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ة   . التنمية بالدفعة الكبير

 تمهيد:  -١

ي ولدت افكارها منذ اربعينيات     big push theoryتؤكد نظرية الدفعة القوية 
ي التنمية االقتصادية الت 

ف 

ة لتمويل  ي  ,حاجة البلدان المتطلعة اىل التقدم االقتصادي المتسارع اىل  مبالغ كبير
القرن الماض 

ي توفر االستخدام الشامل والرفاهية 
ي طريق التنمية االقتصادية الت 

وع حقا ف  االستثمارات وللشر

ح ة    المستدامة.  اذ تقي  ة „هذه النظرية أن برامج االستثمار الصغير ا" كما يقال  والمبعير
ً
ا فشيئ

ً
 bit byشيئ

bit investment   لن تؤثر عىل عملية النمو  االقتصادي واحداث تنمية  تفوق معدالت نمو السكان كي

اكم  ي الي 
ة ف  ي مستويات  الرأسماىلي تتحقق القفزات الكبير

الدخل  وبلوغ درجات الرفاهية المطلوبة ف 

ي الوحيد، سيؤدي فقط 
ة من االستثمارات وعده البديل االنمائ  والمعيشة .  لذا، فإن ضخ كميات صغير

ي تشغيل 
إىل هدر الموارد دون احداث تنمية مستدامة مالم توجه بسياسة تشغيل منتجة ومحكمة ف 

 السوق. قوى 

ي تصدى عالم االقتصاد اذ 
ي من اصل بولوئ 

يطائ  -Rosenstein-Rodin  (1902رودان  -روزنشتاينالير

ي اظهاره اهمية نظرية الدفعة الكبير للتنمية االقتصادية منذ العام  (  1985
ي تؤكد الحاجة   ١٩٤٣ف 

الت 

ي اي 
إىل "دفعة اكير من االستثمارات " أو استثمار شامل بقوة  وتركز اكير للتغلب عىل عقبة التنمية ف 

ي ضوء ما تقدم ستحاول هذه الور 
ي من التوازن  اقتصاد يتطلع اىل التنمية بمعدالت اوسع . ف 

قة اجراء شر

ي بالدنا قرابة   بير  نظرية
ي تستقبل ف 

الدفعة القوية وتنمية سوق العمل  واعادة تنظيمها وهي السوق الت 

ي سن العمل والقادرين عليه 
ي تزايد مستمر ممن هم ف 

 وف 
ً
نصف مليون فرصة عمل جديدة سنويا

الذي سيبلغ  السكان فيها عمر الفئة  هو العام  ٢٠٣٧ان العام  الشأنبهذا  فيه. منوهير  والراغبير  

٪  من  اجماىلي السكان .انها  ٦٠) بالهبة الديمغرافية للعراق( وبنسبة  شبابية مقدارها  ما يسىمالشابة او 

ي مازالت تبحث عن 
ي تستحق التقدم والرفاهية االقتصادية واالجتماعية والت 

االمة العراقية الشابة الت 

 املة وتحقيق استدامتها . مرتكز اقوى النطالق التنمية الش

ة.  -٢ ورات تمويل التنمية لمشاري    ع الدولة الكبير  الوفرة المالية وضر

ي افضل ظروفها منذ مطلع العام الحاىلي وحت  الوقت الحاض  بعد ان 
ي العراق ف 

تعيش المالية العامة ف 

ي بنسبة 
ي حاليا عن معدالت العام الماض 

. اخذين  ٪  ٤٦ارتفع متوسط سعر برميل النفط العراف 

 ٦من قانون االدارة المالية االتحادي رقم  ١٣باالعتبار ان النفقات العامة هي مازالت مقيدة بالمادة 
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ي االنفاق او الرصف بنسبة  ٢٠١٩لسنة 
ي تقتض 

ي  الفعليةمن النفقات الجارية  ١/ ١٢المعدل والت 
الت 

ي العام 
ي    ع قانون للموازنة العامة االتح ٢٠٢١تمت ف  حت    ٢٠٢٢ادية للعام ذلك بسبب عدم تشر

ي جاء بها القانون 
اللحظة ) وهي ما اطلق عليها بمالية الحد االدئ  ( . واذا ما اضفنا التخصيصات الت 

ي والتنمية رقم  لألمنالطاري 
اجماىلي النفقات  دينار، فانتريليون  ٢٥البالغة   ٢٠٢٢لسنة  ٢الغذائ 

ي 
اضالسنوية للقانونير  ف    ٢٠٢٢حت  نهاية العام  مليار دوالر ( ١٠٠تبلغ ) غياب موازنة عامة س  ظل افي 

ي تحقق وفورات مالية بير  
الراهنة. مليار دوالر عىل وفق مستويات الرصف الشهرية  ٢٠-١٥. وهذا يعت 

ي حسابات مالية آمنة )لمصلحة مالية حكومة جمهورية   الوفورات الماليةتدار  اذ 
المتحققة شهريا ف 

ي بكونه بنك الدولة ومستشارها الماىلي عىل وفق افضل  العراق (من جانب البنك المركزي ا
لعراف 

ي ادارة االحتياطيات النقدية. 
 الممارسات الدولية ف 

 ،من قانون اإلدارة المالية االتحادية النافذ والمشار اليه  ١٩واستنادا اىل المادة 
ً
ي  آنفا

والذي نص انه ف 

السنة المالية بوفرة مالية  )بعد ان استطاعت  حال وجود قانون نافذ للموازنة العامة السنوية  وانتهت 

ي او المخطط ( فان تلك 
اض  ي ذلك فجوة العجز االفي 

االيرادات المتحققة من تغطية النفقات كلها بما ف 

ع صندوق ثروة سيادية  ي )))صندوق سيادي (((….وقصد به المشر
 . SWFالوفورات المالية  ستودع ف 

ورة ي    ع قانون للموازنة العامة خالل المدة المتبقية من العام  وهذا ما نتطلع اليه من اهمية وض  تشر

ي من   ٢٠٢٢الحاىلي 
ي الوقت نفسه للبنك المركزي العراف 

بما يمكن من حوكمة النفقات العامة ويسمح ف 

وة السيادية توجه جانب من موارده الستثمارات داخلية  تأسيس اوىل وعىل وفق   بأولويةصندوق للير

ة ي واهمها كما  big pushاو القوية  نظرية الدفعة الكبير
 :  يأئ 

 
ا
ي ستكون -اول

مدخالتها البدء بتنوي    ع الصناعة النفطية والسيما صناعة تصدير المشتقات النفطية الت 

ي فوق طاقاته الحالية  لكون القيمة المضافة للمنتجات   تلك
الزيادات المنتجة من النفط الخام العراف 

م ضمانا الستدامة العراق المالية وتجنب مشكالت دورة االصول مرات عىل سعر برميل الخا ٧-٥تزيد 

 . 
ا
 النفطية عند االنخفاض مستقبال

 
ً
ى باعتماد اهمية البدء بسالسل المشاري    ع الزراعية -ثانيا اتيجية زراعية اساسها  الكير :  ما يسىماسي 

ى ( . ذلك بأطالق )جوالت تراخيص زراع  Agricultural sovereigntyالسيادة الزراعية   إلنتاج ية كير

ي او المحاصيل النقدية باستخدام تقنيات 
كات  المياهمحاصيل االمن الغذائ  المتقدمة عن طريق دور شر

اليا البلدان الزراعية المتقدمة    ها عىل سبيل المثال للبدء باالستثمار الزراعي   كأسي  وكندا وهولندا وغير

اخيص الزراعية ال وع جوالت  الي  ، علما  ان مشر حة من قبلنا )ومن احد كبار المهندسير  الكبير
مقي 

وعا  ي الدولة بكونه مشر
ي المؤسسات الرسمية الزراعية ف 

العراقيير  ( تدرس  حاليا وبعناية فائقة ف 

وعات النفط والطاقة والمياه ومن خالل نشاطات محدثة    ال تقل اهمية عن مشر
ً
 وطنيا

ً
اتيجيا اسي 

كات العامة الزراعية المساهمة للزرا . للشر اكة مع القطاع االهىلي
ة وبالشر  عات الوطنية الكبير
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ي ) العمل واالعمال(. -٣
 
 اإلصالحات الهيكلية االقتصادية المتصلة بتنظيم سوق

ي 
ي  ال تكف 

ي تحقيق  برامج الرعاية االجتماعية ف 
ي العراق ف 

مكافحة الفقر الناجم عن بطالة القوة الشابة ف 

ي العراق  الرفاهية مالم تتوار الفرص االنتاجية
  ١٦,٥والدخل الدائم .اذ بلغ معدل البطالة ف 

ّ
٪  )أي أن

 عن العمل لكل خمسة أشخاص من اجماىلي  قّوة العمل البالغ عددها 
ا
 عاطال

ً
 واحدا

ً
 شخصا

ً
هناك تقريبا

ي السوق حاليا 
 مليون عامل (.  ٨،٦ف 

ل البطالة بير  الشباب
ّ
 معد

َ
وهو أكير بثالث مّرات من  ٪  %، ٣٥،٨سنة( ٢٤-١٥)للفئة العمرية  كما بلغ

ل البطالة لألعمار 
ّ
، والبالغ   25معد  ٪ %. ١١،٢سنة فأكير

ي للعاطلير  ودائىمي للفئات االكير هشاشة   مما تقدوبناء عىل 
وع وقت  ،فالرعاية االجتماعية هي  مشر

دة وااليتام واالرامل وكبار السن . وعليه  الميش  االقتصاد اال التمويل  كال يحر كالمعوقير  واالش المشر

ة والمتوسطة ضمن حزم انتاج مدعومة   ويمكن للدولة ان توسع االقراض لمشاري    ع الشباب الصغير

ي تملك للشباب 
وعات بناء الدور الواطئة الكلفة العالية الكفاءة الت  ي ذلك مشر

برعاية المحافظات بما ف 

ي وبناء
الحواض  الجديدة  ،  واشهم ممن يساهم باالشتغال فيها وعىل وفق مرتسمات التخطيط العمرائ 

كما يقول الفكر االداري    outside the boxما يجعلنا  ان نفكر  جميعا بصوت عاىلي خارج الصندوق 

ي تاري    خ العراق االقتصادي ظلت  ٦٠الحديث .اخذين باالعتبار ان 
٪  من التشغيل وتوفير فرص العمل ف 

ة والمتوسطة . فبعد انقراض الحرف و  الية التجارة  تمتصه الحرف والمهن الصغير المهن بسبب ليير

ي 
ي االقتصاد ، فقد آن االوان بتحويل   مازال يقدمها وانفالتها جراء الوفرة المالية الت 

القطاع الريعي ف 

ناديق تمويل مشاري    ع  صالتحديات الريعية اىل فرص تشغيل للطاقات الشبابية المعطلة واطالق 

الف موقع   ٦٠المطلوب . علما ان هناك قرابة  الشباب الميشة وعىل وفق برنامج منسق يحدد النشاط

ي القطاع الخاص 
ي الصناعة والمهن والخدمات ف 

٪  منها معطل  ٩٠نشاط صغير ومتوسط النشاط ف 

٪  من اجماىلي نشاط تلك الوحدات ))وهي عماد  ٧٥عن  لال تقوهو بحاجة اىل تمويل ميش بنسبة 

ي العراق ((.  grey and unorganised marketالسوق الرمادية غير المنظمة 
 ف 

ي حكومي للتشغيل المنظم( يستهدف  بأمس وعليه فان العراق هو 
الحاجة اىل اطالق )برنامج وطت 

الطاقات الشابة العاطلة عن العمل من خالل انشاء ))صناديق المحافظات لتمويل مشاري    ع الشباب ((  

وط ميشة مع توفير  ترتبط ))بمرصف التنمية ((الذي سنتناوله الحقا  ،اذ يتم منح القروض بشر

ي القطاعات  باألعمالارشادات تيش البدء 
من خالل برامج توجيهية تدلهم عىل الفرص المتاحة ف 

ي  
ة والمشاري    ع الزراعية ولمنتجات قابلة للتسويق ف  الرقمية والخدمات والصناعات المتوسطة والصغير

ي  المشاري     بأالفالسوق الوطنية …ويوجد لدى وزارات الدولة تعريف 
ع ذات الصفة التكنولوجية ف 

 
ا
ي تتطلب تمويال

لالشتغال بها من قبل الشباب )والسيما بعد ان انقرضت   والتوجيهمجاالت االعمال الت 
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الحرف القديمة السائدة  لتحل محلها عىل خريطة النشاط االصغر والصغير والمتوسط ( االحدث 

ي العراق وعىل النحو 
:  تكنولوجيا وتحاكي طرازات المعيشة ف  ي

 االئ 

 التمويل واعادة تنظيم السوق المرصفية. -أ

ي المقدم للقطاع الخاص 
٪  من الناتج المحىلي االجماىلي وهو  ٥اكير من  لال يشكمازال االئتمان المرصف 

ي العالم 
ي بسبب االنغالق الريعي  لألسفاالقل ف 

ي عىل الفو  للجهاز المرصف 
اح((   مايائ  ر  ما يستدعي ))اقي 

  : 

 
ا
وبتقنية مرصفية حديثة  دمج المصارف الثالثة العقاري والزراعي والصناعي باسم )مرصف التنمية ( -اول

مشاري    ع التنمية للقطاع الخاص ومشاري    ع   ألغراضتخدم تقديم القروض الميشة وبراس مال كبير 

ك بير  وزارة المالية والبنك المرك
ي . الشباب تحديدا ذلك بالتشاور والتنسيق المشي 

 زي العراف 

فة الحكومية المركزية وجعله وكيل ماىلي  -ثانيا  تحويل مرصف الرافدين اىل مرصف متخصص بصير

لتسيير االعمال المرصفية الحكومية حرصا والتوقف عن اجراء تعامالت  fiscal agentللحكومة حرصيا 

فة التجارية  ينرصف مرصف الجمهور عىلمرصفية مع  الداخلية للقطاع  الرشيد نحو اعمال الصير

فة  الحديثة وانظمة المدفوعات الرقمية الشاملة    .   الخاص او الجمهور فقط ويدار بالصير

 
ً
يتوىل تمويل التجارة الخارجية للقطاع  syndicated bankمرصف تجاري مختلط  تأسيس -ثالثا

ي ذلك للعودة اىل اصول تمويل التجارة الخارجية 
الخاص ويرتبط بنافذة العملة بالبنك المركزي العراف 

فة الدولية عن طريق فتح االعتمادات  وانهاء فكرة نافذة البنك   LC,sللقطاع الخاص وممارسة الصير

 وال
ً
ي تمويل التجارة الخارجية  المركزي الحالية او المزاد تدريجيا

ي تقوم عىل التحويل المستندي ف 
ت 

ي ادارة  المرصف  
ي ف  اتيجر يك اسي  يطة تواجد مرصف عالىمي تجاري يكون  )شر للقطاع الخاص ،   شر

الجديد للتجارة الخارجية  لكي يحصل مرصف التجارة الخارجية الجديد للقطاع الخاص  عىل مراسلير   

ي التمويل باالعتماد كافير  وتكون المصارف التجاري
ة االهلية اذرع مهمة )للمرصف التجاري الجديد( ف 

 المستندي  بحكم شاركتها للمرصف التجاري الكبير  . 

 تنمية وتنظيم سوق العمل واالعمال الناشئة رقميا.  -ب 

ي العمل -اوال 
ابط بير  سوف 

ي الي 
ات جوهرية ف    (باسم:  واالعمال ودمجهما تتطلع البالد اىل تغير

ً
 رقميا

تسجل فيها كافة    platform))سوق العمل واالعمال الرقمية الوطنية  المنظمة (( وهي منصة اعمال  

ي   
ة والمتوسطة  الراغبة بالتسجيل والت  نشاطات القطاع الخاص غير الرسمية او غير المنظمة الصغير

ي بالدنا ذلك  بالتحول  اىل سوق بيضا ٦٥تمثل اليوم قرابة 
 لتأخذ ء منظمة  ٪  من السوق الرمادية ف 

ة من )مرصف التنمية الجديد (المشار  الصفة الرسمية لقاء امكانية حصولها عىل القروض الميشة مباشر
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ي منصة االعمال الرقمية الوطنية اجازة اعمال مجانية ويعفون 
كون الجدد ف   ،كما يمنح المشي 

ً
اليه انفا

ائب لمدة خمس سنوات عىل االقل كلما  ي الفعىلي فيها . و تتوىل منصة النشاط   ءابتدا من الرص  االنتاجر

وهو    ) رقم العمل (  االعمال الرقمية نفسها تسجيل العاملير  العاطلير  عن العمل ومنحهم رقما يسىم

 رقم ثابت . 

 
ً
ي ورجل االعمال عىل السواء مساهمة مجانية  منح العاملي-ثانيا

صندوق التقاعد لمدة خمس  حكومية ف 

ائب خال  ولما يتناسب والقدرة االنتاجية والتشغيلية. سنوات واالعفاء من الرص 
ً
اي  ل تلك المدة ايضا

ها كافة )  منح وحدات يبية وضمانات التقاعد والحماية وغير والسيما القطاع الخاص االمتيازات الرص 

ي ضوء القدرة عىل تشغيل العاطلير  عن العمل من المسجلير   ( المنضوية عير المنصة الرقمية الوطنية
ف 

ي المنصة
ة ٦٠باالعتبار ان  خذينانفسها.  ف  ي البالد تتواله المشاري    ع الصغير

٪  من تشغيل قوة العمل ف 

 حاليا ،
ً
ي اغلبها غير مسجلة رسميا

بل  ان جلها   معطل ويبحث عن التمويل والحماية   والمتوسطة والت 

ادات المنفلتة .   من اغراق السوق باالستير

كة بير  وزارات العمل والشؤون   بإدارةكورة منصة االعمال الرقمية المذ  ةمسؤوليتكون -ثالثا
مشي 

كات ونقاباتاالجتماعية والتخطيط ووزارة التجارة/ مسجل  العمال واتحادات رجال االعمال  الشر

 الصناعية والزراعية والتعاونيات. 

 
ً
ح اشاعة مبدا تمويل مشاري    ع الشباب بمستلزمات االنتاج  -رابعا يتوىل )مرصف التنمية ( المقي 

  التكنول
ً
  ١٠-٥المجموعي  الميش ، لمجموعات الشباب  بير   وباإلقراض(   in-kindوجية )عينا

ي المناطق الصناعية او المواقع االنتاجية المحددة  
ي ف 
ي عيت  شخص مؤهل ذلك بتقديم ) قرض تكنولوجر

ي الخرائط البلدية  ( ذلك بغية توفير وسائل االنتاج 
ة عن طريق توافر قائمة ت  لألعمالف  كنولوجيا الصغير

ى  كات دول مصنعة كير ة وتزود المستلزمات  كقرض  ويتم توريدها باالتفاق مع شر لتلك المصانع الصغير

وع الوحدات التكنولوجية    او اليابان او  كألمانيا او عالمية :  هما لتجهير  مشر كا وغير كوريا والصير  وامير

ي الكليات للشباب بوسائل االنتاج وعده )قرضا عينيا تكنولوجيا( كما ذكرنا  ،وتكون االولوية لخرجر

والمعاهد والثانويات التقنية العاطلير  عن العمل ضمن منصة االعمال الرقمية وللراغبير  منهم بالتحول  

ة ضمن منصة االعمال الرقمية نفسها . علما ان المرصف الصناعي الحاىلي تتوافر  اىل  النشاطات الصغير

نا ولمئات المشاري    ع او افكار المشاري    ع المشغلة ويعول عىل  لديه قائمة بالمشاري    ع التكنولوجية كما علم

 الطاقة الشمسية عند تشغيلها مرة واحدة  

 
ً
ي ذلك ان -خامسا

اد او فتح اعتماد   حال يمنتطوير حماية فعلية للمنتج الوطت  اي مستورد اجازة استير

اء  ي المماثل سنويا وعىل١٠لسلع منتجة وطنيا مالم يضمن شر
وط تضعها   ٪  من المنتج الوطت  وفق شر

كة تسويق تتوىل التعاقد والتنظيم  .  والسيطرة النوعيةدائرة التقييس   ومن خالل شر



 
 

 أوراق سياسات في التنمية االقتصادية
 

 

 

 
   6من   6صفحة  فوائض العراق المالية وفرص التنمية بالدفعة الكبيرة  د. مظهر محمد صالح  

ا:  -٤ اتيجية  لألعمار المجلس الدائم  واخير  والبنر التحتية االسي 

ي تسيير 
 القوانير  البديلة عن قانون الموازنة العامة االتحادية السنوية هي عالجات الحد االدئ  ف 

تبف 

ي البالد كقانون االدارة المالية الح
ي  وتطبيقاته الراهنةياة االقتصادية ف 

او القانون الطاريء لالمن الغذائ 

. الذي اعتمد 
ً
ي عدم اقرار قانون للموازنة العامة هو تعطل اقرار المشاري    ع   مؤخرا

وان اكير النقاط سلبية ف 

اتي ة واالسي  ي تحتاج اىل االستثمارية الحكومية الجديدة والسيما الكبير
مجلس دائم  :)  تأسيسجية الت 

ي تتوىل االعمار وتنفيذ   لألعمار 
كات الدولة الت  اتيجية( وترتبط به شر ومشاري    ع البت  التحتية اإلسي 

كات المقاولة المجهزة االهلية وبموازنة مستقلة مستمرة   كات العالمية والشر المقاوالت بالتعاون مع الشر

ى لضمان تسجيل معدالت   تأخر دون توقف ويمارس اعماله دون   ي تنفيذ االستثمارات الكير
او تقصير ف 

النمو االقتصادي المستهدفة ،وتفادي معاناة التقصير االستثماري الذي تمتد آثاره السالبة اىل السنوات  

اكم  ي الكبير وتحول االنفاق الرسىمي بالتدري    ج اىل ظاهرة   الرأسماىلي القادمة بسبب تعير نمو الي 
الوطت 

عىل الموازنات التشغيلية ذات الطابع االستهالكي فحسب .ما يؤدي اىل تنامي حاالت من الركود تقترص 

ي نهاية المطاف تعلوها مستويات قصور التشغيل  
ي وتدهور االستثمار والتعير االقتصادي ف  االنتاجر

ي االحوال كافة. 
 وتزاحم مستويات البطالة ف 

ي أكاديىمي ث وكاتب اقتصادي )*( باح
والمستشار الماىلي   األسبق . نائب محافظ البنك المركزي العراف 

ي  
 لرئيس الوزراء العراف 

. يسمح النشر  قحقو  ط  بإعادة محفوظة لشبكة االقتصاديير  العراقيير  اىل المصدر.  اإلشارةالنشر بشر
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