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المستخلص
يدرس هذا البحث دور االنفاق الحكومي في تحقيق االستقرار االقتصادي في العراق خالل
المدة ( )3103-3112من خالل بيان مفهوم االنفاق الحكومي واالستقرار االقتصادي وطبيعة هذا
االستقرار واكثر ما يؤثر على االستقرار في العراق هو التضخم والبطالة وكذلك يدرس تطور
حجم االنفاق الحكومي ومدى تاثيره على االستقرار في العراق من خالل االنفاق الجاري
واالستثماري.

Role of Governmental Expenditures in achieving the economical
)stability in Iraq for the period (2003-2012
Dr. Ass. Prof. Batool M. Al-Jaburi
Researcher: Duaa M. Al-Zamili
College of Administration and Economics \ University of Al-Qadisiya

Abstract
This research examines governmental spending to achieve economic
stability in Iraq during the period (2003-2012) through the statement of
the concept of governmental spending, economic stability, the nature of
the stability, more affects the stability in Iraq is inflation and
unemployment, as well as studying the evolution of the size of
government spending and its impact on the stability of the Iraq through
the current expenditure and investment.

* بحث مستل عن رسالة الماجستير الموسومة (اإلنفاق الحكومي وأثره في تحقيق االستقرار االقتصادي في العراق للمدة
( ))2012-2003للباحث الثاني.
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المقدمة:
احتل االنفاق الحكومي اهمية خاصة في الدراسات المالية ذلك النه يعتبر بمثابة االداة التي
تركن اليها الحكومة في تحقيق ما تتطلع اليه من تقدم وتطور في اوجه وميادين الحياة كافة .لذا
فأن السياسة االنفاقية تعكس بشكل كبير االهداف المرسومة من قبل الحكومة والتي تسعى
للنهوض باالقتصاد الوطني لدفع عجلة التنمية وتحقيق االستقرار االقتصادي .فدراسة التطور في
الفكر المالي تشير الى المناداة بأهمية وضع سياسات انفاقية متطورة قادرة على تحقيق االهداف
المرسومة وضرورة تدخل الحكومة في النشاطات االقتصادية السيما بعد فشل نظريات الفكر
المالي التقليد ي والنتائج السلبية الناتجة عنها ,والمتمثلة بسوء توزيع الدخل وتفشي البطالة
والتضخم واستمرار وقوع االزمات االقتصادية.
مشكلة الدراسة:
بالرغم من تزايد معدالت النمو في االنفاق الحكومي في العراق إال أنه لم يصل الى هدفه
في تحقيق االستقرار االقتصادي.
اهمية الدراسة:
تنبع اهمية دراسة موضوع االنفاق الحكومي ودوره في االستقرار في االقتصاد من خالل
بيان الطبيعة الخاصة لألنفاق الحكومي على صعيد االستقرار االقتصادي عن طريق الركون الى
تحليل مكونات هذا االخير المتمثلة بتحقيق النمو االقتصادي والحد من تفاقم مشكلتي التضخم
والبطالة.
هدف الدراسة:
تهدف الدراسة الى الكشف عن الية عمل حكومة في رسم وتوجيه متغيرات االقتصاد الكلي
من خالل االنفاق الحكومي بالشكل الذي يهدف الى تحقيق االستقرار االقتصادي.
فرضية الدراسة:
تبنت الدراسة فرضية مفادها :ان سياسات االنفاق الحكومي تتباين في قدرتها على تحقيق
االستقرار االقتصادي تبعا الختالف الظروف االقتصادية.
منهج الدراسة:
استندت الدراسة على دراسة ظواهر التضخم والبطالة واالنفاق الحكومي اعتمادا على
المنهج االستداللي (النظري) الى جانب المنهج االستقرائي المبني على استنباط النتائج بعد قراءة
الواقع االقتصادي من خالل تحليل بيانات متغيرات الدراسة.
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اوالا /االطار النظري لإلنفاق الحكومي واالستقرار االقتصادي
 -8مفهوم االنفاق الحكومي:
يمكن تعريف األنفاق الحكومي على انه (مجموعة من المصروفات التي تقوم الدولة بأنفاقها
في شكل كمية معينة من المال خالل فترة زمنية معينة يهدف إلشباع حاجات معينة للمجتمع الذذي
تنظمه هذه الدولذة) ( .)0ويمكذن تعريذف االنفذاق الحكذومي علذى انذه (المبذالت التذي تصذرفها الدولذة
لتقديم الخدمات الى المواطنين او لشراء السلع لكي تتمكن من تقديم خذدماتها او المسذاعدة ف ذة مذن
ف ات المجتمع او إلقامة المشاريع االقتصادية واالجتماعيذة المختلفذة) ( .)3وهذو ايضذا (مبلذت نقذدي
يقوم بتنفيذه شخص عام بهدف تحقيق النفع العام) (.)2
ويمكن تعريفه على انه "كم قابل للتقذويم النقذدي يذأمر بانفاقذه شذخص مذن اشذخاو القذانون
العام اشباعا لحاجة عامة" (.)4
 -3مفهوم االستقرار االقتصادي:
االستقرار لغة هو الثبات والسكون .و يمكذن تعريفذه مذن الناحيذة االقتصذادية بأنذه المحافظذة
على الوضع االقتصادي القائم بغض النظذر عذن كونذه مثاليذا او غيذر مثذالي بغيذة تهي ذة الظذروف
المناسبة لتحسين ذلك الوضع ( .)5وكذلك يعني االستقرار التمهيد من اجل استعادة التوازن ويتحقق
ذلذذك عنذذدما ال يتجذذه أي مذذن المتغيذذرات االقتصذذادية الذذى التغييذذر بصذذورة سذذلبية خذذالل مذذدة معينذذة
ويصل الى حالة التوازن عند تحقيق هذا الشرط (.)6
وايضا يعني تحقيق العمالة الكاملة دون تضخم أي التوصل الذى انتذاا اكبذر قذدر ممكذن مذن
الناتج المادي او الدخل القومي الحقيقي أي اعلى مسذتويات اسذتغالل المذوارد االقتصذادية المتاحذة
لالقتصاد القومي وفي ذات الوقت المحافظة على قيمة النقود (.)7
واخيرا يمكن تعريف االستقرار االقتصادي :بأنه تحقيق التشغيل الكامل للموارد االقتصادية
المتاحذة وتفذذادي التغيذذرات الكبيذذرة فذذي المسذذتوى العذذام لألسذذعار مذذع االحتفذذاظ بمعذذدل نمذذو حقيقذذي
مناسذب فذذي النذذاتج القذذومي ,أي ان مفهذذوم االسذتقرار االقتصذذادي يتضذذمن هذذدفين اساسذذيين تسذذعى
السياسة المالية مع غيرها من السياسات لتحقيقها:
أ .الحفاظ على مستوى التشغيل الكامل للموارد االقتصادية المتاحة.
ب .تحقيق درجة من االستقرار في المستوى العام لألسعار.

ثانيا /طبيعة االستقرار االقتصادي في البلدان المتقدمة والنامية:
ان االستقرار االقتصادي في البلدان المتقدمة يتمثذل فذي الوصذول الذى التشذغيل الكامذل غيذر
ان المقصود بالتشغيل ليس الوصذول الذى معذدالت بطالذة معدومذة وانمذا ضذغطها الذى ذلذك الحيذز
الذي ال يسمح اال بما يسمى البطالة االحتكاكية (.)1
اذا كانت المشكلة في االستقرار هو ارتفاع معدل البطالة فأن الرد في هذذه الحالذة يكذون مذن
خالل طريقتين هما السياسة المالية او السياسذة النقديذة او كالهمذا فذيمكن اسذتخدام ادوات السياسذة
المالية من خالل زيادة االنفاق او عن طريق ادوات السياسة النقدية من خذالل زيذادة عذرض النقذد
وهذا اعتراف الكثير من االخذين بفعالية السياسة النقدية.
في حين يشير التضخم الى قصور العرض الكلي عن مواكبذة الطلذب الكلذي ,أي هذي الحالذة
التي يفوق فيها اجمالي االنفاق الكلي اجمذالي االنتذاا الكلذي او هذو كميذة كبيذرة مذن النقذود تطذارد
سلعا قليلة وهذا يعني ان الطلب الكلي يفوق اجمالي االنتاا الكلي وهو ما يؤدي الى اتساع الفجذوة
التضخمية .اما حالة االنكماش وهي معاكسة تماما اذ تتمثل بقصور في الطلب الكلي عن العذرض
الكلي ,أي هي الحالة التي يقل فيها اجمالي االنفاق الكلذي عذن اجمذالي االنتذاا الكلذي .فيذؤدي ذلذك
الى انخفاض في االسذعار وتفشذي البطالذة بمعذدالت تتزايذد كلمذا اتسذعت الفجذوة االنكماشذية وهذي
مقدار الزيادة في العرض الكلي عن الطلب الكلي كما في الرسم الموضح (.)9
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شكل ()0
اجمالي االنفاق القومي عند مستوى التشغيل الكامل

المصدر:
 وليد خلف جبارة الطائي ,النفقات العامة في االقتصذادات الريعيذة :اتجاهذات وانعاكسذات,
العراق حالة دراسية للمدة ( ,)3119-3112رسالة مقدمة الى الجامعة المستنصذرية كليذة
االدارة واالقتصاد ,3100 ,و.23
وعمومذذا يمكذذن القذذول ان المدرسذذة الكينيزيذذة تركذذز علذذى سياسذذات الطلذذب الكلذذي لتحقيذذق
االسذذتقرار االقتصذذادي مذذع التركيذذز علذذى دور الحكومذذة فذذي هذذذا الشذذأن ,حيذذث ان الوصذذفة التذذي
يقترحونهذذا لمعالجذذة مشذذكلتي التضذذخم والبطالذذة تتمثذذل فذذي تطبيذذق سياسذذات ماليذذة ونقديذذة توسذذعية
تذذؤدي الذذى زيذذادة حجذذم الطلذذب الكلذذي الفعذذال وبالتذذالي زيذذادة حجذذم النذذاتج المحلذذي وزيذذادة مسذذتوى
التشغيل والذي يكذون كفيذل بالنهايذة فذي القضذاء علذى مشذكلة البطالذة وعلذى الذرغم مذن اعتذرافهم
بارتفاع معدل التضخم جراء تلك السياسات التوسذعية او النهذم يذرون ذلذك لذيس بالمشذكلة الكبيذرة
(.)81
الن العرض سيستجيب للزيادة في الطلب في حالة وجود موارد غير مستغلة

ثالثا /واقع االقتصاد العراقي بعد ()3112
ينفرد العراق عن سائر الدول العربية بانه يجمذع بذين وفذرة الميذاه والمسذاحات الواسذعة مذن
االراضي الصالحة للزراعة ,فضال عذن المذوارد الطبيعيذة المتمثلذة بذالنفف والفوسذفات والكبريذت
والزئبق االحمر ,التي تشكل مجاالت مهمة لالستثمار فيها وبمذا يخذدم االقتصذاد العراقذي وينميذه,
وعلى الرغم من ان االقتصاد العراقي يعد من االقتصادات المتنوعة لما يملكه مذن مذوارد طبيعيذة
وزراعيذة وبشذرية مهمذذة اال انذه ظذذل يعذاني مذذن اخذتالالت هيكليذذة فذي قطاعاتذذه المختلفذة ,اذ ظذذل
القطذذاع االسذذتخراجي يسذذيطر علذذى الجذذزء االكبذذر مذذن النذذاتج القذذومي ويشذذكل القسذذم االعظذذم مذذن
حصيلة العراق من العمالت االجنبيذة بسذبب تراجذع معذدالت نمذو القطاعذات االخذرى وتواضذعها
ومحدوديذذة الصذذادرات ( .)00اذ بلغذذت ولحذذد عذذام ( )2005حذذوالي) )%81.7وهذذي تشذذتمل علذذى
صناعة استخراا النفف والغاز والكبريت والفوسفات وغيرهذا مذن الخامذات غيذر المعدنيذة ويمثذل
النفف المرتبة االولى في هذا المجال ويمكن اعتباره االسذاس الذذي يقذوم عليذه االقتصذاد العراقذي,
فالعراق يحتل المرتبة الثانية من حيذث حجذم االحتياطذات النفطيذة مذن بذين الذدول المصذدرة للذنفف
(اوبك)  ,OPECفكمية االحتياطي المؤكدة تبلت حوالي ( (15مليذار برميذل ,امذا االحتيذاطي شذبه
الثابت او المحتمل تحويله الى ثابت فيقدر بحوالي  40مليار برميل (.)03
وفيما يلي نوضح طبيعة المشاكل التي يعاني منها االقتصاد العراقي قبل وبعد (:)2003
 -8المشكالت التي يعاني منها االقتصاد العراقي قبل عام :2003
يضم االقتصاد العراقي مختلف القطاعذات االساسذية كالقطذاع الزراعذي والصذناعي وقطذاع
النقل والمواصالت وقطاع المصارف والسياحة والصحة والتربية والتعليم وجميع هذه القطاعذات
تعرضت الى االهمال على مدى ثالث عقود من الزمن ولم تحظى باالهتمام الالزم رغم الثذروات
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الطبيعية التي يتمتع بها العراق عن غيره من الدول االقليمية او كثيذر مذن دول العذالم ممذا انعكذس
بشكل سلبي على الوضذع االقتصذادي واالجتمذاعي للمذواطن العراقذي .وقذد صذنف العذراق ضذمن
الذذدول الفقيذذرة فذذي احصذذائيات االمذذم المتحذذدة وجذذاء قبذذل الذذيمن االكثذذر تخلفذذا مذذن بذذين دول العذذالم.
والمعروف ان البلد المتخلف هو البلد الذي ال يملك رأس المال رغم ان وجود رأس المال وحده ال
يكفي وال يؤدي تجاوز حالة التخلف واخرون يرون ان التخلف يعني ندرة الموارد االقتصذادية او
سوء استخدام الموارد او االثنين معا (.)02
كثيرة هي التحذديات والصذعوبات التذي تواجذه االقتصذاد العراقذي بسذبب مذا تعذرض لذه مذن
صذذدمات حقيقيذذة واخذذرى نقديذذة وازمذذات عديذذدة طيلذذة العقذذود الماضذذية مذذن سذذوء ادارة االقتصذذاد
والسياسات االقتصادية الخاصة وحرب الثمان سنوات والمشكلة الناجمة عن العقوبات االقتصادية
ادت بمجملهذذذا الذذذى تذذذدمير البنيذذذة التحتيذذذة واسذذذتنزاف المذذذوارد الماليذذذة وتخلذذذف فذذذي القطاعذذذات
االقتصادية الرئيسية ومعدالت عالية من التضخم والبطالة ناهيك عذن مشذكالت الذديون الخارجيذة
(.)04
والصذدمة الحقيقذذة بذدأت مذذع فذذرض العقوبذات االقتصذذادية منذذذ عذام ( )1991والتذذي انعكذذس
اثرها السلبي اوال على انقطاع المورد النفطي وفرض القيود االستيرادية على مسذتلزمات االنتذاا
التي افضذت بالتذالي الذى انخفذاض الطاقذات االنتاجيذة فذي القطاعذات السذلعية الرئيسذية (الصذناعة
والزراعة) مما انعكس بآثار سلبية متتالية على منظومة متغيرات االقتصاد الكلي نلخصها باالتي:
أ .تدني مستويات التشغيل في القطاعات االقتصادية مما تسبب في تزايذد عذدد العذاطلين عذن
العمل.
ب .انخفذذاض حجذذم المعذذروض السذذلعي نتيجذذة النخفذذاض الطاقذذات االنتاجيذذة فذذي القطاعذذات
السلعية.
ا .زيذذادة اسذذعار السذذلع وظهذذور مشذذكلة التضذذخم فذذي ظذذل زيذذادة طلذذب االفذذراد علذذى السذذلع
والخدمات التي عجزت القطاعات السلعية عن توفيرها بسبب تلك العقوبات االقتصادية.
د .ظذذاهرة التضذذخم وارتفذذاع االسذذعار ادت الذذى تعميذذق حذذدة التفذذاوت فذذي توزيذذع الذذدخل بذذين
االفراد.
ه .تدني مستوى الخدمات االجتماعية والصحية والتعليمية بسبب انخفاض حجم االنفاق
االجتماعي الحكومي وقلة الفرو االستثمارية امام القطاع الخاو.
جدول ()0
معدالت البطالة والتضخم في العراق للمدة ()2002-1993

المصدر:
 اديب قاسم شندي (االقتصاد العراقي...الى اين) ,ط ,0دار المواهب للطباعة – النجفاألشرف ,2011 ,و.293
 محمد سلمان العاني ,تزامن التضخم والبطالة في االقتصاد العراقي بعد االحتالل للمدة( ,)2006-2003مجلة الكوت للعلوم االقتصادية واالدارية ,تصدر من كلية االدارة
واالقتصاد جامعة واسف ,العدد الثامن ,2011 ,و.53
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 -3المشكالت التي يعاني منها االقتصاد العراقي بعد عام ):)2003
تعمقت وازدادت حدة هذه الظواهر السلبية منذ  2003/4/9والى حد يومنا هذا بسبب تذدمير
البنى التحتية لالقتصاد االمر الذي اثر سلبيا على االنتاا الكلذي وخاصذة انتذاا القطاعذات السذلعية
الرئيسية المهمة في االقتصذاد (الزراعذة ,الصذناعة) والخدميذة (الصذحية ,والتعليميذة) .وقذد شذمل
هذا التدمير القطاع النفطي الذي يعد المحرك الرئيسي للنشاط والنمو االقتصادي وكذان للسياسذات
التي اتبعتها قوات االحتالل المتمثلذة بهذدم البنذاء المؤسسذي للدولذة العراقيذة وذلذك بحذل الذوزارات
ودوائذذر الدولذذة بأنشذذطتها العسذذكرية واالمنيذذة والثقافيذذة ممذذا زاد ذلذذك مذذن تعمذذق ظذذاهرة االخذذتالل
الهيكلي في االقتصاد العراقي وظهور االزمات االقتصادية الحادة والمتمثلة اهمها بانتشار البطالة
بشذذكل خطيذذر فذذي مختلذذف القطاعذذات االقتصذذادية وارتفذذاع االسذذعار وتذذدني مسذذتوى الخذذدمات
االجتماعية والصحية للمجتمع (.)01
ان التحول االساسي في االقتصاد العراقي بعد التغير _نيسان  _2003اصبح يمثذل اقتصذادا
ريعيا احذادي ال جانذب وان هذذه الصذفة مالزمذة لالخذتالالت الهيكليذة ,اذ سذيطر الذنفف علذى هيكذل
التجارة الخارجية وساهم بأكثر من نصف الناتج المحلذي االجمذالي والمصذدر االسذاس فذي تمويذل
الموازنة العامة للدولة ,وقد ادت هذه الريعية الى مجموعة من الظذواهر االقتصذادية واالجتماعيذة
والسياسية والس لبية اصطلح عليها (االثار المنحرفة للريع) كالنزعة االستهالكية المفرطة التذي تذم
تأمينها من خالل االستيراد مما ادى الى تسرب جزء كبير من الريع النفطي واختالل التوازن بين
االدخار واالستثمار واالختالل بين االستهالك العام والخاو .اضافة الى التبعيذة ومالهذا مذن اثذار
على مسيرة االقتصاد (.)01
وعلذذى ضذذوء مذذا تقذذدم فذذأن االقتصذذاد العراقذذي واجذذه مشذذكالت وتحذذديات ال مفذذر مذذن اثارهذذا
السلبية على االقتصاد تمثلت باالتي:
أ .ارتفاع معدالت البطالة:
تشير التقديرات واالحصائيات الى ان حجم البطالة في العذراق كبيذر والشذك فذي ان القطذاع
العام وحده ال يستطيع ان يوفر فرو عمل اضذافية ,فذدوائر وشذركات القطذاع العذام متخمذة باليذد
العاملة وتعاني من مشكلة البطالة المقنعة ازاء ضعف القطذاع الخذاو المحلذي تجذد الدولذة حرجذا
في ايجاد فرو العمل الالزمة لحل مشكلة البطالة (.)03
ان ابرز الخصذائص المميذزة لسذوق العمذل العراقيذة ارتفذاع معذدل نمذو العذرض مذن العمذل
نتيجة الرتفاع معدالت نمو السكان والقوى العاملة في ظل تبذاطؤ نمذو الطلذب علذى العمذل والذذي
هو نذاجم عذن عذدة عوامذل ابرزهذا انخفذاض القذدرة علذى زيذادة العذرض الكلذي بمذا يذتالئم وحجذم
الطلب الكلذي الفعذال ممذا يترتذب عليذه نمذو حجذم االسذتيرادات بمذا يفذوق الصذادرات ,وهذذا يعنذي
تناقص فرو االستثمار وتكوين رأس المال نتيجذة خذروا العمذالت االجنبيذة .ويترتذب علذى هذذا
تزايد الصذعوبات امذام االقتصذاد العراقذي لتوجيذه االنشذطة االقتصذادية فذي المجذاالت التذي تحقذق
التنمية االقتصادية (.)01
وتبلت البطالذة فذي العذراق للفتذرة  3112-3111نسذبة تتذراوب بذين ( ,)%31-31انخفضذت
عذذام  3114الذذى نحذذو ( )%31.1وكانذذت ( )%20.2و( )%16بذذين األنذذاث ,ثذذم إنخفضذذت إلذذى
( )%17.50عام  .2005واستمرت هذه المعدالت باإلنخفاض لتبلت عام  2007نحو ()%10.26
وإنخفضت أكثر لتصل إلى ( )%15عام  2010ويعود هذا اإلنخفاض إلى إهتمام الدولة بتخفذيض
معذذدالت البطالذذة مذذن خذذالل القيذذام بتوظيذذف أعذذداد كبيذذرة فذذي مؤسسذذات القطذذاع العذذام وفذذي سذذلك
الجيش والشرطة فضال عن تزايد أعداد العمالة المهاجرة للعمل خارا العراق (.)09
ويتطلذب حذل مشذكلة البطالذة اصذالحات عديذدة منهذا مذا يتعلذق بالسياسذات السذكانية ,وعلذذى
مستوى المنظومة التعليمية لتتماشى والحاجات العصرية لسوق العمل ,والتي تعتمد على تنفيذذ مذا
يسمى ببرامج التشغيل لتعزيز فرو التشغيل وتخفيض معدالت البطالة العالية ,خاصة ضمن ف ة
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الشذذباب ولعذذل اهذذم االجذذراءات المطلذذوب تحقيقهذذا علذذى مسذذتوى االقتص ذاد العراقذذي للحذذد مذذن او
معالجة البطالة االتي:
 التسريع في عمليات اعادة االعمار للقطاعات االقتصادية والبنى التحتية التي دمرتهذا الحذرب
والذذذي مذذن شذذأنه خلذذق فذذرو عمذذل جديذذدة تسذذاهم فذذي سذذحب او تشذذغيل العذذاطلين عذذن العمذذل
وخاصة الشاب في سن العمل وهذا يعمل على تخفيض البطالة بشكل جوهري.
 ايجذذاد وتذذوفير المنذذائ المالئذذم والمناسذذب لالسذذتثمار المحلذذي واالجنبذذي بمذذا يزيذذد مذذن فذذرو
االستثمار والتشغيل مع التركيز على توجيه االستثمار الى الصناعات التي توفر فذرو عمذل
حقيقية (كثيفة العمالة) وتخدم عملية االسذتخدام والتشذغيل والقذادرة علذى اسذتيعاب جذزء كبيذر
من القوى العاملة وبالتالي تخفيض معدالت البطالة كما حصل فعال فذي بعذض الذدول العربيذة
كتذذونس والمغذذرب ,اذ سذذاعدت االسذذتثمارات الصذذناعية ذات الكثافذذة العماليذذة فذذي تخفذذيض
معدالت البطالة (.)31
ب .التضخم:
التضخم كظاهرة نقدية يمكن تعريفها من خذالل اسذبابه فهذو عبذارة عذن (زيذادة كميذة النقذود
تؤدي الى االرتفاع في االسعار) سواء برزت تلك الزيادة من خالل عرض النقذود (اي مذن خذالل
االصدار النقدي او التوسع في خلذق االئتمذان) او ظهذرت مذن خذالل الطلذب علذى النقذود (االنفذاق
االستهالكي الخاو والعذام) ,كمذا يمكذن القذول ان التضذخم لذيس سذوى مجذرد (حركذة صذعودية)
تتصف باالستمرار الذاتي الناتج عن فائض الطلب الزائد عن قدرة العرض (.)30
اذ تذذؤدي زيذذادة النفقذذات العامذذة الذذى زيذذادة الطلذذب الكلذذي ممذذا يتطلذذب زيذذادة موازيذذة فذذي
المعذذروض مذذن السذذلع والخذذدمات وبمذذا ان االقتصذذادات الناميذذة ومنهذذا العذذراق تتسذذم بعذذدم مرونذذة
الجهاز االنتاجي فيها فأنها كثيرا ما تعاني من التضخم لقصور العذرض الكلذي فذي مواكبذة الطلذب
الكلي .ومما يترتب على مستويات التضخم العالية من نتائج هذو فقذدان العملذة المحليذة قيمتهذا (.)33
ومن االسذباب االخذرى التذي تزيذد مذن معذدالت التضذخم هذي شذحة الطاقذة والوضذع االمنذي غيذر
المستقر ,زيادة على التحسن الذي طرأ على رواتذب المذوظفين والذذي لذم يقتذرن بزيذادة فذي انتذاا
السلع والخذدمات المنتجذة ,وفذي نهايذة عذام ) )2005تذم اول اجذراء تصذحيحي ألسذعار المشذتقات
النفطية وحسب التوصيات التي فرضها صندوق النقد الدولي وقد انعكست اثار هذه الظاهرة علذى
الف ات الفقيرة من المجتمع .اال ان البعض يرى ان فاعلية السياسة النقدية ظهرت من خالل خفض
التضذذخم االساسذذي مذذن مسذذتوى نمذذو سذذنوي بلذذت ( )%32فذذي شذذهر كذذانون الثذذاني ( )2007الذذى
مستوى سنوي بلت ) )%12.4في شهر حزيران ( )2008والذي يؤكد بوضذوب دور اشذارة سذعر
الفائدة التي اعتمدها البنك المركزي ضمن تحركات االنتقال النقذدي واهميتهذا فذي احتذواء ظذواهر
االرتداد في مستوى توقعات الجمهور التضخمية ( .)32فضال عذن تفذاقم المديونيذة الخارجيذة نتيجذة
الحروب والعقوبات الدولية فمن ديونه ما هو معلن عنه على وفق مصادر عراقية قد حددتها بنحو
( )65مليار دوالر ,اال ان البنك الدولي وبنك التسويات الدولية يقدرها ( )127مليار دوالر ,وهي
التي يتعامل معها العذراق منهذا ( )40مليذار دوالر الذى دول اوربيذة و( )35مليذار دوالر قذروض
لدول خليجية والمتبقي ال تتوفر معلومات دقيقة عنذه ,وهذي بذال شذك ديذون كبيذرة تقلذل مذن اهميذة
البالد السياسية واالقتصادية وتحف من امكاناته الدولية (.)34
وكذذذلك عذذدم وجذذود اسذذتراتيجية واضذذحة وشذذاملة علذذى مسذذتوى االقتصذذاد العراقذذي ككذذل
تسذذتهدف بنيذذة االقتصذذاد العراقذذي وايضذذا االعتمذذاد علذذى الذذنفف كمصذذدر وحيذذد لتمويذذل االنفذذاق
الحكومي .اما التحدي االهم هو تحقيق االستقرار االمني والسياسي من اجل اعادة االعمار والبناء
وخاصة البنى التحتية من خالل جلب االستثمار االجنبي والوطني.
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جدول ()3
معدالت البطالة والتضخم للمدة ()2012-2003

المصدر:
 وزارة التخطيف ,الجهاز المركزي لإلحصاء ,المجموعة اإلحصائية لسنوات متفرقة. البنذذك المركذذزي العراقذذي ,المديريذذة العامذذة لإلحصذذاء واألبحذذاث ,النشذذرات اإلحصذذائيةالسنوية (.)2011-2003

رابعا /تطور حجم االنفاق الحكومي في العراق للمدة(:)2011-2003
شذذهد االنفذذاق الحكذذومي فذذي العذذراق تطذذورات عديذذدة اثذذرت علذذى مسذذاره مذذن حيذذث الحجذذم
والجهة التي ينفق عليها وذلك بسبب العقوبات االقتصذادية التذي فرضذت علذى العذراق والتذي ادت
الذذى تقليذذل وسذذائل تمويذذل االنفذذاق الحكذذومي بسذذبب منذذع التصذذدير للذذنفف الخذذام والذذذي يعذذد الممذذول
االساسي للموازنة العامة مرورا باألوضاع االخيرة التي مر بها العراق بعد االحتالل.
جدول ()3
حجم االنفاق الحكومي ومعدل نمو االنفاق والناتج المحلي االجمالي باألسعار الجارية للمدة
القيمة :مليار دينار
()2011-2003

المصدر:
 البنذذك المركذذزي العراقذذي ,المديريذذة العامذذة لإلحصذذاء واالبحذذاث ,النشذذرات االحصذذائيةالسنوية ).(2011-2003
 وزارة المالية ,دائرة الموازنة والنفقات التقديرية ,بيانات غير منشورة لسنوات متعددة.ـــــــــــــــــــــــــــــ دورية – علمية – فصلية – حمكمة
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نالحظ من خالل الجدول ان االنفاق الحكومي قد ازداد من ) (4,827,493مليار دينذار عذام
 2003الى ( )96,662,767مليار دينار عذام ) )2011اي انذه قذد ازداد بمقذدار ()91,835,283
مليار دينار وان السذبب فذي ذلذك يعذود الذى التوسذع فذي االنفذاق الحكذومي الجذاري واالسذتثماري
نتيجذذة لزيذذاد ة االيذذرادات النفطيذذة التذذي تعتبذذر الممذذول االساسذذي لألنفذذاق الحكذذومي الذذذي يقذذارب
( )%95من ايرادات الموازنة ,حيث اسهم النفف الخام وبمقدار كبير فذي النذاتج المحلذي االجمذالي
بسبب تصدير النفف الخام الى السوق العالمية وبأسعار مرتفعة االمر الذي مكن االقتصاد العراقذي
مذن سذد الذنقص الحاصذل فذذي ايذرادات الدولذة مذن القطاعذذات االنتاجيذة االخذرى مثذل (الزراعذذة و
الصناعة) التي اصابها الضعف.
وقيام الدولة بزيادة الرواتب واالجور لتحسين المستوى المعاشي للعاملين في القطذاع العذام.
امذذذذا النذذذذاتج المحلذذذذي االجمذذذذالي فقذذذذد ازداد مذذذذن ( )29,585مليذذذذار دينذذذذار عذذذذام ) )2003الذذذذى
( )211,309,950مليذذار دينذذار عذذام ) )2011اي انذذه قذذد ازداد بمقذذدار ( )211,280,365مليذذار
دينار ويعود السبب ايضا الى زيادة تصدير النفف الخام الذي رفع قيمة الناتج المحلي االجمالي.

خامسا /هيكل االنفاق الحكومي
ان دراسذذة هيكذذل االنفذذاق الحكذذومي فذذي اي بلذذد يظهذذر لنذذا بعذذض المؤشذذرات عذذن توجهذذات
السياسة االتفاقية واهدافها كما انها تعطي انطباعا حول ما يمكن ان تحققه هذه السياسذة مذن خذالل
معرفة االهمية النسبية لكل نوع من انواع االنفاق الحكومي.
ففي االطار الداخلي تتركز موارد الدولة بعوائد تصدير النفف التي تشذكل اكثذر مذن ))%95
مذن ميزانيذذة الدولذذة بشذذقيها المتعلذذق بالنفقذات التشذذغيلية (الجاريذذة) والنفقذذات االسذذتثمارية .غيذذر ان
استمرار االعتماد على هذا المورد يتطلب رصد استثمارات كبيذرة حتذى يمكذن ان تعطذي مذردودا
ماليا اكبر لمواجهة متطلبات السياسة االقتصادية للدولة وااللتزامات الخارجية .صحيح ان العراق
يمتلك قدرات كامنة غزيرة سواء كانت ثذروات طبيعيذة (الذنفف والغذاز) او مائيذة او بشذرية اال ان
هذه القدرات تستلزم استثمارا ماليا واسعا حتى يمكن تحويلها الى موارد حقيقية جاهزة لالسذتخدام
( .)31اما السياستين المالية والنقدية للدولة فما زالت تعاني من مشكالت عديدة وتحتاا الى معالجذة
جدية ولعل اولى المشكالت صياغة موازنة مالية سذليمة بأتجذاه تحريذر االسذعار وتقلذيص االنفذاق
الحكومي الناجم عن الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لسذلع وخذدمات ومؤسسذات كثيذرة والتذي تبلذت
اكثذذر مذذن ) )%40مذذن قيمذذة االنفذذاق الحكذذومي للموازنذذة ويقتذذرب ذلذك بازالذذة او تخفيذذف االعبذذاء
المالية الخارجية الناجمة عن الديون وتعويضات الحرب الموروثة عن نظام الحكم السابق (.)31
 .8االنفاق االستثماري:
يتمتع االنفاق االستثماري باهمية خاصذة كونذه المكذون الثذاني للذدخل بعذد االسذتهالك ,وان
تعرضه للتقلبات يؤدي الى تقلبات عديدة في مجمل االقتصاد.
ان االستثمار بمعناه العام هو تيار من االنفاق على الجديد مذن السذلع الرأسذمالية الثابتذة مثذل
المصانع واآلالت او الطرق وكذلك االضافات للمخزون مثل المواد االوليذة او السذلع الوسذيطة او
السلع النهائية والتشييدات السكنية الجديدة خالل فترة معينة .بعبارة اخرى فأنه يشير الذى االنفذاق
على المعدات الرأسمالية لفتذرات (اكثذر مذن سذنة) او بنذاء المشذروعات الجديذدة او توسذع طاقاتهذا
االنتاجية وهذو مذا يعنذي االضذافة الذى المخذزون وكذذلك تنفيذذ خطذف واسذتراتيجيات طويلذة االمذد
تضذذعها الدولذذة ( .)33ويلعذذب االنفذذاق االسذذتثماري دورا كبيذذرا فذذي تحديذذد معذذدل النمذذو االقتصذذادي,
حيث ان كل زيادة فذي هذذا االنفذاق تمثذل امذا اضذافة طاقذة انتاجيذة جديذدة او اصذالب طاقذة جديذدة
معطلة ( .)31والجدول ( )2يبين النفقات االستثمارية خالل مدة الدراسة.
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جدول ()2
االنفاق االستثماري ومعدل نموه في العراق للمدة ()2012-2003

المصدر:
 من عمل الباحثة.
 النشرات السنوية للبنك المركزي للسنوات (. )2011-2003
 وزارة الماليذذة ,دائذذرة الموازنذذة-النفقذذات العامذذة التقذذديري ,بيانذذات غيذذر منشذذورة لسذذنوات
متعددة.
يمكن بيان العالقة بين االنفاق االستثماري والناتج المحلذي االجمذالي باألسذعار الجاريذة مذن
خذذالل الجذذدول السذذابق ,اذ يتضذذح التحسذذن فذذي نسذذبة االنفذذاق االسذذتثماري بالنسذذبة للنذذاتج المحلذذي
االجمالي خالل مدة البحث على الرغم من الظروف التي مذر بهذا العذراق اال ان الواقذع يشذير الذى
غيذذر ذلذذك .فاالقتصذذاد العراقذذي يتصذذف بأنذذه مختذذل هيكليذذا بسذذبب اعتمذذاده علذذى المذذوارد النفطيذذة
وبدرجذذذة ك بيذذذرة وعذذذدم تمكذذذن القطذذذاع الصذذذناعي مذذذن تحقيذذذق المذذذوارد الماليذذذة الالزمذذذة لتمويذذذل
االستثمارات التنموية.
ونالحظ من الجدول ان النفقات االستثمارية قد ازدادت من ( )1,869900مليون دينار عذام
( )2003الذذى ( )37,177897مليذذون دينذذار عذذام ( )2012اي انذذه ازداد بمقذذدار ()35,307997
مليون دينار بسبب زيادة الصادرات النفطية وبالتذالي زيذادة عائذدات الدولذة وزيذادة المخصصذات
االستثمارية وخاصة المشاريع التذي تخذص البنذى التحتيذة وفذي الوقذت نفسذه زيذادة النذاتج المحلذي
االجمالي باألسعار الجارية في العراق بسبب نمو االستثمارات وزيادة الصادرات النفطية.
 .3االنفاق االستهالكي:
ان االنفاق االستهالكي العام يتكون مذن قسذمين االول يتضذمن مذا تقدمذه الدولذة مذن خذدمات
عامذذة والمسذذتلزمات المرتبطذذة بهذذذه الخذذدمات التذذي تقذذدمها الدولذذة اذ تشذذمل االجذذور والرواتذذب
ومشتريات الحكومة فضال عن نفقاتها العسكرية اما النوع الثاني فهو االعانات والمسذاعدات التذي
تقدمها الدولة لألفراد والمشروعات وتسمى نفقات تحويلية (.)39
ان لإلنفاق بقسميه الجاري واالستثماري دور في تحقيق التنمية االقتصادية وذلك مذن خذالل
زيادة الناتج المحلي االجمالي وبالتالي زيادة الدخل القومي الذذي يذؤدي الذى ارتفذاع نصذيب الفذرد
من الدخل ويكون التذأثي ر االكبذر لألنفذاق االسذتثماري فذي تحقيذق زيذادة فذي الذدخل القذومي ورفذع
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المسذذتوى المعيشذذي للسذذكان .امذذا االنفذذاق االسذذتهالكي فيكذذون دوره محذذدود فذذي رفذذع معذذدالت نمذذو
الناتج المحلي االجمالي.
جدول ()4
االنفاق الجاري ومعدل نموه في العراق للمدة )(2012-2003

المصدر:
 من عمل الباحثة.
 النشرات السنوية للبنك العام المركزي من ).(2011-2003
 وزارة الماليذذة ,دائذذرة الموازنذذة-النفقذذات العامذذة التقديريذذة ,بيانذذات غيذذر منشذذورة لسذذنوات
متعددة.
ان االنفاق الجاري (االستهالكي) قد بلت عام  (2,957593) 2003مليون دينار ليصذل الذى
) (79,954033مليذذون دينذذار عذذام  2012اي ازداد بمقذذدار ( )76,996440مليذذون دينذذار ,وهذذذه
الزيادة في االنفاق االستهالكي جاءت بسبب قيام الدولة بتعديل رواتب موظفي الدولذة فذي القطذاع
الحكومي وهذا يعود الى زيادة الصادرات النفطية العراقية.

االستنتاجات:
( )0ان االنفاق الحكومي هو ليس مجرد رقم نقدي تضمه الموازنة العامة للدولة بل انه يجسد
حقيقة مهمة وهي ان هذا الرقم هو حصيلة تفاعل العديد من العوامل سواء ما يتعلق منها
بالعوامل السياسية واالقتصادية واالجتماعية ,اذ ان هذه العوامل تؤثر بشكل كبير على
مستوى االنفاق الحكومي.
( )3لتحقيق االستقرار االقتصادي البد من تحقيق النمو االقتصادي المتوازن لكافة القطاعات
من خالل توجيه االستثمارات حسب الحاجة القطاعية مع التركيز على القطاعات الحيوية
المنتجة السيما (الصناعة والزراعة) وال يتحقق ذلك اال من خالل تهي ة بي ة استثمارية
مالئمة تعتمد اساسا على بنية تحتية متكاملة (محطات ,الطاقة ,محطات المياه ,شبكات
الطرق ,المؤسسات التعليمية والصحية  ....الخ) لتكون نقطة انطالق لتحسين جانب
العرض وتسريع عملية التنمية االقتصادية المتوازنة.
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( )2تعد مشكلتي البطالة والتضخم من المشكالت االقتصادية الخطيرة التي يعاني منها االقتصاد
العراقي ,نظرا لنتائجها االقتصادية واالجتماعية السلبية على االقتصاد.

التوصيات
( )0العمل في اطار برنامج زمني محذدد علذى اسذتغالل االيذرادات النفطيذة ألغذراض االسذتثمار
في االنشطة التي تساهم مباشرة في التنويذع االقتصذادي وتطذوير الصذادرات غيذر النفطيذة,
وانتهاا سياسة تنموية إلعادة تأهيل جميع القطاعات االقتصادية في مقدمتها القطاع النفطي
ألن هذا القطاع اليوم هو مصدر الثروة ومصدر المال الذذي يسذتخدم فذي بنذاء البلذد وتحقيذق
االستقرار االقتصادي.
( )3ان يركز االقتصاديون على تنمية القطاعات السلعية من اجل تحقيق معدالت نمذو اقتصذادي
مقبولذذة نظذذرا لمذذا تمثلذذه هذذذه القطاعذذات مذذن دور مذذؤثر فذذي توسذذيع قاعذذدة العذذرض السذذلعي
السيما وان عدم مرونة الجهاز االنتذاجي فذي العذراق تمثذل المشذكلة االولذى ,فذأذا مذا حصذل
مثل هذا التركيز فانه بال ريب سيساهم في خفض معذدالت التضذخم وتحقيذق االسذتقرار فذي
المستوى العام لألسعار.
( )2تشجيع مشاركة او مساهمة القطاع الخاو فذي تذوفير فذرو العمذل مذن خذالل تقذديم الذدعم
الحكومي له بمختلذف اشذكاله مذن قذروض ميسذرة وقذوانين شذفافة ممذا يعنذي انشذاء وتوزيذع
المشاريع القائمة وبالتالي خلق فرو عمل جديدة تساهم في حل مشكلة البطالة.
المصادر
 -0عبد المطلب عبد الحميد "اقتصاديات المالية العامة" .الدار الجامعية,3111-3114 ,
و.032
 -3عبد المجيد رشيد التكريتي ((السياسة المالية واثرها على االسعار في العراق)) تنمية
الرافدين ,العدد  ,01المجلد  ,1تموز  ,0911و.031
 -2محمد جمال ذنيبات "المالية العامة والتشريع المالي" ط ,0الدار العلمية الدولية ودار الثقافة,
 ,3112و.13
 -4حامد عبد المجيد دراز "مبادئ االقتصاد العام" ط ,0الدار الجامعية ,0919 ,و.431
 -1حيدر نعمة بخيت(( ,سياسات االستقرار االقتصادي في بلدان مختارة)) اطروحة مقدمة الى
كلية االدارة واالقتصاد جامعة الكوفة ,3113 ,و.4
 -1علي جابر عبد الحسين (برنامج العهد الدولي وسياسات االستقرار االقتصادي في العراق),
رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة القادسية قسم االقتصاد ,3119 ,و.3
 -3عبد هللا الصعيدي ((دور السياسات االقتصادية والمالية والنقدية في تحققيق منظومة
االستقرار االقتصادي)) ,و ,3شبكة المعلومات الدولية.
 -1وليد عبد الحميد عايب" ,االثار االقتصادية الكلية السياسية الحكومية" دراسة تطبيقية قياسية
لنماذا التنمية االقتصادية ,ط ,0مكتبة حسن المصري ,3101 ,و و.30-31
 -9وليد خليف جبارة الطائي" ,النفقات العامة في االقتصادات الربيعية اتجاهات وانعكاسات +
العراق حالة دراسية للمدة ( ,")3119-3112رسالة الماجستير مقدمة الى الجامعة
المستنصرية قسم االقتصاد  ,3100/و23
 -01حيدر نعمة بخيت,مصدر سبق ذكره.و.31
 -00محمد علي ابراهيم العامي ,نغم حسن نعمة ,المجلة العراقية للعلوم االدارية ,مجلة فصليه
تصدر عن كلية االدارة واالقتصاد جامعة كربالء ,المجلد  ,41العدد  ,01اذار ,3113
و.1
ـــــــــــــــــــــــــــــ دورية – علمية – فصلية – حمكمة

310

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

 -03حيدر طالب موسى عيسى الحياوي(( ,سياسات الدعم الحكومي واثارها على التنمية
االقتصادية في دول عربية مختارة للمدة  ,))3111-0991رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة
القادسية كلية االدارة واالقتصاد ,3119 ,و.011
 -02حاكم محسن محمد ,االقتصاد العراقي–رؤية مستقبلية ,بحث منشور في المؤتمر االول
لكلية االدارة واالقتصاد جامعة القادسية للمدة من  /01-03اذار  ,3119و.3
 -04موسى خلف عواد ,كريم سالم ,االزمة المالية العالمية واثارها المحتملة ,بحث منشور في
المؤتمر العلمي االول لكلية االدارة واالقتصاد–جامعة القادسية للمدة  /01-03اذار ,3119
و و.004-002
 -01محمد طاقة ,حسين عجالن ,االستراتيجية المقترحة لحل مشاكل االقتصاد العراقي في ظل
ظروف االحتالل ,مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة العدد ( ,3111 ,)01و
و.4-1
 -01فارس كريم بريهي ,االقتصاد العراقي....فرو وتحديات دراسة تحليلية للمؤشرات
االقتصادية والتنمية البشرية ,مجلة كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة ,العدد ( ,)33ايلول
 ,3100و و .11-49
 -03فارس كريم بريهي ,المصدر السابق نفسه,و.41
 -01حمدية شاكر مسلم االيدامي ,االثار االقتصادية للفقر والبطالة في اطار التحول االقتصادي
(العراق دراسة حالة) ,بحث مقدم الى المؤتمر االول لكلية االدارة واالقتصاد–جامعة
القادسية ,و.440
 -09فارس كريم بريهي ,مصدر سبق ذكره ,و.42
 -31فارس كريم بريهي ,اشكالية البطالة وسبل معالجتها في العراق (دراسة تحليلية من نواحي
اقتصادية واجتماعية) ,بحث مقدم الى جامعة القادسية ,كلية االدارة واالقتصاد ,و .313
 -30فرحان محمد حسن الذبحاوي( ,واقع االقتصاد العراقي ومتطلبات االصالب المستقبلية)
رسالة مقدمة الى جامعة الكوفة كلية االدارة واالقتصاد ,3111 ,و.33
 -33عبد هللا الصعيدي ,مصدر سابق ,و.129
 -32راجي محيل هليل الخفاجي( ,قياس ظاهرة الفقر وعالقة بالتفاوت في توزيع الدخل في
االقتصاد العراقي للمدة من  ,)3113-0913رسالة ماجستير مقدمة الى كلية االدارة
واالقتصاد  -جامعة المستنصرية ,و و .032-031
 -34التقرير الستراتيجي االول لعام  ,3113مركز حمورابي للبحوث والدراسات الستراتيجية,
بابل ,3111 ,و.214
 -31د .مهدي الحافظ (اآلن والغد :في االقتصاد والسياسة) ,ط ,0منشورات الجمل بيروت -
لبنان ,3119 ,و.14
 -31نفس المصدر السابق,و33
 -33حسام داود ,مصطفى سلمان واخرون (مبادئ االقتصاد الكلي) ,دار المسيرة للنشر
والتوزيع والطباعة ,االردن ,ط ,3111 ,0و.001
 -31وائل سليم جميل( ,العالقة بين االنفاق العام ومعدالت النمو االجمالية والقطاعية في العراق
للمدة ( ))3111-0910رسالة مقدمة الى جامعة بغداد–كلية االدارة واالقتصاد ,و.32
 -39وزارة التخطيف ,دائرة السياسات االقتصادية والمالية ,تقرير االقتصاد العراقي لعام
 ,2010و.3
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