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مركز البيدر للدراسات والتخطيط

عن املركز
سنة  رحّبية، أتسس  وغري  عراقية غري حكومّية،  منظمة  والتخطيط  للدراسات  البيدر  مركز 

2015م، وُمسجل لدى دائرة املنظمات غري احلكومية يف األمانة العامة جمللس الوزراء.

للمشاكل  العملية  الرؤى واحللول  الدولة، عن طريق طرح  بناء  للمسامهة يف  املركز  ويسعى 
والتحدايت الرئيسة اليت تواجهها الدولة، وتطوير آليات إدارة القطاع العام، ورسم السياسات العامة 
ووضع اخلطط االسرتاتيجية، وذلك عن طريق الدراسات الرصينة املستندة على البياانت واملعلومات 
املوثقة، وعن طريق اللقاءات الدورية مع اجلهات املعنية يف الدولة واملنظمات الدولية ذات العالقة. 
ويسعى املركز لدعم اإلصالحات االقتصادية والتنمية املستدامة وتقدمي املساعدة الفنية للقطاعني 
فرص عمل  لتوفري  به  والنهوض  اخلاص،  القطاع  وتطوير  لدعم  املركز  يسعى  واخلاص، كما  العام 
للمواطنني عن طريق التدريب والتأهيل لعدد من الشباب، مبا يقلل من اعتمادهم على املؤسسة 

احلكومية، ويساهم يف دعم اقتصاد البلد واالرتقاء به.

ويسعى أيضاً للمسامهة يف بناء االنسان، ابعتباره ثروة هذا الوطن، عن طريق تنظيم برامج 
وتطبيق  وتبين  طرح  على  قادرة  قيادات  لصناعة  دورات  وعقد  الواعد،  الشباب  وتطوير  إلعداد 
رؤى وخطط مستقبلية، تنهض ابلفرد واجملتمع وحتافظ على هوية اجملتمع العراقي املتميزة ومنظومته 
القيمية، القائمة على االلتزام مبكارم االخالق، والتحلي ابلصفات احلميدة، ونبذ الفساد أبنواعه 

كافة، إدارية ومالية وفكرية وأخالقية وغريها.

www.baidarcenter.org

info@baidarcenter.org

حقوق النشر حمفوظة ملركز البيدر للدراسات والتخطيط

مالحظة:
اآلراء الواردة يف هذا املقال ال تعرب ابلضرورة عن وجهة نظر املركز، إمنا تعرب فقط عن وجهة نظر كاتبها.
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* مستشار رئيس الوزراء السابق وخبري اقتصادي.

حيتاج العراق إىل هنضة اقتصادية إلعادة أتهيل البىن التحتية و حتسني اخلدمات. ونظراً  إىل 
العام فإنَّه ال بديَل دون ترويج االستثمار يف العراق وتشجيعه، لفقدان االقتصاد  ضعف القطاع 
العراقي هلويٍة اقتصادية فهو ليس اقتصاداً مركزايً كما أنه ال يُعدُّ اقتصاَد سوق إذ ال يوجد إنتاٌج حمليٌّ 

ميكن تصنيفه اقتصادايً، فال ميكن التعويل على الدولة يف بناء االقتصاد لألسباب اآلتية: 

ال توجد دورة اقتصادية وال تدفق دائري للدخل واحنصار العوائد النفطية لدى الفئة احلاكمة.. 	

هروب القطاع اخلاص وسيطرة التجار على السوق احمللية وإغراقه ابالستريادات العشوائية.. 	

هتريب العملة الصعبة وخاصة يف مزاد بيع العملة وانعدام االستثمار. . 	

ارتفاع سعر الفائدة الدائنة مما حيول دون قيام الشركات املتوسطة والصغرية. . 	

ولالستثمار أمهية كبرية لالقتصاد العراقي، وذلك لدوره يف تطوير ونقل التكنولوجيا والتقنيات 
احلديثة لإلسهام يف تنمية العراق وتوسيع قاعدته اإلنتاجية وتنويعها وجتاوز اجلانب األحادي يف 
اقتصاده املعتمد كلياً على تصدير النفط اخلام، ولدور قانون االستثمار يف تشجيع القطاع اخلاص 
البطالة  على  والقضاء  للعراقيني  العمل  فرص  وتوفري  البشرية  املوارد  ولتنمية  لالستثمار  واألجنيب 
وابلتايل فإنَّ تطوير اإلنتاج وتوسيعه سيسهم يف تعزيز ميزان املدفوعات وامليزان التجاري. ولذلك 
يتعنّي معاجلُة املشكالت لغرض توفري مناخ استثماري جاذب لالستثمار األجنيب. وينبغي توفري بيئة 
قانونية من خالل تعديل القوانني والتعليمات السابقة وما يتعلق منها بتخصيص األراضي إلقامة 
املشاريع االستثمارية املهمة وما له صلة مبلكية األراضي و ختصيصها لالستثمار عن طريق األمانة 

العامة جمللس الوزراء.
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لقد كان النتشار ظاهرة الفساد املايل واإلداري واكتساب املفسدين مهارَة التالعب ابلقوانني 
وااللتفاف عليها وزايدة الرشوة والفساد دوٌر يف  إعاقة االستثمار والتنمية ،ومعاانة دوائر البلدية 

والضريبة والكهرابء واملاء واجملاري من آفة الفساد.

إنَّ اخللل يف األنظمة املصرفية احلكومية وعدم تعاوهنا يف دعم قطاع االستثمار واملستثمرين، 
يفرض على ذوي الشأن إجراء إصالحات جذرية يف أنظمتها وطبيعة عملها وتوفري كل ما هو 
السلف  إلغاء  يلزم  استثمارية،كما  مشاريع  يف  وتوظيفها  األموال  رؤوس  حركة  لتسهيل  ضروري 
املمنوحة للمقاولني على مراحل ألنَّ ذلك مما يساعد على التباطؤ يف تنفيذ املشاريع والتلكؤ فيها 
طاملا أنَّه قد تسلم جزءاً كبرياً من مستحقاته املالية، وقد هرب كثرٌي من املقاولني إىل اخلارج لتبقى 

املشاريع دون إجناز.

نظام  نتيجة  احملافظات  االستثمار وخباصٍة يف  املتخصصة عن دوائر  الكفاءات  لغياب  إنَّ 
احملاصصة وتغليب املصاحل احلزبية الضيقة آاثراً يف واقع االستثمار يف العراق.

كما أنَّ التدهور األمين اخلطري ونشاط عصاابت اخلطف واالغتيال والتهجري وخاصة لرجال 
األعمال العراقيني وأصحاب رؤوس األموال،كان سبباً هلجرة أغلبهم إىل خارج العراق وتفضيلهم 
ممارسة نشاطهم االقتصادي يف تلك البلدان وخصوصاً اجملاورة منها وتشري آخر اإلحصائيات إىل 
أنَّ املستثمرين العراقيني حيتلون املرتبة األوىل يف األردن من بني املستثمرين. ويشكل هذا التدهور 
عامَل طرٍد للمستثمرين العراقيني واألجانب، فال استثمار من دون أمان حيث إنَّ االستثمار يبحث 
بطبيعته عن أجواء طبيعية مستقرة للعمل بعيداً عن العنف واإلرهاب واحلروب والتعقيدات القانونية 

واإلدارية.

وأّدى غياب الرؤى واالسرتاتيجيات والسياسات املوحدة للدولة يف جمال التنمية واجملال املايل 
وغريمها، واإلضعاف القسري لدور الدولة يف امليدان االقتصادي إىل عدم الوضوح الذي يبحث عنه 

االستثمار يف السياسة االقتصادية املتبعة.

وال تفوتنا هنا اإلشارة إىل ختلف املرتكزات األساسية والبىن التحتية الضرورية إلعمار وتنمية 
الطاقة  وقطاع  الكهرابء  منها  املقدمة  ويف  االستثماري  للنشاط  الوطين كشروط ضرورية  االقتصاد 
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عموماً، مثَّ وسائل االتصال والنقل، تليها اخلدمات اإلنتاجية، و مشاريع اإلسكان الضرورية لضمان 
حتريك الدورة االقتصادية جبوانبها املختلفة، وأخرياً البطالة وضعف إعداد وتدريب األيدي العاملة 

املاهرة.

على أنَّ تدخالت بعض العشائر متمثلة بتهديد وابتزاز املستثمرين العتقادهم أبنَّ األراضي 
اليت جيري فيها االستثمار هي ملٌك هلم ولذلك يقومون اببتزاز املستثمرين وعندما يرفض املستثمرون 
اخلضوع هلم يقومون بتهديدهم وإحراق مقراهتم وآلياهتم وهذا ما حصل فعاًل يف بعض مناطق العراق.

تقتضي هذه املشاكل تنشيط عمل األجهزة الرقابية املالية، ديوان الرقابة املالية، هيئة النزاهة، 
الفساد مهما كانت  يتعلق جبرائم  القضاء فيما  الدعم هلا وتنفيذ قراراهتا، وتفعيل  وغريها، وتقدمي 
مواقع ومناصب القائمني عليه، والعمل على ضمان حياد القضاء وإبعاده عن احملاصصة والصراعات 

السياسية إضافة إىل تفعيل دور الرأي العام والرقابة الشعبية ومنظمات اجملتمع املدين.

ومن املفيد والعملي اعتماد آلية تسليم املفتاح يف تنفيذ املشاريع وعدم منح السلف للمقاول 
إاّل بعد إكمال املشروع والتسليم النهائي مع تدقيق املوقف املايل واألعمال املنجزة من قبل الشركات 

واملقاولني قبل إحالة املشاريع إليهم.

وينبغي أْن تكون القراراُت اخلاصة ابالستثمار األجنيب مستندًة إىل رؤية اسرتاتيجية واضحة 
املعامل تضع يف االعتبار احلاجاِت الفعليَة لالقتصاد الوطين وتنظر لالستثمار األجنيب ابعتباره عاماًل 

مساعداً لتنمية االقتصاد وتطوره.

إىل  استناداً  بنائه  وإعادة  العام  القطاع  إصالح  أمهية  هو  النجاح  أسباب  أكثر  من  ويـَُعدُّ 
الدولة يف احلقل االقتصادي  اليت تؤديها  الوظائف االجتماعية  الكفاءة االقتصادية ومعيار  معيار 
مع تدعيم الرقابة اجملتمعية على هذا القطاع واعتماد مبدأ الشفافية يف تسيريه وإعادة احلياة للمرافق 
اإلنتاجية الصناعية والزراعية، ودعم القطاع اخلاص ومعاجلة مشاكله اليت تعيق نشاطه وتشجيعه على 

االستثمار وإجياد فرص للشراكة احلقيقية مع القطاع العام لتنفيذ املشاريع الكبرية.
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ويضاف إىل ما تقدم هناك إجراءات ضرورية أخرى أمهها:

دوائر  املناصب والسيما يف  إشغال  الضيقة يف  واحلزبية  احملاصصة  نظام  من  التخلُص   - 
االستثمار يف احملافظات ووضُع الكفاءات املتخصصة واألشخاص املناسبني يف هذه الدوائر.

- معاجلُة أوضاع الكهرابء والطاقة فال استثماَر من دوهنا.

- تفعيُل دور املؤسسات الرقابية واللجان املشرفة على صرف األموال وقطُع الطريق على 
املفسدين.

-تعريُف الشركات األجنبية حبقيقة التطورات السياسية واالقتصادية واألمنية يف العراق وحثُّها 
على االستثمار فيه. واإلعالُن عن خارطة االستثمار واملشاريع اليت ميكن االستثماُر فيها.

- تدعيُم العالقات بني هيئة االستثمار الوطنية وهيئات االستثمار يف دول العامل املختلفة.

- تشجيُع رجال األعمال العراقيني املتواجدين يف اخلارج على العودة إىل العراق واالستثمار 
فيه بعد توفري الظروف اآلمنة وحل اإلشكاالت القانونية واإلدارية اليت متنع أو تعرقل االستثمار وبعد 

توفري األمن بشكل هنائي.

وعلى الرغم من كل املعوقات املذكورة آنفاً. فإنَّ اهليئة الوطنية لالستثمار القائمة مبوجب 
قانون االستثمار رقم 12 لسنة 2006، قد حققت استثماراٍت وطنيًة وأجنبية. ويف مقدمتها بناء 
جممع بسماية ذي املِائة ألف وحدة سكنية وكذلك التعاقد مع ثالثة مستثمرين عراقيني إلنتاج ستة 
آالف ميكا واط من الطاقة الكهرابئية، حيث يؤدي إجنازها إىل زايدة عدد ساعات جتهيز الكهرابء.

أّما االستثمار يف احملافظات فإنَّه يعاين من الفساد وعدم الكفاءة وذلك يقتضي ربَط هيئات 
االستثمار احمللّية ابهليئة الوطنية لالستثمار للنهوض هبا من واقعها احلايل.


