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)1177-7997( دراسة اقتصادية وقياسية لالستثمار في العراق لممدة
 وجدوع شهاب أحمد1عمي عواد عمي

قسم االقتصاد واالرشاد الزراعي _ االقتصاد الزراعي _ كمية الزراعة _ جامعة تكريت

الخالصـــة

-7553( تيدف الدراسة إلى إلقاء الضوء عمى جدارة االستثمار في القطاع الزراعي في العراق لمدة الدارسة

: الكممات المفتاحية

 والذي يعد مؤش اًر لمدى الدعم،) من خالل معرفة العالقة بين االستثمار واالنتاج في القطاع الزراعي2777

 انتاج، االستثمار

 المقدمة: شمل الفصل األول مبحثين: تضمنت الدراسة أربعة فصول،عمى زيادة وتحسين االنتاجية الزراعية

عمي عواد عمي

 وبالتالي معرفة أثر االستثمار في تحفيز المنتجين في القطاع الزراعي،الذي تقدمو الدولة ليذا القطاع الميم

 وشمل، واالستعراض المرجعي ألىم الدراسات والبحوث التي اىتمت بموضوع االستثمار،ومنيجية البحث
 ومفيوم االستثمار العام، مفيوم االستثمار بشكل عام ومحددات االستثمار:الفصل الثاني أربعة مباحث

: لممراسمة
: رقم الهاتف المحمول
73370330770

 إجمالي تكوين رأس المال الثابت: وتناول الفصل الثالث ثالثة مباحث، وتكوين رأس المال الثابت،الجاري

 وتطور قيمة اإلنتاج الزراعي(النباتي، واجمالي تكوين رأس المال الثابت لمقطاع الزراعي،لعموم القطاعات
 ثم االستنتاجات، العالقة بين تكوين رأس المال واإلنتاج:أما الفصل الرابع فتكون من مبحثين
َّ ،)والحيواني
 وقد تراوحت النسبة المئوية لحصة القطاع الزراعي في إجمالي تكوين رأس المال بين.والتوصيات

 وكان المعدل اإلجمالي لمنسبة7553عام%74.37 وأعمى حد لو2775  كأدنى مستوى لو عام%7.73400
 من إجمالي تكوين رأس المال الثابت لجميع%0.70المئوية لحصة اإلنتاج الزراعي خالل مدة الدراسة ىي
 وأن أدنى مستوى لحجم االستثمار في القطاع الزراعي كان في عام،القطاعات االقتصادية في العراق
2775  لقد بمغت أدنى قيمة لإلنتاج النباتي في عام.)2772( ( في حين كان أعمى مستوى لو عام2775)
.) مميون دينار0505527( ) إذ بمغت2777)) مميون دينار فيما كانت أعمى قيمة لو عام0747( وكانت
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The study aims to shed light on the merit of investment in the agricultural sector in
Iraq for the duration of the study (1997-2011) through know the relationship between
investment and output of the agricultural sector. Which is an indication of the extent of
state support for the sector and therefore know the effect of stimulating investment in
producers in the agricultural sector to increase and improve agricultural productivity. The
study included four first chapter dealt with the first two sections included both foreground
and research methodology. The second dealt with the most important reference for studies
and research, which focused on the subject of investment review. Chapter two discusses
the concept of investment in general and the types of investment and the factors
determining his varieties investment and historical importance and the concept of
investment this year in the agricultural sector and its funding sources as well as its
characteristics and its objectives and its components and Kdlk included Hedda Chapter
fixed capital formation .otnaol the third quarter and the reality of fixed capital formation
pan sectors and the contribution of the agricultural sector in which the fixed capital
formation private agricultural sector and the public and included Hedda chapter on the
evolution of the value of plant and animal production and included the fourth quarter on
two topics included the first relationship between capital formation, production and taking
 البحث مستل من رسالة ماجستير للباحث االول1
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second part, conclusions and recommendations. Percentage share of the agricultural sector
in total capital between 0.07835% composition as the lowest level in 2009 and higher-end
has 18.71% in 1997 ranged The overall average of the percentage of the share of
agricultural production during the study period is 4.13% of the total capital formation
hard for all economic sectors in Iraq. And the lowest level for the size of investment in the
agricultural sector was in (2009), while the highest level in a year (2006). We have
reached the lowest value of plant production in 2009 and was the (3081) million dinars,
while the highest value (2010), where was (4959.20) million.

الــمــقـــدمـــة:

يعد االستثمار من أىم مكونات الطمب الكمي {االستثمار الخاص ،االستيالك الخاص ،اإلنفاق الحكومي ،صافي

الصادرات واإلستيرادات} وذلك َّ
ألن حجم االستثمارات يحدد حجم اإلنتاج والدخل ومن ثم معدل النمو االقتصادي الذي يعد مقياس ًا

لتقدم المجتمعات ،إذ إن االستثمار الفعمي يمثل وسيمة ميمة وفعالة في تغير بنية االقتصاد القومي وتحفيزه عمى النمو والتطور
والتقدم ،كونو يمثل اما إضافة إلى الطاقة اإلنتاجية الحالية أو التعويض عن الطاقة اإلنتاجية التي اضمحمت نتيجة استعماليا ،وأن
تبني التنمية االقتصادية ىدف بعيد األمد يتطمب التوسع باالستثمار ،وفيما يتعمق باالستثمار الزراعي في الدول النامية َّ
فإن تمك

الدول اعتنت بتنمية القطاع الزراعي منذ مدة ليست بالقريبة َّ
ألن ىذا القطاع في ىذه الدول يعاني من صعوبات أو عوائق تحول
دون تحفيز المنتجين والمستثمرين في ىذا القطاع ،وىنا يكون اإلنفاق الحكومي ضرورة ممحة لتذليل ىذه العقبات من خالل توجيو
النفقات العامة بشقييا االستيالكي (الجاري) واالستثماري (الرأسمالي) نحو تحقيق معدالت مرتفعة من النمو واإلنتاج في ىذا
القطاع ويعد اإلنفاق االستثماري العام أحد وسائل السياسة المالية التي تستعمل لتوجيو النشاط االقتصادي ومعالجة الثغرات

األنكماشية والتضخمية في حالة ظيورىا ،لتحقيق التوازن لمدخل القومي ،وتزداد أىمية التدخل الحكومي في الدول النامية ،إذ يعد
عامالً أساسياً لمتنمية االقتصاد ية بشكل عام والزراعية منيا بشكل خاص؛ إذ تواجو عممية التنمية الزراعية في تمك البمدان الكثير
من العقبات بحيث يصعب عمى المزارعين والمستثمرين التغمب عمييا ،فضالً عن ضعف مرونة الجياز اإلنتاجي لمقطاع الزراعي
الذي يحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة إلرتفاع معامـل رأس المال إلى الناتـج في المراحل األولى من التنمية االقتصادية ،وليذا َّ
فإن

اإلنفاق االستثماري يصبح وسيمة لتحقيق التراكم الرأسمالي ،الذي يمثل األساس المادي لإلنتاج الزراعي ويسيم في توفير القدرات
والميارات العممية والفنية ودعميا لتقوم بإدارة وتطوير اإلنتاج.
مشكمة البحث:

في تدني معدالت اإلنتاج الزراعي وانخفاض اإلنتاجية والذي انعكس سمبا عمى معدالت االستثمار وان تحقيق التنمية

االقتصادية يتطمب التوسع باالستثمار في مختمف القطاعات (الزراعي والصناعي والتجاري)األمر الذي سيسيم فيتحقق التنمية
االقتصادية لمبمد.

هدف البحث :ييدف البحث إلى ما يأتي:

معرفة العالقة بين االستثمار اإلنتاج في القطاع الزراعي في العراق ألىميتو في توفير التراكم الالزم لتحقيق التنمية الزراعية
المطموبة ،والتعرف عمى مكوناتو وأىم العوامل المؤثرة فيو.

تحديد أثر اإلنفاق االستثماري العام في االستثمار الزراعي اإلجمالي بشكل عام ومعرفة أثره في كل من االستثمار العام والخاص
وتشخيص مكامن الضعف في االدوات المستعممة وقياس مدى صالحيتيا وقدرتيا عمى رفع مستوى االستثمار من خالل التحميل
اإلحصائي والكمي واستقراء الواقع واالستعانة بعدد من المؤشرات التي تبين مدى فاعمية السياسات المتبعة ومالئمتيا لمظروف
الموضوعية.

معرفة حجم االستثمار في القطاع الزراعي خالل مدة الدراسة.
691

مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية المجلد (  ) 16العدد ( ) 2016 ( – ) 1
ISSN-1813-1646

أهمية البحث:

تكمن أىمية البحث بأىمية االستثمار والدور الذي يمارسو في رفع معدالت اإلنتاج الزراعي وضمان تطوره وتحسنو كماً ونوعاً،
فضالً عن أن موضوع االستثمار من الموضوعات التي تعد من أىم السبل التي يتم بواسطتيا تحقيق النمو االقتصادي في القطاع
الزراعي المنشود.

فرضية البحث :

ىناك عالقة إيجابية بين اإلنتاج واالستثمار من ناحية ،وحجم االستثمار والتكوين الرأسمالي الزراعي من ناحية أخرى ،وبافتراض
أن ىذه العالقة مستمرة خالل المدة موضوعة البحث َّ
فإن ىذا يعني أن حجم االستثمار الزراعي وتكوين رأس المال الثابت سيتطور
بمعدل يتناسب مع التطور في حجم التخصيصات االستثمارية.
مصادر البيانات ،وأسموب التحميل:

لقد تم الحصول عمى البيانات من مصادرىا الثانوية المتوفرة في كل من الجياز المركزي لإلحصاء ،وو ازرة التخطيط والتعاون

اإلنمائي ،واألقسام المختمفة في و ازرة الزراعة وعدد من الدوائر التابعة ليا ،والمنظمة العربية لمتنمية الزراعية ودائرة اإلحصاء
واالبحاث لمبنك المركزي  ،واعتمد الباحث في تحميمو لمبيانات عمى برنامج ـ ـ ـ ـ ــي ) )SPSS , Excelلمتحميل اإلحصائي والتحميل

القياسي  ،وف ـ ـقـ ـ ـاً لمعايير النظرية االقتصادية والمعايير اإلحصائية والقياسية لمتحقق من أن معممات األنموذج االقتصادي المقدرة

مطابقة لممعايير اإلحصائية والقياسية.
مفهوم االستثمار:

يعد االستثمار من العوامل االساسية المسؤولة عن تحديد التقمبات في كل من حجم الدخل القومي واالستخدام واإلنتاج لكونو من أكثر

العناصر عرضة لمتقمبات وعدم االستقرار ،وليذا َّ
فإن مفيوم االستثمار احتل موقعا بار از في الفكر االقتصادي القديم والمعاصر لما لو

من دور فعال في تحقيق التنمية االقتصادية الزراعية المنشودة ومن الصعوبة أن نجد مفيوم ًا واحداً لالستثمار يكون قاد ار عمى االلمام
بمتغير االستثمار من جوانبو المتعددة مما أدى إلى إعطاء مفيوم االستثمار تعريفات عديدة تصب جميعيا في مجرى واحد  .ومن ىذه
التعريفات:
(توظيف المنتج لرأس المال أو بعبارة أخرى توجيو المدخرات نحو استعماالت تؤدي إلى إنتاج حاجة أو حاجات اقتصادية)( .البراوي،
.(39 : 7537

وىناك تعريف آخر لالستثمار عمى أنو (تيار من اإلنفاق عمى الجديد من السمع الرأسمالية الثابتة( مثل المصانع واآلالت أو المنازل

أو اإلضافات لممخزون"المواد األولية والسمع الوسيطة أو السمع النيائية "خالل مدة معينة)(صقر.)228 : 7533،ومنيم من رأى
االستثمار {شراء السمع الرأسمالية التي تستعمل مباشرة في عممية اإلنتاج مثل شراء المكائن واألبنية) (السامرائي.)707 : 1987 ،
وعرف االستثمار بأنو (المفتاح لعنصر النمو االقتصادي أو بأنو مشتريات المنشاة من رأس المال خالل فترة زمنية معينة)
).(Report, 2001 :316

وأيضا عرف االستثمار بأنو (الفرق بين صافي اإلنتاج القومي واالستيالك القومي وبمعنى أخر َّ
فإن االستثمار يعني مقدار الزيادة
الصافية في رأس المال القومي والمكون من السمع اإلنتاجية والمباني ومقدار المخزون من السمع )(الوادي.)05 : 2007،
نستخمص مما تقدم أن االستثمار ىو عمل اقتصادي إيجابي يترتب عميو زيادة الطاقة اإلنتاجية أو القدرة اإلنتاجية في مجتمع
ما)،الداىري.) 47 : 1980،
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إجمالي تكوين رأس المال لكافة القطاعات في العراق:

من خالل بيانات الجدول ( )7يتضح ما يأتي:

أ -تراوح المبمغ اإلجمالي لتكوين رأس المال الثابت بين ( )3030300مميون دينار عام( )7553أدنى مستوى لو وأعمى حد لو
عام( )2772حيث كان ( )73272037مميون دينار.

ب -وجود تذبذب وعدم اتساق في إجمالي تكوين رأس المال الثابت ،ويبدو أن ذلك كان مرتبطا بالظروف االقتصادية والسياسية
التي كان يمر بيا العراق آنذاك وامكانياتو في تصدير النفط ومستويات أسعاره من جية وىي المدة ( )2777-7553وتحديد منافذ
تصدير النفط وانخفاض أسعاره في االسواق العالمية من جية أُخرى في فترات مختمقة.
ج -من الفقرة اعاله يتضح بان النفط ال يزال ىو المورد الوحيد لتوفير العمالت لتكوين رأس مال ثابت في عموم القطاعات
واالنشطة االقتصادية في العراق.

حصة القطاع الزراعي:

من خالل بيانات الجدول ( )7يتضح ما يأتي:

أ -تراوحت النسبة المئوية لحصة القطاع الزراعي في إجمالي تكوين رأس المال ما بين  %7.73400أدنى مستوى ليا عام
 2775وأعمى حد ليا%74.37عام .7553

ب -وجود تذبذب في النسبة المئوية لحصة القطاع الزراعي ال تنسجم مع مجموع المبالغ الخاصة بتكوين رأس المال الثابت ،وىو
ما يعكس تذبذب السياسات والخطط السنوية الخاصة بالقطاع الزراعي وعموم القطاعات األُخرى ،وىو ما يعني بان المبالغ

الخاصة بتكوين رأس المال الثابت لمجمل القطاعات كانت تختمف باختالف سياسة الدولة تجاه ىذا القطاع أو ذاك سنويا تبعا
لألىداف المركزية المطموبة من عموم القطاعات والتي تحكميا اصال توفر الموارد المالية لمدولة في تمك السنة.

ج -شيدت االعوام ( )2772-7553أعمى النسب المئوية لحصة القطاع الزراعي في إجمالي تكوين رأس المال الثابت لعموم
القطاعات وىو ما يعكس سياسة الدولة في تشجيع اإلنتاج الزراعي وتوفير مستمزماتو المادية.

د -كان المعدل اإلجمالي لمنسبة المئوية لحصة اإلنتاج الزراعي خالل تمك المدة ىو%0.70من إجمالي تكوين رأس المال الثابت
لجميع القطاعات االقتصادية .
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الشكالن ( 7و  ) 2يبينان إجمالي ومعدل تكوين رأس المال الثابت لعموم القطاعات ومساىمة القطاع الزراعي عمى التوالي ولتي
تبين التذبذب وضالة إجمالي ومعدل مساىمة القطاع الزراعي.

شكل ()7االتجاه العام لتطور إجمالي رأس المال الثابت لجميع القطاعات لممدة من ()1177-7997
المصدر -:استخرج من قبل الباحث باالعتماد عمى الجدول()7

شكل ()1االتجاه العام لتطور إجمالي رأس المال الثابت لمجمل القطاع الزراعي لممدة من ()1177-7997
المصدر -:استخرج من قبل الباحث باالعتماد عمى الجدول()7

فحص العالقة بين تكوين رأس المال الثابت واإلنتاج الزراعي:

بعد استعراض تكوين رأس المال الثابت في القطاع الزراعي وبعد التعرف عمى اتجاىات االستثمار في القطاع العام والخاص

من خالل معرفة نسب مكونات أو موجودات رأس المال الثابت في إجمالي تكوين رأس المال وبعد االطار النظري لدوال اإلنتاج

َّ
فإن الجانب الميم الرئيس من دراستنا ىذه ىو المتعمق بفحص العالقة ما بين تكوين رأس المال واإلنتاج الزراعي ،ومما سبق ذكره

َّ
فإنو من الطبيعي ان يتم فحص العالقة ما بين إجمالي تكوين رأس المال الثابت واإلنتاج في العراق لمدة الدراسة وذلك لمعرفة مدى
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تأثر اإلنتاج الزراعي نتيجة لمتغير في حجم االستثمار السنوي ،ىذا وقد عمد الباحث إلى إجراء فحص العالقة عمى مستويات
ومراحل مختمفة ،اذ تم أوالً فحص العالقة عمى مستوى اإلجماليات ثم عمى مستوى المكونات الداخمة في تكوين اإلجماليات سواء
كانت بالنسبة لتكوين رأس المال أو بالنسبة لإلنتاج الزراعي.

ىذا ولقد اجريت عشر اختبارات لمعالقة نفسيا سنقوم بذكر طرفي كل عالقة واألسباب التي أدت إلى ىذا االختبار والنتيجة التي تم
ال توصل الييا  ،ىذا مع العرض بان فحص العالقة قد جرى عن طريق تحميل االنحدار ما بين طرفي كل عالقة ،ويجب االشارة
إلى ان اساس العالقة يجب ان يتم بين (خزين) تكوين رأس المال الثابت في العراق وبين قيمة اإلنتاج الزراعي باألسعار الثابتة اال

َّ
أن صعوبة الحصول أو ايجاد االرقام الخاصة بخزين رأس المال الثابت قد دفعنا إلى االعتماد عمى اجراء تحميل االنحدار ما بين

تكوين رأس المال الثابت سنويا وبين الفروقات السنوية لقيمة اإلنتاج الزراعي باألسعار الثابتة اذ تعطي القيمة باألسعار الثابتة
صورة مطابقة تماما لحجم اإلنتاج الزراعي واالختبارات التي اجريت باألسعار الثابتة لعام  7544لطرفي العالقة وكما ىو مبين في
الجدول( )2الذي يوضح قيمة الفروقات سمبا أو ايجابا في قيمة اإلنتاج الزراعي وباألسعار الثابتة لعام (.)7544
جدول ( )1قيمة الفروقات ( التطور السنوي ) سمبا أو ايجابا في قيمة اإلنتاج الزراعي باألسعار الثابتة مميون دينار لمفترة
()1177-1112
السنوات
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

قيمة اإلنتاج
النباتي
------613.7
70.1
-254.4
-738
-114.5
1877.7
-1203.8

قيمة إنتاج

قيمة اإلنتاج

االسماك
------48.2
82.8
-14.1
-0.7
-12.6
72.55
-97.05

الحيواني
-------22.2
11.3
-30.4
55.9
-0.3
415.2
-699.2

قيمة إنتاج
الغابات
------0.3
0
0
0.3
0.5
1.45
-1.65

إجمالي قيمة
اإلنتاج
------684.4
164.2
-298.3
-683.1
-126.9
2366.9
-2001.7

المصدر :استخرج من قبل الباحث باالعتماد عمى بيانات الجدول ()3

-7االتجاه العام لتطور إجمالي رأس المال الثابت لممدة ( )2777-7553
X= -822272.3 + 898350.5 T
t= -0.47
4.67
2
R =0.62 F=21.82
D.W=2.2

من مالحظة نتائج التحميل والشكل(تكوين )7اعاله تبين ان لمزمن تأثي ار معنويا موجب إذ َّإنو بزيادة الزمن سنة واحدة يزداد تكوبن
رأس المال الثابت لجميع القطاعات بمقدار( )+898350.5ومن معامل التحديد( )R2يتضح ان ( )%22من إجمالي رأس المال
لجميع القطاعات يعزى لعامل الزمن وتبقى نسبة ( )%04تعود لعوامل أخرى لم تدخل في الدالة المدروسة  ،ان قيمة ( )Fفتدل

عمى معنوية الدالة ككل ،وان قيمة ( )D.Wىي( )252تبين أن الدالة خالية من مشاكل االنحدار الخطي.
-2االتجاه العام لتطور إجمالي رأس المال الثابت لمجمل القطاع الزراعي لممدة()2777-7553
X= 157950 – 5401.652 T
=t
3.14 -0.97
2
R =0.06 F=0.95 D.W=1.78
026
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تبين من نتائج التحميل لالتجاه العام إلجمالي رأس المال الثابت لمجمل القطاع الزراعي والشكل( )2ان ىناك تناقصا في تكوين

رأس المال مع الزمن  ،إذ َّإنو بزيادة الزمن سنة واحدة يتناقص تكوين رأس المال بمعدل( ) -5401.652ومن معامل التحديد()R2

تبين ان ىنالك عوامل أخرى غير الزمن تؤثر في تطور رأس المال الثابت لمجمل القطاع لزراعي ،وقيمة()Fغير معنوية ،ومن

خالل اختبار( )D.Wالذي بمغت قيمتو ( )7534مما يدل عمى ان الدالة خالية من مشاكل االنحدار الخطي.
 -0االتجاه العام لتطور إجمالي تكوين رأس المال الثابت في القطاع االشتراكي لممدة()2777-7553
X= 157380.8 - 5478.749 T
=t
3.139
-0.9
2
R =0.071 F=0.98 D.W=1.78
تبين من نتائج التحميل لالتجاه العام إلجمالي رأس المال الثابت لمجمل القطاع الزراعي والشكل( )0ان ىناك تناقصا في تكوين

رأس المال مع الزمن ،إذ َّإنو بزيادة الزمن وحدة واحدة يتناقص تكوين رأس المال بمعدل( ) -5478.749ومن معامل التحديد()R2

نستنتج وجود عوامل أخرى مؤثرة في تطور اجمالي رأس المال الثابت لمقطاع العام  ،أما قيمة ( )Fفكانت غير معنوية ،ومن خالل
اختبار( )D.Wوقيمتو ( )7534مما يدل عمى ان الدالة خالية من مشاكل االنحدار الخطي.
 -0االتجاه العام لتطور إجمالي تكوين رأس المال الثابت في القطاع الخاص لمفترة ()2777-7553
X= -520.22+ 118.023 T
t= - 0.07 1.39
2
R =0.13 F=1.93
D.W=2.48

شكل ()3االتجاه العام لتطور إجمالي رأس المال الثابت لمقطاع العام لممدة من ()1177-7997
المصدر -:استخرج من قبل الباحث باالعتماد عمى الجدول()7
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شكل ()2االتجاه العام لتطور إجمالي رأس المال الثابت لمقطاع الخاص لممده من ()1177-7997
المصدر -:استخرج من قبل الباحث باالعتماد عمى الجدول()7

تبين من نتائج التحميل لالتجاه العام إلجمالي رأس المال الثابت لمقطاع الزراعي الخاص والشكل(  ) 0ان ىنالك تزايدا في تكوين

رأس المال مع الزمن ،إذ َّإنو بزيادة الزمن وحدة واحدة يتزايد تكوين رأس المال بمعدل( )+118.025ومن معامل التحديد()R2

نستنتج انو غير معنوي  ،أما قيمة ( )Fفتدل عمى معنوية الدالة ككل ،ومن خالل اختبار( )D.Wوقيمتو ( )2504مما يدل عمى ان
الدالة خالية من مشاكل االنحدار الخطي.
وفيما يأتي االختبارات التي اجريت عمى طرفي العالقة لممدة ( )2777-7553باألسعار الثابتة لسنة -: 7544
االختبار االول :
y1 =α+B1 X1
( = ) Xإجمالي تكوين رأس المال في القطاع الزراعي (عام  +خاص )(مميون دينار).

(=)Yالفروقات السنوية(سمبا أو ايجابا) ال جمالي قيمة اإلنتاج الزراعي باألسعار الثابتة(مميون دينار).

ويعد االختبار الرئيس وذلك لمعرفة اثر جميع االستثمارات الموظفة في القطاع الزراعي سنويا عمى اإلنتاج الزراعي ومعرفة مقدار
التغير في اإلنتاج الزراعي سنويا لتوظيف ىذه االستثمارات السنوية ،ومعرفة مدى االرتباط الموجود بينيما.
االختبار الثاني :
y2 =α+B2 X2
(= )Xتكوين رأس المال لمدة (اإلنشاءات األخرى ) لمقطاع العام(مميون دينار).
( =) Yالفروقات السنوية (سمبا وايجابا ) إلجمالي قيمة اإلنتاج الزراعي(مميون دينار).
اجرى ىذا االختبار وذلك لمعرفة مقدار التغير في قيمة اإلنتاج الزراعي الذي يفرزه فضالً عن استثمارات فقرة اإلنشاءات األخرى

التي تشمل عمى السدود االروائية وقنوات الري وانشاء المبازل واستصالح االراضي إذ َّ
إن السبب في إجراء ىذا االختبار ىو لكون
محتوى ىذه اإلنشاءات لو عالقة وثيقة بمساحة الرقعة الزراعية وبالتالي التأثير عمى اإلنتاج الزراعي.
االختبار الثالث :
y3 =α+B3 X3
(  = ) Xتكوين رأس المال الثابت لممكائن والمعدات ( القطاع العام) (مميون دينار).
( =)Yالفروقات السنوية إلجمالي قيمة اإلنتاج الزراعي(مميون دينار).
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اجرى ىذا االختبار بسبب اىمية المكائن والمعدات ( الساحبات ،الحاصدات والمضخات وغيرىا ) في العممية الزراعية ،وذلك
لمعرفة مدى االرتباط الموجود بين ىذين المتغيرين من جية ،وفرز مقدار التغير في اإلنتاج الزراعي نتيجة لتوظيف تمك

االستثمارات في المكائن والمعدات ( القطاع العام ) من جية أخرى ،اذ جرى فصل ىذا االختبار من االختبار الخاص باستثمارات

المكائن في القطاع الخاص وذلك لمعرفة اثر كل منيم عمى اإلنتاج الزراعي ،وعمى الرغم من كون ىذه النسبة تبدو غريبة اال َّ
أن
التعرف عمى أعداد المكائن والمعدات يوضح بأن أعداد المكائن والمعدات قد ط أر عمييا انخفاض وارتفاع بدالً من أن يكون العامل

الزمني متضمناً لزيادات في أعداد ىذه المكائن المعدات والجدول ( )0يوضح ذلك.

جدول ( )3أعداد بعض أنواع المكائن والمعدات العاممة في القطاع الزراعي
السنوات

الساحبات

الحاصدات

المضخات

1119
1171
1177

03574
24333
37024

2030
0522
0777

700422
702300
725034

المصدر :و ازرة التخطيط_ الجياز المركزي لالحصاء

االختبار الرابع :
y4 =α+B4 X4
( =) Xتكوين رأس المال الثابت لممكائن والمعدات(القطاع الخاص)(مميون دينار).
( = ) Yالفروقات السنوية إلجمالي قيمة اإلنتاج الزراعي(مميون دينار).

إذ َّ
إن القطاع الزراعي بشكل عام ىو قطاع خاص فضال عن ان مقدار ما تم استثماره من قبل القطاع الخاص عمى المكائن

والمعدات الزراعية قد بمغ  %2750من إجمالي تكوين رأس المال الثابت ليذا القطاع فمقد اجرى ىذا االختبار لمعرفة اثر ىذه
النسبة من حجم االستثمار عمى اإلنتاج في القطاع الزراعي.

وبعد اجراء ىذه االختبارات الرئيسة االربعة بين تكوين رأس المال الثابت واجمالي قيمة اإلنتاج النباتي ،فقد اجريت ستة اختبارات
أخرى تتعمق ثالث منيا بقيمة اإلنتاج النباتي والثالث األخرى خاصة باإلنتاج الحيواني وذلك بيدف معرفة مدى انحياز اية
استثمارات أو تكوين رأسمالي إلى أي من اإلنتاج النباتي أو الحيواني والتي تشكل عمود اإلنتاج الزراعي ،ولقد استثنى من
االختبارات االسماك والغابات لضعف مساىمتيا في اإلنتاج الزراعي.
االختبار الخامس :
y5 =α+B5 X5
(=)Xإجمالي تكوين رأس المال الثابت لمقطاع الزراعي(عام +خاص)(مميون دينار)
( =) Yالفروقات السنوية ال جمالي اإلنتاج النباتي(مميون دينار).
اجرى ىذا االختبار بيدف معرفة درجة االرتباط ما بين ىذين المتغيرين وكذلك مقدار التغيير في قيمة اإلنتاج النباتي نتيجة تكوين

رأس المال في مجمل القطاع الزراعي ،إذ َّ
إن وجود مثل ىذه العالقة يبين استجابة اإلنتاج النباتي عن باقي فروع اإلنتاج الزراعي.
االختبار السادس :
y6 =α+B6 X6
( =)Xتكوين رأس المال الثابت لإلنشاءات األخرى ( عام  +خاص ) (مميون دينار).
(  = ) Yالفروقات السنوية إلجمالي قيمة اإلنتاج النباتي(مميون دينار).
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اجرى ىذا االختبار لغرض معرفة درجة االرتباط ما بين ىذين المتغيرين ومن ثم معرفة درجة مقدار التغيير الذي يمكن ان يحصل
في قيمة اإلنتاج النباتي نتيجة ما بين ىذين المتغيرين فضال عن إلى ظيور استجابة في قيمة اإلنتاج نتيجة ليذه االستثمارات
سيعني بان ىناك نسبة كبيرة من ىذه االستثمارات مخصصة ألغراض اإلنتاج النباتي في اكثر من فروع اإلنتاج الزراعي األخرى.

االختبار السابع :
y7 =α+B7 X7
( =)Xتكوين رأس المال الثابت لممكائن والمعدات ( عام  +خاص ) (مميون دينار).
( = ) Yالفروقات السنوية في قيمة اإلنتاج النباتي(مميون دينار).

اجرى ىذا االختبار لمعرفة درجة االرتباط بين تكوين رأس المال لممكائن والمعدات والفروقات السنوية لقيمة اإلنتاج النباتي ،فضال

عن معرفة مقدار التأثير الذي يفرزه تكوين رأس المال لممكائن والمعدات في اإلنتاج النباتي ،إذ َّ
إن وجود ارتباط بين المتغيرين

وكذلك ظيور درجة من التغيير في اإلنتاج النباتي نتيجة ليذا التكوين الرأسمالي يشير إلى وجود انحياز في حجم ىذه االستثمارات
لصالح اإلنتاج النباتي عنو لفروع اإلنتاج الزراعي األخرى.

وقد اجريت ايضا اختبارات خاصة لإلنتاج الحيواني ىي :

االختبار الثامن :
y8 =α+B8 X8
(=)Xإجمالي تكون رأس المال الثابت في القطاع الزراعي(عام  +خاص) (مميون دينار).
( = )Yالفروقات السنوية في قيمة اإلنتاج الحيواني(مميون دينار).
اجرى ىذا االختبار لمعرفة فيما لو كان ىناك انحياز في إجمالي تكوين رأس المال الثابت في القطاع الزراعي لصالح اإلنتاج
الحيواني.
االختبار التاسع:
y9 =α+B9 X9
( =)Xتكوين رأس المال الثابت لإلنشاءات األخرى ( عام  +خاص ) (مميون دينار).
( = )Yالفروقات السنوية لقيمة اإلنتاج الحيواني(مميون دينار).
اجرى ىذا االختبار بيدف التع رف عمى درجة االرتباط بين ىذين المتغيرين من جية وكذلك درجة التغيير في حجم اإلنتاج الحيواني

نتيجة لمتكوين الرأسمالي لإلنشاءات األخرى ،إذ َّ
إن وجود مثل ىذا التغيير يعكس حجم ما يتأثر بو اإلنتاج الحيواني نتيجة ليذا

التكوين الرأسمالي ويعكس بالضرورة مقدار االنحياز (إن وجد) في حجم ىذه اإلنشاءات لصالح اإلنتاج الحيواني عنو إلى اقسام

اإلنتاج الزراعي األخرى.

االختبار العاشر :
y10 =α+B10 X10
(  = ) Xتكوين رأس مال الثابت لممكائن والمعدات ( عام  +خاص ) (مميون دينار).
(  = )Yالفروقات السنوية لقيمة اإلنتاج الحيواني(مميون دينار).

اجرى ىذا االختبار بيدف التعرف عمى درجة االرتباط الموجودة ما بين ىذين المتغيرين وكذلك لمعرفة درجة التغيير في حجم

( اإلنتاج الحيواني نتيجة ليذا التكوين الرأسمالي ،إذ َّ
إن وجود تغير في اإلنتاج الحيواني نتيجة ليذا التكوين يشير إلى درجة انحياز
حجم االستثمار في ىذه الفقرة لصالح اإلنتاج الحيواني عن باقي فقرات اإلنتاج الزراعي والجدول( )4يبين ذلك:
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جدول ( )2نتائج التحميل االقتصادي واالحصائي والقياسي
االختبار
7
1
3
2
5
6
7
8
9
71

المعادلة
7Y =Α+B1 X1
B1=-.001
y2 =α+B2 X2
B2=-.002
y3 =α+B3 X3
B3=-.oo2
y4 =α+B4 X4
B4=-.001
y5 =α+B5 X5
B5=-.001
y6 =α+B6 X6
B6=-,003
y7 =α+B7 X7
B7=-.009
y8 =α+B8 X8
B8=-0.193
y9 =α+B9 X9
B9=-0.104
y10 =α+B10 X10
B10=0.043

قيمة ()t

قيمة R2

قيمة F

D.W

7. 535-

75700

0.28

7555

75237-

75737

75007

75775

75070-

75220

75324

75075

7. 070

75724

7573

75507

7.030-

75720

7570

757507

7.720-

75747

75075

75252

75702

75742

75000

1.723

7.047-

75703

75202

75770

7.286

75777

75720

75023

75772

7577

7577

75023

المصدر :استخرج من قبل الباحث باالعتماد عمى بيانات و ازرة التخطيط ،دائرة الحسابات القومية.

ومن الجدول( )0يتبين ما يأتي:
-7لم تظير جميع االختبارات وجود ارتباط بين جميع المتغيرات.
 -2لم تظير جميع االختبارات وجود تغير في حجم اإلنتاج الزراعي( سواء كان عمى مستوى القطاع الزراعي أو مستوى اإلنتاج
النباتي والحيواني ) نتيجة لتكون رأس المال الثابت فيما اظيرت بعض االختبارات اشارة سالبة .

-0ان االستثمارات في القطاع الزراعي لم تكن بالحجم الذي تستطيع عبره التأثير باإلنتاج الزراعي بشقيو النباتي والحيواني.

 -0يبدوا ان حجم االستثمارات لم يكن يتعدى المحافظة عمى ماىو موجود من تكوين رأس المال في القطاع الز ارعي وقد ال يتعدى
سد حجم االندثار السنوي الذي يحصل في موجودات القطاع الزراعي والخاصة بالعممية اإلنتاجية مباشرة.
 -0بالعودة إلى االرقام المطمقة لمبيانات من جية وحصولنا عمى معامالت ارتباط ضعيفة جدا يمكن القول بان ىيمنة وسائل النقل
واألبنية السكنية والمكائن والمعدات كان ليا نصيب كبير من إجمالي تكوين رأس المال.
-2ال يعني عدم ظيور نتائج ايجابية ان اإلنتاج الزراعي لم يتطور ،بل كان يعطي مؤشرات عمى ان ىنالك عوامل أخرى ىي التي
تساىم بشكل كبير في تطوير وزيادة اإلنتاج منيا زيادة في استخدام األسمدة والمبيدات واستعمال البذور ذات اإلنتاجية العالية

واستخدام المكننة واآلالت الحديثة في العمميات المزرعية المختمفة واتباع الدورات الزراعية.
االستنتاجات:

أ -في القطاع العام:

-7كان معدل إجمالي تكوين رأس المال الثابت لمجمل القطاعات االقتصادية في العراق ( )2020.007مميون دينار سنويا
وباألسعار الثابتة لعام  7544خالل الفترة 2777-7553م.
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-2كان معدل مساىمة القطاع العام في إجمالي تكوين رأس المال الثابت في القطاع الزراعي خالل مدة الدراسة قد تعدى نسبة
 %55فيما لم تصل نسبة مساىمة القطاع الخاص إلى  %7خالل المدة نفسيا ،وىذا يعكس ضالة االستثمار الخاص في القطاع
الزراعي.

 -في القطاع الخاص:

-7اقتصرت االستثمارات لمقطاع الخاص عمى اربع فقرات رئيسة ىي النباتات والحيوانات ثم المكائن والمعدات ثم وسائط النقل ثم
األبنية السكنية ،اذ كان معدل مساىمة كل منيا ىو  %75 .73و  %27 .03و  %22 .20و % 27. 20عمى التوالي من
تكوين رأس المال الثابت لمقطاع الخاص.

-2ما يرتبط بالنقطة اعاله َّ
فإن استثمار القطاع الخاص كان في االتجاىات التي تحقق مردود سريع بيذا القطاع من دون توجو
االستثمارات التي تحقق ايرادات بعيدة المدى.

-0كان معدل مساىمة القطاع الزراعي الخاص في تكوين رأس المال الثابت لعموم االقتصاد ىو أقل من .%7
التوصيات-:

-7ضرورة إعادة النظر في تركيبة تكوين رأس المال الثابت لمقطاع الزراعي بالشكل الذي يسيم في اعطاء مشاريع اإلنتاج النباتي
والحيواني نسبة اكبر من التكوين الرأسمالي الثابت لمقطاع الزراعي لمتعويض عن االندثارات التي تحصل سنويا في ىذا القطاع.
-2اعطاء المكائن والمعدات اىمية اكبر وذلك بتوفير المكائن والمعدات الالزمة لإلنتاج الزراعي مثل الساحبات والحاصدات وكذلك
تطوير معدات الري بالرش والتنقيط وذلك لتالفي حدوث االندثارات في المكائن والمعدات وأجيزة الري.

-0تخصيص نسبة أكبر من تكوين رأس المال الثابت لمقطاع الزراعي من مجموع تكوين رأس المال لعموم القطاعات االقتصادية،

وذلك بيدف الوصول إلى مرحمة متقدمة من االكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية.
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