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 جامعة الموصل/كلية اإلدارة واالقتصاد
 

 32/03/3300تاريخ قبول النشر          03/03/3300  م البح تاريخ استال
 
 البح  ستخلصم

استهدف البح  تقدير أثرر الصرادرات النفطيرة ومتايررات اقتصرادية أخررأل فري األداء 
، وقررد ترر م اسررتخدا م األسررلوب القياسرري فرري 1155-5891االقتصررادي للعررراق خررالل المرردة 

لخطرري المتعرردد وطريقررة الخطرروات المتتاليررة، تحليررل النتررااس باسررتخدا م تحليررل االنحرردار ا
% مرر  التاييرررات الحاصررلة فرري األداء االقتصررادي 20وقررد تبرري  مرر  خررالل التقرردير أ  

تفسررر بواسررطة الصررادرات النفطيررة برر ثر إيجررابي ومعنرروي واالسررتثمار األجنبرري المباشررر 
إيجررابي واالسررتهالا الكلرري برر ثر إيجررابي ومعنرروي إحصرراايات، وترر تي ا سررتيرادات برر ثر 

منخفض في األنموذج المقدر. كما أيدت إشارات معلمات النموذج النترااس المقردرة التري 
جررراءت متفقرررة ومنطرررق النصريرررة االقتصرررادية، وقرررد تبررري  أ  الصرررادرات النفطيرررة أكثرررر 

 المتايرات االقتصادية ت ثيرات في األداء االقتصادي. 
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 المحور األول: منهجية البح 
 المقدمة

االقتصلللادد هلللدعا  تسلللعد جميلللل اللللدول للعملللل عللللد تح ي للل    يمثلللل النملللو 
والبحث عن الوسائل والعوامل التي تؤثر عي الرعاهية. وألهمية معرعة وتحديد 
العوامللل المللؤثرة عللي النمللو االقتصللادد ع للد أكللدت الن ريللة االقتصللادية علللد 
دراسلللللة وتحليلللللل العديلللللد ملللللن النملللللاذل االقتصلللللادية عللللللد المسلللللتو  الن لللللرد 

ي للللللي  وتصعللللللد الصللللللادرات أحللللللد المتايللللللرات التفسلللللليرية عللللللي دالللللللة النمللللللو والتطب
 االقتصادد التي تم التركيز عليها عي تلك النماذل.

 
 البح مشكلة أوالت: 

تتلخص مشكلة البحث بأن الصادرات النفطية للعراق تشلكل نسلبة مرتفعلة 
عللللي تكللللوين النللللاتم المحلللللي اإلجمللللالي  وتمثللللل ال سللللم األكبللللر مللللن إجمللللالي 

رات  ولكللون اقتصللاد العللراق يعللاني مللن عللدم مرونللة الجهللاز اإلنتللاجي الصللاد
عيلل   علللن النمللو االقتصللادد يتللأثر بت لبللات السللوق النفطيللة العالميللة وتللأثيرات 

  األزمات العالمية  مما ينعكس سلبا  علد االقتصاد العراقي.
 
 البح أهمية ثانيات: 

وتأثيرهلا علي األدا  تكمن أهمية دراسة اتجاهات تطور الصادرات النفطيلة 
االقتصادد للعراق أن ص ال يلزال متلأخرا  تنمويلا  علن ب يلة اللدول  وملن ثلم  ع بلد  

السللللاب ة لكللللي تسللللهم عللللي  تالتطبي يللللة المكملللللة للدراسللللا تمللللن إجللللرا  الدراسللللا
الكشف عن المتايرات االقتصادية التي تدعل عملية النمو عي اقتصاده  وملن 

 ثم تح يق الرعاهية لمجتمع .
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 البح هدف ثالثات: 
يسللللعد البحللللث إللللللد ت للللدير وتحليلللللل أثللللر الصلللللادرات النفطيللللة ومتايلللللرات 
اقتصللادية أخللر  عللي األدا  االقتصللادد للعللراق باسللتخدام سلسلللة زمنيللة للمللدة 

(1191-1111). 
  

 البح فرضية رابعات: 
يسلللللتند البحلللللث إللللللد عرنلللللية مفادهلللللا أن هنلللللاك تلللللأثيرا  ايجابيلللللا  ومعنويلللللا  

لنفطيلللة للعلللراق علللي تح يلللق نملللوهص االقتصلللادد ملللل إمكانيلللة زيلللادة للصلللادرات ا
 المكونات للهيكل السلعي لتجارت   الخارجية ومنها الرأسمالية والوسيطة.

 
 البح  خامسات: منهس

تلللللم اعتملللللاد أسللللللوي التحليلللللل الوصلللللفي للبيانلللللات المبوبلللللة ملللللن الجلللللداول 
نشللللللللورات والمتايللللللللرات االقتصللللللللادية للعللللللللراق المللللللللأخوذة مللللللللن المصللللللللادر والم

والمؤسسلللات الرسلللمية  عنللل   علللن أسللللوي التحليلللل الكملللي ألثلللر الصلللادرات 
النفطيللللة ومجموعللللة المتايللللرات االقتصللللادية عللللي األدا  االقتصللللادد للعللللراق  
ويتنمن البحث ث ثة محاور يتناول األول منهجية البحث  بينما قلد م الثلاني 

م الت لللدير ألثلللر اإلطلللار الن لللرد للبحلللث  عيملللا ركلللز الثاللللث عللللد تحليلللل نتلللائ
الصللادرات النفطيللة عللي األدا  االقتصللادد  وقللد توصللل البحللث إلللد مجموعللة 

 والم ترحات.  تمن االستنتاجا
 

 المحور الثاني: ا طار النصري للبح 
 عالقة الصادرات بالنمو االقتصاديأوالت: 

ح يللت التجللارة الخارجيللة باهتمللام العديللد مللن االقتصللاديين علللد اخللت ف 
واحتللت الصلادرات أهميلة خاصلة نلمن   كرية التي ينتمون إليهلامدارس الفال

كونهلا تعكلس   جية عي أغلي األدبيات االقتصلاديةاإلطار العام للتجارة الخار 



 
 
 

  [021] (43) 01دراسات إقليمية                                                       مركز الدراسات اإلقليمية            

عنل   عملا تسلهم بل  علي دعلم النلاتم   طبيعة الهيكل اإلنتاجي للبللد المصلدر
تجلللارة المحللللي  ويكلللاد يتفلللق مع لللم االقتصلللاديين عللللد وجلللود ع قلللة بلللين ال

  .()الخارجية والنمو االقتصادد
الللذد تسللهم بلل   يالللدور اإليجللابوقللد أكللد االقتصللاديون الك سلليكيون علللد 

ن حيويلة هلذا اللدور تلزداد أهميلة   الصادرات عي تح يق التنمية االقتصادية وا 
ألن أدا  الصادرات عيها يعتمد علد طبيعة األساليي التي  عي الدول النامية 

عنلل   عللن مللد  تللواعر    ئمللة ال للروف الدوليللة لهللاتعتمللدها الللدول ومللد  م
عوامل أخر  كامنة عي اقتصلادات هلذه اللدول كلي تسلهم علي تحفيلز قطاعهلا 

كمللللا حصللللل عللللي الللللدول األوربيللللة عللللي بدايللللة الثللللورة   الصللللناعي علللللد النمللللو
وعي دول إقليم شرق آسيا عي النصف الثاني من ال رن العشلرين.  الصناعية 

إلللد أن أدا  الصللادرات وعاعليتهللا عللي تح يللق النمللو  وهنللاك آرا  أخللر  تشللير
علللذا كللان المعللدل المرتفللل مللن   والتطللور االقتصللادد يللرتبط بمتايللرات أخللر 

الصللللادرات يحللللدث آثللللارا  إيجابيللللة عللللي الللللدول المت دمللللة مللللن خلللل ل منللللاعفة 
عللللن هلللذا اللللنمط ملللن التلللأثير علللي اللللدول الناميلللة ي تنلللي تح يلللق   الصلللادرات

حتللد ال ترتفللل نسللبة التسللربات المختلفللة   الللداخلي بيللنهم التكامللل االقتصللادد
السليما إذا كلان   من عوائد الصادرات من جرا  تزايلد الميلل الحلدد ل سلتيراد

هذا النمط من االستيراد يتنمن سلعا  استه كية. أما الك سيكيون المحدثون 
ة أن التنميللللة االقتصللللادية عمليلللل  ع للللد اتجهللللت تحلللللي تهم نحللللو عكللللرة مفادهللللا

متناسلل ة تتولللد مللن خلل ل إيجللاد قطللاي حللديث للتصللدير يكللون أحللد الوسللائل 
المهمللللللة والمعللللللززة لعمليللللللة النمللللللو االقتصللللللادد التراكمللللللي  علللللللد اعتبللللللار أن 
الصادرات هي ال ناة الرئيسة لتوريد الن د األجنبلي  ألن متطلبلات التنميلة ملن 

رات  وبلللذلك السللللل الرأسلللمالية ال يمكلللن تأمينهلللا إال ملللن خللل ل عوائلللد الصلللاد
يتناول التحديث جميل أجزا  االقتصاد ال ومي بواسلطة قلوة النملو الداععلة ملن 

ب يلللة ال طاعلللات خلل ل هلللذا ال طلللاي وصللوال  إللللد تح يلللق تنميلللة متسللارعة علللي 
 .(2)االقتصادية األخر 
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كمللا أن آرا  الك سلليك الت ليللديين قللد أيللدتها أدلللة مللن ال للرن التاسللل عشللر 
والتللي أطلللق   قتصللادد عللن طريللق التجللارة الدوليللةلللدول حللدث عيهللا النمللو اال

وعليلل  عللللن مصللطل  ماكنلللة النمللو اللللذد   عليهللا المنلللاطق حديثللة االسلللتيطان
جللللا  لينلللليف إسللللهام التجللللارة عللللي   D. Robertson اسللللتخدم ص االقتصللللادد 

توسللليل االقتصلللاد اللللدولي ملللن منتصلللف ال لللرن التاسلللل عشلللر وحتلللد الحلللري 
  عأكلللد عللللد هلللذا المصلللطل  S. Kuzentsدد العالميلللة األوللللد. أملللا االقتصلللا

خصوصا  أن التجارة الدولية قد نمت بمعدالت أكثر ارتفاعا  من معدالت نمو 
عأصللب  هنالللك نموذجللا  مللن نمللاذل النمللو االقتصللادد الللذد   اإلنتللال العللالمي

وملن اللدول التلي   يعد التجارة الدوليلة بمثابلة ال طلاي ال ائلد للنملو االقتصلادد
  هذا النموذل بريطانيا والسويد والدنمارك وكندا وسويسرا واليابانأثبتت وجود 

بوصلفها ملوردا    معتمدة  جميعها علد حصيلة صادراتها من السلل الصلناعية
أساسللليا  لتمويلللل إسلللتيراداتها ملللن الملللواد األوليلللة التلللي تحتاجهلللا لعمليلللة النملللو 

صلدرت الملواد  والتطور  عن   عن دور هذا النموذل عي اللدول الناميلة التلي
مثلللل كوريلللا والمكسللليك وكولومبيلللا وتلللايوان والفلبلللين  إذ حلللدثت عيهلللا   األوليلللة

تايللرات هيكليللة نتيجللة لتمويللل إسللتيراداتها مللن حصلليلة صللادراتها مللن المللواد 
ممللللللا دعللللللل تلللللللك الللللللدول إلللللللد السللللللير عللللللي طريللللللق النمللللللو والت للللللدم   األوليللللللة

  .(4)االقتصادد
ليللل أهميللة إسللهام الصللادرات كأحللد وعنللدما جللا  كينللز  هللر االهتمللام  بتح

حيللث تسللهم الصللادرات مللن خلل ل عمللل المنللاعف   مكونلات الللدخل ال للومي
 .(3)ل بصورة أكبر من قيمتها المباشرةبزيادة الدخ

وقد اختلفت آرا  االقتصلاديين المعاصلرين حلول ع قلة الصلادرات بلالنمو 
نمللائي عللي عللدم قيللام التجللارة الخارجيللة بللدور إ Marxحيللث يللر    االقتصللادد

 للللللل الع قللللللات االقتصللللللادية الدوليللللللة التللللللي تسلللللليطر عليهللللللا آليللللللات الن للللللام 
عنللل   علللن   وملللا ت لللوم بللل  ملللن اسلللتا ل لثلللروات اللللدول الناميلللة  الرأسلللمالي

عيؤكللد علللد أن تجللارة الللدول الناميللة مللل  Myrdalالمناعسللة الحللادة بينهللا. أمللا 
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كونهلا تمتللك صلناعة ل  الدول المت دمة تعلود عوائلدها لصلال  اللدول المت دملة
عالتجلللارة عللي هللذه ال للروف تللؤدد إللللد   متطللورة ال تتللوعر عللي الللدول الناميللة

تعميللق الفجللوة بللين المجمللوعتين  وينلليف أينللا  أن صللادرات الللدول الناميللة 
المعتمللللدة عللللي غالللللي األحيللللان علللللد مللللواد خللللام وأوليللللة تتميللللز بطلللللي عللللديم 

جيللة تعتبللر كللأداة للنمللو بللأن التجللارة الخار  "Nurkse"المرونللة. عللي حللين يللر  
وأداة لتوزيل الموارد بشكل كفو   واسلتدل علي ن رتل  هلذه باللدور   االقتصادد

الللللذد لعبتلللل ص التجللللارة الخارجيللللة عللللي كلللللب مللللن كنللللدا  اسللللتراليا  جنللللوي أعري يللللا 
واألرجنتلللين  كملللا اسلللتبعد إمكانيلللة تح يلللق اللللدول الناميلللة لنملللو اقتصلللادد ملللن 

لمللا تتل للاهص صللادراتها مللن حللواجز عديللدة عللي  خلل ل التجللارة الخارجيللة  بللالن ر
أسللواق الللدول المت دمللة  عهللو يللر  بللأن االنسللياق ورا  تمتللل بعلل  قطاعللات 
التصلدير بميللزة نسللبية كمبللرر لتوجيلل  الملوارد االقتصللادية اإلنللاعية قللد يللؤدد 

تدهور معدالت التبادل عي  عن   عنإلد هبوط الدخل الكلي الح ي ي للبلد  
ن ر لمللا يواجلل  صللادرات الللدول الناميللة حاليللا  عللي األسللواق غيللر صللالح   بللال

وبللالن ر أينللا   إلللد انخفللا  مسللتو  الكفايللة اإلنتاجيللة الدوليللة مللن ع بللات  
للللديها م ارنلللة  ملللل اللللدول المت دملللة  وهلللو االحتملللال اللللذد أطللللق عليللل  بعلللل  
االقتصللللللللاديين مصللللللللطل   للللللللاهرة النمللللللللو المللللللللؤدد إلللللللللد اإلع للللللللار. وأونلللللللل  

(Balassa,1971)  بللأن نمللو الصللادرات  وغيللره مللن االقتصللاديين بدراسللات لهللم
وأن الدول التي تسجل معدالت   ذات ارتباط وثيق مل الناتم المحلي اإلجمالي

كبيرة للنملو هلي تللك اللدول التلي تميلل إللد التوسلل علي صلادراتها. كملا أونل  
(Robert Emery)  أن الشلواهد قويلة عللد وجلود   1191عي دراسلة أجراهلا علام

 .(5)تو  النمو االقتصاددع قة قوية بين تاير حجم الصادرات ومس
 وقد  هرت دراسات عديلدة تلوعر إطلار مفيلد لتحليلل الع قلة بلين الصلادرات

( Feenstra, 1990) و (Baldwin & Farshid,1996)111, اددلو االقتصلللوالنملل
(Seqerstomi Anant & Dinopoulos, 1990) و (Grossmon & 

Helpman,1990 ) و (Rivera-Batiz & Romer, 1991)  الفكلللرة األساسلللية
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بسلبي تأثيرهلا عللد   تزيد من العناصر اإلنتاجيلة الكليلة أن الصادرات  لهؤال 
وغيرهلا ملن العواملل الخارجيلة مثلل ن لل التكنولوجيلا  تحسلين   وعورات الحجلم

مهللللللارات العلللللللاملين  تحسللللللين المهلللللللارات اإلداريلللللللة  زيللللللادة ال لللللللدرة اإلنتاجيلللللللة 
قتصلللاد  وكلللذلك علنهلللا تتلللي  اسلللتخدام أعنلللل للملللوارد والتلللي تعكلللس تكلفلللة ل 

-Bahmani)الفرصللللة البديللللللة للملللللوارد المحلللللدودة. وهنللللاك دراسلللللات أخلللللر  للللللل 

Oskoee al se, 1993)  (Jin, 1995)  (Levin & Paut, 1997)  (AL-

Yousif, 1997) ع قللة ايجابيللة بللين الصللادرات  تخلللص دراسللتهم إلللد وجللود
االقتصلللادد  وعللللد وجللل  التحديلللد علللي اللللدول الناميلللة  ويعلللزو ا ثلللار والنملللو 

المترتبلللللة للصلللللادرات عللللللد النملللللو االقتصلللللادد إللللللد عواملللللل علللللدة منهلللللا  أن 
الصللادرات تللوعر حللدود دنيللا  ثللار وعللورات الحجللم وزيللادة اإلنتاجيللة  وكللذلك 

أن تصللللدير السلللللل والخللللدمات يتللللي  الفرصللللة  عنلللل   عللللنتنللللوي المنتجللللات  
ي األسللللللواق الدوليللللللة  والللللللد ن للللللل التكنولوجيللللللا وتحسللللللين اإلدارة للتنللللللاعس علللللل
                                     .(6)والمهارات

( الع قلللللللة السلللللللببية بلللللللين األدا  االقتصلللللللادد (Erfani,1999وقلللللللد تنلللللللاول 
لعللدد مللن الللدول الناميللة عللي آسلليا وأمريكللا  (1111 -1191)والصللادرات للمللدة 

نتلللائم ايجابيلللة كبيلللرة علللن الع قلللة بلللين الصلللادرات علللأ هر البحلللث   ال تينيلللة
وبالتللالي عهللي ت للدم دلللي   علللد عرنللية الصللادرات ك ائللد   والنمللو االقتصللادد

الع قلللة بلللين  (Vohra, 2001). وقلللد اختبلللر (Export Led Sector)للنملللو 
الصلادرات والنملو االقتصللادد علي كللل ملن الهنلد وباكسللتان  والفلبلين وماليزيللا 

وأشللارت النتللائم أنلل ص عنللدما كللان لهللذه الللدول   (1111 -1111)دة للملل دوتاي نلل
من تنمية الصادرات كان لها تأثير ايجابي علد النمو  ا  جيد ا  مستو  اقتصادي

ادرات وتوسليل الصل  وأ هر البحث أهمية سياسات السوق الحرة  االقتصادد
 Lawaence)وعي دراسة أخر  ل قتصاديين  .(7)وجذي االستثمارات األجنبية

& Weinstien, 1999) أونلحت أن اللدول التلي تميلل إللد تنميلة صلادراتها  
ويتراعللق هللذا النمللو بزيللادة عللي إسللتيرادات هللذه   ينمللو اقتصللادها وبشللكل سللريل
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( بللأن الللدول الناميللة ال يمكنهللا اإلنتللال 1111, الللدول. ويللر  )جيلللز وآخللرون
لعللالمي  هللذا بتكللاليف منخفنللة تؤهلهللا لتصللدير سلللل تامللة الصللنل للسللوق ا

م ابلللل تزايلللد الطللللي عللللد السللللل االسلللته كية إللللد حلللدب ال يمكلللن تلبيتللل  علللن 
عيتطلللي اسللتيراده مللن الخللارل. كمللا يللر  بللأن هنللاك   طريللق اإلنتللال المحلللي

بعلل  الللدول تحتللال إلللد مللواد خللام تتللوعر عللي الللدول الناميللة ت للوم بتصللديرها 
عللي العمليللة التنمويللة بمللا  للللدول المت دمللة  وبالتللالي تسللهم العمليللة التصللديرية

والتللي تسللتعمل كعنصللر مللن عناصللر اإلنتللال  مللن   تللدرهص مللن عملل ت أجنبيللة
إداريلة وعنيلة ملن  وخبلرات  ملن معلدات رأسلمالية اسلتيرادهخ ل ما تمكن ملن 

 .(1)الدول الصناعية
سلللللهامهاأملللللا بخصلللللوص الصلللللادرات النفطيلللللة   ،علللللي النملللللو االقتصلللللادد وا 

البد  من معرعة أهميت ص عي االقتصلاد   وق الدوليةأهمية النفط عي الس علمعرعة
ومستو  استه ك ص عي الوقت الحالي والمست بلي  علم تلنج  الجهلود   العالمي

التلي بلذلتها اللدول الصلناعية علي إيجللاد بلديل لللنفط أقلل كلفلة منل ص  عمؤشللرات 
 تشللللير إلللللد تزايللللداالسللللته ك العللللالمي للطاقللللة النفطيللللة والتوقعللللات المسللللت بلية 

 .(9)المصدر الرئيس للطاقة عي العالم وسي ل  الطلي علي 
ذا أخلللذنا اللللدول المصلللدرة لللللنفط )أوبلللك( ومنهلللا العلللراق عنجلللد أن أهميلللة  وا 
الصادرات النفطية تتأتد من خ ل توعير عوائ  مالية لتمويل خطط التنميلة 
االقتصللادية واالجتماعيللة عيهللا. وتتميللز الللدول األعنللا  عللي من مللة األوبللك 

وتحتلللل   ائص تكلللاد تكللون متشلللابهة كونهلللا تمتلللك احتيلللاطي مللن اللللنفطبخصلل
مكانة عي إنتال النفط الخام وتصديره  إلد األسواق العالمية  لكنها تعاني ملن 
اخت الت عي هياكلها االقتصادية بسبي اعتمادها علد تصدير النفط لتوعير 

 طاعات األخر  مهملة  تطوير ال  العملة الصعبة الستيراد السلل االسته كية
عللي االقتصللاد. وتمثللل تجللارة الللنفط الخللام ومشللت ات   نسللبة مرتفعللة مللن التجللارة 

وخاصلة  أنلل ص يتلدعق ملن مجموعللة ملن اللدول باتجللاه مجموعلة أخللر    العالميلة
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ممللا يجعللل ألد تاييللر عللي أسللعاره أثللرا  علللد الميللزان التجللارد ومللن ثللم علللد 
 .(01)ألدا  االقتصادد لدول األوبكمستو  ا
نتلللائم علللن ع قلللة الصلللادرات والنلللاتم المحللللي  (AL-Yousif,1997)وقلللد م 
ألربعلة دول هلي   (1111-1111)وباسلتخدام لبيانلات سلنوية للملدة   اإلجمالي

المملكة العربية السعودية  الكويت  اإلمارات العربية المتحدة وسلطنة عصملان. 
صللادرات علللد للوأكللدت أن هنللاك أدلللة إحصللائية تشللير إلللد التللأثير االيجللابي 

  .(00)النمو االقتصادد عيها
وملللللن بلللللين النتلللللائم التجريبيلللللة علللللي اقتصلللللادات التنميلللللة علللللي نهايلللللة ع لللللد 

هللللو أن   التسلللعينيات مللللن ال للللرن العشللللرين ومطلللللل ال للللرن الحللللادد والعشللللرين
االقتصللللادات الللللوعيرة بللللالموارد الطبيعيللللة تميللللل إلللللد النمللللو بللللبط  أكثللللر مللللن 

د  الع للود األربعلللة المانللية عللللد سلللبيل االقتصللادات بلللدون مللوارد. ععللللد مللل
دولهللا ككللل معللدالت سلللبية عللي  تالمثللال  دول األقطللار المصللدرة للللنفط شللهد

نصلليي الفللرد مللن النللاتم المحلللي اإلجمللالي. ل للد كانللت الع قللة التجريبيللة بللين 
السللليما علللي اللللدول   الريلللل النفطلللي والنملللو االقتصلللادد محلللل جلللدل وخللل ف

  تللي تللم التوصللل إليهللا ذات داللللة إحصللائية قويللةوالنتللائم ال  المصللدرة للللنفط
ععلللللد سللللبيل المثللللال إذا كانللللت الع قللللة بللللين ريللللل الللللنفط والنمللللو االقتصللللادد 

ع بللد  ملن إيجللاد بيئللة مؤسسللاتية   نلعيفة بسللبي نوعيللة المؤسسلات اإلنتاجيللة
جيدة من أجل تح يق مكاسلي ملن الريلل النفطلي وا  هلار ملد  مسلاهمت   علي 

ن آثار وعرة الموارد شلالت حيلزا  علي الدراسلات التجريبيلة النمو االقتصادد.  وا 
وأغللي الدراسلات أخلذت الع قلة اإلحصلائية   والن رية السياسية واالقتصادية

بللين وعللرة المللوارد والنمللو االقتصللادد. كمللا أن العديللد مللن الدراسللات التجريبيللة 
يرة ذات أن االقتصلادات ذات الملوارد الطبيعيلة اللوع  توصلت إللد نتلائم منهلا

  (Auty, 2001)النللدرة عللي المللوارد تبللاطؤ نمللو أكثللر مللن  االقتصللادات ذات 
(Rainis, 1999)   (Bulmer Thomas, 1994)  (Sach & Warner,1995)(02). 
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 مؤشرات تطور قطاع النفط في العراق ثانيات: 
يمثل قطاي النفط عي العراق الركيزة األساسية عي نمو االقتصلاد اللوطني  

لصلللادرات النفطيلللة النسلللبة األكبلللر ملللن الصلللادرات اإلجماليلللة  ويلللتم وتشلللكل ا
تكريللر كميللات مللن الللنفط الخللام عللي مصللاعي العللراق ال ائمللة إلنتللال المشللت ات 

عنل   علن أن العلراق   لتاطية متطلبات االسته ك المحلي  النفطية المختلفة
 ا  تكللللللاليف اإلنتللللللال عللللللي هللللللذاوانخفلللللل  يتميللللللز بنللللللخامة احتياطاتلللللل  النفطيللللللة

 يمكن م ح ة المؤشرات ا تية.  (1) ومن الجدول  (11)ال طاي
مليللون برميللل/ يللوم كمتوسللط  114 ,1إن اإلنتللال النفطللي عللي العللراق بللل  

مللن إجمللالي إنتللال الللنفط الخللام لللدول  %1121وبنسللبة   (1191 -1191)للمللدة 
 –1111)مليلللون برميلللل/ يلللوم كمتوسلللط للملللدة  12999وانخفللل  إللللد   األوبلللك
  ويعلللللز  هلللللذا االنخفلللللا   إللللللد العلللللدوان الث ثينلللللي %129وبنسلللللبة   (1114

مليلون  12111  ثم ارتفل متوسط اإلنتال إللد (14)وكذلك الحصار علد العراق
الللذد التفللاهم   بسللبي مللذكرة %121وبنسللبة   (1111 -1111)برميللل/يوم للمللدة 

اسلتمر اإلنتلال و  ، (11))النفط م ابل الاذا  والدوا ( ع دها العراق مل األمم المتحدة
احلللت ل تحلللت  حيلللث وقلللل العلللراق 1111بالزيلللادة للللبع  األعلللوام حتلللد علللام 

وليصلللب  قطلللاي اللللنفط  تحلللت الهيمنلللة االقتصلللادية   الواليلللات المتحلللدة األمريكيلللة
المطل للة وسلليطرة الشللركات األمريكيللة علللد االقتصللاد العراقللي. وكللان الهللدف هللو 

ملن خطورتهلا عللد المكلامن  لرغمإنتال أكبر كميلة ملن اللنفط الخلام وتصلديرها بلا
بسلبي  (1119 ,1111) وعلد الرغم من انخفا  اإلنتال علي العلامين  (06)النفطية

مليلون برميلل  12911  إال أن ص واصل بالزيلادة لكلي يبلل  (07)سو  ال روف األمنية
من إجملالي إنتلال  % 921   إذ بلات مساهمت  (1111 ,1111)كمتوسط للعامين 
 واحتل العراق المرتبة الرابعة بين دول األوبك.  ل األوبكالنفط الخام لدو 

 1412111وتطلور حجلم احتيللاطي اللنفط الخلام المؤكللد علي العلراق ليصللب  

ملللن  %1121وح لللق نسلللبة   (1111، 1111)مليلللار برميلللل كمتوسلللط للعلللامين 
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ومسلللج   المرتبلللة الرابعلللة بعلللد   إجملللالي احتيلللاطي اللللنفط الخلللام للللدول األوبلللك
يران.  عنزوي  والس  عودية وا 

ترليلون متلر  12119ازداد احتياطي الااز الطبيعي المؤكد عي العلراق إللد 
مللللللن  %121ومسللللللاهما  بنسللللللبة   (1111 ,1111)مكعللللللي كمتوسللللللط للعللللللامين 

ومسلللج  المرتبلللة السلللابعة   إجملللالي احتيلللاطي الالللاز الطبيعلللي للللدول األوبلللك
 بينها.

 %921برميللل وبنسللبة مليللون  12411وبلاللت الطاقللة التكريريللة عللي العللراق 
  (1191 -1191)مللن إجمللالي الطاقللة التكريريللة لللدول األوبللك كمتوسللط للمللدة 

مليللون برميللل كمتوسللط للعللامين  12911وازدادت خلل ل مللدة الدراسللة لتصللب  
مللن إجمللالي الطاقللة التكريريللة لللدول األوبللك   %121وبنسللبة   (1111 ,1111)

إلد ال لروف التلي   بشكل كبيرويعز  عدم ت دم الطاقة التكريرية عي العراق 
مللر  بهللا العللراق مللن حللروي وحصللار واحللت ل و للروف أمنيللة غيللر مسللت رة. 
ومللللن م ح للللة البيانللللات المتللللوعرة عللللن إنتللللال العللللراق واسللللته ك  للمنتجللللات 

ن اإلنتلال ال ياطلي   وجد أن ص لم يحصل تطور علي هلذه الصلناعة  المكررة وا 
إللد اسلتيراد المشلت ات النفطيلة ملن  مملا ينلطره  االسته ك المحللي المتزايلد

 الخارل.
 
للعررراق وأهميتهرا النسرربية فرري مؤشرررات تطررور القطاعرات االقتصررادية ثالثرات: 

 (1155 -5891)الناتس المحلي ا جمالي للمدة 
يلعللي السللكان دوريللن أساسلليين عللي عمليللة التنميللة االقتصللادية  : أ. السرركا 

كملا أن التاييلر علي تركيلي   األول عي ناحية الطلي واتسلاي حجلم السلوق
السكان العملرد والجنسلي والبيئلي يلؤدد إللد تاييلر علي طللي المسلتهلكين 
ومن ثم عي تركيي السوق  أما الثاني عينصي عي جاني العر  علن أد 

وأن أد تاييللللر عللللي   زيلللادة عللللي السللللكان تللللؤدد إلللللد زيللللادة ال للللو  العاملللللة
عر  العمل  وكلل تركيي السكان خاصة  العمرد يؤدد إلد تاير نوعية 
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ا مللللا تللللوعرت مصللللادر التنميللللة ذلللللك يللللؤدد إلللللد اتسللللاي حجللللم اإلنتللللال إذ
  ويعللد العللراق مللن بللين مجموعللة الللدول ذات الحجللم المتوسللط (01)األخللر 

تطور حجم السكان عي العلراق وذللك  (1) من السكان ويتن  من الجدول
 192949لوجلللود زيلللادة سلللريعة علللي حجلللم السلللكان ومعلللدالت نملللوه  إذ بلللل  

  وتطور بالزيادة علي الملديات (1191 -1191)مليون نسمة كمتوسط للمدة 
 , 1111)مليللون نسللمة كمتوسللط للعللامين  112419الزمنيللة التاليللة ليصللب  

العراق من الشعوي الفتية التي تشكل عي  نسبة السكان علي  دويع  (1111
عمللا عللوق نسللبة مرتفعللة  كمللا تمثللل نسللبة السللكان الحنللر النسللبة  11سللن 
نتيجللللة للتطللللور الحاصللللل عللللي المللللدن وحصللللولها علللللد الخللللدمات   البللللةالا

زيلادة الهجلرة ملن الريلف قياسا  بالمناطق الريفية والتلي أدت إللد   المتطورة
 .  (09)إلد المدن

 
 مليلللون نسلللمة كمتوسلللط 3.748بلللل  حجلللم ال لللو  العامللللة  :العاملرررة ب. القررروأل
 12111لتصللب  يللة وازداد عللي المللديات الزمنيللة التال (1191 –1191)للمللدة 

وتعتبللللر نسللللبة ال للللو     (1111 ,1111)كمتوسللللط للعللللامين  مليللللون نسللللمة
إجمالي السكان عي العراق منخفنلة م ارنلة بايلره ملن اللدول   العاملة إلد
ويعلللد معلللدل نملللو    (1111 ,1111)كمتوسلللط للعلللامين  %1124إذ بلالللت 

جيلة ونلعف ال و  العاملة مرتفعلا   وتتميلز ال لو  العامللة بانخفلا  اإلنتا
مساهمة المرأة  عنل   علن ارتفلاي معلدل نملو ال لو  العامللة بصلورة أكبلر 

 . (21) الو ائفمن معدل نمو السكان ومعدل نمو 
 

إللللد أن قيملللة النلللاتم  (1) تشلللير بيانلللات الجلللدول: ج. النررراتس المحلررري ا جمرررالي
مليللار دوالر   43.946بللل   (1191 –1191)المحلللي اإلجمللالي كمتوسللط للمللدة 

علللود هلللذا االنخفلللا  إللللد توقلللف صلللادرات اللللنفط ولفتلللرات متعلللددة نتيجلللة وي
 1111عللام  وعللي أع للاي حللري الخللليم   (20) إيللرانراق الحللري مللل لللدخول العلل
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ومللا أحللدثاه مللن تللدهور اقتصللادد وانخفللا    وعللر  الع وبللات االقتصللادية
. وكملللا (22) اإلجملللاليمسلللاهمة العائلللدات النفطيلللة علللي تكلللوين النلللاتم المحللللي 

أن النلاتم المحللي شلهد انخفانلا  علي الملدتين اللزمنيتين ( 1) بين من الجدوليت
شهد ارتفاعا ملحو ا عي قيمة النلاتم المحللي  1111وعي عام   الثانية والثالثة

  ول للد شللهد العللراق (24)اقيللة الللنفط م ابللل الاللذا  والللدوا بسللبي ع للد العللراق اتف
ورعللل الحصللار   1111عللد عللام تطللورا  متزايللدا  عللي النللاتم المحلللي اإلجمللالي ب

 االقتصادد عن العراق وبسبي ارتفاي أسعار النفط وزيادة العوائد النفطية. 
يصعلد نصليي الفلرد ملن النلاتم  نصيب الفرد م  الناتس المحلي ا جمرالي: د.

المحلللللي عللللي العللللراق منخفنللللا  نسللللبيا  م ارنللللة بب يللللة دول األوبللللك  وذلللللك 
يلللادة البطاللللة  عنللل   علللن انخفلللا  الرتفلللاي معلللدالت النملللو السلللكانية وز 

النللاتم المحلللي اإلجمللالي نتيجللة لنللعف مسللاهمة ال طاعللات االقتصللادية 
وكللذلك لل للروف التللي مللر بهللا العللراق مللن حللروي   األخللر  غيللر النفطيللة

وحصار و روف أمنية غير مسلت رة سلاهمت علي تخفلي  النلاتم المحللي 
شلللكل متواصلللل  وسلللببت علللي علللدم اإلمكانيلللة لتصلللدير اللللنفط ب  اإلجملللالي

وقيللللام ال طلللاي النفطللللي بلللدوره علللي رعللللل النلللاتم المحلللللي  1111وبعلللد علللام 
اإلجمالي  إال أن الزيادة عي نصيي الفلرد للم تكلن بالمسلتو  اللذد يعكلس 
الزيادة عي الناتم المحلي اإلجمالي لدولة نفطية كالعراق  ويعز  ذلك إلد 

  العلللللراقمنهلللللا تفلللللاقم المشلللللك ت االقتصلللللادية واالجتماعيلللللة التلللللي يعلللللاني 
وتللدهور   كالبطاللة والتنللخم والمديونيلة والفسللاد وانخفلا  المسللتو  المعيشلي

 .  (23)اعات االقتصادية والبنية التحتيةال ط

ل د علاند ال طلاي الزراعلي ملن  :للقطاعات االقتصادية . األهمية النسبيةره
شلاط سياسات متباينة طيلة الح بة التاريخية الساب ة  إذ كان ين ر إلي  كن

بلللالتركيز عللللد التصلللنيل لملللا لللل ص ملللن   واتسلللمت السياسلللة السلللاب ة   ثلللانود
بعكللس مللا هللو عليلل  الحللال   خاصللية عللي الحصللول علللد منجللزات سللريعة

يتنلللل  التراجللللل المسللللتمر عللللي  (1) عللللي ال طللللاي الزراعللللي  ومللللن الجللللدول
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  مساهمة الزراعة عي الناتم المحللي اإلجملالي للملديات الزمنيلة المت ح لة
لمللديات الزمنيللة الث ثللة سللبي الحللروي والحصللار االقتصللادد عللي اوذلللك ب
بسللللبي عللللدم   التراجللللل عللللي المللللديات الزمنيللللة األخيللللرة وكللللذلك  (25)األولللللد

وأن نسبة مساهمة نشاط   االست رار وال روف األمنية التي يعيشها العراق
يلزال اإلنتلال  ملاع  هذا ال طاي عي النلاتم المحللي اإلجملالي تصعلد منخفنلة

نتيجللة المشللاكل   راعللي عللاجزا  عللن سللد حاجللة الطلللي المحلللي المتزايللدالز 
 . (26)العديدة التي يعاني منها هذا ال طاي

كمللا  للل ال طللاي النفطللي عللي العللراق هللو المهلليمن والمسللاهم األكبللر عللي 
بحيلللث ب يلللت طاقلللة   النلللاتم المحللللي اإلجملللالي طلللول الملللديات الزمنيلللة السلللتة

ومملا   المحدد األساس للحصول علد الملواردالعراق اإلنتاجية من النفط هي 
جعللللل االقتصللللاد العراقللللي عللللي مواجهللللة مللللل الصللللدمات الخارجيللللة والت لبللللات 

وعلللد الللرغم مللن محدوديللة نشللاط قطللاي الصللناعات  .(27)االقتصلادية العالميللة
إال أن ص سلاهم   التحويلية ونعف مساهمت   للنهو  بعملية النمو االقتصادد

وكللان ذلللك   ي السللوق المحلللي وتشللايل العللاملينبتاطيللة جللز  مللن الطلللي علل
مللللن إجمللللالي النللللاتم  %1121  إذ بلاللللت النسللللبة (1191 -1191)أبللللان المللللدة

المحللللي  ثلللم تراجعلللت هلللذه النسلللبة بسلللبي الحصلللار االقتصلللادد  إذ للللم تعلللد 
اإلمكانات المحلية قادرة علد تأمين المستلزمات النرورية لت دم هلذا ال طلاي 

ي المعللللدات المسللللتخدمة أصللللابها الت للللادم واالنللللدثار وتطللللوره  سلللليما وأن أغللللل
1111 /4 /1واستمر هذا التراجل التدريجي إلد تاريخ 

(21).   
كمللا أن قطللاي الصللناعة التحويليللة واجلل  نكسللات متتاليللة تركللت بصللماتها 
علللللد تطللللور واسللللتمرار الصللللناعة العراقيللللة  إذ توقفللللت مع للللم المصللللانل عللللن 

تلللزال قلللادرة عللللد  ملللاملللا المصلللانل التلللي عأ  العملللل واإلنتلللال ألسلللباي متعلللددة
علنها تعاني من صعوبات ومشاكل تأتي عي م دمتها نلعف الطاقلة   اإلنتال

يمكلن م ح لة ملد   (1) ومن الجدول  (29)كهربائية وارتفاي تكاليف اإلنتالال
 . (1111 ,1111)انخفا  مساهمة هذا ال طاي عي العامين 
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عل  يختللف هلذا النشلاط علن  أما عن قطاي الخلدمات وال طاعلات األخلر 
غيره من أنشطة االقتصاد الوطني  ععلد اللرغم ملن قيلام الحكوملة أثنلا  ع لد 

إال أن التوج  نحو تنمية هذا ال طلاي بلدأ   السبعينات من اهتمام بهذا ال طاي
وذللللك بسلللبي  لللروف الحصلللار  .(41)جلللل علللي الملللديات الزمنيلللة المت ح لللةيترا

ولكن بعد تحسن األوناي األمنية عي   لسيئةاالقتصادد واألوناي األمنية ا
خاصلة   ارتفعت مساهمة هذا ال طلاي  السنوات األخيرة عي محاع ات العراق

قطلللاي الخلللدمات االجتماعيلللة والن لللل والمواصللل ت والتشلللييد )الحللل  الجلللدول 
(1). 

 
-5891)للمردة  اتجاهرات تطرور الصرادرات النفطيرة فري العرراقرابعات: تحليل 

1155)   
  ة تركيلللي الصلللادرات علللي العلللراق تشلللب  اقتصلللادات دول األوبلللكإن طبيعللل

مملللللا يعكلللللس خطلللللورة   ألنهلللللا تعتملللللد بشلللللكل أسلللللاس عللللللد صلللللادرات اللللللنفط
ألن عوائلللد صلللادراتها تتعلللر    التخصلللص علللي إنتلللال وتصلللدير هلللذه السللللعة

 لت لبات مستمرة. 
     اتجاهللات تطللور الصللادرات النفطيللة عللي العللراق للمللدة          (1)ويبللين الجللدول 

 –1191)مليللللللللار دوالر كمتوسللللللللط للمللللللللدة  12111إذ بلاللللللللت   (1191-1111)

مليللار دوالر  912949وارتفعللت عللي المللديات الزمنيللة التاليللة لتصللب    (1191
ولكلن ملا يميلز هلذه الصلادرات منلذ بدايلة  ، (1111 ,1111)كمتوسط للعلامين 

  االنت لامهو اتسامها ب در ملن العشلوائية وعلدم   ع د التسعينات وحتد ا ن
وملن ثلم االنفل ت التجلارد علي   نتيجة لألوناي السياسلية والع وبلات الدوليلة

شلهد العلراق قلرارات دوليلة  (1119 -1111) ل المرحلة الحالية  عفي األعلوام 
أدت إلللد إي للاف صللادرات العللراق النفطيللة وغيللر النفطيللة  أمللا المللدة   متعللددة

اقللي إللد الخللارل م ابلل الاللذا  ع لد تمثللت بتصللدير اللنفط العر  (1111 -1111)
 والدوا  وحسي مذكرة التفاهم. 
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  عتميلزت بارتفلاي قيملة الصلادرات النفطيلة 1111أما المدة التي تللت علام 
  إذ شللللهدت انخفانللللا  بسللللبي األزمللللة الماليللللة العالميللللة 1111باسللللتثنا  عللللام 

1119
. أمللللللا نسللللللبة مسللللللاهمة الصللللللادرات النفطيللللللة عللللللي النللللللاتم المحلللللللي (40)

وارتفعللت عللي   (1191 -1191)كمتوسلط للمللدة  %1121ع للد بلاللت   اإلجملالي
 . (1111 ,1111)كمتوسط للعامين  %4124المديات الزمنية التالية إلد 

ملن إجملالي الصلادرات  %1921وبلات نسبة مساهمة الصادرات النفطيلة 
مللن إجمللالي الصللادرات  %1921وأصللبحت   (1191 -1191)كمتوسللط للمللدة 

 . (1111 ,1111)كمتوسط للعامين 
وبهذا  لل ال طلاي النفطلي علي العلراق المسلاهم األكبلر علي النلاتم المحللي 
اإلجمللالي طلللوال الخمسللة ع لللود المانللية ملللن ال للرن العشلللرين ومطلللل أعلللوام 

وأن العلللراق للللم يسلللتال الملللوارد المتأتيلللة ملللن اللللنفط   ال لللرن الحلللادد والعشلللرين
المسلللتمرة للملللدة ألغلللرا  تطلللوير ال طاعلللات غيلللر النفطيلللة  وذللللك للحلللروي 

المانللية التللي أدت إلللد عللدم اسللتخدام عائللدات الللنفط عللي تح يللق النمللو عللي 
ال طاعللللات غيللللر النفطيللللة  ممللللا جعللللل االقتصللللاد أقللللل  مرونللللة عللللي مواجهللللة 
الصلللدمات الخارجيللللة  عنلللل   عللللن الهللللدر والنلللياي عللللي تلللللك العوائللللد نتيجللللة 

  .(42)النتشار الفساد اإلدارد والمالي
 

المحور الثال : تحليل نترااس التقردير ألثرر الصرادرات النفطيرة فري 
 األداء االقتصادي

واعتللر    تللم إعللداد جللداول متايللرات النمللوذل المللراد ت للديره لدولللة العللراق
م ياسللللا   (Yi)البحللللث أن اتجاهللللات التايللللرات عللللي النللللاتم المحلللللي اإلجمللللالي 

صلللادرات وال X1كان مناسلللبا للللألدا  االقتصلللادد  وأنللل  داللللة علللي  متايلللر السللل
جملللللللالي  X3والصلللللللادرات غيلللللللر النفطيلللللللة  X2نفطيلللللللة ال  X4 اإلسلللللللتيراداتوا 

  بالع قلللة الداليلللة X6واالسلللتثمار األجنبلللي المباشلللر  X5واالسلللته ك الكللللي 
 ا تية 
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Yi = ƒ (X1, X2, X3, X4, X5, X6) 

 ويمكن عر  المتايرات كا تي 
 الناتس المحلي ا جمالي Yi  

حلللللي اإلجمللللالي بأنلللل ص مجمللللوي السلللللل والخللللدمات النهائيللللة يعللللرف النللللاتم الم
المنتجة عي اقتصاد ما خ ل مدة زمنية معينة غالبا  ما تكون سلنة معبلرا  عنهلا 
ب يمللة ن ديللة  وتللأتي األهميللة األساسللية للنللاتم المحلللي اإلجمللالي كونلل ص مؤشللرا  

لبلات الدوريلة رئيسيا  لتحديد الكثير من الح ائق االقتصادية التلي ملن أهمهلا الت 
وكللذلك تشللخيص   وغيللر الدوريللة سللوا  كانللت قصلليرة األجللل أو طويلللة األجللل

 .  (44)قتصادد وم ارنت  باقتصادات أخر الواقل اال
 

   السكاX1 
يعود االهتمام بمعلدالت النملو السلكاني علي االرتبلاط الوثيلق بمعلدالت التنميلة 

شلرد يعلد ملن العناصلر بش يها االجتماعي واالقتصادد  خاصة  وأن العنصلر الب
 .  (43)ة التنمية وعي حصاد مردود عائدهااألساسية عي تحريك عجل

األول مللن   ويلعللي السللكان دوريللن أساسللين عللي عجلللة التنميللة االقتصللادية
كمللللا أن التاييللللر عللللي تركيللللي السللللكان   ناحيللللة الطلللللي واتسللللاي حجللللم السللللوق

ين ومن ثم عي العمرد والجنسي والبيئي يؤدد إلد تايير عي حاجات المواطن
 تركيي السوق.

علللن أد زيللادة عللي السللكان تللؤدد   أمللا الثللاني عينصللي عللي جانللي العللر 
ن أد زيادة عي تركيي السكان خاصة  العمرد   إلد زيادة عي ال و  العاملة وا 

يلللؤدد إللللد تاييلللر نوعيلللة علللر  العملللل  كلللل ذللللك يلللؤدد إللللد اتسلللاي حجلللم 
 .(45)ا ما توعرت مصادر التنمية األخر اإلنتال إذ
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  الصادرات النفطيةX2 
ركللزت مع للم الدراسللات علللد إسللهام الصللادرات ومنهللا الصللادرات النفطيللة 
علي النملو االقتصلادد مللن خل ل العوائلد التلي تحصللل عليهلا لتمويلل التنميللة  

كون   وتعد صادرات النفط المحرك األساسي لذلك النمو لدول من مة األوبك
ام عللللي سللللد الخلللللل الحاصللللل عللللي الهياكللللل اإليللللرادات المتأتيللللة منهللللا لهللللا إسلللله

اإلنتاجيللة  ألنهللا تسللاعد علللد زيللادة اإلسللتيرادات لسللد حاجللة الطلللي المحلللي 
 . (46)مختلفة االسته كية واالستثماريةمن السلل ال

 
  الصادرات غير النفطيةX3 

وتللأتي أهميللة الصللادرات غيللر النفطيللة عللي تح يللق النمللو االقتصللادد  ممللا 
ومللن جهللة ثانيللة   محفللز للنمللو االقتصللادد هللذا مللن جهللةتلعبلل ص الصللادرات ك

خطللورة الموقللف الللذد يعرعلل ص العللراق مللن اعتمللاده الشللب  كلللي علللد الصللادرات 
دث مللن جللرا  النفطيللة والمشللاكل االقتصللادية واالجتماعيللة التللي يمكللن أن تحلل

  . (47)تراجل أسعار النفط
 

  ا ستيراداتإجمالي X4 
اللة عللي تسلليير النشللاط االقتصللادد ودورهللا تكتسللي اإلسللتيرادات أهميللة بال

ملن حيلث كونهلا أداة هاملة لتملوين العمليلة اإلنتاجيلة   عي التنمية االقتصادية
وكلللذلك التجهيلللزات اإلنتاجيلللة التلللي تمكلللن ملللن زيلللادة الكفلللا ة   بلللالمواد األوليلللة

اإلنتاجيلللة والتناعسلللية  ورغلللم كلللون اإلسلللتيرادات تسلللربا  غالبلللا  إال أنللل ص علللي هلللذه 
الجهلاز اإلنتلاجي تعتبلر ح نلا بلالن ر إللد ا ثلار الطويللة الملد  عللد  الحاللة

 .(41)وتنمية الصادرات
 
  ا نفاق االستهالكي الكليX5 

يعلرف و . المعيشلة مسلتو  تطلور قيلاس علي المهملة المؤشلرات ملن وهلو
الطلللي الكلللي بأنلل ص عبللارة عللن مجمللوي اإلنفللاق الكلللي علللد السلللل والخللدمات 
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وتعتبلر التايلرات الحاصللة علي حجلم الطللي الكللي السلبي   الجارية باألسعار
عللي حجللم النللاتم ال للومي اإلجمللالي  ويمثللل  الرئيسللي ورا  التايللرات الحاصلللة

  .(49)السته ك أحد مكونات الطلي الكليا
وهو من المتايرات االقتصلادية الهاملة التلي تشلجل عللد زيلادة اإلنتلال وزيلادة 

  .(31)ة عنوية بين االسته ك واإلنتالقمعدالت النمو االقتصادد عالع 

  االستثمار األجنبي المباشرX6 
ويعد االستثمار األجنبي المباشلر أحلد أهلم مصلادر التمويلل الخلارجي علي 

دخلللال الت نيللللات   الوقلللت الحانلللر التلللي ملللن شللللأنها تلللوعير رؤوس األملللوال وا 
التناعسللية  ورعللل كفللا ة المنتجللات المحليللة وزيللادة قللدرتها  الحديثللة عللي اإلنتللال

بمللا ينللمن دخولهللا إلللد األسللواق العالميللة بث للة عالميللة  ن للرا  للمزايللا العديللدة 
  التلللي يح  هلللا االسلللتثمار األجنبلللي المباشلللر لللللدول علللي زيلللادة معلللدالت النملللو

وسلد   ورعلل كفلا ة عواملل اإلنتلال  وزيادة درجة اسلتا ل الملوارد االقتصلادية
ع لللد بلللدأت مع لللم اللللدول   هلللا التنمويلللةالفجلللوة بلللين مواردهلللا المحليلللة واحتياجات

علد اخت ف أن متها االقتصادية تتسلابق محاوللة  اجتلذاي هلذه االسلتثمارات 
 .(30)انيها لتنمية اقتصاداتها الوطنيةإلد أر 
اعترا  الع قلات المختلفلة للداللة الملذكورة علي أعل ه بلال يم  البحث مدتعا

عللللدادتهيئللللة بيانللللات العينللللة الح ي يللللة  وتمللللت  لجميللللل  باألسررررعار الثابتررررة هاوا 
 . بطبيعة الحال المتايرات  عدا السكان

البسلليطة والمتعللددة بطري للة المربعللات  ت نتللائم الت للدير للنمللاذلأعطللقللد و 
وباعتمللاد   Minitab إلبرنللامم   كللذلك باسللتخدام OLS الصللار  االعتياديللة

علللللي إنلللللاعة أو حلللللذف   Stepwiseالخطلللللوات المتتاليلللللة االنحلللللدارطري لللللة 
 .اتالمتاير 

أعطد االنحدار البسيط للناتم المحلي اإلجملالي عللد الصلادرات النفطيلة 
 السنوية باألسعار الثابتة للطرعين الت دير ا تي  
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Yi    =    17.9      +      0.713 X2 

T*         (11.92)             (10.14)  

     R
-2

 =   79.7       t (0.05) = 1.72    F = 25.31             4.08%R
2
 =  

يجابية وذات داللة إحصائية عالية مل معامل ارتباط ع قة تأثير خطية إ
 قود لصادرات النفط مل الناتم المحلي اإلجمالي.

تنفيلللذ إللللد  البحلللث عملللد األعنلللل الت لللدير ال ياسلللي لألنملللوذلوعلللي نلللو  
لت لللدير النملللاذل المتدرجلللة بلنللللاعة   Stepwiseبرمجيلللة الخطلللوات المتتاليلللة

ع للللط بللللل والتللللي تسللللهم بللللأعلد معنويللللة  المعنويللللة إحصللللائيا    غيللللر يللللراتالمتا
إلللد أعنللل أنمللوذل لتحليللل انحللدار  وصللوال  إحصللائية لألنمللوذل ككللل كللذلك  

األدا  االقتصلللادد اإلجملللالي عللللد الصلللادرات النفطيلللة والمتايلللرات التفسللليرية 
. ع هللللللر متايللللللر الصلللللادرات النفطيللللللة بللللللأثر إيجلللللابي يفسللللللر لوحللللللده األخلللللر 

 .من تاييرات الناتم المحلي اإلجمالي 11299%
االسللتثمار األجنبللي المباشللر بللأثر سللالي معنويللا    يللةصللادرات النفطالتبللل 

. وهنا ي ح  أن االستثمارات األجنبية علي %88.29ليرعل نسبة التفسير إلد 
بتحركات األدا  االقتصادد الكللي  وهلي تحتلال بلذلك إللد  العراق تسهم سلبا  

عللللدة دراسللللات مللللن أجللللل ت للللويم المسللللار بمللللا يخللللدم النمللللو دراسللللة مسللللت لة أو 
   ويرعل من معدالت  عوق المعدالت الجارية.االقتصادد إيجابا  

يجلابي إثم يأتي االسته ك الكلي بالخطوة الثالثة كما هو متوقل لل ص  بلأثر 
وترتفللللل الم للللدرة التفسلللليرية  (1211) ومعنللللود إحصللللائيا عنللللد مسللللتو  معنويللللة

 ولكن م دار التأثير متوانل. . %92.47لألنموذل إلد 
 بلذات االتجلاه والحاللة واألهميلة وهلي معنويلة إحصلائيا   اإلستيراداتوتأتي 

 المعلمللللللةإلللللللد قيمللللللة  وقلللللللي    ا  موجبلللللل ا  لتنلللللليف تللللللأثير  (1211)عنللللللد مسللللللتو  
تمثلل المعادللة األخيلرة داللة نلاتم R-2  =%2.97حيلث  التونيحية لألنموذل 

دخل ال لللومي منهلللا إللللد داللللة إنتلللال  وذللللك أقلللري إللللد معادللللة الللل   هللليمحلللي
لعنصلللللر العملللللل.  أو م ربلللللا   لايلللللاي المتايلللللر اللللللديموغراعي  السلللللكان م ياسلللللا  

واالسللللته ك واالسللللتثمار  واإلسللللتيراداتوالمتايللللرات األربللللل )صللللادرات الللللنفط 
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متايلرد معلملات األجنبي( ذات م طل صادد موجي ومعنود إحصائيا   أملا 
  ة عكانت غير معنوية إحصائيا .فطيالسكان والصادرات غير الن

 
Yi  =   9.08  +   0.991 X2  +  0.120 X4   +  0.381 X5  - 16.9 X6 

S.E    1.658       0.1198         0.07432          0.1113         3.507   

t*       (5.48)      (8.27)          (1.62)             (3.42)          (-4.82)   

R
2 

=    %94       R
-2

 = %93    t(0.05) = 1.72       F = 87.96 

D.W.= 2.14      d.u.(0.05) = 1.75         dl(0.05) = 1.08     
  

. ي حلل  (1211) ومللن ت للدير االختبللارات اإلحصللائية عنللد مسللتو  معنويللة
اجتللللازت تلللللك االختبللللارات أعلللل ه قللللد  الم للللدرة عللللي األنمللللوذل لمللللاتأن المع
الجدوليللللة  (t)المحسلللوبة أكبللللر ملللن قيمللللة  (t)*ائية. ع للللد كانلللت قيمللللة اإلحصللل

تلم احتسلاي  كلللمتايرات المفسرة كاعة  ول ستدالل علد معنوية األنموذل ك
  وأن ال لللوة التفسللليرية ةتبلللين أنهلللا أكبلللر ملللن ن يرتهلللا الجدوليللل  إذ (*F)قيملللة 

R)بمعاملللل التحديلللد المعلللدل  لألنملللوذل الم لللدر المعبلللر عنللل ص 
-2

  %93لالللت ب (
التايللللللرات عللللللي  سللللللببها( Yi)مللللللن التايللللللرات الحاصلللللللة عللللللي  %93وتعنللللللي أن 

وهللي صللادرات الللنفط والسللكان الم للدر المتايللرات المسللت لة الداخلللة بللاألنموذل 
ملللن  7% جنبلللي المباشلللر واالسلللته ك الكللللي  علللي حلللين أن واالسلللتثمار األ

و متايلرات أ خلر  نلمن المتايلر العشلوائيلتايرات عي  تعز  إلد متايرات أا
. كمللا أشللار االختبللار إلللد أن األنمللوذل يخلللو مللن كميللة لللم يتنللمنها النمللوذل

مشللكلة االرتبللاط اللللذاتي  وذلللك مللن خللل ل وقللوي قيمللة )دربلللن واتسللن( خلللارل 
عنلد  (dl)واللدنيا  (du)  وخارل مد  قيمتيها الجدولية؛ العليلا المنط ة الحرجة
ي أن ال لليم الم للدرة قللد ت للل وهللذا يعنلل 1214إذ بلاللت   (1211)مسللتو  معنويللة 

عي منط ة ال بول إللد جانلي سل مة النملوذل ملن مشلكلة التعلدد الخطلي بلين 
  المتايرات المست لة.
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شللارة معلمللات األنمللوذل  وينطبللق نسللق التحليللل االقتصللادد لتفسللير قلليم وا 
مللل الن ريللة االقتصللادية عللي تللأثير كللل مللن المتايللرات المسللت لة عللي المتايللر 

ايد الناتم المحلي اإلجملالي  عتبلين أن إشلارة معلملة الصلادرات التابل  وهو تز 
موجبلللللة  وأن زيادتهلللللا بوحلللللدة واحلللللدة تلللللؤدد إللللللد زيلللللادة األدا   X2النفطيلللللة 

 من الوحدة الواحدة.  (0.991) لالكلي باالقتصادد 
بلشللللارة  (0.120)ع للللد بلاللللت قيمتهللللا  (X4) اإلسللللتيراداتأمللللا معلمللللة عللللدد 
 وهلليبم للدار معللين يسللهم بزيللادة متوانللعة  راداتاإلسللتيموجبللة  أد أن تزايللد 
و  النشلللللللاط علللللللي مسلللللللت (1211)عنلللللللد مسلللللللتو  معنويلللللللة  معنويلللللللة إحصلللللللائيا  

 (0.381)علللد االسللته ك الكلللي وبت للديرات أكبللر ذلللك ينطبللق االقتصللادد  و 
البالالة قيمتهلا  (X6)جنبلي المباشلر معلملة االسلتثمار األ  أما .أعلد معنويةو 
االقتصلادد   ية االستثمار إلسهام  سلبا  عي النموتعكس غياي عاعلع (16.9)

وذلللللللك لوجللللللود معوقللللللات وعوامللللللل طللللللرد االسللللللتثمار ومنهللللللا عللللللدم االسللللللت رار 
هللللذه و . االقتصللللادد والسياسللللي والونللللل األمنللللي وعللللدم تللللوعر البنللللد التحتيللللة

نمللللو وتطللللور االقتصللللاد صللللادرات الللللنفط عللللي الت للللديرات تبللللين مللللد  إسللللهام 
علن ت للديرات أنموذجيللة عهللي تشللخص عوامللل  وب للدر مللا تعبللر كللذلك العراقلي 

 نعف عي األدا  األحادد ل قتصاد. 
 

 االستنتاجات والمقترحات
 تأوالت: االستنتاجا

بسلبي ال لروف التلي تراجعلا  علي الطاقلة التكريريلة إنتال النفط الخلام شهد . 1
األمنيللللة   للللروف وتللللدهور علللي ال واحللللت ل عاشلللها مللللن حللللروي وحصلللار

ن المنتجات المكررة ال ياطي االسته ك المحللي عن   عن أن إنتاج  م
 المتزايد  مما ينطرهص إلد استيراد المشت ات النفطية من الخارل.



 
   

  [111]   الكواز د. سعد محمود                                    .. طاتجاهات تطور الصادرات النف

يصعلللد العلللراق ملللن بلللين مجموعلللة اللللدول ذات الحجلللم المتوسلللط ملللن السلللكان . 1
ومعدالت نموه  وهو من الشعوي الفتيلة التلي تكلون عيل  نسلبة السلكان علي 

 مثل نسبة سكان الحنر النسبة الاالبة.عما عوق مرتفعة  وت 11سن 
انخفا  نصيي الفرد من الناتم المحلي اإلجمالي ويعز  ذلك إللد تفلاقم . 1

المشلللك ت االقتصلللادية واالجتماعيلللة التلللي يعلللاني منهلللا العلللراق كالبطاللللة 
والتنلللللخم والمديونيلللللة والفسلللللاد وانخفلللللا  المسلللللتو  المعيشلللللي وتلللللدهور 

 ال طاعات السلعية االقتصادية.
تصعللد نسللبة ال للو  العاملللة إلللد إجمللالي السللكان عللي العللراق نسللبة منخفنللة  .4

م ارنللة  بايرهللا مللن الللدول وتتميللز بانخفللا  اإلنتاجيللة ونللعف مسللاهمة 
الملللرأة  عنللل   علللن ارتفلللاي معلللدل نموهلللا بصلللورة أكبلللر ملللن معلللدل نمللللو 

 السكان ومعدل نمو الو ائف.
ي النللللاتم المحلللللي  للللل ال طللللاي النفطللللي عللللي العللللراق المسللللاهم األكبللللر علللل. 1

اإلجمالي طوال الخمسة ع ود المانية من ال رن العشرين والع د ال حق 
مللن ال للرن الحللادد والعشللرين  بحيللث ب يللت طاقللة العللراق اإلنتاجيللة هلللي 
المحللللدد األسللللاس للحصللللول علللللد المللللوارد  عللللالعراق لللللم يسللللتال المللللوارد 

   علن  المتأتية من اللنفط ألغلرا  تطلوير ال طاعلات غيلر النفطيلة  عنل
الحللروي المسللتمرة للفتللرة المانللية حللال دون تح يللق الهللدف األسللاس مللن 
اسلتا ل عائللدات اللنفط عللي تح يللق النملو عللي ال طللاي غيلر النفطللي  ممللا 

 جعل االقتصاد أقل مرونة عي مواجهة الصدمات الخارجية.
علللي نلللو  الت لللدير ال ياسلللي وصلللوال  إللللد أعنلللل أنملللوذل لتحليلللل انحلللدار . 9

تصلللللللادد اإلجملللللللالي عللللللللد الصلللللللادرات النفطيلللللللة والمتايلللللللرات األدا  االق
التفسلليرية األخللر .  هللر متايللر الصللادرات النفطيللة بللأثر إيجللابي يفسللر 

تبلللل صلللادرات . ملللن تاييلللرات النلللاتم المحللللي اإلجملللالي %11299لوحلللده 
النفط االستثمار المباشر األجنبي بأثر سالي معنويا   ليرعل نسبة التفسير 

ي االسلته ك الكللي بلأثر ايجلابي ومعنلود إحصلائيا ثلم يلأت %.88.29إلد 
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  وترتفلللل الم لللدرة التفسللليرية لألنملللوذل إللللد (1211)عنلللد مسلللتو  معنويلللة 
وتللللأتي اإلسللللتيرادات بمعنويللللة إحصللللائية عنللللد مسللللتو  معنويللللة  %.92.47

لتنللليف تلللأثير ملللنخف  وقليلللل إللللد ال يملللة الم لللدرة التونللليحية  (1211)
Rلألنمللوذل  حيللث أن 

-2
وبهللذا علللن ال للوة التفسلليرية لألنمللوذل  .%92.97=

R)الم در المعبر عن  بمعامل التحديد المعدل 
-2

. وتعني %(11)بلات   (
ملن التايللرات الحاصلللة عللي النلاتم المحلللي اإلجمللالي تعللز  إلللد  93%أن 

التايرات عي المتايلرات المسلت لة الداخللة بلاألنموذل وهلي صلادرات اللنفط 
 لمباشلر واالسلته ك الكللي  علي حلين أن والسكان واالسلتثمار األجنبلي ا

ع ط من التايلرات عيل  تعلز  إللد متايلرات أخلر  للم يلتم أخلذها بن لر %7
أملا السلكان والصلادرات غيلر النفطيلة عللم  .االعتبار عي األنملوذل الم لدر

وهللذه الت للديرات أثبتللت مللد  مسللاهمة صللادرات  تتأكللد آثللار معنويللة لهمللا 
لعراقلللي  وب لللدر ملللا تعبلللر كلللذلك علللن اللللنفط علللي نملللو وتطلللور االقتصلللاد ا

ت للللديرات أنموذجيللللة عهللللي تشللللخص عوامللللل نللللعف عللللي األدا  األحللللادد 
 ل قتصاد. 

 
 ثانيات: المقترحات

نللرورة إعللادة هيكلللة لل طاعللات االقتصللادية عللي العللراق لكللي تسللتطيل أن . 1
تح للللللق مكاسلللللللي اقتصللللللادية ملللللللن الملللللللوارد االقتصللللللادية قبلللللللل ننلللللللوبها  

رها عللي تطللوير ال طاعللات السلللعية  عنلل   عللن والمحاع للة عليهللا واسللتثما
تخفللي  االعتمللاد علللد الللنفط بتنويللل مصللادر الللدخل وبزيللادة االسللتثمار 

 عي ب ية ال طاعات السلعية األخر  خاصة  الصناعة والزراعة.
العمللللل علللللد تطللللوير الصللللناعة النفطيللللة بجميللللل مراحلهللللا وعللللدم االكتفللللا  . 1

المشللللت ات النفطيللللة وتلبيللللة  بتصللللدير الللللنفط الخللللام  وذلللللك لاللللر  تللللوعير
 الطلي المحلي المتزايد عليها.
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دعم ال طاي الخاص والعمل علد زيادة مساهمت  علي النشلاط االقتصلادد . 1
التلي ملن شلأنها أن ترعلل ملن أدا ه  تعن طريق اتخلاذ السياسلات وال لرارا

 وتعزيز دوره عي االقتصادات النفطية النامية. 
ل خطللط اقتصللادية شللاملة تتنللمن بللدائل البللد  مللن إعللادة الن للر عللي ونلل4.

عديللللدة مللللن المشللللاريل االسللللتثمارية  والعمللللل علللللد تفعيللللل كاعللللة مجللللاالت 
النمللا  االقتصللادد  وتنويللل مصللادر الللدخل  وتنويللل الصللادرات وخاصللة 
السلللل المصللنعة  والتركيللز علللد إسللتيرادات السلللل اإلنتاجيللة التللي تسللاهم 

 عي النمو والتطور االقتصادد. 
تبلاي نرورة . 1 التوج  نحو جلذي االسلتثمار األجنبلي المباشلر علي العلراق وا 

األسللللس الصللللحيحة للتعاملللللل معلللل ص  وذلللللك لالللللر  النهللللو  بالمشلللللاريل 
االسللللتثمارية عللللي الصللللناعة والزراعللللة والمبللللاني السللللكنية لتخفيللللف مشللللكلة 

 السكن.
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وأهميتها النسبية في الصادرات النفطية اتجاهات تطور : (2) لجدولا
 )مليار دوالر( 1155 – 5891للمدة  الناتس المحلي ا جمالي للعراق

 المؤشرات

        

 إجمالي

 الصادرات

الصادرات 

 النفطية

الناتس 
 المحلي 
 ا جمالي

 األهمية النسبية

5\2 1\2 1\5 
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 السنوات
5 1 

2 

5891 - 

5898 
9.894 9.521 43.946 22.4 21.5 96.2 

5881 - 

5881 
2.424 2.255 6.335 23.0 21.4 9431 

5881 – 

5888 
33179 33527 93574 4933 4636 9231 

1111 – 

1111 
053423 033663 243590 6539 6239 9537 

1111 – 

1118 
413707 473923 123799 3531 3337 9131 

1151 - 

1155 
713007 673631 0603117 3431 3033 9635 

 باالعتماد علد المصادر ا تية  انالباحثإعداد من  در:المص
- Annual   Statistical   Bulletin,   Organization    of   the    

Petroleum      Exporting, Countries, ISSN 0475-0608, (2003, PP. 3-

5), (2006, PP. 11-13) (2007, PP. 11-13) ،  

   (2008, PP. 11-13), (2012, PP. 15-17). 

   احتسبت النسي من قبل الباحثان. (*)
 تمثل قيم المتوسطات للمديات الزمنية. (1) و (1)ال يم عي الجدول  مالحصة:
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Abstract  

The current study aimed at estimate the impact of oil exports and the 

effect other economic variables in the economic   performance in   Iraq 

for the period 1985-2011. The  standard  method  was  used in  

analyzing the results  using  the  multiple  linear regression analysis  and  

the  stepwise   Throughout  the  estimation  process   it   was clear  that     

(93%) of the changes in the economic performance  that  are interpreted 

by  the oil exports  with a positive and significant   effect and the direct   

foreign  investment, and the total consumption with a positive and 

statistically significant effect.  The imports come to have low positive 

effect in the estimated model. The indications of the model    

parameters showed that the estimated results were in   correspondence 

with the economic theory and it   was evident   that   oil exports are the 

most influential economic variables on the economic performance. 
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النسبية للمدة  وأهميته في العراق ؤشرات تطور قطاع النفطم (5)الجدول 
5891 – 1155 

 المؤشرات
 
 

 السنوات

إنتاج النفط 
 الخا م
مليو  
 برميل/اليو م

احتياطي النفط 
 الخا م المؤكد
 مليار/برميل

احتياطي 
الااز 
الطبيعي 
 المؤكد

تريليو  
 متر مكعب

الطاقة 
 التكريرية
مليو  
 برميل/اليو م

اج إنت
المنتجات 
 المكررة
مليو  
 برميل/اليو م

استهالا 
المنتجات 
 المكررة
مليو  
 برميل/اليو م

 األهمية النسبية %

إنتاج 
النفط 
 الخا م 

احتياطي 
النفط الخا م 

 المؤكد

احتياطي 
الااز 
الطبيعي 
 المؤكد

الطاقة 
 التكريرية

إنتاج 
المنتجات 
 المكررة

استهالا 
المنتجات 
 المكررة

5891-5898 2.234 87.400 1.689 0.403 0.356 0.293 12.3 5128 3.6 6.1 6.6 8.6 

5881-5881 0.866 100.000 3.104 121.1 0.371 0.371 3.6 12.9 5.6 7.6 6.0 8.9 

5881-5888 1.552 109.900 3.276 12612 0.447 0.403 5.7 13.5 5.1 7.3 6.0 8.5 

1111-1111 2.203 114.500 22511 0.603 12111 0.468 7.8 12.9 3.9 6.6 6.1 8.5 

1111-1118 2.092 115.000 3.170 0.673 0.470 0.558 6.6 11.7 3.6 71 5.3 8.5 

1151-1155 12612 5112211 22519 12911 12162 12619 921 5528 222 825 62. 825 

       باالعتماد على المصادر اآلتية: ا الباحثإعداد المصدر: م    
- Annual   Statistical   Bulletin,   Organization   of the   Petroleum    Exporting 

Countries, ISSN 0475-0608, (2003, PP. 11-21), (2006, PP. 17-29), (2007, PP.  17-

29), (2008, PP. 17-29), (2012, PP. 22-46),  
 . احتسبت النسب م  قبل الباحثا (: *) 

 تمثل قي م المتوسطات للمديات الزمنية. (5)مالحصة: القي م في الجدول 
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: مؤشرات تطور القطاعات االقتصادية في العراق وأهميتها (1)الجدول 
 النسبية في الناتس

 1155-5891 المحلي ا جمالي للمدة
 

 المؤشرات 
 
 

 السنوات
 
 

 إجمالي السكا 
 مليو  نسمة

إجمالي القوأل 
 العاملة

 مليو  نسمة
 

الناتس المحلي 
 ا جمالي
 مليار دوالر

 

نصيب الفرد 
م  الناتس 

 ي المحل
 ألف دوالر

نسبة القوأل 
العاملة إلى 
إجمالي 
 السكا  

 األهمية النسبية %

الصناعات  الصناعة  الزراعة 
 التحويلية 

القطاعات 
 األخرأل 

5891-5898 16.648 3.748 43.946 346.3 22.5 14.1 31.1 11.5 54.8 

5881-5881 0243.1 .40.0 6.335 34032 334. 004. 9042 949 034. 

5881-5888 33433. 94016 9.573 34.03 3040 140 ..43 34. 0.41 

1111-1111 394632 6430. 23.591 34230 304. .43 .34. 040 3346 

1111-1118 324001 64161 82.799 3413. 304. 943 9.42 04. .343 

1151-1155 32.478 7.103 060413. .4213 23.4 4.7 .143 2.2 47.4 

 باالعتماد على المصادر اآلتية: ا الباحثإعداد المصدر: م   
    مؤشللللللللللللللللللللللللرات التنميللللللللللللللللللللللللة العالميللللللللللللللللللللللللة1111البنللللللللللللللللللللللللك الللللللللللللللللللللللللدولي   -

indicators   -development-http://data.albankaldawli.org/data.../world.  

مركللللز األبحللللاث اإلحصللللائية واالقتصللللادية واالجتماعيللللة والتللللدريي للللللدول  -
  SESRIC –اإلس مية 

http://www.sesrtcic.org/index-ar.php 

 
 
 
 
 

http://www.sesrtcic.org/index-ar.php
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المتايرات االقتصادية المعتمدة والمستقلة باألسعار الثابتة : (1) الجدول
  للعراق  )مليار دوالر( (1111)

 المتايرات
 السنوات

الناتس المحلي 
 ا جمالي

السكا  مليو  
 نسمة

الصادرات 
 النفطية

درات غير الصا
 النفطية

إجمالي 
 ا ستيرادات

ا نفاق االستهالكي 
 النهااي

االستثمار 
 األجنبي المباشر

5891 112194 112991 92111 12191 23.165 7.281 12111 

5896 112919 192111 12111 12491 38.001 15.035 12111 

589. 192119 192941 12111 12119 26.431 9.602 12111 

5899 192911 112149 12111 12111 26.001 10.775 12111 

5898 142491 112991 92911 12114 20.873 8.648 12111 

5881 142414 192114 92111 12119 3.579 8.181 12111 

5885 92111 192111 12144 12119 3.579 6.300 -12111 

5881 112411 112111 12119 12111 2.358 8.561 12119 

5882 112411 112111 12911 12141 4.156 12.417 12111 

5881 142191 112111 12111 12111 2.732 12.941 12111 

5881 112111 112114 12919 12111 2.025 10.592 12111 

5886 192141 112149 12119 12119 8.571 14.790 -12119 

588. 112114 112111 12111 12111 14.335 13.290 12111 

5889 112991 112999 92111 12991 20.044 18.246 12111 

5888 1429119 112111 142111 12114 24.932 12.134 -12119 

1111 112199 142114 112111 12919 21.779 11.136 -12111 

1115 192191 142119 192114 12941 26.956 15.501 -12119 

1111 112991 112119 112194 12919 19.920 17.647 -12111 

1112 112111 192114 12111 12111 24.915 18.903 12111 

1111 142111 192119 192141 12194 31.081 30.257 12111 

1111 192199 112119 112111 12141 30.670 28.721 12111 

1116 112111 192411 192111 12111 18.330 25.081 12111 

111. 412111 112111 112111 12911 13.542 27.510 12114 

1119 412111 112119 112111 12119 16.044 25.016 12111 

1118 412999 112111 192111 12911 21.187 39.535 12419 

1151 492194 112111 412111 12191 20.626 39.006 12119 

1155 112114 112191 112114 12114 18.870 38.120 12111 

 لد المصادر ا تية باالعتماد ع انالباحثإعداد من  المصدر:
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- Annual   Statistical   Bulletin.   2003. 2006. 2007. 2008. 2012   

Organization   of the   Petroleum    Exporting Countries. ISSN 0475-

0608. 

data.  \\http:UN Data. A World of Information. 2012.  -

 de%.un.org/Data.aspx?d=WDI& f= Indicator_ Co 

    مؤشرات التنمية العالمية1111البنك الدولي  -
http://data.albankaldawli.org/data.../world-development-

indicators. 
مركللللز األبحللللاث اإلحصللللائية واالقتصللللادية واالجتماعيللللة والتللللدريي للللللدول  -

   SESRIC –اإلس مية 
http://www.sesrtcic.org/index-ar.php. 
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