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Abstract
The research aims to highlight agricultural finance and explain its role in influencing Iraq's GDP over the period
1998-2012, by relying on loans granted to the agricultural sector by banks, as well as loans from the Agricultural
Initiative program by using the method of analysis econometrics, the data stability has been tested and then the results
are estimated through a simple regression model. The model has passed the statistical and standard tests. The positive
effect of agricultural finance on GDP has been shown. The increase of agricultural finance by 1% leads to an increase
of the GDP by(0.325%).

المقدمة
يعتتتد التمويتتتل الزراعتتتي االستتتا فتتتي عمليتتتة تنشتتتي القطتتتا
الزراعي من خالل ما يوفره من رؤو امتوال الزمتة لالستتثمار
فتتي الزراعتتة وبهتتذا يكتتون اداة مهمتتة فتتي تنويتتع مصتتادر التتدخل
القتتتتومي التتتتذي تهتتتتد اليتتتته مختلتتتت البلتتتتدان لتجنتتتت تعتتتترض
اقتصاداتها الى هزات بسب اعتمادها علتى متورد رجيستي واحتد،
والعتتراق احتتد التتدول التتتي تستتعى لتحقيت التتتوازن بتتين القطاعتتات
االقتصتتادية واتبتتا سياستتات تهتتد التتى تطتتوير قطاعتتات معينتتة
ومنهتتا القطتتا الزراعتتي وقتتد اعتمتتد سياستتات تستتعيرية وانتاجيتتة
وتمويله لتحسين المستوى االنتاجي فيته ورفتع نستبة مستاهمته فتي
تكتتوين النتتاتج المحلتتي االجمتتالي فيصتتدرت العديتتد متتن القتترارات
لتسهيل حصول المتزارعين والجمعيتات التعاونيتة علتى القتروض
بفواجتتتد ميستتترة وتعتتتدد الجهتتتات المانحتتتة لهتتتا وطبقتتتت المبتتتادرة

الزراعيتتة التتتي تضتتمنت تقتتديم التتدعم عبتتر صتتنادي متخصصتتة
بنشاط زراعي معين لتساهم في تطوير نشاطات عدة2

منهجية البحث
اهمية البحث
يعتتاني القطتتا الزراعتتي متتن تتتدهور البنتتى التحتيتتة و تخل ت
االيدي العاملة وانتشار الفقر والهجرة الى المتدن ،وبداجيتة الطترق
االنتاجية المتبعة وقلة استخدام التكنولوجيا الحديثة واتبتا استالي
ارواجية قديمة وبروز مشتاكل التصتحر والتجتاوز علتى االراضتي
الزراعتتتي بتغيتتتر جنستتتها التتتى اراضتتتي ستتتكنية ممتتتا جعتتتل متتتن
اولويتتات السياستتات المطبقتتة هتتو االهتمتتام بهتتذا القطتتا باعتبتتاره
متتوردا رجيستتيا يتتتم االعتمتتاد عليتته فتتي تحقي ت التنميتتة االقتصتتادية
ومساهمته في تكوين الناتج المحلي االجمالي 2
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مشكلة البحث
يعاني القطا الزراعي من تدني وضع مساهمته في تكتوين
الناتج المحلي االجمالي  ،مما اوج على السلطات المعنيتة اتختاج
اجرا ات وسياسات عديدة كان ابرزها السياسة االقراضية لتمويل
المشاريع والمزارعين العاملين فيه 2
فرضية البحث

اإلنتاجيتتة متتا يستتتعمل متترة واحتتدة كالبتتذور واألستتمدة والمبيتتدات
ومنها متا يستتعمل لعتدة مترات كتاألرض والمكتاجن و الحيوانتات 2
وتتوق ت زيتتادة انتاجيتتة االرض والحيوانتتات فتتي المزرعتتة علتتى
مقتتتتدار االمتتتتوال االضتتتتافية التتتتتي يستتتتتطيع المتتتتزار تيمينهتتتتا او
الحصول عليها وطريقة التناس بين عوامل االنتا اج ان انتاجيتة
المزار ال تقتصر على الحصول على را المتال فقت بتل علتى
طريقة استثمار رأ المال وكفا ة المزار االداريتة فتي استتخدام
االموال المتوفرة لديه(علي محمود عيسى 2)11 :2181،

ينطلتتت البحتتت متتتن فرضتتتية مفادهتتتا ان القتتتروض الممنوحتتتة
للقطا الزراعي من المصار والقروض الممنوحتة متن برنتامج
المبادرة الزراعية اسهمت في رفع نسبة مساهمة القطا الزراعي
في تكوين الناتج المحلي االجمالي2

ويعر االجتمان الزراعتي بانته تتيمين الوستاجل التتي يستتطيع
المزارعين متن خاللهتا الحصتول علتى القتروض التتي يحتاجونهتا
في مجال االنتا الزراعي وفقا لسياسات اجتمانية زراعية معينة2

هدف البحث

ثالثا :مصادر التمويل

يهتتد البح ت التتى التعتتر علتتى قتتدرة السياستتة االقراضتتية
للمصتتتار وقتتتروض المبتتتادرة الزراعيتتتة فتتتي تمويتتتل القطتتتا
الزراعي باألموال الالزمة للنهوض بالناتج ورفتع نستبة مستاهمته
في تكوين الناتج المحلي االجمالي ومدى قدرة تلك القروض علتى
تحقي االهدا المرسومة والمخط لها 2

ويمكن أن نقسم مصادر التمويل إلى عدة أقسام تتمثل في االتي -:

االطار النظري

 28من حي الملكية  :ينقسم إلى :
 التمويتتل متتن المتتالكين أنفستتهم وجلتتك متتن ختتالل عتتدم توزيتتعاألرباح  ،زيادة رأ المال ويطل عليه بيموال الملكية2
 التمويل من غير المالكين (المقرضين) وقد يكونوا متوردين أوبنوك أو مدسسات مالية  22الخ ويطل عليه بيموال اإلقراض 2

ماهية التمويل والتمويل الزراعي

 22من حي النو  :وينقسم إلى :

اوال :التمويل

 تمويتتل مصتترفي وهتتو التتذي يتتتم الحصتتول عليتته متتن البنتتوكوالمدسسات المالية األخرى 2
 -تمويل تجاري وهو الذي يتم الحصول عليه من التجارة 2

يعتتتد التمويتتتل احتتتد ابتتترز ركتتتاجز عمليتتتة التنميتتتة االقتصتتتادية
واالجتماعيتتتة اج يعتتتد متتتوردا رجيستتتا يمتتتد القطاعتتتات االقتصتتتادية
ومدسستتاتها بتتاألموال الالزمتتة للقيتتام بعمليتتة االستتتثمار وتحقيتت
التنميتتتة متتتن ختتتالل اقامتتتة مشتتتروعات انتاجيتتتة وخدميتتتة لتطتتتوير
وتحسين انتاجها وف سياسات معينة 2ويعر التمويتل بانته تتوفير
االمتتوال او الستتيولة النقديتتة إلنفاقهتتا علتتى االستتتثمارات الجديتتدة
وتكوين را المال الثابت لزيادة االنتا 2
ثانيا :التمويل الزراعي
يعتتتد التمويتتتل الزراعتتتي ضتتترورة اجتماعيتتتة لتنميتتتة القطتتتا
الزراعي ووسيلة للدعم المالي للمزارعين لغرض سد الفجوة بتين
دختتولهم وانفتتاقهم فضتتال عتتن متتا يمثلتته بكونتته استتتراتيجية لنمتتو
وتطوير القطا الزراعتي ،والتمويتل الزراعتي هتو الطريقتة التتي
يمكن بواسطتها الحصول على رأ المال و استعماله فتي القطتا
الزراعتتتتي  ،أي انتتتته يتضتتتتمن الطتتتترق و الوستتتتاجل التتتتتي يمكتتتتن
بواستتطتها تجميتتع رأ المتتال التتذي تحتاجتته الزراعتتة إلنفاقتته فتتي
اإلنتا و التسوي الزراعتي  2ويحتتا المتزار عتادة إلتى رأ
المال لشرا العوامل واألدوات اإلنتاجية التي تستاعده علتى إنتتا
المحاصتتيل الزراعيتتتة التتتتي ينتتتوي إنتاجهتتا 2و متتتن هتتتذه العوامتتتل

 23من حي المدة الفترة الزمنية وينقسم إلى :
 تمويتتل طويتتل األجتتل مثتتل قتتروض البنتتوك والستتندات وتكتتونمدته أكثر من 81سنوات 2
 تمويل متوس األجل وهذا النو من التمويل يمتد متا بتين ستنةوعشر سنوات مثل القروض المصرفية 2
 تمويل قصير األجل وهتو التذي تكتون مدتته أقتل متن ستنة مثتلالقتتتتتتروض البنكيتتتتتتة والتمويتتتتتتل التجتتتتتتاري 22التتتتتتخ(طتتتتتتارق
الحا 2)11-28 :2111،
 21من حي المصدر ينقسم الى :
 تمويل داخلي ويكون متن المدسستة نفستها أو مالكيهتا مثتل بيتعاألصول أو تيجيرها أو حجز األرباح 22الخ 2
 تمويتتل ختتارجي ويكتتون مصتتدرة ختتار المدسستتة وبعيتتدا عتتنمالكيها مثل االقتراض البنكي والتمويل التجاري والسندات 2
رابعا :مصادر التمويل الزراعي
تتعدد مصادر التمويل الزراعي اال ان ابرزها يتمثل في -:
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 مصادر خاصة 2 مصادر عامة ( حكومية وشبه حكومية)2 جمعيات تعاونية2تتمثل المصادر الخاصة باألفراد والتجار والسماسرة والبنتوك
التجاريتتتة والشتتتركات 2امتتتا المصتتتادر العامتتتة تتراستتتها الحكومتتتة
باعتبارهتتتا الجهتتتة الرجيستتتية التتتتي تستتتاهم فتتتي تقتتتديم القتتتروض•
للمزارعين وبفواجد مناسبة من ختالل المصتار الزراعيتة اج يتتم
اقراض الجمعيات التعاونية الزراعية والمتزارعين قروضتا نقديتة
ميسرة2
ويعود ضع

التمويل الزراعي الى عدة اسباب منها -:

 انخفاض العاجد على را المال المستثمر في الزراعة2 تعرض االستثمار الزراعي الى مخاطر عالية2 العجز في تمويل االستثمارات في هذا القطا 2خامسا :التمويل الزراعي في العراق
تتعتتدد المصتتادر التتتي تقتتدم االجتمتتان المصتترفي للزراعتتة فتتي
العراق اج يعد المصر الزراعي من ابترز تلتك المدسستات التتي
تستتاهم فتتي متتد المتتزارعين بتتالقروض الزراعيتتة اال ان االهتمتتام
الحكتتومي الكبيتتر بالقطتتا الزراعتتي تبلتتور فتتي اطتتالق المبتتادرة
الزراعيتتتة متتتن قبتتتل اللجنتتتة العليتتتا للمبتتتادرة الزراعيتتتة للحكومتتتة
العراقيتتتتة المتمثلتتتتة فتتتتي وزارة الزراعتتتتة مجلتتتت االدارة ولجنتتتتة
االقتتتراض وقستتتم القتتتروض الزراعيتتتة و وزارة الماليتتتة متمثلتتتة
بالمصتتتر الزراعتتتي التعتتتاوني فتتتي عتتتام  2182لتقتتتديم الستتتيولة
النقدية للفالحين بصورة قروض ميسرة وبتدون فواجتد للمتزارعين
ويكمتتتن هتتتدفها التتترجي لتتتدعم الزراعتتتة بصتتتوره عامتتته وتتتتوفير
القتتتروض والستتتل لتمكتتتين المتتتزارعين والفالحتتتين متتتن تغطيتتتة
تكتتالي المشتتاريع الزراعيتتة بشتتقيها النبتتاتي والحيتتواني وتهتتد
المبتتتادرة الزراعيتتتة إلتتتى دعتتتم مشتتتاريع وزارة المتتتوارد الماجيتتتة
ومشتتتتاريع وزارة الزراعتتتتة متتتتن ختتتتالل العديتتتتد متتتتن الصتتتتنادي
التخصصية تتولى تقديم تستهيالت االقتراض المتالي والتتي يمكتن
ايجازها(عبد االمير عبد الحسين:2183،ص-831ص2)831

-

صندوق اقراض صغار الفالحين والمزارعين2
صندوق اقراض تنمية النخيل2
صندوق اقراض تنمية الثروة الحيوانية2
صتتتتتتندوق اقتتتتتتراض المكننتتتتتتة الزراعيتتتتتتة ووستتتتتتاجل التتتتتتري
الحديثة2
صندوق تنمية المشاريع االستثمارية الكبيرة 2
صندوق تنمية االهوار2
صندوق تنمية المشاريع الزراعية ألبنا العراق2
صندوق تنمية المرأة الريفية2

االطار العملي
التحليل الوصفي لبيانات المتغيرات المدروسة
 .1القتتتتروض الممنوحتتتتة  :يعتتتتد المصتتتتر الزراعتتتتي التعتتتتاوني
المصتتتتدر التتتترجي لإلقتتتتراض وتمويتتتتل القطتتتتا الزراعتتتتي
بتتالقروض المختلفتتة فتتي بتتالعراق 2ونالح ت متتن الجتتدول ()8
والشكل ( )8النشتاط االقراضتي للمصتر الزراعتي مضتافا
اليتتته قتتتروض المصتتتر الزراعتتتي ختتتالل المتتتدة المدروستتتة
() 2182-8998اج بلتت اجمتتتالي القتتتروض للقطتتتا الزراعتتتي
بعتتد تطبيتت المبتتادرة الزراعيتتة التتتي شتترعت بهتتا الحكومتتة
ابتدا ا من عتام (  ) 2118ازديتاد ملحتوظ فتي حجتم القتروض
الممنوحتتتة للقطتتتا الزراعتتتي بلغتتتت ( )398929181مليتتتون
دينار بعد ان كان ( )389821مليتون دينتار فتي عتام ()2112
اال انهتتتا عتتتاودت لالنخفتتتاض عتتتام ( )2119حيتتت انخفضتتتت
بمقتتتتتتتتدار ( ) 221211121مليتتتتتتتتون دينتتتتتتتتار واصتتتتتتتتبحت
(  )822281182مليون دينار ويعتزى ستب االنخفتاض التى
االزمتتتة الماليتتتة التتتتي عصتتتفت باالقتصتتتاد العتتتالمي لتعتتتاود
االرتفتتا فتتي الستتنوات الالحقتتة حتتتى بلغتتت جروتهتتا عتتامي
( 2188و )2182ويرجتتتع الستتتب التتتى ارتفتتتا استتتعار التتتنف
وتوفر العواجد النفطية وعمتدت الحكومتة متن ختالل موازنتهتا
على دعم القطا الزراعي من خالل تقديم القروض 2

831

مطوك ومهدي  2مجلة المثنى للعلوم االدارية واالقتصادية  2المجلد ( )8العدد (812-833 )2188( – )3
جدول ( )8قروض المصر

الزراعي التعاوني والمبادرة الزراعية للمدة ()2182-8998

مجمو القروض الممنوحة للقطا الزراعي (مليون دينار)
السنة

المبادرة الزراعية

مجمو القروض

معدل النمو في اجمالي القروض %

8998

-

12

-

8999

-

319

128

2111

-

28119

2131

2118

-

33219

11

2112

-

18321

22

2113

-

23211

9

2111

-

21133

81

2111

-

12322

31-

2112

-

229221

392

2112

-

389821

39

2118

288111

3989291813

822299

2119

211811

8222811823

12-

2181

288111

2198383113

19

2188

281111

1112222823

889

2182

218111

1111913213

2

وزارة التخطي ،الجهاز المركزي لإلحصا  ،المجموعة اإلحصاجية لسنوات مختلفة2
وزارة المالية ،المصر الزراعي التعاوني  ،نشرة قروض المبادرة الزراعية2
-

معدل النمتو فتي اجمتالي القتروض احتست بحست
المعادلة =

الناتج في السنة السابقة

الناتج في السنة الحالية

-

(*) تعنتتي االرقتتام تستتاوي مجمتتو القتتروض مضتتافا
اليها المبادرة الزراعية2

الناتج في السنة السابقة
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 28النتتتتاتج المحلتتتتي االجمتتتتالي  :ان الطبيعتتتتة الريعيتتتتة لالقتصتتتتاد
العراقي واعتماده الكبير على القطا النفطي جعل متن القطتا
الزراعتتي قطاعتتا ضتتعيفا ومتخل ت فضتتال عتتن متتا يعانيتته هتتذا
القطتتا متتن مشتتاكل متيصتتلة فيتته مثتتل البطالتتة المقنعتتة والفقتتر
والتخلتتت وانخفتتتاض التتتدخل الزراعتتتي التتتى جانتتت المشتتتاكل
الزراعية الفنية مثل ارتفتا نستبة الملوحتة وقلتة شتبكات التري
والبزل ومشاكلها وشتحة الميتاه واالستتخدام غيتر الصتحي لمتا
متيستتر منهتتا واالعتمتتاد علتتى محاصتتيل قليلتتة غيتتر مجزيتتة فتتي
انتاجهتتتا بستتتب ارتفتتتا تكتتتالي انتاجهتتتا وضتتتع مقتتتدرتها
التنافستتية للمنتجتتات العالميتتة فتتي االستتواق المحليتتة والعالميتتة
(كتتالرز والقم ت والشتتعير)  ،ويشتتير الجتتدول ( )2التتى النتتاتج
المحلتتتي االجمتتتالي ( )2182 – 8998التتتذي تبتتتين مستتتتوياته
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انخفتتتتاض واضتتتت للمتتتتدة ( )2118-8998نتيجتتتتة العقوبتتتتات
االقتصتتتادية المفروضتتتة ختتتالل تلتتتك المتتتدة والتتتتي لتتتم يستتتم
بموجبهتتا للعتتراق بتصتتدير التتنف اال بحتتدود معينتته االمتتر التتذي
حتتتم علتتى الحكومتتة االهتمتتام بالقطتتا الزراعتتي والتوجتته نحتتو
دعتم هتذا القطتتا امتا المتتدة متن ( )2182-2112فتتالمالح ان
الناتج المحلتي االجمتالي ستجل معتدالت عاليتة وبمعتدالت نمتو
موجبتتة باستتتثنا عتتامي(  ) 2113عتتام ( )2119حيتت ستتجل
معتتدل النمتتو معتتدل نمتتو ستتال مقتتداره ( )22-وكتتان الستتب
تغييتر الناتام عتام ( )2113معتل نمتو ستال ايضتا مقتداره (-
 )82نتيجتتتة االزمتتتة الماليتتتة وانخفتتتاض استتتعار التتتنف عتتتام
( )2119ويبتتين الشتتكل ( )2الصتتورة الواضتتحة لمستتار النتتاتج
المحلي االجمالي باألسعار الجارية خالل المدة المدروسة2

جدول ( )2الناتج المحلي االجمالي باألسعار الجارية ومساهمة القطا الزراعي للمدة ( 2182 -8998مليون دينار)
السنة

الناتج المحلي االجمالي (مليون دينار)

النمو ( )%

8998

1213121

-

8999

2212221

18

2111

2931221

21

2118

9988121

21

2112

18122922

383

2113

29181288

22-
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قياااات وتقااادير اثااار القااارون الممنو اااة علاااح الناااات المحلاااي
االجمالي باألسعار الجارية استقراريه السالسل الزمنية
اكتتدت الدراستتات القياستتية علتتى ضتترورة قيتتا االستتتقرارية
للسالستتتتل الزمنيتتتتة ،اج أن المقتتتتدرات واالختبتتتتارات اإلحصتتتتاجية
الناجمة عن تقدير نماج االنحدار للسالسل الزمنية غيتر المستتقرة
تنتج انحدار زاج (مكتي الفاضتل ومحمتد ستعيد:2188،ص)818
،اج ان قيم معامالت (  ) t ،F ، R2ترتفع بدرجة كبيترة ويعتزى
جلتتك إلتتى أن السالستتل الزمنيتتة المدروستتة غالبتتا متتا تحمتتل اتجاهتتا

03

02

01

00

99

98

عامتتا يعك ت ظروفتتا معينتتة تتتدثر علتتى المتغيتترات فتجعلهتتا تتغيتتر
بنف االتجاه علتى الترغم متن انتفتا وجتود العالقتة الحقيقيتة بينهتا
مما دعا إلى عدم التسليم بصحة نتتاجج اختبتارات ( ) t ،F ، R2
التي استخدمت بيانات السالستل الزمنيتة ولتم تيختذ بناتر االعتبتار
خصاجص تلك السالسل (يحيى حمود حسن:2119،ص-9ص)81
 ،ويمكتن تعريت استتتقرار السالستتل الزمنيتة علتتى أنهتتا حالتتة عتتدم
وجود نمتو أو هبتوط فتي السالستل الزمنيتة  ،أي ان خصاجصتها ال
تتغير عبتر التزمن ممتا يضتفي تذبتذبا علتى البيانتات حتول وستطها
الحستتابي مستتتقال عتتن التتزمن (عتتدنان التتوردي:8991،ص،)218
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واي أن معام السالسل الزمنية تعتاني متن مشتكلة عتدم االستتقرار
ألنها تتضمن على جذر الوحدة (  )Unit Rootمما يخل مشتاكل
في التحليل القياستي ،لتذا يلجتي الدارستون إلتى اختبتار االستتقرارية

في السالسل الزمنيتة  ،وتكتون السلستلة الزمنيتة مستتقرة إجا تحقت
فيها ما ييتي انار (عبد القادر محمد عبد القادر:218 :2112،

حي إن :

مختل التحليالت االقتصادية وتوجد العديتد متن االختبتارات التتي
تكشتت عتتن جتتذر الوحتتدة و منهتتا(:ليلى بتتديوي خضتتير:2183،
)833-831

 = Uالوس الحسابي 2
 = σ2التباين 2
 = ykمعامل التغير 2
اختبتتتار جتتتذر الوحتتتدة الستتتتقراريه السالستتتل الزمنيتتتة  ،حيتتت ان
اختبتتار االستتتقرارية للسالستتل الزمنيتتة المدروستتة يعتتد مهمتتا فتتي

وبحس ت اختبتتار ديكتتي  -فتتولر المبس ت علتتى اختبتتار فرضتتية
العدم ( )B = 0مقابتل الفرضتية البديلتة ( ،)B < 0فتذجا كانتت ()t
الجدولية أقتل متن ( )tالمحستوبة يتتم رفتر فرضتية العتدم وقبتول
الفرضية البديلة2
(2)1979: 427-430،Dicky Fuller

 -8اختبار ديكي – فوللر ( )Dicky - Fullerالمبس  :من خالل
اختبتتار ديكتتي – فتتوللر المبس ت يتتتم اجتترا انحتتدار جاتتتي للسلستتلة
الزمنية على وف المعادالت االتية :
 -اختبار بدون حد ثابت وبدون اتجاه زمني :

 -2اختبار ديكي – فوللر الموسع :ان اختبار ديكتي -فتولر الموستع
يقوم على عناصر ثالث لفحتص متن استتقراريه السالستل الزمنيتة
وهي حجم العينتة ومستتوى معنويتهتا و صتيغة النمتوج المستتخدم
 ،وهنتتتتاك ثتتتتالث معتتتتادالت لتتتته وهي(عبتتتتد القتتتتادر محمتتتتد عبتتتتد
القادر:)218 :2112،
 بدون حد ثابت وبدون اتجاه زمني :k

)yt  Pyt 1   yt 1  U t ........................(9
j 1

 بوجود حد ثابت دون اتجاه زمني :k

)yt  a  Py t 1   yt 1  U t ........................(10
j 1

 -بوجود حد ثابت واتجاه زمني :
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k

)yt  a  Pt  Py t 1   yt 1  U t ........................(11
j 1

وتمثتتل ( )Kعتتدد متتدد التبتتاطد األمثتتل إللغتتا االرتبتتاط التتذاتي
لحد الخطي والذي يمكن تحديده حس معيار  Akaikعندما تكون
( )B = 0والتي تشير لفرضية العدم ووجود جذر الوحدة ،أما ( B
 )≠ 0فتشتير للفترض البتديل ،فتذن كانتت القيمتة المطلقتة المحتستبة
أكبر من القيمة الحرجة تقبتل الفرضتية البديلتة التتي تشتير إلتى أن
السلستتلة الزمنيتتة مستتتقرة ونتترفر فرضتتية العتتدم ،وعنتتدما تكتتون
القيمتتة المطلقتتة المحتستتبة أقتتل متتن القيمتتة الجدوليتتة نقبتتل فرضتتية
العتتدم ،أي أن السلستتلة الزمنيتتة غيتتر مستتتقرة ويوجتتد جتتذر الوحتتدة
ونرفر الفرضية البديلة 2
 -توصي

وبنا النموج القياسي

ان صياغة النموج القياسي تهتد التى لمعرفتة اثتر القتروض
الممنوحتتة متتن المصتتر الزراعتتي التعتتاوني علتتى مستتتوى النتتاتج
الزراعي بوصفها مساهمة هذا الناتج فتي النتاتج المحلتي االجمتالي
فتتان جلتتك يتطلت تحديتتد المتغيتتر التتتابع والمتغيتتر المستتتقل وطبيعتتة

العالقتتة بينهمتتا ،ومتتن هنتتا ان متغيتتر القتتروض الممنوحتتة ( )Nيعتتد
هو المتغير المستقل في النمتوج والتذي يتدثر علتى النتاتج المحلتي
االجمالي ( )GDPويمكن التعبير عن التدوال الرياضتية والقياستية
للنموج على وف البنا االتي :
 نتاجج اختبار استقراريه البياناتيتم اختبتار استتقراريه البيانتات المستتخدمة متن ختالل اختبتار
جتتذر الوحتتدة ( )Unit Root Testلمعرفتتة متتدى استتتقرارها
السالستتل الزمنيتتة للمتغيتترات المدروستتة لتجن ت حتتدوث االنحتتدار
الزاجتتت التتتذي يصتتتاح عتتتدم االستتتتقرار فتتتي السالستتتل الزمنيتتتة
للبيانتتات وجلتتك متتن ختتالل استتتخدام اختبتتار ديكتتي -فتتولر الموستتع
( )Augment Dicky-Fullerباالعتمتتتتتتتتاد علتتتتتتتتى البرنتتتتتتتتامج
االحصاجي (2 )Eviews 7

جدول (  )3نتاجج اختبار االستقرارية للناتج المحلي االجمالي للعراق للمدة 2182-8998
الفرق األول)I(1
االحتماالت

القيمة اإلحصاجية

القيم الحرجة

النتيجة

مستوى المعنوية

بوجود حد ثابت واتجاه

-2.369851

-1.970978

مستقرة

%5

بحد ثابت

-3.885875

-3.119910

مستقرة

%5

بدون حد ثابت واتجاه

--2.369851

-1.970978

مستقرة

%5

استخدام برنامج ))Eviews 7
يتض من الجدول ( ) 3التذي يبتين نتتاجج اختبتار االستتقراريه
للبيانتتات المدروستتة لمتغيتتر النتتاتج المحلتتي االجمتتالي فقتتد استتتقرا
النتتاتج المحلتتي االجمتتالي عنتتد الفتترق االول وعنتتد مستتتوى معنويتتة
2 %1
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جدول ( )1نتاجج اختبار االستقرارية للقروض الممنوحة للقطا الزرا في العراق للمدة 2182-8998
الفرق األول)I(1
المتغيرات

القيمة اإلحصاجية

القيم الحرجة

النتيجة

مستوى المعنوية

بدون حد ثابت واتجاه

-5.533678

-4.992279

مستقرة

%1

بحد ثابت

-4.913227

-4.057910

مستقرة

%1

بدون حد ثابت واتجاه

-4.549228

-2.754993

مستقرة

%1

استخدام برنامج ))Eviews 7
يتضت متتن الجتتدول (  )1استتتقرار السلستتلة الزمنيتتة للقتتروض
الممنوحة للقطا الزراعتي فتي العتراق عنتد مستتوى معنويتة %8
ولجميتتع االحتمتتاالت بوجتتود حتتد ثابتتت واتجتتاه زمنتتي وبتتدون حتتد
ثابت وبدون وجتود حتد ثابتت  2نتتاجج تقتدير وتحليتل اثتر القتروض
الممنوحة على الناتج المحلي االجمالي2
استتتخدم البرنتتامج االحتتصاجي)(Minitab- under windows
لمعالجتة البيانات باستتتخدام الحاستتبة اإللكترونيتة وباتبتا استلوب

3238
( ) Dw= 1.0030

االنحدار المتعدد )(Multiple regressionوتتتم اجتترا اختبتتار
االحتصاجي ( T) Testللكش عن معنوية المعلمات في النمتتوج
والتتي تاهتر معنوية المعلمتة المقتدرة ( أي تيثير المتغير المستقل
علتتى المتغيتتر التتتابع)اج كانتتت قستتمتها المحتستتبة اكبتتتر متتتن قيمتهتتا
الجدولية عنتد متستوى حرية ) (n-kامتا اجا كانتت القيمتة الجدوليتة
اكبتتر متتتتن القيمتتة المحتتتتتسبة دل علتتتى عتتتتدم معنويتتة المعلمتتتتات
واختبتتتتار التتذي يفستتر تتتيثير قتتدرة المتغيتترات المستتتقلة فتتي التتتيثير
على المتغير التابع  .وقد تم التوصل الى المعادلة االتية:

3221

)= % 1222 ( ) F=11.40

تشير نتاجج تقدير االنحدار المتعدد الى ان القتروض الممنوحتة
تدثر بنسبة قليلة على الناتج المحلتي االجمتالي اج كانتت قيمتة ()t
لمعلمتتة المتغيتتر معنويتتة علتتى مستتتوى ( )%8فضتتال عتتن اجتيتتاز
النمتتتوج الختبتتتار ( )Fبمستتتتوى معنويتتتة مقتتتداره ( )%8اج بلغتتتت
قيمتهتتتا ) )F=11.40وكانتتتت قيمتتتة معامتتتل التحديتتتد (12228
= ) أي ان متغير القروض الزراعيتة استتطا تفستير متا يقترب
من ( ) 12228من التقلبات الحاصلة في الناتج المحلي االجمتالي،
ويشتتير النمتتوج التتى ان تغيتترا مقتتداره وحتتدة واحتتدة فتتي القتتروض

)

( = 12228

)

الممنوحتتتة يتتتددي التتتى زيتتتادة النتتتاتج المحلتتتي االجمتتتالي بمقتتتدار
( )12321وحدة2
االستنتاجات والتوصيات
االستنتاجات
ان النتاجج التي توصل اليها الباحثان تدكتد علتى نقطتتين اساستيتين
وهما :

818
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28

22

23

21

21

ان القروض الممنوحة للقطا الزراعي تتميز بضتالتها وعتدم
قتدرتها علتتى النهتتوض بالقطتتا الزراعتي لتتتدني البنتتى التحتيتتة
للقطا الزراعتي وشتحة استتخدام التكنولوجيتا الحديثتة فضتال
عن بروز ظاهرة التصحر وانخفاض مناسي مياه االنهار مما
يجعل القطا الزراعي اكثر حاجة لرؤو االموال 2
ان تغير المتغيتر المستتقل (القتروض الممنوحتة) بمقتدار وحتدة
واحدة يددي الى تغير المتغير التابع (الناتج المحلي االجمتالي)
بمقدار ( )12321وحدة وهذا يدكد ضتع اثتر القتروض علتى
الناتج المحلي االجمالي2
ان القطا الزراعي اجا ما اريد منه ان يستاهم بنستبة اكبتر فتي
النتتاتج المحلتتي االجمتتالي يج ت زيتتادة نستتبة القتتروض والتتدعم
الحكومي له لضمان حصول التطتوير واالصتالح فتي القطتا
الزراعي عن طري تحدي اسالي االنتا الزراعية وتحسين
مستتتتتوى استتتتتخدام المكننتتتتة الزراعيتتتتة فضتتتتال عتتتتن تطتتتتوير
المزارعين انفسهم (را المال البشري) 2
ان االمتتوال التتتي يتتتم انفاقهتتا علتتى تمويتتل القطتتا الزراعتتي
سيكون تيثيرها واضحا على الناتج المحلتي االجمتالي اجا تمتت
وف اليات مدروسة2
االعتماد الكبير على مصادر اخرى فتي تكتوين النتاتج المحلتي
كتالنف التذي يعتد متورد رجتتي فتي البلتد ادى التى تقليتل التتدعم
للقطاعات االخرى ومنها القطا الزراعي 2

التوصيات
28
22

23
21

ان يتتتم متتن القتتروض وفقتتا ألليتتات وضتتواب محتتددة لضتتمان
استخدامها في تطوير القطا الزراعي2
ضتترورة التوستتع فتتي تقتتديم القتتروض ستتوا كانتتت متتن ختتالل
المصتر الزراعتي واالستتتمرار فتي المبتتادرة الزراعيتة التتتي
تبنتها الحكومة عام  2118وما بعده وتوسيعها2
العمل على تطوير مهارة وكفا ة المزارعين متن ختالل اقامتة
الدورات والندوات 2
وتشجيعهم على ادخال التكنلوجيا الحديثة لما لها متن اثتر كبيتر
في زيادة االنتا 2
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