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أ.د .سعذ انعبذني /كهيت االدارة واالقخصاد /جايعت بغذاد
و.و .اسزاء سهيى كاطع
املستخهص

تحظى التجارة الخارجية باىتمام كبير لدى االقتصاديين وذلك لمساىمتيا الفاعمة في عممية التنمية

االقتصادية ،ويشكل جانب الواردات من السمع والخدمات جزءا ميما من االقتصاد المحمي وذلك لما يوفره من
السمع والخدمات التي ال يمكن انتاجيا محميا .وتعد الواردات الزراعية جزءا ميما من الواردات الكمية نظ ار
لمدور الذي تؤديو في سد حاجة السوق المحمية ،فيما اليسيم القطاع الزراعي في العراق اال بنسبة محددة
من االنتاج في سد حاجة البالد مما شجع عمى استيراد انواع الفواكو والخضروات والحبوب االستراتيجية

وانواع المحوم البيضاء والحمراء  .ومن اجل تحديد العوامل المؤثرة في الطمب عمى الواردات الزراعية تم تحميل
العالقة السببية (كرانجر) بين كمية الواردات الزراعية ( )IMفي العراق ومتغيرات الناتج المحمي االجمالي

( )GDPواسعار الواردات الزراعية ( )PIواالحتياطي االجنبي ( .)TRوقد اشارت النتائج الى ان اعمى نسبة
اسيام لمواردات الزراعية كانت عام  5991وقد بمغت  %73وان الواردات الزراعية تسير بصورة متزايدة مع
ارتفاع الناتج المحمي االجمالي وىذا يعكس العالقة الطردية بين الدخل والطمب ،فضال عن وجود عجز في

الميزان التجاري الزراعي اذ ان الواردات الزراعية قد فاقت الصادرات الزراعية خالل المدة .0151-5991

كما واظيرت النتائج وجود عالقة سببية متجية من الناتج المحمي االجمالي الى كمية الواردات الزراعية

المطموبة وكذلك وجود عالقة سببية متجو من الواردات الزراعية الى االحتياطي االجنبي ،وىذا يؤشر امكانية

وجود عالقة تكاممية مشتركة بينيم ومن ثم وجود عالقة توازنية طويمة االمد.

املصطهحاث انزئٍسٍت نهبحث /الواردات الزراعية -التجارة الخارجية -العالقة السببية (كرانجر).
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املقذمت

تحظى التجارة الخارجية باىتمام االقتصاديين ،وذلك لمساىمتيا الفاعمة في عممية التنمية االقتصادية

في اقتصاديات الدول السيما النامية منيا .ويشكل جانب الواردات من السمع والخدمات في التجارة الخارجية

جزءا ميما لالقتصاد المحمي يحصل من خاللو عمى السمع والخدمات التي اليمكن انتاجيا وعرضيا بميزة
نسبية أفضل من الدول االخرى .كما ان دالة الطمب عمى الواردات استحوذت عمى قدر كبير من اىتمام
الباحثين في حقل االقتصاد الدولي ،وتعد الواردات الزراعية جزءا ىاما من الواردات الكمية .ويرجع السبب في

االىتمام بيذا الموضوع إلى أىميتو بالنسبة لعدد كبير من التطبيقات المرتبطة بالسياسات االقتصادية الكمية
والتي تتضمن أثر التغيرات في اإلنفاق ،الناتجة عن تغيرات معدل الصرف والسياسات التجارية ،عمى الميزان

التجاري لمدولة ودرجة تأثر النمو االقتصادي بتوازن القطاع الخارجي .فضال عما سبق ،فإن معرفة دالة
الطمب عمى الواردات الزراعية مفيدة جدا لفي م التقمبات التي تحدث في الواردات خالل الدورات االقتصادية التي
يمر بيا االقتصاد وكذلك لتحديد خيارات السياسة االقتصادية المناسبة إلدارة الواردات وميزان المدفوعات.

ان دالة الطمب عمى الواردات احدى مجاالت البحث االكثر اىمية في االقتصاد الدولي في العراق نظ ار

العتماد االقتصاد العراقي عمى التجارة الدولية لتامين العديد من السمع الزراعية .والتباع البمد سياسة فتح

االسواق وحرية االستيراد من انحاء العالم كافة اصبح العراق مستوردا لكافة السمع الزراعية مما انعكس عمى

تدىور االنتاج المحمي الزراعي وعمى واقع عممية التنمية الزراعية.

مشكهت انبحث

ان الواردات الزراعية بصورة عامة تعكس الطمب عمى السمع االجنبية مما يزيد الطمب عمى العمالت

االجنبية وىذا يقود الى ارتفاع اسعار الصرف لمعممة االجنبية بالنسبة الى العممة المحمية (الدينار) ،مما يؤدي

الى تاثير سمبي وعجز في كل من الميزان التجاري وميزان المدفوعات ،كما يؤثر سمباعمى حجم االستيالك

واالستثمار واالنتاج المحمي .وان زيادة االستيرادات الزراعية بفعل مجموعة من العوامل تتمثل بعدم كفاءة
السياسة المحمية الدارة القطاع الزراعي وانخفاض اسعار السمع المستوردة مقابل السمع المحمية ،يجعل

سياسة االستيردات ضعيفة التاثير في احداث تنمية اقتصادية زراعية شاممة.

اهمٍت انبحث

تعد الواردات الزراعية من اىم االنشطة االقتصادية في العراق من خالل الدور الذي تؤديو في توفير

السمع الزراعية لسد فجوة الطمب المحمي نتيجة زيادة عدد السكان وارتفاع مستوى المعيشة فضال عن توفير
المدخالت الالزمة في عممية االنتاج الزراعي ،كما ان زيادة الواردات الزراعية ادئ الى ارتفاع منافسة

االستيردات لممنتجات المحمية وتدىور االنتاج المحمي.
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فزضٍت انبحث

 -5وجود عالقة دالية سببية بين الكمية المطموبة من الواردات الزراعية وكل من الناتج المحمي االجمالي
واسعار الواردات الزراعية واالحتياطي االجنبي تعكس عالقة توازنية طويمة االجل.

 -0االىمية النسبية لمناتج المحمي االجمالي لمقطاع الزراعي وتدىور واقعو .

هذف انبحث

تحميل واقع الواردات الزراعية العراقية واالىمية النسبية ليا وكذلك تحديد العالقة السببية بين الواردات

الزراعية وبعض المتغيرات االقتصادية منيا الناتج المحمي االجمالي واسعار الواردات الزراعية واالحتياطي

االجنبي لممدة .0151-5991

انذراساث انسابقت

ان الموضوعات المتعمقة بالتجارة الخارجية الزراعية والتنمية الزراعية كانت مجاال واسعا لممناقشات

والسيما الجانب المتعمق بالواردات النيا تمثل طمبا عمى العمالت االجنبية وكذلك منافسا لالنتاج المحمي ،في

دراسة قام بيا " 0150i MEHMET YAZICIدالة الطمب لمواردات والصادرات الزراعية التركية :تقدير
"BOUNDSاجريت الدراسة لممدة  ،0117 -5931واستخدمت اختبارات بوندس لمتكامل المشترك وتصحيح
الخطأ ،اشارت النتائج الى ان االسعار النسبية ليا تأثير معنوي في االجمين القصير والطويل وسعر الصرف
في االجل الطويل فقط والدخل المحمي لم يكن لو تأثير في الواردات الزراعية التركية،

ومحددات طمب

الصادرات ليا تاثير معنوي في االجل القصير فقط والصادرات ليا حصة صغيرة نسبة الى الصادرات الزراعية
العالمية .ودراسة عماد الدين احمد المصبح " 2008iiتقدير دالة الطمب عمى الواردات في سوريا خالل المدة

من عام  5931الى  0112م" تيدف الدراسة الى تقدير دالة الطمب عمى الواردات الكمية في سوريا

باستخدام بيانات فصمية لممدة  ،0112 -5931وباعتماد اسموب التكامل المشترك وتصحيح الخطا ،وكذلك

تقدير مرونات الطمب عمى الواردات في االجمين الطويل والقصير بالنسبة لممتغيرات الداخمة في الدالة .وبينت

النتائج ان ىناك عالقة طويمة االجل بين الواردات السورية خالل المدة المدروسة وبين المتغيرات المفسرة
الداخمة في النموذج المقدر ،وكذلك بينت ان اغمب اشارات ثوابت الدالة المقدرة قد جاءت متوافقة مع النظرية

االقتصادية والسيما متغير االسعار النسبية لمواردات .دراسة ممدوح الخطيب السكواني

iii

"تصحيح الخطا

والتكامل المشترك والطمب عمى الواردات الكمية في المممكة العربية السعودية "اعتمدت الدراسة عمى بيانات

سنوية لممدة  ،5992 – 5931وتم استخدام نماذج تصحيح الخطا واسموب التكامل المشترك ،برىنت

الدراسة عمى وجود عالقة مستقرة طويمة االجل بين الواردات الكمية والناتج المحمي غير النفطي واالسعار

النس بية لمواردات ،وان مرونات الواردات الكمية بالنسبة لمناتج المحمي غير النفطي موجبة االشارة الجبرية

وذات اشارة جبرية سالبة بالنسبة لالسعار النسبية ،ويتضح اعتمادا عمى نماذج التكامل المشترك ان الطمب

عمى الواردات الكمية مرن بالنسبة لمناتج المحمي غير النفطي ولكنو غير مرن بالنسبة لالسعار في االجمين
القصير والطويل.
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و دراسة جار النبي بابو جار النبي" iv0157محددات الطمب عمى الواردات في اطار نماذج المعادالت
االنية " تيدف الدراسة الى تقدير محددات الطمب عمى الواردات لمسودان لممدة  ،0150 -5931تم تحميل

خواص السالسل الزمنية لمتغيرات النموذج باستخدام اختبار دكي فولر الموسع لتحديد رتبة تكامل كل سمسمة

زمنية والتحقق من تكامميا المشترك باستخدام اختبار جوىانسن ،وكشفت نتائج االختبارات عن سكون
وتكامل كل سمسمة زمنية عمى حدة من الدرجة االولى .ولتقدير اثار المحددات تم استخدام طريقة المربعات

الصغرى ذات الثالثة مراحل  3SLSواوضحت نتائج التقدير معنوية اثر الناتج المحمي االجمالي واالسعار

النسبية وسعر الصرف وضريبة الواردات.

اوال :دانت انطهب

املبحث االول /االطار اننظزي االقتصادي

يعرف الطمب vفي االدبيات االقتصادية بانو كمية السمع والخدمات التي يرغب المستيمك بشرائيا عند

سعر معين خالل مدة زمنية محددة مع بقاء العوامل االخرى ثابتة ،وسميت ىذه العالقة بدالة الطمب العادية

وفي بعض األحيان تسمى دالة طمب مارشال نسبة لمعالم االقتصادي مارشال .ويمكن الحصول عمى ىذه الدالة

من تعظيم دالة المنفعة المقيدة ،)Ordinary demand function(viوطمب المستيمك عمى سمعة أو خدمة
ما يتوقف عمى عدة عوامل :فيو يتأثر عمى نحو حتمي ،بسعر السمعة ،وبحجم دخمو الذي يحصل عميو،

وأيضاً اسعار السمع األخرى المرتبطة بيذه السمعة سواء كانت سمعة بديمة أو مكممة ليا أو مستقمة عنيا و
كذلك بذوقو الخاص ،وبغيرىا من العوامل األخرى.

والعالقة بين الكمية المطموبة وىذه العوامل يتم التعبير عنيا بأسموب رياضي مختصر يطمق عميو

تسمية الدالة الرياضية .وىي عالقة مركبة نتيجة تعدد المتغيرات المستقمة أي أنيا دالة متعددة المتغيرات،

وان دالة الطمب تظير التطابق او االنسجام بين الكمية المطموبة والسعر ،فضال عن العوامل االخرى ،و يمكن

التعبير عن دالة الطمب عمى النحو التالي:
)(1
حيث ان

من السمعة،
القياسي

vii

تمثل الكمية المطموبة لسمعة محددة خالل مدة زمنية محددة.

سعر السمعة البديمة،

سعر السمعة المكممة،

ىو السعر لكل وحدة

دخل المستيمك .وان نظرية االقتصاد

تناولت العديد من الموضوعات الميمة المتعمقة بدوال الطمب ،منيا مايتعمق بالتحميل الييكمي ،اي

تقدير اثر التغير في االسعار والدخول عمى الطمب من خالل استخ ارج المرونات السعرية والدخمية وموضوعات
تخص جانب التنبؤء ،اي التنبؤء عن الكميات المنتجة من سمعة معينة والتنبؤ عن اسعارىا او عن الكميات

واالسعار عمى مدى مستقبمي قريب او بعيد .،ومن ناحية أخرى يعد التنبؤ بالطمب ركناً أساسياً من أركان سياسة

تخطيط الطمب ،إذ يعد التنبؤ بالطمب في المستقبل لسمعة معينة مؤش ارً ميماً عمى تخطيط اإلنتاج واالستيراد

والتصدير ،فضال عن تخطيط المخزون من تمك السمعة .وموضوعات تتعمق بالسياسات االقتصادية ،اي ايجاد
اثر السياسة االقتصادية القائمة عمى االسواق والضرائب مثال.
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ثانٍا :دانت انطهب ػهى انوارداث

تحفل النظرية االقتصادية بزخم كبير من االدبيات االقتصادية ذات الصمة بدراسة وتحميل سموك الطمب

عمى الواردات .وتشير ىذه االدبيات الى ان مستوى الواردات التوازني يتحدد نتيجة لتفاعل قوى الطمب والعرض

في سوق الواردات من السمع والخدمات ،وان النموذج القياسي لمواردات الكمية يشمل الطمب الكمي لمواردات

(

) ،والعرض الكمي لمواردات(

)وحالة التوازن تكون

) .وفي حالة تقدير الواردات

بدالة طمب واحدة ،فان ىذا النموذج يفترض ان مرونة العرض النيائية ،وان اسعار الواردات محددة خارجيا.
ويتم مواجية الطمب عمى الواردات من مصدرين ،ىما العرض االجنبي ممثال في الواردات ،والعرض المحمي
من البدائل .ويقرر بعض االقتصاديون ان معرفة محددات عرض الواردات تكون اكثر تعقيدا وصعوبة من

محددات الطمب عمييا  .viiiويتم تجاوز الصعوبات المتعمقة بتعريف دوال العرض لمواردات بافتراض ان مرونة

العرض ال نيائية (  ،)infinite elasticity of supplyوعميو يصبح المستوى التوازني مرتبط فقط بالتغيرات
في الطمب ومع ذلك فان ىذا االفتراض الينطبق عمى العرض المحمي من البدائل ،وعند اخذ العرض المحمي
فان دوال الطمب عمى الواردات تمثل دوال طمب فائضة

والخدمات.

ix

اي مايزيد عمى العرض المحمي من ىذه السمع

في النماذج التقميدية يكون حجم الواردات دالة في كل من الدخل الحقيقي واسعار الواردات كنسبة الى

اسعار السمع المنتجة محميا ،او ما يسمى باالسعار النسبية ،والنماذج القياسية التقميدية تعمل عمى افتراض

ان دال ة الطمب القياسية متجانسة من الدرجة صفر بالنسبة لالسعار والدخل وغياب الوىم النقدي ( money

،) illusionوىذا النموذج التقميدي يعد اكثر النماذج المقيدة في االدبيات االقتصادية كما في الصيغة االتية:x
)(2
حيث ان:
(
(
(
(

) تمثل كمية اوحجم الواردات.

) الناتج المحمي االجمالي الحقيقي.
) اسعار الواردات.

) اسعار السمع المنتجة محميا.

وفي االتجاىات الحديثة في الفكر االقتصادي حول محددات الطمب عمى الواردات ،يؤكد اغمب

االقتصاديين اىمية الدخل كمحدد رئيسي لمواردات في االقتصادات المفتوحة ،وان ارتباطو بالواردات في اغمب

االحوال يكون طرديا .ويعمل االقتصاديون اىمية الدخل في تحديد الواردات ،بان الفرضية التقميدية لدالة الطمب

عمى الواردات مبنية عمى اساس النظرية الجزئية ،وتحديدا نظرية طمب المستيمك القائمة عمى ىدف تعظيم

المنفعة ،xiوان ىذه الفرضية تنسحب عمى طمب الواردات ومن ثم فان طمب المستيمك عمى الواردات يتاثر

بالدخل وباسعار الواردات نفسيا واسعار السمع االخرى ويشكل مجموع الطمب الفردي اجمالي الطمب عمى

الواردات في االقتصاد.

وتضيف بعض الدراسات التطبيقية متغيرات اخرى بجانب الدخل واالسعار النسبية كمحددات لمطمب
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عمى الواردات ،وتختمف طبيعة ىذه المتغيرات بحسب منيج الدراسة والدول محل الدراسة .ومن ىذه المحددات
االخرى حجم الصادرات ومعدل التضخم ومعدل سعر الصرف ومعدل الحماية او التعريفات الجمركية

واالحتياطيات الدولية  .xiiوالبعض ،بدال من الناتج المحمي االجمالي ،استخدم مكوناتو مثل االستيالك الخاص
والعام واالنفاق االستثماري ،بينما اخرون اضافوا متغير السكان كمحدد لمواردات.xiii

املبحث انثانً /االستقزارٌت وانتكامم املشرتك وسببٍت كزاجنز

اوال :االستقزارٌت Stationarity

أبرز الطرائق القياسية المستخدمة لتقدير معممات النماذج القياسية ىي طريقة المربعات الصغرى العادية

) Ordinary lest square)OLSالتي تتعامل مع السالسل الزمنية مفترضة سكون المتغيرات في تمك

السالسل ،إال أن ىذا السكون نادراً ما يكون في السالسل الزمنية االقتصادية،لذلك فان تقدير عالقات االنحدار

الدالية بطريقة ( )OLSستقود بالضرورة الى عالقات انحدار زائفة ( )Spuriousوغير دقيقة وتعطي تقديرات
متحيزة وغير متجانسة لممعمممت المقدرة ،لذلك فان االمر يتطمب اوال التأكد من مدى استقرارية السمسمة
الزمنية لممتغيرات واخذ االجراءات التصحيحية المناسبة لمعالجة ىذه البيانات لجعميا مستقرة مثل اخذ الفروق

االولى ليذه البيانات( )First differenceوفي معظم الحالت تصبح السالسل مستقرة عند الفروق االولى
وىذا من شانو ان يجعل التقديرات بطريقة ) )OLSحقيقية وغير زائفة.

وتعد السمسة زمنية  Ytساكنة) (Stationaryما إذا تحققت الخصائص االتية:xiv
 -ثبات متوسط القيم عبر الزمنE(yt)=μ

 ثبات التباين ( (Varianceعبر الزمن Var (yt)=E(yt-μ)²=σ² ان يكون التغاير (  )Covarianceبين اي قيمتين لممتغير نفسو معتمدا عمى الفجوة الزمنية ( )Kبينالقيمتين (

)و(

) وليس عمى القيمة الفعمية لمزمن الذي يحسب عنده التغاير:

)(3
و ان

تمثل الوسط الحسابي،

تمثل التباين،

تمثل معامل التغاير وكل ىذه المعممات ثوابت.

جذر انوحذة Unit Root

حيث ان كثير من السالسل الزمنية تتصف بعدم االستقرار ( )non- stationaryوذلك كون متوسط قيم

السمسة او تباين السمسمة او التغاير بين اية قيمتين لممتغير نفسو تعتمد عمى الزمن ،فان االنحدار المتحصل

عميو من ىذه السالسل يكون زائفا ( .)spuriousان وجود اتجاه عام ( )Trandفي السالسل الزمنية

لممتغيرات قد تؤدي الى وجود عالقة معنوية بين ىذه المتغيرات حتى لو كان االتجاه العام ىو الشيء الوحيد

المشترك بينيا  .لذلك البد من القيام باختبار استقرار (سكون) السالسل الزمنية المستخدمة ،ومن االساليب
المستخدمة في تحديد استقرارية البيانات ىو اختبار جذر الوحدة ( ) unit root testحيث يتم بعدة اشكال:

-

اختبارديكي – فولر البسيط )Dickey – Fuller(DF

-

اختبارديكي – فولر الموسع (Augmented DickeyFuller(ADF
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اختبار فيمبس – بيرون )Phillips – Perron Unit root test(PP

-

وإلجراء اختبارديكي – فولر الموسع  ADFفإننا نستخدم المعادلة االتية:xv

))4

حيث

حد

يمثل

الخطا

المتضمن

لفروض

))OLS

وان

اما اختبار فيمبس

(Noise

وىكذا ،وان ( )nتمثل عدد فترات

التباطئ الزمني لحد الخطا وتحدد تجريبا.
xvi

)Whit

وان

وبيرون ( )PPفقد استخدم طرائق احصائية ال معممية لمعالجة االرتباط الذاتي لحد

الخطا من دون اضافة حدود التباطئ الزمني ،ويتم تصحيح اي ارتباطات خطية او عدم التجانس لحد الخطا
دون الحاجة الى تحديد فترات تباطئ زمني وعمى ىذا االساس فان اختبار  PPلجذر الوحدة يكون مفضال

عمى اختبار  ADFفي حالة كون البواقي مرتبطة ذاتيا وغير متجانسة فضال ان معنوية وقوة التقدير يمكن
ان تتاثر سمبيا في حالة التوصيف الخاطئ لعدد فترات التباطئ الزمني.

تكامم انسالسم انزمنٍت واالستقزارٌت Integration of time series and Stationary
اذا كانت

سمسمتين زمنيتين غير مستقرتين فانو ليس من الضروري ان يترتب عمى

استخداميما في تقديرعالقة دالية ان تكون ىذه العالقة االنحدارية زائفة (،)Spurious Relationاذاكانت
ىذين السمسمتين تتمتعان بخاصية التكامل المشترك  Cointegrationفانو يمكن ان تكون عالقة االنحدار
بينيما غير زائفة وحقيقية .اما اذا كانت السمسمتين

غير مستقرتين  Non Stationaryبشكل

منفصل فانو يمكن ان يكونا مجموعة مستقرة كمجموعة واحدة .وتتصف السمسمة المستقرة بأنيا متكاممة من

الدرجة صفر – عند اي مستوى – ويرمز لذلك

وفي حال المجوء الى اجراء الفروق االولى

لتسكين السمسمة فعند ذلك توصف السمسمة بأنيا متكاممة من الدرجة االولى

ثانٍا :انتكامم املشرتك Cointegration

.

يعرف التكامل المشترك بانو نوع من التصاحب او التالزم  Associationبين سمسمتين زمنيتين
او اكثر بحيث تؤدي التقمبات (عدم االستقرار) في احدىما اللغاء(معادلة ) )Offsetالتقمبات في

االخرى بطريقة تجعل قيمتيا المناظرة عبر الزمن ثابتة  .وىذا يعني ان بيانات السالسل الزمنية قد تكون غير
مستقرة عند المستوى اذا ما اخذت كل عمى حده ،ولكنيا يمكن ان تكون مستقرة كمجموعة في االمد الطويل،

ومثل ىذه العالقة طويمة االمد بين مجموعة متغيرات تعد مفيدة في التنبوء بقيم المتغير التابع

مجموعة من المتغيرات المستقمة

.

جملة العلوم االقتصادية واإلدارية
اجمللد ( )12العدد ( )58لسنة 1028

بداللة

135

حتليل العالقة السببية بني الواردات الزراعية وبعض املتغريات
االقتصادية يف العراق
ويطمق عمى ىذه الخاصية بخاصية التكامل المشترك بين مجاميع السالسل الزمنية ()Cointegration
وان المجموعتين ذات تكامل مشترك ( .)Cointegrated variablesواذا كان المتغيرين
متكاممين من الدرجة االولى

 ،فان اي تحويل خطي ليذه البيانات ينتج عنو متغير مستقر ومتكامل من

الدرجة صفر .ويتطمب حدوث التكامل المشترك بين سمسمتين زمنيتين
البواقي

و

ان يكونا متكاممتين وان تكون

( ) Residualsالناجمة عن تقدير العالقة االنحدارية بينيما والتي تمثل تحويال خطيا ليذين
.

المتغيرين متكاممة من الرتبة صفر

ثانثا :سببٍت جزاجنز
كان

تعود فكرة اختبار السببية بين متغيرات السالسل الزمنية الى جرانجر(  ،xvii)1969 ،Grangerاي اذا
قد حدث قبل

 ،عندىا يمكن ان يؤثر

في

 ،ومن غير الممكن ان يؤثر

في

 ،بعبارة اخرى

ان االحداث في الماضي ممكن ان تؤثر في احداث اليوم ،ولكن احداث المستقبل ال يمكنيا التأثير في احداث

اليوم  .xviiiان اختبار سببية كرانجر يعطي فكرة عن طبيعة العالقة السببية قصيرة االجل بين المتغيرات

االقتصادية المدروسة .اذ قام كرانجر بتطوير اختبار بسيط نسبيا الختبار السببية بين متغيرين والذي يعرف

باختباركرانجر لمسببية ،ويتم اختبار الفرضية االحصائية االتية:
 :التوجد عالقة سببية بين المتغيرين
 :توجد عالقة سببية بين المتغيرين

و

وبافتراض ان لدينا متغيرين  Stationaryىما

 ،ومن ثم يقال ان المتغير

يؤثر او يسبب المتغير

نفسو .xix

 ،اذا كان باالمكان التنبؤ فضال عن استعمال القيم الماضية لممتغير

ويتم اختبار سببية كرانجر باستعمال المعادلتين االتيتين:

))1

))6

ومن خالل المعادلتين يمكننا الحصول عمى واحدة من الحاالت االتية:

 -5ان المتغير

يسبب كرانجر او يؤثر في المتغير

صفر
ا
معنوية أحصائيا ،اي انيا التساوي

لممعممة ( ) غير معنوية احصائيا (
 - 0ان المتغير

(

) وفي حالة ان تكون القيمة المحتسبة

 .في الوقت نفسو تكون القيمة المحتسبة

).

يسبب كرانجر او يؤثر في المتغير (

) ،والعكس غير صحيح في حالة ان

تكون القيمة المحتسبة لممعممة ( ) معنوية احصائيا اي انيا التساوي صفر (

نفسو تكون القيمة المحتسبة لممعممة
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 -7يوجد ىناك تبادل مشترك بين المتغيرين
(

 ،اي ان احدىما يؤثر او يسبب االخر في ان واحد

)  .وتكون ىذه الحالة عندما تكون المعممتين
).

و(

 -2عدم وجود عالقة تبادلية بين المتغيرين
تكون عندما تكون المعممتين

و ( ) معنويتان احصائيا ،اي ان

 ،اي ان احدىما اليؤثر في االخر .وان ىذه الحالة

و ( ) غير معنويتين احصائيا اي ان

و ان (

).

املبحث انثانث /انوارداث انزراػٍت يف انؼزاق

اوال :انتجارة انزراػٍت

لمتجارة الدولية دو ار ميما في تطوير كل من البمدان المتقدمة والبمدان النامية ،الن البمدان تعتمد

عمى بعضيا بسبب التوزيع غير المتكافئ لمموارد  ،وتعد التجارة الخارجية مجاال ذا بعدين فالدولة تصدر
وتستورد .وتكون صادرات الدول النامية من المواد االولية والزراعية وتمثل حصة كبيرة من دخميا .وان لمتجارة
الخارجية اىمية كبيرة بالنسبة لمدول النامية لكونيا تممك كميات وفيرة من المواد االولية حيث تعتمد عمى

الصادرات بالدرجة االولى في تكوين راس المال من اجل عممية التنمية االقتصادية والسيما صادرات من المواد

الزراعية والى جانب االعتماد عمى صادرات الدول النامية تعتمد عمى الواردات في استيراد السمع االستيالكية

لتغذية صناعتيا وتمبية احتياجات شعوبيا .ويشكل جانب الواردات من السمع والخدمات جزءاً ىاماً لالقتصاد
المحمي ،حيث يحصل من خاللو عمى السمع والخدمات التي ال يتمكن من انتاجيا محميا .وتعد الواردات

الزراعية جزء ميم من الواردات الكمية نظ ار لمدور الذي تؤديو في سد حاجة السوق المحمي .ويعد العراق من

البمدان المستيمكة ،ويعتمد الى حد كبير عمى الواردات المختمفة من السمع والخدمات في قطاعاتو االستيالكية

واإلنتاجية ،وىو بمد ريعي يعتمد عمى النفط ويعد القطاع النفطي من أبرز مؤشرات االقتصاد العراقي ،وىو
السبب الوحيد لصمود اقتصاده نوعاً ما ،وذلك بعد النظر إلى القطاعات االقتصادية األخرى المتواضعة،

وبالتركيز عمى قطاع النفط تُظير أرقام البنك المركزي أن حجم اإليرادات المسجمة في العام  0117تساوي
 2.196تريميون دينار عراقي ،وبمغ حجم مساىمة القطاع النفطي فييا  2196مميار دينار.xx
وتشير بيانات البنك المركزي

xxi

إلى أنو وبعد عشرة أعوام من تحرير العراق والمحاوالت المستمرة

لمنيوض باالقتصاد المحمي ،فإن اسيام القطاع النفطي بمغت  % 91.5من اإليرادات العامة ،البالغ قيمتيا

 511تريميون دينار ،ومعتمدة بذلك فقط عمى أسعار النفط التي قفزت من  71دوال ارً لمبرميل عام  0117إلى
 517دوالرات عام  ،0155األمر الذي يظير إلى أي مدى تعد القطاعات اإلقتصادية األخرى ىامشية.
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ثانٍا :انقطاع انزراػً يف انؼزاق

ان القطاع الزراعي يعد من اىم القطاعات االقتصادية في العراق النو القطاع الذي يوفر الغذاء لمسكان

ويستوعب ثمث العمالة الكمية فضال عن انو يوفر المواد االولية الخام لمصناعات العراقية نباتية ام حيوانية،

ومن ىنا يفترض االىتمام بيذا القطاع ومعالجة مشكالتو وتنميتو بالمستوى الذي يتوازن مع أىميتو ودوره

في تطور العراق اقتصاديا واجتماعيا ،ولم تقف حالة التخمف في القطاع الزراعي العراقي عند حدود حالة عدم
التنوع في ىيكل استغالل األراضي العراقية ،وانما ىي تظير كذلك في انخفاض مستويات اإلنتاجية الزراعية

سواء ما تعمق منيا بإنتاجية الفرد العامل في القطاع الزراعي ،أو إنتاجية الدونم الواحد من المحاصيل

الزراعية.ويعود ذلك إلى عوامل متعددة أىميا الضعف في استخدام المكائن الزراعية ،واألسمدة ،والبذور

المحسنة ،ووسائل مكافحة األوبئة الزراعية في عممية اإلنتاج الزراعي ،فضال عن غياب عنصر الميارة لدى
الفالحين العراقيين وعجز غالبيتيم عن استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في العممية الزراعية ،وىو ما

يقتضي توفير ىذه المقومات بأسعار تشجيعية وارشادىم إلى أساليب استخداميا.

ويمثل الجدول رقم ( )5الواردات الكمية والواردات والصادرات الزراعية لمعراق من عام  5991الى

 ، 0155اذ ان العراق لم يستورد خالل الفترة ( )0117 -5991بسبب الحصار االقتصادي المفروض ،وبعد
تطبيق مذكرة التفاىم اقتصرت واردات العراق عمى السمع الغذائية ومستمزمات االنتاج الزراعي والمواد الطبية
وبعض المستمزمات االنسانية ، .وشكمت االىمية النسبية لمواردات الزراعية من الواردات الكمية خالل فترة

التسعينات اعمى نسبة ليا خالل سنة  5991بمغت  %73من الواردات الكمية ثم بدات باالنخفاض لتسجل

ادنى مستوى ليا خالل سنة  0110لتبمغ  %55من الواردات الكمية ،وبعد ذلك ترتفع الواردات الزراعية الى
 %53في عام  ،0111وعمى الرغم من انخفاض الواردات الكمية خالل ىذه المدة اال ان الواردات الزراعية
كانت تشكل جزءاً ىاماً منيا بسبب الحصار الذي فرض عمى البمد التوجو نحو االىتمام بالقطاع الزراعي لسد
احتياجاتو الغذائية فقد كان يتم استيراد المواد االولية الالزمة لمعممية الزراعية من بذور واسمدة وكذلك استيراد

الحبوب التي تشكل االساس الغذائي لمشعب العراقي وفي مقدمتيا الحنطة والرز ،وبعد عام  0117وفتح الحدود وفسح
المجال لالستيراد بمغت اعمى نسبة لمواردات الزراعية %53عام  ،0119وعندىا ارتفعت الواردات الكمية بصورة سريعة

جدا بسبب غياب الرقابة وفتح الحدود.

ان الواردات والصادرات تمثل عالقة البمد التجارية مع البمدان الخارجية والتي تعكس النشاط االقتصادي التجاري

لمبمد ،ونجد ان ىناك فجوة كبيرة بين واردات العراق الزراعية وصادراتو كما ىو في شكل ( )1مما انعكس عمى الميزان

التجاري الزراعي والذي يتصف بعجز تجاري واضح مع الدول ،xxiiاذ ان الواردات الزراعية تسير باتجاه متزايد وبفارق

كبير عن الصادرات الزراعية وىذا يؤشر فجوة غذائية يعاني منيا القطر والتي تكون ليا ابعاد اقتصادية في
المستقبل ألن العجز الغذائي اصبح ظاىرة عالمية ،وىذا يتطمب اخذ خطوات جادة تجاه العمل عمى استغالل

الموارد االقتصادية الزراعية العرقية ،والتخصص بانتاج المحاصيل االستراتيجية التي تتوفر ليا الظروف

المناخية المالئمة في العراق وخاصة الحنطة والرز والتي تمثل جزءا اساسيا من النمط الغذائي لمبمد.
جدول ( )5الواردات الكمية والواردات والصادرات الزراعية واالىمية النسبية لمواردات الزراعية (مميون دوالر)
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انسنت

انىارداث
انكهيت*
2

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

6526
3034
4254
3418
2682
2891
3532
4419
5983
10917
13210
13832
9817
9934
19953
19343
22963
21332
35011
41512
43915
47803

انىارداث
انشراعيت**

انصادراث
انشراعيت**

1
1852
824
1182
991
764
1063
908
1351
1377
1361
1921
1744
1646
1588
2280
3047
3205
3249
5778
5006
6081
7061

2
60
10
9
4
8
7
10
16
22
16
6
8
33
40
101
30
18
17
70
54
41
58

االهًيت اننسبيت%
2/1
4
28%
27%
28%
29%
28%
37%
26%
31%
23%
12%
15%
13%
17%
16%
11%
16%
14%
15%
17%
12%
14%
15%

انًيشاٌ انخجاري***
انشراعي 2 -1
5
-1792
-814
-1174
-987
-756
-1056
-899
-1335
-1355
-1346
-1915
-1735
-1613
-1548
-2179
-3017
-3187
-3232
-5708
-4952
-6040
-7003

المصدر-*:البنك الدولي -**،منظمة األغذية والزراعة  *** ،FAOمن عمل الباحث
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شكل ( )1الواردات والصادرات الزراعية العراقية لممدة (0155 -5991الصيغة الموغارتمة)
9
8
دوالر
يهيىٌ
7
6
5
4
3
انىارداث انشراعيت Log AM
انصادراث انشراعيت Log AX

2
1

10

08

06

04

02

00

98

96

94

90

92

انسنىاث
المصدر :من اعداد الباحث باالعتماد عمى بيانات جدول ( )5العمود . 0,7
ان القطاع الز ارعي احد االنشطة المساىمة في تكوين الناتج المحمي االجمالي ،وكانت اعمى نسبة

لمساىمة القطاع الزراعي في الناتج المحمي االجمالي خالل الفترة  0155 -5991ىي  %20.6في عام

 5991جدول ( ،) 0حيث انصب االىتمام بالقطاع الزراعي خالل فترة الحصار االقتصادي الذي فرض عمى
البالد ،من اجل توفير اكبر قدر ممكن من االحتياجات الغذائية الزراعية.

ان العراق بمد ريعي يعتمد عمى النفط الذي يمثل المكون االساسي لمناتج المحمي االجمالي لذلك نجد

ان القطاع الزراعي برز تاثيره خالل التسعينات بسبب انحسار النشاط االقتصادي لمعراق نتيجة الحصار

االقتصادي ومنع تصدير النفط اال بموجب مذكرة التفاىم الموقعة بين العراق واالمم المتحدة عام 5996
(النفط مقابل الغذاء) وىذا انعكس عمى االىتمام بالقطاع الزراعي وارتفاع مستوى ادائو .وبعد عام 0117

تراجع اداء القطاع الزراعي واسيامو في الناتج المحمي االجمالي وانخفضت نسبة اسيامو الى  % 3.8عام .0111
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جدول ( ) 0الناتج المحمي االجمالي والناتج االجمالي الزراعي باالسعار الجارية(مميون دينار).
انسنت
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

انناحج انًحهي االجًاني*
نكافت انقطاعاث -باالسعار انجاريت
()2
55926.5
42451.6
115108.4
321646.9
1658325.8
6695482.9
6500924.6
15093144
17125847.5
34464012.6
50213699.9
41314568.5
41022927.4
29585788.6
53235358.7
73533598.6
95587954.8
111455813.4
157026061.6
130642187
158521511.5
211309900

انناحج انًحهي االجًاني**
انشراعي -باالسعار انجاريت
()1
4613.3
6629.1
22872.7
49864
333524.2
1378274.3
1208982.3
1276367.1
1868379.8
2482616.5
2327277.2
2863495
3512658.6
2486865.5
3693768
5064158
5568985.7
5494212.4
6042017.7
6832552.1
8366232.4
8808600

االهًيت اننسبيت
%
½()2
8.2%
15.6%
19.9%
15.5%
20.1%
20.6%
18.6%
8.5%
10.9%
7.2%
4.6%
6.9%
8.6%
8.4%
6.9%
6.9%
5.8%
4.9%
3.8%
5.2%
5.3%
4.2%

انًصذر :انعًىد  2،1جًهىريت انعزاق ،وسارة انخخطيط ،انًجىعت االحصائيت انحساباث انقىييت نهسنىاث -2222
 ، 1222انعًىد  2يٍ اعذاد انباحث.

املبحث انزابغ /نتائج اختبار االستقزارٌت وسببٍت كزاجنز

السالسل الزمنية تعرف بأنيا مجموعة من القيم لظاىرة معينة مأخوذة خالل فترات زمنية غالباً ما تكون

متساوية ومتعاقبة ،والقصد من دراسة السالسل الزمنية ىو التعرف عمى التغيرات التي تطرأ عمى قيم تمك الظاىرة
تمييداً لدراستيا ومعرفة أسبابيا ونتائجيا وما يمكن أن يكون ىناك من عالقة بينيا وبين غيرىا من الظواىر،
وكذلك التنبؤ بقيميا في غير فترات التسجيل ،ىذا و تتأثر السالسل الزمنية بقوى مختمفة ،بعضيا ذو تأثير
متصل والبعض اآلخر يحدث خالل فترات متكررة ومنيا ما يحدث بصورة عشوائية.

البد من تحميل بيانات السالسل الزمنية لمتغيرات الدراسة لتحديد مدى استقرارية السالسل الزمنية

ليذه المتغيرات اذا كانت مستقرة عند المستوى االصل  Levelفاذا لم تكن كذلك ،نقوم باج ارء تصحيحي لجعل
ىذه السالسل مستقرة ،وان اخذ الفروق االولى ليذه السالسل ،في اكثر االحيان تجعميا مستقرة،وعندىا تكون

السمسمة متكاممة من الدرجة االولى

 ،وبذلك نتجنب االنحدار الزائف عند تقدير النموذج ،ان

وجود عالقات التكامل المشترك بين المتغيرات يعني انيا تكون متكاممة من الدرجة الالولى وىذا يعني وجود
عالقة توازنية طويمة المدى بينيا ،حتى اذا كانت العالقة التوازنية قصيرة االجل غير توازنية.
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ولغرض اختبار استقرارية السالسل الزمنية لممتغيرات وتحديد فيما اذا كانت ىذه المتغيرات تحتوي عمى
جذر وحدة  Unit Rootفقد تم استخدام طريقة فيمبس -بيرون (  )PPلممتغيرات وبالصيغة الموغارتمية،
وىي كاالتي:

LGDP

الناتج امحمي االجمالي باالسعار الجارية

LIM

كمية الواردات الزراعية

LPI

اسعار الواردات الزراعية

LTR

االحتياطي االجنبي

ويتم عرض نتائج استقرارية السالسل الزمنية لممتغيرات المدروسة باستخدام طريقة دالة االرتباط الذاتي

( )ACاوال ثم طريقة فيمبس -بيرون ( )PPوبالصيغة الموغارتمية ،فاذا كانت السالسل الزمنية لممتغيرات
غير مستقرة وليا جذر وحدة عند المستوى  Levelولتجنب مشكمة االنحدار الزائف Spurious
 Regressionالذي يرافق استخدام ىذه السالسل غير المستقرة فانو يتم تحويل (  )Transformالسالسل

) وفي

الزمنية غير المستقرة الى اخرى مستقرة باخذ الفروق االولى ليذه السمسمة

اكثر الحاالت تكون مستقرة عند الفروق االولى ،وعندىا تسمى ىذه السمسمة متكاممة من الدرجة االولى ويعبر
عنيا

.

اختباراالستقزارٌت باستخذاو دوال االرتباط انذاتً )Autocorrelation Function(AC

تم تقدير دوال االرتباط الذاتي لممتغيرات المدروسة باستخدام البرنامج االحصائي  Eviews 8ان االشكال

( )55-2توضح شكل دالة االرتباط الذاتي ) (ACلمتغيرات الدراسة بالصيغة الموغارتمية ويوضح الشكل (2

و ) 1دالة االرتباط الذاتي لمناتج المحمي االجمالي  LGDPباالسعار الجارية عند المستوى والفروق عمى

 ،لمناتج المحمي

التوالي ،نالحظ ان دالة االرتباط الذاتي ) (ACوالتي تمثل معامل االرتباط الذاتي

االجمالي باالسعار الجارية عند المستوى تختمف معنويا عن الصفر وحتى الفجوة ( ) K=56وعند مستوى

صفرً .كما ان قيم ) (ACكانت
ا
معنوية (  %1 )PACوىي تتناقص بشكل بطي جدا نحو الصفر وال تصبح

خارج حدود الثقة فقد كانت قيم ) (ACعند الفجوة االولى مرتفعة جدا ( )0.87وكانت قيمتيا عند الفجوة

( )0.43( ) K=56مرتفعة وىذا يؤشر عدم استقرارية السمسمة عند المستوى ،لوجود ارتباط ذاتي قوي بين
قيم ىذه السمسة الزمنية الشكل( .) 2وعند اخذ الفروق االولى ليذه السمسمة كما في الشكل (  )1نالحظ انيا
اصبحت مستقرة حيث كانت قيم دالة االرتباط الذاتي) (ACمنخفضة ) (0.03عند الفجوة االولى( ) K=5وىي
ضمن

حدود

الثقة

وتتباطئ

بشكل

متسارع

وتصبح

صفر

الفجوة

عند

( ) K=9وىذا يؤشر استقرار سمسمة بيانات  LGDباالسعار الجارية عند اخذ الفروق االولى ليذه السمسمة
ولكنيا غير مستقرة عند المستوى بمعنى انيا سمسمة متكاممة من الدرجة االولى
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وكذلك دالة االرتباط الذاتي لكمية الواردات الزراعية  ،LIMحيث يبين الشكل ( )6انيا سمسمة غير
مستقرة عند المستوى ،وكانت قيمة دالة االرتباط الذاتي ) (ACمرتفعة جدا ( ) AC=177 .وعند الفجوة

االولى وان قيمتيا خارج حدود الثقة وىي تتناقص بشكل بطئ نحو الصفر ولكنيا ال تصبح صفرا ،وتصبح
السمسمة مستقرة عند الفروق االولى لقيمتيا شكل()3حيث كانت قيمة ) (ACعند الفجوة االولى منخفضة (-

 )0.31وىي عند مستوى معنوية  %1وتتناقص باتجاه قيمتيا الصفرية عند زيادة عدد الفجوات ،حيث اصبحت قيمتيا
()0.1عند الفجوة( ،)1وىذا يعني ان السمسمة مستقرة عند الفروق االولى ومتكاممة من الدرجة االولى

.

وكانت دالة االرتباط الذاتي السعار الواردات الزراعية  ،LPIحيث يبين الشكل ( )1انيا سمسمة غير
مستقرة عند المستوى ،وكانت قيمة دالة االرتباط الذاتي ) (ACمرتفعة جدا ( ) AC=178 .عند الفجوة
االولى وان قيمتيا خارج حدود الثقة وىي تتناقص بشكل بطئ نحو الصفر ولكنيا ال تصبح صفرا ،وتصبح

السمسمة مستقرة عند الفروق االولى لقيمتيا شكل()9حيث كانت قيمة ) (ACعند الفجوة االولى منخفضة (-

 ) AC=0.33وىي عند مستوى معنوية  %1وتتناقص باتجاه قيمتيا الصفرية عند زيادة عدد الفجوة ،حيث
اصبحت قيمتيا ()0.1عند الفجوة( ،)1وىذا يعني ان السمسمة مستقرة عند الفروق االولى ومتكاممة من

 ،اما بالنسبة لدالة االرتباط الذاتي لالحتياطيات االجنبية ،LTRفقد بين الشكل

الدرجة االولى

( )51انيا غير مستقرة عند المستوى ،وكانت قيمة دالة االرتباط الذاتي ) (ACمرتفعة جدا () AC=185.

عند الفجوة االولى ،وتصبح السمسمة مستقرة عند الفروق االولى لقيمتيا ،حيث كانت قيمة ) (ACعند الفجوة

االولى منخفضة ( ) AC=0.52وىي عند مستوى معنوية  ،%1وتتناقص باتجاه قيمتيا الصفرية عند زيادة

عدد الفجوات ،وىذا يعني ان السمسمة مستقرة عند الفروق االولى ومتكاممة من الدرجة االولى
.
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نتائج اختبار دالة االرتباط الذاتي (  )ACبالصيغة الموغارتمية لممتغيرات
شكل ( )4دالة االرتباط الذاتي لمناتج المحمي االجمالي شكل ( )5دالة االرتباط الذاتي لمناتج المحمي االجمالي PLGD
 LGDPبالصيغة الموغارتمية عند المستوى

بالصيغة الموغارتمية عند الفرق االول

شكل ( )6دالة االرتباط الذاتي لكمية الواردات الزراعية شكل ( )7دالة اال رتباط الذاتي لكمية الواردات الزراعية LIM

 LIMبالصيغة الموغارتمية عند المستوى
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نتائج اختبار دالة االرتباط الذاتي (  )ACبالصيغة الموغارتمية لممتغيرات

شكل ( )8دالة االرتباط الذاتي السعار الواردات شكل ( )9دالة االرتباط الذاتي السعار الواردات
الزراعية  LPIبالصيغة الموغارتمية عند المستوى

الزراعية LPIبالصيغة الموغارتمية عند المستوى

شكل ( )10دالة االرتباط الذاتي لالحتياطي االجنبي

شكل ( )11دالة االرتباط الذاتي لالحتياطي االجنبي

LTRبالصيغة الموغارتمية عند المستوى
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نتائج اختبار جذر انوحذة نالستقزارٌت بطزٌقت فٍهبس -بريون ( )PP

يبين الجدول ( )7نتائج اختباراالستقرارية لجذر الوحدة بطريقة فيمبس -بيرون (  )PPلممتغيرات بالصيغة

الموغارتمية وباستخدام البرنامج االحصائي  ،Eviews 8لمتغيرات الناتج المحمي االجمالي  ،LGDPواسعار

الواردات الزراعية  ،LPIوكمية الواردات الزراعية  ،LIMاالحتياطي االجنبي  ،LTRواظيرت النتائج ان

متغيرات  LGDPو  LPIو  LMIغير مستقرة عند المستوى مع الحد الثابت عند المستويات كافو فقد
كانت قيمة  Tauالمحسوبة (
اي ان

) اقل من قيمتيا الحرجة (

) وعند مستويات المعنوية 5%و1%و51%

ويشير ذلك الى عدم امكانية رفض فرضية العدم (

) التي تعني وجود جذر

وحدة وعدم استقرارية السالسل الزمنية ،ولكنيا اصبحت مستقرة عند المستوى مع حد ثابت واتجاه عام

بمعنوية  5%و 1%و %51لكل من  LGDPو  LPIومستوى معنوية  1%و %51لمتغير  ،LIMوكانت
متغيرات  LGDPو  LPIو  LIMمستقرة عند الفرق االول لمحد الثابت والحد الثابت مع االتجاه العام
وبمعنوية عالية جدا ،اي ان قيمة  Tauالمحسوبة ( )اكبر من قيمتيا الحرجة (الجدولية
يعني

مما يعني رفض الفرضية الصفرية (

) وىذا

) ومن ثم فان السالسل مستقرة وليس ليا

جذر وحدة ،وىذا يعني ان كل من متغيرات  LGDPو  LPIو  LIMمتكاممة من الدرجة االولى اي
 LGDو

 ،.اما متغير  LTRتبين انو غير مستقر عند المستوى

و

مستقرً وبمعنوية عالية بعد اخذ الفروق
ا
وعند الفرق االول لكنو اصبح

جدول(  )7نتائج اختبار جذر الوحدة لالستقرارية بطريقة ( )PPلممتغيرات بالصيغة الموغارتمية

انًخغيزاث

قيًت

انًحسىبت عنذ انًسخىي

حذ ثابج
انقيًت
LGDP
LPI
LIM
LTR
يسخىي
انًعنىيت
نهقيى
انحزجت

%1
%5
%10

0.302
0.234
-1.007
0.761
-3.788
-3.012
-2.646

قيًت انًحسىبت عنذ انفزق االول

حذ ثابج يع احجاه عاو
انًعنىيت
p- value
0.972
0.968
0.730
0.990

انقيًت
-4.538
-4.849
-4.191
-0.918
-4.467
-3.644
-3.261

انًعنىيت
p- value
0.008
0.004
0.017
0.934

حذ ثابج
انقيًت
-5.815
-9.510
-6.929
-2.364
-3.808
-3.020
-2.650

حذ ثابج يع احجاه عاو
انًعنىيت
p- value
0.000
0.000
0.000
0.163

انقيًت
-5.571
-25.53
-6.705
-2.814
-4.498
-3.658
-3.268

انًعنىيت
p- value
0.001
0.000
0.000
o.208

الثانية عند الحد الثابت )( -5.42والحد الثابت مع االتجاه العام ) ،( -5.25وىذا يعني ان السمسمة مستقرة
وليس ليا جذر وحدة،وانيا متكاممة من الدرجة االولى اي

 .LTRوىذا يعني امكانية وجود تكامل

مشترك بين المتغيرات في االجل الطويل عمى الرغم وجود تغاير وعدم توازن بين قيميا في االجل القصير،

حيث ان التكامل المشترك بين المتغيرات يتطمب ان يكون كل منيا متكامل من الدرجة نفسيا ،ويتم ذلك من

خالل التحقق من وجود التكامل المشترك  Cointegrationبينيا.
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نتائج اختبار سببٍت كزاجنز

يبين الجدول( )2نتائج اختبار كرانجر بين الواردات الزراعية  LIMوالناتج المحمي االجمالي

واسعار الواردات الزراعية

،

 ،واالحتياطي االجنبي  ،LTRجميع المتغيرات بالصيغة الوغارتمية،

وباستخدام البرنامج االحصائي  ،Eviews 8وقد تبين وجود عالقة سببية قصيرة االمد معنوية متجية من
الناتج المحمي االجمالي

()P=0.01
(الحرجة

حيث

الى الطمب عمى الواردات الزراعية  LIMعند فترة تباطئ زمني واحدة

كانت

قيمة

F

المحسوبة

7.56

وىي

اكبر

من

قيمتيا

الجدولية

) ،وىذا يعود الى العالقة االيجابية بين الدخل والطمب كما تبينيا النظرية االقتصادية  ،وىناك

عالقة سببية قصيرة االمد معنوية متجية من الواردات الزراعية  LIMالى االحتياطي االجنبي  LTRعند

فترة تباطئ زمني واحدة ( )P=0.02حيث كانت قيمة  Fالمحسوبة 6.33وىي اكبر من قيمتيا الجدولية
(الحرجة

)  ،وفي كمتا الحالتين ىذا يعني رفض الفرضية الصفرية (

) وقبول الفرضية البديمة (

)

اي توجد سببية بين المتغيرات ،ولم تظير عالقة سببية بين الواردات الزراعية  LIMو اسعار الواردات

الزراعية

 ،وبذلك نقبل الفرضية الصفرية (

).

جدول(  )2نتائج اختبار سببية كرانجر بالصيغة الموغارتمية

اتجاه السببية

عدد فترات

قيمة F

الفرضية H0:التوجد سببية

التباطئ

المحسوبة

p- value
مستوى المعنوية

القرار

1

7.56

0.01

رفض H0

LIM

1

1.22

0.28

قبول H0

LTR

5

6.33

0.02

رفض H0

LIM

ان ارتباط المتغيرات

و LIMو  LTRبعالقة سببية قصيرة االجل ووفقا لسببية كرانجر وباتجاه

واحد يؤشر امكانية وجود عالقة تكاممية مشتركة بينيم ومن ثم وجود عالقة توازنية طويمة االجل عمى الرغم

من وجود تغاير ( )Discrepancyاو عدم توازن ( )Disequilibriumبينيم في االجل القصير وذلك
يتطمب اجراء اختبار التكامل المشترك.
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االستنتاجاث وانتوصٍاث

االستنتاجاث

 .5بمغت االىمية النسبية لمواردات الزراعية من الواردات الكمية خالل فترة التسعينات اعمى نسبة خالل سنة

 ،5991حيث كانت  %73من الواردات الكمية ثم بدات باالنخفاض لتسجل ادنى مستوى ليا خالل سنة
 0110لتبمغ  %55من الواردات الكمية ،وبعد عام  0117فتح الحدود وفسح المجال لالستيراد بمغت اعمى
نسبة لمواردات الزراعية %53عام  ،0119وعندىا ارتفعت الواردات الكمية بصورة سريعة جدا بسبب غياب

الرقابة وفتح الحدود.

 .0عجز الميزان التجاري الزراعي حيث ان الواردات الزراعية تفوق الصادرات الزراعية خالل المدة -5991

.0155

 .7ان الواردات الزراعية في العراق تسير بصورة متزايدة مع ارتفاع الناتج المحمي االجمالي ،ىناك عالقة
طردية بين الدخل والطمب.

 .2اشارت نتائج اختبارات االستقرارية الى ان متغيرات الناتج المحمي االجمالي  LGDPواسعار الواردات
الزراعية  LPIوكمية الواردات الزراعية  LIMغير مستقرة عند المستوى مع الحد الثابت ولكنيا مستقرة عند
المستوى مع حد ثابت واتجاه عام ،وكانت مستقرة عند الفروق االولى وىذا يعني انيا متغيرات متكاممة من

الدرجة االولى

 ،ومتغير  LTRتبين انو غير مستقر عند المستوى وعند الفرق االول لكنو اصبح

مستقرً وبمعنوية عالية بعد اخذ الفروق الثانية ،وىذا يعني امكانية وجود تكامل مشترك بين المتغيرات في
ا
االجل الطويل عمى الرغم من وجود تغاير وعدم توازن بين قيميا في االجل القصير ،حيث ان التكامل المشترك
بين المتغيرات يتطمب ان يكون كل منيا متكامل من الدرجة نفسيا  ،ويتم ذلك من خالل التحقق من وجود

التكامل المشترك  Cointegrationبينيا.

 .1اشارت اختبارات العالقة السببية لكرانجر الى وجود عالقة سببية قصيرة االجل متجية من الناتج المحمي
االجمالي

الى كمية الواردات الزراعية المطموبة  ،LIMوىناك عالقة سببية قصيرة االمد معنوية

متجية من الواردات الزراعية  LIMالى االحتياطي االجنبي ،LTRوىذا يؤشر امكانية وجود عالقة تكاممية

مشتركة بينيم ومن ثم وجود عالقة توازنية طويمة.

انتوصٍاث

 .5وضع سياسات زراعية لحماية وتطوير المنتج المحمي ،والحد من تاثير الواردات الزراعية عمى منافسة
المنتج المحمي من حيث النوع والسعر.

 .0تفعيل السياسات التجارية المتعمقة بالواردات مثل نظام التعرفة الكمركية والحصص والقيود من اجل دعم
المنتج المحمي وزيادة اسيام القطاع الزراعي في تكوين الناتج المحمي االجمالي.

 .7االستفادة من الميزة النسبية التي يتمتع بيا العراق لزراعة انواع مختمفة من المنتجات الزراعية.
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Analysis of the causal relationship between agricultural imports and
some economic variables in Iraq
Abstract:
Foreign trade receives a good deal of economists' attention for its active
contribution to economic growth, and imports of goods and services that could
not be produced locally constitute an important share of the local economy.
Agricultural imports constitute an important share of the total imports due to
their role in fulfilling the needs of local markets; however, the agricultural sector
in Iraq contributes no more than a limited share of the country's need, which
has encouraged the import of a variety of fruits, vegetables and strategic crops
and different types of red and white meat. For the sake of identifying the factors
affecting the demand on agricultural imports in Iraq, the following factors has
been analyzed: the causal (Granger) relationship among the amount of
agricultural imports (IM), the variable of gross domestic product (GDP), prices
of agricultural import (PI), and foreign reserve (TR). The results indicate that a
higher proportion of the contribution of the agricultural imports were in 1995
amounted to 37% and agricultural imports are going increasingly with rising
GDP and this reflects the positive relationship between income and demand, and
pointed to the existence of a deficit in agricultural trade balance as agricultural
imports has exceeded Agricultural exports during the period 1990-2010. The
results also showed the existence of a causal relationship going from GDP to the
required amount of agricultural imports, as well as the existence of a causal
relationship vector of agricultural imports into foreign reserves, and this
indicates the possibility of the existence of a complementary relationship shared
between them and thus the existence of a long-run equilibrium relationship.

Keywords: Agricultural imports- foreign trade - the causal relationship
(granger).
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