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 انعكاسات السياسة المالية والنقدية على البطالة في االقتصاد العراقي
 3002بعد 

 د. أزاد أحمد سعدون الدوسكي
 كلية دهوك الجامعة –قسم االقتصاد  ،مدرس

 د. سمير فخري نعمة الوائلي
 كلية دهوك الجامعة –قسم االقتصاد  ،مدرس

 مستخلص البحث    
السااابعينات مااان القااارن  أزماااةلنقااادي بعاااد تعاااايا راااالرتي البطالاااة والت اااخ  ا إن

ت اخ  ركاوديج لعلاات م اكلة البطالااة مان اخطاار  أزمااةالما اي ووالتاي عرفاات بكون اا 
ا   الرأساماليةالم اكل التي يعاني من ا االقتصااد العاالمي ليومناا لاوا ساواا فاي الادول 

ة وكااان ال ااد  ماان الدراسااة لااو الوقااو  علااى م ااكل .الناميااة ومن ااا االقتصاااد العراقااي
وانعكاسات السياستين النقدية والمالياة فاي معاللاة لاو   3002البطالة في العراق بعد 

السياساة النقدياة المتبايناة باين  أنتوصلت الدراسة الاى  .الم كلة في االقتصاد العراقي
االساتمماري  اإلنفااقاالنكما ية والتوساعية والسياساة المالياة التوساعية وباالتركيز علاى 

   .في تقليص البطالة في االقتصاد العراقي أس ما العا  اإلنفاقمن 
 : المقدمة
بعد يوم تزداد وتتفاقم في اغلب  اقتصبادات  يوما أخذتمشكلة البطالة  إن

، وان تببببباريك الفكبببببر االقتصببببباد  غنبببببي أنواعببببب  أو أوجهببببب العبببببالم مبببببن  يببببب  
المدرسبة الكسسبيكية لبم تب من  إنبالدراسة والب   في هذه المشبكلة، صب ي  

واستمرت هذه  إالالبطالة وان ظهرت داخل السوق فهي اختيارية ليس  بوجود
 -9191االقتصبادية الكببرع عبام   األزمبةجباتت  أنالفكرة لمدة طويلة، الى 

عانت اغل   إذرواد المدرسة الكسسيكية  إلي ذه   لتثبت عكس ما (9199
لركببود عبببر  الببة ا األزمببةمببن مشببكلة البطالببة خببسل تلببك  الرأسببمالية األنظمببة
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االقتصاد  التي سادت تلك االقتصاديات. ومن خبسل المعالجبات التبي جبات 
للمشبببكلة مبببا بعبببد الكسسبببيك، ابتبببدات  ب فكبببار االقتصببباد   األوائبببلبهبببا البببرواد 

االنكليز  كينز من خسل التدخل ال كبومي فبي السبوق عببر السياسبة الماليبة 
الجبببببة الركبببببود باالعتمببببباد علبببببى من نبببببى فيلببببببس لمع أساسبببببيوالنقديبببببة بشبببببكل 

فببي  ينبب   أسببهماالقتصبباد  الببذ  سبباد العببالم فببي تلببك ال قبببة الزمنيببة والببذ  
بتقلبببببي   جبببببم البطالبببببة علبببببى  سبببببا  التمبببببخم النقبببببد ، واسبببببتطا  النظبببببام 

من معالجة مشكلة البطالة و الة الركود االقتصاد  على  سبا    الرأسمالي
نعببببا التمببببخم النقببببد   صببببيرة  تببببى النشبببباط االقتصبببباد  لمببببدة ليسببببت بالق وا 

االقتصبببادية  طببببوال تلببببك  األزمبببباتسبببميت  بببببالثسثين الرائعبببة( لعببببدم  بببدو  
 المدة. 
 أزمببببببةتعبببببباي  كلتببببببا الظبببببباهرتين البطالببببببة والتمببببببخم النقببببببد  بعببببببد  أن إال

مبن خبسل  (تمبخم أزمبةوالتي عرفبت بكونهبا  السبعينات من القرن المامي 
مشاكل التبي ظهور مشكلة تمخم ركود  جعلت مشكلة البطالة من اخطر ال
 أو الرأسببببماليةيعببباني منهببببا االقتصبببباد العببببالمي ليومنببببا هبببذا سببببوات فببببي الببببدول 

من مليار عاطل عن العمل موزعين علبى مختلب   أكثرهناك  نأ إذالنامية، 
وهبذا يشبير  .دول العالم المتقدمة منها و النامية بشكل بطالة كاملة او جزئيبة

عمبا كانبت عليبة سبابقا، ففبي  بان البطالة قد دخلت الى مر لة جديدة تختلب 
المتقدمببة كانببت البطالببة جببزتا مببن  ركببة الببدورة االقتصببادية  الرأسببماليةالببدول 
كانببت تظهببر مبب  ظهببور مر لببة الركببود االقتصبباد  وتختفببي مبب   أنهببابمعنببى 

البطالبة ومنبذ مبا يزيبد  أصبب تفقبد  اآلن أمامر لة االنتعا  في تلك الدول، 
فبببببالرغم مببببن ت قببببق االنتعببببا  والنمببببو  ،علببببى رببببب  قببببرن هببببي مشببببكلة بنيويببببة

، وفببي الببدول التببي أخببرعاالقتصبباد  اسببتمرت البطالببة فببي التفبباقم سببنة بعببد 
 اإلطببسقكانببت تنببتهن النظببام االشببتراكي والتببي كانببت التعببر  البطالببة علببى 

جيو  العاطلين عن العمل تتزايد في غمبار  البة الت بول البى النظبام  أخذت
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مشببكلة البطالببة تتفبباقم مبب   أخببذت أيمببالناميببة ، وفببي اغلبب  الببدول االرأسببمالي
اسبببتمرار فشبببل جهبببود التنميبببة االقتصبببادية وتفببباقم مشبببكلة المديونيبببة الخارجيبببة 

 فيها. 
الدراسبة فبي هبذا المومبو  مبن خبسل التعبر  علبى  أهميةمن هنا جاتت 

ظببباهرة البطالبببة فبببي االقتصببباد العراقبببي بكونببب  ا بببد االقتصبببادات الناميبببة التبببي 
على هبذا االقتصباد  األصع قود الثسثة السابقة بظرو  هي مرت خسل الع

هبببذا  أنهكبببتعبببن ال بببرو  الداخليبببة التبببي  فمبببس إقليميتبببينودخولببب  ب بببربين 
االقتصبباد وجعلببت  الببة التشببوه االقتصبباد  هببي الصببفة الذالبببة عليبب  والببذ  

النفطية والتبي  اإليراداتعلى  أساسياقتصاد ريعي يعتمد بشكل  ب ن يصن  
نسبة العظمى في الناتن والدخل القوميين لهذا االقتصاد، ولكن  البة تسهم بال

 9009التذيببببر التببببي  ببببدثت فببببي هببببذا االقتصبببباد وبشببببكل خببببا  بعببببد نيسببببان 
ومجيت ال كومات المنتخبة وتجاوزها الى  د ما  البة الفومبى بعبد التذييبر 

موازنبات منظمبة سبنويا وقيبام ال كومبات  بعملهبا بشبكل سبلس  ببععسنوالبدت 
، وقيببام البنببك المركببز  العراقببي بوظائفبب  األخيببرةصببة فببي السببنوات الثسثببة خا

عبببن سياسبببات  والتبببي  واإلعبببسنمببب   البببة االسبببتقسلية فبببي قراراتببب   األساسبببية
عرفبببت بكونهببببا انكماشببببية هببببدفت مببببن خسلهبببا الببببى معالجببببة ظبببباهرة التمببببخم 
ام النقببد  التببي كانببت قببد وصببلت الببى مسببتويات عاليببة للسببنوات السببابقة، وقيبب

بدعم القطا  العام والتوس  فيب   اإلفصاحال كومة من خسل السياسة المالية 
تببببا  سياسبببة توسبببعية داخبببل االقتصببباد مبببن اجبببل معالجبببة مشبببكلة البطالبببة  وا 

وامتصاصها، كل ذلك دفعنا لدراسة االنعكاسات التي نجمت عن  السياستين 
 .9009بعبد عببام الماليبة والنقديبة علبى  جبم البطالبة داخبل االقتصباد العراقبي 

السياسة الماليبة والنقديبة  ت ثيرالوقو  على  علي  فان الهد  من الدراسة هو
 في البطالة في االقتصاد العراقي. 9009المتبعة بعد 

السياسة المالية كانبت توسبعية  أنكما انطلقت الدراسة من فرمية مفادها 
 األولبببى وان 9009السياسبببة النقديبببة كانبببت انكماشبببية بعبببد عبببام  أنفبببي  بببين 
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كلتببببا السياسببببتين التببببي  أنمببببن الثانيببببة ويفتببببر  الب بببب   تبببب ثيرا أكثببببركانببببت 
فبي تقلبي  البطالبة فبي  أسبهمت 9009انتهجتهما ال كومبة العراقيبة بعبد عبام 

  .االقتصاد العراقي
الت ليبببل االقتصببباد  المقبببارن  أسبببلو فقبببد اعتمبببد البا ثبببان  :المنهجيبببة أمبببا

الرسببببببمية  واإل صببببببائياتنشببببببورات باالعتمبببببباد علببببببى المصببببببادر العلميببببببة والم
 .والب بببببو  والرسبببببائل العلميبببببة مبببببن اجبببببل ت قيبببببق الفرمبببببية وهبببببد  الدراسبببببة

النظبر  لمفهبوم  اإلطبار ،أوال :ي تيوالستكمال ذلك تم تقسيم الدراسة على ما 
 مفهببببوم البطالبببببةمتمبببببمنا  السياسبببببتين الماليببببة والنقديبببببة فيهببببا وتبببب ثيرالبطالببببة 

السياسة المالية  آثار ،ثانيالية والنقدية عليها؛ و السياستين الما رت ثيو  هاأنواعو 
  .9009والنقدية في البطالة في العراق بعد عام 

السياسااتين الماليااة والنقديااة  وتاايميرالنرااري لمف ااو  البطالااة   اإلطااار :أوال
  :في ا

النظبببببر  لمفهبببببوم البطالبببببة  اإلطبببببارن ببببباول خبببببسل هبببببذا الم بببببور اسبببببتقرات 
السياسببتين النقديببة  تبب ثيرالنظريببة  ببول  األفكببار، واهببم أنواعهبباوالتعببر  علببى 

  .والمالية في  جم البطالة داخل االقتصاد

 مف و  البطالة:
قببببل الولبببوو لمفهبببوم البطالبببة هنالبببك تسبببا ل يببببادر البببى البببذهن: مبببن هبببو 

وهلببببة  ألول؟، والن هببببذا التسببببا ل يبببببدو Unemployedالعاطببببل عببببن العمببببل 
هببو الشببخ  الببذ  اليعمببل،   نبب بشببخ  الببى القببول  أ بسببيطا، فقببد يسببار  

 أنهببي غيببر كافيببة وغيببر دقيقببة، صبب ي   اإلجابببةولكببن فببي ال قيقببة ان هببذه 
، مثبل األفبرادصفات العاطل ان  اليعمل ولكن هنالبك عبدد كبيبر مبن  أهممن 

البى التقاعبد وي صبلون  أ يلواوالمرمى والعجزة وكبار السن والذين  األطفال
يمكبببن عبببدهم عببباطلين، الن  ت جمبببيعهم العلبببى الرواتببب  التقاعديبببة هببب ال اآلن
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يكونبوا قبادرين علبى العمبل. كمبا قبد يكبون هنباك عبدد مبن  أنالعاطلين يجب  
القادرين علبى العمبل والبذين اليعملبون فعبس، ومب  ذلبك اليجبوز عبدهم  األفراد

يب ثبون عبن العمبل مثبل الطلببة فبي المرا بل الدراسبية كافبة  ال ألنهبمعاطلين 
هبب الت رغببم قببدرتهم علببى العمببل لكببنهم اليب ثببون عببن ممببن بلذببوا سببن العمببل ف

يفمببلون تنميببة قببدراتهم ومهبباراتهم بالدراسببة ليسببتفيدوا منهببا فببي  ألنهببمالعمببل 
لببذلك اليجببوز ا تسببابهم  أعلببى أجببورالمسببتقبل لل صببول علببى وظببائ  ذات 

 األثريبباتعبباطلين عببن العمببل. كمببا يوجببد مببن هببم فببي سببن العمببل ولكببنهم مببن 
يمكبببن اعتببببارهم عببباطلين عبببن  ال أيمبببالعمبببل، فهببب الت فهبببم اليب ثبببون عبببن ا
ورغم  أفملهنالك من يعملون ويب ثون عن عمل  أخرعالعمل، ومن نا ية 

 أوتسجيلهم في مكات  العمل كعباطلين عبن العمبل وال قيقبة هبم ليسبوا كبذلك 
هنالبببك مبببن يعملبببون لببببع  الوقبببت وهبببم يفمبببلون العمبببل لمبببدة كاملبببة لبببذلك 

مببا سبببق نسببتنتن انبب  لببيس كببل مببن يب بب  عببن  يب ثببون عببن العمببل، مببن كببل
العمببل يعببد عبباطس وفببي نفببس الوقببت لببيس كببل مببن اليب بب  عببن العمببل يعببد 

لتعريبب   أساسببيانمببمن دائببرة العبباطلين عببن العمببل، وبعامببة هنالببك شببرطان 
: ان يكبببون قبببادرا علبببى العمبببل؛ وان (9 الرسبببمية اإل صبببائياتالعاطبببل  سببب  

 يب   عن فرصة العمل. 

بب   أوصبتمبا سببق يجمب  االقتصباديون والخببرات، و سببما وت سيسا على 
 كل من هو قبادر علبى  ب ن على تعري  العاطل  ILOمنظمة العمل الدولية 

السببائد ولكببن  األجببرالعمببل، وراغبب  فيبب ، ويب بب  عنبب ، ويقبلبب  عنببد مسببتوع 
 .(9 دون جدوع(

ملببب  تعنببي األجيببر البببذ  فقببد عف كلمببة البطالبببةففببي القببباموس االقتصبباد   أمببا -
 دائببرة المعببار  األمريكيببة البطالببةوفببي  .(9 ومصببدر رزقبب  وتعطببل عببن العمببل

مصببطل  يقصببد ببب   الببة عببدم االسببتخدام الكلببي، التببي تشببير إلببى األشببخا  
 .(4 القببادرين علببى العمببل، والببراغبين فيببب ، والبببا ثين عنبب ، ولكببنهم اليجدونببب 

شارة ومن هذا المنطلق، موعات مختلفبة مج فعن البطالة تشملالى ما سبق  وا 
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البببذين يعملبببون فبببي مواسبببم معينبببة  وال ؛ و البببذين ال يعملبببون مبببن األفبببراد، وهبببم:
الببببذين يعملببببون بشببببكل م قببببت  دون االرتببببباط ؛ و يعملببببون فببببي مواسببببم أخببببرع(

العببببباملون فعبببببسي، ولكبببببن ذو  إنتاجيبببببة منخفمبببببة  البطالبببببة ؛ و بموسبببببم معبببببين(
 المقنعة(.

 
 البطالة:  أنواع
الكسبباد  أزمببةمببن البطالببة منببذ  أنببوا ر  عببدة قببد عبب الرأسببماليالنظببام  إن

البطالبة و : البطالبة الدوريبة، يب تين بددها بمبا  أنالكبير الى يومنا هذا ويمكن 
البطالبببببة اإلجباريبببببة، و ، البنيويبببببةالبطالبببببة و البطالبببببة اال تكاكيبببببة، و الموسبببببمية، 

، البطالبببة المقنعبببة، والبطالبببة السبببافرةو البطالبببة الجزئيبببة، و البطالبببة االختياريبببة، و 
وكل وا دة منها قد ظهرت فبي مر لبة معينبة وفبي ظبرو  معينبة قبد مبر بهبا 

خسل تطوره ونموه منذ تلك المدة البى يومنبا هبذا، ونسبتطي   الرأسماليالنظام 
 : (5 اآلتينوم ها وبالشكل  أن

 
 : Cyclical Unemployment   البطالة الدورية -

النشباطات االقتصبادية البطالة الدورية هي البطالة الناجمة عن عدم سبير 
على وتيبرة وا بدة، أو منتظمبة، فبي الفتبرات الزمنيبة المختلفبة، ببل تنتبا  هبذه 

ويطلببببق علببببى  ركببببة التقلبببببات  هبببببوط دوريببببة. مببببدةصببببعود و  مببببدةالنشبببباطات 
الصاعدة والهابطة للنشاط االقتصاد  والتبي يتبراوح مبداها الزمنبي ببين ثبس  

تبببببي لهبببببا خاصبببببية التكبببببرار وعشبببببر سبببببنوات، مصبببببطل  البببببدورة االقتصبببببادية ال
والدوريببببة، وتتكببببون الببببدورة االقتصببببادية مببببن مببببر لتين، ومببببن نقطتببببي ت ببببول: 
المر لببببة األولببببى هببببي مر لببببة الببببرواو أو التوسبببب ، يتجبببب  فيهببببا  جببببم اإلنتبببباو 
والببدخل والتوظيبب  ن ببو التزايببد، إلبببى أن يبلببا التوسبب  منتهبباه بالوصببول إلبببى 
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زمبببة فبببي ال بببدو  وهبببي نقطبببة نقطبببة البببذروة أو قمبببة البببرواو، وعنبببدها تببببدأ األ
الى مر لبة االنكمبا ، إلبى أن  االقتصاد ت ول. وبعدها يتج   جم النشاط 

يبلا الهببوط منتهباه بالوصبول إلبى نقطبة قبا  االنكمبا ، وبعبدها مباشبرة يببدأ 
مبببببن جديبببببد االنتعبببببا ، وهبببببي نقطبببببة ت بببببول، يتجببببب  بعبببببدها  جبببببم النشببببباط  –

وعلببى هببذا، فببعن المتوقبب  أن االقتصبباد  ن ببو التوسبب  مببرة أخببرع... وهكببذا. 
فبببي أوقبببات الصبببعود  البببرواو(، وأن يقبببل  عنصبببر العمبببليزيبببد الطلببب  علبببى 

 الهبوط واالنكما . مدد الطل  في
 
 : Seasonal Unemployment  البطالة الموسمية -

وهببي ذلببك النببو   ،البطالببة الموسببمية أو مببا يعببر  أيمبباي بالبطالببة الم قتببة
 مبببدداوال يعملبببون  اي مبببددبمقتمببباها يعملبببون مبببن البطالبببة التبببي يكبببون األفبببراد 

أخبببرع، وذلبببك مثلمبببا ي بببد  فبببي معظبببم األريبببا  العربيبببة،  يببب  يشبببتد دوران 
ويهبببط فببي غيرهببا وقببد ينتفببي فببي ثالثببة، وكبب ن يعمببل  مببددعجلببة العمببل فببي 

الطببس  فببي فصببل الصببي  وال يعملببون فببي بقيببة فصببول السببنة  ولببو أن مببن 
أساسببباي(. هبببذا وجبببدير  لمر لبببة العمبببالطبببس  مبببن ال يفتبببر  أن يبببدخلوا فبببي 

على   بالذكر أن هذا النو  من البطالة يتداخل م  ما يعر  بالبطالة الجزئية
 أساس أن العامل ال يعمل طوال السنة.

 
 البطالة اللزئية: -

فبعن األخيبرة  ،رغم التداخل الكبائن ببين البطالبة الموسبمية والبطالبة الجزئيبة
لمتا بة غيبر مسبتخدمة اسبتخداماي تامباي، أ  أن توجد إذا كانت القوع العاملبة ا

يعمل األفراد ساعات عمبل أقبل مبن سباعات العمبل العاديبة. إنب  إذا كبان مبن 
البطالة الموسمية نوعاي من البطالة الجزئية، فعن هذا ال يمن  مبن  عدالممكن 

االسبببتخدام كبببون فيهبببا يوجبببود اخبببتس  ببببين النبببوعين، يتمثبببل فبببي أن األخيبببرة 
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 مبببدةإطسقببباي فبببي  يوجبببد اسبببتخدام السبببنوية( وال  المبببددمبببن  مبببدةفبببي  الكامبببل 
 أخرع.
 

 : Frictional Unemployment  البطالة االحتكاكية -
البطالبببة اال تكاكيبببة هبببي البطالبببة التبببي ت بببد  بسبببب  التبببنقست المسبببتمرة 
للعبباملين بببين المنبباطق والمهببن المختلفببة، وهببي عببادة مببا ت ببد  بسببب  نقبب  

عن الفر  المتا ة في ، إن نق  هذه و ثين عن العمل المعلومات لدع البا 
المعلومبببات يطبببال الببببا ثين عبببن العمبببل كمبببا يطبببال صبببا   العمبببل أيمبببباي، 

الب ببب  عبببن العمبببل قبببد تطبببول نتيجبببة لعبببدم تبببوافر المعلومبببات  مبببدةبمعنبببى أن 
الببا ثين عبن عمبل، رغبم  مالكافية عن العمل سبوات لبدع أصب ا  األعمبال أ

آلخر. وفي هذا االتجاه يرع عدد من الببا ثين أن أن كس منهما يب   عن ا
البطالة اال تكاكيبة تقبل كلمبا ارتفعبت نفقبة الب ب  عبن العمبل، كمبا يبرون أن 
 .إعانببة البطالببة التببي تقببرر البببدول المتقدمببة صببناعياي عببادة صببرفها للعببباطلين

تسبببهم فبببي  جبببم ومعبببدل البطالبببة اال تكاكيبببة ألنهبببا  أ  اإلعانبببة( قبببد تجعبببل 
مبببدة  مبببن ثبببم فتطبببول ويتكبببل عليهبببا  عس فبببي الب ببب  عبببن عمبببلالعاطبببل يتقبببا

 تعطل .
 

 :Structural Unemploymentالبنيوية  البطالة  -
هي ذلك النو  من البطالة الذ  يشير إلبى التعطبل البذ   ،البنيويةالبطالة 

ت بببد  فبببي االقتصببباد  بنيويبببةيصبببي  جانبببباي مبببن قبببوع العمبببل بسبببب  تذيبببرات 
لبة مبن عبدم التوافبق ببين فبر  العمبل المتا بة ، وت د  إلى إيجباد  االوطني

وخببببرات الببببا ثين عبببن العمبببل، وتلبببك التذيبببرات قبببد تكبببون بسبببب  دخبببول نظبببم 
تكنولوجيببة  ديثببة  كالميكنببة والربببوت والتكنولوجيببا عامببة...(، أو إنتبباو سببل  
جديببببدة، أو تذيببببر فببببي هيكببببل الطلبببب  علببببى المنتجببببات، وكببببذلك دخببببول فئببببات 
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ة غالباي( إلى مجال العمبل. إننبا فبي هبذه ال البة ومهارات إمافية  غير متوقع
نواج  فائ  عر  في سوق عمل ما، وفائ  طل  أ  نق  عر ، في 
سوق عمل أخرع، ويظل هذا االختسل قائماي إلى أن تتوافق قوع العر  مب  

 قوع الطل .
 

 :Involuntary Unemploymentالبطالة اإللبارية  -
 Obligatoryلبطالببببة االمبببطرارية  تعبببر  أيمببباي با البطالبببة اإلجباريبببة 

Unemployment وهببي تكببون عنببدما يمبببطر أو يجبببر العامببل علببى تبببرك ،)
عملبب  لسببب  أو آلخببر، كبب ن يعلببن مشببرو  عببن إفسسبب  مببثسي، أو يذلببق أ ببد 

  ابإنهبب .مبالمصببان  أبواببب  ويسببتذني عببن العبباملين فيبب  أو بعمببهم بذيببر إرادتهبب
ر بغيب نالعامبل بشبكل جببر ، أ  عب ذلك النبو  مبن البطالبة البذ  يتعطبل فيب 

إرادتب . وهببي ت ببد  عببن طريببق تسبري  العبباملين، أ  االسببتذنات عببنهم بشببكل 
العامببل يكببون راغببباي فببي العمببل وقببادراي عليبب  وقببابسي لمسببتوع  أنقسببر ، رغببم 
وهبببذا النبببو  مبببن البطالبببة يسبببود بشبببكل وامببب  مرا بببل الكسببباد  .األجبببر السبببائد

اعية، وقبببببد تكبببببون البطالبببببة اإلجباريبببببة البببببدور ، وخاصبببببة فبببببي البلبببببدان الصبببببن
 ا تكاكية أو هيكلية.

 
 :Voluntary Unemploymentالبطالة االختيارية  -

 Voluntaryيعبر  هبذا النبو  مبن البطالبة بالبطالبة اإلراديبة أو الطوعيبة  

Unemployment كمببا قببد يطلبببق عليهببا أيمببباي مصببطل  التبطبببل الببذ  هبببو ،)
مببل اختياريبباي رغببم قدرتبب  عليبب  ووجببود تعبيببر يقصببد ببب  قعببود الشببخ  عببن الع

فرصبة متا ببة أمامبب  دون أن يكببون لبب  مببورد ثابببت للببرزق أو وسببيلة مشببروعة 
للعبببي . أمبببا البطالبببة االختياريبببة أو الطوعيبببة فهبببي تكبببون  بببين يقبببدم العامبببل 
استقالت  من العمل الذ  كان يعمل ب  بم   إرادت ، إما لعزوف  عن العمل 
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وجببود مصببدر آخببر للببدخل(، أو ألنبب  يب بب  عببن وتفمببيل  لوقببت الفببرا   مبب  
 عمل أفمل يوفر ل  أجراي أعلى وظرو  عمل أ سن.

رادتببب  ويمكبببن  االلتفبببات إليببب  هنبببا هبببو أن الفبببرد إذا تبببرك العمبببل باختيببباره وا 
ال ببرة ألن لديبب  مببا يكفيبب  مببن إدارة مشبباريع  أو أمسكبب  مببثسي، فعنبب  فببي هببذه 

ألنب  يقبوم بعمبل مبا فعبسي،  –اختيارياي ال الة قد ال يندرو ت ت بند المتعطلين 
وبالتبببالي قبببد يكبببون أقبببر  هنبببا إلبببى مجبببال البطالبببة اال تكاكيبببة  رغبببم أنببب  لبببم 

 يتعر  لبطالة أصسي(.
 

 :Disguised Unemploymentالبطالة المقنعة  -
فببي البلببدان الناميببة، ويبب تي العببراق  السببيماالبطالببة، هببذه تتفبباوت معببدالت 

مببن  جببم قببوة  %51وبنسبببة بطالببة تقببدر بببب  وسببطاألفببي مقدمببة دول الشببرق 
بطالبة مقنعبة كمبا تقبدر نسببة النسبات  %49بطالبة م قتبة ون بو  %99العمل و

 .(6 من قوة عمل النسات في العراق %15العاطست بب 
ان البطالة المقنعة هي  الة التعطل غير الملموس كميا وبشكل ظاهر   

عنببد مسببتوع الصببفر او  تببى  يسببتمر خسلبب  النبباتن ال قيقببي ال ببد  منخفمببا
دون الصببفر مبب  اسببتمرار دخببول العبباطلين بسببب  هببذه البطالببة. وينتشببر هببذا 

 النو  من البطالة في البلدان النامية وبشكل خا  في: 
الزراعبة عنبدما يسببود المجتمب  الريفببي اقتصباد الكفببا  واالسبتهسك الببذاتي 

المخصبب   للم صببول ويرتفبب  معببدل نمببو السببكان ويتنبباق  الوقببت األسببر 
، خاصة عندما يعاني النشاط الزراعي من انخفا  خصبوبة اإلنتاجيللعمل 
وقلبببة ميببباه البببر ، او صبببعوبة تصبببري  الميببباه وقلبببة المكبببائن ال ديثبببة  األر 

مبا ببين المبسك  اإلنتباوالتقليدية المتبعة و الة التشوه في عسقبات  واألسالي 
 والفس ين. 
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علببى اسببتيعا  اكبببر  اإلدارةهببذه  ال كوميببة، عنببدما تعمببل اإلدارةخببدمات 
عببدد مببن خريجببي المببدارس والمعاهببد والكليببات وبذبب  النظببر عببن مبب هستهم 

 . (7 تناسبهم م  مواصفات الوظائ  المعرومة العلمية ومدع
 

 : Open/Registered  Unemploymentالبطالة السافرة  -
المسببجلة  يعبر  هببذا النببو  مبن البطالببة أيمبباي بالبطالبة الظبباهرة أو البطالببة

ويقصد بها  الة التعطل الكلي الظاهر الذ  يعاني منها جزت مبن قبوة العمبل 
المتا ببببة، أ  وجببببود عببببدد مببببن األفببببراد القببببادرين علببببى العمببببل والببببراغبين فيبببب  
والبببا ثين عنبب  عنببد مسببتوع األجببر السببائد دون جببدوع، ولببذلك فهببم فببي  الببة 

غببببببم اخببببببتس  والبطالببببببة السببببببافرة، ر  تعطببببببل كامببببببل، ال يمارسببببببون أ  عمببببببل.
أو بطالبة دوريبة،  بنيويبةمسمياتها، يمكن أن تكون بطالبة ا تكاكيبة أو بطالبة 

ومدتها الزمنية قد تطول أو تقصر ب س  طبيعة الظرو  السائدة باالقتصاد 
 القومي.
 

 :Unemployment Dependenceالبطالة االتكالية  -

ن هبم فبي هذا النو  من البطالة يظهر داخل االقتصاد  ين يستطي  م إن
مببب  راتببب  بسبببيط مبببن  األساسبببيةسببن العمبببل ال صبببول علبببى اغلببب  ال اجببات 

الرعايببة االجتماعيببة ممببا يببدفعهم للتنببازل عببن بعبب  ال اجببات الكماليببة وعببدم 
كمبببا هبببي ال بببال فبببي دول الخلبببين والشبببيت نفسببب   .الب ببب  عبببن فبببر  العمبببل

عبببن طريبببق البطاقبببة التموينيبببة  9009 بببد  فبببي االقتصببباد العراقبببي بعبببد عبببام 
. الك التي ي صل عليها وبشكل خا  .السائل والذاز األبي  صة النفط و 

شببري ة الشبببا  مبب   صببولهم علببى الرعايببة االجتماعيببة وبشببكل خببا  فببي 
 مما شجعهم على عدم الب   عن فر  العمل. األخيرةالسنوات 

 
 :السياستين المالية والنقدية في البطالة تيمير -3
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التببي تسببتخدمها الدولببة فببي  األدواتمببن  السياسببة الماليببة والنقديببة تعببد إن
فببببي مسببببتوع النشببباط االقتصبببباد  داخببببل االقتصببباد سببببوات فببببي الببببدول  التببب ثير

علبببببى مسبببببتوع  األهبببببدا االشبببببتراكية والناميبببببة، ولكبببببن ت قيبببببق  أم الرأسبببببمالية
تقلبببي  نسببببة البطالبببة او  أواالقتصببباد القبببومي  سبببوات ت قيبببق التبببوازن العبببام 

البببك تختلببب  بطبيعبببة ال بببال مبببا ببببين البببدول  ....معالجبببة الركبببود أوالتمبببخم 
مببن الببدول عليبب  سببو  ن بباول مببن خببسل  األخببرعاو المجموعببات  الرأسببمالية

 النظرية بهذا الجان :  األفكار أهمهذا الم ور مناقشة 
 الببببة التطببببور االقتصبببباد  واالجتمبببباعي التببببي  ببببدثت خببببسل القببببرنين  إن

 أدت  من القبرن العشبرين الثامن عشر والتاس  عشر وامتدت الى العقد الثال
الببببى خببببروو الدولببببة مببببن  يادهببببا التقليببببد  والتببببدخل فببببي ال يبببباة االقتصببببادية 
واالجتماعيبببة لت قيبببق التشبببذيل الكامبببل للمبببوارد االقتصبببادية المتا بببة. وبشبببكل 

االقتصببببباد   أفكبببببارالكسببببباد الكبيبببببر كمبببببا اشبببببرنا وتطبيبببببق  أزمبببببةخبببببا  بعبببببد 
ال يبببباة االقتصببببادية لت قيببببق االنكليببببز  كينببببز والسببببماح للدولببببة بالتببببدخل فببببي 

فبببببي مكونبببببات الطلببببب  الفعبببببال بشبببببقي   التببببب ثيرالتشبببببذيل الكامبببببل عبببببن طريبببببق 
هذا  أناالستهسكي واالستثمار  باستخدام السياستين المالية والنقدية. والشك 

والببذ   ،(1 الرأسببماليالببدور الجديببد الببذ  تلعببب  الدولببة فببي االقتصبباد الببوطني 
الببى ظهببور هببذا  أدعد  واالجتمبباعي قببد فرمببت  مقتمببيات التطببور االقتصببا

  :(1 اآلتية األسسالنهن وعلى 
الهببد  مببن هببذا التببدخل ت قيببق التببوازن االقتصبباد  واالجتمبباعي عببن  أصببب  -

طريببببق رفبببب  او خفبببب  الطلبببب  الفعلببببي لت قيببببق التشببببذيل الكامببببل واالسببببتقرار 
 أوقباتفبي  (الجديبد اإلصبدار االقتصاد  وذلك باللجوت البى سياسبة الموازنبة 

فببائ  فببي الموازنببة  أ ببدا الببى  أوالعببام  اإلنفبباقالكسبباد لتمويببل التوسبب  فببي 
الدولبة  أصبب تالرواو وعلي   أوقاتالعامة لمواجهة الموجات التمخمية في 

 .  مس ولة عن التوازن االقتصاد  واالجتماعي على  سا  التوازن المالي
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  البببدخل توزيببب إعبببادةالدولبببة تعمبببل علبببى  أخبببذتعبببن طريبببق السياسبببة الماليبببة  -
الميبببل المرتفببب  لسسبببتهسك، مبببد  أصببب ا القبببومي لصبببال  الطبقبببات الفقيبببرة 

الميببل المببنخف  لسسببتهسك ومببا لبب  مببن  أصبب ا مصببال  الطبقببات الذنيببة 
 مبررات اقتصادية واجتماعية وسياسية.  

 أهببببببدا لت قيببببببق  أداة وأصببببببب تفقببببببدت المببببببريبة بببببببذلك  يادهببببببا التقليببببببد   -
مبب  اخببذ الظببرو  لكببل  ،للتمويببل أداةكونهببا مببن  أكثببراقتصببادية واجتماعيببة، 

 دولة في ال سبان  كونها دولة متقدمة او نامية والمر لة التي تمر بها.

 اإلنفباقالسياسبة الكينزيبة فبي تمويبل  إتببا توجب  بعبد  الرأسبماليان االقتصاد  -
يببنع  الطلبب  الفعببال  ألنبب االقتببرا  بببدال مببن المببرائ ،  أسببلو العببام الببى 

الببببى  سببببتتوج التببببي كانببببت  لألرصببببدةاكبببببر ويعطببببي فرصببببة ويدفعبببب  بفاعليببببة 
االقتصادية، ولذلك فان التوس   األعمالالمرائ  الن تنفق في عمل ما من 

يعببد ا ببد  إنمببافببي االقتببرا  وزيببادة  جببم الببدين العببام لتذطيببة النفقببات العامببة 
بعببد ال ببر  العالميببة  الرأسببماليةالسببمات الكينزيببة الوامبب ة فببي االقتصبباديات 

 ية. الثان
 أدواتهبامن خسل  للسياسة الماليةمما سبق يتم  بان الدولة باستخدامها 

اقتصبببادية واجتماعيبببة البببى جانببب  الهبببد  المبببالي  أهبببدا تهبببد  البببى ت قيبببق 
العامببة وتوزيعهببا  األعببباتلببم تعببد السياسببة الماليببة تب بب  ت ديببد  آخببربمعنببى 
 وآثارهالمالي  تفقط بل يما  الى ذلك كيفية استخدام هذا الع  األفرادعلى 

  .االقتصادية واالجتماعية
تسبببهم فبببي  السياسبببة الماليببةسببببق فببي البببدول الناميبببة بببان  يمببا  البببى مببا
مباشببر وغيببر مباشببر، المباشببر مببن خببسل زيببادة  ب سببلو تكببوين راس المببال 

معدلبب  مببن خببسل االسببتثمارات العامببة التببي تقببوم بهببا والتببي تبب د  الببى تنميببة 
متعببببببددة  كمشببببببروعات الطببببببرق والبببببببر   شبببببببكالأ وت خببببببذاالقتصبببببباد الببببببوطني 

والمشبببروعات السبببتراتيجية وبشبببكل خبببا  مشبببروعات الطاقبببة لتبببوفير فبببر  
العمببل خاصببة وان القطببا  الخببا  فببي هببذه المرا ببل ي جبب  عببن المسبباهمة 
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في مثل هذه المشاري . ولكن السياسة المالية ت فز القطا  الخا  بالتنسيق 
االقتصبببادية بشبببقي  فمبببن جانببب  تتجببب  مببب  القطبببا  العبببام فبببي ببببدايات التنميبببة 

ومبن ثبم كلمبا يبدخر يسبتثمر  آليبةالمدخرات الخاصة البى االسبتثمار وبطريقبة 
عفبببي معبببدل  التببب ثيرفببي هبببذه ال البببة ويقتصبببر دور السياسبببة الماليبببة هنبببا فبببي 

 أهميةفي معدل االدخار الخا  وتبرز  ت ثيرهااالستثمار الخا  من خسل 
فبببي تقسبببيم  للتببب ثيرمبببن خبببسل اسبببتخدامها  السياسبببة الماليبببة بصبببورة وامببب ة

نتيجبببة لبببذلك البببى  ت ثيرهببباببببين االسبببتهسك وتكبببوين راس المبببال ويمتببد  اإلنتبباو
ومببن جانبب  ثببان بسببب  ظببرو  الببدول الناميببة  ،(90ومعببدل النمببو االقتصبباد 

فليس كل ما يدخر يذه  الى االستثمار المتوق  وعلي  يترتب  علبى السياسبة 
فبي الميبل لسسبتثمار  التب ثيرمبن خبسل  الرأسبماليكبوين فبي الت التب ثيرالمالية 
مببعيفة بسببب  انخفببا  الكفايببة ال ديببة لببراس المببال بالنسبببة  أصببسولكونهببا 

لمعدل الفائدة وليس عن طريق زيادة عر  المبدخرات كمبا جبات فبي الجانب  
 آثارهاوعلي  فان السياسة المالية ت ثر في رب ية راس المال وقد تكون  األول

 . (99 المال الخا  والعكس ص ي  لرأس مشجعة
في  جم البطالة وكما  ت ثيرفلها  الرأسماليالسياسة النقدية في النظام  أما

اخبببذ يعتمبببد  األمريكبببيوبشبببكل خبببا   الرأسبببمالياالقتصببباد  اشبببرنا سبببابقا فبببان
الببى رفبب  معببدل  أدعالببداخلي، وهببذا بببدوره  أمعلببى االقتببرا  سببوات الخببارجي 

الببى زيببادة كميببة النقببود لتخفببي  معببدل  األمريكيببة كومببة الفائببدة ممببا دفبب  بال
علبى االسبتثمار داخبل الواليبات المت بدة  اإلقببالالفائدة  تى اليعبوق ارتفاعب  
وزيببادة كميببة  ،والببدخل علببى  بد سببوات واإلنتبباوبمبا يقلببل مببن التشببذيل والعمبل 

لبم وان  األسعارالنقود ت د  بدورها الى زيادة معدل التمخم وارتفا  مستوع 
يكبببن بنسببببة الزيبببادة نفسبببها فبببي كميبببة النقبببود، وهكبببذا فبببان التمبببخم المسبببتمر 

، وبسببببببب  الرأسببببببماليمببببببن المكونببببببات البنيويببببببة للنظببببببام االقتصبببببباد   أصببببببب 
الببى تخفببي   أدتفببي تلببك المر لببة  أمريكبباالسياسببات الماليببة التببي انتهجتهببا 
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ورف  معدل لزيادة الصادرات  األخرعبالنسبة للعمست  األمريكيقيمة الدوالر 
الفائببدة لزيببادة االدخببار وهببي المقتر ببات التببي قببدمتها الواليببات المت ببدة للببدول 

عندما تختل موازين مدفوعاتها عن طريق صبندوق النقبد والبنبك  أيماالنامية 
تمببول كببس العجببزين علببى  سببا   إنالببدوليين، ولكنهببا قببررت بعببد السبببعينات 

بمعبدالت متزايبدة البى  األمريكبي العالم وذلك برف  معدل الفائبدة فبي االقتصباد
وبشبكل خبا   مبن العبالم الخبارجي  األموال د كبير من اجل جذ  ر وس 

ذلك الى ارتفا  معدالت الفائدة  أدعالى داخل اقتصادها مما  (للدول النفطية
طبببوال مبببدة السببببعينات. ممبببا عرقبببل  (99 %90 بببدود فبببي البببدول الناميبببة البببى 

 واإلنتباومية وقلل مسبتوع التشبذيل والعمالبة النشاط االستثمار  في الدول النا
 .  أيماوارتفعت فيها معدالت البطالة وتزايد فيها معدل التمخم 

النظريبببة عبببن السياسبببة الماليبببة والنقديبببة المبببذكورة سبببابقا  األفكببباراغلببب   إن
 الكلبي الطلب  بمسبتوعتعبر عن الفكر الكينز  وت كد على مبرورة االرتفبا  

 دمبالتقب وت قيبق والتشبذيل اإلنتباو مسبتويات علبى الم افظبة يمكبن  تبى

 ةبالنقديب ةبالسياسب  بأساليب تطبيبق مبرورة وكبذلك والتكنولبوجي، االقتصباد 
 لبالدخب  بتوزيب إعبادة ىبعلب زبوالتركيب د ،بالهب هبذا ت قيبق لمبمان والماليبة

 الركبود أزمبات لتسفبي وسبيلة بوصبفها ،العمل ودخل الملكية دخل بين الوطني

 أن المدرسبة ذهبهب أنصبار دبيعتقب .والنمو والتشذيل التوزي  بين ربطولل والبطالة،

 والنقديبة الماليبة السياسبة أدوات خبسل مبن - التمبخم مكاف بة علبى التركيبز

 والتشبذيل البدخل مسبتوع يتعر  فقد مرتفعة، تكلفة على ينطو  – االنكماشية
 لسياسباتا دمبن يقتر بون لبذا االسبتقرار، مر لبة تطبول وقبد الشبديد، للتبدهور

 تطبيبق يعارمبون ال وهبم ًي .توسبعا أقل تكون وأن مرن، بشكل والنقدية المالية

 البطالبة، مشبكلة معالجبة أمبا عليهمبا. والرقابة واألسعار األجور  لترشيد برامن

 والتبراكم االدخبار زيبادة تتطلب  فعنهبا االنتعبا ، إلبى الركبود مبن والت بول

عبادة للتبدري  واسبعة ببرامن خبسل نمب العاملة القوع ت هيل إعادة واإلنتاجية،  وا 
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 األشبذال سياسبة إلبى ببالعودة( البطالبة اسبتف ال  بال فبي وينبادون .التبدري 
 والدخل(. للتشذيل واسعة فر  خلق إلى تهد  التي الكبرع العامة

 الو يبد العامبل هبي النقبود أن مبن ينطلقبون فبعنهمامبا رواد الفكبر النقبد  
 مبن إال يت قبق ال البطالبة عبسو تصبادية، وأناالق ال يباة فبي األهميبة لب  البذ 
 البدخل مسبتويات تقلببات فبان ولهبذا .النقديبة السياسبة أدوات اسبتخدام خبسل
 في ال كومي إلى التدخل أو النقدية السياسة أخطات إلى تعود والتشذيل والناتن

 اإلنفباق فبي ي صل الذ  بالتذير يت ثر الكلي الطل  فان وهكذا السوق، آليات

 ونظريا .تداولها( بسرعة ممروبة النقود كمية على (يتوق  بدوره الذ   ،النقد

 النقبود، عبر  انخفبا  مب  تتكيب  ال واألجبور األسبعار معبدالت ألن

 مسبتوع فبي  ارتفبا  ينشبا فانب  الكلبي، الطلب  فبي لب  واالنخفبا  المصبا  

  .النقد  االنكما  األعمال بسب  مستوع وانكما  البطالة،
  البة مب  ويتناسب  يتوافبق و يبد بطالبة معبدل يوجبد انب  ونالنقبدي ويعتقبد
 تلبك فبان البطالبة، معبدل لتقليبل م اولبة أ  وان والسبعر ، النقبد  االسبتقرار
 فبي النقبود كميبة زيبادة خبسل من التمخم معدل بتسري  سو  تقترن الم اولة

  وان البطالة، مشكلة مواجهة عند ال كومات ال ذر على يتعين لهذا  .التداول
  أوصبى التوسب  النقبد  كمبا سياسبات خبسل مبن عسجهبا الممكبن مبن لبيس
 .السوق( آليات عبر نفسها ت ل المشكلة تترك أن ال كومة على بل (كينز

 الرأسبمالي النظبام فبي الدولة مهام من ليس أن  الفكر النقد  أنصار ويعتقد

 ورد ين صبر أن يجب  ببل العمبل، لقبوة الكامبل ت قيبق التشبذيل علبى العمبل

 تنفيبذ ومراقببة والخبارجي التقليديبة  األمبن البداخلي وظائفهبا أدات فبي الدولبة

 ت قبق االسبتقرار منمببطة نقديبة سياسبة وتنفيبذ ومب  تتبولى القبوانين(، وأن

 الطلب  فبي التب ثير يتطلب  ال االقتصباد  والركبود البطالبة عبسو وأن النقبد .

 علبى األعمبال رجبال فبز  علبى العمل يتطل  بل الكينزية المدرسة الكلي وفق

 المبرائ  خفب  خبسل مبن ذلبك اإلنتباو. ويكبون باالسبتثمار وزيبادة قيبامهم
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 القطا  إلى ملكيت  ونقل العام وت جيم القطا  والثروة، الدخل على المفرومة

طببسق آليببات البيروقراطيببة مببن وال ببد الخببا   الخصخصببة(،  السببوق، وا 

هبذا  تطبيبق نتيجبة ار. وكانبتواألسبع األجبور علبى ال كوميبة الرقاببة وم ارببة
 وامب  ارتفا  مقابل في التمخم معدالت من ال د وأمريكا أوروبا في المنطق

(99 معدالت البطالة في
. 

 البطالة أزمة العر  ب ن جان  اقتصاديات مدرسة أنصار في  ين يعتقد

 فبي ببل - الكينزيبون يبرع الفعبال كمبا الكلبي الطلب  نقب  فبي تكمن ال والركود

 على العمل  بد من ال األزمة، هذه من للخروو ان  ويرون. العر  قوع نق 

والعمبل  واالسبتثمار االدخبار قبوع مبن تزيبد أن شب نها مبن التبي ال بوافز إنعبا 
 العر  قوع زيادة إلى سي د  البطالة، معدل تخفي  إن يرون كما. واإلنتاو

ان  ويبرونالتمبخم.  ومعبدل األسبعار فبي تخفبي  والبى السل  والخدمات، من
 المبرائ  معبدالت خفب  هبي والركبود البطالبة فبي مكاف بة المركزيبة القمبية

العمبل.  لقبوة التشبذيل فبر  زيبادة ببدوره إلبى سبي د  البذ  والثبروة البدخل علبى
 عهبد البرئيس فبي سياسبات هبذه المدرسبة وخاصبة تطبيبق  صبيلة وكانبت

 أ  لهبا يكبون إن دون للدولبة، العامبة الموازنبة عجبز تفباقم  -ريذبان األمريكبي

 .(94 البطالة معدالت خف  إيجابي في ت ثير

 كان إذا رشيدة، تكون التوقعات أن الرشيدة أنصار التوقعات في  ين يعتقد

 الكسسبيكية النظريبة قواعبد تمليب  لمبا وفقيبا االقتصبادية يبتم ببالمتذيرات التنبب 

 ديهم،ل المتوافرة يستخدمون المعلومات الناس أن أساس على تقوم التي الجديدة

 ل البة بسبرعة طبقيبا دائمبا وتتكيب  مرنبة واألجبور العمبل وأسبواق األسبعار وان

 في أفمل وظائ  عن يب ثون الناس الن تتزايد البطالة وان والطل ، العر 

 تص ي  يعدون إن فهم لذا. وظائ  يجدون ال أنهم بسب  وليست مدة الكساد،

 ال ريبة تبوافر يتطلب  ،المرتفعبة والبطالبة الركبود فبي المتمثلبة االخبتسالت

 األسبواق، وشبفافية االقتصاد ،  في النشاط ال كومة دور وتقييد االقتصادية،

(95 والطل   الة العر   س  واألجور األسعار تذيرات في التامة والمرونة
. 
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 قد السوق واقتصاديات المنافسة أن أنصارها اما المدرسة الم سسية فيعتقد

 سبيادة مب  البوطني لسقتصباد امل وفاعبلشب بوصبفها مبنظم  فاعليتهبا فقبدت
 -الرأسبمالية وان مشبكست اليبوم، لرأسبمالية الببارزة السبمة وهبي اال تكبارات،

 فبي العاليبة التطبور مسبتويات ببين القائمبة الفجبوة إلبى تعبود  -البطالبة ومنهبا
 مبن للخروو ان  للرأسمالية. ويرون الم سسي النظام وبين والتكنولوجيا اإلنتاو

 النمو لت قيق االقتصاد  التخطيط بمبدأ األخذ من البد كود والبطالة،الر  م زق

 العام القطا  وبين الكبرع( الشركات قطا  بين االقتصاد ، والتنسيق والتوازن

 ال يبباة فبي للدولببة نشبط تببدخل مبن بببد ال لبذا وال كبومي( البيروقراطببي،

 .التمبخم لبىع السبيطرة اجبل مبن واألجبورر األسبعا علبى والرقاببة االقتصادية،
ومبن   والوظبائ ، المهبن مبن كثيبرا وسبيلذي ألذبى التكنولبوجي التقدم أن ويرون

 ببل كبم مشبكلة تعبد لبم البطالبة مشبكلة وان البطالبة، مبن إلبى مزيبد ثبم سبي د 

 الخبدمات مجبال فبي والتوسب  هيكلبة العمبل، إعبادة مبن ببد ال لبذا كي ، مشكلة

 والتبروين والخبدمات الصب ية، ،األطفبال وريبا   المسبنين، كرعايبة اإلنسانية

(96 وغيرها األطفال ورعاية المنزلية، والخدمة والسيا ة،
. 

 
 

 آمااار السياسااة الماليااة والنقديااة فااي البطالااة فااي العااراق بعااد عااا  :مانيااا
3002:  

النفطيببة  اإليببراداتعلببى  تعتمببدالنمببو ال قيقببي قببد جعلببت البببسد  تببباط  إن
 9000رد الببذ  يزيببد  اليببا علببى وان الت سببن ال اصببل فببي مسببتوع دخببل الفبب

 يب تي (97 دوالر في عقبد التسبعينات المامبي( 970كان  أنبعد  دوالر سنويا 
بفعبببل تعببباظم عوائبببد القطبببا  النفطبببي وارتفبببا  مسببباهمت  فبببي النببباتن الم لببببي 
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فبي ظبل ازدهبار السبوق النفطيبة عببر ومبعها  %70مبن  أكثبرالبى  اإلجمالي
 الراهن.
ذا مب  كفباتة  اإلجمباليالنمو في الناتن الم لي ما تمت مقارنة معدالت  وا 

كتنفيببذ مببالي والببى  %60الببى  %40التنفيببذ المبباد  والمببالي الببذ  تببراوح بببين 
نس  متدنية كتنفيذ ماد ، فبيمكن التوصبل البى الصبورة الوامب ة التبي ت كبد 

ال قيقبببي مبببن  اإلجمبببالي الببة التبببدني فبببي معبببدالت النمبببو فبببي النببباتن الم لبببي 
االسببتثمارات  إنتاجيببةي وعلببى ن ببو بببات يتناسبب  وتببدني خببارو القطببا  النفطبب

 ممبببا انعكبببس بظهبببور  فبببي القطبببا  ال كبببومي ومسبببتوع االنجببباز والتنفيبببذ فيببب 
ظبباهرة البطالببة فببي االقتصبباد العراقببي(، فببي وقببت مببازال النشبباط االسببتثمار  

االسبببتثمارات  إجمببباليمبببن  %15لقطاعبببات الدولبببة االقتصبببادية يهبببيمن علبببى 
مسببة ظهور كل من التمخم والبطالة في االقتصباد  ةتهالكوهي م (91 الكلية

العراقي، فمس عن هيمنت  علبى م باور ونشباطات التنميبة فبي العبراق كافبة. 
بالصبدمة السبعرية الخارجيبة  اي ثر  مبازال متبببان االقتصباد العراقبي  نجبدمن هنا 
 رةاألخيبب لسببنواتالمببواد الذذائيببة التببي ارتفعببت معببدالتها فببي ا أسببعاروالسببيما 
 ألسبعارالمستوع العام  مكونات السلة التي تعكس النسبية في أهميتها ب كم 

كبببد البنبببك المركبببز  وبالتنسبببيق مببب    ، لبببذا ي(المسبببتهلك المعببببر عنببب  بالتمبببخم
تعزيز الوسائل الممكنة والمطلوبة لت فيز النشباط  أهميةالسياسة المالية على 

 قيقي من خسل تعزيبز االئتماني المصرفي الذ  ينعكس على نمو النشاط ال
مسبتويات التمويببل لتعجيببل مسبباهمة القطاعببات االقتصببادية السببلعية والخدميببة 

بمببا يبنعكس ايجابيببا علبى تعظببيم معبدالت النمببو  اإلجمباليفبي النباتن الم لببي 
 ال قيقي المرغو  في االقتصاد العراقي.

  
 :البطالة في االقتصاد العراقي فيامر السياسة النقدية  3-9
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سياسبات االسبتقرار التبي  أشبكالياسة النقدية كما اشرنا سبابقا ا بد الس دتع
تنتهجهببببا الببببدول مببببن اجببببل مكاف ببببة االخببببتسالت االقتصببببادية المختلفببببة التببببي 

لكببون السياسببة النقديببة تمثببل الجانبب  النقببد  و صببا بت التطببور االقتصبباد . 
للسياسببة االقتصببادية العامببة، فببان ذلببك يتطلبب  درجببة عاليببة مببن التنسببيق مبب  

، كذلك فبان درجبة فاعليبة السياسبة النقديبة األخرعالسياسة االقتصادية  أدوات
سياسبات االسبتقرار االقتصباد  تختلب  مبن اقتصباد  كع دعالنسبية  وأهميتها

فببي مببوت تفبباوت طبيعببة الهياكببل االقتصببادية السببائدة والتفبباوت  (91 آخببرالببى 
، وبالتالي تفاوت عأخر النقدية والمالية من دولة الى  األسواقفي درجة تطور 

البى اخبتس  ال باالت االقتصبادية السبائدة.  إمبافةدرجة التقبدم االقتصباد ، 
السياسبببة النقديبببة تطبببورت مببب  نمبببو الفكبببر المصبببرفي  أغبببرا مبببن هنبببا فبببان 

االقتصبببادات المختلفبببة،  وأداتللسياسببة النقديبببة والتذيببرات فبببي كببل مبببن سببلوك 
، وتعزيبببز لألسبببعارلعبببام والتبببي تهبببد  البببى ت قيبببق االسبببتقرار فبببي المسبببتوع ا

. هببببذه التشببببذيل معببببدالت النمببببو االقتصبببباد ، وت قيببببق معببببدالت عاليببببة مببببن
تثيببر التعببار  فيمببا بينهببا،  أنهببا إالوان كانببت متداخلببة بطبيعتهببا،  األغببرا 

عنبدما كانبت  9007-9004هذا ما  د  فعس في االقتصاد العراقي للسنوات 
 األمنببيذلببك ب كببم الومبب   السياسببة الماليببة سياسببة توسببعية وهببي مجبببرة فببي

 اإلنفباق إجمبالياالسبتثمار  مبن  اإلنفباقالجبار  علبى  سبا   اإلنفاقوزيادة 
، لألسبعارالمسبتوع العبام  بخاصبةاالقتصاد و  إجماليالعام وهذا انعكس على 

والسياسة النقدية سياسة انكماشية  وهي مجبرة كذلك بسبب  توسبعية السياسبة 
ار مقاببل البدوالر ورفب  معبدالت الفائبدة علبى المالية من خسل دعم قيمة الدين

التنسببببيق فيمببببا بببببين  أهميببببةتوكيببببد واالقببببرا . ومببببن هنببببا البببببد مببببن  اإليببببدا 
السياستين المالية والنقدية من خسل تشخي  المشكلة االقتصادية قبل الببدت 

 باتخاذ الوسائل المسئمة للعسو.
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 دد اطبار عملهبا، السياسة النقدية تمتاز بمجموعة من الجوان  التي ت إن
مببببن  يبببب  كونهببببا تمثببببل ا ببببد جوانبببب  السياسببببة االقتصببببادية العامببببة للدولببببة، 

 (90 يتعلبق بالترتيببات القانونيبة بعبد اعبسن االسبتقسلية النقديبة اآلخروالجان  
وبالتببببالي الببببت كم  والببببت كم بسياسببببة الصببببر  والفائببببدة علببببى الببببدينار العراقببببي،

الطلب  الكلبي  والعبر  الكلبي.  بعر  النقد على مستوع يتناس  بمتطلببات
امبببا الجانببب  الثالببب  فيتعلبببق بالخصبببائ  العامبببة لسقتصببباد مبببن  يببب  درجبببة 

 ،اإلنتبباواالنفتبباح االقتصبباد ، ودرجببة التركببز السببلعي، و ريببة  ركببة عوامببل 
، وانطسقببا مببن (99 و جببم اال تياطيببات لتمويببل االخببتسالت، والتكامببل المببالي

لل بد مبن  إجبراتاتك المركبز  العراقبي مجموعبة اولوية هذا االلتزام، اتخذ البن
تكثيببببب  نشببببباط الرقاببببببة  أبرزهببببباظببببباهرة التمبببببخم المرافقبببببة لظببببباهرة البطالبببببة، 

المصرفية وذلك من اجل الوقو  بصورة وام ة على طبيعبة و جبم النشباط 
االقتصبادية، لبذلك اصبدر  األزمباتالمصرفي من  ي  مساهمت  في معالجة 

ت  االنكماشية مجموعة من القرارات ابتدات من البنك المركز  من خسل سياس
الفائدة ورف  قيمبة البدينار العراقبي عبن  معدلتقمي برف  كل من  9007عام 

طريق مزاد العملة العلني وذلك بهد  ال د من ظاهرة التمبخم التبي تبنعكس 
بدورها على ظاهرة البطالة وهذه السياسة اتبت متعارمبة مب  السياسبة الماليبة 

عمبببل البنبببك المركبببز  منعطفبببا جديبببد اي فبببي مواكببببة  إطببباراتخبببذ  ذإ ،التوسبببعية
 فائ  السيولة النقد  على مستوع االقتصاد الم لبي، ولكبن السياسبة النقديبة

نج بت فبي سبب   السبيولة الفائمببة مبن خببسل االلتجبات الببى االقتبرا  العببام  
خببا  بببوزارة الماليببة والثبباني  األولنببوعين مببن السببندات  إصببدارعببن طريببق 

مبببن اذونبببات  ابتبببدأبسياسبببة البنبببك المركبببز  والنبببوعين با جبببال مختلفبببة خبببا  
مببببببروراي بسببببببندات الخزينببببببة  النصبببببب  سببببببنو   (الخزينببببببة  ذات الببببببثس  اشببببببهر

الفائببدة ت ببوالي  معببدلوالسببنو (، مببن هنببا شببهدت السياسببة النقديببة علببى صببعيد 
الفائبببدة علبببى البببدينار يتسبببم بدرجبببة  لمعبببدالتمبببن خبببسل تطبيبببق هيكبببل جديبببد 

مببن المرونببة فببي سببرعة الت ببرك ن ببو زيببادة االدخببار لمواكبببة متذيببرات عاليببة 
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سبعر الخصبم المعلبن  أصبب فبموجب  هبذا الهيكبل  ،السياسة المالية التوسبعية
الفائبدة علبى الودائب   معبدالت  عن البنبك المركبز  سبعراي م وريبا تت برك  ولب

ديبة ممن هبوام  معينبة، ولكبن السياسبة النق اإلقرا الفائدة على  معدالتو 
البنبببك( وهبببو ذلبببك  معبببدلفائبببدة ت شبببير    معبببدلتعببببر عبببن نفسبببها مبببن خبببسل 

والثببانو  ولقببرو   األولببيفببي السببوق  األسببعارالببذ  ت ببدد بموجبب   المعببدل
لبببذا فبببان هبببذا . ودائببب  االسبببتثمار الليلبببي أسبببعار، فمبببس عبببن األخيبببر الملجببب 
 .األسعار البنك المركز  مسئما للم افظة على استقرار يعده المعدل

وعلي  فان السياسة النقدية التي أعلنها البنك المركز  أخيبراي والقائمبة علبى 
زيادة سعر الفائدة على اإليدا  واإلقرا  بالعملة الم لية، كانت بقصد تنفيذ 

 يلي: وكما 9007 عام من ابتدأ (99  السياسة النقدية أغرا 
 سنوياي. %20الى  %16من  Policy Rate. رف  سعر البنك 9
 -:كاآلتيفوائد االئتمان لتكون   أسعار  رف. 9
  سنويبباي  99%        االئتمان االولي 

  سنويبباي  99%                   االئتمان الثانو 

   سنويباي  9935%               األخيرقر  الملج 

المصببار  بالببدينار العراقببي لببدع هببذا  إيببداعاتالفوائببد علببى  أسببعاررفبب  . 3
 -:كاآلتيالبنك لتكون 

   سنوياي  91%                   االستثمار الليلبي 
   سنوياي  91%        يوماي( 94االستثمار لمدة 

   سنوياي  90%           يوماي( 90االستثمار لمدة 

البنبببك المركبببز   إدارةالسياسبببة النقديبببة قبببرر مجلبببس  أغبببرا وتماشبببيا مببب  
   لقببات معببدل فائبببدة واسببتثمارها لديببب األمريكببيالعراقببي  قبببول ودائبب  بالبببدوالر 

 يلي: وكما 7/9/9007ابتداي من



 

 
  

 آزاد دوسكي ود.سمير الوائليد.                                   ..والنقدية والبطالة الماليةة السياس 
 

[309] 

 ( ثسثببببة مببببن المائببببة9( ثسثببببون يومبببباي بفائببببدة قببببدرها  %90لمببببدة   إيببببدا  .9
 سنوياي.

ثسثبة وربب  مبن  ( 9395قبدرها  % ( تسعون يوماي بفائدة 10لمدة   إيدا  .9
 .سنويا (الوا د من المائة

في توجه  لزيادة  لقد أوجدت هذه السياسة النقدية صعوبة للقطا  الخا 
هذه السياسة  إتبا  إناالستثمار وتطوير المشاري  الصذيرة والمتوسطة. ذلك 

المتشببدده أمببع  فببر  الشببراكة بببين القطبباعين الخببا  والعببام لزيببادة النمببو 
االقتصبباد  ومعالجببة مشببكلة البطالببة وغيرهببا مببن المهمببات المببرورية. إذ ال 

عببراق الراهنببة، أن تعتمببد سياسببة بببد للدولببة وم سسبباتها العامببة، فببي ظببرو  ال
نقدية ت من تسهيست مصبرفية سبخية لتمكبين القطبا  الخبا  مبن المسباهمة 
فببي زيببادة النمببو االقتصبباد  وتوسببي  دائببرة نشبباطات  مببن هنببا اتبعببت السياسببة 

الفائبببببدة علبببببى الودائببببب   أسبببببعارالنقديبببببة فلسبببببفة جديبببببدة مبببببن خبببببسل تخفبببببي  
 والقرو .

 :يوم  ذلك( 9 والجدول 
اسعار الفائدة لدى البنك المركزي والمصار  العاملة في العراق للفترة ج: 9و اللدول

3001-3001 
 9002 9002 9002 9002 9002 9002 التفاصيل

 البنك المركزي العراقي
 السياسة معدل

11% 12% 90% 12% 2% 2% 

 8 9 18 22 18 13 الفائدة على االئتمان االولي

 9 10 19 23 19 14 الفائدة على االئتمان الثانوي

 9.50 10.50 19.50 23.50 19.5 14.5 فائدة مقرض الملجأ االخير

       ودائع التسهيالت المصرفية

 4 5 14    االستثمار الليلي بالدينار العراقي

    18 14 9 ايام 2االستثمار لـ 
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  6 15 19 15 10 يوم 12االستثمار لـ 

  7 16 20 16 11 يوم 00االستثمار لـ 

 2 2.50 2.75    االستثمار الليلي بالدوالر االمريكي

    2.75   ايام 2الودائع بالدوالر االمريكي لمدة 

 00الودائع بالدوالر االمريكي لمدة 
 يوم

  3.25 3.25 3  

 20الودائع بالدوالر االمريكي لمدة 
 يوم

  3.50 3.50 3.25  

  ،9001 ،9001 ،9005،9006،9007اصدرات مختلفة  ،البنك المركز  العراقي المصدر:
           .www.cbirag.org   الموق :

االنكماشببببية التببببي انتهجهببببا البنببببك المركببببز  العراقببببي  السياسببببة النقديببببة إن
وتببدني االسببتثمار   اقتصبباد والراميببة الببى مواجهببة التمببخم قببد اقترنببت بركببود

لكبن بعبد وعدم المساهمة في تب مين فبر  العمبل فبي بلبد تزيبد البطالبة فيب . و 
تخفي  معدالت الفائدة المقترن بوم  امنبي جيبد قبد سباهم فبي زيبادة فبر  

الببببى تخفببببي  مببببن معببببدالت  أدعالعمبببل عببببن طريببببق زيببببادة االسببببتثمار وهببببذا 
 لمعبدالتالبطالة في االقتصباد العراقبي و بول نتبائن تطبيقبات الهيكبل الجديبد 

ة من   يب  تقليبل الفائدة م  رف  قيمة العملة الم لية، قد اظهر نتائن ايجابي
نس  التمخم، والتخفي  من  دة الت ول الى العملة االجنبية  الذ  انعكس 

وجبود م شبرات فمبس عبن فبي االقتصباد العراقبي،  (99 بتخفي  ظباهرة البدولرة
 إجمباليالتي انعكست على  وام ة تدل على استقرار اكبر في البيئة النقدية

هرتين لكببببل مببببن التمببببخم الم شببببرات فببببي االقتصبببباد الكلببببي  مببببن  يبببب  الظببببا
 والبطالة.

 
 :البطالة في االقتصاد العراقي المالية فيامر السياسة  - 3-3
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 األهبببدا تهبببد  السياسبببة الماليبببة فبببي االقتصببباد العراقبببي البببى جملبببة مبببن 
والمتمثلة بت قيق التوازن االقتصاد  من خسل التخفي  مبن نسب  التمبخم 

 ليبببة المتا بببة والنفقبببات العامبببة ببببين المبببوارد الم األفمبببلوالتناسببب   ،والبطالبببة
الببذ   اإلجمبباليال قيقببي فببي النبباتن الم لببي  للموازنببة وانعكاسببها علببى النمببو

مبببببن خببببسل التنسبببببيق ببببببين  يبببب تييببببنعكس علبببببى متوسببببط دخبببببل الفببببرد، وهبببببذا 
 السياسات االقتصادية العامة وبخاصة السياسة المالية والنقدية.

 أنواعهبباالبطالببة بكببل  الببذ  سببب  ظهببور (94 ان تراجبب  النمببو االقتصبباد 
السياسبات الخاطئبة، وسبيطرة الدولبة علبى  األسباسفي االقتصاد العراق سبب  

، وعبببببدم القببببدرة علبببببى إدارةمبببببن سببببوت   مجمببببل النشبببباط االقتصببببباد ، ومارافقبببب
تشببببخي  العوامببببل الفاعلببببة فببببي ت قيببببق التطببببور، وفقببببدان المعببببايير التخبببباذ 

انعكبببس علبببى مجمبببل النشببباط القبببرارات االقتصبببادية المناسببببة، وهبببذا ببببدورة قبببد 
 (95 االقتصبببباد ، مبببببن هنبببببا ارتفعبببببت ظبببباهرة البطالبببببة فبببببي االقتصببببباد العراقبببببي

 التالية:  ولألسبا 
استمرار  الة التمخم الركود  في االقتصاد وتراج  معبدالت االسبتثمار  .9

 وجمود فر  العمل.  

تب د  البى مببك  أعلبىالنمبو السبكاني المرتفب  ونمبو قبوة العمببل بمعبدالت  .9
 بيرة ومتزايدة من العاطلين الى سوق العمل.ك أعداد

 تكالي  المعيشة مرتفعة. أن إالبالرغم من ارتفا  متوسط الدخل السنو   .9

 عدم المسئمة بين مخرجات التعليم والتدري  ومتطلبات سوق العمل. .4

والسياسببببي   األمنببببيبعببببدم االسببببتقرار  9006-9009. امتببببازت المببببدة بببببين  .5
 وموئسباتهاكبيرة مبن منتسببي دوائبر الدولبة  أعدادوالذ  رافق ذلك تسري  

 .واألمنيةالعسكرية 

تنظببيم سببوق العمببل الببذ  يتببي  فببر  ال صببول  وأسببالي  آليبباتمببع    .6
 على العمل عبر القنوات الرسمية.
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المجتمبب  ممببا يببنعكس علببى  أفببراد. تزايببد التفبباوت فببي توزيبب  الببدخل بببين  .7
 لعمل المتا ة.اتسا  فجوة التمايز االجتماعي في ال صول على فر  ا

وشببيو  ظبباهرة البطالببة بصببورة  اإلنتبباوفببي تببدني كفبباتة  أسببهم الببذ  األمببر
القطبببا  العبببام وعبببدم قبببدرة  أعمبببالكبيبببرة، وهبببذا يعبببود بالنتيجبببة بسبببب  تعطيبببل 

ولبم يببق سبوع القطبا  النفطبي لتمويبل  ،القطا  الخا  القيبام بعمليبة التنميبة
من ثس  عقود، ووفقاي للمبدد  كثرألالنفقات العامة في الموازنة، وهذا قد امتد 

التشبذيلي مبن  لإلنفباقهبو مخصب   نسببة مبا إن، 9009الممتدة بعد نيسبان 
، مب  نسب  اكببر لكبل 9006، و9005، و9004االنفاق العام في موازنبة عبام 

مببببن تخصببببي  االنفبببباق االسببببتثمار ، يعببببود  9001، وعببببام 9007مببببن عببببام 
فطيببة، والبطاقببة التموينيببة، الببى  جببم الببدعم لكببل مببن المشببتقات الن باألسبباس

فبببي تلبببك المبببدة  لكبببون اغلببب  البببدعم اليصبببل  واإلدار بسبببب  الفسببباد المبببالي 
، األمنبببببيناهيبببببك عبببببن اسبببببتنزا  هبببببذه المبببببوارد نتيجبببببة الومببببب   (لمسبببببت قيها

وبالم صببببببلة انعكسببببببت هببببببذة السياسببببببة علببببببى نمببببببو البطالببببببة فببببببي االقتصبببببباد 
لعببامي  األقبباليمميببة يومبب  المبببالا المخصصببة لتن (9. والجببدول  (96 العراقببي

فبببي ال سببببان عبببدد  األخبببذالم افظبببات مببب   أعمبببار( وتسبببري  9007-9001 
 سكان الم افظات.

النفقببات ت تببل مببا نسبببت   إجمببالي إنيتبببين  أيمببا (9مببن خببسل الجببدول  
 إجمببالييكببون علببى  سببا   بالت كيببدالعببام وهببذا  اإلنفبباق إجمببالي% مببن 75

البطالبببة، االمبببر البببذ  يجعبببل  االسبببتثمار ، البببذ  يسبببهم بامتصبببا  اإلنفببباق
الميزانيببة العامببة غيببر قببادرة علببى خلببق ديناميببة او  ركيببة فعالببة علببى مسببتوع 

تسببعى  9001النمببو االقتصبباد  ال قيقببي، اذ يس ببظ مببن خببسل موازنببة عببام 
( يومبببب  9درجببببة وظيفيببببة، والجببببدول   (97 (955909الببببى تشببببذيل مايقببببار   

 أسبببهم لكبببل وزارة، وهبببذا لنسببببيةا األهميبببةالبببدرجات الوظيفيبببة، و سببب   أعبببداد
المميبببز فبببي هبببذا  إنفبببي امتصبببا  البطالبببة فبببي االقتصببباد العراقبببي،  بالت كيبببد
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، ان  صبة وزارة البدفا  ووزارة الداخليبة كانبت األمنبيالمجال ونتيجة للومب  
الدرجات الوظيفية، في  ين  إجماليمن  %(5935مايقار    اذ بلذت ،األكبر

 إجمببباليمبببن  (%9931ن بببو   (سبببين ومعلمبببينمدر  بلذبببت  صبببة وزارة التربيبببة 
  الدرجات الوظيفية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

، 3007المحافرات لعامي و المخصصة لتنمية األقالي   توزيع المبالغ: ج3اللدول و
 جدينار ومليار 3008

 المحافرات
عدد السكان 

 3007عا  
 نسمة

التخصيصات 
 3007عا  
 ج9و

عدد السكان 
 3008عا  

 نسمة

التخصيصات 
 3008عا  
 ج3و

نسبة 
النمو 
9.3% 

 األلمية
النسبية 

بالنسبة لعدد 
 السكان %

 9037 5039 491 9161779 915 9141497 نينوع
 439 5031 979 9941991 994 9950404 كركوك
 5304 4639 90939 9947961 991 9964491 ديالى
 535 69 990 9460990 995 9941156 االنبار
 9635 5034 9060 7099655 705 7099655 بذداد
 6309 7031 94031 9699966 949 9499975 بابل
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 934 5939 996 199579 10 109619 كربست
 4304 5931 96936 9019407 905 9057951 واسط

 434 5034 976 9975097 997 9951751 صسح الدين
 434 55 979 9940996 999 9999947 النج 
 4 1735 9601735 9069919 19 190141 القادسية
 935 5935 900 667176 66 659176 المثنى
 635 4134 960 9791747 974 9744597 ذ  قار
 936 50 944 167499 16 169969 ميسان
 139 4136 961 9459111 946 9459756 البصرة

 إقليماجملموع عدا 

 كوردستان )أ(
96094579 9604 96791167 4000 5936 900 

    196991 9444 196974 دهوك
    9491940 951 9491940 اربيل

    9517055 19 9517915 السليمانية
 إقليممجمو  

 كردستان  ](
9159101 916 9159999    

مجمو  
    90610910 9000 91166910 ( أ+ 

 97   ،9001الموازنة: موازنة عام  دائرة -المصدر: وزارة المالية 
 

 3008النسبية لكل وزارة  لعا   األلميةج: الدرلات الوريفية وحسب 2ولدول 

 الوزارة الوظائف العدد

 الدفاع عسكري 20000

 الداخلية رطة 00000

 إقليم كردستان مختلفة 92200

 مختلفة 1219
للمسيحيين والطوائف  19السني,  200شيعي,  200دواوين االوقاف )

 االخرى(

 2902 مدرس ومعلم 90000

 الصحة طبية وصحية 2000

 التعليم العالي والبحث العلمي يسيةتدر 1222

 الزراعة مختلفة 1222

 الكهرباء مختلفة 1000

 مختلفة 1222
)العدل, االتصاالت, االسكان, واالعمار, مالة, خارجية, العمل 
والشؤون االجتماعية, البلديات واالشغال العامة, البيئة, ديوان 
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 الرئاسة, مكتب القائد العام, دمج الميليشيات(

 مجلس القضاء االعلى مختلفة 221

 مكتب المفتشين العموميين مختلفة 122

 مختلفة 2902
درجة  2000االدارات العامة والمحلية في المحافظات )بضمنها 

 لمحافظات االنبار

 المجموع االجمالي -------- 122900

 .40،   9001عام/ دائرة الموازنة: موازنة -وزارة المالية المصدر:
 

نتبائن مسب  نسب  البطالبة البذ   أن( نس بظ 9نتائن الجبدول  خسل ومن 
 إذ(، 9001مرا بل خبسل العبام   أربعبة، على لإل صاتنفذه الجهاز المركز  

مقارنبة بنسب   %(95بلذبت   إذالى تراج  بسيط في م شرات البطالبة  أشارت
(، ومبببن وجهبببة 9006( لعبببام  9735%، و 91( والبالذبببة 9007البطالبببة لعبببام  

. (95 القتصببادية تعببد ايجابيببة قياسبباي بالومبب  االقتصبباد  الببراهن للبلببدالنظببر ا
وبالرغم من ال دي  عن كون البطالة تعد وا دة من المشبكست الكببرع التبي 
تواجههبببا الببببسد بكبببل مات ملببب  مبببن تبببداعيات اقتصبببادية واجتماعيبببة وسياسبببية 

ن التطببور (، وببالرغم مب9006وغيرهبا، فبان قبراتات الموازنببة بعبد عبام   وأمنيبة
(، مازالبببت المعالجبببة لهبببذه 9001البسبببيط مبببن تقليبببل فبببي نسببب  البطالبببة لعبببام  

فبي كبل مبن قطبا   اإلنفباقالمشكلة الكببرع م بدودة والسبيما بسبب  م دوديبة 
، وهمبببا فبببي الواقببب  مبببن اكببببر القطاعبببات واإلنشببباتاتالزراعبببة وقطبببا  البنبببات 

النظببببر  دةإعبببباامتصاصبببباي للبطالببببة فببببي االقتصبببباد العراقببببي، مببببن هنببببا يجبببب  
تخصببببي  االنفبببباق االسببببتثمار  مببببن  أولويبببباتالنسبببببية علببببى وفببببق  باألهميببببة
ابببببرز الت بببديات التبببي تواجببب  االقتصببباد العراقببببي  يببب تيالعبببام، وفيمبببا  اإلنفببباق
 -:(91 الجان   في امتصا  البطالة أ اد 

 إعبببببادةعمليبببببة  أمبببببامعقببببببة  األمنيبببببة: تشبببببكل الت بببببديات األمنيبببببةالمشبببببكلة  .9
جببببببزت كبيببببببراي مببببببن  أنالة وامبببببب ة عنببببببدما نجببببببد االعمببببببار، وتبببببببدو المسبببببب

تبببببم  إذ، األمنبببببيالتخصيصبببببات االسبببببتثمارية تخصببببب  لمشبببببكلة الومببببب  
بنسببة  أ   9007( مليار دوالر فبي موازنبة 73994يقار    تخصي  ما
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، ولكبببببن ت سبببببن الومببببب  االقتصببببباد  مبببببرتبط (العبببببام اإلنفببببباق% مبببببن 91
تقليبل نسب  ، وان ت سن الوم  االقتصاد  يعنبي األمنيبت سن الوم  

 البطالة. 

الزيبببادة السبببريعة فبببي عبببدد السبببكان خبببسل  أدتتخلببب  القطبببا  الزراعبببي:  .9
القابلببببببة للزراعببببببة وزيببببببادة  األر العقببببببود الثسثببببببة المامببببببية، وم دوديببببببة 

الزراعيببببة، الببببى زيبببادة االعتمبببباد علببببى  اإلنتاجيبببةملو تهبببا، والمببببع  فببببي 
البطالبة، ومببا  االسبتيرادات لتلبيبة ال اجببة الم ليبة، ممببا انعكبس فبي ظهببور

فببي امتصببا  النسبببة الكبببرع مببن العبباطلين عببن  أهميببةلهببذا المببورد مببن 
 العمل.

( 919  بيقببببدر ببببب م دوديببببة القطببببا  الصببببناعي: يمتلببببك القطببببا  العببببام مببببا .9
( شخصاي. وتعباني 500000مشروع  مملوكا للدولة يعمل فيها مجموع   

تقبادم، وبعبد نتيجبة التخلب  التكنولبوجي وال اإلنتاجيبةجميعها من انخفا  
 وأصب تعانت الكثير من عمليات النه  والسل   9009نيسان  أ دا 

وتشببكل فببي الوقببت نفسبب  عبئبباي ماليببا  ،واطئببة إنتاجيببةغالبيتهببا تعبباني مببن 
 على الدولة مما انعكس في ازدياد ظاهرة البطالة.

انهيببار البنببى الت تيببة  الكهربببات، واالتصبباالت، والنقببل(، هببذا فمببس عببن  .4
الخارجية التي تنعكس في المذط علبى الموازنبة العامبة للدولبة،  المديونية

الببببى مشببببكلة البطالببببة، ورغببببم هببببذه  أدتهببببذه الت ببببديات  قيقيببببة بطبيعتهببببا 
متوسببببط دخببببل الفببببرد ال قيقببببي قببببد ارتفبببب  فببببي  أنالت ببببديات لكببببن نس ببببظ 

 يوم  ذلك. اآلتي، والجدول األخيرةالسنوات 

 
 3001ة ج: متوسط دخل الفرد الحقيقي لغاي1لدولو

 متوسط دخل الفرد الحقيقي السنوات
معدل النمو في متوسط دخل 

 الفرد
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9110 9400$ ---- 
9116 970$ 11 %- 
9111 740$ 50% 
9005* 9994$ 59% 
9006 9799$ 59% 
9007 9991$ 99% 
9001 9700$ 96% 
9001 9000$ 99% 

العراقي ومتطلبات االستقرار والنمو  د. مظهر م مد صال ، السياسة النقدية للبنك المركز  المصدر:
 .5-9االقتصاد ،     

مبدير عبام  ،تم ال صول عليهبا عبن لقبات مب   د. مظهبر م مبد صبال  9001الى  9005السنوات من  *( 
     .دائرة اال صات واالب ا  في البنك المركز  العراقي

 
مبببن خبببسل  ،نس بببظ ارتفبببا  متوسبببط دخبببل الفبببرد (4مبببن خبببسل الجبببدول  

فبي الموازنبة العامبة  واألساسالنفط، والذ  يعد المورد الرئيسي  أسعار ارتفا 
 األهبم، ولكبن 9001للدولة، وهذا سي د  الى ظهور العجبز فبي موازنبة عبام 

، والتي 9001ان هنالك التزامات  مالية ثابتة على ال كومة في ميزانية عام 
 ، وتخصيصبببببببات البببببببدعم مثبببببببل شببببببببكة ال مايبببببببةواألجبببببببورتتعلبببببببق بالرواتببببببب  

نفقبببات  أناالجتماعيبببة، والبطاقبببة التموينيبببة، ومصببباري  خطبببة التنميبببة، كمبببا 
مصببباري  اليمكبببن االسبببتذنات عنهبببا، الن لهبببا عسقبببة  أيمبببااالسبببتثمار، هبببي 

. ولكبن معالجبة التبوازن (91 العاملة، وال د مبن مشبكلة البطالبة األيد بتشذيل 
ة او اللجوت بتقليل النفقات غير المروري ي تيمن خسل المذط على العجز 

االقتببرا  مببن الجمهببور  الببدين الببداخلي(، او االقتببرا  مببن السببوق الدوليببة 
االقتببرا  مببن الجمهببور   أن إذتفمببيسي،  األقببل الببدين الخببارجي( وهببو ال ببل 

بت سين  أمسيقوم الجمهور بشرائها  أنسندات الخزينة، على  إصداريتطل  
قتببرا  مببن السببوق الدوليببة، مببرراي مببن اال األقببلالببنفط مسببتقبسي، وهببو  أسببعار



 

 
 
 

  (91  6دراسات إقليمية                                                        مركز الدراسات اإلقليمية             
 
[390] 

مرورية لل د من مشكلة البطالة فبي االقتصباد العراقبي، نعبم  اإلجراتاتهذه 
 إن، األخيبرةومن خسل التنسيق بين السياستين المالية والنقدية وفي السنوات 

وتسبهيل سياسبة البنبك المركبز ،  األمنبيالقطا  الخا  وبعد ت سن الوم  
يمببر بمر لبب  انتقاليببة، بببالرغم مببن المشببكست كبيببرة وهببو اليببوم  أزمببةخببرو مببن 

انببب  ب اجبببة البببى  التبببي يعببباني منهبببا، فهبببو قبببادر علبببى الوقبببو  مبببن جديبببد، إال
الدولة لتهيئة عمل ، من خبسل تسبهيست  قيقيبة متمثلبة بالجانب  النقبد  مبن 
خببسل فلسببفة التسببهيست االئتمانيببة، والجانبب  ال قيقببي المتمثببل بببوزارة الماليببة 

االسبتثمار  الموجب  البى البنيبة الت تيبة  لينصب  فبي  اإلنفباقة من خسل زيباد
 مصل ة القطا  العام والخا ، وبالم صلة امتصا  البطالة.

 
 
 

 االستنتالات والمقترحات:
توصلت الدراسة الى مجموعة من االستنتاجات والمقتر ات والتي يمكن   

 ان نوجزها باالتي:
االقتصببادية الكبببرع  األزمببةبعببد  الرأسببماليالبطالببة عرفببت فببي النظببام  إن  -9

، األزمببببةعجبببز النظببببام الكسسبببيكي ال بببر مببببن معالجبببة  أن، بعبببد 9191
االقتصبباد  كينببز مببن خببسل السببماح بالدولببة ومببن خببسل  أفكبباروظهببور 

السياستين المالية والنقدية مبن البدخول البى السبوق لمعالجبة  البة الركبود 
  مببن  الببة البطالببة والببتخل الرأسببمالي االقتصبباد  الببذ  سبباد االقتصبباد

 الرأسبماليتعد مشكلة بعد هبذا التباريك يعباني منهبا النظبام  أصب تالتي 
 الى يومنا هذا.
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عببببن طريببببق  الرأسببببماليمعالجببببة مشببببكلة الركببببود االقتصبببباد  فببببي النظببببام   -9
التببدخل المباشببر للدولببة فببي السببوق وبشببكل واسبب  علببى  سببا  التمببخم 

لركببود  الببذ  اليببزال دفبب  باسببتف ال المشببكلة وظهببور مشببكلة التمببخم ا
النظبببام  أمبببامومنبببذ السببببعينات مبببن القبببرن المنصبببرم مبببن اكببببر الت بببديات 

 .  الرأسمالي

 وب وجهبب  آخببروتظهببر مببن اقتصبباد الببى  األنببوا البطالببة هببي متعببددة  إن  -9
 األنظمببببةالبطالببببة االتكاليببببة هببببي موجببببودة فببببي اغلبببب   أنعببببدة وبتقببببديرنا 

فببي  الببة  الرأسببمالينظببام االقتصببادية، ف الببة التببامين االجتمبباعي فببي ال
 إذالبطالبة االتكاليبة،  أشبكالشكل مبن  إاللوظائفهم ما هي  األفرادفقدان 

 بببين  صبببولهم علبببى التبببامين مبببن الب ببب  عبببن فبببر   األفبببراديتقببباعس 
 العمل، ونفس الشيت يعتد في دول الخلين او العراق. 

فبي  في البدايبة بشبكل سبلبي أثرتالسياسة االنكماشية للبنك المركز   إن  -4
الببى تقلب  اسببتثمارات القطبا  الخببا   أدت ألنهباعمبل القطبا  الخببا  

، 9009السببيت بعببد عببام  األمنببيبسببب  الومبب   أصببس متبب ثرةالتببي كانببت 
اكبببر مببن  تبب ثيرسياسببة ماليببة توسببعية بعببد ذلببك كانببت ذات  إتبببا ولكببن 
بالم صببببلة الببببى تقلببببي   جببببم  أدعسياسببببة البنببببك المركببببز  ممببببا  تبببب ثير

 قتصاد العراقي.   البطالة داخل اال
 األسباسومب   جبر لكما توصبلت الدراسبة البى مجموعبة مبن التوصبيات 
وفق ر ية مستقبلية  ،في معالجة البطالة من خسل السياستين المالية والنقدية

  :قريبة من خسل
الببت كم فببي مناسببي  السببيولة مببن خببسل الرقابببة المصببرفية، التببي تببنعكس  .9

في السوق، وبالتنسبيق مب  السياسبة  السل  والخدمات أسعارعلى متوسط 
الماليبببة مبببن خبببسل تقليبببل عجبببز الموازنبببة العامبببة، وذلبببك بالمبببذط علبببى 

 غير المرور . اإلنفاق
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اقتصبببادية بنيويبببة قائمبببة علبببى  إصبببس ات ببببعجراتومببب  سياسبببات كفيلبببة  .9
صبببببببس اتاالسبببببببتثمار ال قيقبببببببي،  أسببببببباس وقانونيبببببببة وانتهببببببباتاي  إداريبببببببة وا 

 .األموال ور وس األسهمق للنظام المصرفي وسو  بعصس ات

البنبببى الت تيبببة والفوقيبببة مبببن طبببرق وجسبببور ومبببوارد بشبببرية  ت هيبببل إعبببادة .9
 وبشكل خا  الطاقة والكهربات.

مببن  القببرو  للمشبباري  الصببذيرة لقببدرتها علببى اسببتيعا  وتببوفير فبببر   .4
 العمل للقطا  الخا  على وفق برنامن تمويلي خام  للرقابة المالية.

  المصببببرفية ال كوميببببة الموجهببببة لمشبببباري  مببببمان التسببببهيست والقببببرو  .5
 والتنمية وبفوائد مخفمة. األعمار إعادة

للعمبببل  ،هيليبببة برعايبببة وزارة العمبببل والشببب ون االجتماعيبببة تنظبببيم دورات ت .6
 على تامين المسكات الفنية والمهارات العمالية.

 
 

 The Reflections Of The Financial And Monetary 

Policy On Unemployment In The Iraqi Economy 

After 2003 
Dr. Azad A. Doseky 

Lecturer, Economic Department, University Faculty Of Duhoc 
Dr. Sameer F. Wa'lly 

Lecturer, Economic Department, University Faculty Of Duhoc 
Abstract 
The existence of both unemployment and inflation at the same time 

after the (1970s) crisis of the last century (which were known as an 

Stagflation crisis) that made the problem of unemployment one of 

the most dangerous problems that the world economy is suffering 

from till this day whether in developing or capitalist countries 

among which the Iraqi economy. The aim of this study was 

investigating the problem of unemployment in Iraq after (2003) and 
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the reflections of both the financial and monetary policies in 

treating this problem in the Iraqi economy. The study had come up 

with the result which say that the variant monetary  policy between 

recession and expansion , and the expansionistic financial policy as 

well as focusing on investment expenditure rather than public 

expenditure had contributed in reducing unemployment in the Iraqi 

economy. 
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