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 اإلستنتاجات
بناًء على فرضٌة البحث وعلى ما توصلنا الٌه من خالل هذه الدراسة تم التوصل الى اإلستنتاجات         
 اآلتٌة : 

تم إثبات فرضٌة البحث وتوصلنا الى نتٌجة مفادها إّن هناك إنعداماً أو إنخفاضاً شدٌداً فً التنوٌع اإلقتصادي  -0
لى القطاع النفطً , مما أدى الى حدوث تشوهات بنٌوٌة فً فً اإلقتصاد العراقً نتٌجة إلعتماده الشدٌد ع

هٌكل اإلقتصاد العراقً , وٌمكن بناء إستراتٌجٌة أساسها التحول نحو إقتصاد السوق لقٌادة عملٌة التنوٌع فً 
اإلقتصاد العراقً , من خالل إتباع السٌاسات اإلستثمارٌة المناسبة وعملٌات الخصخصة وجذب 

 ٌة المباشرة . اإلستثمارات أألجنب
إرتبط اإلعتماد الشدٌد لإلقتصاد العراقً على القطاع النفطً تارٌخٌاً , بالتطور التدرٌجً للكمٌات المنتجة  -3

من النفط الخام وباإلرتفاع المتواصل فً أسعاره على مدى عقود من الزمن منذ إكتشافه والبدء بإنتاجه 
اإلقتصاد العراقً من صفة اإلقتصاد الزراعً الى اإلقتصاد بكمٌات تجارٌة ولحد اآلن , مما أدى الى تحول 

الخدمً ) كنتٌجة طبٌعٌة إلرتفاع إٌرادات النفط الخام بسبب إرتفاع أسعاره دولٌاً وقٌام الحكومة المتمثلة 
بالقطاع العام  بتوزٌع هذه اإلٌرادات بشكل عشوائً وغٌر مدروس على قطاعات اإلقتصاد الخدمٌة بهدف 

ات النفط على أكبر قدر ممكن من األفراد , من دون رسم خطط لتطوٌر القطاعات اإلنتاجٌة توزٌع عائد
وبالذات تطوٌر القطاع الصناعً ( مما أدى الى حدوث نقلة غٌر منطقٌة فً اإلقتصاد العراقً من كونه 

 إقتصاد زراعً الى كونه إقتصاد خدمً من دون المرور بمراحل تطور القطاع الصناعً . 
انً اإلقتصاد العراقً من جملة من التحدٌات التً ساعدت وساهمت بشكل كبٌر فً إنحراف مسارات ٌع -2

التنمٌة عن مساراتها الصحٌحة , فضالً عن تأثٌراتها المتبادلة فً جمٌع النواحً )اإلقتصادٌة واإلجتماعٌة 
اقً , وتقسم هذه التحدٌات الى والسٌاسٌة ( , وإتضح تأثٌرها الكبٌر من خالل النظر الى واقع اإلقتصاد العر

تحدٌات خارجٌة , والمتمثلة فً تحدٌٌن رئٌسٌن : هما تحدي العولمة واآلخر ٌتمثل بالحجم الكبٌر للدٌون 
والتعوٌضات الخارجٌة التً ترهق كاهل اإلقتصاد العراقً , وتحدٌات داخلٌة : وهً كثٌرة ومتشعبة وتواجه 

به و أبرزها الفساد المالً واإلداري و سوء الوضع األمنً وُضعف اإلقتصاد العراقً فً كل جانب من جوان
آلٌة تنفٌذ المشارٌع و ُضعف البنى التحتٌة وإنخفاض دور القطاع المالً والمصرفً فً تموٌل عملٌة التنمٌة 

ة فً اإلقتصاد فضالً عن إنتشار ظاهرتً الفقر والبطالة , والتحدٌات الكبٌرة التً تواجه قطاعاته اإلنتاجٌ
 الرئٌسة التً من المفترض أن تقود عملٌة تطوٌر و تنوٌع اإلقتصاد العراقً . 

 – 3113من خالل تطبٌق مؤشرات التنوٌع اإلقتصادي على اإلقتصاد العراقً للمدة                        )  -4
دة مؤشرات ( تم التوصل الى النتائج الكمٌة لحجم التنوٌع فً اإلقتصاد العراقً , ومن خالل ع 3101

إتضحت لنا أألهمٌة النسبٌة الكبٌرة التً ٌحتلها القطاع النفطً فً اإلقتصاد العراقً , مما إنعكس على 
هٌاكله اإلقتصادٌة من خالل التشوه الكبٌر الذي تعانً منه أغلب متغٌرات اإلقتصاد الكلً كالناتج المحلً 

ومن خالل التقلبات الحاصلة فً أسعار النفط دولٌاً  اإلجمالً والموازنة العامة للدولة والمٌزان التجاري , 
خالل سنوات معٌنة من المدة المدروسة توصلنا الى إنَّ المتغٌرات الكلٌة لإلقتصاد العراقً هً دالة للتغٌرات 

 الحاصلة فً أسعار النفط دولٌاً  والمرتبطة بدورها بالتقلبات اإلقتصادٌة الدولٌة . 
همة القطاع الخاص ومدى اإلعتماد علٌه فً اإلقتصاد العراقً فتتضح من خالل أما مؤشرات مسا           

مساهمته فً إجمالً تكوٌن رأس المال الثابت و إتضح إنخفاض هذه المساهمة بشكل كبٌر مقارنة بمساهمة 

ساهمة %( مقابل معدل م94القطاع العام فقد بلغ المعدل العام لمساهمة القطاع العام خالل المدة المدروسة )

ٌُشٌر الى ُضعف األهمٌة النسبٌة للقطاع الخاص وعدم 6مقداره ) %( للقطاع الخاص خالل نفس المدة , مما 

 إٌالء اإلهتمام الكافً بتطوٌر هذا القطاع ذي الدور الكبٌر فً تطوٌر القاعدة اإلنتاجٌة لإلقتصاد العراقً . 
ٌُشٌر مؤشر التوزٌع القطاعً للعاملٌن الى ال          تشوه الهٌكلً فً توزٌعهم فٌما بٌن قطاعات اإلقتصاد و

ٌُعانً من  تخمة فً عدد العاملٌن فٌه مقابل  الوطنً ومٌل كفة مٌزان التوزٌع هذه نحو قطاع الخدمات الذي 



اإلنخفاض الكمً والنوعً لما ٌقدمه من خدمات , وذلك لُضعف القطاع الصناعً وإنخفاض نسبة ما ٌساهم 
العاملة مقابل نسبة ضعٌفة جداً فً مساهمته فً تكوٌن الناتج المحلً اإلجمالً  , أما  به من تشغٌل للقوى

ٌُساهم بنسبة كبٌرة فً تشغٌل القوى العاملة قٌاساً بنسبة مساهمته فً تكوٌن الناتج المحلً  القطاع الزراعً ف
ٌلة جداً فً تشغٌله للقوى اإلجمالً أما القطاع النفطً القائد لإلقتصاد العراقً فال ٌساهم سوى بنسبة ضئ

 العاملة وبنسبة كبٌرة جداً فً الناتج المحلً اإلجمالً وفً اإلقتصاد الوطنً عموماً .
التً ٌتناسب عددها  –أما مؤشر عدد وتوزٌع المدن الصناعٌة والمناطق الحرة فً اإلقتصاد العراقً           

كذلك على إنخفاض أو إنعدام فً وجود المدن الصناعٌة و فقد دلَّ  -طردٌاً وحجم التنوٌع اإلقتصادي فً البلد 
( مشروعاً معظمها مشارٌع تجارٌة 125وجود ثالث مناطق حرة فقط وبلغ مجموع المشارٌع المقامة فٌها )

 وقلٌٌل منها مشارٌع خدمٌة وصناعٌة وكما هو واضح فإنَّ هذا العدد ال ٌتناسب وحجم اإلقتصاد العراقً  .   
فرص ومصادر عدٌدة ومتنوعة فً نفس الوقت ٌمكن من خالل إستثمارها بشكل أمثل  قٌادة عملٌة إنَّ هناك  -5

التنوٌع فً اإلقتصاد العراقً وتتمثل هذه المصادر بـــ } الموارد الطبٌعٌة والمتمثلة فً ) األراضً والموارد 
شرٌة , وأإلستثمارات فً القطاع الزراعٌة والثروات والمعادن الطبٌعٌة والموارد المائٌة ( , والموارد الب

السٌاحً { , وإن لكل من هذه القطاعات مٌزة نسبٌة ٌمكن إستغاللها لتحقٌق مستوى مرتفع من التنافسٌة 
ٌُمكننا معه تطوٌر هذه القطاعات بشكل ٌرفع من مستوى إنتاجٌتها الحقٌقٌة , ومن ثم  توسٌع القاعدة  بحٌث 

اإلقتصاد العراقً وبالتالً رفع مستوى مساهمتها فً الناتج المحلً اإلنتاجٌة للقطاعات غٌر النفطٌة فً 
أإلجمالً مما ٌؤدي الى تقلٌل اإلعتماد التدرٌجً على ناتج القطاع النفطً , وبالتالً تحقٌق مستوى أعلى من 

 اإلستقرار فً الناتج المحلً اإلجمالً وتقلٌل إرتهانه للتقلبات الحاصلة فً سوق النفط الدولٌة . 
تلعب المؤسسات المتوسطة والصغٌرة دوراً بارزاً وكبٌراً فً عملٌة تنوٌع اإلقتصاد العراقً وتحوله نحو  -6

إقتصاد السوق , وذلك لما تتمٌز به من  ممٌزات تجعلها قادرة على توسٌع دور القطاع الخاص وتنوٌع 
على تنوٌع منتجاتها  والتغلغل       القاعدة اإلنتاجٌة فً اإلقتصاد العراقً , فضالً عما تتمٌز به من قابلٌة

واإلنتشار فً مناطق واسعة من البلد وما تمتلكه من روابط أمامٌة وخلفٌة فٌما بٌنها ومع مؤسسات اإلقتصاد 
الكبرى وقدرتها على نشر التكنلوجٌات اإلنتاجٌة الحدٌثة وغٌرها من الممٌزات التً تعطٌها الدور الكبٌر فً 

 اإلقتصاد الوطنً .  
إن حل مشكلة ضعف التنوٌع اإلقتصادي فً اإلقتصاد العراقً من شأنه أن ٌحل سلسلة من المشاكل  -7

اإلقتصادٌة وأإلجتماعٌة االخرى التً ٌعانً منها اإلقتصاد العراقً ومن أهمها مشاكل الفقر والبطالة والتنمٌة 
 المكانٌة . 

   


