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المستخلص:
يحاول البحث مناقشة حالة التخبط وعدم وجود رؤية واضحة للسياسةة التااريةة العراقيةة عةد
عام  ، 1002والتي ارتكزت على تصدير البترول واستيرادات ذات طا ع اسةتالالكي فةي اللالة ،
مما ترت عليه حالة دوران في حلقة مفرغة  .ويرى البحث ضرورة اتباع سياسة تحمل نوعا من
انواع الحماية من خالل تفعيل سياسة متوازنة للتعريفة الامركية تؤدي الى الحد من االسةتيرادات
العشوائية من جان  ،ومن جان آخر عدم المساس القدرة الشرائية للمستاللك العراقي فضالً عةن
دعم القطاعات االقتصةادية المحليةة التةي نمتلةك الةا نوعةا مةن انةواع الميةزة التنافسةية عةن طرية
أسةةلو( إلااعانةةةت للةةتمكن مةةن لياةةاد حالةةة تصةةدير لسةةلع تلةةك القطاعةةات و التةةالي سياسةةة تااريةةة
متوازنة من شأنالا دعم االقتصاد العراقي.
Iraqi trade policy after 2003: Performance & reform requirements
Assistant Lecturer: Jenan S. Hilal
 Department of Banking and Finance Faculty of Management and EconomicsUniversity of Qadisiya

Abstract:
The research Tries to find discuss the state of confusion and lack of
clear vision of the Iraqi trade policy after 2003, which was based on the
export of oil and imports of consumer nature often, resulting in a turnover
in the case of a vicious circle. The search sees the need to pursue a policy
of carrying some kind of protection through the activation of a policy of
balanced tariff lead to a reduction of random imports on the one hand, on
the other hand not to prejudice the purchasing power of the Iraqi
consumers in addition to the support of local economic sectors for which
we have by some kind of competitive advantage for Using method
(subsidy) to be able to find a case of export of goods these sectors and
thus balanced trade policy that will support the Iraqi economy.
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المقدمة :
تعتمةةد السياسةةة التااريةةة علةةى ماموعةةة مةةن القةةوانين وااجةةرا ات المنظمةةة لعمليةةة التبةةادالت
االقتصادية لبلد معين مةع المحةيط الخةارجي وهةي نوعةان :سياسةة حريةة التاةارة وسياسةة حمايةة
التاارة ،فاألولى تدعو الى رفع كل أشكال القيود عن التبادل الدولي ولالا مبرراتالا أن هذا الشكل
للسياسة يعمل على تحقية ماموعةة مكاسة اقتصةادية أهمالةا العمةل علةى تخفةي أسةعار السةلع
عالميا من خالل ايااد حالة تنافسية كما لالا أثر فةي زيةادة االنتةاا عالميةا ،األمةر الةذي يةؤدي الةى
االستفادة من خصائص وفورات حام االنتاا الكبير ...الخ .أما سياسة الحماية فيرى أنصةارها أن
لالا آثارا مالمة في حماية الصةناعات الوطنيةة الناشةكة كمةا انالةا تحقة ايةرادات للدولةة عةن طرية
الضرائ الكمركية وغيرها .
.1اهمية البحث
تعد السياسة التاارية دعامة مالمة لالقتصاد شكل عام ولالقتصاد العراقي شةكل خةا ، ،لمةا
لالا من آثار على ميزان المدفوعات وغيره من الاوان االقتصادية االخرى فضالً عن انالةا تعبةر
عن الوجه االقتصادي للبلد مقا ةل دول العةالم  ،كمةا ان الناةاف فةي اتبةاع سياسةة تااريةة فعالةة لةه
نتائج غاية في االهمية ،فالتوصل الى اتفاقيات تعاون والنااف في حصد ميزات تنافسية من شأنالا
ايااد موقةع قةدم للعةراي فةي السةوي العالميةة و التةالي زيةادة حاةم الصةادرات مةن السةلع الوطنيةة
يؤدي الى حالة من الفائ في ميزان المدفوعات يتم تسويته عن طري تحويل تلك الفوائ الى
استثمارات حقيقية  .وحتةى االسةتيرادات تخسةخر للتكنولوجيةا وللسةلع االنتاجيةة التةي تةدعم التطةور
االقتصادي الوطني والعكس صحيح.
 .1مشكلة البحث :
التخبط وعدم وجود رؤية واضحة للسياسة التاارية العراقيةة عةد عةام  ،1002والتةي ارتكةزت
على محورين اساسيين :
 االول :تصدير البترول. والثاني :استيرادات ذات طا ع استالالكي في اللال .مما ترت عليه حالة دوران في حلقة مفرغة  ،فالواردات النفطية من العملة الصعبة تدخل من
ا( لتخرا من ا( آخر سب االستيرادات العشةوائية فةااغراي السةلعي علةى اوضةح صةورته
األمر الذي ادى الى أفول الصناعة الوطنية مقا ل السيل الالادر مةن السةلع الرخيصةة نسةبيا .ومةن
اآلثار االخرى تعزيز نزعة االستالالك الفوضوي للمستاللك العراقي .
 .2فرضية البحث :
ينطل البحث من فرضية مؤداها  " :لن السياسة التاارية العراقية على صورتالا الحالية تعتبةر
حار عثرة في وجه التنمية االقتصادية في البلد ،لمةا تؤديةه مةن هةدر للةواردات النفطيةة المتحققةة
و التالي ضياع فرصة قد ال تتكرر في المستقبل ".
 .4هدف البحث :
 استعراض ادا السياسة التاارية العرقيةة عةد عةام  1002والمعوقةات والتحةديات التةيتواجالالا .
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 اقتراف توجالات جديدة اتااه لصالف السياسةة التااريةة العراقيةة و مةا يخةدم متطلبةاتالتنمية االقتصادية المستدامة .
 .1منالاية البحث :
ووفقةةا لمنالايةةة البحةةث العلمةةي  ،قسةةم علةةى ثةةالر فقةةرات  ،تناولةةا االولةةى  ،االطةةر النظريةةة
لموضوع البحث .وتناولا الثانية ؛ ادا السياسةة التااريةة والمعوقةات والتحةديات التةي تواجالةا
اما الفقرة الثالثة فتركزت نحو اصالف السياسة التاارية العراقية لخدمة متطلبات التنمية .

اوال -:االطار النظري
 -1ماهية السياسة التاارية
تعتبر التاارة من اهم القطاعات الحيوية في أي ماتمع مةن الماتمعةات سةوا المتقدمةة منالةا
او الناميةةة فالةةي تةةر ط الةةدول والماتمعةةات مةةع عضةةالا  .ويمكةةن تعري ة السياسةةة التااريةةة أنالةةا
ماموعة مةن ااجةرا ات التةي تطبقالةا الدولةة عةن طرية ماموعةة مةن الوسةائل للةرض تحسةين
عالقاتالا التاارية مع الخاراإل1ت ،وهذه ااجرا ات التي تطبقالا تتخذ قرار و عدها يشرع ويصدر
ويوضع موضع التطبي  .وفي الحقيقة هناك نوعيين من الوسائل التي تعتمدها الدولة في التطبي
األولى وسائل مشاعة تتمثةل فةي الضةرائ إلالتعريفةة الكمركيةةت ولعانةات االسةتيراد ،امةا الثانيةة
فالي وسائل محفزة وتسمى أيضا الوسائل المقيدة وتمثةل الحةد او المنةع مةن اسةتيراد عة السةلع
أي االزام .
ان السياسة التاارية هي الطريقةة والمةنالج الةذي تتخةذه وتتبعةه الدولةة لتسةير حركةة االسةتيرادات
والتصدير للسلع والخدمات عبر الحةدود  ،كونالةا تعةرض النشةاط التاةاري الخةارجي فةي مختلة
دول العالم المتقدمة والنامية على حةد سةوا الةى تشةريعات رسةمية مةن جانة اجالةزة الدولةة التةي
تعمل على تقييده درجة او أخرى او تحريره مةن العقبةات المختلفةة التةي تواجالةه علةى المسةتوى
الدولي او على المستوى االقليمي ين ماموعة من الدول وما يلح هذه التشةريعات واللةوائح مةن
اجرا ات تنظيمية تستنبط من قبل السلطات المسؤولة في الدولة لتنفيذها في الواقع العمليإل2ت  .لذن
تعتبر السياسة التاارية ماموعة من التشريعات والقوانين واللاية من تفعيلالةا هةو تحقية اهةداف
اقتصادية واجتماعية وأخرى لستراتياية .
تتمثل األهداف االقتصادية في حماية الصناعة المحلية مةن المنافسةة االجنبيةة  ،فضةالً عةن حمايةة
االقتصاد الوطني من خطر االغراي الذي يمثل التمييز السعري إلأي يع السلع المنتاةة محليةا ً فةي
االسواي الخارجية ثمن يقل عن نفقة انتاجالا او يقل عةن اثمةان السةلع المماثلةة او البديلةة فةي تلةك
االسواي او يقل عةن الةثمن الةذي تبةاع ةه فةي االسةواي الداخليةة تإل3ت  .وتةوفير الظةروف المالئمةة
لحماية الصةناعة الناشةكة أي الصةناعة حديثةة العالةد فةي الدولةة وتاليكةة الوسةائل المسةاندة لالةا مثةل
حماية االقتصاد الوطني من التقلبات الخارجية التي تحدر خارا نطاي االقتصاد الوطني .

إل - (1أ.د .جواد مطر ألرغيفي  ،السياسة التاارية المطل األول لتحقي التنمية العر ية  ،دراسة منشورة على
الموقع االلكتروني الخا ،اامعة الموصل  ،كلية اآلدا(  1010 ،؟. 2، ،
إل 2ت  -:د .محمد عبد العزيز عامية  ،االقتصاد الدولي  ، ،دار الاامعة المصرية  ،مصر . 142 ، ، 1890
3
1000 16
24
ـــــــــــــــــــــــــــــ دورية – علمية – فصلية – حمكمة

106

جملة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية  . . .اجمللد  16العدد  1لسنة 1014

اما االهةداف االجتماعيةة فتتمثةل فةي اعةادة توزيةع الةدخل القةومي ةين الفكةات والطبقةات المختلفةة
فضالً عن حماية ع مصالح الفكات االجتماعية كمصالح المزارعين او المنتاةين لسةلعة معينةة
تعتبر ضرورية او اساسية في الدولة .
في حين تتمثل األهداف ااستراتياية في المحافظةة علةى االمةن فةي الدولةة مةن النةاحيتين اللذائيةة
واالقتصادية والعمل على توفير الحد االدنى من االنتاا من مصادر الطاقة كالبترول .
و التةةالي ف ة ن السياسةةة التااريةةة هةةي وسةةيلة خارجيةةة ولالةةا أثةةار علةةى االقتصةةاد وهةةي جةةز مةةن
السياسات الداخليةة الطامحةة والشةاملة الةى تحقية نفةس األهةداف التةي تسةعى الدولةة للةى تحقيقالةا
كالسياسة النقدية والسياسة الضريبية وسياسة االستثمار .
وعنةةد الحةةديث عةةن السياسةةة التااريةةة ال ةةد مةةن التطةةري الةةى األدوات التااريةةة التةةي تتمثةةل فةةي
المعاهدات التااريةة ويمكةن تعريفالةا أنالةا إل اتفةاي تعقةده الدولةة مةع غيرهةا مةن الةدول مةن خةالل
أجالزتالا الد لوماسية لرض تنظيم العالقات التاارية فيما ينالا تنظيما ً عاما ً يشمل جان المسةائل
التاارية واالقتصادية  ،أمور ذات طا ع سياسةي او لداري تقةوم علةى مبةادم عامةة مثةل المسةاواة
والمعاملةةة المثةةل للدولةةة األولةةى الرعايةةة أي مةةنح الدولةةة أفضةةل معاملةةة يمكةةن ان تعطيالةةا الدولةةة
األخرى لطرف ثالث تإل1ت  .وتتميز هذه االتفاقيات انالا قصيرة االجل وتتسم انالةا تفصةيلية حيةث
تشمل قوائم السلع المتبادلة وكيفية تبادلالا والمزايا الممنوحة على نحو متبادل فضالً عن انالا تكون
ذات طا ع لجرائي وتنفيذي وهذا من شأنه ان يدح مبدأ االسةتلالل فةي التاةارة حسة مةا اقةره
ريكاردو في نظريته إل الميزة النسبية ت حيث يمكن لكال الطرفين ان يكس من التاارة .
 -:1اهمية التاارة الخارجية
 .1ر ط الدول المختلفة وتصري فائ االنتاا المحلي .
 .1مؤشر لقوة الدول اانتاجية والتنافسةية فةي األسةواي الدوليةة  .كمةا يةنعكس ايضةا علةى مةا
تمتلكه الدولة من عمالت اجنبية ويؤثر على ميزان الدولة التااري .
 .2جني االر اف نتياة الحصول على المنتج سعر اقل مما لو قللا الدولة نتاجه محليا ً .
 .4زيادة الدخل القومي .
 .1نقل التطور التكنلوجي .
 .6تحقي التوازن في االسواي المحلية .
 .1تحقي متطلبات المستاللك المحلي واالرتقا ذوقه ولشباع رغباته .
اقامة عالقات جيدة مع الدول .
.9
 .8العولمة التي تاعل العالم قرية صليرة .
 -: 2أسبا( قيام التاارة الخارجية:
 .1اختالف امكانيات االنتاا من دولة الى اخرى .
 .1اختالف التكالي االنتاجية واختالف المستوى التقني ين الدول .
 .2عدم مقدرة الدولة على تحقي االكتفا الذاتي .
 .4تصري فائ االنتاا و التالي جني ار اف التاارة الخارجية ما يؤدي الى رفع مستوى
المعيشة لدى الشعو( .
 -: 4تحرير التاارة:
يعتبر تحرير التاارة واحدة من أهم ااجرا ات التي يا تحقيقالا لتاليكة يكة مناسبة لمعالاةة
المشاكل االقتصادية التي يعاني منالا البلد .
1
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ويقصد تحرير التاارة توق الدولة عن فةرض القيةود علةى حصةص االسةتيراد الةدف الوصةول
الى نظام يفعل عمل التعريفة الكمركيةإل1ت  .وقد سلكا الةدعوة لتحريةر التاةارة اتاةاهين أساسةيين
االول يكون ضمن اطار رامج صندوي النقد الةدولي والبنةك الةدولي  ،فةي حةين ينصةرف االتاةاه
الثاني الى تحرير التاارة في اطار منظمة التاارة العالميةإل2ت  .وهناك جملة مةن المطالة تتخةذها
تلك المؤسسات قصد تحرير التاارة وهي -:
ً
 .1لزالة القيود الكمية على الواردات ول دالالا ضرائ كمركية فضال عن تخفيضالا والتعالةد
عدم التميز عند استخدامالا .
 .1تخفي القيود والرقا ة علةى الصةرف والسةماف تحويةل رؤوس األمةوال واألر ةاف للةى
الخارا .
 .2لللا احتكار التاارة الخارجية من قبل الدولة .
 .4لزالة الضرائ على الصادرات ول دالالا ضرائ على القيمة المضافة .
 .1التخلي عن دعم الصناعة المحلية .
إل3ت
هذه االجرا ات التي من شأنالا ازالة العوائ امام التاارة الدولية ستؤدي للى -:
 .1تحسين وضةع الحسةا( الاةاري فةي ميةزان المةدفوعات كمةا ان عوائةد الصةادرات ولةيس
االقتراض سوف تكون المصدر االساسي لمواجالة العاز في ميزان المدفوعات .
 .1اتساع قاعدة التصدير لدى البلدان التي تطب تلك ااجرا ات .
 .2تحقي معدل تبادل تااري مناس يدعم االقتصاد الوطني .
 .4تحسين كفا ة المؤسسات اانتاجية وزيادة ر حيتالا .
 .1الحماية التاارية
وتسمى احيانا سياسة تقييد التاارة الدولة وقد رزت من قبل االفكار التي حملالا التااريون والتي
كانةةا تالةةدف الةةى زيةةادة الصةةادرات علةةى الةةواردات عةةن طرية حمايةةة التاةةارة الخارجيةةة  .وقةةد
انتعشا هذه السياسةة مةرة اخةرى عةد الحةر( العالميةة االولةى والثانيةة إل علةى الةرغم مةن الةور
ع المنظمات التي تنادي حرية التاارة الـ إل  GAATت عام  1849وما اتبعته اورو ا والدول
الصةةناعية االخةةرى ضةةد صةةادرات اليا ةةان ودول شةةري اسةةيا حيةةث لاةةأت الواليةةات المتحةةدة الةةى
اجرا ات جديدة لحماية تاارتالةا الخارجيةة تسةمى إل القيةود الرماديةة ت وهةي ثالثةة انةواع  ،التقييةد
االختي اري للصادرات والتوسع االختياري للواردات وترتيبةات التسةوي المةنظم .ان تةدخل الدولةة
في حركة تاارتالا الخارجية يكاد ال تخلةو منةه كةل الةدول  ،وقةد كانةا فلسةفة المشةروع لمثةل هةذا
التةةدخل تتمثةةل حمايةةة المنةةتج المحلةةي مةةن جالةةة وزيةةادة االيةةرادات الحكوميةةة مةةن جالةةة اخةةرى
وتخفي العاز في ميزان المدفوعات واالعتماد على السلع المصنعة من جالة ثالثةإل4ت .
ثانيا -:ادا السياسة التاارية
تبنى العراي عد عام  1002سياسةة تحريةر التاةارة الخارجيةة مةن القيةود المفروضةة علةى السةلع
والخدمات إل سياسة األ وا( المفتوحة ت وهي السياسةة التةي يةتم موجبالةا اسةتيراد وتصةدير السةلع
من والى العراي  .وهذه في الحقيقية هي سياسة هامشية كونالا ال تستند الةى التشةريعات والقةوانين
1

1009

16

2

1000 1886

11
1001
إل 3ت -د .سالم توفي ألنافي  ،سياسات التثبيا االقتصادي والتكيي الاليكلي واثرها على التكامل االقتصادي
العر ي  ،يا الحكمة  ،لداد . 19، ،1001 ،
إل 4ت -:علي خضير كريم العبيدي  ،مالمح سياسة التاارة الخارجية للعراي في ل المتليرات االقتصادية الدولية
والمحلية  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ،مقدمة الى مالس كلية االدارة واالقتصاد . 10 ، ، 1010 ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ دورية – علمية – فصلية – حمكمة

109

جملة القادسية للعلوم اإلدارية واالقتصادية  . . .اجمللد  16العدد  1لسنة 1014

التةةي مةةن شةةأنالا تنظةةيم عمليةةة االسةةتيراد والتصةةدير مةةا يةةتال م مةةع طبيعةةة الظةةروف االقتصةةادية
و التةالي انعكسةةا سةةلبا علةى النتةةائج مسةةببة اناليةار الصةةناعة المحليةةة فعةل سياسةة االغةةراي التةةي
مارستالا ع الدول في العراي فضةالً عةن التبعيةة االقتصةادية الةى الخةارا  .فسياسةة االسةتيراد
اعتمدت مبدأ حرية التاارة إلفتح الحدود امام السلع االجنبية سوا استيرادات ام صادرات و ةدون
أي نوع من الضرائ او الرسوم الو الرقا ة الصحية او النوعية وهذه الحالةة تختلة عةن تحريةر
التاارة من ع القيةود المفروضةة ولةيس لللا هةات فضةال عةن ان هةذه السياسةة سةببا اسةتلالل
ونال الثروات والموارد الوطنية واستمرار الفقر وتفشي البطالة الحاي الضرر الصناعة المحلية
 .هةةذا مةةن جالةةة ومةةن جالةةة اخةةرى فةةان عمليةةة فةةتح الحةةدود واالسةةواي واللةةا الرسةةوم الكمركيةةة
الضريبية ادى الى دخول السلع الخارجية مةن مناشةئ متعةددة و نوعيةات رديكةة واسةعار رخيصةة
مما يصع على الصناعات المحلية االستمرار ومنافسةتالا الرتفةاع كلة انتاجالةا ممةا سةب غلة
العديد منالا وهارة رؤوس االموال مع اصحا الا وتسر( كوادرها الفنيةإل1ت .
ان القواعد السياسية التي تنظم االستيراد اختص الا القانون رقم إل41ت لسنة  1004والذي يقتضي
خضوع ع السلع المستوردة الى شروط الحصول على شالادات استيراد اما البع االخر فةال
تخضع لمثل هذه الشروط  ،فالمواد والسةلع المقيةد اسةتيرادها جةازة تقةوم وزارة التاةارة منحالةا
االجازة كالمتفارات غير العسكرية ألغراض تااريةة وصةناعية ،امةا المةواد الممنةوع اسةتيرادها
فتشمل إلالماالت ،واالفالم ،واالقرا ،المخالفة لألغةراض العامةة ،واالسةلحة والةذخيرة والمةواد
المستعملة في المتفارات ،والمخدرات للير االستعمال الطبي واالسلحة النووية والكيمائيةإل2ت .
وكذلك سياسة العراي التاارية تاةاه الصةادرات فقةد خضةعا لةنفس القةانون الةذي نظةم االسةتيراد
ونص على خضوع ع السلع المصدرة الى شةروط الحصةول علةى اجةازات تصةدير والةبع
االخر ال يخضع لنفس الشةرط أي ان السةلع االخيةرة يكةون تصةديرها حةر مةن وجالةة نظةر دوائةر
الرقا ة والمصدرين وهي على الحنو التالي :
 المةةواد الخاضةةعة لإلجةةازة وهةةي المةةواد الخاضةةعة لرقا ةةة وزارة التاةةارة ويمةةنح الةةااجازات تصدير كالمتفارات غير العسكرية ألغراض صناعية .
 المواد المحررة من قيد االجازة وهي المواد التي ال تحتةاا الةى اجةازة تصةدير والمةوادغير الممنوعة .
 المةةواد التةةي ال ياةةوز تصةةديرها وهةةي السةةلع التةةي يمنةةع تصةةديرها قةةرار مةةن وزارةالتاارة نا ً على اسبا( استدعتالا المصلحة العامةإل3ت .
ثالثا -:سياسة سعر الصرف
 .1مفالوم سعر الصرف
وهو العملية التي يتم مقتضةاها اسةتبدال العملةة المحليةة ةالعمالت االجنبيةة  ،أي السةعر الةذي يةتم
موجبه تحويل العملة المحلية الى العملة االجنبية ويقوم ةثالر و ةائ اساسةية إل قياسةية للةرض
قياس ومقارنة االسعار المحلية مةع اسةعار السةوي العالميةة ،وتطويريةة حيةث يسةتخدم فةي تطةوير
صادرات معينة من خالل دورة في تشايع تلك الصادرات ،وتوزيعية وتمارس هذه الو يفة علةى
مستوى االقتصاد الدولي فعل ارتباطه التاارة الخارجية حيةث تقةوم هةذه االخيةرة عةادة توزيةع

إل  1ت  -:جالاد قادر رشيد  ،حرية التاارة واالستثمار األجنبي ين المؤيدين والمعارضين  ،مالة التاارة العراقية
 ،وزارة التاارة  ،العدد التاسع . 11، ، 1009 ،
إل 2ت -:اسمة كزار حسن  ،سياسات التاارة الخارجية وانعكاساتالا على االقتصاد العراقي للمدة إل1001-1002ت
رسالة ماجستير غير منشورة  ،مقدمة الى مالس كلية االدارة واالقتصاد جامعة البصرة . 91، ، 1008 ،
إل 3ت -:علي خضير كريم  ،مالمح سياسة التاارة الخارجية للعراي  ...............مصدر سا . 110 ، ،
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الدخل القومي العالمي والثروات الوطنية ين دول العالمإل1ت  .يمتلك سعر الصرف اهمية اللةة فةي
العالقةات االقتصةادية الدوليةة المتعةةددة االطةراف كونةه يمثةةل نسةبة مبادلةة عملتةةين فةاذا كةان سةةعر
الصرف االجنبةي يمثةل قيمةة العملةة ةالعمالت االجنبيةة ف نةه يمثةل الوسةط الةذي تقةوم فيةه االفةراد
والمؤسسات الخاصة والعامة والبنوك يع وشرا العمالت االجنبية .
والاةةدير الةةذكر ان هنةةاك عالقةةة وثيقةةة ةةين سةةعر الصةةرف وميةةزان المةةدفوعات ومةةن خةةالل هةةذه
العالقة فانه يستخدم في معالاة الخلل في ميةزان المةدفوعات سةوا كةان عاةز او فةائ وتحقية
التوازن اذا سمح لسعر الصرف التحرك حرية فيتاه تحو االنخفاض في حالة العاةز واالرتفةاع
في حالة الفائ لكي يصحح الحالة االولية .
 .1اثر سعر الصرف على التاارة الخارجية:
يلع سعر الصرف دورا مالما في تحسةين او الحفةا علةى القةدرة التنافسةية الخارجيةة للدولةة فةي
ماال التاارة الخارجية ومن ثم الحد من العاز في الحسا( الااري فةي ميةزان الةدفوعات والتةي
يمكةةن الوصةةول ةةه الةةى مسةةتويات يمكةةن تحملالةةا علةةى المةةدى المتوسةةط دون التضةةحية ةةالنمو
االقتصادي  .ومن خالل ذلك يمكن تقسيم السلع الى نوعين :
النةوع االول  :السةةلع القا لةة للتبةةادل التاةاري وهةةي السةلع التةةي يمكةن تبادلالةةا ةين دولتةةين وتشةةمل
الصادرات الفعلية والسلع التي تنتج وتستاللك محليا ولكنالا قا لة للتصدير والسةلع المسةتوردة التةي
تنتج محليا وتشمل دائل االستيراد .
النوع الثاني  :السلع غير القا لة للتبادل التااري وهي السلع والخدمات التي يصةع تبادلالةا دوليةا
وتحدد اسةعارها ةالعرض والطلة المحليةين  ،اذ يةؤدي سةعر الصةرف الةى تخفةي قيمةة العملةة
ومن ثم تحسين وضع الحسا( الااري طريقتين: 2
الطريقةة االولةةى  -:ارتفةةاع اسةعار السةةلع القا لةةة للتبةادل التاةةاري سةةوف يزيةد مةةن ر حيةةة انتاجالةةا
و التالي تحسين القدرة على زيادة الصادرات .
الطريقة الثانية  -:انخفاض اسعار الصادرات العملة االجنبية في االسةواي العالميةة ممةا يزيةد مةن
القدرة علة المنافسة .
ومةةن جالةةة اخةةرى فةةان تخفةةي سةةعر الصةةرف يمكةةن ان يةةؤدي الةةى زيةةادة راس المةةال االجنبةةي
واالسةةتثمارات والتحةةويالت ممةةا يحسةةن وضةةع الحسةةا( الاةةاري و التةةالي تحسةةين وضةةع ميةةزان
المدفوعات الكلي .
 .2سياسة سعر الصرف في العراي
كان العةراي قبةل عةام  1002يعتمةد سياسةة سةعر الصةرف الثا ةا مقا ةل الةدوالر لال ان السةلطات
النقديةةة لةةم تسةةتطع المحفظةةة علةةى السةةعر والةةدفاع عنةةه سةةب زيةةادة عةةرض النقةةد درجةةة كبيةةرة
ومستمرة نتياة العاز المالي وتمويلةه ااصةدار النقةدي هةذا مةن ناحيةة ومةن ناحيةة معانةاة البنةك
المركزي من تدخالت الدولة وفقدان استقالليته فضالً عن تحمله اعبا عاز الموازنة العامةة عةن
طري التمويل التضخمي إل اصدار نقدي جديد ت  .ونتياة لذلك فقد تعرض االقتصاد العراقي الةى
ازمةات اقتصةةادية ونقديةةة شةةديدة سةةببا تةةدهور سةةعر الصةةرف الةةدينار العراقةةي ممةةا سةةب ارتفةةاع
المستوى العام لألسعار وانخفاض القوة الشرائية للدينار .
و عةةد ان مةةنح البنةةك المركةةزي اسةةتقالليته عةةام  1004ةةدا تطبيةة سياسةةة يحةةاول فيالةةا تحقيةة
االستقرار النقدي واستقرار االسعار النسبية للسلع الخدمات فاتاه الى تحديد سعر صرف العملة إل
إل 1ت -:د .سام الحاار  ،العالقات االقتصادية الدولية  ،الطبعة االولى  ،مالد المؤسسة الاامعة للدراسات والنشر
والتوزيع  ،يروت لبنان . 21، ، 1002 ،
إل 2ت -:د .هاير عدنان زكي امين  ،االقتصاد الدولي النظرية والتطبي  ،دار الكت والوثائ  ،لداد  ،الطبعة
الثانية . 124، ، 1001 ،
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الةةدينار العراقةةي الاديةةد ت مةةن خةةالل مةةزادات العملةةة االجنبيةةة التةةي تشةةارك فيالةةا البنةةوك التااريةةة
ويطل على هذا االسلو( ـ إل التعويم المدار ت اذ يستطيع البنك المركزي التدخل فيه وتليره متةى
اراد وحسة مةةا يتطلبةةه وضةةع االقتصةةاد العراقةةي وهةةذا مةةن شةةانه تحقي ة اسةةتقرار سةةعر صةةرف
الةةدينار العراقةةي واسةةتقرار المسةةتوى العةةام لألسةةعار وتخفةةي تكةةالي السةةلع المسةةتوردة  ،اذ ان
معظةةم السةةلع والخةةدمات هةةي مسةةتوردة مةةن الخةةارا فكلمةةا ارتفةةع سةةعر صةةرف الةةدينار العراقةةي
انخفضا تكالي االستيراد والعكةس صةحيح  .امةا مةن ناحيةة الصةادرات فتخفةي سةعر صةرف
الدينار العراقي سياعل اسعار السلع المحلية رخيصة من وجالة نظر المستاللك االجنبيإل1ت .
را عا ً  -:مؤشرات السياسة التاارية
تعطةةي مؤشةةرات السياسةةة التااريةةة صةةورة واضةةحة عةةن الوضةةع االقتصةةادي ألي دولةةة وفةةي
الحقيقية هي مؤشرات جزئية تندرا ضمن مؤشر االنكشاف التااري وأهمالا إل2ت -:
 .1درجة االنكشاف المالي إل حام التمويل االجنبي ،والمعونةات والمديونيةة الخارجيةة وقيمتالةا
الى الناتج المحلي االجمالي ت .
 .1درجة االنكشاف التااري إل النسبة ين لجمالي التاارة الخارجية إل الفري ين االسةتيرادات
والصادرات ت .
 .2كمةا يمكةةن التعبيةةر عةةن المؤشةر الثةةاني النسةةبة الكائنةةة ةين اجمةةالي الةةدين الخةةارجي وقيمةةة
الناتج المحلي االجمالي او النسبة ين اجمالي خدمة هذا الدين و ةين الصةادرات السةنوية او
العالقة ين الدولة و ين المؤسسات الدولية وخاصة صندوي النقد الدولي .
يعتبةةر مؤشةةر االنكشةةاف التاةةاري ذات اهميةةة كونةةه يبةةين مسةةاهمة التاةةارة الخارجيةةة فةةي النةةاتج
المحلةةي االجمةةالي  ،فةةاذا كانةةا نسةةبة هةةذا المؤشةةر مرتفعةةة كانةةا الدولةةة اكثةةر عرضةةة للتقلبةةات
االقتصةةادية التةةي تطةةرأ عالمي ةا ً وذلةةك الن هةةذا المؤشةةر يعكةةس درجةةة ارتبةةاط االقتصةةاد المحلةةي
االقتصاد العالمي .
و ما ان العراي شأنه شأن قية الدول النامية تلع التاةارة الخارجيةة فيةه دوراً كبيةراً لةذا سةتظالر
نسبة هذا المؤشةر مرتفعةة  .والاةدول التةالي يبةين مؤشةر انكشةاف االقتصةاد العراقةي علةى العةالم
للمدة إل 1009-1002ت .
جدول إل1ت
مؤشر انكشاف االقتصاد العراقي على العالم للمدة إل 1009-1002ت .
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المصةدر  -:علةةي خضةير كةةريم  ،مالمةةح السياسةة التااريةةة للعةةراي  ،فةي ةةل المتليةةرات االقتصةادية الدوليةةة مةةع
اشارة خاصةة للمةدة مةا عةد  ، 1002رسةالة ماجسةتير غيةر منشةورة مقدمةة الةى مالةس كليةة االدارة واالقتصةاد ،
. 118 ، ، 1010

ومةةن الاةةدول ف ة ن اعلةةى نسةةبة لالنكشةةاف فةةي العةةراي علةةى العةةالم كانةةا عةةام  1004حيةةث ل ة
إل%111ت ،وهةةذا يعنةةي ان العةةراي يعتمةةد علةةى االسةةواي العالميةةة درجةةة كبيةةرة لتلبيةةة احتياجاتةةه
المحليةةة كمةةا يعكةةس درجةةة تبعيتةةه للخةةارا فض ةالً عةةن دور قطةةاع التاةةارة الخارجيةةة فةةي حركةةة
إل 1ت -:د .صالف الدين حامد  ،اثر سعر الصرف على التاارة الخارجية  ،مالة جامعة لداد . 41، ، 1010 ،
إل 2ت -:د .حيان احمد سلمان  ،مؤشر االنكشاف االقتصادي  ،سوريا 1، ، 1009
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االقتصاد ويعود السب في ذلك الى انخفاض التنوع في الصادرات واالعتماد الكبير على تصةدير
النفط كسلعة رئيسية من خالل ارتفاع مساهمة القطاع النفطي في تكةوين النةاتج المحلةي االجمةالي
في العراي  .ونتياة لضع قاعدة العراي االنتاجيةة ازدادت اهميةة جانة االسةتيراد مةن الخةارا
لتلبيةةة احتياجةةات المةةواطنين مةةن السةةلع االسةةتالالكية والقطاعةةات االخةةرى مةةن السةةلع الوسةةيطة
والرأسمالية وهذا طبيعة الحال ساهم في ارتفاع درجة انفتاف العراي على الخارا ايضا ً.
ومن الادير الذكر ان ارتفاع نسبة االنكشاف على الخارا هي حالة غير مرغةو( فيالةا وخاصةة
في الدول النامية وذلك الن هذه االقتصاديات سةوف تتةأثر التقلبةات االقتصةادية العالميةة الرتفةاع
تبعيتالا لتلك االقتصاديات ،وعلى العكس من ذلك ف ن ارتفاع مؤشر االنكشاف التاةاري لةديالا هةو
مؤشر على تحسن الوضع االقتصادي .
خامسا ً :نحو اصالف السياسة التاارية
ان تأسيس رؤى استراتياية تحةاكي مقومةات وواقعيةة االقتصةاد العراقةي وتواكة تطلعاتةه
المسةةتقبلية ال ةةد ان تأخةةذ نظةةر االعتبةةار عةةن البحةةث عةةن حلةةول اصةةالف السياسةةة التااريةةة،
ومبعث هذا االتااه ان االقتصاد ولعقةود مضةا افتقةد الةى الفلسةفة االقتصةادية الواضةحة نتياةة
تداعيات القرار السياسي علةى مامةل الفعاليةات االقتصةادية ،لةذلك لةم يخضةع اداؤه االقتصةادي
شةةكل واضةةح الختبةةارات النظريةةة االقتصةةادية ،فا تعةةد عةةن مزايةةا التحليةةل والتقيةةيم لتصةةحيح
مساراته المتذ ذ ة .ويحتل قطةاع التاةارة الخارجيةة موقعةا مالمةا فةي تحديةد ا عةاد ومسةار خطةة
التنمية االقتصادية الشاملة ،حيث تساهم الصادرات صةورة مباشةرة فةي زيةادة الةدخل القةومي،
اما االسةتيرادات فالةي تسةاهم صةورة غيةر مباشةر فةي زيةادة الةدخل القةومي وذلةك عةن طرية
تمكةةين االقتصةةاد القةةومي مةةن الحصةةول علةةى السةةلع االسةةتثمارية ومسةةتلزمات االنتةةاا الالزمةةة
لعملية التنمية .وقد افترضا التليرات التي حصلا في العالم تسارعا في عمليات االنةدماا فةي
االقتصاد العالمي عبر التاارة الخارجية وازدادت ضمن الحديث عن التكي واالندماا واعةادة
النظر في سياسات االنما االقتصادي والصناعي واذا كان الوضع في العراي قد ادرك الةوتيرة
المتسارعة للتليرات الحاصةلة حولةه فةان ادراكةه لةم يسةعفه فةي اسةتلالل الفةر ،التةي يوفرهةا
الريع النفطي وصار له من الشواغل ما يعمةل علةى عةدم اتسةاقالا مةع حركةة االحةدار العالميةة،
فانعكس هذا علةى مامةل االوضةاع االقتصةادية  .ففةي الفتةرة الحاليةة اخةذ العةراي ةالتعبير عةن
طبيعة االهتمامات التي ينبلي ترجمتالا وتاسيدها في السياسات االقتصادية و خاصةة التااريةة
منالةةا التةةي سةةعى لصةةياغتالا وفقةةا للنمةةاذا النظريةةة المفترضةةة كةةل مةةن صةةندوي النقةةد والبنةةك
الدوليين ،فاا ت التخصيصية للمشاريع العامةة وتحريةر التاةارة الخارجيةة واالسةعار اسةتاا ة
متوافقة مع موجة االنفتاف التي ترى في الدولة وقطاعالا العةام مصةدر االخةتالالت والمشةكالت
االقتصادية مما يستلزم االستعاضة عنالا القطاع الخا ،وقوى السةوي وان منطة الملكيةة هةو
السب فةي وصةول التنميةة الةى مةا وصةلا اليةه وان الحريةة التااريةة والمنافسةة وتأكيةد سةلطة
السوي هي الضمان لتحفيز النمو  .ان ما يحصل اليوم تماما هو نقي مةا يةتم مةن اال تعةاد عةن
جوان ة النظريةةة االقتصةةادية والسياسةةات التااريةةة الواج ة اتباعالةةا  ،فاالنلمةةاس فةةي االنفتةةاف
والتحةةرر التاةةةاري قةةةد مالةةةد التر ةةة لاليمنةةةة االقتصةةةاد غيةةةر الرسةةمي او غيةةةر المةةةنظم للنشةةةاط
االقتصةةادي والشةةكل الخةةدمي علةةى الشةةكل المنةةتج ممةةا ادى الةةى المزيةةد مةةن حةةدور تشةةوهات
وانحرافةةات واخةةتالالت فةةي الالياكةةل االقتصةةادية واالجتماعيةةة  .والتحةةوالت المتسةةارعة اتاةةاه
التحرير غير المبرمج الشي الذي ادى الى ارتفاع معدالت البطالة ولم يتمكن من تحقي التقةدم
االقتصادي الذي رسم له  .نا على هذا فان السياسات التاارية الواج اتباعالا والتةي تتواكة
مع طبيعة التحديات التي جا ت الا منظمةة التاةارة العالميةة ياة ان تنطلة مةن رؤيةة مفادهةا
ضرورة رفع كفا ة االدا االقتصادي والصةناعي فةي اطةار زيةادة انتاجيةة الوحةدات الصةناعية
والوصول الا الى مستويات التصنيع العالمية  .وعليه يمكن القول ان الصناعة على الةرغم مةن
االمكانات ا لمادية والفنية وتوفر رأس المال البشري الذي هو العنصر االهةم فةي عمليةة االنتةاا
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اال انالا ال تزال تقليدية خارا حدود االسواي الدولية وحتى المحلية سب عدم تحقيقالةا لميةزات
التنافس و خاصة السعر والاودة اذ ال يوجد للسلع العراقية المكانة المطلو ة في السوي المحليةة
او العالمية في ل سياسة االغراي وسياسات الدعم والحماية التةي تتمتةع الةا السةلع المسةتوردة
من جان الدولة االم  .واستنادا لما تقدم ان السياسة التاارية القائمة على االنفتاف غير المبرمج
واالسةةتيراد العشةةوائي لمختلة السةةلع والخةةدمات والةةدخول فةةي ترتيبةةات االتفاقيةةة الدوليةةة علةةى
اعتبار ان السياسة التاارية المفترضةة يمكةن ان تكةون محركةا للنمةو الصةناعي والزراعةي فةي
العراي وف منط الليبرالية او التحررية التاارية يعني المزيد من تواضع اناةازات ومكاسة
التصنيع والمزيد من المشاكل امام المشروعات الصليرة والمتوسطة حيث لةم نعةد ناةد فةر،
استثمار مر حة تحفةز اصةحا( رؤوس االمةوال مةن الةدخول فةي المشةاريع االسةتثمارية سةب
عدم القدرة على المنافسة  .وعليةه ان واقةع االقتصةاد العراقةي حاجةة الةى تةدخل الدولةة اقةرار
سياسة تاارية شكل مقصود حيةث يتطلة ذلةك اعتمةاد مسةتويات عاليةة مةن الحمايةة االنتقائيةة
لقطاعةةات فرعيةةة مسةةتالدفة ولفتةةرات محةةددة  ،وينبلةةي ان يتحةةول تركيةةز التةةدخل الحكةةومي مةةن
تخطيط المشاريع الى تخطيط السياسات العامة وتقديم اشارات صحيحة للسوي  ،كما يا على
صةةانعي السياسةةات ان يصةةمموا سياسةةة تااريةةة وصةةناعية تركةةز علةةى ماموعةةة منتقةةاة مةةن
الصةةناعات السةةتراتياية تلةةك التةةي تتمتةةع ةةروا ط اماميةةة وخلفيةةة مةةع قيةةة الفةةروع واالنشةةطة
االقتصادية كونالا فروعا انتاجيةة ملذيةة ومكملةة لالةذه الصةناعات اي ان اثرهةا ال يقتصةر علةى
اقامتالةةةا فقةةةط ةةةل يمتةةةد ليشةةةمل امكانيةةةة اقامةةةة انشةةةطة انتاجيةةةة اخةةةرى إلمةةةن مثةةةل الصةةةناعات
البتروكيمياويةةةة والنسةةةيج والمال ةةةس ومختلةةة انةةةواع السةةةلع التةةةي تلبةةةي الطلةةة المحلةةةي ذات
التكنلوجيةةا النمطيةةة مثةةل السةةلع االسةةتالالكيةت ،شةةريطة ان تتمتةةع القطاعةةات الرئيسةةة الحمايةةة
التاارية {القيود التعريفية وغير التعريفية اي اعتماد مبدأ إلالقيود الكمية وحصص االستيرادت}
و الةةدعم الحكةةومي مةةن اجةةل حيةةازة التكنلوجيةةا والتةةدري واعةةادة الاليكلةةة والنفةةاذ الةةى االسةةواي
ونشر المعلومات .اما ما يتعل ستراتياية التصنيع من اجل التصدير ودعةم الصةادرات فةال ةد
من انشا قدرات عرض الصادرات من خالل توفير حماية للصناعات الناشكة تقوم مةن خاللالةا
زيادة كفا تالا التقنية و تحسين ميزتالا التنافسةية .امةا اهةم اسةالي تةدعيم المزايةا التنافسةية لنمةو
الصادرات العراقية فتشةتمل علةى االسةالي المتعلقةة أسةعار الصةرف ،اذ يمكةن اسةتخدام نظةام
اسعار الصرف المتعدد كأحةد الحةوافز المعتمةدة لتنميةة الصةادرات ففةي ةل النظةام يحةدد سةعر
صةةرف مةةنخف عةةن سةةعر الصةةرف السةةائد يسةةتعمل لتلطيةةة مسةةتلزمات االنتةةاا المخصصةةة
للتصةةدير مةةن اجةةل خف ة كلفةةة االنتةةاا  .واسةةلو( االعفةةا ات اذ ال ةةد مةةن اعفةةا المةةدخالت
المستوردة والمستخدمة في انتاا السلع التصديرية ويتم االعفا من خالل شةكلين همةا نظةام رد
الرسوم ويقصد ه استرداد المنتج لما سب دفعه من الرسوم المفروضة على استيراد المدخالت
 ،ونظةام السةةماف المؤقةةا اي السةماف اسةةترداد المةةدخالت المطلةةو( اسةتخدامالا فةةي انتةةاا سةةلع
التصدير معفاة من الرسوم الامركية لمدة زمنية معينة  ،وعند انتالا المةدة يشةترط قيةام المنةتج
تصدير تلك السلعة و خالفه يتم استيفا تلك الرسوم ،وهناك ايضا اسلو( االعفا ات الضريبية
ويمكةةةن ان تتضةةةمن :االعفةةةا ات التامةةةة للمشةةةروعات التصةةةديرية مةةةن دايةةةة دورة المنةةةتج.
واالعفا ات من ضرائ االر اف التي يحققالا المصدر  ،واالعفا ات نسبة معينة مةن المبيعةات
شةةريطة اسةةتخدام تلةةك المبةةال ألغةةراض االنفةةاي علةةى البحةةث والتطةةوير ،كةةذلك ينبلةةي تعزيةةز
الممارسةةات التااريةةة اي تسةةاليل االجةةرا ات فةةي اناةةاز المعةةامالت مةةا فيالةةا خةةدمات النقةةةل
واالستشارات من خالل توحيد المفاهيم واختصار القوائم فضال عن اهمية المعلومةات التااريةة
فةةي اسةةتخدامالا فةةي رسةةم الخطةةط وسةةتراتيايات تااريةةة فةةي ماةةال التسةةوي و يةةان االسةةواي
واالسعار والمنتاات المطلو ة ونظم التاارة والمعايير التقنية.
التوصيات والمقترحات
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ان تطوير قدرة العرض المحلية والتنوع في االنتاا خطوة تسب تحرير التاارة لتعزيةز النمةو
القوي للصادرات على المدى الطويل و عد ان يتم تثبيا قاعةدة تصةديرية راسةخة يمكةن ان يةتم
االستيراد من خالل ماموعة امور والتي تتمثل تخفي الضةوا ط علةى االسةتيراد وفة جةدول
زمنةةي ،واالنفتةةاف االنتقةةالي لألسةةواي المحليةةة امةةام المنةةتج االجنبةةي ،وترشةةيد هيكةةل التعريفةةات
الامركية  ..وتوفير حماية فاعلة واكثر شفافية مةن خةالل التعريفةات ةدال مةن تطبية التقييةدات
الكميةةة .ان اللةةرض الرئيسةةي للتةةدخل فةةي الصةةناعات الناشةةكة هةةو التحةةول السةةريع للصةةناعات
المحمية من االنتاا المحلي الصادرات مدعوما ةاارادة السياسةية اللةا الحمايةة تةدريايا عةن
الصناعات المتقاعسة ،وا قائالا علةى الصةناعات التةي تحقة مةردودات اقتصةادية والتخلةي عةن
الصناعات االخرى التي تحمل االقتصاد العراقي اعبا مالية .ان عملية اعتمةاد سياسةة الحمايةة
او الحريةةة التااريةةة او اعتمةةاد السياسةةتين معةةا يعتمةةد فةةي ضةةو الظةةروف االقتصةةادية للعةةراي
ودراسة اختيار االفضل من جمع السياستين معا و ما يدعم االقتصاد العراقي  .ان عملية اعتماد
سياسةةة الحمايةةة او الحريةةة التااريةةة او اعتمةةاد السياسةةتين معةةا عةةد اعتمةةاد الدراسةةة التفصةةيلية
للسياستين واخذ منالمةا النقةاط التةي تمكةن االقتصةاد العراقةي مةن التقةدم خطةوات حثيثةة اتاةاه
االقتصةةاد العةةالمي مةةع االسةةتفادة مةةن تاةةار( دول العةةالم المختلفةةة فةةي هةةذا الماةةال كمةةا ذكرهةةا
عضالا في الدراس ة التنسي ةين سياسةة التةرويج المسةتقلة او الموحةدة لالسةتثمار والتاةارة مةن
خالل قياس مؤشرات ادا منفصلة للنالوض االستثمار االجنبي والصةادرات واخةرى مشةتركة
للتوصل الى حكم موضوعي واعتماد التوازن فيما التكلفة والعائد من اتباع كل طريقة اذا كانا
الميزانية العامة عبر س ياستالا المالية قد اخفقا في تحقي قاعدة قويةة للنمةو االقتصةادي ومالةا
كثيرا نحو االنفاي الاةاري المولةد للتضةخم سةب ضةع القاعةدة االنتاجيةة الوطنيةة عليةه ناةد
ضرورة تبةديل فلسةفة السياسةة النقديةة ا تةدا العمةل علةى تبةديل فلسةفة السياسةة الماليةة وجعلالةا
سياسة مولدة للتنمية وتوسيع العةرض وقاعةدة االنتةاا المحليةة وتعظةيم كفا تالةا وتقليةل مسةتوى
البطالة الفعلية مما يتطل تقييم حزمة السياسات االقتصادية عيدا عن توجالات انتقائية في تقييم
عةةة السياسةةةات دون االخةةةرى  .اعتبةةةار النشةةةاط التروياةةةي للصةةةادرات  ،وكةةةذلك المالةةةام
االقتصادية االخرى من اهةم الو ةائ التةي تقةوم الةا ممثلياتنةا الد لوماسةية فةي الخةارا وياة
اختيار مةو فين متخصصةين ومةؤهلين عبةر دورات متخصصةة وتزويةد السةفارات الةم ور ةط
اسةةةتمرارهم ناةةةاحالم فةةةي مالمةةةاتالم المحةةةددة مةةةع قيةةةام الاالةةةات المختصةةةة تزويةةةدهم اميةةةع
المعلومةات الضةةرورية وادارة عملالةةم ومتا عتةةه انتظةةام  .عضةةوية العةةراي فةةي منظمةةة التاةةارة
العالمية تتيح لمنتااته الحصول على معاملة الدولة االولةى الرعايةة ممةا يعنةي اسةواقا وفرصةا
جديدة سوف تفتح امام منتااته ،لالذا فان السياسة التاارية عليالا ان تتمحور حول تعظيم الفوائد
مةةن العضةةوية واتاحتالةةا للقطةةاع الخةةا ،الدرجةةة االولةةى ،ألنةةه المسةةتفيد االول والحقيقةةي مةةن
االنضةةمام الةةى منظمةةة التاةةارة العالميةةة ،ومةةن المسةةائل الحيويةةة النسةةبة للقطةةاع العةةام والقطةةاع
الخا ،انشا مراكز للمعلومات التاارية عن االسواي الدولية وفر ،التصةدير واالستشةارات
الخاصة الى التاار الذا الخصو ،،كما يمكةن االسةتفادة مةن الملحقيةات التااريةة فةي الخةارا
للكش عن متطلبات االسواي وفر ،التصدير اليالةا وكيفيةة االسةتفادة منالةا فةي تعظةيم المنةافع
التاارية خصوصا واالقتصادية عموما .التوعية واشةراك القطةاع الخةا ،فةي صةنع القةرارات
الخاصة شؤون منظمة التاارة العالمية .ليس هناك نقص في القرارات المتاحة امام العراي في
رسم سياسته التاارية في ل قواعد منظمةة التاةارة العالميةة  ،ةل ان التحةدي يكمةن فةي كثةرة
السياسات المطلو ة والضرورية لتحقي االندماا السليم فةي االقتصةاد الةدولي والتنميةة الشةاملة
والمسةةتدامة .ان معرفةةة التليةةرات فةةي نس ة مكونةةات الصةةادرات والةةواردات المصةةنفة حس ة
ط بيعة المواد واستخداماتالا تساعد في االستدالل على اتااهات تطور االقتصةاد الةوطني وعلةى
اختيار السياسةات المناسةبة لتفعيةل التنميةة وتحقية اهةدافالا االقتصةادية واالجتماعيةة وياة ان
يتولى الاالاز المركزي لإلحصا هذه المالمة.
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الخاتمة
عةةةانى العةةةراي مةةةن العديةةةد المشةةةاكل علةةةى الصةةةعيدين االقتصةةةادي واالجتمةةةاعي لةةةذا يسةةةعى
المتخصصو ن في هذا الماال الى اعادة النظر السياسات االقتصادية ككل و التحديد السياسةات
التاارية وما يتطلبه من مواجالة التحديات الداخلية وخاصة ما تولده عملية انضمام العراي الةى
منظمة التاارة العالمية .وفي ل الظةروف المتمثلةة أزمةة الطاقةة فةي العةراي وتخلة القطةاع
التكنولةةوجي وضةةع البنةةى التحتيةةة وغيةةا( الةةدعم للقطةةاع الخةةا ،فض ةالً عةةن االسةةتيرادات
العشةةوائية ،واالسةةتالالك الفوضةةوي ،وضةةمور فةةي الصةةناعة المحليةةة أدى الةةى ارتفةةاع كلةة
الصةةناعات المحليةةة مقا ةةل المسةةتورد ،ممةةا دعةةا الةةى القةةول لن السياسةةة التااريةةة العراقيةةة علةةى
صورتالا الحالية تعتبر حاةر عثةرة فةي وجةه التنميةة االقتصةادية فةي البلةد ،لمةا تؤديةه مةن هةدر
للواردات النفطية المتحققة و التالي ضياع فرصة قد ال تتكرر في المستقبل هذا من جانة ومةن
جان اخر فان مؤشرات قطاع التاارة الخارجية اانبيه التصديري واالسةتيرادي تؤكةد حقيقةة
أساسية مفادها ان االقتصاد العراقي ما زال يعتمد في تلبية احتياجات عملية التنميةة االقتصةادية
على تصدير النفط الخةام ومحدوديةة الصةادرات غيةر النفطيةة .األمةر الةذي يشةير للةى اسةتمرار
انكشاف االقتصةاد العراقةي علةى االقتصةاد العةالمي وتةأثره ةالتليرات التةي تطةرأ علةى السةوي
العالمية للنفط الخام مما ياعله مرهونا ً عوامل السوي الخارجية تترت عليالما آثار خطةرة جةدا
فارتفاع مسةتوى االسةتيرادات االسةتالالكية إلاللةذا  ،والةدوا ...الةخت مقا ةل تصةدير مةواد اوليةة
صةةناعية ياعةةل البلةةد فةةي حالةةة مةةن التبعيةةة االقتصةةادية واالحتيةةاا الةةدائم للليةةر فضةالً عةةن آثةةار
اخرى اهمالا :االنكشاف وااغراي السلعي الذي يعني انخفةاض سةعر السةلعة المسةتوردة مقا ةل
السلعة الوطنية كما تؤدي الى عاز في ميزان المدفوعات والذي يعنةي إلمديونيةة خارجيةةت الةى
آخره من السلبيات ،لال انه و فضل حكمة لدارة البنك المركةزي تمكةن مةن السةيطرة علةى سةعر
الصرف من خالل اتباع سياسةة إلالمعةوم المةدارت فةي تحديةد سةعر الصةرف وتلبيةة االحتياجةات
الدوالرية للمستوردين عن طري مزاد العملة ،األمر الذي أدى الى الحفا على العملة الوطنية
مةةن االناليةةار حيةةث تحمةةل البنةةك المركةةزي العراقةةي أعبةةا التوجالةةات الخاطكةةة لتلةةك السياسةةة
واستنادا الى ما تقدم ،ومن وجالة نظر الباحث المتواضعة ياة اتبةاع سياسةة تحمةل نوعةا مةن
انةةةواع الحمايةةةة مةةةن خةةةالل تفعيةةةل سياسةةةة للتعريفةةةة الكمركيةةةة متوازنةةةة تةةةؤدي الةةةى الحةةةد مةةةن
االستيرادات العشوائية مةن جانة  ،ومةن جانة آخةر عةدم المسةاس القةدرة الشةرائية للمسةتاللك
العراقي فضالً عن دعم القطا عات االقتصةادية المحليةة التةي نمتلةك الةا نوعةا مةن انةواع الميةزة
التنافسةةية عةةن طري ة أسةةلو( إلااعانةةةت للةةتمكن مةةن لياةةاد حالةةة تصةةدير لسةةلع تلةةك القطاعةةات
و التالي سياسة تاارية متوازنة من شأنالا دعم االقتصاد العراقي.
ويرى البحث االخذ االمور االتية :
 .1اتخةةاذ التةةدا ير الالزمةةة لتفعيةةل التاةةارة العراقيةةة مةةن خةةالل ازالةةة العقبةةات التةةي تعتةةرض
نموها وسن التشريعات التي تضمن انسيا الا .
 .1العمةةل علةةى اياةةاد نةةوع مةةن التخصةةيص وتقسةةيم العمةةل مةةا يسةةاعد علةةى زيةةادة التكامةةل
واالعتمةاد المتبةادل ةين العةراي وغيةره مةةن الةدول وهةذا يضةمن االنتةاا أسةعار تنافسةةية
قادرة على المنافسة مع االسوي الخارجية .
ً
 .2انشةةا شةةركات ومشةةروعات واسةةتثمارات ةةيم القطاعةةات الخاصةةة عيةةدا عةةن التةةدخالت
البيروقراطية في االجالزة الحكومية وسن التشريعات التي تساعد على تنمية هذا االتااه .
فضالً عن توفير التمويل الالزم لتلك المشروعات و شروط ميسرة طبقا ً لنوعية المشروع
وطبيعته .
 .4االهتمةةام التةةدري للقةةوى البشةةرية مةةا يةةتال م واالحتياجةةات الفعليةةة لقطاعةةات االنتةةاا
العراقةةي خاصةةة فةةي ماةةال الصةةناعات الحديثةةة مرتفعةةة القيمةةة مثةةل التةةدري فةةي ماةةال
البرمايات وتكنولوجيا المعلومات .
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