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Production Diversification Trends In The Manufacturing Sector 
And Its Impact On Iraqi Economy 

 
falah.K.Ali Alrubaie- Economics department -faculty of Economics –Omar Almukhtar  university 
 
The main problem facing the Iraqi economy waylay in excessive dependence on one product is 
crude oil, which is dominated on major contribution in  GDP, exports and public revenue and this 
product prone to structural changes, technological changes and fluctuations on oil prices in 
international markets,  in addition to  the  fluctuations in Iraq's relations with the international 
community and with his neighborhood specially during the period (1980-2003) and concomitant 
wars and international harsh sanctions imposed lasted (1991-2003) following its invasion of Kuwait 
in 1991, the result of all these developments diversification efforts suffered a serious setback setting 
the Iraqi economy in a rattrap.  
This study focuses on study the period (1975 - 1990) in order to determine the size achievement in 
the diversification production field, because that period has special attention by concerned in the 
affairs of planning and economic policy in Iraq, as a historic opportunity to diversify the productive 
structure of the Iraqi economy and transformation the agricultural- extract structure  to industrial -
extract the industrial structure, the diversification efforts during that period  based  on increase the 
rates of investment in petrochemical industries, oil refining industry and other industries that 
depend on oil, natural gas, which Iraq enjoyed States a clear competitive advantage.  
 However, the  wars and deteriorate political conditions had prevented the achievement of these  
goals, and  the Iraqi economy has remained suffered from  negative effects on the continued 
overdependence on oil revenues,  
 This study focuses on analysis the trends Production diversification in the Iraqi economy by 
measuring levels of production diversification in the manufacturing sector  in branches, activities 
and patterns, small and large scale, import substitution and encourage exports activities , to 
diagnose the reality of production diversification.  
Finally the study  recommend to re-study the comparative advantages of domestic resources and 
financial, human and technical , to re-evaluate the policies of industrialization by focuses on the 
industries that  have ability to raise value-added manufacturing and diversify manufacturing 
production , in order to strengthen the role of export industries and the industries which contribute 
to reducing dependence on the oil sector ,and which  achieve a higher value-added ,and offer more 
job opportunities,  and more productivity,  to raise growth rates in the long term, and diversification 
the structure of Production in Iraqi economy 
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   يف قطاع الصناعة التحويلية اإلنتاجيالتنويع  اجتاهات
  االقتصاد العراقيعلى أثرها و

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

  
أن المشكلة الرئیسیة التي تواجھ االقتصاد العراقي تكمن في االعتماد المفرط على منتج واحد ھو النفط الخام  

وھذا المنتج  والصادرات واإلیرادات العامة محلي اإلجمالي الناتج الالرئیسیة في  مساھمة لذي یھیمن على الا
كما ساھمت  األسواق الدولیة ، فيأسعار النفط عرضة للتغیرات الھیكلیة والتكنولوجیة والتقلبات التي تطرأ على 

وما ) 2003- 1980(خالل الفترة  ومع جیرانھ  الدوليالتي شھدتھا عالقة العراق مع المجتمع لتقلبات او الحروب
تعرض جھود التنویع اإلنتاجي النتكاسة في ، ) 2003-1991(رافقھا من حروب و حصار دولي قاس استمر 

  . وضع حرجفي العراقي ا القتصاد  تضعخطیرة  و
التنویع اإلنتاجي ،  لمعرفة حجم االنجاز الذي تحقق في مجال)  1990 - 1975 ( ركز الدراسة على الفترةت

شؤون التخطیط والسیاسة االقتصادیة في بین یقبل  المعن من من اھتمام خاص نظرا لما حظیت بھ تلك الفترة 
وتحویل من القتصاد العراقي ل نویع الھیكل اإلنتاجيلت الفرصة التاریخیة التي ینبغي استثمارھاالعراق ، بوصفھا 

خالل تلك الفترة ركزت جھود التنویع وقد ،  زراعي متنوع -ي صناعھیكل استخراجي الى  - زراعي  ھیكل
وغیرھا من الصناعات التي وصناعة تصفیة النفط  ةالبتر وكیماویالصناعات  فيستثمار على زیادة معدالت اال

تلك معظم وبقیت . الدول بمیزة تنافسیة واضحةالعراق تمتع فیھا یالتي ، وتعتمد على النفط والغاز الطبیعي 
. المشاركة األجنبیة ضعف في ظل ضعف دور القطاع الخاص المحلي و القطاع العام تحت سیطرة اعات الصن

ما من خالل األشكال المختلفة للدعم والوسائل األخرى التي أدت إلى أعباء إضافیة على كاھل واإلنتاج مدعوكان 
  . المیزانیة العامة وأدت إلى تشویھ ھیاكل األسعار النسبیة

قد و ،الھدف  ادون تحقیق ھذ ) 2003- 1980(خالل الفترة التي حدثت  ورات السیاسیة واالقتصادیة حالت التطو
  اعتماده المفرط على اإلیرادات النفطیة،عن استمرار  الناجمةواجھ اآلثار السلبیة االقتصاد العراقي ی ظل

فروع  ع اإلنتاجي فيقیاس  مستویات التنویمن خالل اتجاھات التنوع اإلنتاجي ركزت الدراسة على تحلیل 
 على مستوى  أثرھاالصغیرة والكبیرة ولمعوضة عن االستیراد لتشخیص القطاع الصناعي التحویلي   وأنماط

  التنویع اإلنتاجي في االقتصاد العراقي
  المالیة و البشریة والتقنیةو  یةدراسة المزایا النسبیة الموردالنظر في  إعادة  وأخیرا أوصت الدراسة بضرورة 

بالتركیز على الصناعات التي تساھم في رفع القیمة المضافة التحویلیة وتنویع إعادة تقییم سیاسات التصنیع و 
ض االعتماد على یخفت  أنتاج الصناعة التحویلیة وتقویة دور الصناعات التصدیریة و الصناعات التي تساھم في

 ،رص عمل أكثر إنتاجیة للعمالة الوطنیة فتح مجاالت جدیدة ذات قیمة مضافة أعلى توفر فو القطاع النفطي
دعم  من خالل خلق دور أكثر فاعلیة للقطاع الخاصو ، بذل جھود اكبر لتنمیة مصادر الدخل غیر النفطیةو

مبدأ الشراكة والتكامل بین القطاع العام وتقویة قوى السوق  بدعم برامج الخصخصة وإعادة صیاغة دور الدولة 
نظم التعلیم وتنمیة القوة البشریة  طویروت.سواق المالیة وتحسین دورھا وكفاءتھااأل وإصالحوالقطاع الخاص 

رفع معدالت النمو لو ، شرط ضروري الستدامة التنمیةكعداد القوى البشریة القادرة على قیادة عملیة التنمیة إل
  - :،  ولتحقیق تلك األھداف تم تقسیم الدراسة الى المحاور اآلتیة في األجل الطویل 

  في االقتصادات المتقدمة والنامیة   اإلنتاجياتجاھات التنوع  - : والأ
  في القطاع الصناعي التحویلي في العراق اإلنتاجيمستویات التنویع  -: ثانیًا
  االقتصاد العراقيفي  اإلنتاجيالتنویع واقع  - :ثالثًا
  خیارات السیاسة العامة والتوصیات - رابعًا
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  اإلنتاجي يف االقتصادات املتقدمة والنامية   اجتاهات التنوع -:أوال 
قطعھ تالستثمار، فان الشوط الذي ائد واعالنجاح في تصحیح االختالل في الھیكل اإلنتاجي ،ھو من أھم  كانإذا 

الصناعة التحویلیة یعد من ابرز النتائج االیجابیة المنبثقة  قطاعفي التنویع وبخاصة في  اإلنتاجيعملیة التنویع 
لعملیة التنویع  األمثلالمستوى  الوصول الىیستلزم و .)1( تصحیح االختالل في الھیكل اإلنتاجيلیة عمعن 

 یھیئكافة بشكل متناسب وبما  واألقالیم واألنشطةعلى المواقع  اإلنتاجیةالناتج والموارد كل من توزیع  اإلنتاجي
وھذه العملیة تستلزم توفر  واإلنتاجیةلوسیطة من السلع والخدمات االستھالكیة وا األعظمالجزء  إلنتاجالفرصة 
التناسب بین و ، من ناحیة مراعاة عالقات التناسب بین جمیع قطاعات االقتصاد القومي )2(ھما أساسیینشرطین 

عملیة التصنیع عملیة متكاملة ال یفترض فیھا ف.من ناحیة ثانیة  القطاع الصناعي التحویلي وأنماطجمیع فروع 
بینما تترك   اإلنتاجیة األنشطة، او التخصص في عدد محدود من  األخرى األنماطواحد من دون االھتمام بنمط 

المالئم لتحقیق النمو  اإلنتاجي الھیكلالى خلق  التوجھ ال یقودذلك فتخضع لتغییرات التلقائیة ،  األخرى األنشطة
فان مشكلة التناسب في نمو قطاعات االقتصاد لھذا . ھیكلیة، بل یقود في الغالب الى تعمیق االختالالت ال ستدامالم

 أكثرمن ناحیة ثانیة من " متناسبا" القومي قبل بعضھا البعض من ناحیة ، ونمو فروع الصناعة التحویلیة نموا
من تعد قضیة رفع مستوى التنویع اإلنتاجي لذا فأن  ،النامیةالمتقدمة واالقتصادات كل من  في " المشاكل تعقیدا

،وعلى ضوءھا یتم الحكم على مدى  دینامیكیة على ھذا  الصناعة التحویلیة  قطاع واجھت التي أعقد المھام 
مراحل  مع تعدد وتعقدفي االقتصادات المتقدمة ومجاالت التنویع اإلنتاجي  تإمكانیاتعاظم ت  حیثالقطاع ، 
مضافة  ال قیمیادات جدیدة في الة فھذا التعدد وذلك التعقید یعني زالتحویلیالصناعة في قطاع  اإلنتاجوعملیات 

غیر  اإلنتاجیةتترك ھذه السمة آثارھا على أنشطة وفي اآلجل الطویل . جدیدة من السلع  وأنواعا وأصنافا
یقود الى تنوع السلع والخدمات التي سة التحویلیالصناعة قطاع في االقتصاد القومي ، فتنوع إنتاج الصناعیة 

وغیر ذلك  أداءھاإمامھا وارتفاع كفاءة  وفرص االستثمارلى اتساع مجاالت واغیر الصناعیة  األنشطةتنتجھا 
  ).3(من اآلثار المھمة 

بمدى فاعلیة القطاع الصناعي التحویلي في إنجاز یرتبط معدل التنویع اإلنتاجي في االقتصاد القومي وعلیھ فأن 
ذ التسویقیة واإلنتاجیة  ویشمل ذلك والتكنولوجي ونشر نطاق التصنیع وتعزیز المناف الھیكليعملیة التحول 

على " المختلفة فضال اإلنتاجیةالمتعددة التي تضم الفروع واألنماط والسعات  بشعبھااألصعدة الجزئیة 
واألصعدة الكلیة التي تغطي كامل البنیان االقتصادي بقطاعاتھ .  اإلقلیمیةالمستویات القطاعیة والموقعیة و 

لذا ینبغي ان تعمل السیاسات الصناعیة المصممة . ، وعلى حد سواء  )4(مختلفةوفروعھ وأقالیمھ ومؤسساتھ ال
 اإلنتاجیةومتساوي للموارد  متكافئتھیئة الظروف المناسبة لتحقیق توزیع و على رفع مستوى التنویع اإلنتاجي

 تھیئ أنتي یمكن والناتج التحویلي بین الفروع واألنشطة والمواقع واألقالیم المكونة للبنیان االقتصادي ،ال
الفرصة  إلنتاج الجزء األعظم من المنتجات األساسیة والثانویة والتكمیلیة وتحقق مستوى مرتفع من التشابك 

اإلنتاجي والتجاذب الموقعي وتشكل ھذه االعتبارات مجتمعة المقومات األساسیة التي ینبغي السعي الى تحقیقھا 
ینطوي و  )5(تاجي وتحقیق حالة التوازن المكاني والتكامل االقتصادي لبلوغ المستوى النمطي األمثل للتنویع اإلن

التاریخ االقتصادي المعاصر لألقطار الصناعیة المتقدمة على العدید من الدالالت التي تكشف عن حالة التعاظم 
عمودي ، وان المطرد لمعدالت التنویع اإلنتاجي في الفروع واألنشطة التحویلیة كافة وعلى المستویین األفقي وال

الشامل لھذه  الھیكليوقد أنعكس ذلك المستوى من التنویع على حالة التكامل .تم ذلك بدرجات متفاوتة 
باعتبارھا التجسید  التنظیمي - متعدیة الجنسیة ، الوخاصة الشركات  اإلنتاجیةاالقتصادات ، فأخذ یدفع بوحداتھا 

. اإلنتاجي الحواجز القومیة والسیاسیة السعي نحو عولمة الى تخط -األكثر حداثة ودینامیكیة في تلك األقطار
، بل تتسم فحسب في تلك األقطار لم تعد تحدد بالصعید قومي اإلنتاجویؤكد ھذا االتجاه  على ان ظروف عملیة 

بحركیة مزدوجة للتوحید یرفدھا التدفق المستمر للتجدید التكنولوجي و التنویع اإلنتاجي، ودوافع الھیمنة على 
  . )6(سوق العالمیة ال

  :ة التي وانعكاساتھا على عملیة التنویع اإلنتاجي بما یأتيالھیكلیویمكن تلخیص أھم التحوالت 
حدوث تحول بنیاني داخل نمط الصناعات الثقیلة بتأثیر تعاظم المساھمة النسبیة للفروع واألنشطة التي تنتج -أوال

حساب تراجع األھمیة النسبیة للفروع واألنشطة التي تنتج السلع  وعلى) اإلنتاجوسائل ( اإلنتاجیةالسلع والمعدات 
وتشیر التوقعات الى استمرار ھذا االتجاه في ). والبتروكیمیاویة والمعدنیة األساسیة  الكیماویة(الوسیطة 

  -:)7( الى العوامل اآلتیة" المستقبل وذلك استنادا
  )الكھربائیة والمیكانیكیة(ندسیة حدوث ارتفاع مطرد في معدالت الطلب على السلع الھ - 1
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حدوث تغییر مستمر في خصائص عرض السلع المذكورة وبخاصة المرتبطة بااللكترونیات مثل معدات  - 2
ة في القطاع الھیكلیالتحكم الرقمي ونظم الرقابة  االوتوماتیة،وھذا ما ینقلنا الى الجانب الثاني من التحوالت 

  .الصناعي التحویلي 
الصناعة االلكترونیة كفرع جدید اخذ في التمیز في البنیان الصناعي ،ویتكون ھذا الفرع من ثالثة بروز  - "ثانیا

  -:انشطة فرعیة وھي كاآلتي 
قطاع المكونات األساسیة ،ویشمل إنتاج األجزاء األولیة التي تدخل في صناعة األجھزة االلكترونیة كافة - 1

باه الموصالت والدوائر المتكاملة واألنابیب االلكترونیة ،ویشھد وعلى اختالف أنواعھا ، واھم ھذه المكونات أش
  .ھذا النشاط أھم االبتكارات االلكترونیة على اإلطالق 

  االلكترونیة وتستخدم ھذه السلع في الصناعات اآلتیة  السلع الرأسمالیةالنشاط الثاني وھو قطاع  -2
  )ورقابة الجودةمعدات التحكم ومعدات التفتیش (الصناعات المعدنیة  -أ

  )الخ...أجھزة الرادار والصواریخ (الصناعات العسكریة -ب
  .وفي مجال الخدمات وإعمال المكاتب والحاسبات اآللیة وخدمات االتصال-ج
  .الخدمات الطبیة كمعدات التشخیص والفحص-د
  .النشاط الثالث ویضم السلع االستھالكیة االلكترونیة- 3

في المساھمات النسبیة للصناعات " تدریجیا"ر في عصر الثورة الصناعیة تزایداوھكذا وبعد ان حققت ھذه األقطا
في عصر الثورة العلمیة والتكنولوجیة أخذت  الھیكليالثقیلة بالمقارنة مع الصناعات الخفیفة ، فان عملیة التحول 

ت الجھاز اإلنتاجي على من قدرا الھیكلينفسھا ،و قد زاد ھذا النوع من التحول  اإلنتاجیةتتمحور في الصناعات 
التنویع اإلنتاجي وعلى إعادة تنظیم البنیان الصناعي لصالح المنتجات المتسمة بوتائر متعاظمة للطلب ، كما ان 

المزید من المرونة على  أضفىقد ) التنویع اإلنتاجي واألسواق والتحول التكنولوجي(التداخل بین األبعاد الثالثة 
  .  .)8(ستمرار التنویع كمحرك إستراتیجي یعمل على تعظیم وتائر التنمیة الصناعیةالجھاز اإلنتاجي وساھم في ا

او عدد محدود من ) مادة أولیة واحدة (االقتصادات النامیة فما زال معظمھا یتصف بھیمنة محصول واحد  إما
من تفاقم الوضع  والتصدیر، ومما زاد اإلنتاجاو االستخراجیة على كل من عملیة /المواد األولیة الزراعیة و

سقوط معظم ھذه الدول في فخ تعویض االستیراد ، الذي قاد الى استمرار ھیمنة الصناعات االستھالكیة 
في تھیئة الظروف الصناعیة المعوضة عن االستیراد على بنیان القطاع الصناعي التحویلي ،وإخفاق السیاسات 

الى تكوین بنیان في النھایة  ،وأدى ذلك )یطة واإلنتاجیةالوس(الالحقة  اإلنتاجیةالمناسبة للعبور الى المراحل 
االستیرادات التنوع في مزید من الحاجة الى الصناعي ال یقوى على االستمرار من دون حمایة مستمرة و

الرأسمالیة والوسیطة ، كما أن توجھ بعض األقطار بعد منتصف الثمانینات نحو االھتمام بالصناعات المعززة 
على بنیان ھذا القطاع لكونھ قد تركز في الصناعات  اإلنتاجيطابع التخصص  إضفاء ساھم في للتصدیر ، قد

كصناعات التصفیة و البتروكیماویات والصناعات ) او االستخراجي /الزراعي و(المرتبطة بالقطاع األولي 
وقد ازداد االمر . طار الذي أدى الى إضعاف مستویات التنویع اإلنتاجي في تلك األق األمرالغذائیة والنسیجیة 

في ظل الزیادة التي طرأت على األھمیة النسبیة للمنشآت الكبیرة المكثفة لرأس المال والمتخصصة في "تفاقما
،فضال عن التدھور الذي شھدتھ المساھمة النسبیة للصناعات الصغیرة في  اإلنتاجیةعدد محدود من الفروع 

نمط واحد في الغالب على  القطاع الصناعي في ھذه األقطار قد اعتمد  أنوھذا یعني .القیمة المضافة التحویلیة 
  -:)9(نین ھامیتخصص في نشاطات محدودة ، وھنا یالحظ أمر أومن أنماط التنمیة الصناعیة ، 

  .األولیة  األنشطةللتخصص اإلنتاجي العام في  امتدادًاالتخصص الصناعي  ما یكون غالبًا (1)
لضعف دور الصادرات التحویلیة من جھة من دون التصدیر،  اإلنتاجرتبط التخصص الصناعي بعملیة ی (2)

 األسواقالنفاذ الى التي تواجھ ھذا النوع من الصادرات في وتركزھا بسلعة واحدة او سلعتین ،والصعوبات 
  .ات الدول المتقدمةنتیجة لضعف قدرتھ التنافسیة التصدیریة مقارنة بصادر الدولیة

ساوى في ذلك معظم صادرات التحویلیة سواء كانت بتروكیمیاویات أساسیة كاألثیلین او سلع استھالكیة توت 
اعقد من تسویق " على ذلك فان عملیة تسویق المنتجات التحویلیة  ھي أصال" معمرة او غیر معمرة فضال

" مركیة التي تقیمھا األقطار المتقدمة فضالجكیة وغیر المرجعادة بالحواجز ال تواجھالمنتجات األولیة لكونھا 
  ).10(على العقبات التي تضعھا الشركات العالمیة

صورة ،من منظمة األمم المتحدة للتنمیة الصناعیة  الصادر1989-1988وقدم تقریر العالمي عن الصناعة للعام 
 دولة) 107(منمن السلع الھندسیة  تنوعةسلعة م) 145(،باختیار عینة تضم مكثفة عن مستویات التنویع اإلنتاجي

ھنغاریا ویوغسالفیا في المرتبة األولى والثانیة على التوالي  تجاء) 1975- 1970 (لفترة ول متقدمةونامیة 



 5

سلعة ثم أسبانیا ) 114(سلعة تلیھا المانیا االتحادیة ) 115(سلعة ، تلیھا یوغسالفیا ) 118(حیث تنتج ھنغاریا 
سلعة، وجاء ) 109(، أما الوالیات المتحدة والیابان فقد شغال المرتبة الخامسة حیث ینتج كل منھما لعةس) 111(

حیث ینتج كل  األخیرةاألمارات في المرتبة سلع فقط وجاءت ) 8(العراق بالمرتبة الخامسة والستین حیث ینتج 
لى أن السلع الھندسیة المنتجة في األقطار النامیة ، تتمیز وتجدر اإلشارة ا. )11(فقطواحدة  ھندسیةمنھما سلعة 

من إجمالي المدخالت %) 70(تجمیعیة ، ذات محتوى استیرادي كثیف تفوق نسبتھ " بكونھا سلعا" عموما
یتجھ نحو االنخفاض في الفروع و  اإلنتاجيمعامل التنویع  أنوبشكل عام یمكن القول . الوسیطة المستخدمة 

 األنشطةالغذائیة والنسیجیة والجلدیة و األخشاب و (المحتوى المرتفع من المدخالت األولیة الخام ذات  األنشطة
ذات المحتوى  األنشطة، وتتجھ نحو االرتفاع كلما اتجھنا نحو )التعدینیة والمعدنیة األساسیة والورق والتبغ 

المصنعة كصناعة اآلالت والمعدات  الصناعیة، والمعدنیة الكیماویة األنشطةالتكنولوجي  المرتفع وبخاصة 
   )12(والمكائن الكھربائیة وغیر الكھربائیة ومعدات السیطرة والتحكم واألجھزة الدقیقة ومعدات النقل 

  
  قیاس التنویع اإلنتاجي  -:ثانیًا 

  -: لتنویع اإلنتاجيل المقاییس العامة )2-1(
لتقیم مدى نجاح سیاسات  سمن المؤشرات والمقاییاجي عادة باستخدام عدد نتأو اإل قاس التنویع االقتصاديی

  )13( - :من أبرزھا  التنویع 
إلسھام القطاعات غیر النفطیة، في الناتج ة المئویتدل النسبة  وھنا یمكن أني  الھیكل رالتغی ودرجة  معدل) 1(

 التنویع االقتصادي على مستوى  ات مع الزمنأو تقّلص إسھام ھذه القطاع/المحلي اإلجمالي، إضافة إلى نمو و 
  أو سنوات األساس م التغییر على أساس الظروف األولیةیقّیت المتحقق ،ویمكن  اجينتأو اإل

  أیضًا قیاس معدالت النمو الحقیقیة للناتج المحلي اإلجمالي حسب القطاع، حیثما یتیح توافر البیانات المفید 
یساھم أن  ترضتقرار أسعار النفط ومن  المفبعدم اسدرجة عدم استقرار الناتج المحلي اإلجمالي وعالقتھا ) 2(

  الناتج المحلي اإلجمالي ھذا مع مرور الزمن؛ في عدم االستقرارحالة حد من ال التنویع في
كنسبة من مجموع اإلیرادات العامة الن احد أھداف التنویع اإلنتاجي ھو تقلیل  إیرادات النفطتطور  -) 3(

  غیر النفطیة توسیع قاعدة اإلیراداتو إیرادات النفطاالعتماد على  
ة  وبصورة نسبة الصادرات غیر النفطیة إلى مجموع الصادرات، والعناصر المكّونة للصادرات غیر النفطی) 4(

 القصیرة الى زیادة معدالت التنویع اإلنتاجي،التغییراتلصادرات غیر النفطیة عامة یدل  االرتفاع المطرد ل
 وصادراتھ؛ النفط أسعار تقلبات عن تنجم أن یمكن إذ مضلِّلة، ونتك قد المقیاس ھذا في األجل

 القطاعي في الھیكل تغّیراتالینبغي أن یعكس  المقیاس ھذا،وتطور إجمالي العمالة بمجملھا،حسب القطاع -) 5(
  ؛للوى العاملة 

القطاع  ةھممسا ات التي تعكس نسبة مؤشرالستخدم تتقییم درجة نجاح برامج الخصخصة و اتمؤشر )6(
رأس  يفوالمساھمة النسبیة في الناتج المحلي اإلجمالي  وفي مقدمتھا  الخاص في النشاط االقتصادي اإلجمالي؛

  اص توزُّع ملكیة األصول بین القطاعین العام والخ وطبیعة  ، وفي مجموع المشتغلین المال الثابت
كما تعكسھ تلك اط االقتصادي اإلجمالي القطاع الخاص في النش ةھممسا ع ضمنا زیادة نسبةالتنوی یفترض و

  ؛بمرور الزمن ، ماتھاسلمافي تلك تغیر ال معدالت 
القطاع الخاص لتقییم معدل تنمیتھ وتحدیثھ، ولكن ة ، یمكن تطبیقھا على انشطة متنوعة في مقاییس اإلنتاجی) 6(

  .تخضع لھا البیاناتود التي بسبب القی االقتصاد العراقيیصعب استخدامھا في 
  -: اإلنتاجي قیاس درجة التنویع) 1- 2( 

التي قدمھا  صیغ كان من أبرزھا ، الالصناعة التحویلیة قطاع في  جرت عدة محاوالت لقیاس التنویع اإلنتاجي
اإلحصائیة إال أنھا من الناحیة  الصیغ ورغم اختالف ھذه  Bahol Tress, Rodgress Utton&كل من

  :متغیرات أساسیة ھي تركیز على ثالثة التشترك في 
  للمجال ) األولي (معامل التنویع الخام  -1
  للمجال" المعامل الخام األقل تنویعا - 2
  للمجال " المعامل الخام األكثر تنویعا -3

معیار واحد لتحدید واقع التنویع اإلنتاجي للفروع او االقالیم او المنشآت الصناعیة وھو الثالث  و تستخدم الصیغ
درجة الكثافة بنمط التكنولوجي والب هفي الفرع صناعي ، ویؤخذ على ھذا المعیار تأثر ینغلتشمالنسبة مساھمة 

ما تحدد من خالل القیمة المضافة " النسبیة للعنصر اإلنتاجي ، كما أن حالة التنویع او التخصص اإلنتاجي غالبا
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 األمامیة(  اإلنتاجیةالترابطات عن ذلك فان ھذه الصیغ تھمل " مما تحدد من خالل التشغیل ، وفضال أكثر
  .في دعم مستویات التنویع اإلنتاجي " ھاما" التي تلعب دورا) والخلفیة 

تحدید معدل التركز لھدفین ، إما ھذین الاحد  ًا ما ینحصر فيوالغرض من اللجؤ الى استخدام ھذه الصیغ غالب
قومي ، او لتحدید معدل التمركز الصناعي في المؤسسي بھدف تحدید اتجاھات االحتكار والتنافس في االقتصاد ال

اإلقلیم ، بھدف تحدید درجة التوازن في البنیان الصناعي لألقالیم المختلفة وبالتالي درجة التكافؤ في توزیع 
  .المختلفة في االقتصاد القومي  األقالیمالموارد المتاحة على 

  المعروفة للتنویع صیغ خدام الباست في العراق  جرت عدة محاوالت لقیاس التنویع اإلنتاجي
باستخدام  لفروع أو األقالیم أو المنشآت الصناعیة في العراقاقیاس التنویع اإلنتاجي في وجرت عدة محاوالت ل

یمكن القول  أن أفضل تلك و في الفرع صناعي ینغلتشمنسبة مساھمة الوباستخدام معیار Tressقاعدة 
تطویر قاعدة  لكونھا تلك المحاولة قد نجحت في"ھوشیار معروف"لباحث ا المحاوالت ھي المحاولة  التي قام بھا

Tress  كأساس لتحدید   باستخدام معیار  القیمة المضافة  التحویلیةباالستفادة من الصیغ الثالث السابقة و
حصائیة اإل، من خالل تطبیق الصیغة " واألكثر تنویعا" والمعامل الخام األقل تنویعا للتنویع ،التصنیف الخام 

  )14(اآلتیة 
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XXXX

Jmju
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  D= الرقم القیاسي للتنویع اإلنتاجي -:حیث 

 Xi=القیمة المطلقة لمجموع انحرافات الفرع الصناعي عن المتوسط الشامل 

 Xu" =القیمة المطلقة للفرع الصناعي األكثر تنویعا

 Xm" =قیمة المطلقة للفرع الصناعي األقل تنویعاال

X=القیمة المطلقة لمجموع انحرافات الفرع الصناعي عن المتوسط الخام  j  

 Xu" =القیمة المطلقة لمجموع انحرافات الفرع الصناعي األكثر تنویعا

 Xm" =فات الفرع الصناعي األقل تنویعاالقیمة المطلقة لمجموع انحرا
  =للفروع الصناعیة ) والخلفیة  األمامیة(المعدل العام للترابطات الشاملة 

  
التنویع اإلنتاجي  أنفان ذلك یعني ) D= 1( إذا كانت القیمة الناتجة عن تطبیق ھذه الصیغة تساوي واحد صحیحف

التخصص  أنفان ذلك یعني  ) D= 0("لصناعي المعني یبلغ أقصاه ، أما إذا كانت تساوي صفرافي الفرع ا
   ):15(اإلنتاجي في الفرع المعني یبلغ أقصاه ، ویمكن اعتماد العالقة التالیة بین المعاملین 

  )اإلنتاجي خصصلتمعامل ا -1= لتنویع اإلنتاجيمعامل ا(
  - :نویع والتخصیص اإلنتاجيخطوات حساب الرقم القیاسي للت) 2-2(
   - :لحساب الصیغة اإلحصائیة المذكورة أعاله نحتاج الى تكوین الجداول األربعة آالتیة   
 ،)جمع عمودي(مجموع الفتراتو)جمع أفقي (مجموع الفروع  نیتم فیھ حساب كل م -:الجدول األول  - :أوال  

  الوسط الحسابي للفتراتو ، الوسط الحسابي للفروع حساب
،  انحرافات المساھمات النسبیة للفروع عن وسطھا  الحسابي من یتم فیھ حساب كل  - :الجدول الثاني  - :ًاثانی 

  انحرافات  المساھمات النسبیة للفترات عن وسطھا  الحساب
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صل كل خلیة من خالیا ھذا الجدول ھي عبارة عن حا- :یتم فیھ حساب كل مما یأتي  -:الجدول الثالث  -:ثالثًا
قسمة كل من االنحرافات  عن المساھمات النسبیة للفترات عن أوساطھا  الحسابیة االنحرافات  عن المساھمات 

الفرع  عن أوساطھا  الحسابیة  أوالنسبیة للنشاط إنتاجي   

- :یتم فیھ حساب - :جدول الرابع  - :رابعًا  
كل عمود من أعمدة الجدول السابق ونحصل علیھ عن طریق جمع -:معامل التنویع الخام  -:الصف األول  - 1
 )  n(وقسمة حاصل الجمع على عدد الفترات الزمنیة) الفروع (
حساب الوسط الحسابي لمعامل التنویع الخام ونحصل علیھ عن طریق  -:معامل التنویع الشامل  -:الصف الثاني - 2

عن الوسط مات النسبیة لكل فرع نحرافات عن المساھاالحساب ثم   للفروع الذي حصلنا علیھ من الخطوة السابقة
  .الحسابي لمعامل التنویع الخام

ونحصل علیھ عن طریق إیجاد القیمة المطلقة لمعامل التنویع - :معامل التنویع الشامل المطلق  - :الصف الثالث- 3
  الشامل لكل فرع من الفروع

  -:طریق إیجاد الفرق بین  ونحصل علیھ عن طریق عن - ):Xu-xi ( الصف الرابع  - 4
  معامل التنویع الشامل للفرع المعني - معامل التنویع الشامل للفرع األكثر تنویعا 

  -:ونحصل علیھ عن طریق عن طریق إیجاد الفرق بین  -:-):Xm-xi ( الصف الخامس - 5
  معامل التنویع الشامل للفرع المعني -معامل التنویع الشامل للفرع األقل تنویعا 

  ونحصل علیھ عن طریق تربیع ناتج الصف الرابع -:- ):Xu-xi ( 2لصف السادسا - 6
  ونحصل علیھ عن طریق تربیع ناتج الصف الخامس -:-):Xm-xi ( 2الصف السابع  - 7
الصف الثامن ونحصل علیھ عن طریق جمع نواتج  الصف السادس والصف السابع لكل فرع من الفروع  أي - 8

  )Xm-xi   (    +2 ) Xu-xi ( 2  - :نحصل على 
ونحصل علیھ عن طریق إیجاد القیمة المطلقة لمعامل التنویع الخام -:معامل التنویع الخام المطلق  -:الصف التاسع- 9

  .لكل فرع من الفروع
  - :ونحصل علیھ عن طریق عن طریق إیجاد الفرق بین  - ):Xu-xj ( الصف العاشر  - 10

  معامل التنویع الخام للفرع المعني - معامل التنویع الشامل للفرع األكثر تنویعا 
ونحصل علیھ عن طریق عن طریق إیجاد الفرق بین معامل التنویع  - :-):Xm- xj ( الصف الحادي عشر - 11

  .معامل التنویع الخام للفرع المعني - الخام للفرع األقل تنویعا 
  ف العاشرونحصل علیھ عن طریق تربیع ناتج الص - :-):Xu- xj ( 2الصف الثاني عشر  - 12
  ونحصل علیھ عن طریق تربیع ناتج الصف الحادي عشر - :-):Xm- xj ( 2الصف الثالث عشر  -7- 13
ونحصل علیھ عن طریق جمع نواتج  الصف الثاني عشر والصف الثالث عشر لكل فرع -:الصف الرابع عشر - 14

  )Xm- xj   +    (2 ) Xu- xj ( 2  -:من الفروع  أي نحصل على 
  وھو عبارة عن خارج قسمة ناتج الصف الثامن -:س عشر الصف الخام- 15

}2 ) Xm-xi + (2 ) Xu-xi({ 
  لكل فرع من الفروع })Xm- xj + (2 ) Xu- xj ( 2{على ناتج الصف الرابع عشر 

) ناتج الصف الخامس عشر(وھو عبارة عن الجذر التربیعي لناتج الخطوة السابقة  - : -:الصف السادس عشر  - 16
  .لفروعلكل فرع من ا

لكل ) والخلفیة المباشرة  األمامیة اإلنتاجیةوھو عبارة عن متوسط الترابطات   -) :σ(الصف السابع عشر  - 17
  فرع من الفروع

وھو عبارة عن الرقم القیاسي لمعامل للتنویع اإلنتاجي ، ونحصل علیھ عن  -) :H(الصف الثامن عشر  - 18
  .لسابع عشرطریق ضرب نواتج الصف السادس عشر في الصف ا

وھو عبارة عن الرقم القیاسي لمعامل للتخصیص اإلنتاجي ، ونحصل علیھ عن  - :)H -1(الصف التاسع عشر - 19
حاول تعمیم الصیغة األخیرة سنو ).الصف الثامن عشر من الواحد الصحیح ( طریق طرح ناتج الخطوة السابقة 

  -:كاالتيبتطبیقھا على فروع وأنماط القطاع الصناعي التحویلي و
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  ً   مستويات التنويع اإلنتاجي يف القطاع الصناعي التحويلي يف العراق -:ثالثا
  .الفروع الصناعیةعلى مستوى التنویع اإلنتاجي  )3-1(

ن      رة م الل الفت راق خ ي الع ة ف افة التحویلی ة المض بي للقیم ع النس ة التوزی د دراس ن  1990-1975عن ظ م نالح
دول      ي الج واردة ف ائق ال اك سبعة    أن )1(الحق افة        أنشطة ھن ة المض ي القیم ى المساھمات الرئیسیة ف تستحوذ عل
از     %)49(في حین تساھم الفروع المتبقیة بحوالي %)51( وتصل مساھمتھا الى حوالي ة المضافة، وتمت ن القیم م

ى كحد %) 0.27(كحد أعلى وبین %) 3.63(األخیرة بالتفاوت الشدید وتتراوح بین األنشطةمساھمات  غ .  أدن  وبل
  :كاآلتي   1990-1975متوسط مساھمة المجموعة األولى خالل الفترة من 

نفط    فیة ال ناعة تص غ %) 12.25( ص روبات والتب نفة %) 11( ، المش ر المص وجات غی %) 6.25( ، المنس
رى ائیة األخ الل%) 5.92( اإلنش ن الغ منت%) 5.75( ، طح ائن  %) 4.5( ، االس الح المك ناعة وإص ص

ة  طة إن%).4.15( الكھربائی ذكورة  األنش ف     ( الم ة تتص ناعة تجمیعی ي ص ي ھ رة الت ناعة األخی تثناء الص باس
ي العراق ،كصناعة ذات     تعكس ) بارتفاع محتواھا االستیرادي ة ف حالة التخصص اإلنتاجي في الصناعة التحویلی

ن التصنیع ، و    -الزراعي  Source Orientedالتوجھ الموردي  ة م یسود  االستخراجي ، مقترن بدرجة منخفض
اجي لقطاع       ھذا التوجھ في المراحل ان اإلنت ة البنی ن بدائی ة   األولى من التنمیة ،ویعبر ع ا  الصناعة التحویلی ، ومم

ة           ن منظور التنمی ة اإلستراتیجیة م ة ذات األھمی ة ، ھو ان الصناعات اإلنتاجی ال تتجاوز نسبة   ،یؤكد ھذه الحقیق
  -:ي كاآلتي وھ%) 1( مساھمتھا في القیمة المضافة التحویلیة

  %).0.9( المعدنیة األساسیة -1
  %) .0.27( صناعة وإصالح وسائط النقل األخرى -2
  %) .1( صناعة وإصالح المكائن الزراعیة -3
  %).0.52( الزجاج والمنتجات الزجاجیة -4
  %).0.8( عجینة الورق -5

ناعات  تثنینا الص ةوإذا اس ذكور ،    الكیماوی دول الم ات الج ن بیان ة م ظ والنفطی ز   أننالح ي تمی ة الت مة العام الس
  التذبذب الشدید من مجال زمني الى آخر ، التركز اإلنتاجي والتحویلیة في العراق، ھي  األنشطةمساھمات 

وط       ة للقطاع          . وھذا التذبذب مصحوب باتجاه عام نحو الھب ة المضافة النھائی دھور القیم ى ت س عل ا انعك وھو م
                                                                       -:لتدھور بالعوامل اآلتیة التحویلي ككل، ویمكن تفسیر ھذا ا

زات الرأسمالیة       -1  دخالت والتجھی ى الم ي الحصول عل إن . االعتماد الشدید على المصادر واألسواق األجنبیة ف
االستیراد، التي واجھت صعوبات عدیدة  ھذه التبعیة جعلت مصیر عملیة اإلنتاج في ھذا القطاع مرھونة بظروف

في العمالت األجنبیة ، فضًال على الصعوبات االقتصادیة والسیاسیة،  ندرة في عقد الثمانینات بعد بروز مظاھر ال
ب       اد نس ى ازدی ي أدت ال تلزمات، الت ار والمس ع الغی ا وقط ى التكنولوجی ول عل ة الحص ھ عملی ذت تواج ي أخ الت

ن    التعطل في الطاقات اإلنت د م ي للعدی اجیة، وارتفاع تكالیف اإلنتاج ومن ثم ظھور حاالت التوقف الجزئي أو الكل
  2. المنشآت التحویلیة، وبشكل خاص في الفروع الصناعیة الخفیفة

ة المشتغلین              -2 دھور مستویات إنتاجی ى ت س عل ذي انعك ة ال ة والتنظیمی اءات اإلداری ارات والكف ي المھ النقص ف
  .المضافة التحویلیة ومن ثم ھبوط القیمة 

ى تكریس             -3 ن المراكز الحضریة، أدى ال ل م دد قلی ي ع ا ف وقي، وتمركزھ ال الف النقص في تسھیالت رأس الم
وط مساھمتھا      ظاھرة التركز والتمركز والتنافس غیر االقتصادي، وبالتالي تدھور ربحیة الكثیر من المنشآت وھب

  .النسبیة في القیمة المضافة التحویلیة 
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  التوزیع النسبي للقیمة المضافة التحویلیة حسب االنشطة الصناعیة في العراق ) 1جدول  رقم (  
 ت السنوات 1975 1980 1985 1990 المتوسط
 1 األلبان 3 2 2 2 2.25
 2 التعلیب 2 3 2 1.5 2.13
 3 الدھون والزیوت النباتیة 2 2 4 2 2.50
 4 طحن الغالل 8 5 5 5 5.75
 5 السكر 3 1 0.6 0.1 1.18
 6 الغذائیة األخرى 4 3 2 2 2.75
 7 المشروبات والتبغ 6 10 15 13 11.00
 1 الغذائیة 28 26 30.6 25.6 27.55
 8 النسیج والمنسوجات 6 5 6 6 5.75
 9 فةنمصالمنسوجات غیر ال 9 5 3 8 6.25
 10 جلدیةالمنتجات الجلود وال 3 3 2 4 3.00
 2 النسیجیة 18 13 11 18 15.00
 11 الخشب واألثاث 3 2 2 4 2.75
 12 عجینة الورق 0.4 1 0.8 1 0.80
 13 نشرالطباعة والورقیة وال 2 1 2 2 1.75
 3 الورقیة 2.4 2 2.8 3 2.55
 14 صناعیةالیماویة الك 0.8 0.6 3 3 1.85
 15 خرىاألیماویة الك 4 3 2 4 3.25
 16 تصفیة النفط 3 14 17 15 12.25
 17 متنوعة من النفط والفحملا 2 3 3 1 2.25
 18 مطاط  وبالستك 3 3 3 2 2.75
  19 البتروكیمیاویة 12.8 23.6 28 25 22.35

 20 زجاجیةالمنتجات الجاج والز 0.4 0.4 0.6 0.5 0.53
 21 االسمنت 3 6 5 4 4.50
 22 إنشائیة أخرى 7.7 6 5 5 5.93
  23 التعدینیة 11.1 12.4 10.6 9.5 10.95
 24 ساسیةاألمعدنیة ال 1 0.7 1 1 0.93
 25 مصنعة عدا المكائنالمعدنیة ال 5.5 3 3 3 3.13
 26 زراعیةالمعدات الكائن والم 1 1 1 1 1.00
 27 كھربائیةالخرى غیر األمكائن ال 3 3 2 2 2.50
 28 كھربائیةالتجھیزات الكائن والم 4 5 3 4 4.15
 29 صناعة وإصالح السیارات 3 2 2 0.4 1.85
 30 وسائط نقل أخرى 0.2 0.3 0.4 0.2 0.30
 31 المعدنیة 17.7 15 12.4 11.6 13.85
 32 التحویلیة األخرى 7 6 2.6 3.3 5.00
   مجموع 100 100 100 100 100

  
  .المذكورة وزارة التخطیط ، الجھاز المركزي لإلحصاء ، مدیریة اإلحصاء الصناعي جداول التداخل الصناعي للسنوات : المصدر         

  
  

المذكورة الخاصة  لألنشطةعلى مستوى الفروع نقوم بجمع المساھمات النسبیة  لقیاس مستویات التنویع اإلنتاجي
-1(جدول  رقم  في قطاع الصناعة التحویلیة ، الفروع الصناعیة في كل فرع ومن ھذه الخطوة نحصل على الجدول 

التنویع  وھي أن مستوى )16(تي أشارت إلیھا أحدى الدراسات ومن نتائج ھذا الجدول نالحظ الحقیقة ال  ) أ
یرتبط بمدى التناسب أو التقارب في المساھمات النسبیة لألنشطة الصناعیة في القیمة المضافة التحویلیة اإلنتاجي 
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حالة  في، یصل مستوى التنویع الى أقصاه ، كما  ، فعندما تمیل تلك المساھمات نحو المساواة أو التقارب 
وعندما تزداد في الدول الصناعیة المتقدمة ، المساھمات النسبیة لألنشطة الصناعیة في القیمة المضافة التحویلیة 

حالة  فيدرجة التباین أو التفاوت بین تلك المساھمات ، یصل مستوى التنویع الى أدنى مستوى لھ ، كما 
وإذا انطلقنا .النامیة االقتصادات معظم في ویلیة المساھمات النسبیة لألنشطة الصناعیة في القیمة المضافة التح

 – 1975( المساھمات النسبیة للفروع التحویلیة في العراق خالل الفترة من تلك القاعدة  وأمعنا النظر في 
ان ینعكس ،ومن الطبیعي  لتك الفروع المساھمات النسبیةفي  تباین واضح وجودنالحظ ) أ- 1  (جدول ) 1990

التوسعات األفقیة على مستوى الفترات الزمنیة المستخدمة من و توسعات العمودیة لكل فرعال كل منذلك على 
االنحرافات عن  الذي یوضح حجم) ب- 1(،والمبینة في الجدول رقم  من ھذه الفروع1990الى  1975

،  1990لى ا 1975المساھمات النسبیة في الفروع التحویلیة و عن المساھمات النسبیة في الفترات  الزمنیة من 
تھیئة  وبعد) ج- 1(الصورة بشكل أكثر عن حساب متوسط االنحرافات عن تلك المساھمات جدول رقم وتتجلى 

وكما الصیغة تلك  استكمال تطبیق المتغیرات الرئیسیة ، المشار إلیھا في الصیغة اإلحصائیة المذكورة یمكن 
یع اإلنتاجي في معظم الفروع التحویلیة ضعف مستویات التنو ومنھا نالحظ مدى ) د-1(الجدول  مبین في

في جمیع %)   50( اقل من  ، حیث كانت بمنظار التنمیة الصناعیة  اإلستراتیجیةوبخاصة الفروع ذات األھمیة 
، التي الفروع تعمل على تكریس حالة التخصص اإلنتاجي ،  ذا یعني أن تلكوھباستثناء الصناعة التعدینیة فروع 

   0.65النسیجیة  0.70الغذائیة(ھي على التوالي %)   50( ویع اإلنتاجي أكثر منحصلت على معامل التن
   )  0.52األخرى 0.53 والنفطیة  الكیماویة  0.55الورقیة   0.59المعدنیة  

 األنشطةأما الفرع الذي یدعم حالة التنویع اإلنتاجي فھو فرع الصناعات التعدینیة ن الذي یضم مجموعة 
بقطاع البناء والتشیید وھي كل من صناعة الزجاج ومنتجات زجاجیة ، صناعة االسمنت  الصناعیة المرتبطة 

   (0.64 )بلغ وسجل ھذا الفرع معامل التنویع اإلنتاجي  األخرىوالصناعات اإلنشائیة 
ان النتیجة األخیرة تنطوي على قدر كبیر من  األھمیة كونھا تكشف عن مدى الضعف في مرونة الجھاز 

طاع التحویلي سواء من ناحیة المقدرة على تغطیة الطلب االستھالكي النھائي أم ناحیة توفیر اإلنتاجي لق
أو من المقدرة على توفیر  األخرىاالقتصادیة  األنشطةالتحویلیة و  لألنشطة اإلنتاجیةالمدخالت الوسیطة و 

في إنتاج عدد محدود من إذ تتخصص الفروع التحویلیة الرئیسة .فائض یكفي ألغراض المساھمة في التصدیر 
االمر الذي یفسر الى حد كبیر ) والتصدیريأاالستھالكي (السلع ، تتوجھ في الغالب نحو إشباع الطلب النھائي 

بین مكونات العرض المحلیة من السلع التحویلیة ومكونات الطلب  المحلي  الھیكلياستمرار حالة االختالل 
التغطیة علیھ من خالل المزید التنویع في االستیرادات الرأسمالیة االستھالكي واالستثماري الذي كانت تجري 

  .والوسیطة واالستھالكیة 
  

  1990الى  1975المساھمات النسبیة للفروع التحویلیة في القیمة المضافة للفترة من ) أ-1(جدول  رقم 

 التعدینیة المعدنیة األخرى
الكیمیاویة 

 الفرع/ الفترة ئیةالغذا النسیجیة األخشاب الورقیة والنفطیة
7.4 17.7 11.1 12.8 2 3 18 28 1975 

6.8 15 12.6 23.6 1 2 13 26 1980 

2.8 13 10.6 28 2 2 11 30.6 1985 

4.3 11.6 9.5 25 2 4 18 25.6 1990 

 مجموع الفروع 110.2 60 11 7 89.4 43.8 57.3 21.3

 وعمتوسط الفر 27.55 15 2.75 1.75 22.35 10.95 14.325 5.325
   1990الى  1975من  الفترات  الزمنیة ة فيالنسبیات مساھمعن ال الفروع التحویلیة و ة فيالنسبیعن المساھمات  جدول االنحرافات)ب- 1(رقم 

 التعدینیة المعدنیة األخرى
الكیمیاویة 

 الفرع/ الفترة الغذائیة النسیجیة األخشاب الورقیة والنفطیة
2.08 3.38 0.15 -9.55 0.25 0.25 3.00 0.45 xi1975 

-5.10 5.20 -1.40 0.30 -10.50 -9.50 5.50 15.50 xn1975 
1.48 0.67 1.65 1.25 -0.75 -0.75 -2.00 -1.55 xi1980 

-5.70 2.50 0.10 11.10 -11.50 -10.50 0.50 13.50 xn1980 
-2.53 -1.33 -0.35 5.65 0.25 -0.75 -4.00 3.05 xi1985 
-9.70 0.50 -1.90 15.50 -10.50 -10.50 -1.50 18.10 xn1985 
-1.03 -2.73 -1.45 2.65 0.25 1.25 3.00 -1.95 xi1990 
-8.20 -0.90 -3.00 12.50 -10.50 -8.50 5.50 13.10 xn1990 
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  1990الى  1975من  الفترات  الزمنیة ة فيالنسبیات مساھمالالفروع و ة فيالنسبیعن المساھمات  االنحرافاتمتوسط )ج-1(جدول رقم   

 التعدینیة المعدنیة األخرى
الكیمیاویة 

 الفرع/ الفترة الغذائیة النسیجیة األخشاب الورقیة والنفطیة
-2.46 1.54 -9.33 -0.03 -42.00 -38.00 1.83 34.44 1975 
-3.86 3.70 0.06 8.88 15.33 14.00 -0.25 -8.71 1980 
3.84 -0.38 5.43 2.74 -42.00 14.00 0.38 5.93 1985 
8.00 0.33 2.07 4.72 -42.00 -6.80 1.83 -6.72 1990 
 مجموع 24.95 3.79 16.80- 110.67- 16.31 1.78- 5.20 5.52

  لتنویع اإلنتاجي في الفروع التحویلیة في العراقخطوات احتساب مستویات ا) د - 1(جدول  رقم 

 التعدینیة المعدنیة األخرى
الكیمیاویة 

 الفرع/ الفترة الغذائیة النسیجیة األخشاب الورقیة والنفطیة
رقم 

  الصف
  1 الخام   6.24 0.95 4.20- 27.67- 4.08 0.44- 1.30 1.38

  2 الشامل  8.53 3.24 1.90- 25.37- 6.37 1.85 3.60 3.68

  3 مطلق شامل 8.53 3.24 1.90 25.37 6.37 1.85 3.60 3.68
21.69 21.78 23.52 19.00 0.00 23.47 22.13 16.84 Xu-xi 4 
-1.82 -1.74 0.00 -4.52 -23.52 -0.05 -1.39 -6.68 Xm-xi 5 

470.66 474.16 553.11 360.90 0.00 550.68 489.59 283.48 (Xu-xi)2 6 

3.33 3.04 0.00 20.44 553.11 0.00 1.94 44.64 (Xm-xi)2 7 

473.99 477.20 553.11 381.34 553.11 550.69 491.53 328.12 6+7  8 
  9 مطلقام خ 6.24 0.95 4.20 27.67 4.08 0.44 1.30 1.38

26.29 26.37 27.22 23.59 0.00 23.47 26.72 21.43 Xu-xj 10 

691.00 695.24 741.08 556.46 0.00 550.68 713.89 459.20 (Xu-xj)2 11 

-0.94 -0.86 0.00 -3.63 -27.22 -3.76 -0.50 -5.79 Xm-xj 12 
0.88 0.73 0.00 13.20 741.08 14.11 0.25 33.57 (Xm-xj)2 13 

691.87 695.97 741.08 569.66 741.08 564.79 714.15 492.77 11+13  14 

  15 14مقسوم على8 0.67 0.69 0.98 0.75 0.67 0.75 0.69 0.69

  16  15الجذر التربیعي ل  0.82 0.83 0.99 0.86 0.82 0.86 0.83 0.83

0.58 0.50 0.75 0.58 0.53 0.48 0.42 0.37 σ   17 الترابط 

0.48 0.41 0.64 0.47 0.45 0.48 0.35 0.30 H= 17*16  18 التنویع 
  19 1 -   18=  تخصص 0.70 0.65 0.52 0.55 0.53 0.36 0.59 0.52

  بت من قبل الباحثالمصدر احتس
  

  لفروع التحویلیة الخفیفة على مستوى ا التنویع اإلنتاجي (2-3 ) 
لغایة  في العراق ھیمن على المساھمة الرئیسة في القیمة المضافة التحویلیةتظلت الفروع الصناعیة الخفیفة   

قد ستثمار في قطاع یادة االزدفعت نحو  بعد ھذه الفترة  اإلجراءات التي اتخذت أن، إال  منتصف السبعینات
المساھمات تراجع الى  ى ھذا التطورأد ة في القیمة المضافة التحویلیة بیالنس تھمامساھملزیادة النفط والغاز   

من مقارنة مؤشرات المتعلقة ذلك  ، و یتضح وبخاصة البتروكیمیاویة الثقیلة فروع، لصالح الللفروع الخفیفة 
.  )2(رقم  نسیجیةبالنسبة للصناعات الغذائیة وال وبخاصة 1980م ،مقارنة بمؤشرات عا 1975العام  

-:وقد ساعد في تكریس ھذا االتجاه عوامل عدیدة أھمھا   
رفع مساھمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي اإلجمالي، وتنویع اإلنتاج االھتمام بوضع البرامج الكفیلة ب- 1

. تقویة عالقات التشابك القطاعيوالصناعي ،   
تركیز االھتمام بالصناعات كثیفة االستخدام  الى بدایة عقد الثمانینات، فيالعمالت األجنبیة في  الندرة أدت - 2

للمدخالت الوسیطة المحلیة ، وتقلیص المنھاج االستیرادي للفروع الصناعیة ذات المحتوى االستیرادي 
- :الى نتیجتین مھمتین المرتفع، وبشكل خاص الفروع الصناعیة الخفیفة ، وقاد ھذا العامل   

الذي أدى الى تقلیص اھتمام الحكومة بالفروع الصناعیة الخفیفة وبشكل خاص الصناعات الغذائیة والنسیجیة،  -آ
انخفاض نسب التخصیصات االستثماریة الموجھة نحو ھذه الفروع ، ومن ثم التخلي تدریجیًا عن المنشآت 

.،التي تعود لھذین الفرعین للقطاع الخاص   
عدید من الالقرار بإغالق  اتخاذالى  المنشات الصناعیة تمویل صعوباتوارتفاع أسعار المستلزمات  أدى -ب

تدھور بشكل الصغیرة التي تدار عادة من قبل القطاع الخاص، وانعكس ذلك  ةالمنشآت الصناعیة وبخاص
.القیمة المضافة للفروع الصناعیة الخفیفة في   
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  القیمة المضافة  في لفروع التحویلیةلة سبیالنالمساھمة  )2(رقم جدول 

  الفرع              الغذائیة النسیجیة   بااالخش  األخرى

18.90 6.95 39.58 34.57 1975 
28.22 7.54 33.58 30.66 1980 
16.30 5.02 36.36 42.32 1985 
12.11 8.01 27.93 51.95 1990  
  مجموع الفروع 159.50 137.45 27.51 75.54
  المتوسط 39.88 34.36 6.88 18.88

  
تدھور مساھمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي اإلجمالي ، التي انعكست یشكل تدھور مستمر في  - 3

للفروع التحویلیة الخفیفة، وبالتالي ) النباتیة والحیوانیة ( مساھمة ھذا القطاع في توفیر الخامات الزراعیة 
وبشكل خاص في أوائل عقد ( لتلك الفروع  اإلنتاجیةفي الطاقات تعمق االختالل بین التوسع الذي حصل 

المتاحة في القطاع الزراعي ، وقد برزت نتائج ھذا االختالل بعد  اإلنتاجیةوبین اإلمكانیات ) السبعینات 
تزداد نسب التعطل  أنلذا كان من الطبیعي . التدھور الذي طرأ على القدرة االستیرادیة من تلك الخامات 

یبین حجم االحتیاجات الفعلیة  األتيلمعظم المنشآت في ھذه الصناعات ، والجدول  اإلنتاجیةلطاقات في ا
.في الصناعات الخفیفة ) المتاحة (القائمة  اإلنتاجیةمن المدخالت الوسیطة في حالة اعتماد الطاقات   

 
  1985 لعامنسبة االحتیاجات المتوقعة من المواد والخامات الزراعیة في ا )3(جدول رقم 

 المواد النسبة المئویة لالحتیاج بموجب الطاقات اإلنتاجیة
 الزیوت النباتیة 176
 الحلیب الخام والمجفف 195

 القصب والبنجر السكري 487.4
الطازجة  مالطماط 425.7  
 تمور الزھدي 601.0
 التبغ 135.1
 الغزول القطنیة 167.2
 الغزول الصوفیة 195.3
وتالیاف الج 306.8  
 غزول تركیبیة واصطناعیة 308.3

  98ص 1986-بغداد  "2000 المتطلبــات الصناعیـة مـن الخامـات الزراعیـة وبدائلـھا حتى عـام " ھیئة المتابعــة المركزیــةوزارة التخطیط ، 

 
لف النسبي للفروع جاء على حساب التخ ، ان القفز من الصناعات الخفیفة الى الثقیلة،نالحظ  ما تقدم وم

بین قطاع الصناعة التحویلیة اختالل العالقة بین النمطین، الذي انعكس على التناسب  الصناعیة الخفیفة، و
داخل القطاع الزراعي بین المواد الخام والسلع الغذائیة من جھة ثانیة والقطاع الزراعي من جھة، والتناسب 

فاقما، ھو تركز ھذا التحول في الصناعات الكیماویة والنفطیة، وبشكل خاص في صناعة د األمور تازومما .
، وبشكل خاص في األخرىالقوة نفسھا في الصناعات الوسیط واإلنتاجیة بیطرأ توسع  فلمتصفیة النفط ، 

التخصص حالة كرس قد ھذا التحول ، لذا ف) صناعة وسائل اإلنتاج ومعدات النقل (الصناعات الرأسمالیة 
، بل عمق من مظاھر االختالل الھیكليق التعادل حقلم ی واالستخراجیة ، األنشطةالعام في االقتصاد في  اإلنتاجي

واالختناقات واألزمات ،التي  ندرة،التي أخذت تعبر عن نفسھا بظواھر الفي القطاع التحویلي واالقتصاد الكلي
على تقدیر دقیق إلمكانات السوق الحالیة والمحتملة بما في ذلك ھذا التحول  لم یبن و.ة الھیكلیالعالقات أخذت تعم 

عمل على وفتح األبواب واسعة أمام التیارات التضخمیة  إمكانات التصدیر فإھمالھ  العتبارات الطلب المحلي
الثقة باألسواق وھستیریا البحث عن السلع ،التي أخذت عدواھا باالنتقال من تغذیة التوقعات التضخمیة ، وفقدان 

، الى درجة لم تنفع معھا محاولة الحكومة لفتح مجاالت االستیراد   األخرىأسواق السلع الغذائیة الى أسواق السلع 
االختالل بالمزید من تغذیة عناصر  فيتلك الخطوة وساھمت أمام القطاع الخاص من دون تحویل خارجي ، 

الثروة على استیراد السلع الكمالیة وغیر الضروریة مقابل تسریب جزء من  خاصالقطاع ال زیركتالتشوھات ، ل
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صعوبات عدیدة من أھمھا ضرورة اإلنتاج بتكلفة تنافسیة تالئم  تواجھكما ان محاوالت التصدیر . القومیة 
السلع االستھالكیة  تشملبل  كیماویةبتروالعلى إنتاج الصناعات  األخیرةالسوق العالمیة ، وال تقتصر المشكلة 

التطورات المتالحقة في السوق  دة اع ال تواكب، إذ تنتج ھاتین الصناعتین عادًة بمستویات تكنولوجیة المعمرة 
المتاحة للفروع  اإلنتاجیةبیة في السوق المحلیة أو اإلمكانیات العالمیة فضال عن كونھا ال تنسجم مع حاجات األغل

الذي یؤدي في الغالب الى ارتفاع متوسط كلفة الوحدة الواحدة من ھذه السلع مقارنة بالسلع  األمرالصناعیة ، 
وارتفاع ) مة استخدامھ التكنولوجیا المتقد( األجنبیة المماثلة ،ویأتي ھذا االرتفاع نتیجة ، ارتفاع كلفة المشروع 

بمستوى طاقاتھا  اإلنتاجیةللصعوبات التي تعترض عملیة اشتغال الوحدات  اإلنتاجیةنسب التعطل في الطاقات 
من جھة ،  اإلنتاجیةستقود حتما الى ارتفاع معدل اندثار المكائن والمعدات  األخیرةالتصمیمیة ، كما ان النتیجة 

ولھذا فان بوادر االرتداد نحو الصناعات الخفیفة جاءت . نیة وعدم االستفادة من وفورات الحجم من جھة ثا
المحلیة و  األسواقسریعة ،ولتفسر الصعوبات التي بدأت تواجھ عملیة تصریف إنتاج الصناعات الثقیلة في 

الخارجیة ، حیث وصلت األولى الى نقطة التشبع ، وبدأت الثانیة بغلق أبوابھا تدریجیا أمام الصادرات  األسواق
التنویع قیاس لو . 1990عراقیة من المنتجات النفطیة ،التي أقفلت  تمامًا بعد فرض الحصار الدولي في آب ال

لتنویع اإلنتاجي على مستوى فروع االمستخدمة عند قیاس الخطوات  نفسلفروع التحویلیة الخفیفة نتبع لاإلنتاجي 
یتبین ) أ-2(استعراض المساھمات النسبیة للفروع الخفیفة خالل الجدول  منو .التحویلي الصناعي  القطاع

بوضوح حجم التباین بین المساھمات النسبیة لتلك الفروع في القیمة المضافة التحویلیة،ومن الطبیعي ان ینعكس 
خدمة من التوسعات األفقیة على مستوى الفترات الزمنیة المستو التوسعات العمودیة لكل فرع كل منذلك على 

من ھذه الفروع ، ویظھر ذلك التباین عند احتساب االنحرافات في المساھمة النسبیة عن 1990الى  1975
 األخشاب ةحیث سجل كل من صناع) ج-2(المتوسط العام على مستوى الفروع والفترات الزمنیة في الجدول 

 ین یعود ذلك الى كون ھذا الفرعمكن أن ویأعلى مستوى في تلك االنحرافات ،أما ، والصناعة التحویلیة األخرى 
وانعكست ھذه النتائج على معامالت .وعمودیا" اقل المساھمات في القیمة المضافة لصناعات الخفیفة أفقیا انیقدم

 تلك النتائج ومن ) د-2( رقم  المستخرجة من تطبیق الصیغة اإلحصائیة المستخدمة في جدول  H( ( التنویع 
مستویات التنویع ، وھیمنة حالة التخصص اإلنتاجي المرتفع على جمیع تلك الفروع  ، مدى الضعف في  نالحظ 

ساھم تحیث  النسیجیة الغذائیة و وجود تقارب كبیر بین مستویات التنویع بین كل من فرعي الصناعةكما نالحظ 
جدا اقتربت التخصص اإلنتاجي وھي الفروع التي سجلت معدالت تخصص عالیة  تلك الفروع في تكریس حالة

انخفاض نسبة ، ویعود ذلك الى % ) ) 96من الواحد الصحیح ، حیث بلغ معامل التخصص في ھذین الفرعین
ألغراض االستھالك النھائي وال  اإلنتاجفي عملیة اإلنتاج في ھذین الفرعین  ، فغالبا ما یوجھ ھذا  التصنیع و

مساھمة الرئیسیة للصناعات الغذائیة تعود الى أن ال ، فعلى سبیل المثال نجد یدخل في مراحل إنتاجیة متعاقبة
نشاطي طحن الغالل ،والمشروبات والتبوغ وھي صناعات تنخفض فیھا نسبة التصنیع ومعدة ألغراض 

األخرى بنسب محدودة وترتبط  األنشطةاالستھالك النھائي وال تدخل في مراحل إنتاجیة متعاقبة  ، وتساھم 
" جزئیا" قد شھد توقفا األنشطةتجھیز المدخالت المستوردة ، لذا فان بعض ھذه مساھماتھا في الغالب بظروف 

 )في نھایة عقد الثمانینات (كما في حالة صناعة السكر والى حد ما صناعة الدھون والزیوت النباتیة " أو تاما
نتاجي حیث بلغت صناعة األخشاب على دعم مستویات التنویع اإلوعمل فروع الصیانة والتحویلیة األخرى تبینما 

الوحدات االنتاجیة الصغیرة  ة، ویمكن أن یعود ذلك الى ھیمن%) 8(مساھمتھما  في الرقم القیاسي للتنویع 
التنوع في السلع  وربما أدى ذلك الى حدوث نوع من. عملیة اإلنتاج في ھذین الفرعین   والورش الصناعیة على

أعمال النجارة وصناعة في المثال تتخصص صناعة األخشاب  فعلى سبیل. والخدمات التي یقدمھا ھذین الفرعین
األثاث التي تعتمد على األخشاب المستوردة ، أما صناعة تحضیر األخشاب فال تؤدي سوى دور ثانوي ومحدود 

على الرغم من امتالك العراق مساحات شاسعة من األراضي التي تصلح للتوسع في الغابات الصناعیة " أصال
في الفروع التحویلیة الخفیفة  الضعیفة ومن كل ما تقدم نالحظ أن التأثیرات التنویعیة . ا النشاطودعم فاعلیة ھذ

ا ان یبتعدا عن مصناعة األخشاب ،وھاتین الصناعتین ال یمكن لھو تنحصر في فرع الصیانة والتحویلیة األخرى
وھذا یعني   ،والنسیجیة الغذائیة تأثیرات قوى الجذب التي یتیحھا مجال التخصص الرئیسي في فروع الصناعات 

ان ھذه الفرع یجري تكریسھ للعمل كھوامش تخدم مجال التخصص اإلنتاجي الرئیسي الذي یتركز في 
وتظھر ھذه الحالة بوضوح من مظاھر التمركز والتركز غیر االقتصادي لكل من السعات  الصناعات المذكورة ،

یسیة والسیما في العاصمة بغداد الذي أدى الى تدھور ربحیة تلك االنتاجیة الصغیرة والكبیرة في المراكز الرئ
  .)17(المنشآت من جھة وضعف مساھمتھا النسبیة في القیمة المضافة التحویلیة من جھة ثانیة 
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  1990الى  1975في القیمة المضافة للفترة من  خفیفةالمساھمات النسبیة للفروع التحویلیة ال )أ-2(جدول رقم 
  الفرع              الغذائیة النسیجیة   بااالخش  األخرى

18.90 6.95 39.58 34.57 1975 
28.22 7.54 33.58 30.66 1980 
16.30 5.02 36.36 42.32 1985 
12.11 8.01 27.93 51.95 1990  
  مجموع الفروع 159.50 137.45 27.51 75.54
  المتوسط 39.88 34.36 6.88 18.88

  1990الى  1975من  ة ومساھمة الفترات  الزمنیةخفیفالفروع ال عن مساھمات سبیةاالنحرافات الن)ب-2(جدول رقم 
الفرع             الغذائیة النسیجیة  الخشب األخرى  

0.02 0.07 5.22 -5.30 xi1975 
-6.10 -18.05 14.58 9.57 xj1975 
9.34 0.66 -0.79 -9.22 xi1980 
3.22 -17.46 8.58 5.66 xj1980 

-2.58 -1.86 2.00 2.44 xi1985 
-8.70 -19.98 11.36 17.32 xj1985 
-6.77 1.13 -6.43 12.08 xi1990 

-12.89 -16.99 2.93 26.95 xj1990 
  1990الى  1975ة ومساھمة الفترات من لخفیفالفروع ا عن مساھمات االنحرافات النسبیةمتوسط  )ج-2(جدول رقم 

بااالخش األخرى x الغذائیة النسیجیة  
x

i

j  

-347.48 -263.55 2.79 -1.80 1975 
0.35 -26.28 -10.91 -0.61 1980 
3.37 10.73 5.68 7.09 1985 
1.90 -15.04 -0.46 2.23 1990 

  الفرع/ الفترة 6.90 2.90- 294.14- 341.87-
  في العراق لخفیفةا خطوات احتساب مستویات التنویع اإلنتاجي في الفروع التحویلیة) د - 2(جدول  رقم 

الفرع الصناعي/ المؤشر  الغذائیة  النسیجیة   االخشاب  االخرى ت 
 1  الخام  معامل للتنویع 1.72 0.72- 73.54- 85.47-
 2 معامل للتنویع الشامل 41.23 38.78 34.03- 45.97-
 3  الشامل لمعاملل ةالقیمة المطلق 41.23 38.78 34.03 45.97

0.00 11.93 7.19 4.74 Xu-xi 4 
-11.93 0.00 -4.74 -7.19 Xm-xi 5 

0.00 142.37 51.70 22.48 (Xu-xi)2 6 
142.37 0.00 22.48 51.70 (Xm-xi)2 7 
142.37 142.37 74.18 74.18 6+7 8 
 9  الخام لمعاملل ةالقیمة المطلق 1.72 0.72 73.54 85.47

0.00 11.93 84.74 83.74 Xu-xj 10 
-84.74 -72.81 0.00 -1.00 Xm-xj 11 

0.00 142.37 7181.40 7012.81 (Xu-xj)2 12 
7181.40 5301.47 0.00 1.00 (Xm-xj)2 13 
7181.40 5443.85 7181.40 7013.81 12+13 14 

 15  14مقسوم على 8  0.01 0.01 0.03 0.02
 16  15الجذر التربیعي  0.10 0.10 0.16 0.14
0.58 0.48 0.42 0.37 σ   17  الترابط 
0.08 0.08 0.04 0.04 D=16*17 =  18 التنویع 
 19    18-1  =تخصصال 0.96 0.96 0.92 0.92

  المصدر احتسبت من قبل الباحث
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  التحویلیة الثقیلة  لفروععلى مستوى االتنویع اإلنتاجي  (3-3 )
القیمة المضافة المتعلقین بالمساھمات النسبیة للفروع التحویلیة الثقیلة في ) ب- 3(و) أ- 3(یتبین من الجدولین  

الھیمنة ) كمتوسط العام(التحویلیة واالنحرافات عن تلك المساھمات على مستوى الفروع والفترات الزمنیة 
الواضحة للصناعات الكیمیاویة والنفطیة وعلى مستوى التوسعات األفقیة والعمودیة على حد سواء ، وعند 

ذا الفرع  كنت من بین أقل المساھمات في الرقم تبین ان ھ) د-3جدول (استكمال تطبیق الصیغة اإلحصائیة 
من مساھمة ھذا الفرع تعمل على %) 70( أي ان حوالي%) 30( بلغت حوالي حیث القیاسي للتنویع اإلنتاجي

   تكریس حالة التخصص اإلنتاجي 
الخاص بخطوات احتساب مستویات التنویع اإلنتاجي في الفروع ) د - 3(ومن مراجعة نتائج الجدول  رقم 

  -:التحویلیة في العراق نالحظ ما یأتي 
من حیث ارتفاع معامل التخصص اإلنتاجي وبلغت مساھمتھ  األولىجاء فرع الصناعات المعدنیة بالمرتبة  - 1

%) 26( بلغت مساھمتھ في الرقم القیاسي للتنویع اإلنتاجي أي ان%) 74( في الرقم القیاسي للتخصص اإلنتاجي
ارتفاع قیمة ھذا  السبب في یعودو ،ل على تكریس حالة التخصص اإلنتاجي الفرع یعموھذا یعني أن ھذا 

على إنتاج السلع االستھالكیة ) 1990 - 1975( المعامل الى تركیز عملیة تعویض االستیراد خالل تلك الفترة 
االنتاجیة في حین ال تمارس الصناعات ) الثالجات والتلفزیون والرادیو ومكیفات الھواء ( المعمرة التجمیعیة 

أي )صناعة اآلالت والمكائن الصناعیة ومعدات ووسائط النقل وبناء السفن والقاطرات والطائرات ( المعدنیة 
من مدخالتھا %) 90( دور یذكر وان وجدت فأنھا تمتاز بارتفاع محتواھا االستیرادي الذي یصل الى حوالي

التحویلیة واألنشطة  األنشطةت الزراعیة ، ولھذا فان الوسیطة كما في حالة الصناعات التجمیعیة للسیارات واآلال
وقطع الغیار  اإلنتاجیةاالقتصادیة االخرى تعتمد بشكل شبھ كلي على الخارج في الحصول على السلع الرأسمالیة 

  والمعدات االخرى المتصلة بھا ویتضح ذلك من الجدول اآلتي
من السلع الرأسمالیة سواء في  لالستیرادمیة النسبیة الذي یتضح من خاللھ حجم االرتفاع في األھ) 55المرقم (

  .عموم االقتصاد أم في قطاع الصناعة التحویلیة  
  

  )1990-1975 (الفترةمن السلع الرأسمالیة  لالستیراداألھمیة النسبیة  )5(جدول رقم 
  السنوات                        1975  1980  1985  1987  1990

  األھمیة النسبیة
  

44.9  
  

48.5  
  

94.5  
  

95.9  
  

99.5  
  االستیرادات الرأسمالیة

  إجمالي تكوین رأس المال الثابت في االقتصاد
  

  
44.7  

  
25.1  

  
22.4  

  
24.8  

  
35.1  

  االستیرادات الرأسمالیة
  في الصناعة التحویلیة تكوین رأس المال الثابت

  " إجمالي تكوین رأس المال الثابت للسنوات المذكورة "الجھاز المركزي لإلحصاء ، مدیریة الحسابات القومیة : المصدر    
 

الى انكماش إیرادات النفط والتوجھ نحو  1985بعد عام  األخیرةویعود انخفاض ھذه النسب الى في السنوات 
المرتبطة بدعم  المجھود  األسلحة والمعدات العسكریةمن السلع االستھالكیة و ستیرادلالزیادة األھمیة النسبیة 

  . 1988- 1980الحربي خالل فترة الحرب العراقیة اإلیرانیة 
جاءت الصناعات الورقیة في المرتبة الثانیة من حیث ارتفاع معامل التخصص اإلنتاجي وانخفاض معامل - 2

مساھمتھ في الرقم  أي ان%) 72( ھ في الرقم القیاسي للتخصص اإلنتاجيالتنویع اإلنتاجي، وبلغت مساھمت
 ،الفرع یعمل  أیضا على تكریس حالة التخصص اإلنتاجي أي أن ھذا %) 28( بلغت القیاسي للتنویع اإلنتاجي

ة على المدخالت الوسیط" كبیرا" الطباعة والنشر التي تعتمد اعتمادا أنشطةفي  ھتركز حیث یتركز إنتاج حیث
" لذا فان ھذه الصناعات ال تمارس دورا%)70( المستوردة  ، التي یتجاوز محتواھا االستیرادي في الغالب نسبة

  .في تحقیق التنویع اإلنتاجي " مھما
جاءت  الصناعة البتروكیمیاویة والنفطیة بالمرتبة الثالثة من حیث ارتفاع معامل التخصص اإلنتاجي  - 1

 أي ان%) 70( تاجي، وبلغت مساھمتھ في الرقم القیاسي للتخصص اإلنتاجيوانخفاض معامل التنویع اإلن
الفرع یعمل  أیضا على تكریس حالة أي أن ھذا %) 30( بلغت مساھمتھ في الرقم القیاسي للتنویع اإلنتاجي

التخصص اإلنتاجي من حیث التخصص اإلنتاجي حیث تتخصص تلك الصناعة في صناعات التصفیة ، ویأتي 
للتخصص اإلنتاجي العام في أنشطة االستخراجیة المتعلقة بإنتاج وتصدیر النفط الخام " ص امتداداھذا التخص

وال یتالءم " التحویلیة واألنشطة االقتصادیة األخرى كان ضعیفا األنشطةومشتقاتھ ان دور ھذا الفرع في تحریك 
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 1990الى  1975خالل الفترة من  مع الفرصة التي حظي بھا والمتمثلة بتركیز الجھود التصنیعیة الرئیسیة
نحوه، بینما حرمت منھا ) االستثمارات والموارد البشریة التكنیكیة( والموارد اإلنتاجیة الرئیسة في القطر 

في توفیر الكمیات الكافیة لتغطیة الحاجة التنمویة الشدیدة " ، فھذا الفرع قد اخفق تقریبا" الفروع األخرى نسبیا
ي والمتمثلة بتوفیر احتیاجات ھذا القطاع من المبیدات واألسمدة ومواد التعبئة واألغطیة لتطویر القطاع الزراع

التحویلیة األخرى  األنشطةفي توفیر بدائل للمدخالت الزراعیة المستخدمة في " كما اخفق أیضا.الزراعیة 
  .كالمطاط االصطناعي واأللیاف االصطناعیة 

بالمرتبة الرابعة من حیث ارتفاع معامل التخصص ) اإلنشائیة(یة جاءت  الصناعة التعدینیة غیر المعدن - 4
أي  %)39(في الرقم القیاسي للتنویع اإلنتاجي مساھمتھا بلغت واإلنتاجي وانخفاض معامل التنویع اإلنتاجي،

ال یبتعد ھذا الدور التنویعي . من مساھمة ھذا الفرع تعمل على تكریس حالة التخصص اإلنتاجي%) 61(ان
 األنشطةعن تأثیرات قوى الجذب الرئیسیة التي یتیحھا مجال التخصص اإلنتاجي العام في " كثیرا" ع نسبیاالمرتف

االستخراجیة والنفط الخام والبتروكیمیاویات ، حیث تقوم ھذه الصناعات بتوفیر مدخالت قطاع البناء والتشیید 
تصدیریة االستخراجیة والنفط الخام ، وھذا ال األنشطةالذي یرتبط حجم التوسع فیھ بحجم التوسع في إیرادات 

 من القرن الماضي التشیید خالل عقد السبعینات وبدایة الثمانینات أنشطة ھاشھدتالتي فورة واضحة الاالمر یفسر 
  .مقارنة بالفترات الالحقة 

  
  1990الى  1975المساھمات النسبیة للفروع التحویلیة الثقیلة في القیمة المضافة للفترة من ) أ-3(جدول رقم 

الكیمیاویة  الورق الفترة
 المعدنیة التعدینیة والنفطیة

1975 33.6 17.59 44.09 4.72 

1980 24.11 20.88 49.58 5.43 

1985 20.7 20.56 54.19 4.55 

1990 19.47 19.26 57.99 3.28 
مجموع 
 17.99 205.85 78.29 97.88 الفروع

متوسط 
 4.5 51.46 19.57 24.47 الفروع

 
1990الى  1975من  الفروع الثقیلة ومساھمة الفترات  الزمنیة عن مساھمات االنحرافات النسبیة)ب-3(جدول رقم            

الكیمیاویة   الورق 
 والنفطیة

  المعدنیة  التعدینیة

xi19759.13-1.99 -7.370.23 
xn19758.60-7.41 19.09-20.28 
xi1980-0.361.31 -1.890.94 
xn1980-0.89-4.12 24.58-19.57 
xi1985-3.760.99 2.720.06 
xn1985-4.30-4.44 54.19-20.45 
xi1990-5.00-0.31 6.53-1.22 
xn1990-5.53-5.74 32.99-21.72 

  
  1990الى  1975الفروع الثقیلة ومساھمة الفترات من  عن مساھمات االنحرافات النسبیةمتوسط  )ج-3(جدول رقم 

x
x

i

j  
  المعدنیة  التعدینیة الكیمیاویة والنفطیة  الورق 

1975 0.943.73 -2.59-89.18
1980 2.47-3.14 -13.03-20.91
1985 1.14-4.51 19.90-371.19
1990 1.1118.52 5.0517.83

463.44-9.33 5.6614.61  مجموع الفروع
115.86-2.33 1.423.65  المتوسط
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  خطوات احتساب مستویات التنویع اإلنتاجي في الفروع التحویلیة في العراق) د - 3(جدول  رقم 
ت

الفرع الصناعي/ المؤشر
الكیمیاویة   یةالورق

 والنفطیة
  المعدنیة  التعدینیة

1  
 115.86- 2.33 3.65 1.42  الخام  معامل للتنویع

2 
 88.74- 29.45 30.77 28.53  الخام  معامل للتنویع

 88.74 29.45 30.77 28.53  الشامل لمعاملل ةالقیمة المطلق  3

4 Xu-xi 60.21 57.98 59.30   
0.00  

5 (Xu-xi)2 3625.71 3361.45 3516.17 0.00 

6 Xm-xi 0.00 -2.24 -0.92 -60.21 

7 (Xm-xi)2 0.00 5.00 0.84 3625.71 

8 5+7  3625.71 3366.45 3517.01 3625.71 

 115.86 2.33 3.65 1.42  الخام لمعاملل ةقالقیمة المطل  9

10 Xu-xj 114.44 112.21 113.53 0.00 

11 (Xu-xj)2 13097.54 12590.77 12888.59 0.00 

12 Xm-xj 0.00 -2.24 -0.92   
-114.44  

13 (Xm-xj)2 0.00 5.00 0.84 13097.54 

14 11+13 13097.54 12595.77 12889.43 13097.54 

 0.28 0.27 0.27 0.28  14مقسوم على 8 15

16  
  15الجذر التربیعي 

0.53 0.52 0.52 0.53 

17  
   0.53 0.58 0.75 0.50الترابط

18  
 D 0.28 0.30 0.39 0.26= 17*16التنویع

19  
 0.74 0.61 0.70 0.72  1- 18 =تخصص

السعات المختلفة  على مستوى التنویع اإلنتاجي) 4- 3(   
الصغیرة والكبیرة أھمیة  اإلنتاجیةراسة مستویات التنویع اإلنتاجي على أساس التمییز بین السعات تكتسب د 

الرتفاع األھمیة النسبیة للصناعات الصغیرة من حیث العدد والعمالة " استثنائیة في األقطار النامیة ، نظرا
لرفع مستویات " ایجابیا" ي الغالب أمرامن حیث المساھمة في القیمة المضافة التحویلیة ، الذي یعد ف" وأحیانا

في العراق  اإلنتاجیةوبھدف تحدید مستویات التنویع بین تلك الوحدات " التنویع اإلنتاجي في تلك األقطار 
  - :سنتناولھا بشيء من التفصیل 

  الكبیرة  لصناعاتا على مستوى التنویع اإلنتاجي )4 - 1-3(
الذي طرأ على المساھمات النسبیة للفروع التحویلیة  یعة  التحولطب)  6( رقم  الجدول التحولیتبین من   

  -:نلخص ما یأتي   ومنھ للصناعات الكبیرة في كل من القطاعین العام والخاص 
إن المنشآت الكبیرة في القطاع العام أخذت تتخلى تدریجیًا عن المساھمة في الفروع الصناعیة الخفیفة وتتجھ ) 1(

تب األولى، اشغلت المرالتي ات الثقیلة ،والسیما الصناعات الكیمیاویة والنفطیة، نحو التخصص في الصناع
البرامج مویة ونوساھم االندفاع في تطبیق تعزیز الصادرات واتجاھات االستثمار ،التي تبنتھا الخطط الت

ة ، وارتبط توسع السنویة في تحقیق ھذه النتیجة، وجاءت الصناعات التعدینیة غیر المعدنیة في المرتبة الثانی
ھذا الفرع بالتوسع المستمر في الطلب على المواد اإلنشائیة، لضخامة عملیات المباني الحكومیة 
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ومشروعات البناء أالرتكازي وإعمال إعادة األعمار ، التي أخذت حیزًا مھمًا من االستثمارات الحكومیة ، 
النسبي للمنشآت الصغیرة ،وتركز التوسع  على حساب التدھورجاء ذلك على زیادة زخم المنشآت الكبیرة و

من الطبیعي ان ینعكس ذلك  وفي الصناعات البتروكیمیاویة والنفطیة وبخاصة في نشاط تصفیة النفط ، 
على مستویات التنویع اإلنتاجي على الرغم من الزیادات المتحققة في القیمة المضافة التحویلیة ألنشطة " سلبا

لك التوسعات األفقیة والعمودیة وال سیما عند مقارنتھا بالفروع االخرى ھذا الفرع ، وكما عبرت عن ذ
وعند استكمال تطبیق الصیغة المستخدمة الحتساب الرقم القیاسي للتنویع اإلنتاجي تبین ).ب-6أ و- 6جدول (

لیھا وجود تقارب كبیر بین ھذه النتائج والنتائج التي تم الحصول ع) ج- 6(من النتائج المذكورة في الجدول 
عند دراسة مستویات التنویع على مستوى الفروع التحویلیة ، وھذا یعني ان اتجاھات التخصص اإلنتاجي 

التجاھات التخصص اإلنتاجي في المنشآت الكبیرة ، ویتبین " ما تكون امتدادا" على مستوى الفروع غالبا
%) 78(صص إنتاجي بلغ حواليمن نتائج ھذا الجدول ان فرع الصناعات الغذائیة قد سجل أعلى معامل تخ

، تلیھا الصناعات  النسیجیة التي بلغ معامل التخصص %) 22(واضعف معامل تنویع إنتاجي بلغ حوالي
وجاءت الصناعة الورقیة بالمرتبة الثالثة  وبلغ معامل %) 24( ومعامل التنویع%) 76(اإلنتاجي فیھا حوالي

الصناعات التعدینیة غیر المعدنیة أعلى معامل ، وسجلت %) 29( ومعامل التنویع  %) 71(  التخصص
%).44( تنویع إنتاجي بلغ  

  
  1990الى  1975لصناعات الكبیرة في القیمة المضافة من لالمساھمات النسبیة للفروع التحویلیة  )أ-6(جدول رقم 

الكیمیاویة   التعدینیة  المعدنیة
 والنفطیة

الفرع  الغذائیة  النسیجیة  الخشبیة  الورقیة

  الفترة

14.4 9.1 35.5 5.8 0.5 17.3 17.4 1975
15.5 15.7 41.2 4.1 0.5 12.5 10.5 1980
10.4 15.8 40.7 4.2 1.2 11.9 15.8 1985
17.5 5.8 47.7 4.2 0.5 8.5 15.8 1990
  المجموع 59.5 50.2 2.7 18.3 165.1 46.4 57.8
  المتوسط 14.88 12.55 0.68 4.58 41.28 11.60 14.45

  . 1990الى 1975االنحرافات عن المساھمات النسبیة عن المتوسطات العامة لقیمة المضافة للصناعات الكبیرة خالل الفترة من  )ب-6(جدول رقم 
  

المعدنیة التعدینیة الكیمیاویة 
 والنفطیة

الورقیة الخشبیة  النسیجیة  الغذائیة الفرع

  الفترة

0.05 -2.50 -5.78 1.23 -0.18 4.75 2.53 xi1975
0.11 -5.19 21.21 -8.49 -13.79 3.01 3.11 xn1975
1.05 4.10 -0.08 -0.48 -0.18 -0.05 -4.38 xi1980

1.21 1.41 26.91 -10.19 -13.79 -1.79 -3.79 xn1980
-4.05 4.20 -0.58 -0.37 0.53 -0.65 0.93 xi1985
1.21 1.51 26.91 -10.19 -13.79 -1.79 -3.79 xn1985
3.05 -5.80 6.43 -0.37 -0.18 -4.05 0.93 xi1990
3.21 -8.49 33.41 -10.09 -13.79 -5.79 1.51 xn1990

  
  

  . 1990الى 1975متوسط االنحرافات عن المساھمات النسبیة عن المتوسطات العامة لقیمة المضافة والفترات للصناعات الكبیرة من  )ج-6(جدول رقم 
المعدنیة التعدینیة لكیمیاویة ا

 والنفطیة
الورقیة الخشبیة  النسیجیة  الغذائیة

x
x

i

j  

-2.29 2.07 -3.67 -6.93 78.78 0.63 1.23 1975

1.16 0.34 -358.86 21.44 78.78 35.71 0.87 1980
-0.30 0.36 -46.81 27.16 -26.26 2.75 -4.09 1985

1.05 1.46 5.20 26.90 78.78 1.43 1.64 1990
-0.38 4.24 -404.14 68.57 210.07 40.52 -0.36   مجموع
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  1990الى  1975خطوات احتساب مستویات التنویع اإلنتاجي للصناعات الكبیرة في العراق خالل الفترة من ) د - 6(جدول  رقم 
الكیمیاویة   التعدینیة  المعدنیة

 والنفطیة
  الغذائیة  النسیجیة  الخشبیة  الورقیة

ع الصناعيالفر/ المؤشر
ت

-0.09 1.06 -101.03 17.14 52.52 10.13 -0.09   1  الخام  معامل للتنویع

20.27 21.43 -80.67 37.51 72.88 30.50 20.28   2  الشامل معامل للتنویع

20.27 21.43 80.67 37.51 72.88 30.50 20.28   3  الشامل لمعاملل ةالقیمة المطلق

60.40 59.24 0.00 43.16 7.79 50.17 60.39 Xu-xi 4 

3647.92 3509.79 0.00 1862.85 60.64 2517.33 3647.36 (Xu-xi)2 5 

0.00 -1.15 -60.40 -17.24 -52.61 -10.22 0.00 Xm-xi 6 
0.00 1.33 3647.92 297.12 2767.90 104.55 0.00 (Xm-xi)2 7 

3647.92 3511.12 3647.92 2159.97 2828.54 2621.88 3647.36 5+7  8 

0.09 1.06 101.03 17.14 52.52 10.13 0.09   9  الخام لمعاملل ةالقیمة المطلق

100.94 99.97 0.00 83.89 48.52 90.90 100.95 Xu-xj 10 

10188.99 9994.73 0.00 7037.69 2353.93 8263.39 10189.92 (Xu-xj)2 11 

0.00 -0.97 -100.94 -17.05 -52.42 -10.04 0.00 Xm-xj 12 

0.00 0.93 10188.99 290.69 2748.19 100.75 0.00 (Xm-xj)2 13 

10188.99 9995.66 10188.99 7328.38 5102.12 8364.14 10189.92 11+13  14 

0.36 0.35 0.36 0.29 0.55 0.31 0.36   15  14مقسوم على 8

0.60 0.59 0.60 0.54 0.74 0.56 0.60   16  13الجذر التربیعي ل 

0.50 0.75 0.58 0.53 0.48 0.42 0.37   17  الترابط

0.30 0.44 0.35 0.29 0.36 0.24 0.22   D 18= 17*16التنویع

0.70 0.56 0.65 0.71 0.64 0.76 0.78   9  1-18 =تخصص

  احتسبت من قبل الباحث: المصدر

الصغیرة  الصناعات على مستوىالتنویع اإلنتاجي ) 4-2- 3(   
  -:نخلص ھومنالتحویلیة للصناعات الصغیرة متوسط المساھمات النسبیة للفروع  )7(رقم الجدول یبین 

تخلي الصناعات الصغیرة عن اإلنتاج السلعي تدریجیًا وتخصصھا في الخدمات الصناعیة، ویتضح ذلك من ) 1(
خالل % 26،وبلغت حوالي ھیمنة فرع الصیانة والتصلیح على المساھمات الرئیسیة في القیمة المضافة

ذا التوجھ بالصعوبات التي تواجھ توفیر الكوادر التكنیكیة ، ویمكن تفسیر ھ )1990- 1975(الفترة 
والخبرات للسعات االنتاجیة الكبیرة، فضًال على صعوبة توفیر التقنیات المتطورة ،التي تتطلب رؤوس 

أموال ضخمة ، االمر الذي ھیأ الفرصة لتوسع الصناعات الصغیرة، التي تستخدم تقنیات متواضعة وتحقق 
.أرباحا مجزیة   

 صناعة األخشاب واألثاث،و الصناعات المعدنیة و لصناعات النسیجیةاألھمیة النسبیة ل في رتفاعارتبط اال )3(
ذا النوع من ھفالتجمعات السكانیة واألسواق، معامل الخیاطة وورش الحدادة والنجارة بالقرب من بانتشار 

وف العرض والطلب الذي یتم مع ظر فھتكیكما یتمیز بتطلب استثمارات ضخمة،ی الصغیرة ال مصانعال
 .الصغیرة اإلنتاجیةفضل العمل في الوحدات ت التي على المھارات هداعتموابحسب رغبات المستھلكین ، 

ساھمت التسھیالت اإلداریة والمصرفیة ،وقروض المصرف الصناعي  في تشجیع التوسع في ھذا كما 
 النوع من الصناعات 

  . 1980الى  1975ع التحویلیة للصناعات الصغیرة لفترة من المساھمات النسبیة للفرو)7(جدول رقم 
الصیانة 
  والتصلیح

الكیمیاویة   التعدینیة  المعدنیة
 والنفطیة

  الفترة  الغذائیة  النسیجیة  بااألخش  الورق

20.4 14.6 2.6 0.9 0.8 11 27.2 22.5 1975 
25 17.2 8.1 2.8 1.7 11.3 17.6 16.3 1980 

29.5 15.7 9.9 2.4 2.2 12.7 13.2 14.4 1985 
28.5 15.8 7.8 1.1 1.2 11.4 23.2 11 1990 

  المجموع 64.2 81.2 46.4 5.9 7.2 28.4 63.3 103.4

  المتوسط 16.05 20.30 11.60 1.48 1.80 7.10 15.83 25.85
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  . 1980الى  1975المساھمات النسبیة للفروع التحویلیة للصناعات الصغیرة لفترة من )أ-7(جدول رقم 
الكیمیاویة   التعدینیة  المعدنیة  رىأخ

 والنفطیة
  الفترة  الغذائیة  النسیجیة  الخشب  الورق

20.4 14.6 2.6 0.9 0.8 11 27.2 22.5 1975 
25 17.2 8.1 2.8 1.7 11.3 17.6 16.3 1980 

29.5 15.7 9.9 2.4 2.2 12.7 13.2 14.4 1985 
28.5 15.8 7.8 1.1 1.2 11.4 23.2 11 1990 

  المجموع 64.2 81.2 46.4 5.9 7.2 28.4 63.3 103.4

  المتوسط 16.05 20.30 11.60 1.48 1.80 7.10 15.83 25.85
  

  .1990الى 1975االنحرافات عن المساھمات النسبیة عن المتوسطات العامة للقیمة المضافة للصناعات الصغیرة للفترة من )ب-7(جدول رقم 
الكیمیاویة   التعدینیة  المعدنیة  أخرى

 یةوالنفط
  الفترة  الغذائیة  النسیجیة  الخشب  الورق

-5.45 -1.23 -4.50 -0.90 -0.68 -0.60 6.90 6.45 xi1975 
7.90 2.10 -9.90 -11.60 -11.70 -1.50 14.70 10.00 xn1975 
-0.85 1.38 1.00 1.00 0.23 -0.30 -2.70 0.25 xi1980 
12.50 4.70 -4.40 -9.70 -10.80 -1.20 5.10 3.80 xn1980 
17.00 3.20 9.90 2.40 2.20 12.70 13.20 14.40 xi1985 
17.00 3.30 -2.60 -10.10 -10.30 0.20 0.70 1.90 xn1985 
2.65 -0.02 0.70 -0.70 -0.28 -0.20 2.90 -5.05 xi1990 

16.00 3.30 -4.70 -11.40 -11.30 -1.10 10.70 -1.50 xn1990 
  
  

  .1990الى 1975مساھمات النسبیة عن المتوسطات العامة للقیمة المضافة للصناعات الصغیرة للفترة من متوسط االنحرافات عن ال)ج-7(جدول رقم 
الكیمیاویة   التعدینیة  المعدنیة  أخرى

 والنفطیة
  الغذائیة  النسیجیة  الخشب  الورق

x
x

i

j  

-1.45 -1.71 2.20 12.89 17.33 2.50 2.13 1.55 1975 

-14.71 3.42 -4.40 -9.70 -48.00 4.00 -1.89 15.20 1980 
1.00 1.03 -0.26 -4.21 -4.68 0.02 0.05 0.13 1985 

6.04 -132.00 -6.71 16.29 41.09 5.50 3.69 0.30 1990 
  مجموع 17.18 3.98 12.02 5.74 15.27 9.18- 129.26- 9.12-

  
ان فرع منھ نجد و عند استكمال تطبیق الصیغة اإلحصائیة یظھر لدینا من الرقم القیاسي للتنویع اإلنتاجي

%) 31( واضعف معامل تنویع إنتاجي بلغ%) 69(الصناعات الغذائیة سجل أعلى معامل تخصص إنتاجي بلغ
وجاءت صناعة األخشاب %) 65( یلیھ فرع الصناعات النسیجیة التي بلغ معامل التخصص اإلنتاجي فیھا

الصغیرة متخصصة بتلك  اإلنتاجیة، وھذا یدلل على ان السعات %) 61(بالمرتبة الثالثة وبلغ معامل التخصص
مل تنویع إنتاجي في السعات أعلى معا) اإلنشائیة(االنشطة ، وسجل فرع الصناعات التعدینیة غیر المعدنیة 

ان طبیعة التخصص اإلنتاجي في %) .56(یلیھ فرع الصیانة والتحویلیة األخرى وبلغ%) 71(الصغیرة وبلغ
الصناعات الصغیرة یعكس الى حد كبیر اندفاع ھذه الصناعات نحو التمركز في المراكز الحضریة بالتالي 

الغذائیة  األنشطةروف الطلب واألسواق في ھذه المواقع وھي التي تتالءم مع ظ اإلنتاجیة األنشطةالتخصص في 
أعمال الصیانة والتصلیح ،حیث یتم تكریس ھذه المواقع صناعة األخشاب واألثاث والنسیجیة والجلدیة و

الصناعیة للعمل كھوامش خدمیة او تجاریة في خدمة مجال التخصص اإلنتاجي العام لالقتصاد العراقي في 
وفي القطاع التحویلي في  انشطة تصفیة النفط وبذلك بدأت ھذه المواقع ) النفط الخام( جیة االنشطة االستخرا

عن دورھا كمراكز صناعیة تھدف الى نشر التنمیة الصناعیة نحو المواقع واألقالیم وضمن " تتخلى تدریجیا
  .إطار البنیان االقتصادي العام 
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  1990الى  1975اعات الكبیرة في العراق خالل الفترة من خطوات احتساب مستویات التنویع اإلنتاجي للصن) د - 7(جدول  رقم 
الكیمیاویة   التعدینیة  المعدنیة  أخرى

 والنفطیة
  الغذائیة  النسیجیة  باالخشا  یةالورق

الفرع الصناعي/ المؤشر
ت

  1  الخام  معامل للتنویع 4.29 1.00 3.00 1.44 3.82 2.29- 32.32- 2.28-

  2  الشامل معامل للتنویع 7.21 3.91 5.92 4.35 6.73 0.62 29.40- 0.64

  3  الشامل لمعاملل ةالقیمة المطلق 7.21 3.91 5.92 4.35 6.73 0.62 29.40 0.64

28.76 0.00 28.77 22.66 25.04 23.48 25.48 22.19 Xu-xi 4 

827.13 0.00 827.98 513.65 627.25 551.15 649.46 492.20 (Xu-xi)2 5 

-0.01 -28.77 0.00 -6.11 -3.73 -5.30 -3.29 -6.59 Xm-xi 6 

0.00 827.98 0.00 37.34 13.91 28.07 10.83 43.42 (Xm-xi)2 7 

827.13 827.98 827.98 551.00 641.16 579.22 660.28 535.62 5+7  8 

  9  الخام لمعاملل ةالقیمة المطلق 4.29 1.00 3.00 1.44 3.82 2.29 32.32 2.28

30.04 0.00 30.02 28.50 30.88 29.31 31.32 28.02 Xu-xj 10 

902.21 0.00 901.32 812.23 953.61 859.21 980.95 785.20 (Xu-xj)2 11 

-1.28 -31.32 -1.30 -2.82 -0.44 -2.01 0.00 -3.30 Xm-xj 12 

1.65 980.95 1.69 7.96 0.19 4.03 0.00 10.88 (Xm-xj)2 13 

903.86 980.95 903.00 820.19 953.81 863.24 980.95 796.08 11+13  14 

  15  14مقسوم على 8 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.92 0.84 0.92

  16  13الجذر التربیعي ل  0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.96 0.92 0.96

  17  الترابط 0.37 0.42 0.48 0.53 0.58 0.75 0.50 0.58

  D 18= 17*16التنویع 0.31 0.35 0.39 0.43 0.47 0.71 0.46 0.56

  19  1-18 =تخصص 0.69 0.65 0.61 0.57 0.53 0.29 0.54 0.44

  احتسبت من قبل الباحث: المصدر
  

الخفیفة  واألنماط حسب الفروع ي قطاع مستویات التنویع اإلنتاجي فاالتي یعرض نتائج احتساب والجدول 
   1990 - 1975الصناعة التحویلیة في العراق للفترة في قطاع والثقیلة  والصغیرة والكبیرة 

  
   1990 - 1975ي قطاع الصناعة التحویلیة في العراق للفترة تطور مستویات التنویع اإلنتاجي ف) 8(جدول  رقم 

 المستوى التنویع  التخصیص المجموع

 الصناعة التحویلیة 0.36 0.64 1

 الخفیفة 0.06 0.94 1

 الثقیلة 0.30 0.70 1

 الكبیرة 0.31 0.69 1

 الصغیرة 0.46 0.54 1

  االقتصاد 0.14 0.86 1
  الجداول السابقة  نتائج احتساب التنویع من: المصدر
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 ً   التنويع اإلنتاجي يف االقتصاد العراقيواقع  - :ثالثا
من قبل المعنین في شؤون التخطیط )  1990 - 1975( على الرغم من االھتمام الذي حظیت بھ الفترة   

صاد والسیاسة االقتصادیة في العراق ، بوصفھا الفرصة التاریخیة التي ینبغي استثمارھا لتحویل بنیان االقت
ھائلة النفط ال موارد   ت، فقد ھیأ )3(زراعي متنوع  -استخراجي الى بنیان صناعي  - العراقي من بنیان زراعي 

وبھدف تحدید مستویات التنویع .  الھیكلي، وتصحیح االختالل مستوى التنویع اإلنتاجيضخمة لرفع  اتینامكإ
  -: نستعرض النتائج اآلتیة  ) 1990 1975 (االقتصادیة في العراق لفترة  لألنشطةاإلنتاجي 

 
  ) 1990 1975 (المساھمات النسبیة لالنشطة االقتصادیة في العراق لفترة )أ-9(جدول رقم 

  الخدمات
 الشخصیة 

  اإلدارة
العامة  

 والدفاع

  ملكیة
  دور 
 السكن 

البنوك 
 والتأمین

  تجارة 
  الجملة 
 والمفرد

النقل 
 والمواصالت

  الماء 
 والكھرباء

  البناء 
 الفترة الزراعي االستخراجي التحویلي شییدوالت

2 5.2 0.6 0.5 2.5 2.1 0.2 1.8 3.1 72.3 9.7 1975 

1.61 7.1 0.7 0.09 3 3.1 0.2 5.6 4 68.3 6.3 1980 

4.8 17.6 5.4 4.5 10 5.2 0.6 7.8 5.3 30.3 8.5 1985 

4.7 15.4 3.5 3.3 7.6 4.1 0.8 5.8 5.1 42.6 7.1 1990 

 المجموع 31.6 213.5 17.5 21 1.8 14.5 23.1 8.39 10.2 45.3 13.11

 المتوسط 7.9 53.375 4.375 5.25 0.45 3.625 5.775 2.0975 2.55 11.325 3.2775

  
  

  ) 1990 1975 (المساھمات النسبیة لالنشطة االقتصادیة في العراق لفترة االنحرافات عن ) ب-9(جدول رقم 

  الخدمات
 الشخصیة 

  اإلدارة
مة العا 

 والدفاع

  ملكیة
  دور 
 السكن 

البنوك 
 والتأمین

  تجارة 
  الجملة 
 والمفرد

النقل 
 والمواصالت

  الماء 
 والكھرباء

  البناء 
 الفترة الزراعي االستخراجي التحویلي والتشیید

-1.28 -6.13 -1.95 -1.60 -3.28 -1.53 -0.25 -3.45 -1.28 18.93 1.80 xi1975 

-7.09 -3.89 -8.49 -8.59 -6.59 -6.99 -8.89 -7.29 -5.99 63.21 0.61 xn1975 

-1.67 -4.23 -1.85 -2.01 -2.78 -0.53 -0.25 0.35 -0.38 14.93 -1.60 xi1980 

-7.48 -1.99 -8.39 -9.00 -6.09 -5.99 -8.89 -3.49 -5.09 59.21 -2.79 xn1980 

1.52 6.28 2.85 2.40 4.23 1.58 0.15 2.55 0.93 -23.08 0.60 xi1985 

-4.29 8.51 -3.69 -4.59 0.91 -3.89 -8.49 -1.29 -3.79 21.21 -0.59 xn1985 

1.42 4.08 0.95 1.20 1.83 0.48 0.35 0.55 0.73 -10.78 -0.80 xi1990 

-4.39 6.31 -5.59 -5.79 -1.49 -4.99 -8.29 -3.29 -3.99 33.51 -1.99 xn1990 

  
 

  . 1980الى  1975مات النسبیة لالنشطة االقتصادیة في العراق لفترة من متوسط االنحرافات عن المساھ) ج-9(جدول رقم 

  الخدمات
 الشخصیة 

  اإلدارة
العامة  

 والدفاع

  ملكیة
  دور 
 السكن 

البنوك 
 والتأمین

  تجارة 
  الجملة 
 والمفرد

النقل 
 والمواصالت

  الماء 
 والكھرباء

  البناء 
 الفترة الزراعي االستخراجي التحویلي والتشیید

5.55 0.64 4.35 5.38 2.01 4.58 35.56 2.11 4.70 3.34 0.34 1975.00 

4.49 0.47 4.54 4.48 2.19 11.41 35.56 -9.97 13.58 3.97 1.74 1980.00 

-2.82 1.36 -1.30 -1.91 0.22 -2.47 -56.61 -0.51 -4.10 -0.92 -0.98 1985.00 

-3.09 1.55 -5.89 -4.82 -0.82 -10.51 -23.69 -5.98 -5.50 -3.11 2.49 1990.00 

 مجموع 3.59 3.28 8.67 14.35- 9.17- 3.02 3.61 3.13 1.71 4.01 4.13
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  ) 1990 1975 (لالنشطة االقتصادیة في العراق لفترة خطوات احتساب مستویات التنویع اإلنتاجي ) د -9(جدول  رقم 

  الخدمات
 الشخصیة 

  اإلدارة
العامة  

 والدفاع

  ملكیة
  دور 
 السكن 

 البنوك
 والتأمین

  تجارة 
  الجملة 
 والمفرد

النقل 
 والمواصالت

  الماء 
 والكھرباء

  البناء 
 الفترة الزراعي االستخراجي التحویلي والتشیید

  ت

1.03 1.00 0.43 0.78 0.90 0.75 -2.29 -3.59 2.17 0.82 0.90 
  معامل

  للتنویع 
 الخام 

1  

0.77 0.74 0.16 0.52 0.64 0.49 -2.56 -3.85 1.90 0.56 0.63 
  معامل

للتنویع  
 الشامل

2  

  3 مطلق 0.63 0.56 1.90 3.85 2.56 0.49 0.64 0.52 0.16 0.74 0.77

0.00 0.03 0.61 0.25 0.13 0.28 -1.79 -3.08 -1.13 0.21 0.14 Xu-xi 4 

-0.61 -0.58 0.00 -0.36 -0.47 -0.33 -2.39 -3.69 -1.74 -0.39 -0.47 Xm-xi 5 

0.00 0.00 0.37 0.06 0.02 0.08 3.19 9.51 1.29 0.05 0.02 (Xu-xi)2 6 

0.37 0.33 0.00 0.13 0.22 0.11 5.73 13.61 3.03 0.15 0.22 (Xm-xi)2 7 

0.37 0.33 0.37 0.19 0.24 0.18 8.92 23.11 4.32 0.20 0.24 5+6 8 

  9 الخام  مطلق 0.90 0.82 2.17 3.59 2.29 0.75 0.90 0.78 0.43 1.00 1.03

-4.62 -4.59 -4.02 -4.37 -4.49 -4.34 -1.30 0.00 -5.76 -4.41 -4.48 Xu-xj 10 

21.35 21.07 16.12 19.11 20.15 18.85 1.68 0.00 33.13 19.42 20.11 (Xu-xj)2 11 

-0.61 -0.58 0.00 -0.36 -0.47 -0.33 -1.86 -3.16 -1.74 -0.39 -0.47 Xm-xj 12 

0.37 0.33 0.00 0.13 0.22 0.11 3.48 9.99 3.03 0.15 0.22 (Xm-xj)2 13 

21.72 21.40 16.12 19.24 20.38 18.96 5.15 9.99 36.15 19.58 20.33 11+13 14 

مقسوم 8 0.01 0.01 0.12 2.31 1.73 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02
 14على

15  

0.13 0.12 0.15 0.10 0.11 0.10 1.32 1.52 0.35 0.10 0.11 
الجذر 

التربیعي ل 
15 

16  

0.111 0.111 0.111 0.325 0.054486 0.483 0.476 0.3785 0.6055 0.0225 0.2815 σ   16 الترابط 

0.01 0.01 0.02 0.03 0.01 0.05 0.63 0.58 0.21 0.00 0.03 H= 15*16  
 التنویع

17 

=  تخصص 0.97 1.00 0.79 0.42 0.37 0.95 0.99 0.97 0.98 0.99 0.99
17   - 1 

18  

 
 

االقتصادیة في  لألنشطةیق الصیغة اإلحصائیة یظھر لدینا من الرقم القیاسي للتنویع اإلنتاجي وعند استكمال تطب
  یظھر اتجاه معظم األنشطة نحو التخصص اإلنتاجي وضعف مستویات التنویع   ) 1990 1975 (العراق لفترة 

الخدمات الممولة قطاعات لیھ ت%) 100(بلغقطاع االستخراجي وبلغ مستوى التخصص أقصى مستوى لھ في ال
،  حقت و%) 99( بلغ معامل التخصص اإلنتاجي فیھامن اإلیرادات النفطیة وھو قطاع اإلدارة العامة والدفاع و

  %) .56(وبلغ قطاع البناء والتشیید یلیھ %) 63(أعلى معامل تنویع إنتاجي بلغقطاع الماء والكھرباء وسجل 
ھو قطاع واحد علیة  سیطریات المحصول الواحد ، اقتصادمن ھو  االقتصاد العراقيأن ھذه النتائج تؤكد ان 

الى بقیة المستویات ،أن ھذا التخصص المفرط قد أمتد الى وعملیة اإلنتاج والتصدیر ،  قطاع النفط الخام في 
القطاعات ذات التخصص المرتفع اذ بلغ معامل  اإلنتاجیة والخدمیة ، فالقطاع الزراعي  كان من بین والقطاعات 

  مجموعة الحبوب في محصولین وتحدیدا   أوفي محصول واحد  إنتاجھلتركز  %)97( تخصص فیھ ال
، ولم یختلف  قطاع الخدمات في نشاط اإلدارة العامة والدفاع وملكیة دور السكن والخدمات الشخصیة   كم تركز

 معامل التخصص اإلنتاجي ة ثیرا عن  االتجاه المذكور فقد شھد  ارتفاعا ملحوظًا فيالتحویلی ةقطاع الصناع
  بسبب تركز إنتاجھ على صناعات التصفیة والبتروكیمیاویات   %)79( الذي  بلغ

عملیة التنویع أن النتائج المذكورة تعكس ضعف محصلة االنجاز التنموي وضعف المستوى المتحقق في 
في ختالل االحالة باستمرار وترتبط ھذه الحالة التنویع في قطاع الصناعة التحویلیة ،وبخاصة في اإلنتاجي 

التوزیع القطاعي للناتج ، حیث تبین عند دراسة ھذا التوزیع ،ان المساھمة الرئیسیة تعود الى القطاع 
 اإلنتاجیة األنشطةبینما ال تساھم ) الخدمات والتوزیع(والقطاعات غیر السلعیة) النفط الخام(االستخراجي 
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سوى بنسب ضئیلة ، ھذا من ناحیة ، ومن ناحیة ثانیة ، فان  ةیلیالتحو ةقطاع الصناع وفي مقدمتھا  األخرى
برامج التنمیة الصناعیة في العراق قد اتبعت مسارین متباعدین، أحدھما تنمیة الصناعات االستخراجیة 

التصدیریة من جانب وتأسیس الصناعات التجمیعیة المعوضة عن االستیراد من جانب آخر ، وقد أدى ھذا 
في القطاع التحویلي بصفة خاصة وفي االقتصاد الوطني بصفة  الھیكليج الى تفاقم  االختالل  التحول المزدو

 األنشطةبین الصناعات القائمة من جھة وبین   اإلنتاجیةالى ضعف الترابطات  ى ھذا التوجھدأ ما عامة وك
لمصادر  اإلنتاجیةطات أما  التراب. وانحسارھا في مواقع محددة وفي مجال اقتصادي ضیق األخرى اإلنتاجیة

) زیادة األھمیة النسبیة للمنشآت الكبیرة (  اإلنتاجیةالمستلزمات األجنبیة فأخذت تزداد قوة مع تعاظم السعات 
على كس ذلك و ینع" . األجنبیة معا األسواقحیث أخذت تتدرج ھذه الترابطات من المصادر فقط الى المصادر و 

رتفع حجم الخالیا فأالمنتج ،  - كیة ونمط انتشارھا في جداول المستخدمالمعامالت التكنیحجوم في ضعف بشكل 
یعكس مستوى الضعف في وھذا األمر  %) 45( أكثر من نسبتھا الى   تصلوالصفریة والقریبة من الصفر التي 

  .وحجم التسرب من دورة التدفقات الوسیطة  األنشطةالتشابك بین تلك 
قابلة لإلھمال  األخرىاالقتصادیة  واألنشطةبین القطاع الصناعي التحویلي الترابطات المتفاعلة  إنوھذا یعني 

 بعض األنشطة الصناعیة حیث تنحسر ھذه الترابطات  في  باستثناء نشاطات محدودة وفي مجال اقتصادي ضیق،
كونھا ب  األنشطةھذه  تتصف و، اإلنشائیةوالصناعة تصفیة النفط والتعدینیة صناعة الكیمیاویة وكالصناعات 

بشكل مباشر وغیر  اإلنتاجیةوسیطة أولیة،أي ان دورھا في تجھیز احتیاجات الجھاز اإلنتاجي بالمدخالت  أنشطة
أي مدخل إنتاجي من المدخالت التي  مباشر، یقترن بدور تحفیزي ضعیف الن ھذه الفروع ال تستخدم تقریبًا

نحو إشباع الطلب النھائي  األخیرةتجھ إنتاج ع التحویلي ، حیث یافي القط األخرىوالفروع  األنشطةتنتجھ 
االستھالكي وال یدخل في مراحل إنتاجیة متعاقبة ، وقد انعكس ھذا الوضع على عالقة القطاع الصناعي 

 - عند دراسة معامالت الترابطات الكلیة ظھر ھذا القطاع كقطاع وسیط و ،  األخرى اإلنتاجیةالتحویلي باألنشطة 
ال یقترن بدور تحفیزي یعمل على  األخرى اإلنتاجیة لألنشطةتوفیر المدخالت الوسیطة دوره في  أنأولي  أي 

نحو التنویع اإلنتاجي من خالل التنویع المستمر في طلب  األنشطةوالتشغیل ویدفع ھذه  اإلنتاجتحریك عملیة 
للطلب الوسیط  دراسة المصادر القطاعیة" ، وتؤكد ذلك أیضا األنشطةالقطاع التحویلي على مدخالت ھذه 

 1988الى  1982للقطاع الصناعي التحویلي والمستخرجة من مصفوفة التداخل الصناعي خالل الفترة من  
  -:وكما یعرفھا الجدول االتي 

  
  . 1988الى  1982التوزیع النسبي القطاعي للطلب الوسط لقطاع الصناعة التحویلیة في العراق خالل الفترة من   )10(جدول رقم 

  للمدخل الوسیط  القطاع المنتج  لوسیط للقطاع الصناعي التحویليالطالب ا
  الزراعي  12.9
  االستخراجي  18.2
  التحویلي  59.4
  الكھرباء والماء  2.1
  البناء والتشیید  0.6
  تجارة الجملة والمفرد  0.1
  النقل والمواصالت  1.6
  البنوك والتأمین  0.1
  أنواع أخرى من التعدین  3.7
  تماعیة وشخصیة خدمات اج  0.4
  المجموع  100

  .وزارة التخطیط ، الجھاز المركزي لإلحصاء ، مدیریة اإلحصاء الصناعي ، مصفوفة التداخل الصناعي للسنوات المذكورة : المصدر
  

  -:ما یأتي)10(یتضح من الجدول 
اعي التحویلي بالتباین اتسمت مساھمات القطاعات المختلفة في توفیر احتیاجات الجھاز اإلنتاجي للقطاع الصن -1

فإذا استثنینا مساھمة القطاع التحویلي ، فان القطاع %) 126ر3( الواسع ، فقد بلغ معامل ھذا التباین
یتخذ دور المجھز األكبر للمدخالت ) من التعدین  األخرىالنفط الخام والغاز الطبیعي واألنواع ( االستخراجي 

وقد ارتبط ذلك %) 22( خالت الوسیطة لھذا القطاع حواليالوسیطة ، حیث بلغت نسبة مساھمتھ في المد
، وبخاصة نشاط تصفیة النفط الذي جاء  ةالبتروكیماوی األنشطةبالتخصص اإلنتاجي للقطاع التحویلي في 

  .االستخراجیة  األنشطةللتخصص اإلنتاجي العام في االقتصاد العراقي في " امتدادا
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ء بالمرتبة الثانیة في تجھیز المدخالت الوسیطة للقطاع الصناعي على الرغم من ان القطاع الزراعي جا -2
التحویلیة المرتبطة بھذا القطاع تشیر الى ان مساھمة ھذا القطاع  لألنشطةالتحویلي ، إال ان المحتوى المحلي 

والمشروبات والتبوغ %) 80( في تجھیز قطاعین فقط ھما طحن الغالل وبنسبة تقدر بحوالي" تنحسر تقریبا
على المدخالت الوسیطة المستوردة وبنسبة تصل الى  األخرىالتحویلیة  األنشطةفي حین تعتمد %) 70( حواليب

  -كما في حالة الدھون والزیوت النباتیة ، ویعود ذلك والى حد كبیر%) 85( حوالي
على والتي ستستحوذ ) الحنطة والشعیر ( الى التخصص اإلنتاجي للقطاع الزراعي ، في زراعة الحبوب 

في حین ال تتجاوز المساحة المخصصة للمحاصیل " من األراضي الزراعیة المستغلة فعال%) 80( حوالي
من األراضي الزراعیة %) 2( الصناعیة والبذور الزیتیة التي تدخل في إنتاج الصناعات الغذائیة والنسیجیة

ل عملیة االستیراد ، وھذا یعني ان  ھذه خال اإلنتاجیةمن المدخالت  األنشطةذا یتم تغطیة حاجة تلك ، المستغلة 
في تحریك " ضمن بنیان القطاع التحویلي ال تلعب سوى دور ھامشي جدا" مھما" التي تشغل حیزا األنشطة

وقد . القطاع الزراعي ودفعھ نحو إجراء عملیة التنویع اإلنتاجي نتیجة تسرب دوافعھا التحفیزیة نحو الخارج  
الى ھذه النتیجة غیاب التوافق بین سیاسات التنمیة الصناعیة وسیاسات التنمیة  ساھم في التعجیل في الوصول

رافقھ انخفاض كبیر في إنتاج  1970الزراعیة ، فالتوسع الكبیر في الصناعات الغذائیة والنسیجیة منذ عام 
لى الجدوى خامتھا الرئیسیة مما جعلھا تعتمد بشكل كامل على المدخالت المستوردة ، وھذا االمر انعكس ع

االقتصادیة للمنشآت العاملة ضمن ھذه الفروع وافقدھا احد المقومات المھمة التي أقیمت على أساسھا ، كما أنھا 
 األمامیةعملت على تكریس حالة االنفصام بین القطاعین الزراعي والصناعي التي تعود الى ضعف الروابط 

الزراعي وتركزه في محاصیل  اإلنتاجتیجة تدھور مستوى التحویلیة ن األنشطةالمتجھة من القطاع الزراعي نحو 
التحویلیة نحو القطاع الزراعي،  األنشطةالحبوب والخضروات، كما یساھم ضعف الروابط الخلفیة المتجھة من 

، فضعف دور ) المبیدات واألسمدة ( التي تقتصر في أفضل األحوال على توفیر المنتجات الصناعیة الكیمیاویة 
ت والمكائن الزراعیة أدى الى تناقص واضح في نسبة المكائن والمعدات الزراعیة الى مجموع صناعة اآلال

التكوین الرأسمالي لھذا القطاع ، وظھور الصعوبات أمام عملیة إحالل التجھیزات الرأسمالیة محل العمالة 
ناعي التحویلي على توفیر المتاحة أمام القطاع الص اإلمكاناتالمھاجرة نحو المناطق الحضریة ، كما ان ضعف 
والتسویق الزراعي عرضة للتقلبات المستمرة التي  اإلنتاجأنظمة كفوءة وحدیثة للخزن والتسویق جعل عملیة 

انعكست على قدرة ھذا القطاع على توفیر تجھیز منتظم من المواد الخام للقطاع التحویلي ، والمشاكل نفسھا 
على الرغم من امتالك العراق مساحات شاسعة من األراضي التي في حالة صناعة األخشاب ، ف" تتكرر أیضا

تصلح للتوسع في مساحات الغابات الصناعیة ودعم فاعلیة التنویع في صناعة األخشاب ، نجد ان صناعة 
، ویقتصر نشاط ھذا الفرع على أعمال النجارة وتجھیز األثاث الخشبي " تحضیر األخشاب دورھا ھامشي جدا

  .األخشاب المستوردة التي تعتمد على 
على الرغم من الجھود االستثماریة التي بذلت في مجال مشروعات البنى االرتكازیة خالل السنوات من  -3

في مجال تطویر الموارد المائیة " واضحا" االقتصاد العراقي ظل یعاني قصورا أن، إال  1990الى  1975
ة الزراعیة والصناعیة التي تشكل القاعدة الصلبة لعملیات النمو والطاقة الكھربائیة التي تستند إلیھا عملیات التنمی

المتواصل في المستقبل، وتؤكد المساھمة الضعیفة لھذا القطاع في المدخالت الوسیطة للقطاع الصناعي 
التحویلیة التي تعود الى ضعف  األنشطةالمتجھة من ھذا القطاع نحو  األمامیةالتحویلیة، على ضعف الروابط 

إذ یعد استھالك الكھرباء ( لألغراض االستھالكیة ،  اإلنتاجإنتاج ھذا القطاع وتركزه في مجاالت مستوى 
مقارنة ) لنمط االستھالك المعتمد بكثافة على الكھرباء" ألغراض تشغیل السلع الكھربائیة المعمرة مؤشرا

 األمامیةعلى ضعف الترابطات " باإلنتاج الموجھ نحو توفیر احتیاجات الجھاز اإلنتاجي ، الذي انعكس أیضا
، حیث جاء في الترتیب ما قبل  األخرىالكلیة المباشرة وغیر المباشرة ، لھذا القطاع مع الصناعات االقتصادیة 

بضعف دور الصناعات الثقیلة كثیفة االستھالك للطاقة كالصناعات المعدنیة " األخیر ویمكن تفسیر ذلك أیضا
ات الكھربائیة وغیر الكھربائیة ووسائط النقل، كما یساھم ضعف الروابط األساسیة وصناعة اآلالت  والمعد

التحویلیة نحو ھذا القطاع ،التي تقتصر في أفضل األحوال على توفیر منتجات  األنشطةالخلفیة المتجھة من 
صناعة تصفیة النفط ، فضعف دور صناعة مولدات الطاقة الكھربائیة والمحوالت الكھربائیة والمضخات 

روائیة الیدویة والمیكانیكیة والكھربائیة ، أدى الى االعتماد شبھ الكلي على استیراد التجھیزات الرأسمالیة اال
  . لھذا القطاع اإلنتاجیةالمستخدمة في ھذا القطاع والتي انعكست على الكفاءة 

بین شبكة النقل  تحلیل الھیاكل األساسیة القائمة في االقتصاد العراقي یكشف بوضوح عن عدم التناسب أن- 4
والمواصالت وطاقات الخزن وبین االحتیاجات المتزایدة لالقتصاد فكثیر من محافظات القطر وال سیما المناطق 
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الریفیة والنائیة تفتقر الى وجود وسائل نقل متطورة ، كما ان نقص المواصالت البریة والبحریة مع الدول 
تبادل التجاري معھا، ومن المالحظ ان معظم الطرق وخطوط العربیة یعد احد العوامل التي تحول دون نمو ال

تتجھ صوب الموانئ والحدود الجغرافیة لمنافذ التصدیر عوضا -على قلتھا -السكك الحدید الموجودة في العراق 
والمواقع واألقالیم المختلفة ، ویعود ذلك بالدرجة  األنشطةعن كونھا بشبكات نقل تعمل على الربط بكفاءة بین 

،التي  األخرىساس الى ضعف االھتمام بشبكات السكك الحدید وتركیز االھتمام على شبكات الطرق البریة األ
من التخصیصات ، الموجھة نحو ھذا القطاع ورغم ان السكك الحدید جاء %)55( استحوذت على حوالي

 1990الى  1980من من التخصیصات وذلك خالل الفترة %) 20( بالمرتبة الثانیة إال انھ لم یحصل سوى على
  :كما یتضح من الجدول االتي 

  
  ) 11(جدول رقم 

  1990-1980التوزیع النسبي لتخصیصات قطاع النقل والمواصالت خالل الفترة 
  شبكة الطرق البریة  السكك الحدید  النقل المائي  النقل الجوي  االتصاالت والبرید  اإلذاعة والتلفزیون

1.2  9.1  12.2  2.8  20.0  54.7  
الى  1980تقریر حول الكلف الكلیة و التخصیصات السنویة لقطاع النقل والمواصالت للفترة من " وزارة التخطیط ، ھیئة النقل والمواصالت : ر المصد
  .46-20، ص 1993 -بغداد "  1992

 
ن وقد اضفى ذلك مزیدا من العزلة واالنطواء على الصناعات القائمة في المناطق المفتوحة والنائیة واضعف م

أھمیة اآلثار التحفیزیة المتولدة عنھا ، سواء داخل محیطھا االقلیمي أم الوطني ، فضًال على ما جلبھ االھتمام 
بشبكة الطرق البریة وإھمال السكك الحدید من أعباء على میزان المدفوعات ، خالل استیراد المزید من 

بكات الطرق الرئیسة والثانویة ، زیادة على، آثاره المركبات بأنواعھا المختلفة وقطع الغیار وإنشاء المزید من ش
البیئیة السلبیة كآثار التلوث والضوضاء داخل المدن ، لذا فان االھتمام بإعادة بناء شبكات السكك الحدید یمكن ان 

على االقالیم الھامشیة والمناطق النائیة والریفیة ویعمل على توطین الصناعات في " وتخصیصا" ینعكس موقعیا
ه المواقع ، حیث تعمل خطوط السكك الحدیدیة كوسیلة لتعمیق الترابطات الناقصة بین ھذه المواقع خالل ھذ

ونقل العاملین الى المصانع وإعادتھم الى مساكنھم ، وبذلك تعمل ھذه  اإلنتاجقیامھا بنقل المنتجات ومستلزمات 
الظروف المالئمة لنشر التصنیع و  ھیئیالذي  األمروتكثیفھا  اإلنتاجیةالشبكات على تعمیق الترابطات 

ویرتبط استمرار ھذه األوضاع الى حد كبیر بضعف الروابط الخلفیة .من تقوقعھا الحالي " التكنولوجیا بدال
التحویلیة نحو قطاع النقل والمواصالت نتیجة لعدم وجود صناعات متقدمة إلنتاج السیارات  األنشطةالمتجھة من 

ات او إلنتاج األدوات االحتیاطیة او قطع الغیار المتصلة بھا ، حیث یجري االعتماد والسفن والزوارق والطائر
  )19( .على  الخارج  في تجھیز ھذه المصنوعات " كلیا

التحویلیة الى  لألنشطةویعود السبب في ضعف دور قطاع البنوك والتأمین في عملیة التنویع اإلنتاجي  -5
قصیرة األجل ومتوسطة اآلجل لتمویل عملیات التجارة وأنشطة التشیید تخصص ھذا النشاط في تعبئة المدخرات 

من اھتمامھ باالستثمار طویل اآلجل في المجاالت الصناعي ، ویرتبط  أكثرالدور السكنیة وغیر السكنیة ، 
للقطاع الصناعي  الھیكليفي االقتصاد وتدھور الموقع  الھیكلياستمرار ھذه األوضاع بظروف االختالل 

  .یلي في تركیبة ھذا البنیان التحو
، رغم أھمیة ھذا " وجاء ترتیب قطاع البناء والتشیید في المدخالت الوسیطة للقطاع الصناعي التحویلي سادسا- 6

یعمل على تحفیز العدید من الصناعات الخلفیة المنتجة لمواد لبناء والصناعات " سلعیا" القطاع بوصفھ قطاعا
المصاحبة ألنشطة التشیید أھمیة بالغة لكل نشاط إنتاجي  أو األمامیةلصناعات  المنتجة آلالت البناء ولھذه ا

لھا أھمیة بالغة بالنسبة لإلسكان والخدمات  أنزراعي او ما یتصل منھا بالھیاكل االرتكازیة  ، كما  آوصناعي 
اءات في العراق حوالي االخرى كالتجارة والبنوك والتعلیم والصحة وغیرھا ، ومثل االستثمار في األبنیة واإلنش

غیر ان ھذا النشاط . 1990الى  1980خالل الفترة من  اإلجماليمن مجموع تكوین رأس المال الثابت %) 72(
%) 45(قد تخصص في تشیید األبنیة السكنیة وأبنیة المؤسسات الحكومیة اإلداریة والخدمیة التي شكلت حوالي 

التي تعمل على توسیع  األنشطةحین تتصف مساھمتھ في تشید من نشاط ھذا القطاع خالل الفترة نفسھا ، في 
المشاریع والبني االرتكازیة والخزانات والسدود والسك الحدیدیة وطرق (  اإلنتاجیة لألنشطةالطاقة االستیعابیة 

%) 27(النقل البریة وشبكات الماء والكھرباء ومباني المنشات الصناعیة والزراعیة ، بالضعف ، إذ لم تجاوز 
في الفترة المذكورة ، ویعاني ھذا القطاع من مشاكل عدیدة  انعكست على تأخیر تنفیذ المشروعات  وبالتالي 

التحویلیة التي تنتج مواد   األنشطةارتفاع تكلفة المباني والتشییدات ، ومعظم ھذه المشاكل یرتبط بضعف دور 
ضطرار الى نقل الكثیر من الكتل الثقیلة وارتفاع وآالت البناء ، ویترتب على اللجوء الى عملیات االستیراد اال
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تكلفة النقل الى جانب مشكل ضعف الطاقة االستیعابیة للموانىء وما یترتب علیھا من تأخر في التفریغ والنقل الى 
، حیث یقتصر دور " مواقع االستھالك ، إما المشكلة الثانیة فتعود الى عدم كفایة مواد البناء المنتجة محلیا

زیادة ) الطابوق ،واإلسمنت، و الكاشي، و الجص( عات اإلنشائیة في أفضل األحوال عل توفیر مواد البناء الصنا
مثل حدید  األخرى، أما المواد األساسیة  األخرى اإلنتاجیة األنشطةمن قبل " على توفر الرمل والحصى محلیا

سیرامیك واألدوات الصحیة ومنتجات البالستك وال) الحدید و األلمنیوم ( التسلیح والخشب و األبواب والشبابیك 
للمواد  اإلنتاجیةوالزجاج ، فیجري االعتماد في معظم األحیان على الخارج في استیرادھا ، لضعف الكفاءة 

  .، وعدم كفایتھا للطلب المحلي او عدم توفر اإلمكانیات المادیة والبشریة إلنتاجھا " المنتجة محلیا
اإلدارة  أنشطةالقطاعات المتبقیة ، حیث تخصص قطاع الخدمات االجتماعیة في  المشاكل نفسھا تثار في -7

  .والصحة والتعلیم والبحث والتطویر بالضعف اإلنتاجیةالعامة والدفاع وتتمیز مساھمة الخدمات 
أما قطاع تجارة الجملة والمفرد فیتخصص في تجھیز السلع االستھالكیة الى المستھلك النھائي ، وان حجم 

داول السلعي وانسیابیتھ في ھذا القطاع ترتبط الى حد كبیر بظروف التصدیر واالستیراد ، حیث یشكل الت
 اإلنتاجیة األنشطةاحتیاطي العمالت األجنبیة المحدد الرئیسي للنشاط االستیرادي لھذا القطاع نتیجة لضعف دور 

  ھ من سع استھالكیة ووسیطة وإنتاجیةوبخاصة قطاع الصناعة التحویلیة في تجھیز سائر القطاعات بما تحتاج
قطاع الصناعة التحویلیة ھو المجھز األكبر لما یحتاجھ  جھازه  أنالى ) 10(ویشیر تحلیل البیانات الجدول -8 

، فان االعتماد الكبیر %) 59ر4( اإلنتاجي من المدخالت الوسیطة ، إذ بلغت نسبة مساھمتھ في تلك المدخالت
یة على المدخالت الوسیطة لم ینشأ من تقدم عملیة التخصص وتقسیم العمل وتعقد عملیة التحویل لألنشطةوالواسع 

وارتفاع نسبة  األنشطةلھذه  اإلنتاجیةالتشابك بین الفروع واألنشطة التحویلیة ، بل نتج عن ضعف الكفاءة 
التحویلیة  األنشطةفي بعض األحیان كما في حالة %) 80(المدخالت الوسیطة المستوردة التي تجاوزت 

األساسیة كالصناعات المعدنیة األساسیة والصناعات المعدنیة المصنعة التي تصف بكونھا صناعات ذات أساس 
واألنشطة  - :وھذا یعني ان نسبة مھمة من الزیادات التي تنشأ في الطلب على إنتاج ھذه الصناعات . تجمیعي 

التحویلیة في  األنشطةتعمل على تحفیز وتحریك  -  التي تتصف بارتفاع معامالت استیرادھا األخرىالتحویلیة 
اآلثار التحفیزیة التي تتولد في الداخل ، وینطبق " الخارج التي تقوم باالستجابة لھذه الطلبات وبقدر یتجاوز كثیرا

 األنشطة( ذلك بشكل خاص على الصناعات الكیمیاویة والنفطیة ، ویعود االرتباط بالخارج في الحالتین 
الى غیاب دور الصناعات الوسیط واإلنتاجیة القادة على )، واألنشطة ذات المحتوى المحلي المرتفع  التجمیعیة

إنتاج المدخالت الوسیطة واإلنتاجیة لصناعات األولى وقطع ارتباطھا بالمصادر األجنبیة واستیعاب إنتاج 
  .ألجنبیةا األسواقوأضعاف ارتباط بظروف ) الكیمیاویة والنفطیة (الصناعات الثانیة 

مشكلة التناسب في نمو قطاعات االقتصاد القومي قبل بعضھا البعض من  أن الواقع المذكور یؤكد على أھمیة
 أكثرباعتبار أن ھذه  لمشكلة ھي من  من ناحیة ثانیة " متناسبا" ناحیة ، ونمو فروع الصناعة التحویلیة نموا

القتصاد العراقي، فعلى ھذه االقتصادات ان تضمن في في االقتصادات النامیة، وبضمنھا ا" تعقیدا تالمشكال
او /وقت واحد تنمیة مختلف القطاعات واألنشطة والفروع واألنماط المكونة للبنیان االقتصادي ، فإغفال و

الى ظھور االختالالت التي تعرقل مسار التنمیة ، ویستلزم " وإھمال واحدة من ھذه المكونات سیقود حتما
مشكلة اختیار بین بدائل متعارضة، وإنما  لیست لمكونات النظر الى عملیة التنمیة ، ال على أنھاالتداخل بین ھذه ا

كمشكلة تناسب بین مكونات متبادلة التأثیر ،فلیس من الصواب االعتقاد بتصادم او تعارض الخیارات التنمویة ، 
ئم ،وإنما قضیة تتعلق بكیفیة إیجاد الن قضیة التنمیة ال تطرح نفسھا كقضیة تعلق بالعثور على الخیار المال

فلیس ھناك خیار بین تنمیة صناعیة وتنمیة زراعیة ، وإنما . ة  المختلفة الھیكلیالتناسب المالئم بین ھذه المكونات 
فقطاع الصناعة التحویلیة ال . ھناك مشكلة تتعلق بكیفیة الوصول الى نمو متناسب لكل من الصناعة والزراعة

قطاع  أنالكافیة ،  كما  اإلنتاجیةالت النمو المطلوبة  ما لم یوفر لھ قطاع الزراعة المدخالت یمكن ان یحقق معد
الصناعة التحویلیة ال یمكن  ان یحقق تلك المعدالت من دون توسیع نشاط القطاع االستخراجي لیشمل المجاالت 

شف عن المعادن ذات الصلة بتوسیع الجیولوجیة للكالتي تعمل على توسیع القاعدة الصناعیة كإجراء المسوحات 
على " تلك القاعدة، كالحدید والصلب و األلمنیوم والنحاس والرصاص والنیكل والقصدیر والزنك ، فضال

المجاالت المتعلقة بتطویر إنتاج  النفط الخام والغاز الصناعي نحو إقامة صناعات التصفیة والبتروكیمیاویات 
  . التكامل في السلسلة التكنولوجیة الى تحقیق حالة " األساسیة، وصوال

ویفترض نجاح التنمیة الصناعیة قیام قطاع البناء والتشیید بتھیئة البنیة االرتكازیة في مختلف متطلبات البناء 
التحتي ومراعاة التوافق الدینامیكي بین التوسع المتحقق في رأس المال اإلنتاجي المباشر ورأس المال الفوقي 

ر بصورة عامة وفي المواقع االقتصادیة  المختلفة بخاصة الن غیاب مثل ھذا التوافق سیؤدي االجتماعي في القط
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على التدھور في " الى إھمال جزء مھم من الموارد االقتصادیة وارتفاع تكالیف الخزن والنقل، فضال" حتما
وحجم التبادل واالقتصاد  وال یمكن اإلسراع في توسیع حجم السوق)18(اإلنتاجوعناصر  اإلنتاجیةكفاءة الوحدات 

النقدي وتقلیص حجم االقتصاد المعیشي ،  دون تطویر وسائل النقل واالتصاالت ، فمھما كانت عالقات التكامل 
التكنیكیة متطورة ، فان عدم وجود نظام نقل واتصاالت ذي كفاءة ومرونة كافیة ،یحقق الربط بین محافظات 

بوجود مثل ھذا أال یة أخرى ، ومثل ھذه الترابطات سوف لن تحقق ،القطر من ناحیة والعالم الخارجي من ناح
لتعمیق تلك الترابطات  الناقصة، وإمام ھذا االتجاه الموضوعي في تطویر " ضروریا" النظام الذي یمثل شرطا

رة، لألنماط التكنولوجیة المتطو" عملیات  النقل تظھر السكك الحدیدیة كواحدة من أھم طرق النقل كفاءة وتقبال
مثل ھذه القضایا تثور بالحدة نفسھا عند  أن.وكأھم وسیلة لنقل اإلحجام الكبیرة على المسافات البعیدة والمتوسطة

( الحدیث  عن عالقة الصناعة بقطاع الكھرباء والماء والعالقة بین  قطاع الصناعة والخدمات  االجتماعیة 
  ) األخرىواالجتماعیة  اإلسكان ومشروعات الرعایة الصحیة والمؤسسات الثقافیة

  .والعالقة بین قطاع الصناعة والتجارة وقطاع الصناعة وخدمات البنوك والتمویل
وخالصة القول ان مراعاة عالقات التناسب بین جمیع قطاعات االقتصاد القومي بما فیھا القطاع التحویلي من 

الظروف المناسبة  یھیئي التحویلي سناحیة، ومراعاة عالقات التناسب بین جمیع فروع ونماط القطاع الصناع
الفرصة إلنتاج الجزء األكبر من المنتجات التحویلیة  یھیئللوصول الى بنیان إنتاجي متكامل ومتنوع، كما 

على  اآلثار غیر المباشرة المتولدة عن تأثیرات التحفیز والدفع،التي " ، فضال اإلنتاجیةاالستھالكیة والوسیطة و 
والتشغیل وزیادة مستویات التنویع اإلنتاجي في سائر قطاعات االقتصاد القومي،  اإلنتاجملیة تعمل على تحریك ع

التي تعمل على توفیر المدخالت الوسیطة للقطاع الصناعي التحویلي ، والن استمرار ھذه العملیة سوف یضمن 
التحقیق في غالبیة األقطار ھذه العملیة صعبة .الوصول الى إنتاج اكبر ونمو ذاتي ومتواصل  و إنتاج متنوع 

العام من ناحیة واختالل بنیان القطاع الصناعي التحویلي  من ناحیة  الھیكليالنامیة ، في ظل ظروف  االختالل 
ما تكون تصدیریة ، بینما " سلعة واحدة، غالبا أوثانیة ، نتیجة لھیمنة حالة التخصص اإلنتاجي في نشاط واحد 

باالعتماد على الخارج ، وھذا یعني بقاء   األخرىیراد عن السلع والخدمات تعویض االست أویجري استیراد 
في تلك االقتصادات أسیرة التقلبات التي تشھدھا ظروف  اإلنتاجیةوظروف تشغیل الطاقات  اإلنتاجمصیر عملیة 

  .األجنبیة  اإلنتاجیةومصادر المستلزمات  األسواق
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 ً   خيارات السياسة العامة والتوصيات -رابعا
في  تقدمًاأحرز االقتصاد العراقي   ینرات من القرن العشثمانینالل أوائ ىال عیناتبالسل في الفترة الممتدة منذ أوائ

االستقرار على إیرادات تصدیر النفط  والتخفیف من حالة عدم  عتماداالتقلیل و اإلنتاجيالتنویع  مجال 
د بدأت مساعي التنویع بتطویر البنیة األساسیة اإلنتاجیة وق ، االقتصادي المالزم لھذا االعتماد على سلعة أولیة

توسیع القاعدة ل الثقیلة  اإلنتاجیةصناعات عات الوسیطة والمجموعة من الصناإنشاء واالجتماعیة وشملت 
خطوات وان ب تم تعزیز دور القطاع الخاص كماتجارة والخدمات ، لا أنشطةالصناعیة ، فضال عن تنمیة 

ع قیاس مستویات التنویع في كل من فرو ، وتبین من  تدریجیة، وإن تكن مترددة، للحد من إعانات الدعم المحلیة
 تانتكاساب أصیبت دق جھود التنویع ال أن تلك قتصاد العراقي لى مستوى االعع الصناعة التحویلیة واقط وأنماط

االقتصاد  تضعووھذه  االنتكاسات  ،بعد منتصف الثمانینات مقارنة بالفترات السابقة   خطیرة خالل الفترات
خیار سوى  من في المراحل التنمویة المقبل صانعي السیاسة أماملیس علیھ و، العراقي مجددا في مأزق حرج 

 لتحقیق یة سوق النفطال أوضاعالتحسن في ویمكن االستفادة من  ،االستمرار في عملیة التنویع االقتصادي 
  :ما یليالتي ینبغي أن تشمل األساسیة لسیاسات المستقبل المقتضیات 

یمیائیة كناعات البتروالمؤسسات الصناعیة الكبیرة كالص خصخصة، خاصة بتسریع برامج الخصخصة، و) 1(
  .وتعزیز نشاط القطاع الخاص وقدرتھ التنافسیة 

 األسھم، أسواقع ومن اإلصالحات الضروریة فتح جمی. فاءتھاكوتحسین دورھا واألسواق المالیة  إصالح) 2( 
ت تؤمن الشفافیة وتعطي المستثمرین ضماناالمستثمرین األجانب، واألخذ بنظم و إجراءات لتبادل األسھم  أمام

والسندات للقطاع في عملیة تخصیص الموارد وزیادة عملیات التمویل من خالل األسھم  ھاعیل دورتفلقانونیة؛
لمشاركة األوسع حقیق الت فعیداألداء الجید ألسواق األسھم سف. واألجنبیةلمحلیة المدخرات جذب والخاص، 

القانونیة والضریبیة التي تكفل غیر أنھ من المھم تطویر األطر . المستثمرین األجانب للمشروعات المحلیة و
  . األسواق والمحافظة على ثقة القطاع الخاص تلك التقلیل من عملیات المضاربة على األسھم في

  وجداول زمنیة  أولویات أساساء كثیر منھا على الحد من إعانات الدعم المحلیة، وفي نھایة المطاف إلغ) 3(
وتدعو الحاجة الى جعل الصناعات لتي تعتمد على المیزة  إللغائھاة والسیاسیة تراعي المعارضة االجتماعی

الكبیرة  اإلعانات ءاإلغ خصخصةاللنجاح في ا لزمتسكما ی. والمشتقات النفطیة  ة الطاق إمداداتالنسبیة  في مجال 
على اإلعانات بأنشطة اقتصادیة تعتمد،سیتعین عدم القیام الحاالت  جمیع وفي ك، الداعمة لتكالیف الكھرباء 

  بال طائل؛ قد تكون مكلفة، وفي نھایة المطافھذه الممارسة ف ، الكبیرة
تتركز على  على بناء قاعدة صناعیة في السابق ھذه السیاسات تزكتربعد ، إعادة تقییم سیاسات التصنیع ) 4( 

 واالعفاءت الضریبیة وغیرھا من المنافع  ة من حیث اإلعاناتظالصناعات المعوضة عن االستیراد بتكالیف باھ
خلق قطاعات جدیدة و یةھیاكل اإلنتاجالتنویع تشجیع الصناعات التصدیریة ل التركیز في السنوات القادمة علىو

توفر فرص فتح مجاالت جدیدة ذات قیمة مضافة أعلى و  ض االعتماد على القطاع النفطيیخفلتمولدة للدخل 
  . عمل أكثر إنتاجیة للعمالة الوطنیة بعیدا عن القطاعات الحكومیة

المزایا النسبیة  بناءا على  ةاالقتصادی األنشطةتقییم رفع معدالت النمو في األجل الطویل البد من إعادة ل )5(
سواء من ناحیة الموارد  أو من الناحیة المالیة أو البشریة أو التقنیة، بحیث یتم وضع كل نشاط تمتع بھا یالتي 

مكثفة الستغالل المزایا المتاحة لتنویع الھیكل االقتصادي وضمان تنمیة مستقرة على المدى برامج استثماریة 
كما یقتضي األمر تنفیذ . النفط الخام وتصدیر  إنتاج علىعتماد االالتخلص من المخاطر التي یفرضھا والطویل 

والسلع   اإلنتاج عناصرات األسعار في أسواق سیاسة مكثفة لإلصالح في األجل الطویل تھدف إلى إزالة تشوھ
بحیث یسمح لتلك العناصر بحریة البحث عن العوائد األعلى وزیادة إنتاجیتھا وتقلیل الھدر ودفع عملیات التنمیة 

  . االقتصادیة
طبیعة االختالالت   یعكس عجز المیزانیةآلن   العامة وإعادة ھیكلة المالیة العامة ةمعالجة الخلل في المیزانی )6(

زال تمثل سوى  نسبة صغیرة النفطیة ال تغیر ونظرًا لكون اإلیرادات  قوميالھیكلیة التي یعاني منھا االقتصاد ال
ة مصادر الدخل غیر النفطیة ، ومن بر بكثیر في السنوات المقبلة لتنمیاك، یلزم بذل جھود من مجموع اإلیرادات 

   فرض ضریبة القیمة المضافة الضریبیة، و اإلعفاءاتالحد من : التي یشملھا ذلكالتدابیر 
یتطلب إصالح مصادر الدخل الضریبیة وغیر الضریبة من خالل إدخال الضرائب تفعیل اإلیرادات الضریبیة، ف

كذلك یمكن . لمضافة وتوسیع نطاق التغطیة لضرائب الدخول واألرباح الحالیةعلى االستھالك وضرائب القیمة ا
زیادة اإلیرادات الضریبة من خالل إلغاء اإلعفاءات الجمركیة وزیادة الضرائب الجمركیة على السلع الكمالیة 

حقیقیة لتلك كما یجب تعدیل أسعار الرسوم على الخدمات لكي تصل باألسعار إلى التكالیف ال. والسلع المعمرة
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الخدمات وإلحداث نوع من التقارب بین التكلفة الحقیقیة التي تتحملھا الدولة وسعر البیع للجمھور، وذلك بھدف 
ترشید استخدام ھذه الخدمات والحد من الھدر في استخدام الموارد وتقلیص االعتمادات المالیة الالزمة للوفاء 

ویعني ذلك أن محاوالت معالجة العجز البد وأن تتم  .الخدمات باحتیاجات النمو المتسارع في الطلب على ھذه
بصورة ھیكلیة، أي في إطار عملیة تصحیح شاملة لالقتصاد الوطني ككل، تھدف إلى تنویع ھیكل االقتصاد 

إلسراع في تبني برامج أكثر جدیة المحلي بحیث یقل االعتماد على قطاع النفط كقطاع أساسي، ومحاولة ا
للخصخصة تھدف إلى خلق دور أكثر فاعلیة للقطاع الخاص بالشكل الذي یجعلھ الموظف األساسي لقوة العمل 

ویقلل من ھیمنة الدولة على االقتصاد الوطني ویعید صیاغة دورھا، وبما یضمن استمرار االحتیاطیات الخارجیة 
غیر أن معالجة أوضاع المیزانیة یجب أن تتم جنبا . إلى االقتراض الخارجي عند مستویات مناسبة ویقلل الحاجة

  . إلى جنب مع تشجیع عملیة النمو، حتى ال یترتب على ذلك تخفیض معدالت النمو وتقیید الطاقة االستیعابیة
 أصحاب ینسحب أثرھا علىسوعلى األسعار  نعكسالتي ستقتصادي اال اإلصالحومما ال شك فیھ أن عملیة 

الدعم المباشر الموجھة أساسا إلى مجموعات دخلیة الدخول المنخفضة، ویمكن معالجة ذلك من خالل برامج 
إذ یجب إعادة تقییم برامج الدعم وغیرھا من سیاسات الحمایة . معینة، والتي تتسم بعدالتھا في التوزیع وشفافیتھا

وربما یكون من المناسب أن یصاحب إلغاء الدعم . في إطار األھداف العامة لعملیة التنمیة واألولویات القطاعیة
  . یھ الموارد نحو دعم القطاعات األخرى التي تدعم اإلنتاجیة مثل التعلیم والصحة واإلسكانتوج

ن ناحیة أخرى ینبغي أن تركز سیاسات ترشید اإلنفاق على الحد من زیادات األجور في القطاع الحكومي م
لتخفیض فاتورة األجور والمرتبات، وذلك في إطار من إصالح قطاع الخدمات وإبراز أھمیة معالجة مشكلة 

  .البطالة المقنعة والتي أصبحت إحدى سمات القطاع الحكومي
إعادة ھیكلة میزانیاتھا العامة، واألخذ بمیزانیة البرامج التي تسمح بدرجة أكبر من التحكم وبشكل عام یجب 

البد من البدء في برامج تزید ووالرقابة والمتابعة لكل من جوانب اإلیرادات واإلنفاق للقطاعات المختلفة بالدولة، 
  .من الشفافیة بسیاسات اإلنفاق الحكومي للحد من الفساد والرشوة التي تعیق كفاءة ھذا اإلنفاق

یعد التعلیم عنصرا مھما في عملیة اإلصالح االقتصادي  حیث ، تطویر التعلیم وتنمیة القوة البشریةاالھتمام ب )7(
اد القوى البشریة القادرة على قیادة عملیة التنمیة یعد شرطا ضروریا ذلك أن إعد. وتصحیح االختالالت الھیكلیة

ھنا تتأكد أھمیة التعلیم والتدریب كنشاط رائد في عملیة التنمیة، حیث یقع على كاھل  ومن الستدامة التنمیة،
النظام التعلیمي مھمة تأھیل القوى البشریة الوطنیة لمواجھة احتیاجات التنمیة في األجلین المتوسط والطویل، كما 

واجھة احتیاجات سوق العمل تبرز أھمیة التدریب في ضوء الحاجة إلعادة تأھیل وتدریب مخرجات التعلیم لم
على المدى القصیر، فضال عن التھیئة المستمرة لقوة العمل لمواجھة االحتیاجات المتطورة ألسواق العمل في 

  .ظل التقدم التكنولوجي المتواصل
من التشریعات والقوانین وبرامج  عدیدحیث أن ھناك ال، دعم برامج الخصخصة وإعادة صیاغة دور الدولة  )8(

على اإلنفاق والدعم، والتي تدخل ضمن نطاق النشاط األساسي للدولة، وتخلق تشوھات في قوى السوق، وتؤثـر 
وقد أدى ذلك الوضع إلى نشوء قطاع خاص . كفـاءة آلیـاتھ سواء في أسواق السلـع والخدمات أو أسواق العمل

لیس لدیھ المقدرة في ظل الوضع الحالي على مشاركة الدولة في الصیاغة الجدیدة لدورھا، والمنافسة ضمن 
تخفیض ھذه التشوھات وإعادة تأھیل القطاع  وتتطلب معالجة ھذا الوضع العمل على. البیئة االقتصادیة الجدیدة

الخاص، بالتخّلي التدریجي عن سیاسة الدعم الشامل إلى سیاسة الدعم االنتقائي الھادف إلى حمایة الطبقات 
ق مبدأ حتى یتحق الضعیفة أساسا، وإلى فتح مجال المنافسة وإزالة احتكار قلة لمجموعة أنشطة األعمال الریعیة 

من ناحیة أخرى فإن مبدأ الشراكة والتكامل بین القطاع العام والقطاع الخاص یعد  .تكافؤ الفرص بین المواطنین
مھمًا وضروریًا في إعادة صیاغة دور الدولـة، فالقطاعان یجب أن یكمل بعضھما بعضًا، وعلى  أن تعّزز ھذه 

في البیئة الجدیـدة، وذلك بتخّلي الدولـة عن بعض  الشراكة تدریجیًا حسب درجة تطور وتأھل القطاع الخاص
األنشطة، خاصة تلك التـي ساھمت التطّورات التقنیة في خلـق فرص استثماریة تنافسیة جدیدة فیھا للقطاع 

  . الخاص مثل قطاعي االتصاالت والكھرباء
والعمل على تنمیة  ترشید استخدام العمالة ،لسة من خالل رسم سیامعالجة اختالالت ھیكل أسواق العمل  )9(

. أمام المرأة، والعنایة بمراكز التدریب االھتمام بالتعلیم الفني والمھني، وفتح مجاالت العمل منالقوى البشریة 
وبالرغم من الدور الحیوي الذي یمكن أن یلعبھ القطاع الخاص في ھذا الجانب إال أن استعداد القطاع الخاص في 

ي التركیز في المستقبل على قضایا التعلیم والتدریب وحل مشكلة البطالة، لذا ینبغ.ھذا المجال ما یزال محدودا
   .اختالالت سوق العمل وذلك بھدف التغلب على 
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