
 ومحاصصة" -بتعاد عن "تسيس و حزبنة الأ

  الدولة مؤسسات

 الحل الوحيد لأعادة بناء المنظومة الأقتصادية في العراق

 

وهو متوسددا صددادرات العراق من  –مليون برميل يومياً  3.20لمسددتويات  –أرتفاع معدلات تصدددير النفا العراقي 

مليون برميل يوميا في  2.69عن معدلاته في الشدددار الما ددد   زيادةتقرير وزارة النفا. ب –النفا منذ بداية حزيران 

 . أيار 

تكون الكفيلة في تحسددين واقع الأقتصدداد العراقي بشددكل  اير.  الازينة الرعاقية بأن  لاذه الزيادة بالتصدددير لانتوقع

من وارداتاا بسدددال الأتافال الكاير في معدلات سدددعر برميل النفا عالمياً. في معدلات  % 55خسدددأت أ مر من 

راواح بمعدلات  انت في نفس الوقت من العام الما   تت $ 60والتي تتراوح في معدلات  حالياً سعر برميل النفا 

 للارميل.  $ 115

صعاة  ضاا بدأً  معالعراق في مواجاة  سعار النفا وانافا صلة تذبذب أ ساوع الما   في الوقت من موا أواخر الأ

ى ، ولكن عاصفة يمكن أن تؤثر علالعالمية الذي أدى فيه ارتفاع الإنتاج إلى إحداث توازن مع الإنتاج القوي للمصافي

  . الددددمددددكسددددددددديدددد  أدت إلددددى تددددعددددزيددددز الددددنددددفددددا الدددداددددام الددددأمددددريددددكدددديالددددعددددمددددلدددديددددات فددددي خددددلدددديدددد  

دولار للارميل صااح  59.70سنتا إلى  26 أن سعر النفا الاام الأمريكي انافضيظار ايانات السوق، في أستقرأ لو

  .دولار للارميل 63.43سنتا إلى  44اليوم، وانافضت أسعار التعاقدات الآجلة لاام برنت 

النفا العالمية. والااوط بمعدلاته في نااية الأساوع المنصأم  مواجاة الأضطرابات المتكررة في سوق ناهي  عن

بسدددددال أنافال معدلات الطللج تراجع مدى تأثير دخوا أيران وليايا على سدددددوق النفاج قرار قوب  بالأبقاء على  –

مو الطلل العالمي على النفا في إلى اسدددتمرار التوقعات بضدددع  نمعدلات ضدددل النفا في السدددوق العالميةج  

انافال الإنفاق الرأسددمالي لعدد ج  2014فقا عن مسددتويات  %1، والذي تقدره الو الة الدولية للطاقة بزيادة 2015

الصاري الأمريكي، فضلا عن بعض التكانات القائمة ” ثورة النفا“ اير من شأ ات النفا، وظاور بوادر حوا أفوا 

  من النفا جراء العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضددددة على روسدددديا بسددددال الأزمة حوا تقلص الإنتاج الروسدددد

 . الأو رانية

 ويستمر الى منتص  أو نااية العام القادم.  2015لايتوقع لأسعار النفا أن تشاد أرتفاع ملحوظج خلاا عام 

وهو الأعتماد على النفا  –لازالت تدور في نفس المسدددددارات  –أسدددددتيراتينية بناء وأعتماد أجمالي الأنتاج الو ني 

 –معدلات الادر والفسدداد في مؤسددسددات الدولة  –معارك القضدداء على الأرهاب وتكاليفاا المسددتمرة  –صدددر الم  

غير العاملة في قطاع النفا  –شدداه أنعدام الطاقة الأنتاجية لمؤسددسددات الدولة  -أرتفاع معدلات الأنفاق الحكومي 

قضددددية الأنتاج النفطي والأتفاق مع أقليد  ردسددددتان العراق الذي أصدددداك الاوابة لحكومة  – ماا للأنتاج المحليودع

 – أقليد  ردسدددددتان وأعتمدها علياا لتمويل قدراتاا المالية الااصدددددة بشدددددكل مسدددددتقل بعيد عن الحكومة المر زية

 ي. بناء واستعادة نمو الأقتصاد العراق عوامل معرقلة لمراحلجميعاا 

سة والأحزاب في العراق سيا ض  لاذه القائمة قزمة ال سية وال حيث أنه جأ سيا مصالك والأجندات لا زالت الأحزاب ال

 وهذه بحد ذاتاا تعرقل مسيرة أي بناء أقتصادي.  –الحزبية وفوضويتاا تسيطر على  اريات مؤسسات الدولة 

ومحاصدددصدددة" اسدددتيراتينيات الأقتصددداد العراقي وبناء  -بالأبتعاد عن "تسددديس و حزبنة  –من دون قرار سدددياسددد  

 لايمكن للأقتصاد العراق إن يتعافى.  –موؤسساته الادمية والأقتصادية 
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