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عن املركز

مركُز البيان للدراسات والتخطيط مركز مستقلٌّ، غرُي رحبّي، مقرّه الرئيس يف بغداد، مهمته الرئيسة 
-فضاًل عن قضااي أخرى- تقدمي وجهة نظر ذات مصداقية حول قضااي السياسات العامة واخلارجية اليت 
ختّص العراق بنحو خاٍص ومنطقة الشرق األوسط بنحو عام. ويسعى املركز إىل إجراء حتليل مستقّل، 

وإجياد حلول عملّية جلّية لقضااي معقدة هتّم احلقلينْ السياسي واألكادميي.
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املقدمة      
خماوف  األخرية  اآلونة  يف  العاملية  السوق  يف  اخلام  النفط  أسعار  يف  الكبري  التدهور  أاثر 
االقتصادايت النفطية والسيما الريعية منها واقرتاهبا من حالة االهنيار واإلفالس؛ كوهنا ربطت مصري 
اقتصادايهتا مبورد النفط؛ مما جعلها تدفع الثمن ابهظاً مقابل تلك السياسات وجاءت املخاوف 
أكثر حدة يف االقتصادايت اليت اعتمدت النفط مورداً وحيداً ملوازانهتا السنوية، ومصدراً أساسياً من 

املصادر املكونة للناتج احمللي اإلمجايل.
ويف العراق يكتسب النفط أمهيته من طبيعته كسلعة حيوية أثرت يف صياغة املشهد االقتصادي 
العراقي وما زالت تؤثّر، إذ يعدُّ النفط مصدراً مهماً من مصادر العائدات النقدية واملالية، واملورد 
األساس لتمويل عملية التنمية، فهو يشكل حبدود ثلثي الناتج احمللي اإلمجايل و92.2% من جمموع 
العوائد املالية احلكومية و98% من إمجايل الصادرات الكلية؛ لذا فإن ما يتعّرض له هذا القطاع من 
صدمات يف السوق النفطية سينعكس بنحٍو مباشر على األنشطة التنموية يف االقتصاد العراقي، 
وانطالقاً من ذلك ارأتينا البحث يف هذا اجملال؛ لتسليط الضوء على اإلشكالية املعقدة لالقتصاد 

العراقي وبيان مدى اآلاثر املرتتبة على تقلبات أسعار النفط على جممل النشاط االقتصادي.
وجممل  اخلام  النفط  أسعار  بني  وثيق  ارتباط  وجود  مفادها  فرضية  من  البحث  وينطلق 
فعاليات االقتصاد العراقي، وأن التغري يف األسعار ينعكس)إجياابً أو سلباً( على خمتلف األنشطة 

االقتصادية.
وإلثبات فرضية البحث مت بناء أمنوذج قياسي يوضح العالقة بي أسعار النفط اخلام وجمموعة 
العامة،  واملوازنة  الصرف،  اإلمجايل، وسعر  احمللي  )الناتج  منها:  الرئيسة  االقتصادية  املتغريات  من 

اأثر اأ�شعار النفط اخلام العاملية على بع�ض م�ؤ�شرات 
االقت�شاد العراقي للمدة )2015-2003(

أ.د. كرمي سامل حسني*

* جامعة القادسية / كلية اإلدارة واالقتصاد.
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تضمنت  وقد  احلديثة.  القياسية  األساليب  وابستخدام  الكلية(،  والواردات  الكلية،  والصادرات 
الدراسة احملاور اآلتية: 

احملور األول: االقتصاد العراقي: السمات والتحدايت. 
احملور الثاين: دور القطاع النفطي يف االقتصاد العراقي. 

احملور الثالث: األمنوذج القياسي وحتليل النتائج.
احملور الرابع: االستنتاجات والتوصيات.

احملور األول: االقتصاد العراقي: السمات والتحدايت
أواًل: طبيعة االقتصاد العراقي:

واجه االقتصاد العراقي عدة صدمات وأزمات طيلة العقود الثالثة األخرية، ومل يكن لديه   
قدرة ملواجهة تلك الصدمات واألزمات، وعلى الرغم مما ميتلكه من موارد مادية وبشرية، كرست 
مفهوم أحادية االقتصاد، وجعلته يتسم بكونه ذات طابع ريعي ابمتياز، يعتمد بنحو شبه مطلق على 
إيرادات النفط يف متويل النفقات العامة للدولة أو أن يصبح اإلنفاق احلكومي حمدداً رئيساً ملسارات 
التنمية. وهذا أن دل على شيء، فإنه يدل على عمق وحدة االختالالت اهليكلية يف العديد من 
مفاصل االقتصاد العراقي )محادي،2006 :40(؛ لذا ال بد من حتليل مسار هذه االختالالت 

وتشخيصها دون ذكر مسبباهتا، وعلى النحو اآليت: 
1. اختالل هيكل الناتج: يعاين االقتصاد العراقي من اختالل يف اهليكل اإلنتاجي؛ وذلك 
هليمنة القطاع النفطي يف تكوين الناتج احمللي اإلمجايل أو تركيبته، حيث يشكل هذا القطاع نسبة 
ال تقلُّ عن )50%( من الناتج احمللي اإلمجايل كمتوسط للمدة 2003-2015، يف حي جاءت 
مشاركات القطاعات اإلنتاجية األخرى متدنية جداً، فقد شارك القطاع الزراعي بواقع 4.8% من 
الناتج يف حي كانت مشاركة قطاع الصناعة التحويلية حبدود )2.3%(؛ وهذا ابلتأكيد يعود إىل 
غياب السياسات االقتصادية، والتشريعات القانونية، واإلدارة الكفء لتطوير هذه القطاعات ذات 
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األمهية الفائقة وتنميتها. أما ما خيصُّ القطاعات التوزيعية )التجارة، والنقل، والتحويل، والتأمي( 
فقد شاركت حبدود 20.2% من الناتج احمللي اإلمجايل ملتوسط املدة )2003-2015(، يف حي 
كانت مشاركة القطاعات اخلدمة )اإلسكان، واملرافق، واخلدمات احلكومية( حبدود 14.1% للمدة 

نفسه، كما هو مبي يف اجلدول يف أدانه:
جدول )1(

األمهية النسبية للقطاعات االقتصادية يف الناتج احمللي اإلمجايل كمتوسط للمدة )2003-
)2015

 القطاع

البيان

قطاع 
الزراعة

قطاع 
التعدين 

الصناعة 
التحويلية 

قطاع 
الكهرابء 

واملاء

قطاع 
البناء 
والتشييد

قطاع النقل 
واملواصالت

قطاع التجارة 
واملطاعم 
والفنادق

قطاع املال 
والتأمني

قطاع 
اخلدمات 
احلكومي 

الناتج احمللي 
اإلمجايل 
GDP

متوسط املدة 
-2003
2015

%4.8%50.1%2.3%1.6%6.8%5.9%7.3%7.1%14.1%100

املصدر: صندوق النقد العريب، التقرير االقتصادي العريب املوحد 2015، ص: 387.

صندوق النقد العريب، نشرة اإلحصاءات االقتصادية للدول العربية لسنة 2015، العدد )34(، ص: 36.

وهذا يعين أن االقتصاد العراقي ما زال أمامه طريق طويل كي يتمكن من تصحيح هذا   
االختالل يف ظل غياب الرؤية االقتصادية الواضحة، وعدم كفاءة اإلدارة، واالفتقار إىل آليات عمل 

منهجية وخمطط هلا جّيداً.
2. اختالل هيكل املوازنة: تشري البياانت إىل اعتماد العراق على اإليرادات النفطية اليت 
للمدة )2011- العامة كمتوسط  اإليرادات  من  تفوق )%97(  عالية جداً  نسبة  تشكل  ابتت 
2015( )صندوق النقد العريب، 2015، 450( يف حي ال تتجاوز اإليرادات الضريبية 3% للمدة 
نفسها. واجلدير ابلذكر أن هيمنة قطاع النفط على اإليرادات األخرى من مؤسسات الدولة، جيعل 

منها عرضة للتقلبات احلاصلة يف أسعار النفط، وهذا ما حصل فعاًل يف هناية عام 2014.
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جدول )2(
اجتاهات تطور اإلنفاق العام والناتج احمللي اإلمجايل للمدة 2015-2004
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.www.cbi-iq :على املوقع اإللكرتوين )CBIESD( املصدر: البنك املركزي العراقي، البياانت االقتصادية اإلحصائية
.www.mof.gov.iq : وزارة املالية، قانون املوازنة العامة االحتادية لسنة 2015 على املوقع

يشري اجلدول )2( إىل ارتفاع اإلنفاق العام من )32117( مليار دينار عام 2004 اىل 
)70397( مليار دينار عام 2015، ومبعدل منو مركب قدره )7.4%( يف حي شهد الناتج احمللي 

اإلمجايل منّواً قدره )12.6%( للمدة نفسها.
أما ما خيصُّ مؤشر االجتاه العام لإلنفاق العام )نسبة إمجايل اإلنفاق العام إىل الناتج احمللي 
اإلمجايل( الذي يهدف إىل معرفة حجم اجتاهات السياسة اإلنفاقية للحكومة ومسارها التدخلي يف 
النشاط االقتصادي ، فقد بلغ )38.2%( من الناتج احمللي اإلمجايل، كمتوسط للمدة )2015-
2004( وهي نسبة مرتفعة تفوق نسبة اإلنفاق العام إىل الناتج احمللي اإلمجايل على مستوى الدول 

العربية والبالغة )33.5( )صندوق النقد العريب،2015 :454(.
ومن انحية مكوانت اإلنفاق العام جند أن النفقات التشغيلية تشكل نسبة عالية من اإلنفاق 
االستثماري  اإلنفاق  للمدة 2003-2015، يف حي شكل  )68.9%( كمتوسط  بلغت  العام 
أن  العام والسيما  اإلنفاق  اهليكلي يف  للمدة عينها، وهذا يؤشر حااًل من االختالل   )%31.1(
االستقرار  حالة  لتحقيق  االستثماري  اإلنفاق  معدالت  زايدة  إىل  ماسة  حباجة  العراقي  االقتصاد 
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التضخُّم،  معدالت  اإلمجايل، وخفض  احمللي  الناتج  يف  منو  معدل  حتقيق  املتمثلة يف  االقتصادي 
وحتقيق حالة الرفاهية االجتماعية من خالل حماربة الفقر والبطالة. 

3. اختالل هيكل التجارة اخلارجية: 
يستدل من األرقام واملؤشرات اخلاصة هبيكل امليزان التجاري للمدة )2003-2015( على 
ضعف القاعدة اإلنتاجية وعدم التنوع االقتصادي، وأصبح االقتصاد العراقي أكثر من أي وقت 
آخر يعتمد على الصادرات النفطية وبنسبة تفوق )98%( من إمجايل الصادرات للمدة املذكورة، 
وال تشكل الصادرات الزراعية والصناعية شيئاً يستحق الذكر يف تكوين هيكل الصادرات؛ مما يؤشر 
إىل خلل واضح يف هيكل الصادرات وهذا ما عّرض االقتصاد إىل صدمات قوية انجتة عن ظروف 
السوق الدولية انعكست بنحٍو مباشٍر على اخنفاض الدخل القومي ومستوايت اإلنتاج والتشغيل. 
أما ابلنسبة للواردات فقد هيمن استرياد السلع االستهالكية على هيكل الواردات؛ نظراً الرتفاع 
امليل احلدي لالستهالك يف العراق بعد التحسن امللحوظ يف دخل الفرد، وضآلة حجم اإلنتاج احمللي 
من السلع، والسيما الغذائية منها، وقد سجل امليزان السلعي )عدا النفط( عجزاً مستمراً بلغ يف 
عام 2013 )28114.6( مليون دينار، وبنسبة منو قدرها )49.3%( عن العجز املتحقق يف عام 
2012 )وزارة التخطيط،2015 :40(. يف حي بلغ العجز يف عام 2015 )45674( مليار 
دينار، ويبدو أنه ال وجود لسياسة جتارية حمكمة وفاعلة أتخذ على عاتقها تنمية قطاع التصدير 
والنهوض ابالقتصاد واحلد من سياسة اإلغراق السلعي اليت يتعرض هلا االقتصاد ومحاية املنتج احمللي 

من منافسة السلع املستوردة املماثلة.
يضاف إىل هذه االختالالت يف االقتصاد العراقي حالة الفساد املايل واإلداري الذي ابت 
املال  هدر  يف  ساعد  الذي  الدولة،  مؤسسات  أغلب  يف  ابستمرار  تتزايد  خطرية  ظاهرة  يشكل 
العام، وتقليل إيرادات اخلزينة ويعيق االستثمار كونه خيفض العائد عليه، ويضعف أداء القطاعات 
االقتصادية ومن مث النمو االقتصادي يف البلد )القريشي،2012( وعلى العدالة التوزيعية للدخل 

والثروات، فهو يقّوض التنمية ويشوهها، وميثل هتديداً لألمن الوطين. 
ويف هذا الصدد ميكن القول: ما مل يُقَض على الفساد املايل واإلداري أو احلد منه يف ظل 
بيئة سياسية مستقرة وآمنة، فال أمل للعراق من أن ينهض وينتعش اقتصادايً حىت لو أُنِفق سنوايً 
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مئاُت املليارات من الدوالرات.
اثنياً: تداعيات اهنيار أسعار النفط: ظهرت مالمح تعّثر االقتصاد العراقي بسبب اهنيار 
أسعار النفط مع انتهاء جملس الوزراء من إعداد املوازنة العامة لعام 2015، حيث كشفت األرقام 
األولية عن عجز كبري يف موازنة هذا العام بلغ أكثر من )21( مليار دوالر على الرغم من ضغط 
النفقات العامة للدولة بنحٍو كبري والسيما يف اجلانب االستثماري منها الذي ابت ضحية أي هبوط 

يف أسعار النفط؛ مما يعين توقف عملية اإلعمار والبناء. وفيما أييت بيان أهم املؤشرات:
على  لالقتصاد  املطلق  االعتماد  إن  االقتصادي:  النمو  معدالت  يف  حاد  اخنفاض   .1
العائدات النفطية انعكس بنحٍو مباشر على الناتج احمللي اإلمجايل، فقد سجل )GDP( تدنياً 
واضحاً يف عام )2014(، حبيث بلغ )260610( مليار دينار بعد أن كان )271091( مليار 
دينار عام )2013(، ومبعدل منو سالب بلغ )3.8-%(، أما يف عام 2015 فقد بلغ )196820( 
مليار دينار وبنسبة تغيري سنوي بلغت )24.41-%(. ويتوقع أن يكون هناك هبوط حاد يف معدل 
النمو االقتصادي لعام 2016. وهذا يعد أحد املؤشرات اخلطرية على مستوى النشاط االقتصادي 
كونه أحد املقاييس اليت ييُّقوم األداء التنموي على أساسها، وابلتأكيد سوف ينعكس ذلك سلباً 
على متوسط دخل الفرد من الدخل القومي. إذ خيسر العراق أكثر من مليار دوالر سنوايً مع كل 

هبوط مقداره دوالر واحد يف سعر برميل النفط الذي يصدره العراق )طعمة ،2014(.
للدولة يف  العامة  املوازنة  املتحقق يف  العجُز  تفاَقَم  العامة:  املتنامي يف املوازنة  العجز   .2
السنوات األخرية، متأثراً ابهلبوط احلاد يف أسعار النفط والسيما وأن أكثر من 93% من املوازنة 
تعتمد على اإليرادات النفطية فقد بلغ العجز املتحقق )21( مليار دوالر يف عام 2015 على الرغم 
من ضغط النفقات العامة، يف حي بلغ العجز النقدي املخطط يف املوازنة العامة لسنوات 2016 
بي)24( تريليون دينار، أي: ما يعادل )22( مليار دوالر على افرتاض أن سعر الربميل )45( دوالراً 
العجز  املتوقع مضاعفة هذا  الواقع، ومن  وبواقع تصدير )3.6( مليون برميل يومياً وهذا خالف 
ليصل إىل )40-45( مليار دوالر؛ وابلتايل من الصعوبة مبكان تغطية هذا العجز، بل إن حماوالت 
احلكومة وخطواهتا لتغطية هذا العجز هي جزء من تعقيد املشكلة وتفاقماهتا. ومما يفاقم العجز يف 
املوازنة زايدة اإلنفاق العسكري وغريه من النفقات املرتبطة به ملواجهته تنظيم داعش اإلرهايب؛ إذ 
شكل هذا اإلنفاق أكثر من 20% من موازنة عام 2016. وإن جتاوز العجز املتحقق نسبة %22 
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من الناتج احمللي اإلمجايل )صندوق النقد العريب،2015 :460( قد ميثل مؤشر خطورة والسيما 
أن تقرير صندوق النقد الدويل لسنة 2012 بّي أن نسبة احلدود املسموح هبا واآلمنة لعجز املوازنة 

إىل FDP هي )3%( على وفق اتفاقية ماسرتخيت. 
3. اخنفاض رصيد االحتياطيات من العمالت األجنبية والذهب لدى البنك املركزي، فبعد 
أن وصل الرصيد إىل حنو )76( مليار دوالر هناية عام 2013 اخنفض إىل 67 مليار دوالر يف هناية 
عام 2014 وإىل )59( مليار دوالر يف تشرين الثاين عام 2015، وقد يُلَتَجأ إىل ختفيض سعر 

صرف الدينار جتاه الدوالر كخيار أخري)علي مريزة،2015(. 
تزيد عن  اليت ابتت  الفقر  البطالة ألكثر من 25% وتفاقم معدالت  تزايد معدالت   .4
30% حسب بياانت من اجلهاز املركزي لإلحصاء، وكذلك برانمج األمم املتحدة اإلمنائي؛ وهذه 
مؤشرات خميفة يف بلد نفطي مثل العراق، وهلا انعكاسات سلبية على الوضع التنموي، وتفاوت 

توزيع الدخول والعدالة االجتماعية. 
5. االضطراب السياسي واألمين: إن تداعيات األزمة املالية اليت ميرُّ هبا االقتصاد العراقي 
الشعيب،  واالحتاج  االضطراب  من  حالة  وبدأت  واألمين،  السياسي  الوضع  على  انعكست  قد 
وتفاقم اخلالفات بي الكتل السياسية املتمثلة ابحلكومة؛ فاالضطراب السياسي ال يقل خطورة عن 
االضطراب األمين من حيث التأثري على وضع االقتصاد واالستثمار. وقد ترغب بعض الشركات 
ابلعمل يف بيئة غري آمنة من خالل توفري احلاجات األمنية الالزمة ولكنها غري مستعدة للعمل يف 

بيئة غري مستقرة سياسياً.
يف  االستثماري  اإلنفاق  تقلص  بسبب  االقتصادي؛  واالنكماش  الركود  من  حالة   .6
توقف  يعين  مما  اخلام؛  النفط  أسعار  يف  هبوط  أي  ضحية  فهو  االقتصادية،  النشاطات  خمتلف 
عملية البناء واإلعمار )طعمة ،2014(، وإحلاق الضرر ابالقتصاد ورمبا يصاب بشلل اتم يف حالة 

التقشف والركود.
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احملور الثاين: دور القطاع النفطي يف االقتصاد العراقي
    ميثل هذا القطاع النفطي أمهية كبرية يف حاضر العراق ومستقبله إذ يعد األساس الذي 
يعتمد عليه االقتصاد العراقي سواء من حيث مشاركته يف الناتج احمللي اإلمجايل )GDP( أو من 
حيث اعتماد العراق ابلدرجة األساسية على الصادرات النفطية لتوفري العوائد الالزمة لتمويل امليزانية 

العامة للدولة ولبيان ذلك تناولنا الفقرات اآلتية:
1- القطاع النفطي وتركيبة الناتج احمللي اإلمجايل: يصنف العراق من االقتصادايت الريعية 
إذ يساعد  الفعاليات االقتصادية كافة؛  النفطي كمورد رئيس يف متويل  القطاع  يعتمد على  كونه 

حبصة كبرية يف تركيبة هذا الناتج.
جدول )3(

األمهية النسبية لقطاع النفط يف تكوين الناتج احمللي اإلمجايل

الناتج احمللي اإلمجايل ابألسعار السنوات
اجلاريةGDP  مليار دينار

عوائد النفط مليار 
دينار

مشاركة النفط يف الناتج احمللي اإلمجايل 
GDP ابألسعار اجلارية

200329585.720372%68.85
200453235.330856%57.96
200573533.542529%57.83
200695587.953031%55.47
2007111455.859274%53.19
2008157026.187521%55.73
2009130643.256564%43.29
2010162064.573570%45.39
2011217327.1115999%55.94
2012254225.5127209%50.03
2013271091.7126750%46.75
2014260610.4116202%44.58
20151968206197832.2%

 www.cbiraq.org على املوقع اإللكرتوين )CBIESD( املصدر: البنك املركزي العراقي، البياانت االقتصادية اإلحصائية
ييييي البنك املركزي العراقي، التقرير االقتصادي السنوي، 2004.
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ويوضح اجلدول ارتفاع نسبة مشاركة القطاع النفطي يف الناتج احمللي اإلمجايل حيث بلغت 
57,96% عام 2004، مث اخنفضت إىل 43,29%؛ بسبب تدين أسعار النفط نظراً لألزمة املالية 
العاملية عام 2009 مث بدأ ابالرتفاع ليصل إىل 55,9% عام 2011، مث اخنفض يف عام 2014 
إىل 44,5%؛ بسبب االهنيار احلاصل يف أسعار النفط اخلام بعد منتصف عام 2014 الذي وصل 

إىل أدىن مستوايته؛ مما ابت يشّكل قلق على االقتصادايت الريعية ومنها العراق.  
2- مشاركة النفط يف متويل املوازنة العامة للدولة: تعرف املوازنة العامة أبهنا اإلدارة اليت 
بيان شامل أبموال  أو هي  ،اللوزي ،2009 :299(  أولوايهتا )خليل  لتحقيق  الدولة  تستعملها 
احلكومة نفقات وإيرادات وما ينتج عنها من عجز وفائض، وهي متّثل السياسة االقتصادية الرئيسة 
للحكومة؛ ولكون االقتصاد العراقي اقتصاداً ريعياً يعتمد بدرجة كبرية على العوائد النفطية لذا فإن 

الواردات النفطية متثل املورد الرئيس واألساس للموازنة االحتادية )عالوي،1967: 207(.
جدول )4(

األمهية النسبية لإليرادات النفطية يف متويل املوازنة العامة يف العراق للمدة 
)5102-3002(

نسبة اإليرادات األخرى عدا نسبة اإليرادات النفطية السنوات 
النفط 

2003%97%3
2004%96%4
2005%94%6
2006%93%7
2007%93%7
2008%88%12
2009%90%10
2010%90%10
2011%88%12
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2012%92%8
2013%93.1%6.9
2014%92.11%7.9
201584%16%

املصدر: وزارة املالية، قاعدة البياانت، الدائرة االقتصادية.
يييي وزارة املالية، دائرة املوازنة، البيان املايل لألعوام )2012-2004(.

يييي البنك املركزي العراقي، التقارير االقتصادية السنوية 2015.

ما جعل  وهو  العامة  اإليرادات  ملكوانت  النسبية  األمهية  آنفاً  املذكور  اجلدول  من  يتضح 
السياسة املالية يف العراق تعتمد اعتماداً أساسياً على مورد النفط بنحٍو كبرٍي يف متويل املوازنة وتغطية 
اإلنفاق العام بداًل من البحث والسعي عن موارد أخرى تعزز مالية وخزينة الدولة مثل الضرائب 

وتفعيل دورها. 
3- القطاع النفطي وامليزان التجاري: تشّكل الصادرات النفطية نسبة تفوق 95% من 
الصادرات الكلية يف العراق، ويتمتع امليزان التجاري بوجود فائض طيلة املدة )2015-2004( 
كما هو موضح يف اجلدول رقم )5( يف أدانه، يف حي سجل امليزان السلعي )غري النفطي( عجزاً 

بلغ )45674( مليار دينار يف عام 2015.
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جدول )5(
امليزان التجاري ونسبة مشاركة النفط يف هيكل الصادرات العراقية للمدة من 

)2015-2003(
وحدة القياس: مليار دينار

امليزان التجاري نسبة مشاركة النفط %الصادرات النفطية االستريادات الكلية الصادرات الكلية السنوات 
200417810.021302.317455.798.0-3492.3
200523697.420002.223199.487.83695.2
200630529.418707.529908.197.911821.9
200739587.016622.537847.195.622964.5
200863726.029761.461883.797.133964.6
200939430.435248.838964.798.84145.6
201051763.637328.051453.099.314435.6
201179680.540632.579407.599.639048
201294208.65015593778.599.544053.6
201389769.449976.589349.899.539792.9
201481679.05917781270.099.4928502
201557610485785720099.39032

املصدر: البنك املركزي العراقي، املديرية العامة لإلحصاء واألحباث، إحصاءات ميزان املدفوعات 
لسنوات خمتلفة. 

وهذا ميثل اختالاًل هيكلياً كبرياً يف امليزان التجاري بسبب ختلف القطاعات السلعية األخرى 
غري النفطية، وقد سجل قطاع التجارة اخلارجية اخنفاضاً يف معدل منوها لعام 2014 بنسبة -%8 
مقارنة مع عام 2013 حيث اخنفضت الصادرات بنسبة )-6,4%(، وسجلت االستريادات هي 
األخرى اخنفاضاً قدره )-10,4%( ابملقارنة مع عام 2013، يف حي سجل امليزان التجاري فائض 
خالل املدة )2005-2015(. ويوضح الشكل )1( األمهية النسبية للصادرات النفطية يف إمجايل 

الصادرات الكلية.
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الشكل )1( األمهية النسبية للصادرات النفطية يف إمجايل الصادرات الكلية 

9 
 

الصادرات  السنوات 
 الكلية 

االستريادات 
 الكلية 

الصادرات 
 النفطية 

نسبة 
 شاركةم

 النفط %

امليزان 
 التجاري 

2004 17810.0 21302.3 17455.7 98.0 3492.3- 
2005 23697.4 20002.2 23199.4 87.8 3695.2 
2006 30529.4 18707.5 29908.1 97.9 11821.9 
2007 39587.0 16622.5 37847.1 95.6 22964.5 
2008 63726.0 29761.4 61883.7 97.1 33964.6 
2009 39430.4 35248.8 38964.7 98.8 4145.6 
2010 51763.6 37328.0 51453.0 99.3 14435.6 
2011 79680.5 40632.5 79407.5 99.6 39048 
2012 94208.6 50155 93778.5 99.5 44053.6 
2013 89769.4 49976.5 89349.8 99.5 39792.9 
2014 81679.0 59177 81270.0 99.49 28502 
2015 57610 48578 57200 99.3 9032 

 حصاءات ميزان املدفوعات لسنوات خمتلفة. إحباث، البنك املركزي العراقي، املديرية العامة لإلحصاء واألاملصدر: 
وقد  ية،خرى غري النفطيف امليزان التجاري بسبب ختلف القطاعات السلعية األ ا  كبري   ا  هيكلي وهذا ميثل اختالال  

 2013% مقارنة مع عام 8-بنسبة  2014يف معدل منوها لعام  ا  سجل قطاع التجارة اخلارجية اخنفاض
-) قدره ا  خرى اخنفاضوسجلت االستريادات هي األ، (%6,4-) حيث اخنفضت الصادرات بنسبة

 (.2015-2005يف حني سجل امليزان التجاري فائض خالل املدة )، 2013%( ابملقارنة مع عام 10,4
 مجايل الصادرات الكلية.إمهية النسبية للصادرات النفطية يف األ( 1ويوضح الشكل )

 مجايل الصادرات الكلية إمهية النسبية للصادرات النفطية يف ( األ1الشكل )
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العراقي  الدينار  النفطي والقوة الشرائية للدينار العراقي: أخذ سعر صرف  4- القطاع 
مقابل الدوالر األمريكي ابلتحسن التدرجيي بعد عام 2003؛ ويعود ذلك إىل جمموعة من األسباب 
منها السياسة النقدية اليت عمل هبا البنك املركزي العراقي عن طريق دعم الدينار العراقي بواسطة مزاد 
بيع العملة األجنبية، وطرح كميات كبرية من الدوالرات يف السوق الداخلية )عبد النيب ،2010: 

.)2
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جدول )6(
سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدوالر األمريكي يف السوق املوازية للمدة من )2015-2003(

سعر الصرفالسنوات
20031930
20041453
20051472

20061475
20071267
20081203
20091182
20101186
20111184
20121233
20131232
20141214
20151247

املصدر: البنك املركزي العراقي، املديرية العامة لإلحصاء واألحباث، نشرات سنوية متعددة.
الدوالر  جتاه  حتسناً  حقق  قد  العراقي  الدينار  صرف  سعر  أن   )6( اجلدول  من  يالحظ 
األمريكي فبعد أن ران )1930( دينار عراقي لكل دوالر عام 2003 أصبح 1247 ديناراً عراقياً 
لكل دوالر عام 2015 كما هو واضح يف الشكل )2(؛ ويعود يف جزء أساسي منه إىل تزايد 
االحتياطي النقدي لدى البنك املركزي العراقي، وحتقيق وفورات مالية عند حتسن أسعار النفط اخلام 

خالل املدة )2013-2005(.
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الشكل )2( اجتاهات تطور سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدوالر 

11 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 احملور الثالث: تقدير وحتليل النموذج القياسي
يف  سهلمنوذج االحندار اخلطي الأ مستخد  ا  منوذج من جمموعة معادالت : يتكون األمنوذجبناء هيكل األ -1

 :تيةويتضمن املعادالت اآل ،تقديرات العالقات املدروسة
GDP                        GDPمجايل معادلة الناتج احمللي اإل -1 = α + β𝑃𝑃𝑃𝑃 + 𝑒𝑒1 
PB                                  PBمعادلة املوازنة العامة  -2 = α1 + β2𝑃𝑃𝑃𝑃 + 𝑒𝑒2 
= ER                             ERمعادلة سعر الصرف  -3 α3 − β4𝑃𝑃𝑃𝑃1 + 𝑒𝑒3 
= E𝑋𝑋             معادلة الصادرات الكلية                     -4 α4 + β5𝑃𝑃𝑃𝑃 +  𝑒𝑒4 
Im معادلة الواردات الكلية                                    -5 =  α6 +  β7𝑃𝑃𝑃𝑃 + 𝑒𝑒5 
 ن:إحيث 
PP  :سعار النفط اخلام السنوية                  أPB املوازنة العامة : 

PP1  :سعار النفط اخلام الفصلية               أER  سعر صرف الدينار العراقي : 
GDP                    الناتج احمللي االمجايل :EXالصادرات الكلية  : 

                                                    Im  االستريادات الكلية : 
مت اعتماد و  ،ات قيد الدراسةبني املتغريّ وطبيعتها لغرض حتديد درجة العالقة  ؛مصفوفة معامالت االرتباط -2

  :تيةمعامالت االرتباط اآل
 (7) جدول

  معامالت االرتباط
EX GDP IM PB PP  
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احملور الثالث: تقدير االمنوذج القياسي وحتليله
1. بناء هيكل األمنوذج: يتكون األمنوذج من جمموعة معادالت اُستخِدم أمنوذج االحندار 

اخلطي السهل يف تقديرات العالقات املدروسة، ويتضمن املعادالت اآلتية:
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 احملور الثالث: تقدير وحتليل النموذج القياسي
يف  سهلمنوذج االحندار اخلطي الأ مستخد  ا  منوذج من جمموعة معادالت : يتكون األمنوذجبناء هيكل األ -1

 :تيةويتضمن املعادالت اآل ،تقديرات العالقات املدروسة
GDP                        GDPمجايل معادلة الناتج احمللي اإل -1 = α + β𝑃𝑃𝑃𝑃 + 𝑒𝑒1 
PB                                  PBمعادلة املوازنة العامة  -2 = α1 + β2𝑃𝑃𝑃𝑃 + 𝑒𝑒2 
= ER                             ERمعادلة سعر الصرف  -3 α3 − β4𝑃𝑃𝑃𝑃1 + 𝑒𝑒3 
= E𝑋𝑋             معادلة الصادرات الكلية                     -4 α4 + β5𝑃𝑃𝑃𝑃 +  𝑒𝑒4 
Im معادلة الواردات الكلية                                    -5 =  α6 +  β7𝑃𝑃𝑃𝑃 + 𝑒𝑒5 
 ن:إحيث 
PP  :سعار النفط اخلام السنوية                  أPB املوازنة العامة : 
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PP : أسعار النفط اخلام السنوية                  PB: املوازنة العامة 
PP1 : أسعار النفط اخلام الفصلية               ER : سعر صرف الدينار العراقي 

GDP : الناتج احمللي االمجايل                   EX:  الصادرات الكلية
                                                   Im : االستريادات الكلية 

2. مصفوفة معامالت االرتباط؛ لغرض حتديد درجة العالقة وطبيعتها بي املتغرّيات قيد 
الدراسة، ومت اعتماد معامالت االرتباط اآلتية: 

جدول )7(
معامالت االرتباط 

EXGDPIMPBPP
1.0000000.9821020.9289030.9882730.927595EX
0.9821021.0000000.9616590.9866830.866409GDP
0.9289030.9616591.0000000.9493900.764941IM
0.9882730.9866830.9493901.0000000.870092PB
0.9275950.8664090.7649410.8700921.000000PP

.)Eviews( املصدر: نتائج برانمج
العالقة  املتغرّيات حيث يوضح قوة  العالقة بي هذه  جدول معامالت االرتباط يشري إىل 
واجتاهها بي هذه املتغرّيات ويتضح منه وجود درجة عالية من االرتباط بينها واجتاه العالقة إجيابية 
)طردية(؛ أي: إن زايدة أسعار النفط اخلام سوف تؤدي إىل زايدة الناتج احمللي اإلمجالية واإليرادات 
العامة للموازنة والصادرات الكلية واالستريادات الكلية وقد بلغت درجة االرتباط ]0,86 ،  0,87 
، 0,92 ، 0,76[ على التوايل إال أن هذا االرتباط فضاًل عن كونه عاجزاً عن حتديد اجتاه التأثري 
بي املتغرّيات فإنه ال يقدم دلياًل كافياً على وجود عالقة سببية فقد تكون هذه املتغرّيات مرتبطة مع 
بعضها ارتباطاً دالياً )Functionally( تتجه جملرد التزامن يف حتركاهتا أو أتثرها بعوامل مشرتكة 
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القياسية  االحندار  مناذج  اعتماد  إىل  اللجوء  سيتم  لذا  )عبداجلليل، 1995: 119(؛  بينها  فيما 
واستخدام االختبارات للوقوف على صحة هذه االرتباطات.

أما ابلنسبة ملضمون االرتباط بي أسعار صرف الدينار العراقي وسعر النفط اخلام فقد ظهرت 
يتفق مع منطق  اآلتية؛ وهذا  املصفوفة  ارتباط )-0,56( كما مبي يف  العالقة عكسية وبدرجة 

النظرية االقتصادية.
جدول )8( 

درجة االرتباط بي أسعار صرف الدينار العراقي وسعر النفط 

ER PP1

ER 1.0 0.56-
PP1 0.56- 1.0

.)Eviews( املصدر: نتائج برانمج

ات االقتصادية  اختبار استقرارية السالسل الزمنية: ال بدَّ من التأكد من استقرارية املتغريِّ
قيد الدراسة ابستخدام اختبار جذر الوحدة )Unit Root( حيث مت اعتماد اختبار ديكي-
فولر املوسع )ADF( واختبار فيلبس-بريون )P-P( )العبديل ،2005 :18( كما هو واضح يف 
اجلدول )8(، ومنه يظهر أن مجيع املتغرّيات االقتصادية مل تستقر عند املستوى )Level( لكنها 
االختبارين  ، 10%( حسب   %5 ،  %1( معنوية  ومبستوى  األوىل  الفروق  يف  مستقرة  أصبحت 

.I . املذكورين؛ وابلتايل فهي متغرّيات متكاملة من الدرجة األوىل )1( 
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جدول )9( 
ات  نتائج اختيار جذر الوحدات )Unit Root Test( جلميع املتغريرّ

Test ADFTest PPاملتغريات 
LevelIstDifferensLevelIstDifferens

GDP0.556-1.57***0.41-1.57***

EX0.01-2.49*0.01-2.49*

Im0.77-2.40**0.77-2.40**

PB0.75-2.52*0.075-2.528*

PP-0.32-2.33**-0.32-2.32**

ER-1.15-5.51*-1.06-5.48*

PP1-0.60-6.51*-0.50-6.79*

* معنوي عند مستوى %1

** معنوي عند مستوى %5

*** معنوي عند مستوى %10

3- تقدير وحتليل النتائج:
ُتخِدمت البياانت اليت متت اإلشارة إليها يف مرحلة التوصيف، ومت تقدير األمنوذج ابالستناد  أسنْ
تقدير  أفضل  تعطي  )Ordinary Least Squares( كوهنا  الصغرى  املربعات  طريقة  إىل 
 )Best Linear unbiased Estimators( )92: 2008، خطي غري متحيز )السيفو
)BLUE(، وابالعتماد على برانمج أيفوز )Eviews 7( استخدمت أكثر من صيغة خطية 
يف تقدير العالقة بي أسعار النفط اخلام واملتغريات الثابتة املذكورة آنفا فقد جرت استخدام الدوال 
واختيار  املعكوسة،  اللوغارمتية  ونصف  املزدوجة  واللوغارمتية   )Function  Linear( اخلطية 
األفضل من بينها وقبل تقدير األمنوذج مت اختبار السكون أو أستقرارية السالسل الزمنية للمتغرّيات 

املذكورة للمدة )2015-2003(:
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:)GDP( 1- معادلة الناتج احمللي االمجايل

13 
 

 ( 9جدول )
 ات ( جلميع املتغريّ Unit Root Testنتائج اختيار جذر الوحدات )

 Test ADF Test PP املتغريات 
Level IstDifferens Level IstDifferens 

GDP 0.556 ***1.57- 0.41 ***1.57- 
EX 0.01 *2.49- 0.01 *2.49- 
Im 0.77 **2.40- 0.77 **2.40- 
PB 0.75 *2.52- 0.075 *2.528- 
PP 0.32- **2.33- 0.32- **2.32- 
ER 1.15- *5.51- 1.06- *5.48- 
PP1 0.60- *6.51- 0.50- *6.79- 

 %1معنوي عند مستوى * 
 %5معنوي عند مستوى ** 

 %10معنوي عند مستوى *** 
 تقدير وحتليل النتائج: -3

ىل طريقة إمنوذج ابالستناد ومت تقدير األ ،التوصيفليها يف مرحلة إمت استخدام البياانت اليت متت اإلشارة 
)السيفو  ( كوهنا تعطي أفضل تقدير خطي غري متحيزOrdinary Least Squaresاملربعات الصغرى )

،2008 :92) (Best Linear unbiased Estimators( )BLUE)،  وابالعتماد على برانمج أيفوز
(Eviews 7)  تقدير العالقة بني أسعار النفط اخلام واملتغريات الثابتة املذكورة استخدمت أكثر من صيغة خطية يف

( واللوغارمتية املزدوجة ونصف اللوغارمتية Linear Function) فقد جرت استخدام الدوال اخلطية آنفا
ات للمتغريّ منوذج مت اختبار السكون أو أستقرارية السالسل الزمنية واختيار األفضل من بينها وقبل تقدير األ ،املعكوسة

 :(2015-2003املذكورة للمدة )
 :GDP)معادلة الناتج احمللي االمجايل) -1

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 = 10.20065 + 0.525981 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 
S.E         (0.3939)      (0.0899)  
 
𝑡𝑡^              25.894, 𝑡𝑡𝑏𝑏              5.8703                                                                                                          
 
𝑅𝑅2 = 0.9827 , 𝑅𝑅−2 = 0.9789 , 𝐿𝐿. 𝑊𝑊 = 1.7628
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𝐹𝐹 = 256.584  

 ن: أمن املعادلة السابقة جند 
ن أهذا يعين و  ؛2R% من خالل ما توضحه قيمة 98 منوذج عالية جدا  وبلغت حوايلالقوة التفسريية لأل 

وقد . GPPمجايل% من املتغريات احلاصلة يف الناتج احمللي اإل98( يفسر ما نسبته PPسعار النفط اخلام )أ متغرّي 
 (. t-student) % من خالل قيمة1ن املعامل املقدرة معنوية عند مستوى أحصائية بينت االختبارات اإل

 ؛(Fإليه قيمة ) % كما تشري1 منوذج معنوي عند مستوى معنويةن األأنالحظ فما على املستوى الكلي أ 
( وهي 1.76( فقد بلغت )D.Wمما يدل على وجود عالقة معنوية بني املتغري املستقل واملتغري التابع، أما قيمة )

 .(Autocorrelationلذايت )مما يدل على انعدام مشكلة االرتباط ا ؛تقع ضمن منطقة الرفض تقريبا  
( يؤثر أتثريا  LPPن املتغري املستقل وهو )سعر النفط أمنوذج ظهرت نتائج التقرير لألأما من الناحية االقتصادية أ*
ن العالقة بينهما عالقة طردية وهذا ما يتفق مع النظرية أو  ،(GOP مجايلجيابيا  على املتغري التابع )الناتج احمللي اإلإ

مجايل ( يزداد الناتج احمللي اإلا  واحد ا  ما يزداد سعر النفط )دوالر حيننه أ( 1االقتصادية، إذ جند من خالل املعادلة )
ر النفط يف أسعاات احلاصلة وهذا يؤشر درجة اعتماد الناتج احمللي اإلمجايل على التغريّ  ،( )دينار(0,525مبقدار )

 . اخلام يف السوق العاملية
  :PB)معادلة املوازنة العامة) -2

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 = 9.264803 + 0.42828  𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 
S.E      (1.1046)        (0.253)  
𝑡𝑡𝑎𝑎^      8.354 𝑡𝑡𝑏𝑏^            1.961                                                                                                              
𝑅𝑅2 = 0.795𝑅𝑅−2 = 0.749 𝐷𝐷. 𝑊𝑊 = 2.636
 𝐹𝐹 = 17.4592 

 من املعادلة السابقة جند أن: 
ن متغري أهذا يعين  2Rل ما توضحه % من خال79منوذج عالية إذ بغلت حوايل القوة التفسريية لأل 
(PP يفسر ما نسبته )ات احلاصلة % من التغري  79PB . ن املعامل املقدرة معنوية أحصائية تبني االختبارات اإلو

منوذج معنوي عند ن األأما على املستوى الكلي نالحظ . أ(t.student% من خالل قيمة )1عند مستوى 
مما يدل على وجود عالقة معنوية بني املتغري املستقل والتابع، أما قيمة  ؛(Fليه قيمة )إ% كما تشري 1مستوى 

(D.W( فقد بلغت )وهي تقع ضمن منطقة الرفض تقريبا  مما يدل على انعدام مشكلة االرتباط الذايت 2,63 )
(Autocorrelation .) 
ن العالقة بينهما أو  ،لتابع )املوازنة العامة(ن املتغري اأمنوذج ظهرت نتائج التقدير لألفقد أما من الناحية االقتصادية أ*

( ا  واحد ا  ما يزداد سعر النفط )دوالر حيننه أ( 2طردية وهذا ما يتفق مع النظرية االقتصادية إذ جند من خالل املعادلة )
 دينار.  (0,428تزداد املوازنة العامة ممثلة ابإليرادات العامة مبقدار )

                                                     
من املعادلة السابقة جند أن:                           

القوة التفسريية لألمنوذج عالية جداً وبلغت حوايل 98% من خالل ما توضحه قيمة R2؛ 
وهذا يعين أن متغرّي أسعار النفط اخلام )PP( يفسر ما نسبته 98% من املتغريات احلاصلة يف الناتج 
احمللي اإلمجايلGPP. وقد بينت االختبارات اإلحصائية أن املعامل املقدرة معنوية عند مستوى %1 

 .)t-student( من خالل قيمة
أما على املستوى الكلي فنالحظ أن األمنوذج معنوي عند مستوى معنوية 1% كما تشري إليه 
 )D.W( ؛ مما يدل على وجود عالقة معنوية بي املتغري املستقل واملتغري التابع، أما قيمة)F( قيمة
فقد بلغت )1.76( وهي تقع ضمن منطقة الرفض تقريباً؛ مما يدل على انعدام مشكلة االرتباط 

.)Autocorrelation( الذايت
*أما من الناحية االقتصادية أظهرت نتائج التقرير لألمنوذج أن املتغري املستقل وهو )سعر 
النفط LPP( يؤثر أتثرياً إجيابياً على املتغري التابع )الناتج احمللي اإلمجايل GOP(، وأن العالقة 
بينهما عالقة طردية وهذا ما يتفق مع النظرية االقتصادية، إذ جند من خالل املعادلة )1( أنه حينما 
يزداد سعر النفط )دوالراً واحداً( يزداد الناتج احمللي اإلمجايل مبقدار )0,525( )دينار(، وهذا يؤشر 
درجة اعتماد الناتج احمللي اإلمجايل على التغرّيات احلاصلة يف أسعار النفط اخلام يف السوق العاملية. 
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:)PB( 2- معادلة املوازنة العامة

14 
 

 
𝐹𝐹 = 256.584  

 ن: أمن املعادلة السابقة جند 
ن أهذا يعين و  ؛2R% من خالل ما توضحه قيمة 98 منوذج عالية جدا  وبلغت حوايلالقوة التفسريية لأل 

وقد . GPPمجايل% من املتغريات احلاصلة يف الناتج احمللي اإل98( يفسر ما نسبته PPسعار النفط اخلام )أ متغرّي 
 (. t-student) % من خالل قيمة1ن املعامل املقدرة معنوية عند مستوى أحصائية بينت االختبارات اإل

 ؛(Fإليه قيمة ) % كما تشري1 منوذج معنوي عند مستوى معنويةن األأنالحظ فما على املستوى الكلي أ 
( وهي 1.76( فقد بلغت )D.Wمما يدل على وجود عالقة معنوية بني املتغري املستقل واملتغري التابع، أما قيمة )

 .(Autocorrelationلذايت )مما يدل على انعدام مشكلة االرتباط ا ؛تقع ضمن منطقة الرفض تقريبا  
( يؤثر أتثريا  LPPن املتغري املستقل وهو )سعر النفط أمنوذج ظهرت نتائج التقرير لألأما من الناحية االقتصادية أ*
ن العالقة بينهما عالقة طردية وهذا ما يتفق مع النظرية أو  ،(GOP مجايلجيابيا  على املتغري التابع )الناتج احمللي اإلإ

مجايل ( يزداد الناتج احمللي اإلا  واحد ا  ما يزداد سعر النفط )دوالر حيننه أ( 1االقتصادية، إذ جند من خالل املعادلة )
ر النفط يف أسعاات احلاصلة وهذا يؤشر درجة اعتماد الناتج احمللي اإلمجايل على التغريّ  ،( )دينار(0,525مبقدار )

 . اخلام يف السوق العاملية
  :PB)معادلة املوازنة العامة) -2

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 = 9.264803 + 0.42828  𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 
S.E      (1.1046)        (0.253)  
𝑡𝑡𝑎𝑎^      8.354 𝑡𝑡𝑏𝑏^            1.961                                                                                                              
𝑅𝑅2 = 0.795𝑅𝑅−2 = 0.749 𝐷𝐷. 𝑊𝑊 = 2.636
 𝐹𝐹 = 17.4592 

 من املعادلة السابقة جند أن: 
ن متغري أهذا يعين  2Rل ما توضحه % من خال79منوذج عالية إذ بغلت حوايل القوة التفسريية لأل 
(PP يفسر ما نسبته )ات احلاصلة % من التغري  79PB . ن املعامل املقدرة معنوية أحصائية تبني االختبارات اإلو

منوذج معنوي عند ن األأما على املستوى الكلي نالحظ . أ(t.student% من خالل قيمة )1عند مستوى 
مما يدل على وجود عالقة معنوية بني املتغري املستقل والتابع، أما قيمة  ؛(Fليه قيمة )إ% كما تشري 1مستوى 

(D.W( فقد بلغت )وهي تقع ضمن منطقة الرفض تقريبا  مما يدل على انعدام مشكلة االرتباط الذايت 2,63 )
(Autocorrelation .) 
ن العالقة بينهما أو  ،لتابع )املوازنة العامة(ن املتغري اأمنوذج ظهرت نتائج التقدير لألفقد أما من الناحية االقتصادية أ*

( ا  واحد ا  ما يزداد سعر النفط )دوالر حيننه أ( 2طردية وهذا ما يتفق مع النظرية االقتصادية إذ جند من خالل املعادلة )
 دينار.  (0,428تزداد املوازنة العامة ممثلة ابإليرادات العامة مبقدار )

من املعادلة السابقة جند أن: 
القوة التفسريية لألمنوذج عالية إذ بغلت حوايل 79% من خالل ما توضحه R2 هذا يعين   
ات احلاصلة PB. وتبي االختبارات اإلحصائية  أن متغري )PP( يفسر ما نسبته 79% من التغريُّ
أن املعامل املقدرة معنوية عند مستوى 1% من خالل قيمة )t.student(. أما على املستوى الكلي 
نالحظ أن األمنوذج معنوي عند مستوى 1% كما تشري إليه قيمة )F(؛ مما يدل على وجود عالقة 
معنوية بي املتغري املستقل والتابع، أما قيمة )D.W( فقد بلغت )2,63( وهي تقع ضمن منطقة 

 .)Autocorrelation( الرفض تقريباً مما يدل على انعدام مشكلة االرتباط الذايت
*أما من الناحية االقتصادية فقد أظهرت نتائج التقدير لألمنوذج أن املتغري التابع )املوازنة 
العامة(، وأن العالقة بينهما طردية وهذا ما يتفق مع النظرية االقتصادية إذ جند من خالل املعادلة 
)2( أنه حينما يزداد سعر النفط )دوالراً واحداً( تزداد املوازنة العامة ممثلة ابإليرادات العامة مبقدار 

)0,428( دينار. 
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:)EX( 3- معادلة الصادرات الكلية

15 
 

 :(EX) معادلة الصادرات الكلية -3
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 = 7.71786 + 0.82826  𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 
 
s.E     (0.663.3)     (0.15332)  
 
𝑡𝑡𝑎𝑎^       11.640            𝑡𝑡𝑏𝑏^5.4017                                                                                             
 
𝑅𝑅2 = 095480𝑅𝑅−2 = 0.9447 𝐷𝐷. 𝑊𝑊 = 2.062
 
   𝐹𝐹            95.0748                                                                                                                                  

 ن: أمن املعادلة السابقة جند 
ن متغري أهذا يعين  2Rمة % من خالل ما توضحه قي95منوذج عالية جدا  إذ بلغت حوايل القوة التفسريية لأل

(PP يفسر ما نسبته )من التغريات احلاصلة يف الصادرات الكلية 95 %Ex . 
( T-student% خالل قيمة )1كما تبني االختبارات االحصائية ان املعامل املقدرة معنوية عند مستوى  
 ( اجلدولية. t( وهي أكرب من )5,40ليت بلغت )ا
مما يدل  ؛(Fليه قيمة )إكما تشري   %1 عند مستوى منوذج معنواي  األ نالحظفما على املستوى الكلي أ 

( وهي تقع ضمن 2.06( فقد بلغت )D.Wما قيمة )أ . املستقل والتابععلى وجود عالقة معنوية بني املتغرّي 
 (. Autocorrelationمما يدل على انعدام مشكلة االرتباط الذايت ) ؛منطقة الرفض

( يؤثر LPP املستقل وهو )سعر النفط ن املتغرّي أمنوذج ظهرت نتائج التقدير لألفقد أية ما من الناحية االقتصادأ*
 ا  يزداد سعر النفط )دوالر  حينمانه أ( 3على املتغري التابع )الصادرات الكلية( إذ جند من خالل املعادلة ) ا  جيابيإ ا  أتثري 

درجة اعتماد الصادرات الكلية اليت  يضا  أوهذا يعكس  ؛دينار (0,828مبقدار ) ( تزداد الصادرات الكليةا  واحد
 سعار النفط اخلام. أ% منها على 90تشكل الصادرات النفطية نسبة تفوق 

 
 IM)معادلة االسترياد الكلية)-4

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 = 10.16591 + 0.135603  𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 
S.E        (1.317)      (0.3002)  
𝑡𝑡𝑎𝑎^     7.7186                   𝑡𝑡𝑏𝑏^ 0.4516                                                                                                         
𝑅𝑅2 =  075866𝑅𝑅−2 = 0.7050               𝐷𝐷. 𝑊𝑊 = 1.579
 𝐹𝐹 = 14.14618 

 ن: أمن املعادلة السابقة جند 

من املعادلة السابقة جند أن: 
 R2 القوة التفسريية لألمنوذج عالية جداً إذ بلغت حوايل 95% من خالل ما توضحه قيمة
 .Ex يفسر ما نسبته 95% من التغريات احلاصلة يف الصادرات الكلية )PP( هذا يعين أن متغري
قيمة  خالل   %1 مستوى  عند  معنوية  املقدرة  املعامل  أن  اإلحصائية  االختبارات  وتبي   

)T-student( اليت بلغت )5,40( وهي أكرب من )t( اجلدولية. 
أما على املستوى الكلي فنالحظ األمنوذج معنوايً عند مستوى 1% كما تشري إليه قيمة   
فقد   )D.W( قيمة أما  والتابع.  املستقل  املتغرّي  بي  معنوية  عالقة  وجود  على  يدل  مما  )F(؛ 
الذايت  االرتباط  مشكلة  انعدام  على  يدل  مما  الرفض؛  منطقة  ضمن  تقع  وهي   )2.06( بلغت 

 .)Autocorrelation(
املستقل وهو  املتغرّي  أن  التقدير لألمنوذج  نتائج  فقد أظهرت  االقتصادية  الناحية  *أما من 
إجيابياً على املتغري التابع )الصادرات الكلية( إذ جند من خالل  )سعر النفط LPP( يؤثر أتثرياً 
املعادلة )3( أنه حينما يزداد سعر النفط )دوالراً واحداً( تزداد الصادرات الكلية مبقدار )0,828( 
دينار؛ وهذا يعكس أيضاً درجة اعتماد الصادرات الكلية اليت تشكل الصادرات النفطية نسبة تفوق 

90% منها على أسعار النفط اخلام. 
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:)IM( 4-معادلة االسترياد الكلية

15 
 

 :(EX) معادلة الصادرات الكلية -3
𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 = 7.71786 + 0.82826  𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 
 
s.E     (0.663.3)     (0.15332)  
 
𝑡𝑡𝑎𝑎^       11.640            𝑡𝑡𝑏𝑏^5.4017                                                                                             
 
𝑅𝑅2 = 095480𝑅𝑅−2 = 0.9447 𝐷𝐷. 𝑊𝑊 = 2.062
 
   𝐹𝐹            95.0748                                                                                                                                  

 ن: أمن املعادلة السابقة جند 
ن متغري أهذا يعين  2Rمة % من خالل ما توضحه قي95منوذج عالية جدا  إذ بلغت حوايل القوة التفسريية لأل

(PP يفسر ما نسبته )من التغريات احلاصلة يف الصادرات الكلية 95 %Ex . 
( T-student% خالل قيمة )1كما تبني االختبارات االحصائية ان املعامل املقدرة معنوية عند مستوى  
 ( اجلدولية. t( وهي أكرب من )5,40ليت بلغت )ا
مما يدل  ؛(Fليه قيمة )إكما تشري   %1 عند مستوى منوذج معنواي  األ نالحظفما على املستوى الكلي أ 

( وهي تقع ضمن 2.06( فقد بلغت )D.Wما قيمة )أ . املستقل والتابععلى وجود عالقة معنوية بني املتغرّي 
 (. Autocorrelationمما يدل على انعدام مشكلة االرتباط الذايت ) ؛منطقة الرفض

( يؤثر LPP املستقل وهو )سعر النفط ن املتغرّي أمنوذج ظهرت نتائج التقدير لألفقد أية ما من الناحية االقتصادأ*
 ا  يزداد سعر النفط )دوالر  حينمانه أ( 3على املتغري التابع )الصادرات الكلية( إذ جند من خالل املعادلة ) ا  جيابيإ ا  أتثري 

درجة اعتماد الصادرات الكلية اليت  يضا  أوهذا يعكس  ؛دينار (0,828مبقدار ) ( تزداد الصادرات الكليةا  واحد
 سعار النفط اخلام. أ% منها على 90تشكل الصادرات النفطية نسبة تفوق 

 
 IM)معادلة االسترياد الكلية)-4

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 = 10.16591 + 0.135603  𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 
S.E        (1.317)      (0.3002)  
𝑡𝑡𝑎𝑎^     7.7186                   𝑡𝑡𝑏𝑏^ 0.4516                                                                                                         
𝑅𝑅2 =  075866𝑅𝑅−2 = 0.7050               𝐷𝐷. 𝑊𝑊 = 1.579
 𝐹𝐹 = 14.14618 

 ن: أمن املعادلة السابقة جند 
من املعادلة السابقة جند أن: 

القوة التفسريية لألمنوذج عالية إذ بلغت حوايل 75% من خالل ما توضحه قيمة R2؛ وهذا 
يعين أن متغري )PP( يفسر ما نسبته 75% من التغرّيات احلاصلة يف )IM(، وتبّي االختبارات 
 .)T-STUDENT( اإلحصائية أن املعامل املقدرة معنوية عند مستوى 1% من خالل قيمة

إليه  تشري  معنوي عند مستوى 1% وكما  األمنوذج  أن  فنالحظ  الكلي  املستوى  أما على 
قيمة )F(؛ مما يدل على وجود عالقة معنوية بي املتغرّي املستقل واملتغرّي التابع. وقد بلغت قيمة 
)D.W( )1,57(، وهي تقع ضمن منطقة الرفض تقريباً؛ مما يدل على انعدام مشكلة االرتباط 

.)Autocorrelation( الذايت
*أما من الناحية االقتصادية فقد أظهرت نتائج التقدير لألمنوذج أن املتغرّي املستقل -)سعر 
النفطLPP(- يؤثر أتثرياً إجيابياً على املتغرّي التابع )االسترياد IM( والعالقة بينهم طردية، وهذا 
ما يتفق مع النظرية االقتصادية، إذ جند من خالل املعادلة )4( أنه حينما يزداد سعر النفط )دوالراً 

واحداً( يزداد االستريادات مبقدار )0,135( دينار عراقي. 
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:)ER( 5-معادلة سعر الصرف

16 
 

( PPن متغري )أذا يعين وه ؛2R% من خالل ما توضحه قيمة 75منوذج عالية إذ بلغت حوايل القوة التفسريية لأل
ن املعامل املقدرة معنوية عند أحصائية  االختبارات اإلتبنّي ، و (IMات احلاصلة يف )% من التغريّ 75يفسر ما نسبته 

 (. T-STUDENT% من خالل قيمة )1مستوى 
مما يدل على  ؛(Fليه قيمة )إ% وكما تشري 1 منوذج معنوي عند مستوىن األأنالحظ فما على املستوى الكلي أ

وهي تقع ضمن منطقة  ،(D.W( )1,57قيمة )وقد بلغت  التابع.  املستقل واملتغرّي وجود عالقة معنوية بني املتغرّي 
 (.Autocorrelationمما يدل على انعدام مشكلة االرتباط الذايت )؛ الرفض تقريبا  

يؤثر  -(LPP)سعر النفط- املستقل ن املتغرّي أمنوذج أظهرت نتائج التقدير لألفقد ما من الناحية االقتصادية أ*
وهذا ما يتفق مع النظرية االقتصادية، إذ جند  ،( والعالقة بينهم طرديةIM التابع )االسترياد جيابيا  على املتغرّي إأتثريا  

( دينار 0,135( يزداد االستريادات مبقدار )ا  واحد ا  ر النفط )دوالر ما يزداد سعحيننه أ( 4من خالل املعادلة )
 عراقي. 

 
 :ER)معادلة سعر الصرف )-5

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 = 7.703 − 0.130  𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿1 
S.E     (0.11)     (0.026)  
𝑡𝑡𝑎𝑎^   66.74          𝑡𝑡𝑏𝑏^−4.83                                                                                                             
𝐿𝐿2 = 0.337 𝐿𝐿−2 = 0.322               𝐷𝐷. 𝑊𝑊 = 1.27
𝐹𝐹 = 23.40 

  ما أييت:من املعادلة السابقة وجند 
 ( يؤثر أتثريا  1PPاملتغري املستقل ألسعار النفط ) منوذجألاأن من الناحية االقتصادية أظهرت نتائج التقدير 

 يتفق مع النظرية االقتصادية. عالقة عكسية وهذا ما ا التابع )معدل سعر الصرف( والعالقة بينهمعلى املتغرّي  سلبيا  
املتغري وهذا يعين أن  ؛(0,33منوذج )القوة التفسريية لألبلغت وقد  أما االختبارات اإلحصائية فهي األخرى معنوية،

وأن  ،ات احلاصلة يف معدل سعر الصرف للدينار العراقي% من التغريّ 33نسبته  سعار النفط( يفسر ماأاملستقل )
(t احملتسبة )أ( على منtاجلدولية )كذلك احلال ابلنسبة لو % 1ىل معنوية املعلمة عند مستوى إمما يشري  ؛   (F )

أن قيمة و  ،منوذج ككلوهي تدلل على معنوية األ ،دولية( اجلF( وهي أعلى من )23,4احملتسبة اليت بلغت )
(D.w تشري )منوذج من مشكلة االرتباط الذايت.ىل خلو األإ 

ما يزداد سعر النفط اخلام دوالر واحد ينخفض معدل الصرف للدينار العراقي )تزداد حين( أنه 5ويتضح من املعادلة )
 ( دينار. 0,13قيمة الدينار جتاه الدوالر( مبقدار )

ات يف أسعار سبق وابالعتماد على نتائج تقدير النماذج القياسية السابقة أن التغريّ  خنلص من خالل ما
ابلناتج احمللي اإلمجايل  ة أتثري عالية على متغريات القطاع احلقيقي ممثال  النفط اخلام يف السوق العاملية هلا درج

وجند من املعادلة السابقة ما أييت: 
النفط  املستقل ألسعار  املتغري  األمنوذج  أن  االقتصادية  الناحية  من  التقدير  نتائج  أظهرت 
)PP1( يؤثر أتثرياً سلبياً على املتغرّي التابع )معدل سعر الصرف( والعالقة بينهما عالقة عكسية 

وهذا ما يتفق مع النظرية االقتصادية.
لألمنوذج  التفسريية  القوة  بلغت  وقد  معنوية،  األخرى  فهي  اإلحصائية  االختبارات  أما 
)0,33(؛ وهذا يعين أن املتغري املستقل )أسعار النفط( يفسر ما نسبته 33% من التغريّات احلاصلة 
يف معدل سعر الصرف للدينار العراقي، وأن )t( احملتسبة أعلى من )t( اجلدولية؛ مما يشري إىل معنوية 
املعلمة عند مستوى 1% وكذلك احلال ابلنسبة ليي )F( احملتسبة اليت بلغت )23,4( وهي أعلى من 
)F( اجلدولية، وهي تدلل على معنوية األمنوذج ككل، وأن قيمة )D.w( تشري إىل خلو األمنوذج 

من مشكلة االرتباط الذايت.
ينخفض معدل  اخلام دوالر واحد  النفط  يزداد سعر  أنه حينما  املعادلة )5(  ويتضح من 

الصرف للدينار العراقي )تزداد قيمة الدينار جتاه الدوالر( مبقدار )0,13( دينار. 
خنلص من خالل ما سبق وابالعتماد على نتائج تقدير النماذج القياسية السابقة أن التغرّيات 
يف أسعار النفط اخلام يف السوق العاملية هلا درجة أتثري عالية على متغريات القطاع احلقيقي ممثاًل 
العامة )PB(، والقطاع اخلارجي  املايل ممثاًل ابملوازنة  ابلناتج احمللي اإلمجايل )GDP( والقطاع 
ممثاًل ابلصادرات الكلية )EX( واالستريادات الكلية )IM( والقطاع النقدي ممثاًل أبسعار صرف 

الدينار العراقي جتاه الدوالر.



أثر أسعار النفط اخلام العاملية على بعض مؤشرات االقتصاد العراقي للمدة )2015-2003(

25

رابعاً: االستنتاجات والتوصيات
   أواًل: االستنتاجات:

إن االقتصاد العراقي اقتصاد ريعي يعتمد بدرجة عالية نسبياً على القطاع النفطي فيما تشكل . 1
القطاعات اإلنتاجية نسباً ضئيلة يف تركيبة الناتج احمللي اإلمجايل؛ مما جيعل االقتصاد معرضاً 

للصدمات اخلارجية احلاصلة من التغرّيات يف أسعار النفط اخلام يف األسواق العاملية.
إن االعتماد املطلق لالقتصاد على العائدات النفطية انعكس بنحٍو مباشٍر على الناتج احمللي . 2

اإلمجايل الذي حقق معدالت منو سالبة بلغت )-3,8(% بعد اهنيار أسعار النفط اخلام يف 
منتصف عام 2014 و)-2.4( يف عام 2015.

تفاقم العجز املتحقق يف املوازنة العامة للدولة يف السنوات األخرية متأثراً ابهلبوط احلاد يف أسعار . 3
النفط والسيما أن 93% من املوازنة العامة يعتمد اإليرادات النفطية، حيث بلغ العجز املتحقق 

)21( مليار دوالر يف عام 2015.
GDP إىل . 4 اإلنتاجية وضعف مشاركتها يف تكوين  القطاعات  اخنفاض معدالت منو  أدى 

عدم قدرة اإلنتاج من السلع لتلبية الطلب، وضاعف االعتماد على الواردات لتغطية احلاجات 
املتزايدة، وعزز من اختالل االقتصاد العراقي وتبعيته على العامل اخلارجي.

أظهرت مصفوفة معامالت االرتباط درجة عالية من العالقة بي أسعار النفط اخلام واملتغريات . 5
األخرى، فيما كان اجتاه العالقة يتفق مع منطق النظرية االقتصادية.

أثبتت نتائج االختبارات العالقة املوجبة بي أسعار النفط اخلام ملتغرّي مستقل واملتغريات التابعة . 6
سعر  معدل  مع  سالبة  وعالقة  العامة(،  واملوازنة  اخلارجية،  والتجارة  اإلمجايل،  احمللي  )الناتج 
الصرف للدينار العراقي مقابل الدوالر؛ مما يدل على تطابق اجلانب النظري والكمي يف دعم 

فرضية الدراسة.
أظهرت نتائج التحليل الكمي أن زايدة سعر النفط اخلام دوالراً واحداً سوف يؤدي إىل زايدة . 7

الناتج احمللي اإلمجايل ابألسعار الثابتة مبقدار )0,525( دينار عراقي.
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أظهرت نتائج التحليل الكمي أن زايدة سعر النفط اخلام دوالراً واحداً سوف تؤدي إىل زايدة . 8
املوازنة ممثلة ابإليرادات العامة ومقدار )0.428( دينار. 

أظهرت نتائج التحليل الكمي أن زايدة سعر النفط اخلام دوالراً واحداً سوف يؤدي إىل زايدة . 9
االستريادات الكلية مبقدار )0.135( دينار. 

10. أظهرت نتائج التحليل الكمي أن زايدة سعر النفط اخلام دوالراً واحداً سوف يؤدي إىل زايدة 
الصادرات الكلية مبقدار )0.828( دينار. 

إىل  يؤدي  اخلام دوالر واحد سوف  النفط  أن زايدة سعر  الكمي  التحليل  نتائج  تبّي من   .11
اخنفاض معدل الصرف للدينار العراقي )تزداد قيمة الدينار جتاه الدوالر( مبقدار )0.13( دينار. 
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        اثنياً: التوصيات:
العمل على تنويع مصادر الدخل يف العراق، وتشجيع القطاعات االقتصادية األخرى؛ ملا . 1

ميتلكه العراق من موارد طبيعية وبشرية ممكن أن تساعد يف تكوين الناتج احمللي اإلمجايل.
استخدام اإليرادات النفطية يف متويل مشاريع إنتاجية مستدامة، واستثمار فرتات تصحيح . 2

أسعار النفط اخلام يف متويل املشاريع الضخمة اليت يصعب حتويلها من النفقات االستثمارية للموازنة 
االعتيادية.

دعم القطاع الزراعي وتنميته؛ كونه أسرع النشاطات لتوفري الواردات، ويساعد يف حتقيق . 3
األمن الغذائي بفسح اجملال للمستثمرين )األجنيب واخلاص( من خالل اسرتاتيجية تنموية واضحة 

الرؤاي واألهداف على ثبات مقومات هذا القطاع متوافرة نسبياً.
االهتمام ابلقطاع الصناعي التحويلي من خالل تشخيص املعوقات واملشكالت اليت تواجه . 4

هذا القطاع، وتقومي األداء ملنشآته، ومن مث وضع اآلليات املناسبة للنهوض به؛ وهنا ينبغي إشراك 
القطاع اخلاص على وفق مبدأ الشراكة أو اخلصخصة.

ضرورة استثمار الغاز الطبيعي واستغالله أسوة ابلدول املنتجة واملصدرة له )إيران، وقطر، . 5
الغاز  من  االحتياطي  أن  ابحلسبان  األخذ  مع  األجنبية،  الشركات  قبل  من  ومصر(  والسعودية، 
الطبيعي يقدر حبوايل 3694 مليار م3، وأن العراق يستورد هذه املادة من دول اجلوار مببالغ طائلة 

حالياً.
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