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من خالل ما تتحمله هذه الصناعات من جزء،تعد الصناعات الكٌمٌاوٌة ذات اهمٌة كبٌرة بالنسبة القتصاد اي بلد
 وفضالً عن ان لهذه الصناعات تداخالت وتشابكات قطاعٌة،ًهام من التؽٌرات الوارده فً الناتج الصناعً التحوٌل
 من خالل ما تقدمة هذه الصناعات من، ومع قطاع الزراعة والخدمات،واسعة مع بقٌة قطاعات الصناعة التحوٌلٌة
 اضافة للمجاالت،منتجات تدخل كمستلزمات انتاج مثل االسمدة الكٌمٌاوٌة إذ تستخدم فً انتاج المحاصٌل الزراعٌة
 لدرجه أنه ٌصعب إٌجاد مادة ؼذائٌة ال ٌدخل فً تحضٌرها هذا، المتنوعة الستخدام الفوسفور فً الصناعات الؽذائٌة
 كما ان، حٌث ٌدخل فً صناعة الخبز والبسكوٌت واألجبان بؤنواعها وكوسٌط فً صناعتً الملح والسكر،العنصر المهم
 وصناعة،بعض المركبات والمواد المنتجة من قبل القطاع الكٌمٌاوي تستخدم فً الصناعات الجلدٌة ودباؼة الجلود
.الخ...المنسوجات
 االسعار، المإشرات االقتصادٌة (االسعار الجارٌة-ً القطاع الصناع- الصناعات الكٌمٌاوٌة/الكلمات المفتاحٌة

ً االسهام النسب-)الثابتة

An analytical study of the reality of chemical industries in Iraq for
the period (1995-2007)
Abstract:
Is the chemical industries of great importance for the economy of any
country, through what is borne by these industries is an important part of the
changes contained in the industrial output of transfer and, moreover, that these
industries are overlaps and intricacies of sector-wide with the rest of the
manufacturing sectors, with agriculture and services , through the offering of these
industries produce Production requirements intervention such as chemical fertilizer
used in the production of agricultural crops, in addition to the various areas for the use
of phosphorus in the food industry, to the extent that it is difficult to find material Food
preparation is not included in this important element, where it enters in the

manufacture of bread, biscuits, cheese and salt industries as a mediator in and
sugar, as some vehicles and materials produced by the chemical sector are used
in leather industries and tanning leather, and textiles, ... etc
Key words/ chemical industries – the industrial sector- The economic indicators
( currentprices, fixed prices) relative contribution
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المقدمة
شهد القطاع الصناعً العراقً خالل العقود الثالث األخٌرة احداث كثٌرة اثرت فً نشاطه االنتاجً ،إذ
مر بظروؾ الحروب الطوٌلة والتً ادت الى التوجة الحكومً لدعم قطاع التصنٌع الحربً على حساب هذا
القطاع ،فضالً عن الحصار االقتصادي الذي دام مدة ( 81سنة) والذي اثر بشكل كبٌر من خالل عدم قدرة هذا
القطاع على استقدام احدث االنجازات العلمٌة والتكنولوجٌة الحدٌثة ،مضافا ً الى ذلك سوء اإلدارة والتنظٌم،
ناهٌك عن االضطرابات السٌاسٌة واالمنٌة بعد احداث عام ( )0221وما تاله من احتالل امرٌكً ،مما ادى الى
تؤخر حركة التنمٌة الصناعٌة فً العراق ،مسببا ً انخفاض الطاقة االنتاجٌة للقطاع الصناعً،وكل هذا اثر على
الطاقات االنتاجٌة ،وعلى االنتاجٌة ،والقدرة التنافسٌة للقطاع .والهمٌة القطاع الصناعً الكٌمٌاوي بوصفه
احد القطاعات المهمة واالساسٌة الي اقتصاد،نظراً لتشعب وتنوع عالقاتة االقتصادٌة المتبادلة مع القطاع
الصناعً التحوٌلً ،ومع بقٌة القطاعات االقتصادٌة االخرى ،فضال عن قدرة هذا القطاع على التؤثٌر فً
تركٌب العمالة الموجودة فً االقتصاد،لذا فمن الضروري اجراء بحث ٌحلل واقع هذا القطاع فً االقتصاد
العراقً،ومعرفة المعوقات والمشكالت التً تعٌق نموه وقدرته على التطور ،والعمل على وضع السبل لتمكٌنه
من مواجهة التحدٌات،والذي ٌتم من خالل تطوٌر واقع هذا القطاع ضمن رإٌة تنموٌة واضحة ،تهدؾ النشاء
قاعدة صناعٌة قوٌة تجابه تحدٌات االسواق الدولٌة واالقلٌمٌة ،فكان البد من وجود مقترحات تعمل على
تحقٌق ذلك،ولتسمح لهذا القطاع بمواجهة المرحلة القادمة ضمن مبدأ آلٌة السوق وتماشٌا ً مع السٌاسة
الجدٌدة التً ٌنتهجها االقتصاد العراقً الجدٌد.

اهمٌة البحث
ٌعد القطاع الصناعً الكٌمٌاوي احد القطاعات الرئٌسة فً االقتصاد العراقً بشكل عام والقطاع
الصناعً بشكل خاص ،ونتٌجة للمشكالت والمعوقات التً عانى منها هذا القطاع والتً تزاٌدت بعد عام
( ،)0221بسبب ما مر به االقتصاد العراقً من ظروؾ واوضاع ؼٌر مستقرة ،وهذا مما أنعكس على قدرة
القطاع على النمو والتطور وبما ٌخدم المجتمع .وكل هذا ادى الى ضرورة وجود دراسة تعمل على وضع عدد
من االجراءات لتطوٌر واقع هذا القطاع ومكوناته من الوحدات الصناعٌة ،وبما ٌإدي الى ان ٌؤخذ القطاع
المكانة التً ٌستحقانها.

مشكلة البحث
ٌعانً قطاع الصناعات الكٌمٌاوٌة فً العراق من واقع متردي ،نتٌجة ؼٌاب ستراتٌجٌة واضحة تعمل
على توجٌة وتنظٌم موارده االقتصادٌة ناحٌة مجاالت استخدامها المثلى ،وٌرجع ذلك الى عدم قٌام الدراسات
واالستثمارات فٌه على مبدأ التخطٌط السلٌم،وكل هذا اسهم فً تلكإ نمو هذا القطاع ،فضالً عن ضعؾ تؤثٌره
فً االقتصاد العراقً.

فرضٌة البحث
اتسام واقع قطاع الصناعات الكٌمٌاوٌة فً العراق بالتراجع فً االداء االقتصادي السٌما بعد احداث
عام ( ،)0221فضالً عن انخفاض قدرة هذا القطاع على تلبٌة الحاجات المحلٌة من المنتجات الصناعٌة
الكٌمٌاوٌة.
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هدؾ البحث
دراسة واقع قطاع الصناعات الكٌمٌاوٌة فً العراق،من خالل أهم مإشراتهما االقتصادٌة واالسهام
النسبً له فً قطاع الصناعات التحوٌلٌة ،والعمل على تحدٌد المشكالت واالسباب المإدٌة لهذا الواقع ،ومن
ثم اقتراح جملة من الخطوات واالجراءات التً تهدؾ الى النهوض بهذا الواقع،وبما ٌإدي الى االستفادة
القصوى من الموارد المتاحة فً االقتصاد،من خالل االستخدام العقالنً لتلك الموارد.

حدود البحث

تم تحدٌد الحدود المكانٌة بقطاع الصناعات الكٌمٌاوٌة فً العراق ،نظراً لالهمٌة النسبٌة التً لدى
القطاع ضمن القطاع الصناعً التحوٌلً.
اما بالنسبة للحدود الزمنٌة فقد عمل الباحث على اختٌار المدة الزمنٌة ( ،)0227-8663وذلك بهدؾ تحلٌل
واقع واهمٌة القطاع قبل احداث عام ( )0221وبعدها ،نظراً للتؽٌر الكبٌر الذي حدث بعد ذلك العام.

منهجٌة البحث
بسبب طبٌعة مشكلة البحث وفرضٌته وهدفه ،تطلب االمر المزج مابٌن منهجٌة االستنباط ،ومنهجٌة
االستقراء ،من خالل االعتماد على المعلومات والبٌانات واالحصائٌات المتوفرة عن البحث ،ومن ثم تحلٌلها
من اجل التعرؾ على المشكلة وتشخٌص مسبباتها ومن ثم العمل على وضع الحل المناسب.

مصادر البحث
 -8الكتب العربٌة واألجنبٌة والدورٌات والبحوث والمواقع االلكترونٌة.
 -0البٌانات واالحصاءات السنوٌة لوزارة التخطٌط ،ووزارة الصناعة والمعادن.

اوالً :نبذة مختصرة عن الصناعات الكٌمٌاوٌة
تتمثل الصناعات الكٌمٌاوٌة بصناعات عدة منها صناعة االدوٌة والعقاقٌر ،واالسمدة ،ومواد البالستٌك
الخام ،وااللٌاؾ والخٌوط الصناعٌة ،وصناعة االصباغ ،والصابون والمنظفات ،ومواد التجمٌل والعطور،
والحبر ،واستخالص الكبرٌت ،ومنتجات المطاط ،وصناعة االطارات ،والبطارٌات ،واالنابٌب المطاطٌة ،فضالً
()8
عن المنتجات الكٌمٌاوٌة من النفط والفحم الحجري وصناعة االسفلت.
وقد تم تعرٌؾ الصناعات الكٌمٌاوٌة على وفق التصنٌؾ القٌاسً الدولً لألنشطة الصناعٌة (،)ISICبانها
()0
الصناعة التً ٌسٌطر على عملٌاتها الطبٌعة الكٌمٌاوٌة.
ً
وٌشار الى ان الصناعات الكٌمٌاوٌة فً العراق قد تخلفت كثٌرا عن بقٌة دول العالم االخذة
بالنمو،بسبب ما واجهه العراق خالل العقود الثالثة االخٌرة ،من ظروؾ الحرب مع اٌران ،وحرب الخلٌج
االولى التً دمرت وبشكل كبٌر البنى التحتٌة،فضالً عن التاثٌرات الكبٌرة للحصار االقتصادي الذي فرضه
المجتمع الدولً،وما واجه العراق فً عام ( )0221من تؽٌٌر سٌاسً عنٌؾ من خالل قوة خارجٌة،
وما تبعه من احتالل امرٌكً دام حتى عام ( ،)0288وكل هذا اثر على الوضع الصناعً بشكل عام ،وعلى
قطاع الصناعات الكٌمٌاوٌة بشكل خاص .والبد من االشارة الى ان الحكومة العراقٌة قد حاولت من قبل تطوٌر
القطاع الصناعً من خالل اعداد سلسلة من الخطط االقتصادٌة ،فاصدرت التشرٌعات والقوانٌن الخاصة بهذا
القطاع ،ولكن اؼلب هذه الخطط لسبب أو الخر قد تعثر تنفٌذها ،وكما انه لم تلقى الصناعة الكٌمٌاوٌة االهتمام
الكافً ،لذا كان تطورها بطٌئا ً على الرؼم من ان العراق ٌملك الكثٌر من االمكانٌات التً توفر المناخ المالئم
لالستثمار بتلك الصناعة،كتوفر المواد االولٌة وبكمٌات اقتصادٌة مناسبة ،فضالً عن وجود االٌدي العاملة
المحلٌة ،وتوفر االموال الالزمة لالستثمار فً تلك الصناعات،لكن العراق ظل مستورداً للكثٌر من منتجات
الصناعة الكٌمٌاوٌة،وٌعود ذلك بسبب ضعؾ البنٌة التحتٌة واالعتماد على الواردات النفطٌة فً تمشٌة امور
الدولة وعدم توافر البٌئة القانونٌة وبتشرٌعات جدٌدة تواكب التطورات السٌاسٌة واالقتصادٌة الحاصلة فً
البلد وبما ٌسهم فً تطوٌر تلك الصناعات.
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وفً الوقت الحاضر ٌبلػ عدد الشركات العامة العاملة بالقطاع الكٌمٌاوي فً العراق ( )08شركة
عامة( ،)1واؼلبها تعانً االنخفاض فً كمٌات االنتاج بسبب ماتعانً من مشاكل وبالتالً حدوث خسائر،وهذا
ٌعود لجملة من االسباب الداخلٌة والخارجٌة ،اما بالنسبة للمشارٌع الصناعٌة المسجلة وكاملة التاسٌس
بالقطاع الصناعً الكٌمٌاوي الخاص فقد بلؽت ( 0038مشروعاً) وذلك لؽاٌة ( ،)02288/2/8واؼلب هذه
المشارٌع صؽٌرة ومتوسطة (فالحجم التقرٌبً للعمال فً كل مشروع مابٌن 02-82عامل) ،وحصة محافظة
بؽداد هً االكبر فبلؽت (8313مشروعا ً)،اما المشارٌع قٌد التاسٌس وللتارٌخ نفسه فقد بلؽت
( 8004مشروعا ً) ،وحصة محافظة بؽداد كانت اٌضا ً االكبر وبلؽت ( 281مشروعا ً) ،وبالنسبة لالجازات
الممنوحة لمشارٌع القطاع الكٌمٌاوي المختلط وللتارٌخ نفسه فقد بلؽت ( )80اجازة من مجموع ()22
اجازة( ،)2ان هذا كله ٌشٌر الى ضعؾ القطاعٌن الخاص والمختلط فً مجال انتاج المنتجات الكٌمٌاوٌة ،وفً
تلبٌة الطلب المحلً من هذه المنتجات ،واستقطاب القوى العاملة.
اما على الصعٌد الدولً فقد تمكنت الصناعات الكٌمٌاوٌة فٌها من ان تتطور من ناحٌة النوعٌة والكمٌة ،حٌث
تنتج (الصٌن ،امرٌكا ،الٌابان ،المانٌا ،برٌطانٌا ،الهند ،فرنسا ،كورٌا الجنوبٌه ،اٌطالٌا ،اٌرلندا ،البرازٌل،
كندا ،المكسٌك) حوالً ( )%12.4من منتجات الصناعات الكٌمٌاوٌة على مستوى العالم،وذلك عام (،)0221
وجاءت الصٌن فً المرتبة االولى كاكبر منتج للصناعات الكٌمٌاوٌة والتً شكلت منتجاتها مانسبته (08.8
 )%من المنتجات الصناعٌة العالمٌة.اما الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة فقد جاءت فً المرتبة الثانٌة وبنسبة
( )%81بالنسبة الى المنتجات الصناعٌة العالمٌة وللعام نفسهٌ )3(.ضاؾ الى انه ٌعمل فً مجال االنتاج
الصناعً الكٌمٌاوي االوربً اكثر من ( )8.3ملٌون عامل،ذلك فً عام (،)0227فضالً عن وجود ()80
شركة من اصل ( )12شركة عمالقة مختصة فً هذه الصناعات وموجودة فً اوربا حالٌاً ،وتنتج هذه
الشركات ( )%82من منتجات الصناعات الكٌمٌاوٌة على مستوى العالم .كما ان مبٌعات الصناعة الكٌمٌاوٌة
نفسه
وللعام
بلؽت
قد
برٌطانٌا)
اٌطالٌا،
(فرنسا،
االوربٌة
للدول
()4
( )%82.1،%88.26،% 82.3على التوالً،وذلك من اجمالً مبٌعات االتحاد االوربً ،وصنفت فرنسا
بالمرتبة الثانٌة بعد المانٌا على مستوى اوربا،حٌث بلؽت مبٌعات فرنسا عام ( )0221حوالً ( )13.1بلٌون
ٌورو ،كما ان القوه العاملة بالصناعات الكٌمٌاوٌة الفرنسٌة بلؽت حوالً ( )810822عامل مكونة مانسبته
( )%84من القوة العاملة االوربٌةٌ )7(.تبٌن مما سبق مدى اهمٌة الصناعة الكٌمٌاوٌة بالنسبة القتصادٌات
الدول المتقدمة ،من خالل ما تسهم به تلك الصناعات فً الناتج المحلً لتلك الدول ،وفً مجال استخدام القوى
العاملة المحلٌة ،والذي انعكس على النمو االقتصادي فٌها.
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ثانٌاً :واقع قطاع الصناعات الكٌمٌاوٌة فً العراق
من خالل بٌانات واحصائٌات الجهاز المركزي لإلحصاء فً وزارة التخطٌط تم الوقوؾ على واقع الصناعات
الكٌمٌاوٌة ،وذلك من خالل أهم المإشرات االقتصادٌة (باالسعار الجارٌة والثابتة) للمدة (،)1()0227- 8663
والتً سٌتم بالشكل األتً:
 -8باالسعار الجارٌةٌ :تبٌن من الجدول ( ،)8والشكل ( ،)8أن متوسط عدد المشتؽلٌن للمدة
( )0227-8663قد بلػ ( 31587.23منتسباً) ،ومتوسط نسبة التؽٌر السنوي ( ،)%3.71وسجل معدل
النمو السنوي المركب للمدة ( )0220-8663معدالً اقل من المدة ( ،)0227-0221إذ كان فً المدة االولى
( ،)%2.4اما فً المدة الثانٌة فبلػ ( ،)%4.6وٌعود سبب ذلك الى زٌادة رواتب المشتؽلٌن فً القطاع العام
مقارنة بالرواتب واالمتٌازات الممنوحة للمشتؽلٌن بالقطاع الخاص ،إذ ان اؼلب مشروعات القطاع العام تعد
من المشارٌع الكبٌرة.
بالنسبة لمتوسط قٌمة االنتاج فً قطاع الصناعات الكٌمٌاوٌة للمدة ( )0227-8663فقد بلػ
( 014211.10ملٌون دٌنار) ،وبلػ متوسط نسبة التؽٌر السنوي ( ،)%28.01بٌنما سجل معدل النمو
السنوي المركب للمدة ( )0220-8663معدالً اعلى من المدة ( ،)0227-0221إذ كان فً المدة االولى
( ،)%46.6اما فً المدة الثانٌة فبلػ ( ،)%44وٌعود ذلك بسبب االوضاع التً شهدها العراق بعد التؽٌٌر
السٌاسً الذي حدث عام ( )0221والتً انعكست على مستوى انتاج الوحدات االنتاجٌة المكونة للقطاع
الكٌمٌاوي ،اضافة الى اسباب اخرى سٌتم االشارة لها فً فقرة الحقة.
اما متوسط مستلزمات االنتاج للمدة ( )0227-8663قد بلػ ( 802771.31ملٌون دٌنار) ،وبلػ
متوسط نسبة التؽٌر السنوي ( ،)%33.76بٌنما سجل معدل النمو السنوي المركب للمدة ()0220-8663
معدالً اعلى بكثٌر من المدة ( ،)0227-0221إذ كان فً المدة االولى ( ،)%38.0اما فً المدة الثانٌة فقد
بلػ ( ،)%808.3وٌعود ذلك بسبب التضخم االقتصادي على المستوى العالمً ،الذي ٌنعكس على اسعار
مستلزمات االنتاج ،إذ تعد اؼلب مستلزمات االنتاج مستوردة،لذا فان ارتفاع قٌمة هذه المستلزمات تتؤثر
بارتفاع اسعارها فً الخارج.
وسجل متوسط القٌمة المضافة للمدة ( 843043.06( )0227-8663ملٌون دٌنار) ،وبلػ متوسط
نسبة التؽٌر السنوي ( ، )%13.11بٌنما سجل معدل النمو السنوي المركب للمدة ( )0220-8663معدالً
اعلى بكثٌر من المدة ( ،)0227-0221إذ كان فً المدة االولى (،)%820.7اما فً المدة الثانٌة فقد بلػ
( ،)%31وسبب ذلك ٌعود الى االنخفاض الكبٌر فً المستوى االنتاجً ،بسبب التدهور الكبٌر لواقع الشركات
العامة العاملة ضمن قطاع الصناعات الكٌمٌاوٌة،فضالً عن اؼالق بعض مشارٌع القطاع الخاص بسبب
المنافسة االجنبٌة لمنتجاتها.
من خالل ما سبق ٌتضح ان واقع الصناعات الكٌمٌاوٌة خالل المدة االولى ( )0220-8663كان
افضل نسبٌا ً من المدة الثانٌة (،)0227-0221بسبب ماوجه القطاع من ظروؾ صعبة بعد التؽٌٌر السٌاسً
عام ( ،)0221فضالً عن عدد من المشكالت والمعوقات التً سٌتم االشارة لها فً وقت الحق.
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جدول ( )8متوسط اهم المإشرات االقتصادٌة بقطاع الصناعات الكٌمٌاوٌة ،ومتوسط نسبة التؽٌر السنوي ومعدل النمو
)7002
-5991
السنوي المركب للقطاع للمدة (،)0227-8663للمدة (
الجارٌة
وباالسعار
شكل ( )8تطور المإشرات االقتصادٌة باالسعار الجارٌة فً قطاع الصناعات الكٌمٌاوٌة للمدة ()0227-8663
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المصدر :من عمل الباحث باالعتماد على بٌانات وزارة التخطٌط،الجهاز المركزي لالحصاء،المجموعات االحصائٌة
للسنوات (.)0227-8663
المإشرات

عدد المشتؽلٌن
(منتسب)

قٌمة االنتاج
(ملٌون دٌنار)

قٌمة مستلزمات االنتاج
(ملٌون دٌنار)

القٌمة المضافة (ملٌون
دٌنار)

المتوسطات
متوسط المإشر
متوسط نسبة التؽٌر السنوي ()%
معدل النمو السنوي المركب ()%
للمدة ()0220-8663
للمدة ()0227-0221

31587.23
5.73

286038.82
41.23

120773.53
55.79

165265.29
35.33

2.4
4.6

46.6
44

38.0
808.3

820.7
31

المصدر :من عمل الباحث باالعتماد على بٌانات وزارة التخطٌط،الجهاز المركزي لالحصاء،المجموعات
االحصائٌة للسنوات (.)0227-8663
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للمدة ()7002-5991
 -0باالسعار الثابتة :ان االرتفاع النسبً فً قٌم المإشرات االقتصادٌة ٌعود الى االرتفاع فً معدالت التضخم
باالقتصاد العراقً،لذا فان دراسة هذه القٌم باالسعار الجارٌة ؼٌر كافٌة فً اعطاء صورة عن مدى تطور هذه
المإشرات فً الصناعات الكٌمٌاوٌة ،نتٌجة ارتفاع اسعار منتجات هذه الصناعات خالل مدة الدراسة ،فكان
البد من اللجوء الى التحلٌل باالسعار الثابتة لمعرفة الواقع الحقٌقً لهذه المإشرات ،لذا تم اعداد الجدول (،)0
الذي نالحظ من خالله ان متوسط قٌمة االنتاج باالسعار الثابتة ( 211.04ملٌون دٌنار) ،وبلػ متوسط نسبة
التؽٌر السنوي ( ،)%8.64وسجل معدل النمو السنوي المركب للمدة ( )0220-8663مانسبته (،)%2.0
بٌنما سجل معدل النمو السنوي المركب للمدة ( )0227-0221مانسبته (.)%86
اما متوسط قٌمة مستلزمات االنتاج باالسعار الثابتة للمدة ( )0227-8663فقد بلػ ( 011.33ملٌون دٌنار)
 ،وبلػ متوسط نسبة التؽٌر السنوي (،)%83.81وسجل معدل النمو السنوي المركب للمدة ()0220-8663
مانسبته ( ،)%86.0بٌنما سجل معدل النمو السنوي المركب للمدة ( )0227-0221مانسبته (.)%68.6
وسجل متوسط القٌمة المضافة باالسعار الثابتة للمدة ( 032.70( )0227-8663ملٌون دٌنار) ،وبلػ
متوسط نسبة التؽٌر السنوي ( ،)%3.24وسجل معدل النمو السنوي المركب للمدة ()0220-8663
مانسبته ( ،)%47.0بٌنما سجل معدل النمو السنوي المركب للمدة ( )0227-0221مانسبته (.)%3.1
من خالل ما سبق ٌتضح ان المإشرات االقتصادٌة باالسعار الثابتة للمدة ( )0227-8663قد سجلت
انخفاضا ً ،وٌعود ذلك بسبب عدة عوامل ادت الى انخفاض الكمٌات المنتجة من قبل هذه الصناعات ،وقد تمت
االشارة الى هذه االسباب سابقا ً.
جدول ( )0متوسط اهم المإشرات االقتصادٌة بقطاع الصناعات الكٌمٌاوٌة،ومتوسط نسبة التؽٌر السنوي
ومعدل النمو السنوي المركب للقطاع للمدة (،)0227-8663وباالسعار الثابتة
القٌمة المضافة
قٌمة مستلزمات االنتاج
قٌمة االنتاج
المإشرات
(ملٌون دٌنار)
(ملٌون دٌنار)
(ملٌون
المتوسطات
دٌنار)
متوسط المإشر
254.70
233.55
488.26
متوسط نسبة التؽٌر السنوي ()%
5.46
15.11
1.96
معدل النمو السنوي المركب ()%
47.0
86.0
2.0
للمدة ()0220-8663
3.1
68.6
86
للمدة ()0227-0221
المصدر :من عمل الباحث باالعتماد على بٌانات وزارة التخطٌط،الجهاز المركزي لالحصاء ،المجموعات
االحصائٌة للسنوات ( ،)0227-8663وباستخدام االرقام القٌاسٌة الصادرة من وزارة التخطٌط ،الجهاز
المركزي لالحصاء ،مدٌرٌة االرقام القٌاسٌة ،االرقام القٌاسٌة السعار المدخالت والمخرجات للسنوات
(.)0227-8663
شكل ( )0تطور المإشرات االقتصادٌة باالسعار الثابتة فً قطاع الصناعات الكٌمٌاوٌة للمدة ()0227-8663
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المصدر :من عمل الباحث باالعتماد على بٌانات وزارة التخطٌط ،الجهاز المركزي لالحصاء ،المجموعات
االحصائٌة للسنوات ( ،)0227-8663وباستخدام االرقام القٌاسٌة الصادرة من وزارة التخطٌط ،الجهاز
المركزي لالحصاء ،مدٌرٌة االرقام القٌاسٌة ،االرقام القٌاسٌة السعار المدخالت والمخرجات للسنوات
(.)0227-8663
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ثالثاً :االسهام النسبً لقطاع الصناعات الكٌمٌاوٌة فً قطاع الصناعة التحوٌلٌة:
ان الصناعات الكٌمٌاوٌة تعتبر احدى فروع الصناعات التحوٌلٌة ،وذلك بحسب التصنٌؾ الدولً
القٌاسً ( ،)ISICواٌضا ً بحسب االحصاء الصناعً لوزارة التخطٌط العراقٌة .وتتمٌز هذه الصناعات بوصفها
ذات اهمٌة كبٌرة ومتزاٌدة فً تطوٌر قوى االنتاج ،وتامٌن االستخدامات الكثٌرة لالقتصاد القومً ،وفً تامٌن
مستلزمات االنتاج للقطاع الصناعً من خامات ومواد ومنتجات جاهزة ،فاخذت تستخدم االلٌاؾ الصناعٌة
والتراكٌب والمواد الكٌمٌاوٌة المتعددة فً االؼراض الصناعٌة ،بذلك فان للصناعات الكٌمٌاوٌة اهمٌة كبٌرة
فً عملٌة تنظٌم وتسٌر العملٌة االنتاجٌة بالقطاع الصناعً.
وعلٌه ٌجب توضٌح االسهام النسبً لهذه الصناعات فً قطاع الصناعة التحوٌلٌة وللمدة نفسها محل البحث،
لذا تم اعداد جدول ( )1الذي ٌبٌن نسب االسهام لقطاع الصناعات الكٌمٌاوٌة بالقطاع الصناعً التحوٌلً من
خالل قٌمة االنتاج ،وقٌمة مستلزمات االنتاج ،والقٌمة المضافة ،وعدد المشتؽلٌن ،وذلك للمدة (-8663
.)0227
فالمالحظ من هذا الجدول ان نسبة المساهمة لقطاع الصناعات الكٌمٌاوٌة من خالل قٌمة االنتاج،
اتسمت باالنخفاض النسبً لنسب المساهمة،فبلػ متوسط نسبة المساهمته خالل مدة البحث ما نسبته
( ، )%08.1وكانت اقل نسبة مساهمة على طول مدة البحث فً عام ( )8663فبلؽت ( ،)%0.1وٌعود ذلك
لالنخفاض فً قٌمة االنتاج للصناعات الكٌمٌاوٌة بسبب تؤثر الكمٌات المنتجة بالحصار االقتصادي الذي كان
مفروضا ً أنذاك،اما اعلى نسبة مساهمة فكانت فً عام ( )0227وبلؽت ( ،)%13.0والمالحظ اٌضا ً من
الجدول ان المدة االول من البحث ( )0220-8663كانت بنسب متذبذبة،فاقل نسبة كانت فً عام ()8663
والتً تمت االشارة إلٌها سابقاً ،اما اعلى نسبة فكانت فً عام ( )8666وبلؽت (.)%12.2اما بالنسبة للمدة
الثانٌة ( )0227-0221فان ادنى نسبة مساهمة كانت فً عام ( )0221وبلؽت ( ،)%81.1وٌعود سبب
انخفاض هذه النسبة للظروؾ التً واجهت العراق انذاك من حرب واضطراب سٌاسً والذي انعكس على
انخفاض قٌمة االنتاج بالقطاع الكٌمٌاوي،اما اعلى نسبة مساهمة فكانت فً عام ( ،)0227وقد تمت االشارة
إلٌها سابقاً.
اما بالنسبة الى اسهام قطاع الصناعات الكٌمٌاوٌة من خالل قٌمة مستلزمات االنتاج ،فانها تراوحت ما
بٌن ( )%11.22-%0.7على طول مدة البحث ،وبلػ متوسط نسبة المساهمته خالل مدة البحث ما نسبته
( ،)%84.4وكانت اقل نسبة مساهمة فً عام ( )0221وبلؽت ( ،)%0.7وٌعود ذلك لظروؾ حرب الخلٌج
الثانٌة ،اما اعلى نسبة مساهمة على طول مدة البحث فكانت فً عام ( )8666وبلؽت ( ،)%11.22اما ادنى
نسبة خالل المدة االولى فكانت فً عام ( )8663وبلؽت ( ، )%1.28اما اعلى نسبة مساهمة فكانت فً عام
( ،)8666وقد تمت االشارة إلٌها سابقاً.اما بالنسبة للمدة الثانٌة فكانت ادنى نسبة فً عام ( )0221وقد تمت
االشارة إلٌها سابقاً ،اما اعلى نسبة مساهمة فكانت فً عام ( )0224وبلؽت ( .)%04.8وقد تراوح االسهام
النسبً للقٌمة المضافة مابٌن ( )%22.3-%8.8على طول مدة البحث ،وقد بلػ متوسط نسبة مساهمته
خالل مدة البحث ( ،)%03.7وكانت اقل نسبة مساهمة فً عام ( )8663وبلؽت ( ،)%8.8اما اعلى نسبة
مساهمة على طول مدة البحث فكانت فً عام ( )0227وبلؽت ( .)%22.3وبالنسبة للمدة االولى فقد
تراوحت نسبة المساهمة ما بٌن ( ،)%17-%8.8فكانت ادنى نسبة فً عام
( ،)8663وقد تمت االشارة إلٌها سابقاً،اما اعلى نسبة مساهمة فكانت فً عام ( ،)0222وبلؽت
(.)%17ا ما فً المدة الثانٌة فقد تراوحت نسبة المساهمة ما بٌن ( ،)%22.3-%02.1فادنى نسبة مساهمة
كانت فً عام ( ،)0222وبلؽت ( ،)%02.1اما اعلى نسبة مساهمة فكانت فً عام ( ،)0227وقد تمت
االشارة إلٌها سابقاً.
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اما بالنسبة الى نسبة اسهام القطاع الكٌمٌاوي لعدد المشتؽلٌن ضمن القطاع الصناعً التحوٌلً فقد
تراوحت ما بٌن ( )%01.20-%80.22على طول مدة البحث،وقد بلػ متوسط نسبة المساهمة (،)%83.4
اما اقل نسبة مساهمة فً عام ( )0222وبلؽت (،)% 80.22اما اعلى نسبة مساهمة على طول مدة البحث
فكانت فً عام ( )0223وبلؽت (.)%01.22وقد تراوحت نسبة المساهمة فً المدة االولى ما بٌن
(،)%84.20-%81فكانت ادنى نسبة فً عام ( )8663وبلؽت (،)%81اما اعلى نسبة مساهمة فكانت فً
عام ( )8666وبلؽت (.)%84.20
اما فً المدة الثانٌة فتراوح االسهام ما بٌن ( ،)%01.20-%81.6فكانت ادنى نسبة مساهمة كانت فً عام
( )0224وبلؽت ( ،)%81.6اما اعلى نسبة مساهمة فكانت فً عام ( ،)0223وقد تمت االشارة إلٌها سابقاً.
جدول ( ) 1نسب االسهام لقطاع الصناعات الكٌمٌاوٌة بالقطاع الصناعً التحوٌلً من خالل قٌمة االنتاج،
وقٌمة مستلزمات االنتاج،والقٌمة المضافة،وعدد المشتؽلٌن،للمدة ()0227-8663
البنود
السنوات
8663
8664
8667
8661
8666
0222
0228
0220
0221
0222
0223
0224
0227

نسبة المساهمة لقٌمة
االنتاج
()%
2.3
23.3
15.4
18.4
30.4
03.3
18.3
18.4
13.8
19.2
24.2
30.2
13.0

نسبة المساهمة لقٌمة
مستلزمات االنتاج
()%
3.01
14.8
13.9
14.5
33.04
18.5
14.03
11.6
2.7
18.1
19.7
26.1
03.7

نسبة المساهمة
للقٌمة المضافة
()%
1.1
34.1
17.5
23.1
27.6
37
23
11.8
29.5
20.8
29.7
34.5
22.3

نسبة المساهمة
لعدد المشتؽلٌن
()%
13
13.7
13.04
13.8
16.02
12.04
13.04
15.5
19.1
18.6
23.02
13.9
87.4

المصدر :من عمل الباحث باالعتماد على بٌانات وزارة التخطٌط،الجهاز المركزي لالحصاء،المجموعات
االحصائٌة للسنوات (.)0227-8663
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رابعاً :معوقات تطور قطاع الصناعات الكٌمٌاوٌة:
هناك عدد كبٌر من المعوقات التً تعٌق تطور قطاع الصناعة الكٌمٌاوٌة ،والمتآتٌة من الظروؾ
الخارجٌة المحٌطة بالقطاع،فضالً عن المعوقات المتآتٌة من الظروؾ الموجودة فً داخل القطاع نفسه،ومن
اهم المعوقات:
 -8التؽٌرات العنٌفة للقٌادة السٌاسٌة والحكومٌة والتً انعكست على الوضع االمنً داخل البلد وهذا ما خلق
مناخ ؼٌر مالئم لالستثمار فً القطاع الصناعً بشكل عام والقطاع الكٌمٌاوي بشكل خاص.فضالً عن ذلك
السٌاسات االقتصادٌة المتبعة والتً فشلت فً تنفٌذ برامج االصالح االقتصادي،من خالل عدم تمكنها من
()6
توجٌه الموارد االقتصادٌة ناحٌة الخطط التنموٌة المناسبة وعلى وفق معٌار كفاءة االداء لالنفاق.
 -0اعتماد االقتصاد العراقً على مورد النفط فً ادارة شإونه،مما اسهم فً تنمٌة القطاع النفطً بؽٌة
تصدٌر النفط بشكله الخام،ومن دون العمل على توجٌهه نحو تحوٌل هذا النفط الى مشتقاته المتعددة،والتً
تسهم فً رفع القٌمة المضافة للقطاع النفطً،لما للقطاع الكٌمٌاوي من دور كبٌر فً هذا المجال بسبب
طبٌعة تعامله مع المواد والمركبات الكٌمٌاوٌة،وبسبب عالقته القوٌة مع القطاع البتروكٌمٌاوي،اللذٌن
ٌعدان كالتوأمٌن السٌامٌٌن الٌنفصالن.
 -1اعتمادٌة اؼلب مشارٌع القطاع الكٌمٌاوي على مستلزمات االنتاج المستوردة من الخارج،مما ٌجعل هذا
القطاع عرضة للمإثرات الخارجٌة وبشكل كبٌر،فضالً عن ارتفاع اسعار هذه المستلزمات مما سٌنعكس
على كلؾ االنتاج،ومن ثم على اسعار المنتجات،فٌجعل هذه المنتجات ؼٌر قادرة على منافسة المنتجات
االجنبٌة.
 -2النقص الكبٌر فً انتاج الطاقة الكهربائٌة،والالزمة لتشؽٌل المكائن واالالت،مما ٌنعكس على االنتاج
واالنتاجٌة داخل القطاع،وظهور طاقات انتاجٌة معطلة فٌه.
 -3توقؾ االنتاج فً بعض المصانع التابعة للقطاع،كمصنع الصوؾ الصخري والتابع لشركة ذات الصواري
العامة،وذلك خالل سنتً ( 0227و )0221بسبب تقادم افران الصهر(،)82فضالً عن وجود المنتجات
االجنبٌة المنافسة لمنتوج المصنع والتً ادت الى توقفه ولمدة طوٌلة.
اضافة لتعرض بعض المصانع التابعة للقطاع الكٌمٌاوي الى اعمال نهب وسلب،بعد التؽٌٌر السٌاسً عام
( )0221مما اثر فً انتاج تلك المصانع،مع عدم توفٌر ماٌلزم العادة تؤهٌل تلك المصانع.
 -4معاناة القطاع من مشكلة التقادم التكنولوجً لالالت والمكائن،مما ٌستدعً الى ضرورة اعادة تؤهٌل
القطاع بتكنولوجٌات حدٌثة ومتطورة (.)88
 -7عدم خضوع المشارٌع الصناعٌة المراد اقامتها لدراسات جدوى جدٌة،بسبب النقص والضعؾ فً
المالكات المتخصصة فً هذه الدراسات،فضالً عن النقص فً المعلومات االحصائٌة والالزمة للقٌام بهذه
الدراسات.
 -1مواجهة شركات القطاع الكٌمٌاوي لحاالت اإلؼراق والمنافسة السعرٌة الشدٌدة للمنتجات المستوردة،
وهذا ما انعكس على حصة هذه الشركات داخل االسواق المحلٌة،وانخفاض مستوى الكمٌات المنتجة من
قبل هذه الشركات.
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خامساً :مقترحات لتطوٌر القطاع:
من خالل ما تم عرضه من تحلٌل لواقع قطاع الصناعات الكٌمٌاوٌة،فالبد من العمل على تطوٌر هذا
القطاع ،وذلك بهدؾ تحقٌق التنوع فً االنتاج الصناعً،والعمل من اجل احداث تؽٌٌرات باتجاه رفع االنتاج
والطاقات االنتاجٌة للمشارٌع الصناعٌة القائمة ضمن القطاع الكٌمٌاوي ،بادخال التكنولوجٌات الحدٌثة
والمتطورة ،والعمل على جذب رإوس االموال من خالل توافر البٌئة لتشجٌع االستثمار للمستثمرٌن المحلٌٌن
واالجانب ،وبما ٌإدي الى التحول الى اقتصاد السوق،وتحقٌق النمو والتقدم لهذا القطاع،ولتحقٌق ماسبق فاننا
نقترح:
 -8العمل على وضع الخطط والسٌاسات بعٌدة المدى والتً تستند الى اهداؾ ورإٌة تنموٌة محددة
(حٌث ان الخطط والسٌاسات التً قامت الدولة بوضعها قد اتسمت بعدم الجدٌة،واضافة لوضعها اهداؾ
ورإى ؼٌر واقعٌة)،وان هذه السٌاسات والخطط تتطلب وجود مجموعة من الدراسات والمإشرات
التحلٌلٌة الالزمة الجراء دراسات خاصة بتنمٌة وتؤهٌل قطاع الصناعات الكٌمٌاوٌة.والبد اٌضا ً من اعتماد
مبدأ المراحل الزمنٌة الحتواء مشكلة تنمٌة وتؤهٌل هذا القطاع وضمن اطار الخطط والسٌاسات بعٌدة
المدى،لذا ٌستلزم هذا االمر وضع برامج و خطط تفصٌلٌة السلوب تؤهٌل الصناعات.
 -0وضع سٌاسات تعمل على معالجة االختالالت فً بنٌة قطاع الصناعات الكٌمٌاوٌة ،وباتجاه تطوٌر القطاع
من خالل العمل على تشجٌع المشارٌع التً تزٌد من التشابكات واالرتباطات القطاعٌة ،فضالً عن العمل
على تطوٌر المشارٌع المكملة والوسٌطة للصناعات الكٌمٌاوٌة،والتؤكٌد على اقامة المشارٌع التً لدى البلد
مٌزة نسبٌة والسٌما تلك التً لها عالقة واضحة مع القطاع النفطً.
 -1تركٌز االنفاق االستثماري فً القطاع الصناعات الكٌمٌاوٌة على المشارٌع الصناعٌة ذات القٌمة المضافة
العالٌة،وذات االعتمادٌة الكبٌرة على استخدام الموارد االولٌة المحلٌة،وهذا ما ٌحقق الوفورات فً العمالت
ا الجنبٌة،واالعتماد على االمكانٌات الذاتٌة المحلٌة فً توفٌر حاجات البلد من المنتجات الصناعٌة.
 -2اتخاذ االجراءات الالزمة كافة لزٌادة االنتاج واالنتاجٌة داخل الوحدات الصناعٌة،والعمل على تشؽٌل
الطاقات االنتاجٌة المعطلة،من خالل استخدام وتوافر التكنولوجٌات واالسالٌب التقنٌة الحدٌثة،وبما ٌإدي
الى تعظٌم القدرة التنافسٌة للمنتجات الصناعٌة مع تحسٌن كفاءتها اإلنتاجٌة.
 -3التوسع باالستثمار البشري الذي ٌتمثل بالتعلٌم والمعرفة والبحث العلمً،الن هذا النوع من االستثمار
ٌرفع من مهارات وقدرات العاملٌن فً القطاع الكٌمٌاوي،وٌزٌد من انتاجٌتهم وفعالٌتهم فً دفع عجلة
التطور والنمو داخل القطاع.
 -4وضع االجراءات التً تكفل خلق المناخ المالئم لنمو وتطور قطاع الصناعات الكٌمٌاوٌة،عن طرٌق وضع
التشرٌعات والقوانٌن التً تكفل ذلك،فضالً عن ضرورة توافر البنٌة التحتٌة والتً تعد ضرورٌة لتنفٌذ أٌة
خطة.
 -7التوسع فً نشاطات البحث والتطوٌر نتٌجة الدور الذي تلعبه هذه النشاطات فً مجال رفع كفاءة الوحدات
الصناعٌة ،وزٌادة قدراتها التنافسٌة،فمن أهم المنافع التً تتحقق لهذه الوحدات (وخاصة الوحدات العاملة
()80
ضمن قطاع الصناعات الكٌمٌاوٌة)،ما ٌؤتً:
 حل مشكالت اإلنتاج،وزٌادة حجمه،دون زٌادة مماثلة فً التكالٌؾ.
 تحسٌن نوعٌة المنتجات،لتصبح أكثر قدرة على التنافس.
 تقلٌص تكالٌؾ اإلنتاج،من خالل تحقٌق معدالت أفضل من العمل إلى رأس المال.
 تؽٌٌر أو إحالل تقنٌات تساعد على استخدام مواد أكثر وفرة،أو أرخص سعرا.
 تنوٌع مخرجات اإلنتاج.
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 -1العمل على تنمٌة وخلق تكنولوجٌة محلٌة لتحل محل التكنولوجٌات المستوردة،وذلك من اجل اضعاؾ
التبعٌة للخارج من هذه الناحٌة.
 -6العمل على تشجٌع الصادرات من المنتجات الكٌمٌاوٌة،من اجل تعزٌز القدرة على تطوٌر الذات من خالل
ما توفره الصادرات من السٌولة من العمالت االجنبٌة.
 -82القضاء على الفساد االداري واالقتصادي داخل الوحدات الصناعٌة العامة للقطاع الكٌمٌاوي.
 -88وفٌما ٌخص المشروعات الصناعٌة العامة فانه باالمكان القٌام بتحوٌل ملكٌة بعض هذه المشروعات الى
()81
ملكٌة القطاع الخاص،وذلك على وفق اآللٌات األتٌة:
أ -أسالٌب المشاركة مابٌن القطاع العام والخاص ضمن قطاع الصناعات الكٌمٌاوٌة،أو ما هو معروؾ " بعقد
البناء -التشؽٌل – اإلعادة" ،الذي إشتهر بإسم ال ،BOOTوهو عقد تعطً الجهة الحكومٌة بموجبه القطاع
ً
إمتٌازا بإنشاء مرفق محدد وتشؽٌله ومن ثم إعادته فً آجل متفق علٌة،وٌكون القطاع الخاص حٌنها
الخاص
قد إستعاد التكلفة وحقق أرباحاً.وقد تم إستنباط أشكال تعاقدٌة مختلفة من هذا النوع،وان هذه العقود ٌمكن
تطبٌقها فً تؤهٌل المإسسات الصناعٌة العامة.
ب -جعل العاملٌن مالكٌن مقابل بقائهم فً المصنع أو احالتهم الى التقاعد لمن تجاوز عمره  50سنة فما فوق،
وتكون نسبة المالكٌن ( )%26من الموظفٌن،وتحوٌلهم بهذه الحالة من القطاع العام الى القطاع الخاص،
وعندها ٌصبح الموظؾ مالكا ً فً المشروع،وبهذا ٌتحقق القضاء على الفساد المالً واالداري،الن أٌة خسارة
سوؾ تعود على الموظؾ (المالك الجدٌد)،لذلك سوؾ ٌكون رقٌبا ً على عملٌة االنتاج.
ج -بٌع نسبة معٌنة من هذه المعامل والمصانع الى القطاع الخاص بطرٌقة المزاد او االسهم للحصول على
رأس مال جدٌد،ومما ٌإدي الى مد المعمل او المصنع باالموال الالزمة من اجل اعادة االنتاج والتطوٌر من
دون الحاجة الى الدولة،وبهذا سوؾ ٌتحقق انتاج ذو نوعٌة وكمٌة عالٌة ومنافسة فً السوق ومنافسة
للمستورد واالجنبً،وسوؾ نعطً روح جدٌدة من خالل مشاركة القطاع الخاص،وتحوٌل القطاع العام الى
اقتصاد السوق الحر.
 -80توسٌع دور القطاع الخاص فً النشاط الصناعً للقطاع الكٌمٌاوي،وإعطاإه دوراً متمٌزاً لقٌادة هذا
النشاط،والهمٌة هذا الجانب والسٌما وإن التوجة الحكومً متجه نحو الخصصة والعمل بآلٌة السوق،لذا فالبد
()82
من االشارة الى العوامل التً تحدد نمو وتوسع االستثمار فً هذا القطاع ،وبشكل موجز نذكر اهمها:
أ -معدل نمو الناتج المحلً :هناك عالقة موجبة بٌن معدل نمو الناتج واالستثمار الخاص ،فزٌادة الناتج تسهم
فً زٌادة االستثمار فً جمٌع قطاعات االقتصاد،ومنها االستثمار الخاص.
ب -القروض المصرفٌة :بسبب ضعؾ االدخارات فً العراق فان المشارٌع الصناعٌة الخاصة تحتاج الى
التموٌل ،فٌتم االعتماد عادة فً تموٌل الجزء االكبر من استثماراتها على القروض من المصارؾ،لذا فان
وفرة القروض المصرفٌة من شؤنها ان تدعم زٌادة االستثمار فً القطاع الخاص العراقً.
ج -سعر الصرؾٌ :تؤثر االستثمار بالتقلبات التً تطرأ على سعر صرؾ العملة الوطنٌة.
د -الضرائب المباشرة :والتً تإثر سلبٌا ً فً االستثمار الخاص من خالل تؤثٌرها فً الدخول المتاحة للقطاع العائلً،مما
ٌإدي الى نقص االدخار والحد من االستثمار.
ه -االستقرار السٌاسً :وٌعد من العناصر المهمة فً توافر البٌئة والمناخ االستثماري،فهذا العنصر ذو تؤثٌر كبٌر على
االستثمار فً القطاع الخاص.
و -االستقرار التشرٌعً ٌ :عد التشرٌع اداة لترجمة السٌاسة االستثمارٌة للدولة أو للتعبٌر عن كافة نواحٌها االقتصادٌة
والمالٌة واالدارٌة وؼٌرها،وتشرٌعات االستثمار اما مباشرة وهً التً تنصب على عملٌة تنظٌم استثمار راس
المال،واما ؼٌر مباشرة وهً التً تتعلق بقوانٌن النقد االجنبً،وقوانٌن التصدٌر واالستٌراد....الخ.
ي -البنٌة التحتٌة المادٌة واالجتماعٌة :ولها دور وتؤثٌر كبٌر على زٌادة االستثمار والسٌما لدى القطاع الخاص
الصناعً،من خالل ما توفره من وفورات لهذا القطاع فً مجال النقل والخدمات وتوفر القوى العاملة المإهلة الدارة
استثماراته.
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االستنتاجات:
-8

-0

-1

-2

للمدة ()7002-5991

ان الحاجة لعملٌة التخطٌط الصناعً اصبحت حاجة ملحة فً الوقت الحاضر،وخاصة وان العراق قد مر
بظروؾ واوضاع ؼٌر طبٌعٌة انعكست على القطاع الصناعً التحوٌلً بشكل عام وعلى القطاع
الصناعً الكٌمٌاوي بشكل خاص،لذا البد من وضع عدد من السٌاسات واالجراءات التً تطور الوحدات
الصناعٌة العاملة ضمن القطاع،وبشكل ٌجعلها قادرة على مواجهة التؽٌرات والتحدٌات التً قد تواجهها
فً المستقبل.
ان تطور المإشرات االقتصادٌة فً قطاع الصناعات الكٌمٌاوٌة باالسعار الجارٌة والتً تم تحلٌلها
سابقاً،التعنً ان القطاع المذكور ٌتمتع بكفاءة اداء عالٌة،بل جاء االرتفاع فً مستوى المإشرات نتٌجة
التضخم الذي ٌعانً منه االقتصاد العراقً والذي انعكس على اسعار منتجات القطاع المذكور،اي لم ٌؤتً
االرتفاع فً اداء القطاع نتٌجة االستخدام االمثل للموارد االقتصادٌة أو زٌادة الكفاءة االنتاجٌة،والدلٌل
على هذا هو االنخفاض فً قٌم هذه المإشرات عند استبعاد اثر التضخم من خالل اخذها باالسعار الثابتة
وهبوط معدل النمو السنوي المركب على طول مدة الدراسة.
ٌعانً القطاع الصناعً الكٌمٌاوي من العدٌد من المشاكل والصعوبات التً تعرقل عملٌة نموه
وتقدمه،ومن اهمها عدم وجود خطط جدٌة تعمل على وضع االستراتٌجٌات للنهوض بواقع هذا القطاع،
واضافة الى ان القطاع ٌعانً من وجود مشكلة التقادم التكنولوجً لخطوطه االنتاجٌة،ومن مشكلة
النقص فً انتاج الطاقة الكهربائٌة والتً تإثر سلبا ً على اداءه،كما ان القطاع الكٌمٌاوي العام ٌتؤثر
وبشكل كبٌر بالقرارارت الوزارٌة القادمة من وزارة الصناعة والمعادن وما لهذا من تؤثٌر على العملٌة
االنتاجٌة،فضالً عن تؤثر القطاعٌن العام والخاص بالظروؾ العامة المحٌطة بهما والسٌما بعد احداث عام
(.)0221
ان قطاع الصناعات الكٌمٌاوٌة بحاجة الٌجاد سٌاسات واجراءات تعمل على النهوض بمستواه
االنتاجً،وبما ٌجعله اكثر قدرة على المنافسة مع السلع االجنبٌة،وخاصة وان االقتصاد العراقً ٌشهد
استٌراد للسلع بدون وجود اي رادع ٌعمل على حماٌة المنتجات الصناعٌة الوطنٌة،مما ٌإدي الى وجود
ضؽط كبٌر على الشركات العراقٌة وهذا ٌستعدي وضع الحلول من االجراءات والسٌاسات الكفٌلة
بمواجهة هذا الواقع.
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التوصٌات:
 -8ضرورة توفٌر بٌئة مناسبة لالستثمار فً القطاع الصناعً الكٌمٌاوي ،من خالل عدد من االجراءات
والسٌاسات التً تعمل على تشجٌع االستثمار فً هذا القطاع،وبما تساهم فً تعجٌل تنمٌة االقتصاد
الوطنً.
 -0ضرورة وجود برنامج وطنً للتآهٌل والتطوٌر على مستوى القطاع الصناعً ككلٌ ،وضع من قبل وزارة
الصناعة والمعادن العراقٌة وبالتنسٌق مع بقٌة الوزارات ،وٌكون الهدؾ من هذا البرنامج هو تؽٌٌر
الظروؾ المحٌطة بالقطاع الصناعً،والهدؾ االخر هو تدعٌم قدرة الوحدات الصناعٌة على االنتاج
والمنافسة.
 -2العمل على التنسٌق مابٌن مخرجات التعلٌم الجامعً والمهنً وحاجات قطاع الصناعات الكٌمٌاوٌة ،من
خالل توفٌر المالكات العلمٌة من قبل الجامعات والمعاهد ذات االختصاص فً مجال اعداد الدراسات
العلمٌة الالزمة لوضع الخطط الضرورٌة لتنمٌة القطاع المذكور ،والعمل على تعلٌم وتدرٌب المالك الفنً
على تشؽٌل التكنولوجٌات واالسالٌب الحدٌثة فً تشؽٌل معامل ومصانع قطاع الصناعات الكٌمٌاوٌة.
 -3اعادة هٌكلة الشركات العامة العاملة ضمن قطاع الصناعات الكٌمٌاوٌة،من خالل معالجة المعوقات االدارٌة
والمالٌة بوضع هٌكل مبسط لهذه الشركات وبما ٌقلل من االجراءات الروتٌنٌة الالزمة الجراء التعامالت
مع هذه الشركات ،ومعالجة البطالة المقنعة داخل هذه الشركات وذلك من خالل العمل على توزٌع القوى
العاملة الفائضة على القطاعات االقتصادٌة التً تعانً من العجز فً وجود هذه القوى،وبما ٌعمل فً
مرحلة الحقة على تشجٌع االستثمار الخاص المحلً فً هذه الشركات.
 -4معالجة مشكلة التقادم التكنولوجً الموجودة فً الصناعات الكٌمٌاوٌة للقطاع العام ،من خالل فسح المجال
للقطاع الخاص فً الدخول كشرٌك لهذ القطاع ،وتقدٌم الحكومة للتسهٌالت الالزمة لنجاح هذه الشراكه
من خالل الدعم القانونً والتشرٌعً ،وتسهٌل دخول التكنولوجٌات الحدٌثة وبدون معرقالت كمركٌة،
والعمل على تكٌٌؾ وتوطٌن هذه التكنولوجٌات وبما وٌتالئم مع حاجة الصناعات الكٌمٌاوٌة.
 -7زٌادة االنفاق االستثماري الحكومً من خالل توجٌه الواردات النفطٌة نحو االستثمارات االنتاجٌة ،والتً
تعمل على زٌادة االنتاج الحقٌقً ،وهذه االستثمارات ٌجب ان تقوم وفق مبدأ الحاجة الضرورٌة ووفق
الظروؾ واالمكانات الموجودة فً االقتصاد العراقً.
ً
 -1ضرورة تفعٌل قانون التعرفة الكمركٌة رقم ( )00لسنة ( ،)0282نظرا لما لهذا القانون من اٌجابٌات فهو
ٌعمل على حماٌة وتشجٌع الصناعة الوطنٌة ،اضافة الى عمله على الحد من استٌراد المنتجات الصناعٌة
ذات النوعٌة الردٌئة.
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 -1تم الحصول على عدد الشركات العامة من خالل الزٌارة المٌدانٌة وسإال مدٌر الرقابة واالشراؾ للقطاع
الكٌمٌاوي فً وزارة الصناعة والمعادن العراقٌة ،ومن هذه الشركات الشركة العامة لصناعة
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