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عن املركز

مركُز البيان للدراسات والتخطيط مركز مستقلٌّ، غرُي رحبّي، مقرّه الرئيس يف بغداد، مهمته الرئيسة 
-فضاًل عن قضااي أخرى- تقدمي وجهة نظر ذات مصداقية حول قضااي السياسات العامة واخلارجية اليت 
ختّص العراق بنحو خاٍص ومنطقة الشرق األوسط بنحو عام. ويسعى املركز إىل إجراء حتليل مستقّل، 

وإجياد حلول عملّية جلّية لقضااي معقدة هتّم احلقلينْ السياسي واألكادميي.
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املقدمة 
شهد العراق منذ عام 2003 حتواًل حنو اقتصاد السوق، وهي املهمة األوىل اليت عمل عليها 
أصحاب التغيري، وُشرعت هلا العديد من القواني والربامج، واختذت تدابري وإجراءات طالت العديد 
من اجملاالت، إاّل أن النتائج مل تكن ابملستوى املطلوب، وسارت العملية عشوائياً ومن دون ختطيط 
الرغم من تدفق ما يقارب  اقتصادي كبري على  أو رؤية اسرتاتيجية واضحة؛ مما أسفر عن فشل 
)900( مليار دوالر من العائدات النفطية منذ التغيري وحىت اآلن، اليت تبخرت يف جوٍّ من الفساد 

املايل واإلداري دون حتسُّن يف البىن التحتية، أو بناء اقتصاد أو خدمات ملموسة.
ويف هذا اجملال ال بدَّ من االنطالق من إشكالية مهمة قوامها اإلقرار أبن األزمة الشاملة 
لالقتصاد العراقي تؤكد ضرورة اعتماد رؤية جديدة لإلصالح االقتصادي، وإصالحات جذرية تعيد 
هيكلية االقتصاد كونه اقتصاداً ريعياً أحادي اجلانب، وليس لسياسات مسكنة تعاجل قضااي جزئية 
أو هتدف فقط إىل املواءمة السياسية، بل إصالح اقتصادي حقيقي يعرب عن حالة كيفية ونوعية 
أكثر منها حالة كمية تتجسد يف تراكمات مادية، وجيب أن يهدف هذا اإلصالح إىل إعادة الدور 
الرايدي للقطاع اخلاص وإعادة رسم دور الدولة يف النشاط االقتصادي؛ مبا يعزز تنوع قطاعاته، 
ابلفئات  والعناية  البشرية  املوارد  وتنمية  للدخل،  عداًل  أكثر  توزيع  وأتمي  عمل،  فرص  وإجياد 

االجتماعية األكثر تضرراً.
ينطلق البحث من فرضية مفادها: »أن غياب الرؤاي الفلسفية الواضحة لإلصالح االقتصادي 
الشامل لدى متخذي القرار أضاع فرصة التقدم مبشروع مينع تدهور األحوال إىل احلد الذي وصلت 

إليه اآلن«.

االإ�صالح االقت�صادي يف العراق ما بعد عام 2003
ر�ؤية م�صتقبلية

أ.د. كرمي سامل حسني*

* جامعة القادسية / كلية اإلدارة واالقتصاد.
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وقد تضمنت الدراسة احملاور اآلتية:
احملور األول: املضامي النظرية لإلصالح االقتصادي.

احملور الثاين: واقع االقتصاد العراقي ومربرات اإلصالح.
احملور الثالث: اإلصالح االقتصادي يف العراق بعد عام 2003: اآلليات والنتائج.

احملور الرابع: اإلصالح االقتصادي .. رؤية مستقبلية.
اخلامتة.
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احملور األول: املضامني النظرية لإلصالح االقتصادي
السياسات  جمموعة  بي  رواجاً  األكثر  املوضوعات  من  االقتصادي  اإلصالح  يعدُّ   
النقد الدويل والبنك الدويل( على  الدولية )صندوق  االقتصادية اليت طرحت من قبل املؤسسات 
النامية ملعاجلة املشكالت اليت تواجه اقتصاداهتا والسيما االختالالت اهليكلية، واملديونية  البلدان 
اخلارجية، والعجز املتفاقم يف ميزان املدفوعات، والتضخم خالل سبعينيات القرن املاضي، ويستند 
اإلصالح االقتصادي إىل جمموعة من اإلجراءات اليت جيب أن تتخذها احلكومات لتطبيق الربانمج 

اإلصالحي، وهو رديف ملا اصطلح على تسمية ابلتصحيح االقتصادي يف األدبيات املعاصرة. 
.)Economic Reform( أواًل: مفهوم اإلصالح االقتصادي

يُعّرُف اإلصالح من حيث املفهوم اللغوي جبعل الشيء أكثر صالحاً، أي التعديل يف االجتاه 
املرغوب فيه، أو التغيري حنو األفضل1. أما املفهوم االقتصادي لإلصالح؛ فهو تعبري عن السياسات 
االقتصادية اليت هتدف إىل تعديل مسار االجتاه االقتصادي املرغوب فيه أو تصحيحه، ابجتاه حتقيق 
التوازن بي النفقات واإليرادات، والسيطرة على التضخم وخلق فرص عمل2. وهناك من يرى أن 
اإلصالح يعين حزمة من اإلجراءات املشروطة من قبل مؤسسيت برتيون وودز )صندوق النقد الدويل 
والبنك الدويل( اليت هتدف إىل معاجلة االختالالت االقتصادية واملالية والنقدية، وإيصال االقتصاد 

إىل حالة االستقرار، وحتقيق منو اقتصادي مستمر3.
يف حي ترى األمم املتحدة أن االصالح االقتصادي هو عملية تستهدف حتسي أسلوب   
تعبئة املوارد وختصيصها؛ بغية تلبية احلاجات اآلنية واملستقبلية على وجه أفضل، وقد ترتاوح معامله 
التوجيهية  واملبادئ  االقتصادية،  واملؤسسات  اإلمنائية،  للسياسات  العامة  واألهداف  الفلسفة  بي 

املنتخبة للسلوك االقتصادي4.
االجتاهات  طياته مجلة من  حيمل يف  مرانً  االقتصادي مصطلحاً  ويعدُّ مصطلح اإلصالح 
والسياسات، وال يتخذ صيغة اثبتة، وال يتحدد مبكان أو زمان معيني، بل يكون متوائماً مع طبيعة 

االقتصاد الذي تطبق عليه الوصفه اإلصالحية يف تلك اللحظة. 
اقتصادية، واجتماعية،  أبعاد  تقديران أن اإلصالح االقتصادي هو عملية مركبة ذات  ويف 
وثقافية، وهو كجزء من فكر تنموي شامل لكل القطاعات والفئات اجملتمعة كافة، ويهدف إىل 
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تصحيح املسار االقتصادي، ومعاجلة االختالالت، وتعبئة املوارد، ورفع كفاءهتا؛ من أجل استعادة 
االقتصاد قدرته على النمو. 

وميكن تقسيم الدول إزاء تطبيقها لسياسة اإلصالح إىل جمموعتي5: 
األوىل: تتمثل يف الدول النامية اليت قامت إبصالحات اقتصادية بصورة ذاتية اعتماداً على 
مواردها الذاتية واإلمكاانت املتاحة دون أي تدخل مباشر من قبل صندوق النقد الدويل والبنك 
الدويل، وتندرج ضمن هذه اجملموعة البلدان النفطية، والبلدان ذات املديونية املنخفضة؛ لتصحيح 

مسار املتغرّيات االقتصادية ومعاجلة االختالل يف اقتصادايهتا. 
األخرى: تشكل غالبية البلدان النامية اليت واجهت مشكالت اقتصادية والسيما يف عدم 
إىل  جلأت  لذا  املستحقة؛  وفوائدها  القروض  إبقساط  املتمثلة  اخلارجية  الديون  مبتطلبات  إيفائها 
مؤسسات التمويل الدولية للحصول على املشورة واملوارد املالية، على أن جُتري إصالحات أساسية 

على اقتصاداهتا عرفت بربامج االستقرار االقتصادي، والتكييف اهليكلي.
اثنياً: سياسات اإلصالح:

 Britton( وودز  بريتون  مؤسسات  تبنتها  اليت  االقتصادي  اإلصالح  سياسات  إن 
woods( متمثلة ابلصندوق النقد الدويل والبنك الدويل هتدف يف جوهرها إىل تطبيق الال مركزية 
من خالل االعتماد على آليات السوق، وتقليص دور القطاع العام يف النشاط االقتصادي لصاحل 

القطاع اخلاص )احمللي واألجنيب(، والتوجه حنو االنفتاح على االقتصاد العاملي.
وقد تضمنت برامج اإلصالح جمموعتي من السياسات، هي6:   

1.سياسات االستقرار االقتصادي )التثبيت االقتصادي(: يعدُّ برانمج التثبيت االقتصادي 
وتسعى  االقتصادي  اإلصالح  عملية  حنو  األوىل  اخلطوة   )stabilization program(
تصحيح  هذا  ويعين  سنة،   )3-1( القصري  املدى  يف  االقتصادي  االستقرار  من  نوع  حتقيق  إىل 
يف  العجز  وتقليل  املدفوعات،  ميزان  يف  والعجز  التضخم  والسيما  والنقدية،  املالية  اإلصالحات 
املوازنة العامة؛ وذلك ابعتماد سياسات مالية انكماشية ونقدية صارمة إلزالة حالة عدم التوازن بي 

الطلب الكلي والعرض الكلي، يصححها ويتابع تنفيذها صندوق النقد الدويل7.
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وتتضمن برامج التثبت االقتصادي احملاور االتية: 
أ. السعي إىل حتقيق التوازن يف ميزان املدفوعات والقضاء على العجز. 

العامة والسيما اإلنفاق  النفقات  العامة من خالل ختفيض  املوازنة  العجز يف  ب. خفض 
احلكومي على اخلدمات االجتماعية، وإلغاء الدعم، وزايدة موارد الدولة عن طريق رفع الضرائب 

والرسوم وزايدة أسعار اخلدمات اليت تقدمها.
العام لألسعار وذلك عرب  النقود واحملافظة على استقرار املستوى  ج. احلد من منو عرض 

معدالت مقبولة من التضخم. 
:)structure Adjustment programs(2. برامج التكييف اهليكلي

وهي مكملة لربامج التثبيت االقتصادي وتظهر احلاجة إليها نتيجة لالختالالت والتشوهات 
داخلية غري  اقتصادية  سياسات  بفعل  الزمن سواء  عرب  ترتاكم  اليت  االقتصادية  املتغرّيات  أداء  يف 

مالئمة أو صدمات اقتصادية خارجية8.
وهذه الربامج من اختصاص البنك الدويل ابالعتماد على آليات السوق وتقليص دور الدولة 
يف النشاط االقتصادي ويرتبط هذا النمط من السياسات ابملدايت املتوسطة والطويلة األجل، وهتتم 
جبوانب العرض اليت تؤكد استخدام املوارد املتاحة بصورة كفوءة من خالل انتقاء فرص االستثمار 
اليت تنماز ابرتفاع معدل عائدها يف االقتصادات النامية، وهو مصمم أيضاً لتحفيز النمو على املدى 
الطويل من خالل إعادة تنظيم هياكل اإلنتاج، وحتفيز مكوانت الطلب الكلي الفّعال بنحٍو متوافق 

مع املوارد االقتصادية املتاحة. 
ويشتمل برانمج التكييف اهليكلي على حزمة من العمليات االجرائية تتمثل ابآليت9: 

حترير التجارة ابالعتماد على قوى السوق واملنافسة. 	 
تنمية القطاع اخلاص وتشجيعه )احمللي واألجنيب(.	 
إلغاء الدعم احلكومي لألسعار وختفيض عجز املوازنة. 	 
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حتويل ملكية القطاع العام إىل اخلاص عن طريق اخلصخصة.	 
تشجيع السياسات املتجهة للتصدير.	 

يدعمها  اليت  االقتصادي  االستقرار  برامج  أن  إىل   )IB( الدويل  البنك  دراسات  وتشري 
صندوق النقد الدويل تتطلب حتسيناً يف تطبيقها، مبعىن أن السياسات القصرية املدى )سياسات 
جانب الطلب( اليت ميليها الصندوق على الدول املدنية تسبق السياسات الطويلة األجل )سياسات 
جانب العرض( اليت يدعمها البنك الدويل على أساس أن سياسات جانب العرض تستغرق وقتاً 

طوياًل حىت تظهر نتائجها10.
ويبدأ برانمج اإلصالح االقتصادي خبطاب النوااي اليت توجهه الدول املعنية إىل صندوق   
وسياسته  البلد  أهداف  عن  عميقة  ومناقشات  مفاوضات  يتضمن  الدوليي حيث  والبنك  النقد 
الذي سيستخدم موارد املؤسستي الدوليتي، ويعرض صندوق النقد والبنك الدوليان شروطهما يف 
هذا اخلطاب الذي ميثل التزاماً قانونياً على تلك الدولة أن أتخذ به، وعادة ما أتخذ هذه الشروط 

شكلي: أوهلما شروط مسبقة، واثنيهما شروط الحقة. 
اثلثا: األهداف: 

املديونية  وعبء  االقتصادي،  األداء  بضعف  واملتمثلة  االقتصادية  املشكالت  تفاقم  إن   
املدفوعات  النامية، واختالل ميزان  البلدان  التجاري لغري صاحل  التبادل  اخلارجية، وتدهور معدل 
وتباطؤ معدالت النمو االقتصادي، وتفاقم معدالت البطالة والفقر كل تلك األمر دفعت العديد 
من الدول النامية حتت ضغط مؤسسات التمويل الدولية )IFM ،IB( إىل تبيّن برامج التثبيت 
االقتصادي والتكييف اهليكلي يف منتصف الثمانينيات من القرن العشرين، على أمل أن يؤدي تنفيذ 
هذه السياسات إىل نتائج مرضية متمثلة بتصحيح االختالالت اهليكلية واحلصول على القروض 
ملواجهة العجوزات يف موازين املدفوعات؛ لغرض استعادة النمو االقتصادي وحتسي املعيشة، ويف 
هذا الصّدد يقول هنري كيسنجر من املالحظ أن احتماالت حتقيق منو اقتصادي حقيقي تضاءلت 
هذه  جناح  من  تداوله  يتم  مما  الرغم  على  الدويل،  النقد  صندوق  برامج  طبقت  اليت  البلدان  يف 

الربامج11.
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وترمي سياسة اإلصالح االقتصادي إىل حتقيق مجلة من األهداف أو الغاايت اليت هتدف   
يف حمصلتها النهائية إىل حتقيق ما أييت:

بعض  يف  نشاطه  وحصر  التنمية  عملية  يف  رائد  القطاع  العام  دور  يف  النظر  إعادة   .1
ميتاز  قطاعاً  بوصفه  اخلاص  للقطاع  العامة  املشروعات  ملكية  ونقل  األساسية  والبنية  املشروعات 

بفاعلية أكرب يف استخدام املوارد حسب منظري صندوق النقد والبنك الدوليي. 
2. ختفيض معدل التضخم: ترى برامج اإلصالح أن االقرتاض الداخلي أو اخلارجي عن 
طريق رفع سعر الفائدة أفضل من التمويل ابلعجز من خالل اإلصدار النقدي اجلديد والسيما يف 
ظروف البلدان النامية اليت ال تتمتع مبرونة اجلهاز االنتاجي، كون التمويل ابلعجز يؤدي إىل التضخم 
يف حي تعمل سياسة رفع سعر الفائدة احمللية على ختفيض حجم وسائل الدفع املتداولة مما يسهم 

يف معاجلة التضخم12.
3. استعادة التوازن الداخلي واخلارجي لالقتصاد، وحتسي وضع ميزان املدفوعات، وتوفري 
املوارد اليت جتعل البلد قادراً يف املستقبل على الوفاء بعبء ديونه املرتاكمة؛ وابلتايل استعادة جدارته 

االئتمانية13.
4. حتسي كفاءة ختفيض املوارد واملتاحة لالقتصاد، والسعي إىل توسيع الطاقات اإلنتاجية 
للبلد وإمنائها على أن يتوافق ذلك مع مزيٍد من التحّول إىل سياسة اإلنتاج من أجل التصدير؛ مبا 
القابل لالستمرار، وزايدة فرص العمل املنتج، وحتسي  النمو االقتصادي الذايت  يؤدي إىل حتقيق 

املستوى املعيش للسكان.
5. ختفيض عبء املديونية اخلارجية واحلد من ضغط الديون على االقتصاد الوطين. 

6. حترير القطاع املايل من كل القيود، وإعادة هيكلة القطاع من خالل: 
فتح األسواق املالية احمللية أمام التدفقات املالية الدولية.	 
إزالة احلواجز أمام دخول البنوك األجنبية. 	 
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احملور الثاين: واقع االقتصاد العراقي ومربرات اإلصالح
أواًل: طبيعة االقتصاد العراقي:

لديه  الثالثة األخرية، ومل يكن  العقود  العراقي عدة صدمات وأزمات طيلة  واجه االقتصاد   
القدرة ملواجهتها على الرغم مما ميتلكه من موارد مادية وبشرية، وكرست مفهوم أحادية االقتصاد وجعلته 
يتسم بكونه ذات طابع ريعي ابمتياز يعتمد بنحٍو مطلق على إيرادات النفط يف متويل النفقات العامة 
للدولة، أو أن يصبح اإلنفاق احلكومي حمدداً رئيساً ملسارات التنمية؛ وهذا أن دل على شيء، فإنه 
يدّل على عمق وحدة االختالالت اهليكلية يف العديد من مفاصل االقتصاد العراقي14؛ لذا ال بدَّ من 

حتليل مسار هذه االختالالت وتشخيصها دون ذكر مسبباهتا، وعلى النحو اآليت: 
1. اختالل هيكل الناتج: يعاين االقتصاد العراقي من اختالل اهليكل اإلنتاجي، وذلك 
هليمنة القطاع النفطي يف تكوين أو تركيبة الناتج احمللي اإلمجايل، حيث تشّكل هذا القطاع نسبة 
ال تقلُّ عن )50%( من الناتج احمللي اإلمجايل كمتوسط للمدة 2003-2015، يف حي جاءت 
بواقع 4.8% من  الزراعي  القطاع  اإلنتاجية األخرى متندية جداً، فقد ساعد  القطاعات  مشاركة 
الناتج، يف حي كانت مشاركة قطاع الصناعة التحويلية حبدود )2.3%(؛ وهذا ابلتأكيد يعود إىل 
غياب السياسات االقتصادية والتشريعات القانونية واإلدارة الكفء؛ لتطوير وتنمية هذه القطاعات 
ذات األمهية الفائقة. أما ما خيصُّ القطاعات التوزيعية )التجارة، والنقل، والتحويل، والتأمي( فقد 
)2003-2014(، يف حي  املدة  ملتوسط  اإلمجايل  احمللي  الناتج  من   %20.2 ساعدت حبدود 
كانت مشاركة القطاعات اخلدمة )اإلسكان، واملرافق، واخلدمات احلكومية( حبدود 14.1% للمدة 

نفسها، كما هو مبي يف اجلدول رقم )1(:
جدول )1(

األمهية النسبية للقطاعات االقتصادية يف الناتج احمللي االمجايل كمتوسط للمدة )2015-2003(
 القطاع

البيان

قطاع 
الزراعة

قطاع 
التعدين 

الصناعة 
التحويلية 

قطاع 
الكهرابء 

واملاء

قطاع البناء 
والتشييد

قطاع النقل 
واملواصالت

قطاع التجارة 
واملطاعم 
والفنادق

قطاع 
املال 
والتأمني

قطاع 
اخلدمات 
احلكومي 

الناتج احمللي 
اإلمجايل 
GDP

متوسط املدة 
2014-2003

%4.8%50.1%2.3%1.6%6.8%5.9%7.3%7.1%14.1%100

املصدر: صندوق النقد العريب، التقرير االقتصادي العريب املوحد 2015، ص: 387.
صندوق النقد العريب، نشرة اإلحصاءات االقتصادية للدول العربية لسنة 2015، العدد )34(، ص: 36. 
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يتمكن من تصحيح هذا  أمامه طريق طويل كي  زال  ما  العراقي  االقتصاد  أّن  يعين  وهذا 
االختالل يف ظّل غياب الرؤية االقتصادية الواضحة، وعدم كفاءة اإلدارة واالفتقار إىل آليات عمل 

منهجية وخمطط هلا بنحٍو جيد.
2. اختالل هيكل املوازنة: تشري البياانت إىل اعتماد العراق على اإليرادات النفطية اليت 
للمدة )2011- العامة كمتوسط  اإليرادات  من  تفوق )%97(  عالية جداً  نسبة  تشكل  ابتت 

2014(15، يف حي ال تتجاوز اإليرادات الضريبية 3% للمدة نفسه. 
اختالاًل  وأحدث  الدولة،  مؤسسات  من  األخرى  اإليرادات  على  النفط  قطاع  هيمنة  إن 
واضحاً يف هذا اجلانب، وجيعل منها عرضة للتقلبات احلاصلة يف أسعار النفط، وهذا ما حصل 

فعاًل يف هناية عام 2014.  
جدول )2(

اجتاهات تطور االتفاق العام والناتج احمللي اإلمجايل للمدة 2015-2004

  السنوات 

20البيان 
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
معدل النمو 15

املركب

GDP

مليار دينار 

53
23

5

73
53

4

95
58

8

11
14

56

15
70

26

13
06

43

16
20

64

21
73

27

25
42

25

27
10

91

26
06

10

19
68

20

12
06

32اإلنفاق العام 
11

7

26
37

5

38
80

6

39
03

1

59
40

3

52
56

7

64
35

1

69
63

9

90
37

4

10
68

73

83
55

6

11
94

6212
3

مؤشر االجتاه العام 

%6
0

%3
5

%4
0

%3
5

%3
7

%4
0

%3
9

%3
2

%3
5

%3
9

%3
2

%6
0

www.cbi-iq :على املوقع اإللكرتوين )CBIESD( املصدر: البنك املركزي العراقي، البياانت االقتصادية اإلحصائية 
.www.mof.gov.iq وزارة املالية: قانون املوازنة العامة االحتادية لسنة 2015 على املوقع
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أما ما خيصُّ النفقات العامة فيشري اجلدول )2( إىل ارتفاع اإلنفاق العام من )32117( 
قدره  مركب  منو  ومبعدل   ،2015 عام  دينار  مليار   )119462( إىل   2004 عام  دينار  مليار 

)12.7%(، يف حي شهد الناتج احمللي اإلمجايل منّواً قدره )12.6%( للمدة نفسها.
أما مؤشر االجتاه العام لإلنفاق العام -نسبة إمجايل اإلنفاق العام إىل الناتج احمللي اإلمجايل-   
الذي يهدف إىل معرفة حجم اجتاهات السياسة اإلنفاقية للحكومة ومسارها التدخلي يف النشاط 
للمدة )2005-2014(  احمللي اإلمجايل كمتوسط  الناتج  بلغ )40.3%( من  فقد  االقتصادي، 
وهي نسبة مرتفعة تفوق نسبة اإلنفاق العام إىل الناتج احمللي اإلمجايل على مستوى الدول العربية 

والبالغة )33.5(16.
عالية  نسبة  تشكل  التشغيلية  النفقات  أن  فنجد  العام  اإلنفاق  أما من انحية مكوانت   
اإلنفاق  للمدة 2003-2015، يف حي شكل  بلغت )68.9%( كمتوسط  العام  اإلنفاق  من 
االستثماري )31.1%( للمدة نفسها، وهذا يؤشر حااًل من االختالل اهليكلي يف اإلنفاق العام 
والسيما أن االقتصاد العراقي حباجة ماسة إىل زايدة معدالت اإلنفاق االستثماري؛ لتحقيق حالة 
معدالت  اإلمجايل، وخفض  احمللي  الناتج  يف  منو  معدل  حتقيق  املتمثلة يف  االقتصادي  االستقرار 

التضخم وحتقيق حالة الرفاهية االجتماعية من خالل حماربة الفقر والبطالة. 
3. اختالل هيكل التجارة اخلارجية: 

ُيستَدلُّ من األرقام واملؤشرات اخلاصة هبيكل امليزان التجاري للمدة )2015-2003(   
هو ضعف القاعدة اإلنتاجية، وعدم التنوع االقتصادي وأصبح االقتصاد العراقي أكثر من أي وقت 
آخر يعتمد على الصادرات النفطية وبنسبة تفوق )98%( من إمجايل الصادرات للمدة املذكورة. 
وال تشكل الصادرات الزراعية والصناعية شيئاً يستحق الذكر يف تكوين هيكل الصادرات؛ مما يؤشر 
إىل خلل واضح يف هيكل الصادرات وهذا ما عرض االقتصاد إىل صدمات قوية انجتة عن ظروف 
السوق الدولية انعكست بنحٍو مباشر على اخنفاض الدخل القومي ومستوايت اإلنتاج والتشغيل. 
أما ما خيصُّ الواردات فقد هيمن استرياد السلع االستهالكية على هيكل الواردات؛ نظراً الرتفاع 
امليل احلدي لالستهالك يف العراق بعد التحسن امللحوظ يف دخل الفرد وضآلة حجم اإلنتاج احمللي 
من السلع، والسيما الغذائية هذا، وقد سّجل امليزان السلعي )عدا النفط( عجزاً مستمراً بلغ يف 
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عام 2013 )28114.6( مليون دينار، وبنسبة منو قدرها )49.3%( عن العجز املتحقق يف عام 
2012 17، ويبدو ال وجود لسياسة جتارية حمكمة وفاعلة أتخذ على عاتقها تنمية قطاع التصدير 
والنهوض ابالقتصاد واحلد من سياسة اإلغراق السلعي اليت يتعّرض هلا االقتصاد، ومحاية املنتج احمللي 

من منافسة السلع املستوردة املماثلة.
الذي  واإلداري  املايل  الفساد  حالة  العراقي  االقتصاد  يف  االختالالت  هذه  إىل  يضاف   
ابت يشكل ظاهرًة خطريًة تتزايد ابستمرار يف أغلب مؤسسات الدولة، الذي ساعد يف هدر املال 
العام وتقليل إيرادات اخلزينة، ويعيق االستثمار كونه خيفض العائد عليه، ويضعف أداء القطاعات 
فهو  والثروات،  للدخل  التوزيعية  العدالة  البلد18، وعلى  االقتصادي يف  النمو  َثَّ  االقتصادية ومن 

يقوض التنمية ويشوهها، وميثل هتديداً لألمن الوطين. 
ويف هذا الصدد ميكن القول: ما مل يتم على الفساد املايل واإلداري أو احلد منه يف ظل بيئة   
سياسية مستقرة وآمنة، فال أمل للعراق من أن ينهض وينتعش اقتصادايً حىت لو أنفق سنوايً مئات 

املليارات من الدوالرات.
اثنياً: مربرات االصالح االقتصادي:

على  لالقتصاد  املطلق  االعتماد  إن  االقتصادي:  النمو  معدالت  يف  حاد  اخنفاض   .1
العائدات النفطية انعكس بنحٍو مباشر على الناتج احمللي اإلمجايل، فقد سجل )GDP( تدنياً 
واضحاً يف عام )2014(، فقد بلغ )260610( مليار دينار بعد أن كان )271091( مليار 
دينار عام )2013( ومبعدل منو سالب بلغ )3.8-%(، أما يف عام 2015 فقد بلغ )196820( 
مليار دينار وبنسبة تغيري سنوي بلغت )24.41-%( ويتوقع أن يكون هناك هبوط حاد يف معدل 
النمو االقتصادي لعام 2016. وهذا يعد أحد املؤشرات اخلطرية على مستوى النشاط االقتصادي 
كونه أحد املقاييس اليت ييُّقوم األداء التنموي على أساسها، وابلتأكيد سوف ينعكس ذلك سلباً 
على متوسط دخل الفرد من الدخل القومي. إذ خيسر العراق أكثر من مليار دوالر سنوايً مع كل 

هبوط مقداره دوالر واحد يف سعر برميل النفط الذي يصدره العراق19.
للدولة يف  العامة  املوازنة  املتحقق يف  العجز  تفاقم  العامة:  املتنامي يف املوازنة  العجز   .2
السنوات االخرية، متأثراً ابهلبوط احلاد يف أسعار النفط والسيما أن أكثر من 93% من املوازنة تعتمد 
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على اإليرادات النفطية فقد بلغ العجز املتحقق )21( مليار دوالر يف عام 2015، على الرغم 
من ضغط النفقات العامة يف حي بلغ العجز النقدي املخطط يف املوازنة العامة لسنوات 2016 
بي)24( تريليون دينار؛ أي: ما يعادل )22( مليار دوالر على افرتاض أن سعر الربميل )45( دوالراً 
العجز  املتوقع مضاعفة هذا  الواقع، ومن  وبواقع تصدير )3.6( مليون برميل يومياً وهذا خالف 
ليصل إىل )40-45( مليار دوالر؛ وابلتايل من الصعوبة مبكان تغطية هذا العجز، بل إن حماوالهتا 
وخطوات احلكومة لتغطية هذا العجز هي جزء من تعقيد املشكلة وتفاقماهتا؛ ومما يفاقم العجز يف 
املوازنة زايدة اإلنفاق العسكري وغريه من النفقات املرتبطة به ملواجهته تنظيم داعش اإلرهايب، إذ 
شّكل هذا اإلنفاق أكثر من 20% من موازنة عام 2016، وإن جتاوز العجز املتحقق نسبة %22 
من الناتج احمللي اإلمجايل20 قد ميثل مؤشر خطورة والسيما أن تقرير صندوق النقد الدويل لسنة 
2012 بي منه أن نسبته احلدود املسموح هبا واآلمنة لعجز املوازنة إىل FDP هي )%3( على 

وفق اتفاقية ماسرتخيت. 
3. اخنفاض رصيد االحتياطيات من العمالت األجنبية والذهب لدى البنك املركزي، 
فبعد أن وصل الرصيد إىل حنو )76( مليار دوالر هناية عام 2013 اخنفض إىل 67 مليار دوالر يف 
هناية عام 2014، وإىل )59( مليار دوالر يف نوفمرب عام 2015، وقد يتم اللجوء إىل ختفيض سعر 
صرف الدينار جتاه الدوالر كملجأ أخري21، وما يتبعه من آاثر تنعكس سلباً على الثقة ابالقتصاد 

العراقي فضاًل عن التبعات التضخمية الضارة للمستهلك. 
4. تزايد معدالت البطالة ألكثر من 25% وتفاقم معدالت الفقر اليت ابتت تزيد عن %30 
حسب بياانت اجلهاز املركزي لإلحصاء، وكذلك برانمج األمم املتحدة اإلمنائي، وهذه مؤشرات 
خميفة يف بلد نفطي مثل العراق، وهلا انعكاسات سلبية على الوضع التنموي وتفاوت توزيع الدخول 

والعدالة االجتماعية. 
5. االضطراب السياسي واألمين: إن تداعيات االزمة املالية اليت ميرُّ هبا االقتصاد العراقي 
قد انعكس على الوضع السياسي واألمين، وبدأت حالة من االضطراب واالحتجاج الشعيب، وتفاقم 
عن  خطورة  يقل  ال  السياسي  االضطراب  إن  ابحلكومة.  املتمثلة  السياسية  الكتل  بي  واخلالفات 
االضطراب األمين على وضع االقتصاد واالستثمار؛ فقد ترغب بعض الشركات ابلعمل يف بيئة غري 
آمنة من خالل توفري احلاجات األمنية الالزمة، ولكنها غري مستعدة للعمل يف بيئة غري مستقرة سياسياً.



اإلصالح االقتصادي يف العراق ما بعد عام 2003 .. رؤية مستقبلية

15

يف  االستثماري  اإلنفاق  تقلص  بسبب  االقتصادي؛  واالنكماش  الركود  من  حالة   .6
خمتلف النشاطات االقتصادية، فهو ضحية أي هبوط يف أسعار النفط اخلام؛ مما يعين توقف عملية 

البناء واإلعمار22، وإحلاق الضرر ابالقتصاد ورمبا يصاب بشلل اتم يف حالة التقشف والركود.

احملور الثالث: اإلصالح االقتصادي بعد عام 2003: اآلليات والنتائج
النظام السابق فرضت سلطة االئتالف سياسة  بعد أحداث 9 نيسان 2003، واهنيار   
اقتصادية جديدة، متثلت مبنهج التحّول حنو اقتصاد السوق وبناء نظام اقتصادي ليربايل بعد مرحلة 
من الزمن طغت فيها توجهات اإلدارة املركزية يف االقتصاد العراقي؛ لذلك انصبت خطوات التحول 
االقتصادي،  النشاط  حرية  تضمنت  اليت  والتشريعات  القواني  بوضع  االقتصادي  اجلانب  على 

واختذت تدابري وإجراءات طالت العديد من اجملاالت لتفعيل آليات السوق وأدواهتا.
وعلى الرغم من هذا التوجه والرغبة الشديدة يف التحول حنو اقتصاد السوق إال أن واقع   
العملية  التجربة  برهنت  ومالية  نقدية  سياسة  بتطبيق  واكتفت  شكلية،  حتوالت  إىل  يشري  احلال 
هو  فما حصل  إليه؛  ما وصل  إىل  العراقي  االقتصاد  إيصال  يف  فاشلة ساعدت  جتربة  أهنا  على 
إمهال قصدي لالقتصاد وعلى خلفية هدف االستقرار املايل والنقدي23 وميكن أن حندد مالمح 

اإلصالحات اجلديدة يف االقتصاد العراقي بعد عام 2003: 
أواًل: آليات تطبيق برامج االستقرار االقتصادية: 

1. السياسة النقدية: لقد وضعت السلطة النقدية جمموعة من املرتكزات، واختذت العديد 
من اإلجراءات واخلطوات على الصعيد النقدي نذكر منها24: 

أ.إصدار عملة عراقية جديدة ذات مواصفات تنسجم مع املواصفات الدولية. 
ب.استقاللية البنك املركزي على وفق املادة الثالثة من القانون رقم )56( لسنة 2004.

ج.السماح للمصارف األجنبية لفتح فروع هلا يف العراق. 
د.إدارة مزاد يومي لبيع النقد األجنيب )الدوالر( وما زال العمل به مستمراً.
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ه.حترير سعر الفائدة أحد دعائم اإلصالح املايل والنقدي. 
و.إلغاء عملية الرقابة على التحويل اخلارجي ضمن توجهات السياسة النقدية اجلديدة. 

2.إصالح السياسة املالية: إن اهلدف األساس للسياسة املالية هو ختفيض العجز يف املوازنة 
احلكومية إىل أدىن مستوى ممكن ابستخدام عدد من اإلجراءاتغ نذكر أمهها: 

أ. اإلجراءات الضريبية: صدرت األوامر )37، و41، و84( عن سلطة االئتالف مت مبوجبها 
العام  القطاع  موظفي  وإخضاع  الشركات،  وأرابح  األفراد  دخول  على  الضريبة  معدالت  ختفيض 

للعبء الضرييب أسوة ببقية شرائح اجملتمع.
ب. اإلجراءات الكمركية: مت استحداث ضريبة موحدة تفرض على مجيع السلع الواردة يف 

العراق ابستثناء املواد الغذائية واألدوية ونسبة )5 %( حسب األمر )38( لسنة 2003.
لسنة  العام  الدين  قانون  إبصدار  متثلت  واخلارجي(  )الداخلي  العام  الدين  إدارة  آلية  ج. 
2004 واملتضمن تعليمات بيع األوراق املالية احلكومية ابملزايدة العلنية لتوليد حالة مدة االستقرار 
يف السيولة لدى املصارف، أما فيما يتعلق ابلدين العام اخلارجي تتمثل ابالتفاق مع اندي ابريس 

حول تسويته. 
3. إصالح السياسة التجارية: دخل االقتصاد العراقي بعد عام 2003 مرحلة جديدة من 
السياسة التجارية وحترير التجارة وطلب االنضمام إىل منظمة التجارة العاملية )WTO( لالنفتاح 
على العامل اخلارجي، وكذلك مت أتسيس املصرف العراقي للتجارة مبوجب األمر املرقم )20( لسنة 
2003، واالمر رقم )12( يف حزيران عام 2003 اخلاص بسياسة حترير التجارة اخلارجية للعراق 
واعتماد سياسة الباب املفتوح، وأصبح العراق على إثرها سوقاً لتصريف السلع الرديئة اليت أدت 
إىل نزف شديد ومنظم للموارد، وتراجع قدرة املنتج احمللي على املنافسة والنمو، وغلقها يف بعض 

األحيان25.
اثنياً: آليات تطبيق برامج التكييف اهليكلي: 

1. سياسة اخلصخصة وإصالح القطاع العام: إن اعتماد اخلصخصة كأسلوب ملعاجلة حالة 
الرتهل، واخنفاض الكفاءة، وضعف اإلنتاجية مل حُيَسمنْ بعد؛ بسبب تبعاته االقتصادية واالجتماعية 
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اخلاص،  القطاع  دور  وتراجع  االستقرار،  بعدم  تتسم  االقتصادية  البيئة  أن  والسيما  والسياسية، 
وضعف قدرته التنافسية يف السوق احمللية. 

2. سياسة اجتذاب االستثمارات األجنبية: أصدرت سلطة االئتالف قانون االستثمار رقم 
بغية اإلسراع بعمليات  الباب على مصراعيه لالستثمار األجنيب  الذي فتح  )39( لسنة 2003 
التحويل إىل اقتصاد السوق وبعالج الصدمة إال أنه مل يوضع موضع التنفيذ فعلياً؛ مما دعا احلكومة 
العراقية إىل إصدار قانون االستثمار رقم )13( لسنة 2006 املعدل، الذي يوفر مزااي كثرية من 
الضماانت لإلعفاءات واحلوافز للمستثمرين؛ بغية االستثمارات األجنبية وتشجيعها، وتعزيز دور 
القطاع اخلاص احمللي لألجنيب يف العملية اإلمنائية؛ إال أن البنية االستثمارية يف العراق تواجه حتدايت 

ومعوقات كثرية حالت دون حتقيق أهدافها26.
ويبدو أن اإلصالحات االقتصادية مل تعط مثارها بعد وأن النتائج مل تكن ابملستوى املطلوب 
اسرتاتيجية  رؤية  أو  ختطيط  دون  ومن  عشوائياً  العملية  وسارت  االقتصادية،  األنشطة  أغلب  يف 
واضحة، فما زال االستثمار األجنيب يف العراق حيذر من ولوج خماطره االستثمار؛ بسبب تداعيات 
الوضع األمين والسياسي غري املستقر، فيما مل حتصل تغيريات يف السياسة املالية بسبب تزايد حجم 
اإلنفاق بنحو كبري واالعتماد على إيرادات النفط كمصدر رئيس للتحويل -كما الحظنا سابقًا-، 
وتفاقم العجز يف املوازنة العامة وضعف األداء االقتصادي، وتراجع معدالت النمو يف القطاعات 

اإلنتاجية والسيما يف الزراعة والصناعة وتفاقم معدالت البطالة والفقر. 
ولتقومي نتائج اإلصالح االقتصادي ما بعد عام 2003 ميكننا القول إن  برانمج التصحيح 
قد حقق اجلزأ األسهل وهو االستقرار املايل والنقدي، أما اجلانب احلقيقي يف االقتصاد فقد بقي 
على حالة بل ازداد سوءاً، ومل ينجح يف إعادة هيكلية وتعزيز قدرته على تنويع مصادر الدخل وزايدة 
اإلنتاجية، ويبدو أن سياسات اإلصالح االقتصادي قد تنجح يف حتقيق أهدافها القصرية األمد 
املتمثلة يف حتقيق االستقرار املايل والنقدي ولكنها مل تنجح يف حتقيق النمو االقتصادي27؛ إذ أحدثت 
السياسة النقدية حتسناً يف الدخل احلقيقي لألفراد متّكنها من ضبط معدالت التضخم وحتقيق ثبات 
يف قيمة العملة احمللية، أما السياسة املالية اليت جاءت توسعيه فإهنا أّدت إىل حتسُّن توزيع الدخل 

لصاحل موظفي القطاع العام بعد تراجع دخوهلا احلقيقية خالل املدة )2003-1990(.



مركز البيان للدراسات والتخطيط

18

ومبقارنة بي مؤشرات االستقرار االقتصادي ما بي عامي 2004 و2015 نالحظ تفاقم 
معدالت البطالة والفقر والتضخم يف عام 2015 على ما كانت عليه يف عام 2014 إذ ارتفع 
معدل البطالة على 25% فيما تزايدت معدالت الفقر حىت بلغت أكثر من 23% حسب بياانت 
اجلهاز املركزي لإلحصاء. أما معدل النمو االقتصادي فقد سّجل معدالت منو متدنية خالل العام 
2014 بلغ )0.1%(، وارتفع إىل )2.9%( يف عام 2015. ومل تسجل مشاركة القطاعات اإلنتاجية 
أي حتسُّن ملحوظ يف نسبة مشاركتها يف الناتج احمللي اإلمجايل بل تراجعت إىل معدالت متدنية، 
إذ بلغ مشاركة القطاع الزراعي 3%، يف حي مل تتجاوز مشاركة القطاع الصناعي التحويلية %1 
من الناتج احمللي اإلمجايل لعام 2015 ابألسعار الثابتة 28، بعد أن كانت )10.9%، 2.3%( على 

التوايل عام 2004.
أما ما خيصُّ املوازنة االحتادية فقد حّققت فائض بلغ 865 مليار دينار عام 2004 ارتفع 
إىل 14128 مليار عام 2005 29، وسجلت املوازنة العامة عجزاً نقدايً قدره )25414( مليار 
دينار يف عام 2015، وارتفع العجز احلقيقي )الفعلي( إىل )34509( مليار دينار لعام 201630.

وقد حّقق احلساب اجلاري عجزاً يزيد على 11% من إمجايل الناتج احمللي، بينما بلغ إمجايل 
الدين العام حوايل 70% من إمجايل الناتج احمللي لعام 2016 مقارنة 56% من إمجايل الناتج احمللي 

يف عام 2015 31.
 %99 من  أكثر  على  االقتصاد  اعتماد  إىل  واملؤشرات  األرقام  فتشري  التجاري  امليزان  أما 
على الصادرات النفطية، أما ما خيصُّ الواردات فقد هيمن استرياد السلع االستهالكية على هيكل 
الواردات يف حي سجل امليزان التجاري عجزاً نقدايً قدرة )7758.4( مليون دوالر، أي ما يعادل 
)9032.718( مليار دينار يف عام 2015 32، بعد أن كان )3492-( مليون دوالر عام 2004. 
إن ما تضمنه الربانمج من إطالق حرية التجارة ترتب عليه نتائج سلبية أدت إىل هتميش 
دور القطاع اخلاص الذي يستهدفه برانمج اإلصالح، وترّدي قدرة الصناعة الوطنية على املنافسة 
والنمو فضاًل عن أن التوسع يف الواردات يتناقض مع ما يهدف إليه اإلصالح من تقليص الطلب 

احمللي وزايدة االدخارات. 
وبناًء على ما ورد من حقائق ومؤشرات نستنتج أن برانمج التثبيت والتصحيح االقتصادي قد 
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)جنح( يف حتقيق اجلزء األسهل الذي خيتُص ابالستقرار النقدي، وال وجود يذكر للجانب احلقيقي 
لالقتصاد، على الرغم مما عمل عليه أصحاب التغيري، وما ُشرَّع من قواني وبرامج، وما اختذ من 

تدابري وإجراءات، وما اعتمد من سياسات مالية ونقدية. 
إن احلقيقة الوحيدة اليت ال ميكن جتاهلها هي ثالثية الفشل االقتصادي املتمثلة يف )الفقر، 
والبطالة، والفساد(، وإن البلد ما زال سائراً على وفق النهج االقتصادي القدمي القائم على مفهوم 

الدولة املركزية املمسكة بكل التفاصيل والقائمة على الريع النفطي املتدفق.

احملور الرابع: اإلصالح االقتصادي ... رؤية مستقبلية 
خلفتها  اليت  العميقة  واالختالالت  حالياً  االقتصاد  هبا  ميرُّ  اليت  االقتصادية  األزمة  تستلزم 
املدة املاضية تستلزم الشروع إبصالحات اقتصادية هتدف إىل توسيع القاعدة اإلنتاجية، وتغيري بنية 
املوارد  وتنمية  والثروة  للدخل  أكثر عداًل  توزيع  الريعي وحتديثه، وأتمي  اجلانب وطابعه  األحادية 
البشرية والعناية ابلفئات االجتماعية األكثر تضرراً، ومن هذا املنطلق ال بد أن تؤكد حاجة االقتصاد 

العراقي إصالح جذري33.
وإن تكلفة هذا اإلصالح ستتفاقم كلما أتّخر التصدي له، وابت من غري املمكن أتجيل 
هذا االستحقاق ملعاجلة الوضع االقتصادي واملايل املتدهور؛ وهنا ال بد من اإلشارة إىل ضرورة توافر 
بعض الشروط أو املستلزمات إلجناح عملية اإلصالح االقتصادي، إذ من دوهنا ال جند جدوى من 

البدء بتطبيق برامج اإلصالح أي كانت طبيعتها تتمثل ابآليت: 
1. حلول جذرية ورؤية واضحة: من الضروري أن تكون هناك خطة شاملة وحلول جذرية 
لإلصالح االقتصادي وليس لسياسات قصرية األجل وممكنة تعاجل قضااي جرئية أو هتدف فقط 
إىل املواءمة السياسية، وتسعى إىل الوصول لنتائج طويلة األمد ومستدامة مع وضوح الرؤية لعملية 

اإلصالح لدى املسؤولي املعنيي.
2. البناء املؤسسايت لإلصالح: إن أزمة العراق احلقيقية هي أزمة بناء مؤسسات؛ مما عطل 
والضوابط  ابلقواني  هنا  واملقصود  معقدة،  وأمنية  أوضاع سياسية  البلد يف ظل  التنمية يف  مسار 
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والتعليمات والربامج والسياسات الضابطة للسلوك داخل منظومة السلطة وادارة الدولة، ومن دون 
املؤسساتية سنكون أمام سلوك غري منضبط من قبل خنب السلطة ولن تنجح أي حماولة إصالحية34. 
3. اإلرادة السياسية: ضرورة توافر إرادة سياسية حازمة، ومبدأ حسن النية من مثل مجيع 
القوى السياسية الفاعلة وتبنيها اإلصالح كفكر وممارسة يف عملها، ووضع مشروع اإلصالح موضع 

التطبيق وحتويله إىل واقع ملموس.
4. حماربة الفساد: ابت الفساد واملايل واإلداري يشكل ظاهرة خطرية، وقد تزايد ابستمرار 
العام، وتقليل إيرادات اخلزينة، فهو يعيق  يف أغلب مؤسسات الدولة، وقد ساعد يف هدر املال 
االستثمار، ويضعف أداء القطاعات االقتصادية، ومن ث التأثري على االجتاه االقتصادي يف البلد، 
وعلى العدالة التوزيعية للدخل والثروات، فهو يقوض ويشوه التنمية بل يشكل هتديداً لألمن الوطين؛ 
املطلوبة من خمتلف  اإلصالح ابملصداقية  وأن حيظى  واملساءلة،  الشفافية  مبدأ  اعتماد  ينبغي  لذا 

قطاعات اجملتمع. 
5. كفاءة اإلدارة: ضرورة اعتماد نظام الكفاءة يف إدارة املواقع القيادية بعيداً عن احملاصصة 

الطائفية واحلزبية، ومبا يعزز النظام القضائي يف حماسبة ومالحقة الفاسدين35.
ومن اجلدير ابلذكر أن االقتصاد العراقي حباجة إىل ترتيب جديد ألولوايته، تطوُّره على املدى 

القصري واملتوسط األجل، وهي على النحو اآليت36: 
1. حتقيق االستقرار املايل بعد )جناح( السلطة النقدية يف حتقيق االستقرار النقدي.

2. منو اقتصادي. 
3. تعديل االختالالت اهليكلية. 

4. خفض معدل البطالة. 
فشل  إىل  تشري  التجارب  من  فالعديد  املطلقة37،  األحادايت  رفض  إىل  اإلشارة  وينبغي   
مشروع التنمية املستند إىل تنظيم احلياة االقتصادية من قبل الدولة حصراً، وكذلك املشروع الذي 
يعتمد على قوى السوق كلياً وهذا يستدعي إعادة رسم دور الدولة يف االقتصاد الوطين وجتنب 
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االعتماد على الوصفة اجلاهزة لصندوق النقد الدويل وخطاب النوااي اليت تلزم البدان املعنية يف كل 
مكان وزمان؛ كون األوضاع االقتصادية واالجتماعية خمتلفة نوعاً ما عن بقية البلدان. وابإلمكان 
الذاتية يف رسم سياسة اإلصالح املناسبة لالقتصاد من خالل املالكات  االعتماد على القدرات 
املشورة  تقدمي  الدويل يف جمال  النقد  بصندوق  االستعانة  واخلرباء، وابإلمكان  املتخصصة  الوطنية 

وأتهيل املالكات االقتصادية واملالية38.
ويتطّلب حتقيق اإلصالح االقتصادي اختاذ حزمة من اإلجراءات، هي:   

1. اإلصالح املايل: ويتضمن ترشيد النفقات وزايدة اإليرادات، وختفيض عجز املوازنة أو 
يتمّثل  ابلنفقات  وما خيتصُّ  اإلجراءات  من  يتضمن جمموعة  املالية؛ وهذا  االستدامة  االجتاه حنو 
جديدة  حكومية  أجهزة  إنشاء  وفق  وعلى  احلكومية  واجلهات  الوزارات  مصروفات كل  بتقليص 
ودمج أو إلغاء بعض اهليئات والوزارات واإلدارات العامة وترشيد الدعم مع ضمان استمراره، أما 
جانب اإليرادات فيهتم ابستحداث ضريبة على أرابح األعمال والشركات وتطبيق ضريبة القيمة 
اإلجراءات  من  وغريها  واملواطني  الشركات  لدى  املتأخرة  احلكومة  مستحقات  وحتصيل  املضافة 

لتنويع مصادر الدخل. 
2. إصالح القطاعي العام واخلاص معاً، بعد ترهُّل القطاع العام بفعل الثقافة الريعية املهيمنة 
عليه، وينبغي حتويل أجهزة هذا القطاع إىل أجهزة منتجة مع االلتزام ابلشفافية واالنضباط املايل، أما 
القطاع اخلاص فهو أيضاً حباجة إىل إصالح وهو قطاع يرتكز نشاطه يف أنشطة حمدودة ذات طابع 

ريعي كاملقاوالت، واخلدمات، والوكاالت التجارية للمنتجات األجنبة39.
3. إعادة رسم دور الدولة يف االقتصاد الوطين: وهنا ينبغي التمييز بي تقليص مدى الدولة 
وزايدة قوة الدولة، إذ إن مدى الدولة خيتصُّ بتوسعها األفقي أي حبجم الوظائف واألهداف اليت 
تطلع هبا وترمسها، بينما تتمحور قوة الدولة حول قدرهتا وإدارهتا الكفوءة على ختطيط سياستها، 
وفرض القواني، والتشريعات، واإلجراءات، وحماربة اهلدر، واعتماد الشفافية واملساءلة40؛ وينبغي 
متكي الدولة من الرتكيز على مهامها األساسية يف حتسي بيئة األعمال، وتطبيق اإلجراءات الداعمة 

واحملفزة للقطاع اخلاص. 
4. حتقيق مبدأ الشراكة بي القطاع العام والقطاع اخلاص، وهذا يتطلب بناء جسور ثقة بي 
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الدولة ومؤسساهتا والقطاع اخلاص، وتشجيع املواطني للعمل يف هذا القطاع، وختفيف العبء املايل 
عن الدولة، وإاتحة فرصة أكرب للقطاع اخلاص يف إدارة االقتصاد. 

االقتصادي،  اإلصالح  لربامج  االجتماعية  اآلاثر  ومراعاة  والثروة  الدخل  توزيع  إعادة   .5
وابتكار الوسائل لزايدة الدعم احلكومي، وحتسي مستواهم املعاشي وتقليص الفوارق الطبقية. 

6.دعم القطاعات اإلنتاجية وتنميتها )الزراعة، والصناعة، والسياحة( من خالل اسرتاتيجية 
أو  الشراكة  مبدأ  وفق  على  اخلاص  القطاع  إشراك  ينبغي  وهنا  واألهداف؛  الرؤاي  واضحة  تنموية 
اخلصخصة، وحتسي أداء االقتصاد الوطين بقطاعاته املختلفة؛ إلهناء احلالة الريعية، وقّلة اإلنتاجية، 

وإجياد قاعدة صناعية صلبة. 
فما ذُِكر آنفاً هي املبادئ العامة واإلجراءات املطلوبة يف تّصور أي إصالح جذري وعميق 
للنظام االقتصادي، وهي حتتاج إىل عمل جاد وتصحيحات تبدأ من مؤسسات الدولة والقطاع 
واحلرية  ابلعدل  ممثلة  والثقافية؛  االجتماعية  القيم  إطار  يف  وتعمل  املواطني،  إىل  وصواًل  اخلاص 

والقانون، والعقالنية، والدميقراطية.
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اخلامتة:
التحّول  العراق ما بعد عام 2003 يف إطار  يبدو أن سياسة اإلصالح االقتصادي يف   
حنو اقتصاد السوق ركزت على إدارة جانب الطلب الكلي دون االهتمام ابلدرجة الكافية إبدارة 
جانب العرض املتمثلة يف اإلنتاج، وإعادة هيكلة االقتصاد يف جانبه احلقيقي؛ وبذلك حققت اجلزء 
الديون اخلارجية، ومل تنجح يف إعادة هيكلة  النقدي وإطفاء أو ختفيض  األسهل وهو االستقرار 

االقتصاد وتعزيز قدرته على تنويع مصادر دخله. 
إن األزمة االقتصادية احلالية اليت ميرُّ هبا االقتصاد العراقي والنامجة عن الصدمة املزدوجة   
املتمثلة هببوط أسعار النفط اخلام، ومواجهة »داعش« اإلرهايب حّفزت اجلميع للتفكري جدايً يف 
السابقة والتفكري جدايً ابإلصالح  النظر يف سياستها  إعادة  بدائل، ووقفت احلكومة على  إجياد 
والتغيري يف براجمها االقتصادية. لكن تكلفة هذا اإلصالح ستتفاقم كلما أتخر التصدي له، وابت 
من غري املمكن أتجيل هذا االستحقاق ملعاجلة الوضع االقتصادي واملايل املتدهور، وقد آن االوان 
لوضع حلول جذرية لربانمج اإلصالح ذات رؤية واضحة لدى املسؤولي املعنيي، تعمل يف ظل 
بناء مؤسسايت فاعل ومؤثر، وإدارة كفوءة لتنظيم االقتصاد العراقي، وتفعيل دور الشراكة مع القطاع 

اخلاص مع مراعاة اآلاثر االجتماعية والعدالة يف توزيع الدخل. 
إن أي إصالح اقتصادي جيب أن يسبقه إصالح سياسي وحرب حقيقية على الفساد   

املايل واإلداري، ألنه بوجودمها لن يتمكن من مترير أي سياسة إصالحية.
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