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المستخلص:
يشير البحث الى االشكاليات التي تعرض لها االقتصاد العراقي من اختالالت هيكلية والتيي حالي
دون التمكن من التنمية االقتصادية بالرغم مين االمكايييات التيي يتمتيا بهيا االقتصياد العراقيي مين
يفط واراضي زراعية تصلح للزراعة ومياه سطحية وجوفية وغيرهيا ,إال إن هيهه االشيكاليات قيد
أ عاق عملية التنمية االقتصادية لها البد من تصحيح ههه االختالالت عين ررييت تنوييا االقتصياد
العراقي وفتح المجال امام القطاع الخاص وتسهيل عملة في النشارات التي يتميز بها ورفعها عن
كاهل الدولة واالتجاه يحو النشارات التي ال يتميز بها القطاع الخاص وخليت سيوت تنافسيية داخيل
البلد لتنشيط عمل القطاع الخاص وان يكون للدولية دور تصيحيحي وايميايي ليواكيآ ليية اقتصياد
السوت وفسح المجال للقطاع الخاص للعمل بحرية كهلك العمل على خلت تنمية اقتصادية مستدامة
ولهها يجآ ان تكون التنمية المستدامة منطلقة من مجموعة من العمليات التيي يجيآ أن تكيون فيي
إرار خطة رويلة قابلة للتحقييت ال تتير ر بايياف أفيراد أو تتير ر بسيبآ فشيل مينه فيي التطبييت أو
تخضا للمزاج وبهلك تكون التنمية المتواصلة أشبه بالعقيد متصيلة ميا بعضيها اليبع مين خيالل
أهداف قريبة توصلنا إلى أهداف بعيدة ,وتكون التنمية المتواصيلة هيي التنميية التيي تحقيت وتشيبا
احتياجات الحاضر للمجتما دون اإلخالل باحتياجاتهم المستقبلية .لها فإن الرؤية المسيتقبلية لتنميية
مستدامة في العرات تستند على تعديل هيكل القطاعات االقتصادية ,وقد خلص البحث الى عدد من
االستنتاجات والتوصيات.
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Abstract:
Research shows the dilemmas suffered by the Iraqi economy and the
structural imbalances that have prevented the mastery of economic
development in spite of the possibilities enjoyed by the Iraqi economy
from oil and agricultural land suitable for agriculture and surface and
ground water, etc., however, these problems have hindered the economic
development process therefore has to be correct these imbalances by
diversifying the Iraqi economy and opening the way for the private sector
 - بحث مستل عن رسالة الماجستير الموسومة (بنيا النسيت االقتصيادل للدولية فيي العيرات دراسية تحليليية فيي
تطور يمط التنمية)
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and facilitate the currency in activities that characterize and lifting the
burden of the state and the trend toward activities that are not
characterized by the private sector and create a competitive market within
the country to activate the work of the private sector and that will be the
state 's role corrective and a development to keep pace with the
mechanism of market economy and to allow the private sector to operate
freely as well as working to create sustainable economic development and
this must be sustainable development flying from a set of processes that
must be in the context of a long- unattainable not affected the absence of
individuals or affected by the failure of approach in the application or
subject to mood and thus the continued development like a contract
connected with each other through our goals relative to distant targets,
and the continued development is development that meet the needs of the
present and the saturation of society without prejudice to future needs.
Therefore, the future vision of sustainable development in Iraq is based
on the modified structure of economic sectors, the research concluded to
a number of conclusions and recommendations.
مشكلة البحث :
يعايي العراقي من مشكلة االختالالت الهيكلية في االقتصياد والتيي وضيع عقبيات عليى المسييرة
التنموية الطويلة يتيجة ان االقتصاد العراقي اقتصاد احادل الجايآ.
فرضية البحث:
عييايى االقتصيياد العراقيييي ميين اخيييتالالت هيكلييية يتيجييية ضييعف السياسيييات االقتصييادية المتبعييية
والظييروف السياسييية الداخلييية والحييروف الخارجييية والتييي رم ي بضيياللها علييى تخلييف وتييرخر
االقتصيياد ويهضييته االقتصييادية لييها البييد ميين بنييا ليييات اقتصييادية تعتمييد علييى اقتصيياد السييوت
مدعومة من الدولة.
اهمية البحث:
تكميين اهمييية البحييث فييي دراسيية وتوضيييح االخييتالالت الهيكلييية فييي االقتصيياد العراقييي وكيفييية
معالجتها وتعديل هيكل القطاعات االقتصادية في العرات للنهوض بواقيا االقتصياد وان البحيث ليه
حدود زمايية من المدة . 1011-1211
هيكلية البحث:
يتكون البحث من الث مباحث اساسية وهي:
المبحث االول -:االختالالت الهيكلية في الفكر االقتصادل (االرار النظرل).
المبحث الثايي -:واقا القطاعات االقتصادية في العرات.
المبحث الثالث -:اليات تعديل هيكل القطاعات االقتصادية في العرات.
المقدمة:
عييايى االقتصيياد العراقيييي ميين اخيييتالالت هيكلييية يتيجييية ضييعف السياسيييات االقتصييادية المتبعييية
والظييروف السياسييية الداخلييية والحييروف الخارجييية والتييي رم ي بضيياللها علييى تخلييف وتييرخر
االقتصاد ويهضته االقتصادية  ,ليها سيوضيح البحيث هيكيل القطاعيات االقتصيادية كإريار يظيرل
وعرض واقا القطاعات االقتصادية في العرات والهل امتاز برحادية الجاييآ يتيجية اعتمياده عليى
قطييياع واحيييد اال وهيييو قطييياع الييينفط وتوضييييح بعييي االلييييات التيييي يمكييين للسياسييية االقتصيييادية
استخدامها لتعديل ههه االختالالت في القطاعات االقتصادية.
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المبحث االول -:االختالالت الهيكلية في الفكر االقتصادي (االطار النظري)
أخيييه موضيييوع االخيييتالل االقتصيييادل وتوازييييه أهميييية كبييييرة فيييي كثيييير مييين الدراسيييات
االقتصادية  ,فقد تناولته المدارس االقتصادية المختلفة بالدراسة والتحليل وأسهم بطريقة واضحة
في رسم رؤية لتطور الفكر االقتصادل في هها الخصيوص مميا أسيهم فيي التير ير عليى السياسيات
االقتصيييادية المتبعييية فيييي معالجيييات هيييهه االخيييتالالت  ,وينبايييي ان يكيييون أل تفسيييير او معالجييية
للمشكالت االقتصيادية ضيمن اريار اجتمياعي وسياسيي واقتصيادل ومين هنيا بيرزت الحاجية اليى
حلول تعال تلك المشكالت في هيئة أرا وفرضيات تصاغ بشيكل قيوايين ويظرييات  ,كميا اييه ال
يمكين معالجيية قضيية التنمييية والتيي تعييايي منهييا البليدان النامييية بمعيزل عيين دراسية العالقييات بييين
اجزا بنية االقتصاد  .ومن هنا ظهرت اهمية دراسة تلك العالقيات بيين قطاعيات االقتصياد او ميا
يدعى بالهيكل االقتصادل  ,ويمكن وصف التايرات التي تسييطر عليى االهميية النسيبية لمكوييات
أل اقتصيياد بييالتاير الهيكلييي وكييهلك علييى التايييرات التييي تطييرأ علييى العناصيير المكوييية للكيييان
االقتصادل والهل يترتآ عليه تر ير تلك العالقات التناسبية عليى مجميل التاييرات االخيرك  ,كميا
ان دراسة التايرات الهيكلية هي مرت بطة بتحوالت التنميية والنميو عبير مراحلهيا المتعاقبية  .ويعيد
التاير الهيكلي العنصر االول في التنمية االقتصادية وعلييه فييمكن ارجياع اسيباف التايير الهيكليية
الى :
 .1التاير في العالقات القطاعية أل ايتقال مركز قل االقتصاد من قطاع الى قطاع اخير مين
القطاعات االقتصادية المكوية للهيكل االقتصادل أل تاير هيكلي.
 .1التاير في النسيآ والعالقيات الهيكليية الرييسيية للعناصير المكويية للهيكيل االقتصيادل أل
تحول هيكلي.
فالنظام الرأسمالي الهل قام على أيقاض االقطاعية وكون الدولة القومية بعد القضا عليى
االمرا وظهور الكنيسة البروتستايتية والتي أباحث التعامل بالربا .والتي ادت الى تحقيت تيوازن,
لكن مة اختالل قد ظهر حيث ان المعادن الثمينة التي دخل البلد قد ادت اليى زييادة التضيخم وقيد
أوضح (جان بودان)  1661ان اهم االسباف الرتفاع االسعار هي كثيرة النقيود المتداولية بصيورة
اكثر من السلا المعروضة والتي أدت لظهور مدرسة الطبيعيين ( الفيزوقرار) ( .) 1وبين بيوادن
ان من اهم اسباف التضخم في المرحلة التجارية هي دخول الههآ والمعادن الثمينة بصورة كبيرة
للبلد يقابلها بيات او ايخفياض االيتياج وتخفيي العملية والطريقية االحتكاريية التيي أتبعتهيا اليدول
أضييافة الييى بييها واسييراف العوايييل المالكيية والسييادة الكبييار  )1(.ويعتبيير الييدكتور كينييال م س ي
مدرسة الطبيعيين ( الفيزوقرار) الهين يادوا بتحقييت التيوازن عين ررييت زييادة االيتياج ليسياول
الطلآ كما بينوا ان االيتاج هو كل عمل يخلت ياتجا ً صافيا ً جديداً لهلك اعتبروا قطاع الزراعة هو
القطاع الوحيد المنت وكل القطاعات االخرك عقيمية فالزراعية عملهيا فيي االقتصياد كعميل القليآ
في الجسد )3(.
كما أكدت على رفا الحواجز الكمركية على التجارة لتحقيت التوازن الخارجي وذلك لكي
يخرج النقد ويقلل من التضخم مقابل استيراد السلا لسد الطلآ الكبير فيزداد المعروض من السيلا
حسآ رأل الكاتآ فنس دل جوريال (دعهُ يعمل دعهُ يمر) ( . )4أما المدرسة الكالسيكية والتي
وع التوازن التلقايي شعاراً لها وأل تدخل من الخارج سيي دل إليى اخيتالل التيوازن ولكين لكيي
يتحقت التوازن فقد قام الفكر الكالسيكي على افتراضين هما :
 .1المنافسيية الكامليية والتييي توضييح عييدم إمكايييية البييايعين أو المشييترين للسيييطرة علييى قييوة
السوت واألسعار .
 .1االستخدام الكامل هو الحالة الطبيعية للوضا االقتصادل .
وتفتييرض النظرييية الكالسيييكية عييدم حصييول يقييص فييي الطلييآ الفعييال فييي السييوت ألن
(العرض يخلت الطلآ عليه) وهو القايون الهل وضعه سال ,ويوضح القيايون ان البطالية الناشيئة
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عيين فيياي ايتيياجي سييلعي هييو اميير غييير محتمييل أليييه حسييآ القييايون فييرن العييرض يخلييت الطلييآ
المساول له فالطلآ الناشي عين عمليية االيتياج واليهل يقيوم بتسيلمه االفيراد يقوميون بريفاقيه عليى
السلا االستهالكية والقسم االخر منهُ يصبح ادخارا والهل يعود الى السوت بصورة تلقاييية كإيفيات
استثمارل (. )6
وتعبر ههه المبادئ عن عدة توازييات مترابطية تي دل أحيداها اليى االخيرك بشيكل تلقيايي
بحيث يكون االقتصاد عل شكل حلقة توصلنا يهايتها ببيدايتها  .وقيد افترضي هيهه المدرسية بيات
العرض الكلي مهما تايرت االسعار والتوازن يتحقت من خالل االستخدام الكامل ( أل عدم وجود
بطالة ) ولم تستطا ههه النظريات الكالسيكية من مواجهة ازمة الكساد الكبير م (1233 – 1212
) لها وضا كينيز يظريتيه وأيتقيد المدرسية الكالسييكية وبيين ان القيوك التلقاييية التيي أعتميد عليهيا
الكالسيييك لتحقيييت التييوازن غيييير كافييية وحييدها  ,ألن الفرضيييتين التيييي اسييتندت اليهييا النظريييية
الكالسيكية لم تحقت التوازن وقد استند التوازن ( العرض والطلآ ) عند كينز من خيالل االعتمياد
على زيادة الطلآ الفعال من خالل الدعم الحكومي ( االيفات العام ) لزيادة الطلآ الكلي ( . )6أميا
المدرسيية النقودييية والتييي ظهييرت يتيجيية أزميية التضييخم الركييودل خييالل عقييد السييبعينيات علييى يييد
فريدمان وقد اختلف المعالجات ألزمة االخيتالالت فيي االقتصيادات العالميية فقيد صياحآ الركيود
االقتصييادل هييهه المييرة تضييخم لييها فييرل زيييادة فييي االيفييات سييتزيد ميين التضييخم لييها كايي المهميية
مزدوجة ومعقدة لتحقيت التوازن دون زيادة كمية النقود لكبح التضخم واليهل يعيده فرييدفان العيدو
االول( . )1ولتحقيييت التييوازن فييرن النقوديييون قييد عييادوا الييى قييايون سييال أل ان قييايون العييرض
والطلآ سيكون تلقاييا ً دون الحاجة للطليآ الفعيال وعلييه فرييه يجيآ عليى الحكومية تشيجيا زييادة
االيتاج الهل سييخلت الطليآ علييه مين خيالل تقلييل الضيرايآ وكيبح التضيخم مين خيالل افتيراض
الحكومة من االفراد  .وبين النقوديون ان سيحآ كميية مين العملية لين يسيبآ خفي الطليآ الكليي
ويمكن معالجته من خالل العمل على زيادة الطلآ الخارجي من خيالل خفي قيمية العملية أل ان
الطلييآ الكلييي سيييتوازن مييا العييرض الكلييي عنييدما تعييوض الزيييادة فييي الصييادرات النقصييان فييي
االيفات ال حكومي وااليفات االستهالكي  .ولقد يسآ النقوديون ان كل ميا يجيرل للنظيام الرأسيمالي
من اختالالت هي يتيجة التداول النقيدل فالتضيخم والبطالية والركيود واخيتالل مييزان الميدفوعات
هي أخطا للسياسة النقدية لها فان هيدف االقتصياد هيو تحقييت االسيتقرار النقيدل وليي التوظييف
الكامل  .ويرك النقوديون ان معظم أوجه االختالالت فيي هياكيل االقتصيادات الناميية والتيي ترخيه
شكالً متمثالً في اختالالت داخلية وخارجية يمكن ان تكون بفعل عوامل يقدية وان السياسة النقدية
التي تمارسيها المصيارف المركزيية كياإلفرار فيي االصيدارات النقديية واالدوات الماليية االخيرك
تكي ون بنسييبة ال تتناسييآ مييا حجييم النييات القييومي ممييا يتسييبآ فييي اخييتالل يقييدل يي ر علييى هيكييل
االقتصيياد بشييكل عييام ولييهلك تصييبح السياسييات النقدييية تابعيية للسياسييات المالييية ولمعالجيية هييهه
االختالالت فإيها تتمثل في الحد من تيدخل الدولية فيي االقتصياد وتيرط القطياع الخياص كيي يقيرر
مستويات اإليتاج واالستثمار( . )1وقد أوضح ههه المدارس الفكرية كثيراً للمعنيين بالتنميية فيي
محيياولتهم إلصييالخ االخييتالالت الهيكلييية فييي البلييدان النامييية وهييل ميين األيسييآ اقتصيياديا اسييتثمار
اموالها في القطاع الصناعي أم الزراعي قد ظهرت عدة يظريات منها يظرية ييركسة حييث ييرك
ان النمو المتوازن يمكن تحقيقه فقط من خالل القيام بموجية كبييرة مين االسيتثمارات فيي عيدد مين
الصناعات حتى يتسا يطات السيوت ويزييد بالتيالي الطليآ عليى منتجاتهيا وهيو مين االقتصياد بيين
الهين ايدوا بشدة حاجية اليبالد اليى معيدل مرتفيا مين االسيتثمار عنيد بيد تنميتهيا  )2(.لكين افتقيار
البلييدان النامييية للمييوارد لتحقيييت النمييو المتييوازن لكييل القطاعييات جعلهييا عقبيية امامهييا فاالسييتثمار
مجموعة من الصيناعات وتنميية الزراعية وبعي الخيدمات االجتماعيية وهيي تحتياج اليى ميوارد
رايلة ال تترتى لههه البلدان عموما ً  )10(.ويتيجية لهيهه العقبيات فقيد دعيا االقتصياديون اليى تحقييت
النمو غير المتوازن فيرك هيرشمان ان الدفعية القويية تحتياج اليى ان ينميو قطياع اقتصيادل معيين
لديه روابط امامية وخلفية ويكون قايداً لبقية القطاعات االقتصادية يحو التنميية االقتصيادية )11(.
وان النمييو يتحقييت فع يالً يتيجيية عييدم تييوازن االقتصيياد القييومي الناشي عنييد وجييود اخييتالالت غييير
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م توازيية تصييآ االقتصياد القيومي فيي الصيميم ويخشيى معهيا ان تعييت يميوه وتيدعو اليى ايهيياره
ولكنها على العك ت دل الى بعث المزيد من القوة والصالبة في هها االقتصاد األمر اليهل يي دل
الى التنمية اذ ان ههه النظرية تتضمن وجيود عملييات اسيتثمارية صيايرة تحفيز االقتصياد القيومي
الرأسمالي معتمدة كالً منها على االخرك في تكامل وايسجام وت دل الى ظهور بع االختالالت
في هها االقتصاد تتطلآ عمليية اسيتثمارية اخيرك متتابعية تي دل اليى مزييد مين الطليآ عليى سيلا
ومنتجات اخرك )11(.
كما استخدم االقتصاديو ن النماذج لبيان ا ر التايرات البنيوية على المتايرات االقتصيادية
الكلييية االخييرك اذ قسييم فيشيير (  ) Fisherاالقتصيياد الييورني الييى ييالث قطاعييات خييالل مراحييل
التنمية الثالث اذ أوضح ان عملية النمو والتحول في المرحلة االولى من عملية التنمية هي الزيادة
فييي يمييو ايتيياج القطيياع األول ( الزراعييي ) وزيييادة مسيياهمته فييي النييات المحلييي االجمييالي والييهل
بييدوره سييي دل الييى تكييوين فيياي يسييتخدم فييي تمويييل عملييية تنمييية القطيياع الثييايي ( الصييناعي )
ويتطور وزيادة يميو النيات القيومي سييزداد الطليآ عليى القطياع الثاليث ( الخيدمات )  .اميا كيولن
كالرط ( ) Colin clarkفقد ربط بين قوة العمل وتطور القطاعات االقتصادية حيث قام بحسياف
كل من المستخدمات القطاعية من قوة العمل وكهلك يات القطاعات االقتصادية حييث وجيد ان ميا
تقدم مراحل التطور الثالث لفيشر فرن النسآ العالية من قوة العمل في القطياع الزراعيي سيتتحول
الى القطاع الصناعي وما ارتفاع الدخول تتحول الى قطاع الخدمات  ,كما ظهيرت عيدة دراسيات
لتفسير التايرات البنيوية فالبع أضاف فرضيات معينة فيرر ر ليوي ( )W.A.Lewisأضياف
فرضية فاي العميل فيي االقتصياد الميزدوج حييث ييتم تقسييم االقتصياد اليى قطياعين وان عمليية
التنمية االقتصادية تتم من خالل استثمار رؤوس االموال في القطاع الصناعي ( والهل عدهُ حجر
الزا وييية فييي عملييية التنمييية ) باالسييتعاية بالفيياي ميين العمييل فييي القطيياع الزراعييي والييهل يتميييز
بفاي العمل وايتاجيته المنخفضة لمتوسط يصيآ الفرد وتخلف الفن االيتياجي حييث يفتيرض ان
يكون مستوك االجور في القطاع الصناعي اعلى مين القطياع الزراعيي وذليك لتحفييز العميال فيي
القطاع الزرا عي لاليتقال الى القطاع الصناعي وحصوله على العمل الرخيص والهل يساعده فيي
تحقيت أرباخ عالية يعاد اسيتثمارها فييه فيحصيل بيهلك توسيا فيي االسيتثمار واالسيتخدام وااليتياج
وهكها تستمر عملية التنمية االقتصادية(.)13
أما سيمون كوزتي ( ) Simon Kuzentesفقد استخدم التحليل الكمي لتحديد التايرات
البنيوية في الدول التي تطورت خالل الفترة ( )() 1260 – 1160فقد قيام ببحيوث يمطيية عدييدة
استم معظمها بوجود عالقة ارتبار بين متوسط دخيل الفيرد والتاييرات فيي الهياكيل االقتصيادية
واالجتماعييية وقييد قسييم الييدول مجيياميا حسييآ متوسييط دخييل الفييرد مستخلص يا ً يمط يا ً عام يا ً للنمييو
ومستخدما ً التحليل الكمي لتحديد االيتظام الحاصل في التايرات الهيكلية التي تشمل هيكيل االيتياج
البيايلوجي للسيكان وهيكييل الحرفيية للسيكان وهيكييل االسيتهالط وهيكيل التجييارة الخارجيية وهيكييل
تكوين رأس المال وقد توصل الى عدة يتاي لهها النموذج منها(.)14
 .1اتصف اقتصاديات اليدول المتقدمية بتنياقص كبيير ومنيتظم لحصية القطياع الزراعيي مين
النييات المحلييي االجمييالي فييي الوقي الييهل ارتفعي فيييه حصيية القطيياع الصييناعي ارتفاعييا
كبيراً .



يمكن احتساب درجة االختالل في قطاع معين من خالل المعادلة االتية  Qi\Qt-Li\Ltحيث تمثل -:

-: Qiالناتج في القطاع.
-: Qtالناتج القومي .
-: Liااليدي العاملة في القطاع .
-: Ltااليدي العاملة على مستوى االقتصاد القومي .
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 .1التحرط يحو قطاع الخدمات لم يكن واضحا ً وال متوافقا ً ما التاير األول .
 .3تزامن ما هها التاير تحول ملحوظ في البنية الحرفية للسيكان بيين القطاعيات االقتصيادية
اذ هبط يسبة القوة العاملية فيي الزراعية والصيناعة المتصيلة بهيا لصيالح الصيناعة كميا
ارتفع يسبتها في قطاع الخدمات بشكل ملحوظ .
 .4تميزت القطاعات االيتاجية الرييسية في البالد المتقدمة بزيادة االيتاجيية الحديية بيرغم ان
الزيادة كاي في الزراعة أديى منها في الصناعة .
 .6زيييادة مسيياهمة تكييوين رأس المييال فييي الطلييآ الكلييي رغييم بقييا االسييتهالط يمثييل النسييبة
األكبر .
 .6التفيياوت فييي مروييية الطلييآ الدخلييية  ,حيييث اتسييم السييلا الاهايييية والزراعييية بمروييية
منخفضة بينما أتسم السا االستهالكية والصناعية بمروية عالية .
 .1التاير السريا في بنية االيتاج الصناعي أدك الى حدوث تاير في بنيية التجيارة الخارجيية
بشييقيها االسييتيراد والتصييدير مييا زيييادة القيميية المطلقيية والنسييبية للتجييارة الخارجييية  ,امييا
يمييوذج هييولي جنييرل فهييو يعييد ميين أبييرز وأحييدث النميياذج فييي قييياس ظيياهرة النمييو
االقتصادل وعالقته بالتايرات الهيكلية في البلدان .
وقد الحظ جنرل ان هناط عالقة بين معدل الدخل الفردل والتحوالت الهيكليية فيي النيات
المحلي االجمالي من خالل زيادة حصة االيتاج الصيناعي وايخفياض االيتياج الزراعيي ميا زييادة
واضحة لمعدل الدخل الفردل .وقد قسم جنرل يموذجه الى ال ة اقسام ,القسم األول واليهل يكيون
متوسط دخل الفرد فيها أقل من ( )600دوالر لعام  1216ويسميها جنرل بالبلدان المبكرة للتنمية
والتي تمتاز برن حصية االيتياج الزراعيي ميا يقيرف مين ( )%40والصيناعي بحيدود ( )%16مين
النات المحلي االجمالي ,أما القسم الثايي والهل يكون متوسط دخل الفرد ( )3000 – 600فتمتياز
برن مساهمة قطاع الصناعة تكون اكبر من مساهمة قطاع الزراعة والتي سماها بالبلدان المترخرة
من النمو اما القسم الثالث والتي يصل فيها متوسط دخل الفيرد اليى ( )600دوالر فتمتياز بتسياول
مسيياهمة القطيياعين (الزراعييي والصييناعي) ( .)16ان التحليييل الهيكلييي كييان لييه تيير ير بييال علييى
السياسات التنموية الداخلية والخارجية وفي تر ير بال على السياسات التنموية الداخلية والخارجية
وفي ههه السياسات أجمياالً يركيز التحلييل الهيكليي عليى معرفية يتياي مختليف اييواع حياالت عيدم
التوازن الهيكلي .والظاهرة االساسية التي تم فحصها من السياسات التنموية الداخلية ظاهرة العمل
الفاي وأ اره على توزيا الميوارد وتفسيير اتجياه توزييا اليدخل يحيو تبياين أكبير وهيهه الظياهرة
ياتجة عن حاالت عدم التوازن وقد ركيز التحلييل الهيكليي فيي السياسيات التنمويية الخارجيية عليى
ربيعييية حالييية عيييدم التيييوازن فيييي مييييزان الميييدفوعات وتر يرهيييا عليييى سياسييية التجيييارة الخارجيييية
والمساعدات االجنبية (. )16
وقد أسفرت ههه النظريات عن استنتاجات عملية او تطبيقيية للسياسية االقتصيادية كرغبية
الحكومة في البلدان النامية التي تسعى الى التخطيط االقتصادل في حالة عدم امكايية السوت عليى
أدا وظيفتها لهلك تلجر الحكومات الى أتبياع تحلييل النظرييات الهيكليية فيالهيكليون يركيزون عليى
خطط قطاعيية معينية وسياسيات اقتصيادية محيددة مثيل (االصيالخ الزراعيي ,وسيتراتيجية احيالل
الواردات ,و االستثمار في الهياكل االرتكازية االساسية في االقتصاد اليورني وبقيية التاييرات فيي
القطاعات االقتصادية االخرك).

المبحث الثاني -:واقع القطاعات االقتصادية في العراق
اوال :نمط التنمية خالل المدة ( ) 1291 – 1291
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إن ايدلوجية التنمية خيالل الميدة ( )1261 – 1211اختلفي عين اييدلوجيات التنميية التيي
أعقبتهييا حيييث أتسييم خييالل المييدة ( )1261 – 1211بخصييايص ميزتهييا عيين المييدة الالحقيية بهييا
وسوف يبين أهم التوجهات المتبعة خالل مدة الحكم الملكي م تقوم بتوضيح عميل و لييات التنميية
للمدة الالحقة وبيان أهم التايرات التي ررأت عليها .
 المدة خالل الحكم الملكي ( : ) 1291 – 1291خالل الحكيم الملكيي تيم ترسيي أول مجلي اعميار يهيتم بإعيادة بنيا وتطيوير القطاعيات
االقتصادية في البليد فيي عيام  1260واليهل كيان بتوجييه مين البنيك اليدولي مقابيل قيروض تعطيى
للمملكة العراقية الفنية أما أهم التوجهات التنموية للمملكة العراقية يهاط فهي :
 .1الملكية:
أستر ر القطاع الخاص على االيشطة االقتصادية بينما استر رت الدولة بملكيية الم سسيات
ذات النفا العام كالرل والبزل والطرت والمواصالت والكهربا أضافة الى الثروات الطبيعية وقد
مثيييل القطييياع الخييياص كبيييار الميييزارعين والتجيييار والمقييياولين وأربييياف الصيييناعات ( . )11كميييا
لالستثمار االجنبي دور في التجارة والصناعة االستخراجية .
 .9السوق المستهدفة من النشاط االقتصادي:
أستهدف النشار االقتصادل العراقي السوت المحلية باألساس وتصدير الفاي .
 .2الفن االنتاجي المستخدم:
لقد أستخدم فن ايتاجي كثيف العمل يتيجة اليخفاض أجيور العميال واعتمياده عليى القطياع
الزراعي كثيف العمل وكهلك يقص التمويل وضيت السوت المحلية عدا ايتاج الطاقة الكهربايية.
 .4شكل االقتصاد :
اقتصاد يعتمد عليى اإليتياج الزراعيي بالدرجية األوليى يم ظهيور الينفط كمسياعد فيي دفيا
عملية التنمية .
 .9القطاع المهيمن في التنمية :
لقد استحوذ القطاع الزراعي على النسيبة االكبير مين التخصيصيات االسيتثمارية فيي هيهه
المدة يليه قطاع النقل والمواصالت م الصناعة .
 .6نمط النمو :
تم اعتماد يمط النمو غير المتوازن حيث تضمن بعثة البنك الدولي التابعة لألميم المتحيدة
الى اعطا أهمية استثنايية لالستثمار في البنى التحتية فضالً عن استهداف هيهه االسيتثمارات اليى
المحافظات التي تتوفر فيها المواد االولية وااليدل العاملة الرخيصة وسوت التصريف لها تركزت
ههه االستثمارات في مراكز الحضر لمحافظات البصرة وباداد والموصل وكركوط )11(.
ثانيا .نمط التنمية خالل المدة( )9111-1291
أ -الملكية :
سيادة الملكية العامة لوسايل اإليتاج بسبآ إن يمط التنمية اليهل اسيتهدفته كيان وفقيا ً لينمط
التنمية االشيتراكي واعتمياده عليى التخطييط المركيزل ألحيداث التنميية االقتصيادية  .ففيي المجيال
الزراعي قام الدولة بامتالط أكثر من ملييون دوييم يظمي ادارتهيا حسيآ قيايون ميزارع الدولية
رقييم  41لسيينة  1216كمييا تييم اسييتمالط مليييويي دويييم بالتعاقييد مييا الفالحييين أضييافة الييى المييزارع
الجماعية والتي بلا مساحتها ( )64الف دويم و ( )11الف دويم للتعاويييات الزراعيية  .أميا فيي
المجال الصناعي فقد بلا يسبة مساهمة القطاع العام ( )%23سنة  1216حيث كاي ال تتجاوز
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( )%11سنة  1261أما في يشار الخدمات فقد سيطر القطياع العيام عليى ( )%22.6مين التجيارة
الخارجية لعام  1211والهل الاى دور القطاع الخاص فيها .1
ب -القطاع المهيمن في التنمية :
تييم توزيييا التخصيصييات بصييورة متوازييية بييين القطاعييات االقتصييادية الزراعييية والنقييل
والخدمات ما التركيز على الصناعة وبخاصة الصناعة النفطية حييث أسيتحوذ القطياع الصيناعي
علييييى يسييييبة ( )%33.3ييييم الزراعيييية ( )%16.1والنقييييل والمواصييييالت ( )%14.1والخييييدمات
( )%16.6وأخرك على (.2 )%11.1
ج -السوق المستهدفة من النشاط :
تم أيتهاج سياسة أحالل اليواردات حييث أشيارت الخطية االقتصيادية ( ) 1214 – 1210
الييى ضييرورة تنمييية الصييناعات التييي تعتمييد علييى المييواد االولييية المحلييية لسييد اسييتيرادات السييلا
االستهالكية من الطلآ المحلي كما دع خطة (  ) 1210 – 1216الى ضرورة السعي لتخفي
الميل لالستيراد من خالل تكامل فروع االيتاج  ...مما يشير الى تبني هيدف سيتراتيجي فيي مجيال
التايييرات البنيوييية بييرن تمثييل االيييرادات الرأسييمالية والوسيييطة أهمييية تصييل الييى ( )%14مقابييل
3
( )%16.4لالستيرادات االستهالكية كهدف لسنة . 1210
ء -الفن االنتاجي المستخدم في النشاط االقتصادي :
تضييمن سييتراتيجية تلييك المييدة فيين ايتيياجي كثيييف العمييل لسييد الطلييآ علييى الصييناعات
االستهالكية والزراعيية ميا اسيتخدامها فنيا ً إيتاجييا ً كثييف رأس الميال لسيد الطليآ فيي الصيناعات
الثقيلة مثل البتروكيمياويات والحديد والصلآ وغيرها .
هـ -نمط النمو :
الهييدف سيييادة يمييط النمييو المتييوازن الييهل يقييوم علييى اسيياس أيشييا مجموعيية واسييعة ميين
النشارات والم سسات المنتجة للسلا والخدمات االسيتهالكية التيي تعتميد عليى بعضيها مين خيالل
التشابكات القطاعية بينها .
هيكل القطاعات االقتصادية يمثل مختلف القطاعات االقتصادية داخيل اقتصياد ميا ويسيآ
مساهمتها تعبر عن تقدم االقتصاد او تخلفه ,فيإذا كايي يسيآ يميو االقتصياد القيومي وتطيوره فيي
الطريت الصحيح اما اذا ظهر تفاوت كبير في تقدم قطاع وتخلف القطاعات االخرك دل ذلك عليى
اختالل في هيكله االقتصادل وبسيبآ ارتبيار هيها القطياع المتقيدم بعواميل داخليية وخارجيية ليهلك
سيييتر ر هييها القطيياع المتقييدم والييهل سيييعرض االقتصيياد القييومي ككييل الزمييات واخييتالالت وجعييل
االقتصاد مرتبط باألوضاع الخارجية يتيجة اعتماد الدولة على قطاع واحد وخير دليل عليى ذليك
هو العرات والهل ستبين من خالل قطاعاته االقتصادية االتية :

1

منذر عبد الحسين الفضل  :الملكية االشتراكية في العراق  ،مكتبةة التحريةر للنشةر  ،بدةداد  ، 1211 ،ص161

– . 161
2
3

أنظر الى الخطة االقتصادية (  ) 10 – 16في السابق .

-هيثم عبد الخالق اسماعيل :تحليل واقع التنمية ومتطلباتها في ظل العولمة االقتصادية اطروحة دكتوراة مقدمة

الى كلية االدارة واالقتصاد جامعة بدداد  1010ص 133
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جدول ()1
يسآ مساهمة القطاعات االقتصادية في النات المحلي االجمالي (مليون دينار )
السنة
1292
1299
1261
1269
1221
1229
1211
1219
1221
1229
9111
9119
9111
*معامل()r
بين الناتج
والقطاعات

الناتج المحلي
االجمالي
باألسعار
الجارية
299.2
216.2
969.2
162.6
1122.1
4119.1
19211.9
19119
99292
6629412
91912211
22922921.6
121292111

قطاع الصناعة
%

باقي
القطاعات
%

22.2
22.1
26.1
22.9
21.9
42.2
61.1
99.1
64.29
1.14
12.2
64
49.1

99.1
12.1
12.2
12.6
16.9
2.6
4.6
12.1
11.2
99
4.6
6.2
9

6.11
6.2
2.6
2.2
2.2
6.6
4.4
2.9
1.4
2.1
1.21
9
9.2

21.2
24.9
26.2
41.1
42.2
26.1
21.1
92.2
2.29
41.96
11.12
92.2
42.2

---

13929

13999

13116

13662

قطاع النفط قطاع الزراعة
%
%

المصدر -:
 -1صبرل زاير السعدل :التجربة االقتصادية فيي العيرات الحيديث الينفط والديمقراريية والسيوت فيي المشيروع االقتصيادل
الورني ()1006-1261دار المدك للثقافة والنشر  ,دمشت 1002جدول ( )2ص .112
 -1وزارة التخطيط والتعاون االيمايي الجهاز المركزل لالحصا وتكنلوجيا المعلومات مجموعات احصايية متفرقة .
 -3البنك المركزل العراقي  .المديرية العامة لالحصا واالبحاث .النشرة السنوية  1010ص11
*استخرج من قبل الباحث باستخدام البريام االحصاييspssيسخة . 16

ويالحظ من خالل الجدول ان قطاع النفط بيدا يرخيه اليدور القييادل فيي يسيآ المسياهمة فيي النيات
المحلي االجمالي حيث كاي يسبة مساهمته عام  % )3292( 1263فيما ارتفع هيهه النسيبة اليى
( %)4291و( %)60و ( %)64926و( %)1393للسنوات 1216و 1210و1220و  1000على
التوالي وههه كاي يتيجة عدة أسيباف منهيا ارتفياع أسيعار الينفط الخيام وزييادة الطاقية التصيديرية
للنفط الخام أضافة الى تيرميم شيركات الينفط والتيي ألي جمييا العواييد النفطيية وبالكاميل للحكومية
العراقية وميهكرة الينفط مقابيل الايها بعيد العيام  1226ان يسيآ مسياهمة القطياع النفطيي تزاييدت
بصورة كبيرة الى العام  1210أما بعدها فيالحظ ان القطاع النفطي بدأت مساهمته بالتنياقص وقيد
وصل الى أدياهيا ( )%14.6عيام  1216بسيبآ الحيرف وليم يتحسين قطياع الينفط ومعيه االيتياج
المحلي االجمالي بعد ايتها الحرف وعودة التصدير عام 1220
أمييا القطيياع الزراعييي فيييالحظ ايخفيياض مسيياهمته فييي النييات المحلييي االجمييالي خييالل
السبعينيات وبداية الثمايينيات حيث وصل اليى أدييى يسيبة مسياهمة ليه عيامي ( 1212و ) 1210
حيث وصل اليى ( )%1.6و ( )%6.1عليى التيوالي ويرجيا سيبآ تيديي مسياهمتها اليى ايخفياض
المسييياحة المزروعييية لألراضيييي الزراعيييية كميييا ان ايخفييياض متوسيييط إيتاجيييية اليييدويم للحبيييوف
والمزروعات االخرك وايخفياض ايتاجيية العميل الزراعيي  .باإلضيافة اليى ايخفياض قيمية النتياج
الزراعييي بسييبآ ايخفيياض متوسييط ايتاجييية االراضييي هييها فييي الوقي الييهل ازدادت فيييه المسيياحة
المزروعة من ( )10136.2الف دويم عام  1216الى ( )11316.1الف دويم عيام  1210واليهل
يكشييف عيين سييو االسييتاالل لألراضييي المزروعيية( .)12أضييافة الييى هجييرة االيييدل العامليية الييى
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المييدن يتيجيية توسييا قطيياع الخييدمات بسييرعة وبسييبآ المشيياكل المعقييدة الناجميية عيين االخفييات فييي
تشكيل االقتصاد أما القطاع الزراعي فيالحظ ايخفاض مساهمته في النات المحلي االجمالي خالل
السبعينيات وبداية الثمايينيات حيث وصل اليى أدييى يسيبة مسياهمة ليه عيامي ( 1212و ) 1210
حيث وصل اليى ( )%1.6و ( )%6.1عليى التيوالي ويرجيا سيبآ تيديي مسياهمتها اليى ايخفياض
المسييياحة المزروعييية لألراضيييي الزراعيييية كميييا ان ايخفييياض متوسيييط إيتاجيييية اليييدويم للحبيييوف
والمزروعات االخرك وايخفياض ايتاجيية العميل الزراعيي  .باإلضيافة اليى ايخفياض قيمية النتياج
الزراعييي بسييبآ ايخفيياض متوسييط ايتاجييية االراضييي هييها فييي الوقي الييهل ازدادت فيييه المسيياحة
المزروعة من ( )10136.2الف دويم عام  1216الى ( )11316.1الف دويم عيام  1210واليهل
يكشييف عيين سييو االسييتاالل لألراضييي المزروعيية( .)10أضييافة الييى هجييرة االيييدل العامليية الييى
المييدن يتيجيية توسييا قطيياع الخييدمات بسييرعة وبسييبآ المشيياكل المعقييدة الناجميية عيين االخفييات فييي
تشيييكيل االقتصييياد الزراعيييي وفيييي توظييييف االسيييتثمارات فيييي مجييياالت رأس الميييال االقتصيييادل
واالجتماعي( .)11وكهلك فرن اعتماد العيرات الكبيير عليى االسيتيراد مين الخيارج واليهل يعيد مين
السلا االساسية والتي باإلمكان ايتاجها محليا ً لتوفر مستلزمات ايتاجها يمثل خطيراً اقتصياديا ً مينن
ياحية الحظر ام من ياحية رفا اسعار المواد الاهايية المصدرة اليه كما حدث في بداية السيبعينيات
( .)11أما خالل عقد الثمايينيات فقد ازدادت مسياهمة قطياع الزراعية مين (  ) %4.6عيام 1210
الى اعلى يسبة مساهمة (  )%14.1عيام  1216يتيجية لتوسيا يطيات المسياحة المزروعية أضيافة
الى ظروف الحرف حيث ايخفض الصادرات النفطية خالل ههه الفترة مما أوجآ على الحكومية
تقليييل اسييتيرادها ميين السييلا الاهايييية واعتمادهييا علييى االيتيياج المحلييي ميين خييالل عييدة حييوافز
ومساعدات مالية وغيرها  .وقد وصل الى اديى يسبه مساهمه لها( %)496و( %)6عيام 1000
و 1010اما الصناعات التحويلية والتي شهدت مسياهمة جييدة فيي النيات المحليي االجميالي خيالل
فترة الستينيات وبداية السبعينيات يم ايخفضي خيالل عيام  1213وبيدأت بااليخفياض لتصيل اليى
أديى يسبة مساهمة عام  1210الى ( )%4.6والتيي ارتفعي بعيدها مجيدداً لتصيل اليى ()%11.1
عام  1211يتيجة ظروف الحرف وكهلك قلة مساهمة القطاع النفطي في النات المحلي االجمالي ,
ويتميييز هيكييل قطيياع الصييناعة فييي البلييدان النامييية بسيييادة قطيياع الصييناعة االسييتهالكية وخاصيية
االهمية النسبية لقطاع الصناعة االيتاجية والوسيطة في النات الصناعي ()13ويالحظ االيخفياض
التدريجي لنسآ مساهمة القطاع الصيناعي فيي النيات المحليي االجميالي حييث ايخفي اليى ادييى
يسبة مساهمة له الى ( %)092و( %)1عامي  1000و 1006على التوالي
ام من خالل تحليل العالقة بين النات المحلي االجميالي والقطاعيات االقتصيادية باسيتخدام
معامل االرتبار البسيط وقد ظهرت النتاي التالية ما ياتي
ان العالقة بين النات المحلي االجمالي ( )GDPوالقطاع النفطي اظهرت ان هناط عالقة
بين رردية قوية موجبة مين خيالل معاميل بيرسيون بلي ( )09636ام العالقية بيين النيات والقطياع
الزراعي فقد بلا ( )09116وهها يدل على ان هناط عالقية ررديية اال ان هيهه العالقية ضيعيفة .
اما بالنسبة لقطياع الصيناعة فيان العالقية ميا النيات تكياد تكيون معدومية مين خيالل م شير معاميل
االرتبييار والييهل بل ي ()09016فيمييا كاي ي العالقيية بينييه وبييين القطاعييات االخييرك قييد بل ي معامييل
االرتبار البسيط ( )09662وهها يدل على وجود عالقة رردية قوية بينهما .
االختالالت الهيكلية في االقتصاد العراقي :
يمتلك العرات قاعدة غنية ومتنوعة من الموارد الطبيعية والبشرية حيث يمتلك يايي اكبير
احتييياري عييالمي ميين اليينفط الخييام ويبل ي ( )300مليييار برميييل ولديييه المييوارد المايييية وان القييوة
العاملة الورنية تشكل اكثر من سبعة ماليين شيخص ( . )14ذات مسيتوك مين التيدريآ والمهيارة
تستطيا استيعاف مستويات تكنولوجية عبر فسحة بسيطة من اعادة الترهيل حيث تضعه في مقدمة
الدول الجاذبة لالستثمار واهتمام الشركات متعددة الجنسية حيث يشير السيناتور جون مياكين اليى
( ان العرات هو قارورة العسل التيي تجيهف الكثيير مين اليهباف) ويقصيد باليهباف هيو االسيتثمارات
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والشييركات االجنبييية ( .)16اال ان االقتصيياد العراقييي شييايه شييرن بيياقي البلييدان النامييية يعييايي ميين
مشكالت االختالالت الهيكلية يتيجة تديي مستويات التنمية  ,والتطورات الدولية المعاصرة والتيي
ايعكسي أ ارهييا علييى البيئيية االقتصييادية واالجتماعييية والسياسييية وكييهلك يتيجيية الحييروف والقيييود
االقتصادية على العرات اما أهم االختالالت التي يعايي منها االقتصاد فهي :
 .1اختالل الهيكل االنتاجي لالقتصاد العراقي :
يمتاز االقتصاد العراقي باعتماده على مورد معين وتشكيله يسبة كبيرة في النات المحليي
االجمالي وهي االيرادات النفطية لها فهو اقتصاد احادل الجايآ على اليرغم مين ميا يتمتيا بيه مين
إمكاييييات زراعييية وصييناعية حيييث شييكل الصييادرات النفطييية يسييبة  %26ميين قيميية الصييادرات
العراقية لعام  1001كما ساهم قطاع النفط بنسبة ( )%66في النات المحلي االجميالي بينميا بلاي
يسبة مساهمة القطاع الزراعي ( )%3.41اميا الصيناعة التحويليية فبلاي ( )%1.01عيام 1001
( . )16كما يعتبر المصدر االساسي لتمويل برام التنمية وااليفيات االسيتثمارل الحكيومي ريوال
العقود التي تل الخمسينات من القرن الماضي  .حيث ان القطاعات االخرك ال تشكل سوك يسيبة
قليلة في النات المحلي االجمالي ولهلك فان االقتصاد العراقي هو اقتصاد تابا الل أزمية عالميية .
اميييا فيييي الصيييناعة والتيييي يجيييآ ان يكيييون هيكلهيييا االيتييياجي متوازييييا ً وخاصييية فيييروع الصيييناعة
الرأسمالية والتحويلية فيالحظ ان الصناعات الاهايية قد هيمني عليى الصيناعة التحويليية وشيكل
النسبة اكبر من اجمالي الصناعات التحويلية وقد وصل القيمية المضيافة للصيناعات االسيتهالكية
للمدة ()1216-1211الى ()6191اما الصناعات الوسيطة والرأسمالية الى ()3494و( )1191على
التوالي (. )11
لها يجيآ تنوييا الهيكيل االيتياجي وزييادة مسياهمة القطاعيات االخيرك وخاصية الصيناعة
والزراعة في النات المحلي الن قطاع النفط عرضة لالزمات العالمية والظروف التيي تمير بالبليد
كالحروف والحصار وغيرها .
 .9االختالل واالنكشاف في التجارة الخارجية :
ويتبين ذلك من خالل تشوه الميزان التجارل حيث تكون عوايد النفط ضيخمة وذليك ليي
بسبآ الصادرات السلعية  .هها وترتبط ربيعة سوت النفط المحلية باالسوات العالمية حييث تسيتلم
ههه االسوات ما يسبته (  )%16-13من الصادرات النفطية العراقية( .)11كما ان حصة مدخالت
االيتيياج الوسيييطة ميين مجمييوع اسييتيرادات العييرات كاي ي تشييكل يسييبة ال تقييل عيين ( )%36فييي
المتوسط خالل الفترة السابقة للعقوبات االقتصادية عيام  1221حييث شيكل السيلا الرأسيمالية ميا
يقارف من ( )%11والباقي سلا استهالكية معمرة وغير معمرة  .والمهم من ذلك هيو ان خطيورة
الترابط بين القطاعات االقتصادية والخارج كان علنيا ً وهها يعيد يتيجية لضيعف البنيا االقتصيادل
النات عن عدم وجود درجة ملموسة من الترابطات األماميية والخلفيية بيين القطاعيات االقتصيادية
المحلية( .)12والى اهمال السياسات االقتصادية للتنويا االقتصادل واالعتماد على تصدير النفط.
كمييا ان اعتميياد قطيياع الزراعيية والصييناعة فييي كثييير ميين الصييناعات علييى المسييتلزمات
لإليتيياج ميين الخييارج يضييا االميين الاييهايي فييي العييرات بموضييا خطيير وهييها مييا حييدث خييالل مييدة
العقوبات االقتصادية على العرات حيث ان المستلزمات السلعية التيي كايي تسيتخدم فيي الصيناعة
التحويلية قد شكل ( )%63من مجموع احتياجات القطاع فضال عين النسيبة فيهيا ميدخالت ايتياج
مستوردة والهل يكشف عن وجود اختالل هيكلي يتيجة ضعف الترابط بين القطاعات االقتصيادية
وهها يحدث في االقتصادات الريعية حيث تكون اقتصاداتها مكشوفة على الخارج(.)30
 .2انهيار راس المال االجتماعي الثابت :
والييهل يشييمل قطاعييات المييا والكهربييا والنقييل وايظميية الخييدمات الصييحية والتعليمييية
واالتصاالت بسبآ سو االدارة وقلة االستثمارات لصياية الطاقات المتاحة فيها لكيي تتناسيآ ميا
يمو السكان ويعود سبآ ذلك الى الحروف والنهآ والتخريآ الهل أعقب سنة . 1003
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 .4حجم المديونية الخارجية :
بعد حرف الخلي االولى خرج العرات باقتصياد منهيك اذ تاييرت بيئتيه االقتصيادية تاييراً
تام يا ً فقييد دخييل العييرات الحييرف ولديييه ( )36مليييار دوالر احتييياري ميين العمييالت وخييرج العييرات
محمالً بديون كبيرة الى العالم الخارجي وايخفض قسمة صادراته النفطية من ( )169026مليون
دوالر عام  1210الى ( )29311مليون دوالر ما تبخر ذلك االحتياري مين العميالت الصيعبة ليها
كاي مشكلة الديون احد العقبيات التيي واجهي العيرات لتيوفير االسيتثمارات الالزمية إلعيادة بنيا
اقتصيياده المحطييم فقييد بلايي حجييم الييديون ( )4191مليييار دوالر لااييية  1221/4/12وبموجيييآ
المهكرة(مهكرة يادل باري ) وبفايدة قدرها  %1سينويا ً يكيون مجميوع اليديون لاايية  1004وقيد
وصل الى ( )144ملييار دوالر( .)31ومين خيالل ذليك فيان اليديون العراقيية قيد تضياعف بحيدود
الث مرات يتيجة الفوايد والترخير بسبآ الحروف والعقوبات االقتصيادية التيي فرضيتها قيرارات
مجل األمن والتي لم تسمح للعرات باستخدام أرصدته المجمدة في الخارج لتسديد اليديون كميا ان
االرصدة العراقية المجمدة لم يتم احتساف فايدة لها كان يمكن اسيتخدامها لتسيديد جيز مين اليديون
وبالنسييبة للييدول الداينيية للعييرات فييان لييث الييديون أل حييوالي ( )11مليييار دوالر اصييول اساسييية
والباقي فوايد مترخرة منه العام . )31( 1220
وعلى الرغم من خطورة ههه المسرلة فلم يصدر ما هيو جيدل لمسياعدة العيرات ألن قيرار
مجل األمن جعل العرات مس والً عين الخسياير المباشيرة التيي أعقبي غيزو الكويي وهيو قيرار
سياسي كويه لم يصدر بموجآ لجنة قضايية محايدة (.)33
وقد توجه الدولة بعد تاييير النظيام لمعالجية المديوييية متخيهة التعاميل ميا ييادل بياري
منطلقيا ً ألل اتفييات مييا الييداينين االخييرين وعليى وفيت شييرور المعامليية بالمثييل  ,وعلييى اساسييها تييم
تخفيي الييديون بنسيبة ( )%10ميين اجمييالي اليديون فييي  1004/4/11وبموجييآ هيها االتفييات يييتم
الاا الديون على الث مراحل مقابل تحوالت اقتصادية يوافت عليها صيندوت النقيد اليدولي(.)34
لييها يمكيين ان يتبييين ان ظيياهرة المديويييية بييدأت بعييد  1210ومييا أعقبهييا ميين حييروف وعقوبييات
اقتصيادية هيها ويظهيير ان مشيكلة المديوييية العراقييية قيد تحولي مين مشيكلة اقتصييادية محليية الييى
مشكلة دولية .
 .9هيمنة الدولة على النشاط االقتصادي :
كان لهيمنة الدولة على قطياع الينفط اليهل تملكيه الدولية عليى االقتصياد العراقيي سيببا ً فيي
هيمنة الدولة على مفاصل النشيار االقتصيادل لكويهيا هيي المتصيرف بالعواييد النفطيية التيي ييراد
منهييا تنمييية بقييية القطاعييات االخييرك  ,إال ان االجييرا ات التييي اتبعتهييا قييد فشييل يتيجيية للسياسييات
الشمولية المتبعة في عملية ادارة الميوارد االقتصيادية اميا القطاعيات االخيرك فليم تكين بعييدة عين
هيمنة الدولة على فعالياتها اذ ان القطاع الخاص قد حجم دوره ولم يكين ليه تير ير اال فيي االيشيطة
االقتصييادية الصييايرة  .والتييي غالب يا ً مييا تكييون هييهه االيشييطة تح ي رقابيية الدوليية واشييرافها  .امييا
القطاعات المختلطة والتعاويية فكاي أيشطتها مستندة الى ايدلوجية الدولية وسياسيتها التيي تمثلي
في االشراف المركزل على ايشطة القطاعين المهكورين(.)36
 .6اختالل في أوجه االنفاق الحكومي :
لقد كان للحرف عام  1003على العرات ا ير سيلبي عليى ميا تبقيى مين مقوميات االقتصياد
العراقي في جوايبه االيتاجية والخدمية فقد أصبح هناط تاير في توجيه االيفات الحكومي لمصلحة
النفقييات العسييكرية وتراجييا فييي االيفييات علييى الخييدمات االساسييية السيييما فييي الجوايييآ الصييحية
والتربوية اذ اقتض مرحلة الحرف توجيه معظم االيفات العام يحيو متطلبيات العملييات العسيكرية
( .)36وتراجا في االيفات على الخيدمات االجتماعيية االخيرك ,الجواييآ االيتاجيية مين الصيناعة
والزراعية )حييث بلاي يفقيات الموازيية العامية خيالل الخمي اشيهر االوليى لعيام  1006لييوزارة
الدفاع ( )111691مليون دينار اميا وزارة الداخليية فقيد وصيل اليى ( )110691ملييون دينيار اميا
وزارة التعليم العالي فقد وصيل اليى ( )36491ملييون دينيار اميا وزارة الصيحة فقيد وصيل اليى
ـــــــــــــــــــــــــــــ دورية – علمية – فصلية – حمكمة

111

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

( )61691وان هها التاير في االيفات الحكيومي اليهل كيان بفعيل الظيروف التيي مير بهيا االقتصياد
العراقي ادت الى اختالل في مستوك الخدمات التي تقدمها الحكومة (.)31
 .2االختالل في هيكل الموارد المالية:
ان المصدر الريي للحصيول عليى الميوارد الماليية فيي العيرات هيو الرييا النفطيي وذليك
أدك الى االختالل في تحقيت يوع من التوازن بين االيرادات العامة والنفقات العامة يتيجة لتهبيهف
اسعار وأسوات النفط كميا أهملي مصيادر الميوارد الماليية االخيرك المتمثلية بالضيرايآ والرسيوم
وخاصيية الضييرايآ المباشييرة ألسييباف منهييا تفشييي ظيياهرة الفسيياد االدارل وعييدم كفييا ة االجهييزة
المكلفة وضيعف االوعيية الضيريبية( .)31كميا ان االقتصياد العراقيي هيو اقتصياد احيادل الجاييآ
(ريعي ) حيث يسياهم قطياع الينفط بي (  )%66فيي النيات المحليي االجميالي واليهل أفيرز ضيعف
التنوع المالي  .كميا ان النفقيات االسيتهالكية هيي الصيفة البيارزة للنفقيات العامية والتيي تميول مين
الري ا النفطي مقابل تخليي مسياهمة القطاعيات االخيرك فيي الضيريبة وليهلك فيان السيلوط الريعيي
لإليفات من عدم قدرة الحكومة من تحصيل الضرايآ مقابل تقيديم الخيدمات والسيلا لألفيراد حييث
يظهر اشكالية السلطة المالية وضيعف قيدرتها عليى االمتيداد الضيريبي كظياهرة مورو ية تاريخييا ً
( .)32والهل يدعو الى توسيا مصادر االيرادات وتنويعها لتجاوز االعتماد على مصدر واحد في
تمويل موازية الدولة والهل يجعله عرضة لالختالالت.
 .1االختالل في القوى العاملة حسب االنشطة االقتصادية:
يساهم قطاع النفط لوحده بنسيبة تقيدر بي ( )%66مين النيات المحليي االجميالي ميا االخيه
بنظر االعتبار ان هها القطاع يمتاز بكثافة رأس المال أميا القطياع الزراعيي واليهل يسيهم بتشيايل
( )%10من قوة العميل يسياهم بي ( )%14مين النيات المحليي االجميالي وهيي يسيبة منخفضية أميا
قطاع الخدمات والهل يساهم بنسبة ( )%11من النات المحلي االجمالي فتبل يسبة قوة العميل فييه
( )% 61من اجمالي قوة العمل اال ان تر يره هامشي فيي النيات المحليي االجميالي وهيها ييدل عليى
وجود خلل في هيكل االقتصاد الورني ( . )40هها اضافةً الى ان مساهمة ( )%21من قوة العميل
التي تعمل خارج القطاع النفطيي بي (  )%30مين النيات المحليي االجميالي ييدل عليى وجيود خليل
واضح في الهيكل االيتاجي للبلد واليهل جعيل اقتصياد العيرات اقتصياد ربعيي اسيتهالكي وأصيابته
بالمرض الهولندل والمخياوف االكبير هيي ان كيل اجيرا ات االصيالخ االقتصيادل التيي اعتميدت
خييالل فتييرة االيتقييال كاييي تعييزز ميين وضييا االقتصيياد الريعييي وتسيياهم فييي رييرد الكثييير ميين
الصناعات والزراعات التي كاي قايمة الى خارج السوت وتحويل العاملين فيها الى عارلين عين
العمل(.)41

المبحث الثالث -:اليات تعديل هيكل القطاعات االقتصادية في العراق
إ ن التوجهييات الجديييدة ت كييد علييى سياسيية لييية السييوت وتقليييص تييدخل الدوليية فييي النشييار
االقتصادل وقد وضح الدستور العراقي ان الدولة هي التي ستقوم باإلصالخ االقتصادل باستخدام
ميواردة المتاحية بشييكل كفيو وعلمييي واعطيا دور مي ر للقطيياع الخياص فييي الحيياة االقتصييادية
باستخدام الية السوت كما جا وفت الصياة الميهكورة فيي الميادة ( )16التيي تينص عليى ان (تكفيل
الدولة اصالخ االقتصاد العراقي وفت اس اقتصيادية حديثية وبميا يضيمن اسيتثمار كاميل ميواردة
وتنويييا مصييادرة وتشييجيا القطيياع الخيياص وتنميتييه) 4وقييد جييا هييها يتيجيية االخييتالالت الهيكلييية
الكبيرة في واقا االقتصاد العراقي والتي تمثل في االخيتالل الم سسيي إلدارة االقتصياد اليورني
واختالل قطاعاته االيتاجية وزييادة معيدل البطالية وارتفياع معيدل التضيخم واخيتالل فيي الموازيية
العاميية ,وهيكييل االيييرادات المالييية باإلضييافة الييى ضييخامة المديويييية الخارجييية ,مييا العييالم بسييبآ
الحييروف والحصييار والتعويضييات أضييافة الييى سياسييات صييندوت النقييد الييدولي والبنييك الييدولي
المعالجة لههه االختالالت من خالل لية السيوت الحير ليها فنتيجية لهيهه االسيباف سييكون االقتصياد
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ملزما ً برن يطبت لية اقتصاد السيوت فالسيوت هيو تشيكيلة اجتماعيية تعطيي أهميية أساسيية لقيوايين
السييوت القايميية علييى العييرض والطلييآ وهييهه التشييكيلة تتييرقلم مييا قييوايين السييوت اذا كاي ي جيييدة
وتحاول تعديلها اذا كاي سيئة ( .)41أما في االقتصاد العراقي فمنه يشو الدولة فيان بيئتيه كايي
تتميز بهيمنة السوت او القطاع الخاص وقد استمرت ههه الحالة حتى عام  1261والهل زاد الميل
يحو االقتصاد االشتراكي فحد عمليات الترميم بعدها ,ومنه ذلك الحين هيمن القطياع العيام عليى
االقتصاد العراقي والهل فشل في عمليات االيتاج فيي أغليآ اليدول االشيتراكية واليهل أصيبح مين
الضييرورل تنشيييط القطيياع العييام ضييعيف االيتاجييية وفسييح المجييال أمييام القطيياع الخيياص بمهميية
االيتاج والهل يدعوا الحكومة الى ان تتخه دور الداعم والسايد للقطاع الخاص برن تركيز جهودهيا
علييى تييوفير البيايييات واالحصييا ات والمعلومييات وبنييا البنييية التحتييية والعناييية بالصييحة العاميية
وحماية البيئة ويشر التعليم وتشجيا البحوث وتمويلها وكهلك في شتى المجاالت الحيويية االخيرك
التييي ينحص ير فيهييا يشييار القطيياع الخيياص ,وميين جهيية اخييرك فييان علييى الحكوميية ان تبتعييد عيين
االيشطة االيتاجيية والتيي هيي فيي صيميم القطياع الخياص ( .)43كميا يجيآ عليى الحكومية تيوفير
االرار القايويي لتنظيم عمليات االيتاج والتوزيا وترمين حرية المنافسة في السوت وتيوفير قضيا
مسييتقل للحسييم فييي قضييايا المنازعييات التجارييية وتحديييد حقييوت الملكييية الخاصيية وضييمان الحماييية
التامة لها .ان االيتقال من اقتصاد التخطيط المركزل الى اقتصاد السوت ي دل الى تاييير القواعيد
االساسية للعبة االقتصادية فضال عين تاييير ادوار الالعبيين االساسييين والسييما الدولية والقطياع
الخياص( .فاقتصياد السيوت وهيو النظيام االقتصيادل واليهل تكيون فييه الميوارد الطبيعيية وعييرض
العمييل والتكنلوجيييا مملوكيية للقطيياع الخيياص كمييا ان االفييراد يكويييون فيييه قييادرين علييى اختيييار مييا
سوف يعملويه وسوف يشترويه) )44( .والهل يستلزم أعادة النظر بصورة شاملة في دور الدولية
والهل يعني أيها سوف تتقلص او تنكمش وتاير ربيعتها فيي الوقي يفسيه ,وأوليى هيهه المجياالت
هو تقليص دورها في مجال االيتاج للسلا والخيدمات وتوزيعهيا ,حييث يصيبح دورهيا اسيتثناييا ً ال
دور القاعدة ويكون مجالها في المجاالت التي يفشل فيها السوت حصراً ( .)46ولكي يقيوم االفيراد
والمشييروعات الخاصيية ميين القيييام بحسيياباتهم االقتصييادية الصييحيحة واتخيياذ القييرارات المتعلقيية
بتحقيت اغراضهم وبرعلى مستوك من الكفا ة يجآ ان يتم ذلك من خالل (:)46
 .1وضييا يظييام قييايويي ي ي من حماييية الحقييوت ويضييمن تنفيييه العقييود ومييا يترتييآ عليهييا ميين
التزامات متبادلة بين أررافها .
 .1توفير االستقرار النقدل من خيالل يظيام يقيدل يسيتند اليى عملية قويية مسيتقرة واسيعار ال
تخضا للتهبهبات الحادة .
 .3وضا يظام مالي سليم يحدد االلتزامات واألعبا بصورة صحيحة وال يدع مجياالً لسييادة
الشكوط وعدم اليقين بهدف تمكين االفراد والمشروعات الخاصة من التنب والتوقيا عليى
يحو صحيح .
كمييا ان االدوار التكميلييية والبديليية فييي السييوت تكميين فييي خلييت يظييام تنافسييي والييهل يييدفا
القوك التنافسية لتطوير هيكل السوت ( .)41وتيرتي القيدرة التنافسيية مين كويهيا تعميل عليى تيوفير
البيئة التنافسية المنافسة لتوفير كفا ة في استخدام وتخصيص الموارد  ,وتحفيز االبيداع واالبتكيار
ميين أجييل تعزيييز وتحسييين مسييتوك االيتاجييية وجييودة االيتيياج وميين اجييل تحسييين مسييتوك معيشيية
المسييتهلكين عيين رريييت خفيي التكيياليف واالسييعار  ,فالمنافسيية هييي المنافسيية والصييراع بييين
الم سسات في بلد ما او مجتميا ميا مين اجيل الفيوز وكسيآ الميوارد المتاحية فيي هيها البليد او هيي
المنافسة القايمة بين الشركات التي تنشط في يف القطاع الصناعي او تقوم بإيتاج يف المنتجيات
او الخدمات (.)41
أما أهم اهداف المنافسة في السوت فهي (:)42
 .1توفير البيئة السوقية التي يتساوك فيها السعر والنفقة الحدية.
 .1تركيد ايتاج الشركات برقل تكاليف ممكنة.
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 .3تحفيييز الشييركات للقيييام بييالبحوث والتطييوير وإدخييال السييلا ورييرت االيتيياج الجديييدة الييى
السوت .
 .4منا التركيز المفرر وعدم تشجيا هياكل االيتاج غير المرية .
 .6حماية المستهلك من الممارسات االحتكارية التي ت دل الى زيادة االسعار وقلة العرض .
لكن عند عمل السوت فإن المنافسة فيه سوف تواجه عقبات تحيد مين عملهيا ومين كفا تهيا
وأهم ههه العقبات هي(:)60
 .1تدخل الدولة في االقتصاد :
هنيياط العديييد ميين الشييواهد التطبيقييية (ومنهييا العييرات) والتييي تثب ي أن التييدخل الحكييومي
المفرر فيي مجيال الملكيية والهيمنية عليى القطياع االيتياجي يحيد مين تطيور االيتاجيية ويي دل اليى
بروز ظاهرة البحث عن الربح يتيجة تديي مستوك االيتاجية للقطاعات.
 .9البنية التحتية :
تعتبر ال بنية التحتية للدولية مين االسيباف التيي تقليل مين منافسية السيوت وجيهف االسيتثمار
المحلي واالجنبي اذ ان البنية التحتية الاير كفو ة ت دل الى رفا تكلفية النقيل والتورييد والكهربيا
والما  ...الخ  ,وبالنتيجة الى رفا االسعار النهايية للمنتجات يتيجة ارتفاع تكلفة المنتجات .
 .2الجودة والنوعية :
تركز منافسة السوت عليى الجيودة والنوعيية للمنتجيات وذليك مين خيالل االهتميام بنوعيية
وجودة من خالل االيتاج ومستوك مهارات العاملين ومدك استيعابهم للتكنولوجيا الحديثة وبالتيالي
مستوك إيتاجيتهم وكهلك مين خيالل كفيا ة يظيام التسيليم والتسيويت والتوزييا وتيوفير قطيا الاييار
وخدمات ما بعد البيا(.)61
 .4رأس المال البشري :
والهل يعد عنصر مهم للسوت والمنافسة حيث ان معدالت االمية في البلدان الناميية عاليية
 ,واليهل يقتضيي اسيباف الهييدر فيي هيهه المييوارد وهنياط عيدة سياسيات تهييدف اليى االحتفياظ بهييهه
المهيارات وزييادة عطايهييا ومنهيا أيشييا يظيام فعييال للحيوافز المادييية والمعنويية وبنييا بيئية علمييية
صحيحة(.)61
 .9األنظمة والمعلوماتية واالتصاالت :
تعتبيير ايظميية االتصيياالت والمعلومييات ميين أهييم الركييايز االساسييية فييي االقتصيياد المتقييدم
والهل تعايي منه الدول الناميية حييث تلعيآ دوراً فيي تقلييص الفجيوة الرقميية بيين اليدول المتقدمية
والدول النامية  .ولها يجآ بنا القدرات والمهارات من خيالل تشيجيا التعلييم فيي التقايية وتشيجيا
القطاع الخاص على االستثمار في ايشا البنى التحتية .
 .6التكلفة واالنتاجية :
ان التكلفة االيتاجية من العوامل التي تحدد القدرة على المنافسة في السوت أل اييه كلميا
قل التكلفة وزادت االيتاجية زاد دخول الشركات في السوت ومنافسة بعضها والعك صحيح .
فالم شرات تفييد بارتفياع تكياليف رأس الميال والمعيدالت الضيريبية الكمركيية فيي اليدول
العربية على عك كوريا واليابان فيما يخص الصناعات التحويلية وللتخلص مين هيهه التشيوهات
يلزم سياسات اصالخ مالي ومراجعة الهياكل الضريبية والكمركية لكي تساعد على تقليل تكياليف
االيتيياج وإصييالخ االيظميية التعليمييية وربطهييا بالسييوت واسييتخدام تقاييية متقدميية كرحييد مييداخل رفييا
االيتاجية ولارض بنا سوت كفو ترخه فيها المنافسة دوراً متميزاً فرن ذليك يتطليآ عيدة سياسيات
هي(:)63
 .1االستقرار االقتصيادل وتيوفير اليرؤك الواضيحة حيول موقيف الحكومية تجياه تفعييل دور
المنافسة في االسوات .
 .1الشفافية والمساواة بين الجميا في التعامل ما الممارسات التجارية لألعمال.
 .3تييوفر الثقيية المتبادليية بييين الحكوميية وقطيياع االعمييال ميين خييالل الحييوار وتبييادل االرا
ووجهات النظر .
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 .4استناد السياسة الصناعية على المزايا النسبية لالقتصاد المحلي .
 .6اال يكون للمصالح الخاصة وزن سياسي قيل ي ر على اتجاهات وقرارات الحكومة .
 .6بهل الجهد والتنازل عين المصيالح الخاصية مين اجيل تهيئية األجيوا لالسيتقرار السياسيي
والهل يعد في العرات اهم عقبة .
 .1بيئة جهابة لرجال اإلعمال من القطاع الخاص(.)64
 .1العمل على إكمال وتطوير البنى التحتية من االساسييات إلسيناد وتطيوير القطياع الخياص
للعمل .
 .2اسوات متخصصة واكثر حرية وديناميكية .
 .10العمل على خف التكاليف لممارسة االيشطة والقيام باألعمال .
 .11قيام الحكومة بدعم االبتكارات ومسايدتها واالستفادة منها ومن عقولها وتورين التقاية .
 .11العمل على تطوير رأس اعمال البشرل للنهوض به .
 .13تجسير الهوة الرقمية .
 .14القيام باإلجرا ات المالية والنقدية لجهف االستثمار وتحفيزه .
 .16تدخل حكومي عقاليي .
 .16ادا اقتصادل كلي قول .
 .11بييرام تحييديث الصييناعة أل اختيييار قطاعييات محورييية جديييدة تسيياهم فييي رفييا القييدرة
التنافسيية ميين خييالل التحيديث او اعييادة الهيكليية الصييناعية كتجيارف تييوي والماييرف فييي
تنفيه برام لتحديث صناعاتها في ارار االتفاقيات الموقعة ما المجموعة االوربية وعلى
غرار التجربة الناجحة للبرتاال .
 .11قيام الحكومة بالعمل على صنا سياسيات تجيارة خارجيية منفتحية لتسيهيل حركية التجيارة
خروج يا ً ودخييوالً  .وذلييك ألن أل سياسييات تنظيمييية وإجييرا ات ترفييا ميين تكلفيية االيتيياج
المحلي ت ر وبشكل سلبي في منافسة الصادرات .
دور الدولة التصحيحي :
بدا الدور االيمايي للدولة بالتراجا مقابل تقدم اليدور التصيحيحي واليهل يهيدف اليى سياسية مين
شايها قيام االقتصاد على
 -1مبدأ الية السوت
 -1ودعم المنافسة بين المنتجين
 -3ويرتكيز الييدور التصيحيحي للدوليية علييى ازالية القيييود والمعوقييات أميام التجييارة الخارجييية
ودعم المنافسة في ظل تشجيا القطاع الخاص
 -4وتحسين إدارة المصروفات والخدمة العامة في القطاع العام
 -6سياسة اقتصادية تحقت االستقرار االقتصادل الكلي .
 -6فيمييا يخييص تكيييف القطيياع الصييناعي فييرن تكيييف هييها القطيياع يتوقييف بدرجيية كبيييرة علييى
مسييتوك التصيينيا فييي العييرات لييها فييرن عملييية التكيييف تهييتم بتقليييل الخسيياير التييي تسييببها
المنشآت الصيناعية القايمية والعميل عليى تطيوير كفيا ة الهياكيل الصيناعية كميا ينبايي ان
تركز عمليات التكيف الصيناعي بدرجية كبييرة عليى السياسيات التجاريية وسياسية اسيعار
الصرف ففي البلدان المتقدمة تم اجرا تاييرات كبيرة في ليات عمل وإعادة هيكلة قطاع
الصناعة ي افل عوامل التقيدم التكنوليوجي والثيورة المعلوماتيية فيي مجيال االعيالم والنقيل
واالتصاالت ومن م تحقيت مزايا تنافسية ايعكس على خف التكاليف وكسآ االسيوات
أمييا العييرات فييال يييزال يعتمييد علييى اسييتيراد الحزميية التكنولوجييية الجيياهزة عبيير مشيياريا
(التسليم باليد) التي أ رت في عيدم قيدرة الصيناعة التحويليية فيي العيرات أضيافة للحيروف
والحصار وغياف الكفا ة االقتصادية وعدم ايضبار السياسيات الصيناعية وتيديي مسيتوك
االيتاجية( . )66ومن هنا أصبح من الضيرورل اعتمياد اسيتراتيجية تصينيعية تعميل عليى
حزمة برام االصالخ االقتصادل وإعادة هيكلية مكويات النات المحلي االجميالي ومنهيا
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القطييياع الصيييناعي التحيييويلي والعميييل عليييى تبيييادل االدوار بيييين الفيييروع ومنهيييا القطييياع
الصناعي التحيويلي والعميل عليى تبيادل االدوار بيين الفيروع الصيناعية المختلفية (الايها
والنسي والصناعات الكهربايية والمعدات الصناعية واآلالت ..الخ) لارض تفعيل القيمية
المضافة الصناعية م اجمالي القيمة المضافة للنات المحلي االجمالي بالتعاون ما القطاع
الخيياص فييي مجييال الصييناعات والييور االيتاجييية الصييايرة والمتوسييطة عبيير المشيياركة
االقتصادية ما القطاع العيام والعميل بشيرر معينية لايرض اسيتقطاف االسيتثمار االجنبيي
المبا شيير فييي مجيياالت محييددة كييهلك تفعيييل النفيياذ الييى االسييوات الخارجييية عبيير المنافسيية
والكفاية االقتصادية إلدارة الجودة الشاملة للمنت المصنا .
ً
إن واقييا الصييناعة فييي العييرات بحاجيية لتييدخل الدوليية مرحلييا وبشييكل مقصييود ميين خييالل
اعتماد بع التوجهات الرييسية لتشجيا التحول الهيكلي ويمو اإليتاجية وعلى النحو اآلتي :
ا -مستويات عالية من الحماية االيتقايية لقطاعات فرعية مستهدفة وألوقات محددة .
ف -توجيييه شيييامل يحيييو الجهيييات الم سسيييية مييين أجيييل الوصيييول للحيييد األقصيييى مييين التيييدفت
المعلوماتي لكل القوك االقتصادية(.)66
ت -تدابير فاعلة لتحويل البيروقراريية مين عاميل سيلبي ومعييت لالقتصياد اليى عنصير فاعيل
للتنمية من خالل تكوين يخبة تكنوقرارية .
ث -تحويل تركيز التدخل الحكومي من تخطيط المشاريا الى تخطيط السياسات العامة بحييث
تعكي هييهه الخطييط اسييتراتيجية للتنمييية بهييدف تشييجيا التاييير الهيكلييي عيين رريييت تقييديم
اشارات صحيحة للسوت .
ج -على صايعي السياسات تصميم سياسة صناعية تركز على مجموعة منتقاة من الصناعات
وان تتمتا القطاعات الرييسية فيها بنوع من الدعم الحكومي مين اجيل حييازة التكنولوجييا
والتدريآ وإعادة الهيكلة والنفاذ الى االسوات ويشر المعلوميات وتقيديم القيروض برسيعار
منخفضة لتمكينها من النمو والمنافسة داخل السوت المحلية وخارجها .
ان رسم الدولة لتفعيل تدخل الدولة ومس ولية القطاع الخاص يتوقف من حيث المبدأ عليى أجيرا
تقييويم لتكيياليف هييهه السياسييات ومنافعهييا  , ,فحيييث يسييمح النظييام تحصيييل االيييرادات بتحصيييل
موارد إضافية برقل حد ممكن من التشويه لنشار القطاع الخاص فيرن التيدخل مين جاييآ الحكومية
يكون أمراً سليما ً أليه ربما وجوه الخلل في السوت ومشكالت الفاقة على درجية خاصية مين الحيدة
أو ألن الحكومات توفر السلا العامة المطلوبة بصورة فعالة .
كما ان توسيا قاعدة القطاع الصناعي العام ال تعني بالضرورة استبعاد دور الدولة بل ان
ذلييك يييتم فييي ارييار التييدخل المعقييول وفييرض رقابتهييا علييى السييوت ومتابعيية يقييار الضييعف فيييه
وتوجيهها والعمل على معالجة االخيتالل فيبقيى هيها القطياع خاضيعا ً لقواعيد القيايون والتشيريعات
وملزما ً بالعمل بها من اجل المحافظة على عيدم تشيوه بيئية السياسيات االقتصيادية  .ويمكين رصيد
تجربة النمور االسيوية التي أعط للدولة دوراً مهما ً في قيادة التنمية وتمكنهيا مين تحوييل منطقية
متخلفة اساسا ً الى قصة يجاخ اقتصيادل كبيير وتشيير التجربية بوضيوخ اليى ان الدولية تحيل محيل
السوت في ههه الدول بل اكملته وهيرت له مكايا ً مناسبا ً وأدرك قيود السوت فعمدت الى مجموعية
من السياسات كان من اهمها (:)61
 .1منح االسبقية لالقتصاد على السياسة .
 .1ولدت استقراراً اقتصاديا ً كليا ً شامالً وعبر خلت االرر القايويية واالقتصادية الماليمة .
 .3يظم االسوات لضمان ادايها على يحو مناسآ .
 .4اسس اسواقا ً جديدة لم يكن لها وجود .
 .6وجه االستثمارات يحو النمو العالي وقطاعات التصدير العالية .
 .6خلق بيئة جديدة لالستثمار الخاص والمبادرة الخاصة .
 .1قلي يتاي اللسوت غير المتساوية ووزع الموارد على يمو اكثر تساويا ً.
 .1فلل الى الحد االديى السلوط الباحث عن الربح .
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 .2خلق يظام خدمة مدييا ً مستنداً على الكفا ة .
ومين خييالل هيهه السياسييات اسيتطاع التمييور االسييوية ان تخلييف قيوة دافعيية لالقتصيياد .
وفت ما سبت فان فكرة ايسحاف الدولة او تقلييص دورهيا ليسي بيالفكرة المقبولية اذ المطليوف هيو
تعديل دورها وتفعيله وخلت قاعدة عريضة تضم القطاع الخاص الى جايآ القطاع العام لاليطالت
يحييو التنمييية  ,بمعنييى أينييا مطييالبون بضييرورة االعتميياد علييى القطيياع العييام وضييرورة تطييويره
ومطيالبون أيضيا ً بضييرورة تفعيييل دور القطيياع الخياص وميينح القطيياعين فرصيية تحقيييت االهييداف
المنورة بهما والممثلة باستاالل الموارد وتحقيت اهداف التنمية .
ومن أجل تفعيل دور القطاع العام البد من اعيادة هيكليتيه بصيورة مسيتمرة وجعليه أكثير فاعليية
ما مراجعة اإلجرا ات وررت اإلدارة الحكومية المختلفة  ,وفي هها المجال التركيد عليى اهميية
إجرا مراجعية شياملة لأليظمية والتشيريعات النافيهة فيي القطياع العيام وتطويرهيا بالشيكل اليهل
يييوفر المرو ييية الكافييية لصيياحآ القييرار وبمييا ييي دل فييي النهاييية الييى أعييادة التييوازن لمعادليية
الصييالحية والمس ي ولية فييي العجليية االدارييية وفيمييا يتعلييت بالسياسيية المالييية التركيييد علييى حييل
المشكالت التي تواجهه وتحديد احتياجاته المالية وكهلك اعادة النظر في أسلوف ممارسة العملية
الرقابية وتفعيل دورها في ارار تحقيت الهدف االقتصادل ميا اعيادة النظير فيي ايظمية الحيوافز
من اجل تحفييز العياملين عليى خطيور االيتياج واإلدارة لتحقييت ايتاجيية مناسيبة وعمالية م هلية
وقادرة وراغبة في االدا المتطيور والكفيو وتيرتي مهمية ترهييل العياملين ضيمن خطيط التجدييد
والتطوير في مجال البحث العلمي وتحسين مستوك التقنية للبالد(.)61
ولها فان من متطلبيات النهيوض بيالواقا التنميول التيي يحتاجهيا االقتصياد العراقيي لكيي يتطيور
ويبل حالة من النمو المسيتدام هيي القييام بإصيالحات هيكليية تشيمل عليى خطيوتين اولهميا تبنيي
اقتصاد السوت وان اهم شرر في هها الجايآ هو ان على الحكومة ان تحيدد العالقية بينهيا وبيين
السييوت او بعبييارة اخييرك بينهييا وبييين القطيياع الخيياص الن عملييية التطييور االقتصييادل سييتحقت
النجاخ عندما يكون دور الدولة مكميال ليدور السيوت وليي متضياربا معيه ومسياعي الدولية هنيا
واضحة عن رريت تشجيعها لكافة ايواع االستثمار سوا المحلي او االجنبي اما الخطوة الثاييية
فتتمثل بتنويا القاعدة االقتصادية وذلك للتخلص من حالة االقتصاد الريعي االحادل
استدامة التنمية في العراق
تعتمد استدامة التنمية على وجود وتوفر شبكة من االجهزة والم سسات التي تضمن توفر
الخييدمات  ,وتوصييل الفييرد لالسييتفادة ميين المييوارد المتاحيية وتييزداد أمكايييية تمتييا الفييرد بحقوقييه
واحترام المجتما لههه الحقوت بازدياد وتنظيم ههه االجهزة وخدمات االيتاج لااية سد االحتياجات
المحلية أوالً .
إ ن األسيياس الحقيقييي للتنمييية المسييتدامة يتحييدد علييى مييدك التركيييز علييى االيسييان يفسييه
فاإليسان هو أساس التنمية وعمادها  .فالتنميية هيي تنميية النياس وللنياس ومين اجيل النياس بمعنيى
اشييراكهم ومشيياركتهم بييالتخطيط والتنفيييه والرقابيية واالشييراف والمراقبيية والنتيياي ولهييها يجيآ ان
تكون التنمية المسيتدامة منطلقية مين مجموعية مين العملييات التيي يجيآ ان تكيون فيي اريار خطية
رويلة قابلة للتحقيت ال تتر ر باياف أفراد او تتر ر بسبآ فشل منه في التطبيت او تخضا للميزاج
او الهوك الشخصي  ,وبهلك تكون التنمية المتواصلة أشبه بالعقد متصيلة ميا بعضيها اليبع مين
خالل اهداف قريبة توصيلنا اليى اهيداف بعييدة وتكيون التنميية المتواصيلة هيي التنميية التيي تحقيت
وتشيييبا احتياجيييات الحاضييير للمجتميييا دون االخيييالل باحتياجييياتهم المسيييتقبلية  .ليييها فيييإن الرؤيييية
المستقبلية لتنمية مستدامة في العرات تستند إلى أربا ركايز هي:
 .1التنمية االقتصادية :
ان االقتصييياد المتسيييم بالحيويييية هيييو االسييياس اليييهل سييييبنى علييييه االزدهيييار االقتصيييادل
واالرتفيياع المسييتمر فييي مسييتوك المعيشيية غييير ان أداميية ازدهيياره تتطلييآ أدارة حكيميية للمييوارد
الناخبة لتضيمن لألجييال القادمية ميوارد وامكايييات كافيية لتلبيية رموحاتهيا وعليى هيهه االدارة ان
ت ي من االسييتا الل االمثييل لهييهه المييوارد وخلييت التييوازن بييين االحتييياري وااليتيياج وبييين التوزيييا
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االقتصيييادل ودرجييية االسيييتنزاف  ,أن ميييوارد العيييرات النفطيييية يمكييين اسيييتثمارها لجعيييل التنميييية
المسييتدامة حقيقيية واقعيية  ,وياييدو تحويييل هييهه المييوارد الطبيعييية الييى ييروة مالييية وسيييلة لتحقيييت
االستثمار في بنى ت حتية بجودة عالية وبنا ليات فعالة لتقيديم الخيدمات العامية وتكيوين قيوة عميل
ماهرة وعالية االيتاجية ودعم تطوير القدرات المتعلقة بريادة األعمال واالبتكار.
ان ههه المنجزات ان تم تقدم بدورها منطلقا ً أوسا لتنويا االقتصاد وتحويل العرات الى
مركز للمعرفة والنشارات الصناعية والخدمات عالية القيمة غير اييه يجيآ عيدم التقلييل مين شيان
التحديات المتمثلة في قيام القطاع الخاص بتردية دور أساسي في تحقيت التنمية المستدامة والتحدل
األخيييير المتمثييييل باختبييييار وإدارة مسييييار يحقييييت االزدهييييار ويتجنييييآ االخييييتالالت والتييييوترات
االقتصادية)62(.
 .9التنمية البشرية :
يجآ على الدولية بنيا يظيام تعليميي يواكيآ المعيايير العالميية العصيرية وييوازل أفضيل
النظم التعليمية في العالم ,ويتيح هها النظام الفرص للموارنين لتطوير قيدراتهم وييوفر لهيم أفضيل
تدريآ ليتمكنوا من النجاخ في عالم متاير تتزايد متطلباته العلمية كما يشيجا هيها النظيام ,التفكيير
التحليلي والنقدل وينمي القدرة على االبداع واالبتكار ,وي كد على التماسك واحترام قييم المجتميا
العراقي وترا ه ويدعوا الى التعامل البنا ما شعوف العالم  .ولتحسين صيحة المجتميا فيرن عليهيا
ان تعمل على تطوير يظام متكامل للرعاية الصيحية يقيدم خيدمات صيحية وقاييية وعالجيية عاليية
الجييودة يييدار وفييت أفضييل المعييايير العالمييية ويييوفر للجيييل الحييالي واالجيييال القادميية حييياة صييحية
مديدة ,وتكون مرافقة متاحة لجميا السكان وبرسوم يستطيعون تحملها .
 .2التنمية االجتماعية :
كمييا يجييآ ان تتطلييا الدوليية الييى النهييوض بالمجييال االجتميياعي وتطييويره ميين خييالل بنييا
االيسان العراقي القادر على التعامل بجدارة ومروية ما متطلبات عصره  ,والمحافظة على أسرة
قوية متماسكة تحظى بالدعم والرعاية والحمايية االجتماعيية وان يكيون للميرأة دور فعيال فيي هيها
المجتما في جوايآ الحياة كافة  ,كما يجآ ان تعمل على توفير االمن واالسيتقرار للسيكان وعليى
ترمين الحاجات االساسية وضمان تكاف الفيرص للميوارنين كميا ايهيا يجيآ ان تعميل عليى تعزييز
روخ التسامح واالحسان وتشجيا الحوار البنا وااليفتاخ ايسجاما ً ما هويتهيا العربيية واالسيالمية
وتعزيز دورها االقليمي المهم والبنا .
 .4التنمية البيئية :
يجآ السعي الى تحقيت توازن بين متطلبات التنمية االقتصادية واالجتماعية وبين شرور
الحفييياظ عليييى البيئييية  ,ويجيييآ ان تيييزداد أهميييية البيئييية ودراسيييتها للتعاميييل ميييا يضيييوف الميييوارد
الهيدروكربويية وايخفاض حصة العرات من الميياه وأ يار اليورايييوم يتيجية الحيروف واالميراض
االيتقالية وااللاام أضافة الى قضايا خارجية مثل االرتفاع الحرارل (االحتباس الحرارل) والهل
يتطلييآ تقييييم حييدة المخييارر والتعامييل مييا التايييرات المتوقعيية وتعبئيية الطاقييات وتضييافر الجهييود
لمعالجة المشاكل التي قد تنجم عنها .
ولييها ف يإن هييهه تسييتدعي مسيياهمة كافيية فئييات المجتمييا وقطاعييات االقتصيياد وهييها يتطلييآ
تطوير القدرات الم سسية والتنظيمية الضيرورية وتيوفير الخيدمات العامية بكفيا ة وشيفافية ودعيم
التعيياون والشييركات المثمييرة بييين القطيياعين العييام والخيياص وتييوفير منيياا حيييول لقطيياع االعمييال
وإتاحة مجال أوسا لنشار المجتما المديي .
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االستنتاجات
 -1اظهرت الدراسة ان االقتصاد العراقي يعايي من اختالالت هيكلية في هيكلة االيتاجي
ومواردة االقتصادية وعجز مالي ومديويية خارجية .
 -1ان مشكلة االقتصاد العراقي االساسية تكمن في االختالالت الهيكلية كويه يعتمد على
القطاع االولي النفطي اذ تشكل االيرادات النفطية يسبة ()%16من االيرادات الموازية
اما الصادرات النفطية تشكل ( )%26من قيمة الصادرات لعلم  1001والهل يجعل
االقتصاد احادل الجايآ .
 -3االيفتاخ او التحول الى اقتصاد السوت هو تاير في ربيعة النظام االقتصادل المتبا الى
يظام اخر اكثر مال مة وقدرة على التنمية .
 -4القطاع الخاص في العرات ضعيف وال توجد له بنية تحتية جيدة لنموه بسبآ الظروف
السياسية واالمنية والتشريعية .
التوصيات
 -1وضييا بريييام لإلصييالحات االقتصييادية يتضييمن زيييادة النمييو االقتصييادل وتعزيييز دور
القطاع الخاص وتصحيح االختالالت الهيكلية وتحسين مستوك المعيشة .
 -1ميين اجييل النهييوض بواقييا االقتصيياد العراقييي وتنمييية قدراتييه لييها يجييآ تنمييية القييدرات
االيتاجييية فييي القطاعييات الزراعييية والصييناعية والخدمييية وتييتم هييهه القييدرات ميين خييالل
الث عمليات مترابطية ومتواصيلة وهيي تيراكم راس الميال والتقيدم التكنليوجي والتايير
الهيكلي لالقتصاد العراقي .
 -3رالما ان العرات ينفه شرور صندوت النقد الدولي فهو في مرحلة التحول فعال لها ينبايي
ايتقا االستثمارات المفيدة ذات ربيعة ايتاجية وخدمية.
 -4ينباي ان يتمتا القطاع الخياص العراقيي بينف امتييازات القطياع الخياص االجنبيي لكيي
يقوم بدورة بركمل وجه .
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