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قدوري**: لماذا لا يؤدي الإنفاق  حسن عبد هللا بدر* و د. صباحد. 

 الاستثماري دوره في تطوير وتحويل الاقتصاد العراقي؟
 

وذلك ألن من خالله يتم بناء الطاقات االنتاجية  يف أدب التنمية، يعترب اإلنفاق االستثماري عماد التنمية والتحول االقتصادي
أو توسيعها القتصاد البالد وابلتايل إنتاج السلع واخلدمات الالزمة لتلبية االحتياجات املختلفة للسكان من غذاء وملبس 

هيز املاء ومسكن، وكذلك خمتلف أنواع اخلدمات سواء تلك املرتبطة بشكل مباشر بعملية االنتاج كالنقل واالتصاالت وجت
 والكهرابء واخلدمات التجارية واملالية أو اخلدمات العامة كالتعليم والصحة واإلدارة.

، يتذكر االقتصاديون العديد االستثماري والنمو االقتصاديوعلى سبيل التوثيق النظري لتلك العالقة بني اإلنفاق 
الذي يَعترب النمَو االقتصادي دالًة لنسبة دومار -هارود جمن نظرايت أو مناذج التنمية، ومن أبرزها وأكثرها استعمااًل منوذ 

 االستثمار من الدخل القومي وفعالية االستثمارات املتحققة، ضمن متغريات اقتصادية هامة أخرى مفرتضة.
 

 محفزات الاستثمار

 
أي اإلنفاق على السلع اإلنتاجية يتمتع العراق مبجوعة من املوارد االقتصادية تشجع على املباشرة وزايدة اإلنفاق االستثماري، 

 من مكائن ومعدات، وطرق وموانئ ومطارات، وكهرابء وماء ومشاريع ري وسدود، ومباين سكنية وغري سكنية.
ففي جانب العرض، مثة ثروة معدنية وفرية من النفط والكربيت.  وهناك األراضي الصاحلة للزراعة، واملياه، واملناخ 

حملصوالت.  كما أن هناك قوة عمل متنوعة وقابلة للمزيد من التطور عند اللزوم.  وأخرياً، هناك املتنوع والضروري ملختلف ا
املوارد الوفرية الضرورية لعملية التمويل.  ويف جانب الطلب، مثة ظروف مناسبة من شأهنا توفري السوق الكافية لالستثمارات.  

مع توزيعه بني الريف واحلضر واألعمار املختلفة، والقوة الشرائية اليت  وتتمثل هذه الظروف حبجم سكان العراق، الكبري نسبياً،
 متتلكها فئات كثرية من السكان.

وهكذا يقدم العراق فرصًا ممتازة لالستثمار، مبا فيه االستثمار األجنيب، وذلك ملا فيه من ثروة نفطية ضخمة، وحجم 
حيت، فضاًل عن الزراعة والصناعة التحويلية.  وهذا هو تفسري اهتمام سكاين كبري، واحتياجات واسعة لالستثمار يف البناء الت

 1املستثمرين األجانب ابلعراق رغم مشكالته السياسية واألمنية.
 

 االستثمار والنمو االقتصادي حتى أواخر السبعينات
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نتاج وتصدير النفط، بتخصيص نسبة شرَع العراق، منذ بداية مخسينات القرن املاضي بعد الزايدة امللوسة يف عوائد البالد من إ
%( من دخله القومي لالستثمار ضمن سياسات اقتصادية هتدف، بشكل تدرجيي، إىل حتقيق زايدة 20مقبولة )أكثر من 

ملموسة يف دخل الفرد يف إطار تصور عن اقتصاد متنوع تؤدي فيه الزراعة والصناعة التحويلية وفروع اخلدمات الضرورية هلما 
 سي يف االقتصاد.الدور االسا

وبفضل تلك االستثمارات، وسياسات اقتصادية أخرى ضمن دور واسع ومتزايد للدولة حىت هناية السبعينات، مت 
، ضمن فئة البلدان النامية متوسطة الدخل، 1975إجناز قدر من التنمية ساعَد مورد النفط على حتقيقه.  فكان العراق، عام 

انن والربتغال؛ ومت إجناز طائفة واسعة من مشاريع التصنيع، مع تقدم ملموس يف إنتاج الكهرابء، ويُقارن مع كوراي اجلنوبية واليو 
والتحرك ابجتاه إزالة االختناقات يف البناء التحيت واخلدمات.  كما أن مستوايت التعليم والصحة كانت تتناسب مع إمكاانته 

ً للتوتر الدائم والرعب بيد أن العراق حينذاك كان حيمل بذور خراب  2االقتصادية. ه يف بنائه السياسي حيث بقيت السلطة حمورا
 3ونوابت سفك الدماء، يف أجواء من النزاع اإلقليمي الظاهر واملسترت وطموحات اهليمنة وتنافس اإليديولوجيات.

وقد تبنَي، رغم ذلك اإلجناز، أن الطاقات االنتاجية الزراعية والصناعية اليت مت بناؤها أو توسيعها كانت حمدودة وحىت 
توقْف الدعم احلكومي وانقطاع مشكوكًا يف إمكانية استمرارها.  فحني توقَف تصدير النفط أثناء سنوات احلصار، وابلتايل 

ة من السلع األجنبية املناِفسة، اختفت الكثري من املنشآت الكبرية، مع أن فرصة اترخيية  االسترياد، ومن مث خلو السوق احمللي
كانت ساحنة أمامها للنهوض ابإلنتاج وزايدته وتعويض املستوردات وتنويع الصادرات خارج النفط اخلام.  بل حىت قبل أن يبدأ 

طاع النفط يف نشاطاته الرئيسية من إنتاج وتصدير واسترياد احلصار ويتوقف تصدير النفط، بقي االقتصاد العراقي يعتمد على ق
 ميزانيته العامة.واستهالك وكذلك يف 

 
 2003الاستثمار والنمو الاقتصادي بعد عام 

 

، متَّ اإلعالن عن قيام عملية سياسية تتضمن إجازة العمل احلزيب، وإجراء 2003وبعد الغزو األمريكي للعراق عام 
الربملان، وإطالق حرية الصحافة واالعالم؛ كما تواصلْت األعمال املسلحة أبشكال خمتلفة بلغْت ذروهتا االنتخاابت، وتشكيل 

ابحتالل أجزاء واسعة من العراق من قبل الدولة االسالمية )داعش( وما رافَق ذلك من فقدان لألمن وإنفاق واسع  2014عام 
 على أجهزة اجليش والشرطة واألمن ومواجهة االرهاب.

د صاحَب ذلك تغرٌي كبري يف الوضع االقتصادي من بني مؤشراته الرئيسة: اإلعالن عن التوجه حنو اقتصاد السوق وق
وفتح الباب على مصراعيه أمام االسترياد وحرية التحويل اخلارجي للعمالت األجنبية؛ إمهال الدولة لعملية التصنيع حبجة أن 

لتحويلية، أصبح مرتوكاً للقطاع اخلاص واالستثمار األجنيب؛ والزايدة الكبرية يف املوارد االستثمار االنتاجي، يف الزراعة والصناعة ا
املالية للبالد من إنتاج وتصدير النفط؛ إىل جانب توسع األجهزة اإلدارية للحكومة، ومؤسسات اجليش والشرطة واألمن، وذلك 
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جهزة مبناصريها، ولكن أيضاً بسبب تفاقم البطالة لعجز لرغبة األحزاب احلاكمة يف الكسب السياسي من خالل إغراق تلك األ
 القطاعات االنتاجية عن استيعاب القوى العاملة؛ والتوقف الفعلي للكثري جداً من املنشآت االنتاجية احلكومية.

ن الناتج وبقدر تعلق األمر ابإلنفاق االستثماري وأتثريه على الناتج يف هذه الفرتة، فإن نسبة معقولة ويُعتدُّ هبا م
كانت ُُتصص لصاحل ذلك اإلنفاق، مع أن اجلزء األكرب من الناتج كان يتجه طبعًا حنو االستهالك.  فرغم  احمللي االمجايل

% من الناتج احمللي االمجايل كانت تذهب لإلنفاق 20، إاّل أن نسبة ال تقل عن 4بعض التباين يف مصادر البياانت
 .2003االستثماري يف فرتة ما بعد 

يف املقابل، مل يكن هناك انعكاس هلذا اإلنفاق على صعيد بناء وتوسيع الطاقات االنتاجية للبالد على أساس أن و 
اهلدف من اإلنفاق االستثماري هو بناء وتوسيع تلك الطاقات بقصد إنتاج املزيد من السلع واخلدمات، وخصوصًا مع اتساع 

عراق، وزايدة دخول نسبة ملموسة من العراقيني، واحلرمان احلقيقي والطويل الطلب احمللي يف ظل النمو السكاين العايل يف ال
.  ويشهد على ذلك ما يستورده العراق من خمتلف السلع 5، وعوامل أخرى هامة2003ألكثريتهم أثناء فرتة احلصار قبل عام 

من تلك السلع.  كما تشهد عليه أيضاً االستهالكية واإلنتاجية بسبب عدم قدرة القطاعات اإلنتاجية احمللية على سد احلاجة 
النسبة العالية من البطالة يف قوة العمل ألن القطاعات اإلنتاجية مل تتوسع حبيث تستوعب القوى العاملة.  فكما أن تشغيل قوة 

عملية التنمية أو العمل وزايدته ابستمرار مظهر ونتيجة لعملية التنمية واستمرارها، فإن البطالة وزايدهتا هي الوجه اآلخر لتوقف 
 ضعفها.

 
فما هو تفسير ذلك، أي لماذا لم يكن للإنفاق الاستثماري مردود ملموس على 

 صعيد الناتج؟

 
أواًل، إن نسبة هامة مما كان يُعلن عن تنفيذه من التخصيصات االستثمارية مل يكن قد مت تنفيذه ابلفعل أو أن تنفيذه مل يكتمل 

ل االنتاج ويبدأ بسد احلاجة من السلعة اليت ينتجها.  وُيشار، يف دوائر الدولة، إىل مثل هذه حبيث يدخل املشروع املعين يف حق
االستثمارات ابملشروعات املتلكئة.  إذ تبني مصادر عديدة يف وزارة التخطيط، واللجنة املالية الربملانية، واقتصاديون كثر، أن 

مليار دوالر عليها دون أن تكتمل وتباشر يف عملية  284من مت إنفاق أكثر  3,000هناك مشروعات ال يقل عددها عن 
 .اإلنتاج.  ومن زاوية أثر هذه االستثمارات يف عملية االنتاج، فإن عدم اكتمال التنفيذ ال جيعل هلا أي أثر أو وكأهنا مل تُنفذ قط

موال.  فألن اإلنفاق إن تدقيق األمر يكشف عما هو أكثر من ذلك بشأن املصري احلقيقي لتلك املليارات من األ
االستثماري هو أحد أهم قنوات التصرف ابملوارد املالية للدولة، فإن األموال املنفقة تذهب، يف جزء منها، للموظفني املسؤولني 
عن تنفيذ ومتابعة املشروعات االستثمارية، وأيضًا كتكاليف للمقاولني املكلفني ببنائها ونصبها، وللمصارف اليت قد تلعب 

يف حتويل األموال إىل اخلارج لصاحل أولئك املوظفني واملقاولني.  إن فساد األجهزة اإلدارية املعنية هو نفسه أيضًا يقف  دورها
وراء تضخيم تكاليف املشروعات االستثمارية أبكثر مما تستحق ابلفعل حبجج من بينها ارتفاع درجة املخاطرة يف البالد.  إن 
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التكلفة الفعلية املدفوعة، الذي يؤول إىل اجلهات الثالثة املذكورة أعاله نفسها، ال يشكل زايدة الفارق بني التكلفة احلقيقية و 
 حقيقية يف االنفاق االستثماري وابلتايل ال أثر له على صعيد زايدة السلع املنتجة.

فرتض يف بناء الطاقات ومثة أمٌر ال ينبغي نسيانه ميّيز تنفيذ التخصيصات االستثمارية وله صلة مباشرة بتأثريها امل
اإلنتاجية.  فما خُيصص لالستثمار يف املوازانت العامة كان ُيستخدم على الدوام المتصاص التقلبات يف إيرادات احلكومة، 

حني هبطت أسعار النفط، وكما  2008.  فحني تتقلص اإليرادات، كما حدَث عام 6وخباصة إيراداهتا من تصدير النفط
مع اهلبوط اجلديد والكبري يف أسعار النفط، كان جيري إقتطاع التخصيصات االستثمارية  2014عام حيدث اآلن منذ هناية 

ابسم "املناقلة بني النفقات"، يف حني أن النفقات التشغيلية للحكومة ال تتأثر كثرياً، مبا يف ذلك نفقات غري ضرورية أبداً 
ون. وأخرى غريبة مثل مرتبات "الفضائيني"،  كما ُيَسمُّ

 العامل الثاين الذي ميكنه تفسري ضآلة أتثري اإلنفاق االستثماري على بناء الطاقات اإلنتاجية هو بنية االستثمارات.و 
إن أبرز ما مييِّز هذه البنية هو غياب االستثمار اإلنتاجي يف الزراعة والصناعة التحويلية.  ومن املعلوم أن التوجه 

أو حصر ذلك االستثمار ابلقطاع اخلاص أو االستثمار األجنيب املباشر.  ولكن  ، كان يتمثل برتك2003احلكومي، بعد عام 
من الناحية العملية مل يتجه استثمار القطاع اخلاص حنو الفروع اإلنتاجية من االقتصاد.  فالقطاع اخلاص، ابلرغم من ترحيبه 

اخلاص يف الزراعة والصناعة التحويلية، إمنا يهتدي،  هبكذا توجه من الدولة لدعمه واعتبار أن التنمية تتحقق على يد االستثمار 
كما هو شأنه على الدوام طبعاً، مبعيار الربح يف قراراته االستثمارية.  أي أنه يهتدي ابحلصيلة النهائية ملا تكون عليه معادلة 

اج تلك املنتوجات، من جهة األسعار اليت يبيع هبا منتوجاته الزراعية والصناعية، من جهة، وما يتحمله من تكاليف عند إنت
أخرى، مع ما ميكن أن حيصل عليه أثناء ذلك من دعم من الدولة يف صورة أمثان أقل للطاقة والكهرابء اليت يتجهز هبا من 
املنشآت احلكومية؛ وإعاانت عند اإلنتاج أو التصدير؛ وقروض من املصارف اليت هتيمن احلكومة عليها؛ وأسعار صرف للعملة 

عل ملنتوجاته ميزة تنافسية يف السوق العراقية، على األقل؛ ومعاملة ضريبية مالئمة لرؤوس أمواله وأرابحه.  وكل ذلك العراقية جت
 على حنو جيعل تكاليف اإلنتاج لديه أقل ما ميكن نسبًة إىل:

 

 األسعار اليت ميكن أن يبيع هبا منتوجاته.أواًل، 
 حني يُوظف أمواله يف جماالت أخرى غري الزراعة والصناعة التحويلية.معدالت األرابح اليت ميكنه حتقيقها  اثنياً،

 
 وهنا لنالحظ ما يلي:

 
( إن السياسات االقتصادية العامة للحكومة كانت وما تزال تتجه حنو متكني القطاع اخلاص من أشكال الدعم 1

أن القطاع اخلاص يتلقى إعانة من املال العام املذكورة، وخباصة يف صورة طاقة رخيصة، وإعانة ضريبية، وتقدمي قروض: "ال شك 
مليار دوالر سنوايً، والتساهل الضرييب الذي يتخذ شكل اإلعفاء والتهرب املسكوت عنه  9مثل الطاقة الرخيصة بتكلفة 
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ثر من .  بل أن حال املعاملة الضريبية تنطوي حىت على أك7والرسوم الواطئة واليت أصبحت رمزية عموماً، والقروض امليسرة"
التساهل. إذ أن ضعف األجهزة اإلدارية، واستشراء الفساد يف الكثري منها، مُيكُِّن من التهرب الضرييب على حنو يُ ؤِّمن الفرص 

 للمزيد من االسرتابح، مع أن ذلك الضعف والفساد ميارسان دوراً ُتريبياً خطرياً يف االقتصاد العراقي ككل.
ية )الدوالر األمريكي( والسياسة التجارية للحكومة هلما دور يعمل ابالجتاه ( ولكن أسعار صرف العمالت األجنب2

املعاكس.  إذ أن أسعار الصرف مت حتديدها على مستوى ليس فقط ال يتيح للمنتوجات الصناعية احمللية أي ميزة تنافسية، بل 
نية على البالد(، مع أن تلك األسعار تساعد جيعل منها هدفًا سهاًل أمام السلع األجنبية )انهيك عن احملاذير الصحية واألم

 على إبقاء التضخم ضمن احلدود املرغوبة حكومياً من خالل فيض السلع املستوردة.
 وتؤدي إىل النتيجة نفسها سياسُة االسترياد، فضاًل عن أهنا كانت وما تزال مرتعاً للفساد املايل.

التحليل أن فرص االستثمار اخلاص املربح يف القطاعات اإلنتاجية غري اليت يقود إليها هذا حملصلة العامة وهكذا فإن ا
، واإلعالن والتوجه احلكومي 8متاحة على النحو الذي يشجع التنمية االقتصادية، على الرغم من وجود أشكال دعم خمتلفة

جاهز الغتنام ه أن القطاع اخلاص املغاير.  فاإلعالن احلكومي أبن االستثمار اإلنتاجي مرتوك للقطاع اخلاص ال يعين حبد ذات
، أي ما مل تكن عوامل معادلة األسعار والتكاليف على حنو يتيح االقتصادية لذلك االستثمار اجلدوى الفرصة ما مل يتأكد من

 لالستثمار اخلاص حتقيق األرابح اليت يريد.  واجلدير ابملالحظة أن التمويل ال يشكل قيدًا على االستثمار اخلاص ذلك ألن
، كما كان جمموع ودائع القطاع 20139ترليون دينار عام  24.45جمموع ودائع القطاع اخلاص لدى القطاع املصريف بلغت 

م كان  21.1اخلاص   ، أي أن الودائع تزيد على االئتمان201210عام  14.6ترليون دينار يف حني أن جمموع االئتمان املقدَّ
 مبقدار النصف تقريباً.

ستثمار اإلنتاجي اخلاص للجدوى االقتصادية، أي، ابختصار، ضعف العائد واملخاطرة، نشهد توجه وإزاء افتقاد اال
رؤوس األموال اخلاصة حنو جماالت ذات عائد أكثر، وبسهولة، وخماطرة أقل.  أحد هذه اجملاالت هو تسريب األموال إىل خارج 

تقديرات، ومن بينها من داخل اللجنة املالية يف الربملان العراق من خالل مزادات العملة األجنبية.  وهبذا اخلصوص، مثة 
وميثل شراء عقارات الدولة، وخباصة يف مناطق معينة  11% من مزادات العملة عبارة عن فساد مايل.57العراقي، تشري إىل أن 

سهل وأقل خماطرة، وفقاً من بغداد واملدن الكبرية األخرى، جمااًل آخر الستيعاب األموال اخلاصة الباحثة عن عائد أكثر وأ
للتقديرات املذكورة نفسها.  وأخرياً، فإن القطاع اخلاص يستثمر جزءًا من أمواله من خالل إيداعها لدى املصارف العراقية، 
وخباصة احلكومية منها، فضاًل عن أن أتسيس املصارف اخلاصة نفسها، وهي كثرية نسبياً، وما يتطلبه ذلك من رؤوس أموال، 

 ال التصرف مبا لدى القطاع اخلاص من أموال.هي من أشك
 

 الخلاصة

ال خالف على أن املوارد واإلمكاانت الواسعة اليت ميتلكها القطاع اخلاص )رؤوس أموال، خربات تنظيمية، وصالت خارجية( 
البد من توظيفها يف خدمة التنمية االقتصادية لبناء اقتصاٍد متنوع تساهم قطاعاته اإلنتاجية يف خلق الناتج وتشغيل القوى 
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واالعتماد على ذلك يف متويل النشاطات الرئيسة من استهالك واستثمار واسترياد ومتويل ميزانية  العاملة واملوارد األخرى املتاحة،
 البالد. 

، هنج قوى السوق 2003بيد أن ذلك التوظيف ال يتحقق فقط مبجرد أن تعلن الدولة أهنا ستتبىن، من بعد عام 
اطي مع املنظمات واألسواق الدولية وكأن كل ذلك وخصخصة منشآت حكومية و"حترير" االسترياد والتحويل اخلارجي والتع

يتحقق من تلقاء نفسه، دون دور عسري وكبري للدولة نفسها، ودون مراعاة للقوانني االقتصادية.  فالقطاع اخلاص ابلذات ال 
مية ال معىن هلا وأن يعمل، منطقيًا وفعلياً، بعيدًا عن مبدأ حتقيق أقصى عائد من استثمار رؤوس أمواله.  وإذا سّلمنا أبن التن

هلا )كهرابء، طرق زوال الطابع الريعي لالقتصاد العراقي جمرد حلم من دون هنوض القطاعات اإلنتاجية والبناء التحيت الضروري 
رواء وموانئ .. إخل(، فهذه القطاعات أبعد وآخر ما يرد ببال القطاع اخلاص ما مل تقم الدولة نفسها بدورها اوسدود ومشاريع 

وي العسري الكبري وذلك عرب ما لديها من أدوات، كأسعار ُمدخالت وضريبة وإعانة وقروض وتعرفة مجركية وأسعار صرف، التنم
وكذلك ضمان سوق وأسعار جُمزية للمنتجات الزراعية للتوصل إىل تكاليف إنتاج تتيح عائدًا معقواًل للقطاع اخلاص يشجعه 

له بعيداً عنها.  فدور الدولة ال يرتاجع، بل يتسع ويتعقد، حني يكون اهلدف خلق على ارتياد تلك القطاعات، وليس بعثرة أموا
الدول اليت جنحت يف  اقتصاد متلك منشآته املقومات الذاتية الستمرارها خالل فرتة معقولة من الزمن.  وهذا ما بينته جتارب

 مضرب مثل يف حقل جتارب التنمية. تالتحول وصار 
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