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 خالصه مدیریتی

ضر  سط دولت الکاظمی بهو تحلیل  ترجمهشامل گزارش حا ست که تو صادی عراق ا صالحات اقت  طرح ا

شدددنش در جلسدده با مطرحکه  «مقاله سددفید»طرحی موسددوم به مجلس نمایندگان عراق ارائه شددده اسددت. 

ر د (1399تیر  2) سددال میالدی جاری ژوئن 22با کمیسددیون اقتصددادی مجلس عراق در نخسددت وزیر عراق 

 صورت پذیرفت «یوق العاده اصالحات مالف تهیکم»تهیه این گزارش توسط های عراق بازتاب پیدا کرد. رسانه

دار بوده الکاظمی عهدهریاستش را شخص مصطفی  شد و( تشکیل 1399اردیبهشت  23)مه  12 خیتارکه از 

ماه مه تا شددد. در فاصددله بین توسددط وزیر دارایی انجام میها آن اسددت، هرچند که برگزاری جلسددات و اداره

ست سم 20از  شیب 2020سال  آگو سه ر صل یهابرگزار و نظرات و گزارش تهیکم یجل امات از همه مق یمف

 .شد افتیدر یبخش خصوص ندگانینما نیو همچن یکشور

 یریادن آن در مسدتعادل در اقتصاد عراق و قرار  یبرقرار»کند؛ سفید هدف خود را چنین بیان می مقاله

سب یهاگام ندهیدر آ دهدیامکان را م نیکه به دولت ا صاد فعل یمنا صاد متنوع و  کیرا به  یبردارد تا اقت اقت

 شنهادیمر با پا نیکند؛ ا جادیمناسب و معقول ا یزندگ جهتشهروندان  یرا برا ییهاکند و فرصت لیتبد ایپو

شرح . 1صورت کلی شامل دو بخش یعنی به و« شودیجامع انجام م یهااستیاز اصالحات و س یا موعهمج

صاد شکالت اقت ضام رامونیبحث پ. 2ی آن و هاشهیر لیو تحل یو مال یم صل نیم ص شنهاداتیپ یا  یالحا

 است.

صالحات اقتصادی مذکور سخت و بار تاکید میچندینهای مختلفی این گزارش در بخش کند که اجرای ا

سنیازمند  سیشجاعت  شارکتو  رشیپذ ،یا س ژهیبه و، مردم عراق م سینخبگان  صالحات ا نیا یر اجرا، دیا

شدن شرایط را برای عملی ،عراقملت ای که با کاهش سرمایه اجتماعی دولت الکاظمی در میان است؛ مسئله

تر کرده که از همین رو بسددیاری از کارشددناسددان عراقی این اصددالحات را فراتر از چند این اصددالحات سددخت

غذ نمی کا لهپاراگراف روی  ها وسدددی ند و آن را تن به دان ندگان مجلس عراق جهت رای  مای ناع ن ای برای اق

 1خوانند.استقراض خارجی می

 لی عراقبررسی وضعیت اقتصادی فع

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

های باالی حقوق کارمندان و بازنشددسددتگان، عدم بخش از گزارش، گسددترش نقش دولت در اقتصدداد، هزینه
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بودن ن جویای کار و تنگپایداری مالی صددندوق بازنشددسددتگی، تمایل باال به اسددتخدام دولتی در میان جوانا

 بیش از حد کشور عراق یوابستگشوند که سبب فضای رشد برای بخش خصوصی از جمله عواملی معرفی می

ستمر نفت یبه درآمدها ست. همچنین  یم شورها یعراق و برخ سهیمقاشده ا درآمد  نیانگیدر می دیگر ک

درصد از تولید ناخالص غیرنفتی  1.4، حاکی از آن است که سهم این درآمد برای دولت تنها ینفت ریغ یاتیمال

ست که روند هزینه ست؛ این در حالی ستگان در عراق ا ش شد  نیعتریسرهای اعطای حقوق کارمندان و بازن ر

 یهانهیجزء هز نیبه بزرگتر و را به همراه داشددته اسددت سددال( 17درصددد رشددد در  400) اختصدداب بودجه

 ل شده است.یدتب (2020درصد سال 74و حدود  2019در سال  درصد47) یعموم

لی از سددوی دیگر تمایل باالی اسددتخدام در بخش دولتی سددبب عدم توسددعه مشدداغل تولیدی و به طور ک

شفافیت و نبود نظارت  ست. به عبارت دیگر علی رغم عملکرد ضعیف، عدم  ر دتوسعه بخش خصوصی شده ا

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

ست هزینهبخش دولتی اعم از افزایش حقوق، کمک های درمانی و معیشتی و... همواره با افزایش همراه بوده ا

 یبرا یمانع بزرگبه  ن،ییاپ یرغم بهره وردر اقتصددداد به دولت ندهیعالوه نقش فزابه ژهیو ازاتیامتکه این 

 تبدیل شده است. یتوسعه بخش خصوص

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

صاب دادسپرده ضع نیبا توجه به ااند که هها در عراق را به خود اخت ص یهابانک ت،یو صو توانند  ینم یخ

سعه ب یالزم برا هیسرما صتو صو شتههای سال همچنین طی بگذارند. شاناریرا در اخت یخش خ سهم  گذ

بخش  فتشددریممانعت از پ ی بوده که بهبه طور مداوم کاهشدد «ینفت ریغ یهارسدداختیز»در  یگذارهیسددرما

 منجر شده است. یخصوص

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

س یهاشرکت سط فعال در زم اریب ش یهانهیکوچک و کوچک و متو سا ،یتجارت، خرده فرو ز و ساخت و 

سوجات، مواد غذا یهانهیحمل و نقل و در زم س ،یمهماندار ،ییمن ش یمهند شان ییایمیو مواد   یداده م ن

بزرگ  یهاکثر شرکتا ت ندارند.مشارک یبازار عموم یدارا یکاالها نهیدر زمها آن از کی چیه باًیشود، و تقر

 یدهابه ارائه خدمات دولت و قراردا یبه طور اسدداسدد ز،یبخش مخابرات( ن ی)به اسددتثنا یدر بخش خصددوصدد

 .وابسته هستند یدولت

 یارزها ضعفدر مقابل  ناریارز د یرقابترینرخ غیکی دیگر از دالیل عدم توسعه بخش خصوصی در عراق، 

ازار و روزافزون ب یتقاضا ینتواند پاسخگوت تولیدی باعث شده محصوال عراق است که یتجار یاصل یشرکا

 باشد. یمحصوالت واردات بیرق
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ان نظام توزیع گسترش ارائه خدمات رایگان یا به اصطالح مقاله سفید، رانت دولت به مردم، که یادگار دور

ابر غذای سددازمان ملل اسددت سددبب ایجاد س از آن برنامه نفت در بربندی پس از حمله به کویت و پسددهمیه

ارائه  انگیرا باًیتقر ای گانیخدمات را به صددورت را نیدولت ا رایشددده اسددت؛ ز یناموزون یاجتماع تیوضددع

. را فراهم کندها آن دیو معتقدند که دولت با دانندیحق خود م شیشاپیخدمات را پ نیو شهروندان ا دهدیم

 شدددوند،یوب ممحسددد یرقابتریو غ گانیرا باًیتقر ای گانیبازار، را یخدمات طبق اسدددتانداردها نیاز آنجا که ا

ضع نیدر بهترها آن تیفیک ست فیحالت باز هم  صت نیو در ع ا سا یبرا یشتریب یهاحال فر د و درآمد ف

 .کندیفراهم م عیو توز نیتأم رهینامشروع در طول زنج

برق،  یعدم در دسدددترو بودن دائم لیبه دلاین وضدددعیت در صدددنعت برق عراق نمود بیشدددتری دارد؛ 

 2018. در سددال شددوندیمتوسددل م یبرق خصددوصدد دیتول یبرق خود به ژنراتورها ازیجبران ن یها براخانواده

ضاف افتیدر یدالر برا اردیلیم 4 یعراق یهاخانواده ص یانرژ دگانکنن دیبرق از تول یخدمات ا صو  نهیهز یخ

ها از ا همچنان انتظار خانوادهام ،وزارت برق اسددت یگذارهیسددرما یهانهیمعادل هز باًیمبلغ تقر نیاند. اکرده

این در حالی است که  .کنندیقبض برق دولت را پرداخت نمها آن از یاریبرق است و بس گانیرا نیدولت، تأم

 یالگوها یریگیپ با. ساخته است نهیدولت هز یبرا نارید اردیلیهزار م 10ساالنه حدود  ،ییبرق به تنها ارانهی

ای ارانهی ظامنو کل  یکشاورز یهاارانهیآب، استحصال نفت،  یهابرق، در بخش صنعتمشکالت  اینمشابه، 

 شود. یتکرار م عراق

سال  شور عراق از  شد  2020تا  2004جمعیت ک صدی از  53با ر یون میل 40.2میلیون نفر به  26.3در

ست و  سیده ا شد نیار شدجمعیت  ر شار  ارد وجوان  تیجمع یازهاین شیافزا لیبر منابع دولت به دل یدیف

ست؛ ضر به   کرده ا صد از کل جمع 66در حال حا ستند.سال  30سن  ریافراد ز تیدر  نیه اب هانیهمه ا ه

ست که افزا شد بهکار  یرویدر ن یاقابل مالحظه شیمعنا شاهده خواهد  صل طوریکهم  2030تا  2020ه در فا

 در نندگانک شددرکت اکثرالزم به یادآوری اسددت که  .شددوندیوارد بازار کار م دینفر جد ونیلیم 5به  کینزد

شابه موارد و) 2019 اکتبر تظاهرات سن2018و  2015های سال در قبلی م و یکی سال  30 ریز ی( در گروه 

ستهاز  صلی آنان هایخوا ست. این در حالی ا اعتراض به ا سب بوده ا شغل منا ست که بخش بیکاری و نبود 

 یست.نکنونی قادر به پاسخگویی به نیروی کار فعلی و آینده  شده و بخش خصوصی ناتوانِدولتی متورم

های کنونی این کشددور عراق نیز یکی از بزرگترین چالش بحران بیماری کرونا و سددقوط درآمدهای نفتی

درصد به  20سبب شده که جمعیت در خطر گرسنگی عراق از  عبور و مرور یتعونمماست. تعطیلی و وضع 

درصدددد افزایش یابد. کاهش قیمت و میزان فروش نفت نیز تاثیر بسدددیاری بر درآمدهای عراق  30بیش از 

شته است.  مقابله با اثرات  یهااستیس لیها به دلدولت یمال یو کسر هانهیهز دیشد شیبا توجه به افزاگذا
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رسد؛ بنابراین این مسائل غیر محتمل به نظر می نیز یالمللنیب یهاکرونا در سراسر جهان، کمک یریهمه گ

 شماربودجه به ماندهیعراق تنها منبع باق یتوسط بانک مرکز میرمستقیغ ینقد یمال نیتأمشود که سبب می

 آید.

 یبحران واقع کیر به منج تیر نهاهای آینده داسددتفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی و کاهش آن طی ماه

 عراق، ارنیمثبت کاهش ارزش د یهارغم جنبه یعل .شودیاحتمال سقوط ارزش آن م و حتی ناریدر ارزش د

اقتصاد  یریپذرقابت شیافزاو  دولت در پرداخت حقوق و دستمزد به کارمندان و بازنشستگان ییتوانااز جمله 

شرکا با توجه به  و شودیمنجر م یزندگ یهانهیهز شیبه افزا یاتفاق نیما چن، اخود یتجار یعراق در برابر 

 .خواهد یافت اکثر مردم کاهش یدگسطح زن ،یمواد مصرف نیتأم جهتبه واردات  عراق ادیز یوابستگ

ست. وزارت دار شور ا ضعف مدیریت مالی در این ک صادی عراق مربوط به  شکالت اقت ایی و آخرین پازل م

 میتقس و یشدن خدمات دولتیاسیسروبرو هستند،  بیشماری یساختار یهاضعف بادر عراق،  یمؤسسات مال

سئول ضاع هاتیم شته، او ساو روابط در دو دهه گذ ست. نها کرده زیتر ن میوخ را بر ا در  یعراق لیما یدهاا

نقش  یافیا تیو صددالح سددتندیبودجه در زمان بحران ن تیریمد یهایدگیچیحال حاضددر قادر به مقابله با پ

صاد را ندارند. یرهبر سعه اقت س فقدان در تو ستیوجود  سا سجم برا یهاستمیها و  د، به درآم تیریمد یمن

ب حسا و (IFMIS) کپارچهی یاطالعات اقتصاد تیریمد ستمیس، (PFM) یمال یعموم تیریمد ستمیس ژهیو

 و یو اطالعات مربوط به منابع مال هاکه دولت بر دادهسدددبب شدددده اسدددت  (TSAی )دارخزانه کپارچهی

 .شته باشدکنترل ندااشراف و خود  ینقد یهایموجود

 اصالحات اقتصادی پیشنهادی مقاله سفید

صلی  سی علت ا صاد یشکنندگپس از برر سفید که در یک جمله  اقت سط گزارش مقاله  نقش »عراق تو

رائه دانسددته شددده اسددت، این گزارش در بخش دوم خود به ا «دولت در اقتصدداد و جامعه و مخرب ندهیفزا

 پردازد.محور به شرح زیر می 5اصالحات اقتصادی در 

 :ست محور اول صاتوقف  ایبا هدف کاهش  ؛داریپا یبه ثبات مال یابید شی اقت ست آوردنهب و دیفروپا  د

 .یاصالحات ساختار ریبه سا یابیدست یبرا شتریفرصت ب

 :یهابه بخشدهی تیاولو، راهبردیکالن طبق اصددول  یبه اصددالحات اقتصدداد یابیدسددت محور دوم 

صاد صت یاقت صاد یهانهیبا هدف ارائه گز ؛داریپا یشغل یهامولد و فراهم آوردن فر  داریو پا یواقع یاقت

 سددهم آنیش افزاو  یرنفتیغ اقتصدداد تیتقو یبرا طور زودبازدههبتوانند بکه  یدیتول یهابر بخش یمبتن

 حرکت کنند. یناخالص داخل دیدر تول
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 ساختیبهبود ز سوم: محور س یهار سا  فراهم آوردن با هدف ؛کندیکمک م ندهیآ شرفتیکه به پ یا

ساز یمناسب برا نهیزم ستراتژ یرهایمسدوباره  میاقتصاد و ترس یگسترش و متنوع  نظور مآن به  کیا

 .در دراز مدتاقتصاد  ازیموردن پذیریبه رقابت یابیدست

 :فقرا  از تیحما تیبا اولو یاجتماع خدمات یدهو جهت یسازبهینه، یارائه خدمات اساس محور چهارم

الزم از  یتحما نیشهروندان و تأم یفور یازهایبه ن ییپاسخگو با هدف ؛اصالحات ز دورهو بعد ا نیدر ح

 روند اصالحات و اقدامات آن. یدر ط ریپذبیآس یهابخش

 :ضای محور پنجم شرفت در ف ضاتیحاکم پی ضای  و یقانون ی، ف  امکان جهت اعطای قدرت و، یادارف

 یدر اجرا یلنقش اص دارای یاساس یبا هدف اصالح نهادها ؛به نهادها و افراداجرای اصالحات مورد نیاز 

 اثرات آنها. یداریز پاا نانیاصالحات و اطم

 به این ترتیب است: محور اولاقدامات ذیل  مهمترین

 هانهیهز یساز یمنطقالف( 

 ی؛ناخالص داخل ددرصد تولی 3 داریپا زانیتا م هیبودجه اول یکاهش کسر 

  از  یناخالص داخل دتولی درصددد 12.5کاهش فاکتور حقوق و دسددتمزد به

 ؛ظرف سه سال فعلی درصد 25

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

 یها به صندوق با بازنگرآن از بودجه، و انحصار پرداخت یمال نیو توقف تأم یاصالح صندوق بازنشستگ 

 ؛در سهم دولت و اصالح آن بر اساو قانون

 ی؛ناخالص داخل دیاز 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 اساو ق یتمام ازدرآمد  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 

ست محور اول: به ثبات  یابید

 ایبا هدف کاهش  ؛داریپا یمال

 و فروپاشددی اقتصددادیتوقف 

ست آوردنبه صت ب د  شتریفر

 ریبه سددددا یابیدسدددت یبرا

 .یاصالحات ساختار

 



 اندیشکده اقتصاد مقاومتی –بررسی طرح اصالحات اقتصادی عراق و فرصت های آن برای ایران 

8 

 

 یمال تیریمد یهاستمیس اصالحپ( 

 یاطالعات مال تیریمد کپارچهی ستمیپروژه س یاجرا (IFMISبرا )یالم یعموم تیریمد یمدرن ساز ی 

 ؛(TSA) یخزانه دار کپارچهیو حساب 

 و  ینسانامنابع  یبرا یکیالکترون ستمیس یجامع از کارمندان دولت به منظور اجرا یسرشمار کی یاجرا

 ؛المللیبین یمطابق با استانداردها یدولت یایدستمزدها و مزا یهماهنگ

 جادیا ( اصول بودجه بر اساو برنامهPBB)؛ 

  ؛ناریدالر در برابر د ینرخ فعل و بررسیمطالعه 

 شکیل صاددانان دارا کی ت شکل از اقت شاوره مت شهرت بین یگروه م از روند  تیحما یالمللی براتجربه و 

 اصالحات.

 به ترتیب زیر است: دوممحور اقدامات ذیل  مهمترین

 عهتوس ،یخصوص یهاتوسعه بانک ،یدولت یهااصالح بانک قیاز طر یمال یهابخش یایاحالف( 

 بازار سهام یو ارتقا مهیبخش ب

 شیروند افزا یسازمانده ،یدولت یهاهمه بانک هسرمای سطح بررسی 

صورت لزوم و اها آن هیسرما ساز جادیدر   یبانک ستمیس یو فعال 

 ؛دیرشالو  نیرافد هایبانکدر  Core Banking ستمیس ،یاساس

 ؛اریس یبانکدار خدماتو  یکیدر توسعه خدمات بانک الکترون عتسری 

 سپرده  شیها به منظور افزاسپرده مهیب ستمیس سازی فعال اعتماد 

 ی؛خصوص یگذاران در بخش بانکدار

 بین یحسابدار یهاستمیاستفاده از س( المللیIFRSدر همه بانک ) ها

 .تیشفافند به منظور بهبود رو

 را تحت پوشش  یبزرگ اقتصاد یهاسازد تا پروژهیرا قادر م مهیب یهاکه شرکت یامهیسقف ب شافزای

 ؛قرار دهند

 ی؛بانک متول سیتأس یهادستورالعمل ی، و بررسبهاداردر مورد اوراق  دجدی قانون وضع 

 مانند بازار کاالها و بازار ارز )فارکس(. گرید یتخصص یافتتاح بازارها 

  

به اصددالحات  یابدسددتی :دوم محور

 ،یکالن طبق اصول راهبرد یاقتصاد

 یاقتصددداد یهابه بخش یدهتیاولو

لد و فراهم آوردن فرصددددت  یهامو

 یهانهیبا هدف ارائه گز دار؛یپا یشغل

بر  یمبتن داریو پا یواقع یاقتصددداد

طور که بتوانند به یدیتول یهابخش

برا قو یزودبددازده  قتصدددداد  تیددت ا

 دیسهم آن در تول شیافزا و یرنفتیغ

 حرکت کنند. یناخالص داخل
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 ، نفت و گازیاز جمله کشاورز ؛اقتصاد ی محرکهافعال کردن بخشب( 

 : یبخش کشاورز

 شاورز یبرا دیقانون جد کی هتهی صالحات نهاد یبخش ک شامل ا س یکه  حال  در نیلغو قوان ای یو برر

 ؛اجرا است

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

 جذب  یبرا یغاتیتبل یهااسددتیها و سددارزش افزوده از ابتدا تا انتها، توسددعه مشددوق رهزنجی کل بهبود

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

 شاورز و تعهد دولت به وعده برای نانیاطم جادای ساز ژهیخود، به و یهاک شاورزان و  عوارض یدر آزاد ک

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

 شیها و افزایتعاون یایاح یمناسددب برا ی، از جمله فراهم آوردن فضدداییروسددتا توجه به توسددعه جامع 

 ی؛اریآب یهاستمیو س ییروستا یهاراه یبودجه برا

 یگذار کشاورزهیسرما یکالکترونی کارتکشاورز و  یکالکترونی کارت توسعه. 

 :نفت و گازبخش 

 شیابه منظور افز یو حفار یاکتشددداف یهاتیفعال شیموجود و افزا یهادانیم دیتول تیظرف شافزای 

المللی متناسددب با منافع کشددور و تحوالت بین یهاقرارداد با شددرکت یهااسددتیسددبازنگری در و  ریذخا

 ی؛جهان یبازارها

 یگذار هیا، حل پرونده سدددرمنیبهبود بنز یهاپروژه لیفاز، تکمچند جنوب در  کپارچهیپروژه  اجرای 

 ؛هاپروژه ریو سا شگاهیپاال

 ؛و نفت خام ینفت یها، فرآوردهعیماو گاز  یعیگاز طب یداخل انتقال یهاشبکه رساختیز میترم 

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

 متیق یو آزادسدداز یتخصددصدد یو جهان ینطقه ا، میمحل یهاشددرکت ی، معرفعیبخش توز وناتوماسددی 

 ؛افتهیبهبود  نیبنز

 س ساوگاز،  یشرکت مل سیتا شرکت یکه به آن اجازه م یقانون بر ا شترک یهادهد  س یم ند، ک سیتأ

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

 ص یبرا یچارچوب جادای صو شارکت بخش خ شرکتیم در  یگذار هیماسر یالمللی برابین یها، امکان 

 صدور مجوز گاز. یهادوره یبر اجرا رتدر عراق و نظا یعیصنعت گاز طب
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تیدر فعال یسهم بخش خصوص یواقع شیبه افزا یابیدست یمناسب برا نهیزمفراهم سازی پ( 

 یاقتصاد یها

 و  یدولت یهاآژانس تیتحت حما یصددندوق سیتأسدد قیاز طر یبخش خصددوصدد یهااعتبار پروژه نتأمی

 ی؛خارج یمال یهااز کمک یو اختصاب بخش یخصوص یهابانک

 هزار  5ش به ارز ناریاز اقتصدداد عراق به دالر و د تیحما یبرا دارایی صدددور اوراق قرضدده توسددط وزارت

 ؛است شیکه قابل افزا نارید میلیارد

 شارکت ب سترش برنامه م ص یدولت یهابخش نیگ صو شارکت بیو خ ضع قانون م  یهاشرکت نی، با و

 ی؛و خصوص یدولت

 یهااستیس نیکنترل مراکز فروش، تدو قیاز محصول و مصرف کننده از طر تیحما یهااستیس تیتقو 

 ؛تیفیو کنترل ک ی، استاندارد سازایتعرفه واردات پو

 مهیها، قانون بقتصاد و تجارت مانند قانون شرکتمربوط به ا یاساس نیاز قوان یدر برخ یاصالحات جادیا 

 ؛نده آنکن میتنظ یساختار قانون یکسب و کار و به روزرسان ی، با هدف بهبود فضایو قانون ورشکستگ

  ذاران در گ هی، کشدداورزان و سددرمایدولت یهاپروژه مانکارانیبه پ 2014بازپرداخت عوارض پس از سددال

 .تیمالک یادعاهای کمیته غرامت نیو همچن یمحل یحقوق به بخش خصوص ریو فروش برق و سا دیتول

 یواقع سوددهبه مؤسسات ها آن لیو تبد یدولت یهاشرکتباال بردن سطح ت( 

 ؛تابعه یهاو شرکت یخصوص یهابه شرکتها آن لیو تبد یدولت یهاشرکت یبازساز قانون بیتصو 

 از تجارت  شفاف یریصوبه ت یابیدست رها به منظوشرکت نیا یمال تیکامل از وضع لیو تحل هتجزی انجام

 ؛دوام آنها یابیو ارزها آن یو اثربخش

 ص ای تقریباًکه  ی موفقهاشرکت به گروههای مختلف:ها شرکت یطبقه بند صو به  ایدند ش یکامالً خ

ساز یکه برا موفقنیمه یهاشرکتو  ،شدند لیمختلط تبد یهاشرکت  ،موفق یهاشرکتبه ها آن یباز

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

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

 های شغلبه  یکار اضاف یرویا انتقال نب یها پس از اقدامات قبلشرکت نیدر ا یشغل کاریکمبه  یدگرسی

 .خش عمومیب
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 یدولت ینهادها کاریکم برطرف کردنو  ییربنایو ز یساختمان یهامازاد به پروژه یروین تیهداث( 

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

 عداد جذب ی ت ندان بخش دولت یادز کارم هدا نییپا حقوقو  نییپا یوربا بهره یاز  به ها آن تیو 

 کاریارگران بک یبرا یعموم بخش اشتغالدر  یشغل یهاو فراهم آوردن فرصت یعموم اشتغال یهابرنامه

 ؛کم درآمد یهااز گروه

 اجرا  یمحل یدهانها قیاز طر دیکه با کشوربا ابعاد کوچک در تمام مناطق  یاتیح یهااز پروژه یبانپشتی

 ؛شود

 از بازار  میمستق یهادولت، وام یعموم ی: درآمدهاجداگانه از سه منبع اشتغال بخش عمومی یمال نتأمی

ضمانت نامه  یلیاردمهزار المللی، بالغ بر پنج بین یهااز آژانس یمال یهاها و کمکو وام یتیحاکم یهابا 

 در طول پنج سال. نارید

 کار بازار ندهیآ ازین باآموزش  هایخروجی وندیپ و آموزش و پرورش یبرا یمل یاستراتژ کیاتخاذ ج( 

 دو دهه  یتوسددعه ط یاراهبردهو  ندهیمسددتمر و فزا یازهایدر عراق بر اسدداو ن آیندهبازار کار  مطالعه

فراهم  وها آن هب ییپاسخگو یالزم برا یآموزش یهابرنامه و تهیه ازیدانش و مهارت مورد ن، تعریف ندهیآ

 ؛آن یمنابع الزم برا کردن

 و  ی،احرفهفنی مهارت یبه افراد دارا یارزش گذار به منظوردر جامعه  زهیانگ ادجیا یجامع برا آگاهی

 ؛دهد یم یاحرفهفنی هایآموزشگاه النیرا به فارغ التحص تیکه اولو شغلی هدایت جادیا

 یکه افراد دارا یازمانو سددد یو ارائه امکانات مال انجامدمیبازار کار  انحرافکه به  ینیدر قوان بازنگری 

 ؛کندیکوچک م یهاشرکت سیرا قادر به تأس یمهارت فن

  در سددطح  یکاربرد یهابرنامه ترغیب به ایجادها و در دانشددگاه کسددب و کار تیریمد یهابرنامهبازنگری

 المللی.ارشد با مشارکت موسسات معتبر بین یکارشناس
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 به این صورت است: سوممحور اقدامات ذیل  مهمترین

 برق در عراق ستمیاتصاالت مختلف س ییکارا شیفزاالف( ا

 یهانهیهمه گز براساوکه  شرفتهیهوشمند پ کنتورهای از استفاده 

 ؛کنندیپرداخت کار م

 شده برقهای پرداختآوری قبضجمعاز درآمد  یاختصاب درصد  ن

 ؛زهیانگ جادیمنظور ابه  مجموعه کارمندانو  پیمانکارانبه 

 تحت پوشددش قراردادن مناطق  یشددبکه انتقال برق برا سددترشگ

 یو نگهدار ریتعم اتیدر جنوب کشددور و انجام عمل ژهیبه و ترشددیب

شرکت مداوم در  نکهیاز ا نانیاطمو  های گازی وزارت برقمولدهای 

 ؛کنند لیمخصوب خود را تکم یدیتول یهاستگاهیا ،یبرق بخش خصوص دکنندگانیتول

 نهیدولت در زم یهاپروژه به همکاری در یخصددوصدد مولدهایجذب مالکان  یطرح جامع برا کی یاجرا 

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

 ریدپذیتجد یانرژ با این هدف که (2030-2020دوره )برای پوشددش عراق  یانرژ به روز رسددانی راهبرد 

 شود؛ یانرژ زنجیرهوارد  نیز

 شویق ستان-فدرال هایاداره ت صب ا یاجرا یبرا یا ش یانرژ یهاستگاهیپروژه ن صد نیب یدیخور  ده تا 

به ها آن لیتبد یجامد برا یپسماندهابر  یگذار هیو مناطق و سرما یبر اساو نواحها آن عیمگاوات، توز

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

 و جامع ریانعطاف پذ تالیجیتحول عراق به سمت اقتصاد دب( 

 و آماده  بعدسال  یدر ابتدا ()نسل چهارم شرفتهیپ یفناور ی، با معرفتالیجید یهارساختیز 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 

 یهارسدداختیاز ز یو بهره بردار تی، مالکجادیا یبرا یبخش خصددوصدد 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 

 یهارساختیبهبود ز سوم: محور

 ندهیآ شددرفتیکه به پ یاسدداسدد

فراهم  بدا هددف ؛کنددیکمدک م

 یمندداسددددب برا نددهیآوردن زم

ساز سترش و متنوع  صاد و  یگ اقت

 یرهددایمسددددوبدداره  میترسددد

ستراتژ ست کیا  یابیآن به منظور د

اقتصددداد  ازیموردن پذیریبه رقابت

 .در دراز مدت
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 مردم و کاال ییبخش حمل و نقل فعال در جابجاپ( 

 یبرا هیسددرما شیبه افزا یابیبخش حمل و نقل به منظور دسددت یبرا یقانون یچارچوب سددازیمدرن 

سرما قیاز طر ییربنایز یهاپروژه سمت جذب  شارکت ب جادیو ا یگذار هیحرکت به   یهابخش نیم

 ؛(PPP) یو خصوص یدولت

 ؛یو خدمات یتجاراز مناطق اصلی  یبانیپشت یهاشاهراهتوسعه  یبرنامه جامع برا کی اجرای 

 ستیس میتنظ ست یجامع برا ا صر والو ام  بزرگ فاوبنادر  نیب افزاییهمبه  یابید و  یساز ادهیپ ق

 ؛دردو بن نیا سریعتر توسعه

 ؛رگ فاوبندر بز توسعه ریبا مس کپارچهی یتوسعه بخش راه آهن، به روش یبرا یمطالعات امکان سنج 

 یها، از جمله خدمات ارائه شددده در آن مطابق با اسددتانداردهافرودگاه یجامع برا یاسددتراتژ نیتدو 

 ؛المللیبین

 ستراتژ نیتدو شم انداز تجار قعرا ییمایهواپ یجامع برا یا صو ا یساز یبا چ صو  یزسا یمکان خ

 آن.

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

 ؛تجارت ی جدیدقیتشو یهااستیآن با س شتریب ییهمسو یاصالح قانون مناطق آزاد برا 

 ؛ریتمرکز بر توسعه منطقه آزاد خور الزب 

 نیامکان گسدددترش ابررسدددی و  توسدددط هیئت وزرامناطق آزاد  جادیا یبرا گرید یهامکان تعیین 

 ؛مناطق

 و  یالی، دنوای، نیمرکزدر بصددره، بابل، بغداد، فرات  یگذارهیبزرگ سددرما یهاکپروژه شددهر لتکمی

 نبار.اال
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 است: صورت زیربه  چهارممحور  لیاقدامات ذ نیمهمتر

 ستیز طیمصرف و محافظت از بهداشت و مح تیهدا یآب و فاضالب برا تیریمدالف( 

 ساو تجز یبرنامه جامع برا کی هیته ضالب بر ا و  هیخدمات آب و فا

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

 و مؤسددسددات مربوطه تا خدمات آب و  یادارات شددهردار یبازسدداز

 ؛ارائه دهند یتجار مهین ای یفاضالب را به صورت تجار

 ساز ستر شارکت عموم یبرا یب ص یم صو شهادر ب یو خ آب و  یخ

شودن ا ضالب و گ گذاران و بهره برداران  هیسرما یبخش به رو نیفا

 ؛طیواجد شرا

 ستقل ونیسیکم جادیا ساو قانون، که نظارت بر بخش آب و  یم برا

 ؛فاضالب را ممکن کند

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

 درآمد محدود با از افراد تیحما یبراؤثر و م کپارچهی یستمیسب( 

 ؛هاآن نیتأم یبرا یاساس یهاتیاولو نییو تع ارانهیتحت پوشش  یهاداده گروه گاهیپا یساز پارچهکی 

 بخش  یکننده اصل نیسالمت به عنوان تأم مهیصندوق ب سیو تأس یدرمان مهیقانون ب یو اجرا لیتکم

 ؛به همه شهروندان یاساس یارائه خدمات بهداشت کنندهنیکه تضم یروش هبهداشت، ب

 رتریکه از اقشار فق یآن به گونه ا ی، هدف قرار دادن و اجرایبند سهمیهکارت  ستمیرفع 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  ستمیس یجیتدر حذف یمشخص برا یزمان

 یکار یهابخش تمام پوشش با کپاری ینظام بازنشستگپ( 

 کمک و بهره  ستمیو اصالح س یمال یداریبه پا یابیدست قیاز طر یساختار صندوق بازنشستگ یبازساز

 ؛در آن

 ؛«یاجتماع یهامهیقانون ب»جامع تحت عنوان  یقانون بازنشستگ سینو شیپ هیته 

 تحت پوشش  ارکتیو مش یتعاون ،یخصوص ،یدولت یکارمندان بخشها هیکل نکهیاز ا نانیحصول اطم

 فراهم باشد. گرید یبه کارفرما ییو امکان انتقال از کارفرما رندیقرار گ یبازنشستگ یایمزا

هارم: ارائدده خدددمددات  محور چ

س سا  یدهو جهت یسازبهینه، یا

 تیددبددا اولو یاجتمدداع خدددمددات

ما عد ا نیاز فقرا در ح تیح ز و ب

 ییپاسخگو با هدف ؛اصالحات دوره

هایبه ن ندان و  یفور یاز شدددهرو

یت نیتأم ما  یهاالزم از بخش ح

س صالحات  یدر ط ریپذبیآ روند ا

 و اقدامات آن.
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 آموزش یمناسب برا یطیو مح شایستهمدارس ت( 

 ات اقتصادی؛دوره برنامه اصالح طی دجدی مدرسه 1000 آغاز ساخت 

 ؛ساخت مدارو نهیمتخصص در زم یهاورود شرکت یبرا یالزامات اساس نیتأم 

 محرومیتها با توجه به نسبت تی، مطابق جدول اولومدارو محروم پرونده به پرداختن. 

 است:این ترتیب  به پنجممحور  لیاقدامات ذو در نهایت مهمترین 

 یدولت یدر قراردادها شتریب یو اثربخش تیشفافالف( 

 یدولت یقراردادها یاجرا یهااصالح دستورالعمل. 

 به تمام  یدگیرس یقرارداد برا یمرکز عالی تهیکم کی جادیا

 .نارید اردیلیاز ده م شیب یدهاقراردا

 که در یتمام ادارات دولت یقراردادها برا یبررس یبرا یمیت لتشکی 

 .المللی وجود داردبین اطرافها آن

 بزرگ یقراردادها یاجرا یریگیپ یتوسط دولت برا یمیت لتشکی 

 .هاپروژه غیرموجه ریتأخ عدماز  نانیاطم یبرا

 اصالحات یازهاین پاسخگویکسب و کار  طیمح کیو  یاز نظر ادار ؤثردولت مب( 

 پیاده سازی قانون امضای دیجیتال و معامالت الکترونیکی؛ 

 ؛عراق ورودیمرزهای در  زایو یو اعطا یکیالکترون یزایو یپروژه اعطا یاجرا 

 بر  یمبتن غلط با تصور یجیتدر ینیگزیجا یبرا شایسته ساالری،بر  یاصول اشتغال مبتن تثبیت

 ی؛دولت تصاحب مشاغل انگاریحق

 کارمندان دولت و حرکت  یی، بهبود پاسخگویدر ارائه خدمات عموم یادار یهادستگاه نکهیاز ا نانیاطم

عمل بازار  یاستانداردها مطابق، دو عملکر جینتا یابیها به ارزهیو رو نیبر انطباق با قوان یمبتن یابیاز ارز

 کنند؛

 یدر اجرا یترغیب مشارکت مردم محل و پروژه فازهایدر طول  «جیبر نتا یمبتن تیریمد» کردروی اتخاذ 

 ؛برنامهپروژه طبق 

 که  یکاهش مبالغ کالن یبرا جهانی بازرسی قاتیالمللی در انجام تحقبین قیتحق یبا سازمانها یهمکار

 ؛شود یبه خارج از کشور قاچاق م

 ؛و گمرک اتیمال ،دولت اخذ درآمدهای یمانکاریپ نهیدر زم کیدولت الکترون ستمیس یمعرف 

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

 نروند ارائه خدمات به شهروندا یساز اتوماتیک یاطالعات برا یاتمام پروژه مرکز مل. 

ضای محور پنجم: شرفت در ف  پی

فضددای  و یقانون ی، فضدداتیحاکم

امکان  جهت اعطای قدرت و، یادار

یاز  حات مورد ن به اجرای اصدددال

ها و افراد هاد هدف اصدددالح  ؛ن با 

 ینقش اصل دارای یاساس ینهادها

از  نانیاصددالحات و اطم یدر اجرا

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

 

مقاله سفید
ارزیابی 

وضعیت فعلی

بررسی ریشه های مشکالت

نقش رانتی دولت

فشار ناشی از افزایش جمعیت

بحران کرونا و سقوط درآمد نفتی

ضعف موسسات مالی

اصالحات 
اقتصادی

دستیابی به ثبات 
پایدارمالی 

منطقی سازی هزینه ها

دولتافزایش درآمد 

اصالح سیستم های مدیریت مالی

دستیابی به 
اصالحات کالن 

اقتصادی 

بازسازی بخش های مالی

بخش بانکی

بخش بیمه

بازار سهام بورس

های محرک اقتصادبخش
بخش کشاورزی

های نفت و بخش
گاز

بخش خصوصی

از بخش خصوصیصندوق حمایت

ی شروع کسب و کارساده سازی رویه ها

ت معوقهپرداخت مطالبا

حمایت از پروژه های کوچک و متوسط
شرکتهای دولتی

بخش های عمومی

توسعه انسانی

بهبود 
زیرساخت های 

اساسی

نیروی برق

عائدات و بهینه سازی مصرف

شبکه های انتقال و توزیع

تولید

انرژی جایگزین
ارتباطاتمخابرات و 

حمل و نقل

صنعتیومناطق آزاد

خدمات اجتماعی

و کشاورزیتأمین آب آشامیدنی 

بازنویسی نظام حمایت اجتماعی

نظام بازنشستگی

اجرای طرح مدرسه سازی

توسعه حاکمیت و 
فضای قانونی

بازنگری و اصالح دستورالعمل های اجرای قراردادهای دولتی

اصالحات در حکومت و اداره عمومی
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سیاستی جهت همکاری ایران و عراق ذیل برنامه اصالحات  پیشنهادهای

 اقتصادی

ست که  سفید ذکر این نکته حائز اهمیت ا شنهادی مقاله  صادی پی صالحات اقت های در بخشدر زمینه ا

رفت از حل برونمختلفی از متن گزارش به عدم صددالحیت نهادهای مالی و اقتصددادی عراق تاکید شددده و راه

شرکتچالش ساختی از  سی و زیر شنا ستمداد کمک کار صادی را ا المللی از جمله ها و نهادهای بینهای اقت

 برشمرده است.المللی سی مالی بینهای حقوقی و موسسات حسابربانک جهانی، شرکت

ها و نهادهای های پس از سددقوط دیکتاتوری رژیم بعث، حضددور شددرکتاین در حالی اسددت که طی سددال

شرکتبین شریانالمللی در عراق منجر به نفوذ و عمدتا احاطه این  شده و ها بر  صاد عراق  سی اقت سا های ا

سیاری درگیر کرده است ستقالل این کشور را با مخاطرات ب سفیاما ظاهرا  ؛ا د قصد ادامه پیشنهادهای مقاله 

سترهای همکاری موجود از جمله گروه دوستی ایران و عراق در مقامات ایرانی می این رویه را دارد. توانند از ب

المللی که در شرایط کنونی به ابزارهای مجلس شورای اسالمی خطرات ناشی از اعتماد کامل به نهادهای بین

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

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

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

صنعت برق، شور ایران به عنوان از جمله  سایه عراق و  نفت و گاز، بانکداری، بیمه، دولت الکترونیک و... ک هم

سخت، ظرفیتبه اذعان مقامات عراقی هم شرایط  سبی جهت همکاری و اخذ پروژه پیمانی جدی در  های منا

 از این کشور را دارد.

ط، نزدیکی بی به دانش فنی مرتببا توجه به تجربه خودکفایی کشور در بسیاری از این موضوعات و دستیا

های موفق متقابل با عراق، ایران را به جغرافیایی و وجود منافع مشددترک بسددیار و همچنین سددابقه همکاری

های جذاب برای عراق جهت همکاری بلندمدت تبدیل کرده اسددت. در این میان ضددرورت دارد یکی از گزینه

شده و تعیین که مقامات ایرانی با مطالعه نیازهای عراق که  سی  صیل برر های ولویتادر همین گزارش به تف

یت نایی و ظرف ند. همکاری بر اسددداو توا مای به طرف عراقی اظهار ن نایی خود را  های موجود، عالقه و توا

های های این کشدددور ذخیره شدددده، در پروژههای ایران از عراق که در بانکتوان به کمک طلبهمچنین می

 گذاری و مشارکت نمود.یهدار عراق سرمااولویت

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

از جمله صنعت برق و گاز است. پیش از این مسئوالن صنعت برق کشور نیز از عالقه به کمک در خودکفایی 
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های خانهریزی وزارتن ضددروری اسددت ضددمن برنامهبنابرای 1صددنعت برق عراق طی سدده سددال خبر داده بودند

های نیرو و نفت( جهت شددناسددایی مشددتریان جدید جهت صددادرات برق و گاز، خانهمرتبط )از جمله وزارت

شمرده و با ارئه طرح سیر خودکفایی را غنیمت  شور عراق در م شارکت با ک صت همکاری و م های جذاب فر

 هندسی اقدامات الزم را انجام دهند.همکاری، در زمینه صادرات خدمات فنی م

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

سوخت»جمله  صنوعات آن، مبلمان، دارو،  ستیک و م صوالت از آهن و فوالد، پال شاک و مح های معدنی و پو

مانگونه که گزارش مقاله سددفید نیز بررسددی کرده اسددت، نرخ . ه2قابل مشدداهده اسددت« لوازم جانبی پوشدداک

ضعیفغیررقابتی ارز دینار و یا به صل یشرکا ملی ارزشدن عبارت دیگر  سبب عراق در برابر دالر یتجار یا  ،

شد و حجم باالیی از بازار عراق به  شته با صنعت داخلی در عراق توانایی رقابت با کاالهای وارداتی را ندا شده 

صادی، کاهش ارزش  واردات صالحات اقت شد. در همین زمینه یکی از اقدامات محتمل ذیل برنامه ا سته با واب

 پول ملی عراق خواهد بود.

یت نسددبی تاثیر کاهش ارزش دینار در برابر دالر )و همچنین در برابر ریال ایران( سددبب خواهد شددد مز

بودن صادرات( اندک اندک از صرفهبه وه در ایران شدبودن قیمت تمامصادرات کاال از ایران به عراق )یعنی کم

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

راق از بین رود. در با توجه به سهولت بیشتر سایر کشورها در صادرات به عراق، جایگاه ایران در بازار واردات ع

اخل و دزمینه نیز ضددروری اسددت مقامات ایرانی با درنظر گرفتن دو عامل حرکت عراق به سددمت تولید  این

سطح تجارت با کشور عراق از جمله  سبی جهت پایداری  همکاری »احتمال کاهش ارزش دینار، اقدامات متنا

ای در زش منطقهتشکیل زنجیره ار»، «رک محصوالتهای صنعتی و تولید مشتها و شهرکدر احداث کارخانه

 در پیش گیرند.« ز طریق عراق( اRe-exportationاستفاده از ظرفیت صادرات مجدد )»و « صنایع مختلف

  

                                                 
 826509وزیر نیرو، ایلنا؛ کدخبر:  انیرضا اردکانبه نقل از  1

 ITCگزارش سازمان توسعه تجارت به نقل از مرکز تجارت جهانی  2
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 مقدمه

راساو است که ب «یفوق العاده اصالحات مال تهیکم» ییشامل گزارش نها دیمقاله سف گزارش موسوم به

شماره ) ستور  سال 12 خیدولت، در تار ئتی( ه12د شت  23) 2020 مه  شک (،1399اردیبه  شد. هدف لیت

ات اصدددالح یالزم برا ماتیبا توجه به بحران موجود، اتخاذ تصدددم اقتصدددادی تیوضدددع تیریمد ته،یکم نیا

 یایهدف اح برنامه اصالح اقتصادی با کی تهیه ،مذکور تهیبود. کم یمال وسساتو بهبود عملکرد م اقتصادی

نچه قانون برنامه مطابق آ نیرو را برعهده گرفت، ا شیپ یهاشمقابله با چال یبرا یسددداختار اقتصددداد عراق

 کرده است، خواهد بود. حیبر آن تصر 2020( سال 5شماره ) داخلیهای خارجی و وام

ستیر ست وز تهیکم ا سط وز ریفوق العاده را نخ سات آن تو شت و جل شد و یماداره  ییدارا ریبر عهده دا

سا ینفت و بانک مرکز ،یزیاز وزارت برنامه ر یندگانینما صل یدولت ینهادها ریو  ضوع در آن ممرتبط با  یا و

صله ب شتند. در فا ضور دا سال  نیح ست  س 20از  شیب 2020ماه مه تا آگو سه ر ش تهیکم یمجل د و برگزار 

صل یهاو گزارشنظرات  شور یمف ص ندگانینما نیو همچن یاز همه مقامات ک صو  .دیگرد افتیدر یبخش خ

 «دیفسددمقاله »دنبال شددده در آن به  کردیاسددت، با توجه به رو دهیرسدد انیکه اکنون به پا تهیگزارش کم

 حیف تشربا هد ،یخود را در مورد موضوعات اصل یهاهیشد، چرا که به موجب مفاد آن، دولت توص ینامگذار

متناسب  ییاجرا یهاهیالزم و رو نیو در ادامه ارائه قوان دهدیمشترک مورد توافق همگان، ارائه م یمبنا کی

 .کندیبا آن را دنبال م

ش دیسف مقاله شور المللیبینمعتبر  یهاوهیبا  س از راهبردها یازهیو با آم یو ک ستیو   یالزم برا یهاا

توان ینمعیت که از این واق یبا آگاه و نیشدت گرفته، تدو رایعراق، که اخ یو مال یمقابله با مشکالت اقتصاد

سا یاجرا صالحات ا صاد یسا ستانداخت ریرا به تأخ یاقت شده ا  شیصرفا به افزا توانینم همچنین .، تهیه 

 اصالحات را به طور نامحدود فراهم کند.در اجرای  ریمکان تأخا کهبست  دینفت ام متیق

سا یآنجا که برا از شخ ییشنا صاد قیدق صیراه حل مطلوب، ت شکالت اقت ها آن قیعم یهاشهیو ر یم

و ها آن یامدهایو پ هاشددهیر لیو تحل یو مال یاز مقاله به شددرح مشددکالت اقتصدداد یمیالزم اسددت، حدود ن

صت نیهمچن صاب  ییهافر ستا تواندیکه م افتیاخت ستفاده ق یاجرا یدر را صالحات مورد ا  نی. اردیگ رارا

. مقاله کندیم نییرا تب یضرورت اصالح ساختار اقتصاد لیکشور و دال یکالن اقتصاد طیبخش از مقاله، شرا

اقتصدداد  برندهشیپ یاصددل یهادر بخش یاصددالح شددنهاداتیپ یاصددل نیمضددام رامونیدر ادامه، به بحث پ

 اتیکه جزئ یبه طور جداگانه به محققان همقاله ارائه شددده، ک لیتکم یبرا زین یضددمائم فن ی. برخپردازدیم
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 .شودیارائه مخواهند، یما م یهایریگجهیو نت هاهیتوص لیدرباره دال یشتریب

شامل رو قیدق ییبرنامه اجرا کی سازوکاره یجدول زمان ،ییمرجع اجرا از،یمورد ن یهاهیکه  شد نو   زیا با

صم یدر پ ست که ارائه ا میخواهد آمد. ت صو ییبرنامه اجرا نیبر آن ا  قیبه تعو سینو شیپ نیا بیتا زمان ت

شورا فتدیب صالحات مد نظر  شود،  ندگانیو مجلس نما رانیوز یتا ا سخه  ییهان ییبرنامه اجرا رایزاعالم  به ن

 یموافقت اصول به اصالح دارد، بعد از ازیکه ن ینیقوان اتیجزئ نیدارد. همچن یبستگ یشده گزارش فعل دییتا

 .شودیگزارش اعالم م نیبا ا

 یفوق العاده اصالح مال تهیکم

 (1399)مهرماه  2020 اکتبر
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 ارزیابی وضعیت موجود

شور  صاد یمال یهاعراق در اثر بحرانک شارها ر،یاخ یو اقت ست که ن یادیز یبا ف شده ا شروبرو  دو از  یا

اوپک و  اوپک یاعضددا نیاختالف ب یدر پ) گذشددتهسددال از مارو  نفت متیکاهش قعامل اسدداسددی یعنی 

اد ح یو با اثرات مخرب و رکود اقتصدداد هشدداهد آن بود زیسددت که جهان نبحران کرونا نیو همچن پالو(

شارها بدتر ف نیاز ا یرو، بحران ناش شیسال پ کی. در طول شش ماه تا کندیاز آن دست و پنجه نرم م یناش

شوک  نیه او کامل انجام شود. اگرچ یبه شکل فور «دیمقاله سف» یشنهادیاقدامات پ نکهیخواهد شد، مگر ا

صاد ساختار ینیب شیبوده و پ یناگهان ،یاقت ضعف  صاد در عراق ک یوقوع آن ممکن نبود، اما  سبب اقت ه به 

 نی. پس تحقق اشدددیم ییهابحران نیخود منجر به چن یشددده اسددت، به خود دیتشددد یتیجمع یفشددارها

 بود. نه احتمال وقوع آن وکرونا بحث بر سر زمان وقوع آن  یریگاز همه شیبود و پ یبحران حتم

است،  تاکنون 1970از دهه  یو اقتصاد یعموم یهااستیمحصول انباشت س ،یدر ساختار اقتصاد ضعف

و جامعه است.  اقتصاد کشور تیتقو یبرا یبه عنوان ابزار ینفت یروزافزون به درآمدها یو نشانه آن، وابستگ

 : کندیم ییضعف در سه محور خودنما نیا

 ؛یتوسعه نقش بخش دولت.1

 و ؛حکومت بر اقتصاد میرمستقیغو  میکنترل مستق. 2

 به جامعه. یحکومت در ارائه خدمات عموم ینقش رانت. 3

سال  صت2003بعد از  س رییتغ یبرا ییها، فر س ریم ست، اما  شته ا سیس ستمیوجود دا آن ز ا دیجد یا

ستفاده نکرد؛ شناخته  کی جادیچرا که از ا فرصت نیز ا صول  در قانون  دهشاقتصاد آزاد و متنوع متناسب با ا

ه و به ادام یقدرت، به اسددتمرار همان طرز فکر قبل دیبا ظهور مراکز جد یاسددیعاجز بود. نظام سدد یسدداسددا

 ها،اسددتیسدد نیا جهینشددان داد. نت تمایلقدرت کسددب  یبرا یبه عنوان ابزار یافرقه یبنداسددتفاده از جناح

 منجر شد. یکنون یبحران اقتصاد جادیفلج بود که به ا یاقتصاد

 مقاله یاهداف کل (1

که  یریتعادل در اقتصاد عراق و قرار دادن آن در مس یبرقرار»شده است:  نیتدو ریبا هدف ز دیمقاله سف

 ایاقتصاد متنوع و پو کیرا به  اقتصاد فعلیبردارد تا  یمناسب یهاگام ندهیدر آ دهدیم را امکان این به دولت

 شددنهادیامر با پ نیا کند؛ جادیمناسددب و معقول ا یزندگ یشددهروندان برا یرا برا ییهافرصددت وکند  لیتبد

 یبعد یهادر بخش شدنهادیمجموعه پ نیا« .شدودیجامع انجام م یهااسدتیاز اصدالحات و سد یمجموعه ا
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ست. اجرا شده ا شخص  صالحات برا نیا یم سخت  دیشد یمقابله با بحران مال یا ستلزم اقدامات  موجود، م

 - یاسینخبگان س ژهیبه و -رش مردم عراق یپذ ،یاسیلزم شجاعت سامر مست نی. اهاستتلخیرغم همه  یعل

از  یحداقل یفراهم آوردن رتبه مال یدشددوار اسددت که برا یاقدامات اقتصدداد نیا یدر اجراها آن و مشددارکت

 توان از آن صرف نظر کرد.ینم یشنهادیدر مقاله پ یاصالح یهابرنامه قیطر

 ی؛مجدد نقش دولت در اقتصاد و جامعه، مطابق اصول قانون اساس فیتعر

 ی؛دولت یدولت بر نظام مال تیریدر مد یاساس یهاشرفتیپ یمعرف •

 ؛ایو پو ،یزنده، رقابت یاقتصاد جادیا یمناسب برا یفضا جادیا •

 ی؛و بانک یساختار نظام مال یبازساز •

 ؛کار در کشور است یروین یوربودن بهره نییکه منجر به پا یپرداختن به عوامل •

 اصالحات. یو بعد از اجرا نیدر جامعه در ح ریپذ بیآس یهامحافظت از گروه •

 است، از جمله: یاز اهداف کل یابه مجموعه یابیمقاله به دنبال دست نیا

به  یگریخود از نقش تصددد ریمسدد یجیتدر رییمجدد نقش دولت در اقتصدداد و جامعه، با تغ فیتعر (1

 نیأماز ت نانیو اطم یعموم یهارسددداختیز جادیقانون و مقررات، ا یضدددمانت اجرا ت،یرینقش مد

 .ریپذ بیآس یهاگروه یبرا یاجتماع تیو حما یآموزش، خدمات درمان

به  یابیبه منظور دسدددت ،یعموم یاداره نظام مال یدولت برا ازیمورد ن نیادیبن یهاشدددرفتیپ یمعرف (2

ع کاهش با حداقل اتالف در مناب یاز ارائه خدمات عموم نانیدولت و اطم یموثر درآمدها تیریمد

 هیماسدددر تیریمد ینظام عموم»و  «یمال تیریمد ینظام عموم» ی. چرا که با فعال سدددازیفعل افتهی

 .افتیمهم دست  نیتوان به ا یم «یگذار

 اینده، پوزاقتصاد  کی جادیبه حکومت وابسته است و ا نیادیکه بطور بن یاقتصاد فرسوده کنون یایاح (3

 است. سریارد مکه در راه توسعه آن قرار د یاز موانع ساختار یامر با پرداختن به برخ نی. ایو رقابت

ساز (4 س یو اعطا یو بانک یساختار مال یباز سا صاد، از طها آن به ینقش ا سعه اقت سعه  قیردر تو تو

صل نیا رایز ،یبانک یهاها و وامسپرده ساختار از ا صادت یموتورها نیتر یدو  سعه اقت ستند و  یو ه

 التکهمه مشدد نیکه با ا یفعل یمتفاوت از اقتصدداد نقد ینظام پرداخت به روشدد یابزارها تیریمد

 است. ریدرگ

که  یاصالح عوامل قیو درآمد، از طر یبهره ور یو درآمد به سطح باال یبهره ور یانتقال از سطح فعل (5

 یتسددلط بخش دولت لیر در کشددور شددده، آنچنان که به دلکا یروین یآمدن بهره ور نییمنجر به پا
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سال  یوربهره رمولد،یغ صف م 2018در  س زانیبه کمتر از ن شته ر ست دهیآن در دهه هفتاد گذ ، 1ا

عراق  نارید یرقابت رینرخ ارز غ یمنف راتیقابل تجارت، و تأث یاصددالح عوامل کاهش کاالها نیهمچن

شرکا ژهیبه و - شور  نیا یتجار یدر برابر نرخ ارز  شها -ک شاورز یبر بخ صنا یک س عیو  سا  نیا یا

 2گذشته. یهادهه یکشور ط

خدمات  ارائه ،یجامع رفاه اجتماع سدتمیسد کیدر جامعه، با ارائه  ریپذ بیآسد یهامحافظت از گروه (6

ها در دوره گروه نیموجود به ا زیمنابع ناچ تیاز هدا نانیو اطم ،یو خدمات درمان یجامع آموزشددد

 .ندهیآ گذار

  

                                                 
 %47به  یکارمندان عراق یبهره ور 2018دهد که در سددال  ینشددان م (کنفرانس بورد)مأخذ: کار  یورهمچون شدداخص بهره هاسددهیمقا یبعضدد 1

 است. دهیرس 1975سال  یبهره ور %36به مقدار  2017در ارزش ثابت، در سال  یبر اساو شاخص کل هیدرحال ده،یرس 1970نسبت به سال 

ها شدد که به افزایش نرخ ارز کمک رویه ارز حاصدل از درآمدهای فروش نفت بیش از جریان واردات، منجر به رشدد ذخایر ارزی طی سدالورود بی 2

 کرد که این همان پدیده بیماری هلندی است.
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 عراقکشور اقتصادی  های مشکالتریشه (2

حقوق کارمندان  یباال یهانهیهز ژهیگسترش نقش دولت در اقتصاد و جامعه، به و استیدر حال حاضر س

شستگان ضا نیتأم یبرا 1و بازن ست. اما ا یضرور یامر تبدیل به جامعه یدرآمد اع گسترش، با اتکا  نیشده ا

به  اتکابا  نیو همچن -فرسددوده شددده یریاز چهار دهه جنگ و درگ شیب یط که-دولت  یهارسدداختیبر ز

از حد  شیب یو به دور از وابستگ داریپا یرشد اقتصاد یبرا یاساس هیکه دو پا -موجود در کشور  یهاهیسرما

که گسددترش نقش دولت در اقتصدداد،  شددودیمشدداهده م نیاسددت. بنابرا رفتهیانجام پذ -اسددت یبه منابع نفت

به  نیزکرده است، اقتصاد را  تنگرشد  یموجود را برا یوارد کرده و فضا یبه بخش خصوص یخسارت بزرگ

به استخدام  لیرا فرسوده، و بازار کار را متما یشدت وابسته به واردات کاالها و خدمات کرده، بخش خصوص

 مستمر باشد. ینفت یبه درآمدها یستگکرده است و باعث شده واب یکارمنددولتی و 

 

 2وابستگی عراق به درآمدهای نفتی در مقایسه با سایر کشورهای صادر کننده نفت ( 2.1) شکل

از  شددتریب اریعراق به نفت بسدد ادیز یاقب وابسددتگکنید، عومشدداهده می( 2.1شددکل )همانگونه که در 

نفت  متینامطلوب ق تغییراتدر برابر  یدیشد یریپذ بیآس واست  MENAمشابه آن در منطقه  یهاکشور

ناخالص  دیاز تول ینفت بر درآمد به عنوان درصددد متیقیک دالری  رییتغ ریتأث مهمترین شدداخص، دارد، که

 است. یرنفتیغ یداخل

                                                 
صود از کارمندان  1 ستگان در امق ش ستند و کارمندان  یگزارش، کارمندان بخش دولت نیو بازن هرچند تعداد  امده،یدر آمارها ن یدولت یهاشرکته

 .ستیدر مورد آنان در دست ن ینفر است اما اطالعات کاف 600000از  شیآنان ب

 .عراقاقتصاد پول در مورد  المللیبینگزارش صندوق منبع:  2
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مقایسه عراق و برخی کشورهای برگزیده در میانگین درآمد مالیاتی غیر نفتی بصورت درصدی از درآمد ناخالص  ( 2.2) شکل
 (2019 – 2012ملی )

 

 حقوق کارمندان و بازنشستگان در مقابل درآمد نفتی ( 2.3) شکل

تبدیل شده  گسترش نقش دولت در اقتصاد و جامعه یابزار برا نیتر یاصل ی، بهاندازه بخش دولت شیافزا

. در طول هفده سددال گذشددته، دولت در این مسددأله دخیل اسددتحقوق کارمندان موضددوع  ژهیبه واسددت؛ 

 چنانکهرا به همراه داشته است؛ بودجه اختصاب رشد  نیعتریحقوق کارمندان و بازنشستگان سر یهانهیهز
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شد  1(2020 - 2004دوره ) یبرا صد 400با ر سبتبا  یعموم یهانهیهزء جز نیبه بزرگتر در صد( 74) ن  در

سال نههزی کل سال یهانهدرصد( هزی 74و حدود ) 2019ها در  شده در  ست 2020برآورد  شده ا  نی. ابدل 

در از سه برابر  شیببه که  یتعداد کل کارمندان بخش دولت شیافزابخش است: یکی شامل دو  ایرشد هزینه

شد (2020 - 2004دوره ) ست. و  افتهی ر سط یافزا یکیا ، هانههزی کمک جمله از، حقوق هر فرد کلش متو

 121) به مقدار 2020و  2006های سدددال نبیحقوق و دسدددتمزد کارکنان افزایش  یواقع ارزش آنچنان که

خدمات  همچون یشددغلملزومات  غیرمرتبط باهای کالن تخصددیص بودجهزده شددده اسددت.  نیتخمدرصددد( 

کار  یبرامستمرا را  النیفارغ التحصی، آموزش نظاممعناست که  نی، بدابازنشستگو مزایای ، و حقوق درمانی

به دسددت آوردن  یاسددت که اکثر مردم برا یراهکه این  2یدیکند و نه مشدداغل تولیآماده م یدر بخش دولت

 .رندیگیم شیدر پ یمال تیو امن یاجتماع موقعیت

 

 کار یروینکل  نسبت به تعداد در مقابل درصد شامل یکارمندان بخش دولت ( 2.4) شکل

                                                 
 افزایش یافته است. 2020تا  2006% نسبت به قیمت حقیقی آن در فاصله  350و بازنشستگان تا بیش از هزینه حقوق کرامندان  1

 های الزم برای اشتغال در بازار هستند.حتی افراد دارای تحصیالت عالی، فاقد مهارت 2
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 مجموع حقوق بخش دولتی به نسبت تولید ناخالص داخلی در مقایسه با سایر کشورهای نفتی ( 2.5) شکل

 

 میانگین حقوق بخش دولتی در مقابل تولید ناخالص داخلی و تورم ( 2.6) شکل

ستگ حقوق ش ش یبازن س یبخ سا ست  دولتیبخش  هایزینههاز  یا ست:  که خود، برا اول، نوع دو نوع ا
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ستق یهانهیهز ستیس لیبه دل یاز بودجه عموم میم سال  فوق العاده یهاا شد، که  2003که پس از  اجرا 

)هنگام  2006شددامل بازنشددسددتگان قبل از که  فوق العاده جایگزین کردثابت  یهابا پرداخت عادی راحقوق 

صو ستگ قانون بیت ش سیس انیشهدا، زندان خانوادهآنها،  یها( و خانوادهیبازن نوع  اماشود.  یم 1گرانیو د یا

شامل کارمندان  یصندوق اداره م رهیمد ئتیاست که توسط ه یصندوق بازنشستگ یهانهیدوم، هز شود و 

ست. آخر یتیامن یروهایو ن دولتی شان م یجهان نکبا یهاینیب شیپ نیا ستگ ین ش صندوق بازن  یدهد که 

سال  سر 2025در  شد یبزرگ یک سر نیتحمل ابودجه دولتی باید مکه  2را متحمل خواهد  . عدم شود یک

سازمان و عدم انجام مطالعات هز شده یایدرباره مزا نهیوجود  صل لیدل ،اعطا  صندوق  یمال یداریعدم پا یا

به  هایپرداخت نیا یگذار هیسرما سودو  یگبازنشست یاز مستمر قدرآمد صندو در عوضت. اس یبازنشستگ

در  ینگیکمبود نقد لیبه دل یصددندوق بازنشددسددتگ یمال تی، وضددعنی. عالوه بر اشددودتأمین نمیطور کامل 

 دههدو  یدولت را برا یهانهیهز یمال نیتأم یبازونقش د، که یرشددالو  ندیراف یهابانک نزدآن  یهاسددپرده

دامن زده  هاآن بانکدر  ینگیو کمبود نقد فیبه تضع این صندوق کهچرا است،  دهیچیپ اری، بسکردندایفا می

 است.

ستردگی ستخدامات گ ضع یکه عل ،شود یم زین یدولت یهاشرکتشامل  یدولت ا ، عدم فیرغم عملکرد 

سط دولت، همه بخش قینظارت دق عدم در کنترل تدارکات و تیشفاف شش قرار  یهاتو صاد را تحت پو اقت

برای تأمین ندارند و اغلب  دهیسددود 3از آنها یتعداد معدود یبه اسددتثنا ی دولتیهاشددرکت نیدهند. ا یم

ستق قیحقوق کارمندان خود از طرپرداختی  ضمانت وام میانتقال م سط بانک هایبودجه،  شده تو  یهاارائه 

 شددتریهسددتند. ب یمتک دولت به سددوخت و برق ارانهی افتیمانند در میرمسددتقیغ یهاارانهی ریو سددا یدولت

سب  دیتولاز عالوه هر آنچه هاز بودجه، ب هاشرکت نیا دریافتی صرف پرد یمخود ک افراد حقوق  اختکنند، 

 هی، کلنیشدددود. عالوه بر ا یزده م نیتخم نفر هزار 600از  شیبها آن شدددود که تعداد یمها آن به وابسدددته

ستند،  هاشرکت نیکه ا یا ژهیو ازاتیامت صاد ها آن ندهیعالوه نقش فزاباز آن بهره مند ه رغم بهره بهدر اقت

 است.  یخصوص شتوسعه بخ یبرا ی، مانع بزرگپایین یور

 ژهی، به ویدر توسعه بخش خصوصویژه  نقشو دارای  مانع بزرگ کیبه عنوان  یدولت یهاشرکت حضور

 کل ازدرصد  86 و هاوام کل ازدرصد  82 یدولت یهابانکی است. در این بخش از اقتصاد عراق، در بخش مال

                                                 
به بیش از سده برابر افزایش ( 2016-210دوره ) یرابها آن (، و تعدادندارندبه صدندوق  پرداختی چیه)که  یاسدیسد انیشدهدا و زندان یهاخانواده 1

ست. ) ساو داده252/17پول  المللیبینصندوق یافته ا سه برابر  یقابل توجه زانیاز آن زمان به م ادیاما به احتمال ز (ییوزارت دارا یها، بر ا بیش از 

 .داعش هایستیپس از جنگ با ترور ژهی، به وافته استی شیافزا

دولت در  ریی، پس از تغ2022سددال  لیبودجه احتماالً در اوا یدهد که کسددر یبه روز شددده نشددان م یها. داده2020بهار  ،یجهانگزارش بانک  2

 .رخ خواهد دادبعلت حقوق بازنشستگی  2019نوامبر 

 2017منبع: بانک جهانی، گزارش رویکرد دولت در سال  3
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در وام،  یبخش دولت مطلقمانند انحصددار  باًاین امر تقری که، را به خود اختصدداب دادند عراق در هاسددپرده

سرما ستتجارت  یمال هیسپرده و  ص نیو همچن ا صو در  نیز آن یهاو وام هاسپرده شتریب که- یبخش خ

 .نداردرا  یخصوص یهااجازه توسعه بانک نیز -است یدولت یهابانک دست

نسددبت  به وعراق  نارید هزار میلیارد10.8، که بالغ بر یبخش خصددوصدد یهاسددپرده بانک هی، پاجهیدر نت

با نسبت راق، ع نارید هزار میلیارد 7.3 زیوام ناچ هپای به طور مشابه ست، وهاسپرده کل ازدرصد  14 یبیتقر

ی هاانکبا توجه به این وضددعیت مالی، ب. نتوانسددته اسددت توسددعه پیدا کند هاوام کل ازدرصددد  18 تقریبی

 صی را در اختیار بگذارند.توسعه بخش خصو یالزم برا هخصوصی نمی توانند سرمای

دهد،  یم شینقش خود را در اقتصاد و جامعه افزا بوسیله آن، شده است که دولت ابزاریبه  لیتبد بودجه

شاهده م ریهمانطور که در نمودار ز ستگان که شود یم ش ستمزد کارمندان و بازن داوم م شیافزا حقوق و د

در  یذارگه یکه سددهم سددرما ی، در حالکندمیاز درآمد نفت را مصددرف  یشددترینسددبت ب و به تبع آن، یافته

 به طور مداوم در حال کاهش است. «ینفت ریغ یهارساختیز»

 

 ایه گذاری غیر نفتیحقوق کارمندان و بازنشستگان مقابل مبلغ سرم ( 2.7) شکل
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 ی دولتی در کشورهای تولیدکننده نفتهارابطه بین قیمت نفت و هزینه ( 2.8) شکل

ساختیدر ز نهیکمبود هز نیا جهینت ضعیت، عالوه بر هار نقش  شیهمراه با افزا کهدولت  یادار دهیچیپ و

چند  یبه استثناالبته  رود؛نیز به شمار می یبخش خصوص شرفتیپ ت ازمانعاست، مدر اقتصاد  یبخش دولت

 یکنند. بخش خصددوصدد یم تیخاب مانند نفت و مخابرات فعال یهانهیکه در زم یشددرکت بخش خصددوصدد

صاد نهیعمدتا در زم صورت اقت سمیغ ب ست و ا یرر س یهاشرکتدر  امر نیفعال ا کوچک و و  کوچک اریب

سط ش یهانهزمی در فعال 1متو ساز و حمل و نقل و در یتجارت، خرده فرو ساخت و  سوجات،  یهانهیزم،  من

سمهمانداری، مواد غذایی ش ی، مهند شان داده م ییایمیو مواد   نهیدر زمها آن از کی چیه باًیتقرو شود،  ین

 مشارکت ندارند. 2دارای بازار عمومی یهاکاال

( به شدت MSMEی بسیار کوچک، کوچک و متوسط )هاشرکت، این است که کندمیآنچه اوضاع را بدتر 

ی فوق به نسبت هر هاشرکت)یعنی تعداد ها آن سرانه( 2.9شکل )مطابق  هستند، آنچنان که در حال کاهش

توسعه نیافته  شهروند( در مقایسه با میانگین سرانه در کشورهای خاورمیانه، شمال آفریقا و کشورهای 1000

 یا در حال توسعه، مقداری بسیار کم تر است.

                                                 
صنعت اقماری وعراق فقط چند مجتمع بزرگ  1 ش نهیدر زم شترید که بدار یچند  ساخت  ،یتجارت داخل ،یتجارت خرده فرو ارتباطات از راه دور و 

با  مرتبط یهاشددرکتسددال توسددط  یقراردادها دیخراین، (، عالوه بر 2014 ،یکنند، نه در کاالها و خدمات قابل تجارت )بانک جهان یم تیو سدداز فعال

 .دهد یکاهش م کوچک، کوچک و متوسط اریبس یهاشرکتبرای موجود را  یفرصتها و فضا ،حکومت

 رسند.در اقتصاد، تولیدات بخش صنعتی است که در بازار داخلی و خارجی کشور به فروش می« السلع المسوقة»مقصود از این واژه  2
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 (MSMEی بسیار کوچک، کوچک و متوسط )هاشرکتتراکم  ( 2.9) شکل

به ارائه نیز، به طور اسدداسددی بخش مخابرات(  ی)به اسددتثنای بزرگ در بخش خصددوصدد یهاشددرکتاکثر 

بخش خدمات به پرداخت دولت در  ری، تأخجهی. در نتوابسدددته هسدددتند یدولت یخدمات دولت و قراردادها

ص صو شی از یخ شت بده که نا صاد به هایانبا ست،  2014 یدولت پس از بحران اقت ستگا شک  یباعث ور

تا به حال نتوانسته از این گرفتاری خالصی یابد؛ به نحوی که همچنان عدم  یبخش خصوصو ، شدهگسترده 

ی اسددتمرار فعالیت دارند، سددنگینی هایی که به هر نحوی تالش برادریافت مطالبات خود بر شددانه شددرکت

 1.کندمی

                                                 
ص 1 صو ست و عالوه بر ا یبه درآمد نفت مندرج در مخارج عموم تیدر نها یبخش خ سته ا ش ن،یواب  یو تجارتها یمهماندارتجارت،  ،یبه خرده فرو

 نفت حاصل شده است. قیاست که عمدتا از طر یهمان درآمد کارمندان بخش دولت تیآن، در نها یهامصرف کننده یهانهیکه هز یبخش خصوص گرید
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 )درصد( ی کوچک و متوسط در مجموع شاغلین بخش خصوصیهاشرکتسهم  ( 2.10) شکل

 یگرینظام شیقانون، افزا تیحاکم لیدولت همراه با ضددعف دولت در تحم یهااسددتیدر سدد یدگیچیپ

بسدددیار  یهاشدددرکتکه  هکرد جادیدافعه ا نیروی ک، ی1یعموم یدر نهادها یردولتیغ گرانیجامعه و نفوذ باز

سط  صاد ادامه به مجبور راکوچک، کوچک و متو سمغی اقت  90 از شیب هاشرکت نیا آنچنانکه، کندمی یرر

صد  شتغالدر شوند و  بخش ا شامل می  صی را  صو ستند افتهیسازمان  ریغنیز ها آن تیاکثرخ ، و به طور ه

شار فق شتیمع نیمنبع تأم یا ندهیفزا س ریاق ست که قبل از ا ریپذ بیو آ شده ا  20تنها  بحران نیجامعه 

صد از شک تجمعی در ضعف ا یم لیرا ت شرا نیدادند.  شوار طیبخش در  شور پس از اقدامات  ید  منعکه ک

 تیاست که اکثر لیدل نیامر به ا نی. اجلوه بیشتری پیدا کردکرونا شاهد بود،  یریاز همه گ ناشیرفت و آمد 

ضر به اتفاق مردم  بیقر ست دادن  منع عبور و مرور،کنند و  یبا حقوق روزانه کار مدر حال حا منجر به از د

صد از 31 از شیبدر نتیجه شده و ها آن منبع درآمدی سنگها آن در ست،  یرا در معرض خطر گر قرار داده ا

هنوز در  یریکه همه گ یزمان تا 2درصددد بود. 20 قانون منع رفت و آمد برقراری از قبل درحالیکه این نسددبت

ضع ست، و س تیاوج ا ضا یریپذ بیآ یا ، کندمیسخت  یهارا مجبور به انتخابها آن کم درآمد جامعه یاع

، دهدرا افزایش می کرونا روویدر معرض و تنخطر قرار گرف جدید بر آیند کهکار  یجسددتجو باید از ابتدا در

                                                 
های اضافی نههای کوچک و متوسط، به دلیل نظامی شدن جامعه و دخالت اطراف قدرت در فرصتهای اقتصادی، هزیاین بدان معناست که شرکت 1

کند. عالوه بر این، نظامی گری تأثیرات منفی دیگری نیز بر انواع مشدداغل ها ایجاد میشددوند، که این مسدداله یک دافعه برای این شددرکترا متحمل می

شاغلی می سمت م سعه یافته دارد، زیرا اغلب به  سریع مالی با هزینهتو سرمایه، مانند تجارت، روند که بازدهی  مهمانداری و حمل و نقل، و نه کرد پایین 

 المللی، مشاغلی که نیاز به سرمایه گذاری بلندمدت دارند، مثل کاالهای دارای بازار بین

 منبع این مطلب، گزارش وزارت برنامه ریزی است. 2
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 .ی منبع درآمدشان را از دست بدهندبه منظور حفظ سالمت ای

مضاعف  ،عراق ناریارز د یرقابت رینرخ غ لیبه دل ی که بیان گردید،توسعه بخش خصوص یرو شیموانع پ

. باشد یالت وارداتمحصو بازار و رقیبروزافزون  یتقاضاپاسخگوی نتواند  یمحصول محل شدهباعث  شود، ومی

شد نیآنچه ا صل یشرکا یضعف ارزها کندمی دیامر را ت های سال در کایر دالر آمرعراق در براب یتجار یا

 .کندمیایفا  یمل یکاالها ی بودنکاهش رقابت سزایی درنقش بهگذشته است که 

 

 برخی از شرکای تجاری )در برابر دالر(پول ملی ارزش مقایسه نرخ ارز حقیقی دینار عراق با  ( 2.11) شکل

 

 (2018-2016مقایسه سهم صادرات غیرنفتی نسبت به مجموع صادرات کاال )میانگین  ( 2.12) شکل

ص سرمایه قیمت غیر رقابتی ارز، کاهش سهم کاالهای قابل تجارت، اولویت استخدام در بخش دولتی و نق

ساخت شده که در گذاری در آموزش، تکنولوژی و زیر ست دادن بهره وری نیروی کار عراق  ها، منجر به از د

 تصویر زیر قابل مشاهده است.
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 وری نیروی کار عراقیبهره ( 2.13) شکل

 

 کشورها از دیگر و برخی های اقتصادی عراقمولفهبرخی از مقایسه  ( 2.14) شکل

سیس یثبات یب شد یمنف راتیتأث یا ست،  دیفوق را ت سرماچرا که کرده ا  یهاخشرا از ب یگذاریهروند 

 همانگونه که ،منحرف کرده ت و ایجاد زنجیره ارزشهای فرآوری محصدددوالبخشقابل تجارت مانند  یکاالها

خدمات  یبر بخشددها زین یدارند و تا حد یعیمنابع طبمعادن و بر  یادیتمرکز ز یخارج یهایگذار هیسددرما

 یثبات یز با یمنف ریهمان مقدار تحت تأثبخش اخیر نیز به هر دو  و البته، یافتندتمرکز  تجارتقابل  ریغ

 قرار دارند. اقتدار خود به جامعه لیدر تحم حکومتو ضعف  یاسیس
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 دولت رانتینقش  (3

برق  یشهادر عملکرد بخ ژهیبه و ،است شدهاقتصاد و جامعه منجر به آلوده شدن دولت،  در گسترش رانت

سهمیهنظام توزیع کمکو آب و  ست یاجتماع تیضعو کی، که منجر به شدهبندیهای  شده ا  رایز ؛ناموزون 

ا پیشاپیش حق راین خدمات  شهروندان ودهد یارائه م گانیرا باًیتقر ای گانیخدمات را به صورت را نیدولت ا

 ،بازار یت طبق اسدددتانداردهاخدما نیرا فراهم کند. از آنجا که اها آن دیکه دولت با معتقدند دانند وخود می

 است. فیضعز هم باحالت  نیدر بهترها آن تیفیشوند، کیم محسوب و غیر رقابتی گانیباً رایتقر ای گانیرا

 

 سایر کشورهامقایسه عملکرد دولتی در عراق با  ( 2.15) شکل

سال یبندسهمیه نظام توزیع، بیترت نیبه هم تجارت  میتحر فراوان راتیتأث کاهش یبرا 1991، که در 

سهم جادیا تیالملل پس از حوادث کو نیب ساو اختصاب  ماهنگ ه یبه هر خانواده عراقمعینی  هیشد، بر ا

در اقتصاد  یاساس انحرافاتمنجر به  استیس نیا و شد یآن، صرف نظر از درآمد سرانه، طراح یتعداد اعضا با

ست صاد یهانهیهز که. به نحوی شده ا شور را یاقت سبت به هز ک ستق یهانهین سبه میم  قدار، به مشده محا

ضافه کرد. در نت نارید هزار میلیارد 2.4 سطحجهیا صرف کننده به  شده به م سطح خدمات ارائه   یفیضع ، 

درآمد د و فسا یبرا یشتریب یهافرصت و در عین حال، ستیسازگار ن رندهیکه با انتظارات گ ابدییکاهش م

 کند. یفراهم م عیو توز نیتأم رهیدر طول زنج نامشروع

صاریِ حکومت تِیمالک شبکه یدیتول یهاستگاهیبر ا نزدیک به انح در  عیانتقال و توز یهاستگاهیها و او 

 نیو تأم هامتیق نیی، از جمله تعهادرآمدها و هزینهاز حد آن بر کنترل  شیب ریآب و برق و تأث یهابخش

شار فراوانی آن یهانهیخدمات بدون جبران هز نیا یمال نیتأم یرا برا دولتی، بودجه هاارانهی کند یم دچار ف
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 هااستیس نی، و همه اشودمیها آن یروزافزون برا یتقاضا در عینو منجر به بدتر شدن خدمات ارائه شده 

 شده است. یرنج مردم و دامن زدن به خشم عموم شیفزامنجر به ا

ضع نیا شکارتردر بخش برق  تیو ست، جا آ شود، یم زآغا دیدر ارائه خدمات از مرحله تول ناتوانیکه  ییا

صله ز چرا که سم تیظرف» نیب یادیفا شرا داریپا یانرژ دی)حداکثر تول «یا ( و یواقع دیآل و تول دهیا طیدر 

سال برق وجود داردی تولید واقع تیظرف سم تی، ظرف2018. به عنوان مثال، در  بود،  واتگایگ 30.3 ی برقا

سال  یواقع تیکه ظرف یدر حال شر م 2019سال  یبرا یکامل یهابود. اگرچه داده گاواتیگ 13در همان  نت

ست، اما داده شده ا شان م ییوزارت برق بهبودها یهان به  گاواتیگ 13.0از  یواقع تیظرف چنانکه دهد. یرا ن

ست افتهی شیافزا 14.0 صل لیاز دال یکی .ا  (گازرد )در این مو سوخت یشکاف در کمبود منابع کاف نیا یا

ست که  سوختها ینیگزیمنجر به جاا س یآن با  کارکرد  جهو در نتیشود  یخام م ای اهیکم بازده مانند روغن 

و  ریشددامل تعم یگریمهم د لی، دالنیعالوه بر ا. رسدداند یمها آن تظرفی درصددد 60کمتر از  را به هاروگاهین

ید بر علت نیز مزعراق ی هوای باال یدر دماها زاتیتجه مورد نیاز شیسرما یناکاف نیو تأم فیضع یدارنگه

ز خارج ا 2018وزارت برق در سددال  یهاسددتگاهیا یاسددم تدرصددد ظرفی 21 آنچنان که در حدود. هسددتند

 بود. سرویس

شد. نیشکاف ب شیخود، منجر به افزا، به نوبه نهایهمه ا ضا  ضه و تقا سال  مثال عر سط 2018در  ، متو

شکاف تنها  نیزده شد، اما ا نیتخم شده دیموثر تول یانرژ گاواتیگ 13.0با  سهیدر مقا گاواتگی 17.7 تقاضا

ش ضاتق نیتأم یبرق برا دیتول رای، زستابرق کافی  نیتأمعدم  لیاز دال یبخ س یلزوماً به معنا ا آن به  دنیر

بوده  1تراوات سدداعت 105.4حدود  2018در سددال  یدیکل برق تولآنچنان که . سددتین ییمصددرف کننده نها

ست، اما فقط  ساعت از آن  43.7ا صرف کنندگان نهاتراوات  س ییبه م ست، که به معنا دهیر  58.5 اتالف یا

عالوه و رسد،  یبه دو سوم م میزان آنکه  افتد یاتفاق م عیدر مرحله توز اتالفات نیا شتربی. درصد آن است

سیستم یمشکالت فناین، بر  ستهالک  در که نیز وجود دارد، بطوری فیضع یو نگهدار یجنگ های، خسارتا

 یشبکه اصل مصرف ازاضافه  جهیدر نتها آن شتریدهد و بیم رخ یفن ریتلفات غسوم باقیمانده هم همان یک

ضی از افتد.یاتفاق م شکالت  نیا بع شبکهم ست، اما در عراق با  یعیبرق طب یهادر  س نرخا اتفاق  ییباال اریب

تراوات  17.2شددود( حدود ی)آنچه بدون صدددور قبض مصددرف م سددرقت برق در عراقکه  یافتد، در حالیم

ست و بنابراساعت  صرفسطح  نیا ست، که این امر به 61.0 در حدودبرق  م ساعت ا ست  معنایتراوات  از د

 شود: یمشاهده م رزی شکل در که همانطور، میزان تولیدی است درصد 42.2دادن 

                                                 
1 TW.h 
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 تولید برق در مقابل نسبت تحویل شده به کاربر نهایی ( 2.16) شکل

برق  دیتول یابرق خود به ژنراتوره ازیجبران ن برای هابرق، خانواده یعدم در دسددترو بودن دائم لیدل به

 2018دهد که در سددال ی( نشددان مIEA) یانرژ المللیبینآژانس  یبرآوردها .شددوندیمتوسددل م یخصددوصدد

ضافدریافت  یدالر برا اردیلیم 4 یعراق یهاخانواده ص یکنندگان انرژ دیلبرق از تو یخدمات ا صخ  نهیهز یو

ست  یگذارهیسرما یهانهیمعادل هز باًیتقر مبلغ نیاند. اکرده از ها خانوادهانتظار  همچنانما ا -وزارت برق ا

 کنند.یقبض برق دولت را پرداخت نمها آن بسیاری ازبرق است و  گانیرا نیتأم، دولت
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 1شدهکننده و برق مصرف صورتحساب مصرفو مقایسه برق تولیدی  ( 2.17) شکل

سط به باال یهاآمار مربوط به خانواده شکل باال را در نظر بگیرید. این ست. مطابق  در توانمند متو عراق ا

 10اما کمتر از  ،کندتامین میرا  یمصددرف زانیم درصددد 80حدود  یهر خانواده، برق دولت یازا این نمودار به

صد  سابدر س یهاصورتح ست.ابه درب من دهیر ست( اما هم زل متعلق به دولت ا ستون را م قابل آمار ه نی)

 از شددتریب اریبسدد ،یتوسددط خانوار به برق محل شدددهپرداخت  نهیچون طبق سددتون وسددط، هز سددتیاعتنا ن

 آمار است. رسمی در این یهاصورتحساب

 شیبرق افزا مصرفمعناست که نرخ رشد  نیبرق به ا یهانگرش جامعه نسبت به پرداخت قبض طرز نیا

را  تقاضددا عرضدده و نیفاصددله بو  خواهد رفتهمچنان پیش دولت  ییباالتر از توانا اریبسدد یو با سددرعت افتهی

و  ازیمورد ن برق نیعدم تأمبه  منجر، توسدددط دولت گانیبرق را نیجامعه از تأم انتظارات. خواهد داد شیافزا

 ریتأث یومخدمات عم ریسددا نیآن در تأم ییدر بودجه دولت بوده اسددت که بر توانا یبار مال شیافزا نیهمچن

 و نیگزیجاق بر نیتأم یباال نهیاز هز یدارد که ناشدد یدر پ زیرا ن یادیز یاقتصدداد نهیگذارد و هزیم یمنف

 کوچک یلدها، استفاده جامعه از مونی. عالوه بر ااست برقمداوم قطع  لیبه دلی کشور دیتول ضربه به بخش

 یمنف ریشدددود که بر سدددالمت جامعه تأث یم یادیز یهایو آلودگ یطیمح سدددتیز یهانهیباعث هزبرق 

 گذارد.یم

صولبر  یبرق که مبتن یهاساختار تعرفه صاد ا  ضوقب ی مبالغعدم جمع آور نی، و همچنستندین یاقت

و امحدود ناسددتفاده منجر به ترغیب مردم به اسددتفاده از آن، ء و سددو ی، صددرف نظر از اتالف بودجه عمومبرق

 –شود یم دیدولت تشد یهاارانهیبا ساختار  اتالفات نیو ا شودمیشده توسط دولت  دیاز برق تولغیربهینه 

دولت برای  رناید هزار میلیارد 10 حدود نه، سددداالریاخ یطبق برآوردها یی،برق به تنها ارانهیکه  به طوری

ستهزینه  ضر ا - ساخته ا صرفاز  فارغ یارانه نیو اثرات م سوءبودجه،  ادیز م عملکرد بخش برق و  منجر به 

 رنج شهروندان است. جهیدر نت

، اسددتحصددال نفتآب،  یهابخش برق، در بخش یرو شیمشددکالت پهمین مشددابه،  یالگوها با پیگیری

 شود. یتکرار م نیز ارانهی ستمیو کل س یکشاورز یهاارانهی

 بصورت درصدی از تولید ناخالص داخلی – 2018ها و تأمین مالی بخش برق، سال خالصه هزینه ( 2-1) جدول

 0.4 پرداخت صورتحساب

                                                 
 المللیمنبع: آژانش انرژی بین 1
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 هاهزینه

 کسری

2.6 

2.3- 

 مجموع تأمین مالی

 پرداختی از وزارت دارایی

 کنندگانتأمین پروژه یا اعتبار تأمین

 وزارت نفتبدهی به 

 انهای قبلی به ایرپرداخت بدهی

 های جدید انجام نشده به ایرانانباشت پرداختی

 موجودی پایان سال )مانده حساب(

2.3 

1.2 

0.3 

0.8 

0.1- 

0.3 

0.2- 

 به صورت درصدی از تولید داخلی 2018هزینه تولید برق در سال  ( 2-2) جدول

 انیاساو قیمت جهگذاری بر قیمت گذاری توسط وزارت برققیمت طریقتهیه از  

 0.1 0.1 ل بودجهانتقا-ییوزارت دارا رانیاز ا یبرق واردات

 0.3 0.3 ل بودجهانتقا-ییوزارت دارا خریداری برق از تولیدکننده مستقل

 0.6 0.6 ل بودجهانتقا-ییوزارت دارا از ایران اتیگاز وارد

 0.4 0.2 بدهی –وزارت نفت  گاز خشک از شرکت گاز بصره

 0.2 0.2 بدهی –وزارت نفت  گاز مایعواردات 

 0.6 0.3 بدهی –وزارت نفت  سوخت گاز

 1.6 0.1 بدهی –وزارت نفت  گاز خام

 3.8 1.8  وزارتدو مجموع 
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 تیجمعناشی از افزایش  یفشارها (4

شدی در حدود عراق  تیجمع صد 53ر سال  ونیلمی 26.3 یافته، آنچنان که از در  حدودبه  2004نفر در 

سال  ونیلیم 40.2 س 2020نفر در  ست و ا دهیر شد نیا شد به منزله ر شار   لیبر منابع دولت به دل یدیف

 کل از درصد 66 در حال حاضر به سال 30سن  ریدرصد افراد زچرا که جوان است.  تیجمع یازهاین شیافزا

به ازای هر زن،  2004)که درسال کشور  یبارور یباال نرخ آنکه رغمی. علرسیده است 2020در سال  تجمعی

صد تولد بود و 4.6 صد71 به میزانسال،  30 افراد زیر در تولد به  3.7کاهش یافته و به (، بود تجمعی از در

ست، اما هر زن  یازا  افتهی شیافزا 2020و  2004های سال نبی درصد 42سال  30 ریتعداد افراد زرسیده ا

ست. نرخ بارور ست یا صد 25به مقدار  2030 سال در تیکه تعداد جمع فعلی بدان معنا شده در ، به افزوده 

 62تا ، رشد درصد17با دوره  نی( سال در ا30) ریکه درصد افراد ز ی، در حالدینفر خواهد رس ونیلیم 50.2

 .شامل شودرا  افراد کل تعداد صددر

 

 2030و  2020های سال هرم جمعیتی عراق در ( 2.18) شکل

 نفر  ونیلیم 50.2و به  کندمی رشدد درصدد 25حدود  2030تا سدال  تی، جمعیفعل برآوردهای طبق

 کل از درصد 62تا  کند ومی رشد درصد 17دوره با نرخ  نیسال در ا 30 ریدرصد افراد ز که رسد یم

 دهد.می پوششرا  تجمعی

 شوند.یوارد بازار کار م 2030تا  2020های سال نیب دیجد فرد ونیلی( م5، حدود )از نظر تعداد 
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 ضی افراد جذب ضر که  یکار در بخش دولت متقا شدهدر حال حا شدت متورم   .تسین ری، امکان پذبه 

 مشاغل کل درصد 40حدود  که دولت هستنداستخدام در کار  یرونی درصد 29حدود  در حال حاضر

 .دهد یم لتشکی را

 افتهیازمان سریغ یدر بخشهاها آن شتریکند )بمی نتأمی را مشاغل درصد 60حدود  خصوصی بخش 

شرا (ستنده سد به نفعلی کار  یایتواند افراد جو ینم یفعل طیو در  سان یرویرا جذب کند، چه ر  یان

 وارد بازار خواهد شد. ندهیکه در آ

  ال سدد 30 ریز یگروه سددندر ( موارد مشددابه قبلی)و  2019اکثر شددرکت کنندگان در تظاهرات اکتبر

 .هستند

، و به لحاظ 1در نیروی کار خواهیم داشدددتای همه اینها به این معناسدددت که افزایش قابل مالحظه

 شوند.میلیون نفر جدید وارد بازار کار می 5نزدیک به  2030تا  2020جمعیتی در فاصله 

 

 

 افزایش سالیانه نیروی کار ( 2.19) شکل

 نیز متورم اسددت ودر حال حاضددر ممکن نیسددت، بویژه آنکه این بخش  یاعداد در بخش دولت نیا جذب

، نیدهد. همچن یم لتشدکی را مشداغل کل درصدد 40 باًیو تقرشدامل شدده را  2کار یرونی درصدد 92حدود 

                                                 
شامل کارمندان و ب شوداطالق میسال  15 یافراد باال بهکار  یروین 1 ستند  یکارانیو   نیاول یکه برا یافراد نیهمچنشود، میکه به دنبال کار ه

فعالیت اقتصادی  نرخ به نیروی کار، شود. مفهوم مرتبط ینم انیو دانشجو گیکارگران خانواد شامل کارگران بدون مزد،اما کار هستند،  یبار در جستجو

درصد افرادی که در خارج از خانه کار می  سال که از مقایسه 15درصد جمعیت فعال اقتصادی باالتر از سن ست از عبارتافراد یا نیروی انسانی است، که 

شده است: قسمت اول  لیاز دو قسمت تشک یعنی) می شود. حاصلستند نیبه دنبال کار و افرادی که کار نمی کنند  ه نسبتکنند یا بدنبال کار هستند ب

شاغل و ب شوند یممحسوب کار  یرویکه ن یافراد شامل افراد  ست کاریو  شاخص( ستندیکار ن نیرویکه  یو دوم افراد ،ا متوسط  بطورعراق،  یبرا این 

صد 43) ست که برا 2019-2004دوره  برای( در شور  کی یا س تیاکثردارای ک صد ب ست. ا یکم اریجوان در ساله  نیا س ریتحت تأثم  نییپا ارینرخ ب

 ی.است. منبع: بانک جهان دهیمردان رس برای( درصد 74.2با ) سهمقای در( درصد 11.6به ) 2019سال مشارکت زنان است که در 

 .رسد می( ٪43فقط به )و  است نییپا اریکار بس یرویکه نرخ مشارکت ن لیدل نی، به اکندمیرا جذب  یانسان یرونی( ٪13فقط ) یبخش دولت 2
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است(،  افتهیسازمان  ریغها آن شتریدهد )ب یم لتشکی را مشاغل از درصد 60متزلزل، که  یبخش خصوص

ماینم ند ت بالتبع از جذب را جذب کند فعلی کار یایافراد جو متوا بازار  ندهیکه در آی کار یروین و  وارد 

شد  ستخواهد  سط یهابخش بنگاه ادیبه احتمال زافزون بر اینکه  1.نیز عاجز ا صد 09 که ،کوچک و متو  در

کرونا رنج  یریاز همه گ یناش یاختالالت اقتصاد این ازاز  شی، بکندمی یندگیرا نما خصوصی بخش مشاغل

، زنددامن میفقر  شیبه افزا شوند که این امر، ریپذ بیآس یاز مشاغل بخش خصوص یاریبس و در نتیجه ببرد

رشد در ماههای در معرض خطر  همچناناست و  دهیرسدرصد جامعه  40از  شیبه بدر حال حاضر  کهفقری 

 قرار دارد. آینده

و  یخدمات عمومنقس ، فیضددع یهارسدداختیاز ز یبیترک یعیطب جهینت 2015سددال  یجنبش اعتراضدد

 ریز یبر گروه سن ی کهبود، امربه سقف ممکن خود  دولتیبخش ارمندان و کحقوق افزایش  وصول سیاست

صد 67.8سال )که  30 شک تجمعی از در شت، شدیدی  یمنف ریداد( تأث یم لیآن زمان را ت این طبقه گذا

در تظاهرات  همین اتفاق 2دادند.می لیتشددک 2015را در سددال  اعتراضددی جنبش( درصددد 06) سددن و سددالی

شد. همچن 2018 شان م 2019در مورد تظاهرات اکتبر  هیاول یها، گزارشنیتکرار  شرکت ین دهد که اکثر 

 یهاخواسدددتههرچند ند. اهسدددال بود 30کمتر از  یخود، از گروه سدددن انینیشدددیکنندگان در آنها، مانند پ

 یاسیسکالن به اعتراض به اوضاع  وتر شده، گستردهتظاهرکنندگان از موضوعات مربوط به مشاغل و خدمات 

 .تبدیل شده است

 

                                                 
سمی بیکاری، حدود  1 سال  13.8رقم ر ست، و بیکاری جوانان  2018% برای  سد که در دوره اخیر افزایش یافته % می 27.5ساله به  24تا  15ا ر

 است.

 (2018روزنامه شرق االوسط گزارش فالح الجبار ) 2
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 20191شاخص انگیزه مشارکت در تظاهرات سال  ( 2.20) شکل

 یقتصدداداو  یاجتماع طیدهد که شددرایکرونا، نشددان م یری، عالوه بر اثرات همه گیبحران فعل یامدهایپ

 میشاهد بود 2019باالتر از آنچه در سال  یدر سطح، را یاجتماع یهایناآرام یمناسب برا اریبس نهیزم یفعل

شارها را ب نی. آنچه اکندفراهم می شد، نرخ کندمی شتریف سته ر دوره  یبرا یداخل ناخالص دیسرانه تول آه

 متیق ادیز شیافزا میمستق جهیکه نترشدی ، است( 2013-2010دوره ) سریع پس از رشد (2013-2018)

 .نفت در آن زمان بود

 

 20182الی  2013و  2013الی  2008های سال تولید ناخالص داخلی طی مقایسه سرانه ( 2.21) شکل

 

                                                 
 2020عراق، سپتامبر  یاقتصاد ادداشتی، یمنبع: بانک جهان 1

 المللی پولمنبع: گزارش صندوق بین 2
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 2030-2022بینی سرانه تولید ناخالص داخلی در پیش ( 2.22) شکل

ه شد یعموم یهاییو دارا هارساختیبه ز یداعش و جنگ با آن، موجب خسارت بزرگ یستیسازمان ترور

حدود  اسدددت به  میترم یکه برا زده شدددده اسدددت نیدالر تخم اردیلیم 46که در  دالر  اردیلیم 88آن 

عراق که در  یازدر کنفرانس بازسدد ییهابحث ،یگذار هیسددرما نیانیاز به  رامونیپ .دارد ازین یگذارهیسددرما

 30ه ب تیکه در کنفرانس کو یحال، تعهدات نیا با؛ برگزار شدددده انجام شدددده اسدددت تیدر کو 2018 هیفور

س اردیلیم شد یاتیبود، هنوز عمل دهیدالر ر ساختیدر ز شتریاز عوامل اختالل ب یکی زین نیند، که ان  ستهار

 وجود دارد. یضعف جد یبازساز یازهاین نیکه در تأم یبه نحو

سرانه تول نیعالوه بر ا ست(، ( 2.21شکل ) ر)همانطور که د یناخالص داخل دیکاهش  شده ا شان داده  ن

ضا شیباعث افزا ساو نار داعش  یستیجنگ با گروه ترور انیکه پا یاشود، به گونه یمردم م نیدر ب یتیاح

 داشته است. شیافزا یابه طرز قابل مالحظه یاجتماع یهایرونق نشده، اما در عوض ناآرام شیمنجر به افزا

 

 1.داعش، موجب بروز آن بود هیکه جنگ عل ینفت ریو غ ینفت یناخالص داخل دیتول نیتفاوت ب ( 2.23) شکل

 یرنفتیغ یناخالص داخل دیو تول یواقع یناخالص داخل دیتول نیبرآورد ب ینینمودار تخمشدددکل باال نیز 

نشددان داده شددده  ریکه مقاد یمعن نیبه ا ؛دهد ینفت را نشددان م متیبا داعش و کاهش ق یریاز درگ یناشدد

  .افتادمینفت اتفاق  متیجنگ با داعش و کاهش ق ابیدر غ هاست ک یکمتر از اعداد

                                                 
 2020بهار ی، بانک جهان یاقتصاد ناظر: منبع 1
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 ینفت یبحران کرونا و سقوط درآمدها (5

شاخص  ، سقوطپول المللیبینصندوق  رسد؛ بطوریکهانداز آینده اقتصاد جهانی ضعیف به نظر میچشم

صادی در  شد اقت صد  4.9حدود را  2020سال ر سال  وزند،  یم نیتخمدر  5.4نیز این مقدار به  2021در 

شاهد بوده  2009در سال  یمال یهادر بحران یتر از آنچه اقتصاد جهانبد اریآمار بس نیا خواهد رسید. درصد

ست،  سال راپول  المللیبینصندوق  خواهد بود.ا صادی در آن  شد اقت صد اعالم کرد که در 0.1 سقوط ر  در

شاخص 2010سال  صد 4.5به  این  سید در پول همچنین، به خطری که نقاط مختلف  المللیبینصندوق  1.ر

کند، اشددداره کرده، امری که ی مجدد تهدید میهاجهان را در پی شدددیوع پیش بینی ناپذیر کرونا و فراگیری

شده و رقم پیشاحتماال منجر به چالش شورهای مختلف  شتری در ک صادی بی شده برای رکود بینهای اقت ی 

 را نیز پشت سر خواهد گذاشت. 2021سال 

 

 1002=2019تولید ناخالص داخلی فصلی در جهان / فصل اول  ( 2.24) شکل

سان بخش نفت یهاینیب شیپ شنا شت  ، ازکار ضا م شرایطبازگ ضه و تقا ه دهد، ب یم خبرتعادل در عر

 شی( پEIA) یآژانس اطالعات انرژ . آنگونه کهکند حمایت 2021نفت در سدددال  متیق افزایش که از نحوی

شکه و در دالر در هر ب 44به  2020نفت خام برنت در سه ماهه چهارم سال  متقی توسطکرده است م ینیب

 .دیهر بشکه خواهد رسدر دالر  49به  2021سال 

                                                 
 افتد رخ داده است. یاتفاق م 2020از آنچه در سال  یترکمپس از کاهش  2010است که بهبود در سال  نیدر ا یتفاوت اساس 1

 2020جهان، ژوئن  یپول گزارش شده در چشم انداز اقتصاد المللیبینمنبع: صندوق  2
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 گامی بین تولید و مصرف سوخت مایع در جهانهم ( 2.25) شکل

 درصد رشد داشته است. 60( حدود 2020-2014)های سال نیحقوق ب یهانهیهز 

 ستمزد و حقوق پرداخت ستگان و کارمندان به د ش صد 122 حدود بازن سال  نفتی درآمد در را  2020مورد انتظار در 

 . درسی درصد 88 به که بود 2016در سال  یقبل یهادرصد در بحران نیکه بدتر یدهد. در حال ینشان م

 امر  نیدر بودجه خواهد شددد که ا یدیشددد یمورد انتظار منجر به کسددر یالزم و درآمدها یهانهیهز نیب ادزی شددکاف

 .کندمی یرا الزام یمال نیکاهش شکاف و تأم یبرا یاقدامات جد یضرورت اجرا

 و  یانباشته شده خارج یهایاز بده یبر مخلوط هی(، با تک2016-2014) هاسال یدر بحران مال ژهیبودجه، به و یکسر

 شد. نیتأم یداخل

 گرید یهاکه دولت یمال یو کسددر هانهیهز دیشددد شیافزا لی، به دلو کمک خارجی از بودجه المللیبین هایتحمای 

را نشدان  اندکی اریبرند، محدوده بسد یاز آن رنج م ریمبارزه با اثرات همه گ یهااسدتیسد جهیجهان در نت یکشدورها

 دهد.یم

 کمک کنند. یبده یمال نیاصالحات عمده، در تأم یبه اجرا ازیبدون ن المللیبین یمال وسساتاست که م دبعی 

 یدهد. در صورت جد یرا نشان م یمحدود اریبودجه، حوزه بس یبودجه کسر نیدر تأم یمحل یمالوسسات م توانایی 

 .انجام نخواهد شد ی، بودجه نقدنهیهز کاهشنگرفتن و کاهش قابل توجه اقدامات 

 توسدددط بانک  یپول میرمسدددتقیغ یمال نی، تأمهانهینگرفتن و کاهش قابل توجه اقدامات کاهش هز یدر صدددورت جد

عواقب  جهیعراق و در نت یبانک مرکز ریبر ذخا دیه منجر به فشددار شدددخواهد بود ک ماندهیعراق تنها منبع باق یمرکز
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 خواهد شد. ندهیآ مخرب

سنار ی کرونادمیموج دوم اپ یایاح ست  سبی یویممکن ا ضا بارا  2021سال  برای تعادل ن متر از ک یتقا

شود متیکاهش ق با همچنان نفت درنتیجهکند و  دیتهد توقع  یطوالن مدت یآن برا افزایش قیمت ای روبرو 

ضا با انتظارات  یافتد. حت ریبه تأخ شد، ا 2021سال  دراگر تقا شته با ود دارد که احتمال وج نیمطابقت دا

د در برابر سددهم بازار خو شیفرصددت افزااز  گروه اوپک پالوبخاطر اسددتفاده عرضدده  شیامر منجر به افزا نیا

اند سددقف برخوردار اسددت تا بتو یاضدداف دیتول یکاف تیاوپک از ظرف چرا که، بشددود متحده االتیا لینفت شدد

 کند. نییتعبوسیله عرضه بیش از حد نفت خود را  متیق

 

 1کشورهای صادر کننده نفت )اوپک(ظرفیت تولیدی نفت خام مازاد سازمان  ( 2.26) شکل

ست ویسناراین  مبتنی بر دیسف مقاله سال  متیق نیانگیکه م ا تا  35حدود  2020فروش نفت عراق در 

 ینیب شیاساو، پ نی. بر اباشددالر در هر بشکه  55تا  45در حدود  2021دالر در هر بشکه و در سال  45

شستگانکامل پرداخت قادر به  2021و  2020های سال یدرآمد نفت برا نخواهد بود  حقوق کارمندان و بازن

 یکامالً متفاوت از بحران قبل تیوضدددع ی دیگری اسدددت. اینجار نهیصدددرف نظر از هرگونه هزو این امر با 

 شاهد رشد 2020و  2014های سال نیمربوط به حقوق ب یهانهیکه هزچرا ، است (2016-2014)های سال

 هزار میلیارد 64.2ه ب به مبلغی نزدیک نارید هزار میلیارد 40.2 ه این مبلغ ازدرصد بوده است؛ به طوریک 60

 افتهی شیافزا یریبه طرز چشددمگ 2020و  2019در سددال نیز  جاری یهانهیهز کما اینکه رسددد.می نارید

                                                 
 2020سپتامبر  - یتاه مدت انرژ(، چشم انداز کوEIA) یمنبع: آژانس اطالعات انرژ 1
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ست. ستگان حدود  1ا ش صد 122پرداخت حقوق به کارمندان و بازن سال  درآمد مورد انتظار در  2020نفت در 

سال  یقبل یهادر بحران زانیم نیبدتر در حالیکه. شودشامل میرا  شش  2016در  صد از 88پو  درآمد در

 نشان داده شده است. رزی نمودار در که همانطور، ها بودنفت بوسیله حقوق

 

 از درآمد نفت یحقوق کارمندان و بازنشستگان به عنوان درصد ( 2.27) شکل

ضا شودیبدتر م یاوضاع زمان نفت عرضه  شیدر افزا ایی شود مورد انتظار آن کاهش زانیاز م 2021نفت سال  یکه در تقا

 جه دربود یدارد که بطور مشدخص، کسدر یوحشدتناک یامدهایاتفاق پ نیا شدود. متیباشدد که منجر به کاهش ق یبه گونه ا

 شود: یمشاهده م ریآن است، همانگونه که در ز نیترمهم 2021و  2020های سال

                                                 
سال  یاقتصاد گزارشدر  یبانک جهان 1 سال  نوشت: 2020خود از بهار  ساالنه، صرف نظر از درآمد، ب جاری یهانهی، هز2019در  از  شیبه صورت 

شکی را بودجه کل از( 77٪) ضاف هاحواله شیافزا لیبه دل شتریداد که ب یم لت شتغال ا سال  یدر بخش دولت یو ا ساب حقوق 2019بود. در  صورتح  ،

صد، در مقا 13از ) شیب انکارمند ساب کاالها و خدمات ) سهیدر صورتح سال قبل( و  صد، در مقا 127با  سال قبل( و  سهیدر که حقوق  - هاپرداختیبا 

سهم ستگان و  ش ست  هیبازن ساالنه( افزا 18با ) -ا صورت  صد به  ست. در مورد هز افتهی شیدر : دیافزا یم یشده، بانک جهان ینیب شیپ جاری یهانهیا

صم ییوزارت دارا یهاداده شتغال عموم یدولت عراق برا میپس از ت شستگ ،یگسترش ا س یکاهش سن بازن پس از تظاهرات اکتبر  مزایااز  یاریو ارائه ب

 دهد. یرا نشان م جاری یهانهیدرصد نسبت به سال گذشته( در هز 26.4) یقابل توجه شی، افزا2017
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 بر وجه نقد یمبتن یحسابدار یهابودجه بر اساو گزارش یاجرا ی: گزارشهاییوزارات دارا ( 2-3) جدول

 
 

 المللیبینبرآورد صندوق  ایبودجه  هایالیحهبر اساس برآورد بازار،  محاسبات نیکه ا کندتفاوتی نمی

 ازیدهد، که ن یرا نشان م ندهیآهای سال در بودجه شدید یوجود کسر ،جدول نیادر هر صورت ، باشدپول 

(، 2016 - 2014)های سال یدر بحران مال ژهیبودجه به و یکسر ، همانطور کهکندمی یرا الزام یمال نیبه تأم

 .ی تأمین مالی شدداخل یو بده یخارج یانباشته، بده یاز بده یبیبر ترک هیبا تک

در  نهیهز شیمنجر به افزا ی،پرداخت نشده قبل یهایاضافه شده به بده یهایدر مقابل، جمع شدن بده

دولت را  یهایبده تیکه در نها ،شود یمها آن در یآت یهایکسر شیافزا نیو همچن ،ندهیآ یهابودجه

شود یم دینفت منجر به کاهش تول المللیبین یهاشرکت یانباشت بده که بیترت نادهد. به هم یم شیافزا

به بخش  یهایبده عین حالدهد، در یم شیبودجه را افزا یکند و کسریرا محدود م ندهیکه درآمد آ

 پرداخت یهاوام شیافزا رایشود، ز یکمتر م یشغل یهاو فرصت یورشکستگ شیمنجر به افزا ی نیزخصوص

را  ی، به نوبه خود، فشارها بر اقتصاد محلمسأله نیا و گذارد یم یمنف ریتأث هابانک دهیوام  ییبر توانا نشده

 .کندمی تیتقو

ی ریهمه گ اتمقابله با اثر یهااستیس لیبه دل هادولت یمال یو کسر هانهیهز دیشد شیبا توجه به افزا

سسات مواست  دید. بعکنیم کمی را پشتیبانی اریبس محدوده المللیبین هایکمکدر سراسر جهان، کرونا 

تر از آنچه در توافق نامه  یتر و ساختار قیاصالحات عمده )عم اجرایی شدنبدون  المللیبین یمال

، بیترت نیگسترش دهند. به هم هایبده نیتأمهای خود را در کمکانجام شد(  2016 یاعتبار یاستانداردها

توان در جدول  یرا ممطلب  نیمحدود است، ا اریبودجه بس یکسر نیدر تأم یمحل یسسات مالمو ییتوانا

 کرد: مشاهده ریز
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 حجم بدهی داخلی سالیانه ( 2-4) جدول

 

 جزئیات بدهی داخلی سالیانه ( 2-5) جدول

 

باشد.  ماندهیعراق تنها منبع باق یتوسط بانک مرکز میرمستقیغ ینقد یمال نیشود که تأم یامر باعث م نیا

 مبتنی برشود که  یبرآورد م نارید هزار میلیارد 71.3حدود  2020عراق در آگوست  یبانک مرکز ریذخا

را پشتیبانی دوازده ماه  یمال نیتواند تأم یم که در نتیجهاست،  2019دسامبر  انیدر پا نارید هزار میلیارد( 79.9)

واردات  یمال نیتأم یبرا رهیذخ نیبه ا ازیحال، ن نینفت(. با ا متیو سطح ق هانهیکاهش هز با فرضکند )

 یبحران واقع کیمنجر به  تیدر نها ،ماه 9 یدر طکاهش خطرناک آن معناست که  نیبه ا ،کاالها و خدمات

 .شودمی عراق، همراه با احتمال سقوط ارزش آن ناریددر ارزش 
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 بدهی دولتی و ذخایر ارزهای خارجی ( 2.28) شکل

 2022و تا اواسط سال  گریماه د 9 ای 2021تا اواسط سال  یسطح کاف ریرا به ز ریکاهش ذخاباال  نمودار

 دهد. یخطرناک نشان م اریبه سطوح بس

دولت در پرداخت  ییعراق، که مربوط به توانا ناریمثبت کاهش ارزش د یهاجنبه علی رغمرسد  یبه نظر م

شود یمنجر م یزندگ یهانهیهز شیبه افزاچنین اتفاقی و دستمزد به کارمندان و بازنشستگان است، اما  قحقو

اکثر  یرا برا زندگی، سطح یمصرفمواد  نیتأم یکشور به واردات برا ادیز یبا توجه به وابستگ در نتیجهو 

مربوط به  یلیاز تعط یناش یهاشوک لیکه به دلی ررسمیاقتصاد غبر فشارها را  امر نیا .دهد یمردم کاهش م

دولت  کرد نهیکاهش هز، همچنین منجر به کندمی دیاست تشد دهید یجد بیکرونا آس روسیو یریهمه گ

به هر حال اما خواهد شد.  رهیکاالها و خدمات و غ برای نهیهز تیو محدود گذاریهیسرما یهادر زمینه

 شد. هدخود خوا یتجار یاقتصاد عراق در برابر شرکا پذیریرقابت افزایشکاهش نرخ ارز منجر به 

 شرکا نارید متآمدن قی نییپا صاد عراق در برابر  خود کمک خواهد  یتجار یبه بازگرداندن رقابت اقت

 کرد.

 دولت در پرداخت حقوق و  ییعراق، که مربوط به توانا ناریمثبت کاهش ارزش د یهارغم جنبه یعل

با توجه به  نیشددود و بنابرا یم یزندگ یهانهیهز شیمنجر به افزا متعاقباًاسددت،  یحقوق بازنشددسددتگ

 .یابدیاکثر مردم کاهش م یبرا زندگیمصرف، سطح  نیتأم یکشور به واردات برا دیشد یوابستگ
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 یالضعف مؤسسات م (6

 سات مال س ضعف یهایریدرگ جهیدر نت یمو شته از  ش یساختار یهاچهار دهه گذ س ینا به  بیاز آ

 برند. یکشور رنج م ینهاد یهارساختیز

 دو دهه گذشته،  طی گری و روابطبر اساو حزبی هامسئولیت میو تقس دولتیشدن خدمات  یاسیس

 . کرده استتر میوخرا اوضاع 

 هادها لهقادر به مق یعراق ین فاقد  سدددتندین یبودجه در مواقع بحران تیریمد یهایدگیچیبا پ اب و 

 در توسعه اقتصاد هستند. ینقش رهبر یفایا تیصالح

 یهارساختیبه ز بیاز آس یناش یساختار یها، از ضعفییوزارت دارا ژهیدر عراق، به و یمؤسسات مال

 میو تقس یشدن خدمات دولت یاسیبرند و با س یدهه گذشته رنج م ارچه یهایریدرگ جهیکشور، در نت اساسی

 ی در حال حاضرعراق ی. نهادهاشده استنیز تر  میدر دو دهه گذشته، اوضاع وخ بر اساس روابط هامسئولیت

در  ینقش رهبر یفایا تیو صالح ستندیبودجه در زمان بحران ن تیریمد یهایدگیچیقادر به مقابله با پ

 توسعه اقتصاد را ندارند.

س فقدان ستیوجود  سا سجم برا یهاستمیها و   یعموم تیریمد» ستمیس ژهیدرآمد، به و تیریمد یمن

کاغذبازی در کنار اسدددتمرار، «(PFM) یمال مه ر اعتماد بر روند  ، یزیدر محاسدددبه بودجه )از جمله برنا

س سابر صویح  ژهیبه وؤثر، ممفید و به طور ی نظارت بر اجرا(، کنترل عملکرد مال یو حتاجرا ، یپارلمان بی، ت

 .کندمی رممکنیغی، برای دولت مال یهاآن در بحران یاتیح تیرغم اهم یوجه نقد را عل تیریمد اتیعمل

س یژگی، عراق فاقد دو ونیالوه بر اع سا ست،  یمال یعموم تیریمد یا  تیریمد ستمیس» که عبارتند ازا

 یدولت متصل م نهیهز یتمام واحدها نیب یکی، که به صورت الکترون«(IFMIS) کپارچهی یاطالعات اقتصاد

خزانه  کپارچهیحساب » آورد؛ و مورد دیگردر می به صورت اتوماسیونبودجه را  یاجرا یاساس و اجزایشود 

بدان فقدان  نیا .کندمیجمع  یحسددداب خزانه دار کیدولت را در  یهاحسددداب هی، که کل«(TSAی )دار

 خود کنترل ندارد. ینقد یهایو موجود یو اطالعات مربوط به منابع مال هامعناست که دولت بر داده
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 دیسف مقالهاقتصادی اصالحات 

 مقدمه (1

 وستهیبه طور پگذشته های سال طیکه  ییهااقتصاد در برابر بحران یریپذ بیآس دیسف مقاله 

 داده است. صیاند، تشخ افتهی شیافزا

 که است دولت در اقتصاد و جامعه ندهی، نقش فزااقتصادی کشور عراق یشکنندگ یاصل علت ،

 .استدر بودجه فدرال مشهود 

 و  شرفتهیپ اریکه بس یفعل طیتر شده اند، شرا قیموجود عم یهاضعفگذشته های سال طی

شد ست شده اند دیت صل گردیده ا حقوق کارمندان  ژهیبه و، هانهیهز ریناپذانعطاف شی. افزاحا

 نیاست، ناسازگار است، که ا هانهیکمتر از آن هز اریکه بس یو بازنشستگان، با نوسانات درآمد

 یدشدددوار و دردناک ممکن نم یهانهیرا بدون اسدددتفاده از گز یمقابله با بحران مال ندیامر فرا

 کند.

 یاصددل لیبحران و دال نیحل ا یرا برا ی، مصددمم و آگاهانه ایهرچه زودتر دولت اقدامات جد 

 .ابدی یم شیافزاپذیر  بیآس قشر از ژهیبه و وجامعه  افرادمحافظت از  امکانآن انجام دهد، 

 افتهی شیگذشته به طور مداوم افزاهای سال یکه ط ییاقتصاد را در برابر بحرانها یشکنندگ دیسف مقاله

تا  2014های سال بحران و 2008تا  2007های سال یعنی بحران . در هر دو بحرانمشخص کرده استاست 

نقش دولت در اقتصدداد و  شیافزا نماد بارز آنبود، که  یشددکنندگ یاصددل لیدل «یسدداختار اختالل»  2016

ست و این مطلبجامعه  صاد در ا شهود بود، که منجر به انقباض اقت صاد دیشد یبودجه فدرال م  یو رنج اقت

اصدددالحات  یاجرا یرا برا ینفت وجود دارد و فرصدددت متیق شیحران، افزامردم شدددد. اما پس از هر ب یبرا

 ؛اند هقرار نگرفت یمورد بهره بردار هافرصددت نیحال، ا نیکند. با ا یم جادیا یرفع شددکنندگ یبرا یسدداختار

س ستیبلکه دولت  سته ریرا تحت تأث یقبل یمنف یهاا ضاعف  یاجتماع یهاخوا شکل م کرد، که یدنبال مبه 

تر  شرفتهیپ ارینقاط ضعف بس نیشد که ا یکنون تیشد و منجر به وضعینقاط ضعف موجود م تشدیدباعث 

 نیز مزید بر علت است. نفت یجهان یدر بازارها ایلحظهو  یادیبن راتییشده و تغ

دشوار و دردناک، با هدف  یهانهیبدون استفاده از گز یشود که روند مقابله با بحران مال یم عثامر با نیا

لذا نباشدد.  ریآن، امکان پذ یحداقل کاهش اندازه اثرات منف ایکاهش احتمال سدقوط دشدوارتر و دردناک تر 

 اریکه بس های کم و زیادی، با درآمدانحقوق کارمندان و بازنشستگ ژهیبه وبدون بازگشت،  یهانهیهزافزایش 
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 ندارد. های خوددرآمدتضمین بر  یدولت کنترلوب که ، بخصستیست، سازگار نهانهیکمتر از آن هز

منجر  یاداقتص و فشار از مردم به رنج یادیز یبخشها یبرا ی دولتهانهیکاهش هز به که اقدام یدر حال

حران و ب نیحل ا یرا برا شدهکارشناسی، قاطع و یاقدامات جد عتریسرهرچه  مجبور است خواهد شد، دولت

شه صل هایری سر تمامیآن انجام دهد،  یا ضا تا بتواند حوزه محافظتی خود را بر  عنوان یک ه بجامعه  یاع

 . گسترش دهد اقشار آسیب پذیر ژهیبه وو ، یکل واحد

 

 1یناخالص داخل دیدر سرانه تول شیافزا ددرص براساو یناخالص داخل دیاحتماالت بهبود سهم سرانه از تول ( 3.1) شکل

ن، به شددود، بلکه با گذشددت زما ی، نه تنها اقتصدداد اصددالح میادیاصددالحات جامع و بن یدر صددورت اجرا

 کند. یم دایدست پ یناخالص داخل دیسهم سرانه تول ریچشمگ شیافزا

 که به شرح زیر است: است راهبردی یبه دو هدف اصل یابیبه دنبال دست دیسف مقاله

صالحات  کیشروع  :هدف اول شهبرنامه ا شیاز  یریجلوگ یبرا یو فور ایری سریو  فروپا جه )به بود ک

کردن  فراهمبا هدف (، عمومی یهابه بخش مراقبت ژهیو یهااز بخش مراقبت ماریانتقال اقتصددداد ب مثابه

 .مدت انیاصالحات م یاجرا یبرا یو زمان یمال یکاف یفضا

 ندهیآ یهانهیمشترک گز ریمس همانکه  داریپا یریدر مس کشوراقتصاد و بودجه  قرار دادن :دوم دفه

به د )اتخاذ کن یاقتصدداد یینها گیریخود را در مورد جهت ماتیتواند تصددم یکشددور م؛ به این ترتیب اسددت

 (.ینقاهت و توان بخش برای هخان به عمومی یهااز سالن مراقبت ماریانتقال اقتصاد ب مثابه

صله و در مدت م دیکه با یفور یضرور یدرمانها قصد دارد دی، مقاله سفبیترت نیبه ا سه تا  گینانیبالفا

بلند مدت  یاقتصاد راهبرد کی یو اجرا تدوین یبراتوصیف کند تا سپس زمان کافی اعمال شوند، پنج سال 

                                                 
 2020عراق، سپتامبر  یبرا یاقتصاد ادداشتی ،یمنبع: بانک جهان 1
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 فراهم کند.را 

 مقاله سفیدمحورهای اصالحات اقتصادی  (2

 یساختار اختاللبا هدف رفع  دیسف در مقالهمطالب فوق، برنامه اصالحات ارائه شده مجموعه با توجه به 

تیاز اولو یو در مجموعه ا تدوین شددده، نداهپدید آمد اکه سددابق ییهاچالشعالج  نیو همچن اقتصدداد عراق

 ارائه شده است: ریشود، به شرح ز یمدت اعمال م انیکه در م یمهم و فور یها

 :بدسدت آوردن و فروپاشدی اقتصدادیتوقف  ایبا هدف کاهش  ؛داریپا یبه ثبات مال یابیدسدت محور اول 

 .یاصالحات ساختار ریبه سا یابیدست یبرا شتریفرصت ب

 :یهابه بخشدهی تیاولو، راهبردیکالن طبق اصددول  یبه اصددالحات اقتصدداد یابیدسددت محور دوم 

صاد صت یاقت صاد یهانهیبا هدف ارائه گز ؛داریپا یشغل یهامولد و فراهم آوردن فر  داریو پا یواقع یاقت

در ها آن و سهم یرنفتیغ یبخشها تیتقو یبرا طور زودبازدههبتوانند  یکه م یدیتول یبر بخشها یمبتن

 حرکت کنند. یناخالص داخل دیتول

 ساختهایبهبود ز سوم: محور س یر سا شها شرفتیکه به پ یا فراهم  با هدف ؛کند یکمک م ندهیآ یبخ

سب برا نهیآوردن زم ساز یمنا صاد و ترس یگسترش و متنوع  سدوباره  میاقت ستراتژ یرهایم آن به  کیا

 .در دراز مدتاقتصاد  ازیموردن پذیریبه رقابت یابیمنظور دست

 :تیفقرا و حما تیبا اولو یاجتماع خدمات یو جهت ده یساز بهینه، یارائه خدمات اساس محور چهارم 

الزم  حمایت نیشهروندان و تأم یفور یازهایبه ن ییپاسخگو با هدف ؛و بعد از اصالحات نیدر حها آن از

 آن. یروند اصالحات و اقدامات درمان یدر ط ریپذ بیآس یهااز بخش

 :ضای محور پنجم شرفت در ف ضاتیحاکم پی ضای  و یقانون ی، ف امکان  جهت اعطای قدرت و، یادارف

 یدر اجرا یش اصلنق دارای یاساس یبا هدف اصالح نهادها ؛به نهادها و افراداجرای اصالحات مورد نیاز 

 اثرات آنها. یداریاز پا نانیاصالحات و اطم
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 پایدار محور اول: دستیابی به ثبات مالی -1-2

درمان انباشددت  یبرد و برا یرنج م یسددخت مال طیذکر شددد عراق از شددرا یقبل یدر بندها همانگونه که

سان ی، منابع مادهارساختیکه ز یخسارات نیسنگ شته  شیو بکرده  آن را فرسوده یو ان از پنج دهه ادامه دا

 دارد. یادیبنو  قیعم یهابه راه حل ازیاست، ن

خود به  جیظهور نتا یبرا -تالش شودها آن تریهرچه فور یاجرا یبرا دبای که- ازیمورد ن یواقع اصالحات

سب ن یدوره زمان کی س یدارد، به گونه ا ازیمنا س یفعل یکل ریکه م شد در م سپس ر سمت ثبات و   ریرا به 

ست هدا ساختار ت،یاز نظر ماه ،یکند. بحران کنون تیدر ست و  یهمزمان هم   یضرور نیبنابرا ،یمال هما

فراهم شود تا اصالحات  یشتری، فرصت بهانهیو اصالح روند هز یاست که با متوقف کردن هدررفت بزرگ مال

اقتصاد  ازیبه رشد مورد ن یابیتوسعه و دست ریمس یخود را در ارتقا جیکنند و نتا فاینقش خود را ا یساختار

 کالن نشان دهند.

شود. اما با توجه به  یم فیبراساو آن تعر هاتیحل مسأله است که اولو یاصل دینگاه کالن به اقتصاد، کل

از آنکه  شیدارد، پ ازین یو فور یدولت، که به اصددالحات اسدداسدد یبر امور مال دیو فشددار شددد قیانحراف عم

که  تتوجه داش دیبود. اما با یاصالحات کل جیتوان منتظر نتا یشود، نم نیدولت تضم یمال تیوضع یداریپا

 .دهد -کاهش نه و-شیاقتصاد کالن را افزا یداریانجام شود که رشد و پا یریدر مس یاصالحات فور نیا

در  یبه ثبات مال یابیبدون دست -است  نیچن زین گرید یهمانطور که در اقتصاد کشورها -عراق  اقتصاد

تواند  یکند، نم یمؤثر آن را فراهم م تیریکه امکان مد یمال یهارساختیو اصالح نهادها و ز یبودجه عموم

است که مستلزم موارد  داریپا یمال تبه ثبا یابیمقاله دست نیمحور اول در ا ن،یشکوفا شده و رشد کند. بنابرا

 :است ریز

 طیمدت قابل اجرا در مح انیاقدامات م نیو همچن ،یبا انجام اقدامات فور هانهیهز یسددداز یمنطق ؛اول

و  هانهیهز نیتأم یالزم برا ینگینقد نیوجوه نقد و تأم انیدولت، بهبود جر یدرآمدها شیافزا ؛دومعراق. 

س ؛سوم صالح  صالحات و ا یهاهیپا جادیا یبرا ،یمال تیریمد یهاستمیا  داریمؤثر و پا تیریامکان مد جادیا

 نهادها. یدولت برا یدر امور مال

 یمال تیریمد یهاستمیو اصالح س ،ینقد انیدرآمد، بهبود جر شی، افزاهانهیهز یساز یمنطق

 هانهیهز یساز یمنطق

 ؛یناخالص داخل دتولیدرصد  3 داریپا زانیتا م هیبودجه اول یکاهش کسر 

  فعلی درصددد 25از  یناخالص داخل دتولی درصددد 12.5کاهش فاکتور حقوق و دسددتمزد به 
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 ؛ظرف سه سال

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

 ندوق، آن از بودجه، و انحصار پرداختها به ص یمال نیو توقف تأم یاصالح صندوق بازنشستگ

 ؛در سهم دولت، و اصالح آن بر اساو قانون یبا بازنگر

 ؛یناخالص داخل دیاز تول درصد 5 زانیدولت به م تیکاهش کل حما 

 ساالنهدرصد  30 زانیبه م یدولت یهاشرکتاز  یمال تیکاهش حما. 

 وجه نقد انیدرآمد و بهبود جر شیافزا

 حذف  یسددوخت در بازار جهان یواقع متیمصددارف برق بر اسدداو ق یتمام ازدرآمد  کسددب(

 یارانه برق(؛

 ؛یدولت یهاشرکتسوخت  یهاارانهیدر  یبازنگر 

 ؛اموال سرقت شده یابیبرنامه باز یاجرا 

 ؛یمومعبه منافع  یابیدست یدولت برا یهاییدارا یفروش برخ یبرا یبرنامه ا یو اجرا هیته 

 ؛عراق یبانک مرکز یبا هماهنگ یگردش عموم یبراها آن و ارائه یانتشار اوراق قرضه مل 

 ؛یو جمع آور تیریبهبود مد قیاز طر یاتیو مال یدرآمد گمرک شیافزا 

 یمال تیریمد یهاستمیس اصالح

 یاطالعات مال تیریمد کپارچهی ستمیپروژه س یاجرا (IFMISبرا )یمعمو تیریمد یمدرن ساز ی 

 ؛(TSA) یخزانه دار کپارچهیو حساب  یمال

 شمار کی یاجرا بع منا یبرا یکیالکترون ستمیس یجامع از کارمندان دولت به منظور اجرا یسر

 ؛المللیبین یمطابق با استانداردها یدولت یایدستمزدها و مزا یو هماهنگ یانسان

 جادیا ( اصول بودجه بر اساو برنامهPBB)؛ 

  ؛ناریدالر در برابر د ینرخ فعل و بررسیمطالعه 

 صاددانان کی جادیا شکل از اقت شاوره مت شهرت  یدارا یگروه م از  تیحما یبرا المللیبینتجربه و 

 روند اصالحات.

 هانهیهز یساز ینطقم -1-1-2

سرکا (1 صد 3 داریپا زانیبه م یبودجه عموم 1هیاول یهش ک سال یط یناخالص داخل دتولی در  سه 

                                                 
های مصددرفی آن اسددت، البته بدون احتسدداب سددود درآمدها. کسددری اولیه بودجه، بمعنای مابه التفاوت درآمد حاصددل شددده از بودجه با هزینه 1
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 ؛(ی استناخالص داخل دتولیدرصد  20 یفعل ی)کسر ندهیآ

 ظرف درصد 12.5به  یناخالص داخل دتولیدرصد  25از  هاحقوق و دستمزد صورتحسابکاهش  (2

ستخدام و جا دیجد یهاتیاز جمله: محدود کردن فعال یرتدابی اتخاذ با، سال سه مدت  ینیگزیا

 جداسازی ،رو باالت ربطیاز مقامات ذ ییاستثنا دییو با تأ یضرور اریبه موارد بس ی،در بخش دولت

تمزد اعتبار حقوق و دس نیتأم یبرا یمالکفای خود یو مؤسسات ادار یدولت یهاشرکتحساب 

ینه بر هز یو واحدها هاحقوق کارمندان در وزارتخانه یسدددقف باالتر برا نییتع ی،مرکزدولت از 

 ؛تحقق عدالت و کاهش اختالفات یبرا

و  نیقوان نی، تدویبه صددورت فصددل یگذار هیو سددرماسددامانه اعتبارات پولی  یو راه انداز هیهت (3

انطباق  و التزام یریگی، پیه گذاریسرما یهادر بودجه و پروژه یاصل یهانهیمقررات مربوط به هز

 ؛یو حسابرس یحسابدار یهاارسال گزارش در

از بودجه، محدود کردن  آن یمال نیتأمتدریجی توقف  از طریق یصددندوق بازنشددسددتگاصددالح  (4

 برای موافقت با این سددهم دولت، و اصددالح قانونو بررسددی به صددندوق، ضددمن حفظ  هاپرداخت

 ؛دستورالعمل

سات ادار یلتدوحمایتی از بنگاههای  ستمیس جادیا (5 س شا یمبتن ی کهو مؤ  یگستیبر عملکرد و 

 سال در هر درصد 30نسبت ه ب یدولت یهاشرکتاز  یمال تیو کاهش حماآن نهادها عمل کند، 

 ؛دوره سه ساله کی برای

 ددرصدددد نسدددبت به تولی 5به ها این حمایت کاهش تا یدولتکلی  هایتیاعمال کاهش حما (6

 ت(.اس یناخالص داخل دتولی از درصد 13حدود  یلفع تسال )حمای سه ی طیناخالص داخل

 وجه نقد انیدرآمد و بهبود جر شیافزا -2-1-2

ر دسوخت  یواقع متیمتناسب با قبه نحوی که ارزش برق  ی پیرامونمحاسبه اقتصاد انجام یک (1

 ؛متیق نیهمه مصارف برق بر اساو ا یبرا دریافت هزینه قبوضو  ی باشدبازار جهان

 ؛یدولت یهاشرکت تسوخ ارانهی بازنگری در (2

 ؛قاچاق و سرقت شده اموال یابیبرنامه باز اجرای (3

ضع (4 ، مطابق دولت به منظور بهبود عملکرد آنها یهاییدارا یفروش برخ یبرا یبرنامها یو اجرا و

 ؛آنها یامطلوب بر یگذار هیبه سرما یابیو دست یاقتصاد مل افزایش جذابیت در، یبا منافع عموم

                                                 
 )خبرگزاری الیوم السابع(
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 یدر بورو اوراق بهادار عراق، با هماهنگ یگردش عموم یبراها آن و ارائه یه ملقرض قانتشار اورا (5

 ؛یبانک مرکز

 یاتیمال سددتمیتوسددعه سدد ی،و جمع آور تیریبهبود مد قیاز طر یاتیو مال یدرآمد گمرک شیافزا (6

، میمسددتق ریغ یهااتی، از جمله مالیاتیمالبا ضددرایب ، عادالنه و برابر شددفاف یهانرخ با دیجد

، هانهیاز جمله حقوق، کمک هز انکارمندهای متعدد دریافتیامالک و مسدددتغالت و  اتیمال

شوق سا ها، پاداشهام س ریو  شکال درآمد، اتوما شاغل ونیا  یاتیمال هویتشماره  جادیو ا انواع م

(TINبرا )یاتیمال یکیالکترون عملیات جهت انجامهمه شهروندان  ی. 

 یمال تیریمد یهاستمیاصالح س -3-1-2

کردن  به روز ی( براIFMIS) یاطالعات مال تیریمد کپارچهی سدددتمیپروژه سددد یدر اجرا عیتسدددر (1

 ؛یبانک جهان یبا همکار (TSAواحد ) یوحساب خزانه دار یمال یعموم تیریمد

منابع  یکیالکترون سددتمیسدد یسدداز ادهیجامع از کارمندان دولت به منظور پ یرشددمارسدد کی یجراا (2

سان س یان سا یهاستمیمرتبط با  ستمزد و  سعه  ی،اطالعات یهاگاهیپا ریحقوق و د  ستمیس کیتو

 ؛یهمه کارمندان بخش دولت یبرا ییشناسا یهاتیهو تیریمد یبرا یاساس

ساز (3 ستانداردها ابقمط یدولت مزایایحقوق و  یهماهنگ  به  درجات حقوق ینی، بازبالمللیبین یبا ا

ش سجم،و  یمنطق یرو سعه و ا من ستمزد و حقوق بخش  یمدت برا انیم یهدف مالیک  جادیتو د

 .یدولت

 ؛دولت یمحل یساختار بده بازسازی (4

صالح قانون وزارت دارا (5 سان یبرا ییا ساز یبه روزر ستاندا نیمجدد آن مطابق با آخر یو باز  یردهاا

مربوط  ییآن به تنها مرجع اجرا لیآن با هدف تبد یهاتیعملکرد و مسددئول ، بازنگری درالمللیبین

، و اجرا و نظارت بر آن (PFM) یعموم یمال تیریمد ستمیس تأسیس ، یمال یهااستیس یبه اجرا

آن و نظارت بر عملکرد آن را به عهده داشدددته  یکامل در اجرا تیکه وزارتخانه مسدددئول یبه گونه ا

 ؛باشد

سطوح، ییکارمندان وزارت دارا یبرا یو ادار یفن یهاو مهارت توانمندی ارتقای (6  جادی، و ادر تمامی 

شگاه کی ص آموز ص کارمندان ی توانمندی آموزش و ارتقا یبرا یمال یعموم تیریمد نهیدر زم یتخ

 .دولتیکارکنان بخش یی، و در درجه بعد تمامی با وزارت داراو افراد مرتبط  باال وسطح متوسط 

 ینیب شیپ و یجمع آور دره منظور توانایی آن ب ییوزارت دارا یو مال یاقتصاد یهایتوانمند تیتقو (7

 .یاقتصاد گزارش در مورد عوامل کالن هی، و تههاداده
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برای تقسدددیم  اقلیم )ها(و  هاتعهدات اسدددتان و یگمرک هاییدریافت، ینفت یفعال کردن دالرها (8

 ؛جاری نی، مطابق قواندرآمدها

سال(  5تا  3مدت ) انیآن در م یری( و بکارگPBBبر برنامه ) یبودجه مبتن یچارچوب عموم نیدوت (9

به منظور بودجه  ماههسه صدور گزارشو  هاساختار موسسات و فعالسازی ظرفیت یبه منظور بازساز

 ؛حسابرسی دقیق

سرما نیو تأم ینظر در طراح دیتجد (10 ش یگذار هیاعتبار بودجه  پروژه در طول  یمال نیکه تأم یبه رو

ضم ش مالیعدم تأمین از  هاپروژهکند، تا  نیعمر پروژه را ت صو ریاز تأخ ینا بودجه  یو اجرا بیدر ت

 ؛دنشون متضرر

 ؛یفدرال قواعد مالی یاجرا یبرا داریپا یرسم یهاستمیساختارها و س اجرای (11

نار،  (12 مت فعلی دالر در برابر دی عه پیرامون قی طال مالم بات  مات ث و  ی،و پول یبا در نظر گرفتن الزا

 ؛برای کشور یرقابت اقتصادتوان به  یابیدست

سرماب (13 سرما انیاهداف م نییبا تع یعموم یگذار هیهبود چارچوب  به عنوان  یعموم یگذار هیمدت 

( بر PIM) یعموم یگذار هیسددرما تیریدم سددتمیمجدد سدد فی، تعریناخالص داخل دیاز تول یبخشدد

ساو بهتر ستراتژ یعموم یهایگذار هیسرما وندی، پالمللیبین یهاروش نیا و  یمل کیبا چارچوب ا

و ارائه  یپروژه، حسابرس ینظارت بر اجرا ی برای بررسی ومرکز یریگیپ ستمیس یفعال ساز، یبخش

سبه ستمیس یساز کپارچهیمتخلفان،  گری ازمطالبهو  یابیگزارش، ارز  ی باناخالص داخل دیتول محا

 ؛یمال تیریاطالعات مد کپارچهی ستمیس

شهرت  دارای یمتشکل از اقتصاددانان یاگروه مشاوره کی جادیا (14 شتیبانی یبرا المللیبینتجربه و   پ

 از روند اصالحات.
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، راهبردیمطابق با اصول  یبه اصالحات کالن اقتصاد یابی: دستممحور دو -2-2

 داریپا یشغل یهامولد و فراهم آوردن فرصت یاقتصاد یهادادن به بخش تیاولو

را بر کشور  یاساس ییهاکه چالش است یو اجتماع یاقتصاد عیسر راتییمنطقه ما و جهان دستخوش تغ

محافظت از  یو انجام اقدامات الزم برا راهبردی یهابرنامه میتنظ نیازمندکه هایی چالشکنند، یم لیتحمما 

 ،داریپا ییبه رشد و شکوفا یابی. دستاست از آن یناش یعمده و نوسانات اقتصاد یهاجامعه و کشور از بحران

 یاندهیبه آ یابیاز دسددت رقابتی تالشددش کند که دیتولآنچنان در بخش ق مسددتلزم آن اسددت که اقتصدداد عرا

 یساختار انحرافاتهنوز از عراق باشد. اقتصاد  مطمئنها آن ندهیآ یهامردم عراق و نسل یبرا تمندانهسعاد

 یوابسددتگ، یورکاهش مداوم بهرهتوان به این موارد اشدداره کرد؛ میها آن مهمتریناز جمله  که برد، یرنج م

صادرات نفت خام، عقب ماندگ شیب صل از   یهاتیاولو نییو عدم تع یبزرگ بخش مال یاز حد به درآمد حا

 کشد.یم ندهیآسوی را به  داریکه قطار رشد پا توانمندی موتور به مثابهها آن تمرکز بر و راهبردی

موارد،  ریو سا یتی، امنیمات، خدیاجتماع یهااز چالش یحل بخش مهم دار، عهدهاصالحات کالن اقتصاد

شهروندان و ا یزندگ نیاز جمله تأم سب  صت جادیمنا سب برا یشغل یهافر شاغل ژهیبه و ،تسآنها یمنا  م

 دیکل ی. اصالحات اقتصادبر عهده گیردرا در توسعه و ارائه خدمات  یتواند نقش اصل یمکه  یبخش خصوص

مورد  ندهیو آ یفعل یهاتصمیمو  نی، قوانهادر برنامه دیاست که با یاصل تیاولو هماناصالحات و  هیبق یاصل

به  یابیدست ش،هدف اختصاب دارد که یکردیرو بیانبه  دیمقاله سف نیدوم ا ور، محنی. بنابراردیتوجه قرار گ

 .راهبردی خواهد بود یبر اساو مبان یاصالحات کالن اقتصاد

و عوامل تأثیرگذار  نیمدت، مهمتر انیدر م کالندر اقتصددداد  یفیجهش ک کیبه  یابیبه منظور دسدددت

شدند.  ییآن را برطرف کنند، شناسا انحرافات و باشند ناقتصاد کال یهااهرمبه مثابه توانند  یکه م ییبخشها

 زیر است. مورد شش شاملعوامل  نیا

 توسدددط خود ازینقش مورد ن یفای، امکان ایدولت یها، از جمله اصدددالح بانکیبخش مال ی: بازسدددازاول

 بازار سهام. یو ارتقا مهی، توسعه بخش بیحسابدار المللیبین ی، استفاده از استانداردهایخصوص یهابانک

آمادگی  شددرایط فعلیدر بخشددهایی که کنند،  یم تیکه اقتصدداد را هدا ییدادن به بخشددها تیاولو: دوم

شتری سر یبرا بی صتهااولویت دادن به ، دارند عیبهبود  و  ینفت ریغ دیتول شیو افزا یشغل یفراهم کردن فر

برای اقتصاد  راهبردیهای بزرگ و همچنین اولویت به بخشهایی که فرصت های دولت،افزایش میزان دریافتی

 نفت و گاز. ،یکشاورز یهاشامل بخش شوند،عراق محسوب می

ارزش افزوده و  و ایجاد و رشد دینقش خود در تولمطلوب  یفایا یبرا یبخش خصوص توانمندسازی: سوم
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 ،هاهیرو یساده ساز ،یاز بخش خصوص تیصندوق حما یفعال ساز قیاز طر ،یشغل یهافراهم آوردن فرصت

 .یبه بخش خصوص دولت عقب افتاده یهایو پرداخت بده بخش، به آن یرمالیغ یهاارائه کمک

وامل فشار بر اقتصاد و از عدارای درآمد مستقل، و تبدیل آن  یدولت یهاشرکت بخشی به: ساختارچهارم

 .اقتصاد و بودجه یبرا یتیبه عوامل حما یبودجه عموم

شاغل: فعاپنجم سازی م صت یعموم ل در  یبهره ور شیافزا ع،یسر یشغل یهابا هدف فراهم آوردن فر

 کار.و کم غیرمولدکار  یروین وریافزایش بهرهو  یبخش دولت

شم ستراتژ کی جادی: اش سان یروین نیتأم ،یوربهره شیآموزش و پرورش با هدف افزا یبرا یمل یا  یان

 بازار کار. ندهیآ انتظاراتبا عالی  التیآموزش و تحص جیدادن نتا وندیبازار و پ ازین مطلوب مطابق

 یمال یهابخش یاول: بازساز -1-2-2

و  مهیبخش ب عهتوس ،یخصوص یهاتوسعه بانک ،یدولت یهااصالح بانک قیاز طر یمال یهابخش یایاح

 بازار سهام یارتقا

 سی صورت لزوم و ها آن هیسرما شیروند افزا یسازمانده ،یدولت یهاهمه بانک هسرمای سطح برر در 

 ؛دیرشالو  نیرافد هایبانکدر  Core Banking ستمیس ،یاساس یبانک ستمیس یو فعال ساز جادیا

 ؛اریس یبانکدار خدماتو  یکیدر توسعه خدمات بانک الکترون عتسری 

 یاعتماد سددپرده گذاران در بخش بانکدار شیبه منظور افزا هاسددپرده مهیب سددتمیسدد سددازی فعال 

 ؛یخصوص

 المللیبین یحسابدار یهاستمیاستفاده از س (IFRSدر همه بانک )تیشفافند به منظور بهبود رو ها. 

 را تحت  یبزرگ اقتصدداد یهاسددازد تا پروژه یرا قادر م مهیب یهاشددرکتکه  یا مهیسددقف ب شافزای

 ؛پوشش قرار دهند

 ؛یبانک متول سیتأس یهادستورالعمل یدر مورد اوراق بهادار، و بررس دجدی قانون وضع 

 مانند بازار کاالها و بازار ارز )فارکس(.  گرید یتخصص یافتتاح بازارها 

 یالف. بخش بانک

 ،یتجار یکار بر اساو استانداردها جهت یدولت یهااصالح بانک»بخش، عبارتست از:  نیاز اصالح ا هدف

از  نانیبه منظور اطم یخصددوصدد یهابانک یهموار کردن راه برا ،یکاهش سددلطه آن بر مجموعه بخش بانک

 یهادادن به نقش بانک انیاقتصددداد عراق، پا یاهرم برا کینقش مؤثر به عنوان  یفایبخش و ا نیتوسدددعه ا

 یابیو بازییاز وزارت دارا هابانک نیولت، بازگشدددت به اسدددتقالل اد یهانهیهز نیتأم یبه عنوان بازو یدولت
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 :شودیمحقق م ریمراحل ز قیهدف از طر نیا «.یبه طور کل یاعتماد مردم به بخش بانک

در ها آن هیسددرما شیروند افزا یو سددازمانده یدولت یهاهمه بانک هیبه سددطح سددرما یدگیرسدد (1

 ؛صورت لزوم

در  یو ادامه اقدامات قبل دیو رش نیرافد یدر بانکها Core Banking ستمیس یو فعال ساز جادای (2

 یتوسددط موسددسددات حسددابرسدد یکامل مال یدو بانک پس از بررسدد نیسدداختار ا دیجهت تجد

 ؛المللیبین

س یبرا المللیبین یشرکت حقوق کی نییتع (3 سابر  المللیبین یحقوق تیکامل از موقع یانجام ح

 ؛المللیبینبه معامالت ها آن به منظور بازگرداندن مجدد د،یو رش نیرافد یهابانک

 تیفعال یهاتیآن، به منظور گسترش محدود هیسرما شیو افزا یدر قانون بانک صنعت دنظریتجد (4

 ی؛دولت یهابانک ریاصالح سا یبرا ییآن، و ارائه آن به عنوان الگو

تلفن همراه، به  یانکدارو خدمات ب کیالکترون یبه توسدددعه خدمات بانکدار دنیسدددرعت بخشددد (5

س لیمنظور تبد صل لهیشدن به و س یپرداخت قبوض، برا ستمیس یا ستر به خدمات  شتریب ید

 ی؛مال تیشمول شیو افزا یبانک یسنت

نا تیقوت (6 ظارت فیانجام وظا یبرا یبانک مرکز ییتوا موثر بر بخش  میو امکان نظارت و تنظ ین

 ؛کم بازده یهابانک یاز جمله قدرت ادغام اجبار ،یبانک

 ی؛خصوص یاعتماد سپرده گذاران به بخش بانکدار شیافزا یسپرده برا مهیب ستمیس یاجرا (7

 یهابهبود روش ی، براها( در همه بانکIFRS) المللیبین یحسددابدار یهاسددتمیاسددتفاده از سدد (8

 ؛نهیزم نیدر ا یبانک مرکز یهامطابق با دستورالعملها آن تیشفاف

ضا کی جادیا (9 سب به منظور ترغ یف ص یهابانک بیمنا صو صاد و دور  قیتزر یبرا یخ وام به اقت

 ؛هاوهیش ریو سا یصدور ضمانت نامه، پنجره ارز قیاز طر ییشدن از تمرکز بر درآمدزا

 عراق. یمال یبازارها ینرخ سود و بهره برا نییبازار در تع یاتخاذ سازوکارها (10

 مهی. بخش بب

صالح بخش ب هدف ست از: عبا مهیطرح ا سعه بخش ب»رت ضا کیاز  نانیاطم یبرا مهیتو  یبرا داریپا یف

صاد، افزا ضا شیو افزا یناخالص داخل دیبخش در تول نیسهم ا شیاقت سات یبرا مهیب یتقا س از  «افراد و مؤ

 :قیطر

 یبرا ایمزا نییگسدترش خدمات خود در عراق، با تع یبرا یعراق مهیب یهاشدرکتاجازه دادن به  (1

 یهاشرکتمربوطه، با هدف استفاده از  نیبا استفاده از اصالح قوان نهیزم نیفعال در ا یهاشرکت



 اندیشکده اقتصاد مقاومتی –بررسی طرح اصالحات اقتصادی عراق و فرصت های آن برای ایران 

64 

 

 ؛عراق یهاییدارا مهیپوشش ب یعراق برا مهیب

باال بردن  ،یدولت مهیب یهاشرکت یبرا یبرنامه ساختار کی هیته یبرا یمشاور خارج کی نییعت (2

سنج مه،یمردم درباره ب یفعال، باال بردن آگاه یکادرها یسطح فن  یسازشبکه یبرا یو امکان 

 ؛هامهیشعب ب

را  یبزرگ اقتصدداد یهاسددازد تا پروژه یرا قادر م مهیب یهاشددرکتکه  مهیب یهاسددقف شیافزا (3

تحت  نکهیفعال در عراق درمورد ا یخارج یهاشرکتبه  یبخشنانیتحت پوشش قرار دهند، اطم

 هیسرما یسازمان بر رو لیو تحل هیتجز رند،یگ یقرار م یعراق یهاشرکت یا مهیپوشش موفق ب

 ؛هیسرما یجیتدر شیدرصورت افزاها آن با یهمکار یبرا هاشرکت

و  هیبهبود تجز ،یامهیگسددترش پوشددش ب یبرا دیموجود و افزودن انواع جد مهیتوسددعه انواع ب (4

 ؛هامهیب یکیرونبخش الکت یجیتدر یمختلف و مردم، و فعالساز یهاشرکت یبرا مهیب لیتحل

در  یگذار هیسدددرما یبرا یدرک اوراق قرضددده واقع قیاز طر یگذار هیسدددرما تیریبهبود مد (5

ستن پول با افزابه مه،یب یهاشرکت  یمختلف و در بازارها یهادر پروژه یگذار هیسرما شیکار ب

 ی؛بانک یهاسپرده یجیو در مقابل کاهش تدر ،المللیبین یهاروش نیمطابق با بهتر یپول خارج

(، ینامه را در موارد اجاره، فروش امالک و مسدددتغالت )فقط تجار مهیکه اخذ ب یضدددوابط جادیا (6

 یو خصددوصدد یدولت یدر بخشددها یدرمان مهیوام خودرو، و ب ،یمسددکن و صددنعت یهاواردات، وام

 ؛یبانک التیپوشش وام و تسه یبرا مهیو اجازه به بخش ب کندیم ریپذامکان

بانک  یبا همکار مه،یب یهاشدددرکتبه  یبانکها، به منظور ارائه خدمات بانک یبرا یمقررات جادیا (7

 ؛عراق یخصوص یعراق و انجمن بانکدار یمرکز

سم یهاالزام ارگان (8 سم ریو غ یر شش ب یمختلف برا یر شتن پو برداران از جمله بهره ،یامهیدا

 ،یصنعت ینهادها ،یدولت کارمندان بخش یسوخت، خدمات درمان یهاگاهیبرق، جا عیصنعت توز

و  هاینفت، مزارع مرغدار یهاشددگاهیو پاال سدداتیحمل شددده در آن، تاسدد یو کاالها یرانیکشددت

 ؛ناز چهار تُ شیحامل محصوالت ب یهاونیکام

 . بازار سهام بورسج

ست از:  نیاز ا هدف ضا جادیا یبازار پول برا یارتقا»طرح عبارت کارآمد،  یگذار هیسرما یجذاب برا ییف

 یهاشرکتسهام و  یو توسعه بازارها یبه بورو اوراق بهادار، و سازمانده نانیاطم جادیمنصفانه و شفاف، با ا

 دارد: ازین ریکه به موارد ز «و نظارت بر آنها نهیزم نیفعال در ا

 ؛اوراق بهادار ونیسیکم ئتیدر ه یبازنگر (1
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 تیمانند حاکم یدیجد میدر مورد اوراق بهادار و ارائه مفاه دیقانون جد بیدر تصدددو عیتسدددر (2

 ؛یحسابدار المللیبین یسهام خزانه و استانداردها ،یشرکت

س (3 شماره  یبرر ستورالعمل  س 2012سال  17د سهام  یبانک متول کی سیدر مورد تأ در بورو 

 ؛هاخدمات توسط بانک نیعراق، به منظور رفع موانع موجود در ارائه ا

صتوجه ب (4 صو مختلط  یهاشرکتبه ها آن لیبا تبد یدولت یهاشرکتاز  یبرخ یساز یه روند خ

که منجر  یاقتصاد مل بیترغ ،یمطابق با منافع عمومها آن خاب، با هدف بهبود عملکرد یسهام

شده در بازار مال یهاشرکتتعداد  شیبه افزا ستق یگذار هیسرما شیو افزا شود،یم یذکر   میم

 ؛هاشرکت نیعائدات دولت از درآمد ا شیافزا جهیدر بورو سهام عراق و در نت یارجو خ یمل

 ،یاهیمانند معامالت حاشدد سددتند،یکه مربوط به قانون ن یفعل یهادسددتورالعمل یبه روز رسددان (5

 ؛کارگزاران اراتیحساب، بازار سوم و گسترش اخت هیاصالح دوره تسو

اوراق بهادار، مانند بورو کاال با  ونیسیکم حمایتکشور تحت  یتخصص یبازارها ریسا شیگشا (6

 کشورها و بازار ارز )فارکس(. ریسا یهمتا یهاارگان یهمکار

 اقتصادی محرک هادوم: بخش -2-2-2

 ، نفت و گازیاز جمله کشاورز ؛اقتصاد محرک یهافعال کردن بخش

 : یبخش کشاورز

 در حال  نیلغو قوان ای یو بررس یکه شامل اصالحات نهاد یبخش کشاورز یبرا دیقانون جد کی هتهی

 ؛اجرا است

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

 شوق رهزنجی کل بهبود سعه م س هاارزش افزوده از ابتدا تا انتها، تو ستیو  جذب  یبرا یغاتیتبل یهاا

 ی؛و دام یورزو اجازه صادرات محصوالت کشا یخصوص یگذار هیسرما

 عوارض کشاورزان و  یدر آزادساز ژهیخود، به و یهاکشاورز و تعهد دولت به وعده برای نانیاطم جادای

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

 سعه جامع ستا توجه به تو ضاییرو سب برا ی، از جمله فراهم آوردن ف  شیو افزا هایتعاون یایاح یمنا

 ی؛اریآب یهاستمیو س ییروستا یهاراه یبودجه برا

 یگذار کشاورزهیسرما یکالکترونی کارتکشاورز و  یکالکترونی کارت توسعه. 
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 :بخش نفت و گاز

 شیبه منظور افزا یو حفار یاکتشددداف یهاتیفعال شیموجود و افزا یهادانیم دیتول تیظرف شافزای 

ستیسبازنگری در و  ریذخا شور و تحوالت  المللیبین یهاشرکتقرارداد با  یهاا سب با منافع ک متنا

 ی؛جهان یبازارها

 یگذار هی، حل پرونده سدددرمانیبهبود بنز یهاپروژه لیفاز، تکمچند جنوب در  کپارچهیپروژه  اجرای 

 ؛هاپروژه ریو سا شگاهیپاال

 ؛و نفت خام ینفت یهافرآورده، عیماو گاز  یعیگاز طب یداخل انتقال یهاشبکه رساختیز میترم 

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

 سی ص یو جهان ی، منطقه ایمحل یهاشرکت ی، معرفعیبخش توز وناتوما ص ساز یتخ  متیق یو آزاد

 ؛افتهیبهبود  نیبنز

 کند،  سیتأس یمشترک یهاشرکتدهد  یکه به آن اجازه م یقانون بر اساوگاز،  یشرکت مل سیتاس

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

 شارکت بخش خصوص یبرا یچارچوب جادای در  یگذار هیسرما یبرا المللیبین یهاشرکت، امکان یم

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

 یبخش کشاورزالف. 

فصددول  تیدر موفق یگذار هیو سددرما یو توسددعه بخش کشدداورز یداریپا» عبارتسددت از: طرح نیهدف ا

 یشغل یها، فراهم آوردن فرصتیرنفتیغ یناخالص داخل دیتول شیافزا یبرا 2020و  2019های سال زراعی

 : ریز هایگام یط «و کاهش مهاجرت از روستا به شهر ییغذا تیبه امن یابی، دستیدر بخش خصوص

شاورز یبرا دیقانون جد هیته (1 صالحات نهاد شامل، یبخش ک سیا  مانند یمیقد نیلغو قوان ای ی، برر

و  اداره اراضدددی و در مورد تملک یعمل یهاراه حل ایجاد، یکشددداورز نیقانون اجاره زم حیهاصدددال

و  ،نیحل اختالفات در مورد زم ی روسددتاییان،نیمانند شددهرنشدد یبه موارد یدگیرسدد آنها،اسددتفاده 

 ؛)سوداگری(آن  عیو توزاز اشتیاق بازار به تملک اراضی  گیریجلو

مل  رهیبهبود زنج (2 تدا )زم غذایی ارزشکا هاده نیاز اب پاهاو ن تا  و  یکشددداورز داتیآن )تول انی( 

ش یهایورود شاورز هایبخ سته به ک صت نیرمهمت(، هدف قرار دادن یواب سهم  شیافزا یبرا هافر

 ؛یناخالص داخل دیدر تول یبخش کشاورز

ساز (3 صالحات در بانک تعاون «میسرال»ی صندوق اعتبارات کشاورز یفعال   یبرا یکشاورز یو انجام ا

 ؛کشاورزان کوچک و متوسط اریکنترل اعتبار، و قرار دادن آن در اخت اطمینان از



 اندیشکده اقتصاد مقاومتی –بررسی طرح اصالحات اقتصادی عراق و فرصت های آن برای ایران 

67 

 

شوق جادیا (4 س هام ستیو  سرما یبرا یغاتیتبل یهاا ص یگذار هیجذب  صو شاورزان به  بی، ترغیخ ک

به  کینزد یلوهایو سددد هاسدددردخانه جادیدر ا یگذار هیسدددرما ی،اریآب نینو یهااسدددتفاده از روش

ثبات  شیو افزا یابیفصددل بازار کردن ی، طوالنیحفظ محصددوالت کشدداورز یبرا یدیتول یهانیزم

 ؛کشاورزان درآمدو  متیق

خود، به  تعهداتدولت به  التزامکشددداورزان و  اعتماد در جادیبر ا دی، تأکداتیاز تول تیتمرکز بر حما (5

بازار  یهامتیبه ق کینزد ارانهینرخ  یجیکاهش تدر یعوارض کشدداورزان، در ازا یدر آزادسدداز ژهیو

 ؛قاچاق زهیکاهش انگدر نتیجه و  یجهان

ستاتوجه  (6 سعه جامع رو سب برا طی، از جمله فراهم آوردن محییبه تو  شی، افزاهایتعاون یایاح یمنا

 ؛هانیزم یابیو حفظ و باز یاریآب یهاستمیو س ییروستا یهاراه یبودجه برا

کردن صددندوق  عال، و فغاتیتبل قی، و ترغیب آن از طریو دام یاجازه صددادرات محصددوالت کشدداورز (7

 ؛از صادرات تیحما

محافظت از  یاقدامات الزم برا به هارگانا ریو سدددا یتی، مقامات امنیمرز یهاتمام گذرگاهتوجه  (8

 ؛از آن قیدق یرویو پ یکشاورز میطبق تقو یمحل یمحصول کشاورز

دادن آن به  وندپی و سرمایه گذار کشاورزی کارت الکترونیکی فعال کردن کارت الکترونیکی کشاورز و (9

کمک می کند تا ظرفیت اعتباری کشددداورزان را  هامکانیسدددم پرداخت برای کشددداورزان که به بانک

 .ارزیابی کرده و سرمایه در گردش را در طول فصل تأمین کنند

 نفت و گاز یهابخشب. 

 قیدو بخش از طراین عملکرد در  یاثربخشدد شیافزا» انجام می شددود: هدف این دو بخش با نیاصددالح ا

ستفاده از  ستانداردها یک روش تجاریا سردر آ یحکمران یو ا صویب عینها، ت نفت و گاز،  یقانون فدرال در ت

 کیبه سددمت  یدولتمدیریت  کردیاز رو یجیتدر انتقال، و یاداراز سددازمان  نظارت یکار ریمسدد سددازیجدا

 «کند.می فعالیتدولت تحت نظارت که  یبخش خصوص

 بخش نفت. 1

هدف  نیا با  فت در  گذاریاثر شیافزا»طرح  فهبخش ن جام وظی مد شیافزا ان لت درآ عال دو  یهاتیاز ف

 شود:زیر اجرا می قیاز طرو ، ریزی شدهبرنامه «یخارجو  یمختلف داخل

ها و قانون شدددگاهیدر پاال یگذارهیو مقررات الزم، مانند قانون سدددرما نیو اصدددالح قوان یقانونگذار (1

در  یسددازوکار قرارداد میوزارت نفت، تنظ یسددازمانده قانون ی،نفت یهاو فروش فرآورده اسددتحصددال
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 ؛نفت یو قانون شرکت مل ،نفعانیوزارت نفت و ذ نیب یقرارداد یارزش، سازوکارها رهیزنج تمام

 ؛مربوط به وزارت نفتو مشابه  یهاتیفعال دارای یعموم یهاشرکتاز ادارات و  یادغام تعداد (2

تعهد عراق به تعهدات  انی، پس از پایفعل یهانهیاز زم دیتول تیظرف شیو افزا دیتول شیافزاشدددروع  (3

 ؛خود مطابق با توافقنامه اوپک پالو

 شیافزا یهابرنامه دیتشدددمتعاقباً و  ریذخا شیبه منظور افزا حفاریو  یاکتشدداف یهاتیفعال شیافزا (4

 ؛دیتول

 یگذار هیسرما یها، حل پروندهنیبهبود بنز یهاپروژه لیدر فازها، تکم کپارچهیپروژه جنوب  یاجرا (5

 ؛هاپروژه ریسا و یشگاهیپاال

(، یو نفت خام )داخل ینفت یها، فرآوردهعی، مایعیشدبکه حمل و نقل گاز طب یهارسداختیاصدالح ز (6

 ؛پروژه نظارت و کنترل لیصادرات و تکم ستمیشبکه، گسترش س نیاپراتور ا یساز کپارچهی

مجتمع  کی ادجیا یگذاران برا هیجذب سرما ای هایمیپتروش نهیدر زم «النبراو»حل موضوع پروژه  (7

 ؛کند یم جادیرا ا ارزش افزوده( رهی)زنج یصنعت یهاتیفعالک و که شهر یمیپتروش

متخصددص در  المللیبینو  ی، منطقه ایمحل هوشددمند یهاشددرکت ی، معرفعیبخش توز ونیاتوماسدد (8

 ؛افتهیبهبود  نیبنز متیق یو آزادساز ینفت یهافرآورده عیو توز یابیبازار

صل یکینفت عراق را در نزد رهیذخ تالش جهت (9 صرف، ا یمناطق ا  نگیزیل قیتواند از طر یامر م نیم

 یداریاز پا نانیاطم یبرا یخارج یهاشددگاهیپاالاحداث مشددارکت در  نیمشددارکت و همچن جادیا ای

بازار  یازهاین نیتأم یعالوه بر برا ینفت یهاصادرات فرآورده ظرفیت جادیعراق، و اخام نفت  یازارهاب

 صورت پذیرد؛ یمحل

 یو آت یفعل یقرارداد یهااستیو ارتباط آن با اصالح بخش نفت، س یچارچوب اصالحات مالبررسی  (10

 ؛یجهان یارها، متناسب با عالقه کشور و مطابق با تحوالت بازالمللیبین یهاشرکتبا 

نفت خام  یابیکه در حال حاضددر در بازار یسددازوکار یبرا ینیگزیسددازوکار آگاهانه به عنوان جا جادیا (11

بازگردد، با در نظر گرفتن  یکه درآمد آن به خزانه عموم یوجود دارد، به شددرط یمصددرف داخل یبرا

به  یمحصددوالت اسدداسدد متیق شیفزاو عدم ا عیو توز هاشددگاهیاسددتخراج، پاال یهاشددرکتاز  تیحما

 .یمصرف کننده داخل

 . بخش گاز2

ساختار ادار»طرح با هدف  نیا سعه  ش یگاز به گونه ا بخش یو مال یتو کند که  لیتبد یکه آن را به بخ

صاد ینهاد ستمیس کیبا  سرما یکار م یاقت ست یگاز را برا نهیبه یگذار هیکند و  صاد یابید  یبه بازده اقت
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 شود که جهت اجرایی شدن به مراحل زیر نیاز دارد:ارائه می «آورد یمباال به دست 

 یمشترک یهاشرکتدهد  یکه به آن اجازه م بیتصو یقانونتصویب گاز با  یشرکت مل سیتأس (1

 ؛کند احداثکنند  یم تیفعال انتقال گازو  تجمیع نیو همچن یو فرآور دیتول نهیرا که در زم

، ییتمرکز، اتصال متقابل و کارآ شی، افزاهاتیاولو نییبخش گاز، از جمله تع یبرا استیس جادیا (2

سددوزاندن  یدر گاز همراه به جا یگذار هیدر گاز، با سددرما یمل یگذار هیسددرما شیبه منظور افزا

 ؛دهد یم انیپا یبه گاز واردات ی، که به وابستگیعیگاز طب نیادیآن و توسعه م

 یبر استانداردها ی، مبتنیشفاف و رقابت ی، به روشیمشارکت بخش خصوص یبرا یچارچوب جادیا (3

 ؛وستهیقرارداد بهم پ یهاو مدل داریپا

 ؛در عراق یعیدر صنعت گاز طب یگذار هیسرما یبرا المللیبین یهاشرکتبه اجازه اعطای  (4

 یدر برخ کپارچهیگاز پاالیش  یهاصدور مجوز گاز و ساخت مجتمع یقراردادها ینظارت بر اجرا (5

 (.هیو ناصر سانی، مارطاوی) میادین

 یسوم: بخش خصوص -3-2-2

 یهاتیدر فعال یسهم بخش خصوص یواقع شیبه افزا یابیدست یمناسب برا نهیزمفراهم سازی 

 یاقتصاد

 ص یهااعتبار پروژه نتأمی صو س قیاز طر یبخش خ و  یدولت یهاآژانس تیتحت حما یصندوق سیتأ

 ی؛خارج یمال یهااز کمک یو اختصاب بخش یخصوص یهابانک

 سط وزارت ضه تو صاد عراق به دالر و د تیحما یبرا دارایی صدور اوراق قر هزار  5به ارزش  ناریاز اقت

 ؛است شیکه قابل افزا نارید میلیارد

 شارکت ب سترش برنامه م ص یدولت یهابخش نیگ صو شارکت بیو خ ضع قانون م  یهاشرکت نی، با و

 ی؛و خصوص یدولت

 نیکنترل مراکز فروش، تدو قیاز محصدددول و مصدددرف کننده از طر تیحما یهااسدددتیسددد تیتقو 

 ؛تیفیو کنترل ک ی، استاندارد سازایتعرفه واردات پو یهااستیس

 صالحات جادیا س نیاز قوان یدر برخ یا سا صاد و تجارت مانند قانون  یا ، قانون هاشرکتمربوط به اقت

ستگ مهیب شک ضایو قانون ور سان ی، با هدف بهبود ف سب و کار و به روزر  میتنظ یساختار قانون یک

 ؛کننده آن

  سال سرمایدولت یهاپروژه مانکارانیبه پ 2014بازپرداخت عوارض پس از  گذاران در  هی، کشاورزان و 
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 یادعاهای کمیته غرامت نیو همچن یمحل یحقوق به بخش خصدددوصددد ریو فروش برق و سدددا دیتول

 .تیمالک

دستیابی به افزایش واقعی سهم بخش خصوصی در مجموعه فعالیت اقتصادی کشور، »هدف از این طرح، 

صادی، بهبود نرخ  شد اقت صلی ر شار بر بخش و تبدیل آن به اهرم ا فعلی بیکاری و موارد پیش رو، و کاهش ف

 است.« دولتی

 یاز بخش خصوص تیصندوق حما یالف. فعال ساز

س ص»صندوق با هدف  نیا سیتأ صو سعه بخش خ صاد یهاتیسهم آن در فعال شیو افزا یتو به  یاقت

 د، از طریق:گیرصورت می« بینجامد یکه به بهبود اقتصاد عراق کمک کند و به منافع اجتماع یروش

های های بخش خصددوصددی از طریق صددندوقی که متکی به حمایت دولتی و بانکتأمین مالی پروژه (1

 ی؛خارج یگذارهیسرما بهبود فضای ی وخارج یهااز کمک یبخش صیتخصبخش خصوصی باشد، 

ضه صدور ا (2 سط وزارت داراییوراق قر صاد عراق به دالر و د تیحما یبرا تو هزار  5ش با ارز ناریاز اقت

 انگیز برای هر دو نوع اوراق قرضه فوق؛ایجاد مزایای رغبتاست و  شیکه قابل افزا نارید میلیارد

 یبانک مرکز اقداماتفعال کردن راه اندازی مجدد کمیته عالی وام در دفتر نخسدددت وزیری با هدف  (3

 ی؛از بخش خصوص تیحما در جهت

که از دولت حقوق  صاحبان مشاغلیچک به کو یهاوام یاعطا به یو دولت یخصوص یهابانکترغیب  (4

 ؛دیحرفه جد کیانجام  ایها آن توسعه مشاغل با هدف رندیگ ینم

 عملکردی؛گزارش  یهابا اعمال روشبر اجرای آن و نظارت اشراف ، یمقررات بخش تیتقو (5

 یهاشرکت نی، با وضع قانون مشارکت بیو خصوص یبخش دولت نیمشارکت بهای گسترش برنامه (6

 ؛آن یاجرا یبرا یفن یهاهیو رو نیقوان قیدق میو تنظ یو خصوص یدولت

ساز (7 س کایجاد ی قیاز طر یگذار هیسرما یهاروش یساده   یهاشرکت سیپنجره واحد و اجازه تأ

 ی؛خدمات

 یهااستیس جادیفروش، و ا نترلک قیاز محصول و مصرف کننده از طر تیحما یهااستیس تیقوت (8

 ؛تیفیکنترل ک یهاو روش یاستاندارد ساز، ایتعرفه واردات پو

 ی؛خارج یمال شنهاداتیدر پ یادغام توسعه بخش خصوص (9

سعه توانا (10 سان یهاییتو ش یکه دولت برا ییهابرنامه قیاز طر یان سعه یآموزش، توان بخ سانی و تو  ان

 .کرده است بیتصو
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 یبه بخش خصوص یرمالیغ یهاها و ارائه کمکهیرو یساز. سادهب

صاد مل کیتحر»با هدف  طرح نیا ص تیحما قیاز طر یاقت صو سازیاز بخش خ ساده  و روند حرکت  ی، 

 از: تارائه شده و راه وصول به آن عبارتس «به آن یرمالیآن و ارائه کمک غفعالیت 

، ربطیمقامات ذشامل ، یاز بخش خصوص تیطرح حما یاجرا یریگیپ یبرا یتخصص میت کی لیتشک (1

 مسائل هیکل ینهاد واحد برا کی تعریف، یو حقوق المللیبین، کارشناسان یبخش خصوص ندگانینما

 أییدت یبرا یبانک جهان ی زیرمجموعهتجارهای فعالیت یریگیپ میو دعوت از تخصدددوصدددی، بخش 

 ؛اجرا شده اصالحات

سدهولت »مندرج در گزارش  یهاتعهد به نقشده اقدامات کوتاه مدت و بلند مدت، بر اسداو شداخص (2

صدددور شددروع کار، مانند  یهانهیدر زم یکار بخش خصددوصدد لیتسدده یبرا 1جهانیبانک  «کارانجام 

ساو  ری، ثبت نام غیپروانه تجار شرکت بر ا س گاهیپا کیمتمرکز   یهابه پروانه یدگیداده جامع و ر

پرداخت  ،ترگذاران با سددهام کم هیسددرما از تیبرق، ثبت امالک، اخذ اعتبار، حما نی، تأمیسدداختمان

 ؛یقراردادها و حل مشکل ورشکستگ ی، اجرای، تجارت مرزاتیمال

 یخلدا نظامو  یگذار هیسددرما یمرجع مل وظایفو  2006( سددال 13) یگذار هیقانون سددرمابازنگری  (3

 یجذاب برا یفضددا جادیا منظوربه  المللیبین یهاوهیشدد نیبهترپذیر کردن اجرای امکان با هدفآن

ستق یگذار هیسرما  یاناز تجارب جه یریو بهره گ یداخل ینگینقد یری، به کارگ(FDI) یخارج میم

 ؛و مبارزه با فساد یگذار هیمجدد روند سرما میدر ترس

 یهاپروژه جادیبه منظور اکه سدددهم آب ندارند،  یشدددهردار یخارج از مرزها یاراضددد کاربری رییتغ (4

شخاب حقیقی ییسهم وزارت دارا دی، پس از خریصنعت  یدتای یابیارز یهاتهیکه توسط کم توسط ا

داخت افراز سدهمش با پردرخواسدت  یبرا یدولت یو اجازه به دارنده حق تصدرف در اراضد ،دنشدویم

 انواعحاد قانون ات ی ازستثنی متجار ای یدمات، خیگردشگر یهاپروژه جادیو ا نقدی یا تفکیک ارضی،

 ؛یدولت یاراض

فروش  به یدولت اداره مسدددتغالت اقدامو ، هیئت دولت 2016( سدددال 197شدددماره ) نامهآیینلغو  (5

 یندهفرما همنحل ی( شورا973شماره ) دستورالعملمصادره شده مطابق با مفاد  یکشاورز یهانیزم

 ؛1985سال  درانقالب 

قدام  (6 به اعالموزارت داراا نائی فروش  یی  یده، یجاده ا حریمخارج از های نیزماسدددتث  از طریق مزا

                                                 
کسب شده رتبه  ازیو کشورها را بر اساو امت یابیارز شاخص 10کشور را با  190هر ساله  بانک جهانی است که Doing Businessمنظور گزارش  1

 https://doingbusiness.org/en/doingbusinessرجوع شود به:  .کندیم یبند
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و ، 2013سدددال  21شدددماره  یدولت اموالقانون فروش و اجاره  (25مشدددمول مقررات ماده ) یعموم

صدی شاورز یهاوزارتخانه ت شمول یهانیزم و تحدید نییتع ی، برایو منابع مال یک -1113مواد ) م

شماره ) ی( قانون مدن1115 سال 40عراق   یبرایی، وزارت دارا یبا هماهنگها آن واگذاریو  1951( 

 ؛یدولت افزایش درآمدهایبه  یابیدست

در داخل ها آن ریو تعمخودرو مدل مجاز سددال  با عمر کمتر از دهید بیآسدد یاجازه واردات خودروها (7

، و اجازه واردات یمنیا با لحاظ شددرایط، ینگهدار یهادر کارگاه یشددغل یهافرصددت جادیا یعراق برا

 از بودن تر یمیهر سدددال قد به ازای نارید ونیلیم کی یاضددداف تعرفهبا پرداخت  لوکس یخودروها

 ؛مجاز مدلهای سال

، شغلی شناسهاز عدم پرداخت  یناش یهامهیو جر دیتمد یهانهیاز هز یمانکاریپ یهاشرکت تیمعاف (8

 ؛یشغل یهابه کار و فراهم کردن فرصت هاشرکت نیسال، با هدف بازگشت ا 3بار با اعتبار  کی یبرا

که در ادارات  یآالت سددداختمان نیژنراتورها و ماشددد، زاتیآالت، تجه نیا، ماشدددخودروهفروش انواع  (9

ص ای کاریب یدولت صو ستند به بخش خ صدور مجوز برای، یمازاد ه عالوه خطوط به ، آنها صادرات و 

 ؛یواردات یو کاالها دیتول

و  مهی، قانون بهاشددرکتمربوط به اقتصدداد و تجارت، مانند قانون  یاسدداسدد نیاز قوان یبرخ هیاصددالح (10

 ؛یقانون ورشکستگ

آالت،  نیماشددد ،یواردات یکاالها هیاجازه صدددادرات مجدد کل یقانون گمرک برا 149اصدددالح ماده  (11

 .کارکردهو  دیجد آالت نیو ماش زاتیتجه

 مانکارانیو پ یعقب افتاده بخش خصوص مطالبات. پرداخت ج

ص اعتماد جادیا»طرح  نیا هدف صو شارکتآن به  بیو ترغ یبخش خ س م سعه، با ا ریفعال در م نجام تو

 یبخش خصوص پرداخت دیون به تبعیض دردادن به  انیپا ،هاتعهدات دولت براساو مقررات و دستورالعمل

 جادیو ا ایجزیره، خروج از اقتصددداد یبه تنوع اقتصددداد یابی، دسدددتیدیتول یهافعال کردن بخش با هدف

 مانکارانیبه پ 2014پس از سددال  تعهدات معوقهپرداخت  باشددد، که از طریقمی «دیجد یشددغل یهافرصددت

، داخلی یبخش خصوصطلبکاران  ریو فروش برق و سا دیگذاران در تول هی، کشاورزان و سرمایدولت یهاپروژه

 شود:اجرا می، تیمالک یادعا ونیسیغرامت کم نیو همچن

 ؛نقد و گردش قابل، انگیزرغبتبا سود  یخارج ای داخلیانتشار اوراق قرضه  (1

 ؛داشته باشدبدهی  یاز موسسات دولت کیبه هر  ی هر نهادی کهبده متقابل رفع (2

مشاغل  ینفعان، ضمانت نامه برا یارائه شده توسط ذ یهانیتضم مانند ادلمعاز طرق  تسویه بدهی (3
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 ؛رهیو غ اتیو مال

فروش حق دولت در امالک  ایارائه شدددده،  یبا امالک و مسدددتغالت دولت نفعانیجبران خسدددارت ذ (4

 ف.تصرمشترک و حق 

شان یبرا ارائه خدمات و لوازم مورد نیاز طلبکاران (5 شاغل  زاتیمانند اجاره تجه یا ارانهی یهامتیبا ق م

 ؛کشاورزانبه  ی دولتیهاشرکتدر  موجود یکشاورز

صت (6 سرما یهافروش فر  یدر رقابت برا مانکارانیپ یاول برا تیخاب و اولو تیبا مز یگذار هیجذاب 

 ؛ژهیو ضوابطدارای  دولتی یمانکاریپ

 ؛کوچک و متوسط یهاپروژهاز  تی، با حمایخصوص خشدر ب یشغل یهاارائه فرصتد. 

الزامات  عیو تسر لیبا هدف تسه یریتحت نظارت دفتر نخست وز یبرنامه ا جادیا» طرح با هدفاین ارائه 

س یبرا یو مال یادار سط  یهاشرکت برای انگیزرغبت طیمح جادی، ادیجد یهاشرکت سیتأ کوچک و متو

دانشگاه و کارمندان دولت  النیفارغ التحص یمناسب براشغلی هدف  کی عنوان آن بهقرار دادن و  خصوصی

 :موارد زیر انجام پذیر است از طریق است که« و بازنشستگان

 شیو افزا نیتضددم نهیاسددتانداردها در زم ینیبازب ی بهعراق یهابانک ترغیب یبرااجرای اصددالحات  (1

 ؛کوچک و متوسط یهاشرکت تأسیس ایازهین نیتأم یبراها آن یبانک یهابخش ییتوانا

کار  یروین جادیمراکز مدرن ا جادیو ا یدر وزارت کار و امور اجتماع یمراکز آموزش حرفه ا یبازسدداز (2

، ساخت و ساز و خدمات داریاشتغال )مانند مهمان یاز بخشها یاریدر بس تربیت یافته،و  التیبا تحص

 ؛(رهیو غ

ضاها پذیر کردنامکان (3 ستفاده از ف شت یا سازمانها یبانیپ سط   یتجار یتهایدر فعال یدولت یشده تو

سا ی، کاهش حقوق گمرکنیسنگ زاتی، انبارها، تجهیمتروکه دولت یساختمانها دمانن به موارد(  ریو 

 ؛کوچک و متوسط یهاشرکت رایمشترک ب یفضاها جادیا منظور

کوچک و  یهاشرکت سیالزامات تأس نیتأم یبرا یگذار هیو قانون سرما هاشرکتثبت  نقوانی اصالح (4

 .متوسط

 تأمین-خود یدولت یهاشرکتساختار در  دیچهارم: تجد -4-2-2

 یواقع سوددهبه مؤسسات ها آن لیو تبد یدولت یهاشرکتباال بردن سطح 

 ؛تابعه یهاشرکتو  یخصوص یهاشرکتبه ها آن لیو تبد یدولت یهاشرکت یبازساز قانون بیتصو 

 ضع لیو تحل هتجزی انجام ست ربه منظو هاشرکت نیا یمال تیکامل از و صو یابید از  شفاف یریبه ت



 اندیشکده اقتصاد مقاومتی –بررسی طرح اصالحات اقتصادی عراق و فرصت های آن برای ایران 

74 

 

 ؛دوام آنها یابیو ارزها آن یتجارت و اثربخش

 به  ایشدند  یکامالً خصوص ای تقریباًکه  ی موفقهاشرکت به گروههای مختلف: هاشرکت یطبقه بند

 یهاشددرکتبه ها آن یبازسدداز یکه برا موفقنیمه یهاشددرکتو  ،شدددند لیمختلط تبد یهاشددرکت

 که باید منحل شوند؛ ناموفقی هاشرکتو  نیاز دارند، یسه سال بازساز به ،موفق

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

 به  یکار اضدداف یرویبا انتقال ن یپس از اقدامات قبل هاشددرکت نیدر ا یشددغل کاریکمبه  یدگرسددی

 .عمومیبخش های شغل

است که بر اساو اصول  یبه مؤسساتها آن لیو تبد یعموم یهاشرکتسطح  یارتقا»طرح  نیهدف از ا

صاد یتخصص  تیکه به حما یدرآمد، نه مؤسسات دیتول یبه مؤسسات واقعها آن و تحول کنند،یکار م یاقت

 :قیاز طر باشد،یم «دولت وابسته هستند میرمستقیو غ میمستق

و  یخصدوصد یهاشدرکتبه ها آن لیو تبد ،یعموم یهاشدرکتسداختار  رییتغ یبرا یقانون بیتصدو (1

سازمانده یهاشرکت آنها، مطابق آنچه که  یانحالل و ورشکستگ ت،یریعملکرد، مد ل،یتشک یتابعه، 

 ؛بر عملکرد آنها یتیریمد یشود، و اعمال حسابدار یاعمال م یبخش خصوص یهاشرکت یبرا

 و ساالنه درصد 30با سقف  یدولت یهاشرکتاز  یمال تیکاهش حما یرا برا یبرنامه ا ییزارت داراو (2

 ؛شوند نیبه طور کامل خودتأم یدولت یهاشرکت هکلی تا کند اجرا 2024 سال تا حداکثر

را  یدولت یهاشددرکت هیکل یگزارش مال نیدتریجد ریدر دفتر نخسددت وز یواحد اصددالحات اقتصدداد (3

به دسددت آورده، به  هاشددرکت نیا یمال تیاز وضددع یکامل لیو تحل هیکند تا بتواند تجز یآورجمع

 ؛کند یابیرا ارزها آن فعالیت برسد و دوامها آن یاز عملکرد و اثربخش یواضح ریتصو

به  ایشدند  یکامالً خصوص ای باًیموفق که تقر یهاشرکتمختلف:  یبه گروهها هاشرکت یطبقه بند (4

موفق به  یهاشرکتبه ها آن تبدیل یکه برا موفقنیمه یهاشرکتشدند،  لیتبد ترکیبی یهاشرکت

 منحل شوند. دیناموفق که با یهاشرکتو  باشد ازینزمان سه سال حداکثر 

 ؛هاشرکت نیو فروش کاال و خدمات ارائه شده توسط ا دیمربوط به خر یطرح انتقال کی یاجرا (5

های شغلبه  یکار اضاف یرویبا انتقال ن یمراحل قبل یپس از ط هاشرکت نیدر ا یشغل یرفع کم کار (6

 ذکر خواهد شد. ادامههمانطور که در  ،یعموم بخش
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 های بخش عمومیشغلپنجم:  -5-2-2

 یدولت ینهادها کاریکم برطرف کردنو  ییربنایو ز یساختمان یهامازاد به پروژه یروین تیهدا

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

 عداد جذب ی ت ندان بخش دولت یادز کارم هدا نییپا حقوقو  نییپا یبا بهره ور یاز  به ها آن تیو 

شتغال یهابرنامه صت یعموم ا شتغالدر  یشغل یهاو فراهم آوردن فر کارگران  یبرا یعموم بخش ا

 ؛کم درآمد یهااز گروه کاریب

 یمحل ینهادها قیاز طر دیکه با کشددوربا ابعاد کوچک در تمام مناطق  یاتیح یهااز پروژه یبانپشددتی 

 ؛اجرا شود

 شتغال بخش عمومی یمال نتأمی سه منبع ا ستق یهادولت، وام یعموم ی: درآمدهاجداگانه از  از  میم

ضمانت نامهبازار ب هزار ، بالغ بر پنج المللیبین یهااز آژانس یمال یهاو کمک هاو وام یتیحاکم یهاا 

 در طول پنج سال. نارید میلیارد

درآمد  شی، افزاییربنایو ز یسدداختمان یهادر پروژه یشددغل یهافراهم آوردن فرصددت»طرح  نیهدف از ا

 :قی، از طرباشدمی «یاقتصاد یهادر زمان شوک حمایتیشبکه  جادیو ا یکارگر یهاخانواده

 ی؛عموم دارای اشتغال یهاپروژه یفعال ساز یبرا یو نظارت یقانون یهاچارچوب جادیا (1

 یاساس اریکه بر دو مع شودی اجرایی میعموم دارای اشتغال یهااین برنامه با تصمیم و اجرای پروژه (2

 تیو هدا ،نییو حقوق پا یوربهره دارای دولتیاز کارمندان بخش  یادیجذب تعداد ز. 1است:  استوار

 امور عام المنفعهدر  یشددغل یهافراهم آوردن فرصددت. 2و ی عموم دارای اشددتغال یهاپروژهبه ها آن

 ؛کم درآمد یهااز گروه کاریکارگران ب یبرا

که  یمؤسدددسدددات محل قیکوچک در همه مناطق عراق از طر اویدر مق یاتیح یهااز پروژه تیحما (3

ها بر رشد . این پروژهو شفاف تر هستند رتریدارند و در اجرا انعطاف پذ یمحل یازهایاز ن یدانش بهتر

 ای و توسعه زیربنایی نیز اثرگذار است؛منطقه

دولت،  ی: درآمد عمومتامین شدددود مجزا از سددده منبع دیبا یعموم دارای اشدددتغال یهاپروژه بودجه (4

 یهااز آژانس یمال یهاو کمک هاو وام یتیحاکم یهابازار با ضدددمانت نامهاز  میمسدددتق یهاوام

 .در طول پنج سال نارید هزار میلیاردمبلغ پنج  به، المللیبین

 آموزش و پرورش یبرا یمل یاستراتژ میو تنظ یششم: توسعه انسان -6-2-2

 بازار کار ندهیآ ازین باآموزش  خروجیدادن  وندیآموزش و پرورش، پ یبرا یمل یاستراتژ کیاتخاذ 
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 دو  یتوسددعه ط یاراهبردهو  ندهیمسددتمر و فزا یازهایدر عراق بر اسدداو ن آیندهبازار کار  مطالعه

ش یهابرنامه و تهیه ازیدانش و مهارت مورد ن، و تعریف ندهیدهه آ سخگو یالزم برا یآموز  به ییپا

 ؛آن یمنابع الزم برا فراهم کردن وها آن

 گاهی عه  زهیانگ جادیا یجامع برا آ جام گذار به منظوردر  هارت یبه افراد دارا یارزش   فنی م

 ؛دهد یم یاحرفه هایآموزشگاه النیرا به فارغ التحص تیکه اولو شغلی هدایت جادیو ا ی،احرفه

 یکه افراد دارا یو سازمان یو ارائه امکانات مال انجامدمیبازار کار  انحرافکه به  ینیدر قوان بازنگری 

 ؛کندیکوچک م یهاشرکت سیرا قادر به تأس یمهارت فن

  در  یکاربرد یهابرنامه ترغیب به ایجادو  هادر دانشددگاه کسددب و کار تیریمد یهابرنامهبازنگری

 .المللیبینارشد با مشارکت موسسات معتبر  یسطح کارشناس

 وندیپکه آموزش و پرورش،  یبرا یمل یاسددتراتژ کیاتخاذ » عبارتسددت از: نهیزم نیاصددالحات در اهدف 

تنوع در آموزش و پرورش، تمرکز بر  جادی، ارا برقرار کند بازار کار ندهیآ ازیآموزش و پرورش با ن بین خروجی

با  هازهیدادن انگ وندی، صنعتگران و کارگران ماهر، تمرکز بر توسعه دانش و مهارت و پفنیسطح متوسط  یرو

 :قیاز طر ،«به رقابت در بازار کار یابیدست یبرا داتیتول تیفیدادن به ک تیآنها، ضمن اهم

دو  یتوسعه ط یاراهبردهو  ندهیمستمر و فزا یازهایبازار کار مورد انتظار در عراق بر اساو ن مطالعه (1

 ؛ندهیدهه آ

فراهم  وها آن به ییپاسددخگو یالزم برا یآموزشدد یهابرنامه و تهیه ازیدانش و مهارت مورد نتعریف  (2

 ؛آن یمنابع الزم برا کردن

ؤسددسددات م آموزشددگاهها و النیفارغ التحصدداولویت دادن به مشددخص با  یشددغل یرهایمسدد نییتع (3

 ؛بازار یآموزش مطابق با استانداردهانظام با  انجام مشاغل یدادن مجوزها وندیپاز طریق  یاحرفهفنی

ستن باارزش جهتدر جامعه  زهیانگ جادیا یجامع برا یآگاه (4 ، یحرفه اهای فنی مهارت یداراافراد دان

پس های سال بازار کار در طول یازهاین امتناسب ب یآموزش یرهایانتخاب مس یو ترغیب جوانان برا

 ؛یلیاز فارغ التحص

ها آن و اصالح ،شود یبازار م یبازار کار به دور از استانداردها انحرافکه منجر به  ینیدر قوان یبازنگر (5

ساسب نیاز ب ایبا هدف کاهش  ها آن ینیگزیو جا، سطح مدارک دانشگاهیاز  یناش یردن اختالفات ا

 ؛جامعه و بازار کار یازهاین ی پاسخگویبا استانداردها

ندازیبه راهرا قادر  ایحرفهو  یمهارت فن یکه افراد دارا یو سدددازمان یفراهم آوردن امکانات مال (6  ا

 ؛بازار و جامعه را برآورده کنند یازهایکه ن ی سازدکوچک یهاپروژه
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در سطح  یکاربرد یهابرنامه ترغیب به ایجادو  هادر دانشگاه کسب و کار تیریمد یهابرنامهبازنگری  (7

 .المللیبینارشد با مشارکت موسسات معتبر  یکارشناس
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 کندیکمک مآینده  شرفتیکه به پ یاساس یهارساختیمحور سوم: بهبود ز -3-2

شددهروندان به وجود آورده و  یرا برا یها جنگ و غفلت، که رنج بزرگدهه لیعراق به دلها در رسدداختیز

سعه پا صاد داریتو سوم در ایرنج م یبزرگ یرانی، از وی را دچار موانع فراوانی کردهاقت مقاله به  نیبرد. محور 

کرده ها کمک شبخ ندهیآ شرفتیکه به پ مواردی ژهیاست، به و افتهیاختصاب  یاساس یهارساختیبهبود ز

 کند.یم ریفرد و جامعه امکان پذ ازیمورد ن یهارساختیز دوام، توسعه و جادیا یمنابع را برا داریپا نیتأم و

 موارد عبارتند از: نیا

 هیسددرما با وجودشددهروندان و دولت  یبرا یبازده شیبا هدف بهبود عملکرد و افزا یکیالکتر یانرژ :اول

، حفظ عیانتقال و توز یها، توسعه شبکهاشتراکمصرف و  سازیبهینهبخش، از جمله  نیدر ا گسترده یگذار

 ؛نیگزیجا یو توسعه انرژ ازین نیتأم یالزم برا دیتول

 ؛کمک کند تالیجیعراق به سمت اقتصاد د یجیکه به تحول تدر ی، به روشباطاتارت :دوم

 هیتجارت و سددرما تیو تقو تیمردم و کاالها، حما ییدر جابجا ی آننقش اسدداسدد و حمل و نقل :سوم

ستراتژ تیموقعبا توجه به  یگذار روش با  نیا یالملل، و اجرا نیتجارت ب یبرا کانال کیعراق به عنوان  کیا

و  یدولت یهابخش نیمشدددارکت ب یفعال سددداز قیاز طر ژهی، به ویمال نیتأم نینو یهاروش ازاسدددتفاده 

 ی؛ وگذار هیو جذب سرما هانهیپوشش هز یبرا نهیزم نیدر ا یخصوص

کاهش و تجارت و  یمناسددب برا یبا هدف فراهم آوردن فضددا یصددنعت یهاکمناطق آزاد و شددهر :چهارم

 .در اسرع وقت کیاتو بوروکر دهیچیپموانع  حذف

 برقنیروی اول:  -1-3-2

 برق در عراق ستمیاتصاالت مختلف س ییکارا شیفزاا

 ؛کنندیپرداخت کار م یهانهیهمه گز براساسکه  شرفتهیهوشمند پ کنتورهای از استفاده 

 کارمندانو  پیمانکارانبه  نشده برقهای پرداختآوری قبضجمعاز درآمد  یاختصاص درصد 

 ؛زهیانگ جادیمنظور ابه  مجموعه

 در جنوب کشور و  ژهیبه و شتریتحت پوشش قراردادن مناطق ب یشبکه انتقال برق برا سترشگ

از  نانیاطمو  ی گازی وزارت برقهاشرکتمولدهای  مداوم در یو نگهدار ریتعم اتیانجام عمل

 ؛کنند لیمخصوص خود را تکم یدیتول یهاستگاهیا ،یبرق بخش خصوص دکنندگانیتول نکهیا
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 دولت در  یهاپروژه به همکاری در یخصوص مولدهایجذب مالکان  یطرح جامع برا کی یاجرا

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

  یانرژ با این هدف که (2030-2020دوره )برای پوشش عراق  یانرژ راهبردبه روز رسانی 

 شود؛ یانرژ زنجیرهوارد  نیز ریدپذیتجد

 ده تا  نیب یدیخورش یانرژ یهاستگاهیپروژه نصب ا یاجرا یبرا یاستان-فدرال هایاداره تشویق

 یجامد برا یپسماندهابر  یگذار هیو مناطق و سرما یبر اساس نواحها آن عیمگاوات، توز صد

موارد به عنوان  نیو اعالم ا ستیز طیسازگار با مح یهایورابا استفاده از فن یبه انرژها آن لیتبد

 .یگذار هیفرصت سرما

در عراق، از  رسانیبرق ستمیمختلف س اجزایعملکرد  ییش کارایافزا»اصالحات در بخش برق به منظور 

 است. «بخشاین بر  اشراف یبرا ینظارت زمیمکان جادیو ا زاتیتجه گرفته تا دیتول

 مصرف یسازبهینهو  عائداتالف. 

به منظور  یکیالکتر یدر بخش انرژها صورتحساب یآورجمع ستمیس یاثربخش شیافزا»طرح  نیهدف ا

 یبه تقاضا ییتوان پاسخگوء مصرف، به منظور ارتقا یسازبهینهدرآمدها و ترغیب افراد و مؤسسات به  شیافزا

 :قیاز طرباشد. می «یکیالکتر یانرژ ندهیفزا

شبکه برق یدر مناطق دزدانبرقبا  تعاملسازوکار  جادیا (1 صرف که  صی برای هر م صا وجود  کنندهاخت

 ؛شودیم مقطوعمبلغ  دریافت یکامر شامل  نیندارد، ا

 ینصب کنتورها یبرا یصنعت نیمشترک ی ازریگیپ منظوربهبرق  در وزارت یتخصص میت کی لیتشک (2

 سددامانهوارد کردن آن در  گذاری مولدها وشددماره، کنندهلیسددت دسددتگاههای مصددرفهوشددمند، 

 ونیو اتوماس عی، انتقال و توزدیتول یهوشمند برا نصب کنتورهای ،قطع کننده مدار نصب، مشخصات

 کنتورها؛خواندن 

ستفاده از کنتورها (3 شمند پ یا ساوکه  شرفتهیهو  میکنند، تنظیپرداخت کار م یهانهیهمه گز بر ا

 یبرا گانیرا یاز واحدها یاصددالح نام مشددترکان، در نظر گرفتن تعداد مشددخصدد یبرا ییسددازوکارها

س یهاخانواده شش  ص تی، معافیاجتماع تیحما ستمیتحت پو صبقبل از  یبده ی ازسقف خا  ن

سرما یاعطا ،کنتور شش، و  ریغ قدر مناط اخذ هزینه قبوض یهاشرکتبه  یگذار هیمجوز  تحت پو

 ؛یکار شرفتیجهت پ یمانکاریپ یهاشرکتدادن فرصت به 

از  نانیاطم سددمیمکانو  انرژی توسددط وزارت برق، نیگزیجا یهاسددتمیامکان اسددتفاده از سدد یبررسدد (4

مشخصات و  نییععالوه بر ت، یعموم ساتیدر مؤسسات و تأس یکیالکتر یاستفاده از انرژ یسازبهینه
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با  مطبوع هیتهو زاتیاتخاذ شود، و واردات تجه یو خصوص یعموم یهادر ساختمان دیکه با یطیشرا

 نیگزیجا یهاستمیس قیبرق از طر دیتول یهاپروژه یالزم برا التیتسه نیو تأم یسازبهینه  رویکرد

 ؛یانرژ

 حسداب )التزام به ان خوشمشدترک یبرا خاب یسدقف مصدرف معین و یدرصدد تابرق  تعرفهاهش ک (5

 بدحسدداب )عدم التزام به افراد یبرا تعرفه برق پلکانیافزایش اجرای نظام و  (پرداخت صددورتحسدداب

 (؛پرداخت

مبالغ  یآورجمعماموران  بهنشدددده برق پرداخت یهاقبض یآوردرآمد جمعاز  یدرصدددد صیتخصددد (6

ساب  سانصورتح شرطمورد تنها  نیا .زهیانگ جادیکنند، به منظور ا یکه در مجموعه کار م یو ک  یبه 

 در واحد درصددد 30کمتر از  آوری قبوضحاصددل از عدم جمع درآمد از دسددت رفته اوالً اسددت که

شد ستانها و ثانیاً تنها سازمانی با صدیکه وزارتخانه  ییدر ا ست مت ساب ا صورتح فعالیت انجام  اخذ 

 .گیرد

 عیانتقال و توز یهاشبکه .ب

برق  عیانتقال و توز یهاو گسددترش شددبکه ارتقاحفظ،  یتالش برا»به منظور بخش  نیطرح اصددالح در ا

س نانیاطم یبرا ش نفعانیبه ذها آن دنیاز ر شکالت و اتالف در انرژ داریپا یبه رو  «شده دیتول یو کاهش م

  شود:ارائه شده و از طریق زیر محقق می

در جنوب کشور و فعال کردن توافقات  ژهیمناطق، به و شتریپوشش ب یگسترش شبکه انتقال برق برا (1

 ؛قرارداد بسته شده استها آن که با المللیبین یهاشرکتوزارت برق با 

صال الکتر لیتکم (2 شورها یکیات سا یبا ک ست یبرا هیهم انتقال بهتر و  تیظرف ،شتریب تجهیزبه  یابید

 یهاسدددتگاهیا ینگهدار تعمیر و اتیم عملبرق هنگام انجا نیکشدددور در تأم ییبهبود توانا نیهمچن

 ؛یدیتول

 .عیانتقال و توز یهابه طور مداوم در شبکه ینگهدارتعمیر و  اتیانجام عمل (3

 دیج. تول

صالح بخش تول ست از:کیالکتر یروین دیهدف طرح ا ضم» ی عبارت  یبرا یمل دیتول ستمیس ییتوانا نیت

 از طریق: «یکیالکتر یانرژ یروزافزون برا یو همگام شدن با تقاضا یفعل دیتول تیحفظ ظرف

 ؛های تولید برق در دست ساختهایستگا لیمتک (1

)در  کربال شددگاهیاز پاال نیاز مازوت سددنگاسددتفاده  که با «راتیالخ» دیجد یحرارت نیروگاهتکمیل  (2
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 ؛کندکار میت نیروگاه( مجاور

سان یهاشرکت یمداوم ژنراتورها یو نگهدار ریاتمام تعم (3 مختلف  یهاستگاهیوزارت برق در ا یگازر

 ؛برق دیتول

صبرق  دکنندگانیتول نکهیاز ا نانیاطم (4 صو ضا کرده اند دیکه با وزارت برق قرارداد خر یبخش خ  ،ام

تولیدی  هاینیروگاهی، بیترک دیتول بهسدداده  دیتولهای نیروگاه لیتبد قیاز طر دیتول شیعالوه بر افزا

 ؛را تکمیل کنند نیز خود

 ؛ی تولید برقهاروگاهین زیتجه یگاز برا یکاف ریمقاد نیوزارت نفت در تأمتعهد  (5

 ؛یدیخورش یانرژ ژهی، به ونیگزیجا هاییبرق با استفاده از انرژ دیتول یهابه پروژه اهتمام (6

اصالح  نهیدولت در زم همراه یهادر پروژه یخصوص دکنندگانیجذب تول یطرح جامع برا کی یاجرا (7

 کوچک سوخت. یهاستگاهیا راه اندازیدر  ژهیبخش برق، به و

 نیگزیجا هاییانرژد. 

به نفت و گاز و  یمتک یکیالکتر یانرژ دیتول یسنت ستمیبه س یوابستگ یجیکاهش تدر»طرح  نیهدف ا

 از طریق: است. «یکیالکتر یژانر دیتول یبرا دیجد یحرکت به سمت منابع دائم

صویب  (1 ستانی برای ت سئولین ا ستگاهپروژتوجیه م صب ای شیدی با دامنهای ن تا  10ه های انرژی خور

ساو مناطق و ز عیمگاوات، و توز 100 سرمابه ، و هارمجموعهیآن بر ا  یانرژ دیو خر یگذار هیروش 

 ؛شده دیتول

 به منظور وارد کردن ،2030تا  2020پوشدددش دوره  یدر عراق برا یانرژ راهبرد یبه روزرسدددان (2

 ؛یانرژتولید  زنجیرهه ب ریپذ دیتجد یهایانرژ

 ؛ای بعنوان جایگزین آینده، مطابق قوانین عمومی سالمتتصویب پروژه انرژی هسته (3

های کارخانه، و و اتصاالت برق شبکه فاقددر مناطق  دروژنیه یسوخت یهااستفاده از سلول توجه به (4

 ؛نفت یهاشگاهیو پاال هالیدر اتومبها آن آب و ترغیب استفاده از هیو تصف بازیافت

ستاندار تیهدا (5 شهردار هایهمه ا  یآن به انرژ لیو تبد مدجا یهااز زباله یبهره بردار یبغداد برا یو 

 ؛یگذار هیموضوع به عنوان فرصت سرما نیو اعالم ا ستیز طیسازگار با مح یهایورابا استفاده از فن

 قیاز طر ی،دیبریه یهالیاتومب اکنند یکار می یسدددلول سدددوخت یی که باترغیب واردات خودروها (6

ه عنوان موضددوع ب نیاو هدایت کمیته سددرمایه گذاری ملی برای طرح ها آن بر یگمرک یهاتیمعاف

 ی.گذار هیفرصت سرما
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 دوم: ارتباطات -2-3-2

 و جامع ریانعطاف پذ تالیجیتحول عراق به سمت اقتصاد د

 و  دبعسددال  یدر ابتدا ()نسددل چهارم شددرفتهیپ یفناور ی، با معرفتالیجید یهارسدداختیز نتأمی

 ؛ندهینسل پنجم در آ یفناور یمعرف یبرا یآماده ساز

 و  برای سدددرعت بخشدددی به نقدینگی الزم یتالیجید یو بسدددترها تالیجید یخدمات مال یمعرف

 ؛معامالت

  ؛المللینبی یاستانداردها نیمطابق با بهتر تلفن همراه چهارماپراتور مجوز  یاعطامراحل کامل 

 یهارسدداختیاز ز یو بهره بردار تی، مالکجادیا یبرا یبخش خصددوصدد یاپراتورها تیرفع محدود 

 ی؛نور یبرهایف یو داخل المللیبین

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

 شدرکت دولتی ارتباطات و  و هارسداختی، زیبخش دولت یجیتدر یسداز یو خصدوصد یآزادسداز

 اطالعات.

نجام او جامع با  ریانعطاف پذ یتالیجیاقتصدداد د کیعراق به سددمت  تحول»عبارتسددت از: طرح  نیهدف ا

 نترنتیا مقرون به صرفه به خدمات یشامل دسترس ،توسعه بلند مدت یهاتیو اتخاذ اولو یاصالحات اقتصاد

سرعت س الکترونیک،، ارائه خدمات دولت غیر نقدی یهابه پرداخت اعتماد ،پر ستر از  «هاادهبه د یو بهبود د

 :قیطر

ساختیز نیتأم (1 سل چهارم شرفتهیپ یفناور یمعرف قی، از طرتالیجید یهار ال س یدادر ابت (4G )ن

 یهابسددترو  تالیجید ی، خدمات مالندهیدر آ 5G نسددل پنجم یفناور یمعرف یبرا ی، و آمادگندهیآ

و  هاهارتم جادیعراق و ا یمرکزوجوه و معامالت مطابق با اهداف بانک یت دیجیتالی فعال یالزم برا

 ی؛شغل یهافرصت شیافزا یبرا تالیجید ینیکارآفر

 ؛المللیبین یاستانداردها نیمطابق با بهترتلفن همراه چهارم اپراتور مجوز  یمراحل اعطااجرای  (2

 نیبازار و از ب نیا فعالیت یبرا یگذار هیسددرما یهابا ارائه فرصددت 1ثابت میسدد یباصددالح بازار تلفن  (3

ته یبخش خصدددوصددد یاپراتورها تیبردن محدود از  ی، تملک و بهره بردارجادیا یبرا شدددایسددد

 ی؛نور بریف یو داخل المللیبین یهارساختیز

رسددانه و  یتهآن با کم تداخلدادن به  انی، پاکیارتباطات و انفورمات دولتیشددرکت  تیعاصددالح وضدد (4

                                                 
1

Fixed wireless phone 
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صدددور  یهانهیمصددوب در مورد هز یهاروش باآن،  پیمانکاری طرف قرارداد یهاشددرکتارتباطات و 

 ؛دولت یدرآمد برا نیموارد، به منظور تأم ریو سا اتیمجوز، مال

 لیتکم نیو همچن یدسترس یهابا کنترل کامل پورت نترنتیا سرقت پهنای بانددادن به موارد  انیپا (5

 ؛از عراقی ورودی و خروجی هاکنترل داده یبرا یتیامن یهاپروژه

ارتباطات و  یو شددرکت عموم هارسدداختی، زدولتیبخش تدریجی  یسدداز یو خصددوصدد یآزادسدداز (6

به  دولت یابیو دسددت ارتباطات سددعهتو ی بودن وبه رقابت یابیاز دسددت نانی، به منظور اطمکیانفورمات

 .درآمد

 سوم: حمل و نقل -3-3-2

 مردم و کاال ییبخش حمل و نقل فعال در جابجا

 ست یبرا یقانون یچارچوب سازیمدرن  یبرا هیسرما شیبه افزا یابیبخش حمل و نقل به منظور د

 نیمشدددارکت ب جادیو ا یگذار هیحرکت به سدددمت جذب سدددرما قیاز طر ییربنایز یهاپروژه

 ؛(PPP) یو خصوص یدولت یهابخش

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

 و  یساز ادهیقصر و پالو ام  بزرگ فاوبنادر  نیب افزاییهمبه  یابیدست یجامع برا استیس میتنظ

 ؛دردو بن نیا سریعتر توسعه

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

 ؛فاو

 ستراتژ نیتدو شده در هافرودگاه یجامع برا یا ستانداردها، از جمله خدمات ارائه   یآن مطابق با ا

 ؛المللیبین

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

 آن.

قل »طرح  نیهدف ا جا برای توانمندیتوسدددعه بخش حمل و ن فای  مردم و کاالها و ییدر جاب نقش ای

 :ریمراحل ز قیز طرا است،« آنرقابت قدرت از تجارت و  تیحما ی دراساس

ساختار و  (1 سازی  شم انداز ملی برای بخش حمل و نقل و تدوین برنامه عملیاتی برای باز ایجاد یک چ

 بازار همه بخشهای مرتبط با آن؛

های های بخش حمل و نقل با هدف تأمین مالی پروژبه روز رسدددانی چارچوب قانونی و آیین نامه (2
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 (؛PPPسرمایه و مشارکت بخش خصوصی و بخش دولتی )زیربنایی آن بخش با جهت گیری جذب 

شاهبرااجرای برنامه فراگیر  (3 سعه  صل راههای ارتباطی که راه قطبی تو و های تجاری و خدماتی را مت

حمل و نقل  یبرا یو تجار یاتیعمل یردهااستاندا نیی، تعکندرا محقق می المللیبین یاتصال جاده ا

 یسدداز ی، و در صددورت امکان خصددوصددیاصددول تجار یشددهرها، کار بر رو نیدر داخل و ب یعموم

 نی؛استا نیو ب یحمل و نقل داخل یهاستمیس

 ؛حمل کاال به عراق یبرا ییو هوا ییای، درینیزم تیترانز یفعال ساز (4

از  ،فاو و ام قصددربزرگ  بندر نیب افزاییهم یبرادر پی گرفتن یک سددیاسددت فراگیر بنادر،  نهیزمدر  (5

 :ریموارد ز مطابقدو بندر،  نیو توسعه ا اجراطریق 

 فاو، تع در مورد ندر  نهیهدف واقع ب نییب ندر آنچ نا کب مانان  یایگذاران را از مزا هیه سدددر

مرتبط مانند  یهاپروژه ریپروژه و توسددعه سددا اجرای نیب یزدر آن و همگام سددا یگذارهیسددرما

 ؛کند یم مندبهرهبرق  یو منابع کاف یمیمختلف پتروش یهاکن، پروژه نیری، آب ششگاهیپاال

 صر، ا ساز یروشن برا استیس کی جادیدر مورد بندر ام ق شامل فعال  مجدد  یتوسعه بندر، که 

ت اسددیسدد نیمنعقده با توجه به ا یقراردادها بازنگری درو  هامختلف توسددعه اسددکله یندهایفرا

 است.

سنج ه ومطالع (6 بندر بزرگ  مراحل اجراییبا  افزاهمتوسعه بخش راه آهن به صورت  چگونگی یامکان 

 تیپروژه ترانز یاجرا آغاز نیعراق و همچن هیشددامل شددبکه قطار از بصددره به بقاین مطالعه فاو، که 

 ؛گسترده در بغداد است

 یدهاجمله خدمات ارائه شددده در آن، مطابق با اسددتاندار از، هافرودگاه یجامع برا یاسددتراتژ نیتدو (7

 هی(، جذب سددرماPPP) یو خصددوصدد یدولت یهابخش نی، و حرکت به سددمت مشددارکت بالمللیبین

 یبرا دیجد ییخطوط هوا بکارگیریچارچوب  تدوینو  المللیبین هایفرودگاه یاصلفعاالن گذاران از 

 ؛حمل بار و مسافر

ستراتژ کی نیتدو (8 شم انداز روند بازار ییخطوط هوا یجامع برا یا ص یابیعراق با چ صو  یو امکان خ

 .آن یساز

 یصنعت یهاکچهارم: مناطق آزاد و شهر -4-3-2

 یشغل یهافرصت جادیو ا یگذار هیجذب سرما تیبا قابل یصنعت یهاکمناطق آزاد و شهر

 ؛تجارت ی جدیدقیتشو یهااستیآن با س شتریب ییهمسو یاصالح قانون مناطق آزاد برا 
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 ؛ریتمرکز بر توسعه منطقه آزاد خور الزب 

 سط هیئت وزرامناطق آزاد  جادیا یبرا یگرید یتهایسا تعیین سی و  تو سترش ابرر  نیامکان گ

 ؛مناطق

 شهر لتکمی سرما یهاکپروژه  صره، بابل، بغداد، فرات  یگذارهیبزرگ  و  یالی، دنوای، نیمرکزدر ب

 نبار.اال

در اقتصاد عراق، ها آن سهم شیدر عراق و افزا یصنعت یهاکتوسعه مناطق آزاد و شهر»طرح  نیهدف از ا

 :قیاست، از طر «گذاران هیجذب سرما ییتوانا شیو افزا یاضاف یشغل یهافرصت جادیدر اها آن ییو توانا

 ؛تجارت جدید یقیتشوی هااستیآن با س شتریانطباق ب یبرا 1998اصالح قانون مناطق آزاد سال  (1

سعه منطقه آزاد در خور الزب (2 صره، ز ریتمرکز در درجه اول بر تو ستان ب  یکیمنطقه در نزد نیا رایدر ا

شده و  دیتول یهادانیم سی بهنفت واقع  ستر ساختیز جادیبا ا نیبنابرا را دارد، ایدر قابلیت د در  هار

بخش پیمانکار  کیتوافق  قیاز طرو این امر  مهم برخوردار اسدددت یرقابت تیمز کیمنطقه، از  نیا

صدورت دوره مشدخص  کی ینظارت سدازمان مناطق آزاد براتحت برای اداره منطقه آزاد  یخصدوصد

 پذیرد؛می

در اسددتان بصددره، به  ژهیآزاد، به و منطقه جادیا یبرا گریمناطق د ییشددناسددا به رانیوز یشددورااقدام  (3

مشددارکت در  یبرا یبخش خصددوصدد بهره بردارانبا  ییهاتوافق نامه تنظیمآن، و  یرقابت تیمز لیدل

 ؛تر عیمناطق به مناطق وس نیامکان گسترش ا یبررسآنها، و  تیریو مد تأسیس

شهر اجرای (4 سرما یماندهساز یبرا یصنعت یهاکقانون  شهر یگذار هیروند   جادی، ایصنعت یهاکدر 

شو یهاستمیس فیو تعر افتهیسازمان  یساختار ادار گذاران  هیسرما یهاتیو معاف ها، ضمانتیقیت

 ؛ازیمورد ن یهارساختیشهرها، عالوه بر ز نیدر ا

سرما یهاکشهر یهاپروژه لیتکم (5 صره، بابل، بغد یگذار هیبزرگ  و  یالی، دنوای، نیانی، فرات ماددر ب

ا کمک ب تنظیم شدددهدر عراق،  یگذارهیمناطق سددرما یمل یتهکم راهبردینبار، مصددوب در برنامه اال

 و توسعه. یاقتصاد یسازمان همکار صادره از قایو شمال آفر انهیدر خاورم یگذار هیبرنامه سرما
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 خدمات یو جهت ده یساز بهینه، ی: ارائه خدمات اساسممحور چهار -4-2

 و بعد از اصالحات. حیندر ها آن از تی، و حماریدادن به افراد فق تی، با اولویاجتماع

مردم را  یبزرگ اجتماع یهاقرن اسددت که گروه میاز ن شیثروت، ب تیریانباشددته و سددوء مد یهابحران

ست. اثرات ریتحت تأث س یقرار داده ا سا ضعف خدمات ا صاد بیتخر ،یهمچون   ییو کاهش توانا یساختار اقت

بل توجه قا عداد  کاف یابیدسدددت نهیدرزم یعراق یهااز خانواده یت  یزندگ یازهاین نیتأم یبرا یبه درآمد 

راه  نیبه تدو ازیت، به ذات خود، نروند اصدددالحا ن،یدارد. عالوه بر ا یبه عالج جد ازین یمناسدددب، که همگ

معطوف به ارائه  دیمقاله سددف نیمحور چهارم ا ن،یاجرا دارد. بنابرا نیاز فقرا در ح تیحما یبرا ژهیو یهاحل

 ژهیآن اسددت، به و یواقع نفعانیبه ذ یاجتماع یهامراقبت یو جهت ده یسدداز نهیو به یخدمات اسدداسدد

 است. ریبرنامه شامل موارد ز نی. ابرندیرنج م یکه از کمبود خدمات اساس یکسان ای ترنییپا یهادهک

 ؛فضالب یهاشبکه لیسالم و تکم یو کشاورز یدنیآب آشام نیتأم اول:

به منظور  یدولت تیمختلف حما انواعو متحد کردن  ،یاجتماع تیحما ریمجدد نظام فراگ میترسددد دوم:

 ؛تر هستندکه محتاج یکسانبه ها آن و ارائهها آن یساز نهیبه

 ؛یبازنشستگ ستمیاصالح س سوم:

ساز یاجرا چهارم: سه  ش ،یطرح مدر ساختمان یبه رو سه را جبران  یهاکه کمبود فراوان تعداد  مدر

 مضاعف کمک کند. فتیکرده و به حذف ش

 فاضالب یهاشبکه لیو تکم یسالم و کشاورز یدنیآب آشام نیاول: تأم -1-4-2

 ستیز طیمصرف و محافظت از بهداشت و مح تیهدا یآب و فاضالب برا تیریمد

 ساو تجز یبرنامه جامع برا کی هیته صل  یو مبتن هانهیهز لیو تحل هیخدمات آب و فاضالب بر ا بر ا

 ؛خدمات از کاربران یهانهیاخذ هز

 ساز شهردار یباز صورت تجار یادارات  ضالب را به  سات مربوطه تا خدمات آب و فا س  مهین ای یو مؤ

 ؛ارائه دهند یتجار

 یبخش به رو نیآب و فاضالب و گشودن ا یدر بخشها یو خصوص یمشارکت عموم یبرا یبسترساز 

 ؛طیگذاران و بهره برداران واجد شرا هیسرما

 ؛براساو قانون، که نظارت بر بخش آب و فاضالب را ممکن کند یمستقل ونیسیکم جادیا 

 ها.استان هیآب و فاضالب در بق یهاهپروژه بزرگ آب بصره و پروژ لیتکم 
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صالحات در ا شهروندان برا نیتأم ستمیس یاثربخش شیافزا»بخش  نیهدف از ا مصارف مختلف و  یآب 

 قیاز طر «یشهروندان عراق یبهتر برا ستیز طیسالم و مح یفضا جادیا یفاضالب برا هیتصف ییتوانا شیافزا

 است: ریز

دو عنصددر  یهانهیخدمات آب و فاضددالب بر اسدداو برآورد هز یهابخش یبرنامه جامع برا کی جادیا (1

 ؛المللیبین یهاروش نیمطابق با بهتر نه،یدر محاسبه هز ریعنوان متغهب ستیز طیخدمات و مح

شهردار (2 ساختار ادارات  ساو  یبهبود  ضالب، و اداره آن بر ا سات ارائه دهنده خدمات آب و فا س و مؤ

شود و  یم نیشهروندان و کاربران تأم یهایپرداخت قیکه عمدتا از طر یتجار مهین ای یقواعد تجار

 ؛کم درآمد یهاگروه یمناسب برا یاارانهیشبکه  کیالبته فراهم کردن 

آب و فاضددالب و  یهادر بخش یو خصددوصدد یدولت یهابخش نیمشددارکت ب یبرا رسدداختیز جادیا (3

 ؛طیراگذاران و بهره برداران واجد ش هیسرما یگشودن راه برا

 ؛آب و فاضالب ینظارت و اشراف بر بخشها یمستقل مطابق با قانون، برا ینهاد نظارت کی سیأست (4

 ها.استان هیآب و فاضالب در بق یهااتمام پروژه بزرگ آب بصره و پروژه (5

 حمایتانواع مختلف  یساز یکپارچهو  یاجتماع تیحما نظامکامل  یسیدوم: بازنو -2-4-2

 دارند یکه درآمد محدود یاز افراد تیحما یبراؤثر و م کپارچهی یستمیس

 ؛هاآن نیتأم یبرا یاساس یهاتیاولو نییو تع ارانهیتحت پوشش  یهاداده گروه گاهیپا یساز پارچهکی 

 بخش  یکننده اصل نیسالمت به عنوان تأم مهیصندوق ب سیو تأس یدرمان مهیقانون ب یو اجرا لیتکم

 ؛به همه شهروندان یاساس یارائه خدمات بهداشت کنندهنیکه تضم یروش هبهداشت، ب

 رتریکه از اقشار فق یآن به گونه ا ی، هدف قرار دادن و اجرایبند سهمیهکارت  ستمیرفع نقص در س 

 ؛کند حمایتجامعه 

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

کمیته فوق ، طبق برنامه مصوب سهمیه بندیکارت  ستمیس یجیتدر حذف یمشخص برا یجدول زمان

 .العاده

 

 کپارچهیو  اناز شهروند تیمختلف حما یهاجنبه یو فعال ساز یبررس» با هدف نهیزم نیاصالحات در ا

شوند، به  یبهره مند م تیشهروند از آن حما نکهیا زا نانیکانال، به منظور اطم کیدر چارچوب ها آن یساز

 شود:پیگیری می اقدامات زیر قیاز طر و «یاجتماع تیو حما ییغذا تیسالمت، امن مهیب یهانهیدر زم ژهیو
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که وصول یارانه به اقشار  صورتیه و تدوین آن ب ارانهیتحت پوشش  یهاگروه یداده برا گاهیپا جادیا (1

 ؛هدف را تضمین کند

 ینهادها ییو اجرا یمال ییشهروند و توانا یازهایسازگار با ن تیحما یبرا یاساس یهاتیاولو فیتعر (2

 ؛آنها نیتأم یبرا یدولت

که از  یبه گونه اها آن برطرف سازیو  فعلی حمایتی یستمهایموجود در س یاساسهای خألتعریف  (3

 نهی، بخصوب در زمی اطمینان حاصل شودبانیبه پشت هدف یهاگروه یابیدر دست هاستمیس نیا ریتأث

 ؛یابیو بهبود هدف  یبانیارائه پشت زمیمکان

به همه شهروندان  یاساس یآن به منظور ارائه خدمات بهداشت یسالمت و اجرا مهیقانون ب لیتکم (4

، ریپذ بیو محافظت از اقشار آس یبه عدالت اجتماع یابیآنها، دست یمال ییبدون در نظر گرفتن توانا

 یطاجرای قانون باید  ،یدر مؤسسات بهداشت شاغلینو توسعه عملکرد  یخدمات پزشک تیفیبهبود ک

 ؛بعد تکمیل شودهفت سال  شروع شده و تاسه ماه پس از اعمال آن  از یمراحل

بخش بهداشت در عراق و فعال کردن  یکننده اصل نیسالمت به عنوان تأم مهیصندوق ب سیتأس (5

منابع آن از یک طرف و و ارائه دهنده  خدمات نیبازار، واسطه بودن ب یآن بر اساو سازوکارها فعالیت

 ؛از طرف دیگر دولت یمال

که افراد با درآمد  یآن، به روش یاجراچه در و گیری هدفچه در ، یارانهکارت  ستمیاصالح نقص در س (6

 ینیتا حد معها آن که سقف درآمد ییهاکند و خانواده نیرا تأم درآمدکمو  ریمحدود از اقشار فق

 ؛از سیستم حمایتی خارج شوند، ابدی یم شیافزا

، طبق برنامه انهیمبالغ ماه به کمک یاجتماع تیافراد تحت پوشش شبکه حما یجبران خسارت برا (7

کارت  ستمیاز س یجیخروج تدر یمشخص برا یپس از اعمال جدول زمان کمیته فوق العادهمصوب 

 کند. نیدر بازارها را تضم یاساس یکاالها متیکه تعادل ق یبه روش یارانه

 یبازنشستگ نظامسوم:  -3-4-2

 را پوشش دهد یکار یکه تمام بخشها کپارچهی ینظام بازنشستگ کی

 کمک و  ستمیو اصالح س یمال یداریبه پا یابیدست قیاز طر یساختار صندوق بازنشستگ یبازساز

 ؛بهره در آن

 ؛«یاجتماع یهامهیقانون ب»جامع تحت عنوان  یقانون بازنشستگ سینو شیپ هیته 

  تحت پوشش  ارکتیو مش یتعاون ،یخصوص ،یدولت یکارمندان بخشها هیکل نکهیاز ا نانیاطمحصول

 فراهم باشد. گرید یبه کارفرما ییو امکان انتقال از کارفرما رندیقرار گ یبازنشستگ یایمزا

صالحات در ا ستگ ستمیس کی جادیا»شود: با هدف زیر انجام می نهیزم نیا ش از  داریو پا کپارچهی یبازن
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تحت پوشش قرار دهد،  را یتعاون ی، مشارکتی و، خصوصیدولت یهادر بخش شاغل افرادکه تمام ی، مالنظر 

 :شودزیر عملیاتی می قیاز طرکه  «شود بیتصو یاجتماع نیو تأم یدر مورد بازنشستگ یدیو قانون جد

پرداخت و  ستمیآن و اصالح س یبرا یمال یداریبه پا یابیدست قیاز طر یصندوق بازنشستگ یبازساز (1

 ؛دریافت

که  «یاجتماع یهامهیقانون ب»تحت عنوان  یقانون جامع بازنشستگ سینو شیپ هیمراحل ته لیتکم (2

ستگ»دو قانون  یبرا ینیگزیجا ش ستگ»و  «ی فردیبازن ش خواهد  «انمندکار یاجتماع نیو تأم یبازن

 ؛بود

 یایتحت پوشش مزا رکتیامشو  ی، تعاونی، خصوصیدولت یان بخشهامندکار هیکل نکهیاز ا نانیاطم (3

، خواه مربوط به گرید یکارفرما به کارفرما کیامکان انتقال از  نی، بنابرارندیگیقرار م یبازنشددسددتگ

 ؛مالی فراهم استباشد، با همان پوشش  یخصوص ای یبخش دولت

 .حکومت لفمخت انیکارفرما نیب شغلیانتقال  یدادن به عواقب مال انیپا (4

 یطرح مدرسه ساز یچهارم: اجرا -4-4-2

 آموزش یمناسب برا یطیفرزندان ما و مح شایستهمدارس 

 ات اقتصادی؛دوره برنامه اصالح طی دجدی مدرسه 1000 آغاز ساخت 

 ؛ساخت مدارو نهیمتخصص در زم یهاشرکتورود  یبرا یالزامات اساس نیتأم 

 محرومیتبا توجه به نسبت  هاتی، مطابق جدول اولومحروممدارو  پرونده به پرداختن . 

 ی، برایزمان طی چند مرحلهبرنامه گسترده،  کی یآغاز اجرا»با هدف زیر است:  نهیزم نیاصالحات در ا

کند، و  یکمک م یمدارو فعل هایگرفتاری، که در حل الگوبا توجه به مشخصات  دیساخت مدارو جد

دانش  یبرا یروند آموزش یبهتر برا یفضا کی جادیو ا دیبه ساخت مدارو جد افزونروز ازیهمگام شدن با ن

 :شودزیر پیگیری می از طریق «آموز

 ؛تدوره برنامه اصالحا طی دیمدرسه جد 1000شروع ساخت  (1

 از جمله توجه بهساخت مدارو،  نهیمتخصص در زم یهاشرکتورود  یبرا یالزامات اساس نیتأم (2

در اتمام ساختمان  تیفیک نیتضم الزم است تاها آن یو نگهدار ریتعم یبراکه  یخاص یزمان یهادوره

 ؛دهد شیمدرسه را افزا

 .رشدیافتگی یا محرومیتها با توجه به نسبت تیطبق جدول اولو ،محروممدارو  پروندهبه  یدگیرس (3
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ساختن  ریامکان پذ یبرا یو ادار یقانون یو فضا تیتوسعه حاکم محور پنجم: -5-2

 اصالحات یاجرا ینهادها و افراد برا

ستخوش تغ ریاخ یهادر دههعراق  س راتیید سا س یا سازمانده تیریمد ستمیدر  شها یدولت و   یبخ

شده یاتیح س فکر و الزاماتتکه طبق  نظامی نیسنگ راثیاما هنوز هم از م ؛آن  شده  یستیالیسو ساخته 

 ینهادها هسبب شد یبخش خصوص نسبت به بر آن دیتمرکز شدو  ی. گسترش بخش دولتبردرنج میاست 

 .ندوش لیتبد مانعو  انفعالعامل  کی تحرک جامعه، بهو  یتوانمند ساز جای به یدولت

و اقتصاد  ییبه سمت تمرکززدا یدولت تیریمد ستمیعراق تحول در س یمشکل، قانون اساس نیرفع ا یبرا

آن حاکم بر و فلسدفه  ی جدیدموجود هنوز با قانون اسداسد نیقوان شدتریاسدت، اما ب را تکلیف کرده آزاد بازار

به طور همزمان  فکرتدو هر  یهایژگیو یدر عراق در حال حاضددر دارا یحکمران یهاسددتمیدارد. سدد رتیمغا

به ها آن و جامعه از یعموم ینهادها وشود،  یدر اداره م تعللو  ی، سستیسردرگمتناقض، هستند، که باعث 

 برند. یشدت رنج م

مستلزم  - دیاز جمله اصالحات مندرج در مقاله سف -روند اصالحات  ژهیدر عراق، به و یادار نظامتوسعه 

ضا سب و چا یفراهم آوردن ف ست. بنابرا ؤثرم یاجرا یبرا یو ادار یقانون رچوبمنا  نی، محور پنجم انیآن ا

سف ضا دیمقاله  سعه دولت و ف ساز یبرا یو ادار یقانون یتو فراهم کردن  به منظورنهادها و افراد  یتوانمند 

 شود.می زیر موارد شامل که است آن یو اجرا یاصالحات واقع طیراش

و  تی، شددفافییکارا شی، با هدف افزایدولت یدادهاقرار یاجرا یهاو اصددالح دسددتورالعمل یبررسدد اول:

  .اتالفو مبارزه با فساد و  ییپاسخگو

صالح مد :دوم ساز فعالیت، بهکننده  ترغیب یطیبه مح یابیبا هدف دست یدولت تیریا رشد  ی وتوانمند 

 .سازیانسداد و محدود  یبه جا

 یدولت یقراردادها یاجرا یهادستورالعمل اول: بازنگری و اصالح -1-5-2

 یدولت یدر قراردادها شتریب یو اثربخش تیشفاف

 یدولت یقراردادها یاجرا یهااصالح دستورالعمل. 

 نارید اردیلیاز ده م شیب یدهابه تمام قراردا یدگیرس یقرارداد برا یمرکز عالی تهیکم کی جادیا. 

 شکی س یبرا یمیت لت وجود  المللیبین اطرافها آن که در یتمام ادارات دولت یقراردادها برا یبرر

 .دارد

 ریتأخ عدماز  نانیاطم یبرا بزرگ یقراردادها یاجرا یریگیپ یتوسددط دولت برا یمیت لتشددکی 



 اندیشکده اقتصاد مقاومتی –بررسی طرح اصالحات اقتصادی عراق و فرصت های آن برای ایران 

91 

 

 .هاپروژه غیرموجه

از  یبه سددطح باالتر یابیدسددت با هدف یدولت هایقرارداد یهاهیرو بهبود» زمینه نیا درهدف اصددالحات 

 زیر است: قیاز طر «یدولت یدهایو خر یعموم یهایگذار هیسرما تیریدر مد ییو پاسخگو تی، شفافییکارآ

 یاعطا ندیفرابه منظور آنکه به قانون، ها آن لیقرارداد دولت و تبد یاصالح مقررات دستورالعمل اجرا (1

شود را دارند دشوارتر  هادستورالعمل نیقرارداد خارج از ا بستن که قصد یرسم یهابه ارگان تیمعاف

 ؛های دولت الکترونیکی در قراردادهای دولتیروش استفاده ازو 

 اردیلیاز ده م شیبها آن که ارزش ییقراردادها هیکل یبررسددد یقرارداد برا یمرکز یعال تهیکم جادیا (2

از کاهش  نانیاطم یبرا المللیبین یشرکت حسابرس کیتوسط  تهیکم نیر اکا یاست و بازرس نارید

 ؛خلفاتت

ته (3 جاد کمی که درای مامی ادارات دولتی  های ت بازبینی قرارداد وجود  المللیبینطرف ها آن ای برای 

 ؛قراردادها نیا با هدف اجرای کارآمدتر المللیبینپرسنل مربوطه توسط کارشناسان تربیت و  ،دارد

 ریتأخعدم از  نانیاطم با هدفمهم  یقراردادها ینظارت بر اجرا یتوسدددط دولت برا یمیت لیتشدددک (4

 .هاپروژه غیرموجه

 یدوم: اصالحات در حکومت و اداره عموم -2-5-2

 اصالحات یازهاین پاسخگویکسب و کار  طیمح کیو  یاز نظر ادار ؤثردولت م

 ؛پیاده سازی قانون امضای دیجیتال و معامالت الکترونیکی 

 ؛عراق مرزهای ورودیدر  زایو یو اعطا یکیالکترون یزایو یپروژه اعطا یاجرا 

 یمبتن غلط با تصور یجیتدر ینیگزیجا یبرا شایسته ساالری،بر  یاصول اشتغال مبتن تثبیت 

 ؛یدولت تصاحب مشاغل انگاریبر حق

 کارمندان  یی، بهبود پاسدددخگویدر ارائه خدمات عموم یادار یهادسدددتگاه نکهیاز ا نانیاطم

لت و حرکت از ارز با قوان یمبتن یابیدو باق  تا یابیبه ارز هاهیو رو نیبر انط ، دو عملکر جین

 ؛عمل کنندبازار  یاستانداردها مطابق

 یترغیب مشارکت مردم محل و پروژه فازهایدر طول  «جیبر نتا یمبتن تیریمد» کردروی اتخاذ 

 ؛برنامهپروژه طبق  یدر اجرا

 سازمانها یهمکار سی قاتیدر انجام تحق المللیبین قیتحق یبا  کاهش مبالغ  یبرا جهانی بازر

 ؛شود یکه به خارج از کشور قاچاق م یکالن
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 ؛و گمرک اتیمال ،دولت اخذ درآمدهای یمانکاریپ نهیدر زم کیدولت الکترون ستمیس یمعرف 

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

 نروند ارائه خدمات به شهروندا یساز اتوماتیک یاطالعات برا یاتمام پروژه مرکز مل. 

 طیمح کیبه  یابیدسددت یبرا تیریمد یعموم یهاسددتمیو سدد تیحاکمنظام بهبود »طرح  نیهدف از ا

 زیر است: قیاز طر «باال یو بهره ور تیفیبا ک یتجار

ها یه، رویمعامالت کاغذ یجی، که با حذف تدریکیو معامالت الکترون یکیالکترون یقانون امضا یجراا (1

 ؛کندیرا مدرن م هاانهرا کوتاه و کار وزارتخ

 ؛عراق مرزهایدر  ویزا یاعطا پروژهورود، و  یزایوی کیالکترون یپروژه اعطا یاجرا (2

 یهاتایر و السددتیک تیموقعاسدداسددی ، از جمله اصددالح تایر و السددتیکثبت  ضددوابطدر  دنظریتجد (3

 ؛لیو فروش اتومب ی خریدهایندگیدر نما تایر و الستیکثبت  سامانهنشده و باز کردن ثبت

ستخدام مبتن تثبیت (4 صول ا ساالریبر  یا سته  صور  ستمیس و جایگزینی این شای سببا ت  فعلی نامنا

شتغال دولتی یک بر  نیمب ستحق اینکه ا  مبرّا از یخدمات مدن ارائهاز  نانیاطم به منظور ،عمومی ا

 ؛آگاه از وظایفو  ایحرفه، کارآمداز فساد، پاسخگو،  ینسبتاً عار ،منظم بسیار کاری، یاسیس

کسب اصول  ی، رعایتبازار در ارائه خدمات عموم یاز استانداردها یادار یدستگاهها پیروی تضمین (5

 ؛«اقتصاد بازار»به سیاست پاسخ در شهروندان،  تیتوجه به رضا و یدولت اتیدر عمل و کار

شاغلادارات و  نیب یبر هماهنگ مبنی یجامع دولت کردیاتخاذ رو (6 ضوابطدر  م ، از یسازمان چارچوب 

 ؛یبخش دولت ندر کارمندا زهیانگ جادیو ا ی، بهبود آموزش، خودسازیکار گروه قیطر

 یابیها به ارزهیو رو نیبر انطباق با قوان ینمبت یابیکارمندان دولت، حرکت از ارز ییبهبود پاسدددخگو (7

سهاو عملکرد جینتا شگذاری یهاستمی، اتخاذ  سطح  ارز سمت  شبا حرکت مقارنهر   طرازی باهمبه 

 ؛هبرنام

، افراد، راهبرد سدددازیهمگام از طریق پروژه فازهایدر طول  «جینتا رب یمبتن تیریمد» کردیتخاذ روا (8

بر  کردیرو نیا رای، زییو پاسخگو تی، شفافیریگ میبهبود تصم یها برایریو اندازه گ ندهایمنابع، فرا

 ؛است زمتمرک و کیفیت اجرای صحیحعملکرد،  یری، اندازه گجیبه نتا یابیدست

معرض  در به نحوی که دسدددتگاه اداری، فازهای پروژه یدر اجرا یترغیب به مشدددارکت مردم محل (9

سخگو شار  ییپا ش ییبهبود کارا یبراعمومی و ف شد یدولت یهابرنامه یو اثربخ  ی، و به مردم محلبا

 بردارانبه عنوان بهرهرا  خودارتقا دهند و  ییهابرنامه نیخود را نسدددبت به چن یکمک کند تا آگاه

 ؛دولتی بشناسندمحصوالت 
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سازمانها یهمکار (10 سیقیکمک به عراق در انجام تحق یبرا المللیبین قیتحق یبا   یبراجهانی  ات بازر

 ؛شود یبه خارج از کشور قاچاق م فاسدمعامالت  جهیکه در نت یکاهش مبالغ کالن

 اسددتفاده ازو  ،کاهش دامنه تخلفات و فسدداد یبرا یدولت قراردادهایدر  کیدولت الکترون اسددتفاده از (11

 ؛و گمرک اتیمال یجمع آور نهیدر زم کیدولت الکترون

بزرگ  اتیدر مورد عمل قیدر انجام تحق حسددابرسددان و حقوقدانان متخصددص شددرفتهیآموزش کادر پ (12

 ؛المللیبین ی، مطابق با استانداردهایاختالو مال

 ؛آن اراتیاخت تیو اصالح قانون آن به منظور تقو یمالاداره نظارت بر امور  اراتیتوسعه اخت (13

است به منظور  یمؤسسات دولت تمامی اطالعات وندیاطالعات که مربوط به پ یپروژه مرکز ملتکمیل  (14

، تیمل یهادر بخش ژهی، به ویکردن روند ارائه خدمات به شدددهروندان در معامالت رسدددم اتوماتیک

 ؛موارد ریو سا اتی، مالیاجتماع نی، تأمیگذرنامه، بازنشستگ

 .تیحاکم نهیدر زم المللیبیناز تجارب  یبهره مند (15

 

 


