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  المبحث الرابع

  تقدیرات مانیاكن
المحاول     ة الثالث     ة الحت     ساب ال     دخل الق     ومي ف     ي الع     راق ق     ام بھ     ا الخبی     ر الروس     ي          

اثناءعمل   ھ ف   ي الع   راق كخبی   ر ف   ي دائ   رة االح   صاء المركزی   ة    ) Dr.v.maniakin(مانی   ا ن

  .م١٩٦٠عام

 ١٩٦٠-١٩٥٦ال  دخل الق  ومي للفت  رة  ق  ام مانی  اكن باحت  ساب -:الفت  رة الت  ي ش  ملتھا التق  دیرات

  .وھذا یعني ان الفترة التي نتناولھا تتداخل مع الفترة التي شملت تقدیرات خیر الدین حسیب

  

لق د اتب ع مانی اكن طریق ة لتق دیر ال دخل الق ومي تختل ف ع ن الط رق                -:طرق التقدیر والتقییم  

) تاجی ة الطریق ة االن (المالوفة في حسابات الدخل القومي حیث قان بتقدیر الدخل وفق مایسمى ب ـ  

  .وھي الطریقة المستخدمة في االتحاد السوفیتي السابق

 االانھ  ا تقت  صر عل  ى تق  دیر قیم  ة  -القیم  ة الم  ضافة–وت  شبة ھ  ذا الطریق  ة ال  ى ح  د بعی  د طریق  ة  

ع  دا ( م  ع اس  تبعاد الق  یم المتحقق  ة ف  ي القطاع  ات الخدمی  ة   االنت  اج ف  ي قطاع  ات االنت  اج الم  ادي  

  ).المرتبط منھا بالقطاعات االنتاجیة

لغ  رض اس تخراج الق  یم الم  ضافة  ام ا القطاع  ات االقت صادیة الت  ي  ق سم االقت  صاد ال  وطني الیھ ا     

حسیب او تل ك الت ي اوص ت بھ ا ال دائرة االح صائیة التابع ة        .فكانت تختلف عن تلك التي اتبعھا د      

لالمم المتحدة حیث اخ ذت بالت صنیف الم ستخدم ف ي روس یا او ال دول االش تراكیة االخ رى وذل ك           

  -:م االقتصاد الوطني الى قطاعین واسعین ھيبتقسی



 ٢

 .القطاع االنتاجي .١

 -:القطاع غیر االنتاجي وقد یكون القطاع االنتاجي من سبعة قطاعات فرعیھ .٢

 ).عدا صناعة النفط(الصناعة  .١

 .صناعة النفط .٢

 .االنشاء .٣

 .الزراعة والماشیة .٤

 .نقل البضائع .٥

 .التجارة .٦

، االعم ال الیدوی ة   ، المعدنی ة الم ستھلكة   جمیع الم واد  ،الغابات  (قطاعات انتاجیة اخرى   .٧

 ).الصید وصید االسماك، الطبیعیةجمیع المنتجات 

  -:اما القطاع غیر االنتاجي فقد تالف من القطاعین التالیین 

 )نقل الركاب، الدفاع، االدارة الحكومیة التعلیم والصحة(الخدمات الحكومیة .١

، االطب اء المح امین والمحاس بین     ، المدارس والمستشفیات االھلیة  (الخدمات الفردیة  .٢

 )السینما، نقل االشخاص ، محالت كوي المالبس ،محالت الحالقة 

  وقد استخرج القیمة المضافة في كل قطاع على النمو التالي
  )القیمة المضافة(االنتاج الصافي=  النفقات المادیة –االنتاج االجمالي 

وعلیھ فان النفقات المادیة الم ستخدمة  )االندثار+ المستخدمة  ٠ود بالنفقات المادیة ھنا     والمقص

  -:في المعادلة اعاله تشمل

الوقود الطاقة الكھربائیة ومااشبة من المواد المصروفة فع ًال عل ى   ،قیمة المواد االولیة   .١

 .االنتاج لنفس الفترة وكذلك االصالحات الجاریة لوسائل االنتاج

العمال االنتاجیة االخرى الضروریة النتاج الناتج أي اجور الخدمات المقدمة من     اجور ا  .٢

 .القطاعات االخرى

 ).االندثار(مقدار استھالك وسائل االنتاج  .٣

 لم ی ذكر ف ي تق دیرات مانی اكن فیم ا اذا ك ان ق د ق وم االنت اج ب سعر ال سوق ام              -:طرق التقویم   

ن واضحًا بانھ وفق الطریقة التي اس تخدمھا مانی اكن   بتكلفة عناصر االنتاج اال انھ ینبغي ان یكو  

ال  دخل الق  ومي ح  سب اس  عار الم  ستھلك  وھ  ي الطریق  ة الم  ستخدمة ف  ي ال  دول االش  تراكیة یق  وم  

  .ولیس ایضًا حسب سعر تكلفة عناصر االنتاج) اسعار السوق(

  



 ٣

  اھم االنتقادات التي وجھت الى تقدیرات مانیاكن
قیم ة  (ادی ة الن مانی اكن ع رف ال دخل الق ومي لیمث ل       عدم وضوح المقصود بالنفقات الم     .١

المتانیة في العراق بین قیم ة مجم ل االنت اج ونفق ات الم واد الم ستعملة            )االنتاج الصافي 

م  ن الخ  دمات  فق  د ك  ان واض  حًا ان مانی  اكن ل  م یط  رح الم  ستخدم  ف  ي ص  نع ھ  ذا االنت  اج 

المضافة وانم ا اقت صر   لكل قطاع للوصول الى القیمة    ) المشتراة من القطاعات االخرى   (

 .على طرح مااستخدم من االنتاج من المواد فقط

، البن وك والت امین   (-:استبعاد ھذه التقدیرات قطاعین على االقل من ال دخل الق ومي ھم ا        .٢

 ).ملكیة دور السكن

لم یوضح مانیاكن فیما اذا كانت تقدیراتھ تمثل الناتج القومي الصافي ام االجمالي وذلك       .٣

 .ذا كان قد طرح االندثار ام اللعدم وضوح ما ا

او ب  سعر تكلف  ة  ) ب  سعر ال  سوق (ل  م یوض  ح مانی  اكن فیم  ا اذا كان  ت تقدیرات  ھ ق  د تم  ت      .٤

 .عناصر االنتاج

ان مانی اكن ق  ام بتقدیرات  ھ كعم  ل ث  انوي باالض  افة ال ى عمل  ھ الرئی  سي ف  ي تنظ  یم دائ  رة     .٥

محاوالت الشخصیة االحصاء والقیام ببعض االحصاءات الصناعیة ولھذا فھو لم یقیم بال

للحصول على االرقام غیر المتوفرة لتقدیر الدخل ولھذا فان تقدیراتھ تخ ضع الحتم االت     

  % ٧-٥الخطا بنسبة 

 


