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 ىدف الدراسة :
 تيدف ىذه الدراسة الى :

ادات الصادرات النفطية ودورىا في تحقيق عممية النمو االقتصادي في العراق لممدة توضيح طبيعة العالقة بين اير  -
( معتمدين في ذلك عمى عدد من المؤشرات التحميمية التي تعبر عن مضمون نمو االقتصاد العراقي 0791-5115)

 والخاص.كالناتج المحمي االجمالي واجمالي تكوين رأس المال الثابت واالنفاق االستيالكي الحكومي 
 تقدير وتحميل العالقة باستخدام نماذج االبطاء او التخمف الزمني . -

ايجاد اطار نظري يتماشى وواقع البمدان النامية في الدخول بعممية المتاجرة من خالل دراسة شاممة لواقع النمو في 
 أوال: االستنتاجات البمدان االورب

ليا الدور الفاعل في رسم مالمح النمو في البمدان االوربية والذي لقد اوضحت الدراسة التاريخية ان الصادرات كان 
 يتضح عن طريق :

لقد مارست الزيادة السكانية الدور الفاعل في احداث ذلك النمو . زد عمى ذلك ، كان لمرواد اسيام كبير في ايجاد  -
( مما ادى    Invention & Innovationفرص عمل لمزيادات السكانية الكبيرة عن طريق االبداعات واالبتكارات )

الى زيادة االنتاج الذي وجد منفذه الوحيد عن طريق الصادرات ومن ثم فقد كان النمو دالة في الصادرات ) أي 
 .    Exports as ingenious growthالصادرات ماكنة النمو ( 

( عدة تمثمت  endogenous Factors)ان عممية النمو في البمدان االوربية حصمت نتيجة لتفاعل عوامل داخمية  -
 التقدم التكنولوجي ( .–التخصص  –االبداع واالبتكار  –التقدم الصحي  –النمو السكاني بـ)
ان عممية النمو التي حصمت في اوربا كانت عفوية ، أي ان عممية النمو حدثت بصورة تمقائية نتيجة نمو عوامل  -

ر عنيا بمصفوفة التفاعالت وقد كان لمصادرات المكانة المميزة في ىذه داخمية عدة تمثمت بثمانية وسبعين متغيرا عب
المصفوفة في احداث عممية النمو عن طريق نمو صناعات معينة ) النسيج ، القطن ... الخ ( فائضة عن حاجة 

ي ( عن طريق تبنBig Pushالسوق المحمية فوجدت منفذىا الى االسواق الخارجية مما اعطت لمنمو دفعة قوية )
 ( .Disequilibrium Growthنظرية النمو غير المتوازن )

( بمعنى ان Spill over Effectان الصناعات القائدة لعممية النمو في البمدان االوربية تمخض عنيا آثار طافحة ) -
ق نمو ىذه القطاعات قد وصل الى درجة كبيرة جدا بحيث يكون ليا آثار ايجابية عمى نمو القطاع نفسو ) عن طري

ان غالبية البمدان النامية قد وفورات الحجم الكبير ( والقطاعات االخرى ) عن طريق الترابطات االمامية والخمفية ( .
تبنت نظرية النمو المتوازن باعتماد آليات التخطيط مما ترتب عميو عدم بروز الصادرات كعامل محرك لمنمو ، مما 

 جيودىا المبذولة في احداث النمو .  كانت جيود ىذه البمدان متشتتة ولم تجني ثمار
منفذىا   فاالفكار التي سادت في نصح البمدان النامية تركزت عمى رفع دالة االنتاج بيا لكي تحقق فوائض تجد          

عن طريق الصادرات غير ان تمكم االفكار لم تتحقق إذ ظمت االنتاجية متدنية بسبب عدم مرونة جيازىا االنتاجي 
 ميو انخفاض معدالت النمو االقتصادي فييا .مما ترتب ع



ان اآلثار الطافحة في البمدان النامية لم تتحقق ؛ النيا لم تتبن فكرة القطاعات القائدة ومن ثم لم تحصل ىذه اآلثار  -
. ومما عزز ىذا االتجاه ىو ان نظريات التجارة السائدة في االدب االقتصادي تؤكد عمى ان الصادرات ليست في 

 ح البمدان النامية اضافة الى عدم ادخاليا مفيوم وفورات الحجم في نصوصيا .صال
بعد ادخال مفيوم وفورات الحجم في مضمون نظريات التجارة الدولية . اتضح لنا ان ىذه القطاعات القائدة والتي  -

النامية ) العراق ( ان يزيد من تعد فكرة قديمة من انيا تعاني من ارتفاع التكاليف الثابتة مما يفرض ذلك عمى البمدان 
انتاجو من الصناعة القائدة لينخفض متوسط التكاليف ولوال وجود الصادرات لتمك الصناعة والتي تعد مصدر الفوائض 
لما تمكن من تخفيض التكاليف لعدم استيعاب السوق المحمية النتاج الصناعة القائدة مما ادى ذلك الى تغيير شكل 

 ت ( لتصبح لدينا الميزة النسبية دالة في الصادرات :دالة الصادرادالة )
 (الصادرات) f = الميزة النسبية 

 بعد ان كانت ولم تزل الصادرات دالة في الميزة النسبية بالنسبة لمبمدان االوربية :
 (الميزة النسبية  ) f = الصادرات

ل بالمتاجرة بالنسبة لمبمدان النامية بعد ان كثر حيث يعد مثل ىذا االمر ىام جدا في تفيم عممية االستفادة من الدخو 
 النقاش حول عدم امكانية االستفادة من معدالت التبادل الخارجي.

استنادا الى نظرية  –ان الصناعة القائدة ) الصناعة النفطية في العراق ( قد استقطبت بعضا من الصناعات  -
تج المحمي االجمالي عمى المستويين االجمالي مع تفاوت بسيط تمثمت بارتفاع معامل االرتباط مع النا –اقطاب النمو 

 عمى المستوى القطاعي لكون ىذه القطاعات تعتمد عمى ايرادات متوقعة غير متحققة .
( المتباطئ زمنيا كانت موجبة ومعنوية احصائيا تؤكد وجود اآلثار GDPفقد اظيرت نتائج التطبيق بمعادالت )         

قائد . بعد استخدام ايرادات الصادرات النفطية الفعمية لتأكد ذلك الدور مع وجود بعض من الطافحة لمقطاع ال
 ( الى مستواه االمثل في االستجابة لمتغيرات في ايرادات الصادرات النفطية .GDPاالختناقات التي تعيق وصول )

ات معوقة لتعبر عن وجود اختناقات وعند اعتماد ايرادات الصادرات غير النفطية في االنموذج وجد ان ىذه االيراد
( الى مستواه االمثل والذي برز بصورة جمية عن طريق ارتفاع مدة االبطاء GDPقطاعية عالية تعيق من وصول )

 الزمني .
اما فيما يتعمق بالمستويات القطاعية فقد حصمنا عمى نتائج متناقضة ففي قطاع الزراعة تظير اآلثار المعوقة اكثر 
وضوحا من آثار التوسع وىي اكثر من تمك التي ظيرت في قطاع المقالع والمناجم في حين جاءت النتائج الخاصة 

نتيجة اعتماده عمى ايرادات متوقعة غير متحققة ، في حين بالعالقة ما بين االير كانت اآلثار الطافحة ضئيمة جدا 
تظير مثل تمك اآلثار بصورة واضحة جدا في قطاع النقل والمواصالت ، غير ان العالقة كانت عمى عكس ما ىو 
متوقع في قطاع البنوك والتأمين نتيجة ارتفاع التداول النقدي خارج الجياز المصرفي بسبب ظروف عدم التأكد 

وتخمف العادة المصرفية لدى الجميور في حين نالحظ ارتفاع العالقة الترابطية ما بين ايرادات الصادرات  واليقين
 النفطية وخدمات التنمية االجتماعية والشخصية والتي يشكل ) خدمات الدفاع واالمن القومي الجانب االكبر منيا ( .

نفاق الحكومي فقد ظيرت مرتفعة جدا في حين جاءت مثل تمك اما فيما يتعمق باآلثار الطافحة بالتباطؤات الزمنية لال
 النتائج منخفضة بالنسبة لالنفاق الخاص بسبب سيطرة الدول عمى مثل ذلك المورد . 



اما فيما يتعمق بمتغير االستثمار فقد كان دليل اآلثار الطافحة اكثر وضوحا واكثر اتساقا مقارنة بمتغير  -0
في قطاع الزراعة وقطاع الصناعة التحويمية ، اما قطاع الكيرباء والماء فان مثل  الناتج المحمي االجمالي وبخاصة

تمك االثار تمتد الى المدة الثانية مؤكدا وجود آثار التوسع المؤجمة الى المدة الثانية ، اما بالنسبة لالستثمار في قطاع 
ة االستجابة .اما قطاع البنوك التامين النقل والمواصالت فقد كانت مثل تمك االثار مؤجمة عن طريق انخفاض درج

فنالحظ ان توسيع التباطؤ الزمني يصل الى تسع سنوات إذ تتأرجح قيم المتغير المتباطؤ حول معدالت معينة ضمن 
ىذه المدة بمعنى استمرار سوء العادات المصرفية لدى االفراد وانخفاض الخدمات  المقدمة من قبل المصرف وبقائيا 

 سو ضمن ىذه المدة    عمى المستوى نف
اما قطاع الخدمات االجتماعية والشخصية فيظير ان األثر في ىذا القطاع اليمكن ردُه إلى إيرادات الصادرات 
النفطية لكونو قطاعا استيالكيا وليس إنتاجيا مع وجود معوقات تصل الى المدة الثالثة باإلضافة الى ان غالبية 

 راء األسمحة بسبب الظروف الغير طبيعية التي مر بيا العراق وقتذاك .                      األنفاق االستثماري كان موجو نحو ش
ومجمل ما توصمت لو الدراسة ىو انو من دون توفر العوامل المادية واالجتماعية التي يجدىا المتتبع في متن 

ريات ذات االتجاه الرأسمالي او الدراسة يصبح الحديث عن النمو االقتصادي المعنى لو وان ما ذىبت اليو النظ
االتجاه المركزي يعد تبسيطا لعوامل النمو االقتصادي ، لذلك اليمكن التقميل من شأن ماأفرزتو التجارب الماضية 
والخاصة بالبمدان األوربية ، لحسن استخداميا عوامل النمو االقتصادي ، ومما يتضح ان النمو االقتصادي عمميو 

فييا جممو من العوامل المادية والمتمثمة بإيرادات الصادرات النفطية وكذالك العوامل االجتماعية  شديدة التعقيد تتشابك
 والتي تعد اكثر شموال وذا عالقة وثيقة الصمة بالنمو االقتصادي .. 

لكي يتمكن العراق من االستفادة من الدور الذي تمارسو ايرادات الصادرات النفطية كقوة دافعة لمنمو        
 االقتصادي كان البد من االىتمام بالجوانب اآلتية :  

ضرورة االىتمام وبصورة جادة بمعامالت مصفوفة دالئل النمو والذي يمكن عن طريقيا الوقوف عمى  -0       
مناطق الخمل وبخاصة وان ظروف التقدم التكنولوجي متاحة امام العراق اكثر بكثير مما كانت متاحة امام البمدان 

بية وقتذاك ، مع اعطاء اىتماما متزايدا لمجانب اإلبداعي واالىتمام بالجانب الصحي والثقافي والتعميمي لفئات االور 
 المجتمع .  

االىتمام بفكرة القطاع القائد في النمو االقتصادي لما يوفره قطاع النفط من اثار طافحة بالنسبة لنمو  -5      
تمك الصادرات لتؤدي دورىا الفاعل كماكنة لمنمو البد من ان يرافقيا نمو قطاعات االقتصاد العراقي وألجل تحفيز 

مجموعة العوامل الداخمية )دالئل النمو( وكذلك اعتماد سياسة النمو غير المتوازن واستغالل الفرص االستثمارية 
العطاء االقتصاد قوة المتولدة عن طريق نمو صادرات النفط مع تذليل المعوقات كافة التي تعيق نمو القطاع النفطي 

 دافعة وذلك لعدم تمكن العراق من دفع كافة القطاعات نحو النمو.      
أن سياسة نمو األجل الطويل ينبغي أن تطبق وبقوة عن طريق االىتمام بفكرة التداخل المعرفي في حصول -3     

ال في تفاعميا مع نمو ايرادات الصادرات ظاىرة النمو االقتصادي والتي تتفاعل تمقائيا وبصورة عفوية لتؤدي دورا فاع
النفطية في نمو االقتصاد العراقي وكذلك ضرورة االىتمام بالترابطات االمامية والخمفية لمقطاعات المكونة لالقتصاد 
وقطاع النفط مع التقميل من االعتماد عمى ايرادات النفط المتوقعة لسنة قادمة في مقابل التاكيد عمى متوسط ىذه 

 دات بسبب التذبذبات الشديدة التي تشيدىا  االيرا



 بين حين واخر )من اجل تجاوز صدمات الطمب ( .
طالما اظيرت نتائج التطبيق ) كما عكستيا نتائج التباطؤات الزمنية ( من ان ىناك فرقا شاسعا مابين نمو النواتج  -4

  Supply Sideعيقات المتعمقة بجانب العرض الحقيقية والمثالية ، البد من القضاء عمى المعوقات المؤسساتية والم
. 
النتاج ، ا: )ضرورة إنشاء قاعدة بيانات تخص قطاع النفط فيما يتعمق بالمتغيرات كافة ، وعمى سبيل المثال-5

 التصدير، االسعار، منافذ التصدير، ......الخ ( .
 


