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الخالصة :
ٌهدف البحث الى قٌاس كفاءة انتاج القطاعات االقتصادٌة العراقٌة قبل 2003وبعدها ,اذ ٌحدد
اٌ ̋ا من النموذجٌن النتاج القطاعات االقتصادٌة العراقٌة ٌتمٌز بقدرته على تعظٌم االنتاج الكلً
والربحٌة للقطاعات االقتصادٌة العراقٌة فً ظل قٌد االستثمار المحدد فً سبٌل معرفة امكانٌة
استغالل قدراته وتطوٌرها بما ٌحقق النمو االقتصادي المنشود .
تم استخدام نظرٌة المبارٌات لتحقٌق الهدف من البحث معتمدٌن على بٌانات تمثل القٌمة المضافة
لناتج القطاعات االقتصادٌة العراقٌة باالسعار الثابتة لعامً  2002و 2002لتمثل االولى بٌانات ما
قبل الغزو ا المرٌكً للعراق فً عام  2003والثانٌة عام  2002لتمثل ما بعد عام 2003
ونظٌرتها تكوٌن راس المال الثابت  .وقد تبٌن من الدراسة ان نتائج نموذج القطاعات االقتصادٌة
فً عام  2002اكفأ من نتائج نموذج القطاعات االقتصادٌة لعام  2002فً توزٌع استثماراته على
القطاعات االقتصادٌة وان نشاطه فً قطاع الكهرباء والماء ٌاتً بالدرجة االولى من حٌث المٌزة
النسبٌة وٌأتً قطاع الخدمات المالٌة والبنوك) المال والتأمين وخدمات العقارات واالعمال )
بالدرجة الثانٌة لعام , 2002اما قطاع الخدمات االجتماعٌة فهو ذو مٌزة نسبٌة لعام . 2002
Abstract:
The research aims to measure the efficiency of the production
sectors of the economy of Iraq prior to 2003 and after, so that it
identifies any of the models maximize the total production ,and
profitability of the Iraqi economic sectors subjected to investment,
in order to know the possibility of using the abilities ,and develop
them to achieve economic growth target.
Game theory was used to achieve the objective of the research,
based on the data representing the added value of output Iraqi
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economic sectors at fixed prices for the years 2002 and 2008 ,to
represent the data before and after American invasion in 2003 ,
and The Fixed Capital Formation in fixed prices for the same
period.
The study found that economic sectors 2002 were the most
efficient from the model of economic sectors for the year 2008 in the
distribution of investment on economic sectors.
Activities in electricity and water sector come primarily in terms of
comparative advantage, then the financial services sector and
)banks (finance, insurance and real estate services and business
class the second in 2002, the social services sector is a
comparative advantage in 2008.
المقدمة
 -1اهمٌة البحث :
ان دراسة النمو االقتصادي تتعلق بدراسة العوامل المختلفة التً تؤدي الى زٌادة االنتاج
الممكن خالل الزمن .ولما كانت العوامل المسببة للنمو االقتصادي ستتجه الى التغٌٌر بنسب
متفاوته فً المستقبل ,فانه من الضروري ان نتحقق من الكٌفٌة التً ٌعمل بها هذا النظام
االقتصادي فً ظل هذه الظروف .
العراق بوصفه دولة نامٌة عازمة على تحقٌق تنمٌة اقتصادٌة شاملة فقد استهدف تحقٌق
معدالت نمو حقٌقٌة وتصحٌح االختالالت الهٌكٌلة التً ٌعانً منها ,ومن هذا المنطلق فقد
اهتم الباحثون بدراسة مستوى االداء الكلً للنظام االقتصادي العراقً وتحقٌق معدالت نمو
فً انتاج القطاعات االقتصادٌة لتحقٌق التنمٌة واالستقالل االقتصادي وبالتالً رفع مستوى
الدخل الفردي .
ان زٌادة االستثمار قد التكون كافٌة الحداث المعدالت المرغوبة فً النمو االقتصادي
دون ان ٌرافق ذلك كفاءة فً توزٌع االستثمارات على القطاعات االنتاجٌة  .لذلك فقد اهتم
الباحثون بدراسة كفاءة انتاج القطاعات االقتصادٌة الهمٌتها فً احداث عملٌة التنمٌة وفً
تحقٌق المعدالت المرغوبة للنمو االقتصادي .
وتمتاز دراسة الناتج الكلً فً العراق المتمثلة بقطاعاته االقتصادٌة التسعة حسب تصنٌف
الجهاز المركزي لالحصاء العراقً باهمٌة كبٌرة فً ارساء البنى االرتكازٌة للتنمٌة
االقتصادٌة والسهامها فً دعم وتطوٌر االقتصاد القومً .
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ولمعرفة النمو الحقٌقً لالقتصاد القومً ومراقبة تطور ه ٌستوجب مقارنة هذا االنتاج بٌن
سنة واخرى او عقد من الزمن واخر لتفسٌر التغٌرات الحاصلة فٌه وتحدٌد اسبباها ومن ثم
تقوٌم كفاءة االنتاج فً تلك القطاعات فً ظل قٌد االستثمار .
 -2مشكلة البحث :
ان الخطط االقتصادٌة تعد جوانب فنٌة آلت لها خالصة العملٌات التخطٌطٌة و الجل تنفٌذ
سٌاقاتها المعبرة عن االهداف المحددة التً تتضمن القرارات االستثمارٌة واالنتاجٌة
واالستهالكٌة والثقافٌة فقد استندت الخطة على التحلٌل الكمً .
ولتسهٌل عمل المخططٌن فقد وضعت نماذج رٌاضٌة لدراسة وتحلٌل توزٌع االستثمارات
وقٌاس كفائتها فضال عن تحلٌل االنتاج وقٌاس كفائته  ,وتحدٌد االنتاج االمثل لكل قطاع وفقا للقٌود
المفروضة علٌه فً ظل الخطة المرسومة و الكشف عن االختالالت الحاصلة فً نمو الناتج القومً
من حٌث الكم والتزامن  ,هذه االختالالت التً قد تنجم عنها مراحل اختتناق من شأنها ان تعرقل
عملٌة التنمٌة التً تستوجب محاولة تفادٌها او معالجتها فً الوفت المناسب.
ٌعد مفهوم معامل راس المال ( الناتج  /راس المال ) من المفاهٌم االساسٌة لتحدٌد كفاءة
السٌاسة االستثمارٌة النه ٌربط بٌن متغٌرٌن اساسٌٌن هما راس المال او التكوٌن الرأسمالً و الناتج
المحلً االجمالً وعلى الرغم من وجود عوامل اخرى مهمة تحدد مستوى النمو االقتصادي اال انه
ٌبقى لعامل رأس المال االسبقٌة االولى على غٌره من العوامل  .ومهما كانت المفاهٌم التنموٌة
مختلفة االانها تتفق على ان تكوٌن راس المال الثابت من العوامل المهمة لتحدٌد مستوى النشاط
االستثماري .ان تحقٌق نمو اعلى ٌتطلب حتما استثمار ̋ا اعلى .
لقد تعددت استخدامات هذه النماذج الرٌاضٌة فً مختلف االنظمة االقتصادٌة حٌث استخدمت
كأداة تخطٌطٌة فعالة واعتبرت احدى الركائزاالساسٌة فً توجٌه الموارد وادارة االنشطة
االقتصادٌة المحلٌة ,لذلك ظهرت الحاجة الى النماذج الرٌاضٌة التً تقٌس كفاءة االنتاج فً
القطاعات االقتصادٌة والتوصل الى الستراتٌجٌة المثلى لتحدٌد كمٌةاالنتاج فً كل قطاع التً
تعظم الربح (او اعظم قٌمة مضافة ) ومن ثم نستطٌع ان نقوم اداء كل قطاع او تحدٌد مهمته .
ومننننننن هننننننذا المنطلننننننق فقنننننند اعتمنننننندت النمنننننناذج الرٌاضننننننٌة واالحصننننننائٌة المختلفننننننة
Game
لتحقٌنننننق تلنننننك االهنننننداف وسنننننٌتم فنننننً هنننننذا البحنننننث تطبٌنننننق نظرٌنننننة المبارٌنننننات
 Theoryلتحدٌنننننننند اي مننننننننن المتنافسننننننننٌن (القطاعننننننننات االقتصننننننننادٌة قبننننننننل وبعنننننننند 2003
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)القنننننادرة علنننننى تعظنننننٌم االربننننن اح وزٌنننننادة النننننناتج القنننننومً فنننننً ظنننننل االسنننننتثمار فنننننً ذلنننننك
القطاع وبالتالً تحقٌق هدف التنمٌة .
 -3فرضٌة البحث :
ٌحاول البحث اختبار صحة الفرضٌة التً تشٌر الى ان االنتاج القومً سائر نحو النمو
بتعظٌم االنتاج فً نموذجً القطاعات االقتصادٌة قبل وبعد  2003باختٌارهما
الستراتٌجٌات المناسبة لالنتاج ودور كل منهما فً العملٌة االنتاجٌة .
 -4هدف البحث :
من اجل اثبات صحة الفرضٌة اعاله فقد استهدف البحث :
أ – ربط نظرٌة المبارٌات فً قٌاس اداء القطاعات االقتصادٌة فً العملٌة االنتاجٌة لالنتاج
القومً العراقً بشكل فاعل مع االداء التخطٌطً بشكل عام تنظٌرا وتطبٌقا سواء تعلق
االمر بالنمذجة او التحلٌل المستند على اسس النظرٌة االقتصادٌة ,فضال عن ابراز اهمٌة
نظرٌة المبارٌات بشكل خاص وبحوث العملٌات بشكل عام ودورها فً عملٌة التخطٌط
التنموي .
ب – تحدٌد القطاع االقتصادي الذي ٌتمٌز بقدرته على تعظٌم االنتاج القومً فً العراق فً
ظل قٌد االستثمار المحدد فً سبٌل معرفة امكانٌة استغالل قدراته وتطوٌره ,فضال عن
تسلٌط الضوء على االستثمارات التً تم ضخها الى القطاعات االقتصادٌة بعد 2003
واثرها على االنتاج القومً وتقوٌم السٌاسات االستثمارٌة لها وتحدٌد القطاعات االقتصادٌة
التً لها القدرة على استٌعاب هذه االستثمارات .
ج – تقوٌم السٌاسات االستثمارٌة قبل وبعد  2003وتحدٌد كفائتها وتسلٌط الضوء على
التوزٌع االمثل لالستثمارات على تلك القطاعات بما ٌؤدي الى تعظٌم العائد الكلً لالقتصاد
العراقً وتحدٌد القطاع ذي المٌزة النسبٌة الذي له القدره على تعظٌم الناتج االجمالً فً
ظل قٌد االستثمار .
 – 5هٌكلٌة البحث :
تحقٌقا لهدف البحث ستضم هٌكلٌة البحث اربعة مباحث اساسٌة اختص االول متها فً
عرض االطار النظري ,اما الثانً فسٌتناول صٌاغة المشكلة وفروضها  .فً حٌن جاء
المبحث الثالث لٌتناول التحلٌل الرٌاضً لنموذج نظرٌة المبارٌات .اما المبحث الرابع فقد
اختص بعرض النتائج التً سٌتم التوصل الٌها والتوصٌات المقترحة بهذا الشأن .
 – 6حدود البحث :
البعد المكانً  -:تحلٌل الناتج القومً العراقً على مستوى القطاعات االقتصادٌة
العراقٌة واالستثمارات المنفذة فً كل قطاع فً نفس المدة الزمنٌة .
البعد الزمانً :سٌتم استخدام بٌانات تمثل القٌمة المضافة النتاج القطاعات االقتصادٌة
العراقٌة وفقا لتقسٌم الجهاز المركزي لالحصاء العراقً لعام  2002باعتبارها المدة التً
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تمثل قبل االحتالل فً  2003وبٌانات عام  2002التً تمثل بٌانات بعد 2003
وباالسعار الثابته لكال المدتٌن ونظٌرتها تكوٌن راس المال الثابت وباالسعار الثابته اٌضا .
المبحث االول  :االطار النظري
فً عام  1222قام العالم فون نٌومن بصٌاغة نظرٌته المعروفة ب ( نظرٌة المبارٌات )  ,وكانت
اول محاولة له فً تطبٌقها بالمجال االقتصادي فً عام  1244حٌث قام بدراسة المشاكل المتعلقة
باالحتكار الثنائً Duopolyواحتكار القلة . oligopoly
وٌشٌر تعبٌر "المبارٌات  " gameالى الحاالت العامة للتنافس خالل الزمن التً تحدث بٌن
جهتٌن او اكثر لكل منهم عدد محدد من الستراتٌجٌات  ,وتختصر نتائج المنافسة فً مصفوفة تدعى
مصفوفة الدفع  pay offباعتبارها دالة للسٌاسات المختلفة للمتنافسٌن  ,وتعد تلك النتائج مقٌاس
للفعالٌة او التأثٌر وٌعبر عنها بالنقود او النسبة المئوٌة او المنفعة او غٌرها من مقاٌٌس التأثٌر.
ٌتحدد نوع المبارٌات استنادا الى عدة معاٌٌر منها المبارٌات ذات المجموع الصفري
 zero sum gameوالتً تشٌر الى ان مجموع االرباح والخسائر مساوٌا للصفر وفٌما عدا
ذلك تسمى Non zero sum game .
اما اذا صنفت المباراة استنادا الى عدد المتنافسٌن فتقسم الى مباراة بٌن شخصٌن 2-
 persons gameاو مباراة بٌن العدٌد من االشخاص وتسمى  . n-- persons gameفً
حٌن تصنف المبارٌات استنادا الى عدد الستراتٌجٌات المعتمدة فً المنافسة الى مباراة محددة
 finiteاو تكون غٌر محددة . infinite
وفً هذا البحث سٌتم استخدام نموذج المبارٌات المؤكد  ,تعد هذه المباراة نموذجا
لحاالت التنافس بٌن طرفٌن او مشاركٌن اثنٌن وٌسعى كال المتنافسٌن الى تعظٌم ربحٌته
مقابل انقاص ارباح االخر ,وهذا ٌعنً ان مقدار ما ٌحققه احدهما من كسب ٌمثل مقدار
خسارة لالخر بحٌث ان مجموع الكسب والخسارة ٌساوي الصفر وهذا ما ٌسمى بمبارة ذات
المجموع الصفري . zero sum game
وفً مصفوفة  pay offللمباراة ذات المجموع الصفري ٌكفً ان تمثل بمصفوفة للمباراة
بالنسبة الحد المتنافسٌن ,اذ ان معكوس هذه االرقام ٌمثل الربح او الخسارة للمتنافس االخر .
وفً هذه الحالة ٌستخدم معٌار تقلٌل االعظم وتعظٌم االقل
 Maximin- Minimax Criterionالذي ٌمكن كل متنافس من اختٌار الستراتٌجٌة المثلى
له سواء كانت خالصة ) (pureاو مركبة )  (Mixedالتً تحقق هدف المتنافس فً تعظٌم الكسب
او تقلٌل الخسارة  ,فبالنسبة لالعب  Aالذي تمثل سٌاسته الصفوف فً مصفوفة  , pay offفان هذا
المعٌار ٌتطلب منه اختٌار السٌاسة الخالصة او المركبة التً تعظم اقل كسب ممكن ٌحصل علٌه
اخذا بنظر االعتبار سٌاسات الخصم  Bوٌسمى اختٌاره هذا , Maximinاما الخصم  Bفانه
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ٌهدف الى تقلٌل خسارته لذلك سٌختار الستراتٌجٌة التً تقلل اعظم خسارة متوقعة بالنسبة له
وتسمى القٌمة التً ٌحصل علٌها ب . Minimax
وتكون المباراة مستقرة عند نقطة التعادل  Saddle pointمتى ما تساوت قٌمة Minimax
مع  Maximinوتكون الستراتٌجٌات المثلى للمتنافسٌن هً الستراتٌجٌة المناظرة لقٌمة
 Minimaxو , Maximin
اما قٌمة المبارة النهائٌة  game valueفتحدد بالقٌمة المشتركة للستراتٌجٌات المثلى
وتساوي قٌمة  Maximin & Minimaxاما فً حالة عدم تساوي قٌمة & Maximin
 Minimaxفتكون المباراة غٌر مستقرة وتكون قٌمة المباراة النهائٌة محددة بالمتباٌنة االتٌة :
Maximin ≤ Game value ≤ Minimax
وفً ضوء ذلك ٌتم تحدٌد الستراتٌجٌات المثلى لكل متنافس باستخدام طرق الستراتٌجٌات
المركبة المتمثلة ب(الطرٌقة الحسابٌة ,طرٌقة السٌطرة ,الطرٌقة البٌانٌة و طرٌقة المصفوفات )
.
المبحث الثاني  :صياغة مشكلة االقتصاد العراقي
لقد تم اعتماد تصنٌف الجهاز المركزي لالحصاء العراقً فً تقسٌم االنشطة االقتصادٌة فً
العراق فً تحدٌد مصفوفة المبارٌات التً بلغت . 2*2
وٌعد التقسٌم للنشاط االقتصادي العراقً هو التقسٌم الذي اعتمده الجهاز المركزي لالحصاء تبعا
لطبٌعة انتاج كل قطاع اقتصادي وعلى النحو التالً :
 -1الزراعة والغابات والصيد وصيد االسماك
 -2التعدين والمقالع
 -3الصناعة التحويلية
 -4الكهرباء والماء
 -5البناء والتشييد
 -6النقل والمواصالت والخزن
 -7تجارة الجملة والمفرد والمطاعم والفنادق وما شابه
 -2المال والتأمين وخدمات العقارات واالعمال
 -2خدمات التنمية االجتماعية والشخصية
وفً ضوء ما تقدم فان مصفوفة  pay offلنموذج المبارٌات ستمثل مجموعة االنشطة
وفروعها التً تشكل االقتصاد العراقً كوحدة متكاملة ومجموعة العالقات االقتصادٌة التً تربط
هذه االنشطة فً منظومة تعبر عن عالقات هذه االنشطة وفروعها بعضها بالبعض االخر وبٌن
هذه االنشطة االقتصادٌة واالقتصاد ككل .
ان قٌمة كل نشاط من االنشطة االقتصادٌة تمثل نسبة القٌمة المضافة الى راس المال الثابت لها
للسنتٌن المدروستٌن (2002و )2002معتمدٌن على بٌانات المجموعة االحصائٌة الصادرة من
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الجهاز المركزي لالحصاء العراقً للسنوات  2006و) 2002راجع الملحق) وكما مبٌن فً
الجدول (. )1
ٌعد مفهوم نسبة القٌمة المضافة الى راس المال الثابت لها او ما ٌندعى بمعامنل راس المنال منن
المفاهٌم االساسٌة لتحدٌد كفاءة السٌاسة االستثمارٌة النه ٌربط بٌن متغٌرٌن اساسٌٌن هما راس المال
الثابننت ( او التكننوٌن الرأسننمالً) و القٌمننة المضننافة ( الننناتج المحلننً االجمننالً) وعلننى الننرغم مننن
وجود عوامل اخرى مهمة تحدد مستوى النمو االقتصادي اال انه ٌبقنى لمعامنل رأس المنال االسنبقٌة
االولى على غٌره من العوامل  .ومهما كانت المفاهٌم التنموٌة مختلفنة اال اننه ٌمكنن القنول ان هنناك
اتفاق عام على ان تحقٌق نمو اعلى ٌتطلب حتما استثمار اعلى  ,حٌث ان تكوٌن راس المال الثابنت
من العوامل المهمة لتحدٌد مستوى النشاط االستثماري.
جدول (ٌ: )1مثل القٌمة المضافة الى تكوٌن راس المال الثابت (معامل راس المال )
للنشاطات االقتصادٌة العراقٌة للمدة المدروسة باالسعار الثابتة لعام . 1222
معامل راس المال للقطاعات معامل راس المال للقطاعات
القطاع
االقتصادٌة لعام 2002
االقتصادٌة لعام 2002
1.8
23.8
الزراعة والغابات والصيد
وصيد االسماك
1.3
78.8
التعدين والمقالع
الصناعة التحويلية

3.1

0.03

الكهرباء والماء

1.1

0.07

البناء والتشييد

37.3

0.51

النقل والمواصالت والخزن

5.2

0.29

تجارة الجملة والمفرد
والمطاعم والفنادق وما
شابه
المال والتأمين وخدمات
العقارات واالعمال
خدمات التنمية االجتماعية
والشخصية

10.4

0.097

2.0

0.23

7.8

0.008
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المصدر  :اعداد الباحثة استنادا الى بٌانات الجهاز المركزي لالحصاء ,المجموعة
االحصائٌة السنوٌة 2002و(] 2002الجداول  14/6و [) 14/14و د .عالء الدٌن جعفر (
) 2002جدول (. )6
ان من دوافع استخدام هذه النسبة هذه النسبة هو لمعرفة انتاج كل نشاط اقتصادي عند ثبات
الدفعة االستثمارٌة ,حٌث تمثل تلك النسبة قٌمة انتاج ذلك النشاط االقتصادي باستخدام وحدة
واحدة من تكوٌن راس المال الثابت  ,وبذلك فان هذه النسبة تتضمن وحدة التجانس لجمٌع
االنشطة االقتصادٌة عند تحدٌد ربحٌة كل نشاط اقتصادي .
وترتٌبا على ما تقدم فان مصفوفة  pay offلكل نشاط اقتصادي تتكون من مقدار ما ٌحققه
من ربح لكل خطة متبعة  .ومن اجل صٌاغة تلك المصفوفة ٌجب تحدٌد المتنافسٌن وسٌاسات
كل منهما  .اذ ان المصفوفة  pay offستعرف بداللة العائد ( الربح ) لالعب  Aالذي ستمثل
سٌاساته فً الصفوف  ,اما الالعب  Bفستمثل سٌاساته بعائد االعمدة وكما فً الجدول (. )2
ان مصفوفة  pay offالموضحة فً الجدول ( )2تمثل ارباح الالعب ( Aالقطاعات
االقتصادٌة لعام  ) 2002كما ان معكوس هذه االرقام ٌمثل ربح او خسارة للمتنافس B
(القطاعات االقتصادٌة لعام , ) 2002وفً ضوء ذلك فان كل رقم موجب ٌمثل ربح  Aوكل
رقم سالب ٌمثل خسارة  Aوالعكس صحٌحا بالنسبة لالعب  Bاذ ان كل رقم سالب ٌمثل ربح
ل  Bوالموجب خسارة له .
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جدول ( : )2مصفوفة  PAY OFFللقطاعات االقتصادٌة العراقٌة للمدتٌن 2002
و 2002بالملٌون دٌنار باالسعار الثابتة
B
كهرباء صناعة تعدٌن زراعة
بناء
نقل
تجارة
مالٌة
خدمات
1.8 1.3 0.03
 0.51وماء
اجتماعٌة 0.29 0.097 0.23
A
0.07
0.008
 22.0 22.5 23.7 23.73زراعة
23.2 23.51 23.70 23.5
23.0
23.8
7
9
3
7
 77.0 77.5 78.7 78.73 78.2 78.51 78.70 78.5تعدٌن
78.0
78.8
7
9
3
7
 1.3 1.8 3.07صناعة
3.03 2.59
2.81 3.003 2.87 3.092
3.1
 -0.7كهرباء
-0.2 1.07
1.03 0.59 0.801 1.003 0.87 1.092
وماء
1.1
 35.5 36.0 37.2 37.23 36.7 37.01 37.20 37.0 37.292بناء
37.3
7
9
3
7
نقل
3.4 3.9 5.17
5.13 4.69
4.91 5.103 4.49 5.192
5.2
 8.6 9.1 10.3 10.33 9.89 10.11 10.30 10.1 10.392تجارة
10.4
7
3
7
 0.2 0.7 1.97مالٌة
1.93 1.49
1.71 1.903 1.77 1.992
2.00
 6.0 6.5 7.77خدمات
7.73 7.29
7.51 7.703 7.57 7.792
اجتماع
ٌة 7.8
المصدر  :اعداد الباحثة استنادا الى بٌانات الجدول ()1
ووفقا لمعٌار  Maximin- Minimax Criterionفان نموذج القطاعات االقتصادٌة لعام 2002
سٌختار سٌاسته المثلى سواء كانت خالصة  pureاو مركبة  mixedحسب معٌار  Maximinاما
الالعب ( Bالقطاعات االقتصادٌة لعام  ) 2002فسٌختار السٌاسة المثلى وفق معٌار .Minimax
وٌتضح من الجدول ( )2ان الالعب  Aلدٌه تسعة سٌاسات ( 2صفوف ) وان كل عنصر من
عناصر هذه المصفوفة ٌمثل صافً ارباح ما تحققه القطاعات االقتصادٌة لعام  2002نسبة للقطاعات
االقتصادٌة لعام  2002من كل نشاط اقتصادي  .فمثال العنصر ٌ a11مثل كسبا للقطاعات االقتصادٌة
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لعام  2002قدره (  )22.0وخسارة بنفس المقدار لالعب ( Bحسب فرضٌة المبارٌات ذات المجموع
الصفري )  ,فً حالة تنافسها على االنتاج فً نشاط الزراعة وقد تم الحصول على هذا المقدار بطرح
عائد انتاج القطاع الزراعً لعام  2002عند ثبات تكوٌن راس المال الثابت بوحدة واحدة من نظٌره عائد
انتاج قطاع الزراعة لعام  2002وعلى النحو التالً :
23.8 – 1.8 = 22.0
وترتٌبا على ذلك فان الصف االول ٌمثل ارباح ( او خسارة ) القطاعات االقتصادٌة لعام 2002
تجاه القطاعات االقتصادٌة لعام  2002فً حالة اصراره على االنتاج فً نشاط الزراعة دون غٌرها
من النشاطات االقتصادٌة االخرى  .اما العنصر ٌ a 41مثل كسبا لالعب  Bمقداره (  )0.7فً حالة
استثمار للوحدة الواحدة من تكوٌن راس المال الثابت فً مجال الزراعة دون استثمارها فً الكهرباء
او الماء التً اختارها االقتصاد العراقً كسٌاسة منفردة وخالصة دون باقً النشاطات االقتصادٌة ا
الخرى وفً الوقت نفسه ٌمثل خسارة للقطاعات االقتصادٌة فً عام  2002بالمقدار نفسه وعلى
النحو التالً :
1.1 – 1.8 = - 0.7
وهكذا الحال بالنسبة للعنصر  a42الذي ٌمثل كسبا لالعب  Bمقداره (  )0.2فً حالة استثمار
للوحدة الواحدة من تكوٌن راس المال الثابت فً مجال التعدٌن (الذي ٌضم النفط الخام والمعادن
والمقالع ) لعام  2002دون استثمارها فً الكهرباء او الماء التً اختارها االقتصاد العراقً
كسٌاسة منفردة وخالصة دون باقً النشاطات االقتصادٌة ا الخرى وفً الوقت نفسه ٌمثل خسارة
للقطاعات االقتصادٌة فً عام  2002بالمقدار نفسه وعلى النحو التالً
1.1– 1.3 = - 0.2
ان التفسٌر االقتصادي لوجود قٌمتٌن فً مصفوقة  pay offسالبتٌن والتً تمثل كسبا لالعب
 Bدون باقً قٌم المصفوفة فبالنسبة لقٌمة  a41هو الرتفاع قٌمة معامل راس المال الناتج من
ارتفاع الناتج القومً المحلً(النفط الخام والمعادن والمقالع ) نسبة لالستثمارات لعام  2002عن
نظٌره لعام  2002والسبب ٌعود الى انه فً عام  2002كان قد تم تحدٌد كمٌة النفط الخام المنتج
والمصدر من العراق بسبب العقوبات االقتصادٌة التً كانت مفروضة على العراق فً تلك الفترة
ورفعها بعد االحتالل فً عام  2003وبذلك فان معامل راس المال لعام  2002اقل من نظبره
. 2002
اما التفسٌر االقتصادي ل  a41فٌشٌرالى ان معامل راس المال لقطاع الكهرباء والماء فً عام
 2002اقل من معامل راس المال لعام  2002لقطاع الزراعة مما ٌشٌر الى ان االقتصاد العراقً
فً عام سو 2002سوف ٌفضل االستثمار فً قطاع الزراعة عن االستثمار فً قطاع الكهرباء
النه ٌحقق ربحا قدر  0.7فً حٌن لو استثمر قطاع الكهرباء فً عام  2002فً قطاع الكهرباء
لخسر ما مقداره  1.03لصالح الكهرباء فً عام  2002وكما موضح فً  a44والسبب هو ضألة
انتاج قطاع الكهرباء والماءفً عام  2002نسبة النتاج نفس القطاع فً  2002عند ثبات
االستثمار للوحدة الواحدة من تكوٌن راس المال الثابت وهو ما ٌعزى الى الفساد المالً واالداري
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الذي ٌعٌق انتاج ذلك القطاع بالرغم من االستثمارات الكبٌرة فً هذا القطاع وكما هو واضح فً
العنصر .a44
وٌتضح من مصفوفة  pay offان معامل راس المال للقطاعات االقتصادٌة العراقٌة فً
عام  2002اقل من معامل راس المال للقطاعات االقتصادٌة العراقٌة فً عام  2002وٌمكن ان
ٌعزى السبب الى الفساد المالً واالداري الحاصل فً العراق بعد االحتالل فً  2003حٌث تشٌر
البٌانات الواردة فً الجدول ( ) 1الى انفاق مبالغ طائلة على االستثمار فً القطاعات االقتصادٌة اال
ان الناتج المحلً من تلك القطاعات كان ضئٌال بحٌث تراوحت قٌمة معامل لراس المال من 0.002
للخدمات االجتماعٌة والصناعة  ,0.03فً حٌن كان معامل راس المال للكهرباء والماء0.07
والتجارة  0.027ومرورا بمعاملً النقل والبناء اللذان بلغا  0.22و 0.51على التوالً .
ان النظرٌة االقتصادٌة ترفض ان ٌكون عائد الدٌنار العراقً المستثمر اقل من الدٌنار
المستثمر وهذا ما نالحظه من مصفوفه ال  pay offاذ لم ٌتجاوز عائد الدٌنار المستثمر النصف
دٌنار لقطاع البناء فً حٌن لم ٌتجاوز مائة فلس اي ( ) 0.1الدٌنار فً القطاعات المذكورة لعام
. 2002
اما القطاعات االقتصادٌة التً حققت ربح للدٌنار المستثمرهً قطاعً التعدٌن والزراعة فقد بلغا
 1.3و 1.2على التوالً فً  2002اال انهما اقل من نظٌرتهما فً عام  2002البالغً 23.2
و 72.2على التوالً مما ٌشٌر الى ان القطاعٌن قد عانا من نفس االعراض التً عانت منها
القطاعات االقتصادٌة االخرى اال وهً الفساد المالً واالداري .
الميزة النسبية للقطاعات االقتصادية العراقية :
من اجل تحدٌد القطاعات االقتصادٌة ذات المٌزة النسبٌة فً االنتاج ووفقا لبٌانات 2002و
 2002فقد تم تصمٌم مصفوفتٌن اولٌتٌن هما ) ( A,Bاللتان تمثالن المٌزة النسبٌة للقطاعات
االقتصادٌة لعام  2002و 2002على التوالً لٌتسنى لنا تحدٌد المصفوفة  Cالتً تمثل مصفوقة ال
 PAY OFFلنموذج المبارٌات للقطاعات االقتصادٌة  2002و 2002وفقا للمٌزة النسبٌة لكل
منهما وٌمكن صٌاغة تلك المصفوفة على النحو االتً :
-1المصفوفة  : Aان هذه المصفوفة تمثل المٌزة النسبٌة النتاج القطاعات االقتصادٌة لعام
 2002حٌث ان كل عنصر ٌمثل ارباح انتاج الوحدة الواحدة من تكوٌن راس المال الثابت حسب
القطاعات االقتصادٌة والتً ٌمثلها الجدول (: )3
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جدول ( : )3مصفوفة  Aالتً تشٌر الى المٌزة النسبٌة النتاج القطاعات االقتصادٌة لعام . 2002
تجارة

خدمات
اجتماعٌة

مالٌة

-16.0
-71.0
4.7

-13.4 -21.8
-68.4 -76.8
7.3 -1.1
9.3

6.7

0.9

-29.5

-26.9 -35.3

كهرباء
وماء

نقل

بناء

-18.6
-73.6
2.1

-22.7 13.5
-77.7 -41.5
-2.0 34.2

4.1

36.2

0

-32.1

0

-36.2

5.6

-3.6

5.2

0

32.1

-4.1

-2.6
5.8
0

-8.4
0
-5.8

0
8.4
2.6

-5.2
3.6
-5.6

26.9
35.3
29.5

-9.3
-0.9
-6.7

صناعة تعدٌن

زراعة

B

A
زراعة
0
55 -20.7
 -55تعدٌن
0 -75.7
 20.7 75.7صناعة
0
 22.7 77.7كهرباء
2.0
وماء
بناء
- 41.5 -34.2
13.5
 18.6 73.6 -2.1نقل
-7.3
1.1
-4.7

 13.4 68.4تجارة
 21.8 76.8مالٌة
 16.0 71.0خدمات
اجتماع
ٌة

المصدر :اعداد الباحثة استنادا الى الجدول (.)2
من الجدول (ٌ )3تضح ان صفوف المصفوفة تمثل ارباح كل قطاع اقتصادي فً حالة توجهها الى
انتاج تلك القطاعات االقتصادٌة االخرى وتركه لنشاطه االصلً (.على فرض ان االرقام الموجبة
تمثل ارباحا للقطاع االقتصادي والسالبة تمثل خسارة له ) ,مثال ان العنصر ٌ a12مثل ربحٌة
المستثمر فً الزراعة فً حالة اختٌاره لقطاع التعدٌن كسٌاسة خالصة بدٌلة عن قطاع الزراعة
وٌمكن استنتاج هذه الربحٌة وفق المعادلة التالٌة :
78.8– 23.8 = 55.0
وترتٌبا على النتٌجة فان قطاع التعدٌن له مٌزة قدرها ( )55نسبة لقطاع الزراعة ,حٌث ان قطاع
التعدٌن ٌعطً عائدا قدره ( ) 72.2فعند اختٌار المستثمر فً قطاع الزراعة التوجه الى قطاع
التعدٌن فانه ٌخسر الربح الذي كان ٌحصل علٌه نتٌجة انتاج قطاع الزراعة البالغة ( ,) 23.2وهكذا
الحال بالنسبة لباقً العناصر فً المصفوفة  ,اما العنصر  a11فٌمثل المٌزة النسبٌة النتاج الزراعة
تجاه نفسه حٌث ٌحقق ربحٌة قدرها صفر وعلى النحو التالً :
23.8 – 23.8 = 0
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وفً ضوء ما تقدم ٌمكن ان تحسب قٌم عناصر المصفوفة (, ) Aفأما االعمدة فتمثل خسارة
القطاعات االقتصادٌة فً حالة اصراره على انتاج النشاط الذي ٌمثله ذلك العمود تجاه النشاطات
االخرى  ,فعلى سبٌل المثال العمود االول الذي ٌمثل قطاع الزراعة فاذا اصر المنتج على االنتاج فً
هذا القطاع فما هً الخسارة التً ٌتحملها نتٌجة اختٌاره لهذا النشاط نسبة لباقً النشاطات ؟  ..ان
العنصر  a21على سبٌل المثال ٌمثل خسارة المنتج عند اصراره على االنتاج فً قطاع الزراعة دون
قطاع التعدٌن وٌمكن استنتاجها على النحو االتً :
23.8 – 78.8 = - 55
اما المصفوفة  Bفتمثل المٌزة النسبٌة للقطاعات االقتصادٌة فً عام  2002حٌث تم
استنتاجهاابالطرٌقة نفسها التً استنتجت بها النصفوفة  Aوكما موضح فً الجدول  . 4اما
المصفوفة  Cفانه تمثل ارباح الالعب  Aتجاه الالعب  Bوفقا للمٌزة النسبٌة لقطاعاتها االقتصادٌة .
اما معكوس هذه االرقام فهً ارباح الالعب  Bاو (خسارة ) .
جدول ( : )4مصفوفة  Bالتً تشٌر الى المٌزة النسبٌة النتاج القطاعات االقتصادٌة لعام .2002
خدمات
اجتماعٌة

مالٌة

-1.792

-0.062

0.18

-0.502

- -0.28
0.413
- -0.06
0.193
0 0.13
3

-0.222

0

0

0.22
2

0.133
0.089

-1.792
-0.022

-0.282
-0.089

تجارة

كهرباء
وماء

صناعة تعدٌن

زراعة

نقل

بناء

-1.29 -1.51

-1.73

-0.5 -1.77

0

A
زراعة

-0.79 -1.01

-1.23

0 -1.27

0.5

تعدٌن

B

- -1.57
1.703
- -1.07
1.203
0.067 0.20

0.26

0.47

0.04

0

1.27

 1.77صناعة

0.027

0.22

0.44

0

1.23 -0.04

1.73

كهرباء
وماء

0.79

1.29

بناء

1.01

1.51

نقل

1.20
3

1.70
3

تجارة

1.57

مالٌة

1.79
2

خدمات
اجتماع
ٌة

-0.44

0

0.22

-0.22

0.47
-0.26

0 -0.22

0.19
3

0.413

0.027

0.06

0.28

-0.18

0.06
7
-0.2

1.07

0.28
2

0.502

0.062

0.02
2

1.29
2
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المصدر  :اعداد الباحثة استنادا الى الجدول (. )2
وٌمكن ان نستنتج مصفوفة  Cمن طرح المصفوفة  Bمن نظٌرتها  Aووفقا للمعادلة االتٌة
وكما موضح فً الجدول (. )5
][A] – [B] = [C

خدمات
اجتماعٌة
-14.21
-69.2

4.72
6.76
-29.0

5.88

-2.51
5.58

0

جدول ( :)5مصفوفة  Cالتً تمثل ارباح الالعب  Aتجاه الالعب  Bوفقا للمٌزة النسبٌة
للقطاعات االقتصادٌة(.مقربة الى مرتبتٌن عشرٌتٌن)
B
كهرباء صناعة تعدٌن زراعة
بناء
تجارة نقل
مالٌة
وماء
A
زراعة
0 55.5
18.9 20.9 14.79 17.09 -11.7 20.2
-3
-7
-3
 -55.5 0تعدٌن
74.4
- -67.2
-3 76.4 40.71 72.59
75.7
7
3
 18.9 74.4صناعة
0 -1.96 33.73 1.84
7.23 0.1
3 3
 20.97 76.4كهرباء
1.96
0 35.76
3.88 9.27 1.08
وماء
7
بناء
- 40.7
0
 -14.7 1
33.7 35.7
32.32 26.4
35.0
9
3
6
9
2
  17.0نقل-1.84 -3.88
0 5.39 -3.54
9 72.5
32.32
9
 11.7 -67.2 -7.23 -9.27 26.49 -5.39تجارة
0 -8.53
  20.2مالٌة-0.1
-0.72 35.02 3.54
8.53
0
3 75.7
3
 14.2 -69.2 -4.72 -6.76 29.0خدمات
-5.88
2.51 -5.58
اجتماع
1
ٌة
المصدر :اعداد الباحثة استنادا الى الجدول (.)2
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ومن اجل استبعاد تأثٌر القٌم الصفرٌه فً المصفوفة  Cفقد تم تصمٌم المصفوفة الموضحة
فً الجدول ( , )6و لمعالجة هذه الحالة فقد تم استبدال القٌم القطرٌة لتلك المصفوفة بالفرق بٌن
قٌمتً النشاط فً القطاعٌن فعلى سبٌل المثال العنصر  a11فً المصفوفة  Aكان  23.2وقٌمته فً
المصفوفة  Bهو  1.2فسوف تكون قٌمته فً المصفوفة  )22 (Cوكذلك الحال بالنسبة للعنصر
 a22فسوف تكون قٌمته فً المصفوفة  72.2 Aوفً المصفوفة  Bهو  1.3لذلك سوف ٌكون
قٌمته فً المصفوفة  Cهو .77.5
ان من دواعً استخدام القٌم الحقٌقٌة للقطاعات االقتصادٌة كبدٌل للقٌم الصفرٌة هو العطاء
الصورة الواضحة عن الربح الذي ٌعطٌه ذلك القطاع مما ٌسهل اجراء عملٌة المقارنة لتقٌٌم المٌزة
النسبٌة لباقً القطاعات االقتصادٌة ,فمثال ان العنصر  a11فً المصفوفة  Aالذي سبق االشارة الٌه
اعاله ٌمثل صافً الربح الذي ٌعطٌه قطاع الزراعة تجاه نفسه بعكس ما ورد فً المصفوفه ()5
حٌث ٌمثل العنصر  a11قٌمة المٌزة النسبٌة لقطاع الزراعة تجاه نفسه وهكذا الحال بالنسبة للعناصر
( ) a22 ,a33,a44, a55 ,a66,a77,a88,a99
جدول ( : )6مصفوفة  Cالتً تمثل ارباح الالعب  Aتجاه الالعب  Bوفقا للمٌزة النسبٌة
للقطاعات االقتصادٌة بعد استبعاد القٌم الصفرٌة من المصفوفة (.مقربة الى مرتبتٌن عشرٌتٌن)
B
كهرباء صناعة تعدٌن زراعة
بناء
تجارة نقل
مالٌة
خدمات
وماء
اجتماعٌة
A
 22.0 55.5زراعة
18.9 20.9 14.79 17.09 -11.7 20.2 -14.21
-3
-7
-3
 -55.5 77.5تعدٌن
74.4
- -67.2
- -69.2
-3 76.4 40.71 72.59
75.7
7
3
 18.9 74.4 3.07 -1.96 33.73 1.84صناعة
7.23 0.1
4.72
3 3
 20.97 76.4كهرباء
1.96 1.03 35.76
3.88 9.27 1.08 6.76
وماء
7
بناء
- 40.7
- 36.79
 -- -29.0
14.7 1
33.7 35.7
32.32 26.4
35.0
9
3
6
9
2
  17.0نقل-1.84 -3.88
4.91 5.39 -3.54 5.88
9 72.5
32.32
9
 11.7 -67.2 -7.23 -9.27 26.49 -5.39تجارة
10.3 -8.53 -2.51
  20.2مالٌة-0.1
-0.72 35.02 3.54
8.53 1.77 5.58
3 75.7
3
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7.79

2.51 -5.58

-5.88

-6.76 29.0

14.2 -69.2 -4.72
1

خدمات
اجتماع
ٌة

المصدر :اعداد الباحثة استنادا الى الجدول ( )5وتالجدول ()2
المبحث الثالث  :التحلٌل الرٌاضً
لتحدٌد الستراتٌجٌات المثلى ٌ the optimum strategiesجب اختبار مصفوفة ال pay
 offللبحث عن الستراتٌجٌة الخالصة ونقطة التوازن pure strategies& saddle point
وذلك بتطبٌق معٌاري . maximin & minimax
وترتٌبا على ما تقدم فقد تم تنفٌذ معٌاري  maximin & minimaxعلى مصفوفات
الجداول ()2و ()5و(, )6واظهرت النتائج ذلك االختبار على المصفوفات السابقات ان المباراة
مستقرة عند نقاط التعادل والموضحة فً ادناه :
اوال :من الجدول (ٌ )2تضح
أ  :ان الستراتٌجٌة المثلى للمتنافسٌن (القطاعات االقتصادٌة العراقٌة لالعوام  2002و2002
)هً  a21التً تناظر قٌمة  maximin & minimaxاما قٌمة المباراة game value
فكانت  77.0لصالح الالعب ( Aالقطاعات االقتصادٌة فً عام  ,) 2002وان الالعب ٌ Aختار
سٌاسته الخالصة  pureالثانٌة التً تمثل انتاج قطاع التعدٌن واالمقالع لتعظم اقل كسب ممكن ان
تحصل علٌه اخذة بنظر االعتبار سٌاسة الالعب  Bالذي سٌختار االنتاج فً القطاع الزراعً التً
تقلل اعظم خسارة متوقعة له  ,وبمقارنة هذه النتائج مع القٌم الواردة فً الجدول ( )1اعاله ٌتبٌن لنا
ان انتاج قطاع التعدٌن والمقالع فً عام  2002تحقق اعظم قٌمة مضافة الى رأس المال الثابت
(معامل راس المال ) بالنسبة للقطاعات االقتصادٌة االخرى فً عام  2002لتبلغ  , 72.2بٌنما انتاج
قطاع الزراعة تحقق اعظم قٌمة مضافة الى رأس المال الثابت (معامل راس المال ) بالنسبة
للقطاعات االقتصادٌة لعام  2002نسبة لباقً القطاعات االقتصادٌة وبذلك استطاع هذا النموذج ان
ٌحقق تعظٌما لعوائد كال القطاعٌن المتنافسٌن باختٌار السٌاسة المثلى له .
ب  :وٌتضح من مصفوفة  pay offفً الجدول ( )2ان معظم عناصر المصفوفة
موجبة بمعنى ان مصفوفة المبارٌات  pay offهً لصالح الالعب  Aاي القطاعات
االقتصادٌة فً  2002حٌث سجلت قٌم معامل راس المال لعام  2002انخفاضا كبٌرا عن
نظٌره فً  2002وٌرجع السبب فً ذلك اقتصادٌا الى اسباب عدة هً :
 -1ان العراق فقد معظم ان لم نقل الكل من المعدات االنتاجٌة (تكوٌن راس المال الثابت
الذي ٌعرف بانه راس المال الذي ٌوجد فً شكل مستمر وٌعطً حصٌلته خالل مدة .
بمعنى اخر هو العدة االنتاجٌة باشكال مختلفة فً عموم قطاعات االقتصاد ) للقطاعات
االقتصادٌة فً البلد سواء نتٌجة الحرب المباشرة التً هدفت الى تخرٌب البنى التحتٌة
لالقتصاد او بسبب سرقة كل المعدات االنتاجٌة فً كل القطاعات االقتصادٌة حٌث تم نهب
المعامل وهربت الى دول الجوار اضافة الى سرقة المستشفٌات والمدارس والدوائر
الرسمٌة جمٌعها ....الخ ما عدا قطاع النفط الذي ٌعد احد المكونات قطاع التعدٌن والمقالع
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الذي حافظت الوالٌات المتحدة على معظم معداته االنتاجٌة للحفاظ على استمرار تصدٌر
البترول وكذلك الحفاظ على كل وثائق هذا النشاط االقتصادي .
لذلك فقد بقً العراق دولة فارغة من البنى التحتٌة وان اعادة اعمار العراق هو بهدف اعادة
البنى التحتٌة الى ما كان علٌه قبل الحرب كهدف طموح .
ومما تقدم ٌتضح ان االستثمارات فً العراق كانت الغراض اعادة البنى التحتٌة للقطاعات
االقتصادٌة ولٌس لغرض احداث عملٌات النمو االقتصادي .لذلك لم ٌرافق هذه العملٌة زٌادة فً
الناتج المحلً بل على العكس كان الناتج المحلً منخفضا نسبٌا لمعدالت الناتج السابقة لعملٌة
االحتالل وفقا للبٌانات الواردة فً البحث .
 -2ان الفساد المالً واالداري ٌؤثر سلبا على االستثمار وٌمثل تكالٌف اضافٌة تقلل من هامش
الربح ,وتؤثر البٌروقراطٌة االدارٌة بشكل كبٌر على حركة االستثمار وتحدٌد اتجاهاته
فضال عن بطء العمل االداري .
كل العوامل المشار الٌها اعاله ادت الى انخفاض معامل راس المال للقطاعات االقتصادٌة
لعام  2002مما جعل مصفوفة  pay offتقرأ ارباحا للعنصر  Aالذي ٌمثل القطاعات
االقتصادٌة لعام . 2002
 -3وترتٌبا على ذلك فقد سنعت امرٌكنا النى اعنادة اعمنار العنراق منن بناب المسنؤولٌة القانونٌنة
بكونها الدولة المحتلة للعراق ومن المسؤولٌة االدبٌة والقانونٌة لها وللدول التً شاركت فنً
االحتالل .لذلك فقد دعت الدول التً شاركت فً االحتالل علنى تقندٌم المننح للعنراق العنادة
االعمار فً القطاعات االكثر ضرورة وهو قطاع الماء والكهرباء والصحة والتعلٌم واالمن
.....النخ .وقند اودعنت هنذه المبنالغ لنندى الدولنة العراقٌنة لالسنتثمار فنً تلنك القطاعننات ذات
الحاجة الملحة والمرتبطنة بحٌناة االنسنان .وممنا ٌؤخنذ علنى هنذه االسنتثمارات (وقند سنمٌت
استثمارات اجنبٌة لهذه المنح النها سعت الى بناء قاعدة انتاجٌة فً تلك القطاعات اي بمعنى
اخر تكوٌن راس مال ثابت ) انها نفنذت منن قبنل الحكومنة العراقٌنة ولنم تشنرف تلنك الندول
على االستثمار مماادى الى ضٌاعها اوال بسبب الفساد المالً واالداري وكذلك لفساد المنالً
للجٌش االمرٌكً *.
 : -3لالسننباب الننواردة فننً الفقننرة ثانٌننا اعنناله اتضننح مننن مصننفوفة الحننل االمثننل لمصننفوفة
 pay offوفننق معٌننار  maximin & minimaxان السٌاسننة االسننتثمارٌة المثلننى
للقطاعات االقتصادٌة لعام  2002هو االستثمار فً القطاع الزراعً حٌث ٌمثل حاجنة اقنل
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لالستثمارات الضخمة من باقً القطاعات االقتصادٌة فضال عن ان الفساد االداري والمنالً
اقل فً هذا القطاع وذلك لشٌوع الملكٌة الخاصة وانحسار ملكٌة الدولة لالراضنً الزراعٌنة
نسبة للقطاع الخاص .

*الحظ الهامش فً قائمة المراجع
ثانٌا – فٌما ٌتعلق بالمٌزة النسبٌة فٌتضح من الجدول ( )5ان قٌمة المباراة قد بلغت (صفر)
وان السٌاسة المثلى لكال المتنافسٌن ستكون  a 44التً تشٌر الى قطاع الكهرباء والماء انه
ذو مٌزة نسبٌة فً القطاعات االقتصادٌة العراقٌة  .ولما كان هنذا القطناع ٌمثنل مٌنزة نسنبٌة
خالصة لصالح القطاعات االقتصنادٌة لعنام  2002النذي ٌمثلنه الالعنب  Aالنذي ٌحقنق اقنل
كسننب ممكننن امننا الالعننب  Bفٌعنند قطنناع الكهربنناء والمنناء ٌحقننق اق نل خسننارة متوقعننة لننه
لقطاعات  2002لذلك تعد سٌاسة خالصة له .
ثالثا – من الجدول (ٌ )6تضح :
ان الستراتٌجٌة المثلى للمتنافسٌن (السٌاسة االستثمارٌة للقطاعات االقتصادٌة لعام 2002
(  )1.03والتً تناظر قٌمة  maximin & minimaxوكانت لصالح
و) 2002هً
الالعب ( Aالقطاعات االقتصادٌة لعام ) 2002حٌث ان الالعب ٌ Aختار السٌاسة الخالصة
الرابعة لتعظٌم اقل كسب ممكن وهو الكهرباء والماء فً حٌن ان الالعب ٌ Bختار السٌاسة
الخالصة الرابعة التً تقلل اعظم خسارة له .وهذا ما تدلل علٌه النتائج المتحصل علٌها من
الجهاز المركزي لالحصاء حٌث تم انفاق اموال طائلة على قطاع الكهرباء والماء اال ان
انتاج هذا القطاع بقً متدنٌا ولالسباب التً سبق االشارة الٌها.

االستنتاجات
ٌ - 1تضح من النتائج المستحصل علٌها ان قٌم المباراة للنماذج المستخدمة كانت لصالح الالعب A
(القطاعات االقتصادٌة  ) 2002مما ٌشٌر الى ان القطاعات االقتصادٌة فً عام  2002قد حققت
تعظٌم لالنتاج (االرباح )فً ظل قٌد االستثمارات على القطاعات االقتصادٌة بمعنى اخر ان
القطاعات االقتصادٌة فً عام ( 2002الالعب  ) Aتحقق كفاءة فً توزٌع استثمارته على
القطاعات االقتصادٌة العراقٌة وانه اكفأ من القطاعات االقتصادٌه لعام  2002وبمعنى اخر ان
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كفاءة انتاج القطاعات االقتصادٌة العراقٌةفً عام  2002اي قبل ( 2003اي قبل احتالل العراق
)هً اكفأ من نظٌرتها فً عام 2002ىاي بعد االحتالل .وان على الالعب ( Bقطاعات عام 2002
) القٌام بدراسة اسالٌب االنتاج فً القطاعات االقتصادٌة وتشخٌص الثغرات فً مسٌرته االنتاجٌة
التً تسبب عدم وصوله الى نقطة تعظٌم ا رباحه مقارنة بالالعب  Aللوصول الى تحقٌق االمثلٌة
فً توزٌع استثماراته على القطاعات االقتصادٌة اخذة بنظر االعتبار الفساد المالً واالداري فً
دوائر الدولة الرسمٌة المشرفة على تنفٌذ الخطط التنموٌة .
ٌ –-2تضح من النتائج ان قطاع الكهرباء والماء ذو مٌزة نسبٌة فً االنتاج لصالح الالعب A
(نموذج القطاعات االقتصادٌة لعام  ) 2002وان السٌاسة المثلى لكال المتنافسٌن سٌكون قطاع
الكهرباء والماء النه ذو مٌزة نسبٌة فً القطاعات االقتصادٌة العراقٌة
 –3اتضح من النتائج التً تم الحصول علٌها ان توزٌع االستثمارات على القطاعات االقتصادٌة
لعام  2002كانت اكفأ منه لعام كما تؤكده مؤشرات االنتاج للقطاعات االقتصادٌة  2002فقد حقق
االقتصاد العراقً معامل راس المال لعام  2002اعلى من نظٌره لعام 2002بالرغم من ضخ
كمٌات كبٌرة من االستثمار فً عام  2002فً محاولة العادة اعمار العراق بعد الغزو االمرٌكً
فً عام . 2003
ٌ -4عد التخطٌط العلمً ضرورة ملحة فً المجتمعات المتحضرة ابتداءا من الوحدة االنتاجٌة
وانتهاءا بتسوٌق السلعة  .وتقع نظرٌات بحوث العملٌات فً صلب الوسائل العلمٌة فً عملٌة
التخطٌط والتنبؤ واظهرت احدى نظرٌات بحوث العملٌات فً هذا المجال وهً نظرٌة المبارٌات
انها اسلوب فاعل وذو اهمٌة فً دراسة طبٌعة التنافس بٌن جهتٌن (اومتغٌرٌن اقتصادٌٌن ,او
سٌاستٌن اقتصادٌٌن ) من اجل رسم سٌاسة مثلى لكال المتنافسٌن وتحدٌد قٌمة المباراة .

التوصٌات :
 -1من اجل تنفٌذ خطط التنمٌة ٌستوجب محاربة الفساد والمفسدٌن واضفاء الشفافٌة على
ارساء العقود وتنفٌذها اضافة الى اعادة اعمار العراق بالسرعة الممكنة والقضاء على
الروتٌن والتباطؤ الحاصل فً تنفٌذ مشارٌع التنمٌة ونوصً باشارك القطاع الخاص
العراقً بتنفٌذ بعض المشارٌع التنموٌة حتى ٌتم استبعاد الفساد المالً واالداري وتقلٌص
الروتٌن فً ذلك ,اذ ان الفساد المالً واالداري ٌؤثر سلبا على االستثمار وٌمثل تكالٌف
اضافٌة تقلل من هامش الربح ,وتؤثر البٌروقراطٌة االدارٌة بشكل كبٌر على حركة
االستثمار وتحدٌد اتجاهاته فضال عن بطء العمل االداري .
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 -2االهتمام بقطاع الكهرباء والماء من قبل الدولة من اجل تعظٌم ارباح هذا القطاع ودفع
عملٌة االنتاج واحداث النمو المرغوب فٌه فً القطاعات االقتصادٌة عن طرٌق التوسع فً
االنتاج فً هذا القطاع او تخفٌض كلف االنتاج فٌه باستخدام التحدٌد التكنولوجً السالٌب
االنتاج وٌتبع هذا القطاع فً هذا المجال قطاع المالبة اما على صعٌد القطاعات االقتصادٌة
لعام  2002فقد اثبت ان قطاع الخدمات االجتماعٌة تحقق تعظٌم االرباح لالقتصاد الكلً
العراقً .

 -3تشجٌع الدراسات االقتصادٌة خاصة على المستوى الكلً التً من شأنها اعطاء المؤشرات
المستقبلٌة ومنها رسم السٌاسات االستثمارٌة للقطاعات االقتصادٌة وتحدٌد القطاع الرائد
الذي له القدرة على قٌادة عملٌات التنمٌة وتحقٌق مستوٌات عالٌة من الناتج المحلً وتعظٌم
الربحٌة فً ظل قٌد االستثمار  .وتقع نظرٌات بحوث العملٌات فً صلب الوسائل العلمٌة
فً عملٌة التخطٌط والتنبؤ واظهرت احدى نظرٌات بحوث العملٌات فً هذا المجال وهً
نظرٌة المبارٌات انها اسلوب فاعل وذو اهمٌة فً دراسة طبٌعة التنافس بٌن جهتٌن
(اومتغٌرٌن اقتصادٌٌن ) .
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الهامش :
* استولى الجٌش االمرٌكً على  20ملٌار من الخزٌنة العراقٌة بعد السقوط وادعى بانه
سٌنفقها فً اعادة اعمار العراق ولكن لم ٌحدث اي شًء مما ادى الى مطالبة الحكومة
العراقٌة الى طلب باعادتها الى الخزٌنة ولم تفلح فً ذلك .
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