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Abstract 
The topic of study relations sectoral oil states, specifically the relationship between the oil sector and 
non-oil sectors with particular emphasis on many economists and emerged from theoretical studies and 
applied, who adopted the hypothesis of Dutch disease, which believes that the rise in oil revenues will 
have negative effects on the development of sectors Non-oil, especially in the sectors of manufacturing 
and agriculture.  
Despite the economic structure characterized by the diversity of Iraq in comparison with the 
economies of oil-Pure rental nature, but that he shared with them in terms of governing the oil sector  
in path of changes in relations sectoral result of the continuing situation of imbalance in the structure 
of production which resulted in the expansion of the oil sector and Economic activities financed by oil 
revenues, and at the expense of relative neglect of the sectors of the non-oil commodity . 
To explication the most important developments in the relations sector in the Iraqi economy for the 
period (1970 -1990) study used a structural analysis, which concerned an analysis of the relative 
distribution rates and sectoral working relations within the framework of  macro-economic system, in 
order to diagnose the main characteristics of the economic structure in Iraq and the evolving trends 
Relations in the sector in the Iraqi economy, and determine their impact on the process of structural 
transformation in Iraqi Economy .   
To achieve this objective analysis covered both GDP growth and its impact on the development and 
the sectoral linkages between these sectors , and its impact on the development of relations sector.  
Finally ,The study found that the Iraqi economy, have witnessed during the eighties of the twentieth 
century, the worst kinds of sectoral imbalances, which deepened the absence of proportionality 
between the sectors that are the sources of supply for the domestic output of non-oil commodity, and 
sectors that operate tributaries of domestic demand, has been reflected, more disruption Between the 
real production capacities generated in the national economy, reflected in the added value achieved in 
agriculture and manufacturing, and the  large consumer of entry generated in the non-commodity 
activities, especially activities of public administration and defense.  
The analysis of the linkages overall productivity (direct and indirect) between different economic 
activities, the production structure in Iraq biased towards the final production links, and there is no 
tendency towards engaging in successive stages of production, the absence of the role of intermediary 
manufacturing productivity, weak effects generated by the incentive, which Explains the weakness of 
the multiplier effects generated by the exchange sectoral front and rear, and the high volume of leakage 
from the intermediate flows during the import process for the various intermediate goods production as 
a result of the weakness of the manufacturing sector's role in bolstering productivity and provide 
linkages intermediate inputs and productivity of other sectors of national economy and the absence of 
the role of the  leader sector, who achieved  high productivity and employment . 
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 االقتصاد العراقيحتليل اهليكل اإلنتاجي والعالقات القطاعية يف 

  )1990- 1970(لفرتة خالل ا
  

  كلیة االقتصاد جامعة عمر المختار- قسم االقتصاد - فالح خلف علي الربیعي.د
  
  

القطاعات غیر وة بین القطاع النفطي عالقال، وتحدیدا في الدول النفطیةالقطاعیة ات عالقالحظي موضوع دراسة 
فرضیة الذین تبنوا د من الدراسات النظریة والتطبیقیة، یعدو ظھر ال ناالقتصادیی ھتمام خاص من قبلالنفطیة با

في إیرادات النفط سیترتب علیھا أثار سلبیة على تطور القطاعات غیر أن االرتفاع التي ترى  ،).1( المرض الھولندي
 تغییراتفي إیرادات النفط االرتفاع  ھذا فقسیرا و.النفطیة، وبخاصة في قطاعي الصناعة التحویلیة والزراعة 

في العناصر المؤثرة في عملیة التوازن االقتصادي الخارجي والداخلي، فعلى المستوى الخارجي سیترتب  مستمرة
االرتفاع حدوث فائض في میزان المدفوعات، وھذا الفائض سیقود الى ارتفاع سعر صرف العملة المحلیة ھذا على 

جنبیة ، الذي سیقود بدوره الى انخفاض الصادرات المحلیة غیر النفطیة، وزیادة مقابل العمالت األ
ج غیر النفطي وبخاصة قطاعي الصناعة التحویلیة والزراعة وحدوث عجز في تناالاالستیرادات،وانخفاض حجم 

السلعي الناتج رة على السلبیة للطفاآلثار السلبیة للطفرة  تلخیص مكنیبشكل عام و .الموازین التجاریة لھذه القطاعات
  ،في ناحیتین  المتاجر بھالنفطي غیر 
قیمة الناتج الحدي و بدوره رفع یأسعار النفط  سفي رتفاع االأن عود الى تي تال أثر حركة المواردب وتسمى ىاألول

لنسبیة نحو الى تحریك الموارد والمزایا اقود قیمة الدخول الحقیقیة لعناصر اإلنتاج الموظفة في ھذا القطاع ، وسی
قطاع السلع وبعیدا عن  ،) قطاع السلع غیر المتاجر بھا( بموارد الریع النفطي ةالممولاألنشطة والقطاع النفطي 

  .) الزراعة والصناعة والتحویلیة( ةغیر النفطی بھا المتاجر
 لعي غیر النفطيالقطاع الساإلنتاج الموظفة في  ومن ناحیة ثانیة سیؤدي الى تخفیض قیمة الناتج الحدي لعناصر

 السلع،أعلى من أسعار غیر المتاجر بھامنتجات األنشطة جعل أسعار ت، وخلق فائض في الطلب علیھا،  المتاجر بھا
وبخاصة أسعار السلع الزراعیة ، لكونھا تتحدد في السوق المحلیة ،  ، القطاع السلعي غیر النفطي المنتجة في

  .ا عن طریق االستیراد باإلضافة إلى إمكانیة سد العجز في إنتاجھ
الدخل النفطي سیترتب علیھ ارتفاع الدخل القومي الذي سیقود بدوره الى زیادة  فارتفاعاإلنفاق  أثروالثانیة ھي 

األسعار الطلب الكلي،وخلق فائض في الطلب على إنتاج القطاعات المختلفة ، مما یترتب علیة ارتفاع أخر في 
ستطیع یكن قطاع السلع غیر المتاجر بھا من عرض أجور أعلى من تلك التي النسبیة للخدمات ، وھذا األمر سیم

تقدیمھا ، وبالتالي سحب جزء أخر من الموارد المستخدمة في ھذه القطاع إلى قطاع القطاع السلعي غیر النفطي 
نخفاض في لذلك فأن المحصلة النھائیة ھي ا.الخدمات ، ما یؤدي إلى انخفاض أخر في حجم إنتاج ھذه القطاعات 

حجم إنتاج قطاعات قطاع السلع المتاجر غیر النفطیة،وتضاؤل أھمیتھا النسبیة في الناتج المحلي اإلجمالي،وخطورة 
ھذا الوضع تكمن في الطبیعة القصیرة اآلجل للطفرة في قطاع النفط واآلثار الھیكلیة السلبیة الطویلة األمد التي 

   تتركھا في االقتصاد
كمدخل  في االقتصاد العراقي العالقات بین مختلف األنشطة اإلنتاجیة تتضح أھمیة دراسة لیلبناءا على ھذا التح

، فلیس من  نفطيال قطاع ال ھیكلالتحول ومن ناحیة  اإلنتاجي الھیكل للكشف عن طبیعة التحوالت التي طرأت على
و موازي في قطاعات االقتصاد ، دون ان یصاحب ذلك نممساھمة ھذا القطاع المتوقع ان تطرأ تغییرات مھمة في 

األخرى، والعملیة األخیرة ال یمكن ان تحلل بطریقة مالئمة إّال ضمن إطار عملیة التنمیة التي تجري في إطار 
ة وما یرتبط بھا من تأثیرات مباشرة وغیر الھیكلیاالقتصاد الكلي ، بما یشھده من تحوالت في النسب والعالقات  

ییرات في مستوى اإلنتاج القطاعي وبالتالي في المساھمة القطاعیة في الناتج المحلي  مباشرة ،وما یصاحبھا من تغ
 –اإلجمالي ، التي تعید في النھایة صیاغة المعامالت التكنیكیة لعناصر مصفوفة الطلب الوسیط في جداول المستخدم 

  . ) 2( المنتج في االقتصاد القومي
االقتصادات النفطیة ذات الطبیعة الریعیة  من تنوع بالمقارنة مع عراقال ي فياالقتصادبھ الھیكل تمیز ما یرغم و

التغیرات التي تطرأ العالقات القطاعیة  نتیجة  بمسار أیضا ھا من حیث تحكم القطاع النفطيالبحتة،إال أنھ یشترك مع
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في القطاعات غیر و في القطاع النفطي  االختالل المتراكم في ھیكلھ اإلنتاجي تمخض عن التوسعالستمرار حالة 
  )3(،للقطاعات السلعي المتاجر غیر النفطیة ، وعلى حساب اإلھمال النسبي المتاجر بھا 

  )1990- 1970(لفترة ل  القطاعیة في االقتصاد العراقيات عالقعن أھم التطورات التي طرأت على ال كشفللو
التي تعمل  القطاعیةللنسب والعالقات  لنسبيالتوزیع االذي یھتم بتحلیل  الھیكلي الدراسة منھج التحلیل تستخدمأ 

اتجاھات و بیان  تشخیص الخصائص الرئیسیة للھیكل االقتصادي في العراقل ضمن إطار النظام االقتصادي الكلي،
 ولتحقیق ھذا الھدفعلى عملیة التحول الھیكلي، ھااثرتحدید العالقات القطاعیة في االقتصاد العراقي، و فيالتطور 

الترابطات اإلنتاجیة ولنمو في الناتج المحلي اإلجمالي و أثره على تطور العالقات القطاعیة  كل من ا حلیل بالت تتناول
  وأثرھا على تطور العالقات القطاعیة   

  
:   النمو يف الناتج احمللي  اإلمجايل وأثره على تطور العالقات القطاعية: أوال 

شؤون التخطیط في العراق،بوصفھا الفرصة بمن المعنین )  1990 -  1975( رغم االھتمام الذي حظیت بھ الفترة 
 -صناعي  ھیكل إلىاستخراجي  -زراعي  ھیكلاالقتصاد العراقي من  ھیكلالتاریخیة التي ینبغي استثمارھا لتحویل 

النمو  ضخمة لرفع معدالت اتینامكإ،  التي تحققت خالل تلك الفترة ھائلةالالنفط موارد  تفقد ھیأ،)4(زراعي متنوع 
بین  مرتفع  رتباطا نجد أن ھناك معامل  المرض الھولنديفرضیة ووفقا ل .الھیكلياالقتصادي ، وتصحیح االختالل 

سیجري  وعلیھ معدالت النمو في الناتج المحلي اإلجمالي والنمو في مساھمة القطاع االستخراجي في ذلك الناتج ،  
     - : في العراق وكاالتي التمییز بین مرحلتین  في سجل النمو االقتصادي

  
   - : 1980 -  1970المرحلة األولى - 1

تشمل سنوات عقد السبعینات وھي السنوات التي شھدت ارتفاعًا مطردًا في معدالت النمو االقتصادي وتضم فترتین 
  - :ویمكن تجزئتھا لفترتین وكاالتي  1980 - 1975و الفترة الثانیة  1974 إلى 1970، الفترة األولى من 

  ) 1974- 1970(الفترة األولى ) 1-1(
ام             ي الع نفط ف أمیم ال ة ت اح عملی ي نج ل ف ي ، یتمث ي االقتصاد العراق م ف دوث تحول مھ رة ح ذه الفت  1973شھدت ھ

، %)  70(اكثر من إلىوارتفاع مساھمة القطاع االستخراجي والسیما  قطاع النفط الخام في الناتج المحلي اإلجمالي 
رك   فقد عمل ھذا التحول عل ى  تكریس حالة التخصص اإلنتاجي والتجاري في االقتصاد العراقي كاقتصاد نفطي، وت

ن            دا ع ا النسبیة بعی ك المزای ا بتحری ي ساھمت إجرائتھ أثره البالغ على السیاسات التنمویة في القطر بشكل عام ، الت
ك  )الزراعة والصناعة التحویلیة( األنشطة السلعیة األساسیة  ة ذل ي     ، ویمكن مالحظ دول األت ات الج ن بیان دول  (م الج

م  ة     )  1رق ار الغنی ة األقط من مجموع راق ض ع الع ة بوض ة الدولی ات المقارن ھ بیان ت إلی ا ذھب حة م د ص ذي یؤك ال
)5() أو أالستخراجي / الزراعي و ( بالموارد ذات التوجھ اإلنتاجي األولي 

ذین القطاعین   .   وذلك لوصول مساھمة ھ
ال  ي اإلجم اتج المحل ي الن ىي ف والي إل ن  %) 82( ح رة م الل الفت ى 1970خ ا 1974 إل ود %) 72. 3( منھ ىتع  إل

ي حین ال تساھم القطاعات      . القطاع الزراعي   إلىتعود %) 9. 7( القطاع االستخراجي والنسبة المتبقیة وھي ذا ف ھ
یید    %) 1.8( القطاع الصناعي التحویلي و إلىتعود %)  3. 1( منھا%) 5. 1( السلعیة الباقیة إال بـ اء والتش تعود للبن

ن مجموع      إلىوھي قریبة %) 13(لقطاع الكھرباء والماء وتساھم األنشطة غیر السلعیة بحوالي %) 0.2(  ا م د م ح
ك التحول بوضوح        %) 14.8(مساھمة الناتج السلعي غیر النفطي والتي بلغت  ر ذل ر اث ، وكان من الطبیعي ان یظھ

  .اشد على الفترة الالحقة 

) 1980 - 1975 (فترة الثانیة ال) 1-2(  
نفط  الخام ،           إلىالمغ األیمانشھدت ھذه الفترة ھیمنة ظاھرة  رادات ال ا إی ي تھیئھ ائلة الت ة الس وة األصول النقدی بھ بق

تثمار والتشغیل واالستیراد ،            ي مجاالت االس ة االقتصادیة ف راءات السیاس ى إج ا عل ي تركت  أثارھ ب  الت ي ترت الت
ي       انتقال المعلیھا  ي ساھمت ف م العوامل الت ا أھ زایا النسبیة بعیدًا عن القطاعات السلعیة األساسیة ویمكن إن نذكر ھن

  -: )6(وھي كاألتي. لھذه المرحلة الھیكليصیاغة اتجاه التحول 
ى تكریس         -1 وفیر تسھیالت االستیراد ،ساعد عل ة ، وت انخفاض سعر صرف العمالت األجنبیة مقابل العملة المحلی

اع  نمط تع ویض االستیراد على جبھة واسعة من السلع االستھالكیة ،السیما السلع التجمیعیة المعمرة التي تتمیز بارتف
ة       یطة واإلنتاجی دخالت الوس ن الم تیرادي م ا أالس ة       . محتواھ ا المكثف یل  التكنولوجی ھ بتفض ذا التوج تتبع ھ م اس ث

ق التصرف       الرأسمال المستوردة على عملیة رفع مستوى المھارات وتطویر ة وتحقی وى العامل ة للق القابلیات اإلنتاجی
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ا استغناء         ة رافقھ ة والغذائی الرشید بعنصر العمل ، أما في القطاع الزراعي فأن سھولة استیراد المنتوجات  الزراعی
  .تطویر ھذا القطاع  إلىشبھ كامل عن األفكار و الجھود التي تدعو 

الیم الھامشیة        استمرار حالة التفاوت اإلقلیمي بینأن  -2 ة واألق اطق الریفی ة والمن ن جھ المراكز الحضریة الرئیسة م
ة،       إلىت والمتخلفة  ،أد الي   تزاید معدالت الھجرة نحو المراكز الحضریة الرئیس وى     وبالت ائض عرض الق ادة ف زی

اج           ات االستیعاب اإلنت ي قابلی ادة ف ة زی ا أی ع دون ان تقابلھ ك المواق ي تل ي قطاع الصناعة    العاملة غیر الماھرة ف ي ف
نفط  ھؤالء  توجھ لذاالتحویلیة ،  نحو قطاعات االستیعاب غیر اإلنتاجي التي تتغذى في عملیة توسعھا على إیرادات ال

رت    ذي ج ي ،ال ول الھیكل ك التح ق ذل د عم دفاع ،وق ة وال اع اإلدارة العام ة قط لعیة وبخاص ر الس طة غی ي األنش وھ
وى  ن الق ي م اع الزراع لخ  القط ھ س ة    بموجب ن حال ة م مالیة البدیل زات الرأس تخدام التجھی ة دون تعویضھ باس العامل

  .التدھور اإلنتاجي لھذا القطاع ،فانخفضت مساھمتھ بشكل واضح في الناتج المحلي اإلجمالي 
ح           -3 وب بشكل عام  والقم ة وھي الحب م المحاصیل المنخفضة اإلنتاجی ى دع تركیز السیاسات السعریة الزراعیة عل

ة المحاصیل الصناعیة             بشكل خاص ة وبخاص ة اإلنتاجی ت بشكل شبھ كامل المحاصیل المرتفع و  .، في حین أھمل
ي مساھمتھ            عملت ة ف ادة طفیف ة،فحقق األول زی ن قطاع الصناعة والزراع تلك العوامل على الحد  من توسع كل م

ت بیة بلغ ت%) 4( النس د ان كان ابقة  %) 1.3( بع رة الس ي الفت اھمة القط . ف ا مس ت ال أم د انخفض ي فق (  اع الزراع
ى األنشطة السلعیة خالل       .في الفترة السابقة %) 7.9(بعد ان كانت %) 3.6 نفط عل رادات ال إي أن اثر الزیادة في إی

ة األساسیة وتوسیع              ق البنی ة للسعي نحو استكمال مراف یید نتیج ادة مساھمة أنشطة التش تلك الفترة قد تركز على زی
ن       الطاقة االستیعابیة لال اء والتشیید م ث ارتفعت مساھمة قطاع البن ابقة    %) 8.1( قتصاد الوطني ، حی رة الس ي الفت ف

ر             %) 6.5( إلى اتج السلعي غی ین الن ي الفجوة ب وادر التوسع ف ة ب ذه المرحل ي ھ في الفترة الحالیة ، وأخذت تظھر ف
  %) .15.6(مساھمة الثاني   في حین بلغت )  16.1( إلىالنفطي والناتج غیر السلعي إذ وصلت مساھمة األولى 

  
    -: )1990 – 1981( المرحلة الثانیة - 2

تشمل سنوات عقد الثمانینات وھي السنوات التي شھدت معدالت النمو السالبة والبطیئة وتضم فترتین أیضا ، الفترة 
  )1990 – 1986(و الفترة الثانیة  )1985 – 1981(األولى  من 

  -: التيوكا فترتین إلىتجزئتھا  یمكنالتي 

    - :) 1985 – 1981(الفترة األولى )  1- 2( 
ي     اتج المحل ي الن ة ف اھمات القطاعی ى المس ر عل كل مباش ا  بش ین انعكاس رین مھم ي متغی اد العراق ا االقتص شھد فیھ

ة      دالع الحرب العراقی و ان ن     -اإلجمالي ،األول ھو االنكماش في إیرادات النفط ، والثاني ھ دت م ي امت ة، الت  اإلیرانی
ة   ةالواضح بصمتھما، وترك ھذان الحدثان  1988وحتى آب  1980أیلول  على االولویات القطاعیة لصانعي السیاس

وارد               ك الم ة تخصیص تل ذت عملی د أخ ة المتاحة  ، فق وارد اإلنتاجی ي الم ة التصرف ف ى آلی االقتصادیة وبالتالي عل
ي ت  دفاعي،        وعملیة االستیراد ، تتحیز بشكل واضح لصالح القطاعات الت ود ال م المجھ ة زخ تصل بشكل مباشر بإدام

وھي األنشطة غیر السلعیة بشكل عام، ونشاط اإلدارة العامة والدفاع بشكل خاص، ومن الطبیعي أن یكون ذلك على 
و      .)7(حساب اإلھمال النسبي لألنشطة السلعیة، وبشكل خاص القطاع الصناعي التحویلي رة ھ ذه الفت ز ھ أال أن ما یمی

ذي       ندرةھتمام بالقطاع الزراعي ، بسبب عودة اال ن التحول ال ك م العمالت األجنبیة وصعوبات االستیراد ویظھر ذل
ة    . طرأ على المساھمة النسبیة لھذا القطاع في الناتج المحلي اإلجمالي  ین االتجاھات آالتی وبشكل عام یمكن التمییز ب

  -:في المساھمات  القطاعیة لتلك الفترة 
ن       -:نشطة السلعیة في حالة األ  -أ  ي مساھمة القطاع االستخراجي م ح ف اض واض رة   %) 68.3(حصل انخف ي الفت ف

ى 1980 - 1975 رة  %) 30.3( إل الل الفت ك   1985 - 1981خ د أدى ذل ى،وق اھمة     إل بي لمس وزن النس دیل ال تع
ف   ى القطاع الصناعي التحویلي بشكل طفی یید    %) 5.3( إل اء والتش ى ، وقطاع البن ن أن   ، عل %) 7.8( إل رغم م ى ال

اء       )  28جدول ( انخفاض مساھمة ھذین القطاعین  إلىمعدل النمو یشیر  ا مساھمة القطاع الزراعي وقطاع الم ، أم
رات      ذه التغیی ى والكھرباء فقد شھدت ارتفاعًا ملحوظًا وذلك وفقًا لمؤشري معدل النمو والمساھمة النسبیة،وأدت ھ  إل

ن   انخفاض مساھمة القطاعات السلعیة كمجمو   ة م رة   %) 84.4(ع ي الفت ى  1980  1975ف رة   %) 52.5( إل ي الفت ف
ى   %) 16.1(على الرغم من االرتفاع الذي طرأ على الناتج السلعي غیر النفطي من  1985 - 1981 رة األول في الفت

  .في الفترة الثانیة  %) 22.2( إلى
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بیة       شھدت األنشطة غیر السلعیة ارتفاعًا ملحوظًا في ھذه الفترة مقارنة -ب  الفترة السابقة، فوصلت مساھمتھا النس ب
ذي        %) 15.6(مقابل %) 47.5( إلى دفاع ال ة وال ي نشاط اإلدارة العام ك المساھمة ف في الفترة السابقة ، وتركزت تل

ذي وصلت      %) 7.1(بعد أن كانت %) 17.6(بلغت مساھمتھ  رد ال ة والمف في الفترة السابقة ، یلیھ نشاط تجارة الجمل
ین            %) 3(مقارنة ب %) 10 (إلىمساھمتھ  ي الفجوة ب د ف ذه التحوالت بشكل تزای د انعكست ھ رة السابقة وق في الفت

اني          ي حین وصلت مساھمة الث ر السلعي ، فف اتج غی م تتجاوز مساھمة    %) 47.5( الناتج السلعي غیر النفطي والن ل
ر قلی     %) 22.2( األول  دد غی ى ع وعتین عل اتین المجم ین ھ تالل ب ذا االخ س ھ ادیة  وانعك ات االقتص ن العالق ل م

ین الرأسمال               ى االختالل ب ب فضًال عل ین العرض والطل ة ب م العالق ن ث اج واالستھالك وم فاختلت العالقة بین اإلنت
ة       ة االندفاعی ذاتي والتنمی اء ال ى االكتف ة عل درات المحلی ین  الق اعي وب وقي االجتم مال الف ر والرأس اجي المباش اإلنت

Evolutionary Development      ة أخرى ن جھ ة م را  . من جھة والتبعیة المتفاقمة لالقتصادات الصناعیة المتقدم وأخی
ف       در والتخل ریة بالھ وارد البش ى الم وح ، وعل عار بالتضخم المفت تویات األس ى مس ابقة عل تالالت الس انعكست االخ

  .وتدھور اإلنتاجیة
    -: )1990 – 1986(الفترة الثانیة )  2-1(

ي  جاءت ھذه الفترة لتش كل امتدادًا طبیعیًا للفترة التي سبقتھا ،حیث شھد جزء منھا استمرار حالة الحرب مع إیران الت
اجي                1988لم تتوقف إال في آب  ى النشاط اإلنت ة الحرب عل ار حال داد آث رة شھد امت ك الفت ن تل ي م ،والجزء المتبق

ة بتكریس     دمي    ،وفي ضوء ذلك یمكن القول إن تلك الفترة شھدت الظروف الكفیل  ھیكل االستخراجي لل  -الطابع الخ
ي وصلت           ة الت ر النفطی اجي لألنشطة السلعیة غی دھور  اإلنت ة الت اإلنتاجي لالقتصاد العراقي ، في ظل استمرار حال

اھمتھا   ى مس ة ب %) 18. 8( إل ك     %) 22.2( مقارن ود ذل ابقة ، ویع رة الس ي الفت ىف اع    إل اھمة القط ع مس تراج
ة      %) 8. 5(نة ب مقار%) 7. 1( إلىالزراعي  ا تراجعت مساھمة الصناعة التحویلی ى في الفترة السابقة ، كم . 1( إل

ل %) 5 اھمتھ   %) 5. 3(مقاب لت مس ذي وص یید ال اء والتش ع البن ال  م ذلك الح ابقة وك رة الس ي الفت ىف %) 5. 8( إل
ذي شھده القطاع ا   %) 8. 5(مقابل  رة      في الفترة السابقة ،وإذا استثنینا االنتعاش النسبي ال ذه الفت الستخراجي خالل ھ

د      %) 30. 3(مقابل %) 42. 6( إلىحیث ارتفعت مساھمتھ  ة ق لعیة  كمجموع أن القطاعات الس في الفترة السابقة ، ف
دًا      .شھدت خالل ھذه الفترة  تدھورًا ملحوظًا ة ج ة مرتفع ر السلعیة كمجموع في مقابل ذلك بقیت مساھمة األنشطة غی

ى بي الذي طرأ علیھا إذ وصلت على الرغم من االنخفاض النس ل %) 38.6( إل رة السابقة وتركز    %) 47.5(مقاب للفت
ع   ذي تراج دفاع ال ة لل اط اإلدارة العام ي نش اض ف ذا االنخف ىھ ل %) 15.4( إل ابقة ،  %) 17.6(مقاب رة الس ي الفت ف

ض    ذي انخف رد ال ة والمف ارة الجمل اط تج ىونش ل%) 7.6(إل ابقة  %)  10( مقاب رة الس ي الفت لوك كم. ف اھم الس ا س
م         ھیكلاالستثماري للقطاع الخاص في تعزیز الطابع الخدمي لل ث تركزت معظ ي ، حی ي االقتصاد العراق اإلنتاجي ف

ة   %) 87( ،وبلغت حوالي 1988 – 1981استثماراتھ  في األنشطة غیر السلعیة خالل الفترة  معظمھا في نشاط ملكی
والي     غ ح ذي بل م   %) 78(دور السكن ،ال ي حین ل طة السلعیة سوى     ف ي األنش ـغ استثماراتھ ف ًا ، %) 13( تبلــ تقریب

ك  %) 4( ، أما استثمارات الصناعیة فلم تتجاوز%) 6.1( تركز معظمھا في القطاع الزراعي ، وبلغت فضًال على ذل
اري نحو     فأن سیاسات المصارف االختصاصیة قد ساھمت في تعزیز تلك النتیجة ، اذ شكلت قروض المصرف العق

ي بلغت          ) 85%( اوني الت ا قروض المصرف الزراعي التع ك المصارف تلیھ من مجموع القروض الممنوحة من تل
  .)8(من مجموع تلك القروض %) 1( ، أما قروض  المصرف الصناعي فلم تتجاوز نسبتھا  %) 14(

واع اال             د شھد أسوأ أن ات ق د الثمانین ي خالل عق ول ان االقتصاد العراق ن الق دم یمك ختالل القطاعي ،   ومن كل ما تق
اتج السلعي       ل بالن ي تتمث ي الت نتیجة لتعمق حالة عدم التناسب بین القطاعات التي تمثل مصادر العرض السلعي المحل

ھذا األمر عمل على تعمیق ،وغیر النفطي والقطاعات التي تمثل روافد للطلب المحلي وتتمثل باألنشطة غیر السلعیة 
وطني   ى  الھوة بین قدرة االقتصاد ال ر النفطی          عل ي األنشطة السلعیة غی دة ف القیم المضافة المتول دة ب اج المتجس ة اإلنت

ي  على اإلنفاق االستھالكي  ھقطاعي الصناعة التحویلیة والزراعة ،وقدرت وبخاصة في المتأتیة من الدخول المتولدة ف
دفاع القطاع االستخراجي ،المستخدمة في تمویل  ن الطبیعي ان ینسحب    اإلنفاق الحكومي وبخاصة اإلنفاق ال ي  ، وم

زات العسكریة    ذلك  أثر ى استیراد    على سیاسة االستیراد التي أحذت تركز على استیراد األسلحة والتجھی ،فضال عل
ة  وعلى حساب االستیرادات من السلع البسیطة واإلنتاجیة األخرى االستھالكیةالسلع التموینیة والسلع  خالل   وبخاص

ساھم االختالل القطاعي المذكور في توثیق أواصر اندماج االقتصاد العراقي باألسواق وھكذا .1990 - 1985الفترة 
ي       والمصادر األجنبیة ، كما كشف ھذا االختالل أیضا عن غیاب حالة التوافق بین و اقتصادي عام ف ن نم ما تحقق م

  .اعیة الناتج المحلي اإلجمالي وبین مسار التنمیة كما حملتھ التغییرات في العالقات القط
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  1990-1970المساھمات النسبیة للقطاعات في الناتج المحلي اإلجمالي للفترة  )1(جدول رقم 

1986-1990  1981-1985  
 

1975-1980  1970-1974  الفترة 
 

 القطاع
 الزراعي 9.7 6.3 8.5 7.1

 االستخراجي 72.3 68.3 30.3 42.6
ةالتحویلیالصناعة  3.1 4.0 5.3 5.1  
 البناء والتشیید 1.8 5.6 7.8 5.8
 الماء والكھرباء 0.2 0.2 0.6 0.8

السلعيمجموع الناتج  87.1 84.4 52.5 61.4  
 الناتج غیر النفطي 14.8 16.1 22.2 18.6
 النقل والمواصالت 2.1 3.1 5.2 4.1
 تجارة الجملة والمفرد 2.5 3.0 10.0 7.6
 البنوك والتأمین 0.5 0.09 4.5 3.3

 مجموع التوزیعیة 5.1 7.0 19.7 15.0
 ملكیة دور السكن 0.6 0.7 5.4 3.5

 اإلدارة العامة والدفاع 5.2 7.1 17.6 15.4
 الخدمات الشخصیة 2.0 0.8 4.8 4.7

الخدمیة القطاعات مجموع 7.8 8.6 27.8 23.6  
غیر السلعیة القطاعات مجموع 12.9 15.6 47.5 38.6  
جماليمجموع الناتج المحلي اإل 100 100 100 100  

المؤشرات محتسبة من بیانات وزارة التخطیط، الجھاز المركزي لإلحصاء ، مدیریة الحسابات القومیة ، الناتج المحلي : المصدر 
  .اإلجمالي والدخل القومي  في العراق للسنوات المذكورة

  
  

ة    إلىوبھدف التحقق من صحة النتیجة األخیرة ، سنلجأ  و القطاعی ة النم ن نسبة      استخدام مؤشر مرون ر ع ي تعب ، الت
ي       ة المضافة للقطاع المعن و القیم ى التغییر في معدل النم ي           إل اتج المحل و الن دل النم ي مع ر ف ي نسبة التغیی ر ف التغیی

ة    درجة التوسع التنموي في كل قطاعھذا المؤشر حدد یاإلجمالي ، و اجي مقارن ام     أو نشاط إنت النمو االقتصادي الع ب
ت   .  )9( إذا كان ة ال ف ة             مرون و القیم دل النم ي مع ر ف ك أن نسبة التغیی ي ذل حیح ،یعن د الص ن الواح ر م و للقطاع أكب نم

الي     ي اإلجم اتج المحل و الن ذا      المضافة للقطاع المعني أكبر من نسبة التغییر في معدل النم ى أن ھ ل عل ذا دلی د ھ ، ویع
ت  القطاعات الصاعدة او المتوسعة ، أما  القطاع من و للقط   إذا كان ة النم ي      مرون د الصحیح ،یعن ن الواح اع أصغر م

اتج              و الن دل النم ي مع ر ف ن نسبة التغیی ي أصغر م ة المضافة للقطاع المعن ذلك أن نسبة التغییر في معدل النمو القیم
ائج  ) 2(القطاعات الھابطة أو المتقلصة ویعرض الجدول  ، ویعد ھذا دلیل على أن ھذا القطاع منالمحلي اإلجمالي نت

  -:نالحظ ما یأتي ومنھ  1990 - 1970 على بیانات الفترة تطبیق ھذا المؤشر
ة ،و وتشمل     -:القطاعات الھابطة أو المتقلصة  -1 ة منخفض وھي مجموعة القطاعات التي سجلت مرونة نمو قطاعی

ة      ،على القطاع الزراعي والقطاع الصناعي التحویلي  ن منظور التنمی ة م ن األھمی وھما قطاعین على درجة كبیرة م
و     فاآلجل ، طویل  ة نم ل مرون د خرج بأق كمتوسط  ) 0.38(بلغت   ، من الجدول المذكور یتبین ان القطاع الزراعي ق
ن   وبذلك ف 1990 - 1970للفترة  ھو اكثر القطاعات السلعیة تدھورًا ، وھذا یعني ان ھذا القطاع قد  أصبح مسئوال ع

ذي  التقلص الذي حدد مسار التوسع التنموي في قطاعات االقتصاد األ خرى وبخاصة ، قطاع الصناعة التحویلیة  ، ال
ا سجلت     )  0.76( ، في أفضل فترات نموه ، و استقرت عند%1نسبة   إلىلم تصل مرونة نموه  د السبعینات بینم عق

رة    الل الفت البة خ ة س ادت   1985 - 1981قیم م ع ىث رة    إل ي الفت اع ف ل  1990 - 1986االرتف ىلتص %) 85( إل
اض . م االنخف ح حج و ، إذ    ویتض ة النم ي مرحل راق ف ارب الع ي تق ة الت ار النامی ع األقط ام م ك األرق ة تل د مقارن عن

ات       د الثمانین ى وصلت مرونة النمو للقطاع الزراعي خالل عق ة    )  0.75( إل  )10()0.82(و لقطاع الصناعة التحویلی
ا الم      ع دوریھم تالءم م راق ال ی ي الع اعین ف ذین القط ي ھ ع ف م التوس ي ان حج ذا یعن حیح  وھ ة تص ي عملی ر ف نتظ

  .تنویع اإلنتاج والصادرات ة والھیكلیاالختالالت 
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وھي مجموعة القطاعات التي سجلت مرونة نمو قطاعیة مرتفعة وتشمل  - :القطاعات الصاعدة أو المتوسعة  إن - 2
  - : اآلتیةاألنشطة 

،  ) 1.65(لنقل والمواصالت كاألتي،قطاع ا 1990 - 1970بلغت كمتوسط عن الفترة و -:األنشطة التوزیعیة  -أ
  )  1.12( ، قطاع البنوك والتأمین)  1.28( قطاع تجارة الجملة والمفرد 

رغم االنخفاض الذي شھدتھ خالل %) 2(حوالي  1990 - 1970وبلغت كمتوسط عن الفترة  -:األنشطة الخدمیة -ب
  )  -  1.1( إلى، إذ وصلت 1990 – 1986الفترة 

 1970كمتوسط للفترة ) 1.5( یة كمجموعة ارتفاعًا ملحوظًا في مرونة نموھا فبلغت سجلت األنشطة غیر السلع -ت
  ) 1990 -  1986( ، إال أنھا انخفضت في الفترة التالیة 1985 -

  ) . -0.56( وبلغت 
ثم انخفضت بفعل تدھور )  1.6( حوالي  1980 - 1970بلغت مرونتھ خالل الفترة  -:القطاع االستخراجي -ث

االرتفاع خالل الفترة  إلىثم عادت ) -3.8 (إلىووصلت  1985 - 1981الناتج خالل الفترة من مساھمتھ في 
  ).1.7(  إلىفوصلت   990 -  1986الالحقة 

باالتجاه العام للتغییرات في مسار النمو في القطاع  حد كبیر إلىتأثر مسار النمو في قطاع البناء والتشیید و -ح
 إلىانخفضت  1980 - 1970خالل الفترة )  1.08( نة النمو ھذا القطاع االستخراجي ، فبعد ان وصلت مرو

   1990 - 1986االرتفاع في الفترة التالیة  إلىثم عادت  1985  - 1981في الفترة الالحقة  )  - 0.60(
  ).1.3(   إلىلتصل 

ارنة  بعقد السبعینات شھدت مرونة النمو في قطاع الماء والكھرباء ارتفاعًا ملحوظًا في عقد الثمانینات  مق -خ
وھكذا . ویمكن تفسیر ھذا االرتفاع بالتدھور الذي طرأ على معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي خالل ھذا العقد 

فت التبعیة لالقتصادات األجنبیة السیما ـتكث ة تفاقمًا ، والھیكلیانتھت ھذه الفترة التاریخیة وقد زادت االختالالت 
ورة أسعار النفط  ، وتفاقمت الدیون الخارجیة المستحقة ، وتعاظم االنكشاف الغذائي وأخذت المتقدمة ، وتم احتواء ف

  .     تجتاح االقتصاد موجات التضخم المفتوح 
  

  1990 - 1970معدالت و مرونات النمو القطاعیة في العراق خالل الفترة  )2(جدول رقم 
 

1990-1986 
 

1985-1981 
 

1980-1975 
 

1974-1970 
 الفترة

 
 مرونة

النمو   
معدل 
 النمو

مرونة 
 النمو

 معدل
 النمو

مرونة 
 النمو

 معدل
 النمو

مرونة 
 النمو

 معدل
النمو   

 القطاع

 الزراعي 4.9 0.57 1.9 0.18 3.5 0.48 1.3 0.31
 االستخراجي 12.2 1.4 17.8 1.7 28 - 3.8 - 7.0 1.7

 التحویلي 5.7 0.76 8.0 0.76 2.2 - 0.30 - 3.5 0.85
 البناء والتشیید 88.1 0.95 12.5 1.2 4.4 - 0.60 - 0.1 0.02
 الماء والكھرباء 7.4 0.87 7.5 0,71 15.9 2.2 5.2 1.3

 مجموع الناتج السلعي 10.6 1.3 25.2 2.4 6.1 - 0.83 - 5.1 1.24
 يمجموع الناتج السلعي غیر النفط 6.5 0.76 8.6 0.81 1.7 - 0.23 - 2.9 0.70

       
 النقل والمواصالت 9.5 1.1 11.5 1.1 13.4 1.8 10.7 2.6
 تجارة الجملة والمفرد 11.9 1.4 9.8 0.93 6.6 0.90 7.7 1.9

 البنوك والتأمین 10.2 1.2 11.3 1.1 1.0 0.14 8.4 2.05
 مجموع التوزیعیة 10.2 1.2 18.2 1.7 3.3 0.45 7.5 1.8

 ملكیة دور السكن 11.6 1.4 2.1 0.2 2.8 0.4 0.2 0.05
 اإلدارة العامة والدفاع 6..9 1.1 15.1 1.4 9.2 1.3 6.4 -  1.6 -
 الخدمات الشخصیة 3.4 0.4 2.8 0.3 11.6 -  -1.6 3.0 0.73
 مجموع الخدمیة 9.6 1.1 11.8 1.1 28.1 3.8 4.7 - 1.1- 
 مجموع الناتج  10,0 1.2 12.3 1.2 14.5 2.0 2.3 0.56

السلعي غیر  
 معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي 8.5 - 10.5 - -7.3 - 4.1 -

)1(السابق المذكور في أسفل الجدول : المصدر   
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الرتابطات اإلنتاجية وأثرها على تطور العالقات القطاعية    - : ثانيا   

 الھیكليیعد موضوع تحلیل الترابطات القطاعیة احد المجاالت المھمة ذات العالقة بدراسة موضوع التحول 
اإلنتاجي یمكن تشخیص طبیعة  ھیكلعلى درجة االعتماد المتبادل بین القطاعات المكونة لل،فمن خالل التعرف 

حیث تمثل كل خلیة من خالیا المصفوفة . الھیكليالتغیرات في العالقات القطاعیة وتحدید أثرھا على عملیة التوازن 
منتج مجموع االحتیاجات القطاعیة من ال - المستخرجة من جدول المستخدم ) مصفوفة المعامالت التكنیكیة( الھیكلیة 

وتجري ھذه . المطلوبة لتحقیق مستوى معین من اإلنتاج في كل قطاع ) المحلیة والمستوردة ( المدخالت الوسطیة 
العملیة في ظل التناسبات التي یملیھا النمط التكنولوجي المتجسد في الطاقات اإلنتاجیة لكل قطاع أو نشاط إنتاجي 

المنتج صورة واضحة عن درجة التشابك بین األنماط التكنولوجیة المتجسدة في  - ول المستخدم وبذلك تقدم جدا.
اإلنتاجي ، وال تقتصر وظیفة تلك الجداول على قیاس  ھیكلالطاقات اإلنتاجیة لمجموعة القطاعات التي تشكل ال

احتساب  إلىلإلنتاج ، وإنما تمتد الترابط القطاعي كمیًا من خالل إیجاد مصفوفة المعامالت التكنیكیة المباشرة 
وتصنیف تلك القطاعات في ضوء قوة ترابطاتھا اإلنتاجیة ، و اختالف .الترابطات القطاعیة األمامیة والخلفیة 

القطاعات في قوة ترابطاتھا اإلنتاجیة یستلزم تركیز االھتمام على القطاع الدینامیكي في عملیة التنمیة ، الذي یتصف 
مامیة والخلفیة ،وقابلیتھ المرتفعة على تحفیز عملیة اإلنتاج والتشغیل واالستثمار في باقي قطاعات بقوة ترابطھ األ

وبھدف  )11(االقتصاد ،وبالتالي فھو یمتلك اإلمكانیات التي تعمل على دفع عملیة التنمیة االقتصادیة بمعدالت أسرع 
و إثرھا على تطور العالقات القطاعیة في االقتصاد ) األمامیة والخلفیة ( التعرف على طبیعة الترابطات اإلنتاجیة 

معامالت الترابطات  و )المباشرة وغیر المباشرة( الترابطات الكلیة  و الترابطات المباشرة كل من  العراقي سنتناول
 الكلیة

           -:الترابطات المباشرة  -:أوال  
ى یعود فضل استخدامھا ألول مرة   ا         H.Chenery & T.Watanabe إل م تعمیمھ د ان ت ة بع م أصبحت معروف ، ث

ادل      إلىكطریقة مالئمة لتصنیف األقطار  )A.Hirschman )10 من قبل اد المتب ة االعتم ًا لدرج متقدمة ومتخلفة ، وفق
ى شاط اإلنتاجي ألي قطاع یتجھ عادة  لھذه الطریقة فأن الن بین أنشطتھا االقتصادیة وفقا ب الوسیط و     إل / إشباع الطل

  أو النھائي للقطاعات األخرى ، ویمكن التعبیر عن ذلك ریاضیًا بالمعادلة آالتیة 

)1( 


YjXijXj
n

ji  

....... n1,2 =i    حیث  
Xj   = أنتاج القطاع )j  (معبرًا عنھ بوحدات مادیة  

Xij= الطلب الوسیط للقطاع )i    (على إنتاج القطاع )j  (بوحدات مادیة  
Yj= الطلب النھائي على اإلنتاج القطاع )j  ( بوحدات مادیة  

  
  فإذا كانت

)2(
Xj
Xijaij  

  
aij  عدد الوحدات من إنتاج القطاع)j   (وحدة واحدة في القطاع  المستخدمة في إنتاج)i  (  

  -:الصفر والواحد الصحیح تتراوح بین  aijعلمًا ان قیمة 
1 0 aij       

ة ،       نسبة ثابتة  تعبر عن العالقة الخطیة) aij(وھذا یعني ان  ة والمخرجات القطاعی دخالت اإلنتاجی ین الم ب
  نحصل على ) 2(ومن المعادلة .ووفقا لفرضیة ثبات المعامالت التكنیكیة 
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)3( aijXjXij 
  نحصل على ) 1(في المعادلة )  3(وبتعویض المعادلة 





n

ji
YjaijXjXj )4(  

  
  -:بصیغة المصفوفات وكما یأتي ) 4(ویمكن كتابة المعادلة 

  

)5( YAXX  
  

  حیث
  X  =    موجھ عمودي یمثل اإلنتاج القطاعي بوحدات مادیة  
A = المصفوفة الھیكلیة( مصفوفة المعامالت التكنیكیة المباشرة (  
Y =      موجھ عمودي یمثل الطلب النھائي بوحدات مادیة  

الزمة إلنتاج وحدة لرة من مستلزمات اإلنتاج اتبین لنا حجم االستخدامات المباش)  A(ان المصفوفة الھیكلیة 
رة      ة المباش امالت التكنیكی فوفة المع ا مص ا أیض ق علیھ ذا یطل اع ل ل قط ي ك دمات ف لع والخ ن الس دة م واح

اج  دًا أو   . لإلنت رًا واح فوفة  عنص ك المص من تل ن ان تتض ة     ویمك ون قیم دما تك فریة عن ر ص دة عناص ع
0=(المعامل التكنیكي مساویة للصفر  aij (  ى وفي ھذه الحالة فأنھا تشیر ة      إل ب أی ي  ال یطل أن القطاع المعن

ى مستوي التكامل       . مدخالت وسطیة من القطاعات األخرى المرتبطة بھ  ا الصفریة عل دد الخالی ویتوقف ع
مقدار  إلىفتشیر )  Ax( أما المصفوفة . االقتصادیة  األنشطةالمتبادل بین  الذي یقرر حجم االعتماد الھیكلي

یط   ب الوس اج   )   Xij(الطل ة لإلنت امالت التكنیكی ة المع ة   ). . aij(بدالل امالت التكنیكی فوفة المع ن مص وم
  -:یمكن الحصول على نوعین من الترابطات المباشرة وكاآلتي )  A( المباشرة 

:-  Bj لترابطات الخلفیة المباشرة ا - 1  

ن خالل نسبة مجموع مشتریات القطاع          ا م ن السلع الوسطیة      )  j( ویمكن الحصول علیھ م
Xij

i

n




ى  1  إل
  ) Xj(إنتاجھ اإلجمالي 

Xj
Bj

n

i
ijX

 1  

   -: إلى)  Bj(  یمكن تصنیف القطاعات وفقًا لقیمة الترابط الخلفي المباشر و
  
  لالقتصاد ككل   Bjللقطاع Bjإذا كانت قیمة / قطاع صناعي  -) أ(
  في الحالة المعاكسة  ویمكن تصنیفھا / قطاع أولي  -) ب(

: - F i الترابطات األمامیة المباشرة -2  
دخالت ال )   i( ویمكن الحصول علیھا من خالل نسبة إجمالي مبیعات القطاع  ى وسطیة  من الم القطاعات   إل

(األخرى 
Xij

j

n




  )  Di( مجموع الطلب   إلى) 1
  



10 
 

D
X

F
i

n

i
ij

i


 1  

  
  إلى)  Fi(  یمكن تصنیف القطاعات وفقًا لقیمة الترابط األمامي و 
  لالقتصاد ككل  للقطاع)  Fi( إذا كانت قیمة / قطاع وسیط  -) أ(
  .سة في الحالة المعاك/ قطاع نھائي  -) ب(
  
ام لالقتصاد   و یتم تصنیف القطاعات ووفقًا لقیمة الترابط األمامي والخلفي للقطاع مقارنة بمتوسط الترابط الع

  -:إلى
  .مرتفعتین  Fiو  Bjإذا كانت قیمة / وسیط صناعي  -) أ(
  .منخفضة    Bjمرتفعة وقیمة  Fiإذا كانت قیمة / وسیط أولي  -) ب(
  .منخفضة وقیمة مرتفعة  Fiقیمة  إذا كانت/ نھائي صناعي  -) جـ(
  .منخفضة  Bjو  Fiإذا كانت قیمة / نھائي أولي  -) د(

ى   ولتقییم درجة االعتماد المتبادل بین قطاعات االقتصاد العراقي بحسب مؤشر الترابطات اإلنتاجیة سیتم التعرف عل
  تج المن -الترابطات األمامیة والخلفیة المباشرة المستخرجة من جدول المستخدم 

input-output table  1982لعام   
دول المستخدم     إلىینبغي اإلشارة ) 28(قبل تحلیل نتائج الجدول  ي ج ان حجوم المعامالت التكنیكیة ونمط انتشارھا ف

والقطاعات االقتصادیة ،    األنشطة المنتج لالقتصاد العراقي تعكس ومن االنطباع األولي نمطًا ضعیفا للتشابك بین  -
ك     األنشطةنسیج الذي یجمع بین ھذه حیث یتصف ال ة ذل م مالحظ والقطاعات بكثرة فجواتھ واتساع مساحاتھا ، وقد ت

داول المستخدم             ي ج ة المباشرة ف امالت التكنیكی ع التكراري النسبي للمع د احتساب التوزی من قبل أحد الدراسات عن
  )12( -:النتائج آالتیة  إلىفتوصلت  1982المنتج لعام 

%) 45(إلىتصل نسبتھا )  0,0009 - 0,0001( الصفریة والقریبة من الصفر  ان الخالیا -أ  
%)2( تتجاوز نسبتھا  فأكثر ال 0,1ان الخالیا من  -ب   
تحلیل  إلىوبالعودة %)  53( إلىوتصل نسبتھا )   0,1 -  0,01( ان الفئة التي تھیمن على الجدول ھي من -ج

  - :یأتي  نالحظ ما)  3( الجدول  الترابطات اإلنتاجیة المباشرة المذكورة في
التعدین والمقالع ، النقل والمواصالت ، تجارة (أنشطة  أنیتضح من ترتیب الترابطات األمامیة المباشرة  - 1

تشغل المراتب األربعة األولى على التوالي مقارنة بمتوسط الترابط ) الجملة والمفرد الكھرباء والماء 
ذه األنشطة تلعب دورا أساسیا في تزوید األنشطة األخرى بمدخالتھا العام لالقتصاد، وھذا یعني ان ھ

التحویلي ، الزراعیة ، البناء (وھذا في الوقت الذي اتصفت فیھ القطاعات المتبقیة . اإلنتاجیة الوسیطة 
بضعف قیم ترابطاتھا األمامیة مقارنة بمتوسط ) والتشیید ، النفط الخام ، البنوك والتأمین ، الخدمات

األنشطة ال تلعب دورا مھما في تجھیز باقي األنشطة اإلنتاجیة  أنرابط العام لالقتصاد، وھذا یعني الت
.بمدخالتھا الوسیطة   

من ترتیب الترابطات الخلفیة المباشرة نالحظ ان أنشطة الصناعة التحویلیة ، البناء والتشیید ، الكھرباء - 2
تتمیز بارتفاع قیم ) ، الزراعة ، تجارة الجملة والمفرد والماء ، التعدین والمقالع ، النقل والمواصالت

.ترابطاتھا مقارنة بمتوسط الترابط العام لالقتصاد   
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  الترابطات اإلنتاجیة المباشرة في االقتصاد العراقي  )3(جدول رقم 

 قیمة الترابط األمامي المباشر الترتیب
 

 القطاع

 النفط الخام 0.018 10
 دالبناء والتشیی 0.061 9
 الخدمات 0.205 8
 الزراعة 0.216 7
 البنوك والتامین 0.262 6
 الصناعة التحویلیة 0.32 5
 الكھرباء والماء 0.371 4
 تجارة الجملة والمفرد 0.559 3
 النقل والمواصالت 0.578 2
 التعدین والمقالع 0.969 1

 متوسط الترابط العام لالقتصاد 0.3552 

 خلفي المباشرةقیمة الترابط ال الترتیب
 

 القطاع

 النفط الخام 0.027 10
 الخدمات 0.017 9
 البنوك والتامین 0.155 8
 الزراعة 0.347 7
 التعدین والمقالع 0.361 6
 النقل والمواصالت 0.388 5
 تجارة الجملة والمفرد 0.531 4
 الكھرباء والماء 0.581 3
 البناء والتشیید 0.696 2
 ویلیةالصناعة التح 0.891 1

 متوسط الترابط العام لالقتصاد 0.3994 
  . 1988بغداد "  1982جداول المستخدم المنتج لعام " وزارة التخطیط ، ھیئة التخطیط االقتصادي :المصدر             

 
وھذا یعني ان ھذه االنشطة تتصف بكثافة استخدامھا للمدخالت الوسیطة التي تنتجھا القطاعات األخرى ، 

البنوك والتأمین ، الخدمات ، ( التحفیزي العالي لھذه االنشطة بینما امتازت األنشطة المـــتبقیة وبدورھا 
.زي یبضعف دورھا التحف) النفط الخام   

عند مقارنة الترابطات األمامیة والخلفیة المباشرة بمتوسط الترابط العام لالقتصاد یمكن ان نصنف  - 3
-:یأتي  قطاعات االقتصاد العراقي كما  

وتشمل القطاعات التي تتصف بضعف ترابطاتھا األمامیة والخلفیة مقارنة  - :األولیة   -القطاعات النھائیة  -أ
بمتوسط الترابط العام لالقتصاد وفقًا لھذا التصنیف تكون قطاعات النفط الخام ، الخدمات ، البنوك 

.والتأمین ھي قطاعات نھائیة اولیة   
ھي القطاعات التي تتمیز بقوة ترابطاتھا االمامیة والخلفیة مقارنة بقوة  - :یة الصناع -القطاعات الوسطیة  -ب

 -جـ الترابط العام لالقتصاد والقطاعات المشمولة بالتصنیفھي الكھرباء والماء،تجارة الجملة والمفرد 
الخلفیة  وھي القطاعات تمتاز بقوة ترابطاتھا االمامیة وضعف ترابطاتھا -:األولیة  -القطاعات الوسطیة 

.، والقطاع المشمول بھذا التصنیف ھو القطاع الزراعي فقط   
) ترابطھا الخلفي ( زي المرتفع یوھي القطاعات التي تمتاز بأثرھا التحف -:صناعیة  - قطاعات نھائیة  -د

یتجھ نحو االستخدام في  أي ان إنتاجھا یتجھ نحو أتباع الطلب النھائي وال األماميوضعف ارتباطھا 
إنتاجیة الحقة وتشمل البناء والتشید والقطاع التحویلي  ، والنقل والمواصالت ، وتجارة الجملة  مراحل

یعد كافیًا نظرا إلھمالھا اآلثار غیر المباشرة  ان قیاس الترابطات اإلنتاجیة بھذه الطریقة ال. والمفرد 
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تلبیة التغیر الذي طرأ على  التي تنجم عن التغییرات التي تطرأ في القطاعات االقتصادیة كي تتمكن من
كما أنھا تخفق في التمیز بین اآلثار المحلیة واآلثار الخارجیة ولھذا  )13(الطلب النھائي بوحدة واحدة 

.قیاس الترابطات الكلیة  إلىسیتم اللجؤ   
 

)المباشرة وغیر المباشرة  ( الترابطات الكلیة  -:ثانیا     
ذه الطری  ى ھ وء عل لیط الض رى تس ل ج ن قب ـخدامھا م د استـــ رة بع ة أول م  P.A.Yotopolous&J.B.Nugentق

ى معكوس المصفوفة          اد عل ة  باالعتم اس الترابطات الخلفی ة    القی امالت التكنیكی ن مصفوفة المع تقة م ) .  A( لمش
)14( -:ویمكن توضیح ھذه الطریقة ریاضیًا كاألتي 

  
ودي    ھ العم یم الموج نا ان ق ي المعا) Y(إذا افترض م   ف ابقة رق ة الس ھ   ) 5(دل ل موج أن ح اة ، ف اجمعط ن  اإلنت یمك

  -:الحصول علیھ باستخدام الخطوات آالتیة  

  (6)   A-I
Y=AX-X

(5)   

YX

YAXX





  

  
في ) 6(وبضرب طرفي المعادلة   1 AI نحصل على  

  )7(1  YAIX  
  

وتعبر المصفوفة الجدیدة    1 AI ا ا       عن مستلزمات اإلنت ر المباشرة ، وكل عنصر فیھ ین    bijج المباشرة وغی یب
اج القطاع   ) j(الزیادة في أنتاج القطاع  ) J(الضروریة بشكل مباشر وغیر مباشر لمواجھة الزیادة في الطلب على إنت

ر مباشر               ھ بشكل مباشر وغی اجي بكامل از اإلنت ا الجھ ي یحتاجھ ادة الت ل الزی ا تمث ن  بوحدة واحدة وبتعبیر آخر أنھ م
ذه المصفوفة بمصفوفة المضاعفات ،      ) . j(إلنتاج سلعة نھائیة إضافیة واحدة في القطاع ) j(إنتاج القطاع  وتسمى ھ

على درجة ) ارتفاعا وانخفاضا ( ألنھا تعكس اثر المضاعف لألنشطة االقتصادیة المختلفة ، ویعتمد حجم ھذه اآلثار 
ف      ) . االمامي والخلفي ( كثافة الترابط القطاعي  ن قطاع آلخر ، ویتص ف م وعلى أي حال فان اثر المضاعف یختل

ر ان   القطاع التحویلي عادة بكونھ یخلق مضاعفا إنتاجیا كبیرا ومن المفترض ان یصاحب ذلك اثر تشغیلي كبیر ، غی
ي ألي قط   . ذلك یتأثر أیضا بمرحلة التنمیة وطبیعة ھامش التكنولوجیة المعتمدة  ي الكل )  j( اع ویعرف الترابط الخلف

  -:بموجب ھذه الطریقة بأنھ 
ى              ائي عل ب النھ ي الطل ادة ف ة  إلشباع الزی ع القطاعات الالزم اج جمی ي إنت الزیادة الكلیة المباشرة وغیر المباشرة ف

ود الخاص بالقطاع        . بوحدة واحدة )  j( إنتاج القطاع  ا العم اس بمجموع خالی ي یق )  j( وھذا یعني ان الترابط الخلف
  المضاعفات  1 AI     فإذا رمزنا لمصفوفة المضاعفات ،  1 AI   الرمز ي     zب رابط الخلف أن الت  jللقطاع   zjف

  -:ھو 

Zj bij
i

n





1  
  

ر    )  i( ، ھو الزیادة في إنتاج القطاع ) i(ووفق للمبدأ ذاتھ فأن الترابط االمامي للقطاع  الضروریة بشكل مباشر وغی
ن قطاعات           ) أي المطلوبة من الجھاز اإلنتاجي بكاملھ ( شر مبا ى كل قطاع م ائي عل ب النھ ي الطل ادة ف إلشباع الزی

ف الخاص               ا الص امي ألي قطاع یساوي مجموع خالی رابط االم ي ان الت ذا یعن دة ، وھ دة واح اجي بوح الجھاز اإلنت
  zفي المصفوفة ) i(بالقطاع 

  -:ھو ) i( للقطاع  Ziأي ان الترابط االمامي 

Zj bij
j

n





1  



13 
 

  
ینبغي ان تتجاوز الواحد الصحیح ، الن الزیادة في )  Zj( والترابط الخلفي )  Zi( وان قیمة كل من الترابط االمامي 

.)15(الطلب النھائي بوحدة واحدة تتطلب قیام القطاع المعني بزیادة إنتاجھ بوحدة واحدة 
  

ا      الترابطات االما) 4( ویعرض الجدول   ین م دول یتب ذا الج ائج ھ ل نت أتي   میة والخلفیة في االقتصاد العراقي ومن تحلی ی
:-  
ان قطاع الصناعة التحویلیة خطئ بأعلى ترابط أمامي كلي ، یلیھ القطاع الزراعي وھذا یؤكد أھمیة ھذین  - 1

من السلع الوسیطة ، القطاعین في تجھیز سائر قطاعات االقتصاد الوطني باحتیاجاتھا المباشرة وغیر المباشرة 
في حین . وجاء كل من قطاع تجارة الجملة والمفرد والنقل والمواصالت بالمرتبة الثالثة والرابعة على التوالي 

امتازت االنشطة المتبقیة بضعف قیمة ترابطاتھا مقارنة بمتوسط الترابط الكلي لالقتصاد وھذا یؤكد ضعف دور 
اإلنتاجي من المدخالت الوسیطة بصورة مباشرة وغیر مباشرة وھي  تلك االنشطة في تجھیز احتیاجات الجھاز

 على التوالي الخدمات و البناء والتشید و التعدین والمقالع والنفط الخام و الكھرباء والماء و البنوك التأمین 
 
 

  الكلیة في االقتصاد العراقيوالخلفیة  األمامیة الترابطات اإلنتاجیة   )  4( جدول رقم 
 القطاع الترابط الكلي األمامي الترتیب

 البنوك والتأمین 1.74 10
 الكھرباء والماء 1.69 9
 النفط الخام 1.94 8
 التعدین والمقالع 1.12 7
 البناء والتشیید 1.20 6
 الخدمات 1.57 5
 النقل  والمواصالت 1.89 4
 تجارة الجملة والمفرد 1.93 3
 الزراعة 2.75 2
 یلیةالصناعة التحو 3.49 1
 متوسط  الترابط الكلي 1.72  

 القطاع الترابط الكلي الخلفي الترتیب

 النفط الخام 1.36 10
 البنوك والتأمین 1.59 9
 تجارة الجملة والمفرد 1.50 8
 الزراعة 1.51 7
 الصناعة التحویلیة 1.54 6
 النقل  والمواصالت 1.75 5
 الخدمات 1.81 4
 الكھرباء والماء 1.86 3
 التعدین والمقالع 3.13 2
 البناء والتشیید 3.40 1
 متوسط  الترابط الكلي 1.86  

  )3(نفس المصدر المذكور أسفل الجدول : المصدر 
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البناء والتشید و التعدین والمقالع و الكھرباء ( ومن ترتیب الترابطات الخلفیة الكلیة نالحظ ان انشطة  - 2
بمتوسط الترابط العام لالقتصاد وھذا یعني ان ھذه االنشطة وقد حظیت بأعلى قیمة مقارنة ) والماء 

تتمیز بكثافة  استخدامھا للمدخالت الوسیطة بصورة مباشرة وغیر مباشرة ، بینما امتازت االنشطة 
 المتبقیة 

)  الصناعة التحویلیة والنقل والمواصالت و الزراعة وتجارة الجملة والمفرد والبنوك والتأمین والخدمات ( 
.زي یف ترابطاتھا الخلفیة الكلیة وضعف دور التحفلضع  

وبھدف قیاس درجتي االعتماد المتبادل بین ھذه القطاعات ینبغي التعرف على معامالت الترابطات الكلیة 
  - :وكما یأتي 

معامالت الترابطات الكلیة -:ثالثا   
ام   إلىیمكن الوصول  ي واألم رابط القطاعي     ھذه المعامالت من خالل مقارنة الترابط الخلف ي ألي قطاع بمتوسط الت

  -:وفقًا للصیغة آالتیة)  j( لعموم االقتصاد ، فیقاس معامل الترابط الخلفي للقطاع 
  

Uj Zj

Zj

Zj

Zj

n

j

n

n
j

n

n

 

 
 

1

1

1

1

1
2

  
  

  -:وفقًا للصیغة آالتیة )  i( للقطاع  األماميفي حین یقاس الترابط 

Ui Zi

Zi

Zi

Zi

n

i

n

n
i

n

n

 

 
 

1

1

1

1

1
2

  
  

رابط    املین ت ذین المع ي ھ ط ف ل البس ط     یمث ل متوس ام فیمث ا المق ي ،  أم اع المعن وم   )16(القط اعي لعم رابط القط الت
  -:االقتصاد ، ومن تطبیق تلك الصیغة یمكن ان تظھر الحاالت آالتیة 

1 -    1uj ( فھذا یعني ان القطاع     j شدید االعتماد على المدخالت اإلنتاجیة المنتجة في سائر قطاعات
.االقتصاد   

2 -   1  uj   ن القطاع یعني ا)j   ( قلیل االعتماد على سائر قطاعات االقتصاد .  
3 -  1  ui     یعني ان  القطاعات األخرى شدیدة االعتماد على القطاع )i  ( الن ھذا القطاع یستطیع ان یزید

. من إنتاجھ بدرجة اكبر من عموم االقتصاد عند تزاید الطلب النھائي لكل قطاع بوحدة واحدة   
1 ui   لة المعاكسة في الحا . -4 
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  في االقتصاد العراقياألمامیة و الخلفیة الكلیة معامل الترابطات   ) 5( جدول رقم    

معامل الترابط األمامي  الترتیب
 الكلي

 القطاع

 البنوك والتأمین 0.6247 10
 الكھرباء والماء 0.6221 9
 النفط الخام 0.6364 8
 التعدین والمقالع 0.6539 7
 بناء والتشییدال 0.7002 6
 الخدمات 0.91087 5
 النقل  والمواصالت والحزن 1.10065 4
 ة الجملة والمفردرتجا 1.1207 3
 اعةرالز 1.601 2
 الصناعة التحویلیة  2.0219 1

معامل الترابط الخلفي  الترتیب
 الكلي

 القطاع

 النفط الخام 0.5576 10
 البنوك والتأمین 0.5701 9
 جملة والمفردة الرتجا 0.8082 8
 اعةرالز 0.8123 7
 الصناعة التحویلیة  0.8278 6
 زنخالنقل والمواصالت وال 0.9432 5
 الخدمات 0.9704 4
 الكھرباء والماء 0.99 3
 التعدین والمقالع 1.6953 2
 البناء والتشیید 1.83 1

  )3(نفس المصدر المذكور أسفل الجدول : المصدر 
  
  
ة   تبین من تحلیل الترابطای ة الكلی ر المباشرة   (ت اإلنتاجی ان      )المباشرة وغی ة،أن البنی ین األنشطة االقتصادیة المختلف ب

اب دور   اإلنتاجي في العراق یتحیز نحو حلقات اإلنتاج النھائیة،وال یمیل نحو الدخول في مراحل إنتاجیة متعاقبة، لغی
د   التحویلیة اإلنتاجیة الوسیطة،وضعف اآلثار التحفیزیة المتولدة عنھ ا،األمر الذي یفسر ضعف أثار المضاعف المتول

تیراد         ة االس یطة،خالل عملی دفقات الوس ن دورة الت م التسرب م اع حج امي والخلفي،وارتف اعي األم ادل القط ن التب ع
ن      ضعف نتیجة ل لمختلف السلع الوسیطة اإلنتاجیة  ة م ین الترابطات اإلنتاجی ي تمت دور القطاع الصناعي التحویلي ف

ین               خالل العمل  وي ب اط ق اك ارتب وطني فھن ة لسائر قطاعات االقتصاد ال دخالت الوسیطة واإلنتاجی وفیر الم ى ت عل
ذي یحظى        )17( درجة التصنیع وأثار المضاعف المتولدة في جمیع القطاعات  د ال اب دور القطاع القائ ي غی وھذا یعن

وي    بإمكانیة إنتاجیھ وتشغیلیة عالیة وان شبكة الترابطات اإلنتاجیة الزا اط الق لت بدائیة جدًا ، وھذا یفسر أیضا االرتب
تیراد    ة االس تثمار وعملی اج واالس ة اإلنت ن عملی ل م ین ك ذا   . ب أن ھ ویلي ف اع الصناعي التح ر بالقط ق األم در تعل وق

ى    أولي ، وھذا یتضمن ان نمو ھذا القطاع ال-القطاع قد صنف كقطاع وسیط  ًا عل یترك تأثیرًا إنتاجیا أو تشغیلیا مھم
د      اع ویع ذا القط ي ھ اج ف ة اإلنت ن عملی دة ع اعف المتول ار المض عف أث بب ض وطني بس اد ال ات االقتص سائر قطاع

زي وتشغیلي       أكثرالترابط الخلفي ھنا  رار تحفی ده كق ن ان نع أھمیة لتشخیص القطاع القائد ، فالطلب المشتق ھنا یمك
  . األمامیةأھمیة من العرض المحفز للترابطات  أكثر
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االستنتاجات -:أوال   
تبین من دراسة العالقة بین القطاعات المكونة للناتج المحلي اإلجمالي ، أن االقتصاد العراقي،قد شھد خالل عقد  - 1

أسوء أنواع االختالل القطاعي،حیث تعمقت حالة عدم التناسب بین القطاعات التي  من القرن العشرین الثمانینات
ي غیر النفطي، والقطاعات التي تعمل كروافد للطلب المحلي،وقد أنعكس تشكل مصادر العرض المحلي للناتج السلع

ذلك،بشكل اختالل بین القدرات اإلنتاجیة الحقیقیة المتولدة في االقتصاد الوطني،التي تعبر عنھا القیم المضافة 
خول المتولدة في المتحققة في قطاعي الزراعة والصناعة التحویلیة، والقدرات االستھالكیة الكبیرة المتمثلة بالد

  .األنشطة غیر السلعیة، وبخاصة أنشطة اإلدارة العامة والدفاع 
   - :تبین من استخدام مؤشر مرونة النمو القطاعیة ما یأتي  -2 
  .أن القطاعات الھابطة ھي قطاعي الزراعة والصناعة التحویلیة  -أ

وبخاصة نشاط  اإلدارة العامة والدفاع، أن القطاعات الصاعدة أو المتوسعة ھي أنشطة الخدمات والتوزیع،  -ب
  .وأنشطة تجارة الجملة والمفرد 

أن البنیان  بین األنشطة االقتصادیة المختلفة،)المباشرة وغیر المباشرة(تبین من تحلیل الترابطات اإلنتاجیة الكلیة  - 3
احل إنتاجیة متعاقبة، لغیاب دور اإلنتاجي في العراق یتحیز نحو حلقات اإلنتاج النھائیة،وال یمیل نحو الدخول في مر

التحویلیة اإلنتاجیة الوسیطة،وضعف اآلثار التحفیزیة المتولدة عنھا،األمر الذي یفسر ضعف أثار المضاعف المتولد 
عن التبادل القطاعي األمامي والخلفي،وارتفاع حجم التسرب من دورة التدفقات الوسیطة،خالل عملیة االستیراد 

دور القطاع الصناعي التحویلي في تمتین الترابطات اإلنتاجیة كنتیجة لضعف  اإلنتاجیة  لمختلف السلع الوسیطة
غیاب دور القطاع القائد الذي یحظى والوسیطة واإلنتاجیة لسائر قطاعات االقتصاد الوطني  توفیر المدخالتو

  .بإمكانیة إنتاجیھ وتشغیلیة عالیة 
تالل -4 ة االخ يأن حال ا  الھیكل ع القط ي التوزی طة   ف الح األنش الي لص ي اإلجم ي المحل اھمة ف طة المس عي لألنش

ن مشتقات             ھ م نفط الخام ومنتجات دة ھي ال ة سلعة واح ى ھیمن ة ال االستخراجیة واألنشطة غیر السلعیة ،أدت في النھای
ا        ة اإلنت ي وبخاص اد العراق ي االقتص ة ف ادیة الكلی رات االقتص ل المتغی ر جع ذا األم نفط و البتروكیماویات،وھ ج ال

روف        یرة الظ ة ،أس ة الحكوم دفوعات ومیزانی زان الم تیراد ومی دیر واالس تھالك والتص تثمار واالس غیل واالس والتش
  .والتقلبات التي تخضع لھا عملیة تسویق تلك السلعة الى األسواق الدولیة 
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التوصيات - :ثانيا   

القائمة حالیًا ینبغي تھیئة الظروف التي ة الھیكلیبھدف تحقیق التنمیة في االقتصاد العراقي وتصحیح االختالالت - 1
تكفل تحقیق ارتفاعا مطردا في الناتج السلعي غیر النفطي،وعلى أساس تعجیل النمو في القطاع الصناعي التحویلي 

وتحقیق معدال ت نمو منتظمة في القطاع الزراعي ، وجعل ھذین القطاعین اكثر استیعابا للقوى العاملة ولحركة 
  .رؤوس األموال 

یستلزم توجیھ النسبة الكبرى من التخصیصات االستثماریة  وموارد النقد األجنبي نحو  )1(أن تنفیذ التوصیة رقم - 2
خدمي الى بنیان -تنمیة ھذین القطاعین  ،لتوفیر الظروف الكفیلة بتحویل البنیان االقتصادي من بنیان استخراجي

  .زراعي–صناعي 
لتنمیة موارد العراق من النقد األجنبي ،وضع اآللیات التي تضمن حسن البد من إعداد برنامج بعید المدى  - 3

التصرف بتلك الموارد ،وفي مقدمتھا الموازنات بعیدة المدى للنقد األجنبي ،التي تأخذ في الحساب إمكانیات تعویض 
  .االستیراد وتنویع الصادرات 

عین العام والخاص ، یقوم على اعتبارات الكفاءة توفیر البیئة االقتصادیة  الكفیلة بجعل  التنافس  بین القطا- 4
  .اإلنتاجیة 

إعادة توزیع القوى العاملة على األنشطة االقتصادیة في ضوء االحتیاجات الفعلیة كما ونوعا ، وبما یكفل زیادة - 5
  .مستویات الكفاءة اإلنتاجیة للعاملین ورفع درجة مشاركتھم في عملیة التخطیط واإلشراف على التنفیذ  

  تحفیز السكان من ذوي األصول الریفیة على العودة الى قراھم ونشاطاتھم الزراعیة - 6
من خالل االھتمام الجاد بالتنمیة الریفیة المتكاملة ، وبما یساعد على تطویر مختلف األنشطة الریفیة الزراعیة 

إجراءات مكملة  تتعلق بتقلیل   والصناعیة والسیاحیة والتجاریة في المناطق الریفیة ،على أن یرافق تلك الجھود
دونم  ، مع توفیر الفرص ) 50- 30(التفاوت في توزیع الدخول ، من خالل تعزیز الملكیات الزراعیة المتوسطة 

الستثمار الدخول الزراعیة الفائضة في المجاالت اإلنتاجیة  ،وعن طریق قنوات منتظمة كالمصارف والشركات 
  .والجمعیات 

بالسكك الحدید وشبكات النقل الداخلي ، وتكثیف الطرق والمواصالت بین المدن والضواحي  تطویر شبكات النقل- 7
  .والقرى المحیطة بھا ،وبھدف تعزیز كفاءة خدمات النقل ،وتعظیم وفورات المواقع اإلنتاجیة 

اعد على تشجیع القطاع الخاص على ولوج میدان الصناعة وھذا سیساھم بخلق المنافسة مع القطاع العام ویس - 8
وبذلك نجنب األخیر التراجع في األداء والنوعیة واستمرار التقنیات  ھاكسر احتكار القطاع العام ل و تحسین أدائھ

  .القدیمة والبیروقراطیة والفساد اإلداري
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