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اثر متغیرات التجارة الخارجیة ومعدل التضخم على الناتج المحلي االجمالي 
 2015 – 2003لالقتصاد العراقي دراسة قیاسیة تحلیلیة للمدة من  

 م.د لیث بادي حسین الدبي      م.د عادل سالم كشكول الھاشمي
 جامعة واسط /كلیة االدارة واالقتصاد 

 

 المستخلص

 التجارة الخارجیة والتضخم من بین اھم المؤشرات للوقوف على طبیعة االقتصاد العراقي،تعد مؤشرات         
الذي یاعني من االختالل القطاعي وھو سمتھ الرئیسة نتیجة الرتفاع معدل اسھام القطاع الریعي ضمن بنود 

خرى ضمن بنود الناتج، فضالً عن التھدھور الواضح وتدني مستویات اسھام القطاعات االلناتج المحلي االجمالي ا
ان تزاید االعتمادیة على القطاع الریعي یجعل منھ رھینة لتقلبات اسعار النفط عالمیا وھذا ما نعانیھ الیوم كونھ 

انطلقت اھمیة البحث من ان قطاع الصادرات الریعیة قر بعجز دائم، الممول الرئیس للموازنة االتحادیة التي باتت تُ 
الناتج المحلي االجمالي مع غیاب كامل للقطاعات االنتاجیة الحقیقیة االخرى كالقطاع  یسھم بشكل كبیر ضمن بنود

جل الصادرات  وان الریعياما مشكلة البحث تمثلت بتزاید االعتماد على القطاع الزراعي والقطاع الصناعي، 
والناتج المحلي االجمالي ، ونصت فرضیة البحث على ان ھناك عالقة ایجابیة بین قطاع الصادرات ،  ھتتشكل من

تحلیل واقع المؤشرات تطلب االمرلوصول الى اھداف البحث ولة مع كل من الواردات والتضخم، وعالقة سالب
، تقدیر النماذج القیاسیة للمؤشرات المدروسة  وتوضیح اثرھا على المتغیر التابع نموھا السنویة، وومعدالت 

مثلت الحدود تبالمتغیر التابع ھذا من جانب، ومن جانب اخروعالقتھا  وسةالمدرعینة لتحلیل السلوك االقتصادي لو
بیاناتھ  الباحثاناستق ، كما و، اما الحدود المكانیة فتمثلت بالعراق2015-2003الزمانیة لعینة البحث من عام 

االلكترونیة من المؤسسات الدولیة كالبنك وصندوق النقد الدولیین فضالً عن البنك المركزي العراقي وعدد من 
م االسلوب الكمي القیاسي لتحلیل وتقدیر العالقات االقتصادیة ااستخد، وتم المواقع الرسمیة المعتمدة االخرى

وھو متوافق مع طردیة مع الناتج المحلي االجمالي  ةقعالبمؤشر الصادرات ارتباط الى ان  الباحثانوتوصل 
العالقة ھذا من جھھ، و من مؤشر الواردات عالقتھ العكسیة مع الناتج المحلي االجمالي فرضیة البحث، واتضح

، واوصي من جھة اخرى وھو مانصت علیھ فرضیة البحث في شطرھا الثانيالعكسیة بین مؤشر التضخم والناتج 
تنمیة القطاع الصناعي  وتنمیة للقطاع الزراعي كونة قطاع مھم وسیتراتیجي من التوصیات منھا بعدد  الباحثان

الذي تكون مھمتھ على االستفادة من الموارد االولیة الناتجة من القطاع الزراعي لتكون مدخالت اولیة ومن ثم 
 سلع مصنعة او نصف مصنعة.

Abstract 

            The indicators of foreign trade and inflation are among the most important 
indicators to determine the nature of the Iraqi economy, which suffers from the 
sectoral imbalance and is characterized by the main result of the high rate of 
contribution of the rent sector within the terms of GDP as well as the apparent 
deterioration and low levels of contribution of other sectors within the output 
items, the increasing dependence on the rent sector makes it a hostage to the 
fluctuations of oil prices globally, this is what we suffer today as the main financier 
of the federal budget and it is recognized as usually a deficit, the importance of 
research is that the sector of renter exports contributes significantly within the 
terms of GDP with absence of other real productive sectors such as the 
agricultural and industrial sectors, the research problem is that there are a 
positive relationship between the export sector and the GDP, and a negative 
relation with both imports and inflation, In order to reach the objectives of the 
research, it is necessary to analyze the reality of the indicators and their annual 
growth rates & estimate the standard models of the studied indicators and to 
explain their effect on the dependent variable, and the analysis of the economic 
behavior of the sample studied and its relationship to this dependent variable on 
the one hand, and on the other, the temporal boundaries of the sample of the 
research from 2003-2015, the spatial boundaries represented in Iraq, also got a 
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researcher on data from international institutions Bank and the International 
Monetary Fund as well as the Central Bank of Iraq and the number of approved 
other official sites were used quantitative technique standard to analyze and assess 
the economic relations, the researcher concluded that the index of exports has a 
positive relationship with the gross domestic product, which is consistent with the 
hypothesis of the research. It is clear from the import index its inverse relationship 
with this GDP, on the one hand, and the inverse relationship between the inflation 
index and output on the other, The researcher recommended the development of 
the agricultural sector as an important and strategic sector and the development 
of the industrial sector, whose task is to benefit from the initial resources resulting 
from the agricultural sector to be initial inputs and then manufactured or semi-
manufactured goods.  

 :المقدمة 

والمتغیرات ذات تھتم الدول النامیة والمتقدمة على حد سواء بدراسة متغیرات التجارة الخارجیة 

لي مع العالم الخارجي، ھذا مركز الماالبیان الوقوف على طبیعة میزان المدفوعات والجل الصلة 

ذات وقع في اطار سلسلة العملیات والسیاسات المتبعة من  الما لھمن جانب، ومن جانب اخر 

ده، والحالة المعیشیة الفراللبلد الواقع االقتصادي على داخلیاً واالنعكاس المباشر او غیر المباشر 

حدیثة كقیاس المفاھیم ال مع وانما تزامنالصدفة  یاتي االھتمام بالمؤشرات المذكورة عن طریقلم 

قوة او ضعف مدى التعرف على  والجل یتعلق بذلك،وما والحكم الرشید السعادة الرفاھیة ومفاھیم 

 هبنود في التنوع القطاعي وتأثیر بنود الناتج المحلي االجمالي ضمنھا اسھامالمؤشرات الرئیسیة و

 السیماعلى سلبیاتھ وتسلیط الضوء تشخیص مشكالت االقتصاد  البد من االقتصاد الوطنياسناد و

 تھدعام الذي یعدتزاید االعتماد على القطاع الریعي  الذي عانى من مشكلةالعراقي  االقتصاد 

ضعف اسھام القطاعات ان تزاید االعتماد على القطاع المذكور ما ھو اال نتیجة لاذ ، الرئیسة وسمتھ

ان وتزاید االعتمادیة البد جانب متصل ان ھیمنة المورد الریعي في و ،االخرى وتباطؤ نموھا

ستعرض منھا: على سبیل المثال ال الحصر الضارة على الفعالیات االقتصادیة ھا اثارتترك 

وسیؤول ، والطلببسبب تفاعل قوى العرض وتقلبات االسعار االقتصاد الى الصدمات الخارجیة 

 .ومساھمتھا في الناتج االخرى اضعاف القطاعات الىبشكل مباشر او غیر مباشر ذلك 

وبحد ذاتھ ھو امر ایجابي، نسب اسھام عالیة في بنود الناتج العراقیة یُظھر مؤشر الصادرات         

، وعلى عیةال سلعاً ری ان تكون السلع المصدرة ھي مخرجات انتاجیة حقیقیةلكن من الضروري 

وعلى ماتقدم یمكن صیاغة اقتصرت واردات العراق على السلع االستھالكیة، من ذلك النظیر 

تصدیرموارد ریعیة + استیراد سلع  ( متوافقة بسیطة توضح واقع االقتصاد العراقي وكاالتي

مؤشر  ارتفاعفضالً عن معاناتنا و وھي توضح واقعنا، ) استھالكیة = اقتصاد استھالكي ریعي

وما یتعلق بسعر الصرف مقابل العمالت االجنبیة وھنا البد من االشارة الى معدالت التضخم 
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تمكنت من المحافظة على استقرار سعر الصرف  والتي ،السیاسة النقدیة (البنك المركزي العراقي)

لقة ، لكن ھذا الیكفي بل یجب ان یتالزم مع حزمة سیاسات واجراءات متعلفترة لیست بالقصیرة

     السیاسة المالیة والسیاسات الحكومیة.ب

 : اھمیة البحث 

ضمن بنود الناتج المحلي یسھم بشكل كبیر الریعیة تنطلق اھمیة البحث من ان قطاع الصادرات       

 االخرى كالقطاع الزراعي والقطاع الصناعياالنتاجیة الحقیقیة االجمالي مع غیاب كامل للقطاعات 

.  

 :مشكلة البحث 

فان بتزاید االعتماد على القطاع النفطي ھذا من جانب، ومن جانب اخر تمثلت مشكلة البحث      

   .تتشكل من المورد الریعيجل الصادرات 

 :فرضیة البحث 

ھناك عالقة ایجابیة بین قطاع الصادرات والناتج المحلي تنطلق فرضیة البحث من االتي (     

 .مع الناتج المحلي االجمالي)االجمالي ، وعالقة سالبة مع كل من الواردات والتضخم 

 :اھداف البحث 

 بغیة الوصول الى اھداف البحث البد من االتي :

 رات (قید الدراسة) ، ومعدالت النمو السنویة.تحلیل واقع المؤش .1

للمؤشرات المدروسة (المتغیرات المستقل)، وتوضیح اثرھا على المتغیر تقدیر النماذج القیاسیة  .2

 (الناتج المحلي االجمالي)، واختبار نتائج التحلیل باالختبارات االحصائیة والقیاسیة.التابع 

 تحلیل السلوك االقتصادي لعینة البحث وعالقتھا بالناتج المحلي االجمالي. .3

 الزمانیة والمكانیة للبحث:الحدود 

 عراق.بال، اما الحدود المكانیة فتمثلت 2015-2003تمثلت الحدود الزمانیة لعینة البحث من عام     
 :مصادر البحث

المؤسسات  منااللكترونیة بیاناتھ  الباحثان استقتتعلق مصادر البحث بالجانب العملي والذي          
وعدد من  الجھاز المركزي لالحصاء العراقيالدولیة كالبنك وصندوق النقد الدولیین فضالً عن 

  المواقع الرسمیة المعتمدة االخرى.
 اسلوب البحث:
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مجموعة من  خاللالعالقات االقتصادیة االسلوب الكمي القیاسي لتحلیل وتقدیر  الباحثاناستخدم  

 حصائیة.البرامج اال

  GDP, Imports, Exports & Inflationؤشرات اختبار استقراریة بیانات العینة لماوالً: 

ني تشوھات وتقطعات في السلسلة بیانات االقتصاد العراقي تعاجزء من الیخفى على الجمیع ان       

كالجھاز المركزي الى اللجوء الى مصادر اخرى باالضافة الى البنك الدولي  الباحثانمما اضطر 

، بغیة الحصول والبنك المركزي العراقي لمعالجة النقص في البیاناتالعراقي لالحصاء والمعلومات 

ً لنتائج االنحدار الزائف الى نتائج افضل   تم تحلیل استقراریة البیانات عن طریق اخضاعھاوتالفیا

 وكاالتي : تھامن استقراری ختبارین للتاكدال

 

 اختبار التوزیع الطبیعي  -أ

ً ان البیانات المدروسة مستقرة بسبب توزع القیم  )2الملحق (یالحظ من        داخل الحدین طبیعیا

عدم و حرجین ولجمیع المؤشرات قید البحث، والتوجد ھناك قیم شاذة خارجة عن الحدین الحرجینال

وكذلك ھو الحال بالنسبة لمؤشر التضخم، اذ ، وجود عالقة او اتجاه عام بین العینة المدروسة والزمن 

) ان قیم المؤشر كانت موزعة طبیعیاً داخل الحدین الحرجین والتوجد ھناك قیم 3یتضح من الملحق (

 ة.شاذ

  Correlogramاختبار  -ب

، واتضح ان Correlogramالى اختبار ولجمیع المؤشرات المدروسة تم اخضاع بیانات العینة 

ا كبیروالذي كان ان التالشي بین قیم السنة الماضیة والسنة الحالیة  ویعود ذلكبیانات كانت مستقرة ال

التتضمن یمكننا القول ان بیانات العینة ف لذافضالً عن عدم معنویة االرتباط بین القیمة الحالیة والسابقة 

) 5) ، (4( المالحقوكما في غیر معنویة على االغلب  Probان قیم  باالضافة الىبین طیاتھا، ارتباط 

 ).7( و) 6، (

 

 2015-2003ثانیاً: أھمیة مؤشرات الصادرات ، الواردات والتضخم للعراق المدة من 

الشك ان اھمیة مؤشرات التجارة الخارجیة باالضافة الى مؤشر التضخم ھي من بین  

المواضیع التي شغلت المفكرین االقتصادیین على مستوى االقتصاد العراقي، سیما بعد انخفاض اسعار 

النفط عالمیا كونھ المحرك الرئیس للنشاط االقتصادي في العراق وممول لموازناتھ العامة بنحو یصل 
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یشیر الى الناتج   GDP%، تم استخدام رمز لكل مؤشر وكانت المؤشرات كاالتي:90ى اكثر من ال

 Grالتضخم واخیراً   Inflationالصادرات ،  Exports،  وارداتال  Importsالمحلي االجمالي ، 

 الجدول االتي : قھو معدل النمو السنوي، وتم تصنیفھا وف

) مؤشرات كل من الناتج المحلي االجمالي ، التجارة ، الواردات ، الصادرات و التضخم 1جدول (

 مئویة) (ملیار دوالر، نسبة 2015-2003ومعدالت النمو السنویة لالقتصاد العراقي المدة من 

 

 www.worldbank.org االحصاءات والبیانات البنك الدولي ینظر الى الموقع االلكتروني االتي المصدر : 

 Minitab Demo. 16.معدالت النمو السنویة تم احتسابھا باالعتماد على نتائج البرنامج  -

 GDP  ،Exports  &Importsتحلیل مؤشرات  .1

وقد تم تحویلھ  GDPمؤشر الناتج المحلي االجمالي  سلوكقیم الجدول ومتابعة  یالحظ من         
و  2014قیمھ ھي في تزاید مستمر وباضطراد ماعدا االعوام الى (ملیارات الدوالرات) اتضح ان 

على  180.069و  228.731اذ شكلت نسباً منخفضة عن االعوام السابقة وقد اخذت القیم  2015
وانخفاض نسب المساھمة والتي التعاقب ، وھذا االنخفاض ھو داللة على نقص مصادر التمویل 

، وقد سجل المؤشر معدالت نمو سنویة سالبة في ثالث جاءت بفعل انخفاض اسعار النفط عالمیاً 
 وكان ذلك بسبب تداعیات االزمة المالیة العالمیة وتأثر االقتصاد 2009االول في عام  مواضع

 -15.160مسجالً معدل نمو بلغ العراقي بشكل غیر مباشر كونة یصنف ضمن االقتصادات المغلقة 
وفي ، اعالهوقد تم توضیح ذلك في  2015و  2014في عامي اما بالنسبة للموضعین االخریین 

سجل معدل نمو سالب  2004نجد ان العام وعند النظر الى قیم مؤشر الصادرات جانب ذي صلة 
بفعل االزمة المالیة  2009اضف الى ذلك معدل النمو السالب في العام ضاح ذلك سلفاً وقد تم ای

 2013یتأثر بھذه االزمة، اما في عام العالمیة كون ان ھذا القطاع یتعامل مع الخارج فال بد من ان 
ذلك االنخفاض بمشاكل  الباحثان، ویبرر 8.813-بلغ نمو یعود المؤشر لیسجل معدل نمو سالب 

Years GDP Gr Exports Gr Imports Gr Inflation Gr 

2003 31.04 * 24.024 * 23.853 * 7.804 * 

2004 36.628 17.995 20.611 -14.208 23.428 -1.78133 16.722 114.264 

2006 49.955 36.385 27.149 31.724 30.670 30.90835 32.307 93.204 

2006 65.140 30.398 33.242 22.442 25.156 -17.9767 18.005 -44.269 

2007 88.840 36.383 40.777 22.667 25.047 -0.43554 15.016 -16.602 

2008 131.614 48.147 66.239 62.440 40.441 61.46343 30.175 100.958 

2009 111.661 -15.160 43.995 -33.582 43.869 8.474665 -19.521 -164.692 

2010 138.517 24.051 54.599 24.104 47.207 7.611156 16.587 -184.968 

2011 185.750 34.099 82.505 51.112 51.553 9.204489 24.689 48.850 

2012 218.001 17.363 97.029 17.603 63.439 23.05651 2.670 -89.187 

2013 234.648 7.636 88.477 -8.813 48.640 -23.3275 0.984 -63.137 

2014 228.731 -2.522 96.965 9.593 47.847 -1.63098 -2.580 -362.204 

2015 180.069 -21.275 62.654 -35.384 39.841 -16.7324 -23.495 810.496 
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مما ادى اقلیم كردستان  من قبل االفصاح عن الكمیات المصدرةومتعلقة بالشفافیة  ومشاكلداخلیة 
الذي سجل ھو االخر معدل  2015فضالً عن  قطاع الصادرات في العام المذكور الى تراجع كفاءة

ھذا من جانب، ومن نمو سنوي بسبب انخفاض اسعار النفط مما سبب تراجعاً في الطلب العالمي 
جانب اخر عند النظر الى قیم مؤشر الواردات الذي ھو االخر سجل معدالت نمو سنویة سالبة 

، اذ بلغت 2015و 2014،  2013، 2007،  2006،  2004لخمس اعوام وھي على الترتیب 
-،  23.3275-،  0.43554-،  17.9767-،  1.78133-معدالت النمو السنویة على التعاقب 

تغییر النظام السیاسي وفي  2004ویمكن تبریر ھذا االنخفاض في عام ، 16.7324- و 1.63098
ویعیش في حالة عزلة عن العام الخارجي تلك الحقبة الیزال االقتصاد غیر متكیف مع الوضع الجدید 

وحروب طائفیة مما انعكس سلباً فقد شھدت البالد اضطرابات سیاسیاً  2007و  2006 عامي، اما 
 الباحثانوسلوك معدل النمو السالب فیرجح  2013وبخصوص عام على سلوك المؤشر قید الدراسة 

اذ ان االقتصاد العراقي قائم على تصدیر ضعف جانب التصدیر لالسباب االنفة الذكر ذلك الى 
 2014ذلك الحال بالنسبة لعام وك النفط لیستورد السلع والخدمات ولو تأثر االول لتأثر الثاني،

 2015لعام واالنفاق العسكري وكذلك الحال بالنسبة والحروب على االرھاب التي استزفت الموارد 
وتزامناً مع انھیار اسعار النفط العالمیة وحدوث عجز في تمویل الموازنات الحكومیة وتخفیض 

لذكر ادت الى ظھور معدل النمو السنوي كل العوامل االنفة ااالنفاق العام ما عدا االنفاق العسكري 
والشكل االتي یوضح معدالت النمو السنویة لمؤشرات الناتج المحلي للواردات بشكل سالب 

  :االجمالي والتجارة والصادرات والواردات 

 

 

 

 

 

 

 

) معدالت النمو السنویة لكل من مؤشر الناتج المحلي االجمالي ، التجارة ، الصادرات 3شكل (

 .2015-2003واالستیرادات للعراق من 

 Minitab Demo. 16باالعتماد على نتائج البرنامج  الباحثانمن اعداد  -المصدر:

ان سلوك مؤشر منحنى الواردات یعاني من تذبذب شدید من مالحظة الشكل اعاله یتبین 

كون البنى االنتاجیة للبلد محطمة بشكل وھو لسبب بسیط اعتماده المتزاید على القطاع الخارجي 

من االھتمام بالجوانب االنتاجیة والتصنیعیة شبھ كامل ویستورد البلد السلع االستھالكیة بشكل اكبر 
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ومن المالحظ ایضاً ھنك تقارب بین منحنیي ولعدد كبیر من االسباب ظھر المؤشر بھذا الشكل،  

ن االسود والصادرات باللون االحمر وھو امر واقعي باللومعدالت النمو للناتج المحلي االجمالي 

مادة التصدیر االولى وبنحو اكبر من بسبب االعتماد المتزاید على المورد الریعي الذي بات یشكل 

 الصادرات كون ھذه% وھذا یشیر الى اعتماد الناتج المحلي االجمالي على الصادرات النفطیة 90

فیالحظ ان  2007-2003، اما االعوام السابقة اي من االجماليلناتج المحلي لمثل العمود الفقري ت

ویعود ذلك الى معدالت النمو السنویة للناتج المحلي االجمالي ھي اعلى من باقي المؤشرات 

 .عي والقطاع الصناعي وقطاعات اخرىكانت التزال تنتج كالقطاع الزراقطاعات اخرى 

 Inflationتحلیل مؤشر .2

التذبذب الكبیر ومن المثیر والذي یمكن ان یوصف بیمكن مالحظة قیم مؤشر التضخم 

اجراءات  سیاسات و الى وذلك من الممكن ان یرجعقد شكل قمة المنحنى  2011لالنتباه ان العام 

فقد شھد المؤشر المذكور انخفاضاً  2013اما العام ھذا من جانب على الصعیدین النقدي والمالي 

نجاح السیاسات المالیة والنقدیة وكبح جماح التضخم ا ان دل على شي فانھ یدل على كبیرا فھذ

عاد المؤشر لیرتفع من جدید ویمكن تبریر ذلك الى  2014وتخفیضة الى ادنى مایمكن، لكن العام 

نتیجة النخفاص الحاجة المتزایدة لعملیة التمویل وخاصة ان الموازنات العامة تعاني من العجر 

تضاف الى قائمة الدین العام اسعار النفط وان ذلك دفع باتجاه البحث عن مصادر تمویل خارجیة 

  وكما في الشكل االتي :وھذا ماجعل المنحنى یاخذ الشكل 

 

 .2015-2003) معدالت النمو السنویة لمؤشر التضخم للعراق من 4شكل (
 Minitab Demo. 16.باالعتماد على نتائج البرنامج  الباحثانمن اعداد  -المصدر:
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والمؤشرات المدروسة لالقتصاد العراقي ثالثاً: تقدیر العالقة بین مؤشر الناتج المحلي االجمالي 

 2015-2003المدة من 

وذلك ، Minitab Demo. 16تم تقدیر وتحلیل البیانات باستخدام البرنامج االحصائي 

المتغیرات وھي العالقات بین المؤشرات المدروسة  نوع التعرف على بتقدیر نماذج الھدف منھا

الناتج المحلي (متمثالً بـوالمتغیر التابع  )والمتمثلة بـ(الصادرات والواردات والتضخم المستقلة

نظراً للتشوه الذي یعتري اغلب ، وقد تم تحویل البیانات الى الصیغة اللوغارتیمیة االجمالي)

 قتصاد العراقي وقد نظمت ھذه البیانات وفق الجدول االتي :  مؤشرات وبیانات اال

تقدیر العالقة بین المؤشرات المدروسة والناتج المحلي االجمالي في العراق للمدة من  )2جدول (

2003-2015. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .Minitab 16 Demoالبرنامج االحصائي ) و1بیانات جدول (باالعتماد على  الباحثانالمصدر : من عمل 
 

𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫𝑫 𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴                𝑮𝑮𝑫𝑫𝑮𝑮 &  𝑳𝑳𝑴𝑴𝑳𝑳 𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑴𝑴𝑬𝑬𝑫𝑫𝑬𝑬 , 

𝑳𝑳𝑴𝑴𝑳𝑳 𝑰𝑰𝑰𝑰𝑬𝑬𝑴𝑴𝑬𝑬𝑫𝑫𝑬𝑬 ,𝑳𝑳𝑴𝑴𝑳𝑳 𝑰𝑰𝒏𝒏𝒇𝒇𝑴𝑴𝑫𝑫𝑫𝑫𝒇𝒇𝑴𝑴𝒏𝒏  

𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓𝐓 𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐌𝐓𝐓𝐌𝐌                   

 

The Variables      

& Parameters             

-632.3 

 

(-2.42)5% 

𝑪𝑪𝑴𝑴𝒏𝒏𝑬𝑬𝑫𝑫𝑫𝑫𝒏𝒏𝑫𝑫              

 

(𝑫𝑫) 

580.8 

 

(5.71)1% 

𝑳𝑳𝑴𝑴𝑳𝑳 𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑴𝑴𝑬𝑬𝑫𝑫𝑬𝑬        

 

(𝑫𝑫) 

 -114.56 

 

(-1.41)10% 

 𝑳𝑳𝑴𝑴𝑳𝑳 𝑰𝑰𝑰𝑰𝑬𝑬𝑴𝑴𝑬𝑬𝑫𝑫𝑬𝑬      
 

(𝑫𝑫) 

 -83.76 

 

(-6.53)1% 

 𝑳𝑳𝑴𝑴𝑳𝑳 𝑰𝑰𝒏𝒏𝒇𝒇𝑴𝑴𝑫𝑫𝑫𝑫𝒇𝒇𝑴𝑴𝒏𝒏       
 

(𝑫𝑫) 

𝟏𝟏𝟏𝟏.𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖𝟖 𝑺𝑺.𝑬𝑬 

𝟗𝟗𝟗𝟗.𝟏𝟏% 𝑹𝑹𝟐𝟐 

𝟗𝟗𝟏𝟏.𝟗𝟗% 𝑹𝑹𝟐𝟐���� 

𝟗𝟗𝟖𝟖.𝟏𝟏% 𝑬𝑬 

(𝟗𝟗𝟖𝟖.𝟖𝟖𝟏𝟏)𝟏𝟏% 𝑭𝑭(𝟑𝟑.𝟏𝟏𝟑𝟑) 

(𝟐𝟐.𝟏𝟏𝟐𝟐𝟐𝟐𝟑𝟑𝟗𝟗)𝟏𝟏%𝒇𝒇𝒏𝒏 𝑫𝑫.𝑾𝑾 
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 ثبوت المعنویة

% 5) اتضح ثبوت معنویة معامل انحدار الثابت عند مستوى معنویة tباالستناد الى اختبار (

% ، 1فضالً عن ثبوت معالم كل من مؤشر الصادرات والواردات والتضخم عند مستویات 

ً الختبار (%1 ، 10 ) عند f% على التتابع، وقد تم ثبوت معنویة النموذج المقدر ككل وفقا

جودة المعالم المنتخبة لتمثیل العالقة قیاسیاً، وھي اشارة واضحة على % 1معنویة مستوى 

لتفسیر اثر المتغیرات المستقلة معامل التحدید قدرتة التفسیریة  وفي جانب اخر اظھر

التابع (الناتج المحلي االجمالي)، اذ فسر نحو (الصادرات، الواردات، التضخم) على المتغیر 

% من التغیرات التي تحصل في الناتج المحلي االجمالي والتي سببھا المتغیرات المستقلة 97.1

% یعود لمتغیرات اخرى لم تدخل في النموذج المقدر ھذا من 2.9قید الدراسة ان مانسبتھ 

) قرب النقاط المزدوجة من خط rیوضح معامل االرتباط الكلي (جانب، ومن جانب اخر 

  .وقوة العالقة بین المتغیرات المستقلة والمتغیر التابعاالنحدار وعدم وجود تشتت كبیر 

النموذج خالي من لقة بالنموذج المقدر، اتضح ان وبالرجوع الكمال االختبارات القیاسیة المتع

 مشكلة االرتباط بین المتغیرات المستقلة باالستناد الى مصفوفة االرتباطات الجزئیة وكاالتي:

Correlations: Log Exports; Log Imports; Log Inflation 

 

                 Log Exports    Log Imports 

Log Imports           -0.360 

                       0.226 

 

Log Inflation         -0.545          0.614 

                       0.083          0.044         

 .Minitab 16 Demoالبرنامج االحصائي نتائج باالعتماد على  الباحثانالمصدر : من عمل 

ھي اقل من معامالت االرتباطات الجزئیة بین المتغیرات المستقلة من المالحظ ان جمیع قیم 

 مستقلة المقدرةوھي داللة واضحة على عدم وجود ارتباط بین المتغیرات المعامل االرتباط الكلي 

للمتغیرات مشكلة التباین والتباین المشترك اختبر  الباحثانومن جانب اخر فان ، ھذا من جانب

المصفوفة  التباینات المشتركة قریبة من الصفر وكما في المصفوفة االتیةوكانت جمیع المستقلة 

 االتیة:
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Covariance's: Log Exports; Log Imports; Log Inflation 

 

                 Log Exports    Log Imports  Log Inflation 

Log Exports       0.00355256 

 

Log Imports      -0.00188397     0.00768974 

 

Log Inflation    -0.01771818     0.02664909     0.27092545 

 .Minitab 16 Demoباالعتماد على نتائج البرنامج االحصائي  الباحثانالمصدر : من عمل 

 D.W Testوالستكمال االختبارات القیاسیة تم اختبار ارتباط البواقي باالعنماد على اختبار 

اتضح ان القیمة المحتسبة تقع في منطقة الالارتباط وكما وبمقارنة القیمة المحتسبة بالقیم الجدولیة 

 في المخططاالتي :

 �́�𝜌 = −1  𝜌𝜌  ́ = 0  �́�𝜌 = 1  

4 
  0 

               

 4-dl 4-du   2   du dl  

 
(3.2853) (2.1841)  D.W  

(2.12239) 
 

  (1.8159)  (0.7147) 
 

 

وبذلك یكون ان النموذج خالي من مشكلة االرتباط الذاتي بین المتبقیات العشوائیة  الباحثانویرى 

وتأكیدا ً على ماتقدم یمكن مالحظة الشكل المتضمن  توافق مع الفروض النظریة،التقدیر طبیعیاً وم

           مثل حقیقة فروض المتغیر العشوائي، اذ یشیر الشكل في اسفل الیمین الى اربعة اشكال ت

كما وعدم وجود ارتباط بین المتبقیات العشوائیة  ارتباط النقاط بنوعین من االرتباط وھي داللھ على

 یاتي : 
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 متغیر العشوائيالنظریة للفروض ال) سلوك البواقي ومدى تطابقھا مع 5شكل (
 . Minitab 16 Demo) والبرنامج االحصائي 1باالعتماد على بیانات جدول ( الباحثانالمصدر : من عمل  

 التفسیر االقتصادي للعالقات 

فق العالقات مع المنطق االقتصادي، اذ اظھرت معلمة مؤشر الصادرات اظھر التقدیر توا 

وحدة نسبة ان زیادة مؤشر الصادرات ب ، اذمع الناتج المحلي االجماليوعالقتھا الطردیة ایجابیتھا 

المنطق مع فق اوومتوھو امر طبیعي الى زیادة الناتج المحلي االجمالي بقیمة المعلمة  ولواحدة سیؤ

من نتائج اتضح بغض النظر عما اذا كانت طبیعة الصادرات حقیقیة ام ریعیة، بینما  االقتصادي

مع معلمة الناتج المحلي االجمالي، اي ان ان المؤشرین االخرین یرتبطان بعالقة عكسیة التقدیر 

 انذلك بب س الباحثانویرى زیادة مؤشر الواردات سیكون اثر سلبي على الناتج المحلي االجمالي 

ریة ھذا من جانب ومن الجانب االخر تطابق فروض النظذات طابع استھالكي بامتیاز  وارداتنا

مع الناتج المحلي االجمالي بسبب ان ادیة مع نتائج تقدیر مؤشر التضخم الذي اظھر سلبیھ االقتص

تتھاوى امام العمالت االجنبیة زیادة المؤشر المذكور سیؤثر على قوة العملة الوطنیة وسیجعلھا 

وبالتالي یضر بالمتغیر التابع، اما على النظر من ذلك فاذا انخفض مؤشر التضخم سیقود الى زیادة 

الناتج المحلي االجمالي وھو امر منطقي النھ سیؤثر في قوة الصرف للعملة المحلیة امام العمالت 

 االجنبیة.

 استنتاجات الجانب الكمي: 

اذ ان زیادة االول سیؤول مع الناتج المحلي االجمالي  عالقتھ الطردیةاظھر مؤشر الصادرات  .1

ان ن ان الصادرات ھي ذات طابع ریعي، بمعنى اخر ، على الرغم مبالنتیجة الى زیادة الثاني

 .فھي ضئیلة جداً جل الصادرات ھي نفطیة وان وجدت غیر ذلك 
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بسبب ان (الناتج المحلي االجمالي) مؤشر الواردات عالقتھ العكسیة مع المتغیر التابع  تبین من .2

 الباحثان یرىفیض قیمة الناتج المحلي االجمالي، والتوسع في الواردات سیقود بالنتیجة الى تخ

اقتصار الواردات على الطابع االستھالكي واغفال استیراد السلع  ان السبب الرئیس لذلك ھو

 تنھض بالواقع االنتاجي المتردي.التي یمكن واالستثماریة اجیة االنت

تقدیر معالم النموذج العالقة العكسیة بین مؤشر التضخم والناتج المحلي نتائج اتضح من  .3

 جمالي وھو متوافق مع المنطق االقتصادي اال

 : العامة  االستنتاجات

كبیر، كونھ الممول الرئیس للموازنات یتأثر الناتج المحلي االجمالي بقطاع الصادرات بشكل  .1

 ، في ظل تدني نسب اسھام القطاعات االخرى.2003الحكومیة بعد عام 

مع توقف شبة كامل على االغلب ان قطاع الصادرات مقتصر على تصدیر المورد الریعي  .2

المتبعة المنافسة وسیاسة االغراق للقطاعات االنتاجیة الحقیقیة بسبب اما تھالك البنى التحتیة او 

  من قبل دول الجوار.

 التوصیات : 

زراعي كونة قطاع مھم وسیتراتیجي تمكن من مساندة االقتصاد العراقي تنمیة سریعة للقطاع ال .1

 كالحصار االقتصادي والحروب. في اوقات صعبة

من المؤكد ان تنمیة القطاع الزراعي ستترافق مع تنمیة القطاع الصناعي الذي تكون مھمتھ  .2

االستفادة من الموارد االولیة الناتجة من القطاع الزراعي لتكون مدخالت اولیة ومن ثم لى ع

 سلع مصنعة او نصف مصنعة.

لتفعیل النقطتین السابقتین البد ان توفر الحكومة سیاسة حمائیة لسلع یمكن انتاجھا بالداخل حتى  .3
  ودة.من ناحیتي الكلفة والجالمنتوج الخارجي قبل التتعرض للمنافسة من 

 المصادر :
1. www.worldbank.org:statisical. 

2. www.cosit.gov.iq/ 

3. www.imf.org/external/ 
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 المالحق
 

 بالصیغة التضخم  والصادرات ، الواردات ، التجارة ، مؤشرات كل من الناتج المحلي االجمالي ) 1( ملحق
 (ملیار دوالر،نسب مئویة). 2015-2003اللوغارتمیة ومعدالت النمو السنویة لالقتصاد العراقي المدة من 

 
 :االحصاءات والبیانات البنك الدولي ینظر الى الموقع االلكتروني االتي - المصدر : 

 www.worldbank.org 
 Minitab Demo. 16باالعتماد على نتائج البرنامج معدالت النمو السنویة تم احتسابھا   -

 

لالقتصاد العراقي  التجارة الخارجیةالمحلي االجمالي و الناتج) یوضح التوزیع الطبیعي لمؤشرات 2( ملحق
  . 2015-2003المدة من 

 .Minitab Demo. 16باالعتماد على نتائج البرنامج  الباحثان عملمن  -المصدر:

Gr 
Inflation 

Log 
Inflation 

Gr 
Exports 

Log 
Exports 

Gr 
Imports 

Log 
Imports 

Gr 
Trade 

Log 
Trade 

Gr 
GDP 

Log 
GDP Years 

* 1.53 * 1.70 * 1.70 * * * 1.81 2003 

-6.28 1.43 2.91 1.75 6.38 1.81 * 2.03 10.38 2.00 2004 
9.57 1.57 0.21 1.75 0.05 1.81 -1.68 1.99 0.94 2.02 2005 

10.11 1.73 0.84 1.77 -8.82 1.65 -2.32 1.95 2.08 2.06 2006 

* * -2.27 1.73 -7.94 1.52 -1.65 1.92 0.29 2.07 2007 
* 1.10 4.30 1.80 4.73 1.59 2.10 1.96 1.66 2.10 2008 

-24.07 0.84 -5.10 1.71 7.63 1.71 0.85 1.97 0.69 2.11 2009 
-45.17 0.46 1.59 1.74 -2.04 1.67 0.63 1.98 1.27 2.14 2010 
66.33 0.76 4.80 1.82 -3.44 1.62 1.89 2.02 1.48 2.17 2011 
2.75 0.78 3.16 1.88 4.78 1.69 2.36 2.07 2.61 2.23 2012 

-65.07 0.27 -2.36 1.83 -7.07 1.57 -0.19 2.07 1.24 2.26 2013 
27.52 0.35 2.79 1.88 0.27 1.58 -0.47 2.06 0.01 2.26 2014 

* * -3.87 1.81 2.36 1.62 -1.69 2.02 0.57 2.27 2015 
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 م كشكول الھاشميم.د عادل سال  وم.د لیث بادي حسین الدبي   ............اثر متغیرات التجارة الخارجیة ومعدل التضخم

 .2015-2003لالقتصاد العراقي المدة من  لمؤشر التضخم) یوضح التوزیع الطبیعي 3( ملحق

 .Minitab Demo. 16باالعتماد على نتائج البرنامج  الباحثان عملمن  -المصدر:

للعراق المدة عدم وجود ارتباط بین القیمة السابقة والقیمة الحالیة لمؤشر الناتج المحلي االجمالي ) 4( ملحق
 .2015-2003من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
                                   . EViews 7.0باالعتماد على نتائج البرنامج االحصائي  الباحثانمن عمل  -المصدر:

 دة للعراق الم الصادراتعدم معنویة االرتباط بین القیمة السابقة والقیمة الحالیة لمؤشر ) 5( ملحق
 .2015 -2003من  

 ..EViews 7.0باالعتماد على نتائج البرنامج االحصائي  الباحثانمن عمل  -المصدر:
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             عدم معنویة االرتباط بین القیمة السابقة والقیمة الحالیة لمؤشر الواردات للعراق المدة ) 6( ملحق

 . 2015-2003من 

 .EViews 7.0باالعتماد على نتائج البرنامج االحصائي  الباحثانمن عمل  -المصدر:

               عدم معنویة االرتباط بین القیمة السابقة والقیمة الحالیة لمؤشر التضخم للعراق المدة ) 7( ملحق
 .2015 -2003من 

 

 .EViews 7.0باالعتماد على نتائج البرنامج االحصائي  الباحثانمن عمل  -المصدر:
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