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Abstract: 

The research aims to test the hypotheses explaining the behavior of commercial 

banks towards government borrowing in the Iraqi economy on the one hand and the 

effect of internal government borrowing on bank credit. government borrowing on 

bank credit. The lazy bank hypothesis is one of the explanations for banking 

behavior, it believes a continuous increase in government borrowing from 

commercial banks can create a risk that leads banks to reduce their lending to the 

risky private sector compared to granting loans to the public (government) sector 

and thus eliminates their incentives to search for new profitable opportunities To 

invest in the private sector. 
The effect of crowding out means that the rise in government sector spending leads to a decrease 

in private spending or sometimes even cancellation. The main reason for crowding out is to reduce 

the government deficit if the government borrows from the market to fill this deficit so the demand 

for investment in the market increases and the value of money in the market increases 

automatically And the interest rate increases. Using a method of Co-integration and a Error 

Correction Model to measure the relationship between internal government borrowing and credit 

in a short and long term for the period  Jan. 2006-May 2020 monthly data . the results of the 

econometric model supported this hypothesis, which reflects negatively on the size and 

effectiveness of the private sector and its role in the Iraqi economy. 
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 املخلص: 

االقتصاد العراقي    احلكومي ف املصارف التجارية اجتاه االقرتاض    املفسرة لسلوك يهدف البحث الختبار الفرضيات         
وترى فرضية الكسل املصرف احدى   اخرى. جهة    املصرف من اثر االقرتاض احلكومي الداخلي على االئتمان    من جهة و

التسهيال منح  اجتاه  املصرف  للسلوك  املفسرة  الزايدة  الفرضيات  ان  االئتمانية،  من   املستمرة فت  احلكومي  االقرتاض 
املصارف التجارية ميكن ان خيلق خطرا يدفع ابملصارف اىل ختفيض اقراضها للقطاع اخلاص احملفوف ابملخاطر مقارنة 

ف   مبنح القروض للقطاع العام )احلكومي( وهبذا يقضي على حوافزها ف البحث عن فرص جديدة مرحبة لالستثمار
القطاع احلكومي يؤدي اىل اخنفاض ف   أن يعين    املزامحة،  أبثر  األثر  وي سمى هذاالقطاع اخلاص.   انقاق  االرتفاع ف 

االنفاق اخلاص او حىت الغائه ف بعض االحيان ويكمن السبب الرئيس وراء املزامحة هو سعي احلكومات بتقليل العجز 
ض احلكومة من السوق لسد هذا العجز فيزداد الطلب على االستثمار ف احلكومي احلاصل ف املوازانت العامة اذ تقرت 

التكامل املشرتك ومنوذج تصحيح   وابستخدام اسلوب   الفائدة. السوق وتزداد تلقائيا قيمة االموال ف السوق ويزيد معدل  
القصي  الداخلي واالئتمان املصرف ف االجلني  االقرتاض احلكومي  العالقة بني  لقياس  للمدة ك   اخلطأ   2والطويل و 

كانت نتائج القياس االقتصادي تدعم فرضية الكسل مما ينعكس سلبا على حجم   شهرية وبياانت    2020ااير-2006
 العراقي.وفاعلية القطاع اخلاص ودوره ف االقتصاد  
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 أوال : املقدمة:

الفرضيات   اختبار  البحث  لسلوكيهدف  االقتصاد   املفسرة  احلكومي ف  االقرتاض  اجتاه  التجارية  املصارف 
العراقي من جهة واثر االقرتاض احلكومي الداخلي على االئتمان املصرف من جهة اخرى . وترى الفرضية االوىل: عندما 

اع يكون لدى املصارف سيولة فائضه فقد ال تؤدي زايدة اقراض احلكومة اىل خفض مهم ف القروض املمنوحة للقط
اخلاص , كما ان حصول املصارف على اصول حكومية امنة ومضمونة ي زيد من فرص حتملها املخاطر عندما متنح 
قروضها للقطاع اخلاص, وهي ما تعرف بفرضية تنويع املخاطر . ف حني ترى الفرضية البديلة : فرضية الكسل املصرف 

مان ، ان الزايدة املستمرة ف اقرتاض احلكومة من املصارف احدى الفرضيات املفسرة للسلوك املصرف اجتاه منح االئت
التجارية لتمويل عجز املوازانت ) متويل حملي( ميكن ان خيلق خطرا يدفع ابملصارف اىل ختفيض اقراضها للقطاع اخلاص 

لسلوك لتفادي احملفوف ابملخاطر مقارنة مبنح القروض للقطاع العام ) احلكومي( املضمون , اي ان املصارف تتبع هذا ا
خماطر التعثر ف سداد القروض عند منح التسهيالت للقطاع اخلاص وهبذا يقضي على حوافزها ف البحث عن فرص 

االرتفاع ف انقاق القطاع احلكومي   أن  أي)ابثر املزامحة(     ف ما يعر , وهو  األخيجديدة مرحبة لالستثمار ف القطاع  
 الغائه ف بعض االحيان حيث تقرتض احلكومة من السوق لسد هذا يؤدي اىل اخنفاض ف االنفاق اخلاص او حىت 

العجز فيزداد الطلب على االستثمار ف السوق وتزداد تلقائيا قيمة االموال ف السوق ويزيد معدل الفائدة . وحياول 
رف احمللي ، فما نتيجة  البحث اجياد اجيابه وافية للتساؤل االيت : عندما تقرتض احلكومة دوالر ا واحد ا من القطاع املص

ذلك االخنفاض على االئتمان املقدم للقطاع اخلاص ف بلد انم ؟ أو هل  يؤدي ذلك  إىل مزيد من  التحفيز او التحشيد 
crowding in     ام مزيد من املزامحةCrowding out    لالقرتاض احلكومي لالئتمان احمللي اخلاص ؟ . بتعبي

لسلوك املصارف التجارية ف العراق اجتاه االقرتاض احلكومي هتيمن على القطاع املصرف اخر اي من الفرضيات املفسرة  
العراقي ؟  . وابستخدام مناذج السالسل الزمنية من اختبار جذر الوحدة و اسلوب التكامل املشرتك ومنوذج تصحيح 

اال الداخلي واالئتمان املصرف ف  االقرتاض احلكومي  العالقة بني  لقياس  للمدة ك اخلطأ  القصي والطويل و   2جلني 
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اهل  شهرية.بياانت    2020شباط    - 2006 إ دف  و  اجتاه هو  التجارية  املصارف  لسلوك  املفسرة  الفرضيات  ختبار 
الداخلي على االئتمان   العراقي من جهة واثر االقرتاض احلكومي  جهة   املصرف من االقرتاض احلكومي ف االقتصاد 

 . أخرى

مشكلة البحث ف مسألة أتثي االقرتاض احلكومي من املصارف احمللية ف اقصاء القطاع   تتلخص   البحث: مشكلة  
 اين   وتقرر فيما اذ  كان القطاع املصرف العراقي مصااب  مبشكلة )الكسل املصرف ( من جهة اخرى .  جهة، اخلاص من  

اىل مزامحة   يما يؤد ق يوجه حنو القطاع احلكومي  غلب االئتمان املصرف ف العراأ  إن»ينطلق البحث من فرضية مفادها  
 املطلوبة« القطاع اخلاص ابحلصول على املوارد  

 اوال. التأصيل النظري 

 :   النظرية النقدية احلديثة  .1

هي نظرية تصف العملة أبهنا احتكار عام والبطالة كدليل على أن حمتكر العملة يقي د عرض األصول املالية الالزمة         
هي بديل للنظرية االقتصادية  Modern Monetary Theory(.  1)املدخرات  الضرائب وتلبية رغبات    لدفع

وقد تكون أكثر فعالية ف وصف االقتصاد العاملي ف السنوات اليت تلت الركود العظيم. اذا تدعي النظرية   ةالنيو كالسيكي
(  ( احلديثة  نقود جديد MMTالنقدية  عندما ختلق  النقدية  السلطة  السياسة هو أن  األساسي هلذه  اخلطر  فإن  ة  

التضخم الذي حيدث عند وصول االقتصاد إىل حالة االستخدام الكامل، واليت ميكن معاجلته من خالل حتصيل  الضرائب 
، مع تبادل احلوار النشط حول فائدهتا النظرية، والتطبيقات العملية MMT(. تناقش  2)  للحد من القوة الشرائية

ة ف العامل احلقيقي واآلاثر املرتتبة عليها، جنبا إىل جنب مع الفعالية املختلفة الستخدامها املستهدف املفيدة الواضح
واليت تستند على  MMT  (3)والتحدايت املختلفة لوصفاهتا للسياسة االقتصادية . اما من املبادئ  الرئيسة لنظرية  

هذا احتكار حكومي اخلاص هبا وي عد    fiat moneyالنقدي اإللزامي    ر ابإلصداأن السلطة النقدية هي من تقوم  
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البنوك املركزية) النامية مازالت احلكومات هي من 4من خالل  الدول  التحرر املايل اال ان اغلب  الرغم من  (, وعلى 
 (: 5يلي) اليت تستند إليها النظرية النقدية احلديثة مبا  املبادياهم    إجيازتسيطر على قرارات السياسة النقدية فيها, وميكن  

ميكن أن تدفع مثن السلع واخلدمات واألصول املالية دون احلاجة إىل مجع النقود ف شكل ضرائب أو إصدار  .أ
 املشرتايت.ديون مقدما على مثل هذه  

النقود   عملية خلق. تقييد  اخلاصة. جـسداد الدين بعملتها    ابلدفع عن على التخلف    إجبارها ال ميكن الحد   .ب
املوارد احلقيقية   ف استخدامالذي يتسارع مبجرد االستمرار    االقتصاد، فقط ف حالة حدوث حالة التضخم ف    ومشرتايهتا

 )العمالة ورأس املال واملوارد الطبيعية( لالقتصاد عند الوصول اىل االستخدام  الكامل . 

يتسارع مبجرد    - .ت التضخم الذي  النقود فقط ف حالة  استثمار موارد االقتصاد احلقيقية تقتصر عملية خلق 
 وراس املال ،واملوارد الطبيعية (عند بلوغ االستخدام الكامل   العمالة، )

ميكن التحكم ف تضخم سحب الطلب عن طريق الضرائب اليت تزيل النقود الزائدة من التداول )على الرغم     .ث
 (؛ من أن اإلرادة السياسية للقيام بذلك قد ال تكون موجودة دائم ا

مع القطاع اخلاص على املدخرات الشحيحة وذلك إلمكانيتها إبصدار سندات. تتحدى   للتنافسال حتتاج     . ج
اإلنفاق احلكومي يتم متويله عن طريق الضرائب وإصدار الديون.   االقتصاد، أبناملبادئ وجهة نظر االجتاه السائد ف    هذه 

األوىل مع فهم لكيفية عمل خلق النقود والتضخم للنظرية النقدية السائدة. على   األربعة   MMTال تتعارض مبادئ  
، 'ميكن للوالايت املتحدة دفع أي ديون   جرينسبان ي الفيدرايل آالن  كما قال الرئيس السابق لالحتياط   املثال،سبيل  

ومع   ابلسداد. لديها ألننا نستطيع دائم ا طباعة النقود للقيام بذلك. لذلك ليس هناك أي احتمال للتقصي او التعثر  
 العجز احلكومي مع لتيار االقتصاد القائم حول املبدأ اخلامس ، حول أتثي  MMTذلك ، خيتلف االقتصاديون ف  

 (. 4على أسعار الفائدة) 
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ف األنظمة املالية السيادية ، ميكن للبنوك أن ختلق النقود  ، لكن هذه املعامالت 'األفقية' ال تزيد    النظرية: منهج    
حكومة أي العمومية لل   امليزانية ‘صاف األصول املالية ألن األصول تقابلها اخلصوم. وفق ا ألتباع هذه النظرية ال تتضمن  

أداة نقدية حملية ف جانب أصوهلا ؛اي ال متتلك أين نقود. ومجيع األدوات النقدية اليت تصدرها احلكومة ف جانب 
(. و ف ظل هذه النظرية تدخل' 5عروض السندات، على التوايل) والضرائب  ابإلنفاق  خلقها وتدميها مطلوابت ويتم  

من تصريف الديون   متكن السلطةاق احلكومي والضرائب والعملة القانونية  النقود الرأسية 'ف التداول من خالل اإلنف 
النقود الورقية   مما يعطيها قيمة من خالل خلق طلب عليها ف شكل التزام ضرييب خاص جيب الوفاء   كعملة،وطبع 

تكون هذه العملة فإن الغرامات والرسوم والرتاخيص ايضا ختلق لطلب على العملة و ميكن أن    ذلك، (. فضال عن  2به)
ستحافظ على   للعملة،صادرة عن احلكومة احمللية ، أو عملة أجنبية. االلتزام الضرييب املستمر ابلتوافق مع ثقة وقبول  

مستوى الضرائب ابلنسبة لإلنفاق احلكومي   النظرية أن(. تؤكد  3قيمتها الن احلكومة ميكن تصدر عملتها مىت شاءت ) 
أو فائض امليزانية( هو ف الواقع أداة سياسية تنظم التضخم والبطالة ، وليست وسيلة لتمويل )إنفاق احلكومة على العجز  

معامالت بني احلكومة أو   ان أي أنشطة احلكومة ف حد ذاهتا .  و يصف املخطط البياين للنظرية النقدية اجلديدة  
قطاع احلكومي يشمل اخلزانة والبنك املركزي. و القطاع العام والقطاع غي احلكومي أو اخلاص أبهنا 'معاملة رأسية'. ال

يشمل القطاع غي احلكومي األفراد والشركات اخلاصة احمللية واألجنبية )مبا ف ذلك النظام املصرف اخلاص( واملشرتين 
  (.4) لعملة  لوالبائعني األجانب 
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 اجلديدة  النظرية النقدية ( التوازانت القطاعية يف نظرية  1شكل )

  : املصريف. التفاعل بني احلكومة والقطاع  3    

التفاعالت  على  التجارية  البنوك  وقطاع  املركزي  والبنك  احلكومة  بني  العالقة  لتحليل  النظرية  تستند 
عادة ما يكون للحكومة ذات سيادة حساب العالقة اي على العمليات احملاسبية لالحتياطيات . و   العملية هلذه

البن مع  او جاري  للدولة. من هذا  تشغيلي  املركزي  الضرائب   احلساب،ك  وتتلقى  تنفق  أن  للحكومة  ميكن 
والتدفقات األخرى. لكل بنك جتاري أيض ا حساب لدى البنك املركزي ، يدير من خالله احتياطاته )أي نقود 
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تقوم اخلزانة  خبصم حساهبا اجلاري   النقود ، . عندما تنفق احلكومة    ( 2)املقاصة وتسوية املدفوعات  بني البنوك(
التجاري(.  النظام املصرف  البنك املركزي ، وتودع هذه األموال ف حساابت مصرفية خاصة )وابلتايل ف  ف 

يتم خصم   الضرائب؛تضاف هذه النقود إىل إمجايل الودائع ف قطاع البنوك التجارية. وعلى العكس متاما تعمل  
يتم   املتحدة، ، وابلتايل تنخفض الودائع ف القطاع املصرف التجاري. ف الوالايت  احلساابت املصرفية اخلاصة  

إيداع جزء من اإليصاالت الضريبية ف حساب اجلاري للخزانة ، واجلزء االخر ف اخلزانة وحساابت القروض 
واليت حتتفظ إبيصاالت وهي خدمة تقدمها بنوك االحتياطي الفيدرايل للوالايت املتحدة  حمددة  .    من بنوك جتارية

حساابت اخلزانة اليت مت   ي وه  .معينةالضرائب ف القطاع املصرف من خالل إيداعها ف بنوك خمتارة تليب معايي  
أموال اخلزانة. يعد هذا بديال  لإليداع إنشاؤها ف البنوك التجارية لقبول مدفوعات الضرائب اإللكرتونية وإنفاق  

عمليا مجيع البنوك املركزية  و   . (6)حساابت اخلزانة لدى بنوك االحتياطي الفيدرايل  املباشر ملدفوعات الضرائب ف
وإجراء عمليات السوق املفتوحة لضمان قاعدة تظل اسعار الفائدة  عند هذا  املستهدف،حتدد معدل الفائدة 

 املستوى املستهدف. 
, إصدار السندات احلكومية أبهنا عملية تعويض اإلنفاق احلكومي وليس كمتطلب MMTوفقا  

كون هناك حساابت االحتياطيات للبنوك التجارية  مع البنك املركزي جيب أن ي  البلدان، ف معظم    للتمويل.
حتديد املبلغ كنسبة من التزامات) اخلصوم ( للبنك )أي   البلدان، يتمتوازن إجيايب ف هناية كل يوم. ف بعض  

االحتياطي القانوين وابلتايل البنك التجاري   ابسم متطلباتودائع العمالء(.. ف هناية كل يوم هذا هو املعروف  
العجز هلا  خيار اقرتاض األموال   تعاين من. والبنوك اليت     سوف تضطر إىل النظر ف حساابت االحتياطي

املطلوبة من البنك املركزي ، حيث ميكن حتميلهم سعر إقراض )ي عرف أحياان  ابسم معدل اخلصم( على املبلغ 
يقرتضونه هذه .الذي  ترك  ببساطة  ميكن  فائضة  احتياطيات  لديها  اليت  البنوك  فإن   ، أخرى  انحية  ومن   .

 MMT. حتت االطار النظري لـ  (4)   ات مع البنك املركزي وكسب معدل الدعم  من البنك املركزي االحتياطي
جديدة ف النظام املصرف التجاري والضرائب تسحب من االحتياطيات   حيقن احتياطياتق احلكومي  اإلنفا



 

 

 

 

 

  
JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND EDUCATION FOR SPECIALIZED RESEARCH (JHDESR) 46 

 
 

  

 

 

 

JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND 

EDUCATION FOR SPECIALIZED RESEARCH| VOL: 8 

ISSUE:  2|April 2022 

نيسان/ |  1العدد  8| المجلد مجلة التنمية البشرية والتعليم لألبحاث التخصصية

 2022أبريل 

9065 | https://jhdesr.misd.tech-ISSN: 2289-E 

البنوك الفائضة ترغب املصرفية ، حيث ان  نشاط احلكومة سيكون هلا أتثي فوري على اإلقراض بني البنوك.  
ف   ،  لى االحتياطيات اخلصم ( الذي يدفعه البنك املركزي ع   )معدلف كسب معدل أعلى من معدل الدعم  

حني أن بنوك العجز تريد أن تدفع سعر فائدة أقل من معدل اخلصم  و رسوم االقرتاض للبنك املركزي . وابلتايل 
حيث   متوازن، اما ف نظام مصرف    .االحتياطيسيقرضون بعضهم البعض حىت يصل كل بنك إىل متطلبات  

ية متطلبات االقراض ، سيكون معدل اإلقراض بني البنوك على يوجد إمجايل احتياطيات كافية جلميع البنوك لتلب
احلكومة  ان تنفق أكثر من التحصيل  قرت، . اما اذا  املدى القصي متساوي بني معدل الدعم ومعدل اخلصم 

الضرييب اي االحتياطيات جديدة متت إضافتها إىل النظام املصرف )انظر العمودي املعامالت(. هذا عادة ما 
إىل إقراض احتياطاهتا الزائدة مع املنافسة بني البنوك تسعى      نظام االحتياطيات فائض على مستوى يؤدي إىل 

)أو ابلتناوب ، إىل الصفر إذا كان معدل الدعم   مما جيرب سعر الفائدة قصي األجل على خفض معدل الدعم 
الفائضة  مع البنك    التجارية ابالحتياطياهتا(. عند هذه النقطة سوف البنوك ببساطة حتتفظ البنوك  غي موجود

حتصل احلكومة املزيد من الضرائب ف  يوم معني مما    ذلك حني املركزي وكسب معدل الدعم. النقيض من  
ونتيجة لذلك األموال الفائضة سوف تكون ف   عجز،تنفقه . و عندها تكون منظومة االحتياطيات ف حالة  

ايل فإن أسعار الفائدة قصية األجل سوف ترتفع حنو سعر اخلصم. و  إذا الطلب ف سوق ما بني البنوك ، وابلت
كان البنك املركزي يريد احلفاظ على سعر الفائدة املستهدف  ما بني معدل الدعم و سعر اخلصم ، وجيب إدارة 

. (4) صرفالسيولة ف النظام للتأكد من أن املبلغ الصحيح من االحتياطيات هو ف متناول اليد ف النظام امل
 السوق املفتوحة. فاذا كان هناك السندات احلكومية ف   وبيعالبنوك املركزية تدير هذه العملية عن طريق شراء  

احتياطيات فائضة ف النظام املصرف يبيع البنك املركزي السندات وابلتايل يزيل احتياطيات الزائدة من النظام 
اما ف حالة ليس هناك ما يكفي من االحتياطيات يقوم البنك املركزي بشراء السندات احلكومية من   املصرف. 
بشراء  وابلتايل   اخلاص،القطاع   املركزي  البنك  أن  نالحظ  أن  املهم  من  املصرف.  للنظام  احتياطيات  يضيف   

هو ال ميول أبي شكل من األشكال وامنا هو صاف حقن من   — السندات ببساطة عن طريق خلق النقود  
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إنه جيب االحتياطيات ف النظام املصرف. إذا كان البنك املركزي هو احملافظة  على سعر الفائدة املستهدف  ، ف
من  الصحيحة  الكمية  على  احلفاظ  أجل  من  املفتوحة  السوق  ف  احلكومية  السندات  وبيع  شراء  ابلضرورة 

 . (2)االحتياطيات ف النظام
 
 

 املصريف احمللي   الداخلي والقطاع.االقرتاض احلكومي  4      
االقرتاض على االئتمان   نتيجة ذلكفما    احمللي،عندما تقرتض احلكومة دوالر ا واحد ا من القطاع املصرف        

   crowding inيؤدي ذلك  إىل مزيد من التحشيد  او التحفيز    املقدم للقطاع اخلاص ف بلد انم ؟ أو هل
لالئتمان احمللي اخلاص . واملثي لالستغراب  أبنه ال توجد إجابة هنائية عن هذه األسئلة ف الدراسات التطبيقية 

 سلبية. االقرتاض احلكومي واالئتمان اخلاص في عتقد عادة  أهنا    النظرية بني. اما العالقة  (7)عن هذا املوضوع  
ة للبنوك القرتاض حكومي اعلى على طبيعة االستجابة الداخلي  crowding outوتعتمد درجة املزامحة   

حول طبيعة السلوك املصرف .الفرضية االوىل  ترى   ( 9)ن بديلتان  . ف االدبيات االقتصادية هناك فرضيتا(8)
ول البنوك  على اصول حكومية امنة ، يتيح هلا بتحمل املزيد من املخاطر ابلتايل زايدة اإلقراض للقطاع ان  حص 

.  ف حني ترى الفرضية البديلة   risk diversification hypothesisاخلاص)فرضية تنويع املخاطر(  
ف ابملخاطر )  فرضية الكسل ان ذلك قد خيلق خماطرة معنوية يثين هذه البنوك إلقراض القطاع اخلاص احملفو 

 Lazy banks   عادة ابلكسل. واذا كان القطاع املصرف يتصف     lazy bank hypothesisاملصرف (  
حينها قد يؤدي االقرتاض احلكومي بدينار واحد اىل اكثر من دينار واحد خارج االئتمان احمللي اخلاص بسبب  

، وصف حمافظ  البنك    2002بيل املثال ، ف عام  . على سout effect     crowdingاثر املزامحة   
اعرتف رئيس وزراء موزمبيق ابن   2009.وف عام  (9) املركزي اخنفاض اإلقراض للقطاع اخلاص بشكل كبي   

.. ارتفاع أسعار الفائدة على سندات اخلزينة اليت أصدرهتا احلكومة ساهم ف "الكسل" بني البنوك. ألن البنوك 
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 14.47ة هي اليت استولت على سندات اخلزانة ومبجرد أن اصبحت  متاحة ، مث جلست لتنتظر سعر الفائد 
 . (10) ف املائة الذي دفعته احلكومة  

ومن املمكن أن تتصرف البنوك املختلفة بشكل مغاير ، ويعتمد صاف التأثي ف القتصاد على  نسبة األنواع   
املتباينة من البنوك. وان االقرتاض من السوق احمللية مبعدل عايل يضع عبئا إضافيا على امليزانية وخيلق إمكانية 

القطاع اخلاص وابعاده  من تلقي األموال املتاحة ومن احملتمل أن يكون لالقرتاض احمللي آاثر خطية   ازاحة  
 طويلة األجل . 

 اثنيا.  واقع االقرتاض احلكومي واالئتمان املصريف يف العراق           
سواء فيما يتعلق بصدمات اسعار   2014عاىن االقتصاد العراقي من صدمات خارجية وداخلية  منذ عام       

% من االراضي العراقية او صدمة 30النفط العكسية او الصدمة الداخلية املتمثلة ابحتالل داعش ألكثر من  
لد التمويلية فاخنفضت االيرادات  انعكست على قدرة الب   2020اجلائحة كوروان واخنفاض اسعار النفط ف عام  

% من االيرادات العامة ف املوازنة احلكومية كمتوسط للمدة املبحوثة , فلجأ 95النفطية اليت تشكل اكثر من  
لالقرتاض اخلارجي والداخلي لسد العجز املتزايد ف املوازنة العامة  من جهة .ومن جهة اخرى خمطط االنفاق 

ه بشكل اساس حنو االنفاق التشغيلي من اجور ورواتب واعاانت اليت تشكل احلكومي جامد وغي مرن وموج
. ومتثل مدفوعات الفائدة ايضا حصة كبية من النفقات بسبب (11)% من امجايل النفقات  77اكثر من  

اجلائحة االخية  متبقي . وبسبب  انه  االنفاق االستثماري على  يعامل  العام . ف حني  الدين  ارتفاع رصيد 
مر العراق بضائقة مالية حادة اثرت على حىت التزامات احلكومة فيما   واالخنفاض الكبي ف اسعار النفط العاملية

 يوم .   45يتعلق برواتب املوظفني واملتقاعدين وأتخر سدادها ألكثر من  
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 مسار الدين احلكومي الداخلي   -

 2015مليار دوالر أمريكي( ف عام    27.1تريليون دينار عراقي )  31.9قفز الدين احمللي العراقي من        
تريليون   60,6، و    2016مليار دوالر أمريكي( ف هناية ديسمرب    39.5تريليون دينار عراقي )  46.6ليبلغ  
قيمة له ف هناية شهر شباط عام وليصل اىل اعلى    2018مليار دوالر امريكي ( هناية شهر ديسمرب    51,4ف )

مليار دوالر( ومنى الدين احمللي بشكل أسرع بكثي من الدين اخلارجي   78,8تريليون دينار)  92,9ليبلغ     2020
لألسباب املشار اليها انفا ويعود جزء من هذه الزايدة ف الدين احمللي إىل    2020إىل عام    2014من عام  

، أي إصدار حواالت اخلزينة ، واليت يشرتيها مصرف الرافدين ومصرف الرشيد ، ومها العملية النقدية غي املباشرة  
من البنوك اململوكة للدولة ، مث بيعها للبنك املركزي العراقي. بسعر خمفض. ف خضم التدهور السريع للمالية العامة 

اهلائلة احلكومة على اللجوء إىل هذه ومقبولية االسواق املالية الدولية جتاه العراق ، أجربت االحتياجات املالية  
.  وميثل كل (12)2020٪ من إمجايل الدين احمللي ف شباط   68.6العملية النقدية غي املباشرة ، واليت بلغت  

٪  من إمجايل الدين 58.9من مصرف الرافدين ، مصرف الرشيد ومصرف التجارة العراقي والبنك املركزي العراقي  
٪ من ودائع البنوك هم من كبار املستثمرين 71. وبنك الرافدين والرشيد اللذان ميثالن  2020احمللي ف شباط  

عدة املستثمرين لألدوات احمللية صغية احلجم نسبيا  وأقل تنوعا . خماطر إعادة التمويل: ف سوق الدين احلكومي. قا
. ومع ذلك ، فإن غالبية األوراق املالية 2020٪ من الدين احمللي ف شباط  96.6متثل الديون قصية األجل  

لبنك املركزي العراقي يتم  احلكومية اليت حيتفظ هبا مصرف الرافدين ومصرف الرشيد ومصرف التجارة العراقي وا
تدويرها تلقائي ا ابالتفاق بني وزارة املالية وهذه البنوك دون إجراء مزاد رمسي. لذلك ، فإن حصة الديون قصية 
األجل مرتفعة ولكن خماطر إعادة التمويل الفعلية أقل بكثي مما يوحي به املؤشر. وجتدر اإلشارة أيض ا إىل أن 

دار سندات حكومية ذات أجل استحقاق أطول من عام واحد اعتبار ا من أغسطس حكومة العراق بدأت ف إص 
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. راجع   2020٪ من إمجايل الدين احمللي ف شباط  24.4، ومتثل السندات احلكومية طويلة األجل    2016
 ( وبياانت امللحق . 1شكل )

 (13)2020قانون االقرتاض احمللي واخلارجي لسد العجز املايل لعام   -
على مشروع قانون   2020حزيران    25جلسته املنعقدة  األربعاء املوافق    صوت جملس النواب العراقي  ف      

فيما نصت املادة الثامنة على انه: يسري هذا القانون   ..2020االقرتاض احمللي واخلارجي لسد العجز املايل لعام  
واقر قانون االقرتاض الداخلي   .أو حلني إقرار قانون املوازنة االحتادية ايهما اقرب  2020لغاية هناية السنة املالية لعام  

اليت ابتت هتدد بعدم دفع رواتب املوظفني  السيولة  العاملية وقلة  النفط ف األسواق  واخلارجي بعد تراجع أسعار 
القانون الذي شرعه جملس النواب جييز للحكومة االقرتاض حىت هناية السنة احلالية لسد العجز   ..”واملتقاعدين.

ودخل قانون االقرتاض   12/ 1الصرف على قاعدة    يبقى  وامنا   2020لية للحكومة لعام  مبعىن ال توجد موازنة فع
احمللي واخلارجي حيز التنفيذ فور اقراره من قبل جملس النواب لوجود  فقرة  جتيز للحكومة االقرتاض حال إقراره من 

ركزي لتأمني رواتب املوظفني قبل الربملان فضال عن ذلك هناك  توجه حكومي حنو االقرتاض من احتياطي البنك امل
تريليون دينار سيكون لثالثة أشهر لتسديد الرواتب خالل هذه    15واالقرتاض احمللي حمدد  .حىت هناية السنة احلالية

احلكومة ستكون حباجة إىل قرابة مخسة تريليوانت لكل شهر لسد الرواتب واليت ستوفرها من االقرتاض اي    .  الفرتة
فباستناد على  معدل سعر برميل   2020وف سياق تقدير العجز املتوقع ف موازنة    لعام  . ورمبا تستمر لنهاية ا

$ للربميل ، فإن مقدار الدين الداخلي 40النفط خالل النصف الثاين من العام اجلاري املتوقع عن يستقر على   
أما البدائل  . ف هذه السنة  املايل    ترليون دينار سوف لن لسد العجز   15الذي وافق عليه جملس النواب والبالغ  

املتاحة لتمويل العجز املايل فهي غي متوفرة على املدى القصي ف ظل الضغوطات اليت تتعرض هلا احلكومة لدفع 
أموال  املقرتحة، كاسرتجاع  والبدائل  اخل.  والشهداء  السياسيني  السجناء  وتعويضات  واملتقاعدين  املوظفني  رواتب 

ظيم االيرادات غي النفطية، فهي ال تصلح أن تكون بديال  خليار االقرتاض ف املرحلة الفساد و إيقاف اهلدر وتع
ال ينكر أحد عمق االزمة املالية الراهنة وصعوبة اخليارات املتاحة لتمويل العجز احلكومي، و  احلالية ،بل مكمال  له
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يئة لضبط االنفاق وتعظيم االيرادات  اال ان اللجوء اىل االقرتاض ينبغي ان يكون اخليار االخي بعد سياسات جر 
كما ينبغي ان يرتكز االقرتاض   .غي النفطية، وهي غزيرة إذا ما توفرت االرادة والنزاهة واالستقاللية لدى احلكومة  

احلكومي صوب االقرتاض الداخلي ولعدة اسباب؛ اوهلا: ان االسباب املوجبة لقانون االقرتاض اخلارجي هي تراجع 
وهذا الرتاجع غي مفاجئ ويتعايش العراق معه منذ سنوات بسبب تقلبات اسعار النفط اخنفاضا اسعار النفط،  

وارتفاعا، وابلتايل ال ضرورة لرهن موارد البلد االقتصادية واملالية للخارج بسبب تقلب اسعار النفط، خصوصا مع 
تزام كبار منتجي النفط بضبط االنتاج دوالر للربميل مؤخرا، بسبب ال  40التعاف النسيب لألسعار وجتاوزها حاجز  

وبدء النشاط االقتصادي العاملي ابلتعايش مع جائحة كوروان وحتريك القطاعات االقتصادية، وقطاع النقل بشكل 
خاص، تدرجييا. ويكمن السبب الثاين ف حاجة املوازنة االحتادية اىل سيولة ابلعملة الوطنية لتجسي فجوة التمويل 

عار وتعظيم املوارد املالية االخرى للحكومة. واخيا يعد الركون اىل االقرتاض اخلارجي حاليا رهن حلني تعاف االس 
بدال من ذلك، ميكن و    .ملصي العراق اىل ارادات دولية وهتديد خطي ألمنه السياسي واالقتصادي واالجتماعي

الرشيد واملصرف العراقي للتجارة( وغيها من اعتماد االقرتاض الداخلي عرب املصارف العراقية احلكومية )الرافدين و 
وعام   2016املصارف اخلاصة وسيقوم البنك املركزي بدعم هذه املصارف لتمويل املوازنة العامة كما حدث عام  

. وميكن كذلك اقناع االفراد واملؤسسات املالية على متويل جزء من الديون احلكومية مقابل احلصول على 2017
 . (13)د وتسهيالت مغرية لضمات التسويق الداخلي للسندات احلكوميةسندات وطنية بفوائ
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 بياانت شهرية   2020-2006وهيكل الدين العام الداخلي  للمدة    (  امجايل1شكل بياين )

 

      
 (  . 2020-2006املصدر : البنك املركزي العراقي ، تقارير سنوية وشهرية لألعوام  )

 



 

 

 

 

 

  
JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND EDUCATION FOR SPECIALIZED RESEARCH (JHDESR) 53 

 
 

  

 

 

 

JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND 

EDUCATION FOR SPECIALIZED RESEARCH| VOL: 8 

ISSUE:  2|April 2022 

نيسان/ |  1العدد  8| المجلد مجلة التنمية البشرية والتعليم لألبحاث التخصصية

 2022أبريل 

9065 | https://jhdesr.misd.tech-ISSN: 2289-E 

 

 االئتمان املصريف احمللي املقدم اىل االقتصاد العراقي  -

 24مصرفا  جتاراي  وإسالميا  )    66مصارف حكومي ة و   7من    يتكون هيكل اجلهاز املصرف العراقي  حاليا      
فرعا  ملصرف أجنيب. استنادا  إىل البياانت واملؤشرات املالية الرمسية والصادرة عن البنك املركزي   18إسالميا ( و  24جتاراي  و

ائع واإليرادات والرحبي ة ف . يعاين القطاع املصرف من ضعف النشاط املصرف واخنفاض السيولة والود  2019لنهاية عام  
السابقة، كذلك هبطت أسعار  السنوات  بعض املصارف وبشكل خاص املصارف اخلاصة بنسب  كبيـرة ابملقارنة مع 
العراق  منه  الذي عاىن  االقتصادي  والركود  واملالية  االقتصادية  األزمة  بسبب  املالية  لألوراق  العراق  أسهمها ف سوق 

% من جمموع الودائع الكلي ف القطاع املصرف   24وبلغ جمموع الودائع لدى املصارف اخلاصة    لألسباب املعروفة انفا . 
بنسبة   املصارف احلكومية  اخلاصة    76العراقي لدى  املصارف  القطاع املصرف   78% .وتستثمر  % من رأس مال 

الديون املتعثـرة والتـي % من األرابح. وبلغت    13% من موجودات القطاع و  22العراقي، ولكنها حتصل فقط على  
% من جمموع التمويل املصرف املمنوح وتالقي   15تريليوانت دينار وهي تشكل نسبة    ٦ال ميكن حتصيلها حبدود  

املصارف معوقات كبية ف حتصيلها ألسباب قضائي ة وقانوني ة وعشائري ة , فضال عن ذلك تعاين املصارف اخلاصة  من 
% من احملفظة   15السيولة ف القروض والتمويالت للمشاريع ف ظل ائتمان متعثر بنسبة  عدم قدرة على توظيف فائض  

 (. 14االئتمانية)

 :   اثلثا . قياس واختبار فرضيات السلوك املصريف اجتاه االقرتاض احلكومي  

مت توصيف النموذج األساسي الذي حيدد االئتمان اخلاص للقطاع املصرف على   توصيف النموذج القياسي :  
 ( وكما يلي: 15الرائدة )  Djankov et. al. (2007)اساس  دراسة   

C_t  =α_0+β_1 G_t+β_2 Y_t  +β_3  Grt +β_4 Cpit+β_5  Rt+ ε_t    
……..(1) 
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االقرتاض احلكومي من القطاع املصرف احمللي ،  وكالمها حسبا  : BGاالئتمان املصرف اخلاص  ،   Cحيث ان :     
معدل  :Log GDP 〖Gr〗_tلوغاريتم الناتج احمللي االمجايل احلقيقي .  :GDP . Yكنسبة مئوية للناتج  

سعر فائدة االقراض . وابستعمال بياانت  R_tمؤشر اسعار املستهلك ) معدل التضخم ( ،  Cpiالنمو احلقيقي ، 
. ولتعذر توفر بياانت شهرية للناتج احمللي االمجايل احلقيقي ، يستعاض عنه كمتغي   2006-2020مدة  شهرية لل

ف الدراسات االجنبية مبؤشر االنتاج الصناعي ، لكن ف العراق نرى مؤشر االنتاج النفطي هو اكثر   Proxyانئب  
كل االساس لدراستنا التطبيقية على االقتصاد ( تش1العراقي . واملعادلة ) GDPمنطقية لكونه يشكل نسبة كبية ف  

 Crowdingاو حتشيد     Crowding out  (16)ومزامحة    β_1العراقي . ويرتكز  التحليل على قيمة املعلمة  
in  االئتمان اخلاص من قبل االقرتاض احلكومي . فاذا كانت القيمة أصغر من الصفرβ_1< 0   يعين هيمنة فرضية

لالئتمان اخلاص   Crowding inاملصارف التجارية العراقية وان هناك حتفيز او حتشيد  تنويع املخاطر على سلوك 
يدعم     β_1 |< 1من قبل االقرتاض احلكومي  و/ او  ان القيمة املطلقة للمعلمة اصغر من الواحد الصحيح |

سلوك املصارف   ستعكس   1_〖β 〗>  0ذلك الفرضية املذكورة . اما اذا كانت قيمة املعلمة اكرب من الصفر   
واضحة لالئتمان اخلاص من قبل االقرتاض احلكومي    Crowding outوفق فرضية البنك الكسول وان هناك مزامحة  

. واحلالة الثالثة وهي حالة استثنائية ، عندما يلغي أتثي فرضية تنويع املخاطر من أتثي فرضية البنك الكسول ابإلمجايل 
 وهي حالة استثنائية  حبيث يلغى اثر الفرضيتني ابإلمجايل.  β_(1 ≅ -1)عندها تكون قيمة املعلمة   

 

  Unit rootاختبار جذر الوحدة    تقدير النموذج وحتليل النتائج :  

يعد شرط السكون أساسيا" ف دراسة السالسل الزمنية ومعاجلتها واستخدامها ف عمليات التنبؤ ، وما مل تكن          
 , Fأو قيم )    R2السلسلة الزمنية ساكنة فأنه لن يتم احلصول على نتائج سليمة ومنطقية ، كقيمة معامل التحديد  

T ). املوسع من اهم االختبارات. وينطوي اختبار  فولر  -وهناك عدة اختبارات ويعد اختبار ديكيADF   على اختبار
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ابلقيم   βلـ    tساكنة ( ومبقارنة إحصائية    yt ) β < 0الوحدة ( والفرضية البديلة    ytحتتوي   ) B = 0فرضية العدم 
(. أما  17لة ) احملسوبة يتم رفض فرضية العدم وقبول الفرضية البدي  tاقل من    tاجلدولية ، فإذا كانت القيمة اجلدولية  

االوىل  الفروق  ف  مستقرة  او  املستوايت   ف  املستقرة  الزمنية  السلسة  أذا كانت  ما  ختربان  فهي  التكامل   درجة 
(Differences1)   ( أو ف الفروق الثانيةDifferences2)  .   ( النتائج االحصائية، اليت 1يوضح اجلدول )

 Differencesوعند الفروق االوىل     .levelعند املستوى   (ADFمت احلصول عليها من خالل تطبيق اختبار )
%  5%( ،وكان سكون متغيات البحث مبستوى معنوية  10%( و ) 5%( و )1والقيمة احلرجة عند مستوى معنوية )

 .ADF( اختبار 1وعند الفروق االوىل بقاطع واجتاه زمين .جدول ) 
Table 2: ADF unit root test 

ADF results 

Variable   With intercept   With time 
 Level First difference   

  

Level First difference 
CPRI 1.03 −17.79* −2.87 −18.09* 
CGOV −0.88 −3.00* −1.47 −5.79* 
IPI −1.83 −8.48* −1.99 −8.55* 
FIN −1.33 −7.58* −2.31 −7.55* 
I −1.09 −6.63* −1.52 −6.61* 
R −2.12 −4.20* −1.34 −4.47* 

 

*, **Refer to that the null hypotheses that the sires contains a unit root is rejected at 1%, and 5%, significance 

level, respectively (the critical values (with time) are: 1%, −4.1; 5%, −3.5; and the asymptotic critical values (with 

intercept) are: 1%, −3.6; 5%, −2.9. 

Since the distribution of the ADF statistic is non-standard and requires the use of critical values tabulated by 

MacKinnon . 

 E-views.10املصدر : نتائج الربانمج االحصائي  

 

غي ساكنة ف املستوى   C ,BG ,Y, Cpi ,R .Grويتضح من اجلدول ان السلسلة الزمنية للمتغيات              
مما يعين قبول فرضية العدم القائلة بعدم سكون املتغيات ف مستواها    0.05 من  ، اذ كانت احتمالية كل املتغيات اكرب 
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اي احتوائها على جذر الوحدة . وعند اخذ الفروق االوىل ملتغيات البحث يتضح من احتمالية املتغيات كانت اقل من 
ذر الوحدة واهنا متكاملة من الدرجة % مما يعين قبول الفرضية البديلة بسكون املتغيات  وخلوها من ج5مستوى معنوية  

 .I≈1االوىل   

 

 Co integration Analysisحتليل  التكامل املشرتك   

اي اهنا متكاملة بنفس الدرجة ،  (I~1ملا كانت السالسل الزمنية ملتغيات البحث متكاملة من الدرجة االوىل )        
ويدل ذلك على امكانية وجود تكامل مشرتك بني االئتمان اخلاص  من جهة  واالقرتاض احلكومي و لوغاريتم االنتاج 
النفطي والتضخم ومعدل النمو احلقيقي ومعدل فائدة االقرتاض ، كال على حدة من جهة أخرى  . ووجود عالقة 

 Johansenوجود عالقة توازنيه طويلة االجل بني تلك املتغيات . وتعتمد طريقة تكامل مشرتك يعكس بدوره عن 
and Juselius    ( لتقدير متجه التكامل على نوعني من االختبارات : اختبار االثرTrace  ( واختبار القيمة ،

القيمة ( القيمة احملسوبة الختبار االثر و اختبار    2ويوضح جدول )   (Maximum Eigen value)العظمى  
 العظمى  ويالحظ من النتائج املتضمنة ف اجلدول املذكور  وجود على األقل اربعة  متجهات للتكامل املشرتك . 
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 للتكامل املشرتك  Johannes( نتائج اختبار    2جدول )
 
 
 

Hypothesized No. 

of CE (s) 2 
Trace statistic  5% critical 

value 

1% critical 

value 
R=0 176.5* 95.9 0.010 

R=1 109.6* 69.7 0.010 

R=2 67.4* 47.8 0.030 

R=3 38.5* 29.9 0.017 

Hypothesized No. 

of CE (s) 
Max-Eigen 

statistic4 

5% critical 

value 

1% critical 

value 
R=0 67.8** 40.3 0.020 

R=1 43.2** 33.8 0.014 

R=2 30.1** 27.7 0.025 

R=3 31.3** 21.6 0.044 

 

*Trace test indicates co-integration at both 5% and 1% levels of significance **max-eigenvalue test 

indicates co-integration at both 5% and 1% levels of significance. The 5% and 1% 

critical values in the two columns are taken from Osterwald-Lenum (1992) 

 

 E-views.10املصدر : نتائج الربانمج االحصائي           

القيمة احملتسبة الختبار االثر  وملعدل االمكان االعظم  مع القيمة احلرجة )اجلدولية او من   من خالل املقارنة  بني       
 %  . 5خالل االحتمالية اقل من  



 

 

 

 

 

  
JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND EDUCATION FOR SPECIALIZED RESEARCH (JHDESR) 58 

 
 

  

 

 

 

JOURNAL OF HUMAN DEVELOPMENT AND 

EDUCATION FOR SPECIALIZED RESEARCH| VOL: 8 

ISSUE:  2|April 2022 

نيسان/ |  1العدد  8| المجلد مجلة التنمية البشرية والتعليم لألبحاث التخصصية

 2022أبريل 

9065 | https://jhdesr.misd.tech-ISSN: 2289-E 

بعد اثبات وجود  عالقة تكامل مشرتك بني متغيات النموذج ، :    VECMمنوذج متجه تصحيح اخلطأ  
ففي حالة وجود التكامل     (Granger)، وف ضوء افرتاضات  (VECM )يتم بناء منوذج متجه تصحيح اخلطأ

على هيئة الفرق االول للمتغيات مع إضافة فجوة زمنية متباطئة حلد تصحيح    (VARاملشرتك من املمكن  بناء منوذج  
موذج والذي يقيس سرعة تكيف االختالالت ف االجل القصي اىل التوازن ف االجل الطويل ف الن     (ect-jاخلطأ

اىل ان القيم املتباطئة زمنيا  للتغي ف متغيات النموذج  تعكس اثر العالقة السببية       ( Johanssonاملقدر ، و ذكر )
ف االجل القصي ف حني  ميثل حد تصحيح اخلطأ اثر العالقة السببية ف األجل الطويل . وقبل نباء منوذج متجه 

ومعيار شوارز  AICطؤ املثلى من خالل استخدام  عدت معايي منها معيار تصحيح اخلطأ البد من حتديد مدة التبا
SC     ( ان التباطؤ الرابع هو التباطؤ االمثل للنموذج اي بعد اربعة اشهر. معادلة التكامل   3ويتضح من اجلدول )

 املشرتك للعالقة طويلة االجل هي : 

C=35.43-1.62G_t+1.23Y_t  +1.09 Grt +4.31Cpit+0.02Rt….(2) 

 

 

 

 

 

 

 املصدر : نتائج الربانمج االحصائي

Optimal VAR lag order  

Lag A

I

C 

SC 

0 −8.21 −8.10 
1 −29.51 −28.77 

2 −33.24 −31.88 

3 −33.96 −31.97* 

4 −34.02* −31.40 

5 −33.96 −30.71 

6 −33.94 −30.06 

*Indicates lag order selected by the. VAR: Vector 

auto regression, AIC: Akanke Information Criteria 
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العالقة بني االئتمان اخلاص واالقرتاض احلكومي عالقة سلبية اي هناك مزامحة لالئتمان   (  ان2ويتضح من معادلة )    
( تعكس  انطباق سلوك املصارف التجارية -1,62اخلاص من قبل االقرتاض احلكومي وقيمة املعلمة اكرب من صفر )

القرتاض احلكومي . كما يشي تقدير العراقية لفرضيات البنك الكسول وهيمنة هذه الفرضية على اداءها ف حالة زايدة ا
دينار ف االقرتاض احلكومي من القطاع املصرف احمللي يقلل االئتمان اخلاص   1( تشي التقديرات إىل أن زايدة  2املعادلة )

على االئتمان   Grو    Yدينار. أما ابلنسبة لبقية املتغيات التوضيحية ، فمن املتوقع التأثي اإلجيايب لـ    1.62بنحو  
اخلاص. ومع ذلك ، فإن التأثي السليب ملعدل التضخم و ألسعار فائدة اإلقراض على االئتمان اخلاص مبا يتفق مع 

  Yالنظرية ، ألن زايدة تكلفة االقرتاض تثين االفراد  عن االقرتاض. كما أن التأثي اإلجيايب لوغاريتم اإلنتاج النفطي  
 ىل تدفقات أكرب لدخل األسرة وزايدة االئتمان.يعكس حقيقة أن الزايدة فيه عادة ما تؤدي إ

 ( معامالت التكامل املشرتك التطبيعية   4جدول )

 املصدر : نتائج الربانمج االحصائي                    

 

 ( منوذج متجه تصحيح اخلطأ5جدول )   

Normalized co-integrating coefficients 
C G Y Gr Cpi R Constant 
1 1.62 −1.23 −1.09 4.31 0.02 −36.42 

S.E −0.37 −1.12 −0.17 −1.66 −0.86  

t-value 4.14 −1.31 −9.64 3.44 3.51  
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Vector error correction estimates 

Error correction D (C) D (G) D (Y) D(G

r) 

D (Cpi) D (R) 

EC −7.4E-05 0.001 0.151 −5.9E-05 −0.005 0.010* 

D ((1−) ؤ) −0.019 0.127− 0.0006 0.403 0.005 **0.254 

D (C (−2)) 0.066 0.065** 0.158 0.0007 0.015 0.001 

D (C (−3)) 0.045 0.016 0.570*** 0.00

1 

0.061 0.101** 

D (G(−1)) 1.256** 0.049 −2.014** −0.002 −0.446 −0.007 

D (G(−2)) 0.189 0.235** −3.144** 0.00

4 

0.442 −0.010 

D (G(−3)) 0.01 0.250* −2.264** −0.001 0.296 −0.219** 

D (Y (−1)) 0.012 −0.011** 0.1450** 5.26E−05 −0.010 0.016** 

D (Y (−−2)) −0.008 0.008 0.1520** −0.0003 −0.022 0.010 

D (Y (−3)) 0.002 −0.010** 0.1192*** 0.0003 −0.018 −0.002 

D (Gr (−1)) 0.509 −0.038 2.131 1.393* 9.937*** 1.2585 

D (Gr (−2)) −5.188 0.107 8.895 0.02

7 

−22.340*

* 

−1.782 

(Gr (−3)) 4.594 −0.062 −11.753 −0.4741* 13.325** 0.006 

D Cpi (−1)) −0.016 0.009 0.262

1 

−0.001 −0.514* 0.001 

D (Cpi (−2)) −0.046 0.009 0.182 −0.001 −0.339* 0.022 

D (Cpi (−3)) −0.016 −0.011 −0.011 −0.0003 v0.063 0.030 

D (R (−1)) −0.067 −0.040 −2.241 0.00

1 

−0.129 −0.423* 

D (R (−2)) 0.234 −0.050 −4.424* 0.00

2 

0.531** −0.214** 

D (R (−3)) −0.057 0.046 −1.731** 0.00

1 

0.151 −0.009 

C 0.003 0.002** 0.041** −6.5E−05 0.005 −0.002*** 

*The coefficient significantly different from zero at 0.01% probability level. **The coefficient significantly different from zero at 0.05% probability 

level. ***The coefficient significantly different from zero at 0.10% probability level. 
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حنتاج إىل مناقشة ديناميكيات املدى القصي للنموذج األساسي من خالل منوذج   االجل،العالقة طويلة  ومبجرد إنشاء  
واملشار إليه سابق ا ليكون اربع مدد زمنية    املقيد،غي    VARاخلطأ. ابستخدام طول التأخر احملدد ف    متجه تصحيح

 على النحو التايل:   VECM،وكانت النتائج املقدرة لـ  

مصطلح تصحيح اخلطأ. معامل مصطلح تصحيح اخلطأ ذو داللة إحصائية سالبة عند مستوى   ECميثل   
يل عندما ينحرف بعيد ا. أي أن هناك ميل ف النموذج للعودة إىل مسار التوازن على املدى الطو   وابلتايل، ٪.  5داللة  

 ٪ من عدم التوازن بني االئتمان اخلاص واملتغيات التفسيية يتم تعويضه ف املدة التالية. 0.75ما يقرب من  

 لذلك، نواصل حتليل حالة النماذج على املدى القصي.    األخطاء،   األجل وتصحيح بعد إجراء حتليالت طويل   
قصي املدى  وجند وجود عالقة سلبية بني االئتمان اخلاص واالقرتاض احلكومي عند ( نتائج التحليل  5يعرض اجلدول )  

اكرب من الصفر اي هناك مزامحة لالئتمان اخلاص من قبل االقرتاض احلكومي كما     β1التباطؤ االول وقيمة املعلمة 
ا بقية  اما  الكسول .  البنك  فرضية  التجارية حسب  املصارف  املعلمة سلوك  قيمة  التفسيية فكانت تعكس  ملتغيات 

التفسيية معظمها غي معنوية احصائيا تعكس عدم وجود عالقة قصية االجل بني االئتمان من جهة وبقية املتغيات  
  احلكومي.عدا االقرتاض    االخرى 

 االستنتاجات: 

اكدت االدلة التجريبية اليت توصل اليها البحث ابستخدام النموذج القياسي على وجود التأثي السليب   - 1 
أبكثر من واحد إىل واحد, اي    Crowding outلالقرتاض احلكومي على االئتمان اخلاص ,اي وجود اثر املزامحة  

دينار. و تتماشى هذه  1,6تمان اخلاص مبقدار  ان زايدة االقرتاض احلكومي مبقدار دينار واحد يؤدي اىل ختفيض االئ
النتائج مع فرضية  البنك الكسول  كرد فعل داخلي للقطاع املصرف على االقرتاض احلكومي ، مما ينعكس سلبا على 

 حجم وفاعلية القطاع اخلاص ودوره  داخل االقتصاد العراقي.
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لوك املصارف لتجارية املختلف اجتاه القروض اظهر البحث ان هناك عوامل اخرى يكون هلا دور كبي ف س  - 2 
املمنوحة كعوامل العرض ) ازمة ائتمان ( او الطلب) تباطى االئتمان ( أو عوامل اخرى كاثر )املزامحة ( هي من جتعل 

 املصارف اكثر نفور من منح التسهيالت للقطاع اخلاص . 

قي والناتج احملل االمجايل على االئتمان اخلاص. لـكل من معدل النمو احلقي   جيايب اإل   األثرالنتائج    وأظهرت   -3 
 فضال  عن وجود أتثي السليب ملعدل التضخم على االئتمان اخلاص مبا يتفق مع النظرية.

ومن خالل البياانت املذكورة حلجم الودائع وحجم منح التسهيالت االئتمانية لوحظ ان اغلب املصارف   - 4 
الودائع واإليرادات والرحبي ة وبشكل خاص املصارف اخلاصة بنسب  كبيـرة   التجارية تنخفض فيها حجم السيولة حجم

ابملقارنة مع السنوات السابقة وهذا مؤشر على  ضعف قدرة اجلهاز املصرف على جذب الودائع من اجلمهور ألسباب 
الودائع واكتنازها خارج   تتعلق ابملصارف واخرى بعدم االستقرار االمين واالقتصادي الذي شكل حافزا  كبيا  على هروب

ان سيطرة  اال  املايل  التحرر  من  الرغم  على  النقدية  السياسة  قرارات  احلكومة ف  تدخل  , ضال عن  املصرف  اجلهاز 
 احلكومات والتأثي السياسي مازال ميارس سلطته على البنك املركزي وقراراته النقدية . 

 التوصيات : 

ملوازنة وخفض نسبة الدين العام احلكومي املمول من القروض ضرورة دراسة أساليب جديدة خلفض عجز ا 
املصرفية واستبدال ذلك أبساليب أخرى مثل فرض الضرائب أو إنشاء صناديق سيادية بدال من االعتماد على متويل 

 مستمر.بشكل ذلك العجز من املصارف التجارية  

د إىل حد كبي من االئتمان العام املنبثق من القطاع ف كمية الدين من القطاع املصرف أن حتد   شان الزايدة الن من  
ابلرغم من األثر اإلجيايب الذي   املستقبل،املصرف ما ينعكس سلبا ف االستثمار وابلتايل إبمكانيات النمو الشامل ف  

التعميق املايل يرتكه إقراض احلكومة ف رحبية املصارف من وجهة نظر القطاع املصرف ألنه يشوه حوافز املصارف وعملية  
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وهذ الن حصول تلك املصارف على عوائد خايل نسبيا من املخاطر جيردها من احلوافز ويعيق تطور السوق املصرفية ، 
 سالح ذو حدين مميت ابلنسبة إىل املوقف االقتصادي . 

او تشجيع املصارف على التعامل مع القطاع اخلاص واجلهات الرمسية األخرى من خالل إنشاء مؤسسات   
دوائر تعين بدراسة فرص االستثمار ف هذا القطاع أو تدعيم وتطوير القائم منها مبا يشجع القطاع املصرف على تقدمي 

 التسهيالت االئتمانية له . 

من النطاق التقليدي من خالل إجياد وسائل   واخلروج النهوض بدور السياسة االئتمانية ف االستثمارات اخلاصة   
ات املصارف التجارية حنو تقدمي القروض طويلة األجل مبا يليب طموحات رجال األعمال واملستثمرين  كفيلة لتطوير توجه

الراغبني ف إقامة مشاريع الكبية اخلاصة واليت من شأهنا ان تدعم مكانيات النمو الشامل من خالل فسح اجملال إمام 
مه ف عملية التنمية ملا له دور رايدي ف عملية تنويع القطاع اخلاص ملمارسة العمل االقتصادي والعمل على زايدة إسها

 االقتصاد.

القروض وتنويعها وزايدة منحها  منح  اليات جديدة ف  استخدام  العراق  العاملة ف  التجارية  املصارف  على 
واتباع نظام التأمني على الودائع لغرض زايدة الثقة لدى املودعني ابجلهاز املصرف لزايدة   االقتصادية،ملختلف القطاعات  

 56وضرورة وحماولة تطبيق فقرات قانون البنك املركزي العراقي رقم    القروض،الودائع ملا هلا من دور كبي ف زايدة منح  
البنك وعالقته ابحلكومة بعيدا عن تدخل الدولة ف قرارات السلطة   2004لسنة   والسيما املواد املتعلقة ابستقاللية 

 النقدية.
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