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 المستخلص

, وذلك لغرض الوقوف  2102-0991ميزان الخدمات لممدة ت ىذه الدراسة الى تحميل سع  
عمى مدى تطور تجارة الخدمات , وقياس الكفاءة والقدرة التنافسية لقطاع الخدمات من جية , 
فضاًل عن تحديد نسبة إسيامو في عجز الحساب الجاري كأحد أىم مكونات ميزان المدفوعات 

من و معاناة ميزان الخدمات العراقي ع الدراسة ىو جية أخرى . وكان الدافع إلختيار موضمن 
 عجز مستديم يتم تمويمو من اإليرادات النفطية .

كما ركزت الدراسة عمى تحميل كل من البعدين التنموي المحمي والبعد الدولي ألوضاع ميزان   
لة ميزان المدفوعات مع المناىج المحمية الخدمات العراقي عبر إعتماد تعريفات وتصنيفات أد

عن صندوق النقد الدولي وتحميل مدى تساوقيا مع المؤشرات اإلحصائية  ةالصادر  ةالدولي
اإلقتصادية الكمية المحمية الخاصة بنظام الحسابات القومية, ودراسة العالقة بين أوضاع ميزان 

بعد الدولي تطبيق المؤشرات الدولية عمى الخدمات والقطاعات التوزيعية والخدمية , كما تم في ال
تجارة الخدمات وقياس سعر الصرف الحقيقي وفق صيغ نظرية تعادل القوة الشرائية مع تحديد 

 أثر باالسا سامويمسون .
إن الثقافة الريعية في العراق والتي تمثل أبرز مالمح اإلقتصاد العراقي أنعكست  آثارىا بشكل 

طاعات األستراتيجية األخرى من غير القطاع النفطي ومنيا قطاع تغييرات في ىيكل إنتاج الق
ضعاف  الخدمات , حيث أدت الى إضعاف الى ىيكل ىذه القطاعات القابمة لممنافسة الدولية وا 
قدراتيا اإلنتاجية نتيجة توجيو أغمب تخصيصات عوامل اإلنتاج بإتجاه القطاع النفطي ىذا من 

يل القطاع النفطي أدى الى زيادة الثروات الناتجة عن ىذا جية , من جية أخرى فإن زيادة تمو 
القطاع نتيجة زيادة تصدير النفط الخام , مما أنعكس بشكل تطور إيجابي في قيم الناتج المحمي 
اإلجمالي , وىذا أدى الى توازنات جديدة لمدخل واإلستيالك أعمى من السابق , وىذه التوازنات 

كبر بإتجاه زيادة اإلستيرادات السمعية والخدمية لتغطية الحاجة الجديدة خمقت بدورىا ضغوطًا أ
 المحمية المتزايدة من السمع والخدمات مما أدى الى زيادة العجز في ميزان الخدمات .

ميزان % من العجز الكمي 01مثمت خدمات الشحن والتأمين والخدمات المالية أكثر من  وقد
ىي القطاعات القائدة لمعجز في ميزان الخدمات  , مما يؤكد عمى أن ىذه القطاعاتالخدمات

نتيجة إرتباطيًا باإلستيرادات السمعية . كما وجد أن نسبة مساىمة إستيرادات الخدمات 
, إال  2112التكنولوجية ال تشكل إال نسبة ضئيمة من مدفوعات ميزان الخدمات لألعوام مابعد 

أثر كبير في خمق تطور تنموي موجب  أن ىذه النسب الضئيمة من ىذه اإلستيرادات كان ليا
في وضع  2102-2101ورغم محاوالت خطة التنمية  عمى مستوى اإلقتصاد الكمي لمعراق.

أستراتيجية تصحح الخمل في القطاعات الخدمية ذات الصمة المباشرة مع ميزان الخدمات ضمن 
أنيا جوبيت بتوزيع سمسمة مشاريع حيوية تقارن بين ماىو واقع حال وبين ماىو مستيدف , إال 

مؤسساتي متشعب عمى مستوى الموازنة العامة لمدولة ال يتطابق مع أستراتيجية خطة التنمية 
 الوطنية .

 

 


