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ادللخص

مولِدة للدخل حبيث ينخفض
ينطوي التنويع االقتصادي على انبية تنويع ىيكل االنتاج وخلق قطاعات جديدة َ
االعتماد الكلي على ايرادات القطاع الرئيس يف االقتصاد ,وقد اعتمدت العديد من االقتصادايت التحول كبو
القطاع اػباص بوصفها الية اساسية لالندماج يف االقتصاد الدويل واالستفادة من الفرص اؼبتاتية من ذلك  ,ىذا
وان سياسات االصالح اليت سبخضت عن ىذا االندماج هتدف اىل التغلب على االختالالت اغباصلة يف النشاط
االقتصادي عموما واليت اييت قدر كبَت منها من اداء مؤسسات القطاع العام ,والدعوة اىل اعطاء دور للقطاع
اػباص كمحور رئيس لتفعيل النشاط االقتصادي والقيام بدور فاعل يف عملية التنمية االقتصادية .
ووفق ذلك ,فالعراق مطالب يف الوقت اغباضر ابلعمل على فك ارتباط مبو الناتج احمللي مع الصادرات النفطية
وتقليل االعتماد على مصدر واحد للدخل ,من خالل زايدة دور القطاع اػباص وتوسيع مسانبتو يف االقتصاد
الوطٍت ,وقد يتحقق ذلك عرب دعم اؼبشاريع الصغَتة واؼبتوسطة بعد ان اثبتت التجارب قدرهتا وكفاءهتا وؼبا ؽبذه
اؼبنشآت من مردود اهبايب على اؼبتغَتات االقتصادية من الناتج احمللي االصبايل ,االدخار ,االستثمار ,االستهالك
والصادرات ,ابالضافة اىل مسانبتها يف خلق فرص عمل جديدة وتوسيع قاعدة السوق .
الكلمات ادلفتاحية :اؼبوازن االربادية ,األىداف االمبائية ,التنويع االقتصادي.
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Abstract
Economic diversification implies the importance of diversifying the structure of production
and creating new income-generating sectors so that total dependence on the sector's main
income is reduced to the economy. Many economies have adopted privatization as a key
mechanism for integration into the international economy and to take advantage of
opportunities. The reform that resulted from this merger aims to overcome the imbalances in
economic activity in general, which is a large part of the performance of public sector
institutions, and call for giving the role of the private sector as a main axis to activate
economic activity and play a role P Al in the process of economic development.
Accordingly, Iraq is currently required to work to decouple the growth of GDP with oil
exports and reduce dependence on one source of income, by increasing the role of the private
sector and expanding its contribution to the national economy. This may be achieved through
supporting small and medium enterprises after the tests proved their ability Efficiency and the
positive impact of these enterprises on the economic variables of GDP, saving, investment,
consumption and exports, in addition to their contribution to creating new jobs and expanding
the market base.

:ادلقدمة

مولِدة للدخل حبيث
َ ينطوي التنويع االقتصادي على انبية تنويع ىيكل االنتاج وخلق قطاعات جديدة
 وقد اعتمدت العديد من االقتصادايت,ينخفض االعتماد الكلي على ايرادات القطاع الرئيس يف االقتصاد

التحول كبو القطاع اػباص بوصفها الية اساسية لالندماج يف االقتصاد الدويل واالستفادة من الفرص اؼبتاتية من
 ىذا وان سياسات االصالح اليت سبخضت عن ىذا االندماج هتدف اىل التغلب على االختالالت اغباصلة, ذلك
 والدعوة اىل اعطاء دور,يف النشاط االقتصادي عموما واليت اييت قدر كبَت منها من اداء مؤسسات القطاع العام
. للقطاع اػباص كمحور رئيس لتفعيل النشاط االقتصادي والقيام بدور فاعل يف عملية التنمية االقتصادية
 فالعراق مطالب يف الوقت اغباضر ابلعمل على فك ارتباط مبو الناتج احمللي مع الصادرات,ووفق ذلك
 من خالل زايدة دور القطاع اػباص وتوسيع مسانبتو يف,النفطية وتقليل االعتماد على مصدر واحد للدخل
 وقد يتحقق ذلك عرب دعم اؼبشاريع الصغَتة واؼبتوسطة بعد ان اثبتت التجارب قدرهتا وكفاءهتا,االقتصاد الوطٍت
, االستثمار, االدخار,وؼبا ؽبذه اؼبنشآت من مردود اهبايب على اؼبتغَتات االقتصادية من الناتج احمللي االصبايل
.  ابالضافة اىل مسانبتها يف خلق فرص عمل جديدة وتوسيع قاعدة السوق,االستهالك والصادرات
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مشكلة البحث :
تتجسد اؼبشكلة يف ان العراق يعاين من مشكلة الًتكيبة الريعية ,كونو من الدول النفطية اليت تعتمد على النفط
بشكل اساسي يف بناء اقتصاداهتا ومصادر دخلها بنسبة ذباوزت  ,%49فبا جعل اقتصاده عرضة لالزمات
االقتصادية وتراجع ايراداتو غَت النفطية وابلتايل غياب التنمية .

أمهية البحث :
اتيت انبية البحث يف دراسة موضوع التنوع االقتصادي كضرورة المتصاص اثر اؼبشاكل االقتصادية اليت أثّرت
سلباً على ؾبمل االقتصاد بشكل عام ,ومن انحية اخرى توضيح الًتابط اعبوىري بُت التنوع االقتصادي ودور
القطاع اػباص يف توسيع قاعدة السوق وتنويع ايرادات الدولة من جهة اخرى .

فرضية البحث :
ينطلق البحث من فرضية مفادىا ان زايدة دور القطاع اػباص وتوسيع مسانبتو يف االقتصاد الوطٍت مطلب
ضروري لتعزيز عملية التنويع االقتصادي يف االقتصاد العراقي .

منهجية البحث :
اعتمد البحث على اؼبنهج االستقرائي والوصفي التحليلي الن اؼبشكلة ربتاج اىل التحليل لبعض البياانت ذات
االنبية يف الوصف واالستنتاج .

ىيكلية البحث :
الثبات الفرضية  ,جاء البحث بثالث ؿباور  ,احملور االول تطرق اىل مفهوم التنويع االقتصادي ,واحملور الثاين
تناول موضوع التخصصية ومربرات التنويع االقتصادي يف العراق ,اما احملور الثالث فقد تناول واقع القطاع اػباص
يف العراق واىم التحدايت وفرص اؼبستقبل .
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احملور االول  :مفهوم التنويع االقتصادي واىم مربراتو
أوالا  :مفهوم التنويع االقتصادي

عرف التنويع االقتصادي ابنو يبثل استغالل العوائد النفطية ػبلق قاعدة تضمن ديبومة االقتصاد يف مرحلة ما
بعد النفط من خالل اقامة الصناعات الثقيلة وتطوير البٌت التحتية واالستثمار يف اجملاالت اؼبختلفة (كارل،
مولِدة للدخل
 ،7992ص ، )131وعرف أبنو عملية هتدف اىل تنويع ىيكل االنتاج وخلق قطاعات جديدة َ
حبيث ينخفض االعتماد الكلي على ايرادات القطاع الرئيس يف االقتصاد  ,اذ ستؤدي ىذه العملية اىل فتح
ؾباالت جديدة ذات قيمة مضافة أعلى وقادرة على توفَت فرص عمل اكثر انتاجية لأليدي العاملة الوطنية وىذا ما
سيؤدي اىل رفع معدالت النمو يف األجل الطويل (الشبييب ،7992 ،ص.)54
وىناك من يرى ابنو ينبغي على واضعي السياسة االقتصادية تركيز جهود التنويع االقتصادي على القطاعات
االقتصادية اليت تتمتع فيها الدول دبيزة تنافسية واضحة (سلمان ،7914 ،ص ،)73فالدول الريعية مثال اليت
تنحصر مواردىا ابلنف ط او الغاز ,عليها ان تعمل على تطوير الصناعات اؼبرتبطة بتلك اؼبوارد كالصناعات
البًتوكيماوية وصناعة الطاقة  ،والدول الزراعية فان جهود التنويع االقتصادي ينبغي ان تنصب على االىتمام
ابلصناعات الغذائية فضال عن الصناعات االخرى كاؼبنسوجات وااللبسة اليت تعتمد على اؼبنتجات الزراعية كمواد
اولية او سلع وسيطة  ،والدول اليت تتمتع دبوارد سياحية جغرافية او دينية او اثرية فضرورة التنويع تفرض عليها انبية
تطوير البٌت التحتية واػبدمية اليت تشجع السياحة والتجارة اغبرة.
وقد يبثل التنويع االقتصادي اكرب خطيئة اقتصادية من وجهة نظر البعض  ,وخاصة ان كان يراد بو تقليل
االعتماد على الصناعة النفطية وإهباد مصادر بديلة عن ىذا اؼبصدر الناضب ,اذ ان ىذه اػبطيئة سبثل ؿباولة لقتل
مصدر دخل البلد اؼبؤكد والثابت على الرغم من تقلباتو يف اؼبدى اؼبنظور ,فالتنظَت االقتصادي يقوم على استغالل
ما لديك من ثروة طبيعية  ,وعمليا ليس لدينا القدرة على معرفة اؼبيزات النسبية اؼبستقبلية ،ولكن أيضا ىذه
اؼبيزات لن تتطور دون تعمق حقيقي يف استغالل اؼبوارد اؼبادية وما لدينا من قدرات بشرية يف ىذا الشأن (الفواز،

نت).
مولِدة للدخل
ومن ىنا فأن التنويع االقتصادي ينطوي على انبية تنويع ىيكل االنتاج وخلق قطاعات جديدة َ
حبيث ينخفض االعتماد الكلي على ايرادات القطاع الرئيس يف االقتصاد ,اىل جانب االىتمام ابؼبورد النفطي
واستغالل اؼبيزة التنافسية وابلتايل استغالل العوائد النفطية بشكل يساىم يف توسيع القاعدة االقتصادية وإقامة ركائز
اقتصاد حقيقي مكون من قطاعات ـبتلفة إنتاجية ومالية وخدمية ،ؽبا القدرة على خلق مصادر متعددة للدخل
وسبويل التنمية االقتصادية للبلد ,ومن مث ربجيم االحادية للدخل او ابالحرى تقليل االعتماد عليها .
من ذلك يتبُت ان مفهوم التنويع ينصرف اىل استغالل اؼبيزة النسبية ,اىل جانب تطوير القطاعات االقتصادية للبلد
سواء كانت االنتاجية منها او اػبدمية كالزراعة والصناعة والسياحة  ,وذلك بقصد خلق انتج ؿبلي اصبايل متنوع
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ومتوازن من شأنو ان يكفل اشباع حاجات األسواق احمللية من ـبتلف اؼبنتجات ,كما ويسهم يف التخفيف من عجز
اؼبوازنة من خالل زايدة الصادرات والتقليل من الواردات ,فضال عن زبفيض التبعية اؼبالية ؼبورد واحد وىيمنتو على
القطاعات االقتصادية االساسية االخرى .

اثنيا  :أىم مربرات التنويع االقتصادي

أن اعتماد الدول الريعية على مورد طبيعي واحد انضب يعد سالح ذا حدين  ،فهو من جهة يعود عليها
إبيرادات كبَتة جداً  ،إال أن أسعاره معرضة للتذبذب واؽبزات فبا يعرض اقتصادىا للخطر من جهة اخرى ،
ولن يتوقف االمر عند ذلك  ,اذ قد تزداد ـباوفها من إصابة اقتصاداهتا ابؼبرض اؽبولندي ,ذلك اؼبرض الذي
عانت منو ىولندا عام  1444بعد زايدة صادراهتا من الغاز الطبيعي وتدفق العمالت االجنبية اليها  ،االمر الذي
انعكس يف ارتفاع قيمة عملتها اذباه العمالت االجنبية االخرى فبا اضر دبنتجاهتا يف السوق اػبارجية بعد ارتفاع
اسعارىا  ,ىذا وان تدفق العمالت االجنبية ادى اىل زايدة معدالت األجور ومن مث ارتفاع كلفة انتاج السلع يف

قطاع الصناعات التصديرية فبا ساىم ؾبدداً يف البفاض تنافسيتها يف اػبارج ,ومن ىنا اصبح التنوع االقتصادي
ضرورة لوجود عدد من اؼبربرات الداعية اليو واليت أتيت يف مقدمتها (سلمان ،7914 ،ص5)74-73
1ـ تنبع أنبية التنويع االقتصادي وخاصة يف االقتصادات النفطية ,من مدى خطورة االعتماد شبو الكامل على
ايرادات القطاع النفطي  ،واليت تتميز بعدم االستقرار نتيجة ارتباطها ابلسوق اػبارجية  ،فبا يؤثر على اؼبوقف اؼبايل
للبلد وكذلك على مسار التنمية االقتصادية فيو  ،كما ان ىذا االعتماد الناتج عن احادية االقتصاد يزيد من
مشكلة االنكشاف االقتصادي على العامل اػبارجي بسبب زايدة حجم االستَتادات وزايدة اختالل اؼبيزان التجاري
للبلد وبشكل سليب  ،فبا يعٍت ا ّن االعتماد على اؼبوارد النفطية وحدىا لن يؤدي اىل ربقيق التنمية اؼبستدامة ,لكنو

سيخلُق ظروفاً اقتصادية واجتماعية غَت مالئمة تؤدي اىل تدىور اقتصاد البلد ومن مث هبعل االقتصاد الكلي سريع
التأثر ابلصدمات اػبارجية .
7ـ ىبلق االقتصاد اؼبتنوع نوع من التأمُت على التشغيل ألن وجود العديد من الصناعات يؤدي اىل خلق اؼبزيد من
فرص العمل وابلتايل تقليص البطالة  ,وكذلك يؤدي التنــويع اىل زيــادة القــيمة اؼبضافة احمللية  ,والناتج احمللي
اإلصبايل من خالل اقامة اؼبشاريع اعبديدة او تطوير اؼبشاريع القائمة وعرب مسانبة اؼبزيد من األيدي العاملة الوطنية
يف انتاج السلع واػبدمات .
3ـ التنوع االقتصادي يف الدول النفطية ضروري للقضاء على ما يسمى بلعنة اؼبوارد ،اذ ان ىناك أتثَتا مباشرا وغَت
مباشر لالعتماد على النفط يتضح من خالل ؿبدودية تنويع الصادرات والبفاض مسانبة التصنيع فيها والبفاض
درجة تطور اؼبنتوج  ،وعادة ما تشهد البلدان اؼبصدرة للنفط بصورة عامة بعد مبو صادراهتا النفطية تقلبات
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اقتصادية شديدة تتمثل يف اهنيار النمو يف مرحلة ما بعد الطفرة النفطية  ،لذا فالتنويع بعيداً عن النفط من شأنو أن
يؤدي اىل تنمية قطاع خاص او ـبتلط قادر على تقليل أبعاد ىذه اؼبشكلة .
ومن اىم اؼبؤشرات اليت تقيس مقدار التنوع االقتصادي يف الدول النفطية وابلتايل ربليل التطور االقتصادي يف
ىذه الدول (وشكو ،7914 ،ص ,)11-14يظهر مؤشر تنويع الناتج احمللي اإلصبايل من خالل زايدة نسبة
مسانبة القطاعات االقتصادية غَت النفطية مع ثبات مسانبة القطاع النفطي يف الناتج احمللي اإلصبايل ,ومؤشر تنويع
الصادرات التنويع يف الواردات  ,وكذلك مؤشر نسبة اإليرادات اغبكومية غَت النفطية إىل ؾبموع اإليرادات اغبكومية,
والتنويع يف إصبايل تكوين رأس اؼبال الثابت ,ودرجة عدم استقرار الناتج احمللي اإلصبايل وعالقتها بعدم استقرار سعر
النفط ,وتطور إصبايل العمالة دبجملها حسب القطاع  ,فضال عن مؤشر االسهام النسيب للقطاع العام والقطاع
اػباص يف الناتج احمللي اإلصبايل .
وعلى ىذا االساس ينبغي على كل دولة ريعية احادية اعبانب ،ان تعمل على تنويع مصادر دخلها ابتباع سبل
متعددة ,كتشجيع القطاع الصناعي التحويلي او تشجيع القطاع الزراعي مع االىتمام ابلقطاعات االخرى ,بشرط
ان ال يكون االعتماد منصبا على قطاع ما بعينو  ،والغرض من ذلك يتجسد يف ذبنب اؼبشاكل واؼبخاطر اليت
يتعرض ؽبا االقتصاد يف ظل اعتماده على مورد واحد ،ويبكن االستفادة من بعض التجارب الدولية يف ىذا اجملال,
كما ىو اغبال ابلنسبة لتجربة االمارات  ،حيث استخدمت دولة اإلمارات العوائد النفطية يف استثمارات ضخمة
لتطوير البنية التحتية  ،األمر الذي ساىم يف بناء اقتصاد غَت نفطي متُت فبا ساعد على مبو القطاعات االقتصادية
غَت النفطية يف سنة  7917بنسبة (( %)3,3وشكو ،7914 ،ص ,)79فضال عن التجربة النروهبية اليت اتبعت
سياسة الصناديق السيادية وذبنبت اؼبشاكل اليت تعرض ؽبا االقتصاد النروهبي يف سبعينيات القرن اؼباضي.

احملور الثاين  :التخصصية ومربرات التنويع االقتصادي يف العراق
أوالا  :التخصصية كالية لتحقيق التنويع االقتصادي

ىناك عدد من السياسات واؼبتطلبات الضرورية الالزمة إلصالح االقتصاد العراقي ,اليت يبكن ان تتبناىا الدولة
من اجل ربقيق التنويع االقتصادي  ,ويبكن تلخيص تلك السياسات وتوحيدىا بعدد من االليات منها ضرورة
اعطاء دور للقطاعات االقتصادية االخرى وتنويع اؽبيكل اإلنتاجي لالقتصاد  ,مع تشخيص عوامل الضغط على
اؼبيزانية العامة ومعاعبة اػبلل فيها  ,اىل جانب تنمية اؼبوارد البشرية ورفع القدرات العلمية ,وكذلك االعتماد على
الية التحول كبو القطاع اػباص  ,وان تبٍت ىذه االليات قد يساىم يف التخفيف من اؼبشاكل االقتصادية اليت يعاين
منها البلد ,اذ ال بد من البحث عن افضل الصيغ الواقعية لوضع االقتصاد يف الطريق التنموي اؼبالئم وربقيق

اؼبستوى اؼبناسب من النمو االقتصادي القابل لالستمرار .
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ومن ىنا يبكن اعتماد التخصصية كالية لتحقيق التنويع االقتصادي وذباوز اؼبشكالت االقتصادية ,وكما ىو
معروف فاػبصخصة تعرف أبهنا انتقال او ربويل اؼبوجودات أو اػبدمات من القطاع العام اىل القطاع اػباص ودبا
ينطوي عليو ذلك من اعتماد متزايد على فعاليات القطاع اػباص وقوى السوق سعيا لتحقيق األىداف
االجتماعية ,وسبثل اػبصخصة يف نفس الوقت جهداً واعياً من أجل تقليص عمل اعبهاز اغبكومي وتقليص حدود
مسؤولية وظائف الدولة.
ىذا وان تفوق القطاع اػباص على القطاع العام اصبح أمراً غَت قابل للمناقشة ،فهو يعاقب اؼبنشآت غَت
الكفوءة بسبب البفاض أدائها ،فبا هبرب مالكيها على االىتمام ابلطلب وضمان اعبودة يف اؼبنتجات وابلتايل خلق
توجو كبو ربقيق اؼبنافسة بعيدا عن بَتوقراطية القطاع العام والروتُت الذي يعرف بو .
وقد اعتمدت العديد من االقتصادايت التحول كبو القطاع اػباص بوصفها الية اساسية للتحول اىل اقتصاد
السوق واالنفتاح االقتصادي ؿباولة منها لالندماج يف االقتصاد الدويل واالستفادة من الفرص اؼبتاتية من ذلك ,

وعليو فان الية التحول كبو القطاع اػباص ارتبطت ارتباطا وثيقا بعمليات االصالح االقتصادي اليت اجتاحت
العديد من االقتصادايت،اذ ان سياسات االصالح هتدف اىل التغلب على االختالالت اغباصلة يف النشاط
االقتصادي عموما واليت اييت قدر كبَت منها من اداء مؤسسات القطاع العام ,والدعوة اىل انبية رفع مستوى
الكفاءة يف االداء االقتصادي ابالعتماد على السوق يف ازباذ القرارات االقتصادية وتوزيع امثل للموارد االقتصادية،
واعطاء دور للقطاع اػباص كمحور رئيس لتفعيل النشاط االقتصادي والقيام بدور فاعل يف عملية التنمية
االقتصادية .
وتشَت ذبارب بعض الدول اىل دور اػبصخصة كسياسة اقتصادية لإلصالح اؼبايل  ,اذ يبكن أن تسهم
اػبصخصة يف دور فاعل يف زايدة اإليرادات اؼبالية ويف ربقيق التوازن اؼبايل ،إذا توفرت شروط قباحها ،وتدلنا أرقام
العائدات اؼبالية من عمليات اػبصخصة على أن العديد من الدول بدأت ذبٍت شبار اػبصخصة يف الفًتة ( 1449
–  )1441ومثال ذلك الربازيل اليت حققت ( )77,5مليار دوالر  ،واألرجنتُت ( )11,3مليار دوالر ،
واؼبكسيك ( ) 75,4مليار دوالر ،كنتيجة لعملية اػبصخصة  ،وكذلك االقتصادايت الصغَتة مثل بَتو اليت
حققت مليار دوالر  ،والفلبُت (  ) 3,2مليارات وبولندا (  )3,3مليارات دوالر(أبو أضبد ،7995 ،نت).
ووفق ذلك ,فالعراق مطالب يف الوقت اغباضر ابلعمل على فك ارتباط مبو الناتج احمللي مع الصادرات النفطية
وتقليل االعتماد على مصدر واحد للدخل ,من خالل زايدة دور القطاع اػباص وتوسيع مسانبتو يف االقتصاد
الوطٍت لينعكس ذلك يف ارتفاع نسبة مسانبتو يف تكوين رأس اؼبال الثابت ويف الناتج احمللي  ,وقد يتحقق ذلك
عرب دعم اؼبشاريع الصغَتة واؼبتوسطة بعد ان اثبتت التجارب قدرهتا وكفاءهتا وؼبا ؽبذه اؼبنشآت من مردود اهبايب
على اؼبتغَتات االقتصادية من الناتج احمللي االصبايل ،االدخار ،االستثمار ،االستهالك والصادرات  ،ابالضافة اىل
مسانبتها يف خلق فرص عمل جديدة وتوسيع قاعدة السوق .
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اثنيا  :مربرات التنويع االقتصادي يف العراق

يعد العراق من البلدان الغنية ابلثروات ,وقد كان لتزايد العوائد النفطية دور يف زايدة اؼبيزانية العراقية بعد

احداث  7993ووصلت اىل ارقام خيالية ظبيت على اثرىا ابؼبيزانية االنفجارية ,ولكن السؤال الذي يفرض
نفسو ,أين تذىب كل ىذه األموال واالقتصاد العراقي يعاين مشاكل وربدايت صبة وان أبناء العراق يفتقدون اىل
مقومات التنمية اؼبستدامة  ,ويفتقدون اىل ابسط اػبدمات الصحية والتعليمية فضال عن خدمات اؼباء والكهرابء ,
فبا يعٍت ان العراق مل يستفد كثَتا من مواره  ,او ابالحرى مل يعمل على استغالل عوائده النفطية ابلشكل الذي
يليب طموح واىداف التنمية اؼبستدامة الفراد اجملتمع .
فهناك مربرات كثَتة تفرض على واضعي السياسة االقتصادية يف العراق االىتداء اىل سياسة التنويع االقتصادي
وابلتايل ضمان النمو اؼبستدام  ,ومن اىم تلك اؼبربرات يبكن أتشَت بعض مالمح االقتصاد العراقي واليت أييت يف
مقدمتها ظبة االحادية ,اذ يغلب على االقتصاد العراقي الطابع الريعي  ,وابلتايل اعتماده الكبَت على الريع النفطي
كمصدر وحيد للدخل  ،فبا يؤثر على اؼبوقف اؼبايل للبلد وكذلك على مسار التنمية االقتصادية اؼبنشودة ,انىيك
عن مدى حجم اؼبخاطر اليت يتحملها االقتصاد نتيجة االعتماد شبو الكامل على ايرادات القطاع النفطي ،واليت
تتميز بعدم االستقرار نتيجة ارتباطها ابلسوق اػبارجية كما بينا ذلك سابقا يف بداية البحث .
فلقد كان الرتفاع صادرات النفط العراقية وارتفاع أسعاره يف السوق الدولية يف سنة  7995األثر الواضح يف
استمرار ارتفاع نسبة مسانبة النفط يف اؼبيزانية العامة للدولة لتلك السنة إىل كبو ( %)43,39كما ىو واضح يف
جدول رقم ( ، )1وؽبذه النسبة دالالت على االقتصاد العراقي تتلخص يف مدى حجم اػبطورة على االقتصاد
نتيجة االعتماد بشكل مطلق على إيرادات النفط يف سبويل اؼبوازانت السنوية اؼبعدة لتمويل االقتصاد  ,االمر الذي
هبعل عملية التنمية مرىونة أبسعار النفط وتذبذهبا يف السوق الدولية ,وىو ما يشكل مؤثرا خارجيا ليس للعراق
القدرة يف التأثَت عليو .
جدول ( )1يبني نسبة مسامهة النفط يف ادليزانية العامة للدولة للسنوات ( /)2013_2004مليون
دينار عراقي

السنوات
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االيرادات
النفطية

االيرادات
غري النفطية

االيرادات
العامة

( )1

( )2

( )3

نسبة مسامهة
االيرادات النفطية
يف ادليزانية العامة
()3( /)1( )%

نسبة مسامهة
االيرادات غري
النفطية يف ادليزانية
العامة ()%
()3(/)2
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7995

37443911

344334

37433349

43,39

1,79

7994

34553415

432771

59534259

42,44

7,55

7991

51323791

7137355

54944454

44,44

5,54

7992

41454741

3914444

45415349

45,41

4,54

7993

21742972

5355915

39151951

45,11

4,34

7994

49149797

4943375

44753471

49,34

4,14

7919

13445113

1435944

29123773

49,11

4,33

7911

193911217

4274173

193392349

45,21

4,73

7917

111371111

354942

114312773

47,41

2,94

7913

111923449

3712123

114741113

43,11

1,34

ادلصدر :صبهورية العراق ،وزارة اؼبالية  ،الدائرة االقتصادية  ،قسم اؼبعلومات ألفنية  ،سنة  ,7915نقال عن  5حيدر شلب
وشكو ,ايرادات النفط يف العراق وامكاانت استخدامها يف التنويع االقتصادي ,رسالة ماجستَت مقدمة اىل كلية االدارة واالقتصاد
_ اؼبستنصرية  , 7914 ,ص. 35

يالحظ من خالل اعبدول اعتماد ميزانية الدولة يف العراق بشكل كبَت على اإليرادات النفطية يف سبويلها واليت
ذباوزت نسبة ( %)49من االيرادات العامة ,يف الوقت الذي مل تتجاوز فيو نسبة مسانبة االيرادات غَت النفطية
نسبة ( %)4من االيرادات العامة  ,فبا يؤشر ضعف مسانبة ىذه االخَتة يف سبويل ميزانية الدولة .
ومن انحية ,يالحظ ايضا استمرار انكشاف االقتصاد العراقي للعامل اػبارجي بداللة البفاض نسبة مسانبة
االنشطة السلعية واالنشطة التوزيعية واػبدمية يف توليد الناتج احمللي االصبايل بدون النفط ,فبا يفسر استمرار تدين
كفاءة اعبهاز االنتاجي وعدم مرونتو يف االستجابة للطلب اؼبتزايد يف السوق احمللية بداللة ارتفاع االستَتاد على
العرض السلعي احمللي  ,ويفسر من انحية اثنية استمرار تبوء القطاع النفطي مركز الصدارة يف توليد الناتج احمللي
االصبايل  ,االمر الذي يزيد من حدة التشوىات يف اؽبيكل االقتصادي مع استمرار االحادية لالقتصاد العراقي .
ولتأكيد ذلك  ,يالحظ مدى ىيمنة القطاع النفطي على اؼبسانبة يف تكوين الناتج احمللي االصبايل وكما مبُت يف
اعبدول رقم ( , )7االمر الذي عزز من ظبة االحادية على النشاط وخالقاً بذلك اختالالً ىيكلياً قلل كثَتا من
درجة التنويع االقتصادي  ،وابلتايل ظبح بتوليد عجز يف العرض السلعي للمنتجات الصناعية والزراعية ,فبا زاد
اخَتا من درجة االنكشاف االقتصادي للبلد  ,وفبا يزيد االمر سوءً ان ىذا القطاع ذو نسبة اؼبسانبة العالية يف
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الناتج ال يساىم اال يف تشغيل نسبة قليلة جدا من القوى العاملة ال تزيد عن ( )%5وىو ما يزيد من درجة
االختالل القطاعي ؽبيكل االقتصاد (سلمان ،7914 ،ص.)51
جدول ( )2يبني األمهية النسبية للقطاعات الرئيسية ادلسامهة يف تكوين  GDPيف العراق لسنوات
خمتارة(/نسبة )%
السنة

الزراعة قطاع التعدين الصناعة

البناء

والصيد النفط وادلقالع التحويلية والتشييد

الكهرابء
وادلاء

النقل

جتارة

واالتصاالت اجلملة
واخلزن

وادلفرد

البنوك
والتأمني

ملكية
دور

السكن

خدمات
التنمية
االجتماعية

والشخصية

77,7 14,5 1445

9,1

2,1

9,5

1,3

5,9

1,4

9,5

31,1

1,1

52,3 14,1 1442

9,1

1,5

9,4

1,4

4,4

3,7

9,5

3,7

14,3

9,93 19,5 17,3 1444

5,3

9,2

9,4

4,7

3,4

9,3

7,1

4,3

9,94 45,4 13,5 7997

5,7

7,1

1,7

4,3

5,4

9,5

7,5

19,3

9,95 41,7 15,1 7993

5,4

9,4

9,2

5,1

3,3

9,3

3,2

14,1

52,3 19,3 7995

9,1

7,3

1,2

1,9

5,1

4,4

9,1

13,5

17,2

59,7 17,1 7991

9,7

7,7

3,3

1,1

7,4

5,2

9,2

17,4

12,4

51,1 19,5 7992

9,7

7,3

3,7

1,4

7,5

4,3

9,3

13,5

13,4

7994

5,5

59,1

9,3

7,5

4

1,7

19,1

3,7

1,2

3,2

12,4

7919

4

57,3

9,7

7,3

3,4

1,1

11,7

3,1

1,4

2,1

14,4

7911

5,7

45,5

9,3

1,3

1,3

5,4

5,4

1,1

1,3

2,7

13,1

ادلصدر :مروة خضر سلمان ,التجارة اػبارجية للعراق بُت ضرورات التنويع االقتصادي وربدايت االنضمام اىل ( .(wtoرسالة ماجستَت
مقدمة اىل كلية االدارة واالقتصاد_ جامعة بغداد  ,7914 ,ص. 57

وتتضح درجة االنكشاف من ىيمنة االنتاج النفطي وبقوة على االقتصاد العراقي  ،اذ بلغت نسبة الصادرات
النفطية من الصادرات الكلية كمعدل للمدة ( )7911_1449كبو ( ، %)44وىذا مؤشر يدل على عدم تنوع
االقتصاد واعتماده الكبَت على قطاع النفط وابلتايل فهو اقتصاد ريعي يعتمد بشكل شبو اتم على الريع النفطي يف
سبويل نفقات الدولة  ،االمر الذي يربط ؾبمل النشاط االقتصادي وبتبعية عالية ابلصدمات اليت قد يتعرض ؽبا
االقتصاد العاؼبي (سلمان ،7914 ،ص.)21

756

Route Educational & Social Science Journal

Volume 6(11); December 2019

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(11); December 2019
فبالرغم من الدور الذي لعبو القطاع الصناعي يف االقتصاد العراقي يف بعض مراحلو التنموية السيما يف
االنشطة الكيمياوية والبًتوكيماوية وصناعة اؼبواد االنشائية والصناعات النسيجية والغذائية  ,اال ان دوره حاليا اخذ
ابلتضاؤل كما مبُت يف اعبدول السابق  ,االمر الذي يدعو اىل انبية اؼبشاركة االهبابية ؽبذا القطاع يف االقتصاد
كونو يبثل احد االنشطة اؼبستهدفة لتنويع االقتصاد الوطٍت .
وابلنسبة للقطاع ا لزراعي  ,يالحظ ايضا ضعف مسانبتو يف الناتج احمللي االصبايل  ,ابلرغم من انبيتو يف
دعم القضية الغذائية وأتمُت متطلبات االمن الغذائي .

احملور الثالث  :القطاع اخلاص يف العراق  -الواقع والتحدايت وفرص ادلستقبل
أوالا  :واقع القطاع اخلاص ودوره يف العراق

تلعب الصناعات الصغَتة واؼبتوسطة دوراً ابلغ األنبية يف اإلقتصاد العراقي من خالل اغبيز الذي تُشغلو على
مستوى اؼبشروعات الصناعية ككل  ,إذ بلغ ؾبموع اؼبشروعات الصغَتة كبو( )53114مشروعاً صناعيأ يف عام

 7917كما مبُت يف اعبدول ( )3حيث يشكل ما نسبتو ( %)44من إصبايل اؼبشروعات الصناعية.
أما نسبة العاملُت يف الصناعات الصغَتة فقد شكل كبو ( %)11من إصبايل العاملُت يف القطاع الصناعي
يف العراق إذ بلغ ؾبموع العاملُت يف اؼبشروعات الصناعية الصغَتة كبو ( )151719عامالً عام  7917وذلك

رغم الدعم احملدود وغَت الفعال لنمو وتطور ىذا القطاع اؼبهم سواء من خالل تذليل العقبات من امامو او مراقبة
اعبودة اإلنتاجية او زايدة قدراتو اإلنتاجية او دعم قدرة ىذه الصناعات على منافسة مثيالهتا األجنبية  ,إذ أدى
ىذا اإلنبال إىل ربجيم او إكبسار دورىا يف عملية التنمية والتطور ,وإعتمادىا على ما متاح من مستلزمات إنتاج
ؿبلية ,وأدى ىذا الواقع اىل أن تًتكز الصناعات الصغَتة يف ؾباالت صناعية ضيقة وؿبدودة مثل صناعة اؼبنتجات

الغذائية والنسيجية والورق وبعض الصناعات اؼبعدنية.
ويبدو التذبدب واضحا يف اعداد اؼبشروعات الصناعية الصغَتة خالل سنوات الدراسة اؼبثبتة يف اعبدول  ,اذ
يالحظ وجود تراجع يف عدد اؼبشروعات خالل السنوات(  )7919_7994وقد يعزى سبب ذلك اىل ان
القطاع الصناعي ابتلي بًتكة ثقيلة من اؼبشكالت اإلقتصادية ويعاين معضالت اقتصادية قد تتلخص دبواجهة
ربدايت عديدة أييت يف مقدمتها االفتقار اىل وجود سياسة اقتصادية لتنمية وتطور اؼبشروعات الصناعية  ,ولعل
زايدة اعدادىا بعد عام  7919ىو الذي يربر النسبة اؼبعلنة اليت رافقها ابلضرورة زايدة يف اعداد اؼبشتغلُت يف
القطاع اػباص اىل كبو( )151719مشتغال عام  7917كما ىو واضح يف اعبدول .
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جدول رقم ( )3يبني خالصة نتائج االحصاء الصناعي للمنشات الصناعية الصغرية للسنوات
()2012_2005
ادلؤشرات السنوات

2005

2006

2007

2010 2002

2011

2012

عدد اؼبنشات الصغَتة

19933

11179

13591

11131 19734

52731

53114

معدل عدد العاملُت

31324

51545

43124

151719 154334 31343 72239

اؼبصدر 5وزارة التخطيط ,اعبهاز اؼبركزي لالحصاء ,تقرير اؼبنشات الصناعية الصغَتة لسنوات ـبتارة _7911 _7919
 ,7917ص(. )1_4_5

ويهيمن القطاع اػباص على األنشطة االقتصادية يف الزراعة وذبارة اعبملة والتجزئة والسياحة وملكية اؼبساكن
واػبدمات الشخصية واالجتماعية ,وأيخذ قطاعي التجارة والتجزئة وقطاع التشييد والبناء االنبية الكربى يف نشاط
القطاع اػباص كما ىو واضح يف جدول (.)5
جدول رقم ( )4يبني توزيع الشركات اخلاصة يف العراق حسب القطاع يف عام 2012
نوع القطاع

النسبة %

الزراعة

4,1

الصناعة التحويلية

3,1

التشييد والبناء

14,7

ذبارة وذبزئة

45,1

خدمات اخرى

17

اؼبصدر  5صبهورية العراق  ,ؾبلس الوزراء  ,اسًتاتيجية تطوير القطاع اػباص ( , )7939_7915نيسان  , 7915ص55

وزبتلف األنبية النسبية ؼبسانبات القطاع اػباص يف الناتج احمللي اإلصبايل ابألسعار اعبارية حسب القطاع
االقتصادي  ,ففي الزراعة وملكية اؼبساكن واػبدمات الشخصية وصلت مسانبة القطاع اػباص إىل ، %199
بينما يف الصناعات التحويلية كانت حصتو ٪72,4و  ٪ 34,2يف عامي  7994و  7919على الًتتيب ,
وترجع ىذه الزايدة األخَتة إىل ازدايد عدد الشركات الصناعية يف القطاع اػباص ،سواء كانت كبَتة أم صغَتة
ومتوسطة كما مبُت يف جدول (.)4
جدول رقم ( )5يبني اعداد ادلنشات الصناعية اخلاصة للسنوات ()2010_2002
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نوع ادلنشات حبسب احلجم

2002

2010

اؼبنشات الكبَتة

517

579

اؼبنشات اؼبتوسطة

49

44

اؼبنشات الصغَتة

19734

11171
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ادلصدر  5وزارة التخطيط  ,خطة التنمية الوطنية ( , )7912_7913بغداد كانون الثاين  , 7913ص. 1

للوقوف على دور القطاع اػباص يف االقتصاد  ,ال بد من معرفة ودراسة مسانبتو يف تكوين راس اؼبال الثابت
ومسانبتو يف الناتج احمللي االصبايل ويف اهباد فرص للعمل داخل االقتصاد العراقي .
ففيما يتعلق دبسانبة القطاع اػباص يف الناتج احمللي اإلصبايل وتكوين راس اؼبال الثابت  ,فقد اشارة وزارة
التخطيط اىل ان مسانبة القطاعُت العام واػباص يف توليد الناتج احمللي االصبايل ابالسعار اعبارية لالعوام
( )7919_7994اتسمت ابالستقرار النسيب ,حيث بلغت نسبة مسانبة القطاع العام ( %)11,1عام
 7994البفضت اىل (%)14,5عام  , 7919يف حُت مل تتجاوز نسبة مسانبة القطاع اػباص يف توليد الناتج
احمللي االصبايل عن ( %)33,9عام  7994كما مبُت يف جدول ( , )1االمر الذي يؤكد على الدور اؼبتواضع
للقطاع اػباص يف ادارة فعاليات التنمية وبداللة مسانبتو يف تكوين راس اؼبال الثابت اليت مل تتجاوز ( %)1,4من
اصبايل تكوين راس اؼبال الثابت ابالسعار اعبارية عام  ,7919ويف ىذا االذباه يالحظ ان مسانبة القطاع اػباص
يف تكوين رأس اؼبال الثابت اخذت اذباىاً كبو االلبفاض منذ عام  7995يًتاوح بُت ( %)9,1و (% )1,4
دبتوسط قدره ( %)9,3من الناتج احمللي اإلصبايل  ،وىو مؤشر على وجود بيئة غَت مشجعة وغَت سبكينية ومناخ
استثماري سليب للقطاع اػباص ,ومن انحية اخرى بينت وزارة التخطيط ان االلبفاض يف ىذه النسب هبعل
االقتصاد يقف طويال امام افًتاضات اػبطة اؼبتعلقة دبسؤولية القطاع اػباص عن سبويل ( %)51من اصبايل
استثمارات اػبطة (وزارة التخطيط  ،7913 ،ص ,)4وان االبتعاد عن ىذا اؽبدف يفسره لنا استمرار وجود بيئة
استثمارية ضعيفة وغَت جاذبة لولوج القطاع اػباص اىل الساحة االستثمارية .
وفيما يتعلق بدور القطاع اػباص يف العراق يف خلق فرص العمل  ,فقد تبُت من خالل توزيع القوى العاملة
بُت القطاعُت العام واػباص انو خالل الفًتة( )7993_7995وفر القطاع اػباص كبو ( %)71,9و
( %)33,3دبتوسط ( %)73,2من فرص التشغيل بدوام كامل وكبو ( %)15,9و ( %)35,1دبتوسط
( %)79,2من فرص التشغيل بدوام جزئي كما ىو واضح يف جدول ( , )2ويف الفًتة نفسها أصبح القطاع العام
اؼبالذ الوحيد لقوة العمل واصبح صاحب العمل الرئيسي بعد ان وفر كبو( )3,5مليون وظيفة ) ابستثناء إقليم
كردستان) ,ووفقاً ػبطة التنمية الوطنية  7912_7913فان توزيع اؼبشتغلُت ابجر ودوام كامل ما بُت القطاع
العام والقطاع اػباص كان لصاحل القطاع العام وبنسبة  , % 41,1يف حُت مل تتجاوز النسبة يف القطاع اػباص
 , % 53,5وتبدو اغبالة معاكسة للمشتغلُت بدوام مؤقت حيث ترتفع نسبتهم ف ـ ــي القطاع اػباص عن القطاع
العام كما ىو واضح يف اعبدول  ,وقد امسى القطاع العام مصدرا لبعث االمان واالطمئنان والراحة واالستقرار
حيث بلغت نسبة العمل احملمي فيو  %42,1يف عام  , 7911وىذه اغبقيقة تفسر لنا ارتفاع اؼبشتغالت يف
القطاع العام بدوام كامل عن النسبة يف القطاع اػباص  ,ويفهم ايضا من اعبدول ان القطاع اػباص امسى مالذا
غَت امن لعمل النساء والرجال معا يف ظل غياب مظلة الضم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان.
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جدول رقم ( )6يبني مسامهة القطاع اخلاص يف الناتج احمللي االمجايل وتكوين راس ادلال الثابت ومعدل
التوظيف ( /)2012_1274ابالسعار اجلارية
السنة

نسبة مسامهة القطاع اخلاص يف

نسبة مسامهة القطاع اخلاص يف

الناتج احمللي االمجايل

تكوين راس ادلال الثابت

معدل التوظيف
دوام

دوام

كامل

جزئي

1425

31,4

7,4

ــــــــ ـ

ـــــــــ

1439

14,7

5,2

ــــــــ

ـــــــــ

1449

77,9

4,9

ــــــــ ـ

ــــــــ ـ

1444

35,1

9,5

ــــــــ ـ

ــــــــ

7997

74,9

1,7

ــــــــ

ــــــــ ـ

7993

74,3

ـــــــــــــــــــــــــ ـ

ــــــــــ

ــــــــــ ـ

7995

39,4

1,9

71,9

73,9

7994

37,3

9,3

75,9

35,1

7991

74,2

1,1

71,1

37,9

7992

39,4

9,2

73,5

11,9

7993

71,2

9,1

33,5

15,1

7994

33,9

9,1

74,9

77,9

7919

33,3

1,4

ــــــــــــ

ــــــــــــ

7911

39,3

9,4

ــــــــــــ

ــــــــــــ

7917

39,4

ـــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــ

ــــــــــ ـ

اؼبصدر  5صبهورية العراق  ,ؾبلس الوزراء  ,اسًتاتيجية تطوير القطاع اػباص ( , )7939_7915نيسان  , 7915ص.51

االجتماعي  ,اذ يظهر ان نسبة اؼبشتغالت بعمل غَت ؿبمي يف القطاع اػباص بلغت  %47,7مقابل %42,4
للمشتغالت بعمل ؿبمي يف القطاع العام  ,االمر الذي يفرض االىتمام ببلورة وتشريع قوانُت للضمان االجتماعي
قادرة على ضباية كل العاملُت يف القطاع اػباص  ,ليكون بذلك قطاعا مستقطبا للقوة العاملة ومولدا لبيئة اعمال
جاذبة دبا يرسي اسسا سليمة ومستدامة للتحول كبو اقتصاد السوق ابقل الكلف.
جدول رقم ( )7يبني نسب ادلشتغلني يف القطاعني اخلاص والعام لسنة 2011
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ادلؤشرات

القطاع العام %

القطاع اخلاص %

نسبة اؼبشتغلُت ابجر ودوام كامل

41,1

53,5
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نسبة اؼبشتغلُت بدوام مؤقت

9,3

33,3

نسبة اؼبشتغلُت بدوام جزئي

3,3

14,4

نسبة اؼبشتغالت بدوام كامل

43

43,2

نسبة اؼبشتغالت بعمل ؿبمي

42,4

ــــــ ـ

نسبة اؼبشتغالت بعمل غَت ؿبمي

ــــــــ

47,7

ادلصدر  5وزارة التخطيط  ,خطة التنمية الوطنية ( , )7912_7913بغداد كانون الثاين  , 7913ص. 31

ان استقطاب واستقبال القطاع العام للعمالة جاء كنتيجة طبيعية لتغَت واقع التشغيل يف العراق بعد عام
 , 7993والذي يبكن مالحظتو من خالل تضخم حجم الدولة وتضخم القطاع العام ابلعاملُت الذين غدت
معدالهتم تفوق احياان النمو االقتصادي  ,وىو أمر قد هبد تربيره يف ان السياسة االقتصادية للدولة عمدت إىل
احملافظة على اذباه تضخم أجهزهتا لتحقيق بعض االىداف لعل من أنبها توفَت فرص العمل وامتصاص البطالة يف
االقتصاد ,فضال عن ذلك فأن اجور القطاع العام وخاصة بعد عام  7993سبيزت ابرتفاعها مع وجود الضمان
اؼبناسب ؽبا واألمن نسبيا مقارنة ابلقطاع اػباص اؼبعروف عنو أبنو يتميز بكونوُ أقل دخال واقل اماان  ,وقد يعود
السبب يف ذلك اىل غياب القوانُت والتشريعات الالزمة لتنظم عمل القطاع اػباص  ,وابلتايل تنظيم العمل بُت
العمال وأرابب العمل الذين يقومون يف بعض االوقات بطرد العاملُت او بتسروبهم من العمل ,فضال عن االفتقار
اىل اغبقوق التقاعدية والضماانت االجتماعية األمر الذي جعل ان يكون العمل يف القطاع اػباص غَت مضموان,
والذي هبعل اػبرهبُت والباحثُت عن فرص العمل يطلبون القطاع اغبكومي للعمل والتوظف فيو  ,فضال عن أن
العمل يف القطاع اػباص امسى يف كثَت من األحيان غَت ذي جدوى لقلة األجور بشكل عام اليت ال تتناسب مع
أسعار السوق احمللية .
وىذا التباين يف نسب توزيع قوة العمل مابُت القطاعُت العام واػباص رافقو يف نفس الوقت تباين واضح
اؼبعامل يف توزيع اؼبشتغلُت من قوة العمل حسب القطاعات االقتصادية  ,حيث تركزت يف القطاعات اػبدمية غَت
اإلنتاجية  ,وقد أثر ذلك يف نوعية توزيعها بُت القطاعات واليت يف النهاية انعكست أبثر سليب على واقع التنمية
الوطنية  ,إذ قبد أن معدالت مبو العاملُت للقطاع العام يف النشاط اػبدمي كالصحة والتعليم ارتفعت من ()%39
عام  7991إىل ( )%29عام  , 7993أما القطاع اػباص فكانت نسبة التشغيل األكرب يف أنشطة الزراعة
وذبارة اعبملة واؼبفرد والنقل واالتصاالت  ,العتمادىا على األيدي غَت اؼباىرة اليت بلغت كبو ( )17933عامال"
من ؾبموع( )15417عامال" عام ( 7993عبدالرضا ،نت).
ومن انحية اخرى  ,فأن عدم ذباوز نسبة مسانبة القطاع اػباص يف توليد الناتج يف قطاعي التعليم والصحة
عن ( %)14من اصبايل الناتج يف ىذين القطاعُت لالعوام ( )7919_7994لدليل على ان القطاع اػباص ال
يتمتع ابؼبرونة الكافية والالزمة لتنويع انشطتو  ,فبا يعٍت ان سياسة االستثمار للقطاع اػباص اتسمت بعدم التنوع
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وابلتايل الثبات على امباطها التقليدية رغم مساعي اػبطة لفتح ؾباالت لالستثمار يف ـبتلف االنشطة االقتصادية
واالجتماعية واػبدمية (وزارة التخطيط  ،7913 ،ص. )1
وقد بقيت الزراعة لسنوات عدة مضت من القطاعات اؼبستوعبة للعمالة ولفرص العمل يف العراق  ,لكنها يف
الوقت اغباضر ال توفر سوى ( %)79من فرص التشغيل  ,ومعظمها يف القطاع اػباص  ,وعليو فقد أصبحت
مشكلة التشغيل يف العراق قضية ذات أولوية وطنية ،تؤثر على البالد أبسرىا ،السيما على الشباب الذين يعانون
من البطالة  ,ووفقاً لتقديرات السًتاتيجية الوطنية اؼبتكاملة للطاقة ،كان كبو ( )749,999شخصا يدخلون

سوق العمل سنوايً خالل الفًتة ( ، )7911_7992ويتوقع أن يرتفع ىذا العدد إىل ( )749,999خالل
الفًتة ( )7911_7917ويعود ذلك إىل حقيقة أن ( %)15من السكان ىم دون ( )75عاماً وأن متوسط
العمر ىو ( )79عاماً فقط ويف مثل ىذه الوضع ،ال يوجد بديل للعراق عن تنشيط وتطوير القطاع اػباص ؼبواكبة
الطلب اؼبتزايد على فرص التشغيل  ,ويزداد تعقيد ىذا الوضع ابؽبجرة واسعة النطاق لالختصاصيُت والعمال اؼبهرة

(ؾبلس الوزراء العراقي ،7915 ،ص.)51
وفيما يتعلق بنشاط القطاع اػباص غَت اؼبنظّم يف العراق  ,فيالحظ ان ىذا القطاع شهد توسعا كبَتا يف
االقتصاد منذ عام  , 7993وكانت أكرب الزايدات يف ؾباالت اػبدمات اغبضرية الصغَتة مع زايدات أقل يف
الزراعة وـبتلف الصناعات الصغَتة  ,ويشَت تقدير متحفظ إىل أن مسانبة االقتصاد غَت اؼبنظم يف الناتج احمللي
اإلصبايل لعام  7991بلغت كبو ( %)14مقارنة مع ( %)34يف عام  7997ويعمل كبو( %)13من القوى
العاملة يف النشاط غَت اؼبنظم  ،على افًتاض أن العديد من العمال اؼبسجلُت على أهنم عاطلون عن العمل
يستخدمون االقتصاد غَت اؼبنظم كاسًتاتيجية“ تعايش” حىت تتاح ؽبم فرص عمل يف القطاع اؼبنظم  ,وخلص
مسح منظمة العمل الدولية ؼبؤسسات األعمال الصغرى والصغَتة واؼبتوسطة الذي أجري يف عام  7917إىل أن
معظم الشركات الصغرى تعمل يف القطاع غَت اؼبنظم (ؾبلس الوزراء العراقي ،7915 ،ص.)52

اثنيا  :التحدايت اليت تواجو القطاع اخلاص يف العراق

يواجو القطاع اػباص يف العراق عدد من التحدايت اليت قد تعيقو عن فبارسة دوره يف االقتصاد  ,وابلتايل ذبعلو

غَت مؤىال لقيادة عملية التنمية يف العراق سواء يف الوقت اغباضر او يف اؼبستقبل  ,ومن اىم ىذه التحدايت 5
1ـ كونو ال يبتلك القدرات الفنية واإلدارية الكافية واؼبوارد اؼبالية الضخمة الالزمة لتمويل التنمية يف العراق  ,فعلى
الرغم من وجود القوانُت الداعمة الشراك القطاع اػباص يف أتىيل الشركات العامة كقانون الشركات العامة رقم
( )77لسنة  , 1442وتبٍت خطة سنوية لالعالن عن الشركات اليت تروم الدولة أتىيلها  ,حيث مت اقباز ()21
ملفا استثماراي حىت عام  , 7919واالعالن عن أتىيل ( )13شركة صناعية عام  , 7911اال ان درجة االقبال
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عليها من قبل مستثمري القطاع اػباص كان ضعيفا وقد يعزى السبب اىل قدم تلك الشركات (وزارة التخطيط ،
 ،7913ص. )1
7ـ التأخر يف إجراء اإلصالحات التشريعية واؽبيكلية والفنية اؼبتعلقة خبلق البيئة االستثمارية اؼبالئمة لعمل اقتصاد
السوق وجذب اؼبستثمرين وخباصة الذين ىجروا العراق اىل اػبارج.
3ـ كون ان القطاع اؼبايل واؼبصريف مسيطر عليو من قبل الدولة وابلتايل عجزه عن تلبية متطلبات القطاع اػباص من
رأس مال  ,ومن مث عدم أداءه لدوره يف تعبئة مدخرات اؼبؤسسات واألفراد وربويلها إىل استثمارات يف القطاعات
اإلنتاجية للقطاع اػباص (البصري ،نت).
5ـ ىشاشة الوضع االمٍت ربد اخر والذي ادى بدوره اىل توليد بيئة طاردة للمستثمر اػباص احمللي واالجنيب على
السواء .
4ـ ضعف البنية التحتية لالقتصاد دبا فيو البنية اؼبالية التحتية والكهرابء االمر الذي اثر على قباح القطاع اػباص
يف اداء دوره االستثماري .

اثلثا  :الفرص وافاق ادلستقبل

ولتجاوز اؼبشكالت اليت يعانيها القطاع اػباص ابدرت السياسة االقتصادية يف العراق بعد عام  7993اىل
دعم القطاع اػباص وجعلو يتبوأ دورا فاعال يف العملية التنموية واعادة االعمار  ,من خالل ربديد دعائم سًتاتيجية

تنموية لثالث سنوات هتتم من خالؽبا ابعادة النشاط واغبيوية للقطاع اػباص وجعلو القطاع الفاعل يف االقتصاد
واؼبولد لفرص العمل واؼبعزز للنمو اؼبستدام واؼبساىم يف سبويل التنمية  ,وىذا التوجو جاء تنفيذا للمادة  74من
الدستور العراقي لعام  7994واليت اكدت على تشجيع القطاع اػباص وتنميتو.
فسعت إسًتاتيجيتا التنمية الوطنية ( )7992_994و( ) 7919_7992اىل تنمية القطاع اػباص
واعطاءه دوره يف النشاط االقتصادي وجعل ىذا اؽبدف أحد اؼبقومات األربعة الرئيسية اليت تتقدم التوجهات
اإلسًتاتيجية العامة يف إعادة اإلعمار والتنمية للعراق  ,ومت ربديد عددا من اؼبتطلبات لتحقيق ىذا اؽبدف  ،منها
إصالح القوانُت واألنظمة وخصخصة الشركات العامة وكذلك إعادة ىيكلة اؼبصارف التجارية العامة مع توفَت
التمويل الالزم للمؤسسات الصغَتة واؼبتوسطة فضال عن إعادة أتىيل البنية التحتية .
ورغم كل ما عرض ضمن االسًتاتيجيات اؼبذكورة من رؤى واىداف اال ان الواقع يشَت اىل عدم ربقق اي من
ىذه االىداف  ,وقد تعزى االسباب اىل الظرف االمٍت والسياسي اؼبقوض للتنمية واالستثمار ,اىل جانب عن
عدم معرفة القطاع اػباص دباىية الدور اؼبطلوب منو والواجب التزامو بسبب ضبابية السياسة االقتصادية اؼبتبناة ,
فضال عن اترجح اذباىات التنمية وعدم توصيف اسلوب ادارة االقتصاد العراقي ,لذا جاءت خطة التنمية
( )7915_7919واليت بينت مالمح السياسة االقتصادية اليت سيتم تبنيها يف العراق على مدى طبس سنوات
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قادمة وماىي طبيعة الفعالية التنموية اليت على القطاع اػباص ان يؤديها يف تنفيذ أىداف اػبطة وخاصة مسانبتو
يف سبويل مشاريع اػبطة واليت قدرت بنسبة مسانبة ( %)51,7على مدى سنوات اػبطة (وزارة التخطيط ،
 ،7913ص , )123وكان أحد أبرز األىداف العامة ؽبذه اػبطة ىو ربقيق ىدف تعزيز دور القطاع اػباص
احمللي واألجنيب ،سواء من حيث مقدار اإلستثمار أو عدد فرص العمل هبدف سبويل التنمية ،ذلك من خالل
تكوين قطاع خاص تفاعلي وتشاركي وتنافسي يع ٍزز من التنمية اؼبستدامة  ,وإقامة بيئة إستثمارية جاذبة
لإلستثمار اػباص  ,مع توسيع وتنويع األنشطة اليت يستثمر فيها القطاع اػباص.
وقدرت خطة التنمية الوطنية ( ) 7915_7919أن يشكل اإلستثمار اػباص كبو  ٪ 51من إصبايل
اإلستثمارات اؼبتوقعة اي  199ترليون دينار من إصبايل اإلستثمارات اؼبقدر ب  713ترليون دينار.
وقد ابشرت الدولة دبتابعة حال القطاع اػباص يف العراق من خالل تقييمها لنشاطو يف خطة التنمية الوطنية
( , ) 7912_7913واليت تضمنت ربليال وافيا غبالة القطاع اػباص وتقييما ؼبا ربقق من أىداف خطة التنمية
الوطنية ( , )7915_7919وغبظت خطة التنمية الوطنية  7912_7913أن دور القطاع اػباص يف ؾبمل
التنمية اإلقتصادية الزال متواضعا وغَت سًتاتيجي بدليل اإلكبراف اعبسيم يف مسانبة القطاع اػباص يف تكوين
رأس اؼبال الثابت الذي كان اؼبخطط لو  75,3ترليون دينار عام  7911يف حُت كان اؼبتحقق فعليا  1,1ترليون
دينار ،أي بنسبة إكبراف( %)47(-ؾبلس الوزراء العراقي ،7915 ،ص.)52
وتشَت مسوح عدة ودراسات ـبتلفة وعلى الرغم من صعوبة قياس اإلمكانية الفعلية لتطوير القطاع اػباص ،إىل
وجود فرص ملموسة لتطوير ىذا القطاع ومسانبتو يف النمو االقتصادي والتشغيل وتشمل ىذه الفرص ،بشكل
خاص:
 -1الكفاءات البشرية اؼبؤىلة واؼبوارد الطبيعية الضخمة غَت اؼبستغلة؛
 -7طلب متزايد إبستمرار يف األسواق الداخلية على السلع واػبدمات يف عدة قطاعات.
 -3صناعة النفط اليت تشكل فرصة ىائلة للقطاع اػباص لتقدمي خدماتو يف ؾباالت اإلستكشاف والتنقيب
واالستخراج وكذلك يف جانب النقل والتكرير والتسويق.
 -5إمكاانت وحاجات متزايدة لالبتكار عرب تعزيز اؼبنافسة يف السوق احمللية ،السيما عن طريق إصدار
شهادات تصديق اعبودة ،واستخدام تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت ،وإدخال التقنيات اغبديثة ،وبصفة
عامة ،أمباط أعمال جديدة وشاملة.
 -4دينامية عالية وواضحة يف أتسيس الشركات الصغَتة واؼبتوسطة منذ عام  ، 7992وىو مؤشر على إنتعاش
إقتصادي انشيء.
 -1التوريدات العامة اؽبائلة من قبل اغبكومة العراقية وشركات النفط العاؼبية واالستثمارات األجنبية اؼبباشرة
الكبَتة.
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وقد أطلق برانمج األمم اؼبتحدة اإلمبائي يف العراق يف تشرين األول  7911يف شراكة مع اغبكومة العراقية
مبادرة أتسيس الشبكة احمللية للميثاق العاؼبي اليت هتدف إىل تعزيز اؼبسؤولية االجتماعية والبيئية للقطاع اػباص دبا
يتماشى مع اؼبعايَت العاؼبية لألعمال اؼبستدامة والشاملة  ,وقد انضم يف البداية إىل الشبكة عدد قليل من الشركات
العراقية اؼبلتزمة بتطبيق اؼببادئ العشرة ؼبيثاق األمم اؼبتحدة يف عملياهتا التجارية  ,وتضم الشبكة احمللية حىت اآلن
قرابة ( )49منظمة من الشركات اػباصة ورابطات األعمال واؼبنظمات غَت اغبكومية من ـبتلف أكباء العراق،
وىي متنوعة من حيث اغبجم والقطاع.
وبدعم من البنك الدويل مت أتسيس مركز تطوير القطاع اػباص يف عام  7911كمنظمة غَت حكومية ،وىو
يبثل شراكة بُت اؼبنظمات اؼبمثلة للقطاع اػباص والساعية إىل ربديد العقبات الرئيسية أمام فبارسة أنشطة األعمال
يف العراق والعمل مع اغبكومة على إهباد حلول لتجاوز ىذه العقبات  ,مع تعزيز مشولية وتنافسية القطاع اػباص
العراقي من خالل بناء الثقة واغبوار بُت القطاعُت العام واػباص ،والدعوة لإلصالح االقتصادي واألنشطة اؼبوجهة
كبو السوق واؼبسانبة يف تطوير األعمال واالستثمار والنمو االقتصادي والرايدة يف األعمال.
وعليو فان ضمان عملية التنويع االقتصادي تتطلب تبٍت مبدأ الشراكة والتكامل بُت القطاعُت العام واػباص
ضروري يف إعادة صياغة دور الدولة وذلك بقصد زبفيف االعباء عن القطاع العام وابلتايل التقليل من
كمطلب
ً
االنفاق العام الذي تضطلع بو  ,اذ ان ىناك امكانية لتطبيق اػبصخصة يف العديد من اؼبشاريع العامة االنتاجية
وربقيق االنتاج االهبابية منها يف االقتصاد العراقي  ,وما علينا إال ابلتحرك التدرهبي اؼبدروس لعملية اػبصخصة
حىت نتمكن من ربقيق اكرب قدر فبكن من االهبابيات وتقليل اؼبساوئ إىل اقل حد فبكن .

االستنتاجات :

اىم االستنتاجات اليت توصل اليها البحث االيت 5
1ـ يتميز االقتصاد العراقي ابلبفاض درجة تنوعو  ,اذ تبُت من خالل البحث مدى ىيمنة القطاع النفطي على
اؼبسانبة يف تكوين الناتج احمللي االصبايل  ,االمر الذي عزز من ظبة االحادية على النشاط وخالقاً بذلك اختالالً
ىيكلياً قلل كثَتا من درجة التنويع االقتصادي  ،وابلتايل ظبح بتوليد عجز يف العرض السلعي للمنتجات الصناعية
والزراعية ,فبا زاد اخَتا من درجة االنكشاف االقتصادي للبلد .
7ـ تبُت من البحث انو يبكن اعتماد التخصصية كالية لتحقيق التنويع االقتصادي اىل جانب عدد من االليات
وذباوز اؼبشكالت االقتصادية اليت يعاين منها البلد ,اذ تشَت ذبارب بعض الدول اىل ان اػبصخصة تسهم بدور
فاعل يف زايدة اإليرادات اؼبالية ويف ربقيق التوازن اؼبايل وخاصة إذا توفرت شروط قباحها .
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3ـ تبُت من البحث ان نسبة مسانبة القطاع اػباص يف توليد الناتج احمللي االصبايل يف العراق ما زالت قليلة ,االمر
الذي يؤكد على الدور اؼبتواضع للقطاع اػباص يف ادارة فعاليات التنمية وبداللة مسانبتو يف تكوين راس اؼبال
الثابت  ,وىو مؤشر على وجود بيئة غَت مشجعة وغَت سبكينية ومناخ استثماري سليب للقطاع اػباص .
5ـ وتبُت ايضا ان نسبة مسانبة القطاع اػباص يف توليد الناتج يف قطاعي التعليم والصحة ايضا ما زالت قليلة ,فبا
يعٍت ان القطاع اػباص ال يتمتع ابؼبرونة الكافية والالزمة لتنويع انشطتو  ,ويعٍت ايضا ان سياسة االستثمار للقطاع
اػباص اتسمت بعدم التنوع وابلتايل الثبات على امباطها التقليدية رغم اؼبساعي الوطنية لفتح ؾباالت لالستثمار يف
ـبتلف االنشطة االقتصادية واالجتماعية واػبدمية .

التوصيات :
 -1إهباد بدائل لإليرادات العامة من مصادر أخرى وابلتايل فك االرتباط بُت اؼبوازنة العامة للدولة وبُت عوائد
النفط من خالل تبٍت عدد من اإلجراءات الواجب القيام هبا.
 -7ضرورة مشاركة القطاعات االقتصادية يف توليد الناتج احمللي االصبايل من خالل إعادة أتىيل اؼبشاريع العامة
الصناعية والزراعية واػبدمية  ,مع الدعوة لتشريك القطاع اػباص ليتبؤ مكانتو يف االقتصاد .
 -3انبية حشد صبيع إمكاانت اجملتمع دبا فيها منطلقات وخربات وموارد القطاع اػباص واإلسهام يف تعزيز مبوه
ودوره يف ظل التحول القتصاد السوق  ،إذ يعد احملرك األساسي يف تصحيح اؼبسار التنموي وتنويع مصادر
الدخل.
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ادلصادر :

تَتي لُت كارل  ,ـباطر الدولة النفطية  ,د .ادوار موسى وآخرين  ,يف النفط واالستبداد االقتصاد السياسي

للدولة الريعية  ,ترصبة معهد الدراسات االسًتاتيجية ,ط ,1بغداد .7992 ,
 -1حي ــدر ش ــلب وش ــكو  ,اي ـ ـرادات ال ــنفط يف الع ـ ـراق وامك ــاانت اس ــتخدامو يف التنوي ــع االقتص ــادي  ,رس ــالة
ماجستَت مقدمة اىل كلية االدارة واالقتصاد _ اؼبستنصرية .7914 ,
 -7خالد صبيل البصري  ,واقع القطاع اػباص ومتطلباتو يف العراق  ,مالحق جريدة اؼبدى اليومية  .نت.
 -3رضا صاحب ابو ضبد  ,اػبصصخة وامكانية تطبيقها يف العراق  ,7995 ,نت .
 -5سنان الشبييب  ,مالمح السياسة النقدية يف العراق  ,ابو ظيب  ,صندوق النقد العريب . 7992 ,
 -4فواز بن ضبد الفواز  ,اػبطيئة يف التنويع االقتصادي ,على موقع االقتصادية .
 -1ؾبلس الوزراء يف صبهورية العراق  ,اسًتاتيجية تطوير القطاع اػباص ( , )7939_7915نيسان .7915
 -2م ــروة خض ــر س ــلمان ,التج ــارة اػبارجي ــة للعـ ـراق ب ــُت ض ــرورات التنوي ــع االقتص ــادي ورب ــدايت االنض ــمام اىل
( .(wtoرسالة ماجستَت مقدمة اىل كلية االدارة واالقتصاد_ جامعة بغداد .7914 ,
 -3نبيل جعفر عبد الرضا  ,واقع القطاع اػباص يف العراق  ,اغبوار اؼبتمدن  ,نت
 -4وزارة التخطيط  ,خطة التنمية الوطنية ( , )7912_7913بغداد كانون الثاين . 7913
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