجم العرض النفطي الدولي الكمي ،يقصد بعرض النفط الكميات المتاحة

من السمعة البترولية في السوق الدولية بسعر معين وخالل فترة زمنية محدودة ،والعرض البترولي يكون فرديا

لبائع أو طرف عارض أو يكون عرضا كميا لمجموعة بائعين أو أطراف عارضين لتمك السمعة بسعر أو أسعار
))19

مختمفة في زمن محدد

و يتسم العرض بكونو منخفض المرونة في المدى القصير ،إال أنو قد يكون أكثر

مرونة في المدى البعيد .ويتم عرض النفط من خالل مصدرين األول الدول المنتجة لمنفط التي تنتمي لمنظمة
األوبك واآلخر من الدو ل المنتجة خارج األوبك  .وتؤثر في عرض النفط بالسوق الدولية العديد من العوامل

التي تدفع بالكميات المعروضة نحو الزيادة أو النقصان وبالتالي تؤثر عمى األسعار وترتبط ىذه العوامل

بالعديد من االعتبارات قد تكون

اقتصادية أو جيولوجية أو تنظيمية أو تسويقية  ..وغيرىا ،ومن ىذه

العوامل:ىيكل السوق ،سعر الخصم ،حجم االحتياطي النفطي الدولي المثبت، .الكمفة الحدية الستخراج النفط

الخام و حركة خزين النفط الخام لمدول الصناعية.

 -1العوامل االقتصادية المؤثرة في حجم الطمب النفطي الدولي الكمي ،يقصد بالطمب النفطي مجموعة الكميات
المطم وبة من السمعة النفطية بصورتييا (الخام والمشتقات النفطية) في السوق الدولية بسعر معين وخالل مدة

زمنية معينة لتمبية الحاجات اإلنسانية المتنامية .ويتسم الطمب عمى النفط بكونو طمباً مشتقاً من الطمب عمى

المشتقات النفطية وقد أصبح حجم استيالك النفط واحدا من أىم المؤشرات التي تعكس مستوى التقدم
االقتصادي ألي مجتمع ،ونتيجة النقسام المجموعات الدولية الحالية إلى ثالث مجموعات متباينة في اإلمكانات

والتطورات السياسية واالقتصادية أي اختالف خصوصية المجموعات واختالف الدول نفسيا داخل المجموعات

فقد كان طبيعياً ظيور معدالت نمو اقتصادية متباينة أثرت في طبيعة طمب النفط واستيالكو وبالتالي عمى

أسعاره وىذه المجموعات ىي :الدول الصناعية،الدول النامية والدول المتحولة. .وتؤثر في الطمب عمى النفط

العديد من العوامل منيا :معدل النمو االقتصادي،بدائل النفط الخام وأسعارىا ،األسواق المستقبمية.
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 -3العوامل األخرى مثل السياسة الدولية والظروف الطارئة واألزمات وسياسات الحد من التموث.

ال شك بأن المواقف السياسية لمحكومات المنتجة والمستيمكة لمنفط واستراتيجياتيا السياسية دو ارً ميما في

صياغة أسعار النفط  .وان الدول الفاعمة في التأثير القوي عمى األسعار ھي الدول المنتجة و الدول

المستيمكة الكبرى إضافة إلى سياسات الشركات النفطية الكبرى التي ال زالت تسيطر عمى الجزء األكبر من

تجارة النفط العالمية ،كما تمعب الظروف الطارئة واألزمات دو ارً كبي ارً في إحداث تذبذبات حادة في أسعار النفط

الخام عمى المدى القريب ،وبشكل خاص الحروب واالضطرابات السياسية واألزمات مثل األزمات المالية وذلك

لما تسببو ىذه الظروف من نقص في العرض النفطي بسبب توقف العمميات أالستخراجية أو النقل ،أو نقص

في الطمب النفطي بسبب حاالت الركود والكساد المرافقة لالزمات العالمية  ،ويرجع عدد من المختصين معظم

الطفرات ألسعريو التي حصمت عام  1973واألعوام  2009،1999،1990 ،1980 ،1979إلى تمك

الظروف.

كما تعد سياسات الحد من التموث إحدى العوامل المؤثرة عمى أسعار النفط الخام،حيث تعد ضريبة

الكربون احد ىذه العوامل إذ إن الضرائب المفروضة عمى المشتقات النفطية تيدف إلى زيادة أسعار البيع
لممستيمك النيائي وبالتالي تحد من نمو الطمب عمى النفط الخام وتسبب ترشيد االستيالك ،والمجوء إلى
المحافظة عمى المدى القريب الناجمة عن إدخال تقنيات جديدة كالعزل الحراري الذي يقمل من كمية الوقود

الالزم لمتدفئة ،وادخال تقنيات عمى محركات وسائط النقل تؤدي إلى خفض كمية الوقود  ،كما إن ارتفاع أسعار
بيع المنتجات النفطية لممستيمك النيائي سيدفع إلى زيادة البحث والتطوير عن بدائل جديدة.

مما تقدم نجد إن سياسات الحد من التموث ومنيا ضريبة الكربون تؤثر عمى أسعار النفط الخام في السوق

الدولية وذلك من خالل تحديد حجم الطمب.

ثانيا :قياس وتحميل العالقة بين تغير األسعار العالمية لمنفط الخام واإليرادات النفطية في العراق.
مدخل:

تعد اإليرادات النفطية أىم مصدر من مصادر تمويل الموازنة العامة في العراق،إذ تشكل العائدات النفطية
المكون األساسي لمصادرات باإلضافة إلى كونيا تشكل المساحة الواسعة لمقطاع العام في الحياة االقتصادية

،لذا فان تغيير أسعار النفط الخام كنتيجة لالزمات المالية سينعكس بشكل أساسي عمى اإليرادات النفطية
،وعمى وفق ما تقدم سيتم تحميل العالقة بين األسعار العالمية لمنفط الخام(سيتم االعتماد عمى أسعار األوبك

بسب ب عدم وجود سعر موحد لمنفط الخام في السوق النفطية باإلضافة إلى كون العراق عضوا في المنظمة)

واإليرادات العامة(أي اإليرادات النفطية باعتبارىا المصدر األساس الذي يتعرض للختالالت نتيجة لتغير أسعار

النفط) باستخدام األسموب القياسي من اجل التأكيد عمى وجود عالقة طردية بين ىذين المتغيرين وتعيين اتجاه

العالقة السببية بينيما بتطبيق اختبار السببية ل ىسيو( )Hsiaoفي احتساب الخطأ النيائي لمتوقع .
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املطهة األول/اإلطار انرٌاضً ننمارج انسثثٍة:

أوال:مفيوم السببية:

السببية ( )Causalityمصطمح يشير إلى الحالة التي تكون فييا حادثة معمومة متبوعة دائما بحادثة
أخرى معينة ويقع تعاقب األحداث خالل زمن ما ،وتدعى الحادثة األولى بالسبب والثانية بالمسبب أو
()39

المعمول

ومصطمح السببية لغويا يمثل مبدأ يراد بو بان لكل ظاىرة سببا يحدثيا ،أي إن السببية ىي كل

شيء يتوصل بو إلى شيء غيره كما ورد في كتاب لسان لعرب البن منظور.كما تعني السببية العالقة بين
السبب والمسبب ،ومبدأ السببية ىو احد مبادئ العقل ويعبر عن ذلك الفالسفة بقوليم بان لكل ظاىرة سببا
أو عمة ،فالسببية في الفمسفة تربط بين حدثين منفصمين من الناحية الزمنية ،وقد اختمف الفالسفة حول مبدأ

السببية ،ففيما أنكر السببية كل من الغزالي وىيوم وردا العمل الطبيعية إلى مجرد عالقة زمنية واقتران بعض

الظواىر الطبيعية( ،)32اعتمد المقريزي مبدأ السببية في تفسير الظواىر االقتصادية من خالل تفسيره
لممجاعات التي حمت بمصر منذ القدم حتى العصر الوسيط،رافضا مبدأ القدرية السمبية والجبرية في النظر إلى

أصل األزمات ،إذ عدىا ظواىر مادية واجتماعية ترتبط بالعوامل الطبيعية واالجتماعية ،تدوم بديمومتيا وتزول
بزواليا .لقد أكد اغمب الفالسفة عمى إن السببية ىي غاية العموم الطبيعية واإلنسانية ،فقد ذىب( كانت ) إلى

إن السببية ىي إحدى المماثالت الضرورية لتفسير التجربة وقد صنفيا عمى وجيين:

األول -:ىو مبدأ األحداث واإلنتاج وىو يوجب أن يكون لكل حادث سبب يتوقف بوجوده عميو قبل حدوثو.
الثاني -:مبدأ التتابع الزمني وىو يوجب أن تحدث جميع المتغيرات وفقا لقانون االرتباط بين السبب والنتيجة.

ثانيا :السببية في االقتصاد القياسي:

تشكل السببية حي از ميما ضمن مواضيع االقتصاد القياسي ،فاالقتصاد القياسي يعتمد افتراضا ضمنيا

وجود السببية بين المتغيرات الداخمية في االنموذج القياسي والمتغيرات المحددة مسبقا.ويجري تشخيص

السببية نظرياً في المرحمة األولى من مراحل بناء االنموذج القياسي واختبارىا في مراحل الحقة أخرى ضمن
االنوذج .والسببية في االقتصاد القياسي يمكن التعبير عنيا بنماذج االنحدار التي تعد من أكثر النماذج

تبسيطا لمواقع العممي لكونيا تفترض وجود اتجاه وحيد لمسببية ،أي إن المتغيرات المستقمة تؤثر في المتغير

التابع وال تتأثر بو.لكن الواقع يؤكد غير ذلك،إذ إن معظم العالقات االقتصادية تعتمد عمى العالقات المتبادلة

بين المتغيرات المكونة لالنموذج،أي إن ىناك عمى األقل عدد من المتغيرات تتحدد آنيا وتؤثر وتتأثر ببعضيا

البعض(.)31فمثال ال يؤثر عرض النقد( )Msفي الناتج ( )Qفقط وانما يتأثر بيا أي إنيما يتحددان كظاىرة
متداخمة أي إن:

)Ms=F(Q
)Q=F(Ms

فيشار إلى السببية في االقتصاد القياسي بأنيا شكل االرتباط بين الحقائق الموضوعية ،سواء كانت في أنظمة

أو عمميات أو أشياء،إذ يكون البعض منيا في ظروف معينة سببا في حدوث ظاىرة أخرى تسمى نتيجة.
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ثانيا :تصنيف السببية في االقتصاد القياسي:

يمكن تصنيف السببية في نماذج االقتصاد القياسي استنادا لمجموعة من األسس ىي(:)33

أوال :وفقا لحجم العالقات داخل االنموذج القياسي:وىي

أ -:انموذج السببية البسيط : Simple Causality Model
ويمكن كتابة العالقة بين المتغيرين كاألتي:

=Xt

إذ إن  jتمثل مدة االرتداد من  2إلى . M

=Yt

و  aj,bj,cj,djمعممات النموذج.

()Yt، Xtسمسمتان زمنيتان مستقرتان ذاتا متوسطات صفرية كما إن ( )Vt،Utسمسمتان غير
مترابطتين.

ويمكن أن تكون Mما ال نياية إال انو في التطبيق وبسبب المدى المحدد لمبيانات المتاحة ،فان  Mأن تكون
محددة واقصر من السمسمة الزمنية المعطاة،وبذلك تكون( ) Ytتسبب  Xtكون  bjليس صفرا.كذلك  Xtيتسبب

 Ytإذا كان  Cjليس صفرا.

ب -:انموذج السببية اآلنية : Simultaneous Causality Model

= Xt +boyt

= Yt +coxt
عندما يكون ) ) b o ,Co =0عندئذ سيكون ىذا نموذجا سببيا بسيطا وبعكس ذلك سيكون نموذجا ذا سببية

آنية.
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ثانيا :وفقا التجاه السببية:
 -:2السببية أحادية االتجاه  :Un-Directional Modelفي ىذا النوع من السببية يكون التأثير باتجاه
واحد ،أي إن المتغير المستقل يؤثر في المتغير التابع وليس العكس،فالمتغير التابع ال يؤثر في المتغير

المستقل في نفس العالقة،أي إن:

Y

x

 -:1سببية االرتداد:

يمثل ىذا النوع من السببية تداخل أثار مجموعة من المتغيرات ،أي أنيا تظير مرة بشكل متغير تابع ومرة
أخرى بشكل متغير مستقل مثل العالقة بين الدخل واالستيالك واالستثمار.

 -:3سببية التغذية العكسية :Feed Back Causality Modelيبين ىذا النوع من السببية ،إن المتغير

المستقل يسبب التغير في المتغير التابع وفي ذات الوقت المتغير التابع يسبب تغير المتغير المستقل ،أي
إن األثر ينتقل في اتجاىين كما يمي:

x

ثالثا :اإلطار الرياضي لنماذج اختبار السببية:

Y

يعد اختبارالسببية من االختبارات الميمة التي تستعمل في اختبار العالقات المتداخمة في االقتصاد الكمي،

فيناك العديد من الدراسات التطبيقية التي تناولت العالقة السببية بين متغيرات عديدة مثل النقود والدخل

وأسعار الفائدة ومتغيرات اقتصادية أخرى ومن بين الدراسات في ىذا المجال دراسة كرانجر )(Granger
()34

) (1969ودراسة سيمز) (Sims,1972ودراسة ىسيو )(Hsiao,1981

.ولمتعرف عمى آلية عمل

نماذج اختبار السببية  ،سيتم التركيز عمى اختبار ىسيو).(Hsiao
انموذج ىسيو ( )Hsiao Modelالختبار السببية:

حاول ىسيو اختبار العالقة السببية عمى أساس اختيار مدة ارتداد مثمى لكل من المتغيرات الداخمية والخارجية

ويتم تقدير معادلة انحدار المتغير الداخمي بموجب الصيغة التالية(:)35

Yt =a+

إذ إن:

 Ytالمتغير الداخمي.

 Xtالمتغير الخارجي

 Yt-jالمتغير الداخمي المتباطئ زمنيا ل( )Mمن السنوات التي حددىا ىسيو ب 6سنوات وكما مبين أدناه:
)Yt=bo+b1yt-1+ut -----------------------(1.1

)Yt= bo+b1yt-1+b2yt-2+ut-------------------------(1.2
)Yt=bo+b1yt-1+b2yt-2+b3yt-3+ut--------------------(1.3

)Yt=bo+b1yt-1+b2yt-2+b3yt-3+b4yt-4+ut-----------------(1.4
)Yt=bo+b1yt-1_b2yt-2+b3yt-3+b4yt-4+b5yt-5+ut------------------(1.5

مجمة العموم االقتصادية واإلدارية المجمد  19العدد  78لسنة 1924

372

(قياس وتحليل اثر األزمات المالية على المصدر األساس لتمويل
الموازنة العامة في العراق)

)Yt=bo+b1yt-1+b2yt-2+b3yt-3+b4yt-4+b5yt-5+b6yt-6+ut--------------(1.6

ومن بين االنحدارات الست السابقة وبالذات التي اجتازت االختبارات االقتصادية واإلحصائية والقياسية يتم
احتساب خطا التنبؤ النيائي ،)FPE( Final Predicted Errorوبموجب الصيغة التالية:

=)FPE(M

إذ إن :
 Tتمثل حجم العينة.
 Mرتبة االنحدار

 FPEخطأ التنبؤ النيائي

 ESSمجموع مربعات الخطأ لكل انحدار
ويتم اختيار اقل خطأ لمتنبؤ النيائي من بين االنحدارات المقدرة ،والتي تمثل مدة االرتداد المثمى لممتغير التابع
 Ytوالتي يرمز ليا(*)M

ثم يتم تقدير ستة انحدارات أخرى جديدة ألجل تحديد مدة التباطؤ الزمني بالنسبة لممتغير الخارجي

والذي يضمن في معادلة االنحدار مع المتغير الداخمي الحائز عمى مدة اإلبطاء المثمى(*، )mوالذي تم
الحصول عميو من المرحمة السابقة ،وتكون معادلة االنحدار عمى وفق الصيغة التالية:

حيث إن:

)……………………(2

Yt=a+

 Ytالمتغير الداخمي

 Xtالمتغير الخارجي

 nعدد االنحدارات المقدرة لموصول إلى مدة التباطؤ المثمى

وبعد تقدير معادالت االنحدار الستة يتم احتساب خطأ التنبؤ النيائي  FPEلكل انحدار وبموجب الصيغة

التالية:

)--------------------(2.7

=)*FPE(m*,n

ولتحديد مدة اإلبطاء المثمى (* )nيتم اختيار معادلة االنحدار المقدرة التي تعطي اقل خطأ لمتنبؤ

النيائي .وبموجب انموذج ىسيو يتم تحديد اتجاه السببية باالعتماد عمى خطأ التنبؤ النيائي من خالل
المقارنة بين حجمي الخطأ لممتغير الداخمي والمتغير الخارجي،فإذا كان خطا التنبؤ النيائي لممرحمة األولى من

التقدير)* FPF(mاقل من خطا التنبؤ النيائي لممرحمة الثانية من التقدير أي إن:

مجمة العموم االقتصادية واإلدارية المجمد  19العدد  78لسنة 1924

322

(قياس وتحليل اثر األزمات المالية على المصدر األساس لتمويل
الموازنة العامة في العراق)
)*FPE(m

أي إن ذلك يدل عمى اتجاه العالقة السببية من المتغير التابع إلى المتغير المستقل ،أما إذا كان خطأ

التنبؤ النيائي لممرحمة األولى من التقدير)* FPE(mأكبر من خطأ التنبؤ النيائي لممرحمة الثانية من التقدير

)* FPE(m*,nأي إن:

)*FPE(m

فذلك يشير إلى إن اتجاه العالقة السببية من المتغير المستقل إلى المتغير التابع ،ثم يعاد االختبار بطريقة

عكسية لمعرفة تأثير المتغير التابع عمى المتغير المستقل عندما يكون األخير متغي ارً تابعاً.

املطهة انثانً /قٍاس وحتذٌذ اجتاه انعالقة انسثثٍة تاستخذاو أسهوب هسٍو). (Hsiao

من اجل تحديد اتجاه العالقة السببية بين األزمات المالية (أسعار النفط العالمية ) وبين مصادر تمويل

الموازنة ( يتم االعتماد عمى اإليرادات النفطية لكونيا تشكل الجزء األكبر من مصادر تمويل الموازنة العامة) في

العراق ،تم استخدام أسموب اختبار ( )Hsiaoالختبار مدة االرتداد المثمى لممتغير التابع (اإليرادات النفطية)
وبالنسبة لممتغير التوضيحي(أسعار النفط) والتي تسمح بأقل خطا تنبؤ نيائي (،)FPEحيث تم احتساب خطا

التنبؤ النيائي لست فترات إبطاء ،وتم اختيار فترة اإلبطاء المثمى لمنموذج الذي اجتاز االختبارات االقتصادية

واإلحصائية والقياسية وكما موضح في الجدولين( )6و( . )7

تشير النتائج المقدرة لإليرادات النفطية الحالية ( )Xباعتباره متغير االستجابة لممتغيرات التوضيحية

الممثمة ب(أسعار النفط بتخمف سنة واحدة واإليرادات النفطية بتخمف سنة واحدة أيضا) إلى اتفاق إشارات
معممات االنموذج المقدر مع المنطق والنظرية االقتصادية من حيث وجود العالقة الطردية بين متغيرات الدوال

المقدرة إضافة إلى معنوية اختباراتو اإلحصائية والقياسية التي تضمنيا،إذ بمغت القوة التفسيرية لمنماذج

المقدرة والممثمة بقيم معامل التحديد( )0.96وىذا يشير إلى إن المتغيرات المستقمة ليا عالقة جوىرية

باإليرادات النفطية (المتغير التابع)وتعبر قيمة(* )Fالمحتسبة لمدوال المقدرة عن المعنوية اإلجمالية لدوال

اإليرادات النفطية عند مستوى (. )%5واالتجاه الذي يؤكد بان المتغيرات المستقمة ليا تأثير معنوي في
المتغير التابع وبالتالي يمكن االعتماد عمى االنموذج في مجال التقدير.

جدول رقم ( )6نتائج تقدير العالقة بين اإليرادات النفطية كمتغير تابع بالنسبة ألسعار النفط العالمية وفق
أنموذج ىسيو()Hsiao

)*FPE(m*,n

0.043

)*FPE(m
0.048

2

S.E
0.789

D.W
1.699

*F
419.19

R
0.95

0.763

1.991

225.14

0.96

صيغة الدالة
Yt=0.769+0.978Yt-1
)(1.199) (20.47
Yt=2.163+1.091Yt-1+0.864Xt-1
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كما ويالحظ في ضوء نتائج التقدير الجدول ( )6خمو النموذج المقدر من المشكالت القياسية ،حيث

تؤكد احصاءة ( ) D.Wعدم وجود مشكمة االرتباط الذاتي بين القيم المتعاقبة لممتغير العشوائي عند مستوى

معنوية (، (%5وان اتجاه العالقة السببية يكون من المتغيرات المستقمة إلى المتغير التابع الن قيمة خطا

التنبؤ النيائي )* FPE(mلممتغير التابع اكبر من خطا التنبؤ النيائي لممتغيرات المستقمة )*FPE(m*,n

وىذا يعكس بدوره مدى تأثير أسعار النفط العالمية عمى اإليرادات النفطية،وعند اعتبار أسعار النفط كمتغير

تابع (أسعار النفط بتخمف سنة واحدة واإليرادات النفطية بتخمف سنة واحدة أيضا).من الجدول( )7نالحظ
اتفاق إشارات معممات االنموذج المقدر مع منطق النظرية االقتصادية ومعنوية االختبارات اإلحصائية والقياسية

عند مستوى معنوية ( )%5التي تضمنتيا الدوال المقدرة بحيث امتمكت قوة تفسيرية جيدة بمغت

()0.89واتضح ان االنموذج خالي من مشكمة االرتباط الذاتي.

جدول رقم(  )7نتائج تقدير العالقة بين أسعار النفط كمتغير تابع بالنسبة لإليرادات النفطية وفق أنموذج
ىسيو ()Hsiao

)*FPE(m*,n

)*FPB(m
0.0153

0.0148

S.E
0.253

D.W
2.073

*F
97.326

2

R
0.84

0.217

2.229

69.767

0.89

صيغة الدالة
Xt=0.11 +0.986Xt-1
)(0.322) (9.865
Xt=0.485+0.603Xt-1+0.069Yt-1
)(1.522) (3.670) (8.720

أما اتجاه العالقة السببية فيالحظ من الجدول أعاله ،كان من المتغير التوضيحي إلى المتغير التابع

أيضا ،حيث كانت قيمة خطا التنبؤ النيائي )* FPE(mلممتغير التابع اكبر من قيمة خطا التنبؤ النيائي

لممتغيرات التوضيحية )*. FPE(m*)(n

ونتأكد من خالل الدوال من الجدولين( )6و( )7وجود عالقة سببية وحيدة االتجاه من أسعار النفط

عمى اإليرادات النفطية*،ومن الممكن ربط ىذه الدوال بواقع االقتصاد العراقي من حيث تأثر اإليرادات النفطية

بأسعار النفط ال عالمية ،أو تأثر مصدر التمويل األكثر أىمية في الموازنة العامة بتداعيات األزمات المالية.

______________________________________________
*ولتاكيد ىذه النتيجة فقد قامت الباحثة باجراء اختبار كرانجر لمسببية وتوصمت الى نفس النتيجة بوجود

عالقة سببية باتجاه واحد.
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االستنتاجات:

احملور انراتع /االستنتاجات وانتوصٍات.

لقد توصل البحث الحالي إلى مجموعة من االستنتاجات:

 -:2أسيم تطور الفكر المالي في تحميل مفاىيم عديدة لالزمات المالية  ،عمى وفق ما تقتضيو مسببات
وبواعث األزمات  ،لكنو لم يقدم وصفا محددا لمفيوم األزمة ،فما زال مفيوم األزمات المالية يتسم بنسبية
االستخدام الوصفي لنتائج تحميل التغير في السوق المالية .وأن األزمات المالية حالة مالزمة للسواق المالية

 ،بالرغم من تطور أدوات األسواق المالية ووسائل االتصال وتدفق المعمومات  ،حيث ساىمت تمك التطورات

في زيادة كفاءة األسواق المالية  ،لكنيا في ذات الوقت لم تمنع حدوث األزمة المالية أو تقمل من حجم
المخاطر المترتبة عنيا  ،عمى العكس فقد ساىم انفتاح األسواق المالية وتكامميا النسبي في كون األزمة

المالية أكثر تأثي ار ،بسبب اختالل األنظمة المالية واالقتصادية .

 -:1أن تكرار حدوث األزمات المالية واتساعيا وسرعة انتقاليا يعد من األمور المثيرة لمجدل واالنتباه،لما
ينجم عنيا من أضرار اقتصادية كبيرة وشاممة وغير متوقعة ،ال تقتصر عمى القطاع المالي فحسب بل تمتد
إلى القطاعات األخرى ،ويترتب عمييا تكاليف اقتصادية واجتماعية باىظة ال تقتصر عمى بمد األزمة فقط وانما

عمى البمدان األخرى التي قد ال ترتبط أسواقيا المالية مباشرة مع السوق المالية لبمد األزمة ،كما ىو الحال في

العراق.

 -:3من أىم تداعيات األزمات المالية تأثيرىا عمى الطمب والمعروض النفطي ،في ضل تباطؤ وتيرة النشاط
االقتصادي وقت األزمة  ،األمر الذي سينعكس سمبا عمى أسعار النفط ومشتقاتو في السوق العالمية.

 -:4إن زيادة اعتماد االقتصاد العراقي عمى اإليرادات النفطية كمصدر أساسي لتمويل الموازنة ،أدى إلى
تراجع أىمية اإليرادات األخرى ومن أىميا الضرائب.حيث إن العراق يعد بمدا ناميا يتميز بتخمف األنظمة

الضريبية المتبعة فيو،فضال عن انخفاض الدخل الذي يعد أساسا لتحصيل الضرائب لدى فئات المجتمع

،باإلضافة إلى انتشار مشكمة التيرب الضريبي ،األمر الذي يصعب ميمة تحصيل الضرائب.

 -:5إن تراجع إنتاج كميات النفط الخام أو تصديره ألسباب داخمية أو خارجية باإلضافة إلى انخفاض
أسعاره،سيزيد من مشكمة قمة اإليرادات العامة األمر الذي سينعكس عمى وضع الموازنة العامة.إذ تشكل اغمب

النفقات العامة لمدولة عمى جانب اإلنفاق الجاري عمى حساب تراجع أىمية النفقات االستثمارية ،األمر الذي

يدل عمى الطبيعة االستيالكية لنشاط القطاع العام ،كما انو من غير الممكن من الناحية السياسية

واالجتماعية إجراء تقشف في الموازنة ،يدفع المواطن ثمنو في ظل ظروف ال يتحمل فييا المواطن أعباء

إضافية .

 -:6أن حاالت الفائض في الموازنة العامة التي تحققت منذ عام  ،1993قد ال تشير إلى تحسن األحوال ،إذ
أن تنظيم الموازنة التقديرية غالباً ما يتم بعجز ،وعند تنفيذ بنود اإلنفاق تظير صعوبات تعيق التنفيذ ،األمر
الذي يعطل انجاز اغمب المشاريع االستثمارية ،وبيذا ال تنفق المبالغ المخصصة لتمك المشاريع بشكل كامل،

وعند انتياء السنة المالية تظير حالة الفائض.
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 -:7اظير التحميل القياسي وج ود عالقة سببية باتجاه واحد ولفترة إبطاء واحدة بين أسعار النفط الخام إلى

اإليرادات النفطية في العراق،أي إن ىناك تأثير من أسعار النفط الخام(كمؤشر لالزمات المالية) باتجاه
اإليرادات النفطية في العراق،وقد تم استنباط ذلك من القدرة التفسيرية للنموذج القياسي ،إذ كانت القدرة

التفسيرية لمنموذج ( )0.96من قيمة المتغير المستقل(السعر) لممتغير التابع(اإليرادات)،مما يؤكد وجود تأثير
كبير لتغير أسعار النفط الخام جراء األزمات المالية عمى مصادر تمويل الموازنة العراقية.

ثانٍا :انتوصٍات:

في ضوء االستنتاجات التي توصل إلييا البحث الحالي  ،يمكن وضع بعض التوصيات متماثمة باآلتي:

 -:2ضرورة التأكيد عمى المتغيرات الدولية عند تناول موضوع األزمات المالية و االقتصادية ،حيث تدويل
األزمة عبر مجموعة من القنوات المالية والتجارية ،مما يحتم اإلشارة إلى آليات انتقال األزمة ومحاولة الدول

الرأسمال ية تكييف اقتصادياتيا من خالل ذلك وعبر نقل األزمة إلى البمدان النامية مما عرضيا لمعديد من
الصدمات الخارجية .

 -:1منح القطاع النفطي في العراق وضعا خاصا ،من خالل وضع خطة تنفذ زمنيا ترفد بالموارد المالية
والخبرة البشرية الحديثة والتقنية،كذلك التوسع في منح العقود لمشركات األجنبية مع المحافظة عمى الحقوق

الوطنية وعمى أسس اقتصادية ،لغرض زيادة إنتاج وتصدير النفط واالستفادة من فوائض اإليرادات النفطية ،إذ
من غير المعقول أن يبقى ىذا المستوى المتدني من اإلنتاج والتصدير والعراق يممك احتياطي كبير من النفط

الخام.

 -:3البد لمدول النفطية وخصوصا العراق أن يسعى إلى التخمص من ىيمنة القطاع النفطي والذي طالما
سيرتبط باألزمات المالية ال سيما في البمدان المتقدمة  ،عن طريق تنويع القاعدة اإلنتاجية ورفع نسبة
مساىمة القطاعات األخرى في الناتج المحمي اإلجمالي وتفعيل اإلمكانات المحمية لمتقميل من االعتماد عمى

الخارج والعمل عمى تطوير القطاعات االقتصادية غير النفطية وبالذات القطاعين الزراعي والصناعي ومن

خالل االعتماد عمى خطط التنسيق والتعاون بين الو ازرات والدوائر المعنية واستخدام النيج العممي المتطور في

تمبية متطمبات النيوض بالقطاعين المذكورين بدال من التركيز عمى القطاع النفطي فقط واىمال القطاعات
األخرى وبما يسيم في تعميق االختالالت الييكمية لالقتصاد الوطني ،إضافة إلى قياميا باعتماد سمة عمالت

في تسعير نفطيا وعدم االقتصار عمى الدوالر الذي يعاني من التذبذب عدم االستقرار وتدىوره في معظم

األحيان ،والذي يمثل احد القنوات الميمة لنقل األزمة.

 -:4اصالح الجياز الضريبي وتحسين وسائل جباية الضرائب وتفعيل دورىا لغرض زيادة حصيمتيا،اذ ان
الضرائب تتميز بضالة مساىمتيا بييكل اإليرادات العامة مقابل جسامة تكاليف األجيزة اإلدارية القائمة عمييا.

 -:5ترشيد النفقات العامة عبر برنامج تقيد اإلنفاق الترفي وغير الضروري ومعالجة الخمل في الييكل
أألنفاقي لمموازنة ،والعمل عمى زيادة مساىمة النفقات االستثمارية في المجاالت اإلنتاجية لما لذلك من اثر في

تنويع القاعدة اإلنتاجية والذي سينعكس بدوره بصورة ايجابية عمى مصادر تمويل الموازنة.
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 -:6معالجة الخمل في الييكل اإلنتاجي يعني زيادة ناتج وأىمية القطاعات األخرى غير النفطية في الناتج

المحمي اإلجمالي ،وىذا بدوره سوف يزيد من مساىمة ىذه القطاعات وخاصة السمعية في إجمالي الصادرات،

ومن ثم تقميل مخاطر االعتماد عمى مادة أولية واحدة في التصدير والتي تخضع لمتغيرات الخارجية .

 -:7توفير الدراسات والبحوث الدقيقة لغرض وضع تقديرات سميمة حول متغيرات السوق النفطية من خالل
المراجعة الدورية لمستويات االستيالك واإلنتاج العالمي لمنفط الخام ومصادر الطاقة المختمفة ،وفقا لمتغيرات

السوق الدولية ،وىذا يعطي لمعراق القدرة عمى توقع التغيرات بشكل صحيح الستيعاب الصدمات قبل وقوعيا.
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(قياس وتحليل اثر األزمات المالية على المصدر األساس لتمويل
)الموازنة العامة في العراق

(Measuring and analyzing the impact of financial crises on the main
source for financing the public budget in Iraq) *
Abstract:
Form recurrence of financial crises phenomenon disturbing and attention ,
and returns the reasons so that its negative effects were sharp and dangerous ,
because of the nature and cause of Ncaha , threatened political and economic
stability of the countries in which they occur these crises , in addition to
Machmlh these crises spread of contagion across multiple channels to include
other countries many developed and developing , and the reason for this to the
openness of the economic and financial witnessed by the countries affected by
crises and other countries concerned, the financial crisis is a case of financial
turmoil appears in one of the sections of the financial system one and extends to
the regulations and other states within the country of the crisis spreading to
other countries, depending on the severity The depth of the crisis. That the Iraqi
economy is not in isolation from all these financial crises , the economy is the
Iraqi economy is unilateral ( yield ) because of its heavy dependence and
increasing returns of crude oil as a source of financing of the public budget
, as it constitutes oil revenues, the largest and most important of the proceeds
from general revenues compared to other income in Iraq , as the form of oil
revenues accounted for 90 % of the proceeds from general revenues and weak
contribution of tax revenue and other income in the outcome of overall revenues
, which reflects the extent of the imbalance in the structure of public revenues ,
and that one of the negative effects of financial crises recession associated with
crises , which is reflected clearly on global demand for crude oil , and thus drive
up the prices of crude oil , and therefore, the exposure rate this resource
economic turmoil will affect the outcome of the oil revenues and the Iraqi
economy as a whole makes it vulnerable to these financial crises as a result of the
low price of crude oil in the market.
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