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 المقدمة :
وعلى مدى عقود من الزمن حالة من التدهور واالزمات المتكررة  عانى االقتصاد العراقي      

-1891بسبب الظروف التي المت به وتوجهات النظام السياسي خالل الحقبة الممتدة من عام)
– رب العراقيةالح)طاحت بمرتكزات التنمية االقتصادية فيه أ(، حيث شهد العراق حربين 2112

قتصادية أعقبها فرض عقوبات أ (1881(، و)الحرب مع المجتمع الدولي1899-1891االيرانية 
رمت بظاللها على مجمل الحياة االقتصادية وفرضت عزلة تامة (، 2112 -1881)من شديدة

للعراق عن محيطه االقليمي والدولي وأسهمت تلكم العقوبات في زيادة االختالل في االقتصاد 
 عراقي وتعميق أزمته .ال

أزدادت أزمة االقتصاد العراقي، فنمو أي أقتصاد  2112عام وبدخول القوات االمريكية      
أهمها وجود بيئة أمنه ومستقرة، فضاًل عن توافر درجة من الرقي الثقافي شروط وتنميته يتطلب 

 . )الحضاري( الى جانب العوامل االخرى
عكسية بين وجود المحتل وبين إمكانية تطوير أقتصاد وطني يمكن القول أن هناك عالقة و     

رصين يمتلك سيادة كاملة في إتخاذ قرارته بما فيها االقتصادية منها، فهدف دولة االحتالل هو 
والسياسي على حالة الفرقة والصراعات الداخلية والتخلف التكنولوجي والتدهور االقتصادي  البقاء

وهذه االهداف تتقاطع مع المصلحة  اوضا  تعني أدامة مصالحهواالجتماعي الن إدامة تلك اال
 الوطنية للبلد المتمثلة بتحقيق االرتقاء والنمو االقتصادي .

فالتغيرات التي حدثت في ظل االحتالل االمريكي للعراق تركت تداعياتها على بيئة االقتصاد     
هيار الدولة ومؤسساتها كافة، أذ أن أزمة االقتصاد العراقي تمحورت حول أن ،العراقي ككل

الفساد المالي  ة،التحتي ةنهيار البنيإ ،الديون، التضخمة، بالبطالوظهرت المشاكل المتمثلة )
  . من المشاكل (ذلك...الخوغير واالداري 

في التنمية االقتصادية  تالتحديات التي واجه أهم تسليط الضوء على سيتم هذا البحث وفي    
مني أتواجه تدهور التي الحلول لكل هذه المشاكل مع محاولة أيجاد  0223بعد عام  العراق
 . وغير ذلك ستقرار سياسي وضعف الجهاز االداري الحكوميأوعدم 
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 : إشكالية البحث
الى العديد من المشكالت والمعوقات التي عثرت تعرض الواقع االقتصادي العراقي لقد      

ي ولعل من أبرزها أختالل البنية التحتية والمديونية والتضخم مسيرة تقدمه بعد االحتالل االمريك
 والكساد والبطالة ...الخ .

والتي تمثل أهم التحديات التي تواجه عملية التنمية االقتصادية في العراق، لذا البد من حل     
 هذه المشكلة التي أصبحت دائمة والمرتبطة بهيمنة االحتالل .

 
  : ضية البحثر ف

فرضية البحث من رؤية مفادها هل من الممكن مواجهة معوقات التنمية االقتصادية  قتنطل     
في العراق عن طريق تحويلها من معوقات تنمية الى مقومات نهوض بالواقع االقتصادي العراقي 

 أم ال ؟
 

 : الهدف من البحث
يجاد السبل و  قاالقتصادية في العراالتي تعيق عملية التنمية  )التحديات( العقباتتحديد     ا 
 . مواجهتهال

 
 : هيكلية البحث

  : ينطلق البحث من محورين    
 0223بعد عام  التنمية االقتصادية في العراقعملية واجهت  التيالتحديات  االول:

 وتشمل : )واقع التنمية االقتصادية(
 التحديات الموروثة  أواًل :
 التحديات الجديدة )البازغة( ثانيًا :

 وتشمل : )الطموحات(العراقي ياالقتصاد الواقعب مات النهوضمقو  والثاني:
 مقومات النهوض بإالقتصاد العراقي أواًل :

 ل المقترحة لحل المشاكل االقتصادية في العراقالحلو ثانيًا : 
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 االولالمحور                                        
       3002في العراق بعد عام    التنمية االقتصاديةواجهت  التي  التحديات  

 )واقع التنمية االقتصادية(                            
االقتصاد العراقي العديد من المشاكل التي تراكمت خالل االعوام الخمس والعشرون واجه     

 ةولم يستخدم القائمون على السياس ،نهيارهأدت الى تراجعه و أعاقت نموه بل أوالتي ة الماضي
للمشاكل التي بدات بالتراكم منذ نشوب الحرب  ةية معالجات واقعيأفي العراق  ةوالنقدي ةالمالي

وال يعود السبب في ذلك الى عدم  ة،بحرب الكويت والعقوبات االقتصادي مروراً  ةالعراقيه االيراني
صر على أنه قد أما نتيجة للقرار السياسي الذي يبدو نأيجاد تلك الحلول و إقدرة المختصين في 

 . االقتصادية التي زادت االمر سوءاً  لسياساته ةالتطبيقات العقيم
 ىاألول ،وهناك نوعين من التحديات التي إعاقت عملية التنمية االقتصادية في العراق   

وهي  جديدة أو بازغة ياتتحد يفه ةما الثانيأالتحديات الموروثة عن الحقب والمراحل السابقة، 
 . 3002بقوة بعد  مجموعة التحديات التي طفت على سطح المشهد االقتصادي والسياسي

 
                                                     الموروثة التحديات  الً:أو 

اقي التحديات والخصائص الهيكلية االقتصادية المرتبطة باالقتصاد العر  تشمل على مجموعة   
 :وحالة عدم االستقرار السياسي واالجتماعي، ومن أبرز تلك التحديات شبه ريعي قتصاد نفطيأك

                                                                       االختالالت الهيكلية -1

به ريعي قتصاد نفطي شأالعراقي ك المرتبطة بهيكل االقتصاد تشمل على مجموعة االختالالت 
الرئيسة في الناتج المحلي اإلجمالي وفي  الناجمة عن هيمنة قطا  النفط الخام على المساهمة

حساب التخلف النسبي لبقية القطاعات اإلنتاجية  وعلى ،المتغيرات االقتصادية الكلية األخرى
بعد   نياتفي بداية عقد السبعي  وقد تفاقمت تلك التحديات وبخاصة الزراعة والصناعة التحويلية

وما تبعها من تركيز على هدف  ،في إيرادات النفط صلتالهائلة التي ح تأميم النفط، والزيادة
واالستغالل الجائر لتلك الموارد النفطية لإلغراض األمنية والعسكرية،  ،النفط اإلفراط في إنتاج

 ار اإلنتاجيدون أن يرافق ذلك سعي جاد لتوظيف اإليرادات المتحققة في توسيع االستثم ومن

خرى لتهيئة األ وتوسيع الطاقات اإلنتاجية غير النفطية و االستثمارات التنموية المادية والبشرية
التنويع اإلنتاجي  نطالق االقتصاد العراقي ، األمر الذي قلل من فرصالمقدمات الضرورية أل

فاق الحكومي اإلن لإلفراط في وفسح المجال واسعاً  ،وعمق من ظواهر االختالالت الهيكلية
وقد  ،إيرادات النفط ستخدام وتوزيعأاالستهالكي المتحيز لسياسات البقاء في السلطة، وسوء 
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االقتصادي في إعقاب غزو  بعد فرض العقوبات الدولية وفرض الحصار تعمقت تلك االختالالت
لة من التضخم الركودي حا ومنذ ذلك الحين دخل االقتصاد العراقي في ،0990الكويت في 

البنيوية الحادة بعد الحرب المدمرة  مرحلة األزمة الى االقتصاد العراقي تعرض ثم ،ويل اآلجلط
ستمرت تلك األزمة بالتفاقم بعد أالتحتية واإلنتاجية و  اإلضرار بالبنيةأسوء التي ألحقت  0990في

 (0)3002 مفي عا المتحدة األمريكية دولة محتلة من قبل الواليات إسقاط النظام وتحول البلد إلى
.                                                       

                                           السياسي عدم االستقرار -2

ما م ،واالنقالبات المضادة إن تاريخ العراق هو عبارة عن سلسلة طويلة من الغزوات األجنبية
صدمات عنيفة و  تكون على شكل ت المتعاقبةاوالقياد اتظم التغيرات في الحكومجعل مع
فنجم  ،الضروريتين حالة االستقرار واالستمرار تحقيق عملية التنمية منمنع األمر الذي  مفاجئة،

ط التنمية وفي برامج خط عن ذلك فشل المخططين والمنفذين في إنفاق األموال المخصصة في
                                      . إلنفاقا أو كفاءة وفق معيار كفاءة األداء ،هاجميع قطاعات

عتبارها ستكون أب 3002وعلى الرغم من اآلمال التي عقدت على عملية التغيير السياسي في 
 ،التداول السلمي للسلطة إلنهاء الصرا  السياسي واالجتماعي على السلطة وتكريس مبدأ مدخالً 

فضعف دور األحزاب و منظمات المجتمع  ،آلنا حتى دنيةإال أن تلك العملية جاءت بنتائج مت
تقوم على أسس الطوائف والمكونات القومية والدينية  المدني جعل عملية المشاركة في السلطة

الوزراء وموظفي الدولة الكبار  ختيارأفي  األولوية  وليس على أسس مدنية وسياسية التي منحت
وعلى حساب التخصص األكاديمي والكفاءة  السياسية والموازنات الطائفية عتبارات المحاصصةأل

تحديًا خطيرًا أسهم في تعميق حالة الصرا  والعنف وتعطيل عملية  لهذا العام والنزاهة وشّكل
عادة اإلعمار التنمية                                                  . (3)وا 

احث اليمكن وضع هذه الفقرة في من وجهة نظر البعليه يمكن التنبأ بما تمت االشارة اليه فو   
لم يشهد يومًا أي تغيير سياسي جذري من شأنه أن يدفعه الصفحات التالية، وذلك لكون العراق 

 . وحتى االن 3002عام  نحو االفضل منذ 
                                             اإليرادات النفطية  ربط اإلنفاق االستثماري بزيادة -3

 وبصرف النظر عن ميولها اإليديولوجية لإلنفاق االستثماري الحكومات المتعاقبة جميع ربطت

مدى توفر  من دون مراعاة حدود الطاقة االستيعابية لالقتصاد، أو بالزيادة في اإليرادات النفطية،
االستثمارية  جعل التخصيصات الذي األمر المتطلبات التكنولوجية والبشرية المتخصصة،

 العامة التي هي بدورها متغيرًا تابعًا لظروف الموازنة ميع األنشطة االقتصاديةالموجهة نحو ج
الحكومة نتيجة لتراجع إيرادات  رتفا  نسب العجز في موازنةأفعند  ،متغير تابع إليرادات النفط
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 ،الجاري من األنفاق والتضحية بالشق االستثماري النفط سيتم التركيز على تغطية متطلبات الشق
، إذ تؤكد تجربة العراق االقتصادية مراحل التنمية في العراق ا كان يحصل عادة في أغلبوهذا م

اآلن على فشل الحكومات المتعاقبة في توظيف اإليرادات المتحققة في  من الخمسينيات حتى
ات الضرورية ر وتوسيع الطاقات اإلنتاجية غير النفطية وتهيئة المقد, ,اإلنتاجي توسيع االستثمار

 نحو تحقيق أقصى قدر من  لتبنيها سياسة االندفا   القتصاد العراقي، كنتيجةبأالق نطألل

تحقيق  قتصادية محددة، لذا أخفقت فيأمن دون رؤيا وطنية واضحة، وستراتيجية   إيرادات النفط
هدف التخصيص الرشيد لإليرادات النفطية المتاحة الكفيل بتحقيق هدف التنويع وزيادة فرص 

 . (2) قليل االعتماد على إيرادات النفطالتشغيل و ت
واقعية تقشفية وخالية من الجوانب  موازنة هي 3002الموازنة المالية لعام فإن  عليهو    

الموازنة ال تتناسب مع حجم هذه ، ذلك الن " القروض التسد العجز فيها ن "حيث أاالستثمارية, 
هناك أن ا بالكاد تكفي للجانب التشغيلي حيث المشاريع االستثمارية وهذا بسبب قلة االيرادات النه

 نماإالجديدة  الموازنةلذلك ف، الشعبي رواتب الموظفين ومتطلبات الحشدلالكثير من النفقات منها 
 و يتم تأجيلهاأو ربما تحذف أيها ولم تنجز ف لمشاريع السابقة التي بدأ العمللدامة إ هي

(4). 

                                                                       فشل السياسات االقتصادية -4

 عدم وجود دورها أو عدم مالئمتهاالعراق عن  للسياسات االقتصادية فيالدقيقة تكشف المراجعة  
أم الصناعي أم الزراعي أم غيرها من السياسات  سواء في جانبها المالي أم النقدي أم التجاري

في شيو  مظاهر التخلف وتدهور مستويات اإلنتاج  إيرادات النفط ،ستخدام أبسوء  ةالمتمثل
االقتصادية وبالتالي ضعف مستوى التنويع االقتصادي، مما عمق  واإلنتاجية في مختلف األنشطة

والتشوه في االقتصاد العراقي التي من أبرزها التشوه في الهيكل االقتصادي  من مظاهر االختالل
الصناعي  ينفطي وتراجع القطاعات السلعية وفي مقدمتها القطاعلهيمنة القطا  الن نتيجة

 عن التشوه في سعر صرف فضالً  ،وقطا  الكهرباء والمياه وتنامي القطاعات الطفيلية والزراعي

الناتج من عدم  والتشوه ، الدينار، والتشوه في نظام الضرائب في األسعار في هيكل أسعار الفائدة
فقد فشلت  ، لذلكوالثروة تشوهات في توزيع الدخلالو  قتصادية الكلية،التنسيق بين السياسات اال

 . (5) في كافة جوانبها المذكورةمعظم إجراءات السياسات االقتصادية في العراق 
                                                                       البازغة التحديات: ثانياً 

العراقي بعد  التي طفت على سطح المشهد السياسي واالقتصاديوهي مجموعة التحديات    
                                                                         .3002 عام عملية التغيير في

رتبط أ                                                                               التحدي األمني -1
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         ،نهيار مؤسسات الدولة األمنية والعسكرية وتراجع دور النظام القانونيأب ذا التحديه
 وما رافق ،3002الحكومة بجميع مؤسساتها وتحول العراق إلى دولة محتلة في عام نهيارإ بعد

العراق الممتدة قرابة  فشل في حماية حدودو عملية االحتالل من فوضى في إدارة المؤسسات 
هيأت كل  وقد، والكويت واألردن كيلومترًا مع كل من إيران والسعودية وسوريا وتركيا (2250)

لمقاومة بمختلف صنوفها واإلرهاب وا تلك الظروف المناخ المناسب لظهور حركات التمرد
وصول المساعدات المالية والعسكرية إليهم من  ستمرار تدفق اإلرهابيين وأوسمحت ب ومسمياتها

هو بروز ظاهرة المحاصصة واالستقطاب الطائفي  تعقيداً  ما زاد المشهد األمنيوم ،الجوار دول
  ،3002أحداث السلطة التي هيمنت على المشهد السياسي بعد وممارسات التمييز والتناز  على

بعد أن تركزت عمليات  ،بالبنية التحتية واإلنتاجيةالخسائر  ألحقت كل هذه التطورات أفدححيث 
 النفط وتخريب خطوط نقل الطاقة الكهربائية ومحطات توليد الكهرباء أنابيبتخريب على خطوط 

يستشهد أو يصاب بجروح أذ االستهداف المباشر لحياة المواطنين العزل،  عن والمياه ، فضالً 
ستمرار هذا التحدي اليومي الى منح أومن الطبيعي أن يقود  ،األبرياء يومياً  عشرات الناس

 ومع ذلك ،ت للجانب األمني وعلى حساب عملية إعادة اإلعمار والتنميةفي التخصيصا األولوية

األمني يشكل  الملف وبعد أكثر من سبع سنوات من التجربة الصعبة والباهظة التكاليف مازال
محافظات العراق يفتقر  فمازال عدد من ،خطيرًا يواجه عملية التنمية واالنتقال في العراق تحدياً 

ومازالت هناك صعوبات  االستقرار االجتماعي والسياسيضافة الى عدم إ ،منياأل لحالة االستقرار
                       . (2)المواطنين تواجه عمليات فرض سلطة القانون والنظام العام والعدالة بين

                                                         
                                                                          تحدي البطالة -2

آثار  البطالة من عوامل التوترات السياسية واالقتصادية واالجتماعية بسبب ما تركته منتعد  
العائلة  رتفا  معدالت اإلعالة وعدم قدرةأسلبية على شرائح واسعة في المجتمع، تتمثل في 

األنشطة  رية، ويعود تحدي البطالة الى توقف معظمحتياجاتها الضرو إالعراقية على تلبية 
كالجيش والشرطة  ستثناء أنشطة اإلدارة العامة للدولة واألجهزة األمنيةأاإلنتاجية والخدمية ب

                                           وغير ذلك . باإلضافة الى أنشطة التجارة والبناء والتشييد
لة بوضوح خالل عقد الثمانينيات والتسعينيات بسبب ظروف التعبئة البطا لم تبرز ظاهرةو      

ستفحلت أإال ان تلك الظاهرة  ،التي شملت معظم اإلفراد النشطين اقتصادياً  العسكرية العامة
بحل  إدارة االحتاللقامت أن  دوبع، 3002بعد سقوط النظام في  خطيراً تحديًا  بوضوح وشكلت

والشرطة وقوى األمن  شطوعين والمكلفين في الجيتالف من المالجيش السابق وتسريح مئات اآل
ستمرار أتلك األزمة نتيجة  وتفاقمت ،توقف العمل بقانون الخدمة اإللزاميةأضافة الى الداخلي، 
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اإلجراءات السريعة للبدء بتعمير البنية  تخاذإتدهور اإلنتاج الصناعي والزراعي والخدمي وعدم 
وخاصة منها طاقات إنتاج الكهرباء ومياه الشرب  الرئيسة المخربةوتأهيل الصناعات  األساسية

تلك األخطاء واإلخفاقات أصبح أكثر من نصف شباب  وبفعل تراكم ،وتقديم الخدمات العامة
 ،% 09حين ال تتجاوز مشاركة المرأة في القوة العاملة الـ  المدن العراقية عاطلين عن العمل، في

لة هيكلية ناجمة عن توقف قطاعات اإلنتاج الرئيسة وبخاصة بطا وهذه البطالة في معظمها
% 05وقد وصلت نسبه البطالة الى ، يةاألنشطة الخدمالتحويلية و  قطاعي الزراعة والصناعة

 .  (7)حسب احصائيات وزارة التخطيط 3005حتى عام 
                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                تحدي الفقر -2
إلى   ستمرار التحدي األمني وركود النشاط االقتصاديأطالة و الب رتفا  معدالتأترتب على   
معدالت حالة الفقر لدى الغالبية العظمى من السكان, وعدم حصول تحسن  رتفا  مطرد فيأ

وتعد ظاهرة الفقر اليوم من المعضالت الرئيسة التي  دخول الطبقة المتوسطة, واضح في مستوى
حتى عام  %( من السكان30ها الى أكثر من )ن وصلت نسبتأالتنمية بعد  تواجه عملية

زيادة عدد السكان، وبالتالي زيادة معدالت اإلعالة  الى رتفا  هذه النسبةأ، ويعود (8)3005
تسا  نطاق ظاهرة التهميش، كما ساهم أرتفا  معدل البطالة و أو  وزيادة عرض القوى العاملة

ر المشتقات الى تخفيض مستوى االرتفا  في أسعا  التضخم وبخاصة االرتفا  في معدالت
الرغم من الزيادات المستمرة في الدخول النقدية وكانت المحصلة هي  الدخول الحقيقية على

الكثير من سكان األحياء لدفع  رحباً  ووفر هذا الوضع مجاالً  ،رمعدالت الفق رتفا أستمرار أ
 رتفا أكما أدى الى  ت المسلحة،عمال اإلرهابية أو الى االنضمام الى المليشياالللقيام بأالفقيرة 

           . (9) قصورة المشهد االجتماعي في العرا معدالت جرائم السرقة واالختطاف وتشويه
 
                                      دالفسا تحدي -4

 ،يةاالقتصادية واالجتماع عالوة على آثاره يؤدي الفساد اإلداري والمالي إلى تعطيل مسيرة التنمية
التحديات الرئيسة التي واجهت  أحد 3002بعد عملية التغيير في  هذه الظاهرة أنتشار وشكل

الدولة القانونية والفوضى التي رافقت إدارة  عملية االنتقال في العراق, فقد أدى إنهيار مؤسسات
يذ مشاريع ت أجنبية في تنفموال من الخارج ودخول شركااالا  االحتالل وحالة االنفتاح العام وتدفق

الظروف   إلى تهيئة الصالحيات االقتصادية المتعلقة بإعادة اإلعمار تعدد مصادرر و اإلعما
على وزراء الدولة  الفساد على نطاق واسع ، ولم تعد ممارسة الفساد حكراً  المناسبة لممارسة

ي الكبار، بل أخذت تمتد الى مختلف أركان الجهاز اإلداري والقضائي والتعليم وموظفيها
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 فقد أدت ظاهرة الحزبية و الخدمية في بغداد والمحافظات، اإلنتاجية و اإلنشائية والمؤسسات

واإلداري إلى  الذين حولوا الفساد المالي رة عدد من االنتهازيين المَنظمينوالمحسوبية إلى سيط
عراق وبفعل هذه التطورات أخذ ال ،ظاهرة أخطر من اإلرهاب في تأثيراتها السلبية على الدولة

 . (00)الشفافية الدولية يحتل المراتب األولى في الفساد في تقارير منظمة
 
 يةالعال ةيونيدالمتحدي   -5

ة الخارجي ةهم مؤشرات قوة اقتصادها فكلما زادت المديونيأحد أللبلدان ة الخارجي ةتمثل المديوني
ن حجم أوبالتاكيد  ،للبلد كلما دل ذلك على ضعف االقتصاد في ذلك البلد ةو حتى الداخليأ

هو االخر وهذه االعباء  سيكون مرتفعاً  ةهذه المديوني ةعباء خدمأن أيعني  ةالمرتفع ةالمديوني
ن حجم الديون أقساط تسديد الدين وتشير التقديرات الى أتتمثل بالفوائد المدفوعه على الديون و 

ه تي ماقيمأاريس ثلثها وتشكل ديون نادي ب مليار دوالر,002كثر من أالخارجيه للعراق تبلغ 
مليار دوالر فقط، في حين تتوز  الديون االخرى على بلدان مختلفه يأتي في مقدمتها دول  02

عن مبالغ تعويضات  هذا فضالً  ،مليار دوالر 02الخليج العربي بديون مختلف عليها تصل الى 
مبيعات النفط يجب تسديدها من خالل  مليار دوالر تقريباً 022حرب الكويت التي تصل الى 

 . (00)60029 رقم % وفقا لقرار مجلس االمن 2وبنسبه ة العراقي
% 02ورغم توصل العراق الى االتفاق مع دول نادي باريس على تخفيض الديون بنسبه     

ن حجم الدين العراقي وحجم أخرى خارج نادي باريس، اال أوهو االمر الذي التزمت به دول 
مليار  211,2تبلغ قيمة ديون العراق  حيث ،ه النسبه يبقى مرتفعاً سقاط هذإالتعويضات حتى بعد 

وتشكل الديون الداخلية للعراق ثلثي  ،1122عام  في دوالر مليار 78مقابل  1122عام دوالر في 
 78مليار دوالر، في حين تمثل الديون الخارجية الثلث المتبقي بقيمة  42,2إجمالي الدين بنحو 

                                                                                                                                                       .  (21) ملياراً 
يرادات الدوله التي كان من المفترض إقتطا  نسبه من أن خدمة الدين االجنبي تعني أ   

هم أحد أا الى االطراف الدائنه، ولذلك يعتبر الدين الخارجي توجيهها نحو خدمة المواطن وتقديمه
و المعوقات التي تقف بوجه نمو االقتصاد العراقي والتي يجب معالجتها بشكل نهائي أالمشاكل 

سمالي الذي يعد العنصر انفاسه وتحقيق التراكم الر أستعادة إن يتمكن االقتصاد العراقي من أقبل 
  . (03)وبالتالي توليد الدخل االساس في زيادة االستثمار

 

  التضخم االنفجاريتحدي   -6
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سعار سلة السلع أو زيادة أللنقود  ةنخفاض القوه الشرائيأ ةيعني التضخم من الناحيه االقتصادي
                                                      .ةساس معينأوالخدمات مقارنة بفترة 
دم توازن قوى العرض والطلب في االقتصاد وقد يكون مستوى على ع ويعد التضخم مؤشراً 

 عندما يتخذ شكالً  نفجارياً أ، ولكنه قد يكون  % مثالً 2عند مستويات تصل الى  التضخم طبيعياً 
اليمكن السيطره عليها  ةلفترات متتالي ةوكبير  ةومستمر  ةذ ترتفع االسعار بنسب متزايدإ لولبياً 
                        .ةالسابق خالل السنواتوهذا ما شهده العراق  ةبسهول
في التسعير ترعرعت السوق السوداء  ةالمركزي ةوالسياس ةسعار الصرف الثابتأومع وجود نظم    

نخفضت القوه أو  ةنوا  السلع في العراق وعانى االقتصاد من التشوهات السعريأفي مختلف 
نخفضت مستويات االدخار أمستويات االنفاق و زدادت أو  ةللدينار العراقي بصورة كبير  ةالشرائي

        دى الى دخول االقتصاد العراقي في دورة الكساد والتراجع .أواالستثمار مما 
قصاها عام أقتصاد العراقي قد وصلت ن معدالت التضخم بالنسبه لألأوتشير البيانات الى    

رتفع سعر صرف الدوالر أها و دنى مستوياتأللدينار الى  ةئينخفضت القوه الشراأحيث  0223
ن كان سعر الصرف الرسمي أدينار لكل دوالر بعد  3222على مستوياته عند أاالميركي الى 

            و أمره  02222الى مستوى تضخم يبلغ  دوالر لكل دينار عراقي وهذا يشير 3,3له يبلغ 
                                                       . 0602عام  عن 33222

  ،ةرقام دقيقه لقياس مستويات التضخم في االقتصاد العراقي خالل السنوات السابقأوالتوجد    
ومن   ،0222 عام% ل33علنت عن مستويات تضخم بلغت أ ةن وزارة التخطيط العراقيأ اال

نه لن أاال  القادمه هن يستمر التضخم الكبير في االقتصاد العراقي خالل السنوات القليلأالمتوقع 
                           . ةالسابق ةيعود الى المستويات االنفجاري

نه يعيق أذ إسترداد االقتصاد العراقي لعافيته أمام أ ساسياً أ ن وجود التضخم الكبير يمثل عائقاً أ   
ما م ةتحدد االنفاق بمستويات منخفض ةجراءات ماليإقتصاد ويتطلب لأل ةتنفيذ الخطط المستقبلي
للحفاظ على  ةالسليم ةوعليه يجب وضع الخطط االقتصادي ،قتصاد ككليخلق حالة مربكة لأل

 ةقتصاديأ ةنطالق نحو وضع خطأللمستويات التضخم عند حدودها الدنيا وبالشكل الذي يسمح 
 . (00)قتصاد بكافة قطاعاتهلألة طموح

 
                                                           السوق ادقتصأتحدي التحول نحو   -7

العراق خالل العقود السابقة على أن هيمنة مؤسسات القطا  العام  في  أثبت اإلخفاق التنموي
االقتصادي والمركزية الشديدة في عمليات صنع القرار لم تتمكن من تحقق  ومركزية التخطيط
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 شاكل الهيكلية الخطيرة، وقادت إلىستخدام الموارد المتاحة وسببت الكثير من المأ الكفاءة في

 .المشاكل المختلفة تبديد الموارد النفطية على الحروب و 
 ،نشط للقطا  الخاص المحلي واألجنبي هذا من جانب ن العراق بحاجة إلى دورأهنا ف ومن    

الموضوعية والتحديات التي تتطلب بقاء الدور  من العوامل هناك الكثيرن أومن جانب آخر ف
                                 : (05)أبرزها قتصاد العراق منإفي  مي واسعاً الحكو 

ذ ال يمكن إالمستقبل  حتكار الحكومة لموارد النفط والغاز اآلن وفيأصعوبة التخلي عن حالة  -أ
على التمويل   االعتماد ومن غير المنطقي كما ،خصخصة الثروات السيادية من هذا النو 

                                            .مهام تطوير هذا القطا الخارجي لجميع 

على شكل  التي تقدم عن الحوافز الصناعية المقدمة لمصانع القطا  العام صعوبة التخلي -ب
الحوافز تسهم  ن هذهأيجارات رمزية، ولكن من ناحية ثانية فأأراض صناعية ب أو قروض ميسرة

الصناعة لصالح  رس حالة االختالل في الهيكل اإلنتاجي لقطا في تشويه نظام األسعار وتك
التصديرية واألنشطة  األنشطة االستهالكية المعوضة عن االستيراد وعلى حساب تخلف األنشطة

                                                             .الوسيطة واإلنتاجية

على  معتمدًا أساساً سيبقى   فمستقبل هذا القطا  يالقطا  الزراع  صعوبة التخلي عن دعم -ج
نشاء وتطوير  إلى لحاجة هذا القطا  ،الجهد الحكومي إقامة العديد من السدود والخزانات وا 
  .                                                                       شبكات اإلرواء

ستثمارات ضخمة من أاجة هذا القطا  الى التخلي عن دعم قطا  الكهرباء لح صعوبة -د
                           . األجنبي بمفرده يضطلع بها القطا  الخاص المحلي أو الصعب أن

    
                                              تحدي الدولة الرخوة -8

من الفوضى اإلدارية حالة  3002 عمت معظم أجهزة الدولة في العراق بعد عملية التغيير في
االحتالل، ثم عززها الضعف في مستوى كفاءة  ساهمت في تكريسها الفوضى التي رافقت إدارة

قد  ، فمعظم هذه األجهزة3004توالت على الحكم بعد  الوزارات واألجهزة الحكومية الوطنية التي
عتبارات الطائفية على حساب تطلبته من تغليب لأل نبثقت عن عمليات المحاصصة وماإ
والنزاهة، وكانت النتيجة هي حرمان الكوادر والكفاءات  عتبارات التخصص األكاديمي والكفاءةإ

المتقدمة من فرصة تولي تلك المناصب وقادت تلك التطورات  الفنية والتنظيمية واإلدارية
دولة التي تعانى من ترهل الرخوة، وهي الظاهرة التي تعبر عن حالة ال تكريس ظاهرة الدولة إلى

لعدم ضحية ختصاصاته ومهامه الرئيسة ووقوعه أنتيجة لعجزه عن القيام ب جهازها اإلداري
 نصراف موظفي الدولة للتكسب من الوظيفة العامة،ا  نتشار الفساد والمحسوبية، و أو  الكفاءة،
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وأن  الفاعلة، بةنعدام الرؤية اإلصالحية والتخطيط المحكم والرقاا  والخضو  ألصحاب النفوذ و 
ختصار فأن سيادة الفساد أوب ،أو غير إنتاجي النسبة الغالبة للثروة ذات طابع ريعي أو طفيلي

وعدم الخضو  المستمر لتقييم  عن غياب السعي للمصلحة العامة، حترام القانون فضالً أوعدم 
ت الرئيسة للدولة الداخلية والمواصفا ومحاسبة المواطنين أو ممثليهم الحقيقيين تشكل القوانين

 . (02) الرخوة
"الدولة التي تصدر القوانين وال تسعى لتطبيقها بل لدولة الرخوة هياالخرى لم يهافالمومن     

عموم  وتغليب مصلحة تلك الصفوة على مصلحة ها حسبما يتراءى لصفوتها الحاكمةتسعى لتعليق
 . (07)مجتمع تغليب المصلحة الخاصة للصفوة الحاكمة على مصلحة الو الناس 

الرخوة عائقًا حقيقيًا أمام جهود التقدم والتنمية،  ومن الطبيعي أن يشكل هذا النمط للدولة    
وتخليصها من  شجاعة لتغييرها عن طريق تقليص حجمها تخاذ خطوات إصالحيةإولذلك يتعين 

ة القائمين عليها على رسالتها الحقيقية ورفع كفاء أهتمامها وتركيز الجوهريةر مهامها ووظائفها غي
 . أو كبيراً  القوانين بكل صرامة وعدالة ومحاربة الفساد صغيراً  ذيفوتنختيارهم أوحسن 

                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
 المحور الثاني                                     

 العراقي  ياالقتصاد  الواقعبمقومات النهوض  
 )الطموحات(                                      
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قتصاد العراقي، البد من أستعراض بعض جوانب إلابعد أستعراض أهم جوانب الخلل في     
ذا ما أستغلت بصورة كفؤة فأنها يمكن أن تؤدي الى إالتي يتمتع بها هذا االقتصاد والتي  ةالقو 

ستعادة فرص النمو االقتصادي قتصاد العراقينهوض اإل وصواًل الى تحقيق التنمية  من كبوته وا 
 . قتصاديةاال

                                   أوالً : مقومات النهوض بإالقتصاد العراقي

                                                                                              
 موارد البشرية توفر ال  -1

صبح هذا المورد يمثل أبل  مم،االقتصاديه لأل ةهم مقومات النهضأيعتبر المورد البشري من 
تركز على ة ذا كانت االدبيات التقليديا  و  ةقتصاديات البلدان المتقدمأهم في حجر االساس األ

حو ما بات نركزت  ةن االدبيات الحديثأقتصاد، فورؤؤس االموال كمحرك لأل ةالموارد المادي
و المعرفي والذي يتمثل بكافة المعارف أس المال الفكري أو ر أس المال البشري أيعرف بر 

ن يوظفها في خدمة المجتمع، ومن االمثله أوالمهارات والقدرات التي يمتلكها الفرد والتي يمكن 
نها تمتلك أاال  ةرد الطبيعيوافي هذا المجال اليابان التي تعد فقيرة من كافة النواحي والم ةالبارز 

                             . هم في معادلة التطور والتقدمالعنصر البشري األ
ن سياسات أاال  ةهائل ةطار فان العراق يعد من البلدان التي تمتلك موارد بشريوفي هذا اإل    

دت الى أ النا التي مر ويمر بها العراق ةواالقتصادية واالمني ةالنظام السابق والظروف السياسي
لحد االن  ةفقد تحققت بعد سقوط النظام السابق وال زالت مستمر  ،ما يسمى بظاهرة هجرة العقول

تنفذ مخططات  ةستهداف العقل العراقي من قبل جهات عديدأوذلك بسبب تدهور الوضع االمني و 
 ويقدر                                  . ةمشبوهه الفراغ العراق من الكفاءات المتنوع

الف عنصر من أ022خارج العراق تتجاوز ال ةمهاجر ال ةن عدد الكفاءات العراقيأالبعض 
ن كل ما أوعليه ف ،ةالجامعيين والعلماء واالطباء والمهندسين وغيرهم من الخبرات الكبير  ةساتذاأل

 ةالنادر  لعودة هذه الموارد ةالمناسب ةواالقتصادي ةيحتاج اليه العراق هو تهيئة الظروف السياسي
 . (00) ةاالقتصادي ةللتنمي ةمنها في بناء العراق وتنفيذ الخطط الشامل ةستفادرض الوطن لألأالى 
  ةالهائل ةالموارد الطبيعي توفر  -3
% من حجم 00مليار برميل ويمثل ما نسبته  000حتياطيًا من النفط يبلغ أيمتلك العراق  

 اطي في دول العالم بعد العربية السعودية.حتيأاالحتياطي العالمي وهو يمثل ثاني أكبر 
ذا ما تم إنجاز أأن يفوق االحتياطي النفطي العراقي نظيره في دول الخليج من المتوقع و      

عمليات البحث والتنقيب في األراضي العراقية التي لم تخضع ألي مسح جيولوجي كامل، ولم 
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ستحل محل األساليب القديمة مثل عمليات  تستخدم فيها التقنيات الحديثة الخاصة بالمسح  والتي
                                                                        . الحقن المائي

 (0322ـ  0222)حقاًل بتروليًا ويتراوح عدد اآلبار المنتجة ما بين  33ويحوي العراق     
وتمثل  ،بئر بعد إنجاز عمليات التنقيبألف  022بئرًا ويتوقع أن تصل هذه اآلبار إلى مستوى 

الحقول الجنوبية الواقعة في إقليم الجنوب )البصرة وميسان( عصب اإلنتاج واالحتياطي العراقي، 
  . %( من احتياطي النفط العراقي32إذ تضم هذه الحقول حاليًا ما نسبته )

( مليون 3ـ  2ما بين ) ووفقًا لهذه الحقائق فان إنتاج العراق من النفط يمكن أن يصل الى   
            . برميل يوميًا إذا ما تم تطوير الحقول الواعدة في المنطقة خالل العقدين القادمين

ذا ما     ن اإليرادات أف 0223لعام دوالر(  92متوسط سعر برميل النفط البالغ )تم أخذ  وا 
األرقام ليست وهمية أو  ( مليار دوالر وهذه020ـ  020السنوية لنفط العراق ستبلغ ما بين )

تبلغ ما بين  كانت خيالية ولكنها مرهونة بتطوير الحقول النفطية، أما وفقًا لمستويات اإلنتاج التي
( 03,0ـ  30,0( مليون برميل يوميًا فان اإليرادات النفطية السنوية ستبلغ ما بين )0ـ  0,2)

  .(06)للعام المذكور مليار دوالر أمريكي سنوياً 
للتنبؤ باالحداث والتغييرات  فإن الشعور السائد هو فقدان البوصلة المهمةاالن أما     

عند الدول ف، 6102لعام  لبرميل النفط  أدى الى تفاوت التوقعات السعرية االقتصادية العالمية
 (21 _ 61)بين  ما يتراوح سعر البرميلالبحثية المتخصصة، الدراسات  بعضالمنتجة وفقًا ل

 . (61)سلبًا على االقتصاد العراقيينعكس ، االمر الذي قد يلدوالرًا للبرم

هذه الثروة تعتبر ثروة المستقبل والمصدر البديل  نأأما فيما يتعلق )بالغاز الطبيعي( ف     
للنفط، إذ تتزايد نسب استخدام الغاز الطبيعي كمصدر للطاقة سواء في إنتاج الطاقة الكهربائية 

الستخدامات، ومن المتوقع أن يزداد اعتماد العالم على هذا المصدر من أو التدفئة أو غيرها من ا
                                     الطاقة خالل العقود الثالثة القادمة .

( مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي أي ما نسبته 3002ويملك العراق حاليًا بحدود )   
متالكًا أالتاسعة( في ترتيب الدول األكثر  ةبالمرتب)%( من االحتياطي العالمي وهو 0)
                                                           حتياطيات الغاز الطبيعي .أل
وتشير إحدى الدراسات الصادرة عن وزارة النفط العراقية إلى أن االحتياطيات المقدرة للعراق قد    

%( 9ن العراق يمكن أن يمتلك )أذه االحتياطيات ف( مليار متر مكعب، ووفقًا له6022تبلغ )
                                   . من احتياطي الغاز الطبيعي في العالم

%( من هذه االحتياطيات تقع في المنطقة الجنوبية وذلك ألن 03ن )أالدراسة فلهذه ووفقًا    
، ويبلغ سعر المليون وحدة  أغلب كميات الغاز ترافق حقول النفط وتسمى بالغاز المصاحب،
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مترًا مكعبُا من الغاز، وال يعتبر الغاز اآلن  02( دوالر وهي تعادل 3ـ  0حرارية من الغاز )
مصدرًا مهمًا جدًا لإليرادات من العمالت األجنبية بالنسبة للعراق، ولكن من المؤمل أن يصبح 

                                                 . في المستقبل القريبكذلك 
 كما تنتشر في أراضي العراق كميات هائلة من الثروات والخامات المعدنية مثل الكبريت    
مليون طن وتتركز هذه االحتياطيات في منطقة  0222صخور الفوسفات وبكمية تصل إلى و 

الكلس  ر وأحجاريعكاشات في الصحراء الغربية، وهناك كميات مختلفة من الموارد الطبيعية كالق
  ...الخ .والرخام والجبس ورمل الزجاج وخامات الحديد والزنك والنحاس

ن تتحقق من هذه الثروات أالتي يمكن  ةالهائل ةستخدام الموارد الماليإ العراق حسنأذا ما ا  و    
 . (00)يعد بالكثير هادقتصإن مستقبل أف
 
 وفرص االستثمار  ةتنوع القطاعات االقتصادي -2

ن هناك قطاعات أذ إعلى التنويع  ةالعالي ةد العراقي من االقتصاديات ذات القابلييعتبر االقتصا
وفي مقدمتها القطا  الزراعي والقطا   ةاالقتصادي ةيمكن االعتماد عليها لتحقيق النهض ةكثير 

  .السياحي
راضي ستغالل االأذا ما تم إكتفاء الذاتي من االنتاج الزراعي والحيواني يمكن تحقيق األحيث     

ن بيئة العراق تتنو  من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى أكما  ،ةالصالحه للزراع ةالشاسع
           .ة من الثروات الحيواني ةختلفنوا  مأالغرب وبما يسمح في تربية 

في العديد من دول العالم، البل  ةهم القطاعات االقتصاديأحد أما القطا  السياحي فيمثل أ   
منها الى االعتماد الكلي  ةبل وحتى االوربي ةواالفريقي ةر في بعض الدول االسيويوصل االم

 ةالمحلي ةوتشغيل االيدي العامل ةيرادات هذا القطا  لتمويل النفقات الحكوميإعلى  تقريباً 
  . ةواالجنبي

فمن  في العراق يتمتع بالتنويع الفائق والذي يمثل مصدر جذب كبير للسياح، ةن قطا  السياحأ  
اليوجد فيها موقع سياحي، فهناك المراقد المقدسه في النجف وكربالء  ةن نجد مدينة عراقيأ النادر

التي تمتد من  ة، وهناك المواقع االثريةوبغداد وسامراء والبصره والموصل وبعض المناطق الشمالي
وبحيرات هوار الجنوب أفي مدن الشمال و  ةالساحر  ةقصاه وهناك الطبيعأقصى العراق الى أ

ن تشكل عوامل أن كوغيرها من المشاهد والمراكز التي يم ةالغرب والوسط وهناك االسواق التراثي
                           . (00)حياللس ةجذب فعلي

هناك الكثير  ةفي الحقيق  ؟نتعاش القطا  السياحي في العراقأمام أ ولكن ما الذي يقف عائقاً    
حد مواقع الجذب أالتي يجب توفرها في العراق لكي يصبح  ةلمفقودا ةمن المتطلبات االساسي
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                            : (03)برز هذه المتطلباتأومن  ةالعالمي ةالكبرى للسياح
، فبدون ةفي جذب السياح ةهم العوامل المؤثر أ من والذي يعد االستقرار االمني والسياسي .أ

     . في العراق ةفاعل ةسياحي ةيمكن ان تكون هناك بيئاالمني والسياسي ال تحقق االستقرار

وسائل االتصاالت وغيرها و الفنادق ك، ةمن طرق النقل ووسائط النقل الحديث ةالتحتي ةالبني ب.
       . وتقديم الخدمات للسائح ةالتي تعد من العوامل الشديدة االرتباط بعملية السياح

 ةفبدون وجود شركات كبير  ،كل عصب العمل السياحيالتي تشوالخبرات  ةالشركات السياحي ج.
 ةللسياح ةن نشهد نهضة حقيقيأ طالقاً أفي ميدان العمل السياحي اليمكن  ةتمتلك الخبرات الكافي

                                                        في العراق .
لقريب يعد بالكثير في ميدان وعلى الرغم من كل هذه المشاكل والصعوبات فالمستقبل ا      

من تنو  وتوفر الكثير من المهارات  ةالسياحي ةمع ما تتميز به البيئ في العراق خصوصاً ة السياح
كبرى في خطوة ن تحقق صحيحة أستثمارها بصورة أذا ما تم إوالتي يمكن  ،في العراق ةالسياحي

لشرائح  ةومصادر دخل جديد ةضافيأالعمل السياحي في العراق وبما يؤدي الى خلق فرص عمل 
  . من ابناء العراق ةكثير 

 
 ثانياً : الحلول المقترحة لحل المشاكل االقتصادية في العراق 

 ةالتي يمكن االعتماد عليها لحل المشاكل االقتصادي ةمن الحلول العلمي ةكبير  ةمجموع هناك  
ن أدي في كل بلد اال وخصائص النشاط االقتصا ةختالف النظم االقتصاديإفي العراق ورغم 

خذ بها لمعالجة المشاكل في االقتصاد التي يجب األ ةمن المشتركات الواقعي ةهناك مجموع
                 : (12)االتي للعراق ةالحلول المقترحفي كل بلد ومن  ةاالقتصادي

 ةبين ليل ةاليمكن حل هذه المشكل ةفي الحقيقي :القضاء على الفساد المالي واالداري -1
 ةنما يجب العمل على تغيير الثقافأفقط و  ةقتصاديأو  ةجراءت قانونيإمن خالل  وضحاها وال

 : االتي المعالجات هذهومن ، التي قد تكون متجذره فيه المجتمع للظواهر ةورؤي ةاالجتماعي

تفعيل دور المفتش العام الذي وردت تفاصيل عمله في قانون إدارة الدولة المؤقت والذي  -أ
صالحيات واسعة جدًا لهذا المركز بحيث يمكن ان تكشف كل او اغلب جوانب الفساد أعطى 

                                                                                   . المالي واإلداري

والتي لها مكاتب في  1112ة النزاهة العامة التي تشكلت في أواسط عام هيئتفعيل دور  -ب
ختفت من أن أيع وزارات الدولة، وقد بدأت نشاطها بشكل فعال بادئ األمر إال إنها ما لبثت جم

 -ج                                               . شهر قليلة على تشكيلهاأالوجود الحقيقي بعد مضي 
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                                           . تدعيم سيادة القانون في كل المجاالت

                   ن كل الممارساتعلقيام بالكشف لمام الصحافة ووسائل اإلعالم أفسح المجال واسعًا  -د
                                                                               . الفاسدة في الدولة العراقية

سعار النفط أ نخفاضأل ةونتيج ةليفي ظل الظروف الحا :ةالتحتي ةعمار البنيأعاده إ -2
يمكن الشرو   قد نهأف ،ةبالمساعدات المالية لتزامات الدولينتيجة لإلو والمؤمل إرتفاعها الحقًا 

نحاء العراق ويمكن على االقل البدء أفي كافه  ةالتحتي ةعمار البنيأ ةعادبوضع برنامج أل
التي تستند اليها  ةستمثل القاعد ةلتحتيا ةالبني نأذ إ في جنوب العراق وشماله ةبالمناطق االمن

     . ةاالقتصادي ةكل االنشط
نتقال األنشطة اإلنتاجية السلعية والخدمية المملوكة للدولة والخاضعة أ تعنيو   :ةالخصخص -3

للنشاط العام نحو األشخاص المعنويين أو الماديين )الشركات والمؤسسات واألفراد( جزئيا أو 
تجاهاتها ا  ختالف مجاالت تطبيقها و أمباشرة أو غير مباشرة تختلف بعلى مراحل وبأساليب 

وتأثيرها حتى أصبحت تشكل ظاهرة عالمية سواء أكان ذلك على نطاق الدولة المتقدمة أو السائرة 
تجاهات تتوافق في النهاية والتحوالت التي يشهدها االقتصاد العالمي في إفي طريق النمو وب

 .                                                       المرحلة الحالية

                                : (12)هي أساليب متعددة وفق في العراق الخصخصة تنفيذويمكن   
 .النقل السريع لتحويل الملكية والمتمثل بالبيع المباشر إلى جهات أو شركات أو أفراد -أ 

تحقيق العدالة االجتماعية لتأخذ شكل الهبات والمنفعة الجمع بين النقل السريع للملكية و -ب
  .التجربة التشيكيةك ،االجتماعية

بعرض األسهم أو السندات القابلة للتحويل في مزادات وذلك عن طريق القيام إجراء التحويل  -ج
                                                                                         .علنية

تمليك الشركات والمنشآت إلى العاملين )أو بيعها إلى العاملين( ويتم تقسيط دفع مبالغ  -د
                                                 .األسهم بصورة جماعية لحسابات أعمال تلك الشركات

ت وقطع غيار تصفية موجودات المنشآت وخاصة الخاسرة منها بعرضها للبيع كمكائن ومعدا -و
                                                                                 . ذلك وغير أو مواد خام

وتعتبر عملية الخصخصة تصحيحًا للمسارات االقتصادية والسياسات المعتمدة على سيطرة     
ييرات المباشرة لتشمل مجمل وذلك من خالل أجراء التغ ،القطا  العام وتعظيم دوره االقتصادي

وقدرته  يلعراقاوبذلك تنعكس عملية الخصخصة على كفاءة أداء االقتصاد  ،العالقات الهيكلية
                                                                                  . على النمو من جديد
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كثر أفي الخارج ب ةؤس االموال العراقييقدر بعض االقتصاديين رو  ل: جذب روؤس االموا -4
و جزء منها الى أمن جذب هذه االموال  ةالعراقي ةذا ما تمكنت الحكوما  و  ،مليار دوالر21من 

النمو  ةفي دعم النشاط االقتصادي وبدء مرحل ةكبير  ةيساعد بصور س ن ذلكأف ةالسوق العراقي
 خصوصاً  ةروؤس االموال العربي ةيالعراق ةسات الحكومان تشجع سيأذلك البد من ل، االقتصادي

وذلك من خالل تفعيل  ،ستثمار في العراقلأل ةموال االجنبيمن دول الخليج العربي و روؤس األ
للمستثمرين وتهيئة  ةوتقديم الضمانات المطلوب 1114( لعام 27العراقي رقم )ستثمار اقانون األ
والمصرفي وفتح المزيد من المصارف  الوعي المالي ةستثمار من خالل زيادلأل ةالمناسب ةاالرضي

               . (14)لذلك ةصدار القوانين المطلوبا  و  ةوراق الماليالكبرى وتفعيل دور سوق العراق لأل

                                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الخاتمة والتوصيات :
قتصادي بعيد المدى يستهدف تحقيق عملية االنتقال إن أي برنامج إدم يمكن القول مما تق      

في االقتصاد العراقي ينبغي أن ينطلق من التشخيص الدقيق للتحديات والعوامل التي ساهمت في 
من  ، ومحاولة إيجاد السبل الكفيلة لمعالجتهالتنموي المشار إليه في هذه الدراسة المأزق ستمرارإ

 بالشكل الصحيح والمطلوب . في العراق قيق التنمية االقتصاديةأجل تح
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ستقرار على اآلليات الكفيلة بزيادة معدالت النمو والتشغيل وتحقيق األ ركزنينبغي أن وعليه      
                              : التالية إتباع االجراءات االقتصادي من خالل

في القطاعات غير النفطية لرفع  األجنبي خصوصاً زيادة مساهمة االستثمار الوطني و  -1
 % .71 اإلجمالي إلى ما ال يقل عنمساهمته في الناتج المحلي 

زيادة مساهمة الناتج غير النفطي في الناتج المحلي اإلجمالي وفي الموازنة العامة إلى ما ال  -2 
 % .71يقل عن 

               . وط السوق الحرةقتصاد مؤسسي يخضع لشر أالتدريجي إلى   ضمان التحول -3 

تخاذ اإلجراءات الكفيلة بزيادة صادرات العراق السلعية الصناعية والزراعية وتقليص إ -4
 . األستيرادات

 -6 .مكثف لبرامج التنمية البشرية وبرامج إعادة تأهيل المهارات وتحسين اإلنتاجيةالتطبيق ال -5
 األساسية والخدمات االجتماعيةة لبنية التحتيطية لتمويل مشاريع اتخصيص اإليرادات النف

دخال التكنولوجيا المتقدمة في مجاالت اإلنتاج واالتصاالت والمرافق العامة         .والمعلومات وا 

قتصادية مناسبة تعزز حالة التنافس بين القطاعين العام والخاص على أساس إتوفير بيئة  -7
ى السوق ومنح القطا  الخاص الفرصة الكاملة للقيام اعتبارات الكفاءة اإلنتاجية والخضو  لقو 

                                                                                  .بدوره في عملية التنمية

إعادة توزيع القوى العاملة على األنشطة االقتصادية بما يكفل زيادة مستويات الكفاءة  -8
                                                                                      .اإلنتاجية للعاملين

في  ت المسلحة والمليشيات التي شاركتتعزيز سلطة القانون والتعجيل بإنهاء دور التنظيما -9
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