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 معرفی اندیشکده اقتصاد مقاومتی 

با ماموریت »تصمیم سازی برای حل مسائل اقتصاد کشور در راستای  اندیشکده اقتصاد مقاومتی یک کانون تفکّر  

 فعالیت رسمی خود را آغاز نمود.  1395است که در سال   تحقق اقتصاد مقاومتی«

اندیشی جهت  برای حل مسائل احصاء شده و هم ی راهکار  طراح  ، ی شبکه مسائل در هر حوزه موضوعیشناسای

ای و پیگیری راهکارهای  ارزیابی و تدقیق آن، بررسی تجربیات جهانی، طرح مباحث در فضای نخبگانی و رسانه 

هایی است که در  ها و مسئولین مرتبط به منظور اتّخاذ تصمیمات الزم، از جمله فعالیتارائه شده از دستگاه 

 شود.جام می اندیشکده ان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 است.  «ی مقاومت رهبر معظّم انقالب: عالج برون رفت از مشکالت کشور »اقتصاد 

 رانیا یآن برا یعراق و فرصت ها یطرح اصالحات اقتصاد یبررس

 تولید و تجارت گروه موضوعی: 
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 139908312 شناسه:  
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 محمدیمحمدمهدی فامیل تهیه و تدوین:  

 سید حسن محفوظی موسوی مدیر مطالعه:  

 محمدمهدی یزدانی ناظر علمی:  
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  خالصه مدیریتی 

گزارش حاضر شامل ترجمه و تحلیل طرح اصالحات اقتصادی عراق است که توسط دولت الکاظمی به مجلس  

نخست وزیر  شدنش در جلسه  با مطرح که    «مقاله سفید نمایندگان عراق ارائه شده است. طرحی موسوم به » 

های عراق  در رسانه   ( 1399تیر    2)  سال میالدی جاری   ژوئن   22با کمیسیون اقتصادی مجلس عراق در  عراق  

  12  خیتارکه از    صورت پذیرفت  « یفوق العاده اصالحات مال   ته ی»کمتهیه این گزارش توسط  بازتاب پیدا کرد.  

دار بوده است، هرچند که  ریاستش را شخص مصطفی الکاظمی عهده  شد و( تشکیل  1399اردیبهشت    23)مه  

  2020سال    ماه مه تا آگوستشد. در فاصله بین  ها توسط وزیر دارایی انجام میبرگزاری جلسات و اداره آن 

  ن یو همچن  ی از همه مقامات کشور  یمفصل  یهابرگزار و نظرات و گزارش   تهیکم  یجلسه رسم  20از    شیب

 .شد  افتیدر   یوص بخش خص ندگانینما

که    ی ریتعادل در اقتصاد عراق و قرار دادن آن در مس  ی»برقرار کند؛  مقاله سفید هدف خود را چنین بیان می 

  ا یاقتصاد متنوع و پو   کی را به    ی بردارد تا اقتصاد فعل  ی مناسب  یهاگام   نده ی در آ  دهد ی امکان را م  نیبه دولت ا

برا  ییهاکند و فرصت   لیتبد  ا  یزندگ   جهتشهروندان    ی را  و معقول  ا  جاد ی مناسب  پ  ن یکند؛  با    شنهاد یامر 

شرح  .  1صورت کلی شامل دو بخش یعنی  به   « و شودی جامع انجام م  یهااستیاز اصالحات و س   ی ا  موعه مج

 است. یاصالح شنهاداتی پ یاصل ن یمضام رامون یبحث پ. 2ی آن و هاشه یر لیو تحل  یو مال  یمشکالت اقتصاد 

کند که اجرای اصالحات اقتصادی مذکور سخت و نیازمند  بار تاکید می های مختلفی چندیناین گزارش در بخش 

س  عراق  مشارکتو    رش یپذ   ،یاس یشجاعت  و،  مردم  س   ژهی به  دیاس ینخبگان  اجرا،  است؛  ا  ن یا  یر  صالحات 

شدن این ا برای عملی ای که با کاهش سرمایه اجتماعی دولت الکاظمی در میان ملت عراق، شرایط رمسئله 

تر کرده که از همین رو بسیاری از کارشناسان عراقی این اصالحات را فراتر از چند پاراگراف  اصالحات سخت

ای برای اقناع نمایندگان مجلس عراق جهت رای به استقراض خارجی  دانند و آن را تنها وسیله روی کاغذ نمی 

 . خوانند می 

 بررسی وضعیت اقتصادی فعلی عراق 

خش ابتدایی گزارش مقاله سفید مربوط به بررسی وضعیت فعلی اقتصاد کالن کشور عراق است. در این بخش  ب

های باالی حقوق کارمندان و بازنشستگان، عدم پایداری مالی  از گزارش، گسترش نقش دولت در اقتصاد، هزینه 

بودن فضای رشد برای  ار و تنگ صندوق بازنشستگی، تمایل باال به استخدام دولتی در میان جوانان جویای ک

از جمله عواملی معرفی می  از حد کشور عراق  یوابستگ شوند که سبب  بخش خصوصی    ی به درآمدها   بیش 

،  ی نفت  ریغ  یاتیدرآمد مال  نیانگ یدر می دیگر  کشورها  ی عراق و برخ  سهیمقاشده است. همچنین    ی مستمر نفت

تنها   برای دولت  این درآمد  از آن است که سهم  در    1.4حاکی  این  ناخالص غیرنفتی است؛  تولید  از  درصد 

  رشد اختصاص بودجه   ن یعتریسرهای اعطای حقوق کارمندان و بازنشستگان در عراق  حالیست که روند هزینه 

در    درصد 47)  یعموم  یهانه یجزء هز  نیبه بزرگتر  و   را به همراه داشته است  سال(  17درصد رشد در    400)

 ل شده است.ید تب ( 2020درصد سال 74و حدود  2019سال 
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از سوی دیگر تمایل باالی استخدام در بخش دولتی سبب عدم توسعه مشاغل تولیدی و به طور کلی توسعه  

بخش خصوصی شده است. به عبارت دیگر علی رغم عملکرد ضعیف، عدم شفافیت و نبود نظارت در بخش  

( شده، تسهیالت بخش  1970وری کارمندان عراقی )نسبت به سال  درصدی بهره   47بب کاهش  دولتی که س 

های درمانی و معیشتی و... همواره با افزایش همراه بوده است که این  هزینه دولتی اعم از افزایش حقوق، کمک

توسعه بخش    ی برا  یمانع بزرگبه   ن،ییپا  ی رغم بهره وردر اقتصاد به   دولت   ندهیعالوه نقش فزابه   ژهیو  ازاتیامت

 تبدیل شده است.  یخصوص

نیز شاهد آن هستیم که   بانکی عراق  از کل وام   82  یدولت  یهابانک در بخش  از کل    86ها و  درصد  درصد 

  ه یتوانند سرما  ی نم  یخصوص  یهابانک   ت، یوضع  نیبا توجه به ااند که  ه ها در عراق را به خود اختصاص داد سپرده 

  ی گذاره یسهم سرما  های گذشتههمچنین طی سال  بگذارند.  شاناریرا در اخت  یتوسعه بخش خصوص  یالزم برا

منجر شده    ی بخش خصوص  شرفت یممانعت از پ  ی بوده که به به طور مداوم کاهش  «ی نفت  ریغ  یهارساختیدر »ز

 است. 

امر در    نیفعال است و ا  یررسمیاقتصاد بصورت غ  نهیعمدتا در زم  یبخش خصوصدر حال حاضر در عراق  

ساخت و ساز و حمل   ،یتجارت، خرده فروش  یهانه ی کوچک و کوچک و متوسط فعال در زم اریبس یهاشرکت

شود، و    ی نشان داده م   ییایمیو مواد ش   یمهندس   ، یمهماندار  ، ییمنسوجات، مواد غذا  یهانه ی و نقل و در زم

بزرگ در بخش    یهااکثر شرکت  مشارکت ندارند.   یبازار عموم   ی دارا  ی کاالها  نه یدر زم ها  آن   از   ک ی  چ یه  با  یتقر

وابسته    یدولت  یبه ارائه خدمات دولت و قراردادها  یبه طور اساس   ز، یبخش مخابرات( ن  ی )به استثنا  یخصوص

 .هستند 

توسعه بخش خصوصی در عراق،   از دالیل عدم  مقابل    ناریارز د  ی رقابترینرخ غیکی دیگر  ارزها در    ی ضعف 

روزافزون بازار و    یتقاضا  ی نتواند پاسخگوت تولیدی  باعث شده محصوال  عراق است که  یتجار  یاصل  یشرکا

 باشد. یمحصوالت واردات  بیرق

به اصطالح مقاله سف یا  رایگان  ارائه خدمات  توزیع  گسترش  نظام  یادگار دوران  به مردم، که  ید، رانت دولت 

ایجاد  سهمیه برابر غذای سازمان ملل است سبب  نفت در  برنامه  از آن  به کویت و پس  از حمله  بندی پس 

  دهد ی ارائه م  گانیرا  با ی تقر  ای  گانیخدمات را به صورت را  نیدولت ا  را یشده است؛ ز  یناموزون  یاجتماع  تیوضع

از آنجا  .  را فراهم کند ها  آن   د یو معتقدند که دولت با  دانند ی حق خود م   شیشاپیخدمات را پ  نیو شهروندان ا

ها آن   ت یفی ک  شوند،یمحسوب م   ی رقابتریو غ  گانیرا  با  یتقر  ای  گان یبازار، را  یخدمات طبق استانداردها  نیکه ا

فساد و درآمد نامشروع در طول    یبرا  یشتریب  یهاحال فرصت  نیو در ع  است  فی حالت باز هم ضع  نیدر بهتر

 .کند ی فراهم م ع یو توز نیتأم  ره یزنج

ها برق، خانواده   ی عدم در دسترس بودن دائم  ل یبه دلاین وضعیت در صنعت برق عراق نمود بیشتری دارد؛  

ن  یبرا به ژنراتورها  از یجبران   ی هاده خانوا  2018. در سال  شوند ی متوسل م   یبرق خصوص  د یتول  ی برق خود 

 نیاند. اکرده   نهیهز  یخصوص   یانرژ   دگانکنن  د یبرق از تول  یخدمات اضاف  افتیدر  ی دالر برا  ارد یلیم  4  یعراق

  ن ی ها از دولت، تأماما همچنان انتظار خانواده   ،وزارت برق است  یگذاره یسرما  یها نه یمعادل هز  با یمبلغ تقر
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برق به    ارانهیاین در حالی است که    .کنند یپرداخت نمقبض برق دولت را  ها  آن   از   یاریبرق است و بس  گانیرا

  این مشابه،    یالگوها  ی ریگ یبا پ.  ساخته است  نهیدولت هز  یبرا  نارید  ارد یلیهزار م  10ساالنه حدود    ،ییتنها

تکرار    ای عراق ارانه ی  نظامو کل    ی کشاورز   یهاارانه یآب، استحصال نفت،    یهابرق، در بخش  صنعت مشکالت  

 شود.  یم

میلیون رسیده    40.2میلیون نفر به    26.3درصدی از    53با رشد    2020تا    2004جمعیت کشور عراق از سال  

   وارد کرده است؛ جوان    تیجمع  یازهاین  شیافزا  لیبر منابع دولت به دل  ید یفشار شد جمعیت    رشد   نیااست و  

به   ا  هستند.سال    30سن    ر یافراد ز  ت یدرصد از کل جمع  66در حال حاضر  ا  هان یهمه  معناست که    ن یبه 

  5به    ک ینزد  2030تا    2020در فاصله    طوریکهمشاهده خواهد شد به کار    ی رویدر ن   یاقابل مالحظه   شیافزا

  اکتبر   تظاهرات  در   کنندگان  شرکت   اکثر الزم به یادآوری است که    .شوند ی وارد بازار کار م   د ینفر جد   ون یلیم

 هایو یکی از خواسته سال    30  ریز  ی ( در گروه سن2018و    2015های  در سال   قبلی   مشابه   موارد   و )  2019

شده و  بیکاری و نبود شغل مناسب بوده است. این در حالی است که بخش دولتی متورم  اصلی آنان اعتراض به

 بخش خصوصی ناتوانِ کنونی قادر به پاسخگویی به نیروی کار فعلی و آینده نیست.

های کنونی این کشور است.  سقوط درآمدهای نفتی عراق نیز یکی از بزرگترین چالش   بحران بیماری کرونا و 

درصد به بیش از   20سبب شده که جمعیت در خطر گرسنگی عراق از  عبور و مرور یتعونممتعطیلی و وضع 

.  درصد افزایش یابد. کاهش قیمت و میزان فروش نفت نیز تاثیر بسیاری بر درآمدهای عراق گذاشته است  30

کرونا    یر یمقابله با اثرات همه گ  یهااستیس   لیها به دلدولت   ی مال  یو کسر  هانه یهز  د یشد   شیبا توجه به افزا

شود که  رسد؛ بنابراین این مسائل سبب میغیر محتمل به نظر می   نیز  یالمللنیب  یهادر سراسر جهان، کمک 

 شمار آید.بودجه به  ماندهیعراق تنها منبع باق ی توسط بانک مرکز می رمستقیغ ی نقد  یمال  نیتأم

در    ی بحران واقع  کی منجر به    تیر نهاهای آینده داستفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی و کاهش آن طی ماه 

از    عراق،   ناریمثبت کاهش ارزش د  یهارغم جنبه   یعل   .شودی احتمال سقوط ارزش آن م  و حتی   نار یارزش د

اقتصاد    یریپذ رقابت   شی افزاو    دولت در پرداخت حقوق و دستمزد به کارمندان و بازنشستگان  ییتواناجمله  

با توجه به    و   شودی منجر م   ی زندگ  یهانه یهز  شیبه افزا  ی اتفاق  ن یما چن، اخود  ی تجار   ی عراق در برابر شرکا

 خواهد یافت. اکثر مردم کاهش  ی دگسطح زن ،ی مواد مصرف ن یتأم جهتبه واردات  عراق  ادیز یوابستگ 

مؤسسات  آخرین پازل مشکالت اقتصادی عراق مربوط به ضعف مدیریت مالی در این کشور است. وزارت دارایی و  

 ها ت یمسئول  میو تقس  یشدن خدمات دولتیاس یس ستند،  روبرو ه  بیشماری  یساختار  یهاضعف   بادر عراق،    یمال

در حال حاضر قادر   یعراق  مالی   ی دهااست. نها  کرده  زی تر ن  م یوخ  را   بر اساس روابط در دو دهه گذشته، اوضاع 

در توسعه    ینقش رهبر   یفایا  ت یو صالح  ستند یبودجه در زمان بحران ن  تیریمد   یهای دگ یچیبه مقابله با پ

  ت یریمد  ستمیس   ژهیدرآمد، به و  ت یریمد   یمنسجم برا  یهاستمیها و س استیوجود س   فقدان  اقتصاد را ندارند.

اقتصاد   ت یریمد   ستمیس ،  (PFM)  ی مال  یعموم ی  دار خزانه   کپارچه یحساب    و   (IFMIS)  کپارچه ی  یاطالعات 

(TSA)    اشراف  خود    ینقد   یهای و موجود  یو اطالعات مربوط به منابع مال  هاکه دولت بر داده سبب شده است

 .شته باشد کنترل نداو 
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 اصالحات اقتصادی پیشنهادی مقاله سفید 

  نده ینقش فزاعراق توسط گزارش مقاله سفید که در یک جمله »  اقتصاد  یشکنندگپس از بررسی علت اصلی  

دانسته شده است، این گزارش در بخش دوم خود به ارائه اصالحات اقتصادی    «دولت در اقتصاد و جامعه  و مخرب

 پردازد. محور به شرح زیر می  5در 

  دستت آوردنهب  و  فروپاشتی اقتصتادیتوقف    ایبا هدف کاهش  ؛داریپا  یبه ثبات مال  یابیدستت  محور اول: •

 .یاصالحات ساختار ریبه سا یابیدست یبرا شتریفرصت ب

  یها به بخشدهی  تیاولو،  راهبردیکالن طبق اصتتتول    یبه اصتتتالحات اقتصتتتاد  یابیدستتتت  محور دوم: •

 داریو پا  یواقع  یاقتصتاد  یهانهیبا هدف ارائه گز ؛داریپا  یشتغل  یهامولد و فراهم آوردن فرصتت  یاقتصتاد

  ستتهم آنافزایش  و    یرنفتیغ  اقتصتتاد  تیتقو  یبرا  طور زودبازدههبتوانند  بکه    ید یتول  یهابر بخش  یمبتن

 حرکت کنند. یناخالص داخل د یدر تول

فراهم آوردن    با هدف  ؛کند یکمک م  ندهیآ  شتترفتیکه به پ  یاستتاستت یهارستتاختیبهبود ز  سووم: محور •

آن به منظور   کیاستتراتژ یرهایمستدوباره    میاقتصتاد و ترست یگستترش و متنوع ستاز  یمناستب برا  نهیزم

 .در دراز مدتاقتصاد  ازیموردن پذیریبه رقابت یابیدست

از فقرا   تیحما  تیبا اولو یاجتماع خدمات  یدهو جهت  یستازبهینه،  یارائه خدمات استاست محور چهارم: •

الزم از  حمایت  نیشتهروندان و تأم  یفور  یازهایبه ن ییپاستخگو با هدف ؛اصتالحات  ز دورهو بعد ا نیدر ح

 روند اصالحات و اقدامات آن. یدر ط ریپذ بیآس  یهابخش

امکان   جهت اعطای قدرت و،  یادارفضتتای    و  یقانون  ی، فضتتاتیحاکم  پیشتترفت در فضتتای  محور پنجم: •

  یدر اجرا  ینقش اصتل  دارای یاستاست یبا هدف اصتالح نهادها  ؛به نهادها و افراداجرای اصتالحات مورد نیاز 

 اثرات آنها. یداریاز پا نانیاصالحات و اطم

 به این ترتیب است: محور اولاقدامات ذیل  مهمترین

 هانه ی هز یساز  یمنطقالف( 

 ی؛ناخالص داخل د درصد تولی 3 داریپا زانیتا م هیبودجه اول یکاهش کسر •

  25از   یناخالص داخل  د تولی  درصتد   12.5کاهش فاکتور حقوق و دستتمزد به   •

 ؛ظرف سه سال فعلی درصد 

 ؛به صورت سه ماهه یگذار هیو سرما یاتیعمل یهاپروژه یو راه انداز هیته •

  یها به صتندوق با بازنگر آن از بودجه، و انحصتار پرداخت  یمال  نیو توقف تأم  یاصتالح صتندوق بازنشتستتگ  •

به ثبات    یابیدستت  محور اول:

  ایتبتا هتدف کتاهش    ؛داریتپتا  یمتال

  و فروپاشتتی اقتصتتادیتوقف 

 شتتر یفرصتت ب دستت آوردنبه

  ریبته ستتتتا  یابیتدستتتت  یبرا

 .یاصالحات ساختار
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 ؛در سهم دولت و اصالح آن بر اساس قانون

 ی؛ناخالص داخل د یاز تول درصد  5 زانیدولت به م هایتیکاهش کل حما •

 .درصد ساالنه 30 زانیبه م یدولت یهااز شرکت یمال تیکاهش حما •

 وجه نقد  انیدرآمد و بهبود جر شیافزاب( 

 ی )حذف یارانه برق(؛سوخت در بازار جهان یواقع متیمصارف برق بر اساس ق یتمام ازآمد در کسب •

 ی؛دولت یهاسوخت شرکت یهاارانهیدر  یبازنگر •

 ؛اموال سرقت شده یابیبرنامه باز یاجرا •

 ی؛به منافع عموم یابیدست یدولت برا یهاییدارا یفروش برخ یبرا یبرنامه ا یو اجرا هیته •

 ؛عراق یبانک مرکز یبا هماهنگ  یگردش عموم یبراها آن و ارائه یاوراق قرضه ملانتشار  •

 ی؛و جمع آور تیریبهبود مد  قیاز طر یاتیو مال یدرآمد گمرک شیافزا •

 ی مال تی ریمد یهاستم یس اصالحپ( 

و    یمال   یعموم  تیریمد  یمدرن ستاز  ی( براIFMIS)  یاطالعات مال  تیریمد   کپارچهی ستتمیپروژه ست  یاجرا •

 ؛(TSA) یخزانه دار کپارچهیحساب 

و    یمنابع انستان  یبرا  یکیالکترون  ستتمیست  یجامع از کارمندان دولت به منظور اجرا  یسترشتمار کی  یاجرا •

 ؛المللیبین یمطابق با استانداردها یدولت یایدستمزدها و مزا یهماهنگ 

 ؛(PBBاصول بودجه بر اساس برنامه ) جادیا •

 ؛ناریدالر در برابر د ینرخ فعل و بررسیمطالعه  •

از روند   تیحما  یالمللی براتجربه و شتهرت بین  یگروه مشتاوره متشتکل از اقتصتاددانان دارا  کی  تشتکیل •

 اصالحات.

 به ترتیب زیر است: دوممحور اقدامات ذیل  مهمترین
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بانک  قیاز طر  یمال  یهابخش  یایاحالف(   بانک   ، یدولت  یهااصالح    عه توس   ، یخصوص  یهاتوسعه 

 بازار سهام یو ارتقا مهیبخش ب

 شیروند افزا یستازمانده  ،یدولت  یهاهمه بانک  هسترمای ستطح  بررستی •

 یبانک ستتتمیستت  یو فعال ستتاز  جادیدر صتتورت لزوم و اها آن  هیستترما

 ؛د یرش الو  نیرافد  هایبانکدر  Core Banking ستمیس  ،یاساس 

 ؛اریس  یبانکدار خدماتو  یکیدر توسعه خدمات بانک الکترون عتسری •

اعتماد ستپرده   شیها به منظور افزاستپرده  مهیب  ستتمیست  ستازی  فعال •

 ی؛خصوص یگذاران در بخش بانکدار

ها ( در همه بانکIFRSالمللی )بین یحستابدار  یهاستتمیاستتفاده از ست •

 .تیشفافند به منظور بهبود رو

را تحت پوشتش   یبزرگ اقتصتاد  یهاستازد تا پروژهیرا قادر م  مهیب  یهاکه شترکت  یامهیستقف ب  شافزای •

 ؛قرار دهند 

 ی؛بانک متول سیتأس  یهادستورالعمل ی، و بررس بهاداردر مورد اوراق  د جدی قانون وضع •

 مانند بازار کاالها و بازار ارز )فارکس(. گرید یتخصص یبازارهاافتتاح  •

 ، نفت و گازیاز جمله کشاورز  ؛اقتصاد ی محرکهافعال کردن بخشب( 

 : یبخش کشاورز

در حال   نیلغو قوان  ای یو بررست  یکه شتامل اصتالحات نهاد  یبخش کشتاورز  یبرا د یقانون جد   کی  هتهی •

 ؛اجرا است

 ی؛کشاورزی اصالحات در بانک تعاون جادی، و ایاعتبارات کشاورز لیصندوق تسه سازی فعال •

جذب   یبرا  یغاتیتبل یهااستتتیها و ستتارزش افزوده از ابتدا تا انتها، توستتعه مشتتوق  رهزنجی  کل  بهبود •

 ی؛و دام یو اجازه صادرات محصوالت کشاورز یخصوص یگذار هیسرما

عوارض کشتتاورزان و    یدر آزادستتاز  ژهیخود، به و  یهات به وعدهکشتتاورز و تعهد دول  برای نانیاطم  جادای •

 فصلی؛ میمطابق تقو یکشاورز یمحافظت از محصول محل یبر اقدامات برا د یتأک

  شی ها و افزایتعاون یایاح  یمناستتب برا  ی، از جمله فراهم آوردن فضتتاییروستتتا  توجه به توستتعه جامع •

 ی؛اریآب یهاستمیو س  ییروستا یهاراه یبودجه برا

 .یگذار کشاورزهیسرما یکالکترونی کارتکشاورز و  یکالکترونی کارت توسعه •

به اصتتالحات   یابدستتتی :دوم محور

 ،یکالن طبق اصتول راهبرد  یاقتصتاد

 یاقتصتتتاد  یهابه بخش  یدهتیاولو

آوردن فرصتتتتت  یهتامولتد و فراهم 

 یهانهیبا هدف ارائه گز  دار؛یپا  یشتغل

بر   یمبتن  داریتو پتا  یواقع  یاقتصتتتاد

طور  کته بتواننتد بته  یدیتتول  یهتابخش

 یرنفتیاقتصاد غ   تیتقو  یزودبازده برا

ناخالص   دیستتهم آن در تول شیافزا  و

 حرکت کنند. یداخل
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 :بخش نفت و گاز

  ری ذخا شیبه منظور افزا  یو حفار  یاکتشتاف  یهاتیفعال  شیموجود و افزا  یهادانیم  د یتول  تیظرف  شافزای •

 یالمللی متناستب با منافع کشتور و تحوالت بازارهابین یهاقرارداد با شترکت یهااستتیستبازنگری در  و  

 ی؛جهان

  یگتذار   هیت، حتل پرونتده ستتترمتانیبهبود بنز  یهتاپروژه  لیتفتاز، تکمچنتد  جنوب در    کپتارچتهیپروژه    اجرای •

 ؛هاپروژه ریو سا  شگاهیپاال

 ؛امو نفت خ ینفت یها، فرآوردهعیماو گاز  یعیگاز طب یداخل انتقال یهاشبکه رساختیز میترم •

 ی؛صنعت یهاکشهر در یمیمجتمع پتروش  جادیا یگذاران برا هسرمای جذب •

 نیبنز  متیق  یو آزادساز  یتخصص یو جهان  ی، منطقه ایمحل  یهاشرکت  ی، معرفعیبخش توز  وناتوماستی •

 ؛افتهیبهبود 

کند،    سیتأست  یمشتترک  یهادهد شترکت  یکه به آن اجازه م  یقانون بر استاس گاز،    یشترکت مل  سیتاست •

 ی؛به گاز واردات یدادن وابستگ  انیگاز و پا یمل د یتول تیبخش گاز، تقو یبرا یخط مش نییتع

در    یگذار  هیستترما  یالمللی برابین  یها، امکان شتترکتیمشتتارکت بخش خصتتوصتت  یبرا یچارچوب  جادای •

 صدور مجوز گاز. یهادوره یبر اجرا رتدر عراق و نظا یعیصنعت گاز طب

در   یسهم بخش خصوص یواقع شی به افزا یابیدست یمناسب برا نهیزمفراهم سازی پ( 

 ی اقتصاد یهات یفعال

و    یدولت   یهاآژانس تیتحت حما  یصتتندوق  سیتأستت  قیاز طر  یبخش خصتتوصتت  یهااعتبار پروژه  نتأمی •

 ی؛خارج یمال یهااز کمک یو اختصاص بخش یخصوص یهابانک

هزار   5به ارزش    ناریاز اقتصتتاد عراق به دالر و د  تیحما  یبرا  دارایی  صتتدور اوراق قرضتته توستتط وزارت •

 ؛است شیکه قابل افزا نارید میلیارد

  یدولت   یهاشرکت  نی، با وضع قانون مشارکت بیو خصوص  یدولت  یهابخش  نیگسترش برنامه مشارکت ب •

 ی؛و خصوص

 یهااستتیست نیفروش، تدو  کنترل مراکز  قیاز محصتول و مصترف کننده از طر تیحما  یهااستتیست  تیتقو •

 ؛تیفیو کنترل ک ی، استاندارد سازایتعرفه واردات پو

و    مهیها، قانون بمربوط به اقتصتاد و تجارت مانند قانون شترکت  یاستاست  نیاز قوان یدر برخ یاصتالحات  جادیا •

 ؛کننده آن میتنظ یساختار قانون یکسب و کار و به روزرسان ی، با هدف بهبود فضایقانون ورشکستگ 

گذاران در    هی، کشتتاورزان و ستترمایدولت  یهاپروژه  مانکارانیبه پ  2014بازپرداخت عوارض پس از ستتال   •

 .تیمالک یادعاهای کمیته غرامت نیو همچن یمحل یحقوق به بخش خصوص ریو فروش برق و سا د یتول
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 ی واقع سودده به مؤسسات ها آن  لیو تبد  یدولت یهاشرکتباال بردن سطح ت( 

 ؛تابعه یهاو شرکت یخصوص یهاها به شرکتآن لیو تبد  یدولت یهاشرکت یبازساز قانون بیتصو •

از تجارت    شتفاف  یریبه تصتو یابیدستت  رها به منظوشترکت نیا  یمال  تیکامل از وضتع  لیو تحل  هتجزی  انجام •

 ؛دوام آنها یابیها و ارزآن یو اثربخش

به   ایشتتدند   یکامال  خصتتوصتت ای  تقریبا که    ی موفقهاشتترکت  مختلف:به گروههای  ها  شتترکت یطبقه بند  •

  به  ،موفق  یهاها به شترکتآن  یبازستاز  یکه برا  موفقنیمه  یهاشترکتو   ،شتدند   لیمختلط تبد   یهاشترکت

 که باید منحل شوند؛ ناموفقهای شرکتو  نیاز دارند، یسه سال بازساز

 ؛هاشرکت نیو خدمات ارائه شده توسط ا و فروش کاال د یطرح انتقال مربوط به خر اجرای •

های شتغلبه   یکار اضتاف  یرویبا انتقال ن  یها پس از اقدامات قبلشترکت نیدر ا  یشتغل  کاریکمبه   یدگرستی •

 .بخش عمومی

 یدولت  ینهادها  کاریکم برطرف کردنو   یی ربنایو ز ی ساختمان یهامازاد به پروژه  یروین تی هداث( 

 ی؛عموم دارای اشتغال یهاپروژه یفعال ساز یبرا یو نظارت یقانون یهاچارچوب جادای •

  یها به برنامهها  آن  تیو هدا  نییپا  حقوقو    نییپا  یوربا بهره  یاز کارمندان بخش دولت  یادزی  تعداد  جذب •

از   کاریکارگران ب  یبرا  یعموم بخش اشتتتتغالدر   یشتتتغل یهاو فراهم آوردن فرصتتتت  یعموم اشتتتتغال

 ؛کم درآمد  یهاگروه

اجرا   یمحل  ینهادها  قیاز طر د یکه با  کشتوربا ابعاد کوچک در تمام مناطق    یاتیح  یهااز پروژه  یبانپشتتی •

 ؛شود

از بازار   میمستتق  یهادولت، وام  یعموم  ی: درآمدهاجداگانه  از سته منبع  اشتتغال بخش عمومی  یمال  نتأمی •

  هزار میلیاردالمللی، بالغ بر پنج بین  یهااز آژانس  یمال  یهاها و کمکو وام  یتیحاکم  یهابا ضتتمانت نامه

 در طول پنج سال. نارید

 بازار کار  ندهیآ ازین باآموزش  هایخروجی  وندی پ و  آموزش و پرورش یبرا یمل  یاستراتژ کی اتخاذ ج( 

دو دهه    یتوستتعه ط  یاراهبردهو    ندهیمستتتمر و فزا یازهایدر عراق بر استتاس ن  آیندهبازار کار    مطالعه •

فراهم    ها وبه آن ییپاستخگو  یالزم برا  یآموزشت  یهابرنامه  و تهیه  ازیدانش و مهارت مورد ن، تعریف  ندهیآ

 ؛آن یمنابع الزم برا کردن

و    ی،احرفتهفنی  مهتارت  ید دارابته افرا  یارزش گتذار  بته منظوردر جتامعته    زهیانگ   جتادیا  یجتامع برا  آگتاهی •

 ؛دهد  یم یاحرفهفنی هایآموزشگاه النیرا به فارغ التحص تیکه اولو شغلی هدایت جادیا
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  یکته افراد دارا   یو ستتتازمتان  یو ارائته امکتانتات متال  انجتامتد میبتازار کتار    انحرافکته بته    ینیدر قوان  بتازنگری •

 ؛کند یکوچک م یهاشرکت سیرا قادر به تأس  یمهارت فن

در ستتطح   یکاربرد  یهابرنامه ترغیب به ایجادها و  در دانشتتگاه کستتب و کار  تیریمد   یهابرنامهبازنگری   •

 المللی.ارشد با مشارکت موسسات معتبر بین یکارشناس 

 به این صورت است:  سوممحور اقدامات ذیل  مهمترین

 برق در عراق  ستمیاتصاالت مختلف س  یی کارا ش یفزاالف( ا

  یها نهیهمه گز  براستاس که    شترفتهیهوشتمند پ  کنتورهای از  استتفاده •

 ؛کنند یپرداخت کار م

 نشتده برقهای پرداختآوری قبضجمعاز درآمد    یاختصتاص درصتد  •

 ؛زهیانگ  جادیمنظور ابه  مجموعه کارمندانو  پیمانکارانبه 

 شتریتحت پوشش قراردادن مناطق ب  یشتبکه انتقال برق برا  ستترش گ •

  مداوم در یو نگهدار  ریتعم اتیدر جنوب کشتتور و انجام عمل  ژهیبه و

برقمولتدهتای شتتترکتت ا  نتانیاطمو    هتای گتازی وزارت    نکتهیاز 

 ؛کنند  لیمخصوص خود را تکم ید یتول یهاستگاهیا ،یبرق بخش خصوص دکنندگانیتول

  نهی دولت در زم  یهاپروژه  به همکاری در  یخصتتوصتت  مولدهایجذب مالکان   یطرح جامع برا کی  یاجرا •

 ؛کوچک سوخت یهاستگاهیا راه اندازیدر  ژهیاصالح بخش برق، به و

  نیز ریدپذ یتجد   یانرژ  با این هدف که  (2030-2020دوره )برای پوشتش عراق   یانرژ  به روز رستانی راهبرد •

 شود؛ یانرژ زنجیرهوارد 

 ده تا صتد  نیب ید یخورشت  یانرژ یهاستتگاهیپروژه نصتب ا  یاجرا  یبرا یاستتان-فدرال  هایاداره  تشتویق •

به  ها  آن لیتبد   یجامد برا یپستماندهابر   یگذار هیو مناطق و سترما  یبر استاس نواحها  آن  عیمگاوات، توز

 .یگذار هیموارد به عنوان فرصت سرما نیو اعالم ا ستیز  ط یسازگار با مح  یهایورابا استفاده از فن  یانرژ

 و جامع  ریانعطاف پذ  تالیج یتحول عراق به سمت اقتصاد دب( 

و آماده    بعد ستال  یدر ابتدا  ()نستل چهارم  شترفتهیپ  یفناور  ی، با معرفتالیجید یهارستاختیز  نتأمی •

 ؛ندهینسل پنجم در آ یفناور یمعرف یبرا یساز

 ؛و معامالت برای سرعت بخشی به نقدینگی الزم یتالیجید یو بسترها  تالیجید  یخدمات مال  یمعرف •

 ؛المللیبین یاستانداردها نیمطابق با بهتر تلفن همراه چهارماپراتور مجوز  یاعطامراحل کامل  •

 ی هارستاختیبهبود ز سووم: محور

کمک  ندهیآ  شرفتیکه به پ   یاساس

هتتدف  ؛کنتتدیم آوردن   بتتا  فراهم 

گستتتترش و   یمناستتتب برا  نهیزم

 م یاقتصتتاد و ترستت  یمتنوع ستتاز

آن به   کیاستتراتژ یرهایمستدوباره  

 پتذیری بته رقتابتت  یابیتمنظور دستتتت

 .در دراز مدتاقتصاد   ازیموردن
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 یهارستتتاختیاز ز  یو بهره بردار  تی، مالکجادیا  یبرا  یبخش خصتتتوصتتت  یاپراتورها  تیرفع محدود •

 ی؛نور یبرهایف یالمللی و داخلبین

 ی؛دسترس  هایپورت لکنترل کام پایان دادن به سرقت پهنای باند با •

 شرکت دولتی ارتباطات و اطالعات. ها ورساختی، زیبخش دولت یجیتدر یسازیو خصوص یآزادساز •

 مردم و کاال ییبخش حمل و نقل فعال در جابجاپ( 

  یبرا   هیستترما  شیبه افزا  یابیستتتبخش حمل و نقل به منظور د  یبرا  یقانون  یچارچوب  ستتازیمدرن •

  یها بخش نیمشتارکت ب  جادیو ا  یگذار  هیحرکت به ستمت جذب سترما  قیاز طر  ییربنایز  یهاپروژه

 ؛(PPP) یو خصوص یدولت

 ی؛و خدمات یتجاراز مناطق اصلی  یبانیپشت یهاشاهراهتوسعه  یبرنامه جامع برا کی اجرای •

و    یستتاز  ادهیقصتتر و پالو ام   بزرگ فاوبنادر   نیب  افزاییهمبه    یابیدستتت  یجامع برا  استتتیستت  میتنظ •

 ؛دردو بن نیا سریعتر توسعه

 ؛بندر بزرگ فاو توسعه ریبا مس کپارچهی یتوسعه بخش راه آهن، به روش  یبرا یمطالعات امکان سنج •

 یها، از جمله خدمات ارائه شتتده در آن مطابق با استتتانداردهافرودگاه  یجامع برا  یاستتتراتژ  نیتدو •

 ؛المللیبین

 آن. یساز یو امکان خصوص یساز یبا چشم انداز تجار قعرا ییمایهواپ یجامع برا یاستراتژ نیتدو •

 ی شغل  یهافرصت جادیو ا  یگذار هیجذب سرما  تیبا قابل یصنعت یهاکمناطق آزاد و شهرت( 

 ؛تجارت ی جدید قیتشو یهااستیآن با س  شتریب ییهمسو یقانون مناطق آزاد برااصالح  •

 ؛ریتمرکز بر توسعه منطقه آزاد خور الزب •

 ؛ مناطق نیامکان گسترش ابررسی  و    توسط هیئت وزرامناطق آزاد    جادیا  یبرا  گرید  یهامکان  تعیین •

و    یال ی، دنوای، نیمرکزفرات    در بصتتره، بابل، بغداد،  یگذارهیبزرگ ستترما  یهاکپروژه شتتهر  لتکمی •

 نبار.اال
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 است: صورت زیربه  چهارممحور  لیاقدامات ذ نیمهمتر

 ست یز طی مصرف و محافظت از بهداشت و مح  تی هدا یآب و فاضالب برا تیر یمدالف( 

و   هیخدمات آب و فاضتالب بر استاس تجز  یبرنامه جامع برا  کی  هیته •

 ؛خدمات از کاربران یهانهیبر اصل اخذ هز یها و مبتننهیهز لیتحل

و مؤستتستتات مربوطه تا خدمات آب و   یادارات شتتهردار یبازستتاز •

 ؛ارائه دهند  یتجار مهین ای یفاضالب را به صورت تجار

آب و   یدر بخشتها  یو خصتوصت  یمشتارکت عموم  یبرا  یبستترستاز •

گذاران و بهره برداران    هیسترما  یبخش به رو نیفاضتالب و گشتودن ا

 ؛ط یواجد شرا

براستتاس قانون، که نظارت بر بخش آب و   یمستتتقل  ونیستتیکم  جادیا •

 ؛فاضالب را ممکن کند 

 ها.استان هیآب و فاضالب در بق یهاپروژه بزرگ آب بصره و پروژه لیتکم •

 درآمد محدود با  از افراد تیحما  یبرا ؤثر و م  کپارچهی  یستمیسب( 

 ؛ هاآن نیتأم یبرا یاساس  یهات یاولو نییو تع ارانه یتحت پوشش  یهاداده گروه   گاهیپا یساز پارچهکی •

بخش    ی کننده اصل  ن یسالمت به عنوان تأم  مهی صندوق ب  سیو تأس   ی درمان  مه یقانون ب  ی و اجرا  لیتکم •

 ؛ به همه شهروندان یاساس  یارائه خدمات بهداشت کنندهنی که تضم ی روش  هبهداشت، ب

  رتر یکه از اقشار فق  ی آن به گونه ا  ی ، هدف قرار دادن و اجرایبند   سهمیهکارت    ستم یرفع نقص در س  •

 ؛ کند  حمایتجامعه 

جدول    کیماهانه پس از اعمال  بسته حمایتی    به کمک   اجتماعی  حمایتافراد تحت    برای  خسارت  جبران •

 . کمیته فوق العاده، طبق برنامه مصوب سهمیه بندیکارت  ستم یس  یجیتدر  حذف ی مشخص برا یزمان

 یکار یهابخش تمام  پوشش با کپاری ینظام بازنشستگپ( 

کمک و بهره   ستمیو اصالح س  ی مال یداریبه پا یابیدست  قیاز طر یساختار صندوق بازنشستگ  یبازساز •

 ؛ در آن

 «؛یاجتماع یهامه یقانون ب» جامع تحت عنوان  یقانون بازنشستگ  س ینو ش یپ هیته •

تحت پوشش   ارکتی و مش  یتعاون  ،یخصوص  ، یدولت  یکارمندان بخشها  هی کل نکه یاز ا نانیحصول اطم •

 فراهم باشد.   گرید  یبه کارفرما ییو امکان انتقال از کارفرما رند ی قرار گ یبازنشستگ  یایمزا

 آموزش  یمناسب برا یطی و مح  شایستهمدارس ت( 

ختتدمتتات   موحوور چوهوارم: ارائتته 

  یدهو جهت یستازبهینه،  یاستاست

 ت یحما  تیبا اولو  یاجتماع   خدمات

حت در  فتقترا  ا  نیتاز  بتعتتد  دورهو    ز 

به   ییپاستتخگو  با هدف  ؛اصتتالحات

  نیشتتهروندان و تأم یفور  یازهاین

بتتختتش  حتتمتتایتتت از    یهتتاالزم 

روند اصتالحات   یدر ط ریپذبیآست

 و اقدامات آن.
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 ات اقتصادی؛ دوره برنامه اصالح طی د جدی مدرسه  1000 آغاز ساخت •

 ؛ساخت مدارس  نه یمتخصص در زم یهاورود شرکت   یبرا یالزامات اساس  نیتأم •

 .محرومیت ها با توجه به نسبت  ت ی، مطابق جدول اولومدارس محروم پرونده  به  پرداختن •

 است:این ترتیب  به پنجم محور  ل یاقدامات ذو در نهایت مهمترین 

 یدولت  یدر قراردادها  شتریب  یو اثربخش تی شفافالف( 

 . یدولت ی قراردادها یاجرا یهااصالح دستورالعمل  •

به تمام  یدگیرس  ی قرارداد برا یمرکز  عالی  تهیکم ک ی جادیا •

 .ناری د اردیلیاز ده م شیب ی دهاقراردا

  که در یتمام ادارات دولت  ی قراردادها برا  یبررس  ی برا ی میت لتشکی •

 . المللی وجود داردبین  اطرافها آن

  بزرگ  ی قراردادها  یاجرا ی ریگ یپ یتوسط دولت برا  ی میت لتشکی •

 . هاپروژه  غیرموجه  ریتأخ عدماز  نانیاطم یبرا

 اصالحات یازها ین پاسخگویکسب و کار  طیمح  کی و  یاز نظر ادار  ؤثردولت م ب( 

 پیاده سازی قانون امضای دیجیتال و معامالت الکترونیکی؛ •

 ؛ عراق مرزهای ورودیدر  زایو  ی و اعطا  یکیالکترون یزا یو ی پروژه اعطا یاجرا •

بر   یمبتن غلط  با تصور یجی تدر ینیگزیجا یبرا شایسته ساالری،بر  یاصول اشتغال مبتن  تثبیت •

 ی؛ دولت تصاحب مشاغل انگاریحق

کارمندان دولت و حرکت    یی، بهبود پاسخگویدر ارائه خدمات عموم  ی ادار یهادستگاه  نکه یاز ا نانیاطم •

عمل  بازار  یاستانداردها مطابق، د و عملکر جینتا  یابیها به ارزه یو رو نیبر انطباق با قوان ی مبتن یابیاز ارز

 کنند؛ 

  ی در اجرا  یترغیب مشارکت مردم محل   و پروژه   فازهای در طول  «جیبر نتا یمبتن  ت یریمد » کرد روی اتخاذ •

 ؛ برنامهپروژه طبق 

که   ی کاهش مبالغ کالن ی برا جهانی بازرسی قات ی المللی در انجام تحقبین  ق یتحق یبا سازمانها یهمکار •

 ؛ شود  ی به خارج از کشور قاچاق م

 ؛ و گمرک اتیمال  ،دولت  اخذ درآمدهای یمانکاریپ نه یدر زم کی دولت الکترون  ستمیس  ی معرف •

 ؛ خود  اراتیاختی و اصالح قانون آن به منظور ارتقا یدفتر نظارت مال  اراتاختی توسعه •

 .نروند ارائه خدمات به شهروندا  یساز اتوماتیک  یاطالعات برا ی اتمام پروژه مرکز مل •

 قابل مشاهده است. خالصه محتوای گزارش مقاله سفید به صورت تیتروار در نمودار زیر 

  پیشتترفت در فضتتای  محور پنجم:

فضتتای    و  یقانون  ی، فضتتاتیحاکم

امکان    جهت اعطای قدرت و،  یادار

نیتاز   بته  اجرای اصتتتالحتات مورد 

بتا هتدف اصتتتالح   ؛نهتادهتا و افراد

  ینقش اصتل دارای یاستاست  ینهادها

از   نانیاصتتالحات و اطم  یدر اجرا

 اثرات آنها.  یداریپا
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 برنامه اصالحات اقتصادیپیشنهادهای سیاستی جهت همکاری ایران و عراق ذیل 
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های مختلفی  در زمینه اصالحات اقتصادی پیشنهادی مقاله سفید ذکر این نکته حائز اهمیت است که در بخش 

های  رفت از چالش حل برون از متن گزارش به عدم صالحیت نهادهای مالی و اقتصادی عراق تاکید شده و راه 

المللی از جمله بانک جهانی،  ها و نهادهای بین ز شرکتاقتصادی را استمداد کمک کارشناسی و زیرساختی ا

 المللی برشمرده است.های حقوقی و موسسات حسابرسی مالی بینشرکت

المللی  ها و نهادهای بین های پس از سقوط دیکتاتوری رژیم بعث، حضور شرکت این در حالی است که طی سال

های اساسی اقتصاد عراق شده و استقالل این  شریان  ها بردر عراق منجر به نفوذ و عمدتا احاطه این شرکت

  اما ظاهرا پیشنهادهای مقاله سفید قصد ادامه این رویه را دارد.   ؛کشور را با مخاطرات بسیاری درگیر کرده است

توانند از بسترهای همکاری موجود از جمله گروه دوستی ایران و عراق در مجلس شورای  مقامات ایرانی می 

المللی که در شرایط کنونی به ابزارهای دست نظام سلطه  ناشی از اعتماد کامل به نهادهای بین اسالمی خطرات  

 اند، را با نمایندگان مجلس نمایندگان عراق در میان بگذارند.بدل گشته 

از سوی دیگر انجام بسیاری از اصالحات اقتصادی مذکور در این گزارش )اگر به تصویب مجلس نمایندگان عراق  

ها از جمله  های خارجی است. این در حالی است که در بسیاری از بخش نیازمند همکاری عراق با شرکت برسد(  

صنعت برق، نفت و گاز، بانکداری، بیمه، دولت الکترونیک و... کشور ایران به عنوان همسایه عراق و به اذعان  

ری و اخذ پروژه از این کشور  های مناسبی جهت همکاپیمانی جدی در شرایط سخت، ظرفیت مقامات عراقی هم 

 را دارد. 

نزدیکی   مرتبط،  فنی  دانش  به  و دستیابی  این موضوعات  از  بسیاری  در  تجربه خودکفایی کشور  به  توجه  با 

های موفق متقابل با عراق، ایران را به یکی  جغرافیایی و وجود منافع مشترک بسیار و همچنین سابقه همکاری

ت همکاری بلندمدت تبدیل کرده است. در این میان ضرورت دارد که مقامات  های جذاب برای عراق جهاز گزینه 

های همکاری بر  ایرانی با مطالعه نیازهای عراق که در همین گزارش به تفصیل بررسی شده و تعیین اولویت 

ن به  تواهای موجود، عالقه و توانایی خود را به طرف عراقی اظهار نمایند. همچنین می اساس توانایی و ظرفیت 

طلب  بانک کمک  در  که  عراق  از  ایران  پروژههای  در  شده،  ذخیره  کشور  این  اولویت های  عراق  های  دار 

 گذاری و مشارکت نمود.سرمایه

یکی دیگر از نکاتی که باید به آن توجه نمود، تالش عراق جهت رسیدن به خودکفایی در برخی از صنایع از  

ئوالن صنعت برق کشور نیز از عالقه به کمک در خودکفایی  جمله صنعت برق و گاز است. پیش از این مس

های مرتبط  خانهریزی وزارت بنابراین ضروری است ضمن برنامه   .صنعت برق عراق طی سه سال خبر داده بودند 

های نیرو و نفت( جهت شناسایی مشتریان جدید جهت صادرات برق و گاز، فرصت همکاری  خانه)از جمله وزارت 

های جذاب همکاری، در زمینه  شور عراق در مسیر خودکفایی را غنیمت شمرده و با ارئه طرح و مشارکت با ک

 صادرات خدمات فنی مهندسی اقدامات الزم را انجام دهند.

میلیارد دالر واردات داشته است که در مهترین اقالم آن مواردی از جمله    53، حدود  2018کشور عراق در سال  

از آهن و فوالد،   های معدنی و پوشاک و لوازم  پالستیک و مصنوعات آن، مبلمان، دارو، سوخت »محصوالت 

جانبی پوشاک« قابل مشاهده است. همانگونه که گزارش مقاله سفید نیز بررسی کرده است، نرخ غیررقابتی ارز  
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داخلی  ، سبب شده صنعت  عراق در برابر دالر  یتجار  ی اصل  ی شرکا  ملی  ارزشدن  عبارت دیگر ضعیفدینار و یا به 

در عراق توانایی رقابت با کاالهای وارداتی را نداشته باشد و حجم باالیی از بازار عراق به واردات وابسته باشد.  

در همین زمینه یکی از اقدامات محتمل ذیل برنامه اصالحات اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی عراق خواهد  

 بود. 

ر برابر ریال ایران( سبب خواهد شد مزیت نسبی صادرات  تاثیر کاهش ارزش دینار در برابر دالر )و همچنین د

بودن صادرات( اندک اندک از بین رود  صرفه شده در ایران و به بودن قیمت تمامکاال از ایران به عراق )یعنی کم

به  میلیارد دالر بوده، با کاهش مواجه شود و با توجه   9برابر با  98و صادرات کاال از ایران به عراق، که در سال 

سهولت بیشتر سایر کشورها در صادرات به عراق، جایگاه ایران در بازار واردات عراق از بین رود. در این زمینه  

نیز ضروری است مقامات ایرانی با درنظر گرفتن دو عامل حرکت عراق به سمت تولید داخل و احتمال کاهش  

کشور   با  تجارت  سطح  پایداری  جهت  متناسبی  اقدامات  دینار،  احداث  ارزش  در  »همکاری  جمله  از  عراق 

و شهرک کارخانه منطقه ها  ارزش  زنجیره  »تشکیل  تولید مشترک محصوالت«،  و  در صنایع  های صنعتی  ای 

 ( از طریق عراق« در پیش گیرند. Re-exportationمختلف« و »استفاده از ظرفیت صادرات مجدد )
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