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 :المستخلص

فهو اقتصاد ريعي احادي  ،ي من اختالالت هيكلية عميقة في بنيتهيعاني االقتصاد العراق   

ولم تفلح ايراداته المالية الضخمة من النفط الخام المصدر في تحقيق تنمية اقتصادية منشودة القطبية 

، وال من خالل القطاع العام بشكل كبير علىالذي اعتمد و النظام االقتصادي المخطط ال من خالل 

المعتمد طي التعددي و الذي تبنى في فلسفته االقتصادية التحول الى اقتصاد السوق النظام الديمقرا

ولم تفلح اغلب ، اعطائه الريادة المكفولة دستورياوتوسيع دوره و القطاع الخاص على نشاط اساسا

مع المحاوالت في تفعيل دور القطاع الخاص في النشاط االقتصادي وانما تراجع مساهمته ودوره 

ا الدور استوجب التوقف على اسباب هامشية هذ مماشكل عالمة استفهام كبيرة والذي  زمنمرور ال

تم تقسيم ولغرض تحقيق هدف البحث على ضوء الفرضية المعتمدة ، وسبل المساهمة في تفعيله

مساهمة القطاع الخاص في النشاط  عرض االول بحثمنحاول في ال، مباحث ثالثةالبحث على 

اما المبحث الثاني فيتناول حال ، 2113يس الدولة العراقية الحديثة ولغاية عام منذ تأساالقتصادي 

، والمبحث الثالث تناول السبل الكفيلة 2113عام بعد  في النشاط االقتصادي القطاع الخاص

 .لقطاع الخاص في النشاط االقتصاديا بمساهمةللنهوض 

دولة االقتصادية، الفخ الريعي، النموذج القطاع الخاص في العراق، فلسفة ال الكلمات المفتاحية:

 االنتقالي، الماركنتالية االقتصادية الجديدة.
 

Contribution of the Private Sector in Iraqi Economic Activity and 

Ways to Improve its Current Status 
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Abstract: 

  The Iraqi economy suffers from deep structural imbalances in its structure. It is a 

unipolar monopolistic economy. Its huge financial revenues from exported crude oil 

have not succeeded in achieving a desired economic development, not through the 

planned economic system, which relied heavily on the public sector. And not through 

the pluralistic democratic system, which adopted in its economic philosophy the 

transition to a market economy based mainly on the activity of the private sector and 

expand its role and give it the leadership guaranteed constitutionally. Did not succeed 
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most attempts to activate the role of the private sector in economic activity, but 

decreased its contribution and its role over time and In order to achieve the research 

objective in the light of the adopted hypothesis, the research was divided into three 

fields. In the first section, we try to present the contribution of the private sector to 

economic activity since the establishment of the modern Iraqi state until the 2003. The 

second section, deals with the situation of the private sector in the economic activity 

after 2003, and the third section, dealt with ways to improve the contribution of the 

private sector in economic activity. 

Keywords: The private sector in Iraq, The country's economic philosophy, The rent 

trap, The transitional model, Neo-mercantilists. 
 

 المقدمة

، فهو على الرغم من امتالكه لمقومات لعراقي من اختالالت هيكلية عميقةيعاني االقتصاد ا  

، اال ان واقع حاله ولعقود زمنية عديدة يشير الى احتفاظه تؤهله لتحقيق نتائج تنموية كبيرةهائلة 

ات الدول بسمة الريعية وبنشاط اقتصادي استهالكي غير منتج حتى بات سوقا منعشا القتصاد

، لمقومات اجزاء مما يمتلكه العراقمن ا األخرى وعلى االخص الدول المجاورة التي ال تمتلك

يعاني من ارتباك الرؤية االقتصادية المعمقة ويحتاج الى صياغة منهج اقتصادي جديد  لعراقفا

الضبابية  من ، الن النهج الحالي يشوبه الكثيرانتقاله الى فلسفة اقتصاد السوق بعدما اعلن عن

يعاني بمختلف القطاع العام ف، م ألي من القطاعين العام والخاصفليس هناك دور مرسو ،واالرتباك

ي الوصول فمؤسساته االقتصادية أزمة حقيقية، إذ تضافرت عدة أسباب وعوامل موضوعية وذاتية 

إلى التراجع عن  الى قناعة ان القطاع العام قد وصل إلى مرحلة من الضعف في كفاءة األداء قادته

 والذي القى عليه عبء تحمل مسؤولية قيادة النشاط االقتصادياما القطاع الخاص دوره في التنمية، 

وفي احسن  ،حيث ان غالبية نشاطاته تتصف بغلبة المؤسسات الفردية ،مشوه البنية اساسافهو 

دخرات الوطنية تعبئة الم في ينجح القطاع الخاصولم  ،االحوال هي مؤسسات ذات طابع عائلي

وهذا ادى الى عجز القطاع عن توفير موارد كبيرة  ،عن تطوير مظاهر الرسملة الداخلية فعجز

للميل الى النشاطات  فاكتفى ،لدخول في مشاريع كبيرة ذات كثافة رأسمالية عاليةألجل الالستثمار 

وباقل درجة  دورة لرأس المال بأقصرق اقصى االرباح تحقي السهلة التي تسمح لهغيرة والص

لمقترن بعدم االستقرار السياسي ، ناهيك عن غياب المناخ االستثماري المالئم و اخطورة ممكنة

ي لحق بها ، وتضرر الكثير من المشاريع الخاصة وتوقفها عن العمل بسبب التدمير التواالمني

فتوح واغراق اتباع الحكومات لسياسة الباب الم ومما زاد االمر سوء  ، نتيجة االعمال الحربية

ارتفاع تكاليف بسبب التي ال قبل للقطاع الخاص المحلي منافستها السوق المحلية بالسلع المستوردة 

مركزه التنافسي بشكل كبير، اضافة اننا لم نلمس على ارض الواقع  فاضعف ،المحلي نتاجاال

م وجود مرجعية للقطاع الخاص، لعد ادعاءات إحداث تغييرات مؤسسية وقانونية لخلق مناخ مالئم

اقتصادية تأخذ على عاتقها مسؤولية رسم السياسات االقتصادية على وفق التوجهات االقتصادية 

 .قتصادي بين الدولة والقطاع الخاصالجديدة وتنظيم األدوار الوظيفية في النشاط اال

على عائدات المعتمد اساسا المتردي وتنبثق اهمية البحث من حالة االقتصاد العراقي  البحث:اهمية 

النفط دون ان تتمكن القطاعات االقتصادية من تحقيق مؤشرات تنموية وذلك لغياب دور القطاع 

وكذلك احجام القطاع  مفاصله،اغلب  واالداري فيوازدياد ظاهرة الفساد المالي العام وترهله 
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ريع أخذ دوره الريادي واالصرار على الهامشية وعدم المخاطرة واالكتفاء بمشاعن الخاص 

 مرتفعة.ذات مردودات مالية صغيرة وخدمية 

القطاع الخاص في النشاط  انخفاض مساهمةتتجسد مشكلة البحث في دراسة  البحث:مشكلة 

والذي يشير الى وجود  االقتصادي على الرغم من توجه فلسفة الدولة االقتصادية الى اقتصاد السوق

 .القطاعخلل بنيوي وعدم نضج هذا 

القطاع الخاص في العراق لم يوفق في اثبات ذاته كقطاع رائد ومحوري في ان  البحث:فرضية 

   السوق.على الرغم من تحول البلد الى اقتصاد  والتقدم االقتصاديعملية التنمية 

االقتصادي العراقي لعقود  مساهمة القطاع الخاص في النشاطيهدف البحث الى بيان  هدف البحث:

 وبيان اسبابه وسبل الكفيلة باالرتقاء الدور،يد على هامشية هذا من الزمن وبالتالي التأكطويلة 

  العراقي.لنهوض بواقع االقتصاد لوتفعيل دوره التكاملي مع القطاع العام 
 

 3002للفترات السابقة لعام القطاع الخاص ومساهماته االقتصادية  األول: واقعالمبحث 

الحاكمة المذهب  نتهجت النخبة الملكيةا 5225العراقية الحديثة عام  تشكيل الدولةمنذ   

شخصيات تلك حيث كان اغلب ، داعمين و المساندين للقطاع الخاصمن ال االقتصادي الحر، وكانت

على السوق المهيمنين  الرأسمالييناالقطاعيين ومن تها واحزابها من مالك االراضي والنخبة وفئا

تم اصدار العديد من التشريعات  لذا، العدد محدوديمستوردين وكصناعيين ومصدرين و كتجار

العديد من  آنذاكالحكومة  فأصدرت، القرارات التي كان هدفها تفعيل دور القطاع الخاصو

مشتمال  5222، حيث اصدرت اول قانون عام التشريعات والقرارات لصالح القطاع الخاص

التي لها مثيل  وفرض ضرائب جمركية على السلع المستوردة ،قطاع الخاصاالعفاءات لصالح ال

كما تم فاتجهت جهود بعض رجال االعمال إلنشاء صناعة وطنية حديثة، في االنتاج الوطني، 

الصناعي عن لدعم القطاع الخاص الزراعي و 5234عام المصرف الزراعي الصناعي  تأسيس

ق يشهد تأسيس قطاع خاص في ، وأخذ العراالطويلة االجلطريق امداده بالقروض المتوسطة و

 سكائر والجلود واألحذية والصابونوال والزيوت النباتية المنسوجات الصوفية اتصناع

 .(92،  5293والمشروبات الكحولية والصناعات الغذائية واإلنشائية ) هاشم ،

سعت الدولة ان تكون لها دور مباشر في النشاط االقتصادي فتم انشاء  5211في عام   

وشجعها في ذلك زيادة ايرادات النفط  عام،استثماري االعمار( في محاولة لوضع مشروع  )مجلس

محدودا ولم  بقيولكن دور القطاع العام  االجنبية،مع شركات النفط  االرباح( )مناصفةعقب اتفاقية 

بينما كانت  ،5219لغاية عام  (5643)مساهمته النسبية في الناتج المحلي االجمالي يتجاوز 

( عام 9442)وبلغت  ،5213 ( عام9145)بكثير حيث بلغت  المساهمة النسبية للقطاع الخاص اعلى

 (.19 ،5249 )حسيب،5214

نية في العراق ويتضح مما تقدم انه يمكن معاينة تكوين مالمح واضحة للرأسمالية الوط  

حيث ، بدأت تضمحل هذه المالمح 5219، ولكن مع قيام النظام الجمهوري عام خالل العهد الملكي

وتغليب االيدلوجية االشتراكية يون تغيير االولويات االقتصادية للنظام الملكي تعهد القادة الجمهور

مما ادى إلى تهميش القطاع الخاص وتوجيه مسار االقتصاد العراقي نحو االقتصاد المخطط وتبني 

واعادة تنظيم ادارة التخطيط واالعمار،  ،التخطيط المركزي القائم على التوجه والرقابة المركزيين

، محلهما مجلس التخطيط االقتصادي ووزارة التخطيطاستحدث الغاء مجلس االعمار و فقررت
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خطة اقتصادية مؤقتة لتأمين استمرارية تنفيذ المشاريع ولكنها  لم تعر للقطاع الخاص دورا  واوتبن

، حيث حدد 5219نون اإلصالح الزراعي في عام كان أهم تغيير حصل هو سن قاو ،ضمنهامهما 

دونم تبعا لطريقة ري  2111ودونم  5111ديد الحد األعلى لملكية األرض بين القانون الج

 .(41، 2113خضع لالستيالء من قبل الحكومة )النصراوي،  د عن هذين الحدينا، وما زاألرض

تحجيم كبير لدوره االقتصادي وذلك من خالل تعرض القطاع الخاص إلى  5246في عام   

اعقب ذلك  ،ألف دينار 91 الخاص التي زاد رأس مالها علىتأميم جميع صناعات القطاع قرار 

بحيث أصبحت جميع قطاعات البنوك وشركات  ،قوانين تكبل بشكل كبير القطاع الخاص اصدار

حصرا وعدم السماح للقطاع الخاص في  التأمين والمشاريع الصناعية الكبيرة ضمن القطاع العام

 بإنشاء، فيما سمح للقطاع الخاص ت تمس امن البلدشاريع التي اعتبراالستثمار في مثل هذه الم

الى العمال في االدارة، وقد صغيرة مع اشتراط تخصيص ربع ارباح اية شركة مشاريع متوسطة و

االجراءات الى والدة مخاوف كبيرة لدى الرأسمالية الوطنية من الصناعيين ادت هذه القوانين و

تحولت نشاطاتهم من ، والبقية الباقية هجرة خارج البلدكثير منهم الى الورجال االعمال مما اجبر ال

 .ة الى عمليات التجارة واالستيراداالستثمارات الصناعي
والداعية الى  2113ولغاية  5249وعلى ضوء ادبيات المرحلة السياسية الحاكمة منذ عام   

لسيطرة الحديدية او مخطط مركزياهيمنة القطاع العام على النشاط االقتصادي للبلد وضمن اقتصاد 

ادت الى هذه التوجهات ، وتسخيرها للتحوالت االشتراكيةالنشاطات االقتصادية بكل قطاعاتها على 

، وقد ساعدت الدولة في نهجها االقتصادي حصولها على فوائض تراجع في مساهمة القطاع الخاص

لذلك اصبح القطاع العام  ،نه مع طفرة اسعار النفط العالميةمالية هائلة بعد قرار تأميم النفط وتزام

االستهالكي هو المصدر الرئيس نفاق الحكومي بشقيه االستثماري وهو القطاع القائد واصبح اال

( وازدياد الضغوط الشديدة في 5291-5294، ولكن ونظرا للخطة الطموحة )لعللطلب على الس

، مدخالتهايدة على التشييد لحصول اختناقات متزالت وعلى االخص في قطاع البناء وبعض المجا

استطاعت  التي، وهذا ادى الى ظهور فئة المقاولين لدخول في هذا القطاعفقد سمح للقطاع الخاص ا

، ففي حين انه لحد (باستبعاد ايرادات النفط)ان تستحوذ على جزء كبير من تكوين الدخل القومي 

( مليون دينار 2442عة من )استطاع القطاع العام زيادة القيمة المضافة في قطاع الصنا 5291ام ع

( مليون دينار فان القطاع الخاص ومن خالل المقاوالت ارتفع دخله السنوي من 52946الى )

 .(364، 5226العلي، ) مليون دينار للفترة نفسها (31143( مليون دينار الى )3141)

رات القطاع الخاص في بعض المؤش ة( نالحظ النسب المئوية لمساهم5من خالل الجدول )  

كان مرتفعا  (5292-5291) ، حيث يالحظ ان مساهمة القطاع الخاص في هذا العقد االقتصادية

، ثم بدأت تلك المساهمة النسبية باالنخفاض التدريجي ه و للمؤشرات المعتمدة في الجدولفي بدايت

منتصف من  بدء فازداد دور القطاع العام، النفط وازدياد ايرادات الدولة تأميمبعد نجاح قرار 

مساهمة القطاع الخاص في  تحيث انخفض ،على حساب انحسار دور القطاع الخاص السبعينات

، وكذلك 5292عام ( %2345) ليصل الى 5291عام ( %96) الناتج المحلي االجمالي من

( 6143) مساهمة القطاع الخاص في اجمالي تكوين راس المال الثابت لنفس الفترة من تانخفض

ك الحال في مساهمة القطاع الخاص في اجمالي تكوين راس المال الثابت في وكذل (%5441) الى

   الى( %62) ولنفس الفترة منالصناعة التحويلية وهي من المؤشرات االقتصادية النوعية المهمة 

(349%). 
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المال  وتكوين راسالمساهمة النسبية للقطاع الخاص في الناتج المحلي االجمالي : (5الجدول )

( باألسعار الثابتة 5292-5291المال الثابت في الصناعة التحويلية للفترة ) تكوين راسوالثابت 

 (ساسأ= سنة  5291)

 السنوات
الساهمة النسبية في 

 الناتج المحلي االجمالي

الساهمة النسبية في اجمالي 

 تكوين راس المال الثابت

الساهمة النسبية في اجمالي تكوين راس 

 التحويلية المال الثابت في الصناعة

5291 96 6143 62 

5295 9644 64 66 

5292 4143 6945 63 

5293 6243 2645 9 

5296 3549 5344 3 

5291 2942 56 349 

5294 39 5449 649 

5299 2642 5444 141 

5299 2342 5943 446 

5292 2345 5441 349 

 التخطيط،زارة التخطيط، هيئة و في: المصدر: من اعداد الباحث استنادا الى المعلومات الواردة

 متفرقة.لسنوات المجموعات االحصائية  لإلحصاء،الجهاز المركزي 

في  الخاصت القطاع ماهاللمجاميع االحصائية المتفرقة لهذا العقد قمنا بحساب مسواستنادا   

 5291( عام %2543مساهمته النسبية في القطاعات السلعية ) ت، حيث كانت مختلفةمجاال

، وكذلك انخفضت مساهمته النسبية في قطاعات التوزيع من 5292( عام %5343) الى لتنخفض 

( ولنفس %2146( الى )%3542في قطاعات الخدمات من ) ايضا( و%69( الى )4944%)

فبينما  ،استيرادات البلد لهذه الفترةهمته النسبية من اجمالي صادرات و، فيما انخفضت مساالفترة

( عام %5546الى ) انخفضت 5291ام ع (%6642) ي الصادراتكانت مساهمته النسبية ف

 .( لنفس الفترة%949( الى )%3349ة من )النسب ضت فقد انخف، اما من ناحية االستيرادات 5292

( ثم %99من ) أكثر 5291فيما بلغ مساهمة القطاع الخاص في تشغيل االيدي العاملة عام 

باالعتماد على الدولة في فلسفتها االقتصادية  توجه واستمر .5292( عام % 4945الى ) تانخفض

والتي استنزفت قسما كبيرا من ( 5299-5291حتى بدأت الحرب العراقية االيرانية ) القطاع العام

، مع زيادة متعاظمة للديون الخارجية مما اجبر القائمين على رسم السياسة الموارد النفطية

على القطاع الخاص والسماح له بالدخول في مشاريع  االقتصادية بالتراجع عن القيود التي فرضتها

الى ، اضافة داث بالغة التعقيد افرزتها الحربوكان ذلك انعكاسا طبيعيا ألحمنافسة للقطاع العام 

العديد من السلبيات في مشاريع القطاع العام وعلى االخص ما يتعلق في كفاءتها االنتاجية  ظهور

ي ونتج عن ذلك هدر واسع في الوطنعبئا ثقيال على االقتصاد ، حيث اصبح العديد منها المتدنية

، وكلفة اقتصادية واجتماعية باهظة، ولكنها كانت تستر اخفاقاتها بوثيقة تامين على االنتاجيةالموارد 

بقائها من قبل الخزينة العامة للدولة التي كانت تتحمل الخسائر التي كانت تتعرض لها هذه 

ت البيئة استالب القدرة على التعامل مع تغيراصورة من الركود والتدني و الى، وهذا ادى المشاريع

قتصاد الخاص يقتحم ابواب قطاعات عديدة كانت اال أفبد ،(55، 5226)الجنابي،  الدوليةالمحلية و

يات اهلية ، فسمح له تأسيس مستشف5299 لسنة 42 بعد اصدار القانون رقمحكرا على القطاع العام 
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للنقل الجماعي في  جمعيات تعاونيةتأسيس  5294، وفي مجال النقل تم عام االهلية وكذلك الكليات

 5239التي كانت قد انشأت عام و 5299، وتم الغاء مصالح نقل الركاب سنة محافظات البلد

الى القطاع  تأجيرها، كما قامت الدولة ببيع بعض المشاريع أو (31، 5221)المهداوي واخرون، 

( معمال 21( معمال انشائيا و )31المعامل المباعة حتى نهاية عقد الثمانينيات )، حيث بلغت الخاص

 . (59، 5226وزارة الصناعة، ، ومعمال كيمياويا واحدا )( معامل للنسيج4) للمواد الغذائية و

وفي فترة التسعينيات من القرن العشرين تعرض االقتصاد العراقي الى هزات عنيفة نتيجة   

التدمير  تـسبب فـي، والذي العراق ولى وفرض الحصار االقتصادي االممي علىحرب الخليج اال

المؤسـسات  اغلب التدميرشـمل هـذا  حيث بنـى التحتية لالقتـصاد العراقـي،الهائـل والواسـع لل

ان هذه  الخاصويعتبر بعض المتابعين لشأن القطاع  .اإلنتاجية والخدمية والثروات على حد سواء

، والسبب هو تقليص االستيراد المرحلة الحاكمةترة تحرر القطاع الخاص من تعقيدات الفترة هي ف

السلعي من الخارج وتقليص الدعم الكامل للدينار العراقي تجاه العمالت الصعبة االجنبية وخاصة 

بية حسب سعرها في الدوالر الذي استوجب على التاجر والمستورد المحلي شراء العملة االجن

، فأرتفع الطلب على الدوالر ليرتفع سعره تجاه الدينار مقدما دعما مهما للمنتوج اقيةالسوق العر

الوطني العراقي ولمختلف القطاعات للنمو واالزدهار النخفاض تكلفته تجاه المستورد فزاد االنتاج 

السلعي المحلي صناعيا وزراعيا مغطيا طلب السوق وموفرا فرص عمل واستيعاب للعاطلين 

موظفي الدولة الذين رغبوا باالستقالة والعمل ضمن القطاع الخاص الذي زادت قيمته وحتى من 

، وبدأت الدولة باالستغناء عن الكثير من المحليشاركته في االنتاج السلعي السنوي السوقية ونسبة م

 .ثر ذلك بشكل جليأ( يتضح 2واستنادا الى الجدول ) ،ريع الحكومية لصالح القطاع الخاصالمشا

تكوين راس المال خاص في الناتج المحلي االجمالي والمساهمة النسبية للقطاع ال: (2دول )الج

( باألسعار الثابتة 2111-5291)الصناعة التحويلية للفترة  الثابت فيالمال  وتكوين راسالثابت 

 أساس(= سنة  5291)

 السنوات
ساهمة النسبية في مال

 الناتج المحلي االجمالي

في اجمالي ساهمة النسبية مال

 تكوين راس المال الثابت

ساهمة النسبية في اجمالي تكوين راس مال

 المال الثابت في الصناعة التحويلية

5291 5242 5242 146 

5295 3441 3441 145 

5292 3245 3245 644 

5293 3946 3946 441 

5296 3246 3246 943 

5291 3146 3146 246 

5294 3341 3346 446 

5299 3242 3242 5149 

5299 3241 3241 945 

5292 3442 3442 5142 

5221 1549 6144 644 

5225 9941 2244 5943 

5222 99 942 243 

5223 9949 2245 143 

5226 26 3241 1414 
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 السنوات
المساهمة النسبية في 

 الناتج المحلي االجمالي

المساهمة النسبية في اجمالي 

 تكوين راس المال الثابت

مة النسبية في اجمالي تكوين راس المساه

 المال الثابت في الصناعة التحويلية

5221 2342 2545 1414 

5224 2342 2244 5246 

5229 2541 2942 242 

5229 2145 3642 949 

5222 2545 3446 946 

2111 2142 1242 943 

 التخطيط،طيط، هيئة وزارة التخ في:المصدر: من اعداد الباحث استنادا الى المعلومات الواردة 

 متفرقة.المجموعات االحصائية لسنوات  لإلحصاء،الجهاز المركزي 

 5291( عام %5242لقد سجل القطاع الخاص مساهمة نسبية في الناتج المحلي االجمالي )  

 5226نسبية عام  ، وسجلت اعلى مساهمة2111( في عام %2142لترتفع تلك المساهمة الى )

لك الحال في المساهمة النسبية في اجمالي تكوين راس المال الثابت ، وكذ(%2342حيث بلغت )

، وفي 2111( عام %1242ثم ارتفعت الى ) 5291( عام %5242حيث كانت تلك المساهمة )

ما المساهمة النسبية في اجمالي تكوين راس المال الثابت في الصناعة التحويلية فلقد بقى الحال على 

على الرغم من توفر كل الفرص المتاحة للقطاع ولكنه اثر  النوعية ة المساهمةهامشيهو عليه من 

 .واالكتفاء بالنشاطات الهامشية النشاطات النوعيةعدم الدخول في 

 3002-3002ته االقتصادية للفترة واقع القطاع الخاص ومساهما: المبحث الثاني

من قبل دول التحالف لعراق احداثا جساما بعد تغيير النظام السياسي في ا 2113شهد عام   

دمرت  لقد، ل الحياة ومنها النشاط االقتصاديخلقت تداعيات وخيمة على مجمحيث ، الغربي

النهب عمليات السلب و، وما رافق ذلك من مقومات االقتصاد العراقي ومواردهالحرب ما تبقى من 

تحديات جسيمة  2113بعد  ، كما شهدت فترة ماللمنشآت الحيوية المملوكة للقطاع العام والخاص

القت بضاللها القاتمة على مجمل مناحي الحياة ومنها االقتصادية تمثلت باألوضاع االمنية المنفلتة 

وقد شخص تقرير صندوق النقد الدولي ، رهابية على اجزاء مهمة في البلدوسيطرة العصابات اال

م يسبق له مثيل في تعرض البلد لصدمتان كبيرتان قادتا العراق لوضع ل" 2151الصادر في عام 

العاشر من حزيران   تاريخه الحديث والمعاصر، أما الصدمة األولى فداخلية تمثلت بما حدث في

وسقوط الموصل واحتالل ثلث العراق من قبل القوى اإلرهابية، والصدمة الثانية هي  2156سنة 

ّن مثل هذا التزامن قّل الصدمة الخارجية وتمثلت بانهيار أسعار النفط واستمرار انخفاضها، علما بأ

 .(IMF, 2015: 67) "أن يحصل في العالم

الى ومع  بداية فترة االنتقال تحولت الفلسفة التنموية في العراق من اقتصاد مخطط شمولي   

 (23( و )22وقد اكد الدستور العراقي النافذ هذه الحقيقة في المواد ) ،فلسفة النظام االقتصادي الحر

اكدت وثيقة ، وفسه بهذه المواد لضرورة التحول، وقد الزم المجتمع ن( منه24) ( و21) ( و26و )

ان التنمية االقتصادية في " هذا المعنى، حين أشارت الى( 2119-2111) استراتيجية التنمية

العراق تستهدف على األمد البعيد إعادة هيكلة االقتصاد الوطني وتوسيع قاعدته اإلنتاجية كما  ونوعا  

، وهكذا السوق وتحريره من القيود الكمية والنوعية المفروضة على األسعار والتجارة" على آليات

غير المدروس والمربك بين األنظمة يعاني دائما من التحول المفاجئ نرى ان االقتصاد العراقي 

فشل في بناء اقتصاد منافس قوي يتالءم وحجم موارده وتكامل مقوماته لذا فهو ي ،االقتصادية

اج، مجموعة من ، فمن الضروري أن تسبق أية عملية تعديل لهيكل ملكية وسائل اإلنتديةاالقتصا



 2152/ 2( ج64( العدد )51واالقتصاد/ مجلة تكريت للعلوم اإلدارية واالقتصادية/ المجلد ) جامعة تكريت/ كلية اإلدارة

 

239 

دة هيكلة وحدات بإعا انتهاء  من التشخيص الدقيق ألوضاع االقتصاد العام، و بدء اإلجراءات الممهدة

لية تشوهات التي تعوق عمل آ، وتحضير المناخ االقتصادي المالئم من حيث إزالة الاالنتاج المتعثرة

، ووضع تشريعات وضوابط منظمة للسوق وقوانين تضمن حقوق العاملين وحرية التنظيم السوق

المهني والنقابي وتحفظ حقوق المستهلكين وتضمن لألطراف المتعاقدة تطبيق شروط المنافسة، وكل 

، يمكن فق التحرير االقتصادي في أي قطاع، وبدون تهيئة تلك الشروط والظروفذلك يسبق ويرا

، تمتلك الحافز والنفوذ والمال إلدامة الهيكلة الى نشوء مجموعات مصالح تؤدي عملية إعادة أن

، فمن المعلوم ان تحديد الفلسفة بط وإفساد عملية االنتقال السليمموقعها االحتكاري لتجاوز الضوا

يعني  ، والذيتمع في عملية التنمية االقتصاديةاالقتصادية للدولة البد ان يجسد خيارات المج

االقتصادية صانعة القرار بتلك الفلسفة وعدم التخبط في ضرورة ايمان االدارات السياسية وبال

وشهدت هذه الفترة ايضا متبناة. المتخذة باتجاهات مناقضة ومعرقلة للفلسفة ال القراراتالسياسات و 

لتصل ذروتها في  2116عام فقد سجلت أسعار النفط ارتفاعا مطردا منذ ، مرحلتين من اسعار النفط

حصل فيها العراق على مئات المليارات من دوالر للبرميل الواحد، ( 147) وتبلغ 2119 عام

دوالر للبرميل  21، وفي عشية وضحاها تهاوت أسعار النفط لتصل يةالنفط هالدوالرات من موارد

جاميع صدي للموقد شكل ذلك صدمة لالقتصاد العراقي تزامن مع مرحلة حرجة في الت ،الواحد

ولة االقتصادية الى اقتصاد على عكس ما كان متأمال لم يالحظ اي تأثير لتغير فلسفة الدو .االرهابية

االيرادات المالية الضخمة التي جناها العراق نتيجة االرتفاع المنافع المرجوة من ، وكذلك السوق

ء االقتصادي للقطاع ي االداالمذهل في اسعار النفط في بداية هذه المرحلة اي اثار ايجابية ف

، وهذا يؤكد ان مظاهر القيادة في وليس القيادي حيث استمر في انتهاج الدور الهامشي، الخاص

 قيق تنمية اقتصادية ببعدها الخاصالقطاع الخاص لم تتكامل ولم تتبلور بشكل يجعلها قادرة على تح

 النظر عن طريقة الربح. رفصوانه ال يعمل بدافع النوعية والتنافسية بل يسعى الى الربح فقط ب

تكوين راس المال خاص في الناتج المحلي االجمالي والمساهمة النسبية للقطاع ال: (3الجدول )

 ( 2151-2116) للفترة ومعدل التوظيفالثابت 

 السنوات
الساهمة النسبية في الناتج 

 المحلي االجمالي

الساهمة النسبية في اجمالي 

 تكوين راس المال الثابت

 لتوظيفمعدل ا

 دوام جزئي دوام كامل

2116 3142 5242 2541 2941 

2111 3249 643 2641 3644 

2114 2249 143 2444 3241 

2119 3142 949 3346 5441 

2119 2449 343 3346 5644 

2112 3341 51 2141 2241 

2151 3349 942 - - 

2155 3143 142 - - 

2152 3141 5349 - - 

2153 3141 5945 - - 

2156 3644 2949 - - 

2151 6149 3449 - - 

 القومية،الحسابات  لإلحصاء،الجهاز المركزي  االنمائي،وزارة التخطيط والتعاون  المصدر:

 متفرقة.لسنوات المجموعات االحصائية 

 .64ص  الخاص،ستراتيجية تطوير القطاع  المستشارين،هيئة  الوزراء،مجلس  -

 .2156-2151خطة التنمية الوطنية ، وزارة التخطيط ،لإلحصاءالجهاز المركزي  -
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بعض المؤشرات االقتصادية  ( مساهمة القطاع الخاص النسبية في3يالحظ من الجدول )  

ية االقتصادية ، حيث يمكن االستنتاج بان التعويل على القطاع الخاص في النهوض بالتنمالمهمة

ي الناتج المحلي االجمالي بية للقطاع الخاص فحيث بلغ متوسط المساهمة النس، كانت في غير محلها

، وهي نسبة متواضعة لو قيست بنسب مساهمته النسبية في (2151-2116( للفترة )3249)

رفع القيود الحكومية ، على الرغم من (5و الموضحة في الجدول )التسعينيات من القرن الماضي 

، وهذا مؤشر كل قطاعاتهبالقتصادي معترك النشاط افسح المجال امامه للدخول في عن انشطته و

االقتصادية االنتاجية مهم على ضآلة الدور النوعي للقطاع الخاص ومؤشر على عدم فاعليته 

، وعلى امشية في مكونات نشاطه االقتصاديبسيادة قطاع الخدمات اله المتمثلالنمط بذات وتشبثه 

صاالت ومقاوالت اعادة االعمار االتو جهه نحو قطاعات جاذبة كالسياحة والتجارةالرغم من تو

 من ولعل، راعة و الصناعة اشر اخفاقا كبيرا، اال انه في مجال الزت نسبيةوالتي حقق فيها نجاحا

المتمثل بالتناقض و، اسة االقتصادية في البلدياهم اسباب اخفاقه في هذه القطاعات الحيوية تخبط الس

المنتجات سوق المحلية بالبضائع الصناعية والبين االدعاء بتشجيع القطاع الخاص وسياسة اغراق 

جات المحلية والمتفوقة على المنت، تية  ذات االسعار المنخفضة نسبياالنباراعية الحيوانية منها والز

ق المئات من ، وهذا ادى الى اغالع قيمة مستلزمات االنتاج المحليةالرتفا ،االسعاربالجودة و

اع الخاص في تحسين ظروف تتحرك الدولة في مساندة القط الزراعية دون انالمشاريع الصناعية و

، يضاف الى ذلك حاالت االنفالت االمني وعدم االستقرار السياسي التي كانت السمة المنافسة

متوسط  ( يمكن مالحظة ان3وبالعودة الى الجدول ) .2113البة للفترة التي اعقبت عام الغ

، ( وللفترة ذاتها5249) بلغ تكوين راس المال الثابتالمساهمة النسبية للقطاع الخاص في اجمالي 

، وحسب تقارير وزارة التخطيط فان مساهمة القطاع الخاص شهد تراجعا وهي بالتأكيد نسبة ضئيلة

( مليار دينار عام 219( مليار دينار الى )632البالغ )و 2111ن اعلى مستوى تحقق في عام م

هذه المساهمة النسبية بدأت باالرتفاع النسبي ، ولكن (596، 2119، )وزارة التخطيط 2119

، حيث ان االقتصادية االنشطةتلك المساهمة حسب ، وتباينت 2151( عام %6149لتصل الى )

، وسجلت اقل 2111( عام %92) بلغت أذ الخدميةاألنشطة  في ارتفعت الخاص القطاع مساهمة

فقد كانت مساهمته متدنية وهي  اما في االنشطة السلعية. (%65حيث بلغت ) 2119مساهمة عام 

ة المتواضعة تعني ان القطاع الخاص ليس له المساهم وداللة هذه، (%31في المتوسط ال تتجاوز )

القطاعات  العام النمكانة كبيرة في القرار االقتصادي الوطني وان الهيمنة ال تزال بيد القطاع 

لثابت وهي تستوجب امتالك طاقات مادية السلعية هي من القطاعات االساسية المكونة لرأس المال ا

   الخاص.ال يمتلكها القطاع وانتاجية عالية 

الخاص في التوظيف كانت نسب ايضا ان نسبة مساهمة القطاع ( 3ويتضح من الجدول )  

 وسطوبلغ كمت (2112-2116( للدوام الكلي للفترة )%23، حيث بلغ متوسط التوظيف )ضئيلة

، ان هذه المعطيات الخاصة بالعمالة تعطي انطباعات سلبية ات الفترة( لذ%2641) للدوام الجزئي

، اذا علمنا ان البلد يعاني من تشغيل االيدي العاملة في العراق عن الدور المأمول للقطاع الخاص في

( 2151-2111(% من قوة العمل خالل المدة )22-2945نسب مرتفعة من البطالة تتراوح بين )

( اي الفئة الشابة التي يعتمد عليها سوق العمل 22-51الفئة العمرية )وهي بطالة تزداد عند 

مليون شاب يجب معالجة حاجاتهم في توفير فرص  3هناك اكثر من اي ان  ،(15، 2159)صالح، 

تسريح مئات اتخاذ القرار بحل الجيش السابق و، ومن الجدير بالتذكير انه بعد أن تم عمل مالئمة لهم
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قوى االمن الداخلي، ازداد النمو في عرض المكلفين في الجيش والشرطة وآالف من المطوعين و

، ومن المعلوم ان توفير العمالة العراقية بشكل كبير رافقه  ضعف القدرة على توليد فرص التشغيل

الى  يؤديوزيادة الطلب ، زيادة الطلب فرص العمل وتحقيق الدخول بالنسبة لألفراد يساعد في 

، وهذه الدخول اع الخاص الى توفير دخول لألفرادوالخدمات، وبذلك سيؤدي القط زيادة انتاج السلع

 ،مستدامستتحول الى زيادة في االنتاج، وهنا سيكون القطاع الخاص هو المولد لنشاط اقتصادي 

شركة مملوكة للدولة، وان بيانات عام  (594)إلى أن هناك  2151تشير البيانات الرسمية لعام و

، وبقية المشاريع ات المملوكة للدولة حققت أرباحا  شركة فقط من الشرك (66) أن تشير إلى 2153

مما يعني أنها غير  ،كونها كيانات ذاتية التمويلاصبحت عبئا ثقيال على الموازنة العامة للدولة 

المنح الخاصة على القروض المقدمة من البنوك المملوكة للدولة و وتعتمد داخلة في الموازنة العامة

، وعليه حتى بما في ذلك الرواتب لهذه الشركات لتغطية النفقات األساسية ن ميزانية الحكومةم

يمكن االعتماد على القطاع الخاص في خلق فرص العمل بدال  من االستمرار في زيادة التوظيف 

بالقطاع العام البد من تأسيس قاعدة صناعية وانتاجية كبيرة للقطاع الخاص قادرة على استيعاب 

، وكذلك فان غياب القوانين التي تنظم عمل القطاع في البلد عن العمل العاطلينالشباب جيش 

فضال عن ذلك عدم  ،الخاص حيث ال يوجد تشريع قانون لتنظيم العمل بين العمال وأرباب العمل

األمر  ،الحقوق التقاعدية والضمانات االجتماعية حصول اغلب العاملين في القطاع الخاص على

كما أصبح في كثير  ،الخاص غير مضمونلقطاع نشاطات االقتصادية لجعل العمل في اغلب ال الذي

 ،من األحيان غير ذي جدوى لقلة األجور بشكل عام والتي ال تتناسب مع أسعار السوق المحلية

ن إلى القطاع الحكومي طلبا فرص العمل يلجؤو الخريجين والباحثين عن اغلب الذي يجعلاالمر 

فرص عمل القطاع الخاص في قطاع البناء والتشييد في العراق حيث بلغت اغلب قد تركز ، وللعمل

ثم  2119( عام %4246ثم انخفضت هذه النسبة إلى ) ،2113( في عام %2142مساهمته  نحو )

 الخاص فيالحظ من الجدول التابعة للقطاع يتعلق بعدد المنشآت وفيما .2119 عام (%6141) إلى

منشاة عام ( 116) الى 2113منشاة عام ( 391) منشآت الكبيرة قد ازدادت منال ان اعداد( 6)

 أكبرب ، اما المنشآت المتوسطة فقد ازدادت اعدادها بنسوما تبعه من زيادة عدد المشتغلين 2156

 ( منشاة لتصبح92) كان عدد المنشآت المتوسطة 2113، ففي عام من اعداد المنشآت الكبيرة

، اما بالنسبة ( مشتغل2151، وبلغ متوسط المشتغلين في هذه المنشآت )2156( منشاة عام 521)

 2156للمنشآت الصغيرة وهي الصبغة الرئيسة لنشاط القطاع الخاص في العراق فقد زادت عام 

 مستوعبا منشاة( 59222) كانت بعدما المشتغلين من( 96292) مستوعبا منشاة( 25912) الى

 .المشتغلين من( 11219)

 (2156-2113) للفترة والصغيرة والمتوسطة الكبيرة الخاص التابعة للقطاع المنشآت عدد(: 6)الجدول 

 السنوات
 المنشآت الصغيرة المنشآت المتوسطة المنشآت الكبيرة

 عددها المشتغلون عددها عددها المشتغلون عددها

2113 391 51335 92 2619 59222 11219 

2116 613 24291 22 5449 59122 46339 

2111 391 59952 94 5429 51199 34392 

2114 336 59346 12 241 55421 64626 

2119 365 59511 19 5559 53614 13492 

2119 322 52611 - - - - 
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 السنوات
 المنشآت الصغيرة المنشآت المتوسطة المنشآت الكبيرة

 عددها المشتغلون عددها عددها المشتغلون عددها

2112 611 21411 15 995 51292 29991 

2151 614 21111 14 223 55535 34929 

2155 662 23911 512 2635 69295 561391 

2152 169 39519 259 3319 63442 564251 

2153 116 35965 224 3321 29426 25212 

2156 152 22432 521 5254 25912 96292 

مجلة كلية التربية  العراق،لخاص في القطاع ا عبد،د. صادق علي، وحسين علي  الطعان، المصدر:

 .15ص  ،2159، 21العدد  االنسانية،للعلوم 

تدفقا كبيرا لالستثمار األجنبي المباشر إلى ان يشهد البلد  2113وكان من المؤمل بعد عام   

وكما هو معلوم فان االستثمار األجنبي يساعد على نقل التكنولوجيا الحديثة الى الدول  ،العراق

غالبا ما تعاني الدول  حيث، وكذلك توفير األموال الالزمة لالستثمار خص النامية منهاوعلى اال

وبالتالي فإن االستثمار األجنبي يساعد على زيادة معدل االستثمار الى ، النامية من نقص التمويل

، وكذلك يساعد على خلق فرص العمل وتشغيل تي تحقق النمو االقتصادي المطلوبالمستويات ال

هم في زيادة دخول ويس، هم في تخفيض معدالت البطالةالعاملة العاطلة عن العمل مما يسدي األي

وقد حاولت  العمال ومن ثم زيادة الطلب االستهالكي والذي سيرفع من درجة النشاط االقتصادي،

لسنة  39تم اصدار قانون  بعض التشريعات الحكومية تهيئة االرضية لالستثمارات االجنبية حيث

سعت الهيئة العامة ، وعراقلتشجيع االستثمار االجنبي في ال 2114لسنة  53، وكذلك قانون 2113

الى مستويات مناسبة  2113للضرائب الى تخفيض المعدالت الضريبية التي كانت سائدة قبل عام 

شركات االجنبية في العراق من الضريبة على الشركات المحدودة والمساهمة والوتم تخفيض معدل 

نظرا لغياب المناخ هو مستوى مناسب ومشجع للمستثمرين، ولكن ( و%51الى ) (31%)

مشروعا خالل المدة  321االستثماري المالئم فقد بلغ عدد المشاريع االستثمارية األجنبية الجديدة 

رية الواردة الى الدول ( من اجمالي عدد المشاريع االستثما2442نسبته ) ( مشكال ما2113-2154)

 .(66، 2112ندي، شالعربية )

( مليون دوالر فقط 311)بلغ صافي التدفقات االجنبية للعراق  ( يتضح ان1من الجدول )و  

لينخفض الى ، مليون دوالر (51594)حيث بلغ  2156مستوى له عام سجل اعلى ، و2116عام 

 .2159مليون دوالر عام  (1132)

 (1الجدول )

 ( مليون دوالر2159-2116العراق للفترة )صافي تدفقات االستثمار االجنبي المباشر في 

 السنوات 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

 صافي االستثمار االجنبي 300 515 78 964 1856 1598 1396

 السنوات 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

 ي االستثمار االجنبيصاف 2082 2376 3120 10176 7574 6250 5032

- UNCTAD, World Investment Report, 2018 .Investment and new industrial policies, 

Annex table 1, p. 186. 

- UNCTAD, World Investment Report, 2007, Annex table 1, p.  

- UNCTAD, World Investment Report, 2004, Annex table 1, p.253.  
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ته الفعالة طاع الخاص وزيادة مساهمالسبل الكفيلة للنهوض بدور الق: المبحث الثالث

 في النشاط االقتصادي

النامية النفطية بان االعتماد على  لبلدانلبالنسبة للعراق وكذلك  السابقة لقد اثبتت التجارب  

وقائمة على قواعد  غير مجدية  في تنمية االقتصاد الوطنيالنفطية  القائم على االيرادات القطاعنمو 

التنمية االقتصادية بما يتحقق من اإليرادات النفطية المرتبطة باألسعار فارتباط هشة،  وركائز

 الن االقتصاد في البلد يتحرك ،عملية التنميةعقبة كأداء امام جهود القائمين على  العالمية قد شكل

ليس بسبب سياسات تابعة لالقتصاد المحلي، وانما يكون تحرك االقتصاد نتيجة او انعكاس  ولكن

العراق يمتلك موارد نفطية بلد مثل فجية تؤثر وتتحكم فيه اسعار النفط الخام المصدر، لعوامل خار

( مليار برميل حسب 551يه من النفط الخام اكثر من )هائلة حيث تبلغ االحتياطيات المؤكدة ف

، ولكن عجزت الحكومات المتعاقبة على تخصيص االقطار العربية المصدرة للبترولتقارير منظمة 

، فبقى البلد يعتمد على ايراداته النفطية في تمشية االمور دون ان تعمل على ذه الثروة الهائلةله امثل

جمل االنشطة متغيير بنيوي في هيكلية االقتصاد واعطاء االهمية للقطاعات الرئيسة االخرى و

 ، فضاعت خالل تلك الحقب فرص االستثمار الحقيقي وتعظيم االنتاج وبناءاالقتصادية المنتجة

فقد كانت هناك  2113، وبالنسبة للفترة التي اعقبت عام قتصادية متينة نتيجة عوامل كثيرةقاعدة ا

 ة على مستوى القطاعاتة االقتصاد العراقي وعمل اصالحات جذرييإلعادة هيكل دعوات

اعطاء االقتصادية من خالل تقليص دور الدولة التدخلي في النشاط االقتصادي وتفعيل الية السوق و

، ومن وجهة نظر الباحث ان هذه الدعوات لقطاع الخاص دور الرائد والمحرك للنشاط االقتصاديا

، فالحالة االنتقالية قد فرضت على البلد وعدم الواقعية يكتنفها الكثير من عدم الشفافية والمصداقية

تي كانت نتيجة االلتزامات المالية ال 2116باريس لعام  وشروط نادي كجزء من متطلبات اتفاقية

، وكانت هذه احتالل الكويت المترتبة جراءعلى العراق كجزء من العقوبات االممية  فرضت

، لعراقي االقتصادالنهوض في قرار والحزمة والسياسات تهدف من وجهة نظرهم تحقيق حالة االست

وتتركز تلك الحزمة بتبني فلسفة الية السوق الحر من خالل تحجيم دور الدولة في النشاط 

وتحرير القيود عن نشاطات كون القطاع العام قد فشل على النهوض بالكفاية االنتاجية قتصادي اال

تثمار وكذلك فسح المجاالت الواسعة لالسالوطني ليكون هو المحرك والقائد،  القطاع الخاص

 االجنبي للعمل في العراق. 

صاد السوق الحر في فترة الصارمة  الى اقت الدولة مركزيةان انتقال االقتصاد العراقي من   

دون دراسة معمقة لواقع و ،قصيرة ودون اختيار علمي دقيق لنموذج انتقالي صحيح و متكامل

 حول كبيرة قد خلق اشكالية ،تغلف النشاطات االقتصادية فيهوالظروف الموضوعية التي القطاعات 

  اب الوصفات الجاهزةاصح فاذا كانت الدوائر الخارجية، هذا التحول وواقعية مبررات ومنطقية

التي تنظر الى عائدات الثروة النفطية الهائلة كونها تراكم مالي يتولى من خاللها القطاع الخاص و

فمن المؤكد ان تلك الجهات لم تتطلع بما فيه الكفاية على  ،مسؤولية تعديل االختالل الهيكلي في البلد

ة في مكونات الناتج المحلي االجمالي في المتواضعاالكبر من مساهمات القطاع الخاص  النسبة  ان

، قالنشاط االنتاجي الخالة االرتباط باالستثمار الحقيقي وتعبر عن نشاطات خدمية ضعيف انماالبلد 

وان القطاع الخاص في العراق لم يتكون بشكل ذاتي وبفعل مخاضات عسيرة ، وهو قطاع مفبرك 

المبادرة واالقدام  يفتقر الى ألنهالكبيرة من الشركات و المؤسسات  بخاصة في صورته الحديثة

ويكون في اغلب االحوال  ،معظمه على هبات الميزانية العامة ومنحها شويعي، االبداع والخلق و
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وهو شبه غائب عن النشاطات االنتاجية االساسية ، بمتخذي القرارات في جهاز الدولة على صلة 

وهو في  ،دورة لراس المال بأقصراقصى االرباح  تحقيق لى العمليات السهلة التي تسمح لهويميل ا

توقف ير النظم االقتصادية انما يان تغي، ومن المفترض ما يتعلق بالصناعات التحويليةحالة جنينية في

في بلد معين قد ال ، فما يصلح اسية والتاريخية لكل بلد على حدةالسيعلى الظروف االقتصادية و

تستوجبه التحديات االقتصادية د ذاته غاية الغايات وانما وسيلة ، فالتغيير ليس في حيصلح لبلد اخر

مدروسة متناسبة مع ألجل اعادة تأهيل وبناء االقتصاد وفق رؤية معمقة واجراءات  ،المصيرية

وأن التحول من نموذج   ، والعراق منذ اكتشاف النفط ولغاية االن دولة ريعيةقدرات البلد وامكانياته

مصدر  ج دولة اإلنتاج سيتطلب سيطرة المجتمع على الريع الذي مثل تاريخيا  دولة الريع إلى نموذ

ل الدولة ، حيث من الصعوبة بمكان ان تتنازبالفخ الريعي ما يطلق عليه او ،الحاكمةالقوة للسلطة 

 متالزمين، يحصن كل منهما اآلخر السياسي واالستبدادالريع االقتصادي ف ،الريعية عن تلك المزايا

 .(53، 2152، )الرزاز

، فالدولة ال المتبناةقياسا بفلسفة التحول  غزى حدودا غير ذات مالحالية لقد افرزت التجربة   

تمد في توليدها على الريع تعو مصادر توليد الدخل القوميمن ( %91) تزال تهيمن على اكثر من

الخدمي  بعالنشاطات ذات الطا ، وقطاع خاص متطفل على القطاع العام ويعتاش علىالنفطي

دون ان يتحرك لتبني فكر تنموي منتج وقادر على التي تتوالها الدولة النزعات االستهالكية و

 تحولت السوق العراقية لذا نتاجياال ذات الطابع االقتصادية النهوض باألنشطةالمساهمة الفعالة في 

ا رديئة ية في غالبيتهاالقليمية  واخرى دول الى سوق رائجة للسلع والبضائع المصنعة لدول الجوار

 لكنو، وبهذا اصبحت التجارة االقليمية المصدر المولد للقيمة المضافة الجودة وسريعة االستهالك

 في عملية استنزاف غير مسبوقة الى السوق االقليميةتحويل الفوائض من السوق الوطنية يتم 

 .لجديدةدية التي كفلتها الفلسفة اموارد العراق تحت ذريعة الحرية االقتصال

، فان االقتصاد العراقي على ضوء المعطيات الملموسة على ارض وتأسيسا على ما تقدم  

 ومنهجية يحتاج الى تركيبة فكرية، من ريعية القطاع العام وخمول وهامشية القطاع الخاص الواقع

منظمة نوع من الشراكة ال ، يعمل على تأسيسةبديلة لنمط النيو كالسيكية الراهناقتصادية جديدة 

، ولعل من افضل االفكار االقتصادية التي يمكن والمدروسة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص

العودة الى الماركنتالية بتمثل تالموضوعية التي تطبع االقتصاد العراقي ان تالئم الظروف 

او ما يسمى بحركة مناصري نشاط الشركات  ،(Neo- mercantilists) االقتصادية الجديدة

، وهي النظرة التي ترى في التحالف لكية الدولة وملكية القطاع الخاصمشتركة والمؤلفة من مال

تحوال حاسما نحو اداء اقتصادي واجتماعي امثل  قطاع الخاصلاالقتصادي بين نشاط الدولة وا

، حيث ان الشراكة في الدولة د نمط راسخ من التنمية المستدامةالتوافق في توليوعالي االنسجام و

السوق، ووضع ريع الريعية هو االسلوب الواقعي للتحول من المركزية االقتصادية الى ديمقراطية 

هيكلة القطاع الخاص ستثمار الحقيقي لالقتصاد الحر واعادة وااليرادات العامة في عجلة االالنفط 

همة وتغيير واقعه الهش عن طريق توليد زخم من الشركات االستثمارية وشركات االنتاج المسا

، وتقوية فرص االنتاج واالستخدام في والمعظمة للرفاهية االقتصادية واالجتماعيةالخالقة للسوق 

 .(523 ،2153، قاسم)سوق العمل 

، حيث متطورةومن اجل تهيئة االرضية المناسبة للقطاع الخاص البد من خلق سوق مالية   

على المستوى المحلي واالقليمي  تلعب االسواق المالية في الوقت الحاضر دورا مهما وبارزا   
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كونها تعمل على  قية والمالية والتجارية وغيرها،والدولي، وفي اغلب المجاالت االقتصادية الحقي

سد فجوة التمويل في االقتصاد وذلك من خالل حشد الموارد من قنوات الفائض الى قنوات العجز، 

ل على توفير السيولة المالية والنقدية ومن قنوات االدخار الى قنوات االستثمار، اي انها تعم

من خالل بيع  رأسماليةللمشاريع االستثمارية إلنجازها، فضال عن استخدامها لتوفير مكاسب 

، حيث ان كافة والتي تستطيع تمويل االستثمارات وشراء االوراق المالية في هذه االسواق

في تمويل  ى تطور االسواق الماليةاالستثمارات الخاصة في الدول المتقدمة تعتمد بشكل كبير عل

اما اذا واجهت  ،اسهم يتم تداوله في االسواق الماليةبإصدار او ، سواء كان باالقتراض استثماراتها

، وهذا يتطلب اسواق مالية متطورة وفعالة تتغلب عليه بواسطة اصدار السنداتعسر مالي فهي 

اصبحت بيئة غير جاذبة و ،وضعفها تاز بتخلفهافتقر لها االسواق المالية في العراق التي تموالتي ت

حيث بلغت نسبة قيمتها السوقية الى الناتج  ية بل طاردة لالستثمارات الوطنية،لالستثمارات االجنب

و  2153و  1512) ولألعوام( %445و  %142و  %344و  %642و  %245) المحلي االجمالي

ك المركزي العراقي للسنوات حسب بيانات البنو ( على التوالي2154و  2151و  2156

رف ال تلعب الدور الموكل لها في تشجيع االستثمار بسبب رفع اسعار اكما ان المص. المذكورة

فالبد ان  تعمل كجسور لتمويل العمليات التنموية والمفروض انها، (%21) الفائدة التي باتت بحدود

جل  تصرف المصارفوان ال  وض،القر والمغرية لطالبيتكون نسب الفائدة في حدودها المعقولة 

 العملة.نشاطاتها على عمليات مزاد 

وحتى يتم تسهيل عمل القطاع الخاص البد للدولة ان تحد من سياسة الباب المفتوح واغراق   

اي مشروع سيقوم به  القناعة بانالن المستثمر الخاص تكونت لديه السوق المحلية بالمنتج االجنبي 

منافسة قوية مع المنتج االجنبي، الذي هو بالتأكيد له من المزايا ما يجعله  سيكون امامداخل العراق 

لزاما على الدولة خلق منظومة حمائية للصناعات الموجودة في  فأصبح المحلي،متفوقا على المنتج 

 .من البضائع االجنبية البلد لحمايتها

هو تحسين البيئة ومن االمور المهمة االخرى التي البد من توفيرها للقطاع الخاص   

الفساد االداري والمالي الذي اخذ يضرب بأطنابه جذور االستثمارية من خالل  قيام الدولة بمكافحة 

العملية االقتصادية والنشاط االقتصادي بشكل عام في العراق، مما جعل رجال االعمال يعزفون عن 

م ثرواتهم ملجأ امن خارج البلد لتراكايجاد ومحاولة التنمية واالستثمار داخل البلد  القيام بدورهم في

ان ، وكذلك البد من ابعاد المفاصل المهمة في االقتصاد العراقي من هيمنة اللجورؤوس اموالهم

المقربة من الجهات الحكومية والتي ال تتمتع بأية االقتصادية للجهات المهيمنة والشخصيات النافذة و

من االقدام في هذه رعب المستثمر الحقيقي ويمنعه ت التي ثقافة اقتصادية ولكنها تمتلك القوة و النفوذ

 .االنشطة

ي كذلك البد من اصدار منظومة من التشريعات التي تكفل للقطاع الخاص الدخول ف  

وبنسب متصاعدة ، تتمتع بمزايا االعفاءات الضريبيةالتي البد ان المشاريع االنتاجية االساسية و

تيجية في التنمية االقتصادية فكلما ارتفعت اهمية المشروع اهميته االستراحسب نوع المشروع و

، او االعفاء الكلي من الضرائب ولمدد زادت نسب االعفاء الضريبي وقوة دعمه لعملية التنمية

 تقديموكذلك  ،رة على منافسة مثيالتها االجنبيةد هذه المشاريع وتكون قاداعوامحددة حتى تستقيم 

دم تكبيل وع ءات تأسيس الشركات الصناعية وغير الصناعيةتسهيالت من حيث إجراال كافة

وتفعيل اسلوب النافذة الواحدة لتسهيل عملية استثمار القطاع الخاص  ،المستثمر بشروط تعجيزية
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د المنافسة ل وتعتممنع االحتكار واالستغالتالروتينية، و اإلجراءاتألنها تخفض التكاليف وتختصر 

 .كمعيار للجودة

براء على الخاص البد من انشاء هيئة مستقلة تضم خطاعين العام  وسيق بين القوألجل التن  

الخبرة وترتبط بأعلى جهة حكومية تقوم برسم توجهات كال القطاعين مستوى عال من المهنية و

لى ضمان إقامة ونجاح تلك ، وبما يفضي إئم عمل كل قطاع دون تعارض بينهماوالمجاالت التي تال

، او اتباع منهج ركات والمنشآت الحكومية المتلكئةالشصخصة بعض سياسة خ، مع رسم الشراكة

سيوفر للحكومة موارد مالية جيدة  طاع الخاص في ادارة بعض المشاريع، والتيالمشاركة مع الق

نظرا لتوقف الدعم السنوي المقدم لهذه الشركات وكذلك تعين القطاع الخاص في االستثمار في 

 .لدولةن امشاريع مدعومة جزئيا م

ميزة يمكن ان تلها نجاحات مالبد من االستفادة من بعض التجارب العالمية التي  خيرا  أو  

لك التجارب هي ، ولعل من ابرز تللدول االخرى للنهوض باقتصاداتهاتكون دليال وخطط عمل 

ية من دولة زراع الصين تحولخالل اقل من نصف قرن تقريبا ان  التجربة الصينية التي استطاعت

، وذلك بفضل توفر ارادة سياسية لها رؤية دولة حديثة ذات اقتصاد قوي وحديثبدائية بائسة الى 

من خالل عزل االقتصاد ما امكن عن تنموية غير منحازة ايديولوجيا وتتبنى نمطا ديناميكيا للتنمية 

ان السياسة  ، االومة من قبل الحزب الشيوعي الصينيالتجاذبات السياسية فالدولة وان كانت محك

كسلوك براغماتي تكون فيها المصالح  دولة كانت خليطا من االشتراكية والرأسماليةاالقتصادية لل

بانتهاج فكرة ، فبدأت منتصف القرن الماضي دمة دائما على الحسابات السياسيةاالقتصادية مق

الخارجي  العالماالنفتاح المدروس على اشتراكية السوق المبني على االصالح االقتصادي و

التكنلوجية لبناء قاعدة اقتصادية قادرة على تحقيق اهداف خطتها دون ان وتجسير الفجوة العلمية و

مع التأكيد على كون التجارب التنموية انما هي بنات بيئتها  ،زم بضرورات نتاج النماذج الجاهزةتلت

إصالحات واسعة وبدأت فقامت بيدلوجي، آلومقومات اقتصاد بلدانها بعيدا عن تأثيرات التزمت ا

 من الريف الذي كان يعاني من اختالالت كبيرة فأنهت احتكار الدولة للقطاع الزراعي وسلمته

، ورفعت اسعار المنتجات الزراعية وشجعت المزارعين للقطاع الخاص وتحت اشراف الدولة

خالل الناتج الزراعي ( من %23) الصناعات الريفية حتى غدت تلك الصناعات تمثل إلقامة

والتي كانت تتعرض لخسائر  ، ثم انتقلت باإلصالحات لتشمل المشاريع المملوكة للدولةسنوات قليلة

( من المشاريع عاجزة عن سداد ديونها الحكومية والذي اثقل كاهل %91، حيث كانت )مستمرة

ومة الموازنة الحكومية وعرض النظام المصرفي الزمات كبيرة نتيجة لضخامة الديون المعد

مما دفع الدولة على تطبيق نظام ملكية االسهم فكان مدخال للقطاع  لناجمة عن عجز هذه المشاريع،ا

، وشرعت مع احتفاظ الدولة بجزء ضئيل منهاالخاص في االستئثار بالجزء االكبر من تلك االسهم 

االقتصادية  ، ألنشاء سلسلة من المناطقةبتهيئة العديد من المقاطعات بعد اختيارها بدقالدولة ايضا 

وسنت تشريعات مهمة لتضمن نجاح هذه المناطق الخاصة عبر سياسات تشجيعية  ،الخاصة

االجنبي من اعفاءات ضريبية وتسهيالت الدخول تثمرين من القطاع الخاص الوطني وللمس

، فحققت تلك المناطق مساهمة كبيرة في يات واسعة في ادارة تلك المشاريعالخروج وصالحو

 (.95، 2119، )الونداوياد الصيني انعاش االقتص
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 مقترحاتوالاالستنتاجات 

 :االستنتاجات

ي وخالل فترات كثيرة كان هامشيا العراقالنشاط االقتصادي الخاص في  مساهمة القطاع ان. 5

 الخالق، والنشاط االنتاجيومتركزا على نشاطات خدمية ضعيفة االرتباط باالستثمار الحقيقي 

 ويعيش معظمه على هبات الميزانية العامة ومنحها. واالبداع، واالقدام والخلقالمبادرة  ويفتقر الى

ان االقتصاد العراقي يعاني من اختالالت هيكلية عميقة فهو على الرغم من امتالكه لمقومات هائلة  . 2

 اال ان واقع حاله ولعقود زمنية عديدة يشير الى احتفاظه بسمة كبيرة،تؤهله لتحقيق نتائج تنموية 

 األخرى.الريعية وبنشاط اقتصادي استهالكي غير منتج حتى بات سوقا منعشا القتصادات الدول 

وان انتقال االقتصاد العراقي من مركزية  السوق،فلسفة اقتصاد انتهج العراق  2113بعد عام . 3

الي اقتصاد السوق الحر في فترة قصيرة ودون اختيار علمي دقيق لنموذج انتق الصارمة الىالدولة 

الموضوعية التي تغلف  القطاعات والظروفدراسة معمقة لواقع  ومتكامل، ودونصحيح 

 التحول.قد خلق اشكالية كبيرة حول مبررات ومنطقية وواقعية هذا  فيه،النشاطات االقتصادية 

على الرغم  2113استمر حال القطاع الخاص على ذات الوتيرة من النشاطات الهامشية بعد عام . 6

فما زال القطاع العام هو المهيمن  البلد،في لدستور العراقي قد وكله قيادة النشاط االقتصادي من ان ا

  البلد.الرئيس على المقدرات االقتصادية في 

 الراهنة،تركيبة فكرية ومنهجية اقتصادية جديدة بديلة لنمط النيو كالسيكية  يحتاج الىالعراق . 1

نشاط الشركات المشتركة والمؤلفة من ملكية الدولة  والبديل االفضل ما يسمى بحركة مناصري

وهي النظرة التي ترى في التحالف االقتصادي بين نشاط الدولة والقطاع  الخاص،وملكية القطاع 

توليد نمط  والتوافق فيوعالي االنسجام  واجتماعي أمثلالخاص تحوال حاسما نحو اداء اقتصادي 

 المستدامة.راسخ من التنمية 

ن االستفادة من بعض التجارب العالمية التي لها نجاحات متميزة يمكن ان تكون دليال وخطط البد م .4

 باقتصاداتها.للنهوض  والدول االخرىعمل للعراق 

 :المقترحات

الدولة بمكافحة الفساد االداري والمالي الذي اخذ يضرب  خالل قيامتحسين البيئة االستثمارية من . 5

قتصادية والنشاط االقتصادي بشكل عام في العراق، مما جعل رجال بأطنابه جذور العملية اال

  البلد.االعمال يعزفون عن القيام بدورهم في التنمية واالستثمار داخل 

بأعلى جهة حكومية  والخبرة وترتبطانشاء هيئة مستقلة تضم خبراء على مستوى عال من المهنية  .2

وبما  بينهما،تي تالئم عمل كل قطاع دون تعارض تقوم برسم توجهات كال القطاعين والمجاالت ال

والمنشآت  بعض الشركاتمع رسم سياسة خصخصة  الشراكة،يفضي إلى ضمان إقامة ونجاح تلك 

 المتلكئة.الحكومية 

اعادة الدولة رسم سياساتها المتعلقة بحماية المنتج الوطني من خالل ضبط عمليات االستيراد . 3

مع القيام بوضع اسس جديدة لعملية التكامل  االجنبية،وح للمنتجات ووضع حد لسياسة الباب المفت

مع القطاع الخاص عبر لقاءات وحوارات يتم اشراك ممثلي القطاع الخاص فيها للتوصل الى صيغ 

القانونية  وتبسيط االطر الخاص،بتذليل العقبات المعرقلة لنشاطات القطاع قوانين وانظمة متعلقة 

اجراءات منح اجازات االستثمار وتخصيص االراضي الالزمة  سبل تسهيلد والتنظيمية والتي تمه

  الضرورية.للمشروعات االستثمارية ومنحها االمتيازات 
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واإلقراض، المصرفي وخلق بيئة مالية تعمل على تسهيل عمليـة التمويل  وتطوير النظامتحديث . 6

 والتسهيالت للنشاطاتالمساعدة تقوم المصارف في هذا اإلطار بتعبئة المدخرات وتقديم  حيث

وكذلك المشروعات الصغيرة التي قد تجد صعوبات في التمويل نظرا لحداثتها  السوق،الجديدة في 

أو الرتفاع تكاليف القروض أو لعدم قدرتها على الدخول ألسواق رؤوس األموال مع السرعة في 

 إجراءاتها.وترك التعقيدات الروتينية في االنجاز 

 المصادر

 :مصادر العربيةال

تحويل القطاع العام الى القطاع الخاص وعالقته ببعض المتغيرات االقتصادية  طاهر، ،الجنابي .5

 .5226بغداد  (،UNDP)بالتعاون مع ندوة جمعية االقتصاديين العراقيين  العراق،الكلية في 

ل للعلوم ي األوالمؤتمر السنو جديد،الطريق الصعبة نحو عقد اجتماعي عربي  عمر، ،الرزاز .2

 .2152 الدوحة،للمركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات،  االجتماعية واإلنسانية

االقتصاد العراقي، ندوة جمعية  والخوصصة فيدور القطاع الخاص  بريهي،، احمد العلي .3

 .5226 ،بغداد (،UNDP)االقتصاديين العراقيين بالتعاون مع 

تقويم التخصيصية في البلدان النامية مع التركيز على قطاع ، ناظم الشمري، وفاء، المهداوي، .6

 .5226بغداد  (،UNDP)بالتعاون مع ندوة جمعية االقتصاديين العراقيين  العراق،في  الخدمات

وسماتها دراسة المرتكزات الفكرية للتجربة التنموية الصينية  حسن،نشأت مجيد  ،الونداوي .1

 .2119 ،55العدد  ،6المجلد  واالقتصادية،دارية مجلة تكريت للعلوم اال المميزة،

 .5249 الطليعة،دار  بيروت، العراق،تقدير الدخل القومي في  الدين،خير  ،حسيب .4
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