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 المستخلص

في أي اقتصاد كذلك يعد من أبرز النشاطات  الفعاليات االقتصادية المهمة والداعمة لعملية النمويعد االدخار أحد 

الحضارية في عالمنا اليوم, بل ان اغلب الدول المتحضرة ال تقبل أي تداول للنقود بغير وساطة البنوك ولمختلف األغراض حتى 

كمؤشرين لتأثيرهما  لذلك هدف البحث إلى تحليل العالقات النظرية والتطبيقية ما بين االدخار واالستثمار .عمليات التداول البسيطة

(. وينطلق البحث من فرضية مفادها إن االستثمار في العراق يلعب 2015-1990الالحق على النمو االقتصادي في العراق للمدة )

في النمو االقتصادي في حال زيادة واستقرار معدالت االدخار لديه. وتكمن أهمية البحث في أن العالقة بين  وفعاالً  اً دوراً مؤثر

ار واالستثمار تحمل مضامين مهمة تتعلق بزيادة المدخرات الوطنية لتمويل االستثمارات المحلية الالزمة لتحقيق النمو االدخ

لمفهوم االدخار واالستثمار  اإلطار النظريولإلحاطة بما تقدم فقد قسم البحث على اربعة أجزاء رئيسة تناول األول  االقتصادي.

التطورات العامة لالدخار واالستثمار والنمو االقتصادي في العراق للمدة تناول الجزء الثاني والعوامل المؤثرة فيهما, بينما 

اتجاهات االدخار واالستثمار والنمو االقتصادي في العراق للمدة في الوقت الذي ذهب فيه الجزء الثالث إلى  (1990-2015)

تحليل نتائج العالقة بين االدخار ابع إلى التحليل القياسي ل( باستعمال االشكال البيانية, بينما ركن الجزء الر1990-2015)

االقتصاد ابرزها إن وقد توصل البحث إلى مجموعة من االستنتاجات  واالستثمار وتأثيرهما على النمو االقتصادي في العراق.

مما يتوجب على الشعب  .العراقي اقتصاد أحادي الجانب يعتمد بشكل أساس على مصدر واحد للدخل وهو إيرادات النفط الخام

والحكومة والبرلمان العمل بروح الفريق الواحد في حماية االقتصاد الوطني من الهدر والفساد وبناء اسس الدولة االقتصادية الحديثة 

ي توزيع القائمة على تنمية السوق التنافسي االجتماعي وتحقيق دولة الرفاهية الُموفرة ألسس الكفاية االنتاجية ومبادئ العدالة ف
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Abstract: Saving is one of the most important economic activities supporting the growth process in 

any economy. It is also one of the most prominent cultural activities in our world today. Most 

civilized countries do not accept any circulation of money without the mediation of banks and for 

various purposes, even simple trading operations. Therefore, the aim of the research is to analyze 

the theoretical and applied relationships between saving and investment as indicators of their 

subsequent effect on economic growth in Iraq for the period 1990-2015. The research starts from 

the assumption that investment in Iraq plays an effective role in economic growth in the event of 

increasing and stable rates of savings. The first part of this research is discussing the relationship 
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between savings and investment which has important implications for increasing national savings 

to finance domestic investments needed to achieve economic growth. The second part deals with the 

general developments of saving, investment and economic growth in Iraq for the period (1990-

2015), while the third part went to saving and investment trends and the economic growth in Iraq 

for the period (1990-2015) using graphs, while the fourth part focuses on the analysis of the 

standard analysis of the results of the relationship between savings and investment and their impact 

on economic growth in Iraq. The study reached a number of conclusions, most notably that the 

Iraqi economy is a one-sided economy depends primarily on one source of income which is the 

revenues of crude oil. The people, the government and the parliament must work in a team spirit to 

protect the national economy from waste and corruption and to build the foundations of a modern 

economic state based on the development of the competitive social market and the realization of the 

welfare state that provides the foundations of productive efficiency and the principles of justice in 

the distribution of incomes and wealth. 

Keywords: Savings, Investment, Economic Growth, Internal Gap, External Gap. 

 المقدمة
وقدرتدده فددي تددوفير حلددول سددهلة وسددريعة  الكليددة معادلددة السياسددة االقتصدداديةفددي  العامددل األساسددي الحكددومي االدخددار يعددد

عجدز فدي الحسدال الجداري لميدزان المددفوعات ومدالي )العجدز الدداخلي( العجز المزدوج والمتكون من المواجهة العجز االدخاري ل

, فاالقتصدادات الكلية لتحقيق النمدو االقتصدادي )العجز الخارجي(. ويعد تصحيح تلك االختالالت الهدف الرئيس للسياسة االقتصادية

بصدورة هيكليدة ستصدبح المحالدة ُمعتمددة علدى التددفقات الداخلدة مدن راس  الحكدوميفي االدخدار  التي تعاني من مستويات منخفضة

, التي تلعب دوراً رئيسداً فدي نمدو وتوسديع الطاقدة اإلنتاجيدة ومدن ثدم تحقيدق معددالت المال الخارجي بغية تعزيز مستويات االستثمار

العدراق بشدكل خدان مدن تددني االسدتثمار كنتيجدة طبيعيدة لتددني وعددم على المدى الطويل, ويعاني  في الناتج المحلي االجمالينمو 

  .جيأس المال بين العراق والعالم الخارمما يتطلب زيادة االدخار المحلي في ظل ضعف حركة ر, استقرار االدخار لديه

 أهمية البحث
لتمويددل االسددتثمارات المحليددة العالقددة بددين االدخددار واالسددتثمار تحمددل مضددامين مهمددة تتعلددق بزيددادة المدددخرات الوطنيددة 

 الالزمة لتحقيق النمو االقتصادي. 

 مشكلة البحث
االقتصاد العراقي  استمرعلى الرغم من التدفقات الداخلة من العملة األجنبية من إيرادات النفط الخام خالل سنوات البحث, 

النمددو  ت االسددتثمار وتراجددع فددي معدددالتفددي تدددني معدددالنعكددس قرار معدددالت االدخددار لديدده والددذي أعدددم اسددتتدددني ومددن يعدداني 

 .االقتصادي

 فرضية البحث
      استقرار معدالت االدخار لديه.زيادة وفي النمو االقتصادي في حال  مؤثر وفعاليلعب دوراً  في العراق االستثمارإن 

 هدف البحث
علدى النمدو لتأثيرهمدا الالحدق  ينكمؤشدر واالسدتثمار العالقات النظرية والتطبيقية ما بدين االدخدارإلى تحليل هدف البحث ي

 .(2015-1990في العراق للمدة ) االقتصادي

 منهج البحث
المتمثدل بدالتعرف علدى ماهيدة  االسدتقرائيمن أجل اختبار فرضية البحث وتحقيق أهداف البحث فقدد تدم االسدتعانة بدالمنهج 

اتجاهدات العالقدة السدببية بينهمدا باعتمداد  تقدديرصدادي. رافقهدا طبيعدة العالقدة بينهمدا وأثرهمدا علدى النمدو االقتواالدخار واالستثمار 

 سببية كرانجر. 

 هيكلية البحث
 بناًء على ما تقدم فقد تم تقسيم هذا البحث إلى أربعة أجزاء رئيسة وعلى النحو اآلتي: 

 اإلطار النظري. .1

 (.2015-1990الدخار واالستثمار والنمو االقتصادي في العراق للمدة )التطورات العامة ل .2

 (.2015-1990الدخار واالستثمار والنمو االقتصادي في العراق للمدة )اتجاهات ا .3
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 العالقة بين االدخار واالستثمار وتأثيرهما على النمو االقتصادي في العراق.تحليل نتائج  .4

 االستنتاجات والتوصيات. .5

 

 اإلطار النظري .1
 :والعوامل المؤثرة على االدخار االدخار مفهوم.1.1

)سامويلسدون ونوردهداوس,  ف االدخار على أنه ذلك الجزء من الدخل الشخصي المتداح الدذي لدم يدتم اسدتهالكهيمكن تعري

تقدوم و .(209, 1986)االدريسدي,  (, أو أنه ذلك الجدزء مدن الددخل الدذي ال يسدتعمل لإلنفداق علدى السدلع االسدتهالكية473, 2006

الرغبة االدخارية. فالقدرة االدخارية هي قدرة الفدرد علدى  , والثانيةاالدخاريةالقدرة  األولى ,عملية االدخار على دعامتين أساسيتين

نفداق, ويتوقدف هدذا األخيدر علدى نظدام  تخصيص جزء من دخله من أجدل المسدتقبل, وهدي تُحدداد بدالفرق بدين حجدم الددخل وحجدم اإلت

ى حجم الدخل المطلق, بل هدي مسدألة نسدبية تختلدف معيشة الفرد وسلوكه وتصرفاته, ومن ثم فإتن القدرة االدخارية ليست متوقفة عل

أمدا الرغبدة االدخاريدة فهدي مسدألة نفسدية تربويدة تقدوى وتضدعف تبعداً للددوافع التدي تددعو  من فرد إتلى آخر وتتغير بتغير الظروف.

 االسدتهالكمعيندة فدي  ل نسدبةتقليدوأهدم الددوافع النفسدية لالدخدار هدي  لالدخار ومقدار تأثر الفرد والطبقات االجتماعية بهذه الدوافع.

أمدا الظدروف التدي تحددد درجدة  .الددخلعندما يرتفع الدخل, والرغبة في تنظيم النفقات تبعاً للتغيرات المتوقعة أو غير المتوقعدة فدي 

ودرجدة االسدتقرار االجتمداعي والتضدخم, الدوافع الموضوعية فهي بالدرجة األولى: الدخل, ومعددل الفائددة, والنظدام المدالي, نشاط 

 (.6, 2016)سهو,  االجتماعيووالدولي, والنظام االقتصادي 

 

 :والعوامل المؤثرة على االستثمار االستثمار مفهوم .1.2

فددي الطاقددة اإلنتاجيددة, عبددر تددراكم الموجددودات, إذ هددو الزيددادة فددي الندداتج بأندده التوسددع المتحقددق يمكددن تعريددف االسددتثمار 

وحتى يتحقق االستثمار ال بد من . (48, 2018, الداغر)المتحققة جراء إضافات تكوين رأس المال الثابت فضالً عن تغير المخزون 

تحليل تلك العوامل بهدف الحفداظ علدى قيمدة االمدوال دراسة العوامل المحيطة في بيئة االستثمار الخارجية والداخلية, وهنا ال بد من 

 المستثمرة وزيادتها ويمكن ايجاز هذه العوامل بما يلي:

 :يلعب االستقرار السياسي دوراً كبيدراً ومدؤثراً علدى االسدتثمارات والمسدتثمرين داخدل البلدد, ويعتمدد  أوالً: االستقرار السياسي

سدية التدي تختلدف مدن دولدة إلدى أخدرى, ويمكدن قيداس هدذه المخداطر مدن خدالل االستقرار السياسي على درجدة المخداطر السيا

واسدددتقرارها واالحتجاجدددات المسدددتمرة دراسدددة التغيدددرات السياسدددية فدددي هدددذا البلدددد وطريقدددة تدددداول السدددلطة وشدددكل الحكومدددة 

ية والعنصرية والدولية واالضرابات والنزاعات ومستوى العالقة مع الدول المجاورة والعالم الخارجي والصراعات االيديولوج

 (.  26, 2009وسوء توزيع السلطة والدخل والحرول االقليمية والحرول االهلية )آل شبيب, 

 :ويقاس االستقرار االستثمار الحكومي مستوىيلعب االستقرار االقتصادي دوراً  مهماً  في تحديد  ثانياً: االستقرار االقتصادي ,

ت التضددخم والسياسددات الماليددة والنقديددة للدولددة ومتانددة االسددواق الماليددة وحجددم مددن خددالل درجددة النمددو ومعدددالاالقتصددادي 

 .االستثمارات ودرجة االنكشاف االقتصادي, كل هذه العناصر تؤثر على قرارات االستثمار والمستثمرين

 :عدن االسدتهالك بشدكل وهو سعر رأس المدال أو التمويدل وهدو ثمدن تأجيدل االسدتهالك أي التعدوي   ثالثاً: معدل أسعار الفائدة

 (.28, 2009أموال تدفع في المستقبل )آل شبيب, 

 :يرتبط االستثمار بعالقة طردية مع الدخل القومي حيث يزداد االسدتثمار بزيدادة الددخل القدومي ويدنخف   رابعاً: الدخل القومي

 (.12, 2012بانخفاضه بافتراض ثبات العوامل األخرى )العلي, 

  :ًتعدد مدن العوامدل السدلبية المدؤثرة علدى مسدتوى و ,و االرتفاع المستمر في المستوى العدام لسسدعارالتضخم ه التضخم:خامسا

الدخل الحقيقي, ألن ارتفاع األسعار يؤدي إلى انخفاض القدوة الشدرائية للنقدود ومدن ثدم انخفداض مسدتوى الددخل الحقيقدي للفدرد 

 (.13, 2012)العلي, فينخف  اإلدخار ومن ثم االستثمار

 :ًيقصدد بدالبنى التحتيدة الطدرق والمواصدالت واالتصداالت, االنترندت, المدوانب, الكهربداء, المداء,  توفر البنىى التحتيىة: سادسا

 .نظام مالي ومصرفي متطور وشامل وسوق مالي كفوء وتطبيقات الحكومة االلكترونية والتجارة االلكترونية

 :ومظاهر العولمة يدؤدي إلدى زيدادة االسدتثمار وخاصدة االجنبيدة منهدا إن زيادة االنفتاح االقتصادي سابعاً: االنفتاح االقتصادي 

 (.31, 2009)آل شبيب, 

 :يساهم الفساد في تدني حجم وكفاءة االستثمار وأضعاف مستوى الجودة في البنيدة التحتيدة العامدة وذلدك  ثامناً: الفساد والرشوة

 (.82, 2011وجيهها أو تزيد من كلفتها )عبود, بسبب الرشاوي التي تحد من الموارد المخصصة لالستثمار وتسيء ت

 :إن المعرفة الفنية التكنولوجية تقلدل مدن تكداليف االسدتثمار الحكدومي ومدن ثدم تحفدز االسدتثمارات  تاسعاً: المعرفة التكنولوجية

 (.15, 2012)العلي, 

 

 (5201-1990للمدة ) في العراق الدخار واالستثمار والنمو االقتصاديالتطورات العامة ل .2
 :  التحليل االقتصادي اآلتيتم من خالل االقتصادي يلحكم على طبيعة العالقة بين االستثمار واالدخار وتأثيرهما على النمو ل

 أوالً: االدخار

القتصددادي, وهددذا يتطلددب تحفيددز التمويددل النمددو  الماليددةيسدعى االقتصدداد العراقددي شددأنه شددأن الدددول الناميددة لتعزيددز مددوارده 

حيث يرتكز باألساس على تعزيز االدخار الحكومي. ي, لزيادة التراكم الرأسمالي المحلي, وزيادة التراكم الرأسمالي االقتصاد الوطن

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=634&vid=34
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لالدخدار خدالل هدذه المددة  نسدبة( تذبذباً بين االرتفاع واالنخفاض, فقد كانت أقل 2003-1990خالل المدة )في العراق شهد االدخار 

برندامج الدنفط مقابدل الغدذاء بنهايدة عدام ويرجدع ذلدك إلدى سبة من النداتج المحلدي اإلجمدالي, ( كن-6.9( حيث بلغت )1997هي عام )

مدا ُعدرف بدر برندامج الدنفط ( 1995عدام ) (986)على تفاصيل تنفيدذ القدرار  , بعد أن اتفقت األمم المتحدة وحكومة العراق,(1996)

االقتصدداد لتسددتمر معاندداة  لددى اثددر العمددل بنظددام البطاقددة التموينيددة.ممددا سدداهم فددي ارتفدداع وتيددرة االنفدداق االسددتهالكي ع .مقابددل الغددذاء

, حيدث بلدك كنسدبة مدن النداتج المحلدي فدي عدام (2003بعدد عدام )مدا  بصورة هيكلية وهذه المرةمستويات االدخار تدني العراقي من 

قيمدة لالدخدار خدالل هدذه المددة فقدد كاندت أقدل (, 20.0%( لتصل إلى )2006(, ثم ارتفت النسبة في عام )%2.6( حوالي )2004)

ثدم اسدتمر التذبدذل األزمة الماليدة العالميدة,  ( كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي, ويرجع ذلك إلى1.8( حيث بلغت )2009هي عام )

ضدعف أداء النداتج المحلدي اإلجمدالي ( وهدي نسدبة متدنيدة, تؤشدر 6.0%( حيث بلغت )2015) في هذه النسبة حتى استقرت في عام

تؤكد احادية االقتصاد العراقي وتمحور النشداط االقتصدادي االجمدالي حدول و النمو.متطلبات االستثمار, ومشروع  وال تلبي لعراقيا

 إيرادات النفط الخام. 

 ( مليون دينار2015-1990االدخار الحكومي والناتج المحلي اإلجمالي في العراق للمدة ): (1جدول )

 (4) معدل النمو % (3) الناتج المحلي اإلجمالي (2) مو %معدل الن (1) االدخار السنوات

نسبة االدخار 

إلى الناتج 

 (5) المحلي %

1990 23652.2 - 23704.7 - 99.7 

1991 -5258.5 -122.2 21313.4 -10.0 -24.6 

1992 41798.5 -894.8 56814.8 166.5 73.5 

1993 205627.1 391.9 140518.2 147.3 146.3 

1994 1051833.6 411.5 703821.3 400.8 149.4 

1995 3753177.2 256.8 2252264.2 220.0 166.6 

1996 3945379.9 5.1 2556307.1 13.4 154.3 

1997 -226890.2 -105.7 3286925.0 28.5 -6.9 

1998 127324.6 -156.1 4653524.2 41.5 2.7 

1999 7917639.0 6118.4 6607664.5 41.9 119.8 

2000 12598773.4 59.1 7930224.3 20.0 158.8 

2001 8161881.2 -35.2 9911420.1 24.9 82.3 

2002 6393974.7 -21.6 41022927.4 313.8 15.5 

2003 1371824.6 -78.5 29585788.6 -27.8 4.6 

2004 1387579.7 1.1 53235358.7 79.9 2.6 

2005 8228016.8 492.9 73533598.6 38.1 11.1 

2006 19119446.4 132.3 95587954.0 29.9 20.0 

2007 18480742.0 -3.3 111455813.4 16.6 16.5 

2008 41710145.0 125.6 157026061.6 40.8 26.5 

2009 2353657.9 -94.3 130642187.0 -16.8 1.8 

2010 15766720.1 569.8 167093204.4 27.9 9.4 

2011 39587237.7 151.0 223677005.2 33.8 17.6 

2012 40389203.5 2.0 251907661.7 12.6 16.0 

2013 51836536.8 28.3 267395614.0 6.1 19.3 

2014 40473885.5 -21.9 258900633.1 -3.1 15.6 

2015 14658826.5 -63.7 241715791.8 -6.6 6.0 

 ( من عمل الباحث.5و 4و 2وزارة التخطيط, الجهاز المركزي لإلحصاء, مديرية الحسابات القومية, العمود )( 3و 1)المصدر: العمود 
 

 ثانياً: االستثمار

دوراً حيوياً في تحفيز عملية النمو االقتصادي في جميدع اقتصداديات  يلعب الذييعد االستثمار من مؤشرات االقتصاد الكلي 

ون استثناء. فاالسدتثمار هدو المحددد األسداس لمعددل تدراكم رأس المدال فدي االقتصداد, ويلعدب دوراً رئيسدياً فدي نمدو وتوسديع العالم د

الطاقة اإلنتاجية, ومن ثم تحقيق معدالت نمو مرتفعة لالقتصاد المحلدي فدي األجدل الطويدل, ويعداني العدراق بشدكل خدان مدن تددني 

 (2003-1990)أنده خدالل المددة ( 2يشدير الجددول )و معدالت االدخار لديده. استقرارني وعدم معدالت االستثمار كنتيجة طبيعية لتد

( 1991( عدام )%8.7شهد االستثمار كنسبة إلى الناتج المحلي اإلجمالي تذبذباً ما بين االرتفاع واالنخفاض حيث بدأ باالرتفداع مدن )

(, بسددبب تجميددد أرصددد العددراق فددي %1.8( إلددى )2002عددام )(, ليبدددأ بعددد ذلددك بددالتراجع حتددى وصددل 1993( عددام )%13.4إلدى )

البنوك الخارجية والتعطل شبه الكامل للمعامل اإلنتاجية بسبب الحرل, فضالً عن تدمير الحلقات األساسية في المنشآت النفطيدة. أمدا 
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بسبب تحول النظدام إلجمالي ستزداد , وبالرغم من أنه كان متوقع أن نسبة االستثمار إلى الناتج المحلي ا(2015-2004)خالل المدة 

انخفضدت  ى( ومدا لبثدت حتد13.7( حيدث بلغدت )2014السياسي, إال أنه لوحظ فدي هدذه المددة أن اعلدى نسدبة تحققدت هدي فدي عدام )

 (. 2015) ( عام7.7لتصل )

 دينار مليون( 2015-1990) للمدة العراق اإلجمالي في المحلي االستثمار الحكومي والناتج: (2) جدول

 لسنواتا
االستثمار الحكومي 

 (1اإلجمالي )

 معدل النمو %

(2) 

 الناتج المحلي اإلجمالي

(3) 

 معدل النمو %

(4) 

نسبة االستثمار إلى 

 الناتج المحلي %

(5) 

1990 2822 - 23704.7 - 11.9 

1991 1844 -34.6 21313.4 -10.0 8.7 

1992 7007 279.9 56814.8 166.5 12.3 

1993 18894 169.6 140518.2 147.3 13.4 

1994 27700 46.6 703821.3 400.8 3.9 

1995 84943 206.6 2252264.2 220.0 3.8 

1996 36439 -57.1 2556307.1 13.4 1.4 

1997 71707 96.7 3286925.0 28.5 2.2 

1998 95796 33.5 4653524.2 41.5 2.1 

1999 201960 110.8 6607664.5 41.9 3.1 

2000 347037 71.8 7930224.3 20.0 4.4 

2001 578861 66.8 9911420.1 24.9 5.8 

2002 755602 30.5 41022927.4 313.8 1.8 

2003 287881 -61.9 29585788.6 -27.8 0.0 

2004 3,924,260 1263.1 53235358.7 79.9 7.4 

2005 3,765,018 -4.0 73533598.6 38.1 5.1 

2006 5,624,169 49.3 95587954.0 29.9 5.9 

2007 6,588,511 17.1 111455813.4 16.6 5.9 

2008 14,976,016 127.3 157026061.6 40.8 9.5 

2009 9,648,658 -35.5 130642187.0 -16.8 7.4 

2010 15,553,341 61.1 167093204.4 27.9 9.3 

2011 17,832,112 14.6 223677005.2 33.8 7.0 

2012 29,350,952 64.5 251907661.7 12.6 11.7 

2013 40,396,750 37.6 267395614.0 6.1 15.1 

2014 35,450,452 -12.2 258900633.1 -3.1 13.7 

2015 18,584,676 -47.5 241715791.8 -6.6 7.7 

وزارة التخطيط, الجهاز المركزي لإلحصاء, مديرية الحسابات القومية, ( 3)العمود  وزارة المالية, الدائرة االقتصادية.( 1المصدر: العمود )

 ( من عمل الباحث.5و 4و 2العمود )

 

 (:2015-1990فجوة العجز االدخاري الداخلي في العراق للمدة )ثالثاً: 

اخلية بين االدخار واالستثمار نسبة الى الناتج المحلي االجمدالي مازالدت تزيدد هدي األخدرى ان الفجوة الد (3يشير الجدول )

, وهو ما يؤكد شدة احادية االقتصداد وتمحدور النشداط االقتصدادي االجمدالي حدول ( مؤشرةً عجزاً ادخارياً داخلياً %1.6على )سالب 

 عوائد الصادرات من النفط الخام.

 (2015-1990اري الداخلي في العراق للمدة )فجوة العجز االدخ: (3جدول )

 (3) الفجوة الداخلية (2) االستثمار الحكومي اإلجمالي (1) االدخار السنوات

الفجوة الداخلية نسبة إلى 

 الناتج المحلي اإلجمالي

(4) 

1990 23652.2 2822 20830.2 87.8 

1991 -5258.5 1844 -7102.5 -33.3 

1992 41798.5 7007 34791.5 61.2 

1993 205627.1 18894 186733.1 132.8 

1994 1051833.6 27700 1024133.6 145.5 

1995 3753177.2 84943 3668234.2 162.8 
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1996 3945379.9 36439 3908940.9 152.9 

1997 -226890.2 71707 -298597.2 -9.0 

1998 127324.6 95796 31528.6 0.6 

1999 7917639.0 201960 7715679 116.7 

2000 12598773.4 347037 12251736.4 154.4 

2001 8161881.2 578861 7583020.2 76.5 

2002 6393974.7 755602 5638372.7 13.7 

2003 1371824.6 287881 1083943.6 3.6 

2004 1387579.7 3,924,260 -2536680.3 -4.7 

2005 8228016.8 3,765,018 4462998.8 6.0 

2006 19119446.4 5,624,169 13495277.4 14.1 

2007 18480742.0 6,588,511 11892231 10.6 

2008 41710145.0 14,976,016 26734129 17.0 

2009 2353657.9 9,648,658 -7295000.1 -5.5 

2010 15766720.1 15,553,341 213379.1 0.1 

2011 39587237.7 17,832,112 21755125.7 9.7 

2012 40389203.5 29,350,952 11038251.5 4.3 

2013 51836536.8 40,396,750 11439786.8 4.2 

2014 40473885.5 35,450,452 5023433.5 1.9 

2015 14658826.5 18,584,676 -3925849.5 -1.6 

وزارة المالية, الدائرة االقتصادية,  (3)( وزارة التخطيط, الجهاز المركزي لإلحصاء, مديرية الحسابات القومية, العمود 1المصدر: العمود )

 ( من عمل الباحث.4و 3العمود )

 
 (:2015-1990) للمدة العراق في الخارجي االدخاري العجز فجوةرابعاً: 

مندع تصددير عنيفة في الحسال الجاري لميدزان مدفوعاتده جدراء  صدماتإلى  (6199-1991خالل المدة )تعرض العراق 

( 2.4%)سدالب ( 1991بلغت عدام )نسبة الى الناتج المحلي االجمالي  الخارجيةويالحظ ان الفجوة  النفط بسبب الحصار االقتصادي

( 0.6( حيدث بلغدت )2003د عدام )لت هدذه النسدبة متدنيدة حتدى مدا بعدوضد(, 0.0%سدالب ( إلدى حدوالي )1996وصلت عام ) حتى

(. 7.0%( إلدى )سدالب 2005%( وتستمر في االنخفاض حتى وصلت عدام )7.7( إلى )سالب 2004ولتخف  بعد ذلك لتصل عام )

نسدبة إلدى  العجز في الحسال الجاري لميزان المدفوعات العراقدي بلك (2013)عام  ازدهار الريع النفطي والسيماوحتى مع سنوات 

%( وهي نسبة متدنية 1.8( إلى حوالي )2015حين انخفضت هذه النسبة لتصل عام ) في %(12.2لي اإلجمالي حوالي )الناتج المح

, وهو ما يؤكد شدة احادية االقتصاد وتمحور النشاط االقتصادي االجمالي حول عوائد الصادرات مدن خارجياً عجزاً ادخارياً  شرتؤو

كما ان هبدوط مسدتوى االدخدار الدداخلي  .بح تدريجياً كياناً معتمداً على التدفقات الخارجيةفإن االقتصاد سيص ذلكالنفط الخام. وازاء 

ال يقّوي اال القدرة االستهالكية بمرور الوقت. وان تدفقات العملدة االجنبيدة الدى الدداخل ال تقدّوي هدي االخدرى سدوى الطلدب الدداخلي 

ك المركدزي العراقدي ن االدخدار وتددهوره اكثدر فداكثر. فاحتياطيدات البندالكلي لسد احتياجات االستهالك ومن ثم تقود إلى تآكدل فدر

من اشكال االدخار السيادي المؤازر لالستقرارين الداخلي والخارجي لم ترتفع هي االخرى, على الرغم من التددفقات  التي تعد شكالً 

 االستيرادية للبالد.  سبي بسبب تعاظم النزعةالهبوط الن, بل تعرضت الى االجنبية من ايرادات النفط الخامالداخلة من العملة 

 

 مليون دينار( 2015-1990) للمدة العراق في الخارجي االدخاري العجز فجوة: (4جدول )

 (3) عجز الحساب الجاري (2) االستيرادات (1) الصادرات السنوات
الفجوة الخارجية نسبة إلى 

 (4الناتج المحلي اإلجمالي )

1990 4305.4 4154.2 151.2 0.6 

1991 547.8 1061.6 -513.8 -2.4 

1992 670.4 1541.0 -870.6 -1.5 

1993 243.0 1509.0 -1266 -0.9 

1994 589.8 1061.6 -471.8 -0.1 

1995 360.0 1046.0 -686 -0.0 

1996 595.6 1152.4 -556.8 -0.0 

1997 9636521.0 6390612.4 3245908.6 98.8 

1998 13340862.0 9306900.0 4033962 86.7 

1999 26756096.0 20912665.6 5843430.4 88.4 
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2000 38013666.0 24922476.0 13091190 165.1 

2001 26967420.0 25411295.7 1556124.3 15.7 

2002 28949901.0 20179996.9 8769904.1 21.4 

2003 22897246.2 22734254.4 162991.8 0.6 

2004 29956020.0 34050969.0 -4094949 -7.7 

2005 39963945.0 45145710.0 -5181765 -7.0 

2006 48780390.6 36914707.8 11865682.8 12.4 

2007 51158039.1 31422753.0 19735286.1 17.7 

2008 79028558.7 48249768.6 30778790.1 19.6 

2009 51473565.0 51326145.0 147420 0.1 

2010 63880713.0 55232658.0 8648055 5.2 

2011 96531318.0 60316542.0 36214776 16.2 

2012 113151788.2 73980251.4 39171536.8 15.5 

2013 108514489.6 75910914.2 32603575.4 12.2 

2014 102738475.4 69948806.4 32789669 12.7 

2015 58001417.1 53626567.5 4374849.6 1.8 

 .( من عمل الباحث4و3 وزارة التخطيط, الجهاز المركزي لإلحصاء, مديرية الحسابات القومية, العمود )( 2و 1)المصدر: العمود 

 
 (2015-1990) اتجاهات االدخار واالستثمار والنمو االقتصادي في العراق للمدة .3

اه معددالت النمدو االقتصدادي مدن مددة الدى التغيرات الحاصلة في معدالت االدخار واالستثمار تقددم رييدة واضدحة عدن اتجد

(, باالعتمداد 2015-1990أخرى, سنحاول التعرف على هذه االتجاهات من خالل إجراء مجموعه من الرسوم البيانية لسنوات من )

 التخطيط والمالية العراقيتين. من وزارتيعلى بيانات صادرة 

بال عديدة أهمها الحصار االقتصادي الغاشدم الدذي فدرض مدن تعود ألساختالالت ادخارية  البحث مدةشهدت العراق خالل 

( جراء تغير النظام السياسي, وظهور االقتصاد الريعدي 2003قبل األمم المتحدة خالل عقد التسعينات, والتحول االقتصادي ما بعد )

هدي الحسدال الجداري لميدزان علدى ترتيدب وحركدة ثالثدة مدوازين اساسدية فدي االقتصداد الدوطني و تهيمن واردات النفط الخدام الذي

وإذا  هو مساهمة القطاع النفطي في مكونات الناتج المحلي االجمدالي. والميزان االخير وكذلك الموازنة العامة االتحادية ,المدفوعات

ه فدي المددة الثالثة المذكورة آنفاً, فإن البالد ستنصرف الى عجز ثالثي مركب يصعب تفكيك  ما استثنينا المورد النفطي من الموازين

وانخفداض بدات االدخدار يعتمدد علدى أسدعار الصدادرات النفطيدة, فتددهور  بسبب ضيق التنوع في مصادر الدخل الوطني. والقصيرة

إذ يمكدن تعريدف  يعني زيادة االختالالت االدخارية وضعف االستثمار وبالتدالي انخفداض النمدو االقتصدادي. حصيلة إيراداته النفطية

نسدبة االدخدار إلدى النداتج المحلددي  (Sو)معددل نمدو النداتج المحلددي اإلجمدالي.  (GDP: )فدي الرسدوم البيانيدة المتغيدرات المسدتخدمة

 .نسبة االستثمار إلى الناتج المحلي اإلجمالي( Iو) .اإلجمالي

 

 
 (: اتجاهات االدخار والنمو االقتصادي في العراق1شكل )

 (.1ت الجدول )المصدر: الشكل من عمل الباحث باالعتماد على بيانا
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 (: اتجاهات االستثمار والنمو االقتصادي في العراق2شكل )

 (.2المصدر: الشكل من عمل الباحث باالعتماد على بيانات الجدول )

 

 
 (: اتجاهات االدخار واالستثمار والنمو االقتصادي في العراق3شكل )

 (.2و 1المصدر: الشكل من عمل الباحث باالعتماد على بيانات الجدول )

( أن االدخددار واالسددتثمار والنمددو يأخددذون اتجاهددات مختلفددة ممددا يدددل علددى عدددم وجددود 3( و)2( و)1يتضددح مددن االشددكال )

موارد محلية تسمح للمستثمر المحلي واألجنبي بمساهمة إيجابيدة فدي النشداط االقتصدادي, لكدون العدراق ال يعدد مدالذاً آمنداً للمسدتثمر 

ألسواق واسدعة مي, فضالً عن عدم امتالك العراق لم بسبب الكساد العالقبات كبيرة في معظم دول العااألجنبي الذي أخذ يعاني من ع

 .وعمالة رخيصة مدربة ومتعلمة

 
 : العالقة بين االدخار واالستثمار وتأثيرهما على النمو االقتصادي في العراقتحليل نتائج  .4

 أوالً: نتائج أختبار جذر الوحدة

( لبيانات السالسل الزمنية. أي يجب على متغيدرات test-Preحدة من االختبارات المهمة واألساسية )يعتبر اختبار جذر الو

المتغيرات المستخدمة في النمدوذج المطلدول  يجب ان تكونالسالسل الزمنية اجتياز هذا االختبار قبل تقدير النموذج المطلول. لذلك 

جب تحويل البيانات حتى تكون مستقرة أما باستخدام بيانات متغيرات جديددة أو (, وأن لم تكن كذلك فيStationaryمستقرة ) اتقديره

( لبيانات المتغيرات األصدلية أو غيرهدا مدن طدرق تحويدل البياندات. ومدن الناحيدة اإلحصدائية first differenceبأخذ الفرق األول )

تعتمدد فقدط  قيمدة التبداين المشدترك بدين فتدرتين زمنيتدينوفأن السلسلة الزمنية المستقرة هي سلسلة وسطها وتباينها ثابت عبدر الدزمن 
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وليس على الزمن الحقيقدي فدي وقدت حسدال التبداين المشدترك. أمدا  وة أو التخلف الزمني بين الفترتين الزمنيتينعلى المسافة أو الفج

)ناصدر,  I~(1)ساوي الوحددة أو السلسلة غير المستقرة فهي سلسلة وسطها وتباينها غير محدد وتكون متكاملة من رتبة على األقل ت

. وتمثل هذه الصفة اإلحصائية الدليل على أن السلسلة غير مستقرة هي فقط تشدتمل علدى مكدون عشدوائي دائدم يعكدس (119, 2014

أن البداحثون يهتمدون بدراسدة جدذر الوحددة فدكافة التغيرات الدائمة فدي السدجل التداريخي للمتغيدر محدل البحدث. وفدي ضدوء مدا تقددم 

 ال التالية:لسسب

لتجنب حدوث مشكلة االرتباط الذاتي, ألنه أحياناً مشكلة االرتباط الذاتي تنتج من كون واحد أو اكثر من متغيدرات النمدوذج هدو  (1

  .غير مستقر أي يحتوي على جذر الوحدة

عددم وجدود عالقدة  ( عالي جداً من خالل تقدير معادلدة تحتدوي علدى متغيدرين مدثالً علدى الدرغم مدنR2أحياناً قد نحصل على ) (2

(, لدذلك أختبدار جدذر الوحددة Spurious regressionمنطقية بين هذين المتغير مما يقدود إلدى ظهدور مشدكلة التقددير الزائدف )

 يعتبر أساسي لتجنب مثل هكذا حالة.

رض بدأن ( فأنندا نفتدVAR test( أو )Granger Causality Relationship Testفي حالة أجدراء أختبدار العالقدة السدببية ) (3

 (.Stationaryالمتغيرات هي مستقرة )

وطريقدة الرسدم البيداني  هدي طريقدة اسدتخدام ثدالث طدرق سديتم في بيانات السالسدل الزمنيدةجذر الوحدة  ولتشخيص وجود

 وفيما يأتي عرض لنتائج تلك الطرق. .بيرون( -وطريقة )فليبس فوللر الموسع( –)ديكي 
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 (: خريطة االشكال البيانية لمتغيرات المرحلة األولى من الدراسة4شكل )
 (.(EViews 9( ومن خالل اعتماد برنامج 2و 1الباحث باالستناد إلى بينات جدول رقم ) عملالمصدر: الشكل من 

 ولدى, ويمثدل المحدور االفقدي الدزمن مدنالبيانيدة لمتغيدرات الدراسدة فدي مرحلتهدا األ ( خريطدة االشدكال4الشدكل )يتضدمن 

. )االدخدار واالسدتثمار والنداتج المحلدي( ( في كل شكل من االشدكال البيانيدة, والمحدور الرأسدي يمثدل قديم المتغيدرات1990-2015)

ا فيه احتمال كبير بأن متوسط السلسلة لجميع متغيدرات الشكل أن السلسلة الزمنية هي متجهة ومتزايدة نحو األعلى, وهذ ويتضح من

, للتحقق من وجود اتجاه زمندي والدتخلص منده إضافيةاختبارات  يدفع إلجراء, األمر الذي (stationary-nonمستقرة )البحث غير 

ارات االحصددائية. ويتسددنى للباحددث االعتمدداد عليهددا فددي اجددراء االختبدد بالسددكونان وجددد, بغيددة الحصددول علددى سالسددل زمنيددة تتسددم 

بيددرون( والمعروضددة نتائجهمددا فددي  -وطريقددة )فليددبس فددوللر الموسددع( –باسددتخدام طرقيددة )ديكددي وباإلمكددان أختبددار جددذر الوحدددة 

 :وكما يأتي (4( و)3) الجدولين
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 (ADFنتائج اختبار جذر الوحدة للمستوى باستخدام ): (3جدول )

Augmented Dickey-Fuller (ADF) 

Level 

Intercept  Trend and intercept None 
 المتغيرات

Prob t-Statistic Prob t-Statistic Prob t-Statistic 

0.9854 0.559004 0.6715 -1.805767  0.9844  1.932019 GDP 

0.9995 1.899919  0.0632 -3.482970 0.9982 2.943588 S 

0.9999  2.286329 1.0000 2.989741 0.9685 1.594393 I 

 (.(EViews 9( ومن خالل اعتماد برنامج 2و 1الباحث باالستناد إلى بينات جدول رقم ) عمللمصدر: الجدول من ا

 
 (Phillips-Perronنتائج اختبار جذر الوحدة للمستوى باستخدام ): (4جدول )

Intercept 
Trend and 

intercept 
None Test values Variables 

0.527274 1.805767 1.819423 Phillips-Perron test statistic 

GDP 
-3.724070 -4.374307 -2.660720 1% 

Test critical 

values 
-2.986225 -3.603202 -1.955020 5% 

-2.632604 -3.238054 -1.609070 10% 

-2.151923 -3.427400 -1.440481 Phillips-Perron test statistic 

S 
-3.724070 -4.374307 -2.660720 1% 

 -2.986225 -3.603202 -1.955020 5% 

-2.632604 -3.238054 -1.609070 10% 

-1.037257 -2.218776 -0.500023 Phillips-Perron test statistic 

I 
-3.724070 -4.374307 -2.660720 1% 

 -2.986225 -3.603202 -1.955020 5% 

-2.632604 -3.238054 -1.609070 10% 

 (.(EViews 9( ومن خالل اعتماد برنامج 2و 1: الجدول من اعداد الباحث باالستناد إلى بينات جدول رقم )صدرالم

تحتددوي علددى جددذر  واالدخددار واالسددتثمارالندداتج المحلددي اإلجمددالي  ات( تشددير إلددى أن متغيددر4( و)3النتددائج فددي الجدددولين )

فرضية العدم والتي تنص على وجود  ( الجدولية لذلك نقبلtمن قيمة ) أقلي ( المحتسبة هtمستقرة , وذلك ألن )غير  االوحدة أي أنه

الفرضية البديلة التي تنص علدى عددم وجدود جدذر الوحددة فدي السالسدل الزمنيدة جذر الوحدة في السالسل الزمنية المقدرة, ونرف  

ي اخدذ الفدروق األوليدة للمتغيدرات لتتحدول البياندات مما ينبغد االعتماد عليها في اجراء االختبارات االحصائية.مما ال يسمح المقدرة, 

إلى حالة االستقرار ومن ثم رف  فرضية العدم المتمثلة بعدم استقرارية المتغيرات في مستويتها ويطلق عليهدا متكاملدة مدن الدرجدة 

 .  I~(1)األولى 

محتمل بأن متوسط السلسلة لجميع بشكل واضح أن السلسلة الزمنية هي متجهة نحو األسفل, وهذا من ال (5) ويشير الشكل

 (.6( و)5(, وباإلمكان أختبار جذر الوحدة وكما في النتائج التي تظهر في الجدولين )stationaryمستقرة )متغيرات البحث 

 
 (ADF( باستخدام )1stنتائج اختبار جذر الوحدة للفرق األول ): (5جدول )

Augmented Dickey-Fuller (ADF) 

Level 

Intercept  Trend and intercept None 
 المتغيرات

Prob t-Statistic Prob t-Statistic Prob t-Statistic 

0.0001 -5.962351  0.0016 -5.500119 0.0013 -3.461357 GDP 

0.0001 -5.965987  0.0013 -5.602092 0.0000 -6.180204 S 

 0.0003 -5.460714 0.0000 -7.798437 0.7436 0.237330 I 

 (.(EViews 9( ومن خالل اعتماد برنامج 2و 1المصدر: الجدول من اعداد الباحث باالستناد إلى بينات جدول رقم )

 
( تشير إلى أن متغيرات الناتج المحلي اإلجمدالي واالدخدار واالسدتثمار ال تحتدوي علدى جدذر 6( و)5النتائج في الجدولين )

( الجدولية لذلك نقبل الفرضدية t( المحتسبة هي اعلى من قيمة )tالمستوى, وذلك ألن ) الوحدة أي أنها مستقرة في حالتها األولية عند

البديلة التي تنص على عدم وجود جذر الوحدة في السالسل الزمنية المقدرة, وندرف  فرضدية العددم والتدي تدنص علدى وجدود جدذر 

  االختبارات االحصائية. االعتماد عليها في اجراءالوحدة في السالسل الزمنية المقدرة, مما يسمح 
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1خريطة االشكال البيانية لمتغيرات الفرق األول ): (5شكل )

st
) 

 (.(EViews 9ومن خالل اعتماد برنامج  (2و 1)المصدر: الشكل من اعداد الباحث باالستناد إلى بينات جدول رقم 

 
1نتائج اختبار جذر الوحدة للفرق األول ): (6جدول )

st
 (Phillips-Perron( باستخدام )

Intercept 
Trend and 

intercept 
None Test values Variables 

-10.55996 -13.82967 -11.04220 Phillips-Perron test statistic 

GDP 
-3.752946 -4.416345 -2.669359 1% 

Test critical 

values 
-2.998064 -3.622033 -1.956406 5% 

-2.638752 -3.248592 -1.608495 10% 

-13.36840 -15.35379 -13.52629 Phillips-Perron test statistic 

S 
-3.752946 -4.416345 -2.669359 1% 

 -2.998064 -3.622033 -1.956406 5% 

-2.638752 -3.248592 -1.608495 10% 

-5.324546 -5.486409 -5.386668 Phillips-Perron test statistic 

I 
-3.752946 -4.416345 -2.669359 1% 

 -2.998064 -3.622033 -1.956406 5% 

-2.638752 -3.248592 -1.608495 10% 

 (.(EViews 9( ومن خالل اعتماد برنامج 2و 1دول رقم ): الجدول من اعداد الباحث باالستناد إلى بينات جالمصدر
 

 نتائج اختبار التكامل المشتركثانياً: 

( في بيانات السالسل الزمنية يوضح  وجود توازن مستقر في  (Co-integrationإن التفسير االقتصادي للتكامل المشترك 

بحيث تؤدي التقلبات في أحداهما إلى إلغاء   (Unique)واحداً المدى الطويل بين سلسلتين زمنيتين أو أكثر تأخذ اتجاها مشتركاً 

التقلبات في السلسلة األخرى, فإذا كانت خالف ذلك, فإنها لن تتمكن من التحرك سوية وباتجاهات منتظمة خالل الزمن, ولهذا يجب 
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قليص االختالفات والتباينات إلى حدودها بت  (Co-integration)تعديل وتصحيح اتجاهاتها قبل البدء بعملية التقدير. إذ يقوم اختبار

 الدنيا باتجاه تحقيق التوازن في المدى الطويل بحيث يمكن للمتغيرات المقدرة أن تسير باتجاهات متقاربة معاً خالل الزمن

ص كون تشخياألولى,  ,بشكل عام, أن اختبار العالقة طويلة األجل يتطلب أتباع خطوتينو واالختالفات بينهما تكون مستقرة,

اختبار استقرارية األخطاء العشوائية  فإذا كانت البواقي مستقرة ولى. والثانية, السالسل مستقرة ولها درجة تكامل من الدرجة األ

I(0)) ولها درجة التكامل نفسها فإن ذلك يؤشر إلى أن حدود الخطأ العشوائي مستقر وتمثل tt v, )ة أي أن تكون البواقي الناتج

من تقدير العالقة الخطية بين المتغيرات متكاملة من الرتبة صفر. فإذا كانت  البواقي غير مستقرة )مشتته بشكل عشوائي ( فهذا يدل 

شيوعا والطريقة األكثر  على أن المتغيرات غير متكاملة وبذلك  فان إجراء االختبارات التقديرية سيكون ذا نتائج متحيزة وزائفة.

والذي يمتلك العديد من المزايا والخوان االيجابية (Johansen – Juselius) جسلس  –جوهانسن ل المشترك هيفي قياس التكام

 :(66, 2012)العلي,  من أهمها

 مقدرة. معادلة  ختبار أكثر من اتجاه للتكامل المشترك بين المتغيرات المستخدمة وفي كل انه يتمكن من أ .1

      .الدراسة الحالية لمتغيرات العشوائية للعينات الصغيرة, كما هو الحال في يتمكن من إيجاد واكتشاف التحيز في ا .2

 المقدر.من السهل أن يكيف أو يوفق العالقات الديناميكية أو الحركية بين متغيرات النموذج  .3

لى أعادتها يكشف لنا عن أن أي المتغيرات الداخلة في االختبار والتقدير هي خارج التوازن في المدى القصير ويسعى إ .4

 إلى نظام التوازن في المدى الطويل.

المقدر  وهما المتغيرات تعتمد هذه الطريقة على أكثر المؤشرات تطوراً الختبار وتحديد اتجاهات التكامل المشرك بين .5

  Maximum Trace and λmax  .(Eignvalue)و ,LR)) األعظم

خالية من جذر الوحدة عند فروقها األولى ومتكاملة من الدرجة  (I( و)S( و)GDPوبما أن السالسل الزمنية موضوع البحث ) 

, لذلك سيتم أختبار وجود عالقة توازنية طويلة األجل بين السالسل الزمنية الغير مستقرة في مستوياتها باستخدام I~(1األولى )

واختبار القيمة الذاتية   (λmax) , والتي تتضمن اختبارين: اختبار األثر(Johansen – Juselius)جسلس  –جوهانسنطريقة 

( القائلة بوجود اكثر H1: B ≠ 0إلى رف  فرضية العدم وقبول الفرضية البديلة )( 6(. وتشير النتائج في الجدول )λmaxالقصوى )

-Pيمة )المحتسبة أكبر من القيمة الجدولية بداللة ق (λmax( وقيمة )λtraceقيمة )من متجه واحد من متجهات للتكامل المشترك, ألن 

value ,).وهذا يساعدنا في اجراء اختبار السببية 

 

 
 (Johansen – Juselius) جسلس  –جوهانسن (: نتائج اختبار6شكل )

 (.(EViews 9( ومن خالل اعتماد برنامج 2و 1الباحث باالستناد إلى بينات جدول رقم ) عملمن  النتائجالمصدر: 



 2020/  47العدد   مجلة كلية الرافدين الجامـعة للعلوم

   ISSN (1681- 6870) 

 

121 
 

 
 :العالقة السببية لكرانجرثالثاً: اختبار 

قائدددد مدددن المتغيدددرات هدددو ال إن عالقدددات التكامدددل المشدددترك ال تقددددم لندددا اتجاهدددات العالقدددات السدددببية بدددين المتغيدددرات وأي

(Leading)  التدابعوأيهما (Lagging)وأي منهمدا ذات تدأثيرات داخليدة , (endogenous) وأخدرى خارجيدة (exogenous) أن .

كونها ال تددل دائمدا علدى تحديدد اتجداه التدأثير, لدذا اسدتخدم اختبدار  العالقةتجاهات معامالت االرتباط ال تعطي التفسير االقتصادي ال

 ً فدي بيدان السدببية  السببية لتحديد نوع واتجاه العالقة بين المتغيرات وقد يؤكد ذلك الحقيقة التي اعتمدها كرانجر بوصفها نهجا اساسديا

إن السببية كمفهوم فلسفي تعني أن خلفيات العالقدات وال يولد الماضي.  وهي أن الماضي والحاضر قد يولد المستقبل إال أن المستقبل

السابقة بين المتغيرات الحالية تعود إلى جدزين أحددهما يدؤثر واآلخدر يسدبب, ولهدذا فدإن القياسدات اإلحصدائية والتطبيقيدة هدي شدرط 

لسدببية فدي االقتصداد قددرة أحدد المتغيدرات للتنبدؤ تعندي العالقدة او ضروري ولكنه غير كافي إلنشاء العالقة السببية بدين المتغيدرات.

 (F)لدرالمحسوبة اكبدر مدن القيمدة الحرجدة  Fفإذا كانت  لمعرفة اتجاه السببية, (F)يتم استخدام اختبار و)تسبب في( في متغير آخر, 

)العلدي,  توجد عالقة سببية فان ذلك يؤدي إلى رف  فرضية العدم وقبول الفرضية البديلة القائلة بوجود عالقة سببية وعكس ذلك ال

2012 ,70).  

أن التغيرات في االدخار ال تساعد في تفسير التغيرات في النمو االقتصدادي, كدذلك التغيدرات فدي النمدو ( 7) الشكليوضح  

ويمكدن االقتصادي ال تساعد في تفسير التغيدرات فدي االدخدار, أي ال توجدد هنداك عالقدة سدببية مدا بدين االدخدار والنمدو االقتصدادي 

إلى أن الفدوائ  الكبيدرة التدي ولددها الحسدال الجداري لميدزان المددفوعات العراقدي والموازندة العامدة معداً خدالل تبرير هذه النتيجة 

( 7) الشدكلكمدا يشدير سنوات البحث مع الوفرة المالية الريعية اال انها لم تحقق شيئاً في بنداء االقتصداد وتنميتده بدل تراجدع وتددهور. 

(, مددن خددالل معنويددة Lags:2خددالل فتددرات االبطدداء ) االسددتثمارإلددى  النمددو االقتصدداديالقددة سددببية وباتجدداه واحددد مددن عإلددى وجددود 

ويمكن تبرير هذه النتيجة إلى أن الناتج المحلي العراقي يتكون مدن الدنفط الخدام بشدكل رئيسدي, (. 10.8791( والبالغة )Fاحصائية )

مصدر االسدتثمار الكلدي ا يفسر دور النفط الخام في تكوين الناتج المحلي اإلجمالي وهو وهذ مما يؤدي إلى زيادة اإلنفاق االستثماري

  من عوائد النفط الخام الُمصدر. المتأتي

 

 
 لكرانجر العالقة السببيةنتائج اختبار (: 7شكل )

 (.(EViews 9نامج ( ومن خالل اعتماد بر2و 1الباحث باالستناد إلى بينات جدول رقم ) عملمن  النتائجالمصدر: 

 
 

 االستنتاجات والتوصيات .5
 االستنتاجاتأوالً: 

 االقتصاد العراقي اقتصاد أحادي الجانب يعتمد بشكل أساس على مصدر واحد للدخل وهو إيرادات النفط الخام. .1

 .تذبذل أسعار النفط الخام عالمياً أدى إلى عدم استقرار االدخار وتدنيه مما انعكس على انخفاض االستثمار .2

ضعف دور وأهمية المصادر التمويلية األخرى وال سيما الضرائب والرسدوم فدي تمويدل الموازندة العامدة االتحاديدة ممدا أدى إلدى  .3

 .استمرار تدني االدخار الكلي

إغراق السوق العراقية بالسلع والخدمات المستوردة قلدل مدن تحفيدز أصدحال رأس المدال فدي اإلسدتثمار بسدبب عددم القددرة علدى  .4

 سة مع منتجات العالم الخارجي.المناف

متغيدرات النداتج المحلدي اإلجمدالي  بيدرون, إلدى أن -وفليدبس فدوللر الموسدع, –يشدير أختبدار ديكدي فيما يخص الجاندب القياسدي,  .5

  ,عند المستوىمستقرة في حالتها األولية تحتوي على جذر الوحدة أي أنها غير  واالدخار واالستثمار

( المحتسدبة λmax( وقيمدة )λtrace)       س علدى وجدود ثدالث متجهدات للتكامدل المشدترك, ألن قيمدةجسل –جوهانسن يشير اختبار .6

  (.P-valueأكبر من القيمة الجدولية بداللة قيمة )
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أن التغيرات في االدخار ال تساعد في تفسير التغيرات في النمو االقتصادي, كذلك التغيرات فدي النمدو  إلىاختبار جرانجر يشير   .7

صادي ال تساعد في تفسير التغيرات في االدخدار, أي ال توجدد هنداك عالقدة سدببية مدا بدين االدخدار والنمدو االقتصدادي, كمدا االقت

 (.Lags:2إلى االستثمار خالل فترات االبطاء ) وباتجاه واحد من النمو االقتصاديعالقة سببية يشير إلى وجود 

 

 التوصياتثانياً: 

 من خالل تنويع هيكل اإليرادات العامة وزيادة حصيلة اإليرادات غير النفطية.لعامة االتحادية التعزيز المالي في الموازنة ا .1

معالجددة العجددز الحقيقددي فددي الموازنددة العامددة االتحاديددة مددن خددالل االنضددباط المددالي فددي اإلنفدداق وزيددادة مددوارد الموازنددة غيددر  .2

 النفطية.

 مسداعدة الدولدة فدي تحقيدق اهددافها االقتصداديةع التطبيدق العملدي للوضع السياسدة الضدريبية موضدإصالحات النظام الضريبي  .3

 .ومن ضمنها الدفع نحو االدخار

إذ تؤازر عوائد الصندوق االدخاري المذكور  ,ايجاد صندوق ادخاري سيادي تُستثمر موارده من خالل التنويع المالي الخارجي .4

 .عند الضرورة في غلق الفجوة الخارجية

خددالل اسددتحداث أوعيددة جديدددة السددتقطال المدددخرات الصددغيرة وتوظيفهددا فددي مجدداالت الخاصددة مددن معدددالت االدخددار رفددع  .5

 استثمارية مجزية.

 .طرح أوعية ادخارية جديدة ومتنوعة تشجع المواطنين بكل فئاتهم على توجيه المدخرات للبنوك .6

فدي زيدادة االدخدار ستسدهم  فأنهداالمدخرة الخدمات للزبائن من اجل جذل األموال احسن تقديم  تحسين أداء المصارف في اتجاه .7

 .تحريك االقتصاد العراقيوبالتالي 

يتوجب على القطاع المصرفي السعي لتشجيع االدخار والمساهمة بتوعية المواطن ألهمية هذا النشداط ولعظديم فائدتده واسدهامه  .8

 .بتوفير السيولة المطلوبة للدولة

ميل إلى الممارسات االسدتهالكية التدي يغلدب علدى أكثرهدا السدلبية وعددم الفائددة وضع السياسات الكفيلة بالحد من جميع أنواع ال .9

 .بفعل رواج مبدأ تداول السلع وفقاً لسعرها المتدني على حسال النوعية
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