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ممخص البحث:
اف السياسة االقتصادية ،كخاصة السياسة المالية تحتؿ أىمية استثنائية ،في ظؿ
الظركؼ الراىنة ،حيث مركز الثقؿ في الميزانية لمحركات الداخمية كالخارجية ىي
عائدات النفط ،كال يخمك األمر مف صدمات العرض الخارجية السمبية أك اإليجابية،
كتعتبر العالقة بيف السياسة المالية كالتنمية االقتصادية كاحدا مف المكاضيع األكثر
اىتماما ،ىذه المسألة تأخذ أبعادا مختمفة كلكؿ انمكذج مف الدراسات المعتمدة كجية
نظره الخاصة حكؿ تفسير زيادة التدخؿ الحككمي في النشاط االقتصادم ،كما ترتب
عمى ذلؾ مف انتشار مظاىر التخمؼ كانعداـ الخدمات مف جراء سكء استخداـ
عائدات النفط في زيادة اإلنتاج كاإلنتاجية في مختمؼ األنشطة االقتصادية عمى
الرغـ

مف كبر المساىمة في الناتج المحمي اإلجمالي كما حصؿ في بمدنا ،
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كانخفاض دكر القطاعات السمعية ،كالتشكىات في تكزيع الدخؿ كالثركة التي نتجت
عف ضعؼ التنسيؽ بيف القطاعات المختمفة .
المقدمة
لقد شيدت السياسة المالية اك االقتصاد المالي تطك ار كبي ار في فكرتو كاىدافو
ككسائمو تبعا لمتطكرات االقتصادية كاالجتماعية التي مرت بيا المجتمعات االنسانية
مع تطكر مفيكـ الدكلة ،مف الدكلة الحارسة الى الدكلة التدخمية كمف ثـ الدكلة
المنت جة ،كلـ يقتصر ىذا التطكر كاثره عمى السياسة المالية فحسب بؿ انعكس عمى
مفيكـ النظاـ المالي ،مف ىنا نقكؿ اف السياسة المالية تمثؿ المراة العاكسة لدكر
الدكلة في كؿ زماف كمكاف

،كاف النظـ االقتصادية المعاصرة عمى اختالؼ

نضرياتيا أخذت عمى عاتقيا تحقيؽ ىدفيا في الرفاىية االقتصادية كاالجتماعية
ألفراد المجتمع ك رفع معدؿ النمك االقتصادم كالتسريع بالتنمية االقتصادية
كاالجتماعية ،كتخصيص كتكزيع المكارد إلشباع الحاجات العامة ،كلقد مرت السياسة
المالية في العراؽ بمراحؿ متعددة في خطط اتخذتيا الحككمات المتعاقبة كبحسب
الظركؼ ا لمحيطة في كؿ مرحمة بيدؼ تحقيؽ التكازف لالقتصاد العراقي الذم طالما
عانى مف تشكىات كبيرة بسبب الظركؼ الغير طبيعية التي عصؼ بالبالد منذ
تأسيس الدكلة العراقية الى يكمنا ىذا كالتي سنتاكليا بإيجاز في بحثنا مع التركيز
عمى المدة التي تمت االحتالؿ االمريكي عاـ . 2003
هدف البحث:
ييدؼ البحث الى التحقؽ مف مدل استخداـ أدكات السياسة المالية في العراؽ
كدكرىا في خمؽ تنمية اقتصادية كاجتماعية بعد عاـ .2003
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فرضية البحث:

يستند البحث الى فرضية مفادىا ،أف اجراءات السياسة المالية تسيـ بشكؿ فاعؿ
ككبير في رفع معدالت التنمية االقتصادية.
منهج البحث:
أعتمد البحث في منيجو عمى األسمكب الكصفي كالتحميمي كاالعتماد عمى كافة
معطيات المنيجية العممية بما في ذلؾ المنيجية االستقرائية كاالستنباطية مع
االستعانة بالبيانات االحصائية الستقصاء تأثيرات السياسة المالية في عممية التنمية
االقتصادية .
خطة البحث :
كألجؿ الكصكؿ الى ىدؼ البحث كالتحقؽ مف فرضيتيا فقد تـ تقسيـ الدراسة عمى
ثالثة مباحث رئيسة ،فتناكؿ المبحث االكؿ مفيكـ السياسة المالية ،المبحث الثاني
تناكؿ ادكات السياسة المالية ،اما المبحث الثالث تناكؿ مراحؿ السياسة المالية في
العراؽ باإلضافة الى االستنتاجات كالتكصيات.
المبحث األول:ـــ مفهوم السياسة المالية
اوال  :المفهوم االصطالحي
اشتؽ مصطمح السياسة المالية اساسا مف الكممة الفرنسية ( )Fiscكتعني
حافظة النقكد اك الخزينة(طارق الحاج،9777،ص )109كاف كاف مفيكـ السياسة
المالية يجمع بيف الحككمة كاتجاىاتيا السياسة كبيف الجانب المالي المتمثؿ بالمكازنة
العامة  ،كيعكس مفيكـ السياسة المالية اىداؼ كتطمعات المجتمع الذم يعمؿ فيو
،كاف اليدؼ االساسي ىك اشباع حاجات المجتمع العامة كتمكيميا مف مكارد المكازنة
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العامة ،كقد ركز االقتصاديكف عمى المبادئ االساسية لممكازنة العامة كضماف تكازنيا
،لكف كبالنظر الف اختيار الحاجات العامة المطمكب اشباعيا يتطمب مف المسؤكليف
اتخاد ق اررات كربما تككف الق اررات تكاجو اثا ار متعارضة معيا احيانا ،كمف ىنا تدعك
الضركرة إليجاد صيغة فاعمة لخمؽ التكافقات كالتكازنات كبالحقيقة انيا تمثؿ الفكرة
االساسية لمفيكـ المالية العامة اك االقتصاد المالي ،كعمى ىذا االساس يجب اف
يككف المصطمح مرادفا لمصطمح المالية العامة كما في المغة االنكميزية لكي يضـ
اإليرادات كالنفقات العامة الحككمية كسياسات الديف العاـ كالمكازنة (رفعت
المحجوب،9761،ص. )21
كتعرؼ السياسة المالية (بانيا استخداـ المكازنة لمحصكؿ عمى اىداؼ االقتصاد
الكمي المتمثمة ،باالستخداـ الشامؿ ،كنمك ثابت كمستقر في االجؿ الطكيؿ Long
 Termكاستقرار المستكل العاـ لألسعار (.)Parkin .2000.p632
كيعرؼ البعض السياسة المالية بانيا حركة محصكرة في االنفاؽ الحككمي اك
السياسة الضريبية المصممة لتكجيو االقتصاد كليس ببساطة فكرة كاحدة بؿ ىي
فكرتاف () Guell.2007.p126ىما .:
ــــ السياسة المالية االختيارية( )Discretionary Fiscal Policyكتتككف مف
مجمكعة مف االجراءات تتخذ في كقت المشكمة لتغير االقتصاد في تمؾ المحظة مف
حالة عدـ التكازف الى الحالة االفضؿ.
ــــ السياسة المالية غير االختيارية ( )Nondiscretionary Fiscal Policyكىي
مجمكعة سياسات مبنية في النظاـ لكي تؤدم الى استقرار االقتصاد حينما يككف
النمك سريعا جدا اك بطيئا جدا.
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كلعؿ السياسة المالية المناسبة لمعراؽ عمى كفؽ الظركؼ الحالية يحتـ استخداـ الفكرة
االكلى في مرحمة معينة لتحقيؽ ىدؼ اعادة التكازف لالقتصاد العراقي رغـ التشكىات
الكبيرة التي تحتاج الى سياسو مالية قائمة عمى خطط طكيمة االجؿ .
ثانيا :أهداف السياسة المالية.
لما كانت الظاىرة المالية ترتبط ارتباطان كثيقا بالعالقات االقتصادية االجتماعية
كالسياسية السائدة في مجتمع معيف بغض النظر عف درجة النمك االقتصادم  ،فأف
معالـ ىذه الظاىرة تتضح في صكرة نظاـ مالي معيف تتحدد ابعاده كمعطياتو في
اطار ىذه العالقات عف طريؽ الحاجات العامة ككسائؿ اشباعيا(طاهر الجنابي
،9770،ص ،) 17كما اف التطكر لـ يقتصر اثره في تحديد تعريؼ المالية العامة
فقط كانما انعكس ذلؾ في مفيكـ النظاـ  ،فنقمو مف مفيكـ الحياد الى السياسة
المتدخمة كالمكجية ثـ الى التخطيط المالي (عبد الرضا صاحب،1001،ص،)51
ليذا فأف تتبع السياسة المالية عف طريؽ تطكر المفاىيـ التي قدميا الفكر المالي
قديمان كحديثان يساعد كثي نار عمى فيـ االدكار كالكظائؼ التي تقكـ بيا المالية العامة في
االقتصادات الرأسمالية المتقدمة كفي التنمية االقتصادية كاالجتماعية لمدكؿ النامية(
يسرى مهدي،9773،ص.)7
9ـــ أهداف السياسة المالية في االقتصادات الرأسمالية
الهدف األول  :تحقيق االستقرار االقتصادي
يتمخص بجانبيف ىما( -:رضا القريشي،1003،ص)12
أ-

السياسة المالية التكسعية.

ب-

السياسة المالية االنكماشية.
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كتستخدـ السياسة األكلى (التكسعية) في معالجة حالة الكساد كجكىر ىذه السياسة
يتحدد عف طريؽ سبيميف ىما زيادة االنفاؽ الحككمي أك بخفض الضرائب أك كمييما
معان ،اذ انو في حالة الكساد ينخفض الطمب عمى االستيالؾ كعمى االستثمار،
كيتعطؿ الجياز االنتاجي ،كتنتشر البطالة االجبارية كيككف مف الضركرم اف تعمؿ
السياسة المالية عمى رفع الطمب الفعاؿ الى المستكل الذم يحقؽ التشغيؿ الكامؿ عف
طريؽ تخفيض الضرائب المفركضة عمى الدخكؿ المخصصة لالستيالؾ ،كتخفيض
الضرائب المفركضة عمى ارباح االستثمارات مف أجؿ رفع الميؿ لالستثمار ،ككذلؾ
رفع

الضرائب

عمى

االرباح

غير

المكزعة

كالتي

لـ

تستثمر(رفعت

المحجوب، )9761،162،حيث اف الضرائب المباشرة تؤثر عمى الدخؿ القابؿ
لمتصرؼ،كمف ثـ قدرة الفرد عمى االنفاؽ  ،لذا فأف المتكقع في حالة الكساد أف
تعمؿ الدكلة عمى تقميص الضرائب كيشمؿ ىذا التقميص تخفيض سعر الضريبة
كزيادة إعفاءاتيا ،أما في حالة االعتماد عمى االنفاؽ الحككمي لمعالجة الكساد فيككف
عف طريؽ زيادة النفقات العامة.
أما السياسة الثانية (االنكماشية)  ،فيككف مف الضركرم اف تعمؿ السياسة المالية في
امتصاص الجزء الزائد مف القكة الشرائية عف حاجة السكؽ أم حفظ الطمب الكمي
الفعاؿ بالمستكل الذم يحقؽ تكازف التشغيؿ الكامؿ ،كذلؾ عف طريؽ خفض
الضرائب عمى االستثمارات الجديدة في الصناعات االستيالكية ،ككذلؾ رفع
الضرائب عمى الدخكؿ المخصصة لالستيالؾ(عادل الهندي،9761،ص.)926
مما تقدـ يتضح اف االستقرار االقتصادم اصطالح مزدكج يتضمف استمرار
االستخداـ الكامؿ لممكارد كاستقرار االسعار ،كتحقيقيا يعني تفادم كؿ حاالت الكساد
كالتضخـ( عامر الدوري ،9771،ص.)41
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الهدف الثاني :اعادة توزيع الدخل

األدكات المالية لـ تعمؿ عمى اعادة تكزيع الدخؿ القكمي لصالح الطبقات الفقيرة،
بؿ زادت الكضع سكءان عف طريؽ ارتفاع نسبة الضرائب غير المباشرة عمى
االستيالؾ ،كالتي يقع عبؤىا عمى ذكم الدخكؿ المنخفضة ،كتشجيع الطبقة الغنية
كدعميا لمرأسماؿ الخاص مف اجؿ تكفير فرص االستثمار كالتكسع فيو لقد استند
الكالسيؾ في عدـ عدالة تكزيع الدخكؿ الى مبررات اقتصادية عديدة ،منطمقيف مف
فرضياتيـ ،أف الكميات المدخرة تساكم الكميات المستثمرة بفعؿ سعر الفائدة ،كاف
االستخداـ الكامؿ يتحقؽ بشكؿ طبيعي عند مستكل معيف لمدخؿ ،اال أف التحميؿ
الكنزم أثبت العكس مف التحميؿ الكالسيكي ،اذ يشير الى اف االفراد يميمكف الى
زيادة استيالكيـ بزيادة دخميـ كلكف بنسبة أقؿ ،كمف ثـ فأف حجـ االدخار يزداد
بصكرة مطمقة كبصكرة نسبية ،ام اف الميؿ الى االستيالؾ ىك اقؿ مف كاحد ،كاف
ىذا القانكف ينطبؽ في اقتصاد كمي ،لذا فأف ام زيادة في الدخؿ تؤدم الى زيادة في
االستيالؾ كلكف بنسبة اقؿ كىذا ما يؤدم الى استقرار النظاـ االقتصادم.
كما كاف السياسة المالية تؤثر في رغبات االفراد في االدخار ،فيـ سكؼ يقممكف
مف نسبة دخكليـ المخصصة لالدخار في حالة تكقعيـ اف ضرائب عالية سكؼ
تصيب ارباحيـ كامكاليـ ،كما كاف حجـ االستيالؾ كاالدخار سيتأثر عف طريؽ
التغير في السياسة المالية ،فاذا كاف ىدؼ كاضعي السياسة المالية اعادة تكزيع
الدخكؿ بشكؿ يحقؽ عدالة اكبر لصالح ذكم الدخكؿ المنخفضة ،كتخفيؼ حدة
التفاكت في تكزيع الدخكؿ ،كاف حجـ االستيالؾ سيرتفع كسينقص حجـ االستثمار
حتمان ،اذ اف المجتمع في ىذه الحالة سينفؽ نسبة كبيرة مف دخمو لغرض اشباع
حاجاتو االستيالكية ،مما يؤدم الى اف ييبط حجـ االدخار الكمي(خزعل
البيرماني،9746،ص، .) 926اال انو قد يحدث التعارض بيف ىدفي السياسة
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المالية في اعادة تكزيع الدخؿ القكمي بغية تقميؿ التفاكت بيف دخكؿ االفراد الذم
يؤدم بدكره الى زيادة المنافع التي يحصؿ عمييا افراد المجتمع بيف ىبكط حجـ
االدخار الكمي كالتكسع في االستثمار ،اال اف مف كاجب السياسة المالية التكفيؽ بيف
زيادة انتاج المجتمع كزيادة رفاىيتو عف طريؽ ق ارراتيا لتحقيؽ أىدافيا
االقتصادية(منيس اسعد،ص.) 914
كأخي انر فا ف اليدؼ االساس لمسياسة المالية في البمداف المتقدمة ىك الحفاظ عمى
مستكل النشاط االقتصادم بقصد تحقيؽ االستخداـ الكامؿ كضماف الحفاظ عمى
االستثمار الخاص كنمكه.
1ــ أهداف السياسة المالية في االقتصادات النامية
اف تحقيؽ اىداؼ السياسة االقتصادية عمكمان كالسياسة المالية خصكصان في ىذه
االقطار يتمثؿ باليدفيف اآلتييف:
الهدف األول  :تحقيق التنمية االقتصادية
التنمية يمكف تعريفيا عمى انيا عممية احداث التغييرات البنيكية في االقتصاد
كفي العالقات االقتصادية الدكلية فضال عف الزيادة المستمرة في الدخؿ الفردم
كالتصاعد المستمر في االنتاج الفردم كاالجمالي(سيمون كورنتس،ص.)97
كقد يعد بعض الناس التنمية كالنمك االقتصادم مترادفيف في المعنى اال انو يمكف
استنتاج اف النمك االقتصادم ىك جزء مف التنمية االقتصادية لككف اف النمك يتضمف
بصكرة اساسية نمك الناتج القكمي مف دكف حصكؿ تغييرات ميمة كاساسية في
الجكانب األخرل(، ) J.Hicks.1960.p30بينما تعني التنمية االقتصادية اضافة
الى نمك الناتج القكمي عممية احداث تغييرات ميمة في المجاالت المختمفة
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االقتصادية منيا كاالجتماعية كالثقافية كحتى في المجاالت التنظيمية كالسياسية ك
التغمب عمى الفقر(يسرى مهدي،9773،ص ،)12اال اف مف جممة العكامؿ التي
تقكد التنمية لمنجاح ىك تكفير المكارد الالزمة لعممية التنمية ،غير اف معظـ االقطار
النامية ذات دخؿ قكمي منخفض ،فيي تعاني مف نقص كبير في رأس الماؿ الالزـ
لتمكيؿ عممية التنمية كضعؼ معدؿ االدخار المحمي فييا ، ،كيمكف استخداـ ادكات
السياسة المالية لدعميا عف طريؽ االنفاؽ العاـ كااليرادات العامة ،كيتميز دكر
االنفاؽ العاـ عف طريؽ االستثمار الحككمي المباشر في جميع المجاالت التي تككف
الركيزة الحقيقية لمسيرة التنمية ،كعف طريؽ الكفكرات التي يخمقيا ىذا االستثمار
يمكف تحفيز االستثمار الخاص في الدخكؿ الى مياديف لـ يكف يدخميا مف قبؿ ،فعمى
ىذه البمداف تب ني سياسة مالية اساسيا االعتماد عمى مصادر التمكيؿ الداخمية مبنية
عمى مدخرات المجتمع الحقيقية

متجنبة فييا ظاىرة التضخـ ،ثـ عمى التمكيؿ

الخارجي بغية تراكـ رأس الماؿ المغذم لعممية التنمية ،غير اف التمكيؿ الخارجي
يتكقؼ عمى عدة عكامؿ مف بينيا ثقة االقطار المقرضة كمتانة اقتصاد ذلؾ البمد
كاستق ارره السياسي كاالقتصادم (عبد المنعم فوزي،9745،ص ،)25كتتكقؼ ايضا
عمى شركط االقراض ،اال انو يمكف حصر التمكيؿ الخارجي في نطاؽ كحدكد
إمكانية البمد في النيكض بعممية التنمية االقتصادية كتكجييا الكجية السميمة ،اذ
يستطيع البمد النامي استخداـ ادكات السياسة المالية كالضرائب كاالقتراض الحككمي،
كأدكات ذات صفة تكزيعية ( )Allocativeلتعزيز االدخار اكالن كلتكجيو االستثمار
باتجاه الكجية الممحة لمتنمية ثانيان ،أما االدخارات فيمكف رفعيا (ام زيادة معدالتيا)
عف طريؽ الضرائب لمحد مف االستيالؾ ،أك المجكء الى االدخار االجبارم عف
طريؽ التمكيؿ بالتضخـ ،اما التمكيؿ بالعجز الذم يأخذ االقتراض مف الجميكر جانب نا
منو فيعد كسيمة أخرل لتعبئة االدخارات اكالن ،كلتخفيؼ الضغكط التضخمية ثانيان،
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ألنو يمكف اف يحد مف السيكلة ،كترتبط بمسألة الديف الحككمي مسألة فنية كىي ادارة
الديف عمى كفؽ طبيعة الظركؼ االقتصادية السائدة ،كتعد الحككمة في ىذا المجاؿ
االقدر في استثمار امكاؿ الديف في المشاريع الكبرل الضركرية لمتنمية ،لككف اف
القرض العاـ يككف منفذة االنفاؽ الحككمي كالذم يمكف اف يسيـ في تكسيع الناتج
القكمي االجمالي عف طريقيف ىما ( :)Hicks.1964.p295ػ ػ
أ-

تكفير القاعدة االقتصادية االساسية لمتراكـ الرأسمالي كىي ذات طبيعة

اقتصادية.
ب-

يعمؿ االنفاؽ الحككمي عمى زيادة الطاقة االنتاجية ،سكاء بتييئة العكف إلقامة

الصناعات الجديدة اك تقديـ افضؿ الطرائؽ الزراعية ،أك المباشرة الفعمية لإلنتاج
كالتجارة كبخاصة في المجاالت التي لـ يدخميا أحد بعد.
الهدف الثاني  :إعادة توزيع الدخل القومي
اف الكاقع السمبي لتكزيع الدخكؿ في البمداف النامية يتطمب اعادة تكزيعو لجممة
اىداؼ اجتماعية كاقتصادية ،كتنصرؼ االىداؼ االجتماعية الى اف التكزيع العادؿ
لمدخكؿ يعد كسيمة مف كسائؿ تحقيؽ االستقرار االجتماعي بيف شرائح المجتمع
المختمفة اكالن ،كتحقيؽ االستقرار السياسي كانعداـ االحتجاجات كاالضرابات
كالمظاىرات كغيرىا ثانيان ،كتكمف االىمية القصكل إلعادة تكزيع الدخؿ في تعزيز
الطمب الكمي الفعاؿ عف طريؽ رفع الدخؿ لذكم الدخؿ المحدكد  ،كمف ثـ رفع الميؿ
الحدم لالستيالؾ ،كتشجيع الحافز عمى العمؿ كاالنتاج ،بما يعكد في االقتصاد ككؿ
بفكائد تكسعية عديدة.
اف السياسة االقتصادية بصكرة عامة كالسياسة المالية بصكرة خاصة تستطيع اف
تمعب دك انر ىامان كبار انز في اعادة تكزيع الدخكؿ بيف االفراد عف طريؽ ادكاتيا كالقياـ
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بالكظائؼ التي مف شأنيا اف تقدـ الخدمات العامة ،فأف فرض الضرائب ،عمى الرغـ
مف ضعؼ الجياز الضريبي فإف غايتيا تمكيؿ المشاريع ذات النفع العاـ كالتي مف
شأنيا تقميؿ التفاكت ايضان كالضرائب التصاعدية عمى ذكم الدخكؿ المرتفعة
كالضرائب عمى التركات كاليبات ككضع حد لمممكية كضرائب المبيعات ،كغيرىا مف
الضرائب التي يمكف استخداميا بحسب ما تقتضيو مرحمة تكييؼ تكزيع الدخكؿ
الشخصية(دالور عمي،9734،ص.)112
المبحث الثاني  .:ادوات السياسة المالية
يقصد بالسياسة المالية بأنيا "استخداـ أكعية الميزانية في تحقيؽ النمك المتكازف
(عناية غازي،9763،ص ،)937كما تعرؼ بأنيا "مجمكعة مف القكاعد كاألساليب
كالكسائؿ كاإلجراءات كالتدابير التي تتخذىا الدكلة إلدارة النشاط المالي ليا بأكبر
كفاءة ممكنة ،لتحقيؽ مجمكعة مف األىداؼ االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية خالؿ
فترة معينة"(عبد الحميد عبد المطمب ،،1001،ص )21كتستخدـ السياسة المالية
في عالج الضغكط التضخمية لتالفي قصكر السياسة النقدية في مكافحة الضغكط
التضخمية بمفردىا ،عمى الرغـ مف النجاحات التي قد تحققيا ،مما يجعؿ مف
جنبا إلى جنب بيدؼ القضاء عمى
الضركرة استخداـ كسائؿ السياسة النقدية كالمالية ن

الضغكط التضخمية التي يعاني منيا االقتصاد ،كتحقيؽ معدالت تشغيؿ مرتفعة،

كالعمؿ عمى تحقيؽ االستقرار في المستكل العاـ لألسعار ،كقد ساد استخداـ كسائؿ
السياسة النقدية في فترة ما قبؿ الحرب العالمية األكلى كذلؾ باعتبارىا األداة المناسبة
لتحقيؽ االستقرار االقتصادم في البمداف الرأسمالية المتقدمة  ،كتتمثؿ أدكات السياسة
المالية فيما يأتي -:
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9ـــ الرقابة الضريبية:

تعد الضرائب مف أىـ أدكات السياسة المالية المستخدمة في عالج الضغكط
التضخمية في االقتصاد ،حيث أف ظيكر البكادر التضخمية الناجمة عف الزيادة في
حجـ الطمب الكمي عمى السمع كالخدمات بنسبة تفكؽ مقدرة العرض الحقيقي منيا،
نظر لبمكغ االقتصاد مستكل التشغيؿ الكامؿ،اك بسبب ضعؼ الجياز االنتاجي في
نا
تكفير السمع كالخدمات المطمكبة مما يدفع باألسعار نحك االرتفاع(سميمان مجدي

،1001،ص ،)992اذ أف كؿ زيادة في الطمب ال يقابميا زيادة مناظرة في إنتاج
السمع كالخدمات .كلذا تمجأ الحككمة إلى تقييد الزيادة في حجـ الطمب مف خالؿ
الزيادة في معدالت الضرائب الحالية أك فرض ضرائب جديدة ،كذلؾ بيدؼ
امتصاص القكة الشرائية الزائدة لدل األفراد ،مما يعمؿ عمى تخفيض حجـ اإلنفاؽ
الكمي عمى السمع كالخدمات كاعادة التكازف إلى االقتصاد ،ككذا تحقيؽ الدكلة لفكائض
مالية مف خالؿ زيادة حصيمة الضرائب كالتي تكجييا الدكلة لتمكيؿ برامج التنمية
االقتصادية كاالجتماعية ،كالعمؿ عمى تخفيض معدالت االستيالؾ في مقابؿ الزيادة
في معدالت االستثمار المنتج.
كتمجأ الدكلة إلى استعماؿ الضرائب بنكعييا المباشرة كغير المباشرة ،كتستخدـ
الضرائب المباشرة مف خالؿ رفع الضرائب عمى دخكؿ األفراد كأرباح المؤسسات أك
التخفيض مف حجـ اإلعفاءات أك فرض ضرائب عمى فئات لـ تخضع مف قبؿ
لالستقطاعات الضريبية ،حيث تؤدم تمؾ اإلجراءات إلى انخفاض القكة الشرائية لدل
األفراد نتيجة انخفاض دخكليـ النقدية الحقيقية ،ككذا انخفاض األرباح التي تحققيا
المشركعات االستث مارية ،مما يؤدم إلى تخفيض حجـ الطمب الكمي عمى السمع
كالخدمات ،كاالنخفاض في استثمارات المشركعات ،كالذم يؤدم إلى انخفاض حجـ
الدخكؿ التي تكلدىا تمؾ المشركعات ،مما يساىـ في انخفاض حجـ الطمب الكمي
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عمى السمع كالخدمات كالتخفيؼ مف حدة الضغكط التضخمية(نايف الشيول
،9769،ص ،)32كما تحدث الضرائب غير المباشرة أث ار فعاال في تخفيض حجـ
الطمب الكمي ،مف خالؿ فرض ضرائب مرتفعة عمى السمع كالخدمات غير
الضركرية ،كبما يعمؿ عمى انخفاض الطمب عمييا .كتجدر اإلشارة إلى أف استخداـ
الضرائب تككف أكثر فعالية في الدكؿ النامية ،كذلؾ ألف تطبيقيا ال يتطمب أسكاقا
مالية كنقدية متطكرة كما ىك الحاؿ في السياسة النقدية ،اذ أف الضرائب تككف
مرتبطة بدخكؿ األفراد بصكرة مباشرة كتؤثر عمى قدرتيـ الشرائية ،كما أف الضرائب
غير المباشرة تتميز بسيكلة جبايتيا كغ ازرة حصيمتيا ،كمف الكسائؿ اليامة لعالج
التضخـ في االقتصاد (عالم سعد ،1001،ص ،)110إال أف اإلفراط في فرض
الضرائب كبصكرة غير طبيعية يؤدم إلى التأثير عمى دخكؿ األفراد ،مما قد يعمؿ
عمى انتشار بعض الظكاىر السمبية كالرشكة كالتيرب مف دفع الضريبة المفركضة
عمى المشركعات االستثمارية ،ىذا باإلضافة إلى إمكانية تكقؼ بعض المشركعات
اإلنتاجية التي تعاني مف انخفاض أرباحيا نتيجة ارتفاع معدالت الضرائب المفركضة
سمبا في
عمييا بصكرة تتعارض مع أىداؼ بقائيا كاستمرار نشاطاتيا ،مما يؤثر ن
انخفاض حصيمة الدكلة مف الضرائب(عبد الحميد عبد المطمب ،9770،ص.)220

1ـــ سياسة اإلنفاق العام:
يعد اإلنفاؽ الحككمي أداة ميمة مف األدكات المالية الرئيسة التي تستخدميا
الحككمة مف أجؿ إشباع الحاجات العامة كتحقيؽ أىداؼ المجتمع  ،فضالن عف أف
اإلنفاؽ الحككمي يمكف الحككمة مف تسيير أجيزتيا اإلدارية  ،إال أف حجـ ذلؾ
اإلنفاؽ يعكس الى و
حد كبير فعالية الحككمة كمدل تأثيرىا في النشاط االقتصادم ،
كبصكرة عامة يعد اإلنفاؽ الحككمي مقياسان نقديان لمسمع كالخدمات التي تقدميا
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الحككمة لممجتمع (العبيدي  ، 1004 ،ص، )92يقصد باإلنفاؽ الحككمي
المصاريؼ التي تتحمميا الحككمة خالؿ ممارستيا لسمطة الحكـ كاألمر.
يمثؿ اإلنفاؽ العاـ بشقية االستيالكي كاالستثمارم أىـ مككنات مكازنة الدكلة،
حيث يؤدم تضخـ حجـ العمالة في المؤسسات الحككمية إلى زيادة اإلنفاؽ عمى
األجكر كالمرتبات في الميزانية العامة ،كما تؤدم زيادة مبالغ الدعـ الذم تكجيو
الدكلة لتكفير السمع الضركرية لمكاطنييا بأقؿ مف تكمفتيا الحقيقية  ،كمبالغ
المساعدات النقدية المخصصة لألسر الفقيرة لمكاجية الزيادة في نفقات المعيشة إلى
زيادة حجـ اإلنفاؽ العاـ .كيترتب عمى تزايد حجـ اإلنفاؽ العاـ في ظؿ محدكدية
المكارد المالية لمدكلة حدكث عجز في مكازنة الدكلة  ،كتفاقـ معدالت العجز مف سنة
ألخرل  ،كالذم يؤدم بدكره إلى تفاقـ الضغكط التضخمية في االقتصاد  ،كما أف
كجكد التضخـ يؤدم إلى زيادة العجز في مكازنة الدكلة(عبد الحميد عبد المطمب
ىاما في مكازنة الدكلة،
،9770،ص ،)199كتمثؿ النفقات االستثمارية
ن
جانبا ن
كخاصة في البمداف

النامية كالتي تكجو جزنءا ميمان مف مكاردىا المالية لتمكيؿ مشركعات التنمية
االقتصادية كاالجتماعية الخاصة بتجييز البنية التحتية كالطرؽ كالسدكد كشبكات
المياه كالصرؼ الصحي كغيرىا مف الخدمات األساسية التي تعاني البمداف النامية
مف محدكديتيا عمى الرغـ مف أىميتيا .
كيتـ استخداـ سياسة اإلنفاؽ العاـ كإحدل أدكات السياسة المالية بيدؼ الحد مف
تفاقـ الضغكط التضخمية في االقتصاد ،مف خالؿ ضغط اإلنفاؽ العاـ بيدؼ خفض
حجـ الطمب الكمي عمى السمع كالخدمات(سميمان مجدي ،1001،ص ،)992كذلؾ
ألف خفض اإلنفاؽ العاـ يؤدم إلى انخفاض اإلنفاؽ االستيالكي كاالستثمارم ،كالذم
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يؤدم بدكره إلى انخفاض مستكيات الدخكؿ التي تكلدىا تمؾ النفقات كبالتالي
انخفاض مستكيات الطمب الكمي عمى السمع كالخدمات في االقتصاد ،مما يساىـ في
تحقيؽ االستقرار النسبي في مستكيات األسعار .كيؤدم ضغط اإلنفاؽ االستثمارم
بارز في التأثير عمى مستكيات الطمب الكمي كخاصة في البمداف المتقدمة ،كذلؾ
دكر نا
نا
نتيجة لكجكد بنية تحتية قكية كضخامة المشركعات ( االستثمارية التي تساىـ في
تحقيؽ التنمية االقتصادية كالتي تعتمد في تمكيميا عمى استثمارات القطاع الخاص
كمف ثـ يقؿ اعتمادىا عمى التمكيؿ الحككمي فيما عدا المشركعات االستثمارية
ال ضخمة التي تتطمب مكارد مالية كبيرة يعجز القطاع الخاص عف تكفيرىا ،أك تمؾ
المشركعات التي تقؿ أرباحيا كيغمب عمييا الطابع الخدمي كاالجتماعي ،كمف ثـ
تعمد البمداف المتقدمة إلى تخفيض حجـ إنفاقيا عمى المشركعات االستثمارية بيدؼ
الحد مف تفاقـ الضغكط التضخمية .
إال أف تخفيض اإلنفاؽ عمى المشركعات االستثمارية بيدؼ الحد مف الضغكط
التضخمية يعد محدكد الفعالية في البمداف النامية ،كذلؾ بسبب ما تعانيو تمؾ البمداف
مف انخفاض حجـ المشركعات االستثمارية ،كبخاصة في مجاؿ البنية التحتية
الضركرية الالزمة لنجاح عممية التنمية االقتصادية ،كالتي تتطمب زيادة حجـ اإلنفاؽ
عمى المشركعات االستثمارية في تمؾ البمداف ،كالعمؿ عمى زيادة المخصصات
المالية في ميزانية الدكلة لتمكيميا بما يخدـ عممية التنمية االقتصادية فييا.
1ـــ سياسة القروض العامة (الدين العام):
تعد سياسة القركض العامة مف أكثر أدكات السياسة المالية فعالية في عالج
التضخـ في البمداف المتقدمة التي تعاني مف تفاقـ حدة الضغكط التضخمية ،كتقكـ
ىذه السياسة عمى أساس تحكيؿ القكة الشرائية الزائدة لدل األفراد ككحدات القطاع
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الخاص إلى الحككمة بغرض استخداميا في تمكيؿ اإلنفاؽ العام(عناية غازي
،9763،ص .)947كتعتمد الحككمة في تحكيمو لممكارد المالية مف األفراد ككحدات
القطاع الخاص إلى خزينة الدكلة عف طريؽ عقد القركض كطرح األسيـ كالسندات
لالكتتاب فييا مف قبؿ الجميكر ،بحيث تؤدم ىذه السياسة إلى سحب جزء مف القكة
الشرائية لدل األفراد كالمؤسسات المالية غير المصرفية ،كالذم ينعكس أثره في
تخفيض حجـ الطمب الكمي عمى السمع االستيالكية كاالستثمارية ،كذلؾ بيدؼ
خفض الزيادة في حجـ الطمب الكمي عمى السمع كالخدمات كالتي تفكؽ مقدرة العرض
الحقيقي لجياز اإلنتاج المحمي ،كبما يعمؿ عمى تخفيض فائض الطمب بيدؼ إعادة
التكازف إلى االقتصاد القكمي كتحقيؽ االستقرار في المستكل العاـ لألسعار(نبيل
الروبي،1009،ص، )229كيتكقؼ نجاح سياسة القركض العامة عمى مدل انتشار
الكعي االدخارم لدل األفراد كالمؤسسات ،كارتفاع متكسط الدخؿ الفردم كالحكافز
التي تمنحيا الحككمة لزيادة المدخرات كاإلعفاءات الضريبية عمى العكائد التي
تحققيا

تمؾ

المدخرات،

باإلضافة

إلى

أسعار

الفائدة

عمييا(نايف

الشبول،9769،ص .)34كيتكقؼ نجاح سياسة القركض العامة في تحقيؽ أىدافيا
في مكافحة الضغكط التضخمية في االقتصاد باالعتماد عمى مصدرىا .كىنا يجب
التفريؽ بيف نكعيف مف القركض :
اـــ القروض الحقيقية:
تنشأ ىذه القركض عف طريؽ االقتراض مف األفراد ككحدات القطاع الخاص مف
خالؿ االكتتاب في سندات القركض العامة ،كتمثؿ تمؾ المدخرات جزنءا مف القكة

الشرائية الحالية في االقتصاد كبالتالي تؤدم إلى حدكث انخفاض في حجـ الطمب

الكمي عمى السمع كالخدمات كتحقيؽ االستقرار في المستكل العاـ لألسعار.
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ب ـــ القروض التضخمية:

تنشأ ىذه القركض عف طريؽ االقتراض مف األفراد كالمؤسسات غير المصرفية
مف خالؿ االكتتاب في سندات القركض العامة ،غير أف تمؾ المدخرات تككف ناتجة
عف الزيادة في كمية النقكد مف خالؿ التكسع النقدم أك االئتماني(نبيل الروبي
،1009،ص ،)221كبالتالي تؤدم إلى مزيد مف التضخـ ،كذلؾ عمى اعتبار أف
ىذه القركض لـ تساىـ في امتصاص القكة الشرائية الزائدة لدل األفراد كالمؤسسات،
مكلت مف خالؿ إصدارات نقدية جديدة ،تساىـ في زيادة الضغكط التضخمية
ككنيا ه
في االقتصاد(عناية غازي ،1001،ص.)950

2ـــ سياسة الرقابة عمى األجور
االرتفاعات في مستكيات األسعار تعتبر بمثابة انعكاس لمزيادة في معدالت
األجكر ،كبصكرة خاصة عند زيادة معدالت األجكر بنسبة تفكؽ الزيادة في معدالت
اإلنتاجية ،مما يزيد مف حدة الضغكط التضخمية في االقتصاد ،كيحدث ذلؾ عند
قياـ الدكلة بزيادة معدالت األجكر أك خمؽ فرص عمؿ الستيعاب العاطميف مف
حاممي المؤىالت الجامعية بيدؼ تحقيؽ العدالة االجتماعية ،دكف أف يصاحب تمؾ
الزيادة في الدخكؿ زيادة في اإلنتاجية ،مما يكلد قكة شرائية زائدة تساىـ في زيادة
الطمب الكمي عمى السمع كالخدمات بنسبة تفكؽ مقدرة الجياز اإلنتاجي ،مما يزيد مف
حدة الضغكط التضخمية في االقتصاد كارتفاع في مستكيات األسعار المحمية(اميرة
البسيوني،9757،ص .)12كما تمعب الضغكط التي تمارسيا النقابات العمالية اك
بارز في تفاقـ الضغكط التضخمية ،مف ىنا الضركرة تقتضي
دكر نا
المطالبات الشعبية نا

حتم ية التدخؿ الحككمي لكضع حد لالرتفاعات الخاصة في لكلب األسعار كاألجكر،
كتحقيؽ التكازف في االقتصاد القكمي مف خالؿ كضع الضكابط التي تكفؿ تحقيؽ
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عالقة تناسبية بيف كال مف الزيادة في معدالت األجكر كاإلنتاجية ،بحيث تتناسب
الزيادة في معدالت األجكر مع الزيادة في معدالت اإلنتاجية ،كبما يكفؿ تحقيؽ
االستقرار في المستكل العاـ لألسعار( عناية غازي ،9763،ص.)956
المبحث الثالث .:مراحل تطور السياسة المالية في العراق واثارها التنموية
مف الطبيعي اف ترتبط السياسة المالية كتكتسب اىميتيا االستثنائية مف السياسة
االقتصادية في اقتص اد كاالقتصاد العراقي الريعي(احادم الجانب) اذ اف االيرادات
النفطية تشكؿ مركز الثقؿ في المكازنة العراقية ،كاف الشيء الممفت لمنظر في
السياسة االقتصادية في بمدنا ىي الضبابية كالدكر الغير كاضح لمسياسة المالية
سكآءا في استخداـ االيرادات النفطية كما يترتب عمية مف شيكع مظاىر التخمؼ
كاالمية كالتي غادرنيا منذ الثمانينات مف القرف المنصرـ كالفقر المدقع كتدىكر
مستكل االنتاج كاالنتاجية في مختمؼ القطاعات االقتصادية ،كلمكقكؼ عمى مظاىر
االقتصاد العراقي البد مف تقديـ استعراضا لتمؾ المراحؿ كبشكؿ مكجزا.
اوال .:مراحل تطور السياسة االقتصادية في العراق
لقد مرت السياسة االقتصادية كالمالية في العراؽ بمراحؿ متعددة ،لكننا سنحاكؿ
اف نجمميا بثالث مراحؿ كعمى اشكؿ االتي .:
9ـــ المرحمة االولى (9719ـــ)9746
اف ىذه المرحمة تتضمف اربع حقب اساسية تأرجحت فييا السياسة االقتصادية مف
اقصى اليمف الى اقصى اليسار مف الطابع االقتصادم الميبرالي الى االقتصاد
الشمكلي منذ بداية الستينات مف القرف الماضي كعمى الشكؿ االتي .:
اــ حقبة سيادة االقتصاد الحر ،كىي الفترة المحصكرة بيف (1921ػ ػ )1951كالتي
ركزت عمى دعـ القطاع الخاص عف طريؽ االعفاءات الضريبية كتخفيض معدؿ
الفائدة عمى القركض كتقديـ المنح كالتسييالت االئتمانية ،كاف النشاط الحككمي
ينصرؼ الى حماية الممكية الخاصة كصيانتيا ،كاف دكر الدكلة االقتصادم كاف
ضعيفا (سالم النجفي ،1002،ص)113
ب ــ حقبة ظيكر مالمح االقتصاد الريعي ( 1951ػ )1958كىي الفترة التي تغيرت
فييا انماط العقكد النفطية مف االمتياز التقميدم الى نمط المناصفة في االرباح في
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عاـ ( )1951كقد كفرت ىذه االتفاقية زيادة كبيرة في العكائد النفطية االمر الذم
شجع الحككمة عمى زيادة النفقات التشغيمية كاالستثمارية  ،كالتعميـ كغيرىا مف
المجاالت (.فالح عمي ،شبكة المعمومات)
ج ـــ اما الحقبة الثالثة ككانت مدتيا اقؿ مف خمسة سنكات(1958ػ ػ )1963كالتي
تمثمت في فؾ ارتباط الدينار العراقي مف الباكند االسترليني كاصدار قانكف االصالح
الزراعي كقانكف النفط كيمكف اجماؿ اىـ التطكرات االقتصادية ’اصدار قانكف
االصالح الزراعي ك كاستحداث ك ازرة التخطيط  ،كتكسيع دكر الدكلة في التنمية
االقتصادية كاالىتماـ في تكسيع مساىمة القطاع النفطي في الناتج االجمالي كليصؿ
الى (( )%70عبد المنعم السيد عمي،9774،ص)916
دـــ اما الحقبة الرابعة كىي حقبة التغيرات السياسية (1963ػ ػ )1968كقد تمثمت في
تغيرات ميمة في القيادات السياسية حرمت البمد مف ديمكمة كاستقرار الخطط
االقتصادية مما نجـ عنيا اخفاؽ في معدالت تنفيذ اىداؼ الخطط كالتي كضعتيا
الحككمة كمجمس االعمار ( Sabri .Z .2007.شبكة المعمومات الدولية)اف ما
تمخضت عمية ىذه الحقبة كىك زيادة االعتماد عمى االقتصاد الريعي كارتفاع نسبة
مساىمة الصادرات النفطية الى اجمالي الصادرات الى ( )%80كما ازدادت نسبة
االستيالؾ العاـ كالخاص المقرر في خطة االعمار كىي ( )%74الى ()%87
(عباس النصراوي ،9773،ص. )53
1ـــ المرحمة الثانية (9746ـــ)1001
تتمثؿ ىذه المرحمة بالييمنة كالسيادة التي تكاد تككف المطمقة لمدكلة كمع كجكد
ىامش ضئيؿ لدكر القطاع الخاص ،كسيادة االقتصاد الريعي ،كالسياسة االقتصادية
التقييدية ،كتبني اج ارءات مالية كنقدية لمحد مف مشاركة القطاع الخاص في النشاط
االقتصادم  ،ألجؿ تمييد الطريؽ لييمنة القطاع العاـ ،مما انعكس سمبيا عمى تنفيذ
الخطط االقتصادية السابقة ،كتراجع نسب تنفيذ الخطة في عمكـ القطاعات
االقتصادية باستثناء اإلدارة العامة كالدفاع (عباس النصراوي،9773،ص )51كمف
ثـ عاش العراؽ فترة رخاء لسنكات معدكدات تمتد مف (1975ػ ػ، )1979كثـ يدخؿ
العراؽ في اتكف ثالث حركب ضركس كحصار جائر كمؼ العراقييف الكثير ك لحؽ
الدمار كؿ البنى االقتصادية ،كلقد قدر صندكؽ النقد الدكلي قيمة المكجكدات
كاالصكؿ العراقية التي دمرت خالؿ حرب الخميج ب( )232مميار دكالر ،كىذا يعادؿ
اكثر مف ()20مرة المكازنة العراقية منذ تأسيس الحككمة الكطنية العراقية الى عاـ
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( )2003كالمقدرة ب()18مميار دكالر ،لقد لحؽ التخمؼ كاالرباؾ كؿ شيء ،حتى
اف العراؽ كضع في مقايس التنمية البشرية بالتسمسؿ ( )80كبمغ الرقـ الدليمي لمتنمية
البشرية بحدكد( )0559كجاء التصنيفات كفؽ مؤشرات التنمية االنسانية الدكلة رقـ
( )110في عقد التسعينات ،كضمف تقرير التنمية البشرية لعاـ ( )2000فضال عف
انخفاض الناتج االجمالي مف ( )6652مميار دكالر في عقد الثمانينات الى قرابة
()3158مميار دكالر كمف ثـ الى ()26مميار دكالر في بداية االلفة الثالثة .
 1ــ المرحمة الثالثة (1001ــ)1091
لقد شيدت ىذه المرحمة تحكالت جذرية في بنية النظاـ العراقي سياسيا كاقتصاديا
كاجتماعيا ،اذ تحكؿ االقتصاد الى اقتصاد ذات التكجو الميبرالي الحر(اقتصاد السكؽ
) كالذم تتحكـ بو قكل العرض كالطمب ،كالدعكة الي خصخصة القطاع العاـ ،كعمى
الرغـ مف التشكىات التي سادت االقتصاد العراقي في المرحمة االكلى كالزالت بعض
االثار قائـ ،لكننا نامؿ اف نتجاكز عبكر مراحؿ الفساد االدارم كالرشكة كعدـ الشعكر
بالمسئكلية كالفكضى االمنية ،الى مرحمة االستقرار كالبناء كالنزاىة كالتكجو الصحيح
نحك التنمية االقتصادية،كالجدكؿ رقـ ( )1يظير حجـ الزيادة المستمرة في الناتج
المحمي االجمالي كباالسعار الثابتة كخاصة بعد عاـ .2003
جدول ( )9الناتج المحمي
لمسنوات(1000ـــ )1091ترليون دينار

االجمالي

السنوات الناتج المحمي االجمالي السنوات
باألسعار الثابتة ()GDP
ترليون دينار

لمعراق

باألسعار

الناتج المحمي
باألسعار الثابتة
ترليون دينار

2001

4333551

2007

4851056

2002

4034459

2008

5171656

2003

2699054

2009

5472058

2004

4160758

2010

5792559

2005

4343858

2012

19675057

2006

4785154

2013

22461757
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المصدر  .:الجدول من عمل الباحثين عمى وفق المعمومات ادناه :
9ـــ وزارة المالية ،دائرة الموازنة لمسنوات(1000ــ1 )1090ــــ موقع وزارة التخطيط
،لمسنوات ( )1091،1091وبالدوالر وبسعر صرف متوسط ( )9995دينار لكل
دوالر.
ثانيا  .:تقيم السياسة المالية العراقية في ضوء التحوالت المعاصرة
كما اسمفنا اف السياسة المالية تمثؿ االستخداـ االمثؿ ألكعية المكازنة العامة
لتحقيؽ عمى اىداؼ االقتصاد الكمي المتمثمة ،باالستخداـ الشامؿ ،كنمك ثابت
كمستقر في االجؿ الطكيؿ  Long Termكاستقرار المستكل العاـ لألسعار ،كأف
اكعية المكازنة العامة ىي بالتأكيد النفقات كاإليرادات العامة ،كاف جكىر السياسة
المالية في البمداف النامية ىك إعادة تكزيع الدخكؿ لتقميؿ الفكارؽ الطبقية كالسعي
لتحقيؽ معدالت مرمكقة في النمك االقتصادم ،مف اجؿ االنطالؽ لتحقيؽ تنمية
اقتصادية ،كتنمية اقتصادية مستدامة التي يبحث فييا االقتصادييف المعاصريف
،كألجؿ الكقكؼ عمى ما كصمت الية السياسة المالية العراقية سنستعرض التطكر
الييكمي لممكازنات العراقية عمى مدل اكثر مف عقد مف الزمف ،اذ نالحظ اف مكازنة
العراؽ في عاـ ( )2000بمغت ( )1498700مميار دينار عراقي كارتفعت الى
( )31521427مميار دينار الى()138424112مميار دينار في ىذا العاـ ()2013
ككما مبيف في الجدكؿ االتي:
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الموازنات
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لدولة

العامة

العراق

(1000ــ)1091

السنة

االيرادات العامة

النفقات العامة

الفائض اك العجز

2000

1133034

1498700

ػ ػ ػ365666

2001

1298246

2069727

ػ ػ 780481

2002

1971125

2518285

ػ ػ 547160

2003

15985527

4901961

11083566

2004

32988850

31521427

1467423

2005

40435740

30831142

6904598

2006

49098839

40323400

8775439

2007

52046698

33545143

18501555

2008

80252182

59403375

20848807

2009

55209353

52567025

2642328

2010

69521117

64351984

5169133

2011

71920610

96762442

ػ ػ 2484182

2012

94436720

11712632

ػ ػ 1485436

2013

119296122

138424123

ػ ػ 1912785

المصدر9 :ـــ وزارة المالية ،دائرة الموازنة لمسنوات (1000ـــ)1090
1ـــ شبكة المعمومات لمسنوات (1099ـــ)1091
عمى كفؽ ما تقدـ البد اف نكضح بعض المؤشرات االساسية لمسياسة المالية
كالمتضمنة تكفير االمكانيات كتحميؿ بعض المتغيرات االقتصادية التي تسيـ في
معرفة الخطكط العريضة لمسياسة المالية لدكلة العراؽ .
565

مجلة ديالى 4102 /

العدد الواحد و السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتون

9ـــ السياسة المالية وظروف التحول الى اقتصاد السوق (1001ــــ)1091
بدأن االىتماـ الجدم ببرنامج اعمار العراؽ في حزيراف عاـ ( )2003في
االجتماع الذم عقد في نيكيكرؾ ،كقد انجزت دراسة لتخميف الحاجات المالية لمعراؽ
مف قبؿ االمـ المتحدة كصندكؽ النقد الدكلي كالبنؾ الدكلي ،كمف ثـ حددت قطاعات
رئيسية لتكف مكضكعا لألعمار كىي (الصحة كالتعميـ كالكيرباء ،كالمياه ،كالنقؿ
،كالبيئة ،كالنفط ،كالعمكـ كالتكنمكجيا) ككاف لسمطة االئتالؼ اليد الطكلى لتحديد
الحاجات المالية ،كقد تـ التركيز لمتمكيؿ عمى مصدريف ((االمكانيات الداخمية
،كاالمكانيات الخارجية) ألجؿ تحقيؽ االىداؼ المصممة لعممية االعمار البد مف
مكاجية التحديات المالية باإلضافة لمتحديات االمنية كاالدارية عمى كفؽ االتي .:
ا ػ االمكانيات المادية ،تكمف االىمية االساسية لمتمكيؿ في عممية االعمار ككنيا
العصب االساسي لمتنمية االقتصادية  ،كىذه االمكانيات تتضمف مصدريف
( )1ػ االمكانيات الداخمية  ،بقدر ما يتعمؽ المكضكع باإلمكانيات المالية الداخمية
لمعراؽ فيي متكفرة عمى المدل البعيد كليس المدل القريب كاف عممية االعمار
تتطمب امكانيات عاجمة كانية كليس بغريب عمى احد المصائب التي المت بيذا
البمد مف حركب كمديكنية كبرنامج التعكيضات كالدمار الذم احتؿ كؿ مفاصؿ
االقتصاد العراقي ،كبشكؿ عاـ فاف القطاع النفطي الممكؿ االكؿ إلعادة
االعمار ،كتشير التقارير اف العراؽ بحاجة الى ( )100مميار دكالر لبرنامج
االعمار العاجؿ ،لكف الدالئؿ تشير الى اف االنفاؽ عمى اعادة االعمار لـ
تتجاكز( )057مميار دكالر عاـ ( )2004كلتصؿ الى ()554مميار دكالر عاـ
( )2006كقد انعكست التخصيصات المالية عمى االستثمارات القطاعية
كبمسار متصاعد (وزارة المالية و وزارة التخطيط ،دائرة المحاسبة
1002ــ)1005
( )2االمكانيات الخارجية ،في دراسة اعدىا البنؾ الدكلي لمتقديرات المالية لبرنامج
اعادة االعمار الى زىاء ( )3555مميار دكالر لمسنكات (2004ػ ػ ػ )2007كاف
( )%68مف ىذا المبمغ مخصص لخصخصة قطاع الخدمات ،اما النسبة
الباقية مف المبمغ فيي مكجية الى اعمار قطاع الكيرباء كاالقطاعات االخرل
كتقدر ب( )1252مميار دكالر ،اما قطاع التعميـ فقد قدرت احتياجاتو
ب()555مميكف دكالر لتأىيؿ مدارس قائمة تقدر ب()1080مدرسة كبناء زىاء
( )4500مدرسة جديدة كالتقديرات لمقطاع الصحي كصمت الى ()156مميار
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دكالر كقطاع النقؿ كالمكاصالت كصمت التقديرات الى( )2030،1379مميار
دكالر لكؿ منيما عمى التكالي (محمد المعموري ،1003،ص، )92كقد احتمت
الكاليات المتحد المرتبة االكلى بتقدـ المنح لمعراؽ كمف ثـ الياباف بكاقع
() 1855،5مميار دكالر لكؿ منيما اما عمى مستكل المؤسسات فكاف البنؾ
الدكلي في المرتبة االكلى (الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنموجيا المعمومات
،1004،ص)976
ب ػ ػ التحديات االمنية واالدارية ،مف البدييي اف نعرؼ اف االمكانيات المالية لـ
تعد شرطا ضركريا كميما كاف حجميا كمصدرىا ،كلـ تؤدم دكرىا بقكة كفاعمية في
غياب االستقرار االمني ،لقد كاف العراؽ بعرضو كطكلو فاقدا لمسمـ االىمي كاف
المرافؽ العامة عرضة لمتخريب كالنيب كاليجمات المسمحة بما فييا الطاقة
الكيربائية كمعامؿ مياه الشرب ،االمر الذم حدل بالحككمة الى تكجو المساعدات
كاالعانات كالقركض الى مسار تحقيؽ االمف المفقكد كعمى سبيؿ المثاؿ كانت
التخصيصات في مكازنة ( )2004لمقطاع االمني تشكؿ ( )%18مف اجمالي
المكازنة ،كلتزداد الي ( )%28في مكازنة ( )2005كىذا عمى حساب تخفيض
التخصيصات لمقطاع الصحي كالتربكم كالخدمي (اوفر اوزلو،1004،ص.)911
اما التحديات االدارية ،فتتمثؿ باالتي .:
طبيعة الجية المسؤكلة عف االشراؼ كالتنظيـ لحممة اعادة اعمار
() 1
العراؽ ىؿ ىي الحككمة اـ االمـ المتحدة اـ حككمات دكؿ اجنبية .
مسؤكلية تكزيع االعانات كالمساعدات المالية عمى القطاعات
() 2
االقتصادية .
االثر الكبير لمكجات الفساد االدارم كالرشك كالتزكير المحسكبية
() 3
كالشغؼ المفرط إلشباع الجكع المتراكـ كانخفاض الكازع الديني كمخافة اهلل
كعدـ الشعكر بالمسؤكلية كضعؼ في الحصانة الكطنية عكامؿ اثرت بشكؿ
سمبي عمى تنفيذ السياسات المالية .
1ـــ واقع السياسة المالية لمعقد الثاني من االلفية الثالثة.
اف معظـ دكؿ العالـ ال تقكـ بعممية التطابؽ بيف االىداؼ االقتصادية كاالجتماعية
عند تحديد االطر العامة لمسياسة المالية في ىذ البمد اك ذاؾ ،الختالؼ ظركؼ كؿ
بمد مف البمداف ،كمف ثـ تتعدد كتتأثر اشكاؿ التكازف االقتصادم كاالجتماعي ،كلقد

565

مجلة ديالى 4102 /

العدد الواحد و السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتون

بنيت مكازنات العراؽ مف البداية كحتى المكازنات (2010ػ ػ )2013عمى جممة مف
االفتراضات كاالسس كالمبادئ كىي :
االسس والمبادئ لمموازنات العامة .
() 9
ىناؾ جممة مف االسس كالمبادئ العامة لممكازنات العراقية مف اىميا االتي .:
ا ػ اعطاء االكلكية لتحقيؽ االمف كمستمزمات السمـ المدني كاالستقرار.
ب ػ بناء القدرات الذاتية لمك ازرات كالمؤسسات كالدكائر كالييئات كالشركات العامة
لتمكينيا لتقديـ الخدمات لممكاطنيف .
ج ػ العمؿ عمى تحسيف القدرات التنفيذية لمك ازرات كالدكائر المذككرة في الفقرة (ب).
د ػ السعي الى تحقيؽ التكازف بيف االيرادات كالنفقات ألننا نعتمد عمى االقتصاد
الريعي المعرض لحاالت المد كالجزر في السكؽ النفطية.
ق ػ تحقيؽ معدالت في النمك االقتصادم ،كالتكسع في عممية االعمار كتطكير البنى
التحتية كتقديـ الخدمات العامة كتكفير المناخ المناسب لجذب االستثمارات .
ك ػ التركيز عمى تحسيف القدرات في مجاالت االمف كالدفاع الكطني كالنفط كالكيرباء
كالبيئة كالضماف االجتماعي ،
ز ػ العمؿ عمى تنشيط دكر القطاع الخاص ليككف المحكر االساسي في عممية
التنمية االقتصادية.
ح ػ تعزيز قدرات االجيزة المسؤكلة عمى متابعة كجباية االيرادات العامة كامكانية
تنكع االيرادات كتفعيؿ قانكف التعريفة الجمركية كالرسكـ كاالجازات كالتراخيص
كالغرامات كاالتاكات كتفعيؿ دكر الييئة العامة لمضرائب .
االفتراضات االساسية ألنموذج من الموازنات العراقية  ،كسنعتمد
() 2
عمى المكازنات االكثر حداثة كىي ( 2012ػ )2013كعمى كفؽ الجدكؿ ادناه
.
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جدول ( )1االفتراضات االساسية لمموازنة (1091ــ)1091
االفتراضات
2012

االساسية

المكازنة

عاـ االفتراضات االساسية لموازنة عام
1091

 1ػ سعر النفط  85دكالر لمبرميؿ الكاحد

 70دوالر

2ػػمعدؿ التصدير 256مميكف برميؿ

 1,7مميون برميل

 3ػ سعر
الدينار1170

صرؼ

الدكالر

مقابؿ  9944دينار لكل دوالر

 4ػ مؤشر اسعار المستيمؾ %5
 5ػ الناتج االجمالي باألسعار الجارية
 1385879مميار دكالر
6ػ ػ عدد السكاف  325361مميكف نسمة

%5,3
 979,769مميار دوالر
 12,29مميون نسمة

المصدر  :الجدول من اعداد الباحثين عمى ضوء بيانات وتقديرات وزارة
المالية عن الموازنات العراقية لمعامين 1091و.1091
1ـــ اوعية السياسة المالية ودورها التنموي .
الشؾ اف الجكىر االساسي لمسياسة المالية يتمثؿ في االيرادات العامة كالنفقات
العامة كسنحاكؿ في ىذا المطمب التركيز عمى المكازنة العامة لمسنكات
( 2012ػ )2013عمى كفؽ االتي :
اـــ االيرادات العامة  ،قدرت االيرادات العامة ب( )1025326ترليكف دينار لمكازنة
عاـ (، )2012اما الرقـ المقدر لإليرادات العامة لمكازنة عاـ ()2013
ب( )1195296ترليكف دينار كاف المصادر االساسية لإليرادات ىي االتي .:
( )1المصدر الرئيسي لإليرادات العامة يتأتى مف اإليرادات النفطية التي تشكؿ
اكثر مف ( ،)%92كىذا يعني أف تقديرات اإليرادات العامة مرتبطة بتقديرات
الكميات المتكقع تصديرىا مف النفط الخاـ فضال عف تقديرات أسعار النفط
العالمية المتكقعة كىي عكامؿ تتميز بالتقمبات تبعا لمظركؼ المكضكعية
المحيطة بالبمد ،مما يكجب الحذر عند تقدير كؿ مف النفقات العامة (
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كخاصة النفقات التشغيمية الجارية) كاإليرادات العامة  ،إف المكارد المالية
النفطية احتسبت عمى أساس تصدير( )256مميكف برميؿ يكميا كمعدؿ
كبسعر تصدير قدره  85دكال ار لمبرميؿ الكاحد  ،كىك سعر متحفظ لغرض
تقميؿ الخطر مف ىبكط األسعار غير المتكقع ،غير أف زيادة صادرات النفط
مف( )152مميكف برميؿ عاـ ( )2011إلى( )256مميكف برميؿ يكميا عاـ
( ، )2012كمعدؿ التصدير لعاـ ( )2013ىك ( )259مميكف برميؿ يكميا
الر لمبرميؿ الكاحد  ،كىذا بالضركرة يتطمب انجاز
كسعر مقدر ب( )90دك ان
بناء المخازف كانابيب نقؿ النفط الخاـ االستراتيجية (التي شرعت بيا ك ازرة
النفط)  ،فضال عف استحداث منافذ تصدير جديدة كخطكط النقؿ المزمع
بناءىا باتجاه سكريا  ،لمحد مف تكقؼ التصدير بسبب األحكاؿ الجكية
كاألعماؿ التخريبية كغيرىا مف المخاطر التي تيدد صادرات النفط العراقية .
( )2تسيـ اإليرادات غير النفطية بأقؿ مف  %8مف إجمالي اإليرادات العامة ،
كتعكس ىيمنة اإليرادات النفطية عمى اإليرادات العامة كتدني مساىمة
األنشطة غير النفطية طبيعة االختالؿ الكبير كالمستديـ الذم تعاني منو
المكازنات العراقية منذ عدة عقكد كالتي تؤشر بدكرىا مدل ىشاشة االقتصاد
العراقي كتبعيتو المتزايدة لسمعة النفط  ،إف المساىمة الضئيمة لإليرادات غير
النفطية تتناقض مع السياسة المعمنة لمحككمة اليادفة إلى تنكيع اإليرادات ،
كلتحقيؽ ذلؾ تقترح المكازنة تنفيذ قانكف التعرفة الجمركية كاستحداث ضرائب
جديدة كضريبة الدخؿ لممكظفيف ،غير اف حجب الدعـ عف مشاريع القطاع
العاـ الصناعي  ،يضع قيدا كبي ار اماـ التطكر االقتصادم في البالد باالتجاه
الذم يؤدم الى تنكيع مصادر الدخؿ السيما كاف التطكر الصناعي كالزراعي
المذاف يمثالف المفتاح ألم تطكر الحؽ في القطاعات االقتصادية األخرل .
( )3تعكس اإليرادات الضريبية الزيادة المتكقعة في استحصاؿ ضرائب الدخؿ
مف الشركات النفطية األجنبية التي قدرت في عاـ  2012بحكالي 300
مميار دينار فيما ارتفعت ضريبة دخؿ الشركات مف  250مميار دينار عاـ
 2011إلى  304مميار دينار عاـ 2012
( )4تتسبب قكانيف الضرائب المعقدة في العراؽ كعدـ مالئمة أنظمة أداره
الضريبة في نشكء مصاعب تحكؿ دكف تدبير اإليرادات الكافية لتمكيؿ
الخدمات الميمة التي تقدميا الحككمة دكف حدكث عجز كبير في المكازنة
العامة كما يترتب عميو مف آثار عمى صعيد االقتصاد الكمي .
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ب ــ النفقات العامة

قدرت النفقات العامة لمكازنة ( )2012ب( )1775095ترليكف دينار ،اما مكازنة
( )2013فقد قدرت النفقات العامة ب( )1385424ترليكف دينار كتستحكذ النفقات
التشغيمية عمى ( )%68مف إجمالي النفقات العامة في مكازنة عاـ ()2013، 2012
كىي نسبة مرتفعة جدا كالجدكؿ رقـ ( )4الذم يكضح تفاصيؿ االنفاؽ العاـ
لممكازنات العراقية لمسنكات (.)201252013
كعمى ضكء ما تقدـ يمكف االستنتاج إف االرتفاع الكبير في اإلنفاؽ العاـ انصب عمى
اإلنفاؽ التشغيمي الجارم بشكؿ أساس كىك ما يشكؿ مؤش ار خطي ار في دكلة نامية
كالعراؽ التي تحتاج إلى مكارد كبيرة كىائمة إلعادة اعماره في كؿ المجاالت ابتداء
مف البنى التحتية بما فييا التعميـ كالصحة كاإلسكاف كالطرؽ إلى قطاعات النفط
كالصناعة كالزراعة باإلضافة إلى تكفير الحد األدنى لمستكيات معيشة تميؽ بإنساف
في بمد متخـ بالمكارد .إف اآلثار االقتصادية كاالجتماعية المترتبة عمى ىذه السياسة
المالية التكسعية كالتي احد تجمياتيا معدالت التضخـ المرتفعة في االقتصاد العراقي
تتناقض مع اىداؼ السياسة النقدية التقشفية التي تركز عمى مكافحة التضخـ كيدؼ
أساسي مف خالؿ استقرار أسعار الصرؼ بدؿ أف تككنا متكاممتيف كمتناغمتيف في
إطار سياسة اقتصادية كاحدة بسبب غياب التنسيؽ بيف ك ازرة المالية مف جية كالبنؾ
المركزم مف جية اخرل في ىذا المجاؿ .
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جدول ( )2تفاصيل االنفاق العام في الموازنات العراقية (1091ـــ)1091
ترليون دينار
التسمسؿ النفقات العامة مكازنة
()2012

المبمغ

النفقات العامة  %النسبة
المئكية
مكازنة
()2013
()2013

1

النفقات العامة

1175095

1385424

/

2

نفقات االمف كالدفاع

175169

195702

%1452

3

التربية كالتعميـ

115476

125782

%952

4

الطاقة

205460

295456

%2153

5

البيئة كالصحة

55714

65825

%459

155544

175708

%1258

7

الماء كالمجارم
كالصرؼ الصحي

35869

45214

%3

8

النقؿ كاالتصاالت

15133

15825

%153

9

القطاع الزراعي

25408

25684

%159

10

القطاع الصناعي

15424

15714

%1526

11

التشييد كاالسكاف

15142

15656

%152

12

الثقافة كالشباب

25319

25327

%157

13

االدارات العامة المركزية 125463
كالمحمية

175847

%752

14

االلتزامات الدكلية
كالديكف

95368

105292

%754

15

اقميـ كردستاف

1256

145496

%1054

6

الخدمات االجتماعية
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بناء عمى بيانات ومنشورات وزارة المالية
المصدر :الجدول من عمل الباحثين ً
ووزارة التخطيط والجهاز المركزي لإلحصاء .
تييمف فقرة األجكر كركاتب المكظفيف عمى  %40مف إجمالي النفقات التشغيمية ،
كقد يبدك مبر ار االرتفاع الكبير في اجكر كركاتب المكظفيف مف كجية نظر السمطة
التنفيذية التي تسعى لتكفير فرص عمؿ لمعاطميف كلذلؾ استحدثت المكازنة نحك
( )58908درجة كظيفية كأحد الكسائؿ في معالجة مشكمة البطالة المتفاقمة في
العراؽ غير اف ذلؾ مف شأنو اف يؤدم الى تضخيـ االدارة الحككمية اذ يعمؿ في
الدكلة العراقية (809ك )2مميكف شخص كىذا الرقـ يفكؽ عدد العامميف في دكلة
متقدمة كالكاليات المتحدة االمريكية التي ال يزيد عدد العامميف في االدارة الحككمية
فييا عف 750ك2مميكف شخص (بضمنيا العامميف في القكات المسمحة ) عمما اف
عدد سكاف الكاليات المتحدة االمريكية عشرة اضعاؼ سكاف العراؽ.
ارتفاع نفقات األمف كالدفاع التي باتت تشكؿ نحك (%1455ػ ػ ػ )%1452مف
إجمالي اإلنفاؽ العاـ ك( )%21مف اإلنفاؽ التشغيمي في مكازنة عاـ (2012
 )2013،عمى التكالي اذ تـ تخصيص حكالي ()17ترليكف دينار بزيادة مقدارىا()3
ترليكف دينار عف عاـ مكازنة عاـ ( )2010كىك يعني إف المؤسسات األمنية مازالت
تحتؿ جزءا كبي ار مف المكازنة العراقية  ،غير أف ىذا االرتفاع في نفقات األمف
كالدفاع قد يبدك مبر ار بعد انسحاب الجيش األمريكي مف العراؽ كالحاجة إلى تجييز
المؤسسات األمنية ألغراض األمف كالدفاع الخارجي كتعزيز القدرات الدفاعية
كتعد نسبة النفقات التشغيمية منخفضة نسبيا في قطاع الزراعة بالمقارنة مع النسبة
العامة في المكازنة االتحادية إذ ال تتجاكز( )%42كىك مؤشر جيد باتجاه تفعيؿ
كتطكير القطاع الزراعي في العراؽ .كتبمغ النفقات التشغيمية لمرئاسات الثالث أكثر
مف ( )74557ترليكف دينار تشكؿ نحك ( )%10مف إجمالي النفقات التشغيمية في
مكازنة عاـ( ، )2012كالرقـ مقارب لذلؾ في مكازنة ( )2013كىك رقـ كبير مف
الممكف تكجيو الفائض منو نحك اإلنفاؽ االستثمارم .
ج ــ النفقات االستثمارية
ارتفعت النفقات االستثمارية مف (715ك )30ترليكف دينار في مكازنة
عاـ( )2011الى (178ك )37ترليكف دينار في مكازنة عاـ  ، 2012كالى
( )555108في مكازنة ( )2013كبنسبة 8ك%31مف احمالي النفقات العامة كىك
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اتجاه منس جـ مع حاجة االقتصاد لالستثمارات في البنى التحتية كفي إعادة الييكمة
كمتطمبات التنمية البشرية.
 1ػ ػ أماـ المياـ الكبيرة المتعددة لمتنمية االقتصادية كاف باإلمكاف أف تزداد
التخصيصات االستثمارية بمقادير كنسب اكبر فيما لك تـ تخفيض تخصيصات
النفقات التشغيمية الجارية ،إف احد أىـ اآلثار المباشرة النخفاض األىمية النسبية
لإلنفاؽ االستثمارم تعرض االقتصاد إلى الضغكط التضخمية بتأثيراتيا السمبية
المعركفة عمى مستكيات المعيشة
 2ػ كجكد خمؿ كبير في تكزيع التخصيصات االستثمارية بيف القطاعات االقتصادية،
فمثال كانت حصة الزراعة كالمكارد المائية أكثر مف ( )2ترليكف دينار
كبنسبة()%455مف اجمالي التخصيصات االستثمارية في مكازنة عاـ()2012
ك( )256ترليكف في مكازنة ( )2013في حيف أف الصناعة كالمعادف لـ تزد حصتيا
عف ( )560مميار دينار كبنسبة ( )%551مف اجمالي االنفاؽ االستثمارم في مكازنة
عاـ(. )2012
 3ػ إف ىذا الشكؿ مف التكزيع لمتخصيصات االستثمارية جاء منسجما مع السياسات
كالتكجيات الجديدة التي حكمت جميع مكازنات بعد ( )2003اذ يالحظ التكرار
الركتيني لمنسب المخصصة لكؿ قطاع مف االقطاعات االقتصادية ،كتحجيـ دكر
الدكلة في النشاط االقتصادم كاالعتماد عمى القطاع الخاص بشكؿ أساس في تحقيؽ
التنمية كالتطكر تحت تأثير االلتزامات الدكلية المتمثمة باتفاقية صندكؽ النقد الدكلي
ككثيقة العيد الدكلي إال أف الحككمة العراقية لـ تصمـ كتنفذ السياسات الخاصة
بتعزيز أىمية كمكانة القطاع الخاص في االقتصاد العراقي .
4ػ ػ استأثر قطاع النفط عمى جزء ميـ مف اإلنفاؽ االستثمارم في مكازنة عاـ
( )2012اذ بمغ ( )12ترليكف دينار كبنسبة(  )%32مف إجمالي اإلنفاؽ االستثمارم
في المكازنة العامة بالمقارنة مع ( )7ترليكف دينار في مكازنة عاـ ( )2011كيكاد
يككف الرقـ مقارب في مكازنة (( )2013شبكة المعمومات ،الموازنات العراقية )
كتستيدؼ ىذه الزيادة رفع مستكل إنتاج كتصدير النفط الخاـ .
 5ػ ارتفاع التخصيصات االستثمارية لمشاريع قطاع الكيرباء في مكازنة عاـ()2012
كالتي بمغت أكثر مف ( )6ترليكف دينار تشكؿ أكثر مف( )%16مف إجمالي اإلنفاؽ
االستثمارم لممكازنة العامة بالمقارنة مع اقؿ مف ( )4ترليكف دينار كانت مخصصة
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في مكازنة عاـ( )2011ترليكف دينار  ،كىك يعكس االىتماـ الجاد مف الحككمة في
معالجة مشكمة االنقطاع المستمر في الطاقة الكيربائية
6ػ ػ كبمغت المكازنة االستثمارية لك ازرة النقؿ حكالي ( )672مميار دينار
كبنسبة( )%74مف أصؿ إجمالي مكازنة الك ازرة البالغة( )906مميار دينار  ،كيبدك
أف ىذا االرتفاع الكبير مرتبط بالبدء في تنفيذ ميناء الفاك الكبير كالذم سيسيـ بشكؿ
فعاؿ في حالة تنفيذه في تنكيع المكارد المالية كاالقتصادية في العراؽ ،كبناء
المطارات كشراء طائرات لزيادة االسطكؿ الجكم .
دـــ العجز في الموازنة
اصبح العجز صفة مالزمة لممكازنات العراقية منذ عاـ ( )2003الى الكقت
الحاضر ،ككاف باإلمكاف كضع تقديرات قريبة لمكاقع عف التكقعات في أسعار النفط
ألننا نعرؼ اف المكازنة العراقية مصممة عمى المكارد المالية الريعية ،كىناؾ اساليب
كثيرة لتكسيع القاعدة المالية كالتي تـ التطرؽ الييا سابقا.
كاف مصدر الخطكرة الحقيقية ،كقاعدة عامة ،يتأتى مف الربط الكثيؽ بيف نمك
عجز المكازنة كنمك المديكنية الداخمية كالخارجية  ،كىذا األمر قد يدخؿ االقتصاد
كالمكازنات الالحقة في حمقة مفرغة ذات آثار مدمرة لالقتصاد ،كيتضح ذلؾ بشكؿ
جمي في مكازنة عاـ ( 2012ػ ػ  )2013التي تؤكد باف العجز في السنكات السابقة
كاف عج از تخطيطيا تـ تغطيتو مف فكائض المكازنات السابقة كاف العجز في مكازنة
عاـ ( )2012ىك عجز حقيقي يفرض عمى العراؽ يتـ تغطيتو مف االقتراض مف
صندكؽ النقد الدكلي بمقدر( )4.5مميار دكالر كمف البنؾ الدكلي ب( )2مميار دكالر
خالؿ عاـ ( )2012كباستخداـ حقكؽ السحب الخاصة كاالقتراض الداخمي بمكجب
حكاالت الخزينة .
2ـــ بعض االجراءات المهمة في السياسة المالية
في ىذا المطمب سنتناكؿ بعض المكاضع المتعمقة بحياة المكاطف العراقي
االقتصادية كعمى الشكؿ االتي .:
اـ الفقـر واإلعانـات
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مف الممكف االعتماد في ىذا المضمار عمى مقارنة نتائج مسح ميزانية األسر
عاـ ( )1993مع مثيالتيا عاـ( )1988اذ تكشؼ تحكال في نسبة األسر في كؿ
الفئات الدخمية الثالث  ،اذ انخفضت نسبتيا مف ()%7.9إلى( ،)%6.3ىذا التحكؿ
في التكزيع النسبي لألسر مف فئة الدخؿ المتكسط كفكؽ المتكسط إلى فئة الدخؿ
دكف المتكسط يعني أف ىذه الفئة باتت تمثؿ( )%62.7مف مجمكع األسر قياسا
إلى( )%56لعاـ ( ،)1988فقد انخفض دخؿ األسر ذات الدخؿ المتكسط (بأسعار
عاـ  )1988مف ( )418دينار شيريا عاـ ()1988إلى ( )145دينار عاـ
( ،) 1993أم أصبح ما يقارب الثمث ،أما األسر ذات الدخؿ دكف المتكسط فقد كاف
االنخفاض شديدا حيث أصبح حكالي ( )74دينا ار عاـ ( )1993كىك ما
يعادؿ( )%22عما كاف عميو عاـ( ،)1988كمف المؤكد تفاقـ األكضاع بعد عاـ
( ،)1993كاألزمة االقتصادية التي أجبرت الحككمة عمى تخفيض حجـ الحصة
التمكينية المكزعة باستخداـ نظاـ البطاقة التمكينية ،كتصاعد مستكيات التضخـ.
كطبقا لبعض ا لمسكحات األحدث التي أجراىا الجياز المركزم لإلحصاء كتكنكلكجيا
المعمكمات التابع لك ازرة التخطيط ،فقد بمغ متكسط حجـ األسرة ( )6.8أفراد ،فيما بمغ
متكسط إنفاؽ الفرد الشيرم عمى السمع كالخدمات االستيالكية( )52213دينا انر ،كىك
ما يشير إلى إف نسبة الفقر المطمؽ تبمغ ( )%40مقارنة بالمتكسط العاـ لخط الفقر
المطمؽ الذم بمغ ( )46496دينا انر شيريان(وزارة التخطيط ،الجهاز المركزي
لإلحصاء)1003،
كطبقان لنتائج الدراسة المكسكمة (خارطة الحرماف كمستكيات المعيشة في العراؽ)،
فإف( )% 31مف األسر ك( )% 34مف األفراد يعانكف مف الحرماف ،كما أكدت
الدراسة االتجاىات العامة التي سمكيا الفقر في الماضي حيث ينتشر الفقر في
محافظات الجنكب :السماكة ،بابؿ ،القادسية ،ذم قار ،ديالى ،كربالء ،كاسط،
النجؼ ،كميساف.
ككاف لمفقر في العراؽ جممة مف المقدمات مف اىميا االتي .:
ا ػ ػ الحركب الداخمية كالخارجية (حرب الشماؿ ،الحرب العراقية – اإليرانية
( ،)1988-1980حرب الخميج  ،1991حرب الخميج الثانية )2003؛ فقد أدت
حرب السنكات الثماف إلى تدىكر في أكضاع السكاف كبخاصة في المناطؽ الحدكدية
في الكسط كالجنكب ،كقمبت تمؾ السنكات المجتمع العراقي كاألسس التي بنيت عمييا
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كعسكرة المجتمع بصكرة مكثفة ،كأصبح الفقر
الدكلة كاالقتصاد رأسا عمى عقبُ ،
كالحاجة المتزايدة السمتيف األساسيتيف لمعكائؿ كاألفراد العراقييف.
ب ػ ػ الحصار االقتصادم ()2003-1990؛ فبعد عاـ( )1990تدىكرت كتراجعت
فاعمية مؤسسات الدكلة كتعرضت لالىتزاز كالضعؼ ،فقد شحت مكارد الدكلة عمى
اإلنفاؽ االجتماعي كالخدمات ،كتحديدا في مكضكع الغذاء كالدكاء ،كاتسعت دائرة
الفقر كتدىكرت البيئة االجتماعية ،كتفشت أجكاء عدـ األماف كاالستقرار عمى
المستكييف الفردم كالعاـ ،فاقمت حقبة الحصار مف حالة الخمؿ في تكزيع الدخؿ
القكمي ،ككسعت الفركؽ الدخمية بيف مجمكعات السكاف ،كازدادت الفجكة اتساعا بيف
الفقراء كاألغنياء ،إذ يتمقى أفقر ( )% 20مف األسر أقؿ مف ( )%7مف إجمالي
دخؿ األسرة العراقية ،في حيف يتمقى أغنى()%20ما نسبتو ( )%44مف الدخؿ ،أك
( )6أضعاؼ ما تتمقاه األسر الفقيرة.
ج ػ طبيعة النظاـ السياسي كنمط تعاممو مع مجتمعو كسكء تصرفو بمكارد المجتمع
االقتصادية ،كفي كؿ تمؾ الظركؼ كاف النظاـ السياسي يركز أكثر عمى حماية نفسو
كاتخاذ المزيد مف إجراءات الكقاية ،كأفضت تمؾ األجكاء إلى تحكؿ أفراد المجتمع إلى
ما يشبو نزالء المعسكرات الذيف يتقدمكف يكميا أك أسبكعيا أك شيريا لطمب الغذاء
كالدكاء ،كىـ محركمكف مف أم حقكؽ مدنية(عمي حنتوش،1000،ص) 104
كاما تقدـ االعانات كبكؿ اشكاليا االقتصادية كاالجتماعية ستمعب حتما كعامؿ
محكريا في تخفؼ االعباء التي تقع عمى كاىؿ المكاطف العراقي  ،في مسح أجراه
الجياز المركزم لإلحصاء عف الفقر في( ،)2007تبيف النتائج أف الفقراء يمثمكف
حكالي ()%23مف مجمكع السكاف في العراؽ (أم الذيف يقعكف تحت خط الفقر) كاف
عدد مف يتمقكف دخال” مف الدكلة اآلف بشكؿ ركاتب أك إعانات اجتماعية قد يشمؿ
معظـ العكائؿ العراقية كما اف تخصيصات الركاتب كاإلعانات االجتماعية في
مكازنتي( 2011ػ ػ )2012بمغت ( 41.5ك )48.8ترليكف دينار عمى التكالي كحتى
مع كجكد درجة مممكسة مف التفاكت في الركاتب العامة كاإلعانات كانتشار الفساد
فإف معدؿ الدخؿ مف ىذه التخصيصات (بما فييا الحصة التمكينية عمى تقمبيا) قادر
عمى إشباع قدر كبير مف الحد األدنى المطمكب مف السعرات الح اررية الغذائية
لمعظـ األفراد ،كىذا الحد األدنى ىك أساس تقدير خط الفقر الذم بنيت عمى اساسة
نسبة السكاف تحت خط الفقر في (2007وزارة التخطيط والتعاون االنمائي
،1007،ص )99كعمى كؿ حاؿ ،تبيف بيانات الفقر لممسح المذككر أف مناطؽ
العراؽ تختمؼ مف حيث نسبة السكاف تحت خط الفقر ،ففي المحافظات الثالث
565

مجلة ديالى 4102 /

العدد الواحد و السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتون

الكردية التي كانت تتسـ بدرجة كبيرة مف األمف مقارنة بباقي أنحاء العراؽ في
( )2007تراكحت نسبة السكاف تحت خط الفقر مف ( )%3في اربيؿ كالسميمانية إلى
( )%9في دىكؾ  ،كلكف في بغداد العاصمة بمغت النسبة ( )%19لتقفز إلى (-40
 )%41في صالح الديف كبابؿ ك( )%49في المثنى (عمي مير از ،شبكة
المعمومات) ،كفي حديث لمعالي كزير التخطيط العراقي ،اذ يقسـ الفقر في العراؽ
الى طبقتيف االكلى الفقر الشديد(المدقع) كالذم يشمؿ قرابة ( )%17مف المجتمع
العراقي كالذيف ال يتجاكز دخميـ الشيرم عف( )44الؼ دينار ام بمعدؿ
()1545الؼ دينار يكميا ،اما الطبقة الثانية كىـ افقراء االعتياديكف كالذيف تبمغ
نسبتيـ مقاربة لممجمكعة االكلى كلكف دخميـ اليكمي يصؿ الى ()5الؼ دينار (عمي
شكري ،مقابمة تميفزونية)1091،
ب ـــ البطالة
ىناؾ عالقة كاضحة كمؤكدة بيف البطالة كالفقر ،ذلؾ إف األسباب الييكمية
لمبطالة في البمد تكمف في نمط النمك االقتصادم المتركز حكؿ استغالؿ النفط ،حيث
يكفر النفط أكثر مف ( )%90مف اإليرادات العامة ،كأكثر مف()%70مف الناتج
المحمي اإلجمالي ،إال انو ال يشغؿ سكل()%1مف القكة العاممة ،فاالقتصاد العراقي
يقدـ صكرة متطرفة لمكيفية التي أدت فييا عائدات النفط في زيادة تخمؼ بينية
القطاعات االقتصادية األخرل كخاصة الصناعة كالزراعة كالتجارة الداخمية كفي
تشكيو ىيكؿ التجارة الخارجية ،كاف خصائص قكة العمؿ التي ترتفع ضمنيا نسبة
الشباب في كقت تفتقر إلى التدريب الالزـ لتمبية احتياجات سكؽ العمؿ ،الذم يعاني
مف االعتماد شبو التاـ عمى القطاع العاـ في خمؽ فرص عمؿ جديدة .آثار الحرب
كفقداف األمف ،كتكقؼ عمؿ االقتصاد ،كتدىكر النشاط الخاص ،إف التدمير اليائؿ
الذم أصاب االقتصاد بفعؿ الحركب كسنكات الحصار العجاؼ ،كتكقؼ عمميات
اإلنتاج ،كالتدىكر األمني أدل إلى تكقؼ شبو كامؿ لإلنتاج القكمي ،كميا أثرت سمبا
عمى نشاط األعماؿ في اقتصاد استمرت الفرص كالمبادرات الخاصة تضيؽ كتتقمص
فيو باستمرار.
منذ عاـ ( )2003أجريت أربعة مسكحات لمبطالة أشارت إلى انخفاض معدؿ
البطالة العاـ في البمد مف حكالي ( )%28عاـ ()2003إلى ()%17.5
عاـ( ،)2006كلتحافظ ىذه النسبة عمى مستكياتيا طيمة السنكات الالحقة الى عاـ
( )2012عمى الرغـ مف الدرجات الكظيفية التي تخصص في كؿ المكازنات لكنيا
تبقى محككمة بتزايد اعداد الخريجيف كالطالبيف لمعمؿ مف جية كمف جية اخرل
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التضخـ في االجيزة االدارية لمدكلة  ،كاف الدرجات الكظيفية ماىي اال حاؿ مف
حاالت االرضاء لمرام العاـ ،لكف ىذه األرقاـ تخفي تباينات مرعبة بيف المناطؽ
الحضرية كالريفية كبيف المحافظات ،تبعا لمدل تأثر ىذه المنطقة أك تمؾ بمفاعيؿ
تكليد البطالة ،كطبيعة اقتصادىا ،لكف تبقى تمؾ الفركقات كعدـ المساكاة بيف
المناطؽ أكثر خطكرة مف انعداـ المساكاة بيف الطبقات االجتماعية في مجتمع يمر
بمرحمة انتقالية يؤشر التحكؿ العميؽ في البنى كالمؤسسات كالقيـ (وزارة العمل
.)1002،
ج ـــ الموازنة والتضخــم
لقد كاف التضخـ في السنكات التي سبقت عاـ ( )2008دالة لمحالة األمنية كما
رافقيا مف شح في العرض السمعي خاصة في الكقكد كالمنتجات النفطية ،ىذا
باإلضافة لمتضخـ المستكرد كبالذات تضخـ أسعار األغذية ،فمنذ عاـ( )2003لعبت
أسعار الكقكد دك ار” أساسيا” في تصعيد التضخـ حتى عاـ (()2007الشح الشديد في
الكقكد) كمف ثـ في تخفيضو بعد ذلؾ ،حينما تحسنت الحالة األمنية كاتخذت
إجراءات لتغيير أسعار الكقكد كاجراءات في زيادة عرضو (عمي مير از ،شبكة
المعمومات الدولية  )1091،لكف معدالت التضخـ ظمت متباينة عمى طكؿ العقد
االكؿ مف االلفية الثالثة ،اذ بمغ معدؿ التضخـ حكالي  %35.9سنكيا” خالؿ الفترة
( ، )2007-2002كلقد أتسمت الفترة ( )2012-2008بتضخـ معتدؿ لـ يمعب
فييا ضغط الطمب دك ار” كبي ار” في دفع األسعار إلى األعمى ،كلعؿ أىـ مؤشرات
تغير درجة ضغط الطمب ،خاصة االستثمارم ،تتمثؿ في حجـ تغير أسعار الخدمات
كالنقؿ كالمكاصالت كاإليجار كالخدمات األخرل ،لينخفض حتى يصؿ إلى تضخـ
سالب (انخفاض في معدؿ األسعار) مقداره ( )%2.8-في ( )2009ثـ يرتفع
باعتداؿ إلى( )252في ( )2010كالى ( )%5.5في ( )2011كيبيف الجدكؿ ()5
تطكر التضخـ (كما ىك مقاس بالتغير النسبي ألسعار المستيمؾ) منذ( . )2003
جدول ( )3معدالت التضخم في العراق (1001ــ)1091
السنة

-1001
1005

معدل
لتظخم

13,7

1091 1091 1099 1090 1007 1006
1,5

1,6
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المصدر :محتسب من األرقام القياسية ألسعار المستهمك ،الجهاز المركزي
لإلحصاء .معدل التضخم السنوي المركب لممدة  1005-1001محتسب بين
 1001و.1005
مالحظة :قبؿ عاـ  2010المقارنات بيف ارقاـ قياسية بأساس  .1993كمنذ 2010
المقارنة بأساس  .2007مع العمـ أف الجياز المركزم لإلحصاء يكفر أرقاـ 2009
باألساسيف ،اما االرقاـ لسنكات 2011ػ ػ )2013تـ تحصيميا مف شبكة المعمكمات
االستنتاجات والتوصيات
اوال .:االستنتاجات
اف السياسة االقتصادية كبالتحديد السياسة المالية لدكلة العراؽ منذ بداية الحكـ
الكطني الممكي عاـ ( )1921مرك ار بالحكـ الجميكرم كفترات عدـ االستقرار
كالحركب كالحصار االقتصادم كمف ثـ مرحمة التغيير بعد عاـ( )2003لـ تتبع اك
تنيج سمككا كاضحا يستطيع المتتبع اف يممس ثمرات ىذه السياسات بكضكح تاـ ،الف
التأرجح في السياسة االقتصادية بيف التكجو الميبرالي الكنزم كبيف التخطيط المركزم
تارة اخرل جعؿ مف الباحثيف يحاكالف ايجاد مخرج لتقييـ ىده السياسة بالطرؽ
الكصفية كالتحميمية  ،مف ىذا المنطمؽ تبرز ىناؾ ثمة بعض االستنتاجات مف
اىميا االتي .:
 1ػ اف االقتصاد الريعي(النفطي) يكفر أكثر مف ( )%90مف اإليرادات العامة ،كأكثر
مف()%70مف الناتج المحمي اإلجمالي ،إال انو ال يشغؿ سكل()%1مف القكة
العاممة ،فاالقتصاد العراقي يعاني مف زيادة تخمؼ القطاعات االقتصادية األخرل
،كحتى اف التخصيصات المالية ليذا القطاع في معظـ المكازنات تكاد تككف االفؿ
بيف القطاعات االخرل .
 2ػ حؿ المشكالت االقتصادية في العراؽ ال يككف باتباع كصايا كخطاب النكايا
لصندكؽ النقد الدكلي كغيره مف المنظمات بشكؿ كامؿ ،كانما يراعى في تنفيذىا
ضركؼ البمد  ،ألنيا تزيد مف مشاكؿ تمؾ الدكؿ كبخاصة الفقر كعدـ العدالة في
تكزيع الدخؿ كالذم يعد نتيجة لعمميات االصالح  ،كانما اتباع سياسة اصالح تنمكية
نابعة مف االستقالؿ كاالعتماد عمى النفس كمكاجية المشكالت الرئيسة لمفقر كالتخمؼ
 ،كال ضير مف االستعانة باألخريف مع مراعاة الحالة االقتصادية السائدة في الدكلة .
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 3ػ اف الحككمات المتعاقبة عمى العراؽ قد ربطت تكجياتيا الفكرية كميكليا بالسياسة
المالية كالتي زادت مف تركيزىا عمى االقتصاد الريعي (قطاع النفط ) ألنو القطاع
المضمكف كالمجرب كذك العائد السريع .
 4ػػاف حالة عدـ االستقرار السياسي في العراؽ حرمتو مف عممية التنمية االقتصادية
،كخمقت حالة مف حاالت الفشؿ في السياسة االقتصادية كالمالية في انفاؽ المكارد
المخصصة لمتنمية كبرامج االعمار .
 5ػ ػ اف ىيمنة القطاع العاـ في التجربة العراقية السابقة كالتخطيط المركزم ،قد اثبتت
فشميا في صنع الق اررات االقتصادية كأف التجربة الحالية عمى الرغـ مف مركر عقد
مف الزمف عمييا الزالت ككأنيا في مراحميا االكلى كالتي تعذر عمييا خمؽ الجك
ا لمالئـ لتحقيؽ فرص النجاح كذلؾ بسبب انتشار مظاىر الفساد االدارم كعدـ
الشعكر بالمسؤكلية كغيرىا.
ثانيا :التوصيات
 1ػ يتطمب األمر أف تتكجو السياسة المالية نحك العناصر االكثر تحفي از لمنمك
االقتصادم مف خالؿ عناصر اإليرادات كالنفقات كالمكازنة كفؽ اليات منسجمة مع
السياسة النقدية .
 2ػ ينبغي اف يككف اليدؼ المحكرم لمسياسة المالية في ظؿ التغيرات الجديدة ىك
زيادة االستثمارات كتفعيؿ دكر القطاع الخاص لتحقيؽ التنمية االقتصادية كضماف
العدالة في تكزيع الدخؿ القكمي .
3ػ ػ ينبغي اف تتكجو الحككمة عمى اعتماد استراتيجية طكيمة االمد لتقميؿ مساىمة
االيرادات النفطية في المكازنات العامة كالناتج االجمالي المحمي عمى كفؽ ما كانت
عمية في بداية العشرينات كالثالثينات مف القرف الماضي اذ كانت نسبة مساىمة
االيرادات النفطية في المكازنة العامة ال تتجاكز اؿ (. )%20
4ػ ػ االىتماـ ببرامج التنمية البشرية كبرامج االعمار كالتأىيؿ كتكسيع الميارات كتطكر
القدرات كتحسيف االنتاج كاالنتاجية بإدخاؿ التكنكلكجيا الحديثة ذات المكاصفات
العالية كالعالمية.
5ػ ػ ضركرة االىتماـ الجدم في تحفيز المدخرات مف خالؿ تطكير النظاـ المالي
كالمصرفي المتخمؼ .
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ABSTRACT
Economic policy, especially fiscal policy are occupying exceptional
importance, in the current circumstances , where are the Revenues
of oil center of gravity in the movements each of the budget, internal
and external, and leave it from the shocks of external display
negative or

positive. The relationship between the financial policy

and economic development is considered to be one of the most
interested subjects. This issue takes however various dimensions due
to the models of studies adopted, After that increased government
intervention in economic activity, , and the consequent prevalence of
the manifestations of backwardness of the misuse of oil revenues of
production and productivity in various economic activities

on the

major contributors to the GDP, and falling the role of the commodity
sectors, and distortions in the distribution of income and wealth that
resulted from poor coordination The research Divided In to three
part ,the first part dealt with fiscal policy in developed country and
development country ,the second dealt with tools of fiscal policy ,and
the final part dealt with the history of fiscal policy of Iraq ,the
research follow with conclusions and recommendations
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اكال ػ ػ المصادر العربية

 احمد عبده ،مبادئ المالية العامة ،القاىرة ،دار المعارؼ1971،
 اميرة البسيكني ،بعض سياسات التضخـ كاالجكر ،بحكث ككثائؽ ،المؤتمر
العممي السادس ،القاىرة 197،
 اكفر اكزلك ،تنمية كاعادة اعمار االقتصاد العراقي ،مركز االبحاث،2006،ر
الخدمات .ككال األمريف الزاؿ معتدال” نسبيا”.
 بيير جالة ،نيب العالـ الثالث ،ترجمة ابك شقراء كاديب النجمي ،مطبعة ك ازرة
الثقافة ،دمشؽ1979،
 تكماس سنتس ،االقتصاد السياسي لمتخمؼ ،ترجمة فالح عبد الجبار
،منشكرات الطريؽ الجديد ،مطبعة االديب ،بغداد1976،
 ػ الجياز المركزم لإلحصاء ،المسح االقتصادم كاالجتماعي 2007،
 الجياز المركزم لإلحصاء كتكنمكجيا المعمكمات ،مالمح الفقر في بغداد
2009،
 خزعؿ البيرماني  ،الدخؿ القكمي كاالستخداـ ،ط، 1مطبعة سمماف االعظمي
،بغداد 1986،
 دكالر عمي كاخركف ،دراسات في المالية العامة ،دار المعارؼ ،القارة 1956،
 ػ رفعت المحجكب ،اعادة تكزيع الدخؿ القكمي عف طريؽ السياسة المالية
،دار النيضة ،القاىرة 1964،
 رضا القريشي ،محاضرات في المالية العامة القيت عمى طمبة الماجستير
/الجامعة المستنصرية 2004
 رفعت المحجكب ،المالية العامة ،القاىرة 1983،
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 رمزم زكي ،االقتصاد السياسي كالبطالة ،عالـ المعرفة ،الككيت ،مطابع
الرسالة ،العدد1997 ، 22
 سيمكف ككرنتيس ،النمك االقتصادم الحديث ،منشكرات دار االفاؽ الجديدة
،بيركت ،بدكف سنة طبع.
 سالـ النجفي ،التنمية االقتصادية في العراؽ (الحاضركالمستقبؿ) ،مركز
دراسات الكحدة العربية ،بيركت 2004،
 ػسمماف مجدم ،عالج التضخـ كالرككد االقتصادم في االسالـ ،القاىرة ،دار
غريب لمطباعة كالنشر 2002،
 سعد عمى العبيدم ،اقتصاديات المالية العامة ،ط، 1دار دجمة ،عماف
2011،
 سالـ سميسـ  ،كثيقة الكتركنية ،شبكة المعمكمات ،السياسة المالية كالفقر .
 عادؿ احمد حشيش ،اساسيات المالية العامة ،دار النيضة ،بيركت 1992،
 عادؿ اليندم ،احمد الجكراني ،مبادئ االقتصاد التحميمي ،عماف 1992،
 عامر عبكد الدكرم ،دكر الضرائب في التنمية االقتصادية في بمداف مجمس
التعاكف ،اطركحة دكتك ار ،جامعة بغداد 1992،
عبد المنعـ فكزم ،السياسة المالية في النظاـ االشتراكي ،دار الكتاب العربي
،القاىرة1967،
 عبد المنعـ فكزم ،مذكرات في المالية العامة ،مؤسسة المطبكعات الحديثة
،القاىرة 1961،
 عبد المنعـ السيد عمي ،االقتصاد العراقي الى ايف ،مجمة المستقبؿ العربي
،مركز دراسات الكحدة العربية ،بيركت ،العدد1998، 228
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 عبد المنعـ السيد عمي ،دكر الدكلة المتغير في التنمية العراؽ كالسعكدية
،مجمة بحكث اقتصادية عربية ،القاىرة ،العدد 1996 ،5
 عباس النصراكم ،االقتصاد العراقي ،النفط كالتنمية ،دار الكنكز ،بيركت
1995،
 عبد الحميد عبد المطمب ،محمد العدؿ عجز المكازنة العامة كالعممية
التضخمية في مصر ،بحكث ندكة اليات التضخـ ،1990/3/5،القاىرة ،مركز
البحكث االقتصادية كالمالية .
 عبد الحميد عبد المطمب ،السياسة االقتصادية عمى المستكل القكمي
،مجمكعة النيؿ ،القاىرة 2003،
 عبد الرضا عبد الصاحب ،المالية العامة ،مطبعة جامعة ديالى ،ديالى
2002،
 عالـ سعد طو ،دراسات في التنمية االقتصادية ،القاىرة ،دار طيبة
لمنشر2003،
 عمي حنكش ،العراؽ :مشكالت الحاضر كخيارات المستقبؿ (دراسة تحميمية
عف مستكيات تمكث البيئة الطبيعية كالبيئة االجتماعية) ،دار الكنكز األدبية،
بيركت ،2000 ،ص 206
 عمي مير از مالحظات عمى التخطيط في العراؽ الييكؿ المؤسسي ،دراسات
اقتصادية ،بيت الحكمة  ،بغداد ،العدد25،2011
 عناية غازم ،التضخـ المالي  ،مؤسسة الكتاب الجامعة ،االسكندرية 1985،
 ك ازرة التخطيط كالتعاكف اإلنمائي ،الجياز المركزم لإلحصاء كتكنكلكجيا
المعمكمات ،نتائج المسح السريع لميزانية األسرة المنفذ عاـ 2005
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 محمد مبارؾ ،السياسات المالية كالنقدية الخطط التنمية االقتصادية ،الدار
القكمية لمطباعة كالنشر ،القاىرة ،بدكف تاريخ،
 محمد عمي المعمكرم ،سمسمة ندكات ،مكتب االستثمارات ،االقتصاد العراقي
الكاقع كالطمكح ،كمية االدارة كاالقتصاد 2005،
 محمد مبارؾ ،السياسة المالية ،دار النيضة ،القاىرة ،بدكف تاريخ
 محمد ازىر السماؾ ،ىذا ىك قانكف رقـ ،1980مجمكعة محاضرات القيت
عمى طمبة البكالكريكس كمية االدارة كاالقتصاد /جامعة المكصؿ 1975،
 منيس اسعد عبد الممؾ ،ميزانية الدكلة كالسياسة المالية  ،المكتبة األنجمك
ػػالمصرية ،القاىرة ،بدكف سنة طبع
 ك ازرة التخطيط كالتعاكف اإلنمائي ،ك ازرة العمؿ كالشؤكف االجتماعية ،تقرير
حكؿ نتائج مسح التشغيؿ كالبطالة لسنة 2004 ،2003كانكف
 كزيرة المالية ،دائرة المكازنة ،سنكات متعددة
 ػطارؽ الحاج ،المالة العامة ،دار الصفا النشر كالتكزيع ،عماف 1999،
 نايؼ الشيكؿ ،التضخـ في االقتصاد االردني ،دراسة تحميمة اسبابو كعالجو
،جامعة عيف شمس ،كمية التجارة ،رسالة جامعية 1981،
 نبيؿ جعفر  ،السياسة المالية كدكرىا في معالجة التضخـ ، ،شبكة المعمكمات
الدكلية
 نبيؿ الركبي ،نظرية التضخـ ،ط، 2االسكندرية ،مؤسسة الثقافة العربية
2001،
 يسرل ميدم ،اثر الضرائب عمى مستكل االسعار ،محاضرات القيت عمى
طمبة الدكتكراه جامعة بغداد 1999،
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