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شكر وتقدير
اشــكر ر رب العــالمين الــذي خلــس وهــدى وســدد الخطــى فخــرج هــذا العمــل بعونــه وتوفيقــه ،نحمــده
حمدا كثيرا في المبتدى والمنتهى.
اتقــدم بالعرفــان بالجميــل واتقــدم بالشــكر الج يــل لكــل مــن مــد يــد المســاعدة والعــون وفــي مقــدمتهم
االســتاذ الفاضــل المشــرف علــى هــذا البحــد الــدكتور دلــدار حيــدر والــذي تشــرفت بأشــراه علــى هــذا
البحد.
كمــا اتقــدم بالشــكر الــى اعضــاء لجنــة المناقشــة ،واتقــدم بالشــكر الــى كــل مــن ســاعد فــي اتمــام ونجــاح
هــذا العمــل البســيط وأخــ

بالــذكر كــل مــن الــدكتور محمــد حســن خمــو ،الــدكتور مهنــد ع يــ

شــ،ل ،م.م .أكــرم صــالي يوســف والــذين لــم يبخلــوا فــي تقــديم العــون خاصــة فــي فتــرة انجــا هــذا
البحد.
وأخــ

بالشــكر الــى معلمــي الــدكتور ا اد احمــد ســعدون الــذي ســاعدني علــى أســتكمال دراســتي

والدكتور الفاضل سمير فخري نعمة عميد كلية االدارة واالقتصاد  /جامعة نورو .
أشــكر رفــاقي و م،ئــي علــى مســاعدتهم فــي اتمــام هــذا العمــل وبــاالخ
ملك ـو طيمــانينوس ،مــارتن دريــاوص ،وأخ ـ

مــأمون ادم معــروف،

بالشــكر الج يــل نيشــا فيليــب علــى مســاعدته فــي اتمــام

هــذا البحــد وكــل مــن كــان هدفــه العلــم واالجتهــاد ،كمــا اشــكر كــل مــن ســاعدني مــن قريــب او مــن
بعيد ولو بكلمة او دعوة صالحة.
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ABSTRACT
THE IMPACT OF REVENUES ON ECONOMIC DEVELOPMENT IN IRAQ FOR
THE PERIOD 2004-2019
The study aims to identify the volume of oil revenues in Iraq during (2004-2019). As
well as knowing the programs and plans that have been developed to increase the
volume of Iraqi exports of oil. What is the extent of the impact of oil revenues on
achieving the economic development programs proposed and followed in Iraq? The
most important findings of the study are that oil production in Iraq and the increase in
export capacity during the specified period were based on a purely political decision
and not an economic decision, which caused great damage to the specifications of oil
reservoirs. The establishment of a sovereign fund in Iraq has a great task, especially
in investing and utilizing the surplus of oil revenues (in times of economic recovery
and the increase in oil prices and demand for it) and using the profits generated from
the fund’s investments to fill the deficit that may arise as a result of low oil prices or
demand, which will reflect negatively On the volume of the achieved oil revenues,
which are the backbone of the economy in Iraq.
And oil revenues make the country whose imports depend on oil a captive in a
unilateral economic trap, as the dependence of oil states on a single source of income,
which is often determined in the scope of the role of the private sector in them, it is
natural that the contribution of that sector is large in the gross domestic product at the
expense of The rest of the other economic sectors in most of the oil-producing
countries, as the size and growth of GDP depends on the level of crude oil prices in
the global market, and that the growth of GDP in them increases when the proportion
of oil revenues increases. The total diversification of sources of income, but it is a
reflection of the rise in crude oil prices, and the opposite happens in the case of lower
oil prices.
One of the most important recommendations recommended by this study is the
necessity of diversifying the Iraqi economy and not relying on one sector for financing
by employing oil revenues to develop and modernize other sectors, as well as
encouraging the private sector by issuing laws that protect local products and reduce
dependence on imports and thus increase the employment rate and reduce

v
Unemployment rate. And the need for the proposed fund in Iraq to be a sovereign fund
of the type of provident funds or reserve investment companies, as diversifying the
sources of income for any country is what creates financial and economic stability for
it and not the accumulated foreign reserves generated from one source of income and
no other than the revenues of crude oil exports.

Key words: oil revenues, economic development, the general budget, spending,
education
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ÖZ
2004-2019 DÖNEMİNDE IRAK'TA PETROL GELİRLERİNİN EKONOMİK
KALKINMAYA ETKİSİ
Çalışma, Irak'ta (2004-2019) petrol gelirlerinin hacmini belirlemeyi amaçlamaktadır.
Irak'ın petrol ihracatının hacmini artırmak için geliştirilen program ve planları bilmenin
yanı sıra. Petrol gelirlerinin Irak'ta önerilen ve kabul edilen ekonomik kalkınma
programlarının gerçekleştirilmesine etkisi nedir? Çalışmanın en önemli bulguları,
Irak'taki petrol üretiminin ve belirtilen dönemde ihracat kapasitesindeki artışın
ekonomik bir karara değil, tamamen siyasi bir karara dayanması ve bunun petrol
rezervuarlarının özelliklerine büyük zarar vermesidir. Irak'ta bir egemen fonun
kurulması, özellikle petrol gelirlerinin fazlasının (ekonomik toparlanma ve petrol
fiyatlarının ve buna olan talebin arttığı zamanlarda) yatırım yapılması ve
değerlendirilmesi ve fonun yatırımlarından elde edilen karların kullanılması için büyük
bir göreve sahiptir. düşük petrol fiyatları veya talebi sonucu oluşabilecek ve olumsuz
yansıyacak açığı kapatmak Irak'ta ekonominin bel kemiğini oluşturan petrol gelirlerinin
hacmi üzerinde.
Petrol üreten ülkelerin tek bir gelir kaynağına bağımlı olması, çoğu zaman özel
sektörün bu gelirdeki rolü kapsamında belirlendiğinden, petrol gelirleri, geliri petrole
bağlı olan bir ülkeyi tek ekonomi tuzağına düşürmektedir. GSYİH'nın büyüklüğü ve
büyümesi ham petrol seviyesine bağlı olduğundan, petrol üreticisi ülkelerin çoğunda
diğer ekonomik sektörlerin geri kalanı pahasına gayri safi yurtiçi hasılada bu sektörün
katkısının büyük olması doğaldır. küresel piyasada petrol fiyatlarının arttığını ve petrol
gelirlerinin payı arttıkça GSYİH büyümesinin arttığını, ham petrol fiyatlarındaki artışın
bir yansıması olduğunu ve petrol fiyatlarının düşük olması durumunda bunun tam
tersini ortaya koyuyor.
Bu çalışmanın tavsiye ettiği en önemli tavsiyelerden biri, Irak ekonomisini
çeşitlendirmek ve petrol gelirlerini diğer sektörleri geliştirmek ve modernize etmek için
kullanarak finansman için tek bir sektöre bel bağlamamak ve yerel koruma kanunları
çıkararak özel sektörü teşvik etmek gerekliliğidir. ürünleri ve ithalata bağımlılığı
azaltmak ve böylece istihdam oranını artırmak ve İşsizlik oranını azaltmak. Ve Irak'ta
önerilen fonun, herhangi bir ülkenin gelir kaynaklarını çeşitlendirmek olarak, birikmiş

vii
yabancı rezervler değil, onun için finansal ve ekonomik istikrarı yaratan ihtiyat fonları
veya rezerv yatırım şirketleri türünde bir egemen fon olması ihtiyacı. ham petrol
ihracatının gelirlerinden başka bir gelir kaynağından değil.

Anahtar Kelimeler: petrol gelirleri, ekonomik kalkınma, kamu bütçesi, harcama,
eğitim.
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ملخص
أثر العائدات النفطية على التنمية االقتصادية في العراق للفترة 2019 - 2004
الدراسة تهدف إلى التعرف على حجم العائدات النفطية في العراق خالل ( .)2019-2004وكذلك معرفة
البرامج والخطط التي وضعت لزيادة حجم الصادرات العراقية من النفط .وما مدى تأثير العائدات النفطية
في تحقيق برامج التنمية االقتصادية المقترحة والمتبعة في العراق .واهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة
هو إن إنتاج النفط في العراق وزيادة طاقة التصدير خالل الفترة المحددة جرى بناء على قرار سياسي بحت
وليس قرار اقتصادي مما ألحق أضراراً كبيرة في مواصفات المكامن النفطية .وإن إنشاء صندوق سيادي
في العراق له مهمة كبيرة خاصة في استثمار وتوظيف الفائض من عائدات النفط (في أوقات االنتعاش
االقتصادي وزيادة اسعار النفط والطلب عليه) واستخدام االرباح المتحققة من استثمارات الصندوق لسد
العجز الذي يمكن أن ينشأ نتيجة انخفاض أسعار النفط أو الطلب عليه مما سينعكس سلبا ً على حجم العائدات
النفطية المتحققة والتي هي عصب االقتصاد في العراق.
والعائدات النفطية تجعل الدولة التي يعتمد واردها على النفط أسيرة في فخ أحادي االقتصاد ،إذ إن اعتماد
الدول النفطية على مورد واحد للدخل ،والذي غالبا ً ما يحدد في نطاق دور القطاع الخاص فيها فإنه من
الطبيعي أن تكون مساهمة ذلك القطاع كبير في الناتج المحلي اإلجمالي على حساب بقية القطاعات
االقتصادية األخرى في معظم البلدان النفطية ،إذ يعتمد حجم الناتج المحلي اإلجمالي ونموه على مستوى
أسعار النفط الخام في السوق العالمية ،وإن نمو الناتج المحلي فيها يزداد عند زيادة نسبة اإليرادات النفطية
وهذا في الحقيقة ال يدلل على زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي اإلجمالي وتنويع
مصادر الدخل وإنما هو انعكاس الرتفاع أسعار النفط الخام ،ويحدث العكس في حالة انخفاض أسعار النفط.
ومن اهم التوصيات التي وصت بها هذه الدراسة هو ضرورة تنويع االقتصاد العراقي وليس االعتماد على
قطاع واحد للتمويل من خالل توظيف العائدات النفطية لتطوير وتحديث القطاعات األخرى ،وكذلك تشجيع
القطاع الخاص عن طريق إصدار قوانين تحمي المنتجات المحلية وتقلل من االعتماد على االستيراد وبالتالي
ارتفاع معدل التوظيف وتقليل نسبة البطالة .وضرورة إن يكون الصندوق المقترح في العراق صندوق
سيادي من نوع صناديق االدخار أو شركات االستثمار االحتياطي ،إذ إن تنويع مصادر الدخل ألي دولة
هو الذي يخلق االستقرار المالي واالقتصادي لها وليس االحتياطيات األجنبية المكدسة والمتولدة من مصدر
واحد للدخل ال غيره إال وهو إيرادات صادرات النفط الخام.
الكلمات المفتاحية :العائدات النفطية ،التنمية االقتصادية ،الموا نة العامة ،االنفاق ،التعليم.
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المقدمة
اإلطار المنهجي والدراسات السابقة
اإلطار المنهجي
يعتمد االقتصــاد العراقي على عائدات النفط منذ بداية عام  1950مجلس اإلعمار ،وقطاع النفط يشــكل
عصـب الحياة ل،قتصـاد الوطني والمصـدر األهم في تمويل برامج التنمية واإلنفاق االسـتثماري الحكومي
طوال العقود الخمس الماضــية لمنتصــف القرن العشــرين وتوليد الدخل القومي وتوفير العم،ت األجنبية
الضـــرورية لتمويل االســـتيرادات ،اذ تســـاهم العائدات النفطية بنســـبة ( )%96من إجمالي الصـــادرات
العراقية ،اذ تحتل الصــادرات اهمية كبيرة في النمو االقتصــادي ،إال أن الحكومات المتعاقبة عج ت عن
تنوي ع االقتصـــــاد وربط فر

النمو بمـا يتحقس من عـائـداتـه النفطيـة ،ويمثـل العراق حـالـة نموذجيـة لفعـل

(لعنـة الموارد الطبيعيـة) أو مـا يعرف بــــــــــ(المرض الهولنـدي) ،فبـدل أن تحقس العـائـدات النفطيـة التنميـة
والنمو ع ت الركود االقتصــادي والفســاد والحرب ،وأدت إلى رفع ســعر صــرف العملة بســبب تدفس
الرأسـمال نتيجة ا دهار سـعر النفط وتصـديره ،مما أضـعف القدرة التنافسـية لقطاع الصـناعة وال راعة
وبالتالي فقدان فر

العمل وت ايد البطالة ،وقد بر ت مشــكلة الســياســة المالية والتضــخم ،فالوفورات

النفطية تميل الى يادة التوقعات وتغذي اآلمال غير الواقعية عن المســــتقبل ،وهذا بدوره أدى إلى فقدان
الســـــيطرة على اإلنفـاق الحكومي ،وتهميص القطـاع الخـا

وتطوره والـذي يســـــاهم في عمليـة التنميـة

االقتصادية.
وقد كانت الثروة النفطية مرمى أطماع دول كثيرة وأهم أسـباب األ مات االقتصـادية والسـياسـية واحت،ل
العراق وتراجع مسار التنمية االقتصادية واالجتماعية في العراق.
مشكلة الدراسة:
تترك مشـكلة الدراسـة في عدم اسـتغ،ل العائدات النفطية العالية والتي سـاهمت في تحسـين اقتصـاديات
دول عديدة وتطوير قطاعاتها الصـناعية وال راعية والتجارية ،أما في العراق تم تسـخير العائدات للنفقات
التشـــغيلية والدخول في حروب مكلفة أدت إلى اســـتن اف الفوائض وتحميل العراق ديون كثيرة وإهمال
القطاعات اإلنتاجية وبالتالي تأخير عملية التنمية االقتصــادية ،لذا فإن ضــخامة العائدات النفطية العراقية
وسهولة تحقيقها ً والتي ال تتطلب نشاطا ً اقتصاديا ً حقيقيا ً ال تنعكس على التنمية االقتصادية في العراق.
أهمية الدراسة:
إن النفط ضـروري للعديد من الصـناعات ،ومهم للحفاظ على الحضـارة الصـناعية في شـكلها الحالي ،ومن
ثم يمثل أهمية بالغة للعديد من الدول .ويعتبر النفط مسـؤوالً عن نسـبة كبيرة من اسـته،ك الطاقة العالمي،
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وهو من الموارد التي تنضب لذلك تكمن أهمية دراسة في كيفية االستفادة من عائداته إلى أقصى حد ومن
غير إسراف ليصل إلى أجيال أخرى ،وخلس موارد من عائداته يمكن أن تحل محله في المستقبل القريب،
وهذا ما يجب أن تفكر وتعمل عليه الدول المصـــدرة للنفط وخصـــوصـ ـا ً الدول النامية ومن بينها العراق
الذي يمتلك احتياطيات نفطية تصــل إلى ( )145مليار برميل حســب تقارير عام  ،2016فأهمية توجيه
عائدات العراق من النفط في تدعيم القطاعات االقتصــادية األخرى وتنميتها وتطويرها وإيجاد المصــادر
الجديدة غير النفط هو األمر المهم الذي يجب أن يؤخذ بعين االعتبار في سياسيات الحكومة العراقية.
الهدف من الدراسة:
.1

التعرف على حجم العائدات النفطية في العراق خ،ل (.)2019-2004

.2

أثر العائدات النفطية في تحقيس برامج التنمية االقتصادية المقترحة والمتبعة في العراق.

فروض الدراسة:
.1

ليس هناك تنمية اقتصادية حقيقية في العراق متحققة من العائدات النفطية.

.2

هناك أثر إحصـــائي للعائدات النفطية على مؤشـــرات التنمية االقتصـــادية في العراق ،ويتفرع منها

الفروض الفرعية التالية-:
أ-

هناك ع،قة ذو داللة إحصائية معنوية بين العائدات النفطية واالنفاق على الصحة.

ب-

هناك ع،قة ذو داللة إحصائية بين العائدات النفطية واالنفاق على التعليم.

ج-

هناك ع،قة ذو داللة إحصائية بين العائدات النفطية والدخل.

منهجية الدراسة:
أ-

الدراسة النظرية:

تسـتخدم الباحثة المنهج االسـتقرائي وهو خا

بالجانب النظري للدراسـة المتعلس بالتعرف على العائدات

النفطية وأثرها على التنمية االقتصـادية في العراق .معتمدا بذلك على الكتب والرسـائل واألبحاد الخاصـة
بهذا الشأن.
ب -الدراسة العملية:
تســتخدم الباحثة في دراســة القياســية برنامج  Eviewsخ،ل مدة الدراســة للوصــول إلى هدف الدراســة
وهو معرفـة أثر العـائـدات النفطيـة في تحقيس التنميـة االقتصـــــاديـة في العراق ،معتمـداً بـذلـك على بيـانـات
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و ارة التخطيط والتعـاون اإلنمـائي وو ارة المـاليـة وو ارة النفط والتقـارير االقتصـــــاديـة للبنـك المرك ي
العراقي وتقارير منظمة الطاقة العالمية وتقارير منظمة األوبك.
حدود الدراسة:
تم إجراء هذه الدراسة في إطار الحدود التالية:
-1

الحدود المكانية :تم تحديد مجال تطبيس الدراســــة في العراق اذ اجريت دراســــة عميقة عن أثر

العائدات النفطية في تحقيس التنمية االقتصادية في العراق موضعا للدارسة.
-2

الحـدود ال منيـة :اقتصـــــرت عمليـة جمع البيـانـات للمـدة من ( )2019-2004إذ إنهـا مـدة كـافيـة

لتحقيس أهـداف البحـد ،والهـدف من اختيـار هـذه المـدة هو التغيرات التي طرأت على العراق بعـد عـام
 2003من تغيرات مالية وسياسات اقتصادية.
الدراسات السابقة:
وتتكون الدراسات من دراسات عربية ودراسات أجنبية كما يلي:
الدراسات السابقة باللغة العربية:
 - 1دراسة (احمد جاسم جبار الياسري) بعنوان" :النفط ومستقبل التنمية في العراق.2009 ،
أظهرت الـدراســـــة الكيفيـة التي مـارس فيهـا النفط تـأثيراً ســـــلبيـا ً في نمط التنميـة في البلـد ،كمـا أن أهميـة
الدراســة تأتي من المدى ال مني لها ،ذلك أن تضــمين المســتقبل يكســبها أهمية إضــافية ،من خ،ل رصــد
حركة متغيرات التنمية في المســــتقبل في ظل التطور النفطي في اإلنتاج واألســــعار ،وأثرهما في حجم
عائدات النفط ،والخيارات المطروحة أمام صانع القرار االقتصادي.
وتوصـلت الدراسـة إلى إن نمط التنمية في العراق اسـتمر أسـير النفط الرتباط حركة العملية بوفرة العوائد
النفطية أو شـحها ،فت داد خما ً في ظل يادتها ،وتتراجع في ظل تناقصـها .وكان تصـرف صـناع القرار
تجاه قطاع النفط أثره المباشر في صياغة اتجاهات التنمية ،كما كان لسعيهم في السيطرة على هذا القطاع
بوصـفه مصـدرا للثروة وبالتالي السـلطة ،رثاره السـلبية في المجتمع والدولة واالقتصـاد معا ،وسـاهم ارتفاع
ســــيطرة الدولة على قطاع النفط في الم يد من تخلف هذا القطاع وبخاصــــة أنه تحمل اآلثار الســــلبية
ألخطاء الســـياســـة التي ارتكبها حكام البلد خاصـــة في الربع األخير من القرن الماضـــي وحتى احت،ل
العراق( .الياسري)2009،
 -2دراســة (نور الدين عبد ) بعنوان" :تقييم التجربة الجزائرية في التنمية االقتصــادية على ضــوء
برامج اإلصالح االقتصادية" 2009،
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هدفت هذه الدراسـة إلى تقييم سـياسـات اإلصـ،ح االقتصـادي المتبعة في الج ائر خ،ل الفترة (-1984
 ) 2004وتحقيس األهداف اإلنمائية ل،قتصــــاد الج ائري .أو بمعنى أدق تقييم ســــياســــات اإلصــــ،ح
االقتصـــادي في االخت،الت الهيكلية التي يعاني منها االقتصـــاد الج ائري وأهمها عج الموا نة العامة
للدولة وعج مي ان المدفوعات والدين الخارجي والتضـخم والبطالة حتى يمكن تحقيس االسـتق،ل األمثل
للموارد االقتصــادية وتنميتها بما يؤدي إلى يادة اإلنتاج وتحقيس معدالت نمو مرتفعة ،والتوظيف األمثل
لكل طاقات المجتمع لدفع عجلة التنمية الى االمام.
وتوصـلت الدراسـة إلى أن برنامج االصـ،ح االقتصـادي المطبس في الج ائر قد وفس في تحقيس مؤشـرات
التو ان واالستقرار على الصعيد المالي والنقدي والسعري ،ولكن أسفر عن عج في معالجة االخت،الت
ذات الطبيعة البنيانية التي تعد شـرطا ً كافيا ً لتحقيس النمو القابل ل،سـتمرار وتعتبر تطورها وتحسـنها داللة
على إحداد تحول وتطور إيجابي في البنيان االقتصـادي ،كما أن التحسـن في مؤشـرات االسـتقرار المالي
والنقدي أدى الى تدهور مؤشـرات التو ان االجتماعي :كالفقر وتراجع معدالت االلتحاق بالمدارس خ،ل
الســــنوات األولى من تطبيس برنامج اإلصــــ،ح ،وارتفاع في تكاليف المعيشــــة ومعدالت البطالة ،وأثر
البرنامج كذلك على التشكيل الطبقي والشرائي االجتماعية( .نورالدين)2009 ،
 - 3دراســـة (زمن راوي ســـلطان الجبوري) بعنوان" :واقع الســـياســـة النفطية وســـبل صـــالحها في
العراق"2010 ،
اكتســبت الدراســة التي جاءت أهميتها من خ،ل بيان دور النفط في تشــكيل ماضــي وحاضــر ومســتقبل
العراق وكذلك بيان ما استخدمته الدول الكبرى متمثلة بشركاتها االحتكارية من أساليب في سبيل استغ،ل
ثروة العراق النفطية لتحقيس أرباح طائلة تصـــب في اقتصـــادياتها وفي وقت تشـــكل فيه العوائد النفطية
األسـاس في بناء االقتصـاد العراقي لذا فإن تحليل السـياسـة النفطية وتشـخي
فح

مشـك،تها وذلك بحاجة إلى

دقيس من أجل وضع التوصيات المناسبة لحل مشك،تها.

وتوصـلت الدراسـة إلى إصـ،ح واقع السـياسـة النفطية في العراق ودراسـة واقع اسـتغ،ل الثروة النفطية في
العراق إضــافة إلى تشــخي

معوقات وتحديات الســياســة النفطية ووضــع تصــورات إصــ،ح الســياســة

النفطية المستقبلية في العراق( .الجبوري)2010 ،
 -4دراســـة (رضـــوان ربيع رضـــوان العناني) بعنوان" :دور رأس المال البشـــري في تحقيل التنمية
االقتصادية في مصر (دراسة مقارنة مع دول شرق اسيا)"2011،
تهدف الدراسـة إلى تطور العنصـر البشـري ونظرياته في الفكر التنموي وتطور مؤشـرات التنمية ،وكذلك
تحليل لوضـــع ر أس المال البشـــري في مصـــر من خ،ل اســـتعراض الموقف الحالي لعناصـــر التعليم،
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التدريب ،البحد العلمي ،الصـــحة ،الدخل ،البطالة والتنافســـية ،وإضـــافة لذلك معرفة ما إذا كانت هناك
ع،قة بين رأس المال البشـــري والتنمية االقتصـــادية في مصـــر خ،ل الفترة ( )2010-1990وأيضـــا
دراسة رأس المال البشري والتنمية االقتصادية في دول شرق رسيا وكيفية استفادت مصر منها.
وتوصـلت الدراسـة إلى أن مسـيرة تنمية رأس المال البشـري ترتبط بشـكل وثيس بمسـيرة نظريات التنمية
ونظريات النمو االقتصــادي فالتنمية البشــرية هي ج ء من عملية التنمية االقتصــادية واالجتماعية ولقد
تطور البعد اإلنسـاني في الفكر التنموي السـائد في كل مرحلة ،وكذلك أن الفجوة الكبيرة القائمة بين الدول
المتقـدمـة والـدول النـاميـة في مجـال التنميـة االقتصـــــاديـة تعود إلى حـد كبير إلى تكوين وكفـاءة رأس المـال
البشـري مما يحتم على الدول النامية ومنها مصـر أن تضـع اسـتراتيجية شـاملة لتطوير إمكانات العنصـر
البشـري فيها ،إذ أن عملية التنمية االقتصـادية تتوقف بدرجة كبيرة على تطوير هذا العنصـر ،وأيضـا يقوم
النظام التعليمي بدور هام في يادة القيمة المضــافة لرأس المال البشــري من حيد انه مخ ون للمعارف
العقلية التي تتم ترجمتها إلى مهارات تحقس االكتشــــافات وتحولها إلى تطبيقات تكنولوجية جديدة أو تقوم
باإلدارة الكفؤة للقوى العاملة والموارد المادية في رن واحد( .العناني )2011
 -5دراســـــة (علي محمـد بونمر المزروعي) بعنوان" :تجربـة التنميـة االقتصـــــاديـة في مـارة أبو ظبي
(دراسة مقارنة مع بعض دول شرق آسيا"2012 ،
تناولت الدراســــة تقييم جهود التنمية االقتصــــادية في إمارة أبوظبي ومقارنتها بتجارب التنمية في بعض
دول شـرق رسـيا مثل سـنغافورة ومالي يا ،والتعرف على ما إذا كان النمو االقتصـادي في إمارة أبو ظبي
والذي يترك في يادة اإلنتاج الوطني من السلع والخدمات وهو بذلك يكون مفهوم وهدف اقتصادي ليس
لـه أي بعـد اجتمـاعي أو ثقـافي حيـد إنـه مفهوم "كمي" بحـت يعكس النمو أو ال يـادة في اإلنتـاج بغض
النظر عن مصـــــدر هـذا النمو ودور عوامـل اإلنتـاج المختلفـة في هـذا النمو قـد تمكن من تحقيس التنميـة
االقتصــــادية والتي تشــــمل األبعاد األخرى لعملية النمو االقتصــــادي كاألبعاد اإلنســــانية و االجتماعية
والثقافية.
وتوصلت الدراسة إلى إمكانية محاكاة اقتصاد إمارة أبوظبي للتجربة التنمية الناجحة في كل من سنغافورة
ومالي يا من خ،ل اتباع ســـياســـة اقتصـــادية كلية قاعدتها الشـــراكة مع القطاع الخا

 ،وتوجيه كافة

االســتثمارات نحو النهوض ب رأس المال البشــري (من خ،ل تكثيف االســتثمار في التعليم والصــحة مع
التدخل الحكومي لضــــمان جودته) ،وتهيئة بنية تحتية ومتطورة وبيئة أعمال بمواصــــفات عالمية جاذبة
ل،ســــتثمارات المحلية واألجنبية ،وتوجيه تلك االســــتثمارات نحو قطاعات مختلفة مما يؤدي إلى إعادة
هيكلة مكونات الناتج المحلي اإلجمالي لإلمارة وتنوعه( .الم روعي )2012
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 -6دراســـة (وحيد خير الدين) بعنوان" :أهمية الثروة النفطية في االقتصـــاد الدولي واالســـتراتيجيات
البديلة لقطاع المحروقات"2013 ،
تهدف الدراســــة إلى التعرف على المورد األكثر إثارة للصــــراعات على المســــتوى الدولي وهو الثروة
النفطية ،ومدى تواجد هذا المورد فوق الكرة األرضـــية ،وســـنتطرق إلى دور وأهمية القطاع النفطي في
االقتصـاد الدولي سـواء بالنسـبة للدول المنتجة أو المسـتهلكة من جهة ،وبالنسـبة للج ائر من جهة أخرى،
هذا إضافة إلى التعرف إلى أهمية الثروة النفطية على األصعدة االقتصادية والسياسية وحتى العسكرية.
وتوصــلت الدراســة إلى أن الثروة النفطية هي عماد االقتصــاد الج ائري فالريع البترولي يســاهم بنســبة
 %97من إيرادات الدولة الج ائرية ،وبالتالي نسـتنتج أن االقتصـاد الج ائري بدون نفط ال يسـاوي شـيئاً،
حقيقة مرة ولكنها واقعية ،فهو مصـدر األموال الوحيد الذي مولت به كل القطاعات وبدون اسـتثناء(.وحيد
خير الدين)2013 ،
الدراسات السابقة باللغة االنجليزية:
-1

دراسة ( )Jeremy Greenwood, Juan M. Sanchezبعنوان Quantifying :

the impact of financial development on economic Development,
2012
تهدف الدراســــة الحالية إلى قياس تأثير التنمية المالية على التنمية االقتصــــادية .حيد تحاول الدراســــة
اإلجابة على التسـاؤل التالي :ما مدى أهمية التنمية المالية بالنسـبة للتنمية االقتصـاديةل ولإلجابة على هذا
التسـاؤل تقدم الدراسـة نموذج الوسـاطة المالية ،حيد يقدم النموذج الحقائس حول االقتصـاد األمريكي مثل
انتشــار الوســاطة المالية وتو يعات حجم المنشــكت وذلك خ،ل الفترة من  1974إلى  ،2004وتســتخدم
الدراســــة النموذج لدراســــة البيانات الدولية باســــتخدام فوارق ســــعر الفائدة عبر الدول والناتج المحلي
اإلجمالي لكل فرد.
وقد توصـــلت الدراســـة إلى أن الدول مثل أوغندا يمكنها يادة مخرجاتها بمعدل  %116إذا أمكنها تبني
أفضـــل الممارســـات الدولية في القطاع المالية .ولكن هذه النســـبة تمثل  %29من الفجوة بين إمكانيات
والقدرات المتوافرة ألوغندا والمخرجات الفعلية بالدولة ,وبالتالي تؤكد نتائج الدراســـة على أن الوســـاطة
المالية لها أهمية جوهرية بالنســـبة للتنمية االقتصـــادية تحديدا  %29من النمو االقتصـــادي في الواليات
المتحدة يمكن نســبه للتحســين التكنولوجي في الوســاطة المالية .وألن هناك تغير ضــئيل في فوارق ســعر
الفــائــدة في الواليــات المتحــدة ،إال أن التقــدم التكنولوجي في القطــاع المــالي كــان متوا نــا مع التقــدم
التكنولوجي في باقي االقتصـــاد وفي تايوان ،حوالي  %45من النمو االقتصـــادي يمكن نســـبه ل،بتكار
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المالي ،ومع التدهور الباهظ في فوراق ســـعر الفائدة بتايوان نجد أن التقدم التكنولوجي في القطاع المالي
يتخطى التقدم التكنولوجي في أيا من القطاعات األخرى .وعلى ذلك نسـتنتج الدراسـة أهمية التنمية المالية
بالنســـبة للتنمية االقتصـــادية وأهمية التوا ن في مســـتوى التقدم بين القطاعات المختلفة في االقتصـــاد.
()Jeremy,juan,2012
-2

دراسـة ( )I. S. Ademola et alبعنوان Government Expenditure, Oil :

Revenue And Economic Growth In Nigeria, International Journal Of
Economics,2015
تهدف الدراســة الحالية إلى اختبار الع،قة الديناميكية بين ســعر البترول الخام والتضــخم في نيجريا وذلك
القتراح الســـياســـات المحلية الم،ئمة الضـــرورية لرقابة التضـــخم .كما تحاول الدراســـة اإلجابة على
التسـاؤالت التالية :ما هي الع،قات السـببية بين أسـعار النفط والتضـخم العام في نيجريال هل سـعر النفط
مرتبط بع،قة وثيقة بالتضخم الجوهري والتضخم في األغذيةل
وقد توصـلت الدراسـة إلى أن التغييرات في سـعر النفط الخام له تأثيرات ذات داللة معنوية على التضـخم.
كما تشير نتائج الدراسة إلى أن التضخم يتأثر بصورة كبيرة بالتغيرات في أسعار الصرف والتغيرات في
عرض النقود والمعدل األقصى لإلنفاق .وتؤكد نتائج الدراسة على ضرورة تركي اإلنفاق الحكومي على
رأس المال البشـــري وعدم المبالي في البضـــائع االســـتثمارية حيد أن معدل االنفاق الحكومي المنخفض
على الصــحة والتعليم والمشــروعات الرأســمالية قد أدى إلى انخفاض معدل النمو في االقتصــاد القومي.
وتؤكد الدراســـة على أن صـــناعة البترول هي صـــناعة حيوية في نيجريا ومخرجاتها من خ،ل العوائد
النفطية والتي تمثل حاف ا قويا للنمو االقتصـادي ،وعلى ذلك تؤكد نتائج الدراسـة على وجود ع،قة وثيقة
بين العوائد النفطية والنمو االقتصادي)Ademola,2015( .
-3

دراســـــة ( )Khalid Hassan and Azrai AbdullahبعنوانEffect of Oil :

Revenue and the Sudan Economy: Econometric Model for
Services Sector GDP, 2015
تهدف الدراســـة الحالية إلى اختبار تأثير عوائد البترول والناتج المحلي للقطاع الخدمي بالســـودان خ،ل
الفترة من  2000إلى  .2012كما تحاول الدراســــة اســــتكشــــاف تأثير عوائد البترول على االقتصــــاد
السوداني ككل وعلى الناتج المحلي اإلجمالي للقطاع الخدمي بصورة خاصة خ،ل الفترة محل الدراسة.
وقد توصــــلت الدراســــة إلى وجود ع،قة ســــببية بين العوائد النفطية (كمتغير مســــتقل) والناتج المحلي
اإلجمالي للقطاع الخدمي (كمتغير تابع) .كما تبين نتائج الدراسـة الى أن العوائد النفطية تؤثر إيجابيا ً على
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الناتج المحلي اإلجمالي للقطاع الخدمي في الســـودان خ،ل الفترة محل الدراســـة ،وع،وة على ذلك تبين
نتائج الدراســــة أنه من المقدر أن تســــاهم العوائد النفطية بنســــبة  %78.8من التباين في الناتج المحلي
اإلجمالي بين عامي  2000و .2012حيد أن تغير مقدار وحدة واحدة في العوائد النفطية سـوف يتسـبب
في تغير يقدر بـ  %0.246في الناتج المحلي اإلجمالي للقطاع الخدمي)Khalid, Azrai( .
-4

دراسة (  )Nadia Sabitova and Chulpan Shavaleyevaبعنوان Oil and :

Gas Revenues of the Russian Federation: Trends and Prospects,
(2015
تهدف الدراسـة الحالية إلى اختبار تأثير عوائد النفط والغا على النمو االقتصـادي وإيرادات المي انية في
الفدرالية الروســية .حيد تســتكشــف الدراســة مدى تأثير عوائد البترول والغا الطبيعي على االقتصــاد
الروســي وعلى توقعات النمو االقتصــادي في الدولة .وتســتكشــف الدراســة التوجهات والتوقعات الحديثة
ألسعار البترول العالمية ومدى تأثير التغير في األسعار على االقتصاد الروسي.
وقد توصـلت الدراسـة إلى أن روسـيا تمثل إحدى الدول القيادية في إنتاج وتوريد البترول والغا الطبيعي
للدول األخرى ،حيد أنه خ،ل الســنوات العشــر الماضــية اعتمد االقتصــاد الروســي على عوائد البترول
والغا خصـيصـا مع ارتفاع أسـعار البترول .وهذا يعني نمو االقتصـاد الروسـي وإيرادات المي انية بفضـل
صـناعة الغا والبترول وهذا له نفع كبير للدولة ككل .وتبين نتائج الدراسـة أن االعتماد على البترول أدى
إلى عدم تطور بعض الدول وأثر ســـلبا على تنوي ع االقتصـــاد القومي وخفض المخاطر ،وعلى ذلك تؤكد
النتائج على أن خفض أســعار البترول في أواخر عام  2014قد أثر ســلبيا على االقتصــاد الروســي وأثر
عكسيا على توقعات النمو االقتصادي الروسي في ظل حالة عدم التأكد من أسعار البترول .حيد أن نظام
الموا نة واالقتصـــاد الروســـي يعت مد بصـــورة عالية على إيرادات البترول والغا ومن ثم يتوقفان على
األسعار العالمية للبترول والغا الطبيعي)Nadia, Chulpan,2015( .
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دراسة ( )Martin Fritz and Max KochبعنوانEconomic development :

(and prosperity patterns around the world, 2016
تهـدف الـدراســـــة الحـاليـة إلى التعرف نظريـا ً وتجريبيـا ً على أنمـاط اال دهـار ألربعـة مجموعـات من الـدول
عند المسـتويات المختلفة من التنمية االقتصـادية .حيد يعرف البحد اال دهار من ناحية االسـتدامة البيئية
واالندماج أو االحتواء االجتماعي وجودة الحياة ويسـتخدم هذا التعريف من المنظور العالمي .وتسـتكشـف
الدراســــة التنمية االقتصــــادية وأنماط اال دهار في الدول المختلفة والتغييرات الهيكلية في االقتصــــادي
العالمي.
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وتبين الدراســة أن البحود الســابقة تشــير إلى أن المســتويات المرتفعة من التنمية االقتصــادية من ناحية
الناتج المحلي اإلجمالي لكل فرد لديها القدرة على توفير اال دهار الفردي واالجتماعي ولكن على حساب
االسـتدامة البيئية .وبالتميي بين الدول الغنية والناشـئة والنامية والفقيرة توصـلت الدراسـة إلى أن مؤشـرات
اال دهار االجتماعي والفردي ترتفع بصــورة كبيرة مع ارتفاع مســتويات التنمية االقتصــادية في حين أن
مؤشـرات االسـتدامة البيئية تتدهور مع ارتفاع مسـتويات التنمية االقتصـادية .وتبين نتائج الدراسـة أنه يمكن
ترسـيخ التماسـك االجتماعي في ظل الظروف االقتصـادية والمؤسـسـية المختلفة حيد أن الرفاهية الفردية
ترتفع مع ارتفاع الدخل عند المسـتويات المختلفة من التنمية االقتصـادية وفصـل االنبعاثات الكربونية عن
تحقيس اال دهار يمكن تحقيقه فعليا .وفي النهاية تســتنتج الدراســة أن أنماط اال دهار متشــابهة في الدول
الغنيـة والفقيرة وفي الـدول النـاميـة والنـاشــــئـة .حيـد أنـه في المجموعين األوليتين من الـدول هنـاك ع،قـة
ترابطيـة إيجـابيـة بين التمـاســـــك االجتمـا عي والرفـاهيـة االجتمـاعيـة والرفـاهيـة الفرديـة ،وعلى النقيض في
المجموعتين األخيرتين من الدول ,هناك ع،قة ســلبية معتدلة بين مؤشــرات الحرية الســياســية والتماســك
االجتماعي)Max ,Martin,2016 ( .
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دراســة ( )Fumitaka Furuokaبعنوان Natural gas consumption and :

Japan: An empirical

China and

development in

economic

(examination of the Asian context 2016
تهدف الدراســة الحالية إلى اختبار الع،قة بين اســته،ك الغا الطبيعي والتنمية االقتصــادية في اثنين من
أكبر الدول المســـتهلكة للغا الطبيعي في رســـيا ,تحديدا الصـــين واليابان وذلك بالتطبيس على الفترة من
 1980إلى  . 2012وتســـتكشـــف الدراســـة مدى تأثير مســـتويات اســـته،ك الغا الطبيعي على التنمية
االقتصادية في كلتا الدولتين محل الدراسة.
وقد توصــلت الدراســة إلى وجود بعض أوجه التشــابه في الع،قة بين اســته،ك الغا الطبيعي والتنمية
االقتصــادية في ك ،من الصــين واليابان ،وبالتالي تؤكد نتائج الدراســة على وجود الع،قة بين اســته،ك
الغا الطبيعي والتنمية االقتصـادية في ك ،الدولتين .ولكن تشير نتائج الدراسة إلى وجود اخت،ف هام في
النتائج .ففي الحالة الصـينية أشـارت النتائج إلى الع،قة السـببية أحادية االتجاه من اسـته،ك الغا الطبيعي
إلى التنمية االقتصادية وهذا يتوافس مع فرضية النمو االقتصادي ،ومن الناحية األخرى في الحالة اليابانية
كان هناك ع،قة ســببية ثنائية االتجاه بين اســته،ك الغا الطبيعي والتنمية االقتصــادية وهذا بدوره يدعم
فرضـــي ة التغذية العكســـية .وبالتالي نســـتنتج أنه في حالة الصـــين تدعم نتائج الدراســـة فرضـــية النمو
االقتصـــادي الموجه بالغا الطبيعي وهذا يعني أن اقتصـــاد الدولة متوقف على اســـته،ك الغا الطبيعي
،والتوســع في اســته،ك الغا الطبيعي يوجه التنمية االقتصــادية ويتم توجيهه من خ،لها .أما في اليابان
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فهناك اعتماد متبادل بين اســته،ك الغا الطبيعي والتنمية االقتصــادية حيد أن اســته،ك الغا الطبيعي
يوجه التنمية االقتصادية ويتوجه بالتنمية االقتصادية) Fumitaka,2016(.
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الفصل االول
اإلطار النظري للعائدات النفطية
 :1.1اإلطار المفاهيمي للعائدات النفطية
 :1.1.1مفهوم العائدات النفطية
بشــكل عام يمكن تعريف العائدات النفطية على انها "تلك اإليرادات أو العوائد التي تحصــل عليها بعض
الدول المنتجة والمصــدرة للنفط في العالم وذلك مقابل إنتاج وتصــدير مورد طبيعي وهو النفط ،وتحصــل
لقاء ذلك على مبالي نقدية كج ء من القيمة الحقيقية لهذا المورد"(.سميري،2003 ،

)31

تعتبر العائدات النفطية العمود الفقري للدخل القومي في العراق ال ينافسـه بذلك أي قطاع رخر وقد تمي ت
باســتثناء ســنوات ( )1967 ،1961 ،1957 ،1956ألســباب تتعلس ببعض األ مات والحوادد والتي
تخلف خ،لها تصدير النفط.
تســــاهم الصــــناعة النفطية بما يدخل للب،د من العم،ت األجنبية وكما هو معلوم فإن العراق يعتمد على
األقطار الصـناعية المتقدمة السـتيراد المكائن والسـلع اإلنتاجية والصـناعية والتي تحتاج للعم،ت األجنبية
لغرض اســـــتيرادهـا لـذلـك فـإن العـائـدات النفطيـة تقوم بـاإليفـاء بهـذا الطلـب على العم،ت األجنبيـة هـذا من
ناحية ،أما من ناحية أخرى فإن العائدات النفطية تلعب دوراً هاما ً في تكوين رأس المال ولها القدر األكبر
في عملية تراكمه ،سـواء عن طريس االسـتثمارات التي تقوم بها الشـركات العاملة في النفط قبل تأمينها أو
بشــــــــــكــــــل

غــــــيــــــر

مــــــبــــــاشــــــــــر

بــــــاســــــــــتــــــخــــــدام

الــــــدولــــــة.

http://bohothderasatstudies.blogspot.com.eg/2014/01/blogpost_8229.html
وتعتمد تجارة العراق الخارجية على صــــادرات النفط الخام فهو المســــؤول عن تحديد وضــــعية مي ان
المدفوعات فالنفط يعتبر المحرك األسـاسـي لتجارة العراق الخارجية وهو المسـؤول عن حجمها ومن هنا
يتضـي مدى سـيطرة القطاع النفطي على االقتصـاد في العراق وهذا يشـير إلى أن الصـادرات النفطية في
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العراق تحتل الصــدارة من بين الســلع المصــدرة لذلك فأن اقتصــاد العراق يعتبر اقتصــاد تصــدير أحادي
الســـــلعـة ،وتحتـل العـائـدات النفطيـة مرك اً هـامـا ً في مي انيـة الـدولـة االعتيـاديـة التي تقوم بمختلف أوجـه
العرض على الواردات والدوائر التابعة لها.
ويتم تمويل الموا نة العامة من الضـرائب والرسـوم وإيرادات المصـالي الحكومية المختلفة ويشـكل النفط
أهم موارد هـذه المي انيـة فقـد بلغـت مســـــاهمـة العـائـدات النفطيـة نحو ثلثي إجمـالي إيرادات هـذه المي انيـة
االعتيادية.
وللعائدات النفطية موقعا ً بار اً في االقتصــاد العراقي ويؤدي دوراً رئيســيا ً في عملية التنمية االقتصــادية
واالجتماعية إذ يعتمد النشـاط االقتصـادي بفروعه المختلفة وبصـورة أسـاسـية على إنتاج وتصـدير النفط
وتكمن أهميته االسـتراتيجية في كونه عنصـراً أسـاسـيا ً من عناصـر البناء وقاعدة صـناعية متطورة السـيما
في صناعة التكرير والبتروكيمياويات(.السماك،1980 ،

)323

 :2.1.1أهمية العائدات النفطية في االقتصاد العراقي
يعد النفط العبا ً ألهم األدوار في تشــكيل مســتقبل العراق ،وتشــير التحلي،ت والدراســات الحديثة إلى انه
سـيسـتمر مصـدراً مهما ً من مصـادر العائدات النقدية والمالية وتمارس مدفوعات النفط تأثيراً بالي األهمية
على األوضـاع االقتصـادية في البلد .بما يمهد ل،دعاء إنه سـيبقى خ،ل القرن الواحد والعشـرين مصـدرا
مهمـا في توجيـه دفـة مســـــتقبـل االقتصـــــاد العراقي ،فليس من المبـالغـة القول أن النفط هو أكثر العوامـل
االقتصـــادية تأثيراً في مســـتقبل المجتمع واالقتصـــاد والدولة ،وفي عملية بناء العراق( .حســـن لطيف،
، 2007

)176

ورغم أن للعائدات النفطية كل هذه األهمية إال إنها تجعل الدول أســــيرة في فخ أحادية االقتصــــاد ،إذ إن
اعتمـاد الـدول النفطيـة على مورد واحـد للـدخـل والـذي غـالبـا ً مـا يحجم دور القطـاع الخـا

فيهـا فـإنـه من

الطبيعي أن تكون مســاهمة القطاع النفطي كبيرة في الناتج المحلي اإلجمالي على حســاب بقية القطاعات
االقتصادية األخرى في معظم البلدان النفطية ( العموري،2014 ،

.)43

إذ يعتمد حجم الناتج المحلي اإلجمالي ونموه على مســتوى أســعار النفط الخام في الســوق العالمية ،حيد
إن نمو النـاتج المحلي فيهـا ي داد عنـد يـادة نســــبـة اإليرادات النفطيـة وهـذا في الحقيقـة ال يـدل على يـادة
مســـــاهمـة ا لقطـاعات غير النفطيـة في النـاتج المحلي اإلجمـالي وتنويع مصـــــادر الدخل وإنمـا هو انعكـاس
الرتفاع أســـعار النفط الخام ،ويحدد العكس في حالة انخفاض أســـعار النفط ،إذ ترتفع نســـبة مســـاهمة
القطاعات غير النفطية على الرغم من عدم وجود يادة حقيقية فيها ،وهذه ال يادة اســـمية فقط و ليســـت
حقيقية ،إن اعتماد الدول على مورد طبيعي واحد له مخاطر على اقتصـــادياتها ويعد ســـ،حا ً ذي حدين،
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فهو يعود عليها بإيرادات كبيرة جداً من جهة إال أن أســــعاره معرضــــة للتذبذب واله ات ،فضــــ ً،عن
مخاوفها من إصـابة اقتصـاداتها بالمرض الهولندي وانخفاض معدالت النمو االقتصـادي ،وضـعف تراكم
رأس المال البشــري بســبب غياب الحاف من القطاع العام والخا

 ،وضــعف تنافســية القطاع الصــناعي

فضـ ـ ً،عن مواجهة األ مات العالمية التي تؤثر على تنفيذ الخطط االقتصـــادية والمشـــاريع وتقلل تراكم
ع َّد بعض االقتصـــاديين اعتماد الدول النفطية على مصـــدر واحد للدخل ،هو الســـبب
عوامل اإلنتاج ،فقد َ
الجوهري في كونها أكثر تذبذبا ً مقارنة باالقتصـــاديات ذات التنوع االقتصـــادي ،الواقعة في نفس مرحلة
التطور وان هذه المخاطر دفعت الدول النفطية لوضــع خطط اقتصــادية تهدف إلى تنويع اقتصــاداتها( .
شلب،2015 ،

)12

تنوع االقتصاد في الدول المصدرة للنفط:
يتضــــمن التنويع االقتصــــادي تنويع أفقي أو التكامل االفقي الذي يســــمي بالدخول إلى بعض المجاالت
الجديدة التي قد تكون مترابطة او غير مترابطة بقطاع النفط .كما يتضـــمن التنويع الرأســـي الذي يهدف
إلى تطوير المنتج و يادة القيمة المضـافة باسـتخدام مدخ،ت محلية أو مسـتوردة  ( .ايمان،2015 ،
)15
.1

مؤشرات التنويع االقتصادي:

لمعرفـة مقـدار التنوع االقتصـــــادي في الـدول النفطيـة ال بـد من التعرف على المعـايير والمؤشـــــرات
االقتصــادية التي نســتطيع من خ،لها تحليل التطور االقتصــادي في هذه الدول ،ونورد هذه المعايير في
اآلتي( :شلب،2015 ،
•

))4(13

التنويع في النشـــــاطـات اإلنتـاجيـة (النـاتج المحلي اإلجمـالي) :تنويع النـاتج المحلي اإلجمـالي من

خ،ل يادة نسـبة مسـاهمة القطاعات االقتصـادية غير النفطية مع ثبات مسـاهمة القطاع النفطي في الناتج
المحلي اإلجمالي.
•

تنويع الصـــادرات :يتطلب التنويع االقتصـــادي حدود تغيير في بنية الصـــادرات ،ف ،يكفي أن

يحصـل تغير في بنية اإلنتاج ليسـتنتج أن االقتصـاد حقس التنويع االقتصـادي ،ويأخذ التنويع في الصـادرات
أهمية بالغة في االقتصاديات النفطية التي ترتك على تصدير النفط الخام.
•

التنويع في الواردات :يمثـل التنويع في الواردات وجهـا ً مهمـا ً للتنويع االقتصـــــادي بـاعتبـار أن

االقتصـاد الوطني يسـتورد من العالم الخارجي السـلع والخدمات التي ال ينتجها بصـورة تنافسـية .فإن تطور
بنية الواردات يمثل تغير الهيكل اإلنتاجي ل،قتصـاد الوطني مقارنة باحتياجاته على ضـوء تكاليف اإلنتاج
المقارنة مع أسعار الواردات.
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•

نســـــبــة اإليرادات الحكوميــة غير النفطيــة إلى مجموع اإليرادات الحكوميــة :تلعــب اإليرادات

الحكوميـة دوراً مهمـا ً في تنويع القـاعـدة االقتصـــــاديـة .ففي معظم البلـدان النفطيـة النـاميـة تعتمـد اإليرادات
الحكومية بشـكل كبير على اإليرادات النفطية .والتي تعتمد على أسـعار النفط العالمية ،وعلى حجم الطلب
من النفط ،وبالتالي فإن التنويع االقتصــــادي البد و أن يترافس مع ا دياد نســــبة اإليرادات الحكومية غير
النفطية إلى مجموع اإليرادات الحكومية.
•

التنويع في إجمالي تكوين رأس المال الثابت :أي تو يع االسـتثمارات بصـورة متكافئة على جميع

القطاعات االقتصادية ،وتجنب ترك ها في قطاع النفط.
•

درجة عدم استقرار الناتج المحلي اإلج مالي و ع،قتها بعدم استقرار سعر النفط :اي تقلي

تأثير

تذبذب أســـعار النفط في الســـوق الدولية على الناتج المحلي اإلجمالي للدول النفطية ،يتوقف على التنويع
االقتصادي .
•

تطور إجمـالي العمـالـة بمجملهـا حســـــب القطـاع :التنويع االقتصـــــادي يتطلـب االهتمـام بتطوير

المهارات و القد رات للقوى العاملة وفس احتياجات القطاعات االقتصادية للبلد ،مثل ربط مخرجات التعليم
بسوق العمل.
•

تغير ما للقطاع العام و القطاع الخا

من إسـهام نسـبي في الناتج المحلي اإلجمالي وهذا مؤشـر

هام في الدول النفطية ،ألن التنويع االقتصــادي في هذه الدول يعني ضــمنا ً أو يفترض نمو إســهام القطاع
الخا

في النشاط االقتصادي اإلجمالي.

.2

معوقات التنوع االقتصادي:

•

المرض الهولندي:

إن اكتشــاف الموارد الطبيعية تؤدي إلى تأثيرات غير مرغوب بها على القطاعات اإلنتاجية وخصــوص ـا ً
القطاع الصـناعي ،وسـمي بالمرض الهولندي نسـبة إلى حالة من الكسـل والتراخي الوظيفي التي أصـابت
الشــعب الهولندي في النصــف األول من القرن العشــرين بعد اكتشــاف النفط و الغا في بحر الشــمال ،إذ
اتجه الجميع للترف والراحة وفضــلوا اإلنفاق االســته،كي الترفي على اإلنفاق االســتثماري ،ولكن دفعوا
ضريبة ذلك بعد أن أفاقوا على حقيقة نضوب اآلبار التي تم استن افها باالسته،ك غير المنتج (.الشمري،
،2009

)9

ويمكن القول إن أعراض المرض الهولندي قد أصــابت أســبانيا في القرن الســادس عشــر عندما حصــلت
على ثروات اكتشـــاف و اســـتغ،ل مناجم الذهب و الماس من مســـتعمراتها في أمريكا ال،تينية وشـــهدت
اســتراليا الحالة ذاتها في منتصــف القرن التاســع عشــر عند حصــولها على المعدن النفيس ،وفي بدايات
القرن العشـرين كانت تلك الظاهرة في االقتصـاد الهولندي الذي سـبس إليها بشـكل خا

في النصـف الثاني
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من القرن العشـرين كل من المكسـيك والنرويج وأذربيجان بعد اكتشـاف النفط والغا في أراضـيها ،وفي
العقود األربعة األخيرة من القرن العشــرين قد أصــابت هذه الظاهرة االقتصــاديات العربية وخصــوصــا ً
البلـدان الخليجيـة النفطيـة والعراق تحـديـداً وإذا لم تفلي هـذه البلـدان في اســـــتغ،ل الموارد النفطيـة في بنـاء
قــاعــدة إنتــاجيــة متقــدمــة مثلمــا حققــت تقــدم ـا ً في اإلنفــاق االســـــته،كي المظهري( .عبــاس كــاظم)
))http://www.fcdrs.com/articles/e19.html
ويعرف المرض الهولندي على أنه مفهوم يوضـي ال يادة الكبيرة في اكتشـاف الموارد الطبيعية وانخفاض
اإلنتاج بالقطاع الصــناعي .وقد أطلس هذا المفهوم على الهولنديين ســنة  1977بعد انخفاض مســتمر في
اإلنتاج الصناعي منذ اكتشاف حقل غا كبير سنة ( .1959محمد رمضان،2012 ،

)7

وت ظهر أعراض محددة في الحياة االقتصــادية لبعض البلدان التي تعتمد صــادراتها على الموارد الطبيعية
ترافقها يادة في تدفس العملة األجنبية والتي أُطلس عليها مصـطلي المرض الهولندي ،وتعود التسـمية إلى
أن هذه العوارض شــخصــت أوالً في هولندا بعد يادة صــادرات الغا الطبيعي في عام  .1959فنتيجة
لتدفس العم،ت األجنبية من تصــــدير الغا  ،أخذت قيمة العملة الهولندية باالرتفاع تجاه العم،ت األجنبية
األخرى مما جعل الســلع الهولندية أغلى في األســواق الخارجية وبذلك ضــعفت تنافســيتها ،ونتيجة ل يادة
الدخول من تدفس العم،ت األجنبية تصـــاعدت النشـــاطات الداخلية في اإلنشـــاء والنقل مما قاد إلى يادة
معدالت األجور فيها ومن ثم في األنشطة األخرى ). )p13،2010 ،Kareem
وبالنتيجة اد ذلك من كلفة إنتاج الســلع في قطاع الصــناعات التصــديرية مما ســاهم مجدداً في انخفاض
تنافســـيتها في الخارج ،وهناك مظاهر أخرى لهذا المرض الذي أخذت عوارضـــه تظهر في كافة الدول
النفطية بعد التوسـع في تصـدير النفط و الغا و يادة العائدات النفطية ،وتحصـل تلك العوارض في الدول
التي تتدفس فيها العملة األجنبية ألســباب أخرى غير تصــدير النفط والغا مثل اســت،م تحوي،ت العاملين
من الخارج بحجم كبير( .علي خضير،2013 ،
•

أسباب ظهور المرض الهولندي:

−

اهم األسباب لظهور المرض الهولندي.

o

اكتشاف مفاجئ لمورد اقتصادي هام.

)8

يادة غير متوقعة في األسعار العالمية لمنتج التصدير الرئيسي.

o
o

ظهور قطاع م دهر بشكل ممي نتيجة تقدم تكنولوجي مفاجئ.

o

تدفس رؤوس األموال من الخارج كالمســاعدات و اإلعانات و القروض بشــكل كبير( .الشــمري،
)18
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−

العوامل المساعدة على ظهور المرض الهولندي.

o

فشـل السـياسـات االقتصـادية :تعاني البلدان النامية التي تعرضـت اقتصـاداتها ألعراض المرض

الهولندي من فشــل خططها التنموية بســبب غياب اســتراتيجية تنموية م،ئمة فضــ ،عن ســوء تخصــي
اإليرادات العـامـة ،إذ أن موارد الثروات الطبيعيـة لم توجـه في قنوات من شـــــأنهـا إحـداد تغير جـذري في
البنيان االقتصادي ،فإنه من المفترض أن يتم استخدام هذه الموارد على وفس نظريات التنمية االقتصادية،
كتوجيـه الموارد في قطـاع واحـد (الـدفعـة القويـة) لـه ارتبـاطـات أمـاميـة وخلفيـة مع بقيـة القطـاعـات
االقتصـــادية ،أو توجيه هذه الموارد إلى جبهة عريضـــة من القطاعات (اقطاب النمو) في أكثر من قطاع
اقتصـــــادي ،فـإنـه في الغـالـب تكون إيرادات الموارد الطبيعيـة كبيرة في الـدول التي تعرضـــــت للمرض
الهولندي ،فإن اسـتخدامها في الحاجات االسـتثمارية يمكن االقتصـاد من البدء والتحرك نحو مرحلة النمو
الذاتي وإجراء تغييرات بنيوية في االقتصاد الوطني لتلك البلدان.
o

الثروة تقود الحكام نحو االســتقالل المالي والتســلط :إن الثروات الريعية الكبيرة التي يتحصــل

عليهـا حكـام الـدول الريعيـة تؤدي غـالبـا ً إلى االســـــتبـداد والـدكتـاتوريـة واســـــتغ،لهـا لتثبيـت دعـائم حكمهم
وتو يعها بين أفراد السـلطة الحاكمة ومن يتقرب منها بهدف التسـلط والدكتاتورية ،مما يخلس إنفاق ترفي
نقيض لإلنفاق االستثماري الذي تحتاجه العملية التنموية ( .الشمري،2008 ،
o

)173

ضـــــعف المبـادرة واالتكـال على الدولة :إن الثروات الطـائلـة التي توفرها الموارد الطبيعيـة تخلس

شـعور لدى مواطني تلك البلدان بضـرورة أن توفر لهم الدولة أغلب احتياجاتهم بالمجان ودون مقابل مما
أضعف روح المبادرة لديهم ،فاص بي المواطن يتكل على الدولة دون ان يكون له نشاط خا

منتج الذي

يسـهم في تنشـيط االقتصـاد الوطني ،كذلك فإن األفراد لم يعد لديهم الحاف للحصـول على عمل مسـتقل عن
النشــاط االقتصــادي العام للدولة ،ما دامت الدولة جعلت نفســها الراعي األبوي في توفير الوظائف العامة
لمواطني ها ،االمر الذي يســهم وبشــكل كبير في خفض إنتاجية العامل بســبب البطالة المقنعة(.تيري لين،
،2007
•

.)133-128
لعنة الموارد:

تسـهم التقلبات الشـديدة في أسـعار النفط الدولية في تدهور اقتصـادات الدول المصـدرة للنفط الذي غالبا ً ما
ينعكس على معـدل نمو النـاتج المحلي اإلجمـالي ،وكـذلـك على التنميـة االقتصـــــاديـة من خ،ل انخفـاض
االنفاق االستثماري الحكومي الذي يعد اإلنفاق الرئيسي في معظم البلدان المصدرة للنفط ومنها العراق.
إن لعنـة الموارد ال تعني أن وفرة الموارد الطبيعيـة حـالـة ســـــلبيـة على اقتصـــــادات الـدول ،فهنـاك دول
اســــتطاعت تحقيس نع مة المورد الطبيعي كالواليات المتحدة االمريكية و النرويج واســــتراليا واإلمارات
العربيـة المتحـدة ،كمـا ال تعني لعنـة الموارد مجرد امت،ك البلـد لمخ ون نفطي أو معـادن كبي ،وال تعني
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أنـه من األفضـــــل للبلـدان المصـــــدرة للنفط والمعـادن لو كـان مـا تملكـه من موارد طبيعيـة أقـل ،بـل تعني
االعتماد الكبير للبلد على ايرادات النفط ،ويتم قياس هذا االعتماد على مدى ســـيطرة الصـــادرات النفطية
على إجمالي صــادرات ذلك البلد ،أو بنســبة صــادرات النفط والغا إلى الناتج المحلي اإلجمالي (.تيري
لين،

 .)27-26وهو مفهوم يوضــي التناقض بين يادة الموارد الطبيعية (الغير متجددة كالنفط) الذي

يؤدي إلى قلة النمو االقتصادي وظهور نتائج سيئة للتنمية.
ويوضي المفهوم الى أن يادة الموارد الطبيعية قد تؤدي إلى:
 .1تقليل اإلنتاجية والتنافسية في القطاعات غير النفطية.
 .2تذبذبات في إيرادات الدولة بسبب التذبذبات في أسعار النفط.
 .3سوء إدارة حكومية للموارد.
 . 4ضـــعف وقلة تأثير وعدم اســـتقرار وفســـاد في المؤســـســـات بســـبب وفرة الموارد الطبيعية (.محمد
رمضان ،مصدر سابس،
-

)7

العوامل المفسرة للعنة الموارد:

تفسـير هذا األداء االقتصـادي الضـعيف واجه اخت،فا ً وجدالً ،ولكن هناك عدة عوامل تسـهم في سـوء إدارة
العوائد النفطية في البلدان المصـــدرة للنفط مما ينعكس ســـلبا ً على العملية التنموية والتي نبينها في النقاط
التالية ( مايكل روس،2007 ،
.1

:)62

تذبذب أســعار النفط في الســوق النفطية :تتســم أســعار النفط بالتقلبات الحادة والتذبذب بين فترات

منية مختلفة ،األمر الذي ينعكس على التطور والنمو االقتصادي للدول المصدرة للنفط ،فهي تعتمد على
االنفاق االســـتثماري في تمويل خططها التنموية االقتصـــادية ،مما يســـهم في أرباك الخطط االقتصـــادية
بسبب تذبذب اإليرادات النفطية لتقلبات األسعار.
.2

المرض الهولندي :يسـهم االعتماد الكبير على النفط برفع معدل سـعر صـرف العملة المحلية مما

يجعل الســلع المســتوردة أرخ

من الســلع المصــنعة محليا ً مما يفقدها التنافســية ،األمر الذي يســاهم في

إضــعاف دور القطاع ات المصــدرة الواعدة ،والســيما ال راعة والصــناعة ،مما يصــعب عملية التنويع
االقتصادي.
.3

بطء تراكم المهارات :تتطلب الصــناعة النفطية تكنولوجيا متقدمة تحتاج إلى كوادر ماهرة ،غالبا ً

مـا تكون غير موجودة لـدى العمـالـة المحليـة ،ممـا يضـــــطر الـدول النفطيـة إلى جلـب قوة العمـل من الـدول
األخرى أو يتم إرســـال العمالة للتدرب في الخارج ،و بذلك يتم حرمان البلدان المصـــدرة للنفط من منافع
عـمـلـيـــة الـتـعـلـم مـن خـ،ل الـمـمـــارســـــــة الـعـمـلـيـــة والـتـي تـعـــد جـوهـر الـتـنـمـيـــة االقـتصـــــــاديـــة
)Hanned,2010,p:15(.
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•

الدولة الريعية:

تعرف النظرية االقتصــــادية الريع هو ج ء من الدخل الذي يكون أكبر من الكلفة الحدية إلنتاج الســــلعة
بضـــمنها هامص الربي ،ومن جهة ثانية يمكن تعريفه هو كل ما يفوق الســـعر المطلوب لعرض عناصـــر
اإلنتاج في السـوق ،كما يؤكد أدم سـميد على أهمية التميي بين األجر أو الربي كعناصـر تدخل في تكوين
الســـعر والريع الذي ينتج عن الســـعر ،ويتفس العديد من الباحثين على الطبيعة الريعية لإليرادات النفطية
التي تحصــل عليها الدول المصــدرة للنفط ،إذ أن ســعر برميل النفط يفوق بعشــرة أضــعاف تكلفة إنتاج
برميل النفط ،ونظراً لما تمثله اإليرادات النفطية الريعية من أهمية بالغة كمصـدر أسـاسـي للدخل في هذه
المجتمعـات تم تطوير مفهوم اقتصـــــاد الـدولـة الريعيـة لتفســـــير أنمـاط التنميـة في الـدول النفطيـة(.خـالـد
عبدر)2002،
وقـد تختلف وجهـات النظر بشـــــأن تحـديـد المـداخيـل الريعيـة أو الـدولـة الريعيـة إال أن هنـاك اتفـاق عـام على
اعتبـار العوائـد النفطيـة عوائـد ريعيـة ,وعلى هـذا أالســـــاس فـالـدولـة الريعيـة هي تلـك البلـدان التي تشــــكـل
مســـــاهمـة العوائـد الريعيـة الخـارجيـة نســــبـة  %30من النـاتج المحلي االجمـالي ،لـذلـك تعـد اغلـب الـدول
المصدرة للنفط دول ريعية(.الشمري،مصدر سابس،

)9

وظهر مصــطلي الدولة الريعية ألول مرة في دراســة للكاتب اإليراني حســين مهدوي في بحثه الموســوم
"نمط ومشـــــاكـل التنميـة االقتصـــــاديـة في الـدولـة الريعيـة  -حـالـة إيران" في عـام  ،1970وعرف الـدولـة
الريعية بأنها الدولة التي تحصـل على ج ء كبير من عوائدها من دخل ريعي يأتي من مادة أولية ،فالدولة
في هذه الحالة تعتمد على دخل مســــتديم يأتي من الخارج وهذه الحالة تتجســــد في الدول النفطية النامية
والتي ال يشارك فيها االقتصاد المحلي في إنتاج النفط وتصفيته(.الجنابي)2012 ،
كما عرفه رخرون بأنه االقتصاد الذي يعتمد على الريع االقتصادي المتولد من إنتاج النفط والغا المملوك
كليا ً للدولة(.السعدي،2004 ،

.)43

وعرفهـا رخرون الـدولـة الريعيـة بـأنهـا الـدولـة التي تعتمـد معظم صـــــادراتهـا وتمويـل مي انيتهـا العـامـة على
تصـــــــديـر الـنـفـط الـخـــام ومشـــ ـتـقـــاتـــه أو الـغـــا الـطـبـيـعـي وتســـ ـيـطـر فـيـهـــا عـلـى مـعـظـم الـعـوائـــد
النفطية(.مير ا،مصدرسابس،
−

.)8

سمات الدولة الريعية:

ان من اهم ما اتسمت به الدولة الريعية يمكن ادراجها ضمن النقاط التالية :
.1

االعتمـاد على الريع النفطي الخـارجي كمصـــــدر أســـــاســـــي للـدخـل ،إذ إن االعتمـاد على الريع

الخارجي يؤدي إلى ضـــعف هيكل اإلنتاج المحلي خارج القطاع النفطي ،والذي يتســـم بضـــعف ع،قاته
(االرتباطات االمامية والخلفية) مع االقتصـاد المحلي ،وتبر أهمية هذا القطاع من خ،ل النظر إلى نسـبة
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مسـاهمته في توليد الناتج المحلي اإلجمالي ،وكذلك األهمية النسـبية للصـادرات النفطية مقارنة مع مجموع
الصادرات ،والتي وصلت نسبتها إلى أكثر من  %90من مجموع الصادرات في العراق.
.2

ارتفاع العمالة في قطاع الخدمات والقطاعات السـلعية والتي ال تولد إال ج ءاً محدوداً من الدخل،

بينمـا عـدد العـاملين في القطـاع النفطي منخفض جـداً بحـدود  %1في العراق من مجموع العـاملين في حين
يعد القطاع النفطي المولد األكبر للدخل(.خالد عبدر،مصدرسابس،
.3

)10

االعتماد الكبير على اإليرادات النفطية في تمويل اإلنفاق الحكومي من خ،ل نســبة مســاهمة هذه

اإليرادات في اإليرادات العامة والتي فاقت  %90في العراق ،في ظل عدم اعتماد الدولة على اإليرادات
النفطية بسـبب ضـخامة اإليرادات النفطية وضـعف مسـاهمة اإليرادات غير النفطية في تمويل اإليرادات
العامة.
.4

إضـــافة لذلك تتســـم الدولة الريعية بمظاهر اقتصـــادية واجتماعية وســـياســـية ،يمكن إجمالها بما

يأتي()Ali,yusuf,Joseph,2011,pp34-4
▪

من الناحية االجتماعية ســـــاندت المجتمعات الريعية أعداد مت ايدة من العاملين في جها الدولة،

والذين يتسم أغلبهم بضعف المبادرة والعمل الجاد.
▪

من الناحية السـياسـية انتشـرت الممارسـات والمؤسـسـات غير الديمقراطية ،فإن االسـتق،ل المالي

للدولة ساهم في تقوية النظام االستبدادي.
وبعد تغلغل الريعية يدخل النظام الســـياســـي واالجتماعي في حلقة مفرغة ،حيد تظهر اعراض المرض
الهولندي في الجانب االقتصـــادي وتضـــخم التشـــغيل الحكومي وغياب العمل الجاد والمبادرة في الجانب
االجتما عي واسـتق،لية الحاكم المالية ومن ثم اسـتمرار النظام االسـتبدادي وأحادية االقتصـاد أي (اقتصـاد
غير متنوع)(.مير ا،مصدرسابس،

)10-9

 :3.1.1العوامل المؤثرة في تطوير العائدات النفطية
من اهم العوامل التي تؤثر على تطوير العائدات النفطية هي :
أ .أســعار النفط االســمية :تؤدي أســعار الخام تأثيراً حاســما ً في تحديد حجم العوائد النفطية ،وذلك على
صــعيد الدول المنتجة والمصــدرة للنفط ،فاالرتفاعات واالنخفاضــات في هذه األســعار تنعكس إيجابيا ً أو
سلبيا ً على حجم العوائد النفطية (.ابراهيم،2004 ،

)53

ولغرض متابعة تأثير أســعار النفط على حجم العوائد النفطية في العراق يمكن م،حظة الجدول رقم ()1
الذي تتبين من خ،له ،أهم االرتفاعات واالنخفاضـــات في أســـعار النفط الخام ،ومن الجدول يتضـــي لنا
حصــول ارتفاعين مهمين في األســعار ،االرتفاع األول في عام  2011إذ شــهدت األســعار ارتفاعا ً بلي
دوالرا  /برميل ،وأما االرتفاع الثاني فقد حصــل عام  2012إذ وصــل الســعر االســمي لبرميل
107.5
ً
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النفط الخـام إلى  109.5دوالراً  /برميـل ،لقـد كـان لهـذين االرتفـاعين تـأثير بـالي في حجم العوائـد النفطيـة
في العراق إذ وصـــــل حجم العوائـد النفطيـة تقريبـا ً إلى ( 84مليون دوالر) و( 100مليون دوالر) على
التوالي.
ب .أســعار النفط الخام الحقيقية :تســتخدم العراق الدوالر كعملة رئيســية في تســوية معام،تها التجارية،
التي هي ضــمن نطاق عملية تصــدير النفط ،وبما أن الدوالر معرض ل،نخفاضــات المســتمرة ،عليه فإن
االنخفاض الذي يتعرض له الدوالر يؤثر في القيمة الحقيقية للعوائد النفطية أي إن القوة الشــرائية للعوائد
النفطية باألســعار الحقيقية ســتفقد الكثير من المكاســب نتيجة النخفاض الدوالر(.صــندوق النقد العربي،
،2009

.)23

وعلى ســبيل المثال قدرة القيمة الحقيقية للســعر ( )109.5دوالر/برميل بحدود ( )90.3دوالراً /برميل
في عام  2012انظر الجدول رقم ( ،)1إن مثل هذا الفرق في القيمة الحقيقية للســعر يؤثر ســلبا ً في حجم
العوائد النفطية(.عبدالمطلب،2015،

.)312

جدول  :1تطور أسعار النفط االسمية للمدة ()2019 -2004

السنة
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
المصدر :صندوق النقد العربي" ،التقرير االقتصادي العربي الموحد العام .2013

السعر االسمي
36.0
50.6
61.0
69.1
94.4
61.0
77.4
107.5
109.5
105.9
96.2
49.4
40.7
52.4
69.7
64.4
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ج .االحتيـاطـات النفطيـة :يعرف االحتيـاطي النفطي "بـأنـه كميـة الثروة النفطيـة الموجودة تحـت األرض
والمكتشـفة ،على ضـوء المعلومات المتوافرة في عملية البحد في المنطقة موضـوع االسـتغ،ل مع إمكان
.)47

استخراجها بوسائل ومعدات اإلنتاج المتوافرة والمتاحة  (.سمير صارم ،مصدرسابس،

ويعد حجم االحتياطي النفطي أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في حجم العائدات النفطية ،واكتشاف
احتياطيات نفطية جديدة يمكن استخراجها بتكاليف اقتصادية ينسجم مع مستوى أسعار النفط الخام ،كذلك
إن إضافة احتياطات جديدة من خ،ل التوسع في الحفر وتطوير حقول مكتشفة سابقا ً ولم يتم استغ،لها
بالكامل من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع في حجم العائدات النفطية ،أضافة إلى ذلك فأن التطورات التكنولوجية
في حجم العوائد قد تضيف احتياطيات نفطية جديدة من خ،ل الوصول إلى طبقات جديدة أومن خ،ل
تكاليف االستخراج تؤدي أيضا ً إلى يادة حجم العائدات النفطية(.ناشور،2012 ،

)5

ويقدر حجم االحتياطيات النفطية في العراق إلى  115مليار برميل ولقد رفعت و ارة النفط العراقي
الرقم المؤكد الحتياطيات الدولة من النفط في  2013إلى ( )145مليار برميل ،والجدول رقم ( )2يبين
حجم االحتياطات لبعض دول العالم المنتجة للنفط لعام .2013
جدول  :2عمر النفط واحتياطاته في مختلف الدول المنتجة لعام ()2013

الدول

االحتياطي
الموكد/مليار/ب

السعودية
العراق
االمارات
الكويت
يران
فنزويال
ليبيا
نيجريا
الصين

265.90
145.30
97.80
101.50
157.30
99.40
48.50
37.14
24.38

اإلنتاج
الف/ب/ي
عام2013
9696.0
3024.0
2741.0
2922.0
3396.0
2813.0
661.0
1731.0
4211.5

النسبة من
احتياطي العالمي

عمر االحتياطي
سنة

24.6
11.8
9.1
10.2
12.3
9.7
4.1
3.5
2.7

101
148
142
151
83
87
82
47
14

المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على تقرير األمين العام السنوي لمنظمة األوبك.2013،

د .القرار السـياسـي :إن القرار السـياسـي يؤثر على حجم العائدات النفطية تأثيراً ال يقل أهمية عن العوامل
المؤثرة األخرى ،وعلى ســبيل المثال نجد أن قرار خفض اإلنتاج الذي تقره منظمة أوبك يكون ســبب في
انخفاض أسـعار النفط الخام ،أضـافة إلى ذلك التدهور المسـتمر في الوضـع األمني بعد االحت،ل األمريكي
إذ تعرضـــــت الخطوط النـاقلـة للنفط الخـام أو المنشـــــكت النفطيـة ألعمـال تخريبيـة عديدة إذ بلغـت ()936
عملية في السنة الواحدة ،بينما بلغت ( )38عملية عام  (.2009الشهرستاني ،مقابلة)2010 ،
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ولقد حدد المحتل هدفه بالحصـول على نفط العراق وخصـصـته و يادة اإلنتاج لتحطم منظمة األوبك ،وقد
حافظت قوات االحت،ل على و ارة النفط من كافة أعمال الســـلب والنهب وعلى الرغم من دعاوى قوات
االحت،ل أنها عملت على توسيع دور العراقيين في إعادة اإلعمار إال أن "منسقي" سلطة التحالف المؤقت
الذين أطلس عليهم "مسـتشـارون" فيما بعد كانوا هم الذين يديرون الو ارات العراقية فعلياً ،واشـتكى كبار
موظفي الو ارات من أنهم ال يعرفون ســـــوى القليـل حول كيفيـة إنفـاق وإدارة عـائـدات النفط(.تقرير
المجموعة الدولية ل ،مات،2004،

)11

ه .الطاقة اإلنتاجية للنفط :تؤدي الطاقة اإلنتاجية للنفط دوراً مهما ً في التأثير في حجم العائدات النفطية،
فاالرتفاعات واالنخفاضات في الطاقة اإلنتاجية للنفط تنعكس إيجابيا ً أو سلبيا ً على حجم العائدات النفطية،
إذ أن الطاقة اإلنتاجية هي التي تحدد مقدار العائدات النفطية ،و مقدار اإلمدادات المتوافرة حاليا ً والتي
ستكون متوافرة في المستقبل ،وكما هو معلوم فإن اإلنتاج (العرض) في الصناعة النفطية يحتاج إلى نفقات
رأسمالية ضخمة لكي يتوصل إلى اكتشاف حقول جديدة وطرح ما تحتويه من نفطٍ إلى األسواق لمواجهة
الطلب عليه ،لذلك فإن ما يصيب السوق من شحة أو وفرة في مدة معينة إنما هو ناتج عن قرارات
استثمارية باستثناء الحاالت الناتجة عن األ مات السياسية (يحيى حمود،2002،

.)26

وإضافة إلى ذلك فإن التقنيات المتطورة تساعد على مضاعفة اإلنتاج مما يؤدي إلى التأثير اإليجابي
على الطاقة اإلنتاجية وبالتالي يؤثر على حجم العائدات النفطية( .الحلفي،2008 ،

)13

ومن ناحية أخرى انخفاض القدرة اإلنتاجية للمصافي النفطية وعدم كفايتها إلشباع الطلب المحلي في
الوقت الذي يجب أن يصبي العراق مصدراً رئيسا ً لتلك المنتجات من خ،ل امت،كه طاقات تصفية كبيرة
تتناسب مع حجم احتياطاته من النفط الخام ،حيد ان مجموع طاقات التصفية في العراق بلغت ما يقارب
 660ألف برميل يوميا ً في عام  2003وهذه الكميات غير كافية إلشباع الطلب المحلي مما جعل العراق
بلداً مستورداً للعديد من المنتجات النفطية  ،والذي ادى إلى استن اف مورد المي انية العامة للدولة والتي
هي أص ً،العائدات النفطية(.عبدالستار،2010،

.)303

 :2.1عرض تطور العائدات النفطية
 :1.2.1العائدات النفطية للمدة .2003 -1996
في مطلع التســــعينيات باشــــرت و ارة النفط بالتفاوض مع شــــركات أجنبية من أجل التعاقد بأســــلوب
المشـــاركة باإلنتاج لعدد الحقول ،وكانت تلك محاولة للضـــغط على الحكومات المعنية لكســـر الحصـــار
االقتصــادي ،وعقد المؤتمر في بغداد عام  1995بحضــور عدد من الشــركات األجنبية وكان الهدف منه
وضــع برنامج لتطوير القطاع النفطي بعد رفع العقوبات الدولية لغرض الوصــول إلى طاقة إنتاجية تبلي
( )6مليون برميل /يوميا ً على مدى خمس ســــنوات ،يمكن إضــــافة ( )3مليون برميل /يومياً) لها خ،ل
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المدة ما بين ( ) 6-5سـنوات وبذلك يصـي مقارنة طاقة العراق اإلنتاجية بالمملكة العربية السـعودية ،وقد
تم توقيع عشـرة عقود وأهمها عقد تطوير حقل األحدب مع الشـركة الصـينية وعقد تطوير المرحلة الثانية
وحقل غرب القرنة مع شركة لوك أديل الروسية( .محمود عبدالفضل،2003،

)36

أما بعد تطبيس مذكرة التفاهم المرقمة ( )986لســـنة  1996الصـــادرة من األمم المتحدة والمتعلس بالنفط
مقـابل الغـذاء فقـد اد إنتـاج النفط الخـام وارتفعـت بنســــبـة  %87وبلغـت  1.4مليون برميـل /يوميـًا مقـارنة
بعام  1996و ادة بنسـبة  %96.5عن عام  1997لتصـل إلى  2.72مليون برميل /يوميا ً عام ،1999
والجـدول رقم ( ) 3يبين مراحـل تطور الكميـات المتعـاقـد عليـة وفس برنـامج االمم المتحـدة النفط مقـابـل
الغذاء.
جدول  :3مراحل تطبيل برنامج النفط مقابل الغذاء

المراحل

المدة
1997-1996

1
2
2000-1998
3
4
5
6
7
8
2001-2000
9
2001
10
2002
11
2003-2002
12
13
المجموع

الكميات المتعاقد عليها
(مليون برميل)
1.29
1.29
1.89
3.29
3.67
3.91
3.84
4.10
3.54
2.97
3.24
3.91
3.01
39.95

الكمية المنفذة (مليون
برميل)
1.20
1.27
1.82
3.08
3.60
3.89
3.46
3.72
2.91
3.01
2.29
2.33
1.70
34.28

المصدر :و ارة النفط تقرير الشفافية الثالد ،تصدير النفط الخام العراقي ،بغداد .2006

إن إنتاج النفط في العراق و يادة طاقة التصدير خ،ل سنوات الحصار االقتصادي  2003-1990جرى
بنا ًء على قرار سـياسـي بحت مما ألحس أضـراراً كبيرة بمواصـفات المكامن النفطية وخاصـة في كركوك
والبصرة( .الحلفي ،مصدرسابس،

.)13

وكان االسـتمرار في سـياسـة تعظيم اإلنتاج لتلبية متطلبات برنامج النفط مقابل الغذاء قد بلي أعلى مسـتوى
له في عام  2000بمعـدل إنتـاج يومي ( )2.8مليون برميـل /يوميـاً) وهو أعلى مســـــتوى لإلنتـاج منـذ عام
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 ،1980وبعد ذلك بدأ باالنخفاض التدريجي خ،ل عامي ( )2002 -2001حيد وصــــل ( )1.776و
( )1.343على التوالي( .رحيم حسوني،2010،

)38

ولمعرفة حجم العائدات النفطية خ،ل الســنوات من ( )2003-1996وهي ســنوات تطبيس برنامج النفط
مقـابـل الغـذاء فـإن الجـدول رقم ( )4يبين تطور حجم العـائـدات والكميـات المصـــــدرة والمعـدل اليومي
للتصدير.
جدول  :4حجم العائدات النفطية والكميات المصدرة ومعدل التصدير اليومي للمدة ()2003-1996

السنة
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

العائدات النفطية
الكمية ألف برميل
ألف يورو
ألف دوالر
658.720
38.443
4.607.161
264.891
5.816.523
571.592
11.949.615
753.787
16.384.195
731.312
13.456.351
648.11
10.776.458 470.444
490.108
8.152.721
323.905

المعدل اليومي للتصدير
ألف ب/ي
108
718
1.556
2.065
2.8
1.776
1.343
887

المصـدر :رحيم حسـوني يارة ،دور العوائد النفطية في تحقيس التنمية االقتصـادية في العراق للمدة ( )2008 -1951رسـالة دكتوراه غير منشـورة جامعة بغداد،
كلية اإلدارة واالقتصاد لسنة .2010

إن انخفاض معدل التصـدير خ،ل عامي  2002-2001في الجدول رقم ( )4يرجع السـبب في ذلك إلى
أن ســياســة الحكومة العراقية اشــترطت دفع قيم المبيعات النفطية باليورو بدالً من الدوالر هذه أدت إلى
ع وف الشركات النفطية العالمية عن شراء النفط العراق تجنبا ً للضرر الذي قد يلحس بسمعتها التجارية.
 :2.2.1العائدات النفطية للمدة 2013 -2004
بعد االحت،ل األمريكي عام  2003عملت ســلطة االحت،ل على دعم االنتاج النفطي وعمليات التصــدير
بهدف الحصــول على العائدات النفطية التي تحتاجها الحكومة العراقية لســد متطلبات االقتصــاد العراقي،
لكن بالرغم من دعم االحت،ل لهذا القطاع إال أن اإلنتاج شـــهد تذبذبا ً واضـــحا ً أثناء مدة االحت،ل ،وذلك
بســبب تخريب المنشــكت النفطية وضــرب أنابيب نقل النفط ومحطات الطاقة الكهربائية وتدهور الوضــع
األمني والفساد المالي واإلداري وعمليات تهريب النفط إلى الخارج.
ولكي تقف الصــناعة النفطية على قدميها وتســتعيد ا دهارها ليس كافيا ً توفير األمن والتموي،ت ال ،مة
فحسب ،بل ينبغي إنجا عاملين جوهريين وهما:
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أ-

عادة تأهيل الصناعة النفطية في العراق:

وتتكون برامج التأهيل مما يلي:
.1

عمليات ما قبل اإلنتاج :يتعين على عملية تأهيل القطاع النفطي أن تشـــمل منشـــكته ومرافقه بما

في ذلك اآلبار النفطية ومعدات الحفر وخطوط األنابيب ومحطات التحميل والضـــخ ،بهدف رفع معدالت
اإلنتـاج إلى  3.5مليون برميـل يوميـا ً وهو المســـــتوى الـذي كـان عليـه قبـل انـدالع الحرب بين العراق
وايران.
.2

عمليات ما بعد اإلنتاج :وهنا أيضــا ً البد لبرنامج التأهيل من أن يكون شـــام ً،ليغطي المصـــافي

ومعامل األســــمدة ومســــتودعات التخ ين وخطوط األنابيب ومرافس التو يع على أقل تقدير وإعادة هذه
المنشكت إلى سابس عهدها قبل الحرب.
ب-

عمليات التوسيع:

.1

توســيع طاقات ما قبل اإلنتاج :بهدف دفع معدالت اإلنتاج إلى مســتويات أعلى ( 6مليون برميل

يوميا ً أو أكثر) خضـوعا ً لطبيعة السـياسـة النفطية العراقية ومقدار التموي،ت المتاحة ،نظراً إلى ما يمتلكه
العراق من احتياطات نفطية مؤكدة هائلة ،وان يتوفر له أيضـا ً ما يكفي من شـبكات وقنوات النقل وتصـدير
نفطه عبر الخ ليج وتركيا وسـوريا والمملكة العربية السـعودية وإلى جانب ذلك هناك نحو  35ألف شـخ
من الكوادر الخبيرة والمؤهلة تأهي ً،عاليا ً تعمل في هذه الصـــناعة وهي قادرة على توســـيع طاقات إنتاج
النفط الخام.
.2

توسيع طاقات ما بعد اإلنتاج :وذلك ل يادة طاقات مصافي النفط والصناعات البتروكيميائية ليس

بهدف تلبية الطلب الداخلي فقط وانما يادة صـــادراته من المنتجات النفطية أيضـ ـاً ،ليضـــيف بذلك قيمة
جديدة لصادراته عامة ويضاعف عائداته النفطية(.الجلبي،2006 ،

.)21-19

وعلى الرغم من التذبذب الواضــــي في الكميات المصــــدرة خ،ل فترة االحت،ل األمريكي كما يبين في
الجدول رقم ( ) 5إال أن العائدات النفطية ارتفعت بســــبب ارتفاع أســــعار النفط في الســــوق العالمية فقد
ارتفعـت العـائـدات النفطيـة إلى أكثر من ضـــــعفين بين عـامي  2003و  2004اذ بلغـت ( )22.4مليـار
دوالر ثم ارتفعـت بمعـدل ( )62.2مليـار دوالر عـام  2008مقـارنـة بعـام  ،2004في حين لم يتجـاو
المعـدل اليومي للتصـــــدير طول المـدة ( )2008 -2001عن ( )1.85مليون برميـل /يوميـا ً بـل حتى لم
يصـــــل إلى معـدل التصـــــدير قبـل االحت،ل األمريكي عنـدما بلي ذلك المعـدل ( )2.065و ( )2.8مليون
برميل /يوميا ً عامي  1999و 2000على التوالي ( .عاطف،2012 ،

.)75
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جدول  :5العائدات النفطية (كمية وقيمة) ومعدل التصدير اليومي للمدة ()2013 -2004

السنة
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

الكمية (ألف
برميل)
558.227
509.588
545.203
596.455
677.133
684.092
677.0693
781.121
918.755
895.995

قيمة الصادرات ألف دوالر
أمريكي
22.455.060
26.875.472
31.720.729
441.196.254
63.167.050
41.770.960
51.394.359
83.939.316
100.603.773
94.885.934

معدل اليومي للتصدير
الف برميل
1.525
1.396
1.496
1.634
1.850
1.906
1.890
2.200
2.517
2.454

المصدر :من إعداد الباحثة باالعتماد على:
.1

و ارة التخطيط والتعاون اإلنمائي ،المجموعة اإلحصائية السنوية ،سنوات مختلفة.

.2

رحيم حســـوني يارة ،دور العوائد التغطية في تحقيس التنمية االقتصـــادية في العراق للمدة ( )2008 -1951رســـالة دكتوراه غير منشـــورة جامعة

بغداد ،كلية اإلدارة واالقتصاد لسنة .2010

وعلى الرغم من كل اإلمكانيات التي سـخرت لذلك ،يعود تدني مسـتوى الصـادرات إلى عدة عوامل هي:
(و ارة النفط ،مصدرسابس،
.1

.)34

تعرض األنابيب الناقلة للنفط الخام للتخريب الذي أدى إلى إحداد شـــلل كبير في التصـــدير عبر

المنفذ الشمالي.
.2

عدم اســتفادة العراق من الحقول الحدودية واســتغ،لها من دول الجوار وذلك يعود إلى ســياســات

النظام السابس مع الدول المجاورة.
.3

التغيرات المســـــتمرة في قيـادة قطـاع النفطي تبعـا ً للحكومات االنتقـاليـة إذ إن و ارة النفط مرت بـ

( )6تغيرات و اريـة منـذ عـام  2003/4/9ولغـايـة  2007هـذا التغيير لم يســـــاعـد على قيـام تخطيط
استراتيجي ومتابعة المشك،ت النفطية ومتطلباتها.
.4

تهريب النفط الخام العراقي إلى الخارج وانتشار الفساد المالي واإلداري في الو ارة.

.5

انعدام المرونة ال ،مة لتصـدير النفط الخام بسـبب عدم تحقس السـعات التخ ينية وتضـرر محطات

الضــــخ الرئيســــية وتككل أج اء من مكونات المنظومات واندثارها ،إلى جانب ضــــعف مولدات القدرة
الكهربائية واالعتماد على الشبكة الوطنية المنقطعة.
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 :3.2.1تطور النفط في العراق في ظل جوالت التراخيص
توجهـت و ارة النفط العراقيـة بعـد عام  2003في تطوير الحقول النفطيـة والغـا ية باتخـاذ قرار تأســـــيس
دائــــــرة متخصـصـة (دائرة العقود والتراخي

البترولية) في وضـع نماذج العقود وتنفيذ حلقات التفاوض

والمناقصـات واإلجراءات المتعلقة بتطوير الحقول النفطية والغا ية .كانت الخطوة األولى تأهيل شـركات
النفط العالمية وفس برنامج منظم ودقيس حيد جرى تقييمها اعتماداً على خمســـة معايير من الناحية الفنية
والمـاليـة والقـانونيـة والتـدريب والصــــحـة والســـــ،مة والبيئـة وكانت النتيجـة تأهيـل ( )35من بين ()120
شركة قدمت وثائقها.
أعلنت بعد ذلك جولة التراخي

البترولية األولى يوم  2008/6/30واسـتمرت لمدة سـنة ،حيد تم إعداد

عقد الخدمة المعياري وإقامة مؤتمر الترويج و ورشـة عمل مع شـركات النفط المؤهلة الراغبة للعمل في
العراق ،وفي  2009/6/30كانت المنافســة بين الشــركات حيد جرى إحالة أربعة حقول من بين ثمانية
معلنة ،وباإلجراءات والخطوات نفســها وبعمل مســتمر تم تنفيذ الجوالت ال،حقة الثانية والثالثة والرابعة.
وحددت الحكومة معيارين يتم تطبيقهما على جميع العروض:
أوالً :كمية اإلنتاج المقدمة من قبل أي ائت،ف شـركات :إذ وضـعت الحكومة حداً أدنى لإلنتاج المسـتهدف
مستعدة لقبوله لكل حقل معتمدة على االحتياطي النفطي ومعدالت اإلنتاج التاريخي.
ثانيـاً :العـائد الريعي الذي ســـــيقبـل به االئت،ف (تحـالف شـــــركات) لكـل برميـل يتم إنتـاجه :فكلمـا انخفض
العائد الريعي تكون فرصة الشركات أكبر في الحصول على العقود(.فيصل غاتر،2015 ،

.)52

 .1جولة التراخيص األولى (:)2009
قـامـت و ارة النفط بتو يع فر

االســـــتثمـار في الحقول النفطيـة من خ،ل تقســـــيمهـا إلى مجموعتين:

االولى :مجموعـة الحقول النفطيـة المنتجـة حـاليـاً .والثـانيـة :الحقول النفطيـة المكتشــــفـة غير المطورة ،بعـد
ذلك تم تصـنيف الشـركات األجنبية الداخلة إلى جولتي التراخي
جولتي التراخي
،2013

األولى والثانية .إن الهدف األسـاسـي من

كمــا حــددتــه و ارة النفط هو تطوير اإلنتــاج في الحقول النفطيــة (امجــد صـــــبــاح،

.)16

حيد وجهت الدعوة إلى الشــركات الـــــــ ( )35للمشــاركة في جولة التنافس االولى وتم تحضــير العقد
النموذجي وحقيبة المعلومات ووثائس المناقصة ،وتم عقد مؤتمر الترويج في لندن بتاريخ 2008/10/13
اذ تم توضـيي صـيغة العقد المعياري وكذلك إجراءات المنافسـة وحقائب المعلومات ،وشـارك في المؤتمر
ممثلون من الشــركات والدوائر األخرى .وحدد موعد شــهرين ابتداء من 2008/10/31لشــراء حقائب
المعلومـات مقـابـل مبلي من المـال يصـــــل إلى مليونين وخمس مـائـة ألف دوالر لكـل الحقول ،إذ اشـــــترت
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( )32شـــركة حقائب المعلومات ووصـــل المبلي الكلي إلى ( )52مليون دوالر ذهب إلى صـــندوق تنمية
العراق .DFI
عقدت ورشة عمل في اسطنبول مع الشركات التي اشترت حقائب المعلومات في شباط  2009للرد على
أســئلة واســتفســارات الشــركات بشــأن بنود العقد المعياري وإجراءات المنافســة ،وتم وضــع صــيغة العقد
المعياري النهائي ووثيقة التنافس النهائية التي تسـمى ( )final protocol tenderيوم ،2009/4/24
ثم جرت عملية التنافس يوم  2009/6/30في بغداد.
اسـتعانت و ارة النفط بمؤسـسـة عالمية اسـتشـارية أجنبية هي( )Gaffney Cline & Associatedفي
تنفيــذ إجراءات دورة التنــافس األولى ،ووقع العقــد معهــا يوم  2009/6/22بمبلي تخميني ( )3مليون
دوالر تقريبا ً تحسـب على أسـاس (سـاعة /رجل) .وعملت هذه المؤسـسـة منذ إع،ن الجولة األولى وحتى
يوم  2009/6/30الـذي جرت فيـه عمليـة التنـافس في بغـداد وفي هـذه الجولـة تعهـدت الشـــــركـات بتحقيس
يادة في معدالت اإلنتاج بحدود ( )5مليون (برميل/يوم) عند الوصـول إلنتاج الذروة خ،ل ( )7سـنوات
من تاريخ نفاذ العقود أع،ه.
 .2جولة التراخيص الثانية (:)2009
تم اإلع،ن في  2008/12/31عن جولـة التراخي

الثـانيـة وتم بموجبهـا تـأهيـل ( )10شـــــركـات أخرى

من أصــل ( )40شــركة عالمية ،فض ـ ً،عن ما تم تأهيله في الجولة األولى للتنافس على ســلة من الحقول
الخضــــراء (غير المنتجة) .طرح فيها مجموعة من الحقول النفطية والغا ية المكتشــــفة وغير المطورة
وتضـــــمنـت قـائمـة الحقول (غرب القرنـة "المرحلـة  ،"2مجنون ،الغراف ،الحلفـايـة ،نجمـة ،قيـارة ،بـدرة،
كفل ،غرب الكفل ،ك،بات ،مرجان ،كمر وحقل نادومان).
عقـدت جولة التنـافس الثـانيـة في بغداد في  2009/12/12-11تم فيها إحالة حقول غرب القرنة "المرحلة
 ،"2مجنون ،الحلفـايـة ،الغراف ،بـدرة ،نجمـة وقيـارة ،فـا ت بهـا ائت،فـات شـــــركـات،Sheel -Lukoil :
،Gazprom -Japex ،Petronas -Total ،Petronas ،Petrochina -Petronas
 Sonangol -Tpao ،Petronas ،Kogasعلى التوالي وفي هــذه الجولــة تعهــدت الشـــــركــات
بالوصـــول إلى معدالت إنتاج بحدود ( )4مليون برميل /يوم خ،ل ( )13-7ســـنة من تاريخ نفاذ العقود
أع،ه ،وبهـذا تكون ذروة اإلنتـاج المســـــتهـدف من الجولتين بحـدود ( )9مليون برميـل /يوم( .فيصـــــل
غاتر،مصدرسابس،
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 .3جولة التراخيص الثالثة (:)2010
جرت الجولة الثـالثـة في  2010/10/20لث،ثة حقول غا  :عكاس والمنصـــــورية والســـــيبة بعد إط،ق
و ارة النفط للجوالت األولى والثانية .وتم تفضـيل ث،د شـركات من بين ( )15شـركة التي دعيت لتقديم
عروضـها بشـأن الحقول الث،د وذلك بسـبب خبرتها في هذه الصـناعة وهي  Shellو TotalوKogas
الكورية الجنوبية ولكن فقط شــركتا  Totalو Kogasكانتا من ضــمن الث،ثة عشــر شــركة التي قامت
بالتسجيل النهائي لخوض الجولة (.)OpenOil,2011,p16
فا ت شــركة  Kogasبحقوق تطوير حقل عكا إلى جانب شــركة  KazMunaiGasالكا اخســتانية،
ولكن األخيرة انســـحبت من الصـــفقة في ريار  ،2011مما اضـــطر  Kogasلمضـــاعفة حصـــتها في
المشـــــروع .واتفقـت شـــــركـة  TAPOالتركيـة وشـــــركـة الكويـت للطـاقـة و Kogasعلى تطوير حقـل
المنصـــورية في شـــرق العراق وفا ت شـــركتا الكويت للطاقة وشـــركة  TAPOالتركية لتطوير حقل
السيبة.
 .4جولة التراخيص الرابعة (:)2012
نظمـت و ارة النفط جولة التراخي

الرابعـة في بغـداد خ،ل المـدة  31-30ريار  2012الســـــتكشـــــاف

حقول النفط والغا التي شــاركت فيها ( )47شــركة عالمية ،وتعد شــركات النفط العالمية التي تأهلت في
الجوالت الث،د الســابقة مؤهلة تلقائيا ً للجولة الرابعة ســواء وقعت عقدا أو لم توقع في الجوالت الســابقة،
ومن بين هذه الشــركات شــركة النفط األمريكية  ،Hessواســتثنيت أكســون موبيل  ExxonMobilمن
المشـــاركة في الجولة الرابعة بســـبب توقيعها عقوداً مع حكومة إقليم كوردســـتان .جرى خ،لها عرض
( )12رقعة اســــتكشــــافية ( )7منها للنفط و( )5للغا تو عت بين محافظات البصــــرة والنجف وبابل
والمثنى والديوانية وذي قار ونينوى وديالى واألنبار .أثمرت تلك الجولة أربع رقع اســتكشــافية فقط على
الشــركات المتنافســة وفا ت شــركة  Pakistan Petroleumبعقد الســتكشــاف الرقعة الغا ية ()8
الممتدة بين ديالى وواسـط ،فيما فا أئت،ف يضـم شـركتي  Lukoilالروسـية وInpex Corporation
اليـابـانيـة بعقـد ألســـــتكشـــــاف الرقعـة النفطيـة ( )10الممتـدة بين محـافظتي ذي قـار والمثنى ،وفـا ائت،ف
شــركتي  Premier Oilالبريطانية و Bashneftالروســية بعقد للرقعة االســتكشــافية ( )12التي تقع
جنوب غرب محافظة المثنى ،وفا ائت،ف كويتي إماراتي (كويت إنيرجي) بالرقعة االســـتكشـــافية ()9
الواقعة في محافظة البصرة على الحدود العراقية اإليرانية.
إن الجولة الرابعة هي أول جولة تقدم فيها عروضـا ً ل،سـتكشـاف مقارنة مع الجوالت الث،د السـابقة .وفقا ً
لـدائرة العقود والتراخي

البتروليـة فـإن العراق لن يبـدأ بـالضـــــرورة تطوير أو إنتـاج من أي الحقول
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المكتشـــفة ولكن ســـيتم اســـتخدامها للحفاظ على مســـتويات االحتياط وتع ي ها ،أما الشـــركات التي تقوم
باســتكشــاف الغا فســيســمي لها بإنتاجه ،فالعراق يخطط الســتخدام الغا المنتج كوقود لتوليد الطاقة وفي
الصـــناعات البتروكيماوية وغيرها من الصـــناعات .تمي ت عقود الجولة الرابعة بالعديد من التغييرات
عن عقود الجوالت الث،ثـة األولى ،ففي الجوالت الســـــابقـة تم األخـذ بـالحســــبـان بـــــــــ (العـائـد الريعي
 ) Remuneration Feeالذي يتقاضــاه المتعاقد ،وكمية اإلنتاج المســتهدفة من قبل الشــركات .أما في
الجولة الرابعـة فإن العـديد من المنـاطس لم تكتشـــــف بعـد وبالتـالي عدم إمكـانيـة تقـدير اإلنتـاج الفعلي ،ولذلك
سيكون العائد الريعي هو المعيار الوحيد(.فيصل غاتر،مصدرسابس،
ونرى دور عقود التراخي

.)54

في مســـــتقبـل تنميـة الصـــــنـاعـة النفطيـة بـالعراق لهـا الكثير من الممي ات

والسلبيات .ومن أهم الم ايا:
 . 1تعد جوالت التراخي

رلية أفضـــل من ما تضـــمنته مســـودة قانون النفط والغا  ،التي لم تقر من قبل
عقود المشـــاركة في اإلنتاج باعتبار إن هذه الجوالت اعتمدت عقود خدمة

البرلمان العراقي بخصـــو

تتقاضى بموجبها الشركات الفائ ة بالعقود رسوم إنتاج محددة عن كل برميل نفط يتم إنتاجه.
 .2أثبتت تجارب العراق الســــابقة خاصــــة في عقد الســــبعينات نجاح هذه التجربة إذ طورت شــــركات
برا يلية اإلحتياطي العراقي و قف ت بمعدالته قف ات مهمة من خ،ل عقود الخدمة.
 .3نظراً ألنقطـاع العراق مـدة طويلـة ت يـد على العقـدين عن التطورات التكنولوجيـة في مجـال النفط لـذا
يصــعب تعامل الكوادر العراقية مع التطورات المتســارعة في هذا المجال ،وبالتالي ال تســتطيع الكوادر
العراقيـة رغم كفـاءتهـا النهوض بقطـاع النفط والغـا بمع ل عن الشـــــركـات األجنبيـة إذ عمليـة النهوض
بالصناعة النفطية يتطلب تكنولوجيا متقدمة ورؤوس أموال طائلة.
 . 4إن إشــراك شــركات متعددة الجنســية لها ثقلها في مجال االســتثمارات النفطية في العراق الســتثمار
حقول نفطية قريبة من الحقول المشـتركة مع دول الجوار كإيران و الكويت والتي لها مشـاكل حدودية مع
العراق حيد يعد ذا بعد اسـتراتيجي على الصـعيد السـياسـي واالقتصـادي وقد تكون سـببا ً لمنع التجاو ات
على الحقول النفطية من قبل تلك الدول.
 . 5جعل العراق قوة اقتصـادية على المسـتوى اإلقليمي والدولي ،من خ،ل جعل طاقاته اإلنتاجية تتجاو
الطاقات اإلنتاجية لدول المنطقة كالسعودية و إيران وأخذ مكانة الصدارة بين دول المصدرة للنفط.
بـالرغم هـذه الممي ات المهمـة .إال أن هنـاك رأي رخر لكثير من المراقبين والمتـابعين الـذي يجـد أن هنـالـك
سلبيات لعملية التراخي

ال يمكن تجاو ها ،ومن أبر هذه السلبيات ما يأتي :

 . 1شـــــملـت جوالت التراخي

أهم و أكبر الحقول النفطيـة المنتجـة منـذ الث،ثينـات ،فـالحقول التســــعـة

المعروضــــة في جولة التراخي

األولى يبلي مجموع االحتياطي النفطي المثبت لها أكثر من  %50من
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احتياطي العراق ويشـكل إنتاجه أكثر من  %85من إجمالي اإلنتاج النفطي للعراق وهذه الحقول معروفة
بشــــكـل جيـد من قبـل الكوادر النفط العراقيـة و قـادرة على إدارتهـا وتطويرهـا وكـان بـاإلمكـان أن تعرض
حقول أخرى تراجع إنتاجها من أجل تطويرها.
 .2يرى البعض أن عقود التراخي

مع الشـــــركـات األجنبيـة جـاءت بمع ل عن بعض القوانين المنظمـة

الســتثمار الثروة النفطية كقانون حماية الثروة الهيدروكربونية رقم  84لســنة  1985وقانون  97لســنة
 1967وقانون  22لسنة .1997
 .3لم تخضــــع عقود التراخي

إلى مصــــادقة البرلمان ،التي يرى البعض أن قانونيتها لم تكتمل دون

مصادقة البرلمان العراقي عليها.
 . 4إن هذه العقود تبدأ ب يادة اإلنتاج بعد ث،د ســـنوات من تاريخ توقيع العقد مع الشـــركات األجنبية و
بنسـبة  %10فقط سـنوياً ،بينما يسـتطيع الكادر النفطي الوطني من يادة اإلنتاج بشـكل أسـرع لو تهيأت له
الظروف التقنيـة و اإلداريـة وقـد تمكن الكـادر الوطني من يـادة اإلنتـاج ألكثر من ( )150ألف برميـل
يوميـا ً من النفط الخـام و نحو ( )100مليون قـدم مكعـب من الغـا الطبيعي خ،ل فترة وجي ة من عـام
.2009
 .5إن الشـركات األجنبية المرخصـة لتطوير الحقول سـتتحكم بهذه الشـركات بسـياسـات اإلنتاج والتسـويس
لتلك الحقول ولمدة طويلة ال تقل عن عشـــرين عام قابلة لل يادة ،في حين ال يحس للجانب العراقي التأثير
على تلك السياسات.
 .6إن هذه العقود اسـمها عقود خدمة ،لكن يرى البعض في جوهرها هي عقود مشـاركة ألنها تشـارك في
إدارة اإلنتاج و تتحكم في معدالت اإلنتاج ولها الحس الحصري في استثمار المكامن المستقبلية من الحقل.
 . 7إن إبقاء هذه الحقول تحت الســــيطرة الوطنية للعراق يمثل أحد الركائ األســــاســــية ل من الوطني
واالقتصادي.
 .8إن الشـــركات النفطية األجنبية لن تســـتطيع أن تبقى في العراق أو أن تدير اإلنتاج إذا ما حصـــل أي
ظرف طــارئ في المنطقــة و ســـــوف يخســـــر عنــدهــا العراق مــا يترتــب على ذلــك تعــاقــديــا ً .
(الراوي،2012،

.)226
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 :3.1دور قطاع النفط في اقتصاد العراق
 :1.3.1مساهمة النفط في اجمالي الناتج المحلي
قطاع النفط يمثل العمود الفقري والقطاع الذي ال ينافسه أي قطاع رخر للدخل القومي والناتج المحلي ،فهو
من القطاعات التي تحدد حجم الناتج بسبب مساهمته الكبيرة والتي تتجاو الثلثين في تكوين الناتج المحلي.
وأن ما يؤثر في تكوين هذا الناتج وبشكل مباشر التقلبات في حجم اإلنتاج النفطي وتصديره .وكذلك أسعار
النفط العالمية والتغيرات التي تحدد في قيمة الدوالر (العملة التي يسعر بها النفط الخام) تتحدد القيمة
النهائية للنفط بمدى مساهمته في تنمية قطاعات االقتصاد الوطني وال يادة في الناتج المحلي اإلجمالي بما
يضمن ال قدرة الذاتية على توليد التراكم الرأسمالي الحقيقي الضروري للنمو االقتصادي .كما أن الدور
األساسي لقطاع اإلنتاج والتصدير للنفط قد أدى إلى ارتفاع كبير في معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي
ويوضي الجدول اآلتي األهمية النسبية لقطاع النفط في تكوين هذا الناتج للمدة من () 2014 – 2000
ومنه يتضي ما يأتي:
جدول  :6مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلي اإلجمالي ( )2019 – 2000باألسعار الجارية والقيمة بالمليون دينار

السنوات

الناتج المحلي االجمالي

قطاع النفط

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

50213699.9
41314568.8
41022927.4
29585788.6
53235358.7
73533598.6
95587954.8
107828462.5
157026061.6
130643200.4
162064565.5
217327107.4
251907661.7
267395614.0
260610438.4
194680971.8
196924141.7
221665709.5
254870184.6
262917150.0

41834912.0
30799376.2
29021398.2
20349772.0
30808541.6
42379784.7
52851810.9
58202989.1
87166401.2
55998048.1
72905000.1
115256423.7
126435557.5
125534072.1
121131113.9
213126000
442671000
650792000
956980000
937411100

نسبة مساهمة قطاع النفط
لى الناتج المحلي اإلجمالي
83.33
74.55
70.74
68.78
57.87
57.63
55.29
53.98
55.5
42.9
45.0
53.0
50.2
46.9
46.4
44.3
39.8
36.7
34.4
40.0
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المصدر :الجدول من تنظيم الباحثة باالعتماد على المصادر اآلتية:
جمهورية العراق ،و ارة التخطيط ،الجها المرك ي لإلحصاء ،المجموعة اإلحصائية السنوية
•
سنوات مختلفة
جمهورية العراق ،و ارة التخطيط والتعاون اإلنمائي ،الدائرة االقتصادية ،للمدة 2014 -2000
•
رسم توضيحي  :1نسبة مساهمة قطاع النفط لى الناتج المحلي اإلجمالي
قطاع النفط

الناتج المحلي االجمالي
3E+09
2.5E+09
2E+09
1.5E+09
1E+09
500000000
0

2019
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2000

المصدر :الشكل من إعداد الباحثة باالعتماد على بيانات الجدول اع،ه

إن نسبة مساهمة قطاع النفط ارتفعت ارتفاعا ً كبيراً في تكوين الناتج المحلي اإلجمالي فعندما كانت نسبة
المساهمة ( )%83عام  (.2000راجع الجدول رقم  .)6وهي أقصى نسبة مساهمة في تاريخ العراق.
انخفضت تدريجيا ً لتصل الى  %54عام  2007بسبب احت،ل العراق وعليه توقف اإلنتاج والتصدير
للنفط العراقي خ،ل الخمسة أشهر األولى في عام  2003وعليه لم يتجاو المعدل اليومي للتصدير عام
 2003عن ( )887ألف برميل يوميا ً كما موضي في الجدول وعلى هذا األثر انخفض الناتج القومي
ل سعار الجارية عام  2002من ( 41مليار دينار ) أي ما يعادل ( )40مليون دينار باألسعار الثابتة إلى
( )29.6مليار دينار باألسعار الجارية اي ما يعادل ( )27مليون دينار باألسعار الثابتة ،وذلك بسبب
إنخفاض حجم الناتج لقطاع النفط إلى الثلد بين عامي  2002و 2003مما أدى إلى انخفاض نسبة مساهمة
هذا القطاع في الناتج الى (.)%68.8
وارتفعت نسبة حجم الناتج المحلي بنسبة ( )%40عام  2004عن العام السابس بسبب سيطرة القوات
المحتلة على قطاع النفط مما أدى إلى يادة قيمة الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة ( )%44.4ليصل الى
( )29.6مليار دينار عام  2004وارتفع إلى أن وصل إلى اعلى قيمة له ( )107.83مليار دينار باألسعار
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الجارية ،أي ما يعادل ( )48دينار باألسعار الثابتة عام  ، 2007وارتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج
إلى ( )3.6مليون دينار في هذا العام .حيد إن نسبة مساهمة قطاع النفط أثناء المدة ()2007 – 2000
عن العقد السابس وفي سنة  2008ولغاية  2010استمر باالنخفاض بسبب األحداد المستمرة في العراق
أما في  2011و 2012فقد استمرت باالرتفاع وفي سنة  2013و 2014فكانت النسب متفاوتة فيما
بينهما.
حيد إن ارتفاع هذه النسب تعكس السمة األحادية ل،قتصاد الريعي العراقي ،ومدى االعتماد المفرط على
عوائد النفط من خ،ل مساهمة العوائد النفطية في اجمالي الناتج المحلي وعليه فأن التقلبات في عوائد هذا
القطاع سوف ينعكس بكثاره على النشاط االقتصادي العراقي.
وإن ضعف بنية الناتج المحلي اإلجمالي كان بسبب السياسات االقتصادية غير الصحيحة باإلضافة إلى
الحروب والحصار االقتصادي الدولي الذي قام بع ل العراق عن العالم مما أدى إلى إعتماد االقتصاد
الوطني على القطاع النفطي فقط .والذي بدوره أدى إلى انخفاض عرض السلع والخدمات وارتفاع حدة
التضخم بسبب تراجع مساهمة القطاعات االقتصادية.
 :2.3.1مساهمة النفط في النقد االجنبي وفي تمويل الموازنة العامة
تعتمد المساهمة النسبية لقطاع النفط بصورة مباشرة على مقدار القيمة الحقيقية للعوائد النفطية في مقدار
ما يدخل للبلد من عم،ت أجنبية كإيراد عام ،وتمثل ضريبة الدخل عن أرباح الشركات في العراق ،حيد
تشمل العم،ت األجنبية كل ما تدفعه الشركات كأجور للعمال في القطاع الصناعي وعلى شراء حاجاتهم
من السوق المحلية كشراء السلع والخدمات المختلفة  ،أما بعد تأميم النفط فتعتبر الصادرات النفطية األساس
األهم في توليد تلك العوائد .وأصبحت النتيجة أن اعتماد العراق على استيراد الكثير من المواد االولية
والسلع المصنعة ونصف المصنعة واستخدام الخبرات والوسائل الفنية المتواجدة في الدول المتقدمة
اقتصادياً ،واعتمادها بشكل أساسي على ما يتحقس وما يتوفر ،ونرى أهمية االحتفاظ بموجودات أجنبية
(عملة أجنبية) وتكوين االحتياطي المناسب الذي يقوم بتيسير حركة المدفوعات للدولة .مع العلم أن السلع
والخدمات غير النفطية التي يصدرها العراق إلى السوق العالمية ال تؤلف دخولها إال نسبا ً قليلة من مصادر
العملة األجنبية الداخلة إلى الب،د.
حيد إن اال مات االقتصادية التي مر بها العراق نتيجة حرب إيران ،تعمقت أكثر من خ،ل سياسة النظام
االقتصادي وإهمالها للقطاع ال راعي والصناعي ،كما تصاعد اإلنفاق العسكري ،وانتشار الرشوة والفساد
وسوء استخدام اإلدارة المالية ،واخفاق النظام في تحسين المستوى المعاشي للسكان بعد انتهاء الحرب
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العراقية اإليرانية كما يعد برنامج التقشف لعام  1990رخر سلسلة مظاهر األ مة( .النصراوي،1995 ،
.)160-145
جدول  :7الموجودات األجنبية من العمالت األجنبية والذهب وقيم االستيرادات والعجز الفائض للمدة()2007 – 2001
لدى البنك المركزي
السنة

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

لدى المصارف التجارية

العمالت األجنبية

الذهب

المجموع

العمالت
األجنبية

الذهب

المجموع

مجموع
الموجودات
األجنبية

جمالي
قيم
االستيرادات

الفائض
او
العجز

858.6
2134.6
41.587
13.536.919
19758.619
27604.819
365518.131

0.7
8.0
15
115.247
142.708
158.857
1994.113

859.3
2142.6
41.612
13652.193
19901.327
27763.676
367512.244

2900.4
7025.0
1357.600
3387.060
5441.660
7763.109
83455.798

0.1
0.1
0
0
0
0
0

29800.5
70265.1
1357.600
4487.060
5441.660
7763.109
83455.798

30659.8
72497.7
1399.212
18139.253
25342.987
35526.785
450968.04

39250.8
13280.2
18873.650
31953.450
35298.000
31338.000
26171.600

()8590.2
()59127.5
()17474.438
()13814.197
()9955.013
4188.785
424796.442

المصدر :رحيم حسوني يارة سلطان ،دور العوائد النفطية في تحقيس التنمية االقتصادية في العراق ( ،)2008-1951رسالة دكتوراه ،جامعة بغداد ،كلية اإلدارة
واالقتصاد، 2010،

.106

كما أدى تأثير المقاطعة الدولية على االقتصاد العراقي والتي يمكن م،حظتها من خ،ل تراجع تصدير
النفط الخام كما هو موضي في الجدول اع،ه ،أن الموجودات األجنبية وإجمالي قيم االستيرادات والعج
أو الفائض في تلك الموجودات أثناء المدة ( )2007 -2001ومن خ،ل البيانات ن،حظ أن أجمالي قيم
االستيرادات انخفضت بمقدار أكثر من ضعفين ( )39.3الى ( )18.9مليار دوالر خ،ل عامي 2001
و ( 2003عام االحت،ل) وهذا شكل عج اً مقداره ( )8.6و ( )17.5مليار دوالر خ،ل المدة المذكورة،
واستمر العج باالنخفاض تدريجيا ً خ،ل السنو ات ال،حقة ليبلي ( )10مليار دوالر عام .2005
فيما تبين بعد ذلك أن سنوات العج تحولت الى سنوات فائضة بعد عام  2004لتبلي ( )41.9و()424.8
مليار دوالر خ،ل عامي  2006و 2007على التوالي ونظراً لتحسن الوضع االمني وارتفاع أسعار النفط
و يادة العوائد النفطية باإلضاف ة إلى ضعف الطاقة االستيعابية ل،قتصاد العراقي والسيما في المحافظات
التي لم تستطع إنفاق ما خص

لها خ،ل السنة ،واستمرار انخفاض كفاءة الصرف للمشاريع باإلضافة

إلى تلكؤ مؤسسات الحكومة في خلس البيئة االستثمارية المطلوبة( .سعيد،1995 ،

)145

أما بالنسبة لمساهمة النفط في تمويل الموا نة العامة يطلس على المصادر التي تقوم بتمويل النشاطات
المالية ل،قتصاد العام باإليرادات العامة ،وتتطلب تغطية النفقات العامة والتدابير ال ،مة للموارد المالية،
وبصورة اوضي تحصل الدولة على الموارد من الدخل القومي في حدود المقدرة القومية أو من الخارج
أثناء عدم كفاية هذه الموارد لمواجهة متطلبات اإلنفاق العام ،وفي وقتنا هذا تعددت أنواع اإليرادات العامة
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واختلفت طبيعتها وتنوعت األساليب التي تستخدمها ألنواع الخدمات التي تقوم بها .
.)11

(الع اوي،2007،

تعتبر اإليرادات النفطية في العراق المصدر الرئيسي واألهم إن لم يكن الوحيد نسبيا ً في تمويل المي انية
العامة للدولة وفعالياتها االقتصادية ،فمنذ عملية استخراج النفط عام  1927كانت اإليرادات تشكل مكانا ً
مهما ً في مي انية الدولة االعتيادية التي تقوم بأوامر الصرف المختلفة على الدوائر والو ارات كافة.
(نجيب،1975 ،

 .) 27حيد ال يوجد مصدر رخر مما جعل الدولة تكون رب العمل بالنسبة للسكان.

(الحافظ،2009 ،

.)68

فلم يحقس العراق إال القليل من النجاحات عبر تاريخ طويل من الفشل في تنويع موارد االقتصاد الوطني
على الرغم من االهتمام في التنويع بدءاً من اتفاقية مناصفة األرباح مع شركات النفط األجنبية وتأسيس
مجلس اإلعمار لبناء اقتصاد مختلف في قاعدته اإلنتاجية.
إن اإليرادات الناجمة عن الصادرات النفطية تعتبر من أبر المعض،ت التي تواجه االقتصاد العراقي
والناتجة عن اقتصار الموارد المالية للدولة إليراداتها على النفط فمن جانب سيبقى معرضة لتقلبات إسعار
النفط في السوق العالمية ،والجانب اآلخر أن اعتمادها على هذا المورد أدى تاريخيا ً إلى اضمح،ل دور
الموارد المالية األخرى والمتمثلة بالضرائب والرسوم وخصوصا ً الضرائب المباشرة( .اسماعيل،
،2003

.)20

باإلضافة الى كل ذلك فإن الموارد المالية ال تفي بالحاجات التمويلية لمشاريع التنمية وإعادة اإلعمار
والسيما أن حجم الدمار الذي تعاني منه البنية التحتية وهياكل االقتصاد يستل م مبالي مالية كبيرة ،والجدول
ادناه يبين األهمية النسبية لإليرادات النفطية واإليرادات غير النفطية إلى إجمالي اإليرادات  /ومقدار
النفقات العامة.
جدول  : 8األهمية النسبية لإليرادات النفطية والغير نفطية لى جمالي اإليرادات/مقدار النفقات العامة (مليون دينار)

السنة

اإليرادات
النفطية

15728387 2003
32593011 2004
39449514 2005

اإليرادات
غير النفطية اإليرادات العامة

15985527 2571140
32988850 395839
40435740 986226

النفقات العامة

4901961
31521427
30831142

النسبة
النسبة
المئوية
المئوية
(االيرادات
(االيرادات
الغير
النفطية
نفطية
وااليرادات
وااليرادات
العامة)
العامة)
1.61
98.39
1.20
98.80
2.44
97.56
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2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

46873253
49557641
77875317
47528262
60131401
98209000
117304000
110637000
94643016
78649032
697734000
718330950
771603926
937411104

2225586
2489057
2376865
1941132
4750653
2669162
2932858
2236395
1539933
1192740
1023657
1448327
1182857

4.53
4.78
2.96
2.76
4.75
2.23
2.57

95.47 40323400 49098839
95.22 33545143 52046698
97.04 59403375 80252182
94.28 69165524 50408216
85.68 70134201 70178223
98.21 78757666 99998258
99.02 105139576 119466000
97.24 119127556 113767000
119294992 584008820
83.62 119462429 940483641
85.40 105895722 817008031
87.52 107089521 820696696
84.19 104158183 916436672
88.7 133107616 105569686

0.16
0.14
0.12
0.15
1.12

المصدر :و ارة المالية ،دائرة الموا نة العامة ،بيانات غير منشورة.
تم احتساب النسب باالعتماد على البيانات الموجودة أع،ه من قبل الباحثة

رسم توضيحي  :2يوضح نسبة مساهمة اإليرادات النفطية والغير نفطية في تكوين اإليرادات العامة
االيرادات العامة

االيرادات الغير النفطية

االيرادات النفطية
1.4E+09
1.2E+09
1E+09
800000000
600000000
400000000
200000000

0

المصدر :الشكل من عمل الباحثة باالعتماد علي جدول رقم .8

الت ال الموا نة العامة للدولة تعتمد وبدرجة كبيرة على اإليرادات النفطية كمصدر رئيسي للتمويل ،حيد
بلغت األهمية النسبية لإليرادات النفطية عام  )%98.3( 2003وانخفضت بنسبة ضئيلة في عامي
( )2007 – 2006حيد بلغت معدل ( )%95.4لكنها عاودت االرتفاع في عام  2008حيد بلغت
( )%97ويعود السبب في ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط خ،ل هذه السنة أما عام  2009انخفضت النسبة
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بلغت إلى ( )% 94.3حيد انخفضت بسبب انخفاض أسعار النفط وبذلك نجد ان اإليرادات النفطية غير
مستقرة ومتأثرة بعدة عوامل وكما الحظنا تغير في األسعار العالمية النفطية.
لقد تم إلغاء دور الضريبة الذي تعتمد عليه المي انية في أكثر الدول بسبب اعتمادها على اإليرادات النفطية
وبشكل كبير فأن غياب الضريبة له تأثيرات سلبية متعددة لعل أبر ها غياب مشاركة أفراد المجتمع في
الخطط والبر امج التي تنفذها الحكومة وكذلك غياب الشعور بالدور الرقابي على أداء األجه ة المسؤولة
عن تنفيذ تلك الخطط والبرامج ،كما بلغت نسبة اإليرادات غير النفطية عام  )%1.6( 2003ثم ارتفعت
ارتفاعا ً طفيفا ً بلغت النسبة ( )%4.8عام  ،2007وال الت المنشكت االقتصادية العامة تعاني عج اً في
إيراداتها في الحصيلة التجميعية ،بمعنى أنها ال تمثل رافداً لدعم الموا نة المالية العامة للدولة بل تعتبر
عبئا عليها (.العلي،2009 ،

 ) 13كما نذكر أن الرسوم الكمركية (التعريفة الكمركية ) قد ألغيت

واستعاض عنها ب (رسوم إعادة اإلعمار ) بنسبة  %5وكان من المحتمل في عام  2006تعديل هذه
النسبة إلى ( ،)%10اال ان ذلك لم يتم( .الع اوي ،الجبوري،2009 ،

.)270

إن العراق يعتمد بشكل كبير على إيرادات النفط في الموا نة العامة خصوصا ً بعد عام  2003حيد توقفت
أغلب األنشطة االقتصادية بسبب األحداد التي سبقت  2003ألن هناك حصار اقتصادي وبالتالي فإن
هناك اتفاقية النفط مقابل الغذاء والدواء وبهذا السبب كانت مساهمة النفط أقل نوعا ً في تكوين اإليرادات
العامة أما بالنسبة لإليرادات الضريبية حيد جمع بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة( .عمار،2013 ،
 .)10فيكاد أن يكون دورها صغيراً في هيكل اإليرادات العامة وفي مراحل اإلص،ح األولى للموا نة
العامة حيد عملت السلطة على تفعيل دور الرسوم والضرائب للعمل على تقليل االعتماد على النفط.
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الفصل الثاني
اإلطار النظري للتنمية االقتصادية
بما ان التنمية تعني ال يادة في المســتويات التخطيطية وتشــابك المجاالت مع بعضــها البعض وفي شــتى
المجـاالت ســـــواء كـان في المجـال االقتصـــــادي ام المجـال العمراني ،فـان هـذا يعني ان تتحول الـدول من
الحدود الضــــيقة المحلية وفي كافة مجاالتها الى البعد القومي وخصــــوصــــا مع ما يت امن مع العولمة
والتطورات ،فلم يعـد ه نـاك مكـان لتنـافس الـدولـة فيمـا بينهـا داخـل حـدودهـا وانمـا تعـدى ذلـك ليصـــــبي العـالم
ســوق كبير تتنافس فيه جميع الدول وخاصــة في مجالي التجارة والصــناعة والذي يضــع الدول في مكان
التنافس العالمي مع الدول االخرى وتكون لها قدرة تنافســـية عالمية تكســـبها المنافســـة في مجال معين ال
يجاريها احد في ذلك االختصا

.

وان افتقار الدول النامية معظمها وخاصــــة العراق الى افكار واضــــحة خاصــــة في التنمية تقودها الى
الضبابية وعدم الرؤيا الواضحة في السياسات التنموية المستقبلية لذلك يجب على تلك الدول ان تقوم ببناء
االفكار المناســبة وال ،مة والتي تضــع التنمية في الطريس الصــحيي وعلى ضــوء هذه االفكار تحدد تلك
الدول مسـارها الصـحيي في تحديد النظام االقتصـادي والسـياسـي ومدى ع،قاتها الخارجية ومؤسـسـاتها
االجتماعية كذلك شـكل المؤسـسـات المصـرفية والمالية فهذا المنظور الفكري يعتبر مرشـد لبناء اسـتراتيجية
مناسـبة لجميع المراحل وفي جميع السـياسـات والنظم والمشـروعات الت ،كبناء الطرق والجسـور والسـدود
والطاقة الكهربائية والموانىء وهذا يتطلب عم ،ضـخما يسـتوجب اسـتثمارات هائلة ويكون عمل حكومي
بالتأكيد والذي يســتوجب االعتماد على االســتثمارات االجنبية في تحقيس التنمية ،اال ان هذا امر مســتبعد
بســبب الظروف الغير مناســبة في الدول النامية والتي تســتبعد اســتقطاب تلك االســتثمارات االجنبية لذلك
على الدولة ان تضــع برنامجا اســتثماريا هائ ،وان توجه تلك االســتثمارات نحو القطاعات ال ،مة التي
تقود التنميـة الى المكـان المطلوب خـاصـــــة ان هنـاك العـديـد من الصــــنـاعـات التي تتطلـب امواال هـائلـة
واســتخدام مصــادر التمويل واالســتعانات بالخبرات الفنية واالدارية وهذا كله يقودنا الى مقولة مفادها ان
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التنميـة ال يمكن ان تتقـدم اال بتـدخـل الـدولـة الواعي وبـأيـدي ذات خبرات ومهـارات واســــعـة وعقول راقيـة
التي تتبنى االدوات والوسائل التي تنسجم وتحقيس التنمية .
تشــــكل التنمية االقتصــــادية احد المحاور التي يهتم بيها متخذي القرار في ظل االحداد التي نشــــهدها
والتغيرات المتسـارعة حيد تسـعى الدول على اخت،ف اقتصـادياتها ان ترك على القطاعات التي تنسـجم
مع مقوماتها ،وعملية التنمية بمفهومها المعاصـر والشـامل تخ

جميع مجاالت الحياة ومسـتوياتها وهي

فكرة ولدت بين الحرب العالمية االولى والثانية ،واتســـعت فيما بعدها وهي عملية معقدة وشـــاملة تضـــم
جوانب الحياة االقتصـــادية واالجتماعية والســـياســـية والثقافية وهي مجموعة من االجراءات او العمليات
المتتالية التي يقوم بها الفرد من اجل ضـمان السـير مع سـرعة التغيرات التي تحدد في المجتمع ونقله الى
االفضل مع االنتفاع من تلك التغييرات .
 :1.2اإلطار المفاهيمي للتنمية االقتصادية
 :1.1.2مفهوم التنمية االقتصادية
يقصـــد بالتنمية االســـلوب العلمي الذي يوجه الطاقات البشـــرية لتحقيس اهداف المجتمع التي تغيير االثار
السـلبية في المجتمع الى قوة ايجابية واسـتخدام الطاقات البشـرية في تحقيس تلك االهداف والتي تؤدي الى
تقدم المجتمع نحو االفضـل وتعتمد التنمية على الطاقات البشـرية وتوجهها لكي تصـبي يدا لتحقيس الرخاء
للمجتمع .والتنمية تعتبر عملية اقتصــادية واجتماعية شــاملة هدفها هو رفع المســتوى المعيشــي للمجتمع
للوصول الى المستوى المعيشي للب،د المتقدمة ( .شندي،2015،
وتلعـب التنميـة دورا مهمـا في تقـدم البلـد وتطوره وبـاالخ

)5

في العصـــــر الراهن ،حيـد ا دادت اهميـة

النشـــــاطـات االبـداعيـة واالبتكـاريـة ،والتي لهـا اهميـة كبيرة في برو جهود التنميـة التي تبـذل لتحســـــين
المســــتوى المعيشــــي وكذلك رفع منافســــتها في االســــواق العالمية من اجل تحقيس عوائد مالية كبيرة.
(الحياني،2019،

)167

وتشـــكل التنمية الحصـــيلة الختامية التي من خ،لها يمكن اختبار فعالية النظام االقتصـــادي وتعتبر الجهد
المؤسـس لكل نظام اقتصـادي فكلما كانت التنمية واضـحة ورصـينة كان النظام االقتصـادي داخل البلد ذو
فاعلية اكبر في تقدم البلد من الناحية اال قتصــادية ،وبخ،ف ذلك اذا كانت عملية التنمية متعثرة معنى ذلك
ان هناك خلل في السـياسـة االقتصـادية للدولة ،لذلك يل م على الدولة ان تغيير سـياسـتها او تغيير ج ء من
سياسة الج ء الذي وقع فيه الخلل بسياسة تكون اكثر مناسبة ( .د.عبدالستار،2012،

)13

وعرف الخبراء االقتصـاد يين التنمية االقتصـادية على انها (عملية اقتصـادية وسـياسـية وثقافية واجتماعية
هدفها تحسـين رفاهية االفراد والسـكان) ،مع االخذ بنظر االعتبار مشـاركاتهم الحرة والنشـطة التي تهدف
الى التنمية والتو يع العادل للفوائد والممي ات الناتجة عنها (.د.مفيد،2009،

)10
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وعملية الت نمية االقتصـــادية يجب ان تكون متواصـــلة ومســـتمرة ولمدة منية طويلة تكون كافية ألحداد
تغيير هيكلي في اقتصــاد البلد ،ويقود الى تحســين كمي ونوعي في الرفاهية االقتصــادية للفرد وللمجتمع
ككل ( .القهواجي،2019،

)127

وان معظم البلدان النامية تكون غارقة في الفقر والتخلف وذلك بســبب انخفاض مســتوى التنمية والتطور
االقتصـــــادي وكذلك ردائة معـدالت االنتـاج وانعدام التراكم المالي مما يجعل كثير من الدول النامية تحت
وطـاءة الـديون الخـارجيـة في حين ان هنـاك كثير من هـذه الـدول تمتلـك قوة عمـل جيـدة تقوم بـالبحـد عن
فر

عمل ال تكون متوفرة في بلدها مما تضــــطر الى الهجرة خارج البلد بحثا عن فر

افضــــل في

الدول المتقدمة حيد تسـتفيد من خبراتها ومؤه،تها مما تخسـر الدول النامية الكثير من تلك الكفاءات التي
تكون ضـــــروريـة لعمليـة النهوض بـالتنميـة  .لـذلـك ن،حظ ان عمليـة التنميـة االقتصـــــاديـة لهـا دور فعـال
واســـــتراتيجي في تلـك البلـ دان في حـال اســـــتطـاعـت الحفـاظ على مواردهـا البشـــــريـة والمـاليـة والطبيعيـة
والتخطيط لها بشـكل صـحيي وسـليم خاصـة ان عملية التنمية االقتصـادية هي تغيير يرتفع بموجبه الدخل
القومي وعملية النهوض الحضاري .
ونرى ان التنمية االقتصـــادية هي عملية شـــمولية عن طريقها يمكن وضـــع خطة ألســـتثمار موارد البلد
المـاديـة والطبيعيـة والبشـــــريـة لتحقيس قـدرة ذاتيـة كـافيـة وكـذلـك تحقيس ال يـادة في النـاتج المحلي االجمـالي
والتقليل من الفوارق االجتماعية عن طريس يادة دخل الفرد وتوظيف اكبر عدد ممكن من االيدي العاملة
لتحقيس االســـتق،ل االقتصـــادي للبلد وكذلك من خ،ل دعم الســـياســـات االقتصـــادية التي تحقس التوا ن
والتنسيس بين القطاعات سواء الخدمية او االنتاجية في البلد( .د.سهام،2012 ،

.)30

 :2.1.2المبادئ االساسية للتنمية االقتصادية
التنمية االقتصـادية ترك وبشـكل اسـاسـي على اسـس واسـاليب مناسبة لمواجهة اي تحديات تواجهها خاصة
من ج انب البيئة او العولمة وما تواجهها من خطط مســـــتقبلية واســـــتراتيجية والتي تؤكد على ان التنمية
االقتصـادية تحقس االسـتدامة البشـرية والمادية ولكي نواجه التحديات البيئية وما لها من تأثيرات متسـارعة
يجب العمل على ايجاد ممي ات تنافســية تتعلس بجودة البرامج التي تحســن البيئة واالبداع واالســعار في
توظيف الموارد البشـــــريـة والطبيعيـة بشــــكـل مـدروس وكمـا نعلم ان من اهم اهـداف التنميـة هو معـالجـة
المشــاكل البيئية واتباع مبادئها االســاســية لمواجهة العولمة والتحديات البيئية ومن اهم المبادئ االســاســية
لنجاح التنمية االقتصادية هي ( :العمار،2010 ،

)128

اوال :دقة تحديد المسؤوليات:
معنى ذلـك تحـديـد المســـــؤوليـة االداريـة وكـذلـك المســـــؤوليـة التنفيـذيـة حيـد يتطلـب من كـل دولـة ان تكون
مســؤولة عن مســتقبلها االقتصــادية خاصــة ان جميع الجهود واالنشــطة التابعة للتنمية االقتصــادية تكون
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محلية وعلى االدارات المحلية ان تكون مسـؤولة عن التنمية االقتصـادية مع ضـمان قيام المؤسـسـات غير
الربيحة والقطاع الخا

بهذه المسؤولية وان تكون هناك استراتيجيات محلية للتنسيس بين جهود الشركاء

بهذا الشأن .
ثانيا :االستدامة والشمولية :
بما ان التنمية المســــتدامة في الماضــــي كانت ذات نطاق ضــــيس وال يمكن اســــتخدام مواردها الطبيعية
ل،سـتفادة منها اقت صـاديا على المدى الطويل لذلك اصـبحت في الوقت الحاضـر لها مبدء اوسـع ل،سـتدامة
مثل االســتدامة الوظيفية والتي تشــمل على جميع الموارد مثل اســتدامة البنى التحتية ،االســتدامة المالية،
االستدامة العمرانية وغيرها.
ثالثا :االستجابة والمرونة لمتطلبات االقتصاد العالمي:
اي التنوع في موارد التنمية االقتصــادية من اجل اســتيعاب حاجات الســكان والذي يتمي بالتنوع الثقافي
كما انه يؤمن حماية الســـكان من التقلبات التي تحدد في االســـواق العالمية وتكون مل مة التنفيذ ونجاح
التنمية االقتصادية المحلية تكون مرتبطة بقدرتها على المرونة وتلبية حاجات السوق العالمية .
رابعا :مقاييس الجودة واالداء :
جميع قياســـات اداء التنمية االقتصـــادية في القرن الحادي والعشـــرين يعتمد على الجودة والنوعية ومدى
تحقيقهـا للشـــــروط البيئيـة االيجـابيـة وليس القيـاســـــات الكميـة ولـذلـك البـد من تحـديـد الموارد واالمكـانيـات
المحلية وحمايتها وان تعمل على تحسينها .
خامسا :ادراك المنافسة:
اي ضـــــرورة التعـامـل مع التنـافس والتحوالت الـدوليـة وعلى الـدولـة ان تتعرف على مقومـاتهـا ومي اتهـا
التنافسية في االسواق العالمية وان تعمل على ان تقلل من االثار السلبية للعولمة .
ولنجـاح التنميـة االقتصـــــاديـة يجـب ان تتوفر فيهـا عـدة مقومـات منهـا توفر االســـــتقرار واالمـان ســـــواء
االقتصـادي ام السـياسـي وكذلك وضـوح الرؤية االقتصـادية والسـياسـية للحكومة والشـفافية في ادارة الموارد
االقتصـادية وكذلك تشـكيل لجان ل،شـراف على االنفاق في مجاالت االسـتثمار او مجاالت االعمار وكذلك
جميع المجاالت وان تخضـع ه ذه اللجان للمراقبة واالشـراف والتدقيس ويجب تشـجيع االستثمارات االجنبية
والعربية ووفس شـــروط الدولة مثل االعفاءات الضـــريبية ســـواء كانت الج ئية او الكلية وان تســـمي لها
بتحويل االرباح خارج البلد وفس ما متفس عليه بين الطرفين ( .د.حاكمن ،2006

.)102

ون،حظ مما ذكر اع ،ه ان التنمية االقتصـادية هي عملية متكاملة وشاملة ونجاحها يتوقف على ما يقوم به
البشـر من جهد متعدد االشـكال والجوانب ،وبر مفهوم التنمية االقتصـادية بعد الحرب العالمية الثانية حيد
بر ت العديد من المشـــاكل االجتماعية واالقتصـــادية التي دفعت الدول الى ان تبذل جهود لتغيير احوالها
وتحسـين وضـعها االقتصـادي ،هذا ما جعل اسـم التنمية االقتصـادية مرتبط بالتقدم االجتماعي واالقتصـادي
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والتجاري والســياســي واي تغيير في االقتصــاد الدولي وانها عملية تنقل الدولة من حالة التخلف الى حالة
التقدم أي احداد تغيير في الهياكل االقتصادية ورفع مستوى الدخل القومي والذي يترتب عليه ارتفاع في
متوســــط نصــــيب دخل الفرد ورفع انتاجية القطاعات (الصــــناعي ،التجاري ،ال راعي ،االســــثماري،
الخدمي)( .د.حاتم،2017 ،

.)98

 :3.1.2اهداف التنمية االقتصادية
ان يادة الدخل القومي هو الهدف االســاســي من األهداف الخاصــة بالتنمية االقتصــادية حيد تســاهم في
تطوير مســتوى معيشــة األفراد وكذلك تع

التركيب الهيكلي للتجارة والصــناعة مما يســاعد على ع،ج

المشـاكل الناجمة عن ضـعف االقتصـاد المحلي .وكذلك اسـتثمار الموارد الطبيعية ،ويسـعى هذا الهدف إلى
تع ي االســـتثمارات المحلية والدولية للموارد الطبيعية الموجودة في الدولة عن طريس دعم البنى التحتية
وتوفير الوســـائل المناســـبة التي تقدم الدعم ل،نتاج والخدمات العامة .اضـــافة الى دعم رؤوس األموال،
حيـد يهتم هـذا الهـدف الى توفير الـدعم الكـافي لرؤوس األموال العـامـة التي تعـاني من العج بســــبـب قلـة
االدخـار المرتبط بـاالحتيـاطـات المـاليـة في البنـك المرك ي وكـذلـك البنوك التجـاريـى ة .ع،وة على ذلـك
االهتمـام بـالتبـادل التجـاري الـذي يهتم بتنميـة التجـارة ،ويهتم بمتـابعـة الصـــــادرت والواردات التجـاريـة
المعتمدة على تع ي التجارة بين الدول النامية والدول األخرى وخصـوصـا ً تلك التي تشـتري الصـادرات
بأسـعار مقبولة تسـاعد على توفير الدعم للحاجات االسـاسـية للسـكان .ومعالجة الفسـاد االداري عن طريس
االهتمام بوضــع قوانين وتشــريعات تحد من انتشــار الفســاد االداري ،الذي يؤثر على اســتقرار القطاع
االقتصـادي واسـتغ ،ل موارده وتسـاهم هذه المعالجة في تطوير االقتصـاد المحلي وتع ي نموه وا دهاره
في المجاالت كافة .ايضــا يجب االشــارة الى هدف مهم من اهداف التنمية االقتصــادية وهي إدارة الديون
الخـارجيـة حيـد يرتبط هـذا الهـدف بضـــــرورة متـابعـة المبـالي المـاليـة المـدينـة على حكومـات الـدول النـاميـة،
والحر

على إيجاد الوسائل والطرق المناسبة لسداد هذه الديون ،مما يساهم في تع ي النمو االقتصادي

وال يادة في النفقات الخاصـــة باالنتاج  .مما ذكر اع،ه يمكن ان نلخ

االهداف التي ترتك عليها عملية

التنمية االقتصادية بما يلي :
.1

ارتفـاع في معـدالت النمو االقتصـــــادي والتي تؤدي الى ارتفـاع في اجمـالي النـاتج المحلي والـذي

بدوره يقود الى ال يادة في الدخل القومي ،ويعني ذلك ال يادة في متوســـط دخل الفرد وارتفاع المســـتوى
المعيشي ،وتحقيس الرفاهية االقتصادية للمجتمع وللفرد ايضا وكذلك تطور القدرات االقتصادية للبلد.
.2

تحسين مستوى استه،ك الفرد عن طريس توفير الخدمات والسلع التي تنتج محليا.

.3

رفع انتـاجيـة العـامـل والتي تؤدي بـدورهـا الى رفع انتـاجيـة القطـاعـات االقتصـــــاديـة كـال راعـة

والصناعة مما يعني يادة الناتج المحلي للدولة.
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.4

التغيير في الهيكـل االقتصـــــادي للبلـد ،ممـا يجعلـه اقتصـــــادا متطورا يقود الى التطور في البنى

التحتية مثل المياه الصــالحة للشــرب والطاقة الكهربائية ومياه الصــرف الصــحي والمواصــ،ت والطرق
واالتصاالت والخ ن وغيرها من البنى التحتية في الدولة( .مناتي،2017 ،

.)7

وهذه االهداف يمكن تحقيقها من خ،ل ا الة العواقب التي تعيس عملية التنمية االقتصـادية وابدالها بما هو
داعم ،من ســــياســــات وقيم تناســــب وعملية التنمية وكذلك توظيف التكنولوجيا المناســــبة لتطوير البيئة
والمجتمع والفرد والمشـــــاركـة في اتخـاذ القرارات وتنفيـذهـا واالســـــتخـدام االمثـل والعق،ني للموارد
االقتصادية المتاحة ( .فرارجة ،2018 ،انترنيت)
لقد أشـار االقتصـادي ين على ان التنمية االقتصـادية حاجة ضرورية للدول النامية حيد انها ليست يادة في
القدرات االنتاجية كميا فقط وانما تعتبر تغيير بنيوي في الدول النامية وفي اقتصـادياتها اي بمعنى التغيير
في القطاعات واالنشـــطة االقتصـــادية والذي يؤدي الى ال يادة في الدخل القومي الحقيقي للدولة ،وتطور
المسـتوى المعيشـي للسـكان خ،ل فترة منية معينة ،وكذلك تعتمد التنمية االقتصـادية على عناصـر اسـاسـية
مثل الموارد البشرية والطبيعية والتقدم التكنولوجي وتكوين راس المال ( .مناتي،2013 ،

.)362

ولم تعد التنمية االقتصـادية تقتصـر على رفع معدالت النمو االقتصـادي السـنوي فقط ،وانما تتغلب على
التخلف االجتماعي واالقتصـــادي والثقافي اي مواجهة انخفاض نصـــيب الفرد من الدخل القومي الحقيقي
وحالة الفقر وســـــوء التغـذية وتردي خدمات الصــــحـة والتعليم وكذلك انخفـاض رؤوس االموال وبالتـالي
انخفاض االســتثمارات والتي تعتبر مشــكلة رئيســية تواجه التنمية االقتصــادية وايضــا محدودية الموارد
االقتصــادية وت ايد الســكان وتفشــي البطالة والتي تعتبرعبء مالي على االقتصــاد وكذلك تفاقم مشــكلة
المديونية التي تواجهها الدول النامية وضـعف المسـتوى التكنولوجي والقطاع الصـناعي سـواء من ناحية
العاملين فيه او من حيد مساه مة هذه القطاعات في الناتج المحلي االجمالي .
وبالتالي فأن التنمية االقتصـــادية تحتاج الى اهداف ذاتية وموضـــوعية تســـعى الى تحقيقها ومن ضـــمن
االهداف الذاتية هي ( :د.شيماء،د.علي،2015،

:)192

•

الخدمة الذاتية والتضحية اي ان يقوم االفراد القائمين على التنمية بواجباتهم .

•

تحفي االفراد مقابل مشاركتهم في عملية التنمية.

•

االيمان بأمكانية التقدم وتغيير انماط الحياة السائدة .

•

توافر هيئات طوعية وتعاونها مع الحكومة على تحقيس هذا التقدم بكل حرية .

اما االهداف الموضوعية فتتمثل :
•

ان تتبنى الدولة تنمية متوا نة على المستوى الوطني .
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•

ان يسـاهم الشـباب والنسـاء في برامج التنمية وضـرورة التركي على هذه النقطة من خ،ل توفير

برامج التربية ورعاية الطفولة واالمومة والجمعيات.
•

تدريب القيادات المحلية المهنية .

•

مشاركة االفراد في شؤون مجتمعهم المحلي و يادة فعاليتهم .

•

برامج التنمية يجب ان تتوافس مع حاجات االفراد االساسية .

 :2.2المعوقات التي تواجه التنمية االقتصادية
 :1.2.2معوقات التنمية االقتصادية
تتطلـب عمليـة تحقيس التنميـة االقتصـــــاديـة في البلـدان العربيـة وخـاصـــــة في العراق الى وجود عـدد من
العوامل وهذه العوامل البد من تحليلهـا ودراســـــتهـا ومدى تأثيرها على التنميـة االقتصـــــادية اال ان هنـاك
معوقات تقف امام نجاح عملية التنمية ألي بلد ويجب التغلب على تلك المعوقات ومن اهمها مايلي :
.1

الوضع االمني :

يعد الوضـع االمني الحجر االسـاس في عملية التنمية االقتصـادية حيد ن،حظ عندما يسـوء الوضـع االمني
الي دولة فانها سـوف تعاني من تراجع ،وخاصـة في الجوانب االقتصـادية والسـبب في ذلك هو سـرعان
هروب روؤس االموال الى خارج البلد ،بســـبب ذلك الخلل وخاصـــة عند الحروب او اي تهديد ارهابي،
وبالطبع هذا التهرب يؤثر وبشكل مباشر على عملية التنمية االقتصادية للبلد.
فعلى ســـبيل المثال ن،حظ في العراق الوضـــع االمني غير مســـتقر ،وهذا يؤثر تاثرا ســـلبيا على عملية
التنميـة ،حيـد خـاض حروب عـديـدة وخ،ل فترات مختلفـة مثـل الحرب مع ايران وحرب الخليج وكـذلـك
الح رب مع امريكا ،وال ننســــى الحروب الداخلية االهلية واالرهاب واحت،ل اج اء عديدة في الدولة مثل
الموصـــــل واالنبـار وتكريت وغيرها من المحـافظـات ،ادت كل تلـك االوضـــــاع الى توقف عمليـة التنميـة
بشــكل تام وتراجعها بســبب هروب الخبرات واصــحاب العقول وكذلك رؤوس االموال من البلد ،والذي
ادى بدوره الى توقف عجلة التنمية وتراجع عدد كبير من المســـتثمرين على ان يســـتثمروا داخل العراق
بسبب تردي الوضع االمني في الداخل.
.2

الفساد :

تنتشــر ظاهرة الفســاد في جميع بلدان العالم وتشــكل هذه الظاهرة العقبة االســاســية التي تقف امام تحقيس
التنمية االقتصــادية ،وانتشــر الفســاد بشــكل كبير ومت ايد وكذلك ا داد الوعي بضــرورة مكافحة ظاهرة
الفساد ،ومع كل يوم شهدت الب،د ارتفاع في الخسائر االقتصادية بسبب كمية الفساد الموجود داخل الب،د
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وقد أكد بريان ويســبوري وهو احد الخبراء االقتصــاديين عن االضــرار التي نشــئت من احداد الحادي
عشــر من ســبتمبر في الواليات المتحدة ب  120مليار دوالر والذي احدد قلقا ماليا اثر وبشــكل ملحوظ
على اقتصاد الواليات المتحدة والعالم .
والفسـاد ومكافحته يحتل موقعا مهما في برامج االصـ،ح السـياسـي واالقتصـادي في مختلف الدول ،حيد
يعتبر من المعوقات الرئيســــية التي تقف عائس امام تلك البرامج وعند تفشــــي ظاهرة الفســــاد تؤدي الى
انخفاض مســتوى االســتثمار ،وبالتالي تعيس عملية التنمية االقتصــادية داخل كل بلد ،وهناك بعض الدول
فقدو الســــيطرة على ظاهرة الفســــاد االمر الذي يقود الى عدم تحقيس االصــــ،حات .ون،حظ في البلدان
العربية تنتشـر فيها هذه الظاهرة وبشـكل ملحوظ وخاصـة في اسـتغ،ل المنصـب والرشـوة ،وما ينتجه من
خراب ودمار على اقتصــاد البلد من خ،ل نمو اقتصــاد مشــوه ،وبالتالي هروب كميات هائلة من االموال
الى خارج البلد خاصــة عند غياب المحاســبة القانونية ،ما يترك عند المواطن عدم الرغبة في المشــاركة
بتغيير بيئته وخلس بيئة طاردة ل،ســــتثمار المالي ،حيد يقدر بترليون دوالر يتم اســــتثمارها خارج البلد
والتي ترافس هجرة اعـداد كبيرة من االدمغـة والعقول والـذين يقـدرون بمليون عـالم مهـاجر خـارج البلـد
االصـل والذين يعملون في الدول االكثر تقدما ،بسـبب الحكومات والسـياسـات الطاردة لراس المال والبشـر
 .ومن تأثيرات الفسـاد ايضـا نجد ما يصـاحبه من محاباة والمحسـوبية والتي تكون على حسـاب قيم الكفاءة
والن اهة ،وهذا امر مهم لجعل ظاهرة الفسـاد تنتشـر بشـكل مباشـر وخاصـة على االقطار العربية باعتبار
هذا الفســاد يصــاحبه انعدام الكفاءات والجهل وبالتالي تكون نتائجه وخيمة وخطيرة على البلد والتي تؤثر
بشكل سلبي على عملية التنمية االقتصادية .
.3

البطالة :

من اكثر الظواهر المنتشــــرة في الوطن العربي هي ظاهرة البطالة حيد تبلي معدالت البطالة في الوطن
العربي حوالي  %20لعـام  2013من مجموع قوة العمـل وتصـــــل احيـانـا الى  %25اي مـايقـارب 17
مليون نســمة من قوة العمل والتي تقدر  103مليون نســمة .ويبلي معدل البطالة في مصــر اعلى مســتوى
للبطالة حيد بلي  %54.1وبعدها تأتي فلسطين حيد تقدر مستوى البطالة فيها الى . %49.6
والدول االقل دخ ،ت داد فيها معدالت البطالة ،مثل موريتانيا واليمن والســودان وكذلك الدول التي تشــهد
حالة من عدم االسـتقرار االمني ،مثل الصـومال والعراق وهذه البطالة سـوف ت داد ما لم تتخذ الحكومات
أجراءات للحد من هذه الظاهرة ،والتي لها مشـــاكل وتأثيرات ســـلبية عديدة ما معناه ان الســـوق ســـوف
يستقبل م،يين من الطالبين للعمل والذي بدوره يؤدي الى مشاكل اجتماعية واقتصادية وسياسية .
.4

الفقر :

ان الدول العربية من اكثر الدول المنتشـــرة فيها حالة الفقر بالرغم من وجود الموارد الطبيعية والبشـــرية
ووجود الموارد النفطيـة وكـذلـك وجود ثروات اخرى والقـابلـة لمواجهـة التنميـة ،حيـد تشـــــير بعض
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الدراسات الى انه يوجد ما يقارب  75مليون فرد يعيص تحت خط الفقر من مجموع سكان الوطن العربي
والبـالي  300مليون وكـذلـك ســـــوء تو يع الثروات ،وهنـا ال نقصـــــد الفقر بمعنـاه انـه هو الحرمـان من
الحاجات الضـرورية للفرد فحسـب وانما ايضـا يشـمل الشـأن العام واالختيار الحر ،حيد ادى الى فشـل كل
فرد بسـبب اسـتغ،ل قدراته ومن اهم مسـببات الفقر هو القصـور في القدرات البشـرية  ،والذي يؤدي الى
تدهور االنتاج وارتفاع نســبة البطالة وســوء تو يع الدخل والثروة وهذه العوامل هي من اهم مســببات او
عوائس التنمية االقتصادية بالرغم من مشاركة المنظمات الدولية لمعالجة الفقر في العالم مثل منظمة االمم
المتحدة
.5

المديونية :

بلي الناتج القومي االجمالي العربي حوالي  560مليار دوالر لعام  2014حســــب تقدير صــــندوق النقد
الـدولي ،حيـد يـدفع منهـا لخـدمتهـا الخـارجيـة حوالي  40مليـار كـل عـام مقـابـل خـدمـة الـدين رغم ان النـاتج
القومي العربي لم يتجـاو  630مليـار دوالر لعـام  . 2013وبمـا ان وضـــــع كـل دولـة يختلف عن الـدولـة
االخرى ،اال ان هنـاك دول التوجـد فيهـا ديون خـارجيـة مثـل قطر وليبيـا وبـالمقـابـل هنـاك دول لهـا ديون
كثيرة مثـل لبنـان والج ائر والعراق وهنـاك دول تتفـاقم فيهـا نســـــب الـديون وبشــــكـل غير طبيعي ،مثـل
الســودان واليمن وموريتانيا وجميع هذه الدول تعرضــت الى ا مات اقتصــادية خاصــة خ،ل الســنوات
االخيرة كالدول االقتصــــادية المتقدمة وهذا ســــبب كافي لجعل تلك الدول تقع في ديون كبيرة ومشــــاكل
معقـدة ،والتي أدت الى تـدخـل صـــــنـدوق النقـد الـدولي وتطبيس اجراءات التكييف على حكومـات البلـدان
المدينة .وسـوف ن،حظ من الجدول ادناه الدول العربية المقترضة من عام  2002ولغاية  2007بم،يين
الدوالرات من اجمالي الدين العام الخارجي
جدول  :9اجمالي الدين العام الخارجي للدول العربية المقترضة ( )2007-2002بماليين الدوالرات

الدولة
االردن
تونس
الجزائر
جيبوتي
السودان
سوريا
عمان
لبنان
مصر
المغرب
موريتانيا
اليمن

2007
7.399
19.554
5.573
441
31.180
4.175
5.297
20.950
32.840
15.582
1.369
5.819

2006
7.305
18.095
5.612
427
27.601
4.223
4.819
20.044
28.958
13.709
1.301
5.469

2005
7.122
18.995
17.191
424
27.006
4.904
4.028
18.860
29.692
12.527
2.134
5.169

2004
7.534
18.810
21.821
403.2
26.283
4.318
3.887
18.125
31.099
13.990
1.947
5.336

2003
7.594
16.760
23.553
396
25.710
4.137
3.979
15.345
30.548
14.300
1.845
5.301

2002
7.216
14.279
22.642
333.2
23.611
3.890
4.708
14.313
28.838
13.957
1.740
5.973

المصدر :د.علي جدوع الشرفات،التنمية االقتصادية في العالم العربي الواقع-العوائس-سبل النهوض،ط(،1عمان :دار جليس ال مان – ،)2010
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وان الكثير من الـدول العربيـة دخلـت مرحلـة تفـاقم الـديون وخـاصـــــة في الســـــنوات االخيرة اي مرحلـة
المديونية الثقيلة .كما سنرى في الجدول ادناه مديونية كل دولة بالتسلسل وبنسب مئوية .
جدول  : 10نسبة اجمالي الدين العام الخارجي للدول العربية المقترضة الى اجمالي الناتج المحلي االجمالي (-2002
 )2007كنسبة مئوية (( )%نفس المصدر السابل)

الدولة
االردن
تونس
الجزائر
جيبوتي
السودان
سوريا
عمان
لبنان
مصر
المغرب
موريتانيا
اليمن

2007
47
56
4
54
54
10
13
85
26
21
48
28

2006
52
57
5
56
63
13
14
88
27
21
48
29

2005
57
65
17
60
81
17
13
88
33
21
115
31

2004
66
64
26
61
99
18
16
84
40
25
131
39

2003
75
62
34
63
120
19
18
78
38
29
144
45

2002
75
62
40
56
130
19
23
77
34
35
152
47

مصدر سابس .

.6

التضخم :

ليسـت فقط مشـكلة الديون هي المشـكلة الوحيدة التي واجهت اقتصـاديات الدول العربية ،وانما ايضـا مشـكلة
التضـــخم اخذت تتفاقم في تلك الدول ،حيد تعرضـــت اقتصـــادياتها لحالة من الركود والذي ضـــرب في
الدول المتقدمة وانتقل الى الدول العربية ،من خ،ل حركة رؤوس االموال والتجارة وكذلك تذبذب اسـعار
النفط  .واالنفـاق العـام قـادة الى حـدود خلـل في المي انيـة العـامـة في الكثير من الـدول العربيـة وهـذا الخلـل
يعد عج ا في الموا نات العامة للدولة والذي سـاهم بشـكل كبير الى انخفاض االسـتثمار ،وكذلك في اعادة
تو يع الدخل لصـــالي اصـــحاب حقوق الملكية على حســـاب اصـــحاب االجور والرواتب والمعاشـــات،
ون،حظ من خ،ل الجدول التالي معدالت التضخم في الدول العربية لعام . 2008
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جدول  :11معدالت التضخم في الدول العربية وترتيبها عالميا عام 2008

الدولة
االردن
االمارات
البحرين
تونس
الجزائر
السعودية
السودان
سوريا
العراق
عمان
قطر
الكويت
لبنان
ليبيا
مصر
المغرب
اليمن

معدل التضخم ( )%الترتيب العالمي
159
14.8
156
14.4
88
7
63
5
27
3.6
121
10.3
165
16.5
160
14.9
86
6.8
146
12.5
161
15.2
137
11.7
116
10
126
10.5
167
18
54
4.6
169
18.2

نفس المصدر السابس.

الى جـانـب تلـك المعوقـات التي تواجـه التنميـة االقتصـــــاديـة هنـاك معوقـات اخرى ،مثـل تـدهور كفـاءة ادارة
القطاع العام مما يؤدي الى خســائر كبيرة لشــركاته ،بســبب تفشــي الفســاد وضــعف الحواف المادية كذلك
الضـعف في حرية الحركة واالبداع في القطاع العام  ،ع،وة على ذلك تدهور كفاءات تخصـي

الموارد

وتشــوه االســعار ،كل ذلك ادى الى ظهور مشــاكل اقتصــادية ل،قطار العربية .اما االقطار العربية الغير
نفطية التي تعاني من ا مة اقتصــادية فهي ايضــا تحتاج الى معالجة مشــاكلها االقتصــادية ،ورفع كفاءاتها
وتحتاج الى تدفقات رأس مالية على شــكل مني او قروض او اســتثمارات وتحت ظل حاجتها الى التفاهم
مع الدول الدائنة فقد لجأت الى صـــندوق النقد الدولي ،لتســـهيل امرها ومهماتها وكذلك الحصـــول على
قروض جديدة فضـ ،عن قيامها بتغييرات في سـياسـتها االقتصـادية ( .د.شـيماء،د.علي،2015 ،

-194

.)196
 :2.2.2دور االسواق المالية في التنمية االقتصادية
االســـواق المالية تلعب دورا مهما في عملية التنمية االقتصـــادية ،حيد تعتبر مصـــدر تدفس االموال من
الجهـات التي لهـا فوائض نقـديـة الى وحـدات لـديهـا عج مـالي ،ســـــواء توفر االموال الفراد او القطـاع
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الحكومي او المؤســســات ،حيد تســاهم االوراق المالية في عملية التنمية االقتصــادية من خ،ل تشــجيع
االفراد على اســتثمار فوائضــهم المالية على شــكل مدخرات تؤمن لهؤالء االفراد دخوال اضــافية ،كذلك
توفر لهم السـيولة عند بيع اسـهمهم وبأقل التكاليف عن طريس التوجه الى السـوق الثانوية والسـوق الثانوي
هو السوق الوسيط بين المسثمرين واالفراد .
هذا من جا نب اما من جانب اخر فهذه العملية توفر الســيولة للمســتثمرين ،وتمويل المشــاريع االقتصــادية
المختلفـة عن طريس االســـــواق المالية ،وتوجيه تلك الســـــيولة نحو االســـــتثمارات المنتجة لمعظم الدول
المتقدمة وبعض من الدول النامية ،واالسواق المالية هنا تتنبأ بحالة االقتصاد داخل البلد وتتخذ االجراءات
المناســبة ،فهي تعتبر مؤشــرا جيدا لمعرفة الحالة االقتصــادية للبلد مســتقب ،مثل اســعار االوراق المالية
المتداولة في البورصات وهذه االسواق هي انذار مبكر للقائمين بالشؤون االقتصادية داخل البلد لكي تتخذ
االجراءات ال ،مة في االوقات المناســبة ،فمث ،عند انخفاض ســعر الســهم هذا يعني ان االقتصــاد مقبل
على مرحلة الكســاد والعكس صــحيي عند ارتفاع ســعر االســهم يدل على ان االقتصــاد مقبل على مرحلة
االنتعاص االقتصادي ( .شندي،2013 ،

.)160

تقوم االســــواق المالية بتحويل الفائض من االموال الى الشــــركات المســــاهمة بدال من جامعي االموال
وتشــجيعها خاصــة تلك الشــركات التي لها مي ة المشــاركة ،والتي تت،ئم مع طبيعة االدخار داخل البلد .
وهذه االســواق تقوم بدور الرقابة على الشــركات على ســبيل المثال تعتبر البورصــة من الجهات الرقابية
الغير رســمية على كفاءة الشــركات ،والتي يتم تداول اوراقها المالية داخل البورصــة وان الشــركات التي
تكون اداراتها تشـغيلية وتمويلية واسـتثمارية وعلى مسـتوى كفوء فأن اسـعار اسـهمها داخل البورصـة جيدة
اما الشـــركات التي تكون ادارتها غير كفوءة تنتهي بنتائج غير مرضـــية ،وتنخفض اســـعار اســـهمها في
الســـوق  .وكل ما ذكر اع،ه يقود عجلة التنمية االقتصـــادية الى االمام وخاصـــة عملية االســـتثمار وان
االســــواق المالية تعمل كمرأة ل،قتصــــاد ،من خ،ل تفاعل قوى العرض والطلب ومدى تأثر هذه القوى
بالحالة االقتصــادية داخل البلد ويمكن ان نوج الوظائف التي تقوم بها ســوق االوراق المالية والتي تدفع
عملية التنمية االقتصادية الى االمام وهي :
.1

تشـجيع المدخرات لالسـتثمار  :اي ان سـوق االوراق المالية يشـجع صـغار وكبار المدخرين ممن

لديهم فوائض مالية وال يسـتطيعون اسـتخدام تلك االموال للقيام بمشـاريع مسـتقلة كأن التتوفر لديهم فكرة
اسـتثمارية لذلك يقومون بشـراء اوراق مالية حسـب اموالهم الفائضـة وهذا ياثر بشـكل ايجابي ومباشـر على
عملية التنمية االقتصادية .
.2

دعم االئتمان الداخلي والخارجي  :حيد ان عملية بيع وشـــراء االوراق المالية داخل البورصـــة

تعتبر مظهرا من مظاهر االئتمان الد اخلي فأذا ا دادت مظاهر االئتمان لتشـــمل االوراق المالية المتداولة
في البورصة العالمية يصبي من الممكن قبول تلك االوراق لعقد القروض المالية .
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.3

تمويل خطط التنمية  :من خ،ل طرح االوراق المالية الحكومية حيد اصـــبحت االوراق المالية

التي تصــدرها الشــركات المســاهمة مهمة وبر ت اهميتها بشــكل ملحوظ بعد ا دياد التجاء الحكومة الى
االقتراض العام من االفراد وذلك لتســديد نفقاتها وكذلك تمويل مشــاريع التنمية من خ،ل اصــدار ســندات
تصدرها الخ انة العامة ذات االجال المختلفة وهذه الصكوك اصبحت ؤظيفتها مهمة .
.4

تحقيل الكفـاءة العـاليـة  :اي المســـــاهمـة في تحقيس الكفـاءة العـاليـة من خ،ل توجيـه الموارد الى

المجاالت ذات الربحية االكثر وهذا الشــيء يصــاحبه نمو في االقتصــاد ،لذلك يتطلب من ســوق االوراق
المالية ان يتسـم بكفاءة التسـعير والتشـغيل والعدالة داخل السـوق وعمقه وتوفير االمان واسـتمرارية السـوق
وكـذلـك تحـديـد ســـــعر االوراق المـاليـة بصـــــورة واقعيـة وبـدرجـة عـاليـة من العـدالـة ( .د.رفعـت،2019 ،
.)377
من خ،ل ماذكر اع،ه ،نرى ان االســواق المالية لها دور مهم وحيوي في دفع عملية التنمية االقتصــادية
وخاصــة من الناحية التمويلية ،فهذه االســواق تقوم بحشــد المدخرات وتحويلها الى الجهات االســتثمارية
االكثر م،ئمة عن طريس توفير قاعدة بيانات لبيان فر

االســتثمار المتاحة للمســتثمرين ســواء اجانب

كانوا ام محليين .
ان مفهوم التنمية االقتصــــادية اخذ ابعاد اوســــع خاصــــة في القرن الواحد والعشــــرين فهذا القرن تتجه
اقتصـادياته نحو العولمة ،حيد ارتك ت جميع عمليات التنمية في السـابس على مدخ،ت المواد االولية في
عمليات االنتاج بينما اختلف مفهوم التنمية االقتصادية في القرن الواحد والعشرين بسبب استخدام عمليات
التنميـة التكنلوجيـا ودورهـا في تكوين القيمـة المضـــــافـة  .وكـذلـك اهتمـت عمليـة التنميـة بـالبحـد عن نوعيـة
العمال ،حيد انها التعني فقط قدرات ومهارات الفرد بل شــملت مواقفه وســلوكه والتي تعكس ايجابيا او
ســـلبيا على عملية التنمية االقتصـــادية ،حيد يضـــعون العمال قدراتهم ومهاراتهم في العمل الموكل بهم
ومـدى تحقيس تلـك القـدرات في تحقيس اهـداف عمليـة التنميـة ومن هنـا ن،حظ ان مهـارات وكفـاءة العـاملين
التي يتمتعون بها هي من ابر المســـببات وراء تعثر جهود التنمية االقتصـــادية ،كما يتضـــي ايضـــا ان
ضـــعف العاملين الذين يشـــغلون وظائف قيادية له اثر بالي في انخفاض مســـتوى الفر

ل،ســـتفادة من

الموارد المتاحة سـواء كانت مالية او مادية او بشـرية لتحقس التنمية الشـاملة ،وكما هو معروف فان الدول
النامية تعاني من نق

في الكفاءات العلمية للنهوض بعملية التنمية ومفهومها الشامل.

وعملية التنمية االقتصــادية تتضــمن تحقيس التغييرات الهيكلية وال يادة المتواصــلة في عملية االنماء ،اي
تتطلب فع ،متطورا واجتماع قوى اســـاســـية تؤدي الى تحقيس النتائج المســـتهدفة فهي كما ذكرنا ســـابقا
مجموعـة من العوامـل المحـددة في االنتـاج ،مثـل امكـانيـات االنتـاج او تحـديـد طـاقـات البلـد االنتـاجيـة
وامكـانيـاتهـا لـذلـك تتطلـب معرفـة حـالـة الموارد الطبيعيـة ومـاهيتهـا كـذلـك حجم راس المـال وتكوينـه وحجم
القوة العاملة ونوعيتها واخيرا معرفة حالة التقنية والمعرفة بشكل عام ( .العادلي،2014 ،

.)101

52

 :3.2.2متطلبات التنمية االقتصادية
المفهوم الســائد للتنمية االقتصــادية كما ذكرنا ســابقا هو التوســع االقتصــادي والذي يمكن ان يحدد نتيجة
تدخل الحكومة وكذلك التغييرات التي تحدد في الهيكل االقتصــــادي للدولة او المجتمع ولذلك تقتضــــي
عملية التنمية االقتصــادية لنجاحها مجموعة من المتطلبات والتي تتمثل في التغيرات العديدة التي تحصــل
داخل المجتمع ومنها :
•

المجال السياسي واالقتصادي :

من اهم الشـروط االسـاسـية في عملية التنمية هو االسـتقرار واالسـتق،ل السـياسـي واالقتصـادي والذي يتمثل
في السيطرة على موارد البلد المتاحة ،وتحقيس القدرة على توجيه تلك الموارد المتاحة واستغ،لها بالشكل
المناســــب ،معنى ذلك ان التنمية االقتصــــادية تتطلب حماية وت،حم قومي من اجل تحقيس ونجاح عملية
االنماء االقتصادي وان التنظيم السياسي هو الذي يوكل له خلس ذلك التكامل.
•

المجال االجتماعي :

تتطلب عملية التنمية االقتصـادية تغييرا في العادات والقيم السـائدة ،كذلك تتطلب تغييرا في سـلوك االفراد
ونظرتهم ألي نشــــاط اقتصــــادي ،وهذا يتطلب تغييرا جذريا في االفكار العامة وكذلك ادخال افكار وقيم
جـديـدة حيـد ان تلـك الع،قـات االجتمـاعيـة تؤثر على اختيـار المـدراء ،وبـالتـالي يؤثر على العمليـة التنمويـة
في المجتمع ويســـــتوجب الغـاء جميع النظم االجتمـاعيـة التي تعيس عمليـة التنميـة مثـل نظـام الطوائف وهي
من النظم االساسية التي تعيس عملية المرونة اي تعيس الفرد من االنتقال من عمل الى عمل اخر .
•

المجال الثقافي :

عملية التنمية االقتصـــادية تتطلب ايضـــا تغيرات جوهرية في نظام التعليم ،وهذه التغييرات تتمثل بتغيير
ثقافة نظام التعليم من جذوره وله المقدرة على ان يواجه االحتياجات التكنولوجية والصـــناعية ،بمعنى ان
هـذا التغيير في الثقـافـة يؤدي الى م،ئمـة نظـام التعليم مع احتيـاجـات التنميـة االقتصـــــاديـة واالجتمـاعيـة
الســــريع ،والثورة الثقافية تخلس التحدي بين االنســــان والطبيعة بروح التجربة والمغامرة بدال من روح
التجريـد وهـدفهـا خلس الطـاقـات االبـداعيـة ل،فراد ،ومن خ،ل مـاتطرقنـا اليـه نرى ان التنميـة االقتصـــــاديـة
التتطلـب فقط نقـل التكنولوجيـا من مكـان الى مكـان اخر وانمـا تتطلـب خلس العقـل الـذي يـديرهـا ويســـــيرهـا
ويبـدع فيهـا ،وكـذلـك تتطلـب عمليـة التنميـة التغيير في منـاهج التعليم من اجـل خلس العقليـة العلميـة الراغبـة
في فهم واقع مايحيط بها وتغييره نحو االفضل .
•

المجال االداري :

بعض التنظيمات والموســســات االقتصــادية تحتاج الى تغييير جوهري لكي تحقس التنمية االقتصــادية او
تتطلب خلس تنظيمات ومؤســســات مصــرفية ومالية ،تكون قادرة على تعبئة تلك المدخرات في المجتمع
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والتي تعتبر قنوات لتوجيـه تلـك الموارد االســـــتثمـارية بمـا يخـدم المجتمع .فكمـا نعلم ان التنميـة هي طريقـة
لع،ج مشاكل المجتمع ( .د.بن جمو ،د.دريس،2016 ،
نســــتخل

.)9

مما ذكر ان من اهم متطلبات التنمية االقتصــــادية هو التخطيط وتوفير البيانات والمعلومات

ال ،مة خاصة في مجال االنتاج وجودته وتوفير التكنولوجيا الم،ئمة وكذلك وضع السياسات االقتصادية
الم،ئمة وتوفير االستقرار واالمن ونشر الوعي التنموي بين المواطنين ( .ميشيل،2006 ،

.)23

 :3.2سياسات التنمية واشكالياتها الرئيسية
 :1.3.2سياسات التنمية االقتصادية
الســياســات االقتصــادية تبين االهداف االقتصــادية التي تضــعها الدولة وكذلك االدوات التي تســتخدمها
لتحقيس تلك االهداف وهناك سياسات مالية وتجارية ونقدية .
.1

السياسة النقدية وعالقتها بالتنمية االقتصادية :

الســـياســـة النقدية هي نشـــاط يقوم بها البنك المرك ي للتأثيرعلى المتغييرات النقدية مثل العرض النقدي
وحجم االئتمان الذي يمني للنشـاط االقتصـادي وكذلك اسـعار الفائدة ،حيد يرتبط العرض النقدي بالنشـاط
االقتصـادي بشـكل مباشـر وذلك عند توسـع عرض النقد يؤدي الى التحفي للتوسـع بالنشـاط االقتصـادي من
خ،ل ال يادة في القدرة الشرائية ألسته،ك السلع والخدمات .
وفي البلدان النامية تلعب السـياسـة النقدية دورا مهما في تعجيل التنمية االقتصـادية عن طريس التأثير على
توفير تكلفة االئتمان وان تسـيطر على ظاهرة التضـخم وتحافظ على اني يكون مي ان المدفوعات متوا نا
حيد تعمل الســـياســـة النقدية على تامين الهيكل المرغوب ألســـعار الفائدة وان تحقس التوا ن بين حالة
الطلـب والعرض على النقود وكـذلـك توفير االئتمـان للتوســـــع االقتصـــــادي وان توجـه االئتمـان نحو
المستخدمين وتوسيع المؤسسات التمويلية وادارة الدين العام .
.2

السياسة المالية وعالقتها بالتنمية االقتصادية :

من اهم النشـــاطات التي تقوم بها الســـياســـة المالية هي ادارة اســـتخدام الضـــرائب واالنفاق الحكومي
واالقتراض العام من قبل الحكومة وذلك لتحقس التنمية االقتصــادية ولتحقس ايضــا االســتقرار االقتصــادي
ومن اهم االهداف التي تسعى السياسة المالية لتحقيقها هي :
 .2.1معدل االستثمار  :تعمل السياسات المالية على يادة معدالت االستثمار عن طريس السيطرة على
االسـته،ك الفعلي من خ،ل يادة نسـب االدخار وكذلك تسـتخدم ادوات السـياسـة المالية لتشـجع بعض من
انواع االســـتثمار الضـــرورية وتلغي البعض االخر الغير مرغوب به او عرقلته  ،والبلدان النامية تعاني
من مشـكلة ايجار موارد مالية تكفي ل،سـتثمار في غياب المدخرات ولذلك هنا تتدخل تلك السـياسـات من
خ،ل تخفيض االســته،ك وفرض ضــرائب جديدة و يادة معدالت الضــرائب القائمة وبشــكل تصــاعدي
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وايضـا ما يسـاعد يادة االسـتثمارات هي االعفاءات الضـريبية والتي تعتبر محف ا ضـروريا ل يادة نسـب
االستثمارات في القطاع الخارجي .
 .2.2فرص العمل  :تعمل الســـياســـة المالية على يادة فر

العمل والتي من شـــأنها ان تعمل على

معالجة اهم مشـــكلة في المجتمع اال وهي مشـــكلة البطالة من خ،ل اقامة المشـــروعات وكذلك تشـــجيع
القطاع الخا

من اقامة المشاريع من خ،ل تقديم االعفاءات الضريبية واالعانات والقروض الميسرة .

 .2.3االسـتقرار االقتصـادي  :تعمل السـياسـات المالية على تشـجيع االسـتقرار االقتصـادي فن،حظ في
البلدان النامية تكون معرضــة للتقلبات العالمية بســبب طبيعة االقتصــاد فيها وارتباطها باالســواق الدولية
حيد تصدر الدول النامية المنتجات االولية ال راعية والمعدنية ل،سواق الدولية وفي نفس الوقت تستورد
الســلع االســته،كية والرأســمالية وكذلك الســلع المصــنعة ،وعندما تنخفض اســعار المنتجات االولية في
االسـواق الدولية تصـبي نسـب التبادل التجاري منخفضـة اي ليس من صـالي تلك البلدان ويؤدي ذلك الى
انخفـاض قيمـة عـائـداتهـا من العملـة االجنبيـة وبـالتـالي انخفـاض القيمـة الحقيقيـة للـدخـل القومي  .امـا عنـدمـا
ترتفع اســـعار المنتجات االولية في االســـواق الدولية فهنا البلدان النامية التســـتطيع االســـتفادة من ذلك
االرتفاع بســبب انخفاض مرونة العرض للتلك المنتجات االولية .ويمكن هنا ان تســتخدم الضــرائب على
الصـادرات والواردات لتقليل اثر تلك التقلبات العالمية ،ونجاح السـياسـة المالية يعتمد على اسـتخدام قيود
على االســتيرادات المواد الكمالية وفرض الضــرائب عليها ل يادة نســب االدخار المحلي وبالتالي تكوين
راس المال .
 .2.4مشـكلة التضـخم  :السـياسـة المالية تهدف الى محاربة مشـكلة التضـخم فعندما تكون هناك يادة في
القوة الشـــرائية يؤدي ذلك الى ارتفاع في الطلب على الســـلع والخدمات وعند انعدام مرونة العرض فأن
االسـعار ترتفع وهذه الحالة تعمل على رفع االجور في القطاعات المختلفة ولمواجهة الضـغط التضـخمي
فتعتبر الضرائب المباشرة احدى اهم الوسائل الفعالة لمواجهة تلك الضغوطات.
 .2.5اعادة توزيع الدخل القومي  :يواجه المجتمع مشــاكل اجتماعية وســياســية بســبب التفاوت الكبير
في نســب الدخول ،والتي تؤدي بدورها الى ع عة االســتقرار االقتصــادي وهنا تتدخل ادوات الســياســة
المـاليـة في ا الـة هـذا التفـاوت وتوجيـه الموارد نحو القنوات االنتـاجيـة الضـــــروريـة للمجتمع لتحقس التنميـة
االقتصادية .
ومن اهم ادوات الســياســة المالية كما ذكرنا هي الضــرائب واالنفاق العام ،حيد تشــكل الضــرائب االداة
االسـاسـية للسـياسـة المالية والوسـيلة االكثر فاعلية لتخفض االسـته،ك الخا

 ،وكذلك تقوم بتوفير الموارد

الى مي انية الدولة لتمويل نشــــاطاتها ولتخدم في نفس الوقت اهداف التنمية االقتصــــادية وليس الغرض
االسـاسـي من الضـرائب هو حصـول الدولة على ايرادات بل تعتبر محف ل،دخار وبالتالي تقلل من نسـب
التفاوت في الدخل وتحول الفائض منه نحو النشــاطات التنموية االقتصــادية  .اما االنفاق العام فهنا يبر
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دوره من خ،ل اتجاه الحكومة نحو االنفاق العام ،لتأســيس بعض المشــاريع التي يقبل عليها المســتثمرين
في القطاع الخا

والذين يترددون على االســتثمار ،خاصــة االســتثمار في المجاالت التي فيها نوع من

الخطورة او مشروعات ال تعطي مردودا سريعا كما هو بالنسبة للصناعات الثقيلة لذلك يعمل االنفاق العام
على تشــجيع المشــروعات ،من خ،ل توفير الخدمات الضــرورية لهم مثل مشــروعات البنى التحتية او
االرتكا ية والمؤســســات التمويلية وتوجيه االنفاق لرفع مســتوى االنتاجية في القطاع ال راعي لمواجهة
الطلب المت ايد على الغذاء والمواد الخام .
.3

السياسة التجارية وعالقتها بالتنمية االقتصادية :

الســــيـاســـــات التجارية هي مجموعة من االجراءات التي تتخذها الدولة لغرض تنظيم التجارة الخارجية
وكذلك ع،قات االسـتيراد والتصـدير مع دول الخارج ولها اهمية كبيرة خاصـة للبلدان النامية والتي تعتمد
على التجـارة الخـارجيـة في توفير الفـائض ،وكـذلـك العوائـد من العم،ت االجنبيـة  ،لـذلـك على الـدول النـاميـة
ان توجـه التجـارة في الطريس الـذي يجعلهـا تكمـل الجهود التنمويـة المحليـة ،وال يمكن للتجـارة ان تعمـل
كمحرك للنمو في حالة الظروف المتغييرة وفي افضــــل االحوال انها تســــتطيع ان تكمل الجهود المحلية
التنموية .
وتترك جهود الدول النامية على ســـلع مختارة للصـــادرات ،بســـبب يادة معدالت الطلب العالمي على
الســـلع االولية متدنية وان تعمل على رفع انتاجها لكي تصـــبي من الدول المنافســـة في االســـواق الدولية
وتعمل على تصــنيع الســلع االولية لتوســع صــادراتها واالســتفادة من تلك المنتجات كمدخ،ت للكثير من
الصناعات ( .خامر ،بن عرفة.)2015 ،
 :2.3.2االشكاليات الرئيسية للتنمية االقتصادية
تؤثر نقاط الضــعف في االقتصــاد وخاصــة على االقتصــاد العراقي بشــكل او بأخر في ســياســات البلد
وخاصـة على سـياسـته النفطية ودعم تلك السـياسة وتطويرها ووجد العراقيين انفسهم امام مشاكل اقتصادية
كبيرة والتي انعكسـت على حياتهم وعلى الشـكل المؤمل للعراق ،وبهدف تحديد النقاط الرئيسـية في تحليل
الواقع البيئي االقتصـــادي العراقي يمكن ان نشـــير الى اهم النقاط االســـاســـية التي تعييس مســـيرة التنمية
االقتصــادية داخل العراق وتتضــمن مجموعة من المشــاكل التي تعييس الجهد االنمائي في العراق وهي :
(الياسري،2009 ،
.1

.)88-87

االزدواجية وعقدة االحادية النفطية :

ينقسـم االقتصـاد العراقي الى قسـمين منفصـلين القسـم االول يضـم النفط ومشـروعاته اما القسـم الثاني فيضـم
باقي قطاعات االقتصــاد الوطني وبما ان القســم االول اغلب الناتج المحلي االجمالي وكذلك قيمة كل من
االيرادات والصـادرات اال انه اليسـتوعب سـوى  %1من القوى العاملة وهذان االقتصـادين التربطهم اي
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ع،قة اال في توفير الطاقة  .هذه الظاهرة التشــبع الطلب المحلي من مختلف الســلع والخدمات ،والعراق
لم يسـتطيع من الوصـول الى الهدف النتاج النفط وعدم قدرة هذا البلد على ايجاد التوا ن في النمو بالنسـبة
للقطاعات الغير نفطية ف ،ت ال البنية التحتية مترهلة ،وانسـحاب الكثير من المسـتثمرين بسـبب الظروف
االمنية الســيئة مما ترتب على ذلك تراجع قدرة الحكومة على التوســع في اســتثماراتها ســواء في الرأس
المال البشري ام المادي .
والجدول التالي يوضي نمو الناتج المحلي الحقيقي ( )2007-2004للعراق ومقارنته مع البلدان االخرى
جدول  :12نمو الناتج المحلي الحقيقي ( )2007-2004للعراق مقارنة مع البلدان االخرى (نسبة مئوية)

الدولة
االمارات
البحرين
العراق
قطر
الكويت
السعودية
مصر
مجموعة البلدان ذات االقتصاديات االكثر تنوعا

2004
9.7
5.6
23.0
20.8
10.5
5.3
4.5
6.4

2006 2005
8.9
8.2
6.1
7.8
8.0 10.0
7.0
6.1
6.5 10.0
4.2
6.6
6.8
6.8
5.1
6.0

2007
6.0
5.5
7.0
7.4
4.9
3.8
5.8
5.4

المصدر :اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي أسيا (االسكوا) ،تقديرات وتوقعات نمو الناتج المحلي االجمالي في منطقة االسكوا( -2007توقعات
ايار/مايو،)2007/

.2

اما القطاع ال راعي والصـناعي في العراق فقد تعرضـا الى اهمال واسـع ،اذ كان القطاع ال راعي يتخبط
بســبب الســياســات التي اعتمدت فيه ،اما في عقد التســعينات الذي فرض على البلد الحصــار االقتصــادي
اهتم البلـد بالقطـاع ال راعي نظرا لحـاجة المجتمع الملحـة النتاج الغذاء وســـــد العج انذاك .وفي المرحلة
الحالية يتعرض هذا القطاع الى االهمال مرة اخرى ،بســـبب ســـياســـة االســـتيراد للمواد الغذائية وكذلك
االوضاع االمنية الرديئة وبالتالي تمويل الحكومة ل،جه ة االمنية اكثر من النشاطات االقتصادية .
وبالنسـبة للقطاع الصـناعي فهو ايضـا يواجه مشـاكل ،فلم يتمكن من النهوض فقد كان قبل  2003مجموع
ماتملكه الحكومة العراقية في مجال الصــناعة يقدر ب  192مشــروعا مملوكا للدولة ،ويعمل فيها مايقدر
ب  500الف فرد والننسى ان هذه المشاريع تعاني من التخلف التكنولوجي اما بعد احداد  2003عانت
من الســلب والنهب ،ولم تحقس االيرادات لكي تغطي تكاليف االنتاج وبالتالي الحكومة مضــطرة بأن تقدم
دعم وقدره  1.194مليار دوالر ( .البصري.)2007 ،
وعدم تحقيس االنتعاص االقتصـــادي في القطاعات الغير نفطية يؤدي الى البطالة في العراق ،حيد قدرت
نســب البطالة في العراق  %26.8في الربع االول في ســنة  2004وت ايد بعدها هذا العدد خاصــة بعد
توقف العديد من مشــاريع الدولة ،مثل قطاع الجيص والتصــنيع العســكري ومشــكلة البطالة هي من اخطر
المشـــــاكـل التي تواجـه العراق ،فهي ليســـــت مشـــــكلـة يـادة عـدد العـاطلين عن العمـل فقط وانمـا النتـائج
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االجتماعية التي ترافس تلك الظاهرة خاصـــــة بين الشـــــباب والتي ترافس اعمال العنف والجريمة ،وعدم
امكانية الحصول على دخل وبالتالي انخفاض المستوى المعيشي ل،فراد .
.2

حجم القطاع العام :

كانت وما الت الدول النامية مصـــدرا للمواد االولية وســـوق للمنتجات المصـــنعة ،ولكن بســـبب تراكم
ديونهـا الخـارجيـة والعج في المي انيات العامة و يادة ظاهرة البطالة والضـــــعف في التصـــــدير و يادة
الواردات اصـبحت البيئة االقتصـادية لبلدان النامية غير م،ئمة ،وغير متماشـية مع عملية الخصـخصـة،
حيد اصـبحت الخصـخصـة عملية ال امية لتلك الدول وشـرط وضـعه صـندوق النقد الدولي والبنك الدولي،
والذي اعتبر من اهم الحلول التي طرحت على المســتوى العالمي لمعالجة الخلل في الهياكل االقتصــادية
والوصــول الى مســتوى مرموق من االداء والكفاءة ،حيد عانى العراق من ادارات عشــوائية ل،قتصــاد
خاصــة في الحقب الســابقة من قبل ســياســات القطاع العام واعادة تشــكيل الحلقة المالية لتصــب بالتالي
لصالي القمم السياسية .
وفي النصـــــف الثـاني من عقـد الثمـانينـات اتجهـت الدولة الى اعطـاء مســـــاهمـات اكبر للقطـاع الخـا

في

االقتصــاد العر اقي وتحجيم دورالقطاع العام وأجرت اصــ،حات اقتصــادية عن طريس نقل الملكية العامة
الى القطاع الخا

 .ومع مطلع  2008شـهدت هذه الفترة نوعا من االسـتقرار االقتصـادي في العراق اال

ان االيرادات الحكوميـة وكـذلـك الخـدمـات العـامـة تمول من عـائـد النفط معنى ذلـك تـأكيـد الطريقـة المرك يـة
التي يدار بها االقتصـــاد العراقي  .وتؤكد وثيقة اســـتراتيجية التنمية الوطنية  2007-2005على الرغبة
بالتحول للقطاع الخا

العراقي عن طريس تبني اســتراتيجية تنموية اقتصــادية طويلة المدى هدفها اعادة

الهيكلية االقتصـادية وتوسـيع االنتاجية والسـماح ل،سـتثمارات لرؤوس االموال الخاصـة من خ،ل تحرير
االقتصــاد من قيود التجارة والصــرف وجذب االســتثمار االجنبي من خ،ل تهيئة المنائ الم،ئم للتجارة .
وبـالرغم ممـاتقـدم فـأن القطـاع العـام ال ي ال مهمـا ،خـاصـــــة من جـانـب الـدور االجتمـاعي فعن طريقـه تقـدم
المساعدات النقدية والعينية مع انها مواضيع صغيرة بالنسبة لبرامج رواتب التقاعد والتو يع العام .
.3

الفساد يهدم جهود التنمية :

تفاقمت مشـكلة الفسـاد في البلد وحتى الوقت الحاضـر وطالما ان هناك ظاهرة الفسـاد المتفشـية في العراق
ال يمكن للتنميـة االقتصـــــاديـة ان تتقـدم والهـدر في موارد البلـد ،ويهـدد عمليـة االســـــتقرار االقتصـــــادي
والســياســي للب،د ،والفســاد عان منه العراق من الحكم العثماني واالحت،ل البريطاني للعراق وحتى وقتنا
الحالي ،من خ،ل انعدام الوعي الثقافي والســـياســـي ألغلب االفراد وانتشـــار الفقر وســـوء تو يع الدخل
وغياب القانون لتنظيم الحياة والدولة التي تمر بتغييرات سـياسـية واقتصـادية واجتماعية يظهر فيها الفسـاد
بشـكل كبير وهذه الظروف تسـاعد على تعطيل واضـعاف اليات مكافحة الفسـاد ،كذلك تسـاعد على تحكم
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النخب الســياســية على الموارد االقتصــادية ،ويتم اســتغ،ل تلك الموارد للصــالي الشــخصــي والفســاد في
العراق يتمي بأنه ( :الع،ق،2006 ،
•

.)15

الفسـا د في العراق ليس فسـادا بسـيطا مثل حصـول الموظف على اجر اضـافي وانما هو اكبر من

ذلك ومعقد حيد يكون فســـادا جماعيا مثل فســـاد مؤســـســـات كبيرة والذي يؤدي الى تخريب اقتصـــادي
وسياسي واثارة الفوضى وتمويل االرهاب .
•

كذلك يكون الفســـاد في العراق فســـادا مســـلحا اي يحتمي بقوة الجماعات المســـلحة كأن تكون

جماعات سياسية ام دينية ام عشائرية وبطرق متنوعة .
•

الفســاد يتعلس بالعملية االقتصــادية واالجتماعية والعملية بصــورة مباشــرة ويعطل تلك المجاالت

الى ابعد الحدود .وهذه االسباب جميعها تؤدي الى تعطيل التنمية االقتصادية وتهدم مخططاتها .
.4

االثر التنموي لفقدان االمن :

تمي ت البيئة في العراق خاصــة بعد  2003بعدم قدرة مؤســســاتها على م اولة عملها بصــورة طبيعية،
وعدم فاعلية اجه تها االمنية هذا االمر ادى الى فســــي المجال امام االرهاب من يادة حجم الفوضـــــى
داخل البلد  .وهذه اسـباب كافية لتقف عرضـة امام عمليات اعمار البلد وت ايد الخطر وانتشـار العنف ،ولم
يلمس ابناء البلد تحســـن في ظروفهم االقتصـــادية فوجود النفط في العراق ســـاهم بشـــكل كبير في تمادي
االرهاب .
ولعل اهم المؤشـرات لجذب اصـحاب رؤوس االموال االجنبية هو توفير المنائ الم،ئم ل،سـتثمار وكذلك
توفير ظروف سـياسـية واقتصـادية مسـتقرة داخل البلد ،ذلك الن رؤوس االموال االجنبية سـريعة الهرب
خارج البلد عند حدود اي ا مة ويؤثر الوضع االمني في االقتصاد بطرق عديدة منها :
•

رفع تكـاليف االنتـاج ويقوم بتحويـل موارد اعـادة االعمـار الى نشـــــاطـات تكون غير منتجـة حيـد

تحول ج ء من المي انية الى العمليات االمنية ففي عام  2005خصــــصــــت المي انية مايقارب 4.953
مليـار دوالر للخـدمـات االمنيـة وفي عـام  2007ارتفعـت الى مـايقـارب  7.399مليـار دوالرثم الى 9000
مليار دوالر في عام  2009وتخفيض مي انية القطاعات االخرى وبالتالي توسـع الفجوات بين المشـاريع
المخطط انجا ها والمشاريع المنج ة
•

التـأثير على جهود اعـادة االعمـار حيـد تجبر تلـك الظروف الشـــــركـات والمنظمـات االجنبيـة الى

ترك البلد مما يعوق عملية اعادة تأهيل االنتاج ويدمر الحديثة منها فبعض الشــــركات عملت في ظل تلك
الظروف اما الى تجميد اعمالها او سحب موظفيها او عدم فتي فروع لها في العراق.
وعلى الرغم من الظروف االمنيـة المترديـة في االقتصـــــاد العراق اال انـه لم يتعطـل بشــــكـل كـامـل فقـد
استطاعت االعمال الصغيرة التجارية من م اولة اعمالها خاصة بعد االص،حات التي حدثت مثل ال يادة
في رواتب الموظفين واص،ح النظام المالي والمتمثل بأستبدال العملة واستقرارها .
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 :3.3.2العالقة بين التنمية االقتصادية والتنمية البشرية
من خ،ل الدراسـات والتقارير الصادرة عن االمم المتحدة وبرامجها االنمائية فقد وصلت الى مفهوم دقيس
للتنمية االقتصـادية والمتمثل بتوسـيع رقعة الخيارات امام البشـر والتي من اهمها يادة دخل الفرد والتعليم
االفضـــل وضـــمان الرعاية االجتماعية وكذلك البيئة النظيفة الخالية من التلود والتمتع بقدر من الحرية
وحقوق االنسـان والتمتع بالحرية الثقافية  .وهذه الحاجات يمكن ان تتحقس بوجود نهضـة تنموية اقتصـادية
تكون شـاملة ،والعنصـر البشـري بحاجة ألن تتحقس تلك الحاجات الضـرورية وهذه الحاجات التتحقس اال
بوجوده ،فالعنصر البشري هو االساس في عمليات االنماء وبكل جوانبها ،وهناك ع،قة وثيقة بين التنمية
البشـرية والتنمية االقتصـادية واليمكن فصـلهما عن بعضـهما فأحداها مكملة ل،خرى وهذا ماذكرته برامج
االمم المتحدة عن وصــف التنمية االقتصــادية ( تنمية البشــر (المضــمون) من اجل البشــر (الناتج ) عن
طريس البشر (الوسيلة ) ) ))report un,1993,p.3
ولكي تتحقس التنمية االقتصـادية يجب ان تتحقس التنمية البشـرية فاالولى التتحقس بوجود العناصـر المادية
مثل الموارد الطبيعية وراس المال فقط وانما ان تتفاعل تلك الموارد مع العنصر البشري عن خ،ل :
.1

توسيع العمل وال يادة في رأس المال و يادة انتاجية االرض مما يخلس يادة في النمو الرأسمالي

.2

العمل على توسيع االنتاج الصناعي واالعتماد الذاتي .

.3

التنقيب والبحد عن الموارد الطبيعية والعمل على استخدامها بصورة افضل .

.4

تنظيم عملية االنجاب للحد من ظاهرة ال يادة السكانية وبالتالي الحد من البطالة .

.5

خفض الدين الخارجي والداخلي .

.6

محاولة الخروج من التبعية المالية واالقتصادية للدول الصناعية الكبيرة .

.7

تحقيس التكـامـل بين البلـدان ذات التوجـه االيـدولوجي والثقـافي فهنـالـك بلـدان غنيـة واخرى فقيرة

والواجب هو التكامل بين هذه الدول وان يصب الغني في صف الفقير .
.8

المحافظة واالهتمام بحقوق االنسان االقتصادية واالجتماعية والسياسية .

.9

توفير المسـتوى الغذائي االحسـن ورفع مسـتوى التعليم ووضـع مخصـصـات مالية ألغراض البحد

والتطوير العلمي( .طارق،2009 ،

.)13-12

وهذا يتحقس من خ،ل تعاون الدول مع بعضــها في ســد الفراغ بين اقتصــاديات الســوق وبين فقراء العالم
بمـا يكفـل تجـاوب مع احتيـاجـاتهم البشـــــريـة الحقيقيـة  .وبنـاء على مـا ذكر اع،ه يمكن القول ان التنميـة
االقتصــادية ال تحقس اهدافها اال باالنســان ،اي انه المحرك الحقيقي الفعال للتطور وتحقس التنمية ال ،مة
بما يضمن ل،جيال القادمة توفير احتياجات ال مة .
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ومن خ،ل وضـوح الع،قة بين التنمية االقتصـادية والتنمية البشـرية يمكن م،حظة ث،ثة مواقف اسـاسـية
وهي :
االول  :ي،حظ ان العامل االقتصـادي هو العامل االسـاسـي في عملية التنمية االقتصـادية ،والعملية التنموية
عملية تتشــارك فيها كل العوامل و المتغيرات واذا كان هناك اخت،ف في الرؤيا بين العوامل االقتصــادية
فهـل هو نتيجـة تراكم االعمـال ام هو ابتكـار تكنولوجي ام هو نتيجـة قوة العمـل  .ثـانيـا  :الموقف الثـاني هو
ان كل المتغيرات تلعب دورا مهما في عملية التنمية وال يوجد تفضـــيل متغيير عن متغيير اخر ،والتنمية
البشـــرية هو مشـــروع انســـاني ال يقتصـــر فقط على العملية االقتصـــادية ،وربط عملية التنمية بالعامل
االقتصـادي سـوف يؤدي الى تمي الب،د المتقدمة اقتصـاديا وان اي تخلف يحدد داخل البلد هو نتيجة الى
التخلف في العامل االقتصادي .
ثــالثــا  :وهـذا الموقف يقع بين الموقف االول والموقف الثـاني حيـد يرى ان التنميـة تتكون من جميع
المتغييرات والعوامـل وتكون جميعهـا عوامـل محركـة اال ان عـام ،من تلـك العوامـل قـد تبر اهميتـه في
وقـت مـا عن العوامـل االخرى لـذلـك يجـب التركي عليـه واعطـائـه االولويـة دون اهمـال العوامـل االخرى
فمث ،يسيطر العامل االجتماعي او العامل السياسي في مرحلة ويتراجع في مراحل اخرى .
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الفصل الثالث
المؤشرات االساسية للتنمية االقتصادية
 :1.3تطور المؤشرات االساسية للتنمية االقتصادية في العراق للمدة 2019-2004
 :1.1.3االنفاق على الصحة
ذكرنا ان التنمية هي انتقال وضع البلد االقتصادي من وضع متخلف الى وضع متقدم اقتصاديا وقادر على
النمو ،والتنمية االقتصادية تحقس تغييرات في الهياكل االقتصادية من خ،ل رفع االنتاجية ومساهمات
القطاعات وخاصة القطاع ال راعي والصناعي والقطاع السلعي والتي تولد الناتج المحلي االجمالي والذي
بدوره يؤدي الى ارتفاع نصيب الفرد في الدخل وانتقال التعليم والصحة الى مستويات افضل  ،كل ذلك
من خ،ل العمل على توا ن عمليات التنمية االقتصادية للقطاعات
حيد يمتلك العراق موارد اقتصادية تجعل من نموها اقتصاديا امرا في غاية االهمية ومن اهم تلك الموارد
هو النفط والذي يدر بفوائد مالية هائلة من خ،ل تلك الفوائد يمكن تحقيس معدالت نمو اقتصادية كبيرة .
وتعتبر الصحة عنصرا مهما في بناء المجتمع ،فبناء نظام صحي سليم من شأنه ان يعمل على ضمان حياة
خالية من جميع االمراض وأي مخرج ل،نظمة الصحية تعتبر عنصر مهم وفعال في جميع مجاالت الحياة
سواء كانت اقتصادية ،تعليمية ام ثقافية  .ومسيرة كل بلد مرتبطة بصحة ابناءها والتي تتضمن برامج
للرعاية الصحية وتوفير الغذاء ونشر الوعي وحماية البيئة ،وتطورت كثيرا نظرة الحكومة الى الخدمات
الصحية عما كانت عليه في السابس وعرفت منظمة الصحة العالمية موضوع نشر الوعي الصحي في اي
بلد على انه ( اكتمال لياقة االفراد بدنيا واجتماعيا وفكريا وال تقتصر فقط على القضاء على االمراض
وتوفير الدواء ) حيد تعتمد على بناء الفرد وتثقيفه صحيا كتشخي

المرض مبكرا والتلقيحات المستمرة

ضد المرض المعدي والتي تودي بحياة االفراد ( .العبيدي ،العامري،2018 ،

.)446

ونال هذا القطاع نصيبه من االهمال كغيره من القطاعات خاصة بعد اال مات التي واجهت العراق بعد
عام  2003والتي كانت متمثلة بسود التنظيم واالدارة وال ننسى ايضا انعدام االمن والذي ال ي ال سائد
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الى يومنا هذا وكذلك جميع مظاهر العنف والفشل والتشرد والتي كان لها دور في ترسيخ الواقع المتردي
للبلد في جميع القطاعات االقتصادية  ،تمي ت تلك الفترة بنق

في كوادرها الصحية والتي تعمل في

القطاع الصحي حيد هاجرة كثير من العقول الطبية الى خارج العراق بسبب االوضاع االمنية الغير
مستقرة وكذلك تصفية البعض االخر حيد الحظنا من خ،ل االستبيان الذي عملت به و ارة الصحة
للممرضين واالطباء عام  2007انه مايقارب  %40من االطباء تركوا العمل في مستشفيات العاصمة
بغداد بين عامي  2006و  2007وذلك بسبب تهديد االطباء بالقتل والخطف واعمال العنف ( هذه ما
ذكره التقرير الوطني لحال التنمية البشرية في العراق )2008 ،وسوف ن،حظ الجدول المذكور ادناه على
القطاع الصحي :
جدول  :13اعداد الكوادر الطبية والمعدل لكل ( )10000من السكان

السنوات

عدد
االطباء

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

14747
16022
16788
16518
15994
19334
21491
23489
24533
27252
30913
30038

عدد اطباء عدد
الصيادلة
االسنان
2785
3290
3659
3545
3515
4414
4864
5494
5904
6751
7541
8045

2313
2531
2977
3448
3357
4682
5376
6265
6602
7455
7879
8608

طبيب
سكان
5
5
5
5
6,2
6,1
6,9
7,5
7,8
8,4
8,8
8,4

 /طبيب
اسنان/
سكان
1
1
1
1
1,4
1,4
1,5
1,7
1,8
2
2,1
2,2

صيدلي
سكان

/

1
1
1
1
1,3
1,5
1,7
1,9
2
2,2
2,2
2,4

المصدر باالعتماد على  . 1و ارة التخطيط والتعاون االنمائي ،مسودة ورقة قطاع التنمية البشرية ،2009 ،محور الصحة .2 .التقرير السنوي لو ارة الصحة
العراقية (.)2014-2007

ن،حظ من الجدول اع،ه بأن هناك ارتفاع مستمر في اعداد االطباء والصيادلة واصباء االسنان من عام
 2003الى  2006ولكن لم ي،حظ اي يادة في معدل االطباء على عدد السكان ذلك بسبب ال يادة في
اعداد السكان ،وارتفعت اعداد الكوادر الطبية من عام  2007الى  ، 2014حيد سجل اعلى عدد ل،طباء
في عام  2013والذي بلي  30913وكان بمعدل  8,8لكل  10000من السكان .اما اطباء االسنان فكان
اعلى عدد في  2014حيد بلي  8045وكان بمعدل  2,2لكل  10000من السكان ،وبلي عدد الصيادلة
 8608في عام  2014لكل  10000من السكان  ،وهذا االرتفاع اليذكر مقارنة بحجم المنظومة الصحية
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والت ايد الهائل في عدد السكان .ولم تشهد البلد حالة من النق

في الكوادر الطبية فقط وانما ايضا في عدد

المستشفيات ايضا.
ان التوافس بين التنمية وحقوق االنسان من خ،ل هذا المؤشر له اهمية من حيد ثأثيرات قطاع الصحة
على االنسان ،والتي تأتي عن طريس اشباع الفراد عن حاجاته االساسية والمرتبطة بشكل كبير مع مرافس
وخدمات الصحة .حيد ان وعي االنسان بالنظافة والوقاية والتغذية تكون دالئل تتحسن وتت ايد كلما كان
هناك نجاح في الخطة التنموية ،والصحة تأخذ احد االسس والمؤشرات المهمة بين عناصر نجاح التنمية
والتي تنعكس ايجابيا على تحقيس اهداف التنمية ( .نبيل ،عباس،2015 ،

.)104

 :2.1.3االنفاق على التعليم
بدأ االهتمام بالتعليم منذ منتصف القرن الماضي خاصة في الالوقت الماضي كان االنفاق على التعليم يعتبر
انفاق استه،كي فقط انما في الوقت الحالي اصبي انفاق استثماري ،وفي االونة االخيرة كثير من الباحثين
ربطو موضوع االنفاق على التعليم مع معدل النمو االقتصادي مما يعني ان هناك ع،قة وثيقة بين الناتج
المحلي االجالي واالنفاق على التعليم .
واخذت اغلب الدول سواء المتقدمة ام النامية منها ب يادة نسبة االنفاق على هذا المؤشر خاصة عندما
وجدت ان هناك ع،قة طويلة االمد بين مستوى تعليم االفراد وتدريبهم مهنيا مع التنمية االقتصادية والتي
تؤدي الى تحقيس معدالت النمو و يادة االنتاج ( .محمد،جواد،2019،

.)32

ت ايد االهتمام بالمنهج التنموي وبناء خطط اقتصادية مما ادى الى تبلور الع،قة بين االنسان والتنمية،
واعتبر مؤشر التنمية احد المؤشرات المهمة والمعتمد عليها في قياس مستوى التنمية واحوال المعيشة
ويعتبر حاجة اقتصادية واجتماعية  .وفي العراق خضع النظام التعليمي الى المرك ية في كافة مراحله اي
خاضة الى النظم التعليمية التي تضعها و ارة التعليم ،وعند تأسيس دولة العراق في عام  1921قسم
التمويل على الخدمات التعليمية بين القطاع الخا

والقطاع الحكومي ،ومع انتشار االفكار االشتراكية

ودور الحكومة في النشاطات االجتماعية واالقتصادية في العراق والذي نتج عن الشعور بالوفرة النقدية
عن طريس ايراد النفط والذي كان االساس في بناء الدولة حيد أمنت الخدمات العامة ومن ضمنها صدر
قانون التعليم المجاني منذ عام  1974هذا االمر ادى الى ان يكون نظام التعليم مرتبط بشكل اساسي
بالنظام الحكومي وتابعا له .
وهذا االرتباط بين الحكومة والتعليم ادى الى مواجهة حالة من االنخفاض في كفاءة االنفاق على التعليم
وخاصة في قياس اداء الصرف والمدفوع بالوهم النقدي والذ يأتي من مصادر االيرادات النفطية ،والمشكلة
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لم تقف فقط عند حجم التمويل وانما افتقاد المعايير التي تحدد الصرف ومرونة ذلك االنفاق وكيفية مواجهة
الرتفاع واالنخفاض في حجم التمويل المخص

لمؤشر التعليم  ( .الحسيني،2007،

.)3

ويتبين ان مؤشر التعليم يعد مؤشر جيد لقياس التقدم للبلد والتركي عليه امر مهم للغاية ،حيد حقس العراق
تقدم جيد في يادة نسب االلتحاق بالتعليم ما بين عامي  2012-2003حيد بلغت للمراحل االبتدائية
 %85في عام  2003وا دادت هذه النسبة في عام  2012الى  %96وهذا االرتفاع كان ناتج عن
االستقرار االمني اوال وثانيا بسبب يادة نسبة االنفاق على التعليم ،اال انها انخفضت في عام  2015بنسبة
 %85بسبب االوضاع الغير مستقرة ورافقتها ا مة مالية ادت الى تدني مستوى التعليم في العراق .
وفي عام  2003ارتفعت نسب االلتحاق بالمراحل الثانوية من  %72الى  %86في عام ، 2012
وانخفضت في عام  2015الى  ، % 70اما بالنسبة ل،لتحاق بالتعليم الجامعي لوحظ ارتفاع في عام
 2003من  %85الى  %87في عام  ،2012وانخفضت هذه النسبة في عام  2015حتى وصلت %73
وهي اكبر نسبة مقارنة بعام ( .2003و ارة التخطيط والتعاون االنمائي.)2010،
جدول  :14نسبة االنفاق على التعليم من الناتج المحلي االجمالي (باالسعار الثابتة) في العراق للفترة من (-2004
)2017

السنة

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

االنفــاق علـــى عـــــــــــدد متوســــــــط حصــــــــــة
الناتج المحلي
الســـــــكان نصـــــــــيب الفـــرد مـــن
(باالسعار الثابتة) التعليم $
النفقــــــــات
(الــــــــــف الفرد
التعليميــــــة
نسمة)
$
64
3792 26317 1687295
99796330
86
3858 27008 2331956 104187985
110
4144 27698 3037648 114771608
146
4098 28390 4155482 1163252700
219
4326 29111 6377946 125926324
177
4355 29895 5278776 130181751
210
4503 30763 6444968 138516723
269
4695 31727 8535208 148969847
307
5178 32777 10076760 169730925
317
5390 33883 10747808 182630476
307
5253 35006 10743208 183908890
227
5337 36116 8203732 192736516
210
5751 37203 7824094 213937533
226
5546 38275 8635172 212268631

المصدر :باالعتماد على البيانات المتاحة على شبكة االنترنيت على موقع البنك الدولي في العراق.

نســــــــــــبة
االنفـــــــــاق
علــــــــــــى
التعلــيم مــن
النـــــــــــاتج
المحلي
%1.20
%2.20
%2.60
%3.60
%5
%4
%4.60
%5.70
5.90
%5.90
%5.80
%4.30
%3.70
%4.30
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رغم تحسن االقتصاد العراقي بعد عام  2003اال ان نسبة االنفاق على التعليم لم تتحسن اذا ما قورنت
بالدول المتقدمة والتي ت يد نسبة انفاقها الى  ،%10ون،حظ من الجدول اع،ه ان نسب االنفاق على التعليم
في حالة تذبذب حيد كانت في عام  2004تشكل  %1.2الى ان ارتفعت النسبة في عام  2013مايقارب
. %5.9
وعلى الرغم من يادة نسبة االنفاق على التعليم في عام  2003من  %1الى  %6بعد عام  2014اال
انها تعتبر نسبة متدنية مقارنة بالدول العربية وكذلك الدول المتقدمة .
 :3.1.3متوسط دخل الفرد من الناتج المحلي االجمالي
يعتبر الدخل اموال نقدية وممتلكات غير نقدية يحصل عليها الفرد او الكيانات القانونية نتيجة االنشطة
خ،ل فترة منية معينة ،اما دخل الفرد فهو مجموع ما يحصل عليه االفراد وبأي شكل من اشكال الدخل
سواء كانت رواتب او تعويضات او مكافئات او ضمان اجتماعي ام عن طريس االستثمارات واالسهم
و االرباح  .وموضوع دخل الفرد مهم حيد يقيس مدى رفاهية المواطن في حياته اليومية ويعتبر مؤشر
مهم لنجاح خطط التنمية في اي مجتمع او فشله ،واالمر البالي االهمية في موضوع الدخل يكمن في عدالة
تو يع الدخل بين االفراد داخل المجتمع.
وفي عام  2003اصبي نصيب دخل الفرد من الناتج المحلي االجمالي  1123227.0مليون دينار واستمر
باالرتفاع حتى عام  ،2013ون،حظ هنا يادة حصة الفرد ت داد رغم ظروف البلد الغير جيدة بسبب ان
البلد حققت في تلك الفترة معدالت عالية في النمو االقتصادي ،وبعدها انخفض نصيب الفرد في عام
 2014الى  2016وبشكل تدريجي حتى وصل الى  5200000مليون دينار بسبب انخفاض اسعار
النفط وكمياته المصدرة وكذلك بسبب اال مات السياسية التي تعرض لها البلد ( .تقرير و ارة التخطيط،
)GDP
وانخفض معدل دخل الفرد من  $3600في الثمانينات من القرن الماضي الى  $1000عام ،2001
بعدها انخفض الى اقل من  %20في  2003خاصة بعد احت،ل العراق وما صاحبها من اوضاع م رية
داخل البلد ،هذا االنخفاض ادى الى تذبذب الوضع االقتصادي والمتمثل بالبطالة والتضخم والذي قاد الى
رؤية تفاوت في الدخل بين افراد المجتمع ( .بخيت،2015 ،

)49

ون،حظ من الجدول ادناه ان الناتج المحلي االجمالي قد بلي  27مليار دينار في عام  2003وحقس ارتفاع
سنوي في عام  2004بمقدار  42مليار دينار اي مايقارب معدل سنوي بنسبة  ،%55.56وفي عام
 2005شهد ارتفاع سنوي بمقدار  43مليار دينار وكانت نسبة معدل النمو ما تقارب  ، %2.38وفي
عام  2006حققت يادة سنوية بمقدار  48مليار دينار وبمعدل سنوي  ، %11.63اما في عام 2007
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حققت يادة سنوية بمقدار  48.0مليار دينار وقدرت نسبة معدل النموالسنوي  %90.0ن ون،حظ يادة
بمقدار  53.5مليار دينار في عام  2008وبمعدل نمو  ، %11.46وكانت حصيلة النمو في الناتج المحلي
االجمالي لتلك االعوام هي معدالت نمو كادت ان تكون متفاوتة حققتها القطاعات ماعدا قطاع ال راعة ن
وارتفعت في عام  2009لتبلي  56.5مليار دينار وكانت نسبة معدل النمو  ، %5.60وحققت ارتفاع في
عام  2010بمقدار  60.6مليار دينار وبمعدل سنوي  %7.26وكانت سبب تلك ال يادة هو االرتفاع الذي
حدد في اسعار النفط انذاك حيد ارتفع سعر برميل النفط  ،وفي عام  2011ارتفعت النسبة بمقدار
 %62.9مليار دوالر بمعدل  %21.40وهذا االرتفاع كان بسبب التحسن في نسب معدالت النمو االنشطة
االقتصادية خاصة نشاط خدمات التنمية االجتماعية ونشاط التعدين ونشاط الكهرباء والماء ،وحققت باقي
االنشطة يادة متفاوتة وهذا االمر ادى الى يادة في متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي،
وفي عام  2013ن،حظ يادة بمقدار  75.7مليار دينار بمعدل سنوي .%7.07
جدول  :15متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي وباالسعار الثابتة ( )1988في العراق للفترة (-2003
)2013

السنة
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

الناتج المحلي
االجمالي \
مليار دينار
27
42
43
48
48.0
53.5
56.5
60.6
62.9
70.7
75.7

معدالت النمو
السنوي %
55.56
2.38
11.63
90.0
11.46
5.60
7.26
2.79
12.40
7.07

متوسط نصيب الفرد
من الناتج المحلي
االجمالي \ الف دينار
0.87
1.35
1.39
1.55
1.63
1.69
1.72
1.78
1.89
2.05
2.08

معدل النمو
السنوبي%
55.17
2.96
11.51
5.16
3.68
1.78
3.49
6.18
8.47
1.46

المصدر :باالعتماد على بيانات و ارة التخطيط ،الجها المرك ي ل،حصاء ،مديرية الحسابات القومية للمدة 2013-2003

 :2.3بناء النماذج القياسية لتحديد أثر العائدات النفطية على التنمية في العراق
لتحديد طبيعة الع،قة بين العائدات النفطية والتنمية االقتصادية سوف يتم استخدام تحليل الس،سل ال منية
القائم غلى اختبارات االستقرارية والتكامل المشترك والذي سيتم القيام به على اساس بناء ث،ثة نماذج
قياسية لبيان تاثير العائدات النفطية على مؤشرات التنمية االقتصادية الث،ثة المقترحة (االنفاق على
الصحة ،االنفاق على التعليم ،معدل دخل الفرد ) ،وتم الحصول على البيانات من متغيرات الدراسة عن
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طريس تقارير و ارة التخطيط العراقية والجها المرك ي ل،حصاء وتكنولوجيا المعلومات فض ،عن
بيانات البنك المرك ي العراقي وكما مبين فيما ياتي :
 :1.2.3أثر العائدات النفطية على االنفاق على الصحة في العراق
في البداية البد من اجراء اختبارات االستقرار لسلسلة العائدات النفطية ( )Oوسلسلة االنفاق على الصحة
)  )Hفي العراق واوضحت نتائج تحليل الس،سل ال منية موضوع الدراسة لسلسلتي لوغارتم عائدات
النفط واالنفاق على الصحة في العراق أن السلسلتين غير مستقرة في مستوياتها ولكنها عند اخذ فروقها
األولى مما يعني أن الس،سل ال منية محل الدراسة متكاملة من الدرجة األولى ) I(1وكما موضي في
الجدولين ( ) 16و (  ، ) 17اي اننا عند تحليل الس،سل بالمستوى سنرفض فرضية العدم ونقبل البديلة
اي وجود جذر الوحدة في الس،سل ال منية تستقر  ،اما عند اخذ الفرق االول سنقبل فرضية العدم اي عدم
وجود جذر الوحدة وهذا يعني ان الس،سل متكاملة من الدرجة االولى .
جدول  :16االستقرارية لسلسلة العائدات النفطية بالفرق االول

Null Hypothesis: D(LOGO) has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
)Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=3
*Prob.

t-Statistic

0.0174

-4.454025
-4.800080
-3.791172
-3.342253

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Warning: Probabilities and critical values calculated for 20 observations
and may not be accurate for a sample size of 14
المصدر :من عمل الباحثة باالعتماد على البرنامج االحصائي Eviews 9

جدول  :17االستقرارية لسلسلة االنفاق على الصحة بالفرق االول

Null Hypothesis: : D(LOGH) has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
)Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=3
*t-Statistic Prob.
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test4.966913 0.0068
4.728363
3.759743
3.324976

Augmented Dickey-Fuller
statistic
Test
critical
values:
1% level
5% level
10%
level

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Warning: Probabilities and critical values calculated
for 20 observations
and may not be accurate for a sample size of 15
المصدر :من عمل الباحثة باالعتماد على البرنامج االحصائي Eviews 9

وبعد التاكد من استقرارية السلسلتين بالفرق االول ننتقل االن الى اجراء اختبار التكامل المشترك (
 (Cointegration Testبين المتغيرين ونظراً إلى أن المتغيرين غير ساكنين في مستوياتهما ولكنهما
مستقران في فروقهما األولى ،فإن ذلك يعني أنهما متكام،ن من الدرجة األولى ،وعلى هذا االساس يمكن
ان يتم اختبار وجود التوا ن الطويل األجل بين الس،سل ال منية المستقرة بالفرق االول وهذا يعني امكانية
اجراء اختبار التكامل المشترك الثبات أن الس،سل ال منية موضوع الدراسة لها ع،قة توا نية في اآلجل
الطويل على الرغم من وجود اخت،ل في األجل القصير وفي هذا الخصو

يتم اللجوء الى اختبار

جوهانسن جاسيلوس والموضي نتائجه في الجدول (  . )18ولغرض تحدٌد عدد متجهات التكامل
اختباران إحصائٌيان وهما اختبار االثر ) (test traceواختبار القيمة العظمى
المشترك ٌتم استخدام
ٌ
)  (test Eigenvalues Maximumوهنا يجري اختبار فرضية العدم والتي تن
 rمن متجهات التكامل المشترك مقابل الفريضة البديلة والتي تن

على وجود

على وجود  r+1من متجهات التكامل

المشترك فإذا ادت القيمة المحسوبة لنسبة االحصاءة على القيمة الحرجة بمستوى معنوية  %5نرفض
فرضٌية العدم التًي ت ٌ
شير الى عدم وجود أي متجه للتكامل المشترك ،وإذا كانت القيمة انخفضت عن الحرجة
نرفض فرضية العدم القائلة بوجود متجه واحد على االقل للتكامل المشترك.
وتشير نتائج اختبار التكامل المشترك باستخدام اختبار جوهانسن-جاسيلوس والموضي في جدول ادناه الى
ان معلمة االثر ومعلمة القيمة العظمى كانت اكبر من قيمتها الحرجة عند مستوى معنوية  %5لذلك نرفض
فرضية العدم ونقبل الفرضية البديلة القائلة بوجود متجه واحد للتكامل المشترك ،اي ان هناك ع،قة طويلة
االجل بين اسعار عائدات النفط واالنفاق على الصحة في العراق خ،ل مدة الدراسة .
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2019-2004  نتائج اختبار التكامل المشترك لسلسلة عائدات النفط والصحة للمدة:18 جدول

Date: 3/1/7 Time: 01:25
Sample (adjusted): 2019-2005
Included observations: 15 after adjustments
Trend assumption: Linear deterministic trend
Series:
LOGD(O),LOGD(H)
Lags interval (in first differences): 1 to 1
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)
Hypothesiz
ed
Trace
No.
of
CE(s)
Eigenvalue Statistic

0.05
Critical
Value

Prob.**

None
0.555972 18.23916 14.43271 0.0344
At most 1 * 0.373918 5.619287 3.841466 0.0178
Trace test indicates one cointegration at the 0.05 level
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values
Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum
Eigenvalue)
Hypothesiz
ed
Max-Eigen 0.05
No.
of
Critical
CE(s)
Eigenvalue Statistic
Value

Prob.**

None
0.555972 12.322411 11.75461 0.0424
At most 1 * 0.343912 5.929284 3.431462 0.0178
Max-eigenvalue test indicates on cointegration at the
0.05 level
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values
Eviews 9  من عمل الباحثة باالعتماد على البرنامج االحصائي:المصدر
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وبعد اثبات وجود التكامل المشترك بين متغيري العائدات النفطية واالنفاق على الصحة في العراق سوف
نلجأ الى اجراء تقدير للع،قة بين المتغيرين وكما موضي في الجدول (  )19الذي يبين ان هناك ع،قة
معنوي ة في التاثير بين العائدات النفطية كمتغير مستقل واالنفاق على الصحة كمتغير تابع ،حيد اثبت
اختبار  tمعنوية معلمة العائدات النفطية في التاثير على الصحة عند مستوى معنوية  %5وكما مبين في
الجدول ،في حين بلغت قيمة  R2نحو  % 68مما يعني ان المتغير المستقل يفسر  %68من االنحرافات
في المتغير التابع ،وكذلك اثبت اختبار  Fمعنوية النموذج ككل عند مستوى معنوية  ، %1في حين اثبت
اختبار دربن واتسن عدم وجود مشك لة االرتباط الذاتي في النموذج وكما هو مبين في الجدول ادناه .
جدول  : 19نتائج تقدير العالقة في اثر العائدات النفطية على االنفاق على الصحة في العراق

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
)Dependent Variable: D(LOGH
Method: Least Squares
Date: 01/05/21 Time: 04:50
Sample (adjusted): 2005 2019
Included observations: 15 after adjustments
Prob.

t-Statistic

Std. Error

Coefficient

Variable

0.0003
0.0484
0.8965

-4.966913
2.801861
0.132803

0.226032
1.50E+08
13248949

-1.122683
2.99E+08
1759503.

)O(-1
C
)"@TREND("2004

0.779851
0.686492
2.19E+08
5.76E+17
-307.6862
12.74125
0.001077

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
)Prob(F-statistic

-55915914
3.59E+08
41.42482
41.56643
41.42331
1.705249

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat
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 :2.2.3أثر العائدات النفطية على االنفاق على التعليم في العراق
في البداية البد من اجراء اختبارات االستقرار لسلسلة العائدات النفطية ( )Oوسلسلة االنفاق على التعليم
)  )Eفي العراق خ،ل المدة ( )2019-2004واوضحت نتائج تحليل الس،سل ال منية موضوع الدراسة
لسلسلتي لوغارتم عائدات النفط واالنفاق على التعليم في العراق أن السلسلتين غير مستقرة في مستوياتها
ولكنها تستقر عند اخذ فروقها األولى مما يعني أن الس،سل ال منية محل الدراسة متكاملة من الدرجة
األولى ) I(1وكما اوضحناه سابقا بالنسبة لسلسلة العائدات النفطية وكما مبين في الجدول ( )20بالنسبة
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لسلسلة االنفاق على التعليم ،اي اننا عند تحليل الس،سل بالمستوى سنرفض فرضية العدم ونقبل البديلة اي
وجود جذر الوحدة في الس،سل ال منية ،اما عند اخذ الفرق االول سنقبل فرضية العدم اي عدم وجود جذر
الوحدة وهذا يعني ان الس،سل متكاملة من الدرجة االولى .
جدول  :20االستقرارية لسلسلة االنفاق على التعليم بالفرق االول

Null Hypothesis: D(Y3) has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
)Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=3
*t-Statistic Prob.
test4.027550 0.0370
4.886426
3.828975
3.362984

Augmented Dickey-Fuller
statistic
Test
critical
values:
1% level
5% level
10%
level

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Warning: Probabilities and critical values calculated
for 20 observations
and may not be accurate for a sample size of 13
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وبعد التاكد من استقرارية السلسلتين بالفرق االول ننتقل االن الى اجراء اختبار التكامل المشترك (
 (Cointegration Testبين المتغيرين ونظراً إلى أن المتغيرين غير ساكنين في مستوياتهما ولكنهما
مستقران في فروقهما األولى ،فإن ذلك يعني أنهما متكام،ن من الدرجة األولى ،وعلى هذا االساس يمكن
ان يتم اختبار وجود التوا ن الطويل األجل بين الس،سل ال منية المستقرة بالفرق االول ،وفي هذا
الخصو

يتم اللج وء الى اختبار جوهانسن جاسيلوس والموضي نتائجه في الجدول (  . )21ولغرض

اختباران إحصائٌيان وهما اختبار االثر (test trace
تحديٌد عدد متجهات التكامل المشترك ٌتم استخدام
ٌ
) واختبار القيمة العظمى )  (test Eigenvalues Maximumوهنا يجري اختبار فرضية العدم
والتي تن

على وجود (  (rمن متجهات التكامل المشترك مقابل الفرضية البديلة والتي تن

على

وجود ) ( r+1من متجهات التكامل المشترك فإذا ادت القيمة المحسوبة لنسبة االحصاء على القيمة
الحرجة بمستوى معنوية  %5نرفض فرضية العدم التًي تشير الى عدم وجود أي متجه للتكامل المشترك،
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وإذا كانت القيمة انخفضت عن الحرجة نرفض فرضية العدم القائلة بوجود متجه واحد على االقل للتكامل
.المشترك
)21 ( جاسيلوس والموضي في جدول-وتشير نتائج اختبار التكامل المشترك باستخدام اختبار جوهانسن
 لذلك%5 الى ان معلمة االثر ومعلمة القيمة العظمى كانت اكبر من قيمتها الحرجة عند مستوى معنوية
قة، اي ان هناك ع،نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية البديلة القائلة بوجود متجه واحد للتكامل المشترك
. ل مدة الدراسة،طويلة االجل بين اسعار عائدات النفط واالنفاق على التعليم في العراق خ
2019-2004  نتائج اختبار التكامل المشترك لسلسلة عائدات النفط والتعليم للمدة:21 جدول

Date: 3/1/7 Time: 01:25
Sample (adjusted): 2019-2005
Included observations: 15 after adjustments
Trend assumption: Linear deterministic trend
Series:
LOGD(O),LOGD(E)
Lags interval (in first differences): 1 to 1
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)
Hypothesiz
ed
Trace
No.
of
CE(s)
Eigenvalue Statistic

0.05
Critical
Value

Prob.**

None
0.674372 16.76916 13.45371 0.0467
At most 1 * 0.432118 5.984287 3.789466 0.0231
Trace test indicates one cointegration at the 0.05 level
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values
Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum
Eigenvalue)
Hypothesiz
ed
Max-Eigen 0.05
No.
of
Critical
CE(s)
Eigenvalue Statistic
Value

Prob.**

None
0.874272 13.786412 10.34211 0.0487
At most 1 * 0.457812 5.929284 2.98552 0.0342
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Max-eigenvalue test indicates on cointegration at the
0.05 level
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values
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وبعد اثبات وجود التكامل المشترك بين متغيري العائدات النفطية واالنفاق على التعليم في العراق سوف
نلجأ الى اجراء تقدير للع،قة بين المتغيرين وكما موضي في الجدول (  )22الذي يبين ان هناك ع،قة
معنو ية في التاثير بين العائدات النفطية كمتغير مستقل واالنفاق على التعليم كمتغير تابع ،حيد اثبت اختبار
 tمعنوية معلمة العائدات النفطية في التاثير على الصحة عند مستوى معنوية  %1وكما مبين ف الجدول،
في حين بلغت قيمة  R2نحو  % 71ما يعني ان المتغير المستقل يفسر  %71من االنحرافات في المتغير
التابع ،وكذلك اثبت اختبار  Fمعنوية النموذج ككل عند مستوى معنوية  ، %5في حين اثبت اختبار
دربن واتسن عدم وجود مشكلة االرتباط الذاتي في النموذج وكما هو مبين في الجدول ادناه .
جدول  : 22نتائج تقدير العالقة في اثر العائدات النفطية على االنفاق على التعليم في العراق

Dependent
Variable: LOGE
Method: Least Squares
Date: 01/05/21 Time: 04:57
Sample (adjusted): 2005 2019
Included observations: 15 after adjustments
Std. Error t-Statistic

Coefficient

Variable

Prob.

2.851941 2.744083 0.0032
55369422 5.293935 0.0001

-3.262856
2.93E+08

DO
C

Mean dependent var2.73E+08
2.06E+08
41.22367
41.31808
41.22267
2.279627

S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn
criter.
Durbin-Watson stat
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R-squared
0.791476
Adjusted
Rsquared
0.711590
S.E. of regression 2.03E+08
Sum squared resid5.38E+17
-307.1775
5.308925
0.03219

Log likelihood
F-statistic
)Prob(F-statistic
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 :3.2.3أثر العائدات النفطية على الدخل في العراق
في البداية البد من اجراء اختبارات االستقرار لسلسلة الدخل الفردي ( )Yفي العراق على اعتبار اننا
اجرينا االستقرارية سابقا لسلسلة العائدات النفطية ( )Oفي العراق خ،ل المدة ()2019-2004
واوضحت نتائج تحليل الس،سل ال منية موضوع الدراسة لسلسلتي لوغارتم عائدات النفط والدخل في
العراق أن السلسلتين غير مستقرة في مستوياتها ولكنها تستقر عند اخذ فروقها األولى مما يعني أن الس،سل
ال منية محل الدراسة متكاملة من الدرجة األولى ) I(1وكما اوضحناه سابقا بالنسبة لسلسلة العائدات
النفطية وكما مبين في الجدول ( )23بالنسبة لسلسلة الدخل ،اي اننا عند تحليل الس،سل بالمستوى سنرفض
فرضية العدم ونقبل الفرضية البديلة اي وجود جذر الوحدة في الس،سل ال منية ،اما عند اخذ الفرق االول
سنقبل فرضية العدم اي عدم وجود جذر الوحدة وهذا يعني ان الس،سل متكاملة من الدرجة االولى .
جدول  :23االستقرارية لسلسلة الدخل بالفرق االول

Null Hypothesis: D(LOGY) has a unit root
Exogenous: Constant
)Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=3
*t-Statistic Prob.
test3.905955 0.0494
4.004425
3.098896
2.690439

Augmented Dickey-Fuller
statistic
Test
critical
values:
1% level
5% level
10%
level

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Warning: Probabilities and critical values calculated
for 20 observations
and may not be accurate for a sample size of 14
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وبعد التاكد من استقرارية السلسلتين بالفرق االول ننتقل االن الى اجراء التكامل المشترك بين المتغيرين
و نظرا إلى أن المتغيرين غير ساكنين في مستوياتهما ولكنهما مستقران في فروقهما األولى ،فإن ذلك يعني
أنهما متكام،ن من الدرجة األولى ،وعلى هذا االساس يمكن ان يتم اختبار وجود التوا ن الطويل األجل
بين الس،سل ال منية المستقرة بالفرق االول ،وفي هذا الخصو

يتم اللجوء الى اختبار جوهانسن

جاسيلوس والموضي نتائجه في الجدول (  . )24ولغرض تحديد عدد متجهات التكامل المشترك تم

75

استخدام اختباران احصائيان وهما اختبار االثر )  (test traceواختبار القيمة العظمى (test
)  Eigenvalues Maximumوهنا يجري اختبار فرضية العدم والتي تن
متجهات التكامل المشترك مقابل الفرضية البديلة والتي تن

على وجود (  (rمن

على وجود ) ( r+1من متجهات التكامل

المشترك فإذا ادت القيمة المحسوبة لنسبة االحصاءة على القيمة الحرجة بمستوى معنوية  %5نرفض
فرضية العدم والتي تشير الى عدم وجود أي متجه للتكامل المشترك ،وإذا كانت القيمة انخفضت عن
الحرجة نرفض فرضية العدم القائلة بوجود متجه واحد على االقل للتكامل المشترك.
وتشير نتائج اختبار التكامل المشترك باستخدام اختبار جوهانسن-جاسيلوس والموضي في جدول ( )24
الى ان معلمة االثر ومعلمة القيمة العظمى كانت اكبر من قيمتها الحرجة عند مستوى معنوية  %5لذلك
نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية البديلة القائلة بوجود متجه واحد للتكامل المشترك ،اي ان هناك ع،قة
طويلة االجل بين عائدات النفط والدخل في العراق خ،ل مدة الدراسة .

جدول  :24نتائج اختبار التكامل المشترك لسلسلة عائدات النفط والدخل للمدة 2019-2004

Date: 3/1/7 Time: 01:54
Sample (adjusted): 2019-2005
Included observations: 15 after adjustments
Trend assumption: Linear deterministic trend
Series:
)LOGD(O),LOGD(Y
Lags interval (in first differences): 1 to 1
)Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace

**Prob.

0.05
Critical
Value

Hypothesiz
ed
Trace
No.
of
)CE(s
Eigenvalue Statistic

13.43216 11.78643 0.0234
5.765903 4.432179 0.0324

None
0.84532
At most 1 * 0.46890

Trace test indicates one cointegration at the 0.05 level
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values
Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum
)Eigenvalue
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**Prob.

Hypothesiz
ed
Max-Eigen 0.05
No.
of
Critical
)CE(s
Eigenvalue Statistic
Value

0.0231
None
0.874272 14.65438 12.76903 4
0.0237
At most 1 * 0.457812 6569405 2.034762 8
Max-eigenvalue test indicates on cointegration at the
0.05 level
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values
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وبعد اثبات وجود التكامل المشترك بين متغيري العائدات النفطية الدخل في العراق سوف نلجا الى اجراء
تقدير للع،قة بين المتغيرين وكما موضي في الجدول (  )25الذي يبين ان هناك ع،قة معنوية في التاثير
بين العائدات النفطية كمتغير مستقل واالنفاق على التعليم كمتغير تابع ،حيد اثبت اختبار  tمعنوية معلمة
العائدات النفطية في التاثير على الدخل عند مستوى معنوية  %1وكما مبين في الجدول ،في حين بلغت
قيمة  R2نحو  % 69ما يعني ان المتغير المستقل يفسر  %69من االنحرافات في المتغير التابع ،وكذلك
اثبت اختبار  Fمعنوية النموذج ككل عند مستوى معنوية  ، %5في حين اثبت اختبار دربن واتسن عدم
وجود مشكلة االرتباط الذاتي في النموذج وكما هو مبين في الجدول ادناه .

77
 نتائج تقدير العالقة في اثر العائدات النفطية على الدخل في العراق: 25 جدول

Dependent Variable: DY3
Method: Least Squares
Date: 01/05/21 Time: 04:57
Sample (adjusted): 2005 2019
Included observations: 15 after adjustments
Variable
DXI
C

Coefficie
nt
Std. Errort-Statistic Prob.
2.70E06
1.48E-06 2.276672 0.0451
103.310
4
67.55105 3.529368 0.0501

0.74434
R-squared
4
Adjusted
R-0.68916
squared
8
S.E.
of248.255
regression
9
Sum
squared801202.
resid
8
102.927
Log likelihood 7
7.60321
F-statistic
9
0.04125
Prob(F-statistic) 4

Mean dependent119.86
var
67
S.D. dependent244.71
var
26
Akaike
info13.990
criterion
36
Schwarz
14.084
criterion
77
Hannan-Quinn
criter.
Durbin-Watson
stat

13.989
36
2.4564
14
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الخاتمة
االستنتاجات:
.1

تعتبر العائدات النفطية العمود الفقري للدخل في العراق والتي ال ينافسها في ذلك أي قطاع رخر

وتساهم الصناعة النفطية بما يدخل للب،د من العم،ت األجنبية.
.2

إن العائدات النفطية تجعل الدول أسيرة في فخ أحادية االقتصاد ،إذ إن اعتماد الدول النفطية على

مورد واحد للدخل ،والذي غالبا ً ما يحجم دور القطاع الخا

فيها فإنه من الطبيعي أن تكون مساهمة

القطاع النفطي كبيرة في الناتج المحلي اإلجمالي على حساب بقية القطاعات االقتصادية األخرى في معظم
البلدان النفطية ،إذ يعتمد حجم الناتج المحلي اإلجمالي ونموه على مستوى أسعار النفط الخام في السوق
العالمية ،إذ إن نمو الناتج ال محلي فيها ي داد عند يادة نسبة اإليرادات النفطية وهذا في الحقيقة ال يدلل
على يادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي اإلجمالي وتنويع مصادر الدخل وإنما هو
انعكاس الرتفاع أسعار النفط الخام ،ويحدد العكس في حالة انخفاض أسعار النفط ،إذ ترتفع نسبة مساهمة
القطاعات غير النفطية على الرغم من عدم وجود يادة حقيقية فيها ،وهذه ال يادة اسمية فقط و ليست
حقيقية.
.3

إن تحليل بنية االقتصاد العراقي تكشف أنه متمحور حول إنتاج وتصدير النفط الخام ،ونتيجة لذلك

فلقد انقسم االقتصاد العراقي إلى اقتصادين منفصلين ومتماي ين ،األول متطور يضم النفط ومشروعاته،
والثاني متخلف يضم باقي قطاعات االقتصاد الوطني ،وفي الوقت الذي يولد فيه األول معظم الناتج المحلي
اإلجمالي وقيمة الصادرات واإليرادات العامة فإنه ال يستوعب سوى  %1من حجم القوى العاملة ،وإن
هذين االقتصادين اختفت االرتباطات األمامية والخلفية بينهما إال في حدود توفير الطاقة للقطاع المتخلف
وبعض الخدمات الهامشية للقطاع المتطور.
.4

إن حالة عدم االستقرار في الجانب األمني في العراق بسبب ما يسوده من موجات عنف داخلي

وتفجيرات أدى إلى تعثر جهود التنمية الداخلية مما أثر على الناتج المحلي اإلجمالي ،وهو ما انعكس على
يادة معدالت الفقر في العراق ،إذ إن من أهم عوامل اجتذاب رؤوس األموال األجنبية و التكنولوجيا
توفير المنائ االستثماري الم،ئم والذي بدوره يتطلب توفير ظروف سياسية واقتصادية مستقرة في البلد،
ألن رأس المال األجنبي سريع الهرب عند حدود األ مات واالنف،ت األمني ،ولهذا فإن االستقرار األمني
يعتبر واحداً من أهم محددات االستثمار الذي يخلس بدوره التنمية االقتصادية.
.5

إن إنتاج النفط في العراق و يادة طاقة التصدير خ،ل سنوات الحصار االقتصادي -1990

 2003جرى بناء على قرار سياسي بحت وليس قرار اقتصادي مما ألحس أضراراً كبيرة في مواصفات
المكامن النفطية ومنها في كركوك والبصرة.
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.6

إن خطط التنمية الوطنية من عام  2017-2003لم تحقس األهداف المنشودة ،وألسباب تتعلس

بعدم وجود استقرار سياسي وقرار موحد ،وأن بعض الخطط لم تكن مبنية على أولويات واقعية للبيئة
العراقية وهو ما كانت علية خطة (.)2007-2005
.7

إن إنشاء صندوق سيادي في العراق مهمته استثمار وتوظيف الفائض من عائدات النفط (في

أوقات االنتعاص االقتصادي و يادة األسعار النفط والطلب عليه) واستخدام أرباح المتحقس من استثمارات
الصندوق لسد العج الذي يمكن أن ينشأ نتيجة انخفاض أسعار النفط أو الطلب عليه مما سينعكس سلبا ً
على حجم العائدات النفطية المتحققة والتي هي عصب االقتصاد في العراق.
.8

تأكدت صحة الفرضية بأنه ليس هناك تنمية اقتصادية حقيقية في العراق متحققة من العائدات

النفطية.
التوصيات:
.1

ضرورة تنويع االقتصاد العراقي وليس االعتماد على قطاع واحد للتمويل من خ،ل توظيف

العائدات النفطية لتطوير وتحديد القطاعات األخرى ،وتشجيع القطاع الخا

من خ،ل إصدار قوانين

تحمي المنتجات المحلية وتقليل االعتماد على االستيراد وبالتالي ارتفاع معدل التوظيف وتقليل نسبة البطالة.
.2

ضرورة تحسين الوضع االمني بما يخدم منائ االستثمار األجنبي من خ،ل دعم المؤسسات األمنية

ببرامج ودورات بها.
.3

ضرورة إعادة النظر في جوالت التراخي

وفي العقود المبرمة والوصول إلى تسوية مع

الشركات المتعاقد معها من خ،ل االستعانة بخبراء قانون واقتصاد بما يخدم صالي القطاع النفطي العراقي.
.4

ضرورة مراعاة اولويات البيئة العراقية عند وضع خطط للتنمية االقتصادية وأن تكون مبنية على

تقديرات حقيقية ألسعار النفط ومل مة التنفيذ بالقانون ووضع لجان اشراف عليها ورفع تقرير مفصل
شهري أو كل ث،د أشهر يبين فيه نسبة اإلنجا والمعوقات التي تواجه الخطة لغرض تذليلها.
.5

ضرورة تكثيف الجهود في محاربة الفساد اإلداري والمالي في المؤسسات الحكومية والذي بدوره

هو أحد معوقات التنمية اال قتصادية وذلك من خ،ل تفعيل دور اللجان الرقابية اإلدارية والحسابية وإل امهم
بتقديم تقارير شهرية أو نصف سنوية عن وضع اإلدارات وسير األعمال بها.
.6

ضرورة إن يكون الصندوق المقترح في العراق صندوق سيادي من نوع صناديس االدخار أو

شركات استثمار االحتياطي ،إذ إن تنويع مصادر الدخل ألي دولة هو الذي يخلس االستقرار المالي
واالقتصادي لها وليس االحتياطيات األجنبية المكدسة والمتولدة من مصدر واحد للدخل ال غيره إال وهو
إيرادات صادرات النفط الخام.
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