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 المستخمص 
عديدة : اوليا ىو االختالل الييكمي عبر قنوات  0291 - 9102انساب اختالل التوازن لالقتصاد العراقي خالل الفترة 

العميق في بنيانو االقتصادي الذي تجمئ بأعتماد النفط  مصدرًا لمنمو االقتصادي , وثانييا ىو احتدام مشكمة البطالة 
, وثالثيا ىو االختالل المزمن في الموازنة العامة , ورابعيا ىو اتساع فجوة الموارد المحمية والخارجية .  9112بعد عام 

وليس يخفى , ان ىذا االختالل بقنواتو المختمفة وقف عقبو كأداء بوجو عجالت التنمية في العراق مما صار لزامًا 
 التصدي الحاسم لو وتفكيك مصادره المختمفة لالنطالق عمى مسار التنمية المستدامة . 

 اختالل التوازن , االقتصاد العراقي , التنمية: الكممات المفتاحية
Abstract                                                                                                       

The lineages of the Disequilibrium to the Iraqi economy during the period 1970-2019 

through many channels : the first is the deep structural imbalance in its economic structural 

, which was demonstrated by the adoption of oil as a source of economic growth , and the 

second is the clash of the unemployment problem after 2003 , and    the third is the chronic 

imbalance in the general budget , and the fourth is the widening gap in domestic and 

external resources . It is on secret that this disequilibrium , with its various channels , has 

stopped an insurmountable obstacle facing the wheels of development in Iraq , which has 

become imperative to address decisively and dismantle its various sources to start the path 

of sustainable development .  
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 المقدمة 

( وحتى  Physiocrates)  القتصادي منذ عيد الفيزيوقراطيونشيدت المسيرة االساسية لتدفقات العطاء الفكري ا    
الوقت الحاضر تطورت جوىرية في صمب البناء النظري االقتصادي  . وعمى الرغم من تمك التطورات ظمت ىناك فكرة 

( لكونيا تضم في طياتيا القضايا  Economic Equilibriumقتصادي ) ماثمة امام االقتصاديين وىي فكرة التوازن اال
التي تشكل العمود الفقري لعمم االقتصاد وىي : االنتاج والتوزيع واالستيالك . ومع ان ىذه الفكرة اتخذت اشكااًل مختمفة 

ا ظمت باقية كما ىي يستمم وأستعر الجدل حول تفسيرىا وما تفرع عنو من صراع شديد ما زال محتدمًا حتى اآلن اال اني
 منيا االقتصاديين مبادئيم االقتصادية في بنائيم النظري والذي يعكس في طويل مسيرتو تيارات متنوعة . 

 مشكمة الدراسة 
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تتجسد مشكمة الدراسة في تعدد وتشابك أوجو وانماط المصادر المولدة الختالل التوازن االقتصادي في العراق . ففي 
ط قسطًا ىامًا من تمك المصادر بطبيعة البنيان االقتصادي القائم وما يعكسو ذلك من اختالالت بنيوية الوقت الذي يرتب

حادة وخاصة في المتغيرات االقتصادية الكمية التي يرتكز عمييا توازن االقتصاد القومي , يرتبط القسم االخر بظروف 
والت السياسية واالقتصادية التي شيدتيا البالد بعد عام سياسية خارجية كالحروب والحصار واالحتالل . ناىيك عن التح

 وما تمخض عنيا من تداعيات خطيرة عمقت كثيرًا من حدة ذلك االختالل    9112
 أىمية الدراسة

تكمن أىمية الدراسة في تناوليا لظاىرة اختالل التوازن االقتصادي في العراق والكشف عن مصادرىا واقتراح الحمول 
 ي ليا واالنطالق في مضمار التنمية االقتصادية.الناجعة لمتصد

 فرضية الدراسة 
تستند الدراسة عمى فرضية فحواىا : ان حصاد ظاىرة اختالل التوازن في االقتصاد العراقي يشير , بما ال يدع مجال 

ومنبع شيوع  لمشك , ان ىذا االختالل يعد العائق الرئيسي لجيود التنمية االقتصادية التي بذلت فيو من ناحية ,
 االضطراب في جميع مفاصمة من ناحية اخرى . 

 ىدف الدراسة 
تيدف الدراسة الى تشخيص ابرز مصادر اختالل التوازن االقتصادي في العراق وتحميل االثار الحالية والمحتممة  

 الناجمة عنو وانعكاساتيا عمى مستقبل التطور االقتصادي فيو . 
 المدة الزمنية لمدراسة 

باعتبارىا مدة ىامة ومعاصرة في تاريخ العراق االقتصادي , وقسمت تبعًا  0291 – 9102لدراسة المدة تغطي ا
, الفترة  0291 – 0292, الفترة الثانية :   0291 – 0292ألغراض الدراسة الى اربع فترات ىي : الفترة االولى : 

أن الوقرة المالية في عقد السبعينيات, والحرب مع  . إذ   9112 – 9102, الفترة الرابعة :   0221 – 9119الثالثة : 
قد لعبت  9112ايران خالل عقد الثمانينيات, والحصار االقتصادي خالل عقد التسعينيات, واالحتالل االمريكي عام 

 دورًا حاسمًا في بروز وتعميق حدة اختالل التوازن االقتصادي في العراق.
 منيجية الدراسة 

ج التحميمي في تحديد مصادر اختالل التوازن في االقتصاد العراقي و تشخيص االسباب الكامنة تم االعتماد عمى المني
وراءىا . اذ تم تقسيم الدراسة الى ثالثة محاور : استعرض المحور االول , االرث النظري لفمسفة التوازن في الفكر 

االقتصادي في العراق . وتعرض الدراسة في االقتصادي. فيما عرج المحور الثاني عمى تحميل مصادر اختالل التوازن 
محورىا االخير رؤية مستقبمية حول الخروج من مأزق ذلك االختالل . فضاًل عن ذلك , تم تحويل بيانات الناتج المحمي 

, واختيار عام  0292-0291سنة اساس لمفترة  0291االجمالي عمى اساس االسعار الثابتة . اذ تم اختيار عام 
,    9112 – 9102كسنة اساس لمفترتين   0299في حين تم اختيار عام  0292 – 0291س لمفترة سنة اسا 0291
9119 – 0221 . 

 فمسفة التوازن في الفكر االقتصادي  -0
( في االقتصاد العراقي دون ان  Disequilibriumقد يكون من الصعب عمينا ان نبدأ دراستنا لظاىرة اختالل التوازن ) 

نظرية المالئمة لفكرة التوازن االقتصادي في اطارىا العام . واستنادًا الى ىذا , نود ان نذكر في البداية نحدد االرضية ال
بأن ىناك اتفاق بين االقتصاديين في نطاق مفيوم التوازن االقتصادي باعتباره يمثل حالة استقرار نسبي لالقتصاد 

: البعد االول , ىو وجود عالقات طبيعية تربط المتغيرات  القومي تضم في طياتيا بعدين يمثالن وجيين لحقيقو واحدة



                                                                                      

 م 4243نة/الس                 داريةجملة جامعة االنبار للعلوم االقتصادية واال                    3دد ـالع  35اجمللد      

 

44;     

االقتصادية ببعضيا البعض اآلخر . والبعد الثاني , فيرجع الى التفاعل العضوي بين تمك المتغيرات باتجاه ضمان 
لفكر استقرار العالقات القائمة فيما بينيا . وعمى الرغم من ىذا االتفاق لمفيوم التوازن االقتصادي فقد تضمن ا

االقتصادي الغربي ثالثة تيارات أساسية حول طبيعة وديناميكية ىذا التوازن . وال شك إن أول ما يقابمنا في تراث النظرية 
االقتصادية في ىذا المجال ىو التيار الكالسيكي القائم عمى فرضيات عديدة منيا : سيادة حالة التوظيف الكامل بمعنى 

عند مستوى ال يسمح بعده بتحقيق زيادات ممموسة في حجم الناتج الحقيقي , وقانون تشغيل الموارد االقتصادية كافة 
( وجوىره ان العرض يخمق الطمب المساوي لو أي ان مجموع االجور  Say's Law of Marketsساي لألسواق ) 

وة الشرائية والقوة االنتاجية ويحقق واالرباح وااليجارات المدفوعة ألنتاج سمعة ما يكون كافيًا لشرائيا وبذلك تتوازن دائمًا الق
االقتصاد توازنو التمقائي في ظل توافر درجة عالية من مرونة تغير االسعار او ما يسمى باليد الخفية . وىكذا يبدو لنا 

( وىو النموذج الذي اعتمده  Portial Equilibriumواضحًا ان التنظير الكالسيكي يتبمور حول التوازن الجزئي ) 
( عمى مستوى الفرد او المشروع أي انو لم يكن شاماًل لعموم الفعالية  A . Marshallي الفريد مارشال ) االقتصاد

( ناىيك  Marshall  ,0291  :51االقتصادية مما افقده القدرة عمى الربط بين الجوانب المختمفة لمبناء االقتصادي ) 
الواقع الذي تعيشو البالد النامية . ان محدودية ىذا  عن غياب جانب كبير من الفرضيات التي قام عمييا في أرضيو

 General( فتجاوزىا في نموذجو الشامل لمتوازن العام )  L . Walrasالتنظير ادركو بعمق االقتصادي ليون فالراس ) 
Equilibrium  ات ( حيث استطاع ان يدمج عضويًا القطاعات االقتصادية كافة الى جانب تحقيق الترابط بين المتغير

االقتصادية الجزئية من خالل دعامتين اساسيتين ىما : حركة االثمان لجميع السمع والخدمات , والترابط ما بين االسواق 
 (Cole  ,0292  :022  فطبقًا لرأي فالراس اذا ما حصل تغير في ثمن سمعة او خدمة معينة فأن ىذا التغير ال .)

فعل في االسواق االخرى وىذا ما يطمق عميو بحركة التكييف ) يبقى محصورًا عمى تمك السمعة انما يحدث رد 
Adaptation  ,11: 0291( في جميع االسواق ساعية لمتوصل الى االستقرار النسبي المنشود )البستاني        .) 

 .J.Rومن المفيد االشارة بيذا الخصوص , بأن ىناك صورة اخرى لمتوازن العام توصل الييا االقتصادي ىيكس ) 
Hicks  يتكون نموذج ىيكس من جزئين : االول , يعرض محددات التوازن في السوق السمعي والمتمثمة بالمساواة بين .)

االدخار واالستثمار , وىي الحالة التي يحدد بيا مستوى التوازن لمدخل القومي . بينما يعرض الجزء االخر محددات 
ين عرض النقود وطمبيا , وشرط التوازن ىذا يعطينا معدل الفائد التوازن في السوق النقدي حين تكون ىناك مساواة ب

( . وىنا يؤكد ىيكس عمى انو ىناك توليفة واحدة فقط من معدل الفائدة ودخل Hicks  ,0229  :051المتوازن ) 
 –دخار معينين تحقق المساواة بين االدخار واالستثمار مع المساواة بين عرض النقود وطمبيا وذلك بتقاطع منحنى اال

عرض النقود , وكل توليفة اخرى غير ىذا التقاطع تشير الى اختالل في التوازن  –االستثمار مع منحنى الطمب 
 االقتصادي العام .

وعمى الرغم مما تقدم من مساىمات ممحوظة في اطار التنظير االقتصادي والتحول من التحميل التوازني الجزئي الى 
لقفزة النوعية في مسيرة العطاء الفكري االقتصادي تجسدت بتكريس االىتمام صوب التوازن التحميل التوازني العام فأن ا

 .J. M( وكانت نقطة االنطالق نحو التوازن الكمي مصدرىا االقتصادي كينز )  Marco Equilibriumالكمي ) 
Keynes قيق التوازن االقتصادي الكمي ( الذي اكد عمى اىمية الطمب الكمي الفعال ) االستيالكي واالستثماري ( في تح

(. 529: 0299( )البيرماني,  accelerator( والمعجل )  Multipleirمستعينًا بأدوات تحميمية جديدة كالمضاعف ) 
وقد فرق كينز بين حالتين ىما : حالة ما قبل وصول االقتصاد القومي الى مرحمة التوظيف الكامل حيث ال تكون 

ت االنتاجية القائمة قد وصمت الى اقصى طاقتيا االنتاجية . وىنا يرى كينز بأن الزيادة التي الموارد االقتصادية والطاقا
تحدث في الطمب ستؤدي الى احداث زيادة مناظرة في عرض السمع والخدمات . اما في الحالة الثانية حيث تكون 
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ج . ففي ىذه الحالة ان زيادة الطمب الكمي الموارد االقتصادية والطاقات االنتاجية قد وصمت الى اقصى طاقتيا في االنتا
لن تنجح في احداث زيادة مناظرة في العرض الحقيقي لمسمع والخدمات مما يتمخض عنيا ما يطمق عميو بالفجوة 

 (.  Inflationary Gapالتضخمية )  
ستوى التوظيف وىنا خمص كينز الى ان توازن االقتصاد القومي يمكن ان يتحقق عند مستويات مختمفة تقل عند م

الكامل , ومن ثم انتيى الى نتيجة ىامة مفادىا : انو مع تزايد الدخل القومي يزداد الميل لالدخار فينقص الميل 
لالستيالك , وفي الوقت نفسو ينخفض معدل الكفاية الحدية لراس المال وبالتالي ينقص الميل لالستثمار وتظير مالمح 

الصورة غير التوازنية نادى كينز بضرورة التدخل الحكومي لمتأثير في حجم الطمب  البطالة والركود . و لمخروج من ىذه
الكمي الفعال عن طريق خفض سعر الفائدة , وزيادة االنفاق الحكومي االستيالكي واالستثماري وتخفيض الضرائب في 

ان ال تغيب عن الذىن حقيقة ( . وىنا يجب  90:  9101فترة الكساد وعمى العكس من ذلك في فترة الرخاء  ) كينز , 
أساسية مفادىا : ان مراجعة فاحصة لسجل االحداث االقتصادية خالل القرنيين الماضيين تشير الى غياب جانب كبير 
من جوىر فكرة التوازن االقتصادي بأشكالو الثالثة عن ارضية الواقع في اقتصاديات الدول كافة . وعميو , تعد فكرة 

تو تسعى تمك االقتصاديات لموصول الييا. وىذا معناه ان حالة الالتوازن ) او االختالل ( تعد التوازن حالة نظرية بح
الحالة الشائعة في الواقع االقتصادي الممموس . غير ان ثمة فرق نوعي في طبيعة االختالل من اقتصاد ألخر تبعًا 

قتصاديات الدول المتقدمة تتمثل بالفوائض لدرجة تطوره .  ففي الوقت الذي يتخذ ذلك االختالل صبغة ايجابية في ا
المنبثقة عن تمك االختالالت في اسواق السمع والخدمات , والموازنة العامة , وميزان المدفوعات , والتوظيف شبو التام 

دة لعناصر االنتاج . نجد ان الحال يختمف تمامًا عمى صعيد الدول النامية التي تسعى جاىدة الستعادة التوازنات المفقو 
في اطار معالجة العجز المتفاقم في اسواقيا والموازنة العامة وميزان مدفوعاتيا وغيرىا . وخالصة كل ما سبق , ان 
التوازن االقتصادي بالرغم من كونو فكرة نظرية اال انو في الوقت ذاتو يعد بمثابو منظومة اقتصادية متكاممة تضم في 

ة و كمية ( مترابطة مع بعضيا البعض االخر لتفضي في نياية المطاف الى طياتيا ثالث اشكال توازنية ) جزئية و عام
خمق حالة من االستقرار النسبي لالقتصاد القومي بشقية الحقيقي او المادي )االنتاج واالستخدام( والمالي )الموازنة العامة 

عنيا اضطراب اقتصادي وميزان المدفوعات(. وعمى الضد من ذلك , ففي حالة غياب تمك التوازنات سوق ينجم 
(Economic Discomfort واسع النطاق وما يترتب عميو من اختالل ذو وجيين احداىما ايجابي كما عميو الحال في )

عموم االقتصاديات المتقدمة , واالخر سمبي كما ىو الحال في االقتصاديات النامية والذي بات يعرقل او يعوق عممية 
 ارة كالبطالة والتضخم وغيرىا .تطورىا االقتصادي بأفرازتو الض

 مصادر اختالل التوازن االقتصادي في العراق  -9
مما ال شك فيو , ان العراق ال ينفرد عن سائر الدول النامية االخرى التي تشكوا من اختالل توازناتيا االقتصادية ذات 

مك الدول . وفي ىذا الخصوص , نعتقد ان الصبغة السمبية . بيد ان مصادر االختالل فيو تنأى كثيرًا عن نظيراتيا في ت
 تتمثل باآلتي :  0291 – 9102مصادر اختالل التوازن االقتصادي في العراق خالل الفترة 

 ( النمو االقتصادي غير المتوازن 0 – 9)
( في االقتصاد العراقي بصورتين اساسيتين :  Unbalanced Growthلقد تجسد النمو االقتصادي غير المتوازن ) 

وليما , االرتباط الوثيق بين معدالت النمو االقتصادي ومعدالت نمو ناتج قطاع النفط الخام . اذ يكشف لنا الجدول رقم ا
( وبتكمفة عناصر االنتاج قد ازدادت بمعدل نمو  0291( ان قيمة الناتج المحمي االجمالي ) باألسعار الثابتة لعام  0) 

ا المعدل المرتفع لمنمو االقتصادي يرجع اساسًا الى النمو الكبير في . وان ىذ 0292 -0291% خالل المدة  1.9
%   99.9% , وتقدر مساىمة ىذا القطاع في زيادة الناتج المحمي االجمالي نحو 01.2ناتج القطاع النفطي  والبالغ 
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جاء مصحوبًا باختالل . ومن ذلك يتضح لنا , ان المعدل المرتفع لمنمو االقتصادي خالل المدة المذكورة آنفًا (1)(*)
ىيكمي واضح بأعتباره لم يكن حصيمة ارتفاع حقيقي في انتاجية عوامل االنتاج في الزراعة والصناعة , بل كان مصدره 
االساس زيادة ايرادات البالد من انتاج وتصدير النفط الخام عاكسًا السمة االحادية الجانب لالقتصاد العراقي . وىذه 

ما بين معدل النمو االقتصادي ومعدل نمو الناتج النفطي نراىا مشابية تمامًا لما حصل في  الصورة لمترابط العضوي
والبالغ متوسطيا  0291 – 0292فترات الدراسة االخرى . اذ يعزى الركود في معدالت النمو االقتصادي ابان المدة 

مع ايران . كذلك يالحظ ان  % بسبب ظروف الحرب 5.9% الى تراجع معدل النمو في القطاع النفطي الى  0.9
% انما  -09.1والبالغ   0221 – 9119التدىور الخطير الذي اصاب معدل النمو االقتصادي في غضون المدة 

% نتيجة الحصار  -5.2يرجع الى االنخفاض الحاد في ناتج قطاع النفط الخام الذي سجل معدل نمو سالب بمغ 
حركة  والذي شل بالكامل  0221( لعام  990مجمس االمن رقم )  االقتصادي الذي فرض عمى العراق بموجب قرار

القطاع النفطي نظرًا لتوقف صادرات النفط الخام بصورة شبو تامة وال سيمًا قبل سريان مذكرة التفاىم ) النفط مقابل 
يبين الجدول ف 9112-9102. وفيما يتعمق بالمدة 0229الغذاء ( الموقعة بين العراق واالمم المتحدة في مايس عام 

% لرفع الحصار االقتصادي عن العراق بموجب قرار   2.0المذكور ان الناتج المحمي االجمالي نما بمعدل متوسط 
. كذلك يتضح من الجدول المذكور , ان قطاع الزراعة كان االضعف في  9112( لعام  0592االمم المتحدة رقم  ) 

% وذلك يعود الى النقص الكبير في استغالل الموارد  2.1عي عن مجال النمو اذ لم يتخطى معدل نمو الناتج الزرا
الزراعية المتاحة وخاصة االراضي الصالحة لمزراعة . اضف الى ذلك , ان ىناك اقسامُا كبيرة من مشاريع البنى التحتية 

صوص ايضًا , ارتفاع الزراعية بدأت تعاني من التدىور الشديد لقدميا واىمال صيانتيا . وال يجوز ان ننسى في ىذا الخ
تكاليف مستمزمات االنتاج الزراعي , و النقص الكبير في مصادر الطاقة , والمجوء إلى سياسات االغراق ) 

Dumping لمسوق المحمية بمختمف اصناف االنتاج الزراعي في اعقاب تجميد العمل بقانون التعرفة الكمركية بعد عام )
% خالل   9.2لجدول التدىور الشديد لمعدل النمو في قطاع الصناعة من . باإلضافة الى ما تقدم , يظير ا 9112
بسبب آثار الحصار االقتصادي  0221-9119% خالل المدة  9.5 –ليسجل معداًل سالبًا بمغ   0291-0292المدة 

ترتب عميو وما تمخض عنو من توقف شبو تام الستيرادات المواد الخام والمكائن والمعدات واالدوات االحتياطية مما 
( في  Idle Capacitiesتوقف العديد من المشروعات الصناعية عن االنتاج , وظيور الطاقات االنتاجية العاطمة ) 

 (. 951:  9109المشروعات االخرى التي باتت تستغل اقل من ثمث طاقتيا االنتاجية التصميمة ) عودة , 
المحمي في العراق اذ ما يزال النصب النسبي لقطاع النفط الخام  اما جوىر الصورة الثانية فيتمثل بأختالل ىيكل االنتاج

% من الناتج المحمي االجمالي ) باالسعار الثابتة ( كمتوسط لمحقبة قيد الدراسة  99والخدمات يشكل نسبة ال تقل عن 
سنوات مختمفة (.  ) احتسبت من قبل الباحث باالعتماد عمى بيانات : وزارة التخطيط , التقرير االقتصادي العراقي :

وىذا يعني ان االقتصاد العراقي ىو اقتصاد ريعي خدمي ويشكو من ضيق قاعدة االنتاج السمعي الزراعي والصناعي . 
ومن الجدير بالذكر في ىذا الصدد , ان ىذا النمو االختاللي انعكس في االختالل الحادث بين التدفقات السمعية 

                                                 
 (احتسب الباحث مرونت النمو القطاعيت وفقاً للصيغت التاليت :*)1

Xi=q2-q1/ (Q2-Q1)*100 
   = مرونت النمو القطاعيت    xiحيث ان :  

  q ناتج القطاعي = ال 

  Q  الناتج المحلي االجمالي = 
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ذلك , ان تركيبة العرض الكمي لمسمع والخدمات مختمفة تمامًا عن تركيبة الطمب والتدفقات النقدية . وكان من نتيجة 
الكمي عمييا . وعميو , اصبح من الواضح لنا , ان االختالل الحادث في نمو القطاعات االقتصادية المختمفة يعد احد 

 المصادر االساسية المسببة الختالل التوازن االقتصادي في العراق.
 

 توازن سوق العمل ( اختالل9 – 9)
يعد االختالل الحادث في سوق العمل أحد المصادر الرئيسية المسببة الختالل التوازن في االقتصاد العراقي. ونود أن 
نذكر في البداية, أن اختالل توازن سوق العمل يجد جذوره بمجموعتين من العوامل: تضم المجموعة األولى العوامل ذات 

وى العاممة, فيما تشتمل المجموعة الثانية عمى العوامل ذات الصمة بجانب العرض لمقوى الصمة بجانب الطمب عمى الق
العاممة. وال شك, إن المحصمة النيائية لياتين المجموعتين تترجم في نياية المطاف ببروز وتفاقم مشكمة 

(Unemploymentوما تمثمو من إىدار في عنصر العمل البشري مع ما ينجم عنو من ضياعات  )  اقتصادية في
جانب االنتاج وااليرادات ناىيك عن عواقبيا االجتماعية الوخيمة. ويمكن لنا حصر أىم العوامل ذات الصمة بجانب 
الطمب بتدىور أداء االقتصاد العراقي منذ مطمع عقد التسعينيات عمى أثر فرض إجراءات الحصار االقتصادي وتوقف 

األساسي لدفة االقتصاد الوطني الى جانب تدىور تراكم رأس المال الثابت  الصادرات النفطية التي باتت تمثل المحرك
(Capital Formation وىو ما يعني قصورًا في الطمب عمى األيدي العاممة حيث خصصت البالد قسطًا كبيرًا من  )

 مواردىا لإلنفاق العسكري عمى حساب اإلنفاق االستثماري.
ة االستيعابية لمقطاع الحكومي بعد إن كان ىو بمثابة المستوعب الرئيسي لميد وال يجوز أن ننسى أيضًا, تراجع الطاق

العاممة ابان عقدي السبعينيات والثمانينيات ويأتي ذلك انعكاسًا لألوضاع االقتصادية التي مرت بيا البالد والناجمة عن 
ىذا إلى جانب تجميد إجراءات  (.9: 9112الحساسية المفرطة لالقتصاد العراقي اتجاه الصادرات النفطية )عمي, 

 Educatedالتعيين المركزي لمخريجين من حممة الشيادات الجامعية وما نجم عنو من بروز مشكمة بطالة المتعممين )
Unemployment في العراق في اآلونة األخيرة. ومما زاد األمر تعقيدًا, عجز القطاع الخاص عن خمق فرص عمل )

ئضة عن حاجة القطاع الحكومي نظرًا لتضاؤل فرص االستثمار المجزية اقتصاديًا لزيادة كمفة الستيعاب اليد العاممة الفا
رأس المال الثابت من ناحية, ولمدمار الشامل الذي طال البنية التحتية األساسية ال سيمًا في مجال الطاقة الكيربائية 

ذات الصمة بجانب العرض , فقد عانى سوق  وشبكة الطرق والمواصالت من ناحية اخرى . اما فيما يتعمق بالعوامل
العمل العراقي من الزيادة المضطردة لأليدي العاممة الداخمة اليو وذلك الرتفاع معدل النمو السكاني من جية , وزيادة 
 تدفق مخرجات النظام التعميمي وبشتى االختصاصات في المعاىد والجامعات نظرًا لزيادة االقبال عمى االلتحاق بالتعميم

 العالي من جية اخرى . 
ومع ذلك نسارع بالقول , بأن جوىر المشكمة ىنا ينصب ليس عمى استمرار التدفق المتصاعد لمخرجات التعميم فحسب , 
بل وايضًا عمى عدم موائمة النظام التعميمي مع متطمبات سوق العمل حيث اصبح كثيرًا من العاطمين يفتقدون التعميم 

 Structuralالوظائف الجديدة االمر الذي ساىم ببروز مشكمة البطالة الييكمية ) والميارات الالزمة لشغل 
Unemployment  , نخمص مما تقدم , ان سوق العمل في العراق تعرض منذ اوائل حقبة  21:  0229( ) زكي . )

االولى باتجاه كبح الطمب  التسعينيات الى قوتين مارست تأثيراتيما باتجاىين متضادين . ففي الوقت الذي تدفع فيو القوه
عمى اليد العاممة بفعل تراجع النشاط االقتصادي والطاقة االستيعابية لمقطاع العام , تدفع القوة الثانية باتجاه زيادة عرض 
االيدي العاممة عبر قنوات زيادة السكان وزيادة اعداد الخريجين . وقد انعكست المحصمة النيائية لياتين القوتين عمى 

( نتيجة لعدم كفاية فرص العمل المتاحة في االقتصاد الوطني  Visible Unemploymentالة مكشوفة ) شكل بط
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الستيعاب كامل العرض لمقوى العاممة . وفي ىذا الصدد , تشير تقديرات وزارة التخطيط والتعاون االنمائي العراقية الى 
% حسب تقديرات منظمة العمل 91, ونحو  9112% من اجمالي القوى العاممة بعد عام 21ان معدل البطالة بمغ 

 (.  29-25:  9112% طبقًا لتقديرات االمم المتحدة ) العمواني , 99العربية , وحولي 
 

 ( اختالل التوازن المالي الحكومي9-2)
لتحقيق  من المعموم ان النظرية االقتصادية تقرر بأن تعادل النفقات العامة مع االيرادات العامة يعد شرطًا ضرورياً  

التوازن المالي الحكومي والمحافظة عمى االستمرار النقدي والمالي الالزم لتحريك االقتصاد القومي عمى طريق التنمية 
السممية واالنطالق عمى مسار النمو المستدام. بالمقابل , يشكل االختالل الحادث بين تمك النفقات وااليرادات احد 

ما يأتي في ثناياه من عجزًا او فائضًا في الموازنة العامة لمدولة . ومع ذلك نسارع مصادر اختالل التوازن االقتصادي و 
ىنا بالقول, ان مبدأ التوازن السنوي لمموازنة العامة ال معنى لو دون العناية بوظائف تمك الموازنة في التنمية االقتصادية 

ة الكينزية عن طريق نمو االنفاق العام في مجاالت . بمعنى ان العجز يكون مطموبًا لمواجية فترة الكساد طبقًا لمرؤي
التوظيف الحكومي والخدمات والضمان االجتماعي . في حين يكون الفائض ضروريًا لمجابية فترة التضخم مع ما 

(.    وعميو , فأن  99:  0229يتطمبو ذلك من تكييف وتنسيق بين سياسات االنفاق العام وااليرادات العامة ) زكي , 
الئمة تحقيق الفائض او العجز بالموازنة العامة انما يتوقف عمى حالة االقتصاد القومي وانو من الميم توازن تمك مدى م

( ان 9الموازنة عمى مدار فترة الدورة االقتصادية وليس توازنيا السنوي . وفي ىذا السياق , نالحظ من الجول رقم )
نظرًا لتزايد االيرادات  0291-0292مميار دينار خالل الفترة  5.9 الموازنة العامة لمعراق حققت فائضًا بمغ مجموعة

العامة الناجمة عن زيادة العوائد النفطية . بيد ان الحال اختمف كثيرًا في غضون فترات الدراسة االخرى , اذ تحول ذلك 
 -2952.2ثم قفز بشكل مفزع ليصل الى ,  0291-0292مميار دينار خالل الفترة  -29.9الفائض الى عجز بمغ 
مرة. وتجدر ان االشارة ىنا ,   012, اي ان عجز الموازنة قد تزايد بأكثر من  0221-9119مميار دينار خالل الفترة 

ان اتساع العجز في الموازنة العامة في غضون الفترتين المذكورتين انما يعود الى التوسع في االنفاق العام بصورة عامة 
( Taxable Capacityفاق العسكري بصورة خاصة اضافة الى ضعف معدالت االدخار والطاقة الضريبية  )  واالن

فضاًل عن تعاظم حاالت التيرب الضريبي وكثرة االعفاءات الضريبية . االمر الذي دفع الى المجوء لسياسة التمويل 
% من ذلك العجز حتى بمغ مجموع الدين 91( حيث تحمل الجياز المصرفي تمويل  Deficit Fanancingبالعجز ) 

(. اما فيما يتعمق بالفترة  019:  9112مميار دينار ابان الفترتين آنفتي الذكر ) العبيدي ,  02519.2العام الداخمي 
,  9109,  9102,  9112, يبين الجدول المذكور ان الموازنة لمدولة حققت فائضًا ) ماعدا االعوام  9102-9112
(. ويعزى ذلك الى استئناف الصادرات 92-59:  9102مميار دينار )الفيداوي ,  099922جمالو ( بمغ ا 9102

% من 29حيث شكمت مساىمة ايرادات النفط الخام نحو  0221النفطية عقب رفع الحظر المفروض عمييا منذ عام 
راء ذلك يشير الى ضالة حصيمة اجمالي االيرادات العامة كمتوسط لمفترة اعاله )المصدر السابق(. والمنطق الكامن و 

% من االيرادات الفعمية  )المصدر السابق(. وىنا 0الدولة من الموارد السيادية )الضرائب( اذ لم تتعد مساىمتيا عن 
يجب ان ال تغيب عن الذىن حقيقة اساسية مؤداىا : ان الموازنة العامة لمدولة في العراق ظمت تعاني طوال الفترة محل 

% من اجمالي النفقات العامة 99.1تالل عميق في بنية االنفاق تجسد بأستحواذ االنفاق االستيالكي عمى الدراسة من اخ
بسبب ضخامة النفقات التشغيمية بوجو عام والرواتب واالجور لمعاممين في القطاع الحكومي بوجو خاص بما فييا 

 9112-9102نفاق العام السيمًا خالل الفترة الرواتب الوىمية والمزدوجة التي تمتيم جميعيا ما يقرب من نصف اال
)المصدر السابق(. ومما ال شك فيو , ان استمرار الطابع االستيالكي لمموازنة العامة عمى حساب تيميش نصيب 
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االنفاق االستثماري خمق صعوبات محسوسة امام انتظام عالج االنتاج المحمي وكبح معدالت النمو االقتصادي لمبالد . 
المدىشة في ىذا الخصوص , ان حجم الدين العام الداخمي واصل ارتفاعو عمى الرغم من فائض تمك الموازنة والمقارنة 

)المصدر السابق( . واالعجب من ذلك , ىو انو بينما تحقق  9112-9101مميار دينار خالل الفترة  11921فبمغ 
(  Infrastructureن مشروعات البنية التحتية االساسية ) الموازنة العامة فائضًا ماليًا كبيرًا كانت ىنالك اقسامًا كبيرة م

االمر  9112لالقتصاد العراقي تعاني من التدىور الشديد بسبب قدميا وتعرضيا لالستيالك والتدمير الشامل منذ عام  
لطاقة الذي كان يستدعى توظيف تمك الفوائض باألحالل والتجديد والتوسع لممشروعات المذكورة والسيمًا مشروعات ا

الكيربائية التي باتت تشكل قيدًا شديد المراس عمى حركة التنمية االقتصادية في البالد لمحيمولة دون تدويرىا او تبديدىا . 
وعمى ىذا النحو, اضحت الموازنة العامة في العراق بوصفيا الحالي وتناوب العجز والفائض فييا واستمرار طابعيا 

الت الييكمية والمالية والنقدية التي يشكو منيا االقتصاد العراقي واالخالل بقواعد االستيالكي احد اىم مصادر االختال
 االستقرار االقتصادي المنشود .

 

 ( اتساع فجوتي الموارد المحمية والتجارة الخارجية9-5) 
يق التوازن االقتصادي ذكرنا آنفًا , ان النظرية االقتصادية تقرر ان تعادل االستثمار مع االدخار يعد شرطًا ىامًا لتحق 

والمحافظة عمى االستقرار النقدي لالقتصاد القومي . واذا نظرنا الى حالة االقتصاد العراقي نجد ان موارد التمويل 
المحمي )المدخرات المحمية( لم تفي بتمويل االستثمارات المطموبة مما يعني ان فجوة داخمية في الموارد المحمية تتمثل 

-9119( مميار دينار خالل الفترة  -0191219ارات المنفذة والمدخرات المحمية تقدر بنحو ) بالفرق بين االستثم
(. ويعكس ذلك وعمى النحو واضح ضعف مستوى المدخرات المحمية وتزايد قوى  05:  9105) معمة ,  0291

عتماد عمى التمويل الخارجي االستيالك من ناحية , وتزايد االعتماد عمى التمويل بالعجز من ناحية ثانية , وتزايد اال
(. وىذا كمو يعني ,  092:  0291بمصادره المختمفة مع ما يترتب عميو من مديونية خارجية من ناحية ثالثة ) زكي , 

ان فجوة الموارد المحمية القائمة في االقتصاد العراقي تعد احد المصادر الجوىرية الختالل توازنو داخميًا . وميما يكن 
الباحث يرى في ىذا الخصوص بأن الحكومة لجأت من اجل تضييق تمك الفجوة الى تخفيض معدل  من امر , فأن

االستثمار وتقميص حجم ونصيب االنفاق االستثماري من االنفاق الكمي لمموازنة العامة وعمى النحو الذي رأيناه آنفًا . 
يذ العديد من برامج خطط االستثمار والقبول االمر الذي انعكس في تدىور معدالت النمو االقتصادي نتيجة لتعثر تنف

بمعدل نمو اقتصادي اقل . ومما زاد االمر تعقيدًا , ان لجوء الحكومة الى تشديد الخناق عمى االستثمارات لم يقابمو اية 
مساعي جادة لرفع معدل وحجم االدخار المحمي من خالل زيادة فاعمية الضرائب ومرونة الحصيمة الضريبية 

(Elasticity of Tax Revenue  تجاه التغير في حجم الدخل بأعتبارىما أداة ىامة من ادوات تعبئة الفائض )
 االقتصادي في البالد .

( , نالحظ ان تمويل التجارة الخارجية  foreign Trade Gapاما عن الفجوة الخارجية ) فجوة التجارة الخارجية ( ) 
رات لتحقيق درجة محمودة من التوازن الخارجي لالقتصاد القومي . وبيذا يتطمب المساواة بين قيم االستيرادات والصاد

المعنى , فأن زيادة االستيرادات عن الصادرات سيحدث عجزًا في الميزان التجاري وبالتالي  بميزان المدفوعات والذي يتم 
ت بالظيور في االقتصاد تمويمو عن طريق تدفق رأس المال االجنبي. وفي ىذا الصدد نالحظ ان ىذه الفجوة قد بدأ

تريميون دينار ثم سرعان ما اتسعت وبشكل الفت لمنظر حتى وصمت الى   9.2بمبمغ  0299العراقي منذ عام 
وبما يأتي في ثناياىا من زيادة في حجم المديونية الخارجية من جية , واستنزاف  9111تريميون دينار عام  1090.9

معمة ,  -( من الذىب والعمالت االجنبية من جية اخرى ) International Reservesاالحتياطات النقدية الدولية ) 
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وزارة التخطيط , لمجموعة االحصائية السنوية (. وخالصة ما سبق , ان االقتصاد العراقي يعاني من  -09: 9105
ار المحمي من ناحية خمل كبير تمثل بوجود فجوتي الموارد المحمية والخارجية بمعنى زيادة االستثمار المحمي عن االدخ

, وزيادة االستيرادات عن الصادرات من ناحية اخرى . وما يخفى فأن النتيجة التي ال بد ان يصل ليا ىذا االقتصاد , 
ان آجال او عاجال , ىي تزايد حدة اختالل توازنو الداخمي والخارجي والتي أثارت فيو قدرًا ىائاًل من االضطراب 

 وما جاء في ركابو من تصدع شديد لبنيانو واحداث موجة انكماشية غاتمة .االقتصادي في مختمف جوانبو 
 الخروج من مأزق اختالل التوازن االقتصادي في العراق -2
تبين لنا فيما تقدم , ان االقتصاد العراقي يعاني من اختالل مزمن في توازنو الكمي طيمة العقود الخمسة المنصرفة .  

جذروه في مجموعة ىامة من المصادر : اوليا , النمو االقتصادي غير المتوازن وما نجم وان تفسير ىذا االختالل يجد 
عنو من بنيان انتاجي مشوه يغمب عميو سيطرة قطاع النفط الخام . وثانييا , اختالل سوق العمل وما جاء في ركابو من 

منيم وما يمثمو ذلك من اىدار لعنصر العمل  تفاقم لمشكمة البطالة التي باتت تفترس العديد من السكان السيما المتعممين
البشري وضياعات اقتصادية في جانبي االنتاج وااليرادات , فضاًل عن تكبيد االقتصاد تكاليف مالية باىضة توازي 
قيمتيا مقدار حجم االستثمار في راس المال البشري . وثالثيما , اختالل الموازنة العامة لمدولة وتأرجحيا بين الفائض 

لعجز تبعًا لحالة الصادات النفطية . ورابعيا , اتساع فجوة الموارد المحمية نتيجة لعجز المدخرات المحمية عن مالحقة وا
( التي تعكس  Foreign Exchange Gapاالستثمارات المنفذة , يضاف الى ذلك  اتساع فجوة العمالت االجنبية ) 

لناجم عن العجز المتزايد في الميزان التجاري بسبب عجز الصادرات لنا في النياية العجز الخارجي لالقتصاد العراقي ا
عن مالحقة النمو المتسارع في االستيرادات . وقد ولد كل ذلك , ازمة مديونية داخمية وخارجية طاحنة عبثت بمنظومة 

ي في العراق يعد واحدًا االستقرار االقتصادي لمبالد . وعمى ىذا النحو , يمكن لنا القول , ان غياب االستقرار االقتصاد
من اىم العقبات التي تقف حائاًل دون انجاز ميمات التنمية االقتصادية المنشودة وىو ما يثبت صحة وفرضية الدراسة . 
اذن  ال يمكن ان نتصور بان تحصد جيود التنمية التي بذلت في الماضي اية نتائج ممموسة في ظل بنيان اقتصادي 

اق , وعجزًا متفاقم في الموازنة العامة وميزان المدفوعات . وبذلك شكل الحصاد الذي جناه مشوه , وبطالة واسعة النط
االقتصاد العراقي من وراء ظاىرة اختالل توازنو التي تفاقمت عمى نحو واضح في العقدين األول والثاني من قرننا الحالي 

و عمى طريق التطور واالزدىار االقتصادي. حمقات مفرغة عمقت من حدة الصعوبات والتحديات التي اعترضت انطالق
وعميو ليس من المبالغة القول ىنا , ان غياب التوازن االقتصادي في العراق خالل فترة الدراسة انما يمثل حمقة التنمية 

 المفقودة فيو . 
د فميس ىناك امل وبناء عمى ذلك , اذا لم يعط لمتوازن االقتصادي اىمية محورية في جيود التنمية المستقبمية لمبال

لمفكاك من اغالل التخمف االقتصادي المكبمة  القتصاده القومي . وفي ضوء ما تقدم , يجب ان يرسخ في الذىن بأن 
عالج ظاىرة اختالل التوازن االقتصادي في العراق ىي عممية شاقة لمغاية وستأخذ وقتًا طوياًل . وىذه المشقة تكمن في 

يا ىذه الظاىرة وىي جذور , كما رأينا سابقًا , ليست بالقميمة او اليينة فمنيا ما يعود الى الجذور العميقة التي تولدت عن
االختالالت الييكمية المصيقة باالقتصاد العراقي كاقتصاد ناٍم , في حين يعود القسم االخر منيا الى ويالت الحروب 

رى ان الحل الجذري لمظاىرة المذكورة واالنتقال من والحصار واالحتالل التي تعرضت الييا البالد.  وفي ىذا السياق , ن
االختالل الى التوازن لالنطالق عمى مسار التنمية المستدامة ال بد ان يبدأ من حل المعضمة الرئيسية لالقتصاد العراقي 

ستثمار عن طريق فك ارتباط المتغيرات االقتصادية الكمية التي تشكل بنيان ىذا االقتصاد ) االدخار المحمي , اال
وأولوياتو , الناتج المحمي االجمالي , التوظيف الحكومي , الموازنة العامة , التجارة الخارجية ( بقطاع النفط الخام الى 
جانب بذل جيود في اطار خطة اقتصادية شاممة تعالج قضايا ىامة عديدة . اولى ىذه القضايا , ىي شروع االداة 
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( مما يشوبو من مصادر تموث عدة االمر الذي  Climate Investmentي  ) االقتصادية  بتنقية المناخ االستثمار 
يساعد عمى تييئة بيئة اعمال مناسبة لممستثمرين تشجع عمى جذب رؤوس االموال المحمية واالجنبية وتوظيفيا في 

لمالي , وفك قنوات استثمارية مناسبة . وتعد عمميات االستقرار السياسي واالمني , ومكافحة الجريمة والفساد ا
( في مشروعات البنية التحتية وخاصة لقطاعي الكيرباء والبناء والتشييد بأعتبارىما  Bottlenecksاالختناقات ) 

 المحددين لمجيد االستثماري , من المقدمات االساسية في ىذا المجال.
كمة االقتصادية في العراق إنما وثاني ىذه القضايا , ان تدرك الحكومة حقيقة اساسية مفادىا : ان الحل الجذري لممش

يتحقق ايضًا من خالل توفير فرص عمل لتشغيل ما ال يقل عن ثمث السكان العاطمين عن العمل . والمنطق الكامن 
وراء ذلك يضم في طياتو حقيقتين : الحقيقة االولى , تشير الى تأمين فرص عمل اقتصادية مناسبة لأليدي العاممة 

ل نصف سكان العراق من وطأة خط الفقر وما يكابده ىؤالء من سوء التغذية وحرمان من العاطمة انما تعني انتشا
الحاجات االساسية كالتعميم والصحة والمسكن . فيما توضح الحقيقة الثانية , ان عالج مشكمة البطالة يعد مفتاح القضية 

 (key Issue لضمان االزدىار والتطور االقتصادي لما ينجم عنو من زيادات )  مضطردة في القيمة المضافة
وااليرادات العامة لمبالد وحفظ الكيان االجتماعي . في ىذا المجال , نؤكد ان الحل الناجح لممشكمة آنفت الذكر يتم من 
خالل السير في طريقين متوازيين في آن واحد : الطريق االول , ىو التوسع في االستثمارات بالقطاعات االنتاجية التي 

مكانيات عالية لالستخدام واالنتاج كالزراعة والصناعة التحويمية . والطريق الثاني ىو ليس ايقاف التوظيف تنطوي عمى ا
في الجياز الحكومي االداري والخدمي ألجل مسمى فحسب , انما ترشيق ذلك الجياز الذي بات يعاني من الترىيل 

( بين  Disguised Unemploymentالمقنعة )  واستشراء الفساد فيو عمى نحو خطير لمقضاء المبرم عمى البطالة
صفوف العاممين فيو. وثالث ىذه القضايا , تغيير البنيان االقتصادي المشوه لإلفالت من مأزق االقتصادي الريعي عمى 
النحو الذي يؤمن ارساء ركائز متينة لمتوازن والنمو االقتصاديين . وقد يكون من المفيد ىنا االشارة الى ركيزتين 

سيتين : الركيزة االولى , ىي العمل عمى اعادة ىيكمية الشركات الصناعية العامة عن طريق احكام سيطرة الدولة اسا
عمى ممكية شركات الصناعات االرتكازية الثقيمة كصناعة اآلالت والمعدات والحديد والبتروكيمياويات وسعييا الجاد 

( من التخصيصات Big Pushالقصير ومن ثم توجيو دفعة قوية ) الستغالل الطاقات االنتاجية القائمة فييا عمى المدى
االستثمارية صوب تمك القطاعات لبناء طاقات انتاجية جديدة تكون مدخالتيا الموارد الطبيعية المحمية والسيما النفط 

النسيجية الخام عمى االمدين المتوسط والطويل . واما فيما يخص شركات الصناعات الخفيفة كالصناعات الغذائية و 
( من خالل اسموب المشاركة او الشراكة مع القطاع الخاص  Privatizationوالكيربائية فيصار الى خصخصتيا  ) 

(. وتتمثل الركيزة الثانية , بتحفيز النمو  912:  9102المحمي واالجنبي او اسموب الشركات المساىمة ) الفيداوي , 
النسبية التي تمتع بيا البالد من القاعدة العريضة لمموارد الزراعية  في القطاع الزراعي عن طريق استغالل المزايا

وتوسيع المساحات المزروعة وادامة وتحديث شبكات الري والبزل فضاًل عن دعم وتشجيع المزارعين بتجييزىم 
لذىن ىنا , بمستمزمات االنتاج الزراعي من مكننة واآلالت زراعية وبذور واسمدة ومبيدات . كذلك يجب ان ال تغيب ا

ضرورة وصد ابواب البالد بوجو استيرادات السمع الزراعية لكونيا ساىمت في التدمير التدريجي لمنشاط الزراعي المحمي 
بفعل سياسات االغراق والمنافسة والمزاحمة في السوق المحمية . ولست اغالي في القول ىنا , ان عدم ايالء القطاع 

قتصادية المرتقبة فال يمكن التفاؤل من امكانية التغمب عمى قوى اختالل التوازن الزراعي اىمية خاصة في السياسة اال
االقتصادي في العراق. ورابع ىذه القضايا , التحول الى مالية عامة جديدة في االقتصاد العراقي تبدأ بتغير بنية االنفاق 

ستثمار لمستوى يمبي حجم الطاقة العام لصالح االستثمار عمى حساب االستيالك بما يساعد عمى رفع معدل اال
االستيعابية لالقتصاد الوطني . كذلك ينبغي استبعاد النفقات الزائدة التي ال تؤدي فعميًا اية وظيفة اقتصادية وخاصة 
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الرواتب الوىمية لشريحة واسعة من الفضائيين والرواتب المزدوجة , جنبًا الى جنب مع زيادة القدرة الذاتية لمتمويل 
ن خالل االرتفاع بمعدل االدخار بوساطة سعر فائدة مجٍز اقتصاديًا عبر ربط المدخرات بالقوة الشرائية لمنقود ) المحمي م

Indexation  , وزيادة الضرائب وتقميص االعفاءات الضريبية والقضاء عمى  912:  0291( من ناحية ) زكي .)
لدولة من مباني سكنية واراضي وساحات وحوانيت وغير التيرب الضريبي من ناحية ثانية . وجباية ايجارات عقارات ا

ذلك وباألسعار السائد من ناحية ثالثة . ودقة مراقبة ايرادات المشتاقات النفطية المخصصة ألغراض االستيالك المحمي 
المنفعة                                –ة وايداعيا في خزينة الدولة من ناحية رابعة .وتعظم االنتفاع بالمال العام وما يتطمبو من اجراء تحميل الكمف

 (Cost - Benefit  ( وتحميل فاعمية الكمفة )Cost – Effectiveness  بما يضمن حسن التصرف باأليرادات )
العامة والتي تتنافس عمييا احتياجات تزداد تنوعًا واتساعًا الى جانب التنمية العصية التي طال انتظارىا في العراق من 

خامسة . والقضية االخيرة , وليست تمك اقل اىمية مما مضى , فيي قضية تضييق فجوة التجارة الخارجية ناحية 
ومعالجة العجز في ميزان المدفوعات . وفي ىذا الخصوص , يمكن لنا القول اجمااًل , بأن ىناك شرطين اساسيين البد 

تصدي الحاسم والعاجل لعمميات االفراط االستيرادي من استيفائيما لتضييق وردم ىذه الفجوة : الشرط االول , ىو ال
واغراق السوق المحمية بسمع رديئة وكمالية وما تخفيو في طياتيا من افراطًا في استنزاف موارد النقد االجنبي وىو ما 

ة . انعكس في ظيور مشكمة حادة في السيولة النقدية الخارجية خاصة وان البالد بدأت تواجو متاعب الديون الخارجي
ناىيك عن ان تأثير تمك االستيرادات عمى جيود التنمية كان ضعيف جدًا لكونيا ال تمت بصمة مباشرة وقوية بمستمزمات 
االنتاج المحمي من مكائن ومعدات  وغيرىا التي تمزم لتنفيذ برامج  االستثمار انما شممت طائفة واسعة من السمع 

ذلك خاصة تمك التي يستوردىا القطاع الخاص بغرض االتجار بيا حتى  االستيالكية والكماليات والسيارات وما شابو
غدا منعيا وتقييدىا ضرورة ال غنى عنيا . والشرط الثاني , ىو السير الحثيث لتنويع الصادات السمعية وفتح اسواق 

 جديدة اماميا من خالل تعزير ميزتيا التنافسية وتفعيل االتفاقيات المبرمة مع الدول االخرى .
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 المصادر 
 اوال : المطبوعات واالبحاث الصادرة عن الجيات الر : 

اسماعيل  , عمي محسن ,  تخفيض سعر صرف الدينار العراقي )المحددات او البدائل( البنك المركزي  -0
 .9119العراقي ,  

 . 9112البنك المركزي العراقي , المديرية العامة لالحصاء واالبحاث , عدد خاص ,  -9
وزارة التخطيط  , ىيئة التخطيط االقتصادي , الدخل القومي والناتج المحمي االجمالي في العراق , سنوات  -2

 سابقة .
 وزارة التخطيط  , ىيئة التخطيط االقتصادي تقرير االقتصاد العراقي , سنوات مختمفة. -5
 عراقي , سنوات مختمفة . وزارة التخطيط  , دائرة الدراسات االقتصادية والمالية , تقرير االقتصاد ال -1
 وزارة المالية , العالقات االقتصادية , وقسم المعمومات الفنية .  -9

 ثانيًا : الكتب 
 ( .  0291البستاني , باسل , الفكر االقتصادي من التناقص الى النضوج  , )بيروت , دارالطميعة , -0
 ( 0299اني , البيرماني , خزعل , مبادئ االقتصاد الكمي , ) بغداد , مطبعة الديو  -9
 ( . 0229زكي , رمزي , التضخم والتكي الييكمي في الدول النامية , ) القاىرة , دار المستقبل ,  -2
 (  0291زكي , رمزي , مشكمة التضخم في مصر , ) الييئة المصرية العامة لمكتابة ,  -5
 (. 9112,  عمي , احمد برييي , االقتصاد العراقي من التخريب الى النيوض , ) جامعة القادسية -1
كينز, جون ماينارد , النظرية العامة لمتشغيل والفائدة والنقود, ترجمة اليام عيد أروس, )القاىرة, دار العين  -9

 (.9101لمنشر, 

 ثالثًا: البحوث العممية 
عوده , بشير ىادي وثجيل , ربيع قاسم , المقارنة التناظرية لمقطاع الصناعي في محافظات البصرة  واقميم  -0

 9109ن , )محافظة دىوك , جامعة نوروز , كمية االدارة واالقتصاد , وقائع المؤتمر العممي االول , كوردستا
) 

الفيداوي , خميس خمف موسى , االختالالت الييكمية في االقتصاد العراقي , مجمة العموم االنسانية  -9
 . 9119( , 0واالقتصادية , جامعة االنبار , العدد )

سى , الصناعة التحويمية في العراق ) المشكالت وتحديات المستقبل ( , مجمة كمية الفيداوي , خميس خمف مو  -2
 . 9102,  92المعارف  الجامعة , العدد 

, 0291 – 9119معمة , حالوب كاظم , فجوة التجارة الخارجية ودرجة االنكشاف االقتصادي العراقي لممدة   -5
 . 9105السابعة والثالثون ,  جامعة بغداد , مجمة كمية االدارة واالقتصاد , السنة

 رابعًا: الرسائل الجامعية
 9119العبيدي  , عمر محمود فاعمية السياسة النقدية في السيطرة عمى الضغوط التضخمية في العراق لممدة  -0

 . 9112, رسالة ماجستير , جامعة االنبار , كمية االدارة واالقتصاد ,  0291 –
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, رسالة ماجستير ,  0291-9119البطالة في االقتصاد العراقي لممدة العمواني , مؤيد زيدان خمف , ظاىرة  -9
 . 9112جامعة االنبار , كمية االدارة واالقتصاد ,  

الفيداوي , مشتاق طالب محمد  , التحول من موازنة البنود الى موازنة البرامج واالداء في العراق ) دراسة حالة  -2
 . 9102عة الفموجة , كمية االدارة واالقتصاد , دائرة صحة االنبار ( , رسالة ماجستير , جام

الويس , خولة سممان , االثار االقتصادية الرئيسية لممصادر في التمويل ) التضخم واالستخدام , اطروحة دكتوراه  -5
 , ) الممحق االحصائي ( 0299, الجامعة المستنصرية  , كمية االدارة واالقتصاد , 

 المراجع االجنبية: 
1- Cole , C.L. ,The Economic Fabric of Society ,( New York, Harcourt -  Brace , 1969). 

2-  Hicks , J. ,  '' Mr. Keynes and the classics : A Suggested interpretation" , Econometrica 

, 4/1937. 

3- Marshall, Alfred , principles of Economics, (London, Macmillan Co. , eight edition, 

1920).  
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 جداول الملحق االحصائي

 معدالت نمو ) * ( الناتج في االقتصاد العراقي ) باألسعار الثابتة ( (0جدول رقم )
 0291 – 9102لممدة 

 القطاعاث   

 المــذة

 الزراعت
 الناتج المحلي االجمالي الخذماث الصناعت النفط الخام

1979 – 1970 % 1.1 % 15.3 % 7.3 % 6.8 % 5.7 

1989 – 1980 % 1.5 % 4.2 % 1.7 % 0.8 % 1.2 

2002 – 1990 % 3.5 % 4.9 – % 6.4 – % 12.1 % 17.5 – 

2019 – 2003  % 6.9 – % 6.7 % 5.1 % 14.9 % 3.1 
 

 المصدر : احتسبت معدالت النمو من قبل الباحث اعتمادًا عمى بيانات : 
لييكمية في االقتصاد العراقي , مجمة العموم االنسانية خميس خمف موسى الفيداوي , االختالالت ا -

 015, ص  9119( , 0واالقتصادية , جامعة االنبار , العدد )
خولة سممان الويس , اآلثار االقتصادية الرئيسية لمحصار في التمويل ) التضخم واالستخدام ( , اطروحة  -

 , الممحق االحصائي .  0229,   دكتوراه , كمية االدارة واالقتصاد , الجامعة االمستنصرية
 وزارة التخطيط , دائرة الدراسات االقتصادية والمالية , تقدير االقتصاد العراقي , سنوات مختمفة  -

 ) * ( احتسب الباحث معدل النمو السنوي المركب بموجب الصيغة الرياضية االتية :

 
 

 حيث أّن: 
Y , )المتغير التابع )الناتج :A,  الحد الثابت : e , األساس الطبيعي :r ,معدل النمو :t.الزمن : 

 ( في تقدير ىذه الصيغة بعد تحويميا الى الصيغة الخطية.OLSوتم اعتماد طريقة المربعات الصغرى )
 وحيثما ورد معدل النمو في ىذه الدراسة فأنو محتسب وفقًا لمصيغة أعاله.

 لمعراقالفائض ) او العجز ( في الموازنة العامة  (9جدول رقم )
 الفائض أو العجز )مليار دينار( المذة

1979 – 1970  4.6 + 

1989 – 1980  37.2  

2002 – 1990  3849.9  

2019 – 2003  127693 + 

 وزارة المالية , العالقات االقتصادية , قسم المعمومات الفنية  -المصدر :
, ونشرات لسنوات  9112ة العامة لالحصاء و االبحاث , عدد خاص , البنك المركزي العراقي , المديري -

 مختمفة 
عمي محسن اسماعيل , تخفض سعر صرف الدينار العراقي ) المحددات او البدائل ( , ) البنك المركزي  -

 ( , ص 9191العراقي , 
ء في العراق ) دراسة حالة مشتاق طالب محمد الفيداوي , التحول نحو موازنة البنود الى موازنة البرامج واالدا -

 .  92-59, ص  9102دائرة صحة االنبار ( , رسالة ماجستير , جامعة الفموجة , كمية االدارة واالقتصاد , 
 


