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 لمستخمصا
حيث يعتد بو  ،يبين أىم محددات صادرات الدولة من سمعيا التصديرية فيو الخارجية،يعد نموذج الجاذبية من النماذج الميمة في التجارة 

كما أنو يعطي فكرة عن أىم الدول المنافسة ليا في تصدير سمع  ،في تحديد المركز التنافسي لصادرات الدولة في السوق العالمي لصادراتيا
العوامل وتحديد  تمك أثرانسياب الجمود العراقية الى السوق العالمي وقياس  فيتحديد أىم العوامل المؤثرة الى تيدف الدراسة  ا.صادراتي

متوسط  ولقد توصمت الدراسة الى أن جمود العراقية مع أىم شركاءه التجاريين.ماألنموذج المالئم لفيم أىم محددات التجارة الخارجية ل
سعر تصدير السمعة الى السوق و  كمية صادرات السمعة الى السوق العالميو كمية انتاج السمعة و نصيب الفرد من الناتج المحمي االجمالي 

%( من محددات انسياب الجمود 75) نحوالعوامل شكمت ىذه  حيث ،العالميمود العراقية الى السوق العالمي ىي أىم محددات انسياب الج
األنموذج الخاص بأىم محددات التجارة الخارجية لمجمود العراقية مع أىم شركاءه التجاريين  الى السوق العالمي. وعند تحميل العراقية

)االردن واالمارات العربية المتحدة( وجد أن أىم المحددات ىي متوسط نصيب الفرد من الناتج المحمي االجمالي ممثاًل لمحجم االقتصادي 
 ،معاكسة وبإشارةحجم السكان لمدولتين الشريكين التجاريين والمسافة بين العواصم التجارية لمشريكين التجاريين  و الشريكينلمدولتين 

%( من التغيرات الحاصمة في انسياب 99وحددت ىذه المتغيرات )، نموذج الجاذبية التجارية بين الدولأوبذلك كانت العوامل متوافقة مع 
األسواق التقميدية لصادرات العراق من ىذه وقد أوصى البحث بضرورة الحفاظ عمى . التجاريين االكثر أىميةً  الشركاءالجمود العراقية الى 

السمعة من خالل تحسين نوعية وجودة ىذه السمعة المصدرة لتحسين المركز التنافسي والتفاوضي لمعراق سواًء في السوق العالمي او مع 
 شركائو التجاريين.

 .محددات التجارة، االنسياب التجاري، الحجم االقتصادي لمدولة، الشركاء التجاريين ،نموذج الجاذبيةأكممات مفتاحيو: 
 األول لمباحث الماجستير رسالة من مستل *البحث
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ABSTRACT  
The Gravity Model considered one of the important models in foreign trade, because it is used to explain the 

most important determinants of the state export of it’s exporting goods and determine competitive state for 

exports of the country in world market of its exports, besides it give an idea about most important countries in 

exporting export goods. The study aims to determine most important factors affecting on flow of Iraqi skins to 

world market, and measuring influence of these factors and determine suitable model to understand most 

important determinants of foreign trade of Iraqi skins with most important trading partners. The study proved 

that per capita of GDP, quantity of commodity produced by country, quantity of commodity exports from 

country to global market and export price (FOB) of commodity, were the most important determinants of flow of 

Iraqi skins to global market, because these factors formed about (%53) of determinants of flow of Iraqi skins to 

global market. By analyzing the model of most important determinants of flow of Iraqi skins with most 

important trading partners (Jordan and UAE), the study found that the most important determinants of flow of 

Iraqi skins with most important trading partners were per capita of GDP representing economic size of two 

partners, number of population in two partners and the distance between trading capitals of them with invers 

sign. These factors compatible with gravity trade model between states, and these factors determine (%89) of 

happening changes in flow of Iraqi skins to most important trading partners. 

Key words: gravity model-trading partners-economic size of state–trading flow–trade determinants. 
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 المقدمة
تعد التجارة الخارجية انعكاسًا لمعالقات االقتصادية بين الدول 
كما أنيا تمثل جزءًا من العالقات الخارجية لمدولة والتي تشمل 

 .األخرىالتبادل التجاري لجزء من أنتاج تمك الدولة مع الدول 
ىي أقدم وأىم جزء من العالقات  تاريخيافالتجارة الخارجية 

معيار تطور وتوازن الدول في  وىي، الخارجية االقتصادية
وتصدير السمع والخدمات الى  االستيرادتأمين حاجاتيا من 

 اتجاهفالتجارة الخارجية ىي التي تحكم باألرقام عمى ، العالم
ولمتجارة  تأثير فعاليات مختمف السياسات الداخمية والخارجية

الخارجية دور ميم في تعجيل عممية التنمية االقتصادية 
لقد اتفقت شواىد الحاضر مع  في الدول النامية. واالجتماعية

خبرات الماضي حينما بينت ان االسواق ىي قاطرات النمو 
وان ضيق السوق ىو واحد من المعوقات الرئيسة  أالقتصادي

واضحا ان نمو وزيادة الطمب الخارجي  أصبحلقد ، و لمتنمية
و عمى منتجات تصدير الدولة يؤدي الى تحفيز وتوجي

في انتاج وتسويق  أفضلاالستثمار فييا لألخذ بأساليب 
ويترتب عمى ذلك زيادة الدخل ومن ثم زيادة  ،منتجات لديياال

فمقد اصبحت  ،وانطالقًا مما سبق .القومي فاالستثماراالدخار 
أىم سمع  واحدة من الصادرات الزراعية لمعراق والسيماتنمية 

الجمود( اصبحت ىدف ) وىي آاللديو  التصدير الزراعية
وتوجو يضمن تحقيقو مع غيره استمرار جيود التنمية وما 

بمغت الكميات  لقدو  .ترتب عمييا من زيادة فرص العمالةي
 ،4150، 5975 5847, ،6881المنتجة من الجمود بحدود 

 ,2000 ,2010,2005 لمسنواتطن  9100، 7750
في حين بمغت قيمة  .عمى الترتيب 2014 , 1995,1990

 ,8825 ,1868,1417نحو الجمود صادرات العراق من 
 لمسنوات الف دوالر1787,1792 ,2199

في حين ، 2014 ,2010,2005,2000,1995,1990
 كانت الكميات المصدرة لنفس السنوات ىي

طن عمى  4039،2392،10195،3611،187617،5938
الدول التي  أىم شركائو التجاريين من نوكا .(61) الترتيب

 سوريةو  المتحدةاالمارات العربية صدر ليا الجمود ىم )
ايران والمغرب( عدا عن شركائو و  مصرو  تركياواالردن و 

 تتمخص .االخرى واألوروبيةالتجاريين من الدول االسيوية 
 بيا تتمتع التي النسبية الميزة من بالرغم انو في البحث مشكمة
 الزراعية صادراتو من اً ميم جزاً  تمثل والتي العراقية الجمود

 الصادرات ىذه انإال  ألمتخصصة بالدراسات اثباتيا تم والتي
 الكبيرة القدرة الى ذلك ويرجع الدولفي  كبيرة لمنافسة تتعرض
 التقدم وكذلك التصدير بمتطمبات الوفاء عمى المنافسة لمدول
 نقص وكذلك، لالدو  تمك لدى التصدير اساليب في السريع
 االمر ،ةالتصديري  السمع بمواصفات الخاصة المعمومات وقدم
 العراقية الجمود لصادرات التقميدية االسواق بفقدان ييدد الذي

 عمى المؤثرة العوامل اىم وقياس تحديد ان يفترض البحث
 التجاريين شركائو أىم الى العراقية الجمود وانسياب تجارة
 في الميم االثر لو سيكون العالمي والسوق المنافسة والدول

معرفة أىم االسواق التي يمكن أن تتوجو ليا الصادرات 
أن ىذه االسواق والمحافظة عمييا. و  إدامةالعراقية ومحاولة 

 ((Price taker لمسعر أخذ او مستممالعراق ىو بمد صغير 
تو ية وليس صانعًا لمسعر وليس بمقدر الخارج في التجارة

 .االسعار العالمية لمسمع المصدرة فيالتأثير 
 ومصادر البيانات اسموب التحميل

 Gravity)التجارية الجاذبية عمى أنموذج البحث اعتمد

Trade Mod) انسياب) جأنموذ بأسم ايضاً  يدعى ما او 
 نظري اساس عمى يرتكز اً أنموذج باعتباره ،التجارة( وتدفق
 تفسير الى تسعى التي الحديثة الدراسات مع ويتفق واضح
 اكبر اعتباره في يأخذ انو كما ،وانسيابيا وتدفقيا التجارة قيام
 .الدول بين  التجارة لمستوى المفسرة المتغيرات من ممكن عدد
 الجوىرية العوامل عمى لمتعرف استخدم االنموذج ان كما

 ويمكن الخارجية اسواقيا أىم في الجمود صادرات في المؤثرة
 : (4)اآلتي النحو عمى االنموذج توصيف

Fij=f (PGDPi,PRODi,QUANij,Pij,RTi) 

 : ان اذ
Fij = الدولة من السمعة صادرات قيمة i العالمي السوق الى j 

 .بالدوالر
PGDPi = اإلجمالي المحمي الناتج من الفرد نصيب متوسط 
 i. الدولة في بالدوالر

PRODi = ة الدول في السمعة انتاج كميةi. 
QUANij = الدولة من السمعة صادرات كمية i السوق الى 
 .بالطن j العالمي

Pij = الدولة من لمسمعة التصدير سعر  i السوق الى 
 J .العالمي



 الجبوري و البدري                                                                     2017/ 48 (4) 1039 :-1032 –مجلة العلوم الزراعية العراقية 

1034 

=RTi لمدولة المحمية لمعممة التوازني الصرف سعر i مقابل 
  تحدد والتي لألنموذج االخرى الصيغة اما .االميركي الدوالر
 شركائو   أىم الجمود الى انسياب عمى المؤثرة المتغيرات أىم

 :فيي التجاريين
LnTij=β0+β1lnYi+β2lnNi+β3InYj+β4InNj- 

β5lnDij+β6lnPij 

 :اناذ 
Tij    = Lnالدولة من األميركي بالدوالر الصادرات قيمة i 
 .السنة نفس في j الدولة الى

lnYi ,lnYj   = نصيب الفرد  من الناتج المحمي اإلجمالي
الترتيب مقدرَا بالدوالر األميركي في  ( عمىj) ( وiلمدولتين )
 نفس السنة.

=ln Ni,lnNj  ( السكان في الدولتينi(و )j.عمى الترتيب ) 
=ln Dij  الدولتين عاصمتي بين كيمومتربا المسافة (i) و(j). 
 =lnPijالدولة من لمسمعة التصدير سعر (i) الدولة الى 
 (j). المستوردة

ادخال المتغيرات الوىمية الى  الباحثين محاولة من قبلتمت و 
الحدود العربية  ،ألمشتركةالثاني وىي المغة  األنموذج
ولكن ، التكتل االقتصادي )السوق العربي المشترك( ،ألمشتركة

تم نموذج ولذلك األ فيالنتائج لم تكن منطقية وأثرت سمبًا 
ق يتطب تمت محاولةىذه المتغيرات الوىمية. كما  استبعاد

دول اخرى مستوردة ليذه المنتجات ولكنيا االنموذج عمى 
بعيدة جغرافيا عن العراق وظيرت النتائج غير متوافقة مع 

الدول  االقتصادي ولذلك تم استبعادىا وتتمثل ىذه المنطق
كما أن سعر الصرف لمدينار العراقي مقابل  والمغرب. بإيطاليا

نتائج  ألنو أثر سمبًا في تم استبعادهالدوالر االميركي 
وىذا االسموب اعتمد عمى كثير من الدراسات عمى  نموذج.األ

 البحث اعتمد قد (.65,51566564المستوى العالمي ومنيا )
 قاعدة من عمييا الحصول تم التي الثانوية البيانات عمى

  (   )لألمم المتحدة والزراعة الغذاء منظمة من كل بيانات
 (World Bank)الدولي والبنك (UN) المتحدة واألمم

 المركزي الجياز من( و WTOومنظمة التجارة العالمية )
كما  .العراق والبنك المركزي في  التخطيط وزارة في لإلحصاء

الشركة العامة لصناعات بيانات سجالت تم االعتماد عمى 
تيدف الدراسة الى القاء الضوء عمى المركز التنافسي  الجمدية.

ولتحقيق ذلك البد من دراسة  الجمودلصادرات العراق من 
 :االىداف االتية

انسياب الجمود العراقية الى  فيتحديد أىم العوامل المؤثرة  -6
 .تمك العوامل أثرالسوق العالمي وقياس 

أىم المتغيرات لفيم أىم محددات التجارة الخارجية  تحديد -2
 .مع أىم الشركاء التجاريين لمجمود العراقية
 أىمية الدراسة

 زراعي منتج وىي الجمود سيامإ أىمية من البحث أىمية تأتي
 خمق خالل من لمعراق التجاري الميزان رفد  في ممي تصديري
 قدرة يعزز وبما ،مالعال مستوى عمى ليا ثابتة تصديرية أسواق

 يعاني التي االحادية متالزمة تجاوز عمى العراقي االقتصاد
ولقد بمغت نسبة مساىمة صادرات الجمود من  .امني

 ،35.21، 0.71،25.54نسبة الصادرات الزراعية ب
 ،1990السنوات خالل 6.90،8.07%، 29.26،6.9
 .رتيبالت عمى 2014 ،2005،2010 ،1995،2000

 المواد وطرائق العمل
 :انسياب التجارة التحميمي(انموذج الجاذبية التجارية ) -6

يعتمد تحميل أنموذج الجاذبية التجارية عمى اساس المعادلة 
الفيزيائية )لنيوتن( المتعمقة بالجاذبية وفحواه ىو )ان حجم 
التجارة بين دولتين يتناسب طرديا مع اقتصاد الدولتين 

س واألنموذج االسا ويتناسب عكسيًا مع المسافة بينيما(،
 :لمجاذبية التجارية يوضح كاآلتي

     
  
   

 

   
  

 :انأذ 
 .(j( الى الدولة )i= قيمة تدفق الصادرات من الدولة )    

  
   

متوسط بي لمدولتين معبرًا عنيما = الحجم االقتصاد 
 (.GDP) نصيب الفرد من الناتج المحمي االجمالي

     
عواصم  = المسافة بين الدولتين وتقاس بالمسافة بين 

الموغاريتم الطبيعي ألنموذج الجاذبية  وبأخذ .(,6)الدولتين
 بين   الحصول عمى العالقة الخطية  التجارية السابق فيمكن

جم االقتصادي والمسافة التجارة ولوغاريتم الحتدفق  لوغاريتم 
 :وكما يأتي

 Ln Fij= αo + α Ln Mi + β Ln Mj – y Ln Dij +εij  

εij = ومن ىذا يتضح االساس في أنموذج  .حد الخطأ
التجارة( وىو أنو يفترض ان قيام  )انسيابالجاذبية التجارية 

ما مقاسًا عمى الزيادة  في  حجميي يعتمد دولتين بين التجارة 
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أواجمالي الناتج المحمي ليما  بمجمل دخوليما المحمية
(GDP) وعمى  االنخفاض  في  أو متوسط نصيب الفرد منو ،

بين المركزين قل التي تقاس المسافة تكاليف الن
 .لمدولتين ديين)العاصمتين االقتصاديتين(االقتصا

ان  ( المطّورأنموذج الجاذبية التجارية )أنسياب التجارة -2
من المتغيرات عمى أنموذج الجاذبية ىو  اً اول من اضاف عدد

(Linneman)  متغير  بإدخالحيث قام  6611في عام
وبذلك تم الحصول  أالقتصاديالسكان كمؤشر لحجم الدولة 

 انسيابعمى ما يسمى )بأنموذج الجاذبية المطور أو أنموذج 
وأشارت النتائج الى امكانية اضافة متغيرات ، (التجارة المطّور

اخرى أكثر كمتوسط دخل الفرد كمؤشر لمستوى النمو 
رات صورية وكذلك سعر الصرف ومتغي، االقتصادي لمدولة

اخرى مثل المغة المشتركة بين الدولتين واالتفاقيات التجارية 
 ميمةوليذا فان أنموذج جاذبية التجارة يعطي تقديرات  ينيماب

والذي يجعل السمعة مالئمة تبعا لما يتم الحصول عميو من 
( أول من طّور اطار العمل Andersonويعد ) .(62)بيانات

أضافتو لفرض عن طريق  6616العام في عام 
(Armigton بأن الدول المختمفة تنتج السمع وتتبادليا بشكل )

وكان أطار العمل بأنموذج جاذبية التجارة  تامعشوائي غير 
دوغالس االنفاقي( وفي ظل المنافسة –)كوب يفترض نظام

من المفترض ان تتخصص في  االحتكارية وان كل دولة 
متماثمة فيصبح  انتاج سمعة مختمفة وان يكون لدييا أذواق

 tفي المدة  Fij( ىو j( الى دولة )iالتدفق التجاري من دولة )
 :(2)كاآلتي

  Fij= θi Mj or   θi= 
   

  
----------- (1)  

 :أن اذ
θi ( الدخل المنفق عمى منتجات الدولة =i) ( مع فرض

 .مطابقتو عمى كل المستوردين(
Mj  =GDP ( في الدولة المستوردةj). 

 ( يساوي مجموع االستيالكiألن االنتاج في الدولة ) ونظراً 
  :(61)( يحسب كاآلتيiلمدولة ) GDPالصادرات لمسمع فأن 

Mj= ∑ Fij=∑ θi Mj = θi(∑Mj ) --------(2)   

or 
   

  
 = 

  

   
  = Mi 

 أن: اذ
∑Mj=Mw وىوGDP  والذي يعد ثابتًا لكل دولتين تتعامالن   
 (.Country Pairsبعضيما )مع 

  :( كاآلتي1)المعادلة رقم ( نستنتج 2( و)6من المعادلتين )و 
          ∑Fij =

      

  
    =  

(   )(     )

   
 --------(3)   

Tij الزمن= قيمة المتغير الذي يظل ثابتًا او ال يتغير مع 
  .كالمسافة

التجارة(  ومن ىنا نجد ان معادلة الجاذبية التجارية )أنسياب
  .(61)قيود نظام كوب دوغالس االنفاقي إضافةتعتمد عمى 

بأضافة  المعادلة االساسية ألنموذج الجاذبية التجارية : -1
معادلة  عمى ( نحصل1الموغاريتم الطبيعي لجانبي المعادلة )

 :ويحسب كاآلتي أنموذج الجاذبية التجارية االساسي
 Ln Fij= α + β LnMi+yMj + θLnTij ----(4) 

 :  حيث أن
α =LnMw.  

لذلك فان المعادالت  لمدول التماثل والتطابق في االذواقولعدم 
عند  إشاراتياال يمكن توحيدىا وىذا ال يعني االختالف في 

نفس المستوى التجاري المتفق عميو حيث أن أنموذج الجاذبية 
التجارية يدعم نتائج التقديرات التي يتم التوصل الييا 

وقد يرجع  ،(1)الدولطبيعة العالقات التجارية بين  الختالف
ذلك الى االختالف في العوامل الثقافية والتاريخية والسياسية 
والجغرافية والتي توضح في نفس الوقت حجم التجارة الثنائية 
بين الدولتين وعمى الرغم من صعوبة مالحظة ىذه العوامل 
والتقدير الكمي ليا فمقد تمت امكانية التحكم في ىذه العوامل 

رات الثابتة لمشريكين التجاريين بالتأثي تبعًا لما يعرف
(Country Pairs Fixed Effects في معادلة انموذج )

 ألممحوظةالجاذبية التجارية لتحديد ىذه االختالفات غير 
 :أنموذج الجاذبية التجارية كاآلتيفتصبح معادلة 

LnFij=αo+αij+αLnMi+βLnMj-yLnDij+εij- (5)  

 وقد يتعارض ذلك مع جزئين وىما:
(. αoمشترك مع جميع الدول التي تتعامل مع بعضيا )االول 

 .(6)(αijاآلخر مخصص لكل دولتين عمى حدة )
سوف يتم في ىذه الدراسة تناول  :متغيرات االنموذج -6

 ألعراقيةتحميل أنموذجين لمجاذبية التجارية بخصوص الجمود 
النموذج االول فيما يخص االنسياب التجاري لمجمود العراقية 

وذلك من خالل استخدام  النسياباوقياس أىم محددات ىذا 
 أنموذج الجاذبية في صيغتو الرياضية اآلتية:

LnFij=βo+β1LnPgdpi+β2LnProdi+β3  

QexijNij+β4LnPij+β5LnRTi    
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Fij قيمة صادرات السمعة من الدولة =i  العالمي الى السوقj 
 (.Y)بالدوالر 
PGDPالمحمي االجمالي = متوسط نصيب الفرد من الناتج 

 i (X1.)في  الدولة 
PRODi كمية انتاج السمعة في الدولة =i  (X2.) 

Qexij كمية صادرات السمعة من الدولة=i  الى السوق
 (. X3بالطن ) jالعالمي

Pij سعرالتصدير لمسمعة من الدولة=i  الى السوق العالمي
j(X4.) 

RTi  سعر الصرف التوازني لمعممة المحمية لمدولة =i  مقابل
 .(X5الدوالر االميركي )

ع االمارات الجمود العراقية م النسياباما النموذج الثاني فيو 
 ،لمعراق ينتجاري ما أىم شريكينكونيواألردن العربية المتحدة 

حيث سنرى أثر نصيب الفرد من الناتج المحمي االجمالي 
وعدد السكان سواًء في الدولة المصدرة او في الدول 

كما سيتم تحميل أثر المسافة الجغرافية وذلك من  ،المستوردة
 خالل استخدام أنموذج الجاذبية في صيغتو الرياضية اآلتية:

LnTij=βo+β1LnYi+β2LnNi+β3LnYj+β4LnNj

-  β5LnDij+β6Lpij 

 :أن اذ
Tij  ( قيمة الصادرات بالدوالر األميركي من الدولة =i الى )

 .( في نفس السنةjالدولة )
Yi,Yj( نصيب الفرد من الناتج المحمي االجمالي لمدولتين =i )
 .( عمى الترتيب مقدرًا بالدوالر األميريكي في نفس السنةjو )

Ni,Nj( السكان في الدولتين =i( و )j عمى )الترتيب. 
Dijالمسافة بالكيمومتر = ( بين عاصمتي الدولتينiو )(j). 
Pij( سعر التصدير لمسمعة من الدولة=i الى الدولة )

االمارات العربية و االردن كل من  اختيارتم لقد (. j)المستوردة
تين الدولتين تعدان أىم شريكين تجاريين اان ى كون المتحدة

  .لمعراق في الجمود
يعد ىذا  :(Pooled Modelعي )يالتجمالنموذج   -7

لبيانات السالسل الزمنية من أبسط نماذج النموذج 
حيث تكون فيو معامالت األنحدار  (Panel Data)المقطعية

بمعنى أخر ييمل تأثير  ،المقدرة ثابتة لجميع الفترات الزمنية
وتصاغ معادلة  ،البعد الزمني في ىذا النوع من النماذج

 :التجمعي عمى الشكل االتيلمنموذج االنحدار 
                                                    

                                                    

 :ذ أنأ
i إلى عدد الدول 1= الدولة وتأخذ القيم من. 

 = t  ة.إلى عدد الفترات الزمني 1الزمن  وتأخذ القيم من 
 .متجو الحد الثابت = 
 β .متجو معامالت االنحدار  = 

it  قيم المتغير المستقل لمدولة =i  في الفترة الزمنيةt. 
 it = £الخطأ العشوائي. 

ويفترض في ىذا النموذج تجانس تباين الخطأ العشوائي بين 
ن القيمة المتوقعة لحد ا فضاًل عن ،الدول التي يتم دراستيا
االرتباط  وايضًا عدم ،أن تساوي صفر الخطأ العشوائي يجب

الذاتي بين حدود الخطأ العشوائي بمعنى أن التغاير المشترك 
وتستخدم طريقة المربعات الصغرى  ،يجب أن يساوي صفراً 

 .(1)( في تقدير معممات النموذجOLSالعادية )
 النتائج والمناقشة

لمتعرف عمى مقدار النمو الحاصل في قيم صادرات العراق 
 -6661لجمود الى السوق العالمي خالل المدة )من ا
تم احتساب معدل نمو ليذه القيم وأتضح األتي فيما  ،(2164

يتعمق بالمتغير التابع )قيمة صادرات الجمود( والمتغير 
المستقل )الزمن( الذي يعكس التغيرات التقنية والتغيرات في 

والذي جاء ( bالسياسة التجارية. أن معدل النمو السنوي )
وىذا يشير الى أنو قيمة  1.6241بقيمة موجبة بمغت 

 %خالل مدة الدراسة.62.41بنسبة صادرات الجمود ازدادت 
أن لصادرات العراق من الجمود الى السوق العالمي والشريكين 

ومتغيراتو فيما  التجاريين )االردن واألمارات العربية المتحدة(
جمود الى الشريك يخص قيمة الصادرات العراقية من ال

التجاري بالدوالر االميركي ومتوسط نصيب الفرد من الناتج 
المحمي االجمالي لمعراق واإلنتاج المحمي والكمية المصدرة من 
الجمود الى السوق العالمي والسعر العالمي ومتوسط نصيب 
الفرد من الناتج المحمي االجمالي لدى الشريكين ألتجاريين 

والمسافة التي  ألتجاريينوالشريكين  وعدد السكان في العراق
عممًا أن المسافة بين بغداد واالردن ىي  ،تمثل تكمفة النقل

من خالل  كم. 6161.1وبين بغداد وأبو ظبي ىي ، كم621
تم   Eviews 9 تحميل البيانات بواسطة البرنامج االحصائي

الحصول عمى نتائج أنموذج تصحيح الخطأ بخصوص 
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ا لمجمود العراقية وقياس أىم محددات ىذاالنسياب التجاري 
 :االنسياب ظيرت المعادلة األتية

                                     

  t  =                                (     )                (     )     
                                   

 t=   (     )          (     )   

   =0.53    ́=0.49    = 30.031      =2.156 

   %. 1النموذج معنوي عند مستوى 
ومن النموذج يتضح وجود عالقة طردية بين قيمة صادرات 

ومن  العراق من الجمود وكمية االنتاج وكمية الصادرات منيا.
معنوية العالقة بين قيمة صادرات الجمود وكال النموذج تتضح 

من كمية االنتاج وكمية الصادرات منيا فضال عن متوسط 
نصيب الفرد من الناتج المحمي االجمالي. ويتضح كذلك 
معنوية النموذج الرياضي المقدر لمعالقة بين قيمة صادرات 

وكاًل من كمية الصادرات وسعر التصدير ومتوسط  الجمود
 اإلنتاج،من الناتج المحمي االجمالي وكمية  نصيب الفرد

بمغت قيمتيا  1.16عند مستوى  F-ratioحيث ان قيمة 
 ، .0=  1,كما يتبين ان قيمة معامل التحديد  ،11.116

% من 1,مما يدل عمى ان المتغيرات موضوع الدراسة تفسر 
التغير في قيمة صادرات الجمود. ومادام األنموذج ىو أنموذج 

 التجاريتمثل مرونات التدفق  b’sفان معممات  ،لوغاريتمي
وىي  1.140كانت  b1فمرونة التدفق التجاري بالنسبة الى 

ة الى اي ان انسياب الجمود العراقي ،تمثل المرونة الدخمية
% اذا زاد متوسط نصيب 1.140 السوق العالمي يزداد بنسبة

التدفق ا ان كم ،%6 من الناتج المحمي االجمالي بنسبةالفرد 
اذا زادت كل  %2.461 ،%041.,6 التجاري يزداد بنسبة

في  ،%6 نسبةمن  الكميات المنتجة والكميات المصدرة ب
% 46,.1حين ان التدفق )االنسياب( التجاري يزداد بنسبة 

  46,.1% وتمثل 6( بنسبة fobاذا زاد سعر التصدير )
أما األنموذج الثاني فكان النسياب الجمود  المرونة السعرية.

العربية المتحدة  واألماراتالعراقية مع كل من االردن 
نموذج الن خالل موالذي تم تقديره  ،الخارجية في الجمود

( لبيانات السالسل الزمنية Pooled) Modelالتجمعي
 :فظيرت فيو المعادلة األتية ،المقطعية

                                  

       (     )   (      )     (      ) 
                                          

(     )   (     )     (      )     (      ) 

           ́                 

            

 .  النموذج معنوي عند مستوى 
افقة مع المنطق من النموذج نرى ان كافة المعممات كانت متو 

الحجم االقتصادي لمدولة ب االقتصادي والسيما فيما يتعمق
معامل الحجم قيمة ولقد ظيرت  ،والمسافة بين الدول

بنصيب الفرد من الناتج المحمي االقتصادي لمدولة معبرًا عنيا 
ولدى الشركاء     راالجمالي في الدولة المعنية بالتصدي

معامل  قيمة وكذلك ،  معنوية عند مستوى   التجاريين 
معنوية عند نفس    عدد السكان لدى الشركاء التجاريين

أما معامل عدد السكان في الدولة المعنية بالتصدير  ،المستوى
في حين لم تثبت  ،   فكان معنوي عند مستوى    

ألنو قد ال يكون من العوامل    معنوية معممتي  المسافة 
نموذج .  ولقد كان األ      و سعر التصدير  ،المؤثرة

. ولقد Fوبموجب قيمة اختبار    معنوي ككل عند مستوى 
نموذج يخمو من مشاكل الدرجة الثانية وىي مشكمة األكان 

ولقد كانت  ،المتعدداالرتباط الذاتي  ومشكمة االرتباط الخطي 
رية لمنموذج عالية حيث ظيرت قيمة معامل القوة التفسي
اي ان كل من التغيرات في التدفق التجاري     التحديد 

لصادرات العراق من الجمود الى أىم شركائو التجاريين 
الردن واالمارات( تعزى الى المتغيرات المستقمة التي )ا

فأن لذا ًا، ولقد كان النموذج لوغاريتمي ،تضمنيا النموذج
فمرونة التدفق   ،تمثل مرونات التدفق التجاري    معممات 

اي  ،وىي تمثل مرونات دخمية      التجاري بالنسبة الى 
متوسط نصيب الفرد من الناتج المحمي اإلجمالي يقل  ان 
د انسياب % في الدولة المعنية بالتصدير اذا ازدا6بنسبة

في الدولة المعنية بالتصدير   %1.162 بنسبة الجمود العراقية
عندما يزداد متوسط نصيب الفرد        ويزداد بنسبة 
 كما أن التدفق التجاري يزداد بنسبة ،  لدييما بنسبة 
عندما يقل عدد السكان في الدولة                

المعنية بالتصدير مع زيادة عدد السكان لدى الشركاء 
 في حين التدفق التجاري يزداد ،  التجاريين بنسبة 

وىي    اذا قل سعر التصدير ليما بنسبة        بنسبة
 أن االنسياب التجاري يزداد بنسبةكما  ،تمثل مرونة سعرية

وأن معدل النمو  .  اذا قمت المسافة بنسبة         
السنوي لقيم صادرات العراق من الجمود الى أىم شركائو 

لممدة  ،التجاريين وىما )االردن واألمارات العربية المتحدة(
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: فيما يتعمق بالمتغير التابع أوضح األتي، 2164 -6661
 )قيمة صادرات الجمود الى أىم الشركاء التجاريين( والمتغير
المستقل )الزمن( والذي يعكس التغيرات التقنية والتغيرات في 

 ،)معدل النمو السنوي( bاشار المعامل  ،السياسة التجارية
الى أنو قيمة صادرات  1.116لذي جاء بقيمة سالبة بمغت وا

ولقد  %خالل مدة الدراسة.1.6الجمود انخفضت بنسبة 
: وأىميا تنتاجات والتوصياتج البحث العديد من االستاستن
البحث من حيث تحديد أن العراق يصدر لدول  ةفرضي تاأثب

 أو مستمم لمسعر لمسعر ةالجوار غالبًا وأنو دولة صغيرة أخذ
(Price taker)،  ومحدودية الشركاء التجاريين لمعراق

)التوزيع الجغرافي( في جانب الصادرات من الجمود بسبب قمة 
درة ىذه السمع وعدم ق ،الكمية المصدرة منيا من ناحية

مما  ،عمى تحمل تكاليف نقل عالية من ناحية أخرى المصدرة
يجعميا خارج المنافسة مع مثيالتيا في الدول المستوردة فيما 

ولذلك أغمب  ،لو تم تصديرىا الى دول غير جوار العراق
صادرات العراق الزراعية ومنيا الجمود تصدر الى دول جوار 

 ،فكانت الجمود في السنوات التي تم تصديره فييا ،العراق
تصدر الى االردن واألمارات العربية المتحدة. وأن متوسط 
، نصيب الفرد من الناتج المحمي اإلجمالي كمية انتاج السمعة

كمية صادرات السمعة الى السوق العالمي ىي أىم محددات 
ت لقد كانو الجمود العراقية الى السوق العالمي. انسياب 

متوافقة مع النظرية االقتصادية في مرونات التدفق التجاري 
ففي النموذج االول كانت المرونة  ،النموذجين عدا حالة واحدة

أما  ،46,.1وكانت المرونة السعرية ىي  1.140الدخمية 
األنموذج الثاني كانت مرونات التدفق التجاري الدخمي 

وىي تمثل مرونة  1.646وكانت  ،4.1,1، -1.162
 فيوأظيرت النتائج أن أكثر المتغيرات المستقمة تأثيرًا  سعرية.

قيمة صادرات العراق من الجمود الى السوق العالمي ىي 
)الكمية المصدرة وكمية االنتاج المحمي( أما العوامل االخرى 
فكان ليا تأثير أقل. وكذلك استنتج وجود عالقة توازنية طويمة 

الجمود الى السوق األمد ألنموذج صادرات العراق من 
والمتغيرات المستقمة تتحرك  الن المتغير المعتمد، العالمي
. ولقد توصل البحث الى ضرورة الحفاظ عمى االسواق سوية

ل تحسين التقميدية لصادرات العراق من ىذه السمعة من خال
لمركز التنافسي االمصدرة لتحسين  نوعية وجودة ىذه السمعة

السوق العالمي او مع شركائو والتفاوضي لمعراق سواًء في 
لتشجيع  ،يين. وكذلك دعم منتجي ومصدري الجمودر التجا

وعدم  ،المنتجين عمى االىتمام بأنتاج ىذه االصناف التجارية
نما يصار الى ( مممحة)ال تصدير الجمود بصورتيا الحالية وا 

 ،دباغتيا وتصديرىا كجمود مدبوغة لزيادة القيمة التصديرية ليا
يع المصدرين عمى ذلك ووضع سياسة طويمة ومحاولة تشج

وقصيرة االجل إلنتاج وتصدير الجمود والتي تؤدي بدورىا الى 
 زيادة صادرات العراق من ىذه السمعة الزراعية.
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