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تحديد عوامل النمو االقتصادي في قطاعات اإلنتا  السلعي العراقية 

 (2013 –  2004للمدة )

Determining economic growth factors in Iraqi 

commodity producing sectors for the period (2004-2013) 
 .Ziyarah    -Kamal A. H. EL Dr. Prof       (1) . كمال عبد حامد آل زيارةأ.د

 الملخص 

انطلــ  البحــ  مــن مشــكلة يعــاين منهــا االقتصــاد العراقــ  تتم ــل يف هيمنــة العوائــد النفطيــة علــ  النــات  
. ابملقابــل كانــت نســبة القطاعــات 2013ا يف عا  %46احملل  اإلمجاي ئي  وصلت نسبتها إىل حواي ث

ا %7راعة جمتمعن قرابة ثاإلنتاجية السلعية متدنية جدا، إذ بلغت نسبة قطاع الصناعة التحويلية وقطاع ال  
دومــار ودالــة إنتــاج   -مــن النــات  احمللــ  اإلمجــاي يف العــا  ذاتــ . واســت د  الباحــ  كــل مــن معادلــة هــارود 

دوكــالص لتحديــد العناصــر ثأو املصــادرا األساســية الالزمــة للنهــو  اــ ين القطــاعن. وتوصــل  -كــوب 
القطاع ال راعــ  منــ  يف القطــاع الصــناع ، أي أن البح  إىل نتيجة مفادها ان معامل رأس املا  أفضل يف 

إنتاجية رأس املا  أعل  يف القطاع األو  مقارنة ابل ــاين، وهــ ا مــا أكدتــ  تطبيقــات دالــة اإلنتــاج، إذ كانــت 
مرونة رأس املا  يف القطاع ال راع  أعل  بضعفن ابلقياس إىل قطــاع الصــناعة التحويليــة، يف حــن أظهــرت 

يف كل من القطاعن. وأظهر البح  أيضا ضعف مساتة العامل التكنولوج  يف توليد   مرونة العمل تقاراب
كــل مــن النــات  الصــناع  وال راعــ ، إذ أن منــو هــ ا النــات  يعتمــد علــ  الكميــات املســت دمة مــن عنصــري 

ــائل املع ــة ووســ ــاء  اإلنتاجيــ ــار  والكفــ ــتند  إىل املهــ ــة املســ ــل النوعيــ ــن العوامــ ــر مــ ــا  أك ــ ــة العمــــل ورأس املــ رفــ
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واألسالي  التكنولوجيــة احلدي ــة. كمــا أن مســتوى النمــو الــ ي ر احتســاب  خــال  مــد  البحــ  وللقطــاعن 
 ا.%3.3امل كورين كان متدنيا وخباصة حينما يقارن مبستوى منو السكان يف العراا والبال  حواي ث

Abstract 
The research started from the problem of the Iraqi economy 

represented by the dominance of oil revenues on the GDP to reach about 

(46%) in 2013. In contrast, the proportion of commodity production sectors 

was very low, as the percentage of manufacturing sector and agriculture 

sector together about (7%) of the GDP in the same year. The researcher 

used both the Harrod-Domar equation and the Cobb-Douglas production 

function to identify the basic elements (or sources) needed to advance 

these sectors. The research concludes that the capital coefficient is better 

in the agricultural sector than in the industrial sector. The productivity of the 

highest capital in the first sector compared by the second, and this was 

confirmed by the production function applications, as it was the capital 

elasticity in the agricultural sector compared to the highest twice the 

Manufacturing sector, while labor elasticity showed a convergence in both 

sectors. The research also showed the low contribution of the 

technological factor in the generation of industrial and agricultural output, 

as the growth of this output depends on the quantities of labor and capital 

used more than qualitative factors based on skill, productive efficiency, 

means of knowledge and modern technological methods. The level of 

growth that was calculated during the period of research and these two 

sectors was low, especially when compared to the level of population 

growth in Iraq, which is about (3.3%). 

 المقدمة

يعاين االقتصاد العراق  من مشكلة هيكلية رئيسة تتم ل يف اعتمادا عل  العوائــد النفطيــة، الــي تشــكل 
من النات  احملل  اإلمجاي، وه ا مــا حيمــل يف طياتــ  اــاطر مجــة تكمــن يف تعــر  االقتصــاد  النسبة العظم 

إىل عــد  اســتقرار النشــاط االقتصــادي النــاجم عــن التقلبــات يف ســوا الــنفط العامليــة فضــال عــن كــون الــنفط 
تصــادي يف عديــد ماد   ضبة. ابملقابل فــإن قطاعــات اإلنتــاج الســلع ، والــي تعــد عمــاد التنميــة والنمــو االق

الدو  املتقدمة منها والنامية، الزالت حتتل مواق  متدنية يف هيكلية االقتصاد، ئي  شكل قطاعا الصناعة 
 .2013ا فقط من النات  احملل  اإلمجاي يف عا  %7التحويلية وال راعة معا نسبة تعاد  ث

االهتمــا  اــ ا القطاعــات  مــن هــ ا املنطلــ  جــاء اهلــد  الــ ي يســع  البحــ  احلــاي لتحقيقــ ، إذ أن 
ومســيلة منوهــا وتطويرهــا، يتطلــ  حتديــد املصــادر أو العوامــل األساســية الالزمــة هلــ ا النمــو، وهــ ا مــا ميكــن 
بلوغ  من خال  االستعانة ببع  األدوات التحليليــة ومنهــا بعــ  النظــرات والنمــاذج االقتصــادية الــي وان  
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أن تطبيقهــا ال ثلــو مــن فائــد  بنســبة معينــة خلدمــة االقتصــادات كان مصدرها الدو  الرأمسالية املتقدمة اال 
 النامية ومنها االقتصاد العراق .

دومــارا  –واختار الباح  للتطبي ، من أجل بلــوغ هدفــ ، كــل مــن معامــل رأس املــا  ومعادلــة ثهــارود 
ساســية دوكــالصا لتحديــد العناصــر األ -لقيــاس معــد  النمــو، عــالو  علــ  اســت دا  دالــة إنتــاج ثكــوب 

 املؤثر  يف النات  الصناع  وال راع .
ًأهميةًالبحث:

تتم ل يف حتديد املصادر أو العوامل الرئيسة املؤثر  يف منو النات  الســلع  الصــناع  وال راعــ ، مبــا يــؤدي 
 إىل توظيفها مستقبال لتع ي  خطوات النمو واالستقرار االقتصادي.

ًمشكلةًالبحث:
ــاد  ــة، ال ميكـــن إن إشـــكالية االقتصـ ــد النفطيـ ــ  العوائـ ــرد علـ ــ  الريعيـــة، املبنيـــة علـــ  االعتمـــاد املطـ العراقـ

جتاوزهـــا إال بنهـــو  االقتصـــادات الســـلعية والســـيما الصـــناعية وال راعيـــة، وهـــ ا يقتضـــ  حتديـــدا للمصـــادر 
 األساسية الالزمة لنمو ه ا القطاعات.

ًهدفًالبحث:
 -يهد  البح  إىل:

ت وأدوات التحليــل االقتصــادي ذات املنشــي الغــري يف االقتصــادات توضــيح إمكانيــة اســت دا  نظــرا .1
 النامية.

بيان االختال  اهليكل  يف النات  احملل  اإلمجاي العراق  من خال  بع  املؤشرات الي تظهر أحادية  .2
 االقتصاد العراق .

 عراا.حساب نسبة رأس املا  إىل الدخل يف كل من القطاع الصناع  والقطاع ال راع  يف ال .3
 قياس معد  النمو يف كل من قطاع  اإلنتاج السلع  الصناع  وال راع . .4
 تطبي  دالة اإلنتاج ملعرفة وحتديد العوامل األساسية املؤثر  يف النمو لكل من القطاعن. .5

ًحدودًالبحث:
االقتصــادي احلدود املكانية: وتتم ــل يف دراســة بعــ  املؤشــرات األساســية الالزمــة لقيــاس النمــو  -أوال:

يف قطــــاع  الصــــناعة التحويليــــة وال راعــــة والســــيما ثالنــــات  احمللــــ  اإلمجــــاي، تــــراكم رأس املــــا ، تعويضــــات 
املشــتغلنا، وكــ لك بعــ  تلــك املؤشــرات ال انويــة م ــل ثإمجــاي تكــوين رأس املــا  ال ابــت، الــرقم القياســ  

 ألسعار املستهلك، معد  النمو السكاينا.
ــا: ــدود ال ما - نيــ ــادية احلــ ــرات االقتصــ ــة لتلــــك املؤشــ ــل ال منيــ ــل السالســ ــة وحتليــ ــل يف دراســ ــة: وتتم ــ نيــ

-1997ا. مــــ  إجــــراء بعــــ  املقــــار ت مــــ  املــــد  ال منيــــة ث2013-2004األساســــية وال انويــــة للمــــد  ث
وذلــك بســب   2016 – 2013واألعــوا   2003ا. واســتبعد الباحــ  مــن دراســت  كــل مــن عــا  2002
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الــي شــهدها العــراا خــال  هــ ا األعــوا  والــي   ــ  عنهــا حالــة مــن عــد   الظــرو  السياســية والعســكرية
 االستقرار تركت أثرها عل  اجلان  االقتصادي.

ًفرضيةًالبحث:
ال راعــ ا يســهم يف تعميــ  أحاديــة االقتصــاد -ان ضــعف النمــو يف قطــاع  اإلنتــاج الســلع  ثالصــناع 

   احملل  اإلمجاي.الريع  العراق  ويف دميومة االختال  اهليكل  يف النات
ًأسلوبًالبحث:

اعتمد البح  عل  املنه  الوصف  يف تتب  واستقصاء مادت ، ابإلضــافة إىل املــنه  االحصــائ  املســتند 
 عل  حتليل السالسل ال منية، واجراء بع  الطرا اإلحصائية القياسية عليها ألجل استنباط النتائ .

ًهيكليةًالبحث:
يسن، تضمن املبح  األو  اجلان  النظري ملفهو  النمــو االقتصــادي ر تقسيم البح  إىل مبح ن رئ

ــارود ــة يف قيـــاس معـــد  النمـــو -مـــ  الرتكيـــ  علـــ  شـــرث وحتليـــل منـــوذج هـ ــاذج املهمـ ــار بوصـــف  مـــن النمـ دومـ
دوكــالص األك ــر -االقتصــادي، فضــال عــن توضــيح نظريــة اإلنتــاج الكالســيكية وخباصــة دالــة إنتــاج كــوب

أمــا املبحــ  ال ــاين فشــمل اجلانــ  التطبيقــ  يف نطــاا االقتصــاد العراقــ  ممــ ال  شــهر  واألوســ  اســت داما.
بقيــاس معــدالت النمــو يف كــل مــن القطــاع الصــناع  وال راعــ  عــالو  علــ  تطبيــ  دالــة اإلنتــاج املــ كور  يف  
ــيات الـــي تنســـجم مـــ   ــتنتاجات والتوصـ ــة مـــن االسـ كـــل مـــن القطـــاعن.   أخـــريا خلـــ  الباحـــ  إىل مجلـ

 لبح  وخباصة هد  البح  وفرضيت  وأسلوب  وهيكليت .منهجية ا
 المبحث األو : اإلطار النظري:

أو النــــات  احمللــــ  اإلمجــــاي أو متوســــط  ا2ثمي ــــل النمــــو االقتصــــادي الــــ اد  الســــنوية يف الــــدخل القــــوم 
 .ا3ثنصي  الفرد منهما

ويعــد عقــد ال الثينيــات مــن القــرن العشــرين منطلقــا لــدخو  مفهــو  النمــو يف النظريــة االقتصــادية، اذ أن 
ترا  الفكر االقتصادي قبل ذلك ال يشــري إىل النمــو إال إشــارات عــابر  كمقرتحــات وآراء. أمــا ال الثينيــات 

  الراضــ ، والــ ي فشهدت أعما  كل من ثفر ، ساملســون، كاليســك ا الــ ين وضــعوا نظريــة االســت دا
شاع يف تلك الفرت  خباصة يف حساب التقلبات االقتصادية ثاملضاعف، املعجــلا. ولكــن املشــكلة يف هــ ا 
النمــاذج إهنــا كانــت حتلــيالت ســتاتيكية أك ــر مــن كوهنــا ديناميكيــة ألهنــا تفتقــد إىل النظــر  الشــمولية للواقــ  

رب عن توقعات املستهلكن أو املنتجن أو التغــريات بسب  إتا  ه ا النماذج للعديد من املتغريات الي تع

 
التغريات اهليكلية الي تراف  النمو االقتصادي، والتنمية تشــرتط حــدو  النمــو، بينمــا النمــو ال يشــرتط  أما التنمية فه  جمموعة -2

 حدو  التنمية.
بنصــي  الفــرد مــن الــدخل، فــاذا ارتفــ  الــدخل فيجــ  أن يكــون ذلــك بــوتري  أســرع مــن الــ اد  الســكانية لكــ   يعرب عــن النمــو -3

 حيد  النمو.
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يف حجم الفائ  من الطاقة اإلنتاجية لالقتصاد....لكنها  كنت من إلقــاء الضــوء علــ  أســباب التقلبــات 
 االقتصادية ألو  مر .

ًدومار:ً–نموذجًهارودًً-املطلبًاألول:
  تــالا منــوذج آخــر يف  (Harrod)ود ظهر يف هناية ال الثينيات منوذج وضع  االقتصــادي الربيطــاين هــار 

، ومي ــل هــ ان النموذجــان أســس نظريــة النمــو (Domar)االربعينيــات وضــع  االقتصــادي األمريكــ  دومــار 
 االقتصادي املستوحا  من األعما  السابقة حو  التقلبات.

عــن  دومــارا مشــكلة الفصــل بــن التقلبــات يف اقتصــاد حيقــ  النمــو االقتصــادي –واجــ  حتليــل ثهــارود 
اجتاا معد  النمو ال ي حتد  حول  التقلبات. ولكن ما هو خيثري ه ا التقلبات سلبا أو إجيااب  ه ا مــا م 

 يتمكن من  النموذج.
ك لك انطل  ه ا النمــوذج مــن فرضــية مبســطة جــدا مفادهــا أن معــدالت النمــو مجيعهــا ســواء أكانــت 

ستقر، وهــ ا الفرضــية مــا هــ  إال تعبــري عــن واقــ  مرتفعة أ  من فضة ه   بتة وان االقتصاد يف حالة منو م
 احلا  يف االقتصادات الصناعية بعد خروجها من أزمة ال الثينيات.

 اختلف ه ا النموذج، يف إطار التحليل االقتصادي، عما سبق  يف اجتاهن:
جــل ووــتم ان  جتاهل التقلبــات االقتصــادية قصــري  األجــل واجتــ  ابلتحليــل حنــو نظريــة طويلــة األ -أوهلما:

ابلعوامل احملدد  الجتاا النمــو االقتصــادي علــ  املــدى البعيــد. إذ كــان هــد  النمــوذج االنتقــا  يف التحليــل 
االقتصـــادي مـــن األجـــل القصـــري ثالـــ ي ركـــ  عليـــ  كـــل مـــن الكالســـيك وكينـــ ا إىل األجـــل الطويـــل، الـــ ي 

 يتطل  النمو الرتكي  علي .
 الــديناميك ألن دراســة النمــو االقتصــادي تعــ  التحــو  مــن انتقل النموذج من الستاتيك إىل - نيهما:

تنــاو  معــدالت النمــو يف فــرت  زمنيــة معينــة إىل دراســة معــدالت التغــري يف النــات  وحتليلهــا بــن فــرتات زمنيــة 
اتلفة. فعل  سبيل امل ا  يتعامل التحليل الستاتيك  م  بع  املتغريات عل  اهنا معطيــات، بينمــا هــ  يف 

غـــريات حتـــدد مســتوى النـــات  وأســـعار املنتجــات ودخـــو  عناصـــر اإلنتــاج... لـــ لك جيـــ  ان تعـــد الواقــ  مت
عوامل متغري ، وه ا ما يتعامل ب  االقتصاد الديناميك ، إذ ر إدخا  العديد من العوامل كمتغريات رئيســة 

عــد  التغــري يف يف نظرية النمو إىل جان  معــد  منــو الــدخل م ــل ثمعــد  التغــري يف الســكان وقــو  العمــل وم
 تراكم رأس املا ا.

دومــارا مــن أن  ــددات النمــو االقتصــادي هــ  عوامــل اإلنتــاج ثوهــ  حصــر  –انطلــ  منــوذج ثهــارود 
العمل ورأس املا ا، فيي  ت  ما هو إال حصيلة است دا  ه ين العاملن. ولكن النموذج ع ى ال اد  يف 

نـــات  املتولـــد  مـــن زاد  عـــدد العـــاملن  بتـــة ثاســـت دا   النـــات  لتغـــري رأس املـــا  فقـــط، والســـب  ان زاد  ال
كامــلا، إال إذا كــان العمــل يف حالــة بطالــة، لــ لك فــال اد  يف النــات  خيض لــيس عــن طريــ  العمــل بــل عــن 
طريــ  زاد  تــراكم رأس املــا  علــ  مــر ال مــان، ابعتبــار ان عمليــة تــراكم رأس املــا  مســتمر  علــ  الــرغم مــن 
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ــإن نســـبة رأس املـــا  إىل العمـــل ســـرتتف  أي  ــارات فـ ــود تطـــوير أو ابتكـ ــد  وجـ ــ  يف ظـــل فرضـــية عـ وحـ
سيعمل كل عامــل مــ  رأس مــا  أكــرب ومــن   ســيتاث لــ  أن ينــت  أك ــر وســي داد النــات  ويرتفــ  اــ ون رأس 

صــادي يــرتبط كليــا مــ  املــا  اــ ا الطريقــة. لــ لك عنــدما يكــون حجــم القــو  العاملــة  بتــا فــإن النمــو االقت
معد  تراكم رأس املا . ويفرت  النموذج أيضا انــ  مــن غــري املمكــن مطلقــا يف أي جمتمــ  أن يكــون معــد  
االســت مار صــفرا أو ســالبا إال إذا كــان اجملتمــ  يواجــ  كارثــة اقتصــادية، وهنــاك دائمــا تــراكم واســت مار جديــد 

 .ا4ثيسمح بتغطية االند ر
إبمجــاي النــات  القــوم   (k)عالقــة تــربط احلجــم الكلــ  لرصــيد رأس املــا  إذن يفــرت  النمــوذج وجــود 

(y)  وتعر  هــ ا العالقــة يف األدب االقتصــادي مبعامــل رأس املــا ،(Capital – Output Ratio)  ينســبة
 .(v)رأس املا  إىل النات [ وميكن أن نرم  ل  ابلرم  

 -:ا5ثدومارا عل  الفرضيات اآلتية –يستند منوذج ثهارود 
 -مي ل االدخار نسبة معينة من الدخل القوم : -أوال:

S = s (y) ………………….(1) 
 -االست مار دالة للتغري يف مستوى الدخل: - نيا:

I = v (Δy)……………………(2) 
 .(v)أي أن رصيد رأس املا  يرتبط ابلنات  القوم  من خال  معامل رأس املا  

علــ  الــرغم مــن أن النمــوذج يتضــمن كــل مــن اإلنفــاا احلكــوم  وقطــاع التجــار  اخلارجيــة، فــإن  - ل ــا:
 الباح  سو  يستبعد ه ين القطاعن لك  يرك  عل  النموذج األساس.

 -ا:2ا ث1ل لك ميكن استنتاج ما يض من املعادلتن ث (S)يساوي االدخار  (I)ومبا أن االست مار 
s (y) = v (Δy) 

 -حنصل عل : y   vوبقسمة طريف املعادلة عل  
  

∆𝑦

𝑦
 =

𝑠

𝑣
 

 -ميكن احلصو  عل  معادلة النمو األساسية ثالنمو الفعل ا للنموذج: (G)وإذا رم   ملعد  النمو بـ 
G = 

𝑠

𝑣
  

 
كليـــة اإلدار    –اضـــرات يف التنميـــة االقتصـــادية ألقيـــت علـــ  طلبـــة الـــدكتوراا يف قســـم االقتصـــاد األمـــري شـــال ،   آمـــا  عبـــد -4

 .1995 – 1994جامعة بغداد، للعا  الدراس   –واالقتصاد 
االقتصــــاد الكلــــ  النظريــــة والسياســــة، ترمجــــة وتعريــــ   مــــد إبــــراهيم منصــــور، دار املــــريخ للنشــــر، الــــرا ،  مايكــــل ابــــدمجان، -5
 .458. ص 1999
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وه ا يع  أن معــد  منــو النــات  القــوم  ثأو النــات  احمللــ  اإلمجــايا يعتمــد علــ  معــد  االدخــار طــردا 
ــ  يبـــن منـــوذج ثهـــارود  ــيا. وعليـ ــة النمـــو تتطلـــ  زاد   –ومعامـــل رأس املـــا  عكسـ دومـــارا أن حتقـــ  عمليـ

االدخــار ومــن   االســت مار لــ اد  وتــري  النمــو االقتصــادي. أمــا نســبة رأس املــا  إىل النــات  ثمعامــل رأس 
 املا ا فإن  ببساطة مقياس إلنتاجية االست مار أو رأس املا .

ً-نظريةًاإلنتاجًالنيوكالسيكية:ً-املطلبًالثاني:
نمو إىل تواصل البح  عن مصادرا من غري االست مار، وانصبت جهــود البــاح ن يف أدى االهتما  ابل

هــ ا املضــمار علــ  دوا  اإلنتــاج النيوكالســيكية، لكوهنــا تعــرب عــن تنــاق  اإلنتاجيــة احلديــة لعنصــر اإلنتــاج 
حــو  املتغــري، ب بــات العوامــل األخــرى، مــن  حيــة، وتطويعهــا مــن  حيــة أخــرى لتنســجم مــ  التيــار الســائد 

التوزيــ  الــوظيف  للــدخل: األجــر يســاوي اإلنتاجيــة احلديــة للعمــل، والــربح يســاوي اإلنتاجيــة احلديــة لــرأس 
 .ا6ثاملا 

أصـــبحت نظريـــة اإلنتـــاج النيوكالســـيكية، نقطـــة حتـــو  حنـــو اجتـــاا جديـــد يف حي يـــات االقتصـــاد الكلـــ ، 
تة كــل عامــل مــن عوامــل النمــو وحتظــ   تيــة خاصــة مــن بــن هــ ا املواضــي  مســيلة التقــدير الكمــ  ملســا

االقتصــادي. وابتــت فكــر  دالــة اإلنتــاج األســاس حلــل هــ ا املســيلة. ويف هــ ا اإلطــار حتولــت نظريــة اإلنتــاج 
النيوكالســيكية إىل نظريــة للنمــو بفعــل اســت دامها يف حتليــل مســائل االقتصــاد الكلــ . ويكمــن جــوهر هــ ا 

ل اإلنتاج وتربير توزي  الدخل القائم إىل ئ  النمو عل  التحو  يف االنتقا  من مسيلة حتديد أسعار عوام
 .ا7ثمستوى االقتصاد الكل 

 –ومن أك ر دوا  اإلنتاج شهر  واســت داما يف التحليــل النظــري واالحصــائ ، هــ  دالــة إنتــاج ثكــوب 
مبســاعد  عــام الراضــيات كــوب  (Paul.H.Douglas)دوكــالصا. إذ قــا  االقتصــادي األمريكــ  دوكــالص 

(Charles.W.Cobb)   واختــ ا يف التحليــل الصــيغة املدرجــة يف أد ا 1928بتحليــل دالــة اإلنتــاج يف عــا ،
 دوكالص لينتاج". –املعروفة حتت تسمية "دالة كوب 

 (The Cobb – Douglas Production Function)  

Y = A 𝐾𝛼 𝐿𝛽  

 -إذ أن:
L, K,Y  التواي:   ل النات  ورأس املا  والعمل عل 

A  معامل التناس :(Proportionality Factor).ويعكس ه ا املعامل كفاء  اإلنتاج . 
α املرونة اجل ئية للنات  ابلنسبة ملدخل رأس املا  ابفرتا  ثبات العمالة : 
β. املرونة اجل ئية للنات  ابلنسبة ملدخل العمل ابفرتا  ثبات رأس املا : 

 
 .135. ص2014عل ، االست مار األجني والنمو وسياسات االستقرار االقتصادي، دار الكت ، كربالء،  أيبد بريه  -6
تطـــور الكين يـــة والرتكيـــ  الكالســـيك  اجلديـــد، ترمجـــة وتقـــدغ د. عـــار  دليلـــة، دار  –، الكين يـــة احلدي ـــة ايرينـــا . أسادتشـــاا -7

 .82. ص1979الطليعة، بريوت، 
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بــن الصــفر والواحــد، وذلــك لتحقيــ  فرضــيي إجيابيــة القيمــة  α، βويفــرت   ن تــرتاوث قيمــة كــل مــن 
ــت  ــا  ال ابـ ــدد العـــاملن أو رأس املـ ــاطئ نتيجـــة زاد  عـ ــات  املتبـ ــو النـ ــا  ال ابـــت ومنـ احلريـــة للعمـــل ورأس املـ

 مبعدالت منو  بتة.
 -مبا يض:معاين اقتصادية أخرى تتم ل  α، βوتعط  كل من املعلمتن 

إذ تكـــــــون حصـــــــة رأس املـــــــا  ، K ،Lإن املعلمتـــــــن تظهـــــــران حصـــــــ  التوزيـــــــ  النســـــــبية للعنصـــــــرين  .1
𝛼

𝛼+𝛽
𝛽وحصة العمل 

𝛼+𝛽
. 

𝛼ميكن االستفاد  من النسبة  .2

𝛽
يف قياس ك افة رأس املا  أو ك افة العمل ثنسبياا، فارتفــاع هــ ا النســبة  

 فاضها يد  عل  ك افة عمالية أكرب.يشري إىل ك افة رأمسالية أكرب، وابلعكس فإن اُن
ــوع  .3 ــ  جممـ 𝛼)يعطـ + β)  ــان ــإذا كـ ــي يف املـــدخالت، فـ ــريب نسـ ــات  لتغـ ــتجابة النـ ــدى اسـ ــن مـ ــة عـ داللـ

اجملمــوع يســاوي واحــد، فــإن ذلــك يعــ  انــ  مبضــاعفة املــدخالت ســتتم مضــاعفة النــات ، وثالثــة أم ــا  
مــوع أقــل مــن واحــد فيكــون املعــد  املــدخالت ســيعط  ثالثــة أم ــا  النــات  وهكــ ا. أمــا إذا كــان اجمل

متناقصــــا، مبعــــا أن زاد  املــــدخالت بنســــبة معينــــة تــــؤدي إىل زاد  أقــــل يف النــــات . وأخــــريا إذا كــــان 
اجملموع أكرب من واحد فسيكون املعد  مت ايدا، أي أن زاد  املدخالت بنسبة معينة تــؤدي إىل زاد  

 . ا8ثأكرب يف النات  
دوكـــالصا هـــ  إحـــدى الـــدوا  غـــري اخلطيـــة، لـــ لك ال ميكـــن اســـتعما   –ومبـــا أن دالـــة إنتـــاج ثكـــوب 

لتقـــدير قيمـــة  (OLS)(Ordinary Least Squares Method)طريقـــة املربعـــات الصـــغرى االعتياديـــة 
 -املعلمات فيها، إال بعد حتويلها إىل صيغة خطية، وه ا يتم من خال  تغيري الصيغة الالخطية:

Y = A 𝐾𝛼 𝐿𝛽 𝑈  

 -إىل صيغة خطية ابست دا  أسلوب اللوغاريتم: 
Ln Y = Ln A + 𝛼 Ln K + 𝛽 Ln L + Ln U 

وهــو املتغــري الــ ي يعــربب عــن العوامــل  (Random Variable)مي ــل املتغــري العشــوائ   (U)علما ان الرم  
املــؤثر  يف النــات  الــي م تــرد كمتغــريات مســتقلة يف النمــوذج كــين تكــون جمهولــة أو غــري قابلــة للقيــاس أو ال 

 تتوافر البيا ت الكافية عنها.
دوكالص ميكن فرز أثر كل من رأس املا   –يتضح من خال  ما تقد  ان  ابست دا  دالة إنتاج كوب 

اكم والعمــل يف النــات . وذلــك يف ظــل افــرتا  ثبــات املســتوى العلمــ  والتكنولــوج . إال أن الواقــ  غــري املــرت 
ذلــك، إذ أن التقــد  العلمــ  والتكنولــوج  يعــد ســببا يف حتســن فاعليــة العمــل وأدوات اإلنتــاج ثرأس املــا  

 
االقتصــاد القياســ ، اجلــ ء األو ، تعريــ  ومراجعــة أ. .د.هنــد عبــد الغفــار عــود ، أ.د.عفــا  علــ  حســن الــد ،  ارات،جوج -8

 .284. ص2015دار املريخ للنشر، الرا ، 
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دير نفســها مــن العمــل ورأس ال ابــتا. وهــ ا يعــ  ارتفاعــا يف مــردود العمليــة اإلنتاجيــة عنــد اســت دا  املقــا
 املا .

وابلنظـــر إىل خيثـــري ثقافـــة الفـــرد العامـــل ومســـتواا التعليمـــ  ومهارتـــ  ومســـتوى تدريبـــ  وخيهيلـــ  وكـــ لك 
تكنولوجيــا اإلنتــاج وأســالي  التنظــيم..... يف مــردود العمليــة اإلنتاجيــة، فإنــ  البــد مــن األخــ  اــ ا العوامــل 

ج إىل جانــ  العمــل ورأس املــا . وللســهولة ر التعبــري عــن جممــل بوصــفها متغــريات مســتقلة يف دالــة اإلنتــا 
العوامل سالفة ال كر بوساطة متغــري مســتقل واحــد مي ــل التقــد  العلمــ  والتكنولــوج ، وبــ لك دخلــت دالــة 

 اإلنتاج يف الطور الديناميك .
ــري ال الـــ   ــافة املتغـ ــن إضـ ــ  ميكـ ــة كـــوب  (T)وعليـ ــا   –إىل دالـ ــاا عـ ــور  اجتـ  Time)دوكـــالص يف صـ

Trend) 
 :ا9ثلتصبح الصيغة اجلديد  للدالة غري اخلطية

Y = A 𝐾𝛼 𝐿𝛽 𝑒𝑟𝑡 

 عنصر ال من (t)حي  أن: 
(r)  معامل التقد  العلم  والتكنولوج 
(e)  اللوغاريتم الطبيع 

 وبتحويلها إىل الصيغة اخلطية ابست دا  اللوغاريتم تصبح:
Ln Y = Ln A + 𝛼 Ln K + 𝛽 Ln L + r t 

ً-إمكانيةًتطبيقًأدواتًالتحليلًالقتصاديًالكليًيفًاقتصادًنام:ً-املطلبًالثالث:
اآلن وبعد مناقشة بع  الطروحات النظريــة املتعلقــة ابلنمــو االقتصــادي وقبــل االنتقــا  لوضــعها موضــ  

ي الكلــ  ابملشــاكل التطبي  البد من طرث التسا   عن صلة النظرات واألدوات امليلوفة للتحليل االقتصــاد
 املتعلقة ابلبلدان النامية.

الشـــك أن اخللفيـــة الـــي تســـتند إليهـــا النظـــرات االقتصـــادية امليلوفـــة، هـــ  اقتصـــادات متقدمـــة، اكتمـــل 
جهازها اإلنتاج  وبنيتها األساسية وتنظيماوــا املؤسســية، وبقــ  البحــ  عــن وســائل العــالج واإلصــالث ملــا 

ض  املعقد من مشاكل أو اختالالت. فهل معا ذلك انعــدا  الرابطــة  امــا قد يتعر  إلي  ه ا الكيان النا
بن تلك النظرات وبن واق  البلدان النامية، الــي تفتقــد الك ــري مــن مســات االقتصــادات املتقدمــة  اإلجابــة 

لــ  األقــل عل  ه ا التسا   ابلنف  ينقصها الواقعية، أما اإلجابة ابإلجيــاب فيشــواا املبالغــة، إذ أن هنــاك ع
دروس واستنتاجات ميكن اخلــروج اــا مــن تلــك النظــرات تســهل مــن تنــاو  القضــاا االقتصــادية يف البلــدان 

 النامية.

 
 -ومل يد من التفاصيل انظر: (J. Tinbergen)ه ا املعادلة من قبل االقتصادي اهلولندي جان تنربكن  طبقت -9

Jan Tinbergen, Selected Papers, Amsterdam, 1959. P 193. 
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ولالســـتدال  علـــ  ذلـــك ميكـــن مناقشـــة بعـــ  األفكـــار، إذ قـــد يبـــدو احلـــدي  مـــ ال عـــن فكـــرٍ  نظريـــٍة 
يكــون اإلطــار االقتصــادي متســما "كاملضــاعف" عب ــا المعــا لــ ، والشــك يف صــحة هــ ا التصــور حينمــا 

بضعف الطاقات اإلنتاجية، وتدين فرص النشاط امل مر والدور املضــلل ملؤشــرات الــربح. ولكــن مــ  ظهــرت 
إىل الوجــود مشــاري  خطــة إمنائيــة واضــحة ومتكاملــة اجلوانــ ، أصــبح احلــدي  عــن املضــاعف وفاعليتــ  ذا 

 عن جان  "العــر " فــإن عمــل املضــاعف يعــربب عــن معا، فإذا كان خل  األنشطة اإلنتاجية اجلديد  يعربب 
القوى املقابلة "الطل ". وإذا كان السوا احملل  ليس ابلنموذج الكايف لتحقي  التنميــة، إال أنــ  يقــو  بــدور 

 ل  أتيت  يف حتريك القوى الدافعة إلي .
تها اخلاصة يف البلدان وهنا أيضا تظهر احلاجة ملحة إىل رف  مستوى الكفاء  اإلنتاجية كقضية هلا أتي

الناميــة، وذلــك علــ  عكــس مــا قــد يقــا  أحيــا  مــن أن مشــكلة الكفــاء  ال تطــرث نفســها إال يف مراحــل 
متقدمة من النمو. فارتفــاع مســتوى الكفــاء  اإلنتاجيــة يف الوقــت الــ ي يعــ  اُنفاضــا يف تكــاليف اإلنتــاج، 

لــة فإنــ  يعــد عــامال هامــا يف توســي  نطــاا الســوا ومن   القدر  عل  تــوفري املنتجــات الوطنيــة  ســعار معقو 
احملل ، ال ي تتسم الدخو  في  ابالُنفا ، بل أن هناك مــن التجــارب العمليــة مــا يبــن اســتفاد  بلــدان يف 

 كطور النمو مببدأ الكفاء ، مبا مكنها مــن فــتح أســواا خارجيــة ملنتجاوــا ذات األســعار املن فضــة. وال شــ 
ساســــية  ســــعار يف متنــــاو  الــــدخو  املن فضــــة جيعــــل مــــن املمكــــن التطلــــ  إىل أن تــــوفر الســــل  احملليــــة األ

مستوات من االدخار أك ــر ارتفاعــا. كمــا يتفــ  هــ ا املبــدأ مــ  القــو   ولويــة أنشــطة م ــل التعلــيم والصــحة 
 واملراف  األخرى كمتطلبات أساسية للتنمية.

الغربيــة، تفــرت  وجــود مســتوى عــا  مــن دومــارا وغــريا مــن أدوات التحليــل  –وإذا كان منوذج ثهارود 
االدخــار، وجتعــل هــ ا املســتوى ســببا رئيســا يف حصــو  النمــو االقتصــادي، فــإن القضــية األساســية ملشــكلة 
االدخــار يف البلــدان الناميــة هــ  اتبــاع السياســة االســتهالكية املالئمــة لتعبئــة أقصــ  طاقــات االدخــار، ويف 

ل اجملتمعــات، أا كــان فقرهــا، علــ  اجنــاز هــ ا املهمــة ألغــرا  أقصــر فــرت  زمنيــة ممكنــة. ولعــل يف قــدر  كــ 
احلــروب م ــارا للتســا   وم ال ألغــرا  التنميــة  وإذا خصصــنا العــراا بتحليــل هــ ا املشــكلة فــإن الباحــ  
يعتقــد بعــد  وجــود مشــكلة نقــ  األمــوا  الالزمــة لالســت مار يف العــراا ابعتبــارا مــن البلــدان الريعيــة الــي 

 وا عل  العوائد النفطية. تعتمد اقتصادا
ــو  إن  ــيمكن القـ ــ ، فـ ــاد العراقـ ــل االقتصـ ــاد   ، م ـ ــ  اقتصـ ــاج علـ ــة اإلنتـ ــ  دالـ ــبة لتطبيـ ــا ابلنسـ ــة  أمـ دالـ

ال حتمــل ئــد ذاوــا أي مضــمون اجتمــاع . فهــ  منــاذج راضــية  ةاإلنتــاج، عمومــا، هــ  أدا  تكنــو اقتصــادي
ابلنــات  القــوم  أو النــات  احمللــ  اإلمجــاي مــن جهــة تعــربب عــن عالقــة تبعيــة بــن النشــاط االقتصــادي، ممــ ال 

والعوامــل الــي أســهمت يف حتقيقــ  كالعمــل ورأس املــا  والتقــد  التكنولــوج  مــن جهــة أخــرى. ومــن   يــرى 
الباح   ن دالة اإلنتــاج وســيلة فنيــة  فعــة لتحليــل العمليــات اإلنتاجيــة وان درجــة الدقــة يف نتــائ  تطبيقهــا 

تقــــا  ابلتحليــــل مــــن مســــتوى االقتصــــاد الكلــــ  إىل مســــتوى القطــــاع والفــــرع والوحــــد  تــــ داد كلمــــا ر االن
اإلنتاجيــة. فحينمــا تطبــ  دالــة اإلنتــاج علــ  نطــاا االقتصــاد الكلــ ، ال ينحصــر األمــر ابلعالقــة التقنيــة بــن 
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بلــوغ نتــائ  املتغــريات املســتقلة والتابعــة، بــل تــؤثر فيهــا إىل حــد كبــري العوامــل االجتماعيــة، ومــن   ال ميكــن 
 صحيحة. 

وابحملصلة ميكن القو  ان حتليل عوامل النمــو االقتصــادي يف البلــدان الناميــة بوســاطة دوا  اإلنتــاج يعــد 
أمرا مفيدا، وعلي  سيحاو  الباح  وضــ  تطبيقاتــ  علــ  صــعيد قطــاع  متنــاوال القطاعــات الــي تعــد رائــدً  

وال ســيما املتقدمــةا متم لــة بقطــاع  الصــناعة  يف النمــو االقتصــادي ثعلــ  صــعيد العديــد مــن االقتصــادات
 التحويلية وال راعة. 

 المبحث الثاني: الجانب التطبيقي:

من املعلو  أن االقتصاد العراق  هو اقتصاد ريع  يعتمد ابلدرجة الرئيسة عل  العوائد النفطية، فما زا  
احملل  اإلمجــاي، يف حــن مــا تــ ا  قطاع الصناعة االست راجية ثالتعدينا يشكل النسبة العظم  من النات  

القطاعــات الســلعية ثغــري النفطيــةا وخباصــة قطــاع  ال راعــة والصــناعة التحويليــة تشــكل نســبة متدنيــة مــن 
ا ترليـــون دينـــار ابألســـعار اجلاريـــة يف عـــا  130.6النـــات  احمللـــ  اإلمجـــاي. فقـــد بلـــ  هـــ ا النـــات  عمومـــا ث

ا. أمــا النشــاط ال راعــ  فيســهم بنســبة %43.3أســهم بنســبة ث، احتل قطاع التعــدين الصــدار  فيــ  إذ 2009
ا. ويف %2.6ا، بينمــا م تتعــد مســاتة نشــاط الصــناعة التحويليــة يف النــات  احمللــ  اإلمجــاي نســبة ث%5.2ث

ا ترليـــــون دينـــــار يمبعـــــد  زاد  ســـــنوية مقـــــدارها 273.6وصـــــل النـــــات  احمللـــــ  اإلمجـــــاي إىل ث 2013عـــــا  
ا، ويعــود ســب  هــ ا االرتفــاع %46.2[، احتــل قطــاع التعــدين منــ  نســبة ث2009ا ابلقياس لعــا  %27.4ث

إىل االرتفـــاع احلاصـــل يف أســـعار الـــنفط بـــن  2013، 2009يف نســـبة مســـاتة هـــ ا القطـــاع بـــن عـــام  
ارتفــ  إىل  2009ا دوالر ســنة 61.0الســنتن }إذ كــان معــد  ســعر برميــل الــنفط لســلة خامــات أوبــك ث

وهــ ا يعكــس تبعيــة االقتصــاد  ا10ثا{%18.4بنســبة زاد  ســنوية مقــدارها ث 3201ا دوالر ســنة 105.9ث
العراقــ  شــب  الكاملــة للقطــاع النفطــ  وانعكــاس تطــورات الســوا العامليــة للــنفط والظــرو  املــؤثر  عليــ  علــ  

 االقتصاد العراق .
ثمقارنــة  2013أما ابلنســبة لنشــاط  قطــاع ال راعــة والصــناعة التحويليــة فاُنفضــت مســاتتهما يف عــا  

 ا للقطاعن عل  التواي.%2.3ا ث%4.8ا لتبل  ث2009بعا  
تعكـــس هـــ ا النســـ  اخـــتالال واضـــحا يف هيكليـــة االقتصـــاد العراقـــ ، إذ لـــيس مـــن املنطقـــ  أن تكـــون 
مساتة قطاعات اإلنتاج الســلع  وخباصــة ال راعــة والصــناعة التحويليــة ثالــي يفــرت  أن تكــون قائــد  للنمــو 

  ا الشكل املتواض .االقتصاديا، ا
القطاعن الســلعين بصــور  اســت نائية  نمن ه ا املنطل ، يعتقد الباح  بضرور  أن جيري االهتما  ا ي

وبدراسات معمقة من أجــل النهــو  امــا. ومــن ذلــك حتديــد املصــادر أو العوامــل احملــدد  لنمــو القطــاعن، 
 ومدى فاعلية االست مار يف كل واحد منهما.

 
 .393. اجلداو  اإلحصائية. ص2014العري، التقرير االقتصادي العري املوحد لعا   صندوا النقد -10
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ــا ــ ا اإلطــ ــناعة ويف هــ ــاع  للصــ ــتوى القطــ ــ  املســ ــا  علــ ــل رأس املــ ــاب معامــ ــيحاو  الباحــــ  حســ ر ســ
دومارا، فضال عن تطبي  دالة إنتاج  –التحويلية وال راعة، وقياس معد  النمو فيهما وفقا لنموذج ثهارود 

 دوكالصا لتحديد األتية النسبية لكل عامل من عوامل اإلنتاج. –ثكوب 
 دومار(:ً–املالًوتطبيقًنموذجً)هارودًًحسابًمعاملًرأسً-املطلبًاألول:

تؤثر فاعلية االست مار بشــكل واضــح علــ  معــدالت النمــو االقتصــادي ومــدى التطــور الــ ي حيصــل يف 
النات  احملل  اإلمجاي، ومن   فإن العالقة بــن الــ اد  احلاصــلة يف النــات ، وبــن حجــم االســت مار املطلــوب 

الي تعكس مدى الكفاء  االقتصادية لالست مارات، وابلتيكيد تكــون هــ ا ل لك تعد من املؤشرات اهلامة 
العالقــة أفضــل كلمــا أمكــن حتقيــ  زاد  أكــرب يف النــات  ابســت دا  حجــم أقــل مــن االســت مارات، إذ يــؤدي 
ذلــك إىل التــيثري إجيابيــا علــ  قيمــة معامــل رأس املــا  وجيعلهــا من فضــة بدرجــة أكــرب، ممــا يــد  علــ  زاد  

 .ا11ثاالست مارات فاعلية
 -:ا12ثويت   معامل رأس املا  أنواع عد 

: ومي ــل العالقــة بــن (Incremental Capital Output Ratio)املعامــل احلــدي لــرأس املــا   -أوال:
 -اإلضافة إىل رأس املا  يف فرت  زمنية معينة، والنات  أو الدخل اإلضايف املتحق . أي أن:

I.C.O.R= 
∆𝐾

∆𝑌
 

 -إذ أن:
∆𝐾  =تكوين رأس املا  ال ابت ثاالست مار السنويا 
∆Yالتغري احلاصل يف النات  أو الدخل = 
: ومي ــل العالقــة بــن تــراكم (Average Capital Output Ratio)املعامل املتوســط لــرأس املــا   - نيا:

 -رأس املا  املتكون خال  فرت  زمنية معينة و ت  تلك الفرت  أي أن:
A.C.O.R = 

𝐾

𝑌
 

 -إذ أن:
K   تراكم رأس املا = 
Y النات  أو الدخل = 

ومــن اجلــدير ابلــ كر، بصــور  عامــة، ان معامــل رأس املــا  احلــدي حيظــ   تيــة أكــرب واســت دا  أوســ  
ــد  االســـت مار وتوزيعـــ  بـــن القطاعـــات االقتصـــادية،  ثمقارنـــة ابملعامـــل املتوســـط لـــرأس املـــا ا لتحديـــد معـ

 
ا، جملــــة 1997 – 1984حســــن يــــونس، ثمعامــــل رأس املــــا  وفعاليــــة االســــت مارات يف االقتصــــاد العراقــــ  للفــــرت   عــــد ن -11

 .56. ص2002ا، 4السنة ث –ا 15كمة، بغداد، العدد ثدراسات اقتصادية، بيت احل
 .58-57نفس . ص  املصدر -12
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يف إطـــار عمليـــة الت طـــيط، ابلنظـــر لكونـــ  يركـــ  علـــ  مقـــدار وكـــ لك لتحديـــد معـــد  النمـــو االقتصـــادي 
اإلضافة أو التغريب ال ي حيصل يف النات  أو الدخل، عنــدما يتغــري االســت مار مبقــدار معــن، وهــ ا مــن شــين  
أن يســهل مــن متابعــة مــدى تطــور العالقــة بــن االســت مار اإلضــايف والنــات  اإلضــايف النــاجم عنــ ، إذ تتغــري 

 / النات  من مرحلة تنموية إىل أخرى. نسبة رأس املا 
 – 2004وئساب معامل رأس املا  احلدي يف قطاع الصناعة التحويليــة العراقــ  خــال  مــد  البحــ  

ــدو  ث2013 ــح يف اجلــ ــواي ث1، واملوضــ ــان حــ ــ  كــ ــن انــ ــة إىل 9.83ا، يتبــ ــ  احلاجــ ــ ا يعــ ــط وهــ ا كمتوســ
ا وحــد  مـــن رأس املـــا  لـــ اد  النــات  بوحـــد  واحـــد . وهـــو أفضـــل مــن م يلـــ  خـــال  املـــد  الســـابقة 9.83ث

 ا35ا وال ي يــد  علــ  حاجــة كبــري  لوحــدات رأس املــا  تصــل إىل ث35.02والبال  ث 2002 – 1997
 وحد  للحصو  عل  وحد  واحد  فقط من النات .

 =G)دومار املشار إليها سابقاث –وعند تطبي  معادلة النمو االقتصادي األساسية يف منوذج هارود 
𝑠

𝑣
ا،  0.48يالحــظ اهنــا كانــت ث 2013 – 2004عل  قطاع الصناعة التحويلية يف العــراا، خــال  املــد   

 كما موضح يف اجلدو  امل كور.
ا، يالحـــظ أن 2جـــراء احلســـاابت ذاوـــا علـــ  قطـــاع ال راعـــة يف العـــراا كمـــا يعكســـها اجلـــدو  ثوعنـــد إ

ا أي أن إنتــــاج 1.64حــــواي ث 2013 – 2004معامــــل رأس املــــا  احلــــدي كــــان يف الفــــرت  قيــــد البحــــ  
ــا كـــان هـــ ا املعـــد  يف وضـــ  أفضـــل خـــال  املـــد  1.64وحـــد  واحـــد  يتطلـــ  ث ــا ، بينمـ ا وحـــد  رأس املـ

ا %30ا مبعا ان بلوغ وحد  واحد  من النات  حيتاج فقــط إىل ث0.30، إذ كان قرابة ث2002 – 1997
 وحد  من رأس املا .

 –، حســ  معادلــة هــارود 2013 – 2004أمــا ابلنســبة لقيــاس معــد  النمــو يف هــ ا القطــاع للمــد  
 ا.0.458دومار فبل  ث
التحويليــة يف العــراا للســنوات ا حســاب معامــل رأس املــا  ومعــد  النمــو يف قطــاع الصــناعة 1جدو  ث

1997 – 2013 
 ثمليون دينارا

 السنة

النــــــــات  احمللــــــــ  
 اإلمجاي

ابألســـــــــــــــــــــــــــــعار 
 ال ابتة

1988=100 

ــاي تكــــوين  إمجــ
ــا   رأس املــــــــــــــــــــــــ
ال ابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت 
ابألســـــــــــــــــــــــــــــعار 

 ال ابتة
1988=100 

ــري يف  التغــــــــ
 النات  

معامــــــــــــل 
رأس 

املـــــــــــــــــــــا  
 احلدي

صـــــــــايف تـــــــــراكم 
ــا   رأس املــــــــــــــــــــــــ
ابألســـــــــــــــــــــــــــــعار 

 ال ابتة
1988=100 

ــد   معــــــــــــــــ
 االست مار

معــــــــــــــد  
 النمو

1997 1708.7 33.9      
1998 1732.5 41.3 23.8 1.424    
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1999 1830.2 69.3 97.7 0.423    

2000 1748.3 135.6 -81.9 -0.846    

2001 1909.4 297.4 161.1 0.842    

2002 1740.4 566.5 -169.0 -1.760    

جممـــــــــــــــــــــوع الســـــــــــــــــــــنوات 
1998-2002 1110.1 31.7 35.019    

2004 966.6 296.6   3119 3.227  

2005 956.0 901.8 -10.6 -
27.981 3174 3.320 -0.119 

2006 1056.4 4532.2 100.4 8.982 6086 5.761 0.641 
2007 1122.4 207.2 66.0 68.670 7561 6.736 0.098 
2008 1167.3 132.5 44.9 4.615 7696 6.593 1.429 
2009 1587.5 320.7 420.2 0.315 7972 5.022 15.926 
2010 1687.5 567.0 100.0 3.207 7661 4.540 1.416 
2011 1726.8 823.0 39.3 14.427 7151 4.141 0.287 
2012 2093.2 468.0 366.4 2.246 7903 3.776 1.681 
2013 1895.7 1184.0 -197.5 -2.370 8980 4.737 -1.999 
 0.480 4.720 67303.0 9.834 929.1 9136.4 14259.4 اجملموع

ا املصــــــدر: وزار  الت طــــــيط والتعــــــاون اإلمنــــــائ ، اجلهــــــاز املركــــــ ي ليحصــــــاء وتكنولوجيــــــا 2العمــــــود ث
 املعلومات، مديرية احلساابت القومية، التقديرات الفعلية للنات  احملل  اإلمجاي لسنوات متعدد .

املصــــــدر: وزار  الت طــــــيط والتعــــــاون اإلمنــــــائ ، اجلهــــــاز املركــــــ ي ليحصــــــاء وتكنولوجيــــــا ا 3العمــــــود ث
 املعلومات، مديرية احلساابت القومية، التقديرات الفعلية لتكوين رأس املا  ال ابت لسنوات متعدد .

 ا املصــدر: وزار  الت طــيط، اجلهــاز املركــ ي ليحصــاء، مديريــة احلســاابت القوميــة، سلســلة6العمــود ث
 .14-13. ص 2014 – 2001صايف الرتاكم الرأمساي للسنوات 

 املالحظات:
 ا ر حسااا من قبل الباح 8ا ث7ا ث5ا ث4األعمد  ث -
 النات  احملل  اإلمجاي يف السنة السابقة –التغري يف النات  = النات  احملل  اإلمجاي يف سنة معينة  -
ال ابت ثابألسعار ال ابتةا يف ســنة معينــة / التغــري  معامل رأس املا  احلدي = إمجاي تكوين رأس املا  -

 يف النات  يف السنة الالحقة
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معـــد  االســـت مار = صـــايف تـــراكم رأس املـــا  ثابألســـعار ال ابتـــةا / النـــات  احمللـــ  اإلمجـــاي ثابألســـعار  -
 ال ابتةا

 معد  النمو = معد  االست مار / معامل رأس املا  احلدي -
 – 1997ا  ومعــد  النمــو يف قطــاع ال راعــة يف العــراا للســنوات ا حســاب معامــل رأس املــ 2جــدو  ث

2013 
 ثمليون دينارا

 السنة

ــات  احمللــــــ   النــــ
 اإلمجاي

ــعار  ابألســــــــــــــــــــــــ
 ال ابتة

1988=
100 

إمجـــاي تكـــوين 
رأس املـــــــــــــــــــــــا  
ال ابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت 
ــعار  ابألســــــــــــــــــــــــ

 ال ابتة
1988=
100 

التغري يف 
 النات  

معامـــل 
رأس 

ــا   املــــــــــ
 احلدي

ــراكم  ــايف تـــــ صـــــ
رأس املـــــــــــــــــــــــا  
ــعار  ابألســــــــــــــــــــــــ

 ال ابتة
1988=
100 

معــــــــــــــــد  
االســـــت ما

 ر

ــد   معـــــــــــــــــ
 النمو

199
7 

4133.8 36.7 
    

   

199
8 

4475.1 28.6 341.3 0.10
8 

   

199
9 

5188.3 26.1 713.2 0.04
0 

   

200
0 

4589.0 36.0 -
599.3 

-
0.04

4 

   

200
1 

4644.0 74.5 55.0 0.65
5 

   

2002 5432.6 228.2 788.6 0.09
4 

   

الســــــــــــــــــــنوات جممــــــــــــــــــــوع 
1998-2002 393.4 1298.

8 
0.30

3 
   

2004 4521.8 10.1     4338 0.959   

2005 5939.6 710.3 1417.
8 

0.00
7 4278 0.720 101.10

6 
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200
6 

6195.9 288.9 256.3 2.77
1 4161 0.672 0.242 

200
7 

4479.7 14.1 
-

1716.
2 

-
0.16

8 
3988 0.890 -5.288 

200
8 

3889.0 20.7 -
590.7 

-
0.02

4 
3737 0.961 -

40.256 

200
9 

4020.7 4.6 131.7 0.15
7 3433 0.854 5.432 

201
0 

4712.8 140.0 692.1 0.00
7 3287 0.697 104.93

8 
201

1 
4739.7 177.0 26.9 5.20

4 3079 0.650 0.125 

201
2 

4941.4 517.0 201.7 0.87
8 3304 0.669 0.762 

201
3 

5935.8 439.0 994.4 0.52
0 3338 0.562 1.082 

اجملمـــــــــو 
.1414 2311.6 49376.4 ع

0 
1.63

5 36943.0 0.748 0.458 

ا املصــــــدر: وزار  الت طــــــيط والتعــــــاون اإلمنــــــائ ، اجلهــــــاز املركــــــ ي ليحصــــــاء وتكنولوجيــــــا 2العمــــــود ث
 املعلومات، مديرية احلساابت القومية، التقديرات الفعلية للنات  احملل  اإلمجاي لسنوات متعدد .

ا املصــــــدر: وزار  الت طــــــيط والتعــــــاون اإلمنــــــائ ، اجلهــــــاز املركــــــ ي ليحصــــــاء وتكنولوجيــــــا 3العمــــــود ث
 املعلومات، مديرية احلساابت القومية، التقديرات الفعلية لتكوين رأس املا  ال ابت لسنوات متعدد .

وميــة، سلســلة ا املصــدر: وزار  الت طــيط، اجلهــاز املركــ ي ليحصــاء، مديريــة احلســاابت الق6العمــود ث
 .10-9. ص 2014 – 2001صايف الرتاكم الرأمساي للسنوات 

 املالحظات:
 ا ر حسااا من قبل الباح 8ا ث7ا ث5ا ث4األعمد  ث -
 النات  احملل  اإلمجاي يف السنة السابقة –التغري يف النات  = النات  احملل  اإلمجاي يف سنة معينة  -
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رأس املا  ال ابت ثابألسعار ال ابتةا يف ســنة معينــة / التغــري  معامل رأس املا  احلدي = إمجاي تكوين -
 يف النات  يف السنة الالحقة

معـــد  االســـت مار = صـــايف تـــراكم رأس املـــا  ثابألســـعار ال ابتـــةا / النـــات  احمللـــ  اإلمجـــاي ثابألســـعار  -
 ال ابتةا

 معد  النمو = معد  االست مار / معامل رأس املا  احلدي -
 -أعالا ميكن حتليل النتائ  عل  النحو اآلض: ومن خال  املؤشرات

كمــا توقــ  الباحــ ، فــإن معامــل رأس املــا  يف قطــاع الصــناعة التحويليــة كــان مرتفعــا يف مــد  البحــ   .1
ا. وبطبيعــة 2002 – 1997ا، وان كــان أفضــل ابلقيــاس للمــد  الــي ســبقتها ث2013 – 2004ث

احلا  ال ميكن التعويــل علــ  هــ ا التحســن النســي ألن الفــرت  الــي ســبقت عــا  التغيــري يف نظــا  احلكــم 
ا، ه  فرت  حصار اقتصادي مشل مفاصل االقتصاد العراق  امل تلفــة، تعطلــت فيــ  2003السياس  ث

ن املــواد األوليــة اخلــا  والســل  العديد من املنشآت الصناعية، خباصة منها الي تعتمــد علــ  االســترياد مــ 
الوســـيطة، فضـــال عـــن تعـــر  العديـــد مـــن البـــا االرتكازيـــة للضـــرر، نتيجـــة للعمليـــات العســـكرية الـــي 
ــيانة بســـب  ظـــرو  احلصـــار  حصـــلت خـــال  عقـــد التســـعينيات ونتيجـــة أيضـــا لضـــعف اإلدامـــة والصـ

 االقتصادي.
د يف القطــاع الصــناع ، فعلــ  صــعيد م تشــهد االهتمــا  املنشــو  2003إن الســنوات الــي أعقبــت عــا  

القطــــاع العــــا  توقفــــت العديــــد مــــن املنشــــآت الصــــناعية عــــن العمــــل وأصــــبح منتســــبوها يتقاضــــون األجــــور 
والرواتــ  دون أيــة إنتاجيــة، وحــ  املنشــآت الــي اســتمرت يف العمــل فــإن الك ــري منهــا كــان أدا هــا ضــعيفا 

رنــة بتكــاليف اإلنتــاج، الســيما وان العديــد مــن املنشــآت ابملعــايري االقتصــادية، وكانــت ارجاوــا متدنيــة مقا
ــة  ــ  وم تـــب علـــ  دراســـات معمقـ ــا  املرتفـ ــد علـــ  رأس املـ ــة، تعتمـ ــناعات جتميعيـ ــار  عـــن صـ هـــ  أصـــال عبـ
للجــدوى الفنيــة واالقتصــادية. والــ ي فــاقم مــن مشــاكل الصــناعة التحويليــة يف القطــاع العــا  هــو االنفتــاث 

م اخلــارج ، ئيــ  فتحــت أبــواب االســترياد للبضــائ  والســل  امل تلفــة بعيــدا الكبــري غــري املــدروس علــ  العــا
عن أية قيود كمركية أو ضوابط مستند  إىل سياسات اقتصادية منطقيــة األمــر الــ ي ســاهم إبضــعا  القــو  

 التنافسية للصناعة العراقية جتاا املنتوج األجني.
ل اجلــ ء األعظــم مــن الصــناعة العراقيــة، فــإن وإذا كان ه ا حا  القطاع الصــناع  احلكــوم  الــ ي يشــك

حـــا  القطـــاع اخلـــاص م يكـــن  فضـــل، فمـــا زا  هـــ ا القطـــاع، كمـــا عـــر  عنـــ ، قطاعـــا يســـع  حنـــو الـــربح 
الســـري  واملضـــمون وقـــد وجـــد ضـــالت  يف التجـــار ، إذ انـــدف  حنـــو االســـترياد، وخباصـــة للســـل  والبضـــائ  ذات 

ــان علـــ  حســـاب الن ــي الـــرخي  ثحـــ  وان كـ ــة املنشـ ــ  كـــل مـــن غيـــاب التعرفـ ــتغال يف الوقـــت ذاتـ ــةا مسـ وعيـ
الكمركيــة ثلســنوات عــد ا واملســتوى املرتفــ  للطلــ  الــ ي تولــد نتيجــة الرتفــاع مســتوى األجــور والرواتــ  

 ملنتسي الدولة. ل لك ال ميكن احلدي  عن قطاع صناع  ابملعا احلقيق  يف إطار القطاع اخلاص.
يف القطاع ال راع  يالحظ أن النتــائ  أظهــرت اجتاهــا مغــايرا ملــا  عند حساب معامل رأس املا  احلدي  .2

، 2002 – 1997كان علي  احلا  يف الصناعة، إذ كان ه ا املعامــل أفضــل نســبيا خــال  الســنوات 
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، ويــرى الباحــ  أن هــ ا املؤشــر يف حســاب معامــل رأس 2013 – 2004مقارنــة مــ  فــرت  البحــ  
الــ ي شــهدا العــراا يف أثنــاء هــاتن الفرتتــن. فبســب  ظــرو  املــا  ينســجم  امــا مــ  الواقــ  ال راعــ  

احلصـــار االقتصـــادي الـــي عاشـــها البلـــد يف حقبـــة التســـعينيات مـــن القـــرن املاضـــ  والـــي طالـــت الســـل  
األساســية واملــواد الغ ائيــة، والتوقــف شــب  التــا  لتصــدير الــنفط اخلــا  العراقــ ، انــدفعت الدولــة ابجتــاا 

داعمـــة للقطـــاع ال راعـــ  مـــن خـــال  تـــوفري البـــ ور واالمســـد  ووســـائل الـــري اعتمـــاد سياســـية اقتصـــادية 
وك لك شراء احلبوب واحملاصيل من امل ارعن  ســعار مدعومــة، األمــر الــ ي عــ ز مــن النشــاط ال راعــ  
ن مــن إنتاجيــة رأس املــا ، إىل حــد مــا، يف هــ ا القطــاع، لــ لك ظهــر هــ ا االُنفــا  يف معامــل  وحســب

ثمـــد  البحـــ ا،  2013وحـــ  عـــا   2003احلقبـــة ال منيـــة الـــي أعقبـــت عـــا   رأس املـــا . أمـــا خـــال 
فحصــــلت خالهلــــا العديــــد مــــن املتغــــريات الــــي انعكســــت ســــلبا علــــ  النشــــاط ال راعــــ  واســــهمت يف 
اُنفــا  إنتاجيــة رأس املــا  ومبــا أثــر ســلبا أيضــا علــ  معامــل رأس املــا  الــ ي شــهد ارتفاعــا وان كــان 

بقة. إذ دفــ  القطــاع ال راعــ  أيضــا مثــن االنفتــاث غــري املــدروس علــ  العــام طفيفــا مقارنــة ابلفــرت  الســا
اخلارج  ئي  ابتت ح  أبسط السل  ال راعية تســتورد مــن الــدو  األخــرى وخباصــة اجملــاور  وهــ ا مــا 
جعــل املنتــوج ال راعــ  احمللــ  غــري قــادر علــ  منافســة نظــريا األجنــي. ومــا فــاقم مــن األمــر هــو انشــغا  

املتعاقبـــة ابلوضـــ  السياســـ  واألمـــ  غـــري املســـتقر. ليلقـــ  كـــل ذلـــك بضـــالل  علـــ  الواقـــ  احلكومـــات 
ــ ، ئيـــ  اُنفضـــت كفاءتـــ  االقتصـــادية عمومـــا وابت يتطلـــ  وحـــدات أكـــرب مـــن رأس املـــا   ال راعـ

 لتحقي  وحد  واحد  من اإلنتاج.
د مؤشر معامل رأس املا ، وعند إجراء املقارنة بن قطاع الصناعة التحويلية وقطاع ال راعة، عل  صعي .3

يالحــظ أن القطــاع األخــري يتفــوا علــ  القطــاع األو  خــال  ســنوات البحــ ، مبعــا أن إنتاجيــة رأس 
املـــا  أفضـــل يف ال راعـــة وان مردودهـــا اإلنتـــاج  أعلـــ  وهـــ ا يـــد  علـــ  فاعليـــة االســـت مار يف النشـــاط 

 ال راع  ابلقياس النسي م  النشاط الصناع .
دومــار علــ  كــل مــن القطــاعن تبــن أن كــل مــن القطــاعن حقــ  معــد   –هــارود عنــد تطبيــ  معادلــة  .4

ا، يف حــن كــان معــد  0.48منــو مقــارب لآلخــر، إذ كــان معــد  النمــو الســنوي للقطــاع الصــناع  ث
 .2013 – 2004ا خال  مد  البح  0.46النمو السنوي للقطاع ال راع  ث

قارنــة مــ  املعــد  الســنوي لنمــو الســكان يف ولكــن مــ  ذلــك يبقــ  كــل مــن هــ ين املعــدلن ضــعيفا ابمل
ا خال  سنوات البحــ . وهــ ا يــد ، مــن  حيــة، علــ  ضــعف أداء قطاعــات %3.3العراا والبال  حواي ث

اإلنتاج السلع  الي يفرت  أن تكون قائد  للنمــو االقتصــادي. ومــن  حيــة أخــرى، ال ميكــن احلــدي  عــن 
ات املاضــية ومبــا جيعــل مســاتتهما أكــرب يف النــات  احمللــ  هلــ ين القطــاعن خــال  الســنو  ا13ثتطــور اقتصــادي

 اإلمجاي.

 
االقتصــادي ال يتضــمن ابلضــرور  حالــة التطــور االقتصــادي. فمؤشــر التطــور االقتصــادي يف بلــد معــن هــو أن البلــد  إن النمــو -13

 السكاين ل لك البلد. يعي  حالة تطور إذا كان النمو السنوي يف  جت  احملل  اإلمجاي ي يد عن النمو
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ًدوكالص(:ً–تطبيقًدالةًإنتاجً)كوبًً-املطلبًالثاني:
ــدد  ــدار املتعـ ــة االحنـ ــدير معادلـ ــد تقـ ــة، عنـ ــد  وأقـــرب إىل الدقـ ــائ  جيـ ــ  نتـ ــو  علـ  Multiple)للحصـ

Regression) مــن وجــود سلســلة زمنيــة طويلــة. ومبــا أن البحــ  ركــ  علــ  دراســة ملــد  تقتصــر علــ  ، البــد
ا لــ لك يقتضــ  األمــر توســي  السلســلة ال منيــة، وهــ ا مــا ميكــن حتقيقــ  2013 – 2004عشــر ســنوات ث

 -وكاآلض:ا14ث (DIZ)من خال  حتويل البيا ت السنوية إىل رب  سنوية بوساطة اتباع طريقة 
𝑋1 = 𝑍𝑡−1 + 

7.5

12
 (𝑍𝑡 - 𝑍𝑡−1) 

𝑋2 = 𝑍𝑡−1 + 
10.5

12
 (𝑍𝑡 - 𝑍𝑡−1) 

𝑋3 = 𝑍𝑡 + 
1.5

12
 (𝑍𝑡+1 - 𝑍𝑡) 

𝑋4 = 𝑍𝑡 + 
4.5

12
 (𝑍𝑡+1 - 𝑍𝑡) 

قيمــة املتغــري  t ،𝑍𝑡+1قيمة املتغري يف السنة السابقة للسنة  t ،𝑍𝑡−1قيمة املتغري يف السنة  𝑍𝑡 -إذ أن:
 i = 1,2,3,4القيمة اخلا  للرب  قبل التعديل، علما أن  t ،𝑋𝑖يف السنة الالحقة للسنة 

ا مشــاهد ، 36لــ لك ســو  تتــيح هــ ا الطريقــة زاد  عــدد املشــاهدات لكــل متغــري يــتم تناولــ  لتبلــ  ث
ك، واالحنــدار....، وهو عدد جيد يساعد عل  تطبي  طرا االقتصاد القياس  م ل موضوع التكامل املشــرت 

وهــو يف الوقــت ذاتــ  يعطــ  حــال مناســبا لتجــاوز مشــكلة عــد  تــوازن البيــا ت يف اقتصــاد  احمللــ  ابلنســبة 
 للفرتات ال منية الطويلة.

، لــ لك البــد مــن حتويــل (OLS)ومبــا أن الباحــ  ســيعتمد تطبيــ  طريقــة املربعــات الصــغرى االعتياديــة 
دوكالص إىل صيغة خطية عــن طريــ  اســت دا  اللوغاريتمــات ثكمــا  –الصيغة الالخطية لدالة إنتاج كوب 

 ر ذكراا.
 -أما عن املتغريات املست دمة يف النموذج فه  عل  النحو اآلض:

 ا100=1988: النات  احملل  اإلمجاي ابألسعار ال ابتة ث(Y)املتغري التاب   -أوال:
 -املتغريات املستقلة: - نيا:

 ا100=1988كم رأس املا  ابألسعار ال ابتة ث: صايف ترا (K)رأس املا   .1

 
للم يــد مــن التفاصــيل انظــر:  مــد علــ  زيــ ، االقتصــاد العراقــ  املاضــ  واحلاضــر وخيــارات املســتقبل، دار املــالك للفنــون واآلداب 

 .29-23. ص 2010والنشر، بغداد، 
14- Diz, A Money and Prices in Argentina, 1935 – 1962, Journal of Money and Banking, USA, 

1971. 
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: تعويضـــات املشـــتغلن ومبـــا أن البيـــا ت املتيســـر  عـــن هـــ ا املتغـــريب هـــ  ابألســـعار اجلاريـــة، (L)العمـــل  .2
ــعار  ــرقم القياســــ  ألســ ــة عــــن طريــــ  اســــت دا  الــ ــعار ال ابتــ ــا لألســ لــــ لك اضــــطر الباحــــ  إىل حتويلهــ

 ا.100=1993ثاملستهلك والي كانت متاحة بسنة أساس 
 -ه ا ابلنسبة للصيغة اللوغاريتمية:

Ln Y = Ln A + 𝛼 Ln K + 𝛽 Ln L + Ln U 

 -، فالصيغة املطبقة ه :(T)أما عند إضافة املتغريب املعربب عن التقد  التكنولوج  واملتم ل بعامل ال من 
Ln Y = Ln A + 𝛼 Ln K + 𝛽 Ln L + r t 

وبعـــد إجـــراء عمليـــي التقـــدير واالختبـــار االحصـــائ  والقياســـ  للصـــيغتن أعـــالا علـــ  كـــل مـــن قطـــاع  
ر اخلــروج ابلنتــائ  وعلــ  النحــو  (Excel)و  (Eviews 7)الصــناعة التحويليــة وال راعــة ابســت دا  بــر م  

 اآلض:
 -قطاع الصناعة الرحويلية: -أ ال:

ا وكانــت 1علــ  البيــا ت الــوارد  يف امللحــ  ث (OLS)ياديــة ر است دا  طريقــة املربعــات الصــغرى االعت
 -امل رجات عل  النحو االض:

Ln Y = -1.385 + 0.240 Ln K + 0.737 Ln L  

t (-3.864) (5.467) (18.337) 

 0.950  =0.953 �̅�2   =R = 0.976 𝑅2 

F (332.836) D.W (0.156) r KL (0.537) 

  tا. فاختبــار D.Wأظهرت نتائ  التقدير واالختبار هلــ ا الدالــة مقبوليــة بشــكل عــا  ثابســت ناء اختبــار 
ا للمعلمتــن علــ  18.3ا ث5.5احملتســبة ث t-testكــان معنــوا ملعلمــي رأس املــا  والعمــل، إذ بلغــت قيمــة 

قبــل الفــر  البــديل بوجــود اجلدوليــة وعليــ  فإننــا نــرف  الفــر  العــدم  ون 2التواي، وه  أعل  من القيمة 
عالقة ذات معنوية إحصائية بن املتغريين املستقلن واملتغري التاب  ثمبعــا أن رأس املــا  وكــ لك العمــل هلمــا 

معنويــة امجاليــة عاليــة للنمــوذج، فقــد تفوقــت بشــكل كبــري  Fأثر معنوي عل  النــات ا. كــ لك أظهــر اختبــار 
ا وهــ ا يــد  %5ا مبستوى معنوية ث3.32متها اجلدولية البالغة ثا عل  قي332.8احملتسبة والبالغة ث Fقيمة 

عل  وجود عالقة معنوية بن النات  من جهة وكل من العمــل ورأس املــا  مــن جهــة أخــرى أي أن النمــوذج 
ممـــا يعـــ  أن  �̅�2ومعامـــل التحديـــد املعـــد   𝑅2مناســـ . كمـــا أن هنـــاك ارتفاعـــا يف قيمـــة معامـــل التحديـــد 

نموذج عالية، مبعا أن النسبة الغالبة من التغريات احلاصلة يف النــات  ســببها التغــريات يف القو  التوضيحية لل
 عنصري العمل ورأس املا .
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يف  r KLا علــ  قيمــة 0.976يف النموذج املقدر البالغــة ث Rوابلنسبة الختبار كالين فإن ارتفاع قيمة 
ــفوفة االرتبــــاط اجل ئيــــة البالغــــة ث ــد  علــــ  عــــد  وجــــو 0.537مصــ ــ  املتعــــدد ا يــ ــكلة االرتبــــاط اخلطــ د مشــ

(Multicollinearity)   ومن   فإن املعلمات يف النموذج غري منحاز(Unbiased). 
فإن  أظهر ارتباطا ذاتيــا عاليــا ممــا يقلــل مــن كفــاء  هــ ا الدالــة ئكــم شــد  االرتبــاط  (D.W)أما اختبار 

 املتسلسل بن املتغريات العشوائية.
للبــدء  α ،βقتصادي لنتائ  النموذج أعالا فيمكن ابتداًء االستعانة ابملعلمتن أما ابلنسبة للتفسري اال

ا، وه ا يع  أن زاد  0.24، ثαب . إذ بلغت مرونة النات  ابلنسبة لعنصر رأس املا ، والي   لها املعلمة 
ا فقـــط مـــ  ثبـــات %24ا تـــؤدي إىل زاد  نســـبية يف النـــات  قـــدرها ث%100يف عنصـــر رأس املـــا  نســـبتها ث

تعــربب عــن اســتجابة النــات  للتغــري يف عنصــر العمــل أي أن زاد   βعنصر العمل، وابمل ل فإن معلمــة العمــل 
ا ابفـــرتا  ثبـــات خيثـــري %74النـــات  نســـبتها ث ا ســـو  تـــؤدي إىل زاد  يف%100عنصـــر العمـــل بنســـبة ث

 عنصر رأس املا .
ولك  نستنت  حصة كل من العمل ورأس املا  يف النات  الصــناع ، نقــو  بتقســيم قيمــة املعلمــة املقــدر  

 -لكل من العنصرين عل  جمموع املعلمتن وكما يض:
=    حصة رأس املا  يف النات  

𝛼

𝛼+𝛽
   =

0.240

0.977
 =25% 

=    لعمـل يف النات  أما حصة ا
𝛽

𝛼+𝛽
   =

0.737

0.977
   =75% 

 وه ا يد  عل  أن مساتة عنصر العمل ب اد  النات  ه  ثالثة أم ا  مساتة عنصر رأس املا .
ولتيكيــد ذلــك مــن خــال  قيــاس درجــة الك افــة يف قطــاع الصــناعة التحويليــة، وهــل أن هــ ا القطــاع ذو  

0.240أي ث βعلـــ   αك افـــة عمـــل أ  رأس مـــا ، نقـــو  بتقســـيم املعلمـــة 

0.737
ا وهـــ ا يعـــ  أنـــ  قطـــاع  0.33= 

 ا.0.33 <  1ك يف العمل نسبيا ألن ث
الصــناع  فتقــاس بوســاطة مجــ  مــرو ت النــات  يف النمــوذج أمــا عــن درجــة العائــد إىل الســعة يف القطــاع 

 -املقدبر، أي:
α + β = 0.240 + 0.737 = 0.977 

ــا  بنســــبة ث ــل ورأس املــ ــل مــــن العمــ ــ  ان زاد  كــ ــ ا يعــ ــات  بنســــبة %100وهــ ــتؤدي إىل زاد  النــ ا ســ
األمــر  ا، أي ان معد  النمو يف النات  أبطــي بقليــل مــن معــد  النمــو يف العمــل ورأس املــا  معــا،%0.977ث

 ال ي يد  عل  وجود حالة تناق  العائد إىل السعة يف ه ا القطاع.
 – 2004ا: اإلنتاجيــــة احلديــــة لــــرأس املــــا  والعمــــل يف قطــــاع الصــــناعة التحويليــــة للمــــد  3جــــدو  ث

2013 
 ثمليون دينارا

اإلنتاجية اإلنتاجية تعويضــــــــــــــــــــــــات الـــــرقم القياســـــ  تعويضـــــــــــــــــات صـــــــــايف تـــــــــراكم النــــــــات  احمللــــــــ   السنة
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اإلمجـــــــــــــــــــــــــــــــــاي 
ابألســـــــــــــــــــــــــــــعار 

 ال ابتة
1988=100 

(Y) 

ــا   رأس املــــــــــــــــــــــــ
عار ابألـســــــــــــــــــــــــــــ 

 ال ابتة
1988=100 

(K) 

املشـــــــــــــــــــــتغلن 
ابألســــــــــــــــــــــعار 

 اجلارية
 

(W) 

ــعار  ألســــــــــــــــــــــــــــــــــ
 املستهلك
1993=100 

 
(P) 

ــتغلن  املشــــــــــــــــــــــــــ
ابألســـــــــــــــــــــــــــــعار 

 ال ابتة
1993=100 

(L) 

احلديـــــــــــــة 
لـــــــــــــــــــرأس 

 املا 
ثوحــــــــــد  

 إنتاجا
α.

𝑌𝑖

𝐾𝑖

 

احلديـــــــــــــة 
 للعمل

ثوحــــــــــد  
 إنتاجا

 
β.

𝑌𝑖

𝐿𝑖

 
2004 966.6 3119 482521.0 8815.6 5473.5 0.074 0.130 
2005 956.0 3174 646777.7 12073.8 5356.9 0.072 0.132 
2006 1056.4 6086 841423.3 18500.8 4548.0 0.042 0.171 
2007 1122.4 7561 1099474.3 24205.5 4542.2 0.036 0.182 
2008 1167.3 7696 1580076.6 24851.3 6358.1 0.036 0.135 
2009 1587.5 7972 2007971.7 24155.1 8312.8 0.048 0.141 
2010 1687.5 7661 1982915.3 24748.5 8012.3 0.053 0.155 
2011 1726.8 7151 2455666.4 26133.3 9396.7 0.058 0.135 
2012 2093.2 7903 2928873.2 27716.0 10567.4 0.064 0.146 
2013 1895.7 8980 2423835.3 28230.3 8585.9 0.051 0.163 

ا املصــدر: وزار  الت طــيط والتعــاون اإلمنــائ ، اجلهــاز املركــ ي ليحصــاء وتكنولوجيــا 4ا ث2العمــودان ث
 املعلومات، مديرية احلساابت القومية، التقديرات الفعلية للنات  احملل  اإلمجاي لسنوات متعدد .

ا املصــدر: وزار  الت طــيط، اجلهــاز املركــ ي ليحصــاء، مديريــة احلســاابت القوميــة، سلســلة 3العمــود ث
 .  14-13. ص 2014 – 2001صايف الرتاكم الرأمساي للسنوات 

ا املصدر: وزار  الت طيط، اجلهاز املركــ ي ليحصــاء، اجملموعــة اإلحصــائية الســنوية لســنوات 5العمود ث
 سية.متعدد ، األرقا  القيا

 املالحظات:
 ا ر حسااا من قبل الباح 8ا ث7ا ث6األعمد  ث -
تعويضات  املشتغلن  ابألسعار  اجلارية  تعويضات املشتغلن ابألسعار ال ابتة =  -

الرقم  القياس   ألسعار  املستهلك 
  

𝑌𝑖ث 0.240اإلنتاجية احلدية لرأس املا  =  -

𝐾𝑖
 ا

𝑌𝑖ث 0.737اإلنتاجية احلدية للعمل =  -

𝐿𝑖
 ا
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، كمــا 2004ا وحــد  إنتــاج يف عــا  0.074، فبلغــت لــرأس املــا  ثا15ثأمــا يف مؤشــر اإلنتاجيــة احلديــة
إىل  2013ا،   ســجلت اجتاهــا عامــا متناقصــا خــال  مــد  البحــ  لتصــل يف عــا  3يتضــح مــن اجلــدو  ث

، 2007ا وحـــد  إنتـــاج، وقـــد وصـــلت اإلنتاجيـــة احلديـــة لـــرأس املـــا  أدىن مســـتوى هلـــا يف عـــام  0.051ث
ا وحد  إنتاج، أمــا اإلنتاجيــة احلديــة للعمــل فتصــاعدت خــال  ســنوات البحــ  0.036إذ بلغت ث 2008

ــر مـــن اجلـــدو  املـــ كور نفســـ ، ئيـــ  ارتفعـــت مـــن ث ــا يظهـ ا 0.163ا إىل ث0.130بشـــكل ملحـــوظ، كمـ
، إذ وصــــلت إىل 2007علــــ  التــــواي، وبلغــــت ذرووــــا يف عــــا   2013، 2004وحــــد  إنتــــاج يف عــــام  

ا وحــد  0.132، والــ ي بلغــت فيــ  ث2005د  إنتــاج. أمــا أقــل مســتوى هلــا فكــان يف عــا  ا وحــ 0.182ث
 إنتاج.

وعلــ  الــرغم مــن هــ ا الت بــ ب لكــن مــن الواضــح أن اإلنتاجيــة احلديــة للعمــل فاقــت اإلنتاجيــة احلديــة 
 لرأس املا  يف سنوات البح  مجيعها.

  التكنولــوج  إىل جانــ  عنصــري رأس يف النمــوذج ليعــرب عــن عامــل التقــد (T)وإبدخا  عنصــر الــ من 
 -املا  والعمل، فقد ظهرت نتائ  التقدير واالختبار عل  النحو اآلض:

Ln Y = 0.259 + 0.172 Ln K + 0.607 Ln L + 0.006 t  

t (0.487) (4.165) (12.500) (3.751) 

 0.964= 0.967 �̅�2   =R = 0.983 𝑅2 

F (314.086) D.W (0.291) 

r KL (0.537) r KT (0.651) r LT (0.806) 

مرتفعــة ثوتتجــاوز  tواضح من خال  ه ا النموذج أن االختبــارات اإلحصــائية مشــجعة، فقيمــة اختبــار 
احملتســبة أعلــ  بك ــري  Fا وتــد  علــ  معنويــة املعلمــات الــ ال  للمتغــريات املســتقلة، وقيمــة اختبــار 2العدد 

كبــري  للنمــوذج ككــل، والقــو  التوضــيحية للنمــوذج مرتفعــة كمــا مــن القيمــة اجلدوليــة وهــ ا مــا يظهــر معنويــة  
ممــا يــد  علــ  عــد  وجــود مشــكلة االرتبــاط  r KLعلــ   R. وتتفــوا قيمــة 𝑅2يعكســها معامــل التحديــد 

اخلطــ  املتعــدد حســ  اختبــار كاليــن. فقــط تبقــ  امل لبــة الوحيــد  يف النمــوذج واملتم لــة يف اُنفــا  قيمــة 
(D.W)مشكلة االرتباط ال اض، ومبا يقلل من دقة النتائ  املست رجة. ، حي  تد  عل  وجود 

وابلنســبة للمعلمــات املقــدر  فواضــح أن الــ ي يــؤثر يف النــات  الصــناع  هــو لــيس التقــد  التكنولــوج  
ا، بـــل هـــو الكميـــات املســـت دمة مـــن عنصـــري 0.006ثبكـــل مضـــامين  املـــ كور ا والـــ ي بلغـــت معلمتـــ  ث

ا يف حـــن 0.17مقاربـــة للنمـــوذج الـــ ي ســـبق ، إذ بلغـــت معلمـــة رأس املـــا  ثالعمـــل ورأس املـــا ، وئـــدود 

 
دوكــالص وتســاوي مرونــة النــات  للعنصــر اإلنتــاج   –اإلنتاجيــة احلديــة مــن خــال  التفاضــل اجل ئــ  لدالــة كــوب  تســت رج -15

 ثالعمل أو رأس املا ا مضروب يف اإلنتاجية املتوسطة للعنصر.
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ا علــــ  %78ا ث%22ا، أي أن حصــــة رأس املــــا  والعمــــل يف النــــات  هــــ  ث0.61بلغــــت معلمــــة العمــــل ث
 الرتتي .
 -قطاع الزراعة: -اث يا:

ا وكانــت 1علــ  البيــا ت الــوارد  يف امللحــ  ث (OLS)ر است دا  طريقــة املربعــات الصــغرى االعتياديــة 
 -امل رجات عل  النحو االض:

Ln Y = -2.724 + 0.704 Ln K + 0.587 Ln L  
t (-2.233) (7.172) (7.844) 

 0.705= 0.722 �̅�2 = R = 0.849 𝑅2 
F (42.759) D.W (0.184) r KL (- 0.323) 

ابلنسبة إىل االختبارات اإلحصائية، فالنتائ  علــ  العمــو  جيــد  يف النمــوذج اخلــاص ابلقطــاع ال راعــ . 
ا علــ  التــواي، وتــا قيمتــان 7.84ا ث7.17احملتســبة لكــل مــن معلمــي رأس املــا  والعمــل كانــت ث tفقيمــة 

. كــ لك فــإن %5وى معنويــة ا عنــد مســت1.697والــي تبلــ  ث tمرتفعتــان مقارنــة ابلقيمــة اجلدوليــة الختبــار 
ا هــ  األخــرى مرتفعــة وتــد  علــ  معنويــة إمجاليــة للنمــوذج. أمــا ابلنســبة ملعامــل 42.76احملتســبة ث Fقيمــة 

ا فهــو يشــري إىل قــو  توضــيحية جيــد  لكــل مــن عنصــري العمــل ورأس املــا  يف 0.72البــال  ث 𝑅2التحديــد 
 التيثري عل  النات .

و أن األمــر ال ثتلــف ك ــريا عــن منــوذج القطــاع الصــناع ، فــيوال ال وابلنســبة للمشــاكل اإلحصــائية فيبــد
يف  r KLا هــو أعلــ  مــن قيمــة 0.85البــال  ث Rوجود ملشكلة االرتبــاط اخلطــ  املتعــدد، فمعامــل االرتبــاط 

. أما مشكلة االرتبــاط الــ اض فواضــح أن النمــوذج يعــاين منهــا (0.32-)مصفوفة االرتباط اجل ئية الي بلغت 
 ا األمر ال ي يقلل أيضا من دقة النتائ  املست رجة.0.18البالغة ث (D.W)استنادا إىل اُنفا  قيمة 

ا 0.704ث αوخبصوص التفسري االقتصادي لنتائ  النموذج يف القطاع ال راع . فكانــت قيمــة املعلمــة 
ا %70ا ســو  يرتتــ  عليهــا زاد  يف النــات  بنســبة ث%100وه ا يع  أن زاد  عنصر رأس املا  بنســبة ث

ل بنســـبة ا، أي أن زاد  عنصـــر العمـــ 0.587بلغـــت ث βب بـــات عنصـــر العمـــل. كـــ لك فـــإن قيمـــة املعلمـــة 
 ا م  ثبات عنصر رأس املا .%59ا سو  تؤدي إىل ارتفاع مستوى النات  بنسبة ث%100ث

أمــا ابلنســبة حلصــة كــل مــن رأس املــا  والعمــل يف النــات  ال راعــ ، كمــا تعكســها نتــائ  النمــوذج املقــدر 
 -فه :

=    حصة رأس املا  يف النات  
0.704

1.291
   =55% 

=    حصة العمل يف النات  
0.587

1.291
   =45% 
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𝛼وهــ ا يعــ  أن القطــاع ال راعــ  ذو ك افــة رأمساليــة فبقســمة 

𝛽
0.704ث 

0.587
ا تظهــر النتيجــة أكــرب مــن 1.2=  

 ا، أي أن معلمة رأس املا  أكرب من معلمة العمل.1.2 >  1واحد ث
وابلنسبة إىل درجة العائــد إىل الســعة يف القطــاع ال راعــ  كمــا يظهرهــا النمــوذج املقــدر، والــي تقــاس مــن 

 -أي أن: α ،βخال  مج  املعلمتن 
0.704 + 0.587 = 1.291 

ا سو  تؤدي إىل زاد  النات  %100وه ا معناا أن زاد  كل من عنصري العمل ورأس املا  بنسبة ث
 ا، أي أن القطاع ال راع  مير مبرحلة ت ايد العائد إىل السعة.%129بنسبة أكرب مقدارها ث

أمـــا اإلنتاجيـــة احلديـــة لعنصـــري اإلنتـــاج، فواضـــح أن هنـــاك تفوقـــاً لينتاجيـــة احلديـــة لـــرأس املـــا  علـــ  
ا. فبالنســبة لينتاجيــة 4اإلنتاجية احلدية للعمل عل  مــدار ســنوات البحــ ، كمــا هــو واضــح مــن اجلــدو  ث

ا وحــد  1.252،   زادت لتبلــ  ث2004ا وحــد  إنتــاج يف عــا  0.734املــا  فإهنــا بلغــت ثاحلديــة لــرأس 
 ، عل  الرغم من االُنفا  ال ي شهدت  بع  السنوات. 2013إنتاج يف عا  

ــة للعمـــل شـــهدت زاد  طفيفـــة مـــن ث ا يف عـــام  0.226ا إىل ث0.192ابملقابـــل فـــإن اإلنتاجيـــة احلديـ
الــ ي يــدلل علــ  ضــعف خيثــري هــ ا العنصــر علــ  اإلنتــاج يف القطــاع علــ  التــواي، األمــر  2013، 2004
 ال راع .

ظهــرت النتــائ    Tوعنــد إدخــا  عامــل التقــد  التكنولــوج  يف دالــة اإلنتــاج ال راعــ  ممــ ال بعنصــر الــ من 
  -كما يض:

Ln Y = - 1.329 + 0.479 Ln K + 0.642 Ln L - 0.004 t  

t (- 0.796) (2.296) (7.380) (- 1.214) 

 0.709= 0.734 �̅�2   =R = 0.857 𝑅2 

F (29.407) D.W (0.158) 

r KL (- 0.323) r KT (- 0.884) r LT (0.516) 

وواضــــح مــــن خــــال  النمــــوذج املقــــدر أن الباحــــ  م حيصــــل علــــ  معلمــــة ذات معنويــــة لعامــــل التقــــد  
دوليـــة، كمـــا كانـــت قيمـــة ا وهـــ  أقـــل مـــن القيمـــة اجل1.2احملتســـبة حـــواي ث tالتكنولـــوج ، إذ كانـــت قيمـــة 

املعلمــة ســالبة وهــ ا يتنــاىف مــ  املنطــ  االقتصــادي، لــ لك ال ميكــن التعويــل علــ  النتــائ  املقــدر  وفــ  هــ ا 
 النموذج.

وعنـــد إجـــراء املقارنـــة بـــن النتـــائ  املقـــدر  يف كـــل مـــن منـــوذج القطـــاع الصـــناع  والقطـــاع ال راعـــ  ثعلـــ  
رأس املــا ، ودرجــة ك افــة كــل مــن العنصــرين، والعائــد إىل صــعيد مرونــة النــات  لكــل مــن عنصــري العمــل و 

الســعة، واإلنتاجيــة احلديــةا يالحــظ نــوع مــن التقــارب يف خيثــري عنصــر العمــل يف النــات  لكــال القطــاعن، يف 
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حــن يتفــوا القطــاع ال راعــ  علــ  قطــاع الصــناعة التحويليــة يف خيثــري عنصــر رأس املــا  علــ  النــات ، وهــ ا 
 دومار. –الي ر اخلروج اا من خال  تطبي  منوذج هارود ينسجم م  النتائ  

 2013 – 2004ا: اإلنتاجية احلدية لرأس املا  والعمل يف قطاع ال راعة للمد  4جدو  ث
 ثمليون دينارا

 السنة

النــــــــات  احمللــــــــ  
اإلمجـــــــــــــــــــــــــــــــــاي 
ابألســـــــــــــــــــــــــــــعار 

 ال ابتة
1988=100 

(Y) 

صـــــــــايف تـــــــــراكم 
ــا   رأس املــــــــــــــــــــــــ
ابألســـــــــــــــــــــــــــــعار 

 ال ابتة
1988=100 

(K) 

تعويضـــــــــــــــــات 
املشـــــــــــــــــــــتغلن 
ابألســــــــــــــــــــــعار 

 اجلارية
 

(W) 

الـــــرقم القياســـــ  
ــعار  ألســــــــــــــــــــــــــــــــــ

 املستهلك
1993=100 

 
(P) 

تعويضــــــــــــــــــــــــات 
ــتغلن  املشــــــــــــــــــــــــــ
ابألســـــــــــــــــــــــــــــعار 

 ال ابتة
1993=100 

(L) 

اإلنتاجية 
احلديـــــــــــــة 
لـــــــــــــــــــرأس 

 املا 
ثوحــــــــــد  

 إنتاجا
α.

𝑌𝑖

𝐾𝑖

 

اإلنتاجية 
احلديـــــــــــــة 

 للعمل
ثوحــــــــــد  

 إنتاجا
 

β.
𝑌𝑖

𝐿𝑖

 
2004 4521.8 4338 1217545.8 8815.6 13811.3 0.734 0.192 
2005 5939.6 4278 1461573.8 12073.8 12105.3 0.977 0.288 
2006 6195.9 4161 1902403.0 18500.8 10282.8 1.048 0.354 
2007 4479.7 3988 1889025.4 24205.5 7804.1 0.791 0.337 
2008 3889.0 3737 2063965.6 24851.3 8305.3 0.733 0.275 
2009 4020.7 3433 2361736.3 24155.1 9777.4 0.825 0.241 
2010 4712.8 3287 2841694.5 24748.5 11482.3 1.009 0.241 
2011 4739.7 3079 3414910.8 26133.3 13067.3 1.084 0.213 
2012 4941.4 3304 3609252.1 27716.0 13022.3 1.053 0.223 
2013 5935.8 3338 4352029.9 28230.3 15416.2 1.252 0.226 

ا املصــدر: وزار  الت طــيط والتعــاون اإلمنــائ ، اجلهــاز املركــ ي ليحصــاء وتكنولوجيــا 4ا ث2العمــودان ث
 املعلومات، مديرية احلساابت القومية، التقديرات الفعلية للنات  احملل  اإلمجاي لسنوات متعدد .

ا املصــدر: وزار  الت طــيط، اجلهــاز املركــ ي ليحصــاء، مديريــة احلســاابت القوميــة، سلســلة 3العمــود ث
 .10-9. ص 2014 – 2001صايف الرتاكم الرأمساي للسنوات 

ا املصدر: وزار  الت طيط، اجلهاز املركــ ي ليحصــاء، اجملموعــة اإلحصــائية الســنوية لســنوات 5العمود ث
 ة.متعدد ، األرقا  القياسي

 املالحظات:
 ا ر حسااا من قبل الباح 8ا ث7ا ث6األعمد  ث -
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تعويضات  املشتغلن  ابألسعار  اجلارية  تعويضات املشتغلن ابألسعار ال ابتة =  -
الرقم  القياس   ألسعار  املستهلك 

  

𝑌𝑖ث 0.704اإلنتاجية احلدية لرأس املا  =  -

𝐾𝑖
 ا

𝑌𝑖ث 0.587اإلنتاجية احلدية للعمل =  -

𝐿𝑖
 ا

 تاجات والتوصيات:االستن

ًالستنتاجات:
أظهــر حســاب معامــل رأس املــا  احلــدي تفوقــا للقطــاع ال راعــ  علــ  قطــاع الصــناعة التحويليــة  -أوال:

ا، 9.83ا وبلــ  للقطــاع ال ــاين ث1.64ئيــ  بلــ  للقطــاع األو  ث 2013 – 2004خــال  مــد  البحــ  
ا وحــد  مــن رأس املــا  يف القطــاع ال راعــ ، يف حــن 1.64مبعــا أن زاد  النــات  بوحــد  واحــد  يتطلــ  ث

يتطلــ  يف القطــاع الصــناع  زاد  وحــدات رأس املــا  خبمســة أم ــا  مــا موجــود يف القطــاع ال راعــ  لــ اد  
ــات  بوحــــد ــة النــ ــا  أفضــــل يف النشــــاط ال راعــــ  وأن فاعليــ   واحــــد . وهــــ ا يــــد  علــــ  أن إنتاجيــــة رأس املــ

 االست مار أعل  مقارنة ابلنشاط الصناع  يف العراا.
دومــار تبــن  نــ  متقــارب يف كــل مــن  –عنــد قيــاس معــد  النمــو الســنوي، وفقــا ملعادلــة هــارود  - نيــا:

ا لكليهما. وعند مقارنة ذلك مبعد  النمو الســكاين يف %0.5القطاعن ال راع  والصناع ، إذ بل  تقريبا ث
ا، يظهر مدى ضــعف أداء القطاعــات اإلنتاجيــة، ئيــ  اهنــا غــري %3.3العراا خال  فرت  البح  والبال  ث

 قادر  عل  إحدا  تطور اقتصادي حقيق .
دوكالصا يف كل من قطــاع  الصــناعة التحويليــة وال راعــة، ر  –عند تطبي  دالة إنتاج ثكوب  - ل ا:

 -اخلروج ابالستنتاجات اآلتية:
والــي تعــربب عــن املرونــة أظهــرت نتــائ  التطبيــ  أن مرونــة رأس املــا  يف  αفيمــا يتعلــ  مبعلمــة رأس املــا   .1

ا ســو  يرتتــ  عليهــا زاد  %100العنصــر بنســبة ث ا، مبعا أن زاد  ه ا0.24قطاع الصناعة ه  ث
ا طبعــا ب بــات العنصــر اآلخــر ثالعمــلا. أمــا يف قطــاع ال راعــة فكانــت معلمــة %24يف النــات  ئــواي ث

ا %100رأس املـــــا  أفضـــــل مـــــن ذلـــــك ئـــــواي ضـــــعفن، إذ أن زاد  يف عنصـــــر رأس املـــــا  نســـــبتها ث
ثبــات عنصــر العمــل. وهــ ا مــا يــدلل أيضــا علــ   ا مــ %70ستؤدي إىل ارتفاع نسي يف النــات  قــدرا ث

فاعلية االست مار يف القطاع ال راع ، من خال  قدرت  عل  استيعاب امل يــد مــن وســائل اإلنتــاج اآلليــة 
احلدي ة وطرا املكننة ال راعية املتطور ، فضال عن مستل مات اإلنتــاج األخــرى الــي يتطلبهــا اإلنتــاج يف 

 ه ا القطاع.
فقد أظهرت تقاراب أكرب يف كــل  ،βونة النات  ابلنسبة لعنصر العمل واملم لة ابملعلمةأما فيما ث  مر  .2

ا %100مـــن القطـــاعن، إذ أن زاد  يف عنصـــر العمـــل ثابفـــرتا  ثبـــات عنصـــر رأس املـــا ا بنســـبة ث
ــبة ث ــناع  بنسـ ــات  الصـ ــتحق  زاد  يف النـ ــات  ال راعـــ  %74سـ ــتحق  زاد  يف النـ ــا سـ ــل فإهنـ ا، ابملقابـ
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ا. وهــ ا يــد  علــ  إمكانيــة أكــرب نســبيا يف القطــاع الصــناع  علــ  خلــ  وتــوفري فــرص %59بنســبة ث
 عمل جديد ، مبعا أن فاعلية عنصر العمل يف ه ا القطاع ه  أعل  مقارنة ابلقطاع ال راع .

ر عامــل التقــد  التكنولــوج  خيثــريا فعــاال، أي  .3 ســواء يف القطــاع الصــناع  أ  يف القطــاع ال راعــ  م يلظهــ 
زاد  النــات  يف كــل مــن القطــاعن تعتمــد ابلدرجــة الرئيســة علــ  اإلضــافات الكميــة للقــوى العاملــة أن 

ــة اإلنتاجيـــ  ــت دمة يف العمليـ ــاج املسـ ــتل مات اإلنتـ ــات مسـ ــائن وكميـ ــداد اآلالت واملكـ ــن ةوأعـ ــر مـ ، أك ـ
يمــ  للعــاملن أو االعتمــاد علــ  العوامــل النوعيــة املبنيــة علــ  املهــار  والكفــاء  اإلنتاجيــة واملســتوى التعل

حــ  وســائل املعرفــة واألســالي  التكنولوجيــة احلدي ــة واملتطــور . وهــ ا مــا يتوافــ  مــ  االســتنتاج الســاب  
من أن النمو يف كل من القطاعن ال يرتق  إىل مستوى التطور أو التقد  االقتصادي والدليل أن ه ا 

 النمو هو أقل بك ري من نسبة منو السكان يف العراا.
ًات:التوصي

ينبغـــ  أن يكـــون هـــد  السياســـات النقديـــة واملاليـــة يف البلـــد هـــو احلفـــاظ علـــ  وجـــود معـــدالت منـــو  .1
 مرتفعة ومستدامة وختفي  معدالت البطالة وحتسن املستوى املعيش  لألفراد.

ضرور  أن يعمل أصــحاب القــرارات علــ  تع يــ  االســت مار يف التكنولوجيــا وتشــجيع  ألهنــا الســبيل إىل  .2
قفــ   مســتدامة يف معــدالت منــو النــات  احمللــ  اإلمجــاي، وهــ ا يتطلــ  العديــد مــن العوامــل منهــا حتقيــ  

ــيم الفـــ  والتقـــ ،  ــا علـــ  التعلـ ــ  أيضـ ــيم ولـــيس علـــ  أعـــداد املتعلمـــن والرتكيـ ــة التعلـ ــ  علـــ  نوعيـ الرتكيـ
اج سياســة وك لك ج ب االست مارات األجنبية الي تســهم برفــ  الكفــاء  اإلنتاجيــة، عــالو  علــ  انتهــ 
 اقتصادية مقاسة مبعد  تض م معتد ، وك لك زاد  نسبة اإلنفاا عل  البحو  والتطوير.

إن حتســــن معــــدالت النمــــو ميكــــن أن حيصــــل مــــن خــــال  قيــــا  احلكومــــة بــــبع  اإلجــــراءات الالزمــــة  .3
 ال لتسهيل املعــامالت وتقليــل حــد  البريوقراطيــة يف أداء اجلهــاز اإلداري للدولــة، وهــ  مــن األمــور الــي

حتتاج إىل إنفاا رأمساي كبري بقدر ما حتتاج  من وجود قيادات وكوادر تتفهم مدى أتيــة وجــود نظــم 
 عمل مساعد  وليست معوقة لتنشيط األداء االقتصادي.

ــغري   .4 ــةا الصـ ــناعية وال راعيـ ــاص ثالصـ ــاع اخلـ ــاري  القطـ ــدعم ملشـ ــدغ الـ ــغري  وتقـ ــا ت الصـ تشـــجي  االئتمـ
 ع ي  النمو االقتصادي.واملتوسطة احلجم من أجل ت

تبـــ  سياســـة اخلص صـــة ملنشـــآت وشـــركات القطـــاع العـــا  ذات األداء االقتصـــادي الضـــعيف وخباصـــة  .5
 منها يف امليدان الصناع  ونقل ملكيتها للقطاع اخلاص اد  زاد  الكفاء  اإلنتاجية والرئية هلا.

ال راعيــة مــن أجــل رفــ  مســتوى حتســن نوعيــة عنصــر العمــل وتــوفري فــرص العمــل يف املنــاط  الريفيــة و  .6
ــت مار يف  ــات االسـ ــ  سياسـ ــاع ال راعـــ  فضـــال عـــن تع يـ ــاملن يف القطـ ــة للعـ ــور احلقيقيـ ــة واألجـ اإلنتاجيـ

 التعليم والتدري  وإعاد  التيهيل.
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 (1ملحق )

 2013 – 2004بيا ت قطاع الصناعة التحويلية وال راعة رب  السنوية ابألسعار ال ابتة للمد  
 ثمليون دينارا

 السنة
 قطاع ال راعة قطاع الصناعة التحويلية

النات  احملل  
 اإلمجاي

صــايف تــراكم 
 رأس املا 

تعويضـــــــــــــــات 
 املشتغلن

النات  احملل  
 اإلمجاي

صــايف تــراكم 
 رأس املا 

تعويضـــــــــــــــات 
 املشتغلن

2004 /3 960.0 3153.4 5400.6 5407.9 4300.5 12745.1 

2004 /4 957.3 3167.1 5371.4 5762.4 4285.5 12318.6 

2005 /1 968.6 3538.0 5255.8 5971.6 4263.4 11877.5 

2005 /2 993.7 4266.0 5053.6 6035.7 4234.1 11421.9 

2005 /3 1018.8 4994.0 4851.3 6099.8 4204.9 10966.3 

2005 /4 1043.9 5722.0 4649.1 6163.9 4175.6 10510.6 

2006 /1 1064.7 6270.4 4547.3 5981.4 4139.4 9973.0 

2006 /2 1081.2 6639.1 4545.9 5552.3 4096.1 9353.3 

2006 /3 1097.7 7007.9 4544.4 5123.3 4052.9 8733.6 

2006 /4 1114.2 7376.6 4543.0 4694.2 4009.6 8114.0 

2007 /1 1128.0 7577.9 4769.2 4405.9 3956.6 7866.8 

2007 /2 1139.2 7611.6 5223.2 4258.2 3893.9 7992.0 

2007 /3 1150.5 7645.4 5677.2 4110.5 3831.1 8117.3 

2007 /4 1161.7 7679.1 6131.1 3962.8 3768.4 8242.6 

2008 /1 1219.8 7730.5 6602.5 3905.5 3699.0 8489.3 

2008//2 1324.9 7799.5 7091.1 3938.4 3623.0 8857.3 

2008 /3 1429.9 7868.5 7579.8 3971.3 3547.0 9225.3 

2008 /4 1535.0 7937.5 8068.5 4004.2 3471.0 9593.4 

2009 /1 1600.0 7933.1 8275.3 4107.2 3414.8 9990.5 

2009 /2 1625.0 7855.4 8200.1 4280.2 3378.3 10416.7 

2009 /3 1650.0 7777.6 8125.0 4453.3 3341.8 10842.9 

2009 /4 1675.0 7699.9 8049.8 4626.3 3305.3 11269.2 

2010 /1 1692.4 7597.3 8185.3 4716.2 3261.0 11680.4 

2010 /2 1702.2 7469.8 8531.4 4722.9 3209.0 12076.7 

2010 /3 1712.1 7342.3 8877.5 4729.6 3157.0 12472.9 

2010 /4 1721.9 7214.8 9223.6 4736.3 3105.0 12869.2 

2011 /1 1772.6 7245.0 9543.0 4764.9 3107.1 13061.7 

2011 /2 1864.2 7433.0 9835.7 4815.3 3163.4 13050.4 

2011 /3 1955.8 7621.0 10128.4 4865.8 3219.6 13039.1 

2011 /4 2047.4 7809.0 10421.1 4916.2 3275.9 13027.9 

2012 /1 2068.5 8037.6 10319.8 5065.7 3308.3 13321.5 
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2012 /2 2019.1 8306.9 9824.4 5314.3 3316.8 13920.0 

2012 /3 1969.8 8576.1 9329.0 5562.9 3325.3 14518.5 

2012//4 1920.4 8845.4 8833.6 5811.5 3333.8 15116.9 

2013 /1 1658.7 7857.5 7512.7 5193.8 2920.8 13489.1 

2013 /2 1184.8 5612.5 5366.2 3709.9 2086.3 9635.1 

ا DIZر إعداد البيا ت رب  السنوية يف امللح  من قبل الباحــ  ابســت دا  طريقــة ث -ا:1مالحظة ث
 ا4ا ث3املشار إليها ابالستناد إىل البيا ت الوارد  يف اجلدولن ث

ا أمــا 100=1988النــات  احمللــ  اإلمجــاي وصــايف تــراكم رأس املــا  ســنة األســاس ث -ا:2مالحظــة ث
 ا100=1993تعويضات املشتغلن فإن سنة األساس ث

 


