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 االقتصاد العراقي بين الواقع
 وتحديات المرحمة الراهنة    

 أ. م. د. محمد عبد صالح
 كمية اقتصاديات االعمال/ جامعة النهرين

 المقدمة 
إن دراسة واقع االقتصاد العراقي يكشف لنا حقيقة إن ىذا االقتصاد تعرض إلى صدمات لم 

منذ ثمانينات القرن الماضي يتعرض ليا أي اقتصاد في المنطقة، فالمشاكل واألزمات صاحبتو 
بشكل كبير ومعدالت التضخم ارتفعت بفعل  البطالة وحتى الوقت الراىن، إذ تزايدت مستويات

إلى التزايد في الطمب المحمي وضعف مرونة الجياز االنتاجي لألستجابة ليذا الطمب المتزايد 
جانب تزايد حاالت الفقر بين فئات المجتمع والتفاوت الكبير بيد الدخول، ناىيك عن حجم 

فــــــــي مجمل القطاعات االقتصادية  نواعوالمديونية الكبيرة لصالح دول العالم وانتشار الفساد بأ
المشاكل أصبحت تمثل تحديات كبيرة تواجو عممية بناء االقتصاد ومعرقمة لعممية التنمية  ىذه

واإلصالح التي وعت الييا الحكومة مؤخرًا، السيما وان األختالالت الييكمية والقصور الواضح 
ت، الخدمات، الميزان التجاري ... الخ( اصبح في عمل القطاعات االقتصادية )قطاع االستثمارا

 واقعًا ممموسًا. 
إن النيوض بالواقع االقتصادي يستمزم تظافر الجيود إلعادة االستقرار السياسي واالمني 
من اجل توفير بيئة امنة في العراق تعمل عمى جذب االستثمارات الخارجية وتحسين القطاعات 

 من تحقيق مستويات من الرفاىية في المجتمع العراقي. االقتصادية وبناء تنمية حقيقية تتض
تحديات امام متطمبات التنمية في  تمثل اصبحتمشاكل اقتصادية ىناك  مشكمة البحث:

 . نتيجة انعدام االستقرار السياسي واالمني في المرحمة الراىنة االقتصاد العراقي
 تنطمق فرضية البحث من تساؤلين ىما:  فرضية البحث:

ما مدى تأثير الظروف السياسية واالمنية الراىنة في تدىور االقتصاد  .1
 العراقي؟ 

ىل ان التدىور في االقتصاد العراقي افرز تحديات اقتصادية تعيق عممية  .2
 التنمية؟ 

التعرف عمى واقع االقتصاد العراقي واىم التحديات والمشاكل التي واجيتو في  هدف البحث:
المرحمة الراىنة والتي تسببت باختالالت ىيكمية أدت الى تدني مستويات التنمية 

 ومن ثم إمكانية وضع الحمول الالزمة لمحد ومعالجة ىذه التحديات والمشاكل. 
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 واقع االقتصاد العراقي 
والمتتبع لمشأن العراقي، يجد أن االقتصاد العراقي تأثر ويتأثر بشكل كبير إن المتطمع 

بالظروف السياسية التي مرت عميو منذ عقود سابقة، بل أصبح بكل متغيراتو تابعًا ليا، ولعل ىذا 
بدا واضحًا مع دخول العراق حربو مع إيران في ثمانينات القرن الماضي وتراجع مقدرات 

ميزان المدفوعات وتشوىات ىيكمو االنتاجي وتزايد االعتماد عمى قطاع  االقتصاد من عجز في
فرض عمى العراق حصار  1991النفط وتبعيتو لمخارج، ومع قيام النظام السابق بغزو الكويت 

اقتصادي كان اقسى عمى العراقيين من حرب إيران بعد قيام االمم المتحدة بقراراتيا الجائرة التي 
ق تعويضات ما لحق بالكويت من خسائر ومنعو من تصدير النفط اال نتج عنيا تحمل العرا

بشروط ومنع الدول االخرى من تصدير السمع والخدمات والتبادل التجاري مع العراق مما نتج 
مية في إدارة شؤون االقتصاد، عنو عزل العراق عن العالم الخارجي واعتماده عمى مقدراتو الداخ

ولد الكثير من المشاكل االقتصادية التي عززت من االختالالت الييكمية كالتضخم مما 
الخارجية مع تزايد كبير في التفاوت بين الدخول لفئات المجتمع وزيادة الفقر مع تردي والمديونية 

 الوضع الصحي والخدمي. 
لعراقي في ، إذ أصبح االقتصاد ا2003بعد التغيير السياسي عام إن ىذ المشاكل تفاقمت 

وضع صعب بعد تدمير البنى التحتية من الجسور والمباني وعمميات السمب والنيب لممنشآت 
الحيوية وتجريدىا من معداتيا، واألمر أصبح يزداد سوءًا مع التغيرات التي حدثت في العالم 

نظيم وظيور نشاط التنظيمات المسمحة التي كان لمعراق النصيب االكبر فييا بعد قيام الت 2014
بالسيطرة عمى بعض المحافظات والتحكم بمقدراتيا االقتصادية وتيجير سكانيا الى محافظات 

 اخرى. 
في أسعار النفط العالمية وىبوطيا الحاد لمستويات متدنية  من جانب اخر، فأن التغير

ساىم في انخفاض ايرادات الموازنة العامة لمدولة بشكل كبير وعزز من المشاكل االقتصادية 
لتي نتج عنيا زيادة قدرة العراق عمى االقتراض الخارجي والداخمي، بحيث أصبح التشاؤم مخيمًا ا

عمى الواقع في امكانية اصالح االقتصاد العراقي في ظل دولة تفتقر الى مقومات االمن 
 واالستقرار السياسي. 
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ا والتي يمكن إن دراسة واقع االقتصاد العراقي تتطمب تحميل اىم الصفات التي يتميز بي
 اجمال اىميا باألتي: 

 احادية االقتصاد واختالل بنية االنفاق العام  .1

تبعيتو نحو الخارج وما يعزز ذلك اعتماده عمى سمعة واحدة في باالقتصاد العراقي يمتاز 
تعزيز دخمو القومي، فالنفط يشكل المصدر الرئيسي لاليرادات العامة في العراق، وليس ىنالك 

األفق تشير الى إمكانية التحول نحو تنويع مصادر الدخل بسبب مؤثرات داخمية مالمح في 
 بخروج العراق من واقعو الحالي  وخارجية ال ترغب

 (1جدول)

 مساهمة االيرادات النفطية ضمن االيرادات العامة )ترليون دينار(

 2012 2011 2010 2009 2008 2007 البيان
 72,6 61,9 53,2 43 76,9 51,7 االيرادات النفطية
 1,57 1,34 1,17 1,98 0,82 0,79 الضرائب والرسوم

 0,60 0,52 0,43 0,84 0,39 0,35 الفوائد
 2,4 2,2 2 2,9 1 0,32 ارباح الشركات العامة
 0,97 1,57 1,5 1,6 1 1,39 االيرادات غير الضريبية

 78,1 67,5 58,3 50,4 80,2 54,5 اجمالي االيرادات
االهمية النسبية لاليرادات 

 النفطية الى اجمالي االيرادات 
94,68 95,89 85,32 91,25 91,70 92,96 

االهمية النسبية لاليرادات 
غير النفطية الى اجمالي 

 االيرادات

5,24 4 14,52 8,75 8,34 7.1 

 (.2012 – 2007دائرة الموازنة ) - المصدر/ وزارة المالية

 

العراقية بضخامة االحتياطي وقرب المورد النفطي من سطح االرض تمتاز صناعة النفط 
وىذه الخصائص تشكل  ،وتكمفة انتاج البرميل مع غياب المخاطر الناجمة عن االكتشاف النفطي

 عوامل جذب امام الشركات النفطية في مجال االنفاق عمى تطوير الصناعات النفطية. 

 2001مميون برميل يوميًا عام  2,6لى إن إنتاج النفط بمغ مستويات عالية وصمت ا
( شكمت الصادرات منيا 2005 – 2003( مميون برميل يوميًا لممدة )1,9 – 1,5وتذبذب بين )
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، ويعود السبب الى العمميات االرىابية وانعدام االستقرار االمني (1)( مميون برميل يوميًا 1,4)
 وتوقف اغمب المشاريع الصناعية. 

لنفطي وصواًل إلى مستويات إنتاج تحقق األىداف المرجوة يتطمب إن النيوض بالقطاع ا
بمغت تخصيص مبالغ كبيرة، وتشير االحصائيات الى ان التخصيصات االستثمارية بيذا الشأن 

( ولم ينفق منيا سوى 2006،  2005( مميار دينار عمى التوالي ضمن موازنة )632،  450)
، مما يعكس عدم استخدام المورد النفطي (2)رين ( مميار دينار لمعامين المذكو 108،  160)

اء االقتصاد وانما اصبح اداة بشكل عقالني من قبل الحكومات المتعاقبة وتكريس موارده لبن
 يق الخالفات وخمق االزمات السياسية. لتعم

إن الريع النفطي في العراق مرتبط بطبيعة الدولة والكيفية الالزمة الستخدامو، ويمكن القول 
ان مشكمة التنمية ال تكمن في الموارد المالية المتآتية عن تصدير النفط وانما في االستخدام 

 بشكل غير عقالني، إذ ان نصيبتيا المالية ا، فالموازنة العامة توزع تخصيص(3)الالعقالني 
ات في الوقت الذي يتطمب االمر ذ عمى ساحة كبيرة من ىذه التخصيصالنفقات التشغيمية يستحو 

التصرف بالعوائد النفطية في مجاالت استثمارية تعزز من متطمبات التنمية، من ناحية اخرى ان 
يرات التي ربط مصير االقتصاد بالتغالمورد النفطي ناضب ال يمكن االعتماد عميو بشكل دائم و 

وتأثيرىا عمى موازنة  2014طرأ عميو، وىذا ما الحظناه مع اول ىبوط ألسعار النفط العالمية ت
 الدولة. 

ولذلك يتطمب االمر اتخاذ االجراءات الالزمة لتنمية القطاعات االقتصادية االخرى وتنويع 
     مصادر الدخل القومي وزيادة التشابك القطاعي لتحقيق تنمية شاممة. 

 قطاع االستثمارات اختالل .2

إن حجم االستثمارات الرأسمالية ينبغي ان يعمل عمى تحقيق االىداف الموضوعة لمسياسة 
وتطوير البنى التحتية، غير أن حجم القطاعات االقتصادية المتخمفة في االقتصاد  االستثمارية

بيعة الرؤيا العراقي تفوق بطبيعتيا قدرة االقتصاد عمى توفيرىا في الوقت الراىن، كما إن ط
االقتصادية وتوجياتيا نحو سياسة السوق واالنتاج واعطاء القطاع الخاص الدور الريادي في 

                                                           
( 2006 – 2005المجموعة االحصائية السنوية ) –الجياز لمركزي لالحصاء وتكنولوجيا المعمومات ( 1)

 .  586ص
 .  587مصدر سابق ص –الجياز المركزي لالحصاء وتكنولوجيا المعمومات ( 2)
 . 151ص 2007 -عمان  –دار وائل لمطباعة والنشر  –التنمية االقتصادية  –د. محمد مدحت القريشي ( 3)
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النشاط االقتصادي وتوفر المناخ األمني والتشريعي المالئم لالستثمار لم تكن بالمستوى الذي 
والمساىمة في  يجعل من قطاع االستثمار األداة الحقيقية لزيادة معدالت الناتج المحمي االجمالي

 .(1)معالجة البطالة 

( مميار دوالر عام 61,348( تكشف قيمة النفقات التشغيمية البالغة )2الجدول )إن بيانات 
( مميار دوالر 86,681% من اجمالي النفقات البالغة )70والتي شكمت ما يزيد عن  2008

( مميار دوالر، 25,335لمعام المذكور والمتبقي خصص لالستثمار الحكومي البالغ بحدود )
، إذ بقيت النفقات االستثمارية دون مستوى االحتياج 2009نة واالمر نفسو ينطبق عمى مواز 

الفعمي لمنشاط االقتصادي بالرغم من الزيادة الكبيرة في اجمالي النفقات وربما يعود السبب الى 
الزيادة التي حصمت في حجم التشغيل وما ترتب عمييا من زيادات كبيرة في المرتبات الحكومية 

 في تمك الفترة. 

 ( 2جدول )

 ( مميار دوالر 2013 – 2005التخصيصات االستثمارية التشغيمية ضمن موازنة الدولة العراقية )

 1/  3نسبة  (3النفقات االستثمارية ) (2النفقات التشغيمية ) (1اجمالي النفقات ) السنوات 
2005 35,981 28,431 7,550 20,9% 
2006 50,963 41,691 9,272 18,1% 
2007 51,727 39,062 12,665 24,4% 
2008 86,681 61,348 25,335 29,2% 
2009 69,165 54,148 15,017 21,7% 
2010 84,657 60,980 23,676 27,9% 
2011 96,662 66,596 30,066 31,1% 
2012 117,122 79,954 37,177 31,7% 
2013 138,424 83,316 55,108 39,7% 

 ( . 2013 – 2005المصدر/ وزارة المالية / دائرة الموازنة العامة )

 

 إن خمق بيئة أمنة في العراق يتطمب استثمارات ميمة وبنى تحتية تشجع عمى جذب
االستثمارات الخارجية، ونعتقد ان األمر يواجو بصعوبة جراء الفساد االداري والمالي المستشري 

                                                           
(1) World Bank " Syrian Investment Climate Assessment : Un Locking the Potential of 
Private Sector Washington 2005, P. 11 .   
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في مؤسسات الدولة ومشاريعيا االستثمارية الذي بات يستنزف الكثير من الموارد المالية 
 المخصصة ليا. 

( بنيت توقعاتيا عمى ان االستثمار 2010 – 2007إن إستراتيجية التنمية الوطنية )
( 126,9( مميار دوالر بينما يغطي الباقي والبالغ )60,8المحمي من الممكن ان يساىم بحدود )

ة( من مجموع االستثمارات ميار دوالر من مصادر التمويل الخارجية )منح وقروض ميسر م
، وبنود ىذه (1)( مميار دوالر 187,7( والبالغة )2010 – 2007توفيرىا لالعوام ) المطموب

قترح ماالستراتيجية لم تؤخذ عمى عاتق الدولة تنفيذىا بشكل كامل، إذ ال زالت اثار المشاريع ال
 تنفيذىا في تمك الفترة تندرج ضمن المشاريع المتمكئة عمى الرغم من صرف تخصيصاتيا المالية. 

بجممة من الشروط، اىميا االستقرار السياسي والبنية التشريعية إن االستثمار يرتبط 
ن والقانونية التي تنعكس عمى الواقع االقتصادي، اضافة الى توفر سوق العمالة المؤىمة عممًا ا

االستثمارات ال تكون ايجابية في كثير من االوقات وخصوصًا التي يتم تنفيذىا في اوقاتيا غير 
المناسبة، فيناك مشاريع ينفق عمييا اموال طائمة دون ان يكون ليا مردود ايجابي لخدمة 
المجتمع، وربما مشروع )قناة الجيش( الذي خصصت لو اموال طائمة تحت اشراف امانة بغداد 

والذي كان من المؤمل ان يقدم خدمة كبيرة ألىالي محافظة بغداد، ال يزال ضمن المشاريع  انذاك
المتمكئة التي لم تنجز لحد االن، ولو تم توظيف ىذه االموال في قطاعات اخرى )القطاع 
الصناعي والزراعي( لوفرت فرص عمل انتاجية كبيرة وربما االحصائيات التي تقدميا الجيات 

ئات النزاىة تكشف لنا الكثير من المشاريع المخصصة ليا االموال لغرض االستثمار الرقابية وىي
ولكنيا تقع ضمن قائمة المشاريع المتمكئة والوىمية، مما يكشف في نفس الوقت حجم الفساد في 

 قطاع االستثمارات.

 نرى ان الييئة الوطنية لالستثمار مطالبة اليوم بوضع جدول ألولويات المشاريعولذلك 
االستثمارية لبناء االقتصاد وتحقيق فرص عمل لمشباب العاطل عن العمل وجمب االستثمارات 
الخارجية، إذ ان قانونيا فيو الكثير من الميزات التي تشجع عمى جذب االستثمارات االجنبية مع 

ي ضمانات ربما ال تتوفر في قوانين االستثمار لمدول المجاورة، وبخالف ذلك فأن استمرار الترد
في قطاع االستثمار من الممكن ان يكون احد اسباب تردي بنية االقتصاد العراقي في الوقت 

          الراىن. 

 

                                                           
 . 26ص 2007 –بغداد  –( 2010 – 2007وزارة التخطيط والتعاون االنمائي/ استراتيجية التنمية الوطنية )( 1)
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 قطاع الخدمات  تدهور .3

العراق من البمدان الغنية بالمورد النفطي، لكنو يعاني من قصور في توفير الخدمات 
الصحي والخدمات الصحية... رف كالكيرباء والمياة الصالحة لمشرب وخدمات الص )األساسية

في تشغيل المرافق الخدمية واالتصاالت،  2003ورغم ان ىنالك تحسنًا طفيفًا حصل بعد  الخ(
وشحة ، حيث االنقطاعات المستمرة لمتيار الكيربائي (1) 2006لكنو ما لبث ان تراجعت عام 

المبذولة والداعية الماء الصافي أثر بشكل سمبي عمى مجمل نواحي الحياة، وفي إطار الجيود 
( إلى اتخاذ جممة من 2007 – 2005لتحسين الواقع الخدمي سعت ستراتيجية التنمية الوطنية )

  (2)االجراءات بيدف تنمية االقتصاد الوطني بشكل عام والقطاع الخدمي بشكل خاص، واىميا: 

  العمل عمى بناء شبكة الكيرباء وزيادة طاقة التوليد الى المستوى الذي يؤمن عممية
 تجييز الكيرباء بشكل مستمر. 

  .اعادة تأىيل محطات ضخ المياه وانجاز صيانة مستمرة لقنوات الري والبزل 
  بخدمات الصرف الصحي واتخاذ التدابير الالزمة لمعالجة المياه كيميائيًا. االىتمام 
  ورات ميع المحافظات واالعتماد عمى التطيز شبكة النقل واالتصاالت في جتعز

 التكنولوجيا. 
  االنظمة التربوية وتطوير قابميات تطوير قطاع التربية والتعميم من خالل تحديث

 التدريسيين واعادة بناء المدارس والجامعات وتزويدىا بالتقنيات الحديثة. 
 زات الدوائية والطبية واعادة تأىيل المستشفيات. تطوير القطاع الصحي وتوفير التجيي 

لم تجد ليا طريقًا لمتنفيذ بسبب تردي الوضع األمني وعدم االستقرار إن ىذه االجراءات 
جراء زيادة التدىور في السياسي وانعكاسو عمى الوضع االقتصادي، مما زاد في معاناة السكان 

واصابة العديد من المواطنين،  2008نوعية الماء الصالح لمشرب وتفشي مرض الكوليرا عام 
فضاًل عن التردي في شبكات الصرف الصحي في كافة محافظات العراق وخصوصًا العاصمة 

حاالت لغرق الكثير من المنازل مع ىطول  2015 – 2014بغداد التي شيدت في العامين 
 .يف الكميات اليائمة من ىذه المياهالمطار وعدم قدرة شبكات المجاري من تصر ا

ليصل التجييز  2007أما الطاقة الكيربائية فقد شيدت تدىورًا في االشير االولى لعام 
( ساعة باليوم في بغداد ومحافظات القطر، ويعزى ىذا التدىور الى عمميات التخريب 2بحدود )

                                                           
نشرة تحميالت  –نيوض االقتصاد العراقي بين الضروريات والمسؤوليات  –د. نوفل قاسم عمي الشيوان ( 1)

 . 3ص 2007( الموصل 23ستراتيجية العدد )
 .  3ص 2008( لعام 2007 – 2005وزارة التخطيط والتعاون االنمائي : ستراتيجية التنمية الوطنية )( 2)
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وتدىور  بائية وعمميات السمب والنيب التي طالت المنشآت االقتصاديةالمستمرة لمشبكات الكير 
بين وزارتي الكيرباء والنفط حول عمميات تجييز محطات الطاقة الوضع األمني وانعدام التنسيق 

الكيربائية بالوقود والمشتقات النفطية التي يحتاجيا قطاع الكيرباء، اضافة الى قدم اغمب 
 قارىا الى الصيانة المستمرة. المحطات الكيربائية وافت

المواطن العراقي بتحمل تكاليف اغمب ىذه ىذه العراقيل التي شيدىا القطاع الخدمي جعمت 
الخدمات واعتماده عمى تجييز الكيرباء من المولدات األىمية وحصولو عمى الخدمات الطبية 
عبر المستشفيات االىمية بسبب انعدام ثقة المواطن بالخدمات التي تقدميا المستشفيات 

رب في المنازل بسبب تموث الحكومية، وكذلك قيام المواطنين بنصب مضخات لتصفية مياه الش
مياه الشرب المجيزة لممنازل اضافة الى افتقار المواطن لخدمات الصرف واماكن الترفية العامة 

 كالحدائق والمتنزىات ... الخ. 

الواقع الخدمي وعدم قدرة الدولة عمى تحسينو دليل عمى ضعف مقدرات الدولة إن تردي 
ووسيمتيا وىو ما ينعكس بشكل سمبي في تنمية نمية باالىتمام باإلنسان الذي يعتبر غاية الت

    .القطاع االقتصادي بكافة مؤشراتو

    قطاع التجارة والميزان التجاري .4

يساىم قطاع التجارة في مجمل عممية التنمية بفعل دوره عمى الصعيد الداخمي والخارجي، 
فاألحتياطيات من العمالت االجنبية غالبًا ما تأتي عن طريق تصدير السمع نحو الخارج في حين 

بواسطة التجارة الداخمية، وبفعل تبادل السمع والخدمات المحمية وايصاليا الى المستيمك فتكون 
ظروف السياسية التي شيدىا العراق فأن دور التجارة الداخمية ربما كان أكثر أىمية وخصوصًا ال

وما رافقو من تعطيل وتدمير العديد من المنشآت االنتاجية والخدمية في فترة الحصار االقتصادي 
وزيادة االعتماد عمى الذات بعد ان منع العراق من تصدير سمعو نحو الخارج بفعل العقوبات 
االقتصادية التي فرضت عميو من قبل مجمس االمن، االمر الذي اصبح فيو العجز في ميزان 

 .(1)المدفوعات واقع حال االقتصاد العراقي 

( بمغ   2004 – 2003( تكشف عجز الميزان التجاري لمعامين )3إن بيانات الجدول )
( مميون دينار عمى التوالي وتمثل االسباب في تراكمات الفترة السابقة 3492,3 -،  222,4-)

من الحصار االقتصادي وما لحقيا من تغيير لمنظام السياسي في العراق، وتجدر االشارة الى ان 

                                                           
العدد  –مجمة ابحاث عراقية  –رية الخارج جدلية الواقع وجب –د. عبد عمي المعموري: االقتصاد العراقي ( 1)

 .  71ص 2007االول 
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ستبعدت الصادرات النفطية في الميزان التجاري قد خفضت من حدة العجز في الميزان ولو أ
لتفاقم بشكل اكبر كون االقتصاد العراقي اقتصادًا ريعيًا يعتمد عمى المورد النفطي في تغطية 

 مجمل انفاقو العام كما ذكرنا. 

إذ إن اجمالي الصادرات النفطية  2008فائضًا بمغ اقصاه عام  اريلقد حقق الميزان التج
نتيجة  2009خفض عام نم عاد لي%( من اجمالي الصادرات ث205,1تزايد بشكل كبير وبنسبة )

عمى  2008لتراجع اسعار النفط في السوق العالمية بسبب تداعيات االزمة العالمية نياية 
 اقتصاديات العالم بشكل عام والعراق بشكل خاص.

 ( 3جدول )

 ( مميون دينار 2010 – 2003تطور ميزان المدفوعات والصادرات النفطية لممدة )

صافي الميزان  السنة
 التجاري

صافي ميزان 
 الخدمات

صافي ميزان 
 الدخل

صافي التحوالت 
 الخارجية

الصادرات 
 النفطية

اجمالي 
 الصادرات

 2/  1نسبة 

2003 222,4- - - 989 8348,8 9933,5 84,1 
2004 3492,3- - 50,8 1859 17455,7 21302,3 81,9 
2005 3695 - 502 3236 23199 20002 115,9 
2006 1182 - 895 - 29708,1 18707,5 158,8 
2007 2296 - 148 - 37837,1 16622,5 227,7 
2008 3355 - 697 - 61883,7 30171,3 205,1 
2009 7108 - 209 - 38964,7 32673,3 119,3 
2010 1443 - 159 - 51453 37328 137,8 

 ( .2010 – 2003المصدر/ النشرة السنوية / البنك المركزي العراقي لالعوام )

 

( لم يقابمو فائض في 2010 – 2005الذي تحقق في الميزان التجاري خالل )إن الفائض 
ميزان المدفوعات بسبب االختالل في الموازين االخرى )ميزان الخدمات، ميزان الدخل، ميزان 

 خارجية(. التحويالت ال

ات يتضح من ذكر ان الميزان التجاري اقتصر دوره عمى تخفيف العجز في ميزان المدفوع
إلعتماده عمى الصادرات النفطية وىذا الحال يحتم عمى الحكومة ان تتبنى سياسة اقتصادية 
تعمل عمى تحسين وضع القطاعات االنتاجية االخرى )كالزراعي، الصناعي( والعمل عمى 
تطويرىا وزيادة مساىمتيا في الناتج المحمي، باعتبار ان المورد النفطي يخضع لمتغيرات خارجية 
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يضع ايرادات البمد من العمالت االجنبية المتحصمة عن بيع النفط تحت تيديد ىذه  وىذا ما
وما تاله كشف  2014المتغيرات، ولعل االنخفاض الذي حصل في اسعار النفط العالمية عام 

، إذ بمغ العجز في ميزان المدفوعات في العراق نسبًا عالية نتيجة ليذا ىذه الحقيقة بشكل واضح
 االنخفاض في ظل عدم فاعمية القطاعات االخرى وتدني مساىمتيا في تحسين الميزان التجاري.  

 

  أهم التحديات التي تواجه االقتصاد العراقي 

يعتمد عمى االيرادات المتآتية من المورد النفطي في تغطية  االقتصاد العراقي اقتصاد ريعي
ربما جعمت من العراق ىدفًا لمطامع الدول الكبرى لمتحكم بيذا المورد، انفاقو العام، وىذه الميزة 

فيو سمب ثروتو النفطية فزجت بو بحرب مع ايران استمرت لثمان سنوات وحصار اقتصادي تم 
استولت فيو الواليات المتحدة االميركية  2003، ثم تغييرًا سياسيًا في 1996عبر مذكرة التفاىم 

عمى مقدرات االقتصاد العراقي وسادت الفوضى السياسية التي نتج عنيا انعدام االستقرار 
مية البناء االقتصادي وبروز مشاكل اقتصادية اصبحت تمثل تحديات حقيقية تواجو عم

 االقتصادي، ويمكن اجمال اىم ىذه التحديات باآلتي: 

 تحدي التضخم .1

لم يكن التضخم ظاىرة جديدة عمى االقتصاد العراقي، وانما ىو نتاج تراكمات لمرحمة سابقة 
وسياسات اقتصادية خاطئة وقرارات سياسية لم تحسب بشكل عقالني، فالعراق خرج من حرب 

في مجمل مجاالت الحياة االقتصادية واالجتماعية ليدخل في دوامة  الثمانينات باضرار مادية
الحصار االقتصادي وفقدانو لبنيتو االقتصادية والصناعية والعسكرية مع تراجع كبير في 
مستويات المعيشة وتوقف صادراتو النفطية التي يعتمد عمييا في تغطية االنفاق العام، واستمرت 

وعبر الحكومات المتوالية التي واجيت تحديات  2003لسياسي معاناة االقتصاد بعد التغير ا
 (1)عديدة ساىمت في تزايد ظاىرة التضخم من ابرزىا: 

 التدىور في الوضع االمني واتساع عمميات التخريب لمبنى التحتية.  (1
 تزايد حاالت الفساد بشقيو المالي واالداري في كافة مرافق الدولة. (2
ع الدعم عن السمع المدعومة مما رفع من اسعار السمع بشأن رفتوصيات نادي باريس  (3

 االساسية في مقدمتيا المشتقات النفطية والسمع التموينية. 

                                                           
 .  15ص 2007ابو ظبي  –صندوق النقد العربي  –سنان الشبيبي : مالمح السياسة النقدية في العراق ( 1)
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 االعتماد عمى االستيرادات الخارجية بسبب توقف الكثير من الصناعات المحمية.  (4
 اقيوبسبب ارتفاع المستوى المعيشي لالسر العر  2003التزايد في الطمب المحمي بعد  (5

 ب الكمركية عمى السمع. فع الرسوم والضرائور 

اجراءات كان الغرض منيا اصالح  2004لقد وضعت االدارة المدنية لسمطة االئتالف 
االقتصاد العراقي، إذ بدأت بقرارات تحويل االدارة المركزية الى االدارة الالمركزية واصالح 

لمستوى المعاشي لالسالة العراقية عبر الجياز المالي والمصرفي واتخاذ التدابير الالزمة لتحسين ا
 زيادة المرتبات ورفع الدعم. 

بعد ىذه االجراءات تم تأسيس صندوق التنمية العراقي من اجل ايداع االموال المتآتية عن 
تصدير النفط مع االموال المودعة لدى األمم المتحدة ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء لغرض 

خدمة االقتصاد وال تنفق في مجاالت سياسية وباشراف خبراء توجيييا في فعاليات تصب في 
 .(1)دوليين 

ىذه االجراءات في االعوام االولى نحو تحسين القدرة الشرائية وتوجيو الموارد ولقد انعكست 
وفي نفس الوقت تزايد االختالل الييكمي بسبب االعتماد المستمر عمى المورد النفطي واختالل 
التجارة الخارجية وتزايد ازمة السكن والبطالة وسوء في توظيف االفراد في قطاعات تستنزف موارد 

%( عام 33,6رة كالدفاع واالمن، مما ترك بأثارىا عمى زيادة معدالت التضخم بمعدل )مالية كبي
، وىذه الزيادات استنزفت 2006%( عام 47,6وليرتفع الى ) 2004%( عام 37,3و ) 2003

 اغمب الزيادات الحاصمة في المرتبات الحكومية. 

 ( 4جدول )

 ( 2010 – 2000التضخم في العراق لممدة )

 التغير النسبي في عرض النقد التضخم معدل السنة
2000 5 16,4 
2001 16,4 24,9 
2002 19,3 39,6 
2003 33,6 91,6 
2004 37,3 75,8 
2005 37,5 12,3 

                                                           
مجمة االدارة واالقتصاد / كمية االدارة  – 2003منعم دحام العطيو: العقبات التي تواجو االقتصاد العراقي بعد ( 1)

 .  358ص 2012( لسنة 93العدد ) –الجامعة المستنصرية  –واالقتصاد 
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2006 47,6 35,6 
2007 38,4 13,1 
2008 13 11 
2009 12,6 22,4 
2010 11 20,1 

 ( . 2010 – 2000االبحاث )لالحصاء و راقي / المديرية العامة المصدر/ البنك المركزي الع

 

القدرة لمسيطرة عمى معدالت التضخم بعد منح البنك  إن السياسة النقدية اصبحت لدييا
واصبحت  2004لسنة  56المركزي استقالليتو وفك ارتباطو من الحكومة بموجب القانون 

فيو االسعار الذي ارتفعت  2006باستثناء عام  2005،  2004المعدالت متقاربة لالعوام 
 بسبب سياسة رفع الدعم عن المشتقات النفطية وبعض السمع الضرورية كما اشرنا. 

إن سياسة استقاللية البنك ظيرت فاعميتيا عبر ارتفاع قيمة الدينار العراقي من خالل 
  (1)االىداف الرئيسية التي نص عمييا القانون التي تتركز عمى : 

 لمحافظة عمييا محميًا. السعي لتحقيق استقرار االسعار وا 
  .الحفاظ عمى نظام مالي مستقر يستند الى آلية السوق 
  .تعزيز النمو المستديم والرخاء في العراق 

في معدالت التضخم وارتفاع في سعر صرف الدينار نتيجة لذلك حصل انخفاض نسبي 
كان  % بعد ان12,6تضخم وبمعدل  2009دينار لمدوالر عام ( 1182العراقي، حيث بمغ )

(، رافق ىذا االجراء رفع سقف 5حسب بيانات الجدول ) 2006عام  ( دينار لمدوالر1457)
في االقتصاد العراقي اثر تداعيات االزمة المالية  رغم االنكماش الذي حصلالمرتبات الحكومية 

 . (2)العالمية آنذاك 

الى اخرى  ان معدالت التضخم عادت الى االرتفاع بعد ىذا التاريخ وتغيرت من سمعة
% اما المالبس 15% ثم الوقود 35% والعقارات 37شكمت سمعة الغذاء  2012فخالل العام 

                                                           
 2015النجف  –مؤسسة النبراس لمطباعة  –د. عبد الحسين الغالبي: الصيرفة المركزية )النظرية والسياسات( ( 1)

 .  159ص
دراسة قياسية  –( 2015 – 2006تحميل العالقة بين الدولة والتضخم في العراق لممدة ) –وسام حسين عمي ( 2)

، وكذلك  69ص 2013لسنة  94العدد  –مجمة االدارة واالقتصاد  –باستخدام التكامل المشترك وتصحيح الخطأ 
 .  188ص 2016جامعة الكوفة  –اساسيات النقود والبنوك  –انظر : د. عبد الحسين الغالبي 
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% وىذه االختالفات ىي نسبية لكن تبقى سمة الغذاء ىي 3% ثم سمع اخرى بنسبة 10فكانت 
 .(1)االكثر اىمية الرتباطيا بشكل يومي مع الميول االستيالكية لالفراد 

من جانب اخر، ظيرت العالقة بين معدالت التضخم والناتج المحمي بشكل ايجابي حسب 
، لكن 2010ولغاية  2003بيانات الجدول المذكور، إذ نالحظ ارتفاع القيمة النقدية لمناتج بعد 

النظر وواقع الحال يكشف ان القيمة الحقيقية لمناتج كانت اقل من القيمة النقدية لو بعد تأثير 
% 26,7ع مستويات التضخم بشكل سمبي كما ان عرض النقد كمؤشر نقدي نما بنحو ارتفا

% والقيمة الحقيقية 17( في حين نمت القيمة النقدية لمناتج بنحو 2011 – 2007خالل المدة )
% مما يؤكد وجود فجوة واضحة بين الطمب والعرض الحقيقي ووجود اشارات 10,1بنحو 

   .(2)تصاد العراقي واضحة لمعدالت التضخم في االق

 ( 5جدول )

 ( 2010 – 2002تطور معدل التضخم والناتج المحمي االجمالي وسعر صرف الدوالر مقابل الدوالر لممدة )

 معدل التضخم% الناتج المحمي االجمالي/الف دينار سعر صرف الدوالر مقابل الدينار السنوات
2002 1957 41022927 - 
2003 1936 29585788 33,6 
2004 1453 53235358 37,3 
2005 1472 73534598 37,5 
2006 1475 95587954 47,6 
2007 1267 111455813 38,4 
2008 1203 157026061 13 
2009 1182 130642187 12,6 
2010 1186 158521511 11 

 (. 2010 – 2002المصدر/ البنك المركزي العراقي/ النشرة السنوية )

 (.2010 – 2002وزارة التخطيط/ مديرية الحسابات القومية )

                                                           
مطبعة حوض  –السياسة النقدية في العراق بين ضخامة الدور ومحدودية االدوات  –د. عمي حاتم القريشي ( 1)

 .  201ص 2016النجف  –الفرات 
معالجات  –مؤشرات  –اسباب  2003ميثم لعيبي اسماعيل، احمد ىادي سممان : التضخم في عراق ما بعد ( 2)
، وكذلك انظر: اسماء خضير  47 – 45ص 2010لسنة  24العدد  –المجمة العراقية لمعموم االقتصادية  –

كمية بغداد  –مجمة كمية بغداد لمعموم االقتصادية  – 2010 – 2000عباس: تحميل معدالت التضخم في العراق 
 .  55 – 53ص 2013لسنة  36العدد  –لمعموم االقتصادية 
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 (1)ميل نسب التضخم بثالث نقاط رئيسة ىي:اجراءات البنك المركزي من اجل تق لقد تركزت

  .ادارة سعر الفائدة 
  .تعميل سعر صرف الدينار مقابل الدوالر 
  .تقميل عرض النقد 

البنك المركزي رغم استقالليتو اثرت غير ان الظروف السياسية والتدخل المستمر في عمل 
محد منيا، إذ إن الحكومة قامت في معدالت التضخم وخفضت من قدرة البنك المركزي ل

اوالت مستمرة لسحب جزء من احتياطي العممة االجنبية والتدخل بمزاد العممة لتغطية بمح
ح تأثير البنك ( بحيث أصب2015 – 2014االنشطة السياسية ألحزابيا وخصوصًا في العامين )

المركزي في السيطرة عمى سعر صرف الدوالر محدود جدًا واالبقاء عمى معدالت التضخم بالتزايد 
وىو ما جعل ميمة االقتصاد تزداد سوء وخمق تحديات صعبة ال يمكن تجاوزىا ما لم تعمل 

استقاللية البنك عمية التضخم متمثمة بزيادة فاالحكومة عمى وضع حمول حقيقية لمحد من ظاىرة 
ميل الضغوطات التي يمارسيا السياسيون عبر التدخل بمزاد العممة لتحقيق مصالح المركزي وتق

شخصية والتي انعكست بشكل سمبي عمى القطاعات االقتصادية بشكل عام والنقدي بشكل 
  خاص. 

 تحديات الفساد .2

، ولكنيا تفشت 2003 تعود ظاىرة الفساد في العراق الى مرحمة ما قبل التغيير السياسي
بشكل كبير بعد ذلك وخصوصًا الفساد المالي واالداري التي تمثل بوضع اشخاص ال يمتمكون 
القدرة او الخبرة والمؤىالت العممية بمواقع قيادية في الجياز الحكومي )التنفيذي والتشريعي( مما 

رية والمادية الموضوعة نجم عن فشل في االداء الحكومي من تحقيق نتائج موازية لممقدرات البش
تحت تصرفاتيا، كذلك ظير الفساد السياسي الذي يعتبر الحاضنة لكل انواع الفساد فيو يوفر 
لمرتكبي حاالت الفساد الحماية من االجراءات القانونية ويمنع مالحقتيم ويغمق افعاليم بتشريعات 

قاللو ليكون فيما بعد احد قانونية وبما يسمى بشرعنة الفساد الذي يكبل يد القضاء ويقوض است
 .( 2)ضحايا الفساد 

                                                           
 –مجمة االدارة واالقتصاد  –صفاء عبد الجبار وآخرون: قياس وتقييم استيداف النضخم في اسواق مختارة ( 1)

 .  38 – 37ص 2009لسنة  10العدد  –جامعة الكوفة 
 173ص 2012السميمانية  –اكاديمية التوعية وتأىيل الكوادر  –عماد صالح الشيخ داود: الفساد واالصالح ( 2)
– 175  . 
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عادة ا( عمى لسان المفتش الخاص بعممية CPAلقد أفصحت سمطة االئتالف المؤقتة )
( مميار دوالر من اموال النفط 8,8اعمار العراق )ستيوارت بوين( انيا قامت بتبديد ما مقداره )
. واستفحمت (1)( 2004 – 2003العراقية عمى شكل رواتب ونفقات تشغيمية ورأسمالية ما بين )

بعدىا شبكات الفساد مع ضعف المركزية االدارية لسمطة االئتالف وتداخل اجيزة االحزاب 
بنشوء مافيات سياسية  سمح المختمفة مع اجيزة الدولة وضعف الرقابة االدارية والمالية الذي

( مميار 2,3لسرقة المال العام، وفي ىذا السياق قدر اليدر في احدى الوزارات االمنية بحدود )
دوالر في صفقة عقود وتسميح وتجييز معدات عسكرية، ويقدر مجموع ما ىدر من االموال في 

 .(2)( مميار دوالر حسب تقديرات مفوضية النزاىة 8( بحدود )2007 – 2003اق بين )العر 

عممية التنمية االقتصادية إن الفساد المالي واالداري بيذا المظير لم يسفر عن إعاقة 
ثل المراتب المتقدمة في سمم ميات االرىابية مما جعل العراق يحفحسب بل ساىم في تمويل العم

( يبين ان العراق شيد عمميات فساد واسعة خالل 6الدول المشمولة بالفساد واالرىاب، والجدول )
( حسب مؤشرات منظمة الشفافية ولم يضع حمواًل مناسبة لمعالجتو مما 2015 – 2010المدة )

  جعمو في ذيل قائمة دول العالم.

يمكن خضوعو لمفساد مما ينبغي وضع عدة مسائل في ولعل ىناك صعوبة في تقدير ما 
 ير ذلك ومنيا: شتأ

  .تحديد قيمة الموازنات العامة المعتمدة في العراق 
 لالستثمار من تمك الموازنات.ر المرصود شيتأ 
 الق تخصيصاتيا.  شاريع المتمكئة رغم اطتأشير عدد الم 

( واكثر ىذا 2013 – 2004( مميار دوالر لممدة )592إن العراق انفق من موازناتو نحو )
% ومن ثم موازنة الدفاع واالمن 40االنفاق عمى ابواب الموازنة التشغيمية التي اخذت بنحو 

( مميار دوالر في حين كان نصيب الموازنة االستثمارية بنحو 120% او ما يقدر )20بحدود 
 . (3)خالل المدة المذكورة  % كمتوسط25,5

                                                           
مركز الدراسات الدولية العدد  –اوراق دولية  –كوثر عباس الربيعي: اموال العراق وسوء االدارة االميركية ( 1)

 . 1ص 2005جامعة بغداد  – 142
لسنة  345العدد  –مجمة المستقبل العربي  –تقرير السفارة االميركية في بغداد عن فساد الحكومة العراقية ( 2)

 .  92ص 2007
 .  32( ص2010 – 2003الجياز المركزي لالحصاء لمسنوات ) –وزارة التخطيط والتعاون االنمائي ( 3)
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ويبقى اليدر واضحًا في عمميات الفساد من خالل تضخيم كمف العقود الصغيرة، فوزارة 
% 70% والصحة 77% وامانة بغداد بنحو 98االتصاالت بمغ الفساد في عقودىا بنحو 

 .( 1)% 30% والصناعة 42والزراعة 

 ( 6جدول )

 ( 2015 – 2010مؤشر مدركات الفساد لدول مختارة )

 اليمن  العراق المممكة المتحدة الدنمارك البمدان السنة
 الدرجة عمى سمة الشفافية  2010

 
 دولة 178المرتبة العالمية من مجموع 

93 
 
1 

76 
 
20 

15 
 
175 

22 
 
146 

 الدرجة عمى سمم الشفافية *  2011
 

 وحدة 100المرتبو العالمية من مجموع 

94 
 
2 

78 
 
16 

18 
 
175 

21 
 
164 

 وحدة 100الدرجة عمى سمم الشفافية من  2012
 

 دولة 174المرتبة العالمية من مجموع 

90 
 
1 

74 
 
17 

18 
 
169 

23 
 
156 

 الدرجة عمى سمم الشفافية 2013
 

 دولة  175المرتبة العالمية من 

91 
 
1 

76 
 
14 

16 
 
171 

18 
 
167 

 الدرجة عمى سمم الشفافية 2014
 

 دولة 174المرتبة العالمية من 

92 
 
1 

78 
 
14 

16 
 
170 

19 
 
161 

 الدرجة عمى سمم الشفافية 2015
 

 دولة 168المرتبة العالمية من 

94 
 
1 

80 
 
11 

16 
 
161 

19 
 
157 

وادناىا لمن يكون اكثرىا فسادًا، والمدرك يتألف من درجة اعالىا لمن يكون اكثر البمدان شفافية  100* يقع مدرك الفساد في 
  10درجة عمى  100بقسيمة  10درجات وبعض الكتب تحسب مدرك الفساد الكمي من  10مؤشرات فرعية، كل منيا  10

Corruption Perceptions Index 2015 – transporency international in 2016 .  

 

                                                           
مجمة جامعة االنبار لمعموم  –عمي عبد اليادي سالم: نحو ستراتيجية فعالة لمتنمية االقتصادية في العراق ( 1)

 . 32ص 2012لسنة  4العدد  –االقتصادية واالدارية 
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وىذا اليدر المالي ال يقابمو عائد تنموي ممموس وانما ىو تضخيم لثروات السياسيين وكبار 
 الموظفين. 

اعتمادىا لبرامج طموحة في التنمية من خالل استراتيجيات التنمية  رإن سعي الحكومة عب
( جوبو بمعوقات تتمثل بمحاوالت 2017 – 2013( )2014 – 2010( ) 2010 – 2007)

ن احالة المشاريع التنموية الى المحافظات واالقاليم لتنفيذىا وعمميات اإلرىاب والعنف المتنفذين م
والفساد المستشري في اجيزة الدولة وىذا ما دفع الى انشاء مؤسسات رقابية مختصة تحاول 

وىيئة  2003مالحقة الفساد والفاسدين كديوان الرقابة المالية الذي يمارس عممو الرقابي قبل 
وما يرتبط بيا من مكاتب المفتشين العموميين في الوزارات التي مارست عمميا بعد  النزاىة
، والمالحظ من واقع الحال ان جيود ىذه الجيات الرقابية لم يواكبيا انخفاض كبير في 2003

 عمميات الفساد، فما يزال العراق يحتل ذيل القائمة بالنسية لمدول المشمولة بالفساد كما اشرنا، 

ص الى رفع معدل تخصي 2016 – 2015جو العراق كوسيمة لتخفيض الفساد في لقد ات
 (1)الموارد من خالل: 

 ي في تمويل اصالح النظام الضريبي وتطويره باعتبار العراق يعتمد عمى المورد النفط
انخفاض اسعار النفط اجبره عمى اعادة النظر بقانون ضريبة الدخل  الموازنة العامة، لكن

 ومصادر اخرى كالرسوم بأنواعيا. 
  اصالح النظام الكمركي من اجل ضمان عمل السيطرة النوعية عمى السمع والخدمات

 وتفعيل اجراءات مكافحة التيرب الكمركي. 
 يسمح بظيور حاالت  كان اصالح نظام العقود والمناقصات والمشتريات الحكومية الذي

، والتأكيد عمى الوزارات بالتعاقد مع 2003المرحمة الالحقة لعام  فساد خصوصًا في
 شركات عالمية مختصة ومعروفة بقصد منع الغش واالحتيال والمحسوبية. 

  واعطى لمبنك المركزي سمطة  2004مكافحة غسيل االموال الذي بدء العمل بقانونو عام
 سات المالية وصالحية التحقيق بمصدر االموال. مراقبة جميع المؤس

  لتمويل انشطة االحزاب السياسية.  2003مكافحة تيريب النفط التي نشطت بعد 

رغم اجراءات اإلصالح، إال أن واقع حال االقتصاد العراقي وما وصل اليو من مستويات 
ية وزيادة كشف حاالت بكبيرة في الفساد يتطمب مواجية ىذه المشكمة عبر اسموب الرقابة الشع

الفساد الى جانب تظافر الجيود الدولية لمحد من اليدر المالي وىذا ما أكد عميو صندوق النقد 
                                                           

استراتيجيات مقترحة لمعالجة الفساد من االقتصاد العراقي مجمة  –ضا، محمد جاسم عواد نبيل جعفر عبد الر ( 1)
 .  11 – 10ص 2012جامعة بغداد  3العدد  –االدارة واالقتصاد 
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كأحد الشروط الستمرار منح العراق القروض لتجاوز ازمتو االقتصادية اضافة  2016الدولي في 
 (1)يمكن ذكر اىميا باالتي: الى شروط اخرى 

 .خصخصة الشركات العامة 
  .اصالح النظام االقتصادي واالداري لمدولة 
 .خفض االنفاق العام 
  .اشراف البنك الدولي عمى منافذ االنفاق العام لمقروض التي يمنحيا لمعراق 

في مؤسسات الدولة يعني بقاء العراق تابعًا لمؤسسات االقراض إن استمرار حالة الفساد 
من الحكومة توفر ارادة سياسية ذات طابع  الدولية في حل المشاكل االقتصادية، وليذا يتطمب

وطني لمتغمب عمى عمميات اليدر في المال العام من قبل الفاسدين والتركيز عمى اتباع سياسة 
مع ضرورة تنوع الموارد المالية عبر تنشيط القطاعات االقتصادية االخرى وعدم مالية فاعمة 

 صالح االقتصادي في العراق. االعتماد عمى المورد الريعي من اجل انجاح عممية اال

 

 تحديات البطالة .3

في العراق أثارًا سمبية عمى مجمل الجوانب االقتصادية واالجتماعية  تركت مشكمة البطالة
اجبرت الكثيرين من  1991منذ عقود سابقة، فالحصار االقتصادي والعقوبات االقتصادية عام 

العاممين في القطاع الحكومي بترك وظائفيم والتوجو لمعمل في القطاع الخاص واعمال حرفية 
المعيشة التي اصبحت صعبة جدًا آنذاك، وىو ما دفع تويات تحقق ليم دخول مناسبة لسد مس

بونات لغرض ترشيد االستيالك نظام توزيع المواد الغذائية بالكو  الدولة في حينيا الى اتباع
، فال توجد  وتنظيم الحياة االجتماعية ويعتمد تشخيص عالج البطالة عمى معرفة انواعيا 

كية والدورية والموسمية وحتى السموكية، وانما المشكمة التي مشكالت كبيرة بالنسبة لمبطالة االحتكا
في عالج البطالة الييكمية عممًا ان ىذا العالج يبقى نسبيًا ومرتبط بمدى  ىيتواجو االقتصاد

                                                           
 . 2016/ 4/ 20في  144العدد  –جريدة الصباح: البنك الدولي يطالب العراق بالحد من ىدر الموارد ( 1)
 افرة، الجزئية، االحتكاكية، الييكمية، الدورية، المقنعة، الموسمية، السموكية، االجبارية(. لمزيد من )البطالة الس

 المعمومات ينظر: 
- The International Bank for Reconstruction and Development – Report 2016  

Economy Profile – Washington 2016 P. 4 – 6 .  
- Amjed Rashed: an Employment and decent work strategy – University Library 

Germany 2005 P. 34 – 38 .   
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 28,1( وجود بطالة في االقتصاد العراقي بمغت )7تخمف أو تطور االقتصاد. ويكشف الجدول )
( وىي بطالة تزداد عند الفئة العمرية 2015 – 2005%( من قوة العمل خالل المدة )29 –
ظ تركزىا لدى الذكور ( سنة اي الفئة الشابة التي يعتمد عمييا سوق العمل، كما يالح29 – 15)

وربما يعود السبب  2015% لالناث عام 9,7% لمذكور، 19,3بشكل اكبر من االناث وبنسبة 
لنساء يقعن تحت عنوان البطالة السموكية )اختيارية( لوجود مصادر أخرى لمدخل مب اغالى أن أ

 أو أن الوظائف القائمة غير مرغوبة لديين. 

 (7جدول )

 ( 2015 – 2005واقع البطالة في العراق ) 

 2015 2010 2005 انواع البطالة / السنوات 
 %29 %28,4 %28,1 البطالة الى قوة العمل الكمية

 ( سنة 29 – 15الفئة العمرية )                         
 البطالة حسب       

 ( سنة 49 – 30الفئة العمرية             الفئة العمرية )
 

 ( سنة 65 – 50الفئة العمرية )                        

19% 
 
5,1% 
 
4% 

21% 
 
5% 

 
2,4% 

20% 
 
6% 

 
3% 

 ذكور                                        
                                                                                             الجنس

 اناث                                        

18% 
 
10,1% 

19,1% 
 
9,1% 

19,2% 
 
9,7% 

 حضر                                      
 البيئة الحضارية                         
 ريف              

16,3% 
 
11,8% 

17,1% 
 
17,3% 

18,1% 
 
10,9% 

 ال يقرأ وال يكتب وابتدائية             
 

 متوسطة واعدادية                                 
 التحصيل الدراسي       

 معيد وجامعية أولية                                   
 

 شيادة عميا )ماجستير + دكتوراه(                              

52,8% 
 
22,6% 
 
24,4% 
 
0,2% 

32,7% 
 
32,8% 
 
30,8% 
 
3,7% 

31,1% 
 
33,1% 
 
33,6% 
 
2,2% 

رسالة دبموم عالي/ المعيد العربي لمتدريب والبحوث  –واقع البطالة في العراق المصدر/ عبد اهلل نداء حسين/ 
مشاركة المرأة  –. وكذلك: نبيل جعفر عبد الرضا ومروة عبد الرحيم 24 – 23ص 2007االحصائية بغداد 

 .13 – 12ص 2016عمان  -مركز الدراسات واالبحاث العممانية -سوق العملالعراقية في 
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( سنة ىم اكثر الفئات التي تتأخر قمياًل قبل أن تصبح 29 – 15إن الفئة العمرية الشابة ) 
% بينما 8ناشطة ويزداد انخفاض النشاط االقتصادي بين االناث حيث تشكل نسبة الناشطات 

( الف شخص 450من مشكمة البطالة دخول ما يقارب )، وما يضاعف (1)% لمذكور 34تبمغ 
قت الذي انخفض نمو قطاع التوظيف في سنويًا الى سوق العمل اغمبيم من الخريجين في الو 

، وىذا ما يفيد بأن البطالة سترتفع (2)ولم يشيد نموًا واضحًا  2015القطاع الحكومي منذ عام 
 %( سنويًا أن لم يتم تفعيل التوظيف في القطاع الخاص. 1,5 – 1بمعدالت تتراوح بين )

 (3)أىم ىذه األسباب وىي: أن تقصينا عن أسباب البطالة في االقتصاد العراقي يكشف لنا 

  .عدم كفاية عناصر االنتاج وخاصة المتعمقة برؤوس االموال 
  ال تزال القطاعات االقتصادية من التشغيل ىي الزراعة والموارد االولية في حين ان

اطالق القطاع الصناعي يحتاج الى جيد مضاعف لعدم وجود تراكمات لرأس المال 
 وضعف في القدرة عمى جذب االستثمار االجنبي. 

 ( 3,2بـ ) عدم وجود تناسب بين نمو الفئات الشابة في العراق، حيث ينمو سوق العمل%
، 2014سنويًا في حين نمو االقتصاد ال يزال منخفضًا بل تعرض لالنكماش منذ 

 باستثناء موارد النفط. 
  كثرة العمالة غير الماىرة سواء بسبب ضعف مستوى التعميم او عمل العمالة المتعممة في

 غير اختصاصيا. 
  وحتى المتفق منيا عجز الحكومة عن اطالق مبادرات ميمة لتمويل مشاريع التنمية

 د ليصبح بال غطاء تنموي حقيقي. ايتآكل بسبب الفس
  التدىور الواضح في الوضع االمني الذي تسبب في توقف الكثير من االستثمارات

 .(4)المخططة 
                                                           

 –نبيل ثائر محمود العاني، جمال عزيز فرحان: ثالثية الفشل االقتصادي في العراق )الفقر، البطالة، الفساد( ( 1)
 .  138 – 135ص 2015جامعة واسط  19العدد  –مجمة الكوت لمعموم االقتصادية واالدارية 

 – 2003جميل كامل غيدان، ىيثم حسون حطيمان: التكاليف االجتماعية لبرامج االصالح االقتصادي بعد  (2)
 . 98 – 96ص 2016جامعة واسط  21العدد  –مجمة الكوت لمعموم االقتصادية واالدارية 

مجمة الكوت لمعموم  –دراسة تحميمية عن اسباب وتطور أثار البطالة في العراق  –سييمة عبد الزىرة ( 3)
 .  89 – 83ص 2015جامعة واسط  18العدد  –االقتصادية واالدارية 

مركز دراسات  –باسل جودت الحسيني: االساسيات االقتصادية في العراق والتطمعات والسياسات االجتماعية ( 4)
 .  219ص 2004بيروت  –ل ورشة عم –الوحدة العربية 
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  عدم مالئمة مخرجات التعميم الجامعي او الفني واحتياجات سوق العمل في كثير من
 االحيان.  

إن الخصائص السكانية التي يتمتع بيا سوق العمل في العراق تكشف ان السنوات االخيرة 
قد حدثت فييا تغييرات سكانية ميمة ادت الى ارتفاع معدل استنزاف قوة العمل كاليجرة الداخمية 
والمجوء الى الخارج اضافة إلى ارتفاع نسبة االمية انعكست بنتائج اثرت في سوق العمل 

أما من حيث الفئات العمرية فأن العراق من البمدان الشابة الذي يممك قوة عمل كبيرة، الحكومي، 
% من مجموع السكان الكمي وىي تنمو بمعدالت 38,2( بنحو 39 – 15إذ تقدر فئة الشباب )

سنة ونسبتيا المرتفعة الى  15مرتفعة خالل السنين القادمة بحكم حجم الفئة العمرية االقل من 
 ( . 8ب بيانات الجدول )%( حس34,1)

 ( 8جدول )

  2015الخصائص السكانية في العراق لسنة 

 النسبة % الفئات
 50,2 الرجال
 49,8 النساء

 34,1 سنة 15اقل من 
 38,2 ( سنة39 – 15)
 18 ( سنة49 – 40)
 7 ( سنة 65 – 50)

 2,7 سنة  65اكثر من 
 .  2015المصدر/ وزارة التخطيط/ مديرية االحصاء السكاني 

 

%( حائزة عمى مؤىالت 39التحصيل الدراسي فأن قوة العمل تتألف من نسبة )ومن حيث 
%( غير متعممين وحاصمين عمى مؤىل ابتدائية، ويتوقع ان يحدث انخفاض 31جامعية ونحو )

بفعل شروط صندوق النقد الدولي  2016 – 2015في الطمب عمى التشغيل بشكل اكبر من 
المتضمنة خفض االنفاق الحكومي وخصخصة القطاع العام مقابل منح العراق قروض لتنفيذ 
خطة االصالح االقتصادي والمالحظ ان اكثر القطاعات فاعمية ىو القطاع النفطي الذي يوفر 

قوة العمل كونو قطاعًا، % من 1% من ايرادات الدولة السنوية رغم انو ال يوظف سوى 96بنحو 
اسموب االنتاج فيو يعتمد عمى رأس المال اكثر من قوة العمل وىذا الحال يدفع باتجاه تنشيط 
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ان معدل االستثمار الحكومي  2015االقتصاد غير النفطي والمالحظ في اآلونة االخيرة وتحديدًا 
االقتصاد العراقي مما تسبب الى النفقات العامة قد انخفض بسبب االزمة المالية التي يمر بيا 

في نمو معدالت البطالة كون قوة العمل ال تجد فرص عمل ليا. وبالتالي اصبحت البطالة 
 .(1)االجبارية ىي السائدة في االقتصاد 

 

 تحدي الفقر ومستوى المعيشة  .4

مية فييا، إال أن لتناالفقر بأىتمام جميع الدول وعمى اختالف مستويات يحظى موضوع 
تيا فيما يتعمق بالييكمية البنيوية والظروف االجتماعية مما يحتم في ىذا خصوصي لكل دولة

الجانب رسم خطة خاصة موجية وقابمة لممسائمة من قبل الذين يتعايشون مع ما سيترتب عنيا 
من نتائج، ولكي تنجح الخطة عمى المدى البعيد البد ان تعتمد منيجية مالئمة لمحد من الفقر 

القتصادي شرط ضروري لمتخفيف من الفقر لكنو شرط غير كاف ما لم ترافقو ويعتبر النمو ا
 زيادة فرص التشغيل ووصول الفقراء الى الموارد واالصول المنتجة وتحسين فرص العيش الكريم. 

والفقر أما ان يكون فقرًا مدقعًا يتمثل بانخفاض فرصة الحصول عمى الغذاء او فقرًا مطمقًا 
 لحصول عمى الصحة والتعميم. يعبر عن االنخفاض با

إن خط الفقر يبقى محاولة منيجية لوضع تقدير كمي لمحاجات االساسية لإلنسان، ومن 
حدة لقياس ء ونسبتيم في المجتمع، واذا اخذنا االسرة كو ل تجديده يمكن تقدير اعداد الفقراخال

% واالسر 11ديد ، نجد ان نسب األسر التي تعاني من الفقر الش2003الفقر في العراق عام 
% ويتباين الفقر بين الحضر والريف فقد بمغت نسبة 54يكون المجموع % وبذلك 43الفقيرة 

% في الحضر، اضافة الى ان االسر ذات المستوى 21% مقابل 65الحرمان في الريف 
ان ، وىذا دليل عمى ان الحرم(2)% في الريف 5% في الحضر و 30المعاشي العالي قد بمغت 

 لطبيعة االوضاع االقتصادية واالجتماعية في الريف.  اعمق مما ىو في الحضرفي الريف 

احداث اصالحات في النظام االقتصادي ابتداءًا بإصالح  2003لقد حاولت الحكومة بعد 
العممة والنظام المالي من خالل استبدال العممة وادخال معايير مقبولة في القطاع المصرفي ورغم 

                                                           
المجمة  – 2003العقبات االقتصادية التي تواجو العمل التنموي في العراق بعد  –د. محمد عبد صالح ( 1)

 .  63ص 2010الجامعة المستنصرية  – 27العدد  –العراقية لمعموم االقتصادية 
 – 2003: الفقر في العراق بين التخصيصات االستثمارية ومستويات االسعار لممدة د. محمد عبد صالح( 2)

   .  40ص 2014الجامعة العراقية  –كمية االدارة واالقتصاد  – 6دنانير العدد  مجمة – 2008
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ة والمالية( قد أدت الى احداث تغييرات ايجابية في مستويات الدخول، إال أنو ان السياستين )النقدي
في جانب أخر أحدثت بعض االصالحات االخرى آثارًا سمبية بالنسبة لمفقراء، فمثاًل أدت سياسة 
تخفيض الدعم الحكومي عمى المشتقات النفطية الى ارتفاع متوسط االنفاق االسري الشيري عمى 

المياه والوقود ومضاعفة نسبة االنفاق األسري عمى النقل بسبب ارتفاع اسعار مجموعة السكن و 
 . الوقود 

عند نقطة االنطالق لتخفيف الفقر البد من معرفة من ىم الفقراء حتى يتم قف ولكي ن
 استيدافيم بالسياسات التي يمكن اتخاذىا كأسموب لمتخفيف من حدة الفقر. 

الوطني عمى احتساب كمفة السعرات الحرارية الضرورية الدامة صحة لقد اعتمد خط الفقر 
( سعرة حرارية كمتوسط اخذين بنظر االعتبار العمر، الجنس، 2332الفرد العراقي والتي تقدر بـ )

الوزن، النشاط البدني سواء في الحضر او في الريف، وقد وفرت بيانات المسح االجتماعي 
( 0,482تقديرات كمفة السعرة الحرارية الواحدة بحوالي ) 2007ام واالقتصادي لالسرة العراقية ع

( دينار وىذا 34,8دينار، وبيذا يكون معدل كمفة االحتياجات االساسية الشيرية لمفرد الواحد )
يساوي خط فقر الغذاء، وعمى اساس انفاق االسر العراقية التي تقع عند خط فقر الغذاء، فقد قدر 

( دينار لمفرد الواحد شيريًا، كما موضح في 42,6غير الغذائية بـ ) خط فقر السمع والخدمات
( الذين يبين انو من خالل جمع كمفة االحتياجات الغذائية االساسية مع كمفة 9الجدول )

( دينار/ فرد/ شير وىو ما 76,9االحتياجات غير الغذائية فأن خط الفقر في العراق يساوي )
 ون عراقي يقعون تحت مستوى خط الفقر. ممي 6,9% اي حوالي 23,1يعني أن 

 ( 9جدول )

  2007أهم مؤشرات الفقر في العراق 

 القيمة المؤشر
 خط الفقر

 الف دينار/ فرد/ شير
 76,9الوطني                        
 34,3الغذاء                        
  42,6غير الغذاء                    

 22,9              االجمالي       نسب الفقر %
 16,1الحضر                      
 39,3الريف                       

                                                           
  10% الى اكثر من 5من و بالنسبة لموقود  2007% عام 29الى  1993% عام 13ارتفعت النسبة من %

 بالنسبة لمنقل. 
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 6,9االجمالي                       عدد الفقراء )مميون نسمة(
 3,5الحضر                      
 3,4الريف                         

 4,5االجمالي                        فجوة الفقر
 2,7الحضر                         

 9الريف                            
 .  8ص 2009المصدر/ الجياز المركزي لالحصاء/ االستراتيجية الوطنية لمتخفيف من الفقر 

 

تحت خط الفقر قد حمل الحكومة اعباء أضافية في إن ىذا العدد الكبير من الذين يعيشون 
الالزمة لمتخفيف من حدة الفقر، إذ بادرت الى تفعيل نظام الحماية كيفية ايجاد الحمول 

ية االجتماعية لمفئات الفقيرة مما جعل اعداد كبيرة من الفقراء ااالجتماعية وتقديم خدمات الرع
( مميار 33,9عة ليم بحدود )الرواتب المدفو  تستفاد من برامج الحماية االجتماعية حيث بمغت

 . (1) 2004دينار سنة 

ج الحماية االجتماعية ودوره في معالجة الفقر والفقراء، عمى الرغم من اجراء التقييم لبرامو 
إال أنو لم يحقق ىدفو لمحاجة الفعمية، إذ أن جزءًا كبيرًا من المنافع يذىب إلى اشخاص وعائالت 

 من غير الفئات االكثر فقرًا. 

عنيا من دخول المجاميع وما نتج  2014/ 6/ 10التي حصمت في  لقد ساعدت االحداث
المسمحة وقياميا باحتالل اجزاء واسعة من االراضي العراقية الى اجبار المواطنين الذين يعيشون 
في المحافظات الغربية والشمالية الى ترك منازليم والنزوح الى مناطق محافظات الوسط والجنوب 

االحصائيات االخيرة فأن  في ظروف معيشية قاسية عمقت من فجوة الفقر وعدد الفقراء وبحسب
% من حجم السكان اي 32نسبة االفراد الذين يعيشون تحت خط الفقر تقدر نسبتيم بحدود 

( مميون مواطن، وىذا العدد يعتبر كبيرًا اذا ما قورن بعدد السكان في العراق 12 – 11بحدود )
ة التي تعيق برامج مميون نسمة تقريبًا وفي نفس الوقت يعد أحد التحديات الراىن 36والبالغ 

التنمية، وبالتالي فأن الحكومة البد ليا من اتخاذ االجراءات التي تيدف الى احداث تغيرات 
ايجابية في مستويات الدخول وتوزيعيا ومحاولة تقميل التفاوت بين فئات المجتمع بما يضمن 

 تقميل نسبة الفقر بشكل تدريجي وتقميل مستوياتو. 

                                                           
مركز دراسات الوحدة  – 328العدد  –مجمة المستقبل العربي  –االقتصاد السياسي لمفساد  –منير الحمش ( 1)

 .  64ص 2006العربية بيروت 
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 تحدي المديونية الخارجية  .5

معضمة الديون العراقية الخارجية كانت وال تزال من أكبر المعضالت التي يواجييا 
االقتصاد العراقي بعد معضمة الوضع االمني في المرحمة الراىنة، فضاًل عن كونيا معضمة 

ق واصالح ما اقتصادية وسياسية شكمت عبئًا عمى االقتصاد العراقي ومعرقاًل لجيود اعمار العرا
%( 400دمرتو الحروب والفصائل المسمحة لمحافظات العراق، وقد شكمت ىذه الديون ما نسبتو )

%( من حجم التصدير العراقي حيث اعتبر 800 – 700من اجمالي الناتج المحمي وبحدود )
 : ، وتنقسم المديونية الخارجية لمعراق الى قسمين(1)العراق من اكثر الدول المثقمة بالديون 

ول وشركات وىيئات دولية األول: تتحممو سياسات النظام السابق والتي تمت استدانتو من د
بالديون  "( مميار دوالر خرج مكبال37عد ان كان العراق يممك فائضًا ماليًا يقدر بحدود )مختمفة فب

 واغمبيا من الديون الكريية بعد انتياء حربو مع ايران. 

بعد غزوه الكويت لغرض تعويض  1991بل االمم المتحدة عام الثاني: فرض عمى العراق من ق
الدول والشركات واالفراد المتضررين من سموك وتبعات النظام السابق حيث تقرر استقطاع 

 .(2)%( من مبيعات النفط العراقي لدفع التعويضات التي قررتيا المجنة 30)

المختمفة لحجم المديونية الخارجية وتتفاوت تقديرات الييئات والمؤسسات الدولية والمحمية 
لمعراق، فميس ىنالك حتى اآلن اتفاق عمى اجمالي الدين الخارجي، فاألمم المتحدة تقدرىا بحوالي 

مميار دوالر والبنك المركزي  * (20مميار دوالر والواليات المتحدة تقدرىا بحوالي )*  (137)
تقاربت التقديرات فيما يتعمق بتوزيع ىذه مميار دوالر، كذلك  * (146العراقي يقدرىا بحوالي )

الديون عمى الدول الدائنة داخل نادي باريس وخارجو فبعض التقديرات تشير الى ان ديون نادي 
مميار دوالر مع الفوائد وديون عربية لدول الخميج  * (39,9دولة بحدود )  (19باريس )

الر، وديون لروسيا، صربيا، بمغاريا، * مميار دو ( 40)السعودية، الكويت، قطر، االمارات( نحو )
وديون لدول وشركات تجارية  ( مميار دوالر مع الفوائد .15رومانيا، بولندا، سموفاكيا( بنحو )

( مميار دوالر تعويضات لحرب الخميج الثانية وبذلك يقارب الدين الخارجي 53اضافة الى نحو )

                                                           
مركز الخميج  – 44العدد  –مجمة اراء  –زياد عربية: المديونية الخارجية العراقية احد معوقات اعادة االعمار ( 1)

 .  70ص 2008االمارات  –لالبحاث 
المجمة  –خضير عباس النداوي : البطاقة التموينية في العراق بين الحاجات الوطنية والضغوط الخارجية ( 2)

 . 209ص 2009الجامعة المستنصرية  – 12العدد  –السياسية الدولية 
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%( 80ي باريس ودول اخرى نحو )( مميار دوالر قبل شطب عدد من الدول في ناد199عمى )
من ديونيا وىو مبمغ ضخم يجعل العراق عاجزًا عن الوفاء بو في ظل الظروف واالزمات المالية 

 التي يعيشيا في الوقت الراىن. 

حيث  2003إن مشكمة الديون العراقية قد بدأ الحديث عنيا بعد التغيير السياسي لمعراق 
( كون ىذه المديونية الضخمة تشكل عائقًا حقيقيًا 1546،  1483تضمنيا قراري مجمس االمن )

لجيود اعمار العراق وانعاش االقتصاد وبرنامج االصالح االقتصادي واستعادة األمن والبناء 
الديمقراطي وتمت ذلك ممارسة الواليات المتحدة ضغوطًا عمى غالبية الدول الدائنة لمعراق 

%( من ديونيا عمى 90 -% 75تتراوح بين ) وخاصة دول نادي باريس إللغاء أو شطب نسبة
العراق لمساعدتو من استعادة عافيتو االقتصادية واالمنية، ونشطت ادارة االحتالل االميركي 
آنذاك عندما طالب الحاكم المدني لسمطة االئتالف )بول برايمر( كاًل من السعودية والكويت 

ثم قام بعد  إال أن جيوده باءت بالفشلقة ليا، بشطب والغاء ديون العراق والتعويضات المستح
ذلك الرئيس االميركي جورج بوش بتعيين وزير الخارجية االميركي االسبق )جيمس بيكر( مبعوثًا 
خاصًا لو مكمفًا إياه بالتفاوض مع الدول الدائنة لمعراق وصواًل الى تسوية مالية تخفض ديون 

العراقية المتعاقبة في نفس المساعي من  العراق، كذلك نشط مجمس الحكم االنتقالي والحكومات
خالل جوالت قام بيا وزراء طالبوا فييا اعفاء العراق من جزء كبير من ديونو أسوة بدول المانيا 

من قبل  1988التي ألغيت ديونيا بعد الحرب العالمية الثانية وديون راوندا التي شطبت عام 
ومصر التي  2001%( عام 75فيت من )مجمس العموم البريطاني وكذلك االرجنتين التي أع

%( من ديونيا ويوغسالفيا التي حصمت عمى اعفاء ثمثي ديونيا بعد 65حصمت عمى اعفاء )
العتبارات سياسية والغراض عسكرية وبودان ميموسوفيتش كونيا قدمت ماالطاحة بنظام بس

ضغوط الواليات المتحدة  . لقد اسفرت(1)واالنفاق عمى برامج التسميح ولم تقدم العتبارات انسانية 
عمى دول نادي باريس التي ربطت مشاركة دول النادي وغيرىا من الدول الدائنة بعقود اعادة 
اعمار العراق واعادة تأىيل القطاع النفطي بخفض ديونيا عمى العراق من الحصول عمى 

ق بعد %( من ديون النادي عمى العرا80 -% 70موافقات وتعيدات مبدئية لشطب ما نسبتو )
نيا بعد ان كانتا تربطان اعادة الجدولة وتخفيض الدين ة التي أبدتيا كل من فرنسا والماالمرون

اي اتفاق مع العراق باستعادتو ألستقاللو وسيادتو وتمتعو بكيان الدولة المستقمة واشراكيما  وقيعوت
صل العراق عام والدول التي عارضت الحرب )روسيا والصين( بعقود إعادة االعمار. وفعاًل تو 

مع نادي باريس الى تخفيض ديون الدول االعضاء في النادي وفق ضوابط واجراءات  2004
 مشروطة حددت باآلتي: 

                                                           
 .  71مصدر سابق ص –زياد عربية  1
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 اعادة النظر باسعار المشتقات النفطية وموازنتيا مع اسعار دول الجوار.  .1
 رفع الدعم عن البطاقة التموينية واستبدال مفرداتيا بتعويض نقدي.  .2
 التوجو نحو خصخصة شركات القطاع العام.  .3

التخفيض المذكورة اعاله ستكون عمى مراحل حسب نصوص االتفاق حيث تكون  إن نسب
ترتيبات %( اخرى حال توقيع العراق ال30ق و )%( من الدين الكمي عند توقيع االتفا30نسبة )

قديم صندوق النقد %( من الدين حال ت20و ) 2005المساندة مع صندوق النقد الدولي عام 
الدولي تقريرًا يؤكد اتمام العراق التزاماتو بموجب بنود اتفاقية ترتيبات المساندة بموعد اقصاه 

تكون مديونية العراق لمدول االعضاء في النادي قد خفضت بنسبة وبموجب ذلك  2008
( مميار دوالر ويكون 8%( من الدين المتبقي اي نحو )20%( ويتوجب عمى العراق تسديد )80)

 . 2011( عامًا من تاريخ 23التسديد عمى مدى )

مل بإعفاء العراق من ديونو بشكل كا ول نادي باريس، فقد قامت دول اخرىأما خارج د
%( من المديونية البالغة 80كالصين وقبرص واستراليا ووعدت كل من قطر والسعودية باعفائو )

( 16العراق البالغة ) ( مميار دوالر. أما الكويت فقد رفض برلمانيا شطب او تخفيض ديون30)
حصل مميار دوالر والتعويضات التي اقرتيا لجنة التعويضات االممية، ويبدو ان ىنالك اتفاقًا قد 

 باستثمار الدين الكويتي في عمميات البناء واالعمار المتوقع تنفيذىا في العراق. 

ع كبار دائني العراق من م، تمكن العراق من عقد صفقة 2005وفي اجتماع سنغافورة 
%( من 20القطاع الخاص )شركات عالمية، بنوك( وقد وافق بموجبيا الدائنون عمى مبادلة )

ميار دوالر اضافة الى ( م20ء الباقي وىي ديون تزيد عن )بسندات والغا الدين األصمي والفائدة
، ( مميار دوالر25%( من الدائنين الذين ليم مبالغ دون )80االتفاق عمى تسويات مالية مع )

%( من اصل الدين والغاء الباقي وبذلك 12,5حيث وافق ىؤالء عمى استالم دفعة نقدية تعادل )
 (1)( 146( مميار دوالر من اصل الدين البالغ )97الغاء ديون بقيمة ) يكون العراق قد تمكن من

مميار دوالر، األمر الذي من المفروض ان ينعكس ايجابيًا عمى استقرار العراق وتنمية اقتصاده، 
لكن واقع الحال يعكس ويؤكد ان مشكمة الديون العراقية ال زالت كبيرة الى جانب معضمة تحقيق 

وامكانية اعادة االراضي المحتمة من قبل تنظيم داعش االرىابي التي تستنزف األمن واالستقرار 
والتي ضاعفت من حجم المديونية اموااًل طائمة يسدد اغمبيا عن طريق االقتراض الخارجي 

      راق تجاه دول العالم. لمع
                                                           

مجمة  –الواقع الراىن مع نظرة مستقبمية  –د. باسل جودت الحسيني: السياسات االقتصادية في العراق ( 1)
 . 92ص 2005مركز دراسات الوحدة العربية  – 295المستقبل العربي العدد 
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 ( 10جدول )

 2004ديون العراق الى دول العالم عام 

 المبمغ الدولة المبمغ الدولة
 مميار دوالر 12 روسيا  مميار دوالر 30 دول الخميج *

 مميار دوالر 4,1 الواليات المتحدة مميار دوالر 4,108,600 اليابان
 مميار دوالر 2,993,700 فرنسا مميار دوالر 2,403,900 المانيا

 مميون دوالر 1,726 ايطاليا مميار دوالر 1 يوغسالفيا
 مميون دوالر 32 المغرب مميون دوالر 295 االردن

 مميون دوالر 321,200 اسبانيا مميون دوالر 54,700 كوريا الجنوبية
 مميون دوالر 800 تركيا مميون دوالر 185,800 السويد
 مميون دوالر 500 بولندا مميون دوالر 117,500 سويسرا

 مميون دوالر 17 هنغاريا مميون دوالر 930,800 المممكة المتحدة 
 مميون دوالر 740 مصر دوالرمميون  80 الصين
 مميون دوالر 499,300 استراليا مميون دوالر 152,200 فنمندا

 مميون دوالر 192,200 البرازيل مميون دوالر 30,800 الدنمارك
   مميون دوالر 564,200 كندا

   مميار دوالر 127 الدين الكمي **
   مميون دوالر 57,2 العقود المعمقة

   دوالرمميون  47 الفوائد
 المصدر/ 

Antony H. Cordesman – an Attack on Iraq : the Military , Political and Economic 
consequence – center for strategic and international studies – Washington 2004 P. 
27 .  

 ( مميار دوالر.17* منيا الكويت )

 مميار دوالر غير الثابتة.  172مميار دوالر الثابتة و  148مميار دوالر  320** التعويضات 
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من  2014نخمص إلى أن العراق دخل في مرحمة الديون التي ورثتيا حكومة ما بعد 
 الحكومة السابقة وىي ديون حركية من جزأين :

مرتبط بعدم قدرة العراق من التخمص من الديون الموروثة بسبب عوامل مختمفة ترتبط  األول:
 بعدم التوصل بشكل كامل مع الدائنين السابقين. 

مرتبط بالديون الجديدة التي حصل عمييا العراق من جيات عدة مثل صندوق النقد  الثاني:
ن النيوض بصادراتيا مالدولي وغيره، ويعود السبب لعدم السداد الى عجز الدولة 

النفطية وعدم القدرة عمى تحصيل ايرادات اخرى خارج المورد النفطي فضاًل عن االنفاق 
 الكبير وعدم القدرة عمى الترشيد. 

العمل عمى ايجاد السبل الالزمة لمعالجة مشكمة المديونية الخارجية  لذا يتوجب من الحكومة
 كة المالية الثقيمة من الديون. وتجنب تحمل االجيال القادمة توارث ىذه التر 

 

 الخاتمة 

إن تحميل االقتصاد يكشف لنا حقيقة اساسية تتمثل بأن الظرف السياسي الذي مر بو 
القرن الماضي وحتى الوقت الراىن أثر بشكل كبير في مجمل قطاعات العراق منذ ثمانينات 

( موارد مالية كبيرة حولت 1988 – 1980االقتصاد العراقي إذ استنزفت الحرب مع ايران )
( مميار دوالر الى عجز كبير، ثم فترة الحصار 37ميزان المدفوعات من فائض بمقدار )

( التي ساىمت في تخفيض قيمة العممة الى ادنى مستوياتيا، 2003 – 1991االقتصادي )
لدينار ا( دينار / لمدوالر بعد أن كان 3000سعر صرف الدينار امام الدوالر نحو )ووصل 
وزادت تبعية االقتصاد نحو الخارج واصبح الميزان التجاري في حالة عجز  دوالر3,3يساوي 

مزمن بسبب الطمب المحمي المتزايد وعدم مرونة الجياز االنتاجي لإلستجابة ليذا الطمب 
واالعتماد عمى االستيرادات الخارجية لتغطيتو، ومع دخول القوات االميركية وتغيير النظام 

اسي السابق ساد االعتقاد بأن الوضع االقتصادي سوف يميل نحو التحسن بسبب االنتقال السي
من المركزية الى الالمركزية والتوجو نحو اقتصاديات السوق، لكن الوضع اصبح مغايرًا، إذ 
اصبحت حالة التدىور واضحة في االقتصاد العراقي بعد ان أىممت الحكومات المتعاقبة االىتمام 

تنمية وعدم اىتماميا بتنمية الفرد واالىتمام بالخدمات بكل اشكاليا )التعميمية، الصحية، بجوانب ال
الى االىتمام بتقوية نفوذ االحزاب التابعة ليا االتصاالت، شبكات المياه والمجاري( بل اتجيت 

الموارد ومنحيا المشاريع الوىمية التي فتحت الباب واسعًا النتشار الفساد بجميع أنواعو واستنزاف 
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( مميار دوالر 750قدرت بحدود )والتي  2003المالية اليائمة ضمن موازنة الدولة ابتداءًا من 
كان من الممكن ان تنقل االقتصاد العراقي الى مصاف الدول المتقدمة لو استغمت بالشكل 

 الصحيح. 

الت ولحد االن عمقت من االختال 2003ىذه االمور التي رافقت االقتصاد العراقي منذ 
فاقمت من المشاكل االقتصادية، فالبطالة اصبحت بمستويات عالية وتركت معيا أثارًا الييكمية و 

التفاوت اقتصادية واجتماعية في المجتمع والتضخم ومستوياتو العالية أثر بشكل كبير في تعميق 
االداري الذي بين الدخول لفئات المجتمع وعزز في تفاقم االثار االجتماعية، كذلك الفساد المالي و 

أخذ ينخر جسد المجتمع العراقي، فالفاسدين في مرافق الدولة ال يخشون العقوبات االنضباطية أو 
المترتبة عمى حاالت الفساد ألنيم مطمئنون بوجود من يحمييم في تمك االجراءات القانونية 

المؤسسات، إن ىذه المشاكل مترابطة مع بعضيا في التأثير اذ كانت حالة الفقر وتزايده نتيجة 
( مميون 11لتفشي تمك المشاكل فقد قدرت االحصائيات الميتمة بيذا الشأن أن اكثر من )

( مميون نسمة يعيشون تحت خط الفقر في بمد يعتبر 36شخص من سكان العراق البالغ بحدود )
 لتي لدييا احتياطيات نفطية ىائمة تكفي لسد معيشة شعبو برفاىية لسنوات طويمة. من الدول ا

إن واقع حال االقتصاد العراقي المتدىور يعكس سوء االستخدام في المقدرات المالية 
بعد  وألجل تغطية حالة الفشل لجأت الحكومة الى تعزيز مديونتيا الخارجية لدول العالم،والبشرية 

ات النقدية لدى البنك المركزي، فارتفعت مستويات المديونية عمى االحتياطي التجاوز الكبير
الخارجية الى مستويات عالية اصبحت فييا الدول الدائنة تضع شروطًا قاسية، بل أصبحت 

في القرار االقتصادي لمموافقة عمى منح الديون، مما عزز من تبعية االقتصاد العراقي تتدخل 
حديات التي تواجيو وجعل ميمة عممية االصالح االقتصادي التي نحو الخارج وعمق من الت

 تنادي بيا الحكومة صعبة في الوقت الراىن. 

إن الحكومة اليوم مطالبة بتظافر الجيود في جميع الميادين لوضع النقاط عمى الحروف 
 الحياة. النتشال الواقع المتدىور لالقتصاد العراقي وخمق تنمية اقتصادية شاممة في كافة مرافق

 االستنتاجات 

كان لالحتالل وتدىور الظروف السياسية الدور االكبر في تدىور االقتصاد العراقي  .1
 وايقاف الكثير من المشاريع االنتاجية. 

افتقار االقتصاد العراقي الى التخطيط السميم ساىم في زيادة االختالالت الييكمية في  .2
 قطاعاتو االنتاجية. 
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التدىور االمني كان السبب في خمق بيئة غير أمنة لجذب االستثمارات االجنبية وتقميل  .3
 البطالة. 

العقود الوىمية والمشاريع غير الضرورية كان ليما الدور في تعزيز المديونية الخارجية  .4
 وزيادة اعباء االقتصاد العراقي. 

مشاريع انتاجية تولد زيادة في في التخصيصات االستثمارية لم تجد ليا طريقًا الستثمارىا  .5
 الدخل القومي بل ان الفساد استنزف اغمبيا. 

رغم ان الدستور العراقي امد في كثير من مواده عمى محاربة الفقر وتقميل التفاوت بين  .6
دخول االفراد، إال ان توزيع التخصيصات المالية ضمن الموازنة ال تأخذ مسألة 

 عتماد عمى عدد السكان فقط. المحرومية بنظر االعتبار وانما اال
ة تراتيجيات التنمية الوطنية المقدمال توجد نوايا صادقة لألخذ بالمقترحات المقدمة عبر س .7

  من قبل الجيات المسؤولة عن الوضع التنموي في العراق لحل المشاكل االقتصادية. 

      التوصيات 

ضرورة تنويع القطاعات االنتاجية وعدم االعتماد عمى القطاع النفطي في تمويل  .1
 االيرادات العامة والتوجو نحو تطوير القطاع الزراعي والصناعي. 

الوضع االمني من اجل استقطاب االستثمارات االجنبية وتخفيف معدالت تحسين  .2
 البطالة. 

موال المسروقة من قبل الفاسدين اعادة العمل بقانون )من اين لك ىذا( إلعادة اال .3
وتطبيق القوانين الخاصة بالتفتيش االداري والمالي وعدم استثناء اي مسؤول من 

 المساءلة القانونية. 
قيام الدولة بوضع ستراتيجية لمكافحة البطالة والتضخم من خالل العمل الجاد العمار  .4

 دية. العراق وتشغيل العاطمين عن العمل وتحريك الدورة االقتصا
تفعيل دور الضرائب كمورد سيادي لزيادة االيرادات وتقميل فرص االعتماد عمى  .5

 مؤسسات االقراض الدولية )صندوق النقد الدولي( وتقميل المديونية الخارجية. 
تقميص االنفاق واعطاء اولوية لممشاريع التي تخمق قيمة مضافة تساىم في رفع الناتج  .6

 المحمي ومستويات التنمية. 
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