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Abstract 
Since the founding of modern Iraqi state , Experience economic indicates  
to the failure of governments, to varying degrees, in the application of economic 
policies and strategies capable of building a strong economy capable of 
correcting structural imbalances principal believes sustained increase in growth 
and employment and the ability to compete and financing infrastructure projects 
and public facilities and services. Those imbalances have aggravated in 
particular during the period (1980-1992) due to the circumstances of war and 
political developments, economic and military conditions, which oblige to 
policy makers to focus on exploitation oil revenues to finance the expenditure on 
wars and supporting the security and military activities and this policies 
neglected Investment expenditure and development process is almost complete. 
This study assumes that "sources of danger that threatens economic growth, 
contribute to the deepening of structural imbalances in Iraq resulting mainly 
from lack of effective economic policies applied during the period (1980-1990), 
as well as the attack on the Iraqi economy from external pressures economic, 
political and military During that period 
The study uses the structure analysis method to analyses the ratios and 
relationships between elements to  diagnosis of the main characteristics of the 
economic structure in Iraq, and standing on the positive and negative aspects of 
this structure and determine the effects of those policies and the size of the 
imbalances in the proportions and relationships through major structural analysis 
of the relationship between the distribution of incomes and standard of Living 
and the relationship between consumption and savings and investment and the 
relationship between factors of production and the relationship between public 
and private sector and the transformation that has occurred on the relationship 
between the national economy and foreign economies to diagnose Trends of 
transformation in those ratios and structural relationships and their role in 
deepening structural imbalance situation or degree of distancing itself from the 
case of structural imbalance. 
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  اجتاهات التحول يف النسب والعالقات اهليكلية
  )1990-1975(يف االقتصاد العراقي خالل الفرتة 

  
  

  لیبیا/جامعة عمر المختار/ د عضو ھیئة تدریس في  كلیة االقتصا/ فالح خلف الربیعي.د
  
  
  

  املقدمة  
ادة            ة ح ة بنیوی غط أزم رم تحت ض د المنص ن العق ات م د الثمانین ة عق ذ بدای ي من اد العراق یش االقتص یع

ذه الحصیلة     نجمت عن الفشل في تطبیق برامج التنمیة االقتصادیة المعلنة خالل العقود الماضیة،وجاءت ھ
اد  ھ االقتص ى ب ا یحظ م م ة رغ ادات    المخیب ع االقتص ة م ریة بالمقارن ة وبش بیة مادی ا نس ن مزای ي م العراق

ر    ًا،و أكث ر تنوع اجي أكث ل إنت اد ذا ھیك ھ اقتص ى أن نف عل ة،حیث یص ة البحت ة الریعی ة ذات الطبیع النفطی
ا     .]1[ تماثال مع مجموعة االقتصادات النامیة غیر النفطیة ي بھ ي من ة الت االقتصاد   غیر أن االنتكاسات العمیق

ادي          ال و االقتص ار النم ت مس د حرف ي ق رن الماض ن الق عینیات م ات والتس دي الثمانینی الل عق ي خ عراق
  .وساھمت في تعمیق االختالالت الھیكلیة وتراكمھا

ة   ذه الدراس رض ھ تالالت    " تفت ق االخ ي تعمی اھم ف و االقتصادي،وتس دد النم ي تھ ر الت ادر الخط أن مص
ة بشكل رئیسي ع     رة         الھیكلیة في العراق ناتج ي طبقت خالل الفت ة السیاسیات االقتصادیة الت دم فعالی ن ع

یة           ،)1975-1990( ادیة وسیاس ة اقتص غوط خارجی ن ض ي م اد العراق ھ االقتص رض ل ا تع ن م ال ع فض
رة   ات          . وعسكریة خالل تلك الفت ة والعالق ات الھیكلی ي العناصر والعالق ر ف ى اتجاھات التغی وللتعرف عل

ى ت  ة عل ة،تركز الدراس رة  القطاعی ات الفت ل بیان ة    )1990-1975(حلی ا عملی ھدت فیھ ي ش رة الت ا الفت كونھ
                                               ]2[التنمیة استقرارا نسبیا بالمقارنة مع الفترات الالحقة

 النسب والعالقات الھیكلیة  زیع النسبيالتوتحلیل الذي یھتم ب ]    3 [الھیكلي تستخدم الدراسة منھج التحلیل
ضمن إطار النظام االقتصادي الكلي،ویكشف ھذا المفھوم عن األھمیة تي تعمل ال لمتغیرات االقتصادیةو

  .مكوناتالھذه النسبیة لكل مكون من 
ل االقتصادي في العراق،والوقوف على الجوانب السلبیة وبھدف تشخیص الخصائص الرئیسیة للھیك

توزیع الدخول ومستویات المعیشة في كل من عملیة الدراسة على تحلیل ستركز . واإلیجابیة لھذا الھیكل
العالقة بین والعالقة بین عناصر اإلنتاج و )واالستثمار (العالقة بین االستھالك واالدخار  والعراق 

  عالقة بین االقتصاد المحلي والقطاع الخارجيوال عین العام والخاصالقطا
  
  
  
  
  

                                                
  3،1979دد،الع5مجلة النفط والتعاون العربي،المجلد " مشاكل وآفاق عملیة التنمیة في البلدان النفطیة الریعیة"حمود عبد الفضیل م]1[

وحرب الخلیج الثانیة ) 28/2/1991-17/1(حرب الخلیج األولى ھما بفعل حربین مدمرتین ، في العراق الى التدمیر جھود التنمیة ت فیھاتعرض] [2
  ، طویلة اآلجل ًاوتضخمی  ًاركودی ًا رترك أث، من حصار اقتصادي قاسھاتین الحربین الى جانب ما رافق ) 20/3-9/4/2003(
  
] 3 [   ” Macmillan press, London, 1957The condition of Economic progress"  Colin Clark  
واقتصرت دراستھ على الدول الصناعیة  المذكور ، أول من أستخدم ھذه المنھجیة في التحلیل االقتصادي في كتابھ Colin Clarkاالقتصادي  عدی

فأصبحت تضم عددا كبیرًا من األقطار النامیة  B. H .Chenery ومن بعده االقتصادي S .Kuznets،ثم جرى توسیع ھذه الدراسات على ید 
یة على المنھجأول من طبق ھذه  "ھوشیار معروف"العراقي یعد االقتصادي كما في تلك كل مجموعة ، ي للنمو القیاسوتتوخى وصف النمط 

   1977بغداد، وزارة األعالم،" االقتصاد العراقي ، بین التبعیة واالستقالل" في كتابھ  االقتصاد العراقي
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 ً  توزيع الدخول ومستويات املعيشة يف العراق   - أوال
ھدف العدالة االجتماعیة ،كأھداف متكاملة في عملیة التنمیة ینظر الى كل من ھدف الكفاءة االقتصادیة و   

م على المستوى الجزئي ، لذا فان السیاسات المصممة االقتصادیة ،سواء كان ذلك على المستوى الكلي أ
للنھوض بالتنمیة االقتصادیة ستكون بحاجة إلى سیاسات مكملة ، في مقدمتھا سیاسة إعادة توزیع الدخول 

لصالح الفئات المنخفضة الدخول ،على أن یأتي ذلك في إطار من السعي نحو تحقیق ھدف التوازن بین 
الزراعیة ، وھدف التوازن اإلقلیمي ، وتظھر تلك الحاجة بوضوح اشد في  التنمیة الصناعیة والتنمیة

االقتصادات النامیة بضمنھا العراق ، نظرا لإلھمال شبھ التام لقضیة توزیع الدخول ،التي كانت أحد 
األسباب الرئیسة إلخفاق سیاسات التصنیع في تحقیق أھدافھا المتعلقة بتوسیع السوق المحلیة وتحقیق 

  وبھدف التعرف على آلیات توزیع ]4[ عاب اإلنتاجي لفائض العرض من العمالة غیر الماھرةاالستی
حصة الفرد من الناتج المحلي كل من الدخول وتطور مستویات المعیشة في العراق سنتناول بالتحلیل 

  .ل الرأسمالیة توزیع الناتج المحلي اإلجمالي بین األجور والدخو و اإلجمالي ونسبة الفقراء من السكان 

. حصة الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي )1(  
ة            ة اإلنتاجی ة  والطاق ن جھ ى مستویات التطور االقتصادي م ة عل غالبا ما یستخدم ھذا المؤشر للدالل

ا یفض     راكم الرأسمالي وم ھ   يالمحلیة من جھة ثانیة ، بما ینطوي علیھ ذلك من إمكانیات على تحقیق الت إلی
ي       من تقدم مستمر في إنتاجیة العملھذا التراكم  رات ف ى التغیی ة عل ذا المؤشر للدالل ، فضال عن استخدام ھ

  تصنیف العراق ضمن مجموعة األقطار مرتفعة الدخول خالل الفترةرغم و.]5[مستوى وبنیة الطلب 
ب)1972-1979( ر،  بحس ذا المؤش د أنھ دل  بع غ مع و بل اتج النم ن الن ر م رد أكث ي للف ا % ) 7(محل وكم

ات   إال انھ ) 1(رقم جدول ال یشیر الى ذلك د الثمانین ر    شھد بعد انقضاء تلك الفترة وعلى عتبة عق ذا المتغی ھ
ھ   ، نتیجة لالرتباط عددًا من التقلبات الھابطة رد من معدل النمو في الناتج المحلي اإلجمالي ومن ثم حصة الف

ي    ،في ھذا الناتج نفط الخامال قطاع مساھمة ب و ف دل نم وتتضح ھذه النتیجة عن متابعة كل التغییرات في مع
. رة ، ونصیب الفرد من الناتج خالل الفترة المذكومساھمة القطاع أالستخراجي في الناتج المحلي اإلجمالي

ى      رة األول ي الفت دل ف ذا المع غ  ھ د أن بل اع   %) 7.2( 1979 - 1975فبع اھمة القط ول مس ع وص م
ى    تخراجي إل الي    %)  17. 8(أالس ي اإلجم اتج المحل و الن دل نم رة   ،% ) 10.  5(ومع ي الفت ض ف انخف

  لىمع انخفاض مساھمة القطاع أالستخراجي في الناتج إ)-10. 4(إلى)  1985- 1980( الثانیة 
ي   و) -%7.3(ومعدل نمو الناتج إلى شھد )% -28( تفاقم التدھور ھذا المعدل بعد فرض الحصار الدولي ف

ي   %)  -52. 4(إلى )  1991 -1989( حیث وصل خالل الفترة األخیرة 1991آب  ر ف نتیجة للتراجع الكبی
ى   ، الذي انخفض معدل النمو عملیة أنتاج وتصدیر النفط  %)  -87. 8(في مساھمة القطاع أالستخراجي إل

ي   أخذعندما ن، تعقیدا األموروتزداد )- 49. 6(ي اإلجمالي إلىالناتج المحلتھ في مساھم ومعدل النمو في، ف
دل    حالة االعتبار  ن مع ي كل م رة          االستقرار النسبي ف س الفت و السكان ونسبة السكان الحضر خالل نف نم

  -:وكما یتضح من الجدول األتي 
  
  
  
  
  
  
  

                                                
      B.H .Chenery “ Structural Change And Development Policy “ Oxford University Press , 1979 pP.20-21               [4] 

  
B.H .Chenery &M.Syrquin “Patterns Of Development.1950-1970”. Oxford University Press.1977.P.7                  [5]    
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 الناتجحصة الفرد من و الناتج  ، ومساھمة القطاع أالستخراجي في اإلجماليالمحلي الناتج معدالت نمو   )1(جدول رقم 
 )1991 – 1975(خالل الفترة  السكان ونسبة الحضر الى مجموع السكانو

معدل النمو في 
نسبة السكان 

 الحضر
 

معدل النمو في 
في حصة الفرد 

المحلي الناتج 
  اإلجمالي

 معدل نمو السكان
 

معدل النمو في 
المحلي الناتج 

 اإلجمالي

معدل النمو في 
مساھمة القطاع 

الستخراجي ا
المحلي الناتج 

 اإلجمالي

 الفترة

4.9 7.2 3.3 10.5 -17.8 
1975-1979  

4.5 10.4- 3.1  
7.3- 28 

1980-1985  

6.2 1 3.2 4.1 7 
1986 -1989  

4.2 52.4- 2.8 49.6-  -87.7 
1989 -1991  

النسب مستمدة من البیانات المنشورة في: المصدر   
1982في  بغداد"  1980-1976االقتصاد العراقي " وزارة التخطیط،ھیئة التخطیط االقتصادي ) 1(  
1992بغداد في " 1990 - 1980االقتصاد العراقي  " وزارة التخطیط ) 2(  
1993 بغداد في" خالصة الخطة االستثماریة " وزارة التخطیط ) 3(  
  
ات    ترد تحفظات عدیدة على استخدام ھذا المؤشر للتعبیرو اب المعلوم عن  مستوى المعیشة ،  في ظل  غی

ن          المتصلة بمستوى تغطیة الحاجات ا د انطباعا ع ن إن تول ي یمك ن السكان، الت ر مجموعة م ألساسیة ألفق
 :مستوى العدالة في توزیع الدخول بین فئات المجتمع لھذا سیتم اللجوء إلى استخدام المؤشر األتي 

نسبة الفقراء من السكان ) 2(  
ي    اخذ ھذا المؤشر یحظى بالمزید من االھتمام لكونھ احد المؤشرات المتصلة بمستویات    ة البشریة ف التنمی

ن            رد م ة الف ة بمؤشر حص ة السكان مقارن ى مستوى معیش ة عل العالم ، فضال عن  كونھ مؤشرا أكثر دالل
ل خط       ن السكان ، ویمث راء م الناتج المحلي اإلجمالي،ویتم اللجوء إلى مؤشر خط الفقر الحتساب نسبة الفق

ى       دنیا ألدن دار االحتیاجات االستھالكیة ال داء          الفقر ھنا  مق رات الغ ن فق ي كل م ن السكان وف ة م ة دخلی فئ
اق االستھالكي األخرى      %)  20(والمالبس واألحذیة ،تضاف نسبةا     رات اإلنف ل فق ق   ]6[لتمثی د تطبی وعن

امین    ائج   )  1988و 1979(ھذا المؤشر على نتائج بحوث میزانیة األسرة في العراق خالل الع ظھرت النت
   -:آالتیة 

  
  1994 - 1979السكان الفقراء في العراق خالل عامي نسبة وعدد  )2(جدول 

 نسبة السكان
ضمن خط 

 %الفقر 

عدد 
السكان 

ضمن خط 
الفقر 

 بالملیون

مجموع 
السكان  
 بالملیون

  
 السنة

34.47 4.42 12.82 1979 
36.43 6.15 16.88 1988 

70 14 20 1994 
أطروحة دكتوراه في االقتصاد غیر منشورة ، كلیة اإلدارة واالقتصاد ، الجامعة " قیاس مستوى المعیشة في العراق "قصي الكلیدار -1 -:المصدر

  .258- 254ص  1991المستنصریة ،بغداد 
United Nations ,Human Development Report,1996m p.95  -2  

                                                
1991،واالقتصاد الجامعة المستنصریة اإلدارةأطروحة دكتوراه غیر منشورة في االقتصاد ، كلیة " عراق قیاس مستوى المعیشة في ال" قصي الكلیدار   [6] 

60ص-58، ص  
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دول  یتبین دھور            ،من الج ع الت د شھدت ارتفاعا ملحوظا م ي   إن نسبة السكان ضمن مؤشر خط القطر ق ف

ـانت     ـد أن كــ الي، فبعـ ـام   %)  34. 47(حصـة الفـرد من الناتج المحلي اإلجم ـي العـ ل  1979ف .  42(تقاب
ل  %)  36. 43(ملیون نسمة من السكان ارتفعت ھذه النسبة إلى )4 ن السكان،     ) 6.15(تقاب ون نسمة م ملی

ذه النسبة    ي      وقد تضاعفت ھ دولي ف د فرض الحصار ال ام بع ة  ،1991 الع وح    ل نتیج موجات التضخم المفت
ة   ة العراقی رائیة للعمل وة الش دھور الق ي وت اد العراق ى االقتص دفقت عل ي ت ى  ،الت ي أدت ال ة  اریانھالت الفئ

ام   ي الع در ف ت تق ي كان كان ،الت ن الس طة م ة المتوس والي  1988الدخلی كان  %)  55(بح وع الس ن مجم م
د وصلت   المتحدة  األممبحسب تقدیرات ف ى  ان ھذه النسبة ق ي عام   %)  70( ال ذلك  ،  و]7[ 1991ف بلغت  ب

  . ملیون نسمة من سكان العراق) 14( نسبة السكان ضمن خط الفقر 
داھما    قد انقسم العراقي مجتمعأن الفووفقا للمؤشرات المذكورة،  ین أح بعد فرض الحصار الدولي ، إلى فئت

اع السك     ة أرب اء           ، تمثل حوالي ثالث ت أعب ي تحمل ة الت ة بشكل مطرد وھي الفئ ا الحقیقی نخفض دخولھ ان ت
ن مستلمي              ا العظمى م ھ االقتصادیة و تتشكل غالبیتھ ام ألعبائ وق المتوسط الع دل یف دولي بمع الحصار ال
األجور والرواتب من الموظفین والمتقاعدین ومستلمي اإلعانات االجتماعیة والفالحین الذین ال یملكون أیة 

زراعیین     حیاز ال ال ة صغیرة والعم ازات زراعی ع        .ات ، أو ممن لھم حی ة فتشكل حوالي رب ة الثانی ا الفئ إم
ي   اح السكان وھي الفئة الت ن استمرار الحصار            أت تفادة م ة االس ة، فرص ي االختالالت الھیكلی اقم ف ا التف لھ

ا العظ    ة ، وتتشكل غالبیتھ ي      لتحقق ارتفاعا مطردا في أرصدتھا الحقیقیة والنقدی املین ف راد الع ن األف مى م
ة         ي الحكوم ار ف ادة الجیش والموظفین الكب القطاع التجاري الخاص وكبار المالك في القطاع الزراعي وق

ومي  (وبخاصة حاشیة النظام  في ظل ھیمنة النمط السلطوي للتوزیع  حیث تكون حصة الفرد من الدخل الق
ب االستھالكي      ،ومن الطبیعي أن تنعك) بحسب درجة قربھ من السلطة  اط الطل ى أنم س ھذه التطورات عل

ري             راض النظ ًا لالفت ة ، فوفق لع التحویلی ة والس ة والزراعی لع الغذائی و الس كان نح ات الس ى توجھ وعل
ـ ة    ، Engelل اع األھمی الح ارتف اقص لص اج تتن ب واإلنت ن الطل ة م ة والزراعی ات األولی ة المنتج ان حص ف

دخل    النسبیة للمنتجات الصناعیة التحویلی ن ال رد م ة مع ارتفاع معدالت النمو االقتصادي وارتفاع حصة الف
ب         ان الطل ادي ، ف و االقتص دالت النم ع مع دخول وتتراج تویات ال دھور مس دما تت س عن ل العك ، ویحص

   ]8 [.سیتركز على السلع ذات المرونة الدخلیة المنخفضة وبشكل خاص السلع الزراعیة والغذائیة 
ي العراق   عند مراجعة تطور الترو كیب النسبي لالتفاق على المجامیع السلعیة المكونة لالستھالك العائلي ف

ل           Engleتتأكد لدینا صحة افتراض  رة قب اق خالل فت ب النسبي لالتف ین التركی ة ب د المقارن ،وخصوصا عن
ار ار   )1988 -1979( الحص د الحص رة بع واد       ) 1991(وفت ى الم اق عل بة االتف ن أن نس رغم م ى ال فعل

ة ب %) 50.2(ئیة اتجھت نحو االرتفاع لتصل إلى أكثر من نصف مكونات اإلنفاق الغذا %  46. 2( مقارن
ي عام         1979في  العام  ) ا للنظر ف ى    1991، إال إن ھذه النسبة شھدت ارتفاعا ملفت %) 67.8(لتصل إل

ر       ذي یظھر الصورة أكث دخول ، ال ى ال وضوحا   وھي نسبة تدلل أیضا على مستوى التدھور الذي طرأ عل
اق            ث  ال یتجاوز االتف ة ،حی ناعیة المتقدم ي االقتصادات الص اق ف بي لالتف ب النس ع التركی ة م د المقارن عن

ك األقطار نسبة      ي تل ات ف ى السلع     %) 15(على فقرة المواد الغذائیة والدخان والكحولی اق عل ة باالتف مقارن
ي تغطي حوالي      ا   %)  80(التحویلیة والخدمات الت ات االتف ن مكون ة     م اث والسلع التحویلی ق، وتشكل األث

والي راق  %)42(ح ي الع بة ف ذه النس دى ھ ا ال تتع ھ ، بینم ذي %)  10(من ر ال روف ، األم ل الظ ي أفض ف
  یعكس مستوى الضیق في سوق المنتجات التحویلیة 

  
  
  
  

                                                
  United Nations ,Human Development Report,1996m p.95 [7]     

  
   [8] وزارة التخطیط ، ھیئة التخطیط االقتصادي " توزیع الدخول في العراق " بغداد - 1990 ، ص30 -ص32
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  المتقدمة دولتطور التركیب النسبي لالتفاق على المجامیع السلعیة في العراق وال)3(جدول رقم 
1980-1985 
 المتقدمة الدول

1991 
 العراق

1988 
 العراق

1979 
 العراق

 المجامیع السلعیة الرئیسیة
  

 ت

 1 المواد  الغذائیة 46.2 50.2 67.8 15

 2 الدخان والكحولیات          2.6 1.3 2 7

 3 األقمشة والمالبس واألحذیة 10.6 10.6 8.8 7

 4 األثاث والسلع المنزلیة    8.8 6.7 6.6 4

 5 اإلیجار والوقود والطاقة  15.4 19.9 5.1 12

 6 النقل والمواصالت 8.3 6.5 6.4 10

 7 التسلیة والتعلیم والثقافة 1.9 0.8 0.5 12

 8 العنایة الطبیة  1.8 1.6 0.7 33

- 2.1 2.4 4.4 
 9 سلع وخدمات متنوعة

ة  " تحلیل األثر المتبادل بین النمو االقتصادي وتوزیع الدخول في العراق " النسب الخاصة بالعراق،رضا صاحب آل علي ) 1: (المصدر  أطروح
   99ص. 1995.دكتوراه غیر منشورة في االقتصاد ، كلیة اإلدارة واالقتصاد الجامعة المستنصریة 

World Bank “World development report 1989.Oxford 1989.p.183 )2 (متقدمةالنسب الخاصة بالدول الصناعیة ال  

توزیع الناتج الكلي اإلجمالي بین األجور والدخول الرأسمالیة ) 3(  
إن تحدید مقدار مساھمة كل من عنصر العمل و عنصر رأس المال في تولید الناتج المحلي اإلجمالي على 

المستوى الجزئي والكلي تخضع لالعتبارات عدیدة اقتصادیة واجتماعیة یأتي في مقدمتھا نمط الملكیة 
جة تركزھا ، فكلما تركزت بأیدي قلة من األفراد زادت نسبة اإلرباح على حساب األجور ودر

وللتعرف على مستویات التفاوت في توزیع الدخول بین العناصر المساھمة في عملیة اإلنتاج في .]9[
  - :االقتصاد العراقي نعرض الجدول األتي 

  
  1991الى 1975من  *ي في القطاعین العام والخاص للفترة تطور حصة األجور من الناتج المحلي اإلجمال)4(جدول 

  حصة
 األجور

حصة 
 األجور

 إجمالي
 حصة األجور

 
 السنة

  في
 القطاع الخاص

  في
  القطاع العام

29.1 22.9 26.2 1975 
28.7 15 17.9 1980 
27.1 33.1 29.1 1985 
28.3 32.7 31.9 1990 
27.5 37.7 32.9 1991 

.نسب محتسبة من بیانات ، الجھاز المركزي لإلحصاء ، مدیریة الحسابات القومیة ال -:المصدر  
  

  - :نخلص من الجدول المذكور ما یأتي 
) %28( كمتوسط 1991- 1975لم  تتجاوز حصة األجور من الناتج المحلي اإلجمالي خالل الفترة من ) أ(

حجم  تلك النسب عكستو ل الفترة نفسھا،خال%) 72(وھذا یعني إن نسبة الدخول الرأسمالیة قد بلغت 

                                                
 [9] وزارة التخطیط ، ھیئة التخطیط االقتصادي ، توزیع الدخول في العراق " بغداد - 1990 ، ص30 -ص32  

     
  
  1980جمیع النسب الواردة في البحث تعود إلى قیم محتسبة باألسعار الثابتة لعام  *
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، الذي انعكس بشكل ضیق في نطاق السوق التفاوت في توزیع الدخول بین عناصر اإلنتاج في العراق
.إمام المنتجات الصناعیة التحویلیة  وبخاصة المحلیة  

إلى تدھور  یعود  1991و  1985القطاع العام في العامین  في إن االرتفاع النسبي في حصة األجور) ب(
القتصادیة ا ولم یأت نتیجة لحدوث تغییرات في االعتبارات،مساھمة القطاع أالستخراجي في اإلرباح

. واالجتماعیة والسیاسیة المتعلقة بتوزیع الدخول   
،إذ بلغت حصة األجور  رباحألوا ألجورل التوزیع النسبي استقرار واضح في  القطاع الخاصشھد ) ت(

لإلرباح %) 72(مقابل 1991إلى  1975الفترة من خالل % ) 28(كمتوسط حوالي    
في القطاع  رباحألوا ألجوربین ا حجم التفاوتأن نالحظ  العام والخاص عند المقارنة بین القطاعین) ث(

العام اقل نسبیا من القطاع الخاص، وبشكل خاص بعد منتصف الثمانینات حیث وصلت حصة األجور 
  . اإلرباححصة %) 65(مقابل%) 35(إلى حوالي  1991إلى  1985خالل الفترة من 

وبصورة عامة ، استمر التفاوت في توزیع الدخول في العراق لصالح الدخول الرأسمالیة وفئة أصحاب 
الدخول المرتفعة من موظفي السلطة ،وشجع ذلك على شیوع األنماط االستھالكیة التي تحاكي األنماط 

ل المنخفضة والمتوسطة ألصحاب السائدة في الدول المتقدمة ، فضًال على محاكاة أصحاب الدخو
الدخول المرتفعة، وقد ترتب على ذلك حصول ارتفاع كبیر في المیل الحدي لالستھالك وفي حجم 

االستھالك ، وانخفاض مستوى االدخار والتراكم الرأسمالي وبالتالي ازداد المیل الحدي لالستیراد ، 
ط الصناعیة المعتمدة في القطاع الصناعي انعكست  كل ھذه التغییرات على تشكیلة المنتجات واألنما

التحویلي حیث تم التركیز على تبني سیاسة تعویض االستیرادات من السلع المعمرة والسلع الكمالیة 
والمكثفة لرأس المال لتلبیة احتیاجات ھذه الفئة من السكان ،كما أدى ذلك إلى إساءة تخصیص الموارد 

الحاجات األساسیة للفئات الفقیرة التي تشكل أغلبیة السكان  لصالح ھذه المنتجات، وعلى حساب السلع  
  

 ً   )واالستثمار (العالقة بني االستهالك واالدخار -  ثانيا
ص ألغراض               ص ألغراض االستھالك،وما ھو مخص ا ھو مخص ین م وارد ب تعد عملیة تخصیص الم

ات اإلنتاجیة واالستھالكیة وحجم االستثمار والتراكم الرأسمالي،من أھم المسارات التي تحدد طبیعة التوجھ
  .]10[القدرات الكامنة لتحقیق التحول الھیكلي في القتصاد القومي

دول          ي الج ام ،ف ال الخاص والع وین رأس الم ومن متابعة بنود االتفاق االستھالكي الخاص ، والعام ،وتك
ة  )1980 – 1975(یمكن أن نمیز بین فترتین، األولى ھي ) 5(رقم  رة الثانی ث  )  1990 - 1981(ھي   والفت حی

ذا التصاعد        ر أن ھ نفط ،غی رادات ال وفرة إی تمیزت الفترة األولى، بوجود اتجاه تصاعدي لألنفاق مدفوعا ب
ذه العناصر            ة النسبیة لھ ي األھمی ر ف ھ تغیی ام ،رافق ب الخاص والع ات الطل ة   .في مكون إذ انخفضت األھمی

ن  اص م تھالك الخ بیة لالس ام %)35.2(النس ى 1975ع ام %) 22.6( ال بة  1980ع ت نس ا  انخفض كم
ن     ى % 19.3(االستھالك الحكومي م ى     1980عام  %) 15.4إل ي ال بة االستھالك الكل ي أن نس ذا یعن ، وھ

،غیر إن ھذا االنخفاض لم یكن مصحوبا   1980عام )%38(الى  1975عام %)54.5(الناتج قد انخفضت من 
ض      مالي،الذي انخف وین الرأس الي تك ي إجم اع ف ن  بارتف دوره م ام  %)36.1(ب ى 1975ع ام %)30.5(ال ع

وطني،التي ارتبطت      1980 ي االقتصاد ال ،ویعود ھذا انخفاض الى محدودیة الطاقة االستیعابیة لالستثمار ف
ن       یطة م ة والوس ناعات اإلنتاجی ر للص اجي المباش ال اإلنت ات رأس الم ور مكون توى تط ة مس بمحدودی

اعي  ناحیة،وانخفاض مستوى تطور مكونات رأس ا ة األساسیة    (لمال الفوقي االجتم دمات البنی درات  )خ وق
ر االقتصادي              افس غی ة التن اض حال ذا انخف ي ھ ة،كما ساھمت ف ة ثانی ن ناحی إدارة العملیات االستثماریة م
ت    ي كان تھالكیة ، الت طة االس ة واألنش طة اإلنتاجی ین األنش ائدة ب ت س ي كان د األجنبي،الت وارد النق ى م عل

ن        تحسم دائما لصال ان م ي بسبب ظروف الحرب ،وك ھ الحرب ح األنشطة االستھالكیة وبخاصة ذات التوج
دوث              ى ح ارات إل ص المھ اجي ونق از اإلنت ات الجھ ة إمكان ي ظل محدودی ة ف ذه العملی الطبیعي إن تؤدي ھ
ة،وعززت       ة ثانی ن ناحی دالت التضخم م ارتفاع كبیر في معدالت االستیراد من ناحیة،وارتفاع كبیر في مع

اق القطاع الخاص      ھذه ة أنف اضطر  ) االستھالكي واالستثماري   (الظروف من ھیمنة القـطاع العام وإزاح
ر      و طموحھ االنفاقي  الى تحجیم  األخیر ات االستثمار، ویظھ ى توجھ ة عل تفضیل االحتفاظ بالسیولة النقدی

                                                
  80- 76،ص ص1976،بیروت ،دار النھضة العربیة " التخلف والتنمیة"عمرو محي الدین [10]
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و ساھمت ھذه الحالة %)  10.9(الى  1975عام % )3.1(ذلك من ارتفاع الفائض في المیزان العائلي من 
ة            ي عملی اطرة ف بة المخ اع نس بب ارتف اوالت بس ال المق اربة وأعم و المض ھ نح ریس التوج ي تك ف

ة   ات      ، ]11[االستثمار،والقیود المفروضة على المجاالت اإلنتاجی ت السیاسات االقتصادیة والتوجھ ا أخفق كم
رة      ك الفت ي تل ا ف ي  ) 1990-1975(االستثماریة التي تم تبنیھ ة       ف دى لمعالج و یتص راكم والنم وذج للت ق نم خل

اق       ذا إالخف ود ھ ي ، ویع االختالالت الھیكلیة ونواحي الضعف األخرى التي ینطوي علیھا االقتصاد العراق
رة      ة،وھي الفت وارد النفطی اش الم الى أن تلك السیاسات لم تحسن التصرف بالموارد النفطیة خالل فترة انتع

ة   التي امتدت من  منتصف السبعی ة بتھیئ نات الى منتصف الثمانینات ،إذ  لم تخصص نسب االستثمار الكفیل
المقدمات الضروریة النطالق عملیة التنمیة والتصنیع في العراق وبخاصة تلك االستثمارات الموجھة نحو  
رة         ك الفت ذا وصفت تل اعي ،لھ وقي االجتم ال الف استكمال عناصر رأس المال اإلنتاجي ،وعناصر رأس الم

د            ]12[التنمیة الضائعة  بفترة ي بع رة جزر لالقتصاد العراق ا فت ي أعقبتھ رة  الت د أن شكلت الفت ة بع ،وبخاص
اض           ى االنخف ات ال ن الثمانین ى م ي السنوات األول ة ف وارد النفطی انكماش تلك الموارد،فما إن تعرضت الم

دھور           ت بت ا، تمثل مود إمامھ تطع الص م یس ة ، ل اح معاكس ى ری اد ال رض االقتص ى تع نفط  حت عار ال أس
ة           ھإیراداتو دفاعي نتیج اق ال ام والخاص وبشكل خاص اإلنف اق االستھالكي الع من جانب ،و تصاعد اإلنف

ارات   ) 1990 – 1981(فتمیزت الفترة الثانیة . لظروف الحرب مع إیران من جانب أخر، أثیر االعتب بھیمنة ت
رة    %)16(كي العام من األمنیة ،وأولویة اإلنفاق على الحرب ، فارتفع اإلنفاق االستھال كمتوسط خالل الفت

ر    ) 1988-1981(كمتوسط للفترة %) 33( إلى حوالي) 1980- 1975(  إال إن ھذا التأثیر یظھر بوضوح أكث
ن        ع م ذي ارتف تثماري ال تھالكي واالس ومي االس اق الحك وع اإلنف ة مجم د متابع ام % )34.6( عن ع

ي     1983عام %)  76.7( ثم إلى  1981عام % )73.1(الى1980 ك النسبة ف ي تل ،واالنخفاض الذي حدث ف
رادات        دھور إی ة بت ة المرتبط ات والمصاعب التمویلی الجزء األخیر من تلك الفترة یعود الى ظھور االختناق
اق    ة اإلنف دم مرون اجي لع تثمار اإلنت حیة باالس تم التض روف أن ت ذه الظ ل ھ ي مث ي ف ن الطبیع نفط ،و م ال

خاصة اإلنفاق العسكري باتجاه التخفیض الرتباطھ بتغطیة متطلبات الحرب  االستھالكي العام بشكل عام وب
اتج   ) 6(وتغطیة نفقات الدولة األمنیة،ویتبین من الجدول رقم  ى الن أن نسبة اإلنفاق العسكري الى األنفاق عل

رة   الل الفت اعدیا خ ا تص ذت اتجاھ د  أخ ي ق ین  ) 1987-1980(المحل كریة ب ة العس لت المواجھ د أن وص بع
ذروة  ا ى ال ال ال ات القت ي جبھ ران ف راق وإی ول   .لع ة التح ام لعملی اه الع دأ االتج روف ب ذه الظ ل ھ ي ظ وف

ة    ى حص الھیكلي یتجھ نحو تفضیل االستھالك على االستثمار اإلنتاجي ، ویمكن مالحظة ذلك عند النظر ال
حیث وصلت    1983ا عام  االستھالك الكلي الخاص والعام من اإلنفاق الكلي على الناتج التي بلغت ذروتھ 

ى   ذه ال ى     %)  93( ھ لت إل ران فوص ع إی رب م ة الح د نھای اض بع دأت باالنخف م ب ام % ) 56.3(ث ي الع ف
ي  1990 ام   (،في مقابل ذلك انخفضت حصة االستثمار الكل ن   )الخاص والع ام   % )63(م ي الع ى   1981ف ال

ام  %) 23.7(ثم الى 1983في العام %) 15.1( ى    1985في الع ى وصل ال ام   %) 20.9(  حت ي الع  1988ف
وكان من الطبیعي في ظل . 1990في العام % )31.9( ثم شھدت ارتفاعا قلیال بعد نھایة الحرب لیصل الى 

ھ عام     ھذه الظروف إن تشھد نسب العجز في موازنة الحكومة ارتفاعا ملحوظا ،حیث بلغ ھذا العجز ذروت
ام  %) 40.9-(عندما بلغ   1983 ى   1985ثم انخفضت في الع ن      %) 9.1-(ال ة م ي السنوات التالی واستقر ف
دي      % ).14-(عند حوالي  1990الى  1987 ا خالل عق د ازدادت تفاقم وھكذا فان االختالالت والتشوھات ق

ى آب       ى وصلنا ال ات حت ي          1990السبعینات والثمانین نفط ف دأ دور ال ث ب دولي ، حی ع فرض الحصار ال م
  ]13[.عملیة التنمیة یتضاءل تدریجیًا

  
  

                                                
  [11]وزارة التخطیط ، ھیئة االقتصادي " تطور اإلنفاق النھائي في العراق " بغداد، 1989

 [12]  رمزي زكي " أنماط اإلنتاج والتوزیع واالستھالك السائدة في الوطن العربي وانعكاساتھا على أوضاع التنمیة البشریة "في  ندوة التنمیة 

   1995عربي ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت البشریة في الوطن ال

  [13]  احمد ابریھي العلي " تقویم السیاسات االقتصادیة في العراق للفترة 1980-1991 " وزارة التخطیط ، ھیئة التخطیط االقتصادي ، بغداد 1992 
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  )1990-1975(التوزیع النسبي لألنفاق على الناتج المحلي في العراق خالل الفترة ) 5(جدول رقم 
 السنوات/  بنود االتفاق 1975 1980 1981 1983 1985 1987 1988 1990
االستھالك الحكومي -1 19.3 15.4 30.9 41.3 28.6 31.7 33.9 19.3  
ستھالك الخاصاال-2 35.2 22.6 37.3 51.7 52.4 51.4 51.5 37  
مجموع االستھالك -3 54.5 38 68.2 93 80.9 83.1 85.3 56.3  
تكوین رأس المال الحكومي -4 22.3 19.1 42.2 35.4 22.3 16.9 10.7 15.4  
إجمالي تكوین رأس المال -5 3.7 4.8 9 6.2 5.5 3.5 4.1 11.7

 الخاص 
المخزون التغییر في -6 10.1 6.6 11.8- 26.5- 14.1- 0.7- 6.1 4.8  
إجمالي االستثمار -7 36.1 30.5 63 15.1 23.7 19.7 20.9 31.9  
 4+1مجموع اإلنفاق الحكومي  41.6 34.6 73.1 76.7 51 48.6 44.5 34.7
 5+2مجموع اإلنفاق الخاص  38.9 27.3 46.4 57.9 57.6 54.9 55.6 48.7
 موازنة الحكومة 3.3 26.1 37.8- 40.9- 9.1 14.3- 14- 14.1-
 المیزان العائلي 3.1 10.9 15.6 4.5 4.9 5.2 5.7 4.8

 المصدر:-ھیئة التخطیط االقتصادي " تطور أوجھ اإلنفاق النھائي في العراق " بغداد ، 1990
 
 
 
 

  )1990-1975(تطور نسبة اإلنفاق العسكري الى األنفاق على الناتج المحلي في العراق خالل الفترة ) 6(جدول رقم 
 السنة 1975 1980 1981 1983 1985 1987 1990

20 24.2 38.4 59.5 66 36.9 22.5 
األنفاق على / اإلنفاق العسكري 

 الناتج المحلي
    المصدر :عباس النصراوي "االقتصاد العراقي بین دمار التنمیة  وتوقعات المستقبل1950-2010 " دار الكنوز األدبیة، بیروت، ص127

  
ً ثا   نتاجالعالقة بني عناصر اإل - لثا
ا، وتخصصاً،                  ذه العناصر حجم وفرة النسبیة لھ ع ال ن واق اج ع ین عناصر اإلنت ة ب ة العالق ف دراس تكش

ا التكنیكي         اءة بجانبھ ا بشروط الكف ة الفرصیة وعالقتھ وكفاءة،كما تبین معدالت التخصص والتبذیر والكلف
  -:اقي سنتناول ما یأتي وبھدف دراسة العالقة بین عناصر اإلنتاج في االقتصاد العر.واالقتصادي

التوزیع القطاعي للقوى العاملة -1   
ي الھیكل االقتصادي،حیث جرى            یكشف التحول في البنیة القطاعیة للقوى العاملة،عن نمط التحول  ف

ھ           ا ذھب إلی ع م ًا م ة متفق ي االقتصادات المتقدم ن القطاع الزراعي نحو      ]Kuznets S ]14.ھذا التحول ف م
ناعة التحوی ي       الص ائد ف ول الس ط التح د أن نم ك نج ل ذل ي المقاب دمات ،وف ات الخ ى قطاع م ال ة،ومن ث لی

ي   اع الزراع ن القط ال م ة،ھو االنتق ادات النامی وي (االقتص ى الرع ة و )أو حت ات الخدمی ى القطاع ال
 كیف جرى ھذا التحول بسرعة)  7( و یكشف لنا الجدول رقم. االستخراجیة ومن ثم الى الصناعة التحویلیة

ة       را المستویات المقارن وق كثی في االقتصاد العراقي، من القطاع الزراعي نحو أنشطة الخدمات،وبشكل یف
ي     ادي ف ور االقتص ة التط ع مرحل ول م ذا التح جام ھ دم انس ن ع ال ع ادات النامیة،فض ي االقتص ائدة ف الس

ونة التشغیلیة لقطاع  العراق، حیث اقترنت الزیادة في معدالت الھجرة نحو المناطق الحضریة بضعف المر
  الصناعة التحویلیة، الذي لم تتجاوز نسبة استیعابھ للمشتغلین خالل الفترة

بة ) 1991 -1975(  ط نس ار  %) 8.7(كمتوس ة باألقط دًا مقارن عیفة ج بة ض ي نس تغلین وھ وع المش ن مجم م
وى  و أدى ھذا الوض%) 32(واألقطار المتقدمة التي بلغت %)14(النامیة األخرى،التي بلغت  ع الى تركز الق

                                                
]14[ new haven, University   ”Modern Economic Growth :Rate . Structure. And Spread," S.Kuznets  

Press 1966 PP(150-152)                                                                                                            
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اطھا          ي نش وجي ف ور التكنول د التط ي ال تعتم ة،والقطاعات الت ة اإلنتاجی ات المنخفض ي القطاع ة ف العامل
وى       رطة وق یش والش ي الج وع ف بة التط ت نس دفاع ،فارتفع ة وال طة اإلدارة العام ة أنش اجي وبخاص اإلنت

ي األمن،وساھم ھذا االتجاه في ارتفاع معدالت البطالة المقنعة و ا . نخفاض اإلنتاجیة الكلیة لالقتصاد العراق
،فالقوى العاملة التي ) 1990 -1985(بالفترة) 1980 –1975(ویمكن مالحظة ذلك بوضوح عند مقارنة الفترة 

ر السلعیة،وبشكل       ل األنشطة غی ن قب تنسلخ من القطاع الزراعي یجري استیعابھا في المناطق الحضریة م
ة وال    طة اإلدارة العام اص أنش ف         *دفاعخ ي تتص ة الت طة اإلنتاجی ود األنش ل وج ي ظ ك ف ري ذل ،ویج

ي      ة ف ة الرأسمالیة المرتفع بمحدودیة االستخدام للقوى العاملة، كالقطاع االستخراجي الذي یعتمد نمط الكثاف
اض النسبي،ولم تتجاوز        ز باالنخف خالل  %) 1. 4(نشاطھ اإلنتاجي، لذا فان نسبة استیعابھ للمشتغلین تتمی

رة   ة،و     )1990 -1975(الفت وى العامل دود االستخدام للق غیر مح و قطاع ص ذي ھ اء ال اء والكھرب اع الم وقط
ن أصحاب المؤھالت              ة م وى العامل ن الق ین م وع مع ى ن ي نشاطھ عل د ف قطاع البنوك والتأمین الذي یعتم

  .األكادیمیة ذات الصلة بالنشاط المالي 
  

  1990الى  1985بحسب األنشطة االقتصادیة في العراق للفترة من التوزیع النسبي للمشتغلین ) 7(جدول رقم      
 القطاع 1975 1980 1985 1990
 الزراعي 48.4 41.2 37.2 31.7
 أالستخراجي 1.4 1.4 1.6 1.3
 الصناعة التحویلیة    9.3 9.9 7.5 7.9
 الكھرباء والماء 0.9 0.9 1.3 0.9
 البناء والتشیید 6.8 8.9 8.3 9.7

 مجموع السلعیة 66.8 66.3 56.1 51.9
 النقل والمواصالت 7.4 8 10.2 13.5
 التجارة 8.8 9.9 8.3 11.7
 البنوك والتأمین 0.7 0.7 1.5 1.6
 اإلدارة العامة والدفاع 12.4 15 20 17
 الخدمات الشخصیة 3.9 4.1 3.9 4.7

 مجموع غیر السلعیة 33.2 33.7 43.9 48.1
                      المصدر: وزارة التخطیط ، ھیئة تخطیط القوى العاملة " إحصاءات القوى العاملة " للسنوات المذكورة

   
ض نسبة استیعابھ للمشتغلین  خالل              ذي انخف ك القطاعات قطاع الصناعة التحویلیة،ال وإذا أضفنا إلى تل

ا         اني الس ة االختالل البنی ر حال س بوضوح أكب ذه الصورة تعك ان ھ ة ،ف رة الثانی وى   الفت ع الق ي التوزی ئدة ف
ة          اء والتشیید واإلدارة العام ة  كأنشطة البن ة اإلنتاجی العاملة لصالح األنشطة الھامشیة واألنشطة المنخفض

الت    ل والمواص رد والنق ة والمف ارة الجمل دفاع وتج ة     .وال د مراجع ر عن وح اكب ة بوض ذه الحقیق د ھ وتتأك
الل ا   ام خ اع الع ي القط تغلین ف بي للمش ع النس م  التوزی دول رق ھا،فمن الج رة نفس ظ أن ) 8(لفت اع نالح قط

اع          ي القط ل ف وة العم ف ق ن نص ر م دفاع،یمتص أكث ة وال طة اإلدارة العام اص أنش كل خ الخدمات،وبش
دمات وسائر أنشطة االقتصاد،نالحظ  إن مستوى          ي قطاع الخ ر ف العام،وعند المقارنة بین اتجاھات التغیی

دد بالط   دمات یتح اع الخ ي قط ة  التشغیل ف ي إن الطاق ذا یعن ات التشغیل األخرى،وھ تیعابیة لقطاع ة االس اق
ام    ات النظ م مخرج ا بحج ل وإنم وة العم ن ق ة م ات الفعلی دد باالحتیاج اع ال تتح ذا القط تیعابیة لھ االس

ة   ل المتاح وة العم ن ق ي م د .التعلیمي،والمتبق ة عق ع بدای ات  وم دأت الثمانین ة ذات  ب وى العامل نخفض الق ت
د أن أجھزة             المستوى التعل ذا یؤك ات، وھ د والكلی ام، لصالح خریجي المعاھ ي القطاع الع نخفض ف ي الم یم

رة   الل الفت ة خ وى العامل ف الق ي لتوظی ال الرئیس ت المج ة كان ن )1990 -1975(الحكوم اص م كل خ ،وبش

                                                
،   الرسمیة العراقیة إلحصاءاتا، في جمیع  ةالتنمیة االجتماعیقطاع خدمات  إلىالعامة والدفاع  اإلدارةقطاع  تسمیةتبدیل تم   1982عام في ال *
ونظرا لكون التسمیة  ،العراقیة اإلیرانیة ،وما تطلبتھ من تعتیم على البیانات ذات الصلة بالجانب العسكري ظروف الحرببھذا التغییر  ارتبطو

  .استخدامھا عند تناول ھذا النشاط إلىداللة على طبیعة نشاط ھذا القطاع یلجأ الباحث  كثراأل ھي األولى
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ة       ال اإلداری ي األعم غیلھا ف رى تش ث ج ا ، حی ي كوادرھ ائض ف ن ف اني م ي تع ات الت ض االختصاص بع
  . ةوالمكتبی

م عوامل               ي دع د ساھمت ف ي القطاع الزراعي ق ي ف و یعني ذلك في المحصلة،أن حالة الضعف الھیكل
ر السلعي      اجي للقطاع غی الطرد السكاني من الریف نحو المناطق الحضریة ، بینما ساھم التوسع غیر اإلنت

ام و     ي أنشطة القطاع الع ي نشاط اإلدارة    في زیادة تشبث المھاجرین بالمراكز الحضریة،للعمل ف ة ف بخاص
ر المنظم،فاستمر االقتصاد        العامة والدفاع،وأنشطة القطاع الخاص وبخاصة األنشطة الھامشیة للقطاع غی

رة   ت وف ري،وقد لعب اد الحض ي لالقتص وه الھیكل اجي،وازداد التش دھوره اإلنت ي ت ي ف راداتاإلالریف  ی
  ]15[لتحویلیة في تفاقم ھذه النتیجة النفطیة،وضعف دور القطاعات السلعیة وبخاصة قطاع الصناعة ا

  
  
  التوزیع النسبي للمشتغلین بحسب األنشطة االقتصادیة في القطاع العام في العراق) 8(جدول رقم               

 الخدمات أخرى
التجارة 
الجملة 
 والمفرد

النقل 
 والمواصالت

البناء 
 والتشیید

الصناعة 
 القطاع/الفترة الزراعة التحویلیة

0 .5  6 .44  3 .6  7 .9  7 .9  8 .14  9.9 1975 
8 .4  1 .47  1 .5  9 .12  8 .7  8 .14  5 .7  1980 

6.6 0 .52  4 .8  5 .6  5 .8  2 .12  8 .5  1985 
8 .6  6 .52  5 .7  2 .8  4 .11  2 .10  3.3 1990 

).4(المصدر المذكور أسفل الجدول   
  
  
  واقع التكوین الرأسمالي وعالقاتھ الھیكلیة) 2(

ستثمارات بین األنشطة االقتصادیة توزیع اال) 2-1(  
ات االستثماریة ونظام            ة التوجھ ن طبیع یكشف نمط تخصیص االستثمارات بین األنشطة االقتصادیة ع

ن            یمكن م اجي ف ان اإلنت ي البنی ة،والتحوالت ف ة القطاعی ھ التنمی ا ستؤول إلی األولویات الذي یستند إلیھ، وم
الي        التعرف على التوزیع القطاعي لالستثم ي اإلجم اتج المحل ي الن ار،أن نقدر مستوى مساھمة كل قطاع ف

  .]16[وفي مجموع التشغیل، وبالتالي تقدیر مدى فعالیة دوره التنموي لھذا القطاع 
  ومن نالحظ التوزیع القطاعي إلجمالي تكوین رأس المال الثابت في العراق ) 9(عرض الجدول رقم ی

  -:یأتي  ما
ع          ) 1980 -1975( تمیزت الفترة  -1 ة نحو جمی الي االستثمارات الموجھ ي إجم ة ف ادات ملحوظ بوجود زی

ة        ع النسبي جاء قطاع الصناعة  التحویلی األنشطة،ارتبطت بالزیادة في اإلیرادات النفطیة ،وبحسب التوزی
وارد االستخرا         ى السعي نحو تصنیع الم رة ال ذه الفت جیة بالمرتبة الثانیة، ویعود االھتمام بھذا القطاع في ھ

ذا التوسع          ام ،وركز ھ محلیًا وبخاصة النفط الكبریت والفوسفات،والى السعي نحو توسیع دور القطاع الع
ى أنشطة التصنیع            ن االستیراد و وعل ة ع زات الرأسمالیة المستوردة للصناعات المعوض على نقل التجھی

ة االستیعابیة لال         ة الطاق روز مشكلة محدودی رة ب ذه الفت ن     العسكري ،كما شھدت ھ ي قلصت م ستثمار ،الت
  .فرص زیادة معدالت االستثمار في جمیع األنشطة 

ن            -2 ة م رة الثانی ي الفت ة ف ات القطاعی ي األولوی ًا ف دًال عنیف شھد النمط القطاعي لتخصیصات االستثمار تب
ود    ) 1985-1988( دعم المجھ ي ت طة الت الح لألنش تثماریة لص ات االس ام األولوی دل نظ د أن تب ة بع ، خاص

                                                
 76،ص1989بغداد ،  ، مطبعة التعلیم العالي"  تصنیع الریف في األقطار النامیة" وف یار معرھوش]15[
 

B.H .Chenery &M.Syrquin “Patterns Of Development.1950-1970”. Oxford University Press.1977[16]    
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ي  ا لحربي ،فجاءت التخصیصات الموجھة نحو مجاالت التصنیع العسكري ونشاط اإلدارة العامة والدفاع ف
رة        ى  )1988-1981(مقدمة تلك األنشطة،الذي وصلت تخصیصاتھ االستثماریة خالل الفت د   %)34.1(ال ،فق

ة   دفع التدھور في إیرادات النفط الى عودة االھتمام بالقطاع الزراعي،لتعویض النقص ف ي العمالت األجنبی
ن           ت م ال الثاب وین رأس الم الي تك ي إجم خالل  % )7.2(،لذا شھدت حصة ھذا القطاع ارتفاعا ملحوظًا ف

ى تخصیصات قطاع        .كمتوسط لتلك الفترة%) 10(إلى  1975عام  لبیًا عل ك الظروف س أثیر تل بینما كان ت
ة بالقطاع   الصناعة التحویلیة،إذ اخذ االھتمام في ھذا القطاع یضعف تدریجی ًا ویتركز في األنشطة المرتبط

ا       ة الخام وارتباطھ ا األولی وفرة موادھ أالستخراجي وھي الصناعة البتروكیماویة وصناعة تصفیة النفط ، ل
ي     ع ف ة التوس ة نتیج ر المعدنی ة غی ناعة التعدینی طة الص ي أنش ع ف ى التوس افة إل واق األجنبیة،باإلض باألس

ة    إعمال البناء وبخاصة بناء المال جئ والثكنات العسكریة،والطرق والجسور واإلنشاءات األخرى المرتبط
ك      بیًا خالل تل اال نس بإدامة زخم المجھود الحربي،أما الفروع األخرى المعوضة عن االستیراد فشھدت إھم

  .الفترة نتیجة الرتفاع معامالت استیرادھا 
ي   )1992 -1989(لم یطرأ تبدل مھم علي نظام األولویات القطاعیة خالل الفترات الالحقة  -3 اع ف أما االرتف

ود         رتین، فیع اتین الفت اء خالل ھ اء والكھرب ة والم نسب التخصصیات االستثماریة لقطاع الصناعة التحویلی
ى     رة األول الل الفت ا خ م توجیھھ ي ت ات الت ى التخصیص ى إل ة األول ار  )1990 -1989 (بالدرج ادة أعم إلع

نیع      ة بالتص ناعیة المرتبط طة الص م األنش تمرار دع ع إیران،واس رب م الل الح دمیرھا خ ي ت آت الت المنش
د     )  1992-1991(العسكري ، والسبب نفسھ ینطبق أیضا على الفترة الثانیة  م محطات تولی فقد أصیبت معظ
ى  الماء والكھرباء وعدد كبیر من منشآت الصناعة التحوی ن  (لیة بأضرار فادحة خالل حرب الخلیج األول م

ة     ) 1991شباط  28-كانون الثاني  17 ع نسب التخصیصات الموجھ وأملت ظروف إعادة أعمارھا إلى رف
  .لھذین القطاعین 

ا      أما توجھات االستثمار في كل من القطاعین العام والخاص، فیمكن مالحظة التغیرات التي طرأت علیھ
ات   ل بیان م    من تحلی دول رق ي           )10(الج ات ف ن نظام األولوی ف ع دول تكش ذا الج ي ھ واردة ف ائق ال ، فالحق

بیة     ات النس ین المكون تالل ب م االخ ن حج ف ع ا تكش ام والخاص،كم اعین الع ي القط تثمار ف ات االس توجھ
   -:لالستثمارات القطاعیة وكما یأتي

-1981(ي استثمارات القطاع العام خالل الفترة استحوذ قطاع اإلدارة العامة والدفاع على حصة األسد من إجمال- 1
یلیھ قطاع النقل والمواصالت الذي شھد توسعًا نسبیًا أیضا وبخاصة في %) 41.8( فبلغت حصتھ )1988

وجاءت قطاع الكھرباء والماء %)17.3(األنشطة المرتبطة بإدامة زخم المجھود الحربي فبلغت حصتھ 
ومعظم ھذه %) 10.9( والقطاع  الزراعي بالمرتبة الرابعة وبلغ ) %11.9( بالمرتبة الثالثة فبلغت حصتھ 

األنشطة ترتبط إلى حد كبیر بإدامة المجھود الحربي ،سواء بشكل مباشر أم بشكل غیر مباشر، أما قطاع 
على الرغم من أھمیتھ اإلستراتیجیة من الناحیة %)8.7(الصناعة التحویلیة، فقد جاء بالمرتبة الخامسة 

،في حین تجاوزت حصة األنشطة %)40(وعلى العموم فأن حصة األنشطة السلعیة كانت اقل من .التنمویة
أن ھذا االنحیاز لألنشطة غیر السلعیة قد عزز الطابع االستھالكي لالقتصاد واضعف %) 60(غیر السلعیة 

لحالة  من التوجھ اإلنتاجي،وقد شكل ذلك أساسا موضوعیًا لتولید موجات تضخمیة مستمرة ، وتكریسًا
االختالل البنیاني بین روافد الطلب، ومصادر تولید اإلنتاج السلعي، وأدى ذلك في النھایة إلى رفع مستوى 
تبعیة االقتصاد العراقي للدول المتقدمة، التي أصبحت في نھایة األمر وخالل فترة الحصار الدولي  الجھة 

یة، كما تقرر أیضا كمیة ونوعیة السلع المسموح الوحیدة التي تقرر حجم إیرادات القطر من العمالت األجنب
.باستیرادھا  

، %)78(أما االستثمارات القطاع  الخاص فقد تركزت ، في نشاط بناء ا لوحدات السكنیة التي بلغت نسبتھا  - 2
ھذه األنشطة في ،وتتمركز % )4.6(  والبناء والتشیید %)4.8(وفي تجارة الجملة والمفرد التي بلغت 

االستثماریة حجم  مناطق الحضریة الرئیسیة وبشكل خاص العاصمة بغداد،و تعكس تلك التوجھاتال
والضغوط اإلجراءات المالیة اإلداریة،التي تعرض لھا القطاع الخاص ، وألزاحتھ عن النشاط اإلنتاجي، 

ة ولم تتجاوز نسبتھ المحتكر من قبل القطاع العام،وبخاصة قطاع الصناعة التحویلیة،جاء في المرتبة الخامس
،ویمكن القول بشكل عام أن  التوجھات االستثماریة لھذا القطاع ، قد تركزت في مجاالت %) 4( أل

المضاربة وبیع وشراء العقارات،واألنشطة األخرى التي تتصف بسرعة دوران رأس المال و تحقق أرباحا 
.مرتفعة   
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  ) 1992-1975(ابت في العراق حسب األنشطة للفترةالتوزیع إجمالي تكوین رأس المال الث) 9(ل رقم جدو

1992 1989-1990  1981-1988  1988 1985 1980 1975 
 النشاط

 القطاع الزراعي 7.2 11.8 11.1 9.7 10 6.9 6.2
 القطاع االستخراجي  8.2 5 7.9 9.6 5.3 9.4 1.4

 الصناعة التحویلیة    22.7 12.3 6.3 3.4 7.6 16.4 28.1
 الماء والكھرباء 6.6 7.2 8.4 9.2 9.7 6.3 11.8
 البناء والتشیید 3.6 3.7 1.2 0.9 1.4 1 1.3

 مجموع السلعیة 48.1 40 34.9 32.8 34 40 48.8
 النقل والمواصالت 30 17.4 17.5 4.2 14.9 5 4.1
 تجارة الجملة والمفرد 3.1 3.9 2.3 1.4 2.4 2.2 1.5
 مینالبنوك والتأ 0.4 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.8

 ملكیة دور السكن 7.6 11.6 13.8 19.8 17.8 35.4 26.5
 اإلدارة العامة والدفاع 10.7 26.8 30.3 41.5 43.1 17.2 18.2
 خدمات شخصیة 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2

 مجموع غیر السلعیة 51.9 60 65.1 67.2 66 60 51.2
للسنوات المذكور"  بت في العراقإجمالي تكوین رأس المال الثا" ومیة الجھاز المركزي لإلحصاء، مدیریة الحسابات الق: المصدر   

   
 

  )1981-1988( األھمیة النسبیة لالستثمار في القطاعین العام والخاص  حسب األنشطة االقتصادیة للفترة) 10(جدول رقم 
    القطاع العام القطاع الخاص

 النشاط
 القطاع الزراعي 10.9 6.1
 راجيالقطاع االستخ 6.6 0

 الصناعة التحویلیة    8.7 3.6
 الماء والكھرباء 11.9 0

 البناء والتشیید 0.7 4.6
 النقل والمواصالت 17.3 3.7
 تجارة الجملة والمفرد 1.9 4.8
 البنوك والتأمین 0.2 0

 ملكیة دور السكن 0 77.9
 اإلدارة العامة والدفاع 41.8 0

 خدمات شخصیة 0 0.1
  42ص.40ص 1993بغداد ،" تطور ھیكل االستثمار في العراق" وزارة التخطیط ، ھیئة التخطیط االقتصادي : المصدر                  

   
  
  التغییرات في تركیب الموجودات الرأسمالیة ) 2-2( 

ة بعناصر        یساعد ھذا المؤشر في التعرف على مدى مساھمة االستثمارات في تھیئة المستلزمات المتعلق
ة بعناصر      رأس الم ب المستلزمات المتعلق دات،إلى جان ال اإلنتاجي المباشر وبخاصة بالنسبة للمكائن والمع

اني      اء والمب اء والكھرب بكات الم ل واالتصاالت،وش ائل النق ة وس وقي واالجتماعي،وبخاص ال الف رأس الم
دریب           ز البحث والت دارس ومراك ة الم ة وأبنی دمات العام والبحث،وھي  الزراعیة والصناعیة ومنشآت الخ
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ذا المؤشر      ى     العناصر التي تعمل على توسیع الطاقة االستیعابیة لالستثمار،كما یساعد ھ ى التعرف عل عل
وقي      ال الف ر و رأس الم اجي المباش ال اإلنت ین رأس الم ا ب ق فیم ق التواف ال تحقی ي مج ة ف ود المبذول الجھ

اءة      عاف الكف ادیة  وإض وارد االقتص د الم ًا لتبدی اعي ،منع ذي  واالجتم ة، ال دات اإلنتاجی ة للوح اإلنتاجی
  .]17[سینعكس بدوره بشكل تدھور في كفاءة أداء عناصر اإلنتاج 

  -:والجدول األتي یعرض التغییرات التي طرأت على ھذا المؤشر في االقتصاد العراقي 
  

  )1990 -1980( تطور األھمیة النسبیة للموجودات الرأسمالیة في االقتصاد العراقي للفترة ) 11(جدول رقم 

األصول  وسائط النقل
 الثابتة

المكائن 
 والمعدات

مجموع 
األبنیة 

 واإلنشاءات

إنشاءات 
 أخرى

 األبنیة
غیر 

 السكنیة

األبنیة 
 السكنیة

 السنة

10.5 2.5 22.3 61.5 26.3 17.1 18.1 1980 
3.1 1.3 16.3 79.3 41.4 13.5 24.4 1985 
8.5 1.3 16.7 73.5 13.3 22.6 37.6 1990 

  15، ص1993بغداد ،  توجھات االستثماریة في االقتصاد العراقي" وزارة التخطیط ، ھیئة التخطیط االقتصادي " المصدر   
  

دول         ي الج واردة ف ب ال یر النس ي    ) 12(تش اءات الت ة واإلنش ي األبنی یة ف تثمارات الرئیس ز االس ى ترك إل
بتھا  اوزت نس ام %) 60(تج ى   1980ع زت إل م قف ام %) 79.3(ث ي ع اب   1985ف ى حس ك عل اء ذل وج

ن       ى م ث تراجعت األول ل حی عام  % )22.3(التدھور النسبي لالستثمار في المكائن والمعدات ووسائط النق
ام  %)3.1( الى %)10.5( والثانیة من 1985عام %)16.3( الى 1980   1990واستمر ھذا االتجاه في الع

ة         ویمكن تفسیر ھذا التراجع بعدة عوامل في م. ات اإلنتاجی ع درجات استغالل الطاق دمتھا السعي نحو رف ق
د ال یستطیع االقتصاد استغاللھا ،          دة ، ق ة جدی ات إنتاجی القائمة بدًال من  العمل على توسیعھا بإضافة طاق

یص           اق و تقل ن ترشید لإلنف ن إجراءات ،م ي م د األجنب باإلضافة الى ما فرضتھ ظروف تدھور موارد النق
تی م االس ي حج ة   ف ات السیاس ي أولوی ر ف ول تغیی ن حص اجم ع ن ن م یك ول ل ذا التح ي أن ھ ذا یعن راد ، وھ

اتج            ال الن ب رأس الم یض نس ة ، وتخف اءة اإلنتاجی ارات الكف ى اعتب د عل ى التأكی وم عل ادیة ، یق االقتص
  . في العمالت األجنبیة  ندرةالظروف القطاعیة ، وإنما فرضت ذلك  التوجھ 

  

  ً   القطاعني العام واخلاصالعالقة بني  -رابعا
ة            ادرة الفردی ي ودور المب ل المؤسس تویات التكام ام،عن مس اعین الع ین  القط ة ب ة العالق ف دراس تكش

ي    .]18[ومیكانیكیة السوق ودرجة فعالیة الرقابة العامة ي االقتصاد العراق وبھدف متابعة تطور ھذه العالقة ف
  سنتناول 

  محلي اإلجمالي واالستثمار والتشغیل مساھمة القطاع العام في الناتج ال) 1( 
  مساھمة القطاع العام في األنشطة االقتصادیة ) 2( 

مساھمة القطاع العام في الناتج واالستثمار والتشغیل ) 1- 4 ) 
اد       ي االقتص غیل ف تثمار والتش الي واالس ي اإلجم اتج  المحل ي الن ام ف اع الع ي دور القط ع ف بط التوس ارت

نفط الخام، والعمل         ) 1990-1970 (العراقي خالل الفترة  دیر ال اج وتص ة إنت ادة عملی ي قی برغبة الحكومة ف
ة             ا، والنھوض بالقطاع الزراعي والتنمی ة استیراد التكنولوجی ة، وتنظیم عملی دالت البطال یص مع على تقل

ا ادیة عموم ف    . االقتص ین منتص رة ب الل الفت اع خ ھ القط ي ب ذي حظ د ال دور المتزای ن ال رغم م ى ال وعل

                                                
]17[    niversity press,1958 " New Haven ,Yale UThe strategy of Economic development A.O.Hirschman "  

               
مجلة بحوث اقتصادیة عربیة، المجلد الثالث ، العدد  "دور الدولة المتغیر في التنمیة االقتصادیة "  المنعم السید علي عبد] 18    [

  1996الخامس،القاھرة، ربیع 



 

  15

ة       ا ھ أداة فعال ي تجعل من ات األساسیة الت لسبعینات ولغایة منتصف الثمانینات ،إال انھ ظل یفتقر الى المتطلب
  ]19[ -:في تحقیق أھداف التنمیة التي من أھمھا

ن             -1 ذا القطاع م ین أنشطة ھ ولى التنسیق ب ي تت دى وإنشاء األجھزة الت ة الم صیاغة اإلستراتیجیات طویل
  .ص من جھة أخرى جھة وأنشطة القطاع الخا

  . إدخال نظام متعدد اإلبعاد لقیاس فعالیة األداء یراعي االعتبارات االقتصادیة وغیر االقتصادیة -2
  .تعیین وتدریب أفضل العاملین المؤھلین للعمل في ھذا القطاع  -3
ا          ي الع نفط ف أمیم ال د نجاح ت  1973م ویمكن مالحظة التحول الذي طرأ على نسب مساھمة ھذا القطاع بع

ي        1972مقارنة بعام  دي القطاع النفطي األجنب ال بأی د رأس الم حیث كانت النسبة الكبرى من مصادر تولی
  -:والنسبة الكبرى من المشتغلین لدى القطاع الزراعي الخاص، وكما یتضح من الجدول األتي

  
  )1990- 971(تشغیل للفترة تطور مساھمة القطاع العام في العراق في الناتج واالستثمار وال) 12(جدول رقم 

 المؤشرات/السنة 1970 1975 1980 1985 1988 1990

  الناتج 35 73 81 70 67 48
 المحلي اإلجمالي

 تكوین رأس المال 35 86 80 81 77 54
 التشغیل 19 25 33 42 30 29

)1(نفس المصدر المذكور أسفل الجدول رقم : المصدر    
  
ز ھیمن  لالنفط الخام الفرصة المناسبة   إیراداتنقد األجنبي التي ھیأتھا أتاحت موارد ال   ام  اة تعزی  لقطاع الع

ك              ى تل رأ عل ذي ط ول ال ن التح ك م ح ذل ا یتض غیلي ،وكم تثماري والتش اجي واالس اط اإلنت ى النش عل
رة     ي الفت رات ف ام  ) 1985- 1975(المؤش ة بع ال   1970مقارن اتج اإلجم ر الن بة لمؤش یما بالنس ي ،والس

اع      ة بالمؤشرین السابقین الرتف واالستثمار،رغم بقاء مساھمة ھذا القطاع في التشغیل منخفضة نسبیًا مقارن
اجي       اط اإلنت ى النش اع عل ذا القط ة ھ غیل ،لھیمن رص التش ق ف ي خل اص ف ي الخ اع الزراع اھمة القط مس

ق فرص التش      .الزراعي ى خل د ركز  عل ده    وبصورة عامة یمكن القول أن القطاع العام ق ن تأكی ر م غیل أكث
ر   على اعتبارات الكفاءة االقتصادیة ورفع القدرات اإلنتاجیة للعاملین، فصار التشغیل ھو المحور الى األكث
ى       ك عل س ذل املین، وانعك أھمیة في تنفیذ المشروعات اإلنتاجیة، وأھملت القیود التكنیكیة عند استیعاب الع

اھرین وشبھ      تدھور نسب الماھرین والتكنیكیین المتخصصین  ر الم دالت غی ة بمع في خطوط اإلنتاج مقارن
الماھرین، وبالمحصلة فأن معاییر كفاءة األداء قد اختلت على المستویین الجزئي والكلي،وضعفت مستوى   
اع       ى القط وء ال م اللج رة ت ك الفت ة تل ي نھای ویر، وف وافز والتط ین الح ة وب ور واإلنتاجی ین األج ق ب التواف

ین عرض العمل    الخاص لتعدیل االختال الت السابقة ولتحقیق التوازن التكنیكي واالقتصادي واالجتماعي ب
اءاتھم       ویر كف املین وتط تقرار الع ي اس وافز ف ور والح ز دور األج ة لتعزی ي محاول ھ ،ف ب علی والطل

ل        وتزامن]20[اإلنتاجیة ة الس ار االقتصادیة والمالی روز اآلث نفط الخام، وب بیة ھذا التوجھ مع  تدھور أسعار ال
وین   -للحرب العراقیة ي وتك اإلیرانیة، فأخذت حصة القطاع الخاص تنمو تدریجیًا في مؤشرات الناتج المحل

رة    الل الفت غیل خ ت والتش ال الثاب الفترة  ) 1993 -1988(رأس الم ة ب ھدت   )1985 - 1975(مقارن د أن ش بع
نفط  نموًا تدریجیًا في عجز الموازنة الحكومیة ارتبطا ) 1990 -1988(الفترة بالتراجع المستمر في إیرادات ال

ادم      رك التق ا ت ام، كم الخام ، لذلك لم تشھد تلك الفترة توسعًا مھمًا في الطاقات اإلنتاجیة لمشاریع القطاع الع
ي   أثاره بشكل اندثار جزئي في موجودات معظم مشاریع العامة، مما زاد من التدھور في نسب مساھمتھا ف

  .ي إجمالي المشتغلین الناتج المحلي اإلجمالي، وف

                                                
 وزارة التخطیط ، ھیئة التخطیط  "لقطاع االشتراكي المال المستثمر في الصناعة التحویلیة ا رأستقییم مردود  "احمد ابریھي العلي ]19[

 6ص 1988-بغداد " االقتصادي 
 [20]ھوشیار معروف " التحول البنیاني في القطاع الزراعي في العراق " مجلة تنمیة الرافدین، جامعة الموصل - العدد 35 السنة 1993 
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مساھمة القطاع العام في األنشطة االقتصادیة المختلفة) 2- 4(   
ة        ات الحكوم ة اھتمام ن طبیع ة ع ادیة المختلف طة االقتص ي األنش ام ف اع الع اھمة القط بة مس ف نس تكش

ك   االقتصادیة،والقطاعات التي  تحظى بالنصیب األوفر من الموارد االقتصادیة المادیة والبشریة،  ودور تل
ي   ي         . ]21[القطاعات في عملیة التنمیة والتحول الھیكل ام ف ة مساھمة القطاع الع ى طبیع دف التعرف عل وبھ

  -:األنشطة االقتصادیة في العراق نعرض الجدول األتي 
  
  

  )1990-1975(نسب تطور مساھمة القطاع العام في األنشطة االقتصادیة خالل الفترة )13(جدول رقم     

 الخدمات

كیة مل
دور 
 السكن

البنوك 
 والتامین

تجارة 
جملة 
 ومفرد

النقل 
 والمواصالت

البناء 
 والتشیید

الكھرباء 
 زراعي استخراجي تحویلیة والمیاه

 النشاط
 

 السنة
100 25 99.3 54.9 35.9 15.8 100 47.2 99.7 4.6 1975 
100 24.5 99.7 55.4 27.8 3.9 100 0.1 99.7 46.9 1980 
100 26.4 99.8 57.3 32.8 11.9 100 75.9 99.5 53.2 1985 
100 2.2 99.2 41.7 22 10.4 100 80.7 99.8 51 1988 
100 2 99.2 17.7 16.8 25.2 100 63 99.7 0.1 1990 
100 - 99.1 3.8 2.3 7.9 100 39.4 6.7 - 1992 

 المصدر:(1) الفترة(1975- 1988)وزارة التخطیط ھیئة التخطیط االقتصادیة "التغییرات الھیكلیة في االقتصاد العراقي"مصدر سابق ص65-58
  56صدر سابق صم"  العراق ھیكل االستثمار في"  التخطیط االقتصاديوزارة التخطیط ھیئة ) 1992-1990(ة الفتر)  2(      

 
58 

  -:ر ما یأتي المذكونخلص من الجدول   
  كمتوسط للفترة%) 99.7(الى تركز مساھمة القطاع العام في القطاع االستخراجي حیث وصلت -1
ى     %) 6.7(الى  1992أما انخفاضھا خالل العام )1990 -1975( فیعود الى ظروف الحصار االقتصادي ال

دفاع وقطاع        ة وال اإلدارة العام ن قطاع ك جانب األنشطة التي یقتضیھا دور الحكومة التقلیدي ، وھي كل م
رة  كمتوسط ع % ) 100(الماء والكھرباء،التي بلغت نسبتھا وك     ) 1990-1975(ن الفت ى قطاع البن فضال عل

  %).99.4( والتأمین، الذي بلغت مساھمتھ 
اقي             -2 ى ب القوة نفسھا ال د ب م یمت ف السبعینات ل د منتص ام، بع اع الع ى دور القط ذي طرا عل أن التحول ال

ادیة  طة االقتص الت ،   ،الزراعة(األنش ل والمواص یید ،النق اء والتش ة، البن ناعة التحویلی ة   الص ارة الجمل تج
ي       )الخدمات الشخصیة ،والمفرد ب ف ا للتقل ى آخر، وتبع ي ال رادات ، بل خضع الى التقلب من مجال زمن  إی

نفط، وبشكل خاص عام             رادات ال ام إلی دھور الت ي سنوات الت ة بوضوح ف النفط الخام ، وتظھر ھذه الحقیق
دول        1992 ن مؤشرات الج ر م ث یظھ ار، حی ع فرض الحص ي تفاقمت م ھد   ) 13(الت د ش ام ق ذا الع أن ھ

رد ، ودورًا متواضعا لقطاع         ة والمف ل والمواصالت وتجارة الجمل إھماال للقطاع الزراعي، واألنشطة النق
  . الصناعة التحویلیة ، وأكثر تواضعا لقطاع التشیید 

ً خامس   *العالقة بني االقتصاد احمللي والقطاع اخلارجي/ ا
ي     اجي،          یحتاج النمو االقتصادي المتواصل ف ي الھیكل اإلنت رات مستمرة ف ى أجراء تغیی أي اقتصاد، ال

در     ناعیة كمص ادرات الص ى الص اد عل ى االعتم ة ال ادرات األولی ى الص اد عل ن االعتم ول م من التح تض
ز             ھ تركی ذي یقابل تیراد ال دالت االس اع مع ان ارتف ك، ف ن ذل س م ة،وعلى العك الت األجنبی ي للعم رئیس

                                                
  1979روت دار أبن خلدون ،بی" رأسمالیة الدولة الوطنیة" يصام الخفاجع[21]

 
دور االستثمار ودور قطاع التجارة الخارجیة  كل من شمل دراسة العالقة بین االقتصاد القومي والقطاع الخارجي على دراسة العناصر  ( *)

دراسة دور لذا فان الباحث ركز على  1973عام في الفي االقتصاد العراقي بعد تأمیم النفط  األجنبیةاالستثمارات  أھمیة لضعف ًاونظراألجنبي،
  .قطاع التجارة الخارجیة فقط 
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سوف یقود حتما الى حدوث تباطؤ ) أو االستخراجیة / الزراعیة و(ت األولیة واستمرار في تصدیر المنتجا
ي    ) 14(و نالحظ من جدول رقم  . ]22[عملیة النمو االقتصادي  اتج المحل ى الن أن نسبة التجارة الخارجیة ال

ي ا   اتج المحل الي  اإلجمالي في العراق ،ظلت متغیرا تابعا للتغیرات في نسبة الصادرات النفطیة الى الن إلجم
رة           ر خالل الفت اع بشكل كبی ى االرتف ذه النسبة ال غ  )  1980 -1975( صعودًا أو ھبوطًا ،حیث اتجھت ھ لتبل

اض نسبة الصادرات    % 94حوالي  كمتوسط عن تلك الفترة،لكنھا أخذت بعد ذلك اتجاھا تنازلیا نتیجة النخف
تیرادا      اض نسبة االس ى انخف ذي أدى ال اتج،األمر ال ى الن ة ال ت    النفطی ھ تراجع بب نفس اتج ، وللس ى الن ت ال

ام   %) 200( نسبة تغطیة الصادرات لالستیراد من ى   1980في الع ام    %)50(ال ي الع ى     1981ف م عادت ال ث
ران فبلغت       1989إال في العام  %)100(االرتفاع بشكل بطيء لكنھا لم تتجاوز ع إی ة الحرب م د نھای ( أي بع

ن   .1990في العام  %)135(ثم وصلت الى %)133 رغم م وھذا یعني أن نسبة االستیراد ظلت مرتفعة على ال
دم       ى ع ي نسبة االستیراد ال التدھور الذي طرأ على إیرادات النفط ، ویعود السبب في استمرار االرتفاع  ف

م   ) 15(مرونة االستیرادات من السلع المستورة لإلغراض العسكریة باتجاه التخفیض،ویتبین من جدول رق
تیر بة االس رة    أن نس الل الفت ا خ ا ملحوظ ھدت ارتفاع د ش تیراد ق الي االس ى أجم كریة ال -1980(ادات العس

ة    )1987 دم مرون بسبب اشتداد زخم المعارك بین الجیشین العراقي واإلیراني خالل تلك الفترة ، في ظل ع
و   ذا زادت ق اط  الجھاز اإلنتاجي في العراق على تغطیة االحتیاجات المدنیة والعسكریة كمًا ونوعا،ل ة االرتب

رة      ھدت الفت ا ش تیراد، ،كم ة االس تمرار عملی ي واس ود الحرب م المجھ ة زخ ة إدام ین عملی  - 1975( ب
ي        )1990 اتج المحل ي الن و ف دالت النم ع مع تیرادات،بالمقارنة م و االس دالت نم ي مع وظ ف ا ملح ارتفاع

  .الدخلیة لالستیراد المرونةارتفاع  أدى الىاإلجمالي أو مع معدالت نمو الصادرات ،
م    دول رق ن الج ظ ) 16(وم ة       أن نالح ة الدخلی تیرادات والمرون و االس دالت نم ي مع بي ف اع النس االرتف

تیراد  ى لالس ي ال كل رئیس ود بش اع یع طة  ارتف ة لألنش طة اإلنتاجیة،وبخاص تیرادیة لألنش ة االس الكثاف
ا     ي إنتاجھ د ف ي تعتم تیراد ،الت ن االس ة ع ناعیة المعوض مالیة    الص یطة والرأس لع الوس تیراد الس ى اس عل

ي     ]23[فضال عن ضعف مستویات التنویع اإلنتاجي لتلك األنشطة  .األجنبیة د األجنب رة النق ا ساھمت وف . ،كم
ي               اع مستمر ف ة ،انعكست بشكل ارتف وارد اإلنتاجی ى الم ر االقتصادي عل افس غی ن التن ة م في شیوع حال

ة    وبلغت تلك المعدال. معامالت االستیراد ة  نتیج ة اإلیرانی ت أقصى مستوى لھا خالل  فترة الحرب العراقی
  .لعدم مرونة اإلنفاق الحربي  باتجاه نحو التخفیض 

  
  ) 1990 -1975( تطور نسبة التجارة الخارجیة الى الناتج المحلي اإلجمالي في العراق للفترة ) 14(جدول رقم         

الصادرات 
النفطیة الى 

إجمالي 
 الصادرات

لتجارة ا
 الخارجیة
 الى الناتج

 

 نسبة
 التغطیة

2
1  

االستیراد الى 
 الناتج

2 
 

 مجموع
الصادرات 
 الى الناتج

1 

الصادرات 
 غیر النفطیة
 الى الناتج

 

الصادرات 
 النفطیة

 الى الناتج
 

 السنة

98.1 92.2 1.2 41.4 50.8 6.2 44.5 1975 
98.9 94 2 31.2 62.8 5.1 57.7 1980 
97.4 54.9 0.74 31.4 23.4 2.2 21.3 1983 
96.6 53.3 0.84 28.9 24.2 2.2 22.2 1985 
94.6 45.2 0.75 25.1 19.4 2.2 17.2 1988 
93.9 47.5 1.33 20.3 27.3 4.3 23 1989 
95.5 38.3 1.35 16.3 21.5 1.5 20.5 1990 

  مصدر سابق"  تطور االتفاق النھائي في العراق" وزارة التخطیط ھیئة التخطیط االقتصادي ) 1(-:المصدر
  .الجھاز المركزي اإلحصائي/ وزارة التخطیط / نشرات إحصاءات التجارة الخارجیة ) 2(         

  

                                                
B.H .Chenery " Structural Change And Development Policy" op. cit.pp.32-43 [22] 

   1993بغداد ، "  االستیرادات في قطاع الصناعة التحویلیة تحلیل" ارة التخطیط ، ھیئة التخطیط الصناعي وز ]23[
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  ) 1990 -1975( نسبة االستیرادات العسكریة الى أجمالي االستیراد في العراق للفترة ) 15(جدول رقم      

 السنة 1975 1980 1981 1983 1984 1987 1989
أجمالي / االستیرادات العسكریة 11.9 17.39 20.49 57.38 82.88 74.32 35.51

 االستیراد

 المصدر :عباس النصراوي "مصدر سابق" ص129
  
  

  ) 1990 -1975( معدالت نمو االستیرادات والصادرات والمرونة االستیرادیة في العراق للفترة ) 16(الجدول رقم 

2
3

مرونة 

 االستیراد

معدل نمو 
GDP 

3 

 معدل
 نمو

 االستیراد
2 

 معدل
نمو  

 الصادرات
1 

 الفترة

3.17 7.9 25.1 13.1 1970-1974  
4.6 10.5 48.3 27.9 1975-1979  

0.42 7.3-  3.1-  12-  1980-1985  
2.6 4.1 10.7 1.2 1986-1990  

  .للسنوات المذكورة " إحصاءات التجارة الخارجیة "حصاء وزارة التخطیط الجھاز المركزي لإل -:المصدر  
  
  

رة  ) 17( ویتبین من الجدول رقم ھ نسب      ) 1990 -1985( مدى تنوع االستیرادات خالل الفت دأت تتج ث ب حی
تیرادات،   ي االس ام ف بھ الت وع ش ة التن ن حال ر ع اع ،لتعب لع باالرتف واع الس ع أن ن جمی تیراد م ة  االس مقارن

ابقة  الفترات الس لع             ب ن الس تیرادات م ویض االس ى تع ا عل ز فیھ م التركی ي ت بعینات، الت د الس الل عق خ
االستھالكیة لذا فان نسبة االستیرادات من تلك السلع االستھالكیة كانت منخفضة بالمقارنة مع االستیرادات  

  .من السلع الوسیطة والسلع والتجھیزات الرأسمالیة
  

  ) 1990 -1975( ادات في العراق للفترة التوزیع النسبي االستیر) 17(جدول رقم 
السلع  المجموع

 الرأسمالیة
السلع 
 الوسیطة

  السلع
 االستھالكیة

 الفترة 

100 48.7 34 17.3 1975-1980 
100 45.8 19.1 35.2 1980-1985 
100 31.9 34 34.1 1985-1990 

   1993بغداد ، "   االستیرادات في قطاع الصناعة التحویلیة تحلیل" وزارة التخطیط ، ھیئة التخطیط الصناعي : المصدر               
  

ت      د ظل نفط الخام،التي شكلت حوالي          تركز تأما صادرات العراق فق دة ھي ال ي سلعة واح ن  %) 96(ف م
رة   الل الفت ادرات خ وع الص الي    ) 1990 -1975( مجم ي أجم رى ف لع األخ اھمة الس اوز مس م تتج ا ل ،بینم

ن   %) 4(فس الفترة الصادرات العراقیة خالل ن ل م ،ویعتمد العراق في صادراتھ غیر النفطیة على عدد قلی
اد     اجي لالقتص ان اإلنت اعي للبنی ب القط ة التركی س بدائی ذي یعك ر ال ة ،األم ة والزراعی لع  الغذائی الس

ة     ن السلع الوسیطة واإلنتاجی ذه النسبة المتواضعة،حالة      .العراقي،وضعف دور الصادرات م س ھ ا تعك كم
  .اإلنتاجي في االقتصاد العراقي في أنتاج وتصدیر النفط الخامالتخصص 

  
  
  
  



 

  19

  االستنتاجات  
بناءًا على كل ما تقدم یمكن القول ،أن جذور األزمة التنمویة التي یعیشھا االقتصاد العراقي في الوقت الحاضر  

قد أرتبط ھذا الفشل و) 1990- 1980( تعود الى الفشل في تطبیق برامج التنمیة االقتصادیة المعلنة خالل الفترة
  -:بالعوامل اآلتیة 

رادات النفطیة،ف   -1 ات اإلی ادیة التجاھ ات االقتص ة السیاس دتبعی ات      عن ي سیاس تم تبن رادات ی ك اإلی اش تل انتع
ي ظروف   ) 1982-1975(استثماریة التوسعیة ،وااللتزام بتنفیذ الخطط التنمویة،وھذا ما تحقق خالل الفترة  ،أما ف

رادا  ك اإلی رة    انكماش تل الل الفت دث خ ا ح یة كم ات االنكماش ي السیاس تم تبن ذه  )1990-1982(ت ف ھدت ھ د ش فق
ة    الفترة  تراجعا مستمرا عن توجھات الخطط التنمویة وتركیزا على تلبیة االحتیاجات االستھالكیة ألجھزة الدول

ت على النسب الرئیسیة  و بخاصة األنشطة العسكریة واألمنیة  ذات الصلة بإدامة المجھود الحربي التي استحوذ
  . من تخصیصات المیزانیة 

ي         -2 ي ف تھالك الترف اط االس دفاعي وشیوع أنم اق ال ة اإلنف ام وبخاص تھالكي الخاص والع اق االس اع اإلنف ارتف
ة االقتصادیة           ع أنشطة الدول ي جمی الي واإلداري ف أجھزة الدولة،قد فتح الباب واسعا النتشار مظاھر الفساد الم

دالت االستیراد       .منیةواإلداریة واأل اع مع ى ارتف ا أدى ال از اإلنتاجي،مم وأقترن ھذا االتجاه بضعف مرونة الجھ
  .وارتفاع المیل لالستیراد

رة -3 ھدت الفت ین    )1990-1980(ش وارد ب ى الم ادي عل ر االقتص افس غی ن التن ة م تھالكیة حال ات االس  التوجھ
ة التوجھات اإلنتاجیة و ة ،  حسمت لصالح األنشطة االستھالكیة ،و األنشطة الدفاعی ى حساب  وواألمنی ة   عل التنمی

ا     ،اإلنتاجیة في األنشطةاالستثمار و البشریة دال عنیف ونتیجة لذلك شھد النمط القطاعي لتخصیصات االستثمار تب
ر،       كل مباش ي بش ود الحرب دم المجھ ي تخ طة الت ى األنش التركیز عل ل ب د الثمانینات،تمث الل عق ب وخ على حس

بي  دھور النس ي االت تثمارف ة اتالس وقي    اإلنتاجی ال الف ین رأس الم تالل ب ة االخ اقم حال ن تف ذي زاد م ،األمر ال
ى     كما.واالجتماعي ورأس المال اإلنتاجي المباشر  ي وضعت عل ساھم االرتفاع في معدالت التضخم والقیود الت

دخالت   ذلت       الوسیطة  عملیة استیراد المكائن والمعدات وقطع الغیار والم ي ب ود االستثماریة الت اط الجھ ى إحب ال
  .لعراقي وخلق نموذج اقتصادي  یتصدى  لالختالالت الھیكلیة في الماضي للتھیئة لعملیة انطالق االقتصاد ا

ي أجھزة    -5 أدى االرتفاع اإلنفاق االستھالكي الخاص والعام وشیوع أنماط االستھالك ألترفي ومظاھر الفساد ف
ل لالستیر      ي المی اع ف اجي ،وارتف . ادالدولة ، الى ارتفاع المیل لالستھالك ،وأقترن ذلك بعدم مرونة الجھاز اإلنت

ة     اع الكثاف ع ارتف ذا الوض اقم ھ ي تف اھم ف ا س تیراد، ومم دالت االس ي مع وظ ف اع الملح ن االرتف ك م ح ذل ویتض
  . االستیرادیة لألنشطة التحویلیة المعوضة عن االستیراد

ات االستھالكیة لصانعي السیاسات االقتصادیة         -6 ة بالتوجھ ي المجاالت اإلنتاجی أصدمت توجھات االستثمار ف
ن  ال ع ات       ،فض ى التخصیص افس عل م التن اد العراقي،وحس تیعابیة لالقتص ة االس یق الطاق ة بض ود المتعلق القی

ة            دا لصالح األنشطة الدفاعی رة ،وتحدی ة واألنشطة االستھالكیة لصالح األخی االستثماریة بین األنشطة اإلنتاجی
ي      ي سیاسات التوسع ف اق العسكري ، وسیاسات    واألمنیة التي تحظى بدعم ورعایة الحكومة ،على أثر تبن اإلنف

ة البشریة ،       اج وتحسین مستوى التنمی و اإلنت ي     .عسكرة المجتمع العراقي، على حساب نم اع ف ا ساھم االرتف كم
معدالت التضخم  والقیود التي وضعت على عملیة استیراد المكائن والمعدات وقطع الغیار والمدخالت الوسیطة 

ة         ، التي تستخدم لألغراض اإلنتاجیة في ت اح المعاكس د الری ك التطورات بع دثت كل تل فاقم كل تلك األمور ،وح
رة    الل الفت ي خ اد العراق رض االقتص ي تع ع   1990 -1981الت رب م روف الح ة لظ ران،وكنتیج – 1980 إی

نفط  1988 رادات ال دھور إی الق  . وت ة انط ة لعملی ي للتھیئ ي الماض ذلت ف ي ب تثماریة الت ود االس ت الجھ فأحبط
  راقي وخلق نموذج اقتصادي  یتصدى  لالختالالت الھیكلیة  االقتصاد الع

اع              -7 ي القط ذي ف ة ال االت اإلنتاجی تثمار المج ي االس اض ف اص االنخف اع الخ تثمارات القط وض اس م تع ل
ة           ة والتجاری ة العقاری ة وبخاص ر اإلنتاجی ي المجاالت غی العام،حیث تتركز معظم استثمارات القطاع الخاص ف

ض األنشطة     والسیاحیة، باستث ة،في بع ناء بعض الحاالت التي نجح فیھا القطاع الخاص بدخول المجاالت إنتاجی
  .الزراعیة،والصناعات الصغیرة

ى األنشطة        -8 ز عل ة التركی ات ،نتیج د الثمانین شھد النمط القطاعي لتخصیصات االستثمار تبدال عنیفا خالل عق
دفاع ،     التي تخدم المجھود الحربي بشكل مباشر وھي األنشطة  ة وال ة نشاط اإلدارة العام غیر السلعیة ، وبخاص

ة         ي األبنی ك االستثمارات ف د تركزت تل ة ، ق ناعات التحویلی ة الص لعیة  وبخاص بي لألنشطة الس ال النس واإلھم
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ن       ذي زاد م ر ال ل ، األم واإلنشاءات ، على حسب التدھور النسبي لالستثمار في المكائن والمعدات ووسائط النق
  .المال اإلنتاجي المباشر  ورأسة االختالل بین رأس المال الفوقي واالجتماعي تفاقم حال

  التوسع في التشغیل ھو المحور األكثر أھمیة في تنفیذ المشروعات اإلنتاجیة في القطاع العام كان -9
ر         تتركز -10 ى أكث ي مجموع الصادرات إل  صادرات العراق في سلعة واحدة ھي النفط الخام تصل نسبتھا ف
ن       %)96(من  ة ع ة االستیرادیة لألنشطة المعوض ، وأن االرتفاع في معدالت االستیراد قد ارتبط بارتفاع الكثاف

  .االستیراد في الصناعة التحویلیة
ة خالل   ،وأقل نسبة مشاركة في قوة العمل إلى مجموع السكان ،سجل العراق أعلى نسبة أعالة -11 د  وبخاص عق

رن ا    ن الق ات م رینلالثمانین ف       عش ا كش ة ، كم ة والمتقدم ات االقتصادیة األخرى النامی ع المجموع ة م ، بالمقارن
لصالح األنشطة    جاء  ھیكلي كبیر لتوزیع القوى العاملة على األنشطة االقتصادیة في العراق ،عن وجود اختال

ة  د التسعینات     .المنخفضة اإلنتاجی ة عق ع بدای ي التضخم الجامح    ساھم وم اع   ف دم     ارتف ة بسبب ع دالت البطال مع
زاحم   وجود فرص لالشتغال في األنشطة اإلنتاجیة، وقلتھا لالشتغال في المھن الخدمیة بكافة مستویاتھا بسبب الت
ادة             ا الزی ة، إنم ادة الطبیعی ط الزی ا ھي لیست فق ادة ھن ي السوق، والزی علیھا، وبسبب زیادة حجم القوة العاملة ف

اركي           الھیكلیة الناجمة عن التغیی دین وت ن الجیش والمتقاع ادة المسرحین م ة لزی ة نتیج وى العامل ر في ھیكل الق
  .وھكذا نجد إمامنا حالة لتضخم جامح في اقتصاد یعاني الكساد والشلل.وغیر ذلك  الخدمة الحكومیة

ر أھم      -12 و المحور األكث ي التشغیل ھ ي   تبین من دراسة العالقة بین القطاعین الخاص والعام،أن التوسع ف ة ف ی
ي  تنفیذ المشروعات اإلنتاجیة في القطاع العام،  ة    وبخاصة ف ة التقلیدی دفاع   ك األنشطة الحكومی ة وال اإلدارة العام

یة       لعیة األساس طة الس ى األنش وة إل نفس الق د ب م تمت اھمة ل ذه المس امین ،وأن ھ وك والت اء والبن اء والكھرب والم
ب          التي خضعت المساھ) الزراعة والصناعة التحویلیة ( ا للتقل ى أخر تبع ي إل ن مجال زمن ب م ى التقل مة فیھا إل

  .النفط الخام  إیراداتفي 
ا لمؤشرات           -13 الیم وفق ن األق واع م ة أن اك ثالث ي،أن ھن ي االقتصاد العراق تبین من دراسة العالقات اإلقلیمیة ف

اد       توى االقتص ى مس تثمار عل ویلي واالس ناعي التح اع الص ي القط غیل ف ة المضافة،والتش وطني و القیم ي ال ھ
م األقالیم االنتقالیة و و،نینوى  والبصرة وبغداد  تضم كل من محافظةاألقالیم الحضریة المتطورة و ة  تض  محافظ

لیمانیة   ومحافظات دھوك   تضماألقالیم المتخلفة وواالنبار و صالح الدین و بابل و دیالى و كركوك ل  والس  اربی
  میسان  و ذي قارو النجف و واسط والء كربو
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  التوصيات     
  -:التوصیات اآلتیة في االقتصاد العراقي ینبغي مراعاة  ح مسار التنمیة ومعالجة االختالالت الھیكلیةتصحیل

ن التخصیصات االستثماریة      ضرورة -1 رى م وارد النق   توجیھ النسبة الكب ي  وم ي    ود األجنب ة الظروف الت تھیئ
اع        ي قط و ف ل النم اس تعجی ى أس ر النفطي،وعل لعي غی اتج الس ي الن ردا ف ا مط ق ارتفاع ل تحقی ناعة تكف الص

ة اعین  ، التحویلی ذین القط ل ھ ي، وجع اع الزراع ي القط ة ف و منتظم دال ت نم ق مع روتحقی وى  أكث تیعابا للق اس
وال  ة رؤوس األم ة ولحرك ترات.العامل ي إس ىوتبن دف ال ة تھ اد یجیة للتنمی ل االقتص ي تحوی ن  العراق ادم  اقتص

  .زراعي–صناعي  اقتصادخدمي الى -استخراجي
ة ب موارد النقد األجنبي ،وضع اآللیات ب تصرفالبد من إعداد برنامج بعید المدى لت -2 ن  الكفیل ك   حس ف تل توظی

تأخذ في الحساب إمكانیات تعویض االستیراد   ،وفي مقدمتھا الموازنات بعیدة المدى للنقد األجنبي ،التي  الموارد
  الصادرات ھیكل اإلنتاج و ھیكل وتنویع

ضرورة توفیر البیئة االقتصادیة الكفیلة بتعزیز حالة التنافس بین القطاع العام والقطاع الخاص وعلى أساس   -3
لى منح القطاع الخاص الفرصة الكاملة للقیام اعتبارات الكفاءة اإلنتاجیة والخضوع لقوى السوق،وذلك بالعمل ع

وفیر           ن ت ة م ذه التنمی ات األساسیة لھ ة المتطلب ة بتھیئ بدوره في عملیة التنمیة ، على أن تھتم القطاعات الحكومی
ة    البنیة األساسیة كالخدمات والمواني والطرق وشبكات الكھرباء والمیاه ، فاستمرار احتكار المؤسسات الحكومی

لكبیرة في مجاالت القطاع االستخراجي والصناعة التحویلیة والخدمات العامة، وعدم السماح للقطاع   للمشاریع ا
ي   الخاص للدخول الى ھذه المجاالت ، سیحرم االقتصاد العراقي من استثمارات القطاع الخاص المحلي واألجنب

  .تصاحب تلك االستثمارات من ناحیة مثلما یحرمھا من المھارات والمعرفة والتكنولوجیا التي یمكن أن 
تشجیع وتسھیل مشاركة رأس المال الوطني واألجنبي في ملكیة المشاریع المحلیة والتطویر المستمر للسوق   -4

  و توفیر المزید من القنوات الستقطاب المدخرات االستثمارات،المالي إلتاحة الفرصة لمزید من 
ادة مستویات       إعادة توزیع القوى العاملة على األنشطة االقتص-5 ل زی ة،وبما یكف ا الفعلی ادیة في ضوء احتیاجاتھ

ي مجال           ة ف ي وخاص ف الت ى سیاسات التشغیل والتوظی ة عل الكفاءة اإلنتاجیة للعاملین،وإضفاء نوع من المرون
ع            توى المھارات،والتوس ع مس ق رف ن طری یة ع ك القض ة،ومعالجة تل ة الفائض دمات العمال ن خ تغناء ع االس

  .ریع الخصخصة وفتح مختلف األنشطة والقطاعات للمنافسةالمستمر في المشا
   -:ضرورة العمل على تقلیص مظاھر التشوه في البیئة االقتصادیة و االجتماعیة العراقیة من خالل  - 6
  . تحریر األنشطة االقتصادیة وبخاصة الصناعیة والخدمیة   -أ

  . یص الموارد االقتصادیة ب ـ تفعیل دور نظام األسعار لزیادة فعالیتھا في عملیة تخص
  .                                    ث ـ توفیر إدارة اقتصادیة فعالة للمشروعات، تحقق الكفاءة االقتصادیة

  .  الفساد المالي وتوفیر الحوافز لتحسین الكفاءة االقتصادیةشددة على الموازنة العامة لتقلیص ج ـ فرض قیود م
  . سسي وقانوني لضمان حقوق الملكیة الفكریة و براءة االختراعح ـ إرساء إطار مؤ

  .خ ـ إرساء قواعد الشفافیة وبخاصة القواعد المنظمة لعملیة التحول نحو اقتصاد السوق
  

 
  
 


