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مبراحل خطرية من مراحل التقهقر والتراجع مؤثرة تأثرياً كبرياً ومباشراً على الواقع االقتصـادي  متر الصناعة يف العراق 
من النـاتج  % ١,٢ وهي اىل ادىن مستوياا ٢٠٠٣الصناعي عام القطاع ، وذلك بعد أن أصبحت مسامهة العراقي 

ل مشـل الشـركات   بإن التلكؤ الذي أصاب جسد الصناعة الوطنية مل يقتصر على القطاع اخلاص ،  ياالمجايل احملل
 متامـاً  العمـل  عن متوقفة حكومية صناعية شركة) ١٩٢( الصناعية احلكومية حيث تؤكد بعض املصادر وجود حنو

  . وية ويرفع من نسبة البطالة، وهذا العدد يضيف جليش العاطلني عن العمل أفواجاً وأل عامل الف) ٥٠٠( وتستوعب
إن الصناعة ال تعين فقط الصناعة املادية واليت يدخل يف موادها األولية املعادن والوقود وغري ذلك ، فهناك صناعة من 

وهي الصناعة املعنوية وهي بكل تأكيد هلا مدخل مباشر بالصناعة املادية ، فنحن حباجة اىل  انوع آخر حنن حباجة إليه
فهناك طاقات  ، سان وصناعة الكفاءة عنده وصناعة اإلبداع وصناعة الفن وصناعة اإلعالن وصناعة احلاجةصناعة اإلن

 .ها نائمة بسبب عدم احلاجة هلا فنصنع احلاجة هلا لنوقظَ
ىل حتديات قلما يدرجها الباحثون واملختصون ضمن أهم التحديات اليت تواجه واقـع  إ نوجه األضواءأن  اآلنونريد 
ة يف العراق ، إذ جذبت األنظار مشاكل الكهرباء والبىن التحتية والتشريعات القانونية ودعم الدولة للقطـاع  الصناع

ومهما كانت أمهية ما ذكرناه  اخلاص بالقروض وتطوير الكوادر الصناعية وإقامة ورش العمل واملؤمترات وغري ذلك ،
ابة وضع النقاط على احلروف ، فعلى الرغم من أن وضع أن هناك حتديات فيما لو عوجلت لكانت مبثمن حتديات إال 

  .النقاط على احلروف عملية سهلة وائية إال أا مهمة يف حتديد معىن الكلمة 
مهمة لغاية أن بدوا قد تفشل كل اخلطوات واإلجراءات اليت اختـذت ،  اليوم  اإلشارة إليهاإن التحديات اليت ننوي 

اب املسؤول واملهتم بالشأن الصناعي خبيبة األمل وقد يؤثر عكساً فيرتوي عن تقـدمي  وبدون معاجلتها قد نصاب ويص
االبتعاد عن اختاذ أي خطوات تصحيحية يف أي جمال من ااالت  واألسوأ من ذلكاجلهود لتحسني الواقع الصناعي ، 

  .، وبالتايل سنخسر اجلهد الذي بذلناه يف إقناع الداعم واملسؤول وصانع القرار 
التسويقية ، فمهما الثقافة هي ضعف الثقافة اإلدارية وبشكل خاص  ومن أبرز التحديات اليت حتتاج اىل إثارة ودراسة

وفرنا عوامل النجاح والرقي مبستوى الصناعة الوطنية إن مل نتمكن من نشر الثقافة التسويقية سوف لن نتمكن مـن  
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وضع ( هي املرحلة اليت أمسيناها مرحلة  –إن صحت التسمية  –ية تطوير هذا القطاع احليوي املهم ، فاملعرفة التسويق
  ) .النقاط على احلروف 

ودعمـت  السلع األجنبيـة  إغراق السوق بفلو وفرت الدولة التشريعات القانونية الداعمة للقطاع الصناعي ومنعت 
ري األول للمؤسسـات  حسنت من وضع الكهرباء وجعلت القطاع اخلاص الشريك التجاوالقطاع بالقروض امليسرة 

احلكومية ملا متكنت الصناعة من النهوض من دون تسويق ناجح للسلع املنتجة واملصنعة ، فالتسويق جيعل التنافس مع 
  .بضع السلع األجنبية املهمة استرياد وعندها قد ال حنتاج اىل حجب السلع األجنبية املستوردة كبرياً 
وذلك ليتمكن من زيادة انتاجه وحتسني  اىل السوق قط تسويق املنتوجللمصنع وليس فإن مهمة التسويق خلق سوق 

، وهو ما دأبت عليه الدول الكربى وهو اهلدف اإلستراتيجي لسياسات حكومام ، فلـو مل متتلـك    هوتطويرعمله 
ـ  ايل احلكومات يف تلك الدول على سياسة تستطيع من خالهلا خلق سوق للمصانع والتجار ملا حصلت على الدعم امل

  .يف محالا االنتخابية قبيل تسلم السلطة 
املصنع يصنع أن نرقى مبستوى التسويق والثقافة التسويقية اىل مستوى جيعلنا نبدل الفكرة القدمية القائمة على أن علينا 

مرتقياً بذوق املسـتهلك  أذواق زبائنه ورغبام ، وإمنا يقوم التسويق على أساس صناعة الرأي للمستهلك السلع وفق 
من غري أن نضطر اىل تصنيع سلع ذات مواصفات غربية  االجتماعيةوأجواءنا وأعرافنا وتقاليدنا الدينية اىل ذوق يالءم 
  . غريبة عن جمتمعنا

ولتطوير الوعي التسويقي لدى أبناء القطاع الصناعي والقطاع اخلاص بشكل العام يكون دور الدولة الدور الريـادي  
ل من خالل نشر هذا الوعي عن طريق الوسائل اإلعالمية املتاحة وبالتنسيق والتعاون مع الكليات املختصة لتقدمي األو

  .مكثفة ، إضافة اىل عقد الدورات التدريبية والتطويرية يف اجلامعات العراقية برامج توعوية 
بتقدمي النصح واملشورة للصناعيني يف  تشكل هيأة استشارية تقومأن  -كدعم للقطاع الصناعي  -للدولة ما ميكن ك

وعدم حاجتـه لسـلع   جمال التسويق ، بل وتزود القطاع الصناعي بقاعدة بيانات حول حاجة السوق لبعض السلع 
من حيث الكلفة والنوعية ، وكذلك حساب اجلـدوى  أخرى ، وتعرفهم مبصادر توريد السلع واملواد األولية املناسبة 

  .راد إقامته االقتصادية للمشروع امل
  -: ما يأيت كما ال ننسى دور الدولة يف دعم القطاع اخلاص من خالل 

اخلاص العراقي عرب منظماته االقتصادية الفاعلة يف سن وتشريع القوانني االقتصـادية  الصناعي شراك القطاع إ -
  .اإلغراق  حةمكاف كقانون العراق يف تطبق مل اليت الدولية القوانني ، وتطبيق اليت م نشاط القطاع
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 اجلديدة واالختراعات لألفكارهي املصدر الرئيس  ااالهتمام بدعم املشاريع الصناعية املتوسطة والصغرية أل -
يف الدول املتقدمـة  )  %)٨٠(ما يزيد على  أي (تبني كثري من االحصائيات العاملية ان معظم الوظائف ، و

ك على الدولة العمل على تشجيع تأسيس مثل هـذه  لذل ، موجودة يف منشآت االعمال الصغرية واملتوسطة
هيئة مركزية من خالل إجياد  املنشآت وتقدمي الدعم الالزم هلا لقدرا على استيعاب أعداد كبرية من العاطلني

 .تشرف على هذه الصناعات ضمن وزارة الصناعة 

الفنية ، وترك نربة التعامـل  دعم القطاع الصناعي احلكومي ألنه مصدر مهم للطاقات والكفاءات اهلندسية و -
  .مع منتسبيها على أم من أزالم النظام البائد 

مرتبط بضعف املستوى املعيشي للسـكان وقـدرم   ألنه القطاع الصناعي مل يتطور باملستوى املطلوب إن  -
العمل بشكل جاد على كبح تصاعد معدالت التضخم للحفاظ علـى  ، لذا ال بد من  الشرائية واالستهالكية

الزيـادات   وإيقـاف ، لقوة الشرائية للعملة الوطنية ملنع تآكل رؤوس اموال الصناعيني ورجال االعمـال  ا
 . العشوائية غري املدروسة للرواتب وتأثرياا السلبية على االسواق والقطاع اخلاص

ول املاحنـة  مشول القطاع الصناعي اخلاص بالتخصيصات املالية واملنح املقدمة للعراق من الدوعلى احلكومة  -
فادة من خربات الدول الصناعية ومؤسساا لتنمية القطاع اخلـاص ورفـع   ستمبوجب املؤمترات الدولية واال

مستوى خرباته االدارية والفنية واملهنية عرب دورات متواصلة اىل جانب احلكومة واحلد من الفسـاد االداري  
 . واملايل وظاهرة البريوقراطية واحملسوبية يف العمل

أي أن جيمع مابني العمـل العضـلي    ، اهر حيتاج إىل وجود الرغبة واملعرفة والقدرة على العملاملالعامل  إن - 
مث التدريب وال خيتلف فيه عامل عـن عامـل إذا    كأساسوالعمل الذهين والذي يتحقق من خالل التعليم 

دريب ويئة املناخ ليس من وان عدم توفري فرص الت،  توفرت له فرص التدريب واملناخ االجتماعي املناسب 
يف حال استمرت البطالة فإن األيدي العاملة املاهرة تفقـد  و،  مسؤولية العامل بل من مسؤولية متخذ القرار

   . هذه املهارة


