
 

 

 

 

 الصناعي النشاط  –واقع القطاع العام في العراق  

    (دراسة حالة  )                     

  

  

 

 

  

 

  

 

 

           دادــعأ

     محمد خضر ياسين / م. حسابات أقدم 

    أقدم  مبرمجينرئيس د. يسرى محمد كويجة/  

          اسماء شلش محمد / مديـر حسابات  

          خالد رشيد / م. رئيس احصائيين حيدر 

 

                        

 

  

 

     1212   



  

  المقدمة

  

یحتل القطاع العام وخصوصًا نشاط الصناعة التحویلیة مكانة بارزة في اقتصادیات دول العالم المتقدمه، اذ 
یسهم بنسبة كبیرة في الناتج المحلي اإلجمالي الخاص بها، وكان له دورا تاریخیا فعاال في تجارب التنمیة االقتصادیة 

  تلك النسبة في الدول النامیة.لتلك الدول. في الوقت الذي تنخفض فیه 

وفي العراق، فعلى الرغم من انخفاض مستوى العوائد الواردة من القطاع العام في المدة التي سبقت أحداث عام 
، اال انه كان یتصف بدرجة او باخرى من الفاعلیه بالمقارنة مع ما تال ذلك العام من احداث وتداعیات. اذ 2003

یئا فشیئا مع مرور الزمن والى الوقت الحالي. وفي ظل قلة االهتمام الموجه لهذا النشاط بالتراجع ش قطاعاخذ ذلك ال
من الجهات المعنیة، وانفتاح السوق العراقي على السوق العالمیة، وما تعانیه بنیته من ضعف في مواجهة 

حتیة للبلد، فقد ازدادت حالة الضغوطات التنافسیة لتدفقات السلع والخدمات االجنبیة، فضال عن تردي واقع البنى الت
هذا النشاط سوءًا واصیب بالشلل جراء ذلك. وهنا تبرز ضرورة اعداد الدراسات والبحوث بهذا الخصوص بهدف لفت 
النظر الى هذا القطاع المهم وتسلیط الضوء على نقاط الضعف ومكامن الخلل التي یعاني منها، ومن ثم الخروج 

هم في تنمیته ومن ثم دعم عملیة التنمیة االقتصادیة والمساهمة بشكل فعال في بناء باستنتاجات ومقترحات مناسبة تس
  وتقویة االقتصاد الوطني.

  

  

  

  

  

  

 

 



  أهمیة الدراسة:
تنطلق أهمیة الدراسة من الدور الكبیر الذي یشكله القطاع العام في االقتصاد الوطني، وذلك من خالل الدور الریادي 

دفع عملیة التنمیة االقتصادیة نحو األمام، وما یشكله من روابط أمامیة وخلفیة لألنشطة الذي یلعبه هذا القطاع في 

االقتصادیة ، وما یترتب علیها من تشغیل واسع لعناصر اإلنتاج والسیما األیدي العاملة، فضال عن جلب 

ن ثم رفع مستوى الناتج المحلي االستثمارات المحلیة واألجنبیة. األمر الذي من شانه تحقیق زیادة في تولید الدخول وم

  .وصوًال لزیادة مستویات الرفاهیة اإلجمالي

تشخیص مكامن الخلل والضعف في القطاع العام وخصوصًا النشاط الصناعي والوقوف على  هدف الدراسة:

نعاشه.   أسبابها وتحدید سبل معالجتها، وكذلك تحدید إمكانیات النهوض به وإ

كامنٌة وراء حالة الغیاب شبه التام لدور القطاع العام وخصوصًا النشاط الصناعي هناك أسباٌب  فرضیة الدراسة:
ن هذه األسباب یمكن تشخیصها ومعالجتها.2003في االقتصاد الوطني بعد عام    ، وإ

  اإلشكالیة:

یعاني القطاع العام من حالة عجز شبه مزمن انعكس من خالل تحقیق خسائر كبیرة للشركات العامة 
الشركات العاملة في النشاط الصناعي ، مما تسبب في انخفاض مساهمته في الناتج المحلي اإلجمالي بعد خصوصًا 

  .2003عام 

  أسلوب الدراسة:

تم إعداد الدراسة باالعتماد على األسلوب االستنباطي التحلیلي وذلك من خالل تحلیل الحسابات الختامیة 
إجمالي الخسارة الكلیة وتحلیل بیانات الناتج المحلي اإلجمالي  لشركات القطاع العام وتحدید نصیب كل شركة من

  فضال عن دراسة األسباب المحتملة للخسائر المتحققة لكل نشاط وتقدیم المقترحات المناسبة لمعالجتها.
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