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 تنوٌع قدرات االقتصاد العراقً فً ظل الهٌمنة الرٌعٌة

 الواقع الراهن والحسابات المستقبلٌة

 *حسٌن عجالن حسن أ.م.د.
 

 

 المستخلص

العراقً المتمثلة بهٌمنة القطاع النفطً لم تنعكس  دلقد اثبتت التجارب العلمٌة، ان خاصٌة االقتصا
بنتائج اٌجابٌة وتغٌرات هٌكلٌة واضحة على  مسٌرة هذا االقتصاد بكل قطاعته االنتاجٌة والخدمٌة، وان 
االعتماد المتزاٌد على هذا المورد جعل االقتصاد ٌعانً من ازمات مستمرة ومشاكل  كبٌرة خاصة عند 

 انخفاض اسعار النفط.
والحقٌقة ان استمرار هٌمنة المورد النفطً بهذه الدرجة ٌعد نقصاً فً ادارة النظام االقتصادي، لذلك 
تبرز فً الفترة الحالٌة ضرورة تطبٌق سٌاسة اقتصادٌة فعالة وواضحة المعالم لتنوٌع مصادر الدخل 

لبحث بشكل اساسً تحدٌد واصالح هٌكل القطاعات االقتصادٌة وتغٌٌر بنٌتها االساسٌة، ومن هنا استهدف ا
المقومات االساسٌة التً ٌتم من خاللها التوصل بشكل جدي وفعال الى تطبٌق سٌاسة التنوٌع واالصالح 
الهٌكلً فً االقتصاد العراقً، لمواجهة ازمة انخفاض الموارد المالٌة والنفطٌة، وتوصل البحث فً ضوء 

السٌاسات االقتصادٌة المستقبلٌة، فعلى مستوى  المعطٌات الواقعٌة الى اقتراح استراتٌجٌة تحدد عمل
سٌاسات االمد القصٌر تبرز ضرورة اصالح النظام الضرٌبً وتفعٌل عمل االدارة الضرٌبٌة والقضاء على 
حالة الفساد المستشري فٌها، وضغط النفقات التشغٌلٌة وترشٌدها من خالل تشدٌد اجهزة الرقابة فً كافة 

سٌاسات االمد الطوٌل توصلت الدراسة الى مقترحات متنوعة من ضمنها  مؤسسات الدولة، وعلى مستوى
تنشٌط القطاعات االنتاجٌة )الزراعة والصناعة( والنهوض بها ما اجل تنوٌع االقتصاد العراقً وتخلٌصه 

 من ظاهرة الهٌمنة الرٌعٌة المتزاٌدة.
  .الهٌمنة الرٌعٌة ،ادارة النظام االقتصادي، طًهٌمنة المورد النف ،خاصٌة االقتصاد العراقً :   الكلمات المفتاحٌة
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 المقدمة ومنهجٌة البحث :

كان وال ٌزال االقتصاد العراقً ٌوصف بأنه اقتصاد رٌعً ، تعتمد كل فعالٌاته االقتصادٌة  
ٌمتلك القدرات على تقرٌر سٌاسته االقتصادٌة والجزئٌة والكلٌة على منتوج واحد فقط هو )النفط( ، فهو لم 

الداخلٌة والخارجٌة فً ضوء المتغٌرات السرٌعة التً تؤثر على هذا المورد . مما جعل االقتصاد ٌعانً 
من أزمات مستمرة ومشاكل كبٌرة خاصة عند )انخفاض أسعار النفط( ... فبدالً من أن تستفٌد الدولة من 

دام عائداته كدفعة قوٌة لتموٌل متطلبات )النمو المتوازن للقطاعات فترة رواج أسعار النفط واستخ
االقتصادٌة األخرى( ، وبناء هٌكل اقتصادي متنوع للتخلص من حالة االعتماد على الرٌع النفطً ، استمر 

ة االعتماد المتزاٌد على هذا المورد فً عملٌات تموٌل التنمٌة ، ولم تحقق اإلٌرادات النفطٌة معالجة حقٌقٌ
لالختالالت الهٌكلٌة الحاصلة فً االقتصاد الوطنً ، وأصبح االقتصاد العراقً أسٌر لما ٌجري فً السوق 
النفطٌة ، ففً حالة ارتفاع األسعار ٌزداد اإلنفاق االستهالكً والترفً وتزداد مظاهر تبدٌد الثروات 

 ترشٌد الموارد االقتصادٌة .وضٌاعها ، وفً حالة انخفاض األسعار تظهر الدعوات إلى ضرورة التقشف و

والحقٌقة إن استمرار هٌمنة المورد النفطً على االقتصاد العراقً ٌعد نقصاً فً إدارة النظام  
االقتصادي . لذلك تبرز فً الفترة الحالٌة ضرورة تطبٌق سٌاسة اقتصادٌة فعالة وواضحة المعالم لتنوٌع 

غٌٌر بنٌتها األساسٌة .. وعلٌه تحددت منهجٌة مصادر الدخل وإصالح هٌكل القطاعات االقتصادٌة وت
 البحث باآلتً : 

 مشكلة البحث :

تتحدد مشكلة البحث فً اإلجابة على التساؤالت األساسٌة التً تتعلق بما هٌة الطرق واألسالٌب  
ٌة التً ٌنبغً أن تطبق بفاعلٌة فً المرحلة الحالٌة لتنوٌع مصادر الدخل فً االقتصاد العراقً وتغٌر هٌكل

 قطاعاته االقتصادٌة بما ٌفضً إلى تقلٌل االعتماد على الرٌع النفطً . 

 فرضٌة البحث :

ٌنطلق البحث من فرضٌة مفادها ، أنه لم ٌتم تبنً إستراتٌجٌة واضحة المعالم على مستوى  
ء للربع االقتصاد العراقً )خالل الفترات أو المراحل الزمنٌة المختلفة( . تحقق االستخدام األمثل والكفو

 ( .GDPاالقتصادي ، وتقلل من نسبة مساهمة النفط الخام فً تكوٌن الناتج المحلً اإلجمالً )

 هدف البحث :

الهدف األساسً الذي ٌسعى البحث إلٌه ، ٌتمثل فً تحدٌد الكٌفٌة أو المقومات األساسٌة التً ٌتم  

صالح الهٌكلً فً االقتصاد العراقً من خاللها التوصل بشكل جدي وفعال إلى تطبٌق سٌاسة التنوٌع واإل

 لمواجهة أزمة انخفاض الموارد المالٌة النفطٌة .
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األول المبحث  

 دراسة وتحلٌل التغٌرات الهٌكلٌة فً االقتصاد العراقً

2003بعد عام   

ٌستهدف هذا المحور ، إجراء مراجعة تحلٌلٌة سرٌعة لتشخٌص مسٌرة االقتصاد العراقً وأداء  
من خالل االعتماد على المؤشرات االقتصادٌة اإلجمالٌة التً  2003للفترة ما بعد عام نشاطه اإلنتاجً 

تفسر طبٌعة التغٌرات البنوٌة فً القطاعات االقتصادٌة المختلفة ، علماً إن اتجاه وشدة هذه التغٌرات 
 تحددها المعطٌات الهٌكلٌة لالقتصاد والسٌاسات المتبعة والظروف السائدة فً المجتمع .

ٌعلم الجمٌع أن السمة األساسٌة لالقتصاد العراقً أنه )اقتصادي رٌعً( تعتمد كل فعالٌاته  
االقتصادٌة على منتوج واحد فقط هو )النفط( ، والحقٌقة أن خاصٌة االقتصاد العراقً المتمثلة بهٌمنة 

القتصاد بكل القطاع النفطً لم تنعكس بنتائج إٌجابٌة وتغٌرات هٌكلٌة واضحة على مسٌرة نمو هذا ا
قطاعاته اإلنتاجٌة والخدمٌة ، لذلك ظل االقتصاد وعلى مختلف المراحل الزمنٌة ٌعانً من مشاكل وأزمات 
اقتصادٌة ، وأن االستقرار والتوازن أصبح ظاهرة استثنائٌة . والدلٌل على ذلك أن الموارد المالٌة التً 

دة وحققت طفرات كبٌرة مقارنة بالفترات ( قد نمت بمعدالت متزا2003ٌحصل علٌها العراق بعد عام )
السابقة ، ولكن هذه الموارد فً ظل غٌاب التخطٌط اإلستراتٌجً وعدم استثمارها بالشكل األمثل فهً لم 
تحقق نتائج إٌجابٌة وتحوالت حٌوٌة فً هٌكل الناتج المحلً اإلجمالً على الوجه الذي ٌحقق التنوع فً 

االقتصاد العراقً لقطاع إنتاج النفط ، كذلك أن هذه الموارد المالٌة الهٌكل االقتصادي وٌحد من تبعٌة 
الرٌعٌة لم تعالج المشاكل المستدٌمة التً ٌعانً منها االقتصاد ، مثل مشكلة الفقر والبطالة ، مشكلة السكن 

غٌاب . والحقٌقة أن  (1)وتردي الخدمات األساسٌة بالشكل الذي ٌتوازن وحجم انفاق تلك الموارد المالٌة
التنوع فً الهٌكل االقتصادي العراقً وتبعٌته لقطاع إنتاج النفط ٌمكن أن ٌستدل علٌها من خالل المؤشرات 

 اآلتٌة :

 (GDP) الناتج المحلً اإلجمالً ـ المساهمة النسبٌة للناتج النفطً فً تكوٌن 1

إن إنتاج قطاع النفط الخام ظل ٌشكل نسبة عالٌة فً تكوٌن الناتج المحلً اإلجمالً بعد عام  
، رغم إن كمٌات إنتاج النفط الخام قد تأثرت نوعاً ما فً هذه السنة وما بعدها . بسبب الظروف  2003

انخفضت كمٌة األمنٌة وتعرض المؤسسات النفطٌة وأنابٌب نقل النفط إلى العملٌات اإلرهابٌة ، حٌث 
 2002( م.ب.ي فً عام 2810( ملٌون برمٌل ٌومٌاً بعد أن كانت )1500إلى ) 2003اإلنتاج فً عام 

 2010( م.ب.ي ، إال إنها عادت لتزداد فً عام 1600انخفضت الكمٌة المنتجة إلى ) 2007وفً عام 
 2012 ( م.ب.ي ، وفً عام5375بلغت ) 2011( م.ب.ي ، وفً عام 2160لتصل حوالً إلى )
( م.ب.ي ، وفً ظل هذه المستوٌات ظلت نسبة مساهمة هذا القطاع فً تكوٌن 2870وصل اإلنتاج إلى )

الناتج المحلً اإلجمالً مرتفعة مقارنة بالقطاعات االقتصادٌة األخرى ، إذ تراوحت هذه النسبة ما بٌن 
                                                           

حسٌن عجالن حسن : تفعٌل الطاقات اإلنتاجٌة المعطلة فً االقتصاد العراقً ، مجلة كلٌة المنصور الجامعة ، ـ  1
 . 2013العشرون ،   العدد  
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لح تنمٌة القطاعات %( ، وبسبب غٌاب التخطٌط الالزم الستثمار ناتج هذا القطاع لصا70ـ  50)
االقتصادٌة األخرى استمرت محددات نمو االقتصاد العراقً باالعتماد المتزاٌد على عائدات النفط التً 

%( من إٌرادات الموازنات الحكومٌة ، حٌث تراوحت قٌمة صادرات النفط الخام 95تجاوزت أكثر من )
وهذا ٌعكس قوة العالقة واالرتباط ما ( ملٌار دوالر ، 89ـ 60( ما بٌن )2013ـ  2008خالل الفترة )

 بٌن حجم اإلٌرادات النفطٌة واالنفاق العام والناتج المحلً اإلجمالً المتولد فً االقتصاد .

 ـ التشوهات الهٌكلٌة فً القطاعات االقتصادٌة  2

أن التشوهات فً هٌكلٌة القطاعات االقتصادٌة تظهر بشكل واضح من خالل انخفاض نسبة  
( ، حٌث تؤكد بٌانات GDPطاعات السلعٌة اإلنتاجٌة )الصناعة ، الزراعة( فً تكوٌن الـ )مساهمة الق

%( فً  4.2من ) GDP( ، أن قطاع الصناعة التحوٌلٌة انخفضت نسبة مساهمته فً 1الجدول رقم )
، حٌث تراجع نمو هذا القطاع بعد هذا العام بشكل  2012%( فً عام 0.4إلى نسبة ) 2002عام 

قفت أغلب منشاته اإلنتاجٌة بسبب الفوضى االقتصادٌة التً شهدها االقتصاد العراقً بعد هذه واضح وتو
الفترة وعملٌات التخرٌب التً شملت أغلب شركات القطاع الصناعً مثل الصناعات الحدٌدٌة ، الصناعات 

ة لم تستثمر العوائد البتروكٌمٌاوٌة ، الصناعات النسٌجٌة ، الصناعات الغذائٌة ، إضافة إلى ذلك أن الدول
فً عملٌة تأهٌل هذه الشركات وإعادة تشغٌلها ، لذلك  2003بعد عام المالٌة الكبٌرة التً حصلت علٌها 

 . GDPاستمرت حصة هذا القطاع بالتضاؤل التدرٌجً فً تكوٌن 

%( فً عام 8.6أما القطاع الزراعً ، فهو القطاع األخر الذي انخفضت نسبة مساهمته من ) 
، وأصبح العرض المحلً من المنتجات الزراعٌة ال ٌسد  2012%( فً عام 1.5لى نسبة )إ 2002

%( من الناتج 2.6الطلب المتزاٌد علٌها ، وتقلص حجم إنتاج هذا القطاع لتصل نسبة مساهمته إلى )
. ومن ذلك ٌبدو إن هنالك عالقة عكسٌة بٌن تطور قطاع النفط الخام  2011المحلً اإلجمالً فً عام 

بٌن تطور القطاعات االقتصادٌة وخاصة اإلنتاجٌة منها )الزراعة والصناعة( . إذ إن قطاع النفط ٌنمو و
 بمعدالت موجبة وعالٌة والقطاعات اإلنتاجٌة تنمو بمعدالت سالبة .

  GDPـ المساهمة النسبٌة لقطاعات التوزٌع والخدمات فً  3

النقل والمواصالت والتخزٌن وتجارة الجملة أن تركٌبة قطاع التوزٌع تتكون أساساً من )قطاع  
والمفرد ، وقطاع المال والتأمٌن وخدمات العقار( ، إجمالً أنشطة هذا القطاع قد ساهمت فً تكوٌن الـ 

(GDP( فً عام )بنسبة 2007 )والحقٌقة إن أداء بعض أنشطة قطاع التوزٌع مثل )النشاط المالً 9 ، %
بسبب الظروف األمنٌة الصعبة . لذلك جاءت نسبة مساهمة  2003 والنشاط التجاري( قد تلكأ بعد عام

 GDPإجمالً قطاع التوزٌع بالمرتبة الثالثة )بعد القطاع النفطً( من حٌث المساهمة النسبٌة فً تكوٌن 
... أما قطاع الخدمات فقد أحتل المرتبة الثانٌة من حٌث نسبة مساهمته فً الناتج المحلً اإلجمالً والبالغة 

( ، بسبب توسع الدولة فً تقدٌم الخدمات االجتماعٌة )نتٌجة لزٌادة الموارد المالٌة النفطٌة بعد هذا 21%)
 . (1)العام( وخلق فرص عمل ودخول للعاطلٌن وتنفٌذ بعض برامج الخدمات التربوٌة والخدمات الصحٌة 

                                                           
 المكتب االستشاري فً كلٌة دهوك ، واقع االقتصاد العراقً مع اإلشارة إلى القطاع الموازي ، جامعةـ  1

 . 2008دهوك ، عام      
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 ـ اختالل التوازن بٌن القطاعات اإلنتاجٌة والقطاعات الخدمٌة  4

اختالل التوازن بٌن القطاعات اإلنتاجٌة السلعٌة من جهة وقطاعات الخدمات والتوزٌع إن درجة  
من جهة أخرى ، فً ضوء التحلٌل السابق كانت واضحة بسبب هٌمنة الناتج النفطً وزٌادة نسبة مساهمته 

( مقارنة بالنسبة 2012ـ  2002%( كمعدل للفترة )65( التً بلغت أكثر من )GDPفً تكوٌن )
لة للقطاعات اإلنتاجٌة السلعٌة ، وعلى أساس هذا التوزٌع الغٌر متكافئ ، أصبح قطاع الخدمات ٌتبؤا الضئٌ

فً عام  GDP%( فً 28النصٌب األكبر بعد القطاع النفطً ، حٌث بلغت نسبة مساهمته أكثر من )
قتصادي له ( ، والحقٌقة رغم هذه النسبة المرتفعة ، إن قطاع الخدمات فً مكونات النشاط اال2007)

تأثٌرات سلبٌة فً تكوٌن )سوق العمل( العراقٌة ، فهو ٌضم مهن ونشاطات تنتمً إلى خدمات تتسم 
بضعف اإلنتاجٌة ، وهو قادر على استٌعاب مستمر لقوة العمل وتعطٌلها فً نفس الوقت كونه قطاع 

قتصاد العراقً هو اقتصاد ضعٌف اإلنتاجٌة ، األمر الذي ٌولد ضغوطاً تضخمٌة ، من ناحٌة ثانٌة فأن اال
لذلك فأن تراجع  (1)رٌعً ، حٌث أن مصادر الدخل فٌه ترتبط بالطلب الخارجً ولٌس باإلنتاج واإلنتاجٌة 

اإلنتاج فً القطاعات السلعٌة اإلنتاجٌة وضعف العملٌة االستثمارٌة فً هذه القطاعات وتوجه جزء كبٌر 
شطة غٌر إنتاجٌة ، أدى ذلك إلى زٌادة عرض قوة العمل ، من الموارد المالٌة النفطٌة واستثمارها فً أن

بسبب ضعف قدرة االقتصاد العراقً على تولٌد فرص عمل جدٌدة ، حتى أصبحت البطالة من الظواهر 
%( ، وأصبحت الحكومٌة هً 33ـ  25االقتصادٌة المألوفة التً قدرتها منظمة العمل العربٌة ما بٌن )

س فً أجهزتها ومؤسساتها الرسمٌة )السٌما الجٌش والشرطة( ، حٌث تركزت المستخدم األكبر لتشغٌل النا
%( فً 6مقارنة بـ ) 2011%( فً عام 30العمالة فً هذا القطاع )الخدمات الحكومٌة العامة( بنسبة )

 . (2)قطاع النفط والصناعة 

تعراضها نستخلص مما سبق ، أن تركٌبة االقتصاد العراقً وهٌكلته وفق الصورة التً تم اس 
تعكس إتكالٌة االقتصاد واعتماده بشكل مستمر على تصدٌر النفط الخام التً أخذت عوائده المالٌة تشكل 

%( 70ـ  50تتراوح ما بٌن ) GDP%( من المٌزانٌة الحكومٌة ومساهمته فً تكوٌن الـ 90أكثر من )
عالة لتوجٌه هذه العوائد الربعٌة وبذلك توطدت السمات الربعٌة لالقتصاد العراقً لغٌاب االستراتٌجٌات الف

لالستثمار فً النشاطات غٌر النفطٌة ، مما أنعكس ذلك بخصائص سلبٌة على بنٌة االقتصاد ومتغٌراته 
 الكلٌة .

 

 

 

 

                                                           
 .  20المكتب االستشاري فً كلٌة دهوك : المصدر السابق نفسه ، ص ـ  1
ـ عبد الرسول عبد جاسم ، نحو تقوٌم االقتصاد العراقً الحلول والمعالجات ، مجلة كلٌة المنصور الجامعة ، العدد  2

 . 2010، الجزء األول ، عام      14
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 (2012ـ  2002( للسنوات )GDPالناتج المحلً اإلجمالً )( 1جدول رقم )
 باألسعار الجارٌة )ملٌون دٌنار(

 القطاعات       
 السنوات

 النفط الخام
1 

 الصناعة التحوٌلٌة
2 

 النفط الخام
3 

الناتج المحلً 
 4اإلجمالً  

 النسب %

1/4 2/4 3/4 

2002 29021 1740 3513 41022 70.7 4.2 8.6 

2003 20350 1244 2487 29585 68.7 4.6 8.4 

2004 30809 967 3694 53235 57.8 1.8 6.9 

2005 42380 956 5064 73533 57.6 1.3 6.9 

2006 52852 1056 5569 95587 55.2 1.1 5.8 

2007 59018 1122 5494 111455 52.9 1.0 4.9 

2008 87166 1167 5717 155982 55.5 0.7 3.7 

2009 56231 1587 6133 139330 40.3 1.1 4.4 

2010 79653 1688 8658 177008 45.0 1.0 4.9 

2011 111514 1297 5830 221260 50.0 0.6 2.6 

2012 129356 1222 4300 276575 46.8 0.4 1.5 

 جمعت واحتسبت من قبل الباحث باالعتماد على بٌانات :المصدر : 

 وزارة التخطٌط والتعاون اإلنمائً ، نشرات الجهاز المركزي لإلحصاء لسنوات متفرقة
 
 

 الثانً المبحث

 خصائص الظاهرة الرٌعٌة فً االقتصاد العراقً

عٌة التً حصل علٌها مدى استثمار الموارد النفطٌة الرٌسنركز مناقشتنا فً هذا المحور على  
فً تغٌٌر هٌكلٌة االقتصاد العراقً وتحقٌق التغٌرات المطلوبة فً بنٌة هذا  2003العراق بعد عام 

االقتصاد ، من خالل استعراض بعض المؤشرات االقتصادٌة اإلجمالٌة فً إطارها الكمً والوصفً التً 
قاً لمبدأ تبٌن لنا ، أن الدولة العراقٌة لم تستخدم الموارد المالٌة الكبٌرة المتأتٌة من الصادرات النفطٌة وف

الرشادة والعقالنٌة ، بل كانت تستخدم مبدأ )أصرف ما فً الجٌب ٌأتٌك ما بالغٌب( ، هذا فً الوقت الذي 
أكدت فٌه كل نظرٌات التنمٌة فً البلدان النامٌة على ضرورة تشخٌص المصدر الذي ٌولد الفائض 

نتاجٌة واألنشطة األخرى التً تخلق االقتصادي فً الدولة النامٌةوتوظٌفه فً تطوٌر القطاعات السلعٌة اإل
قٌمة مضافة لتحقٌق عملٌة التراكم الرأسمالً الالزم للتنمٌة المستدامة ... وهذا األمر فً الحقٌقة لم ٌتحقق 
فً االقتصاد العراقً ، حٌث غاب عن بال الدولة ولفترة زمنٌة طوٌلة بأن النفط فً العراق هو مرهون 

نه عرضه لمتغٌرات خارجٌة عدٌدة . لذلك على الدولة أن توجه هذه بوقت معٌن )وسٌنضب( فضالً عن أ
الفوائض المالٌة نحو االستثمار فً األنشطة االقتصادٌة المهمة وإجراء الحسابات الدقٌقة للموازنة بٌن 
متطلبات الحاضر والمستقبل ، ولكن لألسف أن السٌاسات االقتصادٌة فً العراق لم تحقق هذه الهدف ، 
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القتصاد العراقً بمتغٌراته الكلٌة والجزئٌة مرهون بخصائص االقتصاد الربعً وأزماته لذلك ظل ا
 المستمرة . 

 أوالً : الثروة الربعٌة وتبدٌد الطاقات النفطٌة والغازٌة 

 * الطاقات النفطٌة المنتجة 

االقتصاد ( ، ٌتأكد لنا إن محددات نمو 2من خالل المؤشرات الكمٌة المبٌنة فً الجدول رقم ) 
% من دخل الدولة الرسمً ، 90العراقً ستبقى محكومة بعائدات النفط الخام التً تجاوزت أكثر من 

ـ  2008( ملٌار دوالر خالل الفترة )89.2ـ  59.5حٌث تراوحت قٌمة صادرات النفط الخام ما بٌن )
فً تلك الفترة . علماً إن % من إٌرادات الموازنة 92( ، إن هذه العوائد فً الحقٌقة تشكل أكثر من 2013

الكمٌات المصدرة من النفط الخام خالل تلك الفترة بنٌت على افتراضات سعرٌة هً أعلى من أسعار 
( دوالر للبرمٌل الواحد . مع األخذ 52ـ  40السوق الحقٌقٌة الحالٌة التً بدأت باالنخفاض إلى مستوى )

التً حالت دون تحقٌق معدالت اإلنتاج المستهدفة بنظر االعتبار الظروف األمنٌة والتحدٌات الداخلٌة 
ألغلب سنوات تلك الفترة ... وما ٌؤخذ على فاعلٌة هذا القطاع إن إٌرادات الدولة المالٌة من صادرات 

ـ  84.1المنتجات النفطٌة ال تتناسب مع حجم الكمٌات المصدرة من النفط الخام ، حٌث تراوحت ما بٌن )
%( من كمٌة 2% ـ 1( أي بنسبة تتراوح ما بٌن )2013ـ  2010ات )( ملٌون دوالر للسنو188.0

 (1)النفط المصدرة لتلك الفترة .

( ملٌون برمٌل 215ـ  121أما بخصوص كمٌات النفط المجهز للمصافً فقد بلغت ما بٌن ) 
 ( ألف550( ، وتقدر طاقات التصفٌة الحالٌة للمصافً العراقٌة بحدود )2012ـ  2007خالل السنوات )

دٌنار  300برمٌل ٌومٌاً وهً جمٌعها مملوكة للدولة ، وإن النفط الخام المجهز للمصافً ٌباع حالٌاً بسعر 
وشركات تصفٌة وتوزٌع المنتجات النفطٌة تعانً من خسائر كبٌرة ناجمة عن تحدٌد أسعار المنتجات 

أي أن الدولة حالٌاً ال تحصل على أٌة إٌرادات عن تجهٌز  (2)النفطٌة من قبل الدولة بمستوٌات متدنٌة جداً .
( ملٌار دوالر سنوٌاً ، إذا أضفنا إلى 5.2النفط الخام للمصافً والذي تقدر قٌمته فً األسواق الدولٌة حالٌاً )

( ملٌار دوالر ، ٌصبح مجموع ما تتحمله 2.4ذلك االستٌرادات من البنزٌن والتً تقدر كلفته بحوالً )
% من مجموع اإلٌرادات الحكومٌة 40( ملٌار دوالر وهذا ما ٌعادل 8عن دعم المنتجات النفطٌة ) الدولة

، لذلك فأن موضوع تأهٌل المصافً وزٌادة طاقات التصفٌة ٌنبغً أن ٌعطً األولوٌة فً برامج الدولة 
تجهٌز قطاع  إضافة إلى ذلك ، إن القطاع النفطً قد تلكأ عن (3)لغرض تقلٌل العبء على الموازنة .

الكهرباء بكمٌات النفط الخام لتولٌد الطاقة الكهربائٌة ، حٌث كمٌة النفط المجهزة لمحطات تولٌد الطاقة 
،  2007( ملٌون برمٌل فً عام 18بعد أن كانت ) 2012( ملٌون برمٌل فً عام 36الكهربائٌة بلغت )

 ألغلب محطات الطاقة الكهربائٌة . ورغم هذه الزٌادة فهً تعد نسبة قلٌلة ال تسد الحاجة الفعلٌة 
                                                           

 ، أٌار 31ومشاكله وأفاق تطوره ، مجلة الحوار ، العدد عبد األمٌر رحٌمة عبود : حول واقع االقتصاد العراقً ـ  1
     2012 . 

 . 55حسٌن عجالن حسن : تفعٌل الطاقات اإلنتاجٌة المعطلة فً االقتصاد العراقً ، مصدر سبق ذكره ، ص ـ  2
شرٌن أول ، ، وزارة التخطٌط والتعاون اإلنمائً ، ت 2007ـ  2005تقرٌر إستراتٌجٌة التنمٌة الوطنٌة للسنوات ـ  3

 . 2004    عام 
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إن الزٌادة الملحوظة فً الصادرات النفطٌة وما ٌنتج عنها من إٌرادات مالٌة ، لم تعالج المشاكل  
الحقٌقٌة لالقتصاد العراقً ، إذ تؤكد بعض الدراسات ، أن عملٌة البناء التنموي لالقتصاد العراقً تحتاج 

قبل أن ٌسترد عافٌته وٌعمر بنٌته التحتٌة وٌكمل قطاع الخدمات ( م.ب.ي لمدة عشرة سنوات 6أن ٌصدر )
بكل جوانبه ولكً ٌواكب التقدم الحاصل فً دول المنطقة )شرط أن ٌرافق ذلك إرادة وطنٌة مخلصة( ، 
والحقٌقة أن هذه الزٌادة فً األمد القصٌر ال ٌمكن أن تتحقق أو ٌشك فً تحقٌقها فً ظل بنٌة نفطٌة وتأخر 

المشارٌع النفطٌة ومنافذ تصدٌر غٌر مؤهلة طاقتها متدنٌة أفضلها ٌوفر معدل تصدٌر ٌومً ال فً تنفٌذ 
( ملٌون برمٌل بالٌوم وأغلب الخطوط األخرى معطلة وتحتاج عملٌة تأهٌلها إلى وقت طوٌل 3ٌزٌد عن )

اج المستهدفة وحتى إذا افترضنا توفر مصادر التصدٌر ، فأن كمٌات اإلنت (1)واستثمارات مالٌة ضخمة .
واإلٌرادات المتوقعة لم تكن مضمونة فً ظل تدنً أسعار النفط الدولٌة فً الوقت الحاضر وعدم القدرة 

 على التنبؤ بمعدالتها فً ظل المتغٌرات الدولٌة السرٌعة والمفاجئة . 

 * الهدر فً الطاقات الغازٌة المنتجة : 

( 150المكتشف من الغاز الطبٌعً بقدر بـ )تشٌر الدراسات االقتصادٌة ، إن احتٌاطً العراق  
%( 30%( منه ٌصاحب إنتاج النفط و)70( ملٌون برمٌل نفط و)26ترلٌون متر مكعب ، أي ما ٌعادل )

( 53( ترلٌون ، ما ٌعادل )300منه متواجد فً الحقول الغازٌة ، واالحتٌاطً الكلً الغازي بقدر بـ)
( قدم 600أن نسبة )الغاز/ النفط المنتج( تقدر بحدود ) ( وتؤكد دراسة أخرى ،2ملٌون برمٌل نفط .)

( قدم مكعب من الغاز 600مكعب للبرمٌل الواحد ، أي أن إنتاج برمٌل واحد من النفط الخام سٌنتج عنه )
( أنتج من الغاز الطبٌعً كمعدل بحدود 2007ـ  2003المصاحب كمعدل . علماً أن العراق خالل الفترة )

( ملٌون متر مكعب ، والكمٌة المتبقٌة أرسلت 1.384مكعب ، استهلك منها ) ( ملٌون متر11.369)
للحرق ، علماً إن هذه الكمٌات المحروقة ممكن أن تستغل فً تولٌد الطاقة الكهربائٌة وفً الصناعات 
البتروكٌمٌاوٌة ، وكذلك فً الصناعات النفطٌة لكونه أقل كلفة من النفط الخام كما ٌمكن تصدٌره بواسطة 

 (3)األنابٌب أو نقله إلى األسواق المستهلكه .

إذن لتقدٌر خسارة البلد نتٌجة )عدم استثمار الغاز الطبٌعً( ، ٌتوجب علٌنا أن نعامل الكمٌة غٌر  
المستغلة فٌه فً تولٌد الطاقة والتدفئة ٌسعر كمٌة النفط المحروقة )المستخدمة( فً تولٌد )الكهرباء والتدفئة( 

ذه الكمٌة وتحقق عوائد مالٌة للبلد ، حٌث قدرت الدراسات االقتصادٌة خسائر العراق ، ممكن أن تصدر ه
( بحدود 3( كما مبٌن فً جدول رقم )2006من تأخر استثمار مشارٌع الغاز الطبٌعً ابتداءاً من عام )

 ( ملٌار دوالر147( وقدرت هذه الخسائر بحدود )2011ـ 2006( ملٌار دوالر لمتوسط الفترة )52.9)
( ، أذن الخسائر ستكون أكثر تكلفة فً حالة االستمرار ٌهدر وحرق 2016ـ  2012لمتوسط الفترة )

 (4)الكمٌات المنتجة منه .

                                                           
 نزار أحمد : تشخٌص األسباب المعطلة ألنعاش االقتصاد العراقً ، شبكة االنترنٌت العالمٌة .ـ  1
 ـ نزار أحمد : المصدر السابق نفسه . 2
 ،  4محمد علً زٌنً : االقتصاد العراقً / الماضً والحاضر والمستقبل ، دار المالك للنشر ، بغداد ، طـ  3

   2014 . 
 . 57ـ حسٌن عجالن حسن : تفعٌل الطاقات اإلنتاجٌة المعطلة فً االقتصاد العراقً ، مصدر سبق ذكره ، ص  4
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وتشٌر بعض المصادر ان وزارة النفط ادراكاً منها الهمٌة هذا الموضوع فقد استكملت استعداداتها منذ 
ان ٌحرق سابقاً نحو التصدٌر، وفعالً اول % من الغاز المصاحب الذي ك55الستثمار  2016شباط عام 

 طن من الغاز.* 2000شحنة ُصدرت الى االسواق العالمٌة عبر مٌناء ام قصر تقدر بحدود 

2013ـ  2003إنتاج وتصدٌر النفط الخام والمنتجات النفطٌة للفترة  (2جدول رقم )  

 المؤشرات
 
 
 السنوات

كمٌة النفط 
المنتج/ 
ملٌون 
 برمٌل

كمٌة النفط 
 المصدر

/ ملٌون 
 برمٌل

قٌمة النفط 
 المصدر

/ ملٌون 
 دوالر

كمٌة النفط 
المجهز 

للمصافً/ 
ملٌون 
 برمٌل

كمٌة النفط 
 المجهز 

/ لكهرباءل
ملٌون 
 برمٌل

قٌمة 
الصادرات 

من 
المنتجات 
النفطٌة / 

 الدوالر

 ــــــ ــــــ ــــــ ــــ 1000 1500 2003

 ــــــ 18 121 40015 1640 1600 2007

 ــــــ 16 160 59539 1855 2787 2008

 ــــــ 25 162 41329 1850 2000 2009

2010 2160 1980 84000 192 23 84.1 

2011 2407 2165 88500 210 32 20.1 

2012 2870 2600 94028 215 36 70.0 

 188.0 ــــــ ــــــ 89214 ـــــ ـــــ 2013

اإلنمائً ، الجهاز المركزي لإلحصاء ، المجموعة اإلحصائٌة لسنوات المصدر : وزارة التخطٌط والتعاون 
 متفرقة

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                               
 *االخبار االقتصادٌة، شبكة االنترنٌت العالمٌة
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  خسائر االقتصاد العراقً من عدم استغالل الطاقات الغازٌة القٌمة / ملٌار دوالر(3جدول رقم )

 المبلغ / ملٌار دوالر السنة

2006 3 

2007 5.5 

2008 6.8 

2009 9.6 

2010 11.0 

2011 17.0 

2012 21 

2013 26 

2014 31 

2015 34 

2016 35 

2011ـ  2006معدل الفترة :   52.9 

2016ـ  2012معدل الفترة :   147 

 المصدر : نزار أحمد ، خسائر العراق من مشارٌع الغاز المعطلة ، شبكة االنترنٌت

 ثانٌاً : الثروة الرٌعٌة ومشكلة القطاعات اإلنتاجٌة السلعٌة 

االقتصادٌة السلعٌة )الصناعة والزراعة( من القطاعات القائدة لالقتصاد وهً التً تعد القطاعات  
تساهم فعالً فً تنشٌط وتفعٌل حٌوٌة االقتصاد العراقً من خالل عالقتها بالمتغٌرات االقتصادٌة الكلٌة من 

أن النفط ثروة  جهة وتأثٌرها المباشر على حركة نمو القطاعات االقتصادٌة من جهة أخرى )سٌما إذا علمنا
ناضبة قد تفقدها فً المستقبل( . بٌنما ستظل هذه القطاعات اإلنتاجٌة )الزراعة والصناعة( هً الرصٌد 

 (1)الدائم لمعٌشة األجٌال المقادمة وهً األساس فً عملٌة تكوٌن التراكم الرأسمالً الالزم للتنمٌة .

زنات التخطٌطٌة التً وضعت بعد عام أذن نحن أمام غٌاب هدف تنموي مهم )طالما تناسته الموا 
والسنوات الالحقة لها( ٌكمن هذا الهدف بمعرفة ما هو معدل النمو المستهدف للقطاعات  2003

االقتصادٌة اإلنتاجٌة الذي ٌعد هدفاً منطقٌاً وموضوعٌاً ضمن هذه المرحلة وبأي اتجاه ٌمكن تنمٌة وتطوٌر 
اد السوق ومتغٌراته( وما هً السٌاسات واآللٌات االقتصادٌة هذه القطاعات فً ظل توجه الدولة )نحو اقتص

المطلوبة لتنشٌط فاعلٌة أداء هذه القطاعات لكً نضٌف مكونات جدٌدة لالقتصاد )عدا النفط( فً المرحلة 
 القادمة .

                                                           
1 قتصاد العراقً ، بحث مقدمحسٌن عجالن حسن : تنمٌة ناتج القطاعات السلعٌة ضرورة موضوعٌة لتنشٌط االـ    

 . 2001العلمً الثالث لكلٌة بغداد للعلوم االقتصادٌة الجامعة ، عام  رللمؤتم     
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( مر فً بعض السنوات 2003كل هذا الحقٌقة لم ٌحدث رغم أن االقتصاد العراقً بعد عام ) 
( ملٌار دوالر ، لم تتوجه هذه الموارد المالٌة ولو 80،  70كان فٌها فائض مالً بحدود ) بموازنات مالٌة

بنسب بسٌطة إلعادة تأهٌل الشركات اإلنتاجٌة المعطلة أو المتضررة ، أو استحداث مشارٌع صناعٌة جدٌدة 
ملٌار ( 153( خصصت مبلغ )2009ـ  2006متطورة ، وما ٌؤكد ذلك أن موازنات الدولة للسنوات )

%( ، فً 91دوالر لإلنفاق التشغٌلً على مستوى قطاعات االقتصاد الوطنً ، كانت نسبة اإلنفاق منها )
%( ، ونسبة كبٌرة من 70( ملٌار دوالر بلغت نسبة اإلنفاق منها )58حٌن خصصت لإلنفاق االستثماري )

ٌعرف أٌن ذهبت بسبب األموال المخصصة لإلنفاق االستثماري فً مجال القطاع الصناعً هدرت ولم 
الفساد وضعف اإلدارة المالٌة ، وما ٌنطبق على الصناعة كذلك ٌنطبق على القطاع الزراعً الذي 

، حٌث  2012% فً عام 1.5إلى  2002%( فً عام 8.6من ) GDPانخفضت نسبة مساهمته فً 
لغذائٌة المستوردة توقف اإلنتاج فً هذا القطاع بسبب ارتفاع تكالٌف اإلنتاج وأصبحت أسعار السلع ا

أرخص من أسعار المنتج محلٌاً .... والحقٌقة أن تدنً نسبة مساهمة القطاعات السلعٌة )الصناعة 
وتخلفهما فً مستوى ونوعٌة المنتج ، أنعكس فً هٌكل التجارة الخارجٌة ، حٌث  GDPوالزراعة( فً 

المحلً من السلع المختلفة والتً  أضطر البلد أن ٌعتمد على النشاط االستٌرادي فً سد احتٌاجات الطلب
( 58.8و ) 47.89( بحدود )2013و  2011بلغت قٌمتها حسب إحصاءات البنك المركزي لسنتً )

% 73ملٌار دوالر على التوالً )علماً أن القطاع الخاص ٌساهم بالنسبة األكبر من هذه االستٌرادات بلغت 
( 2010عٌة للخارج لم تتجاوز قٌمتها فً عام )% للعاملٌن المذكورٌن( ، فً حٌن الصادرات السل63و 

( ملٌون دٌنار ، وال تزال الدولة بسبب تلكؤ اإلنتاج فً القطاعات السلعٌة الرئٌسٌة تستورد أكثر 300عن )
 (1)%( من حاجتها من السلع الصناعٌة .90%( من حاجتها من المواد الغذائٌة و )85من )

االعتماد على مصدر واحد للتنمٌة وضرورة تنوٌع مصادر من ذلك ٌتبٌن ، خطورة استمرار  
الدخل وتفعٌل الطاقات االقتصادٌة للقطاعات السلعٌة المعطلة حالٌاً وبخاصة مشارٌع القطاع الخاص 

( مشروع 2000الصناعً المتوقعة عن اإلنتاج والتً قدرتها المدٌرٌة العامة للتنمٌة الصناعٌة بحدود )
ا تعمل فً مجال الصناعات اإلنشائٌة البسٌطة( وباقً المشارٌع متوقفة عن العمل )حالٌاً عشرة مصانع منه

لحد اآلن بسبب انقطاع التٌار الكهربائً وشحه الوقود وارتفاع تكالٌف النقل وعدم توفر المواد األولٌة ، 
ٌل فضالً عن هجرة أصحاب رؤوس األموال ، والقسم األخر متوقف عن اإلنتاج بسبب حاجتها إلى تأه

اآللٌات وتوفر المواد األولٌة والعمالة الفنٌة ، والحقٌقة أن أهم هذه األنشطة المتوقفة عن اإلنتاج هً 
 (2)مشارٌع الصناعات النسٌجٌة والخٌاطة واإلنشاءات والصناعات الغذائٌة وصناعة الورق والطباعة .

المتوقفة عن اإلنتاج ومعطلة  أما على مستوى المشارٌع اإلنتاجٌة المملوكة للدولة ، عدد المشارٌع 
( خمسمائة 500000( مصنع ٌعمل فٌها أكثر من )200قدرت بحدود ) 2003بشكل شبة كامل بعد عام 

( ترلٌون دٌنار عراقً )دون أٌة مساهمة فً 15ألف عامل ، ٌستلمون رواتب وأجور من الدولة بحدود )
الموجودة حالٌاً لم تعمل بكفاءة اقتصادٌة وتحقق  الناتج المحلً اإلجمالً( ، وأغلب شركات الدولة اإلنتاجٌة

                                                           
1 ، السنة التاسعة ، 44، منشور فً مجلة الحوار ، العدد  2015موفق حسن محمود : تعقٌب على الموازنة لعام ـ    

 . 19ص  2015شباط      
2 ، تقارٌر عراقٌة منشورة فً مجلة 2003من عام  باسم جمٌل أنطوان : المشارٌع الصناعٌة المتوقفة عن العملـ    

 . 62ص  2012، السنة الثانٌة  33الحوار ، العدد      
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خسائر مالٌة كبٌرة ألسباب عدٌدة منها ، عدم وجود تعرٌفه كمركٌة تحمً منتجات هذه المشارٌع )إذا علمنا 
منطقة حرة صناعٌة تدخل منها البضائع المستوردة بشكل عشوائً( ، فضالً عن ذلك إن هذه  27إن هناك 

نٌتها اإلنتاجٌة أي تطور تكنولوجً بسبب الظروف والصدمات التً تعرض لها الشركات لم ٌحدث على ب
االقتصاد العراقً ... لذلك فً ظل الظروف الحالٌة )األزمة المالٌة وانخفاض فً العوائد النفطٌة( أمام 
 الدولة خٌار إلعادة هٌكلة هذه الشركات غٌر المربحة نحو الخصخصة )فً ظل تشرٌع ٌحمً العاملٌن فٌها

 ( أو قسم منها ممكن أن ٌحول إلى شركات مختلطة .

 ثالثاً : الثروة الرٌعٌة وتشوهات الهٌكل االنفاقً المالً

لن تنجح الموازنات المالٌة فً استخدام الفوائض المالٌة التً ٌكونها الرٌع النفطً بشكل أمثل  
وات طوٌلة غٌر موجهة نحو وعلى نحو ٌخدم االقتصاد والمجتمع ، إذ هذه الفوائض المالٌة ظلت ولسن

قنوات االستثمار اإلنتاجً ، ولم تسهم بشكل فعلً فً معالجة األزمات االقتصادٌة واالجتماعٌة المستدٌمة 
التً ٌعانً منها االقتصاد . لذلك ٌمكن القول أن مشاكل الموازنات المالٌة على مستوى االقتصاد العراقً 

جم الموازنة ، ولكن المشكلة تكمن فً عملٌة عدم توظٌف هً لٌست مشاكل التموٌل ولٌست مشاكل فً ح
األموال المخصصة بشكل ناجح وفعال بعٌداً عن مظاهر الفساد المالً واآللٌات التقلٌدٌة غٌر الفاعلة فً 

 (1)تفعٌل هذه األموال وتحوٌلها إلى طاقات إنتاجٌة فعلٌة على مستوى االقتصاد .

توضح ، إن تخصٌصات الموازنة المالٌة ازداد من  (4فالمؤشرات المبٌنة فً جدول رقم ) 
، وبلغت  2008( ملٌار دوالر فً عام 80.000إلى ) 2003( ملٌار دوالر فً عام 6.100)

 2013ـ  2003( ملٌار دوالر وعلى مستوى الفترة 118.6) 2013تخصٌصات الموازنة فً عام 
ار دوالر )علماً أن المكون النفطً ( مل627.9ٌبلغت إجمالً تخصٌصات الموازنات المالٌة حوالً )

% كما هو معروف( ... من ذلك ٌتضح أن التخصٌصات 90الرٌعً فً هذه التخصٌصات ٌشكل أكثر من 
بسبب  2016وكذلك  2015المالٌة هً لٌست مشكلة معٌقة لألداء االقتصادي )باستثناء السنة الحالٌة 

، هً عدم إمكانٌة توظٌف هذه الموارد المالٌة  انخفاض اإلٌرادات النفطٌة( ، لكن المشكلة كما ذكرنا
الكبٌرة المتولدة من القطاع النفطً فً السنوات السابقة فً القطاعات االقتصادٌة اإلنتاجٌة وتفعٌل األنشطة 
االقتصادٌة األخرى العاطلة وتنوٌع مصادر الدخل على مستوى االقتصاد الوطنً ، وهذا ٌتضح من أن 

المكون من األجور والرواتب والمستلزمات السلعٌة للموظـفٌن( ألغلب السـنوات نسب االنفاق التشغٌلً )
%( ... أضافة 70% ـ 50%( وهً أعلى بكثٌر من نسـب اإلنفاق االسـتثماري البالغة )90تجاوزت )

إلى ذلك أن نسبة كبٌرة من الفائض االقتصادي المتولد من القطاع النفطً هدرت ولم تظهر إنتاجٌتها 
بسبب ضعف القدرة على التنفٌذ ألسباب تتصل بالكفاءة اإلدارٌة وعوامل الفساد المالً واإلداري للوجود 

وضعف المعرفة الفنٌة بأسس اإلدارة المالٌة ، والدلٌل على ذلك أن وزارة التخطٌط أكدت فً أحد تقارٌرها 
ترلٌون دٌناراً أي  200( مشروع استثماري تلكأ حالٌاً عن التنفٌذ قٌمتها أكثر من 6000إن هنالك )

 ( ملٌار دوالر تقرٌباً بسبب مشاكل الفساد وسوء التنفٌذ .168)

                                                           
حسٌن عجالن حسن : توجهات السٌاسة االستثمارٌة فً العراق ، ورقة نقاشٌة قدمت إلى الكلٌة المنصور الجامعة  ـ 1
 . 2012تم مناقشتها على قاعة المؤتمرات ، نٌسان عام     ،
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 الموازنة العامة ونسب النفقات التشغٌلٌة واالستثمارٌة (4جدول رقم )
 / ملٌار دوالر  2013ـ  2003للسنوات 

 السنوات
تخصٌصات الموازنة 

 / ملٌار دوالر
 النفقات التشغٌلٌة

% 
 االستثمارٌةالنفقات 

% 
 نسبة التغٌٌر

 ــــــ ــــ 100 6.100 2003

 2.13 ــــــ 100 13.000 2004

2005 25.000 88 12 1.90 

2006 34.000 79 21 1.36 

2007 41.000 78 22 1.20 

2008 80.000 72 28 1.95 

2009 63.000 80 28 - 0.79 

2010 71.290 79 26 1.12 

2011 78.000 80 28 1.09 

2012 97.500 68 31 1.24 

 ــــــ 40 60 118.6 2013

 اإلجمالً 
ـ  2003
2013 

 ــــــ ــــــــ ـــــــ 627.9

 ـ وزارة التخطٌط والتعاون اإلنمائً ، دائرة الحسابات القومٌة 1المصدر : 
 ـ وزارة المالٌة / دائرة الموازنة العامة 2 

 ظاهرة الفقر والبطالةرابعاً : الثروة الرٌعٌة ومشكلة استمرار 

بالرغم من الزٌادة الواضحة التً طرأت على حجم الموارد المالٌة النفطٌة التً حصل علٌها  
، إال إن ذلك لم ٌعالج مشكلة التفاوت فً توزٌع الدخل وظاهرة البطالة التً تعد  2003العراق ما بعد عام 

هذه الفترة والزالت . حٌث استمر مؤشر من مقدمة التحدٌات التً واجهت االقتصاد العراقً ما بعد 
التفاوت فً توزٌع الدخل وزٌادة معدالت الفقر باالرتفاع ، وٌمكن مالحظة ذلك من خالل ارتفاع معامل 

، وانعكست أثار هذا  2006،  2005،  2004% للسنوات 40% ، 42% ن 21)جٌنً( بمعدل 
 (1)االقتصادي لألسر على مستوى العراق . التفاوت على مستوى اإلشباع فً الخدمات الرئٌسٌة والوضع

وعلى الرغم من التزاٌد السرٌع فً معدالت اقتناء العائلة العراقٌة للسلع المعمرة ووسائل الرفاه المنزلً 

                                                           
راجً محمد هلٌل : قٌاس وتحلٌل ظاهرة الفقر والتفاوت فً توزٌع الدخل ، رسالة ماجستٌر فً االقتصاد ، ـ  1

 . 2009المستنصرٌة ، عام  الجامعة 
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و  (1)% من السكان ٌعٌشون دون خط الفقر .23، إن  2007وملكٌة السٌارات ، أظهرت مسوحات عام 
% من مجموع األسر العراقٌة تحصل على إشباع متدنً فً مجال الخدمات العامة )الماء والكهرباء 48

% تحصل على مستوى متوسط ، فٌما تحصل 31.2والصرف الصحً وخدمات التعلٌم والصحة ...( و 
ت ( .... وأٌضاً شهد5% من األسر على مستوى إشباع عال من هذه الخدمات )أنظر جدول رقم 24.1

ظاهرة تبدٌد الموارد البشرٌة وعدم استثمارها بما ٌفضً إلى زٌادة مساهمتها فً  2003الفترة ما بعد عام 
تطوٌر واقع المجتمع ، وأٌضاً كان ذلك بسبب عدم توظٌف الموارد المالٌة الربعٌة فً القطاعات اإلنتاجٌة 

طاع النفطً لم ٌستوعب العمالة التً تخلق فرص العمل وامتصاص العمالة الفائضة )ناهٌك عن أن الق
%( من 30الفائضة لكونه قطاع ٌتمٌز بكثافة رأس المال( مما أفضى ذلك إلى زٌادة نسبة البطالة بنحو )

%( من إجمالً عدد السكان ، ومما ٌزٌد من حدة 56.2فئة السكان العمرٌة القادرة على العمل والبالغة )
ن العمل هم من الخرجٌن ومن مستوٌات مختلفة ، حٌث على هذه المشكلة ، إن نسبة مهمة من العاطلٌن ع

% وهذه فً 5% والماجستٌر 16% والدبلوم العالً 20مستوى البكالورٌوس قدرت هذه النسبة بحدود 
الحقٌقة تعد خسارة للمجتمع والفرد معاً ممثلة بتكالٌف تعلٌمهم وتكالٌف فرصة االنتفاع من خدماتهم 

المعطلة ، وإذا ما قارنا نسبة البطالة فً العراق مع الدول المجاورة ندرك حجم  الضائعة وطاقاتهم اإلنتاجٌة
% ... أن سبب 1.1% ، الكوٌت 92% ، مصر 14% ، وإٌران 15هذه المشكلة ، فهً فً األردن 

البطالة ، هو إن الموارد المالٌة النفطٌة الكبٌرة وجه جزء كبٌر منها نحو نشاطات غٌر إنتاجٌة والجزء 
نحو مشارٌع استثمارٌة وهمٌه غٌر قادرة على خلق فرص عمل لمواجهة األعداد المتزاٌدة على  األخر

 (2)( ثالثمائة ألف شخص سنوٌاً .300سوق العمل العراقٌة والتً تقدر بحدود )

 ( مستوى إشباع األسر العراقٌة من الخدمات العامة 5جدول رقم )
 المجموع مستوى عال مستوى متوسط مستوى متدنً المجاالت

 100 35.5 32.7 31.8 التعلٌم

 100 55.1 24.2 20.7 الصحة

الماء والكهرباء والصرف 
 الصحً

58.3 25.5 16.3 100 

 100 52.7 27.1 20.1 السكن

 100 29.4 30.2 40.4 خصائص محٌط السكن

 100 17.5 23.4 55.1 الوضع االقتصادي لألسرة

 ــــــ 24.1 31.2 44.8 دلٌل أحوال المعٌشة

المصدر : راجً محً هلٌل ، تحلٌل ظاهرة الفقر والتفاوت فً توزٌع الدخل ، رسالة ماجستٌر فً 
 2009االقتصاد ـ    الجامعة المستنصرٌة ، عام 

                                                           
 ، بحث منشور على موقع شبكة  2003أحمد إبرٌهً العلً : دراسة تحلٌلٌة فً هٌكلٌة االقتصاد العراقً بعد عام ـ  1

 كة االنترنٌت العالمٌة .االقتصادٌٌن ، شب     
ـ  59حسٌن عجالن حسن : تفعٌل الطاقات اإلنتاجٌة المعطلة فً االقتصاد العراقً ، مصدر سبق ذكره ، ص ـ  2

60 . 
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 خامساً : الثروة الرٌعٌة وتلكؤ النشاط االستثماري للقطاع الخاص 

الزمنٌة لم ٌعطً فرصة حقٌقٌة أن القطاع الخاص فً االقتصاد العراقً وعلى مختلف المراحل  
لكً ٌلعب دوراً بارزاً فً عملٌة إعادة البناء ودفع معدالت النمو االقتصادي ، حٌث تعرض ألكثر من 
أربعٌن عاماً لهزات عنٌفة نتٌجة لظروف عدم االستقرار السٌاسً والتغٌرات التً طرأت على طبٌعة النظم 

القطاع الخاص فً العراق ، ٌجب أن ٌمر بالطرٌق العلمً  االقتصادٌة فً تلك الفترات ، أن تفعٌل واقع
الصحٌح الذي ٌخلق واقعاً ٌكون فٌه النشاط الخاص فاعالً ومؤثراً متصفاً بجودة المنتج وانخفاض الكلفة 

 (1)وغٌرها من الممٌزات وهذا ال ٌمكن أن ٌتم فً الحقٌقة إال بالدعم المتواصل من قبل الدولة .

، توجهت السٌاسة االقتصادٌة للدولة نحو تشجٌع القطاع  2003ث عام ٌعد التغٌر الذي حد 
الخاص ضمن إطار سٌاسة اقتصاد السوق واالنفتاح االقتصادي والمالً والتجاري ، مما أنعكس هذا 
التوجه بانتكاسات واضحة للقطاع الخاص وبخاصة الصناعً منه ، نتٌجة لعدم وضع إستراتٌجٌة واضحة 

، ولم توضع آلٌة عمل من قبل الجهات الحكومٌة ومؤسسات الدولة المختلفة لتطوٌر  لمستقبل هذا القطاع
أنشطة هذا القطاع ، فطغى القطاع االستٌرادي الطفٌلً )بدون وضع ضوابط وقٌود(على طبٌعة عمل هذا 

ً كانت القطاع والذي ساعد عل ذلك السوق العراقٌة التً كانت متعطشة ألنواع السلع والبضائع الكمالٌة الت
فبدالً أن تلتزم الدولة فً هذه الفترة بسٌاسة واضحة لدعم هذا القطاع واألخذ  (2)مفقودة فً الفترة السابقة .

، استمرت  2003بٌده لتجاوز الظروف األمنٌة الصعبة والتحدٌات االقتصادٌة التً ظهرت بعد عام 
 (3)ة الداعمة له مما أفضى ذلك إلى : الدولة بتهمٌش هذا القطاع من خالل عدم وضع السٌاسات االقتصادٌ

هروب رؤوس األموال المحلٌة واستثمارها فً الدول المجاورة ، بسبب عدم توفر مقومات الصناعة  .1
الوطنٌة وهروب الخبرات بسبب استهدافها ، مما أدى إلى تأخر الصناعة الوطنٌة ، وبذلك ٌمكن 

)الخاصة( المتنامٌة فً الفترات الماضٌة بدأت تمتد إلى القول ، أن المتراكم من األرباح الرأسمالٌة 
األسواق اإلقلٌمٌة الجغرافٌة المحٌطة بالعراق ، حٌث تحولت تلك األقالٌم إلى مستودعات مالٌة 
خارجٌة تمتص فٌها أرباح القطاع الخاص العراقً المتراكمة من الدورة التجارٌة العراقٌة والذي 

 (4)ارجً العراقً .أصبح ٌطلق علٌها باالدخار الخ
توجه رؤوس األموال لرجال األعمال والصناعٌٌن نحو النشاطات الهامشٌة غٌر اإلنتاجٌة التً  .2

تستهدف الربح الكبٌر والسرٌع بدون االكتراث لما ٌحتاجه السوق العراقٌة من السلع الضرورٌة ، أي 
نشاطات خدمٌة ضعٌفة % تقرٌباً من إجمالً نشاطات هذا القطاع أصبحت تعبر عن سٌادة 65أن 

                                                           
 كرٌم عبٌس العزاوي : واقع القطاع الخاص العراقً وسبل النهوض به ، كلٌة اإلدارة واالقتصاد ، جامعة بابل ،ـ  1

 شبكة االنترنٌت العالمٌة .     
السنة السابعة ، آذار ،العدد األربعون ،، مجلة الحوار : القطاع الخاص بٌن األمس والٌومباسم جمٌل أنطوان ـ  2

2014. 
 باسم جمٌل أنطوان : القطاع الخاص بٌن األمس والٌوم ، مصدر سبق ذكره .ـ  3
 ومأزق انفالت السوق ، رؤٌة المشهد الراهن ، دار بٌتـ مظهر محمد صالح : االقتصاد الربعً المركزي  4

 . 2013الحكمة للطباعة والنشر ، عام     
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االرتباط بالنشاط اإلنتاجً أو االستثماري الحقٌقً ، مما جعل السوق العراقٌة حاضنة للبطالة الفعلٌة 
.(1) 

تحمل إنتاج القطاع الخاص تكالٌف باهظة ، نتٌجة تحمله نفقات وخدمات الكهرباء والماء والنقل  .3
مقارنة بمنتج القطاع العام الذي ٌتحمل  وغٌرها ، مما ساهم فً رفع أسعار المنتج المحلً الخاص

 تكالٌف اإلنتاج العالٌة ألنه مدعوم من قبل الدولة .
هنالك مشارٌع استثمارٌة تنفذ فً البلد وتدار من قبل شركات أجنبٌة وعربٌة أخذ ٌستبعد منها القطاع  .4

ك ٌنبغً أن % من شركاته تفتقر إلى الخبرات والمهارات اإلدارٌة .لذل75الخاص الوطنً ، لكون 
تكون هنالك إستراتٌجٌة لدعم وتطوٌر مهارات العاملٌن فً هذا القطاع إلى مستوى ٌجعله منافساً 

 للشركات األجنبٌة التً ترغب بالدخول للسوق العراقٌة .
أصبح القطاع الخاص الوطنً ال ٌهتم فً اختٌار نوعٌة المشارٌع الصناعٌة ، لذلك أصبح مقلداً  .5

 الصناعٌة فً ظل هٌمنة وسائل اإلنتاج القدٌمة والطرق التقلٌدٌة فً اإلنتاج . ولٌس مبتكراً للمادة
أصبحت عملٌة منح إجازات تأسٌس المشارٌع والمعامل الصناعٌة للقطاع الخاص من قبل المؤسسات  .6

المختصة لم تمنح حسب مبدأ الرقعة الجغرافٌة ، بل تتم عملٌة توزٌع المعامل والمصانع بشكل 
أدى ذلك إلى عدم المساهمة فً إنشاء المدٌنة الصناعٌة وعدم التوزٌع العادل  عشوائً ، مما

 (2)للقروض الصناعٌة .

 * دعم القدرات االستثمارٌة للقطاع الخاص :

ٌعد متغٌر اقتصادي مهم وله أثر إٌجابً على  Investmentٌعلم الجمٌع أن االستثمار  
العرض والطلب للسوقٌن الحقٌقٌة والمالٌة ، وقرارات االستثمار ال تبنً فقط بحسابات وأمزجة فنٌة 
وهندسٌة وإنما تبنً بحسابات وأمزجة اقتصادٌة ومالٌة مدروسة بشكل علمً بوصفها جزء ال ٌتجزأ من 

لألسف صفة مفقودة لدى متخذي ومنفذي المشارٌع االستثمارٌة ، حركة المتغٌرات االقتصادٌة ، وهذه 
وٌمكن مالحظة ذلك من خالل  (3)وخاصة المشارٌع االستثمارٌة االقتصادٌة التً تنفذ من قبل الدولة .

متابعة الموارد المالٌة الرٌعٌة التً وجهتها الدولة من خالل الموازنات المالٌة فً السنوات ما بعد عام 
القنوات االستثمارٌة على مستوى القطاعات االقتصادٌة ن إذ إنها لم تتم بطرق ووسائل علمٌة نحو  2003

مدروسة ، بل اآللٌة المعتمدة فً قرارات االستثمار ألغلب المشارٌع االستثمارٌة والتً )كان جزء كبٌر 
مؤشرات شكلٌة فً منها مشارٌع استثمارٌة وهمٌة( كانت فقط تعتمد على استمارة معٌنة تضم معاٌٌر أو 

 تحدٌد نسب االنجاز أو التنفٌذ ولم تقدم دراسات جدوى اقتصادٌة وفنٌة مفصلة ألغلب هذه المشارٌع .

( وزارة تقرٌباً فً ضوء اعتمادها هذه 30لذلك أكدت وزارة التخطٌط فً إحدى دراساتها أن ) 
متابعة الدقٌقة لتنفٌذ هذه المشارٌع ، فقد اآللٌة لم تنفذ مشارٌعها االستثمارٌة ، وبسبب حاالت الفساد وعدم ال

                                                           
 ـ مظهر محمد صالح : المصدر السابق نفسه . 1
، شبكة  15/8/2014ـ إبراهٌم اإلبراهٌمً : القطاع الخاص بحدود مستقبل الصناعة ، جرٌدة المدى ، فً  2

 االنترنٌت  العالمٌة .
 ، شبكة االنترنٌت العالمٌة . 2/8/2010الهٌئة الوطنٌة لالستثمار ، ملحق جرٌدة المدى الٌومٌة ، فً ـ  3
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( ملٌار دٌنار لم ٌعرف 330االقتصاد العراقً خالل فترة الست ســـنوات الماضٌة مبلغ ٌقدر بحدود )
 (1)مصـــٌرها لحد اآلن .

إن آلٌة تنفٌذ المشارٌع االستثمارٌة على مستوى القطاع الخاص تختلف عن القطاع العام ألنه  
تبار مبدأ الكفاءة االقتصادٌة وتحدٌد الحسابات االقتصادٌة والفنٌة الدقٌقة المبنٌة أساساً على ٌأخذ بنظر االع

تحقٌق العوائد المالٌة الكبٌرة والسرٌعة فً نفس الوقت ... والحقٌقة أن هنالك أنشطة فً مجال الصناعة 
تساهم فً حل األزمة والزراعة على مستوى القطاع الخاص ممكن أن تعتبر مشارٌع استثمارٌة مجدٌة 

المالٌة الحالٌة التً ٌعانً منها االقتصاد العراقً وممكن أن تكون أداة فاعلة فً عملٌة اإلصالح االقتصادي 
، فٌما إذا حصلت هذه المشارٌع على دعم ومساندة من قبل الدولة متمثالً بالقوانٌن والتشرٌعات الضرورٌة 

الخاص فً السنوات األخٌرة استطاع أن ٌكون استثماراً  لحماٌة المستثمر الخاص . سٌما وأن القطاع
اقتصادٌاً مهماً فً بعض األنشطة الصناعٌة ، فً حٌن فشل القطاع العام فً تنفٌذ مثل هذه المشارٌع ، 
والدلٌل على ذلك معمل السكر فً بابل الذي نفذ بمشاركة جهات أجنبٌة وعراقٌة بكلفة تقدر بمئات المالٌٌن 

، وهذا المشروع فً الحقٌقة مجدي من الناحٌة االقتصادٌة والفنٌة ، حٌث استطلع أن ٌمتص من الدوالرات 
عدد كبٌر من الكوادر الفنٌة والهندسٌة واألٌدي العاملة البسٌطة ، والمثال األخر على تفوق النشاط 

ي للقطاع الصناعً الخاص فً عملٌة االستثمار مقارنة بالقطاع العام ، هو تجربة التوسع االستثمار
الخاص بالمشاركة مع الشركات األجنبٌة فً المشارٌع الصناعٌة واإلنشائٌة ذات الكلف العالٌة التً نفذت 

 (2)فً إقلٌم كردستان .

 المبحث الثالث

 المرتكزات األساسٌة لسٌاسة التنوٌع واإلصالح الهٌكلً

 فً االقتصاد العراقً ـ فً ظل انخفاض الموارد الرٌعٌة 

انخفاض أسعار النفط العالمٌة فً الفترة األخٌرة ، أثار مخاوف أغلب االقتصادٌٌن الحقٌقة أن  
العراقٌٌن ، لكون اإلٌرادات النفطٌة تشكل نسبة عالٌة فً الموازنة الحكومٌة . لذلك لجأت الدولة إلى تغٌر 

ومة لم تعد الخطط سٌاستها االقتصادٌة باتجاه إجراءات التقشف وترشٌد الموارد االقتصادٌة ، حٌث أن الحك
 والسٌاسات الالزمة لمواجهة التغٌر المفاجئ فً هبوط أسعار النفط .

$ للبرمٌل الواحد و 60أن هبوط أسعار النفط خالل األشهر الستة الماضٌة إلى ما دون مستوى  
$ بعد أن تراوح السعر طٌلة األربع السنوات الماضٌة ما 40الى مستوى  2016وصوله فً اشهر عام 

( $ ، ولد كثٌر من التحلٌالت والتساؤالت عن أسباب هذا الهبوط والتوقعات المستقبلٌة 150ـ  100)بٌن 
لسقف األسعار ، نحن اآلن لٌس بصدد مناقشة هذا الموضوع . بل مهمتنا فً هذا المحور هو تسلٌط الضوء 

صادٌة المطلوبة على تداعٌات انخفاض أسعار النفط على االقتصاد العراقً وما هً السٌاسات االقت
 لمواجهة األزمة المالٌة الناجمة عن هبوط المورد الرٌعً النفطً ؟ 

                                                           
 . 2014حدٌث النائب رئٌس الوزراء فً برنامج )االستثمار والتموٌل ( ، قناة الرشٌد الفضائٌة ، شباط ـ  1
 . 2014لرشٌد الفضائٌة ، شباط ، باسم جمٌل أنطوان لقاء فً برنامج )االستثمار التموٌل( ، قناة اـ  2
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 * تداعٌات انخفاض أسعار النفط على االقتصاد العراقً 

تؤكد الدراسات االقتصادٌة ، إن العراق ٌخسر أكثر من ملٌار دوالر سنوٌاً مع كل هبوط مقداره  
ه ، وأن انخفاض تلك األسعار ٌضر باالقتصاد وٌفاقم من دوالر واحد فً سعر برمٌل النفط الذي ٌصدر

% على الواردات النفطٌة ، وقد بدأت أثار انخفاض 95عجز الموازنة ، والسٌما أن االقتصاد ٌعتمد بنسبة 
( 155، فقد تم تقدٌمها بـ ) 2015أسعار النفط المفاجئة بالظهور مفاجئة أثناء فترة أعداد موازنة عام 

( دوالر للبرمٌل الواحد .وخالل ٌومٌن انخفض تقرٌباً إلى 70ى أساس سعر النفط كان )ترلٌون دٌنار عل
( ترلٌون دٌنار ، لذلك فأن األرقام األولٌة قد كشفت عن عجز فً هذه 123( دوالر انخفضت إلى )60)

( ترلٌون دوالر ، فً حٌن أن موازنات بعض السنوات السابقة حققت فوائض 23الموازنة ٌصل إلى )

 ( ملٌار دوالر .80ـ  70لٌة تقدر ما بٌن )ما

رغم أن الدولة ضغطت من النفقات بشكل كبٌر ، استمرت موازنة هذا العام كغٌرها من موازنة  
( وتوقف مشارٌع البناء 2015السنوات السابقة فً تحدٌد وتدنٌه حجم التخصٌصات االستثمارٌة لعام )

تدهور خطٌر فً البنٌة التحتٌة ومشارٌع الخدمات الرئٌسة منذ واألعمار فً الوقت الذي ٌعانً فٌه البلد من 
وعلٌه تبرز ضرورة اعتماد إستراتٌجٌة جدٌدة مالئمة وفعالة إلعادة هٌكلٌة االقتصاد  (1). 2003عام 

 العراقً خالل المرحلة القادمة .

 * السٌاسات المناسبة لمواجهة هبوط المورد الربعً 

لها االقتصاد العراقً على أثر هبوط أسعار النفط قد تكون بمثابة  أن الصدمة المالٌة التً تعرض 
دقة جرس لبدء الخطر الحقٌقً لالقتصاد العراقً ٌجب أن تنتبه له الدولة اآلن وفً المستقبل إلعادة النظر 
فً رسم السٌاسات وإعادة هٌكلة االقتصاد وضرورة إعادة التخطٌط المالً بتطبٌق سٌاقاته على الموازنة 

طارها العام والتفصٌلً وكذلك على االقتصاد ومتغٌراته الكلٌة وتشدد من رقابة الدولة على أوجه انفاق بإ
المال العام ومكافحة الفساد فضالً عن العمل على تقلٌص النفقات غٌر الضرورٌة التً أدمنت علٌها 

وٌع مصادر الدخل الحكومة بسبب )الربع النفطً( . لذا ٌجب أن تكون هناك إستراتٌجٌة واضحة لتن
وإصالح هٌكلة االقتصاد العراقً بما ٌفضً إلى تقلٌل االعتماد على المورد النفطً ومواجهة األزمة 

 (2)المالٌة والتغلب علٌها وخلق بدائل إستراتٌجٌة لخلق تنمٌة مستدامة من خالل اعتماد المقومات اآلتٌة : 

 

                                                           
ـ حٌدر حسٌن آل طعمة : النفط وتداعٌاته على االقتصاد العراقً ، مركز الدراسات اإلستراتٌجٌة ، جامعة كربالء  1

 ، شبكة االنترنٌت العالمٌة .
 ـ لإلطالع على مزٌد من هذه اآلراء والمقترحات ٌمكن مراجعة : ـ 2

 ـ حٌدر حسٌن آل طعمة : النفط وتداعٌاته على االقتصاد العراقً : مصدر سبق ذكره .   

ـ 109،مصدر سبق ذكره،ص 3س 44،مجلة الحوار،العدد 2005اآلثار االقتصادٌة للموازنة لعام ـ   
111. 

 . 11ـ مظهر محمد صالح : مصدر سبق ذكره ، ص   
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 أوالً: السٌاسات على األمد القصٌر 

العوائد النفطٌة الكبٌرة ن أصبحت الدولة لم تعتمد بشكل أساسً على الضرائب من خالل هٌمنة  .1
والرسوم كمصدر لتموٌل الموازنة . لذلك ٌتطلب أوالً إصالح النظام الضرٌبً وتوسٌع الضرٌبٌة 
والحد من التهرب الضرٌبً وتحدٌد أسعار جدٌدة للضرائب تنسجم والقدرة التكلٌفٌة للمواطن . 

االعتبار عدم أثقال كاهل الطبقات الفقٌرة . وتفعٌل عمل اإلدارة الضرٌبٌة مع األخذ بنظر 
والقضاء على حالة الفساد المستشري فٌها ... علماً أن نسبة الضرائب فً الموازنة ال ٌتجاوز عن 

 % .60% فً حٌن تفوق نسبة اإلٌرادات الضرٌبٌة فً البلدان المتقدمة عن 2
للدولة والتحول التدرٌجً نحو القطاع الخاص ، إذ تكشف  إعادة هٌكلة الصناعات المملوكة .2

الموازنات العامة السابقة ، أن دعم وتموٌل هذه الصناعات لم ٌحسن من أدائها االقتصادي ، فما 
زالت أغلب المشروعات العامة غارقة فً الخسائر ، وأن ما تضٌفه للحكومة من إٌراد أقل بكثٌر 

وأجور ودعم مما ٌتطلب إٌقاف عمل هذه الشركات وإعادة  مما تخصصه الحكومة لها من رواتب
 هٌكلتها .

 ضغط النفقات التشغٌلٌة وترشٌد الموارد المالٌة من خالل : .3
اقتصاد وتوزٌع مفردات البطاقة التموٌنٌة لألسر الفقٌرة فقط باعتماد مؤشرات وزارة  -أ 

دوالر ٌمكن التخطٌط فً هذا المجال وهنا تستطٌع الدولة أن توفر حوالً ملٌاري 
 توظٌفها فً مجاالت أخرى .

عدم تضمٌن الموازنة أٌة مشارٌع جدٌدة واالكتفاء بالمشارٌع المستمرة على أن ٌكون   -ب 
 العمل فً إدراج المشارٌع على وفق المتطلبات واألولوٌات المجتمعٌة .

نقل موظفً الشركات الممولة مركزٌاً وهً شركات خاسرة إلى القطاع الخاص وتتعهد  -ج 
ولة بدفع نصف رواتب هؤالء الموظفٌن لمدة سنتٌن ، وهذا األمد سٌوفر أموالً للدولة الد

 وٌستثمر هؤالء الموظفٌن .
تشدٌد الرقابة فً كافة دوائر ومؤسسات الدولة للحد من الفساد وكشف المشارٌع الوهمٌة التً  .4

ات لم تنفذ مشارٌعها تكلف الدولة سنوٌاً ملٌارات الدوالرات ، علماً أن هنالك كثٌر من الوزار
 وٌصدر قسم كبٌر من هذه األموال وتذهب خارج العراق .

تعبئة مدخرات القطاع العائلً عن طرٌق إصدار سندات بفئات صغٌرة وبأسعار فائدة مغرٌة  .5
تحفز األفراد على االكتفاء ، وهذا اإلجراء من شأنه توفٌر أموال ال بأس بها للحكومة فضالً عن 

 ٌر الضروري والترفً الذي بات ٌشكل ثقافة عامة لدى المستهلك العراقً . تقلٌص االستهالك غ

 ثانٌاً : السٌاسات المناسبة على األمد الطوٌل 

أفضل الصٌغ الالزمة لمعالجة الوضع االقتصادي العراقً على المدى البعٌد هو ضرورة انتهاج  .1
( وخلق قطاعات جدٌدة مولدة سٌاسة اقتصادٌة قائمة أساساً على مبدأ )تنوٌع الهٌكل اإلنتاجً

للدخل ، بحٌث ٌنخفض االعتماد الكلً على القطاع النفطً الرٌعً . عملٌة تنوٌع الهٌكل اإلنتاجً 
فً االقتصاد العراقً تتطلب وضع برامج استثمارٌة مكثفة الستغالل المزاٌا المتاحة لتنوٌع 

الرٌعٌة بالتركٌز بصفة خاصة  الهٌكل االقتصادي والتخلص من االعتماد المتزاٌد على الموارد
على الصناعات كثٌفة االستخدام للنفط . مثل صناعة البتر وكٌمٌاوٌات أو الصناعات كثٌفة 
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االستخدام للطاقة مثل صناعة األلمنٌوم  والحدٌد والصلب والصناعات الخفٌفة األخرى المعتمدة 
 (1).على النفط أسوة بتجارب الدول النفطٌة األخرى كالسعودٌة مثالً 

إنشاء صندوق سٌادي لثروة العراق ٌعمل كمصدر مالً وكضمان لألجٌال القادمة ن عن طرٌق  .2
ادخار جزء من اإلٌرادات النفطٌة واستثمار هذه األموال فً محفظة مالٌة متنوعة . أسوة بالدول 

% من جراء انخفاض أسعار النفط 10الخلٌجٌة التً ٌتأثر اقتصادها بنسبة ضئٌلة تتراوح 
 ٌاطاتها المالٌة الكبٌرة فً صنادٌق السٌادة الوطنٌة التً تعوض الخسائر المالٌة .الحت

تنشٌط القطاع السٌاحً للبلد واالستفادة من السٌاحة الدٌنٌة فً رفد وتموٌل الموازنة العامة بالعملة  .3
( ملٌون 10( قرابة )2014األجنبٌة ، إذ ٌقدر عدد السواح الوافدٌن إلى العراق خالل عام )

 سائح .
العمل على زٌادة معدالت اإلنتاج النفطً وإعادة النظر فً الخطط اإلنتاجٌة المبرمة بٌن الحكومة  .4

 والشركات األجنبٌة المستثمرة .
إٌقاف هدر الغاز الطبٌعً عبر التعاقد مع شركات عالمٌة متخصصة ، مما ٌوفر للعراق مصدراً  .5

مهماً لإلٌرادات المالٌة وٌحد من استٌراد الغاز من الدول الجوار .... إضافة إلى ذلك هنالك 
ثروات معدنٌة هائلة فً العراق غٌر مستثمرة وفً مقدمتها الكبرٌت الموجود كمٌات كبٌرة منه 
فً منطقة المشراق والفوسفات فً عكاشات والزئبق األحمر فً العمارة وغٌرها من المعادن 

 األخرى . 
التحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص عبر خصخصة المشارٌع العامة التً تكبد الموازنة  .6

لعراق مبالغ طائلة دون تحقٌق أٌة عائد ٌذكر ، حٌث ٌؤكد رجال األعمال أن القطاع الخاص فً ا
مؤهل لمواجهة األزمة المالٌة خاصة إذا دعم من قبل الدولة بقوانٌن وتشرٌعات تحمً المستثمر 
 وتطبٌق سٌاسة المنع لالستٌراد العشوائً ، وكذلك تشرٌع قوانٌن تحمً العاملٌن فً هذا القطاع .

االقتصاد  تنشٌط القطاعات اإلنتاجٌة وبخاصة )الزراعة والصناعة( والنهوض بها من أجل تنوٌع .7
 العراقً وتخلٌصه من االختالل الهٌكلً الذي سببه االعتماد المتزاٌد على النفط .

ولمواجهة أزمة الموارد المالٌة ٌنبغً أن ٌصار التوجه نحو دعم القطاع الزراعً من خالل منح  .8
قروض استثمارٌة للمزارعٌن بشرط أن تستغل هذه القروض فً المجال الزراعً بشروط 

زمة . أو أن ٌتم استثمار بعض األراضً الزراعٌة مع شركات استثمارٌة أجنبٌة فً قانونٌة مل
مجال زراعة المحاصٌل الرئٌسة )الحنطة ، الرز ، الذرة ، وقصب السكر( وفقاً لشروط 
استثمارٌة معٌنة . أن تنشٌط القطاع الزراعً وتنمٌة نشاطه النباتً والحٌوانً سٌساهم فً توفٌر 

 خالل االكتفاء الذاتً وتقلٌل االعتماد على االستٌراد .  العملة الصعبة من
ٌعد الفرد هو عنصر الثروة الحقٌقٌة وٌلعب دوراً مهماً فً عملٌة اإلصالح االقتصادي وتصحٌح  .9

االختالالت الهٌكلٌة ، لذلك ٌتطلب تحسٌن كفاءة القوة العاملة فً القطاعات االقتصادٌة التً زاد 
ثالثة مالٌٌن موظف ، وأصبحت أعداد كبٌرة منها تعٌش فً حالة  بحدود 2003عددها بعد عام 

بطالة مقنعة وإنتاجٌة متدنٌة ، لذلك ٌنبغً إعداد مناهج تدرٌبٌة وتأهٌلٌة لهؤالء العاملٌن فً جمٌع 
 القطاعات االقتصادٌة وحسب االختصاصات المهنٌة .

                                                           
 . 2009شباط ،  26ـ  25مر الفعالٌات االقتصادٌة ، وزارة التخطٌط والتعاون اإلنمائً ، مؤتـ  1
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إن هذا المبدأ فً المرحلة الحالٌة  تطبٌق مبدأ الشراكة والتكامل بٌن القطاعٌن العام والخاص ، إذ .10
ٌعد مهماً وضرورٌاً إلعادة صٌاغة دور الدولة فً إدارة االقتصاد وتقلٌل النفقات المالٌة . وٌجب 
أن تكون هذه الشراكة فً القطاعات المتمٌزة من الناحٌة التقنٌة والتكنولوجٌة والمتاحة فٌها فرص 

االتصاالت ، قطاع الكهرباء ، قطاع الخدمات إذ  استثمارٌة مناسبة للقطاع الخاص ، مثل قطاع
إن هذه القطاعات مؤهلة لعملٌات الخصخصة بشرط أن تكون هناك تعدٌالت فً اإلطار القانونً 
الذي ٌحكم شركات القطاعٌن العام والخاص وإجراءات اختٌار وتنفٌذ الشراكات وااللتزامات 

توخً الشفافٌة واإلفصاح عن جمٌع المخاطر التً التقاعدٌة التً تستند إلٌها الشراكة ، فضالً عن 
 قد ٌتعرض إلٌها المال العام .

 االستنتاجات والتوصٌات 

 االستنتاجات  .أوالً 

 فً ضوء ما ورد من تحلٌل فً محاور البحث السابقة ٌمكن أن نستنتج اآلتً :

عدالت متزاٌدة قد نمت بم 2003أن الموارد المالٌة الرٌعٌة التً حصل علٌها العراق بعد عام  .1
وحققت طفرات كبٌرة مقارنة بالفترات السابقة ، ولكن هذه الموارد المالٌة فً ظل غٌاب التخطٌط 
اإلستراتٌجً وعدم استثمارها بالشكل األمثل لم تحقق نتائج إٌجابٌة وتحوالت جدٌدة فً هٌكل 

وٌحد من تبعٌة  الناتج المحلً اإلجمالً على الوجه الذي ٌحقق التنوع فً الهٌكل االقتصادي
االقتصاد العراقً لقطاع النفط . مما أفضى ذلك إلى تدنً فً نسبة مساهمته القطاعات اإلنتاجٌة 
السلعٌة )الزراعٌة والصناعٌة( فً تولٌد الناتج المحلً اإلجمالً وبالتالً اعتماد الدولة بشكل 

تورد العراق سنوٌاً رئٌسً على النشاط االستٌرادي فً سد احتٌاجات الطلب المحلً ، حٌث ٌس
 ( ملٌار دوالر من الدول المجاورة .58ـ  47سلع متنوعة بحدود )

نسبة كبٌرة من الموارد المالٌة الرٌعٌة وضعت فً مشارٌع شبه فاشلة ومٌزانٌات تشغٌلٌة لدوائر  .2
ومؤسسات عاطلة عن العمل ونسبة كبٌرة منها هدر بسبب الفساد المالً . لذلك فأن القدرات 

ة للقطاع النفطً الرٌعً نستطٌع أن نصفها بأنها طاقات إنتاجٌة عاطلة لدورها الضئٌل اإلنتاجٌ
 فً معالجة أزمات االقتصاد الحقٌقٌة .

تتحمل الدولة خسائر مالٌة كبٌرة نتٌجة لعدم استثمارها الطاقات اإلنتاجٌة النفطٌة بكفاءة اقتصادٌة  .3
% 40( ملٌار دوالر ، أي ما ٌعادل 8حدود )، إذ هً تتحمل مبالغ دعم المنتجات النفطٌة تقدر ب

من مجموع اإلٌرادات الحكومٌة ، فضالً عن الخسائر المالٌة الناجمة عن عدم استثمار مشارٌع 
 ( .2011ـ  2006( ملٌار دوالر لمتوسط الفترة )52.9الغاز الطبٌعً التً قدرت بحدود )

( 200المعطلة بشكل شبه كامل بحدود )بلغت الشركات اإلنتاجٌة الحكومٌة المتوقفة عن اإلنتاج و .4
ألف عامل ٌستلمون رواتب وأجور من الدولة  500000شركة إنتاجٌة ٌعمل فٌها أكثر من 

( ترلٌون دٌنار دون أٌة مساهمة فً الناتج المحلً اإلجمالً وأغلب الشركات 15بحدود )
كبٌرة ألسباب عدٌدة الحكومٌة العاملة حالٌاً لم تعمل بكفاءة اقتصادٌة وتحقق خسائر مالٌة 

 ومعروفة .
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لم تعالج مشكلة التفاوت فً توزٌع  2003أن الموارد المالٌة الرٌعٌة التً تحققت ما بعد عام  .5
الدخل وظاهرة البطالة والفقر فً االقتصاد العراقً ، مما أنعكس هذا التفاوت على مستوى 

األسر العراقٌة . إذ إن اإلشباع فً الخدمات الرئٌسة والوضع االقتصادي على مستوى جمٌع 
% ، وأن 30، أظهرت أن نسبة البطالة تقدر بحدود  2007مسوحات وزارة التخطٌط لعام 

% من مجموع األسر العراقٌة تحصل على 48% من السكان ٌعٌشون دون خط الفقر و 23
% تحصل على مستوى متوسط فٌما 31.2إشباع متدنً من الخدمات بأنواعها المختلفة و 

% من األسر على مستوى إشباع عال من الخدمات المتمثلة )بالماء والكهرباء 24.1تحصل 
 والصرف الصحً وخدمات التعلٌم وخدمات الصحة ...( .

نحو تشجٌع القطاع الخاص  2003أن توجهات السٌاسة االقتصادٌة الجدٌدة للدولة بعد عام   .6
ضمن إطار سٌاسة اقتصاد السوق واالنفتاح االقتصادي أنعكس ذلك بنتائج سلبٌة واضحة على 
عمل القطاع الخاص وبخاصة الصناعً منه ، نتٌجة لعدم وضع آلٌه عمل واضحة لتطوٌر 

حٌث طغى االستٌراد الطفٌلً بدون وضع ضوابط وقٌود على طبٌعة عمل أنشطة هذا القطاع ، 
هذا القطاع ، مما أفضى ذلك إلى هروب رؤوس األموال المحلٌة واستثمارها فً الدول المجاورة 

. 

 ثانٌاً : التوصٌات 

لم ٌتعرض البحث فً هذه الفقرة إلى ذكر التوصٌات ، حٌث أن ما جاء بالمحور الثالث الخاص  
تكزات األساسٌة لسٌاسة التنوٌع واإلصالح الهٌكلً فً االقتصاد العراقً هً بمثابة توصٌات فعلٌة بالمر

اعتمدت أصالً على تحلٌل المؤشرات االقتصادٌة التً وردت فً متن البحث والتً لها عالقة مباشرة 
هذه الفقرة لعدم  بالمحاور الرئٌسة للدراسة ، لذلك تجنب الباحث إعادة هذه التوصٌات والمقترحات ضمن

 تكرارها .
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Abstract 

Practical experiences have affirmed that the specific quality of the Iraqi 
economy as embodied by the supremacy of the supremacy of the oil sector have 
not resulted in positive results and clear structural changes concerning the 
development of this economy in all its productive and civil- service sectors. The 
increasing dependence on this source has made the economy suffer from 
continuous crises and big problems especially when the prices of oil have 
recently come down. 

As a fact, the supremacy of oil revenue at this degree could considered as a 
short coming in the administration of economic system. The necessity of applying 
active and clear economic policy at this period thus emerges, enhancing the aim 
of vary the sources of the income, reforming the structure of the economic 
sectors and changing their basic entity. The research has basically aimed at 
defining the structural factors through which we can seriously and actively arrive 
at, applying the policy of varying the strands of the Iraqi economy and of 
reforming its structure. This would enable us to face the crisis of the obvious 
reduction of financial sources and oil revenues. 

In the light of realistic factors, the research has ended with proposing a 
strategy that defines the works of the future economic policies. On the level of the 
short – term policies, we have to reform the system of taxation, activate the work 
of taxes administration, end the state of widespread corruption and finally, 
minimize the expenses of services through giving full authority to the system of 
financial supervision in all state institution. 

On the level of long – term policies, the study has come up with various 
suggestions among which are activating the productive sectors (agriculture and 
industry) and raising their standards so as to vary the Iraqi economy and allow it 
to get rid of the hegemony of the increasing profits phenomenon. 
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