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االقتصاد العراقي بین الھیمنة الریعیة وإمكانیة التنویع االقتصادي المستقبلیة

*علي محمد أحمد*حالوب كاظم معلةد.م.أ

المستخلص

ألسباب داخلیة وخارجیة فھو الیزال اقتصاد ریعي یعاني االقتصاد العراقي من إشكاالت واختالالت واسعة
بالرغم من توفر موارد عدیدة ومتنوعة ووجود إمكانیات جیدة فیھ، وان عملیة تنویع ھذا ) احادي الجانب(

فمحاوالت . االقتصاد وتوجیھھ نحو االتجاه الذي یخدم عملیة التنمیة االقتصادیة امر في غایة األھمیة
االقتصاد العراقي جاءت ناقصة، ولم تكن واضحة ودقیقة ایضًا، وكذلك عدم معالجة عدم التوازن في

وضوح في الخطط التنمویة للقطاعات االقتصادیة، مما ترتب على ذلك تبدید للثروات وضیاعھا وعدم 
لذلك یجب اعتماد استراتیجیة مالئمة وفعالة لحالة . تحقیق نمو وتطور ملموس طیلة السنوات الماضیة

العراقي وقطاعاتھ األساسیة مع توفیر البیئة المناسبة لذلك، وفي مقدمة ھذه الخطط وضع وترتیب االقتصاد 
األولویات االستثماریة والبنى التحتیة الالزمة، وتنویع االقتصاد العراقي من اجل تخفیف االعتماد على 

تحقیق التنمیة كل ذلك من شأنھ ان یؤدي الى . القطاع النفطي وزیادة مساھمة القطاعات األخرى
.االقتصادیة واالجتماعیة

التنویع االقتصادي، القطاعات االقتصادیة، الریعیة، الناتج المحلي اإلجمالي:الكلمات المفتاحیة

_____________________
كلیة اإلدارة واالقتصاد–جامعة بغداد *
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المقدمة
تراجع مسار التنمیة االقتصادیة 

–مع بدایة الحرب العراقیة 

القط

دخول الجیش العراقي بعد أحداث 1991بمالیین الدوالرات، وما اعقبت ھذه الحرب من حرب جدیدة سنة 

.استثمار الثروة النفطیة وانعكاسأثار ذلك

مشكلة البحث

على % 50أن الناتج المحلي اإلجمالي في العراق یعتمد بنسبة كبیرة تزید على 
.یتطلب التنویع االقتصادي ومغادرة االعتماد الكبیر للناتج المحلي اإلجمالي على النفط الخام

فرضیة البحث 

.لمحلي اإلجمالي في العراق على النفط الخامالعراقي، ومعالجة مشكلة اعتماد الناتج ا

ھدف البحث 

.وتحقیق التطور الشامل لالقتصاد والمجتمع العراقي وبالتالي تحقیق التنویع االقتصادي

المبحث االول
االقتصادي المفھوم واألھمیة والمعاییرالتنویع 

)Diversification(مفھوم التنویع -: اوًال
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اقتصادیة متوازنة، ومن بین السیاسات ال

.)5: 2014،الخطیب"(قطاعات غیر معتمد على قطاع وحید

“”تقوم على أساس فكرة “ التنویع”وجوھر نظریة 
یضمن تحقیق أكبر قدر ممكن من عوائد اإلن

نوعة  - مت
-مدة بإفراط على بعض منھا وغیر متركزة أو معت

-
نشاط    “ ”. تبادلھا خارجیًا  من  كثر 

.)2011، الحسني "(اقتصادي یدر دخًال على المجتمع، وھكذا تشكل ھذه المصادر روافد عدة القتصاد ما

,Zhang"(االقتصادیة الفعال بشكل كبیر 2011:4(.

كما یمكن تعریف التنویع االقتصادي على أنھ توسیع للقاعدة االقتصادیة وإقامة ركائز اقتصاد حقیقي یتكون 
: 2008، مرزوك  ("

8.(

).2011، أبو شقرا "(االقتصادي أن یحد من التذبذب االقتصادي للدولة او زیادة اداء نشاطھا الفعلي

ة وإنتاجیة القطاع الصناعي والزیادة الكبیرة في إنتاجیة القطاع ویقصد بالتنویع أإلقتصادي أیضا زیادة حص

.التنمیة وعلى وجھ الخصوص تلك المتعلقة بالضعف الھیكلي، الفقر، التشغیل، وأألمن الغذائي

وتعریف اخر 
خلق  ( ، 

اعة  فرص جدیدة لمنتجات جدیدة داخل القطاع نفسة على سبیل المثال التعدین او الطاقة او  لزر ) ا
) ( عمودي 

 ، ،
).56: 2013، البار( او تجارة التجزئةبتوسعة نشاطھا من مجرد استخراج النحاس الى معالجة او نقل
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) یمثل القطاع االول(اي ان الشركة تتحول من االستخراج 
اع الثالث  (واخیرًا الى النقل او التجزئة ) القطاع الثاني(الكھربائیة  لقط ) ا

,Havidtخالل التنویعقطاعات مرتبطة من  2013 : 4-5)".(

الھدف من تنویع القاعدة االقتصادی

).474: 2009، زیني("الموارد النفطیة بصورة رئیسیة كما ھي علیة الحال في الوقت الحاضر

اھمیة التنویع االقتصادي -: ثانیًا

وتقلل االعتماد الكلي على القطاعا

. جھة ومن اجل زیادة ایرادات تلك الدول من جھة اخرى

:وتتجلى اھمیة التنویع االقتصادي من خالل ما یأتي

:تنمیة وتطویر القطاعات االقتصادیة المختلفة- 1

المختلفة لضمان مساھ

االقتصادیة التي تعمل على رفع قیمة الناتج المحلي اإل
).2006، األمم المتحدة" (الدخل وتقلیل نسبة االعتماد على المورد االقتصادي الواحد

الموارد المتنوعة وبالتالي فھي مھیئة 

التنمیة المتوازنة المستدامة ویبعد االقتصاد عن االعتماد على مورد واحد ویساھم في تطویر القوى البشریة
).65: 2012، سالم "(ویجعل االقتصاد والمجتمع یعمل بكفاءة وقـدرة عـــالــیـة
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لمكثفة   ، في االقتصاد ات ا راس

وكذلك، تحقیق نجاحات ملموسة في االنتاج النباتي والحیواني
).110: 1995، الفالحي "(كونھ احد القطاعات المھمة في نجاح سیاسة تنویع الھیكل االقتصادي

التصنیع في اغلب البلدان یحظى بأھم
فعلى  . 

%) 8.6(الى زیادة نسب
).وزارة التخطیط السعودیة"(2005عام %) 11.3(الى 1985في عام 

، األخیرة حیث اصبح ھذا

.من االنشطة والمشاریع المماثلة

صادرات القطاعات االقتصادی

د من  

،
تساعد على تحریك عملیة التنمیة االقتصادیة وكذلك المساعدة في رفع النا

.للدولة 

زیادة الناتج القومي وتحفیز االستثمار  -2

% 50تصل الى 
% 20036.8مصادر الدخل وقد جرت قراءة في االداء االقتصادي عام 

نتیجة لتبني الدولة ھذه السیاسة حیث كانت مساھمة القطاعات غیر الن
.كبیرة
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2003
لتنویع مصادر الدخل خالل السنوات الخمس المقبلة نجاحا ملحوظا، فالخدمات الحكومة ضمن استراتیجیتھا 

لعام  % 16,3الصحیة بشقیھا العام والخاص سجلت نموا كبیرا بنسبة  2003ل
%.5,6وتبلغ مساھمتھا في الناتج المحلي االجمالي % 20,5ارتفعت مساھمتھا بنسبة 

21881الماضي، وبلغ 
% 169ملیون دوالر وبنسبة قدرھا 137ا قدرھ

تصاد    االق في 
).2014، بنا( "الوطني

).2004، الوسط "(االجمالي ینمو وبصورة منتظمة مما ادى الى دفع االقتصاد نحو النمو بصورة كبیرة

حمایة االقتصادات من الصدمات الخارجیة-3

ت
الن ، 

 ،

سلعة عالمیة یحدد سعرھا عالمیًا وفق الیة العرض والطلب واغلب اال

بالتقلب وعدم االستقرار وبذلك یمك

Barnett"(النضوب , 2003 : 3.(

قواعد التنویع االساسیة -: ثالثًا

. التاریخ االقتصادي، ومحاولة
التاریخیة التي وفرت لھ المستلزمات والشروط الموضوعیة، فلم یكن رفع شعار التنویع كافیا لتحقیقھ، وانما 

: في اآلتيكان من اھم اشتراطاتھ توافر قواعد التنویع االساسیة، وھنا نجد ان قواعد التنویع یمكن وضعھا 
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. تعتمد على الفوائض التي یمكن من خاللھا تنویع االقتصاد أو القطاع او النشاط االقتصادي: القاعدة األولى

: القاعدة الثانیة
).10: 2008، مرزوك "(تحقیق مستوى التنویع الفاعل والحقیقي

 .
وقد  . 

.والمصرفي لتوفیر المستلزمات من الموارد االولیة والغذائیة التي تعقب عادة ارتفاع مستوى الدخل

نویع االقتصادي معاییر الت-: رابعًا

ما تتحدد تلك المعاییر في اإلنتاج ثم الدخل واالستعانة 

....رف على بعض ھذه المعاییر من خالل ما یليالقومي، لذلك سنحاول التع

:زیادة فاعلیة القطاع الخاص في تكوین الناتج المحلي االجمالي-1

دول التي        ل ً ا لخاص ، فغالبا لقطاع ا دولة وا ال

).2001:12، الالسكو "(الوطني
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:معدل ودرجة التغیر الھیكلي-2

خالل النسبة المئویة 
المولد في أي اقتصاد ومعدل نموه السنوي ومدى المساھمات القطاعیة في تكوینھ من المؤشرات الدالة على 

.المحلي اإلجمالي

:تنویع الصادرات-3

من المعاییر التي

كلیة فأن التنویع االقتصادي، فاذا كانت الصادرات النفطیة تشكل نسبة مرتفعة جدًا من مجموع الصادرات ال
 ) (

السلع وتقوم بتصدیر الفائض من أجل للقطاعات االقتصادیة غیرالنفطیة التي تغطي الحاجة المحلیة من تلك 
 )"

).2004، الوسط

:توزیع اجمالي القوى العاملة على القطاعات-4

إن ھذا المعیار ھوه نتیجة حتمیة للمعیار الذي سبقة حیث ان تنویع الصادرات ی

).344: 2008، المقداد"(المؤشرات الناجحة لسیاسة التنویع االقتصادي

الن
....النفطیة وھي كما یلي 

:نسبة مساھمة القطاعات النفطیة مقابل القطاعات غیر النفطیة في الناتج المحلي االجمالي-أ
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.القطاعات النفطیة كبیرة دل ذلك على ان سیاسة التنویع االقتصادي غیر فعالة

:نسبة مساھمة االیرادات النفطیة كنسبة من اجمالي ایرادات الحكومة- ب

یت

.االیرادات غیر النفطیة كبیرة دل ذلك على فعالیة ھذه السیاسة
:فطیة الى اجمالي عائدات التصدیرنسبة مساھمة الصادرات غیر الن-جـ 

.التنویع االقتصادي

:مدى التقلب او عدم االستقرار في الناتج المحلي االجمالي وعالقة عدم االستقرار بأسعار النفط-د

)"hvidt ,
2013 , 10.(

المبحث الثاني

واقع وامكانیات االقتصاد العراقي

 .
وواقع  ). 4: 2009، الراوي "(الظرفیة التي بدورھا تؤدي الى القضاء على ایجابیا

–
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" ملیار دوالر باإلضافة الى الموارد البشریة، وخرج منھا بمدیونیة قدرھا صندوق النقد الدولي " 35-37"
).2014، العلي"(رملیار دوال" 125

خصة   1987 خص ل لى ا تي جرت   " ا ال
"االشارة لھا 

" "

واحتالل العراق  التي أدت الى تدمیر وحرق ونھب ما تبقى 2003اث عام العاطلین عن العمل ، وبعد احد
.

ضخم وارتفاع األسعار وفي ضخامة البطالة وشیوع الفقر وتعاظم نسب الفئات المسحوقة تحت خط الفقر الت
وتعطل مسارات اإلنتاج بشكل عام في المفاصل المھمة واالنفتاح على االستیراد الواسع لكل شيء، ھذا إلى 

لمعالم    جانب عدم وضوح في التخطیط االقتصادي إن لم نقل عدم توافر خطة استراتیجیة  واضحة ا شاملة و

,Spinner"(المستویات بشكل غیر مسبوق في تاریخ الدولة العراقیة 2004: 17(.

GDPمساھمة القطاع الزراعي في تكوین : اوًال

) 13(مفردات البطاقة الغذائیة لمواجھة الحصار الذي دام أكثر من 

) 3,5(إلى 2003
كثر من  لى أ 2003.كغم) 360(إ

%) 4(ن ــ
.وسیاسیة واقتصادیة تقف عائقًا خلف ھذا التقھقر الكبیر

القطاع یعاني حالیا من تدھور وتخلف في مجمل نشاطاتھ وال سیما تلك ال

:التاليالبالد طبقا للسیاق 
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)1(الجدول 
اسھام القطاع الزراعي في تكوین الناتج المحلي اإلجمالي

2010وزارة التخطیط، الجھاز المركزي لإلحصاء، المجموعة االحصائیة السنویة / المصدر

1-2002
ثم 2005عام 6.9%واخذت تتجھ نحو االنخفاض خالل ھذه الفترة لتبلغ % 8.6كانت قد بلغت 

2008عام % 3.7ثم الى 2007عام % 4.9
اخ 2008اال انھ عام .للقطاع الزراعي في تكوین الناتج المحلي االجمالي 

% 4.9لتبلغ 2010ثم ارتفعت عام 2009عام % 4.4قلیًال لتبلغ 

اعي  ھنالك التملح وھجرة الید العاملة في ھذ القطاع ساھمت بشكل كبیر في انخفاض ا لزر اج ا النت

.اعمال اخرى ال تتطلب جھد كما ھي في القطاع الزراعي
و-2

محلي      ، في الناتج المحلي االجمالي فمثًال اصل زراعي  ن  ء م لغذا اتي من ا لذ ا اء  بة االكتف انت نس ك
% 90% 75حوالي 1970في عام 

% 30حیث باتت نسبة االكتفاء الذاتي حالیا اقل من 
وعلى سبیل المثال كانت استیرادات العراق من القمح اقل من نصف ملیون % 70الخارج بحدود 

السنوات

الزراعة والغابات 
والصید وصید 

األسماك
)1(

التعدین والمقالع
)2(

الناتج المحلي 
واالجمالي 

باألسعار األساسیة 
)3(الجاریة 

الى 1نسبة 
3

2نسبة 
3الى 

20023512658,629044564,441022927,48,670,8
20032486865,520372293,829585788,68,468,9
20043693768,030855992,853235358,76,958,0
20055064158,042529152,073533598,66,957,8
20065568985,753030897,095587954,85,855,5
20075494212,459274337,1111455813,44,953,2
20085716815,186867107,9155982258,03,755,7
20096132734,656654018,2139330210,64,440,7
20108657390,074357162,3177008632,34,942,0
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. ملیار دوالر امریكي سنویا) 2(الدولة مبالغ طائلة ال تقل عن 
.)25: 2008، العقیدي "(والذرة واالعالف وباقي المواد الغذائیة النباتیة والحیوانیة

-1973% 5لب على الغذاء ینمو بنسبة مئویة تتراوح بحدود في الوقت الذي كان الط-3
19931-2 %

1970
. % 7، 5عن 

)2005-2007 (2005)-5 ،1 (
).2005، وزارة التخطیط "(للقطاع الزراعي طیلة الخمس عشرة سنة السابقة لعام

لطلب المحلي المتزاید على وعلى ایة حال وازاء ضعف النمو العام للزراعة العراقیة مقابل ا-4
الغذاء خالل العقود االربعة الماضیة فقد توسعت الفجوة الغذائیة عاما بعد اخر وباتت فاتورة 

ملیارات ) 5(استیراد المواد الغذائیة اضافة إلعالف الحیوانات المزرعیة والدواجن ال تقل عن 
لماضیة ھو التلكؤ في اصدار ومما ساعد على تدھور الزراعة خالل السنوات ا. دوالر، سنویًا

قانون التعرفة الكمركیة وكذلك قانون حمایة االنتاج ومكافحة االغراق مما أضعف منافسة 
المنتوجات المحلیة وجعل الكثیر من المنتجین یتركون الزراعة ال سیما بعد االرتفاع الواضح في 

.)2014، الجوراني"(تكالیف االنتاج الزراعي المعروفة االسباب
الثروة التاریخیة لبساتین النخیل والتي كانت التمور العراقیة تشكل ركنا اساسیا من اركان ان-5

االمن الغذائي الریفي والتجارة الخارجیة للعراق تدھورت ھي االخرى بشكل لم یسبق لھ مثیل في 
ملیون نخلة عام) 33(فبعد ان كانت اعداد النخیل المثمرة في العراق تزید عن . تاریخ االمم

ملیون نخلة حالیا ألسباب عدیدة معروفة اھمھا عدم االھتمام 11-9انحسرت اعدادھا الى 1970
وما تبعھ من حصار اقتصادي مؤثر على 1980بالزراعة اضافة للحروب السابقة منذ عام 

البالد والغریب في االمر ان العراق بات یستورد فسائل للنخیل معدلة نسیجیا من دول الخلیج 
لتي كانت ھي اصال قد اسست ثروتھا النخیلیة من العراق مطلع الستینات والسبعینیات العربي ا

.من القرن الماضي
اال انھ لم یعكس ) 2006لسنة 13رقم (على الرغم من صدور قانون جدید لالستثمار في العراق -6

ا ام اجانب صورة ایجابیة للعدید من المستثمرین في الزراعة العراقیة سواء كانوا محلیین ام عرب
ألسباب عدیدة لعل ابرزھا قصور ھذا القانون عن مواكبة واقع الحال الحقیقي لعملیة االستثمار 
وعدم وجود القوانین او التعلیمات المرنة لحمایة اموال المستثمرین وعدم اعطاء الضمانات 

البد من للمستثمرین الذین یتعرضون لألضرار فالقانون وحده ال یكفي لتشجیع االستثمار اذ 
الضرائب ، قوانین الشركات ، قوانین العمل ، (قوانین وتعلیمات مساعدة او مكملة مثل قوانین 

من القوانین التي تشكل الفرصة المناسبة لالستثمار )الخ...قوانین الخصخصة من االوراق المالیة
.سواء في القطاع الزراعي ام في النشاطات االقتصادیة والخدمیة االخرى في البالد

GDPمساھمة القطاع الصناعي في تكوین : ثانیًا
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اإلجمالي   %) 3(الصناعي غیر النفطي لینحدر إلى أقل من مباشر بتدھور اإلنتاج  لي  لمح ا اتج  ، خلف  "(من الن
2011 .(2003

ت : 

) 24( إلى حوالي 2004ملیار دوالر في عام ) 8( ارتفعت استیرادات العراق من حوالي 
2007العام 

لك  2007
) 17( ) 14( الدولة 

).143، 2008، العنبكي "(جزئیة بالنسبة لحجم األنفاق االستھالكي للدولة من أجل أعادة تأھیلھا وتشغیلھا
)2(جدول 

ونسبة مساھمتھ في الناتج المحلي االجمالي باألسعار الناتج المحلي االجمالي لقطاع الصناعات التحویلیة
الثابتة

الناتج المحلي السنوات
اإلجمالي

الناتج المحلي االجمالي لنشاط 
الصناعات التحویلیة

%نسبة المساھمة 

200042358.61748.34.1
200143335.11909.44.4
200240344.91740.44.3
200326990.41243.94.6
200441607.8966.62.3
200543438.8956.02.2
200647851.41056.42.2
200748510.61122.42.3
200851716.61167.32.2
200954720.81587.52.9
201057925.91687.52.9

 / "" ،
.5، ص2012، الصناعي 

نسبة  2003 % ) 4.6(وب
د عام  % 2.9-% 2.2 2003بع
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للصناعة من خالل تدمیر كل مقومات الصناعة العراقیة والبنیھ التح
:أن نوجز أسباب تدھور القطاع الصناعي العراقي بعدة أسباب ومن أھمھا

:أسباب خارجیة. 1

كما دمرت ،وتعرض رجال االعمال الوطنیین والمستثمرین في الصناعة للقتل والتھدید والتھجیر واالقصاء 

اغ
).4: 2011، الشاوي "(العراقیة

:أسباب داخلیة-2

تفتقد ھذه الفئة للخط االستراتیجیة الطموحة
:بمختلف مفاصلھ وتطویر الصناعة الوطنیة العراقیة، ھذا باإلضافة لعدة اسباب أھمھا

 •
نتاجتأھیل العاطل لمواكبة اال

 •

).5: 2009، وزارة التخطیط "(الالزمة
عدم االفادة من الخبرات والتجارب ا• 

الدورات التخصصیة لرفع مستوى الخبرة والمھارة للعاملین
 •

.الشرائیة للعملة العراقیة

المبررات االقتصادیة وغیر االقتصادیة لتوفیر الحمایة والدعم لإلنتاج الوطني في ھذه المرحلة كونھ ینطبق 
) (على منطوق 

Melitz"(لیصار الى تخفیفھا ثم الغائھا عندما تستطیع الصناعة االلمانیة الفتیة من المن
,2004( .
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. ویجب ان تتبعھا خطوات عدیدة اخرى
الحالیة ھو دعم وتشجیع رغم انھ یتم

.الحقًا عندما تتعزز وتتطور ھذه الصناعة وتعود منافعھا على الجمیع

GDPتكوین مساھمة القطاع النفطي في: ثالثًا

أصل    ) 17( من   ً حقًال  ) 80(حقال
)2300 (

).7: 2008، نخلة "(اس) 1600(

الیابسة وغیر عمیقة ومعظمھا كبیرة جدًا ال تحتو
نة بـ   ) 1( قار دوالرات ) 6(دوالر م

لجدول  ).215: 2007، عمر  "() 15(في المملكة العربیة السعودیة و وا
طاع النفطي في الناتج المحلي اإلجمالي االتي یوضح مساھمة الق

)3(الجدول 
)ملیون دینار()2009-1990(مساھمة قطاع النفط الخام في الناتج المحلي االجمالي للمدة 

(%)الناتج المحلي االجماليالنفط الخامالسنة

199036326.455926.564.9

199119166.142451.645.1

199253115.8115108.446.1

1993167951.7321646.952.2

1994890014.41658325.853.6

19954215918.06695482.962.9

19963710428.56500924.657.07

199711152807.815093144.073.8

199811746242.917125847.568.5
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199926926753.934464012.678.1

200041834912.050213699.983.3

200130799376.241314568.574.5

200229021398.841022927.470.7

200320349772.029585788.668.7

200430808541.653235358.757.8

200542379784.773533598.657.6

200652851810.995587954.855.2

200759018094.5111455813.452.9

200887166401.2157026061.655.5

200956231242.7139330210.640.3

 /)
.83-82، ص 2012، ، ماجستیر، جامعة بغداد )مستقبلیة

%) 64.9(بلغت1990یالحظ ان مساھمة قطاع النفط الخام عام 
1980

قطاعي  (
، ان ذ)

)" ،2009 :448 .(
) 1995–1992(الالحقة 
/ألف ب) 2112.6(ي، بعد ان كان/ألف ب) 282.5(النفطي انخفض الىفاإلنتاج 

)(ي /) 39(
) 9932575(1990ألف دوالر، بعد ان كانت عام ) 276.272(النفطیة التي بلغت 

عام  % 73.8
) .83.3(لتصل الى2000واستمرت باالرتفاع تدریجیًا حتى بلغت اعلى مستوى لھا عام . 1997

الف  ) 2810(
24.65( ي/) 2080(، ي/ب

ویال، دوالر) 16384195() دوالر
)1996-2002( ،

 ،)4.6(% ،
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)0.9 (%2000 ،)73.9(%)1996-
). 2011،الدلیمي )"(2002

2003باألسواق النفطیة فقد انخفض الناتج المحلي االجمالي بعد عام 
النفط في ھذه الفترة بسبب الحرب 

. في الناتج المحليالنفطي
*مساھمة القطاعات السلعیة كالقطاع الزراعي وقطاع الصناعة التحویلیة

. 2003مستوى اإلنتاج الذي كان علیھ العراق قبل عام 
قطاع   ( بة ل لنس با

نة  %40في الناتج المحلي االجمالي اال ان نسبة مساھمة النفط ال تقل عن ) النفط
92.%

من خال  2009

.لإلنفاق العام واالنفاق االستثماري

المبحث الثالث
رؤیة مستقبلیة لتنویع االقتصاد العراقي

.  المورد
والطویل،

لبصام"( ). 11: 2013، ا

لبة االتجاه . متق
.ل متعاقبةالمالیة ھو القرار بشأن كیفیة تخصیص وإدارة الموارد ألجیا

وضرورة منح الحوافز للمستثمر. انخفاض اسعار النفط في االقتصاد
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 .
اسعار      االجمالي یمثل مؤشرًا جیدًا، اذ انھ یزید من قدرة  في  تمرة  المس لبات  تغلب على التق ل ا اد على  تص االق

. النفط

).5: 2009، جعفر"(وتتذبذب اسعارھا في السوق العالمیة بشكل كبیر

 .
الستثمارات  

.

، مساھمة قطاع السیاحة الذي یؤدي دورًا متنامیًا في الناتج المحلي االجمالي 
تعمل بعیدًا عن اختصاصھا االكا

تصاص     ) كبناء مصافي و مستودعات و مصانع ( المحافظات غیر المنتجة  ام لي و  لمح ا اتج  غرض سد الن ل
).53: 2006، محمد "(ةافة البطال

.االقتصاد على مواجھة اي صدمات او ازمات خارجیة
یجب استغال

" "من تجارب الدول المتقدمة 

2010الى عام 2000یبین نمو القطاعات غیر النفطیة من عام 

)4(جدول 
)2010-2000(الناتج المحلي االجمالي السعودي الحقیقي للسنوات 

القطاع الحكومي غیر السنوات
النفطي

القطاع الخاص غیر 
القطاع النفطيالنفطي

2000144148266437212652
2002152992287667189112
2004162516314924236459
2005169034333307251191
2006174272353696249281
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2007179513373075240224
2008186169390081250227
2009195923400481230680
2010208356417285235860

"" . د/ المصدر
.32، ص2013، 24الخلیجي، العدد 

كما  –2010
)16 (-208356)

ملیون 52260ما یعادل ( 2009ریال  عام 195923، بعد ان كان )ملیون دوالر امریكي55576.4
، % 10.6)  دوالر

6256412010)166882.1 (
ملیون ریال في 235860اما ناتج القطاع النفطي فقد بلغ ، % 10.4بلغت 2009وبنسبة زیادة عن عام 

ان كان  ) ملیون دوالر 65516.6ما یعادل ( 2010عام  ( 2306802009بعد 
بمقارنة ناتج  % . 10.2ي )  62885.6 و

.القطاع النفطي

التي یفرزھا خطر انخفاض سعر النفط 
.التي یقع علیھا تفعیل مصادر الدخل غیر النفطیة

 تفعیل دور القطاعات االنتاجیة والخدمیة

القومي االجمالي و

 ) (
القطاعات و نقلھا من دورھا المحدد والضیق جدًا الى نسبة دینامیكیة 

:تلك االمكانیات 

:الموارد الطبیعیة وتشمل الموارد االتیة: االولى

)النفط والغاز الطبیعي الحر والمصاحب(الثروة الھیدروكربونیة –أ 
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)143 ()215 (
لطاقة   "() 110(وبمزایا لة ا وكا
).2013:46، الدولیة 

الثروة المعدنیة -ب

.وغیرھا من المعادن. ات في عكاشات والزئبق االحمر في العمارةمنطقة المشراق باإلضافة الى الفوسف
الزراعة -ج

) السمكیة والطیور والمواشي(رض المزروعة، الى جانب الزراعة توجد الثروة الحیوانیة تنوع اال

).2005، العقیدي "(یمكن ان یصدر الى الخارج ویكون عامًال لجلب العمالت األجنبیة

الموارد المالیة : الثانیة

.ي الدخل القوميمن اجل تفعیل مساھمتھا ف

الموارد البشریة : الثالثة

)2.68-3 (%)38 (
استغال 2030نسمة في العام  ان   ،

. لل

) سیاحیة –خدمیة –مصرفیة –صناعیة –زراعیة (القطاع النفطي لصالح القطاعات االنتاجیة 

.لالستثمار الطویل االجل ، خصوصًا وان النفط ثروة وطنیة ناضجة 
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االستنتاجات

2003أحداث عام -1
عرضت في         ت لتي  اج وا نت ات اال لزم اث ومست بح اال كز  ومرا

. لتعتدي على الثروات العراقیة وخاصة النفط والغاز والمیاه
.والحصار االقتصادي الذي فرض علیھذلك

إن ). المنظمین(تتطلب عملیة التنمیة توفر أشخاص لھم القدرة على القیادة في الظروف غیر العادیة أي -2
كما إن عملیة . حجم التنمیة في بلد ما تتوقف على رصیدھا من الرجال المنظمین وقدراتھم التنظیمیة

عدم االستقرار في عملیة التنمیة ترجع إلى ظروف عدم التأكد .التنمیة عملیة غیر متجددة وغیر مستقرة
كما نجدھا في األخیر تنقص من أھمیة االدخار في عملیة التنمیة، ما . التي تواجھ القرارات االستثماریة

.لم یصحب ذلك القدرة علىاالستثمار
3-

. اعاق ھذا العامل الكثیر من عملیات أعادة اعمار المصانع فضًال عن عدم رفدھا بالموارد المالیة األزمة

.لعاملین بالشكل المطلوبوبعثات واقامة الدورات التخصصیة لرفع مستوى الخبرة والمھارة ل
4-

، كما ان من 2003الداعمة للقطاع الخاص والبقاء على القوانین الشمولیة المعمولة في فترة ما قبل عام 
اھم معوقات سیر العملیة اإلنتاجیة ھو قدم بعض الخطوط ا

.العمل بأسالیب حدیثة بما یتالءم مع سیاسة التحوالت الجدیدة

التوصیات

لشركات تأھیلاإلنتاجیةھيصناعةمجااللفياتباعھایجبالتياالستراتیجیةنعتقدان-1 امة ا لع ا
قتصاد.  الشركاتعلىياال

قطاع قبل من اعلىبكفاءةتدارالخدمیةبعض القطاعاتانمالحظة،معواسواقھا لخاص ال كخدمات ا
عي الى .والطاقةوالمیاهالنقل لس مطلوب وا ل قطاع ا لصناعي لل جذب خالل من ا

قیادةعلىالقطاعاھذ،وقدرةنمواالستثمارات الصناعیةبمایخدمواالجنبیةالمحلیةاالستثمارات
.االقتصادیة

التكامعلى-2 شركاتناالمتبادلةلو
شركات العامةلشركاتامعاالعمالورجالالشركاتھذهمشاركةالمعروفة،وتسھیل

توسع عن فضالً . النافذة البلد ،وحسباومحدودة مسوحات اعمال في ال ل ا
التيالموارد

.الحیویةالمشاریع
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لموارد بتنمیةاالھتمام-3 اصة ا قطاع مجال في خ لصناعة ل ا
مالكات یمثل،حیثواإلبداعالخلقمجالفيالمضطردالعالميالتقدمتواكب ل نصر ا اع

.المستدامةالصناعیةالتنمیةفي

الجدوىدراسةاالعتباربعینتأخذالزراعيالقطاعلتنمیةجدیدةاستراتیجیةضرورةوضع-4
المالئمةالتربةطبیعةمراعاةمعأولویاتھافيالحیواناتوتربیھوالمزروعاتللمحاصیلاالقتصادیة

واالرتقاءالعملوتطویرالمشاكلنحلیمكنھمالذيبالشكلالمزارعوارشادبتعلیماالھتمامالىباإلضافة
الزراعةوضعامكانیةتتولدبحیث. والكفاءةالنوعیةوتحسینالزراعياإلنتاجفيالزیادةلتحقیقباألداء

.للغذاءالزراعیةالمحاصیلمنالذاتياالكتفاءفقطولیسالصناعةخدمةفي

القویةالدفعةمبدأتطلبھاالتيالتصنیعمشاریعوتنفیذتخطیطعملیةفيبارزدورللدولةیكونأن-5
بشكلاألجنبیةاألموالرؤوسحركةولضمانالتمویلیةالمواردتوفیرلضمانضروريالدولة،فتدخل
إنشاءعلىالمستثمرالخاصالتحفزالبالدالمتخلفةفيالضیقةالمحلیةفالسوق.مھمتھاأداءیكفللھا

االستفادةأساسعلىولیسالخاصةاالستفادةأساسعلىقرارهیبنيفالمستثمر.صناعیةمشروعات
.االجتماعیة
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رالمصاد
المؤتمر االول لكلیات ادارة ، "التنوع والنمو في االقتصاد السعودي " ،ممدوح عوض الخطیب . د-1
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Iraqi Economy Between the Domination of the Rentier and
the Possibility of Future Economic Diversification

Haloub Kazem, Ph.D(Asst.prof.) * Ali Mohamed Ahmed*

Abstract
Iraq's economy is suffering from problematic imbalances and extensive
internal and external reasons, , it is still the economy yield (unilateral)
despite the availability of numerous and varied resources and the
existence of good potential in it, and the diversification of the economy
process and directed towards the direction that serves the economic
development process is very important. attempts to processing imbalance
in the Iraqi economy was incomplete and did not clear and accurate, too,
as well as the lack of clarity in the development plans of economic sectors,
which resulted in a waste of wealth and loss and the lack of significant
growth and evolution over the past years. So it must adopt appropriate
and effective strategy for the case of the Iraqi economy and basic sectors
while providing an appropriate environment for it, in the introduction
develop these plans and arrange the investment priorities and
infrastructure, and diversify the Iraqi economy to ease the dependence on
the oil sector and increase the contribution of other sectors. All this would
lead to the achievement of economic and social development.

Keyword: Economic diversification, Economic sectors, Rentier, Gross
domestic product (GDP)
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