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فعالية السياسة المالية لمقضاء عمى البطالة في العراق بعد عام 2003
The effectiveness of fiscal policy to eliminate unemployment in Iraq after 2003
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المستخمص

كمية األدارة واألقتصاد  /جامعة الفموجة

من خالل موضوع بحثنا حاولنا أن نعرض مدى فعالية السياسة المالية لمقضاء عمى البطالة في العراق في ظل

التحوالت اإلقتصادية الراىنة بعد عام ،2003ونظ اًر لدور السياسة المالية في تحقيق االىداف

المرجوه من خالل

االيرادات العامة والنفقات العامة عمى معدل البطالة والذي يعتبر مؤشر أساسي في اقتصاد أي دولة .من أجل ذلك تم

تقسيم ىذا البحث إلى قسم نظري لتوضيح المفاىيم األساسية حول ادوات السياسة المالية ومفيوم البطالة واسبابيا واىم
انواعيا ،وقسم تطبيقي لتحميل تطور االيرادات والنفقات العامة وبيان العجز والفائض في الموازنة العامة وتحميل معدالت
البطالة خالل مدة الدراسة ( ،)2014-2003وقد توصل البحث الى عدد من االستنتاجات كان من اىميا أن زيادة

النفقات العامة الحقيقية في سنة معينة يؤدي إلى انخفاض معدل البطالة ويعكس الدور الذي تمعبو السياسة المالية من
خالل اداواتيا في التقميل من معدالت البطالة وان اليدف الرئيس لمبحث دراسة ابرز التطورات لمسياسة المالية في
االقتصاد العراقي في جانب الموازنة العامة (االيرادت والنفقات) لممدة ( )2014-2003واثرىا عمى مستوى البطالة من

خالل الحد من ظاىرة البطالة في العراق.

Abstract
Through the subject of our research we tried to show the effectiveness of fiscal policy to
eliminate unemployment in Iraq in light of the current economic changes after 2003, Given
the role of fiscal policy in achieving the desired objectives through public revenues and
public expenditures on the unemployment rate, which is a key indicator in the economy of
any country. For this purpose, this research was divided into a theoretical section to clarify
the basic concepts about the tools of financial policy and the concept of unemployment and
its causes and the most important types, and an application section to analyze the evolution
of revenues and public expenditures and the statement of deficit and surplus in the general
budget and analysis of unemployment rates during the study period (2014-2003), The study
reached a number of conclusions, the most important of which is that the increase in real
public expenditures in a certain year leads to a decrease in the unemployment rate and
reflects the role played by fiscal policy through its tools in reducing unemployment rates,
The main objective of the study is to study the most important developments of the fiscal
)policy in the Iraqi economy on the side of the general budget (revenues and expenditures
for the period (2014-2003) and its impact on the level of unemployment by reducing the
phenomenon of unemployment in Iraq.

المقدمة:
لمسياسة المالية موقع ميم من بين السياسات األخرى نظ ار لممساىمة الميمة والفعالة وا لمسياسة المالية موقممؤثرة
في تحقيق األىداف االقتصادية  ،وان تأثيرىا يكون عمى الجوانب االجتماعية واالقتصادية ويكون اليدف النيائي ليا ىو
تحقيق اعمى مستوى من الدخل القومي من جانب ومن جانب اخر معالجة التضخم والبطالة والكساد من جانب اخر ،
وىي احدى الركائز األساسية التي تقوم عمييا اإلدارة االقتصادية في الدول المتقدمة والدول النامية عمى حد سواء  ،وان

المستوى المتطور الذي وصمت اليو اغمب األنظمة االقتصادية وعمى وجو الخصوص الدول المتقدمة ساىمت بشكل
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مباشر او غير مباشر في تطوير تمك البمدان وتطورىا فيي حقيقة اليمكن ان نتجاىميا  ،وتقدميا يظير حقيقةً ال بد من

فيميا ووعييا بشكل دقيق ،وىي دراسة تمك السياسات التي اتبعتيا تمك الدول حتى بمغت ما بمغتو من ىذا األنموذج

المنظم والمدار بطريقة متقنة ،تبدأ بمدخالت مدروسة وتنتيي بمخرجات ذات فائدة مرجوة وبما يخص ىذه الدراسة
بمعالجة دقيقة وشاممة وصمت حد النضج متمثمة بالسياسات المالية لتمك البمدان.
إذاً السياسات المالية التي أظيرت تفوق تمك البمدان اقتصادياً ،وحتى عمى صعد أخرى ،تدعو إلى دراسة ماىية السياسة

المالية في تمك البمدان آنفة الذكر ،والى محاولة االستفادة من نظريات تمك السياسات وتطبيقاتيا في المجتمعات النامية،
مع االعتقاد بأ ن تمك السياسات يمكن أن تكون أدوات حقيقية تساىم في تحقيق التنمية وتخفيف حدة البطالة في البمدان
النامية .سيتم في ىذا البحث دراسة مفاىيم وتعاريف السياسات المالية من جية من خالل بيان تعريف أدوات وأىداف
وآلية عمميا ،و من جية أخرى دراسة فاعمية السياسة المالية واثرىا عمى تذليل مستوى البطالة في العراق.
أهمية البحث:

تبرز أىمية إختيار ىذا الموضوع في التعرف عمى طبيعة السياسة المالية ومدى فعاليتيا في عالج المشاكل

واإلختالالت اإلقتصادية خاصة وأن العراق من بين الدول النامية التي تعاني من البطالة .
مشكمة البحث :

تعد مشكمة البطالة احدى أىم المشاكل التي تحضى بأىتمام السياسين واالقتصادين وفئات المجتمع االخرى ،لذلك

تدور مشكمة البحث في مامدى فعالية السياسة المالية في العراق في معالجة مشكمة البطالة من خالل االيرادات التي
تجنييا الدولة والنفقات التي تنفقيا الدولة في الثاثير عمى حجم البطالة في العراق لممدة من 2014-2003
هدف البحث:

تيدف ىذه الدراسة إلى التعرف عمى ابرز التطورات لمسياسة المالية في االقتصاد العراقي في جانب الموازنة العامة

(االيرادت والنفقات) ،لممدة ( )2014-2003واثرىا عمى مستوى البطالة من خالل الحد من ظاىرة البطالة في العراق.
فرضية البحث :

تنطمق ىذه الدراسة من فرضية مفادىا إن السياسة المالية في العراق ذات تأثير عمى المتغيرات االقتصادية بشكل

عام ومن بينيا البطالة ،وىذا التأثير يفرز نتائج مختمفة من حيث اإليجاب او السمب عمى االقتصاد ككل وذلك وفقاً

لمظروف المختمفة التي يمر االقتصاد المحمي.
اسموب وهيكمية البحث:

اعتمد البحث عمى المنيج التحميمي الوصفي باالستناد الى التقارير االقتصادية والبيانات الصادرة من الجيات ذات

العالقة ،وقد قسم البحث الى أربع محاور
المحور االول :مفيوم وادوات واىداف السياسة المالية

المحور الثاني :البطالة مفيوميا ،أنواعيا ،اسبابيا

المحور الثالث :تحميل االيرادات والنفقات العامة ومعدالت البطالة في العراق
المحور الرابع :االستنتاجات والتوصيات
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المحور االول :مفهوم وادوات واهداف السياسة المالية
اوالً – مفهوم السياسة المالية- :

لمسياسة المالية عدة تعاريف حسب وجيات نظر المفكرين واإلقتصاديين ندرج منيا عمى سبيل المثال- :

 تعرف السياسة المالية بأنيا اإلجراءات التي تقوم بيا الحكومة بغية تحقيق التوازن المالي العام ،مستخدمةً بذلكالوسائل المالية اليامة من الضرائب والرسوم والنفقات العامة والقروض العامة ،وذلك لمتأثير عمى المتغيرات

االقتصادية الكمية ،والوصول إلى أىداف السياسة االقتصادية العامة لمدولة( ،عمي ،1997،ص )21
-

عبارة عن دراسة تحميمية لمنشاط المالي لمقطاع العام وما يستتبع ىذا النشاط من أثار بالنسبة لمختمف قطاعات
االقتصاد الوطني ،وىي تتضمن فيما تتضمنو تكييفا كميا لحجم اإلنفاق العام واإليرادات العامة وكذا تكييفا

نوعيا ألوجو ىذا االنفاق والمصادر ليذة اإليرادات من اجل تحقيق األىداف التي ترغب في تحقيقيا ،وفي
مقدمتيا النيوض باالقتصاد الوطني ودفع عجمة التنمية ،واشاعة اإلستقرار وذلك من خالل تقريب بين طبقات
المجتمع واتاحة تكافؤ الفرص وجميور المواطنين ( ،فوزي ، 1992 ،ص .) 12
-

وتعرف السياسة المالية أيضاً بأنيا ( تغيير أدوات الموازنة من إيرادات ونفقات من اجل التأثير في االستثمار

-

كما عرفو اخرون بأنيا  -:بعض األساليب والقواعد واإلجراءات والوسائل والتدابير التي تقوم بيا الدولة من

وتحقيق األىداف االقتصادية واالجتماعية العامة (.كمال ،1993،ص)293،

اجل إدارة النشاط المالي الخاص بيا بأكبر كفاءة ممكنة من اجل تحقيق األىداف االجتماعية واالقتصادية
والسياسية خالل مدة زمنية معينة (.عبد الغفور ،2009،ص)222
من خالل ماسبق يمكن ان نعرف السياسة المالية التي يعود ليا الفضل باستخدام الحكومة الايرادتيا ونفقاتيا العامة
والتي تك ون منظمة في الموازنة العامة لغرض تحقيق اىداف مرغوبة وتجنب االثار غير المرغوبة عمى اإلنتاج والدخل
والتوظيف ومعالجة مشاكل االقتصاد الوطني التي تقود الى االستقرار ومواجية الظروف المتغيرة.
ثانياً - :أدوات السياسة المالية- :

يمكن تقسيم أدوات السياسة المالية الى ثالثة اقسام- :

 -1اإليرادات العامة- :

حصول الحكومة عمى اإليرادات يأتي بعدة اشكال لغرض تمويل النفقات التي تقوم بيا الحكومة  ،وان الحصول

عمى اإليرادات اليقتصر عمى تمويل االنفاق فقط  ،فقد تستخدم في النشاط االقتصادي ففي حالة الركود االقتصادي
الذي يك ون معدالت البطالة مرتفعو فقد تقمل الحكومة من جني اإليرادات من اجل زيادة الدخول وبالتالي انخفاض
معدالت البطالة ،وفي حالة التضخم االقتصادي فتكون الصورة بالعكس اذ تمجأ الدولة الى زيادة اإليرادات عمى حساب
النفقات العامة من اجل تقميل النشاط االقتصادي من اجل الحد من ظاىرة التضخم  ،وان ابرز المصادر التي تحصل
بيا الحكومة عمى اإليرادات يمكن اجماليا بما يأتي-:
أ -الضرائب:

يمكن ان تقسم الضرائب الى قسمين  /القسم األول الضرائب المباشرة وتفرض عمى ذات الثروة (الدخل وراس
المال) فأن ضريبة الدخل تفرض عمى الدخل عندما يتحقق الدخل  ،وضريبة رأس المال تفرض عند وجود رأس المال
(.فرىود ،1990،ص ، ) 178 ،والقسم الثاني الضرائب غير المباشرة وتفرض عندما ينفق راس المال كضريبة لممبيعات
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) وضريبة اإلنتاج  ،وضريبة القيمة المضافة تعتبر الضريبة غير المباشرة والضريبة المباشرة وىي من اىم األدوات
المالية وذلك ألنيا ( -:غدير ،2010،ص)15،


تجمب لمخزينة العامة الجزء األكبر من اإليرادات العامة.



التدخل في الشؤون االقتصادية من خالل استخداميا ،حيث يمكن اعفاء بعض القطاعات االقتصادية من
الضرائب من اجل تشجيع االستثمار في ىذه القطاعات ،ويمكن زيادة الضرائب عمى بعض القطاعات النشطة

وتخفيضيا عمى القطاعات التي اليرغب القطاع الخاص في القدوم الييا.


وان الضرائب وسيمة لتحقيق العدالة االجتماعية استخدام الضرائب التصاعدية والتي تكون بصورة طردية
مباشرة مع الدخل  ،وتخفيض الضرائب غير المباشرة  ،وان لمدولة الحرية في زيادة او تخفيض الضرائب تبعاً
لميدف الذي ترغب في الحصول عمية  ،فقد تمجأ الدولة الى زيادة الضرائب لمحد من ظاىرة التضخم  ،وذلك

عندما يكون الطمب الكمي اكبر من العرض الكمي  ،وقد تقوم بتخفيض الضرائب من اجل مواجية فجوة
انكماشية عندما يكون العرض الكمي اكبر من الطمب الكمي  ،أو عندم تكون معدالت البطالة مرتفعو فتمجأ
الحكومة الى تخقيض الضرائب لغرض زيادة الدخول وبتالي زيادة الطمب الكمي .
أ -القروض العامة:
يمكن تعريف القروض العامة - :بأنيا مورد من موارد الدولة المالية واداة تمويل االنفاق العام وىو دين يكتتب

من خالل سندات الا فراد الجميور والمؤسسات المالية او المصارف في داخل حدود الدولة المقترضة او المؤسسات

المالية او االفراد والمصارف في الخارج والمؤسسات المالية الدولية والحكومات األجنبية مع التعيد بتسديد المبالغ
المقترضة ودفع فوائد القرض وفقأ لشروطو ( ،فوزي  ،1992،ص ،)3،ولمقروض اثار اجتماعية واقتصادية وحتى
سياسية (،الميايني والخطيب ،2000،ص .)288،وقد تستخدم الحكومة القروض من اجل التأثير عمى النشاط
االقتصادي ،ففي حالة الركود االقتصادي تمجأ الدولة الى تسديد مابذمتيا من قروض الى القطاع الخاص أو الجميور،

أذا كان القرض داخمي اوالى الشركات أو الدول اذا كان القرض خارجي  ،وبيذا تزيد نسبة السيولة في االقتصاد وتزيد
من الطمب الكمي  ،أما في حالة التضخم االقتصادي فتمجأ الحكومة الى اصدار السندات ومن ثم بيعيا الى الجميور او
الشركات او المؤسسات في القطاع الخاص  ،وبذلك فيي تقمل من نسبة السيولة في االقتصاد الوطني وبالتالي ينخفض

الطمب الكمي .
ب-

الرسوم -:

بصفة عامة يعرف بأنو مبمغ من المال يدفعو المنتفعون الى الدولة أو ألي سمطة عامة مبمغ من المال لقاء خدمة
معينة ذات نفع عام تؤدييا الدولة أو السمطة العامة إلييم ومن أمثمة ذلك الرسوم القضائية ورسوم التسجيل في الجامعة
التي يحرزىا اصحابيا بجيدىم أويكسبونيا بدون جيد (،رفعت ، 1975 ،ص.)181
ت -إيرادات أمالك الدولة (الدومين(:

يطمق لفظ الدومين عمى ممتمكات الدولة أيا كانت طبيعتيا؛ عقارية أو منقولة ،وأيا كان نوع ممكية الدولة ليا عامة أم
خاصة،وتنقسم ممتمكات الدولة (الدومين) إلى قسمين دومين عام ودومين خاص.
ث-

اإلصدار النقدي:

ىو أن تقوم الدولة بإصدار كميات جديدة من النقود تحت إشراف الجيات المخولة قانونا (البنك المركزي(  ،وذلك

بما يالئم احتياجات النشاط اإلقتصادي (،عبد المنعم فوزي  ، 1992 ،ص .)308
 -2اإلنفاق العام:
144
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يعد من أىم وسائل السياسة المالية المستخدمة التي يمكن من خالليا زيادة حجم الطمب الكمي في االقتصاد
الوطني ،فعندما تسعى الدولة إلى مواجية فجوة تضخمية أو انكماشية تستخدم سياسة اإلنفاق العام ،إما لزيادة حجم
الطمب الكمي أو لتخفيضو حسب المشكمة التي تواجييا .فيي بذلك تستخدم اإلنفاق العام لمتأثير عمى حجم النشاط
االقتصادي بالزيادة أو النقصان بحسب الحالة القائمة في االقتصاد الوطني .أذ تؤكد األنظمة الميبرالية دائماً عمى خفض
النفقات االقتصادية واالجتماعية العامة ،ألنيا تعطي القطاع الخاص صالحيات واسعة في إشباع الخدمات االجتماعية

وانجاز المشاريع االقتصادية بشكل اكثر كفاءة ،أما في حالة األنظمة التدخمية فتعتمد الحكومة عمى النفقات االقتصادية
واالجتماعية العامة ،لمتأثير عمى حجم النشاط االقتصادي واالجتماعي بآن واحد .كما أ ن تأثير ىذا اإلنفاق عمى حجم
النشاط االقتصادي واالجتماعي يعتمد عمى الطريقة التي تم بيا تمويل اإلنفاق العام ،فإذا تم تمويمو عن طريق االقتراض
من األفراد يكون أثره عمى زيادة الدخل بالقدر الذي يعتبر إنفاقاً لمبالغ كان سيحتفظ بيا األفراد دون إنفاق عمى

االستيالك أو االستثمار ،وعادة ما تؤدي ىذه الطريقة في التمويل إلى زيادة في الطمب الكمي الفعال بشرط أالا تمجأ إلييا

الدولة عمى نطاق كبير حتى ال يؤدي ذلك إلى إنقاص إنفاق األفراد عمى االستيالك واالستثمار .وتعتبر اإلعانات شكل
من أشكال النفقات العامة ،وىي المبالغ النقدية التي تخصصيا الدولة لمساعدة المنتجين أو القطاعات اإلنتاجية التي
تنخفض فييا معدالت األرباح ،مثل اإلعانات التي تقدم لمصناعات الغذائية والتي تقدميا الدولة لممصدرين بيدف زيادة
حجم الصادرات الوطنية أو رفع قدرتيا عمى المنافسة في السوق الدولية ،وقد تستخدم اإلعانات لتوطين الصناعة في

مناطق نائية ،كما تساىم في تخفيض السعر النيائي لممستيمك أو في دعم المنتج بشكل مباشر مما يؤدي إلى
زيادةاإلنتاج (.النجار ، 1982،ص.)123،
 -3عجز الموازنة-:

وىي سياسة مالية تستخدميا الدولة من اجل زيادة حجم االنفاق العام أذ قد تمجأ الدولة في بعض األحيان الى اإلصدار

النقديمغرض تمويل المششاريع المخططة لمموازنة وتخفي ىذه العممية وراءىا سياسة مالية توسعية تيدف الى زيادة حجم
اإلنفاق العام وتنشيط الطمب الكمي .وان الدول المتقدمة التعمد إلى ىذه السياسة إال في حاالت االنكماش ،أما الدول

النامية فإنيا تعتمد ىذه السياسة بشكل مستمر نظ اًر لنقص الموارد العامة لمدولة ،كما أن نجاح مثل ىذه السياسة يتوقف

عمى حالة البالد االقتصادية ،ففي حالة البمد المتقدم اقتصادياً الذي يعاني من كساد وىبوط في مستوى النشاط

االقتصادي ولكن يتوفر فيو الجياز اإلنتاجي المرن فإن ىذا التمويل عن طريق العجز سيؤدي إلى تنشيط االقتصاد ودفع
عجمة النمو االقتصادي نحو األمام ،أما في البمدان النامية التي تعاني من ضعف وعدم مرونة في الجياز اإلنتاجي فمن

يؤدي ىذا العجز إال إلى مزيد من التضخم ومزيد من العجز.
ثالثاً -تقسيمات االيرادات والنفقات العامة

يجب التنويو إلى أن بعض االقتصاديين قاموا بإدراج أدوات السياسة المالية من خالل دراسة نظرية اإلنفاق

العام ونظرية اإليراد العام وموازنة الدولة ،وبالتالي يدرجون أدوات السياسة المالية ضمن تقسيمات النفقات العامة
واإليرادات العامة وتقسم النفقات العامة وااليرادات العامة الى مايأتي -:
 .1انواع االيرادات العامة- :

يمكن القول إن الدولة تحصل مقابل ما تقدمو لألفراد من خدمات عمى ثالثة أنواع من اإليرادات وىي- :

(شياب ، ٨٨١١ ،ص)20 ،
أ-

أثمان عامة عن بيع بعض السمع والخدمات التي يغمب عمييا النفع الخاص ويطمق عمى ىذه األثمان أيضاً

الفوائض االقتصادية.
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رسوم عامة عما تقدمو لألفراد من خدمات يغمب عمييا النفع العام ،ولكنيا تحقق ليم نفعاً خاصاً.

ت -ضرائب عمى دخول األفراد وثرواتيم تحصميا الدولة كمقابل لمخدمات األساسية غير القابمة لمتجزئة التي تؤدييا
لجميع األفراد بغير تمييز .ولكن قد تمجأ الحكومات استثناءاً لموارد أخرى تكميمية عمى جانب كبير من األىمية

لمواجية العجز في الموارد السالفة الذكر أال وىي(:القروض العامة ،واإلصدار النقدي ،وضريبة رأس المال) .
 .2انواع النفقات العامة -:

بالنسبة لمنفقات العامة فإن تقسيميا النظري ينطوي عمى تقسيم النفقات من حيث دوريتيا وتقسيم النفقات

من حيث مقابميا أو آثارىا .حيث يمكن تقسيم النفقات العامة من حيث مقابميا إلى نفقات حقيقية تستنزف جزءاً
من الموارد المتاحة لالقتصاد القومي من أجل أداء الخدمات العامة ،ونفقات تحويمية تقتصر عمى تحويل جزء
من ىذه الموارد من اتجاىيا األصمي بيدف تحقيق ىدف محدد (،شياب  ،1998.ص .)٣

أ -النفقات الحقيقية - :تشمل كافة المصروفات التي تقوم بيا الدولة مقابل الحصول عمى أموال إنتاجية
أو استيالكية ،وتنقسم النفقات الحقيقية إلى نفقات جارية ونفقات استثمارية رأسمالية -:

 فالنفقات الجارية  -:تشمل المصروفات الالزمة لتسيير المرافق العامة بصورة معتادة أي تمك الالزمة لتأدية
اإلدارات الحكومية المختمفة لوظائفيا وخدماتيا .ويدخل في نطاقيا المصروفات المتعمقة باألجور والمكافآت،
وكذلك أثمان مستمزمات اإلنتاج من مواد أولية ،ووسائل نقل وما إلى ذلك ،وتتصف ىذه النفقات بالدورية
واالنتظام ،وتعمل الحكومة عادة عمى تغطيتيا باإليرادات الجارية التي تشمل الضرائب والرسوم العامة.



النفقات االستثمارية  -:فتشمل كافة المصروفات التي تيدف لزيادة التكوين الرأسمالي وتوسيع الطاقة
اإلنتاجية لمدولة ،فيي تتعمق بتنمية قدرات أجيزة الدولة عمى أداء الخدمات التي تقدميا لممواطنين والمشروعات
اإلنتاجية ،ومثال ىذه النفقات ما يصرف لبناء السدود وانشاء محطات القوى الكيربائية ،وتتميز ىذه النفقات

بعدم تكرارىا بصورة منتظمة فيي تتغير دائماً تبعاً لمظروف االقتصادية والسياسية واالجتماعية التي تمر بيا
البالد وتواجييا الحكومة عن طريق اإليرادات الرأسمالية كالقروض العامة.

ب -النفقات التحويمية - :تشمل المصروفات التي تقوم بيا الدولة دون أن تحصل مقابميا عمى سمع أو خدمات ،فيي
تيدف بذلك إلى تحويل جزء من الموارد المتاحة من مسارىا األصمي بغرض تحقيق ىدف اقتصادي أو اجتماعي
أو مالي ،وتنقسم ىذه النفقات تبعاً ألغراضيا لثالثة أنواع (. :شياب  ،1998.ص )7



النفقات التحويمية االقتصادية  -:تشمل اإلعانات التي تمنحيا الدولة لبعض المشروعات اإلنتاجية بقصد

تخفيض تكمفة إنتاجيا ،وذلك لممحافظة عمى أثمان منتجاتيا عند مستوى منخفض ،إما إلتاحة الفرصة
لمطبقات الفقيرة الستيالك ىذه المنتجات أو لمعاونة ىذه المشروعات عمى منافسة المشروعات األجنبية في
السوق العالمي.


النفقات التحويمية االجتماعية  -:تشمل اإلعانات التي تقدميا الدولة لمطبقات الفقيرة لمعاونتيا عمى مواجية

أعباء المعيشة ،وتتزايد أىمية ىذه النفقات في الوقت الحاضر نظ اًر الىتمام الدول المتزايد بتحقيق نوع من
العدالة االجتماعية وتقميل الفوارق بين الطبقات.



النفقات التحويمية المالية  -:تشمل ما تقوم الدولة بإنفاقو بمناسبة مباشرتيا لنشاطيا المالي وتتضمن أساساً

فوائد الدين العام وأقساط استيالكو السنوية .وبيذا يمكن القول :إن ىذه النفقات بما تحققو من أىداف اقتصادية
أو اجتماعية أو مالية يمكن اعتبارىا أداة من أدوات السياسة المالية ،تستطيع الدولة أن تتحكم بيا لتحقيق
مصالحيا وأىدافيا ،فعندما تغمب عمى سبيل المثال النفقات التحويمية عمى النفقات الحقيقية ،إنما يعني ذلك
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سعي السمطات العامة نحو تقميل الفوارق بين الطبقات ،وبالمثل فإن غمبة النفقات االستثمارية عمى النفقات
الجارية وتزايد األولى بمعدل أسرع من الثانية إنما يعني اىتمام الحكومة بتدعيم القدرات اإلنتاجية لالقتصاد
الوطني ،كما أن تركيز الحكومة عمى تقديم اإلعانات لممشروعات االقتصادية بيدف تمكينيا من تثبيت أسعار
السمع التموينية األساسية ،إنما يوضح رغبتيا في تخفيف المعاناة عن الطبقات الفقيرة .
رابعاً – أهداف السياسة المالية -:

ان ىدف السياسة المالية ىو تحقيق اىداف السياسة العامة من خالل استخدام اإليرادات العامة والنفقات العامة

من طرف الحكومة .اذ تسعى السياسة المالية باستخدام أدواتيا لتحقيق ما يمي  ( -:فريد ، 1964 ، ،ص )147

أ-التنمية االقتصادية -:التنمية عنصر اساسي لمنمو إال أنو ال يكفي وحده لضمان تحقيقيا الن النمو يعبر عنو بالزيادة
االجمالية في إنتاج السمع والخدمات بمعدالت أسرع من السكان) تغيير في حجم االقتصاد( ،بينما التنمية تعني التركيز
ليس فقط عمى حجمو بل و أيضا التغيرات في ىيكمو .إن أىمية المبالغ المعدة لالستعمال في موازنة الدولة وتعدد أوجو
إنفاقيا وكذا تنوع طرق اقتطاعيا كل ذلك أدى إلى جعميا اداة في خدمة التنمية االقتصادية ففيما يخص النفقات يتوجب
عمى الدولة أن تجعل استعماليا منتجا  ،بصورة مباشرة أو غير مباشرة  ،أي أن تساىم النفقات التي تجرييا الدولة في

إعادة تكوين الدخل الوطني ورأس المال المقتطع ، .أما فيما يخص االيرادات يجب أن تتأكد الدولة من إنتاجيتيا ،
بمعنى أن تتكون من الدخل والثروة المذين يغذ يان النفقات ،وأن يعطى كتمة من االيرادات و الكن دون أن تسيء إلى
اإلنتاج الوطني لكن يجب كذلك أن يكون النيج المتبع في االقتطاع الذي ال يسيء ألى تكوين رأس المال أو تنمية
االنتاج.

ب -تحقيق العدالة الضريبية  ( -:فريد ، 1964 ، ،ص)147 ،
من واجبات الدولة ىو تحقيق العدالة الجتماعية يتضمن في جوىره تحقيق العدالة الضريبية ذلك الن العدالة الشاممة
التي تسيطر عمى عالقات التبادل الخاصة تفسح المجال امام العدالة التوزيعية التي تيدف الى اعطاء كل فرد في
المجتمع حقو من الحاجات الضرورية ،ذلك الن الدولة تمعب دور المعدل فبالعممية التدخمية فيي تقتطع من االفراد

ج -تحقيق العدالة االجتماعية  (:السيد  ، 1996 ،ص(459 ،

تستطيع السياسة المالية المساىمة في تحقيق العدالة االجتماعية وذلك باستخدام أدواتيا مثل الضرائب ،اإلنفاق
العام ،وغيرىا .فمثالً تستطيع الدولة القيام بزيادة الضرائب عمى الطبقات الغنية وتخفيضيا عمى الطبقات الفقيرة ،أو زيادة

اإلنفاق العام عمى المشروعات الخدمية والقطاعات غير اإلنتاجية في االقتصاد مثل الصحة ،التعميم ،الرياضة ،الثقافة

وغيرىا ،والمرافق األخرى التي يستفيد منيا الفقراء وأصحاب الدخل المحدود بشكل مباشر ،كما يمكن أن تقدم الدولة
المساعدات لمعائالت كثيرة العدد ،أو العائالت التي ال تجد عمالً ،أو بشكل عام لمعاطمين عن العمل وكذلك لمكبار

والمسنين وغيرىم ،وبذلك تكون الدولة قد سعت إلى إعادة توزيع الدخل لصالح الطبقات الفقيرة.
ذ -إعادة توزيع الدخل الوطني من خالل السياسة المالية (.السيد،1996 ،ص)459 ،

ان توزيع الدخل في كل مجتمع يتحدد تبعاً لممكية وسائل اإلنتاج  ،يتحقق التوزيع بالدرجة األولى لصاح أولئك

الذين يممكون وسائل اإلنتاج أي أن عممية توزيع الدخل تتأثر بتوزيع ممكية عوامل اإلنتاج وقد ال يكون توزيع الدخل بين
األفراد عادال من وجية نظر المجتمع.
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المحور الثاني - :البطالة مفهومها ،أنواعها ،اسبابها
اوالً – البطالة- :

ألعطاء المفيوم الصحيح لمبطالة سوف نتطرق إلى مختمف التعريفات ليذه الظاىرة ،وكيفية حساب المعدل العام

لمبطالة ،و بيان الفئات الداخمة في صنف العاطمين عن العمل حتى نزيل التصور الخاطئ لدى العوام بأنو كل من ال

يشغل منصب عمل فيو عاطل .وسنتطرق أيضا من خاللو إلى مختمف أنواع البطالة و ذلك إلعطاء فكرة حول مدى
صعوبة تقدير معدالت البطالة بالدقة الالزمة ،ثم صعوبة معالجتيا حسب األسباب المنشأة ليا و حسب اإلمكانيات
المتاحة و المتوفرة لمحد من ىذه الظاىرة .وبشكل عام يمكن تعريف البطالة عمى انيا  -:كمية من وقت العمل ومن
طاقة العمل او من كمييما لم يتم االستفادة منيا في العممية االنتاجية لمسمع والخدمات بشكل امثل (.سرمد ،

،۰۲۲ص. )5وعموما ىناك شرطان أساسيان ويجتمعان معا لتعريف العاطل بحسب اإلحصاءات الرسمية وىما -:

(رمزي،1998،ص)15-14
 .1أن يكون قاد ار عمى العمل.
 .2أن يبحث عن فرصة لمعمل.
وتأسيسا عمى ذلك ُيجمع االقتصاديون والخبراء وحسب ما أوصت بو منظمة العمل الدولية ) ) ILOعمى تعريف
العاطل بأن )كل من ىو قادر عمى العمل وراغب فيو ويبحث عنو ويقبمو عند مستوى األجر السائد ولكن دون جدوى (
وينطبق ىذا التعريف عمى العاطل الذين يدخمون سوق العمل ألول مرة وعمى العاطل الذين سبق ليم العمل واضطروا
لتركو ألي سبب من األسباب.

ثانياً  -أنواع البطالة:

إذا كانت كتمة البطالة تتفاوت من حيث الجنس والعمر والعرق وكذلك من حيث مدة البطالة التي تعانييا الفئات

المتعطمة فإن ذلك كمو يتفاوت أيضا بحسب نوع البطالة السائدة .فيناك عدة أنواع من البطالة التي عرفتيا البمدان
الصناعية الرأسمالية ..ومن ىذه األنواع نذكر ما يمي(- :الحمو  ،2008 ،ص )8،
.1

البطالة الدورية - :التي تظير بسبب الدورات االقتصادية وتختفي مع انتقال االقتصاد الى وضع الرواج او
االنتعاش.

.2

البطالة االحتكاكية - :ويعود ىذا الشكل الى حركة العاممين وانتقاليم من عمل الى اخر.

.3

البطالة الييكمية - :وىي تنشأ عن تحوالت في الطمب او تغيرات في التكنولوجيا بحيث ان القوى العاممة
بخبرتيا ومؤىالتيا تصبح غير متسقة مع الطمب في سوق العمل.

 .4البطالة الموسمية - :وتظير بسبب تباين المواسم وطبيعة العمل
 .5البطالة المقنعة  -:وىي التي تنشأ حينما يكون الناتج الحدي لعنصر العمل صف ار او سالبا والبالد النامية
الزراعية من اشير االمثمة عمى ىذا النوع من البطالة
.6

البطالة السافرة - :وىي حالة تعطل لقوى العمل وىي من الممكن ان تكون احتكاكية او دورية او ىيكمية
ويمكن ان تطول المدة الزمنية او تقصر.
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ثالثاً -أسباب البطالة( - :حسين ،وسعيد. ٤٠٠٢ ،ص )٢٤

ىنالك كثير من العوامل التي تسبب البطالة او تزيد من حدتيا بعضيا مباشر تتعمق بطبيعة النظام االقتصادي

وطبيعة مؤسساتو ودرجة نموه وتوسعو وكفاءة ادائو  .وبعضيا االخر يتعمق بالعاممين انفسيم من حيث مدى قدرتيم

ورغبتيم في العمل او مدى مؤىالتيم وكفاءاتيم وفرص التدريب والتاىيل التي حصموا عمييا  .اضافة الى اسباب اخرى
غير مباشرة  ...وعموما فان اسباب البطالة يمكن اجماليا بما يأتي:-
 .1ارتفاع معدالت النمو السكاني.
 .2انخفاض معدالت النمو االقتصادي.
 .3السياسة النقدية.

 .4كثافة راس المال في الصناعة.
 .5انخفاض مرونة التوظيف مقارنة بنمو الناتج المحمي االجمالي.
.6

تدفق العمالة الوافدة.

 .7األحداث السياسية وااليرادات العامة.
 .8التصحيح االقتصادي وزيادة دور القطاع الخاص

المحور الثالث  -:تحميل االيرادات والنفقات العامة ومعدالت البطالة في العراق
اوالً -تحميل اإليرادات العامة -:

لقد عرفت اإليرادات العامة في الفترة المدروسة تزايدا مدروسا وبنسب مختمفة يمكن توضيحيا في الجدول()1

وكما يأتي - :

الجدول ()1
( مميار دينار)

تطور اإليرادات العامة مابين المدة() 2014 -2003
السنوات

مجموع االيرادات

نسبة تطور االيرادات %

2003

21463

-

2004

32982

54

2005

40502

23

2006

49063

21

2007

54594

11

2008

80252

47

2009

55204

()31

2010

70178

27

2011

108807

55

2012

119817

%20

2013

113840

%5-

2014

105387

%7-
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المصدر  /من عمل الباحث باالعتماد عمى بيانات و ازرة التخطيط /الجياز المركزي لألحصاء /مديريةالحسابات القومية.
لممدة ()2014-2003
من خالل الجدول ( )1نالحظ مايمي-:
بمغت مجموع االيرادات في الموازنة العامة ( )21463مميار دينار لعام  2003أذ يالحظ االرتفاع الواضح في
االيرادات العامة لعام  2004والبالغ ( )32982مميار دينار حيث يشكل ما نسبتو ( )%54من إجمالي االيرادات
العامة .وفي عام  ، 2005تبين الموازنة العامة لمدولة وجود زيادة واضحة في جانب االيرادات عن المستوى الذي بمغتو

في عام  2004اذ ارتفعت االيرادات المتحققة )  )40502مميار دينار قياسا بالعام السابق ،أما في عام  2006فقد
بمغت االيرادات العامة( )49063مميار دينار وبنسبة زيادة بمغت ( )%21قياسا بالعام السابق ،وارتفعت االيرادات العامة
عام 2007اذ بمغت ( )54594مميار دينار وبنسبة ارتفاع عن العام السابق بمغت ( ، )%11واخذت االيرادات العامة

في عام  2008باالرتفاع اذ بمغت ( )80252مميار دينار وبنسبة ارتفاع عن العام السابق بمغت ( )%47التغيرات

ناتجة عن ارتفاع اإليرادات النفطية بنسبة  % 75نتيجة ألرتفاع اسعار النفط  ،وفي عام ( )2009سجمت ايرادات
الميزانية االتحادية لمدولة ليذا العام أنخفاضا بمغت )  )55204قياسا بالعام السابق يوضح إن ىذه التغيرات ناتجة عن
انخفاض االيرادات النفطية بنسبة) (% 38.2ونتيجة لحصول ازمة الرىن العقاري  ،و تبين الموازنة العامة لمدولة
لعام  2010وجود زيادة واضحة في جانب االيرادات عن المستوى الذي بمغتو في عام  2009اذ ارتفعت االيرادات

المتحققة بنسبة ) (%27قياسا بالعام السابق نتيجة الرتفاع االيرادات النفطية في ضوء ارتفاع اسعار النفط ،وفي عام

 2011فقد ارتفع إجمالي اإليرادات العامة إلى ) (108807مميار دينار ،وبنسبة زيادة بمغت ( )%55نتيجة لزيادة
اإليرادات النفطية حيث بمغ معدل سعر برميل النفط )  ( 103دوالر عام 2011بعد إن كان ) )75دوالر لمبرميل عام
 ،2010واستمرت الزيادة في االيرادات العامة ففي عام  2012حققت الموازنة العامة لمدولة زيادة في االيرادات بمغ(

 )119817مميار دينار وبنسبة ((%20عن العام السابق حيث بمغ معدل سعر برميل النفط ) ( 107دوالر عام 2012

بعد إن كان )  ( 103دوالر لمبرميل عام ، 2011فيما بمغت نسبة اإليرادات العامة لعام 2013حوالي ( (113840
مميار دينار وبنسبة انخفاض بمعدل نمو بمغ) ) %5-ويعزى ىذا االنخفاض الى جممة من االسباب منيا انخفاض
االيرادات االخرى بضمنيا االيرادات النفطية التي تحتل اعمى اىمية نسبية ) (% 97.3من اجمالي االيرادات وبنسبة

)(% 5.6قياسا بعام  ، 2012من جراء انخفاض معدل سعر البرميل بنسبة) ، (% 3.5فضال عن انخفاض كميات

النفط الخام المصدر  ،لتنخفض بذلك نسبة اإليرادات العامة  ،اما في عام  ،2014فقد حققت الموازنة العامة لمدولة
انخفاض واضح في االيرادات العامة بمغ حوالي ( )105387مميار دينر وبنسبة انخقاض بمغت ( )%7-عن العام
السابق وقد يعزى السبب في ىذا االنخفاض الى انخفاض اسعار النفط  .والشكل االتي يوضح تطور االيرادات العامة
في العراق لممدة (-: )2014-2003

الشكل( )1

تطور االيرادات العامة لممدة من ()2014-2003
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جملة جامعة االنبار للعلوم االقتصادية واالدارية

المصدر من أعداد الباحث باالعتماد عمى بيانات الجدول ()1
ثانياً  :تحميل النفقات العامة.

لمنفقات العامة في العراق دو اًر بالغ األىمية في اإلقتصاد العراقي من خالل الحيز الذي تشغمو عمى مستوى

االقتصاد ككل  .االمر الذي يدل عمى مدى كيفية انفاق االيرادات التي تحصل عمييا الدولة وسبل توزيعيا من خالل

خمق فرص العمل لمعديد من القوى العاممة الشابو والعاطمة عمى مستوى القطر في معالجة البطالة .ومن خالل بيانات

الجدول (  ) 2يمكن أن نمتمس أىم المتغيرات في النفقات العامة خالل مدة الدراسة .
الجدول ()2
تطور النفقات العامة مابين المدة ()2014-2003

( مميار دينار)

السنوات

مجموع النفقات

 %نسبة تطور النفقات

2003

19823

-

2004

32117

62

2005

26375

)(18

2006

38807

47

2007

39031

0.6

2008

59403

52

2009

52567

)(11

2010

70134

33
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2011

78757

12

2012

105139

33

2013

119128

13

2014

83556

)(30

المصدر  /من عمل الباحث باالعتماد عمى بيانات و ازرة التخطيط /الجياز المركزي لألحصاء /مديريةالحسابات
القومية.لممدة ()2014-2003
أذ بمغت مجموع النفقات ( )19823مميار دينار لعام  2003أذ يالحظ الزيادة الواضحة في النقات العامة لعام
 2004والبالغ ( )32117مميار دينار حيث يشكل ما نسبتو ( )%62من إجمالي النفقات العامة .وفي عام ، 2005

تبين الموازنة العامة لمدولة وجود انخفاض واضح في جانب النفقات عن المستوى الذي بمغتو في عام  2004اذ ارتفعت
النفقات المتحققة بنسبة) )%18-قياسا بالعام السابق ،أما في عام  2006فقد بمغت ( )38807مميار دينار وبمعدل
ارتفاع في النفقات العامة حيث يشكل ما نسبتو ( )%47من إجمالي النفقات العامة قياسا بالعام السابق وقد يعود السبب
في ذلك الى التحسن النسبي في االيرادات العامة بسبب االرتفاع في اسعار النفط والتحسن االمني النسبي في تمك الفترة
 ،واخذت النفقات العامة في عام ( )2007بارتفاع نسبي بشكل واضح أذ بمغت ( )39031مميار دينار وبفارق ارتفاع

يشكل ما نسبتو ( ) %0.6من إجمالي النفقات العامة ويعزى السبب في ىذة الزيادة الى التحسن النسبي في الوضع
االمني بشكل اكبر من العام السابق  ،أما في عام  2008فيالحظ أن النفقات العامة ازدادت أذ بمغت ()59403
مميار دينار عما ىي عمية عام  2007حيث يشكل ما نسبتو ( )%52من إجمالي النفقات العامة  ،وفي عام 2009
بمغت النفقات العامة ( )52567مميار دينار وبفارق انخفاض عن عام  2008حيث يشكل ما نسبتو ( )%11-من

إجمالي النفقات العامة  ،أما عام  2010فيالحظ ان النقات العامة ازدادت إذ بمغت ( )70134مميار دينار وبفارق
زيادة حيث يشكل ما نسبتو ( )%33من إجمالي النفقات العامة عما ىو عمية في عام  ، 2009فيما أزدادت النفقات
العامة خالل عام  2011لتصل الى ) ) 78757مميار دينار أي بنسبة زيادة) ( %12في العام السابق ،واخذت النفقات
العامة في عام  2012الى الزيادة اذ بمغت ( )105139مميار دينار وبفارق زيادة عن العام السابق بمغ ( )%33ويعود
ذلك الى ارتفاع كل من اإلنفاق الجاري بنسبة ) ( 14.3 %واالستثماري بنسبة) ، ( 16.4 %واخذت وتيرة الزيادة في

النفقات العامة في عام  2013اذ بمغت ( )119128مميار دينار وبفارق زيادة عن العام السابق بمغ ( ، )%13وبعد
ىذة الزيادات المتتالية لمنفقات العامة لمعامين السابقين نالحظ ان النفقات العامة لعام  2014اخذت باالنخفاض اذ بمغت
( )83556مميار دينار وبنسبة انخفاض بمغ ( )%30-وقد يعود ىذا االنخفاض في النفقات العامة بسبب االنخفاض في
النفقات الجارية واالستثمارية اذ انخفضت النفقات الجارية بنسبة بمغت ( ، )%25.6والنفقات االستثمارية انخفضت

بنسبة (، )%38.3

ويمكن اعادة عرض تطورالنفقات العامة خالل مدة الدراسة من خالل الشكل البياني ( )2االتي -:
الشكل( ) 2
تطور النفقات العامة لممدة من ()2014-2003
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السنة2019/م

المصدر من أعداد الباحث باالعتماد عمى بيانات الجدول ()2
ثالثاً  -العجز في الموازنة العامة:

تعتبر الموازنة العامة من أىم أدوات السياسة المالية في تحقيق التوازن واالستقرار االقتصادي وضمان تحقيق

التشغيل الكامل من خالل التحكم في حجم االنفاق العام واإليرادات العامة واعادة توزيع الدخل والثروات من خالل
السياسة الضريبية واإلنفاقية ويمكن توضيح العجز في الموازنة العامة في العراق وكما مبين في الجدول ( )3أدناه-:
الجدول ()3
العجز في الموازنات التقديرية لمسنوات2014- 2003

( مميار دينار)

السنوات

مجموع االيرادات

مجموع النفقات

العجز والفائض

2003

21463

19823

1640

2004

32982

32117

865

2005

40502

26375

14127

2006

49063

38807

10256

2007

54594

39031

15563

2008

80252

59403

20849

2009

55204

52567

2637

2010

70178

70134

44

2011

108807

78757

30050

2012

119817

105139

14678

2013

113840

119128

)(5288

2014

105387

83556

21831
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السنة2019/م

المصدر  /من عمل الباحث باالعتماد عمى بيانات و ازرة التخطيط /الجياز المركزي لألحصاء /مديرية الحسابات
القومية.لممدة ()2013-2003
*االرقام بين األقواس تشير الى أن القيم سالبة .
إن الموازنة كانت تعاني من فائض في اغمب سنوات الدراسة اي ان االيرادات العامة تكون اكبر من النفقات
العامة ففي عام 2003كان فائض الموازنة بمقدار ( )1640مميار دينار ،وفي عام  2004استمر الفائض في الموازنة
العامة اذ بمغ ( )865مميار دينار  ،واخذ الفائض في الموازنة العامة باالستمرار ففي عام  2005بمغ ( )14127مميار
دينار  ،واستمر الفائض في الموازنة ولكن بنسبة اقل عما ىو عمية في العام السابق ففي عام  2006بمغ الفائض في
الموازنة ( )10256مميار دينار  ،وفي عام  2007تبين إن الموازنة حققت فائض كبير بمغ ( )15563مميار دينار
عراقي .بينما السنة الالحقة ليا أي عام  2008حققت الموازنة فائض اكبر وىذا يعود إلى ارتفاع أسعار النفط اذ بمغ
الفائض في الموازنة العامة ( )20849مميار دينار  ،ولكن ىذا الفائض في الموازنة العامة لم يستمر طويال الن ىذا

الفائض انخفض في عام  2009بمغ ( )2637مميار دينار ،واخذ الفائض في الموازنة العامة باالنخفاض في عام
 2010اذ بمغ ( )44مميار دينار ،وقد حققت الموازنة العامة في عام  2011فائض بمقدار ( )30050مميار دينار وقد
يعود السبب في تحقيق فائض في الموازنة العامة الى ارتفاع اسعار النفط  ،واستمر الفائض بالموازنة العامة ففي عام
 2012ولكن بنسبة اقل عما ىو عمية في عام  2011اذ بمغ ( )14678مميار دينار  ،ومن ثم عاد العجز في الميزانية
العامة لمدولة في عام  2013اذ بمغ ( )5288-مميار دينار  ،اما عام  2014وعمى الرغم من استمر ار التداعيات التي

فرضتيا التطورات السياسية واالمنية ،وعدم اقرار الموازنة العامة لعام )  (2014اال ان قطاع المالية العامة استطاع
تحقيق فائضا ماليا مقداره( )21831مميار دينار  ،وذلك لتقميص االنفاق الحكومي وابقاءه دون مستويات االنفاق التي
تحققت عام  2013وذلك بما يتوافق مع االيرادات النفطية التي كانت آخذة في االنخفاض ،اذ انخفضت النفقات العامة،
والذي يعزى الى انخفاض االنفاق االستثماري وتعميق التحويالت المالية الى اقميم كوردستان ،

ويمكن اعادة عرض عجز الموازنة العامة لممدة من  2014-2003من خالل الشكل البياني االتي -:
الشكل( )3
عجز الموازنة العامة لممدة من ()2014-2003
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المصدر من أعداد الباحث باالعتماد عمى بيانات الجدول ()3
رابعاً -تحميل معدالت البطالة في العراق لممدة ()2014-2003

تشير نتائج مسح التشغيل والبطالة لعام  2003الى ان معدل البطالة بين السكان بعمر  15سنة كما

يعكسيا الجدول ( )4نالحظ ان معدالت البطالة اخذت باالنخفاض النسبي بعد عام  2003وىذا مؤشر جيد عمى

أن الدولة عازمة عمى التقميل من معدالت ىذه الظاىرة  ،اال أنيا نسبة اليستيان بيا ،ألسباب كثيرة منيا تدني
مستويات األنفاق االستثماري وأنخفاض كفاءة تنفيذه وتراجع معدالت األستثمار في القطاع الخاص بسبب غياب
بيئة االعمال المؤاتية  ،اضافة الى أن سوق العمل لم يتمكن من توفير فرص عمل كافية والسيما لمخريجين  ،لذا

فأن مشكمة البطالة ىي من المشكالت التي تواجو صناع القرار اإلقتصادي في العراق ويجب القضاء عمييا السيما
وأن الخطط التنموية بعد عام  2003تشير الى القضاء عمى ىذه الظاىرة الخطيرة .
الجدول ( ) 4
تطور معدالت البطالة لممدة ( )2014- 2003
السنوا

200

200

200

200

200

200

200

201

201

201

201

201

معدل

28

28.1

23.3

20

18

14.7

13

15

11

11

11

28

ت

البطالة

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3
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%

المصدر  /من عمل الباحث باالعتماد عمى بيانات و ازرة التخطيط /الجياز المركزي لألحصاء /مديرية الحسابات
القومية .لممدة ()2013-2003
الواضحح محن بيانحات الجحدول ( )4ا ن معحدالت البطالحة اخحذة باالنخفحاض النسحبي خحالل محدة الد ارسحة  ،ففحي عحام
 2003اذ بمغت( )%28من مجمحوع السحكان الفعحال اقتصحاديا ثحم ارتفعحت ححدودىا فحي عحام  2004الحى( )%28.1وقحد
يعود السبب في ارتفاع معدل البطالة في العراق خالل العامين السابقين الى االوضاع السياسية واالقتصادية التي مر بيا

العراق خالل عام  2003وكذلك انخفاض االيرادات والنفقات العامة لعحام  ،2004ثحم تراجعحت فحي االعحوام الالحقحة ففحي

111

اجمللد  11العـدد 22

جملة جامعة االنبار للعلوم االقتصادية واالدارية

السنة2019/م

عحام  2005بمححغ معحدل البطالححة فححي العحراق مانسححبتو ( ، )%23.3واخححذت وتيحرة االنخفححاض فححي معحدل البطالححة باالسححتمرار
ففي عام  2006بمغ معدل البطالحة ( ، )%20ثحم عحام  2007بمحغ معحدل البطالحة ( ،)%18واسحتمرت معحدالت البطالحة
باالنخفححاض عمححى الت حوالي ففححي عححام  2008اذ بمححغ معححدل البطالححة ( )%14.7وقححد يعححود السححبب فححي ىححذا االنخفححاض فححي
معدالت البطالة لالعوام ( )2008-2007-2006-2005الى االرتفاع النسبي في االيرادات العامة لمموازنة االتحادية
في ال عراق وتحقيقيا فائض مما ادى الى زيادة النفقات العامة لمدولة والتي اثرت بشحكل ايجحابي عمحى معحدالت البطالحة فحي
الع حراق مححن خححالل تحقيححق فححرص العمححل لمعححاطمين وانخفححاض معححدالت البطالححة  ،امححا بخصححوص معححدالت البطالححة لالع حوام

(  )2013-2012-2011-2010وكمحا تشحير تقحارير الجيحاز المركحزي لإلحصحاء فقحد تراجعحت معحدالت البطالحة
واسحتقرت عحام 2010عنحد ( )%15وتراجعحت بحسحب مسحوحات الجيحاز المركحزي لإلحصحاء إلحى ( )%11خحالل اال عحوام
( ، )2013-2012-2011أما عام  2014ارتفعت معدالت البطالة في العراق واستقرت عند( )%28ويعود السبب الى
العديحد محن التححديات السياسحية واالقتصحادية  ،اذ ان التطحورات االخيحرة المتمثمحة فحي االوضحاع السياسحية غيحر المسحتقرة

واسحتمرار تحردي الوضحع االمنحي والعمميحات العسحكرية الجاريحة ضحد المجحاميع االرىابيحة التحي تواجحدت فحي عحدد محن
المحافظات العراقية  ،ادت الى تدمير وتخريب البنى التحتية ليذة المناطق ال سيما في ظل وجود بعض الحقول النفطية
اليامة في ىذة المناطق.
ويمكن اعادة عرض معدالت البطالة في العراق لممدة من  2014-2003من خالل الشكل البياني االتي -:
الشكل( )4

معدالت البطالة لممدة من ()2014-2003

المصدر من أعداد الباحث باالعتماد عمى بيانات الجدول ()4
ومن مالحظة الشكل ( )4وبالرجوع الى الجدول ( )1والخاص بااليرادات العامة نالحظ ىناك عالقة عكسية بين
تطور االيرادات العامة وبين معدالت البطالة في العراق ،ففي عام  2011فقد ارتفع إجمالي اإليرادات العامة

إلى ) (108807مميار دينار ،مما ادى الى انخفاض معدل البطالة لنفس العام ،وفي عام  2012حققت الموازنة
العامة لمدولة فائضا في االيرادات بمغ( ) 119817مميار دينار مما ادى الى انخفاض معدل البطالة  ،فيما بمغت نسبة
اإليرادات العامة لعام 2013حوالي (  (113840مميار دينار  ،لتنخفض بذلك معدل البطالة  ،اما في عام  ،2014فقد
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حققت الموازنة العامة لمدولة انخفاض واضح في االيرادات العامة بمغ حوالي ( )105387مميار دينر مما ادى بالنتيجة
الى ارتفاع معدالت البطالة لعام .2014
نستنتج مما سبق بان ىناك عالقة بين االيرادات العامة والنفقات العامة من جية ومعدالت البطالة من جيو اخرى أي
انو اذا كانت الموازنة العامة لمدولة تعاني من عجز فيذا سوف يؤدي بالنتيجة الى ارتفاع معدالت البطالة والعكس
صحيح في حالة تحقيق فائض في الموازنة العامة.

المحور الرابع  :االستنتاجات والتوصيات

من خالل ما تم عرضو خالل البحث وما تم جمعو من بيانات والتحميل الوارد لتمك البيانات في متن البحث تم التوصل
إلى االستنتاجات والتوصيات التالية:
اوالً – االستنتاجات -:

 .1ان دور السياسة المالية لمدولة خفضت وبشكل نسبي من تفاقم معدالت البطالة في العراق خالل مدة الدراسة
مما يدلل عمى الدور الذي تمعبة في معالجة ىذة الظاىرة والتي اتجيت الى االنخفاض بشكل ممحوظ .
 .2ان ما تعرض لو العراق بعد عام  2003من دمار شامل وتخريب لمبنى التحتية فأنو يحتاج الى موارد مالية
كثيرة إلعادة أعماره واصالح اقتصاده ورسم مسارات التنمية فيو  .وتأسيساً عمى ذلك أصبح لزوماً عمى

واضعي السياسة االقتصادية وأصحاب القرار االقتصادي في البمد من حسن اتخاذ الق اررات الخاصة في جانبي
االيرادات والنفقات العامة لمدولة واتخاذ االجراءات والتدابير الالزمة لمواجية التحديات والعقبات التي تعيق
عمل الموازنة العامة لمدولة .

 .3من خالل النظر الى جانب االيرادات العامة يالحظ عدم تنوع مصادر اإليرادات العامة لمموازنات السابقة فيي
تعتمد بنسب كبيرة وتصاعدية عمى النفط الخام تصل إلى حدود  ، % 94مما يثير قمق متزايد عمى مستقبل

االقتصاد العراقي .
 .4ان التحميل السابق لجانب االيرادات العامة والنفقات العامة لمموازنة العامة لوحظ بان ىناك تفاوت كبير بين
الجانبين ففي اغمب مدة الدراسة كانت الموازنة العامة تحقق فائض اي ان االيرادات العامة تفوق النفقات

العامة.

 .5يالحظ ان ىناك عالقة عكسية بين االيرادات العامة والنفقات العامة من جية ومعدالت البطالة من جيو
اخرى ،فان الزيادة في النفقات العامة تؤدي بالنتيجة الى انخفاض معدالت البطالة بنفس الوقت.
ثانياً – التوصيات -:

 .1العمل عمى ترشيد النفقات العامة والتركيز عمى القطاعات التي تعمل عمى خمق القيمة المضافة) المؤسسات
.2

اإلنتاجية (بما يؤدي إلى إنتعاش اإلقتصاد الوطني.

يتوجب عمى الحكومة أن تعمل بمبدأ إنتاجية النفقة وذلك يعني المفاضمة بين عدة مشاريع واختيار المشاريع

ذات النفقة األقل واإلنتاجية األعمى ،واالنتقال أيضاً من مبدأ التوازن في اإلنفاق حسب الحصص إلى مبدأ

المشاريع اليامة ،أي العمل عمى تمويل المشاريع األكثر أىمية من غيرىا والمحددة في خطتيا

 .3من أجل مساعدة العاطمين الباحثين عن فرص عمل نرى ضرورة قيام و ازرة العمل والشؤون االجتماعية بتنشيط
مكاتب التشغيل وذلك باصدار نشرة عن طمبات االيدي العاممة التي ترد من اجيزت الدولة والقطاع الخاص

وكذلك عروض العمل المقدمة من االيدي العاممة واتخاذ االجراءات الالزمة .

111

اجمللد  11العـدد 22
.4

جملة جامعة االنبار للعلوم االقتصادية واالدارية

السنة2019/م

ان النفقات العامة في الع راق قائمة عمى زيادة النفقات االستيالكية ،لذلك البد أن تكون السياسة االنفاقية
قائمة عمى زيادة النفقات االستثمارية ألن ذلك يؤدي إلى توسيع الطاقات اإلنتاجية وزيادة اإلنتاج والذي يؤدي
بالنتيجة الى توفير فرص عمل لمعاطمين .
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