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 الفقر في العراق بين التخصيصات االستثمارية 
 3002ومستىيات االسعار بعذ 

 ة اقتصاديةيدراسة تحليل
 د.محمذ عبذ صالح                                                                                    

 مركز دراسات النهرين 
 جامعة النهرين                                                                                 

 المقدمة
 

يحظى موضوع الفقر باىتمام جميع الدول وعمى اختالف مستويات التنمية فييا، إال إن لكل دولة 
يتيا فيما يتعمق بالييكمية البنيوية والظروف االجتماعية مما يحتم في ىذا الجانب رسم خطة خاصة صخصو 

مسائمة من قبل الذين يتعايشون مع ما سيترتب عنيا من نتائج، ولكي تنجح الخطة عمى موجية وقابمة لم
المدى البعيد البد أن تعتمد منيجية مالئمة لمحد من الفقر، ويعتبر النمو االقتصادي شرط ضروري لمتخفيف 

واألصول المنتجة  من الفقر لكنو شرط غير كاف ما لم ترافقو زيادة فرص التشغيل ووصول الفقراء إلى الموارد
 وتحسين فرص العيش الكريم .

حداث إصالحات في النظام االقتصادي ابتداءًا بإصالح العممة والنظام إ 3002لت الحكومة بعد لقد حاو 
المالي من خالل استبدال العممة وادخال معايير مقبولة في القطاع المصرفي ورغم إن السياستين )النقدية 

إال إنو من جانب أخر  3002ث تغييرات ايجابية في مستويات الدخول عام والمالية( قد أدت إلى أحدا
، فقد أدت سياسة تخفيض الدعم الحكومي عمى رًا سمبية بالنسبة لمفقراءأحدثت بعض اإلصالحات اآلخرى أثا

 المشتقات النفطية إلى ارتفاع متوسط االنفاق االسري الشيري عمى مجموعة السكن والمياه والوقود ومضاعفة
 نسبة االنفاق األسري عمى النقل بسبب ارتفاع أسعار الوقود .

ة االستثمار في االقتصاد ركتو من تداعيات كبيرة عمى إمكانيمن جانب أخر فإن األعمال اإلرىابية وما ت
ىا معًا العراقي وتردي الوضع األمني إضافة إلى حاالت الفساد الكبيرة في المؤسسات العراقية قد انعكس تأثير 

المجتمع العراقي وبشكل متفاوت بين المحافظات العراقية حيث زادت نسبة الفقر  تعميق حاالت الفقر في في
ىذه النسبة في محافظات اقميم كردستان مما  قمتفي بعض محافظات الجنوب والوسط والشمال في حين 

جد صعوبة تنبع أساليب تأن الحكومة ال تزال يرتب ذلك حول زيادة فجوة الفقر مع تزايد نسبتو، ومع ذلك ف
كبيرة في معالجة الفقر من خالل سوء توزيع التخصيصات االستثمارية بين محافظات العراق إذ إنيا تعتمد 
عمى معيار الكثافة السكانية فقط دون األخذ باالعتبار متوسط االنفاق الشيري لمفرد وىذا ما يجعل بعض 

تخصيصات االستثمارية المخصصة ليا، ومن ناحية آخرى المحافظات تعاني من فقر شديد بشكل دائم رغم ال
قد أصبح أيضًا من األسباب المضافة لتعميق  3002فأن التصاعد الكبير في مستويات األسعار منذ عام 
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حالة الفقر وتزايد عدد الفقراء في العراق من خالل المساىمة في انخفاض القيمة الحقيقية لمقوة الشرائية لمنقد، 
في تشابك العالقة الضمنية لتزايد حالة الفقر والمتمثمة بسوء توزيع التخصيصات االستثمارية  وىو ما يساىم

 مع التزايد الكبير في مستويات االسعار .
إن ىذه الدراسة جاءت لتيتم بموضوع حيوي وميم يتعمق بشريحة كبيرة تعيش داخل المجتمع العراقي 

حصول عمى حياة طويمة خالية من العمل والتمتع بمستوى تعاني من الحرمان في نيل الفرص والخيارات لم
 معيشي الئق وبذلك يكون الفقر فقر الفرص والخيارات وليس فقر الدخل .

إن بقاء الحال عمى ما ىو عميو في الوقت الحالي كفيل بخمق معوقات كبيرة أمام العمل التنموي في 
 عتبر غاية التنمية ووسيمتيا .العراق باعتبار إن ىذا الحال يمس حياة االنسان الذي ي

 
 تنطمق الدراسة من فرضية مفادىا  فرضية البحث :

إن لمظروف الغير طبيعية التي مر بيا العراق واالضطرابات السياسية التي بدأت منذ عقد الثمانينات من 
غير السياسي القرن الماضي تأثيرات كبيرة في تعميق حالة الفقر في العراق والتي تعززت بشكل واضح بعد الت

 ولحد اآلن . 3002عام 
 

إن سوء إدارة االقتصاد إلى جانب تفاقم االضطرابات السياسية وانتشار عمميات الفساد قد  مشكمة البحث : 
أدى إلى تفاوت كبير في توزيع التخصيصات االستثمارية بشكل عادل بين محافظات العراق وانعكاس ذلك 

مع العراقي في ظل المستويات العالية لألسعار التي عمقت من حدة في تعميق حالة الفقر بين فئات المجت
 التفاوت في مستويات الدخول بشكل كبير .

 
 ىنالك عالقة واضحة بين توزيع التخصيصات االستثمارية وارتفاع مستويات االسعار هدف البحث :

ن سوء ىذا التوزيع عمق من  وتأثيرىما عمى الفقر ومن ثم إمكانية إيجاد  3002حدة الفقر في العراق بعد وا 
وضع معايير أفضل  وضع معايير أفضل لتحقيق ذلك، وكذلكالحمول الالزمة لمتخفيف من الفقر في ظل 

وضع سياسات لمحد من االرتفاع الكبير نب معيار الكثافة السكانية و لتوزيع التخصصات االستثمارية إلى جا
 النفاق والدخل .في مستويات األسعار وتقميل التفاوت في مستويات ا
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 رات الفقر : ـ مفهوم ومؤش
من اعقد المسائل التي تواجو القائمين عمى البحث في جوانبو لوجود صعوبات فنية يعد الفقر البشري 

تتعمق بعدم كفاية البيانات كسمسمة زمنية تصمح لبيان التغير فيو أو المقارنة أو ألسباب منيجية تتعمق بتحديد 
فقر المفيوم االحصائي الذي حددتو االمم المتحدة بتحديد خط الفقر عمى اساس دوالر المفيوم، ويتعدى ال

الرفاه االقتصادي واالجتماعي ليشمل ما ىو ضروري لتحقيق  5891واحد يوميًا حسب القوة الشرائية لعام 
يتمثل بانخفاض كون فقرًا مدقعًا يتمثل بانخفاض فرصة الحصول عمى الغذاء أو فقرًا مطمقًا يوالفقر أما أن 

 الحصول عمى الصحة والتعميم .
إن خط الفقر يبقى محاولة منيجية لوضع تقدير كمي لمحاجات االساسية لالنسان ومن خالل تحديده 

ختمف من دولة إلى آخرى بحسب المجتمع وكذلك يبقى خطًا نسبيًا ييمكن تقدير اعداد الفقراء ونسبتيم في 
، والفقر ظاىرة متعددة الجوانب (5)النظام االقتصادي القائم  وطبيعة التطور االقتصادي واالجتماعيدرجة 

نوعًا فضاًل عن و تعبر عن حالة من الحرمان المادي تتمثل بانخفاض مستوى الدخل واستيالك الغذاء كمًا 
م التعبير تير الفقر عن وضع اقتصادي لالفراد جوانب آخرى يعتبرىا البعض أوجيًا آخرى لمفقر وبذلك يعب

 و بالفقر المادي كما يعبر عن وضع اجتماعي ليم وىو االستبعاد والتيميش .عن
لقد ظير مفيوم الفقر في تقارير التنمية البشرية من خالل طابع جديد يعبر عنو بنقص القدرة االنسانية 

جديدًا  وبذلك تجاوز الفقر في ىذا التعبير البعد االقتصادي الذي يعبر عنو باالنفاق والدخل وليتضمن بعداً 
يتمثل بنقص قدرة مؤسسات المجتمع عن تمبية احتياجات الناس أو تفعيل قدراتيم المتاحة وحثيم عمى 

 .( 3)استثمارىا 
مكانفالفقر إذًا يتمثل بعدم القدرة لمحصول عمى  ياتو وكذلك انعدام عمل يتناسب مع قدرات الشخص وا 

عمل عمى استمرار حالة الضعف أمام الصدمات وعدم القدرة عمى تغير القوى االقتصادية واالجتماعية التي ت
السياسية وحرمانو من الكرامة والثقة واحترام الذات ...، ويأخذ البنك و قدرة الفرد عمى ممارسة حقوقو االنسانية 

الدولي بالتعريف الضيق لمفقر الذي ينحصر بفقر الدخل وفقر االنفاق بينما تأخذ األمم المتحدة بالتعريف 
أو دائم من الموارد، القدرات، الخيارات،  ضع االنساني الذي يتسم بحرمان مزمنذي يتمثل بالو األوسع ال

االمان والقوة الضرورية لالستمتاع بمستوى معيشي مالئم وكذلك بقية الحقوق االجتماعية والسياسية 
 . (2)واالقتصادية والثقافية والمدنية 

                                                           
 . 399ص 3009التقرير الستراتيجي العراقي ـ مركز حمورابي لمبحوث والدراسات الستراتيجية ـ  (5)
 . 565ص 3003بعة األولى ـ بيت الحكمة ـ بغداد ـ عدنان ياسين مصطفى ـ الفقر والمشكالت االجتماعية ـ الط (3)

(3) Catherine Barber, Notes on Poverty and Integuality, Oxfam International – 2008, P. 1 . 
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بد أن نعرف من ىم الفقراء حتى يتم استيدافيم ولكي نقف عند نقطة االنطالق لتخفيف الفقر ال
 بالسياسات التي يمكن اتخاذىا كأسموب لمتخفيف من حدة الفقر .

لقد اعتمد تحديد خط الفقر الوطني عمى احتساب كمفة السعرات الحرارية الضرورية الدامة صحة الفرد 
تبار العمر، الجنس، الوزن، النشاط ( سعرة حرارية كمتوسط، آخذين بنظر االع3223العراقي والتي تقدر بـ )

البدني سواء في الحضر أو في الريف، وقد وفرت بيانات المسح االجتماعي واالقتصادي لالسرة العراقية عام 
( دينار، وبيذا يكون معدل كمفة االحتياجات 0.293تقديرات كمفة السعرة الحرارية الواحدة بحوالي ) 3002

( دينار ويساوي ىذا خط فقر الغذاء عمى أساس انفاق األسر التي تقع 22.2)األساسية الشيرية لمفرد الواحد 
( دينار لمفرد الواحد شيريًا كما 23.6عند خط فقر الغذاء، فقد قدر خط فقر السمع والخدمات غير الغذائية بـ )

 ( الذي يبين أنو من خالل جمع كمفة االحتياجات الغذائية االساسية مع كمفة5موضح من الجدول )
الشير وىو ما يعني إن  ( دينار لمفرد في26.8عراق يساوي )االحتياجات غير الغذائية فأن خط الفقر في ال

 . (5)مميون عراقي يقعون تحت مستوى خط الفقر  6.8% أي حوالي  32.5
مل إن ىذا العدد الذي يعتبر كبيرًا إذا ما قورن بعدد السكان في العراق يعد أحد المعوقات التي تواجو الع

بأتخاذ إجراءات تيدف من خالليا احداث تغييرات ايجابية في التنموي في العراق والحكومة اليوم مطالبة 
مستويات الدخول وتوزيعيا ومحاولة تقميل التفاوت بين فئات المجتمع بما يضمن في نياية األمر تقميل نسب 

 الفقر بشكل تدريجي وتقميل مستوياتو إلى أقل حد ممكن .
إلى كل ذلك فأن الفقر ظاىرة متعددة الجوانب تتجاوز مسألة تحقيق الحد األدنى من المعيشة استنادًا 

لتصل إلى قصور القدرة االنسانية بما في ذلك قدرة مؤسسات المجتمع عن تمبية الحاجات األساسية مما يدفع 
سكن المناسب فضاًل عن إلى الحرمان وبالتالي انتشار األمراض وتدني فرص التعميم واالتصال وعدم توفر ال

 .( 3)االستبعاد االجتماعي الذي يتمثل بضعف القدرة عمى ممارسة الحقوق االنسانية والسياسية 
 

 
 
 ( 1جدول )

                                                           
ـ المجمة العراقية لمعموم  3002د.محمد عبد صالح ـ العقبات االقتصادية التي تواجو العمل التنموي في العراق فترة ما بعد  (5)
 . 61ص 3050لسنة  32القتصادية ـ العدد ا
ـ  3002د.قصي الجابري : تحميل الفقر في العراق مع التركيز عمى دور التفاوت والتضخم في زيادة االنفاق بعد عام  (3)

 . 2ص 3008لسنة  35المجمة العراقية لمعموم االقتصادية ـ العدد 
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  2007أهم مؤشرات الفقر في العراق 
 القيمة  المؤشر

 خط الفقر 
 الف دينار / فرد / شير 

 26,8الوطني                  
 22,2 الغذاء                  
 23,6غير الغذاء              

 
 نسبة الفقر % 

 33,8االجمالي                
 56,5الحضر                  
 28,2الريف                   

 
 عدد الفقراء )مميون نسمة(

 6,8االجمالي                  
 2,1الحضر                   
   2,2الريف                    

 
 جوة الفقرف

 2,1االجمالي                  
 3,2الحضر                   
 8الريف                     

 
 . 9ص 3008المصدر : الجياز المركزي لالحصاء ـ االستراتيجية الوطنية لمتخفيف من الفقر 

 
  2003ـ واقع الفقر في العراق بعد 

وتحديدًا خالل الفترة  3002السياسي في العراق عام تشير نتائج المسوحات التي اجريت بعد التغير 
الف دينار  591مقابل  3001ألف دينار عام  231( أن متوسط دخل األسرة الشيري بمغ 3001ـ  3002)

، وقد تم حساب االنفاق عمى اساس اسعار السوق وليس االسعار (5)%  21بزيادة نسبية قدرىا  3002عام 
( دينار شيريًا ومن الجدير 53500عمى سمع الحصة التموينية والتي تبمغ )المدفوعة بما في ذلك االنفاق 

االسعار الموحدة لمعالجة التفاوتات فييا كان عمى اساس  3002بالذكر أن خط الفقر الذي تم احتسابو عام 
 عمى مستوى جميع مناطق العراق .

                                                           
 . 88ص 3001وجيا المعمومات ـ المسح السريع لميزانية االسرة في العراق جميورية العراق ـ الجياز المركزي لالحصاء وتكنول (5)
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ك غالبية الفقراء قريب جدًا من %( وىو ما يعني أن استيال2.1في العراق بـ ) وقد قدرت فجوة الفقر 
خط الفقر وأن التحسن النسبي في دخوليم أو زيادة نصيبيم من االنفاق الحكومي عمى الخدمات العامة 

 (. 5ليستطيع انتشاليم من الفقر إال أن حجم الفجوة تتباين بشكل حاد بين المحافظات كما يظير في الشكل )
 
 

 
 

ر : وزارة التخطيط والتعاون االنمائي ـ االستراتيجية الوطنية لمتخفيف من الفقر ـ الطبعة األولى المصد
 . 50ص 3008
 
 
 
 
 

                                                           
   لرفع  النقدية الكافيةالفقر وتحسب بشكل مطمق بالوحدات خط تشير فجوة الفقر إلى حجم اليوة بين دخول الفقراء ومستوى

لكمية الستيالك كافة السكان عندما مستويات استيالك الفقراء كافة إلى مستوى خط الفقر وتحسب كنسبة مئوية من القيمة ا
 يكون مستوى استيالك كل منيم مساويًا لخط الفقر .



7 
 

في السكان لكن الموازنة االستثمارية ال تزال  وعمى الرغم من أن الريف أكثر فقرًا من الحضر وأعمى نمواً 
% من تخصيصات الموازنة عام 1الزراعي عمى تؤثر الحضر عمى الريف، فعمى سبيل المثال حصل القطاع 

وىي ثاني أوطأ نسبة فييا ومن المتوقع أن تزداد نسبة الفقر في الريف مع استمرار الجفاف ( 5) 3009
وانخفاض الحصة المائية لمعراق من مياه نيري دجمة والفرات وعدم وجود سياسة مائية متناسبة مع خطورة 

اعي من بعض مناطق اىوار وبعض قرى البصرة، ومن جية آخرى التحديات حيث ظيرت بوادر نزوح جم
فأن طبيعة القطاع الزراعي وتخمفو ومجموعة المشاكل المرتبطة بانماط الممكية واالدارة الزراعية وانظمة الري 

 والتسويق كميا قد تمغي االثار االيجابية التي يمكن أن تحدثيا سياسات خفض الفقر . 
ن بين الريف والحضر ففي الوقت الذي يسكن حوالي ثمثي السكان في الحضر فأن ايالفقراء يتبإن توزيع 

نصف عدد الفقراء يوجدون في الريف مما يكشف أن اوضاع الريف االقتصادية واالجتماعية تعد بيئة مولدة 
% سنويًا في الريف 2.1لمفقر ويتعزز ذلك إلى حد ما بارتفاع الخصوبة حيث يبمغ معدل النمو السكاني 

% في الحضر، وتركز االنشطة االقتصادية لمفقراء في الريف نحو الزراعة والصيد والغابات 3.2مقابل 
 50% من العاممين بعمر  16ل نحو ميم عاليين كالحرف اليدوية كما يعمويمتينون مينًا ال تتطمب ميارة وتع

 سنوات بدون أجر وغالبيتيم من النساء .
واالقتصادي إن أقميم كردستان يتمتع بأوطأ نسب من الفقر في  لقد أوضحت نتائج المسح االجتماعي

مختمفة ذات صمة بالفقر، فيناك نسبة أقل من واقتصادية العراق ككل ويتمتع االقميم بخصائص اجتماعية 
مع ذلك يتشابو  السكان في الريف مقارنة مع باقي البمد كما إن معدالت الخصوبة في األقميم ىي أقل 

 ية أجزاء العراق من حيث انخفاض مشاركة األناث في القوى العاممة .األقميم مع بق
لقد شجع الوضع الجغرافي لالقميم بوقوعو بين دول إيران وتركيا وسوريا عمى حركة تجارية نشطة عبر 

تبادل المعرفة والسمع مع االقميم بينما كانت بقية أجزاء العراق منقطعة و الحدود، األمر الذي شجع االنتاجية 
 3002منذ عام  في االقميم من التطور، كما تحقق المزيد 5880ومعزولة عن المجتمع الدولي منذ عام 

% من 5بسبب االستقرار االمني الذي شمل كافة مناطق االقميم حيث أظيرت نتائج المسح أن أقل من 
انت مشجعة % لمعراق ككل، كما إن بيئة االعمال في االقميم ك6.6األسر تعرضت ألحداث عنف مقابل 

االستثمار األجنبي في ظل وجود قانون جاذب لالستثمار إلى جانب سيولة الحصول عمى االئتمان فأجتذبت 
كما كانت معدالت البطالة منخفضة أما معدالت االلتحاق بالمدارس فقد كانت ىي االخرى مرتفعة نسبيًا 

 ار الذي تمتع بو االقميم حديثًا .مقارنة بنسب العراق ككل وتعكس معدالت االلتحاق المرتفعة االزدى
                                                           

لمزٌد من المعلومات : انظر عبد المنعم السٌد علً ـ البناء االقتصادي العراقً ـ األسس والمقومات ـ القٌود والتحدٌات ـ  (1)

 . 25ص 2002 مركز االمارات للدراسات والبحوث االستراتٌجٌة ـ الطبعة األولى

   ًة للعراق ككل( .طفل / امرأ 4.3ة مقابل طفل / امرأ 3.3)معدالت الخصوبة فً االقلٌم ه 
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% من سكان بعض 20من حيث نسبة الفقر وفجوتو ففي حين يعد أكثر من بقية المحافظات وتتفاوت 
%( فإن نسبة الفقراء في محافظات آخرى 20%، صالح الدين 25%، بابل 28المحافظات فقراء )المثنى 

التي ترتفع فييا نسبة الفقراء تزداد فييا فجوة  % كما في محافظات كردستان، كما إن المحافظات50تقل عن 
% في محافظة 55% من الفقراء يوجدون في محافظة بغداد وحدىا وحوالي 52من جية آخرى فأن  رالفق

 . (5)% 60% وواسط 65% وبابل 21البصرة وعمى مستوى الريف ترتفع نسبة الفقراء في محافظات المثنى 
الموارد بين المحافظات وفقًا العتبارات نسبة الفقر فييا سيكون صيص إن إعادة النظر في اولويات تخ

من شأنو تقميص التباين في توزيع الفقر حيث كان من المقرر أن تقدر التخصيصات المالية في الموازنة 
 االتحادية بين المحافظات واقميم كردستان وفقًا لمبدأين ىما : 

 ـ عدد سكان كل محافظة .
 افظات .ـ مستوى محرومية المح

غير إن مبدأ المحرومية ظل معطاًل بسبب عدم االتفاق عمى معايير المحرومية وقد أثبت المبدأ األول 
أنو ليس صالحًا لمتخفيف من الفقر فمحافظة المثنى التي اظير المسح االجتماعي واالقتصادي لألسرة في 

ما يتناسب مع عدد سكانيا البالغ العراق أنيا األكثر فقرًا تحصل عمى أوطأ نسبة من ىذه التخصيصات ب
اضية وارتفاع العراق ولم يراع نسبة الضرر واالىمال التي عانت منيا طوال السنوات الم%( من سكان 3.1)

 نسبة الفقراء فييا .
 

 الدخول والفقر :  ـ العالقة بين التفاوت في
عمومًا من القضايا اليامة  توزيع الدخل يؤدي إلى تفاوت في االنفاق ويعتبر موضوع التفاوت إن تفاوت

في التنمية البشرية، فالتفاوت المفرط يؤدي إلى فقر مفرط، إذ إن زيادة االنفاق لفئات معينة من السكان البد 
 . (3)أن تكون عمى حساب فئات آخرى وعميو فإن إفراط التفاوت سيؤدي إلى مزيد من األفقار

% من 22ن الخمس األغنى من األسر يحصل عمى وتشير بيانات وزارة التخطيط والتعاون االنمائي أ
% من الدخل عمى مستوى العراق، إال إن التفاوت يبدو أقل 2الدخل بينما يحصل الخمس األفقر منيا عمى 

% من مجموع االنفاق األسري فيما تبمغ حصة 28حدة بالنسبة لالنفاق إذ أن حصة األسر األغنى تبمغ 
وعًا والذي إال إن معامل جيني ُيعد األكثر شيمتعددة لقياس التفاوت  %، ورغم وجود مقاييس8األسر األفقر 

تتراوح قيمتو بين الصفر لحالة المساواة الكاممة والواحد ألقصى حالة تفاوت في توزيع الدخل )االنفاق( 
                                                           

 . 55ص 3008االستراتيجية الوطنية لمتخفيف من الفقر ـ وزارة التخطيط والتعاون االنمائي ـ الطبعة األولى  (5)
 . 52د.قصي الجابري : مصدر سابق ص (3)
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ياء واالغنويعد التفاوت بين الفقراء  وبالتأكيد فأن ىاتين الحالتين متطرفتان جدًا وبعيدتان عن الواقع العممي،
بمدًا توفرت عنيا  539منخفضًا في العراق مقارنة بباقي بمدان العالم إذ إن مقارنة قيمة معامل جيني إلى 

قابل م 0.208قيمة المعامالت أظيرت إن العراق جاء بالمرتبة الثامنة عشر حيث بمغت قيمة المعامل 
ي الدخل )االنفاق( وكمما كان ىذا المنحنى ز فيعبر بشكل بياني عن التفاوت فلتركيا أما منحنى لورن 0.226

انطباق منحنى لورنز عمى خط المساواة  عمى إن التفاوت أقل ونظريًا يؤشر أقرب إلى خط التساوي ّدَل ذلك
( من خط المساواة إلى أن 3إلى انعدام التفاوت أي تحقق المساواة التامة ويشير قرب المنحنى في الشكل )

 في العراق .  التفاوت في االنفاق منخفض
  

 2007( منحنى لورنز لالنفاق في العراق لعام 2شكل )
 
 
 
 
 
 
 
 

 السكان )النسبة المئوية التراكمية( 
وزارة التخطيط والتعاون االنمائي ـ االستراتيجية الوطنية لمتخفيف من الفقر ـ الطبعة االولى  المصدر /

 . 53ص 3008
 

نفاق في العراق إلى أسباب عديدة حيث إن لسياسات الدعم ويمكن تفسير انخفاض مستوى التفاوت في اال
الحكومي التي اتخذتيا الحكومة دورًا كبيرًا في التخفيف من حدة ىذا التفاوت في االنفاق فالدعم ىو بمثابة 
دخل حقيقي ثابت ال يتأثر بمستويات التضخم تمنحو الحكومة لألفراد لتمبية متطمباتيم من الحاجات األساسية 

 و المتبقي من الدخل نحو سمع آخرى .وتوجي
ت صياغة نموذج قياسي لمعرفة أثر ىذا التفاوت في مفي الدخل والفقر تولتوضيح العالقة بين التفاوت 

االنفاق عمى الفقر، حيث تم التعبير عن الفقر بمؤشر نسبة االنفاق عمى المواد الغذائية لمفرد إلى االنفاق 
( وتم التعبير عن التفاوت في االنفاق بمعامل جيني لالنفاق الكمي  Food exp / ToTalز ) الكمي وبرم

011 

01 

01 

01 

01 

1 

1 01 01 01 01 011 

 خط التساوي لالنفاق

نفاق الفعلًخط اال  

 الحصة التراكيمية من االنفاق %
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( عمى أساس أنو كمما ارتفعت ىذه النسبة في مجتمع ما زاد مستوى الفقر، وقد تم أخذ  Gini expبرمز ) و 
( Poorest food exp / ToTalىذه النسبة مرة بشكل إجمالي ومرة ثم أخذىا لمفئات األفقر تحت رمز )

(، حيث تم الحصول عمى النتائج اآلتية  Income  القدرة التوضيحية تم اضافة متغير الدخل برمز )ولزيادة 
 : 

1) Food exp/ToTal – 0.341 + 0.964 Gine exp – 0.0011 income  
                               (4.49)      (3.83)                     (5.75)       
                R2 = 0.80            2 = 0.77               F = 30.26      DW = 2.13  
 

2) PooresT Food exp/ToTal = 0.211 + 2.46 Gini exp – 0.0016 income 
                                              (0.92)      (3.23)                      (2.74) 
R2 = 0.60                    2 = 0.55          F = 11.48          DW = 1.65 

 
تظير النتائج إن زيادة معامل جيني بمقدار وحدة واحدة )زيادة تفاوت االنفاق( سيؤدي إلى ارتفاع مستوى 

وبالتالي فأن  0.86كما تم التعبير عنو بنسبة االنفاق عمى المواد الغذائية إلى االنفاق الكمي بمقدار الفقر 
كبر عمى الفئات األفقر، فكما نالحظ إن التفاوت األكبر سيؤدي إلى فقٍر أكبر كما إن ىذا العبء يكون أ

( 5( لمفئات األفقر كانت أكبر مما ىي عميو لجميع الفئات من المعادلة )3معممة معامل جيني من المعادلة )
وعميو تتحمل الفئات األفقر أعباء أكبر من جراء التفاوت في الدخول )االنفاق( مما يقتضي وضع السياسات 

باء عن الفئات االفقر وتقميل مستويات الفقر وربما يكون ا التفاوت وتخفيف االعمعدالت ىذ المناسبة لتقميل
دعم البطاقة التموينية ومفرداتيا مع ضمان وصول ىذا الدعم بشكل منتظم إلى الفئات األفقر يمثل األىمية 

 المناسبة والبالغة لذلك .
 
 
 
 
 

 يع وجغرافية التوز  2003التخصيصات االستثمارية في العراق بعد 
إن الحمقة المفرغة لمفقر تعتبر من أىم األمور التي تعمل عمى إبقاء المستوى المنخفض لمتنمية في 

ىنالك حقيقة شاخصة إن البمدان النامية البمدان النامية وبالتالي تعمل عمى ابقاء البمد الفقير فقيرًا، حيث إن 
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مستوى االستثمار الناجم عن انخفاض ومنيا العراق تتميز بانخفاض االنتاجية الكمية بسبب انخفاض 
ن (5)المدخرات وانخفاض مستوى الدخل إضافة إلى عدم إكمال السوق بسبب حالة التخمف االقتصادي  ، وا 

حمقات الفقر تعمل من جانب الطمب المتعمق بضعف الحافز عمى االستثمار ومن جانب العرض المتعمق 
يام بعممية االدخار واالستثمار بالقدر الالزم لمخروج من بقصور المدخرات، ولذلك فأن ىنالك صعوبة من الق

ن لالستثمار دورًا  حاسمًا في تنمية الدخل، وألجل كسر الحمقة المفرغة لمفقر يتعين الكشف حالة الفقر، سيما وا 
عن وسيمة النتزاع كميات أكبر من االدخارات من الفقراء أو إيجاد موارد من خارج البمدان، وعمى الرغم أن 

لغالبية من السكان ىي فقيرة إال إن ىناك فئات ولو أنيا قميمة العدد، لكنيا غنية ويمكن ليا أن تدخر ا
 .( 3)وتستثمر وبالتالي تستطيع أن تكسر الحمقة المفرغة لمفقر باتجاه تحقيق تراكمات رأسمالية 

غرض منيا إجراء ، أكدت الحكومة عمى مسائل عديدة ال3002وبعد التغيير السياسي في العراق عام 
تصحيحات في البرنامج اإلصالحي لالقتصاد العراقي وانتشال الواقع المرير الذي يعاني منو المجتمع العراقي 
وخصوصًا ما يتعمق بارتفاع مستويات الفقر والحرمان بين فئاتو، وعمى ىذا األساس تم تضمين ىذه 

عمى مستممي المسؤوليات الحكومية في الدوائر  المواضيع ضمن التشريعات القانونية باتجاه الزام القائمين
والمؤسسات عمى تطبيقيا في محاولة لمتخفيف عن األعباء الثقيمة الموضوعة عمى كاىل المواطن العراقي 
والتي تعرضت ليا بعض المحافظات في زمن النظام السابق أو المناطق التي قد تتضرر بفعل السياسات 

المبنية عمى أساس وضع االىتمام نحو قطاعات معينة الحداث التنمية فييا  التنموية التي تقوم بيا الحكومة
ىمال قطاعات آخرى من مجاالت التنمية التي ينبغي أن تكون عممية شاممة ومتواز  نة في جميع المحافظات وا 

نما عمى واألقاليم .  أساس ال تبنى فييا التخصيصات االستثمارية لكل محافظة أو أقميم عمى عدد السكان، وا 
اليدف من ىذه التخصيصات التي يجب أن ترمي إلى تحقيق عممية تنموية متوازنة، حيث يجب أن يكون 

محافظة أو أقميم يجب أن يرافقو عمل تنموي في  عمل التنموي فما يحدث فيىنالك ترابط وثيق بين خطوات ال
ذي تعاني منو ىذه المناطق سوف محافظات أو أقاليم آخرى وبذلك فأن الفارق في مستويات التخمف الكبير ال

يتالشى تدريجيًا بإتجاه شمولية العمل التنموي في جميع مناطق العراق . لقد نصت الكثير من المواد التي 
جاءت في الدستور العراقي الجديد عمى ضرورة أن تكون عائدات الموارد مقسمة بشكل عادل وفقًا لمنسب 

قاليم وأن يكون ىنالك استخدامًا امثاًل ليذه التخصيصات المالية، المقررة عند تخصيصيا بين المحافظات واال
يع التخصيصات المالية ال يفي آخذين بنظر االعتبار ان المعيار المعتمد عمى نسبة السكان كأساس في توز 

                                                           
التنمية االقتصادية ـ نظريات وسياسات وموضوعات ـ دار وائل لمنشر والتوزيع ـ الطبعة األولى ـ عمان  د.مدحت القريشي ـ (5)

 . 513ص 3002
(2) Gills , Malcon et al, Economics of Development, W.W.Norton company – New York, London 
1983 p.20 . 
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محافظات رض النتشال الفقر النسبي وانما يجب أن يعتمد في ذلك درجة الحرمان التي تعاني منيا بالغ
الكثير من المنظمات والمؤسسات الميتمة في الجانب التنموي ضمن إطار الجمعية لقد ناشدت معينة، و 
لألمم المتحدة عمى ضرورة محاربة الفقر والجوع وتحسين الوضع الصحي بما يؤدي إلى زيادة نسبة العامة 

حال فأن ىذه ، وبطبيعة ال(5)الوفيات مع زيادة نسب الحصول عمى فرص مستديمة  الوالدات وتخفيض نسبة
اإلجراءات تستوجب ضرورة توفير االستثمارات بين المحافظات واالقاليم بشكل متوازن يفضي إلى تحقيق ىذه 
األىداف وبخالف ذلك فأن االختالف سيكون واضحًا في توزيع التخصيصات االستثمارية بحيث تحظى 

ظات أو اقاليم آخرى ربما محافظات أو أقاليم بنسب أكبر من حجم ىذه التخصيصات عمى حساب محاف
ستكون الحاجة اكبر فييا وبما ينعكس عمى زيادة نسبة الفشل في تحقيق أىداف التنمية، فمن المعروف أن 

نما يجب أن يرافق ذلك النمو تقميل في حجم التفاوت .  تخفيف حدة الفقر ال تعتمد عمى النمو وحدة وا 
اتيا إن التخصيصات المالية لممحافظات العراقية واقميم لقد أشارت الموازنة االتحادية في قوانينيا وممحق

كردستان تم تخصيصيا ضمن موازنة التنمية واالعمار عمى اساس عدد السكان في كل محافظة ومستوى 
المحرومية في المحافظات رغم ان االخير بقي معطاًل لعدم االتفاق عمى المعايير التي يتم من خالليا 

كل محافظة مما أوجب العمل بمعيار عدد السكان الذي لم يخفض من حالة  احتساب درجة المحرومية في
الفقر، حيث أن عمميات المسح االجتماعي واالقتصادي التي أجريت عمى عدد من المحافظات أوضحت إن 
محافظة المثنى ىي المحافظة األفقر وفي نفس الوقت تحصل عمى أوطأ النسب من التخصيصات 

إلى حجم االىمال والضرر التي تعاني منو ىذه المحافظة معتمدين فقط في توزيع االستثمارية دون النظر 
 % من نسبة السكان الكمي لمعراق3.1ىذه التخصيصات عمى أساس ما يتناسب مع عدد سكانيا الذي يشكل 

 . كما أشرنا
ثمارية وبين حجم السكان ونسبة والالفت لمنظر ىو عند قياس معامل االرتباط بين التخصيصات االست

% بين حجم السكان  0.89بمغ معامل االرتباط وجود درجة عالية من االرتباط إذ ظير  3009فقر لعام ال
% بالنسبة 0.291والتخصيصات االستثمارية وىذا ما اشرنا إليو سابقًا، لكن ىذا المعامل انخفض إلى 

ر وىو ما يعني أن مع زيادة نسبة الفقر في المحافظات لمعالقة بين التخصيصات االستثمارية ودرجة الفق
ينخفض مستوى التخصيصات االستثمارية مما يستمزم في ىذا الجانب وقفة جادة في كيفية توزيع 
التخصيصات االستثمارية بشكل عادل ومتوازن يؤدي إلى تحقيق تنمية متوازنة بين المحافظات واالقاليم وأن 

مى معيار عدد السكان فقط إذ إن ىذا المعيار سيجعل من الموازنة المالية أداة ال يعتمد في ىذا التوزيع ع

                                                           
لحالي وتحديات المستقبل ـ مركز االمارات لمدراسات والبحوث االستراتيجية ـ د.محمد عمي زيني : االقتصاد العراقي الواقع ا (5)

 . 36ص 3006الطبعة االولى 
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لزيادة درجة الحرمان في بعض المحافظات مقابل زيادة درجة الرفاه في محافظات آخرى، والمطموب من ىذه 
ع اقص الفقر مالتخصيصات أن تعزز من زيادة درجة النمو التي ستخفف من درجة الفقر وستزداد سرعة تن

 ل عمييا الفقراء من أي عممية نمو تتحقق .زيادة الحصة التي يحص
 

  2003العراق بعد  مستويات األسعار في
شيد االقتصاد العراقي مشكمة كبيرة من المشاكل االقتصادية التي تتعمق باالرتفاع الكبير في مستويات 

قتصادية وضع الحمول والمعالجات األسعار فمنذ أن بدأت الحروب تأخذ مداىا وقع عمى عاتق السياسة اال
النتشال االقتصاد من الواقع المتدىور، غير أن أغمب ىذه المعالجات لم تكن موفقة في تصحيح مسار 

وبالشكل المطموب بل انعكست اغمبيا في تزايد مستويات االسعار في السوق المحمية وبالتالي  ،االقتصاد
 ظيور آثار تضخمية يمكن ذكر أىميا باالتي : 

ـ أدى ارتفاع االسعار في الداخل إلى انخفاض قيمة العممة المحمية مع استمرار الدولة بأصدار األوراق النقدية 
)اإلصدار النقدي( وارتفاع اثمان الصادرات الوطنية مقابل اثمان السمع العالمية ومن ثم انخفاض الطمب 

 اد الوطني .عمييا وارتفاع نفقة التنمية االقتصادية واضعاف الثقة باالقتص
 ى إلى انخفاض حصيمة الخزينة العامة من العمالت األجنبية .ـ انخفاض الصادرات أد

 ـ أدى ارتفاع األسعار إلى عدم ضبط االستيراد .
 إلى أضعاف قيمة المدخرات المتراكمة وانخفاض مساىمتيا في التنمية . ـ أدى ارتفاع األسعار

قات ذات الدخول المحدودة وعمق من حدة التفاوت بين دخول فئات ـ أدى ارتفاع األسعار إلى األضرار بالطب
 المجتمع وزيادة نسبة الفقراء .

نتيجة لالختالالت الييكمية التي أصابت  3002إن نسب الزيادة في األسعار تزايدت بشكل كبير بعد 
بالكفاءة والقدرة عمى  قيام الكثير من المسؤولين الذين ال يتمتعونمن  بفعل االحتالل وما نجم عنواالقتصاد 

وىذا انعكس بشكل كبير في المساىمة باحداث االزمات ذات الطابع االقتصادي  ة الوزارات والمؤسساتإدار 
في أجيزة الدولة وأثرت كثيرًا في تزايد مستويات االسعار، والمالحظ إن االرتفاع التي عززت من حالة الفساد 

منتجات النفطية ثم انتقل ليصيب قطاع النقل والمواصالت ثم في االسعار بدأ تدريجيًا مع حدوث أزمة ال
اشتدت األزمة لتمس حياة المواطن مع اشتداد أزمة الطاقة الكيربائية واالنقطاعات المستمرة في التيار 

الذي حمل المواطن اعباء كبيرة نتيجة الطمب المتزايد عمى مادة البنزين لتشغيل المولدات  الكيربائي
لتي أصبحت البديل عن التيار الكيربائي المجيز من قبل الدولة مما ساىم في تدني مستويات ا الكيربائية،

فئات تتمتع بمستويات عالية المعيشة وتفاوت كبير في مستويات األجور بين فئات المجتمع فأصبحت ىنالك 
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في الدولة وكذلك  من الرفاىية وىي الفئات القريبة من مركز القرار وأصحاب المسؤوليات اإلدارية العميا
المستفيدين من حدوث األزمات وفئات آخرى تستمم أجور تكاد ال تكفي لسد متطمبات المعيشة في ظل 

( يعكس مدى التغير الكبير في 3االرتفاع الكبير بأسعار السمع والخدمات في السوق المحمية، والجدول )
تغيرت أسعارىا بحدود العشرين ضعفًا  وخصوصًا مجموعة الوقود واألضاءة التي 3002حركة األسعار منذ 

. 
 5882دينار عام  500إلى انفاق  إن بيانات الجدول المذكور تشير إلى أن الفرد الذي كان يحتاج

لمحصول عمى نفس  3009الف دينار عام  329لمحصول عمى سمعة معينة، أصبح يحتاج إلى انفاق 
 (5)ة الحقيقية لمنقود وانعكاس ذلك عمى : ضعفًا وىذا يشير إلى تآكل القيم 329السمعة أي بفارق 

تدني في نوعية السمع : حيث إن فقدان ثقة الفرد بقيمة العممة المحمية يؤدي إلى قيامو بزيادة طمبو  .1
عمى السمع والخدمات وىذا ما يدفع المنتجين إلى عدم االىتمام بنوعية السمع طالما أن ىناك طمبًا 

 المالءمة .كبيرًا عمييا وعدم توافر البدائل 

 زيادة التفاوت بين الدخول وتدني مستويات المعيشة . .2

 ارتفاع الميل الحدي لالستيالك . .3

ورغم قيام الدولة بخمق زيادات في رواتب الموظفين العاممين لدييا لتغطية الزيادة الحاصمة في األسعار 
داري وتحمل الفرد تكاليف لكن النقص الكبير في الخدمات الضرورية وتوسع حاالت الفساد في الجياز اال

اغمب ىذه الخدمات قد بدد نسبة كبيرة من ىذه الزيادات بل األسوأ من ذلك تضرر الفئات العاطمة عن العمل 
جراء ىذه الزيادات ألن ىؤالء قد تحمموا االرتفاع في األسعار الناجم عن ىذه الزيادات دون أن يصيبيم أية 

 ن فئات المجتمع .دخول إضافية وبالتالي تعميق الفجوة بي

وىنا تأتي ضرورة إيجاد السبل الكفيمة لمواجية الزيادات في األسعار، وليس أمام صانعي القرار وراسمي 
السياسة االقتصادية من حمول سوى أن تسمك الخيارات االقتصادية التي تتالءم وطبيعة المجتمع واالقتصاد 

اد العراقي بعيدًا عن مصالح المؤسسات االقتصادية المحميين وىذه الخيارات يجب أن تضع في صميم االقتص
الدولية وبما ينسجم مع طبيعة التحول االقتصادي في العراق، وىذا ال يتحقق إال من خالل تحريك ماكنة 
االنتاج العراقية سواء في القطاع الحكومي أو الخاص والتي تعاني من توقف تام نتيجة الجتياح السوق 
                                                           

د.محمد عبد صالح : التضخم في االقتصاد العراقي ـ األسباب، األثارـ المعالجات ـ بحث مقدم إلى مركز الدراسات القانونية  (5)
ن ـ ظاىرة التضخم في دول مجمس التعاون والحل نظر : د.سمير رانجا. وكذلك أ 8ص 3006والسياسية ـ جامعة النيرين 

 . 509ص 3009لسنة  29االمثل ـ مجمة آراء حول الخميج ـ مركز الخميج لالبحاث ـ العدد 
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ئة، والبد من وضع خطط عاجمة اطاالجنبية بشكل واسع التي تمتاز بالكمفة الو  المحمية من قبل البضائع
وسريعة لمنيوض بواقع القطاع الزراعي الذي يعاني من اىمال كبير وتوقف الدعم المحمي لالنتاج مع ضرورة 

ستمرار النيوض بواقع الصناعة العراقية من خالل التحديث التكنولوجي لتخفيض تكاليف الوحدات المنتجة وا
والمشاريع االقتصادية وزيادة قدرتيا الستيعاب االعداد العاطمة عن العمل وأخيرًا البد من  انتاج المصانع

باالنتاج العراقي وزيادة حالة التفاؤل التي يفترض أن و مواجية الفساد بكل أشكالو كي تعاد الثقة باالقتصاد 
الخطوات فأن عممية تحقيق اليدف الذي نسعى إليو تسود في عممية إعادة البناء واالعمار ومن خالل ىذه 

ة المالية والمتمثل بزيادة الدخل الحقيقي وليس الدخل النقدي ىي عممية ممكنة وعمى مخططي السياس
لتحقيق ىذا اليدف وحماية االقتصاد العراقي من التقمبات واالختالالت الييكمية التي  والسياسة النقدية السعي
    ظروف االستثنائية التي تعرقل العمل التنموي فيو.يتعرض ليا في ىذه ال

 ( 2جدول )

  (2008ـ  2003) الرقم القياسي لالسعار خالل الفترة

1993  =100 

 الرقم القياسي العام النقل والمواصالت الوقود واالضاءة المواد الغذائية السنة
3002 2529,9 2805,0 6391,6 6822,1 
3002 2122,3 23336,1 2086,2 9951,6 
3001 1119,5 62565,2 50802,2 53022,9 
3006 2352,1 592151,2 32886 59100,9 
3002 9330,2 252962,5 23231,2 32301,1 
3009 8558,8 322212,8 25981,9 32915,3 

 المصدر / وزارة التخطيط والتعاون االنمائي ـ الجياز المركزي لالحصاء ـ شعبة االرقام القياسية .

 
 القة بين معدالت االسعار ودرجة الفقر : ـ الع

ة التي تؤدي إلى الفقر، خصوصًا إذا صاحب ىذه يإن الدخل المنخفض يعد أحد أىم األسباب الرئيس
الحالة زيادة نسبة البطالة التي ستزيد من اعباء العائمة العراقية فقرًا عمى فقر إذا ما عممنا أن ىذه العوائل 

مقارنة بدول  3002مى الغذاء وبفعل ارتفاع الميل الحدي لالستيالك بعد % من دخميا ع60تنفق بحدود 
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، مع العمم إن معاناة الشعب العراقي لم تتوقف عند تناقص دخل (5)% 30العالم التي لم تزد ىذه النسبة عمى 
نما يعاني أيضًا من تدىور قطاعي الصحة والتعميم وما يتركو من آثار  الفرد وارتفاع نسب البطالة فحسب وا 

سمبية عمى مجمل االداء االقتصادي، وتشير نتائج المسح االجتماعي واالقتصادي لألسرة العراقية إلى أن 
انخفاض نصيب الفقراء من الدخل يعزى إلى انخفاض انتاجية العمل حيث تفوق قيمة األجر االسبوعي لغير 

(، 2لمتساوية كما موضح في الجدول )الف دينار عما يتقاضاه الفقراء لساعات العمل ا 39الفقراء بمقدار 
كما يعزى ىذا االنخفاض إلى ارتفاع معدالت االعالة االقتصادية )عدد أفراد األسرة مقسومًا عمى عدد 

 العاممين فييا( التي تبمغ لدى األسر الفقيرة ضعف المعدل لدى األسر األغنى .
 (3جدول )

 سبوعيساعات العمل ومردود الساعة الواحدة وقيمة االجر اال
      ساعات العمل االسبوعية  

 اسبوع()ساعة /
       مردود الساعة الواحدة 

 دينار()الف 
     قيمة االجر االسبوعي 

 )الف دينار(
 28,2 3,5 22,9 الفقراء
 502,1 3,9 29,2 غير الفقراء

 . 3002السرة المصدر / وزارة التخطيط والتعاون االنمائي / نتائج المسح االجتماعي واالقتصادي ل
 

وال يزال اكثر من نصف السكان يعتمدون عمى المعونات الغذائية التي تقدميا الحكومة رغم تناقصيا 
لمحيمولة دون تفشي سوء التغذية وانتشار المجاعة، وال تزال أيضًا ثمة حاجة لالستمرار بتقديم ىذه المساعدات 

ثار السمبية لألسعار غير المدعومة عمى دخل الفرد الغذائية إلى أن يصبح االقتصاد قادرًا عمى تفادي اآل
في والطبقات االجتماعية الفقيرة جدًا وتؤثر مستويات األسعار العالية في مستويات الفقر من خالل تأثيرىا 

وتأثير إن زيادة األسعار تصبح حاجزًا أمام األفراد لزيادة مدخراتيم لدى البنوك  معدالت النمو والبطالة حيث
تأثير  خمق في زيادة حدة التفاوت من خاللتدني االستثمارات المالية، كما تؤثر زيادة األسعار ذلك عمى 

ة الذين ال يستطيعون زيادة دخوليم النقدية ذوي الدخول الثابت مباشر عمى الدخول الحقيقية لالفراد وخصوصاً 
 .( 3)بما يتناسب وتأثيرات التضخم 

                                                           
. وكذلك أنظر : د.وسن احسان عبد المنعم ـ االقتصاد العراقي ـ الواقع  36د.محمد عمي زيني ـ مصدر سابق ص (5)

 . 590ص 3008لسنة  56الحمول ـ مجمة قضايا سياسية ـ العدد واالشكاليات و 
 لمزيد من المعمومات : راجع  (3)

R. Galli and R. Hoven, Is Inflation Bad for Income Inequality : The Importance of the Initial rate 
of Inflation, Employment Paper – No 29, 2001, P.P. 1 – 7 .  
P.Cashin and Others, Macro economic Policies an Poverty Reduction : Stylized Facts and an 
Over view of Research, IMF Working Paper, Sep 2001, P. 7 . 
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ركة االسعار والرقم القياسي لممجموعات المكونة لو نجد أن ( الذي يعكس ح3وبالعودة إلى الجدول )
( بمعدالت عالية حيث يعزى ىذا االرتفاع 3009ـ  3002مستويات األسعار في العراق ارتفعت خالل الفترة )

السوق مع  لفترة بحيث ارتفع سعره التجاري فيبشكل أساسي إلى أزمة الوقود التي حدثت خالل ىذه ا
ي تجييز الطاقة الكيربائية لممواطنين واعتمادىم عمى المولدات الكيربائية التي تعتمد االنخفاض الحاصل ف

عمى مادة البنزين في التشغيل ولذلك نجد أن مجموعة الوقود واالضاءة تجاوزت كثيرًا بقية المجموعات حيث 
وىذا ما نالحظو  ةة عمى كل العمميات االنتاجية والخدميفلما تشكمو الطاقة من عامل كم% وذلك 322بمغت 

نجد إن  من خالل تأثير عمميات النقل لمسمع واالشخاص بارتفاع مستويات اسعار الوقود والطاقة، وعميو
من حيث نسبة الزيادة  الزيادة في الرقم القياسي السعار مجموعة النقل والمواصالت جاءت في المرتبة الثانية

 . الحاصمة خالل الفترة المذكورة
تم قة بين مستويات االسعار المرتفعة واثرىا في تزايد مستويات الفقر في العراق فقد العال ولكي نوضح

( كما تمت اضافة cpiالعراق ) عمى متوسط انفاق الفرد في (infأثر التضخم ) تقدير الدالة األتية التي تبين
التقديرات لمنموذج ( وذلك لتحسين جودة prمتغير اىمية المجموعات السمعية من اولويات انفاق المستيمك )

 باعتبار أن ىذه األولويات محدد أساسي لمتوسط انفاق الفرد الشيري، وقد تم التوصل إلى النتائج األتية : 
 

Cp1 =  - 8.01 – 20.1 inf + 5.7 pr 

           (1.55)      (1.74)    (5.58)    
R2  = 0.86    R2 = 0.81 F = 15.5 

 
 
 

تجاه انخفاض متوسط انفاق الفرد دة التضخم بمعدل وحدة واحدة يؤثر بايتضح من خالل النموذج أن زيا
( وىذا يعني أن األثر سيكون أكبر عمى الفئات األفقر التي من الصعب عمييا أن 30العراق بمقدار ) في

تعوض عن االنخفاض الحاصل في دخميا الحقيقي جراء الزيادة الحاصمة في مستويات االسعار وبالتالي 
من مستويات التفاوت وبما يؤدي إلى المزيد من األفقار إذ إن أي زيادة في معدالت األسعار  سيزيد ذلك

ستمعب دورًا ميمًا في إعادة توزيع الدخل بين فئات المجتمع وسوف يكون ىذا التوزيع في غير صالح الفئات 
االنخفاض في دخوليا  األفقر في حين نالحظ العكس بالنسبة لمفئات األغنى إذ أن ليا القدرة عمى تعويض

الحقيقية من خالل ايجاد منافذ لزيادة دخميا النقدي وامتصاص آثار الزيادة في األسعار، يضاف إلى ذلك أن 
انخفاض مستوى االنفاق وفق المنظور الكمي سيؤثر في مستوى الطمب الكمي ولذلك ستكون ىنالك تداعيات 
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ستتحمميا الطبقات الفقيرة  بشكل واضح مما يعني زيادة  تنعكس عمى انخفاض االنتاجية وتزايد البطالة التي
 جديدة في مستويات األفقار .

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الخالصة
اثقمت كاىمو وادت إلى تحممو اعباء كبيرة كان من  5890ورث االقتصاد العراقي تركة ثقيمة منذ عام 

ظيور الكثير من المشاكل االقتصادية نتائجيا انييار البنية التحتية وتعميق حجم االختالالت الييكمية و 
المتمثمة بحجم المديونية الكبير وانتشار حاالت الفساد االداري والمالي وتزايد مستويات االسعار بشكل لم 

إذ بتعميق حجم ىذه المشاكل  3002يشيده االقتصاد العراقي من قبل وقد ساىم انييار النظام السابق عام 
المؤسسات األمنية فكانت النتيجة ارتفاع نسبة  لى حل الجيش وكل أشكالالمؤقتة إ عمدت سمطة االئتالف

البطالة بين ابناء شريحة واسعة من سكان العراق وازدادت ىذه المشكمة جراء النقص الحاد في انتاج الطاقة 
ت قود وشيوع الفوضى وانعدام األمن وىذه العوامل أدت إلى انحسار كبير في النشاطاو الكيربائية وقمة ال
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االقتصادية في الوقت الذي تخمفت فيو رواتب الموظفين الحكوميين )الذي يشكمون قطاعًا واسعًا من قطاعات 
الطبقة الوسطى( كثيرًا وراء االرتفاع الكبير في األسعار مسببة افقار شريحة واسعة من ابناء الشعب العراقي 

اني من تدىور قطاعي الصحة والتعميم وما ولم تتوقف ىذه المعاناة عند تناقص دخل الفرد وانما اصبح يع
يوقعو ذلك من آثار سمبية عمى مجمل االداء االقتصادي ويساىم في زيادة درجة المحرومية من عوامل 

 ووسيمتيا .        التنمية التي من المفترض ان تكرس لخدمة االنسان باعتباره غاية التنمية 
وتوزيع رىا عمى ضرورة محاربة الفقر وتحقيق تنمية متوازنة ورغم أن الحكومة العراقية قد أكدت في دساتي

واردات النفط بشكل منصف بين المحافظات أو األقاليم، لكن آلية ىذا التوزيع المتمثل بااليرادات المالية 
والتخصيصات االستثمارية بنيت عمى معايير أدت إلى زيادة درجة الفقر إذ اعتمدت عمى عدد السكان لكل 

االخذ بنظر االعتبار درجة المحرومية التي يعاني منيا سكان تمك المحافظات مما أدى إلى  محافظة دون
بين درجة التفاوت درجة االفقار وزيادة تفاوت االنفاق وىذا ما اظيرتو النماذج التي حددت العالقة زيادة 

التفاوت من جانب أخر والفقر من خالل معامل جيني الذي اوضح ان الفئات االفقر تتحمل اعباء اكبر جراء 
فأن الزيادات الكبيرة في األسعار ساىمت في تعميق درجة الفقر وخصوصًا لدى الفئات ذات الدخل المحدود 
الذين ال يستطيعون خمق دخول إضافية لمواجية التضخم إذ اثبتت النماذج إن زيادة االسعار تؤدي إلى 

سيكون كبيرًا عمى الفئات األفقر مما يزيد من معدالت  تخفيض انفاق الفرد بدرجات كبيرة وبالتأكيد أن األثر
 التفاوت بين الدخول لفئات المجتمع . 

عميو فإن بقاء اعتماد الدولة آللية توزيع التخصيصات االستثمارية وفق المعايير المعتمدة لدييا مع تزايد 
فئات المجتمع مع تعميق  مستويات األسعار في مجمل قطاعات االقتصاد سيؤدي إلى تعميق درجة الفقر بين

 حالة التفاوت وتضرر الفئات ذات الدخول المحدودة من جراء ىذه اآللية .
 االستنتاجات

كان لالحتالل األميركي لمعراق الدور الكبير في تعزيز حالة الفقر في العراق من خالل زيادة نسبة  .1
 البطالة وتعطيل المشاريع الصناعية .

االستثمارية لمحافظات العراق كان لو الدور في تعزيز حالة الفقر في أن سوء التخصيص في االيرادات  .2
محافظات معينة إذ إن التوزيع لم يكن عمى حساب المحرومية بقدر ما كان عمى معيار الكثافة 
السكانية، بحيث بقيت المحافظات القميمة السكان محرومة من الحصول عمى النسب الكافية لمقررات 

 التنمية .

الفساد المالي واإلداري عمق من حالة التفاوت في الدخول التي يحصل عمييا االفراد في إن انتشار  .3
 المجتمع العراقي، فيناك فئات تعيش في غنى فاحش وفئات تعيش في فقر مدقع .
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عمى الفئات ذات  تركت تأثيرىا السمبي 3002ار بعد إن الزيادات الكبيرة التي حصمت في األسع .4
 وبين  ياال تستطيع الحصول عمى دخول إضافية وعمقت من حجم الفجوة بينالدخول المحدودة التي 

 أصحاب الدخول العالية .

إن النقص الكبير في مفردات البطاقة التموينية أدى إلى قيام فئة كبيرة من المجتمع إلى تخصيص جزء  .5
االفراد وتدني من دخوليم لتوفير ىذه المفردات وانعكاس ذلك عمى انخفاض الدخول الحقيقية ليؤالء 

 المستوى المعاشي وزيادة نسبة الفقراء .

إن سوء الخدمات التي تقدميا الحكومة الفراد المجتمع سواء في الجانب الصحي أو التعميمي أو  .6
الخدمي أدت إلى زيادة حالة الفقر واالفقار إذ إن الكمفة المترتبة عمى توفيرىا من قبل المواطنين 

 ى كاىميم وتأثير ذلك عمى مستويات الدخول العائدة ليم .اصبحت تمثل عبئًا ثقياًل عم

ىنالك ارتباط كبير بين الزيادة في األسعار وحالة الفقر وىذا ما اظيرتو نتائج الدوال التي بينت  .7
 معامالت االرتباط طردية ىذه العالقة وتأثير ذلك عمى زيادة حجم التفاوت في مستويات الدخول .

 

 

 

 

 

 التوصيات 

وية في تبني خطوات جادة من قبل الحكومة لتحقيق االستقرار األمني وىذا الشرط أساسي أولاعطاء  .1
لتحقيق تنمية شاممة من خالل توفير بيئة أمنة لالستثمار وتحريك العممية االنتاجية وتشغيل االيدي 

 العاممة .

تي تعاني منيا ضرورة أن يتم تخصيص االيرادات االستثمارية في المحافظات عمى اساس المحرومية ال .2
 ىذه المحافظات إلى جانب الكثافة السكانية .

تنويع القطاعات االقتصادية وعدم االعتماد عمى القطاع النفطي كمورد مالي رئيسي والتوجو نحو  .3
 التنموي .   تطوير القطاع الزراعي باعتباره القطاع الذي يمكن أن يحقق موارد مالية ألغراض العمل 
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لتموينية وتحسينيا باعتبارىا تخدم شريحة واسعة من شرائح المجتمع العراقي دعم مفردات البطاقة ا .4
 وتعتمد عمييا العوائل العراقية في تغطية احتياجاتيا الغذائية وخصوصًا العوائل الفقيرة محدودة الدخل .

الجيود الحكومية الوظائف واالعمال لمفقراء وتظافر  ضرورة خمق فرص لتوليد الدخل من خالل خمق .5
 القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لمتخفيف من حدة الفقر في العراق .و 

تطبيق القوانين الخاصة بالتفتيش االداري والمالي وعدم استثناء أي مسؤول من المسائمة القانونية وتقديم  .6
كشوفات باالوضاع المالية لممسؤولين لمحد من عمميات الفساد التي باتت تعزز من حالة الفقر في 

 لعراق .ا

يل القضاء عمى البطالة والتضخم وتشغ العمل الجاد عمى اعمار العراق وفق استراتيجية تيدف إلى .7
 األيدي العاممة من أجل تحريك الدورة االقتصادية عن طريق خمق األجور والرواتب .

عممية ال اد العاطمين عن العمل لالنخراط فيتوفير القروض الميسرة لممشاريع الصغيرة لتشجيع األفر  .8
  حالة الفقر . وضمان توفير دخل ثابت ليم وتخفيف االنتاجية وتأىيميم
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