عالقة النمى باإلصالح االقتصادي يف العراق بعذ عام 2003
أ .ـ .د .ىيثـ عبد اهلل سمماف

رئيس قسـ الدراسات االقتصادية

مركز دراسات البصرة والخميج العربي
جامعة البصرة

املستخلص:

اء في االقتصادات
لقد تعددت اآلراء واألفكار حوؿ ماىية العالقة ما بيف النمو واإلصالح االقتصادي سو ً
المتقدمة أـ النامية .بيد أف مف المعتقد أف ىنالؾ عالقة بينيما ،ومف ىنا جاء البحث ليبيف ماىي العالقة
بينيما في االقتصاد العراقي .إذ أستند البحث الى فرضية مفادىا أف اإلصالح االقتصادي في العراؽ يؤدي إلى

تباطؤ النمو في ظؿ معدالت مرتفعة مف التضخـ ،وقد ضـ البحث محاور خمسة ،فضالً عف الخاتمة التي بينت

بيف طياتيا االستنتاج الرئيس الذي توصؿ اليو البحث ،وىو عدـ تطابؽ فرضية البحث مع الواقع االقتصادي

في العراؽ ،إذ أثبتت الدراسة وجود عالقة طردية بينيما.

املصطلحات الرئيسية للبحث /النمو االقتصادي -اإلصالح االقتصادي -منحنى إمكانات اإل نتاج-
فجوة الموارد.
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املدقذةة:

يعد النمو االقتصادي مف المفاىيـ التي رافقت التنمية االقتصادية في كثير مف األحياف وىو مف مفاىيـ

االقتصاد الكمي .إال أف اإلصالح االقتصادي ىو مف المفاىيـ الحديثة التي شاع استخداميا في الدوؿ العربية
منذ مدة ثمانينيات القرف الماضي .وعمى الرغـ مف أف النمو االقتصادي يقيس أحد المؤشرات الرئيسة في

االقتصاد وىو الناتج المحمي اإلجمالي ،أال أف عممية النمو في حد ذاتيا ما ىي إال حصيمة عوامؿ اقتصادية

واجتماعية وسياسية عديدة ال يمكف إخضاع العديد منيا لمقياس .لذلؾ برزت نظريات عدة تفسر النمو
االقتصادي عمى أساس العوامؿ التي يستند إلييا ،فضالً عف مجموعة الفروض التي استندت إلييا تمؾ

النظريات .إال أف اإلصالح االقتصادي يمثؿ عممية تستيدؼ تحسيف أسموب تعبئة الموارد وتخصيصيا بغية
تمبية االحتياجات اآلنية والمستقبمية.

وقد سعى العراؽ بعد عاـ  1002إلى تبني وصفات المؤسسات المالية الدولية -صندوؽ النقد الدولي

والبنؾ الدولي  -بيدؼ الخروج مف األزمة الخانقة التي اجتاحت اقتصاده منذ احتالؿ العراؽ وما قبمو ،مثؿ
أزمة المديونية الخارجية وترىؿ القطاع الحكومي وتفشي ظاىرة البطالة ،مما أضطر النخب السياسية

واالقتصادية إلى اعتماد برامج اإلصالح االقتصادي.

فرضية البحث :أستند إلى فرضية مفادىا أف اإلصالح االقتصادي في العراؽ يؤدي إلى تباطؤ النمو في

ظؿ التضخـ .

ةشكلة البحث :إف االقتصاد العراقي يعاني بعض المشكالت االقتصادية التي أدت بدورىا إلى تبني
سياسات اإلصالح االقتصادي ،مف دوف النظر إلى ما قد يتعرض إليو مف صدمات خارجية وداخمية.

هذف البحث :استخداـ منحنيات إمكانات اإلنتاج عمى المستوى الكمي في العراؽ لبياف ىؿ لسياسات

اإلصالح االقتصادي دور في النمو االقتصادي؟ ومف ثـ التأثير في رفع منحنيات إمكانات اإلنتاج إلى األعمى

بحسب تعريؼ سامويمسوف لمنمو االقتصادي.

ً
أوال  /اإلطار أملفاهيمي للنمى واإلصالح االقتصاديني

 -1ةفهىم النمى االقتصادي

لقد تعددت مفاىيـ النمو االقتصادي تبعاً الختالؼ وجيات النظر التي يتبناىا مريدوىا .فمنيـ مف عرؼ

النمو االقتصادي عمى أنو " قدرة االقتصاد عمى إنتاج (الناتج المحمي اإلجمالي) عبر الزمف " ،وآخر عرفو عمى
أنو " الزيادة في معدؿ الناتج المحمي اإلجمالي الحقيقي " ،فضالً عف ارتفاع معدؿ دخؿ الفردي مف الناتج
المحمي اإلجمالي "( ،)2وعرفو آخروف عمى أنو " عممية تغير في مقادير اقتصادية معينة خالؿ مدة زمنية

طويمة نسبياً " .إذ يؤكد األخير عمى ثالث خصائص تتصؼ بيا عممية النمو وىي(:)1
 إنيا عممية أي أنيا تتصؼ باالستمرارية عمى مدى زمني طويؿ نسبياً.
 إنيا تشتمؿ تغير في مقادير اقتصادية معينة.
2

د .خالد واصؼ الوزني ،د .أحمد حسيف الرفاعي ،مبادئ االقتصاد الكمػي بػيف النظريػة والتطبيػؽ ،الطبعػة األولػى ،دار

1

د .عبد المنعـ السيد عمي ،مبادئ االقتصاد الكمي ،الطبعة الثانية ،بغداد ،2873 ،ص .261

وائؿ لمنشر ،عماف ،1008 ،ص .272
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 إنيا تحدث مف خالؿ الزمف ،ومف ثـ فيي تتصؼ بالحركية في طبيعتيا ألف فييا خاصيتيف مف خواص
الحركة وىما التغير والزمف.

وقد عرؼ االقتصادياف سامويمسوف و نوردىاوس النمو االقتصادي عمى أنو " يمثؿ توسع إجمالي

الناتج المحمي المتوقع في ظؿ التشغيؿ الكامؿ لمموارد أو الناتج القومي لدولة ما( .)2وبذلؾ يشمؿ النمو

االقتصادي عمى نمو الناتج المتوقع عمى المدى البعيد .ويعد نمو نصيب الفرد مف الناتج أحد أىـ األىداؼ

التي تسعى الحكومات لتحقيقيا ،ولكي يتحقؽ النمو االقتصادي كما يرى سامويمسوف البد مف توفر العوامؿ

األربعة لمنمو االقتصادي وىي الموارد البشرية (العمالة ،والتعميـ ،والتنظيـ ،والحوافز) ،والموارد الطبيعية

(األرض ،والثروة المعدنية ،والوقود ،والجودة البيئية) ،وتكويف رؤوس األمواؿ (المكائف ،والمصانع ،والطرؽ)،

فضالً عف التغير في التكنولوجيا واالبتكارات (العموـ واليندسة واإلدارة وقطاع األعماؿ الحرة)( .)1ويرى كثير مف
االقتصادييف أف ىناؾ اختالفات كثيرة بيف النمو والتنمية .فالنمو في المغة ىو زيادة الشيء وتغيره إلى حاؿ

أكبر أو أحسف وبشكؿ تمقائي ،أما التنمية فتتـ بفعؿ قوى واجراءات ىدفيا التغيير وتشمؿ اليياكؿ االقتصادية
واالجتماعية والمؤسساتية .ويشترؾ كؿ مف النمو والتنمية في السعي لزيادة الناتج المحمي اإلجمالي ،وزيادة

الموارد المستخدمة في العممية اإلنتاجية وعناصرىا ،ورفع كفاءتيا ،إال أف ىذه الزيادة تمقائية في حالة النمو

االقتصادي ولكنيا تحدث في التنمية مع تغيرات ىيكمية اقتصادية واجتماعية ،وفي التنظيمات والمفاىيـ

ألسموب إدارة العممية اإلنتاجية .ومف ىنا جاء التركيز في الدوؿ النامية عمى التنمية االقتصادية لحاجتيا

الماسة ليا وليس إلى النمو االقتصادي فقط()2؛ بسبب سعييا نحو إحداث إعادة ىيكمة اقتصاداتيا المتعثرة .

لذا يمكف إيجاز أىـ االختالفات بيف النمو االقتصادي والتنمية االقتصادية .فالنمو زيادة في الناتج

القومي ،وارتفاع متوسط نصيب الفرد مف الدخؿ ،ويحدث بفعؿ آلية السوؽ مف دوف تدخؿ الدولة .بينما
التنمية عممية تراكمية إدراكية نتيجة لتدخؿ الدولة .وال يؤدي النمو في األمد القريب إلى إحداث تغيرات ىيكمية

في االقتصاد القومي ،إال أف التنمية تسعى إلى أحداث تغيرات ىيكمية في البناء االقتصادي واالجتماعي ،فضالً
عف أف النمو في الدوؿ النامية قد يواكب إسقاطات النموذج المتقدـ ،ويؤدي إلى ارتفاع االستيالؾ وتغير

أنماطو مف دوف أف يتحوؿ إلى تنمية اقتصادية واجتماعية ممموسة ،والنمو ىو وسيمة ومتغير كمي أما
التنمية فيي غاية وىو متغير نوعي .ويمكف تقسيـ النمو االقتصادي عمى أنواع عدة وىي:

نماء متساوياً ومتناسقاً بحيث يتحقؽ بمجموعو
 النمو المتوازف وىو نمو القطاعات االقتصادية المختمفة إ ً
نمواً منتظماً وسميماً ومتكامالً يسيؿ نقؿ االقتصاد القومي إلى مرحمة متقدمة مف النمو ،ومف أىـ رواده
شومبيتر ونيركسو وآرثر لويس وروداف وكينز ورانجر.

2

بوؿ أيو .سامويمسوف ،ويمياـ دي .نوردىاوس ،عمـ االقتصاد ،الطبعة األ ولى ،مكتبة لبناف ناشروف ،بيروت،1005 ،

1

المصدر نفسو ،ص .476

ص .475

 2د .طاهر فاضل البٍاتً ،د .خالد توفٍق الشمري ،مدخل إلى علم االقتصاد :التحلٍل الجزئً والكليً ،الببةيت اأوليى ،دا
وائل للنشر ،عمان ،0220 ،ص .764
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ٍ
متساو أو متماثؿ
 النمو غير المتوازف وىو نمو القطاعات االقتصادية المختمفة نمواً مترابطاً ولكف غير
بشرط أف ال يذىب أحد القطاعات االقتصادية أو أحد فروع اإلنتاج بعيداً جداً عف خط سير النمو العاـ

لالقتصاد الوطني كما يراىا ىيرشماف(.)2


النمو القاسي وىو النمو الذي يجسد حالة إفادة شريحة األغنياء والرأسمالييف مف عوائد النمو ،ويقبع



النمو الخانؽ وىو النمو الذي ال يصاحبو توسع في المناخ الديمقراطي وتمكيف المرأة ،وىذا النوع مف

المالييف مف أفراد المجتمع عند المستويات المتدنية لممعيشة والفقر المدقع مثؿ البرازيؿ والمكسيؾ.

النمو االقتصادي ساد العديد مف الدوؿ التي تقدمت في الجانب االقتصادي ،لكف أنظمتيا السياسية أتسمت

بالقمع واالضطياد وكـ األصوات الداعية لمزيد مف المشاركة االقتصادية واالجتماعية والسياسية مثؿ تشيمي
وجنوب أفريقيا.

 -2ةفهىم اإلصالح االقتصادي

يعرؼ اإلصالح االقتصادي المدعوـ مف طرؼ صندوؽ النقد الدولي عمى أنو مجموعة مف اإلجراءات

والسياسات التي تستيدؼ زيادة مرونة االقتصاد ورفع الطاقة اإلنتاجية المستخدمة مف طرؼ الدولة بغية

خفض األختالالت االقتصادية والمالية الداخمية والخارجية بخاصة أو إزالتيا ،وانشاء العناصر المكونة القتصاد
السوؽ ،أي بمعنى زيادة قدرة االقتصاد عمى امتصاص الصدمات الخارجية والداخمية.

وىكذا يمكف تعريؼ سياسة اإلصالح االقتصادي عمى أنيا عممية تسييؿ تحويؿ األدوار مف القطاع العاـ

إلى القطاع الخاص (آلية السوؽ) .إال أف برامج اإلصالح االقتصادي تضـ عناصر عدة تشكؿ حزمة متكاممة

مف اإلجراءات في مجاؿ السياسة االقتصادية والمالية ،ويمكف تقسيـ ىذه البرامج مف حيث طبيعة التدابير

المتخذة عمى قسميف ىما(:)1
أ.

قسـ يتضمف التدابير المالية مثؿ زيادة الضرائب وتقميؿ اإل نفاؽ الحكومي وتخفيض الدعـ إلعادة توازف

ميزاف المدفوعات (التثبيت االقتصادي) ،وعادة ما تكوف المدة المحددة لتطبيؽ ىذه البرامج مف سنة إلى
سنتيف وىي مف شؤوف صندوؽ النقد الدولي.

ب .قسـ يتضمف تدابير أخرى مثؿ تحرير التجارة الخارجية واعتماد برامج الخصخصة واعطاء دور جديد
لمقطاع الخاص بيدؼ أعادة تخصيص الموارد االقتصادية الداخمية وتنميتيا ،وازالة التشوىات ،الستئناؼ النمو

عمى أساس اقتصاد مبني عمى قواعد السوؽ (التكييؼ الييكمي) وعادة ما تكوف المدة المحددة لتطبيؽ ىذه

البرامج مف ثالث سنوات إلى خمسة سنوات وىي مف شؤوف البنؾ الدولي.

2
1

د .عبد الغفور حسف كنعاف ،نظرية وتجارب التخطيط االقتصادية ،جامعة الموصؿ ،2882 ،ص .121
عبد العزيػز شػرابي ،بػرامج التصػحيه الييكمػي واشػكالية التشػغيؿ فػي البمػداف المغاربيػة ،نػدوة اإلصػالحات االقتصػادية
وسياسػات الخوصصػة فػي البمػداف العربيػة ،الطبعػة الثانيػة ،مركػز دراسػات الوحػدة العربيػة ،المركػز الػوطني لمدراسػػات

والتحاليؿ بالجزائر ،بيروت ،1004 ،ص .67
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وتقوـ ىذه البرامج مف حيث مرتكزىا النظري عمى األسس الفكرية لممدرسة النيوكالسيكية ،وتتمحور حوؿ(:)2


تخفيض قيمة العممة الوطنية بما يوازي القيمة الحقيقية ليا ،وتحرير التجارة الخارجية.



العمؿ عمى تقميؿ العجز في الموازنة العامة مف خالؿ إلغاء الدعـ السمعي ،وزيادة أسعار منتجات القطاع



بيع مؤسسات القطاع العاـ إلى القطاع الخاص المحمي واألجنبي.

العاـ ،وزيادة رسوـ الخدمات العامة.




تجميد األجور والرواتب وخفض العمالة الحكومية.

زيادة الضرائب غير المباشرة ورفع أسعار الفائدة ووضع سقوؼ عميا.

تقميص االستثمارات العامة واقتصارىا عمى مشروعات البنية األساسية.

ويقصد بالتثبيت االقتصادي أو ما يسمى بسياسات جانب الطمب :مجموعة اإلجراءات الضرورية التي

يتطمب تنفيذىا في االقتصاد المحمي لتصحيه عدـ التوازف في ميزاف المدفوعات في األمد القصير لمعالجة
اإلفراط في الطمب الكمي ،فضالً عف تقميص معدالت التضخـ مع سياسة نقدية سميمة ومحكمة ،وتقميؿ العجز

في الميزانية الحكومية وتقميؿ اإل نفاؽ الحكومي( ،)1أيماناً بأف حجـ السيولة المحمية دالة بحجـ التغير في
االئتماف المحمي وصافي األصوؿ األجنبية وصافي تدفقات رأس الماؿ .وبعبارة أخرى أف زيادة االئتماف المحمي

مف دوف زيادة في الناتج المحمي يترتب عمييا انتقاؿ منحنى عرض النقود إلى اليميف ومف ثـ ارتفاع الطمب
الكمي وىو أمر يؤدي إلى ارتفاع األسعار وتفاقـ االختالالت الداخمية (الموازنة العامة) والخارجية (ميزاف
المدفوعات) مف جراء فائض الطمب المتولد مف اإلفراط بقدر أو بآخر في االستيالؾ واالستثمار الكمي .لذا إف

برامج التثبيت االقتصادي تسعى في تحقيؽ أىدافيا مف خالؿ(:)2


رفع أسعار الفائدة الذي يؤدي إلى تحفيز االدخار مف جانب وترشيد االستثمار مف جانب آخر.



وضع حدود عميا لالئتماف المصرفي.



تنمية أسواؽ رأس الماؿ وتحرير التعامؿ فييا.



ترشيد االقتراض الخارجي.



إتباع أسعار صرؼ حقيقية.

إف ىذه التغيرات االقتصادية جميعاً تستيدؼ باألساس معالجة اإلفراط في الطمب الكمي ليتواءـ والعرض

المتاح لتحقيؽ التوازف.

إال أف يقصد بالتكييؼ الييكمي أو ما يسمى بسياسات جانب العرض :تحقيؽ التوازف االقتصادي مف

خالؿ زيادة العرض عف طريؽ تحرير التجارة الخارجية ونظـ األسعار وتحقيؽ االستخداـ األمثؿ لمموارد واصالح

ىيكؿ اإليرادات والنفقات الحكومية مع تقميص دور الدولة في تنفيذ األنشطة اإلنتاجية .وترتكز برامج التكييؼ

2
1

2

المصدر نفسو ،ص .68

ىشػػاـ ياسػػيف شػػعالف ،آليػػات التحػػوؿ مػػف نظػػاـ التخطػػيط المركػػزي إلػػى نظػػاـ اقتصػػاد السػػوؽ :تجربػػة االقتصػػادات
المتحولة ،الطبعة األ ولى ،دار الشؤوف الثقافية العامة ،بغداد .1003 ،ص .24

د .سالـ توفيؽ النجفي ،سياسػات التثبيػت االقتصػادي والتكييػؼ الييكمػي وأثرىػا فػي التكامػؿ االقتصػادي العربػي ،بيػت
الحكمة ،بغداد ،1001 ،ص . 26
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الييكمي التي يضعيا البنؾ الدولي عمى النظرية الكالسيكية الجديدة لتحقيؽ المستوى األمثؿ لتخصيص الموارد

مف خالؿ آلية السوؽ وعدـ تدخؿ الدولة بالنشاط االقتصادي وتشمؿ برامج التكييؼ ثالث سياسات ىي(:)2
أ.

سياسة التحرير االقتصادي مف خالؿ إزالة القيود التي يمارسيا القطاع العاـ عمى األسواؽ المالية والعمؿ

والسمع والخدمات والقطاع الخارجي ،إذ يرى البنؾ الدولي إف التدخؿ في آلية األسعار يؤدي إلى تشوىات في
نظاـ األسعار وبما يؤثر في انخفاض الكفاءة اإلنتاجية مف دوف تحقيؽ المستوى األمثؿ لتخصيص الموارد،

فضالً عف سوء توزيع الدخؿ نتيجة تدخؿ
الدولة.

ب .أما برامج الخصخصة فيي إحدى المكونات في سياسات اإلصالح ،بمعنى انتقاؿ الممكية مف القطاع العاـ
إلى الخاص مف خالؿ بيع المؤسسات الممموكة لمدولة ،لوجود قطاع عاـ كبير في معظـ الدوؿ النامية مما

يسبب االختالؿ الييكمي فييا،

ج .ف يما تتعمؽ السياسة األخيرة بتحرير التجارة والتحوؿ نحو اإلنتاج الموجة لتصدير مف خالؿ تخفيض
التعريفات الجمركية والغاء الحماية لمصناعة المحمية وازالة القيود عمى المدفوعات الخارجية.

ً
ثانيا  /املالةح الرئيسة لالقتصاد العراقي

 -2اختالؿ الييكؿ اإلنتاجي

يعاني االقتصاد العراقي مف اختالؿ كبير في ىيكؿ الناتج المحمي اإلجمالي لصاله القطاع النفطي الذي

بمغت أىميتو النسبية في ىيكؿ الناتج حوالي  % 44عاـ  ،1022ومف ثـ فأف قدرة العراؽ المالية ترتبط بشكؿ
رئيس بإمكانياتو النفطية .ومف خالؿ ذلؾ يمكف معرفة أىمية القطاع النفطي في السيطرة عمى أىـ مصادر

النقد األجنبي لتمويؿ االستيراد في ميزاف المدفوعات ،فضالً عف دوره في تمويؿ الميزانية االعتيادية وفي تمويؿ

الخطط اإلنمائية.

ومف خالؿ تتبع مسار الناتج المحمي اإلجمالي الذي يعد مف أىـ المؤشرات االقتصادية وأكثرىا شيوعاً في

اء مف حيث مستوى النمو أو الركود أو االنكماش أـ مف حيث الخصائص
تحديد مستوى النشاط االقتصادي سو ً
التي يتمتع بيا ىذا االقتصاد أو ذلؾ ،إف أىـ ما يميز االقتصاد العراقي إنو اقتصاد ريعي إذ تشكؿ صادراتو
النفطية حوالي  % 88.6مف إجمالي الصادرات ويعتمد عمى  % 82مف إيراداتو العامة عمى عوائد الصادرات
النفطية عاـ  .)1(1022ومف مالحظة بيانات الجدوؿ ( )2يتبيف أنو عمى الرغـ مف تصدر قطاع التعديف
والمقالع المرتبة األولى مف حيث اإلسياـ في الناتج المحمي اإلجمالي وتحقيقو الرتفاعات كبيرة في األىمية

النسبية خال ؿ العاميف  2886و  1001مف  % 0.1إلى  % 60عمى التوالي؛ وذلؾ نتيجة لتغير كمية إنتاج
النفط الخاـ خالؿ العاميف مف  650ألؼ برميؿ /يوـ إلى  1206ألؼ برميؿ /يوـ ،فضالً عف ارتفاع أسعار

النفط الخاـ مف  27.6دوالر /برميؿ عاـ  2886إلى  13.2دوالر /برميؿ عػاـ  ،1001إال أف تمؾ األىمية قد

انخفضت خالؿ العاميف  1003و  1022مف  % 46إلى  % 44عمى التوالي؛ نتيجة الرتفاع المنسوب إليو

2

1

أحمد جاسـ محمد ،تحميؿ وتقيػيـ سياسػات اإلصػالح االقتصػادي فػي إيػراف ،رسػالة دكتػوراه غيػر منشػورة ،كميػة اإلدارة
واالقتصاد ،جامعة البصرة ،1005 ،ص .24

وزارة التخطيط ،الجياز المركزي لإلحصاء ،مؤشرات الحسابات القومية ،بغداد.1022 ،
http://www.cosit.gov.iq/ar/national-accounts-ar.
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وىو الناتج المحمي اإلجمالي أثر زيادة ناتج القطاعات االقتصادية األخرى .إال اف قطاع خدمات التنمية
االجتماعية والشخصية وممكية دور السكف (الخدمات الحكومية) تصدر المرتبة الثانية ببموغو نسبة % 22.1
مف الناتج المحمي اإلجمالي لعاـ  1022بعد إف كانت نسبتو  % 8.5عاـ 2886؛ نتيجة اإلسياـ الكبير في

تخفيؼ أزمة السكف في العراؽ مف خالؿ بناء المجمعات السكنية .وقد احتؿ قطاع الماؿ والتأميف وخدمات

العقارات المرتبة الثالثة بنسبة  % 7.4عاـ  1022بعد أف كاف متواضعاً خالؿ األعواـ السابقة ،إذ لـ يحظ

بسوى  % 0.5خالؿ العاميف  1001و  ،1003فيما لـ تحظ القطاعات االقتصادية األخرى إال بالنزر اليسير
مف اإلسياـ في الناتج المحمي اإلجمالي مما يدلؿ عمى تفشي حالة االختالؿ في ىيكؿ الناتج بشكؿ ال يدع

أدنى شؾ في تأصؿ حالة االختالؿ في الييكؿ اإلنتاجي لحساب القطاعات الخدمية عمى حساب القطاعات

اإلنتاجية عدا قطاع التعديف والمقالع ،مما يسبب وجود قوة شرائية تعتمد عمى السوؽ الخارجية في إشباع
حاجاتيا ،ومف ثـ تعريض االقتصاد الستيراد التضخـ المستورد(.)2
الجدوؿ ()2

التوزيع النسبي لمناتج المحمي اإلجمالي باألسعار الجارية في العراؽ لسنوات مختارة ()%
األنشطة االقتصادية

2886

1001

1003

1022

الزراعة والغابات والصيد

23.5

7.4

5.8

3.1

التعديف والمقالع

0.1

60.3

46.6

44.0

الصناعة التحويمية

1.6

2.4

2.6

2.7

الكيرباء والماء

0.6

0.1

0.7

2.2

البناء والتشييد

0.2

2.5

2.2

4.0

النقؿ والمواصالت والخزف

17.2

6.7

7.2

3.8

تجارة الجممة والمفرد والفنادؽ

12.0

5.1

5.0

5.5

الماؿ والتأميف والعقارات

1.4

0.5

0.5

7.4

8.5

2.0

25.5

22.1

% 200

% 200

% 200

% 200

خدمات التنمية االجتماعية والشخصية
وممكية الدور
الناتج المحمي اإلجمالي
المصدر:

 -وزارة التخطيط ،المجموعة اإلحصائية السنوية  ،1008-1007الجياز المركزي لإلحصاء ،بغداد ،آذار  ،1020ص

.342

 -ىيئة وزارة التخطيط ،المجموعة اإلحصائية السنوية  ،1002الجياز المركزي لإلحصاء ،بغداد .1001 ،صفحات

مختمفة.

 -وزارة التخطيط ،الجياز المركزي لإلحصاء ،مؤشرات الحسابات القومية ،بغداد.1022 ،

2

د .عبد الحسيف محمد العنبكي ،اإلصالح االقتصادي في العراؽ :تنظير لجػدوى االنتقػاؿ نحػو اقتصػاد السػوؽ ،سمسػمة
كتب ( ،)17مركز العراؽ لمدراسات ،بغداد ،1007 ،ص .262
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 -1اختالؿ الييكؿ التجاري

تحتؿ التجارة الخارجية أىمية كبيرة في الحياة االقتصادية ألنيا منفذ اللتقاء المصاله االقتصادية

الدولية ،ومف ثـ وسيمة لتحقيؽ التنمية االقتصادية واإلسراع بمعدالت النمو االقتصادي المتحققة .إذ اقترف

نمو التجارة الخارجية برفاىية المجتمعات ،فالتجارة الخارجية تمثؿ عممية ربط االقتصاد الوطني باقتصادات

الدوؿ األخرى مف خالؿ تطوير التبادؿ التجاري وتبادؿ المنافع والمصاله المشتركة .ولذا تعد التجارة الخارجية

وبناء عمى ما تقدـ يمكف
الوسيمة الداعمة ألسس تطوير العالقات الدولية والمصاله االقتصادية المتبادلة.
ً
القوؿ أف مػػف ابرز مالمه واتجاىات سياسة التجارة الخارجية المتبعة خالؿ عاـ  ،1022ىي مواصمة العمؿ

عمى تدعيـ جوانب تحرير التجارة الخارجية ورفع القيود غير الجمركية والرسوـ الجمركية عمى االستيرادات كافة
مع تسييؿ إجراءات االستيراد والتصدير ومعامالتيما ،إذ جرى فرض رسـ جمركي موحد بواقع  % 4عمى

السمع المستػػوردة وىو رسػػـ إعادة األعمار باستثناء المواد الغذائية واألدوية التي أعفيت مف ىذا الرسـ(.)2

ومف مالحظة بيانات الجدوؿ ( )1يتبيف أنو عمى الرغـ مف أف تحقيؽ فائض موجب لميزاف

التجاري العراقي خالؿ األعواـ  2886و  1001و  ،1022إال أف مؤشر االنكشاؼ التجاري فيو قد ارتفع

بشكؿ كبير عاـ  1001حتى بمغ اقصاه عاـ  1003عندما أصبه منكشفاً تماماً نحو الخارج لبموغ مؤشر
االنكشاؼ التجاري فيو  % 243بعد إف كاف غير منكشؼ تماماً في األعواـ السابقة .وىذا إنما يدؿ عمى مدى
االرتباط الكبير بيف االقتصاد العراقي واالقتصاد العالمي بحركة التجارة الخارجية وما يصاحبيا مف الحساسية

إزاء التقمبات االقتصادية في السوؽ العالمية السيما ما يتعمؽ بارتفاع نسبة الصادرات النفطية في إجمالي

الصادرات السمعية(.)1

الجدوؿ ( ) 1

تطور بعض المؤشرات االقتصادية في العراؽ لسنوات مختارة (مميوف دوالر)
السنة

البياف

2886

1001

1003

1022

الصادرات

1222

22023

26720

68572

الواردات

654

1502

10170

36702

الميزاف التجاري

2455

7322

1360 -

22767

الناتج المحمي اإلجمالي

67745

13433

13600

252023

مؤشر االنكشاؼ التجاري

%3

% 44

% 243

% 67

نسبة الواردات إلى الصادرات

% 22

% 13

% 223

% 50

المصدر:
 التقرير االقتصادي العربي الموحد أيموؿ  ،2888أبو ظبي ،ص .ص .182-172 التقرير االقتصادي العربي الموحد أيموؿ  ،1003أبو ظبي ،ص .ص .218-140 2وزارة التخطيط ،تقرير االقتصاد العراقي لعاـ  ،1008دائرة السٍاساث االقتصادٌت والمالٍت ،بغداد،0222 ،

ص .37

 1ىيثـ عبداهلل سمماف ،منظمة التجارة العالمية والعراؽ :مبررات االنضماـ واآلثػار االقتصػادية المتوقعػة ،مجمػة الدراسػات
اإلستراتيجية ،العدد ( ،)26مركز البحريف لمدراسات والبحوث ،البحريف ،شتاء  ،1008ص .282
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 التقرير االقتصادي العربي الموحد أيموؿ  ،1005ابو ظبي ،ص .ص .242 -35 -التقرير االقتصادي العربي الموحد أيموؿ  ،1022ابو ظبي ،ص.ص .326-225

وعمى الرغـ مف ايجابيات سياسة تحرير التجارة الخارجية السيما فيما يتعمؽ بإزالة التشوىات السعرية

وزيادة التنافسية في االقتصاد ومردوداتيا عمى المستيمكيف وتقييد الضغوط التضخمية واالنفتاح عمى االقتصاد

العالمي في ظؿ الدعوات لالنضماـ إلى منظمة التجارة العالمية  ،WTOإال أف ىذه السياسة ليا سمبياتيا عمى

االقتصاد العراقي؛ نتيجة تخمؼ القطاع اإلنتاجي وعدـ مقدرتو عمى إنتاج ابسط السمع ،فضالً عف أف دخوؿ
االستيرادات بنطاؽ واسع ومف دوف أي قيود وبأسعار تنافسية انعكس سمباً عمى القدرة الوليدة لإلنتاج الوطني

عمى المنافسة مما أدى إلى توقؼ عدد كبير مف المنشآت الصناعية واغالقيا .وىو ما أكده فعالً مؤشر نسبة

الواردات إلى الصادرات البالغ  % 50عاـ ( 1022الحظ بيانات الجدوؿ  .)1أي أف  % 50مف قيمة

الصادرات تذىب إلى استيرادات العراؽ مف السمع والخدمات ،ومف ثـ يتبيف القصور الواضه في ناتج

الصناعات المحمية التي تقتصر تقريباً عمى اإلنتاج الخجوؿ لمقطاع الخاص فقط.

 -2حجـ المديونية الخارجية

مما ال ريب فيو أف العراؽ مف الدوؿ القالئؿ التي لـ تعاف مف أزمة المديونية الخارجية أثناء استقالليا

العرقية المدنية في العشرينيات مف القرف الماضي ،إال أف ىذا التميز مف
السياسي واعالف تأسيس الدولة ا

باقي الدوؿ العربية لـ يدـ طويالً .إذ وجدت الحكومة نفسيا مضطرة لالقتراض مف الخارج لتمويؿ ماكنة حربيا
مع إيراف ،اذ توفرت أربعة مصادر لتمويؿ االقتراض وىي(:)2

 المنه المقدمة مف دوؿ الخميج العربية السيما مف السعودية والكويت مباشرة بعد اندالع الحرب العراقية
االيرانية ،وقد عدت الحكومة تمؾ القروض البالغة  30مميار دوالر مساعدات إلعانتيا في حربيا عمى إيراف.

 القروض الممنوحة مف حكومات وبنوؾ غربية التي قدرت بػ  24مميار دوالر.

 القروض المقدمة مف اإلتحاد السوفيتي السابؽ ودوؿ أوروبا الشرقية التي بمغت  22مميار دوالر.

 قروض مف دوؿ أخرى ،دوؿ أوربا الغربية (دوؿ نادي باريس) ،وفرنسا وألمانيا وبريطانيا والياباف.
أي أف إجمالي ديوف العراؽ بعد انتياء الحرب مع إيراف بمغت  75مميار دوالر عاـ  .2877ولـ يستطع

النظاـ السابؽ تسديد خدمة ديونو بسبب حرب الخميج الثانية فتراكمت متأخرات السداد حتى بمغت  215مميار

دوالر عاـ  ،2887وقد قدر البنؾ الدولي تمؾ الديوف بحوالي  216.6مميار دوالر بما فييا  36مميار دوالر

كفوائد متراكمة( .)1وقدرت مجمة "ميس" الديوف في عاـ  1002بػحوالي  227.4مميار دوالر( .)2وتعد ىذه
الديوف حمقة ضعؼ في قضية أعمار العراؽ ليس لضخامة حجميا ،وانما لعدـ توفر األمواؿ الالزمة لسدادىا،

فضالً عف التعويضات التي يديف بيا العراؽ منذ حرب الخميج األولى والثانية لمعديد مف دوؿ العالـ .لذا إف

خصوصية الديوف العراقية تدفع نحو البحث عف حموؿ غير تقميدية لمتعاطي معيا ومف ضمنيا سياسات

اإلصالح االقتصادي التي توفرىا المؤسسات الدولية.
2

د .عباس النصػراوي ،االقتصػاد العراقػي بػيف دمػار التنميػة وتوقعػات المسػتقبؿ  ،1020-2840ترجمػة :محمػد سػعيد
عبد العزيز ،الطبعة األولى ،دار الكنوز األدبية ،بيروت ،2884 ،ص .234

 1د .سػػامي عبيػػد محمػػد ،مديونيػػة الع ػراؽ الخارجيػػة :األسػػباب واآلثػػار والمعالجػػات ،مجمػػة االقتصػػادي الخميجػػي ،العػػدد
.

( ،)23مركز دراسات الخميج العربي ،جامعة البصرة ،1006 ،ص 226

 2ديوف العراؽ الخارجية:

www.islamonline.net/servlet/ststellite
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 -3ترىؿ القطاع الحكومي

لقد أخفؽ القطاع الحكومي في العراؽ في إدارة االقتصاد وتحقيؽ التنمية المطموبة .فقد أدى االعتماد

عمى القطاع الحكومي كمحرؾ لمنمو االقتصادي خالؿ مدة ليست بالقصيرة إلى تعاظـ سيطرة المؤسسات العامة

عمى االقتصاد العراقي واخضاعو لييمنتيا؛ وقد حدث ذلؾ نتيجة االعتقاد الذي ساد في إطار اإلستراتيجية
الشمولية التي كانت متبعة بأف آلية السوؽ ونظـ األسعار ال يمكف ليا القياـ بتخصيص الموارد بكفاءة ،وأف القطاع

الخاص ليس لديو القدرة عمى اإلسياـ بفاعمية في تطوير اإلنتاجية وتوفير مستمزماتيا .وىو أمر أدى إلى التوسع في

التوظيؼ الحكومي وبروز ظاىرة البطالة المقنعة ،وزيادة اإلنفاؽ الحكومي والسيما اإلنفاؽ الجاري ،فضالً عف زيادة

معدالت الدعـ الحكومي لممشاريع التي ال تحقؽ أرباح تجارية أو تحقؽ خسائر مستمرة .وىذا ناتج بالحقيقة عف أف

العراؽ حصؿ عمى استقاللو السياسي في عشرينيات القرف الماضي ،وكاف مف الطبيعي أف يتجو إلى تحقيؽ التنمية
االقتصادية واسناد الجزء األكبر مف االستثمارات إلى القطاع الحكومي مف خالؿ خطط مركزية لمتنمية ،إال أف االستمرار
في ىذا النيج ولمدة طويمة أدى إلى ترىؿ القطاع الحكومي ومف الصعب االستمرار في توسعو.

ً
ثالثا  /ةربرات أتباع سياسيات اإلصالح االقتصادي يف العراق

تعددت مبررات دعوة العراؽ إلى سياسات اإلصالح االقتصادي إلى أف أصبحت قضية اإلصالح

االقتصادي حاجة فعمية في ظروؼ التشوىات العديدة لمسوؽ؛ نتيجة الحروب والمقاطعة والسياسات االقتصادية

غير المستقرة وحجـ الديوف الخارجية والظروؼ المعيشية المتدنية ،فضالً عف التطورات االقتصادية الدولية

واالنفتاح العالمي ،كما أف سياسات االحتالؿ زادت حدة أزمة االقتصاد العراقي بفعؿ انتشار ظاىرة الفساد
اإلداري والمالي .فقد واجو العراؽ في اآلونة األخيرة منذ آذار 1002أزمة اقتصادية وسياسية واجتماعية قاربت

مف حيث قوتيا أزمة جنوب شرؽ آسيا واألزمات التي أصابت معظـ الدوؿ النامية؛ مما استدعى األخذ

بسياسات اإلصالح االقتصادي التي نادت بيا مؤسسات التمويؿ العالمية تحت ما يسمى بسياسة إعادة أعمار

العراؽ واإلصالح االقتصادي .لذا إف ما يواجو العراؽ في المدة الحالية ىي سمة التغيير والتكييؼ وذلؾ لوجود

آليات الضغط التي يفرضيا صندوؽ النقد والبنؾ الدولييف مف خالؿ برامج التكييؼ واإلصالح االقتصادي التي

أقرتيا سياسة أعادة أعمار العراؽ واإلصالح االقتصادي ضمناً( .)2وبذلؾ يتحتـ عمى العراؽ األخذ بسياسات
صندوؽ النقد والبنؾ الدولييف في آف واحد ،فضالً عف الترتيبات المساندة ( )SBAالمبرمة فيو وىي جزء مف

متطمبات نادي باريس لغرض خفض الديوف العراقية بنسبة  ،% 70مما يترتب عميو صعوبات أكيدة قد

تعترض تنفيذ تمكـ السياسات نتيجة تعارضيا مع توجيات التنمية االجتماعية في العراؽ.

ً
رابعا  /سياسات اإلصالح االقتصادي يف العراق وأهذافها

لغرض مواجية التحديات واآلثار السمبية التي تعرض ليا االقتصاد الوطني خالؿ المدة السابقة قبؿ عاـ

 ،1002فقد بدأ العراؽ بعد عاـ  1003خطواتو األولى لإلصالح االقتصادي بالتعامؿ اإليجابي مع صندوؽ
النقد الدولي والبنؾ الدولي ،فضالً عف مؤسسات األمـ المتحدة باتجاه تقوية أسس النمو االقتصادي وخمؽ

فرص عمؿ جديدة وتنويع مصادر الدخؿ واإليراد ،مف خالؿ التوجيات االقتصادية الجديدة لمدولة القائمة عمى

أساس التحوؿ مف النظاـ المركزي إلى نظاـ أكثر انفتاحاً عمى االقتصاد العالمي والمبني عمى ضرورة تحقيؽ

استثمارات كبيرة لمقطاع الخاص المحمي واألجنبي ،وتحرير التجارة الخارجية ،واتباع سياسات مالية ونقدية
 2هٍثم عبدهللا سلمان ،مصد سابق ،ص .206
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جديدة ،وتوسيع القاعدة اإلنتاجية كماً ونوعاً ،وحؿ مشكمة المديونية الخارجية ،وتنويع مصادر الدخؿ .وتتمثؿ
أىداؼ برامج اإلصالح االقتصادي األساسية في المحاور اآلتية(:)2

 إحداث تغيير في البنية االقتصادية وتقوية أسس النمو االقتصادي .

 المحافظة عمى االستقرار االقتصادي والمالي وزيادة فاعمية المؤسسات المصرفية والمالية وكفاءتيا.
 التركيز عمى إعطاء دور أساسي لمقطاع الخاص المحمي واألجنبي في مشاريع التنمية واألعمار.
 رفع معدالت النمو في القطاعات السمعية غير النفطية والسيما في قطاعي الزراعة والصناعة.
 حؿ مشكمة المديونية الخارجية مع دوؿ نادي باريس والبمداف األخرى.
 تحسيف نوعية الحياة ومستوى الخدمات المقدمة مف الدولة.

 تحسيف سعر صرؼ العممة المحمية وتحقيؽ التوازف في سوؽ النقد األجنبي.


تخفيض معدالت التضخـ ورفع معدالت نمو متوسط دخؿ الفرد الحقيقي .



تحقيؽ توازف في ميزاف المدفوعات العراقي.

ً
خاةسا  /عالقة النمى بسياسات اإلصالح االقتصادي يف العراق

 -2ماىية العالقة بيف النمو االقتصادي واإلصالح االقتصادي

يمكف دراسة العالقة بيف النمو االقتصادي واإلصالح االقتصادي مف خالؿ تتبع الطرؽ المختمفة لقياس

برامج اإلصالح االقتصادي ،ومف ثـ تحديد الطريقة المناسبة التي تتـ بوساطتيا بياف العالقة بيف النمو

واإلصالح االقتصادييف في العراؽ ،فضالً عف تحديد التعريؼ المناسب لمنمو االقتصادي الذي ينسجـ وتوضيه
تمؾ العالقة بينيما .ويمكف إيجاز طرؽ قياس برامج اإلصالح االقتصادي باالتي(:)1

 منيج ما قبؿ وما بعد :ويستند إلى مقارنة األداء االقتصادي الكمي خالؿ مدة تطبيؽ البرنامج أو بعده مع
مدة ما قبؿ التطبيؽ.

 مني ج مع وبدوف :يستند إلى مقارنة األداء االقتصادي الكمي لدوؿ طبقت البرامج مع مجموعة دوؿ لـ تطبؽ
تمؾ البرامج.

 منيج التقييـ المعمـ :يستند إلى مقارنة الدوؿ التي تطبؽ البرامج بمجموعة دوؿ لـ تطبؽ البرامج مع تعديؿ
الفروؽ في الشروط األدائية والتحكـ في التأثيرات الخارجية.

 منيج المحاكاة :يقوـ بمقارنة األداء االقتصادي الكمي في حالة تطبيؽ البرامج باألداء في حالة تطبيؽ
سياسات بديمة (بناء سيناريوىات).

وبناء عمى ما تقدـ يمكف اختيار منيج ما قبؿ تطبيؽ برامج اإلصالح االقتصادي ما بعدىا في العراؽ
ً
لبياف العالقة بيف النمو االقتصادي وسياسات اإلصالح ،لتوضيه ما إذا كانت ىناؾ عالقة بينيما أو ال ؟ مع

األخذ بنظر االعتبار تطبيؽ تعريؼ سامويمسوف لمنمو االقتصادي عمى العراؽ ومعرفة مدى مال ئمة لدراسة تمؾ
العالقة.

2
1

وزارة التخطيط ،تقرير االقتصاد العراقي  ، 1008مصدر سابؽ ،ص .81

د .بمقاسـ العباس ،التثبيت والتصحيه الييكمي ،سمسمة جسر التنمية ،العدد ( ،)22المعيد العربي لمتخطيط ،الكويػت،
أيار  ،1003ص .ص .25-24
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 -1أدبيات عالقة النمو باإلصالح االقتصادي بالدراسات السابقة

لقد تعددت الدراسات التي بحثت في أصؿ العالقة بيف النمو االقتصادي واإلصالح االقتصادي في كثير

مف دوؿ العالـ ،مف أفريقيا إلى أوربا إلى أمريكا الشمالية وغيرىا ،ولـ تتضه لحد اآلف ماىية العالقة بينيما،

إال أنو يمكف أيجاز بعض نتائج الدراسات التي قاـ بيا بعض الباحثيف ومنيا(:)2

 دراسة ىيالينر أشار إلى أف التكييؼ االقتصادي مرتبط بالتنمية ويشمؿ مجموعة مف السياسات الموجية

إلى إصالح جانب العرض وذلؾ بيدؼ زيادة كفاءة تخصيص الموارد مما يؤدي إلى تحقيؽ النمو االقتصادي
في األجؿ الطويؿ.

 دراسة رايخماف وستيمسوف وكونورز إذ أشاروا إلى عدـ وجود عالقة بيف النمو االقتصادي وتطبيؽ سياسات
اإلصالح االقتصادي.

 دراسة زولو ونصولي وتشير إلى أف معدالت النمو المتحققة كانت أقؿ مف معدالت النمو المستيدفة مف
البرامج.

 دراسة المعيد العربي لمتخطيط

()1

التي أشارت إلى وجود تأثير انكماشي عمى القطاعات االقتصادية بسبب

تخفيض اإلنفاؽ العاـ واالستثمار العاـ ،ومف ثـ تخفيض الطمب الذي ينجـ عنو نقص في اإلنتاج ،وزيادة
البطالة ،وتدىور مستوى المعيشة والخدمات االجتماعية وبما يؤدي إلى خفض النمو االقتصادي.
()2

 مجموعة دراسات

تباينت نتائجيا بمدى العالقة بيف النمو واإلصالح االقتصادي ومنيا ،دراسة "التطورات

المالية في آسيا وأمريكا الالتينية" خالؿ المدة ( ،)2882-2878وقد شممت  12دولة وبينت أف اإلصالحات
لـ تحدث سوى تحسف قميؿ في المؤشرات المالية الرئيسة ومف بينيا النمو االقتصادي .أما دراسة صندوؽ

النقد الدولي سنة  2883حوؿ "اإلصالح االقتصادي" ،المتعمقة بتأثير االستثمارات الخاصة عمى النمو

االقتصادي في ظؿ اإلصالح ،فقد بينت أف تأثير االستثمارات الخاصة التي يركز عمييا صندوؽ النقد الدولي

في إحداث النمو كانت ضعيفة وبطيئة؛ وذلؾ نتيجة لالنخفاض الكبير في االستثمارات الحكومية العامة .وقد

بينت دراسة أخرى لمصندوؽ حوؿ "التصحيه االقتصادي في أفريقيا :اإلصالحات والتوقعات  "2883التي

شممت  18دولة في أفريقيا جنوب الصحراء ،إذ اوضحت أف اإلصالح عمى الرغـ مف أىميتو وضرورتو فيو
غير ٍ
كاؼ لتحقيؽ النمو ،إذ أف اإلصالحات في تونس والجزائر والمغرب عمى الرغـ مف أىميتيا تبدو غير
مالئمة لممدى القصير وضارة ،ومحفزة لمنمو في المدى الطويؿ.

2

لمزيػد مػػف المعمومػػات أنظػػر :الطػػاىرة السػػيد محمػػد حميػػة ،سياسػػات التكييػػؼ االقتصػػادي المدعمػػة بالصػػندوؽ أو مػػف
خارجػػػو :عػػػرض دراسػػػات ،الطبعػػػة األ ولػػػى ،دراسػػػات إسػػػتراتيجية ،العػػػدد ( ،)56مركػػػز األمػػػارات لمدراسػػػات والبحػػػوث

1

2

اإلستراتيجية ،أبو ظبي.1001 ،

المعيد العربي لمتخطيط في الكويت ،آثار سياسات اإلصالح االقتصادي عمى النمو االقتصادي.
www.arab-api.org
د .حاكمي بوحفص ،اإلصػالحات والنمػو االقتصػادي فػي شػماؿ أفريقيػا :دراسػة مقارنػة بػيف الجزائػر والمغػرب وتػونس،
مجمػة اقتصػػاديات شػػماؿ أفريقيػػا ،العػػدد ( ،)6مخبػػر العولمػػة واقتصػػاديات شػػماؿ أفريقيػػا ،جامعػػة حسػػيبة بػػف بػػوعمي،
الجزائر ،1008 ،ص .ص .12- 3
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 -2عالقة النمو باإلصالح االقتصادي في العراؽ

لقد تبيف مما تقدـ مف الدراسات التي بحثيا بعض االقتصادييف حوؿ حقيقة العالقة ،فمنيـ مف أيد

ومنيـ مف عارض وجود عالقة بينيما .وليس بوسعنا ىنا أف نؤيد أو نعارض بعضيـ ألجؿ بعضيـ اآلخر،

ولكف نقوؿ أف كال الرأييف معتد بو مف الناحية االقتصادية؛ وذلؾ الختالؼ مالمه اقتصاديات الدوؿ التي طبقت

فييا سياسات اإلصالح االقتصادي ،اذ اف وجود عالقة بيف النمو واإلصالح االقتصادي في دوؿ ما ،ال يعني

بالضرورة وجودىا في دولة أخرى.

ولمتعرؼ عمى ماىية العالقة ما بيف النمو واإلصالح االقتصادي ،ينبغي في البدء التعريؼ بالنمو

االقتصادي مف وجية نظر سامويمسوف ،إذ عرفو كما سبؽ عمى انو " يمثؿ توسع إجمالي الناتج المحمي

المتوقع في ظؿ التشغيؿ الكامؿ لمموارد أو الناتج القومي لدولة ما " أي بمعنى آخر ،يحدث النمو االقتصادي

عند تحوؿ منحنى حد إمكانات اإلنتاج لمدولة إلى الخارج( ،)2ويقصد بمنحنى إمكانات اإلنتاج " أقصى كمية مف

اإلنتاج يمكف القتصاد ما الحصوؿ عمييا ،مع اخذ معارفو التكنولوجية وكمية المدخالت المتاحة لو في

االعتبار" ،إذ تمثؿ حدود إمكانات اإل نتاج قائمة الخيارات اإلنتاجية المتاحة لممجتمع( ،)1أو ىو مجموعة نقاط

عمى منحنى إمكانات اإلنتاج ،كؿ نقطة تمثؿ توليفة معينو مف السمعتيف أو المتغيريف يستطيع المجتمع

إنتاجيا في ظؿ التكنولوجية المتاحة لو ،وال يمكف تجاوز حدود إمكانات اإلنتاج (نقطة خارج المنحنى) ألنيا

تمثؿ نقطة خارج حدود الطاقة اإلنتاجية .إال أف أي نقطة داخؿ منحناه ،أنما تعني أف ىناؾ موارد اقتصادية

غير مستغمة استغالالً أمثؿ ،ومف ثـ ىناؾ موارد اقتصادية عاطمة في المجتمع.

وعمى ضوء ما تقدـ يمكف تحديد المتغيريف المذيف يحدداف مستوى االنفاؽ وىما االستيالؾ النيائي

واالستثمار اإلجمالي في العراؽ ،واسقاطيما عمى منحنى إمكانات اإلنتاج لتحديد التوليفة قبؿ تطبيؽ اإلصالح
االقتصادي خالؿ العاميف  2886و  ، 1001وبعد اإلصالح االقتصادي خالؿ العاميف  1003و ، 1022

وباالعتماد عمى الجدوؿ ( )2يتبيف أف منحنى إمكانات اإلنتاج قبؿ تنفيذ سياسات اإلصالح االقتصادي في

العراؽ قد انخفض مف مستوى المنحنى عاـ  2886إلى مستوى المنحنى عاـ ( 1001الحظ الشكؿ  )2مع

تحقيؽ فائض في فجوة الموارد قدرىا  1مميار دوالر تقريباً ،فضالً عف تحقيؽ معدؿ نمو مركب لالستثمار
اإلجمالي البالغ–  % 28.1لممدة ( )1001-2866ليتجاوز معدؿ نمو المركب لالستيالؾ اإلجمالي لممدة

اء أكاف
نفسيا .وعمى الرغـ مف أف تكويف الناتج المحمي اإلجمالي في العراؽ اتسـ بمناخ استثماري مالئـ سو ً
استثما ارً في القطاع العاـ أـ الخاص ،إال أف الجزء الكبير منو كاف استثما ارً حكومياً نتيجة ىيمنة الحكومة عمى
النقد األجنبي والمموؿ الرئيس لتكويف رأس الماؿ الثابت وتخصيص الموارد بيف االستيالؾ واالستثمار(،)2
وعمى حساب االستيالؾ اإلجمالي الذي حقؽ معدؿ نمو سالب قدره .% 11.7

 2بوؿ أيو .سامويمسوف ،ويمياـ دي .نوردىاوس ،عمـ االقتصاد ،مصدر سابؽ ،ص .475

 1بػػوؿ أيػػو .سامويمسػػوف ،ويميػػاـ دي .نوردىػػاوس ،االقتصػػاد ،ترجمػػة :ىشػػاـ عبػػداهلل  ،الطبعػػة األ ولػػى ،األىميػػة لمنشػػر
والتوزيع ،عماف ،1002 ،ص .24

 2د .عبد الحسيف العنبكي ،مصدر سابؽ ،ص .252
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وقد تميز منحنى إمكانات اإل نتاج في العراؽ بعد تنفيذ سياسات اإلصالح االقتصادي بعد عاـ  1002بمناخ
استثماري أكثر مالئم ًة بسبب سياسات اإلصالح االقتصادي وتبني سياسة االنفتاح االقتصادي وتخفيض الدعـ
الحكومي ،مما عزز رفع مستوى المنحنى مف مستوى عاـ  1003إلى مستوى عاـ  1022مع تحقيؽ معدؿ

نمو مركب لالستثمار اإلجمالي البالغ

لالستيالؾ اإلجمالي البالغ .% 14.2

 % 37.4لممدة ( )1022-1003ليتجاوز معدؿ النمو المركب
الجدوؿ ()2

تطور فجوة الموارد والناتج المحمي اإلجمالي باألسعار الجارية (مميوف دوالر) في العراؽ
السنة

االستيالؾ اإلجمالي

االستثمار اإلجمالي

فجوة الموارد*

الناتج المحمي اإلجمالي

2886

54228

22670

32 -

67745

1001

26703

3623

1004

13433

النمو المركب

% 11.7 -

% 28.1 -

......

% 10.7 -

1003

10874

2804

2720

13600

1022

202611

20248

20842

252023

النمو المركب

% 14.2

% 37.4

.......

% 20.8

المصدر:

 التقرير االقتصادي العربي الموحد أيموؿ  ،2888أبو ظبي ،ص .172 التقرير االقتصادي العربي الموحد أيموؿ  ،1003أبو ظبي ،ص .140 -التقرير االقتصادي العربي الموحد أيموؿ  ،1005ابو ظبي ،ص .35

 -التقرير االقتصادي العربي الموحد أيموؿ  ،1022ابو ظبي ،ص .225

* فجوة الموارد = الناتج المحمي االجمالي – االستثمار االجمالي – االستيالؾ االجمالي
مما يعكس أف في العراؽ فرصاً استثماري ًة كبيرةً يمكف االستثمار فييا لتكويف الناتج المحمي اإلجمالي،

فضالً عف تشجيع المشاركة بيف المستثمر األجنبي والمستثمر المحمي مع االستمرار في رفع أنواع القيود

المفروضة جميعاً عمى المستثمر األجنبي ،وتشجيع التدفقات االستثمارية األجنبية في قطاعات االقتصاد

القومي وأنشطتو كافة بما يؤمف تدفؽ رأس الماؿ األجنبي والتكنولوجيا الحديثة والخبرات اإلدارية والفنية
المتقدمة ،وتبسيط اإلجراءات الحكومية لتسييؿ تدفؽ االستثمارات األجنبية مع العمؿ عمى تقديـ المزايا

والتسييالت لممستثمريف العرب واألجانب وتعريفيـ بفرص االستثمار في العراؽ(.)2

1

و ازرة التخطيط ،تقرير االقتصاد العراقي  ، 2002مصدر سابق ،ص .29
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الشكل ()1
منحنى إمكانات اإلنتاج في العراق لألعوام
 1997و  2002و  2004و 2011
140

عام 2011

100

عام 1997

80
60
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عام 2002
عام 2004

20

اجمالي االنفاق االستهالكي ( مليار دوالر )

120

0

120

140
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80

60

40

20

0

اجمالي االنفاق االستثماري ( مليار دوالر )

المصدر:
 -مف عمؿ الباحث باالعتماد عمى بيانات الجدوؿ ( / )2واستناداً إلى بوؿ أيو .سامويمسوف ،ويمياـ دي.

نوردىاوس ،االقتصاد ،ترجمة :ىشاـ عبداهلل  ،الطبعة األولى ،األىمية لمنشر والتوزيع ،عماف ،1002 ،ص

.26

أما فيما يخص متغير معدؿ التضخـ ومدى عالقتو بالنمو واإلصالح االقتصادي .فقد وجدت بعض

الدراسات الدولية أف عالقة التضخـ بالنمو االقتصادي خالؿ العقود األربعة الماضية ولػ  234دولة لـ تؤكد

وجود عالقة محددة وواضحة ما بيف التضخـ والنمو .ولكف بعض النتائج اإلحصائية بينت أنو فقط عندما

يصعب ذلؾ جيود تقميص التضخـ ويكوف مرتبطاً بمعدؿ نمو الناتج
يكوف معدؿ التضخـ دوف  % 20قد
ٌ
المحمي اإلجمالي وفي أقؿ تقدير في المدى القصير( ،)2ىذه النتيجة لـ يكف مف السيؿ إسقاطيا عمى تجربة
العراؽ .فمف خالؿ الشكؿ ( ،)1يتبيف أف مسار نمو الناتج المحمي اإلجمالي الحقيقي في العراؽ قد تأث ارً كثيراً
بمعدالت التضخـ .فقبؿ تطبيؽ سياسات اإلصالح االقتصادي اتجو معدؿ نموه السنوي نحو االنخفاض بدءاً مف

عاـ  S-6=1997وحتى عاـ  ،S-1=1001إذ انخفض مف  % 12إلى –  % 6لمعاميف عمى التوالي .وقد
حقؽ معدؿ نموه السنوي لسنة تطبيؽ اإلصالح  S=2003نمواً سالباً وقدره .% 22

2

ىشاـ ياسيف شعالف ،مصدر سابؽ ،ص .80
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وىذا يرجع باألساس إلى ارتفاع معدالت التضخـ خالؿ المدة ( )1002-2886بسبب تدىور سعر

الصرؼ لمدينار العراقي وارتفاع معدؿ نمو عرض النقد الناتج عف انخفاض سعر الفائدة لمقروض واإليداع،

فضالً عف أف ىذه المدة لـ يكف قانوف البنؾ المركزي يسمه بإقامة مزادات لبيع الدوالر وشرائو ،وكاف يعاني
مف التدخالت الحكومية في اتخاذ ق ارراتو التي تخص السياسة النقدية(.)2

وقد حقؽ معدؿ النمو الناتج المحمي اإلجمالي الحقيقي بعد تطبيؽ اإلصالح معدالت نمو موجبة

ومتذبذبو خالؿ المدة ( ،)1022-1003إذ بمغ  % 43عاـ 1003؛ وذلؾ نتيجة تأثره بشكؿ كبير بعوائد
الصادرات النفطية .وقد بمغت معدالت النمو بعد ذلؾ معدالت متسقة ،فضالً عف انخفاض معدالت التضخـ
نتيجة حصوؿ البنؾ المركزي عمى استقالليتو عاـ  ،1003إال أنو لـ تتحقؽ أىدافو إال بعد عاـ 1005؛

نتيجة رفع سعر الفائدة عمى القروض واإليداع بيدؼ تقميص السيولة المحمية حتى عاـ  ،1007إال أف البنؾ

خفضيا عاـ  1008لتنشيط االقتصاد ولتشجيع االستثمار بعد أف نجه في تخفيض معدؿ التضخـ إلى % 6

عاـ  ،)1(1008مف خالؿ إتباعو آلليات واداوات حديثة لمسيطرة عميو ومف بينيا مزادات العممة األجنبية

والحواالت والسندات ،وتسييالت قائمة لإلقراض ولإليداع ،وتقوية المدفوعات وفؽ نظػػاـ  ،R.T.G.Sوتحرير

سعر الفائدة( .)2وقد بمغ معدؿ التضخـ  % 4.5عاـ  ،1022وىو أمر أدى إلى رفع معدؿ النمو السنوي مف

 % 4.7عاـ  1008إلى  % 8.5عاـ  ،1022ويستدؿ مف ذلؾ ضرورة خفض التضخـ في العراؽ إلى
مستوى  % 10حتى يمكف استعادة النمو الموجب وىو ما اتضه بعد عاـ .1007

 2أسالـ محمد محمود ،اسػتقاللية البنػؾ المركػزي العراقػي ودورىػا فػي معالجػة التضػخـ ،كميػة المعػارؼ الجامعػة األنبػار،
 ،1022ص .22

1
2

المصدر نفسو ،ص .21

www.muc-edu- iq.org/proceeding/ACCEPTED%20PAPERS/Islam

د .ثريػػا الخزرجػػى ،السياسػػة النقديػػة فػػي العػراؽ بػػيف تراكمػػات الماضػػي وتحػػديات الحاضػػر ،مجمػػة كميػػة بغػػداد لمعمػػوـ

االقتصادية الجامعة ،العدد ( ،)12جامعة بغداد ،بغداد.1020 ،

www.bae-co.com/twtiss/231.pdf
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عالقة النمو باإلصالح االقتصادي في العراق بعد عام 3002
الشكل ()2
تطور معدل التضخم والنمو السنوي لمناتج المحمي االجمالي الحقيقي في العراق لممدة
()%( )2011-1997
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المصدر:

 -األسكوا ،المجموعة اإلحصائية لمنطقة المجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ،األمـ المتحدة ،نيويورؾ،

أعدد متفرقة.

 -أسالـ محمد محمود ،استقاللية البنؾ المركزي العراقي ودورىا في معالجة التضخـ ،كمية المعارؼ الجامعة،

األ نبار ،1022 ،ص .22

http://www.muc-edu-iq.org/proceeding/ACCEPTED%20PAPERS/Islam
%20mohammad%20mahmood.pdf

 -وزارة التخطيط ،مؤشرات الحسابات القومية ،الجياز المركزي لإلحصاء ،بغداد.1022 ،

http://www.cosit.gov.iq/ar/national-accounts-ar
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اخلامتة

أصبحت قضية التحرير االقتصادي في العراؽ محؿ تركيز المصاله األجنبية منذ سقوط النظاـ السابؽ ،إذ

يحظى العراؽ بقاعدة موارد غنية :ثالث أكبر احتياطي عالمي مف النفط ،وقوة عاممة وطنية تشمؿ أكثر مف

سبعة مالييف نسمة ،ومف الممكف لمجموع ىذه الموارد خالؿ عقد مف الزمف أف يتيه لمعراؽ استعادة مكانتو

السابقة كدولة مف فئة الدخؿ المتوسط .غير أف بموغ ىذا اليدؼ بحسب صندوؽ النقد الدولي يقتضي تحقيؽ

تحوؿ عمى ثالثة مستويات :االنتقاؿ مف حالة النزاع إلى االستقرار واعادة التأىيؿ واألعمار ،واالنتقاؿ مف
ّ
موجو نحو النمو ،واالنتقاؿ مف اعتماد مفرط عمى النفط إلى
اقتصاد مغمؽ تسيطر عميو الدولة إلى اقتصاد حر ّ

تنويع اقتصادي ،مف خالؿ سياسات اإلصالح االقتصادي مع تعديالت ليست تمؾ الجاىزة لدى المؤسسات
الدولية ،فضالً عف رفع كفاءة النظاـ المؤسسي والضريبي ،ومكافحة الفساد اإلداري والمالي ،وتنظيـ العالقة
التكاممية بيف القطاعيف العاـ والخاص وليست العالقة التنافسية.

إف االستنتاج الرئيس الذي توصؿ أليو البحث ،ىو عدـ تطابؽ فرضية البحث والواقع االقتصادي في

العراؽ ،إذ أثبتت الدراسة وجود عالقة طردية بيف النمو واإلصالح االقتصادي ،فقد ارتفع مستوى منحنى

إمكانات اإلنتاج مف مستوى عاـ  1003إلى مستوى عاـ  1022مع ارتفاع االستثمار اإلجمالي عمى حساب
االستيالؾ اإلجمالي في تكويف الناتج المحمي اإلجمالي الحقيقي ،بشرط أف تكوف نسبة التضخـ دوف معدؿ

 ،% 10فضالً عف االستنتاجات األخرى التي تتمثؿ في أف ىناؾ موارد اقتصادية كبيرة عاطمة لـ تستثمر بشكؿ
أمثؿ بداللة أف نقطة الناتج المحمي اإلجمالي ىي داخؿ منحنى إمكانات اإل نتاج ،فضالً عف ابتعادىا عف محيط
منحنى اإلمكانات إلى الداخؿ ،مما يدؿ عمى أف األمر ال يقتصر عمى وجود موارد اقتصادية عاطمة فقط ،ولكف
ىناؾ تدفقات استثمارية خارجة ،فضالً عف عمميات تيريب العممة األجنبية إلى الخارج.

قائمة املصادر واملراجع
ً
اوال  /الكتب

 .2بوؿ أيو .سامويمسوف ،ويمياـ دي .نوردىاوس ،االقتصاد ،ترجمة :ىشاـ عبداهلل ،الطبعة األولى ،األىمية
لمنشر والتوزيع ،عماف.1002 ،

 .1بوؿ أيو .سامويمسوف ،ويمياـ دي .نوردىاوس ،عمـ االقتصاد ،الطبعة األولى ،مكتبة لبناف ناشروف،
بيروت.1005 ،

 .2خالد واصؼ الوزني ،أحمد حسيف الرفاعي ،مبادئ االقتصاد الكمي بيف النظرية والتطبيؽ ،الطبعة األولى،
دار وائؿ لمنشر ،عماف.1008 ،

 .3سالـ توفيؽ النجفي ،سياسات التثبيت االقتصادي والتكييؼ الييكمي وأثرىا في التكامؿ االقتصادي العربي،
بيت الحكمة ،بغداد.1001 ،

 .4طاىر فاضؿ البياتي ،خالد توفيؽ الشمري ،مدخؿ إلى عمـ االقتصاد :التحميؿ الجزئي والكمي ،الطبعة
األولى ،دار وائؿ لمنشر ،عماف.1008 ،

 .5عباس النصراوي ،االقتصاد العراقي بيف دمار التنمية وتوقعات المستقبؿ  ،1020-2840ترجمة :محمد
سعيد عبد العزيز ،الطبعة األولى ،دار الكنوز األدبية ،بيروت.2884 ،
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 .6عبد الحسيف محمد العنبكي ،اإلصالح االقتصادي في العراؽ :تنظير لجدوى اال نتقاؿ نحو اقتصاد السوؽ،
سمسمة كتب ( ،)17مركز العراؽ لمدراسات ،بغداد.1007 ،

 .7عبد العزيز شرابي ،برامج التصحيه الييكمي واشكالية التشغيؿ في البمداف المغاربية ،ندوة اإلصالحات

االقتصادية وسياسات الخوصصة في البمداف العربية ،الطبعة الثانية ،مركز دراسات الوحدة العربية ،المركز

الوطني لمدراسات والتحاليؿ بالجزائر ،بيروت.1004 ،

 .8عبد الغفور حسف كنعاف ،نظرية وتجارب التخطيط االقتصادية ،جامعة الموصؿ.2882 ،
 .20عبد المنعـ السيد عمي ،مبادئ االقتصاد الكمي ،الطبعة الثانية ،بغداد.2873 ،

 .22ىشاـ ياسيف شعالف ،آليات التحوؿ مف نظاـ التخطيط المركزي إلى نظاـ اقتصاد السوؽ :تجربة االقتصادات

المتحولة ،الطبعة األولى ،دار الشؤوف الثقافية العامة ،بغداد.1003 ،
ً
ثانيا  /الذوريات

 .2الطاىرة السيد محمد حمية ،سياسات التكييؼ االقتصادي المدعمة بالصندوؽ أو مف خارجو :عرض
دراسات ،دراسات إستراتيجية ،العدد ( ،)56مركز اإلمارات لمدراسات والبحوث اإلستراتيجية ،أبو ظبي.1001 ،

 .1بمقاسـ العباس ،التثبيت والتصحيه الييكمي ،سمسمة جسر التنمية ،العدد ( ،)22المعيد العربي لمتخطيط،
الكويت ،أيار .1003

 .2حاكمي بوحفص ،اإلصالحات والنمو االقتصادي في شماؿ أفريقيا :دراسة مقارنة بيف الجزائر والمغرب
وتونس ،مجمة اقتصاديات شماؿ أفريقيا ،العدد( ،)6مخبر العولمة واقتصاديات شماؿ أفريقيا ،جامعة حسيبة بف
بوعمي ،الجزائر.1008 ،

 .3سامي عبيد محمد ،مديونية العراؽ الخارجية :األسباب واآلثار والمعالجات ،مجمة االقتصادي الخميجي ،العدد
( ،)23مركز دراسات الخميج العربي ،جامعة البصرة.1006 ،

 .4ىيثـ عبداهلل سمماف ،منظمة التجارة العالمية والعراؽ :مبررات االنضماـ واآلثار االقتصادية المتوقعة ،مجمة
الدراسات اإلستراتيجية ،العدد ( ،)26مركز البحريف لمدراسات والبحوث ،البحريف ،شتاء .1008
ً
ثالثا  /التدقارير واملنشىرات الذولية
 .2التقرير االقتصادي العربي الموحد لألعواـ  2888و  1003و  1005و .1022

 .1ىيئة وزارة التخطيط ،المجموعة اإلحصائية السنوية  ،1002الجياز المركزي لإلحصاء ،بغداد.1001 ،
 .2وزارة التخطيط ،الجياز المركزي لإلحصاء ،بيانات غير منشورة ،بغداد.1022 ،ػ

 .3وزارة التخطيط ،المجموعة اإلحصائية السنوية  ،1002الجياز المركزي لإلحصاء ،بغداد.1002،

 .4وزارة التخطيط ،المجموعة اإلحصائية السنوية  ،1008-1007الجياز المركزي لإلحصاء ،بغداد ،آذار
.1020

 .5وزارة التخطيط ،تقرير االقتصاد العراقي لعاـ  ،1008دائرة السياسات االقتصادية والمالية ،بغداد،
.1020
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ً
رابعا  /الرسائل اجلاةعية واالطاريح

 .2أحمد جاسـ محمد ،تحميؿ وتقييـ سياسات اإلصالح االقتصادي في إيراف ،رسالة دكتوراه غير منشورة،
كمية اإلدارة واالقتصاد ،جامعة البصرة.1005 ،
ً
خاةسا  /املىاقع االلكرتونية

 .2المعيد العربي لمتخطيط في الكويت ،آثار سياسات اإلصالح االقتصادي عمى النمو االقتصادي.
www.arab-api.org

 .1أسالـ محمد محمود ،استقاللية البنؾ المركزي العراقي ودورىا في معالجة التضخـ ،كمية المعارؼ الجامعة،
االنبار. 1022،

http://www.muc-edu-iq.org/proceeding/ACCEPTED%20PAPERS /Islam %20
mohammad%20mahmood.pdf

 .2ثريا الخزرجي ،السياسة النقدية في العراؽ بيف تراكمات الماضي وتحديات الحاضر ،مجمة كمية بغداد لمعموـ
االقتصادية الجامعة ،العدد ( ،)12جامعة بغداد ،بغداد.1020 ،

http://www.bae-co.com/twtiss/231.pdf

 .3وزارة التخطيط ،مؤشرات الحسابات القومية ،الجياز المركزي لإلحصاء ،بغداد.1022 ،

http://www.cosit.gov.iq/ar/national-accounts-ar

 .4وزارة التخطيط ،مؤشرات التجارة ،الجياز المركزي لإلحصاء ،بغداد.1022 ،

http://www.cosit.gov.iq/ar/2013-02-28-07-35-17
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The Relationship between Growth and Economic Reformation
in Iraq: Post 2003
ABSTRACT
There were many ideas and opinions on the linkage between growth and
economic reform in both developed and developing countries. The relationship
is, of course, existed. Therefore, this research comes to analyses it in the Iraqi
economy. This study is based on a hypothesis that the economic reformation in
Iraq leads to lag level of growth with the of high rates of inflation. However, the
study is designed to be included five sections. It found a positive relationship
between the economic reformation and slowing of economic growth, in which the
specified hypothesis is not fit to the economic reality in Iraq after 2003

Keywords: Economic Growth, Economic Reform , Production–Possibility
Curve, Growth
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