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 الشكر واالمتنان

ابدا  ..ى خاتـ النبييف والمرسميف وبعد.الحمد هلل رب العالميف والصالة والسالـ عم     
فقني ويسر لي انجاز ىذه الرسالة واتقدـ بالشكر الجزيؿ بشكر اهلل سبحانو وتعالى الذي و 

واالمتناف الخالص والتقدير الفائؽ لألستاذة الفاضمة الدكتورة نادية خضير كناوي 
الجميحاوي ألشرافيا ورعايتيا العممية المخمصة طيمة مدة الكتابة سائمة اهلل تعالى اف يمف 

جو بخالص شكري وتقديري ألساتذتي الكراـ ، كما اتو يا بوافر الصحة والسعادة الدائمةعمي
الذيف غمروني بفيض محبتيـ وكبير رعايتيـ وواسع عمميـ وفي مقدمتيـ الدكتورة سوسف 

اف الجبوري لما تقدمة مف النصائح وجيود مبذولة وموازرة في حؿ اإلشكاالت دكريـ ىو 
ر الى رئيس قسـ التي اعترضتنا في طريؽ البحث العممي، كما ال يفوقني اف أتقدـ بالشك

االقتصاد ا.ـ سندس جاسـ شعيب التي لـ تبخؿ عمينا بنصية او معمومة فميا فائؽ الشكر 
 واالمتناف

 وال يفوتني اف أسجؿ امتناني وتقديري لألساتذة األعضاء رئيس وأعضاء لجنة المناقشة

شجيع واتقدـ بالشكر الجزيؿ الى جميع منتسبي كمية اإلدارة واالقتصاد لما بذلوه مف ت
 ومساعدة، ليـ جميعا كؿ الشكر والتقدير.

وأخيرا أتقدـ بجزيؿ الشكر الى جميع األساتذة وال أنسي الى كؿ مف ساعدني مف زمالئي 
 وأتمنى ليـ الموفقية وجزاىـ اهلل خير الجزاء
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 المستخمص
ر مستمزمات ما تحتاجو د العراؽ أحد الدوؿ التي يعتمد اقتصاده عمى النفط اعتمادا كميًا في توفيعّ يُ      

الدولة ، ويشير ىذا االمر الى خطورة الوضع ليس مف بالنسبة لمعراؽ فحسب بؿ لكؿ الدوؿ التي أضحت 
معتمدة في أعداد خططيا وبرامجيا عمى النفط في ظؿ التراجع الحاد في أسعار النفط نتيجة، السباب 

لية التي تحققت مف االرتفاع المفرط لسنوات خمت سياسية واقتصادية مف جية ولعدـ االستفادة مف الوفرة الما
لبناء قاعدة قوية تسيـ إسياما فاعال في رفد الناتج المحمي اإلجمالي ، ونالحظ اف العراؽ قد أكتسب ميزة 
        نسبية في انتاج وتصدير النفط ، حتى استحوذ النفط عمى معظـ القيمة المضافة مف الناتج المحمي اإلجمالي 

  ؽ.في العرا
% مف اجمالي الصادرات ، وتبيف لذلؾ فقد أصبحت العوائد النفطية 98شكمت الصادرات النفطية نسية       

ىي المصدر األساسي في دعـ الميزانية العامة ، وبالرغـ مف اف ىذا يشكؿ نقطة إيجابية مف خالؿ زيادة 
ات سمبيو كبيرة ناجمو عف ريعية االقتصاد نسبو ىذه العوائد في الناتج المحمي اإلجمالي ، اال انو ىناؾ تداعي

ويتبيف مف ذلؾ اف الدراسة تنطمؽ مف فرضية مفادىا اف اعتماد عمى العراؽ عمى العائد النفطي أدى الى . 
تعميؽ االختالالت الييكمية في االقتصاد العراقي بسبب تذبذب أسعار النفط في األسواؽ العالمية ، وقد ىدفت 

ارات االختالالت الييكمية في االقتصاد العراقي وقياس أثر الريع النفطي عمى ىذه الدراسة  الى تحميؿ مس
االختالالت  ، كما توصمت الدراسة الى جممة مف االستنتاجات والتوصيات منيا يعد االقتصاد العراقي مف 

االخرى  االقتصادات الريعية ،اذ يعتمد بشكؿ رئيس عمى القطاع النفطي ، فيما تنخفض مساىمة القطاعات
في تركيبة الناتج المحمي االجمالي ، وىذا مف شأنو اف يعرض االقتصاد الى الصدمات الخارجية نتيجة تغير 
االسعار  العالمية لمنفط الخاـ  ، وعمى الرغـ مما يمتمكو العراؽ مف موارد مادية وبشرية ومالية اال انو يعاني 

ة ىيكمة االقتصاد عمى المستويف الكمي والقطاعي مف اجؿ مف االختالالت الييكمية ، االمر الذي يتطمب اعاد
 تحقيؽ النمو السريع والمرونة مف اجؿ مواجية التغيرات الحاصمة عمى الصعيد الدولي .

واوصت الدراسة بالعمؿ عمى تنويع االقتصاد مف خالؿ رفع نسبة مساىمة القطاعات غير النفطية في       
دعـ القطاع الخاص واعطائو الفرصة لممارسة العمؿ االقتصادي وكذلؾ الناتج المحمي االجمالي الحقيقي 

زيادة اسيامو في عممية التنمية لما لو مف دور كبير في عممية تنويع االقتصاد ، مما ينعكس بشكؿ ومف ثـ 
مباشر في ارتفاع نسبة مساىمتو في تكويف  رأس الماؿ الثابت مف الناتج المحمي الحقيقي والناتج غير 

 .طي وتقميؿ البطالة وتقميؿ االعتماد عمى الريع النفطي النف
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 قدمة......امل

 املقدمح

د العراؽ مف البمداف الغنية بالموارد االقتصادية الطبيعية ووفرة الموارد المعدنية وبخاصة النفط الخاـ عّ يُ      
ف النفط تصدر االولوية مف حيث  االىمية إ إالّ فات والقصدير والحديد والزئبؽ ، والغاز والكبريت والفوس

لى كبر حجـ االحتياطي النفطي  لدى العراؽ  العالمية كمصدر لمطاقة ، واف وفرة الموارد البترولية باإلضافة ا
قد  اعطى ميزة نسبية في انتاج وتصدير النفط ، حتى استحوذ النفط عمى معظـ القيمة المضافة لمناتج 

% مف اجمالي 98المحمي االجمالي في العراؽ . ونالحظ اف الصادرات النفطية شكمت حوالي نسبة 
ات النفطية ىي المصدر الوحيد والرئيس في دعـ الميزانية العامة د العائدعّ الصادرات العراقية ، لذلؾ ت  

لالقتصاد العراقي . وبالرغـ مف الدور االيجابي الذي تؤديو العوائد النفطية لالقتصاد العراقي مف خالؿ 
ؾ ف تمإ الّ إلعامة ورفع حجـ الصادرات الكمية مساىمتيا في تكويف الناتج المحمي االجمالي وتمويؿ الموازنة ا

العوائد كانت ليا تداعيات سمبية كبيرة وخطيرة  ادت الى تعميؽ االختالالت الييكمية لالقتصاد العراقي وزجو 
خرى ، وذلؾ عف باتجاه مزيد مف االعتماد عمى العوائد النفطية مف جية ورفع معدالت البطالة مف جية اُ 

جع حجـ الطاقة االستيعابية لالقتصاد دى الى ترااُ اد العراقي لممرض اليولندي الذي طريؽ تعرض االقتص
العراقي بسبب العزوؼ عف االستثمار في قطاعات الزراعة والصناعة التحويمية . وىذا يعني وجود اختالؿ 
ىيكمي في بنية االقتصاد ، وبالتالي انعداـ تعدد مصادر الدخؿ واالنتاج .وزيادة االستيراد واحادية التصدير 

ع العاـ ؿ ايرادات الميزانية مف تمؾ العوائد باإلضافة الى توسع القطاوضعؼ تراكـ رأس الماؿ وتموي
مكانية القطاع الخاص، وبالمقابؿ غياب النشاط االقتصادي في كافة القطاعات إالمتصاص البطالة وتراجع 

ي اف االقتصاد مرىوف بالعوائد النفطية ، أقطاع واحد فقط وىو قطاع النفط ، اقتصاره عمى االقتصادية وِ 
سعاره معرضة أا كما اف االمر الذي يشكؿ تيديدا خطيرا لالقتصاد الوطني ، لكوف المورد النفطي موردا ناضبً 

لمتقمبات المستمرة ألسباب اقتصادية وسياسية ..الخ ، مما يحتـ عمينا توجيو تمؾ العوائد النفطية نحو 
اسة النفطية في التركيز عمى القطاعات االستخداـ االمثؿ ليا ، وما يتطمبو ذلؾ مف دراسة عممية لدور السي

االقتصادية االخرى لرفد الموازنة بمصادر متعددة مف االيرادات العامة ، لذلؾ جاءت ىذه الدراسة لتسمط 
 .2003الضوء عمى الريع النفطي واثره عمى االختالالت الييكمية في االقتصاد العراقي ما بعد عاـ 
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 قدمة......امل

 ىمية البحثأــ 

راسة مف كوف الريع النفطي ىو المصدر الرئيس لتمويؿ خطط التنمية االقتصادية في ىمية الدأتأتي    
ىو اقتصاد ريعي ، لذلؾ جاءت العراؽ ومف ثـ تفعيؿ حركة النشاط االقتصادي ، وبما اف االقتصاد العراقي 

العراقي مف خالؿ أىمية الدراسة لتواضع كيفية تقميؿ االعتماد عمى الريع النفطي والعمؿ عمى تنويع االقتصاد 
 زيادة نسبة مساىمة القطاعات األخرى ) غير النفطية ( في التاتج المحمي اإلجمالي.

 مشكمة البحث :

 ىؿ اف اعتماد العراؽ عمى العوائد النفطية يؤدي الى تعميؽ االختالالت الييكمية في االقتصاد العراقي ؟  

 ــ فرضية البحث

لى تعميؽ  االختالالت إ دىأي ىا اف اعتماد العراؽ عمى العائد النفطالدراسة تنطمؽ مف فرضية مفاد فْ إ    
 الييكمية في االقتصاد العراقي بسبب تأثر النفط  بالتقمبات االقتصادية في االسعار العالمية .

 ــ ىدف البحث

 ثيرالريع النفطي في االختالالت الييكمي .تا .1
 االقتصاد العراقي . قياس اثر الريع النفطي عمى االختالالت الييكمية في .2

 ــ حدود البحث
 الحدود المكانية : العراؽ
 (2019-2004الحدود الزمنية : المدة)

 ــ منيج البحث :
نفطي ، اعتمد البحث عمى المنيج الوصفي : استخدمت الدراسة المنيج الوصفي في وصؼ وتحميؿ الريع ال

ختالالت الييكمية واخيرا تطرقت مفيـو وانواع االنواع الريع النفطي وكذلؾ تناولت أذ تناولت مفيـو وتطور  و إ
االسموب االستقرائي في ثر الريع النفطي عمى االختالالت الييكمية في العراؽ . وقد استخدمت الباحثة ألى إ

 التحميؿ .
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 قدمة......امل

 ــ ىيكمية البحث :
الييكمية / اطار تـ تقسيـ البحث الى ثالثة فصوؿ تناوؿ الفصؿ االوؿ االقتصاد الريعي واالختالالت      

نظري ومفاىيمي وقد تضمف ثالثة مباحث فقد تطرؽ المبحث االوؿ  الى االقتصاد الريعي /التطور والمفيـو 
واالنواع اما المبحث الثاني فتناوؿ المدارس الفكرية المفسرة لالقتصاد الريعي اما المبحث الثالث فأشار الى 

حيف تطرؽ الفصؿ الثاني الى واقع القطاع النفطي واالختالالت  االختالالت الييكمية / المفيـو واالنواع ، في
الييكمية في االقتصاد العراقي ، وتضمف ثالثة مباحث فقد تناوؿ المبحث االوؿ طبيعة االقتصاد الريعي في 
 العراؽ وسماتو االساسية ،اما المبحث الثاني فتناوؿ تحميؿ مسار االختالالت الييكمية في االقتصاد العراقي ،
والمبحث الثالث اشار الى اثر الريع النفطي عمى بعض المؤشرات االقتصادية الكمية ،  واشار الفصؿ الثالث 
الى قياس اثر الريع النفطي عمى االختالالت الييكمية في االقتصاد العراقي ، وتضمف ثالثة مباحث تناوؿ 

لتحميؿ الوصفي واستقرارية السالسؿ ا، اما المبحث الثاني القياسيالمبحث االوؿ توصيؼ وبناء النموذج 
 اختبار النماذج وتحميؿ النتائج .، والمبحث الثالث الزمنيو
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  األول انفصم  

 اهليكهية واالختالالت انريعي االقتصاد 

 ومفاهيمي نظري طارإ 
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 تمييد
التي تخص يتضمف ىذا الفصؿ الجانب النظري لمبحث والذي يسمط الضوء عمى اىـ الجوانب     

االقتصاد الريعي واالختالالت الييكمية ووجيات النظر الخاصة بالمدارس الفكرية وقد تـ تقسيـ الفصؿ 
 الى ثالثة مباحث : 

 (االنواع المفيوم، التطور،)  الريعي االقتصاد : المبحث االول
  .المدارس الفكرية المفسرة لالقتصاد الريعي :المبحث الثاني

 . (االنواعالمفيوم و ) ختالالت الييكميةاال : المبحث الثالث 
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 ًلاملثحث األ
 (االنٌاع ،املفيٌو ،انتطٌر )االقتصاد انريعي 

 

 تطٌر االقتصاد انريعي /1
برزىا النفط  والغاز الطبيعي ىي أموارد الطبيعية الخاـ  والتي مف د معظـ البمداف المنتجة لمعّ تُ        

جانب ، كونيا تعتمد بشكؿ كبير عمى  صادرات المورد الريعي في تمويؿ الموازنة اقتصادات وحيدة ال
العامة ليا وتوفير مستمزماتيا، و ىذه الحالة اجبرت البمداف النامية عمى الدوراف في فمؾ أسواؽ النفط 

المية ، مر الذي  جعميا تعاني مف مشاكؿ مزمنة  بسبب تقمبات أسعار النفط العالعالمية المتقمبة ، األ
سعار النفط الخاـ خالؿ العقود الماضية  فاف معظـ ىذه الدوؿ أى الرغـ مف الطفرات  اليائمة في وعم

لـ تستفد مف الموارد المالية الكبيرة في اقامة مشاريع كافية لتنويع اقتصاداتيا سواء في تطوير 
مر الذي جعميا تعاني أل، ا او في قطاع السياحةالقطاعات االنتاجية كالصناعات التحويمية والزراعة 

مف اختالالت ىائمة في قطاعتيا االقتصادية لتصبح اقتصادات متكاسمة تعاني مف مختمؼ المشكالت 
 .االقتصادية كالتضخـ والبطالة والفقر كما ىي الحاؿ في العراؽ وفنزويال

يركنتيمييو(التي امتدت حقبة التجارييف) الم الى الريعي االقتصاد تعود الجذور التاريخية لظاىرة       
ذ كاف األمراء والمموؾ يقيسوف مدى نجاح سياساتيـ إسادس عشر إلى القرف الثامف عشر، مف القرف ال

 مف والفضة الذىب عمى االستيالء وكاف ،(1)االقتصادية بحجـ أكواـ الفضة والذىب التي يجمعونيا 
  التجاري  النظاـ رافعة الوقت ذلؾ حتى يالرأسمال لمتراكـ منفردة عممية ضخـأ الجنوبية امريكا قارة

 االقتصادي ذلؾ" وكتب  لوال قط  ليبمغيا والمجد ما كاف  البياء مف درجة " الى سميث  آدـ  بحسب
 العشريف القرف مف الثاني النصؼ وفي الحديثة " ، الرأسمالية ولدت الذىبية السنوات في تمؾ " كنيز

 في والغاز  النفط اكتشاؼ نتيجة الريعي االقتصاد ظاىرة افواذربيج والنرويج المكسيؾ مف كؿ شيدت
 وىبتيا ما بفضؿ نيجيريا في خاص وبشكؿ افريقيا في نفسيا االعراض تمؾ ظيرت كذلؾ .اراضييا

                                                           
سيموف فونت واخروف، ترجمة خميؿ ابو عياش ، االقتصاد والديمقراطية االجتماعية ،مؤسسة فريدرش ابيرت، برليف،  (1)

 . 16، ص 2013
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 االقتصاد مالمح ظيرت االخيرة العقود وفي، الييدروكربونية الطاقة مف سخية ثروات مف الطبيعة
 .(1) الخصوص وجو عمى النفطية بية والدوؿالعر  االقتصادات معظـ في الريعي
ونالحظ اف البمداف النفطية قد عانت مف المرض اليولندي الذي يشير الى المشاكؿ الييكمية    

الخطيرة التي تعرض ليا االقتصاد اليولندي نتيجة لالزدىار الكبير في العوائد النفطية  بعد تطوير 
قد السابع مف القرف الماضي وادت الى تباطؤ كبير في حقوؿ النفط والغاز الطبيعي فييا خالؿ الع

نشاطات الصادرات التقميدية ) الزراعة والصناعة التحويمية (، بالرغـ مف اف ظيور ىذا المصطمح قد 
.وتتمخص ظاىرة المرض اليولندي بانو االنتعاش (2)ارتبط بازدىار العوائد النفطية اليولندية 

لمفاجئ في الدخؿ والناجـ عف اكتشاؼ موارد طبيعية ضخمة ، او االقتصادي الناتج عف االرتفاع ا
االرتفاع الكبير ألسعار الموارد الطبيعية في األسواؽ العالمية الموجودة ، االمر الذي ادى الى آثار 
وخيمة عمى القطاعات اإلنتاجية وبخاصة األنشطة الزراعية والصناعية مما يؤدي الى تدىورىا وتراجع 

  . (3)انتاجيا 
النمط الذي قدمو نموذج المرض اليولندي الذي نوقش عمى نطاؽ واسع ، يصور ىذا الوضع  فْ إ      

ذ إف إاالستغالؿ اليائؿ لقطاع الغاز،  ، بعد 1970المرضي   الذي عرفو االقتصاد اليولندي في عاـ 
ة عقب الصدمة استغالؿ قطاع الغاز ، مدعومًا بارتفاع أسعار الوقود إلى مستويات قياسية تاريخي

، ناتجة عف استغالؿ الغاز الطبيعي النفطية األولى، أتاح لالقتصاد اليولندي تحقيؽ نتائج خارجية قوية
ف ىذه النتائج القوية ترافقت مع نتائج سمبية عمى المستوى إسدىا تدفؽ العمالت الصعبة ، إال والتي تج

مف االقتصاد وخاصة قطاع  المحمي انعكست في ركود اقتصادي عاـ أثر عمى قطاعات أخرى
 . (4)الصناعة التحويمية

                                                           
سعد محمود الكواز، عبد الرزاؽ عزيز حسيف، الدولة الريعية واالقتصاد الريعي بيف اشكالية المفيـو وتنوع  (1)

 . 64ص،  2018،   2، العدد  7اديمية الجامعة نوروز، المجمد الخصائص، المجمة االك
مايح شبيب الشمري، تشخيص المرض اليولندي ومقومات اصالح االقتصاد الريعي في العراؽ، مجمة الغري لمعمـو  (2)

 . 25، ص 2010،  3االقتصادية واالدارية، جامعة الكوفة، العراؽ ، مجمد
ي لمعنة الموارد في النفط واالستبداد )االقتصاد السياسي لمدولة الريعية ( معيد ميكؿ موريس، االقتصاد السياس (3)

 . 77، ص 2007الدراسات االستراتيجية ، العراؽ ، 
لطرش الطاىر، حدود القدرة التنافسية القتصاد قائـ عمى الريع محاولة تحميؿ آثار التنظيـ الريعي لالقتصاد عمى  (4)

أكاديمية لمدراسات االجتماعية واإلنسانية أ/ قسـ العمـو االقتصادية و د الجزائري ، التنافسية الخارجية لالقتصا
 .5. ص 10،2013القانونية العدد 
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 ضخـ بشكؿ النفطي تدفؽ الريع   النفطية الطفرة وبعد العشريف القرف مف عقد السبعينات ففي      
 الدخؿ ىذا يعني ماذا منطمؽ ىذا الموضوع مف حوؿ النقاش فقد تجدد لمنفط المنتجة البمداف عمى
 ىذا وظيفة لفيـ المنيجية المقاربات بيف ومف البمداف؟ ىذه إلى لنسبةبا النفط إنتاج مف المتأتي الكبير
 نقطتيف إلى يستند مفيوما طرح إذ 1970 عاـ  ميداوي حسيف رانياالي الباحث  مقاربة ىي الدخؿ

 عمى تفرضيا التي الضرائب مف مواردىا عمى تحصؿ ال الريعية الدولة أف ىي األولى :أساسيتيف
 مف انطالقاً  "سياسياً  مستقمة  "فتصبح المواطنيف، محاسبة إلى تخضع ال ييف وبالتالي مواطنييا،

   الثانية أما الضريبي"  استقالليا"
 األمر نياية في تؤّدي التي اإلنتاجية السياسات عف آلتوزيعية بد سياسات تعتمد الدولة ىذه أف فتبيف 
 . (1)بالديموقراطية  بةالمطال نطاؽ مف السياسي وبالتالي الحيز مف السكاف اخراج إلى

النامية في  عقد المشاكؿ التي تواجييا االقتصاداتأالصفة الريعية مف  عدّ حاؿ تُ أية عمى       
ف الطريقة السيمة في الحصوؿ عمى العوائد المالية السيمة والوفيرة التي تحصؿ إذ إالسنوات االخيرة  ، 

الريعي وتيمؿ القاعات االنتاجية ، ويغيب االىتماـ عمييا الدولة الريعية تجعميا ميتمة جدا في القطاع 
بالجوانب  االيرادية االخرى ، االمر الذي ينعكس سمبا عمى بنية االقتصاد الوطني ،عمى عكس البمداف 

جؿ ضماف أع في بناء استثمارات مستدامة مف المتقدمة والناشئة والتي نجحت في استثمار ىذا الري
سعار أنتيجة لمتقمبات التي تتعرض ليا  تجاوز المشاكؿ التي تحدثحقوؽ االجياؿ القادمة وكذلؾ 

 . المورد الريعي 
 ونالحظ ان الريع ينقسم الى جزئين:

الريع الطبيعي: وىو صافي الفائض الذي يحصؿ عميو مقابؿ استعماؿ االرض لمعامؿ االنتاجي واف 
وبحار ومحيطات وغابات االرض )الموارد الطبيعي( يمثؿ كؿ ما موجود عمى سطحيا مف انيار 

ومزارع واشجار وكؿ ما موجود في باطنيا مف المواد الفمزية والالفمزية مثؿ الحديد والماس والطاقة 
و العائد الذي تسببو  االرض نتيجة اشتراكيا أ.  وىذا الريع (2)االحفورية التي تكوف في اعماؽ المناجـ

قؿ مرونة كمما استيمكنا اراضي  جديدة والتي في العممية االنتاجية في العرض االقتصادي ويكوف ا

                                                           
صالح ياسر، النظاـ الريعي وبناء الديمقراطية: الثنائية المستحيمة حالة العراؽ ، مؤسسة فريدريش إيبرت ، مكتب  (1)

 . 5، ص 2013األردف والعراؽ، 
مجمس التعاوف الخميجي نحو ذجا ، الشرقية االوسط والعدد  النشر غير موجود،بف خيتاف، والدولة الريعية،محمد   (2)

 . 1، يوليوص1811
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تحصؿ عمييا الدولة بسبب  توفر الموارد الطبيعية  مثؿ المعادف الفضة والذىب والماس والغابات 
والحقوؿ والمحاصيؿ االستوائية والنفط  والخاـ الذي يعتبر مف الموارد الطبيعية الميمة واكثرىا انتشارًا 

مادي المتأتي مف عوائد الموارد الطبيعية وغير المرتبطة بصنع قد اصبح الريع ىو المردود ال
 .(1)االنساف

: ىو الريع التي تحصؿ عمية الدولة بسبب مكانيا االستراتيجي التي STRAAGICػ الريع الموقعي 
تحصؿ عمية مف استخداـ دوؿ أخرى لمموقع ىذا ،مثال قد  يكوف موانئ بحرية وقنوات مائية حيوية 

السويس او تحصؿ عمييا بسبب تحالفات عسكرية عمى موقعيا االستراتيجي الذي يكوف تجارية كقناة 
مدولة مما تقوـ بدفع مبالغ بسبب استخداـ مكانيا االستراتيجي والريع سيكوف بطريقة دعـ مادي ل ميما

األحياف وتكوف بصورة دعـ مثؿ المساعدات والمعونات الذي تصؿ الى نصؼ الميزانية في بعض 
يتـ  الذيومعمومات التي تحافظ عمى مكانة النظاـ واستمراره او يأخذ شكؿ الريع العقاري الوجستي 

. وعرؼ الريع في االسالـ عمى (2)بسبب تأخير العقار الذي يعود الى الفرد او الدولة و الحصوؿ عمي
ا مّ أف مية اإلنتاجية وسوؼ يكو انو الثمف الذي يدفع الى مالؾ األرض جراء استخداـ ارضو في العم

ايجارًا نقديًا او عينيا وقد عرؼ االقتصاد الوضعي الريع ىو مقدار النقود التي تدفع مقابؿ استعماؿ 
لية او مباني او مساكف او الشيء بمدة زمنية معينة والشيء ىذا اما يكوف ارضا زراعية او ارض خا

 .(3)مخازف 

عة فقط بوصفيا الحرفة المنتجة الوحيدة الطبيعيوف  الى اف الريع يحصؿ مف خالؿ الزراوأشار        
وباقي األنشطة االقتصادية عقيمة ال تنتج ريعًا ، ونالحظ اف  ما يستيمكو  الفالح مف غذاء 
ومستمزمات زراعية مثؿ البذور وما  تستخرجو األرض مف ناتج والفرؽ بينيما ىو الريع واما األنشطة 

 غير منتجة، الف عمميا فقط التبادؿ والتجديد.  االقتصادية األخرى مثؿ الصناعة والتجارة انيا

                                                           
 ،2011، لمكتاب االكاديميالمؤسسة البنانية والطبعة االولى، بيروت ، كريـ ميدي الحسناوي، مبادئ عمـ االقتصاد  (1)

 . 234ص
/ يوليو 26/  ،110لتنمية والديمقراطية في الوطف العربي ، الوسيط اليمنية ، العدد د. محمد التميمي، مستقبؿ ا (2)

 ،معمومات عمى االنترنيت 1، ص2006/
د. اسماعيؿ ابراىيـ البدوي، التوزيع والنقود في االقتصاد االسالمي واالقتصاد الوضعي ، ) الكويت ، لجنة التأليؼ  (3)

 .28ص ، 2004، غير موجودوالنشر ( والتبويب 
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 ماىيح االقتصاد انريعي/ 2
 مفيوم االقتصاد الريعي: والً أ

ذ عرؼ إريعي ولكنيا تصب في نفس المعنى، تعددت التعاريؼ التي تناولت مفيوـ االقتصاد ال        
ة ريعية، اذ تصبح الدولة االقتصاد الريعي " بأنو ذلؾ االقتصاد المدعوـ جوىريًا باإلنفاؽ مف دول
 (.1)وسيطًا بيف القطاع الذي يولد الريع وبيف القطاعات االقتصادية االخرى" 

عمى بيع سمعة  " االقتصاد الذي يعتمد في مدخولو المادي بوصفويضا أوعرؼ االقتصاد الريعي       
 . (2)لمادي يسمى ريعا"وىذا المدخوؿ ا سواؽ الخارجية كالنفط والذىب والنحاس ،غير إنتاجية في األ

نسبو االيرادات الريعية الى  الناتج المحمي اإلجمالي وغالبًا  يضًا االقتصاد الريعي بأفأويعرؼ       
  .(3)% مف حجـ الناتج اإلجمالي 50ما تتجاوز النسبة اكثرمف 

يكوف نسبو ف الدولة الريعية  ىي التي إ ذإ يختمؼ ىذا المفيوـ عف مفيوـ الدولة الريعية        
اإليرادات الريعية في موازنتيا العامة، النسبة األكبر وتندفع ىذه اإليرادات الى تغطية النفقات التشغيمية 
وليست النفقات االستثمارية  مما يجعؿ اكثر الدوؿ الريعية تقع في مشكمة تتعمؽ في كيفية استثمار 

 . (4)افية فتكوف لدييا وفرة مالية كبيرةالعوائد النفطية في الشكؿ الذي يحقؽ مردودات اقتصادية اض

، والصفة المالزمة ليذا المصدر انو مصدرا لمريع واحد مصدر عمى الدولة اعتماد ونرى اف       
 السمطة تستحوذ بحيث ، األمطار كمياه مادية أو فكرية سواء إنتاج آلليات بحاجة ليس طبيعيا 
 .(5) وبيعو وتوزيعو امتالكو مشروعية وتحتكر

                                                           
النشر  ،( 2012-2003عدناف حسيف يونس واخروف ،  واقع االختالالت الييكمية في االقتصاد العراقي لممدة )  (1)

 . 111، ص 2012مجمة االدارة واالقتصاد، المجمد الرابع ، العدد السادس عشر ،  في جامعة كربالء ، 
 القتصاد السياسي ، مجمة جامعة التنمية البشرية ،كنعاف حمو غريب عبد اهلل ، اثر االقتصاد الريعي عمى ا (2)

 . 600، ص  2017،  3، العدد  3المجمد ،الكوفة
محمد حسيف كاظـ، تحدد حجـ االنفاؽ العاـ األمثؿ في االقتصادات الريعية دراسة في بمداف عربية مختاره لممدة  (3)

  .4، ص 2012القتصاد جامعة الكوفة، وا مقدمة الى مجمس كمية اإلدارة ، (،أطروحة دكتوراة  2009ػ  1988)
 مصدر سابؽ.سعد محمود الكواز ، (4)
رسالة ماجستير ،   2017-2012نعيمة بف جودي، تأثير الريع النفطي عمى السياسة المالية  دراسة حالة الجزائر  (5)

 . 38، ص 2017جامعة مولود معمري /الجزائر  
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فيما يرى اخروف باف االقتصاد الريعي يعبر عف " المبالغ او المنافع التي تحصؿ عمييا الدولة          
دؽ ىي المنافع التي تفوؽ الجيد العضمي والفكري المبذوؿ أة االقتصادية الحقيقية، وبعبارة خارج العممي

 (1)فييا، وبيذا تعد االيرادات النفطية الصافية ريعا خارجيا 
الذي تدعمو الدولة بشكؿ  مف كؿ ما سبؽ يمكف اف يعرؼ االقتصاد الريعي بأنو االقتصاد           

خرى، أي تتمقى ألالريعية والقطاعات االقتصادية اذ تصبح الدولة وسيًطا بيف القطاعات إأساسي، 
 اإليرادات ثـ توزعيا عمى القطاعات االقتصادية األخرى مف خالؿ برامج اإلنفاؽ العاـ.

وفي ىذه الحالة يكوف االقتصاد ضعيفا يعتمد عمى التبادالت التجارية وينشأ مجتمعا استيالكيا        
يسيطر فيو قطاع االستيراد وىذا يجعؿ االقتصاد ال يعطي اىمية لمقطاع الزراعي وقطاع الصناعات 

ات مالية كبيرة التحويمية وىذا االمر واضحا في اقتصاديات البمداف العربية إذ تحصؿ الدولة عمى عائد
عف طريؽ البيع او الجباية وتقوـ باستخداميا مباشرة في البناء والتشييد وتوزيع اجور ورواتب العامميف 
والموظفيف واستيراد كؿ ما تحتاجو الدولة دوف استثمارىا في قطاعات انتاجية تنعش االقتصاد وتوفر 

 .(2)فرص العمؿ 
يعي في الناتج المحمي االجمالي، لى نسبة مساىمة المورد الر وتحدد درجة ريعية االقتصاد استنادًا ا   
% 50ذ يرى بعض االقتصادييف انو في حاؿ تجاوزت مساىمة القطاعات غير االنتاجية او الريعية إ

 .(3)مف الناتج المحمي االجمالي لدولة ما عندىا ينظر الى االقتصاد بوصفة اقتصادًا ريعيًا 
ثالث مجموعات بناء عمى نسبة العوائد الريعية في الناتج  عمى ؿوعمى اية حاؿ يمكف تصنيؼ الدو 

 .(4) المحمي االجمالي وىي كالتالي
اػ المجموعة االولى: تتمثؿ في الدوؿ التي تييمف عمى القطاعات االقتصادية المنتجة في تشكيؿ الناتج 

ؾ المنتج، وتتمثؿ ىذه المحمي االجمالي، وتشكؿ االيرادات الريعية في الدوؿ نسبة ضئيمة فقط مف ذل
 الدوؿ في الدوؿ الصناعية المتقدمة التي تصدر السمع االنتاجية.

                                                           
( ،رسالة 2014-1980ودوره في تنويع االقتصاد العراقي لممدة ) عباس فضيؿ عيوي الكالبي، الريع النفطي (1)

 .3،ص 2006ماجستير /جامعة الكوفة ،
-1985مايح شبيب الشمري، الواقع الريعي وأثاره عمى مؤشرات التنمية المستدامة في العراؽ )دراسة قياسية لممدة  (2)

   . 7، ص2018، 12، السنة  23(، مجمة كمية التربية لمبنات لمعمـو االنسانية ، العدد 2015
 .4صالح ياسر، مصدر سبؽ ذكره، ص  (3)
طراب حياة، زغدود شييرة ، االقتصادات الريعية في المنطقة المغاربية وتأثيرىا عمى التنمية ، دراسة حالة الجزائر   (4)

 .  11، ص 2017،رسالة ماجستير ،جامعة مولود معمري ، 2015ػػ 1986،
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ب ػ المجموعة الثانية: وىي الدوؿ شبة الريعية التي تشكؿ فييا االيرادات االجنبية نسبة أكبر مف 
 % 30و%10الصناعة في المجموعة االولى حيث تتراوح بيف 

ي الدوؿ الريعية التي تشكؿ عائداتيا النفطية االجنبية الجزء االكبر ج ػ المجموعة الثالثة: وىي تتمثؿ ف
%، وتنطبؽ عمى الدوؿ المصدرة 50واالساسي مف الناتج المحمي االجمالي، حيث تشكؿ أكثر مف 

 لمنفط والدوؿ التي تتمقى  المساعدات والمنح الخارجية.
 سمات االقتصاد الريعي: :ثانيًا 

 عينة يمكف اجماليا بما يمي: ػاف لالقتصاد الريعي سمات م
نحياز المفرط لمصناعة الثقيمة ذات الرأسمالية الكثيفة مقرونا بخمؿ بنيوي عمى الزراعة وغيرىا إلػ ا1

 . (1)مف قطاعات التصدير 
 والتي الريعية لالقتصادات االساسية واحد ىو مف الصفات رئيسي طبيعي مورد عمى ػاالعتماد. 2

 درجة في بينيا فيما االقتصادات قتصادات االخرى ، وتتفاوت ىذهاال عف جمي وبشكؿ تميزىا
  موذجاان تعتبر والتي منيا النفطية الدوؿ االستخراجية وباألخص الدوؿ اخذنا فمو االعتمادية،

 الطبيعي المورد عائدات وأ ايرادات عمى اعتمادىابكثرة   انيا  تتسـ نجد الريعية الدوؿ عف
 لمتراكـ الرئيسي المصدر تكوف اف وتكاد موازناتيا، تمويؿ ز فيالغا وأ النفط يأ الواحد

 اقتصاديا مكشوفة النفطية الدوؿ فاف الدوؿ، ىذه قبؿ مف الشديدة ونتيجة االعتمادية  الرأسمالي
 عمى سمبية ثارآ يتسبب في بدوره الذي التصدير، عائدات في االستقرار النعداـ بصفة خاصة 

 . (2)والتضخـ  تثماراالس ومستويات معدؿ النمو 
 مف ىـر شكؿ عمى انتظـ المجتمع بحيث ،  المزايا توزيع واعادة التوزيع عالقات مف شبكة نشوء .ػ3

 ىذا في المتميز نتيجة لوضعيا المزايا  ، خاصة عمى تحصؿ التي المتتابعة الريعية الشرائح
، ، (3)الريعية  الشرائح حقة مفال حمقات في منو جزء توزيع بإعادة النخب ىذه تقـو وبدورىا اليـر

ة تنمو في ظؿ طار يمكف القوؿ باف الدولة الريعية تقوـ بتكويف طبقة رأسمالية طفيميإلوفي ىذا ا
دعامة  خر فيي مضطرة لتمبية مصالح النخبة االساسية ، وىي بمثابةآالدولة ، ومف جانب 
ابقا ال تممؾ أي ثروة اقتصادية واالقتصاد القائـ ، وىذه الطبقة كانت س لمحفاظ عمى دور الدولة

                                                           
 . 601عبد اهلل ،مصدر سبؽ ذكره،  صكنعاف حمو غريب   (1)
 . 62سعد محمود الكواز، مصدر سبؽ ذكره ، ص (2)
 . 7صالح ياسر، ، مصدر سبؽ ذكره ،ص (3)
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ولكنيـ اتخذوا مف الدولة سمما لموصوؿ الرتقائيـ ، وانتجت ىذه النخبة الركائز االساسية ليذه 
 . (1)الدولة الريعية 

 يحدث ما وىذا عكس الضرائب، الى الحاجة بدوف الحكومي القطاع في نفاؽإلا معدالت ػ ضخامة4
عمى   في الحصوؿ كبيرة بدرجة عمى الضرائب دوؿال تعتمد حيث الريعية غير الدوؿ في

 . (2)ايراداتيا  
 قيمة وارتفاع اليولندي بالمرض يعرؼ لما السمبية لمتأثيرات لالستيراد نظرا الحدي الميؿ رتفاعإػ .5

الريعية  االقتصادات في والصناعة الزراعة مثؿ االنتاجية القطاعات ضعؼ سبببالعممة 
 مف والصناعية المستوردة الزراعية المنتجات منافسة عمى قدرتيا وعدـ منيا، النفطية وخاصة
 لمقطاعات بالنسبة االمور أكثر وتتفاقـ االستيرادات تزداد فبالنتيجة والجودة ، الكمفة حيث

 قيـ في واضح تدني في تسربا يسيـ االستيرادات زيادة تعتبر كما .فييا والعامميف االنتاجية
 . (3)العاـ  نفاؽإلو اأ لالستثمار بالنسبةسوآءا  القومي الدخؿ مضاعؼ

 ثار االقتصاد الريعيآ :ثالثا
 : (4) لالقتصاد الريعي اثار اقتصادية ميمة ومف اىـ ىذه االثار ىي

 إلى الريع عمى تعتمد التي الدوؿ تفتقر ما غالبا :االقتصادية المشاريع في واالزدواجية المنافسة .1
 وجود لعدـ وذلؾ بينيا، اقتصادي فيما اتحاد لقياـ توافرىا يجب التي العناصر الضرورية

 يقمؿ بينيا، مما فيما التجاري التبادؿ وضآلة فييا، اإلنتاج لعوامؿ النسبية المزايا في اختالؼ
 بعض أف يالحظذ إ، االقتصادي االتحاد عادة عمى تعود التي المنافع مدى مف كبيرة بدرجة

 الموارد وندرة اإلنتاجية ، تماثؿ ىياكميا بسبب ،متشابية صناعات إنشاء نحو الدوؿ تتدافع
 .األخرى الطبيعية

                                                           
سعد محمد كريـ ، العالقة بيف بنية الدولة الريعية وازمة تراكـ راس الماؿ واعاقة الديمقراطية، مجمة جامعة التنمية  (1)

 . 181،ص  2016، 4،عدد  2البشرية مجمد 
سعود غالي صبر، شفاف جماؿ حمو سعيد، قياس و تحميؿ مساىمة االيرادات النفطية و غير النفطية في نمو  (2)

 . 5، ص2019،  34( ،مجمة الكوت لمعمـو االقتصادية واالدارية، العدد 2017-2003االقتصاد العراقي لممدة )
 . 62سعد محمود الكواز، مصدر سبؽ ذكره ، ص (3)
،  4اإلدريسي ، اقتصاد الريع وآثاره االجتماعية واالقتصادية ، مجمة ذخائر لمعمـو االنسانية المغرب ، العدد  أحمد (4)

 . 42، ص 2018
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 الخدمات قطاع نحو االستثمارات تحويؿ أغمب طريؽ عف االقتصادية المؤشرات تشويو .2
 .استيالكي  مجتمع إلى المجتمع والعقارات وتحويؿ

 ضمف الدولة تراجع إلى إضافة اإلنتاجي وضرب االقتصاد ىش، اقتصاد خمؽ في المساىمة .3
 . الدوؿ الصناعية المنتجة

 .المحمي اإلنتاج إضعاؼ مقابؿ في لتوفير االحتياجات الخارجية اإليرادات عمى أكثر االعتماد .4
 مف المواطف يمس الذي المستوى عمى حساب تكوف والتي المستورد، التضخـ نسبة رتفاعإ .5

 المداخيؿ. حساب عمى األساسية المواد أسعار الزيادة في خالؿ
 لموفاء صرفيا بدؿ مجدية غير أو نفقات وىمية في المحدودة الدولة موارد ؼستنزاإ .6

 .لممواطنيف باالحتياجات األساسية
ـ  ، المشاريع حيث  وتنفيذ الحاجيات توفير إمكانيات نقص .7  إيراداتو عمى الحصوؿ في الريع ييت

 .األسواؽ الخارجية مف
 مف المحققة الخيالية األرباح فع صاف تستخم يجب التي الرسـو مف العامة الخزينة حرماف .8

 لة. الدو  طرؼ مف الممنوحة والتسييالت المزايا المستفيديف مف

 انريعي االقتصاد انٌاع/3

وـ الريع رافؽ التطور الكبير في النشاط االقتصادي تطورا في المفيوـ واألىمية الخاصة بمفي  
 نواع وىي  :أة واعو، لذلؾ  قسـ الريع الى عدّ وأن

 االستخراجي يعالر  او الناضبة المواد عري .1  
المحدودة وغير القابمة لمتجديد كالنفط والغاز والمعادف،  الثروات مف الناضبة الطبيعية الموارد عدّ تُ      
 البديمة الكمفة بسبب الى الخارج، تصديرىا خالؿ مف تمتمكيا التي الدوؿ عمى اقتصاديا ريعا تدر لكنيا
 الالزمة الستخراجو االنتاج كمفة بيف الكبير يجسده الفارؽ الذي الناضبة واردلمم البديؿ مصدر كمفة اي

 لمموارد الريع ىذا ويشكؿ ، السوؽ في مقارنة بالسعر  متدنية ف الكمفة االستخراجيةإذ إ  ، البيع وسعر
القتصادات  الحياة عصب بمثابة ويعتبر تمتمكيا، التي الدوؿ يراداتإ مف القسـ االكبر الناضبة

 .(1)الدوؿ ىذه ومجتمعات

                                                           
 . 62سعد محمود الكواز، مصدر سبؽ ذكره ، ص (1)
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وأيضا نقصد بالريع الناضب ىو عبارة عف المصادر الناضبة، وىي فكرة موجودة في الطبيعة بكميات 
وىي تمثؿ مصادر الطاقة الحفرية والمراعي الريعية  (1)محددة وغير متجددة كما ىي تعمؿ في البيئة 

 كالرياح والشمس وغيرىا.والغابات واألراضي الزراعية ومصادرىا الطبيعية المتجددة 
 
 السياحة ريع .2

 الماضي في راضيياأعمى  الحضارات قياـ نتيجة ونادرة ىامة ثريةأ بمواقع الدوؿ مف العديد يتمتع
 كثير، وغيرىا الصينية والحضارة مصر في النيؿ وادي وحضارة العراؽ في الرافديف وادي كحضارات

 في والكعبة فمسطيف في المقدس كبيت الدوؿ بعض في المقدسة الدينية االماكف بعض وقوع كذلؾ
 مناظر او البحر عمى كوقوعيا (متميزة طبيعية لبيئات الدوؿ بعض متالؾا فضاًل عف ا .السعودية
 الدولة سيادة نتيجة مرتفع ريعي دخؿ عمى الحصوؿ مف الدولة تمكف كميا ،) معتدلة واجواء خالبة

 االحتكاري موقعيا حصوؿ مف مكنيا والذي الطبيعي، وموقعيا تراثيا الثقافي عمى والخارجية الداخمية
 .(2)لممدخوؿ 

 
 . ريع المضاربات المالية:3

ىذا النوع مف الريع يظير في االقتصادات المعاصرة، بسبب عقمية المضاربيف التي تسعى  فْ إ     
دخؿ المحدود الذيف غمبية المضاربيف مف ذوي الأف إذ إالربح السريع ودوف مجيود،  دائما التي تحقيؽ

اغرتيـ طريقة الربح السريع والمقنع وباقؿ مجيود عقمي وجسدي ممكف االمر الذي يزيد مف فرص 
ف النظاـ المالي بشكؿ عاـ يسيـ في سيادة عمميات المضاربة إذ إاالتجاه الريعي في ىذا القطاع ، 

نظمة الرقابة أعف غياب  امداد المضاربيف بالسيولة الالزمة لقاء فوائد منخفضة ، فضالً  عبر
 . (3)والتشريعات الحكومية 

 
 

                                                           
، القاىرة  1ة ، طتراقش واجنر ، البيئة مف حولنا، ترجمة محمد صابر، الجمعية المصرية  ، المعرفة الثقافية العالي  (1)

 . 244، ص 1997: 
 .62سابؽ، صمصدر سعد محمد كريـ ، (2)
 . 604كنعاف حمو غريب عبداهلل، مصدر سبؽ ذكره، ص   (3)
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 ـ ريع الممرات وخطوط النقل االستراتيجية4
د الدخوؿ الناتجة عف بعض الممرات البحرية كقناة السويس و خطوط نقؿ النفط والغاز، ع  تُ         

العبور وال يوجد  فضال  عف الترانزيت البري ضمف الدخوؿ الريعية الف تمؾ الممرات او الخطوط حتمية
، كذلؾ رسوـ الرحالت الجوية تعد ضمف انواع (1)بديؿ عنيا فيما يخص البمداف المستفيدة مف خدماتيا

 الريع .
 
   الريع العقاري .5

ما، الريع المطمؽ ساس الذي انطمؽ منو مفيوـ الريع، ويتفرع ىذا النوع الى صنفيف ىألد اعّ ويُ       
الريع المطمؽ ىو الريع الذي ينتج مف الممكية فجة خصوبة األرض نطالقا مف در إوالريع الفرقي 

مقابؿ ميما كانت  الخاصة حيث ال يسمح مالكوا االراضي لممستثمريف باستخداـ ىذه االراضي دوف
ذ ينتج عف ممكية االراضي االكثر خصوبة فمع تزايد عدد السكاف وزيادة الطمب إدرجة خصوبتيا، 

الى استغالؿ االراضي األقؿ خصوبة بيدؼ اشباع حاجيات السكاف  عمى المواد الغذائية، يدفع
المتزايدة، ومستغموا ىذه االراضي غير الخصبة يحصموف عمى الريع المطمؽ مقارنة باألراضي االكثر 

يحصؿ أصحابيا باإلضافة الى الريع المطمؽ عمى الريع الفرقي أو التمايزي كريع اضافي.  إذخصوبة ،
ينطبؽ عمى المناطؽ القريبة مف مواقع االنتاج والبعيدة عنيا بالنظر الى تكمفة النقؿ كما اف ىذا المبدأ 

 .(2)التي تقؿ في االولى وتكبر في الثانية 
 
 (3)الوظيفي  الريع .6
 المجاني، مثؿ السكف الوظائؼ شاغمي بيا يتمتع التي العينية المزايا نواعأالريع الوظيفي  ينتج       

 التي مرتبطة بالوظيفة مخفضة ، اذ اف ىذه االمتيازات بأسعار والخدمات لسمعا وبعض ، السيارات
 الوظيفة ، شاغؿ يقوـ بو الذي العمؿ بكمية ترتبط القائمة وال العمؿ عالقة بانتياء وتنتيي يشغميا
 .الدوؿ الريعية  خاصة بالدولة القائمة االدارية االنظمة عمى سمبا يؤثر ما وغالبا

 

                                                           
 . 605المصدر السابؽ، صكنعاف حمو غريب عبد اهلل ،  (1)
 . 33المصدر السابؽ، صنعيمة بف جودي ،   (2)
 .  33المصدر السابؽ ،ص بف جودي ، نعيمة (3)
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 (1) . ريع الخدمات7
بشكؿ عاـ تصنؼ القطاعات االقتصادية تاريخيا وفقا الى اىميتيا الى ثالثة قطاعات رئيسية       

وىي قطاع الزراعة وقطاع الصناعة وقطاع الخدمات، ويتركز الدور االساسي لقطاع الخدمات في 
بح قطاع خدمة القطاعيف المنتجيف االوؿ والثاني، ولكف بفعؿ التطور االقتصادي السريع فقد اص

الخدمات السيما فيما يتعمؽ بالتجارة الخارجية قطاعا مستقال بذاتو ومف ثـ تجاوز الدور الرئيسي لو 
وىو خدمة القطاعات االخرى، حتى اصبح قطاعا مستقال بذاتو عف القطاعات االنتاجية المذكورة 

 ليخمؽ تشوىا واضحا في بنية االقتصاد الوطني .
 

   . ريع المساعدات الخارجية8
تتمقى العديد مف البمداف النامية الكثير مف انواع المساعدات الخارجية التي غالبا ما تكوف       

اىدافيا المعمنة اىداؼ تنموية وانسانية واحيانا سياسية ، وعمى الرغـ مف أف ىذه المعونات أدخمت 
االدارية المعموؿ بيا، إال أف  التكنولوجيا الحديثة إلى البمداف النامية، وكذلؾ الكثير مف التطوير لمنظـ

المحصمة النيائية ال تنطوي عمى نقؿ النظـ االقتصادية المعموؿ بيا في البمد المانح  الى  البمد  
المتمقي، ونشر تجربتو بما تتضمنو مف مفاىيـ وثقافة، ومف ثـ  استبعاد بمورة تجربة خاصة نابعة مف 

، وفي الكثير مف االحياف  (2)ثقافة المعموؿ بيا في ىذه البمداف قيـ وثقافة البمد المتمقي تتالءـ والقيـ وال
صالحيـ الخاصة ،عمى متقع ىذه المساعدات  تحت سطوة ثمة قميمة مف المتنفذيف الذيف يستغمونيا ل

حساب دعـ برامج التنمية االقتصادية والحد مف الفقر ، باعتبارىا امواؿ ال تحتاج اي جيد لمحصوؿ 
 عمييا .

 

 : ع الدائم او الريع مدى الحياةـ الري 9
وىو الدخؿ الذي يحصؿ عمية سواء مف قرض تصدره الدولة مقابؿ دفعات دورية )قد تكوف 
سنوية او شيرية( تستمر لمدى الحياة، او التنازؿ مف التصرؼ في ممكية محددة مقابؿ دفعات منتظمة 

 .(3)مدى الحياة 
                                                           

 .604كنعاف حمو غريب عبد اهلل، مصدر سبؽ ذكره، ص  (1)
رائدة محمود قنديؿ، المساعدات الدولية و المجمس التشريعي الفمسطيني، رسالة ماجستير ،جامعة بيزيت /فمسطيف،  (2)

 . 42، ص2003
 ?HTT://WWW.M. ahewar. Or g/ s. asp عبد اهلل السالـ اديب، تاريخ اقتصاد الريع في المغرب في (3)

Aid  33324 50 ;   
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  ( انواع االقتصاد الريعي1شكل )

 

 
 : تـ اعداده مف قبؿ الباحثة باالعتماد عمى المعمومات السابقة.صدرالم

 انواع االقتصاد الريعي

 

 الناضبة المواد ريع

 

 السياحة ريع

 

 ريع المضاربات المالية

 

ريع الممرات والخطوط  

 النقل االستراتيجية

 

الريع العقاري
 
  

 

 الوظيفي الريع

 

 ريع الخدمات

ات ريع المساعد

 الخارجية  
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 املطهة انراتع
 اسثاب نشٌء االقتصاد انريعي

 ىناؾ عدد مف االسباب التي ادت الى ظيور االقتصاد الريعية وتقسـ الى داخمية وخارجية وكما ياتي 
 (1)اـ األسباب الداخمية لنشوء االقتصاد الريعي  

 سكاني بمعدؿ أكبر مف نمو الناتج المحمي اإلجمالي، أي زيادة غير متوازنة مع زيادة النمو ال
نمو الناتج المحمي اإلجمالي، وال تتماشى مع الخطط والبرامج التي تضعيا الدولة، مما يؤدي 
إلى ظيور البطالة أو ارتفاع معدالتيا، خاصة في البمداف النامية الريعية، بسبب ضعؼ ىياكميا 

دـ قدرتيا عمى استيعاب الزيادة السكانية داخؿ الدولة، فإف المشكمة األىـ ىي فشؿ اإلنتاجية وع
 النموذج الريعي.

  وفرة الموارد الطبيعية والمواقع االستراتيجية مما يزيد مف التدفقات المالية الناتجة عنيا، وىذا ما
إيراداتيا، وخاصة يفسر ضعؼ نتائج االقتصادات التي تتواجد فييا ىذه الموارد نتيجة اختالس 

االقتصادات العربية، مقارنة بغيرىا مف البمداف، كما اف االقتصادات المتقدمة مثؿ النرويج 
وىولندا والبمداف األخرى التي ليس لدييا موارد إيجار مماثمة ووجود مثؿ ىذه الموارد يعتبر نقطة 

 البداية والشرط الضروري لظيور الريع.
 الطبيعية المتاحة داخؿ الدولة الريعية والسيطرة عمييا والسيطرة  استيالء الحكومة عمى الموارد

عمى مصادر اإليجارات المختمفة. أدى ذلؾ إلى العديد مف الصراعات واالنقالبات العسكرية، 
 خاصة خالؿ الخمسينيات والستينيات.

 ت التي الفروؽ الطبقية الكبيرة بيف أفراد المجتمع في الدوؿ الريعية، حيث تعمؿ جميع الفئا
تستفيد مف الريع عمى تعميؽ الوضع الريعي لحماية المصالح الشخصية ، حتى لو كاف ذلؾ 
عمى حساب فئات أخرى في المجتمع. قد تنشأ ىذه المجموعات نتيجة العالقة أو القرابة مع 

 السمطة الريعية الحاكمة، مما يعزز قوة واستمرارية االقتصادات الريعية.
 
 

                                                           
-1990حسبف عبدالكريـ جعاز الشمري، توظيؼ عوائد النفط في بمداف ريعية مختارة مع اشارة الى العراؽ لممدة) (1)

 .11-10.ص ص 2016 ( ،رسالة ماجستير ،جامعة كربالء،2013
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 (1)ة لنشوء االقتصاد الريعيب ـ االسباب الخارجي
بالرغـ مف وجود أسباب داخمية لظيور االقتصاد الريعي، إال أف ىناؾ أسباًبا خارجية تتعمؽ     

بطبيعة االقتصاد العالمي وطبيعة العالقة التي تربط االقتصادات الريعية باالقتصاد العالمي، ومف أىـ 
 ىذه األسباب:

  السيطرة عمى الثروه النفطية وفرص نفوذىا عمى الدولة الريعية لدى الدولة االستعمارية الرغبة في
سواء كاف دخميا ينحصر بما لدييا مف موارد وثروات طبيعية واىميا النفط اماـ البمداف الذي 
تكوف فيو الريع نسبتو االستراتيجية عالية وتعمؿ الدولة المستعمرة بالتالي عمى جعؿ تمؾ البمداف 

نعمة في البذخ بداًل مف جعميا دوؿ صناعية توظؼ ثرواتيا أفضؿ الريعية دوؿ مستيمكة مت
 توظيؼ.

  التبعية االقتصادية واالجتماعية لمدوؿ المتقدمة، حيث تتميز معظـ الدوؿ الريعية بضعؼ نظـ
اإلنتاج وضعؼ البنية التحتية واالفتقار إلى التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مما يشكؿ 

ير سمبي عمى ىذه الدوؿ وعدـ قدرتيا عمى مواصمة التطور العممي والتقني لمدوؿ عاماًل لو تأث
 المتقدمة، مما عزز التبعية االقتصادية واالجتماعية واستمرار االقتصاد الريعي.

  جعمت القوى المييمنة في العالـ والمتقدمة صناعيًا دوؿ العالـ منقسمة إلى دوؿ غنية، ودوؿ
يًا ومتخمفة، وال سيما الدوؿ الريعية التي تصدر المواد الخاـ بأسعار فقيرة، ودوؿ متقدمة صناع

 رخيصة لمغاية إلى الدوؿ المتقدمة.
جممة القوؿ اف الدولة ذات االقتصاد الريعي ىي في الغالب دولة غنية، لكف ىذه الثروة ال           

الدخؿ القومي كما أنو يربط تتوزع عمى جميع شرائح المجتمع بشكؿ عادؿ، ويرجع ذلؾ إلى سوء توزيع 
اقتصادات البمداف ذات االقتصاد الريعي باألزمات االقتصادية العالمية بشكؿ وثيؽ ألف مواردىا المالية 
تعتمد عمى اإليرادات الريعية، يتمثؿ ىذا الرابط في الطمب عمى المادة الريعية )النفط والغاز وغيرىا( 

مكانية تصديرىا. وىذا يعني أ ف لالقتصاد الريعي آثار ناتجة عف التقمبات في أسعار المواد وأسعارىا وا 
الريعية بشكؿ مباشر، والمتمثمة في تذبذب سعر صرؼ العممة األجنبية، الذي يشكؿ عممو تباداًل 

 لعائدات المصدر الريعي بمقدار الزيادة أو النقصاف في أسعار العمالت التي يتـ تبادليا.
 
 

                                                           
 . 13ػ 12حسيف عبد الكريـ جعاز الشمري ، مصدر سابؽ ،ص ص (1)
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 املثحث انثاني                                       
 املدارس انفكريح املفسرج نالقتصاد انريعي 

تناولت المدارس االقتصادية بدءٌا مف الفيزوقراط مرورا بالكالسيكية والكينزية والنيوكالسيؾ والى        
يومنا ىذا موضوع الريع، ولعؿ اوضح االفكار التي تناولت ىذا الموضوع ىي ما طرحو االقتصادي 

ير ديفيد ريكاردو عف الريع التفاضمي، وكيؼ يكوف لمموقع الجغرافي لألرض مف السوؽ مف اىمية الشي
في تحديد قيمة االرض ومف ثـ ما تدره مف ايجار )ريع( لمالكييا تبعا الى درجة قربيا مف السوؽ ، 

 تي :ويمكف عرض اىـ  ما تناولتو المدارس االقتصادية فيما يخص مفيوـ  الريع عمى النحو اال
 ( 1)الفيزوقراط  مدرسة الريع في: اوال 

 الحرفة المنتجة كونيا فقط الزراعة طريؽ عف يأتي الريع الفيزوقراط فإفالمدرسة  وفقا الى         
 ال االقتصادية عقيمة األنشطة باقي اف حيف في عميو يحصؿ مما أكثر اإلنساف الوحيدة التي تمنح

 يقؿ مثال كالبذور زراعية ومستمزمات غذاء مف يستيمكو الفالح ما فا عمى الطبيعيوف ودّلؿ. ريعا تولد
 االقتصادية األنشطة أما. الريع عميو وبيف ما يطمقوف بينيا وىذا الفرؽ ناتج مف األرض تنتجو ما عف

 اعتبروا وبيذا التبادؿ و التجديد عمى يقتصر عمميا ألف منتجو فإنيا غير والتجارة كالصناعة األخرى
 الريع " ػػػب الزراعة تمنحو الذي الريع مف النوع ىذا عمى الفيزوقراط ويطمؽ الطبيعة ، ىبة ثابةالريع بم
 والتي العممية اإلنتاجية ما تنتجو بيف و ما، سمعة عمى لمحصوؿ ينفؽ ما بيف الفرؽ وىو ،" الصافي

 .نفسيا السمعة ىي
 عميو تحصؿ وىي لألرض، قدية كريعالن صورتو المالكة في الطبقة تأخذه الصافي الناتج ىذا إف   

 ووجودىا خمقيا في لإلنساف دخؿ وال ىبة الطبيعة األرض الفيزوقراط َعدّ  وقد. لألرض ممكيتيا بفضؿ
نيا  الماؿ وراس العمؿ تكاليؼ عمى يزيد فائض عمى إنتاج القابمية ليا طبيعي إنتاج عنصر وا 

ف المحصوؿ، مف كحصة الفالحيف فم يقتطع كاف الريع السبب وليذا. اإلنتاج في المستعمؿ  ما وا 
 لمموسـ الزراعة مستمزمات تأميف مع واحدة لسنة الكفاؼ فقط حد لو يضمف الفالح عميو يحصؿ
المنتج  النشاط ىي الزراعة أف الطبيعيوف بّيف حيث"  الصافيالناتج "  مفيـو خالؿ ومف الالحؽ.
مستوى  الى ذلؾ بعد ينتقموف نتجة نجد انيـم غير أعماؿ عف عبارة والتجارة الصناعة بينما الوحيد

                                                           
الريوع النفطية وبناء الديمقراطية والثنائية المستحيمة في اقتصاد ريعي. مركز المعمومة بغداد ،   حسف صالح ياسر ،  (1)

 . 24، ص 2013
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 عمى األفراد الصافي الريع عف الناجـ العاـ الدخؿ توزيع خالليا مف يتـ التي الكيفية تحميؿ إلى آخر،
 مستعينا كيناي( وضعو )فرانسوا الذي) االقتصادي الجدوؿ  استخداـ خالؿ مف ذلؾ و المجتمع، داخؿ
 و الدخؿ توزيع خالليا مف التي يتـ العممية تشبيو إلى لجأ ثبحي الطب، ميداف في بخبرتو ذلؾ في

 تعتبر. الدموية( )الدورة اإلنساف داخؿ جسـ الدـ دوراف بعممية المجتمع طبقات عمى الثروة دوراف
 ركزوا حيث االقتصادية، دراساتيـ في الفيز وقراط التي قدميا النظريات أشير مف الدخؿ توزيع نظرية
 نظرة وفؽ ليس و الوطني المستوى الدخؿ تدرس شاممة نظرة االقتصاد وفؽ سةدرا عمى خالليا مف

لمتحميؿ .كاف عمماء الطبيعة ميتميف بالريع فيما يتعمؽ بالطبيعة  كوحدة الفرد عمى دخؿ تركز جزئية
انو العمؿ المنتج الوحيد في نظرىـ . كذلؾ الحاؿ عند التجار اذ اف اراء  والعمؿ الزراعي، الذي يعتبر

لتجار والفيزوقراطييف حوؿ موضوع الريع متشابو الى حد كبير ، حيث يمثؿ الريع في كؿ منتج صاؼ ا
تحصؿ عميو الطبقة الزراعية ، يتـ اخذ ىذا المنتج الصافي مف قبؿ فئة مالؾ االرض اما بالنسبة 

 .لمريع العقاري ، فيرى عمماء الطبيعة انو المصدر النيائي لضريبة واحدة

 :الكالسيكية  المدرسة يع فيالر  : ثانيا 
 االجر، ىي أصناؼ ثالث الى االنتاج تصنؼ ومكافآت عوائد أف التوزيع نظرية في سميث آدم يرى  

 .والريع الربح،
و  أعمى، مستوى في طبيعيا يكوف و األرض الستعماؿ المدفوع الثمف ىو يرى سميث اف الريع       
 الستغالليا مقابؿ االراضي تأجير ىو أي االرض، فييا دتوج التي الحالة في بالدفع لممستأجر يسمح
ىذا  اتجاه مختمفيف رأييف سميث اذ يطرح آدـ لألرض، استغاللو مقابؿ المستأجر لو يدفعو ثمف

،  ناتج فالريع وتكويف الثمف القيمة خمؽ في تدخؿ التي الثالث المكونات مف االرض االوؿ أف المفيـو
 عائد الريع أف تكاليؼ االنتاج ، والثاني مف كمفة أي لإلنتاج، الخرىا العوامؿ مع االرض تنتجو لما

الكالسيكية فمسفة ليبيرالية في تأييدىا لحؽ الممكية الفردية و التحرر  .(1)االرض لتممؾ احتكاري
االقتصادي ، بمعنى ال تعارض بيف المصمحة العامة والمصمحة الخاصة ، أي ما تسمى اليد الخفية 

والذي يقصد بيا اف االفراد في سعييـ ليحققوا مصالحيـ  الخاصة و يحققوىا مف  حسب آدـ اسميث
دوف اف يشعروا المصمحة العامة ،والدافع الشخصي يعتبر وسيمة والصالح العاـ يعتبر اليدؼ المنشود، 
د وأسس تعريؼ االقتصاد السياسي وتعريؼ الريع والعالقة التي بينيـ عمى ايدي رواد ىذه الرسالة ،افا

                                                           
 .30نعيمة بف جودي ،مصدر سابؽ ص  (1)
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آدـ  اسميث ،" بفكرة اليد الخفية وقولة " دعيا تعمؿ ودعيا تمر عمى سبيؿ المثاؿ ، قدـ األفكار 
االساسية لمف جاء بعده ،لذلؾ كاف كتاب " ثروة األمـ" ىو األساس ومرجعًا لمنظرية التي مفادىا اف 

الى زيادة الثروة كما العالقة بيف القيمة المتغيرة لمعمالة وراس الماؿ ستؤدي الى اماف طويؿ يؤدي 
عارض " ادـ سميث " الحكومة في النشاط االقتصادي ، لذلؾ دعا الى الحرية االقتصادية عمى أساس 
اف النظاـ االقتصادي ىو نظاـ طبيعي قادر عمى تحقيؽ التوازف نتيجة التوازف الذاتي الذي يتمتع بو ، 

تاج مما يؤدي الى مزيد مف الدخؿ اف ادـ ودعا الى التخصيص وتقسـ العمؿ الذي يؤدي الى زيادة اإلن
سميث المعروؼ بأب االقتصاد السياسي ، الذي صار يسمى بعد إصداره كتاب " ثورة االمـ " سنة 

"ـ في اقتصاد الثروة ، ينظر اف الدولة ىي حماة االفراد والدفاع عف مصالحيـ، وركز عمى  1876
الموارد والعمؿ البشري أساس الثروة ،وتجمع  مبدا التخصص وتقسيـ العمؿ ،وعرؼ العمؿ أساس قيمة

راس الماؿ الناتج عف زيادة اإلنتاج ىو األساس ولكف شرط اف يستثمر راس الماؿ ىذا في تشجيع 
 التجارة الخارجية .

 لقاء االرض لمالؾ المزارع يقدمو الذي االجر بو يقصد الكالسيكية المدرسة رواد حسب فالريع
 ثابتة أرض الى بالنسبة خصبة أرض بيا تتمتع التي المادية الميزةاو انو  معينة.  مدة ليا استغاللو

 خصوبة، أقؿ أخرى ألرض بالنسبة الخصبة األرض تحققو الذي القيمي الفائض أو خصوبة منيا أقؿ
 .االرض استغالؿ مقابؿ المؤجر يدفعو بما مرتبط الريع أف سميث ويرى آدـ
وذىب ريكاردو الى اف تراكـ راس الماؿ ، وىو المحرؾ  (1823-1772عمره ) ريكاردو دافيد وطور

الرئيسي في عممة النمو االقتصادي و يؤكد الضرائب عامؿ ميـ لتمويؿ النمو ، كما عالج عممية 
التجارة الخارجية لفكرة التخصيص بمعنى لكؿ دولة تخصص إلنتاج المواد الذي تكوف تكمفة اإلنتاج 

 ألخرى . فييا ضئيمة بالمقارنة مع الدوؿ ا
ويعتقد  ريكاردو، اف الزيادة في اإلنتاج المصحوبة بزيادة اكبر في عدد السكاف قد شكمت النمو مالؾ  

األراضي: وىـ األقمية المالكة لقطع األراضي التي ال تقوـ باي عمؿ او جيد بشري سوى االستحواذ 
احتكارىـ لراس الماؿ المسير عمى الريع وتحصؿ األمواؿ مقابؿ تأجيرىـ ليذه األراضي التابعة ليـ و 

ويسمى المالؾ العقاري، وقد تستعمؿ ىذه األراضي في الزراعة او إقامة مصانع او ابار لممياه او 
عقارات سكنية او منجـ .... الخ ، والدخؿ الذي تحصؿ عمية ىذه الفئة نتيجة تأجيرىـ ىذه األراضي 

 لمرسمالييف الجالبيف لميد العاممة .
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ة التي تقوـ باألعماؿ في األراضي التابعة ألصحابيا وىـ الفئة األكثر عرضة لسيطرة العماؿ: ىـ الفئ
مالؾ األراضي والرسمالييف عمييـ، كونيـ الطبقة السفمى حسب ريكاردو، لكف تعتبر القاعدة 
 االقتصادية األولى، اذ ال يمكف االستغناء عنيـ اال في حالة استخداـ المكننة مكاف اليد العاممة، فال
يمكف لمالؾ األرض والرأسمالييف المشرفيف عف االعماؿ اف يحصموا عمى منتوج دوف وجود فئة العماؿ 

 كطبقة منتجة مف الدرجة األولى، والدخؿ الذي تحصؿ عميو ىي األجور.
 ولكنيا الفيزوقراطييف نظرية مف تعقيًدا أكثر تعد والتي الريع عف المعروفة الكالسيكية نظريتو

 ، اذ يبيف أف باألرض يتعمؽ فيما القيمة أسباب شرح  األساس يحاوؿ في مماثؿ نتاجاست إلى توصمت
 إنتاج زيادة فالبد مف اقتصاد أي سكاف عدد اليامشية ومع زيادة األراضي في حًقا محددة القيـ جميع

 يف اإلنتاج ومف ثـ تكاليؼ العمؿ مقدار أف بما ، و األرض مف خصوبة االقؿ الدرجات إلى الغذاء ،
 المنتج" قيمة"  فإف ، الخصبة األراضي في عميو ىو مما بكثير أكثر ىو االقؿ خصوبة األراضي
 الذيف األراضي أصحاب وألف. األراضي مف والمزيد المزيد زراعة يتـ و السكاف عدد زيادة مع سترتفع
 فسوؼ عمى،أ أجور دفع دوف المنتجات أسعار ارتفاع ميزة أيًضا الخصبة يكتسبوف األراضي يمتمكوف
 وفقا الى ريكاردو يعتمد اليامشية، األراضي عمى عف اإلنتاج يزيد عائدا ريع" الذي يمثؿ" لدييـ يتراكـ
 لمزراعة القابمة األراضي كمية عمى ، المحمية بالعممة ، اليامشية األراضي اإلنتاج عمى تكمفة حجـ

 .طويمة  لفترة االرتفاع في تستمر سوؼ المتفوقة األراضي السكانية كما اف إيجارات الزيادة ومعدؿ
 كاف،" الدائمة األصمية القوى" ريكاردو عميو أطمؽ والذي الجيدة، األرض مف األوؿ المستوى فإف وىكذا
 عف طريؽ  الدخؿ او العائد المكتسب عكس عمى ألنو. المالؾ عميو يحصؿ حقيقًيا فائًضا ، ما بمعنى
 ليس األرض بإيجار يسمى ما ومف ثـ فإف. االستثمارو  االدخار عف االمتناع طريؽ عف أو  العمؿ
 األسعار مف فرع ىو بؿ ، المنتج سعر أو المنتج قيمة ارتفاع في يساىـ وال اإلنتاج تكمفة مف جزًءا

 والذي األرض، إنتاج مف الجزء ذلؾ ىو الريع": مشابًيا لمريع تعريًفا ريكاردو دافيد يقدـ األعمى ، و
 .(2)، وقسـ المجتمع الى ثالث طبقات  (1)الدائمة لألرض األصمية القوى خداـاست مقابؿ لممالؾ ُيدفع

                                                           
(1)   THOMAS MULLIGAN , Do People Deserve their Economic Rents? Erasmus Journal 

for Philosophy and Economics, 163 Volume 11, Issue 2, Autumn 2018،  p169    .  
بنابي فتيحة، السياسة النقدية والنمو االقتصادي ، رسالة ماجيستير غير منشورة ، جامعة أمحمد بوقرة : بومرداس ،  (2)

  .13، ص2008 كمية العمـو االقتصادية و عمـو التسيير والعمـو التجارية ،
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الطبقة الرأسمالية : ىي تمؾ الطبقة مف الرأسماليف الذي يقوموف باألشراؼ وتنظـ عمميات اإلنتاج 
والمنتجيف )العماؿ(، ويرى اف ىذه الفئة مف الرأسماليف ال يمكف االستغناء عنيا كونيا ىمزة  وصؿ 

العامؿ ومالؾ األرض ،كذلؾ ىي المشرفة عمى عممية اإلنتاج والدخؿ الذي تحصؿ عميو ىذه الفئة بيف 
كاؿ ىي ، الريع، واالجر ، وىو الربح ، وعمى أساس ىذه التقسيمات صنؼ الدخؿ الى ثالث اش

، الذي ىو حسب دافيد لريكاردو المحرؾ الرئيسي لمنشاط االقتصادي ، فانخفاضو يؤدي الى والربح
 جسيد دولة الرفاه ، لكف في حالة الزيادة في غياب االستيالؾ واالستثمار يؤدي الى التضخـ والكساد.ت

 ( األجور  .................. لمعاممييف . 1
 ( الريع  ....................لمالكي األراضي . 2
رأسماليف مقابؿ اشرافيـ ( الربح  ....................الطبقة الرأسمالية الكمية المحصمة مف قبؿ ال3

 لعمميات اإلنتاج . 
السكاني، االمر الذي يستمـز زراعة أراضي اقؿ خصوبة، مما يؤدي الى زيادة أسعار المواد الغذائية 
األساسية مما يشجع عمى التممؾ العقاري نتيجة ارتفاع ايجار العقار مما يؤدي الى تنشيط الطبقة 

يمو عمى اف قانوف الغالت المتناقصة سيسود ، باعتبار اف الزراعة المنتجة والرأسمالية، ويؤكد  في تحم
 ىي اىـ قطاعات االقتصادية الوطنية .

 :(1)ومن اىم النقاط االساسية في نظرية ريكاردوا فيما يتعمق بالريع 
 االيجار لمالكي االراضي ثمف يدفعوا اصحاب راس الماؿ أف فعمى لألرض إيجار عند وجود :أوالً 

 النياية وفي (2) البروليتاريا مف باستمرار المتزايدة األعداد لتغذية الالـز لإلنتاج األرض داـاستخ لغرض
 المجتمع. إنتاج إعادة
 زيادة بسبب إما اإليجار، اذ يرتفع االخير مف مختمفة مبالغ األراضي ينتج عف تفاوت جودة :ثانيا

 مالءمة. األكثر الموقع بسبب أو الخصوبة
 . اإلنتاج في إدخاليا بمجرد منخفضة، كانت ريعا، ميما تدر كانت االقؿ خصوبةاألراضي  :ثالثًا

                                                           
(1).Csaba Deák, RENT THEORY AND THE PRICE OF URBAN LAND Spatial 

organization in a capitalist economy, A dissertation submitted for the degree of 
Doctor of Philosophy at the University of Cambridge, King's College March 1985 
p30 . 

 

الشيوعي لكارؿ ماركس وفريدريؾ أنجمز، يؤشر فيو ، وفؽ كتاب بياف الحزب 19البروليتاريا : مفيـو برز في القرف  (2)
 إلى الطبقة التي ستبرز بعد تحّوؿ اقتصاد العالـ مف اقتصاد تنافسي إلى اقتصاد احتكاري.



ىومفاهوميىنظريىاطار/ىالكوكلوظىواالختالالتىالروطيىاالقتصاد:ىىاألولىالفصلىى

25 

 

 

 اف ايجارات االراضي ترتفع مع ارتفاع زيادة السكاف وتطور االنتاج. رابعًا:
: في كتاب مبادئ االقتصاد السياسي ، ذكر االخير اف اما بالنسبة لمريع عند روبرت مالتوس   

سة ىو عدـ تجانس النمو الديموغرافي مع انتاج المحاصيؿ واالرباح، سبب الظروؼ االجتماعية البائ
الذي طبع عاـ  (1)نمت دعوتو الى عممية تحديد النسؿ، والتي حمميا في كتابو المعنوف " افواه كثيره " 

ـ، تودي الزيادة في عدد السكاف الى المجاعة، بناء عمى مبدًا ندرة االرض، والتفاوت بشكؿ 1738
خصوبة وسبب حدوث االزمات ىو االدخار المفرط   وعدـ االستيالؾ، لذلؾ شدد عمى طبيعي في ال

 ضرورة تشجيع القوة الشرائية لمفئات المستيمكة.
 :الريع في الفكر الماركسي: ثالثا
ركز ماركس في الريع عمى واقع اإلنتاج الرأسمالي في دراستو لمفيومو حيث ينظر الى الزراعة     

ضعة لنظاـ اإلنتاج الرأسمالي، لذلؾ اشار اف الفالح يدفع مبمغا لصاحب العقار عمى انيا صناعة خا
مقابؿ استغالؿ ارضو وىذا المبمغ بمثابة ريع ، وقد ميز بيف  نوعيف مف ريع العقارات ، أوليما الريع 

 .(2)األخالقي ، والثاني الريع المطمؽ 
ف ريع األرض ىو أف ممكية األرض الذي تقوـ عميو نظرية ماركس عئيسى الر  االفتراض       

الرأسمالية قادرة عمى العمؿ كحاجز أماـ دخوؿ رأس الماؿ إلى األرض. ىذا يعني أف النظاـ المحدد 
لممكية األرض في ظؿ ظروؼ اإلنتاج الرأسمالي ىو في الواقع المفتاح لفيـ ىذه العالقة الطبقية. 

فيمو في السياؽ الديناميكي لممكية األرض مقابؿ الريع دائًما عالقة طبقية ويجب  يعد أخرى،بعبارة 
 انو اي رأس الماؿ. ال تحتاج ىذه العالقة دائًما إلى أف تكوف عدائية ولكنيا دائًما عالقة اجتماعية

 . (3) الطبقيةالتعبير االقتصادي لمعالقة 
سبيؿ المثاؿ قد يتحدد الريع حسب ماركس وفؽ عقد بيف المزارع والمالؾ العقاري سنويا، عمى و        

 : (4) الى ثالث طبقات ىي ماركس المجتمعصنؼ  و الخ،يكوف فصميا أو شيريا...

                                                           
 .المصد سابؽبويبة نبيؿ، ماىية االقتصاد السياسي ، (1)
 . 11،ص امد (فالديمير لنيف، كارؿ ماركس ، سيرة مختصرة وعرض لمماركسية ، ) تةنس ، دار ص  (2)

(3) Joseph Loreto Collins, Possession vis-à-vis Power: Rent Theory, Global Mining and 
Modern Landed Property in Australia 1861-2014, A thesis submitted in fulfillment of 
the requirements for the award of the degree of Doctor of Philosophy, Western 
Sydney University, 2016 p77. 

 .  32بف جودي ،مصدر سابؽ ، ص نعيمة  (4)
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أف عممو  والذي يرىالمزارعيف الحقيقيف الذيف يعمموف في االنتاج بصفة مباشرة ويقصد بيـ : االجراء* 
 لمعيش.وسيمة لكسب االجر  ماىي اال بالنسبة لوالزراعة و قوت يومو  الحصوؿ عمىما ىو سوى 

جزء منو يدفع لمالؾ و المستأجريف لألراضي والتي تحصؿ عمى ربح مف االستثمار وىـ : المزارعين* 
 األرض.

 .مقابؿ حصولو عمى الريع ويحتكرىا ويؤجرىا يممؾ األرض وىو الشخص الذي : المالك العقاري* 
مما وكالريع العقاري،  ذلؾ في نظرية تناوؿ كماينتج الريع عف التفاوت في جودة االراضي و         

كانت مساحة االرض محدودة ويشغميا مالؾ فرديوف، أصبح ثمف انتاج المنتجات الزراعية ال يتحدد 
بواسطة نفقات االنتاج عمى أرض وسطية، بؿ عمى أرض مف النوع األسوأ وليس بواسطة الشروط 

رؽ بيف ىذا الثمف )أي نفقات والفمالئمة ،الوسطية لنقؿ المنتجات الى السوؽ بؿ تبعا لمشروط األقؿ 
 التفاوتي(.) نوعا يعطي الريع الفرقي  االحسف االنتاج عمى األرض األسوأ( وثمف االنتاج عمى األرض

يمكف القوؿ إف مفيـو إيجار األرض المطمؽ ىو أىـ جانب في نظريات ماركس الناشئة عف و        
ترتبط أىمية ىذه الفئة لمدراسة  القيمة.ائض اإليجار وممكية األرض الواردة في رأس الماؿ ونظريات ف

الحالية بشكؿ أكبر بإيجار األرض المطمؽ كدليؿ عمى العالقة الطبقية التاريخية بيف ممكية األرض 
في حيف أف ريع األرض التفاضمي مف كال النوعيف ينشأ مف استثمار رأس الماؿ عمى ،  ورأس الماؿ

ض المطمؽ ينبع مف حركة رأس الماؿ إلى أرض جديدة. ىذا أرض قيد الزراعة بالفعؿ ، فإف ريع األر 
ىو السبب الذي جعؿ ماركس يعرفيا بأنيا "مستقمة عف االختالفات في الخصوبة بيف أنواع األراضي 

 .  (1) أو االستثمارات المتتالية لرأس الماؿ عمى نفس األرض"
 : (2)وعمى العمـو يصنؼ ماركس الريع بشكؿ عاـ الى 

 لإلنتاج العاـ السعر بيف الفرؽ ويمثؿ الربح، الحاصمة في متوسط الزيادة وىو: فاضميالت الريع-1
. الوسطى األراضي في لإلنتاج الفردي الرديئة والسعر في االراضي اإلنتاج ظروؼ تحدده كما
 الفائض العمؿ مف ولكف األرض مف يأتي ال الريع فإف ماركس خصوبة، اذ انو وفقا الى األقؿ

 والذي الزراعة في المنتج القيمة فائض مف جزءا الريع يمثؿ حيث الزراعييف العماؿ فم المسموب

                                                           
(1). Joseph Loreto Collins,0p.cit 96. 

 2013-1973نواؿ بولعواد ، الريع البترولي وتأثيره عمى النشاط االقتصادي دراسة قياسية لحالة الجزائر لممدة  (2)
 .10، ص 2018 غير منشورة،ر الحاج لخض 1،رسالة ماجستير /جامعة باتنة 
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 غير دخؿ ولكنو لو دخال ويكوف األرض مالؾ عميو يحصؿ الذي القيمة فائض مف جزء ىو
 .مكتسب

 مف أو التربة خصوبة حيث مف األراضي بيف الموجودة الفروؽ عف النظر بغض: المطمق الريع-2
 دامت ما أسوأىا ذلؾ في بما األراضي جميع فإف السوؽ، مف قربيا أو رضاأل ُبعد حيث

 األرض تمتمؾ طبقة وجود مجرد أف حيث الريع، مف األدنى الحد عمى الحصوؿ خاًصا موضوًعا
 يتخموا لف وأنيـ األرض استخداـ كيفية تحديد يمكنيـ ، المالكيف أي ، الفئة ىذه أفراد أف يعني
 بالنسبة كريع دفعو يجب الذي األساسي األدنى الحد ىذا. مقابؿ  ينة بال مع لفترة استخداميا عف

 كريع دفعو يتـ الذي والمبمغ األرض ممكية احتكار عف وينتج المطمؽ الريع يسمى األراضي لجميع
 العالية السكانية الكثافة ذات البمداف في عمييا، والطمب الزراعية األرض توافر حيث مف مطمؽ
 الطبقة احتكار ،فيزداد الجيد مف الكثير بذؿ دوف استخداميا يمكف جديدة ضأر  توجد ال حيث
 .الريع  ويزداد لألرض المالكة

  (1)( )الحديين النيوكالسيكالريع  عند  :رابعا
ـ المرونة وأىـ يتغطي كؿ ما يدفع لعناصر اإلنتاج التي يكوف عرضيا عدتمتد ل فكرة الريع  اف       

جد في حالة األرض إذ يدفع الريع لندرة األرض التي تو جد بعرض يكاد يكوف مثاؿ ليذه العناصر يو 
مف حيث خصوبة  المرونة وىو يدفع حتى في الحالة التي تكوف فييا قطع األرض متجانسة عديـ

التربة، فالفرؽ بيف قطع األرض ال يفسر الريع وانما يثير فروقا في الريع الذي يدفع حيث موقعيا مف 
فإف ريع  ومف ثـمف السوؽ ،  موقعياي التي تختمؼ فيما بينيا في الخصوبة أو في لألراض السوؽ

ماؿ اقتصادي شأنيا في ذلؾ شأف األمواؿ األخرى  ىنا تعد  األرض ال يحكمو قانوف خاص فاألرض
كونيا نافعة ونادرة وثمف أي ماؿ ىو نتيجة لقيمة استعمالو ومف ثـ يكوف لألرض ثمف يسمى الريع 

فالريع  . تبعا لمعطيات الطمب عمى األرض مع عرضيا في أسواؽ استئجار األراضي وىو يتحدد
العقاري مجرد مثاؿ يوضح مع غيره مف األمثمة وجود أنواع مف الريع االقتصادي تدفع لكؿ عناصر 

المرونة( وعميو يصبح الريع ظاىرة ترد إلى انعداـ مرونة عرض عنصر  عديـعرضيا  إذا)كافاإلنتاج 
ر اإلنتاج لثمنو، وانعداـ المرونة ىذا يظير في شكؿ يرجع إلى أف بعض العناصر ال يتجدد مف عناص

عف   (Neo-Classics)النيوكالسيؾ  نظر االقتصادييف  تتمثؿ وجية  . إنتاجيا إال في حدود ضيقة
 اسكدخؿ ر  الدخوؿ بقية عف تماماً  ومستقالً  لألرض مالزماً  يكوف اف مف الضروري ليس بانو الريع ،

                                                           
 .11نواؿ بولعواد، مصدر سبؽ ذكره ، ص  (1)
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 عف طريؽ التوازني سعرىا فوؽ سمعة ألية  المنتج عميو يحصؿ اضافي مبمغ اي يمثؿ اذ انو الماؿ،
 اسعار مستوى يحدده المفيوـ ىذا وفؽ وعميو اف الريع القصير، االمد في العرض عمى الطمب زيادة

 الريع داداز  االنتاج تكاليؼ وانخفضت الناتج سعر ارتفع فكمما االنتاج، عناصر الناتج واسعار
 االخير الى اضاؼ اذ لمارشاؿ الريع شبو بنظرية الريع في النيوكالسيؾ وتسمى نظرية وبالعكس،

 راس اف واضاؼ والمباني، اآلالت مثؿ االرض عنصر عمى قياساً  الثابت راس الماؿ ريكاردو نظرية
 الدخؿ او منو فائضال ويسمى االرض، مثؿ ذلؾ في مثمو القصير في االمد المرونة عديـ الثابت الماؿ
 المنتج او البائع عميو يحصؿ ما بيف الفرؽ ىو عنده والريع ريع االرض، عف لو تميزاً  الريع شبو منو
 لمريع النيوكالسيكي اف التعريؼ . (1)لقبولو  مستعداً  كاف  الذي الدخؿ مف االدنى الحد وبيف

 ضروري ىو ما يتجاوز إنتاج عامؿ لمالؾ مدفوعات أي إنو: الكالسيكية لمفكرة تعميـ ىو االقتصادي
 بما اإلنتاج عامؿ لمالؾ دفعة أي ىو اإليجار بالمقابؿ،. االقتصادي االستخداـ في العامؿ ىذا إلدخاؿ
فاف االرض عبارة عف مورد  جيفونس. ووفقا الى  (2)العامؿ  لذلؾ البديمة الفرصة تكمفة يتجاوز

االخرى كونيا نادرة ونافعة ،وثمف اي مورد يتـ عف اقتصادي شانيا في ذلؾ شاف الموارد االقتصادية 
طريؽ استخدامو ومف ثـ يتحدد ثمف االرض بواسطة السوؽ االستئجاري ، ويدفع الريع بسبب عدـ 
مرونة عرض االرض وىو يدفع حتى في الحالة التي تكوف فييا قطع االرض غير متجانسة مف حيث 

كالسيكي الممكية العقارية، يكوف ريع األرض لكؿ مكاف الموقع والخصوبة ولذلؾ تنعدـ في الفكر النيو 
الذي يكوف بيا غيره مف المداخؿ ، وتنتشر فكرة الريع بانيا تعطي لكؿ مكافأة تحصؿ عمييا عناصر  
اإلنتاج التي تنعدـ مرونة عرضيا. واف عرض األرض غير مرف  ويتـ دفعو حتى في حالة قطع 

المواقع. وفكرة الريع معممة إلعطاء كؿ اجر يحصؿ عمية األرض غير المتجانسة مف حيث الحبوب و 
 عنصر االنتاج الذي ينعدـ مرونة عرضو.

وفقا الى ما تناولتو المدارس االقتصادية فاف الريع ىو ثمف لتعويض مالؿ االراضي الخصبة او       
حجـ السكاف  االراضي ذات الموقع الجيد ، وكمما ازدادت الحاجة البشرية ألراضي جديدة مع ارتفاع

وحاجاتيـ المتجددة  فالبد مف دفع ايجار اعمى لتمؾ االراض او استخداـ اراضي اخرى اقؿ جودة  
وىكذا ،لكف مفيـو الريع عند االقتصادييف المعاصريف اصبح اكثر اتساعا اذا برزت مصمحات الدولة 

                                                           
مجمة االدارة  2012-2003عدناف حسيف يونس واخروف، واقع االختالالت الييكمية في االقتصاد العراقي لممدة  (1)

   .109ص   2013واالقتصاد المجمد الرابع // العدد السادس عشر 
(2).THOMAS MULLIGAN op..cit , p17)0 
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ا اتيتصاد الريعي في توفير ايرادعمى االق اعتماد الدولةالريعية واالقتصاد الريعي ، اذ يشير االوؿ الى  
 وتحضيالتي بمقتضاىا تكوف موجودة عمى االرض  العامة واالمف والدفاعتوفير الخدمات  بيدؼ 

 عمى انشطتو ادامة في يعتمد الذي االقتصاد ذلؾ ، فيما يشير الثاني الى   شعبيابشرعية مف قبؿ 
 تعطي ال كونيا مشوىو انشطة االنشطة ؾتم االستخراجية وتكوف الثروة بيع عف الناجمة االيرادات
 البمد . في السائد االقتصادي النشاط عف واضحا تصورا

 العالقة الجدلية بين االقتصاد الريعي والدول الريعيةخامسًا: 
يعد الريع الخارجي ىو المحدد الرئيس في بياف العالقة بيف الدولة الريعية واالقتصاد الريعي ،      

بيف ىذيف المفيوميف البد مف معرفة السبب في االعتماد عمى الريع الخارجي في  ولغرض فيـ العالقة
تحديد المفيوـ بدال مف الريع الداخمي ، اذ اف الريع الداخمي يستند الى قطاعات انتاجية داخمية أو 
 محمية فالريع الداخمي ما ىو اال نوع مف المصادر التمويمية في القطاعات االنتاجية لعناصر تتمتع
ببعض المزايا الخاصة ، اما النوع االخر مف الريع أي الريع الخارجي فأنو يشير الى تمويالت مف 
االقتصاد الخارجي دوف اف يفترض وجود قطاعات انتاجية محمية ، فعندما يؤدي الريع الخارجي دورا 

سبة االيرادات حيويا واستراتيجيا في االقتصاد فيذا يعبر عف االقتصاد الريعي الذي يجب اف تكوف ن
الريعية الخارجية الى الناتج القومي االجمالي كبيرة ، وكذلؾ يجب اف تكوف العوائد خارجية باالضافة 
الى مساىمة اقمية مف السكاف في توليده . أي اف الدولة الريعية حالة خاصة مف االقتصاد الريعي 

 لى فئة صغيرة مف السكاف .وىي الحالة التي يؤوؿ فييا الريع الخارجي او نسبة كبيرة منو ا
واشار الدكتور محمود عبد الفضيؿ عف االقتصاد الريعي بأنو ذلؾ االقتصاد المدعوـ باإلنفاؽ مف    

اذ تصبح ىذه الدولة وسيطا بيف القطاع الذي يولد الريع وبيف القطاعات االقتصادية  دولة ريعية،
نظاـ فرعي متصؿ باالقتصاد الريعي ، اذ االخرى. اما لوشياني فقد اوضح بأف الدولة الريعية ىي 

يكوف فيو االقتصاد الريعي ىو ذلؾ االقتصاد المدعوـ بمصروفات تنفقيا الدولة في حيف اف الدولة 
نفسيا مدعومة مف ريع خارجي. كما اشار االقتصادي االستاذ ميشيؿ شاتيموس الى اف االقتصاد 

 .(1)الريعي ىو اقتصاد مثالي القتصاد التداوؿ
ويمكف التمييز بيف الدولة الريعية واالقتصاد الريعي  مف خالؿ منشأ ايراد الدولة وليس بالضرورة    

في الطبيعة الريعية، وبسبب حداثة ىذه المفاىيـ والتداخؿ بينيما لـ نستطيع التفرقة بيف ىذيف 

                                                           
 .  75، ص 2013،  1، بغداد ، طعدناف الجنابي ، الدولة الريعية والدكتاتورية ، مطبعة دراسات عراقية  (1)
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قؼ عمى دور المفيوميف بشكؿ واضح ودقيؽ. اذ اف المحدد االساسي لمتميز بيف ىذيف المفيوميف يتو 
عف المساىمة الكبيرة لعدد االقمية او االغمبية في توليد الريع الخارجي فاالقتصاد الريعي ناشئ 

، وضمف ىذا المفيـو ربط الدكتور البيالوي مفيوـ االقتصاد الريعي باشراؾ الغالبية الكبرى مف السكاف
 افراد المجتمع في توليد الريع .

يمتقي مع الدولة الريعية في النسبة العالية لمدخوؿ الريعية في الناتج وعميو فأف االقتصاد الريعي     
المحمي االجمالي ويختمفاف في نسبة مشاركة المواطنيف في توليد الريع وعاديتو، فالبنسبة لدوؿ الريع 
النفطي يعمؿ في توليد الريع النفطي الخارجي عدد محمود مف العامميف ويذىب الريع بأكممو الى 

لحاكمة، وبيذا المعنى ال يمكف اف نجد  دوؿ ريعية مف دوف اف يكوف اقتصادىا ريعي ، في السمطة ا
حيف ىناؾ دوؿ اقتصادىا ريعي ولـ تحتسب ضمف الدوؿ الريعية ، وتبعا لذلؾ يكوف االقتصاد الريعي 

 .(1)وليد الدولة الريعية أي انو نتيجة وليس سبب ، وانو نظاـ فرعي مف دوؿ ريعية وليس العكس
عندما نتحدث عف الدولة الريعية ومنيا العراؽ ، نجد انيا دوؿ يظير فييا النشاط الريعي ، فالنفط      

يمثؿ احد الموارد الطبيعية ، كما انو سمعة استراتيجية ليا تأثير عالمي ، أذ اف اعتماد الدولة عمى 
قيؽ اليدؼ ، اضافة الى ذلؾ الريع الخارجي قد حررىا مف االعتماد عمى قاعدة االنتاج المحمي في تح

فأف العائدات النفطية اليائمة ونمط انفاقيا قد رفع مف قدرة الدولة عمى اعادة تشكيؿ النسيج 
، وقد ادى الى غياب الضرائب الحكومية مف الحركة بحرية في المجتمع ، فألى جانب (2)االقتصادي

لمجاالت التي تسود فييا اشكاؿ مف الريع االليات المباشرة لتوزيع الريع ، قامت الدولة بتنمية بعض ا
الداخمي مف خالؿ سف القوانيف والتشريعات التي تعتبر ضمف االليات غير المباشرة لتوزيع الريع، التي 
يمكف ليا اف تفرز ريعا احتكاريا كمنح الوكاالت التجارية. مما سبؽ نستنتج اف اشكالية العالقة بيف 

ما زالت قائمة، ومع ذلؾ يمكف اف نتوصؿ الى بعض المؤشرات  الدولة الريعية واالقتصاد الريعي
 ( .1لمتميز بيف الدولة الريعية واالقتصاد الريعي مف خالؿ الجدوؿ )

 
 
 

                                                           
 77مصدر سابؽ :صعدناف الجنابي ،  (1)
حساـ الديف مصطفى ، لييب النفط ، االقتصاد السياسي لالستبداد ، جمعية المترجميف المغويف المصريف ، مصر ،  (2)

 . 5، ص 2010
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 (1جدول )
 التمييز بين الدولة  الريعية واالقتصاد  الريعي

 االقتصاد الريعي الدولة الريعية
 الدخوؿ الريعية الى الدولة مباشرة .ال تتجو  تتجو الدخوؿ الريعية الى الدولة مباشرة  -
 يشكؿ الريع معدؿ نسبي او مطمؽ مف الدخؿ القومي . تكوف نسبة ىذا الريع اقؿ في الدوؿ الريعية . -
المصدر الرئيس لمدخؿ عف طريؽ تصدير المواد  -

 االولية .
العوائد تتخذ اشكاؿ منيا عائدات العمالة الخارجية ، 

 السياحة . والمساعدات الخارجية ، عائدات
يؤوؿ الريع الخارجي او نسبة منو الى فئة صغيرة  -

 او محدودة .
يشارؾ في توليد الريع عدد كبير مف المواطنيف الذيف 

 تتوزع منافعيـ عمييـ .
ىناؾ انفصاـ في العالقة ال سيما اف اسعار  -

صادرات المواد االولية تتحدد في السوؽ العالمية 
 نتاج المحمي .وىي منفصمة تماما عف اسعار اال

ال يوجد انفصاـ بالعالقة بيف تيار العائدات الريعية التي 
تذىب لمدولة وبيف الجيد االنتاجي لممجتمع كمو ، نظرا 
لطبيعة االنشطة الريعية التي تستمـز مشاركة االغمبية مف 

 الناس .

 باالعتماد عمى االدبيات االقتصادية  مف اعداد الباحثة :المصدر
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 املثحث انثانث                                     
 (النٌاعاملفيٌو ًا) االختالالخ اهليكهيح

 المطمب االول //مفيوم الييكل االقتصادي
 :اوال//ماىية الييكل االقتصادي 

اف مصطمح الييكؿ االقتصادي كغيره  مف المصطمحات االقتصادية لـ يحظى باتفاؽ محدد       
السبب في عدـ االتفاؽ عمى تعريؼ محدد يعود الى وجيات النظر المختمفة والزاوية التي لتعريفو ولعؿ 

القائمة  والعالقات النسب انو مجموعة " بيرو فرانسو يتناوليا المتخصصيف في ىذا الجانب، اذ عرفو
 .(1)  "معيف و زمف معيف  مكاف في اقتصادياً  كياناً  تميز  التي الحياة االقتصادية عناصر بيف
عرؼ الييكؿ االقتصادي عمى انو " البنياف االقتصادي الذي يدؿ عمى المنشأ القطاعي لمدخؿ القومي  

، ت المختمفة المولدة لمدخؿ القوميأي المساىمة النسبية لمقطاعا وعمى التوزيع الوظيفي لمقوى العاممة ،
المحمي االجمالي والمساىمة  مثؿ نسبة ناتج القطاع الزراعي او الخدمي او الصناعي في تكويف الناتج

 . (2) النسبية الستيعاب االيدي العاممة "
 مف مختمفة أجزاء مف المكوف االقتصادي وىنالؾ تعريؼ اخر لمييكؿ االقتصادي وىو" الييكؿ    

فراد( تقوـ )مشروعات االقتصادية الوحدات وتداوؿ  وتوزيع بإنتاج تقوـ كأف معينة اقتصادية بنشاطات وا 
 حاجات يقدـ إشباع فالنشاط االقتصادي اإلفراد لمعيشة الالزمة والخدمات المادية المنتجات
. تعدد اراء االقتصادييف في تحديد مفيوـ الييكؿ االقتصادي اذ يرى البعض اف الييكؿ (3)"المجتمع

االقتصادي ىو مجموعة النسب والعالقات القائمة بيف عناصر الحياة االقتصادية التي تنمي كيانًا 
أي تغير  وتصاديًا ما في وقت ومكاف معيف. اما البعض االخر فيعرؼ الييكؿ االقتصادي عمى اناق

في العالقات يؤدي الى تغير النسؽ ذاتو ويرى اخروف الى تعريؼ الييكؿ االقتصادي بانو مجموعة 
 مف العالقات الثابتة نسبيًا في نظاـ اقتصاديات اجتماعي معيف .

                                                           
 1مجيد ،االختالالت الييكمية في االقتصاد العراقي ،  مجمة الكوت لمعمـو االقتصادية واالدارية ،مجمد  هناو شحسيف  (1)

 .113،ص 2011، 5عدد 
أالء إسماعيؿ خميؼ عفو، مييب كامؿ فميح الراوي ، العالقة بيف الييكؿ االقتصادي و تطور البنية المكانية لإلقميـ  (2)

 .2391 ، ص 2018( ، 2)29و غريب ، مجمة كمية التربية لمبنات، مجمد حالة دراسية/أب
زاىد قاسـ بدف الساعدي، التضخـ الركودي واالختالالت الييكمية في االقتصاد العراقي ، مركز العراؽ لمدراسات     (3)

 . 121، الطبعة االولى ، ص  2017بغداد، 
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صادي يوصمنا لدراسة المتغيرات المؤشرة في جزيئات الييكؿ االقتصادي بما اف معنى الييكؿ االقت
وعممية التحميؿ الييكمي، ليحدد التغيرات التي تسفر عنيا عممية النمو او التنمية االقتصادية بمختمؼ 
جوانب وقطاعات االقتصاد القومي، وتحمؿ السياسات االقتصادية الكمية المتبقية، وقدرتيا عمى انجاز 

 . (1) يا عف طريؽ تماسؾ أواصر التشابؾ بمختمؼ القطاعات المكونة لالقتصادأىداف
 تشمؿ والتي اإلنتاج عالقات مف ومما سبؽ يمكف تعريؼ الييكؿ االقتصادي عمى انو مجموعة      
 األنشطة ىذه تنفيذ ويتـ المجتمعات، لجميع التجاري التبادؿ تدعـ التي الخدمات وتقديـ السمع تطوير
 مباشر بشكؿ تبادليا يتـ التي القيمة عناصر تدفؽ اذ تتيح المجتمع، احتياجات تمبية أجؿ مف جيةاإلنتا
 .المنتجة القوى بيف مباشر غير أو

 النامية  البمدان في االقتصادي الييكل سمات: ثانيا
منيا  جزء التأثير ومتبادلة ومترابطة متعددة اختالالت بانيا تعاني مف النامية البمداف تتصؼ     
 في القصور أوجو عف تنامي نتجت النشوء حديثة ومنيا واالقتصادي بالموروث االجتماعي يرتبط 

 في النامية البمداف وتتبايف المعاصرة ، الدولية والتطورات التنمية مستويات وتدني السياسات العامة
 بعض في تتشابو تكاد ولكنيا والسياسية والثقافية االجتماعية والمميزات مف الخصائص العديد

 عف ينجـ والذي االقتصادي، الييكؿ باختالؿ تتمثؿ ومشتركة أساسية صفة تجمعيا أنيا إذ ،الصفات
 والدولية التاريخية الظروؼ ساىمت والتي  المتناسبة غير والمادية البشرية مواردىا بيف التفاعؿ
 . (2) الصادرات ىيكؿ في اختالؿ إلى بتحويميا
 وذلؾ ألنيا  ، العامة نفقاتيا لتغطية المالية اردو الم نقص فم النامية مداف الب ـ معظ تعانيو      

،  لمجتمعألفراد ا تتكفؿ بإنتاج وتوزيع السمع والخدمات االساسية وتوزيعيا وتحقيؽ  الحاجات االساسية
 ولذلؾ يرتفع حجـ انفاقيا العاـ مقارنة بالبمداف المتقدمة ، وىذا  ينعكس في نشوء عجز دائـ في

 اعتمادفضال عف  ،ميزانيتيا العامة وكذلؾ الميزاف التجاري ولجوئيا لمديف العاـ الداخمي والخارجي 
 ارتفاعو  استيراداتيا  معدالت زيادة إلى ىأدي الذ األمر عمالس فم دو محد عدد إنتاج ىمع مدافالب ذهى

 يةمعم في أخفقت كما انيا ،ةالرأسمالي الى البمداف اقتصاداتيا تبعية زيادةو  الخارجية نيةو المدي ـحج

                                                           
 .22ػ 21ص، ص 1989العامة، بغداد،  محسف خميؿ، تصدع الييكؿ الثالث، دار الثقافة (1)
تحميؿ العالقة بيف الموازنة العامة و الناتج المحمي اإلجمالي في العراؽ ، رسالة ماجستير، كمية  ،شأنيسالـ كاظـ  (2)

 . 49، ص  2011اإلدارة واالقتصاد /جامعة كربالء ، 
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 فم التي الصحيحة السياسات ايإتباعلعدـ  اتو الفجوخمؽ  يةمالداخ اىاردو لم استغالليا وسوء التنمية
  . (1) باقتصاداتيا ضيو النو  التنمية مسارتعديؿ  ايشأن

 ماىية االختالل الييكمي  المطمب الثاني:
النامية ىي االختالالت الييكمية بمختمؼ انواعيا مف اىـ المشكالت التي تعاني منيا البمداف       

سواء الداخمية منيا )االنتاجية ، المالية ، النقدية ( او الخارجية ، ويعرؼ االختالؿ الييكمي عمى انو 
"اختالؿ عالقات التناسب بيف عناصر ومكونات الييكؿ االقتصادي او تغير خصائصو االساسية الى 

 . (2)لنمو االقتصادي واستقراره " الحد الذي يمكف اف يؤثر في ا
اف االختالؿ بشكؿ عاـ يشير الى االبتعاد عف نقطة التوازف بيف القوى المتضادة ، والتي يعبر        

عنيا بمتغيري العرض والطمب او بمتغيري االستثمار واالدخار ، وعميو فاف االختالؿ يظير بشكؿ 
ف نوع معيف مف المتغيرات االقتصادية مع االخذ بنظر اختالؿ او بشكؿ عدـ توازف او عدـ التساوي بي

 االعتبار االىداؼ التي ينبغي اف يحققيا  االقتصاد القومي .
ويعرؼ ايضا عمى انو " االختالؿ في عالقات التوازف العاـ عمى مستوى االقتصاد القومي والذي       

يؤدي في مرحمة الحقة الى ظيور يمكف اف يؤثر في امكانية االستقرار والنمو وديمومتو ، والذي 
 . (3)الكثير مف المشاكؿ واالختناقات واالزمات في بنية االقتصاد الوطني " 

وبمفيوـ اخر قد يمتد تأثير االختالؿ عمى ىيكؿ واستقرار االقتصاد الى حالة التوازف العاـ ، مف خالؿ 
ث تتغير خصائصو االساسية اختالؿ العالقات الكاممة بيف عناصر ومكونات الييكؿ االقتصادي حي

الى الحد الذي يؤثر عمى استقرار االقتصاد ، وبالتالي يفقد االقتصاد حالة التوازف العاـ ، وبالتالي فاف 
االختالؿ الييكمي يعتمد الى حد كبير عمى انقسامات الييكؿ االقتصادي نفسة ومكوناتو االساسية 

الييكؿ االقتصادي لمدوؿ النامية بالييكؿ  ودرجة االضطراب الذي يعمؿ فيو، ومف خالؿ مقارنة

                                                           
فمسطيني وسبؿ عالجيا ، رسالة ماجستير/ رشا سمماف محمد ابو مطمؽ ،االختالالت الييكمية في االقتصاد ال  (1)

 (. 11ص 2016جامعة االزىر فمسطيف ،
ىاشـ ،االختالالت الييكمية في العراؽ وسبؿ المعالجة التنموية  لممدة  ىند غانـ محمد المحنو، حناف عبد الخضر (2)

 . 176، ص 2015،  51الجامعة ، عدد ، مجمة الكمية االسالمية  1994-2010
، االختالالت الييكمية واثرىا عمى النمو القطاعي والتشغيؿ في الموسوي، محمد طاىر نوري صالحيى يح لورنس (3)

، ،جامعة بغداد( ،مجمة العمـو االقتصادية واالدارية 2015 -2003االقتصاد العراقي ، دراسة تحميمية لممدة )
 .  405ص 2018، 109، عدد  24مجمد 
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االقتصادي لدولة متقدمة باعتباره دولة اكثر تقدما او نموذج مطور ، لذلؾ يعتبر االقتصاد مفيومًا او 
 (.1) مختمفًا حسب درجة قربو او بعده عنو

حسب كذلؾ نالحظ اختالؼ اراء المدارس الفكرية في تفسير ظاىرة االختالالت الييكمية و        
االفتراضات التي تقدـ عمييا ىذه النظريات والظروؼ والمشاكؿ االقتصادية التي رافقت نشؤىا ويمكف 

 .التعرؼ عمى اراء اىـ المدارس الفكرية
  (2)فان االختالالت الييكمية عند النيوكالسيك: 

نتاجي تتركز في ضعؼ القدرة عمى تخصيص الموارد بالشكؿ االمثؿ ، ومدى قدرة الجياز اال     
عمى االستجابة لمتغيرات الحاصمة في الطمب ، باإلضافة الى عدـ قدرة االقتصاد بشكؿ عاـ عمى 

 االستجابة لمتغيرات التي تحدث عمى مستوى االقتصاد العالمي . 
 :اما من وجو نظر المدرسة الييكمية

 عامؿ مف تنشأ اميةالن االقتصادات في الييكمية فاف اصحاب ىذه المدرسة يروف اف االختالالت    
 معيف إنتاجي قطاع عمى التركيز إلى أدى العامؿ ىذا أف إذ األولي، باإلنتاج التخصص وىو أساس
 الوطني االقتصاد قطاعات بيف متوازف غير نمو مف ذلؾ عف ينتج وما األخرى القطاعات حساب عمى
 وما العامة النفقات لتغطية الالزمة اإليرادات توفير في األخرى القطاعات أىمية انخفاض عف فضالً 
 اتساع إلى أدى المحمية اإليرادات حجـ انخفاض أف كما العامة، الموازنة عجز مف ذلؾ عمى يترتب
 اختالؿ إلى أدى األولي اإلنتاج وىيمنة سيادة فأف ذلؾ عف فضالً  واالدخار، االستثمار بيف الفجوة
 . (3) مدفوعاتال ميزاف في عجز حصوؿ وبالتالي الخارجية التجارة ىيكؿ

كما يعد اختالؿ الموجودات في االنظمة الضريبية لمبمداف النامية أحد االختالالت الييكمية الشائعة  
والذي يحدث بسبب ضعؼ الطاقة الضريبية وعجز االيرادات الجارية في ىذه الدوؿ عف مجاراة الزيادة 

كما اف الضغوط السكانية يمثؿ  (4)لمدولة في االنفاؽ العاـ االمر الذي يسبب عجزًا في الموازنة العامة 
احد صور ىذه االختالالت، اذ تعاني الكثير مف الدوؿ مف مشكمة الزيادة السكانية، والتي تتمثؿ بوجود 

                                                           
تغيرات الييكمية في قطاع الصناعة التحويمية مف العراؽ، أطروحة دكتوراء غير أسماء خضير السامرائي. تحميؿ ال (1)

 .10ػ9، ص1993منشورة، جامعة بغداد، 
 .  122زاىد قاسـ بدف الساعدي ، مصدر سابؽ  ، ص   (2)
 .  57، مصدر سابؽ ، صشانيسالـ كاظـ  (3)
، 2000قتصادية، جامعة الكوفة ػ النجؼ، خميس خمؼ موسى الفيداوي ومازف عيسى الشيخ راضي: التنمية اال (4)

 .13ص
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عدد مف السكاف يتجاوز الحجـ األمثؿ، ويمثؿ الحجـ األمثؿ ذلؾ الحجـ الذي يتناسب وحجـ الموارد 
ة مف التقدـ التكنولوجي وفي ظؿ درجة معينة مف استخداـ االقتصادية المتاحة في ظؿ ظروؼ معين

 .(1)الموارد 
 المطمب الثالث: أنواع االختالالت الييكمية

ىناؾ عدة اختالالت خارجية وداخمية ىذه االختالالت لـ تحقؽ التنمية االقتصادية واالجتماعية       
ىذه الدوؿ لمعرفة  جوانب الخمؿ في  والتي سببت الكثير مف االزمات االقتصادية الخانقة ، اذ تسعى

اقتصادىا وتكتشؼ نقاط الضعؼ في سياساتيا االقتصادية ويجب تصحيحيا وازالة االختالالت 
والتشوىات الذي قد تعيب اقتصادىا ،اذ اف االختالالت االقتصادية تعني مزيجًا مف االختالالت 

الييكمية التي تواجييا البمداف النامية ،  الداخمية والخارجية وتتعدد التقسيمات الخاصة باالختالالت
ولكف التقسيـ االىـ في ىذا االطار ىو االختالالت التي ترتبط بالمشكالت الداخمية واالختالالت التي 

 ترتبط بالمتغيرات الخارجية .وتقسـ االختالالت الييكمية الى قسميف :
 االختالالت الداخمية -

المحمي  الؿ التوازف بيف الناتج المحمي االجمالي واالستيالؾاالختالؿ الداخمي بشكؿ عاـ يعني اخت
فاالستيالؾ اكبر مف االنتاج وىذا يعني وجود اختالؿ بيف االدخار المحمي واالستثمار، اذ اف االدخار 
المحمي ال يجاري االستثمار، وينعكس ىذا االختالؿ عمى شكؿ اختناقات عمى الموارد المحمية النامية، 

 .(2)الى االعتماد عمى مصادر التمويؿ الخارجية وىو ما يقود 
 يمكف تصنيؼ االختالالت الداخمية عمى النحو التالي:

 :(3)السمعي  اإلنتاجي االختالل .1
 وذلؾ ألف الناتج  ىذا عمى الطمب الكمي لتيار الناتج المحمي تيار تدفؽ مسايرة  عدـ يقصد بو و

 حجـ بيف عدـ التناسب مف ذلؾ يواكب وما، اإلنتاجي زمرونة الجيا بعدـ تتسـ النامية االقتصادات
 بمعدالت السكاف تزايد أف عف فضال ،االقتصادي  لمقطاع اإلنتاجية الطبيعية والقدرات والموارد السكاف

 تفاقـ ساىـ في قد، العمؿ فرص وتوفير الزيادة استيعاب تمؾ عمى االقتصاد قدرة تفوؽ، نمو مرتفعة 
                                                           

 .54، ص2006، 1فميح حسف خمؽ: التنمية والتخطيط االقتصادي، اريد ػ االردف، عاـ الكتاب الحديث، ط (1)
وليد عبد الحميد عايب، االثار االقتصادية الكمية لسياسة االنفاؽ الحكومي، الطبعة االولى مكتبة حسف العصري  (2)

 .61، ص2010وت ،لمصناعة، بير 
رنا عبد الكريـ عبد، جميؿ كامؿ غيداف، تصحيح االختالالت الييكمية في القطاع الزراعي العراقي، مجمة واسط  (3)

 . 872، ص  2018،  1، عدد ج 14لمعمـو االنسانية مجمد 
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 الدوؿ ىذه في باالرتفاع لالستيالؾ يتسماف المتوسط والميؿ الحدي الميؿ فالسمعي كما أ االختالؿ
 فراغ استيالكي وجود يعني والذي السكاف منخفضة لغالبية تعد التي الفردية الدخوؿ مقارنة بمستويات

 أنماط عف ناىيؾ االستيالؾ اآلني  نحو المتاحة الدخوؿ وىذا يعني توجو معظـ، السكاف لدى
أنماط  إتباع نحو توجيت قد الدخؿ تمتاز بارتفاع السكاف مف شريحة ىناؾ أف أي ،يدةجد استيالكية

 مع تتناغـ قيـ  اجتماعية  رسوخ عف فضال الترفي منيا االستيالؾ، االستيالكي السموؾ مف جديدة
 ويجعميا المحمية أضعاؼ المدخرات مما يتسبب في، اإلنتاجية العالقات الجديد مف النمط معدالت

 .اإلنتاج  ىيكؿ اختالؿ في مما تسبب الجديدة االستثمارية الحاجات عمى مواجية قادرة غير
اف الميؿ المتوسط والميؿ الحدي لالستيالؾ يتسماف في معظـ الدوؿ النامية بارتفاع نسبتو الى نسبة 

النامية  الدخؿ المتاح وذلؾ النخفاض مستويات الدخوؿ لغالبية السكاف، ترتفع نسبة الفقر بمعظـ الدوؿ
%مف السكاف، والعامؿ الذي يؤثر عمى ىذه النسب جميعيا تزايد 30)ومف ضمنيا العراؽ( الى مستوى 

%ادى لزيادة البطالة والفقر وعدـ قدرة 8.2السكاف بصوره مرتفعة في الدوؿ النامية والذي تتجاوز
 .(1)االقتصاد عمى اشباع الحاجات البشرية ليذه األقطار 

 الفجوة بروز ىو مشكمة التضخـ وتنامي استمرار في ساىمت التي األسباب : مفيالنقد . االختالل2
 إلى التضخـ ويعزى الطمب عميو ، عمى النقدي المعروض وزيادة النقد عرض أساس عمى التضخمية

فروض  ظؿ في العاـ لألسعار المستوى وارتفاع النقدي المعروض زيادة بيف مباشرة عالقة وجود
 النقود، تداوؿ وثبات سرعة االقتصاد في الكامؿ التشغيؿ حالة بسيادة المتمثمة و ةالكالسيكي النظرية
 الف لألسعار العاـ المستوى في مباشر ارتفاع عميو يترتب النقود عرض زيادة فأف الحالة ىذه وفي

 (2) البمد. في المتداولة النقود كمية تقييد لمواجيتيا ويترتب نقدية ظاىرة التضخـ
امي مشكمة االختالؿ النقدي في البمداف النامية محميا تنعكس عمييا سمبا عمى المستوى اف تن       

تصادي ليذه الدولي ، اذ انيا تتسبب في نقص السيولة الدولية التي ترتبط في حالة التطور  االق
، والتي ال يسمح ليا في الحصوؿ عمى كميات كافية مف العمالت االجنبية بحكـ ضعؼ  البمداف

                                                           
، السنة 3صناعي، عدد عمي مجيد الحمادي، البنية الصناعية في البمداف مجمس التعاوف الخميجي، مجمة التعاوف ال (1)

 .9، ص1989نيساف  10
 .52سالـ كاظـ شاني، مصدر سابؽ، ص (2)
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اتيا التصديرية نتيجة لضعؼ اجيزتيا االنتاجية وتزايد االعتماد عمى العالـ الخارجي وزيادة امكان
 . (1)االستيرادات 

واف ىذه االسباب ساىمت عمى استمرار وتنامي التضخـ ببروز الفجوة التضخمية عمى اساس 
 .(2)زيادة المعروض النقدي وعرض النقد الى الطمب عمية 

بيف زيادة المعروض النقدي وارتفاع المستوى العاـ لألسعار في ظؿ أي وجود عالقة مباشره 
فروض النظرية الكالسيكية بسيادة حالة التشغيؿ الكامؿ عمى االقتصاد لثبات التداوؿ العنقودي، واف 
زيادة عرض النقود يؤدي الى ارتفاع المستوى العاـ لألسعار الف التضخـ ظاىرة نقدية تقيد في البمد 

 .(3)المتداولة ويترتب العمؿ عمى مواجيتيا  كمية النقود
 (4)المالي . االختالل3

 والنفقات النامية البمداف في الحكوميةٌ  االيرادات بيف التوازف نتيجة النعداـ االختالؿ يحدث ىذا       
،  الييكمي العجز عميو يٌطمؽ أف يمكف إذ مستمر عجز في صورة مما يٌنعكس الدولة، بيا تقوـ التي
 يعطي المقيٌاس ، وىذا الحكوميةٌ  النفقات وجممة الحكومية اإليرادات جممة بيف الفرؽ المالي ىو جزوالع

 ديف عمييا مف ٌترتب وما لمدولة، العامة الموازنة عجز يٌفسر أف يحاوؿ أنو كما لمعجز، أوسع مفيوماً 
 .معاً  كالىما أو ، خارجي أو داخمي 
الحكومية  النفقات الحكومية وجممة اإليرادات جممة بيف الفرؽ التشغيمي في  العجز يتمثؿ مفيوـ     

 ومطروحاً  الخاص والقطاع الحكومية القطاعات تشغيؿ متطمبات بيف بالفرؽ التشغيمي العجز ،ويٌقاس
 ٌتضمف اذ  نقدي تصحيح معامؿ طريؽ عف التضخـ لتصحيح الفوائد مف دفع الذي الجزء منو ذلؾ

 العجز األسعار، وىناؾ اء ارتفاعر ج مف بيـ تمحؽ التي لمخسائر لمدائنيف كتعويض الفائدة سعر
 أسعار الصرؼ ضمانات أو ، الفائدة ألسعار دعـ منح مثؿ الماليةٌ  شبو العمميات عف الناجـ المستمر

                                                           
رشا سمماف محمد ابو مطمؽ، االختالالت الييكمية في االقتصاد الفمسطيني وسبؿ عالجيا ،رسالة ماجستير ،جامعة  (1)

 33، ص2016غزة ، 
، ت 3راؽ، مجمة العراؽ لإلصالح االقتصادي، العدد عمار عبد الجبار، التضخـ في االقتصاد العراقي، بغداد ػ الع (2)

 .53، ص2006، عاـ 1
طارؽ فاروؽ الحصري، االثار االجتماعية لبرامج االصالح االقتصادي )البطالة، الفقر، التعاوف في توزيع الدخؿ(،  (3)

 .25ص2007، 1المنصورة ، مصر ، المكتبة العصرية لمنشر والتوزيع ، ط
-1ـ 5االختالالت الييكمية في االقتصاد العراقي ، مجمة الكوت لمعمـو االقتصاد واالدارية ع  مجيد، هناو شحسيف  (4)

 (.113-112ص-2011
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 العجز ليذا ، ويمكف المحافظات ، المحمي الحكـ أنظمة ، المركزية كالبنوؾ العامة الماليةٌ  لممؤسسات
 .العاـ  أجزاء القطاع بقيةٌ  في يحدث الذي ٌمومثي يٌفوؽ أف

 العجز مف اليدؼ كاف فإذا دائما، االقتصاد في باف العجز ال يسبب مشكمة القوؿ الممكف ومف       
 ذلؾ ألف اقتصاديا ىنا مفيد المقصود العجز ىذا فاف اإلنتاج، لعناصر حاالت التشغيؿ الكاممة تحقيؽ
 المالي. العجز في يتسبب العجز الذي فيو بصدده نحف لييٌكمي الذيا أما العجز إنعاشو، إلى سيؤدي

 االختالالت الخارجية   :ثانيا
ترجع جذور االختالالت الييكمية الخارجية الى طبيعة العالقة التاريخية غير المتوازنة بيف       

ة واالجتماعية عمى الدوؿ البمداف النامية ونظيراتيا المتقدمة  والتي انعكست سمبيا عمى البنية االقتصادي
 التي الداخمية لالختالالت نتيجة اال ىو ما الخارجي االختالؿ أفّ  االقتصادييف مف بعض النامية، ويرى

 بنظر تأخذ ال التي المتسارع النمو سياسات اتباع عف فضال ، المعنية الدوؿ اقتصاديات منيا تعاني
 الى يدفعيا الذي االمر ، اقتصادية موارد مف فييا وفريت وما النامية لمدوؿ االقتصادي الواقع االعتبار
 النمو إلدامة المحمية الموارد عجز لمواجية الخارجي العالـ الى المجوء طريؽ عف اضافية موارد تدبير

 عمى ثقيال ماليا عبئاً  يشكؿ ثـ ومف بالتعثر يتسـ لـ أفّ  ىذا حقيقيا نمواً  يكوف ال قد والذي االقتصادي
 ويعد المزمف، ىذا واالختالؿ العجز نحو بو يدفع والطويؿ المتوسط المدى في اتالمدفوع ميزاف
 األمر يزيد ومما ، النامية الدوؿ اقتصاديات غالبية منيا تعاني معقدة حالة الخارجي التوازف اختالؿ
 األمر ، تمقائية رأسمالية بتدفقات تمويمو يتعذر إذ ، الييكمية صفة الى االختالؿ ىذا تحوؿ ىو تعقيدا
 والتوزيع والنمو الكامؿ االستخداـ في االقتصادية السياسة اىداؼ تناقض تدابير اتخاذ يستوجب الذي

 ، ويقصد(2)ولعؿ مف اىـ اشكاؿ ىذه االختالالت ىي اختالؿ ميزاف المدفوعات . (1) لتصحيحو
 الجانب عمى الدائف الجانب زيادة ويعني والعجز الفائض حالتي المدفوعات ميزاف في التوازف باختالؿ
 حالة في ىذا ويحصؿ األخرى، الدوؿ عمى تتكوف التي الدولة حقوؽ زيادة أي الميزاف، في المديف
 وتوازف ، فيو الدائف الجانب مف أكبر المديف الجانب يكوف لما العجز أما المدفوعات ميزاف في الفائض
  عندما تتحقؽ االقتصاد في التوازف لةحا إف الدائف، مع المديف الجانب تساوي يعني المدفوعات ميزاف

                                                           
حسف ىادي صالح ،دور االستثمارات األجنبية المباشرة في تصحيح. االختالالت الييكمية في ضوء المستجدات   (1)

 . 67،ص2007ـ االقتصادية ، الجامعة المستنصرية،الدولية )تجارب إصالح مختارة(، رسالة ماجستير في العمو 
،  2013البصرة الطبعة االولى  نبيؿ جعفر عبد الرضا، في مواجية التخمؼ ،شركة الغدير لمطباعة والنشر، (2)

  .10ص
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ويرتبط ىذا االختالؿ بالظروؼ التاريخية التي ادخمت الدوؿ  .(1)الكمي  الطمب=  الكمي العرض يكوف
النامية كجزء مف السوؽ الرأسمالية في القرف التاسع عشر ، والذي تسبب في تكويف نمط مف 

لبمداف النامية بإنتاج المواد االولية بينما التخصص وتقسيما لمعمؿ ، والذي نتج عنو اف تتخصص ا
تكفمت الدوؿ المتقدمة بإنتاج السمع المصنعة  االمر الذي تسبب في اختالؿ ىيكؿ الصادرات بالنسبة 

 الميزاف عجز عف ينتج ما غالباً  النامية لمبمداف الجاري الحساب لمدوؿ النامية. اف سمة العجز في
والصناعات  الزراعية المنتجات بعض عمى تتركز ما غالباً  افالبمد ىذه أف صادرات ذلؾ التجاري

 ميزاف عمى آثار سمبية مف عنيا ينتج وما الخارجية لمصدمات معرضة ىذه السمع االستخراجية، واف
 عف ينجـ والذي فييا اإلنتاج ىيكؿ اختالؿ مف ينشأ لمبمد الخارجي سبب االختالؿ أف لذا المدفوعات،

 .(2)األولي  اإلنتاج سيادة
سد النامية لغرض الدوؿ  االقتصادية فيالتمويؿ الخارجي المحرؾ الرئيس لعممية التنمية  يعد      
 المطموبة،الفجوة بيف الموارد المحمية واالستثمارات  اتساعجراء  مدفعاتيافي موازيف  الحاصؿ العجز

 -:  (3) الفجوة الى جممة عوامؿ منيا حدوث ىذهوارجعت ىذه األدبيات 
العمؿ  تقسيـوعدـ تغطيتيا الستيراداتيا بسبب موقعيا مف  النامية،حصيمة صادرات الدوؿ  ضالة. أ

  الدولي.
ارتفاع الميؿ الحدي لالستيالؾ مقابؿ انخفاض  تزامنا معمستوى الدخوؿ في ىذه الدوؿ  ب. تراجع

ية لتمويؿ مف الصعب االعتماد عمى االدخارات الفرد االمر الذي يجعؿ لالدخار،الميؿ الحدي 
 التنمية.عممية 

وشحة عدد الشركات  وتراجعيا المحمية وصغر حجميا،المصرفية  ج. انخفاض عدد األجيزة
 الضريبية.االسواؽ المالية والنقدية واالنظمة  فضال عف المالية،المساىمة وضعؼ امكاناتيا 

 الذاتي.نسبة تمويميا  االنتاجية وتراجعجيزة المرونة ا د. انخفاض
 مشكمة مف النامية البمداف ف االختالالت الخارجية ىو اختالؿ اسعار الصرؼ ، اذ تعانيوم     

 في تحدث التي بالتقمبات االحياف اغمب في التقمبات ىذه وترتبط،  عمالتيا قيمة في المتكررة التقمبات

                                                           
 عالء الديف عماري ،حكيـ بو ناصري ،اثر تقمبت اسعار الصرؼ عمى ميزاف المدفوعات الجزائري ،رسالة ماجستير، (1)

 .8، ص2016معة العربي التبسي /الجزائر جا
 .  53، مصدر سابؽ ، ص شأنيسالـ كاظـ   (2)
 .  70حسف ىادي صالح ، مصدر سابؽ ، ص  (3)
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،  واليورو والركالد الخارجية بالعمالت عمالتيا ربطت قد  النامية البمداف معظـ الف المتقدمة البمداف
 انو اذ  استقرارىا وعػدـ الناميػة بالػدوؿ الػصرؼ أسعار تدىور في العالمية النقدية األزمة تسببت وقد
 النامية الدوؿ لجأت الػصرؼ نظـ مف تشاء ما اختيار في لمدوؿ حرية اعطت التي جامايكا اتفاقية بعد
 مف سمة أو بعممة الربط أو التعويـ ـنظا الى لجأ ، بعضيا فييا األجنبي الصرؼ نظـ تعديؿ الي

 ىذه لعمالت الصرؼ ألسعار االستقرار تضمف لػـ الػنظـ ىذه ولكف. التثبيت إلى لجأت ودوؿ العمالت
 أحواؿ اضطراب بسبب لمتقمب دائماً  عرضة كانت الػربط بيا حدث التي المعيار العممة ألف البمداف
 أسعار تدىور ولكف،  العالمي االقتصاد ساحة في نقديةوال التجاريػة الحػرب وشػيوع العالمية النقد

نما فقط العالمية النقديػة األزمة تأثير إلى راجعاً  يكف لـ النامية البمداف لعمالت الصرؼ  بسبب أيضاً  وا 
 واستيراداً  تعرضاً  أكثر وجعمتيا األخيػرة الػسنوات فػي البمداف طبقتيا ىذه التي الميبرالية السياسات
 العمالت صرؼ أسعار عمى مباشرة انعكػس الػذي األمر ، العالمية واالقتصادية لنقديةا لممشكالت
 وتدىور البمداف ىذه اقتصاديات عمى المحمي التضخـ سيطرة  عف فضال، تدىورىا مف وزاد المحمية
 حيازة نحو وتحوليـ الوطنية عمالتيـ مف المدخرات أصحاب وىروب الوطنية لمعمالت الشرائية القوى

 العالقات معالـ أىـ أحد أصبحت والتي لمخارج األمواؿ تيريب ظاىرة عف فضالً  األجنبية عمالتال
 .(1)النامية  لمبمداف الخارجية االقتصادية

 
    
  

 

                                                           
مناؿ عطا المولي عباس سياسات سعر الصرؼ وأثرىا عمي االستقرار االقتصادي في السوداف خالؿ الفترة  (1)

 .18، ص 2003يط التنموي، جامعة الخرطـو ـ( رسالة ماجستير العمـو في التخط1990-2001)
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 الفصل الثاين

 واقع القطاع النفطي والاختالالت الهيلكية

 يف الاقتصاد العرايق 
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 تمييد
لنشاط وجو اأبييمنة القطاع النفطي عمى مجمؿ  ذ يتسـإلبمداف الريعية ، العراؽ مف ا عدّ يُ        

، مما ترتب عمى ذلؾ حدوث اختالالت ىيكمية في القطاعات االقتصادية بسبب التغيرات االقتصادي
والتقمبات الحادة في اسعار النفط العالمية ، فجاء ىذا الفصؿ لموقوؼ عمى طبيعة االقتصاد العراقي 

ر أثالقتصاد ، وبالتالي التعرؼ عمى اسية وتحميؿ  مسار االختالالت الييكمية في مجمؿ اوسماتو االس
تطرؽ الفصؿ الى رؤية مستقبمية  خيراً وأالريع النفطي عمى بعض المؤشرات االقتصادية الكمية . 

 وقد تـ تقسيـ الفصؿ الى اربعة مباحث:لمنيوض باالقتصاد العراقي ، 
 تصاد الريعي  في العراق وسماتو االساسية .طبيعة االق : المبحث االول
 تحميل مسار االختالالت الييكمية في االقتصاد العراقي . : المبحث الثاني
 ثر الريع النفطي عمى بعض المؤشرات االقتصادية الكمية.أ: المبحث الثالث
 رؤية مستقبمية لتنويع االقتصاد العراقي . : المبحث الرابع
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 ًل األاملثحث 
 طثيعح االقتصاد انريعي يف انعراق ًمساتو االساسيح 

 المطمب األول: طبيعة االقتصاد العراقي
حادي الجانب يعتمد عمى القطاع النفطي كمصدر أُ ي أقتصاد العراقي اقتصادا ريعيا ، د االعّ يُ        

ة في االيرادات العامة نابعة ي زيادأ فْ إذ إساسي لتمويؿ الموازنة العامة ، رئيس لمدخؿ، وىو العامؿ اال
مف زيادة االيرادات النفطية التي نشأت بسبب ارتفاع المستوى العاـ ألسعار النفط عالميا . وقد بمغ 

ف ا  بة حسب بيانات وزارة التخطيط ، و مميوف نس(  39.31) دودبح 2019عدد سكاف العراؽ في عاـ 
ظة ذلؾ مف خالؿ ىيمنة قطاع النفط عمى العراؽ يعاني مف اختالؿ الييكؿ االقتصادي ويمكف مالح

و مف خالؿ نسبة مساىمتو في الناتج المحمي ألسمعية االخرى ، مف خالؿ عوائده مجمؿ القطاعات ا
 االجمالي .

يتميز االقتصاد الريعي في العراؽ بالعديد مف السمبيات التي ازدادت في السنوات األخيرة دوف       
ونالحظ اف ىذه .  2003بؿ الحكومات التي حكمت العراؽ بعد عاـ جذرية مف ق اف يوجد ليا حموالً 

االقتصادية والسياسية  بشكؿ كبير عمى التطور في االقتصاد العراقي مف النواحي أثرتالسمبيات 
عمى القطاع النفطي، الذي ى ف االقتصاد ىو اقتصاد وحيد الجانب يعتمد بشكؿ رئيسإذ إوالبيئة، 

رادتو المكوف األ مي اإلجمالي. والبد مف اإلشارة ساس لموارد الدخؿ القومي وموارد الناتج المحتعتبر وا 
 ى جممة مف السمات السمبية لمدولة الريعية:إل

 ػ اقتصاد احادي الجانب .1
رتباط الدولة بالدوؿ المتقدمة الرأسمالية التي تعمؿ جاىدة عمى تعميؽ إػ تيميش المجتمع في ظؿ 2

 التخمؼ لمدوؿ الريعية.
 تشوه بنية المجتمع الطبقية.ػ  3

السمبيات والمشاكؿ التي يعاني منيا االقتصاد العراقي لـ تكف وليدة اليوـ وانما ىي نتيجة تراكمات  فْ إ 
نشأت بفعؿ السياسات التي مارستيا النظـ السياسية السابقة والتي كاف مف تداعياتيا تدمير البنى 

د الى سياسات خاطئة وجيؿ بمفيوـ السياسة االقتصادية، التحتية لالقتصاد. اف الصعوبات الراىنة تعو 
وافتقار القوى المتنفذة الحاكمة الى النظاـ المالي والنقدي السميـ، باإلضافة الى تفشي الفساد المالي 
واإلداري حسب منظمة الشفافية الدولية، ىذا مف جية ومف جية أخرى استمرار التخمؼ االقتصادي 
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وتراجع الزراعة والثروة الحيوانية، وتدىور اإلنتاج العراقي عموما، واستيراد  وتيميش الصناعة الوطنية
يحتؿ المرتبة األولى في  العراؽ المنتجات الزراعية مف الدوؿ المجاورة حتى التمور التي كاف العراؽ

 العالـ في انتاج وتصدير التمور قاـ باستيرادىا مف إيراف والسعودية. أي بفضؿ السياسات الخاطئة
تحوؿ االقتصاد العراقي الى اقتصاد ريعي يعتمد اعتمادا كميا عمى واردات بيع النفط في تمويؿ االنفاؽ 

بب سوء االدارة والتخطيط وعدـ غمب المشاريع الصناعية االنتاجية بسأعد فشؿ العاـ ، والسيما ب
راؽ باالعتماد عمى استيراد قاـ العذ إعة، وانزواء االنتاج الزراعي، ىتماـ باآلفاؽ المستقبمية لمصناإلا

المنتجات الزراعية بشقييا النباتي والحيواني، اي تحوؿ اقتصاده الى اقتصاد استيالكي استيرادي غير 
. وىذا يعني انو يعتمد عمى االيراد النفطي في سد كافة احتياجاتو ، وذلؾ نتيجة لضعؼ مساىمة  منتج

دى الى اعتماد العراؽ عمى االستيراد لسد أوبالتالي  ى كالزراعة والصناعة،القطاعات االقتصادية االخر 
حاجة السوؽ المحمية مف السمع االنتاجية واالستيالكية، ذلؾ بسبب عدـ مرونة الجياز االنتاجي 
العتماده عمى مورد واحد وىو النفط وىذا المورد يتعرض لمتقمبات في االسعار العالمية، ونالحظ اف 

وبات االقتصادية عمى برنامج النفط مقابؿ الغذاء ، واف احد العقبات في العراؽ اعتمد اثناء فترة العق
استرداد اقتصاد العراؽ لعافيتو ىي الديوف الضخمة التي يديف بيا العراؽ نتيجة لحرب الخميج االولى 

 والثانية . 
في ذلؾ  صبح االقتصاد العراقيأييار البنى التحتية ، و إن2003شيد االقتصاد العراقي بعد عاـ       

الوقت يعاني مف تشوىات كبيرة متمثمة بانعداـ االستقرار االمني والفساد المالي واالداري والبطالة 
ذ شكمت ايرادات إاستئناؼ الصادرات النفطية ، ( 2013ػ  2003). لذلؾ نالحظ خالؿ المدة (1)والفقر

عرض  2014اـ صؼ عف في منتإ إالقيمة الناتج المحمي االجمالي .النفط النسبة االكبر مف 
االقتصاد العراقي لصدمة مزدوجة تتمثؿ بحدوث العمميات االرىابية وسيطرتيا عمى ثمث االراضي 

سعار النفط الخاـ . واف ليذه خفاض كبير في إلى إدت أقية وحدوث صدمة نفطية سمبية العرا
المحافظات التي  االضطرابات االقتصادية واالجتماعية اثار مباشرة عمى مضاعفة معدالت الفقر في

سيطرت عمييا العمميات االرىابية ، وكذلؾ شكؿ المشردوف والنازحوف نصؼ مميوف مف فقراء العراؽ 
واتسـ االقتصاد العراقي خالؿ مدة البحث بعدة سمات منيا البدأ بتأسيس  حسب بيانات البنؾ الدولي  .

ذلؾ شيد العراؽ محاوالت إلدارة المنظومة المالية والمصرفية واعادة ىيكمة المصرؼ المركزي ، وك
سعر صرؼ الدينار العراقي ، لذلؾ كاف ىناؾ نوع مف االستقرار النسبي بسعر صرؼ الدينار العراقي 

                                                           
 . 57، ص2015، دار المواىب ، النجؼ االشرؼ ، 1اديب قاسـ شندي ، االقتصاد العراقي الى ايف ،ط (1)
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ولكف رافؽ ذلؾ انتشار واسع لمفساد المالي الذي عطؿ التطور والتقدـ في ايرادات النفط وىذا ادى الى 
ذلؾ مف تدىور امني وسياسي وتدني في اسعار  تنفيذ غير فعاؿ لمسياسات االقتصادية وما رافؽ

، وتأخير في تطوير القطاع النفطي والطاقة التصديرية ، مما انعكس الخطر عمى االيرادات (1)النفط
النفطية وتشوه الوضع المالي في العراؽ ، وىذا خمؽ ضغطا عمى االحتياطيات التي احتفظ بيا البنؾ 

آلثار السمبية والتقميؿ مف االعتماد عمى النفط ومحاولة تعزيز المركزي لدعـ االقتصاد والتخفيؼ مف ا
بناء مصدات المؤسسات المالية وتقميؿ االعتماد عمى السياسة المالية وتفعيؿ السياسة النقدية ومحاولة 

خطار والعمؿ عمى تحقيؽ االىداؼ الرامية الى تنويع االقتصاد ألجؿ تقميؿ األالقتصاد العراقي مف 
 العراقي .

كد فاذا ما اخذنا مف كؿ ما سبؽ نتوصؿ الى اف طريؽ العراؽ نحو االصالح صعبا وغير مؤ     
نخفاض المتواصؿ في الطمب العالمي عمى النفط ، سيواجو إللنفط الحالية واسعار اأبنظر االعتبار 

كمي واالصالح بأف يجعؿ صعوبة في تمبية احتياجات شعبو ، لذلؾ يجب اف يسير نحو التحوؿ اليي
تنشيط وتفعيؿ االستثمار ، وكذلؾ ؿ اعتمادا عمى النفط ، واالستفادة مف العوائد الريعية لأققتصاده ا
 كبر لمقطاع الخاص .أ عطاء دورإ
 

 سمات االقتصاد العراقي : المطمب الثاني
 يتسـ االقتصاد العراقي بجممة مف السمات منيا :

مد بشكؿ راؽ مف البمداف النفطية التي تعتد الععّ ىيمنة القطاع النفطي عمى مجمؿ االقتصاد : يُ  .1
في (  50%ذ يشكؿ نسبة كبيرة مف الناتج المحمي االجمالي تقدر ب)إساسي عمى ىذا القطاع ، أ

اف نسبة مساىمة االنتاج النفطي مف الناتج   (2)ذ نالحظ مف خالؿ الجدوؿإالظروؼ االعتيادية ، 
، وتذبذبت بيف االرتفاع 2004عاـ ( في % 9،57المحمي االجمالي باألسعار الثابتة بمغت )

. والسبب في ذلؾ يعود الى تراجع الكميات 2010%(عاـ 9،45)واالنخفاض حتى وصمت الى 
ة العالمية ، باإلضافة الى المصدرة مف النفط ، وىبوط اسعار النفط ، ويعود ذلؾ لالزمة االقتصادي

ا في مّ أخفاض الصادرات النفطية  . إنفي  ات ارىابية وىذا اسيـ بدورهى عمميإلنابيب النفط أتعرض 
. وارتفعت نسبة مساىمة 2015عواـ الالحقة فقد تذبذبت بيف االرتفاع واالنخفاض حتى عاـ ألا

                                                           
عبد الحسيف جميؿ الغالبي وآخروف ، سياسة سعر الصرؼ االجنبي في العراؽ ، المجمة العراقية لمعمـو االدارية ،  (1)

 . 92، ص2008،  20، العدد  5االدارة واالقتصاد ، المجمد  جامعة كربالء ، كمية
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وبعد ذلؾ انخفضت حتى  %(64ذ بمغت )أ2017 الناتج النفطي بالناتج المحمي االجمالي في عاـ 
النفط المصدر ، مما جعؿ العراؽ اماـ  سعارايعود ذلؾ الى انخفاض % (   و  2،62وصمت  الى ) 

يوصفو مصدر تحديات صعبة وازمة حقيقية ناجمة عف ريعية اقتصاده مف خالؿ اعتماده عمى النفط 
 لإليرادات وىذا تزامف مع عدـ قدرة العراؽ عمى اتباع سياسة تنويع الدخؿ .

 ( 2جدول )
       (2019ـ 2004الناتج المحمي االجمالي مع النفط وبدونو في العراق لممدة)

 جاري)م.د(GDP السنة
 النمو السنوي

%              
(1) 

GDP ثابت مع
النفط اساس 

 )م.د(2007

النمو 
 % السنوي

(2) 

الناتج قيمة 
 النفطي)م.د(

نسبة الناتج 
 النفطي من

GDP 
 ثابتة%

(3) 

ير غالناتج قيمة 
 النفطي)م.د(

4002 32423237 - 202623444 - 3674620485 3587 2465463382 

4003 52322377 26822 202332202 2846 44247224834 4287 2526403483 

4004 73365733 47877 207267722 3842 40274425825 3382 2667520284 

4005 222233622 24840 222233622 2867 40052462842 3287 3226224786 

4006 235044044 20867 240444325 6842 44725524872 3383 32456600805 

4007 220422400 -24860 242504053 2826 32275270826 2487 52402662862 

4020 244042344 42803 224465047 4820 40702224822 2387 52562464847 

4022 425245205 22820 224500425 5833 5603502685 3285 42422276820 

4024 432443272 24876 244365322 22872 62722224842 3082 60422224825 

4022 452365347 5844 252770253 5842 62640472862 2587 72247662826 

4022 444224433 -4843 256732205 4844 74325655824 3285 64222347836 

4023 272460754 -44870 262424434 4842 20225433287 3382 64222475823 

4024 274742224 2823 406724220 22857 24427277282 4082 64525223834 

4025 442443520 24834 403220045 -2864 22246242487 42 52624642824 

4026 446726652 42824 420324665 4842 22236203282 4483 56727624842 

4027 455662647 2822 442053042 3874 22653444282 4484 62244235872 

  33844  3823  22824  متوسط

المصدر/ وزارة التخطيط ، الجياز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المعمومات ، مديرية ، الحسابات 
 القومية ، مجاميع احصائية لسنوات مختمفة .

 ( تـ احتسابيا مف قبؿ الباحثة .3 ،2 ،1االعمدة )
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 (2شكل)
 ة %باالسعار الثابت GDPنسبة الناتج النفطي من 

 
 
 
 
 
 
 
 

 (2: مف اعداد الباحثة باالعتماد عمى بيانات الجدوؿ ) المصدر
سيطرة الدولة عمى اوجو النشاط االقتصادي : اف االقتصاد العراقي يمتاز بييمنة الدولة عمى كافة  .2

ف أذ  إو اقتصاد يعتمد عمى النفط فقط ، االنشطة االقتصادية والسبب في ذلؾ يعود الى كون
رؼ الوحيد بالعائد النفطي ، والتي لـ تستفد منو في تنمية القطاعات االخرى ، واف الدولة المتص

ذ لـ يكف لو إتحجيـ دور القطاع الخاص ،  أدى الىى ىيمنة الدولة عمى نشاط القطاعات االخر 
ا مّ أتكوف تحت اشراؼ ورقابة الدولة ، نشطة والمشاريع الصغيرة التي ألدور بسيط في ا الّ إدور 

 .(1)لمقطاعيف )التعاوني والمختمط( فكانت تعتمد عمى ايديولوجية الدولة  وسياستيا بالنسبة
تدني دور القطاع الخاص: بما اف الدولة ىي المتصرؼ الوحيد بالموارد وادارة االنشطة  .3

ذ يعتبر المساىـ االكبر في إدور القطاع الخاص ،  لى تدنياألمر الذي أدى ااالقتصادية 
يعاني مف سيطرة الدولة واشرافيا عمى ىذا القطاع وعمى السياسات  إنو الّ إ ،العمميات االنتاجية

 المصرفية السائدة باإلضافة الى عدـ وضوح المناخ االستثماري وعدـ ثقة الدولة بالقطاع الخاص.
ي تدني معدالت االستثمار ، التي انخفاض معدالت االستثمار : مف اىـ سمات االقتصاد العراق .4

معدالت الناتج المحمي االجمالي وكذلؾ تدني معدؿ تراكـ رأس الماؿ مف جراء  دت الى تراجعأ
اجراء جممة مف االصالحات السياسية  2003 االندثار. ونالحظ اف الحكومة حاولت بعد عاـ

                                                           
احمد عمر الراوي ، القطاع الخاص ودوره في عممية التنمية االقتصادية ، مركز العراؽ لمدراسات ، رؤية في مستقبؿ  (1)

 . 3،ص4،2006االقتصاد العراقي ، ع
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واالقتصادية لتييئة االقتصاد العراقي لالنفتاح عمى العالـ الخارجي والتحوؿ نحو آلية السوؽ 
، ولكف واجيت الحكومة في مرحمة التحوؿ عدة مشاكؿ منيا استنزاؼ  والحرية االقتصادية

عمار وتحقيؽ التنمية االقتصادية . إلالقياـ بعممية اعف  االيرادات العامة في محاربة االرىاب بدالً 
كما اف البمد يعاني مف االختالؿ الييكمي في االسعار واالنتاج واالنفاؽ واالستثمار والتصدير 

ى بقاء إدت أمالي واالداري ، كؿ ىذه االسباب ذلؾ غياب الشفافية وتفاقـ الفساد الواالستيراد وك
 . (1)العراؽ ضمف قائمة الدوؿ النامية

نفاؽ االستثماري في مختمؼ النشاطات إلف انخفاض اإف الركود واالنكماش االقتصادي : حالة م .5
البناء والحاؽ الضرر  دى الى توقؼ عمميةأبسبب ىبوط اسعار النفط الخاـ ،  االقتصادية

 باالقتصاد وربما قد يصاب بالشمؿ التاـ في حالة التقشؼ والركود .
مدركات  عمى المستوى الدولي مف حيث (175)حتؿ العراؽ المركزإالفساد المالي واالداري :  .6

، فمف (2)2018لعاـفي المؤسسات والدوائر الحكومية حسب تقارير منظمة الشفافية الدولية  مفسادل
 يستطيع استدامة عب عمى العراؽ في ىذه الحالة اف يحقؽ معدالت نمو مرتفعة وكذلؾ الالص

زالة ىذه التشوىات ورسـ سياسة اقتصادية تدفع بالمؤشرات االقتصادية إبشرط  إالّ  معدالت النمو
 الى االماـ .

ـ معدالت وبالتالي تفاق 2019%  في عاـ 14ذ قد تصؿ النسبة تقريبا إتزايد معدالت البطالة :  .7
% حسب بيانات سرية مدونة في الجياز المركزي لإلحصاء ، 30الفقر التي باتت تزيد عمى 

وكذلؾ برنامج االمـ المتحدة االنمائي ، وتعتبر ىذه البيانات كبيرة في بمد نفطي مثؿ العراؽ وليا 
ذ نالحظ مف إفي توزيع الدخوؿ .  انعكاساتيا السمبية عمى الوضع التنموي والعدالة االجتماعية

% ثـ انخفضت في االعواـ 26.8بمغت  2004( اف معدالت البطالة عاـ 3الجدوؿ )
( عمى التوالي ، ثـ بعد ذلؾ اخذت 11.70،  17.5،  17.97( الى ) 2007، 2005،2006)

 . 2019% عاـ  13.8معدالت البطالة باالرتفاع تارة  واالنخفاض  تارة اخرى حتى وصمت الى 
 
 

                                                           
 ، االنتقاؿ الى اقتصاد السوؽ .تنظير لجدوى –عبد الحسيف محمد العنبكي ، االصالح االقتصادي في العراؽ  (1)
حسيف كريـ عاني ، العراؽ في مدركات الفساد في تقارير منظمة الشفافية الدولية : اضواء ومعالجات ، ورقة نقاشية  (2)

 www.http/nazaha.iqمنشورة عمى الموقع : 
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 (3جدول )
 (2019ـ 2004ت البطالة في العراق لممدة )معدال

 معدل البطالة % السنة
4006 486: 

4007 796;9 

4008 7967 

4009 77690 

400: 77656 

400; 7767 

4070 77 

4077 7464 

4074 776;4 

4075 78 

4076 706;7 

4077 77 

4078 706:4 

4079 706;0 

407: 4468 

407; 756: 

عراؽ ، وزارة التخطيط والتعاوف االنمائي، الجياز المركزي لإلحصاء وتكنولوجيا المصدر/ جميورية ال
 . 2019ػ  2018المعمومات ، المجموعة االحصائية السنوية لسنوات مختمفة ، ومنيا سنة

 (3شكل )
 (2019ـ2004معدالت البطالة في العراق)
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 املثحث انثاني
 حتهيم مسار االختالالخ اهليكهيح يف االقتصاد انعراقي

يعاني العراؽ مف اختالالت ىيكمية عمى الرغـ مف وجود موارد اقتصادية كثيرة ، وكاف ليذا     
التي ادت  االختالؿ تداعياتو عمى االوضاع االقتصادية واالجتماعية فيو . وىناؾ جممة مف االسباب
فضاًل عف الى وجود ىذه االختالالت ومنيا الظروؼ االقتصادية والسياسية التي مر بيا العراؽ ، 

 السياسات  االقتصادية الخاطئة وغير المتوازنة في ادارة الموارد االقتصادية . 
ي يعبر عنيا واف االختالؿ بشكؿ عاـ يشير الى االبتعاد عف نقطة التوازف بيف القوى المتضادة والت    

 .( 1)بمتغيري العرض والطمب أو متغيري االستثمار واالدخار
مف كؿ ما سبؽ نتوصؿ الى اف االختالؿ الييكمي يشير الى االختالؿ في عالقات التوازف العاـ عمى 

يؤدي الى عدـ تحقيؽ االستقرار في النمو االقتصادي والذي بدوره يؤدي  مستوى االقتصاد القومي وىذا
يد مف المشاكؿ واالزمات في بنية االقتصاد القومي وبالتالي يحوؿ دوف تحقيؽ الرفاىية الى العد

 االقتصادية واالجتماعية .
 : في االقتصاد العراقينواع مف االختالالت الييكمية وىناؾ عدة ا

 السمعي : –االختالل االنتاجي  .1
د االعتما وىذا يرجع بدوره الى يرجع االختالؿ الييكمي االنتاجي الى ضمور القطاعات غير النفطية 

دى الى حدوث حالة ثراء نقدي دوف اف يصاحبيا تقدـ أمر الذي ألالرئيس عمى القطاع النفطي ، ا
حقيقي ، لذا تحوؿ المجتمع العراقي نحو االستيالؾ المكثؼ واالعتماد عمى االستيراد حتى بمغ 

 (2)%93االنكشاؼ االقتصادي نحو 
في التحميؿ االقتصادي ىـ المؤشرات االقتصادية المستخدمة أاالجمالي مف المحمي  عد الناتجويُ     

ى اجمالي القيمة الصافية لمسمع والخدمات التي ينتجيا المقيموف في البمد خالؿ مدة سنة إلوىو يشير 
. ويمكف مف خالؿ ىذا (3)والذيف يعيشوف ضمف الرقعة الجغرافية لذلؾ البمد بغض النظر عف جنسياتيـ

                                                           
،المكتبة العصرية لمنشر والتوزيع ، 1،ططارؽ فاروؽ المصري ، اآلثار االجتماعية لبرامج االصالح االقتصادي  (1)

  17، ص 2007المنصورة ، 
، شركة الغدير لمطباعة والنشر،  1نبيؿ جعفر عبد الرضا ،خالد مطر مشاري ، مستقبؿ الدولة الريعية في العراؽ ،ط (2)

 .137، ص2016البصرة ، 
 . 38، ص2009لمنشر، عماف،  ، دار المسرة 1محمود حسيف الوادي واحمد العساؼ، االقتصاد الكمي، ط (3)
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التعرؼ عمى االختالؿ االنتاجي في االقتصاد العراقي الذي يرجع السبب الرئيس في حدوثو  المؤشر
سعار النفط العالمية .ومف خالؿ أطية والتي بدورىا تتأثر بتقمبات ىي اعتماد العراؽ عمى العائدات النف

 .(4الجدوؿ )
تة وانخفاض نسبة مساىمة باألسعار الثاب   GDPرتفاع  نسبة مساىمة القطاع النفطي مف حظ إنال   

 ، 2004%(  مف الناتج في عاـ 6.9، فقد ساىـ قطاع الزراعة بواقع ) GDPالزراعة والصناعة  في 
%( مف الناتج لنفس العاـ ، وىذا بالتأكيد يعود الى غياب 1.3في حيف ساىـ قطاع الصناعة بواقع)

تطوير وتنمية  ىذه القطاعات ذات االىمية السياسات االقتصادية والتشريعات القانونية واالدارة الكفؤة ل
االقتصادية الزراعة والصناعة  نخفاض مساىمة القطاعاتإ (4رقـ)لفائقة . ونالحظ مف خالؿ الجدوؿ ا
رتو  ، ويعود ذلؾ الى االستثمار في القطاع  2008في عاـ  GDPفاع مساىمة قطاع النفط مف ا 
نسبة مساىمة القطاع الزراعي في الناتج المحمي ا سبب تراجع مّ ألنفطي مف خالؿ جوالت التراخيص، ا

االجمالي فيرجع الى الجفاؼ وقمة االمطار وانخفاض تخصيصات الدعـ لو مما ادى الى ارتفاع 
تكاليؼ االنتاج باإلضافة الى المنافسة مف قبؿ البمداف المتجاورة بسبب سياسة الباب المفتوح في مجاؿ 

وادنى  2004%( في عاـ 6.9عمى  نسبة لمقطاع الزراعي )تجارة المنتجات الزراعية، اذ بمغت ا
ذ إ 2011عمى نسبة لو عاـ أالنسبة لمقطاع الصناعي فقد بمغت ، اما ب 2018%( عاـ 2.0نسبة)

صاب ىذيف القطاعيف واالنكشاؼ أاالىماؿ الكبير الذي لى إيرجع  %(، وىذا كمو2.8بمغت )
ينة لمنيوض بيذه القطاعات  . وكذلؾ بسبب االقتصادي لمبضائع المستوردة وعدـ وضع خطة رص

 الحروب والعقوبات االقتصادية وتوقؼ عممية االنتاج في العديد مف المشاريع االنتاجية نتيجة تخمؼ
غراؽ االسواؽ العراقية إالمناخ الداعـ لمصناعة مف خالؿ  نحسارا  وسائؿ االنتاج وتعرضيا لمتآكؿ و 

ف ضعؼ اداء إاالنتاجية في الشركات الصناعية .وط عف تقادـ الخط بالبضائع الرخيصة فضالً 
سباب منيا أي االجمالي الحقيقي ناتج عف عدة القطاعات االنتاجية غير النفطية في توليد الناتج المحم

صدار التشريعات والقوانيف إىماؿ في إلائية وارتفاع اسعار الوقود ، واالنقص في توفير الطاقة الكيرب
منتج المحمي ، وبالتالي يؤدي ذلؾ الى عدـ قدرة االنتاج المحمي عمى تمبية التي مف شأنيا حماية ال

الطمب المحمي مما يؤدي الى االعتماد عمى االسواؽ الخارجية ، وبما اف العراؽ يعتمد عمى االيرادات 
النفطية وىذا بدوره  يؤدي الى خمؿ كبير ويزيد مف خطورة الوضع االقتصادي مما يؤدي الى خمؿ في 

 اكؿ كافة .اليي
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مف كؿ ما سبؽ نشير الى اف  االقتصاد العراقي ما زاؿ امامو طريؽ طويؿ كي يتمكف مف تصحيح    
فتقار الى آليات عمؿ منيجية إلقتصادية الواضحة والسميمة ، واىذا االختالؿ في ظؿ غياب الرؤية اال

 ومخطط ليا جيدا .
 (4جدول)                                           

 2007باألسعار الثابتة لسنة اساس  GDPاالسيام النسبي لقطاع النفط والزراعة والصناعة من 
 (2019 – 2004لممدة)

نسبة مساهمة  السنة 

 GDPالسراعة من 

 ثابت%

نسبة مساهمة 

الصناعة %من 

GDP   ثابت 

نسبة مساهمة 

 GDPالنفط%من 

 ثابت

4002 487 282 3587 

4003 487 282 4287 

4004 386 283 3382 

4005 287 284 3287 

4006 286 285 3383 

4007 384 484 2487 

4020 384 482 2387 

4022 284 486 3285 

4024 282 485 3082 

4022 286 482 2587 

4022 287 287 3285 

4023 284 484 3382 

4024 280 482 4082 

4025 487 484 42 

4026 480 286 4483 

4027 482 287 4484 

 
 المصدر/ 

 وزارة التخطيط ، الجياز المركزي لإلحصاء مديرية الحسابات القومية  لسنوات مختمفة .1
 (.2ؿ)تـ احتسابيا مف قبؿ الباحثة باالعتماد عمى جدو  GDPنسبة مساىمة النفط مف  .2
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 (4شكل )
 باألسعار الثابتة لسنة اساس GDPاالسهام النسبي لقطاع النفط والزراعة والصناعة من   

 (7002 – 7002للمدة) 7002

 (4الباحثة باالعتماد عمى بيانات الجدوؿ ) المصدر : مف إعداد
 اختالل ىيكل الموازنة العامة : .2

تبع سياسة ذ اف الدولة تإة يتصؼ بعدـ الحكمة ، نفاؽ العاـ الذي تتبعو الحكومة العراقيإلا فْ أ    
عمى النسبة االكبر مف الموازنة العامة لمدولة  االنفاؽ التشغيمي يستحوذ فْ إذ إاستيالؾ غير مدروسة ، 

. لذا كاف مف المفروض اف يتـ توجيو االنفاؽ نحو االستثمار العاـ الذي مف شأنو اف يعمؿ عمى 
تحقيؽ النمو والتنمية في االقتصاد ، وكذلؾ تقميص معدؿ البطالة وبالتالي المساىمة الفاعمة في تنويع 

 االنتاجي .  االقتصاد العراقي وتحسيف ىيكمو
و التساوي بيف االيرادات العامة والنفقات أ ويرجع ىذا النوع مف االختالؿ الى عدـ التوازف       

فأف  العامة التي تقوـ بيا الدولة مما ينعكس في صورة عجز مستمر يطمؽ عميو )عجز ىيكمي( . لذلؾ
امة ، واف ىذا العجز يفسر بعجز يرادات العامة والنفقات العإلجمالي اإالعجز المالي ىو الفرؽ بيف 
 و كمييما معا .أب عمييا مف ديوف خارجية وداخمية الموازنة العامة لمدولة وما يترت
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ىـ العوامؿ التي تؤدي الى انتعاش أد مف عّ كذلؾ اف توفر العممة الصعبة والموارد المالية تُ         
ف العراؽ يعد مف البمداف االحادية النشاط االقتصادي بشكؿ عاـ واالستثمار بشكؿ خاص ، وبما ا

تأثر بالطمب العالمي عمى النفط  الجانب فيو يعتمد بشكؿ رئيس في ايراداتو عمى القطاع النفطي وانو ي
لنفطية ، باإلضافة الى انخفاض و عرقمة مروره الى السوؽ العالمية فأف ذلؾ ادى الى قمة االيرادات اأ
يات والضرائب نتيجة النخفاض النشاط االقتصادي وتدني مستو  خرى المتأتية مف الرسوـأليرادات اإلا

سباب ساىمت في عدـ كفاية االيرادات العامة لتغطية النفقات العامة والتي ألاالدارة المالية . كؿ ىذه ا
 .(1)ىي في حالة نزايد مستمر

نفاؽ إلىيكؿ امف اختالؿ في ( اف االقتصاد العراقي يعاني 5 ( رقـونالحظ مف خالؿ الجدوؿ        
سبة مساىمة النفقات الجارية بمغت ن إذمجمؿ النفقات العامة ،  تستحوذة ف النفقات الجاريإذ إ، العاـ
اىمة النفقات االستثمارية الى %( مقارنة بنسبة مس90.50) 2004جمالي النفقات العامة  عاـ إالى 

نسبة النفقات الجارية الى  ستمرت%( لنفس العاـ . وا9.50جمالي النفقات العامة التي بمغت )إ
، %( لمنفقات االستثمارية33.90ة ب)%( مقارن66.10) 2013ذ بمغت عاـ إجمالي النفقات بالزيادة إ

مح النتعاش النشاط االقتصادي عمار بما يسإمى البنى التحية التي تحتاج الى وىذا لو مردود سمبي ع
. وبمغت نسبة النفقات (1)يف رأس الماؿ الثابتجؿ زيادة مساىمتو في الناتج المحمي االجمالي وتكو أمف 

ا نسبة النفقات التشغيمية الى اجمالي مّ أ%(  ، 82.91)2018لنفقات  في عاـ الجارية الى اجمالي ا
%(  .وبما اف االيرادات النفطية تشكؿ نسبة كبيرة مف اجمالي االيرادات ، 17.09النفقات فقد بمغت )

عمى العوائد المالية النفطية في تمويؿ االنفاؽ العاـ ، لذلؾ يجب اف العراؽ كاف وال يزاؿ يعتمد  وافْ 
توجو االيرادات النفطية لتمويؿ االنفاؽ االستثماري ، وكذلؾ تنويع مصادر االيرادات العامة مف خالؿ 

 زيادة حصيمة االيرادات الضريبية .
مدروسة مما يتطمب تغير  مف كؿ ما سبؽ نتوصؿ الى اف العراؽ يتبع سياسة مالية خاطئة وغير    

ىيكمي في الموازنة العامة ال يتناوؿ االيرادات النفطية فقط بؿ االيرادات والنفقات بكؿ تفاصيميا ، 
النشاط عاقو إوكذلؾ توسيع نطاؽ الضريبة دوف زيادة العبء الضريبي الذي يؤدي بدوره الى 

ريبية وتعجيؿ عممية النمو االقتصادي ، وذلؾ عف طريؽ اعتماد درجة عالية مف الحصيمة الض
. لذلؾ فأف االقتصاد العراقي بحاجة ماسة الى زيادة  (2)وتحسيف مستوى المعيشة في وقت واحد

                                                           
صبري زاير السعدي ، التجربة االقتصادية في العراؽ : النفط والديمقراطية والسوؽ في المشروع االقتصادي الوطني  (1)

 . 20، ص 2009، دار المدى ، بغداد ، 1، ط
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فاؽ االستثماري لتحقيؽ حالة مف االستقرار االقتصادي المتمثمة بتحقيؽ معدؿ نمو في اإل معدالت
الرفاىية االقتصادية واالجتماعية  الناتج المحمي االجمالي، وخفض معدالت التضخـ، وتحقيؽ حالة مف

 ف خالؿ محاربة الفقر والبطالة . م
 

 ( 5جدول )
 ( مميون دينار2019 – 2004ىيكل النفقات العامة في العراق لممدة)

 السنة
 النفقات العامة

(1) 

النمو 
 السنوي%

(2) 

النفقات 
 االستثمارية

(3) 

االسيام 
 3:1النسبي%

(4) 
 

النفقات 
 الجارية

( 5) 

م االسيا
 5:1 %النسبي

6 

2004 32117491 - 3051162 9550 29066329 90550 

2005 26375175 -17588 3903526 14580 22471649 85520 

2006 38806679 47513 6209069 16500 32597610 84500 

2007 39031232 0558 9211371 23560 29819861 76540 

2008 59403372 52519 20315954 34520 39087418 65580 

2009 55589721 -6542 9648658 17536 45941063 82564 

2010 70134201 26516 15553341 22518 54580860 77582 

2011 78757660 12530 17832113 22564 60925547 77536 

2012 105139576 33550 29350952 27592 75788624 72508 

2013 119127556 13530 40380750 33590 78746806 66510 

2014 112192126 -5582 35450453 31560 76741673 68540 

2015 70397515 -37525 18564670 26537 51832845 73563 

2016 67067400 -4573 15894000 23570 51173400 76530 

2017 75490115 12556 16464500 21581 59025615 78519 

2018 80873189 7513 13820200 17509 67052989 82591 

2019 111723523 38515 24422600 21586 87300923 78514 

 77522  22578  11539  متوس 

المصدر/ البنؾ المركزي العراقي، المديرية العامة لإلحصاء واالبحاث ، المجموعة االحصائية لمبنؾ 
 المركزي العراقي لسنوات متفرقة.

 .إعداد الباحثةُ  ( مف6، 2،4العمود)
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 (5شكل )
 بة مساهمة النفقات االستثمارية والنفقات الجارية من النفقات العامةنس
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نسبة مساهمة الن قات 
ا ست مارٌة م  الن قات 

ال امة 

نسبة مساهمة الن قات 
ال ارٌة م  الن قات 

ال امة 

 

 (5: مف اعداد الباحثة باالعتماد عمى بيانات الجدوؿ ) المصدر

 االختالالت النقدية والضغوط التضخمية: .3
جؿ ألتي تتبعيا الدولة مف ة العامة االسياسة النقدية جزءا ميما مف السياسة االقتصادي  عدّ تُ     

ذ اكتسب البنؾ المركزي بموجب القانوف الجديد استقالليتو عف وزارة إىدافيا المرسومة ، أتحقيؽ 
اف العراؽ بمدا نفطيا يعتمد  المالية ، ولـ يعد البنؾ المركزي المموؿ لعجز الموازنة العامة . وبما

ماـ السياسة النقدية فيما إىتعممة باتت محور أف التغير في اليراداتو عمى العممة االجنبية فإفي 
 .(1)يتعمؽ بتنظيـ نمو الكتمة النقدية وفؽ متطمبات االستقرار االقتصادي

، تدفؽ النقدي وتيار التدفؽ السمعيينشأ ىذا النوع مف االختالالت نتيجة لوجود فجوة بيف تيار ال
مع والخدمات المتاحة اولة وكمية السبتعبير آخر ىو ذلؾ االختالؿ الحاصؿ بيف كمية النقود المتد

ف كمية النقود المتداولة تزيد عف كمية السمع والخدمات المنتجة والمعبر عنيا إذ إفي البمد ، 
بالناتج المحمي االجمالي باألسعار الثابتة مما يؤدي بدوره الى رفع الطمب الكمي الفعاؿ فوؽ 

 بالمستوى العاـ لألسعار .مستوى العرض الكمي المتاح مما ينعكس في االرتفاع 
التضخـ في العراؽ ظاىرة مركبة لـ تتشكؿ بفعؿ عامؿ واحد وىو الزيادة في عرض النقد ،  فْ ا  و 

بؿ بفعؿ عدة عوامؿ نقدية وحقيقية، ارتبطت باالختالالت الييكمية في قطاعاتو االنتاجية )الزراعة 

                                                           
 . 2004موؿ اي 13مظير محمد صالح، مالحظات غير منشورة عف السياسة النقدية الجديدة في العراؽ ،  (1)
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ار بصورة متواصمة مما يؤدي الى . ويعرؼ التضخـ بأنو حالة ارتفاع مستوى االسع(1)والصناعة(
. ويمكف  تعريؼ التضخـ بأنو  الزيادة في عرض النقود بمعدؿ  (2)خسارة النقود لقوتيا الشرائية

( اف معدالت التضخـ في ازدياد 5اكبر مف الزيادة في االنتاج  . ونالحظ مف خالؿ الجدوؿ )
%( عمى 53.2، % 36.9% ، 26.9( بمغت )2006،  2005،  2004مستمر لألعواـ )

التوالي ويعود ىذا االرتفاع الى زيادة االستيرادات مف الخارج بعد تراجع السياسة التجارية نتيجة 
ذ سجؿ إمعروض السمعي ، ى الى زيادة الأمركية عمى السمع المستوردة مما لتخفيض الرسوـ الك

اي  2007بعد عاـ  أّما (3)كبر معدؿ تضخـ في العراؽ خالؿ مدة الدراسةأ 2006عاـ 
( فقد بدأت معدالت التضخـ باالنخفاض بسبب االستقرار االقتصادي 2010 – 2008المدة)

ونجاح البنؾ المركزي العراقي بالسيطرة عمى المعروض النقدي  ، وتحسف الوضع االمني ، وبعد 
 -2013( ثـ عاود وانخفض لممدة )2012و2011ذلؾ ارتفع التضخـ بمعدؿ قميؿ في عاميف )

يجة لنجاح السياسة النقدية في تحقيؽ االستقرار في المستوى العاـ لألسعار، اما المدة (، نت2015
( قد شيدت انخفاضا في معدالت التضخـ وىذا يعني اف السياسة النقدية قد 2019 – 2016)

نجحت في تخفيض معدالت التضخـ عمى الرغـ مف تردي االوضاع االقتصادية واالمنية فقد 
 . (4)مستويات معقولةالى ادات العممة الى تخفيض معدالت التضخـ استطاعت عف طريؽ مز 

 
 
 
 
 

                                                           
(، 2010-2003آزاد احمد وآخروف ، اثر السياستيف المالية والنقدية عمى التضخـ في االقتصاد العراقي لممدة ) (1)

 . 107، ص 7، مجمد 23مجمة تكريت ، ع
،  2009جيمس بال كورد ، الموجز في النظرية االقتصادية ، ترجمة اشرؼ محمود ، دار زىراف لمنشر ، عماف ،  (2)

 . 265ص
 . 221، ص 2010،  1عبد القادر السيد متولي ، اقتصاديات النقود والبنوؾ ، دار الفكر لمنشر ، عماف ،ط (3)
استبرؽ اسماعيؿ ، جميؿ كامؿ غيداف ، اثر السياسة النقدية عمى استقرار سعر الصرؼ االجنبي في العراؽ لممدة  (4)

،  17، جامعة واسط ، كمية االدارة واالقتصاد ، ع ، مجمة الكوت لمعمـو االقتصادية واالدارية 2012-1990
 45، ص 2015
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 (6جدول )
 (2019- 2004الرقم القياسي ألسعار المستيمك ومعدل التضخم في العراق لممدة)

سنة  الرقم القياسي ألسعار المستيمك السنة
 2007اساس 

معدل التضخم 
% 2004 36.4 26.9 

2005 49.9 36.9 
2006 76.4 53.2 
2007 100 30.8 
2008 112.7 12.70 
2009 122.1 8.34 
2010 125.1 2.4 
2011 132.1 5.6 
2012 140.1 6.06 
2013 142.7 1.9 
2014 145.9 2.2 
2015 148 1.4 
2016 104.1 0.5 
2017 104.3 0.2 
2018 104.7 0.4 
2019 104.5 -0.19 

 بحاث واالحصاء ، نشرات سنوية لفترات مختمفة .المركزي العراقي ، مديرية اال ؾالبن :المصدر 
 
 (6شكل )

 (2019-2004معدل التضخم في العراق لممدة )

 

 (6: مف اعداد الباحثة باالعتماد عمى بيانات الجدوؿ ) المصدر
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  تزايد عبء المديونية : .4
داء يعاني االقتصاد العراقي مف سوء استغالؿ الموارد الطبيعية مما ادى الى ضعؼ مستوى اال

وانخفاض النمو االقتصادي ، وىذا يعود الى السياسات الخاطئة لمحكومة ، وقد ساعد عمى تفاقـ 
دى الى تخريب وتدمير اليياكؿ أصادية والسياسية السائدة ، وىذا مشكمة المديونية الظروؼ االقت

 . (1)االقتصادية والموارد البشرية
ـ الى الناتج المحمي االجمالي ( اف نسبة اجمالي الديف العا6ونالحظ مف الجدوؿ)

، ثـ بعد  2003نتيجة االوضاع السياسية  التي كانت سائدة بعد عاـ  2004%( عاـ 251.36بمغت)
. ثـ عادت وارتفعت النسبة  2013%( عاـ 26.73ذلؾ انخفضت ىذه النسبة حتى وصمت الى )

ديف كؿ ىذه االسباب ، باإلضافة الى زيادة تكمفة خدمة ال 2019%( عاـ 60.4حتى وصمت الى )
عمى اداء القطاعات  نعكس سمباً إمر الذي ألخطيرة عمى االقتصاد العراقي ، اادت الى انعكاسات 

االقتصادية في العراؽ .  مف كؿ ماسبؽ نتوصؿ الى اف ىذه الديوف ميما كاف حجميا تشكال عبئا 
ء ىذه الديوف وكذلؾ الفوائد المترتبة اأز مى الدولة االيفاء بالتزاماتيا عمى الجيؿ الحالي والمقبؿ ويجب ع

عمييا ، وكذلؾ يكوف مف الضرورة قياـ الدولة بتوجيو ىذه القروض والديوف الى مخرجات تنموية 
استثمارية ، الف القروض كانت سابقا توجو لسد العجز التشغيمي أو لمواجية العمميات االرىابية مما 

ما اكدت عميو وزارة التخطيط مف اجؿ االستفادة القصوى انعكس سمبيا عمى التنمية واالستثمار ، وىذا 
 مف ىذه القروض لتحقيؽ التنمية الشاممة في العراؽ. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
، دار الكتب ، مركز المستنصرية لمدراسات 2003احمد عمر الراوي ، دراسات في االقتصاد العراقي بعد عاـ  (1)

 . 327، ص 2010العربية والدولية، بغداد، 
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 (7جدول )
 ( مميار دينار2018-2004في العراق لممدة) GDPجمالي الدين العام الى إمؤشر 

 % GDPاجمالي الدين العام/  اجمالي الدين العام باألسعار الجاريةGDP السنة
2004 5323554 133811500 251536 

2005 7353356 122282520 166529 

2006 9558759 95485553 99589 

2007 11145558 68794553 61572 

2008 15702651 65926567 41598 

2009 13064352 56649570 43536 

2010 16206456 75906510 46584 

2011 21732751 68708520 31562 

2012 254225.. 73837586 29504 

2013 27358755 73125552 26573 

2014 26633257 77649538 29516 

2015 19468059 100734546 51574 

2016 19692451 118766562 60531 

2017 22166557 125811516 56576 

2018 26891859 121173540 45506 

2019 27788459 167834511 6054 

 المصدر / البنؾ المركزي العراقي ، المديرية العامة لإلحصاء واالبحاث ، نشرات سنوية متفرقة .
 
 (7شكل)

  (2018-2004)لممدة العراق في GDP الى العام الدين جماليإ
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 (7المصدر : مف اعداد الباحث باالعتماد عمى بيانات الجدوؿ)
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 ة الخارجية :ختالل ىيكل التجار إ .5
ارىا تكوف مستمدة مف ف آثإي أشكؿ وثيؽ بقوة االقتصاد وضعفو ، التجارة الخارجية ترتبط ب

ذ كمما كاف االقتصاد قويا ستكوف آثار التجارة الخارجية ايجابية ، وكمما كاف إاالقتصاد، 
سيا لمقدرة د التجارة الخارجية مؤشرا اساعّ ذ تُ إآثار التجارة الخارجية سمبية ،  ضعيفا تكوف

ليا تطؿ عمى العالـ الخارجي ، االنتاجية التنافسية ومعيارا لتطور البمد وتوازنو ، والتي مف خال
الستيراد ىذا المؤشر يرتبط باإلمكانات االنتاجية المتاحة وقدرة البمد عمى التصدير وا فْ ا  و 
ي . يتمثؿ نعكاس ذلؾ عمى رصيده مف العمالة وما ليذا مف آثار عمى الميزاف التجار ا  و 

، وىذا يعني  االختالؿ في الميزاف التجاري بزيادة حصيمة الواردات عف حصيمة الصادرات
عجز عوائد الصادرات عف تغطية قيـ الواردات ، واف العجز في الميزاف التجاري يعود الى 
عدة اسباب منيا وجود بدائؿ لمسمع ، وانخفاض الطمب االجنبي عمى الصادرات المحمية ، 

 .  (1)ع تكاليؼ االنتاج لمسمع المحميةوارتفا
ونالحظ اف العراؽ يتبع سياسة الباب المفتوح في ظؿ انفتاح اقتصادي غير مدروس ، رافقيا 
ارتفاع العائدات مف تصدير النفط الخاـ ، وتمؾ السياسة ساىمت في نشوء نمط حياة 

ؾ وتحولت السوؽ المحمية استيالكية جديدة ابتعد فييا الفرد عف االدخار وتوجو نحو االستيال
الى سوؽ لتصريؼ شتى انواع العالمات التجارية وانتشرت ظاىرة الغش التجاري ، وىنا وقعت 
التجارة )بفخ االستيرادات( والتي جعمت االقتصاد العراقي اقتصادا ريعيا بامتياز ، وىذا يستمـز 

االستيرادات مف السمع تعديؿ المسار الخاطئ لمتجارة الخارجية التي ما تزاؿ معتمدة عمى 
% مف اجمالي الصادرات  98 نسبتيا يقابؿ صادرات مف النفط الخاـ التوالمواد المختمفة م

 العراقية . 
( ىيمنة الصادرات النفطية عمى النشاط التصديري ، فقد تجاوزت 8ويظير الجدوؿ )    

% 2%و1ف % مف مجموع الصادرات ، وتراوحت باقي الصادرات بي98الصادرات النفطية 
 مف مجموع الصادرات .

في غاية االىمية وىو اف االعتماد عمى  مراً أقيقة التجارة الخارجية يظير لنا الوقوؼ عمى ح فْ إ     
وؽ النفط ىميا اف االقتصاد العراقي بات دالة لسأيؤدي الى دالالت اقتصادية عميقة االيرادات النفطية 

                                                           
، ، مكتب الفتح، بغداد 1بالتضخـ في العراؽ، ط منى يونس حسيف ، التوازف النقدي مف خالؿ ارتباط سعر الصرؼ (1)

 . 90، ص2007
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عندىا دخؿ العراؽ في نفؽ االزمة المالية ،  2014ط عاـ سعار النفأنخفاض إ، وىذا ما الحظناه عند 
ؿ غياب ايو صادرات ضمف ىيكؿ ظعمى التصدير يتبيف انو في 1رشماف وعند تطبيؽ مؤشر ىي

بوصفو السمعة نجد اف ىيكؿ الصادرات العراقية يرتكز عمى النفط الصادرات العراقية وىيمنة النفط 
رب الى الواحد الصحيح أقصؿ الييا بالنسبة لممؤشر ستكوف التو االساسية المصدرة فالنتيجة التي يمكف 

ذ نالحظ إخمؿ في ىيكؿ التجارة الخارجية . د عّ وىذا يعني غياب التنويع بالكامؿ في الصادرات، وىذا يُ 
قتصاد العراقي إلح اصبأتاجية، وعدـ التنوع االقتصادي و ( ضعؼ القاعدة االن8مف خالؿ الجدوؿ )

جمالي الصادرات أ% مف 98ات النفطية وبنسبة حوالي ى يعتمد عمى الصادر ي وقت مضأكثر مف أ
، ونالحظ اف الصادرات الزراعية والصناعية ال تشكؿ شيئا يستحؽ الذكر في  2003لمفترة ما بعد عاـ 

تكويف ىيكؿ الصادرات ، مما يؤشر الى وجود خمؿ واضح في ىيكؿ الصادرات وىذا ما عرض 
ة ناتجة عف ظروؼ السوؽ الدولية ،انعكست بشكؿ مباشر عمى انخفاض االقتصاد الى صدمات قوي

اف  نسبة وؿ السابؽ . لذلؾ نالحظ مف خالؿ الجد (2)الدخؿ القومي ومستويات االنتاج والتشغيؿ
 2015، في حيف في عاـ  2004%( عاـ 99.6الصادرات النفطية الى اجمالي الصادرات قد بمغت )

ابية التي طالت %( ويعود السبب في ذلؾ يعود الى العمميات االرى85.5انخفضت ىذه النسبة الى )
وارتفعت نسبة  لى انخفاض الصادرات النفطية .  ثـ بعد ذلؾ عادتإدى أمصافي النفط مما 
 . 2019%( عاـ 97.2لى اجمالي الصادرات لتصؿ الى )إالصادرات النفطية 

جع الى ضعؼ نسبة مساىمة القطاعات ويمكف تفسير االختالؿ في ىيكؿ التجارة الخارجية ير    
دت الى أمما ينعكس بشكؿ صدمة العرض التي االنتاجية الخدمية في الناتج المحمي االجمالي ، 

ختالؿ وتبعية االقتصاد كبر وتمبية الطمب المحمي مف خالؿ االستيرادات وىذا يؤدي الى اأتضخـ 
درات وانخفاض كبير في النشاط االقتصادي تساع الفجوة الخارجية بيف االستيرادات والصاا  العراقي و 
 . (3)التي تعاني الفقر يحةض مستويات المعيشة وتزايد الشر وانخفا

 
 

                                                           
 هٌرشما  مؤشر ٌشٌر الى مقدار المنافسة فً صناعة م ٌنة. 1
كامؿ كاظـ بشير ، ارجوحة التنمية في العراؽ بيف ارث الماضي وتطمعات المستقبؿ ، نظرة في التحميؿ االستراتيجي  (2)

 . 260،ص 2013، دار الكتب ، بغداد ،  1، ط
،  5حسيف شناوة مجيد ، االختالالت الييكمية في االقتصاد العراقي ، مجمة الكوت لمعمـو االقتصادية واالدارية ، ع (3)

 . 132، ص2011، 1المجمد



 الطراقيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاالقتصادىالكوكلوظفيىواالختالالتىالنفطيىالقطاعىواقع: ثانيالفصلىال 

63 

 

 

 (8جدول )                                           
 ( مميار دينار 2019- 2004اجمالي الصادرات والصادرات النفطية لممدة )

 السنة
 اجمالي الصادرات 

 (1) 
 النفطية الصادرات 

 (2) 
 2:1االسيام النسبي %  

(3) 
2004 178810 178730 9956 

2005 238697 238579 9955 

2006 308529 308299 9952 

2007 398516 398412 9957 

2008 638726 618111 9559 

2009 398430 398307 9957 

2010 528483 518589 9853 

2011 838226 838010 9957 

2012 948392 94,090 9957 

2013 938066 898403 9651 

2014 888949 848303 9458 

2015 578577 498211 8555 

2016 468830 438684 9353 

2017 638604 598730 9359 

2018 928831 848218 9057 

2019 828309 808027 9752 

 قة .المصدر / البنؾ المركزي العراقي ، المجموعة االحصائية السنوية لسنوات متفر 
 الباحثة .مف إعداد ( 3العمود)

 (8شكل )
 (2019-2004اسيام الصادرات النفطية من إجمالي الصادرات الكمية لممدة )
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 (8: مف اعداد الباحثة باالعتماد عمى بيانات الجدوؿ ) المصدر
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 سعار الصرف :إاالختالل في  .6
حديد القدرة التنافسية لمبمد وفي تصحيح االختالالت الحاصمة سعر الصرؼ يمعب دورا حيويا في ت   

في ميزاف المدفوعات ، لذلؾ البد مف اختيار سعر الصرؼ المناسب لواقع االقتصاد العراقي والسيطرة 
عمى العوامؿ المؤثرة فيو . وشيد سعر الصرؼ خالؿ مدة الدراسة تحسنا كبيرا نتيجة حصوؿ البنؾ 

عادة الثقة بالدينار العراقي بعد استبداؿ إوتـ  2004ـ لعا 56و وفؽ المادة المركزي عمى استقالليت
 ( دينار1453( اف سعر الصرؼ بمغ )9العممة القديمة بالعممة الجديدة . ونالحظ مف خالؿ الجدوؿ )

ى اف إلشارة إليت بو مف قبوؿ عاـ . والبد مف انتيجة استبداؿ العممة الوطنية وما حظ 2004لعاـ 
تـ االعتماد عمى سعر صرؼ ىجيف مصاب بالكثير مف التشوىات ، لذلؾ  2003السابقة لعاـ الحقبة 

تسع التعامؿ في إ 2003، فبعد عاـ (1)لجأت السمطات النقدية الى اعتماد سعر الصرؼ المرف
 سواؽ الموازية والسيطرة عمى حيازة العممة االجنبية ولتشجيع تدفقيا مف المقيميف في الخارج ، لذلؾألا

لجأت الحكومة الى االعتراؼ بالسعر الموازي عندما تبنت السياسة النقدية )مبدأ التحرير المالي(، ثـ 
دمج النشاط الثانوي لمسوؽ الموازي لمصرؼ بمجمؿ االقتصاد الكمي مف خالؿ مزاد العممة وتـ وضع 

ذ بمغ إؼ ( تدىور سعر الصر 9. ونالحظ مف خالؿ الجدوؿ)(2)االطار القانوني والمؤسسي لذلؾ
رتفاع اسعار إدى الى أمر الذي ألبسبب تدىور الوضع االمني، ا  2005( دينار في عاـ 1472)

( عاود سعر الصرؼ وتحسف في 2006-2008سعار البنزيف ، وخالؿ المدة )أالمواد التموينية و 
ؼ ( دينار وسعر الصر 1203) 2008السوقيف الموازي والرسمي اذ بمغ  سعر الصرؼ الموازي لعاـ 

نتيجة لقياـ البنؾ المركزي بتوظيؼ جزء مف  ار ، ويعود سبب ىذا التحسف( دين1193الرسمي )
متصاص جزء مف إمقابؿ الدينار العراقي عف طريؽ  االحتياطات االجنبية لتخفيض قيمة الدوالر

ة . رصدة النقدية لدى االفراد مف خالؿ زيادة كمية المبيعات مف الدوالر اماـ العمالت االجنبيألا
اخذت  2013و 2012ا في عاـ مّ إ.  ( فقد شيد سعر استقرارا ممحوظاً 2009-2011وخالؿ المدة)

 لذيسعار الصرؼ  الموازية باالرتفاع واالنخفاض بفارؽ قميؿ ، مقارنة بسعر الصرؼ الرسمي اأ
الذي  مرألسعار النفط اأرتفاع إعاميف ، والسبب في ذلؾ يعود الى ( دينار لكال ال1166انخفض الى )

                                                           
، 11اديب قاسـ شندي ، سعر صرؼ الدينار العراقي والعوامؿ المؤثرة فيو ، مجمة كمية بغداد لمعمـو االقتصادية ، ع (1)

 . 32ص ،2006
سامي فاضؿ عطو ، حوؿ تعددية اسعار الصرؼ وآثارىا االقتصادية ، المؤتمر العممي الثاني ، بيت الحكمة ،  (2)

 . 56، ص 2001
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( 2019-2015دى الى تراكـ االحتياطيات االجنبية لدى البنؾ المركزي العراقي . اما بالنسبة لممدة )أ
(   ، اما الموازي فقد تذبذب بيف االرتفاع واالنخفاض 1190فقد تميز السعر الرسمي بالثبات اذ بمغ )

فاض اسعار النفط والسبب في ذلؾ يعود الى انخفاض االحتياطات االجنبية الناجمة مف انخ
 .(1)العالمية

 (9جدول )                                         
 (2019- 2004اسعار صرف الدينار العراقي تجاه الدوالر االمريكي لمفترة )

 دينار/ دوالر السعر الموازي السنوات
 % السنوي  معدل النمو
(1) 

 دينار/دوالر السعر الرسمي
 %  معدل النمو السنوي

(2) 
2004 1453 - 1453 - 
2005 1472 1.3 1469 1.1 
2006 1475 0.2 1467 -0.1 
2007 1267 -14.1 1255 -14.4 
2008 1203 -5.05 1193 -4.9 
2009 1182 -1.7 1170 -1.9 
2010 1185 1.2 1170 0 

2011 1196 0.9 1170 0 
2012 1233 3.1 1166 -0.3 
2013 1232 -0.18 1166 0 
2014 1214 -1.5 1188 1.8 
2015 1247 2.7 1190 0.1 
2016 1275 2.2 1190 0 
2017 1258 -1.3 1190 0 
2018 1208 -3.9 1190 0 

2019 - - 1196 0.5 

المصدر/ البنؾ المركزي العراقي ، المديرية العامة لإلحصاء واالبحاث ، المجاميع االحصائية السنوية    
 لسنوات متفرقة .

 استخراجو مف قبؿ الباحثة ( تـ 1،2ػػ العمود)

                                                           
خميؿ اسماعيؿ عزيز وآخروف ، قياس وتحميؿ العالقة بيف سعر الصرؼ ومعدالت التضخـ في العراؽ لممدة  (1)

،  13جامعة تكريت ، كمية االدارة واالقتصاد ، المجمد ( ،مجمة تكريت لمعمـو االقتصادية ، 2016 – 1990)
 . 241،ص 2017،  40ع
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  9: م  اعداد الباح ة بمو ب البٌانات بال دو  )المصدر
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 املثحث انثانث
 اثر انريع اننفطي عهى تعض املؤشراخ االقتصاديح انكهيح

 :القتصادي  اثر الريع النفطي  عمى النمو ا .1
يؤدي الريع النفطي الى تفاقـ االختالالت الييكمية لالقتصاد العراقي ويتجمى ذلؾ في عدة      

ذ نجد اف نسبة مساىمة  قطاع النفط في ىذا الناتج إمؤشر الناتج المحمي االجمالي ،  مؤشرات منيا
لنفطي عمى الناتج المحمي اكبر مف نسبة مساىمة قطاعي الزراعة والصناعة ، ونعتقد اف اثر الريع ا

ذ كمما  زادت نسبة مساىمة النفط في الناتج المحمي االجمالي إإمالي يكوف في الغالب ايجابي   ، االج
يعني  زيادة قيمة  الناتج المحمي االجمالي في العراؽ ولكف ىذه الزيادة تعني انخفاض في  نسب 

لمقطاع الصناعي دور  االقتصادي ، اذ افْ  مساىمة القطاعات االخرى ، وىذا بدوره يؤثر عمى النمو
ميـ وحيوي في تحقيؽ النمو االقتصادي ويعد المبنة االساسية لو نتيجة ما يمتمكو مف تنوع اقتصادي 
ومرونة في التنقؿ مف قطاع الى آخر ، فيو يستجيب لممتغيرات االقتصادية الداخمية والخارجية ، 

لى إدت أالتي  2003لتي عاشيا العراؽ بعد عاـ ولكنو واجو بعض المعوقات نتيجة لمظروؼ ا
نخفاض مساىمة ىذا القطاع في الناتج المحمي االجمالي ومف ىذه المعوقات غياب الرقابة الجمركية إ

االقتصاد  ثر عمى زيادة االستيراد مما يجعؿأرسـو عمى السمع المستوردة ، مما في فرض الضرائب وال
بط بدرجة كبيرة بمعدالت انتاج النفط ، وبالتالي يتأثر بشكؿ مباشر حاديا يرتأُ القومي اقتصادا ريعيا 

ذ يعتبر مف القطاعات الميمة إؾ الحاؿ بالنسبة لمقطاع الزراعي بأسعار النفط في السوؽ العالمية، كذل
جؿ سد حاجة أولية وسمع غذائية مف أدي في العراؽ لما يوفره مف مواد حداث النمو االقتصاأفي 

حاجة القطاعات االخرى ، وبالتالي توفير فرص عمؿ لمعاطميف عف العمؿ ، فيو  المواطنيف وسد
قطاع متميز لو دور حيوي في تحريؾ االقتصاد العراقي وانتعاشو ، ولكف نتيجة لمظروؼ التي مر بيا 

عمى  ثر سمباً أة تردي الوضع االمني الذي بدوره ، فقد تدىور ىذا القطاع نتيج 2003العراؽ بعد عاـ 
معممية ذ تعطمت شبكات الري وكذلؾ شحة المياه ، والنقص في المواد االساسية لإالقطاع ،  ىذا

يرا عمى دت الى تدىور االنتاج الزراعي ، مما شكؿ عبئا كبأسباب التي ألاالنتاجية ، وغيرىا مف ا
مر ألاالولية ، ا د الغذائية والموادلى زيادة االستيراد لسد النقص في المواإدى أاالقتصاد العراقي ، مما 

الذي يؤدي الى تدىور النشاط االقتصادي بسبب االعتماد عمى مورد اقتصادي وحيد الذي يعد موردا 
قيقة وىي اف ناضبا ال يؤمف االستقرار وال يحفز النمو والتطور االقتصادي  . والبد مف االشارة الى ح
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نة الطمب عمى النفط بسبب المرو سعار النفط سيؤدي بالضرورة الى انخفاض أاالرتفاع الكبير في 
. وعند ثبات العوامؿ (1)وىذا يؤدي الى تقميؿ النمو االقتصادي قميمة المرونةالسعرية لمطمب التي تكوف 

االخرى ، ينبغي النظر في زيادة اسعار النفط ايجابية في الدوؿ المصدرة لمنفط ، وسمبية في الدوؿ 
 ا تنخفض اسعار النفط . المستوردة لمنفط ،  بينما توقع العكس عندم

مما كؿ مما سبؽ نتوصؿ الى اف زيادة مساىمة الناتج النفطي في  الناتج المحمي االجمالي ،     
ف زيادة الريع النفطي تؤدي إي أات االخرى كالقطاع الصناعي ، يعني انخفاض مساىمة القطاع

ف العالقة بيف الريع إي أ ناعة في الناتج المحمي االجماليلى انخفاض  نسبة مساىمة قطاع الصإ
 النفطي ونسبة مساىمة قطاع الصناعة عالقة سمبية . 

ويجب اف نشير الى مالحظة ميمة وىي اف  زيادة سعر النفط الى انتقاؿ الدخؿ مف البمداف     
تأثير الطمب العالمي  ذ يعتمدإف خالؿ عممية التبادؿ التجاري ، المستوردة الى البمداف المصدرة م

ى النفط ، واحيانا ال يتـ اعادة يرادات االضافية التي تعود عمى مستو إلنفاؽ اإعادة إار عمى مقد
نفاؽ ىذه االيرادات بالكامؿ عمى المدى القصير ، ونالحظ  اف زيادة نسبة النمو االقتصادي في إ

البمداف قؿ مف خسارة النمو االقتصادي في أسعار النفط تكوف أاف المصدرة لمنفط نتيجة الرتفاع البمد
حاد ، فنجد اف نمو االقتصاد العالمي يتراجع بشكؿ  المستوردة ، بحيث يكوف التأثير الصافي سمبياً 

سعار النفط ، والسبب في ذلؾ يرجع الى اف ميؿ البمداف المستوردة أعقاب كؿ ارتفاع كبير في أفي 
المصدرة . وبما اف التي تخسر مف ارتفاع االسعار الى االستيالؾ اعمى بشكؿ  عاـ مف البمداف 

سعار النفط ليا عواقب وخيمة أنفط العالمية ، لذلؾ فأف تقمبات سعار الأعتمد عمى العوائد النفطية ت
 عمى النمو االقتصادي وعمى النشاط االقتصادي ، وىذه العواقب تختمؼ في البمداف المصدرة عنيا

في البمداف المصدرة لمنفط وخبرا سيئا   سعار النفط خبرا ساراأرتفاع إفي البمداف المستوردة ، فيعتبر 
في البمداف المستوردة لمنفط . كما تشمؿ آليات النقؿ التي تؤثر مف خالليا اسعار النفط عمى النشاط 
االقتصادي الحقيقي كؿ مف قنوات العرض والطمب ، وترتبط اآلثار الجانبية بحقيقة مفادىا اف النفط 

إلنتاج ، وبالتالي فأف الزيادة في اسعار النفط تؤدي الى ارتفاع الخاـ يعتبر مف المدخالت االساسية ل
تكاليؼ االنتاج مما يدفع الشركات الى خفض االنتاج . كما البد مف االشارة الى اف تغير اسعار 

ذ نالحظ اف االستيالؾ يتأثر بالتغير بأسعار النفط إيضا عمى االستيالؾ واالستثمار ، النفط تؤثر ا

                                                           
(1) Adelman , A ,The real Oil problem ,Regulation , vol.27,No.1,2004 ,p 16-21. 
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ا  بالنسبة  لالستثمار فأف اسعار النفط ليا مّ أمف خالؿ عالقتو بالدخؿ المتاح ، بشكؿ غير مباشر 
 تأثير سمبي عمى االستثمار مف خالؿ زيادة تكاليؼ الشركات .

 .اثر الريع النفطي عمى الموازنة العامة :2
ذ إيرادات النفطية ،نتيجة زيادة االيجابي في زيادة اجمالي االيرادات العامة  أثر إ لمعوائد النفطية فْ إ   
سعار النفط أ د الموازنة العامة ، اي اف زيادةىناؾ عالقة طردية وايجابية بيف اسعار النفط ورصي فْ إ

يجابيا عمى رصيد إ، كما اف الصادرات النفطية تؤثر تنعكس في زيادة مباشرة في الموازنة العامة 
اليرادات النفطية ال تذىب لتمويؿ النفقات الموازنة العامة في العراؽ ، ولكف المشكمة تكمف في اف  ا

االستثمارية التي تعمؿ عمى انتعاش االقتصاد وتحقيؽ النمو االقتصادي والقضاء عمى البطالة ، وانما 
النفقات  ف إذ نالحظ إ( ، 5تذىب لتمويؿ النفقات الجارية وىذا ما يمكف مالحظتو في الجدوؿ )

جمالي إى ذ بمغت نسبة مساىمة النفقات الجارية الإة ، مجمؿ النفقات العام تستحوذ عمىية الجار 
%( مقارنة بنسبة مساىمة النفقات االستثمارية الى اجمالي 90.50) 2004النفقات العامة  عاـ 

%( لنفس العاـ . واستمرت نسبة النفقات الجارية الى اجمالي النفقات 9.50النفقات العامة التي بمغت )
بي عمى البنى التحية بشكؿ خاص ، وعمى النشاط االقتصادي بشكؿ عاـ . باالرتفاع وىذا لو مردود سم

ة مف كؿ ما سبؽ نتوصؿ الى اف  زيادة الريع النفطي تنعكس في زيادة نسبة مساىمة  النفقات الجاري
سبة مساىمة النفقات ي اف ىناؾ عالقة ايجابية بيف الريع النفطي ونأالى اجمالي النفقات العامة  ، 

 جمالي النفقات .إى الجارية ال
لى تفاقـ العجز المتحقؽ بالموازنة العامة إدى أع سياسة مالية خاطئة ، وىذا وىذا يعني اف العراؽ يتب

( مميار دوالر 21ذ بمغ العجز المتحقؽ )إتأثرا باليبوط في اسعار النفط ، لمدولة في السنوات االخيرة م
ة ، وبالتالي مف الصعوبة تغطية ىذا  العجز . عمى الرغـ مف ضغط النفقات العام (1). 2015في عاـ

يرادات العامة وزيادة النفقات إلما تنويع انا  ماد عمى االيرادات النفطية فقط و لذلؾ يجب  عدـ االعت
االستثمارية التي تعمؿ عمى انتعاش النشاط االقتصادي وتحسف مستوى المعيشة وبالتالي القضاء عمى 

مف الدراسات الى اف ىناؾ عالقة موجبة بيف حجـ االنفاؽ العاـ البطالة والفقر . وتشير الكثير 
ومستوى النمو االقتصادي ، فمتى ما تصاعد مستوى االنفاؽ العاـ وخاصة االنفاؽ االستثماري تزايدت 

 معدالت النمو االقتصادي .
 

                                                           
 . 460، ص 2016صندوؽ النقد الدولي ، التقرير االقتصادي ،  (1)
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 ثر الريع النفطي عمى التجارة الخارجية :أ.3
ة إلجمالي الصادرات ليا اثر ايجابي عمى النمو االقتصادي ىمية النسبية لمصادرات النفطيألا فْ إ    

في العراؽ بفعؿ موارد النقد االجنبي المتحصؿ عمييا مف عممية تصدير النفط الخاـ ، واف ليذه الموارد 
دور فعاؿ في تعديؿ االختالؿ في التوازف االقتصادي واختالؿ ميزاف المدفوعات ، باإلضافة الى 

رأس الماؿ ىو القيد االكثر  فْ إذ إروعات خطط التنمية االقتصادية ، ميـ لمشاعتباره مصدر تمويمي 
يادة تأثيرا في دفع عجمة التنمية االقتصادية الى االماـ . ونالحظ اف زيادة الريع النفطي يؤدي الى ز 

نخفاض نسبة الصادرات غير النفطية الى اجمالي ا  جمالي الصادرات و إنسبة الصادرات النفطية الى 
نسبة الصادرات غير النفطية الى  بيف الريع النفطيسمبيو ادرات وىذا يعني اف ىناؾ عالقة الص
 جمالي الصادرات .إ
( اف نسبة الصادرات النفطية إلجمالي الصادرات العامة قد ازدادت 8ونالحظ مف الجدوؿ )  

اذ  2015ـ ( بسبب زيادة االنتاج النفطي ولكف ىذه النسبة انخفضت في عا2014 – 2004لممدة)
نابيب النفط والحقوؿ النفطية ، ثـ عادت وارتفعت أ ة وتدمير( بسبب العمميات االرىابي85.5بمغت )

 بالسنوات الالحقة . 
 ثر الريع النفطي عمى المديونية العامة : .أ4

سعار النفط تؤدي أانخفاض  فْ إذ إـ المديونية العامة في العراؽ ، يؤثر الريع النفطي عمى حج
 جؿ تغطيةأالى لجوء الدولة لالقتراض مف فاع حجـ المديونية العامة والسبب في ذلؾ يعود الى ارت

خفاض االيرادات النفطية التي تشكؿ نسبة كبيرة مف اجمالي االيرادات اي اف إنالنفقات العامة بعد 
يتـ تغطيتو  زيادة النفقات العامة عف االيرادات العامة تؤدي الى عجز في الموازنة العامة وىذا العجز

 ( اف اجمالي الديف العاـ قد بمغ7بالديف العاـ سواء اكاف داخمي اـ خارجي ، ونالحظ مف الجدوؿ )
( 95485.53اذ بمغ ) 2006ثـ عاد وانخفض في عاـ  2004( مميار دينار عاـ 133811.00)

ؾ تحمؿ اعباء ات مما ترتب عمى ذلمميار دينار . كما اف العراؽ لـ يقـ بتسديد ما عميو مف التزام
دى الى زيادة المديونية أفية لعدـ تسديد الديوف ، كؿ ذلؾ خرى تتمثؿ  بتحمؿ فوائد اضاأضافية أ

العامة وزيادة خدمة الديف التي اثقمت بدورىا العبء عمى الدولة نتيجة االقتراض الخارجي والداخمي . 
ة التي يواجييا العراؽ ، مما الحؽ سعار النفط الى تفاقـ المشكالت االقتصاديأادت التقمبات في فقد 
بما حققتو البالد مف مكاسب خالؿ عاميف مف التعافي المطرد ، وقادت ىذه التغيرات  جسيماً  ضرراً 

لعدـ توفر الحيز المتاح في المالية العامة  الى تعميؽ اليشاشة االقتصادية واالجتماعية ، ونظراً 
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حزمة إلعادة تشغيؿ اقتصاد البمد الذي يعتمد وبشكؿ  لإلنفاؽ ، فقد انخفضت قدرة الحكومة عمى تقديـ
سعار النفط تؤدي الى أمو االقتصادي . ونالحظ اف زيادة كبير عمى الصادرات النفطية، لتحقيؽ الن
 . انخفاض حجـ المديونية العامة وبالعكس

ة نستنتج مما سبؽ أف مشكمة المديونية الخارجية مف أىـ المشاكؿ التي تواجو العراؽ نتيج
لمصعوبات التي مرت بيا، األمر الذي كاف يدعـ التخمؼ ويؤدي إلى عجز متراكـ فييا ومف ثـ الوقوع 

 في فخ المديونية وتفاقـ أعبائيا .
 اثر الريع عمى الفقر والبطالة :.5

اطئة يرجع الى السياسات الخؾ ر سمبي عمى الفقر والبطالة ، والسبب في ذلأثلمريع النفطي  فْ إ
شارت المسوحات االحصائية الى اف ربع السكاف يعيشوف تحت خط الفقر، أالحكومة ، فقد  التي تتبعيا

كما اف قوة العمؿ ىي العنصر الرئيس في خمؽ المنافع االقتصادية واالجتماعية التي تسيـ في تحسف 
السكاف، ، ومصدر ىذه القوة ىـ  مستوى المعيشة لمفرد ، كما انيا وسيمة ميمة لتحقيؽ التنمية واىدافيا

 يعدّ ( مرتفعا ، وُ 65 – 15ذ كمما كاف نمو السكاف مرتفعا كمما كانت نسبة الناشطيف اقتصاديا )إ
%(، 3.5-3العراؽ مف البمداف المرتفعة في نمو السكاف، اذ تقدر نسبة النمو في العراؽ بحوالي )

وف اقتصاديا نحو شكؿ الناشط( مميوف نسمة ، يُ 28بنحو ) 2006وتشير تقديرات سكاف العراؽ لعاـ 
اإلنساف ىو صانع التنمية وىدفيا في آف اعتببار وانطالقًا مف . (1)ف%( مف مجموع السكا49.7)

ف الناس ىـ الثروة الحقيقية ألي أمة، فانو ينبغي أف يكوف اليدؼ األساس لمتنمية خمؽ بيئة  واحد، وا 
ومع أف ىذا قد يبدو بديييًا فانو كثيرًا مالئمة ليتمتع الناس بالرفاىية خالؿ حياة طويمة وسميمة وخالقة. 

 ما يتـ إغفاؿ ىذا األمر، ويتوجو االىتماـ إلى نمو الناتج المحمي اإلجمالي أو نمو الدخؿ القومي ألي
ىتماـ إلى الوسيمة بداًل مف التركيز عمى الغاية. إف التوسع إلنصراؼ اإمف ىذيف المتغيريف. وىذا يعني 

ال وسيمة لموصوؿ إلى الغاية... فمقد اىتـ االقتصاديوف لسنوات عديدة برأس في اإلنتاج والثروة ما ىو إ
 .(2)الماؿ المادي كوسيمة لمتنمية البشرية وأىمموا مفيـو رأس الماؿ البشري

                                                           
، 2009نية( بيف النظرية والواقع، دار المناىج لمنشر والتوزيع، عماف ، إبراىيـ مراد الدعمة، التنمية البشرية )اإلنسا (1)

 .  90ص
 .4، ص2000برنامج األمـ المتحدة ، تقرير التنمية البشرية ، سوريا،  (2)
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الفقر مف األمور الميمة التي تؤثر وتتأثر بالتنمية البشرية، فالتنمية البشرية تيدؼ  عدّ وعميو يُ 
لفقر والحرماف، والنيوض بالبشر مف خالؿ تحسيف قدراتيـ لتحقيؽ النمو أساسًا إلى القضاء عمى ا

 .(1)االقتصادي واالستفادة مف قبؿ أفراد المجتمع بتوزيع عادؿ
ذ انيا تعبر عف العجز في البنى إؽ ليا ابعاد اقتصادية واجتماعية مشكمة البطالة في العرا فْ ا  و     

الصعيد المحمي واف لمبطالة آثار سيئة عمى النمو  االقتصادية وتعبر كذلؾ عف خمؿ اجتماعي عمى
والرفاه االقتصادي . وترجع البطالة الى عدة اسباب منيا ظاىرة االختالؿ االنتاجي نتيجة توقؼ 
قطاعات االنتاج الرئيسة وخاصة الصناعة والزراعة ، وكذلؾ شؿ حركة النشاط االقتصادي نتيجة لما 

اتبع ذلؾ مف اعماؿ ارىابية شممت الممتمكات العامة االمر الذي دمرتو الحرب لمبنى التحتية ، وما 
ادى الى تدىور القطاعات االقتصادية وفي مقدمتيا قطاع النفط والصناعة ، مما ترتب عمى ذلؾ 
انخفاض كبير في القدرات النفطية نتيجة لتيالؾ المنشآت النفطية وكثرة الحاجة الى االصالح 

نشاط االقتصادي يواجو الكثير مف الصعوبات وخاصة النشاط االنتاجي والتطور، مما يجعؿ مواصمة ال
 -15منو . وكذلؾ نالحظ اف االقتصاد العراقي يعاني مف ارتفاع معدالت البطالة وخاصة لمفئات )

( سنة ، اذ اف سوؽ العمؿ ليس لديو طاقة الستيعاب ىذه االعداد العاطمة عف العمؿ ، اي اف 29
العراقي ستفضي الى زيادة معدالت البطالة  . نتوصؿ مما سبؽ اف االقتصاد اعادة ىيكمة االقتصاد 

العراقي ىو اقتصاد ريعي ، اي يعتمد عمى ايرادات بيع النفط والتي بدورىا ال تحتاج الى توظيؼ اعداد 
كبيرة مف العامميف ألنيا تعتمد عمى )االنتاج كثيؼ رأس الماؿ وقميؿ العمؿ ( وىذا يؤدي الى تعميؽ 

 يادة معدالت البطالة .وز 
  .اثر الريع النفطي عمى معدالت التضخم :6

نفاؽ إليرادات النفطية في تمويؿ اإلعمى ا  ي يعتمدأف االقتصاد العراقي اقتصاد ريعي بما ا
سعار النفط تنعكس في زيادة المستوى العاـ لألسعار، وخالؿ المدة أي زيادة في أالعاـ ، فنالحظ اف 

بسبب زيادة اسعار النفط ، وىذا يؤدي الى زيادة االنفاؽ (2) حجـ عرض النقد ( زاد2013 – 2003)
ذ مف الصعب إعمى حساب النفقات االستثمارية ، العاـ  وتكوف الزيادة لصالح النفقات التشغيمية 

شكاؿ الدعـ أعـ البطاقة التموينية و دتخفيض النفقات التشغيمية ألنيا تتضمف االجور والرواتب و 
كما اف زيادة النفقات التشغيمية وىذا يعني اف النفقات  التشغيمية تفوؽ االستثمارية  ،خرى ، ألا

                                                           
 .91إبراىيـ مراد الدعمة، مصدر سابؽ ، ص (1)
 . 80، ص  2017التقرير االقتصادي لمبنؾ المركزي العراقي ،   (2)
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المتمثمة باألجور والرواتب تنعكس في زيادة القوة الشرائية اي زيادة الميؿ الحدي لالستيالؾ الذي 
يؤدي الى ارتفاع التضخـ ، مقابؿ استمرار تخمي قطاعات المجتمع عف دفع الضرائب وتفاقـ 

رتفاع معدالت التضخـ منيا إل خرىأسباب أالعراقي . وىناؾ الختالالت الييكمية في االقتصاد ا
تفاع الطمب المحمي عمى الوقود بسبب االنقطاعات المستمرة في الطاقة الكيربائية ، وكذلؾ زيادة إر 

عمى  عمميات تيريب المشتقات النفطية إلى الدوؿ المجاورة خالؿ تمؾ المدة بسبب ضعؼ السيطرة
 .الحدود والمنافذ البرية والبحرية 

 ثر الريع النفطي عمى اسعار الصرف : أ.7
االيرادات  غمب الدراسات والطروحات النظرية اكدت عمى اف ىناؾ عالقة عكسية  بيفأ فْ إ     

ذ اف زيادة اسعار النفط تعمؿ عمى زيادة العوائد النفطية وىذه العوائد تعمؿ إالنفطية وسعر الصرؼ  
مى تعزيز استقرار سعر الصرؼ وبالتالي انخفاض معدؿ سعر الصرؼ تجاه الدوالر وىذا بدوره يؤدي ع

واف انتقاؿ  الى استقرار قيمة العممة وزيادة قوتيا االقتصادية لذلؾ مف المتوقع اف تكوف العالقة عكسية.
حجـ االحتياطيات طريؽ سعار صرؼ الدينار العراقي مقابؿ الدوالر يكوف عف أثر سعر النفط الى أ

ذ تقوـ السمطات النقدية ببيع وشراء العممة االجنبية التي تحصؿ عمييا مف مبيعات البمد إالدولية ، 
 المورد الرئيس لمنفط الخاـ مقابؿ العممة المحمية لمتحكـ بسعر صرؼ العممة المحمية .

ادات تترتب عميو آثار غير عتماد الشامؿ عمى قطاع واحد كالقطاع النفطي لتوفير اإلير إلي اف اأ    
د بصورة كاممة عمى مرغوب فييا عمى القطاعات اإلنتاجية وخصوصًا القطاع الصناعي نتيجة االعتما

خذت قيمة الصادرات النفطية تؤثر أفقد جمب النفط دخاًل ىائاًل وقد ا بالنسبة لمعراؽ مّ أمورد طبيعي ، 
ار السمع المنتجة محميًا غير تنافسية في في سعر الصرؼ الحقيقي لمعممة المحمية مما جعؿ أسع

بسبب انتعاش ،  رخص ثمناً أصبحت فيو أسعار السمع المستوردة االسواؽ العالمية في الوقت الذي ا
القطاع النفطي وارتفاع الطمب عمى السمع المحمية نتيجة زيادة الدخوؿ مقارنة بضآلة المعروض منيا ، 

سمع الصناعية العراقية عمى منافسة السمع األجنبية الرخيصة فضاًل عف عدـ قدرة السمع الزراعية وال
نتيجة ارتفاع تكاليؼ اإلنتاج في قطاعات السمع التبادلية وارتفاع القيمة الحقيقية لمعممة المحمية وىو ما 

 دفع أسعارىا نحو االرتفاع .
الخيرة أصبحت كذلؾ صبح تطور االقتصاد العراقي مرىونًا بما تدره العائدات النفطية ، وىذه اأ    

د عممة التسديد ليذه المادة ، عّ مرتبطة بأسعار النفط في السوؽ العالمية وبتحسف قيمة الدوالر الذي يُ 
ف ىذا إرفع قيمة الدينار العراقي ، إذ  لقد أسيمت  وبشكؿ كبير نافذة بيع وشراء العممة األجنبية في
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دي واالقتصادي ، كما أسيـ بتحسيف القدرة االجراء قد حقؽ نجاح كبير في تحقيؽ االستقرار النق
 .  الشرائية لممواطنيف وزيادة اطمئنانيـ بأف الدينار اصبح مخزنًا تامًا لمقيمة بداًل مف الدوالر

يتضح مما سبؽ ، اف توجو االيرادات النفطية نحو االستيالؾ واالستيراد سيكوف توجيا" قمقا" مالـ و     
، فاف الطمب عمى العممة األجنبية في مزاد البنؾ المركزي سيبقي ىو  تتصدى لو بيئة استثمارية جاذبة

س ماؿ أقطاع الخاص وتحويؿ المتبقي الى ر االخر احادي ومنكفئ عمى تمويؿ التجارة االستيالكية لم
 متدفؽ نحو الخارج )كادخار خارجي( .
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 املثحث انراتع
 يرؤيح مستقثهيح نتنٌيع االقتصاد انعراق

ذ يعتمد عمى القطاع النفطي في تمويؿ الميزانية العامة لمبمد، إ، د العراؽ مف البمداف الريعيةعّ يُ 
لكنو لـ يستغؿ ثروتو النفطية في توليد تمويؿ مستداـ بغية دفع مسيرة التنمية االقتصادية ، مف ىنا 

قتصادية الوطنية وايجاد ي تنويع القاعدة االأ حقيؽ ىدؼ تنويع االقتصاد العراقينشير الى ضرورة ت
المضافة لمنفط وزيادة عوائده مف محفزات مختمفة لنمو االقتصاد مف خالؿ التركيز عمى زيادة القيمة 

 جؿ محاولة تنويع االقتصاد العراقي .أ
نقد عمى الى نقطة ميمة جدا وىي اف ما يحوؿ بيف تحوؿ االقتصاد المستند إلف نشير أوىنا نود    

القطاعات ىو اف الحكومات في البمداف النفطية تختزؿ السياسات االقتصادية بمجرد  الى اقتصاد متنوع
نفاؽ عمى البنى التحتية إعادة تدويرىا عمى شكؿ ا  عادة توزيع االيرادات النفطية و موازنات سنوية إل

مف تجارب بعض الدوؿ مف اجؿ تنويع اإلفادة لمقطاع العاـ والخدمات بيدؼ تحقيؽ نمو. ويمكف 
 تصاد العراقي والنيوض بو .االق
سس التنمية المستدامة ، أىـ أمف  عدّ ذ يُ إالى ضرورة التنويع االقتصادي ،  شارةإلا البد مف اوىن  

ي. وينصرؼ نحو دراسة ممكنات تقميؿ اعتماد البمداف الريعية عمى المورد الوحيد في نشاطيا االقتصاد
جمالي المحمي اساىمة القطاع النفطي في الناتج النخفاض التدريجي لمإلويقصد بالتنويع االقتصادي ا

مقابؿ الزيادة التدريجية في مساىمة القطاعات غير النفطية فيو ، عمى اف يكوف ىذا االنخفاض غير 
ناجـ عف تخفيض الكميات المستخدمة مف النفط او المصدرة منو وانما عف طريؽ زيادة الناتج المحمي 

 .(1)االخرى غير النفطية االجمالي في القطاعات االنتاجية
ؽ وكذلؾ فاف التنويع يقصد بو تنويع اليياكؿ االنتاجية لمقطاعات االقتصادية المختمفة مع ضرورة خم   

لى تخفيؼ االعتماد عمى القطاع النفطي وعممية إمر الذي يؤدي ألقطاعات جديدة مولدة لمدخؿ ، ا
 . (2)االستنزاؼ المستمرة ليذا المورد

 
                                                           

لحافظ ، تشجيع االستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص في العراؽ ، معيد التقدـ والسياسة االنمائية ، اتحاد ميدي ا  (1)
 2، ص 2007رجاؿ االعماؿ ، لبناف ، 

احمد صداـ عبد الصاحب الشبيبي ، سياسات ومتطمبات االصالح االقتصادي في العراؽ ، رؤية مستقبمية ، مركز  (2)
 . 7، ص 2007جامعة االبصرة،  دراسات الخميج العربي ،
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نتقاؿ مف اقتصاد قائـ بؽ نتوصؿ الى اف التنويع االقتصادي عممية الغرض منيا االمف كؿ ما س   
ي مصادر ادي يتأثر باستمرار بالعوامؿ الخارجية االقتصادية والسياسية الى اقتصاد ذحعمى مصدر ا

 تو .بعاد التنويع االقتصادي واستراتيجيأع السياسات واآلليات التي تتفؽ و تباإمتنوعة ومتعددة مف خالؿ 
ألىمية التنويع االقتصادي في البمداف الريعية التي تعاني مف اختالالت ىيكمية كبيرة ، كونيا  ونظراً    

ثر بعد اليبوط الحاد في أكحد فقط ، ومف ىنا جاءت المخاوؼ ربطت مصير اقتصاداتيا بمورد وا
العمؿ الجاد في ، لذا سعت العديد مف البمداف  عمى  2014سعار النفط الخاـ في منتصؼ عاـ أ

تطبيؽ استراتيجية التنويع االقتصادي وزيادة مستوى مساىمة القطاعات االقتصادية البديمة في الناتج 
. فيعد التنويع (1)المحمي االجمالي ، وتحسيف فاعمية ىذه القطاعات والسيما قطاع الصناعة التحويمية

تصاد ويعطيو المرونة لمتكيؼ مع ىدؼ ضروري تسعى العديد مف الدوؿ لتحقيقو ، كونو يحصف االق
 مختمؼ االوضاع والظروؼ . 

 وىناؾ عدة مبررات لمتنويع االقتصادي منيا :
اف الموارد المستخرجة مف باطف االرض تتسـ بالنضوب وىذا يستمـز وجود قاعدة اقتصادية  .1

 عمى النشاط االقتصادي . اً بديمة لإلنتاج ، وبخالؼ ذلؾ سوؼ ينعكس سمبٍ 
ؿ لمتنويع االقتصادي في محاربة لعنة الموارد والمرض اليولندي ، ونالحظ اف ثر فعاأىناؾ  .2

البمداف النفطية شيدت بعد نمو صادراتيا تقمبات اقتصادية شديدة تتمثؿ بانييار معدالت النمو 
في مرحمة ما بعد الطفرة النفطية ، مما يؤدي الى حالة مف الركود وانخفاض ايراداتيا ، لذا 

حد مف المخاطر القتصادي مف شأنو اف يقمؿ مف حدوث ىذه االختالالت والفأف التنويع ا
ي اف التنويع يحصف االقتصاد مف الصدمات الخارجية والداخمية وتقمبات أوحالة الاليقيف . 

 النمو .
يساىـ التنويع االقتصادي في ترسيخ العالقات التبادلية فيما بيف القطاعات االنتاجية )الروابط  .3

 لخمفية ( ، وىذا ينعكس عمى تحسف وزيادة النمو االقتصادي .االمامية وا
كما اف المشكمة االساسية التي تواجو االقتصاد العراقي ىي الترابط بيف نمو الناتج المحمي ونمو        

الصادرات النفطية ، لذلؾ يجب فؾ ىذا الترابط وتقميؿ االعتماد عمى مصدر واحد لمدخؿ والتجاه نحو 
االقتصاد العراقي عمى المستوى القطاعي والكمي وصوال الى ىيكؿ اقتصادي يتالءـ مع اعادة ىيكمة 

                                                           
عاطؼ الفي مرزوؾ ، عباس مكي حمزة ، التنويع االقتصادي مفيومو وابعاده في بمداف الخميج وممكنات تحقيقو  (1)

 . 56،ص 2014،  31، ع 10، المجمد  واإلدارية، الكوفةاالقتصادية  في العراؽ ، مجمة الغري لمعمـو
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متطمبات القدرة التنافسية والنمو ويضمف تحقيؽ المرونة في مواجية التغيرات الحاصمة عمى الصعيد 
 الدولي ، ويمكف تحقيؽ ذلؾ مف خالؿ :

مف االعتماد عمى الموازنة العامة  اتباع سياسة تمويمية يسود فيو طابع التمويؿ المصرفي بدال .1
لوفورات المالية الى ايدي االفراد والمؤسسات، افي تمويؿ التنمية ، االمر الذي ادى الى تحويؿ 

اذ اف ترؾ االمر لمبنوؾ لمقياـ بيذا الدور يساىـ في تحقيؽ التمويؿ االنمائي ، الذي يساىـ 
خالؿ تمويمو لمشاريع القطاع  بدوره في تحقيؽ ىدؼ التنمية وتنويع مصادر الدخؿ مف

الخاص في القطاعات االقتصادية غير النفطية ، الذي مف شأنو اف يفضي الى تحسف نوعي 
وكمي في االنشطة المولدة لمناتج المحمي غير النفطي . باإلضافة الى تطوير سوؽ االوراؽ 

ية وزيادة الوعي المالية وتنامي االستثمارات مف خالؿ تأثير سوؽ االوراؽ المالية عمى تنم
االدخاري بيف افراد المجتمع ، وتجميع ىذه المدخرات وتوجيييا لتنمية االصوؿ االنتاجية في 
االقتصاد العراقي ، وكذلؾ تأسيس الشركات القابضة ودورىا في اقامة المشاريع االنتاجية 

 والخدمية .
ينعكس في ارتفاع  االىتماـ بالقطاع الخاص وتوسيع مساىمتو في االقتصاد الوطني ، مما .2

نسبة مساىمتو في تكويف رأس الماؿ الثابت وفي زيادة الناتج المحمي الحقيقي والناتج المحمي 
غير النفطي. تجاوز الجدؿ حوؿ دور كؿ مف القطاع العاـ والقطاع الخاص مف خالؿ التغمب 

والقطاع  عمى االفكار الشائعة عند البعض والتي تشير الى اف القطاع العاـ يحقؽ الخسارة
الخاص يحقؽ الربح، في حيف اف كال القطاعيف يواجياف مشاكؿ عدة يجب العمؿ عمى 

 التغمب عمييا وايجاد الحموؿ الممكنة لتطور ىذيف القطاعيف .
تنمية وتطوير الصادرات والتي تعد ضرورية مف اجؿ زيادة معدالت النمو االقتصادي وزيادة  .3

ة وحسف استغالؿ الموارد االقتصادية، اذ اف تنويع الطاقة االنتاجية والقضاء عمى البطال
الصادرات يؤدي الى عدـ االعتماد عمى الصادرات النفطية التي تتأثر باألسعار العالمية 

 لمنفط.
ذ  إـ المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، سراع بعممية تحقيؽ التنمية االقتصادية عف طريؽ دعإلا .4

قيؽ التنمية ، لما ليا مف مردود طة ىو الحؿ االمثؿ لتحد دعـ  المشاريع الصغيرة والمتوسعّ ي  
دخار واالستثمار والناتج المحمي االجمالي واالستيالؾ والصادرات يجابي عمى كؿ مف اإلإ

وتخفيؼ مف معدالت التضخـ والبطالة . كما تؤدي ىذه المشاريع دورا كبيرا في عممية تنويع 
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، لما تمتاز بو مف مميزات تجعميا قادرة عمى  االقتصاد العراقي وتحولو نحو اقتصاد السوؽ
عما  عف توسيع دور القطاع الخاص وتنويع القاعدة االنتاجية في االقتصاد العراقي ،  فضالً 

تتميز بو مف قابمية عمى تنويع منتجاتيا وما تمتمكو مف روابط امامية وخمفية فيما بينيا وبيف 
االنتاجية التي مف شأنيا النيوض باإلنتاج ا وجيالمؤسسات االقتصادية الكبرى ، ونشر التكنول

 . اً ونوع اً كم
العمؿ عمى زيادة كمية وتحسف نوعية االنتاج الزراعي مف خالؿ استخداـ مستمزمات االنتاج  .5

الحديثة مف مكائف ، واآلالت ، والبذور ، واالسمدة . والعمؿ عمى تفعيؿ السياسة التجارية 
ية لحماية المنتجات المحمية الزراعية مف المنافسة ، الزراعية مف خالؿ وضع سياسة تجار 

والسماح بنسبة استيراد تفي بتغطية عجز االنتاج المحمي . زيادة نسبة التخصيصات  مف 
النفقات االستثمارية في الموازنة العامة لدعـ االنتاج الزراعي بشقيو االنتاجي والحيواني . 

 المساحات المزروعة واستغالؿ المياه الجوفية . باإلضافة الى مكافحة ظاىرة التصحر وزيادة 
تباع استراتيجية مناسبة لمنيوض بقطاع الصناعة التحويمية مف خالؿ اعادة تأىيؿ المعامؿ إ .6

الجدوى االقتصادية  والمؤسسات والخطوط المتوقفة عف العمؿ وتشغيميا ، وىذا مف شأنو رفع
بة ، وكذلؾ تشجيع االستثمار االجنبي والتنافسية .والعمؿ عمى خمؽ بيئة استثمارية مناس

، وكذلؾ (1)والمحمي عمى اف ذلؾ يكوف مدعـ بقوانيف حماية المنتج والمستيمؾ والمنافسة 
عفاء المواد االولية والمكائف واآلالت المستوردة مف الرسوـ الكمركية ، باإلضافة الى دعـ إ

ارية ليذا القطاع ، واخيرا القطاع الصناعي وتنميتو مف خالؿ زيادة التخصيصات االستثم
ىتماـ بالصناعة النفطية واقامة مشاريع كبيرة تعتمد عمى النفط كمادة اولية مثؿ )االسمدة ، اإل

 الصناعات الكيمياوية ( كونيا تمتمؾ ميزة نسبية .
ذ تحتؿ السياحة مكانة ميمة في اقتصاديات إاحة في تنمية االقتصاد الوطني ، االىتماـ بالسي .7

ؽ يمتمؾ مقومات ونيا رافدا مف روافد التنمية االقتصادية ، وعمى الرغـ مف اف العراالدوؿ ، ك
و لـ ييتـ بالسياحة بشكؿ المطموب ، وعميو يجب تفعيؿ ىذا القطاع اّل إن إالجذب السياحي ، 

الحيوي والتفكير الجدي مف اجؿ وضع خطة واستراتيجية واضحة  لمنيوض بيذا القطاع 
ياحية ، مف خالؿ التعامؿ مع النشاطات السياحية كمورد اقتصادي ميـ وتحقيؽ التنمية الس

                                                           
 – 1990، دور صناعة السياحة في تطوير االقتصاد العراقي لممدة)ايماف عبد خضير ،وعبير عمي كاظـ  (1)

 . 187، ص 4، ع12، المجمد واإلدارية،بغداد(، مجمة العمـو االقتصادية 2009
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. ويتـ ذلؾ مف  (1)مف موارد الدولة وتطوير المرافؽ السياحية  وتحسيف الخدمات االساسية فييا
ىوار وتطويرىا وكذلؾ زيادة التخصيصات المالية بناء المشاريع والبنى ألتأىيؿ ا  عادةإخالؿ 

الىتماـ بالوضع الصحي ئة المناخية الجاذبة لالستثمار السياحي ومنيا االتحية ، وتوفير البي
 ف النيوض بالواقع السياحي لمبمد يتطمب تحسيف النظاـ الصحي  والبيئي . إذ إوالبيئي ، 

ف االىتماـ بالسياحة الداخمية وتشجيعيا يتـ مف خالؿ تقديـ افضؿ الخدمات وبأسعار إكما 
تشجيع ىذا الجانب ، ويجب اف تؤدي السياحة الداخمية دورىا في دمج بسيطة ، وتبني برنامج خاص ل

المجتمعات المحمية في عممية التنمية السياحية التي تعمؿ عمى تحريؾ االقتصاد المحمي وانعاش حركة 
السوؽ داخؿ المدف. كذلؾ يجب العمؿ عمى تقديـ حوافز لممستثمريف مف الشركات لتشجيعيـ عمى 

 ة بيف القطاعيف العاـ والخاص مع الحكومة في جميع المشاريع السياحية . دخوؿ اتفاقيات شراك

                                                           
كريـ سالـ حسيف ، وقاسـ جبار خمؼ ، تنمية القطاع السياحي في العراؽ / المقومات والتحديات ، مجمة القادسية  (1)

 . 160، ص 2016، 1، العدد 18تصادية ، المجمد لمعمـو االدارية واالق
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 انفصم انثانث

 اجلانة انقياسي نثيان أثر انعٌائد اننفطيح عهى 

 القتصاد انعراقن االختالالخ اهليكهيح
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 تمييد
قتصاد الت الييكمية لاليتناوؿ ىذا الفصؿ الجانب القياسي لبياف أثر العوائد النفطية عمى االختال   

ساليب الكمية الحديثة  ، التي تستند الى تحميؿ السالسؿ الزمنية ، العراقي مف خالؿ أستخداـ األ
ونموذج تصحيح الخطأ وتقدير العالقة القصيرة والطويمة االجؿ لمتغيرات النماذج    ARDLكمنيجية 

اتي ومشكمة عدـ تجانس التبايف. وقد تـ ختبار مشكمة االرتباط الذعف إ وفؽ ىذه المنيجية  ، فضالً 
 تقسيـ الفصؿ الى ثالثة مباحث :

 توصيف وبناء النموذج القياسي . : المبحث االول 
 التحميل الوصفي واستقراريو السالسل الزمنية.  :المبحث الثاني 
 اختبار النماذج  وتحميل النتائج  .: المبحث الثالث 
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 ًلاملثحث األ
 صيف ًتناء اننمٌذج انقياسيتٌ 

Description and Construction of the Standard model 

تعتبر النماذج القياسية احدى ادوات القياس التي تستخدـ في الدراسات االقتصادية لمعالجة      
المشاكؿ االقتصادية مف ناحية ولمعرفة مدى امكانية تحقؽ فروض النظرية االقتصادية مف ناحية 

 . اخرى
لذلؾ يجب التعبير عف أي ظاىرة اقتصادية بصورة كمية عف طريؽ اتباع صيغة رياضية معبرا     

عنيا برموز ومعادالت رياضية ، واف ىذه المعادالت تعكس العالقات المختمفة بيف المتغيرات  التي  
ذه المرحمة ضمف ىيتضمنيا النموذج . واف ىذه المرحمة تسمى بمرحمة توصيؼ وصياغة النموذج . وتت

 دراجيا باآلتي :عدة خطوات يمكف إ
 اوال: بناء ىيكل النموذج

ف النموذج يتكوف مف مجموعة مف المعادالت كؿ معادلة تضـ متغيرا تابعا ومتغيرا مستقال واحدا، إ    
( في تقدير Simple Linear Regression) إذ يتـ استخداـ نموذج االنحدار الخطي البسيط

 بيف المتغيرات. العالقات المدروسة
النموذج االوؿ / بياف أثر الريع النفطي عمى نسبة مساىمة  الصناعة التحويمية في الناتج المحمي 

 االجمالي )االختالؿ الييكمي( 
النموذج الثاني / بياف أثر الريع النفطي عمى نسبة مساىمة النفقات الجارية الى اجمالي النفقات العامة 

 .)اختالؿ الموازنة العامة(
النموذج الثالث / بياف أثر الريع النفطي عمى  نسبة مساىمة الصادرات غير النفطية الى اجمالي 

 الصادرات )اختالؿ ىيكؿ الصادرات(.
 ثانيا: متغيرات النموذج

استخدمت عددا مف المتغيرات االقتصادية الميمة التي يؤثر الريع النفطي في مسارىا الزمني وذلؾ   
ءت بيا النظرية االقتصادية ، باإلضافة الى طروحات بعض المدارس الفكرية باالعتماد عمى ما جا

 وما استخدمتو النظرية الحديثة ، وفيما يأتي وصؼ لمتغيرات النموذج:
: يطمؽ عمى ىذه المتغيرات بالمتغيرات   (Independent Variables)المتغيرات المستقمة  .1

ويمكف الحصوؿ  (Exogenous Variables)الخارجية ألنيا تتحدد بقوى مف خارج النموذج 
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عمييا مف االحصاءات الرسمية لمدولة ومف خالؿ النشرات الدولية لممؤسسات والجيات ذات 
الصمة ، او مف خالؿ طرؽ القياس المتبعة  . ونالحظ اف النموذج المقدر في ىذه الدراسة 

 .  (RORE)يضـ متغير مستقؿ واحد وىو الريع النفطي  والذي يرمز لو بالرمز 
: يطمؽ عمى ىذه المتغيرات بالمتغيرات  (Dependent Variables)المتغيرات التابعة  .2

ألنيا متغيرات تتحدد قيمتيا مف داخؿ النموذج ، واف  (Endogenous Variable)الداخمية 
 المتغيرات التابعة في ىذا النموذج يمكف ادراجيا باآلتي :

( ، لبياف اثر INDمحمي االجمالي ويرمز لو بالرمز)نسبة مساىمة قطاع الصناعة في الناتج ال . أ
 ( مشاىدة .60وبواقع )  GDPالريع النفطي عمى نسبة مساىمة قطاع الصناعة في 

( ،  CUEX) نسبة مساىمة النفقات الجارية اؿ اجمالي النفقات العامة ويرمز ليا بالرمز  . ب
ى اجمالي النفقات العامة وبواقع لبياف اثر الريع النفطي عمى نسبة مساىمة النفقات الجارية ال

 ( مشاىدة .60)
( ،  EXRنسبة مساىمة الصادرات غير النفطية الى اجمالي الصادرات ويرمز ليا بالرمز ) . ت

ثر الريع النفطي عمى نسبة مساىمة الصادرات غير النفطية الى اجمالي الصادرات لبياف أ
 ( مشاىدة .60وبواقع )

 ت ثالثا: تحديد العالقة بين متغيرا
 اف النموذج يتضمف المعادالت الثالثة  اآلتية :

 
Cuex 
Exr  
وىنا يمكف اف نحدد اتجاه العالقة بيف ىذه المتغيرات باالعتماد عمى ما جاءت بو النظرية االقتصادية 

 وكما يأتي :
حمي االجمالي : تفترض العالقة بيف الريع النفطي ونسبة مساىمة قطاع الصناعة في الناتج الم .1

النظرية االقتصادية وباالستناد الى افكار اغمب المدارس االقتصادية اف ىناؾ عالقة سببية  
)سالبة بينيما لذا فمف المتوقع اف تكوف المعممة   سالبة  . (



 الطراقيىلالقتصادىالكوكلوظىاالختالالتىرلىىالنفطوظىالطوائدىأثرىلبوانىالقواديىالجانب الث:الثالفصلى 

83 

 

 

النظرية  العالقة بيف الريع النفطي ونسبة مساىمة النفقات الجارية الى اجمالي النفقات : تفترض .2
االقتصادية اف ىناؾ عالقة سببية موجبة بيف الريع النفطي  ونسبة مساىمة النفقات الجارية 

)الى اجمالي النفقات العامة  فمف المتوقع اف تكوف المعممة   موجبة . (
جمالي الصادرات  : ساىمة الصادرات غير النفطية الى إالعالقة بيف الريع النفطي ونسبة م .3

غمب المدارس االقتصادية اف ىناؾ عالقة ظرية االقتصادية وباالعتماد عمى أفكار أترض النتف
 سببية سمبية بينيما  ، وباالعتماد عمى ىذه الفرضية يصبح مف المتوقع اف تكوف المعممة  

(  .عكسية   (
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 املثحث انثاني 
 سم انزمنيحانتحهيم انٌصفي ًاستقراريو انسال 

 اوال : االحصاء الوصفي لممتغيرات
في البدأ نقـو بتوصيؼ بيانات السمسمة احصائيا ، ومعرفة طبيعة وخصائص ىذه البيانات ، اذ       

( أو الحد االدنى واالعمى Median( والوسيط )  Meanتبيف ىذه االختبارات الوسط الحسابي )
وكذلؾ اختبار Kurtosis) ( والتفمطح ) Skewness)( وااللتواء  Std.Devواالختالؼ المعياري )

(Jarque – Bera  الخاص بالتوزيع الطبيعي لمسالسؿ الزمنية ، فإذا كانت قيمة احتمالية )
(Probability ( اختبار )Jarque – Bera ( اكبر مف )نقبؿ فرضية العدـ التي تنص عمى 5 )%

انات ال تتبع التوزيع البديمة التي تنص عمى اف البياف البيانات تتبع التوزيع الطبيعي ونرفض الفرضية 
 %( نرفض فرضية العدـ ونقبؿ الفرضية البديمة .5حتمالية اقؿ مف )ا إذا كانت اإلمّ الطبيعي ، أ

( يتضح لنا االوساط الحسابية والحدود الدنيا والعميا لممتغيرات ، ونجد ايضا اف (10ومف الجدوؿ    
( التي تكوف خاصة لمحالة الطبيعية ، مما 3بمغ قيمتو أقؿ  مف القيمة )( تKurtosisمعامؿ التفمطح )

( فاف قيمتو اكبر مف  Jarque – Beraيدؿ عمى اف المتغيرات تتبع التوزيع الطبيعي ، اما اختبار )
% ، لذا يجب قبوؿ فرضية العدـ التي تنص ع اف البيانات تتبع التوزيع الطبيعي ، وىذا مؤشر جيد 5

 وذج .لجودة النم
 التوصيف االحصائي (10جدول )

 
 . Eviewsالباحثة باالعتماد عمى البرنامج االحصائي إعداد المصدر/ مف 
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 ثانيا: مصفوفة معامالت االرتباط
لغرض تحديد انحدار درجة العالقة بيف المتغيرات قيد الدراسة تـ اعتماد جدوؿ مصفوفة معامالت 

 االرتباط اآلتية :
 (11جدول)                                       

 مصفوفة معامالت االرتباط                                 

 
 ( .Eviewsباالعتماد عمى برنامج ) مف عمؿ الباحثة المصدر /

( لمعالقة بيف المتغيرات حيث يوضح قوة واتجاه العالقة بيف المتغيرات ويتضح 11يشير الجدوؿ )    
بينيا واتجاه العالقة ايجابية ، ماعدا نسبة مساىمة قطاع الصناعة في الناتج منو وجود ارتباط ضعيؼ 

المحمي االجمالي فيي سمبية ، اي اف زيادة الريع النفطي تؤدي الى انخفاض نسبة مساىمة قطاع 
ف ىذا االرتباط اضافة الى كونو عاجزا عف تحديد اتجاه التأثير بيف إ الّ ، إ  GDP الصناعة في
انو ال يقدـ دليال كافيا عمى وجود عالقة سببية فقد تكوف ىذه المتغيرات مرتبطة مع بعضيا المتغيرات ف

ما بينيا ، ( تتجو لمجرد التزامف في تحركاتيا او تأثرىا بعوامؿ مشتركة فيFunctionallyارتباطا داليا )
وؼ عمى صحة ىذه عتماد نماذج االنحدار القياسية واستخداـ االختبارات لموقلذا سيتـ المجوء الى إ

 االرتباطات .
 ثالثا: اختبار استقراريو السالسل الزمنية 

خطوة ميمة قبؿ مرحمة  تقدير واختبار العالقة بيف المتغيرات  عدّ تحميؿ السالسؿ الزمنية يُ  فْ أ 
( ىذه المتغيرات وبالتالي معرفة الخصائص االحصائية stationersاالقتصادية. لمتأكد مف استقراريو )

ا مّ . إ (1)ويقاؿ عف بيانات السمسمة مستقرة عندما تكوف تباينيا ومتوسطاتيا ثابتة مع مرور الزمف  ليا ،
 في حالة كوف السالسؿ الزمنية غير مستقرة فإنو ستظير لنا مشكمة تدعى باالنحدار الزائؼ 

                                                           
 . 258، ص 1990، طرؽ وتطبيقات ، جامعة البصرة ،  اساليب التبنؤ االحصائيعدناف الوردي : "(1)
( االنحدار الزائؼ : يعني وجود اتجاه عاـtrend في السمسمة الزمنية ، في حالة عدـ استقرارىا وتـ استخداـ طريؽ )

(OLSستكوف النت ، )(               ائج غير صحيحة بالرغـ مف ارتفاع معامؿ التحديد  وقيـ احصاءt ,F. ) 
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(spurious regressionوحتى يتـ معالجة تمؾ المشكمة سوؼ يتـ االعتماد عمى اختبار ، )  فيميبس
طّور كؿ مف ديكي وفولمر ثالث معادالت  1981( . ففي عاـ phillips-perron 1988بيرف ) –

مختمفة الختبار وجود جذر الوحدة تكوف المعادلة االولى بدوف حد ثابت ، اما المعادلة الثانية فإنيا  
ه العاـ ، واف حدود تحتوي عمى الحد الثابت فقط ، في حيف تحتوي الثالثة عمى الحد الثابت واالتجا

 white( في المعادالت الثالثة ىي حدود الخطأ التي تتصؼ بالضوضاء البيضاء ) etالخطأ )
noise. وتتميز بالخواص المرغوبة ) 
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( ، فيعتمد عمى  المعادلة اعاله ، وفي phillips – perronبيروف )  -بالنسبة الختبار فيميبسو    

( t( لػ أحصائية )Non parametricاالرتباط الذاتي ، يقوـ بعممية تصحيح غير معممية )حالة وجود 
 ( ولو قدرة اختبارية افضؿ وأدؽ السيما عندما يكوف حجـ العينة صغيرًا . لممعممة )
وفي اغمب االحياف تكوف السالسؿ الزمنية غير مستقرة عند مستوياتيا ولكنيا تصبح مستقرة  

الذي يوضح استقرارية المتغيرات وفؽ 12) الفرؽ األوؿ . ويمكف مالحظة ذلؾ مف خالؿ الجدوؿ )في 
 ( . ppاختبار فميبس بيرف)

 (12جدول )
 (ppاستقرارية المتغيرات وفؽ اختبار فميبس بيرف)

 ( .Eviews: احتسبت مف قبؿ الباحثة باالعتماد عمى برنامج )المصدر 
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لمتغيرات التابعة والمتغير المستقؿ مستقرة بالفرؽ االوؿ بحالتو الثالث (اف ا 12نالحظ مف الجدوؿ ) 
%. ويمكف بياف ذلؾ في 1، بحد ثابت وبحد ثابت واتجاه وبدوف حد ثابت واتجاه وبمستوى معنوية 

 االشكاؿ البيانية االتية.
 استقراريو الريع النفطي (10شكل )
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 GDPية نسبة مساىمة قطاع الصناعة في استقرار  ((11شكل

-.3

-.2

-.1

.0

.1

.2

.3

04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Differenced IND

 
 
 



 الطراقيىلالقتصادىالكوكلوظىاالختالالتىرلىىالنفطوظىالطوائدىأثرىلبوانىالقواديىالجانب الث:الثالفصلى 

88 

 

 

 استقراريو نسبة مساىمة الصادرات غير النفطية في اجمالي الصادرات (12شكل ) 
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 استقراريو نسبة مساىمة النفقات الجارية الى اجمالي النفقات (13شكل )
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 ( .Eviewsباالعتماد عمى برنامج ) مف عمؿ الباحثة :المصدر
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 (ARDL): نموذج االنحدار الذاتي لإلبطاء الموزع رابعاً 
 Autoregressive Distributed lag)ظير نموذج االنحدار الذاتي لإلبطاء الموزع       

model)(ARDL)  المتعددة ليا نفس رتبة التكامؿ ، كأفضؿ بديؿ لكونو ال يتطمب اف تكوف المتغيرات
 Bound)مف خالؿ اسموب اختبار الحدود  (ARDL)ويتـ اختبار التكامؿ المشترؾ وفؽ منيجية  

Test)  المطور مف قبؿPesaran et al  ))(2001) ذ تـ دمج نماذج االنحدار الذاتي إ
(Autoregressive model)(AR) لمنيجية تكوف ونماذج فترات االبطاء الموزعة ، في ىذه ا

.  (1)السمسمة الزمنية دالة في أبطاء قيميا وقيـ المتغيرات التفسيرية الحالية وابطائيا بفترة واحدة أو اكثر
 :(2)عف الطرؽ التقميدية المستخدمة الختبار التكامؿ المشترؾ بمزايا عديدة (ARDL)وتتميز طريقة 

تكامؿ المتغيرات سواء كانت  يمكف اف يستعمؿ بغض النظر عف درجة (ARDL)انموذج  فْ إ .1
 بالمستوى ، أـ بالفرؽ االوؿ ، أـ مزيجًا بيف االثنيف .

أف ىذا النموذج يأخذ عددا كافيا مف مدد التخمؼ الزمني لمحصوؿ عمى افضؿ مجموعة مف  .2
 البيانات انموذج االطار العاـ .

تحويؿ عف طريؽ اليمكف عف طريؽ ىذا األنموذج اف نحصؿ عمى أنموذج تصحيح الخطأ  .3
ذ اف انموذج تصحيح الخطأ يساعدنا في قياس العالقة قصيرة االجؿ بيف الخطي البسيط ، إ

المتغيرات الداخمة في االنموذج ، لذلؾ فأف ىذا األنموذج لو القدرة عمى تقدير المعممات 
 القصيرة والطويمة االجؿ في نفس المعادلة وفي الوقت نفسو .

 مات في االجؿ الطويؿ .كما انو يعطي افضؿ النتائج لممعم .4
ىمية مف النماذج االخرى في تحديد مف الناحية اإلحصائية أكثر أ (ARDL)يعتبر انموذج  .5

 التكامؿ المشترؾ في حالة العينات او المشاىدات الصغيرة .
المحسوبة بالقيـ الجدولية ضمف الحدود  Fلذا فاف رفض فرضية العدـ تعتمد عمى مقارنة قيمة      

يتكوف الجدوؿ مف حديف : قيمة الحد االدنى إذ Pesaran et al(2001 )ترحة مف الحرجة المق
(Lower Critical Bound, LCB التي تفترض اف المتغيرات متكاممة مف الدرجة )I(0) الحد  وقيمة

                                                           

(1) Pesaran , M. , Shin, Y. and smith , R., Bound Testing Approaches to the Analysis of 
Level Relationship , Journal of Applied Econometrics , Vol.16 , 2001, pp.289-329.   

محمد صالح سمماف الكبيسي وعمار محمد خمؼ ، تحميؿ العالقة السببية بيف تغيرات سعر الصرؼ ومعدالت  (2)
،  4، ع 1، المجمد ( ، جامعة الكوفة ، كمية االدارة واالقتصاد 1980-2009التضخـ باالقتصاد العراقي لممدة )

 .  18، ص 2012
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، I(1)( التي تفترض اف المتغيرات متكاممة مف الدرجة Upper Critical Bound UCBاالعمى )
، ففي ىذه الحالة يتـ رفض فرضية العدـ وقبوؿ فرضية UCBكبر مف المحسوبة أF فاذا كانت قيمة 

ففي ىذه  LCBالمحسوبة اقؿ مف  Fالبديمة )وجود تكامؿ مشترؾ( ، عمى نقيض ذلؾ ، اذا كانت 
 , UCB المحسوبة بيف Fذا اوقعت قيمة ا إمّ رضية العدـ )عدـ تكامؿ مشترؾ( ، أالحالة يتـ قبوؿ ف

LCBلة تكوف النتيجة غير محسومة في حالة وجود تكامؿ مشترؾ بيف المتغيرات .ففي ىذه الحا 
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 املثحث انثانث 
 تقدير اننماذج ًحتهيم اننتائح 

 :  GDPثر الريع النفطي عمى نسبة مساىمة قطاع الصناعة في أاوال : قياس 
ف المتغير التابع نسبة مساىمة قطاع إ( المقدر مبني عمى أساس ARDL.تقدير النموذج : نموذج  )1

( بناءا عمى قيـ 4،2( واف مدة التخمؼ الزمني ) INDالصناعة الى الناتج المحمي االجمالي)
(Akaike()AIC والتي تعطي اقؿ قيمة ليذا المعيار ويتـ تحديدىا تمقائيا مف قبؿ البرنامج ، اذ تـ)

( تخمفات زمنية لممتغير 4( ،و)INDلممتغير )( تخمفيف زمنييف 2تحديد مدة االبطاء الزمني الى )
(RORE( وفقا لمعيار )Akaike ( وكما وضح في الجدوؿ ، )13  ) 
 

 ARDLتقدير نموذج االنحدار الذاتي لإلبطاء الموزع  (13جدول )
 

 
 ( .Eviewsباالعتماد عمى برنامج ) من عمل الباحثة المصدر /
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 ( .Eviewsباالعتماد عمى برنامج ) من عمل الباحثة المصدر /

ويتضح مف االختبارات االحصائية لمنموذج معنوية ىذه االختبارات وجودة النموذج المقدر مف     
( 285.5753الغة )( والبF – Statistic( فضال عف قيمة )0.97( المعدؿ  والبالغة )R2خالؿ )

( اي عدـ وجود مشكمة االرتباط H0. لذلؾ نقبؿ فرضية العدـ ) (0.1حصائية )وبمستوى معنوية إ
 الذاتي لحد الخطأ في النموذج المقدر 

  The Bound Teat Approach Cointegration.اختبار الحدود لمتكامؿ المشترؾ 2
،  2001( عاـ Pesaran et al( نعمؿ اختبار الحدود المقترح مف قبؿ )ARDLبعد تقدير نموذج ) 

مف وجود أو عدـ وجود تكامؿ مشترؾ )عالقة توازنية طويمة االجؿ ( بيف المتغيرات ، ويتـ لمتأكد 
بعد اجراء  (F- Statistic)اختبار فرضية العدـ أو الفرضية البديمة ويتـ ذلؾ باستخداـ اختبار 

عمى  المحتسبة أكبر مف الجدولية دؿ ذلؾ (F)( لمعممات مستويات المتغيرات ، فاذا كانت  Fاختبار) 
المحتسبة تقع بيف القيمتيف فال يمكف أتخاذ  (F)وجود تكامؿ مشترؾ وبالعكس ، أما اذا كانت قيمة 

 .  ARDL( نتائج اختبار الحدود لنموذج  14قرار حاسـ ، ويبيف الجدوؿ)
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 اختبار الحدود لمتكامل المشترك (14جدول )

 
 ( .Eviewsباالعتماد عمى برنامج ) من عمل الباحثة المصدر /

  
ذ تبيف اف القيـ باستعماؿ منيجية اختبار الحدود إ ( يبيف نتائج اختبار التكامؿ المشترؾ14الجدوؿ )   

(ىي أكبر مف قيـ الحدود العميا الجدولية 4.0369 (( والبالغة  (F – Statisticالمحتسبة الختبار 
وىذا يشير الى وجود  (%10)وفقا لحجـ العينة ودرجة الحرية عند مستوى معنوية  Fلقيـ احصائية 

مة بوجود تكامؿ مشترؾ بيف المتغيرات المدروسة ، أي نرفض فرضية العدـ ونقبؿ الفرضية البديمة القائ
جؿ ، بعد التأكد مف وجود تكامؿ مشترؾ طبقا الختبار الحدود ، نذىب نحو عالقة توازنيو طويمة األ

 جؿ .القصيرة االجؿ والعالقة طويمة األتحديد العالقة 
 (ARDL( وفق منيجية )ECMنموذج تصحيح الخطأ ) .4

تقدير العالقة قصيرة االجؿ : اف العالقة القصيرة االجؿ تتمثؿ بتقدير أنموذج تصحيح الخطأ      
(ECM)  والذي يمثؿ التعبير عف المتغيرات المستعممة بصيغة الفرؽ االوؿ مع إضافة حد تصحيح ،

بوصفو متغيرًا تفسيريًا ، ويقيس حد تصحيح الخطأ  (ECMt -1)الخطأ متباطئ لمدة زمنية واحدة 
سرعة تكيؼ االختالؿ في االجؿ القصير الى التوازف الطويؿ االجؿ ، فاذا كانت معممة حد تصحيح 

( 15الخطأ سالبة ومعنوية دؿ ذلؾ عمى وجود عالقة طويمة االجؿ بيف المتغيريف ، ويوضح الجدوؿ )
نسبة مساىمة قطاع الصناعة في الناتج المحمي االجمالي  في  نتائج تقدير أثر الريع النفطي عمى

 االجؿ القصير .
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 تقدير العالقة في االجل القصير (15جدول )

 
 ( .Eviewsباالعتماد عمى برنامج ) من عمل الباحثة المصدر /

ذ تشير قصيرة االجؿ لمتغيرات النموذج . إ( أنموذج تصحيح الخطأ والمعممات 15يبيف الجدوؿ )
لنتائج الى اف المتغيرات ليا االشارة المتوقعة ، إذ مف المتوقع اف تكوف االشارة سالبة. إذ تؤدي زيادة  ا

الريع النفطي بوحدة واحدة يؤدي الى انخفاض نسبة مساىمة قطاع الصناعة في الناتج المحمي 
ت قيمتو كما ( وحدة . أما بالنسبة لمعامؿ تصحيح الخطأ ، فقد جاء-0.0123االجمالي بمقدار ) 

وبمعنوية منخفضة جدا بمغت  ( - 0.082597(متوقع ، اي سالبة ومعنوية ، إذ بمغت قيمتو
، وىذا يؤكد وجود عالقة توازنيو طويمة االجؿ بيف المتغيريف قيد الدراسة في االمد  (0.0009)

مة نسبة % مف االختالؿ قصير االجؿ في قي8القصير ، وتبيف قيمة معممة تصحيح الخطأ اف حوالي 
يمكف تصحيحو في المدة  (t-1)مساىمة قطاع الصناعة في الناتج المحمي االجمالي في المدة السابقة 

إلعادة حالة التوازف في االجؿ الطويؿ عند حدوث اي تغيير أو صدمة في المتغيرات  (t)الحالية 
 التوضيحية .
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 ــ تقدير العالقة طويمة االجل4
في االجؿ  GDPريع النفطي عمى نسبة مساىمة قطاع الصناعة في أثر ال16 )يبيف الجدوؿ )    

الطويؿ ، ونالحظ مف خالؿ الجدوؿ اف تأثير الريع النفطي  النسبة معنوي مف الناحية االحصائية ،إذ 
% ،  لذلؾ نقبؿ  فرضية العدـ ونرفض الفرضية البديمة 5وىي أقؿ مف  Prob.(0.0201)بمغت قيمة 

عالقة توازنيو طويمة االجؿ ، واف اتجاه ىذه العالقة يكوف مف قيمة الريع التي تنص عمى عدـ وجود 
ف زيادة الريع في الناتج المحمي االجمالي ، إذ إالى قيمة نسبة مساىمة قطاع الصناعة ←النفطي 

النفطي  بمقدار وحدة واحدة يؤدي الى انخفاض نسبة مساىمة قطاع الصناعة في الناتج المحمي 
وحدة في االجؿ الطويؿ ، وىذا يبيف لنا التأثير السمبي لمريع النفطي  (- 0.05424) االجمالي بمقدار

عمى نسبة مساىمة قطاع الصناعة التحويمية في  الناتج المحمي االجمالي . واف ىذا المقدار المرتفع 
ع يعكس حجـ االختالالت الييكمية في االقتصاد ، وتخمؼ القطاعات السمعية وعدـ قدرتيا عمى اشبا

   حاجات المجتمع واالعتماد عمى الخارج في سد الفجوة بيف الطمب واالنتاج المحمي .
 تقدير العالقة الطويمة االجل (16جدول )                                         

 
 (Eviews)المصدر/ من عمل الباحثة باالعتماد عمى البرنامج االحصائي
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 ط الذاتي ػػ اختبار مشكمة االرتبا 5
وبعد فحص مدى معنوية النموذج مف الناحية االحصائية يتـ التوجو نحو اجراء اختبار التشخيص   

ذ بينت النتائج بأف النموذج المقدر خاٍؿ مف موذج لالختبارات القياسية ، إنلمحكـ عمى مدى اجتياز اال
، إذ  Breusch –Godfrey Serial Correlation LM Testمشكمة االرتباط الذاتي بداللة اختبار 

(وىي اكبر مف  17 (كما ىو موضح في الجدوؿ Prob. Chi – square (0.8880)بمغت قيمة 
، اي نقبؿ فرضية العدـ التي تنص عمى اف البواقي ليست مرتبطة ارتباطا ذاتيا ، ولمتأكد   (0.05)

الختبار  Prob. Chi – squareمف اف البواقي ال تعاني مف مشكمة اختالؼ التبايف نجد اف قيمة
Heteroskedasticity Test ARCH  وعميو نقبؿ  %5وىي أكبر مف   (0.9817)قد بمغت ،

فرضية العدـ القائمة بتجانس البواقي وعدـ احتوائيا عمى مشكمة عدـ تجانس التبايف  كما موضح في 
 (.18الجدوؿ )

 التباين(  مشكمة اختالف 17جدول )                                     

 
 (18ػػ اختبار مشكمة عدـ تجانس التبايف            جدوؿ )6

 
 (Eviews)المصدر/ من عمل الباحثة باالعتماد عمى البرنامج االحصائي

 
 ARDL( لمعامالت نموذج Stablityــ اختبار االستقرارية)7

تغييرات ىيكمية فييا كي يتـ التأكد مف خمو البيانات المستخدمة في ىذه الدراسة مف وجود اي      
،  (ARDL)السيما معممات العالقة الطويمة والقصيرة االجؿ خالؿ المدة المستعممة في تقدير أنموذج 

 Theالبد مف استخداـ احد االختبارات المناسبة لذلؾ مثؿ : المجموع التراكمي لمبواقي المتابع 
Cumulative Sum of the recursive residuals (CUSUM)  مف قبؿ براوف وآخريف  المطور

(Broun et al )  إذ يتحقؽ االستقرار الييكمي لممعامالت المقدرة بصيغة تصحيح الخطأ لنموذج .
ذا وقع الشكؿ البياني لالختباريف داخؿ الحدود الحرجة تي لمفجوات الزمنية الموزعة . ، إاالنحدار الذا
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االختباريف الذيف افترضيما كؿ مف  وعمى ضوء معظـ الدراسات قمنا بتطبيؽ ىذيف %5عند مستوى 
Broun , Dublin , Evans (1975)  . 

مف األشكاؿ البيانية يتضح  أف المقدرات ثابتة عبر الزمف ضمف حدود الثقة أو داخؿ الحدود    
% أي ال توجد لدينا أكثر مف معادلة ومما يؤكد عمى أف المتغيرات مستقرة عبر 5الحرجة عند مستوى 

نموذج االمثؿ لوجود االنسجاـ في النموذج بيف نتائج تصحيح ( ىو االARDLموذج )الزمف وأف الن
 الخطأ في األجؿ القصير والطويؿ . 

 (15شكؿ ) 
 The Cumulative Sum of the recursive))( CUSUMالمجموع التراكمي لمبواقي)

residuals) 
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( الى تطابؽ بواقي النموذج المقدرة والفعمية ويعكس دقة وجودة النموذج المقدر وفقًا 16ويشير الشكؿ )
 ( . ARDLلمنيجية )
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 (  بواقي النموذج المقدرة والفعمية16الشكل ) 
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Residual Actual Fitted 
 (Eviewsبرنامج ) باالعتماد عمى مف عمؿ الباحثة المصدر /

 ثانيا: قياس اثر الريع النفطي عمى نسبة مساىمة النفقات الجارية الى اجمالي النفقات العامة
( المقدر مبني عمى اساس اف المتغير التابع نسبة النفقات الجارية ARDL.تقدير النموذج: نموذج )1

(والتي تعطي Akaikeى قيـ )( بناءا عم2،2( واف مدة التخمؼ الزمني )Cuexالى اجمالي النفقات )
( 2اقؿ قيمة ليذا المعيار ويتـ تحديدىا تمقائيا مف قبؿ البرنامج ، اذ تـ تحديد مدة االبطاء الزمني الى )

( ، Akaike(وفقا لمعيار )Rore( تخمفيف زمنييف لممتغير )Cuex( ، )2تخمفيف زمنييف لممتغير )
 ( .19وكما موضح في الجدوؿ )
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 ARDL)تقدير نموذج االنحدار الذاتي لالبطاء الموزع ) (19جدول)
 

 
 .(Eviews)الباحثة باالعتماد عمى البرنامج االحصائيإعداد المصدر/ مف 
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 (( 17شكل
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Akaike Information Criteria

 
 (Eviews)المصدر/ من عمل الباحثة باالعتماد عمى البرنامج االحصائي

 
االحصائية لمنموذج معنوية ىذه االختبارات وجودة النموذج المقدر مف ويتضح مف االختبارات     

( 424.9625لبالغة )( وا  F – Statisticعف قيمة ) ( فضالً 0.97( المعدؿ  والبالغة )R2خالؿ )
( اي عدـ وجود مشكمة االرتباط H0( . لذلؾ نقبؿ فرضية العدـ )0.01وبمستوى معنوية احصائية )

 نموذج المقدر .الذاتي لحد الخطأ في ال
 2001( عاـ Pesaran et al( نعمؿ اختبار الحدود المقترح مف قبؿ )ARDLبعد تقدير نموذج )    

، لمتأكد مف وجود أو عدـ وجود تكامؿ مشترؾ )عالقة توازنية طويمة االجؿ ( بيف المتغيرات ، ويتـ 
بعد اجراء  (F- Statistic)اختبار فرضية العدـ أو الفرضية البديمة ويتـ ذلؾ باستخداـ اختبار 

المحتسبة أكبر مف الجدولية دؿ ذلؾ عمى  (F)( لمعممات مستويات المتغيرات ، فاذا كانت  Fاختبار) 
المحتسبة تقع بيف القيمتيف فال يمكف أتخاذ  (F)وجود تكامؿ مشترؾ وبالعكس ، أما اذا كانت قيمة 

 .  ARDLموذج ( نتائج اختبار الحدود لن20قرار حاسـ ، ويبيف الجدوؿ)
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 اختبار الحدود لمتكامل المشتركــ 2
                                                            

 .  ARDLنتائج اختبار الحدود لنموذج  (20جدول )

 
 (Eviews)المصدر/ مف عمؿ الباحثة باالعتماد عمى البرنامج االحصائي         

ذ تبيف اف باستعماؿ منيجية اختبار الحدود إ ج اختبار التكامؿ المشترؾنتائ)  20يبيف الجدوؿ )     
(ىي أكبر مف قيـ الحدود العميا  (3.786311( والبالغة  (F – Statisticالقيـ المحتسبة الختبار 
وىذا يشير الى  (%10)وفقا لحجـ العينة ودرجة الحرية عند مستوى معنوية  Fالجدولية لقيـ احصائية 

مشترؾ بيف المتغيرات المدروسة ، أي نرفض فرضية العدـ ونقبؿ الفرضية البديمة القائمة  وجود تكامؿ
بوجود عالقة توازنيو طويمة االجؿ ، بعد التأكد مف وجود تكامؿ مشترؾ طبقا الختبار الحدود ، نذىب 

 نحو تحديد العالقة القصيرة االجؿ والعالقة طويمة االجؿ .
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 ARDL(وفق منيجية ECMــ نموذج تصحيح الخطأ )3
تقدير العالقة قصيرة االجؿ : اف العالقة القصيرة االجؿ تتمثؿ بتقدير أنموذج تصحيح الخطأ     

(ECM)  والذي يمثؿ التعبير عف المتغيرات المستعممة بصيغة الفرؽ االوؿ مع إضافة حد تصحيح ،
، ويقيس حد تصحيح الخطأ  بوصفو متغيرًا تفسيرياً  (ECMt -1)الخطأ متباطئ لمدة زمنية واحدة 

سرعة تكيؼ االختالؿ في االجؿ القصير الى التوازف الطويؿ االجؿ ، فاذا كانت معممة حد تصحيح 
( 21الخطأ سالبة ومعنوية دؿ ذلؾ عمى وجود عالقة طويمة االجؿ بيف المتغيريف ، ويوضح الجدوؿ )

 ى اجمالي النفقات  في االجؿ القصير .نتائج تقدير أثر الريع النفطي عمى نسبة النفقات الجارية ال
 تقدير العالقة القصيرة االجل (21جدول )

 
 (Eviews)الباحثة باالعتماد عمى البرنامج االحصائي أعدادالمصدر/ من 

 
ذ تشير قصيرة االجؿ لمتغيرات النموذج . إ( أنموذج تصحيح الخطأ والمعممات 21يبيف الجدوؿ )    

ليا االشارة المتوقعة ، إذ مف المتوقع اف تكوف االشارة موجبة. إذ تؤدي زيادة  النتائج الى اف المتغيرات 
الريع النفطي بوحدة واحدة يؤدي الى زيادة نسبة مساىمة النفقات الجارية الى اجمالي النفقات بمقدار     

، إذ ا بالنسبة لمعامؿ تصحيح الخطأ ، فقد جاءت قيمتو  سالبة ومعنوية ( وحدة . أمّ 0.638719) 
، وىذا يؤكد وجود عالقة  (0.0012)(وبمعنوية منخفضة جدا بمغت  - 0.074507(بمغت قيمتو
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توازنيو طويمة االجؿ بيف المتغيريف قيد الدراسة في االمد القصير ، وتبيف قيمة معممة تصحيح الخطأ 
الي النفقات % مف االختالؿ قصير االجؿ في قيمة نسبة مساىمة النفقات الجارية الى اجم7اف حوالي 

توازف في األجؿ إلعادة حالة ال (t)يمكف تصحيحو في المدة الحالية  (t-1)العامة في المدة السابقة 
 ي تغيير أو صدمة في المتغيرات التوضيحية .الطويؿ عند حدوث أ

 
 ـ تقدير العالقة طويمة االجل4

 جل  تقدير العالقة طويمة اال (22جدول )                                

 

 
 (Eviews)الباحثة باالعتماد عمى البرنامج االحصائيإعداد المصدر/ من 

 
( أثر الريع النفطي عمى نسبة مساىمة النفقات الجارية الى اجمالي النفقات في 22يبيف الجدوؿ )   

االجؿ الطويؿ ، ونالحظ مف خالؿ الجدوؿ اف تأثير الريع النفطي  النسبة معنوي مف الناحية 
لذلؾ نقبؿ  فرضية العدـ ونرفض  %1وىي اكبر مف  Prob.(0. 5521)ائية ، إذ بمغت قيمة االحص

الفرضية البديمة التي تنص عمى عدـ وجود عالقة توازنيو طويمة االجؿ ، واف اتجاه ىذه العالقة يكوف 
ة الريع ف زيادجارية الى إجمالي النفقات  ، إذ إالى قيمة نسبة النفقات ال←مف قيمة الريع النفطي 

جمالي النفقات ، وىذا سبة مساىمة النفقات الجارية الى إالنفطي  بمقدار وحدة واحدة يؤدي الى زيادة ن
يبيف لنا التأثير الكبير لمريع النفطي عمى نسبة مساىمة النفقات الجارية الى اجمالي النفقات . واف ىذا 

عامة الناجمة مف تأثير الريع النفطي الذي المقدار المرتفع يعكس حجـ االختالالت في ىيكؿ الموازنة ال
 يتأثر بأسعار النفط العالمية .
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 (23ـــ اختبار مشكمة االرتباط الذاتي جدول)5

 
 
 (24ــ اختبار مشكمة عدم تجانس التباين جدول)6

 
 (Eviews)الباحثة باالعتماد عمى البرنامج االحصائي إعدادصدر/ من الم
 

موذج مف الناحية االحصائية يتـ التوجو نحو اجراء اختبار التشخيص وبعد فحص مدى معنوية الن     
ذ بينت النتائج بأف النموذج المقدر خاٍؿ مف النموذج لالختبارات القياسية ، إ لمحكـ عمى مدى اجتياز

، إذ  Breusch –Godfrey Serial Correlation LM Testمشكمة االرتباط الذاتي بداللة اختبار 
وىي اكبر مف  (23)كما ىو موضح في الجدوؿ  Prob. Chi – square (0.9896)بمغت قيمة 

ي نقبؿ فرضية العدـ التي تنص عمى اف البواقي ليست مرتبطة ارتباطا ذاتيا ، ولمتأكد ، أ  (0.05)
الختبار  Prob. Chi – squareمف اف البواقي ال تعاني مف مشكمة اختالؼ التبايف نجد اف قيمة

Heteroskedasticity Test ARCH  وعميو نقبؿ  %5وىي أكبر مف   (0.8434)قد بمغت ،
 فرضية العدـ القائمة بتجانس البواقي وعدـ احتوائيا عمى مشكمة عدـ تجانس التبايف .

 ARDL( لمعامالت نموذج Stablityــ  اختبار االستقرارية)7
اي تغييرات ىيكمية فييا  كي يتـ التأكد مف خمو البيانات المستخدمة في ىذه الدراسة مف وجود     

،  (ARDL)السيما معممات العالقة الطويمة والقصيرة االجؿ خالؿ المدة المستعممة في تقدير أنموذج 
 Theاالختبارات المناسبة لذلؾ مثؿ : المجموع التراكمي لمبواقي المتابع واحد مف البد مف استخداـ 

Cumulative Sum of the recursive residuals (CUSUM)  واختبار المجموع التراكمي
 The Cumulative Sum of recursive residuals Squaredلمربعات البواقي المثالية 

(SUSUMQ)  المطوريف مف قبؿ براوف وآخريف(Broun et al )  إذ يتحقؽ االستقرار الييكمي .
ذا ة الموزعة . ، إتي لمفجوات الزمنيلممعامالت المقدرة بصيغة تصحيح الخطأ لنموذج االنحدار الذا
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وعمى ضوء معظـ الدراسات  %5وقع الشكؿ البياني لالختباريف داخؿ الحدود الحرجة عند مستوى 
 .  Broun , Dublin , Evans (1975)قمنا بتطبيؽ ىذيف االختباريف الذيف افترضيما كؿ مف 

 اخؿ الحدود الحرجةشكاؿ البيانية يتضح اف المقدرات ثابتة عبر الزمف ضمف حدود الثقة أو دمف األ
كثر مف معادلة ومما يؤكد عمى اف المتغيرات مستقرة عبر الزمف % اي ال توجد لدينا أ5عند مستوى 
( ىو النموذج االمثؿ لوجود االنسجاـ في النموذج بيف نتائج تصحيح الخطأ في ARDLواف نموذج )

 االجؿ القصير والطويؿ .
 (18شكل )

 The Cumulative Sum of the recursive))( CUSUMالمجموع التراكمي لمبواقي) .1
residuals) 
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CUSUM 5% Significance 
 (Eviews)المصدر/ من عمل الباحثة باالعتماد عمى البرنامج االحصائي
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 بواقي النموذج المقدرة والفعمية (19شكل )
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Residual Actual Fitted 
 (Eviewsماد عمى البرنامج االحصائي )عداد الباحثة باالعتالمصدر / من إ

( الى تطابؽ بواقي النموذج المقدرة والفعمية ويعكس  دقة وجودة النموذج المقدر  19ويشير الشكؿ )   
 ( .ARDLوفقا لمنيجية )

 ثالثا: قياس اثر الريع النفطي عمى نسبة مساىمة الصادرات غير النفطية في اجمالي الصادرات 
ساس اف المتغير التابع نسبة مساىمة ( المقدر المبني عمى أARDLموذج ).تقدير النموذج : ن1

( بناءا عمى قيـ 2،0( واف مدة التخمؼ الزمني )EXRالصادرات غير النفطية في اجمالي الصادرات )
((Akaike  والتي تعطي اقؿ قيمة ليذا المعيار ويتـ تحديدىا تمقائيا مف قبؿ البرنامج ، اذ تـ تحديد مدة

( ، وعدـ وجود تخمؼ زمني لممتغير EXR( تخمفيف زمنييف لممتغير )2ء الزمني الى )االبطا
(RORE( وفقا لمعيار  )(Akaike (25 ، وكما موضح في الجدوؿ. ) 
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 (25جدول )
 (ARDLتقدير نموذج االنحدار الذاتي لإلبطاء الموزع )

 

 
 (Eviewsصائي )عداد الباحثة باالعتماد عمى البرنامج االحالمصدر / من إ

ويتضح مف االختبارات االحصائية لمنموذج معنوية ىذه االختبارات وجودة النموذج المقدر مف خالؿ 
(R2( المعدؿ والبالغة )فضالً 95)% ( عف قيمةF – Statistic( والبالغة )وبمستوى 457.5540)

مة االرتباط الذاتي ( ، اي عدـ وجود مشكH0(. لذلؾ نقبؿ فرضية العدـ )0 ,01معنوية  إحصائية ) 
 لحد الخطأ في النموذج المقدر .
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 .اختبار الحدود لمتكامؿ المشترؾ :2
 2001( عاـ Pesaran et al( نعمؿ اختبار الحدود المقترح مف قبؿ )ARDLبعد تقدير نموذج )    

، ويتـ  ، لمتأكد مف وجود أو عدـ وجود تكامؿ مشترؾ )عالقة توازنيو طويمة االجؿ ( بيف المتغيرات
بعد إجراء  (F- Statistic)اختبار فرضية العدـ أو الفرضية البديمة ويتـ ذلؾ باستخداـ اختبار 

المحتسبة أكبر مف الجدولية دؿ ذلؾ عمى  (F)( لمعممات مستويات المتغيرات ، فاذا كانت  Fختبار) إ
يمتيف فال يمكف أتخاذ المحتسبة تقع بيف الق (F)وجود تكامؿ مشترؾ وبالعكس ، أما اذا كانت قيمة 

 .  ARDL( نتائج اختبار الحدود لنموذج 26قرار حاسـ ، ويبيف الجدوؿ)
 اختبار الحدود لمتكامؿ المشترؾ (26جدول )

 
 (Eviewsعداد الباحثة باالعتماد عمى البرنامج االحصائي )المصدر / إ
اختبار الحدود اذ تبيف اف القيـ يبيف نتائج اختبار التكامؿ المشترؾ باستعماؿ منيجية 26) الجدوؿ )  

قؿ مف قيـ الحدود العميا الجدولية لقيـ ( وىي أ2.1596( والبالغة )F –Statisticالمحتسبة الختبار )
%( ، وىذا يشير الى  عدـ 10وفقا لحجـ العينة ودرجة الحرية عند مستوى معنوية )  Fاحصائية 
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بؿ فرضية العدـ اي عدـ وجود عالقة توازنية وجود تكامؿ مشترؾ بيف المتغيرات المدروسة ، اي نق
 طويمة االجؿ ، وطبقا ليذا االختبار نذىب نحو تحديد العالقة القصيرة والطويمة االجؿ .

 ARDL(وفق منيجية ECM. نموذج تصحيح الخطأ )3
جؿ تتمثؿ بتقدير أنموذج تصحيح الخطأ ة االجؿ : اف العالقة القصيرة األتقدير العالقة قصير     

(ECM)  والذي يمثؿ التعبير عف المتغيرات المستعممة بصيغة الفرؽ االوؿ مع إضافة حد تصحيح ،
بوصفو متغيرًا تفسيريًا ، ويقيس حد تصحيح الخطأ  (ECMt -1)الخطأ متباطئ لمدة زمنية واحدة 

 سرعة تكيؼ االختالؿ في االجؿ القصير الى التوازف الطويؿ االجؿ ، فاذا كانت معممة حد تصحيح
( 27الخطأ سالبة ومعنوية دؿ ذلؾ عمى وجود عالقة طويمة االجؿ بيف المتغيريف ، ويوضح الجدوؿ )
 نتائج تقدير أثر الريع النفطي عمى نسبة النفقات الجارية الى اجمالي النفقات  في االجؿ القصير .

 (27جدوؿ )
 تقدير العالقة قصيرة االجل

 
 (Eviewsمى البرنامج االحصائي )عداد الباحثة باالعتماد عالمصدر / من إ

ذ تشير قصيرة االجؿ لمتغيرات النموذج . إ( أنموذج تصحيح الخطأ والمعممات 27يبيف الجدوؿ )    
النتائج الى اف المتغيرات ليا االشارة المتوقعة ، إذ مف المتوقع اف تكوف االشارة سالبة. إذ تؤدي زيادة  

فاض نسبة مساىمة الصادرات غير النفطية  الى اجمالي الريع النفطي بوحدة واحدة يؤدي الى انخ
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( وحدة . أما بالنسبة لمعامؿ تصحيح الخطأ ، فقد جاءت قيمتو  -0.070139الصادرات  بمقدار) 
، وىذا يؤكد  (0.0122)(وبمعنوية منخفضة جدا بمغت  0.027092(موجبة ومعنوية ، إذ بمغت قيمتو

لمتغيريف قيد الدراسة في االمد القصير ، وتبيف قيمة معممة وجود عالقة توازنيو طويمة االجؿ بيف ا
% مف االختالؿ قصير االجؿ في قيمة نسبة مساىمة الصادرات غير 2تصحيح الخطأ اف حوالي 

إلعادة  (t)يمكف تصحيحو في المدة الحالية  (t-1)النفطية  الى اجمالي الصادرات  في المدة السابقة 
 ؿ عند حدوث اي تغيير أو صدمة في المتغيرات التوضيحية .حالة التوازف في االجؿ الطوي

 .تقدير العالقة طويمة االجل4
 تقدير العالقة طويمة االجل (28جدول)

 

 
 (Eviewsعداد الباحثة باالعتماد عمى البرنامج االحصائي )المصدر / من إ

طية الى اجمالي ( أثر الريع النفطي عمى نسبة مساىمة الصادرات غير النف28يبيف الجدوؿ )  
الصادرات في االجؿ الطويؿ ، ونالحظ مف خالؿ الجدوؿ اف تأثير الريع النفطي  معنوي مف الناحية 

لذلؾ نقبؿ  فرضية العدـ ونرفض  %1وىي اكبر مف  Prob.(0.7817)االحصائية ، إذ بمغت قيمة 
اتجاه ىذه العالقة يكوف  الفرضية البديمة التي تنص عمى عدـ وجود عالقة توازنيو طويمة االجؿ ، واف

ف زيادة الريع ية  الى اجمالي الصادرات   ، إذ إالى نسبة الصادرات غير النفط←مف الريع النفطي 
النفطي  بمقدار وحدة واحدة يؤدي الى انخفاض نسبة مساىمة الصادرات غير النفطية  الى اجمالي 

 الصادرات .
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 (29. اختبار مشكمة االرتباط الذاتي جدول )5

 
 (30سادسا": اختبار مشكمة عدم تجانس التباين جدول)

 
 (Eviewsعداد الباحثة باالعتماد عمى البرنامج االحصائي )المصدر / من إ

 
وبعد فحص مدى معنوية النموذج مف الناحية االحصائية يتـ التوجو نحو اجراء اختبار التشخيص    

ذ بينت النتائج بأف النموذج المقدر خاٍؿ مف ، أالنموذج لالختبارات القياسية  لمحكـ عمى مدى اجتياز
، إذ  Breusch –Godfrey Serial Correlation LM Testمشكمة االرتباط الذاتي بداللة اختبار 

كبر مف وىي أ (29)كما ىو موضح في الجدوؿ  Prob. Chi – square (0.1404)بمغت قيمة 
واقي ليست مرتبطة ارتباطا ذاتيا ، ولمتأكد ي نقبؿ فرضية العدـ التي تنص عمى اف الب، أ  (0.05)

الختبار  Prob. Chi – squareمف اف البواقي ال تعاني مف مشكمة اختالؼ التبايف نجد اف قيمة
Heteroskedasticity Test ARCH  وعميو نقبؿ  %5وىي أكبر مف   (0.5168)قد بمغت ،

 كمة عدـ تجانس التبايف .فرضية العدـ القائمة بتجانس البواقي وعدـ احتوائيا عمى مش
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 ARDL( لمعامالت نموذج Stablityسابعا" : اختبار االستقرارية)
 (20شكل)

 The Cumulative Sum of the))( CUSUMالمجموع التراكمي لمبواقي) .1
recursive residuals) 
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CUSUM 5% Significance 
 (Eviewsمج االحصائي )عداد الباحثة باالعتماد عمى البرناالمصدر / من إ

مف االشكاؿ البيانية يتضح اف المقدرات ثابتة عبر الزمف ضمف حدود الثقة او داخؿ الحدود     
% أي ال توجد لدينا اكثر مف معادلة ومما يؤكد عمى اف المتغيرات مستقرة عبر 5الحرجة عند مستوى 
وذج بيف نتائج تصحيح في النم( ىو النموذج االمثؿ لوجود االنسجاـ ARDLالزمف واف النموذج )

 جؿ القصير والطويؿ .الخطأ في األ
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 بواقي النموذج المقدرة والفعمية (21الشكل)
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Residual Actual Fitted 
 (Eviewsعداد الباحثة باالعتماد عمى البرنامج االحصائي )من إ : المصدر

الى تطابؽ بواقي النموذج المقدرة والفعمية ويعكس دقة وجودة النموذج المقدر 21) )  ويشير الشكؿ  
 ( . ARDLوفقا لمنيجية )
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 ًانتٌصياخ االستنتاخاخ
 االستنتاجات

 توصمت الدراسة الى جممة مف االستنتاجات منيا :

ت الريعية ،اذ يعتمد بشكؿ رئيس عمى القطاع النفطي ، فيما يعد االقتصاد العراقي مف االقتصادا .1
تنخفض مساىمة القطاعات االخرى في تركيبة الناتج المحمي االجمالي ، وىذا مف شأنو اف 
يجعؿ مف عممية االصالح االقتصادي عممية يكتنفيا الكثير مف الصعوبات  أذا ما اخذنا بنظر 

ض المتواصؿ في الطمب العالمي عمى النفط ، لذلؾ يجب االعتبار اسعار النفط الحالية واالنخفا
 اف تعمؿ الحكومة عمى تنويع االقتصاد .

يعاني االقتصاد العراقي مف اختالؿ في ىيكؿ الموازنة العامة العتماده عمى االيرادات النفطية  .2
 التي تتعرض باستمرار الى التقمبات في اسعار النفط العالمية .

ة مف النفط  ىي المحدد الوحيد لمموارد ، أذ شكمت نسبة مساىمة اف طاقة العراؽ االنتاجي .3
%( كمتوسط  لمدة الدراسة ، فيما شكمت 96.6الصادرات النفطية الى اجمالي الصادرات بمغت )
%( ، وىذا يشير الى اعتماد العراؽ عمى 2.4نسبة مساىمة الصادرات  غير النفطية حوالي )

 الصادرات النفطية .
يمتمكو العراؽ مف موارد مادية وبشرية ومالية اال انو يعاني مف االختالالت عمى الرغـ مما  .4

الييكمية ، االمر الذي يتطمب اعادة ىيكمة االقتصاد عمى المستويف الكمي والقطاعي مف اجؿ 
عانى و يرات الحاصمة عمى الصعيد الدولي تحقيؽ النمو السريع والمرونة مف اجؿ مواجية التغ

حروب وعدـ االستقرار السياسي واالمني ، مما ادى ذلؾ الى عدـ االستفادة مف العراؽ مف كثرة ال
الوفورات النفطية ، بؿ ادت ىذه الظروؼ الى تبديد العوائد النفطية في االستيراد العسكري 

 واالمني والذي ادى الى عدـ توجيييا لبناء قاعدة اقتصادية متنوعة .
( لـ يحقؽ EXR( و )CUEX( و )IND( و)RORE)يبيف اختبار السكوف لمنماذج اف كؿ مف   .5

 ( .ARDLالسكوف بالمستوى ، وانما حقؽ السكوف بالفرؽ االوؿ ، مما تطمب استخداـ أنموذج )
يشير اختبار الحدود لمتكامؿ المشترؾ الى وجود عالقة توازنية طويمة االجؿ بيف الريع النفطي  .6

المحتسبة اكبر مف الحدود العميا  Fيمة ، اذ تبيف اف ق GDPونسبة مساىمة قطاع الصناعة في 
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% . وكذلؾ الحاؿ بالنسبة لمنموذج الثاني اثر 10وعند مستوى معنوية  Fالجدولية لقيـ احصائية 
 الريع النفطي عمى نسبة مساىمة النفقات الجارية الى اجمالي النفقات .

ر وحدة واحدة يؤدي نالحظ  مف خالؿ  انموذج تصحيح الخطأ الى اف زيادة الريع النفطي بمقدا .7
( 0.012-الى انخفاض نسبة مساىمة قطاع الصناعة في الناتج المحمي االجمالي بمقدار )

وحدة ، كما اف زيادة الريع النفطي بمقدار وحدة واحدة يؤدي الى زيادة نسبة مساىمة النفقات 
مقدار وحدة ( وحدة ، واف زيادة الريع النفطي ب0.6387الجارية الى اجمالي النفقات بمقدار )

 -واحدة يؤدي الى انخفاض مساىمة الصادرات غير النفطية الى اجمالي الصادرات بنسبة )
 ( وحدة وىذا يدؿ عمى وجود عالقة توازنية طويمة االجؿ بيف المتغيريف . 0.0701

مف خالؿ اختبارات استقراريو النماذج الثالثة نالحظ مف االشكاؿ البيانية لمنماذج المقدرة اف  .8
% ، 5درات ثابتة عبر الزمف ضمف حدود الثقة أو داخؿ الحدود الحرجة عند مستوى معنوية المق

( ىو النموذج االمثؿ ،  ARDLمما يؤكد عمى اف المتغيرات مستقرة عبر الزمف واف أنموذج )
كما اف تطابؽ بواقي النماذج المقدرة والفعمية يعكس دقة وجودة النماذج المقدرة وفقا لمنيجية 

(ARDL) . 
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 التوصيات

ضرورة تبني برنامج اصالحي فعاؿ ، وكذلؾ يجب توفر ادارة سياسية حازمة عمى اف يرافؽ  .1
ذلؾ وجود قوى اجتماعية قادرة عمى وضع مشروع االصالح موضع التطبيؽ وتحولو الى واقع 

لؾ عدـ ممموس وبرنامج عمؿ ، باإلضافة الى تجاوز كؿ قرار تأجيؿ لعممية االصالح ، وكذ
 االكتفاء بخطوات ترقيعيو ال تؤدي الى تغير الواقع والنيوض  باالقتصاد العراقي .

العمؿ عمى تفعيؿ التعددية االقتصادية في ىذه المرحمة ، اي تحسيف أداء االقتصاد الوطني  .2
بقطاعاتو المختمفة )العاـ ، الخاص ، التعاوني ، المختمط .. الخ( ، اذ اف لكؿ قطاع دوره 

ح في التنمية ، واف التنمية المطموبة في ىذه الفترة تعني مف بيف ما تعنيو االستفادة الواض
 القصوى مف كافة القطاعات وتوظيفيا بالشكؿ االمثؿ واالحسف واالفضؿ .

العمؿ عمى تنويع االقتصاد مف خالؿ رفع نسبة مساىمة القطاعات غير النفطية في الناتج  .3
عمى  دعـ القطاع الخاص واعطائو الفرصة لممارسة العمؿ  المحمي االجمالي الحقيقي والعمؿ

االقتصادي وكذلؾ  زيادة اسيامو في عممية التنمية لما لو مف دور كبير في عممية تنويع 
االقتصاد ، مما ينعكس بشكؿ مباشر في ارتفاع نسبة مساىمتو في تكويف  رأس الماؿ الثابت 

طي وتقميؿ البطالة وتقميؿ االعتماد عمى الريع مف الناتج المحمي الحقيقي والناتج غير النف
يجب ضبط وترشيد االنفاؽ العاـ وتوسيع االيرادات االخرى )غير النفطية(  النفطي .

كالضرائب مثال لتقميؿ اعتماد الموازنة العامة عمى االيرادات النفطية ، وبالتالي تحسف ىيكؿ 
 الموازنة العامة لمدولة .

تماد عمى الصادرات النفطية فقط ، ويتـ ذلؾ مف خالؿ وضع تنويع الصادرات وعدـ االع .4
استراتيجية واضحة لمقطاع الصناعي لما يحققو ىذا القطاع مف قاعدة صناعية واسعة ونمو 
صناعي وكذلؾ توفير فرص العمؿ والقضاء عمى البطالة ، فالصناعة المتطورة تخمؽ تجارة 

لخارجية مف خالؿ زيادة نسبة الصادرات عف متطورة ، وكذلؾ البد مف اعادة ىيكمة التجارة ا
 االستيرادات ، واتباع استراتيجية االنتاج مف اجؿ التصدير .

ينبغي االستفادة مف االستثمار االجنبي لما يعزز مف قوة االقتصاد وتنشيط دور االستثمار  .5
بالقطاع  االىتماـو نفطي الوطني بما يساىـ في رفع الكفاءات والخبرات الوطنية في المجاؿ ال
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السياحي ، مف خالؿ تطوير المرافؽ السياحية وتحسيف الخدمات ،اذ تحتؿ السياحة مكانة 
 ميمة كونيا تعتبر رافدا مف روافد التنمية االقتصادية .

العمؿ عمى تحسف االنتاج الزراعي كما ونوعا مف خالؿ االىتماـ بيذا القطاع الحيوي ، ويتـ  .6
ديثة ، وتوفير كافة المستمزمات الالزمة لمنيوض بيذا ذلؾ مف خالؿ نشر التكنولوجيا الح

 القطاع .
 حماية الصناعات الوطنية مف سياسات الباب المفتوح ودعـ المنتج الوطني ومع تفعيؿ دور .7

 محمية.ال المواطف لتشجيع اقتصاد الصناعة
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 القرآن الكريم 

 : الكتب أوالً 
إبراىيـ مراد الدعمة، التنمية البشرية )اإلنسانية( بيف النظرية والواقع، دار المناىج لمنشر والتوزيع،  .1

 .2009عماف ، 
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 . 2007 مستقبمية ، مركز دراسات الخميج العربي ، جامعة االبصرة،
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 .4،2006رؤية في مستقبؿ االقتصاد العراقي ، ع
، دار الكتب ، مركز 2003احمد عمر الراوي ، دراسات في االقتصاد العراقي بعد عاـ  .4

 . 2010غداد، المستنصرية لمدراسات العربية والدولية، ب
 .2015، دار المواىب ، النجؼ االشرؼ ، 1اديب قاسـ شندي ، االقتصاد العراقي الى ايف ،ط .5
تراقش واجنر ، البيئة مف حولنا، ترجمة محمد صابر، الجمعية المصرية  ، المعرفة الثقافية العالية  .6

 . 1997، القاىرة :  1، ط
نتاج، ندوة والدولة واالندماج في الوطف جياكومو لوتشياني: دوؿ التخصيصات مقابؿ دوؿ اال .7

 .1089، بيروت، مركز الدراسات الوحدة العربية، 1العربي، ج
جيمس بال كورد ، الموجز في النظرية االقتصادية ، ترجمة اشرؼ محمود ، دار زىراف لمنشر ،  .8

 . 2009عماف ، 
ة المترجميف المغويف حساـ الديف مصطفى ، لييب النفط ، االقتصاد السياسي لالستبداد ، جمعي .9

 . 2010المصريف ، مصر ، 
حسف صالح ياسر ، الريوع النفطية وبناء الديمقراطية والثنائية المستحيمة في اقتصاد ريعي. مركز  .10

 . 2013المعمومة بغداد ،  
خميس خمؼ موسى الفيداوي ومازف عيسى الشيخ راضي: التنمية االقتصادية، جامعة الكوفة ػ  .11
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 .2009العربية لمكافحة الفساد، بيروت، 

سامي فاضؿ عطو ، حوؿ تعددية اسعار الصرؼ وآثارىا االقتصادية ، المؤتمر العممي الثاني ،  .15
 .2001بيت الحكمة ، 

ياش ، االقتصاد والديمقراطية االجتماعية ،مؤسسة سيموف فونت واخروف ، ترجمة خميؿ ابو ع .16
 .2013فريدرش ابيرت، برليف ، 

صالح ياسر، النظاـ الريعي وبناء الديمقراطية: الثنائية المستحيمة حالة العراؽ ، مؤسسة فريدريش  .17
 . 2013إيبرت ، مكتب األردف والعراؽ، 
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بؿ ، نظرة في كامؿ كاظـ بشير ، ارجوحة التنمية في العراؽ بيف ارث الماضي وتطمعات المستق .28

 . 2013، دار الكتب ، بغداد ،  1التحميؿ االستراتيجي ، ط
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 .22ػ 21، ص 1989محسف خميؿ، تصدع الييكؿ الثالث، دار الثقافة العامة، بغداد،  .30
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 .2009، دار المسرة لمنشر، عماف، 1الكمي، طمحمود حسيف الوادي واحمد العساؼ، االقتصاد  .33
 ايموؿ. 13مظير محمد صالح، مالحظات غير منشورة عف السياسة النقدية الجديدة في العراؽ ،  .34
،  1منى يونس حسيف ، التوازف النقدي مف خالؿ ارتباط سعر الصرؼ بالتضخـ في العراؽ ، ط .35

 . 2007مكتب الفتح ، بغداد ، 
ستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص في العراؽ ، معيد التقدـ والسياسة ميدي الحافظ ، تشجيع اال .36

 . 2007االنمائية ، اتحاد رجاؿ االعماؿ ، لبناف ، 
ميكؿ موريس، االقتصاد السياسي لمعنة الموارد في النفط واالستبداد )االقتصاد السياسي لمدولة  .37

 . 2007الريعية ( معيد الدراسات االستراتيجية ، العراؽ ، 
، شركة  1نبيؿ جعفر عبد الرضا ،خالد مطر مشاري ، مستقبؿ الدولة الريعية في العراؽ ،ط  .38

 .2016الغدير لمطباعة والنشر ، البصرة ، 
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 . 2013االولى 
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 .2010حسف العصري لمصناعة، بيروت ،
 

 الرسائل واألطاريح: ثانياً 
محمد حسيف كاظـ، تحدد حجـ االنفاؽ العاـ األمثؿ في االقتصادات الريعية دراسة في بمداف عربية  .1

مس كمية اإلدارة واالقتصاد (،أطروحة دكتوراة  مقدمة الى مج 2009ػ  1988مختاره لممدة )
 جامعة الكوفة .
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  2017-2012نعيمة بف جودي، تأثير الريع النفطي عمى السياسة المالية  دراسة حالة الجزائر  .2
 . 2017رسالة ماجستير ، جامعة مولود معمري /الجزائر  

-1980عباس فضيؿ عيوي الكالبي، الريع النفطي ودوره في تنويع االقتصاد العراقي لممدة ) .3
 . 2006( ،رسالة ماجستير /جامعة الكوفة ،2014

أسماء خضير السامرائي. تحميؿ التغيرات الييكمية في قطاع الصناعة التحويمية مف العراؽ،  .4
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 .2011ماجستير، كمية اإلدارة واالقتصاد /جامعة كربالء ، 
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لسوداف مناؿ عطا المولي عباس سياسات سعر الصرؼ وأثرىا عمي االستقرار االقتصادي في ا .14
ـ( رسالة ماجستير العمـو في التخطيط التنموي، جامعة الخرطـو 2001-1990خالؿ الفترة )

2003. 
نواؿ بولعواد ، الريع البترولي وتأثيره عمى النشاط االقتصادي دراسة قياسية لحالة الجزائر لممدة  .15

 .. 2018الحاج لخضر  1،رسالة ماجستير /جامعة باتنة  1973-2013

 
 جالت والدورياتالمثالثًا: 

أحمد اإلدريسي ، اقتصاد الريع وآثاره االجتماعية واالقتصادية ، مجمة ذخائر لمعموـ االنسانية  .1
 . 2018،  4المغرب ، العدد 

اديب قاسـ شندي ، سعر صرؼ الدينار العراقي والعوامؿ المؤثرة فيو ، مجمة كمية بغداد لمعمـو  .2
 .2006، 11االقتصادية ، ع

 ،110، مستقبؿ التنمية والديمقراطية في الوطف العربي ، الوسيط اليمنية ، العدد د. محمد التميمي .3
 .2006/ يوليو /26/ 

آزاد احمد وآخروف ، اثر السياستيف المالية والنقدية عمى التضخـ في االقتصاد العراقي لممدة  .4
 . 7، مجمد 23(، مجمة تكريت ، ع2003-2010)

اثر السياسة النقدية عمى استقرار سعر الصرؼ االجنبي  استبرؽ اسماعيؿ ، جميؿ كامؿ غيداف ، .5
، مجمة الكوت لمعموـ االقتصادية واالدارية ، جامعة واسط ، كمية  1990-2012في العراؽ لممدة 

 . 2015،  17االدارة واالقتصاد ، ع
أالء إسماعيؿ خميؼ عفو، مييب كامؿ فميح الراوي ، العالقة بيف الييكؿ االقتصادي و تطور  .6

 . 2018( ، 2)29بنية المكانية لإلقميـ حالة دراسية/أبو غريب، مجمة كمية التربية لمبنات، مجمد ال
ايماف عبد خضير ،وعبير عمي كاظـ ، دور صناعة السياحة في تطوير االقتصاد العراقي  .7

 . 4، ع12( ، مجمة العمـو االقتصادية واالدارية ، المجمد 2009 – 1990لممدة)
االختالالت الييكمية في االقتصاد العراقي ،  مجمة الكوت لمعموـ االقتصادية حسيف سناوة مجيد ، .8

 .2011، 5عدد  1واالدارية ،مجمد 
حسيف سناوة مجيد ،االختالالت الييكمية في االقتصاد العراقي ،  مجمة الكوت لمعموـ االقتصادية  .9

 .2011 ، 5عدد  1واالدارية ،مجمد 



 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى................................................................................................................المصادرىوالمراجع: 

123 

 

 

كمية في االقتصاد العراقي ، مجمة الكوت لمعموـ االقتصاد حسيف سناوة مجيد، االختالالت اليي .10
 .2011-1ـ 5واالدارية ع 

حسيف شناوة مجيد ، االختالالت الييكمية في االقتصاد العراقي ، مجمة الكوت لمعموـ االقتصادية  .11
 .2011، 1، المجمد 5واالدارية ، ع

رؼ ومعدالت التضخـ في خميؿ اسماعيؿ عزيز وآخروف ، قياس وتحميؿ العالقة بيف سعر الص .12
( ،مجمة تكريت لمعمـو االقتصادية ، جامعة تكريت ، كمية االدارة  2016 – 1990العراؽ لممدة )

 . 2017،  40، ع 13واالقتصاد ، المجمد
رنا عبد الكريـ عبد، جميؿ كامؿ غيداف، تصحيح االختالالت الييكمية في القطاع الزراعي العراقي،  .13

 . 2018،  1، عدد ج 14انية مجمد مجمة واسط لمعمـو االنس
سعد محمد كريـ ، العالقة بيف بنية الدولة الريعية وازمة تراكـ راس الماؿ واعاقة الديمقراطية، مجمة  .14

 . 2016، 4،عدد  2جامعة التنمية البشرية مجمد 
مفيـو سعد محمود الكواز، عبد الرزاؽ عزيز حسيف، الدولة الريعية واالقتصاد الريعي بيف اشكالية ال .15

 . 2018،   2، العدد  7وتنوع الخصائص، المجمة االكاديمية الجامعة نوروز، المجمد 
سعود غالي صبر، شفاف جماؿ حمو سعيد، قياس و تحميؿ مساىمة االيرادات النفطية و غير  .16

( ،مجمة الكوت لمعموـ االقتصادية 2017-2003النفطية في نمو االقتصاد العراقي لممدة )
 .2019،  34عدد واالدارية ، ال

عاطؼ الفي مرزوؾ ، عباس مكي حمزة ، التنويع االقتصادي مفيومو وابعاده في بمداف الخميج  .17
،  31، ع 8وممكنات تحقيقو في العراؽ ، مجمة الغري لمعموـ االقتصادية واالدارية ، المجمد 

2014. 
، المجمة العراقية عبد الحسيف جميؿ الغالبي وآخروف ، سياسة سعر الصرؼ االجنبي في العراؽ  .18

 .2008،  20، العدد  5لمعمـو االدارية، جامعة كربالء، كمية االدارة واالقتصاد ، المجمد 
-2003عدناف حسيف يونس واخروف، واقع االختالالت الييكمية في االقتصاد العراقي لممدة )  .19

 ( ، مجمة االدارة واالقتصاد، المجمد الرابع، العدد السادس عشر .2012
 2012-2003حسيف يونس واخروف، واقع االختالالت الييكمية في االقتصاد العراقي لممدة عدناف  .20

 . 2013مجمة االدارة واالقتصاد المجمد الرابع // العدد السادس عشر 
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Conclusion< 

Iraq is one of the countries whose economy depends entirely on oil to 

provide the requirements of what the state needs, and this matter indicates the 

seriousness of the situation not only for Iraq, but also for all countries that 

have become dependent in the preparation of their plans and programs on oil 

in light of the sharp decline in oil prices as a result, Not for political and 

economic reasons on the one hand, and for not benefiting from the financial 

abundance that was achieved from the excessive rise of years ago to build a 

strong base that contributes effectively to the GDP. We note that Iraq has 

gained a comparative advantage in the production and export of oil, until oil 

acquired most of the added value from GDP in Iraq8 

We note that oil exports accounted for more than 90% of the total Iraqi 

exports, so oil revenues are the only and main source in supporting the 

general budget of the Iraqi economy, despite the positive role shown by oil 

revenues to the Iraqi economy through its contribution to the formation of the 

gross domestic product Financing the general budget and raising the volume 

of total exports, but those returns had significant and dangerous negative 

repercussions. It is clear from this that the study proceeds from the hypothesis 

that Iraq’s dependence on oil revenues has led to the deepening of structural 

imbalances in the Iraqi economy due to fluctuations in oil prices in global 

markets. The study also reached a number of conclusions and 

recommendations, including that the   Iraqi economy is considered one of the 

rentier economies, as it depends mainly on the oil sector, while the 

contribution of other sectors to the composition of the gross domestic product 

decreases, and this would expose the economy to external shocks as a result 

of changing world oil prices Crude, and despite what Iraq possesses of 

material, human and financial resources, it suffers from structural imbalances, 

which requires restructuring the economy at the macro and sectorial levels in 



 

B 

 

order to achieve rapid growth and flexibility in order to face the changes 

taking place at the international level8 

The study recommended working on diversifying the economy by 

raising the percentage of non-oil sectors’ contribution to the real GDP, 

working to support the private sector and giving it the opportunity to practice 

economic work and working to increase its contribution to the development 

process because of its major role in the process of diversifying the economy, 

which is directly reflected In the high proportion of its contribution to the 

formation of fixed capital from real GDP and non-oil output, reducing 

unemployment and reducing dependence on oil rents. 
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