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 الخالصة

تتبع مسار االنفاق العام وتشخيص واقع االختالالت البنيوية في الهيكل اإلنتاايي لالقتاااا العقاقاي تهدف الدراسة إلى  

( والتحقق من ماد  فاليياة االنفااق العاام فاي تااحيا تياال االخاتالالتم اي ساااع فاي اتساا  2020-2003خالل المدة )

اااية السائدة في العقادين الساايقينم ف اال لان يلاال تيال االختالالت وتعميقها الى يانب األحداث السياسية والبيئة االقت

ظهق االلتماا شبه الكامل ليى المورا النفطي سواء ليى صعيد ايكال المياناا التراارم ام الراناب التماوييي ليموا ناة 

العامةم كما اا ارتفاا  مسااامة الانفي فاي الناات  الاى اكااق مان الناات رافقهاا تواااع مسااامة القطالاات االقتااااية 

اسهع في  يااة حادة التشاواات فاي ايكال اإلنتااك وايكال المياناا التراارمم األماق الاحم ظهاق واااحا  فاي  ماألخق  ا

اخااتالل ايكاال الموا نااة العامااةم إي اا  يااااة االيااقااات النفطيااة سااالدت ليااى نمااو حرااع االنفاااق العااام يشااكل يفااوق 

تالي اليروء الى االستيقاا من الخارك لسد نقاص العاقض المعقوض السيعي ليى آثق اعت القدرة اإلنتايية ليبيدم ويال

المحييم ولن ت التقكيبة المشواة احه من الفروة ياين السياساة المالياة والترارياة واف ا  الاى ايموماة وتناامي حراع 

 االختالالت الهيكيية في االقتااا العقاقي.

 

 اإلنتايينة العامةم الهيكل االنفاق العامم االختالالت الهيكييةم الموا  الكلمات المفتاحية:

 

 

 

Analyzing the Path of Public Spending in the Iraqi Economy and its Effectiveness in 

Correcting the Imbalance in the Production Structure  

for the Period from 2003-2020 

Nagham Hameed Abdulkhudhur1    ,    Rabab Nazim Khuzam2 

 

Abstract 

The study aims to concerned with focusing on tracking the path of public spending and 

diagnosing the reality of structural imbalances in the production structure of the Iraqi 

economy during the period (2003-2020) and verifying the effectiveness of public 

spending in correcting these imbalances, or did it contribute to the widening and 

deepening of these imbalances along with political events and the economic environment  

Prevalent in the previous two decades, as the almost complete dependence on the oil 

resource appeared, both in terms of the structure of the trade balance or the financing 

aspect of the general budget, in addition to the high contribution of oil to the output to 

more than half, accompanied by the modest contribution of other economic sectors, 

which contributed to the sharpening of distortions in the structure of the economy.  

 Production and the structure of the trade balance, which was evident in the imbalance in 

the structure of the general budget, as the increase in oil revenues helped in the growth of 

the volume of public spending in a way that exceeded the commodity supply on the 

impact of the weak productive capacity of the country, and thus resorting to import from 

abroad to fill the shortage of domestic supply, and strengthened the composition  This 

distorted the gap between financial and trade policy and led to the perpetuation and 

growing size of structural imbalances in the Iraqi economy. 
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 المقدمة: 

مان اخاتالل فاي يعااني االقتااا العقاقي يبين اا اا احا المواو  

نتيراااة السياساااات االقتااااااية  2003الهيكااال اإلنتاااايي يعاااد لاااام 

الخاطئة التي كقس  مان القيعياة فاي االقتاااا العقاقاي وااللتمااا 

 قطا  واامال القطالات اإلنتايية األخق .ليى 

لقد اساهع االنفااق فاي  ياااة حادة االخاتالالت فاي الهيكال اإلنتااييم 

نتيرة لما ولدته النيااة في االنفاق العام والسيما االنفاق الرارم من 

 يااة في التيار النقدم يسبب قاور التيار السيعي لن تيبية الطياب 

 مااة اإلنتايياة ولادم كفااءة األخاق  المحييم لتعطل غالبياة األيهان

ولااد  يااااة فااي االسااتيقاا ماان الخااارك ف ااال لاان لاادم الكفاااءة فااي 

تو ياااع التخايااااات المالياااة وارتفاااا  ماااااو مخااااص لالنفااااق 

الرااارم ليااى حساااب االنفاااق االسااتامارم ولاادم تو يعهااا يشااكل 

متاااوا ا لياااى القطالاااات االقتاااااايةم ومااان ثاااع إيقااااء القطالاااات 

في حالة تداور وتقايع انتاييتها ومن ثع تادني مسااامتها اإلنتايية 

مباحاإ  اريعاةم إي قسع ااحا البحاإ إلاى في النات  المحيي اإليمالي 

خ ض المبحإ األول إلى منهرية البحإم يينماا خااص المبحاإ 

(م 2020-2003تطور النفقات العاماة فاي العاقاق ليمادة ) فيالااني 

اليياة االنفااق العاام فاي المبحإ الاالإ تشاخيص ففي حين خاص 

تبناااي اساااتقاتيرية تااااحيا الهيكااال اإلنتاااايي فاااي العاااقاق ليمااادة 

المبحااااإ القاياااع االسااااتنتايات  لوفاااي حااااين تناااا( 2003-2020)

 والتوصيات وختع البحإ يقائمة المااار.

 

 المبحث األول / منهجية البحث

 مشكلة البحث

إا االقتاااااا العقاقاااي يعااااني مااان تقكيباااة مشاااواة لااان ت مااان 

االختالل القائع في الهيكل اإلنتايي والميناا الترارم نتيرة اعت 

االمكانيااات اإلنتاييااة ليبياادم ف ااال  لاان االنفاااال شاابه التااام يااين 

 .القطالات االقتاااية وتدني مساامتها في النات 

 

 فرضية البحث

يسااتند البحااإ الااى فقاااية مفاااااا ق إا االنفاااق العااام قااد سااااع فااي 

االخاااتالالت البنيوياااة لالقتاااااا العقاقاااي طيياااة مااادة اتساااا  حراااع 

 الدراسة وانعدام امكانية تأثيقه ليى تاحيا تيال االختالالت.

 

 أهمية البحث

تبق  اامية البحإ في انه ياور مد  قدرة اتراااات االنفااق العاام 

يشاااقيه التشااااييي واالساااتامارم فاااي إمكانياااة تااااحيا ماااال تياااال 

 خالل مدة البحإ. االختالالت الهيكيية من لدمها

-2003تطاور النفقاات العاماة فاي العاراق للمادة   /ثاانيالمبحث ال

2020) 

يعد مؤشاق النفقاات العاماة احاد اااع المؤشاقات المساتخدمة           

ليحكع ليى مد  تادخل الدولاة فاي الحيااة االقتااااية وااليتمالياةم 

ة ليدولاةم يالتبار النفقات العاماة يانءا  اساسايا  مان السياساات الماليا

وفي العقاق وليى القغع من التحول الكبيق الحم حاال فاي فيسافة 

واالنتقاال مان النماام االشاتقاكي الاى الساوق  2003الحكع منح لاام 

الحق. اال اا المتتبع ليموا نة العقاقياة يالحاأ اا النفقاات الحكومياة 

اتخحت منحا  تااالديا  يفعال ايموماة واساتمقار محاولاة الدولاة فاي 

المقوف المعيشية ليمواطنين من خالل الاقف ليى توفيق تحسين 

مفااقاات البطاقاااة التموينياااةم والااع المحقوقااااتم وشااابكة القلاياااة 

االيتماليااةم وشاابكة القلايااة االيتمالياااةم وتااوفيق فااق  العمااال 

 [م1] ليمواطنين من خالل فتا يااب التعييناات فاي مؤسساات الدولاة

ويمكن القول اا االنفاق العام يتكوا من قسمين رئيسين اما االنفاق 

االساااتهالكي )الراااارم( واالنفااااق االساااتامارمم ويت ااامن االنفااااق 

االساااتهالكي يمياااع النفقاااات السااانوية المقااادرة فاااي الموا ناااة لااادفع 

القواتب واأليور والتخاياات األخاق  ومنهاا المانا وااللاناات 

لخدمياااااة والسااااايعية ليقطاااااا  العاااااام االيتمالياااااة والمساااااتينمات ا

والتحويالت الرارية ف ال  لن نفقات رواتب المتقالادين وال اماا 

 . [2]نقداااليتمالي المدفولة 

النفقات االستامارية فتخاص لتكوين راس المال وتهدف لتنمية  اام

الااااقوة القومياااة وتشااامل لياااى إيماااالي تكاااوين راس الماااال الاايااا  

لااى الااداخلم وتهاادف يااقام  االسااتامار ماليااة ا والتحااويالت الااقاس

العام فاي الادول النامياة الاى تعمايع صاافي القيماة الحالياة ليمشااريع 

فق المااوارا والقيااوا المؤسسااية واالقتاااااية اوالتااي تااقيي يمااد  تااو

الكييااة وغالبااا  مااا تحاادا يااقام  االصااال  الهيكيااي مااا يرااب منحااه 

ر مد  تأثقه لياى األولوية من المشاريعم ويرب األخح يعين االلتبا

مياااناا المااادفولات مااان حياااإ تمويااال المشااااريع ولااابء الاااديوا 

 [.3والنقدية ]الخاريية وتأثيق يلال ليى السياسة المالية 

( يياااااوف النفقاااااات العاماااااة 1يالحاااااأ مااااان خاااااالل الرااااادول )      

وااي قيماة منخف اة  2003( مييوا ايناار خاالل لاام 4901961)

مقارنااة يالساانوات السااايقة يساابب توقاات اغيااب المشاااريع والخطااي 

التنمويااة فااي تيااال الماادة ليااى آثااق الحااقوب المسااتمقة. وخااالل لااام 

( مييااوا اينااار 31521427ا ااات النفقااات العامااة لتبياا  ) 2004

( خاصة النفقاات العساكقية نتيراة لتاداور الوااع %543وينسبة )

األمني ف ال  لن تعديل القواتاب والمخاااات الوظيفياة. وتشاهد 

( ارتفالاااات فاااي النفقاااات العاماااة يياااا  2009-2006) مااان المااادة

( ميياااااوا ايناااااار وساااااري  النفقاااااات االساااااتامارية 37494459)
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ييااااا  النفقااااات االسااااتهالكية ( مييااااوا اينااااارم فيمااااا 5276851)

( مااان %85.9( ميياااوا ايناااار وينسااابة )32217608)الرارياااة( )

االنفاق العام وتقيع احه النيااة في قيمة النفقات االستهالكية يسبب 

إلااااة المفاااولين السياساايين الااى وظااائفهع ف ااال  لاان اماا  يعااض 

 2009الفاااائل المساايحة وريطهااا يالعماال الماادني. امااا خااالل لااام 

( ميياوا ايناارم فاي حاين يياا  55589721النفقاات العاماة ) ييا 

( ميياوا ايناار فيماا يياا  النفقاات 9648659النفقات االساتامارية )

( مييوا ايناار ونسابته مان االنفااق العاام 45941062االستهالكية )

اااااات ي%( وتقيااااع اااااحه االرتفالااااات الااااى  يااااااة التخا82.6)

فااا  الحاصاال فااي االيااقااات الوظيفيااة والقواتااب اسااتناااا الااى االرت

 النفطية.

( مييااوا 78757666واسااتمقت النيااااة فااي النفقااات العامااة لتبياا  )

( ويياا  خاللهاا النفقاات %12.2وينسابة ) 2011اينار خاالل لاام 

( ميياوا ايناار فيماا يياا  78757666االستهالكية قيماة مقاداراا )

( %22.6( مييوا اينار وينسبة )17832113النفقات االستامارية )

من االنفااق العاامم وشاهدت النفقاات العاماة تحياحيات مختيفاة ماا ياين 

( مييااوا اينااار لعااام 84693524االرتفااا  واالنخفاااض اي ييااا  )

( ميياوا ايناار 56916476فيما ييا  النفقات االستهالكية ) 2015

( من االنفاق العاام يسابب صادمة انخفااض اساعار %67.2وينسبة )

انعكااع ليااى  ماااوبيا  ليااى ايااقااات العااقاق شااكل آثااقا  سااي ماااالاانفي 

النفقات الحكومية يشقيهام في حاين يياا  النفقاات االساتامارية قيماة 

( من االنفاق %32.7( مييوا اينار وينسبة )27777048مقداراا )

فبياااا   2016العاااامم واساااتمق االنخفااااض لينفقاااات العاماااة لعاااام 

تهالكية ( مييااااوا اينااااار فيمااااا ييااااا  النفقااااات االساااا73571002)

( ماان االنفاااق العااام %74.9( مييااوا اينااار وينساابة )55162767)

واحا يدوره اا  الى  يااة نسبة العرن في الموا نة العامة وارتفاا  

مواطن ال عت واالختالالت الهيكيياة يسابب االلتمااا شابه الكامال 

ليااى لائاادات تاااديق الاانفي ف ااال  لاان ااااوط ارتفااا  االنفاااق 

 العسكقم.

( 76082412اسااتمقت النيااااة فااي النفقااات العامااة الااى اا ييااا  )

يساابب انهيااار اسااعار الاانفي يااقاء  2020مييااوا اينااار خااالل لااام 

 اتاالقان يوايااه االقتااااا العقاقااي ا متاا ماااتفشااي يائحااة كورونااا 

ا ليى المالية العامة في العقاق اما )انخفاض اساعار الانفي مماللهي

 ياااة النفقاات العاماة المتويهاة الاى الى يلال ويائحة كورونا( اا  

القطا  الاحي والطبقات االيتمالية المت قرة من االغالق الكيي 

( 72873500والرنئااي ليبياادم فكاناا  قيمااة النفقااات االسااتهالكية )

( ماان االنفاااق العااام ويياا  االنفاااق %95.7مييااوا اينااار وينساابة )

االنفااق ( من %4.2( مييوا اينار ونسبة )3208912االستامارم )

 (.1لردول )اكما مواا في  العام

 

 (2020-2003 من معدالت األنفاق العام في العراق للمدة يبين نتائج  (1الجدول  

االنفاق 

 االستثماري

 الى االنفاق

 العام

% 

 8)  

االنفاق 

الجاري الى 

 االنفاق

 العام

% 

 7)  

معدل النمو 

 السنوي

% 

 

 6)  

االنفاق 

 االستثماري

 

 

 5)  

معدل النمو 

 السنوي

% 

 

 4)  

 االنفاق

 الجاري

 

 

 3)  

معدل 

النمو 

 السنوي

% 

 

 2)  

 االنفاق

 العام

 

 

 1)  

 السنة

5.8 94.1 --- 287881 --- 4614080 --- 4901961 2003 

12.4 87.5 1263.1 3924260 498 27597167 543 31521427 2004 

12.3 87.7 -3.2 3795018 1.9-  27066124 2.1-  30831142 2005 

14.0 85.9 39.0 5276851 19 32217608 21.6 37494459 2006 

16.7 83.2 24.8 6588512 1.5 32719837 4.8 39308348 2007 

22.2 77.7 127.3 14976016 59.8 52301181 71.1 67277197 2008 

17.3 82.6 -35.5 9648659 12.1-  45941062 17.3-  55589721 2009 

22.1 77.8 61.1 15553341 18.8 54580860 26.1 70134201 2010 

22.6 77.3 14.6 17832113 11.6 60925553 12.2 78757666 2011 

160                           (158-167)



 

 
 

 2022آب   .....تحليل مسار  –نغم و رباب  مجلة كلية الكوت الجامعة 
  2022آذار    27 – 26   من للفرتة "نحو اتجاهات حديثة وادارة متطورة في بناء اقتصاد يواكب العرص"  واالقتصادية االدارية للعلوم الدولي الخامس العلمي المـؤتـمـر لبحوث خاص عدد 

 
27.9 72.0 64.5 29350954 24.3 75788622 33.4 105139575 2012 

33.8 66.1 37.5 40380750 3.9 78746806 13.3 119127556 2013 

30.9 69.0 -4.0 38752700 9.9 86568374 5.1 125321074 2014 

32.7 67.2 -28.3 27777048 34.2-  56916476 32.4-  84693524 2015 

25.0 74.9 -33.7 18408235 3-  55162767 13.1-  73571002 2016 

21.8 78.1 -10.5 16464461 7 59025654 2.6 75490115 2017 

17.0 94.0 -16.0 13820332 13.5 67052856 7.1 80873188 2018 

21.8 78.1 76.7 24422612 30.1 87301123 38.1 111723600 2019 

4.2 95.7 86.8-  3208912 16.5-  72873500 31.9-  76082412 2020 

 المادر: 

سانوات مختيفاة/ و ارة ( البنال المقكنم العقاقيم المديقية العامة لإلحااء وااليحاثم التققيق االقتاااام السانومم 5م3م1االلمدة ) -

 الماليةم حسايات ختاميةم سنوات متفققة.

 ( من لمل الباحاتين.8م7م6م4م2االلمدة ) -

 

 (.1كما مواا في الشكل )

 

 (2020-2003  من ( يوضح تطور النفقات العامة واالستهالكية والنفقات االستثمارية في العراق للمدة1الشكل  

 (.1ليى ييانات الردول )المادر: الداا الباحاتين يااللتماا 

 

 من تحليل اختالل الهيكل اإلنتاجي في العراق للمدة /الثالثالمبحث 

 2003-2020) 

        أوالً: االختالالت الهيكلية في القطاعات االقتصادية

طوييااة ماان االخااتالالت  ماادةيعاااني االقتااااا العقاقااي منااح          

يساابب  2003الهيكييااة فااي مرماال قطالاتااه وخاوصااا  يعااد لااام 

المااقوف السياسااية التااي شااهدتها الساااحة العقاقيااة والتااي انعكساا  

يشكل كبيق ليى تدني مستويات التنمياة مان يهاة ومان يهاة اخاق  

االاتمااام المتنايااد يالقطااا  االنتااايي ليااانالات االسااتخقايية فااي 

يااااة العوائااد النفطيااة وارتفااا  اسااعار يقمياال الاانفي العااقاق يساابب  

وتاادفق االيااقااات النفطيااة ياااورة اائيااة التااي لااع تسااتال ياااورة 

صااحيحة فااي تطااويق القطالااات التنمويااة وخاصااة قطااا  النرالااة 

والااانالة والخاادمات والقطالااات األخااق م واااحا ياادوره اا  الااى 

ياااءت نتيرااة  تعميااق الطبيعااة القيعيااة فااي االقتااااا العقاقااي التااي

التخاابي فااي واااع السياسااات التنمويااة وسااوء اإلاارة والتخطااييم 

ف ال  لن األواا  األمنية واإلاماال والفسااا وإياقاءات السياساة 

ااد االخااتالل 2003االقتاااااية ليحكومااات المتعاقبااة يعااد لااام  م ويعا

االقتااام فاي الهيكال اإلنتاايي مان السامات األساساية التاي يتميان 

العقاقاايم ويقاااد ياااالختالل االقتااااام فااي الهيكاال  يهااا االقتااااا

اإلنتااايي قساايااة وايمنااة اإلنتاااك األولااي المتمااال فااي النشاااطات 

االقتاااية االستخقايية مقايل قاور وتدني ومحدواية النشااطات 
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االقتاااااية األخااق  كالنرالااة والااانالات التحويييااة المخااااة 

النو  من االختالالت يمهق م واحا [4] ياألساس لالستهالك المحيي

ينساابة كبيااقة فااي االقتااااا العقاقااي يساابب التمااااه ليااى القطااا  

النفطااي اوا القطالااات اإلنتاييااة األخااق  ولوائااده الكبيااقة التااي 

( من الحايية العاماة ليادخلم وااحه الماااقة %90تحتل اكاق من )

م التااي يتمتااع يهااا االقتااااا العقاقااي لهااا تااأثيقات كايااقة متمايااة يعااد

التنو  االقتااام في العمييات اإلنتايية ليقطالات االقتااااية مان 

يهة ومن يهاة اخاق  لادم القادرة لياى اشابا  وساد حاياة الطياب 

المحياااي المتناياااد لمختيااات اناااوا  السااايع والخااادمات التاااي تتاااات 

 يالتنو  الشديد ينحو يفوق قدرة االقتااا.

نفطاي وااميتاه ( ايمنة اساهام القطاا  ال2يت ا من خالل الردول )

ينحااو لااام  2003النساابية فااي النااات  المحيااي اإليمااالي يعااد لااام 

ياستاناء األلوام التي انخفض فيها ساعق الانفي فاي األساوق النفطياة 

العالميااة وكااحلال خااالل ماادة الحااقب ليااى اإلرااااب ويخاصااة فااي 

( والتاي حاال فيهاا اخاتالل اقتاااام فاي 2015م 2014األلوام )

يياا  نسابة مسااامة القطاا  النفطاي فاي الناات  الهيكل اإلنتايي. إي 

م في حاين انخف ا  2003( خالل لام %59.2المحيي اإليمالي )

( يساابب ا مااة انخفاااض اسااعار الاانفي %51.3ينساابة ) 2014لااام 

( ولياى %61.4ينسابة ) 2020العالميةم لتقتفع نسبة مساامته لام 

محيااي الااقغع ماان المساااامة الكبيااقة ليقطااا  النفطااي فااي النااات  ال

اإليمالي اال انه لع يحقق ما مقيو منه نتيرة االااقار التاي لحقا  

يمنشاأته ويخطوطاه الناقيااة نتيراة الحاقوب ومااا تبعهاا مان األلمااال 

 االرااييةم ف ال  لن تعقض المنشآت النفطية الى التقاام والتآكل.

اما القطالات األخق  وااميتها النسبية في النات  المحياي اإليماالي 

قال اامياة مان مسااامة القطاا  النفطاي ولاع يكان لهاا الادور فكانا  ا

الفالاال فااي النشاااط االقتااااام واااحا ياادل ليااى فشاال السياسااات 

 يااة في  امهم لاماليافته االقتاااية في رفع مستو  القطالات 

فق فيااه االنشاااط االقتااااام خاصااة فااي ييااد غنااي مااال العااقاق تتااو

ات التحوييياة والساياحة األرااي النرالياة والياد العامياة والاانال

( يوااااا مسااااامة القطاااا  النفطاااي ويااااقي 2الريااادةم والرااادول )

يتاة فاي العاقاق القطالات في النات  المحياي اإليماالي ياألساعار الاا

 .(2( وكما مواا في الردول )2020-2003ليمدة )

 

-2003 من للمدة  القطاع النفطي وباقي القطاعات في الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة في العراقمساهمة يبين النتائج  (2الجدول  

2020) 

 نسبة

 بقية القطاعات

 4)  

 نسبة

 القطاع النفطي

 3)  

الناتج المحلي اإلجمالي 

 بدون النفط

 2)  

 الناتج المحلي اإلجمالي

 مليون دينار

 1)  

 السنة

40.7 59.2 --- 66335848.2 2003 

48.2 55.0 42876855.30 101845262.4 2004 

49.8 50.1 37382056.48 103568449.0 2005 

49.9 50.5 48897303.63 109368369.0 2006 

47.2 52.7 51381129.79 111455813.4 2007 

45.4 54.5 53678800.07 120626517.1 2008 

46 54.0 71204884.83 124702847.9 2009 

48.6 51.3 71783682.69 132687028.6 2010 

48.2 51.7 64643198.30 142696722.0 2011 

48.6 51.3 80643416.37 162587533.1 2012 

50.8 49.2 91169881.18 174990175.0 2013 

48.6 51.3 86433529.58 169557865.0 2014 

44.9 55.1 82443697.15 183616300.0 2015 

35.48 64.48 82737115.56 199532100.0 2016 

36.04 63.96 73846824.12 201059400.0 2017 
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37.5 62.5 7894932.63 21053290.0 2018 

37.8 62.2 84322357.94 22307500.0 2019 

38.6 61.4 71900000 188112800.0 2020 

 التققيق االقتااام السنومم سنوات مختيفة.المادر: البنال المقكنم العقاقيم المديقية العامة لإلحااء وااليحاثم 

 

امااا األاميااة النساابية ليقطااا  النفطااي وياااقي القطالااات فااي النااات  

 (2مواا في الشكل )او كما فالمحيي اإليمالي في العقاق 

 

 

 النسبية للقطاع النفطي وباقي القطاعات في الناتج المحلي اإلجمالي في العراقاألهمية  ( يوضح2الشكل  

 (2020-2003 من للمدة  

 (.2الداا الباحاتين يااللتماا ليى ييانات الردول ): المادر

 

 ثانياً: االختالالت الهيكلية في الميزان التجاري

% كمعادل 95تحتل صاارات النفي الخام ما ينيد لن نسبته          

متوسي التي تشكل نسبة كبيقة يدا  من ايكل الميناا الترارم يينما 

ال تشااكل صاااارات الساايع والخاادمات األخااق  اال نساابة قيييااة ماان 

األامية االقتاااية كما  ونولا م احا يدوره ولد االختالل الكبيقة فاي 

نتيرة انخفاض مقوناات العاقض والطياب ويالتاالي  ينية الااارات

فقاادانها القاادرة التنافسااية فااي السااوق العالميااة ماان يهااة وماان يهااة 

اخق  تتمين الااارات يالتقكين الراقافي التي تتره نحو االسواق 

لياااادول المتقدمااااةم ويالتااااالي يتولااااد ماااان خااااالل التقكياااان الساااايعي 

تااي تشااكل الاادور والراقافااي اخااتالل واسااع فااي ينيااة الااااارات ال

القئيسي في ايكل الميناا الترارم ونتيرة لحلال يتعقض االقتاااا 

نتيرااة مباشااقة لحاااول ام يااافتها العقاقااي الااى صاادمات قويااة 

تايقات سيبية في االواا  االقتاااية الدولية خاوصا  مع البيداا 

يات الشااقاكة التراريااة مااع العااقاق. امااا الرانااب األخااق ماان ايكاال 

رم المتماال يهيكال االساتيقااات الاحم يعكاع ااعت الميناا التراا

التويه االنتايي ااخل البيدم وتتمين السوق العقاقية يالتماااا لياى 

يانااب االسااتيقااات ياااورة كبيااقة نتيرااة الرتفااا  الطيااب المحيااي 

مقايل انخفاض االنتاك المحييم كماا يتميان المياناا التراارم يكوناه 

رم وميناا المدفولات واو ما يمال الرنء األكبق في الحساب الرا

يؤشق ارتفا  ارية االنكشاف االقتااام ليبيادم األماق الاحم يرعال 

النشاااط المحيااي معااقض ياااورة خطااقة وكبيااقة الااى الااادمات 

يالحاأ .  [5]الخاريية وي عت من قدرتاه لياى موايهاة اال ماات

( اا الاااارات ليسايع والخادمات 3من خالل تتبع ييانات الرادول )

 2004ارتفعااا  نسااابتها مااان الناااات  المحياااي اإليماااالي خاااالل لاااام 

( نتيرااة رفااع الحمااق لاان الااااارات النفطيااة %48.61وييااا  )

العقاقية ويداية تحسن الطاقة اإلنتايية والتاديقية لينفي ف ال  لن 

اساتمقت االرتفالاات فاي صااارات السايع إي ارتفا  اساعار الانفيم 

مااا لاادا لااام  2013والخاادمات ماان النااات  المحيااي اإليمااالي لعااام 

( نتيرة األ ماة العالمياةم ثاع %39.40التي اخف   نسبته ) 2009

لااااوا االرتفاااا  فاااي االلاااوام الالحقاااةم ولكناااه ماااا لباااإ اا لااااوا 

( نتيراااة األ ماااة %38.56لتبيااا  نسااابته ) 2014ياالنخفااااض لاااام 

لمقكبة التي تعقض لها االقتااا العقاقي المتماياة ياأل ماة المالياة ا

وارااب االشم واستمقت انخفااات نسبة الاااارات الاى الناات  

(موكنها %38.86ارتفع  لتبي  ) 2018المحيي اإليمالي حتى لام 
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( نتيرااة تفشااي وياااء %34.33لتبياا  ) 2020تقايعاا  خااالل لااام 

 لان االنخفااض الحااا فاي اساعار كورونا لرميع انحاء العالع ف اال  

الااانفي العالمياااة. اماااا ايكااال االساااتيقااات يالنسااابة ليناااات  المحياااي 

وااااي نسااابة  2004( خاااالل لاااام %49.42اإليماااالي ييااا  نسااابة )

ويقيااع  2003ة ساانوات الدراسااة مالاادا لااام ياامقتفعااة مقارنااة يطي

ساابب االرتفااا  اخااول العديااد ماان الساايع وانتشاااراا فااي االسااواق 

اساتمقت االنخفاااات إي نتيرة رفع العقويات االقتاااايةم  المحيية

( نتيرة 2015-2014حتى في وق  األ مة المقكبة خالل األلوام )

ويوا االش اإلراايي وما نت  لنه مان انهياار وركاوا فاي الساوق 

المحييةم ثع اخحت يالتحيحب يين االرتفا  واالنخفااض الاى اا يياا  

( اا 3أ مان خاالل الرادول ). ويالح2020%( خالل لام 30.02)

 2004الميناا الترارم حقق فائ ا  طيياة مادة الدراساة مالادا لاام 

( مييااوا اينااار نتيرااة النيااااة فااي 431541حقااق لراانا  مقااداره )

االسااتيقااات التااي تفااوق  يااااة الاااااراتم ثااع اخااح الفااائض فااي 

( ميياوا ايناار خاالل 117420الميناا الترارم ياالنخفاض ليبيا  )

نتيرة التأثق ياأل ماة المالياة العالمياةم ويسابب اال ماات  2009لام 

 يتقياب فاائض االتي تعقض لها االقتااا العقاقي كاا اثقاا واااح

. 2020( مييااوا اينااار لااام 85779972الميااناا الترااارم ليبياا  )

ويمكاااان توااااايا مااااد  ارتباااااط االقتااااااا العقاقااااي يااااالمتايقات 

ف االقتاااام الاحم ياين الخاريية ياساتخدام مؤشاق ارياة االنكشاا

مااد  االنفتااا  ليااى السااوق العالميااة لاان طقيااق الترااارة الخارييااة 

ومااد  اسااهامها فااي تكااوين النااات  المحيااي اإليماااليم فكيمااا كاناا  

النسبة مقتفعاة كااا االقتاااا اكااق تاأثيقا  ولقااة ليتاياقات التاي 

تطقا ليى الترارة الخاريية يين اول العالع ويرب اا تكوا النسابة 

( 3فيالحأ من خالل الردول ) [.6] 40-%20المقبولة تتقاو  يين 

 2003( لعااام %118.79اا اريااة االنكشاااف االقتااااام ييااا  )

واي نسابة مقتفعاة نتيراة االنفتاا  لياى الساوق العالمياة والاتخيص 

من العقويات االقتاااية ونبني سياساة الحقياة الترارياةم ثاع اخاحت 

نخفاااض التاادريري الااى اا ييااا  اريااة االنكشاااف االقتااااام ياال

 (3وكما مواا يالردول )2020%( خالل لام 64.35)

 

 (2004-2003 من األهمية النسبية للميزان التجاري ودرجة االنكشاف االقتصادي في العراق للمدة  يبين نتائج (3الجدول  

 مليون دينار

درجة 

االنكشاف 

التجاري 

% 

 7)  

االستيرا

دات من 

الناتج 

المحلي 

 اإلجمالي

 6)  

الصادرات 

 الى

الناتج 

 المحلي

 اإلجمالي

 5)  

 الميزان

 التجاري

 2-3) 

 4) 

االستيرادات من السلع 

 والخدمات

 

 3)  

 الصادرات من

 السلع والخدمات

 

 2)  

الناتج المحلي 

اإلجمالي باألسعار 

 الجارية

 1)  

 السنة

118.79 55.25 63.55 2454848 16345648 18800496 29585789 2003 

98.03 49.42 48.61 (431541)  26309471 25877930 53235359 2004 

87.3 39.96 47.34 5426955 29383938 34810893 73533599 2005 

75.56 28.71 46.85 17342874 27443169 44786043 95587955 2006 

65.17 20.59 44.58 26734010 22951440 49685450 111455813 2007 

81.06 30.73 50.33 30778790 48249768 79028558 157026061 2008 

78.71 39.31 39.40 117420 51356145 51473565 130643200 2009 

73.50 34.08 39.42 8648055 55232658 63880713 162064565 2010 

67.41 27.75 44.42 36214776 60316542 96531318 217327107 2011 

73.61 29.10 44.51 39171537 73980251 113151788 254225490 2012 

67.41 27.75 39.66 32603575 75910914 108514489 273587529 2013 

64.82 26.26 38.56 32789669 69948806 102738475 266420384 2014 

60.31 29.15 31.16 549949402 56747812 606697214 194681215 2015 
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40.98 20.58 20.40 361252340 40518913 401771253 196924282 2016 

54.11 21.47 32.64 676045698 47597562 723643260 221665709 2017 

59.44 20.58 38.86 49155040 55340560 104495600 268918874 2018 

61.54 25.61 35.93 927439488 71160912 998600400 277884869 2019 

64.35 30.02 34.33 85779972 596720034 682500006 198774325 2020 

 المادر: 

 ( و ارة التخطييم الرها  المقكنم لإلحااءم مديقية الحسايات القومية.3م2م1) -

 ( من لمل الباحاتين.7م6م5م4) -

 

-2003)ماانامااا اريااة االنكشاااف االقتااااام فااي العااقاق ليماادة 

 (.3( كما مواا يالشكل )2020

 
 ( 2020-2003درجة االنكشاف االقتصادي في العراق للمدة   ( يوضح3الشكل   

 (.3المادر: من الداا الباحاتين يااللتماا ليى ييانات الردول )

 

تشخيص فاعلية االنفاق العام في تبني استراتيجية  /الرابعالمبحث 

 (2020-2003 من تصحيح الهيكل اإلنتاجي في العراق للمدة 

اا اصااال  اخااتالل الهيكاال اإلنتااايي يتطيااب العماال ليااى تكيياات 

القطا  النرالي الى االقتااا لعميية التاييق والشقو  ياالنتقال من 

القطا  الانالي ومن ثع قطا  الخدماتم يهدف ييوف مقحية القفاه 

االقتااااااام لااااحا ماااان المفتااااقض اا يتبنااااى االنفاااااق العااااام يشااااقيه 

 االستامارم واالستهالكي لميية التاحيا المحكورة .

من تتباع يياناات االقتاااا العقاقاي يالحاأ اا النياااة الحاصاية فاي 

لمتمايااة فااي ينيااااة القواتااب واأليااور الااى يانااب االنفاااق الرااارم ا

تنااامي حرااع النفقااات التحويييااة ليااى اثااق  يااااة العوائااد النفطيااةم قااد 

لمي  ليى اتسا  حرع الطيب المحيي ليى السيع والخادمات قاييهاا 

 ماانكماش يانب العقض نتيرة التوقت شبه التام ليرها  اإلنتاييم 

الخاااريي لااقام فرااوة الطيااب تطيااب االمااق اليرااوء الااى االسااتيقاا 

المحيي ليى السيع والخدماتم اا احا االمق سااع في خقوك العمية 

الدوالريااة خااارك البيااد والتااي كاااا ماان المفتااقض توظيفهااا لمعالرااة 

االخااتالالت البنيويااة المال مااة لالقتااااا . ويهااحا يمكاان القااول اا 

الت فاي ترااه تااحيا االخاتال فعاال ااالنفاق الرارم لع يمتيال تأثيق

كمااا يمكان تشااخيص مساار ااحا االنفاااق لياى انااه  اإلنتااييمالهيكال 

( يوااا يدلياة 4والشاكل ) القئيساة.معاكع التراااات القطالاات 

وكماااا  العاااقاقالعالقاااة ياااين االنفااااق الراااارم وايكااال اإلنتااااك فاااي 

 .(4مواحة يالشكل )
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العالقة بين االنفاق الجاري وهيكل اإلنتاج في العراق( يبين 4الشكل    

 ن يااللتماا ليى : يالمادر: الداا الباحات 

 متفققة.ييانات و ارة الماليةم الدائقة االقتااايةم سنوات -

  _ و ارة التخطييم الرها  المقكنم لإلحااءم مديقية الحسايات القوميةم تقاريق النات  المحيي والدخل القوميم سنوات متفققة. 

 

اما يالنسبة لإلنفاق االستامارم وماد  فالييتاه فاي تااحيا اخاتالل 

الهياكل اإلنتاييةم فايالحأ اا االقتاااا العقاقاي يواياه قياد الطاقاة 

االستيعايية لالساتامار ويلاال نتيراة ااعت العناصاق السااندة لاقاس 

المال كمقوف البيئة االستامارية المالئمة والقاو  العامياة واإلاارة 

يقااوض اثااق االنفاااق االسااتامارم فااي لمييااة التاااحيا  ماااالقشاايدةم 

ليهياكل اإلنتاييةم اي اا لشوائية التو يع ليمخااات االستامارية 

قاات الى حالة من الالتناسب فاي النماو القطاالي الاى ياناب ااآلة 

التخاياااات مقارنااة يحرااع االنفاااق الرااارم لدريااة التمكنهااا ماان 

مسااااامة القطالاااات احاااداث تايياااقات ينوياااة تف اااي الاااى  ياااااة 

االقتاااااية فااي النااات  المحيااي اإليمااالي وماان ثااع يأتراااه تاااحيا 

اياكل اإلنتااك . اي يساااع ااحا االنخفااض فاي التخايااات المالياة 

فااي اشاشااة وتحراايع اور االنفاااق االسااتامارم فااي معالرااة فرااوة 

 العقض وتوسيع الطاقة اإلنتايية والبنى التحتية وتوليد تاقاكع راس

لقيمة احه التخايااتم نتيرة لسوء اختياار األولوياات  و  مالي مسا

االسااتامارية وتاادني كفاااءة تنفيااح المشاااريع االسااتامارية واسااتفحال 

الفسااااا اإلاارم والمااااالي االمااااق الااااحم لققاااال ماااان تقيمااااة تيااااال 

التخاياات الى مشاريع حقيقية في الواقع ويالتالي ااعت فاليياة 

العالقاة ياين  واا  اإلنتاايي. االنفاق االستامارم في تاحيا الهيكل

وكمااا موااااحة االنفاااق االسااتامارم وايكااال اإلنتاااك فااي العاااقاق 

 .(5يالشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( يوضح العالقة بين االنفاق االستثماري وهيكل اإلنتاج في العراق5الشكل  

 

 ليى:ن يااللتماا يمن لمل الباحات المادر:

 متفققة.ييانات و ارة الماليةم الدائقة االقتااايةم سنوات  -

 و ارة التخطييم الرها  المقكنم لإلحااءم مديقية الحسايات القوميةم تقاريق النات  المحيي والدخل القوميم سنوات متفققة.  -
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 االستنتاجات والتوصيات /الخامسالمبحث 

 االستنتاجات

اشاارت نتااائ  البحااإ الاى اااعت فالييااة االنفااق العااام يشااقية  .1

الرااارم واالسااتامارم فااي انتهاااك اسااتقاتيرية تتبنااى تاااحيا 

االختالالت الحاصية في الهيكل اإلنتايي لالقتاااا طيياة مادة 

الدراسااةم اي يالحااأ اخااتالف مكونااات االنفاااق العااام لاااالا 

االسااتامارمم االمااق  الرانااب التشاااييي ليااى حساااب الرانااب

الاحم انعكاع لياى القطالاات اإلنتايياة مان خاالل لادم كفاياة 

 التخاياات المالية المويهة لهحه القطالات .

اا الطبيعااة القيعيااة الشااديدة فقااا  ليااى االقتااااا العقاقااي  .2

اال ماات لياى من اال مات المقكبةم ف ال  ايديد اتحمل نول

امااام كارثااة صااحية  المناويااة والمنفااقاةم اي اا العااقاق االا

واقتاااية نتيرة تناياد اإلصاايات يالرائحاة ف اال  لان شاحة 

الموارا المالية الال مة لموايهة متطيبات احه اال مة والتقييل 

من حدتها. لحا فأا تبني حنمة من محفنات غيق مستدامة الاى 

 يانب اعت لوائد النفي ستؤام الى اثار مالية اارة.

تااوا ا فااي تو يااع التخاياااات ييناا  الدراسااة حالااة ماان الال .3

االستامارية لياى القطالاات االقتااااية القئيساةم الاى ياناب 

 سوء اإلاارة وتنامي ظااقة الفساا المالي واإلاارم .

اااعت التناااغع والتكاماال يااين القطالااات االقتاااااية الساايما  .4

القطا  النفطي والقطالات اإلنتايياةم ويالتاالي لادم االساتفااة 

 من القيع النفطي في تطويق القطالات األخق  . 

 

  التوصيات

الشقو  فاي إلاااة ايكياة االنفااق العاام لتقيايص فراوة التبااين  .1

 امارم .يين شقي االنفاق العام الرارم واالست

العمل ليى توسيع قالدة اإلنتاك وخيق الطاقات اإلنتايية لبق  .2

تبنااي سياسااات تسااتهدف توساايع مشاااركة القطااا  الخااا  فااي 

تفعيل القطالاات االقتااااية ويالتاالي امتااا  الفاائض مان 

  العامية.القو  

فق اينبااااي تاااو إي لتااااحيا االخاااتالالت البنيوياااة فاااي اإلنتااااك .3

لنرااا  لمييااة التاااحيا كالبيئااة  والال مااةالمؤاتيااة المااقوف 

االساااتامارية المالئماااة والقاااوانين المحفااانة ور وس األماااوال 

 الدالمة.

العمل ليى تحقيق النماو المتاوا ا ليتخايااات االساتامارية  .4

ليااى الدولااة اا تتبنااى سياسااة والقطالااات اإلنتاييااةم  ياتراااه

لققوض نا االمباشق ليقطالات اإلنتايية القئيسة لبق م لالعم

 . والتسهيالت ليمنترين

 

 المصادر والمراجع

محسن ايقاايع احمدم تحييل تطور وايكال النفقاات العاماة فاي  [1]

 -(م المرية العيمية لرامعة ييهاا2017-2003العقاق ليمدة )

 .2019(م 2(م العدا )3السييمانيةم المريد )

سارة اكقم خطاب واخاقوام تحييال وقيااس العوامال الماؤثقة  [2]

(م مريااة 2017-2003ت العامااة فااي العااقاق ليماادة )فااي النفقااا

 .2019(م 122(م العدا )38تنمية القافدينم المريد )

وليااد لبااد الحميااد لاياابم االثااار االقتاااااية الكييااة لسياسااة  [3]

االنفااااق الحكاااومي اراساااة تطبيقياااة قياساااية لنماااايك التنمياااة 

االقتااايةم ييقوت ليطبالاة والنشاقم لبنااام الطبعاة األولاىم 

2018. 

كاماال لااالوم الفااتالومم ليااي حسااين ريااب الربااورمم اثااق  [4]

االختالالت الهيكيية في معدالت نمو االقتااا العقاقيم مرياة 

كييااااة اإلاارة واالقتااااااا ليدراسااااات االقتاااااااية واإلااريااااة 

 .2021(م 2(م العدا )13والماليةم المريد )

احساا يبق لاشورم قياس وتحييل العالقة يين لران المياناا  [5]

-2003ليماادة )الترااارم ولراان الموا نااة العامااة فااي العااقاق 

(م مريااة يامعااة األنبااار ليعيااوم االقتاااااية واإلااريااةم 2019

 .2021(م 2(م العدا )13المريد )

ليي اسماليل لبد المريدم ليي لمقاا حسين الطاائيم قيااس  [6]

يعااااض المتايااااقات  ليااااىفتااااا  الترااااارم وتحيياااال اثااااق االن

(م مريااة يامعااة 2017-2003االقتاااااية فااي العااقاق ليماادة )

 .2018(م 4(م العدا )16كقيالء العيميةم المريد )
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