
  



 
 

    

Abstract: 

 Iraq's economy was in the past decades, a state of near-total usage as a result of the 

large flow of oil revenues have enabled the state at the time of implementation of an 

ambitious economic development contributed to the large demand for manpower 

exceeded what is available at the time, but that the state of the full use of this did not 

last long, when solutions the eighties with the increasing government spending and the 

decline in oil prices is no longer possible to maintain the economic balance for a long 

time and soon the large gap emerged between supply and demand. 

At the macro level of the economy depressed economic growth and fewer jobs has led 

to a significant reduction in the level of use and therefore the real unemployment 

emergence in Iraq, especially in the period in which the war ended with Iran and the 

return of a lot of members of the armed forces to the labor market and continued state 

of economic imbalance and a lack of operating and use as a result of the unstable 

conditions experienced by the Iraqi economy since the beginning of the nineties to the 

present day. 

    In this paper we will try to clarify the impact of the relationship between government 

investments and raise the level of operation and address the problem of unemployment. 

 امللخص 

مكنت  شهد االقتصاد العراقي يف العقود الامضية حالة من شبه االستخدام الكامل نتيجة تدفق ايرادات نفطية كبرية

الدولة يف ذلك الوقت من تنفيذ تنمية إقتصادية طموحة سامهت يف طلب واسع عىل القوى العاملة فاق ماهو متوفر آنذاك، 

اال أن حالة االستخدام الكامل هذه مل تستمر طويالً، فعند حلول عقد الثامنينات ومع تزايد اإلنفاق احلكومي وتراجع أسعار 

ظة عىل التوازن اإلقتصادي لفرتة طويلة ورسعان ما  هرت الفجوة الكبرية بني العرض و الطلب النفط مل يعد باإلمكان املحاف

. 

وعىل املستوى الكيل لإلقتصاد إن تراجع النمو اإلقتصادي وتقلص فرص العمل ادى اىل إنخفاض كبري يف مستوى 

أنتهت فيها احلرب مع ايران وعودة الكثري من اإلستخدام وبالتايل  هور البطالة احلقيقية يف العراق خاصة يف الفرتة التي 

منتسبي القوات املسلحة اىل سوق العمل وأستمرت حالة عدم التوازن اإلقتصادي والنقص يف التشغيل واالستخدام نتيجًة 

 للظروف غري املستقرة التي مر  هبا اإلقتصاد العراقي منذ بداية التسعينات وحتى يومنا هذا .

ة مفادها هل من املمكن أن حيقق االنفاق احلكومي االستثامري دور كبري يف معاجلة مشكلة وينطلق البحث من فرضي

 البطالة يف العراق ؟ أم ال .



  

شهد االقتصاد العراقي يف العقود الامضية حالة من شبه االستخدام الكامل نتيجة تدفق ايرادات نفطية كبرية 

مية إقتصادية طموحة سامهت يف طلب واسع عىل القوى العاملة فاق ماهو مكنت الدولة يف ذلك الوقت من تنفيذ تن

متوفر آنذاك، اال أن حالة االستخدام الكامل هذه مل تستمر طويالً، فعند حلول عقد الثامنينات ومع تزايد اإلنفاق 

ورسعان ما  هرت احلكومي وتراجع أسعار النفط مل يعد باإلمكان املحافظة عىل التوازن اإلقتصادي لفرتة طويلة 

 الفجوة الكبرية بني العرض و الطلب.

ن تراجع النمو اإلقتصادي وتقلص فرص العمل ادى اىل إنخفاض كبري يف إوعىل املستوى الكيل لإلقتصاد 

مستوى اإلستخدام وبالتايل  هور البطالة احلقيقية يف العراق خاصة يف الفرتة التي أنتهت فيها احلرب مع ايران وعودة 

من منتسبي القوات املسلحة اىل سوق العمل وأستمرت حالة عدم التوازن اإلقتصادي والنقص يف التشغيل  الكثري

 واالستخدام نتيجًة للظروف غري املستقرة التي مر  هبا اإلقتصاد العراقي منذ بداية التسعينات وحتى يومنا هذا.

كومية ورفع مستوى التشغيل ومعاجلة أثر العالقة بني اإلستثامرات احلتوضيح حاول ويف هذا البحث سن 

 مشكلة البطالة.

، حتى االن( و2003عام )، وقد تفاقمت هذه االزمة بعد البطالةيعاين االقتصاد العراقي ومنذ وقت طويل من أزمة  

االقتصاد  هايعاين من ن من أكثر املشاكل التيان الظاهرتاهات ا جعل  ،االنفاق االستثامري احلكومي ذلك ضعفو

 . يالعراق

وبام حيقق اإلزدهار والتطور االقتصادي حد االن، اىل  ةقائم لزاتال املشاكل التي  هلذهلذلك البد من وضع حل 

 وحيقق الرفاهية للمجتمع واالفراد يف العراق.

دور كبري يف معاجلة مشكلة حيقق االنفاق احلكومي االستثامري أن مفادها هل من املمكن فرضية نطلق البحث من ي

 م ال.أالبطالة يف العراق ؟ 
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ن تعرضه للتقلبات أنفاق االستثامري بأمهية خاصة كونه املكون الثاين للدخل بعد االستهالك، ويتمتع اال

وأن االستثامر احلكومي بمعناه العام هو تيار من االنفاق عىل اجلديد من السلع  ،يؤدي اىل تقلبات عديدة يف االقتصاد

و السلع أفات اىل املخزون مثل املواد األولية الرأساملية الثابتة مثل املصانع واآلالت أو الطرق وكذلك االضا

خرى فأنه يشري اىل االنفاق عىل أو السلع النهائية والتشييدات السكنية اجلديدة خالل فرتة زمنية، بعبارة أالوسيطة 

ا ع طاقاهتا اإلنتاجية وهو ميو توسأو بناء املرشوعات اجلديدة أ )اكثر من سنة( طويلة املعدات الرأساملية لفرتات

 سرتاتيجيات طويلة األمد تضعها الدولة.إيعني االضافة اىل املخزون وتنفيذ خطط و

ن كل زيادة يف هذا أويلعب االنفاق االستثامري احلكومي دورًا كبريًا يف حتديد معدل النمو االقتصادي، حيث  

 . (1)ما اضافة انتاجية جديدة أو إصالح طاقة قديمة معطلة أاالنفاق متثل 

ستخدامه اصبح أكثر إن أستثنائي يف  ل النظم الاملية التقليدية اال إاالنفاق االستثامري يمثل صنف ن أوبام  

شيوعاً يف الوقت احلارض، ألنه يعترب رضوري ومهم لتحفيز النمو بسبب عوامل عدة من بينها اإلختالالت الكثرية 

)آليات السوق( يمكن ان تشجع  ليات العفويةالتي تعرضت هلا االقتصادات املتخلفة والتي احبطت االعتقاد ان اآل

نتقال رؤوس األموال اىل البلدان إن ينتقل النمو هو اآلخر دولياً بصورة عفوية عن طريق أالتنمية االقتصادية ويمكن 

 التي هي بحاجة اىل االستثامر يف املجاالت االنتاجية.

ة مناسبة وبام ينسجم مع اإلمكانات التمويلية وبالتايل فإن رضورة توزيع االستثامرات بني القطاعات بطريق 

 . (2)للبلد ورضورات التنمية فيه أضافت اىل هذا النوع من االنفاق اهتامماً متزايداً 

عىل مستوى االقتصاد القومي يتعلق باإلنفاق الرأساميل عىل املرشوعات اجلديدة يف قطاعات  مفهوم االستثامرو 

ل مرشوعات شق الطرق الرئيسية والفرعية ومرشوعات متديدات املياه وهتيأة املرافق العامة والبنى التحتية مث
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املخططات العمرانية ومرشوعات البناء واإلسكان ومتديدات الكهرباء وتوليد الطاقة وكذلك مرشوعات التنمية 

 .وغري ذلك..الخ إىل املرشوعات التي تتعلق بالنشاط االقتصادي ، إضافةاالجتامعية

كذلك بأنه التخيل عن أموال يمتلكها الفرد يف حلظة زمنية معينة ولفرتة من الزمن بقصد  راالستثام يعرفو 

احلصول عىل تدفقات مالية مستقبلية تعوضه عن القيمة احلالية لألموال املستثمرة وكذلك عن النقص املتوقع يف 

 املخاطرة املتمثل بأحتامل عدم قيمتها الرشائية بفعل عامل التضخم وذلك مع توفر عائد معقول مقابل حتمل عنرص

 .(1)حتقق هذه التدفقات

 : ويأخذ اإلنفاق اإلستثامري شكلني 

: هو اإلنفاق عىل مشاريع البنية التحتية األساسية من طرق وجسور وسدود ومشاريع الكهرباء األول 

االستثامر يف القوى العاملة  قتصاد وللقطاع اخلاص يف عملية التنمية، وقد يشملوالامء...الخ، وهي مشاريع هامة لإل

 كاإلنفاق عىل املشاريع التعليمية والصحية.

: وهو االنفاق عىل املشاريع البرتوكيمياوية وهذا النوع له أمهية كربى لالقتصاد واملجتمع، وكلام ازداد الثاين 

 .(2)معدالت أكربباالنفاق االستهالكي أدى ذلك اىل زيادة النمو االقتصادي ب ةً االنفاق االستثامري مقارن

تقوم احلكومات بنوعني من اإلنفاق احلكومي من أجل تلبية حاجات املستهلك واملجتمع ككل يف  لذلك 

األمدين القصري والطويل، األول هو اإلنفاق الرأساميل يف القطاعات األساسية مثل البنى التحتية والتعليم والرعاية 

ثاين هو اإلنفاق اجلاري املتمثل يف األجور والرواتب واملعاشات الصحية واإلسكان واملواصالت واالتصاالت، وال

  ت وبرامج الضامن االجتامعي والدعم احلكومي بأنواعه للمواد االستهالكية.أواملكاف

قتصاد قوي، فاإلنفاق عىل القطاعات األساسية يؤدي دوراً فاعالً يف إوي عترب النوع األول النواة احلقيقة لبناء 

مو االقتصادي والتنمية املستدامة، وأمجعت الدراسات االقتصادية والاملية عىل تركيز احلكومات عىل دفع عملية الن
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قتصادات بلداهنا ويزيد من إنتاجية العمل ويلبي االحتياجات للخدمات إاإلنفاق عىل القطاعات األصولية يعزز 

 .(1)االجتامعية 

أو املحايدة اىل املتدخلة ثم احلارسه الدولة  إنتقاهلا منولقد أدى تطور دور الدولة وتغري طبيعة هذا الدور ب

دى بدوره اىل زيادة أاالمر الذي تزايد معه االنفاق العام، وهذا ما  ،الدولة املنتجة أدى ذلك اىل اتساع و ائف الدولة

 .(2)دخل ثاره االقتصادية، وبصفة خاصة فيام يتعلق باالنفاق االستثامري أو االنفاق هبدف إعادة توزيع الأ

الوحيدة القادرة هي فقد دعا كينز إىل أن الدولة  ،ةومن ثم برز دور جديد لإلنفاق العام يف  ل الدولة املتدخل

حيث يؤدي اإلنفاق العام م والعرض الكيل من خالل اإلنفاق العا عىل سد الفجوة بني الطلب الكيل الفعال

 التي تولد (األجور واملرتبات ت(أاجلاري من خالل املكاف الدخل القومي (االستثامري إىل حدوث زيادة مبارشة يف

 .(3)دوث هذا الدخل، باإلضافة إىل زيادة املقدرة اإلنتاجية للدولة( حلاملشاركة لعوامل اإلنتا  نتيجة 

كذلك االنفاق االستثامري احلكومي يتكون من االسلع اإلنتاجية طويلة األجل التي تستخدم يف إنتا  سلع 

 .(4)ذلك اآلالت واملعدات واملنشآت الصناعية أخرى، ومن 

يعد مؤرش حجم اإلنفاق احلكومي من الدالئل التي تظهر مقدار التدخل احلكومي يف النشاط الكيل، وهو  

سياسات معينة يف النشاط االقتصادي، يتمثل يف اإلنفاق االستثامري وبعض جوانب اإلنفاق االستهالكي ضمن 

ويرتبط هذا اإلنفاق يف اغلب األحيان بعالقة طردية مع حجم النمو االقتصادي كونه يف الشكل االستهالكي يكون 

خر يساهم برفع مستوى الطلب اخلاص املكون أمن الطلب الكيل، ومن جانب  وأساسياً  فعاالً  الطلب احلكومي جزءاً 

وبالتايل تتجىل العالقة  عن طريق رفع الرواتب واألجور واإلعانات االجتامعية وغريها، خر من الطلب الكيلاأل
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الطردية املشار إليها يف حتفيز الطلب الكيل، فاالستثامر، فاإلنتا  واالستخدام، فالطلب عىل عنارص اإلنتا ، ثم 

 ر املضاعف(.رتفاع عوائدها بعدها يرتفع الطلب الكيل من جديد وهذا يسمى اقتصادياً )أثإ

فقده القدرة عىل االتساق والتوازن أختالل هيكيل إقتصاد العراقي الذي يعاين من واقع اال من ذلك يتضح يف

والذي يعد مؤرش ضعف يف إطار التنسيق بني السياسات االقتصادية الثالث الكربى )النقدية والاملية والتجارية(، 

دى اىل فقدان تلك السياسات فاعلية أدواهتا يف حتقيق أالذي  باإلضافة اىل السياسات الفرعية األخرى، األمر

  .االستقرار ودفع عجلة النمو االقتصادي إىل اإلمام

اإلرباك الشديد يف عمل السياسة الاملية احلكومية، فبالرغم من حجم الواردات  يمكن مالحظةومن هنا 

ن هنضة حلد األ مل نشهداال أنه ي تلك اإليرادات، املتحققة من مبيعات البرتول والتي قابلها حجم إنفاق عام يواز

نطلقت إتنموية توازي ذلك التوسع االنفاقي، اضافة اىل ضعف التخصيص االستثامري يف املوازنة العامة، ومن هنا 

للدول املشاهبة  )التثبيت والتكييف(فلسفة اإلصالح االقتصادي التي يتبناها صندوق النقد الدويل يف اإلطارين 

قتصادية من التوسع يف اإلنفاق احلكومي، وفلسفة اقتصاد السوق التي تعترب إعدم وجود جدوى وبسبب ق، للعرا

فقد ركز الصندوق عىل ترشيد اإلنفاق مقابل رفع اإليرادات احلكومية ورفع كل أشكال الدعم احلكومي،  املنطلق له،

 من سياسات ترشيد اإلنفاق.باإلضافة إىل ترشيق القطاع العام من حيث عدد العاملني وغريها 

ن وضع املوازنة احلكومية وباألخص اجلانب االنفاقي تعاين من اختالل هيكيل، فبالرغم من أ ويمكن القول

ار غري املرغوب هبا كونه مرافق لعملية توزيع غري متوازنة صنعت فوارق ثاالرتفاع النسبي إال انه ادى بجملة من األ

تامعية كارثية، باإلضافة اىل اإلرساف يف اإلنفاق التشغييل للوزارات العراقية عكاسات سياسية واجإنطبقية ذات 

وبالتايل مل تأخذ تلك األموال طريقها اىل اخلطط التنموية لتحقيق ، واالمتيازات غري املربرة للقيادات العليا يف السلطة

كومة الاملية يف اإلطار االنفاقي، من عىل سياسة احل يمكن اإلشارة اىل مجلة من املالحظاتو، قتصادية كبريةإهنضة 

مدرسة او مستوصف صحي صغري كلفته  عىل سبيل املثالفرتفاع كلفة املشاريع العامة قياسًا للكلفة السوقية، إقبيل 

حالتها اىل التنفيذ بكلفة قد تصل اىل املليار إ( مليون دينار عراقي نالحظ 300عىل حاالهتا )أالسوقية قد التتجاوز يف 

تبديل األثاث والسيارات بشكل سنوي بالنسبة  باإلضافة اىل، وغريها الكثري من األمثلةصف دينار عراقي.. والن

للوزارات، وطبع املناهج الدراسية كل سنة دون االعتامد عىل املخزون وتكاليف السفر وااليفادات ملو في القطاع 



  

الناهضة مثل ما يسمى باملبادرة الزراعية، كذلك العام، حجم الدعم غري املجدي لبعض القطاعات واملشاريع غري 

 .البطاقة التموينية

اال وهي الفساد الاميل الذي يفتك بكل فكرة ة موال العراقياال ددتالتي ب ةربيفة الكاىل األ يمكن اإلشارةو 

 تنموية، ويبدد كل رؤية إصالحية، والذي تتصدر دول العامل بحجمه. 

نخفاض سعر برميل النفط إرتشيد للسنة الاملية احلالية، والنابعة عن ضغوط ومن هنا وبالرغم من سياسات ال 

خفض املشرتيات احلكومية وتقليص عدد سيارات مواكب املسؤولني وغريها والتي ال تنبع تتمثل يف  عاملياً والتي

ة يف الدولة  رفية ليس إال، أما فيام خيص ختفيض رواتب القاد من توجه فلسفي إصالحي حقيقي وإنام من ضغوط

العراقية فبالرغم من انه يثار للمرة الثانية، اال انه هل يعد ذلك ترشيدا او توفريًا للموازنة، قياسًا لألبواب املشار 

 إليها؟

تعرب عن توجه إصالحي مستند اىل رؤية واضحة  ن تتبعها خطوات أخرى أكثر اتساعاً ألذلك فهي خطوة جيب 

 :يتمن قبل األ

 .االستهالكي االنفاق ثامري عىل حسابرفع اإلنفاق االست .1

 .إعادة النظر وإتباع معايري واقعية يف حتديد كلف املشاريع العامة .2

 .إتباع اسرتاتيجية وطنية واضحة ملواجهة هدر الامل العام .3

اإلجراءات إلصالح السياسة الاملية لكي تشكل ركنًا أساسيًا يف عملية تنموية شاملة، فاحلكومة  وغريها من  

قتصادي حكومي إوضع  يفننا نعيش إعرب عنها العامل االقتصادي )كينز( هي صاحبة القدم الثقيلة يف االقتصاد وبام كام 

 .(1)كالذي نحن فيه )فلن تنجح أي سياسة تنموية( 

  (2003)املشكالت التي يعاين منها االقتصاد العراقي بعد عام .1

البنى التحتية  االن، نتيجة تدمريواىل حد  9/4/2003تعمقت وازدادت حدة هذه الظواهر السلبية منذ 

نتا  القطاعات السلعية الرئيسية املهمة يف أالكيل وخاصة   عىل االنتا ثر سلباً أقتصاد االمر الذي لإل

، وقد شمل هذا التدمري القطاع النفطي الذي يعد (ية، التعليمةالصحي (واخلدمية (الصناعة ،الزراعة(االقتصاد

شاط والنمو االقتصادي وكان للسياسات التي اتبعتها قوات االحتالل املتمثلة هبدم البناء املحرك الرئييس للن
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 ا زاد ذلك  ،الوزارات ودوائر الدولة بأنشطتها العسكرية واالمنية والثقافية املؤسيس للدولة العراقية وذلك بحل

نتشار بإمهها أقتصادية احلادة واملتمثلة من تعمق  اهرة االختالل اهليكيل يف االقتصاد العراقي و هور االزمات اال

رتفاع مستوى األسعار وتدين مستوى اخلدمات االجتامعية إالبطالة بشكل خطري يف خمتلف القطاعات االقتصادية و

حادي اجلانب وان هذه الصفة مالزمة أاً ريعي قتصاداً إ عدن االقتصاد العراقي يأوبام  ،والصحية للمجتمع

الناتج املحيل االمجايل ف اذ سيطر النفط عىل هيكل التجارة اخلارجية وساهم بأكثر من نص لالختالالت اهليكلية،

ت هذه الريعية اىل جمموعة من الظواهر االقتصادية أدوقد  ،واملصدر االساس يف متويل املوازنة العامة للدولة

االستهالكية املفرطة التي تم تأمينها من  ، كالنزعة)االثار املنحرفة للريعا(طلق عليهأواالجتامعية والسياسية السلبية 

توازن بني االدخار واالستثامر واالختالل الدى اىل ترسب جزء كبري من الريع النفطي واختالل أخالل االسترياد  ا 

  .(1) بني االستهالك العام واخلاص

 هيكل االنفاق احلكومي .2

ؤرشات عن توجهات السياسة االنفاقية ي بلد يظهر لنا بعض املأن دراسة هيكل االنفاق احلكومي يف أ 

ن حتققه هذه السياسة من خالل معرفة األمهية النسبية لكل نوع من أحول ما يمكن  هنا تعطي انطباعاً أهدافها كام أو

 نواع االنفاق احلكومي.أ

الدولة من ميزانية ( %95)كثر من أالتي تشكل  طففي االطار الداخيل ترتكز موارد الدولة بعوائد تصدير النف

  .والنفقات االستثامرية( اجلارية (بشقيها املتعلق بالنفقات التشغيلية

كرب أ مالياً  ن تعطي مردوداً أستثامرات كبرية حتى يمكن إستمرار االعتامد عىل هذا املورد يتطلب رصد أن أغري 

متلك قدرات كامنة غزيرة ن العراق يأصحيح  ،ملواجهة متطلبات السياسة االقتصادية للدولة وااللتزامات اخلارجية

حتى اً واسعاً مالياً ستثامرأن هذه القدرات تستلزم أو برشية اال أو مائية أ) النفط والغاز (ةسواء كانت ثروات طبيعي

 . ستخداميمكن حتويلها اىل موارد حقيقية جاهزة لأل

وىل أاىل معاجلة جدية ولعل  ما السياستني الاملية والنقدية للدولة فام زالت تعاين من مشكالت عديدة وحتتا أ

املشكالت صياغة موازنة مالية سليمة بأ اه حترير االسعار وتقليص االنفاق احلكومي الناجم عن الدعم الكبري 

قيمة االنفاق احلكومي  ( من%40)كثر منأؤسسات كثرية والتي تبلغ ملخدمات وللسلع ولالذي تقدمه الدولة ل
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الاملية اخلارجية النامجة عن الديون وتعويضات احلرب املوروثة عن  (فيف االعباءو ختأزالة إذلك ب تمثلللموازنة وي

 ق(.نظام احلكم الساب

 (1(اجلدول

 2012-2003الفرتة من يبني النفقات االستثامرية خالل 

 اإلنفاق االستثامري )مليار دينار( السنة

2003 1869900 

2004 5114000 

2005 7550000 

2006 9382800 

2007 16000000 

2008 15671227 

2009 15017443 

2010 23676772 

2011 30066293 

2012 37177897 

  املصدر:

  .2003-2011النرشات السنوية للبنك املركزي للسنوات −

 2متعددة. وزارة الاملية، دائرة املوازنة النفقات العامة التقديري، بيانات غري منشورة لسنوات −

 ((2003 مدينار عا يارمل (869900 ،1)زدادت منإن النفقات االستثامرية قد أ أعاله لمن اجلدو يمكن املالحظةو 

( مليون دينار بسبب زيادة (35،307997 زداد بمقدارإنه أاي  (2012) ممليار دينار عا (37،177897) اىل

اريع التي ختص البنى الصادرات النفطية وبالتايل زيادة عائدات الدولة وزيادة املخصصات االستثامرية وخاصة املش

 التحتية. 

   - 



 
 

    

  مفهوم البطالة .1

ختالف مستويات إحدى املشكالت األساسية التي تواجه دول العامل يف إمتثل قضية البطالة يف الوقت الراهن 

 العامل الثالث فحسب بل أصبحت اسية فلم تعد البطالة مشكلةتقدمها وأنظمتها االقتصادية واالجتامعية والسي

وأبرز سامت األزمة االقتصادية العاملية التي توجد يف الدول  ءواحدة من أخطر مشاكل الدول املتقدمة، ولعل أسو

  .(العمل نعالعاطلني التزايد املستمر يف عدد األفراد )املتقدمة والنامية عىل حد سواء هي تفاقم مشكلة البطالة أي 

يفقد موارده املنتجة،  هودائم لألداء االقتصادي، فاالقتصاد الذي يعاين من بطالة عالية رئيساً  تعد البطالة مؤرشاً 

ومستوى نا ه يكون دون املستوى التوازين، واإلبقاء عىل بطالة متدنية هي واحدة من األهداف الرئيسة للسياسة 

عتبار أنه يمكن ألية الدورة االقتصادية، ويؤكد البعض عىل تنخفض تبعا ألاالقتصادية الكلية، فالبطالة تزداد و

حياة األفراد، وليس من املبالغة القول أن الكثري من املشاكل  البطالة من القضايا االجتامعية املهمة التي تعكر صفو

تعود إىل وجود مشكلة البطالة، )الرسقة والقتل وغريها( التي تشهدها املجتمعات، إنام  االجتامعية واجلرائم اليومية

األرس  متعددة بني تنعكس  اهرة البطالة يف تبعات سلبية وإضطرابات نفسية وعصبية عىل العاطلني، ومشاكل حيث

 ثارها االقتصادية السلبية.أقد تصل إىل حالة التفكك واالنفصال، هذا اىل جانب 

عليه، حيث إن عرض العمل يميل عىل العموم  تنشأ البطالة عادة من عدم التوازن بني عرض العمل والطلب

البطالة البد أن تظهر، أي إن سوء  يف املدى القصري، والطلب عليه يميل اىل التغيري، لذلك فإن إاىل الثبات تقريباً 

خر سوء التكافؤ بني عنارص أيقيض إىل نشوء البطالة أو بتعبري  التعادل بني عرض العمل وطلبه وعدم تكافؤمها برسعة

  نتا  ينجم عنه ما يسمى بمشكلة البطالة.اإل

الفرق ما بني كمية العمل املعروضة بموجب مستويات ) :ويف ضوء هذا املفهوم يمكن تعريف البطالة بأهنا 

)تعطل األشخاص  بأهنا يضاً أويمكن تعريفها   (،األجور اجلارية و روف العمل السائدة وكمية العمل املطلوبة

 .(1) (ادرين عليهالراغبني يف العمل والق

                                                             
 .141-140، ص2008أ. د.حممد طاقة وآخرون، إقتصاديات العمل، عامن/ دار اثراء للنرش، الطبعة االوىل، ( 1)



  

 أنواع البطالة  .2

مشكلة البطالة  هورخر وتبعًا للسبب الذي يكون أساس هناك أنواع متعددة للبطالة ختتلف من  رف أل

يتبع هنجها االقتصادي الذي حيلل  اهرة  وختتلف أيضا التسميات هلذه األنواع تبعًا للمدرسة االقتصادية التي

 :(1)د أنواع أو أشكال البطالة وكام ييل وبشكل عام فإنه يمكن حتدي ،البطالة

 البطالة اهليكلية  .أ

تعرف البطالة اهليكلية عىل أهنا حالة تعطل أجزاء من قوة العمل بسبب تطورات تؤدي اىل إختالف متطلبات  

اكية هيكل االقتصاد القومي عن طبيعة العمل املتوفرة، وتقرتب اىل حد ما فكرة البطالة اهليكلية من البطالة االحتك

يف أن تطور وسائل االنتا  وتقدمها قد يؤدي إىل االستغناء عن بعض أفراد القوة العاملة، لكن الفرق بني األمرين يف 

بام يف ذلك امكانية  واالنتقال من و يفة اىل أخرى العمل أن البطالة االحتكاكية مؤقتة الشتغال األفراد يف البحث عن

 التأهيل للو ائف األخرى.

طالة اهليكلية  د رشحية من املو فني أن امكانياهتم ومؤهالهتم مل تعد مناسبة للمجتمع بسبب تغري أما يف الب

ختاروا التأهيل والتأقلم مع الوضع إهذا اذا ما  ،طويل املدى نسبياً   ا جيعل من التعطل أمراً  هيكل االقتصاد ككل

قد حصل يف هيكل  ًجذريا ن تغيرياً أإن األمر يعني ف ،مثال ذلك حتول املجتمع من زراعي اىل صناعي مثالً، اجلديد

نحسار العاملني يف القطاع األول لصالح الصناعة وعليه من الصعب عىل املزارع العادي أن إاالقتصاد يستوجب 

عدادًا كبرية من املتعلمني يف ختصصات أن املجتمع الذي خير  ألة حديثة، كام أيتحول إىل مو ف إنتا  عىل 

العودة من جديد  ،مثالً هفاقم مشكلة البطالة اهليكلية، ويصبح عىل طالب التاريخ واجلغرافيدي اىل تيؤغريمطلوبة 

خر للحصول عىل و يفة مناسبة يف أحد البنوك أو الرشكات التجارية وينحرسالطلب عىل هذه املهن ألدراسة علم 

 عداد اخلرجيني يف التخصصني السابقني.أبسبب زيادة 

 البطالة الدورية  .ب

وهي البطالة النا ة عن قصور الطلب عىل اإلنتا  وما يصحب ذلك من ركود يف ترصيف املنتجات عند 

وهنا يتم ترسيح عدد من العامل يف الصناعات التي قل اإلقبال عىل منتجاهتا أو توقفت  ،األسعار واألجور السائدة
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أن يبحثوا عن عمل جديد،  اىل العاملعن استيعاب عامل جدد، وقد تتوقف بعض املشاريع عن العمل  ا يضطر 

وذلك يستغرق وقتاً يكونون فيه عاطلني عن العمل وحتى لو وجدوا أعامالً برسعة فإن البعض يظل بدون عمل 

بطالة أسم "البطالة العابرة" من البسبب الدورة االقتصادية أي حالة الركود، لذلك يطلق البعض عىل هذا النوع 

 الرأساملية التي تتبع نظام "االقتصاد احلر" والتي متر عادة بأزمات دورية غري منظمة. حيث أهنا حتصل يف البالد 

مليون عامل، أي حوايل ربع  13تعطل يف الواليات املتحدة األمريكية وحدها حوايل  1929 ففي أزمة عام

 الدورة. العمل خالل زدادت نسبة العاطلني عنإزداد الكساد شدة إالقوة العاملة كلها، ومن املعروف أنه كلام 

 البطالة الفنية  . 

خر أو أخر أو منطقة أخرى أو قطاع أتنشأ هذه البطالة نتيجة لرتك بعض العاملني عملهم لينتقلوا إىل عمل  

صناعة أخرى وهكذا، وخالل فرتة اإلنتقال يكونون يف حالة بطالة ويستغرق ذلك وقتاً ألن العامل يرتك عمله األول 

 أو  روف معيشية أفضل وهذا قد ال يتوفر برسعة. بحثًا عن أجور أعىل

 البطالة املوسمية  .د

وهذه البطالة غالبًا هي رهن األحوال املناخية والعادات االجتامعية، حيث يتعطل الكثري من العامل خالل جزء 

ل صناعة ففي فصل الشتاء مثالً غالباً ما يتعطل الفالحني وعامل البناء وعام ،من السنة بسبب األحوال اجلوية

عامل الصناعات الشتوية، كذلك فإن صانعي املالبس قد  املرشوبات واملأكوالت الصيفية، ويف الصيف يتعطل

نتظارهم الفصول القادمة التي تتطلب مالبس جديدة تتالئم مع املوضة واملناخ، أيتعطلون بسبب تغري املوضة أو 

ستخدام أض أجزائه وذلك بإجراء حتسينات عىل العمل وأن هذا النوع من البطالة يمكن التغلب عىل بع واملعروف

ستخدام إو املالبس التي تالئم مجيع الفصول وكذلك بأالوسائل الفنية يف العمل مثل البيوت البالستيكية يف الزراعة 

 وسائل التخزين السليمة للصناعات املوسمية.

 البطالة املقنعة  .ه

غري مكشوفة والبعض يسميها البطالة املسترتة، وهي البطالة التي  عتبار أهناإسميت هذه البطالة باملقنعة عىل   

تظهر غالباً يف الدول ذات النهج االشرتاكي حيث يفرض هنجها االشرتاكي توفري فرص عمل لكل من هو يف سن 

 العمل وقادر عليه.



  

قيمة  ويشرتط هذا النوع من البطالة وجود فائض من عنرص العمل يف النشاط االقتصادي، حيث تكون

إنتاجيته احلدية صفر، وهذا الفائض من عنرص العمل يمكن سحبه من النشاط اإلنتاجي دون أن يؤثر عىل الناتج 

وكام يتضح فإن الفرق بني البطالة املكشوفة ، الكيل، بسبب أن اإلنتاجية احلدية للعامل الذين تم سحبهم تساوي صفراً 

 ال يبقون يف بيوهتم أو يبحثون عن عمل فهم غري عاطلني عن العمل والبطالة املقنعة أن العاملني يف النوع األخري

 باملعنى الكامل ولكنهم يعملون يف مشاريع وهلم و ائفهم ويقومون بمهامهتم.

 البطالة االنتقالية أو االحتكاكية  .و

ديناميكية ويتميز هذا النوع من البطالة بأنه قصري األمد، ويكون لفرتات زمنية حمدودة وهو حيدث الطبيعة ال

فهناك حالة األفراد أو العاملني الذين يضطرون اىل تغيري اماكن عملهم  ،واحلركية لالقتصاد واألفراد عىل حد سواء

حالة بعض  يضاً أوهناك  ،وإجياد عمل جديد بديل العمل أو مهنهم أو مناطق سكناهم وحيتاجون إىل فرتة للبحث عن

اً عن فرص عمل أفضل، أو هتيئة أنفسهم ملهن أكثر جاذبية وذات مردود األفراد الطموحني الذين يرتكون عملهم بحث

وبذلك فإهنم يضطرون للتعطل بعض الوقت حلني إجياد البديل املناسب، وأحيانًا إلعادة تأهيل  ،أعىل مستقبالً

عاهد أنفسهم نحو التوجهات اجلديدة وهناك ايضاً حالة الداخلني اجلدد لسوق العمل من خرجيي املدارس وامل

، املناسبواجلامعات وهؤالء حيتاجون إىل بعض الوقت للتعرف عىل فرص العمل يف السوق وااللتحاق بالعمل 

ويتفق ة، خالل الفرتات التي يتعطلون هبا بمثابة بطالة مؤقتة أو احتكاكية أو انتقالي وبشكل عام تعترب البطالة هؤالء مجيعاً 

 .%4-3ماد قصرية، وترتاوح نسبته عادة يف حدود مؤقت وأل االقتصاديون عىل أن هذا النوع من البطالة

وهناك إعتقاد شائع أن هذا النوع من البطالة ال يمكن القضاء عليه أوالتقليل منه، بل يعتربونه أمر مرغوبًا فيه 

اك اقتصاديًا ألنه يشكل ضاغطاً ضد التضخم وأنه ال بد أن يكون هنالك باحثني عن عمل يف السوق مثلام يكون هن

 شواغر متاحة لدى بعض املؤسسات.

 البطالة اجلامدة  .ح

وتسمى أحياناً البطالة االختيارية، وهي التي متثل العاطلني الدائمني والذين ال يسعون وراء العمل حتى يف 

أوقات الرخاء االقتصادي من أغنياء البلدان النامية الذين يعتمدون بشكل أساو عىل فائض األموال لدهيم 

موال أشون عىل املرياث من يولئك الذين يعأم يف البنوك وعيشهم عىل ما حيصلون عليه من سعر فائدة أو دخاراهتإو



 
 

    

كذلك فإن مفهوم العاطلني الدائمني ينطبق عىل املتسولني واملتسكعني يف الشوارع واحلركات الفوضوية ، وعقارات

 يف أوروبا وأمريكا مثل حركة اهليبز وغريها.

 أسباب البطالة  .3

عنها يف الدول النامية ومن دولة إىل أخرى، إال أهنا عمومًا  رغم من اختالف أسباب البطالة يف الدول املتقدمةبال

 :(1)كاآليت هي تتصف ببعض الصفات أو السامت املشرتكة، وبالتايل يقتيض األمر اإلشارة إىل جممل تلك األسباب و

االقتصادات الرأساملية املتقدمة، بمعنى أهنا تظهر مع  ًا من حركة الدورة االقتصادية يفءإن البطالة كانت جز .أ

  هور مرحلة الركود وختتفي مع مرحلة االنتعاش.

حتقق االنتعاش والنمو  ن أصبحت ومنذ أقل من نصف قرن تقريباً مشكلة هيكلية، فبالرغم منإن البطالة األ .ب

 االقتصادي فهي تتفاقم سنة بعد أخرى.

التي مل تعرف البطالة أبداً، بدأت جيوش العاطلني فيها تتزايد فرتة بعد أخرى إن الدول التي كانت إشرتاكية و . 

 يف غامر عملية التحول إىل النظام الرأساميل.

 إخفاق خطط وجهود التنمية االقتصادية يف الدول النامية. .د

 تفاقم أزمة املديونية اخلارجية للدول النامية. .ه

 ي.إخفاق تطبيق برامج وسياسات اإلصالح االقتصاد .و

 ليات السوق واالندما  يف االقتصاد العاملي.أتطبيق  .ز

 السيطرة االستعامرية. .ح

 التخلف االقتصادي. .ط

 ضعف موقع الدول النامية يف االقتصاد العاملي. .ي

 التوجيه غري السليم للموارد الاملية. .ك

 نخفاض الطلب عىل العاملة حمليًا ودولياً.إ .ل

 املة يف الدول النامية. اإلنعكاسات السلبية للمتغريات الدولية عىل الع .م
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 والسيام يف الدول النامية بنسبة أكرب من النمو السكاين فيها.  نمو قوة العمل .ن

  ثار البطالةأ .4

ثار متنوعة يف املجاالت االقتصادية واالجتامعية والسياسية وهي بالتأكيد سلبية ومن هذه أيرتتب عىل البطالة 

 :(1)اآلثار 

شتغلوا وبالتايل فإن حجم السلع أدار ما كان يمكن أن ينتجه املتعطلون فيام لو نقص الناتج املحيل اإلمجايل بمق .أ

قل يف حالة وجود البطالة ويزيد هذا النقص مع زيادة حجم البطالة، أواخلدمات املتوفرة يف السوق سيكون 

نى من حالة دأواخلدمات املفرتضة ومن هنا سيكون اإلنتا   رتباطاً بذلك سيخرس املجتمع قيمة هذه السلعإو

 التشغيل الكامل.

تعطل جزء من رأس الامل املتمثل بالعدد واآلالت وخطوات اإلنتا  التي كان يشتغل هبا هؤالء املتعطلون  ا  .ب

يدل عىل إنخفاض مستوى االنتفاع من املوارد املتاحة للمجتمع وبالتايل ترتبط البطالة باالستخدام غري الكفوء 

 عىل النمواالقتصادي والرفاهية االقتصادية لألفراد.للموارد وهذا يؤدي إىل التأثري

عىل مستوى الفرد العاطل نفسه، فكلام طالت فرتة تعطله فقد معها مهارته وموهبته يف العمل الذي كان يامرسه  . 

ن تشغيله من جديد سيتم بكفاءة أدنى  ا أ هت كفاءته اىل االنخفاض مع مرور الزمن وهذا يعني أوبالتايل 

عادته اىل مستواه السابق قبل تعطله،  ا إمتزايدًا عليه سيتم  ن انفاقاً أرضورة إعادة تدريبه وتأهيله اي  يشري اىل

جديدة  عداد وتأهيل كوادرإيشكل هدراً يف املوارد االقتصادية املتاحة للمجتمع كان يمكن االستفادة منها يف 

القديمة ال لزيادة كفاءهتا بل إلعادة هذه الكفاءة اىل نفاقها عىل الكوادر أعادة إتدخل اىل سوق العمل بداًل من 

 املستوى السابق. 

زيادة نفقات الدولة من خالل زيادة حجم تعويضات البطالة التي تدفعها للمتعطلني يف دولة معينة تلك النفقات  .د

ة املتاحة فيه استغالل املوارد البرشي كان يمكن توجيهها اىل جماالت أخرى أكثر فائدة للمجتمع  ا لو أحسن

يراداهتا العامة من خالل زيادة الرضائب كإمداد العنارص املهمة لإليرادات إنه سيدفع الدولة اىل زيادة أوكام 

                                                             
-15، ص2006للتدريب والبحوث اإلحصائية/ بغداد، ترشين األول  نداء حسني عبد اهلل، واقع البطالة يف العراق، املعهد العريب (1)

16. 



 
 

    

و االعتامد عىل اإلصدار النقدي اجلديد الذي أثار سلبية أواخلار  وما له من  العامة، او االقرتاض من الداخل

 لألسعار يف األمد البعيد.سيؤدي بالتأكيد اىل رفع املستوى العام 

ساليب غري أتباع إإن حرمان الفرد من عمله وعدم حصوله عىل دخل يكفي إلعالته مع عائلته قد يدفعه اىل  .ه

مرشوعة يف احلصول عىل دخل كالرسقة والقتل وغريها، وبالتايل فإن زيادة هذه احلوادث ستعمل عىل زعزعة 

كرب أرتتب عليها من رضورة يف زيادة نفقات الدولة لتوفري محاية االستقرار االجتامعي بشكل عام من جهة وما ي

 لألمن الداخيل من جهة اخرى.

هناك رضر كبري لبطالة القوى العاملة املتعلمة، خاصة خرجيي اجلامعات والتي تسمى ببطالة املثقفني التي قد  .و

القيام بالتظاهرات أويل منظامت معينة وتشك ثار سياسية خطرية، اذ قد تدفع البطالة هبؤالء اىل التجمعأيكون هلا 

 و اهنا قد تطيح باحلكومات يف بعض الدول التي تنتهج الديمقراطية.أالتي تزعزع االستقرار السياو، 

 هجرة أصحاب العقول املثقفة خار  البلد وعدم االستفادة منها مع ما رصفته عليه الدولة من كلف كبرية. .ز

تامعي تؤدي اىل نشوء وقت فراغ قاتل لدى بعض املتعطلني فيلجأون اىل ن  اهرة البطالة عىل الصعيد االجأ .ح

أثارة املشكالت واملنازعات و ارسة االعامل غري املرشوعة وتتولد لدى معظمهم االمراض النفسية النامجة عن 

امم االحباط والشعور بالفشل وعدم تقدير املجتمع هلم وتزداد املشكالت االرسية وتعاطي املخدرات واالنظ

 اىل العصابات.

هنا تعمل مجيع  ن هذه االثار ستتفاقم وتتسارع بشكل كبري يصعب معها السيطرة عىل نتائجها فيام بعد، ومنأ 

جراءات متعددة تتصل بالسياسة إرسع وقت  كن من خالل أالبلدان عىل تقليل معدالت البطالة قدر االمكان، وب

 الاملية والنقدية والداخلية للدولة.

 معاجلة البطالة  وسائل .5

ولعال  البطالة  ،تهايرتبط سوق العاملة كلياً بمتطلبات االقتصاد الوطني ومستوى تطوره وتركيبته وشكل إراد

إذًا جيب إجراء جمموعة من التغيريات يف هيكلية االقتصاد الوطني من أجل أن تتفوق الزيادة يف وتائر النمو عىل 

ستيعاب فيض القوة العاملة إمن أجل  فرصة لألنشطة االقتصادية املخططة الزيادة يف عدد السكان، وكذلك إلعطاء

هو إعادة تنظيم املجتمع بصورة شاملة وتعبئة مجيع الطاقات املتاحة  عليه فإن املطلوبو  ،وتشغيلها بكامل طاقتها

مبدع وسائل العمل، وبام أن االنسان هو أهم عنرص إنتاجي كونه  ،أجل نمو متسارع بديل عن النمو غري املتطور من



  

ستخدامه يف االبداع والنمو بشكل كامل، وهذا يتطلب رضورة وضع ألذلك جيب أن ترتكز كل اجلهود من أجل 

 عرضة هلبوب رياح الفوىض والعفوية وحكم اليد اخلفية. جتامعية وعدم تركهأو أالعامل يف مقدمة أي خطة إقتصادية 

فمثالً إن  ،لف أيضاً حسب نوع البطالة املوجودة يف أحد املجتمعاتو در اإلشارة إىل أن احلد من البطالة خيت

ستخدام منجزات العلم يف أالعتامد عىل التقدم العلمي والتكنولوجي وإالبطالة املوسمية اهليكلية يمكن احلد منها ب

ليمة لتوزيع عادل والبطالة املقنعة يتم احلد منها بتوفري خطة س ،األنشطة االقتصادية ورفع درجة مهارة العاملني

واملناطق والتخلص من االنتاجية احلدية وسحب فيض العاملني من  للعامل عىل مستوى القطاعات االنتاجية

 ستخدامهم يف القطاعات التي تعاين من نقص يف العاملة.أواملناطق التي تعاين من البطالة املقنعة و القطاعات

تتطلب ختطيطًا شامالً يضع يف مقدمة أهدافه رضورة التناسب  أن احلد من البطالة عملية معقدة  ا تقدم يتضح

وهذه املسألة من الصعب عىل القطاع اخلاص القيام هبا كون صالحياته  ،ما بني خمتلف حلقات االقتصاد الوطني

وات دأستخدام أمن خالل  دائاًم فإن الدولة هي التي يقع عىل عاتقها القيام بمثل هذه املهمة حمدود حمدودة وهدفه

 :(1)السياسة االقتصادية وكام ييل 

زيادة الطلب الكيل: ويمكن أن يتم ذلك عن طريق عدد من أدوات السياسة االقتصادية والتي من أمهها  .1

 السياسة النقدية وكام ييل:

 السياسة النقدية املتمثلة باالدوات التالية: .أ

 األوراق التجارية )الكمبياالت(.ختفيض سعر الفائدة عىل القروض االستثامرية واالستهالكية وعىل  −

ختفيض نسبة االحتياطي القانوين للبنوك التجارية ألن ذلك يؤدي إىل زيادة قدرة البنوك التجارية عىل منح  −

 القروض.

 دخول البنك املركزي لسوق األوراق الاملية مشرتياً للسندات. −

 السياسة الاملية املتمثلة باالدوات التالية: .ب

ن زيادة أمي عىل املشاريع اخلدمية وذلك لزيادة الدخول أو خلق دخول جديدة، رغم زيادة اإلنفاق احلكو −

النفقات احلكومية تعمل عىل الزيادة يف االستهالك واالستثامر و توفري كمية النقود املعروضة فإهنا أيضًا 
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كة االنفاق تعمل عىل استيعاب العاطلني عن العمل يف مشاريع الدولة أو املشاريع اخلاصة التابعة حلر

 احلكومي.

 ختفيض الرضائب عىل حركة الدخول وخاصة املتدنية وذلك لزيادة قدرة الفرد عىل االنفاق. −

عمل للعاطلني عن  نتقال العاملة بني القطاعات االقتصادية واألقاليم من أجل إجياد فرصإتسهيل عملية  .2

 العمل يف قطاعات وأقاليم مزدهرة.

 لتوسع يف التشغيل.تطبيق سياسة األجور تعمل عىل ا .3

 إنقاص ساعات العمل  ا يؤدي اىل تشغيل اكرب عدد  كن من العامل. .4

نخفاض نسبة البطالة ويف نفس الوقت يؤدي إىل إتسهيل هجرة العاطلني عن العمل إىل اخلار   ا يؤدي إىل  .5

مثال ذلك حتويالت العامل زيادة عوائد الدولة من العمالت الصعبة التي يمكن من خالهلا تنشيط االقتصاد القومي، 

 قتصاد كال الدولتني.إاملرصيني واليمنيني من اخلار  والتي تساهم يف تنشيط 

ختفيض مستويات الدعم الاميل الذي تقدمه بعض الدول الرأساملية للعاطلني عن العمل والتي تصل يف  .6

ن تضمن الدولة حد أالة، عىل حدى اسباب البطأمن األجور كام يف فرنسا، والتي تعترب  %75بعض االحيان إىل 

 االجتامعية اخلطرية التي تفرزها  اهرة البطالة. ثارالكفاف ملعيشة العاطلني عن العمل تفاديًا لأل

حاللية تعمل عىل زيادة أقيام الدولة بسن القوانني التي حتد من العاملة الوافدة من اخلار  والتي متثل عاملة  .7

 البطالة من اخلار . 

 لبطالة يف العراقثانيا: واقع ا

تعد البطالة من املشكالت االقتصادية املستعصية يف الدول النامية وبالذات يف الدول العربية، حيث قدرت 

، 2003مليون عاطل يف عام  (2.23)منظمة العمل العربية عدد العاطلني عن العمل يف الدول العربية بحوايل

وضاع البطالة يف الدول العربية أن أ، 2003ا السنوي لعام وذكرت املنظمة يف تقريره %21بمعدل بطالة يتجاوز 

 %20 نفسه لعاملبني مجيع مناطق العامل ويف طريقها لتجاوز اخلطوط احلمراء، اذ يتجاوز معدل البطالة  ءهي االسو

يف حني مل  %5.13والبلدان االشرتاكية سـابقًا  %4.14واقرب املعدالت سوءًا هو يف افريقيا جنوب الصحراء 

ما العراق الذي أ ،(1)لبقية مناطق اسيا(  %4.2والبلدان الصناعية  ،يف دول جنوب اسيا %7.6يتجاوز هذا املعدل 
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وضاع شديدة التدهور بسبب الواقع املرير الذي تعانيه خمتلف القطاعات االقتصادية واالجتامعية، فقد أيعاين من 

لعراقية احلالية وخاصة البطالة يف صفوف الشباب الذين جندة احلكومة اأبرز االولويات يف أحد أشكلت البطالة 

رقام البطالة يف العراق فقد أوتتباين  ،مجايل الناشطني اقتصادياً إضافة اىل إمجايل السكان إيمثلون النسبة العظمى من 

ية يف جرته وزارة التخطيط والتعاون االنامئي بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون االجتامعأشارت نتائج مسح أ

يف حني قدرت منظمة العمل الدولية نسبة البطالة  2005عام  %28 .1ن معدل البطالة يف العراق يبلغ )أالعراق اىل 

، يرافق البطالة عادة تبعات سلبية ضارة (1)هنا تزيد عىل النصف(إما بني الربع والثلث فيام تشري تقديرات اخرى اىل 

مراض أوالسالم االجتامعي، حيث تظهر تلك التبعات عىل شكل  عىل املجتمعات هتدد االستقرار االقتصادي

ن العراق أخالقية وسلوك اجرامي يصعب معاجلته، ومع أنحرافات إجتامعية ونفسية خطرية تتحول مع الزمن اىل أ

( مليون عامل خالل عقد 3يمتلك موارد طبيعية وبرشية هائلة ومستقبل رئيس للعاملة العربية )التي زادت عن )

 متدهورقتصاد هش وإن املتغريات اخلارجية )احلروب واحلصار( حولت االقتصاد العراقي اىل أ، اال (2) بعينات(الس

وغري مولد لفرص العمل، كان من نتائجه بروز مشكلة البطالة منذ بداية عقد التسعينات ثم تفاقمت املشكلة بعد 

 :(3)بام ييل برزهاأسباب عديدة نعرض أل 2003عام 

كلة البطالة يف العراق نتيجة لالداء االقتصادي املرتاجع وعدم القدرة عىل حتقيق معدالت تفاقمت مش .1

 ستغالل النفط.إمتقدمة من النمو االقتصادي، ويف نمط النمو االقتصادي املرتكز عىل 

 السيام يف الزراعة والصناعة حيث تدنى كثرياً  ،االثر السلبي لتحرير التجارة عىل القطاع اخلاص العراقي .2

مام تدفق أكمركية،  االنتا  الزراعي والصناعي نتيجة لفتح احلدود عىل مرصاعيها، وبدون ضوابط كمية او

غالق إضطر العديد من املزارع واملصانع اىل أمن السلع االجنبية املدعوم معظمها حكومياً  ا كبريسيل 

 من البطالة. زادراقية سلبًا ونتاجها ويف احلالتني تأثر الطلب عىل العاملة العإو ختفيض أأبواهبا 
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القوة العاملة العراقية التي ترتفع فيها نسبة الشباب والتي تفتقر اىل التدريب الالزم لتلبية خصائص  .3

 حتياجات سوق العمل.إ

 قليلة وأموااًل هائلة يف مرشوعات ومهية أالفساد االداري املسترشي يف االجهزة الرسمية والذي بدد  .4

 .لعاطلني عن العملستيعاب اأاجلدوى يف 

( الف فرصة عمل للعراقيني يف 20ن توفر اكثر من )أعامر العراق بحيث مل تستطع )أعادة إتلكوء عملية  .5

 ( مليون شخص(.7عادة االعامر من بني قوة عمل تصل اىل )إمشاريع 

حلكومية التي غالق العديد من املصانع اضعف فاعلية القطاع العام يف توليد املزيد من فرص العمل نظراً إل .6

من جهة وعدم توفر مستلزمات االنتا   2003عامل السلب والنهب والتدمري بعد نيسان تعرضت أل

 .الرضورية للمنشآت واملصانع احلكومية من جهة اخرى

إلفتقاده اىل  الدفاع وتوقف عمل بعض الوزارات كالتصنيع العسكري مثالًوحل وزاريت الداخلية  .7

عية واضحة املعامل، ويف  ل عدم وجود توزيع عادل للدخل، وزيادة عدد الذين جتامأقتصادية وإسرتاتيجية إ

دت اىل تفاقم أيجيات عاملية، كلها تسرتاإيعيشون حتت خط الفقر او حيومون حوله، وبسبب عدم وجود 

 الوضع املعييش وتزايد نسبة البطالة يف العراق. 

 :إاليتبرزها بأ وضيحبالغة اخلطورة يمكن ت امعيةجتأقتصادية وإنتائج فرزت مشكلة البطالة يف العراق أ

هتميش جزء مهم من قوة العمل العراقية من خالل وضعها خار  العملية االقتصادية املجتمعية، وهذا يعد  .1

 عملية تنمية وتطوير االقتصاد العراقي. تبديداً الحد مصادر الثروة يف العراق التي كان باالمكان استغالهلا يف

بي للبطالة عىل األمن واالستقرار االجتامعي واالقتصادي يف العراق، اذ يتخذ مفهوم البطالة يف التأثري السل .2

بعض االحيان مضموناً تدمريياً يستدعي بالتبعية تداعيات سيكولوجية خطرية قد تصل اىل حد تفتيت اهلوية 

 عي االعمى.الوطنية للفرد ونقض عقده التشاركي مع املجتمع وحجره يف زنزانة العنف الدفا

تؤدي البطالة اىل تدهور مستوى معيشة الفرد العراقي وبالتايل تفاقم من  اهرة الفقر يف العراق الذي  اوز  .3

نخفض اىل النصف بعد ذلك( أمجايل السكان خالل عقد التسعينات ثم إمن  %70فيه )الفقر املطلق نحو 

(1). 
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لحق رضراً بفرصهم يف العمل والدخل مستقبالً، فضالً ن  هورالبطالة يف مقتبل احلياة العملية للشباب قد تأ .4

من السلوك غالباً ما  رتباط وثيق بني بطالة الشباب وإدمان املخدرات واجلريمة ومها رضبانإعن ذلك ثمة 

 .جتامعية وشخصية باهضةأترتتب عليهام تكاليف 

املترسبني من  بب زيادة عددبس %40تعمق مشكلة البطالة من نسبة االمية التي )تصل يف العراق اىل نحو  .5

 .(1)الدراسة وعدم االلتزام بقانون التعليم االلزامي( 

صحاب املؤهالت العالية اىل هجرة العديد منهم اىل اخلار  بحثاً عن أتؤدي البطالة وبالذات بني اخلرجيني و .6

لكفاءات الوطنية هم مصادر الثروة يف العراق وبالتايل تبديداً لأحد فرصة العمل، وهو ما يعد هدراً أل

 العراقية التي ال غنى عنها يف تطوير االقتصاد واملجتمع العراقي.

ثارها السلبية عىل االقتصاد متثلت بأرتفاع أفأن االقتصاد العراقي واجه حتديات ال مفر من  وعىل ضوء ما تقدم

ن القطاع العام وحده ال أمعدالت البطالة، وتشري األحصائيات اىل أن حجم البطالة يف العراق كبري والشك يف 

ضافية، فدوائر ورشكات القطاع العام  تلئة باليد العاملة وتعاين من مشكلة البطالة إن يوفر فرص عمل أيستطيع 

 جياد فرص العمل حلل مشكلة البطالة.إزاء ضعف القطاع املحيل اخلاص  د الدولة حرجًا يف أاملقنعة 

رتفاع رتفاع معدل نمو العرض من العمل نتيجة ألألعراقية برز اخلصائص املميزة لسوق العمل اأن وأ

برزها أمعدالت نمو السكان والقوى العاملة يف  ل تباطؤ نمو الطلب عىل العمل والذي هو ناجم عن عدة عوامل 

نخفاض القدرة عىل زيادة العرض الكيل بام يتالئم مع حجم الطلب الكيل الفعال  ا يرتتب عليه نمو حجم أ

دات بام يفوق الصادرات، وهذا يعني تناقص فرص االستثامر وتكوين رأس الامل نتيجة خرو  العمالت االستريا

مام االقتصاد العراقي لتوجيه االنشطة االقتصادية يف املجاالت التي أتزايد الصعوبات هذا ويرتتب عىل  ،االجنبية

 .(2)حتقق التنمية االقتصادية 
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 ل اجلدول اآليت:يمكن توضيح معدالت البطالة من خال

 (2جدول )

 معدل البطالة السنة

2003 28.10 

2004 26.8 

2005 17.97 

2006 17.50 

2007 10.26 

2008 15.34 

2009 15.3 

2010 15.1 

2011  15.2 

2012 15.2 

    املصدر:

 .املركزي لإلحصاء املجموعة اإلحصائية لسنوات متفرقة وزارة التخطيط واجلهاز −

 السنوية. النرشات اإلحصائية زي العراقي املديرية العامة لإلحصاء واألبحاث،البنك املرك −

حيث بلغ معدل البطالة نحو  2003ن معدل البطالة أستمر باالنخفاض منذ بداية عام أيتضح من اجلدول أعاله 

نخفاض اىل ويعود هذا اال 2012-2010لغاية عام  %15وصل  أن نخفاض أكثر فأكثر اىلستمر باإلأو ...اىل 28%

من خالل القيام بتو يف أعداد كبرية يف مؤسسات القطاع العام ويف سلك  ،إهتامم الدولة بتخفيض معدالت البطالة

 اجليش والرشطة فضالً عن تزايد أعداد العاملة املهاجرة للعمل خار  العراق. 

لسياسة السكانية، وعىل صالحات عديدة منها ما يتعلق باأيتطلب حل مشكلة البطالة  ومن هنا يمكن القول

مستوى املنظومة التعليمية لتتامشى مع احلاجات العرصية لسوق العمل والتي تعتمد عىل تنفيذ ما يسمى بربامج 



  

التشغيل لتعزيز فرص التشغيل وختفيض معدالت البطالة العالية، خاصة ضمن فئة الشباب ولعل أهم األجراءات 

 :(1)عراقي للحد من أو معاجلة البطالة هي املطلوب حتقيقها عىل مستوى االقتصاد ال

الترسيع يف عمليات اعادة االعامر للقطاعات االقتصادية والبنى التحتية التي دمرهتا احلرب والذي من شأنه  •

اب يف سن العمل وهذا بو تشغيل العاطلني عن العمل وخاصة الشأخلق فرص عمل جديدة تساهم يف سحب 

 وهري.يعمل عىل ختفيض البطالة بشكل ج

جياد وتوفري املناخ املالئم واملناسب لالستثامر املحيل واالجنبي بام يزيد من فرص االستثامر والتشغيل مع إ •

الرتكيز عىل توجيه االستثامر اىل الصناعات التي توفر فرص عمل حقيقية )كثيفة العاملة( وختدم عملية 

 البطالة القوى العاملة وبالتايل ختفيض معدالتستيعاب جزء كبري من أاالستخدام والتشغيل وتكون قادرة عىل 

ذ ساعدت االستثامرات الصناعية ذات الكثافة العاملية إكام حصل فعالً يف بعض الدول العربية كتونس واملغرب، 

 يف ختفيض معدالت البطالة.

 ذيحلكومي وسيلة من وسائل السياسة الاملية التي تنتهجها الدول للحد من معدالت البطالة، النفاق ايعد األ

عتامدًا عىل املقاربة إيتعترب إحدى األدوات التي يمكن من خالهلا قياس األداء اإلقتصادي داخل الدولة، وذلك 

أن أهنا )وهي النفقات العامة التي من ش الكينزية، التي تعترب أن اإلنفاق احلكومي بشقيه االستهالكي واالستثامري

نتعاش يف النشاط االقتصادي بصورة كبرية، وتتمثل هذه النفقات يف أنشاء ثروة جديدة، ومن ثم حدوث أتؤدي إيل 

قتصاد الوطني، وبناءًا عليه فإن أي زيادة يف لإل حمفزاً ، (2)زيادة حجم اآلالت واملعدات املهيأة للعملية اإلنتاجية(

متصاص نسبة البطالة داخل االقتصاد أاحلكومي يؤدي بالرضورة إىل زيادة النمو اإلقتصادي، وبالتايل  اإلنفاق

فرتاض أساو وهو مدى االستجابة الرسيعة لآللة اإلنتاجية املحلية للطلب أالوطني، غري أن هذه املقاربة تقوم عىل 

 .احلكومياإلضايف عىل السلع واخلدمات، الناتج عن الزيادة يف اإلنفاق 
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 لقد كانت وال زالت البطالة من أبرز املشكالت االقتصادية واالجتامعية واإلنسانية التي تواجه الدول، نظراً 

لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة،  لام تشكله من حتدي كبري هلا يف سعيها لتحقيق عمليات إنامئية اقتصادية وصوالً 

ضيت بالدراسة واالهتامم خاصة يف البلدان املتطورة من قبل العديد ويعترب موضوع البطالة من بني املواضيع التي ح

عتبارها من املرتكزات األساسية التي تقوم بتوجيه السياسات والربامج احلكومية إمن الباحثني واإلقتصاديني ب

ها، بحيث هذه املشكلة وتقليل األرضار النامجة عن لتجنبة وحتاول احلكومة دائاًم إتباع سياسات إقتصادية هادف

تواجه احلكومات والدول التي تعاين من البطالة يف الكثري من األحيان العديد من املظاهرات واالحتجاجات املنددة 

منذ الستينيات وتعددت النظريات االقتصادية التي فرست ا املشكلة، وقد تعمقت األبحاث فيه ذهبعدم معاجلة ه

 .(1)راؤهم أت عليها  اهرة البطالة باختالف وجهات النظر التي تركز

إن أهم األهداف التي ترمي إليها السياسة االقتصادية تكمن يف حتقيق العاملة الكاملة، االستقرار يف األسعار، 

م اإلنفاق احلكومي بزيادة الطلب يساه ي،زيادة معدل النمو االقتصادلك العدالة يف توزيع الدخل الوطني وكذ

ن سياسة اإلنفاق أالكيل وزيادة االستهالك، وذلك من خالل إعادة توزيع الدخل أو بزيادة حجم االستثامر وبالتايل ف

 :(2) ستقراره، وذلك من خاللأاحلكومي تقوم بو يفتني أساسيتني تتمثالن يف تنمية الدخل واملحافظة عىل 

السلع و اخلدمات من  مي إىل جانب اإلنفاق اخلاص  ا يؤدي إىل زيادة املشرتياتالتوسع يف اإلنفاق احلكو −

العمل، رأس  (عىل املوارد اإلنتاجية املستخدمة، والتي تتمثل يف عنارص اإلنتا  األربعة وهي إضافياً  فتكون طلباً 

 .التنظيم واالرض( الامل،

القتصادية، ففي فرتات الرخاء تقلص الدولة من إنفاقها الدورة ا يف تغيري سياسة اإلنفاق احلكومي تبع التغريات −

بسبب زيادة اإلنفاق اخلاص، أما يف فرتات الكساد، فينخفض اإلنفاق اخلاص  ا يفرض عىل الدولة التدخل 

بسياسة مالية تعويضية من خالل زيادة إنفاقها، وتعتمد يف متويله عىل عدة مصادر، منها الدين العام واإلصدار 

ويمكن للدولة تفادي حدوث  اهرة البطالة من خالل سياسة اإلنفاق احلكومي، إذ أن وجود بطالة النقدي، 

نخفاض إعىل رغبة املنتج يف التوسع يف اإلنتا  بسبب  نخفاض الطلب الكيل الفعال،  ا يؤثر سلباً إمتزايدة معناه 
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تصاد يف حلقة مفرغة من البطالة األسعار، كام يمكن أن يؤدي إىل إيقاف بعض خطط اإلنتا   ا يدخل االق

نخفاض الطلب الكيل، وهنا تكون سياسة إنفاق حكومي توسعية كفيلة بتحقيق اإلنعاش االقتصادي، إما من إو

خالل اإلعانات االقتصادية للمنتجني التي تساهم يف زيادة تشغيل املوارد املتاحة أو من خالل قيام الدولة بإنشاء 

 يعتربو ،اخلدمات األساسية، األمر الذي يسمح بخلق فرص جديدة للتشغيلبجميع  تزويدهامدن جديدة و

طمئنان األفراد عىل إاإلنفاق احلكومي التحوييل اخلاص باملعاشات والتأمني الذي من شأنه زيادة  أيضاً 

  .مستقبلهم  ا يكون له األثر الكبري عىل زيادة إنتاجهم

ضمن سياسات مكافحة البطالة سواء كان ذلك ضمن  هاماً  وحتتل سياسة اإلنفاق احلكومي موقعاً   

 السياسات الظرفية أو اهليكلية.

من البطالة  اإلنفاق العام املحرك األساو الذي من خالله يمكن للحكومة أن ختلق مناصب عمل متتص جزءاً  ديعو 

 زادت احلكومة من حجم وختفف من حدهتا، وهذا يعني أن العالقة بني اإلنفاق العام والبطالة عالقة عكسية فكلام

نخفضت معدالت البطالة وأحجامها، كام أن السياسة الاملية بشكل عام وبمختلف آلياهتا بام فيها إإنفاقها العام كلام 

السبل واألدوات التي تعالج(حاالت الركود االقتصادي، االستخدام الغري ح سياسة اإلنفاق العام تعترب من أنج

عىل خمرجات النشاط  كبرياً  (، ألهنا سياسة إسرتاتيجية بعيدة املدى وهلا تأثرياً كفوء أو الفجوات االنكامشية

ذلك فاملشاريع احلكومية تعمل عىل توليد مناصب عمل لسنوات لو ،االقتصادي من ناتج وطني وعاملة وغريها

 .متتالية

ات الفعالة التي تعتمد عليها كام أن السياسة الاملية التي تعتمد عىل التوسع يف اإلنفاق العام تعد أحد السياس

نتشار البطالة، ولكن قد تكون هلا أثاره السلبية، مثل أاحلكومات ملعاجلة مشكل الركود االقتصادي، والتقليل من 

ستجابة إرتفاع األسعار وزيادة التفاوت بني الطبقات االجتامعية املختلفة، وهذا إن مل تكن هناك إثار سلبية من حيث أ

ن نجاح هذه السياسة يعتمد عىل مرونة اجلهاز اإلنتاجي، والذي يعتمد يف أعىل السلع واخلدمات، فللطلب املتزايد 

ة فائض يف الطاقة اإلنتاجية للسلع االستهالكيبوجود  مثلقتصاد صناعي داخل البلد، يتإمقوماته عىل وجود 

، واملدخالت الالزمة لزيادة اإلنتا  املحيلواخلدمات املرتبطة هبا، إضافة إىل عدم وجود عوائق أمام السلع الرأساملية 

عىل طرق متويل النفقات العامة، بحيث جيب  نب القروض العامة واإلصدار النقدي وفرض الرضائب  لكوكذ

  عىل أصحاب الدخول الضعيفة ما أمكن لتفادي هذه اآلثار السلبية.



 
 

    

حتياطي إراقي يمتلك قاعدة غنية ومتنوعة من املوارد، فهو يمثل ثاين أكرب عينبغي أن نشري إىل أن االقتصاد ال

عاملي من النفط اخلام ولديه من املوارد الامئية ما جيعله بمنأى عن خماطر الشحة الامئية، كام أن قوته العاملة الوطنية 

ثري املوارد املوجودة يف أي من بلدان املنطقة، وبالرغم من تشكل أكثر من سبعة ماليني شخص وهي تفوق بك

ت االقتصادية والاملية والبرشية والتجارية، إال أنه هل من املمكن ملجموع هذه املوارد ايف املؤرش احلاصلالتدهور 

املتوسط؟  ستعادة مكانته السابقة كبلد من فئة الدخلإخالل عقد من الزمن النهوض باالقتصاد العراقي من جديد، و

 :(1)أن بلوغ هذه األهداف يقتيض حتقيق حتول عىل املستويات التالية  بل يمكن وضعه ضمن الدول املتطورة غري

 .عادة التأهيلإع إىل نزااإلنتقال من حالة ال .1

 .قتصاد حر موجه نحو النموإقتصاد مغلق تسيطر عليه الدولة إىل إاإلنتقال من  .2

حقيقة راق قتصاد متنوع، إذ بينت التجربة التارخيية للعإدات النفط إىل عتامد مفرط عىل عائإاإلنتقال من  .3

واقعة قوامها أن االعتامد الكثيف عىل النفط كمصدر وحيد للدخل والنقد األجنبي، قد كشف هشاشة بنية 

 .عىل البرتول والعوائد النامجة عنهرأ ت تطااالقتصاد الوطني وتأثره بأي تغري

)اخلام( من قطاع مهيمن ومصدر  إسرتاتيجية للتنمية تتكفل بتحويل القطاع النفطي عتامدإرضورة العودة إىل  .4

للعوائد الاملية فقط إىل قطاع منتج للثروات، ويكون قطباً لقيام صناعات أمامية وخلفية تؤمن ذلك التشابك 

بط تة، إذ مل ترغري أن املسألة االقتصادية لوحدها غري كافي قتصاد حقيقي،إالقطاعي املطلوب لتحقيق نمو 

 .والسياسية باملسألة االجتامعية

ستثامر األجنبي املبارش، ألن االقتصاد العراقي يمر بأزمة حقيقية وعىل كافة البد من إعطاء الفرصة لإل .5

ستثامر يسهم يف إدخال إلاستثامر، فضالً عن أن هذا األصعدة وهو بحاجة إىل دفعات قوية لتنشيط اإل

 داخل البلد، وتشغيل أعداد كبرية من القوى العاملة، وأكساب هذه القوة اخلربة التكنولوجيا املتطورة إىل

 والكفاءة.

ولعل القاعدة التي حتكم تدفق االستثامرات يف أي بلد ترتكز عىل األولوية املرجحة لتو يف رؤوس  .6

موال )االستثامرات االموال )االستثامرات الوطنية( التي توفر األجواء واملناخات املالئمة لتحفيز رؤوس األ
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عتامد مبادرات ذات صيغة إمان، ويف هذا السياق البد من أجل الوصول إىل البالد بثقة وأاألجنبية( من 

شمولية ومنهجية غري تقليدية بخطوات فعالة وكفؤة لتحريك ٕوانعاش االستثامرات الوطنية، ومنها الدعوة 

 متوافقة مع متطلبات بدء وتكثيف اجلهد إلقامة رشكات كبرية للمستثمرين والصناعيني العراقيني

 حتياجًا، وتعزيز إمكانياهتا الامدية وقدراهتا التقنية.إاالستثامري الوطني وضامن تو يفه يف القطاعات األكثر 

ستثنائية يف أطار أولويات االستثامر يف العراق وطبيعة القطاعات واملشاريع التي تكتسب أمهية إويف  .7

ستقبلية، تربز يف مقدمة االهتاممات مسألة املواءمة بني كثافة التكنولوجيا التي حيتاجها املرحلتني احلالية وامل

االقتصاد العراقي بسبب تعرضه إىل التخلف يف هذا املجال من جهة، وكثافة العمل يف  ل املعاناة الشديدة 

شاملة تغطي املشاريع  ستثامريةإمن معضلة البطالة املتفاقمة من جهة أخرى،  ا يدعو إىل أعداد خارطة 

املختلفة يف مجيع القطاعات االقتصادية واإلنتاجية واخلدمية يف مناطق العراق كافة عىل أساس املزايا النسبية 

التي تتمتع هبا، وكذلك هتيئة دراسات اجلدوى االقتصادية والفنية األولية للمشاريع بام يتيح للمستثمرين 

 ستثامرية ذات عوائد جمزية.إمواهلم إىل فرص أيه رؤوس جمال واسع للمفاضلة واالختيار، وتوج

ومع أن مجيع القطاعات االقتصادية العراقية اإلنتاحية واخلدمية مرشحة إلستقطاب اإلستثامرت وحتقيق  .8

إال أن هناك مجلة من األولويات املرحلية التي حتكم هذا القطاع أو ذاك  العوائد املجزية للمستثمرين فيها،

 :يتوحسب األ

قطاع اهليدروكاربونات وبالذات النفط والغاز بجانبيه األستخراجي والتحوييل، وهو ما سيحكمه قانون  .أ

القطاع النفطي خاص بإنتظار صدوره وهو قانون النفط والغاز اجلديد، وأن النهوض هبذا القطاع أي 

مليون برميل  3.5 غوالباليرانية )اإل عراقيةوالوصول إىل مستوى أنتاجي يعادل املستوى قبل احلرب ال

رات دوالر للسنة ايومياً، يتطلب ختصيص عرشين مليون دوالر وملدة مخس سنوات وبواقع أربعة ملي

 %8.9و  % 12.2) قد بلغ( 2010 -2007إال أنام خصص هلذا القطاع خالل السنوات )، )(1)( الواحدة

هبذا القطاع القيادي وتوجيه لحاجة الامسة للنهوض ل ري، وهذا يش(2)جداً( قليل  %7.20و  %4.20و 

 .ت املطلوبة نحوه، من خالل احلاجة إىل ترشيع قانون النفط والغاز اجلديدااالستثامر
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ئهم العرب اقيني ونظراالقطاع الصناعي ويتضمن الكثري من املشاريع التي يمكن للمستثمرين العر .ب

ها، فضالً عن أمكانية املشاركة يف إنقاذ واألجانب دخوهلا واإلسهام بمعاجلة األختالالت القطاعية القائمة في

القطاع الصناعي املختلط الذي يعاين من التلكوء والقصور نتيجة لعوامل الفساد وسوء اإلدارة وعدم القدرة 

 .ستقطاب االستثامرتأ اه إعىل التحرك ب

يح دخول مشاريعه ة بجانبيه االنبايت واحليواين وهذا القطاع يتعرض حلالة من التخلف الذي يتزراعقطاع ال . 

 .عىل نطاق واسع

قطاع البنى التحتية واخلدمات األساسية كالطرق واجلسور والكهرباء ومياه الرشب واملجاري والرصف  .د

الصحي، وهذه مجيعاً تتوىل الدولة االستثامر فيها، ومل يتم التوصل إىل صيغة مستحدثة ملشاركة املستثمرين 

 .ختالفهم يف بناء هذه املشاريعأعىل 

واألجانب، خاصة  قيني والعرباستثامر فيه من قبل املستثمرين العروهو مفتوح بالكامل لإل ةطاع السياحق .ه

الدينية واآلثارية الرتفيهية يف  ستثامرية واسعة لتشجيع السياحةإقوية وفرص  تكزاق يمتلك مرتراوأن الع

 .قامجيع مناطق العر

وحدة يون مل 3.5من )ر ق ألكثعرانتيجة حلاجة ال وهو مرشح ألن يكون ذا أولوية مرجحة قطاع اإلسكان .و

ستثامر يف هذا القطاع حيقق عوائد مرتفعة، وأنه يستوعب أعداد كبرية من قوة العمل، ويسهم سكنية(، واإل

ريك وتنشيط القطاعات الصناعية املنتجة ملواد البناء األساسية واملكملة كاألسمنت والطابوق حت بدوره يف

واألصباغ وحديد التسليح ومعامل احلدادة والنجارة وغريها، األمر الذي يدعو  ميكاوالكايش والسري

ويتدر  املوقف ذاته عىل قطاعات اً، يالء هذا القطاع االهتامم االستثنائي يف املرحلة احلالية واملستقبل أيضإل

 ه القطاعات.املصارف والتعليم والتدريب وما إىل ذلك عىل وفق اخلصائص واملزايا النوعية لكل من هذ

نفاق كلام زاد اإلإذ ستثامري احلكومي نفاق اإلنه توجد عالقة عكسية بني البطالة واإلأيمكن القول من ذلك   

 . العكس صحيحمعدالت البطالة و معه نخفضتإ

  



  

 اإلستنتاجات

قتصادية التي تتمكن من خالهلا الدولة ستثامري احلكومي هو أحد ادوات السياسة االنفاق اإلن اإلإيتضح  ا تقدم 

ستثامري يؤدي اىل تشغيل خمتلف القطاعات االقتصادية وحتريك نفاق اإلعىل تقليل حجم البطالة يف العراق، وذلك الن اإل

نفاق اإل عجلة االقتصاد وزيادة الطلب عىل االيدي العاملة نتيجة لزيادة الناتج القومي وبالتايل تقليل معدالت البطالة، ويعترب

باالستهالكي أدى ذلك ًة ستثامري مقارننفاق اإلقتصاد قوي وكلام زاد اإلإستثامري احلكومي هو النواة االساسية يف بناء اإل

 اىل زيادة معدالت النمو اإلقتصادي بمعدالت أكرب.

قد تؤدي اىل عرقلة  تيال دنان ذلك غري  كن يف  ل الظروف السياسية واالقتصادية الغري مستقرة التي تسود بالأال أ

ن مصريها، ومن ستثامرية كبرية ومل يعرف حتى األإضافة اىل املبالغ التي تم رصفها عىل مشاريع كل حماوالت التقدم، هذا باإل

 االستنتاجات التي توصل اليها البحث يف هذا املجال اآليت: زأبر

زيادة املقدرة االنتاجية للبلد وبالتايل رفع حد االدوات التي تساعد عىل أستثامري احلكومي هو نفاق اإلن اإلأ .1

 معدالت النمو االقتصادي.

نفاق العام نتيجة لتخصيص معظم موازنة البلد عىل ن العراق يعاين من ضعف ختصيصات هذا اجلانب من اإلأ .2

ة التي ضافة اىل املرصوفات الكبرياىل غاية يومنا هذا باإل 2003اجلانب األمني بسبب سوء االوضاع االمنية من 

 يتم ختصيصها عىل محايات املسؤولني ومكاتبهم وغريها من املصاريف الغري رضورية.

ن أوقد بدأ بالزيادة اىل  كان قد بلغ ملياري دينار تقريباً  2003ستثامري احلكومي يف العراق عام نفاق اإلن اإلأ .3

ن هذه أ نجد النفاق العام عموماً اب ةً رنمليار تقريبًا بسبب زيادة االيرادات النفطية لكن مقا 37اىل  2012وصل يف 

 . التخصيصات ضعيفة

-2010ن وصلت يف عام أنخفاض اىل وأستمرت باإل %28نحو  2003قد بلغت معدالت البطالة يف العراق عام  .4

هتامم الدولة بتخفيض معدالت البطالة من خالل القيام بتو يف أنخفاض اىل ويعود هذا اإل %15اىل  2012

مؤسسات القطاع العام ويف سلك اجليش والرشطة فضالً عن تزايد أعداد العاملة املهاجرة للعمل  أعداد كبرية يف

 خار  العراق. 

املحرك األساو الذي من خالله يمكن للحكومة أن ختلق خاصة اجلانب االستثامري منه  يعترب اإلنفاق العام .5

أن العالقة بني اإلنفاق العام والبطالة عالقة من البطالة وختفف من حدهتا، وهذا يعني  مناصب عمل متتص جزءاً 

 نخفضت معدالت البطالة.إعكسية فكلام زادت احلكومة من حجم إنفاقها العام كلام 

 



 
 

    

 التوصيات

ن من حماوالت النهوض باالقتصاد العراقي ومعاجلة مشكلة البطالة والتي هي واحدة مقابل كثري من املشكالت التي أ

أخطرها حتتا  اىل خطوات عديدة وحاسمة عىل كافة املستويات ليس عىل املستوى االقتصادي  يعاين منها اقتصادنا ولكن

 تباع اخلطوات اآلتية:إفقط، لذلك ينبغي 

ن تعطي هذا أخرى عىل معدالت البطالة لذا عىل احلكومة أستثامري أثر مهم اىل جانب متغريات نفاق اإلن لإلأبام  .1

 ستثامري احلكومي.نفاق اإلت اإلاجلانب أمهية من خالل زيادة ختصيصا

وجه املشرتيات االستهالكية االخرى التي تتم أوقف نفقات اجلهاز اإلداري للدولة واملحليات واهليئات اخلدمية و .2

 إعادة النظر يف االجور والرواتب التي يتلقاها املسؤولون يف الدولة.ودون حساب عىل نحو هيدر الامل العام 

أكرب لإلنفاق اإلستثامري بخاصة اإلنتاجي منه للسلع اإلسترياتيجية، وتلك التي يمكن  رضورة إعطاء أمهية نسبية .3

أن يتوفر هبا ميزة نسبية أكرب للمنتج املحيل بام يمكنه من املنافسة يف األسواق عىل الصعيد املحيل والدويل، هذا فضاًل 

عىل أبحاث علمية حتدد تلك القطاعات  اً ءستثامرات الصناعية والقطاعات الرائدة فيه بناعن وضع خطة قومية لإل

، وهو ما قد يستثامرات إليها بام خيدم االقتصاد القومالرائدة من خالل حتديد القطاعات ذات األمهية لتوجيه اإل

 ستثامرات العامة.ستثامر اخلاص حيث أن هدفه الوحيد هو الربح دون غريه من األهداف التي توجه اإليفتقده اإل

تكوين رشاكات بني القطاع العام واخلاص ليس يف مرشوعات البنية األساسية فحسب، بل ويف بحث إمكانيات  .4

مرشوعات إستثامرية أيضًا، بام يضمن حتقيق الكفاءة التي يتميز هبا أداء القطاع اخلاص ومتكني هذا القطاع من حتقيق 

ا ا، وأيضاً يمكن الدولة من زيادة إيراداهتأرباح أكرب بالدخول يف مرشوعات كبرية يسهم معه القطاع العام يف متويله

يف  من خالل العملل باميضمن زيادة حصة التمويل الذايت لإلنفاق العام، هذا فضالً عن زيادة قوة االقتصاد كك

إطار خطة تنموية متكاملة يضعها متخصصون بمختلف القطاعات بام يضمن اإلستغالل األمثل للموارد 
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