
 

 الأقتصادية  مسلسل الآزمات كيف يخرج العراق من

سعار التذبذب و -التي يواجهها العراق  أو الآزمات يمكن أن يساعد في حل الآزمة لايوجد حل سحري الأنخفاض في أ

تكلفة أستتتتتتمرار معارض العلتتتتتتاا علغ الأرماب و يرما من  –أنخفاض في معدلات الأنتاج المحلي  – النفط عالميا  

في المنظومة الأدارية لمؤسسات الدولة المختصة  تراكمي في ظل خلل –جهها الحكومة العراقية االعلايا التي تو

 في الخدمات, والمؤسسات الأقتصادية. 

أثيرات الجيوسياسية والتسابق بين بحكم الت – 2015نخفاض في أسعار النفط سيستمر خلال مذا العام التذبذب والأ

الدول المنتجة الغ رفع مستتتتتتويات الأنتاج اروستتتتتيا, أمريكا, حفاآ منظمة الآوبا علغ معدلات الأنتاج دون الع ول 

 . عالميا   معابل الأنخفاض في مستويات الاستهلاض والطلب –بالتخفيض( 

صتتادية الاقت أنه لا يمكن التكهن في مامية الستتياستتةب تتمثلألآزمات التي يوجهها ال لد تععيد شتتكل وحجم جزا من 

"، "لعنة الموارد يستتمغ ب تماستت مو ستتمة من الفستتاد الذي -بالأضتتافة الغ داةرس ستتوا الأدارس  – ومويته للعراق

 .ة لل لدأقتصادي تنمية أي لاح اطكذلا تكون عامل  – ك يرسال ال لد و مواردهثروس تعرقل أستثمار التي  الظامرسومي 

يجب إن تمر  –للتحرض ورستتتم خارطة طريق أقتصتتتادية للخروج من مطب الآزمات الأقتصتتتادية التي يواجهها العراق 

ة أعادس تعييم شتتكل وعنا تتم المنظوم -ت دأ ب  – حية والأستتتيراتيج ات الأقتصتتاديةبستتلستتلة من الأجرااات التصتتحي

الأنطلاق في مستتتارات  –نهج أستتتتيراتيجية تصتتتحيحة لمكونات مذه المنظومة  –الأدارية لمؤستتتستتتات الدولة كافة 

 أستيراتيجيات وطنية شاملة " نلخص مسارتها" ب: ضمن سلسلة من  –منهجية متوازية التنفيذ وبحكمة مهنية 

  ن يمشتتتتتاريع أستتتتتتيراتيجية ايحتاجها ال لد(.  مع الأخذ بع – النفط معابل –الأستتتتتثمار المزدوج لعطان النفط

 الأعت ار رسم جدول أولويات المشاريع الأقتصادية التي يحتاجها ال لد. 

 ك ديل لملف الأستتتتثمار االمتلكو( والذي لا الشتتتمون بأستتتتيراتيجية المدن الأستتتتثمارية والمدن الصتتتناعية .

النتيجة.  لحد الأن أكدت مذا  – 2006يمكن أنعاشتتتتتته أو الأعتماد عليه في الفترس الحالية وتجربته منذ عام 

علما  بأننا في العراق بأشتد الحاجة لأنعا  الأستتثمار ليكون جزا ك ير من أستتيراتيجية أعادس بناا المنظومة 

 الأقتصادية العراقية.

 )ٌتعد شتت ه منهارس, وال عية تعت ر خاةتتمس  192شتتمكة قطان عام من أ تتل  158 الشتتمكات العامة اقطان الدولة

عملية الأنتعال بهذا العطان للخصتتتتخصتتتتة في ظل مذا الواقع تعت ر  -حة بمعايير الشتتتتمكات الرابحة الصتتتتحي

الخطوس  -ولتحعيق مذه الضتتتتتمورس  –مجازفة. عليه يجب التركيز علغ رفع مستتتتتتون الأنتاج لهذه الشتتتتتمكات 

 الصحيحة مي المزاوجة مع شمكات أجن ية اضمن استيراتيجية ثابتة بمحفزات ك يرس, ولفترس طويلة الأمد( 

 

 يجب التوجه للعمل في برنامج أدخار بنكي للأفراد والمؤستتتتستتتتات العامة  ر ال نكي افي بنوض الدولة(الأدخا

محفزات تشتتجيعية  –مذا ال رنامج يجب إن يكون بحملة أعلامية ناجحة تتلتتمن ندوات توجيهية  –والخا تتة 

 للأفراد والمؤسسات . 

  :للمدن والمواطنين, بشتتتمط تحستتتين الأداا.   نظام ضتتتمي ي ي دأ من تعديم الخدمات العامةجدولة الضتتتماةب

النظام الضتتتمي ي علغ الععارات, العجلات, الكهرباا, الأتصتتتالات, منظومة أدارس المحافظات والأقاليم, ال ناا 

 والمشاريع, الأستيراد. 

 

 :ترس وجيزس للتتمان أيعاا الفتتما فستتم معارض العلتتاا علغ الأرماب في ضتتمورس ح العلتتاا علغ الأرماب

وكذلا العرار الستتتياةتتتل في الأستتتتعانة بدول  –اا طاقات ال لد المالية علغ العمليات العستتتكرية واستتتتنز 

  ديعة لهذا الغرض. 



 

  :رفع سعف معدلات الأنتاج النفطي 

يجب العمل بشتتكل أكثر جدية في رفع ستتعف الأنتاج النفطي االتصتتديري( بالأخص في حعول نفط الجنوب 

 خطوط نعل.  –موانو  –لية وأعتماد سياسة تصدير أكثر فاع –

مذه جملة المستتارات الأستتتيراتيجية التي نعترحها بملخصتتها لتكون بداية خط الشتتمون للأنتعال بجدية نحو بناا خارطة 

 طريق للخروج من مسلسل الأزمات الأقتصادية التي يواجهها بلدنا. 
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