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 الملخص
 

 التنظير مستوى على سواء االخيرة العقود في األهمية من كبيرا   حيزا   األقتصادية والتنمية النمو موضوع أخذ      

 مستتوى علتى أو العالميتة الدوليتة والمؤسستات الهيئتات مستتوى على أو واألكاديمية العلمية والبحوث األقتصادي

 فتن  لهتذا األغترا  مختلت  لتحقيت  وستيلة هتو عامتة كظتاهرة األقتصتادي فتالنمو األقتصادية, وتوجهاتها الدول

 التنميتتة تفرضتتها التتتي الشتتروط كتتل بندختتال تحستتين  األقتتل علتتى أو النمتتو معتتدل تعظتتيم التتى تستتعى التتدول معظتتم

 فهتو أخترى جهتة متن ولألفتراد جهتة من األنظمة لمختل  األساسي الهاجس يبقى األقتصادي فالنمو.  االقتصادية

 األقتصتتادية وغيتتر األقتصتتادية للجهتتود الماديتتة الخالصتتة يمثتتل كونتت  األقتصتتادية السياستتات أهتتدا  رأس علتتى

 .المجتمع في المبذولة
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Abstract  
 

The subject of economic growth and development has taken a great space of importance in recent decades, level in 

terms of economic theory, scientific and academic research or the level of international institutions, and the level of 

countries and their economic orientations. Economic growth as a general phenomenon is a means of achieving 

various purposes. Growth rate or at least improve it by introducing all the conditions imposed by economic 

development. Economic growth remains the main concern of the various systems on the one hand and individuals on 

the other. It is at the top of the objectives of economic policies as it represents the material conclusion of economic 

and non-economic efforts in society. 

key words :Economic growth, growth determinants, capital stock, human capital, oil exports.  

 المقدمة

أختتذ البحتت  فتتي موضتتوع النمتتو األقتصتتادي وأليتتات تحقيقتت       

طرحتتا  فيريتتا  متطتتورا  ومتييفتتا  متتع المستتتجدات المتعلقتتة بالبيئتتة 

بها من تغيرات في ظرو  الزمتا   طوما يرتباألقتصادية الجديدة 

جاءت الدراسة لتحلتل المستار التتنريخي  والميا  وفي هذا األطار

و االقتصتادي للنظريات األقتصتادية التتي تناولتت موضتوع النمتو 

فتتي هتتذا النتتنجانب يميننتتا أ  نمتتنيز بتتين فتتنتين أساسيتتنتين : الفئتتة 

األولى هي النظريات المعتمدة علتى تفستير النمتو األقتصتادي متن 

م التينولتوجي خالل العوامل التقليديتة كالعمتل ورأس المتال والتقتد

هتتتي النظريتتتات الحديثتتتة : والمتتتوارد الطبيعيتتتة أمتتتا الفئتتتة الثانيتتتة 

المعتمتتدة علتتى تفستتير النمتتو األقتصتتادي باألعتمتتاد علتتى العوامتتل 

الى تركيزها بشيل أستاس علتى تحليتل وأستتدامة  باإلضافةالذاتية 

 .النمو في األجل الطويل 

 اهمية البحث 

يوفر هذا البح  منهجية أو حلقة أضافية لألدلة التجريبية حول     

محتتددات النمتتو األقتصتتادي فتتي العتترا  بعتتد بيتتا  طبيعتتة و أتجتتا  

http://www.muthjaes.net/
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العالقة بتين هتذ  المحتددات لرستم أو تصتحير أستتراتيجيات النمتو 

فموضتوع النمتو األقتصتادي ومحدداتت  متن والتنمية األقتصادية , 

اش ستتواء علتتى المستتتوى التتدولي أو أكثتتر المواضتتيع أ تتارة للنقتت

 .األقليمي والوطني 

 مشكلة البحث

مشيلة في البح  عتن واقتع النمتو األقتصتادي وأستبا  التتمثل     

واقع المحتددات  وما هوذلك من  2216-1772تذبذب  خالل المدة 

الحديثتتة للنمتتو األقتصتتادي  فتتي العتترا  ومتتا متتدى أرتبتتاط النمتتو 

العالقة بتين هتذ  المحتددات فتي درجتة األقتصادي بها وهل تتباين 

 تن ير  على النمو األقتصادي؟

 البحثفرضية 

متن فرضتية مفادهتا )) تتبتاين العالقتة بتين النمتو  ينطل  البح     

األقتصادي في العرا  ومحددات  الحديثة وهتي ذات تتن ير محتدود 

العراقتتي  قتصتتادلأل الريعيتتة طبيعتتةللأو ييتتاد ييتتو  معتتدوم وذلتتك 

 .((والسياسات األقتصادية المتبعة

 هدف البحث

تحليتل ودراستة محتددات النمتو األقتصتادي   يهد  البح  التى    

لتحديد أ ر كل من  2216 -1772الحديثة في العرا  خالل المدة  

لتركيز بتاالمحددات على معدالت  باألعتماد علتى األطتر التطبيقيتة 

 سيرة األقتصاد العراقي .على القياس اليمي وبما يتواف  وم

 االطار النظري

 ((ARDLالنموذج القياسي المستخدم ))نموذج 

 (ARDL) الموزع لإلبطاءالذاتي  االنحدارنموذج  : أوالا 

 Pesaran (1997) كتتل متتنطتتور هتتذ النمتتوذب متتن قبتتل     

Shinand and Sun (1778 ويتميتتز هتتذا النمتتوذب بانتت  ال )

يتطلب أ  تيو  المتغيرات متياملة من الدرجتة نفستها وأنت  يميتن 

تطبيق  بغض النظر عما أذا كانتت السالستل الزمنيتة مستتقرة عنتد 

أو خلتتيط  I(1)أو متياملتتة متتن الدرجتتة األولتتى   I 0)) مستتتوياتها

أ  ال تيتو  من اال نين. الشترط الوحيتد لتطبيت  هتذا االختبتار هتو 

, فنمتتوذب   I(2)السالستتل الزمنيتتة متياملتتة متتن الدرجتتة الثانيتتة 

(ARDL)   ينختتتذ عتتتدد كتتتافي متتتن فتتتترات التخلتتت  الزمنتتتي متتتن

مجموعة البيانات من نموذب األطار العام باألضتافة التى الميتزات 

 ( .17-16: 2212)ادريوش , األخرى التي سيتم ذكرها

( ARDLاستتطة  نمتتوذب )ويتتتم أختبتتار التيامتتل المشتتتر  بو    

( التتذي وضتتع   BoundTestبنستتتخدام  أستتلو  أختبتتار الحتتدود)

Pesaran (2221  وذلتتتتتك بتتتتتدم ) اإلنحتتتتتدار التتتتتذاتي نمتتتتتاذب  

Autoregressive Model   بطتاء الموععتةنماذب فتترات األو 

Distributed Lag Model   فتتي هتتذ  المنهجيتتة وهنتتا تيتتو 

و قتيم المتغيترات التفستيرية  اهتة الزمنية دالة فتي ببطتاء قيملسلالس

-(Pesaran,2001:289ا بفتتترة واحتتدة أو أكثتترهتتو ببطائ الحاليتتة

326)
 

يتميتز عتن غيتر   متطتور كونت  (ARDL), ويعتد نمتوذب 

من النماذب المستخدمة في أختبتارات التيامتل المشتتر  بتالميزات 

 -:(18: 2212)اليبيسي , التالية

يمين أستخادم  بغض النظتر عتن درجتة  (ARDL)أ  نموذب    

 التيامل بين المتغيرات )سواء كانت بالمستوى أو الفر  األول ( .

العتتدد اليتتافي متتن فتتترات التخلتت   (ARDLنمتتوذب )ينختتذ   .1

الزمني من أجل الحصتول علتى أف تل مجموعتة متن البيانتات 

 في أطار نموذب األتجا  العام .

يميننتتا الحصتتول علتتى نمتتوذب  (ARDLنمتتوذب )متتن ختتالل    .2

نمتوذب تصحير الخطن بنستخدام التحويل الخطي البستيط أذ أ  

يستتاعد فتتي قيتتاس العالقتتة قصتتيرة األجتتل بتتين  تصتتحير الخطتتن

 المتغيتتتترات الداخلتتتتة فتتتتي النمتتتتوذب , وبتتتتذلك فتتتتن  نمتتتتوذب

(ARDL)  ل  القدرة على قياس المعلمات في األجلين القصتير

 والطويل في وقت واحد . 

متتن أكثتتر النمتتاذب أهميتتة فتتي التطبيتت   (ARDL)نمتتوذب يعتتد  .2

تر  وخصوصتتتتا  فتتتتي العينتتتتات عنتتتتد تحديتتتتد  للتيامتتتتل المشتتتت

  الصغيرة.

 (ARDL) : مراحل أستخدام نموذجثانيأ 

http://www.enssea.net/enssea/majalat/2543.pdf  

أجتتراء أختبتتار التيامتتل المشتتتر  فتتي أطتتار  -المرحلتتة األولتتى :

(التذي ينختذ الصتيغة UECMنموذب تصحير الخطن غير المقيتد )

  Xوالمتغيتر المستتقل Yأدنا  بنفترا  العالقة بين المتغير التتابع 

 .

 ,معتتامالت العالقتتة طويلتتة األجتتل وتمثتتل  21,حيتت   تمثتتل 

الفتترو  األولتتى  معتتامالت العالقتتة قصتتيرة األجتتل , فيمتتا يمثتتل 

فترات األبطتاء الزمنتي ) لتيس   m,nللمتغيرات بينما يمثل كل من 

روروي أ  تيو  فتترات التخلت  الزمنتي للمتغيترات فتي من ال 

يمثل حد الخطتن العشتوائي  m  n   , )المستوى أو العدد نفس  

بوسط حسابي صفر وتباين  ابت ولتيس أرتباطتات ذاتيتة متلسلستة 

 ها . فيما بين

http://www.enssea.net/enssea/majalat/2543.pdf
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بعد هذ  الخطتوة يتتم التحققت  متن وجتود العالقتة التواعنيتة طويلتة 

األجتتتتتل فيمتتتتتا بتتتتتين المتغيتتتتترات بنستتتتتتخدام  أستتتتتلو  أختبتتتتتار 

و )أختبتتتتتار  F( المستتتتتتند علتتتتتى أختبتتتتتارBoundTestالحتتتتتدود)

WALD ) الذي يختبر فرضية التيامتل المشتتر  بتين المتغيترات

 -في الصيغة أعال  من خالل :

H0 :1 عدم وجود تيامل مشتتر   -فرضية العدم : 2 0 

 H1 :1  2  0وجود تيامل مشتر    -الفرضية البديلة:

عند تحقت  التيامتل المشتتر  بتين المتغيترات فتن  المرحلتة الثانيتة 

 هي تقدير المعادلة طويلة األجل   

 

 

التى فتترات   q  ,p معامالت المتغيرات وتشير حي  تمثل كل من

ويتتم أختيتار . يمثل حد الخطن العشتوائي    t و للمتغيرات األبطاء

وفقتتا  لعتتدة معتتايير منهتتا معيتتار  ARDLرتبتة األبطتتاء فتتي نمتتوذب 

AIC Akaike  أو معيتتتتارSBC Schwarz Bayesian 

Criterion  وذلك يتم قبل تقتدير النمتوذب المحتدد بطريقتةOLS  

لغر  ألغاء الترابط التسلسلي أو الذاتي في األخطاء العشتوائية , 

بإختيتار فترتتي ببطتاء  Pesaran and Shin   (2009)ويوصي 

 . بيانات السنويةلكحد أقصى ل

 فيتتتم أستتتخالا مواصتتفات نمتتوذب :المرحلتتة الثالثتتةأمتتا فتتي 

ARDL  عن طري  بناء نموذب تصحير لحركات المدى القصير 
 

 

وفقتا  للصتيغة  (Error Correction Model ,ECMالخطتن  )

  -أدنا :

حتتد تصتتحير الخطتتن , وجميتتع معتتامالت  ψECTt-1حيتت  أ      

المعادلتة قصتيرة األجتتل هتي معتامالت تعبتتر عتن تقتار  النمتتوذب 

معامتتل تصتتحير  ψ, وتمثتتل    Equilibriumلحالتتة التتتواع  

الخطتتن التتذي يقتتيس ستترعة التييتت  التتتي يتتتم بهتتا تعتتديل األختتتالل 

Disequilibrium   في األجل القصير للوصل لحالة التوعا  في

 ويل . األجل الط

 توصيف النموذج والبيانات والمنهجية القياسية

 :  توصيف النموذج القياسي  أوالا 

ال بتتد متتن وصتت  المؤألتترات األقتصتتادية التتتي تستتتخدم فتتي     

القياس األقتصادي ليي نتمين من أ  نوضر العالقات األقتصادية 

ت كمتغيتترات بصتورتها الصتتحيحة , لتتذا تتتم وصت  هتتذ  المؤألتترا

  وكما ينتي : أقتصادية

  المتغيتترات التابعتتتةDependent variables :-  يمثتتتل هنتتتا

المتغيتتتر التتتتابع أو المعتمتتتد مؤألتتتر النتتتات  المحلتتتي األجمتتتالي 

 . 2216 -1772 ( للمدةGDPالحقيقي )

  المتغيرات المستتقلةIndependent variables :-  وتت تمن

 -: المتغيرات األتية 

 

 المتغيرات ورموعها

        Ckd   خزين رأس المال                                                                           

 Ex Oilالصادرات النفطية                                                                        

 Emp عدد العاملين                                                                               

 HC                رأس المال البشري                                                           

 Gov                 األنفا  الحيومي                                                            

 M1               عر  النقد                                                                    

  T                                حجم التجارة الخارجية                                           
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 OPP                  األنفتاح األقتصادي                                                        

 Cpi                    الرقم القياسي ألسعار المستهلك                                            

 

 المنهجية القياسية -:  انيا  

لغتتتتر  ربتتتتط الجانتتتتب النظتتتتري والمتمثتتتتل بنمتتتتاذب النمتتتتو     

األقتصتتتادي والتتتتي تتتتم أستعراضتتتها فتتتي الفصتتتل األول والجانتتتب 

التطبيقتتي , تتتم أعتمتتاد منهجيتتة نمتتوذب األنحتتدار التتذاتي لألبطتتاء 

والمشتار اليت   Auto Regressive Distributed Lagالموعع 

كونتت  يعطتتي أف تتل النتتتائ  للمعلمتتات فتتي  (ARDL)اختصتتارا  

األجتتل الطويتتل ويتتتم متتن خاللتت  الحصتتول علتتى أنمتتوذب تصتتحير 

الخطتتتن التتتذي يستتتاعد علتتتى قيتتتاس العالقتتتة قصتتتيرة األجتتتل بتتتين 

لت  القتتدرة  (ARDL)المتغيترات فتتي النمتوذب وبتتذلك فتن  نمتتوذب 

طويلتتة األجتتل و قصتتيرة األجتتل فتتي وقتتت علتتى تقتتدير المعلومتتات 

 واحد .

المشتار  ة( فتي جانبت  التطبيقتي أعتمتد الصتيغARDLأ  نموذب )

 -:في أدنا   اليها

 الصتتيغة أعتتال أ  معلمتتات المتغيتترات فتتي األجتتل الطويتتل فتتي     

 Theتمثتتل مقاربتتة التتى حتتد كبيتتر للنمتتوذب اليالستتييي الحتتدي  

Neoclassical Growth    نموذب سولو المطور( والمشار الي(

بناء على أفتراض  القائل exogenous) بنموذب النمو الخارجي )

بتتن  قتتوى متتن ختتارب األقتصتتاد هتتي التتتي تحتتدد التقنيتتة , وقتتد تتتم 

لحيوميتتة فيمتتا يتعلتت  أدختتال مصتتادر أضتتافية للنمتتو كالسياستتات ا

بمستتتوى األنفتتا  وعيتتادة معتتدالت األدختتار واألستتتثمار . أ  هتتذا 

النموذب لم يقدم األ الشيء القليل حول المصدر النهائي للتنوع فتي 

معدالت النمو عبر البلتدا  والنمتو فتي األجتل الطويتل بتالرغم متن 

 أعتماد  أساسا  للتحليل األقتصادي للنمو . 

المتغيترات فتي األجتل القصتير فتمثتل مقاربتة لنظريتة أما معلمات 

( التتتي أولتتت أهتمامتتا  أكبتتر لتترأس endogenousالنمتتو التتداخلي)

المال البشري والمعرفة بمفهوم أوسع والتي تخلت  عوائتد متزايتدة 

, وأصبر باألميا  القول أ  العوامل المحددة للنمو األقتصتادي ال 

( مثتل المتوارد الطبيعيتة physicalتحمل في طياتها طابعا  ماديتا  )

 : 1777 ,تشتتايا  )ورأس المتتال فحستتب بتتل تحمتتل طابعتتا  بشتتريا

127 ). 

أ  النتتتائ  فتتي األجتتل القصتتير تمثتتل التتى حتتد متتا نمتتوذب النمتتو     

( كونتت  يقتتتيس معتتتدل النمتتتو Endogenous Modelالتتداخلي )

وهتتو متتا يعبتتر عتتن  D (Log GDP)األقتصتتادي كمتغيتتر تتتابع 

ي )بالفر  األول( ومعتدل نمتو ختزين رأس المتال األداء األقتصاد

, ومعتدل نمتو  D(Log CKD) )األستتثمارات فتي رأس المتال(

ي تا  لت  رأس المتال البشتري  D (Log EMP)القتوة العاملتة 

(Log HC)D . 

أما النتائ  في األجل الطويتل فهتي عبتارة عتن مقاربتة لنمتوذب     

طتورا  مهمتا  ( الى حد ما بعد أ  أضا  تSolow Modelسولو )

عليتت  ونقلتت  متتن حالتتة الثبتتات التتى حالتتة الديناميييتتة عنتتدما أدختتل 

مؤألر التغيرات التينولوجية الى جانب العاملين األساستيين العمتل 

((R.Solow,1957:312ورأس المتتال
 

, وتمتتت أضتتافة عتتدد متتن 

متتن  المتغيتترات تعزيتتزا  للنمتتوذب اليالستتييي الختتارجي وأنطالقتتا  

النظتترة الشتتمولية لعمليتتة النمتتو األقتصتتادي وهتتي القتتوى العاملتتة 

والتيتتتوين الرأستتتمالي والمتتتوارد الطبيعيتتتة والتقتتتدم التينولتتتوجي 

والسياستتات الحيوميتتة واألنفتتتاح األقتصتتادي واالستتتثمار األجنبتتي 

وحجم التجارة والحيم الرأليد وتماأليا  متع محتددات النمتو الحديثتة 

  الرابتع متن الفصتل األول والمعتمتدة فتي المشار اليها فتي المبحت

 العديد من الدراسات والبحوث العالمية .

 وتحليل النتائج وذجتقدير النم

ستتيتم فتتي هتتذا المبحتت  تقتتدير وتحليتتل نمتتوذب محتتددات النمتتو     

( , باألعتمتاد علتى ARDLاألقتصادي في العترا  وفت  منهجيتة)

الرستتتمية متتتن التتتوعارات والمؤسستتتات  البيانتتتات واألحصتتتاءات

 . (2216 -1772الحيومية مقومة بالدينار العراقي للمدة)

 (  ARDLنموذج )تقدير وتحليل  أوالا :

 اختبارات السكون )جذر الوحدة(  .0

للتحقتت  متتن ستتيو  السالستتل الزمنيتتة للمتغيتترات األقتصتتادية     

 –دييتي  المستعملة في التحليتل فقتد تتم أستتعمال طريقتة أو أختبتار

ألختبار جذر الوحدة للسالسل الزمنية , فهذ   ADFفولر الموسع 

( التتتي تتتنن بتتن  H0:β=0الطريقتتة تستتتند التتى فرضتتية العتتدم )

) يوجتد فيهتا جتذر الوحتدة  ستاكنةالسلسلة الزمنية لمتغيتر متا غيتر 

Root Unit)  مقابتتل الفرضتتية البديلتتة(H1:β<1)   التتتي تتتنن

 على سيو  السالسل الزمنية .

-( أختبتتار دييتتي1,2تشتتير النتتتائ  الموضتتحة فتتي الجتتدولين )     

( التتتى أ  السلستتتلة PPبيتتترو  ) -( وأختبتتتار فليتتتبسADFفتتتولر)

الزمنية للنات  المحلي األجمتالي ستاكنة عنتد المستتوى )متع وجتود 

( 2.22(أقتتل متتن ).Probحتتد  ابتتت وأتجتتا  عتتام( أذ ستتجلت قيمتتة )
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البتديل التذي يتنن مما يعني رفض فرضية العدم وقبتول الفتر  

عنتد المستتوى     GDPعلى سيو  متغير النتات  المحلتي األجمتالي 

At Level   أما بالنسبة لبقية المتغيرات المستقلة فجميعها كانت ,

( أعلتتى متتن .Probغيتتر ستتاكنة عنتتد المستتتوى بستتبب كتتو  قيمتتة )

سواء كا  ذلك بوجود حد  ابت فقط , أم حد  ابت وأتجتا   (2.12)

و  حد  ابت واتجا  عام . وعند حسابنا للفرو  األولتى عام , أم بد

( أقل متن .Probللمتغيرات المستقلة     )التوضيحية( كانت قيمة )

وعنتتتتتتتتتد أي مستتتتتتتتتتوى متتتتتتتتتن مستتتتتتتتتتويات المعنويتتتتتتتتتة  (2.12)

%( وهي ساكنة عن كل الحاالت )حتد  ابتت , حتد %12,%2,1)

رات  ابت وأتجا  عام , بدو  حد  ابتت واتجتا  عتام( أي أ  المتغيت

ستتاكنة عنتتد الفتتر  األول ممتتا يعنتتي رفتتض فرضتتية العتتدم وقبتتول 

الفرضتية البديلتة بستيو  السالستل الزمنيتة للمتغيترات عتدا النتات  

( وأ  (I~1المحلي األجمتالي أي أنهتا متياملتة متن الرتبتة األولتى 

وأ  السلستتلة ال تحتتتوي علتتى  I~0( متتن الرتبتتة LGDPمتغيتتر )

 مشيلة جذر الوحدة . 

 

 (ADFفولر الموسع )-أختبار دييي (1جدول )

 (PPبيرو  )-أختبار فليبس (2جدول )

 
 

أ  السلستلة الزمنيتة للمتغيتر  تبين  لنا من األختبارات الستابقةي     

بوجتتتود حتتتد  ابتتتت  I~0( ستتتاكنة عنتتتد المستتتتوى LGDPالتتتتابع)

وأتجا  عام في حين أ  بقية المتغيرات غيتر ستاكنة عنتد المستتوى 

, وبمتتتتا ا  نمتتتتوذب  I~1وأصتتتتبحت ستتتتاكنة فتتتتي الفتتتتر  األول 

(ARDL يعمل في بيانات المستوى والفر  األول أو مزي  بتين )

األ نين ويعد أكثر كفاءة وأكفن تقديرا  للمعلمات الطويلتة والقصتيرة 

األجل من النماذب األخترى , لتذا أصتبر متن ال تروري أستتخدام 

لتقدير محتددات النمتو األقتصتادي  (Bound Testمنه  الحدود )

راء محتتتاوالت عديتتتدة وبمستتتتويات مختلفتتتة لتقتتتدير . وقتتتد تتتتم أجتتت

المعادالت وقتد تتم أختيتار المعادلتة اللوغارتيميتة المبينتة فتي أدنتا  
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لتوافقهتا متع النظريتة األقتصتادية واألحصتائية كمتا أنهتا تخلتو متن 

 -المشاكل القياسية :

Log 

GDP=β0+β1LCKD+β2LEMP+β3LHC+β4LEXOI

L+β5LM1+β6LGOV+T 

يوضتتر لنتتا نتتتائ  تقتتدير النمتتوذب وبمتتدد تخلتت  ( 3والجتتدول )    

( بنتتتتاء علتتتتى قتتتتيم معيتتتتار أكايتتتتك 2,2,0,1,2,2,2عمنتتتتي هتتتتي )

(Akaike)(AIC )( توصي  للنمتوذب كونهتا 22من بين أف ل )

تعطي أقل قيمة لهذا المعيار ويتم تحديدها تلقائيا  من قبتل البرنتام  

( 2و)( تعنتتي تخلتت  عمنتتي لمتتدة واحتتدة 1المستتتخدم أذ أ  القيمتتة)

تعنتتي عتتدم وجتتود تخلتت  عمنتتي وهيتتذا حستتب متتدد التخلتت  التتتي 

يحددها البرنام  ليل متغير من المتغيرات في النموذب . ويوضتر 

( معيتار التخلت  1( نتتائ  التقتدير فيمتا يوضتر الشتيل)3الجدول )

 ( .Akaike()AICالزمني أكايك )

 

 أل ر المتغيرات المستقلة )محددات النمو( على النمو األقتصادي (1ARDL)نتائ  تقدير أنموذب  (2جدول )

 

 

 المقدر( للتخل  الزمني للنموذب Akaike()AIC)معيار (1الشيل)
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تشتتير األختبتتارات األحصتتائية للنمتتوذب المقتتدر جتتودة النمتتوذب     

Rالمقدر من خالل قيمة معامل )
2

)
 

%( ف ال  عتن 2.77والبالغة )

أحصائية ( وبمستوى معنوية 76.76( والبالغة)F-Statisticقيمة)

( .أمتتتا األختبتتتارات القياستتتية أو أختبتتتارات التشتتتخين 2.2222)

للحيم على مدى أجتيتاع النمتوذب للمشتاكل القياستية فقتد أوضتحت 

النتائ  بن  النموذب المقدر المقدر خال من مشيلة األرتباط التذاتي 

 Breusch –Godfrey Correlation LMبداللتتة أختبتتار 

Test  (   2.4472أذ بلغتت قيمتة) prob.chi-squaer وكمتا هتو

( أي أننتتا نقبتتل 2.22( وهتتي أكبتتر متتن )4موضتتر فتتي الجتتدول )

فرضية العدم التي تنن علتى أ  البتواقي ليستت مرتبطتة أرتباطتا  

ذاتيا  , وللتنكد من أ  الوباقي ال تعاني من مشتلية أختتال  التبتاين 

 Hetreioskedasticityألختبتتار  chi-squaerنجتتد أ  قيمتتة 

Test :ARCH ( 2.22( وهتتي أكبتتر متتن )202.28قتتد بلغتتت )

وعلي  نقبل بفرضية العدم القائلة بتجتانس البتواقي وعتدم أحتوائهتا 

علتتى مشتتيلة عتتدم تجتتانس التبتتاين  وكمتتا هتتو موضتتر فتتي الجتتدول 

(5)  . 
 

 مشيلة األرتباط الذاتيأختبار  (4جدول )

 
 

 أختبار مشيلة عدم تجانس التباين (5جدول )

ولتوضتتير أ  البتتواقي موععتتة توعيعتتا  طبيعيتتا  نجتتد أ  القيمتتة     

 )2.787681( قتتتد بلغتتتت )Jarque-Beraاألحتماليتتتة ألختبتتتار  )

( وعلي  ال يميننا رفض فرضتية العتدم التتي 2.22وهي أكبر من )

تؤكد عدم أحتواء البواقي مشيلة التوعيع الطبيعي أي أنها موععتة 

  -توعيعا   وكما هو موضر في الشيل األتي :

 

 أختبار التوعيع الطبيعي لبواقي النموذب (2أليل )

 لتكامل المشترك الحدود لأختبار  .6

( يتتم التوجت  نحتو أجتراء أختبتار ARDLبعتد تقتدير نمتوذب )     

( pesaran2001والتذي أقترحت  ) (The Bound Test)الحتدود

للتنكتتتتتد متتتتتن وجتتتتتود أو عتتتتتدم وجتتتتتود التيامتتتتتل المشتتتتتتر  بتتتتتين 

المتغيرات)عالقتتتة تواعنيتتتة طويلتتتة األجتتتل( , ويتتتتم هنتتتا أختبتتتار 

فرضتتية العتتدم مقابتتل الفرضتتية البديلتتة التتتي تتتنن علتتى وجتتود 

التيامل المشتر )العالقة التواعنية طويلة األجتل( بتين المتغيترات 

, وبعد أجتراء أختبتار   (F-Statistic)ويتم ذلك بنستعمال أختبار 

(F لمعلمات مستويات المتغيرات تتتم عمليتة المقارنتة فتنذا كانتت )

(F المحتستتبة أكبتتر متتن الجدوليتتة دل ذلتتك علتتى وجتتود التيامتتل )

( المحتسبة أقتل متن الجدوليتة Fالمشتر  والعيس في حال كانت )
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( المحتستبة بتتين القيمتتين فتتال يميتن أتختتاذ F, أمتا أذا كانتت قيمتتة )

أختبتتار الحتتدود للتيامتتل  ( نتتتائ 6حاستتم , ويبتتين الجتتدول )قتترار 

 .المشتر 

 

 نتائ  أختبار الحدود للتيامل المشتر  (6جدول )

أختبتار الحتدود للتيامتل المشتتر  (  يتبين لنا نتائ  6من الجدول )

 )7.222762( والبالغتتة )Fأذ تبتتين أ  القيمتتة المحتستتبة ألختبتتار)

 I~0والحتدود التدنيا  I~1هي أكبر من قيم الحدود العليتا الجدوليتة 

( وفقتتا  لحجتتم العينتتة ودرجتتة الحريتتة ومستتتوى Fلقتتيم أحصتتائية )

( وهذا يشير الى وجود تيامتل مشتتر  %10,%5,%1المعنوية )

بتتتين المتغيتتترات المدروستتتة , أي نتتترفض فرضتتتية العتتتدم ونقبتتتل 

الفرضية البديلة القائلة بوجود عالقة تواعنية طويلة األجل , وبعتد 

التنكد من وجود تيامل مشتتر  طبقتا  ألختبتار الحتدود نتذهب نحتو 

 تحديد العالقة قصيرة األجل والعالقة طويلة األجل . 

 (ARDLية)وفقاا لمنهج( ECM)نموذج تصحيح الخطأ  .3

أ  العالقتتتة قصتتتيرة األجتتتل تتمثتتتل بتقتتتدير نمتتتوذب تصتتتحير      

( , والذي يمثتل التعبيتر عتن المتغيترات المستتخدمة ECMالخطن)

بصيغة الفر  األول مع أضتافة حتد تصتحير الخطتن متبتاطة لمتدة 

( بوصتتف  متغيتتر تفستتيري , ويقتتيس حتتد ECM-1عمنيتتة واحتتدة )

فتتي األجتتل القصتتير التتى  تصتتحير الخطتتن ستترعة تييتت  األختتتالل

التتتواع  فتتي األجتتل الطويتتل , فتتنذا كانتتت معلمتتة تصتتحير الخطتتن 

سالبة ومعنوية دل ذلتك علتى وجتود عالقتة تواعنيتة طويلتة األجتل 

نمتتتوذب تصتتتحير (  26بتتتين المتغيتتترات , ويوضتتتر لنتتتا الجتتتدول )

  .  (ARDL( وفقا لمنهجية )ECMالخطن)

(ARDL( وفقا لمنهجية )ECMنموذب تصحير الخطن) (7جدول )
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( أنمتتتوذب تصتتتحير الخطتتتن والمعلمتتتات  قصتتتيرة 7يبتتتين الجتتتدول)

األجل لمتغيرات النمتوذب ومنت  يت تر أ  معامتل تصتحير الخطتن 

CointEq(-1)* (كانتتتتتت قيمتتتتتت  ستتتتتالبة ومعنويتتتتتة أذ بلغتتتتتت-

% أي وجود عالقتة 1(وبمستوى معنوية أقل بيثير من 1.30406

تيامل مشتر  بين المتغيرات المستقلة كمحتددات للنمتو التى النمتو 

األقتصتتتادي بنعتبتتتار  متغيتتتر تتتتابع وبمعنتتتى أختتتر وجتتتود عالقتتتة 

طويلتتتة األجتتتل بتتتين المتغيتتترات المدروستتتة فتتتي األجتتتل  تواعنيتتتة

القصتتتير, كمتتتا يتبتتتين لنتتتا متتتن ختتتالل النتتتتائ  أ  القيمتتتة الستتتالبة 

والمعنوية لمعامل تصحير الخطتن تيشت  لنتا سترعة عتودة متغيتر 

النمو األقتصادي نحو قيمتت  التواعنيتة فتي األجتل الطويتل فتي كتل 

( -1.22( تقدر بن)t-1فترة عمنية لسنة أختالل التواع  من الفترة )

والتتي تعتتد معامتل تعتتديل )تيييت ( عتتالي نستبيا  , بمعنتتى أختر أنتت  

عندما ينحر  مؤألر النمو األقتصادي خالل المدة قصتيرة األجتل 

في الفترة السابقة عن قيمتها التواعنية في األجتل الطويتل فننت  يتتم 

( التى أ  t%( من هذا األختالل في المدة)122تصحير ما يعادل )

 الى التواع  في المدى الطويل بعد أقل من سنة واحدة . يصل

كما أظهرت النتائ  أعال  معنويتة معلمتات المتغيترات فتي األجتل  

 D(LCKD)القصير في التن ير على النمو األقتصادي عدا معلمتة

والتي تمثل معدل نمو األستثمارات السنوية أو التيوين الرأستمالي 

لختزين رأس المتال , ومعتدل والذي هتو عبتارة عتن الفتر  األول 

نمو رأس المال البشري كون  من المتغيرات طويلة األجل كمحتدد 

للنمو األقتصادي . وعادة ما يهتم معظم األقتصاديين بطبيعة النمو 

 في األجل الطويل ألن  هو من يحدد مسار وطبيعة النمو . 

 تقدير العالقة طويلة األجل   .4

فتي  GDPالمستقلة على حجتم  أ ر المتغيرات )8يبين الجدول)    

األجل الطويل وهي معادلتة التيامتل المشتتر  ونالحت  متن ختالل 

الجدول أ  المتغيرات المستقلة ذات التن ير على النمو األقتصتادي 

,  LHC,رأس المتتتال البشتتتري CKDهتتتي )ختتتزين رأس المتتتال 

(النمتتو األقتصتادي , وللداللتتة علتتى  LEXOILالصتادرات التتنفط 

%( وهتتذا 2%,1( أقتتل متتن )Probة جتتاءت قتتيم )العالقتتة المعنويتت

  GDPيدل على معنوية العالقة وتن ير هذ  المتغيترات علتى نمتو 

فيما لتم ييتن هنتا  تتن ير لبقيتة المتغيترات علتى معتدل النمتو وهتذا 

يعيتتتس حجتتتم األختتتتالالت الهييليتتتة فتتتي بنيتتتة األقتصتتتاد العراقتتتي 

فتتي  ويؤألتتر ال تتع  الواضتتر فتتي السياستتات األنفاقيتتة للحيومتتة

األجل الطويل , وهذا ما جعل األقتصاد يعاني متن المحدوديتة فتي 

مصتتادر التتدخل القتتومي )حالتتة عتتدم التنتتوع األقتصتتادي( وعجتتز 

القطاعتتات الستتلعية عتتن تلبيتتة الحاجتتات المتزايتتدة ألفتتراد المجتمتتع 

ممتتا عاد متتن األعتمتتاد علتتى الختتارب فتتي تلبيتهتتا وبالتتتالي عيتتادة 

 األستيرادات .

 (8جدول)

 ARDL( لمعامالت نموذج Stabilityأختبار األستقرارية ) .5

كي يتم التنكد من خلو البيانات المستخدمة في هذ  الدراسة متن     

هييليتة فيهتا ال ستيما معلمتات العالقتة الطويلتة وجود أي تغييترات 

األجل  والقصيرة األجل خالل المتدة المستتعملة فتي تقتدير نمتوذب 

(ARDL : ال بتتد متتن أستتتخدام األختبتتارات المناستتبة لتتذلك مثتتل, )

 The Cumulative))( CUSUMالمجموع التراكمي للبواقي)

Sum of the recursive residuals  وأختبتتار المجمتتوع

 The ) (SUSUMSQ)راكمتتتتتتتتتتي لمربعتتتتتتتتتتات البتتتتتتتتتتواقي الت

Cumulative Sum residuals squared)  المطتورين متن ,

( أذ يتحقت  األستتقرار Broun et al 1772قبل براو  وأخترو )

الهييلتتتي للمعتتتامالت المقتتتدرة بصتتتيغة تصتتتحير الخطتتتن لنمتتتوذب 
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األنحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموععة أذا  وقع الشتيل البيتاني 

% 2ختبتتتارين داختتتل الحتتتدود الحرجتتتة عنتتتد مستتتتوى معنويتتتة لأل

ويتغايرا  حول القيمة الصفرية ) الصفر( وبذلك تثبت أستتقرارية 

( وكمتا هتو ARDLالمعلمات الطويلة والقصيرة األجتل لنمتوذب )

 ( .2( و)4موضر في األأليال البيانية أدنا  )

 

 ((CUSUMالمجموع التراكمي للبواقي   (2) لشيلا

 

 

 

 

 

 

 

 (SUSUMSQختبار المجموع التراكمي لمربعات البواقي )ا (4الشيل)

 

متتن األألتتيال البيانيتتة يت تتر  أ  المقتتدرات  ابتتتة عبتتر التتزمن      

% أي 2داخل الحتدود الحرجتة عنتد مستتوى ضمن حدود الثقة أو 

ال توجد لتدينا أكثتر متن معادلتة وممتا يؤكتد أ  المتغيترات مستتقرة 

( هتتتو النمتتتوذب األمثتتتل هتتتو ARDLعبتتتر التتتزمن وأ  النمتتتوذب )

وجود األنسجام في النموذب بتين نتتائ  تصتحير الخطتن فتي األجتل 

( التى تطتاب  بتواقي النمتوذب 6القصير والطويل .ويشتير الشتيل )

المقدرة والفعلية ويعيس دقة وجودة النموذب المقدر وفقتا  لمنهجيتة 

(ARDL . ) 
 

 بواقي النموذب المقدرة والفعلية (2) الشيل
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األختبارات أعال  أ  نتائ  التقدير هتي نستخلن مما ورد من      

داعمة لألدلة التجريبية القائلة حول دور الصادرات وتتراكم رأس 

المتتال ورأس المتتال البشتتري هتتي القتتوى الرئيستتية المحركتتة للنمتتو 

األقتصادي فتي العترا  وهتذ  النتيجتة تتوافت  متع توقعتات نظريتة 

شامل هو الذي النمو لشومبيتر التي ترى أ  األستثمار )بمفهوم  ال

يت تتمن تتتراكم رأس المتتال المتتادي والبشتتري( يمتتارس تتتن يرات 

هامتتة علتتى األجتتل الطويتتل فتتي معتتدل النمتتو األقتصتتادي , كمتتا 

تتماألى هذ  النتتائ  متع توقعتات نظريتة النمتو التداخلي التتي تترى 

أن  يمين أستدامة النمو األقتصادي للبلدا  على المدى الطويتل أذا 

نمويتتة تهتتد  التتى دمتت  تتتراكم رأس المتتال أعتمتتدت أستتتراتيجية ت

بمياستتب اليفتتاءة المتحققتتة متتن رأس المتتال البشتتري . أضتتافة التتى 

دور وأهميتتة المتتوارد الطبيعيتتة المتمثلتتة بمتتورد التتنفط فتتي تتتن ير  

 األيجابي والمعنوي على النمو األقتصادي في األجل الطويل .

 األستنتاجات

تقدير نمتوذب تصتحير لقد أظهرت نتائ  التحليل القياسي عند  .1

-)CointEq( أ  قيمة معامل تصتحير الخطتن ECMالخطن)

تواعنيتتة طويلتتة  ةستتالبة ومعنويتتة ممتتا يؤكتتد وجتتود عالقتت (1

األجل بين المتغيترات , كمتا أظهترت النتتائ  معنويتة العالقتة 

  D(LCKD)بتتين المتغيتترات وبتتين النمتتو األقتصتتادي عتتدا

ن المتغيتترات التتتي تمثتتل معتتدل التيتتوين الرأستتمالي كونتت  متت

 طويلة األجل للنمو األقتصادي .

أوضحت نتائ  تقدير العالقة في األجتل الطويتل تتن ير  ال تة   .2

متغيتترات علتتى النمتتو األقتصتتادي وهتتي )ختتزين رأس المتتال 

 ,رأس المال البشري , الصادرات النفطية ( .

عيست النتائ  التن ير اليبير للصادرات النفطية كمحدد للنمتو  .2

األجلتتتتين القصتتتتير والطويتتتتل متتتتن ختتتتالل األقتصتتتتادي فتتتتي 

مالحظتنتتتا لمعنويتتتة العالقتتتة فتتتي النمتتتوذب وهتتتذا يتتتدل علتتتى 

األعتماد علتى أيترادات النفطيتة بشتيل متزايتد ممتا يتدل علتى 

الطبيعتتة الريعيتتة لألقتصتتاد العراقتتي وأرتباطتت  بالتقلبتتات فتتي 

 األسعار العالمية للنفط .

خلي التتى تترى أ  نتائ  التقدير تتماألى مع نظرية النمتو التدا .4

أنتتت  يميتتتن أستتتتدامة النمتتتو األقتصتتتادي للبلتتتدا  علتتتى المتتتدى 

الطويل أذا أعتمدت أستراتيجية تهتد  التى دمت  تتراكم رأس 

 المال بمياسب اليفاءة المتحققة من رأس المال البشري .

أ  التتتن ير الواضتتتر للصتتادرات النفطيتتتة علتتى معتتتدل النمتتتو  .2

مصادر التدخل و  األقتصادي انما يعيس حالة عدم التنوع في

يؤألتتتتر حالتتتتة ال تتتتع  الواضتتتتر فتتتتي مستتتتاهمة القطاعتتتتات 

( GDPاألقتصتتادية ضتتمن هييتتل النتتات  المحلتتي األجمتتالي )

للمنتجتتات الوطنيتتة  ةممتتا يتتنعيس ستتلبا  علتتى القتتدرة التنافستتي

 مقابل المنتجات المستوردة .

 التوصيات 

النفطيتتة فتتي تمويتتل النفقتتات  تقليتتل األعتمتتاد علتتى األيتترادات .1

العامة للموعانة وذلك بهد  خل  حالتة  متن التنويتع والتقليتل 

متتن األرتبتتاط اليبيتتر بتتين معتتدالت النمتتو فتتي النتتات  المحلتتي 

األجمتتالي الستتنوية)كمتغير تتتابع( وبتتين الصتتادرات النفطيتتة 

كمتغير مستقل , وذلك يتم بنستخدام أيترادات التنفط المتزايتدة 

اليميات المصدرة منت  ستنويا  وذلتك يتتم بننشتاء  نتيجة أرتفاع

صتتندو  ستتيادي توضتتع فيتت  فتتوائض األيتترادت النفطيتتة ليتتتم 

أستتتخدامها فتتي مختلتت  المجتتاالت األقتصتتادية واألجتماعيتتة 

 بهد  األرتقاء بالواقع العام في البلد . 

)الزراعتتتة ,الصتتتناعة ,  ةدعتتتم وتنميتتتة القطاعتتتات اإلنتاجيتتت  .2

جية تنموية واضحة الرؤى واألهدا  السياحة( خالل أستراتي

وهتتذا ينبغتتي أألتترا  القطتتاع الختتاا وفتت  مبتتدأ الشتتراكة أو 

 الخصخصة وتحسين أدارة األقتصاد العراقي .

تشتتتجيع األستتتتثمارات المحليتتتة متتتن ختتتالل تقتتتديم القتتترو   .2

للمشتتتاريع الصتتتناعية الصتتتغيرة ومتابعتتتة تنفيتتتذها , كمتتتا أ  

  يتم وفقا  لدراسة القرو  المقدمة لمختل  المشاريع يجب أ

جتتتدوى تبتتتين أهميتتتة المشتتتروع لألقتصتتتاد التتتوطني والعائتتتد 

المتحقتتت  منتتت  متتتع ضتتترورة تحديتتتد المتتتدة الزمنيتتتة لتحقيتتت  

المشاريع لألربتاح المتوقعتة منهتا باألضتافة التى التنكيتد علتى 

الطاقة االستيعابية من األيدي العاملة ليتل مشتروع واألجتدى 

الت الحيوميتتة تتتتولى هتتو أنشتتاء جهتتة مستتتقلة ضتتمن التشتتيي

 األألرا  ومتابعة تنفيذ هذ  المشاريع. 

خلتت  حالتتة متتن األرتبتتاط والموائمتتة  بتتين مخرجتتات النظتتام  .4

التعليمتتي وبتتين متطلبتتات ستتو  العمتتل متتن أجتتل عيتتادة تتتن ير 

رأس المتتال البشتتري علتتى النمتتو األقتصتتادي وفقتتا  لمتتا تؤكتتد 

تقليتتل عليتت  نظريتتة النمتتو الحديثتتة ونماذجهتتا هتتذا التتى جانتتب 

األعتمتتتاد علتتتى الخبتتترات األجنبيتتتة متتتن مهندستتتين ومهنيتتتين 

وباألخن في مشتاريع القطتاع العتام واألعتمتاد علتى األيتدي 

العاملتتتتة الوطنيتتتتة خصوصتتتتا  فتتتتي ظتتتتل األعتتتتداد المتزايتتتتدة 

 للخريجين وبمختل  األختصاصات .

 

المصتافي و النفطية والعمتل علتى تطتوير  األهتمام بالصناعة .2

حتى يقلل العترا  متن الهتدر فتي األمتوال  خطوطها األنتاجية

الموجهتتة نحتتو أستتتيراد مشتتتقات التتنفط والغتتاع وغيرهتتا متتن 

المنتجتات متن الختارب فمتن غيتر المنطقتي كونت  العترا  متن 

أكبتتر بلتتدا  العتتالم المنتجتتة للتتنفط وفتتي نفتتس الوقتتت يستتتورد 

 مشتقات  من الخارب .
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