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 وزارة انخعهٍى انعانً وانبحث انعهًً

 انجايعت انًسخنصرٌت         

                                      قسى االقخصاد /كهٍت االدارة واالقخصاد 

                                 
 

 

 

  انعراق انكهٍت قخصادٌتاال انًخغٍراث بعض فً انظم اقخصاد حأثٍر

 (9119-0991) نهًدةحانت دراسٍت  -

 

 حقديج بهارسانت 

 انساعدي عبدعهً رسىل حراء

 

 انى يجهس كهٍت االدارة واالقخصاد انجايعت انًسخنصرٌت 

 وهً جسء ين يخطهباث نٍم درجت انًاجسخٍر فً انعهىو االقخصادٌت 

 

 باشراف 

 االسخاذ انًساعد اندكخىرة

  نضال شاكر انهاشًً

 

 م3131                   هـ                                                                                                                           3414
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 االسخنخاجاث                                  

الظل في العراق بثالث شرائح ىي ، شريحة االنشطة اليامشية في قطاع الخدمات  يتمثل أقتصاد -2

االنتاجية مثل الباعة المتجولين وماسحي االحذية وسائقي السيارات وغيرىم، في حين تتضمن الشريحة 

 الثانية األنشطة االنتاجية الصغيرة مثل المين الحرفية كالميكانيكي والكيربائي وأصحاب ورش النجارة

...... الخ . وتمثل ىاتان الشريحتان جانب االقتصاد غير الرسمي )المشروع( من أقتصاد الظل. اما 

الشريحة الثالثة فيي الشريحة التي تدخل فييا أنشطة السرقات والتيريب وغسل االموال والتجارة غير 

من االقتصاد غير المشروعة والفساد .....الخ، والتي تمثل جانب االقتصاد األسود )غير المشروع( 

 الرسمي .

حجم أقتصاد الظل في العراق كان متباينا خالل مدة الدراسة ولم يأخذ نمطا معينا. إذ بمغ في عقد  أن -1

(. وىذا  0332 - 0333%( في المدة )03%(كنسبة من الناتج المحمي االجمالي و)03التسعينات )

 . ت كفيمة بالحد منوأية سياسا ىيدل عمى ان العراق طوال مدة الدراسة  لم يتبن

أن ىنالك اختالل في البيئة القانونية والتنظيمية لمتشريعات والموائح الضريبية وقدِميا اضافة الى التعقيد  -1

في اجراءات تحصيل الضريبة ادى الى زيادة التيرب الضريبي وبالتالي ارتفاع عدد العاممين في انشطة 

 اقتصاد الظل .

يرادات النفطية في مجال النفقات التشغيمية من رواتب واجور لمموظفين يف االظلقد ركزت الدولة عمى تو  -4

االمر الذي ادى الى ظيور اغراض استيالكية جديدة عممت عمى امتصاص ىذه الزيادة دون ان يتولد 

دفع و عن ذلك زيادة في المجاالت االستثمارية مما شكل ضغطآ عمى السوق فتضائل الدخل الحقيقي 

   عن اعمال اخرى في حدود انشطة اقتصاد الظل . الى البحثباالفراد 
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غياب التسجيل الرسمي لمعديد من االنشطة القانونية المشروعة فيما يخص جانب االقتصاد غير المنظم  -5

. وضعف القوانين واإلجراءات المتبعة لمحد من االنشطة غير القانونية وغير المشروعة فيما يتعمق 

 (.                                                                بجانب االقتصاد األسود )الجريمة

عدم اىتمام الدولة بجانب االقتصاد غير المنظم كالمشروعات الصغيرة غير الرسمية وعدم اصدار  -6

التشريعات الالزمة لتنظيميا وحمايتيا ودعميا ماليا وفنيا واداريا وتسويقيا وذلك لما تمعبة من دور كبير 

 القتصاد الرسمي لمدولة.                                                              في ا

وجود عالقة سببية بين أقتصاد الظل ومتغيرات البحث حيث كانت عالقة تبادلية بينو وبين عرض النقد  -7

فييا اقتصاد  وااليرادات الضريبية ومتوسط نصيب الفرد من الدخل القومي وعالقة أحادية االتجاه يكون

 الظل ىو المتغير المستقل  والناتج المحمي االجمالي ومعدل التضخم متغيرات تابعة تتأثر بو.


