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قياس وتحميل العوامل المؤثرة في تجارة العراق الخارجية مع ايران في اطار انموذج الجاذبية لممدة 
(1002-1025 )1  

    Measuring and Analyzing The impact Factors in Iraqi Foreign trade 

with Iran in the framework of gravity model for the period(2001-2016 ) 

 الباحث بهاء الدين محمد احمد       م عبداهلل عبد              أ.د. نزار ذياب عساف     أ.د. ناظ
 جامعة الفموجة   /كمية االدارة واالقتصاد                             

 المستخمص 9
باستخدام نموذج  )استيرادات العراق(الى قياس وتحميل العوامل المؤثرة في تجارة العراق الخارجية  البحثيدف ي    

الجاذبية مع ايران وذلك لمميزة النسبية التي تتمتع بيا التدفقات السمعية من ايران تجاه العراق ولما تمثمو من ثقل 
اقتصادي حيث تعتبر ايران من اىم الشركاء التجاريين لمعراق وليا حدود مشتركة معُو , وذلك لموقوف عمى محددات 

ة وتحديد العوامل التي من شانيا زيادة حجم التبادل التجاري مع ايران , والحد من الفجوة التبادل التجاري مع ىذه الدول
بين الصادرات والواردات والخروج من حالة التبعية االقتصادية. تشير نتائج تقدير النموذج القياسي الى ان متغيرات 

وايران وتكاليف النقل والمسافة االقتصادية تعتبر اىم  الجاذبية والمتمثمة بالناتج المحمي االجمالي الحقيقي لمبمدين العراق
 العوامل المؤثرة عمى تدفقات السمع الواردة الى العراق من ايران خالل مدة البحث .

 التجارة الخارجية , الميزان التجاري , نموذج الجاذبية ,العراق , ايران9  الكممات المفتاحية
Abstract: 
   This study aims at measuring and analyzing the factors effecting the Iraqi foreign trade 

(imports of Iraq)  by using gravity model with Iran due to the relative trait the goods 

flushes from Iran to Iraq in addition to its economic importance , for it is the most 

important commercial partners as it boarder Iraq .All that comes to identity the limits of 

the Iraqi commercial exchange with this state  and also to identify the factors which 

increase the Iraqi commercial exchange with Iran in addition to reduce the gap between 

imports and exports in order to avoid the economic subordination .  

The research came out with the GDP ,transport costs , economic distance had positively 

or negatively affected the commercial flushes between Iraq and Iran. 

Key words : foreign trade , gravity model, Trade Balance  , Iraq ,Iran 

 المقدمة 9
باالقتصاد العالمي , وىمزة الوصل بين الدول عمى  بمديعد قطاع التجارة الخارجية القناة التي تربط اقتصاد اي      

تأتي اىمية , و اختالف سياساتيا وقوانينيا وايديولوجياتيا , وال استغناء لدولة عن االخرى اال في حدود ضيقة جدا 
ما يعرف بالعالقات االقتصادية الدولية التي اصبح تأثيرىا يطغى عمى غيرىا  معبو فيتالتجارة الخارجية من الدور الذي 

من اشكال العالقات الدولية , فضال عن الدور اليام  الذي تقوم بو في االنتاج والدخل القومي واالستيالك والتكوين 
  .الرأسمالي وتوزيع نمط االستثمارات في االقتصادات المختمفة

يد من االقتصاديين ان التجارة الخارجية ىي المحرك االساسي لمنمو االقتصادي وىي مصدر الربح في ويرى العد    
نظرىم , وان نشاط التجارة الخارجية ىو محصمة لمختمف االنشطة االقتصادية فيو يؤثر ويتأثر بيا وىو المرآة التي 

 االقتصادية . نشطةتعكس كافة اال
                                                 

1
 هاخستٍر البحث هستل هي رسالت  - 
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 -مشكمة البحث 9
المفكرين من خالل النظريات االقتصادية المختمفة المفسرة  و االقتصاديين لجدل القائم بينالبحث في ا تتمحور مشكمة   

االقتصادية وغير االقتصادية حول المحددات والعوامل  لقياسيةلمتجارة الخارجية , واختالف نتائج الدراسات النظرية وا
طبيعة العالقة بينيا . فضاًل عن خصوصية االقتصاد العراقي لما الرئيسية لتدفق المبادالت التجارية بين الدول واثرىا و 

 يتمتع بو من مقومات وخصائص رئيسية والمتمثمة بالثروات الطبيعية والموارد البشرية والفائض في الميزان التجاري . 
 -اهمية البحث 9

والحصة الكبيرة التي تعود ليذه  وايرانق تكمن اىمية البحث من خالل االىمية النسبية لممبادالت التجارية بين العرا     
من التوزيع الجغرافي لممبادالت التجارية مع العراق ,فضال عن ارتفاع االىمية النسبية لقطاع التجارة الخارجية في  دولةال

د قياس ويعالناتج المحمي االجمالي حيث احتمت التجارة الخارجية مكانيا المؤثر والحيوي في دائرة النشاط االقتصادي , 
عامل ميم من عوامل التنمية االقتصادية والسبيل لتقميل الفجوة بين  وتحديد العوامل المؤثرة في تجارة العراق الخارجية

 الواردات والصادرات وبالتالي تحسين الدخول وفرص العمل .
 في ضوء مشكمة البحث وىدفو يمكن صياغة فرضية البحث باالتي : -فرضية البحث 9

عدد السكان , المسافة االقتصادية,  ايجابيا بالناتج المحمي االجمالي, وايرانتجارة الخارجية بين العراق تتأثر ال    
 .ةوسمبيا بالمسافة وتكمفة نقل البضائع والسمع مع ىذه الدول

 
   ييدف البحث الى ما يمي : -اهداف البحث 9 

باستخدام نموذج  مع ايران العراق الخارجية قياس وتحميل العوامل )المحددات ( الرئيسية المؤثرة في تجارة -1
 الجاذبية .

 .ايرانتحميل تطور التجارة الخارجية والتوزيع الجغرافي والتعرف عمى واقع وحجم المبادالت التجارية لمعراق مع  -2
ابراز ما يتمتع بو االقتصاد العراقي من امكانيات بشرية وطبيعية واقتصادية تمكنو من تطوير قطاعو التجاري  -3

. 

 -منهجية البحث 9
اعتمد البحث عمى المزج بين المنيج الوصفي التحميمي لدراسة وتحميل واقع العالقات التجارية بين العراق وايران     

والعوامل المؤثرة فييا , والمنيج الكمي القياسي من خالل تطبيق انموذج الجاذبية لقياس وتحميل العوامل المؤثرة في 
( لمتقدير واجراء االختبارات Eviews9,Excelمع ايران باالعتماد عمى البرامج االحصائية )تجارة العراق الخارجية 

 الالزمة الستخراج النتائج .
 -حدود البحث 9

رفع العقوبات االقتصادية الدولية الشاممة التي  اثناء(  2016 -2001تنحصر حدود البحث الزمانية بالمدة )    
ق وزيادة اسعار النفط التي انعكست بشكل ايجابي في سوق العمل وعمى النشاط فرضتيا االمم المتحدة عمى العرا

 . اما الحدود المكانية فتتمثل بالعراق وايراناالقتصادي وحجم المبادالت التجارية لمعراق .
 -البحث 9 هيكمية

تصادي للتدارة الخارخٍت  تن تقسٍن البحث الى خوست هباحث قبلها الوقذهت , تٌاول الوبحث االول االطار الٌظري واالق

فٍوا تٌاول الوبحث الثاًً تحلٍل اهن الوؤشراث االقتصادٌت للعراق ,اها الوبحث الثالث فتٌاول تحلٍل اهن الوؤشراث 

االقتصادٌت إلٌراى فٍوا تٌاول الوبحث الرابع  تطىر التبادل التداري بٍي العراق واٌراى اها الوبحث الخاهس فقذ تٌاول 
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لٍل العىاهل الوؤثرة فً تدارة العراق الخارخٍت هع اٌراى باستخذام ًوىرج الداربٍت , فضال عي ًتائح قٍاس وتح

 االستٌتاخاث والتىصٍاث .

 المبحث االول9 االطار النظري االقتصادي لمتجارة الخارجية .
  مفهوم التجارة الخارجية9 9اوال

 والتبادلية الدولية  والذي يتصف بالشمولية, ويطمق عميتقوم حركة التبادل التجاري الدولي ضمن نظام العالقات      
مصطمح العالقات االقتصادية  الدولية والتي تعبر بصورتيا العمومية عن جميع أوجو النشاط االقتصادي الذي يتم بين 

 (97 1022) منصور, الدول التي تخضع ألنظمة سياسية واجتماعية وثقافية تختمف عن بعضيا البعض
ب النظر الى التبادل الدولي والتمويل الدولي عمى انيا اكبر من مجرد عممية بسيطة لتدفق السمع والموارد وىنا يج     

النو من خالل فتح االقتصادات والمجتمعات امام حركة التجارة الدولية ,ومن خالل تفيم  التمويمية عبر الدول المختمفة,
ان الدول النامية مدعوة ليس فقط لالنخراط في عمميات النقل الدولي وتبني نظرة التوجو لمخارج الى باقي دول العالم , ف

لمسمع والخدمات والموارد المالية. لكن مدعوة ايضا الى نقل التكنموجيا الحداث تنمية محمية والستقطاب انماط من  
ية  , فضال عن واحداث اصالحات وترتيبات مؤسسية جديدة وتغيرات تنظيمية تتوافق مع التطورات الدولاالستيالك 

 ( 916  1020)عبد الحافظ , ضرورة تطوير النظم الخاصة بالتعميم والصحة والنظم االجتماعية .
يخفى الدور الجوىري الذي تمعبو  التجارة الخارجية في النشاط االقتصادي بتوفيرىا احتياجات البالد من السمع و  ال    

وم بتصريف فائض اإلنتاج المحمي عن طريق التصدير لذا تحتل الخدمات غير المتوفرة عن طريق االستيراد كما تق
, اما  التجارة الخارجية مكانة بارزة في النشاط االقتصادي خصوصا أنيا ساعدت كثير من الدول عمى النمو االقتصادي

في حالة االنغالق سوف تتمكن كل دولة في انتاج عدد محدود من المنتجات وستحرم شعوبيا من بقية السمع 
 . (2091007الصوص,)

 9دوافع قيام التجارة الخارجية9ثانيا
تعتبر المشكمة االقتصادية او ما يسمييا االقتصاديون بمشكمة الندرة النسبية الدافع الرئيسي لقيام التجارة بين الدول       

سي فييا ان تتبع سياسة م االقتصادي والسيااالمختمفة , فقد اصبح من المسممات اليوم عدم قدرة اي دولو ميما كان النظ
وىذا غير الن ذلك يعني ان الدولة ستضطر إلنتاج كل احتياجاتيا  االكتفاء الذاتي بصورة كاممة ولفترة طويمة من الزمن,

ذلك, وميما يكن ميل اي دولة الى تحقيق ىذه السياسة فأنيا ال  ليا تيحاالقتصادية ال ت ومواردىا امكانياتيا ممكن الن
في عزلة عن الدول االخرى ولما كانت  الدول كاألفراد ليس بإمكانيا ان تنتج كل ما تحتاجو من  تستطيع ان تعيش

ثم  السمع فان الحاجة تقتضي ان تتخصص في انتاج السمع التي تؤىميا مواردىا الطبيعية واالقتصادية لكي تنتجيا,
مكان انتاجيا ولكن بكمفة اعمى والتي يكون تبادليا بمنتجات دول اخرى من غير الممكن انتاجيا داخل حدودىا او باإل

 ( .925  1000)العصار واخرون ,عندىا االستيراد من الخارج مفضال 
 ويمكن ايجاز اىم الدوافع الرئيسة لقيام التجارة الخارجية باالتي :    

 تفاوت مستويات  االسعار  -2  وفرة او ندرة الموارد الطبيعية والظروف المناخية -1
 التفاوت في حجم رؤوس االموال . -4 لعمل والقدرات البشرية .عنصر ا-3
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  2001-2016)9 تحميل بعض المؤشرات االقتصادية في العراق لممدة )المبحث الثاني       
 9 المكونات القطاعية لمناتج المحمي االجمالي .  اوال

ساىمة القطاعات غير النفطية فيو مقابل ارتفاع نسبة يتميز الناتج المحمي اإلجمالي في العراق بانخفاض نسبة م        
ان القطاع الزراعي بمغت نسبة مساىمتو في تكوين الناتج المحمي  (1من الجدول ) مساىمة قطاع النفط , حيث يالحظ

%( , وىي نسبة منخفضة مقارنة باحتياجات البمد من المواد الغذائية وبصالحية  (6.8ىي   2001 اإلجمالي عام 
اضي الزراعية التي يممكيا البمد , ويعود ىذا االمر الى ضعف االىتمام بالقطاع الزراعي  وايضا الى ىيمنة قطاع االر 

 . 2003حتى نياية عام  باالنخفاض معدالتىذه الالنفط عمى الناتج المحمي , واستمرت 
ة اخذت تنخفض بمعدالت عالية ( نجد ان نسبة مساىمة الزراع2007-2011اما بعد ىذا العام وخصوصًا في المدة )  

%( ويعود ذلك الى التغيير الذي طرأ عمى وضع 3.81اذ بمغت )  2008ووصمت الى ادنى نسبة ليا في عام 
االقتصاد العراقي والذي سمح بزيادة الصادرات النفطية دون قيود بعد رفع الحصار نيائيًا مما ادى الى ارتفاع نسبة 

اما مساىمة قطاع الصناعة التحويمية  .   (928 1024)سممان , مساىمة الزراعة  مساىمة النفط مقابل انخفاض نسبة
فقد تعرض ىذا القطاع الحيوي الى حالة شديدة من االندثار وتراجع دوره في االنتاج , ونتيجة ليذه االسباب فقد  

حيث كانت  2005وفي  2003استمرت حصتو في الناتج بالركود خالل فترة الدراسة حيث بمغت اقل نسبة في 
 2003% عمى التوالي , ان ىذا اليبوط الشديد في ناتج قطاع الصناعة التحويمية واستمرار ركوده منذ 1.31و%1.01

مني المتردي وعدم االستقرار السياسي وضعف تجييز الطاقة الكيربائية واندثار معامل سببو عوامل منيا, الوضع األ
اكبر مستثمر في الى االنتاجي لقطاع الصناعة التحويمية بعد ان تحولت الدولة  القطاع العام والتي كانت العمود الفقري

 . (9344 1006)زيني9عمميات االنتاج من بداية السبعينات في القرن الماضي 
%( في 2.41( ان قطاع خدمات التنمية االجتماعية والشخصية ساىم بنسبة )1كما يتضح ايضًا من الجدول )       

عندما بمغت  2016ثم استمر في الزيادة, ووصل اعمى مستوى لو عام  2001لمحمي االجمالي عام تكوين الناتج ا
%( , وعمى الرغم من ذلك فان ما يالحظ ان ىذه النسبة قميمة اذ بالرغم من التغيير الذي حصل والذي عمى اثره 23.8)

ور الخدمات المقدمة من قبل الحكومة بسبب ازدادت واردات البالد المالية , اذ لم تنعكس ىذه الزيادة عمى درجة تط
انخفاض نسبة االنجاز لممشاريع والنابع من تمكؤ الشركات المنفذة التي ال تمتمك الخبرة الكافية او المعدات المتطورة  
فضاًل عن غياب روح المسؤولية وانعدام الخطط التطويرية وانخفاض نسبة التخصيصات ليذه الخدمات مقارنة ببقية 

 ات العامة .  النفق
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 (2الجدول )
 % .(2001-2016االهمية النسبية لمناتج المحمي االجمالي باألسعار الجارية حسب االنشطة االقتصادية في االقتصاد العراقي لممدة )

 
النشرة االحصائية  مديرية الحسابات القومية , جيا المعمومات,لمصدر9 وزارة التخطيط , الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولو ا       

 أعداد متفرقة.,السنوية 
 9 الرقم القياسي ألسعار المستهمك . ثانيا
لسمع والخدمات التي ان الرقم القياسي ألسعار المستيمك ىو مؤشر يقيس معدل التغير عبر الزمن في اسعار ا    

)وزارة يقتنييا المستيمك , حيث ان ىذه التغيرات تؤثر عمى القوة الشرائية الحقيقة لدخول المستيمكين وعمى رفاىيتيم 
ارتفاعا ممحوظا في مستويات االسعار حيث ارتفعت معدالت  2003ولقد شيد العراق قبل    (5 10249التخطيط , 

,وكان وراء ذلك العديد من العوامل , تتعمق بالنواحي النقدية والمالية مثل اضطراب  التضخم وبمغت مستويات عالية جدا
اسعار الصرف واالختالل الييكمي بين العرض الكمي والطمب الكمي بسبب انخفاض االنتاج المحمي وعدم قدرتو عمى 

م وجود سياسة مالية تشجع االستثمار تمبية الطمب المتزايد وارتفاع اسعار السمع المستوردة وكذلك زيادة عرض النقد وعد
( بسبب سياسة االنفاق 2007-2003( يتبين ارتفاع معدل التضخم خالل المدة )2داخل القطر ,ومن خالل الجدول )

غير الرشيد التي كانت تتبعو الحكومة والتي تتمثل ببرامج التوظيف غير المنتج ولتمويل النفقات الجارية لمحكومة حيث 
اق االستيالكي نسبة كبيرة من ىيكل االنفاق العام , وادت ىذه السياسة الى تعاظم الطمب , وقصور شكل معدل االنف

القطاعات االنتاجية في مجال النشاط الزراعي والصناعي عن تمبية او خمق عرض سمعي مكافئ ليذا الطمب الكمي , 
%( ويرجع السبب في ذلك 53.2بنسبة ) 2006وادى ىذا الى تحرك االسعار تدريجيا  ,وقد بمغ اعمى معدل لو في عام 

 2006في السنوات التي تمت عام  اضنخفالااخذت بالى رفع اسعار المشتقات النفطية , اال ان معدالت التضخم قد 

 السنة
 الزراعة
 والغابات
 والصيد

التعدين 
 والمقالع

الصناعة 
 التحويمية

البناء 
 والتشييد

الكهرباء 
 والماء

النقل 
التصاالت وا

 والخزن

تجارة 
الجممة 
 والمفرد

البنوك 
 والتأمين

ممكية دور 
 السكن

خدمات التنمية 
االجتماعية 
 والشخصية 

2001 6.80 74.1 1.47 1.17 0.18 6.09 6.30 0.99 0.49 2.41 
2002 8.02 70.4 1.51 1.62 0.19 7.85 6.17 1.16 0.54 2.54 
2003 8.30 68.1 1.01 0.73 0.22 7.01 6.33 1.31 0.77 6.22 
2004 6.90 56.6 1.75 1.28 0.82 7.05 5.07 5.90 5.31 9.32 
2005 5.85 56.4 1.31 3.63 0.80 6.97 5.12 6.41 5.70 7.81 
2006 5.80 55.2 1.53 3.59 0.81 7.02 6.61 0.73 7.55 11.16 
2007 4.91 52.9 1.62 4.44 0.87 6.55 6.23 1.38 8.33 12.77 
2008 3.81 55.2 1.67 4.16 1.16 5.41 5.34 1.52 6.96 14.77 
2009 5.19 42.9 2.59 4.28 1.76 6.47 7.83 1.49 9.38 18.11 
2010 5.13 45.1 2.25 6.29 1.78 5.79 7.65 1.27 8.16 16.58 
2011 4.54 53.0 2.87 4.74 1.57 4.65 6.46 1.28 6.93 13.96 

2012 4.10 49.8 2.70 6.00 1.70 5.60 7.70 1.70 6.00 14.70 
2013 4.80 46.0 2.30 7.30 1.80 6.60 7.50 1.80 5.90 16.00 
2014 4.91 43.9 1.78 7.14 2.19 7.28 7.83 1.18 6.54 17.14 
2015 3.90 29.8 1.80 8.75 2.91 10.03 10.06 1.25 9.17 22.32 
2016 5.10 30.6 2.20 5.60 2.60 8.10 11.00 1.20 9.80 23.80 
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وىذا بسبب توفر المشتقات النفطية وانخفاض اسعارىا كما يعود ايضا الى تحسن  2016%( عام -1.48لتصل الى )
  (944 1022)ياس ,الى عدم وجود رسوم كمركية تؤثر عمى السمع المستوردة  باإلضافةية سعر صرف العممة الوطن

 (2جدول  )ال
 (       2001 -2016تطور االرقام القياسية ألسعار المستيمك ومعدل التضخم في العراق لممدة )        

2007=100)                                                                            ) 
 السنوات الرقم القياسي ألسعار المستهمك معدل التغير السنوي % )التضخم (

25.3 18.02 2001 
19.3 21.5 2002 
33.6 28.7 2003 
27.0 36.4 2004 
37.0 49.9 2005 
53.2 76.4 2006 
30.8 100.0 2007 
12.7 112.7 2008 
8.3 122.1 2009 
2.5 125.1 2010 
5.6 132.1 2011 
6.1 140.1 2012 
1.9 142.7 2013 
2.2 145.9 2014 
1.4 148.0 2015 

-1.48 145.8 2016 

وزارة التخطيط ,الجهاز المركزي لإلحصاء, نشرة تطور الرقم القياسي السعار المستهمك واالرقام القياسية           المصدر 9  
 ( .  1025-1002لممواد الغذائية وااليجار في العراق لممدة )

  9الباحث وفق الصيغة  قبلاحتسب معدل التغير السنوي من  -

 t-1القيمة في السنة السابقة/(t-1سابقةالقيمة في السنة ال – tمعدل التغير السنوي =)القيمة في السنة الحالية
*200 
 .9الميزان التجاري العراقي ثالثا 

يمة صادراتو وقيمة االستيرادات اذ يشكل محورا        فاعال يعبر الميزان التجاري العراقي عن الفرق ما بين ق      
سجل الميزان التجاري 2002و  2001في عام ف ضمن ىيكل ميزان المدفوعات من خالل تأثيره عمى االقتصاد العراقي ,

ابل شراء المواد العراقي فائضا ويرجع السبب الى تطبيق مذكرة التفاىم لألمم المتحدة والذي سمح بتصدير النفط العراقي مق
الغذائية والمستمزمات الطبية ومواد يمكن استخداميا في اعادة بناء جزء من مرافق الخدمات العامة في العراق , اما بعد 

نتيجة االحتالل االمريكي وارتفاع القدرة الشرائية التي ادت الى ارتفاع الطمب الخاص وارتفاع الطمب العام  2003عام 
ب الكمي المتمثل بالطمب الخاص والعام قد ارتفع مما سبب الى زيادة الطمب الكمي االمر الذي حيث يتضح لنا ان الطم

انعكس ايجابيا عمى زيادة االستيرادات كون الجياز االنتاجي العراقي ضعيف وغير قادر عمى سد الطمب المحمي المرتفع 
حيث 2004و  2003 عام ميزان التجاري فيباالضافة الى عدم االستقرار االمني كل ذلك ادى الى حدوث عجز في ال
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( 2016-2005(مميون دوالر عمى التوالي, اما خالل الفترة )3492.0(مميون دوالر و)222.4سجل عجزا بمقدار )
 , (9214 1026كشيش ,بريهي و )سجل الميزان التجاري فائضا ايجابيا

 (3الجدول )                                                 
 (2016 -2001يزان التجاري في العراق لممدة )الم

 الصادرات   السنوات
 )مميون دوالر(

 االستيرادات 
 )مميون دوالر(

 الميزان التجاري
 )مميون دوالر(

2001 21261 22241 1220.0  
2002 20125 6631.3 2493.6 
2003 8622.2 8822.4 -222.4 
2004 26720 12201 -3492.0 
2005 12586 10001 3695.0 
2006 20418 27607 11821.0 
2007 28480 27178 21301.0 
2008 52615 20262 33555.0 
2009 28671 21562 7109.0 
2010 42653 26217 14436.0 
2011 68572 30522 39048.0 
2012 83108 40244 44054.0 
2013 78658 38866 39792.0 
2014 72872 34100 38781.0 
2015 42217 30708 10519.0 
2016 30648 18227 11621.0 

 (.1025 -1002المصدر 9 البنك المركزي العراقي,المديرية العامة لالحصاء واالبحاث ,نشرات احصائية متفرقة لمسنوات )
 ونصيب الفرد من التجارة الخارجية في العراق 99 درجة االنكشاف االقتصادي رابعا
لة عمى الظروف السائدة في أسواق أنيا مدى اعتماد النشاط االقتصادي ألي دو ب تعرف درجة االنكشاف االقتصادي    

مدى مساىمة التجارة الخارجية ) االستيراد  وتتأتى أىمية ىذا المؤشر في أنو يبين لنا ,التصدير واالستيراد ليذه الدولة
والتصدير( في تكوين الناتج المحمي اإلجمالي, وعميو فكمما كان ىذا المؤشر مرتفعًا دل ذلك عمى اعتماد الدولة وبشكل 

, االمر الذي يجعل  اقتصادىا أكثر تعرضًا لمتقمبات االقتصادية العالمية  ) التجارة الدولية(عمى العالم الخارجي كبير
ويمكن احتساب درجة االنكشاف االقتصادي من خالل الصيغة  ويجعميا في حالة تبعية )انكشاف( لمعالم الخارجي.

 . (932 1024)رشيد, االتية
 100)الناتج المحمي اإلجمالي(* /)الصادرات+ االستيرادات(درجة االنكشاف االقتصادي =

 (عدد السكان) /االستيرادات(قيمة الصادرات+ قيمة =) اما نصيب الفرد من التجارة الخارجية
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 (4) الجدول
 ( 2016-2001لممدة ) رجيةونصيب الفرد العراقي من التجارة الخادرجة االنكشاف االقتصادي     

 الصادرات    السنوات
 )مميون دوالر(

 االستيرادات
 )مميون دوالر(

         االجماااالي النااااتج المحماااي
 )مميون دوالر(

االنكشاف  درجة 
 * االقتصادي%

 عدد السكان 
 )نسمة(   

نصيب الفرد من 
التجارة 

الخارجية   
 )دوالر( *

2001 12372 11152 21417.16 109.837 23565413 998.2  
2002 10236 7742.4 20962.15 85.766 24251649 741.3 
2003 9711.1 9933.5 15281.92 128.548 24939299 787.7 
2004 17810 21302 36638.24 106.752 25627626 1526.2 
2005 23697 20002 49954.89 87.478 26316609 1660.5 
2006 30529 18708 64805.39 75.976 27008426 1823.0 
2007 39590 18289 87968.28 65.794 27697912 2089.7 
2008 63726 30171 130528.70 71.936 28390433 3307.3 
2009 39782 32673 110527.20 65.554 29111417 2488.9 
2010 51764 37328 138516.70 64.318 29894652 2980.2 
2011 79681 40633 181711.60 66.210 30762701 3911.0 
2012 94209 50155 206184.50 70.016 31727053 4550.2 
2013 89769 49977 222067.80 62.929 32776571 4263.6 
2014 83981 45200 219456.70 58.864 33883145 3812.5 
2015 51328 40809 166701.00 55.270 35006080 2632.0 
2016 40759 29138 154146.20 45.344 36115649 1935.4 

 (2016-2001المصدر : البنك المركزي العراقي ,المديرية العامة لالحصاء واالبحاث ,النشرات السنوية )
 *: احتسب من قبل الباحث .

% حيث ان ارتفاع نسبة 109.8بمغ ما نسبتة  2001يتبين ان درجة االنكشاف االقتصادي في  (4)من خالل الجدول
, وفي  ادات وىذا يعني زيادة تبعية االقتصاد الوطني الى العالم الخارجيىذا المؤشر يعكس زيادة الصادرات واالستير 

 ث ـــت درجة االنكشاف االقتصادي اعمى قيمة ليا خالل مدة البحـــبمغ 2003عام 
ثم اخذت , من اثار سمبية عمى االقتصاد العراقي % نتيجة الحتالل العراق في ىذا العام وما لوُ 128.548حيث بمغت 
% مما يعني زيادة قيمة الناتج 45.3بنسبة  2016شاف االقتصادي باالنخفاض لتبمغ اقل قيمة ليا في درجة االنك

وان اجمالي الصادرات واالستيرادات تشكل نسبة ضئيمة من الناتج المحمي االجمالي في   في العراق المحمي االجمالي
التجارة الخارجية في حياة الفرد العراقي حيث  ( مدى مساىمة4. كما يستدل من الجدول ) (922  1023)معمة , العراق

نتيجة  2012دوالر( في عام 4550و) 2002دوالر( في عام  741تراوح نصيب الفرد من التجارة الخارجية بين    )
دوالر( لممدة  2469النتعاش اسعار النفط في ىذا العام, وبمغ متوسط نصيب الفرد من التجارة الخارجية في العراق )

         ( مما يؤشر ارتباط ومساىمة التجارة الخارجية في الحياة االقتصادية لمفرد العراقي .2001-2016)
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 المبحث الثالث 9 تحميل مؤشرات االقتصاد االيراني
 9تطور الناتج المحمي االجمالي .اوال 9 

داخل حدود الدولة خالل فترة  يشير مصطمح الناتج المحمي اإلجمالي الى قيمة السمع والخدمات النيائية التي تنتج     
 زمنية معينة غالبا تكون سنة .

 2011( يتبين لنا ان الناتج المحمي االجمالي في نمو مضطرد , ويمكن مالحظة كل من عام 5من مالحظة الجدول ) 
والتي ىي اعمى  2011كأعمى قيم عمى طول السمسمة الزمنية المدروسة وىذا يرجع بسبب موازنة عام  2016وعام 

% عن موازنة  45دوالر وبزيادة مقدارىا  80مميار دوالر عمى اساس سعر البرميل من النفط  500موازنة اذ بمغت نحو 
السنة السابقة , وىذا ادى الى زيادة النشاط الصناعي بشكل منضور ويمكن تأكيد ذلك من خالل النظر الى مساىمة 

الي وقد كان لالجراءات التي تبنتيا الحكومة االيرانية عند فرض القطاع الصناعي كنسبة مئوية من الناتج المحمي االجم
 .2012العقوبات االقتصادية الدولية عمييا وىذا ما انعكس سمبا عمى سموك الناتج المحمي االجمالي في المدة التي تمت 

حيث بمغ  2016ومن خالل النظر الى معدالت التغير السنوية نالحظ تذبذبيا حيث بمغ اعمى معدل تغير في عام 
 (% .7.4-والذي بمغ ) 2012في عام  تغير كان(% بينما اقل معدل 13.4)

ان نمو الناتج المحمي االجمالي خالل السنوات االولى من سنوات السمسمة الزمنية كان نتيجة لعدة اسباب لعل اىميا     
محمي اضافة الى زيادة عدد السكان والذي ىو ارتفاع اسعار النفط والذي يعتبر من القطاعات الميمة في تكوين الناتج ال

ينعكس في زيادة عناصر االنتاج )عنصر العمل( وقد بمغ الناتج المحمي االجمالي االيراني اقصى مستوى لو في عام 
وسبب ىذا االنخفاض ىو العقوبات  2015ثم اخذ باالنخفاض التدريجي ليصل الى مستوى منخفض في  2011

ران والتي انعكست في قمة الواردات المالية من النفط اضافة الى تقييد الصادرات االيرانية بكل االقتصادية الدولية عمى اي
( تطور الناتج المحمي االجمالي في االقتصاد االيراني ونسبة مساىمة 5ويوضح الجدول )( .9251 1024)فارس ,انواعيا 

 .( 2016-2001القطاعات االقتصادية فيو لممدة )
 (4جدول)ال                     

ونسبة مساهمة القطاعات االقتصادية فيه لممدة  باألسعار الثابتة االيراني تطور الناتج المحمي االجمالي     
(1002-1025) 

 جمالياالمحمي ال ناتجال السنة     
 (دوالر  مميون)

 التغير السنويمعدل 
  لمناتج المحمي 
 االجمالي %

مسااااااااااهمة الخااااااااادمات 
النااااااااتج  مااااااان كنسااااااابة

 محمي%ال

 مساهمة الزراعة
مااااااااااااان  كنسااااااااااااابة
 الناتج%

 مساهمة الصناعة
 %المحمي  كنسبة من الناتج

2001 316689 - 51.3 3.6 44.0 
2002 342273 8.1 46.1 7.4 45.4 
2003 371843 8.6 46.9 5.2 47.0 
2004 387969 4.3 45.4 3.7 49.8 
2005 400345 3.2 44.7 4.6 49.6 
2006 420361 5.0 45.6 5.2 48.3 
2007 454645 8.2 44.8 3.1 51.0 
2008 455785 0.3 46.3 2.6 52.0 
2009 460377 1.0 49.5 3.5 45.9 
2010 487069 5.8 48.8 4.2 45.9 
2011 499956 2.6 46.3 6.2 46.6 
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2012 462736 -7.4 48.6 1.6 48.7 
2013 461838 -0.2 46.8 3.4 48.7 
2014 483098 4.6 49.4 2.8 48.7 
2015 476718 -1.3 55.2 20.5 34.2 
2016 540581 13.4 55.1 8.7 35.1 

 http://www.albankaldawli.org المصدر 9 مجموعة البنك الدولي
ان قطاع الخدمات ىو القطاع االكبر من حيث مساىمتو في الناتج المحمي االجمالي حيث  (5يستدل من الجدول )كما 

  .عدد من القوى العاممة ألكبر(%او من خالل استيعابو 55.2– 44.7تتراوح النسبة بين )
قطاع الصناعي من القطاعات الرئيسة في االقتصاد االيراني من خالل مساىمتو في بنود الناتج المحمي كما يعتبر ال    

الجدول االجمالي واالىمية النسبية التي يتميز بيا اذا ما قورن بباقي القطاعات االقتصادية االخرى وىذا ما يوضحو 
سبب ذلك سياسة حماية الصناعة الوطنية والتقييد وقد يكون  2014, اال انو يالحظ تراجع سير المؤشر بعد  اعاله

االقتصادي الذي ادى الى تراجع قيم القطاع الصناعي وباقي القطاعات االقتصادية كال حسب االىمية النسبية لممساىمة 
 في بنود الناتج المحمي االجمالي االيراني .

ت بنسب مساىمة القطاعات االقتصادية االخرى اما بالنسبة لمقطاع الزراعي فان نسبة مساىمتو منخفضة اذا ما قورن

 . (9210  1021)هاشم ,والتي من بينيا القطاع الصناعي 

 الموارد البشرية 9توزيع 9السكان و  ثانيا
ترتبط عممية التطور االقتصادي بدرجة كبيرة بتوزيع واعادة توزيع عنصر العمل بين قطاعات االقتصاد القومي من      

من القطاعات من جية أخرى باالتجاه الذي يضمن التطور المتوازن لمنشاطات االقتصادية كافة جية وداخل كل قطاع 
ثم اخذ ىذا العدد  2001( مميون نسمة في عام 67تشير تقديرات السكان في ايران الى ان عددىم قد بمغ تقريبا )و , 

)عبد الرضا  2016مميون نسمة في عام ( 80) % تقريبا ليصل الى اعمى مستوى لو1.2 بمغ بالتزايد بمعدل نمو سنوي
( يوضح معدالت النمو السكاني والبطالة ونسبة العاممين في القطاعات االقتصادية في ايران 6والجدول ) .(48 9 1000,

 (.2016-2001لممدة )
 (6جدول )ال 

 (2016-2001عدد سكان ايران وتوزيع القوى العاممة في القطاعات االقتصادية لممدة ) تطور           
 عدد السكان السنة

 (نسمة)   
  معاااااااااااادل النمااااااااااااو

 %السنوي
 

 %معدل البطالة
 

نسااابة العاااااممون فااااي قطاااااع 
 %الصناعة

نسااابة العااااممون فاااي 
 %قطاع الزراعة

نساابة العاااممون فااي 
 %قطاع الخدمات

2001 67094414 1.44 12.3 32.2 12.7 44.0 
2002 67983330 1.31 12.8 31.7 13.8 43.4 
2003 68812713 1.22 12.1 31.7 14.2 43.2 
2004 69617100 1.16 10.3 31.3 14.1 43.5 
2005 70421811 1.14 12.1 30.3 13.7 44.9 
2006 71227880 1.13 11.3 31.7 12.2 45.0 
2007 72031103 1.12 10.6 32.0 23.0 45.0 
2008 72845542 1.12 10.5 32.2 12.2 46.5 
2009 73687565 1.14 12.0 31.7 12.2 47.2 



                                                                                      

 م9201السنة/                 داريةجملة جامعة االنبار للعلوم االقتصادية واال                    22دد ـالع  11اجمللد      

 

  044     

2010 74567511 1.18 13.5 32.2 28.2 48.5 
2011 75491582 1.23 12.3 32.5 28.2 48.4 
2012 76453574 1.26 12.1 34.5 27.4 47.0 
2013 77435384 1.27 10.3 34.0 26.7 48.2 
2014 78411092 1.25 10.6 33.7 25.8 49.4 
2015 79360487 1.20 11.1 32.5 26.4 50.0 
2016 80277428 1.15 11.3 32.5 17.0 50.5 
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% ثم  25 بمغت بنسبة 2004و  2003 عامي بمغت نسبة القوى العاممة في الزراعة اقصى قيمة ليا في فقد     

بسبب اليجرة من الريف الى المدينة وانتقال القوى العاممة  2014الى اقل مستوى ليا في عام  تناقصت ىذه النسبة
 % .16.9الفائضة في الزراعة الى الصناعة والتي بمغت 

اما في قطاع الصناعة فان نسبة القوى العاممة مرتفعة نسبيا مقارنة بالقطاع الزراعي  حيث تراوحت ىذه النسبة بين     
كما يالحظ ارتفاع نسبة , ( % خالل مدة البحث وىي نسبة معقولة اذا ما قورنت بالدول النامية المجاورة 30.3-34.5)

لتصل الى اعمى مستوى ليا عام  2001% في عام  44القوى العاممة في قطاع الخدمات حيث ارتفعت ىذه النسبة من 
( ان معدل البطالة في ايران بمغ 6ن الجدول)م ويستدل , كما% من مجموع القوى العاممة  50.5بنسبة بمغت  2016

 % من القوى العاممة 13.5بمعدل  2010نما بمغ اقصى مستوى لو في عام يب 2004% في عام 10.3اقل مستوى لو  

 9 تطور التبادل التجاري العراقي االيراني.المبحث الرابع 
ما في بناء عالقات تجارية اكثر تكامال وان ما االيرانية ينعكس في رغبة كل مني –ان تطور العالقات العراقية     

في اوبك ويمتمكان موارد تؤىميما لتعاون مشترك  اً يعكس ىذه الرغبة تقارب ديني وجغرافي خاصة وان كل منيما عضو 
ن افضل لممستقبل , ان العوامل المشتركة بين البمدين سواء كانت دينية او ثقافية او عرقية وتاريخية قد مكنت البمدين م

تعميق تعاونيما وتوثيق الروابط بينيما , االمر الذي ادى الى تعدد قطاعات التعاون بين البمدين من تبادل السمع 
يبين  (7)والجدول , ( 9223 1024)الشجيري ,  والخدمات مرورا بالسياحة والتعاون في مجال الوقود والطاقة الكيربائية

 .بحثران  خالل مدة الاي والى صادرات العراق من و تطور استيرادات
 (7جدول)ال

 (2016-2001ايران لممدة ) من والىالعراق  وصادرات استيراداتتطور 
 الصادرات السنة

 )مميون دوالر(
معااادل التغيااار السااانوي 

 لمصادرات%
الااا  نساابة الصاااادرات 

مااان الصاااادرات  يااارانا
 العراقية% 

مميون )االستيرادات 
 (دوالر

معاااااادل التغياااااار الساااااانوي 
 لالستيرادات%

نساااااابة االسااااااتيرادات 
 الاااااااا  ماااااااان ايااااااااران

االسااااااااااااااااااااااااااااااتيرادات 
 العراقية%

2001 23 - 0.1859 145.0 - 1.3002 
2002 18 -21.7 0.1758 218.0 50.3 2.8156 
2003 96 433.3 0.9885 588.4 169.9 5.9233 
2004 25 -73.9 0.1403 369.0 -37.2 1.7322 
2005 134 436.0 0.5654 1,233.7 234.3 6.1678 
2006 35 -73.8 0.1146 1,718.4 39.2 9.1853 
2007 92 162.8 0.2323 1,841.9 7.1 10.0710 
2008 67 -27.1 0.1051 4,118.8 123.6 13.6515 
2009 63 -5.9 0.1583 4,559.9 10.7 13.9561 

http://www.albankaldawli.org/
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2010 46 -26.9 0.0888 4,538.6 -0.4 12.1587 
2011 124 169.5 0.1556 4,735.0 4.3 11.6530 
2012 83 -33.1 0.0881 5,678.4 19.9 11.3217 
2013 68 -18.1 0.0757 5,257.0 -7.4 10.5188 
2014 60 -11.7 0.0714 6,182.0 17.5 13.6769 
2015 50 -16.6 0.0974 6,206.0 0.3 15.2074 
2016 55 10.0 0.1349 5,959.0 -3.9 20.4509 

 معدل النمو المركب % المدة          
 24.64 االستيرادات 4.56 الصادرات (2016-2001)

 المصدر9       
           , مديرية الحسابات القومية .وزارة التخطيط , الجهاز المركزي لالحصاء  -      
 وزارة التجارة , دائرة العالقات االقتصادية التجارية -      

 2001مميون دوالر في عام  145د ارتفعت من ان قيمة االستيرادات العراقية من ايران ق جد( ن7من خالل الجدول )
ان اعمى معدل تغير سنوي الستيرادات العراق من ايران خالل مدة البحث و  ,2016مميون دوالر في عام  5,959الى 

بينما بمغ اقل معدل تغير سنوي الستيرادات العراق من ايران في عام  (%234.3)حيث بمغ   2005كان في عام 
جمالي أ الى كما يستدل من الجدول ان نسبة االستيرادات العراقية من ايران , (% 37.2-)حيث بمغ  2004

, في حين حققت اعمى قيمة ليا في عام (%1.3)حيث بمغت  2001االستيرادات العراقية حققت اقل نسبة في عام 
-2001خالل المدة ) نمو مركباً  معدل , ىذا وقد حققت االستيرادات العراقية من ايران (%20.45)بمغت  اذ 2016
ويمكن القول ان ىناك عدة عوامل تؤثر في قيمة االستيرادات منيا الظروف السياسية ,  (%24.64)( بمغ 2016

 باإلضافة الى الظروف االمنية الداخمية . اسعار النفط , العقوبات االقتصادية,
ثم اخذت بالتذبذب خالل مدة البحث  2001مميون دوالر في عام  23اما صادرات العراق الى ايران فقد بمغت      

لتصل في عام  2013 عام مميون دوالر اال انيا انخفضت بعد 134بمغت  اذ 2005 عام لتصل الى اعمى قيمة ليا في

مميون دوالر , ان اعمى معدل تغير سنوي لصادرات العراق الى ايران خالل مدة البحث كان في عام  55الى  2016

-)حيث بمغ  2004نما كان اقل معدل تغير سنوي لصادرات العراق الى ايران في عام بي (%436)حيث بمغ   2005

جمالي الصادرات العراقية حققت اقل نسبة الى إكما يستدل من الجدول ان نسبة صادرات العراق الى ايران .  (% 73.9

% من 0.98ت حيث بمغ 2003ليا في عام  نسبة, في حين حققت اعمى ( %0.071)حيث بمغت  2014في عام 

( بمغ 2016-2001خالل المدة ) نمو مركباً معدل وقد حققت الصادرات العراقية الى ايران  اجمالي صادرات العراق,

 (.2016-2001( ادناه يبين الفجوة الكبيرة بين صادرات العراق واستيراداتو من ايران لممدة )1والشكل ) ,( 4.56%)
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 (1025-1002ايران خالل المدة ) والعراق بين دات ستيرااالصادرات و ال( 9 تطور 2الشكل ) 
 (6المصدر 9 من اعداد الباحث باالعتماد عم  بيانات الجدول ) 

في اطار  نتائج قياس وتحميل العوامل المؤثرة في تجارة العراق الخارجية مع ايران 9خامسالمبحث ال
 نموذج  الجاذبية .

 اوال 9 مفهوم نموذج الجاذبية .
وذج الجاذبية بأىمية كبيرة في االقتصاد الدولي وخاصة مع نمو وتزايد التكتالت االقتصادية الدولية , يحظى نم      

وقد تم استخدامو من قبل العديد من الدول في تقدير حجم واراداتيا حيث كانت تفرض نوعا من الرقابة عمى الواردات, 
ي وفي قياس التدفقات الثنائية بين منطقتين جغرافيتين ىذا ويعد نموذج الجاذبية نموذجا شائعا في التحميل االحصائ

, وقد وضع نيوتن قانون الجاذبية في الفيزياء حول قوى الجذب بين جسمين , ومضمون ىذا (933 1024)العبادلة , 
مع  عمى التوالي تتنــاسب طــرديا m1 ,m2القانون ىو ان قوة التجاذب او الجذب بين اثنين من االجسام ذات الكتمتين 

ويمكن التعبير عن  (9638 1020,  واخرون )رشيداتحاصل ضرب كتمتــييما و عكسيا مع مربع المسافة التي بينيما 
 القانون وفق الصيغة االتية :

 
 حيث ان :

Fقوة التجاذب بين جسمين :    M1. كتمة الجسم االول : 
M2. كتمة الجسم الثاني :   D. المسافة بين الجسمين : G تجاذب.:ثابت ال 

وفي نموذج الجاذبية في اطار التجارة الخارجية )يتزايد حجم التجارة بين اي بمدين مع حاصل ضرب ناتجييما     
المحمي االجمالي ويتناقص مع البعد الجغرافي بينيما ( حيث سنحاول فحص مدى انطباق دراسة الحالة ىنا مع ىذه 

ان البمدان ذات الحجم الكبير تميل لمتجارة وفق انماط غير مقيدة او والفكرة التي يتضمنيا النموذج ايضا ىي  ,النظرية
كاممة, بينما تمثل المسافة تقريب لكمفة النقل وسوف تعمل عمى خفض التجارة الثنائية بين البمدين, وبشكل عام ان 

التجارة الدولية بأي البمدان الغنية حسب منطق النموذج والنظريات التي يستند الييا  تميل الى تحقيق حجم اكبر من 
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مستوى من الناتج المحمي االجمالي, باإلضافة الى ما تقدم يحتوي النموذج عمى عدد من المتغيرات من النوع الوصفي  
لمتعبير عن العوامل المختمفة التي قد تؤثر عمى قيم  كمف التبادل التجاري عمى سبيل المثال, الحدود المشتركة والمغة او 

كمركي او ما شابو ذلك من االتفاقات التجارية والتي يمكن في حاالت معينة ان تخفض من الكمف العضوية في اتحاد 
 . (984 1005)مصحب ,  اعاله وتدعم التجارة الثنائية

 . توصيف النموذج القياسي لمجاذبية9 ثانيا
ة في صورة رياضية من اجل يقصد بو صياغة العالقات االقتصادية بين العوامل المؤثرة في تجارة العراق الخارجي    

الجاذبية  نموذج في تحديد متغيرات ثالثة نماذج مقترحةبعد تقدير واختبار قياس معامالتيا باستخدام الطرق القياسية, و 
ألسباب احصائية )تتعمق بمعنوية اغمب  وقع اختيارنا عمى النموذج الثالث العراق وايرانالمفسرة لمتدفقات التجارية بين 

وقياسية )تتعمق بخمو النموذج من المشاكل  اقتصادية )نتائج التقدير تتفق ومنطق النظرية االقتصادية(المؤشرات( و 
ساسية اعتمادا عمى نموذج الجاذبية التقميدي والمتمثمة بالناتج المحمي أوالذي شمل عمى عدة  متغيرات القياسية(, 

الى تكاليف النقل والمسافة االقتصادية ,عميو  باإلضافةن االجمالي لمدولتين المصدرة والمستوردة وعدد السكان لمدولتي
 نموذجنا المقترح  الصيغة القياسية االتية . سيأخذ

 
 أذ ان :

 .ايران : استيرادات العراق من
 . t( في السنة 2010لسنة  الثابتة:الناتج المحمي االجمالي الحقيقي لمعراق )باألسعار  

 (.2010لسنة  الثابتة)باألسعار  tفي السنة  اليران الحقيقي :الناتج المحمي االجمالي

  . tفي السنة  ايران: عدد سكان  .t:عدد سكان العراق في السنة 
 . tفي السنة  وايرانتكاليف النقل بين العراق  :

 . ايرانبين العراق و  قتصادية )الفرق بين متوسط نصيب الفرد من الناتج المحمي االجمالي (: المسافة اال
: حد الخطأ العشوائي والذي يعبر عمى اثر المتغيرات االخرى التي لم تدخل في النموذج واالخطاء الخاصة 

 .ا بتوقع مساوي لمصفر وتباين ثابت بالقياس وجمع المعمومات , مع افتراض ان قيمُو موزعة توزيعا طبيعي
i  . العراق :    j: ايران 

 وايرانوتم استخدام نموذج االنحدار الخطي المتعدد لتحديد اثر المتغيرات المفسرة عمى التدفقات التجارية بين العراق     
 . موذج الجاذبية اعالهن باستخدام طريقة المربعات الصغرى في عممية تقدير Eviews 9وذلك باالعتماد عمى برنامج 

( تعبر عن الميول الحدية الستيرادات العراق وحيث ان المتغيرات والنموذج في صيغتو الخطية فان المعالم الجزئية )
  بالنسبة لممتغيرات التفسيرية . ايرانمن 

 ( يتضمن البيانات المستخدمة في تقدير نموذج الجاذبية القياسي .8والجدول )
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 (8جدول)ال
  اىم المؤشرات االقتصادية لمعراق وايران المستخدمة في تقدير النموذج القياسي               

الناااااااااااتج المحمااااااااااي  السنوات
االجماااااالي الحقيقاااااي  

         لمعاااااااااااااااااااااااااااااراق 
 )مميون دوالر(

الناااااااتج المحمااااااي 
االجمااااااااااااااااااااااااااالي 

ي  الياااران الحقيقااا
)ممياااااااااااااااااون  
 دوالر(

عدد سكان العراق 
 
 )نسمة(

عدد سكان ايران 
 
 )نسمة(

 تكاليف النقل
* 
 200)دوالر لكل 

 طن(

 المسافة االقتصادية

 
 )دوالر(

2001 103939.30 316689 23565413 67094414 1968.744 -309.241 

2002 96767.26 342273 24251649 67983330 2086.869 -1044.54 

2003 64736.49 371843 24939299 68812713 2212.081 -2807.95 

2004 99796.33 387969 25627626 69617100 2344.806 -1678.81 

2005 104188.00 400345 26316609 70421811 2485.494 -1725.94 

2006 114771.60 420361 27008426 71227880 2634.624 -1652.17 

2007 116352.70 454645 27697912 72031103 2792.701 -2111.02 

2008 125926.30 455785 28390433 72845542 2960.263 -1821.36 

2009 130181.80 460377 29111417 73687565 3137.879 -1775.85 

2010 138516.70 487069 29894652 74567511 3326.152 -1898.43 

2011 148969.80 499956 30762701 75491582 3525.721 -1780.13 

2012 169730.90 462736 31727053 76453574 3737.264 -702.795 

2013 180885.90 461838 32776571 77435384 3961.500 -445.422 

2014 182152.10 483098 33883145 78411092 4199.190 -785.212 

2015 190895.40 476718 35006080 79360487 4451.141 -553.798 

2016 211893.90 540581 36115649 80277428 4718.210 -866.819 
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 دوالر 2.8× تكاليف النقل لمسنة األولى = المسافة  : االتية وفق المعادلة  تكاليف النقل تم احتساب*9 

 ويتبع نفس الخطوات لمسنوات االخرى . 1.06× تكاليف النقل لمسنة الثانية = تكاليف النقل لمسنة األولى 
ويشار ايضا الى انو تم اجراء اختبارات االستقرارية لمتغيرات النموذج لتالفي حدوث مشكمة االنحدار الزائف في تقدير 

 لنموذج , وتراوحت االستقرارية بين المستوى والفرق االول والثاني لممتغير المعتمد والمتغيرات المستقمة .ا
 ثالثا 9نتائج قياس وتحميل العوامل المؤثرة في تجارة العراق الخارجية مع ايران .

 القياسي الستيرادات العراق من ايران نموذج الجاذبية( ادناه مخرجات 9يوضح الجدول )
 (9جدول)ال                                              

  يرانستيرادات العراق من اال نموذج الجاذبية القياسي نتائج تقدير                     
Variable   Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
Constant -44624.18 35045.39 -1.273325 0.2348 

 -0.231760 0.128930 -1.797570 0.1058 

 0.068877 0.041431 1.662428 0.1308 

 11.09468 4.746251 2.337567 0.0442 

 -0.002895 0.001857 -1.559029 0.1534 

 0.001359 0.000900 1.510692 0.1652 

 5.814308 3.288872 1.767873 0.1109 

http://www.albankaldawli.org/
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 Eviews9المصدر 9 من اعداد الباحث بناء عم  مخرجات البرنامج االحصائي             

 ()ان ايران ومتغير عدد سك ()من خالل النتائج المتحصل عمييا  نالحظ ان متغير عدد سكان العراق      
 p-valueو) (p-value =0.1534) ماغير معنويين من الناحية االحصائية اذ بمغت القيمة االحتمالية لي

ال يؤثران في   ()و  ()حسب ىذه النتيجة فان ىذ المتغيرين% و 5ىي اكبر من عمى التوالي و  (0.1652=
بالحذف التدريجي لممتغيرات غير المعنوية نحصل عمى النتائج  تقدير النموذجران وبإعادة عممية استيرادات العراق من اي

 التالية .
 (10الجدول)

 المتغيرات غير المعنوية يران بعد حذفستيرادات العراق من اال نموذج الجاذبية القياسي نتائج تقدير

    
 
 
 

 
R-squared 0.976257     Mean dependent var 3334.319 
Adjusted R-squared 0.960429     S.D. dependent var 2358.437 
S.E. of regression 469.1515     Akaike info criterion 15.43936 
Sum squared resid 1980928..     Schwarz criterion 15.77737 
Log likelihood -116.5149     Hannan-Quinn criter. 15.45667 
F-statistic 61.67748     Durbin-Watson stat 2.365336 
Prob(F-statistic) 0.000001   

Variable   Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
Constant -12442.80 1690.244 -7.361538 0.0000 

 -0.386342 0.085907 -4.497215 0.0009 

 0.121273 0.024767 4.896635 0.0005 

 7.800242 1.514896 5.149027 0.0003 

 9.866416 2.145291 4.599104 0.0008 
 

R-squared 0.969065     Mean dependent var 3334.319 
Adjusted R-squared 0.957816     S.D. dependent var 2358.437 
S.E. of regression 484.3935     Akaike info criterion 15.45398 
Sum squared resid 2581007.     Schwarz criterion 15.69541 
Log likelihood -118.6318     Hannan-Quinn criter. 15.46634 
F-statistic 86.14620     Durbin-Watson stat 2.266101 
Prob(F-statistic) 0.000000   
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 9Eviews9 من اعداد الباحث بناء عم  مخرجات البرنامج االحصائي المصدر        

 من نتائج التقدير في الجدول اعاله فان الصيغة التقديرية لنموذج الجاذبية القياسي الستيرادات العراق من ايران ستأخذ
 الشكل االتي :

 
 تقييم نتائج النموذج المقدر احصائيا . -

فيما يتعمق بالمؤشرات االحصائية يالحظ سالمة النموذج المقدر احصائيا بشكل عام ويتضح ذلك من خالل المؤشرات 
 ( :10التالية الواردة في الجدول )

 ( (كانت معنوية حسب اختبار )   ,  ,  ,     ان المتغيرات المستقمةt وتؤثر في استيرادات )
 العراق من ايران .

 ( قيمة معامل التحديد المصححAdj R-squared = 0.9578 وتعني ان المتغيرات المستقمة تفسر ما )
عن القوة  وىي تعبر , من ايران %( من التباين في المتغير التابع وىو االستيرادات العراقية95.78نسبتو )
 .المقدر  لمنموذج العالية التفسيرية

  ( بمغت قيمة احصاءةF  )86.146 ( بقيمة احتماليةprob-F=0.000000وىي اقل من )وبالتالي  %1
رفض الفرضية الصفرية التي تنص عمى عدم وجود عالقة ذات داللة احصائية بين المتغير التابع والمتغيرات ت

جد عالقة ذات داللة احصائية بين استيرادات العراق من ايران والمتغيرات المستقمة , مما المستقمة وبالتالي تو 
 يؤكد معنوية النموذج المقدر ككل .

 قدر قياسيًا 9متقييم نتائج النموذج ال-
 لمتأكد من جودة النموذج المقدر في قياس وتحميل العوامل المؤثرة في استيرادات العراق من ايران تم اجراء    

 االتية : Diagonstic checking testاالختبارات التشخيصية او ما تسمى باختبارات مالئمة النموذج المقدر 
 ( JB9اختبار التوزيع الطبيعي لألخطاء العشوائية )-1

وذج ( ادناه قبول فرضية العدم القائمة بان االخطاء العشوائية تتوزع توزيعا طبيعيا في االنم2يتضح من الشكل البياني )
 ( .prob.=0.6733( بقيمة احتمالية )Jarque-Bera =0.7908المقدر حيث بمغت قيمة احصاءة اختبار )
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Series: Residuals

Sample 2001 2016

Observations 16

Mean      -3.07e-12

Median  -57.53040

Maximum  869.4061

Minimum -591.0988

Std. Dev.   414.8098

Skewness   0.520725

Kurtosis   2.681123

Jarque-Bera  0.790866

Probability  0.673388

 
 ( 9 التوزيع الطبيعي لبواقي النموذج المقدر .1شكل )ال        
 Eviews9المصدر 9 من اعداد الباحث بناء عم  مخرجات البرنامج االحصائي        
 (ARCH 9المشروط باالنحدار الذاتي )اختبار تجانس تباين االخطاء  -1

 :pro( عند مستوى احتمالية )0.0247المحسوبة بمغت ) (F)ان قيمة احصاءة  (11الحظ من الجدول )ي     
 ( وىذا يعني قبول فرضية العدم القائمة بثبات تباين حد الخطأ العشوائي في االنموذج المقدر.0.8774

 (22جدول )ال                                               
 ( ARCHاختبار تجانس تباين االخطاء )                          

Heteroskedasticity Test: ARCH 
0.8774     Prob. F(1,13) 0.024749 F-statistic 
0.8659 Prob. Chi- 

Square(1) 
0.028502 Obs*R-squared 

 Eviews9مخرجات البرنامج االحصائي المصدر 9 من اعداد الباحث بناء عم          
 ( Autocorrelation9اختبار االرتباط الذاتي )-3

    استخدمنا احصائية دربن واتسن  العشوائية الختبار وجود مشكمة  االرتباط الذاتي بين االخطاء     
(D-Wحيث ان القيمة المقدرة ) ا يشير الى عدم وجود ( تنتمي الى مجال عدم وجود ارتباط ذاتي مم62.26) والبالغة

المحسوبة  (F)لالرتباط الذاتي فقيمة احصاءة  breusch-godfryارتباط ذاتي من الدرجة االولى , كما يبين اختبار
( القائمة بخمو االنموذج المقدر من Ho :þ=0( , وعميو نقبل فرضية العدم)0.415( بقيمة احتمالية )0.97بمغت )

 ( ادناه. 12اقي , وكما مبين في الجدول )مشكمة االرتباط التسمسمي بين البو 
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  (21)جدول
 (BGLMاختبار االرتباط الذاتي )  

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 
0.4151     Prob. F(1,13) 0.970887 F-statistic 
0.2418 Prob. Chi-Square(1) 2.839428 Obs*R-squared 

 Eviews9.الباحث بناء عم  مخرجات البرنامج االحصائي المصدر 9 من اعداد            
 اختبار االستقرارية الهيكمية لمعامالت النموذج المقدر 4-9

 لمبواقي الراجعة معامالت النموذج المقدر تم استخدام اختبار مجموع المربعات التراكمي يةالختبار مدى استقرار     
(cusum of squaresويتضح من الشكل ) اختبار المجموع التراكمي لمربعات البواقي الراجعة ( ادناه ان 3) البياني

مما يشير الى ان ىناك استقرارًا وانسجامًا في  %( 5ليذا النموذج يقع داخل الحدود الحرجة عند مستوى معنوية )
 ( . 2016-2001خالل المدة الزمنية  )تقديرات النموذج , اي ان المعامالت المقدرة مستقرة ىيكميا 

-0.4

0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

CUSUM of Squares 5% Significance 
 ( 9 اختبار االستقرارية الهيكمية   لمعامالت النموذج المقدر .    2شكل )ال

 Eviews9.المصدر 9 من اعداد الباحث بناء عم  مخرجات البرنامج االحصائي 
 تقييم نتائج النموذج المقدر اقتصاديا 9-

لجاذبية المتمثمة بالناتج المحمي ( الى ان متغيرات ا10الواردة في الجدول ) القياسي تشير نتائج تقدير النموذج     
(  والمسافة ( , تكاليف النقل ))يرانياال الحقيقي ( , الناتج المحمي االجمالياالجمالي الحقيقي العراقي)

ات العراق من ايران(  خالل المدة (  تؤثر عمى تدفقات السمع الواردة الى العراق من ايران )استيراداالقتصادية )
 ( ويستدل منو ما يمي :2016 -2001)
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 ( بين استيرادات العراق من ايران )وجاءت  , ( والناتج المحمي االجمالي الحقيقي لمعراقوجود عالقة عكسية )سمبية
ن الدراسات التي استخدمت ىذا ومع العديد م وفرضية البحث ىذه النتيجة  غير متفقة ومنطق النظرية االقتصادية

النموذج لدراسة التدفقات التجارية بين الدول ,   وىذا يعني ان زيادة الناتج المحمي االجمالي الحقيقي لمعراق بمقدار دوالر 
( دوالر مع ثبات اثر المتغيرات 0.386342ن بمقدار )يرااستيرادات العراق من ا يؤدي الى انخفاضواحد )وحدة واحدة( 

 ى .االخر 
 ( بين استيرادات العراق من ايران )( ( والناتج المحمي االجمالي الحقيقي إليران )وجود عالقة طردية )ايجابية

التي استخدمت ىذا السابقة ومع العديد من الدراسات  وفرضية البحث وىذه النتيجة متفقة ومنطق النظرية االقتصادية
لدراسة التدفقات التجارية بين الدول , وىذا يعني ان زيادة الناتج المحمي االجمالي الحقيقي إليران النموذج )الجاذبية( 

 ( دوالر .121.273( بمقدار )قيمة استيرادات العراق من ايران ) يؤدي الى زيادة  ( دوالر1000بمقدار )
 ( . العراق ) ىناك عالقة طردية بين المسافة وتدفق السمع من  ايران الى 

فالمسافة تعد مؤشرا ىاما في تحديد تكاليف النقل , فكمما كانت المسافة بين الدول كبيرة كمما ارتفعت تكاليف النقل مما 
يؤدي الى ارتفاع اسعار السمع المستوردة وبالتالي انخفاض حجم التدفق السمعي. وتشير النتائج الى ان زيادة تكاليف 

( دوالر وجاءت ىذه 7.800242(   بمقدار )) ايران%( يؤدي الى زيادة استيرادات العراق من 1ة )النقل بنسب
والتي تشير الى وجود عالقة  وافتراضات نموذج الجاذبية وفرضية البحث النتيجة مخالفة لمنطق النظرية االقتصادية

 عكسية بين االستيرادات وتكاليف النقل. 
 والتي تمثل الفرق بين متوسط نصيب الفرد من الناتج المحمي  -( ية بين  المسافة االقتصادية )ىناك عالقة طرد

(  وىذا يعني انو كمما زاد مؤشر المسافة واستيرادات العراق من ايران ) -العراق وايران  لمبمديناالجمالي الحقيقي 
( دوالر 9866.416( دوالر ازدادت قيمة استيرادات العراق من ايران بمقدار )1000االقتصادية بين البمدين بمقدار )

وجاءت ىذه النتيجة متفقة ومنطق النظرية االقتصادية وفرضية البحث ومع العديد من الدراسات السابقة التي استخدمت 
 .نموذج الجاذبية لدراسة التدفقات التجارية بين الدول
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 االستنتاجات والتوصيات

 اوال 9 االستنتاجااااات 9
( , فـي 2016-2001(% خـالل مـدة البحـث )24.64ايـران ) مـن بمغ معدل النمو المركب السـتيرادات العـراق .1

خالل المدة نفسـيا . وبمـغ متوسـط نسـبة  ( % 4.56حين بمغ معدل النمو المركب لصادرات العراق الى ايران )
( , ممــا 2016 - 2001(% لممــدة )9.986دات العراقيــة  )اســتيرادات العــراق مــن ايــران الــى اجمــالي االســتيرا

 يشير الى اىمية قياس وتحميل العوامل المؤثرة في تجارة العراق الخارجية مع ايران .
اثبتت نتائج تقدير نموذج الجاذبية وجود عالقة طردية )ايجابية( معنوية بـين القيمـة الحقيقيـة السـتيرادات العـراق  .2

, عمى النقيض من افتراضات نموذج الجاذبية والدراسات القياسية السابقة لبمدان اخرى وتكاليف النقل  ايرانمن 
التي تفترض وجود عالقة عكسية , ويرجع السبب في ذلك الى ان زيادة تكـاليف النقـل لموحـدة الواحـدة يصـاحبو 

عـدم فـرض التعرفـة زيادة فـي عـدد الوحـدات المسـتوردة بسـبب زيـادة نصـيب الفـرد مـن النـاتج المحمـي االجمـالي و 
الكمركيــة عمــى اســـتيراد الســمع والبضـــائع والظــروف االمنيـــة واالقتصــادية التــي يعيشـــيا العــراق خـــالل الفتــرة قيـــد 

 البحث .
( وكـل مـن اظيرت نتائج القياس والتحميل وجود عالقـة طرديـة ومعنويـة بـين اسـتيرادات العـراق مـن ايـران ) .3

( ومتغير الناتج المحمي االجمالي الحقيقـي ( وتكاليف النقل )البمدين ) مؤشر المسافة االقتصادية بين
 .وعكسية ومعنوية مع الناتج المحمي االجمالي الحقيقي لالقتصاد العراقي  ()إليران

 اكانـ انمتغير الفـ , ارة البينيـةعمـى التجـ مـامـن حيـث تأثيرىعـدم معنويتيمـا  ايران والعراقعدد سكان  متغيرا اظير .4
 ذج .و في النم ينغير معنوي

 وفرضــية البحــث  لفــروض نمــوذج الجاذبيــة موافــقاظيــر متغيــر النــاتج المحمــي االجمــالي االيرانــي ايجابيتــو وىــذا  .5
من حيث معنوية الناتج المحمي االجمالي لمبمدين باالضافة الى ايجابيتو حيث كمما زاد الناتج المحمي االجمـالي 

ـــدين المتـــاجرين  فـــي نمـــوذج  اظيـــر متغيـــر المســـافة االقتصـــادية,كمـــا يفتـــرض زيـــادة التـــدفقات الســـمعية بـــين البم
 .بين العراق وايران ايجابيتو  الجاذبية
 ثانيا 9 التوصيات 9

تجارية تعمـل عمـى تشـجيع ودعـم المنـتج المحمـي وتقميـل االعتمـاد عمـى االسـتيرادات  اقتصادية و ايجاد سياسات .1
ثقافـــة ترشــيد االســـتيالك لتصــحيح التشـــوه الحاصــل فـــي ىيكــل االقتصـــاد العراقــي وتقمـــيص الفجــوة بـــين واشــاعة 

 الصادرات واالستيرادات .
تفعيـــل جســـور التواصـــل بـــين الـــوزارات المعنيـــة والجامعـــات العراقيـــة ومراكـــز االبحـــاث المتخصصـــة فـــي المجـــال  .2

تجاريــــة عمــــى االســــاتذة والمختصــــين والطمبــــة االقتصــــادي والتجــــاري مــــن خــــالل طــــرح المشــــاكل االقتصــــادية وال
الخريجين لمتوصـل الـى اقـرار سياسـات تجاريـة ومنيجيـة اقتصـادية تسـاعد عمـى بنـاء اقتصـاد قـوي متنـوع يصـمد 

 في مواجية الصدمات الخارجية .
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ت متطــورة وذانقــل مــن خــالل ايجــاد وســائل  وايــرانإيجــاد الســبل الكفيمــة لتخفــيض تكــاليف النقــل مــا بــين العــراق  .3
 .ةسعات كبيرة بما يقمل كمفة نقل الوحدة الواحدة ِممَّا سيعزز التجارة بين العراق وىذه الدول

التركيز عمى الصناعات التصديرية التي يممك العراق ميزة نسبية تنافسية في انتاجيا وتصديرىا , وبما ان  .4
والصناعات االخرى ذات العالقة العراق احد الدول النفطية فيمكنو التركيز عمى الصناعات البتروكيمياوية 

بالقطاع النفطي والتي قد تكون الخيار االقرب لتنمية الصادرات , فضال عن تشجيع القطاعات االنتاجية التي 
 .وتحقيق التنمية االقتصادية يمتمك فييا االقتصاد العراق ميزه تمكنو من التطور واالتساع 

ات كفيمة بتنمية ىذا القطاع الحيوي ذلك ان نسبة كبيرة من االىتمام بالقطاع الزراعي من خالل اتباع سياس .5
 استيرادات العراق ىي سمع غذائية .

والدول االخرى , االمر الذي يساعد السمع المحمية عمى المنافسة في  وايران عقد االتفاقيات التجارية بين العراق .6
 االسواق الخارجية .

مي والخاص عن طريق قيام الدولة بشراء خطوط انتاج حديثة اعادة الحياة الى القطاع الصناعي المحمي الحكو  .7
وتحديث الموجود منيا والتوسع واضافة وحدات انتاجية جديدة , باإلضافة الى تقديم قروض ميسرة لمقطاع 
 ,الصناعي الخاص ألنشاء معامل ومصانع إلنتاج السمع المستوردة حاليا والتي من الممكن تصنيعيا محميا 

 الصناعات الغذائية والسمع االستيالكية الكيربائية منيا .ويفضل البدء  ب
انشاء مصافي لمنفط الخام ,إلنتاج المنتجات النفطية التي تستورد حاليا وتكمف الدولة مبالغ ىائمة ,والتي من  .8

الممكن استثمارىا في مصنع لمبتروكيمياويات وتطويره واضافة وحدات جديدة لتغطية الطمب المحمي من 
 .منتجاتو 

 فرض التعرفة الكمركية عمى السمع المستوردة الكمالية وغير الضرورية من اجل دعم وتشجيع المنتج المحمي . .9
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