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المستخمص

تشكل التجارة الخارجية في المنتجات الزراعية عامآل مهما لمدول النامية ومنها العراق لما لها من أهمية بالغة في تصريف المنتجات الزراعية لالسواق
وبذلك فاالستيرادات من المنتجات والسمع الزراعية تحتل أهمية بالغة في الدول التي تعاني من عجز االنتاج المحمي،االقميمية والعالمية وتوفير حاج تها

 تهدف الدراسة الى تحميل وتحديد أهم العوامل االقتصادية المؤثرة عمى كمية االستيرادات من.عن سد الحاجة االستهالكية لها والسيما في اآلجل القصير
وبناء أنموذج تقدير دالة الطمب عمى استيرادات العراق من لحوم الدجاج خالل مدة البحث حيث،) 3152-5891( لحوم الدجاج في العراق خالل المدة
 الرقم القياسي لمسعر المحمي لمحوم الدجاج والرقم القياسي لمسعر االستيرادي،كانت أهم المتغيرات في هذا االنموذج هي االنتاج المحمي من لحوم الدجاج
) من التقمبات الحاصمة في استيرادات العراق من لحوم%15( لمحوم الدجاج والدخل القومي باالسعار الثابتة حيث فسرت هذه المتغيرات ما يقرب من
 واشتقاق كافة المؤشرات، وكذلك االستفادة من معممات هذا األنموذج في تحميل اداء بدائل السياسات االقتصادية الستيراد لحوم الدجاج،الدجاج

 ولقد ظهرت المرونة السعرية طويمة المدى لؤلستيراد لهذه المادة،االقتصادية الممكنة من تمك الدالة خالل مدة البحث وأهمها المرونات السعرية والدخمي ة

)وهي عالية بما َيظهر كون العراق بمداً اخذاً لمسعر وهي تمثل الميل الحدي7.5592( في حين ظهرت المرونة الدخمية لالستيرادات،)-1.1611(
،3131 -3151  كما تم التنبؤ بالكميات المستوردة من لحوم الدجاج لممدة من.ولقدتم اجراء التحميل من خالل أنموذج تصحيح الخطأ،لالستيراد
. لؤلستفادة من هذه التنبؤات في وضع سياسة استيرادية ناجحة لالمد القصير
.  المرونة الدخمية لؤلستيراد، أنموذج تصحيح الخطأ، السعر االستيرادي،  التجارة الخارجية:الكممات المفناحية
.*البحث مستل من رسالة ماجستير لمباحث األول
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ABSTRACT
The foreign trade in agricultural products form an important factor for developing countries, including Iraq,
because of their great importance in the conduct of agricultural products to regional and global markets and
supply there agricultural products from the outside world, thus the imports of agricultural products and goods
represent great importance in countries that suffer from the domestic production unable to bridge the
consumers needs, especially in the short run.The study aims to analysis and determine the most important
economic factors those affecting the quantity of imports of the chicken meat during the period (1985-2013),
where the most important variables those affecting were: the domestic production of chicken meat, the index of
domestic price of chicken meat, the index of CIF price of chicken meat and the national income in fixed prices,
and these variables were interpreted about (71%) of fluctuations in the imported quantities of the chicken meat,
and then constructing model and estimation the demand function of imports of the chicken meat during the
study period, and benefit of parameters of this model in the analysis of economic polices alternatives
performance to import the chicken meat, and derive all economic indicators of that function within a period of
study and the most important are the elasticites of price and income, as well as the ability to use the function to
forecast the quantity of imports of the chicken meat in the short run.We have a long-term price elasticity
appeared for the import of this article (-1.1611), while the income elasticity of imports appeared (7.5592) and it’s
representing the marginal propensity to import and it’s shows that Iraq is price taker, by using Error Correction
Model. The study forecasted about the imported quantity of the chicken meat during the period (2015-2025), to
using these forecasting in the import policy in the short run.
Keywords: Foreign Trade, CIF price, Error Correction Model, Income elasticity of import.
*Part of MSc theses of the first research.
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زيادة الدخول من جية والتحوالت االقتصادية المختمفة من

المقدمة

جية اخرى ،ووجود قصور في االنتاج المحمي بما يوازي

تأتي أىمية التجارة الخارجية الزراعية من أن الزراعة تعد

الطمب عمييا ،ولذلك تم المجوء الى االستيراد لسد الطمب

القطاع الرئيس في معظم اقتصاديات الدول النامية (والسيما

المحمي منيا وما يعنيو ذلك من استنزاف لمعممة الصعبة

غير النفطية)( .)88وتظير احصائيات منظمة التجارة

بخروجيا الى الخارج ،لذا فان دراسة الطمب عمى االستيراد

العالمية ان الزراعة تمثل اكثر من ثمث عائدات التصدير

وتحميل وتحديد العوامل االقتصادية المحددة لو تعد موضوعا

لحوالي خمسين دولة نامية ،اذ كانت عائدات تصدير

ميما في تخطيط التجارة الخارجية .ولذا فقد تم حصر أىداف

المنتجات الزراعية الربعين دولة منيا تمثل اكثر من (نصف)

البحث باآلتي:

عائدات تصديرىا حسب التقرير السنوي لممنظمة لعام 2012

 .8تحميل وتحديد أىم العوامل االقتصادية المؤثرة عمى كمية

( .)86لذا فان اي مناقشة لسياسة التجارة يجب ان تبدأ من

االستيرادات من لحوم الدجاج خالل المدة . 2013 –1985

فيم مفاده انو في معظم الدول تمثل سياسة التجارة الخارجية

 .2بناء أنموذج لتقدير دالة الطمب عمى استيرادات العراق من

الزراعية توسعآ لمسياسة الزراعية المحمية ( .)85وتشكل

لحوم الدجاج خالل مدة البحث ،واالستفادة من معممات ىذا

التجارة الخارجية في المنتجات الزراعية عامآل ميما لمدول
النامية ومنيا العراق لما ليا من أىمية بالغة في تعريف

األنموذج في تحميل اداء بدائل السياسات االقتصادية الستيراد

المنتجات الزراعية لالسواق االقميمية والعالمية وتوفير حاجتيا

لحوم الدجاج .

 .3اشتقاق كافة المؤشرات االقتصادية الممكنة من تمك الدالة

من المنتجات الزراعية من العالم الخارجي ،وبذلك

خالل مدة البحث وأىميا المرونات السعرية والدخمية.

فاالستيرادات من المنتجات والسمع الزراعية تحتل أىمية بالغة

 .4استخدام الدالة المقدرة في التنبؤ بكمية االستيرادات من

في الدول التي تعاني من عجز االنتاج المحمي عن سد
الحاجة االستيالكية ليا والسيما في اآلجل القصير(.)2ولمثروة

لحوم الدجاج في المدى القصير.

الحيوانية أىمية كبيرة اذ ىي تمثل مورداً ميماً من الموارد

المواد والطرائق

العالمي بنسبة  %1.5من الدخل المحمي اإلجمالي(. )89

حجم انتاج لحوم الدجاج من  198.6الف طن عام 1985

لقد شيد انتاج الدواجن في العراق تطورات كبيرة ،فقد ارتفع

الغذائية ،إذ يسيم قطاع الثروة الحيوانية عمى المستوى
وانو احد القطاعات الزراعية الفرعية القميمة التي تواكب

ليبمغ اكثر من 210الف طن في المتوسط خالل عقد

التوسع االقتصادي العام ،وتعد الثروة الحيوانية أساسا ميما

الثمانينات ( .)8إذ ان ىذه الكمية من االنتاج كانت تسد

في توفير الغذاء إذ أن عمماء التغذية يقدرون حاجة الفرد من

مايقارب  %70من حاجة السوق المحمية ،اال ان ىذا االنتاج

البروتين بنحو70غرام اي نحو(غرام لكل كيموغرام من الوزن)،

تعرض لتحديات كبيرة وخطيرة بعد فرض العقوبات

وان  2/3من ىذه الحاجة يجب ان تشتق من مصادر حيوانية

االقتصادية عمى العراق عام  ،1990وترتب عمى ذلك

مثل المحم والبيض والمبن( .)88ويمكن إن تسيم الثروة

انخفاض نسبة مساىمة ىذا االنتاج في سد حاجة السوق

الحيوانية بشكل اكبر في زيادة إنتاج القطاع الزراعي ومن ثم

المحمية لتصل مايقارب  %10فقط ،فأدى ذلك الى خفض

زيادة اإلنتاج والدخل القومي و زيادة دخل الفرد بشكل عام

حصة المواطن من لحوم الدجاج التي كانت تقدر ب) 18غم/

والدخل الزراعي بشكل خاص ويأتي ذلك من كون ان قيمة

يوم) في عقد السبعينات الى مايقارب (5غم /يوم) ( .)4لقد

المنتجات الحيوانية وأثمانيا تعد مرتفعة ( .)87انطمق البحث

وصل انتاج لحم الدجاج في العراق الى  101.1الف طن في

من مشكمة امكن حصرىا في ان الطمب عمى االستيرادات

عام  ،2013و اصبح معدل استيالك الفرد العراقي من لحوم

الغذائية بشكل عام ومن لحوم الدجاج بصورة خاصة في

الدجاج  7.545كغم ( .)85وان ازدياد الطمب عمى المحوم

العراق كان متزايدا خالل مدة البحث ،في ظل تراجع االنتاج

بصورة عامة ولحوم الدجاج بصورة خاصة حصل نتيجة

المحمي منيا ،السيما وان لحوم الدجاج اصبحت مصدرآ

لزيادة إعداد السكان وزيادة المستوى المعاشي لمفرد العراقي

اساسيآ من مصادر البروتين الحيواني لمفرد العراقي بسبب

مما أدى الى زيادة الكميات المستوردة منيا مما يتطمب
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ولقد تم استخدام الصيغة الخطية لدوال الطمب عمى

االىتمام بالثروة الحيوانية بشكل عام والدواجن بشكل خاص

االستيرادات وكاآلتي :

واستغالليا استغالالً افضل لتوفير حاجات السكان وتحقيق

معدالت مناسبة من االكتفاء الذاتي والسيما وانيا مفضمة

إذ ان :
 = Yالكويت الوستوردة هي لحوم الدجاج (طي).
= حد التقاطع .Intercept
= هعلواث الدالت وهي الوزوًاث الجزئيت ايضا في هذٍ
الدالت.
= الزقن القياسي للسعز الوحلي للحوم الدجاج
(ديٌار/طي).
= الزقن القياسي للسعز العالوي (الحدودي) للحوم الدجاج
(ديٌار/طي).
= الدخل القوهي باالسعار الثابتت لسٌت ( 1988هليوى
ديٌار).
= االًتاج الوحلي هي لحوم الدجاج (طي).
= عدد السكان (الف نسمة).

صحيا عمى المحوم الحمراء ( .)8سيستخدم في البحث
الطرائق الوصفية والتحميمية الكمية من خالل تحميل العالقات
االقتصادية لممتغيرات موضع التحميل وذلك باستخدام اسموب
االنحدار الخطي المتعدد لمعرفة العوامل المؤثرة كمحددات
عمى كمية االستيرادات وىي المتغير التابع ،وتقدير اثار
المتغيرات المستقمة وىي :الرقم القياسي لسعر استيراد لحوم

الدجاج ،وعدد السكان ،و الدخل القومي باالسعار الثابتة،
واالنتاج المحمي من لحوم الدجاج ،و الرقم القياسي لمسعر
المحمي لمحوم الدجاج ،وسيستخدم في ذلك بيانات سمسمة
زمنية لممدة من  ،2013-1985باستخدام اسموب مالئم في

النتائج والمناقشةألجل تحديد أثر المتغيرات المستقمة عمى

التحميل ،ىو طريقة المربعات الصغرى االعتيادية ()OLS

الكمية المستوردة من لحوم الدجاج تم اختيار عدة نماذج

والتكامل المشترك وتصحيح الخطأ في تقدير النماذج

قياسية ليذا الغرض وتبين أن أفضميا توصيفاً لطبيعة العالقة

باستخدام البرنامج االحصائي ( )Eviwsواجراء االختبارات

المذكورة آنفاً (الصيغة الموغاريتمية المزدوجة) والتي اجتازت

االحصائية واالختبارات االقتصادية و القياسية ذات العالقة.

االختبارات االحصائية والقياسية وكانت متوافقة مع منطق

ولقد تم اعتماد معادلة االنحدار المتعدد والتي تأخذ الصيغة

النظرية االقتصادية وكاآلتي:

الدالية اآلتية:

جدول .5تقدير الدالة الموغاريتمية لمطمب عمى استي اردات لحوم الدجاج في العراق لممدة 2013-1985
ector Error Correction Estimates
Included observtions: 26 after adjustments
] [ Standard errors in ( ) & t-statistics in
CointEq1
1.000000
-1.161113
))0.11688
[]-9.93429
-8.997938
))1.59028
[ ]-5.65808
7.559275
))1.34861
[]5.60523
-4.408571
))0.75678
[]-5.82546

Cointegrating Eq:
)Ln (-1
)Ln X1(-1

)Ln X2 (-1

)Ln X3 (-1

)Ln X4 (-1

Error Correction:
CointEq1

C
)D (LN y
-0.455173

D(LN
-0.416814

D(LN
-0.021194

58.38666
D(LN
-0.064250

D(LN
0.056626

()0.29253
[]-1.55596

((0.12530
[ ]-3.32647

()0.07803
[]-0.27162

()0.05339
[]-1.20339

)(0.10680
[]0.53022

المصدر :حسب من قبل الباحثين باالعتماد عمى البيانات وباستخدام البرنامج االحصائي .Eviews
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واقعية الدالة من جية وأىمية المتغيرات المستقمة

التي

Lny=58.386-1.161lnX1
8.997lnX2+7.559lnX3- 4.402 lnX4
**)t = ( -9.934) (-5.658)** (5.605)** (-5.825
= 0.707
= 0.655
F = 11.44
D-W= 2.11.%1
** هعٌوي عٌد هستوى
تقييم األنموذج عمى وفق المعيار االقتصادي :ان ىذه

االفترضات التي يشترط توفرىا لتطبيق األسموب االقتصادي

وحجم معممات العالقات االقتصادية ،و يمكن القول بأن

وذلك الن ىذه االفترضات ليا أىمية .ولمتأكد من ذلك تم

يتضمنيا األنموذج من جية أخرى-.
تقييم األنموذج وفقاً لممعيار القياسي :أن المقصود بمعايير
االقتصاد القياسي ىي المعايير المستخدمة لمتأكد من صحة

المعايير تحددىا النظرية االقتصادية ،وىي تتعمق بإشارة

القياسي المستخدم في تقدير معامالت العالقة المدروسة،

النظرية االقتصادية تفرض قيوداً عمى أشارات قيم معممات

اجراء االختبارات اآلتية -:

لمنظرية االقتصادية فأننا نرفض ىذه التقديرات مالم يكن لدينا

 -1مشكمة االرتباط الذاتي ( )Autocorrelationلقد تم

العالقات االقتصادية ،فعندما التكون ىذه القيم مطابقة

مـشـاكـل الـدرجـة الـثـانـيـة

سبب جوىري لالعتقاد بان مبادئ النظرية االقتصادية التتحق

التاكد من خمو األنموذج من ىذه المشمكة من خالل اختبار

االقتصادي المالئم ،وفي األنموذج الخاص بيذه الدراسة

بين البواقي()Autocorrelationوظيرت قيمة (دربن واتسن)

في الحالة التي ندرسيا كونيا حالة خاصة ،اي ايجاد التبرير

(دربن واتسن) وتم التأكد من عدم وجود ظاىرة االرتباط الذاتي

جاءت اشارات األنموذج وقيم معامالتو المقدرة عمى وفق

المحسوبة ( ) بحدود  2.11عند مستوى معنوية  %5ومن

منطق النظرية االقتصادية ولذلك تم اعتماد األنموذج

خالل مقارنة قيمتو مع قيمة كل هي  duو  dLالجدوليتين

اقتصادياً.

حيث ان * dاكبر من  duوالبالغة  8.74واصغر من 4-du

تقييم األ نموذج عمى وفق المعيار االحصائي:وبعد التأكد

والبالغة .2.26وقد أوضحت التقديرات بان األنموذج المقدر

من منطقية المعممات المقدرة من حيث االشارة والمعنوية عمى

يخمو من مشكمة االرتباط الذاتي بين متغيراتو العشوائية ،وأن

وفق المعايير االقتصادية ،يأتي دور المعايير االحصائية.

لو القابمية عمى التنبؤ لمدة زمنية مقبمة ضمن االجل القصير،

ويمكن ليذا الغرض أن نستخدم عده معايير منيا:
 -5اختبار جودة التوفيق (

السيما وأن القيمة  2.11تقترب من القيمة المعيارية لالختبار

) معامل التحديد:بينت نتائج

األنموذج أن قيمة معامل التحديد (

وىي .)8( 2

) بمغت نحو()0.707

_2مشكمة االرتباط الخطي ( (Multicollinearityتم

ويعني ذلك إن  %70.7من التقمبات الحاصمة في األنموذج

التاكـ ـ ـ ــد من ع ــدم وجــود ظـاىـرة االرتـبـاط الخـطـي بـيـن

تعود الى المتغيرات التوضيحية (المستقمة) الموجودة

المـتغـيـرات المـسـتـقـمـة وذلك باستخدام اختبار(كالين)وظير أن

باألنموذج بينما  %29.3تعود لمتغيرات أخرى لم يتضمنيا

الجذر التربيعي لمعامل التحديد

االنموذج او قد تقع ضمن مفيوم المتغير العشوائي الذي

ىو 0.84وىو أكبر من

معامل االرتباط البسيط بين المتغيرات المستقمة .وكما ىو

امتص أثرىا.

موضح في مصفوفة معامالت االرتباط.

 -2اختبـار:tعند اختبار مدى قابمية المتغيرات المستقمة كل

عمى حدة عمى شرح التقمبات والتذبذبات في المتغير المعتمد

0.62 0. 34 -0.43

1.00

1.00 -0.44

0.62

-0.79

تبين بأن قيمة ( )tالمحسوبة لمعممات المتغيرات ىي اكبر من
قيمة tالجدولية عند المستوى  %8مما عمى ان المعممات

1.00 -0.82

المقدرة ذات معنوية احصائية وقيمتيا تختمف عن الصفر.

-0.82 1.00

_2اختبار :Fأتضح من اختبار  Fان األنموذج معنوي ككل

-0.21

وذلك من خالل قيمة  Fالمحسوبة والبالغة  11.446والتي

0.52

-0.44
-0.79
-0.46

0.34
-0.43
-0.30

كما تم اجراء االختبارات الخاصة بأسموب التحميل المستخدم

تفوق قيمة  Fالجدولية عند مستوى  %8و يشير ىذا الى

وىي -:
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اجراء عدة محاوالت من خالل تطبيق اختبار جذر الوحدة

 -5االختبار المستخدم الختبار استقرار السالسل الزمنية

الختبار استق اررية السالسل الزمنية المستعممة في األنموذج

(اختبار جذر الوحدة) :لمتأكد من سكون (استقرار) السالسل

المتمثمة في الرقم القياسي لمسعر المحمي والرقم القياسي

األصمية لممتغيرات المستعممة في التقدير قمنا بأختبار جذر

لمسعر العالمي والدخل القومي واالنتاج المحمي ،عند المستوى

الوحدة لكل سمسمة عمى حدة بعد تحويل قيم المتغيرات الى قيم

وعند الفرق االول وبثالث حاالت ىي من دون حد تقاطع

لوغاريتمية ،وىذا االختبار يعد الخطوة األولى ألنموذج

ومتجو زمني ،مع حد تقاطع ومن دون متجو زمني ومع حد

تصحيح الخطأ ويستعمل ىذا االختبار لمتعرف عمى درجة

تقاطع ومتجو زمني حصمنا عمى النتائج الموضحو في

تكامل السمسمة الزمنية لممتغيرات االقتصادية محل الدراسة

الجدول .3

لمعرفة ما أذا كانت المتغيرات مستقرة أم ال ،ومن أجل ذلك
استعممنا اختبارجذر الوحدة الختبار فرضية العدم القائمة

بوجود جذر الوحدة أي عدم استقرار السمسمة الزمنية(.)5وبعد
جدول  .2نتائج اختبار ديكي فولر الموسع لممتغير التابع والمتغيرات المستقمة
يٍ دٌٔ حد تقاطع
ٔيتجّ شيُي

اختباز جرز انٕحدة
بحد تقاطع ٔيٍ دٌٔ
يتجّ شيُي

بحد تقاطع ٔيتجّ
شيُي

انًتغيساث

انًستٕٖ
LnY
LnX1
LnX2
LnX3
LnX4
انقيى انحسجت بًستٕٖ يعُٕيت %5
اختباز دزبٍ ٔاتسٍ
اختباز دزبٍ ٔاتسٍ

-0.025457
0.025224
0.019159
0.016818
-0.005399
-1.953321
2.454950
2.395004

-0.439261
-0.074912
-0.073063
-0.037282
-0.205945
-2.971853
2.029445
2.251091

-0.0518682
-0.251985
-0.060526
-0.047319
-0.203165
-3.580623
2.076211
2.159650

اختباز دزبٍ ٔاتسٍ
اختباز دزبٍ ٔاتسٍ

1.626926
2.216467

1.812357
1.561662

1.836705
1.547048

اختباز دزبٍ ٔاتسٍ
انفسق االٔل

1.836189

1.696650

1.747850

LnY
LnX1

-1.244889
-1.153717

-3.244880
-4.193034

-1.264638
-1.236898

LnX2

-0.742244

-3.874739

-0.977518

LnX3

-0.499371

-5.766746

-1.310597

LnX4

-0.928691

-4.928883

-0.967329

انقيى انحسجت بًستٕٖ يعُٕيت %5

-1.953858

-2.976263

-3.587527

اختباز دزبٍ ٔاتسٍ

2.085129

2.085304

2.110599

اختباز دزبٍ ٔاتسٍ

2.036402

2.067297

2.103326

اختباز دزبٍ ٔاتسٍ

2.162886

2.052321

2.056218

اختباز دزبٍ ٔاتسٍ

2.410008

2.135646

2.333223

اختباز دزبٍ ٔاتسٍ

1.972683

1.975034

1.958785

المصدر -:من اعداد الباحثين بناء عمى مخرجات البرنامج .Eviews-6

يتضح من الجدول  3إن المتغير التابع والمتغيرات المستقمة

ثم تكون متكاممة من الدرجة األولى (مع ثابت وحد تقاطع

غير مستقرة في مستواىما أي :كل المتغيرات ليا جذر وحدة

ومن دون متجو زمني) إذ إن القيمة المحسوبة ألختبار
 ADFديـكــي فـوللز الوـوسع البالغت ،3.244880

في مستواىا ،ولكنيا مستقرة عند اخذ الفروق األولى ليا ومن
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4.928883 ،5.766746 ،3.874739 ،4.193034

لكل من كمية االستيرادات من لحوم الدجاج والرقم القياسي

لمسعر المحمي والرقم القياسي لمسعر العالمي (الحدودي)

عمى اختبار اإلمكان األعظم Maximum Likelihood

لمدجاج و الدخل القومي باالسعار الثابتة واالنتاج المحمي من

 ،Eigenvalue Rationالذي يبين من خالل القيمة

لحوم الدجاج عمى الترتيب تزيد عن القيمة الحرجة عند

المحسوبة لنسبة اإلمكان األعظم

أن ىناك معادلة تكامل

مستوى معنوية  % 5البالغة  2.976263مما يعني عدم

مشترك واحدة في األقل مابين المتغيرات ( .)82وكذلك

القول انة في ( )%95من الحاالت اليمكن رفض فرضية

وجود ثابت حد تقاطع وعدم وجود متجو زمني في السالسل

استقرار المتغيرات.

الزمنية وذلك باالعتماد عمى نتائج اختبار ديكي فولر الموسع

أمكان رفض فرضية استقرار المتغيرات وبتعبير اخر يمكن

-2

اختبار

التكامل

المشترك

باستعمال

اختبار األثر ،ولقد اجري اختبار التكامل المشترك عمى أساس

وكانت النتائج كما موضحة في الجدول .4

أسموب

(جوهانسون) :تعتمد طريقة جوىانسون لتقدير متجو التكامل

الجدول  :4نتائج اختبار األثر واإلمكان األعظم لممتغيرات محل الدراسة ( حد تقاطع ومن دون اتجاه زمني)
Eigenvalue
اختباز َسبت
انقيى انحسجت
اختباز االثس
انقيى انحسجت
انفسضيت
اإليكاٌ األعظى
()%5
()%5
0.602950
24.93969
23.87687 71.13624
69.81889
R=0
0.009594
0.260301
3.841466 0.260301
3.841466
R=1
المصدر -:من اعداد الباحثين باالعتماد عمى مخرجات البرنامج االحصائي .Eviews 6

بين الجدول  4اختبار جوىانسون لمتكامل المشترك ،إن القيمة

وجود عالقة توازنية طويمة األجل بين المتغيرات مما يعني

المحسوبة الختبار األثر البالغة  71.13624ىي اكبر من

أنيما ( المتغير التابع والمتغيرات المستقمة) ال يبتعدان عن

القيمة الحرجة البالغة  69.81889عند مستوى معنوية %5

بعضيما كثي ار بحيث يظيران سموكاً متشابياً خالل مدة

تكامل واحدة بين المتغيرات ،ونقبل الفرضية البديمة القائمة ان

 -3أختبار السببية لجرانجر :يأتي اختبار العالقة السببية

الدراسة (.)4

وبذلك نرفض فرضية العدم القائمة انو ليس ىناك معادلة
ىناك في األقل معادلة تكامل واحدة مابين المتغيرات ،ويؤكد

لنا اختبار نسبة اإلمكان األعظم من خالل قيمتو المحسوبة

واتجاىيا بين المتغيرات محل الدراسة الكميات المستوردة من
لحوم الدجاج و الرقم القياسي المحمي ،الرقم القياسي لمسعر

البالغة  24.93969والتي ىي أكبر من قيمتو الجدولية

العالمي ،الدخل القومي و الكميات المنتجة محمياً من لحوم

الدجاج كخطوة أخيرة بعد القيام باختبار التكامل المشترك،

البالغة  23.87687عند مستوى معنوية ( )%5وىذا يعني
أن نقبل الفرضية البديمة القائمة انو ىناك عمى االقل معادلة

وجاءت النتائج عمى النحو الموضح في الجدول رقم.5

تكامل واحدة ما بين المتغيرات محل الدراسة .كما نالحظ من

الجدول ( )1اختبار السببية لجرانجر
إحصائيت F
فتساث
اتجاِ انسببيت
اإلبطاء

اختبار نسبة اإلمكان األعظم  0.260301أقل من القيمة
الحرجة  3.841466عند مستوى معنوية  ،%5وأظيرت
القيمة المحسوبة الختبار األثر البالغة  0.260301وىي أقل

LnY→LnX1
LnX1→LnY
LnY→LnX2
LnX2→LnY
LnY→LnX3
LnX3→LnY
LnY→LnX4
LnX4→LnY

من القيمة الحرجة  3.841466عند مستوى معنوية ،%5
ومن ثم فأننا نقبل فرضية العدم بوجود معادلة واحدة في األقل
لمتكامل المشترك ،ممايدل عمى وجود توليفة خطية ساكنة بين
الكميات المستوردة من لحوم الدجاج ،و الرقم القياسي لمسعر
المحمي لمحوم الدجاج ،الرقم القياسي لمسعر العالمي الحدودي

2
2
2
2
2
2
2
2

2.03598
2.64747
5.13987
1.56104
0.66591
1.70973
2.43197
0.07102

االحتًانيت
(يستٕٖ
يعُٕيت)
0.1544
0.0933
0.0147
0.2323
0.5239
0.2041
0.1111
0.9317

المصدر :من أعداد الباحثين باالعتماد عمى مخرجات

لمحوم الدجاج ،الدخل القومي باالسعار الثابتة لسنة 1988

البرنامج االحصائي .Eviews 6

واالنتاج المحمي من لحوم الدجاج .كذلك تؤكد ىذه النتيجة
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القياسي لمسعر المحمي والبالغ  ،-1.1611والذي يمثل أيضاً

من خالل النتائج الموضحة في الجدول  5يتبين لنا أن ىناك

المرونة الجزئية وىي المرونة السعرية الستيراد لحوم الدجاج.

عالقة متبادلة مابين المتغيرات محل الدراسة عند أخذ تباطؤ
زمني بمقدار (سنتين) وذلك من خالل إحصائية  Fالبالغة

الرقم القياسي لمسعر العالمي (

 0.07102 ،2.43197 ،1.70973 ،0.66591وىي

ومتوافقة مع المنطق االقتصادي لقانون الطمب العام ،وىذا

،2.03598

،2.64747

،5.13987

وقد بمغت معامل المتغير

،1.56104

غير معنوية عمى مستوى  %5أي ىناك عالقة متجية بين

)

 -8.9979وىي قيمة سالبة

يعني أنو عندما تزداد االسعار العالمية بمقدار  %8سوف

كمية االستيرادات الى الرقم القياسي لمسعر المحمي والرقم
القياسي لمسعر العالمي الحدودي والدخل القومي واإلنتاج

تؤدي الى أنخفاض في الكمية المستوردة من لحوم الدجاج

بمقدار  ،% 8.9979وىذا معناه بأن االسعار العالمية ذات

المحمي والعكس صحيح .ومن الممكن أن تكون العالقة

تأثير قوي عمى الكمية المستوردة من لحوم الدجاج وأقوى

باتجاه واحد أو اتجاىين أي :أن التأثير متبادل مابين

بكثير من تأثير السعر المحمي.

المتغيرات ،أي إن يؤثر كل منيما في اآلخر.وىنا البد من

الدخل القومي (

وفق المعايير السابقة وكما يأتي:

قيمة موجبة ،اي أن اي زيادة قدرىا  %8من الدخل القومي

تفسير النتائج التي تم التوصل الييا من الدالة المقدرة عمى
حد التقاطع (

) بمغت قيمة حد التقاطع (

)

بمغت قيمة االنحدار لمتغير الدخل القومي  7.5592وىي

سوف تؤدي الى زيادة الكمية المستوردة من لحوم الدجاج

) في معادلة

االنحدار ( (58.386وىي قيمة موجبة ،وتشير القيمة

بمقدار  ،7.5592أي لو زاد الدخل القومي بمقدار %100

الموجبة لمعممة الثابت الى وجود قدر معين من الطمب

فسوف يزداد االستيراد من لحوم الدجاج بمقدار %755.9

المحمي عمى لحوم الدجاج بأفتراض عدم وجود أنتاج محمي

وذلك الن الدخل ذو تاثير كبير عمى استيراد الدولة من السمع

منو وذلك لغرض سد متطمبات االستيالك المحمي من لحوم

الغذائية الالزمة لؤلستيالك المحمي ومنيا لحوم الدجاج ،وىذا

الدجاج ،وىذا معناه عندما يكون تاثير جميع المتغيرات

يتفق مع منطق النظرية األقتصادية ،عمماً أن قيمة ىذه

سيكون  58386طن من لحوم الدجاج ،وبمعنى آخر فأن

عالية ومتوافقة مع منطق التجارة الخارجية بالنسبة لمدول

المعممة تمثل المرونة الدخمية لؤلستيراد وىي مرونة دخمية

الداخمة في األنموذج يساوي (صفر) فان مقدار االستيراد

كالً من متغيرات السعر المحمي والسعر العالمي والدخل

الصغيرة األخذة لمسعر .)88( Price Taker

القومي واالنتاج المحمي ليست ىي المحددات الوحيدة القادرة

اإلنتاج المحمي (

عمى تحديد الكميات المستوردة من لحوم الدجاج ،بل ىناك

بمغ مقدار االنحدار في االنتاج المحمي -4.4085وىي قيمة

عوامل أخرى تعمل ضمن الدالة مما جعل الدالة أن يكون ليا

سالبة ،وتشير ىذه القيمة الى أن اي زيادة قدرىا  %8من

حد تقاطع (كمية مطموبة) موجبة وبالغة  58.386طن.
الرقم القياسي لمسعر المحمي(

)

اإلنتاج المحمي من لحوم الدجاج سوف تسبب انخفاضاً في

الكميات المستوردة بمقدار  %4.4085عمى أفتراض ثبات

)

لقد بمغت قيمة ىذا المتغير ( )-1.1611وىي قيمة سالبة

بقية المتغيرات االخرى في األنموذج ،وىذا معناه ان العالقة

ومتوافقة مع المنطق االقتصادي لقانون الطمب العام،
وتفسيرىا أنو عند ارتفاع االسعار المحمية لمحوم الدجاج

العكسية تدل عمى أنو كمما انخفض االنتاج المحمي سوف

يؤدي الى زيادة االستيراد والعكس صحيح ،وبمعنى آخر

بمقدار  %8سوف يحدث انخفاض في الكمية المستوردة من

عندما تقل الكميات المنتجة من لحوم الدجاج أو تحدث حالة

لحوم الدجاج بمقدار  1.1611وحدة ،وىذا االنخفاض يعني

وبائية محمية في حقول انتاج دجاج المحم وتوقف بعض

أنو عند زيادة االسعار المحمية ستؤدي بالنتيجة الى تشجيع
المنتجين لزيادة االنتاج المحمي من لحوم الدجاج وزيادة

الحقول عن االنتاج السباب فنية أو مادية فسوف يؤدي ىذا

الى انخفاض االنتاج المحمي ومن ثم زيادة الكميات المستوردة

االنتاج المحمي ستنعكس بصورة غير مباشرة عمى الكمية

من لحوم الدجاج ،وىذا يتفق مع منطق النظرية االقتصادية.

المستوردة من لحوم الدجاج بنسبة قيمة معامل الدالة لمرقم

المرونات
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ظير أن العراق وفي موضوعة حجم االستيرادات من لحوم

يؤكد أن القوة التنبؤية المقدرة جيدة ويمكن االعتماد عمييا،

صغير) وبذلك يكون آخذاً لمسعر Price
اً
الدواجن يعد (بمداً

وبذلك فأن التنبؤات التي تم الحصول عمييا من األنموذج

 Takerفي التجارة الخارجية الدولية وليس بمقدرتو التاثير

جيدة و كمما أقتربت قيمة المعامل من الصفر كانت القوة

عمى االسعار العالمية ليذه السمعة ،ولقد أتصف طمب العراق

التنبؤية عالية (.)5ومن الجدول  6يتبين لنا بأن الكميات

عمى االستيرادات من لحوم الدجاج بارتفاع مرونتو السعرية

بناء عمى زيادة الطمب عمى االستيراد بفعل النمو
المتنبأ بيا ً
السكاني وبسبب ضعف مساىمة االنتاج المحمي في سد

االستيرادات من لحوم الدجاج يزداد خالل الزمن بمعدل

العجز الحاصل في الطمب عمى لحوم الدجاج ىي

في االجل الطويل  -1.1611مشيرة الى أن مستوى
متناقص كما أوضحو اإلنموذج المقدر والسيما أنو لؤلنموذج

جدول  .6التنبؤ بالكميات المستوردة من لحوم الدجاج في

لوغاريتمي وكانت المرونات فيو جاىزة سمفاً ،وتشير األرقام

العراق لممدة 2025 -2015

القياسية لمسعر المحمي الى ان ارتفاعيا يؤدي الى انخفاض

انسُت
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

االستيرادات من لحوم الدجاج ،ولقد كانت ىذه المرونة مقبولة
احصائياً عند مستوى معنوية  %5وذات أثر كبير نسبياً

وبذلك فإن زيادة االسعار المحمية بنسبة  %1سيؤدي الى
نقص االستيرادات بنسبة  ،%1.1611أما مرونة الطمب

الدخمية والتي كانت قيمتيا  7.5592فقد كانت مرنة بالنسبة

الستيرادات العراق من لحوم الدجاج وىي موجبة االشارة
حسب ماىو متوقع ليا ومقبولة احصائياً عند مستوى معنوية

انكًياث انًطهٕبت (طٍ)
103111.70
105218.00
108109.50
112097.70
116817.51
120719.60
124555.91
129713.55
134313.01
139010.20
144001.12

المصدر -:حسبت الكميات المطموبة من لحوم الدجاج من الباحثين
باألعتماد عمى بيانات السمسمة الزمنية ووفق الصيغة التنبؤية اآلتية:

 ،%5وىذا يشير الى ان أرتفاع مستوى الدخل يسيم بزيادة

∑

كمية الطمب عمى االستيرادات من لحوم الدجاج ،رغم أنو

∑

√

دخل في مرحمة النمط التفاخري الكمالي ( .)83وأن زيادة

إذ:
 = UTيعايم عدو انتسأي نثايم
 = nعدد انًشاْداث انًأخٕذة
= َسبت انتغيس في انقيى انحقيقيت
= نسبة التغير في القيم المقدرة

ارتفاع مستوى الدخل ليساىم بزيادة كمية الطمب عمى

المطموبة من  103111.70طن في سنة  2015حتى تصل

الدخل القومي بنسبة  %1سيزيد االستيرادات من لحوم
الدجاج بنسبة  ،%7.559وىي تعكس الميل الحدي الستيراد
لحوم الدجاج وىي موجبة االشارة حسب ماىو متوقع ليا

ومقبولة احصائياً عند مستوى معنوية  %5وىذا يشير الى

كميات متزايدة ،و يظير الجدول تزايداً مستم اًر في الكمية

االستيرادات من لحوم الدجاج ،أما مرونة اإلنتاج والتي كانت

إلى  144001.12طن من لحوم الدجاج في العام ،2025

جاءت اشاراتيا سالبة ،إذا عند زيادة االنتاج المحمي بنسبة

لمدولة والتي تحول دون أرتفاع األسعار بسبب زيادة الطمب

قيمتيا  -4.4085فقد كانت مرنة ومقبولة احصائيا وكما

ومن ىذه األرقام المتنبأ بيا يمكن رسم السياسة االستيرادية

 %1فإن الكميات المستوردة ستقل بنسبة  ،%4.408وىذه

عمى لحوم الدجاج الناتجة عن الزيادة السكانية والتي تقارب

ىي المدلوالت االقتصادية بالنسبة لممرونتين السعرية والدخمية

 %3سنوياً في العراق من ناحية وعدم مواكبة االنتاج المحمي

لمطمب عمى االستيرادات ومرونة االنتاج.

لمزيادة الحاصمة في عدد السكان فضالً عن التحسن المستمر
ٍ
ناحية أخرى .ان القيم
في متوسط الدخل لمفرد العراقي من

التنبؤ بالكميات المطموبة لؤلستيراد من لحوم الدجاج
لؤلستهالك المحمي في العراق لممدة من 3131-3151

التنبؤية لمكميات المطموبة من لحوم الدجاج بنيت عمى اساس

يمكن التنبؤ بالكميات المطموبة من لحوم الدجاج في العراق

بيانات السمسمة الزمنية التي تم الحصول عمييا من و ازرة

لممدة من  2025-2015وكما يوضحيا الجدول.6ومن

التخطيط /الجياز المركزي لؤلحصاء ومنظمة الغذاء والزراعة

األنموذج تبين أن قيمة (∪< )1و أن ( ، (∪=0.11وىذا ما
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لؤلمم المتحدة لذلك فالنتائج مكفولة ومرتبطة بصحة البيانات

مما أدى الى أغالق عدد كبير منيا ،وىذا سوف يؤدي الى

ضمن المعايير العممية الصحيحة بغض النظر عن صدق

اندثار الطاقات االنتاجية دون االستفادة منيا .ولقد وجد أن

البيانات ودقتيا  .نستنتج مما تقدم أن العراق ىو بمد صغير

معدل النمو السنوي لالنتاج من لحوم الدجاج ىو سالب ،وأن

آخذ لمسعر في مجال استيرادات لحوم الدجاج ألن أسعار

معدل النمو السنوي الستيالك لحوم الدجاج في العراق وىو

األستيرادات ىي متغير خارجي معطى وأن الطمب عمى

 %3.5يفوق نسبة الزيادة السكانية وىي  %3وأن معدل

المرونة الدخمية لالستيراد مرتفعة .كما تم اثبات أن كافة

بناء عمى
بما يؤشر وجود فجوة غذائية من ىذا المنتجً .
االستنتاجات التي توصل الييا البحث فقد وضعت مجموعة

االستيرادات من لحوم الدجاج عدا متغير عدد السكان الذي

من المقترحات أىمخيا :وضع سياسة قصيرة االجل وطويمة

النمو السنوي لمكميات المستوردة ىو موجب وعالي %9.20

استيرادات العراق من لحوم الدجاج ذو مرونة عالية وأن
المتغيرات المستقمة كانت مؤثرة عمى أنموذج الطمب عمى

أثبت أنو متغير ذو تاثير سمبي عمى األنموذج ككل.وظيرت

االجل النتاج واستيراد لحوم الدجاج لتغطية الطمب المتوقع

مرونة الطمب السعرية لالستيراد  -1.16مما يظير أن سعر

وذلك يؤدي الى زيادة الكميات المنتجة والتقميل من

االستيراد لمحوم الدجاج كان مرنآ مما بين أن المستوردين

االستيرادات ليذه المحوم،

أتباع سياسة دعم الشركات

لدييم أستجابة جيدة السعار االستيراد ،كما ظيرت المرونة

االستثمارية الكبيرة في ىذا المجال وايكال ميمة التعاقد مع

الدخمية لؤلستيراد  7.55وىي تشير الى مرنة الدخل

ىذه الشركات الى المنتجين وىذه السياسة متبعة في بعض

المتحصل عميو في العراق وبعبارة أخرى أن المزيد من النمو

الدول المجاورة (االردن وايران) ،اعانة الدولة لمنتجي لحوم

سبب المزيد من االستيرادات من لحوم الدجاج .كما اظيرت

الدجاج من خالل توفير مستمزمات انتاج ىذه الصناعة ليم

نتائج تقدير دالة الطمب عمى استيرادات لحوم الدجاج في

بأسعار معانة والسيما االدوية والمقاحات فضآل عن المركزات

العراق عمى المستوى الكمي والجزئي في األجل الطويل

العمفية لمحاولة تخفيض تكاليف االنتاج وبالتالي تخفيض

واالشارة ،وأن كمية الطمب عمى أستيرادات لحوم الدجاج

لممنتجات المستوردة ،فضآل عن أن زيادة الكميات المنتجة

تعتمد عمى الدخل القومي باالسعار الثابتة ،وعمى كمية

محميآ ستؤدي الى تخفيض الكميات المستوردة ،والتشجيع

االنتاج المحمية ،وعمى الرقم القياسي لمسعر المحمي لمحوم

عمى اجراء دراسات مماثمة ليذه الدراسة عمى كافة المنتجات

االسعار المحمية لكي تتمكن من مواجية االسعار المنخفضة

عمومآ ،بأنيا موافقة لمنظرية االقتصادية من حيث الشكل

الدجاج وعمى الرقم القياسي لمسعر العالمي لمحوم الدجاج.كما

والمحاصيل الميمة والسيما االستراتيجية منيا كالقمح والشعير

استنتجت الدراسة إن ىناك عالقة توازنية طويمة االجل بين

والرز والذرة الصفراء وذلك لما ليا من أىمية في تحديد

المتغيرات ،وىناك معامالت تصحيح تعمل عمى تصحيح عدم

الطاقات االستيرادية والعمل عمى مواكبة االنتاج لالستيالك

التوازن في األجل الطويل ،ولقد ظير أن اكثر المتغيرات

لمتقميل من خروج العممة الصعبة من البمد ،وتشجيع االستثمار

المستقمة تاثيرآ عمى الكمية المستوردة من لحوم الدجاج ىما

العربي واالجنبي لمدخول في ىذه الصناعة بغية تحقيق

باالسعار الثابتو) ،أما العوامل االخرى فكان ليا تاثير أقل.

عن توظيف نتائج مثل ىذه الدراسات الخاصة بالطمب عمى

لقد بينت الدراسة أتباع الدولة لسياسة ترك قطاع الدواجن

االستيراد لممواد الغذائية في مجال رسم خطط االستيراد.
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