البىن ادلؤسساتيت و التحول للقطاع اخلاص يف الؼزاق



الباحث حٌدر حسن معن
أ.م .د فٌصل أكرم نصوري
كلٌة االدارة /واالقتصاد جامعة بغداد
ادلستخلض

ٌتطلب العمل االقتصادي أٌجاد بنى مؤسساتٌة ترسم االستراتٌجٌات وتضع السٌاسات االقتصادٌة
العامة والوضوح فً أهدافها المعلنة وأشراك جمٌع المؤسسات االقتصادٌة والسٌاسٌة والمعنٌٌن للبحث فً
جمٌع القضاٌا االقتصادٌة والمالٌة والنقدٌة وتحلٌلها لغرض تجدٌد طاقاتها وتحدٌد واجباتها
ومسؤولٌاتها,على أن تترك الحرٌة الكاملة للقطاع الخاص فً تكوٌن مؤسساته للقٌام بواجباته االقتصادٌة,
ولهذا على البنى المؤسساتٌة تهٌبة المناخ المناسب لتنفٌذ سٌاساتها االقتصادٌة ,التً من شأنها تسهٌل
مهمة القطاع الخاص ,وهذا ما أكدته المدرسة المؤسسٌة أن البنى المؤسساتٌة هً اإلطار المالبم الذي
ٌحقق شرط أساسً للنمو والت نمٌة االقتصادٌٌن وتعد هذه المدرسة البنى المؤسساتٌة دالة التطور الطبٌعً
للمجتمع ,فقد التقت وجهات نظر السٌاسٌٌن واالقتصادٌٌن ,إذ ال ٌمكن أجراء إصالحات اقتصادٌة انتقابٌة ,
أي بمعنى ال ٌتم أصالح المؤسسات االقتصادٌة دون أصالح المؤسسات السٌاسٌة للدولة  ,وبذلك ٌجب أن
تكون التنمٌة أطارا شامال ٌجمع كل البنى المؤسساتٌة ,إذ تعنً كلمة (البنى) مجموعة كلمة بنٌة
) )Structureومن المدلول اللغوي لكلمة البنى ,أن السٌاسات االقتصادٌة هً دالة تعبٌرٌة عن
السٌاسات العامة للدولة وتوجهات بتحدٌد شكل ونظام اقتصادي معٌن,وقد أثبتت التجربة بالدلٌل القاطع
,هذه الرؤٌة ,والتً ٌمكن أن نراها وبشكل واضح فً تجربة روسٌا التً اتبعت إستراتٌجٌة (عالج
الصدمة) الذي كان وفقا ً لرؤٌة صندوق النقد الدولً ,التً ركزت على عوامل اإلنتاج وحدها دون أحداث
تغٌرات مماثلة فً البنى المؤسساتٌة فً حٌن تجربة بولونٌا اتبعت إستراتٌجٌة بدٌلة (سٌاسة التدرج )
خطوة بخطوة فً التحول نحو آلٌات السوق ,هً مكنتها من توفٌر البنى المؤسساتٌة لتكون األرضٌة
الصلبة التً تعمل على تحسٌن فعالٌة اقتصاد السوق.
ادلظطلحاث الزئيسيت للبحث :البنى المؤسساتٌة -القطاع الخاص -الملكٌة الفردٌة -النشاط
الخاص -قطاع العابالت -حقوق الملكٌة -الحوكمة -الفساد.
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ادلقذمت

ٌعانً العراق من المركزٌة الشدٌدة فً التخطٌط االقتصادي وهٌمنة القطاع العام كان سسببا ً فً
عدم كفاءة استخدام الموارد االقتصادٌة المتاحة ,وتسببت فً وجود مشاكالت اقتصادٌة هٌكلٌة الموارد
االقتصادٌة وساعدت هذه على احتكار الدولة المركزٌة استغالل النفط القوة المالٌة وال ٌوجد لقوى السوق
والقطاع الخاص دور مهم فً النشاط االقتصادي.
وهذا النظام ال ٌسمح حجم المشروع المؤسسة االقتصادٌة للقطاع الخاص فً المشارٌع المتوسطة
ودور صغٌر ضعٌف ومحدود ومقٌد فً التنمٌة االقتصادٌة للموارد والطاقات لكن التحدي العملً كٌفٌة
توفٌر الظروف االقتصادٌة التنظٌمٌة لبناء القطاع الخاص ووضعت تحت الظروف من آلٌات السوق,
والمنافسة ,وسٌادة القانون
مشكلت البحث ٌ -:عانً االقتصاد العراقً من عدم وجود البنى المؤسساتٌة السلٌمة التً تمهد للقطاع
الخاص بناء الشركات التً سهم فً التنمٌة االجتماعٌة واالقتصادٌة بأسلوب علمً ناجع.
أهميت البحث  -:تأتً أهمٌة البحث فً استعراض بناء القدرات المؤسسٌة للقطاع الخاص فً ظل
االقتصاد السوق و آلٌات المعالجة لهذا النمط من التنمٌة.

هذف البحث ٌ -:حاول البحث تحقٌق بناء القدرات االقتصادٌة للقطاع الخاص من خالل تهٌبة السٌاسات
االقتصادٌة و القدرات المالٌة,من خالل أٌجاد بنى مؤسساتٌة لها القدرة على تحسٌن البٌبة االستثمارٌة
لالقتصاد العراقً.
فزضيت البحث  -:التنمٌة االقتصادٌة بحاجة لموارد وطاقات قطاع األعمال و لمبادراته الرٌادٌة عند
القطاع الخاص ,ولكن التحدي العلمً والعملً ,هو كٌف ٌمكن توفٌر الظروف االقتصادٌة والتنظٌمٌة التً
تسمح ببناء القطاع الخاص وتطوٌره تحت شروط الٌأت السوق و المنافسة وحكم القانون.
أسلوب البحث-:جرى استخدام األسلوب االستنباطً فً البحث,وقد جرى اعتماد المنهج التحلٌل النظري
للبنى المؤسساتٌة لبناء القطاع الخاص .

القطاع اخلاص
تؼزيف القطاع

*اخلاص
مننن رٌننر الممكننن أعطنناء تعرٌننف محنندد أو موحنند وشننامل ٌمكننن أن ٌسننتقر علٌننه أو ٌطلننق بوصننفه
مصننطلحا لكننً ٌصننف القطنناع الخنناص وصننفا وافٌننا اذ نننرى أن هننناك الكثٌننر مننن التعرٌفننات التننً اختلفننت
بتعبٌراتهننا وهننذا االخننتالف ناشننا مننن طرٌقننة تناولهننا الوضننع االجتمنناعً أو االقتصننادي لهننذا القطنناع فقنند
تتنراوح التسنمٌات بحسنب طبٌعنة الملكٌنة ,فتسنمى الملكٌنة الخاصنة (  ) Private Activityأو قند تسنمى
الملكٌة الفردٌنة ( ) Personal Propertyأو قند تكنون بحسنب طبٌعنة النشناط االقتصنادي فٌسنمى النشناط
الخاص ( ) Prorate Activityأو النشاط الفنردي (  ) Personal Activityوقند تكنون التسنمٌة حسنب
التقسٌمات القطاعٌنة للنظنام االقتصنادي المعننً فٌطلنق علنى القطناع النذي تندٌره الدولنة باسنم القطناع العنام
( (Public Sectorوٌطلننق علننى القطنناع الننذي ٌتننولى اإلفننراد أو الجماعننات رٌننر مرتبطننة بالدولننة تسننمٌة
القطاع الخاص (. )9()Private Sector
وأٌضا تختلف التعرٌفات لهذا القطناع وفقنا للنظنرة اإلٌدٌولوجٌنة للنظنام السٌاسنً والمؤسسناتً النذي ٌحكنم
الوضننع االقتصننادي القننابم فننً البلنند مننن حٌننث المننناهج سننواء كننان رأسننمالٌا او اقتصنناد مخننتلط او اقتصنناد
اشتراكً(.)2
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وهذا فأن تعرٌف القطاع الخاص بوصفة ٌمثل أحد األجزاء المهمة فنً النظنام االقتصنادي المعاصنر,
وقد ٌرتبط هذا المفهوم مع مبدأ فصل الملكٌة عن أدارة الشركات المساهمة()7
وفً بعض األدبٌات االقتصادٌة التً تتسم بالنظرة المؤسسٌة ,فأن تعرٌف القطاع الخاص ,هو القطاع النذي
به تدار المؤسسات من قبل األفراد و بهدف تحقٌق إرباح نقدٌة تستطٌع منن خاللهنا زٌنادة قندرتها اإلنتاجٌنة
بشراء التكنولوجٌا الحدٌثة وهذا ٌتطلب توافر الخدمات العامة التً تتبعها مؤسسات الدولة ( )4لكً ٌنتمكن
القطنناع الخنناص مننن القٌننام بنندوره بشننكل صننحٌح فننً النشنناط االقتصننادي ,وفننً البلنندان النامٌننة ,ان القطنناع
الخنناص مننا هننو أال قطنناع العننابالت (  ) House Hold Sectorوهننو القطنناع الننذي ٌضننم مجموعننة مننن
االفننراد الننذٌن ٌهنندفون مننن خ نالل نشنناطهم وتصننرفاتهم الننى اشننباع حاجنناتهم المعٌشننٌة ( )5وٌننرى بعننض
االقتصننادٌٌن ان القطنناع الخنناص بأنننه قطنناع االقتصنناد القننومً الننذي تكننون فٌننه ملكٌننة خاصننة وفٌننه ٌكننون
تخصٌص الموارد اإلنتاجٌنة منن خنالل قنوى السنوق ولنٌال منن خنالل مؤسسنات الدولنة ( )6وٌنرى النبعض
االخننر بأنننه القطنناع الننذي ٌجمننع النشنناط االقتصننادي لمجموعننة مننن االفننراد الننذٌن ٌهنندفون مننن نشنناطهم الننى
تحقٌق الربح على ان ال ٌتلقى هذا المشروع أي تموٌل خارجً منن الدولنة او مؤسسناتها ومنا ٌحصنل علٌنه
االفراد من االرباح تؤول الٌهم بعد احتساب الضرٌبة من االرباح (.)3
والبعض ٌتناول القطاع الخاص من خالل جوانبه التنظٌمٌة وٌنقسم على قسمٌن القسم االول القطاع الخاص
رٌر المننظم (  ) Informal sectorوهنو المشنروعات االقتصنادٌة الصنغٌرة الحجنم والتنً ال تحتناج النى
تموٌل من مصادر التموٌل وٌكون فٌه مسك الحسابات وإدارة المشروع وتشغٌله الى شنخص واحند او اكثنر
من عابلنة صنغٌرة ,امنا القسنم الثنانً القطناع الخناص المننظم (  ) Formal Sectorوفنً هنذا الننوع منن
التنظٌم ٌكون كل عامل من عوامل االنتاج ٌحصل علنى اٌراداتنه ,فنرأال المنال ٌحصنل علنى الفابندة والعامنل
ٌحصل على االجور واألرض تحصل علنى الرٌنع والمننظم ٌحصنل علنى النربح نتٌجنة تحملنه المخناطر ,وهنذا
النوع ٌتطلب مسك الحسابات الى المحاسب وإدارة المشروع الى المدٌر وتشغٌل المشنروع ٌكنون المسنؤول
عنه المتخصص الفنً(.)8

الذولت والقطاع اخلاص

أصبح موضوع (حوكمة االقتصاد ) ضمن اهم موضوعات السٌاسة االقتصادٌة المعاصرة فأن العنالم
ٌجري فٌه متغٌرات كبٌرة ومتسارعة  ,على وفق هذه المعطٌات اصنبح االدارة االقتصنادٌة تتصندر اولوٌنات
االصألحات االقتصادٌة والسٌاسٌة واحتلت مكانة مهمه فً الجدل والنقاش حول دور الحكومات فنً اقتصناد
السوق .
وان االصننالحات االقتصننادٌة هننً االخننرى مرتبطننة وبشننكل وثٌننق باإلصننالحات السٌاسننٌة ,وال ٌمكننن
اصنالح احنندهما دون االخننر ,ففننً هنذه المرحلننة مننن التننارٌا البشنري المتطننور والمتسننارع ,وانقسننام بلنندان
المعمورة الى قسنمٌن عنالم الشنمال عنالم الرأسنمالٌة والتطنور التكنولنوجً الهابنل  ,والنذي تقنوده الوالٌنات
المتحنندة االمرٌكٌننة ,التننً تسننٌطر علننى الثننروة المالٌننة والثننورة التكنولوجٌننة (ثننورة المعلومننات) فننً اطننار
لٌبرالً شامل تسٌطر علٌه الشركات العمالقه وانتقال االموال عبر الدوابر االلكترونٌة وبأرقام كبٌنرة الحجنم
ومن هنا اصبح العالم اكبر فأصغر ,اكبر فً اتساع الهوة بٌن عالم الجنوب وعالم الشمال ,واصغر فً اذابة
الحننندود السٌاسنننٌة وعننندم وقوفهنننا امنننام تننندفق المعلومنننات بنننٌن البلننندان عبنننر شنننبكة االتصننناالت العالمٌنننة
(االنترنٌت)(.)1
وعلنى الصننعٌد الننداخلً فشننل التنمٌننة االقتصننادٌة فننً البلندان النامٌننة التننً تعتمنند علننى القطنناع العننام
,حتى من خالل االطر المؤسسٌة التً ٌفترض فٌهنا ان ٌمثنل فٌهنا القندر الكبٌنر منن الحرٌنة والمروننة ,فنأن
المشكلة لٌست فً النهج فقط ,وال حتى فً االطر  ,وإنما المشكلة الحقٌقٌنة فنً ادارة االطنر ,وفنً مسنتوى
االداء والكفاٌة االنتاجٌة ,وهذا رافقه انتشار المحسوبٌة والحوافز رٌر الموضوعٌة والفساد ,وعند التحنول
مننن اطننار اقتصنناد المخطننط ,الننى اقتصنناد الٌننات السننوق  ,رافقتننه االخطنناء نفسننها مننن التجربننة فننً المرحلننة
السابقة مما زاد فً الطٌن بلة(.)91
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وفً الحقٌقة التً اوردها مؤسال علنم االقتصناد ادم سنمٌث ( ٌ( )9311-9327جنب ان ٌنوفر لكنل
شخص مادام ال ٌخرق قنوانٌن العدالنة امكانٌنة السنعً الحنر كلٌنا ً حسنب مسناٌراه مناسنبا ً لتحقٌنق مصنلحته,
واستخدام عمله ورأسماله فً منافسة عمل ورأسمال اي شنخص اخنر او طبقنة اخنرى )( )99هنذه الحقٌقنة
تمثنل فننً دور الدولننة الحارسننة التنً تننوفر االمننن والنظننام القضنابً  ,وهننو دور محاٌنند ال ٌمثننل اي دور فننً
النشاط االقتصادي  ,ترى اذا كان االول ادم سمٌث ٌعٌش كأحد افراد البلدان النامٌة (عالم الجنوب ) هل كان
ٌضع هذا الدور فً ظل التحدٌات التً تواجهها البلدان النامٌة وهً فً طرٌقها للتحول نحو نظنام اقتصنادي
واجتماعً وسٌاسً اخر ؟
ان االجابة عن هذا التسأل قد ٌبدي الكثٌنر منن التعقٌند وٌواجنه اي باحنث فنً هنذا الشنأن الكثٌنر منن
العقبات ,وال توجد نماذج مثالٌة لكً ٌستدل علٌها فً تحقٌنق االجابنة عنن هنذا التسنأل ,االان االجابنة تكنون
اكثر سهولة وفً راٌة البساطة اذا ما علمننا ان التجنارب االقتصنادٌة والسٌاسنٌة تضنع بنٌن اٌندٌنا المعادلنة
التالٌة (الدولة الرشٌدة  +السوق الناضجة ) والتً تساوي االقتصاد السلٌم (.)92
فٌما ٌخص الطرف األول من المعادلة وهنو الدولنة الرشنٌدة ,ان الدولنة ضنمٌر األمنة ولنٌال تاجرهنا
,وهو ٌقع علٌها دورٌن أساسٌن فً الحٌاة االقتصادٌة ,هو الجانب المؤسسناتً والجاننب األخنر فٌمنا ٌتعلنق
بتخفننٌض الكلننف الحدٌننة التننً تسنناعد السننوق علننى التطننور والنهننوض بنندورها ,وهننذا الجانننب تننوفٌر السننلع
والخدمات العامة هً األمن والدفاع والعدالة ,فضال عن توفٌر البنٌة األساسٌة المادٌة من طرق وموصنالت
وموانا ومطارات وموارد الطاقة ,وتوفٌر فرص التعلٌم المجانً فً كافة المراحل وخدمات الصنحة العامنة
,باإلضافة إلى الدور الجدٌد الذي ٌجب ان تقوم به فً حماٌة البٌبة  ,وبما أن المجتمعات فً البلدان النامٌنة
تعانً التمٌز الطبقً  ,تبعا ً للفنروق فنً الندخل ,أصنبح الزم علنى الدولنة محاربنة الفقنر لكنً تسناعد السنوق
على تولٌد الطلب الكافً المتصاص العرض ,والدفع فً بناء شنبكات البحنث والتطنوٌر واالبتكنار( .)97وان
معظننم اقتصننادٌات البلنندان النامٌننة والتننً هننً فننً طننور التحننول ,لننم تبل نغ بعنند مرحلننة النضننج فننً هٌاكلهننا
االقتصادٌة ,كما هو الحال للبلدان المتقدمة النمو فً أوربا وحتى أسنٌا ,لنذلك موازننات التخطنٌط المسنتقبلً
ذات الطنابع االسننتراتٌجً ,فنً مجنناالت التنمٌننة وتعببنة المننوارد وضنبط توجهننات التننراكم ,التنً ٌعجننز عنهننا
القطاع الخاص عن حلها بمفرده ,وهذا ٌسمى فً األدبٌات االقتصادٌة (فشنل السنوق)()Market failure
على العكال فً البلدان المتقدمة النمو ,التً ٌكون فٌها االقتصناد القنومً معتمند وبشنكل كبٌنر علنى القطناع
الخنناص الننذي ٌعمننل وبكفنناءة عالٌننة نسننبٌا ً ,وهننو ولٌنند مرحلننة تارٌخٌننة طوٌلننة تعننود إلننى القننرن الثننامن
عشر(. )94

دور البىن ادلؤسساتيت من منظور االقتظاد احلذيث

 1.1.1األهذاف الزئيسيت للبىن ادلؤسساتيت

أقزار قواػذ اقتظاد السوقتمثل البنى المؤسساتٌة القواعد واألنظمة التً تحكم عمل اقتصاد السوق الناجحة وهً تخفض
تكالٌف المعامالت وتعزٌز اإلنتاجٌة ,وتشجٌع المنافسة واالستثمار وهو المبدأ األساسً القتصاد السوق ررم
أنها تسعى إلى تعزٌز الشفافٌة وتشرٌع قوانٌن حماٌة حقوق الملكٌة والمنظمات القانونٌة المكملة لها ,التً
من شأنها تشجٌع دور القطاع الخاص ,وان انعدام هذه المؤسسات ٌتسبب بإعاقة التنمٌة فً البلدان النامٌة
المتحولة  ,وعن طرٌق جملة من األمور منها منع مشاركة القطاع الخاص فً االستثمارات ,ولهذا تحتاج
البلدان النامٌة فً استهداف إعادة هٌكلٌة اقتصادٌاتها و تحولها نحو آلٌات السوق إلى إجراء إصالح و
تطوٌر البنى المؤسساتٌة .

 تؼزيز القذرة ػلى التوقغ يف السياساث االقتظاديتٌشكل عدم توفر معلومات عن السٌاسات االقتصادٌة العامة ,حٌز ربٌسً على االستثمارات الخاصة
طوٌلة األجل فً البلدان النامٌة  ,فالمتغٌرات السٌاسٌة التشرٌعٌة لتترك أثرها فً التغٌرات على الحكومات
هو الذي ٌشوش البٌبة االقتصادٌة ونقص حماٌة حقوق الملكٌة وبالتالً ٌنعكال على شكل االستثمار سواء
كانت خاصة أو حكومٌة وعلى التنمٌة االقتصادٌة إجماال .
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 تؼزيز االستقزار السياست الؼامتاالستقرار ٌعنً توفر ظروف بعٌدة المدى بالنسبة لالستثمارات الخاصة,فسٌاسات االقتصاد الكلً
المستقرة التً تضعها الحكومة ٌضمن االستثمارات طوٌلة األجل وتدفق االستثمارات األجنبٌة المباشرة,
وٌضاف إلى ذلك إن استقرار سٌاسات االقتصاد الكلً تشجع تطوٌر الصناعات خصوصا ً تلك المرتبطة
التكنولوجٌا الحدٌثة(. )95
 تؼزيز الشفافيتالشفافٌة هً لنشر المعلومات وافٌة عن التغٌرات السٌاسة العامة ,هً عامل الربٌسً للثقة بسٌاسات
الدولة االقتصادٌة  ,وٌرفع درجة ثقة الجمهور ببرامج الدولة االقتصادٌة  ,والتً تظهر بشكل واضح على
اإلقبال على سندات و اذونات الخزٌنة فً سوق األوراق المالٌة وتعتبر هذه الوظٌفة األساسٌة للبنى
ً
خاصة فٌما ٌتعلق ببرامج الخصخصة  ,فالمعلومة هً أداة ذات قٌمة عالٌة  ,ووسابل اإلعالم هً
المؤسساتٌة
التً تؤدي هذا الدور فٌما ٌحلق أجواء اٌجابٌة بالنسبة لالستثمارات الخاصة طوٌلة األجل وكذلك االستثمارات
األجنبٌة المباشرة.
 ختفيض تكاليف ادلؼامالثالبنى المؤسساتٌة تؤمن هٌكل تبادلً ٌحدد كلفة إجراء المعامالت وكلفة تحقٌق التحوالت سواء ما ٌتعلق
بتعقٌدات التجارة الدولٌة أو االبتمانات النقدٌة المطلوبة ,فأصبح دوراً مهما ً للجان التجارة والغرف التجارٌة
والجهاز المصرفً بتزوٌد بالمعلومات الالزمة لتنفٌذ المعامالت وتقدٌم المساعدة لتوفٌر الوقت وتخفٌض
الكلفة(. )96

1.1.1ادلؤسساث ادلسانذة

 1.1.1.1ادلؤسساث القانونيت

ٌمثل أصالح المؤسسات القانونٌة وضمنها نظام القضاء الخطوة األولى فً عملٌة أصالح البنى
المؤسساتٌة لما ترتبط بها المؤسسات األخرى ترابط وثٌقا ً مع المؤسسات القانونٌة والتنظٌمٌة ,التً من شأنها
حماٌة االستثمارات الخاصة طوٌلة األجل ,لتوفٌر رطاء قانونً لحماٌة نظام الملكٌة الخاصة  ,وان معظم
قوانٌن البلدان النامٌة ,هً فً الحقٌقة تستنسا وتقلد قوانٌن البلدان المتقدمة النمو ,ومن الواضح هذه
القوانٌن لم تستطٌع أن تكون هً الحل فهً مستقاة من واقع ررٌب على تلك المجتمعات ,ولهذا السبب فأن
تطوٌر التشرٌعات والقوانٌن ٌكمن أثره على التنمٌة االقتصادٌة ,وفً أدناه خمال مشاكل قانونٌة هً .:

proprietorship Rights
-1حقوق ادللكيت
وٌمكن تعرٌفها بأنه (استحقاق المال أو منتج أو لفكرة صدرا بها براءة اختراع ,أو عمل حفظاًًَ حقوق
الطبع والنشر وٌستغل وفقا ً عقد ٌنفذه النظام القانونً( .)93من التعرٌف نجد التشخٌص األولً هو لالستثمار
المالً والحقٌقً وهو جوهر اقتصاد السوق والذي بدور ٌستند وبشكل أساسً على حقوق الملكٌة التً تحمً
القطاع الخاص لٌمارال دوره فً النشاط االقتصادي وٌرتبط مفهوم حقوق الملكٌة بألٌة األسعار التً تحدد
أساسها طبٌعة وحجم الثروة ,أن مفهوم اقتصاد السوق الٌمكن تعرٌفه بدون حقوق الملكٌة التً من شأنها
تساعد على تحسٌن فعالٌة القطاع المالً فً النشاط االقتصادي ,فعلى سبٌل المثال أن نسبة ( ) %70من
االبتمانات الممنوحة فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة تستند على حقوق الملكٌة العقارٌة كضمانات لهذه
ً
خاصة فً مجال التأمٌن
االبتمانات ,والتً بدورها تشكل عامل محفز فً المؤسسات المالٌة الوسٌطة األخرى
ضد الحرٌق والسرقة والكوارث الطبٌعٌة مما ٌحدث أثرا اٌجابٌا ً على النحو المالً .
وان رأال المال ٌتولد عند التمثٌل كتابة سند حقوق الملكٌة  ,لكً تصبح ضمن أوراق مالٌة ٌمكن
استخدامها فً تسوٌة حسابات بٌن المتاجرٌن ,ولهذه الخصوصٌة األشد نفعا ً من الناحٌة االقتصادٌة  ,والتً
ٌبرز أثره فً األسواق المالٌة وبشكل خاص فً القطاع العقاري ,ففً أسواق لندن ترتفع أسعار العقارات
بحوالً ( )%4سنوٌا ً  ,وكذلك فً ؤول سترٌت تلعب هذه األوراق (سند الملكٌة ) دوراً حاسما ً ومؤشراً على
مجمل النشاط االقتصادي(. )98
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أال أن هذه الصورة بدأت مختلفة فً البلدان النامٌة ,الزال هناك ضٌق فً فهم حقوق الملكٌة والتً ٌعزو
سببه الربٌسً إلى دور المؤسسات السٌاسٌة التً تحدد نظام الحكم ونوعٌة العالقات االقتصادٌة ,حٌث تعرض
مفهوم حقوق الملكٌة إلى صدمات قوٌة خصوصا ً عندما اتبعت الدول النامٌة إستراتٌجٌة القطاع العام فً تحقٌق
التنمٌة االقتصادٌة  ,ولهذا قامت بحركة واسعة من التأمٌم ضد القطاع الخاص والطبقة البرجوازٌة الوطنٌة كما
هوا لحال فً مصر على سبٌل المثال ال الحصر .
ومن أهم جوانب حقوق الملكٌة  ,تملك األرض وتسجٌلها ,هذا األمر ٌصح فً البلدان الفقٌرة حٌث
تعٌش معظم السكان فً األرٌاف وتشكل الزراعة النشاط االقتصادي الربٌسً  ,وفً هذا الصدد فان حقوق
الملكٌة العقارٌة الزراعٌة تعود بالرٌع فً االستثمارات فً زراعة حقول الزراعٌة  ,ولهذا فان تسجٌل األراضً
ٌشجع االستثمارات الزراعٌة  ,وفً ظل انخفاض ادخار اإلفراد فأن أصحاب الحقول ٌقدمون سند الملكٌة بهدف
ضمان القروض المصرفٌة  ,مما ٌساهم فً زٌادة معدالت اإلنتاجٌة وبالتالً رفع معدالت التنمٌة االقتصادٌة
,مثل ما حصل مع بٌرو زادت إنتاجٌة األرض فً المناطق التً اكتملت فٌها الملكٌة بنسبة ( )%41عنها فً
المناطق التً لم تسجل فٌها األراضً( ,)91وفً العراق بلغت مساحة األراضً المزروعة لسنة ()2119
( ) 79542ألف دونم منها ( ) %7229أي ( ) 91976ألف دونم هو للقطاع الخاص و ( ) %6321أي
( ) 29411ألف دونم هً أراضً تعود ملكٌتها للدولة ,لذا تراجعت الزراعة كنسبة فً المساهمة الناتج
المحلً اإلجمالً خالل الفترة () 2118-2117نسبة (  )21() %3.6-%94.7ولهذا فأن الملكٌة الزراعٌة
,هً إحدى أهم معوقات عملٌة التنمٌة االقتصادٌة فً العراق,وعلى البنى المؤسساتٌة إدراك هذه األهمٌة و
إمكانٌة تحوٌل األراضً الزراعٌة من ملكٌة الدولة ,إلى ملكٌة المزارع التً تعود بالمنفعة على المزارع و
االقتصاد عموما ,وعلى هذا األساال فان قضٌة حقوق الملكٌة وخصوصا ً العقارٌة هً مسألة حساسة فً
البلدان النامٌة ,ونجد بعض البلدان تحدد مساحة من قطعة األرض وأخرى وضعت المشارٌع واألراضً التً
تقوم علٌها بإطار إٌجارات طوٌلة األجل بالنسبة لالستثمارات األجنبٌة .
وٌدخل ضمن هذه الترتٌبات القانونٌة حماٌة حقوق الملكٌة الفكرٌة لما لها من دور فً تعزٌز البحث
والتطوٌر من خالل السرقة واالعتداء على حقوق المكرسة ببراءة االختراع ,مما ٌعزز القدرات اإلنتاجٌة
والتنافسٌة للشركات وزٌادة حصة اإلرباح واالستثمارات من االبتكارات الصناعٌة الحدٌثة ,وٌحدث هذا األثر
زٌادة فعالٌة االقتصادٌة للمنتجات المحلٌة وزٌادة حصة البلد من المنتجات القابمة على التكنولوجٌا الحدٌثة فً
التجارة الدولٌة ,وتشٌر التقدٌرات أن البلدان المتقدمة النمو تتحكم بحوالً ( )%11من براءة االختراع
الموجودة فً العالم ,ولهذا نجد الشركات المتعددة الجنسٌة هً تتحكم فً األسواق العالمٌة ,نتٌجة احتكارات
التكنولوجٌا الحدٌثة فً الصناعات التً تعتمدها وبدرجة عالٌة(.)29
-2تنفيذ الؼقود Contracts Execution
ٌعرف العقد بأنه (اتفاق بٌن أفراد بأشخاصهم أو بأشخاص معنوٌة محددة الهوٌة بشأن نقل حقوق
التملك السلع آو تكنولوجٌا حدٌثة ) ووفقا ً لهذا العقد ٌحدد شروط تبادل السلع والخدمات مقابل مبالغ مالٌة
محددة فً صٌغة العقد وهنا ٌعرف االقتصاد بأنه علم التبادل  ,وٌأتً دور المؤسسات القانونٌة والنظام
القضابً ذات أهمٌة كبٌرة فً الحٌاة االقتصادٌة  ,فمن الضروري إجراء أصالح التشرٌعات القانونٌة تمكن
النظام القضابً من أجراء تسوٌة وتنفٌذ العقود بٌن إطراف العقد دون اللجوء إلى التسوٌة خارج نطاق هذه
المؤسسات مما ٌرفع تكالٌف هذه التسوٌة ,التً تنعكال بدورها على االستثمارات والتزامات التً تنشأ عنها
فً المدن البعٌد للقطاع الخاص ,مما ٌخلق بٌبة طاردة لالستثمارات األجنبٌة  ,ولهذا أكدت األدبٌات االقتصادٌة
أصالح انظمه القضاء والتشرٌع هً الخطوات األولى لإلصالحات التنموٌة فبدونها الٌمكن إجراء إصالح
اقتصادي دون أصالح هذه المؤسسات مما ٌتسبب فً إفشال اقتصاد آلٌات السوق(.)22
وفً هذا الجانب نرى الكثٌر من العقود الحكومٌة لم تنفذ ما بعد عام  2117بسبب ضعف النظام
القضابً واإلجراءات الروتٌنٌة داخل مؤسسات الدولة بشكل عام والحكومٌة بشكل خاص ,إضافة إلى تعدد
الجهات المستفٌدة من تنفٌذ العقد ,وكذلك بٌع العقود من الباطن بٌن الشركات سؤ كانت أجنبٌة أو محلٌة,
وحاالت الهروب المتكررة من تنفٌذ العقود التً أخرت كثٌرا عجلت التنمٌة فً البلد
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-3اإلدارة السليمت للشزكاث Good Governance(23) company
وٌمكن تعرٌفها ( هً البٌبة المؤسسٌة التً ٌتفاعل ضمنها مساهمٌن وأعضاء مجلال إدارة الشركة
والمدراء التنفٌذٌٌن فٌما بٌنهم ,وتعالج األسالٌب ٌضمن بها المساهمٌن الشركة للحصول على عابدات من
استثماراتهم المالٌة(. )24وٌتوقف نجاح أدارة الشركات على التفاعل السلال بٌن قوانٌن التً تصدرها
المؤسسات القانونٌة ,والهٌبات اإلدارٌة للشركات والمساهمٌن  ,وهذه العالقة الثالثٌة هً مترابطة بأاللٌة
التً تدٌر الشركات  ,ومن الضروري أن تكون فعالٌة المؤسسات القانونٌة فً معالجة أدارة الشركات
,ومن الضروري أن تكون الفعالٌة تحت سلطة النظام القضابً والقانونً ,ولٌال رهن بتدخالت السٌاسٌة .
وتستند أدارة الشركات (الحوكمة) إلى أربع مبادئ ربٌسٌة هً اإلنصاف والشفافٌة والمسابلة
والمسؤولٌة  ,وهذه المبادئ من شأنها تعزٌز اإلنتاجٌة  ,مما تحفز االستثمارات وتوسٌع الدخول فً
أسواق رأال المال وتخفٌض حدة األزمات المالٌة وبالتالً تحدث اثر اٌجابً على التنمٌة االقتصادٌة  ,وال
ٌكتفً هذا األثر إلى حد االستثمارات بل ٌكون عامل ربٌسً فً استدامة التطور االقتصادي  ,حٌث ٌسٌطر
حكم القانون وتكون العقود قابلة للتنفٌذ وتخفض الحوافز المعٌنة لدخول الشركات  ,وهذا ٌستوجب
استخدام سٌاسة مالٌة حصٌفة(.)25وضمن السٌاسات اإلصالحٌة التً تستهدفها الحكومات فً البلدان
المتحولة ,إٌجاد إلٌة حوكمة الشركات للقطاع العام والخاص على حد سواء  ,فوجود هذه اإللٌة توظف
سمة أساسٌة فً الٌأت السوق وهً المنافسة ,فتتخذ هذه الشركات بتكنولوجٌا وأسالٌب اإلنتاج جدٌدة
,وهً بدورها تزٌد من الٌد العاملة الماهرة التً تدرب على أسالٌب اإلنتاج الحدٌثة  ,وبنمو القطاع
الخاص فً األنشطة االقتصادٌة ولهذا تنشأ الحاجة إلى وجود مؤسسات قانونٌة تصنع قوانٌن الشركات
وهٌاكل تنظٌم الشركات .
وفً ضوء هذه المعطٌات نجد أن دور الدولة من خاللها مؤسساتها القانونٌة تحول من دور مالك الشركات
الحكومٌة إلى أدارة االقتصاد الجٌدة وتنفٌذ سٌاسات مستقرة فً االقتصاد ,وكذلك تقدٌم الخدمات العامة
بنشر المعلومات الوافٌة عند هذه السٌاسات مما ٌسهل المشاركة والمسألة وإمكانٌة التوقع(.)26
وان تعزٌز الشفافٌة والمسألة فً الشركات الحكومٌة تسهم وبشكل جوهري فً ثقة الجمهور بقدرة أدارة
الشركات مما ٌسهل تحوٌل هذه الشركات إلى القطاع الخاص عن طرٌق سوق األوراق المالٌة وتوزٌع من
أسهم تلك الشركات على العاملٌن فٌها  ,وهذا ٌسبقه خلق رأي عام حول أسالٌب التحول نحو اقتصاد
السوق وثقة الجمهور فً تنفٌذ السٌاسات االقتصادٌة .
وهذا ٌتطلب تطوٌر أسواق األوراق المالٌة وتفعٌل دور الوسطىات المالٌة والبنوك التجارٌة والتً تشكل
مصدر مهم من مصادر التموٌل لهذه الشركات ,التً تتكالب بتحسٌن األنظمة المحاسبٌة والتدقٌق لتحسٌن
بغرض زٌادة الكفاءة فً معالجة األداء المالً للشركة .
وان الهدف الربٌسً لإلدارة السلٌمة (الحوكمة  )Governanceهً حماٌة المستثمرٌن من تجاوزات
المدراء التنفٌذٌٌن للشركة لصالحٌاتهم فً استعمال الموارد المالٌة للشركة لصالحهم الشخصً ,آو بما
ٌسًء للشركة العاملة فً االقتصاد وتوجٌها ً لمكافحة الفساد والممارسات االحتكارٌة ومواصلة اإلشراف
من قبل المساهمٌن تمكنهم من انتخاب المدراء التنفٌذٌٌن والتصوٌت على القضاٌا األساسٌة التً فٌها دمج
الشركات وشراء شركات أخرى(.)23
وال تتوخى حكومات البلدان النامٌة من تشرٌع قوانٌن حكم اإلدارة السلٌمة للشركات فً تحسٌن فعالٌة
سٌر النظام االقتصادي فحسب  ,وإنما زٌادة حصة البلد من االستثمارات األجنبٌة المباشرة ورٌر المباشرة
,وتحول بعض البلدان دمج الشركات المحلٌة مع الشركات المتعددة الجنسٌة ,مما ٌسهم فً تغٌٌر طابع
الشركات العابلً إلى شركات مساهمة ,وكذلك اجتذاب الدراٌة الفنٌة وأسالٌب الدفع بالمنتجات السلعٌة
والمنافسة فً األسواق العالمٌة(.)28
وفً هذا اإلطار نجد أن البلدان النامٌة رالبا ما تالقً صعوبات فً تطبٌق اإلدارة السلٌم للشركات ,بسبب
قلة خبرات هذه البلدان ,وتقابلها الخبرات الواسعة للشركات العمالقة فً التحاٌل على أنظمة وقوانٌن هذه
البلدان,باإلضافة إلى ضعف النظام القضابً وعدم وجود ثقافة الشركات لدى هذه المجتمعات .
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 -3قوانني ادلنافست ومنغ االحتكار
المنافسة هً السمة األساسٌة القتصاد السوق ,وهً تعزز دور القطاع الخاص وتشجٌع تدفق
االستثمارات األجنبٌة المباشرة  ,ولها اثر اٌجابً على التنمٌة االقتصادٌة ,أن تعطً حافز للمدراء التنفٌذٌٌن
إلى تخفٌض تكالٌف واالبتكار وتحسٌن نوعٌة المنتج والترتٌب المؤسسً لإلنتاج .
وان الهدف من وراء تشرٌع هذه القوانٌن التشجٌع على األنشطة االبتكارٌة التً من شأنها تخفٌض تكالٌف
اإلنتاج ,وتطوٌر المورد البشري و اإلدارٌة تعلما ً فً مجاالت التقنٌة الحدٌثة ,وهكذا تنشأ قاعدة عملٌة للبحث
والتطوٌر واالبتكار التً تستند علٌها عملٌة التنمٌة االقتصادٌة الحدٌثة(.)21
وفً ضوء تحول دور الدولة من مالك للشركات الحكومٌة إلى دور مدٌر لالقتصادي ,فأنها تقع على عاتقها
مسؤولٌة مباشرة فً مراقبة أنتاج السلع والخدمات وكٌفٌة ونوعٌة السلع بما ٌخدم مصالح المستهلكٌن  ,وهذا
ٌتطلب أن توفر الدولة بٌبة تنافسٌة للشركات فً األنشطة االقتصادٌة المختلفة(.)71
وبٌنما تتطور المنافسة فً البلدان المتقدمة النمو بالتدرج ومع الوقت وهذا أمر ٌعزز نجاح اإلصالح المؤسسً
,تضطر البلدان النامٌة إلى التكٌف مع المعاٌٌر الدولٌة خالل فترة اقصر بكثٌر فقضٌة المنافسة هً ,أذن ,اشد
تعقداً وأقوى إشكالٌة البلدان النامٌة ,وإصالح المؤسسات القانونٌة الذي ٌكون قٌاساًًَ بغٌره فجابٌا ً ٌستلزم فً
معالجة قضٌة المنافسة ,عملٌة انتقابٌة تمثل فً ربط هذا اإلصالح بالمفاوضات التً تعقد فً منظمة التجارة
العالمٌة  ,وفً استبانه وتقوٌة القطاعات األكثر تعرضا ً للمنافسة الدولٌة ,وفً ربط قضٌة المنافسة
باستراتٌجٌات التنمٌة االقتصادٌة وبالتالً أعطاء األولوٌة للقطاعات األساسٌة .
وأن وظٌفة المؤسسات القانونٌة أٌجاد القوانٌن واألنظمة تعمل على تفعٌل آلٌات السوق (العرض
والطلب) ,وتكون هذه القوانٌن مناهضة لالحتكار بكل أشكالها وعملٌات الربح والشراء التً تفرض شكالً معٌنا ً
على األسواق المحلٌة التً تؤثر على العرض أوفً أسعار السلع والخدمات ,ومنع انتشار الكارتالت التً تؤدي
إلى انعدام تخصٌص الموارد االقتصادٌة النادرة وتحدٌد األسعار ,والتً تقضً بدورها على نوعٌة السلع
والخدمات وتدنً مستوى المنتجات المحلٌة ,ولهذا السبب ٌجب أن تستهدف قوانٌن المنافسة ومنع االحتكار
تنظٌم الرقابة على األسواق والمعامالت رٌر العادلة التً ٌقوم بها ,وتنظٌم حملة الدعاٌة واإلعالنات التجارٌة
والتصدي للحمالت الدعاٌة الغٌر دقٌقة التً تبثها الشركات  ,وزالة العوابق والحواجز أمام دخول وخروج
الشركات فً األسواق ,وان العمل ضمن هذه البٌبة االقتصادٌة تكون ذات جذب استثماري خارجً مباشر التً
تسعى ألٌه البلدان النامٌة ,لتنمٌة رأال المال البشري والمادي.
The corruption
-4الفساد
ٌعرف الفساد بأنه (اساءة استعمال واستغالل الصالحٌات الممنوحة إلى شخص ما بهدف مكاسب
شخصٌة)( .)79الفساد واحد من اكبر المشكالت التً تواجهها المجتمعات والحكومات التً تمر بمرحلة انتقالٌة
 ,وذلك بسبب ض عف البنى المؤسساتٌة والذي ٌنتج عن ضعف األطر التشرٌعٌة من قوانٌن الشفافٌة والفساد
واإلجراءات التً تعقد تسٌر المعامالت الورقٌة سواء كان مواطنٌن العادٌٌن أو الشركات القطاع الخاص ,
باإلضافة إلى سٌطرة بعض الشخصٌات النافذة سٌاسٌا ً فً المرحلة السابقة على أهم المشارٌع والشركات فً
االقتصاد الوطنً ,بما ٌخدم مصالحهم الشخصٌة فً المٌدان السٌاسً واالنتخابً ,وٌنتج عن الفساد هدر الوقت
والمال وبالتالً ضٌاع فرص التنمٌة االقتصادٌة الحقٌقٌة.
ومن األهمٌة بمكان فهم وطبٌعة وجذور الفساد ,على الررم من وجود فورقات فً ثقافة الفساد ,إال أن
القاسم المشترك فٌما بٌنها هو ضعف اإلطار المؤسسً  ,التً تفتقر إلى القواعد والقوانٌن والتعلٌمات
,باإلضافة إلى تقوٌض الصالحٌات رٌر محدودة لمسبولٌن حكومٌٌن رٌر كفؤٌٌن خاصة تلك التً هً بتماال
مباشر مع شركات القطاع الخاص وتمكن جذور الفساد اإلداري والمالً فً عدة أمكنة من النظام االقتصادي
وطبٌعة سٌر تلك األنظمة  ,فكبر واتساع نطاق القطاع العام فً النشاط االقتصادي والتً رالبا ً ما توفر مشارٌع
استثمارٌة ضخمة من الموازنة العامة ,مما ٌتٌح للمسبولٌن الحكومٌٌن فرصة الحصول على الرشوة والهداٌا
وفً كثٌر من األحٌان ٌقوم هؤالء بابتزاز تلك الشركات التً تقوم بتنفٌذ المشارٌع االستثمارٌة ,مما ٌؤدي
بالتالً اللحاق الضرر بالسٌاسة المالٌة للدولة التً تهدف رفع معدالت التنمٌة االقتصادٌة من خالل تلك
المشارٌع التً تولد وهً عاجزة عن تحقٌق األهداف والغاٌات التً وجدت من اجلها ,هذا من جانب ومن جانب
أخر فأن انخفاض األجور فً القطاع العام هً األخرى عامل من عوامل منبع الفساد اإلداري والمالً ,فغالبا ً ال
تكفً هذه األجور مستوٌات المعٌشة المرتفعة مع بداٌات التحول نحو آلٌات السوق  ,مما ٌدفع موظفً الدولة
تعاطً الرشوة  .وقد وجد مثل هذا الفساد فً الدول المتقدمة النمو أٌضا مثل فرنسا وألمانٌا والوالٌات المتحدة
األمرٌكٌة ,وبقطاعات اقتصادٌة مهمة كصناعة التً ٌكون فٌها شخصٌات سٌاسٌة على خلفٌة تموٌل حمالت
الدعابٌة إلى تلك الشخصٌات بشكل رٌر شرعً (رٌر قانونً),وٌنتج عن مثل هذه الحاالت إلى إعاقة تطور
األ سواق نتٌجة سٌطرة هذه الشركات ورٌاب سمة المنافسة التً تؤدي فً نهاٌة المطاف صنع القرارات
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االقتصادٌة وفقا ً لمصالح بعض الشركات النافذة بٌن السلطات التنفٌذٌة والتشرٌعٌة فً الدولة(.)72و فً حالة
العراق الذي ٌكون اقتصاده احادي الجانب معتمدا وبشكل أساسً على قطاع النفط ,الذي ٌصدر إلى الخارج نجد
أن هذه الواردات تتعرض للنهب المستمر على ٌد المفسدٌن ,فالعراق ٌحقق تقدم ( ) 23سنت من كل دوالر
ٌحصل علٌه و الباقً ( ) 37سنت تذهب دون أن تحقق أي تقدم,أو تطور فً بنٌته التحتٌة التً من شأنها رفع
قدرات البلد االقتصادٌة ,كذلك نالحظ تعدد الجهات الرقابٌة للحد من ظاهرة الفساد المستشري ,فهناك دٌوان
الرقابة المالٌة و هٌبة النزاهة و دابرة المفتش العام ,مما عقد من إجراءات المحاسبة والمالحقة القانونٌة لكثٌر
من حاالت الفساد فً الدوابر الحكومٌة
دوافغ التحول للقطاع اخلاص
أن أهم دوافع التحول من االقتصاد المخطط مركزٌنا ً إلنى اقتصناد وآلٌنات السنوق  ,الندفع باتجناه إٌجناد
مؤسسننات حكومٌننة قوٌننة ومالبمننة للتطننورات االقتصننادٌة ,التننً مننن شننأنها تصننمٌم نمننط انتقننالً للتنمٌننة
المستدامة لالقتصادٌة تؤدي أثرها من نمو دخنل الفنرد والتقندم التقننً للبلند وحالنة االقتصناد العراقنً ٌكنون
الدفع اكبر بكثٌر من رٌره من بلدان العالم حٌث أن العراق عاش فً ضل ظنروف أصنعب وبفتنرات انعزالٌنة
كبٌرة عن التحوالت التقنٌة واالقتصادٌة التً سادت العالم الخارجً  ,وتشٌر األدبٌات االقتصنادٌة إلنى ثنالث
دوافننع مهمننة فننً التحننوالت االقتصننادٌة فننأن آلٌننات السننوق لهننا التخطننٌط ألتأشننٌري وهننً أوسننع مننن تلننك
الموجودة فً االقتصاد المركزي .
 1.1.3الذوافغ األيذيولوجيت
ٌننرى اولسننون أن بعننض النندول المتقدمننة النمننو وبعننض النندول الفقٌننرة ,ال ٌرجننع ذلننك أساسننا إلننى
اخننتالف المننوارد االقتصننادٌة,بل تعننود إلننى قنندرة سٌاسننات المؤسسننات علننى تحقٌننق الكفنناءات واإلمكانٌننات
االقتصادٌة ولهذا فنأن أهنم الندوافع وبسنبقها أهمٌنة هنو الندافع األٌندٌولوجً  ,وٌمثنل رأي السنلطة الحاكمنة
سننواء كانننت دٌمقراطٌننة أو تسننلطٌة فننأن قننرار أعننادة تقسننٌم النندوار بننٌن المؤسسننات االقتصننادٌة الحكومٌننة
والخاصة ,هو قنرار ٌنبنع منن اإلطنار اإلصنالحً النذي تتخنذه البننى المؤسسناتٌة( ,)77فٌكنون النوعً لهنذه
األٌدٌولوجٌة ٌستهدف بناء القدرات االقتصادٌة للدولنة  ,وفنً حالنة العنراق كنان البلند فنً شنبه عزلنه عنن
المحٌط الخارجً  ,وتراكم الدٌون وخضوعه لمتطلبات ننادي بنارٌال وصنندوق النقند الندولً  ,أصنبح علٌنه
التزامات دولٌة علٌه أن ٌعٌد التفكٌر فً نهجه االقتصادي ,فأن ,سٌطرة قلة حاكمة على الموارد االقتصادٌة
وتٌسٌرها وفقا ً لررباتها كانت واحدة من أهنم العوامنل لفشنل تحقٌنق سٌاسنات تنموٌنة فنً المراحنل السنابقة
من تارٌا العراق  ,فكانت المحسوبٌة واالنتهازٌة وراء الكثٌر من صفقات بٌع المؤسسنات الحكومٌنة لنذوي
أص نحاب النفننوال الضننعٌفة وتقوٌننة نفننوذهم السٌاسننً فننً البلنند  ,كانننت خٌبننة أمننل كبٌننرة فننً التحننول نحننو
دٌمقراطٌة السوق  ,فلم تشرع القوانٌن وتهٌبة الظنروف السٌاسنٌة المالبمنة لنذلك ولنم تكنن هنناك إي طبقنة
برجوازٌننة لنندٌها القنندرة علننى ادأرة تلننك المؤسسننات الحكومٌننة المباعننة ولننم ٌكننن هننناك أي أطننار أصننالحً
لتعزٌز الثقة بقدرات النشاط االقتصادي بجذب رؤؤال األموال ألقامه المشارٌع اإلنتاجٌة للنهوض باالقتصاد
الوطنً( .)74أن بلورة الدوافع األٌدٌولوجٌة ال تتم عن طرٌق المهام النبوٌة الداخلٌة فحسب ,بل تأتً عبر
الحدود الخارجٌة والتطورات العالمٌة فً مٌدان االقتصاد والسٌاسة ,ولم ٌكن لصٌارة الدوافع األٌدٌولوجٌنة
للتحول نحو دٌمقراطٌة السوق وآلٌنات السنوق  ,فكاننت هنناك روى وأفكنار تندعم هنذا التحنول فنً االقتصناد
العراقً وباعتباره نتٌجة طبٌعٌة للتحول فً النظام السٌاسً للبلد( ,)75فأننا نالحظ فً النصوص الدسنتورٌة
ووفقا ً للمادة ( )166أن العراق بلد اتحادٌا ً المركزٌة فٌه وذات إدارات محلٌنة أي إن الوحندات اإلدارٌنة هنً
التً تضع الخطنط االقتصنادٌة لوحنداتها لغنرض تنمٌنة مواردهنا االقتصنادٌة وأعطنت المنادة ( )80السنلطات
التنفٌذٌة االتحادٌة برسم السٌاسة العامة للدولة فً الموازنة والحسابات الختامٌة وخطط التنمٌة المسنتدامة
()76
فً نمط انتقالً للتنمٌة االجتماعٌة واالقتصادٌة للبلد
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أن تحرٌننر القننرار اإلداري مننن سننٌطرة المركننز ٌضننمن مرونننة العمننل اإلداري فمج نال األعمننال هننو
مغامرة ومخناطرة ٌحتناج أن ٌعنزز ثقنة ارخنرٌن بأعمنالهم منن أجنل االبتكنار والمبنادرة والتطنوٌر هنو منناخ
الحرٌة والعمل الدأب من أجل االرتقاء بالمستوى االقتصادي للخدمات المقدمة للمواطنٌن  ,وهذه األمور فً
مجملها ٌحتاجها الوحدات اإلدارٌة فً المحافظات العراقٌة بسنبب اإلهمنال النذي عاننت مننه تلنك المحافظنات
علنى منر أكثنر منن ثنالث عقنود منن النزمن  ,وفنً هنذا السنٌاق أكندت مؤسسنات الدولنة علنى أهمٌنة القطناع
الخاص فً دورة الرٌادي بإنجاز مراحل أعمنار العنراق والشنراكة اإلسنتراتٌجٌة منع الشنركات األجنبٌنة ذات
التطور التكنولوجً العالً فً بناء القدرات االقتصادٌة للبلد  ,كما أن بناء القطاع الخاص وزٌادة قدرة علنى
اسننتٌعاب أعننداد العنناملٌن بأنننه األقنندر علننى أبعنناد السٌاسننٌٌن ورجننال االنتخابننات علننى اسننتغالل الننناخبٌن
وتوصٌفهم فً القطاع العام واالبتعاد عن الشعارات السٌاسٌة التً تستخدم فً أوقات االنتخابنات التشنرٌعٌة
والوعود التً تطلق من أجل البرامج االنتخابٌة فً تقدٌم أفضل الخدمات وهً فً الحقٌقة عاجزة كل العجز
عن ذلك  .وفً الحقٌقة أن مؤسسات الدولة تكون لندٌها القندرة األكبنر علنى ممارسنة أعمالهنا وبشنكل قنوي
فً مجاالت سن التشنرٌعات وتحدٌند وتنظنٌم القنرارات اإلدارٌنة وترسنٌا االسنتقرار السٌاسنً وبرسنم اتجناه
هٌكل اال ستثمارات العامة فنً البلند  ,وتنظنٌم الرقابنة المالٌنة علنى الشنركات والمصنارف المحلٌنة واألجنبٌنة
العاملة فً االقتصادٌة الوطنً وهً تنظٌمات أكد علٌها الدستور العراقً()73
 1.1.2الذوافغ االجتماػيت
الحرٌة مطلب الجمٌع فً كل األزمنة والنظم االجتماعٌة واالقتصادٌة التً سادت المجمعات منذ فجنر
الخلٌفننة علننً المعمننورة  ,أن أي نظننام أو تكننوٌن اجتمنناعً واقتصننادي ٌحقننق اإلنمنناء االقتصننادي والعدالننة
االجتماعٌة معا ً  ,علٌه أن ٌتضمن الحرٌة الفردٌنة واالجتماعٌنة وتحقٌنق المصنالح العامنة للجمٌنع  ,وإٌجناد
الحننوافز الشخصننٌة واالجتماعٌننة فننً تحقٌننق اإلنتاجٌننة المثلننى للمننوارد االقتصننادٌة الموجننودة فننً البلنند,
والقضاء على كل المظاهر السلبٌة االجتماعٌة فً االنتهازٌة المحسوبٌة التً ولدت فً األنظمة الدكتاتورٌة
والشمولٌة  ,وهً مظاهر مر بها المجتمنع العراقنً فنً صنفحاته الماضنٌة  ,والبند منن أي نظنام دٌمقراطنً
ٌقنندم مصننلحة الشننعب والفننرد والننوطن أولوٌننة قصننوى ,علٌننه ٌتضننمن الحرٌننة والسننلوك االجتمنناعً(,)78
وعلٌننه ٌتضننمن الدسننتور العراقننً وفننً بنناب الحقننوق الحرٌننات مننن المننادة ()14إلننى المننادة ( )36حقننوق
اإلنسان العراقً وهم العراقٌون متساوون إمام القانون وكفل للمواطن العراقنً حنق العنٌش الكنرٌم وتحقٌنق
العدالة بٌن العمال وأصحاب العمل واجد كذلك القواعد األساسٌة للعدالنة االجتماعٌنة أمنا فنً مجنال الحرٌنات
ومن المادة ( )37إلى المادة ( )46الحرٌة فً اختٌنار اإلعمنال المناسنبة والنشناط االقتصنادي ولنم ٌتعنارض
مننع القننوانٌن وال ٌخ نل بالنظننام العننام وارداب العامننة والحرٌننة فننً التعبٌننر عننن الننرأي وتأسننٌال الجمعٌننات
واألحزاب وفقا ً للقنوانٌن المراعنً لنذلك,وتحرص الدولنة علنى تعزٌنز دور المؤسسنات المجتمنع المندنً بمنا
ٌضمن النهوض بالوعً االجتمناعً للشنعب العراقنً ,أن هنذه األحكنام والقنوانٌن الٌمكنن أن تحققهنا الٌنأت
السوق من ذاتها وإنمنا تحققهنا سٌاسنات وإجنراءات تسنتخدم الٌنأت السنوق وتمكنن وراءهنا سٌاسنة مومننة
بأٌدٌولوجٌنننة النظنننام الننندٌمقراطً بأهدافنننه وإسنننتراتٌجٌاته ,ومنننن خنننالل سنننلطاته التنفٌذٌنننة والتشنننرٌعٌة
والقضننابٌة المنبثقننة عننن الشننعب وتحوٌننل هننذه السننلطات باسننتخدام مننا لنندٌها مننن ملكٌننات عامننة وسٌاسننات
اقتصننادٌة ومالٌننة ونقدٌننة وبالتعنناون بننٌن المؤسسننات االقتصننادٌة الخاصننة والعامننة و ٌضننمن أطننار امثننل
للدٌمقراطٌة الحقٌقٌة التً تؤمن حاجات الفرد والمجتمع الروحٌة والمادٌة ()71
أن مصالح الفرد والمجتمع هً فنً الحقٌقنة متطابقنة ومتشنابهة فنً كثٌنر منن جوانبهنا اإلنسنانٌة
والمادٌة وان أي جماعة لندٌها مصنالح مشنتركة أو تكاملٌنة مثنل الحنرفٌن الصنناعٌٌن و التجنار هنً عملٌنة
تترابط بعضها مع بعض األخر مثل ما حدث فً أوربا فً القرنٌٌن الثامن عشر والتاسع عشر ,أما المصالح
المشتركة التً تشكل هٌبات ونقابات تضمن حقوق المشاركٌن فٌها أمام أرباب العمل أو السلطات الحكومٌنة
والتفاوض من اجل تحقٌق مصلحة هذه النقابات أو الهٌبات.
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بناء على ما تقدم  ,أن النظام الذي نسعى إلٌه والذي ٌجمع منابٌن الحرٌنة والدٌمقراطٌنة المسنؤؤلة
ومتطلبننات نمننو اإلنتنناج والنندخل وبتحقٌننق االسننتخدام األمثننل للمننوارد االقتصننادٌة الموجننودة فننً االقتصنناد
الوطنً ,والعدالة االج تماعٌة وتحقٌنق التنوازن االقتصنادي واالجتمناعً واالسنتقرار الندٌنامٌكً فنً النشناط
االقتصادي ٌ ,فسح المجال أمام بناء القندرات االقتصنادٌة للقطناع الخناص ولتحقٌنق العنادل للقنانون العنرض
والطلنب وتنوفٌر الحرٌنات فٌنه والحند األدننى فنً الحٌناة المعٌشنٌة الكرٌمنة المكفنول فنً الدسنتور العراقنً ,
وتعكال حالة التوازن االجتماعٌة بدرجة معقولة وٌصان بهنا كبنار السنن والصنغار بالتبناٌن االجتمناعً ضند
المننرض والعجننز والشننٌخوخة والبطالننة سننٌكون هننذا النظننام االقتصننادي هنندف الشننعب والسننلطات المنتخبننة
وٌكون استقرار هذا النظام أمل تصبوا إلٌه المؤسسات والنقابات العمالٌنة وطبقنات برجوازٌنة فنً هنذا البلند
الننذي عننانى مننن عنندم اسننتقرار نظننام السٌاسننً واالجتمنناعً واالقتصننادي من نذ تأسننٌال دولتننه مطلننع القننرن
الماضً()41
 2.1.2الذافغ االقتظاديت
لقند حنب س سنبحانه وتعنالى العنراق فنً كثٌنر منن المنوارد االقتصنادٌة فهنذا البلند لنم تشنٌر إلٌنه األدلننة
التارٌخٌة أن تعرض إلى موجة من المجاعنات أو الجفناف علنى منر العصنور التارٌخٌنة ,فنالموارد الطبٌعٌنة
واالقتصادٌة والبشرٌة رنٌة ومتنوعة فهنو ٌمتلنك ثالنث اكبنر احتٌناطً نفطنً عنالمً ومنوارد مابٌنة رزٌنرة
وقننوة عاملننة وطنٌننة لنندٌها القنندرة علننى تحقٌننق القفننزات الواسننعة فننً التنمٌننة االقتصننادٌة  ,والتننً باإلمكننان
تحقٌقها من خالل رسم إستراتٌجٌة التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة.
وان عملٌة اإلصالح االقتصادي هً فً الحقٌقة رسم للسٌاسة االقتصادٌة للبلد النذي ٌعنانً اقتصناده
من االختالل الهٌكلً وٌسوده التشوٌه فنً كافنة قطاعاتنه ومنعنزل عنن العنالم الخنارجً وهنً معركنة ٌحتندم
الجدل نحوها وفً كٌفٌة تشخٌص مستوى النشاط االقتصادي الذي ٌعتمند علنى سٌاسنات البلند االقتصنادٌة ,
فالتحول من الدولة الرٌعٌة المعتمدة على الننفط المنال النفطنً نحنو دٌمقراطٌنة السنوق  ,فنأن بنناء النمنوذج
األمثننل الننذي ٌعتمنند دٌمقراطٌننة السننوق ٌ ,عتمنند دور الدولننة ٌشننجع وٌسننهل الشننراكة واالننندماج مننع النشنناط
القطاع الخاص  ,عبر رسم منهجٌة اقتصادٌة تؤدي إلى بناء المؤسسات االقتصادٌة ذات الملكٌنة المسناهمة
والخاصة التً بدورها تخلق أسواق إنتاجٌة ومالٌة نشطة(.)49
ٌعننرف البننننك الننندولً التنمٌننة االقتصنننادٌة (بأنهنننا زٌننادة قابلنننة لالسنننتمرار فننً مسنننتوٌات المعٌشة,فتشنننمل
االسننتهالك المننادي والتعلننٌم والصننحة وحماٌننة البٌبننة والمسنناواة األكبننر فننً الفننرص والحرٌننات السٌاسننٌة
والمدنٌننة)()42مننن التعرٌننف نجنند أن االسننتهالك المننادي هننو التشننخٌص األولننً للتنمٌننة االقتصننادٌة ,لننذا فننأن
امتالك الدولنة لوسنابل اإلنتناج جمٌعهنا أو معظمهنا فنً الننظم االقتصنادٌة الشنمولٌة ذات التخطنٌط المركنزي
ٌكتسننب الفننرد كثٌننراً مننن حرفٌننة وابتكنناره ومبادرتننه وإمكانٌننات مسنناهمته فننً رضنناه المجتمننع ,وٌخننل فننً
التوازن بٌن السلطة والفرد ,مما ٌجعل السلطة تسٌطر على رربات الفرد والمجتمع ونحدد الحدود الدنٌا من
االستهالك المادي وبنا أن الناتج المحلً اإلجمالً هو مجموع مساهمات األفراد ٌ, ,كون هذا النناتج ضنعٌفا ً
نسبٌا ً نتٌجة خمول فً إنتاجٌة الفرد وعدم المباالة لألفراد فنً تحسنٌن جنودة اإلنتناج وال تبنالً بكٌفٌنة هندر
الموارد اإلنتاجٌة فً عملٌة اإلنتاج ,أن اقتصاد والٌات السوق الٌشترط وضع جمٌع ملكٌنات وسنابل اإلنتناج
بٌد القطاع الخاص ,وإنما هو اقتصاد ٌسمح بتوزٌع ملكٌة وسابل اإلنتاج بنٌن طبقنات المجتمنع سنواء كاننت
للقطنناع العننام أو القطنناع الخنناص  ,بشننرط ضننمان الحرٌننة والمزاحمننة فننً السننوق وعنندم االحتكننار ألي منهننا
,وهو ما ٌوفر التنوازن والعدالنة بنٌن مصنالح فبنات المجتمنع ,وٌندعم النمنو فنً طاقنات القطاعنات اإلنتاجٌنة
لالقتصننناد وان هنننذا النظنننام االقتصنننادي ٌشنننترط فٌنننه أٌضنننا الحرٌنننة والدٌمقراطٌنننة لضنننمان حرٌنننة األفنننراد
واختٌناراتهم لألعمننال التننً ٌرربنون بهننا دون تهدٌنندها منن قبننل السننلطة الحاكمنة وٌكننون للحكومننة المتمثلننة
للدولننة حننق التوجٌننه االقتصننادي (ادأرة االقتصنناد) فننً رسننم السٌاسننات المالٌننة والنقدٌننة والتجارٌننة وفقننا ً
()47
للمبادئ وأحكام الدستور والقوانٌن التً تشرعها السلطة التشرٌعٌة
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وان تخلنً دور الدولنة عنند بعنض وسننابل اإلنتناج أو جمٌعهنا ٌعننً أعننادة النظنر فنً مجمنل دورهننا
ألتدخلً فً النشناط االقتصنادي  ,وٌتحنول دور الدولنة إلنى تصنحٌح المسنار االقتصنادي للتنمٌنة االجتماعٌنة
واالقتصننادٌة وٌكننون ثننالث عناصننر هننً أوال -:تشننجٌع القطنناع الخنناص ودعننم المنافسننة مننن خننالل إزالننة
المعلومات والعبنور فنً التجنارة ورفنع البٌروقراطٌنة فنً المعنامالت اإلدارٌنة لتمكنٌن منالكً وسنابل اإلنتناج
النمو باإلنتاجٌة مما ٌوفر فرص عمل لألفراد واالرتقاء بإنتاجٌة الفنرد ثانٌنا ً -:أصنالح المؤسسنات اإلنتاجٌنة
المملوكننة للدولننة مننن خننالل أعننادة هٌكلٌننة مٌزانٌتهننا وتحسننٌن أدارتهننا ,أصننالح الخدمننة المدنٌننة فننً جمٌننع
مؤسسات الدولة ,مما تشجع رؤؤال األمنوال األجنبٌنة لندخول أسنواقها ,ثالثنا ً  -:تعناون الحكومنة منع البننك
المركزي باعتباره سلطة مسنتقلة فنً تحقٌنق االسنتقرار أسنعار الفابندة والسنٌطرة علنى التضنخم ممنا ٌسنهل
التوازن االقتصادي منحٌات العرض والطلب على النفوذ .
عند نقطة توازنٌة ٌتحقق فٌها أسعار فابدة توازنٌة وأسعار صرف العملة مقابل العمالت األجنبٌة وال
ٌتعارض ذلك مع مصنلحة االقتصناد النوطنً أو ٌنؤدي أضنرارا اقتصنادٌا ً بفبنة منن فبنات المجتمنع( ,)44ومنن
التعرٌف أٌضا نجد أن االستثمار فً التعلٌم والصحة ,وهً ادوار الٌمكن أن ٌقوم بها النشاط الخناص قامنت
المراحل األولى من بداٌة التحول االقتصادي مما ٌضنع علنى الحكومنة ودورهنا التصنحٌحً أهمٌنة بالغنة فنً
تلننك االسننتثمارات ,الن الحكومننات المالكننة للمننوارد النفطٌننة لنندٌها القنندرة والسننرعة فننً إٌجنناد بٌبننة تعلٌمٌننة
وصحٌة نشطة وفً زٌادة هذه االستثمارات مما ٌرفع قدر,الفرد والمجتمنع فنً أثنراء الحٌناة والحرٌنات ممنا
ٌحسن نوعٌة الحٌاة وإنما المجتمع بأسره .أما بما ٌخص حماٌة البٌبة وضعت تقرٌبا ً جمٌنع حكومنات العنالم
وزارات بهذا الصدد وجعلتها لدٌها استثمارات هابلة لتمكٌنها من ادأرة ملنف حماٌنة البٌبنة علنى أكمنل وجنه
وقنند وضننعت بلنندان أوربٌننة قننوانٌن صننارمة مننن اجننل حماٌننة البٌبننة مننن المخلفننات الصننناعٌة وفننً مجنناالت
الكٌمٌابٌننة والمحطننات النووٌننة  ,وان هننذا االسننتثمار فننً نوعٌننة أفضننل مننن البٌبننة األساسننٌة االجتماعٌننة
وتنظٌمات البنى المؤسساتٌة لهذه االستثمارات بعض الحنافز االقتصنادي للمجتمنع علنى الندفع تبننً اقتصناد
الٌأت السوق مما ٌخلقه فً أنماء الحٌاة العامة للبلند( )45وأمنن منن دوافنع التحنول االقتصنادي منن التخطنٌط
المركزي إلى آلٌات السنوق (التخطنٌط ألتأشنٌري )هنو تحسنٌن لقناء المؤسسنات ,وهنو الحنافز األول للتحنول
االقتصادي والتً ٌمكن االشارة الى خمسة نقاط للكفاءة هً :
 -9كفاءة لتخصٌص الموارد ()A locative Efficiencyوهو ٌعكال حالة العنرض أسنعار السنلع المعبنر
عنها بتكلٌف توفٌرها وهو مساوي او قرٌب من التكلف الحرٌة إلنتاج تلك السلع .
 -2كفناءة الحجنم ( )Scale Efficiencycyوهنو مؤشنر قطاعٌنا ً  ,ومنن هننا فنً قطاعنه الصنناعة والنذي
ٌضع شروط الحجم االمثل لدخول المؤسسات الصناعٌة الى السوق بحٌث تعكال الجندوى االقتصنادٌة لحجنم
المشروع بالمقارنة التكالٌف مع تدفق االٌرادات .
 -7كفاءة التقنٌنة ) (Technical Efficiencyاي اختٌناراي الطنرق االنتاجٌنة المثلنى  ,النذي ٌحقنق اعلنى
انتاج للسلع والخدمات وبأقل كلفة ممكنة  ,اي انخفاض التكلفة الحدٌة لالنتاج السلع الواحدة .
 -4الكفنناءة التنافسننٌة والتنظٌمٌننة ( )X_Efficincyوهننً الكفنناءة السننٌنٌة التننً تننوفر الظ نروف التنافسننٌة
خارج المؤسسة والتنظٌمٌة داخلها ممنا ٌمكنن االدارة علنى خفنض التكنالٌف وزٌنادة االربناح وٌرفنع انتاجهنا
()46
السوقٌة فً اسواق رأال المال
 -5الكفنناءة الحركٌننة (  )Dynamic Efficiencyوهننً قنندرة المؤسسننات علننى اٌجنناد اقسننام للبحننث
والتطوٌر ,مما ٌنشط حركة االختراعات وتجدٌد طنرق االنتناج وهنو منا ٌننعكال علنى جنودة ونوعٌنة االنتناج
وإمكانٌنة المنافسننة سننواء كانننت فننً االسننواق المحلٌننة او الخارجٌننة وٌحنندث اثننر اٌجننابً فننً سٌاسننة احننالل
الواردات ومعه اٌضا ً على مٌزان المدفوعات من خالل المٌزان التجناري (الصنادرات)  .زٌنادة كفناءة االدارة
واإلنتاج والعمالة تنتج فً طبٌعة الحال استخدام امثل للموارد االقتصادٌة المتاحنة وال ٌمكنن ان ٌنتم ذلنك أال
ان عن طرٌق تفاعالت قوى السوق (العرض والطلب ) باإلضافة الى ذلك بٌبنة اسنتثمارٌة جنذاب لالسنتثمار
متمثلة بالبنى المؤسساتٌة السلٌمة (ادارة االقتصناد) وسٌاسنات مالٌنة ونقدٌنة تنؤمن وجنود بنٌنان اقتصنادي
()43
مؤهل للتحول الى اقتصاد الٌات السوق

وعلى اساال كل ماتقدم نالحظ الٌمكن لالقتصاد العراقً التحول دون وجود دوافع اقتصادٌة حقٌقٌة
ٌمكن الرأي العنام منن ان االقتصناد ٌسنٌر وفقنا ً للننهج السنلٌم وٌمثنل مصنالح الفنرد والمجتمنع والدولنة ,الن
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عملٌننة خلننق بٌبننة اسننتثمارٌة جذابننة للقطنناع الخنناص العراقننً ضننرورة ماسنناة فننً حالننة العننراق لكونننه هننو
المحرك الكفء لعملٌة االنتاج والقدرة على المنافسة واالبتكار وتكوٌن رأال المال الثابت والتوسنع بالنشناط
االقتصننادي  ,مننادام النفقننات التشننغٌلٌة قرابننة حننوالً ( )%70مننن الموازنننة العراقٌننة فننً عننام ,2191وان
مواجهة زٌادة الطلب الفعلً الناتجنة منن زٌنادة رواتنب منوظفً الدولنة والنمنو السنكانً المسنتثمر والتوجنه
الحكومً المستمر فً االنفاق على الخدمات األساسٌة ٌبقى االمل الكبٌر فً بناء قدرات المؤسسات الخاصة
العراقٌننة اذا اسننتطاعت الحكومننة العراقٌننة علننى جننذبها فننً بننناء وتنمٌننة االقتصنناد العراقننً بجمٌننع جوانبننه
وباألخص قطناع الزراعنة والصنناعة واللنذان ٌعتبنران الشنرٌان الربٌسنً للتنمٌنة االقتصنادٌة ممنا ٌسنتوجب
اٌجاد سٌاسة ابتمانٌة تقندم ٌند العنون للقطناع الخناص فنً مشنارٌع الصنغٌرة والمتوسنطة منن خنالل سٌاسنة
حماٌة هذه االستثمارات التً تعطً فرص عمل للكثٌر من المواطنٌن( )48وان الشرط الضروري لنجاح عمل
المؤسسات االقتصادٌة الخاصة فً العراق ٌكمن فً توفٌر االمن واألمنان فنً بٌبنة المجتمنع العراقنً والتنً
تنننوفر سنننلطة القنننانون ونشنننر المعلومنننات واإلحصنننابٌات الحقٌقٌنننة وأتبننناع افضنننل الممارسنننات والمعٌننناري
المحاسبٌة العالمٌة عن االفصناح المنالً وتقلنٌص البٌروقراطٌنة وحماٌنة الحقنوق والرقابنة واألشنراف علنى
تنفٌذ العقود الحكومٌة لتالفً حاالت الفساد وكما هو الحال فً عقود تسلٌح الجٌش وعقود الكهرباء وكنذلك
عقود وزارة التجارة فً الحصة التموٌنٌة(.)41
اسرتاتيجياث التحول االقتظادي
توجد ثالث استراتٌجٌات للتحول نحو االقتصاد والٌات السوق وهذه االستراتٌجٌات هً :
1.2.2االسرتاتيجيت الواقؼيت
هً واحدة من أقدم السٌاسات المخصصة فً العالم والتً طبقت فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة عنام
 9172فً تجربة خصخصة الخدمات العامة والتً جاءت وفقا ً للرواٌة إستراتٌجٌة مفادها أن القطناع العنام
ٌركز على اإلجراءات التنً تكفنل حقنوق الفنرد واإلنصناف اإلداري وحماٌنة حقنوق المنواطنٌن بٌنمنا القطناع
الخاص ٌركز على المنظمة ومرونتها والتكٌف مع التقنٌنات الحدٌثنة والمتغٌنرة والكفناءة االقتصنادٌة الكلٌنة
أذن فهً حال أدارٌا تساعد الحكومة والقطاع الخاص لفهم كالهما أدوارهما الوظٌفٌة فً الحٌناة االقتصنادٌة
وقنند جنناءت هننذه الخصخصننة مننن اجننل العمننل اإلداري الغٌننر مركننزي ومننن اجننل ضننمان ادأرة كننفء لألقننالٌم
والمدن بعٌنداً عنن رجناالت السٌاسنة ومنا ٌنؤدون منن ادوار فنً رسنم إسنتراتٌجٌة اقتصنادٌة وإدارٌنة داخنل
المدن من اجل الحصول على تأٌد الشعب وان هذه االسنتٌراتٌجٌة تتنرك المنافسنة تعمنل عملهنا فنً اقنل منن
النشاط االقتصادي وفقا لقوى السوق وتدخل حكومً قلٌنل لتكنون اسنتثماراتها والتوجنه نحنو التعلنٌم األكثنر
األهمٌة .
وقد طبقت هذه االستٌراتٌجٌة فً البلدان النامٌة بهدف تقلٌل العجز المستخدم فنً موازنتهنا السننوٌة
أو العجنز فنً مٌننزان مندفوعاتها وتقلٌننل حجنم المدٌونٌننة ومنن أمثلنة النندول التنً طبقننت هنذه االسننتٌراتٌجٌة
()41
المكسٌك ورانا

مجلة العلوم االقتصادٌة واإلدارٌة المجلد  91العدد37

البنى المؤدداتية و التحول للقطاع الخاص في العراق

346

 1.2.2االسترياتيجيت ادلزحليت
وهذه االستٌراتٌجٌة واضحة من التسمٌة فهً لٌال راٌنة بنذاتها وال تحندد أهندافا مثنل االسنتٌراتٌجٌة
الواقعٌننة علننى أسنناال المشنناكل العالقننة او وجننود مؤشننرات علننى سننوء األداء االقتصنناد وقنند طبقننت هننذه
اإلسننتراتٌجٌة خننالل الفتننرة  9186-9181مننن خننالل المؤسسننات المالٌننة الدولٌننة صننندوق النقنند والبنننك
النندولتٌن كشننرط مسننبق للحصننول علننى القننرص بننأن تقننوم الدولننة المعنٌننة بإدخننال الٌننأت السننوق وتحرٌننر
االقتصاد وبٌع ممتلكات القطاع العام بهدف إدخال تعدٌالت على االقتصاد المحلنً وقند حندث هنذا فنً خمنال
عشرٌن دولة طبقت الوصفات الجاهزة للمؤسسات المالٌة الدولٌة وطبقنت ثالثنة عشنر دولنة سٌاسنة دخنول
الشركات المملوكة للقطناع العنام الٌنأت السنوق المنافسنة ومنن بنٌن الندول المطبقنة لهنذه اإلسنتراتٌجٌة هنً
فرنسا فً عهد حكومة جاك شٌراك  9186وكانت بهدف سٌاسة بحتة واتبعته فً ذلك حكومنة تاتشنر منن
اجل الحصول على التأٌد السٌاسنً واالنتخنابً والجنزء منن البرننامج الحكنومً لتنشنٌط االقتصناد الحنر بعند
األزمة االقتصادٌة فً عام  9189بهدف زٌادة اإلربناح التوسنٌع اإلنتناج الصنناعً والقضناء علنى البطالنة
المتزاٌندة فنً برٌطانٌنا آننذاك األ أن هنذه اإلسنتراتٌجٌة تضنع فنٌض قوٌنة علنى السنوق بٌند الحكومنة نتٌجننة
تمكن السٌاسٌٌن النافذٌن فً الحكومة على المشارٌع والمؤسسات العامة التً بٌعت للقطاع الخاص(.)51
 2.2.2اإلسرتاجتيت البنيويت
ترتكننز هننذه اإلسننتراتجٌة فننً أٌجنناد تغٌننرات كبٌننرة فننً العالقننات بننٌن الطبقننات المجتمننع كونهننا سننبٌالً
تكنوقراطٌا ً لحل عدد كبٌر من المشاكل المحددة ومن اجل أحداث تغٌرات فً البنى االقتصادٌة للمجتمنع فنان
الخصخصة البنٌوٌة تكون من ثالث أشكال ٌ :رتبط الشكل األول بتغٌر مصنالح الطبقنات العاملنة تغٌنراً دابمنا ً
من خالل توزٌع الوظابف الشاررة من القطاع العام إلى القطاع الخاص وهو ما ٌسمى بنقل المركنزي القنوة
وهذه اإلستراتٌجٌة تعنً أٌجاد مشارٌع جدٌدة فً كل فروع اإلنتاجٌة وسحب اسنتثمارات الحكومنة تندرٌجٌا ً
فً االقتصاد الوطنً والشكل الثانً ٌشنرط تغٌنر المجتمنع وثقافتنه وهنذا الننمط الٌشنترط نقنل ملكٌنة القطناع
العام بنل ٌنؤمن مفناهٌم أٌدلوجٌنة اقتصناد والٌنات السنوق وتغٌنر فكنرة الندوار االقتصنادٌة بنٌن القطناع العنام
والقطاع الخاص وهنا نشأت عالقات اجتماعٌة جدٌدة بدٌالً عن تلك التً سادت فً ضل القطناع العنام وهنً
أن تضع خصخصة ومصلحة الشعب مع رأال المال ولٌست عالقة تضادٌة أي هو مقابل أنا بل تكون هو +
أنا تساوي نحن ممنا ٌسنهل عملٌنة تحوٌنل المشنارٌع اإلنتاجٌنة منن القطناع العنام النى القطناع الخناص وهنذا
النوع من الخصخصة ٌمكن تسمٌته (التحول اإلداري )
أما الشكل الثالث ٌكون أعادة هٌكلٌة البنى المؤسساتٌة بحٌث تؤدي مجموعة الحنوافز المقدمنة للمجتمنع
إلى تشجٌع المزٌد من االعتماد على القطاع الخاص واختٌنار الحلنول للمشنكالت وفقنا ً لنضنرة اقتصناد الٌنأت
السوق أي بتعٌٌر أخر نقل صناعة القرار من دابرة القطاع العام إلى القطاع الخاص ولهذا تصنبح القنرارات
االقتصننادٌة ٌكننون منبعهننا الفكننر االقتصننادي وتكننون السٌاسننة تتبننع االقتصنناد وهننو عكننال مننا كننان ٌجننري
االقتصاد ٌتبع السٌاسة وهذا ما ٌعرف( التحول المؤسساتً) وٌعمل على نقل إلٌة تسٌر المجتمع من الطبقة
السٌاسٌة البٌروقراطٌة إلى قوى السوق األكثر حسما ً(. )59
نالحظ أن اإلستراتجٌة البنٌوٌة هً أفضل االستراتجٌات فهً تخلف مصنالح مشنتركة للقنوى العاملنة
باعتبارها اكبر المتضررٌن وبٌن طبقة رأال المال البرجوازٌة الوطنٌة وتضنٌق الخصخصنة البنٌوٌنة تخلنق
أٌضا طبقة جدٌدة من خالل أسهم الشركات المتحولة من القطاع العنام إلنى القطناع الخناص وفنً العنراق أن
أكثر الشركات العمة تعرضت إلى عملٌات السلب ونهب المنظمة ولم ٌعد لها وجود فً الحقٌقة سنوء البنٌنة
متعلقة الٌمكن االستفادة منها ولهذا فأن الحكومة العراقٌة بناء هذه الشركات من والمكابن والمعدات السنلع
الرأسمالٌة الحدٌثة والمتطورة وتحوٌل أدارتها إلى القطاع الخاص ومن ثنم تحوٌنل ملكٌتهنا إلنى مسنتثمرٌن
رأسمالٌٌن بٌنهم أما الشركات الموجودة فعل على الحكومة دراسة واختٌار إي الطرق األنسب لتحوٌلها إلى
القطاع الخاص إما بالبٌع المباشر أو النفطٌة أو الهبنة للعناملٌن فٌهنا أو التوكنل منن خنالل العقنود واالمتٌناز
والدعم و الكابون واإللزام وطرح جزء من اسهم الشركة فً سوق العراق لنألوراق المالٌنة()52وجمٌنع هنذه
الطرق ٌمكن ان تتم وبشكل سلال من خالل سٌاسة الخصخصة البنٌوٌة ألنها تحدث خطوة بخطنوة وتوصنل
البنى التحٌة الى اقتصاد السوق .

االستنتاجاث
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 -1أن التحول من االقتصاد المخطط مركزٌا إلى اقتصاد ٌعتمد التخطٌط ألتأشٌري ٌتطلب وجود مؤسسات
مالٌة لدٌها اإلمكانات و الكفاءات الختٌار المشروعات و تموٌلها مما ٌسهم بتفعٌل النشاط
االقتصادي,وهذه اإلمكانٌات التزال تشكل أهم عقبات تطور اقتصاد السوق فً العراق.
ٌ -2تم تع االقتصاد العراقً بعدم االستقرار السٌاسً واألمنً مما ٌضع البنى المؤسساتٌة أمام تحدٌات
اجتماعٌة وأخالقٌة أكثر منها اقتصادٌة ,وبالضافة إلى ذلك التزامات الدولٌة تجاه المؤسسات الدولٌة
(صندوق النقد والبنك الدولٌٌن) ,ودٌون نادي بارٌال المستحق على العراق .
 -3العراق ٌعتمد وبشكل مباشر على الرٌع النفطً ,وهو سلعة خارج سٌطرة الدولة,من حٌث السعر
وعوامل التحكم فٌه,بٌنما هو ٌتحكم فً االقتصاد العراقً ,وخلق معه التشوهات الهٌكلٌة التً تعتمد
علٌه فً إشباع حاجات العراق من السلع والبضابع.
 -4تتقاطع مشكلة الفساد اإلداري والمالً مع توجهات الدولة فٌدعم وتحفٌز القطاع الخاص وٌعطل دوره
المحوري فً النشاط االقتصادي ,وهً تودي أٌضا انعدام اإلدارة السلٌمة للشركات الحكومٌة ولهذا
تدنت إنتاجٌة هذه الشركات من المعروض السلعً و المنافسة القوٌة مع نصٌراتها األجنبٌة مما زاد
االعتماد على البضابع األجنبٌة.
ٌ -5عانً العراق من الفترات النعزلٌة الكبٌرة خاصتنا أثناء فترة الحصار االقتصادي وما شكله من رٌاب
عن التطورات الكبٌرة فً مجال التقانة الحدٌثة للصناعة والصناعات االلكترونٌة ,وهً التً تحدث
الفارق فً القٌمة المضافة ,وباالضافة إلى ذلك التسوٌق االلكترونً عن طرٌق شبكات االنترنٌت.
 -6تركز استثمار القطاع الخاص فً القطاع العقاري و البناء والتشٌٌد باعتباره األكثر ضمانا واألكثر
ربحٌا من باقً القطاعات االقتصادٌة األخرى,وهً المرحلة التً تلت قرارات التأمٌم ,وتخوف
أصحاب رؤوال األموال من استثمارات فً القطاعات الصناعٌة المهمة لعدم توفر البٌبة االستثمارٌة
المناسبة لتوظٌف تلك رؤوال األموال.
 -7أن التنمٌة متعددة األوجه واالتجاهات الٌمكن للقطاع الخاص تحملها وحده ,وإنما ٌكون له الدور
االستراتٌجً واألساسً فً القطاعات اإلنتاجٌة ذات الربحٌة التجارٌة .ولم ٌساهم فً الشؤون
االجتماعٌة لعدم وجود هذه الثقافة فً ظل القطاع العام.

التوطياث

ٌ -1قع على عاتق البنى المؤسساتٌة إدارة شؤون المجتمع ,ولهذا فعلٌها نشرة ثقافة وروح المسؤولٌة تجاه
المجتمع واالقتصاد ,من خالل تنضمً وتشرٌعً لقوانٌن التً تستند إلى مبادئ الدستور والتداول السلمً
للسلطة باالنتخابات والممارسات الدٌمقراطٌة مما ٌعزز ثقة المواطن واالستقرار السٌاسً لٌكون الضمان
إلدارة االقتصاد الوطنً ,وهو الشر الضروري لتنفٌذ السٌاسات التنموٌة الهادفة لبناء القطاع الخاص فً
االقتصاد
 -2بناء نمط التنمٌة وفقا لٌأت السوق ٌكون دور الدولة منظم ومصحح لالتجاهات سٌر النظام االقتصادي
وهً التً تخلق البٌبة االستثمارٌة,من خالل القوانٌن واألنظمة واإلجراءات فً مجال حماٌة حقوق الملكٌة
والحد الفاصل بٌن استغالل تلك الحقوق وبٌن االستٌالء على حقوق ارخرٌن
 -7أن اختٌار نمط للتنمٌة االقتصادٌة ٌتطلب مؤسسات لدٌها القدرة والكفاءة لتنفٌذ البرامج التنموٌة ,وتكون
وفقا لقدرات وطاقات البلد االستٌعابٌة ,مرتكز على االستقرار السٌاسً والمؤسسً المؤثر فً القطاع
الخاص.
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 -4أن أي عملٌة تنمٌة الٌقدر لها النجاح ما لم تستند لقوانٌن التً تدعم الحقوق والحرٌات والرأي وتكافؤ
الفرص لكل أفراد المجتمع ,وهذا ما رٌناه فً بناء المجتمع مع بداٌات تأسٌال الدولة العراقٌة الحدٌثة فً
بداٌة القرن الماضً
 -5على الدولة العراقٌة أتباع السٌاسة الحمابٌة الماركنتلٌة من اجل تحفٌز و تشجٌع القطاع الخاص الذي
ٌوثر بدوره على تطوٌر الناتج المحلً اإلجمالً باستخدام االختراعات و االبتكارات فً العملٌة اإلنتاجٌة
 -6نظرا لتمتع العراق بحتٌطات نفطٌة هابلة الوفورات المالٌة التً توفرهاٌ,مكن استخدام هذه األموال فً
أنشاء صنادٌق سٌادٌة تكون داعمة لالستقرار االقتصادي و عمل بهذه الصنادٌق بدول الخلٌج العربً,
تعمل على مشارٌع البنى االرتكازٌة واالجتماعٌة ذات األولوٌة االقتصادٌة التً تسهم من رفع قدرات
القطاع الخاص.
 -3العراق بحاجة إلى خارطة استثمارٌة متكاملة تضع كافة القطاعات االقتصادٌة فٌها ٌسهل على
المستثمرٌن المحلٌن أٌجاد الشرٌك األجنبً أو الدخول بشركات مساهمة مع بعض المستثمرٌن المحلٌن
النجاز مشارٌع البنى االرتكازٌة و المشارٌع االستثمارٌة واإلنتاجٌة,وهو ٌساعد اإلدارة المحلٌة فً أي
المجاالت تستثمر و ٌرفع كفاءة التخصٌصات المالٌة لإلدارة المحلٌة.
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Institutional Structures and the Transformation of the Private
Sector in Iraq
Abstract
Requires economic work finding built institutional paint strategies and
policies are formulated general economic and clarity in its stated objectives
and the involvement of all economic institutions, political and stakeholders to
discuss all the issues of economic, financial, monetary and analyzed for the
purpose of renewal energies and determine the duties and responsibilities,
leaving full freedom to the private sector in the formation of institutions to
carry out his duties economic, and that the institutional structures to create the
right climate for the implementation of its economic policies, which would
facilitate the task of the private sector, and this has been confirmed by the
school institutional that institutional structures are appropriate framework
that achieves a prerequisite for economic growth and development and is the
school institutional structures function the natural evolution of society,
authorized met with the views of politicians and economists, since you can not
make economic reforms selective, ie does not fix economic institutions without
reforming the political institutions of the state, so development must be
comprehensive framework brings together all the institutional structures,
where the word means (brown) a word structure Structure)) and signified
linguistic word structures, that economic policies are a function expression for
public policy of the state and trends determine the shape and economic system
that a particular experience has shown beyond doubt, this vision, which can be
seen clearly in the experience of Russia, which has followed a strategy (shock
therapy), which was in accordance with the vision of the International
Monetary Fund, which focused on the factors of production alone and do not
cause changes similar institutional structures, while the experience of Bologna
followed the alternative strategy (policy gradient) step by step in the transition
to market mechanisms, are enabled to provide the institutional structures to be
the solid ground that works to improve the effectiveness of the market
economy
Key words / Institutional Structures- Private Sector- Personal PropertyProrate Activity- House Hold Sector- proprietorship Rights- Governance- The
Degeneration.

