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آليات االنتقال باالقتصاد العراقي إلى االقتصاد الحر
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جامعة ديالى

كمية اإلدارة واالقتصاد
( ممخص البحث )
ىدؼ البحث ىو محاولة جادة إليجاد رؤية ونموذج تتفؽ مع واقع وطموحات
العراؽ في الوصوؿ في االقؿ الى الطريؽ الصحيح في التكامؿ االقتصادي مف
خالؿ االستفادة مرحميا مف المورد الوحيد ( النفط) في تنمية القطاعات االقتصادية
وفؽ اطار ىيكمية اقتصاد السوؽ .وكذلؾ وضع تصور عاـ و شامؿ لكؿ ما ىو
جدير باالىتماـ عند وضع السياسات لكؿ قطاع في االقتصاد الوطني .
اف االقتصاد العراقي بحاجة ضرورية الى تخطي االساليب التقميدية والمجوء بقوة
الى اعتماد المعرفة واقتصاداتيا في تنمية القطاعات االقتصادية بأجمعيا و التي
تشكؿ ارضية االقتصاد العراقي  ،وىنا يمكف اف نتجو الى اكثر مف اتجاه بحسب
طبيعة الييكمية االقتصادية لمبمد  ،فمثال يمكف االىتماـ بالتدريب و التطوير والذي
بدورة سيزيد مف االىتماـ بأبعاد راس الماؿ البشري وتنشيطو  ،ويمكف اتباع البرامج
والكتيبات او االفالـ التدريبية (وعقد ورش عمؿ لكؿ قطاع مف القطاعات االقتصادية
وبحسب اىميتو وتخصصو )  .ىذا مف ناحية راس الماؿ البشري .
ِ
ظروفو الريعية الراىنة فيو أَحوج ما يكوف
اما مف ناحية االقتصاد العراقي في
الى دور اقتصادي لمدولة يسيؿ الشراكة واالندماج مع النشاط الخاص  ،عبر تركيبو
فكرية ومنيجية اقتصادية تمثؿ عودة الى الماركنتالية االقتصادية الجديدة
والترويج أليديولوجيا النشاطات الخالقة لمسوؽ او ما يسمى بحركة مناصري نشاط
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الشركات المشتركة – المؤلفة مف ممكية الدولة وممكية الفرد معاً  corporatistsاو

باألحرى ما يمكف تسميتو بالماركنتاليف الجدد  neo-mercantilistsوىي النظرة

التي ترى في التحالؼ االقتصادي بيف نشاط الدولة وقطاع االعماؿ ىو بمثابة تحوؿ
حاسـ نحو اداء اقتصادي واجتماعي امثؿ وعالي االنسجاـ والتوافؽ في توليد نمط
راسخ مف التنمية المستدامة.
اما في جنب تأثير االستثمار عمى عممية االنتقاؿ ،

فقد اكدت خطة التنمية

الوطنية  2014 – 2010عمى تعزيز دو ر القطاع الخاص المحمي و االجنبي مف
حيث حجـ االستثمار و الذي مف المتوقع اف تبمغ نسبتو ( )%46في نياية عاـ
 .2014وفي ىذا المجاؿ فاف الراي االرجح و المؤثر في آلية انتقاؿ االقتصاد
العراقي الى السوؽ الحر ىو اتباع ((نظرية الدفعة القوية

 ، )Big PUSHوالتي

تعتمد عمى ((  -1إغراؽ حجـ ضخـ مف االستثمارات في بناء مرافؽ رأس الماؿ
البشري مف ( طرؽ المواصالت  ،وسائط نقؿ وقوى محركة  ،وتدريب القوى العاممة
 -2إغراؽ حجـ ضخـ مف االستثمار في إنشاء صناعات تتكامؿ مشروعاتيا رأسيا
وأفقيا)).
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 -1المقدمة Introduction
اف ىذا البحث سيركز عمى كيفية توظيؼ موارد النفط في النيوض االقتصادي
واعادة االصالحات الضرورية لييكمة قطاعات االقتصاد الوطني بعد عاـ

2003

لكوف المخطط المرسوـ لمنيوض باالقتصاد العراقي ىو مخطط يعتمد عمى اليات
السوؽ  ،او اتباع اسموب آليات االقتصاد الرأسمالي  .وىذا يعني انتقاؿ اليات اعادة
تنظيـ قطاعات االقتصاد مف اسموب االقتصاد المخطط الذي كاف سائدا خالؿ الفترة
منذ عاـ  1968ولغاية عاـ  ، 2003لكوف تمؾ االليات (االجراءات ) Processes
سوؼ تنظـ وفؽ نيج اقتصاد السوؽ السائد في معظـ دوؿ العالـ حيث العولمة  ،و
التكنولوجيا الحديثة وتطورىا السريع و المستمر .
وىنا ال بد مف التأكيد عمى حقيقة ليتسنى لنا الخوض في مضاميف آليات بحثنا
ىذا وىي اف ((العراؽ وعمى مدى أكثر مف  35عاما وىي الفترة منذ  -1968ولغاية
االحتالؿ عاـ  ،2003كاف القطاع العاـ فيو يقود الفعاليات االقتصادية  .ثـ مر البمد
بحرب مع إيراف امتدت لثماني سنوات منذ عاـ  .1980فضال عف الحصار
االقتصادي الذي فرض عمى العراؽ بعد عاـ  . 1990وقد حصمت لو الصدمة
االقتصادية في نيساف عاـ  2003حيث االحتالؿ األمريكي وتأكيد سياسة التوجو
نحو اقتصاد السوؽ  .وتركيز توجيات الخصخصة لمنشآت القطاع العاـ تمييدا
إلعطاء الدور االكبر لمقطاع الخاص واعتماد الدولة فقط عمى دور اإلرشاد
والتوجيو)).
 -2مشكمة البحث Problem of Research
اف االنتقاؿ مف االقتصاد المخطط الى اقتصاد السوؽ  ،بحاجة الى تغيرات
جذرية في ىيكمية االقتصاد العراقي لكونو وعمى مدى اكثر مف

 35خمسة وثالثيف

عاما قد إعتمد عمى االقتصاد المخطط .فضال عف االستفادة مف الوفرة في ايرادات
النفط في تنمية القطاعات االقتصادية االخرى  ،ليتمكف البمد مف تنويع مصادر
الدخؿ وعدـ االعتماد فقط عمى المخاطرة بما يرد مف العمالت الصعبة جراء المتاجرة
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في النفط ومشتقاتو  ،خصوصا واف اسعار النفط غير مستقرة والخوؼ مف المجيوؿ
وارد في كؿ لحظة  .وضرورة البحث عف نموذج ينشط قطاعات االقتصاد الوطني .
 -3فرضية البحث Hypotheses of Research
أ -اف االنتقاؿ الى نظاـ اقتصاد السوؽ أو ( النظاـ الرأسمالي) يتـ خالؿ تنمية
القطاعات االقتصادية بنسب تتفاوت حسب اىمية الموارد المتاحة لالقتصاد العراقي
ب -تعظيـ مبدا الخصخصة واطالؽ مبدا االستثمار االجنبي المباشر

(بأسموب

الدفعة القوية  ) Big Pushبعد أف يتـ تاميف الواقع االمني واىتماـ كافة الفرقاء
السياسييف بضماف النيوض باالقتصاد لتاميف رفاىية المواطف العراقي عبر ايجاد
قاعدة تفاىـ تقدـ اىمية خدمة الشعب عمى االىمية الشخصية ونكراف الذات .
 -4ىدؼ البحث Objective of Research
ييدؼ البحث إلى إيجاد رؤية ونموذج تتفؽ مع واقع وطموحات العراؽ في الوصوؿ
عمى االقؿ الى الطريؽ الصحيح في التكامؿ االقتصادي مف خالؿ االستفادة مرحميا
مف المورد الوحيد ( النفط) في تنمية القطاعات االقتصادية وفؽ اطار ىيكمية اقتصاد
السوؽ .وكذلؾ وضع تصور عاـ و شامؿ لكؿ ما ىو جدير باالىتماـ عند وضع
السياسات لكؿ قطاع في االقتصاد الوطني .
 -5أدوات البحثTechnic of Research ،
سيعتمد البحث عمى االسموب الوصفي المقارف مف خالؿ ما متوفر مف معمومات
احصائية خالؿ فترة البحث  ،مع المجوء الى طرؽ االقتصاد القياسي في اجراء
التحميؿ االقتصادي المقارف .
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 -6فترة البحث Period of Research ،
سيغطي البحث الفترة مف سنة

2003الى سنة  2012مع االخذ بنظر االعتبار

التوقعات لمسنوات المقبمة حتى عاـ 2014.
 -6ىيكمية البحثStructural of Research ،
تـ تقسيـ البحث الى مقدمة وأربعة فصوؿ ولكؿ فصؿ اكثر مف مبحث  ،في الفصؿ
االوؿ قمنا بالخوض وألوؿ مرة في اقتصاد المعرفة و الذي يقصد

بو أف تكوف

المعرفة ىي المحرؾ الرئيسي لمنمو االقتصادي  .اما الفصؿ الثاني فقد خصص
لمعرفة اليات االنتقاؿ باالقتصاد العراقي مف االقتصاد المخطط بعد عاـ  2003الى
االقتصاد الحر .وفي الفصؿ الثالث  ،تـ إعطاء خصوصية لنظرية الدفعة القوية
 . Big Push Theoryاما في الخاتمة فقد تـ الخوض في االستنتاجات المنبثقة
مف متف البحث وكذلؾ التوصيات المعتمدة عمى تمؾ االستنتاجات .
 -8البحوث والدراسات السابقةPast's Research ،
-1دراسة اعدىا الدكتور احمد برييي العمي تحت عنواف (االقتصاد العراقي وافاؽ
المستقبؿ القريب) تكمـ عف امكانية النيوض باالقتصاد العراقي و السياسة الجارية.
-2بحث اعدتو سحر قاسـ محمد  ،باحث أقدـ في البنؾ المركزي العراقي  ،بعنواف
(االليات الواجب توفرىا النتقاؿ العراؽ مف االقتصاد المخطط الى اقتصاد السوؽ)
كال البحثيف لـ يتناوال آليات االنتقاؿ مف وجو نظر راس الماؿ البشري ونظرية الدفعة
القوية .
اما بحثنا فقد ربط بيف المفيوميف بالمعادالت الرياضية والنماذج الشكمية البيانية،
وطرؽ االقتصاد القياسي.
الفصؿ االوؿ
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اقتصاد المعمومات (المعرفة(knowledge economy
 1-1المدخؿ Introduction
في االقتصاد القديـ  ،كانت األرض ،والعمالة ،ورأس الماؿ ىي العوامؿ الثالثة
األساسية لإلنتاج ،أما في االقتصاد الجديد فقد أصبحت األصوؿ الميمة ىي المعرفة
الفنية ،واإلبداع ،والذكاء ،والمعمومات  .وصار لمذكاء المتجسد في برامج الكمبيوتر
والتكنولوجيا عبر نطاؽ واسع مف المنتجات أىمية تفوؽ أىمية رأس الماؿ ،أو المواد،
أو العمالة  .وتقدر األمـ المتحدة أف اقتصادات المعرفة تستأثر اآلف بنسبة  ٪ 7مف
الناتج المحمي االجمالي العالمي وتنمو بمعدؿ  ٪ 10سنويا  .وجدير بالذكر اف 50
 ٪مف نمو اإلنتاجية في االتحاد األوروبي ىو نتيجة مباشرة الستخداـ وانتاج
()1

تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت.

المعرفة توسع إمكانات البشر ،وتغذي فييـ الخياؿ وتنمي عندىـ حس اإلبداع واضافة
إلى القيمة التي تختزنيا المعرفة بحد ذاتيا ،فيي أيضا تؤدي دو ار ىاما وموضوعيا في
توسيع آفاؽ الحريات األخرى.
فبالتحصيؿ العممي ،يتمكف اإلنساف مف حماية مصالحو ومقاومة االستغالؿ .
وبالتحصيؿ العممي ،يصبح اإلنساف أكثر وعيا بكيفية تجنب المخاطر الصحية،
ويستطيع العيش حياة أطوؿ في رفاه وراحة  .وبالتحصيؿ العممي ،يستطيع اإلنساف
الحصوؿ عمى فرصة عمؿ أفضؿ وكسب أجر أعمى .وبناء عمى ما تقدـ فاف اقتصاد
المعرفة في األساس يقصد بو أف تكوف المعرفة ىي المحرؾ الرئيسي لنمو رأس الماؿ
البشري  .و ىذه االقتصادات تعتمد عمى توافر تكنولوجيات المعمومات واالتصاؿ
واستخداـ االبتكار  .وىنا سيتـ التركيز عمى حزمة مف الخصائص ذات الصمة وىي
:
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.1االبتكار ،نظاـ فعاؿ مف الروابط االقتصادية مع المؤسسات األكاديمية وغيرىا
مف المنظمات التي تستطيع مواكبة ثورة المعرفة المتنامية واستيعابيا وتكييفيا مع
()2

االحتياجات المحمية.

.2التعميـ سيكوف أساسياً لإلنتاجية والتنافسية االقتصادية حيث يتوجب عمى الحكومة
اف توفر اليد العاممة الماىرة واإلبداعية أو رأس الماؿ البشري القادر عمى ادماج
التكنولوجيات الحديثة في العمؿ  .وتنامى الحاجة إلى دمج تكنولوجيا المعمومات
واالتصاالت فضال عف الميارات اإلبداعية في المناىج التعميمية وبرامج التعمـ
المستمرة مدى الحياة.
.3البنية التحتية المبنية عمى تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت والتي ستؤدي الى
تسيؿ نشر وتجييز المعمومات والمعارؼ وتكييفو مع االحتياجات المحمية.
.4حوافز تقوـ عمى اسس اقتصادية قوية تستطيع توفير كؿ االطر القانونية
والسياسية التي تيدؼ إلى زيادة اإلنتاجية والنمو  .ويمكف أف تيدؼ ىذه السياسات
إلى جعؿ تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت أكثر اتاحة ويسر ،وذلؾ بالعمؿ عمى
تخفيض التعريفات الجمركية عمى منتجات تكنولوجيا المعمومات وزيادة القدرة
التنافسية لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة كمرحمة اولى.
اف الموارد البشرية  ،ىي عامؿ انتاج يحتاج الى استثمار سابؽ شكمو األساسي
التعميـ  ،واف نوعية العمؿ دالة في العديد مف العوامؿ ،منيا التعميـ والتكويف ( كماً

ونوعاً ) المذاف يتمقاىما الفرد قبؿ دخولو الى سوؽ العمؿ او خالؿ حياتو المينية ،
وىذا يسوغ حساب مخزوف التعميـ المتجسد في السكاف او بشكؿ ادؽ في قوة العمؿ ،

واف اإلحصاء المادي (الخاـ) المعتاد إلعداد القوى العاممة لـ يعد كافياً .
اذ إِ َّف المؤىالت والكفاءات اعمى تخصصاً واصعب قياساً  ،وبذلؾ فاف البحث عف

وحدة قياس مثالية يمكنيا اف تقيس ىذا الجزء مف راس الماؿ توصؿ الى اف تكوف
ىذه الوحدة ىي التعميـ .
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وعمى اساس البنية السابقة فقد اصبح واضحا و معموماً نظرِّيا أف اقتصاديات األشياء
ِ
اقتصاديات المعمومات ،فيوصؼ اقتصاد المعرفة َّ
َّ
بأنو
تماما عف
المادية تختمؼ ً

أكثر ِمف كونو ُندرة؛ و َّ
جراء االستخداـ
ألف الموارد يمكف أف
تنضب ِمف َّ
َ
اقتصاد وْفرة َ
واالستيالؾ بينما تزداد المعرفةُ بالتعمُّـ والممارسة واالستخداـ ،وكذلؾ َّ
فإنيا تنتشر
بالمشاركة.

القرف العشريف وبداية القرف الواحد والعشريف مف
ًا
ونظر لما ش ِيده العالَـ في نيايات ْ
ِ
نحو تحرير التجارة ،واالنضماـ المكثَّؼ إلى
جممة مف َ
التح ُّوالت ،والعمؿ سريعا َ
اإلقميمية ،وبروز الدور القائد َّ
ِّ
َّ
المتعددة الجنسيات .كؿ ىذا اعتبر
لمش ِركات
التكتُّالت
لمتطور التكنولوجي والثورة المعموماتية ،بحيث اصبح أىـ
نتاجا متراكما
ُّ

مميِّز

لالقتصاد العالَمي المعاصر.

 2-1االنفاؽ عمى راس الماؿ البشري()Spending on human capital
يرتبط ارتفاع معدالت االلتحاؽ بالمدارس بازدياد اإلنفاؽ العاـ عمى التعميـ في مختمؼ
أنحاء العالـ .فأكثر التالميذ يمتحقوف بالمدارس الرسمية ،وخصوصا في المرحمة
االبتدائية  %92والمرحمة الثانوية . %85وبمغ متوسط اإلنفاؽ عمى التعميـ %5,1
مف الناتج المحمي اإلجمالي في عاـ  2006بعد أف كاف  %3,9فقط في عاـ 1970
.

()2

ػ

في البحث الميداني الذي اجراه الدكتور زكريا الدوري  ،وفي مجاؿ اوجو االنفاؽ عمى
راس الماؿ الفكري ّبيف الباحث:
اف الشركات تركز عمى الكمفة فقط معتقدة باف ذلؾ يكفي لتحقيؽ النجاح  ،متناسية
دور عناصر االنتاج االخرى  .وقد تـ التوصؿ في ىذا لبحث الى اف االنفاؽ عمى
استقطاب راس الماؿ الفكري وكذلؾ االنفاؽ عميو سيؤدي الى تأثير مباشر في نجاح

الشركات المبحوثة وبنسبة تصؿ الى . )3( %88
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اف ما تقدـ االشارة اليو يقودنا وبثقة عالية إلى ضرورة تخطي االساليب التقميدية
والمجوء بقوة الى اعتماد المعرفة واقتصاداتيا في تنمية القطاعات االقتصادية
بأجمعيا و التي تشكؿ االقتصاد العراقي  ،وىنا يمكف اف نتجو الى اكثر مف اتجاه
بحسب طبيعة الييكمية االقتصادية لمبمد  ،فمثال يمكف االىتماـ بالتدريب و التطوير
والذي بدورة سيزيد مف االىتماـ بأبعاد راس الماؿ البشري وتنشيطو  ،ويمكف اتباع
البرامج والكتيبات او االفالـ التدريبية (وعقد ورش عمؿ لكؿ قطاع مف القطاعات
االقتصادية وبحسب اىميتو وتخصصو ) .
اف المجوء الى تقويـ االداء يعتبر مف العوامؿ الميمة في نشاطات القطاعات
االقتصادية  ،ولكف وفؽ اسس زيادة االىتماـ بتحديد المواصفات المطموبة لراس
الماؿ الفكري  ،مع التأكيد عمى موضوع استخداـ حوافز االداء والمكافئات الجماعية
و الفردية وحسب حاالت التميز المطموبة الف ىذا حتما سيؤدي الى التنافسية في
االداء مف قبؿ العامميف .
وىنا يمكننا اف نؤشر المعطيات التالية(:)4
 -1استخداـ الحاسوب والتوسع بمعرفة تقنيتو  ،لالستفادة مف مزايا السرعة  ،وتقميؿ
الجيد العضمي وكذلؾ خفض التكاليؼ  ،فضال عف ميزاتو الخزنية المتطورة باستمرار
.
 -2تكثيؼ البحوث و الدراسات والتوسع في رصد الميزانية الخاصة بيا  ،عمى اف
تكوف تمؾ الجيود الفكرية تصب راس الماؿ الفكري كأىـ عنصر مف عناصر العممية
االنتاجية  ،وطبعا اذا كانت ىناؾ مراكز بحثية في كؿ قطاع مف القطاعات
االقتصادية مبنية عمى اسس عممية ومزودة بأحدث التكنولوجيات سيؤدى ذلؾ الى
الزيادة االكيدة في االنتاجية .
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 -3استقطاب العناصر البشرية المتخصصة وفؽ الية التوسع في القطاع االقتصادي
المراد النيوض بو  ،ودعميا فنيا وماديا  ،الف حصيمة اجمالي المردود ستكوف اكثر
مف المصروؼ عمى ىذه الفئة الميمة .
 3-1مشاركة العامميف في صنع القرار )(Employee's Participation
اف جميع الدراسات والبحوث القديمة منيا والحديثة تؤكد عمى وجوب مشاركة افراد
الشركة او المصنع او المؤسسة في صنع القرار بيدؼ زيادة االنتاج و تحسيف
نوعيتو  ،والرضا الوظيفي  ،والتعاوف  .مع تأكيدنا ىنا عمى مفيوـ المشاركة تعني
انغماس العامميف ذىنيا وعاطفيا في العمؿ وتحمميـ المسؤولية بما يساعدىـ في
تحقيؽ اىداؼ المجموعة العاممة في الوحدة االقتصادية او االدارية في القطاع
االقتصادي عمى حد سواء .وعمى سبيؿ المثاؿ وفي ىذا السياؽ تـ تصنيؼ سنغافورة
حث الحكومة
في مرتبة أدنى مف كوريا الجنوبية حسب دليؿ التنمية البشرية مف أجؿ ّ
عمى إيالء اىتماـ أكبر لمتعميـ العالي .وتطوير الميارات .ويظير تحميؿ التغطية
اإلعالمية منذ عاـ  2000إقباال متزايدا عمى استخداـ دليؿ التنمية البشرية في توجيو
النقد إلى أداء الحكومات أو الثناء عميو.
اف التحديات التي تواجو االقتصاد العراقي كثيرة مف ضمنيا مشكمة راس الماؿ
الفكري وكيفية توظيفو  ،ووجود مشكمة عدـ موائمة سوؽ العمؿ مع التعميـ  ،وتشير
كافة الدراسات باف ىناؾ بطالة مقنعة ( اضافة لمبطالة الفعمية) مرتبطة بمشكمة
التخصصات العممية وكيفية توظيفيا في رفع انتاجية العمؿ عمى مستوى االقتصاد
القومي  .اال انو مف المعموـ بانو اصبح مف المألوؼ تماما اف تقوـ الجماعات وفرؽ
العمؿ بصنع العديد مف الق اررات وعدـ االعتماد عمى الفرد الواحد في اتخاذ القرار .
وعميو البد لجميع الق اررات السميمة مف اف تتوفر ليا معمومات معتمدة ليا صمة
بالعمؿ  ،وتتضمف جميع التفاصيؿ الضرورية مع االستعانة باألساليب الكمية و
ادواتيا ) ، (Quantitative Methodsومف بينيا تحميؿ التعادؿ  ،وشجرة الق اررات
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في صنع الق اررات في ظؿ الحاالت الثالث :حالة التأكد

،وحالة المخاطرة  ،وحالة عدـ التأكد .
 4-1تأثير السياسات االقتصادية ( )The impact of economic policies
أف النمو السريع ،إف كاف مطردا لـ يؤد تمقائيا إلى تحقيؽ مكاسب كبيرة في أبعاد أخرى
مف التنمية البشرية ،إذا ال بد مف وضع سياسات تعزز الدخؿ واألىداؼ األخرى أيضا،
ويمكف أف يسترشد واضعوا السياسات اليوـ بالعديد مف

المتغيرات .ففي حيف ال يمكف

يالحظ
االفتراض بأف النمو االقتصادي يؤدي حتما إلى التنمية البشرية والحد مف الفقرُ ،

أف بمدانا عديدة تمكنت مف تحقيؽ إنجازات عمى المساريف المذكوريف .والسياسات التي
تعزز النمو االقتصادي تختمؼ عف تمؾ التي تخدـ أوجو التنمية البشرية التي ال ترتبط
بالدخؿ ،غير أف ىذه السياسات تتداخؿ أيضا وال بد أذف مف إيالء المزيد مف االىتماـ
لموا ضع التداخؿ والتكامؿ فييا .
اف مف اىـ ما يشغؿ الباحثيف في الوقت الحاضر ىو كيفية الربط بيف عوامؿ
االقتصاد و النمو البشري  ،اف ىذا الموضوع ييـ الدولة كما ييـ اصحاب
المشروعات والمستيمكيف .وىنا يبرز التأثير االقتصادي مف خالؿ االسئمة التالية:

ماذا ننتج ) ، (what to produceكيؼ ننتج ) ، (how to produceلمف ننتج
. )(for whom to produce
في الثمانينات مف القرف الماضي واجيت جميع قطاعات االقتصاد العراقي مشكمة
نقص اليد العاممة إباف الحرب العراقية -اإليرانية التي استمرت ثماني أعواـ بسبب
تجنيد أعداد ضخمة مف الشباب في القوات المسمحة  .األمر الذي اضطر الحكومة
إلى استيراد العمالة مف خارج العراؽ ،و إلى تشجيع النساء عمى العمؿ  .و قد
انعكس الحاؿ بعد توقؼ حرب الكويت عاـ  1991وبدأت معدالت البطالة باالزدياد
بسبب تسريح أعداد ضخمة مف الجيش دوف تأميف فرص عمؿ ليـ ،مما أدى إلى
انتشار البطالة و الجريمة في مطمع التسعينات  .و زادت بعدىا موجات اليجرة إلى
ثـ االحتالؿ عاـ  2003و
خارج العراؽ بسبب القمع و الحصار االقتصاديّ ،
646
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االقتتاؿ الداخمي و اإلرىاب  .و انخفض مستوى الخبرة و العمالة الماىرة المتوفرة
قدرت أعداد العراقييف خارج العراؽ ما
لتنمية االقتصاد العراقي نتيجة لتمؾ األحداثّ .
بيف  6إلى  7مالييف شخص في عاـ  .2009و تشير تقديرات األمـ المتحدة إلى
أف حوالي  %40مف الطبقة المتوسطة (و ىي طبقة حممة الشيادات) قد ىاجرت مف
ّ
العراؽ بعد احتاللو عاـ  2003إلى الدوؿ المجاورة و الدوؿ الصناعية في العالـ  .و
كانت ىناؾ محاوالت متواضعة مف الحكومة العراقية الحالية إلقناع الخبرات العراقية
()6

في الخارج لمعودة ،فميس مف السيؿ تذليؿ الصعاب التي تحوؿ دوف عودتيـ.

واذا دققنا في تعريؼ االنتاج في كافة االدبيات االقتصادية نحصؿ عمى اف عمميات
االنتاج تعتمد عمى ( العمؿ  ،راس الماؿ  ،االرض  ،التنظيـ )  ،فإذف اولى ىذه
العناصر ىي العمؿ او راس الماؿ البشري .

كما اف نظرية السوؽ تعتمد عمى

السموؾ البشري ( البائعيف و المشتريف ) بحيث ال يستطيع المستيمؾ أو المنتج
السيطرة عمى سعر السمعة اال مف خالؿ تحديد دالة العرض و الطمب وكمتا الدالتيف
تعتمداف عمى العنصر البشري  .واذا ما دققنا في مجاؿ ادارة الجودة الشاممة التي
تعتمد عمى استمرار التحسيف في االساليب الكمية في اية منظمة

()7

حيث ركزت في

مجاالت (تحقيؽ التعاوف بيف االفراد و المنظمة  ،وتعزيز دور العمؿ الجماعي في
المؤسسات  ،ووجود القيادة الفعالة  ،و توسيع سمطات وصالحيات العامميف ).
وفي تقرير عف التنافسية العالمي لعاـ

 2009يوضح الجدوؿ التالي لمنتدى

االقتصاد العالمي ) (WEFاىمية راس الماؿ البشري:
جدوؿ  :أىمية مؤشرات رأس الماؿ البشري في دليؿ التنافسية العالمية

2008

الصادر عف WEF
مؤشرات

مؤشرات

مؤشرات

رأس الماؿ

المؤسسات

التعميـ

التعميـ

االبتكار

البشري

(العمود  )1التحتية

االبتدائي

العالي

الكمي

(العمود )5

البنية

االقتصاد
عمى

(العمود  )2مستوى
الماكرو
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 +استنزاؼ (عمود (12
العقوؿ
)(7.09

الدرجة ( )1
المدفوعة
بالوساطة
التجارية

7.5 %

6.8 %

2%

16.3 %

15 %

15 %

15 %

الدرجة ( )2
المدفوعة
بالكفاءة

5.0 %

9.7 %

4%

18.7 %

10 %

10 %

10 %

الدرجة ( )3
المدفوعة
باالبتكار

2.5 %

9.7 %

12 %

24.2 %

5%

5%

5%

المصدر  :التقرير العالمي عف التنافسية عاـ  2009/2008لمنتدى االقتصادي
العالمي )(WEF
وتوضح تمؾ البيانات أنو بناء عمى تمؾ الحسابات  ،فإف رأس الماؿ البشري يبدو
كمحرؾ ذي صمة وثيقة بالتنافسية االقتصادية الوطنية  .ويظير مف الجدوؿ أف رأس
الماؿ البشري مسئوؿ عف

 16.3%مف مجموع النقاط التي تمنح ألى دولة في

الدرجة المدفوعة بالوساطة التجارية  .وكمما زاد نمو أي دولة  ،فإف الوزف الممنوح
لرأس الماؿ البشري يزداد نتيجة لوزف عمود االبتكار الذي يعوض عف انخفاض تأثير
التعميـ االبتدائي  .وتعتمد الدوؿ التي في الدرجة المدفوعة بالكفاءة عمى متغيرات
رأس الماؿ البشري لما يصؿ إلى  18.7%مف إجمالي النقاط التي تحصؿ عمييا ،
وتحصؿ الدوؿ التي في الدرجة المدفوعة باالبتكار إلى ما يصؿ إلى
648
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إجمالي النقاط النيائية التي تحصؿ عمييا لتنافسيتيا االقتصادية الوطنية مف
المتغيرات المرتبطة برأس الماؿ البشري .
وعميو اف رفع مؤشرات التنمية البشرية عامؿ ضروري يجب اف تكوف لو اسبقية
وأولوية عمى اي اعتبارات اخرى  .إذ يصعب عمينا تصور تغيي ار نوعيا في بنية
االقتصاد العراقي مف دوف استكماؿ متطمبات النيوض بالتنمية البشرية  .وعميو
نستنج اف لضعؼ مؤشرات التنمية البشرية دو ار في عدـ وجود التالحـ الضروري بيف
الفرد والمشاريع العامة

الفصؿ الثاني
اليات االنتقاؿ المطموبة()Mechanisms required to move
 1-2نظرة عامة عف االقتصاد العراقي بعد عاـ 2003
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نسب متدنية بعد عاـ

 2003يمكف اجماليا بما يمي:
 -1شكمت البطالة نسبة () %18عاـ  ، 2005ثـ نسبة ( )%17,5عاـ ، 2007
ثـ تراجعت مشكمة نسبة ( )%15,3عاـ . 2008
 -2بمغ معدؿ التضخـ أعمى مستوى لو في عامي  2007 ، 2006ليسجؿ ما
نسبتو (  )% 53,2و(  )% 30,8عمى التوالي وذلؾ نتيجة لتدىور الوضع األمني
والى االختالؿ الييكمي فيما بيف القطاعات االقتصادية (انعداـ التوازف ) واتساع
الفجوة بيف المعروض النقدي والناتج المحمي اإلجمالي حيث بمغت نسبة السيولة
المحمية الى الناتج المحمي االجمالي (  )% 24,2عاـ  . 2007اال اف مستوى
التضخـ انخفض الى نسبة ( )%2,9عاـ  2010عف طريؽ تقميؿ الفجوة النقدية ،
وقد بمغ معدؿ نمو حصة الفرد مف الناتج المحمي االجمالي الحقيقي ( ، ) % 0,6
فيما بمغت نسبة الفقر ( )% 23
 -4أما قطاع النفط فقد حقؽ في عاـ  2010زيادة طفيفة في االنتاج بنسبة
( )%0,9مقارنة بعاـ  2009حيث ارتفعت كميات االنتاج مف ( ) 852,7مميوف
برميؿ عاـ  2009الى (  ) 860,7مميوف برميؿ عاـ  ،2010محققة نسبة زيادة
قدرىا ( ، )%1,2في حيف سجمت الصادرات النفطية انخفاضا بنسبة (  )% 0,8عف
سنة  2009وذلؾ نتيجة الرتفاع كمية النفط المجيز لممصافي والذي بمغت نسبة
الزيادة فيو ( ) %17,3عاـ .2010
وبنظرة سريعة لمؤشرات السنوات ما قبؿ ( 2003أي  ، ) 2003-1968حيث
الحرب مع ايراف و غزو الكويت  ،و الحصار االقتصادي  ،وعدـ استغالؿ موارد
النفط لمنيوض بقطاعات االقتصاد الوطني وصوال لمتنمية المستدامة  ،بيدؼ تقميؿ
االعتماد عمى مصدر النفط في تمويؿ كافة العمميات االقتصادية  .اذا بات لزاما
التفكير جديا باالستفادة مف موارد ىذا القطاع الحيوي لمنيوض بييكؿ االقتصاد
الوطني تمييدا لالنتقاؿ الى االقتصاد الرأسمالي.
650

العدد اسابعدو اخمسوندددددددددددددددددددددددددددددد

201
د د مجلددداالد3/

 2-2االستفادة مف موارد النفط
بمغ االنتاج النفطي في العراؽ قبيؿ غزو الكويت في آب  )3,5( 1990مميوف برميؿ
يوميا ،انخفض الى كمية ()0,58مميوف برميؿ خالؿ الفترة . 1996 -1991
وبالرغـ مف أف امكانية انتاج العراؽ تصؿ الى ( )4,5مميوف برميؿ يوميا اال اف
الحصار الذي فرض عمى العراؽ جعؿ انتاجو ال يتعدى ( )2,5 - 2مميوف برميؿ
يوميا

()9

خالؿ الفترة  . 2002 -1997وىو في معظمو لتمويؿ استيرادات العراؽ

عمى اساس البطاقة التموينية بموجب مذكرة التفاىـ (النفط مقابؿ الغذاء و الدواء ) .
عمما باف االحتياطي النفطي المؤكد في العراؽ يبمغ (  ) 112بميوف برميؿ  ،أما
االحتياطي النفطي غير المكتشؼ فيو اكثر بكثير مف المثبت  ،ويعد بذلؾ العراؽ

ثاني دوؿ العالـ بعد المممكة العربية السعودية في االحتياطات النفطية (.)10

اذف بات مف المؤكد إِمكاف االستفادة مف الطاقة االنتاجية واستغالؿ اسعار النفط
الدولية في تنويع فروع االقتصاد وتنفيذ برامج االستثمار الوطني (محميا) بأسموب
الدفعة القوية في شقييا التوازني وفي االقتصاد غير المتوازف.
في دراسة اعدىا الدكتور احمد برييي العمي منشورة عمى االنترنت  ،وتحت عنواف
(االقتصاد العراقي و افاؽ المستقبؿ القريب عاـ  )2012يشير(( :في قطاع الطاقة
اجماال  ،سمكت السياسات االقتصادية المسار المطموب اقتصاديا واجتماعيا  ،وفي
مجاؿ النفط ومف خالؿ عقود الخدمة  ،يمكف القوؿ اف العراؽ التزـ برنامجا لمنيوض
بالطاقة االنتاجية الى مستويات مرموقة  ،بيد اف البرامج التكميمية لالرتفاع بصادرات
النفط الخاـ نحو ( )8-7مميوف برميؿ يوميا ،ال زالت قيد االختبار  .واذا اريد لمعراؽ
اف ينيض اقتصاديا وفي جميع فروع االقتصاد الوطني  ،فيو بحاجة الى انتاج
()11

( )1,5مميوف برميؿ يوميا ))

.

 3-2دور القطاع الخاص العراقي)(The role of the privet sector
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ِ
ظروفو الريعية الراىنة ىو احوج ما يكوف الى دور اقتصادي
إف االقتصاد العراقي في
لمدولة يسيؿ الشراكة واالندماج مع النشاط الخاص  ،عبر تركيبو فكرية ومنيجية
اقتصادية تمثؿ عودة الى الماركنتالية االقتصادية الجديدة و الترويج الديولوجيا
النشاطات الخالقة لمسوؽ او ما يسمى بحركة مناصري نشاط الشركات المشتركة –
المؤلفة مف ممكية الدولة وممكية الفرد معاً  corporatistsاو باألحرى ما يمكف

تسميتو بالماركنتاليف الجدد  neo-mercantilistsوىي النظرة التي ترى في التحالؼ
االقتصادي بيف نشاط الدولة وقطاع االعماؿ ىو بمثابة تحوؿ حاسـ نحو اداء
اقتصادي واجتماعي امثؿ وعاؿ االنسجاـ والتوافؽ في توليد نمط راسخ مف التنمية
المستدامة.

()12

.

ورغـ تضميف خطط التنمية االستراتيجية كافة في فترة ما قبؿ

 ، 2003وىدفيا

المعمف ىو تحقيؽ بيئة استثمارية جاذبة لالستثمار ،ومساعدة االفراد عمى خمؽ فرص
عمؿ تتناسب وامكانياتيـ  ،وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات
الفردية لمقياـ بمجموعة انشطة تنموية بيدؼ تنويع مصادر الدخؿ والقاعدة
االقتصادية  ،اال اف غالبيتيا العظمى لـ يجر تفعيميا ضمف السياسات واالجراءات
المعتمدة  ،بؿ جرى عمى العكس مف ذلؾ حيث ّشرعت الدولة مجموعة مف القوانيف
التي حجمت وكبمت مف امكانية القطاع الخاص عمى اداء الدور المخطط لو ضمف
ىذه االستراتيجيات .
بيد اف ما حدث في العراؽ بعد عاـ  2003مف عدـ استقرار امني وسياسي وتخندؽ

طائفي ومحاصصة سياسية وىجرة معظـ العقوؿ االقتصادية والعممية وانخفاض

مستوى الخدمات بشكؿ كبير وخاصة في مجاؿ الطاقة  ،ادى ذلؾ الى انييار ىذا
القطاع  ،مما اثر بشكؿ واضح وكبير عمى قطاعات اقتصادية واسعة وزيادة مستوى
البطالة الى مستوى ٍل
عاؿ قياسا بالحقب الزمنية السابقة .

ومف الجدير بالذكر اف خطة التنمية القومية ( )2014 – 2010اكدت عمى بناء
الشراكة مع القطاع الخاص في مجاالت ( الزراعة  ،و الصناعة  ،و الخدمات ،
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وىنا تبرز الضرورة عمى دعـ ىذا القطاع في مجاؿ

االستثمارات مف خالؿ توسيع دور االقراض المصرفي لو بيدؼ تمويؿ المشاريع
الصغيرة والمتوسطة  ،والعمؿ عمى المشاركة في تأسيس شركات خاصة مصرفية
قابضة لغرض تنويع انشطة البنوؾ مف جية ولغرض تحقيؽ عائد مباشر لمبمد عف
طريؽ فتح مجاالت االستثمار وفرص العمؿ مف خالؿ مشاريع القطاع دولية واقميمية
و العمؿ بنفس الوقت عمى تخفيؼ القيود عمى المستثمر االجنبي .
 4-2تأثير االستثمار في عممية االنتقاؿ
في ىذا الجانب اكدت خطة التنمية الوطنية  2014 – 2010عمى تعزيز دور
القطاع الخاص المحمي و االجنبي مف حيث حجـ االستثمار المتوقع والبالغ ()%46
 ،او مف حيث فرص العمؿ المتوقع استحداثيا وخاصة المشاريع الزراعية المتكاممة
والصناعات التحويمية وخاصة ذات الميزة النسبية في العراؽ وقطاعات نقؿ الركاب
والبضائع واالتصاالت وادارة الموانئ والمطارات ،اضافة الى الدعوة الى تعزيز مساىمة
القطاع الخاص في مياديف التربية والتعميـ والصحة والسكف .وقدرت الخطة
االستثمار المطموب تأمينو بحوالي )  ( 218مميار دوالر .و الجدوؿ التالي يبيف
توزيع االستثمارات لمخطة الخمسية ()2014 -2010
ابواب الخطة

النسبة المقررة %

القطاع الزراعي

9,5

القطاع الصناعي

30

قطاع النفط

15

قطاع الكيرباء

10

قطاع الصناعة التحويمية

5
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قطاع النقؿ و االتصاالت

9

قطاع المباني و الخدمات

17

قطاع التربية

5

تنمية االقاليـ

12,5

اقميـ كردستاف

17

المصدر :و ازرة التخطيط و التعاوف االنمائي ،الجياز المركزي
لإلحصاء  ،خطة التنمية الوطنية (.)2014 -2010
و ىنا البد مف التأكيد عمى تشجيع تدفؽ االستثمارات الخاصة (المحمية واالجنبية)
نحو المشروعات االنتاجية التي تسيـ في تنمية الصادرات غير النفطية (سيما بعد
اف اصبح التصدير المحرؾ االوؿ لمصناعة وبالتالي لمنمو المستداـ والمستقر) مع
منح االولوية لمصناعات الوطنية والمشروعات المشتركة التي تحقؽ ىدفي احالؿ
المنتجات الوطنية محؿ

االستيرادات و تنمية الصادرات غير النفطية في اف

واحد .
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الفصؿ الثالث
نظرية الدفعة القوية) (The Big Push Theory
1-3مبادئ أساسية لمنظرية(Principium of Theory):
صاحب فكرة النظرية (روزنتيف روداف  *) 1961 ,1943يفرؽ بيف ثالثة أنواع

مف الشروط االقتصادية  .األوؿ عدـ قابمية دالة اإلنتاج الواقع عف المسار باتجاه
التوازف أكثر مف الشروط الالزمة عند نقطة التوازف عمى التجزئة  ،و

الثاني دالة

الطمب و الثالث عرض االدخار .كما انيا ( اي الدفعة القوية ) تركز باألساس عمى

فكرة ( تنسيؽ االستثمار) في الحالتيف التاليتيف :

االولى  -عندما تحتاج في نفس الوقت كافة قطاعات االقتصاد الى زيادة دخوؿ
التكنولوجيا ،وتعظيـ الدخؿ وزيادة الطمب عمى البضائع  ،وبمعنى اخر اعادة اتصاؿ
القطاعات مع بعضيا الى األماـ و الى الخمؼ .
الثانية -تدفؽ الدخؿ الذي يؤدي الى توسع الطمب وتوسع االسواؽ االمر الذي يؤدي
الى زيادة التصنيع .
وسنركز ىنا عمى فيـ (الدفعة القوية) ايضا عمى راس الماؿ البشري .
لنأخذ بنظر االعتبار مجموعتيف مف المتغيرات  ،مجموعة  xوتدؿ عمى الفترة الحالية
و مجموعة  'xيدؿ عمى الفترة المستقبمية  .يقابميا مجموعتاف مف المتغيرات ىما
العماؿ(راس الماؿ البشري ) و وحدات المشروع االنتاجية  .حيث يكوف تأثير العامؿ
الواحد عمى كؿ وحدة انتاجية عمى حدة ،بشرط عدـ وجود تسييالت لراس الماؿ
المادي في االسواؽ ليضيؼ او ينقص  ،وعميو ستكوف افتراضاتنا لتكويف النموذج

كما يمي(:)13

*العماؿ  ،الفترة الحالية :
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 -تحت التعميـ لجزء مف الوقت = v

 ، A(1-v)hحيث أف :

 يسمـ العماؿ المنتوج في قياس الساعة الواحدة =)A=Average of(OUT-PUT

*العماؿ  ،الفترة المستقبمية  :العمؿ مع احدى الشركات واستالـ حصة  βمف انتاج
المعمؿ y
*راس الماؿ البشري المتراكـ في الساعة:

حيث

h=[1+y(v)vα]h

اف  y(v)=yHعندما V <VC
* المنفعة : utility
*تقييد الميزانية :

u=c+(1/1+p)c
c= A(1-v)h

الميزانية الحالية
c=βy

الميزانية

المستقبمية
* تعظيـ المنفعة  ،يعتمد عمى الميزانية.
))14

اذف يعتمد مبدأ الدفعة القوية  Big Pushفي الصناعة

عمى ما يمي:

 )1إغراؽ حجـ ضخـ مف االستثمارات في بناء مرافؽ رأس الماؿ البشري مف (
طرؽ المواصالت  ،وسائط نقؿ وقوى محركة  ،وتدريب القوى العاممة ) وىى
مشروعات ضخمة غير قابمة لمتجزئة والتي سوؼ تخمؽ وفورات اقتصادية خارجية
تتمثؿ في توفير خدمات إنتاجية بتكمفة منخفضة وىى ضرورية لقياـ مشروعات
صناعية .
 )2إغراؽ حجـ ضخـ مف االستثمار في إنشاء صناعات تتكامؿ مشروعاتيا رأسيا
وأفقيا.
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اف ىذا التحميؿ يقودنا الى اف الوفورات الخارجية عمى جانب الطمب Demand
تنبع مف حقيقة تكامؿ دالة الطمب الكمي عمى إنتاج المشروعات الصناعية في
مجموعيا أو عدـ قابميتيا لمتجزئة  .وذلؾ لتنوع حاجات المستيمكيف وىذا يؤدي إلى
إتساع السوؽ أماـ كؿ مشروع صناعي .والوفورات الخارجية في جانب عرض
Supplyاإلنتاج ينبع مف خاصية تكامؿ أو عدـ قابمية دالة عرض اإلنتاج لمتجزئة
وذلؾ لمتعامد بيف مستمزمات وخدمات عناصر اإلنتاج لمشروعات صناعية معينة مع
الصناعات األخرى  .وىنا يستمزـ إنشاء جبية عريضة مف الصناعات في آف واحد.
أما أسموب (روداف) لتصنيع المناطؽ المتخمفة يتمثؿ فيما يمي :
 - 1توجيو حجـ كبير مف االستثمار لمصناعات االستيالكية الخفيفة التي تدعـ
بعضيا البعض بشكؿ يكسبيا الجدوى االقتصادية في إقامتيا في آف واحد .
 -2االىتماـ بإقامة مستوى معقوؿ مف البنية التحتية ورأس الماؿ االجتماعي فيي
ضرورية لقياـ الصناعات االستيالكية  ،كما يتعيف إقامة توازف بيف مجموعات
الصناعات االستيالكية  ،وبينيا وبيف مشروعات رأس الماؿ االجتماعي  ،وىذا إلى
جانب االستفادة مف تقسيـ العمؿ الدولي المتمثؿ في اجتذاب رؤوس األمواؿ األجنبية
واستيراد السمع اإلنتاجية مف البالد المتقدمة.
 -3أف يكوف لمدولة دور بارز في عممية تخطيط وتنفيذ مشاريع التصنيع التي
يتطمبيا مبدأ الدفعة القوية  ،فتدخؿ الدولة ضروري لضماف توفير الموارد التمويمية
ولضماف حركة رؤوس األمواؿ األجنبية بشكؿ يكفؿ ليا أداء ميمتيا  ،فالسوؽ
المحمية الضيقة في البالد المتخمفة ال تحفز المستثمر الخاص عمى إنشاء مشروعات
صناعية .
العرض البياني التالي(النموذج االوؿ) يمثؿ الدفعة القوية وسيتـ شرحو اسفؿ
()15

الشكؿ

:
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في النموذج االوؿ  :لدينا اقتصاد مع عدد كبير مف القطاعات الصغيرة  ،بحيث أف
ما يحدث في قطاع واحد ليس لو أي تأثير عمى االقتصاد

ككؿ .كما أف ىناؾ

مجموعة العماؿ والقطاعات  ،L Nلذلؾ ىناؾ  L / Nمف العماؿ في كؿ قطاع.
يمكف لكؿ قطاع استخداـ إما التكنولوجيا اؿتقميدية أو التكنولوجيا الحديثة .في أي
قطاع ،عند استخداـ التكنولوجيا التقميدية ،وعامؿ واحد سوؼ تنتج وحدة واحدة مف
السمع ،وبالتالي فإف القطاع سينتج كمية تساوي . L/N
اما في القطاع الذي يستخدـ التكنولوجيا الحديثة ؼيتطمب  Fمف العماؿ لمقياـ بمياـ
إدارية ،ولكف العماؿ المتبقييف فينتج وف أكثر مف وحدة واحدة مف السمع لمعامؿ
الواحد .ويعتبر  Tىو اإلنتاج في القطاع التقميدي إلنتاج  1Mفي القطاع الحديث.
واإلنتاج ىو أعمى مف التكنولوجيا التقميدية اذا كاف لدينا  L / Nالعماؿ .والحصوؿ
عمى أمواؿ العماؿ وحدة واحدة مف السمع لعمميـ الذي ينفقونو عمى قدـ المساواة في
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جميع القطاعات  .إذا وبالتالي لجميع العماؿ يعمموف في القطاع التقميدي ،والطمب
نحو جميع القطاعات ىو ]  . [ N / Q1 = Lفي القطاع الحديث ويتقاضوف أكثر
مف ذلؾ  .كؿ عامؿ يكمؼ  Tمف النقود .ننظر أوال الى  (Wages) W1وىي
األجور المنخفضة .وسوؼ تواجو شركة  (Quantity) Q1الطمب يتطمب مف العماؿ
 (Laborer) Lمنو اختيار التكنولوجيا الحديثة .وىذه التكمفة  ،W1Lواألرباح ستكوف
 .Q1الطريقة التي تـ بيا اختيار  ،W1ونحف نرى أف ] [ Q1 < W1Lوبالتالي
فإف شركة ما قد حققت ربحا .لكوف األجور منخفضة .أما في النموذج الثاني ادناه :

في النموذج الثاني  :ننظر إلى  W2وىي أجور أعمى .في حالة عدـ و ج ود
شركات أخرى  ،وبالتالي فإف شركة  Q1تواجو الطمب لوحدىا  ،عميو ستكوف اؿخسارة
كما في ]  .[ Q1> W2Lوبالتالي فإف الشركة ال تختار التحديث ، .عمى الرغـ مف
اف الشركة  Q2تواجو الطمب .في ىذه الحالة ،فإنو سيتـ اختيار
660
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ألنو سيكوف ربحا لمشركة ،وعميو سيتـ اختيار االجور  W2بحيث يكوف ] (W2L /
 . [ N) <Q2وفي حالة إذا كافت األجور مرتفعة لمغاية ،سيؤدي ذلؾ الى عدـ
استفادة الشركة مف التحديث  .ىذا ىو الحاؿ إذا ]  .[ (W3L / N)>Q2القضية
األكثر إثارة لالىتماـ ىو االجور

 .W2اال اف ىناؾ شركات ترغب في تحديث

التكنولوجيا  ،واخرى ال ترغب في ذلؾ بسبب الخسارة.
عمى ؾ ؿ مف التكنولوجيا الحديثة والتوازف التقميدي.

اذف ىنا نكوف قد حصمنا
وىذا يميد االستفادة مف

النموذجيف في االقتصاد العراقي بسبب وجود امكانياتو ىائمة واالرضية الخصبة
والتجارب السابقة .
إال أف (روداف) ال يرغب في تطبيؽ ىذا النموذج لمبالد المتخمفة بسبب المآخذ
التالية (:أ -يستمزـ قد ار ىائال مف الموارد .ب  -يمزـ لتحقيؽ ىذا النموذج الضغط
الشديد عمى االستيالؾ المنخفض أصال.

ج -يؤدي لعزؿ االقتصاد القومي عف

االقتصاد العالمي مما يحرمو مف فوائد ومزايا تقسيـ العمؿ الدولي ويبعده عف التوزيع
األمثؿ لمموارد االقتصادية ).
2-3نظرية الدفعة القوية بالنمو المتوازف (Big Push With Equilibrium
) Growth
انطمقت ىذه النظرية وركزت عمى أفكار كؿ مف ىارود-
االقتصادي) ونيركسو في تحميمو لمحمقة المفرغة

دومار ( نموذج النمو

لمفقر ( .)16وقد تركزت افكارىـ في

النقطتيف اليامتيف التاليتيف :
1ػ ػ ترى ىذه النظرية أنو ال سبيؿ أماـ الدوؿ المتخمفة لمخروج مف دائرة فقرىا المفرغة
إال عف طريؽ دفعة قوية يتـ مف خالليا تفريغ كمية ضخمة مف االستثمارات ( في
قطاعات اقتصادية وصناعية – بالذات – يتـ تحديدىا مسبقا في جسميا
االقتصادي ) تكوف كفيمة بوضع أرجؿ ىذه الدولة عمى أولى أعتاب التنمية
االقتصادية الشاممة ،مما يم ّكف اقتصادىا بعد ذلؾ مف النمو بخطى منتظمة

ومتزايدة معتمدا عمى قوتو الذاتية التي تحققت لو بفعؿ ىذه الدفعة القوية .وبذلؾ
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تتحقؽ المعادلة الصعبة لمتنمية  ،وىي كيفية زيادة االنتاج ( العرض )Supplyوزيادة
االستيالؾ (الطمب  )Demandوزيادة االدخار ( االستثمار  )Investmentوالسيطرة
عمى االنفجار الديمغرافي في آف واحد.
 2ػ ػ وتتميز ىذه النظرية بقدرتيا عمى تحقيؽ الكثير مف الوفورات الخارجية الفنية
واالقتصادية بصورة آنية أو متتابعة ،وبسبب ما يتأتى عنيا مف تحقيؽ التكامؿ في
االنتاج وتوسيع نطاؽ السوؽ ،وتوازف بيف االستيالؾ واالنتاج وبيف الطبقات
االجتماعية ( بسبب ضماف حصوؿ كؿ منيا عمى دخؿ قادـ مف رفع مستويات
التشغيؿ) ،والتضارب بينيا .
(Big Push With
 3-3نظرية الدفعة القوية بالنمو غير المتوازف
Unequilibrium
Growth
)
وتسمى أيضا بنظرية ” أقطاب النمو” أو “جزر التنمية” و تعود افكارىا إلى كؿ مف
ألبرت ىيرشماف وفرانسوا بيرو .يرجع أصؿ نشأة ىذه النظرية الى] 1ػ ػ إف سبب مشكمة
التخمؼ تكمف في قمة المنظّميف ذوي الحنكة والبصيرة عمى اتخاذ الق اررات

االستثمارية الجريئة

-2

.إف الدفعة القوية لمتنمية إذا وجيت لكؿ القطاعات

االقتصادية يضعؼ أثرىا وتنعدـ نتائجيا المرجوة ،لذلؾ وجب توجيييا إلى قطاع
اقتصادي بعينو ( يمثؿ نقطة البداية أو االنطالؽ) فتكوف أكثر فعالية وأوضح أثرا،
عمى اف يتـ توجيو ىذه الدفعة بعد ذلؾ إلى قطاع ثاف فثالث و ىكذا .وىذه ىي
الفرضية المسماة باختيار القطاع الرائد .-حرية السوؽ [

()17

ويمكننا ايضاح افكار

ىذه النظرية بما يتالءـ مع واقعنا االقتصادي في النقاط التالية :
 -1تبدأ ىذه النظرية بوجود اختالؿ بيف قطاع اقتصادي أو قطاعيف وبقية القطاعات
وىي سمة رئيسية مف سمات التخمؼ االقتصادي ،فيتـ اختيار القطاع الرائد القادر
عمى زيادة الطمب عمى بقية السمع والخدمات التي ستنتجيا قطاعات أخرى
الصناعة التحويمية  ،قطاع الزراعة – التصنيعي )
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ىذا القطاع في النمو والتكاثر

فتتحقؽ منو أرباح تجارية واقتصادية(.قطاع النفط العراقي).
 - 3تغري األرباح التجارية المنظميف األفراد كما تغري األرباح االجتماعية الدولة
على الدخوؿ باستثمارات جديدة

في قطاعات اقتصادية أخرى سواء قبؿ أو بعد

القطاع الرائد السابؽ اختياره بصورة متدرجة أو متتالية وىكذا حتى تتحقؽ التنمية
الشاممة لمنشاط االقتصادي .
 -4وتمتاز نظرية الدفعة القوية عف طريؽ النمو المتوازف بأنيا ال تحتاج إلى نفس
حجوـ التمويؿ واالستثمار الذي كانت تحتاجو نظرية النمو المتوازف .

االستنتاجات و التوصيات
 1-4االستنتاجات Conclusions
 -1أحداث عاـ  2003دمرت البنية التحتية لالقتصاد العراقي عامو وقطاع
الصناعة بصورة خاصة بسبب الضرر الكبير الذي طاؿ المنشآت الصناعية ومراكز
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االبحاث ومستمزمات االنتاج و التي تعرضت في غالبيتيا لمنيب والسرقة والتخريب
إضافة الستيداؼ الكفاءات العممية والخبرات العراقية مف العمماء والباحثيف ورجاؿ
االعماؿ العراقييف والمستثمريف في الصناعة حيث ىاجر معظميـ ،كما دمرت
شبكات المواصالت البرية والمائية والجوية باإلضافة الى ذلؾ السياسات التي
تنتيجيا بعض الدوؿ المجاورة لمعراؽ مف حيث االعتداء المتكرر عمى االراضي
العراقية مستغمة الظروؼ السيئة التي يمر بيا البمد لتعتدي عمى الثروات العراقية
وخاصة النفط والغاز والمياه .فضال عف الحروب التي مر بيا العراؽ قبؿ ذلؾ
والحصار االقتصادي الذي فرض عميو .
 -2تتطمب عممية التنمية –القادرة عمى رفع مستوى المعيشة إلى األعمى  -توفر
أشخاص ليـ القدرة عمى القيادة في الظروؼ غير العادية أي (المنظميف )  .إف حجـ
التنمية في بمد ما تتوقؼ عمى رصيدىا

مف الرجاؿ المنظميف وقدراتيـ التنظيمية .

كما إف عممية التنمية عممية غير متجددة ذاتياً وغير مستقرة –تميؿ إلى التقمب -

عدـ االستقرار في عممية التنمية ترجع إلى ظروؼ عدـ التأكد التي تواجو الق اررات

االستثمارية  .كما نجده ا في األخير تنقص مف أىمية االدخار في عممية التنمية ،ما
لـ يصحب ذلؾ القدرة عمى االستثمار.
 -3تردي الوضع االمني واالقتصادي في بعض مناطؽ البالد وانتشار ما يدعى
بالمناطؽ الساخنة  ،حيث اعاؽ ىذا العامؿ الكثير مف عمميات أعادة اعمار
المصانع فضال عف عدـ رفدىا بالموارد المالية الالزمة .وكذلؾ عدـ االستفادة مف
الخبرات والتجارب العالمية في مجاؿ الصناعة عف طريؽ أرساؿ وفود وبعثات واقامة
الدورات التخصصية لرفع مستوى الخبرة والميارة لمعامميف بالشكؿ المطموب .
 -4ومف االسباب الميمة لتخمؼ القطاع الصناعي و الزراعي العراقي يرجع الى
عدـ تشريع القوانيف الداعمة لمقطاع الخاص والبقاء عمى القوانيف الشمولية المعمولة
في فترة ما قبؿ عاـ  ،2003كما اف مف اىـ معوقات سير العممية االنتاجية ىو قدـ
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بعض الخطوط االنتاجية والحاجة الى تأىيؿ المعامؿ وادارة العمؿ بأساليب حديثة بما
يتالءـ مع سياسة التحوالت الجديدة .

 2-4التوصيات Recommendations
 -1نعتقد اف االستراتيجية التي يجب اتباعيا في مجاؿ الصناعة االنتاجية ىي
تأىيؿ الشركات العامة المجدية لتحريؾ العممية االقتصادية .و اجراء االصالح
االقتصادي والعمؿ عمى اعادة ىيكمية الشركات واسواقيا  ،مع مالحظة اف بعض
القطاعات الخدمية تدار بكفاءة اعمى مف قبؿ القطاع الخاص كخدمات النقؿ والمياه
والطاقة  .و السعي الى توفير خيارات لمتمويؿ المطموب لمقطاع الصناعي مف خالؿ
جذب االستثمارات المحمية واالجنبية بما يخدـ نمو االستثمارات الصناعية  ،وقدرة
ىذا القطاع عمى قيادة التنمية االقتصادية .
 - -2بناء شراكة قوية مبنية عمى الثقة والتكامؿ والفائدة المتبادلة بيف شركاتنا
والشركات العالمية المعروفة  ،وتسييؿ مشاركة ىذه الشركات ورجاؿ االعماؿ مع
الشركات العامة بتأسيس شركات مساىمة او محدودة  ،وحسب قوانيف البمد النافذة
.فضال عف التوسع في اعماؿ المسوحات الجيولوجية والتحريات المعدنية الستغالؿ
الموارد الطبيعية والثروات المعدنية التي يمتمؾ العراؽ احتياطي كبير منيا لتنفيذ
المشاريع الحيوية .
 -3االىتماـ بتنمية الموارد البشرية خاصة في مجاؿ القيادات االدارية والتنفيذية
لقطاع الصناعة بحيث تواكب التقدـ العالمي المطّرد في مجاؿ الخمؽ واالبداع ،

حيث يمثؿ توافر ىذه المالكات عنص ار اساسيا في التنمية الصناعية المستدامة .

 -4ضرورة وضع استراتيجية جديدة لتنمية القطاع الزراعي تأخذ بعيف االعتبار
دراسة الجدوى االقتصادية ؿلمحاصيؿ والمزروعات وتربي ة الحيوانات في أولوياتيا
مع مراعاة طبيعة التربة المالئمة .باإلضافة الى االىتماـ بتعميـ وارشاد المزارع بالشكؿ
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يمكنو مف حؿ المشاكؿ وتطوير العمؿ واالرتقاء باألداء لتحقيؽ الزيادة في
الذي ّ
اإلنتاج الزراعي وتحسيف النوعية والكفاءة .بحيث تتولد امكانية وضع الزراعة في
خدمة الصناعة وليس فقط االكتفاء الذاتي مف المحاصيؿ الزراعية لمغذاء .
 -5أف يكوف لمدولة دور بارز في عممية تخطيط وتنفيذ مشاريع التصنيع التي
تطمبيا مبدأ الدفعة القوية ،فتدخؿ الدولة ضروري لضماف توفير الموارد التمويمية
ولضماف حركة رؤوس األمواؿ األجنبية بشكؿ يكفؿ ليا أداء ميمتيا  .فالسوؽ
المحمية الضيقة في البالد المتخمفة ال تحفز المستثمر الخاص عمى إنشاء مشروعات
صناعية  .فالمستثمر يبني ق ارره عمى أساس االستفادة الخاصة وليس عمى أساس
االستفادة االجتماعية .
 -6توجيو حجـ كبير مف االستثمار لمصناعات االستيالكية الخفيفة التي

يدعـ

بعضيا البعض بشكؿ يكسبيا الجدوى االقتصادية في إقامتيا في آف واحد في اطار
نظرية الدفعة القوية.

''''ABSTRACT
Objective of this research is a serious try to find a Showing and
a model accordance with realities and the aspirations of Iraq to
reach at least to the right way in economic integration progress
by taking advantage of the only resource (oil) in the
development of economic sectors according to structural
framework of the market economy. As well conceived and
overall of all that is interesting when put policies for each sector
in the national economy.
The Iraqi economy needs is necessary to overcome traditional
methods and the use of force to adopt knowledge and economies
in the development of economic sectors as a whole and that
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make up Dial Face the Iraqi economy, and here can head into
more than one direction depending on the nature of structural
economic of the country, for example, can interest in training
and development, which in turn will increase interest the
dimensions of the human capital and active, and can follow the
programs and brochures or course films (and holding workshops
for each of the economic sectors, according to its importance
and specialization). the one hand human capital.
either in terms the Iraqi economy in the conditions of the renter
current is desperately needs to be an economic role of the state
facilitates partnership and integration with your activity, through
installation intellectual and methodological economic represents
the return to Almarquintalah new economic and promoting the
ideology of activities creative market or the so-called movement
supporters Activity joint ventures -composed of state ownership
and ownership of the individual together corporatists or rather
what might be called Palmarkintalin new neo-mercantilists a
view that sees the economic alliance between the activity of the
state and the business sector is a shift decisively toward
economic performance and social optimum and high harmony
and consensus in the generation of established pattern of
sustainable development.
Either on the side of the impact of investment on the moving
process, has confirmed that the National Development Plan
2010 - 2014 to promote the role of the local private sector and in
terms of the size of foreign investment expected and of (46%).
In this area, the opinion probably effective in the transfer
mechanism of the Iraqi economy to a free market is to follow
((the theory of the strong push Big PUSH), which depends on
dumping a huge volume of investments in building human
capital facilities , dumping a huge volume of investment in the
creation of integrated industries projects vertically and
horizontal

667

العدد اسابعدو اخمسوندددددددددددددددددددددددددددددد

668

201
د د مجلددداالد3/

العدد اسابعدو اخمسوندددددددددددددددددددددددددددددد

201
د د مجلددداالد3/

الهوامش
( : )1تقرير التنمية البشرية في العراؽ  ،يصدره برنامج االمـ المتحد\ة االنمائي
 2010ص .،34
()2تقرير التنمية البشرية عف العراؽ  ،يصدره برنامج االمـ المتحدة االنمائي  2010ص.39
(: )3الدكتور زكريا الدوري  ،ادارة التمكيف واقتصاديات الثقة – في منظمات اعماؿ االلفية الثالثة –مطبعة اليازوري  -االردف-
 ،2009ص189
(Robert Blcal, How manage performance, The McGraw .Hill companies,2009,p64)4
(How manage performance, Robert Blcal, The McGraw .Hill companies,2009,p13)5
( : )6مقومات االقتصاد العراقي و إنجازاتو -االنترنت thiqaruni.org/eco/20/(2).doc
(( : )7االقتصاد االداري – االستاذة نداء محمد الصوص – دار الحامد لمنشر و التوزيع – عماف  -االردف – عاـ -2012
ص) 235
( : )8سحر قاسـ محمد ،باحث اقتصادي اقدـ البنؾ المركزي العراقي ،بحث بعنواف (االليات الواجب توفرىا النتقاؿ العراؽ مف
االقتصاد المخطط الى اقتصاد السوؽ ) كانوف االوؿ  ،2011ص.9-7
( : )9الدكتور احمد برييي العمي ،دراسة عف االقتصاد العراقي و افاؽ المستقبؿ القريب عاـ  ،2012ص.8

) )1309761408_010711IraqEconomyAhmedIbraihi4B.pdfموقع كوكؿ.
( )10نفس المصدر السابؽ .ص9
( )11نفس المصدر السابؽ  ،ص10
(:)12د.ميسوف الدخيؿ  ،حوؿ القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية في التنمية واالستثمار(بحث نوقش في مؤتمر دوليعاـ
.)2011

669

العدد اسابعدو اخمسوندددددددددددددددددددددددددددددد

201
د د مجلددداالد3/

( ،( 13(.نظريات التنمية االقتصادية /ويكبيديا/الموسوعة الحرة  14/فبراير).2007
(Ping Wang Department of Economics (Washington University in St. Louis,2012,p1، (14
( : ( 15(.نظريات التنمية االقتصادية /ويكبيديا/الموسوعة الحرة  14/فبراير).2007
( : )16عبد القادر زياف  ،نظريات التنمية  ،الدفعة القوية  ، 2012 ،مف موقعو عمى االنترنت
( )17نفس المصدر السابؽ .
(*) روزنشتيف روداف  ،وىو اقتصادي مف أوربا الشرقية (روسيا)

 ،وىو الذي قدـ فكرة الدفعة القوية .بعد أف رفض روداف

األسموب التدريجي لمتنمية وذلؾ ألنو يقوؿ أف التصنيع ىو السبيؿ الوحيد لتنمية البالد المتخمفة  ،والمجاؿ الفعاؿ الستيعاب
فائض القوة العاممة المتعطمة جزئيا أو كميا في قطاعيا الزراعي  .ولقد فاضؿ روداف بيف أسموبيف لمتصنيع (النموذج الروسي
وبيف نموذجو الذي يقترحو لممناطؽ المتخمفة )  .يتضمف النموذج الروسي االكتفاء الذاتي معتمدا اعتمادًا كميًا عمى الموارد
المحمية  ،وبناء جميع المراحؿ بشكؿ متكامؿ سواء صناعات ثقيمة أو خفيفة .
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