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 المستخلص

, تاك ٌصٌب جسد اقتصادٌات معظم البلدان سواء كانت متطورة او نامٌة فمرض  تعد البطاله

وعلى المجتمعات  التصدي لهذا المرض الخطٌر الن له انعكاسات سٌاسٌة واجتماعٌة وثقافٌة 

وعلٌه ٌجب البحث عن كل العالجات  , ومعٌشته اإلنسانوبها مساس بكرامة , وبنٌوبة مإلمة 

 . او المالٌة او حتى التربوٌة الناجعة على كافة المستوٌات سواء االقتصادٌة 

ة التً هً جزء من السٌاسات االقتصادٌة دور كبٌر فً معالجة البطالة وكان للسٌاسة المالٌ

والتصدي لها من خالل العدٌد من ادواتها سواء فً باب االٌرادات او النفقات او الموازنات العامة 

ة بل هً واحدة من مجموعة عوعلٌنا ان ال ننسى ان السٌاسة المالٌة لٌست االداة الوحٌدة الناج, 

علٌنا اٌضا التوجه نحو التناغم بٌن السٌاستٌن المالٌة والنقدٌة للتصدي لهذا الداء و, من الحلول

 الخطٌر..

Abstract 

unemployment is a disease that affects that body of the economies of most 

developed and developing countries. Societies have to cope with this serious 

disease because it has political , social and cultural implications. And a 

painful structure that affects the dignity and livelihood of the human being 

and must be sought for all effective remedies at all levels , whether 

economic , financial or even educational and financial policy , which is part 

of economic  policies and a major role in treatment of unemployment and 

unemployment It is necessary to forget that fiscal policy is not the only 

successful instrument . It is one of a number of solutions . We must also 

strive for harmony between the fiscal and monetary policies to deal with this 

serious disease. 
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 المقدمة

اقتصادها أحادي الجانب ٌعتمد على النفط اٌراداً ربٌساً  رٌعٌة ةمعروف ان العراق دول          

فً جمٌع موازناته , وهو دولة نامٌة , تمتاز هذه الدول ومنها العراق بتدنً مستوى دخل الفرد 

بشكل عام رغم موارد النفط , ولهذا أسباب عدٌدة , وكذلك ٌتصف بعدم مساهمة القطاع 

القومً , وعدم وجود نظام اقتصادي واضح المعالم فهو الصناعً إال بنسبة ضبٌلة جدا من الناتج 

خلٌط ٌجمع بٌن خصابص النظام الحر الى جانب خصابص النظام الموجه مركزٌاً , كما ٌعتمد 

الجانب متمثال بمورد النفط ومساعدات مالٌة خارجٌة مما ٌعنً التبعٌة  بلغنا على مورد واحدكما أ

وارتفاع المٌل الحدي  اإلنتاجًبانخفاض االستثمار  للخارج , وأٌضا ٌتصف االقتصاد العراقً

, وكان للسٌاسة المالٌة  أنواعهالالستهالك , ولكل هذه الصفات كانت النتٌجة انتشار البطالة بكل 

المتبعة سبب مهم وأثر كبٌر فً الوصول الى هذه النتابج حٌث العجز المستمر فً الموازنة العامة 

لفساد اإلداري والمالً وكثرت اإلعفاءات والتهرب الضرٌبً بسبب ضعف الموارد الضرٌبٌة وا

العام الى جانب ضعف الطاقات الضرٌبٌة  اإلنفاقمن جهة ونمو االنفاق العسكري وعدم ترشٌد 

 وزٌادة أعباء الدٌون الخارجٌة مما حتم التموٌل بالعجز من الجهة األخرى .

بٌن السٌاسات االقتصادٌة التً  منواحدة  هًوفً بحثنا هذا نركز على ان السٌاسة المالٌة      

معدالت البطالة وتستحوذ على أهمٌة فً هذا الشؤن النها من خالل ادواتها المعروفة تحد من 

فً تحقٌق األهداف التً ٌسعى الى تحقٌقها االقتصاد الوطنً , واصبح  مهمتستطٌع القٌام بدور 

االقتصادي , وٌتجلى هذا التؤثٌر فً  كلى الهٌلها دور بالغ األهمٌة حٌث تإثر تؤثٌراً فعاالً عل

المجتمع خاصة فً ظل برامج اإلصالح  ألفرادالحٌاة االقتصادٌة واالجتماعٌة وحتى السٌاسٌة 

 , ومن هنا تاتً اهمٌة البحث...االقتصادي
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 //مشكلة البحث
 -تتمثل مشكلة البحث من خالل التساإل االتً:     

 المالٌة المتبعة فً االقتصاد العراقً فً الحد من مشكلة البطالة؟هل استطاعت السٌاسات  -

 //فرضٌة البحث
تنطلق فرضٌة البحث من رإٌة مفادها ان أداء السٌاسة المالٌة فً العراق لم ٌكن فً صالح     

وتنمٌة االقتصاد العراقً بما ال ٌفضً الى زٌادة فرص العمل والقضاء على المعدالت  تنشٌط
 ً البطالة .المتصاعدة ف

 //الهدف من البحث
ٌكمن الهدف الجوهري للبحث فً التعرف على مدى مساهمة السٌاسة المالٌة فً معالجة      

مشكلة البطالة فً العراق خالل مدة البحث من خالل وضع تصورات لما ٌمكن ان تكون علٌه 
 شكلة البطالة.السٌاسة المالٌة لزٌادة فعالٌة النشاط االقتصادي ومن ثم التخفٌف من م

 //منهجٌة البحث
اعتمد البحث على المنهج الوصفً والتحلٌل القٌاسً فً توضٌح اثر السٌاسة المالٌة على    

 . ٕٗٔٓ-ٖٕٓٓمعدالت البطالة فً العراق للمدة 

 هٌكلٌة البحث
 ٌتضمن البحث ثالث مباحث هً :  

 : المبحث األول : االطار النظري للسٌاسة المالٌة والبطالة وفٌه

 المطلب األول : االطار النظري للسٌاسة المالٌة  -ٔ

 المطلب الثانً : االطار النظري للبطالة -ٕ

 ٕٗٔٓ-ٖٕٓٓالمبحث الثانً : واقع السٌاسة المالٌة فً معالجة مشكلة البطالة فً العراق للمدة 
 وٌضمن :

 المطلب األول : السٌاسة المالٌة فً العراق-ٔ

 فً العراق  المطلب الثانً : البطالة-ٕ

 .العالقة بٌن متغٌرات السٌاسة المالٌة ومعدالت البطالةالمبحث الثالث : قٌاس 
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 انمبحث األول : اإلطار اننظري نهسياست انمانيت وانبطانت

 نظري للسٌاسة المالٌةالطار االالمطلب األول : 
نا نقول السٌاسة المالٌة, وهفً البدء البد من توطبة لمعرفة ماهٌة السٌاسة المالٌة أي معرفة كنه 

) مجموعة السٌاسات المتعلقة باإلٌرادات العامة والنفقات العامة بغٌة إن السٌاسة المالٌة تعنً

تحقٌق أهداف محددة(
(ٔ)

. 

أو )أنها سٌاسة استخدام ادوات المالٌة العامة من برامج اإلنفاق واإلٌرادات العامة لتحرٌك 

تج القومً, العمالة , االدخار , االستثمار, وذلك من أجل تحقٌق متغٌرات االقتصاد الكلً مثل النا

اآلثار المرغوبة وتجنب اآلثار غٌر المرغوبة فٌها على كل من الدخل والناتج القومٌٌن ومستوى 

العمالة وغٌرها من المتغٌرات االقتصادٌة(
(ٕ)

. 

اءات والنشاطات التً كما تعرف السٌاسة المالٌة بؤنها مجموعة من األهداف والتوجهات واإلجر

تتبناها الدولة للتؤثٌر فً االقتصاد القومً والمجتمع بهدف المحافظة على استقراره العام وتنمٌته 

ومعالجة مشاكله ومواجهة كافة الظروف المتغٌرة(
(ٖ)

. 

 يمما تقدم أعاله نخلص إلى القول أن السٌاسة المالٌة وسٌلة الدولة للتؤثٌر على النشاط االقتصاد

 جتماعً والسٌاسً التً تسعى إلى تحقٌقها الدولة المعنٌة.واال

اإلٌرادات والنفقات العامة إذن السٌاسة المالٌة برنامج عمل مالً تتبعه الدولة عن طرٌق استخدام 

لتحقٌق أهداف معٌنة ٌؤتً فً طلٌعتها النهوض باالقتصاد الوطنً ودفع عجلة التنمٌة وإشاعة 

ما ٌعنً تاحة الفرص المتكافبة للمواطنٌن مالعدالة االجتماعٌة وإاالستقرار االقتصادي وتحقٌق 

 تقلٌل التفاوت بٌن األفراد فً توزٌع الدخول والثروات. 

على موقع هذه السٌاسة فً  المدارس الفكرٌة السٌاسة المالٌة البد من التعرف وإتماماً لصورة 

 -المعروفة وأدناه استعراضاً ألهمها:

لقد وجه االقتصادٌون التقلٌدٌون جانباً من  -لفكر الكالسٌكً:السٌاسة المالٌة فً ا .ٔ

المالٌة العامة متؤثرٌن فً ذلك بفلسفة الحرٌة االقتصادٌة التً تحد من  اهتماماتهم لدراسة

تدخل الدولة فً الحٌاة االقتصادٌة وٌجب أن ٌقتصر دور الدولة على الدفاع واألمن 

ما ٌشبهها ادم سمٌث ) رجل الحراسة اللٌلً( فقد الداخلً والعدالة بالدرجة األولى فهً ك

كانت النظرٌة المالٌة التقلٌدٌة نتٌجة منطقٌة تعكس فلسفة المذهب االقتصادي التقلٌدي الذي 

ٌقوم على قانون ساي لألسواق )العرض ٌخلق الطلب( ومدلول )الٌد الخفٌة( آلدم سمٌث 

لمنافسة التامة بمعنى أن النظم وبٌبة تسود فٌها كافة مقومات الحرٌة االقتصادٌة وا

الرأسمالٌة تتجه تلقابٌاً إلى التوازن المستقر عند مستوى التشغٌل الكامل لموارد المجتمع 

 اإلنتاجٌة.



6 
 

وٌإكد التقلٌدٌون أنه إذا ترك القطاع الخاص فً بٌبة تتوافر فٌها كل الضمانات للحرٌة 

ثروته وتحقٌق مصلحته وبالتالً  االقتصادٌة وانه ٌسعى إلنتاج حاجاته ورغباته وتعظٌم

ٌستمر اإلنتاج وال ٌتوقف إال عند العمالة حٌث تصبح عند هذه الحالة كافة الموارد 

 االقتصادٌة المتاحة موظفة توظٌفاً كامالً.

ر وظٌفة الدولة بصفة أساسٌة على خدمات اصتقاومن ثم ٌخلص الفكر الكالسٌكً إلى 

دور السٌاسة المالٌة فً ظل النظرٌة التقلٌدٌة فً  األمن والدفاع والعدالة وبذلك ٌتحدد

توفٌر اإلٌرادات الالزمة لتغطٌة هذه الخدمات دون أن ٌكون لها غرض اقتصادي أو 

اجتماعً أو سٌاسً فتغٌر اإلنفاق الحكومً أو الضرابب بالزٌادة أو النقصان لٌس لهما أي 

سعار , وأن زٌادة اإلنفاق الممول تؤثٌر ٌذكر على الطلب الكلً والناتج والمستوى العام لأل

عن طرٌق السندات ٌإدي إلى رفع سعر الفابدة بما ٌفضً إلى خفض مادي فً االستثمار 

الخاص واالستهالك الخاص لزٌادة االدخار وبالتالً عدم تغٌر الطلب الكلً نتٌجة التغٌر 

تموٌل الزٌادة فً اإلنفاق الحكومً أو الضرابب أثر فهو أثر غٌر مستقل نابع من أسلوب 

 وإن كان فً اإلنفاق أو انخفاض فً الضرابب .

 

لقد قامت السٌاسة المالٌة التقلٌدٌة على عدة عوامل مالٌة أهمها
(ٗ)

:- 

  حٌاد السٌاسة المالٌة التقلٌدٌة فً كافة األنشطة االقتصادٌة للدولة بمعنى أن ٌكون

لة على تصرفات األفراد تدخل الدولة حٌادٌاً بحٌث ال ٌإثر النشاط االقتصادي للدو

 أو القطاع الخاص بؤي شكل من األشكال.

  وجوب ضغط المٌزانٌة بحٌث ال تمثل النفقات العامة إال نسبة ضبٌلة من الدخل

 القومً.

  اعتماد اإلٌرادات العامة أساساً على الضرابب وتقدٌر هذه اإلٌرادات تبعاً للنفقات

 العامة التً ٌسمح بها دور الدولة .

  ضرورة توازن المٌزانٌة سنوٌاً أي تحقٌق المساواة بٌن جانبً النفقات واإلٌرادات

العامة وٌتم هذا بإجراء تقدٌر دقٌق ألقل مقدار ممكن من اإلنفاق العام على هذه 

الوجوه التقلٌدٌة السابقة الذكر وبالتالً تغطٌة هذه النفقات بإجراء تقدٌر لإلٌرادات 

دون اللجوء إلى القروض أو زٌادة  الدومٌنودخل  العامة, الضرابب, الرسوم.

 اإلصدار النقدي .

بعد أن سادت النظرٌة الكالسٌكٌة مدة طوٌلة من الزمن ظهرت  -:المدرسة الكٌنزٌة .ٕ

تطورات اقتصادٌة وسٌاسٌة واجتماعٌة أحاطت بالعالم فً الثالثٌنات واألربعٌنات من 

أدت إلى تغٌٌر بعض التً العالمٌة الثانٌة  والحرب ثلة فً الكساد الكبٌرالقرن الماضً متم

المعتقدات فً الدول الرأسمالٌة حٌث بدأت الدعوة إلى المزٌد من التدخل الحكومً فً 

 الحٌاة االقتصادٌة فً محاولة للحد من اآلثار المترتبة على هذه الظروف.

لقد كان كٌنز من أوابل اللذٌن نادوا بتدخل الدولة فً النشاط االقتصادي بهدف الوصول 

إلى حالة التشغٌل الكامل والمحافظة على نوع من االستقرار االقتصادي فافترض كٌنز أن 
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التوازن ال ٌحدث تلقابٌاً كما اعتقد الكالسٌك  وأنه البد من تدخل الدولة باستخدام السٌاسة 

 للوصول للوضع التوازنً المقبول.المالبمة 

لقد ركز كٌنز على مفهوم الطلب الكلً والتغٌرات فٌه كمحور أساسً للتغٌرات التً 

تحدث فً المستوى التوازنً للدخل القومً كما اعتقد أن العجز فً الطلب الكلً هو سبب 

الت النمو فً حالة الكساد التً سادت العالم فً بداٌة الثالثٌنات وبالتالً فإن زٌادة معد

مكونات الطلب الكلً ستإدي إلى زٌادة حجم العمالة والتوظٌف ثم االقتراب من مستوى 

التوظٌف الكامل لقد كانت النظرٌة الكٌنزٌة نقطة تحول فً الفكر االقتصادي والسٌاسة 

المالٌة وقد بدأ التحلٌل الكٌنزي بنقد التحلٌل الكالسٌكً ورفض قانون ساي لألسواق 

 التشغٌل الكامل. وتلقابٌة 

ال ٌتحقق تلقابٌاً كما عند الكالسٌك وإنما قد ٌتحقق ووفقاً لتحلٌل كٌنز فإن التوازن الكلً 

عند مستوى أقل من التشغٌل الكامل وبالتالً فان االنحراف عن التشغٌل الكامل هو 

فً  الوضع المعتاد فً النظام االقتصادي بمعنى أن هناك قدر من البطالة اإلجبارٌة تظهر

سوق العمل ونتٌجة لكل هذا تخلت السٌاسة المالٌة عن قواعدها التقلٌدٌة واتخذت مفهوماً 

 وظٌفٌاً وأصبحت ذات معنى أوسع من المعنى السابق.

فكانت السٌاسة المالٌة حسب المفهوم الكٌنزي عبارة عن مجهودات الحكومة لتحقٌق 

لنطاق المالً لتساهم فً تغٌٌر االستقرار وتشجٌع النشاط االقتصادي فتعدت أهدافها ا

البنٌان االقتصادي واالجتماعً للدولة ولذلك أطلق علٌها اسم)السٌاسة المالٌة المتدخلة( 

لتمٌٌزها عن السٌاسة المالٌة المحاٌدة, فؤصبحت الدولة هً المسإولة فً نهاٌة األمر عن 

ربٌسٌة ومسإولة عن سالمة وقوة االقتصاد الوطنً ككل كما أصبحت السٌاسة المالٌة أداة 

تحقٌق التوازن االقتصادي عند مستوى التوظٌف الكامل للموارد اإلنتاجٌة عن طرٌق 

التؤثٌر على الطلب الفعال وتتمتع السٌاسة المالٌة فً هذا الشؤن بالقدرة على التؤثٌر المباشر 

 على مستوى النشاط االقتصادي.

قدرة االقتصاد الوطنً على إنتاج أما فً فترات التضخم حٌث ٌزٌد الطلب زٌادة تفوق 

السلع والخدمات عند مستوى التشغٌل الكامل وبالتالً ٌحدث التضخم هنا السٌاسة المالٌة 

تعمل على خفض وتقٌٌد الطلب عن طرٌق ترشٌد اإلنفاق العام وزٌادة الضرابب مع 

وهكذا  تكوٌن فابض فً المٌزانٌة المتصاص القوة الشرابٌة الزابدة وحجزها عن التداول

ٌمكن ضبط ووقف التضخم أو على األقل من حدته , بحٌث ال ٌشكل خطراً وهكذا بدا 

منطقٌاً نجاح هذه األسس للسٌاسة المالٌة عند تطبٌقها فً اقتصادٌات الدول المتقدمة حٌث 

أمكن باستخدامها المساهمة فً إخراج اقتصادٌات هذه الدول من أزمة الكساد الكبٌر 

تضخمٌة التً ظهرت خالل الحرب العالمٌة الثانٌةومعالجة الضغوط ال
(٘)

. 

 مدرسة شٌكاغو-المدرسة النقودٌة: .ٖ

تركز أطروحة المدرسة النقودٌة على تقرٌر ضخم أصدره مٌلتون فرٌدمان وآناجشوارتز 

( ٌحمل فٌها المإلفٌن على كٌنز 6ٙٓٔ-6ٙ1ٔبعنوان )التارٌخ النقدي للوالٌات المتحدة 

السٌاسة النقدٌة ما تستحق من االهتمام , فقد اثبت الكساد قوة  منطلقٌن من أنه لم ٌعط
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انخفضت كمٌة النقود  6ٙٓٔ-6ٕ6ٔعمقها كما زعم كٌنز ففً السنوات ال السٌاسة النقدٌة 

بمقدار الثلث ووجه فرٌدمان وشوارتز االتهام إلى هٌبة االحتٌاطً الفدرالً آنذاك  كونها 

عندما هرع العمالء لسحب ودابعهم ولو حدث ذلك رفضت تقدٌم السٌولة النقدٌة للبنوك 

 لكان من شؤنه أن ٌزرع الثقة عند العمالء وٌقلل الهوس فً سحب المدخرات .

أذ وٌعلن فرٌدمان بكل وضوح أن االقتصادٌٌن ال ٌعلمون عن السٌاسة المالٌة ما ٌكفً 

قبل أن تإثر  فً بعض االحٌان ٌستغرق األمر ربما أحٌاناً ستة أشهرلتحرٌكها بحكمة 

سنتان بل إنها عادًة ما تإدي اخرى السٌاسة المالٌة على الناتج القومً اإلجمالً وأحٌاناً 

 إلى إٌذاء االقتصاد عندما ٌتم ضبط اإلٌقاع االقتصادي .

وبكل وضوح القضٌة التً ٌثٌرها النقدٌون أن اقتصادٌات العرض والطلب لم تترك أي 

لً على اإلطالق ولذا لم ٌعترضوا على هذا الجانب من دور للسٌاسة المالٌة والطلب الك

التفكٌر الكٌنزي ولكنهم رفضوا المعالجة وكان بإمكان السٌاسة الحكومٌة أن تإثر على 

 الناتج من خالل التغٌٌرات فً الرصٌد النقدي ومن خالل السٌاسة النقدٌة .

ثر من السٌاسة النقدٌة نخلص إلى القول إن الكٌنزٌون ٌمٌلون لصالح السٌاسة المالٌة أك

كوسٌلة للتؤثٌر على االستخدام والناتج على أن ال ٌفهم من ذلك أن ٌؤخذ النقدٌون الجانب 

اعتقادهم بؤن أي تفضٌل السٌاسة النقدٌة على السٌاسة المالٌة فعلى الرغم من  المعاكس

بٌر نسبٌاً النقود لها اثر قوي نسبٌاً على االقتصاد لكن ٌرون أن لها أثر سًء إلى حد ك

مقابل أثرها الجٌد إذ شكك النقدٌون بإمكانٌة تصرف الحكومة بسرعة ودقة كافٌة فً  

 توجٌه السٌاسة النقدٌة بكفاءة وموقفهم من الدور االقتصادي للحكومة:

أن على الحكومة عدم التؤثٌر أو محاولة التؤثٌر على الطلب الكلً على اإلطالق وأن 

غً تجنبها أما عرض النقود فتحكمه قاعدة بسٌطة )السماح لعرض السٌاسة المالٌة َوْهْم ٌنب

النقود بالزٌادة بمعدل ثابت تقرٌباً مكافا على المدى الطوٌل لمعدل نمو الناتج وسٌحقق 

 النمو المتوازن( .

 -وهناك أسباب آلراء النقودٌون فً هذا الجانب أهمها :

 ن ال ٌإدي على الفور وإنما تكون للتغٌرات فً عرض النقود أثر قوي نسبٌاً غٌر أ

 بتباطإ زمنً.

  التباطإ طوٌل ومتغٌر أي ٌمكن أن ٌؤتً بعد ستة أشهر من التغٌٌرات فً عرض

 النقود أو قد ٌصل إلى سنتٌن أو ما بٌنهما

قد تتغٌر الظروف االقتصادٌة مما -بسبب التباطإ-فً وقت تؤثٌر السٌاسة النقدٌة

علها أفضل وٌتفق الكٌنزٌون على أن تباطإ ٌحتمل أن ٌجعل أثرها أكثر سوءاً من ج

السٌاسة النقدٌة طوٌل وال ٌمكن التنبإ بها ولكن توصلوا الى نتٌجة أخرى مختلقة)) 

تعتمد الحكومة على السٌاسة المالٌة بدالً من السٌاسة النقدٌة إذ أن السٌاسة المالٌة 

طوٌالً جداً وال ٌمكن التنبإ بها(تاثٌرها الذي ٌكون 
(ٙ)

. 
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 -مدرسة التوقعات العقالنٌة : .ٗ

فً إطار البحث عن أجزاء من الحقٌقة  6ٙٔٔقامت هذه المدرسة على ٌد جون موث عام 

تتم إضافتها إلى النظرٌة االقتصادٌة إذ ركز أنصار هذه المدرسة على تطوٌر نظري عام 

تتواءم طروحات فرٌدمان وصوالً إلى سٌاسة  ٌنهل من معٌن الفكر الكالسٌكً وٌتجاوز

مع روح النظام الرأسمالً دفعاً باتجاه إخراج هذا النظام من أزمته المستفحلة فً تزاوج 

 البطالة والتضخم.

بٌد أن هذه المدرسة تتوافق مع أصول الرأسمالٌة فعال خالف التجارٌٌن اللذٌن قالوا أن 

جانباً كونها الحكومة تساعد االقتصاد فً حٌن جاءت الكالسٌكٌة لتنظر إلى إزاحة الدولة 

 مإذٌة .

أما أنصار الكٌنزٌة فعدو وجود الدولة الزماً لمساندة االقتصاد ألن اآللٌات االقتصادٌة غٌر 

قادرة على ضبط األوضاع االقتصادٌة فً حٌن أشار النقودٌون إلى أن الحكومة مفٌدة 

َوْهْم مثل وغٌر مفٌدة أما أنصار التوقعات العقالنٌة فٌدعون إلى أن التدخل الحكومً هو 

 خداع السحرة ال ٌستطٌع تغٌٌر الحقٌقة كثٌراً.

ومن إطار تقوٌم اقتصادٌو هذه المدرسة للسٌاسات المالٌة وآثارها فً ضوء طروحات 

التوقعات العقالنٌة توصلوا إلى أن مقٌاس لدالة الرفاهٌة ال ٌمكن أن ٌعمل وأنه ٌجب 

رافضٌن فً الوقت نفسه مبدأ زٌادة  استخدام مقٌاس فعالٌة السٌاسة المالٌة بدالً عنها

 الضرابب لتموٌل العجز الحكومً. 

وذلك ألن االستعداد لدفع الضرابب ٌملً على األفراد والشركات اللجوء إلى إحداث 

تخفٌض حقٌقً وملموس فً االستهالك مما ٌإدي إلى إضعاف فاعلٌة تؤثٌر الزٌادة فً 

 ة المالٌة المعتمدة. اإلنفاق الحكومً وبالتالً عدم فاعلٌة السٌاس

وهكذا ٌرى أتباع هذه المدرسة أن السٌاسة المالٌة الوحٌدة المإثرة والقادرة على إضعاف 

أو إٌقاف تؤثٌر الزٌادات فً اإلنفاق الحكومً تتؤتى مع السٌاسة التً تفاجا األفراد 

ل والشركات على حد سواء والتً ال ٌمكن التنبإ بها أو معرفتها . زاعمٌن أن التدخ

الحكومً ٌتطلب التقلٌص باستمرار وربما التحٌٌد
(1)

. 
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 نظري للبطالةالطار : اإلثانً الالمطلب 

فهً موجودة وانواعها واسبابها ال ٌحتاج الباحث إلى عناء وتعب للبحث عن معنى البطالة 

فً معظم المجتمعات وواقع معاش ٌومً ولكن باختصار ٌمكن القول أن البطالة: عدم 

وجود فرص عمل مشروعة لمن توافرت له القدرة على العمل والرغبة فٌه وبمعنى آخر 

التوقف عن العمل أو عدم توافر هذا العمل لمن هو قادر علٌه وراغب فٌه وهو ما ٌطلق 

 علٌه مصطلح العاطل إذن هناك شرطان أساسٌان ٌجتمعان معاً لتعرٌف العاطل .

 أن ٌكون قادراً على العمل - أ

ن فرصة عمل ألجل الحصول على مستوى األجر السابد لكن دون أن ٌبحث ع - ب

جدوى وهناك أنواع عدٌدة من البطالة وأسباب كثٌرة ٌؤتً فً مقدمتها وخاصة فً 

البلدان النامٌة فشل جهود التنمٌة وتفاقم الدٌون الخارجٌة فضالً عن انتشار 

ء ناهٌك عن ضعف البٌروقراطٌة والفساد واألمٌة  وفقدان اإلرادة الوطنٌة للبنا

 األداء االقتصادي إلى غٌر من أسباب عدٌدة.

 -أوالً: البطالة فً الفكر الكالسٌكً :

فً تحلٌل الظاهرة االقتصادٌة  قد أفرد الكالسٌكٌون أهمٌة بالغة للبعدٌن االجتماعً والسٌاسًل

رابطٌن فً تحلٌلهم مشكلة البطالة بالمشكلة الدٌموغرافٌة وبتراكم الرأسمال والنمو االقتصادي 

وبالطاقة اإلنتاجٌة لالقتصاد الوطنً وأهم ما شغل بال الكالسٌكٌٌن هو مشكل التوزٌع والربح 

إن االقتصاد السٌاسً لٌس -لى مالتس:وتؤثٌره فً تراكم رأس المال , وٌقول رٌكاردو فً رسالة إ

بحثاً فً طبٌعة الثروة وأسبابها , وإنما هو بحث فً القوانٌن التً تعٌن على تقسٌم ناتج الصناعة 

بٌن الطبقات التً ستشترك فً تكوٌنه
(6)

. 

لقد كان هذا التحلٌل عامالً مساعداً فً الرفع من شؤن الرأسمالٌة الصناعٌة التً توفر لها غطاء 

ٌولوجً هام لتوسٌع نفوذها وتوفٌر ما ٌكفً من العمالة بعٌداً عن أٌة تعاقدات مشروطة مع إٌد

مرونة كبٌرة فً تحدٌد األجور , واعتبرت أن كل المآسً االجتماعٌة التً رافقت التحول من 

الرأسمالٌة المركانتلٌه إلى الرأسمالٌة الصناعٌة مثل , البطالة , الجرٌمة, الفقر وغٌرها أمور 

طبٌعٌة سٌتم تجاوزها وفقاً لنضج السوق وأنه ال ٌمكن للدولة التدخل فً هذه األوضاع على نحو 

عن هذا الوضع أفضل تعبٌر من خالل قوله) السبب الربٌس للفقر  سآخر وٌعبر روبرت مالت

الدابم ال صله له بطرٌقة الحكم وبسوء توزٌع الملكٌة , فلٌس فً وسع األغنٌاء تؤمٌن العمل 

اء للفقراء ولٌس للفقراء الحق فً مطالبتهم بالعمل والغذاء( وٌقصد من هذا الحدٌث هو والغذ

 النتابج السلبٌة للعاطلٌن باإلضافة إلى أسهامها فً تزاٌد السكان النقطة المحورٌة فً فكر مالتس.   

انطلق الكل من فكرة أساسٌة تجعل من قٌمة الطلب  على المنتجات مساوٌة تماماً مع نفقة إنتاجها 

حٌث ٌتم صرف األموال المحصلة كؤجور وأرباح على منتجات جدٌدة وبالتالً فكل عملٌة شراء 

هً فً نفس الوقت عملٌة بٌع والعكس صحٌح, وهذا ٌوفر لالقتصاد التوظٌف الكامل وبالتالً 
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 رمرار تراكم رأس المال واالستثمار وهذا ما ٌعرف بقانون ساي, لهذا كانت البطالة فً الفكاست

 الكالسٌكً مستحٌلة الحدوث على نطاق واسع  .

  -ثانٌاً: المدرسة الكٌنزٌة:

تعد البطالة التً تفشت فً معظم البلدان الرأسمالٌة واحدة من العوامل الدافعة لظهور الفكر 

د كٌنز أن النظرٌة الكالسٌكٌة مهما بدت منطقٌة ال تنطبق على الواقع فً الكٌنزي حٌث ٌعتق

 االقتصادٌات الرأسمالٌة فً ظل األزمة آنذاك.

ال ٌمكن اإلنكار إن كٌنز لم ٌكن رأسمالٌاً وفٌاً ومتؤثراً بنماذجها وال ٌمكن أن ٌؤتً بنظرٌة توازن 

لتوازن موجود بٌن العرض والطلب بما بعٌدة عن المصالح الرأسمالٌة , إذ ٌرى كٌنز أن هذا ا

ٌقرر مستوى البطالة ولكن هذا المستوى قد ٌكون من االنخفاض بالقدر الذي ٌتعطل معه عدد 

كبٌر من العمال األكفاء القادرٌن والراغبٌن فً العمل وباألجور السابدة, ومن هنا ال ٌمكن أن 

إن خفض األجور ٌعادل من الناحٌة تكون األجور العالٌة السبب فً البطالة, كما أنه ٌعتقد 

النظرٌة النتابج المترتبة على الهبوط فً سعر الفابدة وأن ما ٌمكن تحقٌقه فً خفض األجور ٌتم 

بصورة أفضل عن طرٌق خفض سعر الفابدة, وإن لم ٌكن أي من اإلجراءٌن بالعالج الكافً , 

ل التً هً جزء حقٌقً من ومن الطبٌعً أن تجري مقاومة خفض االجور من قبل نقابات العما

 النظام االقتصادي وهو ما تنكره النظرٌة الكالسٌكٌة.

ٌإكد كٌنز إن هناك ارتباطاً بٌن مستوٌات االستخدام والدخل فعند كل مستوى من الدخل هناك 

مستوى معٌن من التشغٌل ٌتناسب معه وهً كلها مستوٌات توازن لٌست بالضرورة توازنات عند 

 لكامل الذي تفترضه النظرٌة الكالسٌكٌة.مستوى االستخدام ا

ٌز على الحد األدنى ومن هذا النظام ٌنتقد كٌنز الكالسٌك فً سعٌهم الدابم لخفض االجور والترك

(, ومن ثم األجور الحدٌة, وٌوظف هذا فً آثاره المباشرة على خفض الكفافأجور من األجور )

 الطلب الكلً.

ثالثاً: المدرسة النقودٌة والبطالة
(6)

:- 

االقتصادي وكل ماله عالقة  هذه المدرسة تإكد على دور النقود والسٌاسة النقدٌة فً المٌدان

بالدخل واالستثمار واإلنتاج واالستخدام وبالتالً البطالة مما ٌعنً أن كل التقلبات التً تظهر عل 

شل السٌاسة مستوى الساحة االقتصادٌة مثل تقلبات مستوى الدخل والناتج والتشغٌل ناتجة عن ف

ر ــــــــــــــــــــن تلخٌص وجهة نظـــــالنقدٌة او التدخل فً آلٌات السوق من قبل الحكومة وٌمك

 -المدرسة النقدٌة بهذا الشؤن بما ٌلً  :

الطلب الكلً ٌتؤثر بالتغٌر الذي ٌحصل فً اإلنفاق النقدي الذي ٌتوقف بدوره على كمٌة  .ٔ

 النقود مضروبة بسرعة تداولها.
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شؤ البطالة وفق هذه المدرسة بسبب أن معدالت األسعار واألجور ال تتكٌف مع وتن .ٕ

انخفاض عرض النقد واالنخفاض المصاحب له فً الطلب الكلً ومن هنا ٌنشؤ ارتفاع فً 

 مستوى البطالة وانكماش مستوى األعمال بسبب االنكماش النقدي.

ة االستقرار النقدي والسعري ٌرى النقدٌون أنه ٌوجد مستوى بطالة وحٌد ٌتواءم مع حال .ٖ

وأن أي محاولة للتقلٌل من مستوى البطالة تصاحبها تسرٌع معدل التضخم من خالل زٌادة 

 كمٌة النقود فً التداول  .

من هنا على صاحب القرار الحذر عند مواجهة مشكلة البطالة الن ال ٌمكن حلها عن  .ٗ

 طرٌق التوسع النقدي وإنما عبر آلٌات السوق .

مهام الحكومات فً النظام الرأسمالً تحقٌق التشغٌل الكامل لقوة العمل فهً لها لٌس من  .٘

وظابفها التقلٌدٌة على أن تتولى وضع وتنفٌذ سٌاسة نقدٌة منضبطة تحقق االستقرار 

 النقدي.

وهنا نخلص إلى القول إن عالج البطالة وفق المدرسة النقودٌة ال ٌتطلب التؤثٌر فً الطلب الكلً 

ٌنز بل ٌتطلب العمل على تشجٌع المستثمرٌن زٌادة االستثمار وبالتالً زٌادة اإلنتاج كما ٌرى ك

وٌكون ذلك مقروناً بخفض الضرابب المفروضة على الدخل والثروة وإطالق آلٌات السوق 

 ومحاربة الرقابة الحكومٌة على األجور واألسعار .

 -رابعاً: مدرسة التوقعات العقالنٌة والبطالة:

لدى أنصار هذه المدرسة دوراً مهماً فً النشاط  Expectationsالتوقعاتتإدي          

االقتصادي فهً تإثر فً األسعار واإلنتاج والدخل والعمالة واالدخار واالستثمار... الخ وطبقاً 

لتوماس سارجنت ونل والس تكون التوقعات رشٌدة إذا كان التنبوء بالمتغٌرات االقتصادٌة ٌتم 

لٌه قواعد النظرٌة االقتصادٌةوفقاً كما تم
(ٔٓ)

 , على أن أهم فرضٌن تقوم علٌها هذه المدرسة هما   

 إن الناس ٌستخدمون المعلومات المتوافرة لدٌهم. .ٔ

 إن األسعار واألجور مرنة. .ٕ

وفحوى الغرض األول هو إن الناس ٌشكلون توقعاتهم بناء على أفضل ما ٌتوافر لهم من 

ة ال تستطٌع إن تخدع الناس الن المعلومات متوافرة لدٌهم , أما معلومات وداللة ذلك إن الحكوم

الغرض الثانً فٌعنً إن األسعار واألجور تتكٌف دابماً بسرعة طبقا لحالة العرض والطلب وإن 

الناس ٌستخدمون المعلومات ومبادئ النظرٌة االقتصادٌة فً تنبإاتهم مما ٌعنً إنهم على دراٌة 

 ادي وبرامج الحكومة وسٌاستها.بكٌفٌة سٌر النشاط االقتص

 :على نقٌض الكٌنزٌة صار هذه المدرسة ٌرونفً ضوء هذٌن الفرضٌن . نجد إن أن

ولٌست اجبارٌة  voluntaryأن البطالة الموجودة فً النظام الرأسمالً هً بطالة اختٌارٌة   –

فهم ٌرون أن اسواق العمل تتكٌف بسرعة مع الصدمات وأن األجور تتغٌر تبعاً لتغٌرات العرض 

والطلب . وطبقاً لوجهة نظرهم إن البطالة تتزاٌد الن الناس ٌبحثون عن وظابف أفضل فً فترة 
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ر الحقٌقٌة الكساد ولٌست بسبب أن ال ٌجدون وظابف فالناس معطلون ألنهم ٌعتقدون أن األجو

 منخفضة جداً وال تغرٌهم على العمل ولٌس بسبب أن األجور مرتفعة. 

) لو تمكن الناس من توقع اتجاه السٌاسة الكلٌة وآثارها فً  وخالصة قول هذه المدرسة إنه

أعمالهم بشكل صحٌح وقاموا بالتكٌف مع هذه السٌاسة تبًعا لذلك فسوف تكون سٌاسة غٌر فعالة 

كما إن معدل البطالة لن ٌنخفض  –وهذا هو األثر األولً   –عار بالزٌادة وسوف تستمر األس

وعلى الجانب اآلخر فإن السٌاسة النقدٌة االنكماشٌة التً تستهدف مكافحة التضخم ستإدي إلى 

–فً رأي أنصار هذه المدرسة -بطء اإلنتاج وزٌادة معدل البطالة .. إذن من الصعوبة بمكان

خفض معدل التضخم دون أن ٌواكب ذلك انكماش وبطالة وإنه مهما بذلت الحكومة من جهود 

 لخفض معدل البطالة فإن البطالة ستنجذب دابماً نحو معدلها الطبٌعً.    
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 مدة انبحثخالل معانجت مشكهت انبطانت فً انعراق انمبحث انثانً : واقع انسياساث انمانيت فً 

النشاط االقتصادي إذ إنها ذات عالقات متشابكة  فًلسٌاسة المالٌة تؤثٌر كبٌر عروف ان لمن الم

مع بقٌة السٌاسات االقتصادٌة ولهذا فإن الدول تتبنى السٌاسة المالٌة من خالل أدواتها لتحقٌق 

االستقرار االقتصادي والعراق ال ٌشذ عن هذه القاعدة األمر الذي احتلت فٌه السٌاسة المالٌة 

إلدارة االقتصادٌات الوطنٌة أو من حٌث األبحاث  مكانة هامة سواء من حٌث كونها أسلوباً 

 والدراسات االقتصادٌة الحدٌثة .

وبالنسبة لالقتصاد العراقً أصبح محط اهتمام لكل أصحاب القرار والشؤن االقتصادي 

والدراسات التنموٌة بسبب الظروف المختلفة التً مر بها إذ عانى من اختالالت هٌكلٌة وبنٌوٌة 

ا بعد الحرب العراقٌة اإلٌرانٌة وما تالها ولحد اآلن أدى إلى تراجع األداء وخصوصاً مرحلة م

االقتصادي بشكل عام وتزاٌد عجز الموازنة وارتفاع معدالت البطالة والتضخم مما أدى إلى 

التوجه نحو سٌاسة أكثر فاعلٌة وتستطٌع التؤثٌر على معظم المتغٌرات فضالً عن تحقٌق التناسق 

 اسات األخرى للوصول إلى الحل األمثل للتؤثٌر على متغٌرات االقتصاد الكلً .بٌنها وبٌن السٌ

لذلك فإن السٌاسة المالٌة ومن خالل أدواتها تشكل منظومة لالستقرار االقتصادي وهذا ٌمثل دعماً 

لفعل هذه السٌاسة وتعزٌز قوة االقتصاد الوطنً العراقً فً إطار تحدٌات كبٌرة وعلى رأسها 

 ناتجة عن االختالل الهٌكلً لهذا االقتصاد.البطالة ال

 -: واقع الموازنة العامة فً العراقأوالً: 
ة بلكً نتعرف بصورة أدق على واقع السٌاسة المالٌة فً العراق خالل مدة البحث البد من مراق

تطور أرقام اإلٌرادات والنفقات وما إذا كان هناك فابضاً أم عجزاً خالل مدة البحث وكل هذا 

موجود فٌما ٌعرف بالموازنة العامة فً العراق ومعروف أن أول موازنة ظهرت فً العراق سنة 

مع تشكٌل أول حكومة عراقٌة بعدها نصت كل الدساتٌر والقوانٌن العراقٌة على ضرورة  6ٕٔٔ

والنافذ فً  ٕ٘ٓٓعمل موازنة للدولة العراقٌة وآخرها صدر الدستور العراقً الدابم سنة 

الفقرة )ثامناً( وجمٌعها نصت على أن ) إعداد الموازنة العامة والحسابات الختامٌة  (6ٓالمادة)

وخطط التنمٌة فً باب اختصاص مجلس الوزراء( أي ضرورة عمل موازنة عبارة عن جدول 

ٌبٌن تقدٌرات مجلس الوزراء للنفقات واإلٌرادات للسنة المالٌة أي سنة مالٌة قادمة والجدول التالً 

 ازنة العامة للعراق خالل مدة البحث:ٌبٌن المو
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 (ٔجدول)
 االسعار الجارٌة(ب)( ملٌون دوالرٕٗٔٓ-ٖٕٓٓالموازنة العاملة للعراق للمدة )

 الفابض/العجز النفقات العامة اإلٌرادات العامة السنة

ٕٖٓٓ ٔٔٓ6 ٕٔٓٗ 6ٗ 

ٕٓٓٗ ٕٕٙ66 ٕٕٔٓٗ ٘6٘ 

ٕٓٓ٘ ٕ1٘ٔ٘ ٔ16ٔ6 6٘61 

ٕٓٓٙ ٖٖٕ٘6 ٕٖٙٔٓ ٙ6ٗ6 

ٕٓٓ1 ٖٗٓ6ٖ ٖٓ6ٓٙ ٕٕٔ61 

ٕٓٓ6 ٙ1ٕٙ6 ٗ616ٗ ٔٔ1ٖٓٙ 

ٕٓٓ6 ٗ1ٔ66 ٗٗ6ٕ6 ٕٕ٘6 

ٕٓٔٓ ٘6ٔ1ٖ ٘6ٖٔ٘ ٖ6 

ٕٓٔٔ 6ٓ61ٙ ٙ٘6٘ٔ ٕٕ٘ٔ٘ 

ٕٕٓٔ 6ٙ66٘ 1ٖٕ61 ٕٖ٘66 

ٕٖٓٔ 6ٕٖٗٗ 6ٙ1ٗ6 ٘٘6ٙ 

ٕٓٔٗ ٔٔ61ٙٓ ٔٗٓٔ٘ٔ ٕٖٓ6ٔ- 
 

 الجدول من إعداد الباحث اعتماداً على المصادر التالٌة:

 المركزي العراقً , مدٌرٌة اإلحصاء واألبحاث, النشرة السنوٌة لسنوات مختارة. البنك .1

 وزارة التخطٌط, الجهاز المركزي لإلحصاء , الموازنة العامة للدولة لسنوات مختارة. .2

 وزارة المالٌة, قسم الموازنة العامة للعراق. .3

 

األمرٌكً من قبل الباحث وحسب تم تحوٌل المبالغ من الدٌنار العراقً إلى الدوالر -مالحظة :

 سعر الصرف الرسمً.

نالحظ أن الموازنة العامة فً العراق خالل مدة البحث قد شهدت حالة فوابض ( ٔمن الجدول )

مالٌة بالرغم من التخطٌط لموازنات ذات عجز إذ أن زٌادة أسعار النفط الخام العالمٌة ٌجعل من 

تتجاوز التخصٌصات المالٌة المقدرة باستثناء بعض  اإلٌرادات العامة فً نهاٌة السنة المالٌة

السنوات نتٌجة تؤثرها بالظروف التً مر بها العراق سواء على المستوى المحلً أو العالمً وما 

أن ذاته ترتب علٌها من آثار سلبٌة انعكست على االقتصاد العراقً وٌتبٌن لنا من نفس الجدول 

بلغت اإلٌرادات  ٖٕٓٓذت مساراً تصاعدٌاً , ففً سنة اإلٌرادات العامة والنفقات العامة اتخ

( ملٌون دوالر محققة بذلك فابض ٕٗٓٔ( ملٌون دوالر والنفقات العامة بلغت )6ٓٔٔالعامة )

( 66ٕٕٙبلغت اإلٌرادات العامة ما ٌقارب ) ٕٗٓٓ( ملٌون دوالر. وفً سنة 6ٗمالً مقداره )

ملٌون دوالر مما أدى إلى زٌادة الفوابض  (ٕٕٗٓٔملٌون دوالر مقابل نفقات عامة قدرت ب )

( ملٌون دوالر وٌعزى سبب الزٌادة إلى عودة صادرات النفط الخام بعد توقف ٘ٗ٘المالٌة إلى )

جزء منها نتٌجة الحرب الدولٌة على العراق واستمر االرتفاع فً اإلٌرادات العامة والنفقات 

ملٌون (6ٕ6ٗٗو)(1ٔ66ٗلنفقات العامة )إذ بلغت اإلٌرادات العامة وا 6ٕٓٓالعامة حتى عام 
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( ملٌون دوالر, وٌعزى سبب 6ٕٕ٘دوالر مما أدى إلى انخفاض الفوابض المالٌة إذ بلغت )

االنخفاض إلى تؤثر االقتصاد العراقً بؤزمة الرهن العقاري آنذاك, وعاودت اإلٌرادات العامة 

( محققة فوابض مالٌة , ٖٕٔٓ, ٕٕٔٓ, ٕٔٔٓ, ٕٓٔٓوالنفقات العامة لالرتفاع خالل السنوات)

( ملٌون دوالر ونفقات عامة 6ٕٖٗٗ, 6ٙ66٘, 6ٓ61ٙ, 6ٔ1ٖ٘إذ بلغت اإلٌرادات العامة )

( ملٌون دوالر محققة بذلك فوابض مالٌة 6ٙ1ٗ6, 1ٖٕ61, 6٘ٔ٘ٙ, 6ٖٔ٘٘قدرت ب ) 

فقد  ٕٗٔٓ( ملٌون دوالر على التوالً أما سنة 6ٙ٘٘, 66ٖٕ٘, ٕٕ٘ٔ٘, 6ٖتقدر ب )ب )

( ٔ٘ٔٓٗٔ( ملٌون دوالر مقابل نفقات عامة تصل إلى )61ٙٓٔٔاإلٌرادات العامة ) بلغت

( ملٌون دوالر.. وٌعزى سبب هذا العجز إلى 6ٖٕٔٓملٌون دوالر محققة بذلك عجز مقداره ) 

االنخفاض الحاصل فً أسعار النفط الخام وانخفاض العابدات النفطٌة تبعاً لذلك والتً أثرت بشكل 

ٌرادات العامة لكون العراق ٌعد اقتصاده اقتصاداً رٌعٌاً حٌث ٌعتمد بشكل أساسً مباشر على اإل

فً تموٌل الموازنة العامة على اإلٌرادات النفطٌة عالوة على ذلك زٌادة النفقات العامة وخاصًة 

العسكرٌة منها بسبب مواجهة البلد لخطر اإلرهاب ) داعش ( وزٌادة نفقات العوابل المهجرة 

    وغٌرها . 

 
 (ٕجدول )

 )باالسعار الجارٌة(( ملٌون دوالرٕٗٔٓ-ٖٕٓٓهٌكل اإلٌرادات العامة فً العراق للمدة )
 

 السنة

 

 

اإلٌرادات 

 النفطٌة

 

اإلٌرادات 

 األخرى

 

اإلٌرادات 

 العامة

اإلٌرادات *

النفطٌة 

 االستثمارٌة/

اإلٌرادات 

 %العامة

اإلٌرادات *

 األخرى/

اإلٌرادات 

 %العامة

ٕٖٓٓ 6٘ٔ ٔ٘1 ٔٔٓ6 6٘,6ٖ ٔٗ,ٔ1 

ٕٓٓٗ ٕٕٗ٘٘ ٕٗ٘ ٕٕ1ٓٓ 66,6ٕ ٔ,ٓ6 

ٕٓٓ٘ ٕٙ6ٕٔ ٙ6ٗ ٕ1٘ٔ٘ 61,ٗ1 ٕ,ٖ٘ 

ٕٓٓٙ ٖٔ٘ٗ6 ٔ1ٓ6 ٖٖٕ٘6 6ٗ,6ٙ ٘,ٔٗ 

ٕٓٓ1 ٗٓ6ٓٙ ٕٕ61 ٖٗٓ6ٖ 6ٗ,ٙ6 ٘,ٖٔ 

ٕٓٓ6 ٖٙٔٙ1 ٕٗٔٓ ٙ1ٕٙ6 6ٖ,6ٓ ٙ,ٔ 

ٕٓٓ6 ٗٔ11ٔ ٘ٗٔ1 ٗ1ٔ66 66,ٕ٘ ٔٔ,ٗ6 

ٕٓٔٓ ٘1ٕ٘ٔ ٔ6ٕٕ ٘6ٔ1ٖ 6ٙ,1٘ ٖ,ٕ٘ 

ٕٓٔٔ 1ٖ1ٗٙ ٔ1ٕٖٓ 6ٓ61ٙ 6ٔ,ٓٙ ٔ6,6ٗ 

ٕٕٓٔ 1ٙٗٓٙ ٕٓٗ16 6ٙ66٘ 16,6ٙ ٕٔ,ٔٗ 

ٕٖٓٔ 1ٕ66ٓ ٔ6ٖٗ٘ 6ٕٖٖٗ 16,6ٖ ٕٔ,ٓ1 

ٕٓٔٗ 66ٕٔٔ ٖٔٙٗ6 ٔٔ61ٙٓ 1ٖ,٘1 ٕٙ,ٖٗ 
 

دراسة مقارنة العراق والسعودٌة,  2115-2113وٌل الموازنة للمدة مقلبات النفط الخام العالمٌة فً تالمصدر : شٌماء عبد الهادي , أثر ت

 .111, ص 2116رسالة ماجستٌر , كلٌة اإلدارة واالقتصاد جامعة بابل, 
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 -هٌكل اإلٌرادات العامة : -اوالً :

وتتمثل فً اإلٌرادات النفطٌة واإلٌرادات األخرى ) الضرٌبٌة , واإلعانات , والمنح والمساهمات 

 -ٌة , الرسوم واإلٌجارات وغٌرها ( وأدناه عرض لكل منها:االجتماع

 -اإلٌرادات النفطٌة: .ٔ

وهً أهم مكونات اإلٌرادات العامة العراقٌة وذلك الن االقتصاد العراقً بشكل عام هو 

اقتصاد أحادي الجانب ٌعتمد على الصادرات النفطٌة فً تموٌل موازنته المالٌة , وٌبٌن 

النفطٌة اتخذت مساراً متزاٌداً وبنسبة مساهمة متذبذبة فً  ( أن اإلٌراداتٕالجدول )

( ملٌون دوالر و وبنسبة مساهمة 6٘ٔبلغت ما ٌقارب )ٖٕٓٓاإلٌرادات العامة. ففً سنة 

بلغت اإلٌرادات النفطٌة  ٕٗٓٓ( من اإلٌرادات العامة وأما فً سنة %6٘.6ٖبلغت )

( وهً أعلى نسبة %ٕٕ.66( ملٌون دوالر وسجلت نسبة مساهمة تقارب )ٕٕ٘٘ٗ)

مساهمة خالل مدة البحث وذلك الن النشاطات االقتصادٌة عموماً تراجعت وتوقفت خالل 

السنة األولى من االحتالل مما جعل اإلٌرادات النفطٌة تكون هً الممول الوحٌد للحٌاة 

االقتصادٌة العراقٌة لتلك السنة, واستمرت اإلٌرادات النفطٌة باالرتفاع بالرغم  من 

( 11ٔٔٗ, إذ بلعت اإلٌرادات النفطٌة ) 6ٕٓٓلتقلبات فً أسعار النفط الخام حتى سنة ا

وإن  6ٕٓٓ( محققة انخفاض عن سنة %ٕ٘.66ملٌون دوالر وبنسبة مساهمة بلغت )

انخفاض اإلٌرادات النفطٌة جاء نتٌجة األزمة المالٌة العالمٌة وانخفاض أسعار النفط الخام 

ابقاً( وبعد هذا العام عاودت اإلٌرادات النفطٌة باالرتفاع خالل ) التً تم التطرق إلٌها س

( 1ٙٗٓٙ, 1ٖ1ٗٙ, 1ٕ٘ٔ٘( إذ بلغت ) ٕٕٔٓ, ٕٔٔٓ, ٕٓٔٓالسنوات الثالث )

( من %16.6ٙ, %ٙٓ.6ٔ, %6ٙ.1٘ملٌون دوالر وسجلت نسبة مساهمة تقارب )

 اإلٌرادات العامة.

( ملٌون دوالر وبنسبة 1ٕ66ٓ)انخفضت اإلٌرادات النفطٌة, إذ بلغت  ٖٕٔٓوفً سنة 

( ملٌون 66ٕٔٔبلغت اإلٌرادات النفطٌة ) ٕٗٔٓ( وأما فً سنة %16.6ٖمساهمة بلغت )

( وهً أدنى نسبة مساهمة حققتها اإلٌرادات النفطٌة فً %1٘.1ٖدوالر وبنسبة مساهمة )

 اإلٌرادات العامة خالل مدة البحث نتٌجة أوضاع العراق خالل تلك المدة .

 -:غٌر النفطٌة ت اإلٌرادا .ٕ

وتمثل اإلٌرادات الضرٌبٌة النسبة األكبر من هذه اإلٌرادات , إال إنها ال تمثل سوى نسبة 

ضبٌلة جداً من اإلٌرادات العامة بسبب معاناة العراق من نظام ضرٌبً متخلف نتٌجة 

عوامل عدة من أهمها التهرب الضرٌبً والفساد المالً واإلداري وضعف الوعً 

ى الجمهور واإلعفاءات الضرٌبٌة لذوي الدخول المرتفعة )المناصب الخاصة( الضرٌبً لد

( وكذلك ضرٌبة الدخل %15)(إلى40%عالوة على خفض معدالت ضرابب الدخل من )

( حسب الكمركٌةوالضرابب ٌعات السٌارات, وضرابب العرصات ,العقارٌة )ضرابب مب

( ٗ٘والرقم ) ٖٕٓٓ( لسنة ٕٔم )أوامر سلطة االبتالف الدولً الممثل للعراق ذي الرق

 .ٕٗٓٓلسنة 
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شهدت حالة تذبذب واضحة خالل  غٌر النفطٌة( إن اإلٌرادات ٕوٌتضح لنا من الجدول )

( ملٌون دوالر وبنسبة 1٘ٔبلغت اإلٌرادات األخرى ) ٖٕٓٓمدة البحث, ففً سنة 

إلى  ارتفعت ٕٗٓٓ( من اإلٌرادات العامة, وأما فً سنة  %1ٔ.ٗٔمساهمة تصل إلى )

( من اإلٌرادات العامة , %6ٓ.ٔ( ملٌون دوالر وبنسبة مساهمة تراجعت إلى )ٕ٘ٗ)

وٌعزى سبب التراجع هذا إلى زٌادة نسبة مساهمة اإلٌرادات النفطٌة فً اإلٌرادات العامة. 

, وفً  6ٕٓٓوبنسبة مساهمة مرتفعة حتى سنة  غٌر النفطٌةواستمر ارتفاع اإلٌرادات 

( ملٌون دوالر  وبنسبة 6ٌٕٕٔرادات األخرى , إذ بلغت )انخفضت اإل ٕٓٔٓسنة 

, ٕٕٔٓ, ٕٔٔٓ(, وأما السنوات األربعة التالٌة ) %ٕ٘.ٖمساهمة انخفضت إلى )

, 1ٕٖٓٔ( أخذت اإلٌرادات األخرى بالتزاٌد حتى وصلت إلى ) ٕٗٔٓ, ٖٕٔٓ

در ( ملٌون دوالر على التوالً وبنسبة مساهمة متزاٌدة تق 6ٖٗٙٔ, 6ٖٗ٘ٔ, 16ٕٗٓ

 ( على التوالً .%ٖٗ.ٕٙ, %1ٓ.ٕٔ,  %ٗٔ.ٕٔ,  %6.6ٗٔب )

ومن التحلٌل السابق لإلٌرادات العامة فً العراق ٌتضح لنا إن االقتصاد العراقً ٌعتمد 

بشكل أساسً على مورد واحد )النفط( فً تموٌل النفقات العامة, وأن نسبة مساهمة 

 على نسب مساهمة العوابد النفطٌة . اإلٌرادات األخرى )غٌر النفطٌة( تعتمد بشكل مباشر

 هٌكل النفقات العامة: -ثانٌا:        

        تقسم النفقات العامة إلى نفقات جارٌة )تشغٌلٌة( ونفقات استثمارٌة )رأسمالٌة( وٌمكن       

 -توضٌح كل منهما وكاآلتً:

التقاعدٌة , النفقات وتتضمن هذه النفقات )الرواتب واألجور , المكافآت  -النفقات الجارٌة : .ٔ

التحوٌلٌة, المستلزمات السلعٌة والخدمٌة, عالوة على صٌانة الموجودات وغٌرها(, أي 

 كافة المعامالت الجارٌة للوزارات والوحدات.

( أن النفقات الجارٌة فً العراق تتخذ مساراً متزاٌداً خالل مدة البحث ٖوٌتبٌن من الجدول)

بلغت النفقات الجارٌة  ٖٕٓٓفاع واالنخفاض ففً سنة وبنسبة مساهمة متؤرجحة بٌن االرت

لٌه هذه النفقات خالل مدة البحث ونتٌجة لٌون دوالر وهً أدنى مستوى وصلت ا( م6ٕٕ)

تدهور الوضع األمنً للبلد وتوجه النفقات العامة نحو النفقات العسكرٌة واألمنٌة, إذ بلغت 

ة زٌادة مقارنة بالسنة الماضٌة , ( محقق %ٖٓ.6ٓنسبة مساهمتها فً النفقات العامة )

وٌرجع سبب زٌادة النفقات إلى زٌادة اإلٌرادات العامة وزٌادة نفقات وزراتً الدفاع 

والكهرباء وزٌادة نفقات العملٌة اإلنتاجٌة عالوة على ذلك زٌادة المرتبات واألجور 

ى عام والمخصصات التابعة لموظفً الدولة واستمرت النفقات الجارٌة باالرتفاع حت

( ملٌون دوالر محققة انخفاضاً واضحاً نتٌجة 6ٖٖٗ٘بلغت ) 6ٕٓٓ, وأما سنة 6ٕٓٓ

 انخفاض اإلٌرادات العامة وخاصًة اإلٌرادات النفطٌة )ألسباب تم التطرق إلٌها(.

 

 (ٖجدول)
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 )باالسعار الجارٌة(( ملٌون دوالرٕٗٔٓ-ٖٕٓٓهٌكل النفقات العامة فً العراق للمدة )
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

-2113شٌماء عبد الهادي,اثر تقلبات اسعار النفط الخام العالمٌة فً تموٌل الموازنة العامة للمدةالمصدر / 
 112,ص2116,دراسة مقارنه العراق والسعودٌة,رسالة ماجستٌر ,كلٌة االدارة واالقتصاد,جامعة بابل,2114

 

 

( ملٌون 1ٔ1ٕٗالنفقات الجارٌة لالرتفاع حتى وصلت إلى )عاودت ٕٓٔٓوفً سنة 

( عن سنة %ٕ.ٔٔدوالر وٌرجع سبب الزٌادة إلى زٌادة تعوٌضات الموظفٌن بنسبة )

ٕٓٓ6
(ٔٔ)

( 6ٗ1ٕ6بما ٌقارب ) ٕٗٔٓواستمرت الزٌادة إذ بلغت أقصاها فً سنة  

هاب الداعشً ملٌون دوالر الزدٌاد النفقات العسكرٌة بشكل خاص بسبب مواجهة اإلر

( ٌوضح ٖ( من اإلٌرادات العامة والجدول أعاله )%٘ٗ,ٓٙوبنسبة مساهمة تصل إلى )

 لنا هٌكل النفقات العامة فً العراق خالل مدة البحث.

 -النفقات االستثمارٌة: .ٕ

وتتضمن نفقات االستخدامات االستثمارٌة للمشارٌع العامة وإعادة البناء واألعمار وتوسع 

( إنها اتخذت مساراً متذبذباً ٖاإلنتاجٌة وغٌرها وٌتبٌن لنا من خالل الجدول )الطاقات 

( إذ ٕٔٔٓ, ٕٙٓٓوبنسبة مساهمة تمٌل نحو الصعود التدرٌجً باستثناء بعض السنوات )

( نتٌجة ارتفاع نسبة مساهم اإلٌرادات %6ٙ.ٕٕ( , )%ٗ٘.٘ٔبلغت نسبة مساهمته )

( ملٌون ٕٓٔبلغت النفقات االستثمارٌة ) ٖٕٓٓة النفطٌة فً اإلٌرادات العامة ففً سن

( ملٌون 1ٕ٘ٓفقد بلغت ) ٕٗٓٓ( وأما سنة %6.61دوالر وبنسبة مساهمة تصل إلى )

( وٌعزى  %6ٖ,6دوالر محققة بذلك زٌادة عن السنة الماضٌة وبنسبة مساهمة تقدر )

طٌة( نتٌجة تدمٌرها سبب الزٌادة إلى إعادة االعمار للبنى التحتٌة والمنشآت الحٌوٌة )النف

 
 السنة
 

 
النفقات 
 الجارٌة

*الجارٌة/ا
لنفقات 

 %العامة

 
النفقات 
 االستثمارٌة

 النفقات*
 االستثمارٌة/
النفقات 

 %العامة

 
النفقات 
 العامة

ٕٖٓٓ 6ٕٕ 6ٓ,ٖٓ ٕٔٓ 6,61 ٕٔٓٗ 

ٕٓٓٗ ٕٕٓٓ6 6ٓ,ٙٔ ٕٓ1٘ 6,ٖ6 ٕٕٔٓٗ 

ٕٓٓ٘ ٔٗ6ٕٔ 6ٕ,ٙٙ ٖٔٓٙ ٔ1,ٖٗ ٔ16ٔ6 

ٕٓٓٙ ٕٕٕٕٖ 6ٗ,ٗٙ ٗٓ61 ٔ٘,٘ٗ ٕٖٙٔٓ 

ٕٓٓ1 ٕٗ1ٔٓ 6ٓ,ٕٔ ٙٓ6ٙ ٔ6,16 ٖٓ6ٓٙ 

ٕٓٓ6 ٖ66ٖ٘ 16,66 66٘6 ٕٓ,ٓٔ ٗ616ٗ 

ٕٓٓ6 ٖ٘6ٖٗ 16,66 666ٙ ٕٓ,ٓٔ ٗٗ6ٕ6 

ٕٓٔٓ ٕٗ1ٔ1 1ٕ,ٕٖ ٔٙٗٔ6 ٕ1,11 ٘6ٖٔ٘ 

ٕٓٔٔ ٘ٓ6ٕٓ 11,ٖٕ ٔٗ6ٖٔ ٕٕ,ٙ6 ٙ٘6٘ٔ 

ٕٕٓٔ ٘ٙٗٗ6 11,ٓٔ ٔٙ6ٗ6 ٕٕ,66 1ٖٕ61 

ٕٖٓٔ ٙٔٗٗ٘ 1ٓ,6ٖ ٕٖٖ٘ٓ ٕ6,ٔ1 6ٙ1ٗ6 

ٕٓٔٗ 6ٗ1ٕ6 ٙٓ,ٗ٘ ٕٕ٘٘ٗ ٖ6,٘٘ ٔٗٓٔ٘ٔ 
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فً الحرب الدولٌة على العراق وزٌادة اإلٌرادات العامة , نتٌجة استبناف الصادرات 

 النفطٌة.

( ملٌون دوالر وبنسبة 666ٙبلغت ) 6ٕٓٓ, وأما سنة 6ٕٓٓواستمر االرتفاع حتى عام 

 ( محققة انخفاضاً واضحاً نتٌجة لقلة اإلٌرادات العامة إذ20.01%مساهمة تصل إلى )

تناسب انخفاضها مع انخفاض اإلٌرادات النفطٌة ألسباب اقتصادٌة )تم ذكرها مسبقاً( 

والتً أدت إلى خفض النفقات بشكل عام بشقٌها )الجارٌة واالستثمارٌة( وأما فً سنة 

  ( ملٌون دوالر وبنسبة مساهمة وصلت إلى 6ٔٗٙٔعاودت االرتفاع, إذ بلغت ) ٕٓٔٓ

( ارتفاعاً مستمراً بعد ٕٗٔٓ, ٖٕٔٓ, ٕٕٔٓلثالث )( كما شهدت السنوات ا%27.77)

( ملٌون دوالر على التوالً وبنسبة مساهمة ٕٕٗ٘٘, ٖٖٕٓ٘, 6ٗ6ٙٔأن بلغت ) 

 ( على التوالً.%٘٘.6ٖ,  %1ٔ.6ٕ, %66.ٕٕتصل إلى )

ومن خالل استعراض النفقات العامة ٌتبٌن لنا أن النفقات الجارٌة استحوذت على الجزء 

ات العامة وان االتساع فً اإلنفاق الحكومً الجاري نتٌجة النتهاج البلد األكبر من النفق

سٌاسة توسعٌة وخاصًة فً مجال التعلٌم والصحة وسعً الدولة إلى زٌادة القدرة الشرابٌة 

لألفراد العاملٌن عن طرٌق زٌادة الرواتب وخلق دخول جدٌدة لتوفٌر فرص عمل 

ت البطاقة التموٌنٌة وماله من تؤثٌر اقتصادي المتصاص جزء من البطالة , وتوفٌر مفردا

واجتماعً  فً رفع المستوى المعاشً للمواطنٌن
(ٕٔ)

وهذا ٌدل على أن البلد ذو طابع 

 استهالكً انفاقً اكثر مما هو إنتاجً. 

 -ثانٌاً: البطالة فً العراق :         
عدد سكان العراق وحسب إسقاطات السكان التً عملتها وزارة التخطٌط العراقٌة         

( وٌذكر أن %6ٗ( أما اإلناث )%ٔ٘ملٌون نسمة والذكور ٌمثلون ) ٖٙبلغ  ٕٗٔٓلسنة 

العراق من البلدان الفتٌة أي أن الشباب ٌمثلون القاعدة العرٌضة من الهرم السكانً فٌه 

( سنة أي من هم فً سن العمل كما حدده ٘ٙ-٘ٔتراوح أعمارهم بٌن)فعدد السكان اللذٌن ت

( ملٌون نسمة كما بلغ عدد السكان الشباب اللذٌن تبلغ 6ٕ6.ٕٓقانون العمل العراقً بلغ )

( أما الفبة  %ٖ.ٕٓ( ملٌون نسمة وٌمثلون ما نسبته )ٖ٘ٔ.1( سنة )ٕٗ-٘ٔأعمارهم بٌن 

( ٕٗ-ٕٓ( والفبات العمرٌة من )%6.ٓٔ) ( سنة فقد بلغت نسبتهم6ٔ-٘ٔالعمرٌة من 

(13)( %٘.6سنة فكانت نسبتهم )
. 

تدل على أن المجتمع العراقً مجتمع فتً ٌتمٌز بمعدل نمو  ان االرقام اعاله من الواضح

% وهً األعلى بالمقارنة مع دول المنطقة مما ٌعنً أن هذا المجتمع ٖسكانً ٌصل الى 

ادرٌن على العمل واللذٌن هم فً سن العمل فعالً ٌحوي على أعداد ضخمة من السكان الق

 وهنا ٌجب أن نتساءل هل العراق قد وفر فرص العمل لكل قادر وراغب فعالً فً العمل؟
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الجواب بالتؤكٌد ال العراق ال ٌملك هذا الكم الهابل من فرص العمل التً تضمن لمعظم سكانه 

المنطقة والعالم .. أما األسباب فهً دول لعمل الذي ٌصون حٌاة وكرامة اإلنسان كغٌره من ا

 :كثٌرة ومتعددة وشاملة ومنها

لم ٌكن العراق من الدول التً تتمتع باالستقرار  لفترات طوٌلة بل كان دابماً وفً فترات  .ٔ

متقاربة فً صراع عسكري مع الكثٌر من الدول فكانت الحكومات المتعاقبة منشغلة 

من اإلنفاق على اآللة العسكرٌة مما أدى إلى بالجهد العسكري الذي ٌحتاج إلى الكثٌر 

تراجع فرص االستثمار الحقٌقً فً الجانب االقتصادي واالجتماعً وكثٌراً ما كانت 

الحكومات تستعمل سٌاسة التموٌل بالعجز والتً ال تضٌف شًء الى الطاقات التً كانت 

 قابمة.

سٌة لالقتصاد العراقً كان من الطبٌعً أن تنتج الحروب تدمٌر للبنى التحتٌة األسا .ٕ

كالطرق والجسور والمنشات الصناعٌة ومحطات تولٌد الطاقة الكهربابٌة وتصفٌة المٌاه 

والمرافق الخدمٌة المتواجدة فً طول البالد وعرضها كما حدث ذلك أبان الحرب العراقٌة 

( والحصار ٖٕٓٓ( و )66ٔٔ( وحربً الخلٌج األولى والثانٌة )666ٔ-66ٓٔاإلٌرانٌة )

قتصادي وما بٌنهما كل ذلك أدى إلى حرمان العراق من وارداته النفطٌة وتوقف منشآته اال

 الحٌوٌة التً كانت تستوعب اآلالف من األٌدي العاملة .

حٌث تحول من  ٖٕٓٓالتً حصلت فً االقتصاد العراقً بعد عام ورغم التطورات 

ها باإلضافة إلى وجود إلى اقتصاد السوق وفتح الحدود على مصراعٌ المركزياالقتصاد 

..الخ باإلضافة  والمقنعهأنواع تقلٌدٌة للبطالة فً العراق مثل البطالة الموسمٌة والهٌكلٌة 

حٌث ارتفعت نسبة البطالة إلى  ٕٗٔٓإلى بطالة الخرٌجٌن الجدد, لكن الوضع اختلف عام 

وى ( والسبب هو اجتٌاح تنظٌم داعش معظم مناطق شمال بغداد كمحافظات نٌن %ٙٔ)

وصالح الدٌن واألنبار ومدن الفلوجة والحوٌجة وجرف الصخر وغٌرها من المدن 

والقرى التً توقفت فٌها حركة اإلنتاج واإلدارات العامة وعمت الفوضى والبطالة نتٌجة 

 االجتٌاح .

 (ٗجدول )

 (ٕٗٔٓ-ٖٕٓٓ) للمدة معدالت البطالة فً العراق

 2114 2113 2112 2111 2111 2119 2118 2117 2116 2115 2114 2113 السنة

نسبة 
 البطالة

22.1 24.8 18.1 17.5 11.7 15.34 15.2 15.1 11.1 11.1 11.1 16.1 

 

 :من عمل الباحث اعتماداً علىالجدول المصدر 

  مجلة التقنً,  2114-1997محمد ناصر إسماعٌل وآخرون , واقع التشغٌل والبطالة فً العراق للفترة ,

 .16, ص 2118العدد ,  2المجلدالبحوث اإلدارٌة , 

  2114-2117الجهاز المركزي لإلحصاء وتكنولوجٌا المعلومات , المجموعة اإلحصائٌة للسنوات  من. 
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قامت حكومة االبتالف المإقتة بتسرٌح الجٌش العراقً ٖٕٓٓبعد احتالل العراق سنة  .ٖ

 ٓ٘إلى تعطٌل )وقوى األمن الداخلً والتصنٌع العسكري وحل وزارة اإلعالم مما أدى 

( عامل من وزارة اإلعالم وما ٓٓٓٙالف ( عامل من هٌبة التصنٌع العسكري الملغاة و)

ٌقارب الملٌون من وزارتً الدفاع والداخلٌة وقوى األمن وأجهزة المخابرات
(14)

. 

بعد االحتالل االمرٌكً للعراق استخدمت سلطات االحتالل سٌاسة الباب المفتوح بالنسبة  .ٗ

اقٌة فكان إن غرقت السوق العراقٌة بمختلف أنواع البضابع الرخٌصة الثمن للحدود العر

الردٌبة النوعٌة فؤصبحت مساحة المنافسة بالنسبة للمنتجات العراقٌة ضٌقة بحٌث أغلقت 

الكثٌر من المصانع العراقٌة أبوابها وسرحت أعداد ضخمة من العمال أضٌفوا إلى جٌش 

 .البطالة المتواجد اصالً فً البلد

وقوع العراق فً فخ المدٌونٌة الخارجٌة نتٌجة الحروب المتالحقة وكذلك قرارات الحصار  .٘

التً ألزمت العراق دفع الملٌارات من الدوالرات تعوٌضات للدول المشاركة فً االحتالل 

والمتضررة منه كل ذلك أدى إلى استنزاف طاقات العراق المالٌة واالقتصادٌة وتباطإ 

االقتصادٌة وأضعفت قدرة االقتصاد العراقً فً  األنشطةفً مختلف  اإلنمابٌةالجهود 

 تحقٌق معدالت نمو مرتفعة األمر الذي أدى إلى تفاقم مشكلة البطالة.

ثانوٌة منها ضعف القطاع الخاص وتخلً الدولة  أسبابهذه أهم أسباب البطالة فً العراق وهناك 

 لجامعات والمعاهد العراقٌة.عن قرارات التعٌٌن المركزي للخرٌجٌن الجدد من ا

( حٌث ارتفاع معدالت البطالة ٗوللتعرف على واقع معدالت البطالة وأسبابها نالحظ الجدول )

وٌعزى ذلك إلى عدم  ٖٕٓٓبعد تغٌر نظام الحكم فً العراق عام %(24.8حتى وصل إلى )

التخرٌب وتوقف االستقرار األمنً واالجتماعً والسٌاسً وإلى تزاٌد عملٌات السلب والنهب و

العمل فً العدٌد من الشركات الصناعٌة الحكومٌة واألهلٌة وإلى حل األجهزة األمنٌة والعسكرٌة 

( انخفاض معدالت البطالة حتى وصلت 6ٕٓٓ-ٕٗٓٓوالجٌش بشكل عام بٌنما شهدت األعوام )

األمن كبٌرة من األفراد فً أجهزة الجٌش والشرطة وقوى  أعداد( بسبب تشغٌل  %ٖٗ.٘ٔإلى )

اطلٌن فً المشارٌع التً استوعبت عدد كبٌر من الع األعمارالداخلً فضالً عن أعمال إعادة 

( عام %ٔٔو) 6ٕٓٓ( عام %ٖٗ.٘ٔمعدالت البطالة تتراوح كما هً بٌن ) الخدمٌة..وبقٌت

وهً معدالت طبٌعٌة بالنسبة للمجتمع العراقً فً ظل التحوالت العمٌقة فً البناء الهٌكلً ٖٕٔٓ

 تغٌرات .وال
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 : قياس انعالقت بين متغيراث انسياست انمانيت ومعدالث انبطانتانمبحث انثانث

 المطلب االول: االطار النظري للنموذج القٌاسً
 

 :Stationary testاختبار االستقرارٌة .1

غالباً ما تتسم السالسل الزمنٌة التً تصف المتغٌرات االقتصادٌة الكلٌة بعدم االستقرار 

معظمها ٌتغٌر وٌنمو معاً لزمن مما ٌجعل من متوسطها وتباٌنها غٌر مستقرٌن وذلك الن 

ومرتبطٌن بالزمن ولذلك من الضروري اختبار استقرارٌة السالسل الزمنٌة قبل تقدٌرها 

وٌهدف اختبار االستقرارٌة إلى  ومعالجتها فً حالة عدم االستقرار ومعرفة درجة تكاملها

ت النموذج للتؤكد من مدى سكونهما, إضافة إلى تحدٌد فحص السالسل الزمنٌة لمتغٌرا

رتبة كل متغٌر على حدة, من خالل استخدام اختبار جذر الوحدة, وفد استخدمنا اختبار 

 ( لهذا الغرض.Augmented Dickey-Fullerفولر الموسع )-دٌكً

 :ARDLالمتباطئةالزمنيةالموزعةمنهجية تكامل المشترك باستعمال نموذج االنحدار الذاتي لمفجوات  .2
ٌتمٌز نموذج االنحدار الذاتً للفجوات الزمنٌة الموزعة المتباطبة بؤنه الٌشترط أن    

تكون السالسل الزمنٌة الداخلة فً النموذج متكاملة من نفس الدرجة, بل ٌتم استخدامة 

, وٌؤخذ I(1)وفً الفرق االول  I(0)عندما تكون السالسل الزمنٌة متكاملة عند مستواها 

( للحصول على أفضل النتابج Lagهذا النموذج أفضل عدد من فترات االبطاء الزمنً )

ٌُعد نموذج  من أفضل النماذج مالبمًة لحجم عٌنة  ARDLللمعلمات فً االمد الطوٌل, لذلك 

 البحث ونتابج استقرارٌة السالسل الزمنٌة الداخلة فً النموذج الذي تم اختٌاره.

( الجدولٌة ضمن جدول F( المحتسبة مع )Fبمقارنة ) نقوم ARDLبعد تطبٌق نموذج 

( المحتسبة أكبر من f(, فاذا كانت )ٕٔٓٓعام ) Pesaran( التً وضعها Fاختبارات )

(f الجدولٌة فاننا نقوم برفض فرضٌة العدم ونقبل الفرض البدٌل القابل بوجود عالقة )

 تكامل مشترك فً االمد البعٌد بٌن متغٌرات النموذج.

 الثانً: توصٌف النموذج القٌاسً المطلب
ووفق المنطق االقتصادي فان العالقة بٌن المتغٌرات اعاله تكون عالقة عكسٌة فالعالقة 

مابٌن النفقات الجارٌة ومعدالت البطالة عكسٌة وكذلك بٌن النفقات االستثمارٌة ومعدالت 

رادات النفطٌة فواضح البطالة كون االستثمار ٌعنً فتح فرص جدٌدة للعمل اما بالنسبة لالٌ

ان زٌادتها تعنً زٌادة النفقات العامة وبالتالً التشغٌلٌة واالستثمارٌة ومن ثم العالقة 

 عكسٌة بٌنها وبٌن معدالت البطالة وهكذا بالنسبة لالٌرادات االخرى.

 نوعه رمزه المتغٌر

 تابع Y معدالت البطالة

 مستقل X1 النفقات الجارٌة

 مستقل X2 النفقات االستثمارٌة

 مستقل X3 االٌرادات النفطٌة

 مستقل X4 غٌر النفطٌةاالٌرادات 
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 المطلب الثالث: قٌاس اثر متغٌرات السٌاسة المالٌة على معدالت البطالة

 أوالً. اختبار االستقرارٌة:

فولر المطّور لمعرفة استقرارٌة -( ادناه فؤن الباحث استخدم اختبار دٌكً٘من خالل جدول)

الزمنٌة, وقد تبٌن أن متغٌرات )النفقات االستثمارٌة, النفقات الجارٌة, االٌرادات السالسل 

%, أما متغٌري )معدالت البطالة و ٔالنفطٌة( قد استقرت فً مستواها وعند مستوٌات معنوٌة 

 %.٘-%ٔاالٌرادات االخرى( فلم تستقر اال فً الفرق االول وبمستوٌات معنوٌة تراوحت بٌن 

 (٘جدول )   

 I(0)نتابج اختبار دٌكً فولر المطور عند المستوى 

 Eviews 9استنادًا عمى نتائج برنامج  الجدول من أعداد الباحث

 

 

 

 

 

ٌر
تغ

لم
ا

 

 I(0) عند مستوى بوجود الحد الثابت
 عند مستوى بوجود الحد الثابت واالتجاه العام

I(0) 
الحد الثابت واالتجاه العامدون عند مستوى ب  

I(0) 

القٌمة 
 اإلحصائٌة

 النتٌجة القٌم الحرجة
القٌمة 

 اإلحصائٌة
 النتٌجة القٌم الحرجة

القٌمة 
 اإلحصائٌة

 النتٌجة القٌم الحرجة

Y -ٔ.666ٕ٘ٗ 
-ٗ.ٕٓٓٓ٘ٙ 
-ٖ.ٔ1ٖٕ٘٘ 
-ٕ.1ٕ666٘ 

غٌر 
 مستقرة

-ٕ.٘6ٓٔ1ٖ 
-٘.ٕ٘ٔ6ٙٓ 
-ٗ.ٔٓ16ٖٖ 
-ٖ.٘ٔ٘ٓٗ1 

غٌر 
 مستقرة

-ٓ.٘1٘66٘ 
-ٕ.16ٕٔ٘ٗ 
-ٔ.6111ٖ6 
-ٔ.ٕٙٓٓ1ٗ 

 غٌر مستقرة

X1 -ٔ.ٖٖٕٗٔ٘ 
-ٗ.ٕ61ٓ1ٖ 
-ٖ.ٕٕٔٙ6ٙ 
-ٕ.1ٗ1ٙ1ٙ 

غٌر 
 مستقرة

-ٕٓ.ٖٓٙ٘٘ 
-٘.ٕٔٗ61٘ 
-ٖ.6ٖٖٖٙٗ 
-ٖ.ٕٖٗٓٓٓ 

مستقرة 
عند 

مستوى 
 معنوٌة

ٔ% 

ٖ.6ٖٗٔ1ٓ 
-ٕ.6ٔٙ1ٗٓ 
-ٔ.66ٕٖٗٗ 
-ٔ.ٙٓٔٔٗٗ 

مستقرة عند 
مستوى 

 %ٔمعنوٌة

X2 -ٗ.ٖٕٓ6ٕٔ 
-ٗ.ٕٓٓٓ٘ٙ 
-ٖ.ٔ1ٖٕ٘٘ 
-ٕ.1ٕ666٘ 

مستقرة 
عند 

مستوى 
ٔمعنوٌة
% 

-ٔٓ.ٖ1ٕٓٔ 
-٘.ٕٔٗ61٘ 
-ٖ.6ٖٖٖٙٗ 
-ٖ.ٕٖٗٓٓٓ 

مستقرة 
عند 

مستوى 
ٔمعنوٌة
% 

ٔ.ٖٙٔ1ٙٗ 
-ٕ.16ٕٔ٘ٗ 
-ٔ.6111ٖ6 
-ٔ.ٕٙٓٓ1ٗ 

مستقرة عند 
مستوى 

 %ٓٔمعنوٌة

X3 -6.6ٖٔٓ6ٗ 
-ٗ.ٕٓٓٓ٘ٙ 
-ٖ.ٔ1ٖٕ٘٘ 
-ٕ.1ٕ666٘ 

مستقرة 
عند 

مستوى 
ٔمعنوٌة
% 

-ٕ.6ٓ6ٖٙ٘ 
-٘.ٕ٘ٔ6ٙٓ 
-ٗ.ٔٓ16ٖٖ 
-ٖ.٘ٔ٘ٓٗ1 

غٌر 
 مستقرة

ٔ.ٓ٘1ٕٙٓ 
-ٕ.16ٕٔ٘ٗ 
-ٔ.6111ٖ6 
-ٔ.ٕٙٓٓ1ٗ 

 غٌر مستقرة

X4 -ٔ.ٕ٘6ٙ6ٓ 
-ٗ.ٕٓٓٓ٘ٙ 
-ٖ.ٔ1ٖٕ٘٘ 
-ٕ.1ٕ666٘ 

غٌر 
 مستقرة

-ٖ.ٕٓٔ٘6٘ 
-٘.ٕٔٗ61٘ 
-ٖ.6ٖٖٖٙٗ 
-ٖ.ٕٖٗٓٓٓ 

غٌر 
 مستقرة

ٔ.ٙٙٓ1ٗ1 
-ٕ.16ٕٔ٘ٗ 
-ٔ.6111ٖ6 
-ٔ.ٕٙٓٓ1ٗ 

مستقرة عند 
مستوى 

 %ٓٔمعنوٌة



25 
 

 (ٙجدول )

 I(1)نتابج استقرارٌة السالسل الزمنٌة عند الفرق االول 

 Eviews 9استناداً على نتائج برنامج  الجدول من أعداد الباحث

 

 ARDLثانٌاُ. نموذج 

لزامتاً علٌنتا استتخدام  د مستتواها وفتً الفترق االول, فٌكتونالزمنٌة قد استقرت عنبما أن السالسل 

الموزعتتتتة  الزمنٌتتتتة للفجتتتتوات االنحدارالتتتتذاتً نمتتتتوذج باستتتتتعمال لمشتتتتتركالتكامتتتتل ا منهجٌتتتتة

 (:1فً الجدول ) مبٌنكما  ARDL, وكانت نتابج اختبار ARDLالمتباطبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المتغٌر

مستوى بوجود الحد الثابتعند   I(0) عند مستوى بوجود الحد الثابت واالتجاه العام I(0) الحد الثابت واالتجاه العامدون عند مستوى ب  I(0) 

القٌمة 
 اإلحصائٌة

 النتٌجة القٌم الحرجة
القٌمة 

 اإلحصائٌة
 النتٌجة القٌم الحرجة

القٌمة 
 اإلحصائٌة

 النتٌجة القٌم الحرجة

Y -ٕ.161ٖ٘6 
-ٗ.٘6ٕٙٗ6 
-ٖ.ٖٕٓ6ٙ6 
-ٕ.6ٖٓٔ6ٗ 

 ٖٔٙٙ٘ٓ.ٗ- غٌر مستقرة
-٘.6ٖ٘ٔ6ٙ 
-ٗ.ٕٖٗٙ٘ٓ 
-ٖ.٘6ٓٗ6ٙ 

مستقرة عند 
مستوى 

 %ٓٔمعنوٌة 
-ٕ.٘ٓ6ٕٓٔ 

-ٕ.66ٙٔٓٔ 
-ٔ.66٘6ٙ٘ 
-ٔ.٘66ٓ66 

مستقرة عند 
مستوى 

 %٘معنوٌة 

X4 -ٗ.ٖ6ٕ16ٓ 
-ٗ.ٕ61ٓ1ٖ 
-ٖ.ٕٕٔٙ6ٙ 
-ٕ.1ٗ1ٙ1ٙ 

مستقرة عند 
مستوى 

 %٘معنوٌة 
-ٖ.ٕٔٗٔٗ6 

-٘.ٕ٘ٔ6ٙٓ 
-ٗ.ٔٓ16ٖٖ 
-ٖ.٘ٔ٘ٓٗ1 

 1ٔٔٗٙٓ.ٖ- غٌر مستقرة
-ٕ.6ٔٙ1ٗٓ 
-ٔ.66ٕٖٗٗ 
-ٔ.ٙٓٔٔٗٗ 

مستقرة عند 
مستوى 

 %ٔمعنوٌة 
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 (1جدول )

 ARDLنتابج اختبار 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( أكبر من 6ٕٓ٘ٙٙ.ٕ( المحتسبة والبالغة )F( اعاله ٌتبٌن أن قٌمة )1ومن خالل الجدول )

%, ٓٔ( بمستوى معنوٌة ٕٓ.ٕ( والبالغة )Pesaran( لـ)Fقٌمتها الجدولٌة فً جداول اختبار )

ٌتؤكد لدٌنا وجود عالقة توازنٌة طوٌلة االمد بٌن معدالت البطالة ومتغٌرات السٌاسة المالٌة وبذلك 

 فً العراق لمدة البحث.

وبعد التؤكد من وجود عالقة تكاملٌة طوٌلة االمد بٌن متغٌرات النموذج فقد قمنا بالحصول على 

 تٌة:مقدرات المعلمات فً االمد الطوٌل وكما هو موضح فً المعادلة اال

      13.41824-4.484822 X1(-1) -8.693368 X2(-1)+ X3 (-1) -0.220215 X4(-1) 

Y :-                     معدالت البطالة   x2 :-  النفقات االستثمارٌة-                 x4 :-  االٌرادات غٌر النفطٌة- 

x1 :-   النفقات الجارٌة-                 x3 :- + االٌرادات النفطٌة 

Dependent Variable: Y  

Method: ARDL   

Date: 09/21/17   Time: 14:12  

Sample (adjusted): 2004 2014  

Included observations: 11 after adjustments 

Maximum dependent lags: 1 (Automatic selection) 

Model selection method: Akaike info criterion (AIC) 

Dynamic regressors (1 lag, automatic): X1 X2 X3 X4 

Fixed regressors: C   

Number of models evalulated: 16  

Selected Model: ARDL(1, 1, 1, 1, 1) 

     
     

Variable Coefficien
t 

Std. Error t-Statistic Prob.* 

     
     

Y(-1) 13.41824 18.46195 0.726805 0.5999 

X1 8.585686 9.726540 0.882707 0.5396 

X1(-1) -4.484822 6.243035 -0.718372 0.6034 

X2 1.906207 2.064215 0.923454 0.5253 

X2(-1) -8.693368 10.71983 -0.810962 0.5662 

X3 3.425517 6.149519 0.557038 0.6765 

X3(-1) 12.52939 15.91778 0.787132 0.5755 

X4 -0.200200 0.159196 -1.257574 0.4277 

X4(-1) -0.220215 0.185142 -1.189437 0.4451 

C -185.1238 246.9738 -0.749569 0.5905 

     
     

R-squared 0.960337 Mean dependent var 2.687105 

Adjusted R-squared 0.603368 S.D. dependent var 0.255851 

S.E. of regression 0.161132 Akaike info criterion -1.392903 

Sum squared resid 0.025963 Schwarz criterion -1.031180 

Log likelihood 17.66097 Hannan-Quinn criter. -1.620919 

F-statistic 2.690256 Durbin-Watson stat 2.595834 

Prob(F-statistic) 0.442850    

     
     

*Note: p-values and any subsequent tests do not account for model 

selection.   
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 Criterion Bayesian)فً الحصول على فترات االبطاء المناسبة وفاًق لمعٌار )وقد اعتمدنا 

Schwarz ٌالمقدرات جاء بعضها موجباً, فٌما جاء  اشارة معالمأن  المعادلة أعالهتضح من , و

المتغٌرات المستقلة اثرت على البعض االخر سالباً وٌتضح من معادلة االنحدار اعاله ان جمٌع 

المتغٌر التابع  وفقاً لمنطق النظرٌة االقتصادٌة وذلك من خالل االشارات السالبة الموجودة امام 

معالم المتغٌرات المستقلة وكما ذكرنا فان كل المتغٌرات المستقلة ترتبط بعالقة عكسٌة )سالبة( 

فعند مالحظة معادلة االنحدار المقدرة فان متغٌر عدا متغٌر االٌرادات النفطٌة .. مع المتغٌر التابع

النفقات الجارٌة ارتبط بعالقة عكسٌة مع المتغٌر التابع)معدالت البطالة(وهذا ٌنطبق مع منطق 

 النظرٌة االقتصادٌة اذ كلما ازدادت النفقات الجارٌة تنخفض معدالت البطالة.

العالقة السالبة فً معادلة التقدٌر الى  وكذلك بالنسبة لمتغٌر النفقات االستثمارٌة التً اشارت

العالقة العكسٌة بٌنه وبٌن معدالت البطالة وهذا مطابق لمنطق النظرٌة االقتصادٌة اذ انه كلما 

 ازدادت النفقات االستثمارٌةكلما انخفضت معدالت البطالة.

دلة التقدٌر الى وكذلك بالنسبة لمتغٌر النفقات االستثمارٌة التً اشارت العالقة السالبة فً معا

العالقة العكسٌة بٌنه وبٌن معدالت البطالة وهذا مطابق لمنطقة النظرٌة االقتصادٌة اذ انه كلما 

 ازدادت النفقات االستثمارٌة كلما انخفضت البطالة.

ولكن متغٌر االٌرادات النفطٌة ارتبط بعالقة موجبة مع متغٌر معدالت البطالة وهذا عكس منطق 

النفطٌة وعلى الرغم من زٌادتها ٌة,ونعتقد هنا ان السبب ٌعود الى ان االٌرادات النظرٌة االقتصاد

اال ان معدالت البطالة ارتفعت بشكل كبٌر وذلك لتسرٌح اعداد كبٌرة من  ٖٕٓٓالكبٌرة بعد عام

الجٌش العراقً ومنتسبً وزارة االعالم فضالً عن االضرار الكبٌرة التً اصابت القطاع 

   اللذان كانا ٌستوعبان اعداد كبٌرة من العاملٌن. الصناعً والزراعً
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 االستنتاجات

من قدرة السٌاسة المالٌة فً مجال اإلصالحات  تحد المعرقالتهناك الكثٌر من  .ٔ

االقتصادٌة واالجتماعٌة ولعل فً مقدمتها مكافحة اإلرهاب وبناء القوات األمنٌة والتسلٌح 

 .قللت من وزن وفاعلٌة ادوات السٌاسة المالٌةالنها وترهل مالك القطاع العام 

األدوات المالٌة وفشل السٌاسة المالٌة فً تحقٌق األهداف  وسوء إدارة أموال الدولة  .ٕ

االقتصادٌة واالجتماعٌة المرجّوة منذ سقوط النظام السابق بسبب تجاهل تطبٌق الخطط 

 مع المإسسات الدولٌة بالتعاون المختصةواالستراتٌجٌات التً أعدتها بعض اإلدارات 

من وطؤة االشكاالت الناجمة عن  للتخفٌفضعٌف على الرغم من توجه السٌاسة المالٌة ال

البطالة عن طرٌق ضخ المزٌد من النفقات التشغٌلٌة ذات البعد االجتماعً والمتمثلة 

 .بالتعوٌضات والمنافع االجتماعٌة

التناغم بٌن السٌاسٌتٌن  المالٌة والنقدٌة ابتعاد الموازنات العراقٌة عن أهداف التنمٌة وعدم  .ٖ

 وعملت هذه الموازنات على التؤكٌد على الوجه االستهالكً .

العراق من البلدان الفتٌة ٌتمٌز بمعدل نمو سكانً عالً بالنسبة لدول المنطقة , مما ٌعنً  .ٗ

 ان العراق ٌملك أعداد ضخمة من السكان القادرٌن على العمل والذٌن هم فً سن العمل

 فعالً.

فً المقابل ال ٌملك العراق الكم المناسب من فرص العمل التً تضمن لمعظم سكان العمل  .٘

 الذٌن ٌكفل لهم العٌش بكرامة كغٌرهم من سكان معظم بلدان المنطقة والعالم .

مما ٌتسبب بعجز مستمر فً الموازنة العامة بسبب ضعف  النفطٌةضعف اإلٌرادات غٌر  .ٙ

عن الفساد اإلداري والمالً وكثرة اإلعفاءات والتهرب الضرٌبً  االٌراد الضرٌبً الناجم

. 
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 التوصٌات

توجٌه اإلنفاق العام الى القطاعات األكثر كفاءة والتً تلعب دور بارز فً خلق فرص  .ٔ

 العمل مثل قطاع اإلنشاءات والقطاع الصناعً .

قبل القطاع الخاص وعدم اعتماد سٌاسة مالٌة تعمل على تحفٌز الطلب على العمالة من  .ٕ

 االعتماد كلٌاً على القطاع العام فً أحداث التوسع الوظٌفً.

انتهاج سٌاسة مالٌة محفزة للتنمٌة والتوجه نحو سٌاسة رشٌدة الدارة النفقات العامة ,  .ٖ

 وٌتطلب ذلك انتهاج سٌاسة نفقات عامة محفزة للنمو .

لة بشكل كثٌف اي التً لدٌها مرونة إعطاء حوافز مالٌة اكثر للمشارٌع التً تستخدم عما .ٗ

 فً استٌعاب أعداد من العاطلٌن عن العمل .

تفعٌل السٌاسة الضرٌبٌة بالشكل الذي ٌجعلها فاعلة فً معالجة المشكالت االقتصادٌة  .٘

 واالجتماعٌة ,

البد من تحقٌق التناسق بٌن السٌاسٌتٌن المالٌة والنقدٌة على اعتبار ان التوازن العام لن  .ٙ

 بشكل فعال بدون التناغم بٌن هاتٌن السٌاسٌتٌن .ٌتحقق 
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