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 المستخمص 
فرص عمل  يعد القطاع الزراعي من قطاعات االقتصادية الميمة حيث يساىم في توفير الغذاء والمواد االولية التي تدخل في العديد من الصناعات وخمق

اىميو راد من الخارج وتفعيل االرتباطات االمامية والخمفية باالضافة الى تحقيق االمن الغذائي اال ان مساىمتة مازالت ضعيفة وال تتالئم مع وتقميل االستي
البد من  وقدرتة عمى تفعيل النشاط االقتصادي وتنويع مصادر الدخل القومي .وألجل رفع مستوى االنتاج الزراعي الذي يحقق اىداف التنمية الزراعية

ان القطاع الزراعي يتميز عن بقيو القطاعات االخرى اذ ان ىذا التميز يؤثر باالستثمار ومدى خمق طاقات انتاجية جديدة وتوسيع القائم منيا وتحسينيا.
ج المحمي االجمالي ومعدل سعر استجابتو لمسياسات الماليو والنقديو وكل من االستقرار االقتصادي واالمني ، ىدفت الدراسو الى قياس اثر كل من النات

ه الصرف ومعدل سعر الفائده ومعدل التضخم واالنفاق االستيالكي العام وعالقتو باالستثمار الخاص،باالعتماد عمى بيانات سمسمو زمنيو لممد
الزمنية لمتغيرات الدراسو بأستخدام  بعد اختبار مدى استقرارية الساللسل.ARDL)(، بأستخدام انموذج االنحدار الذاتي لتوزيع االبطاء )4100_0991)

بينت النتائج ان ىناك عالقو توازن طويمو االجل بين االستثمار الخاص ومحدداتو في القطاع الزراعي إذ كان معامل . Eviews9البرنامج االحصائي 
ستثمار، بينما كان اثر المتغيرات االخرى سمبيا  في % ، كما يؤثر الناتج المحمي االجمالي تأثيرا ايجابيا في اال0التعديل سالبا ومعنويا عند مستوى 

قد اوصت الدراسة بتوجية االنفاق االستثمار الزراعي  ، كما  اختمفت بعض المحددات في تأثيرىا بين االجمين الطويل والقصيرخالل مده الدراسو .و 
اجية الزراعية ولعل اىميا االستثمار في البحوث الزراعية النتاج اميات االستثماري نحواالستثمار الزراعي الحقيقي والذي يعمل عمى توسيع الطاقة االنت

الالزمة لتحفيز االستثمار  اثر بعض عناصر السياسو الماليو والنقديو في رسم السياسات الحيوانات وانتاج البذور والنباتات ،واالخذ بنظر االعتبار
 .الخاص

 د.كممات مفتاحية: اختبار جذر الوحدة، اختبار الحدو 
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ABCTRACT 
The agricultural sector is one of the important economic sectors which contribute to provide the food and raw 

materials that use into many industrial goods and create jobs. Moreover, it helps to reduce the imports of 

agricultural products and activate of growing the other manufacturing sectors. Even though, the agricultural is 

very important sector, but still weak and unworthy because the agriculture produce line is not flexible to 

aggregate demand; however, it needs to expansion in agricultural investment. Since the agricultural sector has 

characters which are quite different than other sectors which are effective on investor's decisions rely on the 

economic policy. The study aim to determine the impact of the GDP, interest rate, inflation, exchange rate and 

conception government expenditure on agricultural privet investment. The study used time series data from 

(1990-2014) with Autoregressive Distributed Lag (ARDL) as a model .The result showed the long run 

relationship between privet investment and its determents. The adjustment coefficient is negative and significant 

at 1%, and gross domestic product is positive impact on investment, while the impact of  the other variables are 

negative in agricultural investment. The study recommends increasing the investment expenditure on scientific 

agricultural researches, especially, on the assets productivity of animals, seeds and plants; however, it has to 

consider the impact of some elements of fiscal and monetary policy which is needed to stimulate private 

agricultural investment. 

Kay word: unit root test, bounds testing approach. 
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 المقدمة
يعد القطاع الزراعي من القطاعات االقتصادية الميمة 
والحيوية اذ يحتل المرتبة الثالثة بعد كل من  القطاع النفطي 
والخدمي من حيث مساىمتو  في الناتج المحمي االجمالي، 
وشكمت  اىمية القطاع الزراعي في الناتج المحمي االجمالي 

ومن  نفطي.%  خالل مدة  الدراسة عند استباعد الناتج ال32
الممكن زيادة  القيمة المضافة لمقطاع الزراعي  بنسبة اكبر 

 يع الدخل القومي، اال ان انخفاضليصبح احد مصادر تنو 
وضعف الطاقات االنتاجية اثر في معدل النمو لمعظم 
المحاصيل والمنتجات الحيوانية مما يقف عائقا امام ذلك . 

لى زيادة  كما ان انخفاض معدل النمو الزراعي  ادى ا
االعتماد عمى االستيراد وبشكل كبير لسد حاجة الطمب 
المحمي المتزايد ومع ارتفاع اسعار السمع الزراعية عالميا 
وانخفاض المخزون االاستراتيجي منيا فمن المتوقع ان يزداد 
العبء المالي في ميزان التجارة العراقيو ، االمر الذي  يتطمب 

خالل زيادة حجم الطاقات  رفع مستوى االنتاج الزراعي من
االنتاجية  وتوسيع وتحسين القائم منيا .فا االستثمار في 
القطاع الزراعي يعمل عمى  زيادة انتاجية العامل الزراعي اي 
تطوير القوى المنتجة وخمق فرص عمل جديدة  وتجديد 
االبنية والمنشات الزراعية واضافة موارد ارضية من خالل 

المكننة  الزراعية و االساليب الحديثة استصالحيا   واستخدام 
في الزراعة، وتطوير الطاقات االنتاجية الزراعية االخرى 

عمى زيادة   حيوانية .ويعمل االستثمار الصافيالنباتية وال
الخزين الراسمالي الذي يعد احد الدعائم االساسية لمنمو 
االقتصادي ومن ثم  تصحيح االختالالت الييكمية برفع نسبة 

مة القطاعات االنتاجية ومنيا القطاع الزراعي  في مساى
يحتاج القطاع الزراعي الى رؤوس  الناتج المحمي االجمالي.

اموال ضخمة لتمويل التنمية الزراعية  التي تستيدف رفع 
، عي وتحسين مستوى الدخول الزراعيةمعدالت النمو الزرا

ومن المعروف ان اي استيداف لمستوى االنتاج ومحاولة 
و البد ان يستند الى مستوى من الخزين الراسمالي. وفي رفع

ظل تراجع الخزين الراسمالي الزراعي واعتماده بشكل كبير 
عمى االستثمار الحكومي ال يمكن الحديث عن نمو القطاع 
الزراعي، اذ ان االعتماد عمى  االستثمار الحكومي فقط  

البشري والذي يمثل االستثمار في البنى التحتية واالستثمار 
والبحوث العممية والتدريب والتعميم ،  ليس كافيا بل يتطمب  

ة   مساىمتو في الخزين االمر تفعيل االستثمار الخاص  وزياد
. اال ان لقطاع الخاص يتسم بالضعف وانخفاض الراسمالي

االستثمار الزراعي  بالعديد  قدرتو المالية والفنية  كما يتاثر
من المتغيرات والعقبات الموضوعية والذاتية التي تحول دون 
تطوره .وىنا يكون األنفاق الحكومي  ضرورة ُممحة لتذليل ىذه 
العقبات و توجيو النفقات العامة بشقييا االستيالكي )الجاري( 
واالستثماري )الرأسمالي( لتطوير القطاع الزراعي وتحفيز 

مار الخاص. ان ذلك يتطمب تشخيص محددات االستث
االستثمار وفقا لمنظريات والدراسات االقتصادية والتي تربط ما 
بين  االستثمار والعديد من المتغيرات االقتصادية مثل الدخل  
والذي  يفترض ان يكون تاثيره موجبا اما سعر الفائدة فتاثيره 

قتصادي  سمبي في االستثمار كما تؤثر درجة االستقرار اال
معبرا عنيا بمعدل التضخم الى جانب متغيرات اخرى منيا  
سعر الصرف وحجم االنفاق الحكومي  في االستثمار الزراعي  
ومن ثم ضرورة اختيار االنموذج المناسب لقياس وتحميل اثر 

واعتماد نتائج البحث في  رسم السياسات تمك المحددات .
والالزمة لتحفيز  ةاالقتصادية النقدية والمالية  المناسب

وتشريع القوانيين المنظمو لالستثمار وخمق االستثمار الخاص 
المناخ االستثماري المالئم فاالستثمار وسيمة لتحقيق التراكم 
الرأسمالي الذي يمثل االساس المادي لالنتاج الزراعي ويساىم  
في توفير القدرات والميارات العممية والفنية ودعميا لتقوم 

 نتاج وتطويره وبالتالي  تغيير بنية االقتصاد القومي بادارة اال
وتحفيزه عمى التطور من خالل تنشيط القطاع الزراعي 

 .والتقدم
 المواد والطرائق 

اىتم العديد من الباحثين باالستثمار وتاثير بعض العوامل 
مثل  الدخل وسعر الفائدة اضافة الى تاثير  فيو  والمتغيرات

ومنيم  .لنقدية والماليةالسياسات االقتصادية ا
Dr.K.Dhanasekaran (5) وBazoumana Ouattara 

 Joseph Magnusو  Gregory Mankiw(9 )و ( 3)

Frimpong (11 )و Sohail I. Magableh, Sameh 

Ajlouni (17 )و Seyed, allah (16 ) بينما اىتم اخرون
في تحقيق  ما بين النمو واالستثمار وتاثيره بدراسة العالقة
 .Pardey, P,G ,. J و Younis (34)التنمية ومنيم 

Roscboom and J.R(12 )وElijah Udoh (6 ) و

Udoh E (22) و Tajudeen E. ,  Ismail O (20)  و

Noula Armand Gilbert1, Chouafi Nguekam 
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Orfé2 (11 ) في باالضافة الى عدد اخر من الباحثين
العراق درسوا اثر كل من االقراض الحكومي والسياسة 

في االستثمار الزراعي واثر االستثمار في رفع االستثمارية 
  The wadyاالنتاجية الكمية لمموارد والبنى التحتية مثل

(31) Ugaili (32). عام  عمى  ققد عرف االستثماربشكل
انو)ذلك الجزء من القابمية اإلنتاجية اآلنية الموجية إلى إنتاج 
السمع الرأسمالية بغاية زيادة طاقة البمد اإلنتاجية كالمكائن 

شآت واألبنية عمى اختالف واآلالت ووسائط النقل، والمن
) بأنو إجمالي تكوين (. كما عرف 11)  Hashim، أنواعيا

رأس المال الثابت والذي يمثل المصروف عمى حيازة السمع 
الرأسمالية الجديدة زائدًا اإلضافات والتجديدات والتحسينات 

 tahiaالتي تجري عمى السمع الرأسمالية القائمة في القطر( ، 
تنمية وسائل اإلنتاج فيعرف بانو اما الاستثمار الزراعي (.18)

ل عمى تحسينيا ورفع كفاءتيا اإلنتاجية او انو المادية ويعم
ذلك الجزء من اإلنتاج اآلني الذي يوجو الى تكوين رأس 
المـــال المزرعي المادي والبشري بغية زيادة طاقة البمد 
الزراعية من اآلالت والمعدات والمباني والمنشآت وشبكات 

 Taiالري والبزل واستصالح األراضي الزراعية ووسائل النقل 
فضاًل عن ذلك فيمكن أن  يعرف االستثمار في (. 19)

القطاع الزراعي )بأنو االستثمار الذي يشمل شراء األرض و 
قامة مجتمعات عمييا، من دون اشتراط العائد  استصالحيا وا 
الكبير والسيما العائد المباشر ، فمن المعروف أن العائد 

راضي الكبير اليظير االعمى المدى الطويل ، فأستصالح األ
عام(، 15- 5ال يأتي بعائد إال بعد مدة طويمة تتراوح ما بين )

Abbasi (1) . ان مفيوم االستثمار الزراعي يعني من خالل
  :التعاريف المتعددة  لالستثمارالعام والزراعي يشمتل عمى

األرض )أستصالح االراضي( فمن خاللو يمكن زيادة  -1
 .الزراعيقطاع الطاقة االنتاجية االساسية في ال

النباتات التي تعطينا أنتاج ألكثر من سنة واحده مثل  -3 
 اشجار الفواكو والزيتون والنخيل.

اصول أو أميات الحيوانات التي تعطي أنتاج ألكثر من  -2
سنة اي انيا تمثل سمعًا رأسمالية مثل أميات دجاج البيض و 

 ابقار الحميب واميات النحل .
تطوير وتحسين وأنتاج سالالت البذور إي االستثمار في  -4

ذات انتاجية عالية ومقاومة لمظروف المناخية واألفات 
 الزراعية .

األستثمار في البحث العممي واالستثمار البشري كالتعميم  -5
 .والتطوير والتدريب 

ألي بمد وليذا فان االستثمار الزراعي يعدا متغيرا ميما 
واسعة من النشاط وخاصة في البمدان النامية اذ يفتح آفاقا 

االقتصادي والزراعي ويطور من واقع الزراعة ويساىم في 
جذب رؤوس األموال والمستثمرين فضاًل عن خمق فرص 
عمل جديدة ويدفع عجمة تكوين رأس المال الثابت في القطاع 
الزراعي وزيادة نسبة مساىمتو في الناتج المحمي اإلجمالي 

Tai (19.)  وعميو يكتسب االستثمار في القطاع الزراعي 
مايمكن ان يحققو من فوائد ومزايا لمقطاع ل كبيرة اىميتو 

 :  من خاللاالقتصادية القطاعات الزراعي ولمختمف 
تحسين أداء وفاعمية القطاع الزراعي وزيادة نسبة  -1

مساىمتو في تكوين الناتج المحمي اإلجمالي وتكوين رأس 
 .المال الثابت 

استخدام التكنولوجية الحديثة واالختراعات الجديدة في  -3
مجال القطاع الزراعي وما تساىم فيو من زيادة اإلنتاجية 

 واإلنتاج في القطاع الزراعي .
قطاعات االقتصادية دعم مستمزمات تنمية وتطوير ال -2

 .األخرى لمبمد
ب يعد االستثمار الزراعي واحدًا من أفضل األستثمارات لألسبا

 :Hashim (11 ) األتية
 وجود فجوة كبيرة بين االنتاج واالستيالك. -1
االرض الزراعية من االصول ذات القيمة المتزايدة  -3

 بأستمرار فكمما زادت خصوبتيا زاد الطمب عمى الغذاء.
 زيادة الكثافة السكانية لوحدة المساحة. -2
بدائل الطاقة الحيوية من  تحول الدول المتقدمة ألنتاج -4

المحاصيل الغذائية مثل استخراج االيثانول من قصب السكر 
والقمح والذرة السكرية وكذلك استخراج البيوديزل من الحبوب 
الزيتية مثل زىرة الشمس وفول الصويا والفول السوداني وبذور 

  النخيل والقطن.
لقد تناول الفكر االقتصادي الرأسمالي عبر المدرسة 

االستثمار وظير العديد من والحديثة لكالسيكية والكينزية ا
الباحثين في االقتصاد الذين استندت بحوثيم في االقتصاد 
الكمي عمى الربط بين النظريتين الكالسيكية والحديثة ومع 

راء والنظريات المفسرة مالحظة الكثير من التناقضات في اآل
أسمالي وتطور ، اال انيا كانت تدعم النظام الر لالستثمار
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اساسُو فيي تبحث في ايجاد الحمول والتفسيرات لمعديد من 
النظام والذي كان سببًا  المشاكل التي يعاني منيا ىذا

. ومن اىم النظريات التي حاولت تفسير االستثمار لوجودىا
في الفكر الكالسيكي ىي النظرية التي تربط مابين االدخار 

ة سعر الفائدة في تحفيز وسعر الفائدة والتي ركزت عمى اىمي
كينز فقد ربط   بين سعر الفائدة واالستثمار  ماا ،االستثمار

من خالل منحنى الكفاءة الحدية لرأس المال واعتبار سعر 
بتقاطع كل من منحنى  الفائدة ىو متغير خارجي اليتحدد

االدخار واالستثمار كما اكد الكالسيك ، مؤكدًا بيذا ان 
االنفاق االستثماري اكثر عناصر الناتج القومي االجمالي 

وانتقمت بعد ذلك النماذج تعرضًا لمتغيرات وعدم االستقرار .
 المفسرة لالستثمار الى العالقة ما بين الناتج واالستثمار ومنيا 

 The Acceleratorفي االستثمار ) البسيط  نظرية المعجل

Theory of Investment ) بنيت عمى فكرة أن كمية التي
الرصيد الرأسمالي تنتج كمية معينة من الناتج وىذا  معينة من

يعني ان ىناك عالقة ثابتة بين الرصيد الرأسمالي والناتج أي 
  أن :

           t 

                  
                t 

 . t= الرصيد الرأسمالي في المدة الزمنية  t  اذ أن :
 t  الناتج في الفترة الزمنية =t . 
 .= نسبة الرصيد الرأسمالي الى الناتج )المعجل(  

 ويمكن كتابة العالقة اعاله كما يأتي :
  t =   t         

 كما تطبق العالقة آنفًا لسنة سابقة :
     =    t-1        

 ( يكون :2( من )3وبطرح المعادلة )
 t –      =    t –    t-1 =   ( t –  t-1)          

وىذا ىو االستثمار الصافي الذي يساوي الفرق بين الرصيد 
( والرصيد الرأسمالي في tالرأسمالي في الوقت الحالي )

، وبالتالي فإن االستثمار الصافي (   المرحمة السابقة )
مضروبًا بالتغير في الناتج بين المدة السابقة   يساوي 

وبالتعريف فأن االستثمار  (.t( والفترة الحالية )   )
الصافي يساوي االستثمار الكمي مطروحًا منو االندثارات ، 

تمثل    و tيمثل االستثمار الكمي في الفترة    فاذا كانت 
 tفان االستثمار الصافي في الفترة  tرات في الفترة االندثا
 ويكون  :   –   يساوي 

   –    =   ( t –  t-1) =        

وبالتالي فان االستثمار الصافي يساوي معامل المعجل 
فقد ربط العالم ويكسل  اما  مضروبًا في التغير بالناتج.

االدخار واالستثمار بالنظرية الكمية لمنقود ومستوى التوازن 
لالقتصاد ، فيوضح العالم ويكسل من خالل نظريتو كيف 
يؤثر عرض النقود في الطمب عمى السمع مؤكدًا ان التغير في 
حجم اقراض البنوك التجارية لقطاع األعمال ، قد يؤدي الى 

ان الطمب عمى زيادة عرض النقود واالرتفاع باالسعار اذا ك
وكانت  Ackley (3)السمع والخدمات اكبر من العرض . 

خطوة متقدمة باتجاه كينز واالقتصاديين اآلخرين الذين بحثوا 
اما في اىمية حجم الطمب في تحفيز االستثمار واالنتاج .

Jorgenson  وEisener  نظرياتيم عمى العديد من فقد بنوا
 :ىي االفتراضات 

يكون ليا رصيد أمثل او مرغوب بو لرأس ان كل منشأة  -1
 المال .

ان التغيرات في القيم الجارية تؤدي الى تغيرات متناسبة  -3
األخرى ثابتة عمى في القيم في المستقبل مع بقاء األشياء 

 حاليا .
ان االستثمار في الزراعة قد يتحدد بقانون الغمة  -2

 المتناقصة .
بل وعميو ربط في المستق ربط االنتاج الجاري باالنتاج -4

 .رصيد اليـوم باألمس
 Jan Tinberganوىناك تفسيرات اخرى لالستثمار من قبل 

 Theالتمويل الداخمي في األستثمار الذي اكد في نظريتو 

internal funds theory of investment  أن االرباح
المتحققة تعكس بدقة االرباح المتوقعة وطالما ان االستثمار 

، فإن االستثمار يرتبط ايجابيًا المتوقعةيعتمد عمى االرباح 
باالرباح المتحققة. وان رجال االعمال يفضمون دائمًا القيام 

االستثمار داخميًا ، وتستطيع المؤسسات الحصول  بتمويل
 :ستثمارية من مصادر عديدة ىي عمى االموال لألغراض اال

 العوائد المحتفظ بيا. -أ
 تخصيصات االندثار. -ب
 انواع عديدة من االقتراض بضمنيا بيع سندات. -ج
 .بيع االرصدة  -د

حيث ان العوائد المحتفظ بيا وتخصيصات االندثار تكون 
مصادر مالية داخمية مشتركة، في حين بيع السندات 

في حين اوضح   ية مشتركة.واالرصدة تكون مصادر خارج
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التراكم الراسمالي  المخطط يتحدد   الكالسيك المحدثين ان
بالناتج وبنسبة سعر الخدمات الرأسمالية الى سعر الناتج، 

الخدمات الرأسمالية يعتمد بدوره عمى سعر السمع  وسعر
الرأسمالية ومعدل الفائدة وعمى التعامل الضريبي لدخول رجال 

لذلك فأن التغييرات الحاصمة في الناتج أو ونتيجة  االعمال .
 سعر الخدمات الرأسمالية الى سعر الناتج ستؤدي الى تغيير

  Edgmandالرصيد الرأسمالي المخطط وبالتالي االستثمار
وان الفرق بين نظرية الكالسيك المحدثين ونظرية التمويل  (6)

الداخمي ىي الضرائب والتي تعد ميمة لتاثيرىا في اسعار 
خدمات الراسمالية وليس لتاثيرىا عمى مدى توافر الموارد ال

تم االعتماد في تشخيص محددات  .الداخمية لممنشاة
االستثمار الزراعي في العراق عمى النظريات االقتصادية 
المفسرة لالستثمار واعتمد البحث عمى بيانات سمسمة زمنية 

الكشف عن  بعد (3114-1991)باالسعار الثابتة لممدة 
من خالل اختبار كل من ديكي  استقرارية السالسل الزمنية

بأستخدام  الخطأ تصحيح إنموذج يقوم فولر وفمبس بيرون
 قصير السموك بين التوفيق أساس ( عمىARDLإنموذج )
 فبعد .لمعالقات االقتصادية المدى طويل والسموك المدى
مستقرة  كميا األنموذج لمتغيرات الزمنية السالسل أن من التأكد

عند الفرق األول ماعدا المتغير التابع فأنو تمت استقراريتو 
 توازنية عالقة ىناك أن من التحقق ثم ومن عند المستوى ،

 لو، يمكن المفسرة المتغيرات وكل االستثمار بين األجل طويمة
( ARDLالخطأ بأستخدام إنموذج ) تصحيح انموذج تطبيق
 المدى في العالقة وتقدير اختبار إمكانية عمى يعتمد الذي

 كما ،Engle. (8) االنموذج متغيرات والطويل بين القصير
 )الخطي، االرتباط عن الناتجة القياسية المشكالت يتفادى أنو

X ) المستقل والمتغير (Y )  وتم اعتماد عدد من المتغيرات
 ، االنفاق االستيالكي العام،الدخلالتوضيحية تمثمت ب

 الدينار صرف أسعار ،معدل سعر الفائدة   التضخم، معدالت
األنموذج فقد تم  ليذا الرياضي الشكل أماالدوالر،  مقابل

 باستخدام الحزمة االحصائية .اعتماد الصيغة الموغارتمية
(Eviews9). 

 النتائج والمناقشة 
(  3111-1991تم استخدام بيانات سمسمة زمنية لممدة ) 

( وذلك الرتفاع القيم في  3114-1991عوضًا عن المدة ) 
الثالث سنوات االخيرة الى مبالغ ضخمة جدًا تصل الى اكثر 

من ترليون  ان وجود ىذه المشاىدات المتطرفة والشاذة سبب 
تقرارية مشاكل عديدة لذا تم  استبعادىا . إذ بعد تحديد اس

الذي  يشترط  (ARDL)السالسل الزمنية  تم اختيار إنموذج 
ان تكون بعض المتغيرات مستقرة عند المستوى والبعض 
االخر عند الفرق االول عمى ان ال يكون ىناك متغير يستقر 

  :بالفرق الثاني  وكان األنموذج المستخدم كاآلتي
lnPIAG = F (ln R , ln Y , ln IN, ln CG , ln EX , E) 

 اذ أن :
 Ln الصيغة الوغارتمية = 

PIAG  االستثمار الخاص في القطاع الزراعي معبرا عنو =
الخاص لمقطاع الزراعي بأجمالي تكوين رأس المال الثابت 

 .)مميون دينار( 
 R )%( سعر الفائده =. 
Y  )الناتج المحمي االجمالي مع النفط )مميون دينار  =. 
IN معدل التضخم =. 

 CG )االنفاق االستيالكي العام )مميون دينار  =. 
EX  سعر  الصرف =. 
 =E  الحد العشوائي> 

  :تم تقدير االنموذج وفقا لمخطوات االتية
عند اختبار : اوال : اختبار استقرارية السالسل الزمنية

السالسل بالقيم الجارية لم تستقر بعض المتغيرات  استقرارية
حتى عند اخذ الفرق الثاني لوجود تباين كبير بالقيم وبالرغم 
من تناول  المتغيرات بالقيم الثابتة اال انيا لم تستقر وليذا تم 

 .اخذ الصيغة الموغارتمية لتقميل التباين وتسكينيا
  إلى الوحدة جدر اختبار ييدف :الوحدة جذر اختبار ثانيا :

اختبارديكي فولر  با استخدم قياس استقرارية  السالسل الزمنية
ADF) )Dickey, D., Fuller, W.A. (4 )الموسع 

 :((phillip _ perronواختبار فيمبس بيرون 
( وديكي فولر (P.Pفيمبس بيرون  ين الختبار من  يتضح
ADF) ان جميع المتغيرات في االنموذج  الوحدة ،(  لجذر

، اما المتغير   I(1)متكاممو عند الفرق االول اي من الرتبو 
، فأنُو ساكن عند  I(0)فانو متكامل في الرتبو  PIAGالتابع 

 ( .(ARDLالمستوى  وليذا تم اعتماد إنموذج 
 
 
 



 احمد و حمزة                                                                 2107( /2) 635 :48 -624 –مجلة العلوم الزراعية العراقية 

629 

 (ADFجذر الوحده بأستخدام  ديكي فولر ) اختبار  1.جدول 
 الفرق االول عند المسحوى

 بدون ثابث واججاه ثابث فقط بدون ثابث واججاه ثابث فقط المحغيرات

LPIAG 

 %0القيمو الحرجو 

 %5القيمو الحرجو 

 %01القيمو الحرجو 

-4.598936 

-3.788030 

-3.012363 

-2.646119  

-5.063082 

-4.467895 

-3.644963 

-3.261452  

-4.410982 

-2.679735 

-1.958088 

-1.607830  

   

LIN 

 %0القيمو الحرجو 

 %5القيمو الحرجو 

 %01القيمو الحرجو 

-1.115743 

-.788030 

-3.012363 

-2.646119  

-2.293760 

-4.467895 

-3.644963 

-3.261452  

-0.938918 

-2.679735 

-1.958088 

-1.607830  

-4.464785 

-3.808546 

-3.020686 

-2.650413  

-4.214303 

-4.498307 

-3.658446 

-3.268973  

-4.388392 

-2.685718 

-1.959071 

-1.607456  
LR 

 %0القيمو الحرجو 

 %5القيمو الحرجو 

 %01القيمو الحرجو 

-1.197604 

-3.808546 

-3.020686 

-2.650413  

-8.629203 

-4.467895 

-3.644963 

-3.261452  

 1.452363 

-2.685718 

-1.959071 

-1.607456  

-9.962582 

-3.808546 

-3.020686 

-2.650413  

-9.496682 

-4.98307 

-3.658446 

-3.268973  

-9.562917 

-2.685718 

-1.959071 

-1.607456  
LY 

 %0القيمو الحرجو 

 %5القيمو الحرجو 

 %01القيمو الحرجو 

-1.015436 

-3.788030 

-3.012363 

-2.646119  

-4.628977 

-4.467895 

-3.644963 

-3.261452  

 0.520154 

-2.679735 

-1.958088 

-1.607830  

-8.897586 

-3.808546 

-3.020686 

-2.650413  

-8.605518 

-4.498307 

-3.658446 

-3.268973  

-7.688532 

-2.685718 

-1.959071 

-1.607456  
LEX 

 %0 القيمو الحرجو

 %5القيمو الحرجو 

 %01القيمو الحرجو 

-1.626227 

-3.788030 

-3.012363 

-2.646119  

-1.544742 

-4.467895 

-3.644963 

-3.261452  

-0.168757 

-2.679735 

-1.958088 

-1.607830  

-4.476211 

-3.808546 

-3.020686 

-2.650413  

-4.573472 

-4.498307 

-3.658446 

-3.268973  

-4.357839 

-2.685718 

-1.959071 

-1.607456  
LCG 

 %0القيمو الحرجو 

 %5القيمو الحرجو 

 %01القيمو الحرجو 

-1.711454 

-3.788030 

-3.012363 

-2.646119  

-0.954011 

-4.467895 

-3.644963 

-3.261452  

 1.939499 

-2.679735 

-1.958088 

-1.607830  

-4.340185 

-3.808546 

-3.020686 

-2.650413  

-4.986293 

-4.498307 

-3.658446 

-3.268973  

-3.376389 

-2.685718 

-1.959071 

-1.607456  

 (Eviews.9المصدر:عمل الباحثو باالعتماد عمى البرنامج االحصائي )
 ARDLانموذج  .4 جدول

 
 (Eviews.9المصدر:عمل الباحثو باالعتماد عمى البرنامج االحصائي )

                                                              (4( الموضح في جدول )221101تم اختيار االنموذج ) Akaikeوفقا لمعيار 
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: bounds  testing  approachثالثا : اختبار الحدود 
( تبين ان  1)  شكل ARDLالحدود  اختبار إلى باالنتقال
( كانت اعمى من الحد االعمى 11.12( البالغو )(Fاحصائيو 

 من عمييا الحصول التي تم لمقيم الحرجة في االنموذج، 
عند ( 14)وآخرون  ,Pesaran أقترحيا التي الجداول
%( وىذا يعني امكانية 11% ،5% ،1معنوية ) مستويات

رفض فرضية العدم عند مستويات المعنويو الثالثو اي وجود 
االستثمارالخاص  ومحدداتو  بين األجل طويمة توازنية عالقة

 .في القطاع الزراعي

 
 (bounds  testing approachاختبار الحدود ) .0شكل 

 ( Eviews.9باالعتماد عمى البرناج االحصائي ) المصدر: عمل الباحثو
بعد التأكد من وجود عالقو توازنيو طويمة االجل من خالل 
اختبار الحدود يتم تقدير معادلة االنموذج المستخدم في 

( ، من خالل المعادلو تبين لنا ان 1)  شكلالدراسة كما في 
معدل سعر الفائدة ومعدل سعر الصرف واالنفاق كل من 

وىو مطابق لممنطق االقتصادي  االستيالكي ذو تاثير سمبي 
اي ان العالقو بين ىذه المتغيرات و االستثمار الخاص عالقو 

، اما الناتج المحمي االجمالي مع النفط ومعدل عكسيو
التضخم جاء بأشاره موجبو وىو مطابق لمنظريو االقتصاديو 

 .تربطيم  عالقو طرديو اي 
 التأكد بعد:الطويل رابعًا  : تقدير العالقة التوازنية في المدى

 أىم و الخاص االستثمار بين مشترك تكامل عالقة وجود من
إنموذج   إطا في األمد طويمة تم تقدير العالقة محدداتو،

(ARDL . )مقدرات عمى الحصول لمرحمة ىذه تتضمن و 
 .خالل مدة الدراسة 

( اىم المحددات 3يوضح شكل ) : الطويل األمد في المعممات
التي تؤثر عمى االستثمار الخاص في العراق  في االمد 

 اإلشارة وفق المقدرة المعممات بعض ظيرت إذ الطويل،
كسعر الفائده والناتج المحمي االجمالي ومعدل  المتوقعة

 اآلخر كمعدل البعض حين في التضخم واالنفاق االستيالكي 
 السابقة الدراسات إليو تشير ما عكس سعر الصرف  جاء

 .معنوياً  غير اآلخر والبعض معنوياً  كان بعضيا

 
 معادلو التوازنيو في االمد الطويلال.  2شكل 

 ( Eviews.9المصدر: عمل الباحثو باالعتماد عمى البرناج االحصائي )
خامسا : العالقة في االمد القصير بين االستثمار الخاص 

( اىم المحددات التي تؤثر 2يوضح كذلك شكل ) ومحدداتُو :
عمى االستثمار الخاص لمقطاع الزراعي في العراق في االجل 
القصير ، تتفق اشارة معامل  بعض المتغيرات مع التاثير 
المتوقع في حين ان البعض االخر جاء مخالف من حيث 

.وقد كانت بعض المتغيرات  االشارة لنتائج الدراسات السابقو
غير معنوية وىي  معدل سعر الفائده ومعدل التضخم ،اما 
معدل سعر الصرف والناتج المحمي االجمالي مع النفط 

معنوية اي ليا تاثير  نفاق االستيالكي العام فقد كانتواال
 .عمى االستثمار في االجل القصير 

 
 معادلو االستثمار في  االمد القصير.  3شكل 

 ( Eviews.9المصدر: عمل الباحثو باالعتماد عمى البرناج االحصائي )
تبين  النتائج ان سعر الفائده لو تاثير سمبي و معنوي عمى 
االستثمار الخاص الزراعي في االجل الطويل اما في فترة 
االجل القصير كان غير معنوي وذو اشاره سالبو وىذا يتفق 
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مع مفيوم االستثمار كونو مفيوم طويل االجل يمثل فيو سعر 
الفائده كمفة رأس المال والذي يقارن مع الكفاءه الحديو لرأس 

اإلنتاجية الحدية لرأس المال، أو العائد المال والتي تمثل 
المتوقع الحصول عميو من استثمار حجم معين من 

مال و األموال األموال.فالعالقة بين اإلنتاجية الحدية لرأس ال
المستثمرة ىي عالقة طردية، فعند ارتفاع اإلنتاجية الحدية 
ترتفع المداخيل و بالتالي يزيد التشجيع عمى االستثمار مع 

فعندما يزداد سعر الفائده بنسبو  زيادة األموال المستثمرة.
( ،وىذا يعني ان 6.359%( سوف يقل االستثمار بنسبو )1)

اعي اليمكنيم تحمل ارتفاع اسعار المستثمرين في القطاع الزر 
الفائدة النو في حالة ارتفاع سعر الفائدة فان ذلك سيرفع 
تكاليف االستثمار ويقمل االرباح التي يمكن الحصول عمييا 
،وال سيما في حالة انخفاض العوائد لالستثمارات الزراعية 
مقابل ارتفاع التكاليف االستثمارية  ويسبب االحجام عن 

نخفاض عدد المستثمرين الذين يمكنيم تحمل االقتراض وا
التكاليف وبالتالي انخفاض حجم االستثمار .ان تمك النتيجة 
مثمت سعر الفائدة االسمي ولكن اذا ما تم أخذ سعر الفائدة 
الحقيقي فان النتيجة تبدوا غير منطقية وذلك لعدة اسباب منيا 
ي ان معظم القروض تمنح من قبل المصرف الزراعي التعاون

لتجنب معظم المصارف التجارية منح القروض لممشاريع 
الزراعية نظرا الرتفاع المخاطرة واليقين وان المصرف الزراعي 
يقدم القروض باسعار فائدة مخفضة ألن ىدف المصرف ىو 
تحقيق التنمية الزراعية وليس تحقيق االرباح ومع ذلك فان 
فا ىذا لم يزيد من  حجم االستثمار الخاص بل ظل ضعي

بسبب وجود عوامل اخرى كان ليا تاثير اكبر من سعر الفائدة 
في االستثمار مثل عدم استقرار الوضع االمني والقتصادي 
كما ان حجم االئتمان من الممكن ان يكون لو تاثير اكبر 
.ولكن مع ذلك يبقى ىناك تاثير معنويا لسعر الفائدة عندما 

فان  يتطمب يقدم المستثمر عمى طمب القرض من المصرف  
من المستثمر ان يقدم دراسو جدوى لممشروع الذي يطمب 
المال الجل تنفيذه وليذا فأن سعر الفائده سيمعب دورا ميما 
في اتخاذ القرار االستثماري وموافقو الجيو االقراضيو عمى 

اما الناتج المحمي االجمالي مع النفط اظير  منح القرض.
تأثيرا موجبًا ومعنويًا في كل من االمد الطويل واالمد القصير 
وىذا يتفق مع منطق النظرية االقتصادية اذ ان بزياده الدخل 
سوف يؤدي الى زياده االدخار وبالتالي االستثمار اذ ان تأثيره 

ل الطويل اذ في االجل القصير كان اكبر منو في فتره االج
%( سوف يزداد االستثمار الخاص 1ان زياده الدخل بنسبة )

، كما انو يمكن ان يفسر زياده الناتج المحمي  3.727بنسبو 
االجمالي مع النفط سوف تزداد التخصيصات االستثماريو 
لمقطاع الزراعي كما يزداد الدعم لمدخالت االنتاج واسعارىا 

طاع الزراعي وان كل ذلك وكذلك زياده االئتمان الموجو لمق
سيوفر بيئو استثماريو محفزه لزياده االستثمار الخاص ويفتح 
افاقا ومجاالت المستثمرين والمزرعيين جديده من شأنيا ان 

اما االنفاق االستيالكي العام فقد  ترفع مستوى االستثمار .
اوضحت معممتو اثرًا سمبيًا ومعنويًا في فتره االمد الطويل 

ا يشير الى زياده االنفاق االستيالكي عل حساب والقصير وىذ
االنفاق االستثماري ويضعف من القدرة االدخارية ومن رؤوس 
االموال التي تخصص لالستثمار كما ان زيادة االنفاق 
االستيالكي احكومي من الممكن ان يؤدي الىارتفاع الدخول 
لمعديد من الشرائح في المجتمع وان ذلك يزيد االنفاق 

الكي ومنيا الطمب عمى السمع والمواد الغذائية   االستي
والنخفاض القدره االنتاجيو لمقطاع الزراعي فأن ذلك سوف 
يؤثر عمى زيادة  استيراد المنتجات الزراعيو من الخارج 
لضعف قدره القطاع الزراعي عمى تمبيو حاجو الطمب 

ان قدرة القطاع الزراعي اليمكن زيادتيا االستيالكي المتزايد 
ي فترة قصيرة الن الطاقات االنتاجية الزراعية تحتاج الى ف

سنوات عديدة لكي يتم خمقيا او توسيعيا عمىى سبيل 
المثالزيادة الطمب عمى الغذاء يتطمب زيادة مساحة االراضي 
الصالحة لمزراعة وذلك من خالل استصالح االراضي والذي 
يتطمب تخصيص مبالغ كبيرة وكذلك وقتا طويال ،او عند 
زيادة الطمب عمى البيض ال يمكن زيادة اعداد دجاج البيض 
او رفع قدرتو االنتاجية اذا ان ذلك يتطمب وجود اميات 
البيض التي تعد استثمارا وخالف ذلك فان البمد سيمجأ الى 
االستيراد اميات الدجاج من الخارج وىكذا فان كما ىو الحال 

عف في بقية السمع وىذا ما يضعف اثر كل من المضا
وعن معدالت التضخم لم تثبت  والمعجل لالستثمار .

معنويتيا في كل من االمد القصير والطويل وقد جاءت 
اشارتو موجبة في فترة االمد القصير وىذا يتفق مع المنطق 
االقتصادي اذ ان ارتفاع االسعار في فترة االجل القصير يدفع 

تحقيق المستثمرين الى زيادة االستثمار ضنا منيم امكانية 
ارباح عالية من جراء ارتفاع اسعار السمع وىذا ما يمثل 
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المرحمة االولى من العممية التضخمية  التي تسمى تضخم 
الطمب ليتقن بعد فترة ان االرتفاع شمل تكاليف االنتاج اي 
مرحمة تضخم الكمفة وبالتالي ينخفض حجم االستثمار في 

التضخم والذي  االمد الطويل وقد يكون السبب وراء عدم تاثير
يعبر عن عدم ااستقرار االقتصادي النو اليؤثر في توقعات 
المستثمرين حول الربحية المتوقعة لضعف االستثمار الزراعي 

عمى االستثمارات   واستمرار المستثمرين الزراعييناصال
القائمة حتى في حالة انخفاض ارباحيا فضاًل عن ضعف 

أما  سعار في المستقبل .القدرة بالتوقع بمستقبل االرباح واال
بالنسبة لمعامل  سعر الصرف، فقد جاءت معنوية وذات 
داللة إحصائية في المدى القصير ، كما أن اإلشارة جاءت 
سالبة، األمر الذي يفسر أنو في حالة تخفيض قيمة العممة 
المحمية مقابل العممة األجنبية يؤدي ذلك إلى رفع أسعار 

ل المستيمكين إلى اإلنتاج السمع المستوردة، ومن ثم تحو 
فالتخفيض ىو  .الداخمي، وبالتالي ترتفع معدالت االستثمار

األداة التي تؤدي إلى السعر التوازني حسب اإلصالحات 
االقتصادية المطبقة ، اما في المدى الطويل موجب وغير 
معنوي االمر الذي يفسرعمى أنو في حالة زياده العممة المحمية 

بية يؤدي ذلك إلى خفض أسعار السمع مقابل العممة األجن
المستوردة ، اي االمر الذي يؤدي الى خفض معدالت 
االستثمار وتحول رؤوس االموال الى المتاجرة باستيراد السمع 

جاءت  (ECM)اما معامل تصحيح الخطأ  والمواد الغذائية .
ومقبولة اقتصاديًا  %(1و سالبة ومعنوية عمى مستوى ) اشارت

الدالية )السببية( بين اجمالي تكوين راس المال اشرت العالقة 
الثابت  في القطاع الزراعي  والناتج المحمي االجمالي في 
القطاع الزراعي باألسعار الثابتة وان الناتج المحمي االجمالي 
في القطاع الزراعي يؤثر تأثيرا معنويا عمى عممية اجمالي 

د اشرت تكوين راس المال الثابت في القطاع الزراعي. وق
( من االختالل التوازنــــــي )عدم 1.328النتائج الى نسبة  )

التوازن ( في الفترة السابقة من أجمالي تكوين رأس المال 
الثابت في القطاع الزراعي باألسعار الثابتة يمكن تصحيحو 

، وىي نسبة تصحيح كبيرة باتجاه  (t)في الفترة الحالية 
قيمة الناتج المحمي  التوازن طويل االجل من خالل تغير

االجمالي او حدوث اي صدمو او تغير  في الناتج المحمي 
االجمالي. لقد اكدت النتائج فرضية الدراسة اال انيا اتفقت مع 
بعض نتائج الدراسات التي تم تناوليا في االستعراض 

الى االستثماري  بتوجيو االنفاق لذا توصي الدراسة المرجعي 
االستثمار الزراعي والذي يعمل عمى توسيع الطاقة االنتاجية 
الزراعية ولعل اىميا االستثمار في البحوث الزراعية ألنتاج 

زيادة األىتمام والنباتات و اميات الحيوانات وانتاج البذور 
لتعميم باوالتخصيصات المطموبة لتطوير العنصر البشري 

العمل االنتاجية وتييئة  والتدريب ألن ذلك شرطًا لتوسيع طاقة
 .لتحتية لتحفيز االستثمار الخاص البنى ا

بعد ان تم الحصول عل  سادسًا : اختبارات سوء التوصيف:
معادلو االستثمار الخاص ومحدداتو بأستخدام أنموذج 

(ARDL يتم تقييم أنموذج الدراسو لمعرفو مدى كفاءة ، )
مده الدراسو  االنموذج في تقدير دالو االستثمار الخاص خالل

 :، باستخدام االختبارات التشخيصيو االتيو 
 Breusch _ Godfrey Serial Correlationاختبار  -1

Lm Test  والذي يشير الى اختبار مضاعف الجرانج
 .لالرتباط الذاتي 

 (.ARCH testاختبار عدم تجانس التباين ) -3
 _ Jarque( JBاختبار التوزيع الطبيعي لمبواقي ) -2

Bera . 
اختبار مدى مالئمو تحديد او تصميم االنموذج المقدر  -4

 Ramseyمن حيث الشكل الدالي ليذا االنموذج )
( RESET) ). 

اختبار المجموع التراكمي لمربعات البواقي التراجعيو  -5
Cumulative Sum Of Squares OF Recursive 

Residuals (CUSUMSQ)   لمسكون الييكمي لممعممات
 .نموذج المقدره لال

( الى ان االنموذج قد اجتاز االختبارات 2يشير جدول )
القياسيو كافو مثل خموه من االرتباط الذاتي بأستخدام اختبار 

(LM ( بقيمو احتماليو )ومنيا يمكن ان نقبل 0.0554 ، )
فرضيو العدم بأن اإلنموذج اليعاني من مشكمة االرتباط 

طبيعي لمبواقي الذاتي . كذلك تم تحقيق شرط التوزيع ال
( وىي اكبر من  0.9680بقيمو احتماليو ) JB)بأستخدام )

% ومنيا نقبل فرضيو العدم اي ان بواقي اإلنموذج ليا 5
، فيما أظير اختبار عدم وجود مشكمة (4توزيع طبيعي شكل )

( ، كما 0.7070عدم ثبات التباين بأستخدام قيمو احتماليو )
( تشير الى رفض (Ramsey Reset Testان نتائج اختبار

 Ramirezفرضية وجود مشكمة خطأ تحديد اإلنموذج 
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MD(15).  واخيرًا يتم التحقق من السكون الييكمي لممعممات
المقدره لألنموذج وذلك من خالل استخدام اختبار المجموع 

( اذ وقع CUSUMSQالتراكمي لمربعات البواقي التراجعيو )

دود الحرجو داخل الح CUSUMSQالشكل البياني الحصاء 
، اي ان المعممات المقدره لألنموذج % 5عند مستوى معنويو 

 .(4المستخدم  ساكنو ىيكميًا اثناء مدة الدراسو شكل )
 احصائيات االختبارات التشخيصيو لألنموذج المقدر خالل مدة الدراسو .3جدول 

 

 

 
 (Eviews.9الباحثو باالعتماد عمى البرناج االحصائي )المصدر: عمل 

 
 التوزيع الطبيعي لمبواقي في األنموذج المقدر خالل مدة الدراسو .2شكل 

 ( .Eviews.9المصدر: عمل الباحثو باالعتماد عمى البرناج االحصائي )
 لكي:   (Stability Test) أختبار استقرارية اإلنموذج

 وجود من الدراسة ىذه في المستخدمة البيانات خمو من نتأكد
 االختبارات أحد إستخدام من بد فييا ال ىيكمية تغيرات أي

المعاودة  لمبواقي التراكمي المجموع :مثل لذلك المناسبة
(CUSUM) ، المعاودة  البواقي لمربعات التراكمي والمجموع

(CUSUM of Squares).   أىم من االختباران ىذان ويعد 

 وىما ميمين أمرين يوضح ألنو المجال ىذا في االختبارات
 استقرار ومدى البيانات، في ىيكمي تغير أي تبيان وجود

  .األمد المعممات قصيرة مع األمد طويمة المعممات وانسجام
دائمًا  االختبارات ىذه مثل أن الدراسات من الكثير وأظيرت
 االستقرار يتحقق(،  ARDLمصاحبة لمنيجية )  نجدىا
 إلنموذج الخطأ تصحيح لصيغة المقدرة لممعامالت الييكمي
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 البياني الشكل إذ وقع لمتباطئ الزمني ، الذاتي االنحدار
 CUSUM ofو  CUSUMمن )  كل ألختبارات

Squares5معنويو  مستوى عند الحرجة الحدود ( داخل، % 

اختبارات  بتطبيق قمنا ىذه الدراسات معظم ضوء وعمى
(CUSUM وCUSUMSQ التي اقترحيا كل من )Brown 
 ،Dublin  وEvans (1975.) 

 
 نتائج اختبار المجموع التراكمي لمربعات البواقي التراجعيو لالنموذج المقدر خالل مدة الدراسو .5شكل 

 ( Eviews.9االحصائي ) المصدر: عمل الباحثو باالعتماد عمى البرناج

 
 خالل مده الدراسونتائج اختبار المجموع التراكمي لمبواقي التراجعيو لالنموذج المقدر  .6شكل 

 ( Eviews.9المصدر: عمل الباحثو باالعتماد عمى البرناج االحصائي )
 اختبار أن نالحظ (5،6البياني شكل ) الرسم خالل من

 ليذا بالنسبة CUSUMالمعاودة  لمبواقي التراكمي المجموع
 الحرجة المنطقة حدود داخل خط ي وسط يعبر فيو اإلنموذج،

 حدود عند األنموذج في االستقرار من مشيرًا إلى نوع
ألختبار المجموع  بالنسبة الشيء ، نفس  5 %معنوية
 . و CUSUMSQالمعاودة  البواقي لمربعات التراكمي
 في ىناك استقرارًا وانسجاماً  أن االختبارين ىذين من يتضح

 .القصير األمد نتائج و الطويل األمد نتائج بين اإلنموذج
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